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Parti Grupunda 
Hariciye Vekili iki 
Saat izahat Verdi 

..._ .Şükrü Saracoğlu 

l ibya Taarruzu 
az Taarruzunun 

~ Parçasıdır' 
~eneral Rommel'ın Mısıra girmesi, 

1
_elc Mtsırı isgal etmesi o kadar 
•Olay blr is değildir. Bununla be

l'aber, Libya muharebelerinin al
dlgı manzara, buradaki taarruzun 
~usyada baslıyan taarruzlarla alft-
a ve irtibatı olduğunu ve Harkof, 

Sivastopol taarruzları ile Libya ta
arruzunun hep ayni hedefe tevcih 
:dilmiş b r kül teskil ettiğin! gös-
ct'nıcktcdfr. Onun 1çin Libya tn

&l'ruzunun chemmiyeU gün geç
~çe 3rtmaktadtr. , 

Saracoğlu, Son Haftaların Siyasi Hadiseleri 
Etrafında Grup Umumi Heyetini Aydmlattı 

Ankara, 16 (A.A.) - Cümhuri Bu maksatla küfsüye gelen Hari 
yet Halle Partisi meclis grupu · v k li 
umumi heyeti bugün saat 15 de cıye e i Şükrü Saraçoğlu, son 
reis vekili Seyhan mebusu Hilmi ?~tatru:ın biz.i uzaktan yakından 
Uranın reisliğinde toplanmışhr. ~gilendıren sıyasi hadiseleri üze 
Celse açılınca geçen toplantısının rmde grup umumi heyetini ten • 
zabıt hwasası okunmuş ve ruz- vir etmiş ve iki saate yakın bir 
nıınl:~e geçil~~ştir. Ruznamede z~man süren bu izahatı müteakip 
Harıc~ye Vekilı~i.n. grup umumi rıyasetçe toplantıya son verilmiş
beyetıne verecegı ızahat vardı. tir. 

~==?;:===~Km 

~ 

Libyada son mihver tııarruzu başladı~ zaman mevcut cephe hattı ve yeni 
hat yukarki haritada gösterilmiGtir. Alman taarruzunun inkipfı netic~ 
sinde 8 inci İngili% ordusu El Adem - ı.A.kroma üıcrinden cenuba uzanrın 
ycnl mevzilere çekilmiştir. Mihver kaynakları, Romrr.el taarruzunun yu
karda gösterilen tarzda inki;ıafı ve Tobruk - Gazale yolunun kesilmeı;i 
dolayısiyle Gazale çevresinde kalan İngiliz kuvvetlerinin tecrit edildiğini 

Akdenizde 
Yapılan Son 

Harekat 

lngiliz Tebliği --
·~""',-,...,.M "Gemilerimiz Malta 

Akdenizde gemi kafilelerini himaye eden bir lngillz hat'p gemisi; seyir hilinde ateş a~arken 

ve Tobruka Malzeme 
Ulaştırmıştır .. 

(_A_S~ERi VAZIYET~ 
SIVASTOPOL KALESİ 

DA YANABİLİR Mi? 
Almanlar Ayni Şiddette Hücuma Devam 
Ederlerse Limanın Düşmesi Mukadderdir 

(~ ~~n~ ;mii ~': ~u=yıu-:;-) 

1 !il 9arpışma Esnasında ALMAN TEBLiGi . ~ · ı1 1 Kruvazörle 
Sıvastopol 2 Destroy~ Ba+ınldı 
Harekc2tı · Mihver ldd iasını.n Asdsız 

Olduğu ve Az Zayiat 
Yavacladı Verlldtği Bildiriliyor 

3' Lon.dra, 16 (A.A.) - Amirallik 

Ka1e Etrafmda Y almz 
Ehemmiyetsiz Bazı 
Çarpışmalar Oldu 

d~resinin ve hava nazırlığının 
muŞterek: tebliği: İngiliz donan -
ması ve ticaret filosu, İngiliz ha
va kuvvetlerinin ve birleşik dev 
!etler ordusuna mensup hava te§ 
killerinin yardımiyle Malta ve 
Tobruk garnizonlarına levazım 

=-ı sivastopola karşı ı!dedtli Alm:ın Ü teslim etmişlerdir. Harekat düş· 
R 1 taarruzu devam ediyor. Sovyet Doneb Nehri zerinde manm üstün deniz ve hava ku..,.. 

SOVYET TEBLiGı l 
ve İngiliz kaynaklan müstahkem mev Ah nan Köprübacı Cima le vetlerinin çok şiddetli hücumlat1 
kün çok müşkül ııünler ııec;irmektc S' ~ karşısında kayıpsız olmatnakla 

S t 1 
olduğunu bildirirken askeri mütchaıı- Doğru Geniıletildi oeraber muvaffakıyetle yapılrn~ 

ıvas opo sıslar da kale':in uzun müddet .. dayamp Berlin, 16 CA.A.) _Alman or tır.; Dü~anın kruvazörler batır. 
dbayanarntmıyackal&ı hakkın~ mutalealar doları başkomutanlıg-min tebli"'i. dıgı ve bır zırhlı ile bir uçak ge-

F 
eyan e e e mcşguldurler D "" s· 6 

• • . • h - -

1 
Biz bu yazımı d b .. k·- h un ıvastopol müstahkem çeıı . mısını asara ugrattıgı hakkında 

as 1 as iz • z a ugun u arpte · d k " h"l ah l" 'dd" I saldıran taraf için -muhtelif kuvvet~ resın e yalnız ehemmiyetsiz çaı. ı. uya m su u ı .'a ~n .tama• 
terin işbirliğini kolaylıkla temin ede pışmalar olmuştur. ~ıyle asılsızdır. Gemilerımız. de.. 

D 
• • • • ı • • cek şerait mevcut olunca· mahsur ka- Cenup koyu limanında hava nız uçakla:ımız, hava kuvvetleri o v u uyo r, lelerin karşılaşttklan çok müşkül vazi kuvvetleri bir düşman muhribint miz ve Aırierikan uçaklan tarafın 

yeti tetkik ederek Sivastopolun iıı:ı· tahrip etmişlerdir. dan dü~ana da kayıplar \'C ha. 
beti ı:aldunda o~uyuculara bir fikir Harkof doğusunda Donetz kıyı sar verdirilmiştir. 

Burada . Tarihte Eşi 
Görülmedik Şiddette 
Bir Muharebe Başladı 

ve~1_1leıe çalışacaıız. . sı üzerinde alman köprü başı mev ~ Devamı Sa. % SU. 4 
_ ıl~~arm •!~S kudretlennin, buır:in- kii şimale doğru genişletilmiştir. 

ku gıb1 en yuksc;k bir dereceye var· D ğ h · · · mamış bulundutu eski lıarplcrde bilt o u cep ~sının ~ımal ve mer· 
mansur kaleJ-'"'n om ... . aa· ke7. kesimlerınde duşmanın ma .. 

en oerı nnl h 11· h t . mahdut olmuştur. Tam muhasara al· a. ı e emmiye tekı taap:-uzlan 
tma -alınmış kaleler, mildaflleriınn akım kalmıştır. 

____ ..... _ ., 
Pirinç Serbest. ı 

. 1 

' !fi. Zekeriya SERTEL bildiriyor. Fakat İngiliz resml tebliği, bunun aksine olarak buradaki S 
L
. birlikıerın muv:ıtıakrveue geri almdlg~mı kavdetmektedir. • ovyet Donanması 

tarihe geçmiş büyük kahramanlıkl:ırr. Kuvvetli ha••a te,ekkülleri Mur
na rağmen erzak ve mühimmat mM•. mansk civarında Kar.da!&ska koyun
les! kar!!ısında nihayet bir gün düş. daki düşman hnv:ı alan·ffi başart !le 

Satdacak 1 

' 1 ıbya J?Uharebeleri Birül • .,, " 
.hakim düştüğü gündenbe. (alenin Müdafaasına man eline dü~m~lerdir. bombalamrşlardt:-. Murmal'sk demir-

~ Oevamı Sa. Z Sii. ı tW Devamı Sa. -2 Sil. 6 
Yeni Mahsu1ün ihraç 

.Yenı ve mühim bir safhaya gir 1 ş bulunuyor. Hür Fransızlar ştirak Ediyor 
dÜafından kahramanca müdafaa 

1
. • ı • 1 1. k • T Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet 

en bu kücük, fakat mühim ftCJI iZ er I arafın .. evki alınd~t~ sonra Alınan • , gece yarısı tebliği: 15 haziranda 
•d ı ~- ~ Harkof istikametinde krtalarımız 
olu annınzvo1u açılmış oldu. Bu y • H tt düşmanın tank ve piyade hücum 

dan ilerliyen Alman motörize enı a a Harp Gem. isi larını püskürtmüşlerdir. 180 AL 

Tasarruf Bonoları 
·ramamen Satıldı 

Fiyatf arı Vekaletc;e . 
T esbit "Ediliyor İ 

'l:vetıeri Tobruğun cenubunda man tanlcı tahrip edilmiş veya ha 
dem'e kadar vardılar. Ayni anda yukarıdan Tobruk isti - çek· ı ı d •• K 1 sara uğratılmıştır. Sivastopol ke- E 1 s 1 or 

Cllnetinde ilerliyen dig- er bır" A1 ayıp arı siminde şiddetli savaşlar devam vve ce atr mıc an Bonolardan Va"'deler·ı r.ı.. ... etmektedir. Öteki kesimlerden ,. 
lar~ rn~:~~a~~~fun~;:;~ verilecek değişildik haberi yok- Gelen Miktarm Tekrar Piyasaya Arzı 

Ankara, 16 (TAN) - ta,e muste. 
sarlıfı pirincin plya~ada ıerbestc;e n· 
tılmastnt kanr aJtma almıstır. Bu 
karar bir iki cün !~inde illn cd ıc
cektir. 

Difer taraftan Ticaret Veklleti ilk 
defa olarak yeni mahsulün ihracat fi· 
yailannı tesbit etmeli kararla,tırmtş 
•e bu husuıtakl çalışmalar sona er. 
ım,ur. A1dıirmu malümata göre yeni 
mahsulün ihracat fiyatları memld~c· 
tin umumt piyasasına cl!re ayarJana . 
calrtır. Mesell eskiden oldufu gıht 
ihracatçı memleket plyasalarrntb 30 
kuruşa satdmakta olan blr mai!deye 
hariçte yüz kuruşa .mü~teri bulun· 

r. İngilizler bu şehri de boşalt- Londra, Rommel'in ilk Harptenberi J aponlar tur. Qehir top atelli altında Suretile Bono Satıcına Devam Edı.lecekt"ır 
. a ve 'buradaki askerlerini ge- H d f• V d ıs ::.- ,. Çekmiye mecbur oldular. e e me ar ığmı 70, Amerikat.lar 23 Vaşington, 16 (A.A.) - Sivas.. ~a~a, 16 (A.A__.) - Maliye bu netice memleketimizde tasar. 
.t\Inıan taarruzunun bu defa K b 1 ed· H topolwı 5 kilometre ötesine yer- V~ilımız Fua~ .Agralı - Anadolu ruf fikrinin ne derece inlcişaf etti 

t 
şiddetle başlayıp, daha SÜ. a u ıyor arp Gemisi Kaybetti leştirilmiş olan Alman topları AJanSı muh.abırme aşagıdaki be. ğini göstermesi baklJllından oldu 

~
a le inkişaf etmesi General - ' durmadan kaleyi dövmektedir. Fa yanatta bulunmuştur: ğu kadar tasarruf sahibi yuırtt.aş-

~~~~~f~u t!;~~:se:!~ Bununla Beraber, Çin, Pek Yal<ında :~t~~~n bir netice elde edileme- ka~~~1;:~!i1!::aü~~:S~n :Ue~ m'" Devamı sa. 2 su. ı 
rtaya çıkarmıştır. Alınan ku - M 1 • ç k y k s·b· B. J Reuter'in verdiği tal sUat tulan tasarruf bonolann·ın üçün- -----,-----------------:..... 

µ_ <Uıdanı, bu sıcak mevsimde sa. ISlr çın 0 a ın 1 ıryaya lr apon CÜ tertip yirmi beş milyon lira • .-------~-----------·..;. 

tJ;J- Devamı Sa. z sn. 4 

~~~. Tobru~ almak için mi bu Bir Tehlike yoktur T B kU Mos~ova, 16 (A.A.) - .~Reu. - lığının da birinci ve ikinci tertip- 1 
~Yük fedakarlıklara katlanmayı aarruzu e ıyor ter., Sıvastorol muharebesı ~anh l rd ld v "b' f k lAd v 

0
z lmı Kah" 16 (AA) O Ş k · t b' · ·· ·· lm · 'dd ti b 1 e e 

0 
ugu gı 1 

ev a a e rag-
11\.t'_-e n . . ş~ır? Yoksa maksadı . . . ıre:t ·-· · · - rta. ar, Londra 16 (A.A. - Amerjkan e ır eşı goru emış şı e u bet görerek çok kısa bir zaman. 
~~ın ıstıla ederek Sovyetlere lngılız tebligı: General Rıtchıe hava kuvvetleri Aleutien adala. muştur. Almanlar bilhassa mu - da tamamen satılmış olduğunu 
fuıden orta şark yolunu kapamak kendi komu~mda~i kll:vv~t.leri.n n ınm!akasmdaki Japon filosuna harebeye de"':amlı ol~r~ .. ta~~ ku\• memnuniyetle ve aziz vatandaş - , Z E y K ı L E 

dır? Tobruğun zaptı, şüphe a!acakları yenı. tertıpl~rı. bt~ırmı~ hala c1 lrbeler indirmektedir Va- vetler sokabılmek gıbı ustun du larıma te~ekkürle bildiririm. 
~?k, Alman ordula~na stratejik tır. C~m~p ~rika bırmcı tumenı şingtlı.nda neşredilen resmi bir r';1lnda oldukları halde yalnız de 
ırçok faydalar temın edecektir. ile ellincı tumen gazala cenubun tebliğe göre 5 Japon harp gemi- nız muvasalalan olan Ruslar bu
~er_i müte~~sıs.~, ne_yen d~i. mevz:ilerinden başarı He çe- siyle bir n;kliyesi hasara uğr~ nu ayni dere~ede yapamıy~rlar. 

AHLAK 
Bu suretle piyasadaki tasarruf 

bonoları yekfuıu yetmiş beş mil
yon liraya varmıştır. Elde edilen ~;:11· ızah ettiğı gıb~,. Tobrugun kılmışlerd1:1'. Bu ~~et Akroma tılmıştır. Harp gemileri 3 kru- Jt1fr Devamı Sa. 2 Su. 4 

Ptı Alınanların Gırıt, Tobruk etrafındakı mevzilerı tutan kuv. vazör 1 muhriP ve 1 gambottur. -----------------------
~e ~icilya üçgeni iç~7 d~şen ~: v_etlerle 14 h~zir!n g~nü ve gece aJPonların karaya çıktıkları 
t~ sah~sında hak.ım~yetlerını sı yapılan azımkar duşman taar- adalara mütemadiyen hava hü -
b tnıı;e. h~zmet edecektır. ~~at ~ Devamı Sa. Z Sil. 5 cumlan yapılıyor. Amerika ha-

u hak.ımıyet, olsa olsa İngılizle. va kuvvetleri kumandanı Gene. 
~e ~d~~ yolunu kap~, :Mısır- R ral Arnold, torpil taşıyan bir A-
h akı İngiliz kuvvetl~rıne. Kap _ Omanyaya merikan tayyaresinin bu sabah 

urnunu ?olaşarak gonderilecek 

1 
esas Japon filosuna mensup bir 

lnalz~menın daha uzun yollardan Bir hfar tayyare gemisine tam isabet el· 
Se':kıne sebep olur. Fakat Tob ~ de ettiğini ve bir kruvazörün b~ 
tugun zaptı, . ~ovye~ Rusyaya tırıldığını bildirmiştir. General 
~aızeme sevkını temın eden or- Macar Bacvekili "Tran- harekatı muvaffakıyetli tasvir e-
a şark yolunu kapamıya kafi gel 3' diyor. 

tnez. Bu mahdut fayda ise; çölün ·ı 1 • o·. ) v • 
Cehennemi sıcağında büyük ieda Si vanye c; ın mege lkı tarafın kayıpları 
karlıklar pahasına l\arbetmeyi Hazırız , , Diyor Vaşington, ıs (A.A.) - Harbin ba-
hnklı gösterecek akla yakın bir şındanberi Japonlar Pasifikte 69170 
Sebep gibi görünmüyor. General Budapeşte, 16 (A.A. - Macar harp gemisi, Bi-leşik Amerika ise bu-
aommel'in daha geniş bir mak • Başvekili M. Kallay, Transilvan na karşt yalı;ıtz 23 gemi kaybetmiş
satla hareket ettiğini ve beliti de yada yaptığı bir seyahat sırasın- lerdir. Japon kayıpları, iki zırhlı. 20 
lskenderiye ve Süveyşi alarak da bir nutuk söylemiş ve bu top kr:ıvazör, 28 m~hrip, 4 ııa 6 uçak ge
Orta şarka yayılmak istediğini raklarda Macar olmıyan başka mısi ve 1 ı deru:?a1tldır. 
kabul etmek daha doğru olur. bir devletin, başka bir emelin Ame:.ikan kaytpl_an da iki zırhlı ~ 

B ik" · iht' l k b 1 edil 1 · ğ' • h t l t k kruvazor, 14 muhrıp; i1cl ucak gemisı 
d·~. u ·dır:cdı kıml a 1 a ~lk -1 yder ~şt~mıkY,ece ını a ır a ara ve dört denizaltıdan ibarettir. ı 
ıgı tak ır e a a ge en ı sua emış ır ı: 

Ceneral Rommel ordularının bu "Ben bu memleketle yaşadığı. Çinde duyulan · eMife 
hüyük işi başaracak derecede mı, bu toPraklar için.ı Macar Cungking, 18 (A.A.) - ' Çin kabl
~uvvetli olup olmadığıdır. Transilvanya için yaşadığını ve nesi Sibiryanın pek yaklnda Japonlar 

Bu meselede gözönünde bulun.. öleceğimi isbat etmek üzere bu- tarafmdan muhakkak IslilAsı tehllke-
ttJiT Devamı Sa. 2 SU. 3 raya geldim." t!fr. Devamı Sa. 2 'Sü. 7 

DUNKU ZELZELE 
Şehrimizde Şiddetnce Olarak HissedJlen 
Bu Yer Sarsıntısı Biraz Telaş Uyandırdı • 1 
Ölü, Birkaç Y arall Var· Hasar Çok Hafiftir 

Rasathanedf'n tebliğ edilmiştir: ı detli, bazllan da hafif olmak üm
Dün sabah yaz saatiyle 8 i 42 da- re yer sarsıntıları olmuştur. 
kika 52 saniye geçe Şark • GarP * 
istikametine yakın ve merkez üs- Zelzelede yaralananlar 
tü rasathaneden 112 kilometre 
mesafede bulunan şiddetlice bir 
zelzele kaydedilmiş ve şehrimiz. 
de korku verecek derecede hisso
l unmuştur. 

Ankara, 16 (A.A.) - Bu sabah 
saat 8 ile sekizi elli geçe arasında 
İzmir, Bursa, Kütahya, Balıkesir, 
Kepsut, Dikili, Bergama, Kocaeli, 
İstanbul, Lüleburgaz, Çorlu, Ça • 
nakkale, Be.vsehirde bazılan şid· 

Şehrimizde kuvvetli olarak hjs 
sedilen zelzele bazı hafif hasarla 
ra sebep olmuş ve halk arasında 
oldukça telaş uyandırmıştır. Bir
çok kimseler sarsıntı başlar başla 
maz bulunduklan yerlerden soka 
ğa fırlamışlardır. 

Taksimde oturan Roza isminde 
bir kadın zelzele esnasında kuyu 
dan su çekmekte iken sarsıntının 
tesiriyle kuyuya yuvarlanmıştır. 

tAr Devamı Sa. 2 Sil. 6 

' osmanlı veya İstanbul çileği kırmızı değil. 
RE f 1 K . dir; yaygın toz pembesi rengindedir. Zaten 

H A L 1 D 
çilek denince gözümüzün önüne bu renk gelir :ve 
ancak böyle bir rengi çileğe benzeterek -anlatırız. 

KARA y Mora yakın kızıllıktaki çileğe, ne renle, ne yem15 
.._ ___ ,.. olarak kim değer verir? ... Daha doğrusu kim de-

, ğer verirdi? Zira gazetelerde okuduğuma göre 
- ana~~ ve muz ~da dahil, bütün sıcak ve ılık . iklim yemişlerin. 
d~n guzel buldugu kokulan . alıp bağnııda • daha gürelleştirerek 
bıze sunan o gerçekten dünya güzeli • Arnavutköyü çileklerine 
soluk_ renlfü diye a~cı ' ç1:1t~ıyormuş; herkes kıpkızıl, çiy kızıl: 
bayagı kızıl renlcte çil~k ıstıyormuş. Onun için de esnaf bu S!>luk 
benizli çilekleri ktrmmya boyamıya başlamış; şimdi mürakabe 
teşkilatı hilekarlığı önliyecekmiş... . . 

Vah vah! Yapılan bu işin, düşülen bu zevksizliğin, bu kadar, 
kıymet bilmemezliğin mozaik kubbeleri kireçle badana etmekten 
farkı yoktur. İstanbul çileğinin kibar ~ natürel rengini hoı:ı bul· 
1!1ıyacak kadar zevksizle~tik mi? Yoksa makiyajlı kadına ~lıştı. 
gımızdan dolayı boyanmamış çileğe bile tahammül edemez hale 
mi geldik? Ben, sebep ne olursa olsun, çilek boyamayı yeni doğ
muş çocuk yüzüne allık ~ünnek, mini mini yavrulara makiyaj 
yapmak derecesinde isyan ettirici buluyorum. Göz alıcı çiy renk. 
tc yemiş, bulunmaz bir mata değildir. lşte kiraz, vişne, karadut, 
türbe eriği, kızılcık, elma, nar ... Boya ve makiyaj hevesimizi 
bunlardan fazlasiyle alabiliriz. Dünyada eşi bulunmayan Osmanlı 
çileğinin yaygın kokusuna uygun uçuk rengine el uzatmak ve o· 
nu sofrasında burun k&lJl bir boya ile cilBlı, pınl pırıl görmek 
arzusuna kapılmak büyük ve büyütülmesi lizım bir zevk' krizi 
geçirdiğimize delildir. 

Zaten eskidenberl dikkat etmişimdir: Zevk, ancak vurgun. 
cuların türediği ve haksız servetlerin sivrildiği anormal devirler· 
de bu derece kabalaşıyor. bavaiılaşıyor. Demek ki, ıevk ile ah. 
lak at başı bir gidiyor! 



Askeri Vazi yei 
~ B111t.nfı 1 fndde meclen mukavemet edebildi ise bu 

harbinde Paris, 92 harb·n~c mubvemet ancak yüz yirmi kilometre 
ne. Balkan harbinde Edlrnede ol mesafede1n 1nglliz cephes nden uçup 

~ sibl. , her an •azlyett'! mudahale eden hava 

1 Beden Terbiyesi 
İşlerimiz 

Maarif 
Tamim 

Vekili e:r 
Gönderdi 

O .zamanlar, orduların müıtabbm kavvetlerinin deniz kuvveti ile ve 
•kfl.x-e kartı lnıllandıkları vesai•e Tobruk'dakl kara kuvveti ile tam l.ş 

ıt \aılluaran bu mevkılerln bir noktadan b rliği yapmaları sayesinde mümkün 
ı ıyle hut denf%den ana vatana muvas:ı- olmuştur. Ve mihver 0 zaman Tol,.. Maarif Vekilı H ııan Ali Yücel b<'
Uyen r ı-tin olanabllditt tılrdırde hır- ralr etnıfinm, bu ı, blrlftfnl bozabf· den terb~ye i böl~e ba kanlarma bir 

Darülaceze Bugünün 
ihtiyaçlarma 

Göre Genisletilecek 
' 

Almany_ava 
ihracat 
Ticaret Vekaletinin 
Sirküleri Beklenecek 

,- DiKKAT: -
Bey nameleri 

IVll9nturlar 
Toplamalıdır 

ttfn nıhayetine kadar du~man eHne lecek kadar hava kuvveti tah'1t ede- ~?1lm ııondennıştı_:. Bu tamimde ez-
dn ~mec1cn mukuemct eacbneceiı ka· memiştir cumıe aenıııvor kı: Yeni ve Modern Bir 
volk-J o'---bllir~'. s . l U h _. "Türk mılletlnln kendınl koruma Pavyon Yapılacak 

A ltnanvıı llt'! yııl)ılan son tlcırTet an
l11tmaama aft _.ılu ve tablt adilen 
fiyııtlar henüz T•caret V'l(Aletl tııra

nrıdıın nl~kıııiarlcır::ı bildlrilmf!misttr. 
Bazf fhnıutctl:\nn derhııl ihrıı~ mu 

ıımelelerlM b11•lamak Oaere f11allyetf' 
«ec:t1~ drtlldllatlnden Ticaret V•kfı
ı,u diın dndPrdiıti bir tehlllMr ıhrac 
mallartnın fiyatlan neiredilmeden ön
ce hlc bır ihracatcınm alıcılarla fiyat 
mufabakııti val)mamal rtrıı bildirmiş
tir. Tleart Vrkllll)!i Almanya ile ya
pılaca~ muıımelel~n n<' yolda yapıla 
bil~ğlnl gtSsteren biı sirkült'!r ha
zırlıımTştır. Bu sirkuler bir iki gilne 
blar şehrımize gönderılmlş olacak
tır. 

lııe itini tanalm için flhlrde 
mahalle blrllklerl kuruldu. Me• 
murlar her eve beyannameler da• 
Oıtttıar. Bir iki gDn •onra da h•"' 
her evden bu beyannameler! top• 
ladılar. hem de beyanname muh• 
tevlyatfnı nOfua tezkereler! il• 
ka,...ıattırarak kontrollerlnl yap· 
tılar. 

.1 -,,.. 11111111 w ıwıstopo a m za eret ıı:ıuecek -en • 
Ylni eıkf harplerde hatti 1914 har. yakın Ruı hava me1danJarı nıhayet yaratma, kudretli olma yolund COm-ı DariiUıceze yl11'dım cemlyetı VaU pavyon ilAvesbd isteyenler elli kltly• 

ıı.•!Jinde bile mahsur k leler muadeles· Kerç boiazının karp aahlllnde olıı- huriyt'!t devrinde yr.pttğı inkılApc, LClUi Kırdaı1n riyasetinde yaptığı baliğ olmuştur. Bunurı Usf!nne •ali, 
medJıal neticesin taJ n eden he- bılır ki aradaki meaafe Uç yüz elli hamleler. ıenclı" n her bakımdan iyi muhtelif toplantılardan sonra DarO- yenı yapnacak pavyonun p!Anını ha-

pta. kalede mevcut erzak ve mu kılometredir Ba kadar meaafe ıldlş yeUşmesi esnstnrl rı hız lrn ktadır. IAcezen n inkl an için esaslı kU&!t- ıırlamasınt imar mildürlüğunr bıldir-
lılmmat miktan ile kaleyi müdafaa e- ve dönut, avcı taYJSrel~lnin tam men Türk vatanının ktrlartnda denizlerin- lar ittıhaz etmektedir. Bu karadar a- mlştlr Yapılmakta olan bu p!Ana -ı:öre 

t ~D askerin acledi ve ba uker:ln "nu zıllerı demektir K lenın Uıtiinde ha de ve dıığlarmd onun tem z h VR"t rasmda -evvelce de yndaltmız gıbı- pavyon bir, iki ve bet kişilık odalar• 

Hemen hemen bUtUn fehlrde bu 
muamele böyle yapıldı. Vlllyet de 
bu ,ckllde bir beyanname neıret• 
ti, Fakat buna ralmen 35 bin nD· 
fuılu Kumkapl nahly•lnln a,aıı:ı 

mahallelerln:fe evlere beyanname· 
feri getiren memur· 

uda ımterd 1f kahramanlık en rekata iştirak edecek zaman kalına· ile bedenini ve ruhun 1 bt'sllven b!r DarülAcezenın modem bir fekllde du- dan te ekkUJ edecıektır Pavvnnun hu-
m m unsurları ifade ett ğı gıbi boy dıgı cibi bu iiılerden açacak boınbı kac milyonluk grnc kOtley m denı- zenlenmesi ve so yal durumu iyi kim- sus! banyo dairelerl, dahili telefon te
ektu kalelerin. kendı üstün donanmasımn ve avcı birlikleri Sıvaatopol iııtüne yetin maddi e m nevi ııil hlar ylr selenn ıhtıyarlıklannaı: DarlHAce?J'!de ı~atı. yemek ve dinlenme s:ı1onları 
iııllll_.IOlqpiJ bir deniz sah Jınde bulun- varmadan yolda Alman baYa blrhkh• clhazlandırmak na g yed r " hususi odalar •çlnde dlnlenmelerlnı da olacaktır. Pavyon 150 • 200 bin 

11 da hem denizden ateş yarmmı rinin taarruzuna maruz kahrlar. 8 Türk ıençlerı den er. ıenl Y ma temin edecek mühim maddeler bulun- lırnya yaptlabll~i için beledıye bQt-
lııtm de ana vatana her türlü takvıye •a!Jtopolun rnuhaaan hatt• içindeki lmkAnlartna sahip bulunanl rtmn:a kıı maktadtr. Yapılan incelemeler, Darü- çes nde münakale yaptlacaktır 

- Bu beyannameleri Salı ak· 
pmına kadar nahiyeye getirecek· 
alnlz, getlrmeaenlz aç kaltrsınız0 

Tenblhtnle bulundu. 
aulaamın temini lmklinını verdi- mu0 yyen meydanlarda iae Alman ha- dar kirlilikten kurtarılmış beden, ger- IA<'ezenın bu!lünkQ haliyle, sosyal du- Verilen malfunata g6re yeni pe•yon 

lçm bunlann lkıbeUerine taın bir va kuvvetine ı.ar,ı ko1acak miktarda çek saflığını kaz nmış ruhlar kendi rumu iyi kimselerin son denlerlnl yapıldıktan sonra Dıtriilacez!!fttn ni
niJd]e bakmak kabildi, hava kuvveti toplama. barındımıa- kendimizi iyi Türk vııt nd lığtna tam bır rahat içinde ıeçtrmelerlne .mmnamesi deıtiştirilecek ve belediye 

Fakat, aaldıran ordalann baJe fa ve sevk ve idare etmete lmkln hııztrlamak hak.ıC'Jrnız, vazifemiz ve e- müsait olmadtjını töstennlıtlr. Halil her ııene yaptığı yüz bin llrııhk yar-

Dünkü Zelzele • 35 bin vatarıdaşı bir gDn için· : de nahiye merkezine celbeden bu 
.tablrem mnkilere karşı bugünkü Yoktur, Binaenaleyh ba ıerait altın- melimizdir." Rlfat (Paşa) ıaratındar. 75 bin altın dTııı.ı arttTr:1caJdır. 
pte ıevketmeie muktedir oldukla- da yalnız deniz yardımı bu müdafa· lira sarfı ile y:ıpnan binanın bugü- Dar01Acezenln bugOnkO lıtelc\mi 

~ Devamı Sa. Z Sil. 7 
Maamafih, Roz:ınm sarsıntıdan zi 
yade sarsmtının verdiği korku VP 

telaş yüzünden müvazenesini k:\y 
bedei'ek kuyuya yuvarlanmış ol· 
ması daha kuvvetli bir ihtimaldir 
Fakat ev halkı bunun geç farkına 
vardıktan için kadını ölilmden 
kurtarmak mümkün olamam\ftır. 

uaul aakattır. Hem lıı:dlhama ıe· 

bep olur, hem de bir ıUrD yan· 
lıtlıklara ve lt11ybo~malara. ;,eni taarrm: Yaaıtlılan, bütün bu aya pek fazlı bır ,., eklemi, olmu:. 1 b K d nfin biltiln lhtiyaclarma Ctr\fap vere- karşılamasını takdir eden valinin dil-

;,dettifimlz unsurlann kıymetlerini Efer Rus Karadeniz donanmaaı J&; Q Q Ve ar eş cek genişlikte olmadtğım göstermiş- şüncelerfni tahakkuk ettfnnek tein Dljier mahallelerde tatbik edl· 
len uaul Kumkapı nahlyaalnln urerek bu kalelerin .,,*addcrath- üç tayyare gemisine malık bulunsay. K ,. tir. Bunun üzerıne Vali. Darlll!ıceze zengin kimselerin Daıi.llAceze yardım 

ela al&iı yakan kat'i olarak ta- dı Sivastopol mtldaflleri ntt11:e7e da- atöli Mahkum Oldu yardım cemiyeti'lin :yeni teberriller cemiyetine kazanç Vf' servetleriyle İ mahallelerinde de tatbik adllmell 
ve beyannameler, dalıtılmaıla ol• 
dulu gibi toplanmada da ayni me· 
mur tarafından evlere ıtdllmek 
suretiyle alınmalidır. O uman n• 
beyanname kaybolur, ne de nehiy• 
veya blrllk blna•nfn anUnde la• 
dlhaın vukua ıellr. 

-.. .. wuın etmıı bulunuyor, ha bii:111k bir enuu)'etle bakabilir • . temini yoluna gitmesi meeelesine te- mOtenaslp teberrillerde bulunması 
lijncaparda. Bataan yarım adaıında lerdi. • . ~ı~as yüzunder. babasmı ve karde- mas etmiştir. Şehrimizin zenginleri memnuniyeti mucip olmuştur. Bir 
Correııdor adaaında ol dutu g bi. HULASA: Alınanlar aJni •iddetle şını oldfiren katıl Zeki, Birinci ağtr valinin bu mevzu Qzerlndekl hassa- çok zenglnlerln bll 50 lt"nKlne uyarak 

s nppanı mildafaa eden kara kııv- tiücu~ de,,... ettlkled tüclrde bu ceza mahkemesinde duru,vması yapı- tıl:yetini takdir etmı, ve biner lira ve- yeni yardtmlar yapacaklarrnt uma· 
n üç miıli kuvvet bile Singapu. mu~~ Umanın dflpnealnl bekli· lt~~en .kıravatını~ alt tarafma lgnele- rerek DarülAceze blnaana yeni bir rq. 

Bundan ba,ka Mısır çaJ'fısı ta. 
miratında çalıfmakta olan 'ıvacı 
Mustafa, 9 metre yükseklikteki 
iskeleden yine sarsıntı yüzünden 
dü~rek yaralanmıştır. Osmanbey 
de oturan 60 yaşında Sakine adın 
da bir kadın da zelzele esnasında 
tramvaya binerken düpnüş ve a
vağından yaralanmıştır. Arabacı 
tzlador da, ayakta araba sürer .• 
ken yere düsmüs ve arabanın al 
~ında kalan ayajı kınlmıştır. Yi
ne dünkli zelzele esnsında Küçük 
pazarda bir ardiyenin kiremitle • 
rlni aktarmakta olanMehmet adın 
da blr işçi de 15 metre yüksele -
ilkten sokağa dÜflDÜŞ ve ifade ve 
remiyecek şekilde yaralanarak 
hastaneye kaldınlmıttır. 

IJnbetini deiiııtıremezdi. Fakat yebılırız. İki rıin evvel yahut iki rün dllı bir btçakla .ıcar~ hücum et
JİDOpC11 müdafaa eclen kara lraVYe- aonra. Ba niıakaddcrdir. Yalnıı, lra- mişti, 
llnin """ Sfqapu.r havasını milda· radan 'ft h .. dan mlthJt ~r at-. Derhal clinnO methut yapılarak i-

etmete klfi hava lnıvveti ile Sin· nimura altında müdafilerin ve bil- kinci ağır ceza mahkemesine verilen 
lkı haısa teçhizat ve malzemenin aon ela- suçlunun duruşması dün bltmi~ir. 

Şsrn betini clclittirebllirdi. Ni. kikada tamaıni,.te tahll-ı 1111• ._.... Mahkeme suçu sabit gömüş ve Ze-
Bataan yanm adasında AmerJ· ,,_ ...... 

• L... ~- bulunmıyacaiına rBre ne kadar daya. kiyi 15 sene afır hapse mahk1lm et-i auıınan-nının ırüzel sevki idareııi 
mai)oetindeki kunetlerin çok yiık- nrr ve karşı tarafa ne kadar insan "rtişltr. Ancak hazt ct'!zayı hafl!lt'!ttirf~ 

vesait ve malzeme ııayiatı verdlrs~ ci sebepler de bulundufundan bu ceza 
k kahramanblı da hava müzahereti kal mllteam ..._~- hal 10 seneye !ndirllmMir 
adılı f~n ba yarım adanın ve e zıu 0 -r P8 1111 ., 

r.recfc!or adaanın üıbetinl deiiıti- mal olur. Bunun tesiri tle Rus ceı> Zeki ilk suçundan dolayı t'!vvelce de 
mtiftfr bealnln batb kesiminindeki eliler 30 sene ağtr hapse mahk!ım edll-

B-..:a .. 1.il. h •- ..... harekltta u çok kendini ır&ıterir mişti. _..... arp...,., muuasara eden · 
chllann kullandıkları taarruz "VUt· 

iıbirllible temin edilen 
tje)ik ii-11nlilfü brfilbıak için, 

kaleler kendi dar muhitleri· 
laa"Va me;,danlanna aünnemezler. 

&akü )Ki;,le dar bir muhitin etrah
çnlrcn ıcnlt aahanrn bir çok nok

ıauırnuuın müteaamzın ıevlredeceıi 
:va b,,,.etlne denk bava kuvvetini 

dar bir ;,erin lİava mcydanl.ı. 
toplamalr •e ıcvketmelr imlrlnr 

hucbiı cihl her an mUtcarnzın h:ı· 

Londra Maliye Ataşemiz 
Harekett Etti 

Ankara 16 (TAN) - Loadra 1efa
retimldn maH ataşelllf ne tayin edi
len maliye müfettitleriaden lamau 
RUıtü Aksal memuriyet mahalline ha· 
reket etmlıtir. 

::. RADYO 
lnnTetlerl atetl altında kalacak o-
ba me;,danlarda çalrpnak, açmak, BVGONJ[O raoQaA.JI 
lıennmak ela lmlrlnaızdır. Ancak f.so Proaram ıuo Hılllerler 
iki 1ÜS kilometre yaJmnncJa ftrıdl 7.U Orkestra it 45 Serbest 

"""""-.••-f .. i leri la 7.45 H•berler it U ıuıuıar 
IDID aaQ 1 O D •e ber gÜU 1.00 Orkea~a 20 ıs Radl'O SHttcai 

haY.a iıılerindcn uçan tayyarele- 1 ıs E•ln ıuıl 20 4S H•ftaaıa ınarıı 
-~- ··~- I , 12.ao Proıram r-... m •e muuaha eaıni geren ıı.u Şuktlar ~! ~= ~8:Jı tahlnıi 

kalel• müclafaalannın net .. ı2 4S Haberler ' 1
' 

____.__..:_ • U 00 TOrkUler 2ı.4S Bando 
ne _,..'"' belıabılirter. ~ ıa.oo Proıram ııı,ao Koını,.a 
e Tobtakta oldutu ıribi. , ıı oı Dana orı. .. trası f 21 :il Hallerler 

1'obaak a;,larca mihver eline düş. ll.45 ince aaa 22 4S Kapa"'• 

H.+BUUE.R 1 
Kağıt Kararnamesi 

O.rinde Gazete, Klt.ap ve Mecmua Kağıdı 
Bulunanlar Beyanname Verecekler 

Fakir Halka Ucuz 
Kömür 

Mahrukat ofisi 300 ton mangal kö
mürünün Fatih, Eyüp ve Kasımpaşa· 
da kilosu 10.5 kuruflan fakir halka 
satılınasma karar vermiştir. Kayma
kamlar bugün kendi bölgelerine isa
be.t eden mikdart alacaklar ve halka 
yapUacak tevziatı kontrol edecekler-
d

. • 
ır. 

VİLAYETLERİN KÖMUR İHTİ
y ACI - VilAyet!erin kömür ihtiya
cını tesblt eden kontenjan listesi Baş 
vekAletin tasdikinden çıkacaktır. Şeh
rlrnlzln geçen yıllardaki kok komürü 
lstihlAki 70 - 80 bin ton arasında f
ken geçen ktşta 90 bin tonu aşmJJ
tır. Başvekfılet bu noktalan aöz ö· 
nünde tutmaktadır. 

Libya Taarruzu Yaz 
Taarruzunun Bir 

Parçasıdır 
g- B .. tanfı 1 lmide 

durulması icabeden bazı noktalar 
vardır: 

Bir def.a General Rommel Gi
ritten, Sicilyadan adalar ve Yu • 
nanistandan süratle ve kolaylıkla 
istediği kadar ihtiyat kuvvet ve 

Anlrara 16 (TAN) - Buıün Resmi me vemılyeceklerdir. Beyuuıamele- malzeme getirtebilir. Nitekim bu 
etecSe nqrolanaraJı: mer'lyt'!te ıircn re, be1anaanae iahlblnln adı. aoya&, defa üç ay içinde müdafaadan 
Xoerdinaı:ron kararına söre mil- ticarethanesinin •e. phıi ikametılh.~- taarruza geçecek kadar kuvvet
konmına kananuna iıtfnaden bıl • nın vulh adreılel'ı, kiti~ ~ ı, lenmiye imkln bulmu§tur. Hal. 

...., ... ...., ..... e haldki "Ve hUlmıi hıısuai ıahıs- vasıfları, mllrtan ,,. maliyet fıyatı, buki lı "li l Mıs k zak 
badn4ca itibaren 5 ıriın içinde el beyannameYi verenin beyannameye ngı z er ~ ço u • 

lerin4e •e &iimrüklerde bulunan ca dercettitl kllstlan mal sahibi naUrte- !ardan ve mahdut miktarda mal. 
e. mcmaa •e kitap tab'ına elveriıılı hin. emanetçi ve saire ıibl hanıi 11• zeme yetiştirebilirler. Onun için

sıwnaJı otuzdan yukarı her eb'adda fatla elinde t\lttutu: lrllıtlar cUm- dir ki, General Rommel'in timdi 
81mill, Druk, Midhfayrı ve saıre rükte ı.e hansı ıümriikte ol4ulu ya· Tobruk civarında yaptığı taarruz 
iri • ikinci ve1a daha apiı hamur- zılacaktır. Bu karar hükümlerine ıö- larda en ziyade gözettiği nokta 

1lan mamet kllrtlan bir beyanname re beyan ednen kliıtlara deler fiya- İngiliz kuvvetlerini yormak ve 
-hlHn - bii..ı.ıı. -aıw- meo r- -r• bntft tectt,..ı müablH!Hle •tm ahn. harp malzemesini tahrip etmek. 

anna bUdirmeie mecbur tutulma• 
~. Matbaat 1llD d. lüt\i mak üzere biilriimet~e el 1ı:onmuştur. tir. Buna muvaffak olursa, ken -
~ tahala edlJenu~onm:~nlaı- Beyannamelerin tndUnden i~lbaren disi arkadan getirteceği taze kuv 

m 'Uıclı olanlar ve ba karann ııq· bir ay zarfında el konan lrliıUarın vet ve malzeme ile kuvvetlene • 
nelen enet enafr ,.ukanc!a yazdılı- aabn alma .... 1Mt1ıaat ftltlm midir- bildiği halde, düşmanını zayıfla

kliıtlarma el konanlar (1* ki liifil tarafından tahrlrea bildirilmedi- tacak ve ona kuvvetlenmek im _ 
~pıtıarmdan dolayı) ve icra Vektlleri fi takdirde 1>11 kllrtlar aerbeıt Jrala- karu bırakmıyacaktır. 
hıılD~tt lra.rarlanna mUıtenlden kifıdı- calrtır. Bu karara müsteniden el ko.. Sonra, Libyadaki Alman taar _ 

llali:re brtul,.e mUdürlütfinden nan kliıtlar Matbuat amum mUdürlil- ruzu başladığı zaman hava üı • 
edenler (lna nretle temin eJle- iü tarafından satın alıaarak ihtiyacı tünlüğü İngilizlerin elindeydi. 

eri kllıtlarmdan c!olaJ'J) be1ann• olanlara tevdi ..tilecekUr. Fakat muharebenin devanu müd 

lonolan 
l:Jll'" Battarafı 1 melde 

•Pliı-11111 miDl müdafaaya yardım bu 
ıMasaındakl arzu1armın ve Cümhu 

halinNt mallJeaine olan itimatları -
palak bir misalini te§ltil et. 

itibariyle de iftiharı mucip-

Tamamen Saltlclı 
detince Almanlar kayıplarını ye
ni gelen tayyarelerle telafi ettik
leri halde, İngili%ler harp sahne. 

dan sonra da devam edecellnden em!- ıinde bıraktıktan tayyarelerin ye 
nlm.,, rine yenilerini koyamadılar. Bu 

Yeni iatlkraz tahvilkrl 
.Ankara, 18 CT.AN) - B. M. M. nln 

bu ayın 19 unda yaz btlll karan ve
receii alAkadar mahafilde söylenmek
tedir. Meclis, tatilden evvel bütçe en
cilmeninde mOzakere elllmtkte olan 
150 milyon liralık lst krar tahvilleri
ne a t kanun llyihaatnı ~ıkaracakt!r. 

sebeple de hava üstünlüğünü de
rece derece kaybetmiye başladı
lar. 

Bunlara karşılık İngilizler Tob 
ruk • Eladem hattında, onun ar. 
ka1ından Halfaya • Kapuuo hat
tında, ve en nihayet Masra-Mat. 
ruh üzerinde üç kuvvetli ve 
müstahkem müdafaa sistemi kur 

( 
muşlardır. Almanlar blnncl miı-

Taleben n Sıhhi Durumu dafaa hattını geçseler bile ıkincl-
Ankara, 111 (TAN) - Sıhhat ve 

Maarif Veklllmi okullardaki ~kla-
rımıztn sJhhat dunımlarmf tesblt ~t
mlye karar vennlılerdlr, Hft' okul i
daresi bPhaua nkullannda verem has 
tabi! durumu halı:kmd11 eııaalı iaahat 
verecek ve bu haatalllda malQl ço
cukların a)'lsını blldhecektlr. Ayrtca 
vücuUan za)'!f olanların tayfaı ve sa
fiyetinin dereceleri de teıbit oluna
caktır. Slbhat Vt!klllit" okullarda ta-

si ve nihayet üçilncüaü ile kar • 
şılaşacak ve yorulacaklardır. 

Onun için General Rommel'fn 
Mısıra girmesi, hele Mısın iş -
gal etmesi, o kadar kolay blr iş 
değildir. 

Bununla beraber, Libya muha
rebelerinin aldığı manzara, bu -
radaki taarruzun, Rusyada baş • 
layan taarruzlarla alaka ve irti -
batı olduğunu ve Harkof, Sivas
topol taarruzlarıyle Libya taamı 
zunun hep ayni büyük hedefe 

Pirinç Serbest 
Satılacak 
~ Ba,tarafı l incide 

duiu takdirde aradaki 70 kuruıluk far 
kı dotrudan dojruya knıdiai alamı1a. 
caktır. HükUmet. tesbit edilen ihra
cat maddeleri fiyatlarından fazlasına 
müşteri bulan ihıtacatçılara yalnız 
% 10 bir nevi tı:oin.ll)'On verecek ve 
aradaki fiyat farkını kendisi alacak
tır. Birikecek bu fiyat farklarlyle da. 
hilt plyasanrn tanzimine çalıplacalr-

tır. 

MllU Korunma Ma9'· 
kemesine Ven1enler 

Ellerinde bulunan k0111yetıı mlkdar
~a İngil~ kumaşmı srtışa çıkannJ)'an 
Cakmakc:ılar4a Garıt'!n Candan ve 
Süren Candan Jle FincancDarda Av· 
ram İli dün yaptlan cUrmU meıhutla 
mi!H korunma mahkemesine verll
mJşlerdlr. 

~, 

Yergi Mükelleflerfnlll 

Dikkat Nazanna 
Haziran, mükelleflerin vergi 

ödeme ayıdır. Bu ayda vergı 
vermiye mecbur olan mükeJ. 
lefler, ay bitmeden borçlarıDI 
ödemezlerse gelecek aylarda 
kendilerinden aynca para ce .. 
zası da alınır. 

Nipntaşında VaU konalı caddesinde 
Bakkal Koço, dükklnmda pirine bu· 
tunmadıtmı bahane ederek mUıteri
lerfne pirinç atmak lstememlıtfr. Fi
yat mürakabe memurlaı1 taraftndan 
dOkklnda arqbrma 7&pılm1t ve giz-

Ankara, 115 (TAN) - Ttcaret Ve- tenmlf 225 kilo pirin!: bulunmuştur. 
klletl pamukyafı. A tplifi ve keten K~o cQnnQ meşhut kararlyle mllU 
menftcat kir hadlerini tdblt etmlt- korunma mahkem•lnc verilmiştir 
tir. Pamukyafınrn toptan aatıı fiyıı- • 

Zelzele yüzünden bazı binala • 
nn duvarlan çatlamış, bu arada 
Saraçhane baflnda Tq merdiven 
mescidi minaresinin sıvalan dö
külmüştür. 

Okuyucularımıza bir kolay • 
lık olmak üzere bu ay vei1l 
vermek mecburiyetinde olan ., 
lann bir listesini veriyoruz! 

Altın Flyatlan tı 75 kuruştur. İstihsal merke.leri:1-
de bu maddenin tlearetfnl yıapan top
tancı ve perakendeci ellerle iıtlhnl DQn bir Altın 1110 kunııtan ve bir 
mahallerinin yalnız perakendecilerine gram küloe f52 kuru,tan sattlmrştır. 

~ ___., •. ~~~~ 
İnşaat Malzemesi Gümrük

ıüz İthal Edilecek 

1 - Bu ayın sonunda ka • 
zanç vergisinin birinci taksiti 
verilir. 

2 - Llmitet şirketler, bu a1 
içjnde Milli Müdafaa vesaitt 
gibi defaten ödeıniye mecbUt 
olduklan vergileri vermekl• 
mükelleftir. 

verilecek azami kir hadleri •eJtin:Jals 
satıılan için kabal edllmiı olan ha4 
leri geçmiyecektir. 

Son zamanlar& manifatura lthallt
çı blrlilderlnin lştlsa) mevzu• aruını 
alınmr' olan A iplikleri ve keten men 
ıucatın ithalltçıaına verilecek Ur 
hadleri ile bu mallann memleket da
hilindeki bllllmum ıatıılarında ıti:ıci 
ve Uçüncü ellere •erilecek gayri safi 

SOVYET TEBLiGi 
~ B•st•'Pll" 1 fMt.t .. 

Almanlan Sovyet topçusunun AL 
man saflarında açtığı boşlukları 
doldurmak için yeni yeni ihtiyat
lar getiriyorlar. 

Sovyet hava kuvvetleri ve donan· 
maar, kara ilalerfnden kalkan tayya
relerin sayıca azlıtım ufak ölçilde te
lAfi için ellerinden pleni yapı,.orlar. 
Karadeniz Sov,.et donanmaıtna men
sup kruvazörler ve diler birlikler 
Sivastopol mulafaacJlarma yardmı et
mekte ve düşmanı pce ıündüz aık 
sık bombardıman etmektedir. 

Sivastopol müdafaacUarmm ve si· 
vfl halktnm parlak •e kıl ı&turmez 
sebat Vt'! sükfuıetine ralmen b&yle bir 
imtihana insan takatinin bir hududu 
vardır. Şehir, fü:erine fasılasız dü,en 
bombalardan başkaca timdi topçu ta
rafınlan da dövülmektedir. Alman
ların ilk defa olarak paraşUtlerle ma
yinler attığı bildirilmektedir. , 

Akdenizde Yapllan 
Son Harekat 
~ Bastanafr t melde 

Taranto tipinde 10 bin tonluk 
bir kruvazör ve en aşağı iki des
troyer batınlımı ve dilJman ha. 
va kuvvetlerine ağır kayıplar ver 
dirilmiştir. 

Alman telJliği bir ÜtÜnt'Ü 

kaf Ueden IHıluedigor 
Berlin. lfl (AA.) - Alman orchıla. 

n beskomutsnl!flıun butu!!f tl'hli~; 

Akdenb:de Alman hava lcuvvet!Prl 
teşekk!illerf ve Alman df!l'llz hirlilı::
leri ftalvın deniz w. bavıı kuvvP.tlerf 
ile lsblrlilti halinde. İnı?lliz bahriyesi 
ve dilsmıının iase gemilerine atır dar
beler lndirmlşl.w-dir. 

fta1"VAnlıırm blldlrtnı, 01dult1ıın ıfbl 
Atlııntlkff'l'l p1en bil' pmi katttesfn~ 
kaTSJ bO~lı: mı.rr.ıff111'treflf!T' c!fsmdıı 
bOTI\k df'nb; kuıl'vetlerinfn htmaftlln
de hkendmyeden p1me1tte !"1ıın bflS· 
kıı bir bOyQk A'Mftf 1ı:llfllesf de imha e
dilmistlr. 

13 Hazirandau 15 HadJ'llna kadar 
Alman haVA kuvvf'tlerl ve dl'Tllz Jruv. 
vetlerl tnpyekQn !58 bin tonllAtoluk 
4 kruvazör. 4 destroyer, 2 ka1"ako1 
~t'!mlsl ve f! ticaret remlırt batırmış\ır
drr. Başkaca bir destroyer ve sekli tt. 
cııret ~emiırf de torpflle veyahut kıyq> 
telakki olunacak dt'!t'ecede clddt hasa
ra uğramışttr. 

Ayrtca 8 harp ıemis! ve f! ticaret 
gemisine de bomba ft' torpn mabet
leri kavdedllmlstfr. Kafileyi himaye 
eden dO,man av uçaklarından 33 O 
dü.Orlllmo,tür. • ~ .,... .... 

klr hadleri 111d11r. 
İtballtçı için akreditifli A ipllll 

kin " 20, akreditif• için '% ıs, 
kantarcı kin " 7 perakende dı-ı 
% 15. 

Keten measacat lthalltçı llıln ak 
redltlfll " 25, akredftlf.ıa • % 20 
kantarcı kin " 10 perakendeci 
klrı % 20 dir. 

AFRiKA <EPHESi 

Ankara, 18 (TAN) - FevkalAde ih
tiyaçlar için Nafıa bırafından yapı· 
lacak ln ... t ,,. tesialerd• kullanılmak 
Qzete ıetıritllecek malzeme, makine 
•• Yedek ak .. mmın memlekete her 
türlü IClmrilk reımılnden muaf ola
rak iftıall :tçtn lıazırlanan kanun ıt
yihur Meclis Umumi heyetine sevk
olunmuıtur. 

ALMAN TEBLiGi 
m- ......... 1 lnelde ... .........,. I IMido 

ruzlannı ptıüürten bltbıel 11rhlı yoluna mllteaddıt botnbalar laabet et
tümen tarafından verilen mftkem m!Dtif. OOtman hava 11ntlarmct. ıo 
mel bir aavaşla başarılmıştır. •Jçak kaybetmi~i.r. 

Dün dOşmanırı Eladem dolay- Asker _,__... # ...... JJı.fitü 
lanndaki mevzilerimize kal'fl yap ı-- ••- "'PVV' 
tığı üç kuvvetli karşılık taarruz 
ağır kayıplar verdirilerek püskür 
tülmüştür. 
Düşman yanına taarruz eden 

seyyar kuvvetlerbtıil bu çal'Plş. 

Vichy, 18 (A.A.) - DNB. Ajansınth 
bir teııratına ı&re, Ruslar Slvaatopa. 
la bir aıaker Cl]carma har*etfn# kal· 
ldşmışlar, fakat karaya ayak basmıya 
muvaffak olmaclan ıeri atdmtllardtr. 

mada çok kıymetli blr rol oyna- Barkof'tald luıreWt 
mışlardır. Berlln, 16 (A.A.) - Alman radyo-

Y eni /ngiliz mevzileri sunun askeri spJkeri d(1or ki: Alman 
Kahire, 18 (A.A.) - Gazale çe kıtalarmın Volçansk 'bö1geılnde k•· 

kllifinden smıra, sekizinei ordu, ıandıklaı1 yeni ıaferln anemi Berlln
ıağlam manevra kabiliyetli bir de bettrtlHyor. Bu zafe Maretııl Ti
kuvvet olarak kalmaktadır. Ak· moı;enko'nun bir aydan faıı1ı b r 

T b k l rl l'nandanbet't HsrkofU çember 1 ne a -
roma, ELadem ve o ru ıe k k di , rf'_..111 bilt" . . 1 ak ma ma sa y.e sa ..,.. un gay-
mevzilerı tarafımızdan ~tu m retleri katı surette mahvetmlstlr. Fll
ta ve ıeyyar kuvvetlerimız cenup hakltıa Jtuılar Volcanik 'bölteslnd• 
ta düşman yanma karşı harekete Aln\an hatlarTna bir uc ıokmuşlarıiır 
geçmlf bulunmaktadır. BU uç Harkof therine Jrapanacalr olaıı 

El · Adem bat1ıında Kniıbts Brld&e kıskaçlann ıimal afzmı tes1ı:ll edeeek
"Şöval,,e tı:aprld., d6rt JOI alsında u. Ktlkaçlar1n yubn tolunun yok 
bulunan tnıilis garnizonu bir kaç 
1Un 8nce sert çelrllmiıtlr. 

Gazah ifgal edildi 
Roma, 16 (A.A.) - "Tebltl,. H11-

edilmesi pmdl bir emrivakidir. Alman 
kttalan her taraftan Donf'tz'e ulaı
makla kalmamıslar onu bOtnn anemll 
no'ktalarmdan asmtşlıı dır. 

111ai teblii ile bll cSlrl1 en Mannari kıı '- '!l!!m!!!!!'!!!!!""~""!!"!~!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!'!'!!'!'!!!!!!!I 

3 - Kameli mükellefler, bU 
ay karnelerini değiştirmek mec 
burıyetindedlrler. 

PASiFiK HARBi 
~ B8'tarafı 1 incide 

sini milnakaıa etmek üzere buıün toP 
lanmqttr. Japon kuvvetlerinin &ItUk· 
çe artan bir nlsbette Mançuriye gön· 
lerlldiklerl söylenmektedir. 

Avllltralyada harelcit 
Melboume, 18 (A.A) - Avustrıl· 

ya mUttefik umumi kararıAhınm teb· 
1111: ŞiddetU bir hücum eanaııtnda 15 
avcı refakatinde 27 ağır diltman bom• 
ba tayyaresi Porl Darwfn'in lkamet
ıAh mahallelerini bombalamqttr. Mııd 
dl hasarlar ve lnaance kayıplar ol• 
~uştur. MOttefilt avcılan iki dOtm•" 
avctsını dUtürmUşlerdlr. MQtteffkler 
iki tanare lı:aybetmif)erdir. 

• 
"ilk Darbeyi 

indirdik .. 
Romanyaya Yapılan 

Akın Gazetelerde 
Tefsirlere Yol Ac;tı 

NeV'J'ork, 16 IA A.) - New-York 
Ti mu ıazetesi yazıyor: "Amerikalı· 
larm Romanyaya harbin ajırlttmT 
du,.urmalar1 için yalnız sekiz gün kl• daki muvaffakıyetli hareketten sonra 

İtalyan ve Alman lruvvetlerinln faatl. 
1etıeri bapn De elnam etnttlne ba 
lanma•tar. Ouala menlleri almmıı 

mekte ,,.kit lı:aybeımeml,tir. Alman fi ıelmlştlr. • 

ve cecllmlftlr .• 
Mih"Vcr bava n-et1er1 hiç bir mo. 

bvemet,e nılamalrsuın havalara h&
kim bala.nmalrta •• 4urrnadan kara 
hareketlerini dntcklem~ktedlr. 

Alman resmi tebliği 

lrollannm fimdi Tobnık'un ce up ya. Ucaklartmtzın havalanddtlan 119 
kınlarına Ye Klduda ile Akroma•yı •imdiye kadar bir sır olarak kalmak• 
ıeldikleri haber verllmetı:tedlr, Ba 1- tadır. Uçaklarımızm badefterlne ulas
lerlcmeler münferit motörlU kollar ta bklıtrTnf ve her blrerleıinln dörder 
rafından yapılmakta olmakla benber ton bomba attıklarmı bilmek ,._tqir. 
tehllkeal:ıı deilldir. 1'ommel, daha el Rumen petroJQn(ln 7ollanmaaında, 
Hrl•ll bir taarruz mevzu elde et- hatta ani de olaa. meydana çıkın b r 
mek için aarfettifl ıayretıerde airr duruı hareketi, muharebe l&han n
lrayıplara ujramıt. fakat bedefioe var ıutnde pek seri neticeler verebWr. 

Bertin. 16 (A.A.) - "Teblil,. Mar- mııtır. 11aaırıaflll. m"9bn derlemi• Bu hareketin, yQluıek strateji proı-
ınartka'cla Tolmak wa-nclald carprı ramıntn bir kllmma dahil olan bir •"' 
ma AllllUI •e ttaı,.... lına,,,.ıtleri lahl- oldutu !çın •imdi ,apılın mubar~ kını tetkll ettfli muhakkaktır. 

n n netıceal ... n slrmtyecelrtlr. T-m 
•• nettcelemnelıte bahmmattar muz ve afustoı sıcaklan Mytlk öfçU Avrupa topraklarındaki dQpnanla-

Alrroma ct .. nncla Vlabalb a "°hı rımsdın birine ilk ciddi 4arbql in• 
tbertndeld cltltmlD sırhh ku"ttleri de harelı:lta müsait defOdlr Ebr dlnnlı bulunuyorus ... 
Jnbdilmit ve takip eınasm4a J'Qft. mUıver taa"9n ba dt'n'e4en ı'5nce "Bu bir ıu. ... 1-... .1..-.._ 

1 elen c!unaru. Mıaın tehdit eden tehll1• vuru'..,~·- -~ 
nda imü ıeçen :101 qı arak " M b f Ankara. ıe (Jlabo Gazetesi) -
varılmı.-.. nın biç olmana b• JU ı~.n ertara tm 

Gazala menftnl tatan lncillz ve edtfebUecefl .eyleneblllr Hattl mili Boaton radyow buıOnkO neırfya • 
cenap Afrlb'h bnetlerln Tobrak •er Tobnsk'a sert alımla nauHffalı 4a 4a Amerikan uçaklarının TOrk top 
Ue btltlln 1DUfttala •e mUnıkateleri olu bile M111n tell41t eden tehlike raklanna mef!burl ini• ~ptıklanndaD 
keailmı,ttr. Babclan taamu eclen !1111. alır olmı;,acalrtır. Fakat bu :Jiizdell ba~setm!' Ye demlıtir ki. 
yan tBmenterl elin akpnıa dolra ba müttefiklerin itibarlannı ~1bcdece- tara~-:1:8;' .. ~~ =~~= 
mevzu clelmltlerc!lr, Tobn&1l cena. il ltiklrdsr, _.._ ...,, k'- ta ecil rtm•-
banda ç81ele1d mGıtahtı:em meTaUer m,. ... • .a .. r ..,.e, 77V • ._ IOD 
hilcıımla ahnmıt •e topratı: lruano- RUr Fraıuıı elllrleri derece insan! muamele yapJ)'or. Tür-
lan bydedilmlıtlr. Bu fallyetlerln i ·-· .. •-• le kiye bir ton harbe girecek olursa bU 
hacmi halen hlllıa edilebilecek ır'bl felec _,,..,r .. l/Ufl r:eeit uç~ızdan fatffade edeb!le-
d lildir Berlin 16 CA.A.) - Yan r•ml bir cektl.r. &ueıı Milnç verme ve klnı-

e · • kaynaktan bildirlli1or: Şimal Afrika- lama mukave1esty1e yardım ,ennekte 
Yuı~I lenalaflı dakl çarpı,malar aıraıında eıir edi· olan TOrkiyeye bu ur:aklanmıs da l• 

Londra, 16 (A,A.) - Libyadakl va len •e Gaulle ordaıu aakerlerlnin mu IAve edllml:s olur.,, !ebenin sallık durumlyle m~ul ola
cak yeni, okul sıl hat teıekkUlleri, vü
cude get recektir. Bu t~kllAt ıç n bü
yük btr program haztrl nm kta ve tah 

t yrtlm ktldır. 
tevcih edilmiş bir kül teşkil etti- Libya taarruzunun ehemmiveti 
ginı göstermektedir. Onun icin gün geçtikce artmaktadır. 

al;Jetln son lafta içinde fenalaıtıiı vakkaten busasi 1ı:amplara ı&nderllr- Nevyork radyosu ela Romanyayı ya• 
mUnakqa dtürmeıı bir hakikattir celcleri •e harp eılrl maameteaı ı&. pılan hava taarrumnun Avnıpaya ;,a 
Rommel, Biiriilbakim'I ele aeçircl'k recek!erl sallhl1etlt m11bmlar tar•hrı pftıteak han hattkltmtn bir basl n..ı 
ten sonra muvaffakı1etinı cellıhr • dan bıldirilmektedir, ıtcı oldutunu sövlemekted . 
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-TAN -----17. 6 .. 942 
Havacdığımız Nasd ,. ANAPIYOJEN .._.,, _________ T E 5 1 R 1 KAT•-, .... , .. ___________ ......, 
1. k• f Ed b•ı• ? 1 Dr. lhSAN SAMI 1 ' Gö ışa e 1 ır • İstreptokok, İstafilokok, pnö- : TAZE MEYV ALARDAN lSTlBSAL EDlLMlŞ l rünüşte Ufak, Açdınca Büyük 

------
Baştarafı 2 ncide mokok, koli, piyoslyaniklerln 

derecesi 38 santigrada çıktı, Bir müd yaptığı çıban, yara akmtı ve cilt 1 Sayın BayanlarımıZdan gördU· 

det sonra 39 oldu, Çırılçıplak so- hastalıklarına kw-şl çok tesirli ı" D R •ı s M o s H 1 L 1 Oümüz teveccütı ve rağbete kar· 
1 v k ı .._ ,il 1 fi tükran borcumuzu ödemek I· yundum. Sıcak ıga anca böy e ta ~ taze aşıdır. & "J/lfl' 

hammül edebiliyorum. Bu sıralar- çln bu defa Amer ikadan getirt. 
d f da b b ·u- ı · d tlOlmlz en bUyUk makineler aa• a etra ımız n uz ı ur erın ~ _Kadıköy tcra Memurlufun~ ,n: 941 /344 "( G A z O z L • 
teşekkül etmiş bulutların geçtiğini Bır borçtan dolayı haczedilcr . paraya ~evril· U ) ymnde F E M 1 L'I aıkııtırıcı 
görüyoruz. Kabinin yukansı çok mnine karar verilen bir adet Kelvinatör mar •lllndlrlerle gayet kull•nııh, U• 

sıcak. Onun için kabinin dip kısırun h ft elcktrilı.le çalışır 200 lira kıymetinde L ı• M o N ATA s 1 fak mikrop.uz bir t•kllde yeni <foııdurma makinesi 22.6.942 puarteai ıılınü ambafAJlarl ı k d ıı. 
da bir ip kangalının üzerinde vücu.- s.aat 12 den lS e kadar K. köy Sl:ığ!ltlil ceı· a P yasaya çı ar •ıır•• 
düm çıplak olarak oturuyorum.,, me ca<1de$i s2 No. ıu ~ekerci dilkk.inında bi· mızı aaygılarımızla anıeylerlz. 
Pro[esörün defterinden diğer bir rinci aç1k anurn ası yapılarak ıauıacaktrr, F E M 1 L Bayanları birçok ra• 

arça alıyorum: Ilk antrrmada teklif edilen brdel; muhanımen L ı• H 1 • • K 
1 

hlm hastahklarından koruyan 
kıymetinın o,ı;, 75 ını bulmadıJir takdirde ezze 1 oş • 6 çımı D Q tülO 1 1 d rt "Kabin içinde yiikselirken civalı bü 23.6.42 salı ,.tınil ayni mahal ve saatte ikincr W O ay ve z n t er en ku aran 

yük barometremiz biı kaza eseri o- artırması yapılarak en çok artırana ihle•i k · en birinci tdot beıı:ldlr, 
larak kırıldı ve civası kabinin döşe. ra lcılıııac!'afıııdan i&teklileria ntıı ııünleıı :M~ARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuru§. HER eCZANE VE ITRIVAT MAGAZALARINDA 
mesirun allına aktı. Bereket versin kı mahallinde bulunacak =em"ra muracaatıar. \. F E M ,. L B A .... 1 
burası güzelce boyalı idi. Bununla ilin olunur. ·--------·:·----Sıhhat ve İçti.mat Muavenet Vekiletinin nıhsatnı.ı haizdir_, ve G 
beraber altımızda civa bulunması iyi 

Arayınız. 
bir şey değildir. Küçük bır tulum. ,••••••••••••••••••••••••••••111;.ıııı. 1 
bamız olsaydı dökülen clvayı onıuıh 
toplardık. Tulum bamız yok, yok a~ ~ • Toprak Mahsulleri Ofisinden ı ~-=--=---~-M-en_k_u.._ı ---
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MUVAKKAT VEZNEDAR ALINACAK ıl Beyo~:~!. Mabkemele~~:;klitipliğinden 
ma kauçuk borumuz var. Biitün 
-stratosfer de emrimize amade! Kau. 
gık borunun bir acunu kabinin üst 
tarafındaki bir musluğa taklık, öte
ki ucunu da dökülen civanın bulan· 
duğu yere uzattık. Boru, dökülen 
civayı ve burada bıılunan sulan e
merek kabinin dışansrna attı. Su ve 
civa kabinin dışarısında adeta bir 
:fıskiye basıl ederek tekrar kabin ü
a:erine dökülüyordu ve bhı bu dökül· 
Jlleden hasıl olan sesleri içeriden işi· 
diyorduk! .• 

Hiç bir fizikçi böyle bir hala ya. 
parak bir mayi bo:ijaltmamıştırl., 
Fizik okuyan her gencin ne zevk 

ıve istifade ile okuyacağı bir parça 
değil mi? •• 

* profesör Piccard'ın kitabından şu 
parçayı da alıyorum: 

"Balonumuzdan dağlar pek güzel 
görünüyor. Bunlar havamn tropos
fer tabakasına gömülmüş gibi quru· 
yorlar. Dağlar bir aralık bulutların 
altına saklandılar, derken bir tepe 
göründü. Biraz sonra başka bir !epe 
daha göründü ... Nihayet bütün bir 
dağ silsilesi meydana çıktı. Manzara 
daha güzelleşti, Şimdi karlı yüksek 
tepeler görüyoruz, Bunlar Tirollarm 
ve Alplerin yüksek dağlarıdır Git· 
tikçe bwılara yaklaşıyoruz. H~r İs
viçreli baloncuda sönmez bir ihtiras 
vardır: Alpları aşmak ... Bu ihtirasın 
tatmini onlardan önce bana nasip ol. 
du ... Bununla beraber çok memnun 
değilim.. Çünkü bunlar benim mem
leketimin dağları değil ... 

Maaınafih şimdiye kadar hiç bir 
fosan gözü bu dağları benim kadar 
hayranlıkla seyretmemiştir. Ba • 
Jutların, dağların etrafında katar 
halinde yürüyüşleri çok azametli 
bir manzara vücude getiriyor. Her
kesin aııağıdan gördükleri bulutları 
biz bugün üstlerinden görüyoruz.,. 
Bu sözlere, yakında Türk havaC?l!ı
rına da memleketimizin güzel dağ. 

!arını böyle tasvir etmek nasip olma· 
;mı candan temenni etmekten ba~ka 
oc ılave edebilirim!,. ,. 

il Bu yarılan mektep talebesinin de oku 
vacaft dü~QnUlerek ilmi terimlcr ın yen ka
bul edilen aekilleri kullanılmııur. 

VENi NEŞRIVATı 

TURK TIP ARIHI - latanbul Unlversi· 
tesı tarafından ncırcdılır. 19 • 20 inci ~ayısı 
ı;rkmrıtır. 

~~-----.. 
i LAN 

Harbi umumide bombardıman 
neticesi olarak Zonguldak vila
yetinin Kozlu nahiyesinde Koz
lu deresi ağzında ve sahilden tak 
riben 40 lift 60 metre mesa!ede 
batmtıı ve ikiye bölünmüş vazi
yette bulunan ittihat seyrisefain 
şirketine ait SELANİK vapuru
nun enkaz! mezkur mevkide 
seyir ve sefer eden deniz vası
taları için bir tehlike te~kil etti
ğinden mezkur vapur enkazı va
pur sahibi, veya acentası, işlet

ma mi.ıdilril tarafından il5.n ta
rihinden itibaren on beş gün 
zarfında çıkarılmadTğl takdirde 
mczkiır enkazm Limanlar ka
nununun muaddel yedinci mad
desi hükmür.e tevfikan Zongul
dak Mmtnka Liman Reisliği ta
rafından çık::ırılacağ! veya imha 
edıleceği alakadarların malümu 

"5 olmak üzere ilan olunur. ,, 

ZA YI - ltrk liseşinden 1940·19•! ders ae 
nuı soııunda aldıllım 29i numara ve o.S.941 
aırihlı lise bitirme ile 124 S numara ve 
ı ~.5.941 tarihli ol&Unluk diplomalarımı kay· 
bcttım ycnısıni aalcaiırudan cskısinin hükmü 
rokuır. Fıkret Erluvanç 

KAYIP : Kumknpr nllfuı memurluı(uııdan 
alılrğım nUfaa cUzdanımı kaybettim. Ycnisını 
alacağımdan eskisinin hUkmU kalmamıı;trr. 
Kuml:aııı Gurcba Hüseyin ata mahalluinin 
üumlişhanc sokağ1nda No. 10 hanede Klzım 
oğlu Idrls Alçık 1315 doğumla 

KAYIP - Şahsıma ait ukcrl muameleli 
nüfus c!lzdanımt kaybcttlm. Yeniftini crkara
cağımdın !ıUkmQ yolr.tur, lrlustafa oilu Omer 
Taktık D. 329 

TÜRKİYE İŞ BANKAS1 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 
_ Ke3ldeler 2 Subat, 4 Mayıs, 3 Aınıstos, 2 İklnclte~rin 

tarihlerinde yapılrr. 

1942 ikramiyeleri 
~~ --4'----

ı aaet 2000 Urahk-2000.- Ura 'I' 40 adet 100 ffralıJi-4000.- Lire s ,. 1000 .. --3000 - • 
2 • 750 • -1500·- • 50 • 150 • -2500.- • 
s • 500 • -1500~- • 1 200 " 25 • -1000.- • 

10 • 250 .. -2500.- • 1 200 • 10 • --2000.- • , ........... -...................... , 
Devlet Demiryolları 9. işletme Müdürlüğünden 

Halen İstanbul ile Uzunköprü arasında Kmütekabilen işlemekte o
lan 5/6 ve 7/8 Ne. lu yolcu katıırlarmın seferleri Edirne ve Svilengrada 
kadar temdit cdiln1 iştir. İlk tren İstanbuldan 17/ 6/ 942 Çaz:.şamba ve 
Edirneden 18-6-942 Perşembe günü harekft edecektir. Bı.;. trenlerin ta-
J'.ifııleri aşağıda ~aytn halka ilan olunur. (6569) 

8 No. lu kııtar 6 No. lu katar 

İstanbul K: 8.35 lstanbul K: 21.00 
V: 7.50 

Edirne V: 18.05 Edirne K; 7.58 
Svilengrad V: 9.03 

/ No. lu kcıtar 5 No. lu katar 

Edirne K: 8.00 Svilengrad ' ) K: 16.45 
İstanbul V: 17.50 Edirne V: 17.55 

K: 18.15 
lstanbul V: 6.50 

inhisarlar Umum:· Müdürlüğü . ilanlan 
16.6.942 tarihinde yaptırılması evvelce ilan edilmış olau bira fabrika

sı yaş küsbe rniiznkedesinin ihalesi yapllmıyan kısmın yeniden arttırma
ya korunası takarrür etmiştir. 

İhale 23.6.042 Sah gunü saat 11,30 dadtr. Yeni şartnameyi görmek 
isteyenlerin Kabataşta levazım şubesine gelmelerL (_6588) 

KARAR Hüi.ASASIDIR 
Karar No. 37 - Fiyat Mürakabe komisyonunun tesbit ettiği fiyattan 

fazlaya kömür satmak suretiyle Milli Korunma kanununa muhalefetten 
suçlu tlskudarda Sellinıi Alı mahallesinde bağrt yanık sokak 4 sayıda 
kömürcü İsmail Cemal Kalatunç hakkında Üsküdar Milli korunma mah
kemesince yapllan durı.:~-ma sonunda beş lira ağır para cezası ile yedi gün 
dükkanının kapalllruasına ve gazete ile neşrine hükmclilmiştir. -

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
Karabükte kurulacak Şamot fabrikası in~aatınm 20 Haziran 1942 ta

rihinde icra olunacak pazarlrğtn 22 Haziran 942 tarlhlne tesadüt eden 
Pazartesi günü saat 16 ya bırakıldlğı ilin olunr. (6568) 

KAYIP - Muvakkat tcrhiı tezlı:cremi cuz 
danım !le birlikte zayi ettim. Yenisini cıkar-
u aıı:ımdan eakısinin hllkmu Yoktur. Unkapa· • 
ı Ye il Tulumba Haraccı Kara Mehmet Ma· 

halle l Bostan Hamam S, No. (46) Ibrahırn 
oı:lu Ismaıl 329 doğumlu ·ızi~ V! ~/iKi~ 

Ç!NKO. 

XAYIP: Istanl>ul Emniyet ~ neı çub~dcn 
:ıldığım 7185 sl~il numaralı. bmklct cblıyet· 
nacmı:u ka;ybcıtıın. Ycnısıııı alacağımdan ts· 

ınin hukmü kalmamı~ur. llcyoğ!u Altın 
bakklll Akkarı:a aokrığı No. S2 Hayua;ot Ulu -..-------... , ' 

Gazetesi TAN 

ilan Fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olarak '150 
ı inci sayfa santimi 500 

2 " " " 400 
3 ,, ,, ,, 150 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiS_ElfR 

İdaremizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 
Elisavf ile Atlna, Yani, Nlko, Ltgorgos, Zeıo oamı diğer Venezeıos 

veznedar alınacaktır. Aşağıda gösterilen şartları Jıaiz 1 l'apayanopolos ve Yergi Hamapolosun p.ytan ve mU'}terelren mutasarrt· 

bulunanların 1/7 /942 tarihine kadar müracaat etmeleri. 1 tt bulundukları S~lide l!omontı tramvay tevakkut mahalU karşısrod•ı 
tt:be ka: sokağı ne Saman yolu sokağı köşesinde ıdln ve Ebe ktz soıca· 

1 Memurlar kanununda yazılı şartları haiz (lodan cephesi 18 metre Samanyolu eokağtndan 13,5 metre genişllğımit! 
olmak. bulunan 11, 9, 32, 32/l No. larla murakkam Papayanopolos apartmanı 

şuyuunun izalesi için aeıK arttırmaya konulmuştur. Bu apartımanın altın
da. bakkal, kömürcü, ve kasap dOkkAnları vardır. Umı.:.ml olarak 31:! 
metre muraboaı saha üzerine inşa edilmiş olup tamamı 140 bin yrıı. 
Kll'k bln lıra krymetı muhammenesindedir. Bodrum ve zemin kotların· 
Jan maada kArgir altt katlıdır. Her katında ik1~er daıresi ve her daire· 
sinde asgaı1 dört azam! beşer oda birer heUI., birer banyo kabinesi, bl· 
rer matpah birer sofa ve birer kilen mevcuttur. En üst katında çama· 
ııtrhk ve büyük Qstü açık zemini Çini tarasa vardır. Elektrik, terkos su· 
vu ve havagazı tesisat1nı havidir. Matbahlarmda frrmlt yemek sobaları. 
ocaktan ve banyolarTnda beynuvarlan ve (tennozsifon) sobaları mev
auttur. Sair evs:ıt ve taksimat ve tatsilAtr vaziyed zabıt varakasında yaıt· 
lıdtr. Birinct açık artttrması 7171942 tarihine tesadüf eden Salı güni.ı sa· 
at 14: ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri kaleın 

odasında başkAtip nezdinde yapılacaktır. Arttfrma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ini bulmadtğı takdirde müzayede en 
son arttıranın taahhüdii baki kalmak üzere 10 gün uzatİlarak ikinci a
çık aıttttrması 1717/942 tarihine mosadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar fc:ra edilerek en çok arttırana kat'l olarak ihale edilecektir, İ
hale gününe kadar birikmi~ ve birikecek belediyP. bit?a vergileriyle Ev
kaf icaresi hissedarlara ve telliUlye rüsumu, ihale pulu, yirmi senelı1' 
taviz bedeli, tapo ve kadastro harçıan müşteriye aittir. Arttırmaya ir 
tirak edecek kimııelerın muhamınen kıymetin % de 7,5 nlsbetiııde pe1 
ak~sini veya milll bir bankanm bu nisbett0 teminat mektubunu ver· 
meleri lh!mdrr. Artırma bedeli kendisine ; • Qlur.an tarafından iha· 
le yününden itibaren verilecek mühlet k 'nde mahkeme kasasına öden· 
mesi mecburidir. Ödenmediği takdirde ihale feshedilerek kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu~ bedel ile almaya 
raı:t olursa ona ihale edilecek ve o da razr olmaz veya bulunamazsıı 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarllacaktır. Yapılacak Wn a· 
lakadarlara tebliğ edilmiyecektir. Arttırma sonunda en çok arttıran:ı 
kat'l olarak ihale elllecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse 
iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mesul tutulacaktır. İhale be· 
deli farkı ve geçen günlerin % 5 faizi ve masraflar ayrtca hükme ha
cet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala
caklı ve al!kadarlarm gayri menkul üzerindeki haklartnJ hususiyle fa
iz masraf vesaireye dair olan hak ve iddialarını evrakı müsbitel!?t'iyle 
ilAn tarihinden itibare~ 15 gün içinde satış memuru bulunan mahkeme 
başkAtibine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakJart fapo sicilleriyle 
sabit olmıyanlar satış belelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

2 - En az iki ytl veznedarlık, tahsilıfarlık ve mu
hasebe işlerinden birinde bulunmuş olmak. 

3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 - Sağhk durumu iyi olmak. 6323 - 6525 

! .................................... , 

KIZILAY CEMİ-YETİ 
İstanbul Sat.ş Deposu Direktörlüğünden 

NAKLiYE İŞİ İHALESi 
Sirkeci, Haydarpaşa ve Cırağan arasında boş ve dolu Madensuyu 

sandtklariyle Cemiyete ait diğer eşya sandıklarının ve P~abahçe fab
rikastndan boş olarak teselli.im edilecek bir milyon Maderuruyu şişe
sinin nakliyesini taahhüt edecek inotör sahiplerinin 29 Haziran 1942 
Pazartesi günü saat 17 ye kadar tatil gününden maada hergün Ye
ni Postane civarında Mimar Vedat caddesinde (KIZILAY HANINDA) 
Direktörlüğümüze müracaatları. ,.... ________________ . ____ , 
İstanb~I Belediyesi İlanları 
Tahmin bedeli ilk teminatı 

10030, 00 752,25 
~ 

8450, QO 633, 75 

Darill~ceze müessesesinin y1:lllk ihti
yacı için alınacak (14) kalem yaş 
ıı;ebze. 

Darülaceze müessesesinin yıllık ihtl
'"'acı için alınacak patates, soğan, 
.rumurta, ve limon. 

Tahmin bedelleri ili!! ille teminat mikdarlarl yukarda yaz:tlı mevadı 
gıdaiye satın alınmak üzere ayn ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulınuştur. 

, Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhaleleri 2/71942 Per~embe günü saat 15 te Daimi Encümende yaplla
cakttr. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarr ve kanunen ibrazı 1A
zmı gelen diğer vesikaları ile 2490 No. lu kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlayacakla:T tekli! mektuplartnı ihale günü saat 14 e kadar Daiml En-
ciim.ene vermeleri lazımdır. (6589) 

' Türkiye Şişe 
ANONİM 

ve Cam Fabrikaları ' 
SOSYETESİNDEN 1 

Fabrikamız için: 

50 Ton Çavdar Sapı Ahnacaktır 
Taliplerin :;;artnameyi görmek üzere 22 Haziran akşamı saat 17 ye 

kadar, ihalPsi vaptlmak üzere de 29 Haziran saat 17 ye kadar Sosyete
mizin Galata Perşembepazarı İş hanındaki İstanbul Büromuza müracaat 

"5 etmeleri. ~ 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlan Numarası: 171 
Ticaret Vekaletince keten mensucat ve ağ ipliği sat~larmda aşa

ğıdaki kar hadleri tayin edilmiştir. 
lthallltçı kArt 

Akred itifi! Akredltlfelz 
Toptanct klrı Perakendect klrı 

Keten mensucat %25 %20 %10 %20 
Ağ iplikleri %20 % 15 % 7 % 15 

Yukarda gösterilen toptancı kar hadleri yaln!z ithaH\t merkezi dt-
şmda kalan yerlerde müc.~ses ve. faaliyetleri hakikaten toptancılık olan 
~mutavassrllara verilecektir. 
· İstanbulda müesses perakendeciler ithalAt eşyasını doğrudan doğruya 
ithalAtçtlardan alacaklartndan bu şehirde müstehlik satış fiyatlarmın 
hesabında aynca toptancı kart ilAve olunmtyacaktır. 

Keyfiyet 14/3/942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı il~ntmıza ek olarak 
ilan olunur. (6592) 

iki Şef Şantiye Aranıyor 
Anadolud'i inşaat işlerinde eahşacak Şantiye fdarc etmiş tecrübe 

görmüş kabiliyetli iki mühendise ihtiyaç vardtr. Taliplerin referans
lariyle istedikleri maaş hakkında (Mühendis) rümuziyle İstanbul 176 

, ' posta. kutusuna mektupla müracaatları. 

Üniversite 
Eksiltmeye konulan iş 

250.000 kilo odun 

A. E. P. Komisyonundan 
Muhammen 

bedeli 

Beher 250 kilosu 

Teminat 

850 kuruştan 838 lira 
Üniversiteye alınacak odun 2/VII/1942 Perşembe günü saat 15 te 

rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşhır. İstekliler Ticaret o
dası ve teminat makbuzlarlyle teklif zarflarını ihale güntı saat 14: te rek· 

'törlüğe vermelerL Şartname rektörlükte görülür. (6585) 

1 

~ Muhasebeci Aranıvor 
Adana Elektrik / T. A. Şirketinden 

355g_,.c;ayılı kanun hükümlerine göre aylık ilcretle bir tnes\ıl muha
sebeci, b1r muhasebe memuru almacakttr. tstekfilerin hal tercümesi ve 
referanslarıru bildiren bir mektupla 1/7/942 tarihine kadar ısirket mü· 
dilrlilğüne müracaat etmesi lüzumu il.an olunur. ,! ____________ _, 

1 

1 
Artttnnaya i~:ık elenlerin bütün satış şartlarım öğrenmiş ve bllere1' 
gayri menkule talip bulunmuş oldukları addediler~k sonradan itirazları 
mesmu olamıyacağtndan taliplerin satış gününden evvel gayri menkulü 
gezip görmeleri ve fazla malumat almak istiyenlerin 942/39 No. ile mah· 
keme başkatibine müracaat etmeleri ilan olunur. 

,, 

HOLANTSE BANK -:--ÜNl N. v. 
. \ 
ISTANBUL.. ŞUBESi .. 

lALATA: KARAKÖV PALA! 

UANSI: .MEYDANCIK ... ALALEMCI HAN 
~ 

BOTON BANKA MUAME°LELERf 
_KASA ·iCAR\ 

,~ -

--- MERICl!ZI• tcORASAO 
\... -

fUBILlltl 1 NISTERDAM • ROTTEADA'f - BOEltOS AUU!S 

CAJUıCAa, • MARACAIBO - MMFA - WtUJ!.MSTAD • ~J~ 

~ L~ O& Jı&"~IRO • S&lnOŞ,- 6AO PAULC 

ŞOSE 
. NAFIA 

İNŞAATI 
VEKALETiNDEN ··· 

ı 

1 - Diyarbakır De MardJn arastnda yapılacak sose ve sına! iriıaUt 
tnşaatı (500.000) lira keşif bedeli Uzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarrlınıştır. 

2 - Eksiltme 22-8-942 tarihine tnilsad!f Pazartesi günO. saat 15 te 
Nafia VekAletJ sose ve köprüler reisliği odasında yaptlaeaktı:r. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 25 lira mukabilinde şose ve köprü
er relsliğlnden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az: üç gün evvel bir istida 
De Na.11a VekAletine müracaatla bugibi in~aatı yapabHecekerine d:ılr eh· 
llyet vesikası almaları lAzımdrr. 

s - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 4 üncü maddede yazılı vesika ile 
942 yıllna ait ticaret odası vesikası v~ 23.750 liralık muvakkat tl!!minatia• 
rmı havi olarak 2490 sayrlı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalt zarflarını ikinci maddede yazrll vakitten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğlne makbuz mukabilinde vermeleri tarımdır. (4022-6224) 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
Fabrikatör ve Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

Devlet ınüessesl!!lerinden siparft alan fabrikatör ve müteahhitler ekse· 
riya yerli malı vesilt'ası almak için taahhütlerini ifadan sonra milracaııt 
etmektedirler. Bu ise malm yerli olup olmadtğtnı tesbitte müşkülAtı mu
cip olmaktadır. Bunu önlemek: tçln fabrikatörler imam.ta t;ıaşlamadan mü: 
teahhitler ise malı teslim etmeden evvel muamelenin teshlll için yerlı 
malı vesikası tedarik etmek üzere odamna müracaaUarı lüzumu llAn o-
lunur. (6392) 

Sahip ve ne~riyat müdiirii: Halil Lfttfi Dördfuıcü, 
Gazetecilik ve nepiyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


