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Ye~i malı ve tasarruf 
haftası bugün basladı 
Töreni Başvekil adına 

Fuat Airalı 

Maliye Vekili 
açıyor 

Y erti Mallu ve T uanuf Haf· I mek içİa lüzumlu t~irleri ~ 
lası, bucün Bq.ekil adına Mali· mıftır. Şehrin nudat.elil yed.eline 
)'e Vekili Fuat Atrala tarafmdaa afi'1er .. ım.fb'I'. Öjnmildiiiae 
eöyleaecek b• nutukla açılacak• ıröre bu aene her yıl oldaiu cibi 
tır. Buıüakü harp karpanda ta• ,ehriınir.de vitrin mi»abata.. ., .. 
9arrufun ve yerli mela kullanma· pılmıyacak buaa mukabil mek· 
tun liizum• daha ziyade kendini teplerle Halk.evlerinde dahli ıre
eöatennektedir. yerli mala kıd· ruf bir proeraın tatbik edilecek 
laıunaJda he• mılli ötlevleri ye· ve toplantılarda Haftanın ehem
"rine c~nnek. hem de milli aana· miretini tebarüz e41tirecek nutuk
riimm tefTik ederek har.ıce hiç lar IÖJlenecektU. Mekteplerde 
tnubtaç olmedan y-..mak müm- yapılacak tahrir müNbakalann· 
~ündür. U1-l Ekonomi ve Art· da kazananların hediyeleri Ulu
llnna Kur..... bu haftadan bek- ..ı Ekonomi ve Arttıuna Kunı· 
len.,. cayeleri tahakkuk ~ttirebil- mY tarafındua verileceldir. 

Giin•n ,.... ........................ 
Yent h•'1t 

muvacehesinde 
TUrklyentn 

vazlJ•tl 
llltOaJ'- ela ... .tela ...
......._ .., ... p..ıif oa.a-

Japon 
Amirali 
diy~ki: 
"Bahriyemiz 
Okyanusa hakim 
olmuştur,, 

... bfti lıııiliD mi .. ,ıjle INr kıt'a· 

.... h..t.illaliM ........... v .. 

......... ı..aun •• A,meril.Qa 
laarp lia et• ıl• _..eı de W.
ran .._ cliltJaJİ ......, Wa
•U7oıNlu. v.ı.a. lnsilt....m .... A 11 ı l • • Sa lı: • • 11 
laaripı. ......,ela ltulunmau .._. H • ı • ., • 11 • a • ı 111 n 
at~ .,.._ en uak nok- _.__

1 talar.a iNie eiraJ'et etm•ime ki- •"" ...., .,,.,. 6il' 
fi idi. Niteüa dalaa ~ı•hr.a. W•tlt1 '"""' e'i••r 
lıir AJ.ua ~ .-· irb ta~- Tokyo, 11 (A.A.) - Anü. 
._tnıl~a kıt' .. açakLııl•••, Wr ral Suetaup demiftir ki: 
-._._ kru•...... .... ••• - c- Japon bahriyeai, Pui· 
.......... u,...tler içiıule kal........... .,._ A.• .__. ıla Wırı fik~lsi Amr:ik• •• J..,m. 
- - babdYeMnin bafhca kun-etla-
lebqe kariptir, ı.p..,._ lıler rini yok ettikten Mnre bu Ok-

e e 

rı 

C.~ 12 BiriMiklnun 194.1 
E"-rl.-fi, 1Hıfi-l•rını11 inan

cına rilı_.ti 6Ulllige11 .,. h inanç
lara wıı f1""'1tli lcln oe ıagz 
6e•leg•11 fflrll•r'•.,., mireUep 6ir 
ııl..,.,. gibelme•İ miimk•n de-

• 
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iiltlir. Prof. Ethem Menemenci 

• 

Zirai istihsali 
arttırmak için 
Hazırlanan proje 

Başvekalete takdim edildi 

Churchill'in 1 
beyanab 

Dar lan· Ciaao 

mAllkatı 

(lerlııi 1 Mi ..wf_,_•) _) 

'--------------------

Hitlerin 

nutku 
Almanya 
ve italya 
Amerika ya 
harp ilan 
et t i 1 e r Geaeral c-inctaam 

Qrrikı muharebeij 
Amerika da Mihvere 1 . . 

ayni mukabelede Ortasark naıllz 
b~nd u Baskumaıdaıı 

/ n g i l t e r e v e ·ı · d fJ .ı·ıd· 
Amerikaga karşı V3ZI eSIC el 8, ecd 1 
üç devlet geni bir 
anlaşma yaptılar 
BmWI rad11oıundaJt: 

----
To bruk 'La irtibat 
yeniden tesis edildi 

[ 1:: Hıierleri ~ ı 
Amerikanın 

33.000 tonluk 
Lexington 

Japon - Amerikan harbinin açıl-

ı 
masından aonra Alman Devlet Reısi 
Hıtler. ılk nutku dUn saat 16 te açı
laa Rantağda ıoylemışUr. 

Rayştaıfın saat 15 ı.e açılışı töre
nınde Kudüs Müftusu ve Antıkomln 
tem paktına dahıl devletlecw mu-

KAHiRE, 11 (A.A.) 
~taşark Ing-ıllz kuvveUerı ku

mandanlıf'ının 10 llkkanun teblıtı: 

Tobrulı:talı:i İnriliz kavvetlerl, ce
nap dotudan ıtelen cHubi Afnka ve 
Hindistan kuvvet.ledle Eladem'd• 

(Devamı •)'f• 1, el tu" 4 4e) 

tayyare 
gemisi battı 
Japon pilotları 
tayyareleri ile 
keadileı ini lre h f 
üzerine abyorlar 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon 
Genelkurm8)'1run tebliii: 

measiHerl, General Oşlına ve bütiln 
kordıplomatik mümessıllerl bulunu
yordu. Ma~l Görın" saat 15 l beı 
~ celseya açmııtır. Butün partı 

ayağa kalkarak lı6 ı 16 geçe Hrtlerl 
karşılamıılardır. Httlet Alman mll
letine karşı kendıs ne ıtlmat ettik
leriuıen dolayı t.eşekldlrlerınt bildır
dlkten ıonra söze başlamııstır. 

İngilı&ler Afrlkada muvakkat ba
sı n\uvaffakıyeUer elde etmıı olsa
lar da bu m.uı'ı bir saman devam 
edememiıtir. ltalyanlarla mlloterek 
hareket eden kıtalanmu buraları 

:r-lden htlrdat etm1şlenlh. 
(Dna.mı toltif• ı, nihctl ' tü) ••• 
Duçenin 

A1:!;::a .. Ha~erleri 
Japonların 
29.000tonluk 
HAR UMA 
zırhlısı 

BATIRILDI 
Düşman Kuanton'a 

asker ihraç etti 

tiirlü rarciımda bulunman.' ~ yanma hakim olmuttur. Bucün 
lftemWıetin de fiilen harbe l'mllf kü durum hiç fiipheaiz üçlü 
•ime-ilen bafka l»ir teY deiil- pakt devletleri arwn<laki it-
41i. 8-Jnla beraher ltu defa Ja· b rliiini daha ziyade eekıfbra
ltont'- illa İngiltere ve Ameri- caktır. Anglo-Sakaon hegemon 
.. ile 4oiruc1an doiFVY• mulaasa ya1ının yıkılması, artan bir aür-
lhah sirifmit elmaıı, diinya buh· atle devam ediyor. Almanya p,.• .1 
...... lıakiıateo içind• çduhm· ve ltalya ile en sıkı bir İfbirli- ınc• o, Wale.s ve Bizert limanı 

İtalyanlar 
tarafından 
kullanılacak 

3 3 bin teal•k Amerikan Lexi
nstoo tayyare ıemi9i Havai ada
• açıklarında bahnl...,m. 

ha ,........ ..-- babnldı ntUtku Çi11 lc••••fl•rİ 
Henı - Kenıt•ld Jape11 
lc••••tl•rin• lc•rıı 

laarelcet• ı•çtiler 
r•c• uc1ar ıen~ .. kan- ii hatindı:: Japonya, dünyaya Repııl.se'nin k ag l : 
tllc bir laale ıetinniflir. yeni bir nizamın kıırulmuı yo-

Tokyo, 11 (A.A.) - Umumi 
Kanlrsih Deniz Şubıeeinden bil
dirildiiine ıöre Japon hava kuv
vetleri 1 O ilkk&nunda FiÜpinde 
bulunan Amerıkan kuvvetler.ne 
karfl büyiik bir hücum yaPIJlıtlar
dıı. Bir torpido muhribi Havai 
ad•ları açıklarında bit Amerikan 
denizaltıaile humusi surette teçhiz 
edilmit di.ier b "T Amr.rikan ge
m.isini tam wabetle babrmıfttr 
... Amsiba lemİIİ --.tedildl 

AL.an,..nıa R•ra aef_.de lunu takip etmektedİT.> ı icatlar •fır bir luıgıp 
ta.klediii çabuk .. lıat'i neticeyi \. ,, lıatırl•ını· norıım 
•ide eclememit olmua. bu laarbin -,. 
S.tea tahminden fada aürec:eiinİ 
~•&ekte i4i. Japo117anın ite 
._.., ..... hele Amerika ye lnıil--e d»i dünyanın ... w,.. ~ Al anlar 
.... letle ölüm dirim imtihanına m 
~ Wm1mM1 bu seneler için· • k ) k ~ w.. ...... 1ıa----·.. iimidini y e D 1 1 c 1 ~ ortatlanv;w-......... Ne 9$ 

A~ - ıle lngiltere, AıJ'&mn m e V Z J• 1 e r e 
~~-~'?' temsil tMlen Japonlar 
~ kat'i awette mailubi· k•ı• 1 
t:!'::•J:.:.~.:~;::;r.;~ çe ı ·~~r ar 
-:teç Japon,aJ'I matlup etmek l b ~.. laarlti usatabildikleri kadar s o v y e t e r • z 1 
t llacakJardır. Japonlara plince m 1 n t • k • 1 • r d • 
..._ ... Mlal..... istila auretile 
"'8a ,_. ... -. ....._ etmek de 1• l e r 1 i y o r 1 a r 
•olar Wr it delildir. Ş. hale -
l.atriinldl laarltin rn&mmı bir ifet ait, 8BRL/lf, 11 (A.A.) 

.... awl.-c:e aireceiiai tinıtliclen Aık _ _. ma'--•il'e ı..li lMı&ır•a et.-_ ... fffm ek, IW"IMian haJ'M inici- eo ... 
81ırına ..........- içia • makul tu cepli.Pin artık yalnız taM~e 
la.relcet olur noktasından bir ehemaıyet arHtAi-

Hatt.in ~,le .iiallitli ...... ii, fakat sevkuleenl bir lı:ıynıet &'Öl-
tllc LL L-• _1___ • termedltl kaydNilnıtkt.Mır. 
1...- ~~ ... --• • cu il .. .a llua,. kıt ılılt-~ -.tic-1 • .ı_ L" • d bi- Dotu cep.e1en•e 

•ermuem • ., e, -• ... -~ neac .. ıle buıl elu 
TMIYİaİ EFKD .aunın 

(ite..,.... Mlllf• 1, ı•e.. I •> (D...-• -"il• I, ..... ' a>. 

r z· G·· · · ıya un tesısı 
Üç profesör bu tesisin muteber oldup 

hakkında mutalealar basırladılar 
Dün bir ıazetede Anbnı

•a tıitmiı oldup bilclirilen Üni
•ewau Rektörü Cemil aa.ı..ı. 
0....-enitede ıazetecileri kalMıl 
e•seı1t merhwn Dr. Zi1a Güa 
letİli hakkında fU iu.M.ta yer-

--= «- Yardım tellİIİ için Hı.-
laılt F akültemiııııia üç _..ıenı 
..... Ordinaryü Prof..erii 
elao EbulUıli Mardinli, Ahmet 

!
Samim Gönell907 ve Andreaa 
Sclavan, Ofti.,enİteJe yaptlan 
te.iein muteberliiinia, herha~
ıP lair f&il,eye lfteytlan yemıı-

r~k kadar kunedi oWu;wau 
laazırladddan miitaleanemeler

tle teyit~· Bu miita
leam·=eAer ilsili m1••lara ar 
a-.ındq. p netir .W.i ctlu· 

a.caktll'.> 

Londra, 11 (A.A.) - Avam 
Kaıaaraanda Bat•kil, Büyük Bri 
tanyanın Birlefik Amerikanın ve 
müılıtefiklerirün Japonya tarafuı
dan harp Üia edildikten eonraki 
durumlarını ıizdn ıreçirmiftir. 

Oaurcl.iıll, Liltyadakj vazıyeta 
• ioıee ele alarak f(iyle dem~
tir: 

Lenclra, 11 (A.A.) - Tlmes'in 
diplomatik muharrırt yaııyor: 

Darlan - Clano rörliısmelerinin 
Afnkanın lıtikbalıne ait oldutu 
aanılı1or. Dun akfam Vlchy'de.n 
alınan haberlerden Fransaaıa 
Bizert askert lımanııun kullanıl-

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon 
deniz kuvvetleri üç bin tonilato· 
ltık b"T Amerikaa petrol ıemiai
ni zaptetmitlCTdir. 

1 ,._ "" t beLl maaı l"ın İtalyanlara müsaa•e 
ı..n>Y• aarruzu -. en.en cere- 1 • ........ taJ .... • yanı takip etme~r. Fakat Au- verditi çıkarılabiliyordu. Bır h•-'• 

chinleck. Almanlann ve ltalyan- 1 bere ırCJre İtalyanlar kendi denıs ~ 
lann bütün silahlı kuvv ti . . nıönalı:alelerıni himaye lçift buı T okyct. 1 1 (A.A.) - lmpara.. 

L • e erıııu (DftHHM .MI• ı . ..u .. ı ü) torluk Umu .. i Karareihınan De-
taanp etmeyi üzerine almlfbr. a. • 

(D ...... NiM/• 1, ~ l .. , ~ ,,1 DİZ l"!~b·•i ... t. 1_6 da afllitaJd 
.......... ................................... teb ıtıı netret~ır: ................... ................ ................ Japon tanareıleri h••• muha· 

Bakıf!ar 

Niç.-n 
dur•kl•dll•r ? 

Pe .. 111i SAFA 
••••••••••A•••••••••••••••• 

Docu cıe11laeıiade ~ 
!I.......! il.. iiııpl. ~ _..' ., ._.. . .-ı 

h,aa lıııir kam,... lilli. ..... 
........ ? 

R.-i ...... tek kelime •• 
tek laecetlir: Kit- Fllbl bu. 
..... - ... "' ldo,wUile
celı yet.tide (kifayette) bir 
eeltep dejihtir. a.,..ı1a kan· 
lat ............. aytlaa fazla o
-.. Aım..lum keadaeri lo
.. ...,.. .............. ı oıa· 
..,.,.caimı eiJlemitlerdi. Bat
ka ..._.._ .,..,..._ n töJI• 
ltir farami7• kuraa.n: 

A' 'v kit t.ubrmaclan 
i_. R_..,,u ..,. ~°"'a"' 
..... Velp la7Unaa ct.,.a. 

-" tamrl-.Jardı. - 11111 
wA* .._7tldar, k•n onda 
l.ri ,Utl)iiıpii ılnuracaldıar 

Şiı.-ıl Alt• -•• taarruza .,.; 
~eakWW.. 
~ olamadılar. T•· 

......... Ah·•..._ 

lm&rtap (akamete) uirachiı· 
m aezerek oalardaa öace da.
ranchlar •• Marmarilı tun.. 
aa ba,ıacldar. iki ceplaecle lııir-
tlen aa•.....-k İltemiyen Al· 
mani.,. ö..We Ki ,oa nrclı: 
Şimal Afrika.....Ja miidafaada 
kalarak Doiu cephesintle ileri
lemiye de .. m etmek, • .,.. Do 
iu cephesinde miidafaMa b· 
larak Ş-...J Afrikauna lairi.ci 
plinda yer ..,ermek. 

• aoa pk. onlara daha uy· 
sun sörhdti. Çünkü f>oiu 
ceplleeinde k..- taanus claM 
çetin, Şim.ı Afrbamcla daha 
lıola,.; Dop cettheeinde illılNa 
hara bdar miüfaa çalı müm 
lıün, Şimal AfrikUUMla lmnet 
leri as olduiu İçin müd.n. 
tehlikeli; ......, ıelince a.,... 
da taarnma deYaın iıınlıim -war, 
Şimal Afriluıac:la me.ıim ı.u. 
na ensel . 

Ö,.le ise lrlfln Ruaya11 ....... 
lap Afrlla,.a Jiildenmelı ı•· 
rekti. Falıat ._.un ~ ora,.. 
.tenis üatünclea biyük ku..et-

·- afll1Dak da preldi. En aai· 
lam yol: SicO,.. • Pantelerya • 

(~ ... ,,. '· --- ı il•) 

rebelerinde 4S tea fazla Ameri
lı:an tanareei dütünaütfer ve dün 
M.nila k•rfelDae kütle lialinde 
yapılaa bir taaml& ~aoe.inde 
yerde bulunan 36 tayyarqi tah· 
rip etmitlerdir. 

Bwwian ...._ bir m_.rip, bir 
deaialtı .b.tanlmlflll'. Bir nM.li-
ye pmİIİ ..... ~llllfbr. 

(O..- .... ,. '· ...... ' ., 

Sis• ban• sö~lilgerıı111 
w •iztle anlıN•rsıınıız 
lci, }oponltuın ••11ıntlı VAŞiNGTON. 11 (A.A.) 
P'Plf ... k İlftfi.eulır. Harbiye Nezaretinin blr teblitl 

___ <_Y_uın __ ı_ad_..,_\l.,..!J_.,,....._· _;_>_
1 
bıldlriyor: 

Ja)IOalana San Femando 1ima

p .... W.a.. 1 'Mı lırlllfııolrs 
A.-.a ....... 

ı nde L ... a•un batı luyıaanda 1aP
tıklan llk taarruzlar r6rflnQp go~ 
•uııaaaa &fır uyiat verdırUeNk 
pliaktirtfllmuş ur. 

Japontir ayrıca aılalt1n 11mal Ju
~n NJUtM:a 4a bafka ı•nctar 
1apmıtlardır. 

Japon taarruaları eliimmlJetli de
nls kuvvetleril• luraa,e edılerek 
tiddetle yapıl .. ttacbr. 

7 llkkinHClanlııeri Havay adala
nnda h~ır hareket olmadıtı bllcll
rill1or. Dlin akfam Seat.tle iıtıkame
tlnl P.teren ,er ,_ yakılnııt atet
leria 9iaftrtllmealn4ien " bulunma
•ın•an sonra Btrletik DwleUerba 
hb kırılann•a MfiKi kol efradınıa 
araaaaaıaa baelaamıftar. Pazar aır.. 
.. .... itibe'nn ..,. Te ba\l .. 
Ttlannıa mOdaf ... aı dyadelewttr
mek tein tedbirler ahnm11tır. 

Ban Jnanett.i, dfier kıyılarda 

laert.u.cf Wr taammı bqıbracak 
90Nttıe ,_ı._ bl"ild•rfnı tabla ., .............. ra.........,.,, ....... , 



• 

Bu ne açık 
gözlük 

Tefrika :139-32 Yazan: KANDEMiR 
Ba%ı tacirlerin l~l 
deriluüe luuice ti/tile 
kaçırdıkları anlaşıldı 

...................................... 
Ras lar, lnglUzlerln TUrkietana göz koymuf 

olmasından endişe edlyorıardı. Ala adar makamlara yapılan 

Rcalar, TUrkistana göz ltoym* 
lardı. Esasen 18 lncı aann orıaları
na dcıgnı Ku:ıkh;tan ve Ba kırdıs-
1.an hududunda kaleler, J'Clll kaaaba.. 
lnr ve ucari mcrke%1erı Jturmıya 

ba~lam~ardı. Omsk, Sıml?)patat, 

Ursk, Urcnbarg, Petropavl Fhırlerı 
buılar meyanındadır. Bu yollardan 
eiyasi ajanlarını da Turklıtana ROk
mııyı !hnıal ctmıyoriardı. Sistemli 
denebilccclt derecede munt:ı~nm mr 
hUlül siyaseti alıp yuruyordu. Gos 
koyduklan yttlerdelu Hanla ~ 
goı unmck lçin e en ellerinde bulu
nan garbt Kuakis~n .Hanlannı pek 
mülfıy-im 1dan.ı cdıyorlar, bunların 

dahıll muhtııriyet.lenne nnyettc ku
sur etmiyodardı. Çar Bırınei Alek
eandr. fakat bilhassa helefı Bırlncı 

Nikola, 'l'drlnstana uhip oln k mc
ıelesıni ilk safa almış bulunayordu. 
1829 da bir bahane ile Hınye hır 

t;cfcr 7apılmıı, Ka:z.:ıkistnnın ş rit kı 
sım.an dn tamamen ışgal edilmışti. 
Bunu t.akip eden senelerde huzıı lık
lnnı devam cdllerek Turkıstanın ak
~nyi şarkında ve Çm hududunda l 
pal ve Ayoğüz ve Sırderyada Rayım 
bleleri kuruldu. Ba arada Hındıa
tıından sarkan İngilizler de Turk1s
tana doğru ınlyorlardı. Ruslar, (Hın 
dlstıını alan ve Efganıstana g ııp 
Kiibll ve Kandhan iral eden Ingl
lizler, neden Turk13tana goı koymuş 
clmasınlar!) endışeAile teliıta killer. 
Poetu etıalında rntithış blr çember 
:ktırulmaltta olan Türki lan lse o)up 
bitene ı;eyırci vaziyette kalmıya mah 
kumdu. Kımseden, hiçbir taraftan 
bir mcrlet umamauh. Her tarafı sa
rılmıştı. Bunların veyahut bunlar
ldan herhangi birinin oldtı~u yerde 
dnrmıya a!la nzı olamıyacağı ~üp 
lıesi%di. Bu komşu oluş her 11:1 tnraf. 
la da tfcııretfnt arttırmıftı. Fııkıı ı 

daha dyade Ruslann faaliyet\ göze 

bir ihbara göıe, tehrimizde gayri 
ka pıara kazandıralım, göı.lerini böy. ı Türk birk ç ihracat firmasının 
ı baglıyaıım, ondan sonra h r dile- bir nevi tiftik: kaçnl."'Çllığına te
tımız yolıına gelır.> dıyorlardı. Hu tebbüs ettikleri ve ihracab mem
maksatla, ı.aten kendılerıne lii.r.ım da nu olan uzun tüylü tift k dcrile
oıan pamuk mubayaasına ba~lamış- rını kurnazca memleket dışma 
lnrdı. Hıve ve Hokanddan satın al- gönderdikleri IUll&\lılıruştu. 
dıkları parnıık mukahilımie iyi para ÖirrendiiimU.e göre bu hare· 
•erıyorlardı. llnlk bu alıı Ycrışten ket ~yle yapılmaktadu: 
ıııemnundu. Hele 1863 te Amerıkııda Harice aatllmo.kttı. olan keçi 
dabilı hupler alevlenince, Ruslıır derilen standardize edilmemekte 
pamut aJıı verlıi için y lnız Türkıs ve yalnız Ticaret Odttsı wper
tana ıltıfııt etmek mcc.btıriyetınd lcri tnrahndan görüldükten son· 
ltalmı;,lardı. Fakat Amerıka pıyasa- r rhraç eclilm1:ktedir. Bunu fır
ısının kapanmış olması, Ra.'lları bJr ! sat telakki .eden bazı kurnaz ta· 
ynndan da hırsa sllruldeyordu. cBu ciner, ellerinde bulunan uzun tüy
pıyasa uzun müddet kapalı kalırsa. ılü tiftik derilerini de diğer keçi 
Turklı;r d bu :IJrsattan istifade et- d · . b ] l "nin arasın it.anca-• , 

1 
erı.s1 a ye en ,,. 

n1ek ıst~rle.rae.> d yorlardı. Sonra l tırorak bınice çıkannıya devam 
başka bır emele dü§Uyorlardı. cMn- • 1 rd' B hususta tahkika-
d ki hıvvetr · nede ·ruyü etmış e ır. u 
~m . ıyız, n yu p tn btışlanmı~tır. 

butun bu ülkeye sahip olmuyoruz? ı~...:._...:... __ ~--------
lşı sa~lama baı.r'lıımak, milyoıılarla y • r.. d 
bıııanla bcrııbcr zengin pamuk saha- UD8DlSLaDa yar Jm 
larına da hükmetmek ıçln bundan 
mükemmel fırsat mı bbulunurb dı
ycrek dişlerini gıcJrdatıyorlardı. Ni
bnyet, !aila ıınbı edemediler. Bır an
da iki koldan hlrden Türkistana 
çullandılar. Dünyanın büyük bir par 
çasına yerleşmiı koca bır devletin 
dışindcn tırnağına kadar silahlı 88-

kerJen ne lç.ID ve nereye saldınyor
'ardıT. Kendi halinde, kendi hava
sında, kendi ileminde ye.şayıın bu 
insanlardan, bu çolak çocuktan rıe 
ısUyorlardı? Bunu sonıcnk kimse 
yoktu. Çünkü bu halkın bnıına gcç
nııı olanlnr. evveli onlnr bu hengA. 
~c halka hiyanet ediyorlardı. 
~nver Paıa, Şarki Buharaya gee

tlği ilk günlerde bir gece, Buhara 
Ctımhur Bwı Omıan llocaya sor
n~tu: 

- Rtıslar, bu cennet iHkeyi pek 
ıtolay ele ~innişlerdi değil n 17. 
L6tfen bıraı o badlıselerden bahse-

Elu Yanan Cemiyeti de 
gıda maddeleri gôntl•r cek 

Türk Kızılay Cemiyeti tarafın
dan Y unatistandaki muhtaç kim
selere gönderilen yardım m ddc
)erini götüren Kurtu1uş vapuru bu 
akf8m limanımız.dan Pireye ha
reket edecektir. Diğer taraftan 
tebrimizıdcki Elu Cemiyeti de 
Yunaniaıana gıda maddeleri gön 
dermdt için müsaade almı~hr. 
Cem ·,.et pıyaaadıuı gıda madde· 
lcri tedarikine batlamı~ır. Bun
lar Türk ye Yunan motöilerile 
nakledilecek.tir. 

~arpıyordu. Gerek Buhara 'Emtrınin, der :ntlstnid. 

Milli Müdafaa ve 
Maarif Vekillerinin 

tetkikleri 
(Deııamt ııar) 

Bakırköy .. nün 
kömür ihtiyacı 

gerek Bive Hanının etrafında Uıh

lilteyi sesmiş olan akıllı adamlar yok 
l'leğildl. Fakat ne yııpabillrlerdl. Btın 
Jıınn nld'ıklan tedbırler )cartı tarafın 
lun ti ve kararı önünde ı:riyol'du. 
:Bu. bir nevi karanlıkta gtiz kırpmak 
tı. Birçokları mukadderata belbağla- B a y ' t !l , a f ı n ti a n 
nıııktan başta yap!lacak bir ı.ıey <ıl- lt!min edilm~miş 

Şehrimizde bulunan Milli Mü
dafaa Vekili General Ali Rıza AT 
tunkal, Matırif Vekili Hasan Ali 
Yücel, beraberler:ııde Vali ve Be
lediye Reisi Llıtfi Kırd r olduğu 
halde dün Dolmabahçcdeki :re
sim ve heykel müzesini gezmi~
ler, buradan • Yübek Mü
hendis OkulunCla ve Y ılrlızdalü 
Teknik. Okulda etkikı1crdc bu
lwımuşlardır. 

mad na kaniydiler. Dünkü nüahamnda Bakı.ık().. 

• 4 • ı yün o, Et.bank Türluye Kömi.ır Sa. 

ıs"O it M .. tış ve Tevzı Müessesesi tacafındnn 
., nelerinde artı averaun- k" .. l d • . haJb 

ehnn <?r~ 'Ru ıstıliısmn manm ormır ven mc ıgmı, uki Ba. 
kırköyünden daha az niifu.slu obla nt bir ulke oldutunu he.ı kt!s bı 

lıyo du. Buhara Emirl, 1858 de nez- lan Yeşilköye komür vcnlmış ol-
duğunu bir karı şık:Oyetmc atfen 

Yunanistan ve 
Bulgaristanla posta 

muhaberatı 
dine gelen Rus elç•sj ignatıycl'ın 
bütün taleplerini kabul ettl. Buhara yazmıştık. Dun bu hususı. yap
ilc alı~-verlş edecek olan .RU3 tacir- ıudığımtz tahkikat ~onunda fU 

nctıccyc vardık . Şehır halkı, kö- Posta idaTesi dünden it*>aren 
len ıçln gümruk rusumu aı;altıldı. ·· 1 · d ~ da d - 5 1 mur ennı, ogru n ogruya a-
Amudcrya 'da Rıu gcm!Jeruıın i~le.. tış ve T.cvzı iı se ·nın depo-

Yunanistan •e Bulgaristan için 

taahhütlü mektup Jı:abulijne haf
lıımıştır, :mc.sinc nıüıaadı edilcU. Buharada lerından almaktadır. Diğer taraf

bir Rus Ucaret mtime silliğı 'kurul- tan İstanbul Belediyesince tctki· 
na.sına izin verildi. Ruılar, bulayı kat yapıldık! n sonra .int.iJuıp olu-

nan ııemt bııyılerincıen de kömür 

Kavgalı gUrUltOIU 
bir umumt heyet 

toplantıaı 
J•pmak i"'U!dıkleıi o giinlerdo mey. 

tedarik edılebılmckt-d.r. Y e;ıil
tlanı tamarnlle bo~ bulmu;lardı. Kar- köy e Bakırköy çın de Beledi· 

1 d il L -'- Çorarv-ıJan Koopenıtm aula-~ı ann a yo annı -.~ec=, iş.leriııi ece birer bayi intihap edil mi~- ,..... 
bosaca'lc hlçbir kunıt kal~ı. tir, Bu ba.yıkrin esas vazıfcleri, n, dün Ticaret .Odatn salonfann
İncilaler Avrupa • butunduthırı ııemı ihtiyaçlarına da heyetı um~mıyc topl~tıs.ı yap-

go"r L- •• 1 . d _ mı~ rdır. lçbmada ycnı ıdaTe be· 
1 ~ e ıı;omur erını zamanın n mu- 1 . . • · · 
er annı 'aa- b'"'"'n h lkı h•• yetı rçın yapılan ıntıhabattA ba-

....,_ ve a n ı uyacına arzet· - 1 1 -
ıiyacak 'fa'kitleri vnkto. Bll1Ul ra"'- L • y •• :ık zı mun k •• ar o ....... ve bu mu-

,,~ ıs m.cıı;tır. """" öy bayiı, me~ im l ~ah ·:-vd b .. -
men, Ru ar kan do rned~ ~~ gor- ·he · md. •- d 250 na a l'ir 'O a 'Ziya e uyuye · 1

10 
ıyak': ı~ın ""fll ıyc a.ıı ar • rek mün uıa tcldıoi alınca vazi-

tnek nl.fctinde 4jtÖrünfıyo.rlard.ı cB&l- n omuı .. mış ve on partJy:ı ı!_ _d I . . 
a • to ~1 içmd .. depolard n k l Y te po~ .mu aba c ctmı~ır. Bu 

Balcı şiar ..................... , 
Nl~ln 

durakladılar? 
(Blrlaei ffM/cda .._, 

Tanm. Fakat bumm içİD de 
F...-amn nDS1 ,art. 

Almanlar Framayı razı etti
ler. Wenand çekildi. Marepl 
Gö.;. ve Marqal PCtaİD aa
keri pli.o üstünde konuıtu. A· 
miral Darlan ve Kom Ciano 
da, Fransa ile Jtalya sında-
ki ~asi qgilleri ortad k 
dırdılar. Doğu cepbesinden 
Bcrline döoaa Hitler'm ilk ili 
ele Marqal Gönngfe konut· 
mak oldu. Şimdi Sicilya ve 
Pııntelarya üstünden Mihver 
lruvntle.ri T~ orad n Lib
yaya önderihniye baflanu 
bi1e. Fransa buna ruı olma· 
.aydı, İngilizler 'ıunus amınna 
day caklar 'ft Frmısanın bü
tün Afrika sömürgelerini bak· 
layac:aklardı: Suriye gıoi. Do
iu c:rphesinde Alman aeri Jii· 
riİyÜfÜ bamm için dun:lu.. 

T elmı.rlamn ki yUkandanbe-
ri yazddda bakıütle hayal 
arasında sall bir faraziye-
dir ve aldalUIUf olmam timali, 
doğruyu kestİnnif olmam İm· 
lıanından daha u değildir. 

NOT - DC!nlcü yuımda (anıt
lıır) olmaSJ gereken kcllme (vası
tnlıır) nde ç kDUJUr. D ıelttr 

'~ özüt dilerim. 

dum olduğu hald Bakırköy ba s~plc antlıabtıt yapılamadan İÇ· 
y i fimdıye .kadar 30 ton Mim ok tıma yarıda kalm~tn. 
olmak mC're anc.ak 40 ton satın Sıhhi imdat servisi 
alm~~ır. Bu~ rağmen BaJı:uköy takwlye ediliyor 
bctyurıe yenı vapur gelince-
ye kadar verilmesi mümkün ola· 
bilecek on b~ ton kömür ıılma
sı e muvakkat biı zaman içjn va. 
ziycti idare '"Unc3j tav!İye cdiJ
m • d lı:ömüre faz.la para ya
tırmamak için vaktile almadı· ı
nı söylem~r. Bayiin vazifesi
ni yapmadığı için tebdili ciheb· 
ne c:le g;dilmi tir. 

Edebi roman: 65 ................................ 

Şehrin imdadı eıhhi aervisini 

takviye etmek gay~ife Bcledıye 
emrindeki otomobillerden bir 

kısmının lı:oToserlerj değı tmle~ 

rek sıhhi imdat arabası halin~ ko. 

nulnuw.J::ararlaştmlmıştu. Oegİf
tirilecd:: otomob.i.Uerin aayıaı dört 
kadardır. 

Yazan: Sermed TALA y 
Ba ııüiler bir bakının doğru idJ. J olabılirdi. Toprağının Ö7:Ü bitrnl§ çl. 

Yalnı%, Ferhadm inanamadığı bır çcği, taze topra h ıınksıy naklet • 
nokta ardı: Para ikıwınmak keyfi- mek, suyu bayntlamıı bir akuvar . 
yeti. O. babasının, yaptığı lş.lerdcn, yumdaki balığı, taze suya koyıırak 
para denıneğe liyık bır yekün ka - dinltmek, batti, gflve girmıo bır 
zandıi,'Ulı görmediği ıçln, kendısme esvııbı havalaodırrnak gibı bır fCY 
)'ardımcihk etmen;n maddi bir men- olacaktı bu. lstanbuldan başka bır 
faat temin edeceğine ınanamıyordu. yerde bulunursa, Handanı bclkı u-

Yaln1%, babasının teklıfınde, Fer- ntıturdu. 
hadın ~a gıden bir eıhct. vardı. Kalbınl yokluyor. oradn henüz tap 
İstanbuldan aynlmak, uğradığı ın. taze duran hır yaran n acısını du
ki n hayali mıutturacak hır çare yuyorda. Handıını ~düğil gunden 
olabilirdi. Aşkta bedbnht olanlara, ltıbaren 1avaş yavao incelerek, has
mc:ml ke.t deği~Urmek tavsıye edH- ıyetin ıon dercccs1ne nran bu 
diğini biliyordu. Sevdiği kadının, kalpte, çok fazla &ı:tlayan bu yara, 
kend'sile aber tcııeffus ettiği ha.. o kadar ant . olarak ve öyle büyük 
vadan çıkmak, başka bir sema lttn- 1?.rılmııtı ki, senelerce knpanmıya
da, ba ka blr mııhıtin d ğtşık, ya- ok, hiçbir illl.ı,;ln tedavi edllemıyeeck 
hancı Emaları ırasında dolqmıık, gibi g linfiyordu. 
gunui bastalıt'ınm bıre bir devaııı 1 Memleket d~riştlrmenin, bava de-

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

12 Biriaeikha 
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(lD~=n ı~:o ·~ H ,· t 1 er·, n ~!1 :ıı;::m!!n~.: Undan gayri 

.. ~.. .... .... . .:· - -

SiYASi VAZIVET 
. •' -. : 

nesinde Rusyanm tiıa.1 ne ~teki Alman - J pon 
'I Jna Almanya harp, De de da- maddelerle askeri ittifakı 
ıcın d ll bütün n u t k u Jıildekl fedakar - D ün fHkalide toplantıya d• 
A.YrUpa ı~ın ou- lıklar bükebihr. •et edaea Rayftq'da Al· 
Jiilı: bir tchlib Bundan ... ,. Pasta lmalln• manyaıan Dnlet Şefi Hitler, aöy 
olduğunu biliyor\. sö:ı alan M.ar~al •• d d•ldl lediği unm bir nutukta siyasi ve 
dum. A 1 Gör:ını, tkı di.ın- musaa e e 1 ukcri -nriyetlerde ıayet mühim 

Bwwlan eonra m 8 D y 8 J'8 arasındaki bu Dün tehrimize Ticaret Ve· deiifidiklcr yapıldıiuu haber 
Hitler 22 haziran ı• 1 muharebede Al - kaleti tarafından bildirilen bir vereli. Bunlardan en mühimmi 
da başhyan bar- V e t 8 y 8 mıınlann ç b1r emird,. andaa aayn· madde- Almaaya. Japonya .e ttaJya ara· 
b'- -- 'aha•·na a- k -. • w ....., w fedakirh tan çe. lerlc pasta imaline mWıaade e- ıında askeri bir muahedenin ak-
lmta1r1t u:..te~~a)alOı-- Amerika ya kinmedeo z.afere dildiği bildnilm~r. dedilmİf olmasıdır. Aynı z.amao. 

'""'"''""' kadar Führeri ta da Hıtler. Berlindeki Ameribn Bu auretl~ mi.ktan oldukça 
nan oehirierl, ~r • ""' lop cdeceğhıl 167 sefirine pasaportunu vermlf· tir. a r p ı a n kabarık bir yek.Un tutan tehri-
miktarlarmı T lcmıştir. mız.deki pa.aıacılarm %arar gör- Bu 8Ul"etle Almanya, Amerika 
hİJ"C71 zikrede- t t • ı ALMAN NOTA- m-melcrı· temın· edilm., bulun ile harbe cinnif bulunduğu gibi 
rek demiştir ki: e J er SlNJN METNi m~tadıt. Malüm olduğu üze- Japonyanın da askeri müttefiki 

BCJ'lln, 11 (A.A.) - Almanya re un tahdidatı hakkındaki ka olm"'tur. Tabiatile İtalya dahi 
Haricıye Nuırmın bugün öğle uze. rarname, undan pas~ imalini .,,. vaziyete l'İrmif bulunuyor. 
rl Bıriqtlt Dev etler Mwahatgüu- yasak ve ıonradan da ba- Bu ittifak muahedesinin esa.s• 

Almanya e menfaatlerinin aSker 
!erinin bütün zorluklara, ıığır ve §ld 
deUi soğuklara, birçok haatallklara 
rağmen neler :yapmıya muktedır o!
dugwıu ve neler yapbi;rını Alman 
milleti biliyor. Kışın b şlamasilc ta
mir ~lerini durdurmak mecburiyeti 
Jıuıl olmuvtur. 

Hava prtlarmın mUsait olduğu 
dakikııda bu faaliyete yine devam 
cdllccclctir ve hlçbir şey bizl gayeye 
ulıışmaktan mencdemiyecektir. 

ZAY}ATilı!IZ 

Bu hup esnasında Almanya 22 
lıazlran~n 1 ikinciteşrine kııdar 
158.7'74 ölil, 563.000 yanılı ve lıır 

miktar da kayıp vermiştir. Hava 
kuvvetlerinin kayıbı hııklunda kısa

ca malumat vernıietlr. Fakat bütiln 
kayıplar 1914-1918 umumi harp. 
teki kııyıplıınmı:ıla kıyaa edılcmi

yecck kadar azdır. 

Bitler hundan 60nra haryln baş.. 

langıc.ına :t.ema.s ede.rclt Polonyaya 
yapılan tekliflerin :ttddcdilmeaıne 

hayret ettiğini, fakat elde eclilen ve
sıkalarda Rooııevclt'ill Alman teklıf
lerlnin :reddcdflmCsi 1çin şıııhsi nü
.tnuna lr.ullundıtt ıınl1tşrldıftmı ıtay

tJetmicUr. 

HARBiN lılBSULlYETl 
Bitler. Rooııevelt'lo arasmdakl 

phsi anlaşmamazlıktan bahsctmış 

n Roosevelt'in siyasetini anlatmıo
tır. İki m mJeket arasında bir ihU
lRfı haklı-- g6!terecek slyasete n 
araziye müteallik hiçbir anla~m.., 

aıazlığı mevcut değildi. 

Bitler. Rooııevelt'in harbin blltü• 
mesuliyetini taşıdığını s(.)ylemiştir. 

Büyük Harbln &onunda bir Ameri
kan COmhurreist meş'um bir nilfuz 
kullanmıı.ı, başka bir Amerika Cüm
hurrelı1t kapitalist lcnıe mensup 
Roosevclt, milletini hnrbc süriikl&
mck lçiu Alm:ınlara durmadan ıney 
d:m okum~r. 

Ffihrer, Roosevclt'in gerek kendi
sine. gerekse ..!!ııssolinl'ye gönderdi. 
il mesajı hatırlahnış ve bu mesajın 
bir hile ve ikt:ıdarsızhk halıtası ol
dui:unu söylemiştir. Bu ilk tahrıkl 
htıkuku düvel 1ıaidclerini bozan bir 
çok harcl<etler takip et.nıl"tir. 

İngiliz üalerlnin işgali. kira ve 
ödünç kanunu, nıihYer gemilerinin 
zn,ptı, Balkanlarda çevrilen entrik.a
lnr bu cümledendir. 

JA'PQNYANI~' 11A.REKBT/ 

.Rooııevelt'in bir gangster oldqğu. 
nu aöyliyen Ftihrer, Cüırunureisbıın 
çOktanberi aj'llİ usuller1~ Japonyaya 
karıı Jmw i art ettltiDi bellrtnUş. 
tir. Japonyanın tanı 'hareket1 biıyük 
bir memnuniyet uyandırmıe, Al
manyanın ve ınedrııI memleketlerin 
takdirini kazanmıştır. Almanya. İ

talyan -ve Japon müttefikleTintn ya. 
nanda ~if ln1 tamamile yapacak
tır. F<ihrer, Amerikan Maelalıatciı

ıanmı ]>a&aportunu iade etUğinl ııöy 
l<!dıkten IOU& tunları füıyt ıetmış. 
tir: 

AllıfERlKAYA 11ARP ILANT 

«Bugün Amerikad.aki Alman Se
fırine pasaportlarmı istemesini bil. 
dirdim.> 

HltJl!r, bundan soııra Amerikaya 
harp ılin edlldiğınl bildırmı~. Ame. 
rika .-. lngiltffe}'e h~' e\tedilen 

nna verdıı;.: notanın metni şudur: zı mu··tahazalaTI• Tac· arcı Ve. )an tonlardır: Nihai zafere kadar 6
' a İİ.fo bü·.::L devlet birlikte harbe lngllterenln 8 eylül 1939 da Al- lcô.leti bunu her n.evi pasta i· -,.. yua 

-BM""'ya harp il .. nı ile ba·'ıyan Av- 1 .1 · · ş· d. devam edecekler ve münferit mü 
..._..,,_ ... 9' ma ine tt:şmı etmı~tt>. ım ı ve 
rupa barbl·nı·n •- bidaye••ndenben 1 b d ·ı · · tareke •e sulh yapmayıp sulhu da ,... "" ı ri en u m\isaa e ı e, pınnç. 
bl•-r-"ıg-ın ~nuın kaidelerini AJ- f d ı. · b birlikte akdedecekler ve ıulbtan 

... ..... :u patates. ın ı"" cevız ve a· O 
manvanın b ımlan lebınde gıttikçe l l d ıonra da ~i çler Misakı mu• "' j dc.m un ari c. yumurta an pas 
dahn ....... ,. .. bı·r 0 1 .. uıle ihlal ettıkten 1 b 1 k cibince kmacaklan yeni nizam ve 

.... ~ .. v • ta yapı a i ece tir. · d 
Ye durmadan Alnınnyaya kaqı c:n 1.. J intizamda birbirlerile istqare e 
aiır tnhriklcrde bulunduktan gonra bulunac&klardD". 
nıhayet açıkça a eri mahiyette te- ·ektep maçları Yine Hitler'in m:rdruna cöre, 
cana harekeUerine geçmışUr. tehir edlllyor Rasyadaki harekatm dmduruı .. 

ıı eylw 1941 de Amerika Bırl~k mumdan Almanlar, kcndile-
Devletlera Rcısi, Amcrıkan deniz •e Bu cumarteai, ' yapılması icap ri için bir mahzur gÖrmüyorlar. 
hava kuvvetlerine, her Alman tıarp eden mektepler fuı~>ol maç.lan Almanyımm Ruııyadaki hare• 
gemı31ne ihtarda bu'lonmadıın ııteo lngil iz takımının cumartesi l(iinü kah durdurman ve tedafüi van· 
açmak emrini verml~ bulunduğunu F enerbnhçe aıadında maç yap- yete geçmeaile taarrazi barekita 
aleni surette beyan etmiştir: Bırlc- malan dolayısile tehir edilecek- mabaua büyük mildar\da ma.lze. 

k Devletler Reisi, 22 ilk.teşrin ta- tir. me ve bahmua bombardıman •• 
rihli nutkunda bu unrin menyctte aya tayyarelerin.in iagiltere ada• 
1ta1dığmı bııha.ssıı teyit eyıe~ur. boksHrlerl davet ıanna u...ı kullanmak üzere aer-

Ame.rikan donanmaın blrlıklen. Bob müsabakalanna ~irak best kalması dü,ünülmüt olmah-
bu emre ıtaat ederek eylul başlang1- .. 

1 
,_ I v d . · l · dtr. Çünkü Fübra", nutkunda 

ettın ece-. o an ~gı a tmm en • • • k. 
cındanberi .Alınan deniz kuvvetlen- I b k - I . 131121941 Fransa sevahılmdekı tab ımatın 
ne kar~ı slııtematlk hücumlarda bu- yazı 1 

•
0 ~~. C:JU1 Bö Zigfrid hattından af&iı olmadı-

. G K cumartesı gunu saat 17 de lgc w -~-- :a_ bil. bul d • lunmu•larclır. Nit.cltım reer ear- J ..,,IUollll ı•'""•a ı zapt un u 
.. merkezine gelmeleri tebliğ o u- •- a.:.:_d • b __ , __ 

ney ve Reubcn Gameıı Amerikan ~-u ve uunı a taanuz.ı •~· 
nur. Scvket, Yatar. Hüsnü, Sa- ..... .. . _._ k L- d · 

destroyerleri. Alman denizaltılarına K. I R Abd' 1 .1 te müaaıit pıı:-a ço -va •e enız 
k i . im, cma , ecep, ı, sma 1, _ •• d !-'"l~'v • • babe 
aroı ıı stautllı. surette ateı acmı.- Abd. Sc ·h· Mu ff k· H" _ ussu mey ana setıruuıgını r 

lardır. ı, mı , va a , uııe nnİftİr 

Amerika Bahriye Nuın nox, yin; Muhtefem. . Cevdet, Halil , ve Alma~ya De.let Şefi timdiki 
Amerikan cleı.troyerlerinin Alman MUT.affer, Kudusı, Hakkı, Meh- b--LL ----·-da d 

Ş ·f H "t K eli Adil lll"VQl '!i_..., •e evam ey 
deniuı.ltılarına hllcum ettiğini ıah- met, en ' amı ' a r, · lemeainde •e .oou gelmemesinde 

n teyit eylemiotır. Bundan ba~ka yegane müsebbip franldin Roo-
Amerlb Blrl~Uc Devletleri denu D • tk se.elt oldatunu iddia etmit ve 
kuvvetleri, hükumetlerinden beynel- UÇeDID DU U bmıa isbaıt için Lebistan1 Alman· 
milel hukuka muhalif olantk A lman • A ) Ou yamn anl&fmak için yaptıiı ma• 
ticaret gemilerin<ı düşman muame- Roma, ~.1 (A. · - çe t~- kal teklifleri reddederek aefer-
lesi yapmnk ve açık denizde durdu- rafından soyleocn nutkun metnı: bertik yapm1ya tetvı"k eden Roo
"J'Up araııtırınıık cımrin,l almı=tır. c- Arkad~lar, bugün İtalya aevelt'in Va~ngtondaki Leh s .. 

Bu acbeplcrl Alman hukiı U, tarihinde yeniden mühim kararla- firine verdiği teminat olduğuna 
aşağıdaki hususlara mii~ande eder: rın verjldiği ve kıt'alann tarih.ine aöylemiftir. • 

Bugu\ıkü harbin büt.iın devamınca yeni
1
bir cehr;dy.an

1 
~~recek olan ut- Hitler, Ruayadaki harekabn 

Almanynnın Amerikan Blrlcşık Dev nutu maz a ıser-rın cereyan c: . t khııı:..-d dunnadtğı• 
leUcrlne kn-ı beynelmilel hukolt ·- · - d'" Ç l'k k~ d 1 ti zayıa ço ~-· an .,,. tıg~ gun ur. .e ı pa-ı levbe. len, nı iııbat için bu seferin bllfından 
kaidelerine tamam le riayet dmı~ daıma daha .!lkı bag ara ır eş· fİrndiye kadar A1manlann ver• 
cılnuı•ınn nı.tmen, Amrrlkn Birlcşılt mış olan Fa~~t ltalya ilc:ı Nasyo- diki . • ..., ·· it kü. UI' 
n-·ı ı · L ....,,_ • b~ fi ı.. th 1. Al b .. A erı zay&aun yuz a mıJ s ıvev et erı rıü .. umetı, ıtara 16 .n - nal Sosya ıst manyn, ugun - h. m&ht I b ·· bin mec-
Uilınden başlıyarak Almanyaya knr. merika Birlesik Devletlerine kar- ınh u vbe. ~! yuz ld x.. • 

· • • • ' ru ve otuz m aaytp o u 5 .. nu 
şı nıhayet açıkça aslierı barekııta şı kahraman Japonyanın yanında .. l • • H. l Al ·ı 

1 b ı f·ı l O .. ıoy emıttır. ıt er, manya ı e gt'Çm ş ve u surete ı ıyatta hır yer almaktadırlar. çlu pakt, bay ik d b dd. hnd 
ha bal·nı B 1 . · Amerı a arasın a a ı zıı a rp ı yaratmıştır. undan raklannın etrafına yenmek ıçın h. b. ih il.f 1 - ·•--d 
dl 1 ·k· . ıç ır ıha ve mesee 'IJl'Una ı· o ayı A man hü umetı, Anıerık:ı herte}'I· hazır olan 250 mılyon _ . • L- •• 

B 1 'k ~ı-..• il d ı .... · . . . I L • b' . •f k g.mı ızah ~ıkten ~ uutun ır eşı ....,..v .,..,er o ıp omaı.uı. mu- ı kışıyı top ayan aı-.erı •t ıtt.i a • U • H 
naıiebctlerini "keser ve Reis Roofe · olmu•tur. fhıilafın yay1lmaıım1 ne husumelın g~llen. • mldmnı \~rpil 

it '! . t ğ L l b b ı ı " . . d ve A1man mı etim a alıln -
Almanya da kendisıoi bugunden ıti. 8. d L. . k.1_. d k t'k son gıbı Roosevelt ıle e 
ve n )ıtra tı ı ... u. tart ar ııe e ı e 1 Mihver, ne de Japonya ıstıyor u. • • • tTafmda-

ır tl am, na ı-.ı ve emo ra 1 • - d . l..l...::...- a· t-
barcn Amerılca Birl~lll Dnletterıle bir müstcbid olan tek bir adam. kı. ~mre e o u.,. .... u a•e e 
harp halinde telakki eder. hudutsuz birtakım entrikalarla l'nlfl~. • 

AM.ERIKANIN HARP }LAN/ b nıst kendi memleketinin halkı · Hıtler nutku~ır:: Sovyetlel'lft 
Va;lngton, ıı (A.A.) _ Müm~- nı biiyük bir hile ile aldat.arak har Almanya ve bütu~ ~T?Vpaya 

sıller Mcıclısl, Bırleşik Amttiltıuıın , bi istedi ve ~eytani bir inatla har- kal'f:,.i:lll buırla: il.1
1 

'; ve 
Almanyaya harp 11inını ııfıra karşı bi günü gününe hazırl dı. Büyük ~~ • vyah~k' 6m ~1 ~ :~ 

l k b 1 · Okyanusun muazzam anha~ ÜZf'.· zumrenın Ü elma ~ . 
393 rey e a u etm~tir. . d Amerikan kuvvetlerine in· vaktile Molotof'an ,.ptqp tekl.ıf· 
ALM~YADA 'i'E"VKJF !6DiLEN n~. e. .. h. d b l 0 - )~in mahiyetini teyit ettiklerini 

AMERiKALILAR dırılen mut ıt aT e er, ogan •• ıem· • d n-ı tileri •tti 

Londna, 11 (A.A.) - Aralannda 
gıuetedl de lunan bh lt ım A· 
merlkaıı tebaaaı, d n Almanyeda 
wvklf edilm~tır. 

JIA.CA.RIST A.N DA SİY ASI 
MÜNASEBETLERİN/ KESTi 

Budapeşte. ll (A.A.) - Macu 
hükCımcti, bu a~am ıaat 20.BO da, 
Bırleşlk Devletlerle dıplomatık mü
nasebetlerlnı kesmi§ olduğunu rt1· 
men blldır~tır. 

Cünct imparatorluğu askerlerin'n soy 1\1 ıse ı:r...,. er • ld l • 

ne yııman olduklarını göeteriyor. fa~mbir~et.ı_ e buk.,...lunmao uiunb• 
S . b .. I" · de daft' ıma-. mea r. 
ıır unu soy uyorum Ye a1z Muharrem Fe ıı:i TOCA y 
nlıyor8unuz. k.ı onların yanında Y 

işçi! 
H~r makine, her teı.giıh arlcıı.sında 

çalışan llttıı;at cephesinin Mehmet

çiğidir. 

J ....... uıııutttUJUJl-IUUUtllJllltltlllllttU• INlll!: 

; Vecizelerin şerhi 1 
;,.atnmuınıuııNtHllHHIHAMMINlWllf: .. UtlM;ı 

ltıı!.yan - AJmaıı - Japc>11 ıtdl•k 1 Memlektın üç mılli cemiyetine ay. 
paktının metnını okumu~tur. nl umanda ,Jardım lırutı her za. 

~rpışmalt bir imtiyazdır. Bugü .• 
uçlü pakt , m evi ve maddi va
eııa1arının tamamiveti içinde kud. 
·t"tlı bir harp silahı 'Ve -zaferin e
mın b "r şıuantiaidir. Bu ı>akt. ya. 
nn mılleıler nraııında adil bir sul
hun yapıcısı ve nizam vericisi o
laeeı'kıır. halyan erkekleri ve ite 
dınları, bir kere clıthı:ı hazır olu
nuz ve bu tarihi saate layık ol
duğununı gösteriniz. Y enceeğİz..."» 

Ouçenin nutku bilhassa Japon 
kahramı:ıolığındarı bahseden kıs
mı, halkın alkıtlarile keıı:lmi~tir. 

Ek•( riyeti, btııkafarırun 
inancına riayeti bilmiyan 
ve bu inançlara harıı ıid 
Jetli lııin ile •"Y~ heaÜJ•n 
lertl~rden müreklıep bir 
ulu ıan ) ükHlmc•l müm
lrön df!fiJdir. 

f' lırer bfitt\n Alma.o millethıin marı •I• ~cçmez K ortıan Baynı.mın
kahrıuıuın mutt f klerlJe bırlıku arp dan 1 tıfnıJ~ ederek kurban derile. 
diri durduğunu k;ıydettıkten sonra rımızı Turk l:ln'ni Kurumuna vere. 
başlanan barbın ~aferc ndar g?ıuı. hm 

rülecetmı aöylemlştlr. Tek bır adam ;;iiiiiii;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiii(; 

tıştlrmenin, ,sıhhatine lyı gelmesi ıb 
Umalı vardı. Fakıll kaiasındnkı mu. 
aaUat dCi§Unccyı, yuregındekı devam 
lı gızıyı, o yabancı ufulrJnra do be. 
rabcr goturecetıne gore, bu !cyahat
ten, buyuk bır ~ey timıt edebıllr 

mıyd!T 

bunıdur. ve bunu, izden hcrhangı 
bır ~ey 1&temek ı~ln yazmıyorum. 
Maksadım, ıızın kım oidugun~ .. ,. 
ıe olatmak., ke.ndı fllbg.ıy Unızı ı. 

z' tanıtmaktır. 
cHarcketınlze ıı:ı ne mina ~· 

yorsunuz -bllnıeın. Benim \'etthğım 
Mnamafi, bu çareyi blr kere 

teerubc etmek fena olmıyacaktı. mana bıı kelıme ıle cayıp»tır. Egu, 
Heın. kt bılJr, bab.ıısı tıelkı d~ bu bu ayıp tijbırının bududuı:ıu çız bıle
scfcr hnkıkaten clrldi bir ıoe gırtş:.. cek kadnr insanlık ka1delcrını öğ-

renmı~~enız, bunları tııtlıılı; ~tm ıı. 
ınış olabıhrdı. Orada, bır yandan 
d~ğlşlk muhitin teslrHe, bir taraf. nız bile. bana kar~ı ctır'et ettJ;'ınu: 

~on lıarckeun. o hudut ıı;ıodcki metan da ış guçle m~ul oireak saye. 
safcsını •e ~ümulunü eabııcaJı: kav. 

aınde avunması. sonra yavaş. yavaş rarsın1J.. 
tesellı bulması ve u11utması mtim
kundil. 

Fehat, bu d~tlnce ile, babasına 
bır mclttup yazdı. 'Yo1 ı:ıaraııı ıstedl. 

Sonra, Handana bir m~'kttıp yaz
dı ihanetini yuzune vurmadan fa. 
tanbuldan ayrılmak pek miskıncc bır 
hareket olurdu. Onu hiç değil e mek 
tupla utandırmak; yaptı,ğına nadım 

edemezse bıle bu hakaretin albnda 
kalmamak lazımdı. 

cHandan Hammcfendl, 
Uiüsterib olun~ .bu, aon mektu-

cS1ı, en jptidaJ ner:.-ılret ieaplar.ı. 

nın bile ynbaneı:stsnı!:1. Böyle ıolrna. 
saydı, size randevu verdığım gun ve 
saatte. bılb:ıssa o gunu v~ saatı seç. 
mış gibi, fışıkınızla bırllkte sınemn
ya gıtmeulınız. 

'Evet, o gün sinemaya gıttiDa. 

Hem de qıkmııla beraber ~tUn~ 
ve ben aızi gordum. Hem d sa&t
lerce, elele ve başbaıa otordı:ığunuw 
gordwn. 

Nota 
Roma. 1 1 ( A.A.) - Bugün 

~al 14,30 da Hariciye Nazın 
Kont Ciano. Cbigi sarayında Bir
kşik Amenka mastahatgü2*ını 
kabul ederek k~disine ~u tebli
gatı yapmıttır: 

cHaşlllt!tlii lııılya Kralı ve İm
paratoru, kendini bugünden itjba
baten Birle:\l'. k Amerika ile harp 
hal.inde addeyler.> 

Tezahüret 
Roma, 11 (A.A.) - Bugün 

Japon büyük elçiliği önünde mu
azzam bir tezahür yapılmı;ı ve 
halk Mikado)-u alkışlamıftır. Ja· 
pon büyük elçisi balkona çıkmış 
ve halkı selamlamıştır. 

fttifü 
Roma, 11 (A.A.) - Bugün 1. 

talya, Almanya ve .Japonya ata· 
sım:la Amerika ve Jngitereye kar 

askeri bir ittifak imza ed.miş
tir. Bu ittifakta yeni nizamın yer 
!esmesi için harp zaferle ncticc\~n 
dikten soora üç dev~·t arasında 
~kı bir işbirl:ği yapılması derpiş 
edilmektedir. 

Paktın metni yakında netredi
lec:elttir. 

Prof. Ethem Menemenci 

frofe30r Ethem Menemenci, 
bir yaz11ında yukarıya aldı unız 

bo güzel sözü .ııöylcdikt.en jiQ!mı 

aynı .sö:t.O çok güzel inh ~en eu 
satırları yazıyor: 

c06mhuriyct yurttaımın asli 
karakterlerinden biri olan bnaat 
aJrılıklarını iş bir müsama
nııkirhkla karşılaması, kendı ka
nnnUnden fedakarlık etmesi de. 
mek değildir. Düoünce alanında 
llerı gelenlerin de yardım!le, u
lııs içinde Yol alacnk olıın açık 

münakaşalar neticesinde do!:nı 1 
zannettiği btr dOıfinü~fin ynnh~ 
lığına inanç getiren bir yurttaıın 
herhangi bir sebeple eski iddlala. 
rında ısrar etmesi Cftmhur:lyct 
yurttaşlığı Uc uygun giden bir 
hareket olamaz .•. Bu ısrar, ulus 
için faydalı olmaktan çok uzak-
tır.> 

Bu ıözler o kadar vazıh ki, b:ış 
ika bir BÖS ilA•esine IOzom g6s-
temıeı:l. 



il •• •• !'ASVbtt ZPKAlt 

Yeni harp 
DlUY•ceheelnde 

TürklJenln 

' SON HABERLE~ ist. Deniz Lv. Satınalma Komisyonu ilanları 1 Alman-Rus 
harbi 

• ----------------~---vazı,eu 

lıiif iz - lmeribı 
~a~ırlıri üzerinde Japon 

taggareleri 
Nev1ork llm .. nı 
civarına ma1ln 

,,,~ ...... , 
taraf memleketlerin de •azİJ'etl
... büabltin stiçl ............... 
lllaaıdır. Filbak*a diiııa,._. dört 
tarafını aarnııt olan ha mülhit 
,......._. ortumda. bitaraf _. 
leketler, yancıma airayeıtiacleo 
kendilerini muhafaza edebiJleler 
bile onun zaruri olan 1erpintile
rinden büsbütün muan kalamaz
lar. Bir kere Amen1ra sibi çok 
..._. bir memleketin de, Jepon
lar sihi nenden darbe iadinceii 
ant~ leni bir düpnanla 
.........- mecburiyetinde kalma· 
•, onun m.li, ıınai nya zirai ~
tihaalatmdan diier milletlerin 
1nahram olmuana aebebiyet yere
cektir, ki bunun ela biyük küçük 
ber memlekette mucip olacaiı ye· 
ai llkmblan tahmin ebMk pek 
güç değildir. 

(llfrit&d _.,... .... IA) 
BARUNA ~RHLJSI BAf'TI 

VqingtoD, ıı (A.A.) - Karblye 
NaE>rı Stimllon, Japonyanın 20.000 
tonlu Banana aırhlısının FillpJn 
adalan civarında ordu hava kuv'ftlt
ıerı tarafmdaa Mtmldıtını laa'ber 
ve naiftir. 
liUVVBl SEFERİY.B KANUNU 1 

KABUL EDiLDi 
Vqincwn, 11 (A.A.) - Dünya

nın her tarafında Ameıik& kunei 
seferlyelerj eönderllmesine ılallhi

yet wren baun, l,yan mtdiai tara
f ındaa ııfıra kartı 8f reyle kabul 
edllmlttir. 

ABKBR OLMAK lSTlYEN 
AMERiKALJLAR 

dlkOldU 
ı.cı. A.ngel•, ll (A.A.) - Dflr 

dw.cü bölce ....... uaı bru
~hı d6n goeee )'8bancı tayyare
leria Lcıa Aqeloa IMrhHle ~
tuklarının görüldQilnü bildir
miştir. Umam! brargih iMi ae.. 
lerkl haberin ciddi olduianu ili.
ve etmiııtir, 

NEVYORK LlMANI ClVARI
NA JIAYJN DÖKÜLDÜ 
Vaşington, 11 (A.A1) - Bah

riye Nezareti, Nevyork limanı 

cifvarına mayinler konuldutunu 
bildirmiştir. 

Nevyoı·k. 11 (A.A.) - Gençler, 
orduya yaaılmak için miıteakip d.Jı.1-

plar halınde müracaaUerıne devam 
etmi§lerclir. Askerlik ıubeleri, bOyük 
kısmı bahriyeye ya:e.ılmak istlyen 
gönüllulerle dolup taşmıştır. Jn~Ol hrap bbaberleri Türkiye1e gelince, memleketi

ıniz, ,eryüdinin sarpta ol~, 
farlda olsun, en medeei m!J. 
letleri addedilen biitüa mil
lederia böyle wnami bir bo
iufına YU'lfU'8 çıkmalan k~· 
tısmda, ba,luıgıçtanberi ta~ıp 
eftiii ıiJ'uete sadık kalar~ bi~· 
raflıjma muhafaza edecektir. Nı
t~kirn Cümburiyet Hükneti, Tür 
kiyenin bit,.,..fhiuu derhal ilin· 
da tereddüt etmemiftlr. Memle
ketimizin bu korir.unç miDedera· 

•l'&aı boiutmaıından mana kal
..._. ite, ~ o milletlaiaa """"' 
illi .....,.. ............. ç-.. 
lıl ),g aeticeeia, hMti lz'ansıa 
harpten ft'Sef ~-~ 
ta, T•mı•- ı....m, ~ 
.... ?ener .. &Jic.ı.mıp t°'"~ 
'* claimeı W,. miieuaaaet1 teflril 97-
Iİ,ıecfMir. Hart.in ~· aama· 
,,. hiç f&pheels .,... de nlnnh-
antdan •e ~en do ... 
" hiç ,apı.e.n bizim de ıdnnh 
....... artHalrtw. Fabl W. ... 
..n.a --<lakat ıiyaaetinıia uy~ 
de .,. .. 111illetlerla ............. 
llbraplamat azçok tetlclne vaııta 
GIAbilirs~k çekeçeğİlnİz 11lnntılan 
İftiharla bile bbul edebiliriz. 

TASVİRi EFKAR 

Ch urchlll'ln 
beyanatı 

fBtrnıct ıahıft.dm dıVOIJll} 

]NGİLlZ ZIRHLILARI NASIL 
BATTJ? 

Londra, ıı (A.A.) - Resmtdir: 
Torpille mücehhez tayyareler ıa

rafından üçer dalga halinJe yt\'ksek 
ten yapılan ikı taarruz neticesinde 
Prfnce of Walea ve Repulse aırhlı

larının battığı anlaşılmıştır. Bu ta
arruslar eaaanıda yedi dGııaan 

tayyareai tahrip edllmlttir. 
Prince of Walea(dı bulunan Ami

ral Philipıı kaybolmuştur. iki aub
lıdan ıooo ttf! kurtulmut ve bunlar 
SinppW'a ~lmltlerdir • 

AMKltl'ICAN AMlRAtl iJLDO 
Va .. ngtoa, 11 (A..A.) - Bahrlfe 

Neaant.iain bilclirdiiiM s6N. T.~: 
amiral Campall Jlıcl. puar gunu 
Ptarl Baneur'a yapılan taa'"1S 

eaıaamda almltttir. 

JAP<JNLAR KABLOLARI DA 
KESTlLER 

Vqlnıton 11 (A A.) - Hnıblye 
Nezaretinin 'bildlrcl ı.; ne göre, J P-OD 
lar Pasiflk atm pek mil lnt b ı .kab • 
loyu ıı..titlerdir. Bu, Amerıka71 
Hongkong'a bağlıyan yeı:ine kaLlo 
idi. 

ç/NL/LER JAPONLARA f(ARŞI 
HAREKBTll GEÇT/J ER 

(Blritwtl Nkifedrta clnetıa) 
Cavite hava ve deniz üuüne 

yapılan bir taarruz netciesincfe 
tersane havya uçmUf ve birçok 
yangınlar çıkmııttr. • 

Baıka birlikler N.icholls-F'ield 
hangarlannı ~e hava meydanlan
m harara uğratmıılardır. 

.3 Japon tayY'areai kayıphr. iki 
tayyare bütün patlayıcı maddele· 
rile hndileriıU karaya, dütman 
mevzikrinin üaerine •tau,Jardır. 

Japon uyiab 
Tokyo 11 (A.A.} - İmpara

torluk Umumt Karargllunm ordu 
lcıarnı bildiriyor: 
Mubuamatuı b.tiugıandan 

beri ild Japon nakliye g.,misi ba· 
tmlm-. o diier .ikili de batar• 
uiratılmıohr. Yalnız bir kiti öl
müttür. Oiicr taraften on üt Ja· 
pon t1lJ'7arcai ütieriııe döıuaetnif 
letdiıo. 

Sipm, Japonya ile birlide 
kNkeledecek 

Tokyo, 11 (A.A.) - Haber. 
L:r M"1W.i bildir'yor: Japonya i· 
le Siyam arUtnda müdafaa ve ta
arruz bakımından bir ittifak ak· 
da huauwnda Banglı:olc' da Japon 
büyük elçiıi ile Siyam Baf'Vekili-

Londra, l1 (A.A.) - Eve.nine n 'n yaptılclan no'ktai nazar teati-
Studard paeteai ywyor: sinde bir anlafma hasıl olmu~ 
cBafkumandarı Çan • Kay - Ş k, tur. 

Hong Kong'n taarruz L :1 Japon Siyamda harp f.ali 
tümenlerine karşı bize yard.m ıçin Bangkok, 11 (A.A.) - Sl-
yent bir cepbe kurmak~dır.Ch 'J yam hülcameti. Bangkok aa«ti i

Çln Geneıali Ho • Yıııg- ıng n le 22.4S ten itibaren memlı-kf't i
kumandasında bulunan dorduııcu or çinde harp halinin mevcut oldu
d bu haıekeU yapmaktadır. ğunu radyo ile b 'ldirmİf ~ hal-

a Çin ordulan ehemmiyetli bir rol kı bu emre riayete davet etmif• 
oynayıb lirler. Daha ~t~diden sayı- tir. 
sız çetelerle kuvvetlendırılmtı yedi 

Afrika 
muharebesi ,......,MAi,... ...... ) 

irtlk\ ıe.ta etmltlerdlr. Tobruk 
batı •il•faaaında lallen eheaıal
yetU düpıu kun•tleri baluaaak. 
tadır. Tobruk muhaaara.ııı bu suretle 

lı:aldınbnıt - dola ~-- beriJMlal 
nauvual&lar acılmı,ıu. 

ALMAN J'BBLJ(JJ 
Bedia. 11 (A.A.) - Ahun .._ 

u~ı: - Şimali Afrıkada dün mühJm 
harcJı:At olmamı~r. Alman muha -
rebe t.ayyarell!li toplu bir halde ba
lunan tanlrJan " ınot6rHl YUıtala
n daiıtnutlardır. 

Şimali Afrika aaMli açığında Al
ınan •e İtalyan tanareleri bir 1a. 
~Uz knrnu:6rftne n mubrlbtne ta
arruz ederek bu gemileri atır baaa
ra uğratmışlardır. 

iTALYAN 'l'EBLlôl 
Roına, 11 (A.A.) - İtalyan tebli. 

~1: . 
Sollum. cephesindeki müstahkem 

mevzilerimize karşı yapılan duşman 
tazyiki, dün devam etmi§tİr. 

Tobrukun cenubunda ve cenup ba. 
tısında mevzii çarpışma1ar olmuş, 
bu çarpışmalarda Trento tümeni 
düşmanın &ilahlı 25 araba.mı ve 
daha birçok motQrlil vaaıtalarını 
tahrip etuıiıtir. 

Diışman blrlllderi dün Demeyi 
bombalauııılardır. 

GENERAL CUNNINGHAM 
VAZiF.ESINDEN AFFBD}LD} 
Londra, 11 (A..A.) _ Jıeamidlr: 
Gene.ral Cı11uı1nsbul. Ortaşerk 

fngill:ı orduıu kumandanlı.tından 
atfedilmitılı, llU. almdıJıaa KÖ
re fazla yorırunlulrtaw rahatsıa bu
lunan Cuanlrınam ı.aatallft dolayı. 
ail• ın•q acldeclibniotlr. Y •rina Gı
"8ral lUtcbie tQin edDmittir. 

Flnlanc11,. fahrf 
Konaolo•lulu 

Ankara, lt (Tclcfonla) - 1'1•
land~ Seker Sanayıl Sendlkaıı 
İkinci müdiirü Oebrf. Rtlııinkı 
tabô Bat KonıoloaluilJDa tay.la e -
dilmigtlr. (B. 8.) 

Parlata aullcastler 
Londra, 11 (A.A.) ..- Parla ıo

kaklarından btrinin k<i~de, alı 
akşamı, bir Alman mn ... ının ali~ 
ral) öıler]e hücuma \lfradıtı aoylen. 
mcktedir. İki Alman ,,Perl illdfirlll
milttür. Diğer Alma" aıkerleri mu. 
kabc!e etmişler. lakat hüeQm eden. 
ler katmıya auv&ffalı: obnuılarchr. 
Son hafta .zarfında, buyük bul"Y&r. 
larda gezinen veyahut Parla kahve. 
]erinin önünde oturan Alman aubay. 
lan da nıitralyöa atqlel'ile öldörfil. 
müşlerdlr. Bombalarla da ıulkaatlar 
1apınııotır. 

M........ o .. bahri K.. Satan-.!•• ltoal "9uda• 

Saban ilanı 
l - Bir kilosuna tahmba el\Jnaa fiO kunlf ti;ratlr 12900 t8e .. .,_ 

JU&rlıkla .atan alıucak'tir. 
ı - Pa•rlıtı 18/l. kAnnnl9•1 cunınrtesl ~ntl 8a&t 12 de lsmrtte 

Teraane kapıııındaki Komili~Oı binauada yapılacaktır. İ~bu ııaban bir 
partide alınacnktır. 8artnamesi bedelaiz olarak Iomtsyo.Man al1a1r. 

S - Paurlığa lıtlrü edecek taliplerin bu lflerle alakadar olduk
larına dair ticaret •e.ikalarını ve d080> liradan ibaret temlnatlanle 
tıiriikte belU gtla •• eaatt.e K-ııyou mtiracaatlan. (108!?2) 

••• 
Mu .. n 0•1 bahri K, Sah al111a Komlayor:•nd .. 

Zeytinyağı ilanı 
l - Btı..r kilo.ana 100 kuru., tı,-at tahmın olunaa '6000 kilo 11e1-

tlnyağı bir partide olarak pazarlıklı; aatın alınacaktır. 
1 - Paaarlığı 11/l, 'kinun/941 pazaru•i günil Mat 11 de hmltt.P 

Tersane kapısındaki Komisyon lıina 1111 'a yapılacakbr. Şartnamesi 225 
Jrunış mukabilinde Komisyondan ah na ilır. 

3 - Pazarlığa iııtirak edecek ta lplerın 2490 11ayılı ununun Jate
dlği vesikalarını "' 6750 liradan ıb aret ~mı•atlarlle bırllkte 111uayytn 
gün ve saatte Komiıyona müracaatları. (10823) 

••• 
1 _: 192 kalem muhtelıf ebatda kC'reste vida 111aa aomun, ~in 

çivisi, siyah saç, galvnnııll saç, feıı tınol ve everııll macunu, çelik aaç, 
sandnl~t>, oturma tahtası, aaJ)tstos. levha. bakır levha nsaırenin 13/12/ 
941 cumartesi Jriiniı saat JO da Ka s mpaşada lıulunaa Deaıs Levaaıa 
Satınalma Komls~onunda paıarhğı yapılac:aktır. 

2 - isteklilerin belli ıran ve ııaatte ımesktr Kcmusyona mflraeaat-
Jan llin olunur. (108'8) 

* •• 
1 - MeYCut evsafı mucıbince alanaQk 1500 kilo temizlik 

sabununun 1S/12/9'4 J pazarteai günü -at 1 S te K .. m.,...da 
bulunan Deniz Le~a:ırm Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapı
lacaktır, 

2 - Şartnameai her ıün it saati dahilind mezkur Ko~
yondan bedelsiz alınabilir. isteklilerin 2490 Myıb kantmun .19te
diği veaa kle birlikte ve teklif edecekle!rİ fiyatlann yüzde 1 S nia
betinde lı:at't teminatlarlle belU ıün Ye .. atte adı ıeçen Komisyo. 
aa mür~tlıuı i)lq olunur. C 10&70> 

•• 4 

Elimi&de mevcut buhman 1 7 pe~ d6•b kilo Nlur J.wba .. 
anı haddeden pçirilmek --.retiltı 2 ili 2,5 Mm. ıihMNl &.dar ,.,.. 
celtilmesine ait pazarlık 16/ 12/941 Mlı ııünO ... , 1 S te•Kuı111• 
pafaaa bulunan O.nıa LAvazım Satwalma KomiaJ•UIM&a Sfapa· 
lacalıctır. 

lateklllerin belli g(in ,,. eaatte mezkUı komisyona mÜrtıeNt• 
lan illn olunur. c 1086/a 

• •• 
'400 kilo bronı çubuk SO ve 6S m/ra 

75 k ~o çelik \,Ub\lk talaımhk 28 m/İn 
1 adcL 1 tonluk ~raskal «k"a bedenli> 

85 kilo kayıHık teli cKıelc lb'"'i> 2.S m/m n\im\lne rıp'bi • 
6S kilo bynak ttli cKiellber~> ).25 m/m nümunt siQi. 
85 kilo kaynak teli cKjellberg> 4 m/m nümuQe ıibi. 

4 adet manometre el. puııluk 300 Kg.> 
2 acttt Manometre c5 pusluk 300 Kg.> 

50 kılo asıtsiz grea cAmf'l' knn> 

Yukarıda cins ve milı::t(lrı yazılı dokuz kalem malzemenin her 
blr kalemi ayrı ayrı 15/1.Kanu~/941 p.ıarte.a.ı g\Wıij aa.ı 14 te 
pazarlıkla alınacaktır. 

İ:itckli!crin hellı gün ve aaatte Kttsunpaf<ldll b\11unan Komiıı· 
:ronıda huır bı.ılunmalan. • 109 2 6> 

• of • 

5000 kUo aohut ahn,.cak 

Konüsyonda mevcut nümune ve ev14fı gibi 5000 kiJo no· 
hut 1~/1.Kanun 94 l pazartesi wünU, aaat 15 tc pa2:4lrlılda alına
caktır. 

,.,,..... MM/Nft ..,.., 
J .. I faalbet aaa.a.. kerine Almaa 
ıa tarafından kıt ...-elmi dev..._ 
ca bbik aiQMt,a aevkulcent plln 
lar taLbıki dlliln'1miımekt.edlr. 

l'ıı itibarla BerllD aakeri mahaftli 
aon ıünlerdt ilk hatlarda yapılaD 
tadlllerin n kıt m....nııinde yapıla
calc olanların miinbaaıran tabiym 
bıı ehemmiyet artllldeeeği g(!ylenmek 
ted ı. Mahalli harekftltr sahagı cla
hılhlde miidafaa71 kolaylaştınıcalt 

mevz.ller işgal edilecektir. Dığer ta
raftan ileri hatlara ırinnit Te gayri 
mu•ait prtlar iclnde kal11110 olan 
.Alman kuvveUert en-elden t.esia e
d len dıi•r hatlara çeldlectıklerdi.r. 
A: a:ıi prtlarının müsait oldu u 
yerlerde ve diitman toprakların ki 
ileri meYSiler de dalıa ilerıye alına-
caktır. 

RUS TEBLIGI 
Mo kova, 11 (A.A .) Sovyet 

ubllgınin zeyllnde şoyle denllmekte
dı : 

So.-yet birlfkl•rt Tu an n cenubun 
da Stahnogorak bölgesıncle yeniden 
a h kalabalık merkesJ hen alırken 
bındtn fula .Almanı yok etmlıJer. 
dir. 

~imdi 8oYyetlerin !:gali altında 
bu1unan Tlkvinin ilerlılnde 16 kaJ 
dalıa rrt ahnrnııtır. Almanlar ta. 
kip edılmektedir. 

Gcmera1 Schmldt'fn 89 uncu kol
ordusu bakiye erınin kaçarken tak p 

.ttiklert 10Uar SoyYet topçularının 
tiddetll ateşine maruz bulunmakta
dır. Dir Sov7et mü!rVM5i düşman 
gerileı inde huluııan bir köye kadu 
ıu•rkarak burada )"ÜZ ft.tlyan ö dur. 
mOşttır. Cenup cephesinde Alnıa9 
Geıerall Schmldt lı:umandasındnkJ 
kıt.lap tarafmdan yapılan mukabil 
turnmlar .. ri phsk6rtttlmuştOr. 
GenPral Klebt kwmendaınndald kı
talar .,. .... deftın etıMlrte •• 111t1-
tcmadi1en tett laariti nsmı 8"79' 
mQfrezeleri t.arafıadn ıı·~ edil • 
:mektedlr. 

lzmltten odun ve 
• körnUr ihraca 

menedlldl 
fnnlt, (HusuııT) - İzmit Flya' 

Murakabe Xomlııyoftu Terdltf bir 
ka arla İanuttmı diker .. birlere J&. 
pıhın odıın vt ınangal konıü1u ihra
cını ra.U ebnitt.1?. S.lırimiade ba 
"ene odun ve 1'omfir ç0k ~halıdır. 

ITİZAJl - cSıyasf Fırka ReıslerL 
nin Ha31alı:t tefrlkamı:ıı yazımızın 
toklui11nda11 lıltliin lıo1 .. 11adık. Ka
rllerı!llhdeıt oai.ır dlleriı. 

Bana inanınız,, 
---. ~ 

Simdi "bunu yapacağı pek muh 
tcrnel göriinuyor. ilk tafh' .bit: 
nı tır. Duşman, g rba doğTu .ılen 
hıııreketimı7.1 sed çeken mcvzılc~: 
den tardedilmıştir. Tobruk. kat. ı 
•ureıtc kurtarılmıftar. Etaalı lncı
)j• takviye kuvvetleri vr. yeni kıt• 
alnr çok yakındadır. Atlantik mu 
hı.rebeıinde ıonkinuıı ayı ıre(en 
dört aya nazaran fazla üstünliiğü
bij tamamen m"1ıaf~u etmekte· 
tlir. 

Çin ordusu, Japon kuvvetlenn n 

d d birer çıkıntı noktası hakana ın a 
linde ilerlemektedir. Japonlar bu 
tehlikeyi esasen azımııamadıklarını 

latanbal Hava Mıntaka 
lııteklilerın belli ııün ve saatte teklif edecekleri fiyatlua söe 

:re ,..0 15 ıııııbe~ nc;Je k<lt' i t~mınıatlarile birlikte Kaaampaoacill hu• 
hman K.omıayonda ha:ıı• .bulunm41ları. « 1092 7> 

• • • 
Bu Süt Kreması 
usulü sayesin e 

Churd.ill, Sovyetler Birliğinin 
tıanlı "'ukaYemetmi öğdüiü 11ra
ıda demiıtir ki: 

Alman kayıplan ,ok büyük ol
llluftur. Rualar, im~ cephenin 
hüyük k1111mlannd'9 havalarda •
~tan açıp tf'krar üatünlUk b
'-nnu.ırdar. Dunnnumua baa ha 
lumlardan cletlfmifae ele Rusya 
Y• kart1 aldıiımtz ciddi taalthüt
leri aadakatle ve noktuı nokta· 
aına yerine r-tirmıek zaruretinde
~iz. 

Churchill, 9klerfne f8yle d 
'\fam etrnitrir: 

Japon hidmu, Birle,ik Ame
~ada .,.e Büy61c Britanyada de
bİt lcUYVet'mize karm çok ciddi 
Ln. zarar vermiştir. Prince of Wa. 
lea ve Repulr-·nin kaybı kadar 
·a~ hiT deniz kaybı hırtırhyamı
Yonım. Büy~lc Britanyanın ve Bir 
let111t Amerikanın deniz kuvveti, 
i.ir Mihve~ devletinin müsterek 
le "'Vetlerinden gene fazluilc üs
tllndur. H-rhalde blrka çay zar· 
lında Büy6k Britaınyaya gelen 
Anı,.rikan mallarının hacminde 

",. Birle,ik Amerika bahriyeei ta 
fından yapa1an yardunuı dere-

esinde azalma vokua eebneıünl 
'bddememiz lhımd1T. 

Cisno • Darlan 
mülAkatı 
(Bfrlul aalti/.U. .....,_, 

Fransız aemılerini kullanabil .. 
cPk erdir. Bundan birkac hafta 
evvel İtalya Afnka timalindeld 
İtalyan kuvvetlerinin Tunua • 
Ukıınıetinde çekılmeleri mümkün 
olıJuJ•u ve tnm bir yardım bekle. 
inekte bulunduklarını VJch1'1• 
lılldirrniştir. 

helinde bfr milyona yakın 
Çln ~t-•kla petermltlerdlr.> aılrer .. u .,_ 

KUANTON'o JAPON IHRA.Cl 

Londre, 11 (A.A.) - MaltQadan 
Jld rilditiJM göre. .Japonlar takrı

b ı Sioppur il• Katabahrg araauı. 
ben olda bulunan Kuanton'a N 
da yarı Y olardır, Fakat Sınppur-
ker ~ıumı nıt teblli lnriliı 
da nctredileD reıı 
JMniltriniD aNl&m olarak duniuju 
DU bildirmektedir, 

,JLJPJN ADALARINDA 
VAZIYBf 

Londl'll ıı (A.A.) - Uu)qarlı:-

1.:_..fn lıtllaeaııı: 
takt Yatı ı,~· len haheTlere ~re. 

ManUla dan ge .. ne dea Lu-
ba gtlnli ubaa e " 

caream .. .Japorı Jnınetlerl 
adasına cı .. an 

aon Fllipia askerleri tara. 
Amerika .;.tle taa1'1'11&8 uframıı· 
fııtdaJn -~-'-na _. ihraç bareketi. 
tır. a- ~111 eden han 

bitÜft ~ _.,.. 
nın -""aa 10nra timal 
tıombardımanlarıaa 

rri'9 Japıldıtı ııanıl
aahUtnd• Apa baracla ııır muha
maktadır. Bilen 
NÔI olmaktadır. 

tanflarda nziyet lıenfta 
Dıter Vatinpnda radyo Ue 

"'~huldtlr. Arth•rdan gelen ha -
C'.eneral Mae batı lr111larında Ban 
berlere gö~ n araaında 1apıl
Fernando ılı Yip t•bböaO p6& 
mak iaıenen hır ilırac 
lsürt.ülmtiıttr. 

nelki haberler adanın 
Budan e d h mı. 

1 açıkların a e em 
tlmal kı11 arı et! bulundutu-
Jetli dltm&n ku" en 
na bfJdlrl)'orda. 

rlka Harbiye Nezareti, denı:ı 
Ame d lan ıayyarelerinln 8 

'H kara or o 
dtlpuln nakliye gemisine tam ıı~· 
betlerle hOcum ettiğini Ye bu gemı-

bl f l·n battıtını btldınnıetır. !erden r n .. ıı. 
.. d"ıman pmfıl hasara ... -Dlter uç u 

ratılmıotır. 

A . g6n daha sonra ;Japon bom-
ynı 1 1 in pike bombardıman 

ba tayyare er n v Cavite 
larln han me1danlarına e 

1 denıs tl11alne taarruz ettildert ıiSy e-
nı1ordu. 

DARLAN, V/CHY'YB DÖNDÜ 
V'chy. 11 (A.A.) - Torinoda 

J\ nt Ciano ııe görüşen Amiral 
Darlan dün ~· 1t&J1adan Mua· 
ya donmüft6r. 

iki Japon harp pmiai batb 
Vafiniton 11 (A.A.) - W~

ke adaauu müdafaa ed•n Amen
ba doaaanaanauı bir Japon kru
vu6r •• deatroJ•inl batndıiı 
reemen bildirilmekıecliı. 

Depo Aaıtrlfğinden ı 
1 - fiOOO <bet bin) tlft .,. fotlnt ut111 ahnacaltır. 
2 -... ltat'I *-irıata olan 8971 lirayı Bakırköy llahntidUrlütttnt 

J'atırıluak 11/12/Ml perşenbe gü.nQ ııaat 11 de Yqilkö)r Hava ldın. 
taka Depo AmtrHti S•tınalnıa Xoınlayoıumda buhın..ıuı. 

3 - Evsaf "Ye prtnaroe alm•k i•tb•aler tatil .. .Jtri lua~ lıer 
ıtın YeşlJkö1 Bava llıntalı.a Depo ~•irllti .. aiirecaatJan. 00808) 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden: J 

İmtihaııla 'Vt ıöat.enıoeklert h1 uat.e c6N takdir eclllecek saat.ıl~le 1 
tornacı, tent.Yeci, bakır bol'VCq, demir borueu, alrlm6tltör tamırcleı 
nıotörcü, eltılrtrikçi 'Yt türbinei alınac:akt.Q'. 

Gidig ıelme yol aavafları kendllenaı alt ellllalı Dlıeı. icap eden 
veaai'klerUt Gölcük Deaiz Fahrıkıüa rı Uau111 llldürlltune rnaracaat 
olunması, (1085!) 

. 

T0RI< TiCAR~T 9ANllASI A~ 
l<UPONLU VADELi MEVDUAT 

PARAM 1 IURADA "LIT 

~O ıdtt fabrika litau .f )OJx0.04 
ıoo uleı h~b111&e tötaaı •xısxo.ou 
160 lcılo 1;nlco levha 

1,, lı:Uo kalay 
O 500 K". ha ruhu 

1 O kilo ellerpe me~ lanıtrii 
26 kılo brfıçe 

t06 ıtdet lambalı 1ava.- ı.ht ... •xıoxo.oı s 
40 •det limbılı cl<itcme tan.._ •x 2oxo.02s 
30 adet limhıh bplaıu ....... •xıoxo.o 15 
20 adet fabrih litu , 4X f OX0.04 
24 to'fbe çımento 

6, 5 anltar lrum 
50 KaRtar lcömUr lair~i 
2' lcilo alya~ umre 

6 adet badana hr~sı 

Cins ve mıktarı yukanc:la y~ıh 16 kalem malzemenin t 6/ 
l!/94 t ,alı ~ünü ~ııat 14 de Kaeı"'pa ... '9ul1111H DenJz Leva· 

zam Satnıalrna l\Qmıs)'onun<jı ~ ~ rhiı ~pıla.cakt1r. letelı:Hlerin 
belli Jiin ve Natte m~w ~Q~YOM .Wacaatlan illa ehmUt'. 

411087h 

lat. Hava Mıataka Depo 
Amirlljindeıı : 

1 - cMah marka oto ıaseleri tzerloe 12 adediı\e kam70L ' .._ 
eli•• .tnbuıı kıtPOHn yapılaeektır. 

1 - K•t'i &.e..-atıt o&.n 1810 il'' Ba)(ırkqy ll&l•tidilriljit .. Jatı .. 
Mlarak nıı&kbusu n. birJUrte 18/12/f·U salı günO saat ll de Ye1ilkö1 
Bava Mıntaka Depo A.mırllil Satınalma Komiayonuada bulunmaları. 

3 - .Evsaf Ye fenni ıartname n J"ellJmlerf ,armek iatiy1JDler tt
W günleri harıç her g()n Yeoilkoy Bava Mıntata Depa Amırlıji SatıL 
alJna Kem1ayonuna mlraeaatıarı. (10807) 

latanbul Belediye•iadea: 
4109 numaralı lranun mucibince 111uhtac aaker allel..._. ~ı• 

parası karşılıtı olarak umunıi mecll•ç• karara batlanıp 1 eylül Nl 
ta rlhlnden lttbıırCJJ tatlııkına seçilen qıukelleliyetler ibtıyaeı k.ıl'lıl-.ma
tlıcından: 

Mukur bnunQll 7 11ci maddesinin wNttf •lllıl1ete ı.tlnaden lı:a
aanç vereiıi kanuna fttueıbinee Myarınameyı tibi ıehir hududu içinde
ki kuanç Yergisi mlkellenerlnln 9<11 nuli )'llı buhraa " fwkalia 
um ve mılll müdafaa vergısi dahil olınak Gce1' ııamlanna :J••ılH .... 
nellk tahaklrnkaLın o/o 5 1 nisbetindı 3"Brdım paraııı tevıiat •e tarh4tatı 
7apılmaaına Umumi Mcc:Usia 2~/l J/941 tarlhU toplantıı&ad• k~ 
1'enha f ve derhal tatbikata tecilmek il:ıere bulunmuıtıır. 

Keyfivet ııayın halkın naaarı lt Ulaına qz'olundu. (10951) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz FabTik.Ien İfCİ reviri ecaahaneaiade 100 lina lct9de 

cahttın1!11ak lıere bu ecmacıy• lıti~ ,,.,dır, i%iNi 
1.teldilerin veea -klerile birli:te Gölcükte bulunu D.iz Fah-

ftkalan Umum MüdürlüiüM aün-... ellael-t. ..tJ.0921• 

· 60 yaıındaki birço• 
~adınlar anca~ 30 
yaşlarında gorune.._ 

ceklerdir, 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüı 

ve boynunuza 
• • .. ._. .. surun uz. 

8 uru~ut, 10laıut w CCVffmlf ..., 
cıldı, tazeJeyıp Jf'DC.'ı,..urmeır ide 

lfte ..,_ lMaııııt .... UllUI 

Ön(• P~,...t.arı U. h ... .uana. 
mış lbir rn.llrdar aüt ltremaaı• · al'ltl 
mıkrlar hazm -tttnlınıı z,.yıınyacU. 
k8""1r0U1 •• buna 11&1 rııwı ta• 
itli kreması ıüvc edlnız Bu tertl• 
cıldınt~ ~Jer ~ ona ~ta inanıl· 
mıy~u dcnceclt a.&r ~~ .. bir 
tazıellk venr 

Bır meşhıır aruaı cençlı« manza. 
l".tl~nı ıı'uhatu• ve Mlame ~ın ba 
basıt uşuJu \a\bıll 9'rnıt W> 70 1a.-. 
da olrnasmn rainıen genç kadın rQl. 
ler1nı OYTıaınl}tır Eczacına dıa bu tıa~ 
hlayı ıııe lhur edllbiJır Anca• 
rrıı.ıhı.Y11alı aı •ikd•r8 ollftalda 
beraber pahalıya mal olur fYeoa) 
beyaz ttnktekl Tokalon kremının 
ı.eralbtnde elldinm beslemek ıçin 
baun ettınlnuı ~ınyagı tl• ıQt 
ıa.n- ası mevcuttur Bu ı.rtup cU. 
dıe •llJaç hlPe~ cldu .. ta ken 
cliaid.lr Heriıalde memnunıyet baht 
aemeNSi ıaranWıdır Aksa halci• 
p&l'UUI lkJ mWI iade edüecektir. 



Sahife: t 

SiZiN DE TAKDiR 
ETTİGİNIZ ÜZERE 

Aınmıı modasının zarafet •• incelltine inaimam 
eden iiatad tenilerin mahret1, kadına da ~nçlii• 
mat.t 1&1anı hayret bir beden tenasübıi aneder. 

Fakat yüz •e onun hututu genzedlrler. Eğer bu 
nekta1a li&ım selen 1 hamam ırösterilmnse, seneler 
bu hatları halkalarına pek çabuk farkettirlrler. 
B-. lhin bir ıırnaıs dır ki. ufak bir dlkkataizllk 
•e1a lhıaal neüclsi ra ltlbelerialzin dıkkat nuarıa

daıı wıak kalanau. iı te ıeaelerln (bılhasaa nazik 
Ye laaaas ciltlere nıu ıallat olan o tahripkar ın•
lwın) cıldlnlze çi•me kte olduğu on binlerce (bi
da7ette c•Jrt mahıiı ) ince çizırllere ihmalkar kal
ma71aıı. 

Z-wa cıltlınlzl. ıolduacak olaa n ıiıl pek çok defa Yakitaiz 
karap eti• "u irızaları akı anıı. •e aabah XREM PERTEV'le 
7apacatınıı •fak bir :maııaj la refedialı. JCREM PERTEV'in 
iN mucıceaine 7ur; binlerce hemcilııiniz g ibi siz de ha,ret n 
._.nunlyeUe ıalut olacalcaı nız. Görecelı:slııiz ki almanız, eltedi 
C•(lit nı herkeııe mafruraa e ıö7li7ecektlr. 

K.REM PERTEV'ia terkı"ıntle&.i faal anaıır en deria çlz
~lert bile ir.alede geclk111iyecekt.ır. Bu~nden itibaren ais de bir 
t.Aıt KREM PERTEV'ı tuYalet maaanızda bulundurunuz. O, 
a7ni zaınan•a ıert rircirla rın n kunetli cüneıln en i,t mu-
bafısıdır. 

Üsküdar icra Memurluğundan: 

Gayriıeıkıl Satıs llaıı 
Kaymakam Şükrü kızı Saadetia hazineden iKikraz eylediiİ 

•dtaliie mukabil ipotek ııöstennif olduiu Kartalda Çarflboyun· 
tla (Üsküdar ve Bağdad yeni Ankara caddminde) 135, 136, 160, 
t~2 Ye mahallen 1 02, 10-4 nwnu.ıarla miirakkam •it Giritli 
Mm&afa. aolu emvali metrukeden. arka. denizden dolma mahal, 
lnü Ankara caddeai ile mahdut •• tam•nuna 395 lira kıymet 
takdir edilmit olan evnke üaıtüade .dalan olan gazino, halen 
iiatüade odaJan olan dükkanın umumi laükümlw d&ire9inde açık 
Mttv.ma He ıatılmaaına karar verilmiftir. 

Cayr.imenkul Kartalda Üalcüdar ve Baidad yeni Ankara 
cadde.inde 135, 136, 160. 162 •e m.u.llen 102, 104 No. h e•· 
velee üatünde odalan olan sazino, halen üetiinde od.alan olan 
d~ ~ beden duvarlan kirair, içi abf&p ilti katlı binadır. 

1 O! No. dükkin olup Eemİni çimeato döteli. ön ve arka 
cephere kap•ı vardar. AYk .. nda 6Mııii llflk. zemini küik kareain
den difeli maaaJcie bir kuyu vardır. Dük&mn ortuında birinci 
~at 4ifenıe11İai ta~ için üo ahfap direk konmUftur. Bottur. 

10'4 No. odalann kapeadır (r;emİlll kat) nmini çimento bir 
taflıık. çim .. to difdi bir arahl: merdiv• U... t&flakta kmk ıö· 
mfilli t.K küp olup aralataa nwtf.P p.aiir. Zemini çimeato ve 
arka ~heye kapı• vardır. 

8ıirinci kat: Bu ku. ahf&p m•clivemıl. ~ılsr. Bir eofa üze• 
riade dört oda ve aofadan alafap !>ölme ile aynl.n mmini çimen
to om vanl"'. Bu kata çakan merdiven h ı ıla iç bz DMl.la çı
lı:ılllft ..ftturt bir heli vardır. El~.ik ı-.tı mevcuttur. BinanıD 
içinde Te d1f111da ııva tim.iri cNduiu ııibi _......_ meıd.al _.... 
daki bölme takulen aynlmıfttr. 

Hududu : Satı Giritli Muatafa dükkana, aolu emvali .._mı .. 
kedea araa, arka11 denizden do ima mahal, önü Ankara cad• 
dea.d.ir. ' 

Mesahuı : Boıçlunun ıöstercf".ci aaha ölçülerek taınami 
103.002 M2 olup bundan 443.00 M2. ür;erinde iki lı:atlı bina meı.. 
llt ve serı kalanı arkada bahçedir. 

1 - ltbu ıayrimenkulün al'ltınna f&rtnameal 22/IJ/19•1 
tarıhinden itibaren 9 3 7 / 483 3 No. ile Üsküdar icra Daire.inin mu
ayyen numaraaında herlteıin sörebilmeai için açıkbr. İlinda ya:ulı 
olanlardan fazla malumat almak iatiyenler, itbu f&rtnameye ve 
937 4833 doıya numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirilt için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7.S D1ıbctınde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tev• 
di ccLlccektır. (Madde 124) · 

3 - İpotek aahibi alacalı:lıl.rla diier alikadarlann ve irtf .. 
fak hakkı aahiplerınin ı•yrimenkul ÜEerindeki haklannı bueu.ile 
.fai& •e murafa daır olan iddıalannı ifbu ilin tarihinden .itibwreıı 
1 S ... İçınde evrakı müabitelcri ite f>irlikte memuriyetimirıe bil. 
4inaa&eri Jcap der. Akai halde baklan tapu Mc:ili ile aabit olma• 
4ıkça l&bf bedelınin paylatma•ından hariç kalırlar. 

'4 - Gösterilen ((Ünde arttırmıyll İflİrak edenler, artbrma 
f&rtumemni okumut ve lüzumlu malumat almıt ve bunlan tama• 
lllen kabul etmİf ad ve itibar olunurlar. 

S- Gayrimenkul 9 / 1/1942 tarihinde cuma süai.i aat 14 
tıea 16 :r• kadar Üsküdar lcrıl Memurluiunda üç defa baiınldık· 
tan .... ,.a en çok arthrana ihale edilir. Ancak arttımı• bedeli mu
laamaen kıymetin yüzde 75 ini bulmu Teya •bf iıteyenin aı .. 
caP.. rüçhanı olan cfiier alacaklılar bulunup d.ı. bedel bun1ann 
.. sarrimenkul ile temin edilmit 11lacaklannın mecnwundan ~ 
lara tııkmaz•, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art• 
.. .._. 1 O giin daha temdit edilerek 19/1 / 19-42 tarihinde puarte
Iİ ciai .. at 14 ten 1 6 ya kadar Üıltüdar icra Memurluiu odaeın
da aırttarma bedeli aatıf iateyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala· 
caklılann ıayrimenkul ile temin edilmit alacaklan mecnaaundan ful.,. çıkmak tartile en çok arttıran• ihale edilir. Böyle bir be.o 
4el elde edilmeue jhale yapılmaz. Ve eatıt talebi düter. 

6 - Gayrimenkul kendİIİne ihale olunan kimae, derhal ve· 
ra YRen mühlet içinde parayı vermene, ihale karan feeholuna· 
ırak keındiainden evvel en yiibe k teklifte bulunan lı:.imae, arr;etmİf 
old-iw bedelle alm.ya razı olursa ona, razı olmaz veya bulun• 
maua hemen 7 ıün müdcietle arttırmaya çakanlıp en çolı:. arttı
..... ihale edilir. iki ihale arucndaki fark ve geçen günler için 
J1kde S ten heeap olunacak faiz ve diier zararlar ayrıca hükme 
•&cet kalmakaıı:ın memuriyetimizce alıcıdan tahail olunur. (Mad· 
de IJ3). 

7 - Alıcı arttnma bedeli haricinde olarak yaln11: tapu fe
riıi hal'Clnı yirmi •enelik vakıf ~viz bedelini Te ihale karar pulla
naı nınıüye mecburdur. 

Müterakim verailer, tenvirat ve tanzifat ve delliliye reemin
lea miteTellit Belediye rüaumu ve müterakim vakıf ieareai alıcı
,. ait olmayıp arttırma bedelinden tenr:il olunur. ltbu aayrimen
ial. rukanda aöıterilen tarihte Üsküdar icra Memurluğu oduın
tl~ İ,... ilan Te söeterilen arthrma ,artnameei daireainde •hlacap 
lla ..... ur. (937/-4633) 

TASvlal Bl1tlB tl!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!m .... ll!mm!!!! ........................... 1!1111 .. ı' 10 
l&W!!!!~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün A§rllarınızı Derhal Keser 
icabında 1ündt1 3 kaşe alınabilir. Her gerde Pulla kamları ısrarla i.teginiz. 

S0MERBANK UMUM 
M0D0RL0G0NDEN: 

Benluumz ve Mile•••• ılerl '8tlrol..-mda 
memur, Şube ,.11, Revlzör, kontrol&-, 
mutettl' ve teknik mUtattı, olarak 
çallfacak elemanlar• lhtlJ•Ç vardır. 

Bu sahalarda tacrlb• kazan••• 
olmak 111atluptur. 

Ba •a11flan laais olanlar aruıada Hçlleeeklere 3659 .e 
3968 .. ,.ı. kanunlara ıare iieret ••ileeektir. l.teklilerin 

tahalt •e lıiametlerlal rhferir ••ik.alarla 22. 12. 1941 
ıinil alqaaıaa bdar Ankarada U•••i Mliirlltimiize 

raöraeaatluı rica ol•a•r. 

- ---------inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Şeldl 

BKSlLTMB 
GMiL Saad 

İstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
harici askeri kıtaatı ilanları 

600 ~. bailtill 
Tel !iX2i n !X! m/a. 
lhlttelif cinta 
Saç 1,i mira 
Demir kötebmt 
Muhtelif aiaç nda 

i adet 
076 MS 

2736 adet 
96 Ki. 

!016 Kt. 
U!O uet 

lliO 
) 
) 

• • , 

&UI U/1!/941 10.10 

ll/1Z/t41 J~O 

Melruıat ~ 
Yasıhane. koltuk t 
ltanape, aisara maaaaı. ) 'I kalem Pıı&arl* U/l!/Hl -tt.ü 
arka masası. ) 
Sandal7a, ltii~Mle ~ 
n portmanto ) 
Elelrtrilt ıttalsemellİ U blea Pazarlık ll/1!/941 10. 

1 - Yukarıda )'azılı malzeme hizalarında )'azılı aıu11erle ıatıa ah aacakt1r. 
il - Eksiltme, hizalannda 7u ıh cia n uaUerde E.abataıta Le• uam ,.beabde ai~il Al• ı.: .. 

aiı7oaanda yapılacaktır. 
1 - Mefruıatın prtname n nıimlerl, baaltüJ ıarblaaeai n mi tebaki Iiateler adı ıeçen ıubede si· 

rlleblltr. (10900) 

iLAM 
'Tilrt milleti naaına muhakeme 

7aparak hiiklim nrmete mezun İa
tanbal AalJTe Altıncı Hukuk Hi
klmliii: 

Balda: lleliha Turhan. Katip: 
Ni7azi Sönm•. Miiddel: Hanife: 
Nifantatıada lıluradi7e 10ltatında 
47 u7ıh laanede mukime. M. A.: 
Maatafa: Unkapanında Demirhun 
naaltalleebı.cle Elnuade camii 10ka
tıada 10 numarada. 
o.-~ AadUeut Miıf&

•: lıltlddale7h 20 aaellk ltocaıı o
lup 1"ı müddetin ıeklz senesini bir 
arada ceçirebllılitlerinl. kocuının j 
ninin ilaü7acile alikadar olmamaıı, 
üstelik itk•ce 7apması Teııalre yll- , 
af1nden aralarıada ıiıAdetli ~lmıis
lik olup ba.lema bir araya gelmele
riae hakln talmadıiını n 12 sene
dir filen a)'n yllf94ıltlarını "97anla 
Mt&n....ıarına 1afiltiim itası talebin- ı 
4tn ibarettir. 

B&llife taıafaaclaa H/5/IMt tari- 1 
hinde koca11 Mustafa aleyhine açı

lan ~ma duasının usulünde 
ppılan mUakenıeei aonunda ~refi 
dltinüldd: 

HÜKÜM: ][an koca olduklan 
ka7dı reamt lle mlltebenen olan ikl 
taraftan mllcldaleyh Mustafanın de
nmh ıurette iı n giiç sahibi olma
ması, eline geçen parayı içkiye sar. 
federelt ennin Te karısının iht17a -
cile allkadar olmaması, aon zaman
larda earar kullanmata baılamuı 

yiizilnden aralarında mtııterek ha-
7atın çekllmes bir bale gelme.ini 
mucip olacak derecede ıiddetll p.. 
,ımılzlik olup hidiaede kabahatin 
tamamen müddaleyhe kabili atf ve 
iınad bulunduiu dinlenen ıahiUerin 
ıahadeWe sabit olmq Te 12 sene
denberi filen ayrılmıt bulunan ta
ratlann badema bir araya gelmele
rine imkia kalmadıtı hakkında mah 
kemece ta• bir kanaat tahaasülüne 
meltni T. K:. JI. ıialn 134/138 ve 
150 inci maddeleri muciltlnce taraf
'tann bopnmalanna kanunu mezlnl
:nan 142 uci llUlddeal mıaciblnce ka
bahaUi kocanın bir aene müddetle 
bqkaaile nlenmekten memnuiyeti
ne, keyftjetia nlfua klltiililne teıl
clline müfredab apiıda yazılı 

(1059) kunaı .... rtti nuıhat-e
nia mllddale7he tahmiline temyisi 
kabil olmak kere 21111/941 tari
hinde dancının ncalunda, müdd&
lqhln sırabında karar nrllerek 
açıkca anlatıldı. 

Kratp 
NiJui saa- Meliha Turhan 

6648 

fTIY A TROLAR 'ı 
fEHIR TtY A TROSU 
r....,.o,... ..._: 
Bu sece aaat 20.30 ela 
MOTH1Ş AiLE 

••• 
tıtfklll cadcl•l ICoaedi tı ... 

Bu seee aaat 20,30 da 
SAADET Y\N ASI 

···-··········································· Taa•lrl Ef4'Ar 
• N..U. (S) K•r .. t•r 

1 Abone Şeraiti 1 ";;• ::" 
s...wr ............ 1'00 lb. 2700 ~. 
Altı aJlık .......... 7IO ı 1'60 > 
Cç a7hk ............ '°° ı soo ı 
Bır Qlık .. . .... ..... llO > 7oktur. 
DİKIAT: 

Dereolımauu enak laıle oı...-. 

Gayrımeıkul Satıs ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
İshak Muammer Fındıklıgllin Ecirler undıtından ödunç aldıtı pa

raya mukabll birinci derecede ipotek yaptıtı JC.adılı:o7 Zübtilpap mahal
lesi Çifte Havuzlar caddealnde eskı 6-6 yenl 1-1 mulı:errer kapı ve 
bir 13. 15, 17 taj numaralı Ye Kadıko7 kadaatro heyeti fennıyıpinın 287 
ada ve 7, 8, 9 parsel numaralarında mulı:ay1et Ye tamanıına 7eminli uç 
ehlivukuf marifeUle (8008) sekız bin ıelr.is lira (25) Jirmi beı kurut 
kıymet takdir edilmiş ve Çamlı köık namı ile maruf maabahçe ve 
müştemilat köşklln (!280) sayılı kanun bülı:ümlerlne tevfikan aatılarat 

para7a çenllmesine karar verılmletir. 

HUDUDU: Ön tarafı (cepheai) Çifte Havuzlar caddesi, ıol tarafı 
Hacı Mebmed sokağı, sağ tarafı m ukadaema Harbıye lrlektupçuau Ali 
Rıza elyevm Ayıe Şükriyar Arukan köşk ve bahçesi. arlr.a tarafı mu
kaddema Doktor Sedat zev et haneai elyemı mühendıı İbrahim 
ailesi Emine Nuriye ve Nedime ha ıclerl ve bahçeleri ile mahduttur. 

VAZİYETİ HAZIRASl: C...; y rl menkul muhdesatı aülk aemlni S• 
lim1 kadim vakfından aenevi (209) kurut on para mukataalı Ye el1ena 
ıenevf ( 400) kuruı icarei vaktl7eli olup halen Kadıki>7 Zihtüpqa ma
hallıi Çittehavuzlar caddesi ıle Hacı Mehmed aokaiıncla Ye lı:öte batın

da k&in dört tarafı ta~ drvnrla çev rilmlı bir bahçe lle bu bahçesi orta
aında semta n çata katlan Ue lıııera >er dört katlı OD le oda iki ulon 
büyuk bir tatlık ve beş heıi ve ıkl hamam ve altı ıaerdlvenaltı ve bir 
kıler ve bir mutfaktan ibaret on bir ballı:onu ve ilç aile ilr.aaııetine mah- 1 
aua taksimatı havi olup denize ve dört tarafa ne.areU hala bir kötk 
ile bahçesı arka taraf dınrına bıti ı k zemin katı ile beraber ikl katlı 
bir odalı ahşap bir hane ile bu ha neye muhtaııl kaıtir arabalılttan (bu 
arabalıktan müfreı bir yer odası vardır) lbarettır. 

BAHÇE MEDHALLERI: Bahçeye heın Çiftehavur.lar caddesınde
ki çift kanatlı demir kapıdan ve hem Hacı Mehmed ıokatındaki •apı

dan girilir. , 
ZEMİN KAT MEDHALLERİ: Bahçe ortasında kötk &emin kat.ana 

eamekinh Ye zemini elvan çıni döıelı ilı:l antreden glrılır (zemin kat
tan geniş aenia ahşap bır merdivenle bırinci kata çıkılır). 

BİRİNCİ KAT MEDHALLER J: Kotk cebhesınde bırlnci katta ze
mini elvan çini döıeli antreden gır1lır (bu antreye baaamakları mermer 
parmaklıkları demir küpeşteleri ahflp lkı taraflı merdlnnlerle çıkılır 

Ye bu }ki merdiven ara ııındakl ıeminrlc mütenazır laklı bir haYuz var
dır). Bu birinci kata köıkün arkaı ndaki ve tahta ile böhınmüı ahpp 
bir antreye ahıap asma merdivenle de çıkılarak ıririllr. 

ZEMİN KAT: Zemin kat metin taı kigir ve pencereler! demir par-
1 

maklıklı ve zemini elnn çini döıell ve camekanlı ıki antrelı olup semini 
renkli çlnl döoeli ve bu&lu camekin la müfrez kebir bir tatlık ıiserındt 
dört oda Ye bir heli Ye semini muzayilr. çlnı doıcli bir haıaam bır kı
ler bfr mutfak Ye bir N'erdinnaltından ibaret.tir. 

BİRİNCİ K:AT: Zemini clai doteli bir balkon antre 11e taltta Ue 
bölünmüı bir antreden Ye balkonlu bır aaloadan •e karıılılth n halkonlu 
dört odadan (bu odalardan biri me:raer mueluk tath ve iki laY1Banlı 
19mek odasıdır) iki heli hlr mercilunaltı bır ltılerden i'kret\ir. 

İKİNCİ KAT: Biriaci kattan iki tarana a'htap ırıerdlvenlerle çı
kılır balkonlu bir ulon n üzerinde karıılıklı dört oda ile (b11 odalar. 
dan arkadaki iki oda muhte,em birer balkonlu olap poyrMa ... ırdırlar) 
bir heli ve zemini ve etraf nrlan aenaer üteli Ye ıu teruktını llaYl ı 
bir hamamdan ibarettir. 

ÇATI KATI: İki taraflı alltap •erdi"Yealerle çıkılılıtta çatı ortıa- 1 
eında balkonlu bir oda 'Y8 çatı aralarında ce.im ıu depoıunu rnullte'YI blr 
mahal ile bir )'ilk n bir •olaptan ibarettir. 

UMUMi EVSAFI: Ga7ri men kul ıeain kata ltl•mİf t..-a ra- ı 
pılmıı metin kagir •• cUier katlar •ltt•P n içi dıtı Jailı bo7alıdır 
(dAt boyaıı eakidir). Denize ve her tarafa neureti kiail•l vardır. 
Otur:u mlltecuis 10rtili elektrik tıla lsatae ıirltet ıuya teeiaatı •ardır. 
Bahçede iki boatan kuyusu olup bu kuyulardan bina7a ,.atın •• üıtü 

kapalı olandan emm• Ye baıma tulumba ıle n demir borularla catı ka
tındaki cealm depoya ıu ae.t Tt bwradan ltiıumlu yerlere iaal• edllmek
tedır. Ga1rı menkul Fener tram•a7 yolu ıle Bostancı tramn7 1olu ve 
Kalamıt npur iıkeleai aruında olup Selial Çeım• tramvay te•ak. 
kut mahalline iki dakika •e Fener tra111n1 mahallile Kalamıı npılr 
lakeleaine çok yakın meaafededir. Yollar aatalt olup Beiedlyece muaı· 1 
um elektrik fenerlerile tenTlr eclll ınektedır. 1 

MÜNFERİT HANE VE ARABALI~: B• hane bahçenia arka ta- 1 
raf dınrına bltiıilt Te ahpp olup bahçedetj · kapısınd&n semln kata 
cirllir ve buradan a1lt•P aıma mer dıYenle (ıkıldılr.ta bir aralık •• 1ilklü 
dolaplı bir oda .e bir helidan lbarettır. 

Arabalık miinferit hane7e mutta11l Ye tat kicir olup kapııı Hacı 
Mehmet aokağındadır Te mlifres bır yer oduı da •ar•ır. 

KÜMES: Bir taYuk kümeil .Bacı lılehmed aokatındald bahçe dı
nrına bitlfik olup kitır Ye Hmını betoa •• çatıaı ah.tap n folluklu
dur. 

SAHASI: Tapu k&Jdında atık di'rt döftllm be de KadıltöJ K.adaa
•ro Fen memurluiundan muaaddak Kadıköy Tapu aicll muhatıslıfının 
harltaaı mucibınce (üç bin Jedı yOa aeldı) metre ve (yirmi beş) desı
metre murabbaı olup bunun (147) metre murabbaı k6tk Te (104) metre 
murabl>aı münferit hane •e arabalık n on beı metre elll desimetre 
murabbaı kllmee yerleri •• müteba kııl l»ahçedir. Bu saha IadıköJ ka
cla1tro he1etl f,.ınıyesının 28'1 ada ., 7, 8, 9 panel numınalarında 

Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. ltapah &artla ebiltmesl 22/1'2/ 
Hl puarteai ıtünü saat li de K.arııla Aakeri Satıaalaa I.omiayonunda 

1apılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 lira, ıllt teminatı liOO liradır. Ta
liplerin kanuni Yeaikalarile tekili aektıqılanaı iltale aaatinden bır 
ua' enet K:omi17ona nıweleri. (li71-107ii) 

••• 
Beher metreaine .33 kunıf tahmin edilen 140.000 metre pi

Jamalık pazarlıkla satın alınacaktw. Pazarlıkla ekıiltmesi 16/ I ~/. 
1941 ıalı günü ıaat 11 de Ankarada M. M. V. S.tmalma Komı., 
yon unda yapılacaktır. Taliplerin 69 30 Liralık kat'i teminatlarile 
bellı vakitte Komi111ona celmeleri. c 1 59 5-10910> 

• • • 
2000 ton muhtelif mc-vad nakle4ıtirilecektir. Kapalı r;arfla 

ek9iltme.ai 2/ l / 942 cuma ııünü ea.at 16 da Erzurumda Askeri Sa· 
b.naJma Komiayonunda yapı.lacaktır. Tahmin bedeli <t4,000 lira, 
ilk teminatı 4 300 liradır. Taliplerin kanuni n•ikalarile teklif 
mel:tuplamu ihale aaatinden bir •at eTTel Komiayona ver• 
meleri. ( 159 7-10941) • 

Harbiye Yedek Subay Okulundaki ) 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Kapalı zarf uaulıle (1360) metre alkip mamul breate mlinakasa. 
ra konmuıtwr. Enaf ye hususi .. rtlan I.omiı7onda görülebilir. M.11-
nkkat teminatı 5300 liradır. İhalui 24/12/941 prp.nba &ilnl .... 
11 de yapılacakhr. Taliplerin ihale •aUnden bir aaat enel teklit mek 
tuplarıle Harhıyede Yedek Sbba7 Okuluncla Komisyona. muracaatları. 

(10776) 

SAATLİ MAARİF 
Takvimleri çıkb 

Alaturka. alafransa aaatleri, hrtınalan ve haTalan, tarihleri, 

darbı meaelleri, hikiye ve minileri ve takvime dair her türlü 

malUnıata doiru olarak ıöıteren Saatli Maarif Takvimleri çıktı 

e. etaia •e _.lnia bılrv--ia t..amtl.i ....Lr. Ald =--k 
içia ....- kartenlıuda n ..... tabim eo.ı w illliiınde 
( SAA nJ MAAR1F T AKVIMt ) a.t.a ükat b.,..-almw. 

ıı.bwi ı , ..... MAARiF Kita11•-eaiclir. 

muklyyet olup iıç kısma kablli if'raıdır. 
BAHÇESİ: Köşkün etraf'ında dikili muaaam Ye müteaddıt çam ve 

aair sinet ağaçları ite her cinsten mllteaddit 7eml1 ata~.... ve bir 
kısmı kuçuk müteaddit gul ağaçları Yardır. Bahçe luıme.n clmen ve çi
ceklerle tarh 'f'e tanıım edilmiıtir. İki boetan kuyusu Ye bir de laklı 
baYus Yardır. 

1 _ fıbu garrl menkulün arttırma ıartnamesi 27/12/1941 tarihin
den itibaren 938/2899 No. Ue tlıküdar icra dairesinin mua17en numa
rasında herkesin gön·bilmesi jçln açıktır. İlinda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istlyenler, i9bu ıartnameye Ye 938/2899 doıya numara. 
aile memuriretimize müracaat etme ildir. 

2 _ Arttırmaya iıtlrilt için yukarıda yuılı kıymetin yüzde 7.5 nla
betinde pey yeya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecekUr. 
(Madde: 124) . 

3 _ f potelıt aahibl alacaklılarla dlier al&kadarların .,. irtifak hale. 
kı sah:plerınia p7ri naenkul fi&erlndeki haltlarını hususlle faia ve mu. 
rafa dair olan iddialarını i~bu ilin tarihinden itibaren yirmi C(ln içia • 
de evrakı müabltelerile birhkte memuri7et.1mize bildırmeleri icap eder. 
Ak i halde haltları tapu alcılll ila aablt olmadıkça satıı bedelınin paJ
l&fıaılllldaa ı.ariç kalırlar. 

' _ Göeterılen günde arttırma 1a f.tUrik edenler arttırma prtna
meai•i okumut n lüzu111lu malıimat almıı ve bunları tamamen kabul 
etın1t ad •• itibar olunurlar. 

ı - Ga1rl menkul 9/1/1941 tarihinde cuma ıünil saat 14 
den 16 J• kadar Üıküdar icra ıaemurluiunda ı, defa baiırıldıktaa 
eonra ea çok artbrana ihale edilir. Ancak artbrma ~eli muhammen 
kıymetin Jüade 75 ini bulınu .,..,. satıı lati1enin alacatına rüçhanı 

olan dtier alacaklılar bulunup ta bedel bunlann bu ga7rl menkul ile 
temin edllmiı alacaklannın ıaecmuundan fula1a çıkmaua en eok art
tıranıa taahhildl baki kalmak laere arttırma 10 sin daha t.eındlt edİ• 
terek 19/ 2 hıcikiaua/1H2 tarihinde puartai eilnil M&t 14 den 16 ya 
katılar Üıkiidar icra DM111urlui9 odasında arttıl'Jll& bedeli •tıı tatlyenia 
alacafına rüçmanı olan diler alaealtlıların bu raJ'ri meakul ile temia 
edilmiı alacakları mecmuanclal} fulaya çıkmak 'Yt mubıaaen kı1111eU. 
J'Üıde '1i ini tutmak tartile en ,ok arttıran• ihale edlllr. B67l• bir 
bedel elde edilaeue ihale ~pılaaa Ye aatıı 2280 numaralı kanuna teT. 
fikan ıeri bırakılır. 

e - c.,n menkul kendisine ihale olunan kimse derhal nya ... 
rilea mlhlet içinde para71 yermer:se ihale kararı feaholunarak kendisin. 
den enel en filbek tNlifte bulunan ltinuıe anetmiı dldutu bedelle al .. 
mata ruı olur• ona, razı .-lmu n7a bulunmazsa hemen yedi aril• 
müddetle arttırma1a cıkanlıp en cok arttıran& ihale edilir. İki ihale 
araaındaki fark n ~n C(lnler için 1Gzde 1 den heeap olunaeak fals 
n diğer ararlar aynca lallbne U "et kalmakaıııa memuri7etimlace 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde: 133 l. 

7 - Alıcı arttırma ltedeli haricinde olarak Jalnıs tapu ferai har. 
cını, 7lrmi 11e11elik nkıf tnla beclelini n ilaale karar pullerını nrmi1e 
mecburdur. 

Mütarakira Tersller, tenTira* ye taU'ifat Ye dellali,. reemlndea 
milteTellit belediye rilıumu T• mllterakim nkıf lcareal alıc17a ait ol
ma7ıp arttaraa bedelinden tmısil olunur. 

hbu l'&Yrt menhl J'ubnda eösterilea tarihte 'Oıklldar icra me. 
murlutu odaııncle itbu ilin •e ıös terilen arttırma prtnameai daire. 
alnde aatılacatı ilin olunur. 
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