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. e·ı ·ı o' k 1 d ile G~rüştü i 1 gı er U un a M. Kallay, Führeri 
f Umumi Karargahında 
ı · - ZiY.aret Etti 
i CünillU:-reisimiz imtihanlarda Bulundu, Talebe 
i ile Görüşerek Kıymetli Direktifler Verdi 
: Ankara, 8 (TAN) - Milli Şef ismet İnli nü ı tundan yemişlerdir. l\lilli Şef, Siya.c:al Bilgiler 
ı bugün saat 11 de Siyasal Bilgiler Okulunu şt>. Okulundan memleketin neler beklediğini an-

. • :reflendirmişlerdi:r. Maarif Vekili Hasan Ali latarak mühim bazı direktifler vermi!jlerdir. 
: Yücel, talebenin imtihanda bulunduğunu Şefe Milli Şef okulda a(:tl·ms olan kayınakamhk 
: arzetmiş, bwıun iizerine Cümhurreisimiz im- kursunu da gezmişler ve üç saat kadar tet-
• tiJıan ..odalarına girerek imtihanlan takip bu. kiklerde bulunduktan sonra profesör ve tale· 
: YttrmuşJar ve öğle yemeğini profesör ve talc- benin coşkun tezahiirleri arasında mektept-en 
t he ile biı-likte ycrnekhaııede, ınektep tablido· aynlnıışlardır. 
·~ .... , .. ,,,,, ............... , ............................................. .... 
Sovyetlerin· 
liarp ve Sulh 
Gayeleri 

j Hava Kurultayı 
Dün Dagıldı 

Harpten sonra Sovyet Rusya ile 
Amerika ve İngiltere arastnda 
dünyaya verHmesi liizrmgelen ni
:zam üzerinde bir anlaşma temini 
mümkün olacak mıdır? Sov;rct 
.Rusya galip gı>lirser bütün dün -
Yaya değilse bile, büllin Avrupa
Ya komünistliği yaymak istemi -
Yecek midir? Sovyet Rusya ile 
İnglltere ve Amerikann1 harp ve 
sulh gayeleri arasında bir uçu -
rum yok mudur? Bütün bu sual
lere İngiliz nazrrı M. Cripps tara
:fmdan yerilen cevaplar, zihinleri 
mec:gul eden b irçok sualleri tat -
ınin edecek mahiyettedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Geçen gün Times gazetesi
nin Vaşington muhabiri 

taraf.nidan verilen bir haber, b~.-: 
"'<i.c gündür baş muharrirlerimi
zı. ıneşgul etmekte devam ediyor. 
eu muhabire göre Amerika, ln -
giltere ve Sovyet Rusya arasında, 
~ten sonraki dünyanın sulh 
ternellerini atan Atlantik beyan. 
llatnesinin tadili etrafında müza. 
kereler cereyan etmektedir. Bu 
haber, öteden beri zihinleri meş 
IDıl eden, bir takım suallerin ye. 
niden sorulmasına sebep olmuş
tur: 
. Harpten sonra Sovyet Rusya 
lle Amerika ve İngiltere arasın -
ela dünyaya verilmesi lazım gelen 
nizam üzerinde bir anlaşma tesi... 
si ınümkiin olacak mıdır? Sovyet 
Rusya galip gelirse, bütün dün
Yaya değilse bile, bütün Avrupa
Ya kommünistliği yaymak iste -
tntyecek midir? Sovyet Rusya ile 
İngiltere ve Amerikanın harp ve 
Sulh gayeleri arasında bir uça • 
l'Unı yok mudur? 

Bu hafta gelen "Lüe,; isminde 
ki Amerikan mecmuasında, !ngil 
terenin eski Moskova Sefiri ve 
bugün Churchill kabinesinin en 

Raporlar 
Tasvip Edildi - Başvekir, Kurultay 

Delegeleri Şerefi"e Bir Ziyafet Verdi 

Encümenlerin Haz1rladığı 

Hava Kurumu sekizinci kur altayı toplantı halinde 

ı 
Ankara, 8 (A. A.) - Türk ha. 

M ••++ t•kı va ~ur~:nunun .. seki~i~ci _haftası u e 1 er bugun ogleden onçe ikincı umu -
mi toplantısını Seyhan mebusu 

Sibiryada 
Us Alacak 

-o-

Bu İş için Rusya He 
Müzakereler 

Yapıldığı Söyleniyor -
Bir Habere Göre Basraya 
Amerikan Askeri Çık+. 

Hilmi Uran'ın başkanlığında yap 
mıştır. Celsenin açılmasını müte 
akip geçen toplantıya ait zabıt 
hülasası okunmuş ve kurum baş
kanı Şükrü Koçak, Milli Şef İs. 
met İnönü'ye Kurultayın tazim 
ve bağlılık duygularının seçilen 
heyet vasıtasile arzedildiğini ve 
Milli Şef'in Kurultaya selam ve 
sevgilerini gönderdiğini bildirmiş 
ve bu sözler sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır. 

l:lJr Devamı Sa. 2 Sü. 1 ____ , ___ _ 

-o-

Şark Harbi ve Rumen 
Macar İhtilafına Ait 
işler.in Görüşüldüğü 

Zannediliyor ... . . 

Macar Naip muavini 
Eüenne llorthy 

Bertin, 8 (A. A,.) - Führerin 
umumi karargahı aşağıdaki tebli 
ği neşretr'fıiŞtlı:: 

Macar Başvekili ve Hariciye 
Nazın M. Kallay 6 haziranda 
Führeri umumi karargahında zi
yaret etmiştir. Başveım general 
Föşer ile 1manyanın Budapeşte 
ve Macaristanın Berlin Büyük 
Elçileri refakat etmişlerdir. Ma. 
car Başvekilinin umumi karar 
gahı :Ziyareti esnasında Fühler 
kendisini kabul etmiş ve siyasi 
durum hakkında görüşmüştür. 
konuşmalar ananavi Alınan • Ma 

. t:fir Devam1 Sa. 2 Sü. 2 

' Çocağanunc:Melitebe ... Gönderirken Bir. de 

ÇOCU,K ANSI K LO PEDI S 1 
Aluıız. CtfnkD •u AnıTklopıiff eH "'ıl<tep kitabi laıdn vı •ılkt 

ondan daha ıdy•dı flzımdtl'~ . 

_, Fiyatı Yedi Liradır. 
,.AN nıDeneaeı•ndı ve ldtıpçılırdı bulanU1'; 

Moitt•filıl•r, Japorıyaya k"'rfr tıurru~ıı &'f'ctU<leri zıtı7\&n Midvay aduı, bu a•r,,ketın P•· 
aıflkt~ki b'lfltca lat irıAt noktalannJon biri olacaktır. Japon!.r, bir l<olu ••ın•lde Ki~a

)'&, dı.ter kot cenupta 4vustr•ivAvn. da,.•ral\ ve •İt aide da.rla,aca.k obn ku,•Ctn perçin 
noktasını 4imdid~n kırmak ıç\n Midva\ 'ı b~dd t.•ıtmutbrd1r. Aılceri muhaırriımıu.ırı Y•· 

%1aınd11 ismi ıı~çe l ynlor. bu haritıodan kolayca takip <'de!>ilin.ini~ 

r--· ..... . .-·~ ' 
l AS~!RI V~IYET-' 

JAPONLARI MİDW AY 
ADASINA TAARRUZA 
SEY.KEDEN SEBEPLER 
r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -'"\ 

l NECATI YASM~_! __ J 
--, Midway deniz muharebesi h3.kkın 

da az c;ok malumat gelmiştir. 

1 
Japonlar bu muharebede maksatlarmıı ı 
eri~cmcmlşler ve Midway'r işgal ede· 
memişlerdir. Amerika tcbliilcrindt
bildirilcn Japon zayiatı oldukça ağır. 
dır. Japonların bu muharebe hakkın· 
da henüz bir tebliğ vermemiş olma. 
larr }tatta bu muharebeye ait teblıi 
lerin Amerika kaynaklarından veril 
diii bir sırada onların harp başlaya. 

' ( -.~ Alıufen adi. 
1 "011ch llar!Jovr. 

•e;HaYili. ,;tf/. 
JJ1A,./ J/,grlJD/.U',, 

Orta Pasifikte 
-o-

Japon Harp 
Gemileri 

Geri ~ekildi 
-o-

Muharebe Şimdilik 
Sona Ermiştir 

Japon Denizaltdari 
Avustralyanın Cenup 
Doğusundc;ı 2 Limanı 
Bombardıman Etti 

lıdanbcri almış oldukları canaio ve Havay adalannm ne baha um 
esir miktarını bildiren fevkalade teb. olursa olsun miidafaa cdilecc
liğler neşre~meleri çQk manidardır. Bu 
haller, onbnn bu muharebede ger ğini söyliycn Aıttcrika don:m-
ciddi kayıplara uiramış oldukhrını ması b.a:ı kumandanı amiral 
çekten muvaffak olamadıklarını ve KİNG 
ciddi kaylplara uğramış olduklarını Pearle Harbour, 8 (A. A .) __: 
gösterir. 

Biz bu yazımızda Japon taarruzuna Amiral Nimitz tarafından neşre(ii 
hedef tutulan Midway adasının strate- len tebliğde şöyle denilmektedır: 
jik ehemmiyeti ile Japonlan bu taal"" "Düşman, görünı.;şe göre çexıl 
ruza sevkeden sebepleri biraz daha mektedir. Dün gece diı§nıan a 
etrafh olarak anlatmaia çalışacağız temas kesilmiştir. Y ı:midcn iki 

kuvvetli azası olan Sir Stafford Vichy, 8 (A. A.) - Nevyork 
Cripps tarafından bütün bu sual. Sun gazetesi, Rusya ile Birleşik 
lere verilmiş cevaplar buluyoruz. Amerika arasında, birleşmiş mil
Cripps, uzun seneler Moskovada letlere Sibiryada elverişli üsler 
bulunduğu ve Sovyet Rusya hak verilmesi hakkında müzakerele -
kında herkesten iyi bilgi sahibi rin devam ettiğini söylemektedir. 

Lord Halifalr 
Söylüyor: Japonlar, harbin ilk gününde Pear1 düşman kruvazörü hasara uğrn -

Harbour baskrrunr yaparlarken bir ta tılmıştır. Alınan biitün haberle
Şark ce\lhesinden resimler: Ağ11 sahil bataryalAn gece ateş PÇlyor raftan da Jaluit Ponapi ve Yap gib: rin sıhhati tahkik edilinceye ka· 

ileri Japon üslerini arkadan ve yan· dar bu kruvazörlerin evvelce bıl 
dan tehdit altına alacak ve Japon ha. 

oldu~ için, onun bu sua~le~ Y e1ıi bir cephe a ılıyor 
verdiğı cevapların ehemmıyetı ç .. 
vardır ve kendisi bu fıltirlerinin Londra,. 8 <(\. A.) - Dun ak -
bütün mesuliyetini üzerine aldı- Ş~ ~ar~iff cıvarında Kel~sly'de 
ğınr aa söylemekten çekinmemiş S?Z soyli!en parlament~. uyele -
tir. rıı:ıd~n Sır Jan Fraser, şoyle de :. 

"Life.. mecmuasının Londra mıştır: 
nıuhabirl Cripps'e soruyor: . "Tarihimizin en buhranlı gü.nle 
"- Sovyet Rusyanın harp ve rı_ne yaklaşıyoruz. Haya~unız b~ 

sulh gayeleri nedir?,, h~s ~e.vzuudur. ~a~_amıle şah~ı 
İngiliz nazırı şu cevabı veri • b1: fi.kır olarak soyluyorum, hır 

yor: ; mılyon~ y~kın adamımızın ya:cın 
.. __: Sovyet!erln harp gayeleri da yem bır cepheye atılacagmı 

İngiltere ve Amerikanın harp sanıyorum.,, 
gayelerinin aynidir. Bu da müte- Basrada Amerikan askeri 
Ca'\ıizi hezimete uğratmak, ve Vaşington, 8 (A. A.) - Basra-
dünyanın iki seneden beri maruz ya Amerikan askerlerinin çıkurıl 
kaldığı felaketlerin tekerrürüne dığı hakkındaki haberi teyit ede. 
ınani olmak. cek mevkide olup olmadığı soru. 

" Sovyetlerin sulh gayeleri lan harbiye nazırlığı sözcüsü, bu 
Sovyet hükumetine sulh ".'e em. hususta hiç bir tefsir yapamiya. 
niyet içinde Rusyanm g«:lişme - cağı cevabınt' vermiştir. 
sine müsaade edecek bır esasa 
rnüstenit yeni bir dünya kurmak 
trr. Fikrimce Sovyetlerin harpten 
sonraki dünya hakkındaki düşün 
celerl şöyle hülasa edilebilir: 
Sovyet Rusya, Amerika, İngilte. 
re ve Sovyetlerden mürekkep 
kuvvetli bir blok tarafından suL. 
hün teminat altına alındığı bir 
dünya tasavvur etmektedir. Rus 
lar istikbal hakk.ında çok realist-

it.2i:f'l..Devamı Sa. 2 SU. 3 .. 

Benzin Tahdidatı 
Uzatlldı 

Ankara, 8 (A. A.) 9 eylul tari 
hinden itibaren benzin tevziatm 
da tatbik edilmekte olan tahdidat 
9 birinci teşrin 1941 tarihinde 
ilan edilmiş olan esaslar dahilin
de 9 temmuz 1942 tarihine kadar 
devam edecektir 

"Hitler Harbi Bu Sene 
Kazanamazsa Bir Daha 

Hiç Kazanamaz .. 
Nevyork, 8 (A. A.) - Büyük 

Britanya elcisi Lort Halifax. Si
raküz Üniversitesinde söz söyli • 
yerek demiştir ki: 

"Hitlerin artık harbi kazanami 
yacağınr bildiğine ve bu sene ka 
zanamazsa daha kazanamiyacağı 
muhakkak olduğuna hayli emi -
nim.,, 

SARK CEPHESi 

Mevzii 
Taarruzlar 
Yapılıyor --

Volkof'ta Sovyetler 
Yeniden Şiddetli 

Hücumlarda Bulundu --
Elçi, müttefiklerin itimat besle 

rneleri hususundaki kuvvetli se • 
hepleri anlatmakla beraber önle 
rindeki çetin işin azımsanmaması 
na dikkati çekmiştir. Halifax 
sulh meselesinden bahsederek Alman B.ahar Taarruzu 
şöyle demiştir: Artık Taman1en Akim 
"Eğer zaferin semerelerini emniyet 

içinde toplamak istiyorsak, sizin mem Kalmış Saydıyar 
leketinize de benim memleketime dP' B li 8 (A A ) Al 
büyük ve devamlı bir mesuliyet yük· er n, . . - w man -~~-
1 ktır· Alman milleti için 11,. ..... n dulan baş kumandanlıgı teblıJti: 
enece . ,,.~ D • h · · k · · 

bir yer ayırmayan biç bir sulh mn ogu cep esının cen.?p esımın-
vaffakıyeti olamaz. Bununla beraber de Macar kltaları duşmanın ye
müttefikler harpten sonra her h'lnci ni hücumlarını püskürtmüşlerdir 
bir konferans masasında Alman tabi Cephenin orta kesimi gerisinde 
yesine karşı müteyakku bulunmalıdır· çember içine alınmış düşman 
tar. Almanlar, ~uhakkak surette 1ı;~u gruplanna karşı yapılan hücum
hesablıyorlar kı, Anglo • Sakson dun. lar müsait olmayan hava ~rtla 
yasmın azmini bir kere daha lr.ırabt. ' ıı...,., d etmı·şt'ır "7ol 
· · ik" i b' h · t b rtna ra6 .... en evam . l -lırler ıse ınc ır enme eşer ne.o . • .. -a. 

vine tahakküm için hazırhyacaklan kof kes~ınde d~şman . •ll! -
üçüncü teşebbüste onları!" e11erini k5fı vetle mudafaa cdılen bır ~op-
derecede serbest bırakabilecektir.,. ~ De,·ınm Sa. 2 Sü. 7 

AFRiKA CEPHESi 

Muharebe 
Şiddetini 
Kaybetmedi --

Bir Hakeim Önünde 
Yapılan Çarpışma1ar 
Bir Netice Vermedi 

Mihver Zırhlı Birlikleri 
Ve la~e Kolları 

Boyuna Bombalanıyor 

Londra, 8- (A. A.) - Libyada 
muharebe git gide şiddetlenı:ıP.k 
tedir. Tobrukun cenup batısında 
çöl yollarının birleştiği rıo~<t~da 
mihver kuvvetleri hücuma kalk
mışlar, fakat Britanyalılar bu hii 
cumu garbe doğru atmıştır. 

Şiddetli çarpışmalardan so11ra 
İngilizler Harın.ak kalesini ele ge 
çirmişlerdir. 

.Bir Hakeimde bulunan m:ltte
fik kuvvetlere ' karşı yapılan de . 
~ Devamı Sa. 2 Sü . .f 

rekatını işkil edecek Wake ve Ouam l..'lff" Devamı Sa. 2 S'ii. fi 
gib i Amerika ileri üslerini de birer 
baskınla işgal etmişlerdi. 

~ Devamı: Sa. 4. Sü. 1 

Ekmek Çeşnisi 
Değiştirildi 

Fırınlardan Ayda 
Noksan Tartılı 20 Bin 

Ekmek Toplatıldı 
Ekmek çeşnisi bugünden itiba

rerı değiştirilmektedir. Evvelce 
buğday ununa karıştırılmakta o. 
lan yüzde 40 arpa yüzde 25 e dü 
şürülmüştür. Bugün ekmekler 
daha pişkin ve daha beyaz ola. 
catır. 

Belediye teftiş heyeti kadrosu 
takviye edildiği için fırınların 
kontrolü sıklaştırılacaktır. Son 
bir ayda müfettişler tarafından 
fırınlardan toplattrrılan noksan 
tartılı ekmek adedi 20 bini bul · 
muştur. • 

Temmuzdan itibaren a~r işçi 
lere yeni karneler dağıtılacak Ye 
bu grupa aynlanlara halen ağ'r 
isci istihkakı alanlara nisbetle da 
h~ fazla ekmek verilecektir. 

r ............ -........................... , 

1 Kolonyada 1 

' Hasar 1 
Çok Fazla i 

1 
~ 

Bir Tek Mahalle Bilr i 
H?trap Olmaktan 1 

Kurtulamadı 

ya 3.000 Tayyarelik 
Filolarla HUcum Edecek 
Londra, 8 (A. A.) - Kolonya 

nm bombardımanından günlerce 
sinra şehir artık duman bulutla • 
rmdan sıynldığı zaman İngiliz 
keşif uçaklarının aldiklan f otog
raflar, bir tek mahallenin bile 
harap olmaktan kurtulamadığını 
isbit etmektedir. Harap olan sa
ha takriben 2,000 hektardır. Bel 
li başlr İngiliz gazctelerı bugtln 

ızr.. Devamı Sa. % Sii. & 



Hava 
Dün 

Kurultayı 
Dağıldı 

Çorap, Trikotai 
Makineleri 

Bir Mühür Çahmp 
Gecede Mühürlenmiş 

Admira Takımı Diin 
Gitti Almanyaya ~ Baştarafı 1 lneide 

Bundan sonra Kurultayın al -
mıı olduğu karara uygun olarak 
başkanlık tarafından gönderilmiş 
olaıı sayp mektuplarına Cümhu
ri67et Halk Partisi Genel Sekre -
ierllli ile milli kurumlar tarafın 
dan kelen karşılıklar ve encümen 
terden gelen raporlar okunmuş
tur. Üzerinde eeçen müzakereler 
den sonra Kurultayca tasvip edi 
len bu raporlardan nizamname 
encümeni raporunda Türk Hava 
Kurumunun memlekette bir hava 
cılık endüstrisinin temelleri atıl

yolundaki teşebbüslerinin 
büyük bir dikkatle gözden geçi

. diğine işaret olunarak encümen 
ce şükranla karşılanan bu teşeb
biisün genişletilerek memleket 
ibtiyacmı karşılayacak bir şekle 
getirilmesi ve bilhasaa Türk mü 
hendis ve kalfa ve işçilerinin ye 
ti§tirilmesi hususlarına çok ehem 

t verilmesi lüzumu kaydedil 
te idL 

J:ncümen yine bu raporunda bu
atmkü dünya şartları içinde Etimesut 
ta:nwe fabrikastnm genlş1etilere~ 
memleket ihtiyacını temin eden bır 
duruma ıetirilmesinde güçlilğe rağ -
ma kurumca alman tedbirlerin yar
dlmb'le encümen tarafından izhar o
hm&a dileğin ktsa bir zamanda ger

ldtıfeceiine ve kurulan planlı ve 
jı6rüzsüs çalışma sistemiyle memle -

etin az zamanda değerli eserler ka
tma karşı iltnJdl belirtmekte 

e bütün bu işlerin başında bulunan 
brum bqlcant Erzurum mebusu 
8Q:krt1 Koçak'm verimli mesaisini 
takdirle ifade etmekte bulunuyordu. 

Hesap encümeninin raporunda ise, 
ruınun 1940 ve 1941 yıllan mali 

4evresine ayrılmak üzere tanzim edi 
btllnçolarla hAstlat ve masarifi 

uhtevl kat1 hesap cetvellerinin esas 
ft muavin defterler kayttlarma muta 

tmı lpret ve mUabet evrak ve 
;Jteısaplarm usul ve formüllere uygun 

yolunda bulundulu tebarüz ettiri
kuyudattn intizam ve mükem

lipeti takdirle kaydedilmekte ve 
enilmektedir ki: "Kurumun Eti-

1,lneluttaki tayyare fabrikastnda yapı 
lan tetkikler neticesinde bu müessese 
ahı memleket havacılıiı baknntndan 

önemli bir mevki almaya layik 
oldulu ve ıtınden güne tekemmt\l 
etmekte bulunan tesisatı ve çalışma 
:sfltemfyle daha ıenıs fnkişaftara nam 

t bulunduğu şükranla görülmüş -

bir ferağatle çalışrr. ış oldukları bilha:; 
sa tebarüz ettirilerek genel merkez 
heyetinin ibrastnı kurultaya teklif ey 
!emek suretiyle sona ermekte idi. 

Encilmen raporlarının kabulünden 
sonra kurultay yenl ıenel merkez he 
yetini seçmiş ve hava iehitlerlınizin 
ruhlarını tllziz için beş dakika ayakta 
lhtiram sükeıtunda bulunduktan son
ra Türk hava kurumu sekil.inci ku -
rultayfna son verilmiştir. 

Trikotaj ve iplik makinelerinin Misafirler Şerefine Bir Çay Ziyafeti Verildi 
damgalanmasında kullanılan mtntaka 

Yeni idare heyeti 

iktısat mildilrlüğü mührünü memurlar . 
dan Neşet Ersoy ve hademe Silley -
man Irmağa 225 lira vermek suretiy
le bir gece için alsrak kullanan ço - 1 
rapçılar kooperatifi idare heyeti reisi 
Osman Gençler dün millt korunma 
mahkemesine verilmiştir. Osman 

Ankara 8 (A.A.) - Türle Hava Ku- Gençler sorgu esnasında şunlart söy -
rumu genel merkez heyeti, yeni r.ıer- !emiştir: 

kez idare heyetine aşaiıdakl zevatı ''Kooperatifte heyeti idare ll.zası 
ıeçmiştlr: Qsman Çeviltel, Kaztnı Eser, Ramazan 
Başkan Şükrü Koçak. başkan veklli Topçuoğlu, Hasan Doğruel ve Hüse -

Abdü'hak Fırat, Cemil Uybadin. yin Özcan toplandık ve mılhrün bir 
Üyeler: Atıf Tilırün, Münir Hüsrev geceye münhasır kalmak üzere elde 

Göle. Nakiye Elgün, Riza Erten, Rüş- edilip makinelerin mühürletilmesi i
tü Uzel Süreyya Yiğit, Generfat Zeki çin çim! düşündük ve para topladık, 
Soydemir Erzurum mebusu. sonra Neşet Ersoyla Süleyman Irmak 

Yedek üyeler: Abidin Daver, Dr, müdürün masasının kilidini açtılar ve 
Mustafa Cantekin, Sabit Saiıroğlu, mührü bize teslim ettiler. O akşam 
Şevki Ergün, Feridun Fikri DU,ünsel. otomobille bütün çorap makinelerinin 

Başvekilin ziyafeti bulunduğu yerlere giderek makineleri Dünkü dyafett&n bir intiba 

Ankara 8 (A.A.) - Başvekil Dok
tor Refik Saydam bucün saat 17 de 
Türk Hava Kurumu sekizinci kurul
tay delegeleri şerefine Şehir Lokan 
tasmda bir çay ziyafeti vermiştir. 

Çok samimi bir hava içinde ceçen 
bu ziyafette veklllerle Ciimhuriyet 
Halk Partisi !dare heyeti azaları, me
buslar ve basın mümessilleri haz;ır bu. 
lunrnuştur. 

Çinde Şiddetli 
Muharebeler 

Çunking 8 (A.A.) - Çin pazartesi 
akpm teblifi: 6 haziran öfleden son
ra başlamış bulunan Şutiyen dohyla. 
rmdaki çarpışmalar artan bir hız ve 
şiddetle devam etmektedir. Şehir :va
kinindeki dütman kuvvetleri Çin ta. 
arnızları sonunda ağır kayıplara uğ

mühürledim, sonra Üsküdara geçip . ~1!rimizde ü ç ma!'. yapan v., bunlardan ıccicisi H~r Herberccr bir muharrirlmize 
Ü .. . . l ıkislnı kuanan ve bırınde ıaaı:tllp olan \ak- htanbulda futboliln çok ııil1el 07n11adıtını ve 

skudar mmtakasmdakı makınelerl •iyeli Admlra takımı dün ak~am Almanyaya her Uç klilbümüzil de beiendiılinı abylemlı 
de mühürledim ve sabahleyin getirip ınütevccihen hareket ctmi~ ve i•tasyonJa spor ve Feaerbabçe ile Bc•ikta1\fn ııolı teknik 01· 

mührü teslim ettim." cuı~~n 1::~;"";;0 d:':!:':°:!~rİyeııl 1ıtllııe mll· •t:~ıJ.'i'z dl~~E~~~°Wr1Gtı:LlVl>R - Mı 
Mahkeme suçu mill! korunma ka- dUrliığiı tarafından misafirler şerefine böhte 11rdan bir lnailia atletizim takımının btan· 

nununun şümulü haricinde görmn~ ve bioası~da h_ir ~ay verilmiı Ye bıı tophntıda bul ve Ankarada milaabakalar yapması hak-
- klup ıdarecılerılo paetec:ller de luıztr bulun· lıında bir teıebbOs nkl olmuıtur. lnılilı ta· 

salahiyetsizlik karsI1 vererek evrakı muıatur. Ziydete Vali de ittlrllı etmi~tir. kımında 11\12\tterenin on iyi atletleri da bu-
Cümhuriyet müddeiumumlligı-·ne vol • lunmaktadır. Atletizm takımı ile birlikte bir 

., Admira klllbil ne selen Ah'luıllJ'anın tek tens eklıtinin ıelmui ıı.uncıtle nıuntemeldir. 
lanuştır. Mevkuf buhınan dijer iki 
suçlu ile zan altında bulunan Haydar 
Gençler de müddeiumumiliğe teslim 
edilmiştir. 

Çimento inhisara 
Alınmıyacak 

Ankara, 8 (TAN) - Çimentonun 
inhisara alınacağı ve fabrikaların Eti 
Banka devredileceği hakkında bazı 
gazetelerde görülen neşriyat yapıl

mıştı. Bu hususta yaptı:ğnntz tahki-

Züccaciye Tacirleri Terkos Suyu Fiyat. 
Birliği Kuruldu Artftnlacak 

Sular mtıdil:ril Yusuf Zl7a Ankara
dan ı,ehrlmize d&unüştllr. 

Yusuf Ziya Ankarada yaptığı temas 
lar sırasında Sular idareıinln lhtiyact 
olan kömüril temin etmiştir. Ancak 
kömür nakliyatındaki pahalrltk dolayı 
siyle su fiyatlarmm yemden tetkikine 
karar verilmiştir. 

~ • aıiiıt- kattan öfrendiğimb:e gö~ icra vekil-
ıır leri heyeti 9.7.938 tarrihinde çimen 

ramışlardır. 

DO.n ticaret odasmda cam, zi.lccac!
ye, kimyevi maddeler tacirleri top -
lanmışttr, Toplantıya birlikler umu
mi kAtibl SalAhaddin reisllk etmi&tlr. 
Bu iki ticaret grupunun ayn ayr. bi
rfJ" birlik kurmalan için haztrlanan 
statü okunarak kabul edltmfe ve bir
lik idare heyetleri seçltmlşt.lr. Birlik 
reislltine Tur Kenll şirketi mtldürü 
Sırrı, ikinci reisliğe Halle Bankası mü 
dürü Sermet ve idare he:retlne Kemal 
Ataman, Müeyyet İşmen, Süleyman. 
İzak Siyyon, Suat Kehrlbacı, Adnan 
Delal seçilmişlerdir. 

Nafıa Malzemesi 
Gümrüksüz Getirilecek Tokyo 8 (A.A.) - Japon:ranın harp to endüstrisinin devletleştirilmesini 

hareketleri esnasında şimdiye kadar temin maksadiyle hazı:rladığt bir karar 
biç bir diifmana Jı:arıı asla bo&:ucu nameyi o zaman resmt auetede neı 
gaz kullanmadığı ve düıman bofucu retmiş ve yürürlüğe koymuştu. Ve 
cazın kullandmaıını :rasak eden bey- kararnamenin bir IAyiha halinde mec 
neymilel mukaveleleri ihlil etmedii! lise verilerek tasdik ettirilmest' for -
müddetçe de katiyyen kullanmıyacatı malite ıcabt, 13.znngetmektedlr. Bazı 
r•e•s=m111e111n•b•i•ld111i•rillıilmiıiiııiiekiıitlıiediıii·iiır._ ____ sebepler dolaysiyle tAyihann meclise 

BUGVN'Kt)' PROORAM 
7.30 Proııram , it.ıs Torlrltler 
7.33 Mü:rlk (pi.) ıt.30 Jflberlcr 
7.45 Haberler l!>.4.1 lerbeat 
8.00 MUzik (pi.} 19.55 Faaıl chıreti 
8 . ıs Evin ... ti 20 15 R d 

12 30 p · a l'O saHteıl 
12:33 ıı:'~':erıerl 20.41 Flbn mllaltl 
12.45 Haberlu 21.00 Ziraat takvimi 
13.00 Tiırkıiler 21.10 Orkestra (pi) 
18.00 Prosraın :ıı.ao Konuema 
18.03 Ortrestra 21.41 Klasik nrl!:rlk 
18.45 Fasıl heyeti 22.10 Haberler 
19.00 Kona1ma 22.0 Kapanıı 

tasdiki gecikmiş olduğundan bu iş ye 
nl bir karar ıibl aksetmfttir. 

Halen hükO.metln ve meclisin aldığı 
yeni bir karar yoktur. Çimento endüs 
trlınizin 938 senesindenberi bugünkü 
hali idame ettirilecektir. ---- o----

Yeni Yapı Usta Okulu 
Direktöril 

Ankaraı 8 (TAN) - İstanbul yapı 
usta okulu dlrektörlotüne yüksek tni 
mar Adnan KuruyazJCJ tayin edilmiş
tir. 

Bir kısnn lüks maddelerin ithalatt
na hükılmetçe mü.!:aade edilmiyece -
ğinden yapılacak ithalatın lüks eşya -
dan olmamasına itina olunacaktır. _.,__ 

Bir Kunduracı Çırağı 
Ustasını Yaralamış 

Carşkapıda kunduracf Leon bir sa
bah dükktl.na geç sreldifi için çıra~ı 20 
yaştnda Nesime darılmış ve bir de to
kat atmıştır. Nesim bunı:ı kızmış ve e
line geçirdiği bir kunduracı bıçaiiyle 
Leonu göğsünden ve kolundan yara
lamı:ııtır. Yakalanarak sdliyeye veri -
len Nesim asliye birinci ceza mahke -
tnesince üç ay yirmi &ltı gün Jıapse 
mahkum edilmiştir. 

AFRiKA CEPHESi 

Ankara, 8 (TAN) - FevkalAde fh 
tlyaçlar için yaptı:rtlacak nafıa inşaa
tına ait eşyanm gilmrük vergilerinden 
muaf olarak :yurda sokulmast bak • 
kmdakl kanun tlyihas De muamele 
vergisi kanununun 18 ncı maddtllnln 
katdırılmul hakktnclaki kanun ll7lha 
sı hükQmet tarafndan mecllle ıısn
derilınlt ve alAkalı encllmenlere ha
vale edilmiştir. 

taıe ıflıtefar lWuavlnl 
Ankaraya Dindi 

:Ankara, a CTA?O - Bir müddetten 
beri Eıe havn.smdald zeytinyalı tile 
car ve fabrtkatörleri)'le temutarda bu 
lunmak U.... aıe;vahate oıkmll olan 
taşe m1lltetar mua'Vfnf S-Vket Sürey
ya bugün phrlmlze dlSnmüıtilr. 

Orta Pasifikte 

" .. ;ı 

1C. H. Parti r- DiKKAT: 
Talebe Yurdu jBuzhanelerde Depo 

1 
1 

Edilen Yağlar 
22 Haziranda halesi Piyasada yemeklik yaO yok. Ne 

yapılacak toptancılard• ne permkendeoller
de, ne de bakkallarda yaii bulabl· 

C. H. P. Genel Sekreteri Memduh llrılnlz. F'akat el altından kltoau· 
Şevket Esendal dün parti yurtlanni na 350, 400 kurut verlreenls yal 
ıcesmiı ve talebenin yurtlardaki duru bulmak lmkanr vardfr. 
mu etrafmda yurt müdürlerinden iza- Sebebf baaltı h!lkOmet tek tip 
hat almıştır. Genel Sekreter Halkevte yağ yaptınyor. ~ilerinde hayvan 
rlnin calf(lmalarivle de meşgul olmuş yağr bulundul'anlar bunlarl der • 
ve allkalılara direktifler vermi.$tlr. hal ortadan kahhrnrerdller. Fakat 
Genel Sekreter şehrimizdeki tetkikle- yaöı glsll depolarda deiill, beledl• 
rlne bul((!n de devam edecektir. yenfn buz depofarnda saklıyorlar. 1 
Yapılacak yeni parti talebe yurdu Sonra da yUkıek fiyat bulunca 

için vil~yet idare heyeti reisliği em- el altından satıveriyorlar. Buaha • 
rine bir milyon y(lz bin liralık tahsi-
sat verilmştlr. Yurdun ihalesi 22 ha- neyi kontrol edip bu yallan ve 
1.lranda yapdaca1tttr. K841f bedeli bir bu yaO •hlplerlnl mey•ana pkar• 
milyon 38 bin 894 lira olarak teıblt mak mOmkUn değil mldlrt 
edilmiştir. Yeni yurdun 942-943 derı:: 

~::ış~:~:;:tır.kadar tamamlanmasına lstanbulda Zirai 
Giyim Eıyası Fiyatı Seferberlik 
Ucuzlaştırılacak 

Ankara, 8 (TAN) - Ticaret Ve -
kAleti giyim ıeraitintn ağtr ve çok 
pahalıya mal olduiunu gözden uzak 
tutmamakta ve bu işi daha ucuza 
mal edecek bir takmı tetkikatta bu -
lunmaktadtr, Memleketimizin büyük 
terziler! ve elbise fabrlkalarryle yapı 
lan konuşmalarm yakfnda bir karara 
bağlanacağı alAkadarlarca bllllrı.nek 
tedir. Bu karara göre, elbiııenin ma
liyet fjyatmı dilşürmek için baztr el 
biseclllk memleketimhıde tashnı edi
lecek ve yerli fabrikalarmlzda yaptı 
rılacak birka9 eeşlt kumaP&n bil -
haasa mekteplerdeki talebeye elbise 
liYdirmek mecburiyeti konulacaktr. 
Maksat talebelere blr Cb'nek Oniforma 
giydirmek değil, fakat alle reislerine 
ucuz elbise almak imkdnmt temin et
mektir. 

Bir lWuhasebeci Evinde Ölü 

Olarak Bulundu 
Beyazrtta Kalenderhanede De -

runt Mehmet efendi sokaltnda otu -
ran Samsun ff bankası muhuebecili 
SB yqmda Abdurrahman tlker, dün 
evinde ölQ olarak bulunmuıtur. Ab -
durrahmanm baımda blr kurtun ya
rul oldutu rfSrülma,tür. Tabancadnı 
temizlerken tabancanm ateı almak ıu 
retlyle baıma isabet ettllf ve bu n
btpten öldUIU tahmin edilmektedir. 
Tahkikata müddeiumumt muavinle -
rinclen Sekip Musluollu elk011Dıftur. 

Ullebur,,..ıa tık Mahıal 

Netice Memnuniyet 
Verici Oldu 

İstanbul vilayeti huduttan c!a1'"1in • 
de yapdan ziraat seferbertıitinin neti• 
cesl tnemnunJyet verici olmuştur, Klf 
tık zeriyat geçen sf'nekf miktar! ıec
memekte ise de yazlık zeriyat vitbe
tin bazı mıntakalarndar iki, bazt mut 
takalarnda da üç mislidir. 
YazlılC zeriyat için köylüye 280 bB 

~no tohumluk mtsır ve 30 bin kilo aa 
oatates dağıtı:lırlş ve bunlar tamameıl 
ekilmiştir. Ayrca 1000 kilo nohut ve 
550 kilo da fasulye verilmistir. 

Dalftdan tohumlar fkllın ve topraJC 
vaziyeti gözönünde tutularak Tra)cya 
ve İstanbul mtntakası mahsulUndd 
intihap edilmiştir. Bu arada Yesflkö1 
tohwn ıslah istasyonu da 27 ton tohutn 
vermiştir. 

Bunun haricinde çiftçi de kendi to
humiyle mutat zerlyatmı yapmtştır. 

Şose ve Köpril inşaatı "' 
Ankara, 8 (TAN) - Şöse ve köpril 

ler inıast için aelecek yıllara ıeçicl te
ahhilde girişilmesi hekkmdakJ kanuıı 
IAyihası alAkalı encümenden ıeçer~ 
meclisi wnuml heyetine sevkolun • 
rnuftur. Bu lAyihaya ıöre tose ve 
köprüler kanunu hükümlerine ıöre, 
$0Se ve köprüler inşası icin 1942-943 
mall yıllarına geçecek taahhütlere gl 
rişmiye nafta Vekili mezun olacak bU 
taahhütlere ait senelik tediye mlk .. 
tarlan yekılnu 5 milyon lirayı geç
ıniyecektlr,. 

Altın Fiyattan Llllenrı~ (TAii) - h :rdm Wı arpa 
.0111111 BlrlDı Bllllıea ....... ~ 
,ıp .. " 11nnlm,tır. At'P& ..........,.. da- Dün bfr altm 3315 kuruştan ve bit 
lenmlt 'bir ın'ba cinde davullarla .. tıır ao-
kalılanada padlrllaiittir. ıram külçe 4114 kuruştan satılmtttır .. 

Kolonyada Hasar SARK CEPHESi ,~, G5llM H,+BE.RlER 1 
DQnllQ Mecliste 

Sovyetlerin Harp 
Ye Sulh Gayeleri t!f:r Baştarafı 1 incide 

vamlı taarruz hala bir netice ver 
mem.iştir. 

t!f!8 Baştarafı ı ineide Ç k Fazla 
dirilene dahil olup olmadıltnı söy O 12119 Bqtarafı 1 lneWe 

ril başına karşı tekrar şiddetli 
hücumlar yapmıştır. Şiddetli· bıl' 
savaş neticesinde püskürtülen 
düşman insan ve malzeme bakı
mından büyük kayıplara uğra • 
mıştır. 

Yeni Seçilen Mebuslar1n intihap Mazbataları 
Ofcundu ve Bazı Kanunlar Kabul Edildi 

Devamlı lıava akınları 

~ Baştarafı 1 incide 
tirler. Toptan silAhlar bırakılma. 
dıkça harp hınçlannın sönmesi 
için zaman istiyen bir dünyada Kahire 8 (A.A.) - tnıiliz hava 
sırf liberal bir idealizmle sulhün tebllfi: Kara kuvvetlerimizi destekli
temin edilebilecejine inanmıyor- yen av ve bomba av uçaklanmız dUn 
Iar biltUn ıün Sitena!k ileri bölıelerl.nde 

Muhabir soruvor: faaliyet ıöıtermiıler ve bilhaısa mu. 
.. ~ . • . barebe çevresi batıunc!a ve Kniıht'i 

:Ala1rıua, 1 (A.A.) -Büyük Millet ı- - Sovyetler ,aaı ed~ekle~ı Bridce dolaylarında düpnan zuhh 
Jılealllll buıUn Refet Canıtezın reisliği M Hitler Macar lac.. yerlerde kommonızm tesıs etmı- birlilderiyle ikmal ve iate kollarına 
itinde :111ptıtr toplantıda Ankara, Bur • :r- yecekler midir?,, bl'IJ harekete geçmfıterdlr. Bir çolı: 
A ve-Xocaelt mebuıluklarma seçi - vek·ıı·ı ile Go··ru··ıtu·· .. _ Sc>vyetlerin muvakkaten düıman tqrtvuıtaları tahrip edllmıı 
(9n seaeral Nihat Anılm"', Dr. TalAt · · ..... ışgal edip te üzerinde hakimiyet tır. 
f;imer ve Suphl Artel'in intihap_ maz 1:tfr 88ftaralı 1 incide tesis etmek istemedikleri yerleri Binıazi limanına ve Martuba'daki 
bataıan . okunarak kabul ~!l~ı~ ge car dostluğu zihniyeti içinde ya· kasdediyorsaruz, verilecek cevap lnlı sahalanna yapılan ıece brelı:etler~ 

eral Nihat Anılmış and ıçmıştır. pılmıştır. Siyasi konuşmalardan menfidir. Fakat Sovyetlerin ern • emamda bomba uçaklarımız kuneth 
FevkalAde ihtiyaçlar için yapttrıta- sonra askeri durum da görüşül • niyetleri için ellerinde bulundur taa~zlar ~apnmf]ardır. Cmnartesi 

e.ak nafia inpatma ait ewanın güm- müş ve bu müzakerelere Führer ınağa lüzum gördükleri yerlari lllemei ~cilyada Menlna'ya taanuz 
ı"Qlc "Nl',Uerinden muaf tutulması hak le Macar Başvekili Kallay ve Al kasdediyorsanız, bu yerler Sov _ edllm/I~~; -• ,. u~ıu 
)mdrıJtf kanun lAyihasmtn muvakkat man hariciye nazın Von Ribben. yet Sosyalist Cümhuriyetlerlne uı.gan re.mı. .e,,...,. 
bir enclltnende tetkiki kararlaştı:rıl - tropdan ~aşka Almanl8:~an ma- bağlı müstakil Cümhuriyetlere Roma 8 (A.A,) - İta1781l tebllii: 
m11 ve Ordu Subaylar heyetinin terfi- reşal Keıtel, general Gödel, Al _ çevrilecektir. Diiımamn nrhh •••dalarla deıtelı:le-
bıe ait kanunu değiştiren 4.002 numa n;ıanyanın Budapeşte ataşemilite. "- 0 halde Sovyetler huilut- nen mukabil taarruz hamleleri plycde 
tal! kanunun birinci maddesine bir n Albay Von Papenhayn, Macar !arını nerelere kadar aeni~ıetmek birlikler imiz tarafından açıktan açıf:ı 
lıba ekJemnesine ve yine ordu su - F M o lr6 brılmıı, diltmandan 150 eıir alınmıı, 

1ar h~ne mahsus terfi kanu - !ardan da general öşer ve aca isterler?" bir kaç zırhlı otomobil ve kamyonet 
mmun m~addel onuncu maddesinin ristanın Bertin ata,emiliteri ge. "- Geçen harpten ve Rus ih- tahrip edilmlttlr. 
ıall:ııtirilı" mesine ait kanun layihaları neral Komno iştirak etmişlerdir. tilallnden sonra, Rua topraklann --------

tevhit edilmek tızere millt müda- Mül" ~L- h ~ ı· dan bir çoklan Rusyadan kopan. Madagaskar Adasında Bir 
encümenine verllmlştır. UAUf&n · eae 1 lıp alınmıştı. Çar hükumeti içm Liman Daha işgal Ediliyor 

lemek mümkün değildir. Bir düş l2fj'" Baıtarafı l incide 
man destroyeri batınlınııtır. Bir hasarlara ait fotograflan neşret -
Amerikan destroyeri, bir denizal mektedlrler. Çok hasara uyrayan 
tı tarafından batınlrnış ise de bazı münferit noktalar hesabı 
civarda bulunan gemiler mürette katılmamak şartile şehirde başlı. 
batını kurtarmışlardır. Ölü mik- ca harap olmuş 6 bölge mevcut 
tan azdır. • olduğu söylenebilir. Bunlann ü-

Amirtd King'ln sözleri çü Katedralin ve büyük gann ba 

Vaşfnlton, 8 (A.A,) - Matbuata be 
yanatta bulunan donanma başkomuta 
m Amiral Kin&. Mldwa:r deniz 
muharebesinden b6hııederek, Japonla
ı1n deniz kuvvetlerinden büyük bir 
kısmını bu teşebbüse ayırdıklarn söy 
lemiştir • .. 

Amiral, Amerikan donanmasm"1 
beklediği ve ona göre kuvvetlerini 
hazrrladığı bu büyük deniz ve hava 
muharebesinin Pasifikte harbin inld
şafr üzerinde m11t!8Sir olabllecetınl, 
fakat bunun Japon kuvvetlerinin uğ
radtkları hasarlara bağlı buhınduğunu 
ı::öylemiftir. 

King Havay adalarthm her ne pa
hasına olursa olsun müdafaa edilme
leri 13.znn ~eldlğinl ehemmiyetle kay 
detmiş ve Pearl Harbour'ı r Pasifilin 
anahtar!,, olarak vasdlandırmqtU'. 

tısında biri büyilk gann batı fi. 
malinde, biri Katedralin cenu -
bunda, biri de batı garının yaki· 
nindedir. 

M iiatakbel taarrıalar 
Nevyork 8 (A.A.) - Reuter: Arnv 

And Nav:v ıueteai, Amerikanın Al 
manyaya karıı yapılacak bir hava ta. 
arruzana lttiraldnln 150 hava atan · 
na taksim edilmiı 400 bin 1ı:ıt1Y" 
tiyaç gösteren bir hava kuvvetin n • 
blrlliinl .sanıri kılacaiınr söylemektote 
dir Bu cazete ezcümle diyor ki: 

Bundan aonra köy okulları ve ens
fOlerl te,kilAtt kanun lAylhasmtn mü 

Nkeresine devam edilmiı 25 inci mad 
ıdesi enclnnene verilmlıtlr. 

Ankara, 8 (Radyo gazetesi) - Ma- lüzumlu görülen yerlerin, onlan 
car Başvekil ve hariciye nazırt M. istihlaf edenlerin elinde bulun -
Kallay ile M. Hithler arasında yapı - ması emniyet verici görünmedi. 

Amiral J'aponlarm geri çekilmiş ol
malarma ratmen, Mldway muharebe
sinde "mağlftp., olduklarını söylemek 

Kap 8 (A.A.) - Dieco Savarez'in ten katiyetle çeldnıni,ıir. 
bundan bir ay evvel vakubutan i11a. Avustralyanm ve gittikçe kuvvetle
lindenberi lnciliz kuvvetleri, ada il- nen diler kalelerin ka1'111mda dilşma 
zerindeki nUfazlanm 78)'llllflardır. nm kollarmt kavuşturarak beklenml
Bir motörlli kol, doğu sahili boyanca yecetine ipret eden Kinır, haritaya ha 
300 kilometre ilerlemiş, adanın haıh· karak sözlerine şöyle devam etmlı

••Havacılık bahainde en sallhl7etli 
mütebaaaıılar, Almanyanm, 1000 lı:a. 
dar lnıitiz uçatınm ateti altında iı:a!· 
mıı olmasına rafmen üç, bet bin tay. 
yaretılc filoların hemen hemen her ı• 
ce harekete ıecmeled halinde naaıl 
bir bombardımana maru kalacait hak 
kında blr fikir edinememiı olduiu mü
taleaaındadırlar. Bu taarruzlar. en 
u 3000 tanareHk filolarla yaprhnak 
limndır. O sut"etle ki bazı ıeceter 
bava, açuta m6Nit olmı;,acaima ı~ 
re, her ıece için •• her stin iı;ln va. 
sat! 1000 bomba tanaresi faa11:vete 
ıeçirmelı: thtm ıelecelı:tlr. lnıillzlere 
ıelince, onlar kendi hesaplarına Al. 
manya Uzerlne ayda 30,000 bomba tay 
yareıi 16ndennek taıavvurundadır • 
tar ... 

fspfrlo ve Jspfrtolu içkiler inhisarı
na ait kurun ile devlet memurları ay 
lıklarlnın tevhit ve teadUlQ hakkmda 
kJ kanuna ballı "l,, sayılı cetvelin ad 

ye veklletl kısmtnda değişiklik ya
.Pılmıslna dair kanun JAyihaları kabul 
olunmuştur. 

BOytlk Mlllet Meclisinin buıünkü 
lop1antıamda birinci mılzakereleri ya

rak tasvip edilen kanuiılar ara
'81Dda devlet meteoroloji işleri• umum 
mildürtülil teşkilAt ve vazifelerine 

kanunun bazı maddeleriyle dev 
tet memur aylıklarmm tevhit ve ta -

dilUl hakkmdaki kanuna bağlı "1,, 
ı cetvelin devlet meteoroloji u -

\llD Jldldtlrlüiü lnımımda bazı deji
klftffr yap!tmasına sıhhat ve içtimai 

91111aftllet vekllet1 teıkllAt ve meınu
~ kanununun bazı maddelerinin 
•tJJtlrllrnulne ve bu kanuna buı 
tdaddeler eklenmesine alt kanun tiyi 
llalaı'b'le, ukerleriıı zat illerine ta -

k eden davalarm tetkik ve muha 
keme uaulü hakkındaki kanunun ikin 

maddesinin. ıedikli küçük zabit 
menbalanna dair kanunun da beşinci 
• ddeslnln değiştirilmesine ait ka -
mm Jlylhalarf da bulunmakta idi. 

Meclis gelecek toplantısmı çarşam
g{lnü yapacaktır. 

lan görQ§me, Alman devlet reisinin 
Flnlanda seyahatini takip ettiği için Finlanda müstakil bir memleket 
bilhassa nazarı dikkati çekmi§tin Al- oldu. Baltık devletleri üç müsta
manyanm büyük yaz taarruzuna baş- kil küçük devlet halinde taksım 
lamadan evvel küçilk ortaklarlyle bir edildi: Letonya, Litvanya ve Es
kere dahadantşmada bulunmak stedi- tonya. Bir kırallık olarak tesis 
ği anlaşılıyor. Bu münasebeUe neşre- edilen Polonya Sovyetlerin zara. 
dilen teblije göre müllkatta slyaat ve rına olarak hudutlannı genişlet.. 

ca ticaret limanı olan, Tamatave ~- tir: 
malinclcki Antataha llmanrru işgal!: .'Mühim ileri postalarmnztn arasın 

da Dutch Harbour ile Midway'm ya
pılacak bir aktn veya istill teflebbilsU 
nün muvaffakıyetini temin edebilecek 
en müsait üsler oldutunu hemen b{]
tün dünya teslim eder. Muvaffakıyet 
sizlik halinde ise düşman ağır ka -
ytplara uğramadan veya tamam yle 
imha edilmeden çekilebilirdi Diler 
cihetten dü.şmanm Mercan deniz nde 
yeni bir taarruza geçebileceğini de 
pekila biliyorduk, bunun için Mld
way'a yapdacak bir taarruza muka -
vemet etmele hımrlandık. Hatta Al•ı 
kanm bile taarruza utrfyabllecetinf 
hesapladık. Midway'a yapılması muh 
temel bir taarruza karsı kcmnata bı 
ztrlanırken Birleşik Amerikanın Ame 
rlka ile Awstralya aruın4ald muva 
sala hattını müdafaa etmek ıa.rure -
tfnl de gWnOncle bulundurtnuı ll -
zfmdL Fakat harekete ıeçmek kararı 
"istekle tehlikeye girmek,, prensibine 
dayanarak verilmiştir. Bu prensip, 
başka bir bölgede taarruza uğramak 
tehlikesini göze atarak elqe mevcut 
kuvvetlerinin ne suretle kullanılacalı 
nt kestirıttelden ibarettir. Şimdiki mu 
harebeye girfşmtş oldulumuzdan do -

gitmiştir. 

askert meseleler görüşülmüştür. As- ti. Ve Besarabya Romanyaya ve- yaya karşı müdafaa için garpte 
kert meselelerin şark cephesi ile ala rildi. Aşikardır ki bütün bu b- stratejik zaruretlerin icabettirdi 
kalı olduiu tahmin edilmektedir. Si- dilat Rusyayı zayıflatmak için ği hudutlan istemekte haklıdır. 
yası 'meselelerin ise Romanya ile Ma yapılmıştı. "Sovyetlerin bundan maada a-
caristan arasında halA sürüp giden "Bu harbin başlangıcından be. razi talebinde bulunmak niyetin-
ihtilAfl~ olması muhtemeldir. ri Sovyet Rusya Almanyaya karşı de olmadığına katı surette emi-

Daha evvel Mussollni ile Hltler a- t k · t t jik h d ti · 
rastnda yapılan mWakatta da İtalya- garp e ı 5 ra e u u arını tek ıum.,. 
nm Fransadan arul talepleri konu- rar temine çalıştı. Bunun, Aiman Muhabir İngiliz devlet adaını
şulan başlıca mesele olduiu şimdi da taarruzu başlamadan evvel yapıl na daha bir çok sualler SOnIYor. 
ha iyi anlaşılmaktadn-. Bu mOlAkatm mış olması dünyanın istikbali Sir Cripps'in bu suallere verdiği 
vukubulduğu tarihe kadar Tunus, için hayırlı oldu. Çünkü bu hu - cevaplar arasında, Sovyet Rus • 
Korsika ve Nis bakldnda hararetli dut tashihleri Ruslara Moskova yanın harpten sonra dünyaya 
neşriyat yapmakta olan İtalyan ratyo ve Leningradı kaybetmeksizin kommünizm fikrini yaymak iste 
ve basını birdenbire auamuı ve battl çekilmek imkinmı verdL mediğit h@r memlekete kendi re
itatya hariciye naun Kont Clyano da, "Leningradı himaye için Rus. Jimini tayin hususunda hüriyet 
ıon nutkunda transa hakkmda çok ih ların Finlanda körfezini ve Bal- verilmesine taraftar olduğu 
tiyatlt bir dil kullanm111tı. 'tık sahillerini kontrolleri altına Stalin'ln Berline girmeksizin 
Diğer taraft.an _Yugoslavyanm par- almaları lazımdır. Sovyet sanayi harpten vaz geçmiyeceği, Avru

çalanması netıcesınde İtalya ile Ma- inin hayati noktalarına yakın pa nizammın üç devlet arasında 
cardistan vedttalya 

1
11e Butklgarlstafn atra- verlerde, taarruz için bir basa - müştereken tanzim edileceği gibi 

sm a mey ana ge en a~ men aa ay · k 1 k k il l b"l , k"" ··h · kt l d 
kırtlıklarl da henilr. halledllmeml$tlr, ı~.a o ara ? anı a ı ece< '! - mu ın_ı no a ar var ı~. . . 

Bütftn bunlardan. mihver ortakları cuk devletlerın bulunmaması ıca Bu ızahat. zannede:-ım, zıhın -
ıırasmdakı pilrüzlerın şimdilik halledll beder. Bu, şu demektir ki, Sov- leri meşgul eden bir çok sualleri 
mekten uzak olduğu anlaşılmaktadır. yet hükumeti, kendisini Alman- tatmın edecek derecede sarihtir. 

-1( 
Londra 1 (A.A.) - incili• hava 

kuvvetlerinin ~en hafta)'• bc1ar ı• 
celi cündüzlii hava alnnlanna çıkıı 
sayııı 7 bine 1alaımııtır. Kolonva 3 

kını ile baılı:van ve durmadan .Jevam 
eden 1 ıünlük hava taarruztannd.a lr:
ılliz hava kuvvetleri 11\9 uçak kQ. 
betmltlerdfr Alınanlar. Bilvük '8 
tanya hava muharebeıtnin ilk on111t'1J 
cilnUnde 697 uçak lı:aybetıniı bul..,. 
vorlın-c!ı. 

layı özür dlle7ecek vaziyette bulun -
madtltmnzı zannediyorum." 

S11ttneve bir taarruz 
l\ı!etboumeı 1 (A.A.) - AYU1tralya 

dakl müttefik kuvvetleri umumi ka -
rarılhnm teblllf: A'9Qltralyanm ce
nubu sark! sahilinde bulunan Sydney 
ve Nevkastftl bombardıman edflmlt -
tir. 

Sydney'ln birkaç kflometre şlma -
llnde bulunan Nevkastel'e yapılan ta 
arruz 30 dakika silrmüştilr. Al!nan 
ilk haberlere glire denizaltı semlleri 
obüsler atmışlardır. m& _. ~ 

Sovgel te'bliğine llÖ~ 
Moıkova, 8 (A. A.) - Puar 

akşamı neşı:edilen Sovyet tebli• 
iinde 8 ha'Ziranda biten hafta i· 
çinde 528 Alınan tayyaresinkı 
düşürüldüğü kaydedilmektedir 
Ayni müddet içinde Rualar 151 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Akim kalan taa"uz 
Vasingtonı 8 (A. A.) - R~ 

cephesinden gelen haberler. Al 
man ilkbahar taarruzu tamaına
;men akamete uğradığım göster • 
mektedir. 

Şiddetli mulumlleler 
Berlin 1 (A.A.) - A1mla n.-. 

manclanlıit teblil edi70r1 
Bov:retlerin 111 altındaki balseler-le 

ormanlar bimayesincle yaptıldan inat. 
çı mukavemete raimen Alman lnta1r 
nmn ılmal kesimindeki taarnızu mu• 
vaffakıyetle devam etmlıttr. Zırhtı 
tanlı:lırla desteklenen Boltevfk toPG'I' 
su, Atman lntalannm bnnchklan 
yeni mevzilere lı:arıı taart91ar ftP. 
maia bo, yere ı;ahtmııtarchr, Bol,._ 
vikler, bir çolı: zırbh tankWl bqb 
ııayet futa estr vermltler .. an.mı 
miktarda stllh ve harp malaemest by 
betmiıterdir. 

Valkof cephesinde Sov:vetler, 7 iul
randa birçok mail6biyetlere ~p 
-ıtır kayıplar verdikten ao~• tlcYet. 
ti kartı taarrulanna c!nam etlnlt 
lercllr. Nihayet Alman ID8ft1hdnc 
kartı :reni blr biiC1blla pçmlthr ta~ 
ete muvaffakıyet Jruemmamqlar6r .. 

5 Haziranda S~lllr cephala \lr 
baıka nolı:taımda mdlarebe79 lıılUUo 
:retli miktarda tank ıllrmBtldf. Bo. 
nan neticulnde tlcldetll aantlar ol 
muttur. Bu UJI ldicam elllUlllcla pil• 
kürtlllen Bol..,,ıkler, erteel sflaB & 
nemli piyade tqelddlllqle " sırhlı 
kuwetterle tekrar hl.cama ıecmltl~ 
dlr. Stublarta deateklenea AlmaTı b 
talannm faaUJetl ••""1ad• ba hl 
camlar da llı:ba lmhnıt .. Boıp.n. 
Ier dır lrQlplara ulraımttr. h • 
nıtar e1n•11nc!a AJman lıaft ,,. W. 
ordaıa Soyyetlerin bir eolt ta 
tahrip etmlıtir. Bu suretle bu kes rn
de S ve 6 haziranda cereyan eden sa 
Yatlar esnasında topyck6n 40 Sovv 
tankı tahrip editmiı ve kfllliyetn m"k 
takda tanlı: hasara ufratılpuıur. 



ıra Arttırma 
sulleri Nedir? 



A SKERi VAZIYET 
t:lfI' Baştarafı 1 inciılc lan bir kıskaç haline girecektir. Pu 

J>earl Harbour Amerika donannıası kıskacın cenup ağzı Felemenk Hindis· 
na vurdukları darbe ile tehlikenin :ı. tanmı ve FHlpln adaları üstüne, şimal 
~ırhğını izale eden ve isimlerini yaz. ağzı ise dofru~an .. doğruya Japon ana 
dığımız üslerin işgaliyle tehlike isti vatan adaları ustun~ kapan·r. 
kametınl emniyete alan Japonlar bun. _Bu kıskacın perçın nol~tası olan 
dan sonra cenup Çin denizinde esa3 I Mıdway, Pearl Harbo_ur bü!'ik üssü 
planlarının tatbikine &iriştiler. Fiiip:n ~arafından takviye edıll•. Şımal ucu 
adalarına ve Malaya yarım adasın:ı ıse arkasındaki . Duch Harbour vası
taarruza geçtiler. Bu taarruzların ve tasiyle desteklenır. 

. KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP. ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhaf Keser. 

Sıhhiy;e Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. " 

bunları takiben Felemenk H!ndista. Japonlar, bir ay önce, henüz Ame 
mna kar§ı tevcih edilen harekab n rika donanmasının zayiat•m telafi edip 
inkişafı esnasında cereyan eden bır harekete geçeceği hakkmda bir alamet 
çok kara ve deniz muharebeled:ıde sezemedikleri için ileride kendibrini 
muzaffer olarak ve bll~assa Malaya t~hdit edecek olan bu krskacın şimal 
deniz muharebesinde İngiliz donanma· agzında yalı:rn bir tehlike &ÖrmedJer. 
sını, Cava deniz muharebesinde müt- EvveHl kıskacm cenup ağzını kırmak 
tefik donanmayı ağır kayıplara ma- ve böylece ileride büyük Avustralya 
ruz bırakarak Malaya yarım adas:ll! kıtasından müttefiklerin bu hususta 
Sıngapu,.ru. Borneoyu, Sumatrayı, ca: fay_dalanmalanmn önüne geçmek İS· 
va~ ve . Yeni Gineyi işgal ettiler tedıler ve Avustralyayı tecride teşeb- T • • 
Filipinlerde aylarca mukavemet edem büs ettiler. Fakat Mercan deniz qıu. ~··•••••••••111••••• E S 1 R 1 
Amerikan kuvvetleri de nihayet ·o:..: harebesini kaybettiler. Bu mak'!ı.ıtfa
üstün Japon hücumları karşısında "tcs nna muvaffak~ olamadılar. Kıskacın 

KAT 1 i 
!im oldular. Bu suretle Japonlar, cenup ağzı sac lam kaldı. 
dort be:i aylık bir harekat neticesinde Amerika harp sanaylinfn ve bu ara
hiç bir mağlubiyete uğramadan hem da harp gemisi inşaahnın insana hay. 
batı Pasifik'in en zen&in ve büyük ret veren son iki aylık sürati Japon
adalarrm zaptettiler, hem de istikbJI- yada endişe uyan<lırmaia başladı, Bu 
de Japonyaya karşı tevclh edilecek hususta Amerikadan sızan ·son haber. 
müttefik taarruz kuvvetlerinin ~eh·- ter Japonyada uyanan endişeyi son 
bıleceği isikametler üstü.nde bütün haddine çıkardı. Japonlar, tehlikenin 
boiazları, üsleri ellerine &eçirerek Ja- zannettiklerinden çok yakın olduiıınu 
pon ana vatanını emniyete almış ol- gördüler ve bu sefer kıskacı perçin 
dular. yerinden vurup ayırmak için Midway'ı j 

Fakat, tam altı aydanberi her isti
kamette lnki;jaf etmiş olan Japon ınu
vaffakıyetlerine rağmen, şimal Pası
fik ile Bering denizi arasında Duteh 
Harbour ve bunun ilerisinde Kiska 
uslcri ile Pasifik'in göbeflnde M id.. 
way adası ve cenup Pasifikte k,,c:ı· 
m~n Avustralya kıtası müttcfikJ~rln 
elınde kaldr. 

Harita üstünde, şimalde Kiska üssün 
den başhyarak Midwaydan geçen ve 
Pasifik'i ortasından katederek Avust 
r~Jyada nihayet bulan bir hat çizersek 
agz~ batı Pasifik'e doğru açılmış bir 
kavıs elde ederiz. Müttefikler Japon. 
yaya k?rşı taarruza geçtlkleri z.:.ıman 
bu_ kavı~, ortasındaki perçin yerınden 
Mıdway a dayanan ve iki kolunun ni· 
hayet uı;Jarmdan şimalde Klıka cenup. 
tn Avusralyadan ileri doiru itilip ya. 
vaş yavaş kapanmağa başlıyacak o-

bir baskınla işgale karar verdiler. Bu 
adanın işıali onlara hem ktskac111 iki 
afzmı birbirinden ayırmak, hem rlt' 
Amerika donanmasının esas üssiir.e 
en yakın bir üssü elde ederek bu do
nanmayı yakınından tehdit ve h~r 
hareketini kontrol ve keşfetmek im. 
kanmı verecek ve hem de kıskacın 
şimal ucundaki Amerikan üslerinin 
daha kolaylıkla işgalini temin ede 
cekti. 

Fakat baskın muvaffak olamadı. Jı\
pon donanması M!dway açıklarrnd.ı 
Amerika donanmasını kendisine mım.'. 
tazır bularak muharebeye mecbur ol 
da, zayiata ufradı ve Midway'ı işgal 
edemedi. 

Amerika donanması Pearl Harbour 
üssünden iki bin kilometre mes.ıfed~ 
olan Midway adası açıklarmda t:ım 
zamanında nasıl bulunabildi? Bunu di
ğer bir yazımızda anlataca'ğız. 

,_ Muhasebeci Aranıvor -
Adana Elektrik T. A. Şirketinden 

3659 .sayılı kanun hükümlerine göre aylık ü cretle bir mes'ul nıuha
sebecl, bır muhL?sebc memuru almacakttr. İsteklilerin hal tercümesi ve 
r:fer:~nrını bildiren bir mektupla 1/7 /942 tarih ine kadar şirket mıi

'9 dilrluğüne müracaat etmesi lüzumu iliin olunur. 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden 

, 

T~rkiye'de Y~n~n. __ nnkliyat, hayat ve kaza s igorta işleriyle meşgul ol
liiak üzere kan~nı h~kumleı· dairesinde tescil elilerek bugün faaliyet halin
de bulun:ın Dogan Sıgorta Anonim Şirketi bu kere müracaatla İzmir M • 
<Sa ve Aydı:ı viltiyetlcrlylc mülhakatı acenteli'"lne ı;irk('t t. ' • anı-. .., ~ nam ruı yangm, 
nakliyat, hayat ve kaza sigorta işleriyle meşgul olmak ve bıı i~lerden doğa
cak davıılarda biltün mnhkcmelerde milddef· müddcanleyh , , ·· ·· -• ' ' e uçuncu şa-
hıs sıfatlarıylc hazır bulunmak i.ızere Haki Erol'u tayin eyledigwi i b"ldi . 
t · K . . n ı rmış-
~· eyfıyet ~ıgoıta Şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakktndaki 25 hn-

zıran 1027 tnrihH kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ·ı·· 
olunur. ı an 

M.uh~ bedeli 36978 (otuz altı bin dokuz yüz yetmiş sekiz) lira 71 
(yetmış. bır) kurus olan 321,554 metre mikabı muhtelit eb'atta Çam azmanı 
(25 hazıra:ı 1942) perşembe günü saat (15,30) on beş b!.lçukta Haydarpaşa-
da Gar bınası dahıllndeki komisyon tarafından kapalt zarf usuli 1 t 
almacaktır. Y c sa ın 

Bu. işe girmek isteyenlerin 27?3 (iki bin yedi yüz yetmiı.; üç) lira 41 
(kır~ bı;>. kurus}u~ muvakkat tcınınat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 
tekliflerını muhtevı zarflarmt aynı gün saat (14 30) on dcirt otuz k d 
k ı~. n . li" ' ' a a ar om...,.ron cıs gıne vermeleri lazımdır. 

Bu ise alt şartnameler komisyo~dan parasız olarak dağıttlmaktadır. 
·"' 1 • (6287) 

,,,,,,,,,,,,,, 

Demi~~llarnnızda en ~z kırk kişllJk gruplar halinde seyyahat edecek 
ameleler 1çın 15/ 6/ 942 tarıhlnden itibaren tatbik edilmek üzere yeni bir 
tarife ihdas cdilmi,stir. 

Fazla tafsiltıt için istasyonlara mllracant edilmesi (6272) (4073) 

Harp Okulu Komutanlığından 
l - Asağıda yazılı şartları haiz okurlar harp okuluna alınacaklardır 
A. --: ~nkarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An~ 

kara hanc:ınde bulummlar bulunlukları yerin askerlik subesine müracaat 
edeceklerdir. 

B, - Kaylt ve kayıt muamelesi l/Hazlran/1942 den itibaren 20/ 
Temmuz/1942 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki mn
rac."latlar kabul edflmiyecektlr. 

2 - Giriş şartlan: 

A . - Türk ırkından olmak, 
B . - Lise bitirme ve olgunluk fmlihanmı vermiş bulunmak. 
C. - Tam teşekküllü hey'eti Slhhiyesi olan asker! hastaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak 
D. - 18 illi 23 yasında olmak (24 yaş~a p!rml, olanlar alınmaz ) 
E. - Diğer ı;artlar askerlik ı;ubclerlnden ve Harp okulundan ölre-

nilebillr. (3552) (5817) 

Belediye Sular tdaresinden 
l - Osmanbey - Mnçka arasında Rumeli ve Nişantas cı:ddelcrl imti

dad!nca doşenecek su boruları için hendek açılac:ıktır. 

TAZE l\IEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

iDRİS MÜSHİL 
( G A Z OZLU) 

LiMONATASI 
Lezzeti Hoş • e İçimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
'-•-----------• Sıhhat ve İçtimat Muavenet Vekfiletinin ruhsatını haizdir•' 

Adalar sulh mahkemesinden 942/ 20 
Andon Krasas, Aleksandra Krasas 
Pavlina Krasas ve Anna Krasan'~ 
müştereken mütasarrxf bulundukları 
Burgazada çar~ı caldcsinde kapı 10, 
pafta 1 ada 2 parsel 13 sayılı ev ve 
dükkan ile yine Burgazadada rthtım 
boyunda kapı 17 palta 1 ada 21 parsel 
6 sayıll evin izaleyl ~uyu suretiyle sa
tılmasına karar verilmiş olduğundan 
açık artırmaya konutmu;ıtur. 

Kapı 17 pafta l ada 21 parsel 6 sa
yılt gayrimenkulün evsafı: Ahşap bir 
bap hanedir sahası 738 metre murab -
!>ıımdan ibarettir. Rıhtım caddesindeki 
llt . .,ap kapıdan girildikte sağ ve solda 
odun ve kömür koymağa mahsus iki 
büyükçe bodrumu vardır ortadaki ko
rldor mermer döşelidir. Kapıya müte
nazır mermer döşeli yedi basamaklı 

merdivenden çıktldıkta zemini kara 
taş döşeli bir sofa üzerinde sağda u
fak bir boldan geçilerek denize nazır 
üç pencereli ve sabit b ir dolabı olan 
orta tr{iyüklükte bir oda bunun yanın 
da yukarı kata çıkan 15 bıısamak ah
~ap bir merdiven \"ardtr solda denize 
nazır iki pencereli büyükçe bir oda 
olup içinde sabit bir dolap mevcuttur. 
Dolaba muttasıl ufak bir kiler vardtr. 
Karataş döşeli soradan geçi!dikte sol 
da bir oda odanın ittisalinde büyük 
bir mutbak, mutbak sabit kömürle is
timal edilen üç gözlü bir ocak mev -
cuttur. Sol taraf divarında sabit üç 
ı;ıra raf vardır mutbaktan ufak bir ka 
pıdan geçildikte bir sarnıç bir kuyu 
dört defne bir miktar gül fidan! yedi 
adet ufak kayu;l beş adP.t ayva fidanı 
bir adet armut bir adet erik ağacı 
mevcuttur. 

İkinci katta: Büyük bir sofa üzerin 
de denize fevkalade nezareti olan bü
yükçe bir oda içerisinde beş adet pen 
cere iki sabit dolabı vardır. Ayni man 
zarayı haiz yanmdr.ki oda dört pcn -
cereli bir oda olup bu odanm içe -
pencereli bir oda olup bu odanın içe
risinden geçilerek arka tarafa bakan 
iki pencereli bir odaya girilir. Bahçe
ye nazir tarafta yedi pencereli bir oda 
mevcut olup içinde iki sabit dolab! 
vardır. Yanındaki üç pencereli küçük 
bir odadan aşağıdaki aralığa giden u
fak bir merdiven vardır bu odanın 
yanında büyükçe sabit bir dolap mev 
cuttur. Dolabtn yanındaki kapldan 
büyükçe ve alaturka bir halaya giril
mektedir. Ev tamamen ahşap olup 
harap bir vaziyettedir. Muhammen 
kıymeti 5899 lira 75 kuruştur. 
Kapı 10 pa!ta 1 ada 2 parsel 13 

numaralı gayrimenkulün evsafı: Ah -
şap bir hanedir sahası 104 metre mu
rabbamdan ibarettir çar§ı caddesinde 

30 senedenberi meşhur 

BirOüzellik 
Reçetesi 

Tecrübeleriıl geçirmiş, kusursuz bir 
tene mılik olmık için bir reçete. 

En sert ve en donuk bir clldJ Jta.. 
dire g1bl rumuşatıp beyazlatmak, si
yah noktalardan, açık mesamelerden 
•e sair kusurlardan kurtarmak için 
bu reçeteyi tecrübe ediniz. Evvela bir 
miktar hazmettırllmlş ısar sut kre
masını ayni mllttarda hazmettirilml4 
zeytin yağı ile kanştırıruz. Sonra da 
bunu iki kısım saf krema. ile tekrar 
karıttırınız. Bu hallta}'l eczacınıza 
da yaptırablllrslntz. Fakat mıktan az 
olmakla beraber pahalıya mal olur. 
<Yağsızı Tokalon Kremlnı satın at
makla bu halitayı daha müsait şera.
l Ue elde etmiş olursunuz. Çunku bu 
Tokalon Kreminde taze ııüt kreması 
ve sar ıeytln yaRı mevcut ve cidden 
beslf!yl.:1 ve kuvvetlendirici dlRer un
surlarla fenni bir surette ve matlup 
miktarlarda kar14tırılmış bulunmak
tadır. Tolüen Kreınl, cilde gençllğin 
tazeııtını garip bir tarzda iade eder. 
Bu bapta bize yazılanlar : «Toka.lon 
Kreminin yalnız 3 günlük lstlmalln
den sonra cildim o derece yumuşayıp 
beyazlandı ve o df!rece tazelenip gü
zelleşti ki bizzat gozlertme bile lna,... 
namıyacağım geldi.> sız de Cbeya.ı 
yaRsızı Tokalon Kremini • tecrübe
lf!rlnJ geçirmiş guzemk reçetuln.I -
kullanınız ve kusunuz bir cilde ma
lik olunuz. Toılalon Kreminin ~m
nunlyet verici semeresi garantWd1r. 
Ak.si t aktirde p ara1112 1ade olunur. 

KAYIP: Kadıköy nüfus memur -
luğundan almış olduğum · nüfus tezke 
remi kaybettim. Yenisinl aldım. Eski
sinin hükmü yoktur. 

Fatma Hayriye Kavalafr 

KAYIP: Koyulhisar nüfus memurlu 
ğundan aldığım nüfus kağıdımı ve Ko 
yulhisar askerlik ı;ubesinden aldığım 

terhis tezkereır.f kaybettim. Yenilerini 
alacağlından hilkmü yoktur. Hüscyın 
oğlu Ali Akptnar 1326 dogumlu. 

meler! muktezidir. 

Annemi Arıyorum 
Ordu vilayeti sıhhiye müdürü iken 

hastalanarak berayi tedavi İstanbula 
gelen Bay Muhlis nezdinde hizmetçi 
anam Bayan Zehrayi arıyorwn. Bilen 
lerin lütfen adresime bildirmelerini 
rica ederim. İstanbul Sirkeci Demir -
kapı Bursa garajında Muharrem oğlu 
Durmuş Yılmaz. 

İst. Dokuzuncu Hukuk Hfıkimliğin
den: 41/ 350 Davacı Villiam Vemon 
tarafından karısı Beyoğlu 6 noı daire 
Kefeli apartman 2 numarada mu -
kim iken halen semti meçhule gittiği 
bildirilen Mari İvanovna Abramovna 
aleyhine açılan boşanma davasının ca-
ri muhakemesi neticesinde müddeaa -
leyhnnm müşterek hayatın tah -
mil ett iği vazifeleri yapmamak 
maksadlyle uzun bir zamandanberi 

birliği teı·kettiği dinlenen §ahitierin 
~ahadeti ile tahakkuk eylemiş oldu -
ğundan kanunu medeninin 132 nci 
maddesine tev!ikan bir ay zarfında 
hanei zevciyetc ıwdet eylemesi lüzu
muna 27/4/ 942 tarföinde karar veril -

miş olduğundan kararı mezkur bersa
bık mahkeme divanhaneı:ine talik ve 
gazete ile itanat icra edilmek suretiyle 
! ıs gün zarfında kanuni yollara müra
caat etmediği takdirde ilıimın iktisabı 
katiyet eyllyeceği tebliğ m~kamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

KAYİP: İstanbul emniyet müdürlü
ğünden aldığım 31/ 10851 numaralı ika 
met tezkeremi kıtybettım. Yenisini a
lacağımd!ln hiikmü yoktur Ayaspaşa 

Gümüşsuyu apartımant 34/3 No. Yor
gi kızı Luiza Apergl 

KAYIP: Şehremini nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus kiığıdımı ve Fa
tih askerlik şubesinden aldtğtm terhis 
teı.keremi kaybettim. Yenilerini aJaca
ğımdan .hükümleri yoktur. 1333 do
ğumlu Mustafa Osman oğlu Mehme\ 
Müeccet Karol. ,·------, Gazetesi TAN 

ilan Fiyatları 
Kr. -

Başlık maktu olarak 750 
, 1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, • 100 

3 " # # 150 

9 - 6 - 9•1:? --------
Makine Tamircisi ve Makinist Aranıyor 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Silahtar elektrik fabrikast için yevmiye fle istihdam edllmelt 

1 üzere 2 makine tamircisi ve 2 maklnlst aranmaktadır. 
2 - a" tamircilerin tesviyeci olmaları lazımdır. Ewelcc türbin tamira

tında çaltşmış olanlar tercih edilirler. 
· b" makinistlerint buharlı türbinlerde çalışmı:ş olmalar• şayanı arzudur· 

3 - İmtihan reticesinde tebeyyün edecek ehliyetlerine göre ıııakfnc 
tamircilerine 208-320 kuruş ve makinistlere 152-280 kuruş yevmiye veri
lecek> ayrtca pahalılık zammı da atacaklardir. 

4 - Taliplerin Türk olması, askerlikle ili;;iği bulunmamıısı, ve 45 ya• 
şını tecavüz etmemiş olması !Aznndır. 

5 - Taliplerin 1016/942 günü ı;aat 14 den 17 ye k adar idıırenln Metro 
han zemin katındaki zat işleri ve sicil müdürlüğüne müracaatlan lQzuınıJ 
bildirilir. ( 6251) 

İNŞAAT i LAN 1 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - KarabükU- yapılacak Şamot fabrikası insaah piyasa 1.emcvvı.icab 

nazarı itibare alınmak fartiyle kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle 
icra kllman eksiltmeye talip çıkmaması üzerine pazarlık suretiyle ihale 
icra olunacakttr. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşi( bedel! 432.262.24 li· 
radtr. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Silme~ Bank Muamelflt §Ubesinden 30 
lira mukabilinde almabiJir. 

4 - Muvakkat t eminat miktar! 21"041.- liradır. 
· 5 - Eksiltme 20.5.1942 tarihine mÜsadif pazartesi günil saat 16 dıı 

Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İstekliler şimdiye kadar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bun· 

lartn bedellerine finnanm teknik te~kilatmm kimlerden terekküp ettiğine 
ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına Clair veSikalar pazarlık gil-

·nu beraberlerinde bulunduracaklardır, • • , -. 
7 - Banka ihaleyi _icrada serbes\tir. (4137) (6277) 

ı 
Bayanlanmızın Gizli Tuvaletlerinae kullanacağı 

Gayet Sıhhi, Ufak. Yumuşak Adet Bezleridir. 

1 . Her eczane ve itriyat · mağazalarında 

'- F~MIL ve BAGLARINI Arayıniz .I 

_Ş O S E 1 N Ş AA T 1 .. 
NAFIA VEKALETINDENY. ' ., . 

1 - Diyarbakır ile Mardin arastnda yapılacak §ose ve sınat lmal~t 
inşaatı (500.000) lira keşif bedeli üzerinden kapall znrf urullyle eksilt• 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 22-6-942 tarihine tnlisadif Pazartesi günü 'Saat 15 tc 
Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliği odasında yaptlncaktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 25 lira mukabilinde fese ve köprü
er reisliğinden alınabilir. 

4 - İsteklilerin ek!iltme ta-rihindcn en az üç gün evvel bir istldtı 
ile Nafia Vek!letlne müracaatla bugibi inşaatı ynpabilecekerine dalr cıı· 
liyet vesikası almalar? lAzımdır. 

5 - Eksiltmeye l~tirak edeceklerin 4 üncü madd,.de yazılı vesika ile 
9'2 yıltna alt t icaret odası vesikası ve 23,750 llralık muvakkat temlnatln
rmı havi olarak 2490 sayth kanunun tari!atı dairesinde hnzırlıyacakları 

kapalt zar!larmı ikinci maddede yazılt vakitten bir snat e\'vellne kad31" 
komisyon reislillne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ( 4022-6224) 

,---------------------------· 
• 

... 

'· 
\ 

1 TÜRKiYE iŞ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Planı 

ltql.deler 2 Subat , 4 Mayıs, 3 A~st.os, 2 İkincite~rln 
• tarihlerinde yapılır. 

1942 !r~miyeleri ·"-
..... 

! • 750 • -1500 - • 50 • 50 • - 2500,- • 

ı • &oo • -ıaoo·- • 200 • 25 • ~ooo.-
, 2 - Bu hususta malümat almak isteyenler idaremiz levaznn daire

sine müracaat edebilirler. 
3 - Hafriyat işini üzerine almak istlyenlerin t:J Mayıs 942 Cumartesi 

günü saat (12) ye kadar bir mektupla !iyatlarmı Taksim Sıraservilerdeki 
idare merkezine gönd<'rmclerl. (6250) 

" ki a~ap kapldan girildifı:te zemini çi
ni parke dö~eli bir koridor üzerin -
den kap1Ya mütenazır 24 basamaklı 
ahşap bir merdivenle yukarı kata çıkı 
lır merdivenin altındaki ufak bir ka
pıdan girildikte zemini çimento döşeli 
bir mutbak içerisinde üç gözliı sııbit 

bir kömür ocağı, ocağa muttasıl dl -
varda sabit dört sıra raf mevcuttur. 
Mutbağın yanındaki dar bir aralıktan 
çıkıldıkta sağ tarafta bir kapı sol ta
rafta ufak bir sarnıet vardır aralık 
çimento dö~elidir. Aralığın ba~langı -
cında dar bir merdivenden çıkıldıkta 
ufak bir sofa üzerinde bir hela ve iki 
pencereli bir oda, bu odanın tek pen
ceresi diğer küçük bir odaya geçil -
mektedir. Üst kat orta büyüklükte bir 
sofa üzerinde çarş! caddesine nazır iki 
şer pencereli iki oda bunun yanınca 
sağda karanlıkça J.;üçü~ bir hela var
dır arka aralığa nr.zır iki pencereli ve 
bunun yanında tek pencereli ufak bir 
oda mevcuttur. Merdiverı ba;;mda bü
yükçe sabit dolap vardır. Üst katta 
bir odaaa kordonla çekilmiş bir 
sorti elektrik ve keza antrede ayni 
şekilde de bir sorti elektrik vardır 
Hanenin altında 4x5,90 ebadtnda bir 
sebzeci dükkanı mevcuttur. Hane ta
mamen harap değilse de muhtacı ta
mirdir. Muhammen kıymeti 2987,5 li
radır. 

Birinci artırma 3/7/ 942 tarihine mli 
sadi! cuma güni.ı saat 14 den 16 ya 
kadar mahkeme koridorunda icra olu 
nacakttr. Birinci artırmada kıymeti 
muhammen('nin yüzde yetmi,) beliini 
bulursa müşteriye ihale olunur. Birin 
ci artırmada muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
on giin daha uzatılıp ikinçi artırma 
13/7 /942 t.-ırihine müsııdif pazartesi 
günü ayni mahal ve saatle icra oluna 
cak ve en çok artırana ihaleyi katiyesi 
yapılacakttr. 

l adet 2000 Uralık-2000.- Un 1 40 adet 100 llralık-4000.- L\rıı 
3 • 1000 • -8000.- • 

fti~ 1 10 .. 250 • -2500 - • 200 • 10 • --2~~, 
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~;~i I! i D E A L B Ü R O ! Belediye Sular idaresinden 
1 - İdaremize Kızıl madenden priz, tevki! musluğu ve sair parçalar 

döktürülecektlr. 
2 - Döktürülecek priz ve tevkif musluklar! i:ılenmlş olarak teslim 

edilecektir. • 
3 - Nümuneler İdaremiz Levazım dairesinde görülebilir, 
4 - Teklifte iki ı;ekll fiyat verilecektir 
A) Kızıl hurdası idareden verilirse; • 
D) Kızıl hurdası müteahhit tarafmdan temin edilirse. 
5 - Bu dôltüm işini lizerlne almak isteyenlerin 12 l\Iayıs 912 Cuma 

"""il snat 12 ye ltadıı:- bir m('ktupla !iyntlarml Taksim Strascrvilerdeki 
1darc merkezine göndermeleri, .(6217) 

• 

Resmt dellallye, ihale pulu ~ ve 20 
genelik taviz bedeli mü;steriye aittir. 
Vergi ve belediye rücumu bedeli iha
leden tenzil olunur. Müzayedeye işti
rak edenler yüz yedi buçuğu niıbetin 
de pe~ ııkçesi vermeleri veya mili! biı 
bankanın teminat mektubunu ibraz et . 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala 
kadarlann ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayrimenkul üzerindeki haRlarlnı 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan ld 

dialannı evrakı müsbiteleriyle birlikte 
nnı.ayet 15 gün zarfında bildirmeleri 
laznnd!r. Aksi takdirde hakları tapu 
siciliyle sabit olm1Yanlar satış bedeli -
nin paylaşmasından hariç kaltrlar. 

Daha fazla malumat rılmak lstiyen
lerin herkesin gbrl!bilmesi için açık bu 
lundunılacak artn-mn şartnamesiyle 

942/20 numar:ılı dosyadaki vesaıki 

görcbilcccklerı .ilan olunuı·. 

K~sw 1 Yazan: lktısat Doktoru GASSON ~ 
_ J>iyor ki: "Az masrafla iyi tı yapmak. para kazanmak j 

Sahfp ve Neşriyat Mild<Uil: Halll 
L <.itfl D!Srdüncll. G azeteclllk •e 
Nesri.yat T. L. S. TAN matbaası 

.. istiyorsanız, "İDEAL BURO" yu okuyunu. § 
Satq yeri: TAN latanbııJ. 1 
Fiyatı 50 Kuruı j 1 

= 
1 Satı.ş yeri - TAN Matbaası - lstarıbul § 
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