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- Berline yeni 
bir hava·akını 

Londra 2 (A.A.) - Hava naız>rlı

Türkiyenin harici siyaseti 

S iyasi bir İngifüı mecmuası 

şııyle diyormuş: 
ğız dediler. Anglo - Saksonlar bu
aa karşı bütün nefret ve isyanlariy
•e karşı geldiler ve kü)9ülrlerirt 
l•ürriyet ve istiklfil ihakkı ııaımaıa 
_;ilfilıa sartldılar. Bahsi geçen ına
ıia10de btı:ıı.z müstehzi bir lisan ile 
yadedilen mülteci devletler Ang 
io - Saksonlarm prensip ve ideal
lerine inanarak mü1earrıza karş. 
.ı;endilerini müdafaaya çalışını:ş o 
lan devletleroir. Bunlarla nasıl is
tihza ·edilebilir ki büıtıün kaba'haıt
ier i müttefiklerin sözlerine inan
mış ve o �a çiğnenıniştirler? 
Bu devlellerin istiklal tar�n ol
malarından tabü bir şey yoktur. 

ğı -tebiiği: Bir İsviçre gazetesinin enteresan yazısı 

Harp karşısında 
Türkiyenin vaziyeti 
Londra., 2 (A.A.) - Türkiyeniıı 

Londra büyük elçisi Rauf Orbay 
seyahatle11den çolt hoşlanınıyan bir 
d;plomatbr. Bunun içindir ki, hü-
1.--ihnetin daveti üzerine \'C 1943 se-

cUı.ş •iyaset sahasında ·�ik
ıaı. daima nisbi kıymette bir 
mefhımı olarak kalacaktır. Küıçük 

- milletlerin istiklali e;kidenberr bi' 
- hayalden iharettır. Bu harp zarlıb 

da, hükümranhk haklarına -salıiıp 
yanın ttii2!İıııe kadar lıükiımeı, 
Lonıiraya gelmiştir. Bunlar mül
teci olarak geçirdikleri seneleri bu
günkü pike uçağı ve tank devrin-

- de i5tildal mellhumu:nun ne gou. 
bir mana ve 1..-uvvet arzettiği hu
şusuoda faydalı dü:şüncelerle dol
ıturmuşla.rdır. Bazı mütefelı.kirler 
hükümranlık haklarının iahıl'ıdi 

- hakkında fikir yürütmesini adet e
diıımİşleııdil'. İstiklal tehlikeli bll 
hayal ve tarafsızlık da temini iın
lı:anstt bi:r lUW. haline gelmiştir.• 

İngiliıı mecmuası hakikaten bwı· 
lan yazmış mıdll', yoksa yazmamış 
mıdır? Burası bermutad meçlıı ı l-

- dür. Bir kaç kere izaılı ettiğimiz gi
bi, biz mmtefik memleke(teı-ıdC:k.. 
millıh neşriyattan çoğunu Alman 
kaynaklarından öğrenmeğe mah
kiım bulunuyorıız. V akta müttefik 
haber servislerinden memleketle
ri-nılek.i bütün ne�riyatm hüli\ı-,ala 
rljlı beklemek ınfuıasız olur. Faka. 
hiç olmazsa Alınan ajaııslarınu, 
ilıtimalki bi:raz değiştirerek bi!
dirdikleri fikir ,-e ıniifalcalarm 
hakiki motinl�rini veya doğru hii
lasalarını sonrada.n tebliğ edere .. 

mihver propagaudasLnın husulı_ 
getirmeğe çalıştığı fena tesirleri'-> 
önüne geçseler müşterek davay" 
hizmet etmiş olıırlar. Bu eksikli·:_ 
tamamlanıncaya kadar, Alman A 
jansının metinlerini mevsuk diy. 
kabul etmeğe, hatta onlara bi• 

Bu tank ve pike uçakları de�in
de i.st-lklal mefhumu bir mana vı; 
kıymet arzetmezıııiş. Evet, millet

lerarası münasebetlerde hak ve aılı
i!:lk namına hiçbi mefilıum tanın
.ıııusa lııüçiiklerin artık bü\Yükle· 
ce karşı ıhar,p edebill.ı:nelerine ve is -
tikliillerini sililhlarınm kııvvetiylc 
lrnrmnalanna imkan yok giıbidir 
�'aka.! bu, .naz.Hecin prensipiıdli:r.Hal

buki Hak'ın Ku<vvet't.en ibaret oı
mad>ğı kabul edilince her milletı .. 

lı'iU' yaşamasından tabü bir şey <> 

Lama'l. 
lsli:klıil niçin tehlikeli bir haya . . 

rarafsrılık neden temini inıkans>< 
nir lü:ks? Böyle d�ünmek Ane 
to - Saksonlara ve S<>vyetler hu 
ıiğine karşı en bü\Yiik bir bakar,. 
•.:ışkil etmez mi? Çiinkıü h-ir küçt.._ 
lovlotin istiklali te'lıliıkeye ıl:iışc
.;ekse onu ancak Rusya yahut İn 
,:iltere, yahut Amerika whdit eıic 
,,ilecekti:r. Onlar ınilletlerarası ınu 
nasebetlerde hakka ve adalete ria
;et cimiyecekler mi? Mr. Roose 
. elt ile Mr. Clıurclılll'iu Atlaııt.._ 
,rtasında imzaladıkları Ye S<HY<'-

kendi müttefilderimizin nıemleke: ... usyaııın da imzasinl attığı n�'-3. 
)erinde fikir cereyanları hakkınd. \ .aya s:ınte

, 
b� banknot '.°_alıiy� 

tenvir ettiklerinden dolayı miite- ,-crınege hiç bır mutefekkırın lıak-
şekklr kalmağa mecburuz, kı olmamalıdır. 

İng:Iiz muharriri bu yazısında B-u yazı muhsliıkak ki çarpı .. 
hakik�ten çolı; miiliim bir mesele- diişiinen bi:r telı; insanın yazısıdır 
ye, tam bu:günün m<>Seie->'ine temas l'akat hür memleketlerde hükfımL 
etmişti,-, Ortada cihanşümul bir tiın. efkarı unıunıiyeye istinat etti
dava var: Dünyayı büyük devlet- i.i için ıuakatede ya müdafaa edilen 
!er mi idare edecelt, yoksa küçiilı ı yaJıut ıni.i!şaıhede ve tebyin mahs-u
devlctleriın de hür ve müstakil ya- lü olarak te>bit ve i1an olunan nok
şanıağa hakları olacak mı? Na'li-1 �ai n"."ar ��n �iği

. 
takdir<k 

!er bu meseleyi a.çık surette hallet- \ ıns�nıyet ıçın :enı bır_ fclaket de,-
tiler. Dünyaya ve her halde A<vru-1 re-ıı başlayaeagında şuplıe yoktuı 
pa ve Afrikaya bi!z hakim olaca- ! Hüseyin Cahid Y alçı;, 

İkinci cephe bir sürpriz olacak 
Lontlra, 2 (A.A.) - Snnday Ob· t !ar' Bununla beraber, son Rus 

Bomba sel"V'siııe mensup İngiliz 1 
kl d.. ,_.,_,,,;;ı,. t ""ille Cenevre 2 (A.A.) - Rene Payot,ireket Tailın'anrla kararlaştırı]m�ştır. 

uça arı un gece '"'" � e,,., r .. . 
hali"1'C!e Ber:-me taarruız etmişlerdir. ı "5urnal de Geneve.de Türk�y< ve Rusların Buılıgaris!'ana, Aınıglo-

H f 1 • ,.;__1 . dai-r göıüşley .başlığı altında §Uma SakoonJaru da
. 

YugosfaV\)'aıya ya,pa-a-vanıın erra ıgı, ne'"-"" erm, dıer- _ _ . ·ak! 
.. nesi zarfında ikinci defa olarak gö· 

h 1 . - - hed , ,_,_,_ , , l;:>l-eyı ıııeşTetmiştır. - arı çı:kaııınalarla m'll'şiereken a muşa. esıne "''"'"""" wı:ımemış ___ _ _ _ . _ . gerçekle tıiriloecek!eı'd!iır Fillhaki.ka 
rüşmek üzere Anltaraya gitmes; 

;ede; ilk alınan ra.po.-!ar hedef çev- ı ı ;·r:kıye Hwncıye VekıLnıın, merr 
tt 1 ş - , , 

' 
. , kayded'i'lıııe

.

ğe değ61' bir hadise teş-
cesiııin iyJ tesll:ıtt ed'.!diği ve bom- hl '•u du·ruıın'llnu lbe!iııtmek ;çir a ya sefenn:ın, Adrnyat'ık-----.deınıızı kıl T"J '�-ı.,,_,,...- ,_,_ - --

1 • . -- ' ka'11ŞJ.Sında general Eisenlhıoveı"ln bir i oor. u l"IY<· u..,,umeLi•ıun,"Sô!• bardımanın tesiırli oltlUJğunu gös- !. A-• 'ad;gı f-Oı•mul hakikata uyıgıur_ " ı Kahire ülak tl rek h. termektedk d•ır fülhaki'ka Tü-ı1dye, müıttefik leı .is tarnin ebrr.eklenı başka stratejik 
'it d

m 
k
· a

Bir�rlını
_
n ge • 

- ' · ' - h d t· k - gı ere e gere · esik Anıerilkad 
Bo-<'lr t-nT U""akları da, a""'i bakımından haqı dışı bir devlettiıı· oır e e ı yo tur, Roma lbu se{oerm . . 

• • 
a 

..,..,a _....,,ı uz ' 
, " � lo--Sakısonl b siyasi hedeJLidir. Onrlan ©rura fu,. nasıl bır tesır bıraktıg• halclunda 

gece; -Haırıııbung şe'lıxine; batı Al· anıg
k 'bul ed ��-n,� arış progra

ı::;-
gi,J.iz ,Aımerikan or.dulan geu..:al Ti büyülı; elçinin şahsi mütalea ve ra-

man.)"8 ile şi.rnal Fraıısadaki hedef- m a! en ı,uT-.:ye ımanen mu ' • 

dl 1 
tutikler tarafında yer alım."itır. Bu s< to kuvvetleriy!e lbrrleşrneık üzere porun� n emek aıızusunda bu· ere taa.-ruz atırmşlencfü:. Uçakları· - 0 lın lund""u d d-�-- Bu lda'·' 

nıııdan 28 zi eksiktir. ne başın kadar Tüırkiye tngiliz ;ı a açya sahillerine geçece:lderd1r. ..,. mey an .......-. yo · ,... 

fak 
a 

Alrn dbsfil . d· Tüııltiyenin roL;;�" 'Ballka·� · s:ıtc•- raporlann ancak şifaılıcn yapıla.bi-l ti ına ve an uıgıına � ·��� .. � 1 •. tab"di FRAN\SAYA YAIPILA.N AiKIN ranan ilci tarad'lı ibir siyaset tak> .€jisi çerçevesi da'h.ilinrle m1ita1aa ccegı 11 r. 
�--"-- Son 15 gündenberi Türkiyeden Lonıdra 2 (AA.) _ Müıllte'"- u- e'Jmıişt

. 
i.r. Fakat bir mu_ --·dd:_ ·et ,..,._,ue

_
r "tımek lazımdır. Tüırk.iye, aSkeri '"'< gelen haberlerde zahiri zir sü!kiın çakları tarafıınrl-an Fransa'.}ra yaıpı- ı haııbın m._ Uh�el ,gaU.plerı._nden bı,: teml<>at alımadıkça yerinden kımıl- göriiıune.ktedir, lan taarrıiz esnasında bornllıaırdı- olarak gord'l>ğ'u Bll.l\Y'-ik Bt ıta�a ta da:ını'.)'acaktır. Esasen Tüt:kiyenin __ Buııun da sebebl 

manlara en ziyade İvrİ ve Bois Oo- rafına meylebmiştir. Cumlh'u'rreis mıenıfaatıeri'mü·tıtefi:kleri.n meıııfaat. vıwdır, Bu muddet zarfında sessiz
lıcmes'daıki bilyalı t�k�lek yuıvala- ismet inönıünüın KahJ;rede hakik lerine uyıguudur.Biiyıüık Britaruya ile ce cereyan eden Sa\'3;§ ?-'fük�·eye 

bir ·rr.ıütıtefiJder lronfeı-arıı5ına ' ·"'irnl ·:>U ıınemJeket aı·•sında aktedilen it- ı k"Vazım sevkiyatı savaşıdır. Herkes 'ı fabrlikaları ile Sainıt jean ve ..,,. T ll Dan.ıgry'deki hava alanları marrnz etmiş olması Türkiyeyi id1re eder.· tifak ırnuaıhedesinıde Türkiyeni<ı, an- :1 " ki ın�tt".1'ik · evletlerin yanı 
kaımtşlandıır. ler.ıı dıüşüın<:csi-ni açık9a- gıösteı:ım<! cak bazı şartlar tahakkuk ebtiri1di- aşı�da Turkıy�ıin de harbe -gir. 

Willkie Roosevelt'i 
tenkit ediyor' 

t"dir. Tüı'k devlet adaıınları şimd ği takdirde irııgi!ıtereye yardım ede- j nıcsı, yalnız �numi 
_
veya stratejik 

ye kadar yalnız Mr. a-ıur,,hill v �<ği tasrih ed.lıın ştir. Bu şartlar 1 sebeplerle degıl, aynı zamanda • ve 
M'r- F)den ile gfüıürnıüşlerdi ve .b bilhassa askeri hususlara taallı1k e:- bıllıassa - harbe girmeleriyle ve bıı. 
da t:ı.bii idi. Fakat Iı:ııg'riız •başv,eki- mektedir. Tü,rkiye, mıürlafaa /bakı- harbi kısaltacaklarına, ve bunun 

Cenevre 2 (A.A.) - Vande!l v-e Kahireye gi�m:ş olan Sovyetle nıınd·aıı kuvvetli fbir durum:ladl!r. icaplarıııa, her şel<ilde mukabelede 
Villkie, Nev>yıork Times gazetes'n- biırliği-nin Ankara 'büy<iiık elçisi l'v Fakat taar;ruız vaz:yet:nd-e ,b;:lhassa bulm<abilecekleriııe Tiirk!eı-i:n iti
:ie yazdığı bir makalede M. Stali- Vinogradıofun da hazır bulundıu'h ı<em:li ,-ı:sıtaLriyle hareket etıır.ek ınat hasıl etmeleriyle kabil olabi
ıi.n ırnilletler arası siyasette kudret- lan top:anıtılaııda Mır. Rıooeeveltl: zor-unda kaldıkça za-yıfüır, Tfrrkiye- iecektir, 
i devlet ad•1<1ı ol-dwğuınu söyledik- gi-fl1Ü.şmeleri Tü•ıkiye<lilin, mıüıttefik ııin A.wıııpa kıt'itsınıda işgal ebmek- 11iirkiyen in devamlı ıueniaatleri 

:en soınra manevi, iktı.sadii ve siıyıa- !<er g>uırufb.uıida biır roi oynamağa d te <ılduığu köpl'iilbaşı mıütekas ,f b:r müttefiklere nasıl bir bağlılı.ktau 
>i giiıı>üımü Amerikaya terr.in etırne- v•t edi·kl"ğini gösterir. Esasen 'Düır aaIT-uza maruz kalabilir. Ca.ğrafi daha fazla yardımlarda bıılunma
Ql;ğinden dolayı M. Rıoosevelti mRl•-, kive hundan hiç kaçınnnıym·- Dör şartlar dolı;.yısi!e, memlekeLn iaş<- sını amirdir. Fakat Türkiye aske�� 
'ıaza etırnekted:r. l •::0ederı.beri lrüırımet gören ''e olq;a- ;ıni temin ebrr..ek güçtüır. Dğer taraf ı!urum aydınlaıunadan bıınıı yaıı-

M. Vliıkie, M.. Rfoosevelıt�; Mlosko- ı ril'il; tek bı-taraı' ın<>mileket cılan Tü� .. on İstan\bul Ye, İaırdr, gföi hüıyıülk mıyacakhr. Türk de,.let adamları 
-a; Taıhıran ve Kal-ıire konıferaru;la- kuye harlfae!ere intibak etım-ek im şehôrler 'bıomlbardımanilara nnaru<l--i Kahire kouferan7;ııııla g.,1;,_,.,.,r;,.1,--

rı.nda kafi derecede ileıi g.itmemek-ı kihıına !"'alik bulunmaktadlT. Fa Jur. Kıifi av uçağı o1mayıııca, bu 1 anlatmağa muvaifok olınusl;rdır. 
e itıham ebmek:ed!r. kat bu iuıtilbakın dalına ıınHli m<0m oomll>ardıman!a.ı·a mukavemet et-/ Menemendoğlu Türkiye1ı ln hattı 

M. V·ilıkie'ye göre M.. Rooseve :t, 
faM gözetilmek sua·eti!e gerçek!°' r.ek güı9'.ıür. Büıtüııı bunlar da gös-: hareket�ııde bir değişiklik olmaılığı • 

milletler arası işbirHği i·çin kurula- tiırile
_
ceğini d<= _ibeliıı-<tırı;ıek gerekti<: �eriycır ki Tüırk ye, aıı�ak km,,�etıi j nı söylemekte hak1'dır, Balkanbr 

k , , 1 e 'ileti- r 
1 Re..ıı.ct olan Türkleı·, faydadan zı Jır Ziltrıı.renın un�urlarındao hırı ol- harıı sahası olmadıJ-ca bu hö,•lc de 

, . _ - . d' • yade te<hlike ıle karşılaşacakları bı T.ak ş artıle, askerı sahad'a fayıdıalı \'am edecektir, Aneak 0 giiu yeni 
::a. sıyası esas ar v mı vı. a ası 1 . . . . � ı · 

" .. , ' ,, · 
tıcaret ıçın konulacak ıktısa ı esa'- __ _ _ . - _ , __ , _ 

__ , _ . , _ . haıfoe surükleıımıyeceklerdıır. Vakı, ,laibılır. Tunkıye, yalnız kerıdı ku-v-ı lıadi;p_.ieı·e şılhit ol•cağınuza şüp'hc 
lann \anız.mı ışının Aıınerıkaya ve-, Tü<'kler ırnüblef'!k!<ll"ın istediklerin vetler'-yle ve yaydan ok fırla .. g'lbi yoktur. 
rilmes-ini de M. Rıoosevelt tem:aı 1 yaı-•o· <-a hazıındırlar w bu husus ·ıeriye atılacak olursa, h'ç kimseye 

Artık hiç hlr kimse M. Rcose- Fakat bun
.
u deııhal Y.aıpıla�ak /bir de� kendi.ni. �da �bn'ş . olac�tır., Sofya 2 (Radyo) _ Türk;,ye hü-

oocmeırni.şlir. ı ta bir -anlaşmağa dayanmışlardır .eıihangi bir rı:enıfaat tem n ebme- f ilibe fuarı 

veltle M. Ohıuırohiıllin i!eı'ide ne ya- mukb�e!eaen zarar gomııyecekle-rı TiNlciye Boga,'.'_Iar uzerındek'.,
ko�t-- kümeti Fil>bede açı1'acak olan bey

pacaklarını sormamaktadır. Her- ne emın olmadıkça yapmıy
_a

caklar- roL_u ka�lbettıgı takd <rde mU'.1cfık- nelımilel fuarına is!irak edeceğini 
, , _ , , , ldır. Bunu da filiıyatta askeııı duırum IN·ın işi güçlcışm'.ş olı.:ır. Boğazlar hildirmiştir. 

-
-�es, yalnız M. Stalınden pr<>ıelerını ı taıy.iu edecektir. Hulasa, 'Iliiı1k;ye, başka devletler tarafmd'ar; işgal 
ve b'.lılıa�a h_atıJ? son:ra.ı:ı _arazi mese- Balkanlarda bir hare);.et !başlama- edilecek olu ısa T-üıııkiyen�n- d!plo-1 poLtikasiııın ge!er.ekli ihıtiıraslarun
le!el'me ""t dJuşuıncelerıau sorırnakıta- ı dan yelevki dıolarrubaçh �·iır yıoldan m

_
�tik mevik'i

_ 
gok_ saıısılı:,- F

_
akat i dan looruwnak �ter. Bun'Clan ba�ka 

dır. olsun, haııbe gı:rmııyecektn·, Bu ha.- Tut'k;ye lıatibı, f:J!en M-uıttefıkler J3alkanların yenıden lloırnulması sı. 
t&raiında olarak 'bit"mıet(i terc"h 1 rasmda söz sahibi nlıınak istediğine 

- Gazetelerden - eder. Türby.e herşeydeıı wvel Rus de şüphe yıol..-tur. - Tramvayların ön tarafı boş kalıyor. 

ÇERÇEVE: 
MANZARA 

server şunları yazıyor: ....terinin tamamiyle başka bir ma-
Bazı alametleıiıı bellidiğine gö- nası vardır. 

re, iloinci cepdıenioı açılışı dünya u- Mahut K!yef çıkıntısı, bilkuvye 
mumi efildrının beklediğinden ta- mm-e;.t değildir. Kızılordu bu şeh
mamiyle başka türlü olacaktı:r. Ak· rin batısında 1'0.000 mil mürabba.-
denizde, müttefik taarruzundan ınılö'. bir saha işgal eyle.ıniş ve bu 
sonra meydana gelen fırsatlardan rasmı Polonyaya doğru muazzam 
istifade edebNecek durumda bulun- bir-köpriibaşı haline getirmiştir, 
mıyorduk. Sicilyadan Ftalyaya ve · Avruıpa istiliisınida Fransız İtalyad-an Adriyatik Iuyılal"İ\Yle 12 orduswmn rohü Adaya. atla.yabiılıneıniıze müsait ih· 
tiyat kuvvetleri elde bulıındurama- Lmdra, 2 (A.ı\,) - Biritano<va-

ıruştık. nın diplomatik muharriri yaz:ıy�r; 
Arupanın ya,kında yapılacak ıs-

İkiuci cep� şefleriniıi tayini, İ tilası sn-asında Fransız ordusunıııı 
çoktanberi kendini dnyuan bir de- oynıyacağı :rol lıa�da ve kur
gışınenin mutlak zarııretlerineın tarılan Fransanııı muıvakkat idare;' 
birini l'e§kil etliyor. Bu değişınele- sinde Fransız komitesinin vazife 

1943 senes,nin son gecesi.. Saat 9 .. Beyoğ'lu kaldırımlannda.rım. Böyle cün... 
terde eğlence aramaktan büyük tiksintim yok .. Fakat bir iş, bu saatte beni 
Beyoğluna çıkınağa bir kere ımecbur etti Artık işim gücüm, sokakl:ırın ve 
kal:ıbahklarm halini seyr �tmek .. l\Iüthiş, müthiş!.. Cadde, efsa.ırnıi bir kalaba
lığın tahtaravanı ... Tepebaşmda.n Harbiyeye 'kadar bütün caddeyi tek bir traııı-
va.y arabası farzediniz; ve bazı tek bir tramvay arabasında gördüğünüz vıcık--..... 
vıcık i'llsan kıymasile •boydanboya bütün caddeyi taşırımı! Her biri önündekinin 
J&komotifi halinde birbID·ıne bitişik, son suz bir otomob·t katarı. .. Penbcli, mavi· 
li, sarılı, morlu, yeşilli, kmnızıh, <>bur rekJıim ışıkları altında, bağıran, çağıran, 

tep."nen, birbirini mıncıklayan, keyfinden ağıd:ırının salyal.n·ı akan bir in. 
sanlık ... 

- Parça tla.rça sesler: 

- Ne verseJ'., bir taksi bulama7.5ın? 
- Sebep? 
_ Benzinlerini gecenin geç -v�tine saK11yorla!'. S:ırho'!larda".l 10 misti 

· fa'l.Ja para alm..ü için . ., 
Bir genç k12, yanındaki çocuğa diyor ki. 
_ Bir nıilYon lira versen, bu akşam Şehir gazinosunda bir masa bub· 

ntazsın! 

rhı en mübiınlerinden biıi de, )ıat'i 
ve sür'atli mahiyette umumi hare
ketler yapmak imkamıu veren daha 
büıyiik -sosyal tedbirler alnımasının 
teminidir • 

ye mey kiirtl tay in maksadiyle as
keri mahfillerde müzakereler ce
reyaıı etmektedir. 

Bu ne mes'ut insanlık, öyle m!? Öyle y.a, para. lrnr.larda, neş'e bunlarda, tce
yiI bwdarda., l1eves burJaı·da, zaman bunlarda .. Har.iy.:ı. harp, iktls:ıdi 51kınt1, 

maddi ve rulıi lbinbir bulıran? .. 
Allah rızası için şu caddenin hal'ue bir bakın! Bir şe1n·i�ı listüııe eğer gi>k 

ten para ve ihtiras yağsaydı, lı�lk, bundan daha büyük bir k':·.ynaşm:t ip"nd·.! 

s<>kaklara. dökülebilir m''Ydi? 
Tam !eclıi'Zatlı 200.000 kişilik bir 

Fra.nsrz ordusu Fransanın kurtaı:ı-
Tahran saatinin tılnrtıları da-ııa !ışı savaşında ıııüttefiklerin yanm

şimtıiden dtryulnıaktadır. Rus or- da çar:pışmağa. hanr bulupmalı;b
it:hırı dev adımlariyle ilerliyor, 1 dı:r, - İlerleme4 korkusu! 

Cevabı pek •kolay sual: 

H-eylmt ki bu şehrin üstÜJle, da1ıa doğrusu bu şelıirde b:nı zümre kala.

balıklarınıu üstüne, zöktcıı para Ye ilıUras y:ığm:ıktadır. 

l\"ECİP FAZIL KISAKÜREK 
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T A N IN 

. . J Rus�ar PolonyayE"l ZO km. mesafedE. 
in şimal batısında bulunan general sahada A.lh:an kuvvotleıri tam r'ca 
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F a n  t e z  1 s 1  1 Maske.va 2 (A.A.) - Kcros'.e�b1000 kilcm.,treye yakm gen.'ş bi 

ı nsanlar, umumiyetle thıy- §eti karşısın�a . 
donup �alnıa'k yeri· Va�uıt'<ı':n muılıafız birLkle1'1 bu� halindedir. Bu, muntazam )>!r .-icat-

0u o<rHpi �me•ıer. •n« ne, harp bitb habcrı karşısın.da i eski Polor:ıya h<utludınNı 30 kilcanet- tan ziyade bozgun hal!.nıde bir ger. Evv.e!oe verilen mulıltamdan lbah-ı 'LÜlbnıaın meselesind;en 'bah5'i��ik. 
koyun kendi bacag>ndan ast•Ir• kabın.ilan �ası, coşması, sevm- 1 re mesafeye katla.. yaklaşmışlardır. çe.1<iliş manzarası göstenmeMedi;r. set.ti. Bunıun kat':�n şawa.u kwbui Lüıbuanlıların müıtalaatmm hiilhas-

· • · kad ·· ı. d " db. ..,.. ol.ınac:hgı" nı söy"edıiın. Di°"" d'&t sa Cünye Limanmıa aı·t tal� .· - na-9ii:ıııi, ihtiva ettigı manzara ar mesi ve muıpuem e o .. a, te ıTSız- B ' •na Soızyet birlikleııi de Poloil\Yll I l\WS!rova askeri mallrfilleri, gele- """ ""' � 
k�� deiildir. Nq'eli

_ 
ve se- , çe de olsa, k�ndini .bahtiyar bilmesi j hıudud'tllla 25 kilometre mesai°<\� cek 3 ay za:rfınıda ya:ınvz S<>vyet top ırok

ı
tayı mew

.
u

u 
baihsetti.: zıa,.., dtkkate alınıması icalboy1"'liği. 

TIDÇli macerdlara da taaliılk e..er. olacaktır. Bır saatın bopnarrzem- i 'l:1u unan Novıcgorod Volinsk ka� raklaırıırııdan tek er"1e kadaır AJımaaı 1 - Kefalet akçesinin beş bin ni, Lüıbnandıla:rca bu.Jllun Fransa ı;e. 

:Ve iııosU.ılar, mes'ıılliyett= yaı.<a hereği, saat adına, müsbet bir 'hali 1 garına 25 kilcmetxe yakla.,,,{,ı b�.' aSkerleriITTin atılac�ğına değil, aıy"'i l:iraya tenızıili. f.inin'J> mıümanaatH.e müsaade olun• 

ddet b. . ,,_ d '? 1ım ' B • ı .,. .. ş . 2 "'"''e h ' . d _ _, madığın:a atfeyled:ig"ini ve bu •'-••-&ıyırdufan mü •çe ır gıu.ç ış· n.ıde e er mı . e ez. una rag· • Junma.k:tadırla•. zamanda Alm<ın hıa.r�ı makinesirun - >-'"" a. ın�asın anı ,..,.,. "'" 
· ' b.. .. k h ' · 

- k d n=ar edtilmes· susta ben!im mıü>ıa.h<>retıo/mi• ar.a.vaca. 
de birlqmedLideri g.'OI masraı ı<en- 1 men, saat, en oyu' eyecan!Dl. o 1 Diğer taraltau Rus, BoJaya C<!'- 'bir daha kalkınam:�acak · a a: 

1 . .. ğım söyledi. 

eeleriııi hU>Susi ve ş;;hsi bır çe..çe- r:yet.ne o aııda kaıvu§ur. 
1 

.
• c . 'şef .arasındak> çıl<ınltıfı'ı etmck'.e bulu.ıı.d.uklarını gözlemi� ınası. Ciiruyeye bü!}'Ük va,.,,•.rla�•.n ui!ra· 

41 ceplerinden çıkınca da, eg•eıı- ,· sa.ııyeler esnasıoGa duyar ve bur- lrof'l . B ro· , . ağır bir darbe Y'i,yec<>gıne de kana•a, I 3 - B"<rometrık cetıüde. yarpıl-

gemşletm•·şleııd'r Bu k t ·.Jı' .-- �· -
ve ıçinde tutmasını severler. liuna Sulhun Hk haftalarında hayat . - · çı ın 1 şı · Ja... 4 - Genişle d'ar lııat a.rasuıdaki ması<ıa şıiddetle m'Ufrıalif olduğumıu-, 

rağmen, öyle sanıyorum ki, yer yu· 1939 a nazaran çok daha fakir ol- 65 kilometl'eyi bulımuştlll'. · 1 A..imanılann yeni böT ımüd faa fıarlı:ın =eti temıifil. flecnnıanı:la ımevcuıt olınay'81!)., /bir 

varbğı üzerinde yaşayan biıı.u'" ın 
1 

duğu halde, harbin zınwmuıdlı.n . Başka Sovyet kuıvvetJeıri de Z� hattı kurabilmek maksadile rpek az Hugüuden kat'i bi.rşey yapımak haıkkı V<>ııernıiyıeceğfoıi'Zi, Beyrn·t 
ı;anları bir nuygunun emsalsu 1 uğramış zavallı insan gözleri için, r11n�ka'1111 65-75 ki:O!lil€tre ş·,rr, : vaki·tled kalmış lbuluııımaktadır. !nwı.ısunrlaki f;k;rıini sord'uım. Buna �n xaranıııa olaııaık Oü:ıı�•eyi 
sevinci . içinde ı ... p•aınya imkaıı bir Y"rine bin t"."e gilıı."'i tarafın: dogusundaki noki al.ıra varmışlar- Er.na mukalbil Ruslaırın elinde sa- mıföema�l göırm� ?"'ek IJ.c 1 yu�ıeaniy

�ceğimizi, Fnaıısız me

vardır: Harbi:ı b.tmesi! ı dl:,n tenviır edi.1ıniş gı'bıdlr. Çünkü dıır. Cenup cephesinin başlıca nıu- .. .. .. . ""'·�·•- . 1 •  a.oı.lctam gerek nuloatı saı.,., hakkın- no ilııtrsadıyesi:rıe dıe bu "-elblbü· 
� vaşa sur.u1l!Inek uızere tnr ..., �-.n.. 1 -a • . • •. ·• . .. "l'"'j 

Farze<>eıun �le ı,jr şey ol- göv�er çulsuz ve y&�> çıpla� bu- vasala y<>llarından biri olan z.m.cri� . . . , . . . ,et. 
� blir not ı� e�p. pa��ı gu- sun ffi'IJ'V1afı.k �ıaıdıgun,, mıüıtaroba· 

•nll§tm-! ' ıunııcak amma, gönuller guoı"'ie ka 193e dalci Rıuırn.en ılııı.ııdudıın 95 ık:i mıly>onluk bır ıtııtlwat kuV'\ nu tevdı ed�cegımı soyle®m' tın nukıatı S"1I'es.i tedkik ve belki 

Kaç kişi çıldıracaktır, sevincin- 1 kav••şmuı�, gökler ısınmış ola- k:tometre mesafededk. 
dama ha>ZJr bu1unımaktadır. kabul olıınıabili'rse de bu C:lhebin 

· d · · h 1 H 1 · t d V't-"-esk'tx ı * reddediJ,,,,.,,,,;;.;n · .n.rı �" Sii h den; ''" kaç Kışı, !.en ılerın1 aya- '  cıı.r.br. a en vazıye şu ur: ı '"' . _-- -,, ı -, euı.m. .ze a-

ta bağlayanlar gi:tıği iç.ıı, ıutılaş ı Sade bu değil, insanlar, bir daha SOVYET TEJBLİGİ Rus kuıvvetleri Poloowa hudutla<rı · Mösyö Niyas ""' Revoi.J lbirlıiilde yır dledı
.
ğiniz •birşey için evet de-

m'§ yüu:lerinde biT gülumsemenin iyi dünyanın yaratıfacağına tla ina- Mocık-0va 2 (AA.) - Sovyet teb- na dcğru ileri hareketle<rine aevam geldiler. Parist"n almı.ş oldukları d;,,tm.eruin hn!kanr yoktw, dedi·. 

•···-ılc'a"ıgın· ı da·hı' 111�,�tmi,·oceı.. nacaklardır. Yalnı' büyük sevinç- rgı· ··: cevabı 'tebliğ elliler. 
,....... � ·� , .., ediyorlar. Bu bas.1<ı, Vitebsk'ten Le- * 
ledk Bunu geçelim. Bunlar, hei . .-r, insanı me"uliyetsi11. ayrtca da 1 ikinci günü, Nevelin batısırı:l'a niuıgrada kadar İ.ı;rnyan gen'ş kesıin- ;Banka 4 gü<ı müıhll'!t istiyormuş, 
defasında oluu!!u gibi, kabrıstanla JJtiyatsız kıldığı için, süte hile ka- ve ş:'�al batısı�d· kıt'alarım:ız ı·ler- ce-vaıbı kat'i veırrnek üz·ere. Büıvii'k 27 Mayıs, Pazaı 

� .,., " � deki l>iiı'.ıüın Alman lruvvetlerW tec- ,-
rın sırn kalacaktır. nştıranların, gene ayni şeyi yap- ı· • k 

- lıanka!.ar tal'ip olırnadıklarımdnın MecliSi Vükelada Kan.,,·�·u ""-•si 
:-yere 28 meskı'.ın yer işgal "1ım ·ş.· rit tehdidi karşısında ıbuılunı:l>uır- ·-• "'°G 

hldarmı, gene ayni ustalıkla kendı !erdir. ik:O.ci derecede bankalara müıracaat meseksile Hıristiyanlann ahzı as-Falrnt yığınlar, yani �nsanlığıi. 
şu kaba et!e1·i, bil.) liıai kenıİ!ldcri Vl 
011rat nalııyeleri; büyiil< hadi,c 
karşısında fizi1< bir haz duyacak-

maktadır • 
• şlorrui yolı>na koyduklarını pek ta- mecbur.iy€'!i husule ge!ımcş. Buın<fuu ) ke<r kanıuınu hıakkınd.ahl miiıtalElbatı Birind Ukray;na cepbes'ne m€n-
.,;p edemiyooek, pek gözetleyip kı>l- SOVYET TEBLİGİ iolayı k<>misyonun bir rüıbud'an nı- m<!Sle1esi me\7JUU- baıhsed.ildli. 

lar ve harbin götürd1tiığii, su11ı.1U.h 
da asla geri getirmedıği scvgıb

lcrin ü�erine cömertçe (biraz d. 
teessÜT edebiyatı karıştırarak) bil 
kaç küre1i toprak atacaklar; bıuuı 
yapttktan soııra da kfoçiik r.clsaai
yetleri il-., kolkola g:rerek sul.Jıu.. 
panayırıı:ıa katılacaJ,Jardır. 

.oyanuyacaktır. Öyle ki, insanlık sup kıt'alar taaııruzlarmı gel'§lh- sıfia iıbl'a.ğını teklif ediyo.-muş. Ge-
, . ·ı h 1 ffi""'• devam ederek z.·.'-mı· ı· '-"':!!es,· Moskova 2 (A.c-\.) - Soill'.)'et tclb- k f . . . k ,__ . ""r çocuk neş esı ı e op ayıp :ııp- -, ...., """- !iği: re •'zının gere ""'mıSI)"Onuın se-

.arken, i� adamı, kombinezon ada- idare merkezlerinden Ba..as.hev, Vin . . • . nelik olanak teruzıili mıaıtlı'.ıp imiş. 

.m ve politika adamı, nıofoıı: yığın- nitsır bö�ıgesi idare merkezl\'ınin:den lkı son kanunda. Nevc] şımal ve Maamafü:ı 6 ay nilhay<ıtin.de isıbik-
ıarı ile boşalnıış, yahut yanmış Saımgıoroc'.ok ve Kicf bölıgesi idare 

f.mal batısında kıt'alarıımız taa"1'lle raz imaç ed<.ı;.-se iS1.1<ouıt:o edıilınııeo!c: 
,unbarların arasın<ia, çıkarlannı:ı merkezlerirnden V'Olodarka ile ;sre- 1 hareketlerine devamla 40 dan fazla rr.eş;rwt olacakmış. s:r Adaan Bloc-

tertibatmı almak; biri miiessesesioi ·�ı-- ,�_, . p 1 .  . meskı'.ın yeri i§'gal e1ımişlerd'ir. hun son ııaporuoa na�aran aşar faz-
, .. . .. . • . • .  . . .<ınıVı'OV.•"'c<ı ve cgırc ışe dem:.nyıolu . _ lala ·· ,. ld • A· --- 1 2  lbi 
J"12enıne, o teki dalaverecıgın:ı dm- ka k . . Ukrayna birincı cep�esıııe men5wı: n cuız ' 0 ugu:rı.uidın · 5-0 n 

., . .. .. . . .. � . 1 . . k d , vşak =· talarını ele geçmınışler- l''ray.a ·"- k'"" ,,..1ıın · • -·· gwne uçuoıcusu "" ın ırı a ve •· ı . Sovıyet kıt'ları tarruz'.arıru ger:ştir- · """ ""' .,,- ıy<>rmıu� """'" 
m>«o.iisiııi inb:ğine b.-x>yınak husu- · dır. Bt:ınlaııd<ın başka 300 me<...kWrı edersek hu"U veıımeyip diğer ıı:ı·ı 

Bu panayıra, U'L•ktan, h:r göz n- � mıe-ğe d<evam ederek çe!'n ça�pış- k lık k · • · 
taiı.ııı. sunda hiçbir fırsab il:ınıal etıniye- yer daha :işgal edilrnı'ştir. arşı verme lıgianızi, % 3 res ım' 

ceklerdir. Cephenin diğer kesimleı"<ıde ke-
malarla jitcmir çevresi-nin. idan ınunzaıın.ı ;ta eıylemekliğimiıi.> tekhf 
merkezlerinden 2 s'ni ele geçiıım· ş- e�'.ikr. * 

Harpten sonra, insanlık lienrlıni, 
'ıarap btr yer yü�iiniin merintle 
bulacaktır. Belki bazı şehirlere 

hüç bomba dü5:nem'ş olacaktır; bel
ki bazı memleketler, iimran ada
lan gibi, hiç öı·selenmemiş b;".ı şe

, · 
nmlıafaza ·edilmiş olacaldıu- · 

Fakat o esnada c !anl<• diye gayet 
eğlenceli bi dans çıkacak ye dort 
s:.fli birden ayni noktada arkala
rından tı>b.·uşiura�ak.tır. Bu çok tu
haf olacaktır. İıısanlar giilmcl;ten 
kırıfa cak!ır. 

Ve bi:r gün 9S!l güneş ortadan 
lı:aybolarak, eski giincş, ruhlarıu 

dır; fakat d ünyanın harap bir d'iin- ayininde lazeleriiği ihtiyar ışıkları. 
ya olduğunu görüp anlamak için rını, tekrar insanların ı;e eşyanın 

o şclıirler ile bu memleketler bal- üzerine tutaral< dünyamızın scfa
kının u:ruıı b1>ylu seyahatler yopma Jetini aydınlatacaktır. 

şif faaliyeti olırr:uş ve t.:ıp ateşi tea '..i 
ed.'!miştir. 

ler ve ayrıca lliO meskı'.ıın mahal al
m,ş.la"1dır. 

31 ilJ<:ka.nun gÜJ'li.L bütüın cerJlı.e-
ler üeerir.ıı:le kıt'alarımııZ 73 C:ü�-

C<'l'�oe<ıin diğer kesimlerin.de ke-

' . . , • şif Iaar;yetleri ve kaı•şıılıklı sahra 
m:tn taınl!{-ıuı tah'rıp etmrış1er "'€Vd 
k ill l . , :fi' 1 ""' .J:ıa•vau tıopu atışları olnnu�rur. ·u anı amaz ll:uu' hale ge'.· . .ı,,.,- er 1 

8 k .. .. .. . 
• 1 s:>n kaı>uın günü bü.Wın .:e>ptıe-

ve uça cJııı:i'ııım:ıuşlerıdır. ]erde 5 A.1l.1'an tankı talur:rp olunmu, 
ALMAN K.UVVETL:EJRİ .:BOZGUN , veya işe yaramaz hale getirilmiş v: 

HALIND'.E ÇEKLLIYOiR 1 hava savaşları ile karşı lroyma ate-
Loıııdra 2 (AA.) - Doğu cepC:e- şının isahcli ronunda 11 dıüşımau u

sin:n büı!ıüıru hayati kesimlcrcınde ve çağı diüşüıı:ıülınıüşı'.ür. 

4 güm ımn;ihlet; an"amadığ-ımı, 
oban�<a müşLeri IJ:ıu•l-up bwlam1'Y'aaağı
nı� şimdiye kaıdB<r t.ık<lJT <>tm[ş OM· 
0a·ğını, büıyıük mües.sıesatın tıa'lip ol
maması bankanın kend:i nıamınıa· lltl� 
bir ilı:'S'Sei iştirak almamasında� 
rr-üı'.eveUid olduğ'Llnu, tered'd üd v< 
havfi >rna eden bu hal k:ıl'§ısında 
mıüesesaıtı aziınıeı>in de miiçterili>p 
tı.uJu<UIDlamıalaırı pek tabii olacağını 
eğer baı:Jk,a lisıheınin /balasına üç 
d&.t ıbin lira ile kayıd!olunsa(>'dı dti
ğer müesseselerin de şitap edooek
lerJni, Jstıen•Jıenı kqmisyonıu yüksek 
mıühletli• lıüızuımısuz göıımekle b«r--

Bu sı;ııada bu>hran çıkaaımakrtıaki 
mıahazü nıazarı diklmııe ahırıarak 
Fırkanın n;o-ldai naııarmıa temyül 
ed!i:ırnesi, ır.ıaaımıatfıi!h müırnküın ol,�•-· 
sa 35 inıci madideıriıı:ı 2 inıci fı'krasıııın 
• Y<ın<i Meclis'.ııı kararmın !<albufü 
medhurtdiı-. kıaydı )"erine , Vükeli\ 
istifa ederse meabu.ıiıd!ir. suret:aıde 
.alhc;.ri.nin beklif edilmesi' karao•gir 
oldu. Ad.il V1e Talat !beyler g'dip 
fırıka ile g�<eceklerdir. 

Hrrisby•an1a.rın mül!ialebatı itti. 
:akı aıra ile rcdc:leclıil.d:i·. Vaktile be
deli nıakdlt askeriye iştirak etrniş 
olanlann ş'mdi ao:ıkerllkten muafi. 
y-0t:ıerj 1ıa'.l'Zmdia olan ıbu tekliforı 
kat'yyen şayanı kalb<ul o!nnadığını 
Hamiye Nazı�ı der.rnLy>aın eıtıbiği gi
J:ı.i bugü111 bu metaDbede b>u,Jıunau
'arın ibıaşlarına geçırrıtş olan Zülhınıp 
efeıı.doi.ni.n evvelce banla karşı kfuni
len aksinıi Mecl"si Meb'usanda der-
môy8Jll ey:!ıeırruş old'u,ğıuılll' ve bugüu 
şokayet ettikleri usulün bizim 
i l:iırru;atınnoza ragır.ıcn onlıarın idl>a· 
c'le kaıbıuJ. edilmiş olduğu.nıu söyJe. 
:bmı 

sına lüızum olmıyacaldır. Herhangi 
bir vesile, b�r trcaret vesile,i, bir 
mıılha·bere vesilesi, bir \ıazife se
yaıhati, kendine isbı>t edecektiır ki. 
beride büfün yaplıar ve bayat Jıc. 
nüz •yalda i·se ötede her şey yı.lul
l!llş ve hayat, yerlerde sürünmel<
te<lh'. 

O zaman, insanlar tene.ffüsün s0-
nunılaki mektep çocuklan gibi biı· 
ka.ç k2lıka!lıa ve çığlık arhğı ile, 
suçlu gibi, endiş1'1i, fakat uysal, işi· 
nin başına dönecek ve o zaman an
ca.k, harbin götürdüğü, sulhun da 
asla geri getirmedtği, sevgililer· 
cicn boş kalan dıiinyanın fakir .ten. 

Alman ordusunda 
Harkof mahkemesi 

konuşulmıyacak 

Macar radyosunnn 
bir suali ber kabul eU\oiğimıi., 2 a:ylık oonola;r * 

oeı'ciılı eylednğ:i:rWz<, rnııamafih 6 ay .Q:ı"51'.ıer projesi Jııaldmııd!a fa1dp 
Lon<lra 2 (Radyp) - Buda;p� sıoorn tediyıe etıtiğiaı:ıt� tal<ilir<l" ;;:üz ed'BCeğ.imiz hattı h;a.."l:iret! Muhtar 

Moskova, 2 (Radyo saat 24) - radyosu evvelki geceki n�')y3tın- de '. faız �amen ııad" olu"'.'°aı· _<ııeyıe rıclı eltim- Ve bir k>at'i tcklif 

Buna rağmen, i11sanların mü§- halığını görecektir. 
da; Mihıver devietinin kayıtfüz Vf şantil

.
· e  seneli"� de mıuıvafakat eoıecc- '--'-"-ınıdla .--·'-'.ı� ' '"--- ıeyl-�le-Harkof mahkemesi hahlnnda konu� ..-- '""""" "'""" •w """"" "'" şartsız teslim olrnalaırı hakkında ğimıı'.l1i, bir de s<eoıelik yıaptığ1m1z rilı·i söyledim. 

terek duygusu,, manzaranın deıh- mamaları ve neferlere bu husus.ta bi.r gal.,i� yaı:ısr ı :r,evzuu bahs- takıdiroe istik!razıın lh-'·'·ı hiyarıa:ııır. Burhan Belge """" 
maltimat vermemeleri Alman za- derek şu ıN<!kate değer fikri ileri ref'i tıaıüıile bonoların vaıdesi! t:E!ka· * 

Müttefik ilerleyişi yavaşladı 
bitlerine emredih:n.i§'tir. Bu haber- sürunüş ve: l>ihl elıınıiyeccğiaıtlen bunların tevhi· Meniç iş'oni tıakıip oderıilerll! gö· 
ler Alman askerlerinin mane,•iya- •Kayıtsız ve şar!srıı teslim, ımıad· d'i y��d aı:ıad�ki f�z :arkıruu J:ıoizc 1'ÜşWım. Son itiı:azatmıl2ı dıa loalbul 

tına fena tesir i:cra etmektedir. deten iını.1<amsızdır. Haı;pteo çekil- t'8desı ıoaıb eylıi.yıecegmr, kıatt"şıhk O· eyliyerek ona göre m'lllkavıeleyi ta-
Londra � (A.A.) _ Adriyatik kıyı. , habiri bildiriyor. . • I mek ni\)'etiınrle olan mi116tler, hu- ]arak fıazla1 aşıao:r vtO icalbederse kıs· dil ettikl<ıvini söylıed.ilıer. 

1 b b Iu � 1 Harkof maıhk
. 

emelerıru m
. 

erak ede
. 
n 1 ...... tlarınclıa �u .. ,••�rı·k kuıvvet'- ,,vno k- ımen -'·- ct.0 3 "'"-""'·'- =·�• m··-�-arı oyunca as sını nıameye ça !Şan Perşembe günü Garigliano ma.nsabm- uıu <LU U\l'I::'. w.ı- J-· � I' 51\AIJuıL'\Aln. .......... ,,uı.. .........,""""' 

8 �nci ordu inatlı .Alman �uka.vcmet�e J da Alman müstahkem noktalarına kar. askerler divanıharbe venlmektedır. saz, nasıl ve ne şekilrle, kayıtsız: ve mıırıı vereceğimiz�, cjouıissance»�n * 
ragmen Peseara ıst kame!ınde kendine şı ehemmiyetli İngiliz kuvvetleri tara. Hark-0f mahkemesi hakkında as- '. §artısıız teslian olacaklardır . •  demiş- şimdiden ba§larnasını pek tnıld<uıl es-

::�:.�ı ö���ı:�:a=:ı�1:'1°
n

!=.::n ·��:� ::..��r�':Pı�·\.
ş
:;�:";Iaı·a:•;::��,:;,� kerlere i2al:ıai veren iki Alınan za- 1 tir. baba ınıoilıınıl korubul �tiyeoeğiani- ha:�:�� �:!:1:�,u;�: 

müdafad Jıo.ltnıın önünde ve Ortona'nın ı-ılmaıktadır. Bu hücum esnasında ku· bit idam edilnılşlerc:fir. Hür Fransızların 
ri, cniıhayet birinci altı aydem ye fazlai 3.şa<rmı ve khf.aoyıet <ıtım.cyen 

5 kilometre ımesa:resindcdirler, Bu kuv- mandola.nn uğradıkları kayıplar çok sonıra cj.ou.iSMnce> başlayıalbileceği- mtiiktar i.çiın % 3 ıresim.i mı.ıınrzaımı Ye 
ven.erin

.
bir kısmı. otc y ... ndan, Pescara- hafif olmuştur, Taarruz eden kuvvetler bir fa)İmafı ni, 2'5-0 bin liraJ,Y.ı ay a.ıy vereoeğiımri.zıi, r.eceğiz. 

ıra 15 kıl�m�!re :akla�mışlardır. . 1 Ahnanlarn verdirdiklerı kayıpların ken- yağ:muırlar ve çok şidklct]i esen niıız- mil- egnek !li'I>ifllci gerıeık hakkı hi�ru- is-
K.,.,s•ı Iıııg .u ıstlJık:ıım müir<tze�rı ıli kayıplarından iki defa fa.zh olduğu. ·ga' !ar 1·t· l ·a 5 . -'•· ·" 

Londra, 2 (A.A.) - Fransız '"- '· • . 
, . . . _ . . r , a :t ıncı o • .,.u. g. uıpu cep- , . . • t'=ıaız ırefo.uınımadıgı tıakıdıird� Pescara nuı ılerısmde alelacele yenı hır nu talım'n ediyorb.r. Alman esir sayısı . l li kurtuluş komıtesı cumar1esı ak-

mudafaa hattı tesis eylereektedir. Bunu:ı I ingiliz kayıpl.ı:rına muadildir. Kullanılan ı· hesımn bu
__Yuk kısmıında faa·lıyeti şanıı Cezayir radyosu "Franstz ikinci W.denin J:ı.ulülüm<le tediye 

vazfesi, sC'hrin müdafaası ve Romaya birliklerin milllı m bir kısımı İskoçyalıla- sekteye ug.ratmış<tır. !erine salahiyettar ol:maklığımız 13.� 
ciden demiryolunun korunmasıdır. r<lan muteşekkildi B:ınların muzikacı- 8 inci orduıya mıensup Kanadalı radyosu nanteninden, mukavemet zım geldiğinıi. söy!e.dti.ımı. K.ar.ş.ıhk.laz 

!arı taan·uz esnasında ga, dalaruıı çalı- kıt'alar Adr.yatik denjzı kıwı kes.İ• hareketinin Fransada bulunan i\rı:a- ı hakkındıa kat'i cwaıbı yarın göı1"e" 
8 inci ordunun diğer kesimlerinde, vorlardı. , ' 

her iki tarafta faaliyet azahnışhr. Mont tr.-illıde bir diışmaın karşı taarru.zu.uu sına verdiği şu tali..'"lla.tı neşreimi.ş- r.eceğ(mii d:e vadettin 

tocnery Jnt'aları, dağlık çevrede ağır :ı-
lllÜTTEFİK TEBLİGİ püskürhmüş:er ve Sanıtoım8$:J köylü• ti:r : * 

tır ilerlemekte ve birbil'i ardınca h:ikİDJ Kahire 2 (A.A.) - Şimal Afrika nıü ele geçinmiş:lert:Er. 

tepeler· işgal eylemektedir, nuraların ele 
i\ılüt�-ef�- umu.1:1i karal'gihı; Z (A.A.) - 1  3 in.ci orduıya bağlı İınıgiliız kuv-

geçirilmesi, C:ı�-sino yoluna karşı AI- 1 Bugun
.
ku tebli�: . 

. . 
. vetleri de c:Düşnan mev.iilıerkı.e kar-l)enız lı<arekatı: B deşik Amerika Iılo . . 

manlrr i�in hayati bir tehdidi tazammun 
.1 suna ;mensup hızlı hücum botları, 29130 şı başanlı b1r baSkın harek(;t.i y.ap-

etmcktcdır, İ1kkinun gecesi, Cenova. körfezindeki mışlaııdır. 
l\IÜTTEFiKLI:R MÜH'fuı BİR :MEVZI ticaret gemilerine taarruz etmişlerdir. Ameri·kan kıtala.rı, evvelce dağ-

ALDlLAR j Düşmamn bir baltkçı gen.isi hasara uğ_ larda ele geçirdilderi mev-ızileri sağı ratılmış ve başka bir gemiye karşı tor-
Ceza:r·r 2 (A.A.) - Umum karargii. pille yapılan taarruz bu geminin hava- laınlaşİırnıışlardır. 

hın re�i tebliğinde biliirildiğiııc göre ya uçmasile neticelenmiştir. 
beşinci ordu Tiren·yen S>1.hili bölgesin-
de sfrntejik bakımdan çok önemli bir Ertesi gece, İngiliz nruhıripleri 
mevzü ele ge!,':irmiştı r. de, İtalya �okez kıyıları açığında 

GARİGLİANO MAXSABINA BİR i büıyıüik bir düşman ..-e!kenJis:oı.:;. to-
ŞAŞffiTJ\1A TAARRUZU 1 na tutımuşlar ve gemiyi kıyı�-a at.-

Cezayir 2 (AA.) - Röyter ajansının mJ.şlaxdıır. 
6 inci ordu yanıntta bulur.an hususi· mu_ Kara harekatı : Sel g�bi yağan 

Hava harekatı: Kıyı çe.-resi ü
�erinde yapılan hazı devriye uçur 
ları müstesna olmak üızere, dün ha
vanuı çok mii>aadesiıı olması yii. 
;olinden, evvelce tcsbit edilen bile 
tün hava faaliyetiı durd�uş
lui. 

cYabancıı lmenılelmtlc:re g·\'nmk 
. . _ Gece Borrnıpaırd'da yem"'1<te :dim 
ıçın gayret sarfetmekt<ln vazgeçı- Mw'uı:cıbeden 'lıoalhsef.tik. , Rıu.slarla 
niz ve Fransada kalmrı. Menıle- ı ıb-u sıradıa itıilfuf yapmamın fayda
ketten ayrılmayınız. Fransadaki : sı ı::I:"°, İilıal:ınaı:ila� ürze�nıdle bun"'.' 
mukavemeıt hareketine mensup er· ' Rus.aırın kentlil<ırırıi cladı,,.-. e>İnı<s 
kekler ve kaduılaı-, yakında hepi. 1 olduklan tarızmxfu J:ııir tesıh' yapaea-

I ğından bahsetti. Ruslarla görüşneııiız memleket içinde yaınlacak ha- nin teel:ılhıilııiinden mıütevelbd mıes'-
reketlere yarı!'ı:nı cım.,ğc da\'et e
dilebilirsiniz., 

Çankında ze!zele 
Çankırı, 2 (A.A.) - Burada sa.at 

14 te şiddetli bir yer sarsınte 
muştur. Hasar yol<tur. 

ol-

uliyet:n biz-e değil Ruslıına ıı.i.t oldıu
ğurm, Mösylö Gııilrs'in teklifatına in
tiza<r eylediğirulii söylecLın. -

Bornopaffi konferans 'şinıin süır1iH 
d'üığıüınıü, Ada.Jarrnı işga1i.ntn pek e<ı
doşea>ver old'uğuu:ıu, sulllı çareleri 
araımak icalbeıyled!iğirr:ıj tekrar etti. 

28 Mayıs Pazartas: 

Yol şirketi meclisi idaresir.dlon 
MOOyii Rdbufcl ge!ıd;i. Şirkete mıü te· 

allh.1< bazı rr.esa"li hıalletmek üıııerc 
gelmıiş. Bu mıeseleleııin nodıen ilbal'Ct 
ılduğtınu söylemıcdi. Yalnız Nıeza

rntte teşekkül edıeoı:k kı;mıisycır.daoı 
':ıahsetti Bunu d•e:rrrııa.l tıe�ile mü-
1:<>ysıa olduğumuoo söy1ed!\'Il ve 
fız3J.ar1 da h=en tayinı ettik. 

Evveloe avanıs o'ıarak alumıış o
lan paaıa Mtam bwlmak üızeoe oldu
ğundan yeni bir aV<lJDS için Menaşe 
tarafıııdian bir proje verilm'ş'.i, 
On b<>ş, y'JIJJD!İ güıı teehlııiiır vullm 
bu'.acak olursa para lbulmaktıaki 
n.üçkıü!Mm tıezayıüıd edeceğinden 
rJlşi l>u meseley:i die biram evvel hıal
ley Je:mıekli.il:imiııi Mösyö Tu>buı!le-1 
sbyled'i.. 

"(Sonu varı 

Tek-E
sin

 V
akfı



T A N t l!f c;:: ... ...... 

• 

Sokağı 
Salhaoe 

No: Cinsi Kıymeti Teminatı JEı;sesi 
16 Ev 864 44) 2 

18 Ev 864 44) 3 

Yııbdla evsafı yazdı emlik Eyüp maHye şulıesiııe olan vergi borcımdan dıolayı satılığa çl!ka
fthmttır. 17/1/944 pazartesi gilllil saat 10 da birinci müzayede6i rl/1/944 perşembe günü saat 

10 da bt'i !halesi yapıJacağından taliplerin pey akçalarmı yatırarak makbıızlarile birlikte Fa.tilı 
Kazuı KaymakamlıiJ idare lley'etine müraeaatları ilin olunur. (13378) 

Mükellefin ismi Semt veye. kazası Mahallesi Sokağı No: Cinsi Kıymeti Tem\natı lfüısesi 
Koııo İskııalıeli nam Faıtniı İmnıhor İlyas bey Hacı ManoJ. 28 Hane 1170 87, 7'5 Tam<ımı 
diğeri Kiıryako oğlu Kosti 

Yukarıda evsafı gösterilen emlik S a m a t y a şubesine olan borcundan dolayı satılığa çıka
rılmıştır. 17/1/944 paızartesi günü saat 10 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe giinü saat 

10 da kat'i ihalesi yaptlacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fatih 
Kazası kaymakamlığı İdar• Bey' etine müracaatları ilan olunur (133i7) 

lltlkeDeftn t.ni 
llel<lp Adat 

Kasa, Mahalle, Sokak No. Cinsi 
GaJata- Yenicaml Kürkçüler 49 Kirgir 

Kıymeti Teminatı Hissesi 

1 1'ftlkellefln. İsmi Ku", Mabalte, Sokak No. Cins) 
Nt�o ve Kemal Eyüp Gümüşsun Kırk 17 Bahçeli 
Yenu Merdiven Ey 

33 Tam...,. 
Yukarıda evsafı gösterilen emlak Eyüp şubesine olan borcundan dolayı sa tılığa çıkarılmış'.ır. 5/1/944 

çarşa�a günıü saat 14 de birinci müzayedesi 17/1/944 pazartesi günü saat 14 de kat'i ihalesi yapılacağın. 
da.� talıplerın

. 
pey akçalarını ··•tırarak makbuzlarile birlikte Eyüp kazası ka)"makamlığı idare hey'etine 

muracaatları ılan olunur. cl3497> 

lllükellctın hml 

Teoraa 

lllolLaa 

�aza, Mahailf', Sokak No. Cl111t 

Beyoğlu Teşvikbe 2 i.ııci JU Maa oda 
Kıymeti 

3600 
TemJna.tı 

68 ) 

Karakol 118 iki dükkinı 1350 21 ) 

JllSled 
1 

oWı fırın , ,  
Yukarıda evsafı yazılı emlAk Fat'.h maliye şulbesine olan vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmııt�ır. 17'.1/944 p"':artesi gün.Ü sa:-ı 16,30 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 16,30 da kat'! 

ıhales� y�pılacagın�an te.lipl
.
erın pey akçalarını yatırarak makbuzlarilerile birlikte Beşiktaş kazası kaymı>-

kamlıgı idare hey etıne muracaa.ları il;;.n olunur. ·13498• 

lHükellefiD fmıl Kaza, Jl.falıalle, Sokak No. Clnsl Kıvme.ti Tcmlıutı Hissesi 
Karabet lmtırdıo Fatih Derviş Ati Kasap 16 Ev 1080 81 Tamamı 

ve Aynalı han. Mağaza 

2 Depo 
2880 

0080 
84 
34 

Yukarıda evsafı gösterrıen e:ınlak Eyüp şubesine olan borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. 17/1/944 
pa:artesi günü saat 14,30 da birinci müza�esi 27/1/944 perşembe günü saat 14,30 da kat'i ihalesi yapıla 

16 G:�:8
10 1 

cagından taliplerin pey akçelerini yatırarak makhuzlarile birlikte Fatih kazası kaymakam' ı1'ı idare hey'e· l '. Hne müracaatları nan olunın-. cl350:!> 
0 

3 • •  0080 

0080 

34 
34 

parmak ka-
k1tle ma -4 • • 

5 • • (1080 hallinin 23 � MükeUd"ın İsml Kaza, l\lahalle, Snka!;; No. Cinsi Kıymeti Temi'13�t JI"s:�esl 
hissesinin tek Niko Frosos Kori.s Fencl" Abdisubaşı Yokuş 20 ICigir Ev 2i00 100 T:ı:nı:ımı 

rar 48 hisse Yukarıda evsafı gösterilen emlak Mercan şubesıne vergi bdı:.cundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. 17/1/ 
itiba�!:esi 

3 r 944 p�artesl gillıü saat 14,30 da ·b�inci müzayedesi 27/1 /944 perşerr.he günü saat 14,30 da kat'i i�esi ,, _ _,...._-ı 
Yukarııdia evsalfı yazıh emılôk Hocapaşa ımaHye şııllıesine olaııı vergi borcundan dolayı satıhğa çıkanlm1ş 

pılacagınd1n tahpleırın pey akçelerıni yatırarak makbu.zlarile birlikte Fatih kazası kayrr.a.hmlığı idan 

tır. 17/1/944 parzartesi günü saat 14 de •birinci mıü:zayedesi 27/1/944 perşembe gillıü sa.aıt 15 de kaıt'i ihalesi 
hey'eLıne müracaaıtları ilan olunur. .(3503, 

,apılacağınıdan taliplerim pey akçelerinin )"aıtırarak m<>klbuzlarile hirl:kte Beyoğlu kazası kayıınaı.1<amlığı nıükellenn is.mı Kaza, JU:ıhalle, Sokak No. Cinsi Kıymetı Tcmin:ıtı IIissesl idare hey'eti<ne müracaatları ilan olunur. <135()(), S•moel Kamhl Kadıköy Rasimpaşa Yelik- 11 Kargir ev 4800 3GO Tamamı 

Mükellerın İsmi 
Şelıjp Adut 

Ka-za, l\Iahalle, So-kak No. Cinsi 
Beyoğlu Feriköy Kuyulu 64 Arsa 

baf arka. 37 

Kıymeti 
360 

Teminatı njssesi 
ıız 

IIi.sscsi ve 

yine 1/2 

Biswıin 
3/40 tekrar 

Yukarıda evsafı yazılı emJa:k Hoca.paşa ma l>ye şu.besine olan ve"gi borcundan dolayı saı: ıJ,ıta çıkarı1moş
tır. 17/1/944 pauıır!esi gümü saaıt 14 de birind müa:ayedesi 21/1/944 perşemıbe güınü saat 15 de kaıt'i ihllesi 
)"aıpılacağından taliıplerin ıpey akçalarını ya.tırarak mai<buzla�ile birJ:ıkte Fatih kazası kayımakamhğı idare 
hey'etine mii<racaatlaırı ilan "1.ıınur. •13501• 

Mükellefin İ.sml 

Arşak M.iııtanciyaıt 
Kaza, l\.Iaha11e, Sokak No. Cinsi 

�atib, Sancaktar, Koca. 271 Kirgir 

l\.L Pa�.a Ev 
» 273 

Koca M. l\.lilli 4-1: » 
pqa müd:ıtaa 

Kıymeti 
1170 

720 

ıs30 

Teminatı Ilissesl 
89 Tamamı 
54 T3.mum1 

102 T"ınanu 

Yukarıda evsafı gö:Aerilen em.'ak vergi borcundan dolayı saıtılığa çıkarılmıştır, 15/1/944 cumartesi 
günii saat 10,30 da birinci ımüzayedesi 25/1 /944 salı günü saat 14,30 da kat'i ilialesi ya.pılacağından talip 
'.eriıı pey akçelcrini yatırarak makbuzlar ile birlikte Fa•t'h kazası kaymakamlığı idare hey' etine müracaatla-
·1 ilan olunur. •13489> 

Mükellefin fsmJ 
Eleııi Ayvatofltı 

Kaza, 1\fahalle, Sok:ık No. Cinsi 

Fener Abdisubaşı incelıel 54 Ev ın::ıa 
M / l  D iikkin 

Kıymctl 
u m  

'I"enıin-;,tı 
�'? 

Yukarıda evsafı gösterilen emlakvergi borcUınd'n dolayı satılığa çıkarılmıştır. 15/1 /944 cumartesi saıt 
,30 da birinci müzayedesi 25/1/944 salı günü saat 14,30 da kat'i ihalesi yapılacağ:ndan taliplerın pey ak

çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Faıt.ih kazası kaymakamlığı id•r<· h<y'etine müracaatları ilan olu-

wr. .13490> 

lllükellefln fsm1 
Serk.is Kara:rert 

Kaza, l\Jahalle, Sokak No. Cinsi 

Fatih Sa.nt".aktar Kasap 6 Ev 

Dayrcttin Çıkmazı 

Kısmeti 
7%0 

Temln.atı nisqesl 
54' Tawanu 

Yı!karıda evsafı gösterilA>n emlak • . .  g: •boı:cundan dolayı satılığa 9ıkarı'1ıı1ştır. 15/1 /944 cumartesi günü 

an! 10.�0 da blriıı.ci ımfuayedesi 2:0/1/944 salı günü saat 14,30 da kat'i ihalesi yapılacağndan taliplerin 
···:; �•<;<>!erini yatırarak maJrouzlarile •bia-likte Fatih kazası kaymakamlığı idare hey'etine müracaatları 

� olwmr. ·13491> 

Milkellefhı fsm1 
leldp Adat 

Kaza, Mahalle� Sokak 

Galata Yenlcaml lllalı· 
aı'04!7e 

No. Cinsi 

ıs Dükkan 

!3/1 DePo 
• Kllrkçiller u Dükkan 

U Dlil<kin 

K'7111etl 
540) 
360) 

112.50) 

225) 

Teminatı 

' 

1 

IIisse.d 

2/40 

1/J Jilııseıılnln 
8/40 

Yukarıda evsaıfı yazılı emlak nOca�j Maliye şu'besine olan vergi borcundan dolayı satılığa çıkarıl

mıştı.r. 17/1/944 pa.zarlOsi günü saat 14 de ibir;nci mü�a�edesi 27/1/944 pe:rşeınlbe gü<>ü saaıt 15 de kafi · 

ihalesi yapılacağından �aliplerin pey akçalarını yatırarak rnakbuzlaırlle birlikte J3eyoğlu kazası kayma-
kamlığı idare hey'etine müracaatları ilan olunur. ·13492• 

Mükellefin İs.mi 
S.rlds Sandıkçıan 

Kaza, Mahalle, Sokak No. Cinsi 

Eminönü Eminsinan Tült:ii 1 Ev 
han içi 

Kıymeti 

1440 

Temin&tı Hissesi 

108 Tı:mamı 

Yukarı:la evsafı yazılı emlak. Beynııt maliye şulbesin.e olan vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmış
tır. 17/1/944 paızaırtesi •günü saat 10 da birinci mü.zayed�si 27/1/944 perşe'Jlllbe günü saat 10 da kat'i iihalesi 
yapılacağından taliplerin pey akçele1"ni yatırarak makbuzlarile b'rlikte Eminönü kazası kaymakamlığı 
ıdare hey'etine müracaatları ilan olunur, •13493> 

Mükellefin ismi 
l\larkar Artin 

Kaza, Maha11e, Sokak No. Cln.sl 
Kadıköy Caferafa Karakol 2-i Ev 

Kıymeti 
2400 

remtnatı 111ss..ı 
180 TlllWlll 

Yukarıda evsafı yazııı �mıaıı: � atih analiye şubesine olan vergi borcundan dolayı satıhğa çıkarılmıştır. 
17/1/944 pazartesi günü saat 10 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 10 da.kal'! ihalesi ya
pılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Kldıkö,y kazası kaymaknmlığı i.da-
"' hey'etine müracaatları ilan olun ur. . cl3494• 

Mükellefin fsml Kaza, l\J:ı.halie, Sokak No. Cinsi Ktyrneil Temtn:ıiı IIl!t-.esl 
Bünyamin Muaroğlb B. oğlu Feİ'iköy Baruthane 49 Ev 2700 203 Tamamı 

Yuarrda evsafı y=lı emlô.k :F'atih maliye şubesine vergi bor,,undan dolayı satılığa çıkarılmıştır. 17 /1/ 

944 pazartesi saat 14 de Biriııc(müza<yedesi 27/1/944 perşembe günü saat 1 5  de at'l ihalesi yapılacağından 

twplerin pey akçalarıru yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kaz1sı kaymakamlığı idare hey'etlne mü-

racaatları illin olunur. 13495• 

Mükellefin ismi 
Baraıambos 
Pandelldlıı 

Kan, l\lahalle, Sokak No. Cinsi 

B. oflu Kı!ıçall İlyascelebi 22 E• 

.. Arsa 

KtymeU 

1350 
3920 

Temlna"ı Hissesi 

102 Tomamı 
294 

Yukarıda evsafı yazılı emlak Fatih ııı,aliye şubesine vergi borcundan dola� satılığa çıkarıln11ştır. 

17/1/944 pazartesi saat 14 de birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 1 5  de kat'l ihalesi yapılaca

ğından taliplerin pey akçalarını yatırarak makbuzlarile .birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı idare hey'· 

"tine müracaatları ilan olunıJI'. cl:J496, 

1 
1 
l 

firmeni 
Yukarıda C\-safı yazılı emlak Fatlh Maliye şu'lıesine verg' bor.:undan dolayı sa'.ılığa çıkarılmıştır. 17/ 

1/944 pazartesi saat 10 da ibirinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saa;t 10 kat'i ihalesi yapılacağın
dan taliplerin pey akçalarını yatırarak makbuzlarile birlikıte Kadıköy kazası kaıymakamlığı i<lare hey'etine 
müracaatlar ilan olunur. c13499. 

?.Iükellcfin ismi 
Niko Sailidis 

Kaza, Mahalle. Sokak No. Cinsi 
samat-ya İmrahor Hact 1\Ia.. 15 Ev 

İlyasbey nol 

Kıymeti 
720 

Teminata. Hissesi 
54. Tamamı 

Yukarıda evsafı gCiS\erilen emliik Yenicami şulbesine vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. 17/1/ 
944 paeartesi gü"'ü saaıt 14,30 da. birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 14,30 da kat'i ihalesi ya
pılacağından taliplerin pey akçalarını yatırarak mak!buzlarile birlikıte Fatih kazası kaymakamlığı idarEI 
bey'eti.ue müracaatları ilan olunuır. ·13504> 

1\Iükclleftn isml 
Niko Patirikyadi.s 

Kaza. l\laballe, Sokak 
Fener Tevkii Murat 

Cafer l\lolla. 

No. Cinsi 
22 Kagir 

EV 

Kırmetl 
648 

Teminatı 
4� 

Hissesi 
Tamamı 

Yukarıda evs>fı gösterilen emlak Eyüp şubesine olan vergi borcundan dolayı saıtılığa çı1<arıhnıştır. 17/1 
/9�4 pazartesi günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşemlbe günü saat 14,30 da kat'l ihaı!esi 
yapı:acağından talipleriıı pey akçal.arını yatırarak makbuzlarile bi:rlikte Fatih kazası kayma.1<amlığı idare 
hey'etine müracaatları ilan olu.nur: cl3505> 

1ıTl\k,..lefin İ:±m1 
Yoıd..ı.'!1 ÇJı_nıba o;;!u 

Kazası Maballe�i Sokağı No. 
Fener Tevkii Nakkaş 16 

Cafer 

Cinsi 
K3.gir 

J:v 
Kıymeti 

1440 
Teminatı 

108 

llissesl 
Tamamı 

i t  1 \ !Yukarıda e\'sa!ı gösterilen emlak Eyüp şubesine olan borcundan dolayı satılığa çıkarıTmıştır. 15/1/, 
944 cumartesi günü saat 10.30 da birinci müzayedesi 25/1/944 sah günü saat 14.�0 da kat'! ilıales� 1 yapı:acağından ialiplerin pey akçalarını yaharar<ık makbıızJarilı. bilikte Ftili Kazası Kaymakam. 
lığı İ<lare Hey'cline müracaatarı iliin olunur. (13506) 

1 ( 1 

l\Iükelefin İsmi Kaza<:ı Mahallesi Sokağı No. Cinsi Jrıyınet.i Temin:?.h IDssesl 
Artin Da.\•it.n.n Yeşilköy Köyiçi istasyou '75 Ev ve 1410 108 Tamamı 

75/1 Dükkin 640 48 » 
Yukarıda evsafı gösterilen emlak Emiııön Mnıaliye şubesine olan borcundan dolayı satılığa çıkarıl
mıştır. 17/1/944 pazartesi günü saat 14.30 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 

14.30 da kat'i ihalesi Y•pılaıcağırı dan taliplerin pey akçala.rını yatır• rak makbuıılarile birlikle Bakır. 

köy Kazası Kaymakamlığı İdare Hey' etine müracaatları ilan olu- nur. (13j0i) 

l\lilkelefin fsmJ Kazası Mahallesi Sok.atı No. Clnıi KıYmeU Teminatı Dinesi 
Alber Tara.oto Pendik. Yeldlinneni 4.9-1 Mülrn 5798 435 T::ınıamı 

.>\rsa 
Yukarıda evsafı yazılı em1al.: Saınatya maliye şubesıne oıan vergi borcundan dolayı satılığa çılrnrıl

mıştır. 17/1/944 pazartesi günü saat 14.30 da birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe giinii saat 
14.30 da kat'i ihalesi yapılai:ağın da.n taliplerin pey akçalarını yatırarak makbuzlarile birlikt_e Kartal 
Kazası Kaymakamlığı İdare Bey' etine müracaatları ilan olunur. (13508) 

l\Iükelle.f"ın Semt vey:s. 
bmt Kazası 
A rşa.k M'inat- Galata 
ciya.ıı 

Mahallesi Soka!t 

Bereket.ad• YÜksekkaldınm 

No. Cinsi 

Dilkkin 
Dük kin 

Kıymeti 

960 
sooo 

Teminatı 

n 
225 

S8 Apartıman ıc�OO l.';!l.!.rrO 

Ilissesi 

T:ım:unı 

40 Dök'klin Zf.25 196 87 » 
n Dükkan 1080 u 

' H Dlikkin 26Z5 '96 
(ipotek bedelt Saflş Bedelinden Ödenecektir.) 
l."ukarıda evsafı gösterilen eml3.!t Hocapaşa Maliye Şube�.ne olan vergi borcunian do!Jyı s11tı'ı�:ı çık:lrılmt'l'fır. 

17/1/94.4 Pazartesi günü saat 14 de birinci müzayedesi, 27/1/944 Perşembe günü saat 15 de ka_t'j .ihalesi v�nıla.
cağından taliplerin pey akçelerini yatırara.k makbuzlariyle birlikte Beyoğlu Kazası Kaymak.a.mlığı idare ıı�.,.'411.,.· w•�--
Kazası Kaymakamlığı iare Hey'etlne müracaatları ilin olunur. (13520) 

Mükellefin 
İsmi 

Semt veya 
Kaıası 

Suat Kehribar Beyoğlu 

lllalıallesl 

Bercketzade Çe.;ın• 

No. Cinsi 

11 Ma� Depo 
13 Kiglr Fırın 

Kıymeti Teminatı Uissesl 

34000 2550 Tamamı 

Yuk!ır1da evsafı gfü;fcrllen emlak Yenicami 1\laliye Şubesine olan vergi borenıldan dolayı sahlığa çık3rılmışftr. 

17/1/944 Pazartesi günü saat 14 df'! birinci müzayellcsi, 27/1/944 Perşembe günü saat 15 de ka�'i _ilınlesi Y�P�la.

cağından taliplerin pCy ak9elerini yıı.brarak makbuzJariyle birlikte &yoğl'\ Kazası Kaymakamlı&"I Illare Iley cwıe 

müracaatları ilıin olunur. (13521) 

i\Iükt>Ilefl.n Semt veya 
İsmi Ka7ast 
A vram ve Anas. Bakırköy 
ta Ados O;;lu 

Mahallesi 

Zeytinlik 
Sokağı: 
Pancar 

No. 
49 
u 
�3 

Cinsi 
Ev 
Ev 
J:v 

Tamamının 
fuym.eti 

1728 
1728 
1728 

Tem;na!ı 
25 
25 ) 
25 ) 

Hissesi 

18/96 

18/96 

Yukarıda evsafı gösterilen emlik Eminönü J\faliye Şubesine olan vergi b.Jrcunda.n dolayı satılığa cık.:ırılmtştır. 
jpotek bt"deli satış bedeli:ıdcn ödenmek üzere 17/1/944 Paıaretsoi günü saat 14,30 da birinci müzayed�si, 27�1�944 P!'r
şembe günü saat 14,30 da kat.'i ihıı.lesi. yapı!acağrndan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzları} le bırl ı:te Ba-

kırköy Kaz:ı...c;t Kaymakaınlıiı İdare IIey'etine müracaattan ilıi.n olunur, (13522) 

l\'lükellefin Semt veya. M.z.hallesi 
No. Cinsi Teminatı Ili':;sesi 

ismi K:ıza.sı Sokağı Kıymeti 
Tam:ı.mt 

va.nak Sepet Bakırköy Sakızağacı Orta. 23 ,Bahçeli Ev l��S ��9:60 .. 
Yu.karlda evsafı gösterilen emlik Bayazıt Maliye ş.ubes�ne ;: ?lan oorcundan dolası sa.ı ıg.l .

. 
çıl�-1�ılmıştır. 

17/1/944 pazartesi günü saat 14.30 da birinci miiza.yedesi, 27!i/914
,.
Perşe

_
m�e ırür.ü sa�t. 1-1,3..J da

.
lr

:
'll'

_
ıılı :ı.1 ""'1 :l--�ıu�:

cağından taliplerin pey a.k.çelerini yatırarak makbuzlariyle bırlikte " �kıtkoy K�zası K·:ı .;ymakam ı. itl Id re He) rtı e 
müracaatları nan olunur. (13523) 
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SOLDAN SAGA: 

G R i P i N , 
--) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
l\evralji, Kırıklık 

icabında 
ve bütün ağrılarınızı deı:-hal 

gün de 3 kaşe alınabilir. 
keser. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla GRİPIN isteyiniz. 

İstanbul Defcerdar:ık ilanları 
ı _ Sulh değil, 2 - Atet�n ınJ<ar, 

Tersi çok değil. 3 - İçki, Artık ;rafa

cak. 4 _ TerS' nota, Cefa değil 5 -
Te'r!ii bir kasabamız. G - Tersi büyiı1t, 
Mevki '1 - Üye, Büyük bir Avrupa 
fcbri. 8 - Kalın, Borazan sesi. 9 - l\Ü. 
J İİk hir viliyctim·z. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - İngiltcreniıı büyiik hazinesi. 

2 - - - - 3 _ Bir erke!k ismi, Su § 
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Torgi Eminönü Mimar Hayrettin 20 Kiirgir 5760 432 Tamamt 
Çilingir oğlu Mutrib Ev 
Yukarıda evsafı gôsterilen emlik Eminönü Şubesine vergitl.en olan borcwıdan dolayı sahhğ:ı çıkarıbnışhr, r.-...."::"""'..;. Dünya, Senbest bırakma. 

5 - Kötü, Kalın kumaş. 6 - Hane, 
Kulp, Zaman. 7 _ Yan. 8 - Zayıflık. 
9 - Fırhnası meşhur den'-z, RADYO 

1 17/1/944 P:ıza.rtesi giinü saat 14.30 da birinci müu.yedesi, 27/1/944 Perşembe günü saat 1430 da kat'i iJıatesi. yapıta. 
cağından taliplerin pey akçelerini yatıraı:-ak makbudarile birlikte Eminönü it.azası kaym.ıkamlığ"ı idare hey'eti.oe utü. 

G� Bulmacamızın Halli 

SOLDAN SAGA: 
1 - 2 - Sacid. 3 r 

İrade. 4 _ Pınar. 5 - 6 - Et. 

SllMINI Radyol4rmm 4 . 13 l.iml>,s/, fek, ik/, 
6-f Hoparlörlü ve • evlrinJze uy9un t/p/ıerini 
•ıa�ıdolc/ adrvu drz buldbilir.s/niz. 

İlfth. 1 - Ril, aıa. 8 - İran, İn, 9 -
K::ARIDAN AŞAGIYA: 1 E L E K T R o N T. A. Ş. , 
4 � ���;:��k� �an. Raf. :�E

�::
ı 
.. 

Galata Voyvoda Cad. 58-62 Tel : 41460 
I Ne. 7 - Ter, La. 8 - Ali. 9 - Kahvc- ı 

hane. 

_ � ı�,�,;,l PEKT8&L-'iM lftRADYQ] � �� C. �� 
ANKARA RADYOSU 

7.30 Prog. Saat 
7 .32 jimnastik 
7.40 A. Haberler� 

'1'!55 ,�lüzik (Pi.) 
8.30 Kapanış 
12.30 Prog. Saat 

: 12.33 Şarkılar 
12.45 A. Haberleri 
13.30 Salon Ork. 
18.00 Prog. Sa.at 
18.03 Mü. Fasıl 
18.30 Konuşma 
18.4.0 Şarkı, Tür'kü 

19.00 A. Haberleri 
19.20 l>ans Ork, 
20.00 l\1Ü, (Pi,) 
20.15 R, Gazetesi 
20.45 Ydrttan seıt. 
21.00 Konuşma 

21.10 Şarkılar 
21.30 Kouuşıiİa. 
21.45 Senfoni ork. 
22.30 Konuşma 
22.3_5 A. Haberleri 
22.50 Kap<lnış 

İSTANŞUL RADYOSU 
19.15 H.ıf:f müzik 
19.:!0 A. Haberleri 
19.45 C. Kiı.mil 
20.15 R. Gazettsı" 
20.45 Kitar solo. 

ı 21.00 F>sıl 

21.30 Da.ns müziği 1 22.00 A. Haberleri 
22.15 Kapanış 

��. ,4 
V E  

GÖGÜ S AGR I L A R I  
. i � İ N  

FRi K S i YO N  

racaatları ua.n olunur. -,,3360) 

Mükellefin ismi 

Tan<aş ve Artin 
Semt veya kazası Mahallesi Soka.ğ1 

Edirnekapı Kariyei Atik Alipa-şa Aktar 
Kerim 

No: Cinsi Kıymeti 

9 Kargir ev 750 
Teminatı Hissesi 

36,25 Tamamı 

Yukarıda evsafı gösterilen emlak l\'lercan şubes'ne vergiden olan borcımdan dolayı satılığa çıka
rılmıştır. 17/1/944 pazartesi günü saat 10 <Lı birinci müzayedesi 27/1/944 perşembe giinü saat 
10 da kat'i ihalesi yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak mkbuzlarile birlikte Fatih Ka· 
:r:<ısı Kaymakamlığı İdare Hey'etin1l müracaatları ilan olunur. (13380) 

Mükellefin ismi 

Veli Cengi 

Semt vey·a kazası Maıhallesi Sokağı No: Cinsi Kıymeti Tenür.atı H:tSSesl 

Fe""r Hazrrçavuş Riat Ef. 39 Kargir ev 10$1) 81 Tamamı 

Yukarıda evsafı gösterilen em13.!o:: Eminönü şubes:ne vergiden olan borcundan d-ola�:ı sahhğa çıka
rılmıştır. İpo(ek bedeli satış bede!indcn ödenmek iizere 17/1/944 pazartesi günü saat 10.�a da birinti 
ınüızayedesi 27/1/944 perşembe günü saat 10.30 da kat'i ihale>i yapıla<:ağından taliı>ler;n pey akçeleo 
rini yatırarak makb�zlarile birlik Fatih Kazası dare Heye'ine müracaatları Hau olunut'. (13::79) 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi 

Araki Bıçakcıyan Üsl;ıüıdaır İcadiye 
St>kağı 

Çamlıca 
No: Cinsi Kıymeti Teminatı H'LSSesi 

55 Ev 1632 61,20 1/2 

Yukarıda evsafı gösterilen emlftk Eminönü şubesine borcundan dalayı sahlığ·a çıkarılmıştır. 
12/1/944 Çarşamba günü saat 14 de birinci müzayedesi 24/1/944 Pazartesi günü saat 14 de kat'i iha

lesi yapılacağından taHpler-in pey aıkıçelerini yatnarak makbuzlarile. birlikte Eminönü Kaz.a>1 Kay� 
makrunhğı dare Hey'etine ıniiTa caatları ilin olunur. (13381) 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı No: Cinsi Kıymeti Temi.natı H'\SSesi 
Ed'tat Marko Hıza.."""Cı Balat Hacı İsa Bos�an 31 Ev 936 71 Tamamı 

Ha<:ımuhittin Dıraman 47-49 Dükkan 158{ 23) 3/16 
51 Ev 864 13 � 3/16 

Yukarıda evsafı göstetflcn em13.k Eyüı> şube3ine vergiden ola.ıı borcundan dolayı satılığa çıka .. 
rıbıııştır. 17/1/944 pazartesi giinü saat 10.30 da birinci miizayedesi 27/1/944 perşenıhc günü saat 
10,30 da kat'ı ihalesi yapılacağından taliplerin pey al<çalannı yatırarak makbuzla•·ile birlikte Fatih 
Kazası Kaymakamlığı İdare Hey'ctine müracaatları itan olunur. (13376) 

1 fal&'ii A ' TALAT I IS K AOEMI iKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLİ<'!riİNE 

K A R Ş I  
Pttl§A. . 

• 
23 yıl önce Almanyada 

öldürülen Sadrazam Talat 
Paşanın

· 
bütün hayatını  ve 

siyasi kavgalarını arka
daşı Hüseyin Cahit Yalçın 
yazarak kitap halinde neş
retti. B u  eseri okumanızı tavsiye ederiz. 

1 lirr 

Devlet Orman işletmesi 
A raç Revir Amirliğindan : 

ı - Revirimiziu Karkalm.az bölgesi Göktepe ormanında kaim damgası ya· 
pılmış 900 adet muadili 2000 metre küp çam ağacının dibinden kesim ve veri .. 
Iecek boylara taksimi ka.buktan soyma ve Araç merkez son deı>05una nakil 
ve i.stifde teslimi işi belıel' metl'e küpü 15 liradan açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 13/1/94.4 tarihine müsadif Perşembe g'Ü..DÜ saat 14 de A.tao 
Revir am.irliii binasında Revir iıniri ri yasetinde teşekkül edecek komisyonda 
icra oluDAcaktır. 

3 - l\luvakkat teminat % 7,5 hesa bile 2250 lira.dır. 
4 - Eksiltmeye ait şartname orman umwn l\liidürlüğünde Kastamonu re .. 

vir amirliğinde Karabük ı·evir amirliğinde Küre revir im.irliğinde Dada.y böke 

------- -------- 1 şefliğiııde ve Araç re'\oil' amirliğinde görülebilir. � 

� 5 - İsteklilerin 2 inci maddede yaulı gün ,.e saatte ;muvakkat teminattan 1 DAHİLİYE MÜTEHASSISI 1 ile birlikte revir amirliğine müracaatla n. (13585) 1 Dr. Hafız Cemal 1 
� 

Divanyolu ı Türkiye Dem i r  ve Çel i k  - Fabr ikalan 
Müesseses i nden : 

Hadde B ozuğu Demir Satılacaktır. 

� S İ İ R  .
- [J-ez!vee�eJvU 1 ' Değerli  Ressam M ü nif 

Fehim'in sanatkar fırça· 
s ı n d a n  d oğa n  bu eser 
baştan başa ren k l i  tablo· 
! a rl a  süslüdür. Senenin en 
lüks eseri  olan bu a l b ü m ·  
d e n  k ü t ü p h a n e n izi m a h •  
r u m  etmeyiniz.  

Şehir Tiyatrosu 
Saat 20.30 da ""a 
DRAM KISMI 

YAPRAK DÖKÜM:Ü 
Yazan: Reşad Nuri Güntekiu 

KOMEDİ KIS!lll 
T A N İ N  

Sahibi: Hüseyin C.thid Y>lçın 
0H<4r'yat Müdürü: Nime! Ü�'o .. 

Müassesenilide meYcut ta.kri ben 250 - 300 ton kadar ııonı1<ıl · 

eb'ad haricinde, son pas-0dan evvel bozıtlınu:ş yuvarlak ''e dört kir,e 

hadde bozu.,i;u demirler açık ar«ır ına usulü He satılacaktu·. 

KARA SEVDA 
Yazan: T. Bernard 

Türkçesi: A. Niğde11 
Paı:aı· günleri 15.30 da l\latine 

TANİN Ma\b,,... 
Türkiye Dış memleketler 
Senelik 2800 

6 Aylık 1500 

3 Aylık 800 

l Aylık 300 

5600 Kr. 
3000 • 

1600 

600 • 

Mlii.essesemiz salıasında yagoıı da teslim şartlle muhammen ton 
fiatı 300 liraıhr. 

A�ık arttırma 19.1.1944 günü saat 17 de Ka.rabiikle müessesede ya• 
pılacaktır. Fazla izahat almak isteyenlerin Ankıı.ra.da Süınerbank 
Umum J."ılüdü·rlüğü:ııde irtibıııt ·memurluğuna, İstanbuldıa SümerbaııJc 
Satınalıiıa l\Tü.diirlüğüne ve Karahü.kle müessese müıdiirlüilıiioıe uıii

:uoaallan. 

l'�TQO�U ..... -

1 
saat 20.30 da 

HAVA - CİVA 
1 

Operet 3 perde, 1 
21 Tablo 

Y�n: Ekrem Rtf!id 
. Jlliisil<: Cemal Reşi4 

HER ECZAflıEDE BULUNUR POSrA K. 2.2& 

Nafıa Vekaleti Yap.1 ve İm ar 
f ş r e  ri  Reis�iğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Türk.iye B. l\'1. l\I, inşa.at içlıı sa.tın almacak (5.000.000) adet tuğ·ta işidir. 
Keşif bedeli: (350.000.00) liradır. 
2 - Eksiltme 10/1/1944 Pazartesi g-ünü saat 15 de Türkiye B. nr. 1\1, İd!l

re Hey'eti Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesi ve bunamüteferri evra.k (815} kuruş be.Jel mtr. 

kabilinde Nafia Vekileti Yapı ve İına.r İşleri Reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (t 7750) Ol& 

yedi bin yedi yüz elli lirahk muvakkat tem.i11at yermeleri Şf\rthr, 

5 _ istek1iler teklif mektuplarını eksillnıe günü olan 10/1/1944 Pazartesi 
günü saat 14 de kadar makbuz ruukabiliııle Nafia Vekiileti Yapl ve İmaı 
İşleri Reisliğine vermeleri lizımdll'. 

Postada olacak gecikmeler kabul t-dilmez. (13103) 

ıtanşık odun satışı 

Devlet Orman İş�etmesi 
Küre Revir · Amirliğir.den 

1 _ Devlet Orman İşletmesi l{Üre Revir Amirliğine baılh Üçür.cü Şenlik; 
bölgesi amvali.rıden olup Kastaınonl! - İnebtılu şosası üzerinde mevcr..t 50 to. 

na muadil 100 Ster k.uışlk enkaz odunu a�,k arttırma ile satılacaktır. 

2 _ Açık a1·ttınua. 25/1/941 tarihine müsadif S<ılı günü st.r.ıt 11 üe Dev ... 
tet Orman İ<?l'!lmesi Kür{' Revir Amtrliğı' bin3.(::rnda nevir J\m�rinin riy:ıse-tinde 
topl.ı.naca.k obn kom!_syo-... huzw·tında icr.ı edilecektir. 

3 _ Arltnmaya konulan ():iuııların beher kc.ıtlalinin rnulıa.nunen bedeli 
120 kuruştur. 

4 _ Temin.at -akçesi % 7,5 lıesauilc 4j l r=tdır. 

5 _ .nu işe ait şaı-t::anıe Anka.rada. Orıuı:Jn I;m•un i\I�idii:J,lğü İl"" !i::-.s!l.· 
nıonu Araç Re"\•İr Amirliklerinde. ve İnebolu Böige Şçfliğ"ind..- gOrıil�bit ı·. 

G _ bteklilerin İhale günü saa.t 14deJ1 evt·e! lemi!tal :ı.':ç l.::rit: ·.·,.·:•;:•"" R� ... 
vi.r Am·rti,iioe mür:ıcaat. etmctc ı i  lü.zuınu ilj_n olunur. � 1 .: _ W) 
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