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iaşe işlerimiz '· 
SA·RK CEPHESi 

Rus İleri 
Hareketi 
Gelişiyor 

Yazlık Ekim 'için 
Verilen Kararlar Şehrimizde Umumi 

Mağazalar Açılıyor 
Bu Mağazalarda Her Türlü Yiyecek Maddesi, 

Zahire ve Giyim Eşyası Satllacaktır 
tknsat Vckntiği, şehrimizde umumi mağa7.a. , Umumi mağaza1ar, daha ziyade fakir ve orta 

~ar açılması etrafı';'da tetkiklerini bitirmiştir. halli halkın bulunduğu semtlerde açılacaktır. 
Bu mağazalarda yıyecek maddeleri, zahire ve Ticaret ofisinin elinde bulunan bazı yiyecek 
giyim eşyası satılacaktır. Yerli mallar pazarla- maddelerinin bu mağa7Allara devredilmesi de 
rınm bulunmadığı semtlerde devlet fabrikalan. düşünülmektedir. Yerli mallar pazarlanncla 
mn bütün mamulatı bu mağazalarda bulundu- bulunan her nevi eşyadan da bir miktann bu 
ru~caktır. Sermay~si devlet tar~fından verilen mağazalara devredibnesi kararl:ıştır.1ıı11ştır. Bu 
müesseselerde de bırer kooperatıf kurulacaktır. suretle halkı ihtiyacı oJan birçok maddeleri keu
Memurla~ bu kooperatiflerden alı§ veriş edebi. di semtindeki bu maiazalardan temin edebile _ ı 
leceklerdır. ceklerdir. l:lfr Sonu; sa: 2; Sil: 4 1 
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Türk • Bulgar 
Dostluğunun 
Ylldönümü 

l 7 Şubat anlaımasınm ,-ıldönümü 
münasebetiyle Bulgar matbuatının 
doıtça neerfyatı, muhtelif rivayet
lerle bulandırılmak istenen hava
nın berraklanmasına yardnn etıni•
tir. Bizim Balkanlar ve Balkanlı
lar iç.in en büyük temennimiz aulb 
ve süldlnun devamıdır. Bulııar11-
tana karşı da dostluk duyplanmı
sı her vekit söyleyip cöıtermekten 
çekinmemiıizdir. Bulııar doıtlan
mıı: siyasetlerinde dürUıt ve umi
mi oldukça, bizden görecekleri mu
kabele de sadece dostluk ve ami
ıniyetten ibaret olecaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Geçen sene 17 şubatta kom. 
,_, ~umuz Bulgarlarla karşı
~lı bir emniyet deklarasyonu 
ne.şretmiştik. Bu deklarasyonla 
iki taraf da biriblrlerinin toprak. 
~~a h.içbir gözleri olmadığUll 
bırıbırlerıne karşı hiçbir tecavüz 
lliyeti beslemediklerini tekit ve t.:roin etmişlerdi. Aradan geçen 
bır sene içinde iki taraf da yal
llız taahhütlerine sadık kalmakla 
)'etmemişler, dostluk münasebet 
lerini de arttırmıya çalışmışlar 
~e biribirlerine emniyet vermek 
için hiçbir vesile ve fırsatı kaçır
Dıamışlardır. 

Devlet Nazın Lord Lytlelton 

S.Crlppsde 
Kabinede 

Vazife Aldı 

M. Daladier 
İthamları 

Reddediyor 
11Harbin Çıkmassnda 
Almanya, Fransansn 
Hezimetinde Askeri 
Şefler Mesuldür11 

Rlyom Divanı 300 
Şahit Dinlyecek 

Riom, 20 (A.A.) - Yüksek ada 
let divanının dünkü toplantısın • 
da, Daladier demiştir ki: 

"17 aydanberi kendimi müda
faa etmek imkanını bulmadan 
mahpus bulunuyorum. Mağltibi. 
yetin başlıca mesulü olarak ba -
sınla, radyo ile ve bizzat devlet 
reisi tarafından ittiham edildim. 
Bu keyfi mahkumiyet kararına 
karşı şiddetle itiraz ediyorum. 

Harbin sözde mesullerinin mu 
Attlee Dominyonları hakeme edilmesini her şeyden ev 

T 1 Ed k 
vel Almanya istemiştir. 

emsİ ece Daladier, Fransa'nm ne zamatı, 
- - nasıl ve kimden ihanet gördtiğü. 

lngilterenin Harp nün bu dava esnasında anlaşıla -
• • cağı ümidinde bulunduğunu s5y-

Gayretını Arttara· l~miş ve şu s(\zieri ilave etmiş -
.... a·ıd· ·ı· tır: Cagl 1 iri IJOr "Her halde a~ayasan~n getirdiği bu 

Londra, 20 (A.A.) - Winston mahkOmlyete itiraz ~ıyorum. Haki
Churchill, yeni kabinesini kur _ katte harpten kendlsı mesul ?lan Al
muşt B kil h · b" . . manya, bugQn bu dava sayesınde har 

ur. aş~e • azıne ır~ncı bin suçlusu kendisi olmadığına tat-

Londraya Göre Vilayette Toplanan Komisyon, Tohumlukların Derhal Tevzüni 
Ziraatini Geniıletmek 

Leningrat'ta Alman için 
Kararlaştırdı • Sebze 

Bahçıvanlara da Her Türlü Kolaylık Gösterilecek 
Hat+. Y arddı, Harkof 
Varoılarında Çetin 
Çarpışmalar Oluyor 

Berline Göre, Bazı 
Rus Kıtaları Sarıldı 

Bahar için yeni Sovyet orduları. 
m hazırlamakta olan Mareşal 

Voroşilof 

Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 19 §Ubatta kıtalarımız ta 
arruz hareketlerine devam ede -
rek birkaç meskt1n mahallı işgal 
etmişlerdir. Cephenin bazı kesim 
lerinde düşman muk:ıbıl taarru
za geçmişse de kıtalar!lnız tara -
fından agır zayiatıa geri püsktir
tülmüştiır. 

18 u~batta hava muharebelerin 
de 16 Alman ta~·aresı diışürül -
müştür. 8 Sovyet tayyaresi .ka-
yıptır. 

1 nr Sonu: Sa:~~ 

Valinin reisliğinde yapılan dünkü içtimadan bir göriinüş (Yazısı ikinci sayfamızdadU") 

PASifiK HARBi 1 Harç Tarif el eri 
Japonların A 
Yeni ihraç rttırı)ıyor 
Hareketleri .. 

Şehir Mecllsı, Dünkü Toplantıda 
Timor ve Bali • • 
Adalarına da Y enı Zamları Kabul Effı 
Kıtaat Çıkarlldı 

Şehir Meclisi dün de toplan -rriyle, hafta tatili ruhsatiye harç. 
mış. yeni gelir kaynaklan bul- lanndan yüz bin, soğuk hava 
mak ve bütçenin denkleşmesi - mahzenleri ücretinden yirmi bin, 

M"u"t+efik O nı temin etmek için muhtelit en- buz satışından yüz yirmi bin, et onanma cümenin hazırladığı harç tarifele nakliye ücretinden iki yüz elli 
Japon filosuna Karcı riı;ıi .arttırma teklifini kabul et - bi~ ı~a gelir temin ed~l.ecekt~. 

1' mıştır. Dunku kararın hafta tatılmden ıs 
Taarruza Gec;ti \ Kabul edilen yeni harç tarüele tisna edilenlerden alınmakta olan 
~ yazısı ikinci sayfamızda yüzde üç nisbetindeki ~arç yüzde 

ona çıkarılmıştır. Soguk hava 
mahzenleri ücretleri bir misli srt 
tırılmı~tır. Karaağaç müessesele
riyle buz ser bayii arasındaki mu 
kavelede kayıtlı miktarlar da ~ 
ğaltılmış, halka perakende olarak 
buz satış fıyatı, yüz par3dan bef 
kuruşa, ihracat<-ılara satılacak 
buz fiyatı da 2,80 kuruşa çıkarıl 
mıştır. 

Bu suretle ev;•elkı gün ve dun 
yapılan vergi, -resim \'e harç zam 
lariyle, belediyenin ihtiyacı olan 
fazla gelırın bir k.s•nı bulunmuı 
olmaktadır. au zamların belediye 
bütçesini isteuilen şekilde dtizen 
liyeceği umulmaktadır. Bu iti -
ba~la ileride de kanun mevzuu • 

Şimdi Almanyanın ilkbahar 
harbine hazırlandığı, Orta Avru. 
l>a ve Balkanlı müttefiklerinden 
de yardım istediği şu sırada, Bul
laristanm vazıyeti tekrar ehem
lniyet kazanmıştır. Bulgaristan 
hak)onda muhtelü kaynaklardan 
l>irçok rivayetler sızmaktadır. Ba 
tı rıvayetlere göre Almanya Bul 
Raristandan Balkanlarda jandar
lnalık etmek üzere bir miktar as. 
iter istemiştir. Diğer bir rivayete 
ıoıe, Almanya Bulgar ordusunu 
lnotörize ve mekanize harp vası
lalariyle teçhiz etmektedir. Jan. 
clarmalık yapmak için motörize 
kuvvetlere ihtiyaç olmadığına gö 

Lordu ve ~udafaa ~azırı: \\ ıns- mln edici bir delil tedarikini istiyor,,, 
ton Churchıll, Domınyonlar Na. Reis Caous, eğer Daladier, yabancı 
zın: Clement Attlee, Mührühas bir devleti ileri sürmekte devam e
Lordu ve Avam Kamarası Lide- decek olursa gi:r:li celse karan vere
ri: Sir Stafford Cripps, Başvek3. ceğinl iki defa ihtar ettikten sonra, 
Jet Lordu: Sir John Anderson, eski Başvekil .harbin açdmasmda 
Hariciye Nazın: Anthony Eden, Fransanm mesuliyeti olınadılmt söy
Devlet Nazın: Oliver Lyttelton, !emiştir. 

Timor ve Bali adalarını gösterir hat'ita: Timor Avustralyaya, Bali Cavaya 
her ikisi de stratejik ehemmiyeti haizdir. 

yakınlığı dolayısiyle na girecek bazı zamlar yapılacağı 
sanılmaktadır. 

tş Nazırı ve Milli Servis: Ernıı>•t Daladier, bunu mateakıp Harbiye 
B 

· di -r Nazırlılını ele aldılt zaman Fransız 
evm r. 

Amerikaya 1 Çin'e Yeni iri r:.-· .--JJ-.L-C.--.1:-!':--1 

Sokulan Bir Malzeme · "'Uf'U.e'" "'~"K-U\,3 
Denizaltllar Yolu Açlldı Şehir Meclisinde Uç Grup 

l:llJ° Sonu; Sa: 4; Sü: 2 ~ Sonu: Sa: 4: SQ: ı 

~.AlınanyanmBulgarordusunu -====================================---=========== 
lb.otörize etmek istemesindeki r· .............................................. , 
lninayı anlamak güçtür. Onun • • 

~1:cı~.ri~~~:~~ı~~~ Sansorden Geçmıyen 
~ çıkan diğer bazı rivayetlere • •• • T rinidat Adassnda Sevkiyat Hindistandan 
~~~=!u~;-:ı:ak ilk Harp Roportaıı Gemiler Torpillendi, Yapılacak, Birmanya 
tizere 200 asker taşıyabilecek şa- 1 O • it 8 t ld H b" Ş"dd ti · lu~ler yaptırmaktadır. Hulasa, Bugün aşağı yukan biltiln memleketlerde neşriyat ya sansilre, ya hO- enıza 1 a iri I ar 1 1 e enıyor 
tıpkı bir sene evvel Almanların kiımetin kontrolüne tAbidir. Ecnebi muhabirlerin gazetelerine Port-Of .Spein, (Trinidad) 2o Changhai, 20 (A.A.) _ Çang 
Balkan hareketine ba~lamalarm.. gönderdikleri telgraf ve mektuplar da, bulunduklan memle- (A.A.) - Amerikan ordusu umu Kay Şek'in Hindistanda yaptığı 

,. ketin hilkiımeti tarafından sansüre tAbl tutuldutu için hakl-
dan birkaç gün evvel olduğu gi- kati olduğu gibi öğrenmek mOmkiln olmuyor. Hiçbir sansüre mi karargahının tebliği: 18 şubat müzakereler, muvaffakıyetle bit-
bi, Bulgaristan etrafında buğulu tAbl olmadan müşahedel~ini ve tetkiklerini olduğu gibi ya- ta saat 15,40 da Parya körfezinde miştir. Harp malzemesi Çung -
bır hava vardır. Geçen sene 17 zan ilk gazeteci, Amerikanm en meşhur gazetecisi; iki infililk olmuştur. İki gemi ha. king hükumetine kara yoluyla 
tubatta imza ve neşrolunan müş. I N G E R S Q l sara uğramışsa da bunlar batmış Hindistandan doğrudan doğruya 
terek deklilrasyon o vakit sisi R A L P H tır ve insanca zayiat yoktur. Bu gönderilecektir. 
dağıtmış, vaziyeti aydınlatmış, ve infilakların bir denizaltı tarafın Japon kagnaldanna göre 
'l'urk - Bulgar münasebetlerinin olmu~tur ClinkQ bu zat, binlerce lira sarlederek ve 40 - 50 bin ki- dan atılan torpillerle husule gel-
dostıuk havası içinde devamına lo ııctrelik u:r:un bir seyahate katlanarak, kendi hesabına bil- diği zannedilmektedir. Bununla ~ang-Kok, 20 (A.A.~ - D.N.B. 
hizmet etmiştL tün cepheleri dolaşmış ve her memleketin vaziyetini mahal- beraber denizaltı henüz buluna - İyı haber alan mahfıller, Çang 

linde te~kilr etmiş ve mOşahedelerlni Amerlkaya döndükten mamıştır. Kay Şek'in Hindistanı ziyareti 
Şimdi de 17 şubat anlaşması - sonra, hıçbir sansOre göstermek mecburiyetinde olmaksızm. İnfilaklardan birkaç dakika Hindistandan Çungking'e doğru-

IUıı yıldönümu münasebetiyle serbestçe n~e muvaffak olmuştur. sonra Trinidad'da bulunan Ame- dan doğruya harp malzemesi nak 
8ulgar Matbuatının dostça neş- Bu uyede Mlater lnaereol Sovyet Ruayeda. Ml•rd• ve lnallteredekl ik 1n T ku tl . ha _ lini temin eden bir anlaşma ile 
tiyatı ayni hizmeti görmüş, bu ri. ve:r:lyetln lçyUzUnU ve heklkl mahiyetini enlatmıye lmkln bulmuttur. ~et~n~mi~~~ir. vve en re bittiği yolundaki Çungking teb-
"'ayetlerle bulandırılan havanın T A N ı . l alt ba ld liği hakkında bu yeni iaşe ve bes 
bettaklanmasına ya i • • Bır den Z ı tın ı leme yolunun görünüşe göre, A-
tir. Bulgar Matb Pazartesinden itibaren hu zatın röportajlannı nep-e başlı- Nevyork, 20 C A.A.> - Bir Alman sam yolu olduğunu söylemekte -
ıar dostluğunu ~~~~~ yacaktır. Dünya hadiselerinin iç yüzünü öğrenmek istiyorsanız denlzaltısmm, Aruba adasmda bQyük dirler. 
Cleu, bunun de nı tııı bu röportaj serisini dikkatle takip etmenizi tavsiye ederiz. bir petrol tasfiyehanesine taarruz et- SalAhlyetll askeri mahfillerden 

• " '\ tlli Amerikan nıdyOIU taraflndan 
~"&>nu; Sa: 2i ~ J /3r. Sonu; Sa: 2; Sil: ı l:.ıiJ: Sonu; Sa: 2; Sü: 1 

R E F 1 K He;a~ı:~~l~~~~d~~i~:; ~~~ek::: 
H AL 1 D riferli apartımandan bacalı ve sobalısına kendimi 

dar atmıştım. Yalnız üşümek korkusiyle değil.. 
KARAY Kaçışımın ayrı iki sebebi daha vardı: Birincisi, 

._ ___ _.. ev sahibiyle her kış, ikide bir atışmak, yahut ona 
yalvanp yakarmak belasından, onursuzluğundan korunmak için
Ikincisi Şehir Meclısinin her toplantısında "aman, karar bugün 
mü çıkacak. yarın mı? Ya çıkmazsa, ya başka bahara kalırsa!., 
gibi halecanlardan, halecanlı bekleyişlerden kurtulmak için. •• 
lşte, nihayet, mesele yine atladı; ümitler şubat yavrusundaydı. 
?imdi kabağa kaldı. Bence nızi kıyamete kaldı! 

Neden böyle oldu? Niçin şu iş bir türlü başarılamıyor? Şe
hir Meclısi üyelerine dikkatle bakılırsa bunları üç kısma aYll' • 
.nak lizımgelir: 1 - Hukukçular ... HUkukçu, belediye teklifini. 
iyi niyetle de, bilgi ve meslek vicdaniyle de olsa, içinden çıkıl• 
maz incelemeler yaparak o hale getiriyor, kılı kırk yarıyor ki. 
her kelime üzerinde durmak, düşünmek. mahzurlarını gözönünde 
bulundurmak lazımgeliyor; kutu içinden bir kutu daha çıkarak 
sonuncuyu bulmak kimseye müyesser olamıyor. 2 - Modem ya
pılı apartıman sahipleri... Bunlar, belki de kiracılan üşüten cıns.. 
ten değildirler; insaflı, vicdanlıdırlar; fakat bir kayıt altına Gir
mek, kiracının hususi bir hakka sahip olmasını görmek ve bu 
hakka güvenerek isteklerde bulunmasiyle karşılaşmak istemi
yorlar. Lutfedip yapmak, mecbur olmaktan fazla hoşlarına gidL 
yor. 3 - Her şeyden önce yalnız halkın rahatını, sıhhatini, seli• 
metini di!şiınenler_. Böyleleri, hikmeti hüda, ekalliyette kalıyor
lar! İnsan bu aon lolma bakarak meclialerde azlıkla Jtarar veril
mesinin daha doğru olacağına, çoğum hiç sayılırsa işlerin daha 
iyi görüleceğine inanacağı geliyor! 
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Yemek Teşhiri 
Yasak Edildi 

-o 

21 - 2 - 942 

r-- DiKKAT ... 
1 
: 

istanb Ciheti 
Sinemaları 

- Affedersiniz ..• 
Sonra ıoıııi ballamak için lllUbııli 

bir eda ile sordu: 
- Ev meselesi ne olacak? 

Kerim Ağa 1 Kerim Ağa 1 
Uzaktan ltoıarak gelen poturlu Ar

navuda Fahire: 

Vitrinlere Renkli 
Camlar Konacaktır 
Dün lubat devresinin 8on toplan

tıaıru yapan Seh r Mecliai, lokantala
rın, asçı, kebapçı ve iıkembeci.. dük
kanlarının sokak cephelerinde yemek 
teşhir edilmemesi için yapılın teklıfi 
incelemiş ve uun mUzakerelerde bu
lunmuıtur. Neticede vali vaziyeti i
ıah etmiı, yemelt teııhirinin açları im
rendirdiğini, tokları iğrendirdiğ.ni söy 
lemiı, bugünkü durumun gözönündc: 
tutularak boyle bir karar verilmesinin 
zaruri olduiunu bellrtmi,tır. Bu iıa
hattan sonra meclıı şu karın ver
miştir: 

z·raat Se/ erberliği 
Hazırlıkları ilerliyor iıtanblll ciheti alnemılannda 

bll' llUblllllk var. Her hıfta pro
grımla beraber ae1nı uatıerl de 
delilılyor. Bir hafta gUndUz ae· 
anıları 13 de bı,tıyor, dıııer haf· 
ta 14,30 da, Gece seansı 20 de 
baıııyor, ikinci haftı 21 buçukta. 
Müfteri bu saat de!ilşlkllklerln· 
den ancak sinemaya gltttöl za. 
man haberdar olur. Ya program
hırla beraber saatler! deiilttlrme· 
aeler. yahut de bu de§ıılkllklerl 
cıazete ile llAn etseler. 

Fahire du,ıindü: iıta.s7onun 7anın
da Rakım beyin köşkU hatırına gel
d: 

- Koşkiı gezeceiiz. Anahtarları 
ıetır ... 

Dedi. 

- Sizin işinize yarayacak gibi bir 
t ne var 111nı7orum. Fakat biraz es· 
k cedır. 

Bağcı evveli bahc;e kapısını açtı. 
Parmaklıklı kapınm üstündeki paslı 
çıngrık donuk bir sesle öttü. Bahc;e-
7e ırırdiler. Kapıdan kötke giden 70-
lun kenarındaki Lavanlin'ler bakım
sızlıktan yer yer kurumuş, yabanileş
mişti. Havuzun bir kaşesinde meyil
den istifade ederek yer bulan yağmur 
su7u blrikintisin n yanında havutun 
dolmasını bekler g bi duran kurbağa-

Dün Vilayette Mühim Bir Toplantı ,Yaplldı 
- Hanılsl1 
- Bilmem dikkatinl&i celbetti mi? 

Yamaçta bliyUk bir bahçe içind: ... 
- Evet. eski aşı boyalı bir koşk. 

B hçesinde çam ıiaçları var. 
- Tamam. hteona Rakım beyin 

hilinde mahııulti yetiftirecek mıntakalarll göre to
humluk ve fide yetiftireceklero yastıklar içın 
cam temin olunaccıktır. 

Beyoğu ılnemalannda olduliu 
gibi, lstanbul ılnemalarında da 
fındık, fııtr\<, kabakceklrdeııı aa
tfşının men'i ıeylrcllerln ktlra• 1 k ku derler. KoşkUn sahıbl mer klı 

b r zatmı&. Oralarda arazi pek ucuz
ken hayli yer satın almış bir köşk 
7 ptınnış bahçesini de guzel tanzim 
ettıtmlı. 

lar c;omelmııti. , 
Bır kenarda fındık t'lallariyle ya. 

pılmış bir kameriye, bir tarafa eiıl
mişti. 

"1.okanta. aşçı, kebapçı ve işkembe
ci dükkanlarının sokak cephesfodeki 
camekanlannda pişmiş gıd,ı madlelc
rinin teşhirı yasaktır. A7Jtl cepheler
de yemek ihnr eden lokanta, atc;ı, 
kebapçı ve işkembecilerin bu yerleri 
hariçten görUlmi7ecek tarzda buzlu 
veya renkli camla örtmeleri mecburi
dir . ., 

Dün vilayette Vali L. Kırdarın reisliğinde 
nıühim bir toplantı yapılmıştır. İstanbul vilayeti
nin yazlık i.stihsalatını arttırmak ic1n alınacak ted· 
birler etrafında yapılan bu gorüsme toplantısında 
kaymakamlar, !iraat odası azalan, tiraat mütehas. 
sısları, çiçekçilik cemıyctı relsı, ziraat bankası mli· 
messili ve Ziraat Vekaleti müesseselerinin müdiır
IPri bulunmuşlardır. İki saat süren gorüşmelerde 
İstanbul şehrinın sebze ihtiyacını karşılamak ve 
sebze yetiştirilmesini arttırmak için tedbirler alın. 
mıştır. Sebze ekilecek sahanın dışında kalacak bü· 
tUn araziye mümkiın olduğu kadar fazla miktarda 
patates, fasulya, nohut, mısır ekilmesı ve gelecek 
kışlık zahire için de şimdiden hazırlıklar yapıl· 
ması karaı•1aşmıştır. Her kazada tohumluğa ihti -
yacı olanlara istedikleri tohumlukların dağıtılma. 
sı, kendilerinde fazla tohum bulunanlardan fazla 
sının satın alınarak tohumu olmıyanlara dağıtıl· 
ması muvafık görillmliştilr. 

İstanbul Ziraat mektebi, Yeşilköy tohum ıslah 
istasyonu, Beykoz ve BUyUkderıe fidanlıklarında 
şimdiden fazla miktarda fide yetiştinnesine 
başlanmıştır. Bu fideler yazlık sebze yetiştırmek 
ıstı~·enlere parasız dllğıtılacaktu. Yazlık mahsul 
tohumluklarının derhal tevzitne karar verilmiştir. 
Ziraat Bankasına borcu olan müııtahsilin borçları 
da tecil olunacaktır. Vali L. Kırdar, bilhassa şehır
de halkın fazla miktarda sebze istihlak ettiğıni, fa• 
kir ve orta halli ailelerin sebze yemek suretiyle 
beslendiğini hatırlatarak, sebze ziraatinin genişle. 
tilmesi için bahçivanlara da her türlü kolaylıkla
rın gösterilmesini istemiştir. Vilayet dahilinde ya
pılacak zeriyatın kontrol ve mürakab~si için bir 
komisyon seçilmi§tir. Komisyon ziraat mütehassısı 
ve memurlarından mürekkep olacak ve bütün 
köyleri aik sık dolaşacaktır. Kaymakamlarla kaza 
ziraat odaları azası mürakabe işinde bu komiııyona 
yardım edeceklerdir. 

==~~ı'rb::·:::::,a::: :~:dna~:l 
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1 yecek ve içecek vurgıınculufiu 

yapılıyor. Bir bardak su için on 
kuruş alındıııı vikldlr. Beledlye
nln taadlkll tarlfe1I olup olma· 
dığı sorulduiiu zaman, "var, fa· 
kat gl!steremeylz., deniliyor. Ta· 
. lfe varıa neden gl!ıterllmlyor, 
gl!sterllmlyecekse neden tırlfe 
yapılıyor? Belediye makamıannfn 
lstanbul ciheti alnemalarlyle bi
raz meşgul olmaları faydalı ola
cak. 

- Ben geçerken kapısından içeriye 
ıoz atacak vakit bulabildim, Ortada 
b r bıiyıik havuz vardı galiba,. 

- Evet mermer bir havuz var. Şim 
d haraptır fakat uf k bir tamirle ıs· 

h edilebilir. İçerJdcki bütün eşya 
pek lu11meUI lınlı. Bu R kun bey sa
r ya mensup oldutu için kendinde ı•· 
)'et kı11Detll eş7a buluDıırmuı. 

- Niçin "mıı,, dine anlatıyorsu -
nuzl' 

- ÇUnltil 1imdi1e kadar hiç bina
nın içerisini ıörmedim de onun için. 

- 01le '.se ha7dl beraber ıa evi 
ıezmele ıldellm.. Anlatııını:zdan ııi

n de benim kadar ora71 ıckmek 11-
tedifiniz anla1ıh1or. 

Fahıre bunu da reddetti: 
- Beni barada herkes tanır Bö7-

Je ıenç bir amm ile k ralık ev· ,_zer
ken ıörenler ne derler? 

- Sb:in hısımmı:ı, akrabanız ol· 
maz mıP 

- Olar, Fakat soranlara kırıı JU. 
sumla tuıumsuı yalancılıktan ho,ıan
mam,.. Sonra vıktfm de mUaait delil 
S ıider. ıeıerslnlt; belenlraeni:ı tu 

rsınrz. Köşkte ılmdl ldmee 7oktur 
Bekçi a1ni samanda bafcdık eden 
kerım ala isminde biridir. Anahtar

r da onlardadır •.• 
Del kanb ıevkine uygun bir karlın 

bulan bir adamdan ziyade ıımarık ve 
tçı bir çocuk ribi ısrara baıladı .. 

- Kuzum, rica ederim, a1aklarmı
sı 6peyiml 

Dıyordu. Fahire delikanlıya bakı· 
yorda: Güzel deiildi. Yüzünde ke
m klerlni tamamen kaphyacak et yok 
cıbi ıdi. Elmıcılr ve cene kemikleri 
butiin şekillerlni ıösterecek kadar 
pplaktı. Parlalr 'fe açık renk gözleri 

mur renkli kaılannın altında gö
mulmüı gibiydiler. 

Fahire düşündü. Bu çocuk tabiatlı 
aenç adamı refabt etmekle ~,. 
betmlf olacaktı? Hal ve ta'ft'mdarı 
erbi:Jeli bir adam o14utu ıörUlüyor

da Zaten :palnıs hlacalt değ1Herdl tı 
Biraz sonra Jröıkün bpıamdan ba
rddarı 

Merdiveni çıktılar, camlı kapıdan 
içeriye girailer. Bahçıvan aydınlat· 
mak için pancorları açtı. Genç, hiç bir 
ııey söylemiyordu. Yalnız kılıfların 
altında örtülü bulunan narin koltıllıt
lardan birine okşar gibi elini sliriı
yordu, 
Yanına yaklaıan Fahlnye: 
- Hakkınız varmıt. Dedi. Bu eŞ1a 

enaflsten ... Hem de hepsi sahici," 
- Ne glb11 
- Su ıordüilinliz kınape takmtr, 

meaaler, siıara iskemleleri fevkallde 
ltı1'ftetlldir. KöıkUn bu e171 ile kira
,. verilmesine ha,ret edl7otıım, 

Açılan pençereden bahçe7e bakıyor
®: 

- Hele bahçedeki hUıne bakınııl 
Genç adamın ıUimedlil •aman yU

züniln hatıan silini7ordu, Ve ani 1U
ıu,1erl. zorla ıillme taklidi 1apınlara 
benzi7ordu .• 

Fahire sordu: /. 
- Hoıunuıa gitti mı? 
- Hoıuma ıittl mi? 
Bunu söylerken ona öflrelentttll ıi· 

bi baktı: 
- Bu deltoran içinde bu kadar 

"harcıllem., bir tahin nasıl kullanı
yorsunuı? Hoşumı gitmek defil, ba
ıımı döndilrdil, beni mestettl Burayı 
7eln1z yazlık bir sayfiye sibi tutmı· 
yacağim. Hatti biıtün senelik tutaca
imı. Bier bizim doktor kış fçın ba
rada kalmakta bir mahzur sörürse o 
da umurumda delil ... 

Birdenbire sülrilnet buldul1a için yü. 
zünde yine bUyUlt b r neııe vardı. 

- Affedersiniz. Fakat daha sizin 
isminizi bilmiyorum. 

- Fahire. 
(Devamı var) 

İtalyadan Bira Şişesi 
Tıpası Gelecek 

Ankara. ZO (TAN) - HUlrilmeti
mizle İtalya arasında yapılan bir an
Iaıma Ue Italyıi!ıtn konıcr•e bafık 
mubbill 20 mil7on bire fiıesl tıpası 
getirilecektir. 

r G'c' G'.L'M · H•BEALER ı 
Himayemize Alınacak 

Yunanlı Çocuklar 
mr Çok Aileler de, Bakmak Uzere Yunan 
Çocuğu Almak Arzusunu Gösterdiler 

Diler taraftan, Tiirki;edelri blrtok 
yardım ıever aileler, Kııılayın 'fe 
hilknmetlmlzin çolt ıeflratli hinıayesl
ni imtlaalen kendileri bıkmak üzere 
Yanen çocuklarını almak arnsunu ı.
har etmişlerdir, ls•içre vebirçok Av
rupı memleketlerinde de Yunan ço
cuklarına bakmak hu111sundakl arıu 
ve teıebbUıler ıittlkçe liü.vetletı• 
melrtedlr. 

Çok yakında Yafadan hareket eciecelr 
olan bir İsveç vapuru Yananiıtane 
5000 ton •n sötiirecek 'fe mı npııru, 
birçok ııda maddeleriyle dola diier 
bir Isveç •apuna talıip edecektir. 

Meclisin bu kararının tatbiki için 
Paıartesl gUnil belediye daimi encü
meni bir toplantı yapacak, karann 
a1 basından itibaren tatbik edilmesi 
için 7enl bir karar çıkaracaktır, Bu 
suretle ıehrln çehresi lilıumıuz bır 
ıUsten kurtulacak n lokanta ve ben
serlerl medent uhirJere llyik olan bir 
tekle bUtilnecektlr, ------------
Toptancı Kasaplar 
Et Fiyatını Arttırdı 

Vilayet huduUan içinde yapılacak ziraat sefer
berliği için bazı müsaadelerin temini hakkında zı. 
raat Vekilliğine müracaat edilecektir. Vilayet da· 

453.000 Kilo Şeker 
Miisadere Edildi 

Bugün Kok Kömürü 
Bir Altln ve Döviı Satııına Başla~acak 

Etlbank, halita ıatılmalt üsere dlln 
Kaeakeısı yakalandı ıehrımızdeki kömiırcüıere 150 ton ırok 

3' 3' komilril vermiıtir. Kömürcüler helka 
Toptancı kasaplar kendi kendilerine 

et fbatlarmı 7Ukıeltml1lerdlr. Fiyat 
mUralrebe komisyonunun ko7duiu pe
rakende et fi7atları ile et utmıyan 
kasaplar perakende fi7atı toptan fi-
1at olarak kabul etmtıter ve b67lece 
et aetmıtlardır Bu suretle karaman 
toptan 95 ve dalhç ile kıvırcık top
tan 100 lnıruıtan a,alı verilmemekte
dir. Fl11t mUralrabe memurları bu iş 
etrafında raporlarını komısyona ve:-
miılerdir. Dün kasaplar pek u ko
YUn ve daha fazla kuzu kesmişlerdir. 

Değirmenciler Kırma 
tJ cretlerlnln 

Arttırılmaıını İstediler 
Detlrmenciler toprak ofise mUra

caatla kırma ücretlerinin bir mlkdar 
atttırılmaaını istemlslerdir. Ofis u
mum mildiir muavini Şakir Durılı bu 
mesele etrafında rörüşmek üzere An. 
karaya gidil> ıelmlştiı'. Yakmda ofis 
umum mUdürU Ahsen •ehrimize •ele
cek ve deiİrmencilerle görüşecektir 

Altın Fiyatları 
Altın bir mikt!ar düımüıtür. Bir al

Ub 31 lira ve bir ıram ltUlçe 4115 kU
ntıtur. 

5 Kaçakçı 128.504 Bin Lira Ödeyecek 
ten göçmenlere ait oldutıa •e 300.00CI 
kilosunun kaçak oldulu anıa,ılmıt ve 
müsaderesi karar altına alınmıştır. İk. 
suçlu 6340 ar Uradan 12.680 lira eğı~ 
para cezası ödemiye mahk(\m edıl
mişlerdir. 

Bir şeker ııurguMusu 
mahkum edildi 

Şeker fiyatlarının rattırılması Uze
rlne elinde bulunan 185 kilo şeker l
c;ln beyanname vermlyen Küeiikınus
tafapaşada seyyar tatlıcı Kadri asliye 
iltinci ceza mahkemesince as lirı ~a· 
ra cezasına mahld\m edltmişfü. M:ıb
keme ,eıterin milsadere8ini de karar 
altına almıştır. 
~--

Balkan memleketlerinden anıt yurd:ı 
gelen ıöçmenlerin ıetird ti e17adan 
gUmrUk resmi ılınmaması hakkmdııki 
kanundan istifade ederek muhtelif ta
rihlerde Bulıarlstanı1an mUhlm mlk
darda ,eker kacıran Edlrnelı Mehmet 
oilu Karabeklr, 8UkrU, Sabri isminde 
üç kl,idert mUreltltep bir ıebeke ıuç 
üstünde yakalanmıı ve uli7e beşinci 
ceza mahkemesine verilmı,ıerdı. Ya. 
pılan duru,ma sonunda bunlanr. 
suçu sabit ıörutmu, ve Bu1ga· 
ristandan aetlrdiklerl 153 000 kilo 
şekerin müsaderesine karar veril
miştir. Mahkeme, a1rıca suc;lulan bu 
şekerin gümrük resminin altı misli 
aiıt para cezası ödemlye mahkQm et
miştir. Blı paranın yelrilnu !16.1104 llta 
tutmaktadır. Suçluların her biri 32,268 
lira ödeyecektir. fnglliz Kültür Heyeti .bir 

Yine ayni ıtekllde Bulgarlstandan Toplantı Tertip Etti 
350.000 kllo ,eker getitlp memtekett 

Ra,ef isminde biri muhtelif taman
Iarde Butııristandan Kapıkule hudu
duna kadar otomob!lle ve oradan da 
İstanbula trenle gelmi, ve her geli· 
,inde ıehrimise kaçak olarak kı71Det• 
il esya ıretlrmlştlr. Raşef bu mallıirı 
11attıktan sonra eline geçirdıği paral:u
la külliyetli mikdlrcla döviz ve 100 
den fazla bctlblrarada altın topla-
rtııştır. 

Gümrük muhafaaa memurları tara· 
fmdan tıklp edilen R••ef hudutlı ya
ltalanmı, ve Edime ıdll1eılne v.-il
miıtir ltctirne •orru hlkimllll Ra,c
fl tnlllf etml,Hr. 

Bir Kadı.n, Ev Paraıını 
Hava Kurumuna Bağıılarh 

Ankara, 20 (A.A,) - iıtanbuldı 
lbiipte oturan ba1an Hacer Aıal ev 
almak için blriktirdlfl 1000 llr:.71 
Türk Ha~a kurumana batı,ladı, 

Bayan Hıcer Asal TUrk ıta .. Ku· 
rumuna ıönderdlfl nıektupta bıa para
yı ev aımatrtınu 1\ltt itine hircıma
.,. daha aerellU Wl&tataau MJ'1Ml\ltur. 

Sayın Bayanın bu candan ilgisi tnk
dir ve şükranla ltarıılınmış ve Türk 
hava kuruma kendisine bir altın ma

en çok 250 kilo kok kömiırü verebile
ceklerdir, 

Bu sabahtan itibaren kömür satıııına 
başlıyacak kömUrcüler şunl~rdı.r: 

Fatihte Fehmi Zorlu, Cıbahde Aft 
Han, Beyazıtta Ali Ha7dar, Çember
lltaşta ve Ahırkapıda Osman Tunçer, 
Şışlide Cemli Kapıcı, Nişantaı n :be• 
şlkt. ta Şevket Ödeneş, Harbiyede 
Mehmet Konurnlp, Ferlkoyünde Sa
llhattin Poyraz, Maçkada Murat Baş
ulaı· Taksımde lsm it Hakkı, Asmalı 
Mescitte Ru til Ayanril ve Hidayet 
Kalyoncukulluiunda İzzet Gülen, Ka .. 
sımpaşada Husnü Tiırkoilu ve Mus
tafa Ataııayan, Fındıklıda Sadullah, 
Fahri Dölen ve Raııit. Galatada Ab· 
dullah ve Burhanettin, Bakırköyiint'le 
Ömer Baısknl. Ye=ıilköyde Osman, Hey 
belladada Halit, Bliylikadada Salt 
Genç, KadtköyUnde Mustafa Yorgıtn 
cı, Sadettin Bllensaz, Fazıl Zaim, Uı
kudarda İbrahim Yolal, Arnavutkö
yUnde Hüseyin Unat. 

C. H. P. Baloıa 
Cumhuriyet Halk Partim htanbut 

Tetltllltt tarafına... Halkntuinitı o
nuncu yıldönUmü münasebetiyle hı
zırlanan Balo bu akşam Takı m Be
lediye iazinosu salonlannda verıle

T 

sokatken 7akalanan Blirhanettin •ıe Londrada açılan Halltevi mürıaaebe
GaHbln de aillYe be,lnti cezada yıı.- tiyle, •ehrimizdelri İn•lliz kültür he
pılan duru,trtalar ıona ermi,tir. Bu yeti 24 Subat Satı pbil Pırkottlde 
ıekerin 50.000 kilo kadannın hllkilta· bir toplantı tertip etmiıtir. _________ .....:..__ ____ __:. ___ .......... ____ ....._. __________________________ ~~---delJa Vermiıtlr, cektlr, 

C.H.P. Roman Türk· Bulgar Dostlu· 

Mu··sClbakası ğunun Ylldönümü 
~ Bastarafı l ıncıde 

Du··n Yapıldı iki tarafça gösterilen iyi niyetler 
den bahsetmekte ve Turk dostlu. 

9 • ğuna Bulgarların büyük kıymet 

Netl.ce Yarın Radyo verdiklerini &oy1emekted1rıer. 
Bitim Balkanlar ve Ba!kanlılaı 

ile Bildirilecek için .~n' büyuk temennimiz sulh 
ve sukO.nun devamıdır. Bugun 

Ankara, 20 CA.A.) - Cümhuri. Balkanlarda belki de harbın sonu 
yet Halk Part.i.!i sanat mükAfatı· na kadar devam edecek muvak • 
mn ilki olan roman mükafatını kat bir sükiın ve istikrar devri 
tevzi etmek .. üzere, ye~i harfleri ba§lamış gibidir. Bu sükun ve ı.cı
ınlzm .kabulunden bugune .kadar tikrarı bozacak olan herhalde biz 
neş~lU~UJ .romanlar v.e. hika. degiliz. Bulgaristana karşı da do!t 
ye k~~yatı içind~-~ ~n ly~ını. seç luk duygularımızı her ':akit soy
m~ ıçın ayrılan JUn bugun Clım leyip göstermekten çekınm~mı -
h~yet _Halk Partisi Genel Sekre ıiztlir. Bulgar dostlarımız sıya • 
terlik bınasında saat 15 de toplan setlerinde dürüst ve samimi ol. 
mıttır. dukça, milli emellerin tahakkuku 

Jüri ru zatlardan mürekkepti: adı altında bazı hayallere kapıl -
Artam "Nurettin", Ataç "Nurul. ınaktan kurtuldukça bizden gö. 
lah", Atay "Falih Rıfkı", Aykaç recekleri mukabele s~dece dost -
"Fazıl Ahmet", Baltacıoğlu "İs.. luk ve samiriiiyetten ibarettır. 
niail Hakkı", Baydar "Nasuhi'', Biıtiln dünyayı kaplıyan yattgının 
Boran "Behice", Beyatlı "Yahya tekrar yakın ve orta sarka yayıl 
Kemal", Çajlar "Behçet Kemal", mamasının en büyük- garantisi 
Dıranu "Ahmet Mühip", Eyübol Türk. Bulgar dostluk anlaşması 
lu "Sabahattin", Gövsa "İbrahim olmuştur ve yine olacaktır. 

ŞARK CEPHESı PASifiK HARBi 
1:1f18 Baıtaratr 1 incide fi'. HINIJISTANJNIJA: 

Alman re3mf tebliğine glJre 'I'okyo, 20 (A.A.) - İmparator 
luk um:ınıi karargahının saat 13 Ilerlin, 20 <AA.) - - Alman teb. .k 

Ugyi: Düsrnıan yaptıüı lE"sirsiz hü- de blldil'ciline göre, sı ı bır ış -
r·· ,, birliji ) c!pan ordu ve donanma 

cumlar ~ıınasında doğuda yeni .. kuvvetlerı bu sabah Timor ada • 
den kanlı kayıplar venni.ş\ir. stnın Hoüandalılara ait kısmının 
Cephenin merkez kesiminde çen merkezi olan Kiopang ve adanın 
ber içine alınmış düpnan tepk • Portekizlilere ait kısmınuı mer -
küllerinin yapmak istedikleri ye kezi olan Deli civarında muvaf • 
ni ktğıtma teşebbüsleri aldm kal. !akıyetle karaya çıkmışlardır. 
mııtır. Resmen bildirildiğine göre, Ja 

18 ve 19 Şubatta cereyan eden 1&· ponya Timorun portekıı ldaresın 
va,ıarda düşmanın 79 zırhlı sava, a- d ki k .. . d p rtekiı ha-
rabası irttha edllnıiı veya ele ıecirl1- e ısını uzerın e o 
mbtir. Sovyet hava otdı1'~ dliıt ~g kirniyetlni tanınıa!'ta ve Ja~n 
tayyare kaybetmiştir 4 Alman tayya· kıtalan bu harekatla kastedı en 
resi kayıptır. · hedef elde edillttce geri çekllec 

Leningrat önünde 
Londra, 20 (A,A.) - Lenlnsrat 

böl•esinde bir So•yet birliii dilımanın 
önce birinci müdafaa hattına, ıonrı 
ikinci müdafaa hanına ıirmittlr. Al
manlar, tanklar ve taJYarelv de lrul· 
lınmalanna raimen banlerı pliıkiirt
me7e muvaffak olamamışlardır. 
Moıko.a rad701u, pereembe ık .. mı 

şunlan söylemiıtir: 

tir. 
Japonlar Bali adaauıa 

aaker çıkarıyor 
Bat1v7a, ao (A.A.) - Resmen ha

ber verilcliiine ıore, buyuk bir Ja
pon istlli kuvveti, llali adasına ibra~ 
hareketi yapmıya teıebbüs ctırtcktedır 
Bu ada, CAvanrn doiu ıahlllne ı ki
lofftette mesafededir. Tebllide, Ho
lındalıların ııddetle mukavemet et• 
tikleri bildiriliyor. 

Amerikaya Sokulan 
Denizaltllar 

/tifj" Baştaraiı l incide 
bildirilmektedir. Hasar hafiftir, Bil' 
Am(!rika bomba tayyaresinin tam i
sabetle bu deniz 1tı gemlslnl batır nıs 
olması muhtemeldir. 

Bir gült gemi8l battı 
V ııington, 20 (A. A.) - B hrıyc 

Netaretlnln tebliğı: Bır Brezilya yu 
gemisinin Atlantlk kıyıları açıfmda 
bir denizaltı tarafından batınldıttnı 
teyit etmektedir. 

"' Londra, 20 (A. A.) - Amirallik 
dairesi G r de troyerinln batırıl-
dığını b'uuuıııl!.-tedir. ".......,...,_ __ 
Çuvalla Yapılacak İhracat 

Ankara. 20 (TAN) - :thraca~ıla· 
rın 20 ~ubat tanhme kadar yurt dt
ıma çuvalla h acat 7 p bılmelerl i· 
çlıt 'ticaret Vekiletlnce mUıaade •e
rilm •ti. 

Bu ihracatçılar, 2 Şubat tarihinden 
sonra çuvallarla ıhracat yapmaktan 
tnenedilmelerine raımen mallan ha
l!lr olduiu halde sırf vapur bulama
malc yuzunden hracat yap madıklatı
nı Ticaret Vekl.letlne blldirmtıterdir. 

Çine Yeni Malzeme 
Aiaattin", Güven "Ferit Celil"• Onun için biz de Bulgar matbu 

1 Köprillll "l\ıat"f Öıön "Mustafa at·nın 17 şubat anlaımasının yıl ran Kraligeıi Nihat", Sevillt" smail Habip", Si dö.nümü münas~betiyle yaptıkla-

Garp cephesinde muharebeler ve 
topçu düelloları •iddetlerini ualt
madan devam etmekte ve düşman ıar
be dofhı teltllmelttedir. 

MUttefllt harp gtmileri 
harekete 11e,ti 

Vekalet, ihracat taclrlennin bu t!
ltbetlerlni tetldlt ederek yerinde bul 
ınuı •e bıı tUccarlara verilecek mUh 1 
c;ıtt tetkikat yapmıyıı baıtamııtır, 

Yolu Açlldı K hl Gitti y.avüıgil "Sabri E&at", Tecer "Ah rı dostça neşriyatı memnuniyetle 
G reye met ~~til''. Tör "Ve~0at N~im", karıılar ve bu dost11;1k ~avasının 

~ Bqtarafı 1 incide 

~f'@fti:Mitiıie göre, Asam yö'ru 
ye kadar yaltıız kağıt üze -

Amsterdim, 20 (A.A.) - DN•.: 'tunç Mustafa Şekip , Us Hak- hiç bozulmamasını dılerız. 
İncili• radycıııa, lran kralicesi Fevtf- kı Tank", Uşaklıgil "Halit Ziya", 
7e ile lı:ısı ve lehinıahıft ıblisınıb Yalçın "Hüseyin Cahit", Yetkin 
ta11are ile Kahlre)'e ıeldlklerlnl ha- "Suut ı<.emal", Yötükollu "Ked .. e mevcuttu ve bu yolun in -

ı daha birka~ sene sUrebilecek 
• Rangoon llinanının kapatıl • 

ber vermektedir. Kraliçe, tamre mey. ri" 
danında kardeli Kral Faruk tarafından C~e açıU!ıtı zaman Parti Genel 

laıe lılerimiz 

ve Rangoon ile Çungking karıılanmııtır. llekreterl Fikri Talet, mabadı ve ae-
d9 Baıtarah ı melde 

Ankara, 20 (TAN) - laıe Müste
ınrlığt rtıerkeı kadrosunun genişletil
mesi için yapılmakta olan hazırlıklar 
bir hayli llerlemtıtlr. AlAkadarlarm 
tahmin ettiğine göre, bu Müsteıarlık 
ayn ayı1 meselelerle ıstıgal edecek 4 
umum müdürlilğilnden muteıekkil o
lacak ve ayrıca bir teftiş heyeti rels
llli ihdas olunacaktır. Kuvvetle sa
nıldığına göre, yetıi teşkllftt Mart ayı 
lçtnde faaliyete geçecektir. ta11e Mfuı
teearlığı tevsi etmek lstedill kadro
sunun l~lne, )'eniden kurulacak olan 
dağıtma ofisini de alma71 kararlafttr• 
mıştır. Bu ofis, yukartda kurulacak
larını blldlrdijlmlz 4 umum mUdür
IUjiln içinde yer alacaktn-. U2un za
mandanberi İlctısat VekAleti sanayi 

, ___ da Birmanya yolu ile nak-
tuı tadil edilmesi Çang Kay 

k'in ziyaretinden değil, Singa
tesliminden ve Japon kuv 

!erinin Rangoon'a doğru sil • 
e ilerlemelerindendlr. 

Blrmanga'da harekdt 
Londra, 20 (A.A.) - Blnnan.Jada 

Jtilill nehri Oterlride ~lddetll bir sa
ftl Japllmakta oldulu Londtarun 
lmBJ1BDJT1ıtll mahfillerinde söylennıek

. Taarruzlar ve karıl taarnular 

Macar Genelkunnay 
Baıkanı Sofyada 

Bekleniyor 

Sofya, 20 (A,A.)- Macar senelk•r· 
ma1 baıkanı General Bzombathely'nlo 
Pazartesi sünü buta7a aelmesi bekle
niyor. Generalin refakatinde birıok 
subaylar bulunacak ve kendisi Sof:ra
da 3 gün kalacaktır. 

7&Pıbnakta, her iki taraf atır ka,yıp- yam kıtalarlyle çarpflll!aktadır Bu 
vermektedir, Londraya eelen en haber bugiln teyit olunınu,tur. 'sıyam 
haberde nehir üzerindeki başlı- kuvvetlerinin daha ilk çarpısmada 

fııgilit mevzllerlnln hiçbir hasara mukavemetlerinin sarsıldJ!mı ve Jinı 
amadıtı blldlrlllyor, ltangonun 11- diki halde Siyamın 100 kilometre ıc

olarak kullanılmasına rrJıayet terinde Bankoka dolru '100 klloınett'6 
d llne dair haber yoktur. den u:ıun bir demlyorlunun diltum 

Ç'- k tal ·z z· nokwı olan Chleng - Mal lıtlkame-.,. ı arı ı er ıuor tinde geriye doğru çözilldiliil teyit .... 
ÇuftCkinf, 20 (A.A.) - Birmanya• dilmektedir. Dljer taraftan Japonlar 

Siyam hududunun imal batısın- da Birmanya yoluna taarruz için Chi· 
ulunan Çin kuvvetleri, balen Si- eııg-Mai'ye kuvvet top] m~lardır. 

çlmin ndıl yapılacafim izah ettniıtir. 
Bbbdan 10nda f ilrl heyet~ mUaaltt

telere başlryarak b'1 bushsta beıırla
nan talittlatnatntti tetkik etmlı ve e
serler reye konmuıtar, Bu suretle üç 
eser seçilmitür. 

Cilmhutiyet Halk Pırtiıi Nman 
mWfabnl ltuiilnUı balunan eser. 22 
Subat 1942 Pazar ıUntı aaat 15 te 
Anbta HallteYlnde ••tlllp radyolar
la yapılacak olan Halkevleri onunca 
pldöbllb\ü natk1inda biz.zat :Parti Ge
nel 8eltretet1 tarafındltı bUdlrilecektir. 

E E 7FE0 $ • 

Finlandada 116 Senedenberi 
ilk Defa Bir tdant HllkmU 

İınf az Ediliyor tetkllt heyeti teisllfinde bulunan Şev-

i ket Süreyya Aydemlr'fil İaşe M'.Uste--
Htlıhıkl, 10 (A.A,) ..-. ll'lnl nda~ ıar Muavlnllline getirilmesi takatrür 

182ti seneelndenbeti ilk defa olarak bir etmişti 
idam cnut tatbik edllecektir. Bir r :_ _______ ___ 

ıoför çok vahşice bir katil saçıındaıı Şiddetli Bir İnffJAk 
mahkfım olmu,tar. Şimdiye kader bü-
tün idam hukümleri müebbet kUreğe 
tahvil ediltrcll. Bıa defa CUmhurrelsi 
cezayı tahvil etmek istememiştir. 

Lapotte (lndlına) 2D CA.A ) - DJn in 
dlana'nın th "' hlııt ıııUh fabrllralatnıdan •I· 
ii olan Kinıtovu fabrikuında \idde•li bir in. 
flllk oltını~ 22S ttlıt yıralanmı,ıır. ln!ıl kın 
sebebi hakkında hiç t~r illt yoktur. 

llarkof varOflarında 
Ankara, 20 (Radyo Gazetesi) 

Gelen haberlere ıöre lo'f)'etlerin aotı 
rilnlerde bir takıttt tn••affaln1etlet 
elde ettikleri sanılmaktadır. Londra
dan verilen bir haberde, Harkof vl
ro,ıarınde ıiddetll muharebeler olda· 
iu ve Almanlarm bu ıehri terke ha
zırlandıktan bildirilmektedir, Ban• 
dan baıka, Leninsradı saran Alman 
muhasara batlarmdan ikiıinln de 71-
nldıir haber verilmektedir. 

ÇevrUen Rus btrllkhrl 
Berlln, 20 (AA.) - Aıktri bır 

kaynaktan haber verildifine ıöre, do
lu cephesi merbs ltealtnlnde müte
addit düıman birlikten ıraplannın i· 
çine lı:apatıldıldan cepler ualtılmak
ta ve bu ıruplann 1mha11 ilerlemek
tedir. 

Ziraat Vekilinin Tetkikleri 
Adapazarı, 20 (A.A.) - Ziraat Ve

lrlll demir ve araba. ah11p fabrikı111-
ıu ıezerek çiltçfye tevzi ed!lecek pul
luk, araba vesairenin bu fabribda ,.. 
pılmaaı imlrlnmr tetkik etmlı ve sa
pan demiri aclan baltlttnda enına " 
yıllık ekim 'fl:ıiyetf haktnnda clftci .. 
lerle görUımüıtür, Vekil Arifi,. t0<o 
hlm ıslah ve meyva fidanhtr iatas
)'onlattftt RtSrdtlkh!n sonra lımltt: ba .. 
reket etmiştir. 

Batavya, 20 (A.A.) - Felemenk 
tebliil: Dün ıece müttefik deniz üııtü 
ve denizaltı ıemileri tlat.i adası etra
fındaki aularda toplanmış olan dUı 
mal'I u .. etlerlne kattı bir taarnı.ıa 
reçftıl&lerdit. Butıdan bııka tafstllt 
ve tam rapor yoktur. 

Bir Pıltmenıı teblliindeı Japonların 
Perşembe ıUnU Cıvanın muhtelif yer
ienne hava hücumlan yaptıktan haber 
.;erilmektedlr. 

Btıfkumandanlığın tebliği 

lıt .. Ya, IO (A.A.) - Müttef!k 
ihanetler baıkttmancJanhlının Cum.a 
teblıft · DUttnanın iB \Ot 19 Şubatta 
Suraba711 üıeritte yaptifı ha\oa akınları 
aveılanınız tarafmdan karşılanmıı ve 
topyeklln t!llımanın 5 boı:nba ve S av
cı tayyaresi düsürülmüştür. Mlittefik 
ta:nartıleri diitman tayyarelerine Bali 
..... acıtındı taarraz etmlıler ve 
4 bombe tanaral daha dUıUrmutler
cllr. Bu hlicumlar esnaımc1a bir veya 
atlteacldit diiıman krnuörüne doi
naclllı dotra11 J isabet •aki olma,, 
~trtlatll ılotnubın doltaya iki lubet 
lt17declhbl1 ve bir torpido mahriblne 
8 bomM atdmııtır. Bir kruvazör ile 

bunda Bultzenzotk tıı:yyare meydanmı 
bombalatHrşlardır. !7 Amerlltıttı •e 
Holattda tayyaresi sa•aıtar e1naaınde 
düıUrülmU, •eya yerde tahrip edil· 
nıiıttir. Japôn tayyareleri hiçbir ita· 
:ytbı ufrıurtamtı;ttr, 

AVUSTRALY A'DA: 

Tckyo, !O ( A.A.) - Japon filosö 
umumi lrararılhının teblilh \V11s
trıl71nın Port Darwin'e karıı F&Pılan 
hava hücumu esnasında han aa•••la
nnde •e yerde 16 dü,man tanareal 
tıhrlp edllml•tir. Fazla olarak 6000 
tonluk lrruvazor, 2 muhrip, bir pet
tol s...ı.1. bir denizaltı avcıaı ve 9 
deniz tafltt batıntıruııttr. Diler bit 
muhrip clddt hasara attamıttrr. tı
man teslıılerlne yapılan bUJilk t:Jırlp
lerden ba:skı hanıarlar, kıılalar ve Ö• 
nemli daha baın eakerf hedefiet, cid 
dl iıabetlere utramı:ıtır. Limanda bu· 
hınan 26 dU,man tayyaresi bu üsteki 
hava filoıunun mecmuunu tqlril edl
yordtı. DU,mana ait bir hastahane ıe
mlılne bllha11a hUcttm edllmemlıtlr. 

n/GER HABERLER: 
bit tqıt daha kilçilk çapta bombaların ~ 
dofrudan dofnıya fııebetine hedef ol- Vatftıtton. 20 (~.A.) - (in deıti-
ntufttlr. Tanarelerlmlzln hepsf sall- zinde bit Ahlerlbn denlzaltm S bin 
men danmf1ıterc1ir. tonluk blr ticaret vapurana hatırnt~-

.ı h L- le • u ttr. Blrletlk Amerikanın harbe ıırd il 
tıpan a~r rute gure stindenberi Amerikan denizaltrlan ta-

'rt>kto, 20 (A.A.) - Orc!a~ nıetı- rafmdan hatırdan beşinci •apur bıı· 
sup tayyareler dün Batavya'nm cemı- dur 
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1 
llnama ............. ...... ..... .•. ,... .,.,. ... ...,.... 

.. ,..... ... aıtiıMOelml• bOıbeMI 
914 - 18 harbınde, lnciltere mec- lı:ataizlilı:ten dızlerı dstunde aallanu bbtladtm. JllMtelmıtr Ut1k 1ılt t• 

bun ulı:erlilr hizmetini bar- (; Y a z a n • :l iOti 401ftllb bölOIOne, ana \tat te d&tlltlDI lıMablt ettlremsdu• 
bın içinde kabul etm ıti. Buna rat- ' kamplarında ullladıiı tenatue bö- P•leM buaflatla latillbale alt a~ 
men mOtareke illn edildltı Maman, N • liillleri ıöıtererek harbi kasanmak tı .-ıa.raıut ~ ~tarı 
dört harp seneai muhtelif cepheler- ecati y aımut : niyetindedir. IW>~e kelumet eataftW1n ahta babua 
de •erdlti ayiat ile lıır re •• Ma- 1 Harıt baılamadan ötıct huıtltlı:la- NOIU*6udt'tar. Aftlattta ~re ba a-
kedon:ra cephelerindeki kuvvetleri naı illmal etnılı olan devletletin or- M Ma6&a btldttdl be ,.... teae ewwıl 
hariç olmak üzere ralnı:ıı Framada lmkinına Wlrdır. iyi ıaıe edilebl- duları, taarruz kudretleti kırıl111ca:ra S oa samanlarda uaml çolt ıec:en ti:ratı aHtnl olanallcltr 1tı.lliDllefl lol• ••lf " kire berlnde ltı~ ita. 
Almanlara karıı sekıen tümeni var- len az .__vvet, fena ıaıe edılen çok tadar taartuzlarma deYam edecek- darmalr n , ..... ,_ ........ nıı...att Ba• dar • ohap bltecelı:le bepıdn1 llılbea 
d .... 1ı: '-l d •·- Aınertltahlarm "Bnetnı.. adrn· """ - -- ,.. _......_ ı, Bu sefer, askerlik mecburiJeti lmvvetın ppabilecell i,ten daha terdir. Uıa ta.. ia,nıan Gra .. nn ...ı ... __ rada kaf'1ıl•ıalabılttô bit tel! tehllt ftt1DSt. Jtellulet tlabHıtlln .... -.-
barp ballamadan bir kaç ar en~I fazlaauu ral"r. Bahuıuı fena iaıe bayat ıeralt ne dilıman ılbi alrtlk o- dald ·~ blelfrt .. mdı1e k QilT en vardır Petrol bönllatında toplalla11 ait Terdiii haberlerin buılanDI bm 
kabul edilmış ve harp bqhyab da edilip maddi ve maneYI kuneti ıat- lan Çin ordusu tarafındah. Jakında- :t&Jtseh eithtt)'I muvaffak öl ti tıı:ak- han babbecilderlbin be.rul*"42ki l»tta de ~ Ye ~ blMlhM 
ta iki bu lr 1 .. _, ki du•noaıı da dto~·da ıtaı orcluau ta- Janbt. CUndttt rUne ehemtnıfeti ar-

1 
-• ~-ıı......- ...ı~ -•·L .............. _......,. 0...__ 

m çu ıene 0 muıtur. _.._ 11lmı1 olan bllyllk kUYVetten barbln .... •• .... ..:a'- k _. 1 ,. ..... ............_ d L rotun ıilındirlere akmaıma lllAft DP - uu 1P11& -··- '---
seme ve teçbisat huııaaunda ela ıe- ırelecek aafbalarmda artık haltklrle rafından hıt"Planıp aarSdacalttır. tan - ı•a•e •-.·•ata .,,ı ... raaı la · ma11 ntUlllkUndlr da aaladml. !ha ~J'lenea .a.I« bir 
celi ırtindOzlil çalıpn lnıillr ıanay?. istıfade ımkim da kaybotmuı olur. Bir taraftan da tnırUtıre lmpatator- lrate abnacıak bırçok ftoktalar Yat· lneanlara ıreı ~e. bmılartn ftlll&• tııac mana Ua4e edecek mahl)9ltıafir. 
ine iliveten Amerikanın rapnıı• Ol• Muharebeler ırtdı: kiltle tn1lbare- lutunu ırenlı topraklan tlıtilıtde dır, nada fasla mlltdatda olttlten btalan- 'tıpkı ;raWklataaGD MreCle el ..... 
dutu bUJfilt :rarclı,ın da ırB:ııöninde besi delll, ıllih ve mat.eme müba- her yikılan cepheden aonra dU.man- Bir kere mürettebatı 6 700 • 10,000 durmalın rnutıılta eltem41r. Bilhat- anlamak l.Urene büıcmm: 
tutıılutıa buıııin lnıllterenin elinde rebesidir. iç hatlardan iıtifade ede- lara 1ratp 7enJ cepheler açdacaktu • metre yükseklikte raılanan fevlıallde 18 tiifeltçf ııbl ınlhan ıtt ıaeguU,et - Yola plı:ımdı iae W)'dedlr: • 
::rfıle teçhb edllmiı selraen tilnteıalilJ rek diıfntanhl cephe1e :tıfdılt •illta Fakat ba cephelerin, eok U IMan aotuta dayanabılecek aurette ıııyd ı- ltr1 olan mtlretttbatı yUbe1tte ttıllun- tı iM 70ldachr; seleli ı.e ban4adıırt 
bir C>rdu blllundufunu kabili etmek ve malzeme1e mukabil uzun dş &aJiatnıa mal olacak ıurette nUUn- melt lbımdtr. Tayyarealer ekıeriy ı duldan aıman alıcaklart oktiJea m*- Dealetılne bana•. 
lbımchr, hatlardan atllh Ye mllteme deıildiil idin C.Ulatta kaclar aı lna\'Tttlerle ta- 1"111 elbiıeal denilen ve Jakardalri darının verilmesi icap eder. •Mlaecdmln biri bir Uhlm ....._ 

Alm n)'alllft, sekiz aydanberf bB- temin etmek imklnaudır. Malzeme- tulmalan prttır, Dütman bel :.am reelllldı! ıı6rülerı kıyafete ıirerler. Bu YOktelt taetıılarda kullanılan tana. 1amt cabe lmit ... ek celali U. -.. 
tün kuvvet " kudreti)"le dola cep. ılı bOJ&k lnanetlerl cttılftWUft lıttın lesinden totıra lnıdltere7t daima lttıv elblıeterid pantalonlan bır etellt ii recıımn aı!ltaatler n n fevlratlde tft tuDIDll bir Kuaaker'e takdim .-te. 
hainde mqpl oldutu hattl Avru- sillhınm ve malzemeaınin brpam- ,,etil olarak aı&kta IOttMHdir. tir andrttt •e bir lennanr va11taıiyle olma11 ptttlr. Alnf takd rde ctlşleti Jr.uaü., tlıhiml bnttı,... -. 
pa kıtasma muhtemel bir İnciliz çı. da afır z&7fata maruz btrakmaktan- etin ba.:ııırlıtlarmı ikmal etmiı İn- acılrp ktpanır. ~eket rerini tutan pal- atnma:ra hatlar, dizlfti bilekleri tlt• re J- t1&•71 ıönnlts ...,..._.., .., 
brtmaııtıa kttıı tedbil'ler abnqa te- 1a cephert atada tntvcut malternenlb ıiltete. satranç tabta91 ilıtilnde, ta- to c1I husttat ıurette )apılmııtır. rer ve ı,700 metrerı n ltıfflftde tl4- lıarflerlnüld -..erup i06ll•llll 
tebbüı ettiii bir zamanda ln&ilte· kifayeti kadar kuvvetle idare etmek arru etmetten tüatSli IWnUt. bil- 8tntosfer ncutlatıtıda açatm on detlt llllclt ıtnlarttıı tutuhtrlar. ,...,: 
renın bUi ba181i bit Alrtwl ntilt. lhnhdtt. insan bneti ne kadar çok tiıı °'"dtlırl •• . fUtaleti brıhnrı tıralu\daıl otıırınlat daha da ıler:re &trıtoıftt .. etatlal'hlda bllıatlb .._. -. :e. Bama -6. tll ldlDl 
ımdan korkarak biltlin kuvvetini oluna otıun ... banlar, enpnamn dittmana talı dediii saman kmdi- deler ve iizerlerlne elektrıkle mtı!an uean blelertn uatnf ıllratletl taattt llüwclm ............ 1 

tncllterede uklamak btedilinl b- Uttiln .Ulhı kartmnda Jine hem ri- •inin bir iki kaleaı devrilmiı oım.ı.. inanıl aurette JIPtltnıı umf ormalar 600 1ril0lfttttecllr 500G 1dlotnettetnt bir - lhhdam bellclenia~ 
bal etmek aatht bir mtttalea olar. O cat edecekler ve hem de üstün düş- la beraber, 71pranma~• ronrlma- d:rerler. uçuıta tatı:vııbıl~ce)deri bombalarm - Ya lbmsa .. fı. llDl ile R-. .... 
halde İn&ilterenin serek Afrıka w man ateıi altında muharebe ederek mıı ve iyi teçh.. edilmiı ordu• •- Gerek makinelere verilefl bent n ve mecmu ttklfti ki, ki bııcuk ton b- tlliaP 
serek ualt prk muharebe cephe. manmratlın urtılnul ve 71ilmıt linde bulunacaktır. ıerek mürettebata verlletı okslJen ıh- dardır - Oalar ela ortaac:a U. llitlll ..... 
lertni lbtm ıreldili kadar tabire et- lıit hale ıelecekler, yani '.batka mu- * * * · d\lm k6lelerlalsdlt._ 
miyerek oralarda mncat lmnetlerl harebeler lcin itimat edilir bir n... A wapa ltıta..- mil70alllk onla- KAaüer bina dlılla .... ._. 
ldeta kendi mtıbdderatlarma terk- yet nıfmı da kaybedeceklerdir. 1ar pbrmak htc •lr - r Bugün . TAK s 1 M . Sinema11nda "'l'--... dtmllt. oma ...... ll:D' 
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M. Daladier itham- S. Cripps de Kabi· 
ları Reddediyor nede Vazife Alacak 

1Pfr Başta.rafı ı incide 
ordusunu ne halde buldul:unu wyle
mış ve kendisinin Harbıye Nazırı o
luşundan sonra Fransa tarafından sar 
fedilen gayretin imklın nisbetinde 
faz.la olduğunu isbat edeceğini ilAve 
eylemiştir. Daladier, şöyle devam et
n'li&tir: 

"Mağlüblyetfn ınesı.ılleri kimlerdir? 
Askeri şetlerı:Ur, kuvvetlerimizi da
ğrtanlardır, cephe gerisinde bulunan 
muazzam malzemeyi kullanılmamış 

bfr halde bırakanlardır. Generaller, 
meydan muharebelerinde teslim ol
duktan sonro onbın bir nevi umumi 
aftan istifade ettirmek için askeri 
ceza kanununda tadUAt yapılmış ol
ması şayan! dıkkat değil midir? A
nanelerimlı:e ve Frarunz adliyesine 
~eref verecek şekilde hareket edece
ğine emin olduğum yüksek divanın 
ıstiklfıline lmaru:m vardır Vicdanım 
temiz.c:Ur. Kendisine yi.ıkİetilen inhi
tat töhmetini asla bilmlyen Fransız 
milletinin tarihi meziyetlenne mutlak 
bir itimadım vardır.,. 
Muddeiumumı Cassngnau, ayağa 

kalkarak, muhakemenin ordunun ha
zırlıkstzlığı rrlevzuu uzerinde cereyan 
edeceğini ve kendı bltaratlığına Da -
ladler'nln itirru:ıt edebileceğini söyle
miştir. 

DaladJer'nin avukatı. divanın istik
lil1inden şfipbe ettiğini söylemiş, mü
ekkilJnin suçlulandırılmasrna hic;bir 
knnunun müsaade etmediğini, adalet 
dlvanıntn muhakemeye devam cde
m!yeceğini, zira kanunun makabline 
şumuıa olamryacağını söylemiştir. He
yci, avukatın isteğini kabul ederek, 
bu iddiaları tetkike karar vermiştir. 

Ltf.r Baştanı!ı ı incide 
Att!ee, ayni zamanda Başvckıl 

muavlu!iğıni yapacaktır. 
Yukarda zıkredılen nazırl:ır harp 

lı:abineslni teşkil edeceklerdir. Bea
verbrook. harp kabinesi azuı olmaya 
davet edilmişse de sıhhi sebepler do
layısiyle reddetmi~tlr.Yakmda Birleşik 
milletlerin menba ve imklnlarının müş 
tereken kullanılması içın başlamış ol
dutu işe devam etmek ve arasıra ken
dısine verilebilecek olan dığer hususi 
vazifelerle meşgul olmak uzcrc Bir
leşik Amenkaya cldecektir 

Bu deği$iklikler netice.sinde !larp 
kabinesi evvelce olduflı cibi 9 değil, 
7 azadan mürekkep olacaktır. Yeni 
tadilat pek mühim ahval müstesna ol
~ üzere başvekili Avam Kamara
sındaki bazı vazifelerden kurtaracak
tır. Ayni zamanda doın!nyonların harp 
kabinesinde bır nazır bulundurmak 
arzulan da yerine getiriltnış olacak. 
ur. 

Gazeteler memnun 
Londra. 20 ( A.A.) - Gazeteler ka

binede yapıldıiı bildirilen değişiklik
leri müsait bir surette karşılam:ıkta
dırlar. Bununla beraber bazı gazete· 
lcrin başmakalclerinde bu defiş:klik
lenn büyuk ölçüde yapılmamış olma
sından şilı:lyet edilmektedır Times 
diyor ki: 
"Başvekil, birbiri arlcasmdan kıs

men yapılan deği~iklikler ve muvak
~t anlaşmalarla anormal ve şekilsiz 
bır hal alan idare sistemini şimdi sü
pürüp atmış ve onun yerine memle
kete yeni bir yük.ek siyaset aleti ver
mi;ıtir. Bu sayede harp gayretine bir 
hız verilmiş olacaktır 

Dally Mail &'azete~'i. Churchill'in 
deiişiklikler yapmaya karar vermesi· 
le _memleketin itimadmı tekrar kazar.
dıgını yazmaktadır 

N ewı Chronicle. ı;öyle yazıyor: 

Askeri Bahisler 
(B•ı tardı S DncOde) 

han&'I bir muharebe meydanında düş. 
manı kat'i bir mağlubiyete uğratma. 
sı ile defil, karşı tarafın İngiltereyi 
yeoemiyeceiine ~man ederek artık o
na kartı harbe devam edemıyecegı
ne inanmasiyle bıteccktir. Bu pren
sip İngiltercnin ananevi harp pren
sibidir. Muauam İngiltere impara-1 
torluiıı bu prensibe dayanarak lru
rulmuştur. İngiltere bu prenslbı bır 
defa 914 te terkederek Avrupa kıa
ra:sm{! milyonluk ordular çıkarmış 
ve kat'i net!ceyi bir kara muharebe. 
sinde aramış fakat dört senelık kara 
muharebelerinde verdiği çok ağır 
zayiatın içtimai bunyesınde açmış 
olduğu derin yaralan gorerek bu ı
şe bin defa pişman olmuştur. 

İngihere, bu ilnanevi prensibim 
sonuna kadar tatbik edebilecek mi? 
Ve bu suretle harbı iyı bir neticeye 
bağlıyabilecek mi? Miıtemııdi taar
ruzların düşman saflarında açtığı 
boşluklara ve kat'ı neticeyi getlrrn:. 
yen mütemadi hamlelerin düı;man a
sabı iıstündek.i yıkıcı tesirlerınc mu
kabil mi.ıtemadi ricat muharebeleri
nin ve her an yeni bir stratejık mev
kiin. ziyaının kendi milletinin ma
nevı kuvveti üstündeki tesirlerinın 
bilançosu acaba mıisbct bır yckUn i
le kendi lehine ıni kapanacak? 'foıı
lann cevaplarım bugün katiyetle 
vermek imkansızdır. Yalnız iyi bıli
nen şudur ki, hayati bir mücadele ve 
bu mücadeleyi de bir spor telakki e
den ve böylece bu mucadelenfn müs
bet ve menfi butün tezahürlerini tam 
bir sportmen gibi soğuk kanlılık ve 
~et~netle karşılamak üzere Yetlşti
rı~mış olan İngıliz milleti bu seferki 
a~r ~a~ın iyi ve kötü bütıin teza
hurlerını de ayni metanet ve soğuk 
kanhhk ile karşılayıp bu maçı ni-
hay~tine kadar &'Ötürecektir. Gerelc: 

TAN , __ _ 
MAKSİM SALONLARINDA 
SAFİYE 

ve 20 Kişilik SAZ heyeti 
Piyanist: ŞEFİK - Kemani: 

NOBAR - Kemani: MAKSUT-
Kanuni: AHMET - Kemençeci: 

Uzun zamandanberi gazetelerde ok-unan ~ HaDaınızm sabtrmldtla bek
ledlğl, Zellgin mizansenli ve muh•r$m dek"orlarla 60 Kişilik 

·ciNGENE AŞKI 
REVÜSÜ Büyük Fedakarlıklarla 

Bu Akşamdan itibaren ALEKO - Klarnet: SALİH - Cünbüş: ŞEVKET 
Ney: GAVS1 - Hanendeler: AGYAZAR- FARUK -

VAHİT _ NECDET ENGİN Mıthtel'em halkımız• GALA ıuvaresl ofarak gllaterllecekttr. 

Yazan ve Besteliyen: Ü stad Muhlis Sabahaddin 
Okuyucu Bayanlar: SUZAN - NEVZAT -SEMiHA -
BiRSEN _ GOZIN _ sOHEYDA - SAMiYE. IHSAN Dikkat.: REVÜ tam saat 9 da başhyacakhr 

, ... HER PAZAR günü ~aat 15,30 da 60 kişilik BÜYÜK REVÜ'nün iştirak.ile Btll"ÜK MATİNE , 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

UCUZ .. ZARİF •• DAYANIKLI. kabmda Gfinde 3 Ka,e A.hnabt1ir. Her Yerde Pah Kwtalan Lnıt. l.te,' h 

Satış yeri: Yenicami Cad. 
Sultanhamam No. 4 Tel: 22977 ·ram 
İpek.iş Mağazası karşı sırasmdn 

,- BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizin Nazarı D&katine 

Dünkü celsede General Camlin, 
mtidafaasmı yaptıktan sonra avukatı 
soı. almıs ve memleketin mukaddera
tını ellerinde tutan zayıf hükıllnetle
ı l tenkit ederek, Fransanın uğradığı 
fclAketln mesuliyetinl bir tek adama, 
Gt!neral Gamlln'e yüklemenin doğru 
olamryacnğmı söylemiştır. Gamlin"ın 
ıkıncl avukatı da şöyle demiştir: 

. "Kabınenin Yeniden teşkili memnu
nıyet uyandırmış fakat harbin idare 
ıi~de ıslahat yapılmasmda ısrar eden. 
len kısmen memnun edebilmiştir.,, 

İ~gıliz . tarihinde, gerek harp tari
hinde hic; bır bıiyıik maçın yarım bı
rakıllıiı görülmemittir. 

, T.ahayyül Ettiğiniz Mobily. 

"Başkumandanm muhafaza etmek 
istediği sükQt, madunlarmı himaye 
etmek istiyen Gaml!n'in, fedakArltk 
hıssiyle hareket ettiğini gösteriyor. 
H~diselerln hakiki mesulü demokra
sılerdekf esaslı karışıklıktır.,, .. 

Leon Blooın da sorgusu esnasmda, 
General Gamlin'in başlıca mesut ol
duğunu kaydederek şöyle devam et
m ştir: 

"Hezimetin asıl aebebi, kumanda 
n!akamınm hatalarm dC'ğll midır? Bu 
suali bir senedenberi sorduğumuz 
Jullde tahkikata memur olanlar, bu
nu dinlemek lstemedller. Adalet di
vanı, ordunun şahadetini reddetmek 
ısfıyor. Halbuki ordunun malzemesi, 
teçhlzatf ve maneviyatı ne olursa ol
sun kumandanın ezici bir mesuliyeti 
\'ardır.,, 

300 şahit dinlenecek 
Londra, 20 (A.A.) - Vlchy haber

le ajansı. Rlom davasında 300 den 
fazla phidin dinleneccğfnl soylemek
tcdır. Bunlar araşmda, General Vey
gand, George Bonnet, Herriot. Albert 
Suau, Lorant Eynac ve Paul Rey
nilJ.ld bulunmaktadır. 

I kinci cel1Jede 
Riom, 20 ( A.A.) - Yüksek adalet 

dıvanının iklncı cebesi bugun açıl
mıştır. D!ladler'nin avukatı Ribet ilk 
sozu alarak iddialarını bildirmiş, mU
ek-kılınln lktldan ele almasından ev
\ el işleıunlş olan hata lan kendisine 
yuklemenin mumkun olmndlğını ve 
başkalarının hatalarmd&n dolayı o
nun mcsul tutulnmıyacağrnı söylemiş
t r. 1936 senesinden evvelki mesuli
yetlerle beraber 1939 Eylülilnden son 
rakı mesullyeUcri de arnmak lizmı 
geldığinl one suren Ribet ~le de
vam etmiştir: 

"Davnnm esası bu suretle kaçamak 
me\ zuu olmamalıdlr. Askeri hezimet 
stratejık veya taktik hatalarm ve ba
zı werl şe!lerdeki mnnevlyat zaafı
nın neticesidir. 

93<1 - 935 askcrl tahsisatı tama
men sar!edilmemiştir. Fransanın si
ltıhlanma faaliyeti, hakikatte Harbiye 
Nazırı Daladier'nin gelmesiyle baş
lar, Daladier, siltıhlanma p~nını der
hal 14 milyardan 30 milyara ve ni
hayet 60 milyara c;lkartmıştı:r.,. 

Ribet, bundnn sonra yüksek diva
nın askeri isler bahsinde salAhiyet 
t>ahibi olmamasını kabul edemiyece
g ~ı söylemiş ve şöyle deml&Ur: 

' Hakikatte gerek sivil, gerek asker 
muhtemel suçluları aramak mecburl
yctındcsiniz. Kolordu generalleri, el
lerinde bulunan malzemenin kulla -
nrlmamasından veya :fena kullanılma
sından mesul d('ğiller mtdlr? Harbin 
alfınmdan sonra durumu hakikaten 
'ah,ımleştiren harekeUcr bizim de bll
dığ miz gibi stratejik ve taktik hata
larla nskerl ümeranm zaa!lan ve 
noksanlandtr. Bugün onların adalete 
tevdi edilmeler! :niçln istenilmiyor? 
Bugun bizi ttham etmekle kimin hi
mayesi lstenlllyor?., 

Bloom'un avukatı Maltre Spanlen, 
roz alarak Maftre Ribet'nin iddiala
rına tamnmlyle iştirak etmiştlr. 

Bloom'ıuı sözleri 
İkinci celsede sliz alan Bloom, barış

tan harbe gctmek meselesi üzerinde 
ısrar etmiş, bunu Münlh anlnşmnsı 
tarihinden evvelki zamanlarda ara
yanuyanağm:ı, binaenaleyh divanın 
1936 intihap devresini baslnngıc; ola
rak seçmekle keyfi hareket ettiğini 
E:Ö'V1emlştir. 

Bloom, 1934 silAhsulanma mQznke
relerinin nfhnyetlenmeslnden sonra 
Doumergue hOkQmet!nin ne yaptığını 
sormuştur. "Halk cepheııl hOktlmetl 
t rnfmdan deruhte edrtmlş askeri 
programın tatbikatı ilerlemiş bulunu
yordu .. dedikten sonra, lcendlsinln ik
tidarı ele almasını müteakıp s!Uıhlan
ma vaziyetinin ne olduğunu sormurr
tur. 
l'lloom, halk cephesi hükOmetlnln ııf

lı'lhlnnma programında vukua getiri
l<' geclkmC'nin mesullyetlnln kendin
cfn e\ velkl hOkômeUerin Qzerlne at
at tır. 

l>ab4I sonra mOddeiumuml söz al-

İki Alman Hücumbotu 
Batırıldı 

Londra. 20 ( A.A.) - Amirallık ve 
hava nczareUeri tebliği: Dunkü Per
$~be alqamı, dcnlı: lrnfilelerimlzdcn 
b~rin~. yapılan düşman taarruzunda, 
bır duşman tayyaresi ve iki hücum bo. 
11:1 .batınlm15tır. Gemilerimiz.in hiç bı
n~ı hasara uiramamıştır. 

mış ve hezimetin muhtelit sebepi'!:i 
old~ğunu kabul etmişse de başlıca se
~ebı? sllAhların kifayetsizliği olduğu 
uzerınde durmuştur. 

Mumaileyh, kanun mucibince ha
zırlıksız bulunmak suçundan ancak 
nazırların takibata uğrıyabileceklerinf 
ve generallerin takibi hakkında hiç
bir liükUm olmadrğtiıı soyllyerck da
vanm birkaç kişiye inhisar ettirilme
si hakkmdaki ~ikilyeti reddetmiŞUr. 

letanbul ikinci iflb Memurlugun. 
d•n: 941/11 - .Müflis Rella Şirketi 
masasının alfıkadar olduğu Ankara 
Belediyesi aleyhindeki davada i tcni
len faiz meselesini tetkik ve bu hu
susta bir karar vermek uzere alncak
hlarm ikinci defa olarak tAlik edilen 
24/2/ 942 Sah gilnii saat 15 de daire
de hazır bulunmalan ve gelmedikleri 
takdirde faiz meselesi hakktnda Sü
merbankın tekllfınl kabul etmiş sa-
yılacakları il~n olunur. ( 405) 

İıt•nbul lkJncl lflb Memurlu~un. 
dan: 39/29 - Müflis Gözem Eskena
zi Negrin Limited Şirketinin Kon
kurdato teklifi meselesi hakkında a
lacaklılarca verilen karar tetkik mer
ciince bozulmuş olduğundan yeniden 
bir karar verilmek Ozcre alacaklıla
rın 25/ 2/942 Çarşamba gunü saat 16 
da dairede hazır bulunmaları ilfın o-
lunur. (408) 

- Reklam Değil, Hakikat: ~ 
Yurdumuzun her klişesinde dürü.stlQğil. ucuz

hıtu ve bol çeşitleriyle tanmmış: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
ıezmeden ve bir t1k1r almadan başka yerden 
M O B 1 L Y A almamala.rıru tavsiye ve 
mutlaka aalonlarırn.w gezıneler:lnt rica ederiz. 
Bilhassa İngiüı lı:aryolalan ve Avusturya san
dalyalan mevcuttur 

latanbul Rıu P• .. ;okutu No. H Ahmet Fevzi. 
Tel: 23407 

Gümrükler Muhafaza Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan 
26 Ş\Jbat 942 Perşembe gQnQ saat 11 de 830 lira muhammen bedel

le ve müteahhidi nam ve hesabma olma küzere 4 sillndirlı tam Dızel bir 
motöriln gırangıntn yenilenmesi paznrlıgı yapılacaktır. İlk tenunat 62 li
ra 25 kuru~tur. Şartnamesi ~omlsyonda her giin görOlebllir. İsteklilerin 
kanuni vesıkaları ve ilk temınat makbuzlariyle Galata .Mumhane caddesi 
54 numaralı dairedeki komisyona gelmeleri. (2575) 

Tchirigoti Yemek odnsı takı
mı. Modern çalışma olasl. Kel
vlna~ .. r buz dolabı vesair nadide 
mobılyalar. Yarın Maçkada tram 
vaym nıhayet bulduğu yerde 167 
No. Spor caddesi yanındaki A
bacı Liıtif sokağında 22 No. da 
açık arttırma ile sntılacakhr. t-
liın sahifesindeki mufassal llflm Pırl•ntala ve elmHlı ıut demek, bir kelfme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇOnkD: ' # Pırlantalı ve elmaslı saaUerin biltOn bakikt ev~afı meşhuru AlC'Ill olan S f N G I!! R saatlerin.de top.. 

...., okuyunuz. lanmıştu-. Bunun için: Saat alacdını7. zaman, tereddütsüz s 1 N G E R saatf almalısınız ve saatin ibı&-
1 rindeld 6 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine likkat etmen[z lAzımdır. 

• H T j R A 1 L A- N ) Modayı takip eden her asrt kadın lt;.ln kıymetli taşlarfyle ve neıts IGlemeleriyle hakikaten DUlft dik-
i ı kati celbeden böyle bir harlkulAde S 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

"Seleloz ile Mevaddı mümasilenin StNGER SAATi Hoşa Gidecek En HEDl.YELIKTIR 
şekere tahvili usulü,, hakkında alın- Makbul •re En Güzel 
mış olan 24/2/1929 da tescil edilen 
961 sayth ihtira beratı bu defa mev
kii fille konmak üzere ahere devrü· 
ferağ veya icar edilereğinlen talip o

No. 82 • O Elmaah ve 11 pırlant.lı 550 llra, No. 82 • C. Elmaalı ve ort•d•kl bUyUk olmak üzere 11 pıl'f•ntalf 
650 lira. No. 82 • E. ElmHh ve ortadaki ile iki kenarındaki büyük olm•k üzere 11 pırl•ntalı 800 llr•. 

lanların Galatado, İktısat hanınlaı 01 K KAT. 
Robcrt Ferrl'ye müraca&t.ları 11An o-

1 
...._ • 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

SINGER saatleti İstanbulda yalnız Eminönü merk~ındekl mağaT.amızda satılır tstanbulda sobemlz 

~ yoktur. Adrea: SING€R SAAT Mağağazaları. İstanbul Emln~nO. No. ~ • -lunur. ~ 

Emekli Dul ve 
Malullerin 

Yetimlerin ve Askeri 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Maaşlnrım Bankamıza temlik ettınnek suretiyle alan emekli, dul ve 

vetimlerln Haziran - Ağustos 1942 üç aylıklarının tediyesine 2 MART 942 
Pazartesi günunderı itibaren ba~lanacaktı:r. 

ı - Maaş sahiplerinin temlik mmımelesi ic;in, bir devre evvel Bnn
kamızca kendilerine verilmiş olan hesap pusulalarındaki i:r.ahatı nazarı 
dikkate alarak mezkür pusulaların alt krsmına işaret edilmiş gün ve 
saatlerde totograflı nüfus cüzdanları \'e resmi seneUeriyle Bankamıza 

mürııcaatları, 
2 - Kuponlarını vize ettirmek suretiyle muamele ynpacaklarm ve 

manşlarınl ilk de!a olarak temlik etmek istiyenlerln müracaatlarının 
5 MART 942 tarihinden itibaren kabul edilebileceği, 

3 - Askeri malüllerin müracaatı 2 Mart 942 Pazartesi günu sabnh
lcyln saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Her hangi bir karışıklığa mahal kalmamak üzere asker1 malüllerln 
malmiıdurlilğfine nazaran müracnat sırası aşağıda gösterilml§ti~ 

Saat 
,. 

8 - 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş 
9 - 10 " Fatih 

10 - 11 " Üsküdar ve Kadıköy 
11 - 12 " Beyoğlu ve diğer malmüdürlüklerinde 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Euı No. 

3585 

3586 

3604 

8620 

3645 

3653 

3687 

MEVKİl ve CiNSi • 

Eminönü - Çarşı mahallesi, Bitpazarı sokağı, eski 
Bodrum han alt kat, pacta 156, ada 2792 parsel 
69, kapı eski 50, yeni 50 No, lu 19,50 M2 ~rsa 
Eminönü Çarşı mahallesi Sıra oda lar han alt kat, 
pafta 160, ada 2746, parsel 37, kapı eski 26, yeni 
26 No. Iu 27 M2 kfırgir oda 
Yenikapı, Yalı mahnllesi Çorbactbaşı sokağı pafta 
209, ada 827, parsel 16, kapı eski l, yeni 3 No. lu 
56 M2 arsa 
Fatih. Molla Aliyül Feneri mahallesi Ortaçeşme 
sokağı, eski 31, 33, 33 MUk No lu Tahminen 
~.520 M2 bir bap halı fnbrik~st. h.nle~ a"a 
Usküdar, Sel1'ml Aliefendi mahallesi, Kerpiçhane 
sokağı, eski 14, yeni 20 No. lu, tahminC'tl 150 M2 
arsa 
Ycnikapı, Y 1ı mahallesi. Kumsnl ve Yalı sokağı 
pa!ta 208, ad 838, parsel 2, kapı ki 26, yeni 58 
No. lu 96 M2 arsa 
Fatih, Balat, Hacı İsa m ballesl, f beci ve 
Mahkemealtı sok ğı 38, 40 yenı 7 26 No. lu 
69 M2 kadimen tc kali berber gC'dığinden 
miinkalip dükkılnm e 40 No lu evin mezkı'.'ır 
dükkiln ve evin önünde vfıki b!İa yüz arsanm 1/ 2 
hissesi 

Klymıtl 

T.Lll'HI 

390,-

140,-

2593,-

1:50,-

192,-

kayıtlı malullere tediyat yapılacaktır. Yukarıda bildirilen gün ve saat
lerden sonra vaki milrııcantlarm diğer maaş sahipleri gibi muameleye 
tfıbi tutulacağı ve malullerin fotografh nüfus te7.kereleriyle ikramiye tcv-

1 
zi cüzdanlarını birlikte getirmeleri. 

Bir Tornacı ve Bir Tesviyeci Aranıyor 4-Dl.KKAT.: ~ı.aaş ~ahiplerinin r~hatç.a~uam~~elerini 
Talip olanların Beyazıtta Fuat Pa caddesi 50 N d yaptırabılmelcrı ıçın gun ve saatlerı harıcınde muracaat 

.... __ ÇELf KlŞ Fabrikasına rıüracaatları o. a I etmemelerini ve bu gibi müracaatlerin kabul edilemiyeceğ'i 

3736 

3771 

F.minönü. Hobyar mahallC' 1, Hoc.n hanı derunu 
iist ka t. pafta 92, ada 307, parsel 45, kapt eski 2. 
yeni 2 No. lu tııhrninen 23.10 M2 oda 
Eminönü, Tülbente! Hüsamcttin mahallesi, Sepet
e;! soknğı. pafta 149. ada 788, parsel 3 kapı eski 
45, yeni 60 No. lu 35 M2 kArglr evin 1/ 2 hissesi 
F atih. K. Mustnfapnşa mnhallC'Sf, A~luleıel pasa 
cı.ıddesi, par 258, adn 2208. parsel 60, kapı eski 
193, :reni 205 No. lu 93 M2 arsa 

817,-

Gümrük ve inhisarlar VekCiletinden 
l - Taşra Gümrüklerinde açık olan 10 lira aylıklı kolculuklara or

tamektep mezunları, arasmdan milsnbakn ile memur alınacaktır 
2 - Musebaka imtihanı 10.3.1942 gunü saat 14 de Anknra, iskende

run, Mersin, Trabzon, Kars ve Van gümri.ıklerinde yapılacaktır. 
3 - Tayinler musabakadnki muvaffakıyet sırasına göre bulundukla

n yer ile hnrclrah vaziyeti itibara alınarak yaptllr. Müsabakaların sayısı 
boş yerden. f~ln olduğu takdirde idare bunları daha sonralan nçılacak 
yeı-lere tayın ıle mukayyet olmtyacaktır. 

4 - Müsabakaya gireceklerin askerliğini yapmış bulunmaları, me
murin kanununun 4 Oncil maddesinde yazılı vasıflan haiz olmaları ve yu
karıdaki şartlar~ haiz olanların müsabakaya gırebllmek için adı yazıl! 
gümrüklerden bırine 9.3.1942 Pazartesi güni.ı akşnmma kadar dilekçe ile 
müracaat ve şahadetname, nü!us, hüsnühal ve sıhhat vesikalarını verme
leri, kolculuk vazifesini görebilecek sağlıkta olduklarını resmi bir dok
torun raporu ile isbat etmeleri lhımdır 

5 - İdare mOsnbakada kazananlar~ sıhhi durumlarım lüzum gö-
rürse sıhhi heyetlere scvkedebillr. (1295) (2616) 

Devlet Deniz Yolları lıfefme idaresi ilanları 

Deniz Nakliyat İşleri için Denlzyollan Umum MildQrluğOne gerek 
şifahen, gerekse telefon.la yapılacak mliracaatların her gün saat 14 
den 17 ye kadar olması ve bundan gayri zamanlarda mtiracnat edil-
nııemesi ehemml7etle rlcn olunur. (25R7l 

Adli Tıp işleri Umum Müdürlüğünden 
19/2/942 Perşembe gQnii snat 15 de açık eksiltmesi yapılacağı iltın 

edilmiş olan 9 kalem erzak ve eti vermıye istekli çıkmadı •mdan açlk 
eksiltme 20/ŞubaV942 Cuma giinü saat on beşe bırakılmı tır. İsteklilerin 
muracaat ve şartnameyi okumaları ve mez.kür 'ün \C alk komisyon-
da hazır bulunmaları tekrar illin olunur. (%571) 

ilan olunur. 2421 

Almanca Mütercim Aranıyor 
Maliye Vekaletinden 

Mall Tetkik Hey'eti için Almancaya lAyıkjyle vakı.t ve TürkçesJ kuv
velli bir mfiterclm imtihanla alınacaktır Kadro ücreti olan (210) lira 
taliplerin imtihanda gösterecekleri llyak~t derecesine göre birden veya 
tedricen verilecektir. fmtı,hana gireceklerin en az lise mezunu olması ve 
askerlikle alAkaU bulunmaması şnrttu. Yüksek tahsili olanlar tercih edi
lir fstıyenlerin mfisbit evrakı ve iyi hizmet veslkalarlyle birlikte 2/Mnrt/ 
1942 akşamına kadar tstanbulda Defterdarlıkta Maliye MU!etUşllğlne 
mQracaatlan (591) (773) 

Açık Arttırma lle Fevkalade Satış 
Şubatın 22 inci Pazar g{lnO saat 10 da Mac;kada en son ista 

dan sonraki Spor c;ıddesinln 167 numaranın ittisalindeki Abacı Uıt f 
sokağında (Valide camlsınln karşısına dilşer) 22 numnralı kona 
tnevcut ve gayet mnruf bir $Ahsa alt emsalsiz eşyalar açık arttırma 
suretiyle satılacağı llfın olunur. Şehrimizin en maru! fabrikalanndan 
ÇirıgoUnin mamulatı ~ayet zarif 9 partalı yemek oda takımı, lilzu
mundn 3 aile ayrı ayrt kütüphaneye tahvil olunur en son model asri 
bir ki.ıt!lphane, kan&pc 2 koltuktan ibaret kadife kaplı pomye takımı. 
mavun kaplamn 5 parça yatnk oda taknnı. şehrimizde hlc; gorülmemiş 
bir modelde l!msalslz bir elbise dolabı, stüdyo kütüphııne, som gümüş
ten mamut güzel parçalar. 7 parça pek zarif mavi budvar mavi sa
lon. asri divan kannpe, 2 koltuk ve bir puf, 4 parta ar.tre takunı 

meşhur artlstlerjn tmzalarmı havi hayli yağlı boya tablolar, çay ma
sası, e3ektrik avizeler, 2 metre boyunda emsalsiz büyük bir ıaat 
bronz ve terküuit avizeler, Sahibinin Sesi gramofon ve dolabt. asri 
portmanto ve blrc;ok ev eşyaları. Gayet güzel Anadol ve Acem halı 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil LQtfi Dördüncü.. 

ları, Meşhur KelvinaU5r mıtrkalt elektrikli buz dolabı " . ~l 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası 

3825 

3894 

3951 

X3993 

x 4008 

4078 

4169 

4314 

4316 

4332 

4333 

Üsküdar, Rum Mehmetııasa mahallesi, Şenısipa a 
c:ıcldesl. eski 62, yeni 62 No. lu 426,32 M2 arsa
nın l/2 hissesi 
Cl'ngelköy, Lokmacı sokağı, eski yeni 1 No. lu 80 
M2 ev 
Sarıyer - t~Unve. Mqhmut c;avuş tnııhalJesi. fstfnye 
ca~rıesi. C'Ski 19, 21, yeni 17, 19 No. lu tahminen 
11!9,50 M2 lll'!a 

Sarıyer - Büyilkdt're OrtakuYU so'kağı, eski 24 
No. lu tahminen 137 M2 a~a 
Üskfldnr. Altuntzarle mahallesi. Ktlctlkc;amlıcn so
kağı eski 8, yeni 8 No, lu 1723,70 M2 arsa 
Üsküdar. fcndlye mahanesf eski Karabet kalfa 
yeni Kurtçelebl sokağı, CSl{.f yeru 10 No. lu 1149 
M2 arsa 
Eminönü Muhcine Hatun mahııllcsi, Tt'Jll odalar 
ve Cemre soknklarmda pRfta J 13, ada 723. parsel 
9, kapf eski 13 Mük. yeni ı, 2 No. lu 90 M2 kAr
glr evin 214 hissesi 
Beyoğlu Emekyemez mnhaUcı:i furdüm sokağı. 
eski yeni 2 No. lu, tahminen 83 M2 arsa 
Kadıköy. Hasanpaşıı mahallesi Merdivımköy cad
desi Harita 9.37 /46, pnrsel 4, kapı eskı 4 Mük. 
yeni 4 Mük. 3 No. lu 6625 M2 tarla 
ÜskOrlar. Burhaniye mahallesı. Hıılitnğa sokağı 
eski 2 mükerrer, yeni 8 No. lu 372,31 M2 bahçcli 
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ev. 137,-
Yukarıda adresi ve tafsilAtı yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve 

ac;ık arttmna usuliyle satılacaktır. 
Mü7.ayedeye iştirak edec1.>kler mukaddeıı kıymetin yüzde onu nisbe

ttnde teminat yattnnabın !Aznndır. 
İhale 26/2/942 Perşembe ızünQ saat 10 dadır, Satış esnasında verilen 

bedel mukadder kıymeti gedlltf takdirde teminat akçesi derhal arttırıl

mıyarak ihale kimin· uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal etU
rllecektlr. 

1steklflerln teminat akcesl, nOfus tezkeresi ve üç kıta totograna bir
likte blldin1cn gün ve saate kadar şubemiz. emlAk se.rv!slne gelmeleri. 

NOT: X işaretli gayrimenkullerin lhall!tl, umum müdOrlOğiln hısvl-
bıne arzedildfkten sonra yapılacaktrr. (918-a84) 


