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AMERiKAN TAYYARELERiNiN 
TÜRK TOPRAKLARINA iNMESi 

LlbJ1a harbi 

Tobruk mu
hasara edildi 

Türkigenin bitaraf lığından 
şüphe göstermeğe hak vermez 

Yazan : .AstHt Us. 

İngilizlerin yeni bir çekilme 
hareketleri muhtemel.·. 

---<>-

Solluma 
kadar çeki
lecekler mi ? 

JJir B~lin tClgrafı Alman haıi. 
clyesi süzciı~ünün ecnebi gazete . 
ener toplnntısın<ls. ~n hııfta için. 
de topnı1danmızs iltica eden A
merikıın bomba.J'dmıan t:ıyyarels· 
rinden La.lısettiğinl bildirdi. nıı 
tel!!lrafa göre Almn.n sözcüsii A· 
riflyc Ankara ve Adana meyılan. 
bnnı~ bir hat istikametinde bu. 
lunmnsı üzerine ıliklm(İ çckmi~ \'e 

bu meydanla~ inen • Ameriknn 
harp tnyynrelerinln ~unye ~oprak
larımlan hM"alall!lrak Türkıye ~:ı
Yn~mdnn gc~lİıJ ol<luldıırım s~Y
lemiş; ve bn ta.n.1 hareke~te Tilr
kiyerJn bitru"afhğmı ibl~l bu~~· 
mmdan 11crl>.i için tle bir mısal vu
cudc getinnf'~ maksadını aramış. 

Anaılolu njıınsı Derlin telgır:ıfmı 
tafailatile kaydettikten sonra ken
,ıi tahkikntmı <lıı. ili\\e ed~rck bu 
~örü Un ynnlı~Iığmı belırtlyor~ 
Re~m1i kaynal<l:ırdıın alınan .. m~~
mata d::ıyıınıımk bu işle Tiır~ıY . 
nin bilrnflığını ihlal mablyetı~de 
bir clh .. t bulıınınııtlıf'..'lnJ blhlıri-
yor. 

Tlirklye diirt taraftan harp ha-

hüsünde bulunabileceklerini akıl 
ve nuuıt ıf{ kabul etmez. Bu itibar
la An.'tdolu aj:ınsınm Bl'rlin tcıgı. 

ı:'!!nı nnklettilcf;en so_nru Uive et. 1 Vaziyetin çok nazik olduğu 
tıgı not !:-Ok yerındedır. b "ld. •1• 

. ı trı ıyor 1 
. Kal.dı ki ~merlk~ıları Tllrkıye. l\AlllRH: 19 A.A. _ Zırhlı Al 1 

nın bıtaraflıgını ihlale e\1<cdecek . . 
btrat ··k bl b • t d man kuvvetlerı l.ıhya hududuna doğ 

eJı r mcc urıye e me,·- k'l ı ·ı· ı · k' ek 
cut dcğild' \ rJ•·-ı ı 1 t J nı çe · ı en ngı ız erı ıa ıp elm te 

ar. , Dil' ,... ı :ır ., er er- · ı <l 1 k k d lı' -d 
S U , wı n•~ ·uı t 1 1 Ak ıs~ ~r e c un n ·şnııı:ı ıı nr ır mu e z ...,nzı ayy:ıre el' e • 
(l n. .. ıi l y i t 

1 
det evvel hnzırlnnınış olan hııdtılla 

e 11 uze n< <."n Vf' unan s an a . 
Bulh"llristanm h:ıvııııından uçarak (Devamı Sa. !, Su. 6 d.a) 
Avrupa harp ~asın" ı:idebilir. 
ler; isterlerse Suriye, Irak ,.e İran 
h1wasmdıı.n geçerf'k Kafkasya yolu 
ile Ru.~ c.ephesindeld İngiliz tay
~ nreellerine iltih:ık ~del.ıllirler. 

Türkiycnln sıkı surette muhafaza 
etmek amlln,le olduğu bitaranığt. 
nı bozmay:ı çabsmakta hiç menfa. 
atleri bulunmadığmı bilirler. 

Rus - Japn 
harbi yakın mı 
Sovyetler de M ançuri 

hududuna asker 
sevkediyo1·larmış 

Fa:da olamk bizim şahsi müş:ı. Rerıı, 19 f ı.ıı .J - • 'ntionnl Zei. 
h~crniT. de bu mcı';•eıdedlr. 1kl tung gaıetesiııiıı yazdıi:ıınn pi.lrc 
gun evvel bn siltunlardn !:ılmn bir Vaşinsıonrt:ı, f,ondr:ı<l:ı, Honı:ıd:ı, 
rnııkaltıde A<lapıı7.armdl\ belediye Berllnılc: r.unkiııgde beliren k:ın: 
lokıın~ında Arifi~·eye inmiş olan ( atlcre göre Sov)'t'llcr Bir1iği ile Ja: 
,~mc-rıknh ta:rattcll<'rle Jııph~ım ponya arasınrloki mGn:ısrJıetler ((er. 
hır koııu!jmayı nakletnü~tim. Ben siıılc~nwklcdir. 
Arncr~ka~ı t.:ıyr:ı.ree.ilertn.~özleri~ıleı Yalnl'T. J:ıponlnr cld;il, Ruslar ıJn• 

raz yapılıyo 
istikraz 150 nıilyon l·ralık 

ve uzun vadeli o acah 
1 Maliye Vekilinin izahatinden sonra ... 

Bu husustaki kanun 
kabul edildi 

Meclis 3 Ağustosta toplan
mak üzere yaz tatili yaptı 
A.VKMlti. 18. A. ,1. - Bü~iik ~fil 

ıat :\!celisi bugün Hcfel Cunilcz'in 
rcisli~in doe toplanmıştır. 

Celsenin uçılışını miilcnkip Zon 
guldak Mebusluğuna S."?'Çilcn Ahmf'I 
Emin Erişirgilin intihap mazl>ntıı 
sı okunarak k:ıbul edilmiş ve yeni 
Zonguldak mebusu anıl içmiştir. 

Ruznamede bulunan maddelerden 
kcı1 Ye mülk1 teknüt knnununuıı 
68 inci mnddesinin tefsiri~ mahal 

lngllb; Baş\"eklll Çürçll 

Çörçil 
Vatingtonda 

·Ruzveltle 
görüşmelere 

başladı 
Almanlara göre seyahat 

müttefiklerin telti§a 
dü§tüğüne al cim ettir! 

Londm, 19 (ıt.A.) - B.B.C: Jıı• 
giliz h:ışvckill Çörçilin ynnınd:ı 

inıpar:ıtorluk genel kurmay başka 
ııı s. ııcı-al Allnnlınık impnralorluk 
genci kurııı:ıy encümeni unıuıııl k:i 

olm:ıdılh hakkındaki mn1.b:ı.ta ile 
köy okulfarı ve enstitüleri lcşkiJl\tı 

na nil k:ınun ile ha<>ilutı millt mooa 
fna Yekfılt'f.inin fe-.~kttl!ıdıe masrafla 
rınıı karşı tutulmak üzere 150 mil 1 
yona kadar dahili bir istikrnz aıtte 
dilmt>sine, sekiz kişi hakkında cc 1 

znların affına ve srab:ıylar hcıyeti j 
nin terliine dair kanun layihaları 

müzakere olunarak ]rnbul cdHmiş 

Maarif l"eknt Hasan Ali Yücel 

Sovyetlerin Londra 
elçisine göre : 

KIZILORDU 
1942 Je Hitler AlmanJla•ını 

yere sermeğe 
tir. (De··amı Sa. t, 8ü. 1 eh) 

.. Londrada 
Türkçe dersleri 
Halkevinde birçok Jngiliz 

ders alıyor 

Londra, 19 (A.A.) - Lonô.ra 
halkevindc haf~ iki &fa lngı.. 
liz türitçe ders almakta.dırlar. Kurs 
Jar, Türkiye lbüyük o.lçiliği ticaret 
r.iaşecıi Suphi Ziya Özbekkıımn kı
zı Bn. Özbekkan taraf:mdan kurul. 
muştur. Dereleri v~ren Londra. u. 
ııive.mitesi Şark etildleri okulun
da türkçe profesörlüğü yapan B . 
Ali Rımclır. Bn. ~an, Brita
rıova ajansına şu demeçte bulun • 
muştur: 

Ku~lar, büyük b'..r rağbet g5r
müşailr. Telebelerlmiz ~dtı 
bir çok kızlar vardır. Bunlar, harp 
bittikten sonra. TUıiciyeyi zjyaret 
arzusundadırlar. Gene talebeleri -
miz arasmdıa Türk ~deki bil -
ginlerini müke:mmdleştirmek iste-
yen ve keneli talebelerine da.ha iyi 
ders gôstemıek arzusu besleyon ö~ 
r~nler, Tilrkiyedeki işleıüıi ge 
nışletmek isteğinde ol:ın iş adam. 
farı da vnrdrr. İngilizJerin çok ç~ 
lışkan olduklannr gö'rdük. Bir kaç 
ay_ 7.3.l'fmda Türk cliliıün aruı un
mırlarını kavra.nuşlardır. 

Avrapadan ilk tren 
di.:D geldi 

Hazırlanıyor 
Zaler gününü yakla§tırmak 
için ikinci cephe açılmalıdır 

I~oııdra, 19 ( A.A.) - So\'yet 
büyük elçisi Mniski, Almıın Rus 
h:ırhinin bir senelik hiHinç~sunu 
ynpnrnk şöyle demiştir: 
-MuıbasamaturOirim:iYJl uö fimii 

arifesinde kızı1ordıı her znınnn 
dan ziyade kuvvetli bulunuyor. K.; 
zılordu Hillerin Almnnyasını 1942 
de yere sermek iç.in hazırl:ınıyor. 
Bir senelik Rus seferinde Hitlorin 
ufjradıltı hezimellerdcn dah::ı ehem. 
miyctli bir şey vardır ki o da yine 
bu bir Yıl zarfında dünya kuvvet 
!erinde görülen değişikliklerdir. Bti 
dcğişikJikler hürriyeti seven millet 
lerin lehinde ve Bitler Almanya.o;ı; 
nın aleyhindedir. J.ehimizcle hıısıl 

ol:ın bu fnrkın arttırılması l{ızun • 
dır. (Devamı Sa. ı, Sü. 5 de}. 

Dola cepbeslade -

Sivastopol 
hala 

dayanıyor 
Almanlar kalenin düımm 
yakın olduğunu bildiriyorlar 

l d Olllu nv.:ml ~•etlerin karaları, 
ın e • · ·. 
lıuva.lan, ve suları ile ~C\'r&~mıı; 
bir a(lal a benzediği içhı 1.arura o
larak z:umm znıruın bıt:ıra.flık nok· 
tasından n:ı.ztk ,,aıiyct'erc diişü. 
yor ncreitet ''enıin ld Türld~·cnin 
bu ~-azlyetl hakkmcla doğru bi~ 
hilhiim \'ennek iı;in harp serı.elerı 
iı;:ndc fikirleri ııydmlntaca...1< d:re: 
cecle teerlibeler g~ın'ştlr. lanı 
lııı clefn toprnklanmızn ~nmt ';( nıP.C 
bıırh-etinde kalan Am.erihıın tay. 

keındılermln Türkıye bıtaraflıı.'lnt hi M:ınçuri huıtudıın:ı asker sev 

( Dmıa'7lı Sa f. Sii. 6 da ) ketmcldcılirler. 
• tibi tüıııseııernl Esmond bulunduğ; 

halde, Vaşingtoıın vasıl olduitu hu 
sabah Londr:ıdn iliın edilmiştir. 

(Devamı Sa.!, Sii. 4 de) Namık Kemann eserluinin 
Kendi el yazısile müs~eddeleri 

ilk Avrupa treni, dtiıı s:ıhah li,50 
de şehrimize gelmiştir. İlk t'ren
den beş ya.banu yolcu çıkmıştır. 
Bı.nlarm hepsı hususi işle'ri için 
~eJ.nı:;.slerdlr. Yolun açılması üze
rine r>ck yakın<'.n Svfüngrnd mfi
badele ist2syonund:ın aktanııa 
suretiyle lstanbula miihim miktar
da mal gt>lmesi beklenmektedir. 

ı.ondra, 19 (A.AJ - n.n.c: Rus 
!ar, SivastoPol<la Almntılarnı bi~ 
çok hiicumlnrını püskürtmüşler ve 
kendilerine ağır za:yiat verdirmi!I 
lcrdir. •• 

Alman piyade ve tanktan şimal. 
den ve cenuptan Rus h:ıtl:ırına ynr
magıı teşebbüs etmişlerdir. Muba 
reb.e meydnnındn l500Almaft ölüstl 
s:ıyalnbilmiştir. Siv:ıstopol müd:ıri. 

ynrclcrinden başka Almnnynya ,.c 
İfnlyaya ait bir t:ıknn JY.lrp tayya" 
rtı'lerinin Tiirk topr:ıld:ı.rma yeya. 
f<ularma lndilderi görti'rnü~tür. 
Hatta mlitf,!'fikimiz obn 1ngllillc~ 
rin t.'lvY:ıre!eri tnr:ıfrn<l:m ttıılyan 
işgali ~itındaki nı1ıılnr yerine Ana. 
dolunun içindeld J\flliıs ka<ınbası. 
nın bir gece bomlıar<lrnıan ~ılilıll
ğ1 de olmuştur. 

t~t.e bu neviden im<liy,e kadıır 
geçmiş ol:l!l hiı.ılisclcr Türl•iye ile 
İngiltere arMrnd:ı bir ittif:ı';> mev
cut olmakla beraber herhangi bir 
1.t>raftan tecn.\ iizc uğııım:ıdığt tak
dirde lıit::ı.r:ıflığmı muhafaza et. 
rnektcld Jmti ııı:im ,.e knrarmı gös. 
~nniştir. Tlirl•iycnin bu azrn1ni \'e 
kamrını Amerilmlılann da pek ili 
ntılnnt1' oldoklımnd:ı hiç şüphP. 

yoktur. Onun f!;in Amerika tayya~ 
relerinin Surlyedcn im '1mnık Tıir. 
ı h·c topmlthı.rmdan geçmek te§eb. 

Büyük şairin torunları tarafından 
Türk Tarih. Kurumuna hediye edildi 
AnkAra, 19 (A.A.) - Türk ta.. ,.. . 

rih kurumu btlyüık vat:sn Ş8lri Na. 
nılk KcmAl'ln küHiyatmı bastırma
ğa Ye şalri.n bQyatı ve eserleri hak 
kındn b!r mon<>o"ro.fl hazrr!Arnnğa 
karar vemüş ve geçen yık1a.nberi 
bu konuda ça hşmalam ba.şlamıştn-. 
Kurutnıu."l bu t~blisUnden ha -
berdar ohı.n NA.mık Kcmil'in kızı 
Feri.de hanmım Menemeııcloğlu Ri
fat beyle iıdicnvmdan çomıklıırı . 
Mur.,,.ffaJc Muncmncioğlu, Beraet 
Savut, Nahide Bıükta.s ve Numan 
Mencmcıncioğlu ile, oğlu Ali Ek
rem Bulayır"n refıkast Celal paşa 

'kı7.l Celile hanımla bunların ç.ocuk. 
la.n Selma. ve Beraaıt Bulayrr, bli-

(Dovamı Sa. 2, Sü. 5 de)1 
Na.mık Kemal 

Vur dda taşıt 
vasıtaları 

teşkilatlandırıhyor 
Köylere varıncaya 

kadar taşıt vasıtaları 
birlikleri kurulacak 

Ank.-ıra, 19 (\'akıt muhabirinden) 
- Memleketin ruıkliyal ihtiyacı
nı kal'Ş:lamak için bütün nakil va
srtalamun teşt·\ i\Uandınlm:ısıra 
karar verildi. Teşkitntlandırmıı kı
sa bir zamanda ikmal edilerek. 
memleketin nakliyat işi biran ön. 
ce emniyet altına nlmmış olacak
tır. Bu husustaki ta:.imatname de 
lwzırlanmış bulunuyor. BüUtn köy 
kasahe. ve Ş('iurlerimizdc iç ve sa
hil kara şehiTlcrinrlzde mevcut eş
ya nak"ine elvcrleli olup ha.kiki ve 
hükmi eşh::.st hususlycye ait bulu. 
nan bilcümı!c: 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 dt) 

(Devamı Sa. f, Sii. f clt.) 

istanbula boludan 
odun temin edild~ 
Birkaç gUn e\ \"Cl bur:muha.rrlrlmb. bir maknleslnde Bolu orman~ 

nııda t&tanbulun yakacak lhtlyacıın kısmen temin edebllecok mlkdar4a. 
\-C derhal nakli mllnıkUn odun bulundul;'llnu belirten bir makale ya.zm13tı. 

llaber aldığımı:r.a gUre 3 azınuu ehemmiyetle dikkate alan vaU ve 
Jk'lt'diyt> reisimiz LQtfl Kırdar, t<'.kllfin en kısa \ 'C pratik 3oldan tetkik 
l'Clllerek nettcelendirllmcsl ıı:ın Mahrukat Ofisi mlldürlUğllııc omlr ver.. 
ml11tlr. Bunun üzerine tstanbul Mahrukat Ofisi Bolu onnanla.rmda mev. 
cut olaıı odunluk a~ııçı uçlarını htanbula getirmek için t~ebbüse glf'le.. 
ıul~tlr. \"azlyett ycrlndo tetkik edecek Ofis memıanı lmdlıkrı yola ~ 
rılnut bulunuyor. 
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Avrupa 

TAKI!!' 

A vnıpa ile bir 1ııatuk aeneclir 
lnuvua!unn daımatta. tık ~ 
F'Ainaedma ~ .. ltir lıaoak &e.. 

ne içinde .,_, lılmll. Avnıpaya 

~ğa rağmen daha çok 
>"aklattığmı.aa be'bn. Oldukça ga. 
'-ip Te paradolma 1*a7Jyea ba 
hltkUmcJe • tabiata uygun olmayan 
hiç bir amar yoktur. 

lfatti ba bU.kmlin doiralaian 
-.tatmak ~in Pııendlfer devrta. 
den daha önceki ıamanlara Jmdar 
gideceğim, bizim Avnıpanm koy
"•uıda yssaclJPDlz zamenlan da 

Kartal mallepesfnde meyhaneci 
Tevfik I.lıe arkadaşı Seferin rakıya 
kanftınlan bir zehirle zehldenme 
iet"i hldbesi eıtrafmda Ü.s.kndar mlld 
delurnumiliğince yapılan tahkikat 
mühim safhniar arzetmete hqlamış 
lıl". 

Rakıya Siyanür ikar14tırar•k göıı 

deren ve (Afiyetle içiniz: Alt) diye 
ima atan şahsın Tevtlkle bir kadın 
mae~nden arası açık oldııla an 
llıtdmıştır. Alinin cinayeti yalnız 
fflemediği de meydaoo çıkanlmış, 
hem kendinin hem de arkadaşları 
aıa yakalanması için ı .. · libııt alın 
mıştır. 

lıtarct edeceğim. / 
\'ivana önünde Yenlçert '81ri 

llıt:trnr ç:ıldıjl, maı-ı. lmmanda. 
llının zeki.'lmr snrLvr delebilecek 
bir h:ırikulAdeHk baJlne "oymaya 
r..lrstığr, Peşte sokaklarmda türle. 
~ türkülerin söykndiğl, flilLC]rrvan. 
'-rııula suların Türk ttslfıbuncJa 
~afladıf;rı zamanlarda biz elbet Av. 
tı.p!\ya mesafe b:ıkrrmndan <lalıa 
hlanclık, ha.tta onun folnde idik. 
li'akat bu~in mesafeler kesllmiş. 
ltı•ırldi 1rt :bat koprnm;tnr. Buna 
lll'llkııbiJ biz AYnıpaya llalıa ya. 
lonrz. 

Mayıata erzak almayanlar 
İstanbııl Vıliıyelinden lchliH olunmuştur: 
Mana ayı ıçcnsinde tevzi olunan erzak mnddelerinden herhangi 

bir sebeple illuınıuış olanlar ellerindeki ekmek kartları ile Ketenciler 
cıuJdest Ahmet Sezai Ayyıldrz bakkaliyesine müracaat ettikleri takdirde 
kartJann mayıs köşesini kestirnıek suııetile istihkaklarını alabilecekleri 
lrblil oluuur. 

A Htıpa bir coğrııf) a • lcğil<lir. 
A' n~p~ bir meflmmclıır. 
Biz. t rm·miıln lıic bir ile,Tin. 

de nasip olma' an bir 'ıızulıl:ı onu 
•nl:uuak, onu t.nh111 etml'k. onun 
"1lJıu i!.e ruhbıımak imliluuııa. wa. 
ııı, bulunuyoruz. 

Tanzimat seneleri bir anlama, 
bir görme, idrik etme devri de. 
fildi. Bir hnyranlfk, bir ta'klit, bir 
l<encllmlen ~cÇ'ş, llendinl unutuş 
tıenıi icl". !\luhakcme i5lcınJyor, fi
ltlr im buğunu ~ ırtarnl• olduğu gibi 
ıne, ''r ı • ,;ık:unıyonlu. 

lhı if tir.- !:ıra t:utuları jnsanla
trı 

0

ko' ı"isi il~ bizim Tıınzimat 
~••el. r iz nra ında böyle bir ben
lt'rli'. ·rdrr. Tanzimat ta.rlhi kcn
(li 1 -elini kaybeden kendi ken
dinden ~rbn, ,nımz bir takim 
ıizlcrln t.elkin°ne kapılıp onun 

haYaline dalan bir i.şığm nrznt\
ttıt>sine ne kadar çok l CDZ:!r, I:•'a
kat bııgttnkU h:ıleti nıluyemlz bo
llun tam a.ksinedlr. 

bir y:mıJıın llnh·eNitelerimlzdc 
!!&tın Ye yunnnm okuyan genç'er 
~lıtüyorsunoz, Bir yamlan grcko • 
<ıtin medenlyr.tJnln eıııerleri irili. 

11ir rllhmetl haliede gih bir kitap
':· dilldkanmm dtrlnfndcn, gih 
de, lctjn u'>sırn eviaden frrlryor. 
llu mcd :ıh <'tin dc\"amı ols...11 fay. 
clatı l·. r ü ü ec;cr dumıada.n, din-
1enme<tcn dlllnıize g~yor. 

Hamamlarda peıtemal 
kaldırılmıyacak 

Haıuamcıln.r Belediye İkin.at ıııiı 
dürlüğüoe müracaatta hulıııuırak lır.ı 
mamlnrda ~tim:ıl yerine lı:ı!kın ın.ı 
yo ge)"mesi veya bunlnrrn ı,üshütüıı 
kaldırılması ihlimali olduau gazele 
ler laralındGn yaz.ıJmnk•:ırlır. 

Belediye 1kt ı.:ıl ışlı : : lı••yle lık 
müracaatın yapılmadığını bilc!iı1111ek 
ledir. 

Yerli mallar paznrlarıı•da ıne•· 
zubabsedilen cins ııcştinu JJ.11 ın mcv 
cut olduğu, istenildiği k.t<lıır verile 
bileceği al{ıkadarlar tar ıfıııdnıı cc 
m.iyete bildirilmiştir. 

Basın Birliğinin güzel 
bir teşebbiisü 

'l'llrk Baam Blrllıtf. İstanbul 
lılmtakur Reisliğinden : 

Gar.ete ve mecmua işlerinde çalış-
mak latlyenlerle gazete ve mecmua 
larında çalıpcak arkadn§ arayan
ları blrblr'lertne tanıtmak makııa· 

dly1e Mmtaka Merkezinde bir def
ter açılmıştır. 

.Azamn:de.n ac;ıkta bulunanların 
veya munzam hizmet arayanlarm 
adlariyle şartıarrm ve yine çalıı,tı

nlacak arkadag arayanların da ça
lı~a gart1armr Mmtaka KA.tiblne 
bildirerek bu deftere kaydettirme-

lerini ve yeni bir an.1<adaş almadan 
mtlra.caatler1ne açık tutulacak olan 
bu dıefter kayrtlarmdan t.ıtitade 

etmeıerlnl rica ederiz • 

Altın fiyatı 
Dlln bir altmm fiyatı 33 lira 30 

kwııştu. 

l'ercümenin h:ırilmticle bir feyiz 

1 
r;; .. .. ı· 

l<:ızandrğr bu <le\irde Tiirl\ hallu L_~ugunku radyo 
lata tcsekklllli ltlharil<' ~rcko - -·---------" 
lfttin ktlltUrün giizel bir fiılellğl 1 7,30 Program 7,33 mUzik 7,45 a. 
lı:ıı· 1 1 jans 8,00-8,30 Senfonik program Pi m n ryor. 

'""iki tın b •t'ba ı 1 13,30 Program 13,33 TUrkçe pl~lar .. r \'e sana tı ı ı r ı, o • 
~ıı hn t 1 1.., 1• 13,45 ajans 14,00 RlyaseticUmhur n \'(' yn nn17.a YCPYMl , r. ·ı( l 
lııtıı t ek 1 • • kf bandosu 14,30-H,40 Ankara !lkba. •ame \'e~r o an ın • "'ll•• 
ı.12 .. l Tü k 1 ~ lrnk" har at koşulannm tahmlnlcrl. 18,00 ~ , ... , ·rup!\ ı r o mn • ımr. 

Ilı bA,_ .., 'lk il tl rd. Radyo çocuk kulübü 19,30 Haberler 

İhracat tüccarlannın 
· toplanbsı 
lhr:ıcal tüc•rleri, d.:n Ticaret 

odasında toplanmışlardır. 1 oplnntı 
rln Ticaret \

0

ckiiJcılinin leslı.t cıti(ii 
fiatlar üzerinden görü ühnuştür. Lu 
fınt:ar, yeni mo.hı.uln ait olduğu için 
ılıı.ıı: olunacak e~Lı ınah1,,·a aıı mal 
Jarın da fh:l:ı••raın tc~l·:'ı için tc 
~ehhüsııcrdc bulunmaA karar ver 
nıi~lir. 

Bir genç kız kaza ile 
vuru!up öldü 

Doktor Kadri Rıı.şit Paşanın oit 
hı So!ıri Rnşidin onsekiz yaşındakı 
kızı AzAde evvelki giln RebclclOki 
y:ılıılo bahasının bir tnbançasıın bu 
lar:ık ötec;ini lıcrisini karıştırm:ırr:ı 

h:ışl:ınııştır. Bu aralık silı\hın için 
de ıınutııkm bir kurşun nteş Almış 
genç kızın kqrnına saphınmıştır. 

Ağır surelle yaralanan genç kız 
bayğın lıir halde Beıyoğiu hastahane 
sine kaldırılmış, fak:ıt dün sabah 
ölnıiiştür. \'ak'ayn l\füdeiumumiliJc 
el J.;oymuş Azür!enin cesedini mua 
~ıene eden adliye doktoru Emer Ka 
ran defnine nıhııat vermiştir. 

Dağıtılacak otomobil 
lastikleri 

Bölge ia.~ m'Üdfu'lüğü emrine 
~20 tane otomobil lastiği v~lmiır 
tiı'. YaJunda teftfı&ta ,_,,ıa.neoak

ttr. ' 

Temizlik amelesine 
tahta ayakkabı 

verilecek 
Bebliye tcmizlıik amelesine ve. 

rilmek üzere tahta aynkltabı yaP
tırınağ:ı 00.Şlamışbr. Bu a.yakkabr
hırm aılt krsmıları ince dayanıklı 
Uıhtadan ve üst kımmla.n da deri-
elendir. 

Her ay:ı...lcltalıı 2,5 liraya mnl ol. 
maktadır. 

Ekmek kartları wı~euen ı a me .e ır, 

1 
R"yiik h 1 h t k "I 19,45 Serbest 10 dakika, 19,M fuıl u ~:ıp nra :ıcc Yo . .ı• e- .a.ıı-.. tos la aJl 

tj" kil rül rlnin yıl.:ılrp tla bizi Av. heyeti 20,15 Radyo gazetesi 20.'45 şnr Temmuz ve ·--s ay rına 
.... p e kılar 21 oo kanuşma 21 15 dınleyicl ekmek karttan, dün. kazalara dag-t. 
· "Pa Ur mu\-asnlrulan mcnfflen ' ' be kt dl 
t • • i . istekleri 21 45 konuşma (§Ur ve nesir tılmı§br. Kartlar pen ren e r. 
'ır IHH;ok s~l·k ~t nb. ~ınde saat.1) 22 00 Radyo salon orkestrası Yakında halka dağrt.ılmasrna ba.§la. 
llp•f!ın Avrnpnlı neşrlya , ır mc. ' 

(
1enivetin kaynaldarı:ıs nMil su- 22,30 Haberler 22,50 kapanış. nacaktır. 

ı.. • 
:ıırıı" olduğumuzu göstemıekt~

(IJr. 

Sadri Ertem 

Vapurlardan can 
kurtaran mantarları 

çalınıyor 
Kmltoprnkta, atımın Tarik adın 

öa birisi, dün Köprüye gelen Mo
da va;purımd3n IJCtj adet can kut'
tarıın mam:tl'n çal~, kaçnr.ken 
y~anmıştrr. 

Tank, ks..."'8lkolda, cebinde bulu
nen 2 grram eGna"ı da ~lıe geçme
mesi için ağmıe. &tarak yutmuş -
tur. 

Bundan başka, Heybeliadada 0-

t.uıran Belizad ve Atalay adında lki 
c:ocuk da, başka. lbir v:ıpurds.n can 
:kurt.aran man tarlı!.n çlatken ya -
kalruruşla.rdır. Mantar hırsızları 
adliyeye tealim ed.DmllJerdir. 

Töbekar olan bir 
sabıkalı hırsız! 

Hasan edmda. bir sa.blkalı hırsız 
evvelki .gün, Şo1n-emiıı.iııd Mefkfl
re a.dmda bir lkadmm be.hçcsin -
a en iki çırva:ı. c;ahlııt, k:a.çeıken bek 
ı;Uer t.a.ra.rm.dan görillmUştllr, Ha
mn ya.kala:nacsı.ğmı anlaymca hı

çaş ~. ~ Turgut edmde. biri
sini elinden ya:ra~trr. Ancak 
y.ine lka.çmıa.ğa m'llvaffalk. olamernıı,, 
ya.k&lenıe.rak adlj.yeye veııilmi.,tir. 

Hasan mlldd<'iumumillktekl sor 
gusunda, se.rMş olduğundan ne 
yaptığmı bilmediğini, bir daha ha-
1·:>8aneye gjmre!ctense tramvay el
tmdn. &mane.smm dah3. 2yi olduğu
nu söylemiş ve pişman olarak ar. 
tJk hrnnzlik ya.pmağa. tev!>c etmiş
tir. 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
lfALIDE PiŞKİN BERABER 

1fıırbtycde, BclvU Bab~n Alatur -
1·ıı knımmda ber ıece aaaı (9,SO) da 

sızı TANDırllYORUM 

Komedi - & - Perde 
Y "anlar: 

nı.din Fon Ştataır ft Vasfi Rıza 7.obu 
Hevet her gece :Belvü Bahçesinde 

temsil vermektedir. 

Esasen menfaati zatiye düşkü. 
nü ve adeta §a.?1kio ya.hudisi den
meğe sen olan bu Qlnlilcr soğuk 
görünüyorlardı. Bunlarm To.ytmi -
yo gibi küçük kasabalarda mevcut 
lan azdı( Fak.at Ra.ngunda Japon
lar kadar Çinliler de görünüyor. 
ciu. Japonların i<Je ıbüyük ticaret
haneleri, muhıtelif sanat erbabı her 
yenle görillilyo.rdu. 

Taytmiyo ve havalisinde hava 
ı:.ıcak ve r.ı.tıp olımıekla beraber pi
ı•.i.nç ~yatında su ~cralarırun 
salim bir u.'\ule tebean tmmw, za
r.!an do.du..~up ~ltJmam sc.be · 
bile ne sıt.ır.nda.n ne de rome.tiz -
madan u.tırap çeken homt>n yok 
gı'bidir. 

Kaplanların yıkandığı göl-Bir enarkq yanından ge. 

çerken kaplan ıana~ak beni nemi öldürüyordu - Bir. 
manyanın mqhur filleri 

tataloğla 1 ncl Erkek Ortaokulu 
~lilcıürllığilnden: 

Okulumıı.zun açık 'llUlunan 15 on. 
lıra asli maa§lr kl\tip \'e hesap 

ınurluğuna memurin ı.anununun 
1 llcü maddesinde yazılt vwıı:tları ve 
:ı.ruarı taşıyanlardan imtihanla. •me. 

ll:ıur alınacaktır. İsteklilerin 29.VI. 
IJ-t2 pazartesi gilnUnc kadar d:lckçe 
\ vesikaları ile birlikte okul MUdUr 
lu~e başvurmaları. • 

lif'!)lktaıı İklncJ ı:;ulh Hukuk HA. 
I< lbllğlnden: 

942131 T. 

Buhtelif beledi :if!lerdc ve pirinç 
tarlarında çalışan, ça.ll§t.ın1.a.n ve 
bir lcamI meımlelretin muhtePlf ibôı 
gelerinden get.irilınJş ma.hbuslar 
vMıta.sile ziraat ve temizlik ~le
ri pek yolunda idi, 4 

Birman.yaöa pirinçten maada 
patatcsçiThkte mühim ye'r tutar. 
Fakat patates larlato.rmın güb
relenmesi oriJinal bir §dilldcdir: 
'!'ariaya cıkilen patates kümeclk
ll"rini~ ibeherine birer tutnm kuru 
kayvan gübresı konula.rak ayrı 
ayn atcşleniyar. 

Ortaköyd... Uncu sokağında 53 sa. 
~Ilı Fazlı'nın fırını üatündeki odada 
a a.942 tarlhlnde ölen Rizeli lJyas oğ. 
1u Salih Uataoğlu'nun terekealne mah Birm3Jlyanm hemen her tenha 
lt.-ınemlzce (:1 konulduğundnn cshabı , eıin<ie kaplan bulunur. Hatta 
tııatıup ve alA.kadarlarm na.n tarihin. Taytmiyonun gamına doğru bir 

n itibaren bir ay ve iddiayı veraset kaç kilometre wıallct& omıanlann 

<len\erin Uç ay zarfında mahkemeye i~de, bir göle geee.lerl k.at>lan -
' lracaııtıarı aksıhalde terekesinin Ja.rm su içmeğe geldildlerini işite

• ıney d vrolunac:ığı HAn oıunur. 

1 
rek glindllz gözüyle bu gölU gör • 

( 40242) mek hevesine d!l6tUk. Bir kaç ar-

kadaş bı.s-Jdete binerek biltfln ten 
ha hava.tiye oımıınlar icerisir.e ika. 
da.r uzatılmış dar, fakat munta -
zam, gayet d~ ~en yola 
dilzilldü.k. Epeyce u~l:aştı'.ktan 
ronra yol 1kiye ayrılıyordu. Blri 
şoseyi ta:'k.iben sola, cenuba doğrıı 
uzanıyor, diğeri ikemışlı:klar için · 
dıen :kumlu bir yol tam ga.rp iıstıika
met.l:ııe gidi~ordu. 

Arka~lar şoseyi U>.ldbc, ben is~ 
kumlu yolla göle vas.ıl obnarun da
h adoğru olacağım iddia ederek bu 

kumlu vo1dan yalnız başıma. git
meğe bışlıa.dmı. Bir kaç kilometre 
ilerledikte:ı soo.ra göle vasıl ol -
dum. Ka.ph.nlann gündüz göriin
ınek~n çe!tindil·Jerini Jşitmis ol • 
duğımıdan korkusuzca, buraya 
mahsus pek in mandalan yıkayan 
J:hnt1ileri bir m:iddet seyrettikten 
r-0nra )ine aynı yoldan geri dön
mekte idim. 

Daha evvelce göle giderken ka
sa baya. müt.0vecC!1ıen yavaş ve ser 
sem b'r yüriiyüşle gittiğıni gör. 
duğüm bir yerli, efüıdeki (dah) 

denilen ve bal.ta gıöi bera.berlcnn. 
de ta~lan koca sa.tın elinde 
sallayarak ileride ihfı.la yoluna de
vam ettiğmi gördüm ve bittabi 
hiç tıir şey aklıma gelmeden ve 
hatta ynnmdan geçeceğimi bisik • 
leti.min ha.'>er verici çmğımğile 

;r:aret de etmeden tam hiznsın · 
elan geç~ğım anda bu &ersem gö. 
rilnen herif ani bir hareketle din
deki satırını yıldırrm gibi Uzerl.mı 
hn,•nle etır.esi.'l mi! Azıcık meyilli 
ola.ıı yo1da ıoJdığı ilk sUrntl hızlı 
giden bisikletimin üzerinde doon 
kalılım ... Fakat talili, >"olumu kes
meden nıalmt herifi ge~p gittbn ve 
arkad~l:ı.rlı!. ayrılık mahalli olan 
f:OSe kena.nnda bir ağaca gıdip 

yslanclnn. O s:rada nrka.da.sla'r dn 
gölü a.rayıp ibulanıadan avdet edı· 
yorl:?.r.mIŞ. &nim sararmış, heyc-
crmlı b'r çehre ile durduğwnu gô· 
rünce hemen yanıma '.koştular. 

Mahut yerli de epeyce uzakla 
lxı.na saldırdığı ycı:rde yolun orta
crna çökert!k kaldı, Nihayet hizinı 
yiiksek sesle konuşm!tlarınuza ci. 

Mahnıkat ofisinin 
getirttiği kömürler 

Mahrukat ofisinin halka dağıtmak 
üzere aiparlş etmiş olduğu mangal 
kömürleri gelmeğe beılamlfbr. DOn 
flk olarak iki motıSr gelmı,tfr. 

Kamesiz elanek satan 
çırak 

Karagümr1lkte, 35 numaralı flrm.. 
da çıraklık yapan Ragıp, çarpda ta.. 
nesi 30 kuruştan ekmek aatarlam 
suç üstünde ya.kalanmış, adll,.,.e n
rilml§tır, 

Barbaros abidesi 
Barbaros !.blde31n.ln muka.velesl bu 

glhılerde imzalanacaktır, Abide 300 
bln liraya çıkacaktrr. tnpat ıtt C0m 
hurlyet bayramına kadar tamamla • 
nacaktır, 

VEFAT 
ProfeslJr Doktor Kadri Rqlt An.. 

day'm torunu ve Sabri Raşit Anday' 
m kızı ve Fikri Ra§\t Anday'm ye. 
ğenl Boğaziçi lisesi son smı:t talebe
sinden 

AZADE ANDAY, 
vefat etml§tlr. Cenazesi 20 Haziran 
1942 cumartesi günü Bebek C8.ml.8in 
de ikindi namazmı mUteaklp namazı 
eda edildikten sonra RumellhiAn 
kabristanına defnedilecektir, 

vardaki kaıı:mşlUCla.r içinden bir 
Hiııtli !Koşup geldi ve mescıle}i blz. 
den öğ:rerop set'Se'IIl heriften de 
gidip soruşturduktan sonra keyfı· 
yeıt anlaşıldı. 

Meğer afycın ceken bu serseri, 
zehirin tcsirl altında dalgın yU
l'Urken beruın arlm.dan sessizce 
geçişimi, lkmnlŞIJktsn Ustline saJ. 
drr:ın bir kaplan za:ı:ıniyw sa.tmnı 
$1V\.D'JllUŞ ! Satmn hava temaam
da vmla.masmı klrlağmı.m dibinde 
duyduğum ibu s3ldırrştan bilimet.re 
fnrkıyle DS.STL<;a kurtulmuşum.. .• 

Merkumun bu yanlrşlıktan mU -
tevellit ka.'bnha•·ru yalva.mıa.sma 
mukabil bağışlayıp avdet ettik. Bu 
küçük sergüzeştle kaplan gölünU 
gor.mek mcro3onı tatmin etmiş ol
üum. Bura.cin ik:!.pland?n maada 
,·ahsi v:e ehli fıller de vardn-. 

Ehlileşri.rilmiş, istinas ettiril -
mis ola nfiller de deve gibi ağır 

yiikler taı;nnakta kırllarulrrlar hat
ta şarkı şimalide (Kıı.lav) kn.sa -
hn.amm şimendifer yolu UzP...rinde 
daf.lı}· arazi v-d.dilerinde biıylik n
ğaçlarm kesllmetllc yığılan keres
te !eri bu munis h3.yvan1ar:ı. taşıt
tı rrrJ :ı.r. 

B•ı cnk faydalı h3.J·vanlar gıd 
larmı eokst)riyetle sokakta buiduk-
1:.ırı sel)z~ ~rt.Iklan, ot ve sair ne
t ati ı:eylcrle truni.n ederler. Büyük 
ıokomotifler gibi heybetlidirle'l'. 
C:ifti altD".IŞ kilo nğırlığmda, uzun 
yan C:iı;lerl bulunan vahşileri ise 
cvlanması gUç mtılıliıkla~. 

(Devamı uar) . 

-·-

Hakkı Süha Gezgin 

Haliç sahili 
Mavna ve !kayıklardan 

temizlendi 
Deıırlet llmanlan l§letmesi umum 

mGdtır mua'flnllttne tayın edilen A. 
illa kaptan ,....ı n.zl!eıdne başlamış

tır. llk Ol&l'alı: G&latada Haliç l<o • 
JQDdakl swm&. mavna ve kayıklar. 
rm .,.....,Z"une ameliyesi 1le meşgul 
obnuo. !landa bek!lyen y1bıterce ka 
1ICr ,.. ID8TD&YJ bqka )'el'!ere .na k~ 
ıetmıf, bara.- tamamen temizlenmiş. 
Ur. Eak1 1'nbpm lr6prllstıDQn en. 
bıa da ıımbalaa edilebilecek bir y 
re naırwtlmtp:tr. 

Terkos tebekesinde 
tamir tamamlandı 

'l'edlm tateefJndeki t.oAkluk do • 
laym,te blJ" baftadımberi ,ehrin w. 
lan muntazam MINtt.e Tel'flememek. 
te ft ba ,ameıı balk: .. mmrt.Iı!ı 

çekmektedir. Tamirat dOn a1cp.m ta. 
mamlmı:mqtrr. Bu abahtan itibaren 
l!Ular muntazam aurette akmaya ba§ 
ıayacakt:ır. 

Desen . . 
sergısı 

Beyo#ta llallawtaclm: 
Halkevimizlıı t:ertlb ettttt bb1acl 

sanat a:rmm Uç1lncU hat'tur prıognı... 
mr. 

23 Haziran M2 stı.ıı günü Aat l8 
de, :Beyotlunda :ı.t.1kl&l eaMmlnıle 

Nııruziya aokağmda Parti blnamtda: 
l - Prot. Lıeopold Lev1 taratm -

dan anat mevzaunda bir konferans 
verllecek, 

BU lcoııferana, B, Nu:rullah Berk 
taratmdan TQrkçeye terci!me edile • 
cekttr. 

2 (Deaen) aergt.sini açI§, 
Evvelce davetname gönderdiğimiz 

zevatla, arzu edenlerin tqriflerinl 
rica ederiz. 

:e Cmuartesl PAZAll 

> 
!O Baı.lran 21 Rastran 

::..:: 
er O. Ahır: 6 O.Abu: 7 
~ Hnır: 46 Hrur: 4'7 

\laldtlu \aAtl Eı.anı ' IU'll r. l'::zanı 

OUneştı 
4.26 8.'8 4.27 8.U 

dofıışı 

Öğle 12.15 4,8% 12.15 t.82 
ikindi 16.16 8,SS J6.16 8.8' 
Akıtııın 19.44 12.00 19.11 12.00 

Yat ı 21.47 2.oı 21.47 2.04 

tmsıık ı.09 6.2'7 2.08 6.2.5 

l:Sl ANISUL ISOHISA::;lN il' 

19~912 J<'iyatları 

Loııdra 

Açtlııı \P 1 
100 S erlin 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviçre • 
ı.ladrid 100 Pezeta 
Stokholm 100 İsveç Kr. 

ESHAM VE TAH\'11. 
% 7 9'1 Demlryolu 1 
% 7 Nl Demlrycıılu il 
Akhisar TUtUncUler Banka ı 

panı:ı 

5.24 
130.70 
30,365 
.?.9375 

l,lG 

20.-

ıuo 



ERLi 

VAKl'.I 

Karar hüli.sasıdır 

lhtildi.r 42/120 
Milli Konmma kanununa muha

lef etkn Kumknpıcla 44 No. da kö-

MOESSESESİ MODORLOGONDEN: 
htnnbul Belı.'(llycsl hududu dahllindc memurlnrımrz tarnfmdu.n e\ lere dnğıtılıın pnmulılu men~<'nt kuponla. 
rmı her tınngl bir Mıb<.'plc olmnmı~ ol:ınlııra n~ağıdn bildirilen nahiye 1'\krke2.lerl mıntnkaşındakl biiroları. 

m11.dn kııı)on verilmekte olduğ11ndn.n millld mako.mla.rca her semt için tn)1n ••dilen ıra.yn giire ı;a.yın halkı. 
ım.zın mm:ltiır Bürolara mOracantın.rınr rica cyl"r, bu ınııhallerdeld t~'Z.latm fümııllnden oonra diğer nııntn.. 
knlarde. da bnşlnnncnk olan tcnlatm ayrıca llU.n ııdil<.'Wğinı bildiririz. 

·men m.addelcı·i nn• ... .:.bhlce beş lira 
para cez..'lSr ödemcf!İ.ne ve y-:di gıüı 
müddetl{' de ticaretten me:n'ine 
ve hUktim kattilcştiğinde ücreti 
~uçluya ait olın!ı'= üzere :karar hu-
15.sasmm Vakit gazetetinrle neşre
dilmesine 29. 4. 94:2 tarihinde ka
rar vnildi. (6706) 

ŞiMDi TEVZiAT YAPAN MINT AKALAR: 
Fatih Merkez Nahiyesinden Şişli Nahiyesinde-n 

Ortaköy ,, 
.sırı) er lerkc:r: ?li nhlyeslııden 

Şehremini ,, 
Kasım paşa ,, 
Galata ,. Beykoz ,, . " 

r 
Roma Klübü Nizamnames· 

nrOEssıs A:t,,u ... 4.R: 

Bay AZ~AVUR Mkhelıe - Birinci \'akıt H:m 'So. 43, tttccar, ttalyn 
teb'UL 

Hay DF..NARt Edoardo - Bebek Uıhhm Oa.ddesl, mllhMdls, ttatyu 
~b'MI. 

Jl::ıy VIOLt GIUMıppe - Beyoğlu 'rllııel Ensiz Sol.ak, Xu. 8 doktor, 
İtaıyıı Wb'aısı. 

anısında ibcneı:hlatı hnswıat tekarrUr etmlıtir: 
lUA.DDE 1 - CEMİYETİN ADI \'E lllEHI\Ezt 

1 Temmu:r. 19S8 tarih ve 8512 uomamlı OcmJyetıcr lfonnnnnon ııhkfı. 
mmıı tevflkan, merkezi Bcyoğlnnda Tepcbnı;ı Mcıınıtıyrıt Oıı.ddeslnde 161 
r.unıa.radB 1 inci kat olmak tiz.ere ''llOl.\L~ KLtlnO,. ruı.mJJe bir cemiyet 
teşkil edllmfştJr. 

'MADDE 2 - CEMİYETİN MEVZUU VE GAYESİ: 
Cemiyetin pye&l azalan arasında d08tane ve kültürel milna.sebctlert.ıı 

tc!!lslnc çahşms.khr. Cemiyet Blyaselle uğra.,maz. 
MADDE 8 - :"ltlESSls AZALAR : 
Oemlyctln mf.1cMW azalan 1llmlerl yukanıla yaı:ıh olan ve işbu nl. 

zamnamt")1 1mza etmiş olan üç zattan mUrckkeptir. 
MADDE 4 - Cl~tYETE GlRtŞ ı;;ARTIARI : 
Cemiyete Am ola.bllmek Jçla .mıedeııl haklara l'l&hlp n on eeklz yaemı 

biHrmlt olmak ve lkt aır.a tara.fmdaıı takdim edilmlot bulunmak IA.umdır. 

~·anmooın Azalığa ka.bul talebi hey'eU idare &zasmd:ın ek&lll sUlilaa.nınııı 
haur bulnndnğu lçtlm&da tetkik oluıtur ve hMir ıu.n,nın ııUIUsanrnm muva.. 
fJk rcytlo namtzeı ıwWğa kabul edilir. Bu elaıerlyetın ademl vücudu halln
dı> tıllcblıı tetkiki dlj'er blr lçtlmaa t&llk edlllr. 

1\lrU>DE G - A1DAT MİKTARI : 
ller aza &CDede yirmi dört Ura aldaı ödemokle mlikelleftlr. Har aza, 

b!r Uetaya :rnaJısus olmak tızere ve .,.W mes'ullyeU tahtında, cemiyet aza.. 
ıııı.Jaa olmayan bir kimlıeyl kendl reıakattnde cemiyet &alonlannı ziyaret 

ett.lrebllir. Azadan birinin talebi üuırfDc oemlyet. azasmdan olmayan ve 1s
tnnbulda lluvuetgfw bulllılln.ya.ıa her hangi bir v.:ıtm oomiyetln salon.brma 
ynlnız on beş gün ~ln gbmeslne beytetl idarece müsaade ed.lld>!Ur. 

l\I.\UDE 6 - CEl\Ul:'ETrEN ÇIKABJLMA : 
JCğer bir Aza işbu nl7.amrıameı llhkAmma muhAl11 veya muhilli namua 

ve hal lyet bir harekette bulunacak olllftla bey•etı ldareoo kendislnl,n kat'I 
olıırnk coınl;>·etten çı:kanlmaama. karar verlleblllr. 

l\IADDE 1 - OEMh."ETJ.'E:S ÇIKMA : 
Her nza h r ay evvelden ihbar etmek rifle her :ı.am:ı.n oemlyotk'n 

~km:ık hnkl,mr halzdlr. OemJyeUen çzkan voya çı.kanl:uı ac.a vadosl hulul 
etmlı; olan &idat~ı wsvl~ye mecıbwdıır. 

MADDE 8 - İDARE HEl."'ETİ: 
Ocmlyetin .tdarel umuru bet azadaa mllrekkeb bir Bey'et.i İdareye t.ev. 

ıll olunmuştur. Bey'etl İdare her iki M".Dedo bir bcy'etl umuml.ye ıu:n.smm 

gizli reyi ile ve ekseriyetle tecdlt. cdlleblllr. He)"etl idare kendi Aza.!lı m~ 
yıınından bir rel5, bir kAt.ip ve bir veır;nodar intihap eder. Bı•!llardnn blrlnln 
sal bubctl ~·eya lst:Uaaı hallode b.ey'ctı umumlycnin 9 un.cu mudde mucibin
ce tçtl.maı atisine dekin baafkaemı tay\ıı eder. 

Jlcy'eti İdare reisi veya anın yertne ka.lm olan zat. amnlyt'lt.ln lndellcap 
mahltc1111:-lerılo ve re8111İ maka.nı&t ve hıısasf ın~t nezdinde temsil sa.. 
lfıhlyetine maallktlr. Hey'ttt İdare an. az 11eınede iki defa lçtlroa a.kdeder. 
Hararlar ek.scriyeU ara ile lttJlıaz olunu.r ve t.eıaa.vil a.ra halinde rclııJ..n bu.. 
lnııdnğu tarafın reyi tercih olunur. 

MADDE 9 -
<Jtımlyet kanunun emretUğl dcftrıiert tatar ve taruıntt ile ma.saritat 

evrnltr mllsblteslle yaptlır. 
MADDE 10 - ALELADE BEi'ı:t1 UMUMlYE İÇTİMAI: 
Cemiyetin a.zalanruıı Hey'eU Onmmtye içtimaı her tıeno 1\'lsan ayında 

ulı•IMe surette inikat eder. Azalar bu ba.pb 1~ gUnUnden 6 gün evvel 
melttupla davet olunurlar. 

Hcy"etl İdare bllfuıço ve hesabatı Umnml Hcy'otın tnsvlblne an.eder. 
nilAn!:O ve hesabat her sene Umumi Hcy'ctço tnyl.ıı edlleıı mUmklpler 

tora.tından teUdk ,.e tasdik eclilmlt olduğu boldo umumi hey'etln lttlmam. 
dan lkl gün evvel cemiyet alonla.rma. aaılınak surctllo ıu.anın ıttılama ane_ 
dlllr. 

MADDE 11 - FEl'KALADE JIEY'ETl UMUMİYE tÇI'Uf.AI: 
Hoy'ctı lda.ro lüzum rördllkı» veya &Ulıllm 00,,te biri tnrntrnclan tahrt. 

ren talep vuku bulduk~ hey•etı. umumiye fevkaUlıle fttlma. dıı.vet edilebilir, 
l\IADDE 12 - lÇTlMA NİSABI : 
Birinci davet üzerine inikat eden hey'etl nmıımiyooo ittihaz cılllcook 

olan luırıırlnrm mutelx-r olma5ı Jçln defteri mahsusunda nıul<ayyet {17.3.dan 

ü~te biri ha.7.ır b<.ılunmaJ< IAzondır. 
flu mlkcbr bulunm:ıdığı takdirde l!:tiJna bir iıafta fiODraya taJllt \'C 

ke3 flyct gazete.lcrle ıııı, .. olunur ve bunda. nls:ıb nrnnnıaz. 
MADDE IS - TASF1YE: 
Cemiyetin fesih ,.c tnsnycsl veyo nl1Amıuuncnin tadili hl'y'ctl unm. 

mlycınln kanırlle Türkiye Cümhurlyetl l<nnunlnn nhkAmına göre km edilir. 
lloy'ctl uımınıl~c cemiyetin fesih ,.c tasfiye hm ltnrnr \'Crdlğl takdir. 

dl!' cemil etin ~ya ve mobl1yası mecllsl ldaro JaırnrUo 63.hhr. 

lstanbul Jandarma Satma"ıma Komisyonundan: 

Mlkt.:m Ciu:,i Tahmin beledi İlk teminat 
Lira ]{uru~ Um Kuru5 

JS.SOO Bulgur 4700 00 352 50 
8.300 Pirinç 3991 30 299 35 
5.800 Nohut l566 00 117 45 
8.300 Kuru fasulye 1992 00 '149 40 
6.320 I<am mercimek J327 20 gn 54 
2.0C<O Patates 620 co 46 60 
7.500 Tuz 525 00 39 38 
3.100 Kuru üzüm 1922 00 144 15 
2.000 Kuru !Oğnn 280 00 21 00 

:t269 27 

l 7.6J>t2 çar ambn gUnO açılan kap-ılı zart "kıılltmeslne ls'ckll gelme. 
y._n mıkdıın, cinsi, tahmin bedeli ve tık temtnnlı yukarda yazılı dokuz ka.. 
l ... ;u iaşe mıı.ddcsl 23.6.942 salı günü saat 15 do lstanbul Takalmde Jan. 
C: ırroa sıı.tın:ı.lmıı. komlsyonund:ı. pazarlıkla alınacaktır. Dokuz kolemln bir 
r;ır<~ veyn bir l·:ı.ç kalemlnın ve bir kaleminin nyrı ayrı lstcklllere lhnlcsl 

caı::d•r. Nümuncler her gün komisyonda görülllr. Şartname pammz vcrlllr. 
lslcklllcrin teminat mcktuı. veyn makbuzları ve sıı.lr belgclcrlıe p::ızarlılc 

sa:ıt·l"de lcowisyonumuza gelmeleri. (6690) 

ı 
Adalar !ltr.rke:r; Nahiyesinden 

Kunıkapı ,, 
Bakırköy Merkez ,, 

!Eyüp ,, ,, 

Karar hülasasıdır 
lhtikfı.r 942/138 

1 

Milli korunm~ kar..ımun:ı muha
lcfettt'n Be-va.zıt Darülfünun cad
<lcsl 33 numrırad!l kırtasiyecilik ti
careti le meşgul Salih oğlu 1.brahlm 
hakkında. 1stanbul birinci mllli ko. 
nınma malıkcmes;.ııde cereyan e
den ınahke>.m~i neticesinde suçlu. 
nun fi.ili sa.bit olduğundan rnil!i 
korunma kanunun 31 - 59 uncu 
maddeleri muciblııcc beş liro para 
el'>zası ödem<'slne ve yed! giln müd 
dctlc de dlikki'ınmm kapatılması
na ve bükıim katilcştiğinde ücre
ti suçluya nit olmıık iizere karar 
:tüliı.s:umım Vruat gnzetcS'b1de neş 
d. rilmesine 18. 5. 942 tarihinde ka 
rar verildi. (6701) 

Kadıköy nU!us memurluğundan aldı_ 
ğım nutua kAğıdımı zııyl ettim. Ye. 
tı.Isinl alacağımdan esklslnlıı hllkmü 
yoktur. 
Kadıköy fu,ettfn 4ııwlmk 30 No. da 

Marll<a Çokuyııal (4o:lı8) 

"'*"' Hukuk faktllteslnden aldrfun tıebe 
kemi ve hilvlyet1mı zayi ettim. Yeni. 
sini alacağımdan esklalnln hUkmU 
yoktur. 

Ilulruk laklutcsı sınıf 1 Numara 
8464 Nuri T~nlu (40205) . ~·. 
Samatya nllfus memurlu~dan 

nldığnn 1839 doğumlu nüfus cUzda. 
ıumı kaybettim. Yenisini alacağım. 

dan eskisinin hükmü yoktur. 
829 doğumlu Murn t l'ılnıaı: Küçült 

pazar Yl"nl hayat. sokak 'So. 6 

(40244) 

----stt IER BANa-----
erli Mallar pazarları 

Müeneaeai Müdürlüğünden': 

:\1Ueıssc88Ullz.e bağlı mağazaların satıı ı,ıer1 iç.in: 

Memur ahnacağından 
uslı:erUk hizmetini yapınııı b111unıınta.rdaıı talip olanJann (evvela mağn. 
uı.lard.B sntııı lolerinde bulunmu, olanla.r tercih edlll"Cektlr.) A~ağıdn ' 
yaz.ılı veıslkalarla beraber Sultanhamammda. Katırcıoğlu hanının Ust 
l;.atmdakl mUesscseml:r: merkezinde Zatljlcd Şeflifl.ne müracaat eyJc
ıııelert. ıınn olunur. 

1 - NUfus bUvlyet. cüz4nnı, 
1 - A..slrnrllk ve11lkaar, 
S - Tahsil vesika& .. 
4 - lllı;nw!t veslknın, 

lS - 1 Mt v "l!tcıJı'lc f toğl"nf 

T' 

Devlet Deniz Yolları .işletme Umum 
Müdürlüğü 11anları 

lstruıbul Şehir haUan vapurla.rında parasız ı;cyahat hakkı verilen pa. 
solarJa btltl1n hatlara mo.h.su.s serbest seyahat karUarınm değl§tırllmeslne 
®~lanmıştır. l.7.942 talihinden itibaren eldeki pasolar hükümsüz addolu_ 
nacağmdan alAkndarların bu tarihten evvel İşletmemiz Yolcu, Yük servi
sine ikJaer fotografla müracaat edip paaola.rmı değiştirmeleri illin olunur. 

(6685) 

İstanbul :? inci İcra mennırlafun. dan: 

9.U/H89 1 mini çinko döşeli tarua olup sofadıı.. 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve açık kt aralıkta maa davlumbaz maltız 

arttırma lle paraya çevrilmesine ka. ocak yeri, ltlldr ve maa mıı'1luk taşı 
rar verilen ve tamamına (2460) lJra alaturka helAm vardır. Elekb"ik te • 
kıymet takdir olunan Boğaziçinde sisatı varsa da bozuktur. Ahpp nk. 
Büyükdere :auıhallesinde eski Tepe. samı yağ'lı boyaudır. ön cebhcde bl 
tll§ı yenı Camii şerlfsoknğ'mdıı eski rtnci kattan itibaren bir §Ahnl§i havi 
2 yeni 32 ve mahallen 2/20 No. lu olup yan cebhe kaplaması birinci kat 
bir tarafı Smıon efendi hanesi ve ta harnp, zemin katta tuğla dolmn • 
bahçesi bir tarafı Çivici sokağı bir dır. tç cebhe bağdaki sıvaıa _ 
tarafı Haçlk hanesi ve bahçesi tarafı rı kısmen döklUmU§ cam ve çerçeve. 
rabll tarlkiam ile mahdut maa bah- leri çllrUmllş ve kınlm~tır. Birinci 
çe hanenin yan hissesi açık arttır - katta sofa çatısı ba:ımış bir haldedir. 
maya çıkarılmı§ olup 2.7.942 tarihin. Mesahası: Umum sahası tahminen 
den itibaren §8.rtnanıesi herkesin gö. 280 metre murabbaı olup bundan dok 
rcbllmesı için daire divanhanesine ta san metre murabbaı blnıı ve yirmi 
llk edllcccktlr. Sab§ pcşln<llr. MOştc. metre murıtbbaı blr katlı kısım geri 
riler muhammen kıymetin yüzde ye. kalan bahçedir. Ilirincı arltırmnsı 
dl buçuk ni3betlnde pey akçası veya. 14.7,942 tarihine mUsndif Salı gUnU 
hut mllll bir bankanın teminat mek. saat 10-12 de 1atanbul İkinci lcrn 
tubu vcrllmeııl lcabeder, :MUtcraklm dairesinde icra edilecektir. Artbrma 
vergilerle rüsum ve delltı.ılye borçlu. bedeli kıymeti muhammencsl-ıln ytlz j 
ya ait olup sntııı bedelinden tesviye de yctmlş beşini bulduii"u takdirde ı. 
edilecektir. 20 senelik taviz bedeli hale edilecektir. Aksi takdirde en 
müşteriye aittir. t~bu hane sokak ceb çok arttrranm taahhUdü bak! kal _ 
hesi 6nU zemini knıa seyhan d~ell mak üzere arttırma on gUn temdit 
tretuar olup çlt't kannt ahşap kapı - edilerek 2~.7.942 tarihine müsadlf 
dan zemini mermer dö~ell taşlığa gl_ Cumartesi günü ayni snntta en çok 
riUr. arttırıma ihale edilecektir. (2004) 

Zemin kat: Taşlığın sağında iki o. .N'o. lu İcra ve ifll\s kanunun 126 ın. 
da ve odanın birinden geçilen diğer cı maddesine U:ıvtikan ipotek sahibi 
bir katlı harap bir oda, solda zemini alacakhlarıa diğer alll.kadarlnnn \'e 
tll§ dl:i:}cll maltız oonk sabit tezgah, lrtl!ak bnkkt sahiplerinin işbu gayri 
içinde ayrıca o.dl t&§II helAsı merd!. menkuldeki hnklRrını ve hususile fa. 
ven altı bulunan mut!aktır. Taşlık. ız ve masanrlfe dair olan iddiaları 

tnn bahçeye arka cebheye geçilen bir evrakı ml.lsbitderlle birlikte on ~ 
kapısı olup buradan arka cebhcdekl gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
aralığa ve buradan merdivenle bah. IAzımdır. Aksi halde haklıın tapu si. 
çeye fnlllr. BJnnnın bodnım · katma cillerlle s:ı.hlt. oımnrlıkça s:ılış bedeli. 
girilir. Beden dıvarlan kagir lkl kö. nln paylaşmasından hariç kalırlar. 

mürlük halindedir. Bahçenin zemini AlA.kadarlıınn l§bu mıı.ddel kanuni • 
arka ccbhedcld sokak zeminden bil - yeye göre hnrekct etmeleri ve dnha 
yük olup her lltl ytlztl Lsllnad dıvar. fa7.la maJQmat almak lsllyenıerln 
lıdır. Arlcn cebhc yUzü demir parmak 941/J.189 No. ıu dosyaya müracaat 
lılc korkuludur. D6rt incir, erik, C"e - etmeleri ilan olunur. (40245) 
vfz ve er~van nğaçlnrlyle tulumb:ılı 
bir kuyusu vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine so!a. 
da camekl\n bölmeli bir odıı. ve kar. 
şıJıklı diğer üç oda birinin önUnde et 

1 rntı demir pnrmnklık korkuıulı:lu zc. 

S." RlBJ : .4 SIAI US 
R:ı~ıldı~ı ,·er· \'AKfl \fA'tıı'.ASI 

CJnııımf Neşriyatı ld:ırt' l'rlen 
Rt'fik 4hmt'I St'Vt'llflfl 

edilir. 
OKUYANLAR 
FAIDE 
MELAHAT 
SEMiHA 
GÜZiN 
SANiYE 

ÇAN 

Eminclen 

Kazanç vergisi mükelleflerinin 
d'kkat nazarına 

lstanbul Defterdarlığından: 
l - 1942 mal! yılı kazanç vergilerinin birind taksit ödeme mtıddeti 

bu ay sonunda bitecektir. Bu müddet lçlnoo taksitlerini vermeyen mükel
lefler, bu takslUerlnl, bl!Ahara, %10 zamla Memek zorunda kaJacakltırdır. 

2 - BilQmum knmell mükelleflerin de Hnzıran ayı içinde (Yeniden 
ıge başlayanlar 15 gtln içinde), şubelerine mürocaaUa, karnelerini alma
!an lA.zrmdır. Aks! takdirde scyynrla.nn vergileri % 10 z:ımla, lradlı mil. 
k'.lletler yanında çıılı§anlarm vergileri de bunları çoll§tıranlardan, tıç kat 
f:.z~aslle, tahsU olunacaktır. 

Ceza vermek lstcmeyeı. mUkelleflerin 30.6.1942 Salı günü ak§ammn 
kadar vergi taksltıerlnl ödemeleri, karnelerini 11lmalan tavsiye olunur. 

(6693) 

Bandırma Mal müdürlüğünden: 
Bandırmanın Sığıryolu mahallesinde kMn hazıneı mcJlycye ııld iki kat. 

it ve "12380 .. lira bedeJI muhammcnlİ Türk Un tııbıiknsınm fabrika bbuuıı 
ile arsası ve içindeki hazineye ald 85 beygir kuvvetindeki motör ve tefer
rüatile 4 adet su deposu ve 55 beygir kuvvetindeki mouır ve teferrilD.U ~ 
adet un eleği bir un harman maklnesl ''kayışı yoktur., 8 adet vaıa topu 
bır adet lavaj makinesi blr adet lavaj tulumb!lsı, irmik lsıı.jörü ve buğday 
ıırtarmdan ibaret olan lllcUerllo birlikte 2490 s:ı.yılı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ve kapalı zart usullle 10.7.942 cuma günü saat 16 
de ihalesi icra edilmek Uzerc 20.6.942 tarihinden itllxıre.n 20 gün mUddeUo 
ıu ttırmaya çıknnırruı:tır. 

Muvakkat teminat muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğudur. 
Talip olanların ve fazla malQmat almak isteyenlerin Bandırma mnl1ye. 

sinde mUte~ekldl M1111 emJAksatl§ komisyonuna mu.racaatları llA.n olunur. 
o(G309) 

il 
Beher metresinin 
Tahmin bccleli tik teminatı Şart ıınme, proje ve sair evrak bcdell 

Pr.ngoltı M:ıhallreinfn Şehit Mu.tı.. 
tar sokn{;'ltlda eSkl mezarlık nn;a
sından müfrez (15) parsel No. lıı 
ve 787,50 me'tre .mura.bhı.t ro.'ıalt 

150 00 7156 25 5.9 ı 

150 00 7261 25 

150 00 7261 25 

.ll:rsa. 
6,01 Pııngaltı :MahaJl.cofilnbı Şehit Muh

tar sokağında eski meznrl.Ik arsa
mı.dan müfrez 16 psl'Se1 No. lu ve 
801,50 metre murabbaı saha.h ar
ea. 

6,01 Pll11galtı M:ı.hallesinin Sehi.t Muh-
tar ookağmda eski meza.rlrk a.ma
.sTdan müfrez ı 7 pa.ısel No. lu 'e 
801.,50 metre mu:ı;abbaı sahalı :ır
Ea. 

150 00 6500 00 5.25 Pım~tı MaJıallı>Sintn ~~ Muh
tar sokağ.m,<la eskl m'CZOrlı'k arsa
sından milfrez 18 pal"Se'l No. Iu ve 
70() met.re murabbaı rahalı cırn.-ı. 

Tnhmln bedelleri ilk teminat mlltdarlan ve mesaha.1 ımthiyelert yu. 
karda yazılı Takslmdekı Mezarlık ars!\sından mUfrez 15, 16, 17, 18 parsel 
No, lu 4 parça arsa ~eralU veçhlle binalar lnşıı. ccuımek üzere kn.pııll zar{ 
usullle arttırmaya konulmu§tıır. İhaleleri 6.7.942 pazartesi günü saat 15 
de fstnnbul Belediyesi Dnlmt EncUmeni odasmdıı yapılacaktır. Bu arsalara 
ait fartname proje ve sair evrak yukarda hl7..alarmda gösterilen bedeller 
u,,crlnden Hesap lrııerl MUc'UrlUğtlnden alıruıcaktır. Şeraiti öğ'renmek iste. 
:ıenlcr her gün Belediye 1mıı.r !.IUdUrlUğt\nden m'llCımnt alııblllrler. Talip. 
lcr!n ilk teminat makbuz veya mekluplan, imzalı ç:ı.rtname, proje, v• sa. 
lre ~e kanunen !brn:r:ı td.zımgelcn diğer veso.lk ile 2490 No. lu kanunun ta
r .fatı çevresinde hazırlıyacakları teklif melttuplannı ihale gUnU .saat 14 de 
kadar Daimi Encümene veımeleri lll.zımdır. (6564) 

lstanbul Jandarma Satınalm::ı Komisyonundan: 
Tahnıin bedeli • tık teminat 

l\Ilkdım Clnııl Llrn Kuruş Um K11nış 

270.000 adet Orta mat halko.lt dUğme 2106 00 157 95 
105.000 KüçUk mat halkalı .. 609 00 45 68 

49.500 çl!t BUyük kopça 366 30 ';fl 47 
121,100 KUçUk 605 50 45 41 

2.615.000 adet l{üçülc beyaz olmşlr dü~me 9U4 00 706 05 
1.400.000 Ufak renkli dUğme 5040 00 378 00 

239 kilo Parafin 298 75 22 41 
\ 113 .. Sabun 88 H 6 61 

53 .. Çiriş 15 90 1 19 
273 .. Soda 35 49 2 66 

18579 08 1898 48 
ı - :Mlkdarı, cin.si, tahmin bedeli ve ilk teminatları l'Ukarda yazılı on 

kıılem diki§ malzemesi 1.i'.942 pe~eınbe saat 15 de İstanbul Tnksimde J. 
S<1.. Al. Ko. numuzun bulunduğu mahalde kapalı zarJ ekailtmesile alına. 

c~ktır. 

2 - On kalem malzemenin bir lstek!lye 1halesı cıılz olduğu gibi orta 
ve kUçük mat halkalı dllğmelerln bir ve bUyillt küçUk kopçalnrm bir ve 
renkli beyaz dUğmelerln bir ve geriye lcnlan d5rt kalem malzemenin do 
ayrı ayrı isteklilere ihalesi caizdir. 

8 - Şartname her gün komisyonumuzdan parasız ıı.ıınır. NUmıuıelcr 
her gün komisyonda görllHlr. 

4 - İsteklilerin teminat mektup veya makbuzlarını ve veslkalarmı 
muhteı,i kap:ı.Iı zart teklif mektuplannı eksiltme vııktindc.ıı bir saat evvc. 
lı.ne kadar komısyonumuza vcrmelerL •(6845) 


