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Fiyat murakabe bü r o l arı Uzak Doğuda 
yeni hamleler 

• 

Bunların iaşe m üdürlük lerinden 
a'!.rı idare edilmelerinde bazı müş .. 
kullere rastlandı, büroların lliğv 
olun111aları muhtemel gört'ilüyor 

Cin kuvvetleri 
' 
Tayland'ı istila 
etmeğe başladılar 

Nakliyatın sürat ve lntizanıı için 
Ticaret, Münakalat, Naf ia, Gümrü 
ve inhisarlar Vek aletleri arasında 

iş lJ i r l i ğ i ıı a p ı l d ı 

lsingapurun 

işgalinden sonra 

Tokyoda büyUk 
şenlikler yapıldı t C>4MOeeoeee•eıeo1eM1•111 l 

: n~. Cörcil 

Yazan: Hüseyin Cahfd YALÇfN 
~ r taun siynısi lıavadis 
~ kıtlığı vnr. O derece- ı 

' c -o--

Daily Mail gazetesi 
israrla tteklif ediyor~ 

-<><>-----

Kabine 

a. Ankara, 18 tYeni Sabah) -
İaı-:e Müstef;arlığıl vilfı.yetlerdt"
k i fiynt mUrn.k:ıbc teskillcrile 
ia~c nıüdürlükl"'rinin ayrı ayrı 
idnre edilmelt'ri dolayısiyle ba.
~ı müşkilllcre tesadiif olundu
ğu görülmüştür. Alakadarın -
1111 kuvvetle tahmin ettiğine gö
re, vilayetlerdeki fiyat mUra -
kabc bürolruı lağvedilecektir . 

BIRMANYA'DA 

J a pon ordusu 
Bilin ırmağını 
geçti, 30 bin 

asker daha 
geldi 

·--~--- ~----ı 

FILiPINLERDE 

- '\; 

Ankmı, ıs CYt·nr Sabnh) - r- -
Ticnrct, Mchıakaliı.t, Nafıa, 1 : ... ~..ce•••••M•••N 
Gümri;ıt w: İtlbi.c;ııl'lar Vekalet- i Akd . 'd 
lf'ıi nrasındn iç.birliği ucticesı 
olarak noWiyt• işlcriıniz ve bil- l enız e 
hassa cenup limaıılarımızdaki ~ 
yükleme ,.e bo .. altma işlerimiz 1 ·ı· d · k ti · 
gittikçe d:ı.hn. nıuntaznm ve 1 ngı ı z enız UVV? erı 
sür'atli bır hale g tirilmcklir. faaliyet gösterdıler 
Bu inkiıt:ı.f son za.manlardn İs-
kenderun Hmanında ımühim mik • 
yasta artmı~1ır. Bir kaç n.y ev· M • h • İ 
vel lsker.derunda giinclc nn<'.a.k ı vere aı 
700 tonu bulan umum yiiklct· 
me işlen ·on gUnlf'rde 2000 to-
na varnustır. 1 

Halen hk nderun limnnındn, 
~n ·tıi m <>mleketlcrden gt•lcıı 
vnpurJriid:m bn.5altılnn eşyanın ı 
miktarı ayda. 10.000 tonu bul
makt~dır. Bu limanda. ynpılınnk 

Bir llr11vaziJ1· : 
ııa11dı, diğer bi-1 
rint~ de illi torpil 

isabet etti 

JAPON BAŞVEKİL iNiN 

HEYECANLI SÖZLERİ 

"Ordu nuız, bizi 
l11giliz - Anıerlhaıı 

tazyihi11den 
k11 rtardı,, 

de ki başka zamanlar
da. bahse bile pek lny•k görülmi
~cek vak'nlnra bUyük b:r yer 
~ynlmak kabil oluyor. Nerede 

Çörçllln idare
sinde baştan 

aşağı 
değişlirllnıelidlr 

.... Bunlar, ia§O müdürliikleri k nd 
ro:-u içinde yer alncnkJm·dır. Di
ğer tnraftnn iaşe müsteşarlığı 
nwrkez lcşkilatmııı da gımislc-
mesi için tetkiklere devam edil
mektedir. Tahmin edildiğine gö
l '<' bu nıUstcş:ırhk memleket 
ihli) n~lnnnn tam cevap vere -
cc::k bir fnaliyt•t pı ogmmı \'e 
yf'nidcn tanı.im e<lile>cek bir kad
ı·, , ;ıC' ça lışmalarına devam edr.· 

' -cektiı'. 

Mac Arthur 
hatlarına 
karşı umumi 
Japon taarru-

(Sonu t.ayfa 3 ıUtun 5 de) 

Düşman larım ız diz çö
künceye kadar mOtte· 

fiklerimizle beraber 
mücadeleye devam 

edeceğiz 
---00--

~e bir ltalynn sivri in ğı hir l Hı'ndı'stan nazırlıg .. ı .umen nmııru ziynre-t gitmiş 
dıye _gnz telerde telgraflaı go- I 
recegız. Ru tiirlii hrt\8di ... lere ---00---
ıı·a gelitK·eye kadar da K· :rn.c ağ, " Bu vazifeye cesur 
Y~ut Hın•atistnn b"lmem nesi- b 1 h · 
~ın )talyn ~.hntindl"l, Quis-1 r şa sıyet 
lıng ın Ahn.ınyaya gidC' ı't>k yer· 

1 
getirilmelidir 

lerc knpnnmruımdan bahsoiuım- 1 ... ,....,. 
Yhor. Führer ile Dur,· artık mt "-1 

Londı.1, l. (a.a.) -- Daily 
Mnil gaı ı•H·si, • kilnini~ nisbet-

Rusya'da 
---o---

Smolensk'in 
düşmek üzere ol
duğu bildiriliyor ur Brenııcr gcçidıntl :fırtın~-

1'\"• kruurgalfır ve ljim~klcw \'n<l
' ~ en

1 
mUıtıkatlannı yıtpmr... ol-

"'u aı·. • 
lc daha ncı bir Hsnnln. yaıdığı 1 

bir maı:aı c r:zcıı.mıt şöyıe de- Almanlar merkez· 
ın<'ktediı·: . S~ıı z:ınmnlnrın en bc'>Hı ba[llı 

sı~aıtı hadisesi İ5}) yol d vlct 
reisi. ~nko ıle Pol'tckiz cüm
~~1( ~!suıın Sevil ~hmıde görül' 

1 .Oldu. Bunu fih' er .m: 
z~~lerı kcndı lehi ıın<l" tc&ir t ! 1 .er .• Mütt.cfik k~~ na~ları da 
brnı 1 .maatı '00.sled.t r. fain hiç l 

ır nette~ l de ~ıkm;u ı. ı 

.Ame~adn h.ıric.i~ \: na2.1rJa- 1 
~~un Rıo dC> Janeiro da ya.p-

lan jçtim. ın da ""ı .. m( d·. su . . ı - ı ... • •• 
Şii'~ ·tı. Burada Arjantın ıle 
b ~nııı ltih,·er mifuru •. ltJndn ı 
ku 11 ~~duklat1 hakikatten ba:;-
~ g~.c ç:u paıı mithim bıı hôdi-ı 
ij(} 

0 . runıştır. :F'aknt bu hftdi
ıı' Ş~mali A:neıikn. Df•" ktfrı ı
~n bıı Milıvcr tan11 uzıındaıı c-n-
ol~ !ltmekt~ ne 1 h ;u haklı 1 
cen ugı,b.ınu go. ·t:nmı-th. Çiinkü 
· u 1 Am rıka 1· :ot•ihveı a-
J<ı.nl.,ıınm fa ıli ·eıJ,•ı ı·ıı d"'ha 
uıun · " < ı bıı mü ldd hı) . ) limul- • 
dnu~ ()lJm idi, h ·~kn dE-\ letl<'ı in 1 

"8iııgapuı- Ol't .Utmm n kal·bc- de taarruz ediyor 
dlimış bulunmw .. mın Birr.oanya, 
<.:..va ve .. umatrnnm mildafna
ını ) daha. ciic;lt li.4 i ·ini :i7.a:h 1 
't111ektc-dir. Gaz.ete Hindliie -
rin siyasi istdderinin mibnkiin 
o.l~tı~'ll ~ .dr.r ~a~uk ~'erine ge
tı11lmesm1 ~~ m.psıatorluğa 
tam itinıl'lt telkm .~("<!tok surette 
M. Cör ilin in. ~J .. ıt:nda ln
~iliz hliku•n tınin b.-.şt.ın aşağı 
dcğişthilm<"Jlini i!ltc:nektedir. 

H indista.n.ı ) M\İ bir d<• vlet rıa
ım r taj'İtl ı·trnck ,. hnı-p kaıbi-

nl·sı Üj <'Si s_ıfatiyfo ve J erinde 
t.ı::n salfıhlyM:lc t.edıf .. W.mak 
f;Urtiylc Hintii.r;tan. g~ıı l'ımek 
lfl.zımdu . Bu \'aZ>ft iC"n.. İngiliz 
w Hind itibarınclnn bir ~y drns 
bcttirnıiyecek lmbiUy<.c'tte olduk
·n kamıl ,.c yıne oldılli .a genç 

ve cCflur bir ~yt:tiı1 Heçllmo
si iı •.ıbro r .. , 

R•Jslar, yenıaen bir çok 
kalabalık kasabaları 

geri aldılar 
(A.A. kl roU nnd:ın 
nUL.'I ~ edilmiştir.] 

Dt•yli Heralcl gazctcısinin Stok 
h o ın muh:ıhirinc gön\ Smo
le! "k düşmt'k iizt•ıt:tliı. Bunun la 
ber~ber ı:5o\')'l'l kı · gitgide m·tnn l 
bir mukıw.:-mcUt> lmt·~ılaşıyor- 1 
lae. Ayni nıuhabir füıdy:ıdn dö
ğf~n 6 P olonya ti\meuinin ıJ im
di rs.ld Polonya hucludundıu1 an 
cıı k 50 mil mcı:;afed<' oldukhırını 
bil \u iyor . 

DUn gecl'ki Sovyet tebli&'inde 

1 
bildirildiğine göı·e Rus ku\•\•ct
Jeri t ·ıııns..--." şimal ve merke~ 
ke~i .ı l t'inde taan'Uz lınrekct . ı 

Sonu 11yfn 3 sütun 6 dı::) t.i~o t~rafa ge<'mi:- , e.kkrini 1 
b tcmın {_'Clebilirni Band ıı ------

zu başladı ._______ -----ı 

Amerikan uçan kale
ler filosu Banka önün 
de •Japon gemilerine 

hücum etti 
[A.A. telgıurtnımdnn 
hlil:1sıı c,li1Jınfı5fü.) 

Nevyoı·ktan verilen bir 
hobcre gör€', Hnngon tchli
ğini neşreden Amt'l'ikan mrl
yosıı Çin kuvvelleriııin •.rny-
1and'ı istila e ttiklerini bil
dirmckt€dir. Bilin nclıı'inden 
Birmanyamn c nubuna doğ-
1-.ı uzannn e<>plıede . iddetli 
ıfüıhaı'CbClPr cer yan etmek 
fodir. 
'l'okyoyn Birma.uyn ccph 8İn· 
den şu runlCımnt veriliyor: 
Düşma~n t:ıarmz ed n Ja

pon kuvvetleri Solveen ıı ınn
ğını geçmişler ve şimale doğ 
r u ilcıi hareketlerine dcvllm 
<>t m işlenHr. 

16 Şubatta J ayon kuvwt
leri Mulmeinin 100 kilomcl
re fjimalinde Bilin umağımı. 
uJ~nuşlnr ve d ii. nruuu kar
~ıhk taarruzlar11u11 şiddeti
nu rağmen bu ı rmnğl ge<:nıe
ğe muvaffak olmuşlardıt". 

Çunkingdcki Çin asker: 
Eözcüsü Japoıılat•ın Birmau

(Sonu sayfıı B süt un 2 de) __________________ ) 

Siman Afrika'da 
---o---

f ngilizler Bingazi 
ve Trablus u 
bombaladllar 

--..--ro---

!Mekili cenubunda 
ı ça .. pışmalar oldu 

- ··---

lngitizler 

L~:::ğe alınamıyan icaret gemisini 
batı rdı lar ...... 

[A.J\, tel ıaıl:ırıııd.ın 

lnUi'um cdilmi tir.] 

Tokyo, 1 (a.a.) - Singapu
run ~.ııptı f'(•nlikleıi dolayısiyle 
ynpıla.n mun.zzam bir topl nh 
esnasında. bir nutuk irad eden 
Tojo h ar hin d ·vamı Ye şaııkt 
Asynda ) eni bir ni7.amın k u -
rulmıısı için milletin biiyiik ga,y 
ret ler ı:ıarfotmt.~i mzım gcldib'1· 
n i kaydl'tmiştir : 

(SmıtL sayfa 3 siilwı 4 d ·>) 

İngiliz amiraJhk dniı •sinl' gö- R d 
re-, bazı İngiliz deııiz kafileleri a n İÇ ar Va p Uf U 
A kde-niri g~erkcn t:ıaı'l uıa ıığ-
ramışt ıı-. Almsnlann V\.r<likleri 
ralrnml:u· miibalitğalıdıı·. Bir 
harp gemi inde hafif haı:ınr ol- ı kaynadı 

İtalyanlar bir İ n giliz muştur. Yc<1e<tie alınmn ·ıfüı imj 
kiln olmıvan ski ticaret gemisi 

kruvazorü~ü batırdık la· tngirz cfoniz km'\·euc1 i ıarnrın. Geıninin süvarisi 
rın ı iddia ediyorlar <la.n batmıroıştıı-. Mılwcr tayy:-· h"" d • " t f ·ıat·ı 

[A.A. tclgr:ıförmdan ı c•lc:ı i ve hal)) gemileri çok gıy- a ıseyı a Si J & 
),.ı. . ~ilıı 1 tir.] 1 lter sarfc:tmi .... se ele .kafileler ' anlahyor 

İJ mz orta şark tebliğine y l'leı iııe gİL"nişlN"<lİl'. l4 şulMt 'ı ' 
göı., h. va kuvvetlel'ine mensup gecc.c;l Mihvcıdl~r knıvru ör ve Mühim nıikt.'lrdn kömlir yiikııı 

. t muhriz>lerdrm mlirckk<'J> rniıhim Jii ol:ır:ık Buı·crn7dan limnnı .. 
B\' t. ~·yar('lt·nnın nanıız uçuş- .,-
:ıarı himayc~..;hıdc hareket etlen kU\"\~l<·ri kafil ye tnnı nız ic>iıt m11.a g<'lmokte olon Bulgar l>nn· 
ıw~ j1 ,. -. : ı:\ , .

6
r }collar ' l".m i+n • göndeıı1ıisl<'rtlir. Bu kuvvetleı• ılır,111 350 1.oulıık Rndni<:ar , ~ 

ı :Mcltili hattjı~tn cenubunda geni. çok zaı aı·Jnra tıh.rıı1tılınııftır. punımııı .Bo!mZ dışında y . m• 
b k Mih\'eı dl erin iki krunızörilc bı.u ııu önünde bn UJg~ ını dii11 bir bölge"\!~ hıç il' m u ı.vcmete 

n;:~r~madan ıa.aliyet1e bulunnurn biı' ımıhri'bi •• e hmbtUcr ku)d dil ynzmı§lık. SamH tı~lıli İ.)l' ~c .. 
Jardıf'. Paı.aı1,·~i J!. cesi tngili~ (t.ooı.ı r.a)f.ıı 3 suhın :: de) nıisiylo v2k'a m.ıhsll'nt' • i !cıJ 
ı ay.) arel~n Uingaziyi şiddetle ____ _.ll:lil ____ ıım_ ı müt<'h:u:>bıslrır vap1ı1 un lnıı ta, 
bombardıman etmişlt•r, liman Ba'lfvekilimiz ııltna.o.;ıtı:ı iınLın oh ad ~ını 
bölgdeıinde vuku bulnn şiddd.- --oo-- g:Jı mü~lt>rdir. Gemini l ~ •• ıJ •' n 
li infilftJ\fa.r *hri baştan başt1. ve tn.yf~ J.u ı dlin ı~l:"d n t n· 
:ı~chnla.tmıı;.uı-. Limnnın şimali Refik Saydam Kızılhaç rn F,('lu imiı gdn 1 l 1 ı. 
~ı J·iP.ind•' lıuhuınn Terrelli kış· delegesini kabul etti Kendis·yı(' tıôrii.,ı n bh 
1 b .. J b ' k d J.tmoır.a ~ mınin 8ti . ı ı 

ınışt.r. Aynca '.l'rablus limanı Doktor Hefık &ı.ydam. dün öğ'- .. _ ı-::: .. kı v . ıı r. nm• 
ı '.<lk 1•. C.Cnubi Am' ı ·ka de' Jet- ı 1 
betı.iı~verilı 1): 1 mün .. c-I --- H_· AR p _D u R u Mu 1 
./\. <'ı !-111 K<' ınc elt: rdı C'emıbi 1 -----""' 
ga~~ııl.a ~nim.ı MihHı ı•ropa - - •11----
v . .ısı u;ın bıı fcı 1 yt•t '"..ı1 haı:;ı 

asınaa uyu ;. ır yangın çı • ~ Anknı. , 18 {n.a..) -- Başv kil 1 i:wh.ıtı , unı. tiı: 

n,-. f:imendifer hıtasyoııu da bJm leden "'\ ... ıel Y•,.,,llıa" .ır.J ı?'e"i L -c:ı C?d • • f ı.. l tt "' ' n!.41 " ''" .. . -.- tonlıık g"en mmk m du1 
at ımwı ~ırmş ?r. ~ - şu>~ a Doktor Ganud'ınt :... bul etmi ·- 1"1.··1 al ,1• K" Hu .. ~u 0d. ıı lı ll t 

tayy, ı'<!ler Sm~naık bölgesıı de . J ' ~··" 
J'C!.iduı fa ıı,ettc buhınınustur. J •=ıiitıiiırlİ. ___ u:m_mrı ___ r.ıı•• (Sonu a<ıyra 3 cv tu n 6 i •) 

ltalya."l orduları umumi ka.- ------- - • ~--·--·- -

R~u~a getır c •ktı 't= bur. aan t k e b k 
l~tl 3 

.
1 A.nı.-.ıikn J:i 1 ş · Dev- a 1 s llıa~ıı d~hilindl' tah ıkat yap- on as ın 

nıtun~t·ıkarıı dnıma ı.ol ... y \ c 

ı·arg"Rhmm tebliğinde de t;ıuıılar 1 M••••••~..,.·~~ \azılıılır: Mt>kilinh1 reııubu şaı·- , 
kif,indcki böl,_;C'de kesif uıı::;ur
ları arasm dn (!arpışınnlur olmu~ 

lleh ın °1 C:ıktı. Hıo de Ja- ------------
olı 0 

topJ .. ntı ı netı t:~ ndc hiç 
1 ı 

dı1
1

1
1•?. a Ar.) ntinin , ı; ş·linin k~~tler vuhu:ı j.;d<>bilir \ e bu 
lıııılaıı il lındız:elf'r hiikkınd, da. '11Mrı 

ınış ve' ~al' 1 suı tte anlAAıl- tnbii olarak ıl(>k ı.~ i RlYı "tzar. 
kauı gız.h. MihYer taalı) eunc ı-- ... ., 
dutı.ı saı fe~ilccek m ;sam in hu- IIiir de' ldlf'ı. g<·Jınet·, lııgll-

s;~ıı '~17.1ln1ifj bulunuyor. tere de d hıl ıx,Jıtlkn . ti.ısında 
dio'ıo:ı uda A:vrupacla rıh\ er oldukç.a bır ka) n ..... n göze 
l"etlc•ı ı •1;ıaı •.nın. da biiyi:k gn.y- çarpmaktı <lu. !ı'.tkat \w f:ıali
lckC'tleı~ı ndıl rmc küctHt ınem- Yt'l t~ı miim ·yı<' bfr J"'lıüka
gay.., i ue~ sker teda k cbne:k cılık m •Devral 11 olmalt an zi
dir AJ ug11ında sarf\•ı.Jilmektc- yade v .• t nm hayır w clılıncti 
Lu ;

11 
b. nıanyn için ba pazarlık- ıığnıncla en miıessu tı tt birleri 
ıı•nz sık t lı almak JUzt muın. ıdı .~h~ı·n ileri 

ntiu edilebil' 
11çu1 !. ol~cağı tah- gelmiş biı ga.) ır·t c-sc·ridır. Bu 

Yanın Hu ır. nkU Alman- itibar ile lngil;z gazetele rimfon 
:ilcı lcnıek r ~epheaini y.uınak ve birinin lıir ''azısı l )t•k dikkate 
leı·c nll htJ!.11 yaı'C_!ıınıcı kuvvet- J " 1 tnı ·p ectı ""'li oldugu "'Öriililı'Se değcrliiiir. Bn gr.zete ı:r,iltere-
!iYaç ile ~~~~nıii~afut da. bu ih- de arbk ne ınuhatru>-'lkaı, ne li
IDrlaSJnın'· ~n~ıp surette n- beral, ne işçi partiı inden bahse
,_.. !\ zaruı·ıdi ı dilemi,·ccegı'ni, s'Simcli lngı'ltere-
J\ll .ilk dı vletı . r. şte §imdi J 

?'etleri f nzl e~1n bütün maha- de yalnız bir parti bul ınduğunu, 
füı. inhis.u- ~bır fiyat kopnrma- bunun dn !ııgiltcrı,. paı tisi oldu-

linrp vaz· er gibidir. ğunu söylüyordu. 
girrni6lir ki1~':t\ öyle bir f!Cklc Vatan aı:ıkını ve mes'uliyet 
~ ~ ri ve roıı 1~ 0nıntıarın his - hissini kaJblerindc taşıyan si-
1kı;tci pland er~, şu dakiko. için, yasct adamları için Lundan 
l>e.- hata d .!l. k.alınışbr demek başka bir ihtimal meYcut ola
du, bitti Rgıldır. lttitaldar ol- maz. 1şt•1 bu hfo.!;iyatı besleyen 
Z.'\ı hklur· ~~l> so~ırası için pa- lngiltcrede parti entrikaları 
lıe.ııijz rn ~ nıUuıkereler ise yüztinden cle.ğişildıklcre intizar 
H~ua.r e1.~vsımsiz addedilecek etmek büyük bir hata.. olur. 
31tınesi110 d~?h·. Çünkü, harbin Göriini16C nrı.zc'U'all Mr. Clıur-
~r ve btıgUıı ~ Çak zaman var- chill'in me\1kii J>ek sağlamdır. 

\ııye farzları111 t rarlaşncak tes
ltayiinin tco· ı~ Ynı ın harp \•e- Şahsı hnklandaki itimad hiç 
Ptk nıUınkUn"aı~yle değiş.meıeıi sarsılnirunışbr. Yalnız pek inat-

Mıh, . ur. çı davranmasınd An ve bazı ar-
l' ('tl€~1 debıetı rindG dahili si- kadnşlannı feda etınek iateme
l'oktuı·. çu '~<:~eğo imkan mesinden ~~yet ediliyor. Bu t ~inin tnliın~ku .<liktntörlük re- şikiyetlerln vnhamct kesbet-

ı dah r YYJz \' flanndan miycceğinc ve ildsi nrası bir nn-
h, y L 1 P lıtı h " t · )nl:m'la "Olunun bulunncagmw a vcrın k J • ına nı- ~·· J 
~ i · t ·. n nolarda emniyet etmek doğru olur. 

1 ı:: '1 ntriknlar, re • Jlüseyin Oalıid 'll.ALÇINı • 

(Sorıu uıyfa S gütı;n 3 de) 
~~~..,..,..~..,..,...~-=-~~~~~ 

Blze Öl' le geliyor ki Ana Armada ile birleşen M. Eden 
bu Alman f ilosu, her halde ya.kın veya uzak Ağır cezadaki muhakemenin 25 

su larda mevcudiyet ini isbat edecektir •1• lngi lte re Hancıye nazır ı şubatta başl1ıyacağı haber "\1eruıyor 
~ Yazan: Emekli Gene.raf Kemal Koçer ı- T evfik R fştü Aras ı -~ 

şerefine bır zi yafet verdi M a ·sta ı1an c ı ·k a la"'t net· rt· ı k B 1 :mn ı .ıyük haıııtC'l hatc dnlun ana filonun ı-ıiiı·t-kli LoMU'2, 18 (a.a.) - Hnı·ieiy~ •I ac rr Hu Bil m mu 1 !l 1 1 eca 
1 · ı. kahı 1 eclilcıı bir m~~- bit• harpte biganı• kahRın<tıı ıı do 11117.m M. J<~n. yakında Tünki- .--------' --------------

w ..... d.) hasını . kurtıılıklı tcdhil' ğaıı akiheti, uzun ur.udıya inco- ye)<: <lönb ı,:k olan Tfü·kiyc bii· A k h b · · · t 1 f 1 b"ld' · ı 1 
almh1>111v.. nw. ılan w~rmeden lcmiı;,;lerdi, mu\'ııffaki~ette son yiik t"kiE:ı Te\'fik Rüstli Aras n ara mu ıa ı r ımız e e ona l ırıyor 
~aı;.kınlığn uğ'nı lı.ıuk. onun na- t'l'in rn ~ilalıuı dn mfüı ~ir oldu- ~· ı:fine hir hğlo yruıwği vcr-
zar \"(' ~tcşindE'ıı ı:;ıvıı;ıma ktH'. ğuncı inanırlard ı . O scl.x:p1c, bir n istir. Bu z~vafPtte hazıı· bu- ·* Refet Ülge.ıı Hı-- Zı:_ki Ülgen hakkındtt!<i dava dosjl.flsı , 
İngiı Jzleı in Gdibolu yarım ada· gtin, bu ı.:ok kıymetli silfthlardaa lunanlru Lı~ında Lord Bca - ashyc. m,ıhkunesınd<'n ngır ceza rnahkc-rnceine '""Öııdcrilmi:-- 1 
sınJan ı;ekili. lt·ıine, Almnnlur ,fa ınli=--tağııi lmlnmnzlardı. Bir nrinook He !ngilteı·('nin eı:ıki tfr. 1" • 

baskın derniş l crdir. Almanlar. km·aan gemisinin Okyunuslnr- Honıı~ bü_ ü.k l'lçisi Sir Pen·y AlJığımız muliımrıtn göre Refet Ülgc..ılin muh. kemesi· 
AvNpa scferlerind ~ok ycrdeı da uyandırdığı dehşeti hı>sap e- lAı~ in ba~a ntl.Zln Mr Sincla- ne 25 şuhat çarşamba günü saat 9.30 da Ankarn Ağır Cc-
ba~kım mchaı·ctıc tatbik ettiler. debılirlerdi. Hele şu sı rada bu ir, d:ıhlli.} e nazırı M. Morri oıı, zn. mahkemesinde ba.~lnnacaktır. 
Giıit harekatı, tnm bir baskın ı hatıl scfinl'lerinc ihtiyac kafi 1 harbiye mfuıtN·an Grjgg, hari- T ürk k iremidi nizamnamesi 
mahiyetini hai?.di. J aponlar idi: ciyc müs•<'fiaTJannclan Su.rgeut 

1 
Peral Harbour Amerikan do- j (Sonu sıyfa 2 &ütun 7 de.) 1 de \ aıdl. 1 * l.ktısad Yekfileti, Türk kiremitleri hıtkkındn. yeni bir 
na11masına baskın yaptı lar. niza.ımıame hazırlamL5tır. \Kiremitlerin şekli ebadı sikleti 

Baskın, ustaca ynpılmak Hnr-j nasıl yal?~!1Cağı \'e ne gibi teknik vnsıflru'l haiz ol~ası Ja~ 
tile, mu\nffakiyetlcr vadeder 1 SAVAŞ =ı 1 zım gcldif,'l hakkında etraflı lıükümleri ihtivıı. eden bu nizam-
nıuharcbe te.~cbbüsicrindc bas • . name 6 ay sonra yüriirlüğe girecektir. 
kın usulüne miirncant etmek, c· _Macarlar la anlaşmaya varıldı 
sas kaidedir. Ancak, bumda 
sevk ve idarenin kudreti, kıta- B Ü y Ü k E d e b i R o m a n ~ Tiirk - Macar 941 tarihli ticaret anlnamasına bağlı 
nın kabiliyeti r olün ifasmda ö- demıı· ve çelik mamfıllcri mukabili verilecek ~elik, demir ve 
nemli funillerdendir. bakıılar ha.kkuıda Hariciye Vekfiletimizle Macar elçiliği aras-

.Almanlannı Atlas Okyanustm Yazan: <"viren: sındo. notalar teati edilerek bir anlaşmaya. v. nlrnLr;tır. 
da vazifeler almak Uzere üslerin KLOD FAR ER il HAMI SAFA Bu anlaşmalara göre, evsafı Sümerbank ile alakadar ih-
den ayrılmış olan, Cncisenau nıcatçı :~!acar firmaları arasında. tayin olunacak 25.000 ton 
&:Jlarlıorst zırhlılarile Preııs IR İT çelik mamiıliıtı, M:acari'itandnn yurdumuza. sokulacak ve bu-
E B JAPON 7.AB İYLE BİR İNGİLİZ 7AB1Tt ARA JN- na mukabil 15 ton blok çelik, 20 bin ton dökiim demir \'e 

ugc:n lu-.ıvazörii, Bismark lıU.- DAHİ MÜCADELE E ntu, J APON HARP GEM1S1N:Ol~ 250 ton bakır Mecaristannı llıra~ edilecektir. 
d~csinden sonra, iç dcni2e geçe- HAKlKI HAYATTAN ALll\"'l iŞ SON l>ERBCE MERAlilA..ı lk • V k'I" A 
ııuyerck Brest müstahkem li·t 11 tısat e ı ı nkarada 
ınanında. intizar vaziyetine gir- t 
ınişlcrdi. ~ d l * Bir kaç gündenberi lstanbulda teL'ltlkleıde bulunan lk-

Almanlar, Clilronun tnkibin • '' tı at Vekili Sım Day bugiin o:.ı"hrimizc dönmU tür . 
~ Jiurtularak uzun bir igf..im· llll~.,_ ...... _.~'-'dlllııRıllllllllıra~arsır6~~~!1fJi--~C: ~~Mte~' 

-



r • 

=::==:·SPOR=;== 

ı SUBJ\'l' 1942 

ru . 
(Ba~tn.rafı 1 inci yf. 

A) İlkbaharda. Atlas Ok 
nusun .L meydan mulıarebel 
öl~üsil de~'iştirilmelidir, 

---a:ımo/ Yazan: A. C. Saracoğlu J--=-=--=a 
Muharrir, ba yazısında Japonlar..rı tayyare bombalarını 

~-~~~~~ .... -~~~-~-
Malıkeme, Hüseginin eniştesini Jıen

d isini nıüdaf aa maksadile 
öldiirıdüğünü nazarı itibara aldı 

ırkek ı · se eri 
aras.ıındak· fut 

maçları 

B) Britanya adalannd::ı.lti yı 
ğınaklar, Avrupa topraklanm 
k!lrsı çıkarma harel etlerine · 

ol k 'n verebilir, 

Pazar •• •• 
iğcr hariplcrce meçhul, yeni bir infıUık maddesile mi 

doldurduklannı, yoksa Alman deniz in~atının bUinmiyen 
bir tarz f!e sırn mı olcluğrznrı tetkik ve izah ediyor: 

g nu 
• 

eı-a ı e 
utlanac ---~ 

C) Şinul denizinde gösterlt 
tcşebbUsleri de İngiliz deniz Jm1 

Erkek liseleri arasında tertip vctlerini ruıa yurt sulnnnda taı 
edilen voleybol müsa.bakalanna ciz eder. Büyük lınr:pte b5.le Brl 
dün Beyoğlu Halkevi jimnastik tanya kıyılan Alman donanma.o 
salonunda devam edildi. Neti- lan ateşlerilc kamçılanmıstı. 

Önümüzdeki Pazar günü hk d v} d cede: Pertevniyal, Ticareti D) Narvik<len tspanya..sınır-

B üyük Britaııyıı. Başvekili f:ak olnmndıklar:ı baldo Japon- Hnllmvlerinin 10 uncu yıldönU - azn D ma e e e ag a J 7,15 - 1. 15, Taksim - Y"ticeül- la.rııın kadar uza.nan kıyıları~ 
M"ıster Çörçil (Brcst) ların yukarıda ismi geçen iki mıidür. Bu münasebetle bütün küyü ll,15 - 15.12, 15,11, Boğaz f'.mniyetinde dinamik bil" kuvvl)' 

lir." anından ana vatan sularına Alıron gemisin n htt halde yurdumuzdnki ve buarada. §eh- Eeriköyde enişteSi HüsnUyü \.ıçaklayarak öldüren 11\ise- içi _ L~ 15,4 _ l5,l2, lstunbul tin tesiri büyUktür, 
61 Lll1Illya muvaffak olan Al- daha kuvvetli iki İngiliz \•&hid riın.izrleki Halkcvlerindc büyük yin Pnn '1ltı dünkü duruşması neticesinde beraat etmiştir. lisesi - Darüşşafakayı 15,7 • E) Baltık vaziyeti de onan· 

h rbl·nı· tek .ı..: ı hfi · l · ı-~ı ..... - · undan 9 ay evvel, liüsevinin annesiyle kay.nan.ası bv- 1513 k tl d' m~ n harp gemilerinin ne yo!da ·u.r ııa.va cumıy e mer~-un yapı ~\.U. crasım .,.._ , mağlup etmişlerdir. manın ·uvvc en ırilme .. ine lil-
6ta".'m!Ya muvaffak olduklarını batırmıya. muvaffak olmaları programlraı, p::ı.rti genel sekre- ga. ederek danhnışla.rdır. zum gösterebilir, 
1n .. J z ırniılet rnknierinc nnlat- Japonların bu son hnrnte <le .terliği tarafından karnrlaştırı - Hüseyin, arafa.nnı bulmak 22. Şubat pazar gQnü F) Devn.mlı ha\•a. d."lroo!erl 
tı. dığer muhnrirfarce ınechuı lan e aslar dahilinde her viıa.. için bir gün sonra annesini al- Yunanı·stana yapııac?.ık ıig maçıarı hu ı:rcmiler dt> tamire ıu.ıwn goır 

lngiliz Başvekili hem lrendi- Y(»ıi bir infiUilc moddc:;i 1.:ııJlan- yctte, \ilayctin hususiyetleri mış ve kaynanasınn. götürmek Fcıwrbahçe StJdu 1.eT"'1'ilird·. Rn ihtiyacı Ah11. rı 
Sın. · hem 0• men up "l lu;;.,, , •• a1aMndan mı inbias cdry· or? ııaz1XJ fübara alınarak hazırla- uzc·· re yol'!. ı:ıkmı~. ~··r. S t~n:..hl"'rı ,...;! t1 k 1 d n • e "' l .,... "" ·ı~ d aat D.30 ffaiic - Doifu. Ifa- ''f-" .... ., .. -n e arl";U ar ı. 

·ııct· · - ·· t'· ·· 1 nac:ıktır. özrcndwimize göre ·u·0ı-ı~ · t · ı:ı·· ·· t gaı· zm · v , ı 11 n sıyası ruş unu ve o - y 0 Aimm mucY.asi mi? ~ M-·- ı UJ. enııı e;;ı u~nuye ras • kem: Necdet, Hayı i, !:)ı dık. 11,30 «) Brestde daha bir :z:ıma11 
pmlu.:,'Unu npaçık meydana ko- Hn.l&evlcri..nin yıldünümünrle gelmiştir. ..lcseleyi anlatmış ve da Eyüp _ Kurtuluş. Ha.kem: k~lıs telüfisi güç rahneler 
yan 00-rak bir suratıatla dedi yoksa bu keramet Ja- ~a!u~~~;r~:den 22 okuma bu yiizdcn aralraında münaka --oo- Sait, Nej,ıt. Huşcn. 13.30 da çıblıir.di. 
ki: pon hava bombalarının A 'U'-"- 1 şa çıkmıştır. Eıtesi hrün, Hüs-{ O 1 lst. Spor - Süleymruıiye. Hakem Bu nıülfı.hı.za!ardan lıangid· 

" Bu g·-:n·' 'er "Brest lı"ma yrıcu }~ .tYPCe i .ı:uı.ın.ev e- niı "'rk" · ·.ı Bomont"ı Cl.\"'c nn- um upınar. vapuru 1\/C f.f' l' ı H ı· 5 30 - ..... w ,, - evsafında değil de Alman de- b~ ..._ "' ~ .. ·.ıuzn ı.er, ı azı , a ıt. 1 , da ııin dal1a kuvv('Ui olduğunu :m· 
nın<lan b'rçıkıs hareketi Yatmbi- ııiz inşliyeciliğinin hnva Jıücum ~/=~~~=~~Jo h~~;~ d~ki .Mustıı~_mın ı:aınesine git: Cumartesi günü gidiyor Vefa - .Altıntug. Hakem 1)azi, manla öı?reneceeğiz. Fakat, Al· 
liderdi. Bu itionrla lngiltcl'e <le- hrını tesirsiz b•rakacak yeni bır· ırus.· ''e . Huseymın gelmesini Yunanistana yardmı madde- Necdet, Eşref. man sevk ve idar.,,.,ı"nu· 1, ı"lk b •. 

• ı.. 1 b ·ı · lıkları viU yet Parti ımer k ... .tin- b~ı.ıemıstir · """ 
ıtıız ma.mm an u gemı erm keşifle bnlunınalarındnn mı ıt;.:U 'ıi. • 

1
• leri fl'Ötiirecek olan Dumlupınar Şer<·f stadı: h:ırı bcldemeden. bu k,.,•vv:-t.E 

t h · cdilın · t · ı · de t.eşkil olunan bir komite ta- Hus yı l·ah e ege r gelmez b -1.: '"' ~ a np csı veya amır en - n~ 'et ediyor? gu son ıihtimali rabndan yapılnıalrtadır. - "' 11 
" v Y .. •! h vapuru hamulesinden mühim Saat 9,30 .uitiklal - Demir· ba~ vuraca~nda tcreddü edile-

nin önüne geçilmesi ümidiyle de göz önünde bulundurmak ~ bıçugını . çc:kere~ uz~rme . u .- bir kısmını almıştır. Bu defa spor. H. Reşat, Riza, Hayati. mczdi. Bundan ötürti, ruıuı ı 
tayyarek-r taral'ından mütema- lfızını gelir, zira 1914 Cihan cum <::t1!1ıştır .. Huseyın enıştcsı- Yunanistana fasulye nohut, 11,30 Beşiktaş - Ta1csinı Ha - <;ıli, neye mal olnrsa olsun, ana 
diyen taarruza uğratılmaların - Ha~biııde yapıl:ın "Skajcmk,, akİ.u. a f a.tı l~edsanabalye - ile 1n'ru!_:!lrnşBuv~1_e- patates, balık \'e incirden.maa- kem: Adnaıı, Nihat, Zeki. 13.30 U.·sc dönmek emıini aldı ve mii· 
da ısrar ettiler. Bu usul: (hy~- dcınz .hıı.ıbinde Alm8ll gemile- ın en :.çag~ a 1~'1"ır._ . ?wı~ 1 da 200 sandık yumurta gört1c- drı }'cnerbahçe - Beykoz. Hnkt:ım rait bir g-ece ve havada Frnnsıı 
ni tayyarelerle mütccnadı u- ri anernıilere, torpidolara ve arifelerin e ya· SOlı~. H~~yın .eıuştesını !.endi rileccktir. Aynca bu parliue ı•·uridun, Baha, .M:üeyyet, 15.30 lirt·:.ııundan ayrıldı. 
cumlarn,, on nydan fnzla de- maymlara mukavemet balamın- bıçagıyle ıkı yemıderı yaralamış Yunanfatanda yakın nkrabalnrı da G. Saray - Beyoglu. Hakem: 
vam edildi ve bu müddet zarfm- dan İngiliz geınilel'ine nLr;b t- pılan d ğişikii fer tır. . .. v _

1 
bulunan ,·atanda,-ılarıınızdan a- Sami, Mustafa, Btilent. Donanmanın l\fanş yulwıo 

da gemiler bir cok defalar le hayret eclileeck bir dayanık • ----00- .. H .. ':1-r;;nu kaldu ti. ı{.,'l ~ey?.g u lınan 700 ve Bele<.liycnin r,föı- ----------~--- ter_t)lı .;~n~~~rsehebi şudur: 
tm:fıalikak surctta i.!a'betlcrc mcı hlık göstcrmiı;ılerdi. Mesela ~~kur ~~ast~hanesındo olmuş.~ derdiği 1000 koli de vardır. inhisarlar ld:Jaresinin 
rnz 7wldı7ar ve tamir işleri çok "Scidlitz,, muharebe lrn.ıvazö- Vati alaı~adarlara bir t~r .. Hys,.,yın yakalanmak !>ı- Dıınılupınar cumartesi giinü Bı Kuvvetli uçak filOl::ırac 
güqlcstirildi. Atıtı.n bolilbalar rü pek çok isabetler olup delik tamim gönderdi nn~ı aıpr _ ~eza roahkemcsme saat 18 de limanımızdan Pireye Bursa i ... çilerine de sıcak ru~.asının korunması mümküıt 
(4000) den nz değıldir. Bomba. deşik olduğu ve gemiye 3000 sc,·.·edıl~ıı.,t~t'. Dunk~. ~lu~ miitcvoccihen hareket edecek yemek veriliyor 
tayyareleri tarofındaıı bu gemi- ton~an fazla su hücum ediJJ tele Kömür darlığı dolayısiyle ba- ması ııeticesınde kcn~ını mu- hamulcsini bos..o:ı.lt1Jktan sonra İnhisarlar Umum MüdUr.lü- Cj Denizaltılar, hücwnbotla.11 
lere yapılan hücum harel:etlc- · b .ı- • 1 zı el ua ve karan kil vasıtaları <ln.f~a etmek maksadıyle Hüs- d h 1 d t d:. ekt" ile v~ mümısip uerlerde mayıı· 

h ne:nm aş ta!'!'..ı.l tnmamıv e su- ta . . .. .. 1,., .. -··-· nl .ıd - dan er a av e e ec - ır. g~u Bursa tu-tw·· 1 bakın·ı ve 1· ·ı~- .,, rinin snyısı (329) tur. Bu a-
1 

· .J 1 rilclermde, ıcimüı· tasuı ı ufu - nuyu o ;ıuroıt.,1' n nı .ı.ı ıgın _. ___ - lede, sis perdesine bürünerek 
reı....etl,,...'11'n neticesı"nde İı""liz ya gömüldü~ü lıaldc tornistanla t . +~ , ,.ı .... d. 1 t ber atine karar V"rilmistir. Hü- rnc C\inde calışan i··çilere mecca .. ı. ~- "b" vanı· J!erı· g,.. .. ; gı"derck ., "a uss·· u·· _ nu emıu eu:tıei\'. nıı:ı.ıu;a ıy e a,.. B ak . ~, ~. - 8C·ynısP.feıxlc en nivet elde edı.!e-
ı.. tl , J ., ...... cı.u ~=1 "'.. ı dı B tad"lA · her t · 'alınca eyannameslz matbaa nen sıc ogıe y~mcgı vermege ~ ua'\~ uvve eli mens

3 
upıarın - 11~ clönmeğe nıuvaffok olmuştu. UU"-4h lk yıtpıiu atlr : u ı atın, se hı~- aaJ fül._rartını 

1 
. .. başlarm~tır. Urr.t m Müdürlük bılir. Kara bataryaları .ateş-

dan (24:7) kiı i ile (4 ) tıayy re Keza g" ... e bir s bık A, ın a 
11 

~ ın ı~ an rınde 'ı ihti dCl- ma . .n.cme. e sevmç en ıungur kag" ıdı bulundu 1 , f ~erine de güvenilebilir, 
~ ı , . k "-ül" t . - . h ·· ;;ı ..,.., )U.lU~usta a.aliyetine d"vam ct-.ka \·bedilmiştir .. , muharebe kruvazörü 0_ ııa ~" au c medı~ı gorlılmüş - uugıır no.amL'J ... r. 0 .. 0 _ tt Ok 1 b kte -·ı -· ·ıı D) Manşda müda!ınle ed"'cck 

Mister Çörçil bu izahattan lan bizim "y a v u z ,, u- tiir. Dıı ,;aziyett nlfılrnd r ııaıı Gclat da 1' ecatı Y cadde un .lX."ya.z! a · çu fi" aşı rue Ye og e yemegı verı ni • lıı(!iliz d niz kuvvetleri lcesif ,,-o 
sorun Alınan gemilerinin Brest'i lllllZ ·r ııumar-ıı Cilı"n 0 _r _ Vali ve Bcledive Rc:si Doktor sinde 239 nwn.cırau dükkfı.nda cdaddesin1~e .ıkı numaçrada k:ın- yenlıdiğcr fabrikalara da bu ha- tc~bit eclilDlistir. · 

d · ·· ·· j cı..ı .. lLl4:l. L .. .r 1" d · d · h ı 1 ı M h 1. bo uraeı ıa.çı ve arşıltapıcla. yn tc!O"eb')üı:;ün teşmili husu-
terkedip bir Alınan enız :ussu- bi.ııde beô mayn yarusı aldığı ve t..w.J \.' ar un ıılukadarlara c -.acı ı' ya!ıt\11 c met ı , - Sepetçi hanında 9 numarada d . b E) Kuvvetli lınva filolaunıtı 
ne sığınr.ıış olınal. nnın 1nı,,'i- ı o ~amanlar menılckolimizde bu bir tamim göndermiştir. Vali bu ğnralt öldürcıl V hh.i dmuııma- oturan Alberin mühim miktar- ~~ ~l~t>~n~t~~dı;:Liışınal!tra de tl\.lrruzlarile karşıln.şacağı del'· 
liz deniz h:ikhniycti bakımın-! büyiik gemiyi istiap edebilecek tamimle yapılan tadılil.tın bil- ~ı esna.'ünda b::ı.zı dP.lilik nL~ - da kağıt ve kaput t:czi snkln • Pl1 c:tli!mi~ ve bir mareşal id:l'f'c· 
an daha faydn.lı olduğunu d~ Haf yer'Ji veya yüzer bir havuz bu- hası:;a !fi santlefindeki ihliyaca rnctleıi göst~ımiştir. Bunun Ü· dıkları emniyet tcı:ıkilfıtınca lın- ~iıı-:le üstün h va kuvvetleri hi· 
~ ediyor. flrtinuıJki üç Alınan ıumnadığınc'lan .tch.nc tamir tckaoül edecek mahiyette olma- ?R.rine yqnluıı mun.yeııesi neti· ber alınmış, yapılaıı ani araştır- U .... .. .. mayeye nıemur edilmiştir. '1311 
kruvazörünün (Brest) ten çı- edilip yaralar lilyıkıyle kapatı- .:;mı L<;ternişt.ir. Bu itibarla baf}ta cesinde aklıııda hif( bir kusur mn neticesinde 113 kilo heyaıı- m mı - ec Jl;\illl fiıtı'f'tle ve şimılıye kadnr yapı· 
kıp b;r Alınan limanına sığın - 1 d ~ h Jd ,,., · ·ta Şirketi Hayriye olmak üzeıe na -0ı~ıadığı nl:u:ılını.;ıtır. Vehbi! . tb , A• d 7 topi~-iıı§I in denemelere de dyanılnrn~ 
mı"· oln1 : .... ı lıadd;•atınd~ ln- ama ıgı a c ı.a\•uz,, mu · - kil t l t · 1 d · t · t ·~ı.:.ı-h k ·.~·1 · namesız mn. an ı>agı 1 ile ~'ı. 

., - u. ~ l ckeııin imzalandığı • nne kadar vası a nı·ı cu·ııe uı ı e yem- e crar Cvtlu, an»yt: ~ev ........ ı ınış top kaput bezi ve dört çnval donanma uıi.idaf a nteşlcri'li~ 
giliz dcm.k kuvvetlerinin ekmek A1cı.kniz Bo~azınd:ı. v l{arn- den bazı tadilat yapılması bek· t:r . niş.ısta buluıunu!}tur. Suçlular, !stanbul umumi nıcclisi dün havadan teksui, teşebbfüıe kuV· 
!erine yağ sürmiiş ve onlann denizdeki ağır ve yıprabcı va- lenmoktedir. --------- Jı." klarında. tutulan bi . z.ıbltla toplanarak ruznamesinde ınov- l'Ct , rmiştir. 
::-~~!· ~ıı'1~~~·~a1!1i~~ · rlfesine <ieva.m ile Çarlık RtL<;- nün bfr.ındc dcn~:c a~tlabilıp ;.' Cerrahpa<.:a adliyeye teslim edilınişl.crdir. ~~~~~~-ri "~~;~~1~ra~,.._ bgilizlcr, baskıııcılal" dntıs 
• • "l<'"ba""' d kl bl_k,,... . yasının l{aradenizde'k.i bütün na vata.u uslcııne dünmeg~ mu- ~ "' 1

' l·o .<.dn i":en, hareketi sezmiı:· '1çın ş vur u arı a u a vazı- d ., .ı. U . 1 b 11 lana~ k eııciımenkrdcki cvrnlon 1 f 1. t h h fif d if 
fel .. k l •} ,..4. , b enız •n.UVVe cnne yanız aşı- vaffaJı:: o1ab.lme1'-Jı kO}"JCa ka· h t • d 0 Ve mang&ı ·· k el · t 1 k .er, 8!-~a :"Va Ve R en nru o .ı) n.şı.ınmş r .... ....,, muza ·er eı 1nı mam aynen 

ı3iz burada bu ta fuerinde ruıb:l~!~ı Hk~~'Jtlb ki~tabdey~ ecl ··ı bili ızah denıtiir. Muhnk.KaJc ki as a nesın e .. .. o ve s ıbat ayı toplantıların!l nilıa.. bıvv(.tlerilc Önlemek i:>tC'mifllc~ 
d ak d -u· B . ..k J:> ·u ıwu~ı. u..ı u u ıkı gcını- İugilız tayyarelerinin attıkları "' i1l ge O t , ti dir. Büyük deniz kuvvctlcnnı 

urac cg ız. :>uyu .. n m- nin muasırları olan 1ngıT bomb ı ~ w l d ld --oo-- So ·• t .. "! t · · ~c vere~ r. lıav,ı tchlikcsiııi de hiçe sat.•arıı1' 
ya BnşvekHiııın ıleriye sürmüş h~ıebe 1,r .. 

1 
. "K~ı m1y- _: uı-u1t urup a o m~ltı.1uş I n gurı Cl\ıe şe ırımızde gö- ----:> 11 «;---- J ıı 

ld v 'rt.ru . doğr ı .. ti. uvazor erı ra ıçe dev.illerdı ,.c bunların tnlmp lmv Baktriyoloii iaboratuvan riikıı maden ve kolc kömürü her ·iba<inM<l, hu cür'eti l:ırran 
~ ugu n "' .w ~~n lru 

1 ~ :Mcı i", "lndefntigablc", "lnvin- vct ve kudretlerini u ı.va hucum- <laı lığını tamamen (inlemek i<;in d .. • ıstı-ı l<"mcleıindciti sebepleri t.ııl 
~ubveyat . ~gı;~"llll bulan n ki cible,, top nteşiv}c berhava -ol-ı larıııa ~ı--1 .. r ol ı" A; tan 06h;r- düll açıldı . b t dl. l ı t ye e ye ı mi.voruz. Vak' l, 650 mil gibi lı 
ıçın ~ Ifnıl lC'ınue uııına l , 1n ·ı"! 1 Al d . ~ cu... .. ....... • """'.. D" b l 9 ~o da ıcn eu.cn e J!f er a wnıış ır. '"1. b" l l lı dıw "'"' t '!' "nLllıl d . . . ı cınuş ar l'e !l,'1 ız er, nıan \}· len da.nıa ·d J.l:l hntıu ııak • un sa ı ı aat .o Bıı ı.ırada Zonguldak könıUr ta.yi ler yıı" r nıcr ıa c n n gına e-.c 
·~e ~ırt 17iı. a.;rı ' t • k ~~mJ1 niz irışaiycciliğinde faikiy(·tini ve J tan • Cerrahpa a hnst ı hnncsinde ye- ha vz!l.sından k{imür getiı·mek ü- re, yıldı ı ım lıızilc cereyan etuıı.; 
. ar~ lk~b~ına ~ ~- 0 

1 H\ c Alman muharebe knıvazorleri- Ş~
1

fı°~lde şu ıhtinınl! rden bi-I ni inşa olunan Baktıiyoloji la- ıcre tahsis edilen \'llpuı lıır bav- Niğde ağır ceza reisliğine La- de;:;iidir. En yilksAk karar ,., 
ıcn er 0 

lI'. Fn~ ~c: b ıeıe nin rurh l'C JnnhfuY.iyEt 1
·.•' rı.ın rini kabul etmek lüzı.n.du : bor{ltuvarının nı;ıhş merasimi zadaıı sür'atle könıtir yükle _ yiıı olmıan altıncı asliye ~za ınfüınndeye de vaziyet iml:fıı 

?'a~~ncı. b~ gazclecı ıç n una dan kendileriııinklııe i~tun l· ı ı -Ya J rıprmhr lngıliz de- yaı •lrnı..<":tır. Met ,ısim de Vali mekte ve ge1en kömürleı· de sür hilkiıni B . .Arii ~ •m'ın ycı ine lınvrlıyabiltrdi .. 
mı.; n ~ 0raJ1r.dah · ad t , dukl.ı.rıcu Jcendilerine has doğ· rıiz kuvvetleorhıc " muva.ffakı - ve B lediyc Rc:ısi Doktor Lntfi atıe bm~a!tılmaktadır. İtpartn ağlr ceza rcLlE·rind ... n !'"im ti, muvaffakiyctsfah:>-ir 
·{;~L. '~ J a zıy - ... e.t- ıu sözlülükle tcsUnı etmişlerfü. yetti hücı mtımnı '.\ ıparlarkı-n at Ku·dnr, doktor Adn n, Cerrah- Dün Adana YDpuri~ le şehl'imi B. Kenan Ataengin tayin edil _ ı he ap' n rmrulm:ıkta. mua11 ı 

ııı - J.ır mc 0.'l:. y.a.pacagız vel B · t k d ("'~) tıkl bo bal ·, ·r · - b" paı;,:ı hasta~une ; """doktoru mi.<.ıtir. 1 ıeı· c·ı~· ... ın ctmel~~~dı"r. t~ y:;",;' 
mis~c.ı Çörçil'in verdiği rakam h"' u vaz ye(4000.wşısın a u.:.;:; !11'.ı 1 m • f..ır ı>ı ınmı~en Aır h 'J b · 1 -mu hır l/ b ~ zc 1100 ton kömür gelmŞ:ir. Üsküdar müddeiumumisi mu - ""' .~ "" UhN ı · 
1 <l k b 0 ihan llCUl1l.c.'l ve ) den faiJa nevı ço < anı everaıılı ınfilii.k azır u un ~ · n ora: ... u- Birkaç güne kad r da ı.clkcııci l.ıillıliycnl"riıı ha.disı>Jeı·i hz; •

1
. 

hru·ab"nd:ıyan~m 1u s n t.e <:: bombaya hedef olma arına m<T maddelerlvlc doldur lmu lnr· ·vtı.r derhal me:ıaısine başlamış- \•apuru havzaya kömür almak .. ,.i ' 1 ' • '"1 ~. ,,.,. .•: T'• • 1 tan tcnkid ctı::ncsl de re,·a lcg1 
ar ı e apon arın yyaı e wş ıh . ...-.) · (Gı b dı w - tır ö avinlcrinden B. Orhan liaınami aı·r. Bun•·ınln bernb·er, Allll"'• e-

b mbalarıru '-'ep.veni Ve dig-t:r men. \ un o:.,., :ve . rnyze- ı · r , , ' üzere hareket cdccclttir. ~reıı ! ... lı 1 "k" · · h" • - c.... ...,. 
"' \ t hr ed J l 2 'Y uh t B t d kışı sı.aıı u 1 ·ırıcı as ıye cez:ı a· n'" .;,· "'nı· 111,,.·lıı·z b""''"l da tesiiP mu ripleroo henüz ıedıul ntl.\' ın . . ıp. 1 memış oma- - u • ~es _ • ı P Mart ayı ekmek karne- diğimizc gJre şehrimize on gü- kin · ı· -· t · ~~·t. "' • = ""' u.Q<.U 

l"rmı :vanı b~ uısa tarzına b.:>l"'t' on aydan fazla bır muddet 329 ııe 11."c"!ar -,500 ton kaa·.;r ko"'mu··1• 
1 muavın !glne ayııı "t:Ulu.. ct•:i ... ktedir. ,. 

biı infü5.k maddesiyle mi ('lJldur .. ·:ıl ~ • -· " lerı·nı·n dağıtılmasına .. . " . J ' dıı ~hrım, yoks3 Alman -ckniz hı olup oinıruitkları hatıra hava hu9ınnuna hedet. >lan _Al- gı:lecek bu s!lretl~ şehrin kö- j Okyu• 'lSta ef.saneler yaz.mil 
in atının gene yep)ellİ ve gene ~cl.n~ckıtedu ·. . !11lln ıuuııru· - _kru~awı leıınin baş' anı yor mür ihtiyacı tamamen öııle.uıni§ g. Hzce - Tü ·kç e ıçir... Graf Speelcrin, Bitmarl>

11 

d'(.er ın hnripler .... e bllinmı} en• Vakıa bu ıkı Alman malıare- ınsaları~da ve. ~&ıverte _ye ~ı .. a Mnrt ıwı e!mıPk k trnelcı inin olacah.1.ır. Resim li ti• t 01 eff1t z. l u 1 rın ır.leriııdeıı ~osacak gemi~ 
bir inşa tarz \e sırımı mı de be kruvazörü "Brest,, de iken 1:.ahfuzıye~l.er~d~ he!luz butun w I I. ı. u·· ." u·· k } u~ g n t ıni ealıit r)! cngız? ,.\ rupa ·1 geçlımiş bulundu.klannı tetkik 1 tnyy"J..r" hücumları neticesinde 1 dunyıı.ca bilınuııyr-n bır keramet cum1rtcsi günüııdeıı itibaren l\l:ın'l-,'ll côııılirii de geldi u ,, " k1yılanııda teo.is edilen W 
cdec~iz. b:ıtmı:ımnk için lruru havuzda r vnrc1ır. halka dağı~lmasına b~!!l.n:ı.ı - Dün §Chıimizc civar mıntu· Bursa lisl'si İııgi1iı,ce öğıct-1 kim maıızume1Ninin fl!'Jurııc' 

• • A • yatbkltırı ve bu itibarla batırıl-1 3 - Yahut da t~ k hnv lıü- caktır. füunc dağıt.uru 3 gün kalardan 3 nıotör m ngal Kö- meni Bay Gülbahar tarnfınd mi ğı <ttccıleri hesleyen filolal· rı~ 
Yeni lnr ınfihik m ddeSJ ml? mrıln.ı ııı:ı maddet n iınkll.n bu- cumunıla batım fııgiliz valıid iç.L"lde tama:..,-ılamıcaktıı·. Mart mürü gclmistir. Bunlavdau bir bilyiik fetlııkarlıklarla neı:ı.redi- ~1·ız11 hnı' ır? Her hal~ sıı 

,ı -~ - ., b' 1 k - 1 h ı · li 1 .ı. 1 ayı içın· de .knrn ·iııi kay,be - ı...~mı u-!'ıi)rta-... ve dı·;cr bir :.. A d '=ı b" ' b" l , .•.• ütün dünvnca bilindig!'i. ~unmcu.llf:,'l ua ır ara ı soy en- arp erı c saç evua atdau - Aı:o ~.. -;u ~ len bu kıymetli liı<rat kitabının nııtt .t ı C ır.ıeı:ıcn ı.. r 1" 
J d" · 1 b" -& t k ı.· l'I. • ea- ,..1 .r denlere ver ilecck knrnel<>r hu- kısmı uu Kasımmu:1ayıt (Y'u··ıı~e- l ı 1 ulnrd 1 ...... cı 

gıibi Jaı:>oıılarm harbe ı ısc c e ır taru.ıtan e -un ua- ınş<ı ı:.mı!Jı'"Iun . · ıd b ... • '"" l'> ..... ü~üncli cildi de fot&;ar etti. (C) o, vı< mı veya uzat::.; .. . 
va hücumu neticesinde (35.000) Bu .~on ihtimal ruızan J.ıkkate susi bir ~ckı e :ıstıntnuştır. ı·ilmiştir · harfiyle başh:an bütliıı !ngi- c·ud·yetini isbau <;alı 1 

mii;:fa.lıalelcr.ini müteakip Japon tonluk yepyeni bir saffı hnrp alınmıyac k <i rec-ede akla ı.ıy- Toprak mahsulleri ofisi Mümtaz Rek Ankaraya lizce kelimeleri, nasıl talilfuz ~· .1ı:;ı.triti:r. "e Ameril< n 4~ 1 
uçnklun bir hava hi.icuınu neti- zırhlısiyle (32.000) tonluk bir gun ,gclnıcfüğındflı ya yukat"ı- -0dilıueleri de lftzım gelecc•'?i _ '!llcı mı Okyanuslarda da cıv 
c .giııd lnı,rilizlcrin yepyeni ve! muhanme kr:uvazörl.i bu-kcç da daki iki ihtim ldı>n birini kıiliul .n1rtdürü şehr"mizde gidiyor ni tasrih suretiyle ihliv<> eden tel1.iıılcr almak külfetine 1' 
henii~ bır yaşında bulunan <35> kilm içinde ~rnynay1p gideıkcıı etmek veyahut d ı clenız ruütehas Bir müddetteııbeıi .Aııkarada Şehrimiz bölge iaşe müdürü bu cildi de lisan mernklılnmıal fandıracal tır. 
tı:n tonluk "Prince of Wnies.~, (4000) h ı-,.. h .. 1 ind kıl - buluııaıı To1>rak Mnlmulle.ri O- Mümtaz Rck a.JAkadar makanı- l 1 t ·s· ffı h rp zırhlısı ile "H.epuı~e,, 1 ava .,Mm asma ve uç sısıanrnn ıç en cı. ınusı muş- t ınrc te ve elıemmiyctlc fa'si· ---
muh:.ı.ı ehe kmvazöı Unü batır _ yüzden fazla lıava hücumuna he kili bu kör dü~riuniı ç02.ın gc ça- fısi Müdürü Şakir Turanlı bu larla b.tzı temaslarda bulunmak ye ederiz. 'l'eclarik için Bur'Sıı (" _____ _.. ____ ,_,. 
ınıy muvnffak oldular. ".Brincel .def teşkil etmiş (26000) tonluk lışnıaluruıı rıca ctmeı< btr zaru- sa'bahki ekspre le. '"htimizc ge- üzere bu akşnmki ekspresle kiitüphaneleriyle bizzat rnüelli~ 
of,\ ales,, henüz yeni tezgtıhtanf ihi mulınrebc kıı.rvaz"lrünün gü· ret olur . lerek vazifc:;iıı 1• başlo.n.nştır. .A.nkaraya gidecektir. fe müracaat <:dilroelidir. .l 

ineı"k lıfamete girmiş, binaenn- ~~:5!!!~==~~::!:!~~==:!::!'!~5~~~~::=;~::?:::!:~::!~~~!!!':~!!!!!!!!~~~~~~~~~~!::2!!=~~!:!:!~=.!~~~]I VVVVVVV"ABO.f"..N' ~E BEDELi 
leylı güvcı tesi son tecrü~- -
leıin v ·r-liM"İ ~eni ihtiralarla miil w Velit bin ?dus'ap, hemen HY<L- ~~~--.1~~1.d":lııA~~~.-.wım.-..--.ıı11ııs"-.-..ı._..,,.~..,~ıAıııcıt.~~._.,.'!".ıtıAıP..,,.._~~~ rmdan bile gecirmiyorlıırclı. J TUrklye Ecn~ 
ken1mci s11rctte muhafaza a'ib-' ga kalktı: I C~ciılnrı!1 dediklc;i doğru çı.k ~K;" .. 2700 t<tt ı 
ll l ulmm ·, zıı·h Jmşağı yani 1 - Dem~k geldiler hu? . TEFRiKA s YAZAN: J mı&1;ı. Şelım:le, hakıkatı"'n, bır ?&O 1450 • 1 
b r .• rınıu mahfuziyeti temini - Geldılc.r su~tnnı!'°! .G:lır !lo: 84 M. ZEKı t.one B~~ ~il .. eıiı::efti kuhna-ı 400 : 800 ,, 
eu 1 ıtlj yeni lıir gemi idi. te,, ~~lm7~ tebşır cttıklerme gore l<.ORG UNAL J nlıştı. Hatta yuruyemıyecek Jca- , A\'LI K uo 00 
Japo.n 1 yyarelcri bu gemı ile• ıyı bır çare bulmuşlar. -\ dar sakat olanlar bile snğlnm-ı " :!"" 
rn mı k <lar mulıfuz olmamakla! - Eğer beni bu dertten kur "lllıı~~~--...~s.-..~•"ı..ıl Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ~·~~._.~ lar1n srtlannda davete icnbet T A K V i M 
ben :>er, ne de olsa bd- kaç de- tarapilirlerse.}hya ederim onla- •-------------·--------' ttmiı;?erdi. !Firavunun kendikd 
fa o..:ılı tamir gônmti5, belki de rı Hamana! ~oyle de hemen hu· nnı Şaban yın<b erk JrJcrinden erkeklerinin şehir dır· ndn:ki sa- §1.ııda sür'atle büyük bir snmy ~e hi.ç bir~?ak, .hic bir in tiyaz GON SC AY Z 
güvcrt~ i'.Jrlıı kalıııla~hn1mış zurunıa gel inler. . r,ymnab., bu suretle onlıı.rın yük • rava dn\'·etli olduhlnrını ilan et- kuıu1ması için ilgili kiınsclere •ıeımıyecegıne ınnnanlnr da~ıi.ı 1 
bir muharebe kru\·azü~ünü bir Hiunan, dışarı çıktı. Bıraz fü kalmalarına mii.ni olnınhsınız. sinler. YüzüniizU gömıek ve ae- emir '\erdi. sı:-f onun yüriinü yakından gör- 135 
lıücum .nctıc "nde batırmıya sonra yanında cadılar olduğu Firavun. kaşlarını tarak slnizi i "tmek için can o.tan Be- * mek icin .saraya. koşmu.j}nrdı. Şubtlt 
rnuv.ıf.fa.k olduhu·. halde tekrar içeri girdi. birnz diişiindü: nt İsrail erkekleri bu daveti du· Saray kw·ulmuştu. Mısır so· Firavun, memnundu. Sat-ayın Sefer ŞU Af 

1904 yılınd..ı.ki .Rus - Japon C'.adılar, daha kapıdan girer -- Tatbiki zor olnukla bera· yunca hemen Qmşup gelirler. kakları, telliılların yııygnralnrı önlinc.leki büyük meydana top!a 9 6 
har} ısıra ·ı da Japonlar "Şi- girmez: her oldukça iyi bir çar . Pı::ki. Geldikleri Z<mnn .kendilcıinc il· ıle çınlıyordu. Beni tSrail eı· - nan Berü İsrail erkeklerine oy-1 1 __ .;J; __ ., 1942 
moı:a,, de. il rı ve bu ismi taşı- - Bulduk sult nım, bulduk! §İmdi anlat ıbakayım: Beni ts- tifut edersiniz, vaitlerdc bulu • kekleri, Firavunun lütfuna nınz myneağı oyunu diişündükçe ha-
yan bir Japon inimi tnrnfmdau !)jye yere kapnnfular. Fira - rall kadınlarını erkeklerinden nw-sunuz. Onları güneş bnta • har olacaklarını umarı.ık şehir bum sığmıyordu. Onları tamı 

IC' ı:edilıniş ola.n .ani fo,·eranlı bir :\'Un, meraktan çatlayacak hnle nasıl ayıra.biliriz: cağı zamana kudar avutursu- ili§ındaki saraya akın ediyorlar· bir ny n.ilelerinden ayrı httınak 
b .. rut kullanmak suretiyle Çar- gelmişti. Heyecanlı bir sesle \'esaretle konuşnbilen cadı nuz. Nihayet o gece saray<ia dı. Bu müthiş akın ancak birlmç cidden eğlenceli bir işti. Bu su-
lık donanmasını peıi~ etmiı.:ı- bağırdı: r.nl:ıtnıağa başladı: misafir kalmalarını söyliycrek uaat devam etti. Birkaç saat retle hem müstakbel dür.mum 
le. ve uu donanmaya mensup - :Şimdi secde etmenin sırası - Şaban ayımıı girmesine da- içeri sokarsınız; Şaban ayı sona sonra, Mısırda bir tek Beni 1s- .-~ :ım'nın ana rahmine düşme _ 
de · cileıin gi;7Jcıini yıldnnns- :mı be adam! r? Ne buldunuz? ha bayii vakit vaı-. Bu mllddet erinceye kadar hiç birisini dışa- raıl erkeği knlımı.ıştı. sine :mani olacak, ihcm de bu a· 
lat dı. .Acaba 1u ilız ta,yyareleri .çhbuk söyleyin! dt.t zarfında şehir dı~ında. bir rı cıkarmazsınız. Beni İsrail Sarayın önü, bir mahşer mnn 
(Z. 9) dcl'n hi" ·um ettikleri Cadılar, secdeden kn.lkblar. saray kurdurnuı.k kabildir. Bin- kadİnları, bu mıretle, Şaban ayı za.resı a.rzediyordu. Firavunwı kılsız kullnrı ile bol bol alay e. 
( •ı 00) den fazla. bomba attikla· l!'iravunun kar ısına dizildikr. 1en.e insanın .çalışması ile bu iGinde er ekleri ile buluşup g(). 'kendilerine ne söyleyeceğini, ne <lecek, belki içlerinden bazılan
J ı, (247) tayyaıeci ve (43) tay- l"ıerinden birisi: saray kısa ?.amanda kurulabilir. l'll§ ezl r ve kat'iyen ~Uklü lcr bağışlıyacağ1.m sabırsızlıkla na işkence yaptıracakb. Çünkü 
) ı e kaybettikleri hn'de niha - - Devletli sultanımız, de.il. Saray kurulduktan sonra tnh· kaL'naZlar. bcitliyen Be .i tr-rail erkekleri, Firavun, işkence edilen bir za-
~ • blhcri (26.000) tonluk bi- Bulduğumuz ç::ı.re biraz tuhaf - tınızı oraya naklettirirsiniz. Şa- Ve it bin Mus'np, bu çn.reyi fena birtuzn · ürülcı'ek tam :vallının feryadını clinlcmeden 
.:ı m h r · krU\ azörü olan tır., I'ıakat pek tesirli olacaktır. ban ayı girm den bir gün evvel çok beğendi. Cadıları takdir ve bir ay e.ilcL ı , çoluk ve c;o- nJd1ğı zevki hiç bir §eyden ala -
4

', :ırnh rst,, \c Gnayzcnav,, va- - Nedir bu çare? her tarafa telrlar <;ıkartırsı· taltif etti. Hep ine beşer kese cuklaıından • vrı ynşrumığa nu.ı.zdı. 
lu.l lıarpl rini tahıibe rnuvnf • - 'Biitün Bent tsrnil kac1ınla· m~ Bunlar, biltiln Beni İsrail altın bağııeladı. Sonra, şehir dı- m .-"! :i •!derini akılla· (ArkRsı var) 

PERŞEMBE 
Qtlnae ~le lklndl j 

f ,()4 6,41 9.38 Et•111 

6.52 12.28 15.25 w,j1-
Alo;oam Yat11 lmrak 

12.00 1.31 11.25 ı;zınl 
17.47 .,19.11 5.12 ~ 

O 1 K K A T -_,.._, I 
Gnetemlze cöndcrilen Y~ 

neşredilsin edfüncslıı iade ı;ı 
r.ln7 ve ziyıu:ıdan mes'uliyet 
bul «illmex. 



E o 
Hin 

ladras n denizde 1 
bir t arru a 

y 

ugraması muhte• 
mel g .. riil .. yor 
Madras, 18 (a.n..) _ udras 

iıukum ti, Sınga.punın d sme
sinde.n sonrn. Madraınn d ız -
den bir taaıTU uC:'TlllilaSl teh-
lık · g~C' 1 rln rı 
l'e .. t bu t de §0. o d 1-
mckt lir: 

Hukfunet, tehlikenin, elıir
den b ıkesuı uzakla TUrsını lü
zun 1 t kıl ..Lk dere .. de oldu -
ğun hitkn llmemekle .,r "r 
bir taarruz vukuu t ·<lırınd~ 
kargaşalığa ve tchac· mn ma
hal kal ı1Jll·.sı için §ehiıdr işi 
olnııyanlu.r' ani biı' t hlıne S.i· 
ı·asmda hirden çı . ı~a ka-
rar v ul bu a dtırını 
en muvafık z manda j&pmula -
rının müna; ıp olacağl miitalea
sındadır. 

--~-------•----~~~~ 

Vişi hükOmf'tinin 
Amerik~1ya ııvanı 

Uzlaştıı .cı bir kar· 
şılık verildiği 1 

tahmiı.ı olunuyor 
1 
·iaşington, 18 Ca.a.) - Vichy 
ı~ c~eti, büyük elci i M. Ha-
~Mıhv r k ıvvetlerine yap lım 
:~cansız yru lınıı mevzuu hak -
~nda Birle_ k Arn r u.~ hülru~ 

eh tarafı ıdan ahı -en Frans h .. k. . 
u umetıuc sorulan sualin ce -

~:b~nı vet·n e.k lizcrc lteı1dı ta
reÜn~ıı~ ~ . .ı~nda hariciye n~~ 
M Yerı h~ı ~ıyc ıınz1 r nma \'lm F es ı ı.ıyaret edecektir. 
bır ~"'1lsız ce nbın~ uzlaştırıcı 
01cm satı!a yazıldı!,'1 ve simdilık 
lnak:!_und ıyet verici olduğu sauıl 

ır. 1 
Evve}r de bild' "d - · ·b· Arnerik b . • mı ıgı gı ı 

<la. road a ıkumetı, Amerika gı 
r;ım rn·dclcrlnin Ronnncl'e ve
du" :S ış. olınasındnn memnuu - 1 
Aft.;k u ıtıbarla, Fransız şimali 
Ynaı g~ınn ~ıvecek v~ ti ·arC4 es 
ıınla ;:nd rılnıesine ı tic:ni 
bulu ayı tadil için bir sebep• 

nma.mc.ı.ktndır. 

Irak kabinesinde bazı 
değişiklikler oldu 

Sııriye . . W• 
ıııaıtıın ta gtı.zetclerımn wrJıgı 
it Pa a • g?rc, Irakı;a Nuri Sa
~ek·ıı ~ kabınesinden üc nazır 

lllL~lir. 
Har· ı 

layin '~ Ye nıızırlı!;rııuı bdullah 
f.la 0 unmuştur. Nuri Sait Pa-
c:aı·;:r.lnız. Ilıw •ekil olarak kala -

• (Radyo Go .. ctcsi) 1 

Çan· Kay- ek 
Gandi mülakatı 
l{nlküta 18 )(ay • C! ' (a.a.) - Cang -

göı-İi.c;ın'iek Q Gandhi ile yaptığı l 
ıkın sUrc. ~·Ö~ buçuk Raate ya
rı. d n rnustur. Ga.n hı, gorüş-
1.ir . Uon a VarUı ... n gltmiı:,ı-: 

* Loncıra 18 Ç n • K · (a.a.) - Mareşal 
himanı uy • Şeik, Hind Müs
c tta;"rn~ı:m1~et.i ı-eisi ile bir 
m Yap """'4 sUren bir ~örüş 
~m~tır. 

Vecıun l 
tıı._y b en ne gelirse ana yap 
f~a.ltarı 7~1~· Battfı. en büyük 
bılc bdı ~~ bıle. İşt ııi~ nlınıa 
da e:t.rn d adan ve kımseye ve
aana . er gidiyorum Ynlnız 
ı unclılik ' . · ıkat in a Ve<l ı ediyorum. 
bul çur ş 'llluh yakmda. geneo ı 
d skı ~z. Daha sakin bir yer
tıı. a :.ıraıarımızı ihya c:<lc-
~ 

J •..-e\ket N l 
auık doou :;- ıya Ali ıha ısımı.r-
~· H' npıy d nw eonr., yağa. kalk 
E>nl. ndan ~ tko~ ytirüdü. Tar.:ı 
fiından b' cagı rada. nrka-

- b" ırl 1 dın a i . 
~ QQ.}I 1. • 

~ ·vket Be~ ., -.en erken ner.e} ~ 
dl'nedi. Şe ~ t 

ı. :Su & .e 6aeıı dı. Geri dön 
hanını oıiha idi Ev h'b· .... Uzu \ :mu . sa l ı 
~· 111n Naıı ddettcn beri kar 
f;ınin de ~ ~ g~tliy0rdu. lki
k~'tre o kc.Ldaerın~cki değişik -

1 11ihayct Şer dıkkat ctınişti 
~~3nun dud:ft ayağa kalkm 
la en ~azıt arının hareke

-nı~ ve d Ya veeı ett•W• . 
etıı · · e:rb ı ' ıgım :.ın 
~ Rti. ~~ Şevketi takip 

l3ır Burndayun 
nı hava nı-_.e.fcndim dedi - ./\. -·«llt ı . ' . nız ' f l'ası nı ., tedim. 

13· • P1Ynno ,.,., 1 
• Tam nişanlı-

{ ı bırakın ~arken Olmaz 
°t'I i > kadar h::İ , 
ln1 l~oş <;atan ı~eı YlUyordu lti 

· VkcUıı gi t ~i~e i. it
:n c ı ın ayıı-

Uza 
yeni h 

(.U~tara.fı l mclde) 
yayı istila için Hindiçinkle Hay 
-O ga 30 bın asker çıkı::ı.rdıkla
nnı soyleıni ... tir. 

Say ondan ven! n bir h bere 
göre S c. purun zo.ptı İ"in kul
~ılıuı Japon askerı rl bundan 
so'llrn scrb t lmldıruarınd:m ge 
mş olcudc bir taanıızun y..ıpıl-

i m Birmanya istikame
t ınde oovk lilmektedlr. 

\ ~::. tAL ADA 
H b · e n F orde ıeri 

m ıı a n o 'ilen so • a. 
t P aııa , ı ve lıurıJ ı üuıe - ı 
s. ın de bu nk aın ıçtuuaa ça-
t;ır ı laca mı yltmi ır. 1 

Bir Avustralya teı ..... ı i lı clı
riy r: 17 ~.ıoatt .H li ul lizt! -
nndc kı.. ·if uçu,liarı ya.Jan A
Vl•. rrnl.}cı h:4vu lrnv\.etlerine 
mc <>u > tn:n;aıC'ler dll'. ıun tuy
yal'E: k-rile çarı>ıl}lnı lard:r. Bu ı 
EJ.'1ıt~ bir dusmnn tııyyarc:;i ! 
ha ra u~tılmı ~tır. ı 

l 11.11l La... ~DJ<; 
Amerika Harbiye nC'T.areti

nin t blıgınde şwucıı y ılıdtr: 
.Fi ıpinleı<le. hatlarımız u .. e

riııde dü ınanın ycrıi hnvn bir
likleri gozülunüı~, kıtalnı ımızı 
· rleta devamlı surette bombala.
mı l ırdır. 

Cab Ca.bcııd:ıki mülteciler 1 
:uım ı da bomlıa ile hltcuma mu 
ruz ı. Jmı..,Lır. Dti man Cnvite 
f R.lıilınde ıstihkfunlarım11.a knr
c;ı to~u teşine d vnm ctmekte
r.ii r. Bataaudı.ıkı yeni dü~man b:ı 
ı . .u;pJa ı mev.zikrımizc karşı ne; 
tıkll.rı topçu ateRinı .. ıddetlen · 
di: ı~le1 Jır. S ıb,k körfezine 
o'duk a. büyük biı ]apon t.-ışıt 
k ll' i gelmi"'tir. Olnngapoya 
d .. smnn takviyeleri çıkmnl-tu

dır. 
Hı rbiye ne" ~eti g\:ncral Mac 

Arthurun hatl rınn kaışı birj 
mi.. :dctt n b ri beki nen şidd•·t
lı hıaı ruz.un b ı ·iadıgmı bihiri· 
yor. 

J\ınerikn hnrbive nezaretinin 
teb~ı !.inde bir Amerikan ucan 
1.alç1rr fılosurıun Sumutranuı 
~ rk , ahili arığmda kain Ban -ı 
kn ud:ı.sı cıvarında J poıı gemi· 
teı i'le hucum ederek buyük ve 
J:üc ik iki dü nuın ~ıtuı:ı isa-ı 
betler kaydedildıği bildiı ilmek
t<.dir. 

Holnnda tebliğinde unlnr ya
rıJıd·r. Bir in.pon bomb yynrc 
si Timor adasının H landayn ait 
kıswınd k;ıin K<>pang il civ -
rına taarruz etmiştir. 

Bomeoda bir <:ok mn.hntlerde 
rnuharebekr devanı etmektedir. 
C'.e1eb'in ııimulinde Minr.bossada 
ynpıı::m muharebe soıın ('rmPk 
Uıeredir. Mili.t fik t V\ 't· ·ı i 
Sumntranın c 1 ubu111.ıa· dii iIT un 
Jnıvvetleriııe k~l harcl.etlerine 
d"\ m etmiQierdiı·. Hohıud tay 
ya"'leri iki düsmnn cı nı dü 
f;'Ürmfı:ıler, ayrıca biı· d~nıan 
gemisini batırmı rdır. 

Nevyorhian verilen bfr ha
brrde Holanda huı iciye nazırı 1 
dUn akşam ı adyo ile v\;rdi~i bir 1 
dCı'iCÇtc faz.la mikt ır ,ı mii • 
aafnu malzemesi nlılığ1 U:ıkdiı de j 
C-0\ arım cok iyi tutunabileceğini 
s:;., :,.mir,Ur. 1 

Stefani ajansının bildirdii{iııe 
v-e henüz teyid edılm<"yrn bir 
Şanghay hnb rine göre iapon· 
lnr ~imdiden Ca..:aya nsker çı
lı.aı 11ıı!;lardır. * Sydncy - Midcı:;indcn haı:.
ta o1nn başveldl M. Curtin bn -ı 
J?:Ü!ı hastahaneye knldn ılmış -
ır. Diiıı nl<şam c:ok rah ız o'·. 

duffeu i<:in Canverra'y ı fon e
misse de ya11n se •,} tme de
\'am edcbilccec'Ti ruh >r. 

ğa k lkbğını anla;: ı.ı · .,;.ışu d!. 1 
Ça 'dıgı paı ;anın en mu hım :re-! 
rin<le f.alsola.r yaptı Bu sıı nda 
t:aıoııa bir adam girdı. Bu lrf an 
p• a idi. Şevket. bu ı.aı ı ıklık·ı 
içinde Seınihanın cllcı ind~n n•r- 1 
tul mı:unıştı. Olduğu y ıue m~h
hmdı kaldı. 

:trfan Paşa kapının y nında 
etrafı tetkik ile mesgul iken onu 
çoktan goren kansı Nazlı ile Şev 
ket ter döküyorlnr; Semiha ise 
memnun ve güler ylizlU Nazlıya 1 

dönerek kocasının geldiğini işn- 1 ret ediyordu. Nazlı ayağa kaJkıp 
korasını karRılamak ve bir lıfıdi-
seyJ önlemek istedi. Telnşla ya
nındaki şi~man bir kadının ny • 
ğınn bastı. Kadın "ay nasırını,, 
diyE" birden geri çekilince Ustü
nc düştü. Şiııman hnnım ela otur 
duğu iskemle ile birlikte nrlta~ 
diiştü. Onun nrkasındnn Na ı 
old~'U ye.re çküv reli. 

Bu ırada İrfan Pa..c:a Şevk~ 
ti görmil.'.itü. Fakat arkasında.ki 
patırdıya herkesin baktı!!tm 
faı·kcdcrek sreri döndli. Kın mı-

1, Am rih için 
lngiltere için e 'l 
zır l ya ılıyor 
Lo..-ıdra, 18 (n.a.) - Maruf 

deniz mUtelı H. C F r-
raby şunları yazıyor: 

Bir! · Amerika için 17 \'O 

İngiltere için de en <aZ 6 zırLlı 
y:ıpı~maktadır. Almuıı ıınI;;ıe
rın d rulu.~una göre J p n 
tc.zgA.hlnrında ın.'1a. h wıdc dut' -
ten fnzl ı zırhlı yoktur. 

M"ti.hım bir ı,ı nının fıloya il
tilıaxı gcçı.kmı:yec k olan ( "la 
miktarda bir çok gemi de l•1lrn 
tezgi!.htadır. .A m"rika dt'!l'ı 
programında on bir tayynro,; 
gemısinin, 55 kruvazör '\! u r, 9 
nıuhrrnin Y•lJıılmaltın dn dahıl
dir. 

Akden:z'de 
(l~tftrnfı 1 iucicle) 

mi:ıtir. Bu kruvazörlerdcn biti 
yanmıştır. Bir kruvazore de 2 
torpil isabet ettirilmiştir. 

Girictin t-in liıuie 

.Muhtelif kayn Jdarclan lınan 
ma.lunınu göre Akdonizde hır 
Alman karnkol gemisi Giridıu 
sinınlınde bir lngilız deııizcltısı
na Uuı.rruz etmif.;üı·. Dcııi1.altl

niıı battıgı tnl min olunuyor · j 
R mıı, .'\kdcnizd~ki İtalyan kn
yıpları hakkında İngilız Tad.·o· 1 

sunun verdiği maltımatı tek2: p 
ediyor. 

A 1iii.n tikte 

Amerika bahriye na.?Jrlıgının 
tcblii{hı göre 5152 tonflutoluk 
Bargue yolcu gemi ı toqıiUen 
mi§tir. 79 kifii kurt:arılrıuştu· . 
Bu vapur Brezilyaya aittir. Mu 
harebc yüztindcıı batan ilk ce· ' 
nubi Amerilm gcrnhııdiı . 

Holandu. :ı-rndi taı.ı .. ;ahılle -
rinJe semeri bir mııyuı ~ uı-clan 1 
mı;k istenirken torııil patın.mı , 
iki erle bir sub y ölınilştür. 

Pearl Iinı bour t arruz esn ı· 
sındu japonl nn batırdıklanı ı · 
iddia ettikleri Sl.ıav muh ıbı bir 

ga sona 
(B tm fı 1 

'foio demi tır ki: 
"Yüz mılyonlarc 

nde ln0 uz h ıy n 
tt: usiınü temın i m 120 ""ene
de öeri bir us z ... c ı · rmu.3 
olan Singapurun d diın
ya t~hinde bir d. nüm nokt•
sı, ayni zamand..ı japonynnın 
yükseldiğini gbsteı eıı bir .hilcli
scdır. JaPon ordu n usun bir 
zaman sabırla tnh.ı.ınmül ettığ~
miz İngı ız - An t:ı7.} ı
Jdndcn buj ı m't rm tır. ş. r
kı Asy"lda dU,..man ınpaı·• ur 
it.. uu.ın ist f:ıdc ete':' ı b~t .. .ı1 
wıer ııek l ısa b 1 ı antla eu-1 
mıze geçrııiş bı..ıunınaklı..dır .. , 

f>lf;l'r Cİtır-tten 'l'oJO Ul !arı 

---00--

uz ve 
' 

r 
v aşington. ıa (a..a.) - Reis 

]luzvclt basın toplantısındnı 
~ylc dem· tir: 
Bazı sarUann ikmaliylo düş

manın .ı. : vyorlm topa tutması 
Yeya yaruı Dclroitı hM ıdruı 
bonıbalt.ması pek n.ı.imkundür. 

Ha,·a "~ deni?. harp ı~uvvet
ler! in l kaya karsı biı taar
ruz.:ı mani olacak şekilde .tcrtitı 
edılınış olup olmadıklnıı h~km 
d .. ;d blJal ~ ı cis Ruzvelt §Öyle 

Yilk:>e.k 
('1 .86) kcvil 

t b · ıw zem.in k tuul.1 
l 1 tar. 
cncl, hususi -.:c fenni ~rtnrune 

cutcr cYraı· Yıldııdiı okuld 

lan i tnıesi K operatif ş; rk fi 
ld::ıre Meclisinden : 

Şlrketim1z umwni h".> cü 10 Mllrt 1942 hır h.me m dif seılı gu ü aaat 
10 d<ı T pha ede De\ let Denlı31 lları Kla'1uzlUk senlsinln bulUlld •ı..ı. 
S yy._ lı.;ı1 salo!)unda senelik ndt t pI.ınt ını y p cat.ından ortakların :m ,. 
J,L r u ve a t e hazır b lunm l ı ı ,. ol 

MOZAKEftE Ol.UNACAK f1fVAD: 

ao nın tct k \c 

SÖ) l~~;Ş~ ... : ı 
.bll) uk O '{y mı ta h ırbı.n ın-, 

kişafı lııf ·ı.ız - .Amer n hal
kına j "lt 11) amn hai .i uclre
tmin azın maması lfı_un ı. 

cevap \' rzni~tir: =========..:==========================================:::::: . '"l'nb·i hayır,, böylo b1r ey 
ask ri bir harehet o. it ıva-
t ı) le ta men mümkündür. 

d.ıf;-ini ve j.ıpon~ anıu ıkt · li ---------·-------
bır bjukn vc.ı; • b ı 
ha.:. ı a ile ıtant ultma alın· ı) a 
cağım gösterecektil'. Mıh\ erin 
dli:;nıauları dız çökillı ye kn
d_ır AJınan ve Itniy ın nıütte -
fıkk·rııni.:le birlikle nıfü:ııJ 1ı.:· 
ye devanı etmeliyı?..,, 

Bu toplantıd Alınnu ve İtul
yan scfırleri de ha7.lr b.ılunmuş 
laıdır . 

To~ oda s.!'"nll lı.•r 
To'iyo, is (a.~) - Smg pu

ı un dü~mesi munnscb tıl•le bu 
gün şımJiye kau::ır ·u ilmf' -
miş şen1ik "ı ynpıhnı ltr. 1mna 
r, toı luk sarnJ ıııın nüntl ki 
cme~dan bir bayrak om anı h,L· 
lınc g, .. lmiştir. Sab hın eı kcn 
sa.tU_. inde haLt l:j r >' n onli
ue gic;\erek lmr.ıaı ntor uk w j -
poıı ordusunun alkrn .uu h.r -
dır. Jnponyanın bUL u c..Mrle
rinde tezahürler teı tıp td lıuı -
tiı. 

Umumi of illiıt oluflllu 
'1'ok)O, 18 (n.a.ı - Bu giin 

:->ingn.purun s ı.mtuııu tcllcıl "li 
ıı 1 obnru,ı müu .s xtı} ı unu
mı <>Ure:tte but.un c.i.irfunler için 
umumi af ilan eclilnuştu-. 

K, h.rc - Kro.l F ruk ge
ne1 seçimi G4 art uırıhır de tes 
bıt eden ı,ara.rnamı.:yı ımzala · I 
raıı.:lır. 

RUSYA'DA 
(Ba5tarn.fı 1 in<ıldc) 

let ine devam ctmişl<·r, Alman -
larn ağır zayiat verdirerek bir 
çok kalabalık yerleri işgul et
il işludir. 

l(ı tn.yyare kaybına mukabil 
23 lctyynrc düştirmüşlerdir. 

Alman orduları baş kumaıl-
cl' 11 ığmm tebliğinde s r ya-
zılıdır: 

<::! " ceph~sinin mC'ı · ez lcesi-
nıiıı fo bır düşman teşckkiililnt!n 
irtibdtı kesilerek imhu cdilmi::>
Ur. Bir çok esir, l1 top. bir <:ok 
makineli tüfek vesair. harp mu.ı
zeme>si ele gcçirilmi,tir. · ı r 
harp sahasında 1000 den fnhla 
ÖiÜ bırnkmı~lardır. ] )Unl~u ı,: r. 

pı uıalar csn:ısındn rlüşmanııı 28 
tnngı ta hı ip edilmiı:ı ve 51 tay
yare~i düı;;iiriilmfü:tür. 

Radniçar vapuru 
kay,. adı 
(Baş tarafı 1 lncı şayfada) 

ettik. Harcketı li:ı.de Tuııııdırn 
gelL"n buz p rçaları etrafımızı 
bh denb·rc ..,aı mr ğa ha ladı. 
Seyir 1 .uddctince bu buıbrdnn 

işçi Ara ıyor 
lstanbul Elehtrik, Tı·amvny ve Tü11el 
İşletmeleı·i U11 um 1'1üdürlüğünden: 

ftliğde Valiliğ.iJıden 
1-E 

:ırln 

D - Tc:;d.) .._. tür bıyt>, ,,e ve köp ... 1cı fe ıııl ~rtnıınıe [, 
E - H·ı u\) ~:ırtnnmc, 

+ .. 48 -

F. - Kc:;i c t eli, ıl lleı fıy ıt cet\ ; m lt:ı.j c ·el , grafik w alı 

cvr.ı1': 

-e Nafl ~ Mudurlüğllnde ve Vf!A,.et 
D. 

1 Cı at 15 de ade U· 

_Aın_e_r_ik_·a_ı_im __ n_ı_nu_gc_ı_m_u·§_-t_,r_. _ 1 Limanlarda ta nı:i 

Şimal"ı Af ri'Ka"a tah iye işleri 

ı .. uı tuln.~k için çok gayret sarf
cttık. l<"'uknt bir türlii kurtula
madık. Buzlar gemiye <;:arptık ~ 
ça cl\·atalu.r a. ınmağn Ye gcv
şemeffec ba !adı su yaptl. Bu 1 • U (Pk~tara t l uc:ı salıtf<'ıle) 

(Baı taroıfı 1 inci "'> fadA) 

luı·. ~\.hnnn ve İbılya.u lıuva bır
lihlP.ri Tobnık rnlıc,tnlıkcm mev
kiini ve Marsa - v.ia rnh eh ann ı 
dıı bir hava mey ln.: mı bomu ır
dım.ın etmişlerdir. Atman l yyn 
rt.'lcri Maltantn hava mc•rJ:ı.n • 
lam.ı ynnfdcn miiessir ur tte 
b'lnıhalaoıı.. rdır. 
Bıı hava dllcli ısl!. nasında. 

b: r dtişm n tnyyru <'31 diı ~urnı -
nı;.ıştür. l!.vvelce d, fi taarruz li· 
zeı ine hn ;, ra uğrndığı bıldirHcn 
Cario smıfmclan 437U tonluk bir 
İngiliz kruvazöril sonrada•ı b.."tt
ınıştır. 

um yert;: •ıl.tldığuıı ~ <lıj '\.ca
ba Şe:vketlc mi. y , ,."\ k t ı 
ıni me.'1gul olm lı idı ' Bır tu 1u 
kapıdan ayrılarak vkt.tc vol 
v~rmek ı temiyordu ve ke.r sı -
nın yanına gidcıniyoı du. 

Vaziyetin vah m~tini dtr 
edt?ill \•e !ıfnn Pa&anın ır i it-
tiğıui bilen \ k t p de 
işaret ed role 

- Brn:iml kon:ışrn f· is ıyor-
S."\lllz bahçeye geliniz. ' 
Paşa anlamadı. K lannı t

t1; Jıiddetle: 
- Hangi bohç yu? 
Diye sordu. Şcvl:ct itid,ılıni 

muhafaza etti. Derhal cı.:binclcu 1 
bir kağıt çıkardı ve §u satırlnl·ı 
ya?,dı: 

".Benimle göıiişmck if)tıyor :ı.
nız \'C aramızda halli l~z.ım S ._ 
len bir mesele olduğuna .dmni 
bulunuyorsa.ruz yarın sabalı 
gfuı doğarken ei~ HürriyE't te
pe-si yolu üstündeki ı~ahvedc bek 
lerim. Burada bu kalabalıkta 
g:lril"emeyr.&.,. 

Kağıdı vas:wıı. U" th 'Ve ora- ! 

suyu b.a. mad k. Hamule k<>m·ır 
oldu;;undan suyu okiu~'U gibi 
mu.<:scdiyordıı. Nihayet. Yombur 
ııu açı"ındu su o kndur zlyadc
Jeşti ki kazan ve makine daire, ... 

tu ol. u ve çok yal\ında bı ceği 
umulan e.:ıki ııntıma ıhıv" f nn1 
tesisat bitd~ zam n boşaltmu 1 
mikt..nn a•·dn 30 hin tonu t ula· 
cnırtır. İskt>nJcrun ve Ml.l .;ın 
luuanJ ırının, bJZI ntlışlnill~riu 
lz:ı.lcui maksııdıyle Denızyoll n 
hı. ı-esiuden alınarak l miryol
lan Umunı Miıd.irlüb"line bağ'-

si su baskınına uğradı. Telsiz 
olmadıgı için i: ld:ıt i teyeme - [ 
dılt. 'lahlisi~e f!likasııu ıuaynn 

etti!·. karaya çıktık. O mi A- •--------------------ııı•• _ _. _____ ıaı 
lıınm sı col· mulıteııt ı. görül -

1 

mektcc1ir. 
ııadolu frn rine 5 mil mesaf~ 
de kaynadı.,, 

• 
/.4ttan/Jt1l IJef lerdaı lıifuıdıın: 

mel tr.hta kom din, t;ıhta koltul. yol 
h .. nc, ın rmcr tw.ıı kon.ı;oI. ber r kvl· 
.,bn l:o w:u ve cm..-mli n"'.ıbfelif (':fya 

k nl komıS)ond:ı topdan • ık 

tin mll\lhkat temin. b (80) l.ıındır. 

, v~ fJ lu iz hat nim k l l Mıllı r. luıt 

(2JJO!I) 

. E ... P. Komisyon11nda11 
1 v t. ı.l.ı, ; C.H4' 50 l ı bcd li m ~ tU le\ ı-

1 Jı• ıtu1 y nlıi n ı, ck&llmcl re istekli 
tlw •~ 2. ı .ı oo gu u saoıl 15 de 

·ıı.o:ı ;>c li uln uı. (2S l) 

100 
100 

3 .000 
80. 00 

4 

4 
3 

top bezlı c.ını k..ı.., clı ' t• ... 
> > • > ~o.~.• 

adet bezli n • ro 
> 

ton ~•Ul.P ru t<M ı 

> > 
> > 

• • • 

1 
•.l y o ... Öyle d"ğil mi Nazlı hu· h 
ı.1rn" N ~eytan .,ey o 1 

Pı,>•ano kesilmiştı. Melahat h::ı 
ııı n U7ııkt.an bu (;nbneyi ha.~ ret j 
ve cndı!je ıle takip ediyordu. Sc
ıııiba hnmm bir t.u üt.an Jn o \U 

1 

Uizip ıçiıı ve gü_ •a genç kadın 
ı.1it miye ·lm~iş gibi Şevk .tın 1 

~ cap ... ın.lı ı. da.n, orada bur .. d 

••• 

ç.ıl, rdığı ı euıidlerden bahsedi-
yorda ====================:=:=:::=::;::==:=;:::::::::=::=::======-:::-:---

11 ıl.i. 

ın 

Semiha hanım bu kan ati ld 
el tle tekzib etti: 

- Deli mi dediniz? O mu deli 
imiş? Bilakis pe \ akılh, r.cyttın 
gıbi zekı bir ınn111UU. Gö erine 
di ı:hıt etmOOinJ& ıni., Ne tI:..n ı 

1 'ı eı.J sabah Scvkct Hürrıy 't 
tqıı.. inue pa ayı beyhude beıe • ı 
b li. Soıu a J<adı1töyüne geçti ve 
hl •l;ih ti buldu. Kadın şimdi o· 

... Eıır ... L asıyor, Jakayd ce• np
v~iyordu. Şevket başka çn

" · bulamıyarak gitmcğc haztr
lu.1ırlı<"ıı kadın: 

- Bu ak. :ım sinemaya IDt
mek ı. tiyornm. Gelir mism? 

~evlct't sc"iııdi. Onu Bcyoğ -
lund? bekliyecekti. Yolda. kendi 
ltcndine: 

- All ıh ,Allah . H nı surat 
etti. P.>el•i [· ben Semihalarllaiı 
avrıldıh ı.ıı soı rıı da bir şeyler 
olmu". F· ı t c 'lra da benimle 

t:" kalkıyor. Bu 
h:ınn tUl'§llSU 

Hatta o gün 

ıız n sıl? 
ev p verdi: 

(A : mr) 

stanbul L~Yaz.m ami;J ği satın :ma komisyanundan 
Dehe.r CİJ'UUUlC !r. kuru uumun c.di~n 6000 ,. yun kili: nalı al k-

tır. :rı.•ateahhld nam 'c h hına paznrlıkla ekslttnıcs.ı 20/2/942 cum ı;Unu 
• at ;4,SO d:ı Tophanede L-.. mırlı i s:ıhn nlma kmi!)'o!lund yop ı cak
t"'· İlk tctm.iAah 405 llnıd r, Taliı1Jerin beli tto omicyona ge et rL 
N uı clerı komlsyo d cörulür. ( 1 - 2230) 

• • • 
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Nakit ve iktibas hakkı mahfuzdur 

Çingenenin uygımsuzluğa 
~ladığını gören halk hep bir
den heyecana dü.~Uk r ve bağ
~c:anağa başladılar: 

- Ulan! Doğru gl .. eş Çin
gene! 

- Edepsizliğin lUzur u yok. 
Çalık da ayağa kalkmıa i!CS

Jeniyordu: 

lUp bir anda Çoparın topukla
rına indi. Yörük topukları bul
muşt.11. Çingene yüzde yliz sırt 
üatU gidiyordu. Thkat, çok peh
livan ve tetik olan Çopnr, hava 
dan dönerek yUz U.'3tü kendini 
a.t.mağa muvaffak oldu. Ve a
tar atmaz da. lastik bir top gibi 
sıçra.yarak kaçmağa koyuldu. 

, n , , r 
Nevralji, Kırıhlık ve Bütiin Ağrılarınızı derhal keser 

fcabmda gCınde 3 kaşa altnabllir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 
- Ulan çingene fıimdi mey

dan~ gelirsem kafanı pa.tlatı
sım. 

Çopa.r oralarda değildi. Yö
rilğü, nefesi kesilinciye kadar 
boğmakta devam ediyordu. Yö
ı·ük bo/unduruğu Nn müı-ıkil
ı: u soküp ha~mmın <:lindcn al 
dı.. Ji'ııkat bu sırnda dı ahali
den bıı- ~of:'ll irıtizanıı bo<.aı ak 
mcycl.ııı:ı, uğramıştı. Zaptiye
ler, Le.ık• wcyda.ndmı attllar. 
Yörül., ·övle bir iki adım geri 
~ekildi. Eliyle clanılculara.. ve 
zuı ı. <'ılma ısmd etti. Davul 
ve zurııalaı duı dıı. Herkes Yö
rük nt: ynp.ıcnk diye bakıyorchı. 
Halka seslendi: 

Yörük, toparlanıp hasmını 
yakalayıncaya kadar çingene 
ayağa kalktı. Çopaıın bu kur-1---------------------------------------

~ı::~şU:ı!, ~~ ;~deE~ T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesind~n 

- Bırakın ne yaparsa. yap
sın? Ben de mnkabde etmesini 
bilirim. Kimse kııı ı nıa8ın. 

Dedikten sonra çıı pınara.k 
ha!::nunııı üı.crine yiiriidü ve 
bil' de canlı nara attı: 

-Hayda Çopar be! . 
Yöriik, ha•·mının ilı.eriııe ge

lh· gC'lmcz ense bağladı. \ye fır-
sat kollamağa b.ısladı. Bir ua
lık Çopar lı.-smın,ı ılaldı. Vay 1 
se;ı misin dalan? Fırsatı gani
met bil<'n Yörük, derhnl bo
yunduruğa. girdi. Ancak tek ı 
paça t kabilmh .. ti. Faı•a.t bo -
yuııdııruı->un hız.iyle onu <la ~ök 
tU. 

Yiöı iik l>oğuyoıdtı. Ht"m de 
zehiı gibi ve öldtiresiye lx ğu -
yoı du Halk. bu halden nıt:m -
nunclıı. Ve bağırı~n:ıJ .. ı başladı: 

- \ Öl'iik bırakma.! K<:$ı n~
fC'ıtlini !. 

- Ölüsiiııii b!rak mcyd:;ın -
da!. 

- Boğ ! Daha ~ıla boğ! 1 
Zalı>n te~vikt• lüzum yoktu. j 

'J'eşcic hic !.. Yöriik lıasıuınt ı 
öldüı t"Sİ.)e, kıy~)'11. boğuyordu. j 
Çop:mn, ayaklaı ı isp,srmoz tut- • 
lll\lti gibi titrenıcğe ba~ladı . Bu 
lıakicn da\•14Jcu Vf" zurna ı çlıı
geu~leriıı bile nefesi es.ilmi.,ti. 
Haıiç' tı.1 ltinıt>e d<> şikk.y··t } cı~<
tu .. 

Yö tik, muhakkak Ç<>parı b.J
yunduruklR lx~ıt('Hktı. h: c:ınlı 
olan Çopar, ııilu. ~·et bin nı'ıışkli-, 
latia. hasmınııı lJo) ıındhru~u11u 
söke\ıildi. Lakin çirı.gr·nenin 
yandaıı fazhttil da 21tJni ultlu. 
Çopnı•, boyım<lı.ıı·uğu !iökeı · ~;k 
me,, a<; ich. Fakat Yoı'iU:. netcs 
alnıoğt:. 'ukit bn ı knı .. dı. Bi:- j 
·"~1 n ~trc•d n ) ılaı gıhi iizi: --

mağIUp olmuştu. Çopar, ayağa 
ka.lkar kalkmaz çırpındı ve na
m attı: 

- Hayda, Yörük be!. 
Çing-ene nasıl nara atm:ısm

dı? Ölümlerden kuı tulmuştu . 
Çok neş'eli olan Yörük <le: 

-Hayda, Çopar be!. 
Diye çırpınarak bir nara ile 

mukabele etti. Güreş tekrar bü
tiin hıziylc başladı.. Çopar ham 
le Uzerine h.-ımlc yapınağa baş
ladı.. Görüliiyordu ki, açılmı~
b. Pchlivaıılık bıı .. belli olmaz
dı. B:ı.zan en umulmJdık bir 7.a
manda insana kuvvet \"e keyif 
~elirdı. tşte Çopa.rın hali bu idi. 
("opar, C'Rkiti gibi it;ICıiıCge \'C 
miıkmadiyc:n hab1nına salmağa 
ba,,.;Jadı.. Yföiik lıasnunııı n~ıl
dı~'lııı göriinct· o da ona göre gü
rcs uyduımağa koyuldu. 

Çoprt_111L at;ıldığını gören ~in
genelcr \ 'C scyircilı>rdcn bir 
grup a~ka geler ·k gayri ihtiya
ıi bağırıstılar: 

-·Ha, Çopar!, 
- Dayan Çopar! .. 
Seyircil r, bu hali gorunce 

hep birden gülii.'jtüler .. Seıe.ı.in 
çingt-neleri bir grup halinde otu
ruyo ·lardı. Rağ1ranlar bunlaı·
dı. Çingenelik gayreti gfulüyor
la.rdı. Da\·ul• ular, zurnacılar da 
aşka gelmi~ti. Çalık, fena lıal
ıic iecılcmif?ti. Bağırıyordu: 

-- 1fak t 1 Şu <:ingcnelere be! 
'fdıe~ ! H .. pteıı ım,yılanı b<>ş but 
ıhılar Iw!. 

Ca~ırn.. ıla dönf·1 ek : 
- Ci;ı iiy•)r musun cing·t-tte -

leı i '! 
- - Eh! Bakl:arı dtiil rııi? 
- Bs.ka ! Çingenenin hakkı o-

hir mu ut•? 
- Nedı·ıı <ıhı1asm? Onla.r da 

inaan! .. 
- P.ıı nk 1>i:ııdi hu u ıhwraln.

rı Cnzgır! Şak~yı bırak çin
gen<' a<:;ıldı .. 

- Ne znııt'ltin? Çingeneler, 
kedi gibi dol:uz < nlıd1r b\: !. 

- \~alıulı J boymıdm &~ır b"n l 
yemiş olsaydım pcı;t:tlt-ı dim.. ı 

- Gö~m.iyor musun sırm1 ;.,i· 
bi Kat·~ t.;ingrnl''!!. 

- \·allah kü .... oı~Jıhm .. 
IAık. v .. r) 

1kı :ımİ\'(' 
Adedi 

lkr .. miye 11 ı :- mi '•' 
Miktarı 1 ıtı.r • 
Uı •• Liı 

ı z:>.cıoo ·ı:>.ooo 
3 ıo.obu ~o ono 
5 5.t.oo z.:-;.ono 

40 '~.il{}{) MO.hOO 
80 uıoo 80.000-

ı 20 :;ıNJ m.uıoo 
XOO 100 80.llUO 

J 21H• ;,o Ci0.000 
4000 Hl ·W.ooo 

l'SOOfHJ :s 2Hi.OOO 
~X6-.-~4-~~~~~l-,-.ıJi-·~u-n~~-,-2ii1MİI 

Tam bilet 3, yarım bilet l .5 lira 

.!2,~vlet Demir Yolları ilıi,!1ları ı l 
~.11 mmen bcdC"li (14Gl0) lira ol:ııı ınuhtclır eb'cılt., cenı'on 23.nD metre! 

~n ır cı.ız borusu (25/2/1042) çar41ambn güm\ sant (15,30) on beş buçukta 1 
(J:'.. yd~rP• ad.ı Gar binası dobillndcki l:oınk.yoıı t:ır:ırından kap::ılı wr! usu- ı 
ın. • :ıtın alınncnktır. • 

Bu ı c girmek istC)·enlC'rin (1995)Jira (i5) kuruşluk muvukknt foın!nat 
t:. ı ı ı un tnyin ettici nsıkalıırla cckliflerlni muhtevi znrflnrını nynl Jiln 
m :ıt • 14,30) on clört otuzn knclıır komisyon reisliğine \:ermeleri U'ı?Jmdır. 

. nu ı~c alt şartnameler komlsyo11don porı>.sız olrırnk dağıtılmaktadır. 

(2118) 

En son modaya muvafık 

ütün Mobilyalarınızı 
Qe.5iUeri çok olan, fstanbulda Rızapa.şa yokU§Ull.da 66 No. 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya 
M~2.n alınız. 
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Kndıköy Mf:rdiv<!n eski :\lııına tnıiki '33 
flır Öi Merdh·cnkii) ii yolu 
l<.ııciıköy Ercn!,öy Kozynt:ıı;ı S1t• 13:> 
rruıpınar 
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BUGÜN: ınsan ağır elektrık faturası kabusu"' 
dan kendını koruyabıltr 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan oazı ıam• 
baların yerıne TUNGSRAM lambaları kv11;a,,; 

,....~ makta olur 

(_; l TUNGSRAMlambalarıyalnızbolbirışıkvermek', 
~t:_f le kalmaz fakat cerevant çokca idare de ederler.' 

tUNGSRA ---
SURLA 
B 11 ~ ı\ D E 1 ı 1 !- 1 : 

ISTANBUl ·ANKARA - fZMtA 

....................... lmll.a ........................ l:m ....... M] 
D1rıiz ıevazım satma~a konı sıorıu ranhrı 
400 :ul~t lıii) iik t•luultla f'i.'\ ah ko~ mı ıl~riıoti 

Yıı ,:ır.o:ı LU\S \C 111n·farı ..ıa7Jlı ı~o :ıtll•t siyııh kuyun cJqj 1, 19 Şu
hıt 11.c:: pPı st:mlı..· ;.'Üı.ii ı< •• ıt 15 de ınıt:l'Jıı.ı,ı rılı1t. 1:,11.;hr. 

:\!ımıı11t'l'iini .görmt le iı;U,Yt'nlf rın İ!N' ı;iin \t• rı '""' lığ;ı i ,tiı !ık c·,lecek-
lı .• l ur UPlli giiıı 'c s.ı.ıtlt• K. ıan ıı ı ~.ı<hı ı,uıun:ın komb·şnna muıa1..ı. t-
lr.t't, (2.178) 

* • • 
:-.ı \ ~:ııt rtısin IE'.l"İne gfüı. ) ı plıı ılı, .. ,l olıın :.!:! • dı•t n .. u ve 44 .1<1d 

clr·ı ~ sır:ı"ınm 20/2/42 cuın:ı b'iinı' ·.ıı l 1 · dı h Pnp. ,şad. lıul 1ı1. ıı <lP
'' r. L" r.zım tmtı n alnın koıni".~om.nr.ı ı :f'..ııl~ı . apıl .. c:ıktır. ı tcd lcı·tn 
lclıli C'<IN"t.*kleıi lıyatla ·ııı yuıdc 15 l ı., ııııdl'I i J,tt'ı tınıiıırıtl .. ıiJC' hı -

1 lı 'l' l>clll biın '" •:ı.ıtıı: ınt:zkiı r lcoıı 1 _,., .. miıı·.ıı:a.ıtlmı il: n ull ıı r. 

.ı Kom' yon:~,",'.'. ' cut cb"nd " ',.~ ı: o "· k .; ,, o 4 nd, t k" ', 
k. l• ı ı.ı :.:o !:Ub .ıt 942 cum. gllıııl ::;.ı.•t 1 ı rie 1.- ·•••V· "d" rulıııı. ı 
L \', zıı 1 ırotın alma komi«J'onu•ıd,\ )'>: ·:ı, i Jı y.ı,nl '•' •11111 .ın i • '\lı 
belli { İ.ln \ ' e . :ıtt l\,t!zk\ıı· J,u nis~ OO:l 1 lll dLH tlal'I ılf, \ <rl,11,Uı", (' 443) 

• 
1 T:ılını.in ı•lun ın lllt'l'llltı b<'<lt•li l•''!ıOO lira olrı 151lil<l kih 'nı·• r.-

ııı :.2 Şub:ıi 94~ ı,nzm tecl gunu ~~:.t ı5 lİ< p;ıwrlı d. ekı-;iltmı· , ~ •! i:ı• 
1.a?, t•r. 

2 - ilk t~minatı.J745 lir. olııo a· IJ,!ı ı ıc • .' J • ,,.,, ıl •ı el -
hıH ır1 • km'ı1~. ~·ondun 350 1 uruş l>CT!"l ın·• bııl ııl• 

:~ - EH ilt~ncyc ~ıiı:,k ""lı-<'c,,J<' ıı 1, 11 ı::ııı •.• ue ,,, t , • 4 

tu1 El \ t~ıi •• ve ikinci maddede Y• ıl• t •111. ıı ı l bı ·ı ı 1 o J 
bul ıınn k•Jmi.syond:ı h:ızır bul . ınm. ı ı·ı. 

••• 
20 metre J' ul d . e\ .,, fk\ t ı ıı lı y:ık- ft,:]I' 1 I ' 

lklllrn.mı:t.m uh<ld ta .;r uı.cl, uulunnn yukEıı ıcl. l in 1, mtkt .ı ı, rı ('Vl:ii' v, No. lr.n yazılı g yı i ımmkul!e-
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ıin ro.&t ~ı b:ın nm~ ,\ ı ık : 11tırn Y• çıt. .. ı·ılmıgtır. 
•h:!clırj kar ıl.ıı1nd. )11.ılı t ı hlere fosadi.if cd•ıı ~fı•ılerd saat H de b.1'kamızın 7.ir.f it 2nt seni indQ 

l<'ıu hlınnc:ıktır. Artl .m.ı;ı .. l idik cdecekkr muh ı men l ıyınt'tiı\ yüzde ~r:rli bucut:u ni!.lwtıı ılc dlpo:ito 
n1' c. tc-.d. P<k-< t_klf'ı dil'. Goy,.· .ııkulle.ln _,atışlor p< ln rı:ı:·:ı ile old.ı.1;u ,ıbl döı ite- oiı 1 p<! in \'l' mtitdı:-

kıı., ~·ı;ı. ı i nwnktı .ll'rin ipott·ı 1 ı .. blUndc \'e ::-.uı ı b t. k itte \'e lıcş s~·nl mUdclclc fil ooc-nı t•k tızc c iKr:ıza 

.. 

ktıl•) c.ikbilir. T Upleı in dah l. mnlt1mnt a lmak ii,c• l' he!' ciin ııwzkür :;c \"İf:l' mür.11 ı; \nn il!'ırı o'unur. 

Gayri menkul satış ilanı 
ı~~ o~-iu Sulh l\lahkern .. lı·ri 

Ha.şkat.iph~iııdc>n: 
9Jl/16 

H .... an Ferit CılllSC\ eı· ılc Bt.lti, 
~~.t. Z ıbt:yre li Duı :iyt_nm 9<') ı. n 
ve mıi;tt.:ret.:cn mul .lt'nfı buluı1 • 
<iııl<l-.rı Bc~o.ıu Emiıı er-mu nur. ı
le i H; solrncımla cun .. ııu 70 r,, . hı 
hane , r~:.ınd. \ nki il l No, ile • • 

u
oltm 

320 ı.ç yıız yinni altı lırn !,ıyıı ı 

mu! ınm.nesınclc bir :ıı :m \ c .H .ın

d:ı b:' 10. ile mur. 1 !•ııın dl' tı t.! 
ınurubl>ııı mesaluıi ,, .. thiy' ı •d 20tı 

iki ;diı. lil'n kı;ı.metı ınuh ııırn ı ıM n- , 
de l.ıir arsa \e J(nsımım :ıdn Yc!lır<'., 
ınc •okağıııda :H Nıı. ile mıı .. ı.. .. :ıın 
olup 35 No. ıu hnııe yanında b1.ılu- I 
ı :ııı içinde lıir sarnıcı olruı h: kul:ı

dc mnnzamlı 105 mPlrc nıur~bbJ~ 

m~dtal sathlyesindc 'c 210 il ı yO.z 
on Jfra kıymdı ınuh:ımmlncs nd.: 
fiçlmcl\ bir arsa şUyuun iı.ale. ı '- m
ııır.da açık arttınnaya konulmu tur. 
TafEilfıtı ke~U raporunda ve \ az.ly"t 
r.nbıt vanıkn ında ya2.1lıdır. Biruıd 

açık orttırması 12/3/042 tan1'ınc te· 
ı; ıcil.. eden perşembe ~ünü a. t 14 
de ı 16 ya Imdar Be) oglu sulh ın".lh· 
Jrnnıekıi hn~ kiltlpliı,:i \'e satı mc- ı 
murluğu nezdinde ynpılrıc •• ı l ı. ,'.1 t
tırma bedeli muhammen kıyım. 1• rln 
yfüc?c yetmiş bcsiııI bulmndığı tıık -
tlirdc en son nıttırnnın taahhudl\ ba
ki kalmak üzere mUzaycde on gUıı 

"<'m<lid edilerek ikinci nçık nrttırmn
sı 23 '3/042 taıihine rnüsadit pnznr
lcsi gllnil saat 14 dm 16 ya k. d ... 
icra cd lcrek en ço'; nrttır:ınn kat l 
r;lıırak ih."\lc edıleccktir. Blrikml \C 

ih:lc gUnune k.-ıd:ır biril.ccek bina 
ve belediye ve m·azi ' crgUcrl ve ev 
kat learesı bis;cd:ırlıır ve tcll .. llye 
rünınıu ile 20 senelik tnı;iz bedeli 
laalc pulu ve t:ır.u 'c kad. strcı harı;-

lstanbul 1.'}ılılıi' Jlfüesseseler Arltırnıa .. ' . 
10 tonluk t'arn•,J.;rı} 

ve lfksllluıe Kon1isyonu11dan ı .•det ıo to1ıu·~ <; r. ı;,,ı .• 1ın . ı:• 
~ıhhat Vı>k:1ldi ıı;ln 100.000 tıdct u~ı'taıılı kinin nmpuhı inı~li isi ncık cı •,cı 23 Şub .. t 9 l2 :ık .. ·nıı" l.au .. ı· llll. 

ek 'lfıneye ko· ... 11 ıı ll r. Prnn .... cı:ı buluN rı t.omis~ on:ı \ cı r;~:ui. 

:ılınu<'ıı;~ 
t r \", ı ı 

< 1 ( 1ı \ 
t2Hl) 

ı. 13 

'K, -

!. - E~iltme l/3/9.J2 çıu·ş:ımb:ı g'i ıü s;ont 15 de Cağaloglunda Sılı·· - - --= 
h~t \ c tc;timııı Mu ı\enet Mtıdilıhiğıı l'lm ndn toplıınan komlsyond:ı y::- ,ı•••••••••••••••••••••••~i•••Mlııı 
pıı.ıc::ıkbr. 

2 - Muh n •en l Y••t l Inlıı' Sıhlı .. t ',füfüil'lıi:;{intlcn H'rilmek ÜZP1e1' 

3 - Muli. ı...ı,. t tcm'ıı,ıtı 3l8 lıl'.:ı 7., ı.nruı; ur. 
0.5<' kinin ve 0.40 llrct:ın n C\ cut olrı:-k üzere b<.>hC!l' runpul 
dort kuruş on p .. rudır. 

4 - 1st•·' o · rtnaınr. ini lıcı· J! ıı 1 ımıisyonrln glSreu ı;rle-r. 
5 - tııtl' J'lc UJ42 yılı Tic:m~t 0dn ı ''esiku ile 2490 ı: .. vılı 

y:ı~ıJ• vcslk.ıl ı' ile belli gtln -.;e ::ı:ıf(' IH.ıinr komi,..yon:ı . 
olunıır. ı'!!222) =========================== 
Haydarııaşa Lisesi Jılüdürlüğii11den 

P.ıralı ) ııtılı t ılcbcmfain Urıinriı t J,<.it zamanı l Mnrt 942 dir. Tıık-
sltlerln ona g<ırı• _:.,ıtıı ılmv olın11sı J~ımdıı-. (2437) 

lan müsterlyc n.ttır. Arttırn a~ ı i 'i
rfık eden kimı::ele in ga:\Ti menkul
lerin kıymeti ıuuhaınmineslnln yüz
de yedi bu~ı:u rıi betinde pe) akr.c

siinl veya m illi bir b:ınk:ının im ni··
bctte teminat mektuuunu vermeleri 
prıtır. Arttırmn bedcllnln kendi ine ı 
Uıale olumnı. tnrn1'.ındtın ihnlt' g.. -

nünden jtibaı·cn vcr il<'rek Jnllhlet 
l~nde nı.tıhkenıc J; .. s:ı ına ödenme. l 
mecburidir. ödenmcdl~f tokdi ·d~ il a 
le feshedilerek kendisinden CV\ el en 
;-.·i.ıksek teklifte bulunan ],fmsc a~ -
·elmfıı olduğu bedel ne :ılmoğn razı 

< lırn:a ona ihale edilecek ve o dn 
razı olmaz veya bulunnmaun hemen 
:;edl gün tnüddetle nrtbrm::ıya çıka
rılacaktır. Yapıl:ıcak ililn nlfıkadar
l nrn tebli4 edilınJyctx'ktir. Milznye· 

c1e tonunda en çok nrttırnnn ihnle 
cdılccek ve her iki hlllde bilinci 

forin yüzde l>eş f:ıi1J ayl'wa hilkmc 
ha,et kalmaksızın tahsil o -
lun:ıcakt.ır. lpotek sahibi nla
cakhlar ile saır nlı\karfar vu nln
caklıJr.rın gayri ıncuku1 iizc-:rindekl 
hakl:ınnı hususiylo .faiz \C masrafa 
ve miktar ve kıymete ve salrcyc dnw 
ir olan iddia ve itirazfannı evrnkı 

mllııbiteleriyle ilfuı gününden i,tib:ı
ı en on beş gUn içinde satış mcmm'U 
olnn muhkeme br.ş kô.tibinc bildir -
melc·ı·ı lazımdır. Aksi fakdlrdc hnk
lal'l tapu .,icilleriyle sahit olnıayıııı
lıı.r satııı bedelinin paylnsmru:ından 

h:cric l>ıı nkıl:ıcakl.ardır, MilzayeC!cyc 
lsıirfık edenlerin bühın ı;ern!ti k:ıhul 
dınitı ve evvelden öğrenmiş \'C b!Ie
rck g:ıyrl menkule talip buluıımus 
oldııkl:ırı addedilerek sonradan it!· 
rnzJ:ın mesmu olnmıyncajtındcn ım-

Her nevi makina, değirmen ye
dek parçaları, tazyik makinaları, 
el aletleri, manivelalar silindir
ler, her nevi otomobil yedek 
parçaları, çelik yedekleri gibj 
ihtiyaçlar11uzı 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
olarak yapınağa iiJııadedlr 

Adres: Mercan Yolm~u, t"niw·rsite kaıusı •~aremmala Ft~t 
J>3.5a ca4hlehi No. 60 lfalırarnau .B:uiiiSU'os. 

9 C:W•il' 
lhale edilen kiıase iki ihale nl'l1sında 
ki !arktmı ve zarnrdnn mes'ul tutu· 
lacakbr. İhale farkı ve ~ecen ı::On-
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tıa r.ilnündan evYel g:ıyrl menkulü ' 
ge:ı:lp gtrm~lcıi 'C' f. z1a mnltlmat .... 
olınnk istiyenJ · l !JJ 1/IG No. ilo 
ınahkemo b:. ı ne milr;ıC11.nt Snhlbt: A. Ccmaleddln Sıırcçoğlu Neırlynt f1lidUrü• M, Sam K:-r 

Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsovlar ve A. Ccm .. le.Jdln S;m:çcfjlu ın tt-:ı. 


