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Hububat tarlada oraktan evvel tahmin ve tesbit 
edilerek peşin para ile satın a:ınacak 

Ankara, 115 (Huswıi muhabirimiz
den) - Bugün rcsmı gazetede müs
tahsill ve müatchlikl a!A.kadar eden 
mUhlm b1r koordinasyon kararı nco. 
redil~Ur. Bu karar memıe -
ket dahilinde 942 mahsulllnc el kon.. 
muma dairdir. 941 senesi mahsulün
den olup henüz. el konmamı§ mahsul
lere de p.ınU olan bu karara göre bl. 

lQmum buğday, çavdar, çavdar ma.h
lutu ve her nevi arpa, kaplıca, yulaf 
hUkQmetçe almaco.ktır. Ancak müs _ 
tahsilin ekmeklik, yemeklik ve tohum 
luk hububatı bundan müstesnadır. 

Bütün memlekete famll olan bu ka -
rarda ancak ticaret vekAJeUne !üz.um 
gördüğü mıntakaları eı koymak ka_ 
rarmdan hariç tutmak aalfı.hlyetl ver-

mektcdlr. Kararn g6re nüfus ba§ına 
ayda vasati 20 kilo ekmckllk ve ye_ 
mekllk, ayrılacaktır. 

Bu ihtiyaç aylık olduğuna göre mUs 
tahsile 12 aylık üzerinden de hesap 
edilip seneliği bırakılacaktır. Tohum_ 
luk için müstahsilin iktidarına bakı
lacak küçük ve büyük ba§ hayvanlar 

(Deuamı Sa. 2, Sii. 1 ele) 

Orman işlerimizi kutasiye
cilikten kurtaralım! 

\J aponyac ~a i; 
durum 

Yazan : Asım Us 
Gfo(lnnektc olduğumuz kıs için. , mıı.nla bu onnanJann talırip edil· 

de odun ve kömür kıtlığından ~ mcsi hakiki ihtiyaçlar için ağaçta. 
ıu yannu olanlar ~diden gele- nn kecıilme<'Jinden ileri gelmiyor. 
eek kıs için de odun \"C kömür ih- Belki kesJleıı a~Iar yerine biten 
tiyacınm düzenlenmesini haklı O• ağaç fidanlannm henüz pek taze 
larak istiyorlar. JlükUınetle bera.- iken haf'·an sürüleri sahYertlerek 
her htanbuJ belediyesi de aynı fi· yedirilmesidir ki oımaıılann yeni~ 
kir üıeriodc mutabıktıT. Bu mak- den yetişmesine mani oluyor. Or
satla bir takım tedbirler alının.ak- manlarda'kf ağaçlar balta ile ke. 
tadır. silmese de zamanla ömrünll ta.-

•"'1krlml:ıcc gelecek kı~ içinde mamhlya.csk ve nihayet kuroyacak
ha.Ikın odun ,.e kömür Uıtiyacmı hr. Onun içi.n orm.'\nlarm iyi haldı~ 
kar~ılamak için her ı:eyden evvel muhafara~ yolu halkm ihtiyacı lc;ln 1 
&ım"CÜ tedbir, ormanlaraaa ke- ödlllf ldlillmeıdBe .......... eliiie
silecek ağaçlar meselesinin pratik mek dejll, kesilen a~1ann ,.eri
bir usule ba.ğlanmasıdır. Zira or· ne yetlFC"ek olan t&r.e fidanları 1 
nıanların muhafazası maksadı ile koruyabilmektir. j 
ağaçlann \'aktinde ihtiyaca göre Onnanlanmızm iyi halde maha
'kesllme5lne müs.'UL(le \'erilmesi i~I faza ı l'e bir taraftan yeni orman. 
biz ele, esefle söyleriz, bir türliı lar yetit5irllmesi birinci derecede 
te'llt cdilemcnıİt!ti1'. kırta.cıjyeclllkten lrurtanhrıı, bir 

Bir rok yerlerde odan n kö- orman si teminin tatbikine baih
ınür için halk hlikiimete zamanın. dır. 
da usul dairesinde müracaat eder; 

Blrmanyada 

Kararsız
lık içiilde 

Yeni bir siyasi partinin 
teşkil edileceği haberi 

Resmi atızlar tara. 
hadan yalanlanıyor 

(l'azı.sı ! mi so.yfamızda) 

-, 
•• ug n gaz 
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Bava şelı tıerlmlzl andık 
Tayyare f'hiUeri için dtın saat 14 1 tabede bulunarak, kahramaıı §ehil valan çalını§ ve bir manga a.slmr ta· 

de Fatihteki tayyare parkında bir tayyarecilerimlzln aziz hatıralannı rafmdan havaya Uç defa ate§ edfi

ihtifal yapılmıştır. 1 e.nmı§ltr. Hava kurumu namına b& • mi§tlr. Abideye çele.nkler konulduk-
Mera.stnı komutanının, halkı h&- yan Hasene, Ilgaz, şehir meclisi na- tan ve resmlgeçttten aonra merasime 

va §ebltlerlni ve bUtün ıehitleri mma Cemalettin Fazıl, üniversite aon verilml§tlr. 
selQ.mlamağa davet eden kısa hitabe- na.ınma da Avni birer hitabede bulu. ! Saat H le 115 araamda tııtün Tür_ 
siyle merastnıe ba§lanınl§. MüteakL narak Hava ııehltlerlmlzln kahraman kiye hudutları d&hllinde hiçbir hava 
ben borazan tarafından verilen bir lıklarmı anlatmışlardır. ı faaliyeti olmamıltn'. 
ti.. i§areUyle A.blde etrafında topla_ Hitabeden sonra mızıka matem ha. 
nan askerl kıtalar ve okullar talebesi 
selA.m vezlyeti alIIU§lardır. 

Bu esnada Beyazıt, Galata kulele • 
rinde resml husua1 müesseselerde, 
deniz vasıtalarmda bütün bayraklar 
yanya indirilmiş, gemi ve fabrikalar 
düdüklerini çalm13lardır. 

Bütün vesaiti nakliye ve halk ol -
duklan yerde durarak saygı vazife_ 
aini yapmlJl&rdı:r. 

İkinci bir U f§aretinden sonra ee· 
lA.m vaziyetine nihayet verilmfl, ya_ 
rıya lndlrllen bayraklar ııekrar yer • 
lerine getirilmiştir • 

Bundan aonra ordu namına Qsteğ_ 
men Ahmet Ak'baf, heyecanlı bir hl-

lngiliz Amirallığının 
tebliği 

Halli deniz 
kanetıerlmlz 

Flaman sahillerine . .... .... 
gırmege ugraşan 

Mercan denizinde 

Amerikan harp 
gemileri 

Japon filosu-
Düşman karakol nu arıyor 

gemilerini hırpala- 1aponı;;;enld81' 
mıya devam ediyor harekete geçmeler 

iki balıkçı gemisi 
batırıldı 

(l'a:ıaı ı llnc"lllle) 

Almanya 
Şark ve Afrika 

cephelerinde 

600 bin 
Fransız 

• • • 
esırını 

istihkam işlerinde 
çalıştıracak 

beldeaıyor 
Deniz muharebesinde 

yaralanan Amerikalı1ı.. 
Avusturalya limanını-. 

çıkanldı 
Londr&, 115 (A..A.) - Brttanova 

ajansının deniz muhablrı Kercan de
n.lzlnde uğradıkları bo7.gwıd&ıı aonra 
.Japon gemllerlle henüz temaa geçL 
lememif olduğunu yazmaktadır. J'a. 
pon filosu bulununcaya kadar bir 
milddet daha geçecektir. Bununla 
beraber .Japonların yeniden harekete 
geçmeleri bekle.nllme.ktedlr. MUtte -
:fiklerln keşif tayyareleri mllteyaklaS 
bulumnakladırlar. 

•*• Llzbon, 115 ( A.A.) - Sidneyden 
blldlrildlğne g6re Mercan denizi ma
barebemnin ilk yaralılan bir ATU8tral 
ya limanında karaya çıkanlmJI W 

hastanelere ııevkedOml,tir • 

banan üzerine salahiyetli ma.kanı
Janıı müracaatı tetkik edJp izin 
vermesi lizmıdır. Fakst bu işi gö
recek memurlarm kifayetsizliği 
gibi veya dlğe.r türlü sebeplerle 
gerekl: olan müsaade zamanında. 
\erll.mc7.. Günler, haftalar, aylar 
gecer. İhtiyacın tazyiki denm 
eder. Vaktüıde yapılan müracaata 
l"akthıde ce\·ap verilmemtk nctic.e
slnde ormsıılardan odun ke<Smck l~i 
kallansuz kaçakçılık şekline girer. 
İ§ mahkemelere gider. Hiç yotı.tan 
laalkla hükumet arasında dldis
aclere vesile l'eriJ.ınl~ olur. 

_Japonlar 
H indistana doğru 

çekilen 
Alman ukerleri bir hücum e.maemda 

Moskova., 15 (A. A.) - Cenev• 
reden resmi Rus ajansına gönde· 
rllen bir mesajda kaydedildiğree 
göre Almanyarun 600 bin Fransız 
esirini harp işlerinde kullanılma• 
sma mil.saa.de edilmiŞtir. Bu sır. 
mı gizli tutulmasına çalr§Tlacak ,. 
ur. ÇilnkU böyle bir tedbir yalnız 
mevcut beynclınilcl Dlukaveleyı 
detil, ayni zruna.nda Alma.nyanm 
evvelce girişmiş olduğu taahhüt • 
lere de a.ykındrr. Mesajda bu e • 
sirlerin gerek şark cephesinde, 
gerekse ~imali Afrikada Alman 
yüksclc kumand:mlığmca göstel'i • 
lecek olan yerlerde :ietlhkam in§tl
atm<ia kullarulncağı 118.vc edil • 
mektedir. 

Vaşington, 15 (A. A.) - Blhı
rlye nezareti tarafından tceblt ~ 
dflen rakamlara göre, Pee.rl • Ha.r
burda.p beri Pasifik, AtlantHt, Ka
raib, MekSika körfezi veya Afrlm 
sularmda batmls.n veya bua.ra 
uğratılan Birlc~ik milletler s:cmi
leıi - pot.rol gemisi, ticaret ge-
misi, şilep ve diğer gemiler - a. 
dedi 153 tUr. En fazla gemi kap. 
b1 Amcrikaltlarmdır. Bunların 92 
si denizalt.Ilar tarafından b&tml
mıştır. Amerikalılardan sonra en 
faz~a ha8&r gören Noıveçliler ol .. 
muştur. ıs gemisi bcıtmlnuf veya 
t.aarruu. uğramışbr. 

Blva1et.e göre, Bulgaristan, or
lllaDlsrdaa baJJc ihtiyacı için bu o
dan kC9111ek itini kısa. bir yoldan 
halletmiş, bu meseleyi bilhassa 
lmtul1e mevzuu olmaktan çıkar
nuıar: Orada ııaWılyetli onnan 
ldarefll ber köyün huıgi omıa.ndan 
9elt<."Dia hangi gönünde nya gün· 
lorinde odun keseeeğini ewelden 
layla eder ve bu karar köylülere 
bildlrtffr. Köylüler toıılu olarak 
&enenin odan kesneğe mahsus o
laa muayyen giinUnde muayyen 
olan ormana. giderler. Onna.n mP ... 
mara da orada hazır bulunur. 
Kıiyllller memurların nezaret , .e 
murakabesi artında od11nlarmı ke. 
scrler ve giderler. Bunan dışında 
ormanlardan artık odun kesmek 
işi bahis menuu olamaz. 

Köylüler irin ormanlardan bu 
§ekikle odan ke!mck u ulii şehir· 
lertn ibtiyaçla.nna. da tatbik edf. 
lebjlir. Onnanl:ırda.n o<lun ,.e kö
mllr lhtiyam için kcsllmestne mü
saade edll~ek a~lar C\'Yelden 
li&llhlyetli orman mlihendlsleri ta . 
l'afmdao tayin dlldl~i gibi bu a
iatlann hangi köyler Ye e}-Jrler 
lhtiyacma. t&Mfs olunacağı da tcs
Lit oluıunak mUmkUndUr. Bundan 
sonra ~lann kesilmesi ir.tn ala· 
kaldua ınalfunat vererek birer 
llllid<'let tayin etmek l'e o müddet 
ı&rfmcla odun k«'Sme ameliyatma 
bez&ret isini yazlfedar memurlara 
hal'ale etmek kiti geDr. 

llemlek~tlmlzd<.' halkın odnn YC 

kömttr ihtlyacnıa kifavet edecek 
laol Hl onaualanaul \ardır. Za-

General Aleksandr 
kuvvetleri ile 

Temas tmk•amı 
kaybettiler 

Londra, 15 (A.A,) - Yorkahire 
Poet gazcte31nin askeı1 muharririne 
göre, Japonlar dağların teşkil ettlfi 
mclcelere varmak için Şlndvin ve 

Manlpu nehirleri vadUerlnln yamıM; • 
larma varmadan Birmanyadan Hin • 
dlstana doğru geri çekilmekte olan 

general Alekaandcr kuvvetıerUe te • 
m:ıs etmek imkA.nmı kaybetml,şlerdir. 
Malzemesi az olan rtcat halindeki bu 
kUçUk ordu malzcmeal bol, muvasala 

yollan çok ve ihtiyatları bllyUk bir 
dll§mana kıuıı harikalar g&ıtermiı • 
Ur. Cepheden bir taarruz yapmaktan 
kaçman Japonlar sayıca ve tayyare. 
ce llatUnlUklerlne güvenerek nüfuz 
ve kuşatma tabiyesini kullanmayı ter 
clh etmlglerdlr. 

Sovyet tebliği 
Harkof önünde Alman 

kıtal arı 

Paniğe 
uğradı 

150 tank, 700 
mot6rll vasıta 

tabrlp etti 
-<>-

limen gölü civarında 

Almanlar 4,000 
ölü verdiler 
(Yazısı 2 nci sa,yfamızdo.) 

Kahve, çay inhisan kanunu 
1 hazirandan itibaren tatbik 

mevkiine giriyor 
Ankara, lG (Vakıt muhabirinden)- lan muhafaza eyllyecektir. Kahveha

Kah\•e ve çay inhiaarı kanun IA.yihaaı ne ve gazino glb\ yerlerde kahve pL 
meclia ruznamesine alındı. Muvakkat flrip aatmak1a mefg\11 olan esnatm 
encümenin mazbatasına göre lnhlaar kendi i§liyeceklerl kahveyi kavurarak 
idareııl bu işi ötedenberl per&kendecL öj1ltmelert inhisar dıımda bıralutml§
llğe latıhz:ır '-,ı aalı§ı ile me,gul olan. Ur. Kanun bir Haziranda yUrllrlUle 
ıara bayi ücreti mukabilinde bu mad_ girecektir. 
delerl attırmakta devam .-ek buD· • 

Alman tebliği 
Sovyetler Volkof 

cephesinde 

3,500 ölü 
verdıler 

Alman kuvvetleri 

Kerç'e 
yaklaştılar 1 Gençlik ve spor bayramı hazırlıklan 1 

-o- . it. 
limen gölü cenubunda • 

Sovyet hatlarına 
şiddetli taarruzlar 

yaplldı 
Berlln, ıa (A.A.) - Alman ordu

lan umumt karargAhmm tebU&l: 
Kırımda dllflnanı takip eden Al • 

man ve Rumen tefkllleri dU§manm 
Kerç fehrlnl l§gal eden ıepelerdeld 

mukavemetini kırdıktan sonra Kerç 
yakınma gelmif bulunmaktadırlar. 

Hakof ke.lmindekl aava§lar devam 
etmektedlr. Bu uvaoI&r emumda 
dllflnanın §imdiye kadar 145 tankı 

tahrip edUmiftir. SaVBf v~ Stuka tay 
yarelerlnden mllrekkep kuvveW tet
kSDer Sovyetıerln tank topluluklarmı, 

lDeuamı Sa. 4 Sü. 4 de) 

.- . 
19 Mayıı Gençlik ve Spor Bayramı baurlıklarma önemle devam edil-

mektedir. Yukarıdaki resim, F~ atadınd& ~ ,....ldertne 
ittlr&k ede-cek olan Kız llaeaJ talebelerbıdee blr gumpu p.tenııeldedlr. 

Dün kız talebelerin Fener .t.clmda wmual provalan ~. • Jd 
,enllklerlne Fenerde 8000, Şeref stadmda da 6000 Ghmk lmeN ls.otO Ma 
talebe l§tlrak edeoektlr. 
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Ahmet Ağaoğlu 
1 Mayısta ölmüştü 

BUyUk mütefekkir Ahmet Ağııoğlu 
iiç yıl ünce gençlik bayromı yaptığı· 
mız 'tık günde e1:>cd1 fst!rahn.tga.lıına 

QddlmlşU. 
ömrilnUn 80nun& kadar genç fikir. 

11 ve genç iradcll ikalmIŞ ve ide3Unin 
yolculuğunu 1~ mayıstarm genç nesil. 
lcr1ne blrakm~ olnn rahmetlinin bu 
ölllm yıldönümU dolayısiyle önUmUz.
dcld 88.lI gQnU saat onda Teşvlkiye. 
deki ane yurdunda bir toplantı yapı· 
laraık FcriköyUnde kabri ziyaret edl. 
lecek. ~ sonra da e"inde ruhu. 
na mevlld olrutulacakt."T. 

Hava akınları devam 
ediyor 

Şlm ye adar 
15,000 bina tahrip 

edilmiş 
M ta, 15 (A. A.) - DUn de a. 

daya lınva akmla:rı yapılmıştır. 
Bu akınlar es.nasmda 5 bomlxı ve 
3 :ı.v uçağı to:hrip edilmiştir. ~.ıa .. 
yts bidayetindenbeTi dUşilrillen u
çakların o.dedi böylelikle 60 ı buJ .. 
rnu!flur. 

ltalya hari:>e girdiği tarihten 
beri Mn ta adam üzerinde di.İJ}üril. 
len uc:nRlıırın nclcdi 515 dir. 

Kahired :ın bild.ililcliğjıe göre 
çarşamba günii de alanlar devam 
ctm i"t.iı'. 

5 İngiliz uçağı kayıptır. 
~·.v. 

Malta, 15 ( A,A.) - Malta a· 
dasında tahrip edilen evler 15 
bini bulmaktadır. La Vallette 
Iım<:ınında binaların yüzde 75 i 
y kılmıc;tır. 

y alçduram 
p yad!ı it: durumun :kararsız ol. 

)olundn haberler gelmektedir. 
b vekili general Tojo kabine· 

z sövlemi§, .kabinede değişiklik 

nk ıated.ıği yolunda bazı kay -
n ı rdan çıknn şaylalnnn esassız 

oldu unu, ark'adtı.Şlannm bu sözıcre 

smıımalsnnı söyle~Ur. 
r h:ıber de Jt.ponyada yeni bir 

ıynst pıırt.i tC§kll cdilccer;t §eklinde. 
o r. 

Bu ha~ otrı:ı!mda derflal rcsıxıt 
ağızlar tekzipte bulunmuş, bunun 

ya bir parti olmayıp halk tabnka
l rımn mrmıeket cmellcrinl gerçek 

tinnel{ üzere iltihak edecekleri bir 
t ckkUl olduğ'ınu bildırmlşlerdir. 

- ROOyo gnzetesl -

-----------o------

or 
(B<llJlarafı 1 inci sayfada) 

n ayrılacak yemllği ticaret vekAk
t sblt edooektir, 

Hububat tarlada, harmanda, orak
tan evvel t.abmiıı ve tesblt edilecek, 
ııım.ro. köy anbarma kaldınlaca.kttr. 

Tahmin ve tes~t 131 mülkiye me.. 
murl:ırmm müraknbesindo ırulıqılar 

taratmd:ın yapıls.caktir. Toprak oflsi 
ile Ziraat vekAleU ve m.u.ooyaaya me· 
.zwı Jtdınan haklk1 ve hWunl gnb.Bl -

• yetter ve rcsmı tcşeltktlllerden ba§ka. 
.ınm ınMsutlln satılması yasa.ktlr. 

'I!carot w}\Aletinfn mUsaadcslyle 
zohlrccl lblrllkl rlnc de sı:ıtış yapılabi
leoektır. Ma.h8lıl pc§in para ile alınn.. 
cak '" takaiUe mal karşuığı surcUy
le tıubube.t almamıyııcaktır. 

Hnbub&tm l:artr ve kap meselesi de 
baftcdllmiştir. Vallrer )Uzum gördUk 
lcrt takdırdo mmtakalnrmdaki bas _ 

k1ll. kantıır ve ıkanavlçclerl değer be
dcft mukıı.blllnde alacak, mflııtlllıslle 

1'C1'8Cek, nıti8tahsilin ittt.öktcn son 
ra oeµnma payı du,nıerclı: toreiben oS

ki mı.bjplertne bele edfieccktır. 

~ ~AZA#~'1,C.E.l'fİL .. l'C.K;;,;;sJ 

* Spekfilfı.tlt !cl'icl', ezeli muam. 
mayı hailo muktedir olamıı.z.. dünya.. 
d DC kadar ameliyat ynpllmıa hepsi. 
naGU'iyatın tnt'bfkat:ıdrr. Aralarmdaki 
tadt yat ktlçUk mikyaslıü1rr; 

ı:acseJA bQyQ bb kilçUk kabm içine 
~ tt nazartyaua dtı doğ. 
nıda1" !\olDCll da. 

* B1r Adi .muhtekiri mahkemeye 
8e'flı:etmck hnzlncye ve halka bin llrn 
lmzand.tnnaktir. 

• .A.dalct, muzırtan ltna, müfidlerl 
t:pkndlr, bu hıırbdo ise muzırlarla mu. 
nd1or tetrik olunmuyor; hepsine blr 

aa.hr atııeyor _ 
• Şaekm. eeflal, meçhul o:ııevta göz 

ledno balmrken hntmı. gelen fU tml§: 
... Atıret mi bOy'le mahzun yoksa son 

snatmı lblSy1c htıdnt.suz elemleri muh. 
tlılt?,. lbukl böy1e yüz btnlcrce göz 
1er ba barbde ldn, BUrUJ' heyecanı, 

q dSylcl'ken o kıy:metaız 
aJıo gt'!ldDer: banşmah! 

VAK 1 T 

ngilizlerın 
czlık muvaf fa 

va şı al urna 
aç ıarı da 

Alman tayyareleri 

e- Bir Amerikan kru
vazörile bir muhrip 

ha ırdılar 

Sovyet tebl 1 
J..ondnı., 15 (A. A.) - B. B. C: 
Ha.rkof bölgesinde, T.iınoçenko .. 

nun uuı.rrıızu bütün şiddetiyle de
vam edzyor, Stratejik ehemmiyeti 
hııiz bir köyü za.pteden Ruslar, 
ileıilemcğe devam ediyorlar. 

Ameri a 
Ödünç verme ve 

kiralama mikdarı 
3 milyar 335 milyon 

dolara flkseldl 

ti art or Almanlar acele rica.ileri es.na• 
smda teçbizatlarmt bira.klyorla.r. 
Alman hatları m'hlı Ru.s kuvvet • 
lerl t.a.raflndan delinmiştir. Bu 
muharebelerde 150 Alınan tankı 

Va11lngton, 16 (A.A) - Rcia Ruz.. 
veıt, basın toplantın sonunda, resmi 
raporlara. göre, mart 941 den Mayıs 
9«2 ye kadar ödUnç verme ve kira. 
ıama programının tatbikinden beri, 
bu anlaşma;'I imzalayan memleket
lere yapılan yardım tutarınm. nlaan 
ayında sartedllen 77 milyon dolar da. 
hll olmak tızcro 3 milyar 305 milyon 
dolara yükseldiğini blldlrml§tir. 

Uzun uınınndanbcri Londm, dahn. I 
dof;'TIJSU umumiyet itibariyle blltlln M d k h 
~:::~~ !:n::;m:1mae:n:~~ 1 a agas ar are- Berlln, 16 (A.A.) - Alman tebli- ile 300 kn.dar motörlli vasıtanın 

ğlnden: tahrip veya. ııa.s:ıra. uğratıldığı söy 

kuvvetlerLnln b:ı!}ka yerlerde ranuyet kaA ll hakkında 
gö tercllği ııüylenmokte ise de tclml · 

Alman hava kuvvetleri, dün bir lcnmektcdir. 
Amcrlko.n filosuna. karşı şimal burnu İki Ru~ tayyare te3Qkkillü yap. 
ne Spitzberg arasında yaptıkları bir tıklan U.ni bir altın esnasmda 30 
savaş esnasında Pcnsacolıı. sınıfın • Alman tayyaresi tahrip eylemiş • 

yenler bn l'ıni dunı.ld.am:ı.yı lng1117.lerln 
hava nılidafııasmd gllndcn gllne nr. 
tıın tekAnıUlUne hamlotmeldcdlrler .. 

1940 senesinde, temnıur.dnn blrl.ncl 
tCfjrlnc kadar Almıınlann hava akın. 
lnrınl.\ kaJııı lngU!ı.Ier kcndilerlnl bü • 
•ııt bir enerji Ue mlld:ıfaa ettul'r. Al 
~ t..'lyy.arecllerl muau.am İnglllz. 
11.\"CJ te~kUAtı karşısında kaldılar. Ufi· 
tellk 1nglllz.lerln tayyare haber \'er • 
mo lstasyonlurı dıı. mllkemmeldl. Böy 
lerıe Alm:lnlıır lı;ln, ı;tindiiz yaptıkları 

alnnl:ır pelı: pahalıya maloluyordu. 
Ocoo yapılAn nkmlar d:\ 1~1 bir netice 
ve:mıedl; ı;UnkU İngiliz. ncılnn bariz. 
bir fnlkiyet gö terlyorlardı. 

7..n.ten, eğer gece akınları ise eh'e • 
rlJI olsa~·dı ıoı4-I9ı8 dUnyıı. hnrblnl 
mnknyese ederek sa.atta beş yUz. Jdlo· 
metn} kntcdm modem t.ayynrelerle 
elde cdllebllooek netlcc3'l kolnym tab
ııoln cdebllirlr-

Geco nkınbtrının ııınvnffıtklyet.'ilzll. 

GI görme noksıınlığınılnn llerl gP-lmck. 
tedir. 

Modl"m tay;mrelerln sü.rntlerfni nn 
:mn itloore alacak olursal' geceleyin 
pilot ancak iki ylli. metre lrtJfudan 
lıodefinl seçebilir- Snbnha kal"&I VB ya 
hnt n)· ı~ığı bol olan gecelerde 800 -
ıooo metreden görın<·k kabllıllr. 

Gcco mUdafanlnrmdn mllsbct blr 
netlon elde etmek lı;ln lngfilı: mUhen
dlslerı tayyarelere yeni kat ettikleri 
bir clhnu yerlcştlnnlşll'rdlr. Bu cihaz. 
m.dyomanyetfk denllrn bir teslsattır. 
Avcı tayyıaesino fevknlfidc ' kısa 

d lga llo çalı~ bir vr;iel Alet var • 
dır. Meı.-cele.r, bir tı;ıy3nrenln madeni 
kısmılamın isabet ettiği vakıt bir ak. 
s1 sedaya sebebiyet ,·ermektedir. Rıı 
gibi vaziyetlerde pllotıın önUnde bn -
lıınnn bir tertibat 8BJesinde tnklp et
U~i tnyyareJe ait bUtUn mali1matı 

elde etmektedir. Yani d!işman tayya. 
resinin takip ettiği lstfkamet, iki tny. 
;:ı.-nro IU'a8~ DJ(l88fö farkı; bu Jm.t'I 
mnlnıımıt ;:ı.m\ndo glSrm~ n dahl a· 

teş cdllmclrtedJr. 
Diğer taraftan tnyyare lsta&yonla. 

rındruı ve.ril('JI 17,aJıııta lstınad"n dil,. 
man tnyynt'('ıerlol tahrip etmek isten 
bile del;-iidlr. 

Radyo manyetik tertibatı sayesinde 
tayyarelerin bulutl:ırdn ve knmnlıktıt 
gfzlrnobflmesı artık t.arlho karıı:mrş 

dcmoktlr-
tngfllzlrr, bu keşif lillyeslndedlr :..ı 

Alm:ınların hB\'tı a.kıntarmı durdur • 
muğa muvaffak olabUmı,ıcrdlr. LA -
kin bombardıman t.ayynr~~erinc takı. 
lacak bir tesl tla lnr,tllzlerln keşfet. 
tikleri radyo ıruuıyctJğo ak5Ulfimel ~ ıı. 
pamk ın·cı t.ayynrelcrlnin vıul.l etı.ııl 

ö~nmek de mllmkUn olabilir. 

C. T . E. 

İtalyan askerlerine 
portakal 

Katanya, 15 (A.A.) - Ratanya 
çevresi ihracat ve ithalatçıları ta
rc.fmda.n İtalyan muhariplerine he
diye edilen 700.000 liret kıyme· 
tindeki porta'kallnrı ta.şıynn G vn
gon bugün Rus cephesine hareket 
etmiştir. 

Nakil vasıtalarının 
muayeneleri 

Beyazıt ask rllk tubc5iılden: 

1 - EminönU kazam: M.:M. mU • 
kcllcfiyet. komisyonunca kaza. dahi. 
ıtndo mevcut nakil v1LBita.ınrmm talı. 
rlrinc 20 mayıs 942 OO§lanacaktır. 

Komisyonda kayıUı vo kaza mm. 
lnks..sına yeni gelip de kaydını yaptır 
maml§ blltlmum na.kil vamtnıar:ından 
motörlU vaartaıar yedek aksa.mile mo 
U!rsUz vnsılnlar tcohiza.tne ıubemlz 

ynnmdakl anında aşağıda 1111.n edilen 
günlerde komisyona 1mUrncnıı..t ede -
ceklerdil'. 

2 - Beyazıt merkez ruılılyesl 20 ve 
21 mayıs, KUçUkpru:ar nahiyesi 22, 
24, 26 mayıs 942 günleri saat O da 
luızrr bulun:ıcakla.rdır. 

3 - Tayin olunan günlerde vesa -
itlerini getlrmlyenler hakkında M.M. 
mUkelletlyct. kanununun tatbik olu _ 
nacağı. 

Seferi kuvvet kuman· 
danı ile kıtalar kuman· 
danının raporu üzerine 

ö ıerılir. Buna karşı koy:mnğn çalı-
dan 9100 tonua.toluk bir kruvaz rıe · ü.skU ı· ngı·ıı·z tayyarelerı·nı·n 
ayrıcıı. bir muhribi batırmışlardır. ı:an 15 Alman tayyaresı P 1 r • 

Neşredilen resmi 
teb iğ 

Bundan başka aooo tonll1toluk bir tillmüş ve beşi clü_A::iilmüştür. faaliyeti 
buz kıran gemi ile 2000 tonll1toluk Moskovn radyaflu, Leningrııd Londra, 15 (A.A.) - Hava 
bir ticaret gemisi tahrip edilmiştir. cephesinde bir Rus ilerlcyişlnd2n Nezareti öıldiriyor: 
ıo bin tonna.toluk hacminde bir yUk b~hsediyor. Ruslar mühim bir te• Bugünkü cuma günü öğleden 
gemisi o kndnr §iddetll bir isabet al- peyi zs.pteylemic;lcr ve ikinci Al. sonra, İngiliz av uçakları Cher 
mıı1tır k1 provasından pupasına kn - m:ı.n müdafaa hat.tına daynnnn~ • bourg yanın arasının şimal kı-

Londra, 15 (A.A.) - Mada -
gaskar seferi kuvvet kumandanı 
.Amiral Syfret ile kıtalar kuman· 
danı general Sturges'den gelen 
raporlar üzerine Harıbiye Na.zır
lığı ile Amirallik tarafından miiŞ
terekcn neşredilen tebliğde Ma
dagaskar hareketleri hakkında 
tafsilat verilmektedir. 

dar yanmıştır. lnrdır. yısı açığında 3 Alman mayin ta-
-----<O l{alininde şiddetli Alman mu • rayıcısına taarruz etmişlerdir. 

kabil toarruz'arı pliskUrtulmüş - Düşman mayin tarayıcıları ev
tür. vela keşif uçakları tarafından 

Slvn.stopoldan çıkan b"ıitaç Rus görülmüştür, 
çetesi Alman Cf"phane depolarına Spitfire ve Hurricane bomba u
Jlikum etmi§ler ve bir lokomotifle çaklan tarafından kısa irtifadar. 

yeniden bahis mevzuu 8 vncronu tahrlp eylemişlerdir. sı. yapılan taarruz, 10 mil sür'atle 

ikinci cephe 
meselesi 

l 
vast~poldn ynşıynnlnrdan biri, de batı istikametinde cephe hatt 

Uzun bir mesafeden nakle dil - O uyor miştir ki: "O kndar derin mah - üzerinde yol alni mayin tarayıcı-

Tebliğin metni şudur: 

tlikten sonra, 5 mayısta şafakla İkinci cephe meselesi şimdi yine zwler içinde ya.~!yoruz ki, bura • lan, takriben kıyıdan 6 kilomet-
beraber Currier körfezi açığına mevzuub:ıbs olmaktadır. Bunun için lard:m top ve bomba sesleri du - ret açıkta bulundukları sırada io
l{elen Britanya kuvvetleri, körfe- Jki engel ortaya suruımcktedlr. Blrin· yulmamakts.dır. Vapurlar, her glin ra edilmiştir. 
zin ağzını fazln miktarda mayin- cisl henUz Ameriltanın İngiltere ve ciüı;man öldiirmü.'j veya yaralan. Orta yerinden isabet alan bir 
le dolu bulmuşlar ve mayin tara- !rlandaya ktL!i kuvvetler getirmemi§ mıştır. mayin tarayıcı havaya uçmuştur . 
ma gemileri vnsıtasile çok faz1a oımaSI. İkinci.Si taşıt meselesidir. . * * * Diğeri tutuşturulmuş. parçalan -
uğraşmak zaruretinde kalmışlar - Anglosnksonıarm Şark cephesinde. Mosko,·n, 15 (A. A.) - Sovyet mış ve batmak W.Crc iken bıra-
dır. Bu ameliyeler esnasında ki hareka.tm gelişimini bckllyerck bir "'ece var151 tebliğine ektir: kılmıştır. Üçüncüsüne de isabet 
Curdcula korveti ınayine Çarpa· fırsat kolladıkları sanılıyor. '" ş~a.ı 00.tı cephesinde - İlmen olmuş ve hasara uğratılmıştır. 
rak batmı§tır. Kayıpların az ol- _ Rndyo gazetesi - gölü, Leningradda bir Rus birliğı Bu harekete iştirak eden uçakla-
duğu tahmin ediliyor. Kıtalar, 10 günlii.k b:r muhareberle 4.000 runızdıın noksan yoktur. 
tekerlekli vasıtalar ve malreme etin düşman öldürmfü.; veyn yaralamış· o 
havanın bozulmağa yüz tutmuş ur. . Hayat sigortaları 
olmasına rağmen sür'atle karaya ile Şimal batı cephesinde muharebe 
çrka.rılmıştır. Karaya çıkarılan devam etmekte ve Ruslar düşme. 
krtaların ilk hedefi Currler körle- Müttefik milletler hava na ın83n ve malzemece ağır zayi· 
zine !hakim bulunaıı sahil batar- ot verdirmL5lerdir. 
yası idi . .Baskınla ele geçirilen konferansı toplanıyor • * • 
ibu batarya çok geçmeden zapte- Ott.a"-a, 16 (A.AJ _ önUmUzdekt l\loskova. 15 (A. A.) - Mos -

Anlmm, 1~ (Vakıt muhnblrlndcn)
Primleri veya. surprlerl her hangi bir 
sebeple ödenmlyen hıı.ynt sigortalan· 
nın ınkitaa tutulmam hakkında bir ko 
ordlnasyon karan neşredildi. 

diimi§ ve doğuya doğru ilerliyen saıı gUnU Ottavn'da toplanacak olan kova r.ıdyosu Sovyet kıtalarının 
kıtalar aynı gün saat 16 da Uma- 16 memleketin iştirak edeceği mUtte· Loningrad cephesinde ilerledikle- mcktcdir. Alm.tınlar ikinel bir mU
nın şimal sahilindeki Diego Su- flk mllletler hava konferııruıı için ya. r:ni, bu cephede dü.cmuınm ikinci dafaa hattına çekilme-ktedirler. 
arez şehrini işgnl etmişlerdir. prlan hazırlıklar bitmek Uzercdlr. Kon müdafaa h:ı.ttındn tutunmağa çalt?J 
Aynı zamanda karo.ya çıkarıl- feraruın Knnada hava nazırı M. I'over tığını ve nğrr knyıpla.ra uğradığını 

mış olan diğer bir teşkil Amba- bn§kanlık edecckllr. b'ldirmekterlir. 
raratadan doğuya doğnı tanklar- Açılış günUnde Kanada b:ışveldli M. Radyo son muharebelerde biT .. 
ln. destcklenmi.., olduğu halde iler- MO.Ck<'nzte l~'M'""lii yapııcaıtt demcc; k~ ytız dUsman nşkM'inin öldU .... 
lemekte idi. Karaya ç ıldık n ~... rUidUfillıiU WdircliJi~n sonra ~ur.· radyo ile yayılncaktır. çı ~ , 
az sonra esir edilen bir Fransızz Konferansı müteakip, blrlqlk kral. l:ı.rı iUive etmiştir: 
subayı İngilizlerin maksatlarını lık ile Kanada. _ Avustralya ve Yeni Topçumuz ''e tayyarelerimizin 
bildiren beyanname ile teslim Zela.nd:ı mUmesslllerl, 1043 yılı 31 cidden parlak o'on faaliyeti piyade 
türrneği kabul etmiştir. martından sonra hava. talimleri pta. _ nin ilM"i ha.rekctlerhld hazırlamakto. 
şartlarını /bölge komutanına gö- nınm ı;cnl~eUlmesl için anlll§mo.lnr ayni zaınnnda dllşmn.nı mUt.hiş ka 

Saat 11 de İngiliz ileri kıta- tanzim edeocklerdir. ymlara uğratmaktadır. Tayynrcle 
J::ırı Antsirana'nm takriben sekız 0 ri.ıniz sarahatle hava üstUnlUğü el 

kilometre batı cel!bunda bulunan Amerika bomba de etmişlerdir. Onların dUşma • 
bir müdafaa hattı tarafından nm muvaAAla hntlarma ve istih " 
durdunılmw;lardır. Az sonra ta- kamlarına karşı yaotıkları gün -
arruza geçil.mi3$C de bu mevzi t ı • dfö: ve gece Uı.arruzlnrı biltUn te• 
ancak aynı gün akşam üstü tar- ayyare erı 5ebbüslcri akamı>tc uğratmakla -
mamen zaptcdilebilmiştir. dır. Bir dU~ma.n koluna kn~ı ya • 

Yeniden Japon mevzi- pılan taarruz esnasmda Rus tay .. 
Ertesi gün sabahleyin snat yarel"ri 10 tank, 20 kamyon tah-

5 30 da Antsirana'.nın takriben }erine hücum ettiler rip v~ iki takımı son nefer:erine 
30 kilometre cenu'ijunda bulunan kadnr vok etm~lerd'r. Bazı mils • 
kuvvetle tahkim edilmiş bir me\ Yeni Delbi, 15 (A,A.) - Ame- tnhke~ sırtlar Sovyet birlikleri • 
ziye ilk bir taarruz yapılmışsa da rika hava kuvvetleri komutanlığı- nin volu Uzerinde bir engel teş • 
muvaffakıyet elde edilmemiştir. nın tebliği, General Berecton ku- kil ~tmehteycli. Fakat bomba tay .. 
Deniz kuvvetleri ibu meyanda iki mandasındaki Amerikan hava y<ı.rcıleıinin ve diğer tayyarelerin 
muhrip kara hareketlerini destek- kuvvetlerine mensup bomba U· hhripkür t.'\..'lrr.ıUnmıdnn sonra 
}emişler ve müstahkem noktaları cn.klarının yeniden Japon mevzi- piyade kıWıı.n bu sırt.lan hücuma 
bomb 1 l rd l~crı"ne taan.,,.,. ettiklerini bildir -n amış a Il". · u.u almı.,lardır. 

6 mayısta Antsirana'ya karşı mcktedir. * t? * 
50n hücuma takviyç kuvvetleri - Japonlar tarafından işgal cdi- l.ondl".l, 15 (A.A.> _En sona-
nin yardmıiyle başlanmıştır. Ay- len Mytkivyia üzerine yapııan lır.n.n haberlere göre, doğu cephe
m zamanda snat 20 de lbnhriye ikinci akın esnasında, bütlin he- si durumu :ına lıatlarile ıro şekilde 
silahedazlarmdan mürek~ep bir def'ere isabetler olmuş, uçu. hııliıso. edilebilir: 
kuvvet müdafilerin gerisinde ka- merkezler, tahrip edilmiş, askeri A 'nıa.nh.rm Thnoçenko tarafm
raya çıkarılmak suretilc defterli binalar hasara uğratılmıştır. Bü- <.l<ı.n Ilı:ı.rltof üzerine yapıltın hücu
b:r şaı,ırtıcı rol oynamış ve Ant- tün Amerika. uçakları nokc:ansı7. mu durdurmak icin giriştikleri te-
sirana'nın teslimini temin etmiş- olarak üs1erine dönmüşlerdir. "cbblisler şimdiye kadar n.kim ko.1-
tir. Bahriye silahcndazlannı ka-

0 m~tır. Ti"Iloçenkonun taattuz sU-
raya çıkaran muhrip mayin tar- Yunan l<ıralı Jor1· rnti art.m:ıktndn·. Almnnlıır. insan 
laları ve sahil ibataryaları arasın- ve malzeme bakmımdan kayıplar 
dan geçerek rrhtımm uğrak ol- veriyorlsr. T;moçenko tanrnı.zu bir 
mıyan bir noktasına yanaf"mış Balı çölünde harekat çok kesiml"'rde birden başlaclığm
ve ibu işi kayıpsız ve ihasarsız ba· yapan yunan teşekkül- dan mareşale bUyUk bir manevra 
şarmıştır. • ve ya.yılma. imktlnı vennc>ktedlr. 
Başlangıçta kuvvetli bir mu- lerini ziyaret ettı 'fimoçcnko, zırlılı kuvvetleri koç-

ka:bele ne karşılaşan ba.cıltca hil- Kahire, 15 (A,A.) _ Aylar- baş rola.rok kullanmak suretile ani 
cwn, ilk safhalarında o sabah i- dnnbcri batı çölünde hareket ya- ve maharetli bir t.:ı.arruz yapmış 
teri kıtaların sür'atli sokuluşları · trr. Tanklar Almanbrın başlıca · d t pan Yunan teşikillerini zıyaret e-
ile düşnan hatlarının içın e eş- den ve ileri bölgeler üslerinde nıUdD.fna mevzil~rine doğru atıl-
kil edilmiş bulunan İngiliz mu- bulunan Yunan pilotları arasın- mış, ya.rd:mCJ kıtalara blokha\•z'ar 
kavemet ceplerinden bir çoğunu da bir müddet kalan Elenler Kı- ln diğer istihk§.mlan kesmek ve 
tahliye etmiştir. Neticede kayıp· ralı Jorj Kahireyc dönmüştür. temizlemek \"IWfesini bıraknro.k 
!arın önce zannedi'diğinden çok i'eri cloğru yürümüştür. Bu tek-

v 1 1 Kıral aym zamanda. Yunan mer-
daha hafif oldugu an a§r mıştır. kez kuvvetlerini gözden geçirmiş rılık ge<;en y:ız Almanlar t.o.rafından 

Tayyare gemilerile nakleilen ve Libya ordusu ileri mevzilerini tatbik edilen yıldımn harbi me-
donanmaya mensup tayyareleri • totlarmın aynıdır. Fnkat o zaman 
miz, bu hareketler esnasında mu- de teftiş etmistir. Rus ordusu .stla mukavemet göster 
vaffakıyetli roller oynamışlar, ınekte veyı:ı.hut intizamla çcldl-
hava alanına hücum etmek sure- V AKIT' A mekte olduğu halde bu dct'a Har-
tiyle hava kuvvetlerini müdafaa- ABONE kof önündelr! bı:ı- çok Alman kıt.a-

Rl'Sl"AYA GÖNDERILECJ~K 
IUALZIDIE 

Londra, 15 (A.A.) - Roytenn 
siya.si muhabirinden: 

Sovyet Rusya ile halen mevcut 
ıünasebetlerin daha stlo bir ha· 

le getirilmesi meselesinin Avam 
Kamarasının pek yakın celse~cri
nin müzakere mcvzuunu teşkil e
deceği tahmin edilmektedir. 

Çörçil tarafından 7.ehirli gaz. 
!ar hakkında Rusya kar§ısında 
alınan taahhütlerle Rusların cep
hede yaptıkları munzam ~er.i 
hamleler, ve İngiltere ile Ameri
kanın harp malzemesi bakımm -
dan yardnnlarma, yine lngıitere
nin batıdaki hava taarruz \ c a
kınlarile yaptığı yardıma nit o
larak son günlerde Rusyanın ırös
tercliği aleni takdir duygulan A
vam Kamarası üyelerince mem -
nuniyetle tefsir ""'ınektedir. 

Sovyet askeri ve sivil gayreti 
için gösterilen İngiliz takdiri bir 
çok siyasi mahfillerde, Sovyct 
Rusya ile Büvük Britanya ve yi
ne aynı mahfillere göre, Sovyet 
Rusya ile Büyük Britanya ve 
Birleşik Amerika arasındaki n.U
nasebetlerin en kısa zamanda ga
vet sıkı surette teesUss edeceği 
hakkında. beslenen ümitkri kam 
çılanuş bulunmaktadır. 

*** 
Londra. 15 (A.A.) - 1ngı1tere· 

den Rusyaya gönderilme!tte olan 
kafilelere a.it rorlukların çok bil· 
yük olduğu Londrada öğrenil • 
mektedir Denizaltı ve dcnb üs
tü gemilerile karada c.:.leri olan 
uçakların devamlı taarruz tehditr
lerine buzların meydana getirdiği 
güçlükler de inzimam etmiştir. 

Buz kitleleri hü.len cenuba doğ 
ru takip ettikleri istikamette git
tikçe, İngiliz gemileriniı fnr'iye. 
ti, bazı böige ve yollara münha
sır kalmaktaaır. Buz:~r uzaklı...']
tıkça mihver g~ın· \"e u.c;rJrn:n da
ha uzaklara gitrneğe mecbur ka
lacaklar ve böylece !ng•liz gemi
leri serbes~çe ge~mek irin daha 
iyi şanslar elıil? edeceklerdir. 

Dciiz kuvvetlerinin ~u önemli 
meselelere ka.t'§t koymak mec.'>u· 
riyetinde kaldığı bu aylar zarfın
da, Rusyaya doğtıı yoln çıkan ge
.nilerin zayiat ~rü7.desi nisbcti his 
sedilir derecede hafif olmuştur. 

dan aciz bırakmış, hem deniz lan pro.ııiğe tutulmuşlardır. Bunlar 
hem kara kuvvetlerilc isbirlıği OLUNUZ bazı nokta.hırda o kndar sUratıe Fuz.uli'den seçmeler: 
yaparak ibunlara yardımda bu- geri çcki~lcrdi ki top'arnu ve 
lunmuşlardır. 1 <:eşitli malzemelerini nhp götüre-

Ertesi gün Oranjia yarımada- eli ? memislerdir. 
smda'ki sahil müdafna batarynlıı- ı Kere; yarımadasında Rusla:ı- ye-
n teslim olmuş ve 7 mayıs öğle- ı ni bir ricat ba!'eketi ynpmışlarsn. 
den sonrn. Amiral Syfret filosunu All Sua\1 bir yazısında. Fransızca drı Almanbr n.ldık.ları her ka,ns 
Wşkil eden yedi gemi mayin ta- fCouricr) knrşııı;';"I olarak (ol:ık) ke-

1 

toprağı pahalıya ödemişlerdir. 
rama gemilerinin peşinde Dicgol lllll('sinl kullanıyor. Ne gtızell Bizce J..erıingrat cephe 'nde diğer bir 
Suarez limanına girmistir. ere Colak} demeli, Ckuriyc) dcmc?1cll. Sov~ et ileri hnreket.i devam cı 

Hırcdml!ndl ki dAlrn dlcm.I ılm içro 
ıııeyr eyler, 

E alib-1 filnfın.I §l'rden elbette 
gnflldlr? 

Mezllk-ı şl'r hem bir özgo tilcmdlr 
b:ıkıylm tt.e: 

ıı,ı filcmlcri seyr eyi ınc-k gnyrtte 
mu klldlr. 
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~kjii K A-y E ]t \ 
Kır ovadaki atlı ' 

Yazan: FERiDE OZPAY I 
~<U}tarafı Dün kil sayım'lZda) h~disesiz .. f?Cçİp ~idiyordu ki, bir, 
:% ve iplerini çözmeğe ba~- gıun Gilllüd~n lbır telgraf aldım. 
ı : Açılan kağıtlar arasından ~~ta. ol~u~n~ yazıyordu. Bü-

1 ı~e bir mahfaza ile bir mek- yük bır ış ustunde olmama rağ
bir Çtktı. Zarfın üstü düzgün men derlıal hareket ettim. Ya-
1İi tazı ile (Kaymakam beye) nımda çok sadık Uç adnmun 
~ Yazılmıştı vardı. 1 

ıta~ba etrafın; merakla ~vir~n Köye. ~irdiğimiz 7..aman.. g~ce 
::o"""'Sl ve çocuklarına baktıktaıı yarısı .ıdı. Adamlaı ımı kÖ§kun 
~ nıektubu okumağa bnRladı. bahçesınde bıraktım ve kapıya 
,,lraYınakam bey ... · yalnız geldim. Zili henüz çal-

~ GeÇen akşam ~uklannızı Ü· rnarnıştım ki, bir tabanca çol, 
~bir hadiseye sebep olduğum yakıD:ımdan. patladı. J?öndüm. 
~ tniit<ıessifim. o gece hana gi- merdıvenlerın y~~d.akı taflan
~-~ ikızmızı tekrar gördüğümü Iar:m ara~ından bırısı bana ateş 
c;~~ .size anlatmışbr. Belki de cdıyordu. Gece k~nnhk~ı: ben 
lıli dısınc çdk garip gelen teklifi- de tabancanı.n ~l<;•~ne sılahımı 

I' de. MektU'.bumu sonuna ka- boşalttu_n .. Bir ınıltı ~ldu. arka
U okursanız, kızınıza (bana gü. sından ıkı ta.}:>an?- bırde pat-
~~ aydın olsun de) diye niçin ladı. Ve haşın hır s~s: . .. 

. atdığımı ve onun çocuk göl- . - Her zam:ın ~ckı~enın talıı I 
! önünde dik kafamın neden b!r olmaz, dcdı. Ş~m~ı ~berecek
}fik bir acizle 8;ndiğini anl ya- s~n:. ve sarı Hahlın ıntikamı yc-
kslnız 1 nnı bulacak. 

lurl~abamdan başlıyalım, iyi bir ~i derhal an}am_ıştım. 
.~~dr. Hele annem ölünce ç<* Halı! grupuma gı:n:ııy~n en azılı 
e ha. iyi oldu. Fakat srk sık beni kaç.ak9ılardan bırıydı. ~s~elik 
küb~ kardeşim Güllüyü uzak k~tıldı d~ .. l ~1: d~-b~ herıfı 15 

i amrz bir kadına bırakarak g~n .evve . ıu :ume~ ıhbar ettir- 1 rboıur. Bir müddet sonra daha mıştım_. .. ~1~1 ad~~arı beni pu
er Yüzlü ve daha paralı ola- suya duşurmuşler ıntıkam alıyor- , 
Yanımıza dönerdi Ben o za- l.:ırd~_. .. . . 

:ıar 18 ynşmdaydirn İdadi _ .. Butun bu.nl~rı bır snnı~ede .dil
•., Son smıfındda bulunuyordum şundilm. lyı nışancı oldu. gum ıçin I 
U:lU benden 6 yaş küçük yu- trubancamı seslerin ~eldiği tara -
~.Yüzlü, sarı bir çocuktu.' 0 da ~a. ~alt:ryor ~ her a~ışımdn ~u 

~ t.ırni7.deki kız mektebine gi- 11~!ltı duyuyordum. Bırden k~- 1 l''!i. kün kapısı açıldı. Beyazlı bıı 

TURKiYE 
K "irük T n.s rruf 

Hesaplan 

•layııı.. ,. .. tu"to& 2 hdzı. 

cl~rtn tarihlerinde 

rapııı:r. 

nır gece evimize zaptiveler gel- hayal kapıdan çıktı. Çılgın gibı 
. na bam büylik bir kaçakçılık boYfil!la at~ldı_.. Bu ~üllü idi. Ve Tenis te~vik 
punun başında ~ ve suç o d~~9: i:kı ~ılah bırden patla~ı. ıs: 
~ Yakaln.nmış, gümrükçülerle Güllu ın}:~ı: 1ı;ce k~llarının bır müsabakaları 
eı· deme esnasında vurulmuş an gevşedıgını hıssettım. f<;f. Tenis njıınlığın:l:ın: 
~ gibi hastahaneye koştum: :- Güllü vurlldun mu? Diye İlk ten.W tesvik mtis..'lbakası 23 
~ artık geçti, babam ölrnii9- bagırdun~ v ~ mayı."Ül. bllJ:!lnyncak ve 31 mayısta 

· .er şeyimizi müsadere etti- . B~ı gogsumde duruyordu. lia- ni!ı:ı.y;;tıen()C.(.'lctıi.r, 
·' bır,e babamdan kalan yegane fif hır ~ıe: . . Kayıt olın:ık istiycnlC'.rin Dağ-

~ dl'ıu3 (hırsızın çocuktan) lakabı - lçerı gırelım, de?.1• • • cılrk kulilbUnrle tenis o.janlığına i!· Onu kucakladım, koşke g>rdık. müracaat.lan tebliğ olunU"r. 

l ı,?İr hafta sonra mektebe git- ~~.ar~dan ~4 el s~lfilı ~i .. d~a -----------
~ zaman çok soğuk karııılan- ışıtil~ı .. Sonra derın ibır. sükut.. IST ANBUL ASLiYE 6 NOI 

: İkinci ders başında müdür :ve gınncc on~. ~~rr:en bır koltu- llUKUK lıIAHKE ' 1 . 
~ _Yanma çağırarak, mektep- ~a yatırdım. Güllu~';!l sacları da- MES NDEN. 
Bı alftkamm kesildiğim bildirdi gılmış, beyaz gecelıgınln yakası 940/291 

~
lirada o günkü büyük üzüntümÜ a~~ıı:ııştı. _llfak ayaklan çıplaktı. M:Uddei: Kalotin (I~alc Korin) 

cak değilim. llk iı;;im Güllü- Yuzume bir çoc~ ~orkusuyle ba- Müddeiaicyh: Bahaett.n: Gala-
de mektebinden almak oldu. k~or .• k~ı çex:lmış dııdaklarını ta Alaca Mescit mahallesi Os
lltı da benim gibi ağır bir mu. bükerek agla1!ıag~ h.~zırlnnıyor - küpçü sokağında No. s de. 

eye maruz kalmasını istenıi- du~ Yanma dız çoktum ve tekrar Müddei: Kalotin tnrafmdar. 

!
~Um. cttun: .... , müd:leialeyh Bahaettin aleyhıne 

nra, onu ve beni yaşatacak - Yaralrndın mı Gullu. açılan butlan davasına ait arzUr 

1 :meşru çareye b~ vurmaj;rn - Hayır, dedi. Uykumdan ka· h!ll sur~ti müddeialeyıhc tcblığ e-
'!tı adım. t.ş aradım_ Katiplik - pınm çalınışı ile uyandım. Fatma dı~e~ Uzere yazılı adreslil~ gön
' en sefıl 1..-uvvet işlerine ka- balkondan seni görmüş bana ha- dcrılmı§se de mumaileyhin mez-

lııti" fakat yazık ki, hırsızın ma- ber verdi Kapıyı açmağa ini- kOr 1kdlll{:tgfrnını terk ile sen~ti 
~e ~~~arı için, namuslu oe- yordum ki silah sesleri b~şladı. meçhule g~.tti~nin bcyanile iade 

arı !_~utun yaşama kapılarını Deli gibi koştum. sana bır şey kılınması urerıne Hukuk Usulü 
~wruştı. Kısaca her yerden olmadı ya ağalbey? l\fohakemelcri Kanununun 141, 
tııı~ dum. ~e iki sene geçti. Kor Gülümsedim ve: 142, 14.3 ve .183 üncü maddeleri-
~· "': sefıl ild sene.. _ Hayır, dedim. Herhalde av- ne W-;i'~kan ıade kılman dava ar-
td~: gem lba.bamm kaçakçılık ar- cılar olacak zuhalı ıle muhakeme gününü gös 
.~l~~ında~ ikisi beni buldu - Yalan söylüyordum .. Giillü bu- terir d~vetiye varakns;nın nıa'IJ-

lli," tutUnle tşe başladık •. genç- nun farkına vardı mı bilmem. keme dıvanhanesine asılmasına 
bi ~vvctli bir kafa ve vücuda Odaya ginn1ş olan hizmetçiye: ve 940 - 290 numarad .. kayıtlı iş-
~ lltım. Tütünden altına geç- _ Bana biraz su verir misin, •. Hl davr~ya müdrleialeJıhın 115 
~İşlerim. gü~ ~çtikçe g~ı§lİ· dedi, Sonra bana bakarak güldü: gün için.de .cevap ver~: ne ka-
t'~. Vnzıyetımız tekrar d:ızel- _ Ağabey dedi Sırtımda bir rar vcrılmış ve bermucıbi ka-

~~1· Hem de ba~~ın zamn - ağrı var. ' · rar arzulır.ı ile. dnv:;tıyc varaka-
~ an çok daha ıyı olarak. Onıı vavac:ça kucaklav1p kal - sı mahkeme dıvanhnncsinc asıl-

iŞ BANKASI 
J9U lKILAMl"l'ELE.W 

ı adet 2000 Uralık - 2000.- Ura 

8 .. 1000 • - 8000.- • 
ıı 'l 60 • - uıoo.-
8 • 600 • - uıoo.-

10 ~ • - 2600-
4() 100 • - tOOO,- . 
6(l .. 60 • -~- . 

2eO • ~ • - 6000,- . 
200 • lO • - 2000.-

Beylerbeyi laşe memurluğun
dan almış olduihtm mayıs ve ha
ziran aylanna ait 1568 numaralı 
ağır iş ekmek kartımı zayi ettim 
Yenisini alacağnndan eskisinin. 
ihillanü olmadığını ilan ederim 

Beyleııbeyinde Çamlıca cadde
sinde Sucu Kamil yanında A
rif oğlu Raf et Hummacı 

(39817) .... 
5376 sicil numaralı ehliyetna

memi 5. 14. 942 günü kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. (39868) 

Üsküdar iskelesi yük arabacı
Ianndnn Hasan oğlu Ali 

* 1(.. 

Samatya nüfus memurluğun
dan aldığını nüfus kağıdımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yo1rtur. 

Samatya, Berber Şefik sokak 
32 No. da Nurettin Yalavaç 

(39875) 
.. .. . 

Eyüp nahiye müôürlüğünden 
aldığ•m mayıs ve haziran ayları
na ait 1 adet ağır işçi 4 adet bü
yak ekmek karnemi za,·i ettim. 
Yeniler"ni nlacağım<lnn eskisinin 
tıükmii yoktur. (39870) 

Eyüp, De şehitler Karlı dere 
46 numarada Adviye Çiçek. 

*** 
6 ncı sube müdürlüğünden nl-

5 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
Beyoğlu kazası halk blrllkleri intihabı 17.:S.942 pazar günü yapılaca

ğından aşağıdaki listede her me.halle halkının içtima yeri ve saati göstc
rilmi§tlr. Birllklere dahil olmayanların iaşe maddelerinden isU!adeal müm
ktln olrunayacağındnn nltıkadarlarm mezkflr gUn ve saatte toplantıya gel_ 
meıerl ehemmiyetle rica olunur. 

TAKSİM NAllll"J<~St?liL"° HALK BlRLlKLER.i L"TİHABI 

Eskişehir 

Yenişehir 

Kocatcpe l"enl,ehirde \'nngelista Kili inde dahilindeki mekteptt". 
Hacı Ahmet 
Bo&t&ıı 

Bülbül Yenl;:chir Pnrtl nınn ı.nd11. 
llarbılyıı 

İnönü 

Şehit Muhtaı 

GümUşsuyu Taksimde Dılkcılık kulübünde 
Cihangir 

KAtıp Çdebi Tak im Parti Ocak Binaı.ındıı. 

J{ASIMPAŞA NAHİYEslNtN HALK DAGınt.A BtRLİKLERlNlN 
1.."1T111AP GÜNLEid \ E YEULER1 

Bedretlln 
Çatma llescit 
Cnmllkeblr 
~ilnırl 

Yahya KAhya 

Küçük Piyale 
Kaptan Plyııl•ı 
Kadı l\l<'lhmet 

Uacı Husrev 

MalıaDesJ 

Şahkulu 

Evliya Çelebi 
Aamal.unescl t 
Tom t-Om 
Kulotln 
Flrouığa 

Kamer hatun • 
Kalyoncu kullufa 
llllse.Jiruığa 

Çukur 

:'\fahallt':rl "Parti nahiye binasında,, 1'.5.tu Pazar 
öğlo<len enci 

1\laha11t>ri "Kaptan Piyale Oca~da,, 1'I .()JM% 

oğıooen 80ltra 

l\fahııllCfJI "Hacı Hüsrev., Ocatwda 17.5.NZ Paara. 
öğleden sonra 4 

UEKER N. MD. 

lntuıabın yapılacalı -yer 

Beyoğlu Sil lnel ilk li.G.942 l'uar 
mektep 

Beyotlu Parti blna&ıncla .. .. 
On ikinci . llk mektep .. .. 
Katolik mektebinde 

" .. 
Hüscylnağa Parti oca- H " fmda 

--17.5.912 TARtllr.\"DE YAPD..AOAK l\IAllALLE BtRLbtLER.l 
~'TlHA.BI SAA'l' \."E l."EB.l.Nt GÖSTERİR <JEDVELDlR 

Mnhalhlf!J lntuıap yeri ~ti 

M~mtfyet mıılıallt'J51 Şişli halkevlnck JJ d( 
Şl~l .. "nen okul Jl ' C'llmhurlyet .. " .. " Jö 
il. Gazi 

" B.alkevlncle ]6 
Bozkurt 

" 49 pcu olml~ l1 
.Panı;-altı 

" Pıuıi;'altı llses.I 15 
Jrerlköy .. l'1 nat okul ır. 
Doa tepe .. 49 DCU oku} 1~ 
Paşa .. 1'7 ncl okul 11 
MecldlyeköyU .. 12 ncl okul 11 

" 
GALATA NAllt.YESt-DAÖİTMA Bnu.tKL'ERt l?-ı'T.IIIAP Gtn-"'t) 

SAAT VE MAllA.LLERt 

:WahalleeJ 

Kcmank 
Hacı Mimi 

Borekett.nde 

Arap <'Aml 

Yenl cami 
Ömer Avni 
Kılıçall 

Mücyyetzade 
Pllrtelllş 

Emekyeml.'Z 

tntnıap yeri 

l\lerkez ocağı binasında 1'7 pazar 10.11 
Karabaş M. Yazlık 1'7 " 10-11 
t.lyatro ycrl 
Yancı S. 2 net Karme 1'7 ,. ıo_ıı 

oku in 
~om meydanı semt 1'I ,. 10-11 
ocağı 

ıs nctl okul bhıa.smda l'7 .. 10.11 
Cihangir 87 Dt'I okul 17 " 10-11 
hl nasında 
F.rmenJ 111C81 bfnasmda 17 ,, 10-11 
Cihangir sı nct okul 17 " 10-11 
blnnsı 

ŞI hane 2 ııd Rarmo l7 ., 10.11 
okulunda 

~vaııı Güllü bu değişikliğ<> dırdım · Beyaz geceliğinin sırtı mrş olmakla mumaileyh Bahaet-
. ıyordu. Çünkü ondan her kan iclnde:Y<li. tin yukarıda yazılı müddet zar-

~· 8aklamıştnn, Babamın ölü- Deli gibiYdim, hizmetçi galiba fında davaya cevap vererek talı-

dığun 403 No.h bisikletimi ~ 
sene evvel kay'bettim. Mezkur ------------------------

·~~~ selbebini, cemiyetin iki- haykrrdı: · kikat için tayin kılınan 12. 6. 
eq.~~ın_ verdiği y~an h?lonü, _ Giillü . diye inledim. Canım 942 cuı;ıa pünü saat (15) de mah 

1ıfunız ?.ı~lerı ve nihayet kardeşim. .. _ lkemem.ız~e hazı.r b~lunması . yeya 

numaramı sildireceğimden bunun 
kıymeti kalmamıştır. (39866) 

IlEDI EG 

() ?lleslegımı. Gözleri kapanmıştı. Yuzu san kanunı b r vekıl. gondennesı lü
~~bamm bi.r ~': ka~si!le öl· sarıydı. Amma daha öl-?1emişti. z~~ tebliğ ycrınc geçmek ... üze-
t~ u, sefaletimızm hükllmetle Kesık ve hafif nefeslen çocuk re ılan olunur. (3987 ı ı 

Mıntaka liman reisliğinden al
mrn o1duğum 21. - 7517 numara
lı ateşçi cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan <' kisinin '~danl7.da sraı:.zı bir miras. ihtiıa- gö~sünü hareket ettiriyor~~· .. 

llıa. doğdugunu zanne_d~yordu Öldürticü bir kor~uyla GuUuve 
t let bu davanın hallı ıle tek- bakıyordum. Ya ölurse. cok sev: 
~ tervete kavuşmuştuk. diğirn bu lküclik vücut ya benı 
'. ttdesim çok. başka bir çocuk- ebedivven bırakm p-iderse, 
t'q e tıpkı sizın kızınıza benzi- o sırada gaUba Güllü kımıl -

"ti?J.dU. ~a nasıl benzeyiş. dadı. Gözlerini yavaşça nrala-
lr eord•ğım kutuda bir resmi dt, beni Jı:Ördü, giiliirnscdi. 

· .. na bah"lll, bana hnk vere- Sonra hafif bir sesle: 
~nız. - Sabah mı oluyor ağabey, 
a aılan 3 sene daha geçti. GUI dedi. Ne çok avdmhk var. . 

~Q,~ık 17 yaşındaydı. Galiba Gittikçe zavıflıyan C:O<'tık sesı-
~~uz da şimdi o yaşı sürü- le kesik ke~:k devam etti: 
~l . - Yine gideceksin değil mi'? 
erım çok büyümüştü, parti - Ama çabuk dön .•. 

a ~ydim, bana kafa tutma- Sustu. gözlerini de kapamıştı. 
~eltenen rakipleri birer b"rer - Güllü. Güllü oocufrum uyu-
il.fca:Urıı.yordum. Hele son mu- ma. gözlerini ar.. Dive bağırdım . 
~~ ıyetım parlaktı. Düşman - Yine eiilümsedi ve sadece: 
'4 bın en azılısı olan bir heri- - Günün aydın ol un ağabey. 
~ eın altın işini elinde almış dedi. 
~ de onu hlikiımetc ynkalat- Sonra kii(}lik başı koluma dliş
'tJil<lrın. Sevinç içindeydim. tii, gözlerinin tatlı yesili donuk

'il.tı:.ı~ kederim Güllüden ayn ol- l~tı \'C benim gi.i7.el Glillüm öl
Oıı r, dil .. son sözü kiiciik ömründe ba

Oat-u,. ııchirden 5 sant u1.akta. na her sabah tekrar ettiği (gü
Ot hır :yaz köyündeki köskUrn nUn aydın olsun) sözU olmufitu. 
Urtuvor~um Hizmet.elsi, nh- Onun ölümü üstünden 20 den 

'et' t~~rdr. Ben de arada yanına fazla sene geçti. Bildiğiniz gibi, 
l' ~ ı~. O>euk benim büyük şimdi hükiımetin, başına mükftfnt 
"'ttı 0 n: syon i ivle mesrrul oldu- adadığı bir haydudum. 

U. sanırdı. Ve hayat tasasız, Geçen akş~i soygunda kızı-

nızı gördüm. Güllüye çok benzi -
ror. Onun için gece yarısı ÇOCU· 
ğunuzu uyandırıp Gülliinün bana 
her zaman söylediği ve uğruna 
inandığı sözleri ona tekrarlattım 

Kızmız beni derecesiz mes'ut 
etti. inşallah o da mes'ut ol-
sun. 

hükmü yoktur. (39876) 

Rizen"n Portakal mn.hatlesin -
den Abdürrahim oğlu Ali Çı
nar 1333 

OSMANLI" BANKASI 
t LAN 

Gençlik \"e .,por Bayramı dol:ıylsllt• 
Osmnıılı B ınlmsının Galata merke:ıl. 

le Ycnlcaml ve neyottlıı ubelerl 19 
lnyıs 012 ah gilnll kopalı bulunı:~

<'Aktır. 

Kaymakam bey siz.elen bir ri
cam var .. ben Güllüye o gece bir 
hediye götürmiL.,qfüm, vermek kıs
met olmadı Onu 4<ı?.Jnız taksın 
Bundan be~ değil, temiz Gülli; 
memnun olacaktır. Hoşça kalın 
kaymakam bey. çocuğa selamlar. 

KARA YAZMALI" Futih Sulh ü~UncU Hukuk HAklm-
. Jlğlnden: 

Kaymakam sustu. Düşünceli 942/44 T. 
\:e mahzun b!r hali vardı. Bir- Haseki Hastah:ıneslndc 1.5.941 den 
den kadife kutuyu nçtı, Mahfaza- 041 Birinci ktuıun aylarında ölen FaL 
nın içinden incilerle işlenmiş ma .Mustnfa, Mustafa İbrahim, HUso
zarif bir gerdanhkçıktı. Baba yin Osman, Esma Musa, Adviye Ha.
yavaşça ayağa kalktı, karısı ha- san, Ayşe Mehmet, LQtflye Hüseyin, 
fif hıçkırrklarla ağlıyor.. biraz Sakine Mehmet, Dosplne Kortentlnln 
ürkek kızına yaklaştı. Ve titriyen motrUkı'l.t ve nakitleri Bankaya yatı_ 
ellerile gerdanlığı cocuğun boy- nlmı,, olduğundan alacak ve borçlu
nuna taktı. Küçük kızın yüzü yaş larınm bir ve varis lddiaınııda olanla-
içinde. nn da üç ny zarfında mahkememize 1 

Odadaki dört iyi in~an M.izel müracaatları; aksı tnkdlrde tereke· 
zarif bir gerdanlık çıktı. Baba nln Hnzlncyc dcvrolunncağı lldn olu-
ediyorlar. nur. (80884) 1 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mihrişah Vallde sultan vakfından Ha.sköyde Homlınrhane cami lmam

ıarma mc§ruta olan Haskoydc SllUUcc Mahmut ağa mahallcs1niıı Kara.. 
ağaç caddesinde eski 20 ve 22 kapr numaralı Jkt evin vakfı namm& teeclll 
Bt'yoğlu Vakıfinr müdllrlliğllncc istcnUen bu mahallin tapuda kaydı bulu
naınadığnıdan senetsiz tasarrufata kiyascn mahallinde S0.5.942 gtlnUne 
mUsadlt Cumartcsı günü saat 11,6 de mahalllndo ehli vukut marıt.etlle 

tahkikat ynpılacnğlndan bu gayri menkul üzerinde ayni ve diğer bir hak 
edenler varsa rcsmt t.nsan"Uf veslkalarile b!rllkdc muayyen günde mahal 
llnde bulunacak memurumuza veyahut dalın evvel Sultannhmctte tapu da 
!resinde Beyoğlu tapu sicil muhafızlığına mUracaaUan 111\n olunur. (5560 

":DEVL[T Dl:MİRYOUARI ve L~IMANLARI 
, İŞLE: T.ME: UMUM f DAA~Sİ iLANLARI 

Muhaııınıcn ı,edelı ll:!2v0) llra oınn 150'tı ı~ğ. Dana uerlsi ··vakela .. 
(27.6.1942) Çat"§amba gUnU saat (15,SO) onbeş buçukta Haydnrpapda 
Gar binası dahlllr.ckki konıısyon tarafından kapalı zarf usu111c satın alı. 
nacaktır. 

Bu l§e girmek istoyc.nlerin {618) lira (7:S) kuruoluk muvakkat temi. 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekll!lcrlnl muhtevi zarnarmı ayni 
gün saat (14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon Relallğlne vermeleri ltı· 
zımdır. 

B~ l§c ait ııartııamclcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5312) 

ist. Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
l - Hava birlikleri ihtiyacı için "10000., adet kar gö.zlllğtl pa.zarlıkla 

ı>at.ın alınacaktır. 

2 - Taliplerin numune, Fiat murakabe komisyonundan t.nsdlkll fiat 
tckllf mektuplan llo bu teklife göre hesaplanan kat'ı tmnıııatmı Bakırköy 
MalmlldUrlllğllnc yatırarak makbuzlan ile birlikte Yeni postam.ne karfı
sında BUyük Kmacıyan han ikinci kat 9/10 numarada Ha"n. aatmaıma llo. 
m~onunda 22.15.942 Cuma gt1nU saat ll de lbulunmaiarr (5551) 



• EN EYi FOT061JAFLAR 

VA KIT 
İstanbul üı;üncU icra memurlu-

ğundau: 

931/155 
Bir ahcağm teırrini tahsili zım

nmdıı. haczedilen Yedikulede Mira
hor llyasbey mahalles.iııfa ?.firahor 
caJd~.i.nde E'ski 104, 104 M. yeni 
118, 120 kapı No. lu albnda dük
k~r.1 c•!an tamamına 4220 lira kıy
met konan kal'g'lr evin 114 de 5 
n:ı:;:;esi. 

7emin !ınt : Sokaktan çift kanat-

16. 5 - 1942 

lı ahşap kapıdan zem.ini karasimon B D • N 1 G • R t • 11. 
<iöşE'li antreden mc?ıayrk idü ~:-!.- aş, ış, ez e, rı p, oma ızmo makla çıkıl.an korido:run zemını 
mermerdir. Meroiven altından ala.-

~:~k~~:ı~:a;~av~o~J!::; Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
oda Zemini ka.rasimon döşeli a!- 1 C A B 1 N D A G U N .. D.E 3 K A Ş E A L 1 N A 8 1 L J R j tınd~ Sarn!Ç kuyusu bulunan tez-
gah raf üstü kısmen kirmrzl çini 

tlôseli davlunbazh maltız ocaklıı :::::====~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~__, 
müÜak, odadan ve mutfaktan bah 
çeyt çıkılan ka.p.sı mev~uttur. ~ 
çede eri.k ağacı, a$llla fıdan halin
de bir i.ki meyvalı ağacı olup üç 
ct'nh::ısi adi moloz taşlı duvarlı, 
van tarafları kmmen yıılalmış olup 
;h5ar üç göz üstü saçla örtülü 

istanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaat ilan ları 

-Bütün "KODAK" Sabcılanndan 
Kodak Film isteyiniz. 

KOOAK (EGYPT) A.Ş. lstanbul 

ı - YUn iplikleri taratımr7.dan vf.rilmek Uzere -'27000., ila. 30000 meL 
re muhtelif Nnk şalinin imaline ait paza':'lık eluılltmesl 18.5.942 pazartesi 
gUnil saat 15 de Kasnnpaşada bulunan Deniz Levazım Satına!JDa komis. 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Beher metre şail ima.linin tahmin edilen bedeli 39 kuruş 50 san. 
tim, ille teminatı "888,75., lira olup şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezkOr komisyondan bedelsiz alınabılir. 

s - İsteklilerin 2490 sayıll kanunun lstedi~i vesikalarla birlikte adı 

geçen koıni:ıyona. mllracaıı.tları ill\.n olunur. (5519) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 

"1933 03" Hra olan bir m~vkidc 
yaptır;lacak elektrik tesisatımn 
pazarlık eksiltmesi 20. 5. 942 çar 
şamba günü saat 14 de Kasımpa
şada bulunan Deniz Levazım Sa
tmalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Kafi teminatı "289,95" li-

ru olup c;artnamesi her gı.iıı i§ sa
ati dahilinde mezkur komisyoı.
<lan bedelsiz alınabilir. 

:; - tsıeklilerin 2490 sayılı ka
nunun istediği vesikalarla bir
likte belli gün ve saatte adı ge · 
çen komisyona müracaatları ilan 
olunur. 1 G511) 

odunluk, kömürlük vardır. 
Ririnci kat: Zemm katıl.an alı

~ap merd·venle çıikılan bir kori
<lor üzerine biırinde yük dolabı o
lan üç odadır. Mozaik muslıu.k ve 
mermer ala.tUl'ika. helası ve arka 
ceph(?de döşeme ve korkuluğu ah
~<ı.p biır b3..lıkonu mevcuttur. 

İkinci ka.t: Ahşap merdivenle 
çıkılan bir sofa üzerine birinde 
yük ve dolaıbı okm üç odadrr, Zc
mi:n ve birimci katta ayda 1 O lira.
ya Vas:.J ve ikinci katta ayda 10 
Jirnya Da.zora ki."3.Crdır. Elektrik 
te-~isa.tı me"Vcut ön cerhede birinci 
.K.'3.ttan itiba:ren ortadıa. bir şahniş 
vardrr. CephC:Si tuğla derzlidir. Bi
na.run bed~n duvarları kargir, da
hil'i aksamı ahşapt.I:r. Tramvay cad. 
dec;indedir . 

Hududu : Tapu kaydı gibidir. 
Mesa.Iuısı: Umu:m sahası (124.00 

M.2) olup btındaın (60.00 M2) düık
kanı olan üç katlı kargir ev. Geri 
k:llan ar~ be.lli}edir. 

ı - !.şbu !"fl.)"timf'nkııılıün al'tt•r 
ma şartnamesi 20. 5. 42 tarı;bin... 
den itibaren ..... No. ile lstanıbul 
üçüncü icra da.i:re&n.in muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
lÇin a~ıktı:r. 118.nda yaz1lr olan~ar
dan fazla malfunat almak :istiyen
ler işbu şaırt.nameye ve 931/155 
dosya nu.ma.rasile memuriyetim.ize 
müracaat etmelidir. 

2 - Art.tJ:rmaya işt:.hıalt için 
yukaında yaz.ılı kıymetin ~. 7,5 nia 
betinde pay veya milli bir ba.nka
nm temin.a.t mektubu tevdi edile. 
ceıktir. (Madde 124) 

3 - tpote/k. sahi'b.i alacaklılar
la diğeor alfiluı.d.3.rlarm ve irtifak 
lıakkt sahlplerinin gayrimenkul ü
zer~de-Jci hakla.nru: hususile faiz ve 

1 

masrafa dair olan iddieJa.nnı işbu 
ilan t..ı.r.i:hinden .. :iı~ba:re~ 15. gün 

1 

i~in<le eıvrolkı mu~bitele:ııe. bırlik~ 
t.e memuriyetıl.mize bıldirmelerı 
icap eder. 

Aksi halde haklan tapu sicilli 
;le sabit olmadıkça satış bedelinin 
rıayla~masmdan hariç kalırlar. 

4 -- Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler arltrrma şart 
ııa--rneeinl dkum.uş ve Iüzumlu ma.. 
lümat almış ve buınları tamamen 
kabul etmiş acl ve WJbar ol'Unur
lar. 

5 - Gayrime!lk.ul tarihin~ 
10. 6 42 mü:sadif ç.aırşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
üıoüncü icra memurluğunda üç de
fa bağınldıktan sonra en çok ar. 

l 
tıra.na ihale e<liHr. Ancak al"tlrnıa 
bedeli muhamm~ kı~etin ~ 75 
ini bulma.z veya salış ısteyenm a.
lacağma rüc;haıu 9JG.n diğf'r ale-
ca1drfo.r l;a.lu.-ıup dıa. beJ\lli bunla
ım b: ı,o.yrimcnkul ile temin edif
rrıiı:; alac:ıJdıhrmm mecmuunda.n 
fa?.laya çıkarsa en çok arttrramn 
taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on gün d.:ı..ha temdrt edile
rek 22. 6. 42 tarihine müsadif pa-

11 znrt<'si günii saıt 14 doen 16 ya ka
dar İstanbul üç:üncü kra memur
! uğu odasmda. arttırma bedeli sa -
tış isteyenin ahcağrna rüçhanı 
m~cmuuncian failiya çtlmıa.k §ar
tile ve muhamnı.~n kıymetinin % 
75 ini bulmak ~ile en çok art. 
tII'Sna ihale ed;liT. 

f, - Gayri menıkul kendisine 
.ıJı'.!lle olunan kimse derhal veya 
verilen meh.!fi i';inde parayı ver

pılac:ıktır. Tahmin 1:edeli 9645 mez~e ihale kararı fesholunara.k 
lira ilk t:eminatı 723 lira 38 ku- kcndi:ıinden evvel en yüksek tek
ruştur. Taliplerin belli vaki.he lifte bulun:ı.n k.iımse a:rzel:.ıru'i oldu. 
komisyona gelme' eti, Nümuııe ve ğn bedelle almağa ra:ı:r olursa ona, 
şartnn..'llesi · .ornı.,yonda gö. ül ilr. razı o1m.'lz veya bu lunmv.~a he-

(743 - 5575) men 7 gun müddetle arttrrmaya 
• ilf. • r.ıkarılip en çok :ı.rttırona ihale e-

100X100 eb'adında beherine diFr. iki ihale arosmdaki fark ve 

Aşağıda miktarları yazılı etlerin pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 günU 
saat 16 da Bandırmada askeri sa.tmalma komisyonunda. yapııacaktzr. Ta_ 
\iplerin belli vakıttc komisyona g11lmelerl. 

Olnsl. 

Sığır eti. 
Koyun eti. 
Srğlr eti. 
Koyun eti. 
Sığ1r .ıti. 

Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 

Miktan 
Kilo 

90,000 
90,000 
20,000 
20,000 
55,000 
55,000 
25,000 
25,000 

Temlınatı 

IJra. 

8437,50 
9787,50 
1950 
2175 
5156,25 
5981,25 
2843,75 
2718,75 

(8185-15326, 
' 
"' 

I ••• 
A~atJda yazrh otıerin kapalı zarfla eksiltmeleri h!Zalarmda yazılı gün 

ve Eıaatlerde Adapazarmda a.skeı1 satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Talıplerin ke.nunı vesikalarile teklif mektuplarmı: ihale saatlerinden bil' 
saat. evvel komısyona vermeleri. Evsa! ve şartnameleri komisyonda gö
rülür. 

Mlktan Tutarı Teminatı '!hale gttn ve 
Ofıtsf. Kilo Llra Llra saati 
Koyun e~j 62,1500 86,250 5562,50 4/6/942 16,30 
Koyun ett. llVI "CIO 207,000 11.600 5 .. .. 16,30 
Ko3.-un eU: 62,500 86,250 15562,50 3 •• .. 16 
Sr~ eti. 20,0-00 17000 12715) 
Koyun eti. 20,000 27,000 2070) 5/6/942 11,SO 

(3174'-15582) 
• • • 

Aşağıda yazılı mevadın p~.1'lrlıkla eksiltnıeleri hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde Bakırköyünde askeri satınalm.a komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelme-
leri, - <3275-5583) 

Miktarı Teminatı İhale gün 
ve saati Cin si Ton Lira. ...._ 

Saman 100 675 '18.5.942 14: 
Saman 100 675 20.5.942 14 
Kuru fasulye 35 907 18.5.942 14 
Nohut 12 260 18)5.942 14.50 
Sade yağı 4 656 18.5.942 15 
Sabun 6 355 16 • • * 18,5.942 

42,102 lira 43 k.uruş keşif be
delli bir er pavyonu 1 ~palı zarf
la eksiltmeye konmuştur. tık te. 
minatı 3157 lira 70 kuruştur. İ
halesi 26, 5. 942 sah günü saat 
15 de Eskişehir Hava askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla -
caktn-. Keşif evrakı komisyonda 
görülür. Taliplerin kanuni vesL 
kalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (3196-5537) 

* * * 
Aşağıda ya.zı:lı mevadm pazar-

lıkla ek.siltmeleri 20. 5. 942 çar
!}.ı.mıba günü sa.at 1 O da Topkapı 
J\Ialtepesinde askeri satın alma 
lrnmfayonunda yapıle.caktrr. Ta
l.iplerin % 15 teminatlarile belli 
v'lıkitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi. Miktarı ton. 
Zeyt:n yağı 5 
Mercimek. 1 O 
Kuru ot. 40 
8runa.n. 40 
Kuru fasulye. 15 
Sığır eti 5 
Odun. 200 

(3231 - 5431) 
ı'lo~<:{. 

Beher partisi 25 tondan iki 
parti 50 ton sığır, keçi veya ko
yun eti ve 5000 kilo elme kuru
su ve 100 ton çimento, 90 kilo 
emülsiyon, 8 adet mala, 4 adet 
şakül, 3 adet ta§cı gönyesi. 8 dı
varcı çekici, 8 mırç, 4 taşçı ta
r~ gı, 3 tesviye ruhu, 2 yumak si
cim, 3 adet varil, 2 ders malası, 
2 enıülsiyon fırça, 6 tırmık, 10 
yaba, 30 balast çekici, 30 taşçı 
gözlüğü pa?..arlıkla satın alına
caktır. Taliplerin ltat'i teminatla
riyle 22. 5. 942 cuma günü saat 
10 da TopiJrnpı Maltepesinde as
keri sat·nalma komisyonunda bu
lunmaları. (3276. 5584) 

M"tit,...ahhit nam ve hesabına be
her kilosun.:ı. ta.hmin edilen fiyatı 
4!l0 kuru.5 olan 6000 kilo sarı va. 
Kete paza.rltkla satın almacaktrr. 
İhalesi 25. 5. 942 pazartesi günU 
saat 11 do Ankara.da M. M. V. 
satıu alma komisyonunda yapıla

C1lktır. Kati tem.in.atı 4050 li:radır. 
Şartnamesi 135 kuruşa komisyon
dan almır. Talipler.in belli ıvakitte 
le omisyona gelmeleri. 

(3228 - 5428) 

* * * 
Beher tonuna fabrikada teslim 28 

Lira 70 kuruş fia.t tahmin edilen 375 
ton süper çimento 18.5.942 pazartesi 
gllnü saat 11,30 da. paza.rlıkla satın 

alrnacaktır. Muhammen bedeli 10762 
lira 150 kuruştur. Şartnamesi her glln 
k?roisyonda görülebilir. İsteklilerin 

bıılll gün ve saatlerde Fmdrklıda sa... 
tmalma komisyonuna. gelmeleri. 

(3237-15448) 

*** 
Müteahhit nam hesabına 5.5. 

942 de ihalesi ilan olunan 121273 
kilo sığır etine talip çrkmadığm.. 
dan tekrar pazarlığa konmuşbr. 
Evsaf ve hususi şartlarile teslim 
mahalli komisyonda görlilüp öğ
renilebilir. Beher kilosunun mu• 
hamınen bedeli 95 kuruştur. lha. 
lesi 18.5.942 pazartesi günü sa. 
at 10 da yapılacaktır, taliple
rin kati leminatlarile Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komis • 
yona müracaatları. 

(3205-5370) 

*** 179,998 çubuk demiri ciheti as
keriyed0n verilmek üzere ba"ya
lık tel çclıti!ilecektir. Pa1..arlık.Ja 
ek~ltmesi 18. 5. 942 pazarlec.;i 
günü sa:ı.t 14 de Tophanede i.,,t_ 
Lv. :imirliği satın a·mn komısyeı

nunda yapılaca.ktır. Hepsinin tah
min bf'deli 61, 19!\ lira 32 kuruş 
ıik t mi•ıatı 4::!50 .iıadır. Şartım

mcı:ıi kcnıüıyo ıda ~orüliir. tstck
!il~r:n beli v::ık'ttc komi~;ona 

gelmeleı-i. (138 - 54l1f . ~ . 
sek:z lıra tahmin edılen l 5CO a- geçen günl<>r i<::n % 5 den iı<'.'~ap tanzifat ve t<>11aliye resminden 
dd tahta ızcrara müteahhit nam l o~un:ır.ak faiz ve diğer zararlar ay- mütevellit belf"cHyC' rüsumu ve 
ve he:;abına alınacakt r. Pazar- r-ca hiikme hacet kalmaksl7.ln me- mtiter:ık"m V':lik:f icarese almya ait 
!ıkla eksiltmesi 25. 5. 942 pazaı- mutlyetimW:e alıcıdan tahsil o u- ol:m:ıyıp a.."i:tm:ıa bedelinden ten-
lesi günü saat 15 de Tophor.ede ı.1·r. (1f.a.ctd-> 133) zil n 1ur.ur. 

Muhtelif elektrik malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 26. 5. 942 salı günü saat 15 
de Çanakkaledc askeri satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah 
min bedeli 30,911 lira, kat'i te
minatı 4637 lirad1r. Taliplerin 
belli vakitte komisyona ~elmele-
ri. (3173-5381) 

*** 
Dört parça beheri 14,500 ii

ralık S!ğır, koyun, keçi eti almu
caktır. Her kalemin teminatı 
2175 liradır. Taliplerin 23,5, 042 
cumartesi günü saat 11 de Ha
drmköy civarında Çilingir köyün
de askeri satınalma. komısyonun_ 

4500 ~iyim at nalı ve 6000 gi
ybn katır nalı müteahhit nam ve 
llEabına alınacaktır. Aç.it< ell
.;ttmeei 6. 6, 942 pazartesi giıinü 
'!tat 1-t de ~ L-r_ im.tr. 
ı·ği satmaJma lwxAsıonunda ya-

nunda yapılacaktır. İlk temi- 7 - Alrcı a't"ttrrma bedeli hari- t'-hu gay,.; mPnkul yukarıda gös 
natı 900 liradır. Ni.lmunesi ve c;nde ola.ral'ıe yalnız t:ı.pu fönı.ğ ter~len tarihte t~tanbul üçüncü ic
Lv. amirliği satmalma komisyo- harcım 20 scınelik vakrf taviz be- ı a memur'u~u odasında 'işbu ilcln
.şe.rtna.tnMi kornisyontia rr:örülür, I d<>li:n5.n :e ihale k:ı.ra.r pullarını ver ı da gösteri len arttırma şa.rıtname
tsteklikrm belli vakitte komisyo- meğe mecburdur. si cbiresir.de se.ı"hhcağı ilan oru-
na. gelmeleri (742-5574) 1 Mütemkiıın ~rgi[4er tenvir&t ~ nur. da bulunmaları, (325S-5505)_. 

Sirkeci anbarmm (50) bin tO• 
yem ve 19 bin ton erzak ta~ 
ve tahliye işi kapalı zarf usu~ııK 
münakasaya konmuştur. Hus 
şartlan komisyonda görillebil 
Thalesi 5 6. 942 cuma günU 
11 de yapılaca~ır. Muvak~a~t 
min.atı (2925) Iıradır, Talıplet 
ihale saatinden bir saat e • 
teklif mektuplarile Harbiyede '\ 
dek Su.bay okulunda komisyo~ 
müracaatları. (3270-551 

-** :f. 

Teklif edilen 50 kuruş fi)'S 
pahalt görülen 5 ton yo~rt ~ 
nitlen 18. 5. 942 pazartesı gW; 
saat 14 de pazarlıkla satın Jı 
nacaktır. Şartnamesi her ~~ 
komisyonda görülebilir. İste~ 
!erin belli gün ve saatte t~ 
edecekleri fiyata göre kat'i 
m:natlarile bi~"likte Fmdı}d_1~1 
satınalma lromısyonuna ge.IID"'

6 ri (3268-551 

. ··~ 
Beher adedine iki lira fi~ 

tahmin edilen 1500 adet ara.bJ 
poyrası 20. 5. 942 çarşamba f" 
nü saat 10 da pazarlıkla satın 
lmacaktır Nümune ve şarttı 
mesi her 

0

gün komisyonda . gö~ 
lebilir Muhammen bedelı 3 ~ 
lira oİup kat'! teminatı 450 JiJ 
dır. İsteklilerin belli gün ve . 
atte Fındıkhda satınalma koıt1 
yonuna gelme'Pri (5264-5511 

• * * 
Tahmin edilen bedeli 4790 ~ 

ra olan sahra pili yapmağa Dl 
sus 7 kalem makine 20. 
942 çarşamba günü saat 111 

da pazarlıkla satın alınacaktı! 
Muıhammen bedeli 718 lira. 
kuruştur. Şartnamesi her KÜ:n 
misyonda görülebilir. IstekJıle!l 
beUi gün ve saatte Fındıklıda . 
tnıalma komisyonuna gelmelerı1 (7271 - 5579 

~ * • 
Müteahhit nam ve hesabııı 

90 ton kuru fasulye almacakt 
Pazarlıkla eksiltmesi 20, 5. ~ 
çarşamba f?'ilnü saat 15 de tıııJ 
postahane karşrsında askeri • 
tınalma komisyonunda yapılaC~ 
tır Tahmin fiyatı 30 kuru~ kil 
te~natı 4050 liradır. Taliple' 
belli vakitte komisyona ~eırne 
leri. (3272-55g(l 

SATILIKEV 
'O'skUdarda Şeınslpa.şa eivaruıd 
Ruhl Mehmet paşa. malıallesinde 
çeşmei cedit sokağında dört odS.C 
be§ numaraıı hane satılıktır. 'l'~ 
llplerin Mirahorda kireççt Salt 
mUraca.a.tıarı. Elektrlk, ve kUY"' 
su vardır. Denize nazırdır. 

Fatih Sulh Uçüncü Hukuk WU•1 

liğlnden: 

942/48 T. 

Koca Mustafa.paşada 260 sayidS. 
turma.kta iken vefat eden Aga.vnW 
terekesine mahkememizce vaziyet 
dilini§ olduğundan alacak ve borç 
tarının bir ve varis iddiasında ol&P 
rm da Uç ay zarfında. mabkemell1 
müracaatları; aksi takdirde tereıı:e 
nln Hazineye Devrolunacağı ll~P 

lunur. (3988~ 

Fatih Uçüncll Sulh H ukuk HA"I 
llğlnden: 

942/4151 

Şekerci hanında 35 sayıda ottıf'I 
Hayriye akıl hastalığına. müptel& 
duğundan hacı·ile kızı Fatma.nm ~ı 
tayin edilmiş olduğu na.n olunur 

(S9S~41 

SAHİBİ : ASIM US 
Basıldığı yer : VAKİT MATRA~sf 

Umumi Neşriyatı idare edell 

Refik AJunet ~ 


