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Yabancı Tayyareler Milis'ı Bombaladı 
16 Harı ıehillerini 2 ölü, 1 Yaralı Var, Bazı 
Heyecanla Andık Evler Hasra Uğradı 

22 Yıl Önce Vatan Uğrunda Can Yeren Kahraman 
Askerlerimiz için Hazin Bir ihtifal Yapddı SehirC ·varına15 

Bomba Atıldı ' 
Tayyarelerin Ayrıca Makineli 
Tüfek Atesi Açtığı Bildiriliyor 

TAHKiKATA DEVAM EDiLiYOR 
Ankara, 16 (AA.) - "Resmi tebliğ": 15 mart 942 pazar sa

hahl saat bire beş kala 3 yabancı tayyare Milis şehrine ve civa
nna evveli tenvir fişeği ile etrafı aydınlattıktan sonra 15 bomba 
atmış ve makineli tüfekle de ateş açmıştır. Bombalama netice. 
•inde Milista bazı evler hasara uğramış iki ölü ve bir yaralı 
bulunduğu teessürle tesbit edilmiştir. Tahkikata devam edilmek
tedir. Neticede gereken teşebbüsler yapılacaktır. 

\. ... ._ .... _.._ .... _..__.._,.~ ....... ~-..--.... __. 
Milis'ın mevklini ıösterir harita 

Eytlpteld ŞehJtlikte :ppdan d OnkO mensimden bir görilnflı (Yazısı ikfncf sayfamızdadır.) 

aaponya · 
Sovy lere 
taarruza 
Hazırlanıyor 

Hecı:ı Toplandı 
[Bomba Had ıeıi 

---=-~-~ 

lir idam Ceıasınm Hapse Tahvil 
Münakaıalara Yol Açti, Encümenin Tahvile 

Mahal Görmiyen Mazbatası Reddedildi 

Hazırlık Talikikatı Bitti, Suçlular 
Hakkında Amme Davası Atıldı 

MOtteflkler, fhndl bOtQn kuvvet
Jlillstan umu mi bir ıorünüı 

Ankara, 16 (A.A.) - Atatürk bulvanndald bomba 
hidisesi hakkında müddeiumumilikçe yapılan hazır
lık tahkikatı bitmiştir. Suçlular hakkında i.mme da
vası açılmıştır. 

lerlnl Avrupa harbini kazanmıya I Ankara, 16 <Telefonla) - BÜ- hatipler encümen karanna uya -
~asretmişlerdlr. Bununla beraber yük Millet Meclisi, bir buçuk ay rak şu kanaati ileri sürmüılerdir: 
~anya prk cephesinde taarru- 1.:1. b' t til d . d U ul ktas d ·c1a h .. k.. l 
ta bqladıtı zaman Amerlkanm ~ .. ır a evresın en sonra . s . ı:ıo m an. ı m u u~ e- PASifiK HARBi SA·RK CEPHESi 
Pasifikte Japonyaya karfl bir ta- bu~ saat 15 de toplanmıştır. rı_nm infazı sebebıyl~ yapılan ı.et.. 
arruza geçmesi ihtimali yok delfl- Muzakereye esas madde şu idi: kiklerde mahkemenm kanaatme M""tt fikl re Go··re· Sovyetlere Go""re.· 
dlr, :Bu proıramm tahakkukuna 1941 eylulünün 15 inci günü top medar olan suç delilleri meclisçe u e 1 e • 
tmkln vennemek için Sovyet Rus- lanan meclis, Bingöl mebusu Fe- tetkik ve tahlile tabi tutulamaz. 
7anm ortadan kaldırılması ve Av- ridun Fikrinin teklifi üzerine Ak Teşkilitı Esasiye kanunu, hakkı 
rapa harbinlıı müttefikler aleyhi- yazının Balballı köyünden Hüse- kazayı millet namına usul ve ka· 
ne bitirilmesi llzmıdU'. Japonya yin oğlu Tevfik Eltekinin ölüm nun dairesinde müstakil mahke. 
ile Almany~ menfaati ve plim cezasını 20 seneye indirmişti. melere vermiştir.Kaza kuvvetine 
bu noktada bırleşfyor. Onun içlıı, Meclisin bu kararı bilahara ri- bu kadar geniş bir istiklll tanı
:1aponlann hakikaten ilkbahara yasetçe adliye encümenine hava. rnış olan Teşkilatı Esasiye kanu. 
bdar Pasifik işini bttlrlp Alman- le ed.lmi ·· d T fik' 1. in h b k ts larl bl likte So t1 k ta- ı ş, encumen e ev m nu, mec ıs er ususta ayı ız 
arı:.. ~~esi ~~~; ço~ ölüm cezasının değiştirilmesine olan salihiyetlerine bir istisna ya 

Birmanyada 
Bir Şehir 

Geri Ahndı 
----------·- bir sebep olmadığını bildiren bir ratmış, bu mevzudaki haklannı bi 

.. 1'1-L-.-1.. SBBTB'l. mazbata hazırlamıştır. lerek, istiyerek tahdit ve takyit Japonlara Göre: 
,.. ~· .,,a .. Bugünkü meclis içtimamı tam etmeyi ammenin yüksek menfa -

Harkof, Kursk, 
Orel'de Alman 
Hattı Yarlldı 

Almanlara Göre: 

Hitlerln dün, harpte ölenle- üç saat bu mesele işgal etmiş, söz atleri bakımından faydalı ve za-
rin hatırasını taziz için as- alan muhtelif hatipler tezlerini rurt bulmuştur. Port Darvin'e Ciddetli Rus 

kerlere hitaben söylediği nutkun ileri sürmüşlerdir. Başta adliye Bu cihetin ölilm cezalarfna mü- Y Riom mahkemesi reisi Caous 

HiNTLi 
Prensleril\ 
KARARI 

Hindistanın Müdafaası 
için Her Türlü Yardtm 

Yapılacak 

Kral Naibi, Prttnılerln 
Salc1hlyetlerinl Kendlıtne 

Devretmelerini istedi dan üç te'Y öğreniyonız: encümeni mazbata muharriri Şi - tealllk mahkeme kararlarmda tatblk Hava Akınları Hu··cumları a·. r Alman 1 - Führer kıflll p.rk cephe- nasi Devrim olduğu halde Refik 
linde Alman ileri hareketini dur İnce, Salih Yargı ve daha bazı ~ Sonu Sa: 2; so: 3 Yeni Delhi, 16 (A.A.) - Prens 

durmuındaıı müteesirdir. Yapılıyor Püskürtüldü Gazetes·ı lermeclisi bugün bir karar ittihaz 
2 - Sovyetlerin cepheye ke.: etmiştir. Bu kararda Hint Preu-

aif kitleler halinde durmadan ( A S K E R -ı Y A Z 1 Y E T Mandal.ay, 16 (A.A.) - Reu. . Mos~ova, 16 (A.A.) - "Teb. - leri ve idare başkanlan harbin L 
kuvvet getirmelerinden ıikayet - 1 ter Ajansının Birmanyadaki hu- lığ,, . D~n g~~ .cephede ehemmı.. yi bir şekilde idaresi ve IOD A • 
Çidir. _ _, 1 Jıetlı bır degışıklık olmamıştır R" O D 1 ·ı fer kazanılıp yüksek adalet pren. 

3 - B'*· .. - kadar"--·'·-- susl muhabiri bi diriyor: . .. . . .. .. . ıom avası O ayısı e ıipleri ve muahedelerle anl•-•· 
..a-,. -J- ~J-c H b d Son zamanlarda Sittang neh - kı gun ıçmde 1900 duşman ol - ..,,--

~lereolan'"~tlarruzdandarbeler'°m·nradiri~ va . rini geçerek ilerleyen Japon dürülmüştür. Topçumuz on mÜS- Vichy Hükumetine ların haleldar edilemiyeeeii f)IUI .,.... - ar 1 n e kuvvetleri tarafından zaptedil • tahkem mevkii, bir tank, bir sah tanılıncıya kadar anavatanlanmD 
~ bu yaz Avrupa bolfeVizm teh miş olan Rangon'un takriben 150 ~ topu. v; dö:t m.~tralyöz. tah .. - Ağır Şekilde Çatıyor ~üdaf~ı iç~n k~ ve on~. hü 
Ükesinden kurtarılacaktıt. kilometre şimali şarkisinde kil- np etmı~tır: Bır. m~frezemız duş . kumetıne mümkun olan butür * * * çük bir şehir olan Şvetgin tngi. man gerılerme gırmış ve bazı yol Berlın, _ 16 ~.A.) - Alman ba- l:.!i19 Sonu Sa: 2: Stl: ı 

Diler taraftan Vqbıgton- D nlz C phel rl 1 G • 1 di.... 5 d Uz kıtalan tarafından geri alın- lann kavuşan noktalarını işgal sını, bugun Rıom mahkemesiyle 
dan gelen haberler, Japon • • • n n enıı • gı ıra a t Şvetgin nehrin 5 kilo - ederek düşmanın yeniden kuv - uğraşmakta ve bu mahkeme ile 

tanın da ilkbıihara Sovyetlere Müffefik Gemilerinin Maksatsız Harekcit :~~r~· şarkındadır. Mandalaya vet almasına mani olmuştur. Fransa~!11 d~~~Y:a garip bir man 
kup hücuma geçmek üzere Pa· .,. giden yol ile şimendifer hattı Rumen o~~undan kaçanla - zara .gosterdıgını ya~aktad.~. 
~irmifike~e bçınıal· ~Jı5ğınınisabnildirma ~adarekteb~ Ugruncla Feda E•lmesl Hatall Olmuctur bu mevkiden geçmektedir. nn sayı~~ gıttik5e artıyor •.. Al _ Voelkıcher Beobachter dıyor kı. 
" a ~· S' F la tal Ud k manlar uç şehırden çekılırken "Riom mahkemesinin gidişi a-
dirAm. .....a._,,_, ___ ~-ı-"- on- ( Yazan: Emekli Deniz Subayı '\ az 8 t yo bl>!k .. çokh binallan. Y~t~ışl~rl ve çıkça göstermiştir ki, :Vichy hü -

ıı:ıı-uuuuanu av& wv-- e-&~ Londra, 16 (A.A.) _ Salahiyet ~tun ayvan arı go urmuş er - k(imeü suçlulan Almanyaya 
lıponyanm Pasifikteki vaziye~ N E C A T 1 Y A S M U T 1 li bir kaynaktan haber verildiği dir. harp ilin etmek ve Fransız mil. 
Alinaİiyanın Avrupad~ ~aziyeti • • rıe göre, Binnanyada Şvetgin Çevrilen 16 ncı Alınan ordu - letini böylece caniyane bir tarzda 
ne benzer. Abııanya butün Avru 

1 
. civarında yapılan temizlik hare. sunun vaziyeti her gün daha zi. harbe sürüklemekle değil, Alman 

payı işgal ettikten sonra lngilte- 211ı:ı' 21 _.8_:Jballtttstlnlfilı:erld ~bi,~li .. ' <:Ari.,•• -~~ttebedfilı:terint 
1
1

1
a
1 

)'tabi tı atırdır:....!.u ketlerine dair henüz tafsilat ver vade vahimleşiyor. yaya karşı harbe kili derecede •-
"'-- h be dev ed bil açı armum, m e enuı r aae - ıuuuare e am e n ton ma ..,..... . l la i . 
- .. 3v karşı ar am e • le Japon donanması arasında cere7an recinde harp semlıl lı:aybetmit1erdlr mek imkanı bulunmamakla be - O el Harkol 11ol.unda zımle hazır amamış olmak ttı-
lnek için arkasını teminat altına etm!ı olan dentı muharebnl halı:lnn!a Banan otaı ıelı:iıı bin tona lı:nın~ar- raber bu hareketlerin muvaffakı ,., • ham etmektedir. Son celse bu 
almak ihtiyacını duydu ve Sov • Londradan Jelli tafallt selmittlr. Mllt- dilr. Simalden tamaml:vte aanldUtan yetle bittiğini gösterir belirtiler Moskova, 16 (A.A.) - Bugun mahkeme .komedy~ının nerelere 
)etlere laldırdı. Ş~cli de J apon. tefilı:ler ba maharebede bet lı:raYuiSr- sonra dop ve batıdan cemıp Paefile vardır. resmen bildirildiğine göre, Sov _ vardığını ısbat edıyor. Celse!1ln 
)'a cenubu garbl Pasifikten çıkar- le eekil deatro7er, Japonlar be kav- çıbcalı: bolularm da Japon~ar tara- tnr:itiz. kuvvetlerinin Svetcin ıehrlni yet kıtalan Orel, Kursk, Har _ sonunda harbi ~ıkaran Daladıer. 
dıtı İngiliz ve Amerikalılarla u. vetli bir ihtimal ile bir lmınıı&r ile fmclan tatabm,.. t .. ebbfia edılclill u- ıeri ,.1 i klan benllıı teyit edile~yor. kof cenup batı cephesinde düş • suçlu sandalyesmden Alm~ ~uv 
2un blr harbe devam edebilmek bir c!estroJel' bybetmiılerdlr Hakilı:I rada artılı: ba filonun Ca•a lirMnla. Palı:aı 11:elen bıberlere ıiSre. bu sfü- man istihkimlannı yardıktan son vetlerine karşı utanmadan iftıra· 
fçirı arkasını temine, yani Sovyet Japon ıa;,lab bellı:I daha u ,..hat ela- nncla bl~lı:ta devam etm~I eaa1e11 dadın vuku bulmue olması muhtemel- ra birçok mesk1ın yeri işgal Pt • larda bulunmaja cüret etml.ftir. 
tebcut t.eblikesinl ortadan kal ha çoktur. Oerelı: ıı,..st ve serelı: aa- bir hata ıdl. Ba filo, lı:endiıl hiç bir dir Ba bötıede hareket yapan Britu- ·şı· Cepheden alınan bir tel Almanyanm ıil8hlanması işinde 
... _ _ 'Ave eOburd n- Qr1 malı:aatlar tahtında, Japonlar ma- tara!tan talı:vin •e :vardım lmklama ,.. lı:uvvetlerl Tarrovadi've lı:adar ıce1- m~ ır. " Almanlann in tl - Almanyada büyük hatalar yapıl_ 
-.&UJDaaa m ur. ~· ebelerdelı:I hakiki ııa,iatlannı slıı- malik olmadan llatfln Japon donanma· mit olaatar serelı:tir. Japonlar, trro- gr a gore a ı mu l - lemek kiiltabh-
Pasifikteki ilini biran ek mecbarintinde olduktarmdan smnı brııamda eııilnıi1e lcleta ı&ı wadl deltaamnı cemıp kısmım itıal e- kaveınetlne rai1!1en ileri hareke · mıt o .~~~....ı9? 
l'lp Sovyetlere cfi?~ c Ms ımdıarebeihu•• onJann 01_ ıare sare mahkGm bırakılm11 ol4q ~ diyorlar. Çinliler ıae bizim Jmvvetlerl- tine devam ediliyor. Sovyet kıta ğını go .uu.ı.g~· 
dadır. 5ovye.t t.1ıd ba teri semi mlkdanm dolra ota• fer Cava •• Umanları Japoııt.r t&P • S Sa: t: sa: t 'l:lfr Sonu sa: 2• so: c 'l:tlr Somı Saı 2; Si: 5 
~ d;itu; Su SQ:~~ imek buda fGln imklmız4ır. Dl" Sonu; Sa: t ; S0: l "l2fr ona • • • 

Başvekaletin 
Bir Tebliği 

iki Mebusun :r •ırH 
Maıunlye Herlnl11 

Kalcllralma11 Is tendi 
Ankara, UI (TAN) - Denlıl 

Mebusa Beheet Uz De Van Me
lıuau İbrahim Arvas'ın teenı ma
ııunfyetlertnln Jr:aldmlman bak-
kındakf Basve1ı:A1et tezkeresi muh 
tellt encOmene havale edllmfttfr 

Ayrtca Meclta rtya!letfne, Refi)' 
tnce tarafmdan verilen bir tak 
rfrle. mesunfyett kaldırılan bh 

rnebumn umum! heyet taran • · ı 
lmmadan tevkif edilip ec!ilemf7e-
eelf halı:kmda Meclis umumi be
Yettntn tefıdrl lstentlınektedfr. 
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.rft lthalô.t Eşyasının Bir 
i~iiiCitiII Elden 
Hitlerin Nutku ç k 

idaresinden 
M ahzurlaT Yazan: M. AN~ l an M· .Fiiller, kahramaı:dar gihıii mli-

ııasehetiyle BerHnde bir ~ 
ıı!lyJemiştir,, Alman ordula.n baş lm
nıandanımn bu nutkunda yeni olarak 
!ki şey göze çarpıyor: 1) M. Bitler, 
ilkbahar taarmzmıdan bahsetmiyerek 
Bolşeıvik oniularrmn önümüzdeki ;nz 
aylarında kat'i olarak imha edileceği
ı:ı:i söylemiştir. 

2) Riom mahkemesfnbı Fransanm 
Almanyaya tecavüz ettiğini meydana 
çıkaracağı yerde Fransız hükilmct a
damlarmnı harbe hazırlanmak huttu
sundaki ihmallerini ve mesuliyetlerinl 
araştırmasından dolayı hayret ve e
ııeflerini ifade etmiştir. 
Hatırlardadır ki M. Hitler, 24 Şu

batta, ınühim hareketlerin kendisinin 
cephede bulunmasını icap ettirdiğini 
sôyl.iyerek eski parti nrkadaşlanum 
içtimaına gitmemişti. M Hitlerin itd 
giın evvel cepheden ayrılarak Berlinc 
gidebilmesi, şarkta vaz.iyetin AL'DaJl,.. 
Jann lehine dönmüş olduğu kanaatim 
vermektedir. Halbuki Sovyet tebliğ
lerine ve diğer haberlere göre kızıl
ordu ağır fakat sistemli olarak .ilerle
mekte devam etmekte, Viyazma ve 
RJev etrafındaki çember daralmakta, 
16 ına Alman ordusunun vaziyeti 
gittikçe güçleşmekte ve Harkofun Sov
Yetler tarafından geri alınmak üxere 
olduğu haber verilmektedir. M. Hitler 
nutkunda ilkbahar taarruzundan bah
setmediğine göre bu taarruzun genyc 
bırakıldığına hükmetmek icap ediycr. 

Kızılordnnun, önümüzdeki yaz •..m
ha edilip edilemlyc:ceğini şüphesiz 
hadiseler gösterecektir. Ancak şu var 
ki, Nazi zimamdarları dokuz aydan
beri devam eden Sovyet - Alman har
bi esnasında bir c;ok defalar kıulor
dunun imha edildiğihi ilan etmişler
di. Berlin radyosu 1941 Ağustosu"lda 
Alman ordusunun M~kovaya girmek 
üzere bulunduğunu bitd:rmlşti. jzzat 
M. Hitler 1941 senesinde Almanyamn 
en muazzam bir zaferi kazanacagınr 
ve 1942 kışını harp içinde gec;inniye
ceğini söylemişti. Fakat bu tahminler 
doğra c;ıkmach, vaadler yerine getirl
lemedj. ir çok defalar imha edilıii.;i 
ilan edilen kızılordu teşebbüsü f'lioe 
alarak mukabil taarruza gec;ti. 

Nutkunda, dcmokrasılerin 193S tcn
beri Almanyaya tecavüze karar ver
diklerim söyliyen M Hitler, R!om 
muhakemesinin ~stenilen istikamette 
cereyan etmc:mesinden dolayı haYTe
tini bildirmekle Almanyanın bir mü
dafaa harbi yaptığına işaret ediyor_ 
Fakat iki büçük senedenberi devam e
den harp esnasmda müttefiklc:rin uğ
radıldan mağHibiyetler, ve Riom mu
hakemesi, onların hiç hazırlanm1mrş 
olmalarına mukabil Almanların dişine 
kadar ısilahlanmış olduklarını meydana 
c;ıkarmıştrr. 

Amerikan gazetelf'ri bu nutuk ı._ak .. 
kmda §U mütalealarda bulunmaktadır
lar: 

"Hlflerfn ilkbahar taarruzunun ya
za brrakıldığım söylediği bu nutku 
hedbinane ve tedafüi mahiyett~dir. 
Hitler, endişe içindeki vatandaşhrma 
Alman ordularının muvaffakıyetsiz
Jiklerini izah etmek için cepheden 
erline kadar gelmiştir. Hitlerin bu i
zahatI tezatlarla doludur. Alman mu -
vaffakıyetsizliğinin sebebinin kış de
mi, kıztlordu olduğunu bizzat ffiiler 
•:ocıdik etmiştir.,. 

r •••• ' İ Bu karann.manifaturaya müteallik kısmında yünlü ve fantezi pamuklu eşya bu ka- j 
i rardan hanç tutulmalı, fakat kaba mal denilen patiska pazen Amerikan bezi asUır ı • ' A.., ' 'I 
İ elimi ve emsali gibi standart malların bir elden te-VZü cihetine gidilmelidir. i 
\.. • • • • .. ..... J 

ithalat eşyasının bır elden :dare r y 
edilmesi. bütün ithalat mallan- azan : ~ 

nm devlet eliyle: taksim ve tevzi o- 1" SAiD KESLER 
lunması kararlaştınldı . Bu arada da 
ithalatın Istanbula yuz·· de yedi bu- 1 -----------------· çuğu tahsis edileceği söylenildi. 

Bu tahsis ve bu karar doğru mu
dur, mahzurları var ırudır, yüzde ye
di buçuk nisbetinde bir tahsis ls
tanbulun ihtiyaçlarını karşılar mı? 

Bu suallerin cevaplarını almalı: için 
alakalı tacirleri ziyaret ettiın. Ko
nuşmalarını esnasında yalnız bu su
allerimin ce-vaplannı almakla kal
madım, manifaturacıların devletin 
kararına itiraz etmekte olduklarına 
ve kararı tadil ettirmek için .ığraır
tıklarma, bu işe birlik reisi Salahat
tini memur ettiklerine de muttali ol
dum. 

Kararın Mahzurlu Tarafları 

Konuştuğum mahfillerde ithaHitm 
bir elden idaresi karanum 

mahzurlu olduğu söyleniyor ve de
niliyor ki: 

- Bir tüccar sermayesini kapa
yarak, bankası ile, komisyonu ile, 
fabrikası ile uğraşarak, muhabereler 
ederek, nümuneler alıp göndererek 
bir mal sipariş ediyor, büyük çapta 
bir riske giriyor ve Avrupadan malı 
getirtiyor. Fakat bıı mal gelir gel
mez buna devlet el koyııyor, tü..:ca
nn uğraşıp didinmesi yanında kalı
yor. Ba vaziyette hangi tüccar mal 
sipariş eder. Karar tatbik edilir e
dilmez, tacirler ilk iş olarak sipanır 
]erini keseceklerdir. Siparişi, ya~ 
ithatab devlet yapsa bile devletin 
bütün çeşitleri sipariş etmesi, bü
tün çeşitler üzer.inde ayrı ayrı uğ

raşması muhaldir. Mutlaka bir iki 
çeşit eksik kalacaktır. Bu. mahzur
lardan biridir. 

terinden bir kısmı ile Trakya tadr
lerinin hepsinin İstanbul ithalatçxlan 
ile iş yapmakta olmasıdır. 

İstanbulda harcanış, İstanbul hal
kı tarafından istihlak ediliş değiıdir. 

İstihlake gelince, bu yüzde altmı
şın en azdan yüzde kırkı İstanbuld.ı 
istihlak edilir ki, bu rakam yiizde 
yedi bnçu k nisbetindeki tahsisin ki
fayetsizliğini gösterir 

Manifaturada fanta~ denilen ince 
mallara gelince, bunlar da jorjet 
koton, vuval emprime, lenet bac;m:..
sı, poplin, tobralko vesair fanta..:l
lerdir. Bn mallar manifatura ithala
tının yüzde yirmisini teşkil ed'!r ve 
bu yüzde yirminin en azdan yüzde 
sekseni l stanbulda istihlak ed0.l:r. 
Yüzde yirmisi de Istanbul tacirlc-ri 
tarafından İzmir, Adana ve An'<a
radaki Anadolu , Edirne, Tekirdağda 
ki Trakya tacirlerine satılır, Çi.inkü 
Anadolu ithal3.tçılan bu mallan it
hal etmezler. 

Su hale, yani kaba mal dennen pa
tiska, Amerikan bezi, pazen vesaire
nin yüzde yirmi beşi, fantazi malla
rın da yüzde sekseni İstanbulda İs
tanbul balkı tarafından istihlak e.. 
dildiğine göre, bütün Türkiyeye niıı
betle umumi ithalatın yüzde kırkı 
İstanbul balkı tarafından istihla1ı: e
diliyor demektir. !stanbula bu yüzde 
kırk yerine yüzde yedi buçuk tah
sis edilince hiç şüphe götürmez ki 
İstanbul halkı c;ıplak kalır. 

Devlet, İstanbula umumi lthaUitın 
yiizde kırkım tahsis etse bile İstan
buldaki tüccar, artık Anadoluy;:ı bir 
arşm bile mal satamaz. Çünkü elin
deki mal ancak İstanbulun ihtiya.c.ım 
karşılar. 

Karardaki İsabetsizlik 

Kaldı ki kararda bundan başlta 
de bir isabetsizlik vardır: 

Bilfarz Beyoğlunda bir manifatu
ra mağazasının ithal ettiği mal mün
hasıran o manifatura mağazasının 

Her halde bu tecrübeden ders almak 
lizımdır 

Yünlü lthalat 

y ünlü ithalatı, pamuklu ithalat-
tan ayırmak lazımdır. Bir kere 

Avrupadan en iyi kalite ve en ağır 
mallar getirtilir. Çünkü gümrük pa
halıdır. Yünlü ithalit münhasıran 
Ankara, İstanbul ve İzmir şehirle
rinde istihlak edilir. Başka şehirler
de hiç sarfolunmaz Bu malları is
tihlak edenler de münhasıran ?en
gin tabakadır. Orta smıf halk metre
sine 2C>-25 lira verip de Avrupada 
dokunup gelmiş yünlü kumaş almaz. 
Avrupadan getirilen en adi yünlünün 
de 20 - 25 liradan aşağı satıl.tbil
mesine imkan tasavvur edilmez Şu 
hale, devletin yünlü işi ile uğraşma
sına da lüzum ve man:ı kalmaz. Dev
let, zengin tabakanın değil, orta sr
nrfm, i.şçi ve memur 21:iimres1nin, ge
liri az tabakanın ihtiyaçları ile meıı
gul olmahdır. 

lşin Ilülasası 

s u mütalealardan sonra h:i hüla-
sa edecek olursak. ith:ılitı bir 

elden idare etmek kararının manifa
tııraya müteallik kısmında yünlü ve 
fantazi pamuklu eşya bu karardan 
hariç tutulması icap ettiği neticesine 
varırız. Kaba mal denilen patiska. 
pazen. Amerikan bezi, al basma, kara 
mandol, astar, dimi gibi stanrlart 
malların bir elden tevzizl düşüniil
meli ve bu tevziat şehir ve kasaba
lann ııimdiye kadar olan sarfiyatı 
göz önüne alınarak tecrübe olnn-. 
malıdır. TeşkiHitı, paralı smıfın gi
yeceği ile uğraştırmamak için de 
münhasıran standart rnallııT getir
ten umumi ithalatçının ithalatı bu 
karara tabi tutulmalı. hususi n.al 
getirten ve getirttiği mallar münha
sıran kendi müşten1eri taraftndan 
harcanan pC'rakendeci ihalatçrlan, 
-ithalatlarını, fi:vatlarmı, sarfiyatla
rmı kontrol altında bulundurmak 
şartivle- bu karardan hariç bırak-
malıdır. '1 

Ancak bu takdirdedir lrl, tasavvur 
edilen şekil faydalı olabilir. 

İkinci bir mahzar da ıudur: Bir tfic 
carm sipariş ettiği mal ancak k~n
di mfüıterilerlnin harcıyabil"ceği 
maldır. O malt b:r başka tüccar alıp 
satamaz. Çünkü müşterı'leri o malı 

kullanmak ihtiyacından varestedir
ler. İthalat bir elden idare edilirıce 
her mal her tüccara veya her esna
fa müsavi mikdarda veya o tüccar 
veya esnafın bulunduğu şehlr ve ka
sabanın kesafeti göz önünde bulun
durularak dağıtılacaktlT. Bu takrlir
de de mal çok harcanan şeh:r ve 
kasabaya az gelecek, hiç harcanmı
yan şehir ve kasabada da sattlmadan 
kalacaktır. 

çeşididir ve o malı bir baııka mıı- ..-----,----------
ğazanın, hatta İstanbul cihetindeki ı 
en büyük manifatu ra mağazao;ının 
müşterisi almaz. İstanbul cihetindeki 
manifatura mağazasının ithal ettiği 
mal da Beyoğlundaki mağazada müş-

Tahsisin Kifayetsizliği 

Şu mahzuru daha iyi izah ede
bilmek iç.İn manifatura ~ya

sını ele alalım: 

'trisiz kalır. Simdi bütün mallar 
levlet tarafından tevzi edilince Be
yoğlundaki mağazanın malı İstanbııl
daki, hatta Erzurumdaki mağa'!:aya, 
Istanbuldaki v e Erzurumdaki mağa
ı:anm çeşidi de Beyoğlund3ki ma
ğazaya verilecek, bu takdirde dıe her 
üç mal da müşteri bulamamak yü
zünden ya raflarda kalacak, yahut 
elden ele geçerek ortaya bir kıymet, 
yani fiyat farkı çıkacaktır. 

LOKMAN"', .. -ö-··11m 

Yaramaz Çocukların 
Kulağl 

Yaramaz çocuklann kulağı, bir k• 
re, çocuk arkadaşlariyle oynarken· 
kavga ederken tehlikeyle karşıl lŞir. 
Bu birinci tehlikeye karşı akla .ı;ele
bilecek çare de -maalesef- yoktur . .• 
Fakat, yaramaz çocukların kulaiı, 'ln
nesinin ve babasının el!nden de teh
likeyle karşılaşır: Çocuk çok yaıa-

UZAK SARKTA 
1 

r············ .............. 

1 Adı Geçen 
\. ............ Yer (er-~ 
Birmanya - Sumatra - Cava - Malaya -Tahiland 
Fransız Hindicmisi - Borneo adaları. - Filipin adaları -
Salep adaları - Timor adalan - Yeni GJıne - Avustra/.ya 

B tRMANYA - 1852 ve 1885 tel fusu vardrr. Yalnız 42 bin Avrupalı 
Hindistana ilhak edilmiş bir vardrr. Pirinç istihsalinde dünyada 

İngiliz müstemlekesidir 15 milyon ikinciliği kazanır Birinci sınıf komür 
nüfusu vardır. En büyük Umanı olıı.n madenleri ile m~hurdur. 
ve şimdi Japonlar taralından işgal e
dilen Rangoon şehrinin nüfusu 400 bin 
kişidir. $ehirleri, kanallar ve güzel 
mabetlerle süslüdür. Dahilde vahşi or
manlar vardır. Ticaretinin üçte ik:si
ni İngiltere ile yapardı. 934 te İngil
tere buraya Hindistandan ayn bir 
statü vermişti_ Dünyanın en çok pi
rinç istihsal eden yeri burasıdır 

5 uMATRA - Fransanın dörtte 
üç genişliğinde bir yerdir. 8 

mOyon nüfusu vardır. Halkın çoğu 
Cavalr ve Çintidir. Maden zenginlik
leri sonsuzdur. Fakat Malarya h:ıısta
lığı çoktur. Dünyanın kauçuk istihsa
linin % 30 u bu adadan c;ıkar. Palem
bang'ta zengin petrol kuyıılan var
dır. Onnanları geçilmez bir haldedir. 
Adanm bir tarafından bir tarafına an
cak nehirlerle gidilir. 

C AVA - Felemenk şark Hindi&-
tanınm prrlantasıdır. Fransanın 

dörtte bir büyüklüğündedir. 41 mil
yon nüfusu vardır. Dünyada sarfedi
len kininin onda sekizi btıradan çılcar. 
K\ibadan sonra en çok şeker isti!Jsal 
eden yer burasıdır. Brezilyadan son
ra en c;ok kahve çıkan memlek~t de 
Cavadır. Dünya kauçuk istihs;ılinin 
% 12 si Cavadan çıkar. 

M ALAYA YARIMADASI - Fran 
sanın üçte bir büyüklüğünde

dir. 4,000,000 nüfusu vardır. Dünya 
kauçuk istihsalinin % 38 i buradan çı
kar. Dünyada en çok kalay çıkaran 

memleket de burasıdır_ 

TAHİLAND (SİYAM) - Fransa 
büyüklüğündediT. ıs miı:ron 

nüfusu vardır Müthiş pirinç yetisti
rir ve ticaretinin dörtte üçünü İn
gilizlerle yapar . 

FRANSIZ H1NDtçt:Ntst - Fran
sadan büyüktür. 23 mılyon nü-

B ORNEO ADAL AR! - Fransa-
mn bir buc;uk misli büvüklül(Un

dedir. Cenupta yedide beşi Holanealı
larm, geri kalan kısmı İngi1izlerindlr. 
Bu büyük adada ancak 2 milyon nü
fus vardır. Şimendifer yoktur. Or
manları sık ve geçilme:r:. Petrolleri ve 
kauçuğu meşhnrdur. Bcmeoda c;ıJ.:an 

petrol tasfiye edilmeden kullanılabilir. 

FİLİPİN ADALARI - Volkanik 
7000 adadan müteşekkildir Hl

li ikide bir yer sarsmtısmdan müte
essir olur. 25 senede nüfusu 7 milyon
dan 17 milyona çıkmıştrr, Baş şehr-'. 
Manitada 650 bin kişi vardır. Şeker, 
kenevir, tütün istihsali dünya istihsa
linin üçte birini bulmuştur. AJıaı;si
nin bir krsmı müslümandır _ 

S A 'LEP ADALARI - Fraruıanrn 

üçte bir büyük!Hi'ündedir ve 
4.200,000 nüfusu -nrdır. Merkezde bii
yük nikel madenleri mevcuttur 

ytMOR ADALARI - Adanın gar-
bı Holandarun şarkı Portelcixi"

dir. Bilhassa petrolü il~ meshu!'dur. 
Japonlar adanın iki kısmına da tc;ker 
çıkarmışlardır . 

Y ENt GİNE - Avustralyadan 
sonra Pasifiğin en büyük ada

sıdır. Fransanm bir buçuk misli bü
yüklüğündedir. Garp kısmı Holandaya 
aittir. Cenubu şarkisini Avustr.ıılvanrn 

idare5i altındadır, şimali s:ırkisi de 
Inıtili:r: mandasma t:ıhidir Niifnsunun 
y::ılnız 12 hini Avrupalı, 1,100,000 yer
lid.ir. 

A VUSTRALYA - Avrupaı'tan 
büvüktür. N üfusu 6,800.000 nlr, 

bunun yalnız 100 bini yerlidir. Aı:b
nın şimalinde Danin limanı meıılıur
dur. Asıl meskfut olan kısmı cenuba 
dur. 

, ' ı Yarın Akşam M E L E K Sinemasında ı 
En yeni dansların.. En sevimli cıazların.. En güzel musikinin .. 
En güzel dansözlerin .. En eğlendirici mevzuu .. En tabii renklerin 
gözleri kamaştırdığı._ Ruhu okşadığı... Şaheserler şahesere. 

ARJANTiNA 
Baş Rollerde: 

BETIY GRABBLE 
CARMEN 

DON AMECHE 
MIYRANDA 

D.İKKAT: Yann gece İ!İn loca ve nwnaralı koltuk kalmamış
tır. Müteakip geceler irin şimdiden bilet verilir. 

Yarın Son Matineye Kadar 
Bene!\ 1İn Nutku: ..:. 

ıs Mart 1939 da Alman orduso 
l?rağı işgal etmiş ve üç a!l?r esaret ha
Yatı yaşadıktan sonra 1919 da istiklal
lerine kavuşan Çekler tekrar esaret 

Manifatura kaba mal ve fanta:r:i o
larak iki kısma ayrılır. Kaba mal 
dediğimiz çeşitler astar , pazen, A
merikan bezi, patiska, al basma, ka
ra mandol, dimi vesaire gibi çeşit
lerdir. Bu cins mallarımız da ma
nifatura ithalatının yüzde seksC'l'ÜrJ 
teşkil eder. Bunun da yüzde altır.ış1 
İstanbul tacirleri, yüzde kırkı tzm;r 
ve Mersin tacirleri tarafından ithal 
edilir. 

Manifatura işinin er. iyi tecrübesi 
S ümerbank Yerli Mallar Pazarların
da yapılmıştır. Sümerbank'm İstan
btıla tahsis ettiği mikdar kUi gel
memiş, Anadoluya gönderdiği İstan
bul harcı mallar da muhtelif e1ler
den geçerek İstanbul pazarlanna 
gelmiş ve asrl fiyatının bir kaç mis
li kıymetle İstanbulda satılmrşar. 

çocuğa ~ atarlar. Bunlarm ilcisi 
mazhk edince kulağını çekerler, yahut A ş K 
de çocuğun kulağı için birer tehlike- RÜYASI 

altına girmişlerdi 

Bu yıl dönümü. münasebet.iy1e T~on
dradan rndyo ile Çek milletine Jıitap 
eden Çekoslovakya relskümhurn Be
Iıes: Nazı1erin muhakkak mağlup ola
caklannı, kurtuluş güniinün yakl:ı<;tı

ihm müjdelemiş ve Sovyet Rusy:ıda l 
hazırlanmakta olan b:r Çek ordusu~un 
harekete geçmek üzere olduğunu ha
ber vermiştir. 

Demek ki kaba matlarm yüzde alt
mışı İstanbulda harcanmaktadır. 'Ru
nun başlıca sebebi, Anadolu t acir-

~---·-Sinemacılık Aleminde Bir İnkilap Teşkil Edecek 

MODERN TEKNiGIN HARIKASI 

dir • ~ 
Cocuğnn kulağı fa:r:ta çekllince yır- ~--••••••••••••••••••••••••• .. .,.. 

tılabilir, yırtılan yerden çok kan akar, 
akan kanı durdurmak da pek güç o- • Ç . , 
tur.. Şamar şiddetlice olursa, kulağı.- 1 ılgın Bır Bakıre 
mn bir tarafına kan toplanır, kulağın 

llivi Bir 
Aşk - Heyecanlı Bir Sevgi 

kıkırdağı kınlır.. Şamarın bir zararı 

! da kulak deliğinin içindeki havıtyı s EN ı· N G ı· B ı· B ı· R KA D 1 N t~yik .e~erek. bu tazyik.in tesiriyle lw-
lagın ıçmdeki zan yırtmasıdır ..• Bu 
tehlikelere karl$ı çareler, tabu pek _~a- (Fransızca Sözlü} 

1 
sittir: Çocuk yarama.ı olsa da kulagım 
çekmemeli, çocuğa tokat a~ı... B R 1 G 1 T T E H o R N E y 
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TAKViMDEN 
BiR YAPAAK 

Bir Yoksulluk 
Yazan: ULUNAY 

- N e okuyorsunuz efendim? 
Genç kadın elindeki kitab1 

uzattı. Başlığına baktım: Gustavc 
Flaubert'ln "Madam Bovary"si. (Met
ninin Fransızca olması daha ziyade 
hoşuma gitti. Çünkü bu eserin henüz 
bizde Türkçeye nakledildiğine kail 
deiillm.) 

- Nasıl? F'laubert*i mi okuyorsu-
mı.:r:? 

- Evet. Niçin şaştınız? 
- Çünkü yaş itibariyle mensnp ol-

duğunuz nesil bu eserleri turfanda 
değil, turfa gibi telakki ediyor da on
dan .•• 

Bu sefCl' de şaşmak nöbeti ona gel-
di. Çünkü muhatabımın bu eski eser
lere rağbeti güzel ve esaslı eser oku
malı: iştihasmdan doğan bir ibb}aç 
ile yapılıyordu. 

Güzel şeylerin bir devre, yahnt hir 
nesle mal edilmesini hiç bir z3man 
anlamamışımdır. Eğer bir nesil Flau
bert'i anlamıyorsa kusur her halde o 
büyük edibin eserlerinde değildir, o
nu anlamıyanlardadır. Bu ilim boşlu
tu büyük harpten sonra Avrupay.;ı a
rzz olan inhitat ve inkiraz devresinde 
daha belirtici bir surette kendini gös
terdi. 

Burada kısrrhğı:ndan sızl.andığınuz 
edebiyat mesela Fransada çok mu fe
yizli idi? Harpten evvelki üstatlaı ile 
harpten sonrakiler arasında bir mu
kayese yapmıya bile kalemim varmı
yor. Hele romantiklerden sonra lı":sta 
Flaubert olduğu halde sanat vadis ndc 
kükreyen o büyük sirnalann yerleri 
hali bom boş kalmıştı:r. 

Bugün bir çocuk edebiyatı bile 
mevcut değil_ Avrupa çocukları da lıl
zimkiler gibi eser namına geniş ;ı:ı?
kalı kovboyların ellerinde tabanca i
le at koşturmalarına air hikayeleıden 
başka bir şey okudukları yok. 

1914 _ 18 harbi. nisbetsiz surette 
birbirinden aykırı olan b:ı iki durumu 
pek belirtici surette ayıran hududu 
teşkil eder. Harpten sonra Avrupa 
ülkelerinde tek tük bazı şahsiyetler 
ıoründü, fakat bu "irfan kaynağı,, gibi 
tanınan memleketler için devede ku
lak kabilindendir. Hel'! Fransada bir 
edebiyatın henüz mevcut olduğuna i
nandıran şahsiyetler yine eski doğur
gan devirden intikal eden Migel Ja
magols, Pierre Wolf, A. Birabeau gi
bi adamlardı. 

Yeni nesilden mesela bir M'.!u
passant yetişemiyor Kitapçı dükl!:an
lannın camekinlarını, ölüp gitme
lerine rağmen hala Zolanın, Daudet'
nin, Mirbeau'nun eserleri dolduruyor. 
Bu ebedi edebiyat abidelerini, tabiler 
her gün biraz daha nefis baskılarla 
halka ısunuyorlar. Tiyatrolar da öy
le. Fransız sahnelerinde alkışlanan 
müellifler, "Harpten evevlkiler,. diye 
ayrılan sınıftır. Yıne herkes "Rober 
de Flers., i, Bernştein'i, Hanri Ba
taille'ı istiyor. Onlan çıktıkları .,oh. 
ret ve muvaffakıyet kaidesinden indi
recek kimse çıkamadı. Avrupanm 
harpten sonraki edebiyatım, biraz an
lıyabilmek için bir çok münevver 
dostlarım -ben de dahil olduğum hal
de- yenileri hayli inceledik; bu telıf
ler bizi doyurmadı. Onlarda m:sela 
Flaubert'in sağlam görüslerini, su gibi 
ıüzel Lisanını; Zola'run okurken in
sanı coşturan realist tahlillerini, Matt
passant'ın alev gibi yanan ve yakan 
kuvvetini göremedik. Bu noksaru Hı
tün münevverler de anladıkları içi:ı 
fikir gıdasına ihtiyaçları olunca eser 
denilmek hakkına malik olan "Madam 
Bovary" gibi kitaplar okÜyorlar. Ye
niler bunların yanında "çerez,, bil" o. 
lamıyorl 

VEFAT 
Zevç, Peder ve Kayın Pederlınh: 

Konstanti:n Anastassiadis 
vefat ettiğini haber vermekle moteel
liıniz. Cenaze merasimi bugün saat 14 
de Şi~li Ortodoks kilise mezarlığmda 
yapılacaktır. İşbu ilfınm davetiye ma
kamına telıi.kki olunmasını ve son tc~
yi vazifesinde bulunmak istiyenlerin 
kilisede haztr bulunmalarını rica e
deriz. 

Dul Bayan Aleuandre Anassia
dis, Bay ve Bayan Jura Anastassia
dis ve ~ukları:, 

Bay ve Bayan Tiınchenco ve çocuk
ları, Bayan Zina Anastassiadis, Bayı 
ve Bayan F. Kent ve akrabaları. 

Londra radyosu da: Almanların 500 
den fazla Çek vatandaşrrn idam ettik
lerini, içlertnde pek çok üniversite ta- ı 
lebesi bulunan yüz binlerce Çeke kon
santruyon kamplarında işkence hayatı! 
Yaşattıklarım söyledikten sonra. Çelc
lerin silahlan olmadığı için çete har
bi yapamadıklarmı, fakat sistemli bir 
surette sabotaj hareketlerinde bulun
duklarını ve bn yüzdın Almanlar i
~in harp levaZtm1 yapan fabrikalarda 1 
ısunsalatnı % 40 azaldığını bildir

GÖRÜNMEYEN 
KADIN 

Zaten kulak çekmekle, tokat atmakla 1 
~:~~~~=~~::~.~ını, oimdiye J o A c H 1 M G o T T s c H A L K 1 

1 Yaramaz olmıyan çocuklarm kulağı ' - ~ 

•K A DI KÖY •~ 

OPERA 

rnistir. 

Beyoğlu 3 OncU Sulh Hukuk HA
kimliğinden: 942/327 - Vasn Levrent 
oğlu vekili avukat Anastas Evyenldis 
tarafından Balıklı hastanesi ve Hasan 
Tahsin vesaire aleyhine açılan izalei 
§iiyu davpsrnm muhakemesinde: 

Dava edilc:nlcı:rlen Osman Bey Şa
fak Sok. Aydın apartımanmda 11 No. 
Ju dairesinde mukim Amelya ve 0-
raruyaya illlnen yapılan tebligatlara 
:rağmen mahkemeye gelmediklerinden 
Calatad:ı Kemankeş Kara Mustafa 
f>aşa mahallesinin Yüksekkaldrrtm 
taddcsfnde 112, 114 ve 102, 104 No. 
ht geyrl rnenku'lün şüyuun izalesine 
913/942 tarlh!nde karar verilmiş ol
dttğandan tarihi nandan itibaren 8 
giin zarfında temylz edebilecekleri, 
aksi takdirde hükmün katileşeceği, 
hüküm hüldsası makamına kaim ol
'lıak üzere nan olunur. •••••••••••••••••••••••• 

ŞEHffi flYA'l'ROSU 
hA• ElS?ı!INDAı Bu akpm 2.so eh 

P A it A ........................ 

Esrar, İhtiras, Heyecan ve Dehşet Filmi 

Bu Akşam S Ü M E R Sinemasmda 
Başlıyor. Görünmemezlik Sım Arasımda Gizlenmiş, 

Kalpleri Titreten ve İhtirasları Uyandıran 
Kadının Macerası 

, ................................. 1 , Bu Perşembe Akşamı • ' 

SARAY sinemasında 
Dünyanın en meşhur tenoru zamanımızın "CARUSO'au 

BENJAMINO .G 1GL1 
D~nliyenleri mest eden tatlı l7e muhrik sesi ile 

en son çevirdiği 

SEVDiGiM KADIN 

için başka bir tehlike vardır: Çocuk-

1 
lanna kar!}I sevgileri fazlaca ~iddetli 
olan anneler, babalar bazan çocuk!a
rııu öperlerken dudakları çocuğun ıcu-
lak deliğine rastlar. Çocuk oradan 
öpülürken, kulak deliğinin içindeki 
hava dışarıya çekilir, bundan kulıl.ğın 
zarı yırtılmazsa da çocuk kulağımn 
içinde duyduğu gürültüden sersem o
lur.. Çocuğu kulağının üzerinden öp
mek, çocuğa şamar atmak yahut kıı
lağım çekmek gibi tehlikelidir .•• 

Yaramaz çocuğun kulak deliğini t e
mizlemek de epeyce güç bir ~tir-. 
Kulak deliğinin içinde basıl olan ya. 
pTşık madde, kulağa giren tozları 
-hazan da böcekleri- tuttuğu için fay
dalıdır. Fakat çok birikirae, çok ka
lırsa kurur, kulaiı tahrı~ eder, ka,uı
dırır, hazan da kulağır. tıunmasın& 
sebep olur. Onun iGin kulak delı~ini 
hiG olrı:ıaz:sa haftada b ir defa temizle
mek llzımdır ••. Bu temızlik için en 
iyi a sul, ince bir tahta parçaşını çe
tele gibi teltikler yapıp ona pamuk 
sararak onunla kulağın içini temide
mektir. Pamuk par~sı kulafa sokul
madan kolonya suyıı ile ıslatılır.-

IAşk, musiki ve mizall8en harikasuıda şarkı söyllyecektir 

~----·--·----------------' 

Kulak kiri kurumuş ve içeriye '7l· 
pışmış olursa bir kaç gece üst üste 
kulağın deliğine üç, dört damla gli
serin yahut vueltn yağı akıtılırı lion
m pamukla temizlenir. 

Karar Hülc2sasıdır 
C. 42/222 - M.illl Korunma Kanununa muhalefetten Kapalıçarşrda K al.. 

pakçılarba~mda 35 No. tuhafiyecilik ticaretiyle meşgul Ha~ oilu Agop 
Mlzancıyan hakkında İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde cereyan 
eden mahkemesi neticesinde suçlunun filli sabit olduğundan, Milll Ko
runma Kanununun 32 ve 59 cu maddeleri mucibince yirmi beş lira para 
cezası ödemesine ve yedi gün müddetle dükkftnının kapatılmasına ve hü
küm katlleştiğinde ücreti ı;uçluya ait olmak üzere karar hülAsastnın Tan 
gazetesinde ne~redllmeslne 25/8/ 941 tarihinde karar verildi. (3480) 

T. C. 
P. T. T. 

Münakalat Vekciieti 
Bursa Müdürlüğünden 

Bursa şehri telefon rehberi yeniden tabedlleceğinden reklAm vennek 
lsteyenlmin Bursada Koza hanında 275 No: da Nac:l As&on Kurtula ı:nQ-
racaatları. (3273) 
Telgraf: Nacl Bursa 
Telefon: 391 

Karar Hülc2sasıdar 
C. 42/560 - Milll Koruma Kanununa muhalefetten Unkapanmd a 

Keıoestecller caddesinde 283 numarada bakkallık ticaretiyle meşgul Hüse
yin oğlu Ali Ekber hakkmda İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun tiili sabit olduğundan, Mil
li Koruma Kanununun 31 ve 59 cu maddeleri mucibince yirmi beş 'lira 
para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle de dilkkAnınm kapatılma
sına ve hüküm katllestiğinde ücreti suçluya ait olmak üzere karar hü1A
şası.n%n Tan &azeteiiincle ne~redilmesine 24.12.941 tarihinde karar verildi. 

(3468) . 

Sinemasında 

Konservatuvar Orkestrası 
tarafından 

BEETHOVEN • GECESi 
19.3.942 Perşembe akşamı 

Biletler Opera sineması gişe. 
sinde satılmaktadır. Numa -
ralı koltuklaruuzı evvelden 
temin ediniz. Telefon: 60821 - , , _, 
ARABACININ KIZI filminin 

Unutulmaz yıldızı 

HILDE KRAHL'in 
en son yarattığı senenin en 
büyük aşk ve sanat şahesen 

ARTiST 
IS T IRAB I 

Görülmemiş muvaifakiyetler 

ŞARK Sinemasmda 
devam ediyor. Son günlerden 

't istifade ediniz. -~ 



~ 
TAN 17 - 3 - 942 

ASKERİ 
VAZIYET 

1:tJr Baştan ı tndde 
rafmdan işıalleri lmkinsız bir vuiyc.. 
tc sokulmuı; olAydı ancak o zaman bıı 
filoyu, bu limanlarda emniyet altında 
bulundurarak ve bu limanlara istinat 
ettirerek istcnlldifi zaman ve en mü
nasip fırsatlarda Japon -Jeniz n:ıkli
yamu hırpalamak için brl vasıta ola
ralc'&ullanmalı: şekli dütünülebilirdi. 
Yoksa. bir hafta içinde Japonlann e
line rec;ccek kadar uyıf ve emnitet
ıriz bir halde tutulmuş olan bir ad.tela, 
bütün kurtuluş yollan lı::apanrncaya 
kadar kalmasına karar verilmekl~. bu 
filo bu Akıbete mahkilm cdilm.i1 idi. 
Onan kuvvet ve Jcifayet dCt"ecesi hak
kında çok dofru malQmatlan olan Ja
ponlar, ıiıphe!liz ki ke:ndilerlne pek u 
zarar gelebilecek ıartlıır altında. WC.. 
dikleri zaman ve bu iti b3$3rmıya el
Yttiıli kuvvetlerle böyle bir muhire
l>ey ririımek lmkinına sahiptiler.. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 
Kaybedllen gemiler: Ve Bütün Ağrıları Derhaf Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka 

Alman remilerine karşı Manı d.o:ni
:ı:inde yapılan muhuebe münasebetiy
le, bily{ik cemilere 1caT$I cündüz muh
rlpler tarafından yapılan torpido hü
cumlarmm muvaffak·yet tanSY pek az 
oldufuna yazmrştık. Bd muharebede 
de ıerelı: müttefiklerin ıerelc Jap.,nla
rın mütekabil giindib torpido hücum
larmdan müsbet bir netice ahnama
mııtrr. 

Japaa ~~oyetferlnhı hücumu müt
tefik kruvazörlerin top atesleriyle 
pusJı:urtiildüfü ıibi 1nılliz destroyet"
Jeri de Japon mana atC$i altında tor
pidolarını bile atamadan cözden lay
bolup batmışlardır. 

Kruvazörler arasmdalı:i ıündüz mu
harebesinde-, müttefiklerin rayiatr bü
yük dcfildi Yalnız Eıı:eter İngiliz afır 
kruvazörü 203 mim lllı: bir isabet al
dığı için (kazan dairesine) yoldarl 
c'h.işmüş ve hattı harpten çılrmı1trr. 
Japon destroyerleri, ba ıürati ;fü3-
müş sakat gerniyi bile cündüz batıra
mamıs]ardır. 

Geceki temasta iki Rotanda lmıva
zörünün, ıu altında blrer infil11ıc n.-tl
cesi battıkları bildiriliyor. Bunun için 
iki ihtmal duşünülebnir. Müttefik fi
lo ıle teması muhafaza eden Japon 
gemilerinden, düşman filosunun mevki 
' 'C seyir istikameti hakkında doinı o
hrak malumat alan başka Japon cemi
leri matlQp bir kac; saahyr o gün ma
: inlemişlerdlr. Muharebeye devam e
den Japon filosu kumandanı mütttfilr 
filoYU ba sahalardan biri üstüne d.>fru 
ırürmelı: üzere muharebeyi ı.-,,lı: ~ i
dare etmiştir. Fakat lı:endi fllolannın 
''e nekliye cemilcrlnin de manevra ve 
harckit yaptıktan böyle bir sabayı 
r ayinleyerek kendi ıem!lcrinJ de mah 
temel bfr tehlilı:eye ınlmmş olmalan 
1•zak bir ihtimaldir, Daha yakın bir 
ihtimal De. ıecelı:i temaııta lı:Gçülc Ja
pon torpldolarmm. lı:aranhlı:ta kt"nlf-
1 enni hiç kesfettirmcden Rotanda ı~ 
milerlne yalı:laııı> banlıın torpmedilc
lerinJ kaba !etmek lazım ıclir. 

Buncfan sonra. bir ta.raftan ilci Ho
landa kruvazörünün ziyaını. di~r ta
raftan istinat edecekleri c;a,,. liman
hrının )apon donanman tarafındın 
tutulmuş oldufuna haber a1an lı:nna
zörler, batı ve doğudan Puifile ç:bn 
dar J"Onarr zorlıyarak ceçemek kara
rmı vermişlerdir. 

Pcrth tnıiliz krımı:r8rtl fte Ratson 
Amerika knıvazörü, sllratf düşmüt s:.. 
ht İn~llz kruvazörünll l1ri destroye
rin refakatinde doğuyıı doinı ıeyr•n
de bırakarak kendileri battya yot ver
mişlerdir. Yolsuz İngniz lmrvu:ZSrünü 
yanlarma alarak kendi ıtiratlerini d: 
ona uydurup bu suretle ltaybedccdcleri 
zaman :zarfında Japonlara yakalatı!'"'a'.r 
tehl.ikuindcn Jı:orktu'ldan için biiyle 
hareket ettiklcrinl zannetmek do~ru 
olamaz. Her iki tarafın mlitek:ıbnen. 
'aponların nazarı dikkatini kendi üs
tüne ~ekerek diğer tarafın ktırtutma
srna imkan hazrrlıımak için y{iksek bir 
fedaklrhk hissi ile ba karan 't'erd;ii 
muhakkaktır Fakat, nltbeten dar bir 
sahada toplanmı, Jııro" muhareb~ ve 
lı:eşif vasrtalannm bolluğu kar~l'W'lnda 
bu fedalı:irlrk bo•a gitmiştir. Uç ce
mi de erte!!i günü üstün Japon rnv
vetleri tarafmdan ayn ayn yakalan
mııltt, muharebeye icbar edilmi~ler 
ve imha edilmişlerdir. 

Bu gemilerden kurtulabilenler var
sa, ancak Japonlar tarafından kurta
dnlıp esir ahnmrt olduklanndan. nnı
harebenin bu safhııSl haklı:mda elimiz
de bir malQmat :yoktur. Yaralı ..-e a
ıır ağır seyreden ~mer lmrvazörü
nıin karedaştrft Japon donanmastvle 
hl:tmcaya kadar naSll lı:ııhramanea 
çarpııtıfmı ve diler ilci kruvazörün 
lrat'i ilabetlerini tayin eden iimitab 
maharebenln tafailltını aonra öire:ıe
bileceflz. 

Japonya Sovyet· 
lere Taarruza 
Hazırlanıyor 

K2iJ'" J:iaş\GCJ l ıncJde 

için hazırlanmış müstakil bir Ja 
pon kuvveti vardır. Ve Japonlar 
Sihiryadaki Sovyet kuvvetlerinin 
hakkından geleceklerine kani bu
lunmaktadır. 

Jf Jf '1-

son zamanlarda cereyan e _ 
den bir takım hadiseler ve 

vakalar da bu görüşü teyit eder 
mahiyettedir. Şimdiye kadar Ja
ponya Sovyet Rusyaya karşı bi
taraflık siyasetinde devam edece 
ğini söylüyor ve bir hadise çıkar 
maktan kaçıyordu. Halbuki şimdi 
Japon gazetelerinin Sovyetlere 
karşı mütecaviz bir lisan kullan
mağa başladıklan görülüyor. Me 
seliı. Chugui Şogyo gazetesi Ja _ 
pon - Sovyet münascbetlertli 
şöyle hüliı.sa ediyor: 

.. Bir taraftan Sovyet Rusya ile Ja
ponya arasında bir bitaraflık muahe
desi vardır, Diler taraftan Sovyetler 
Japonlarm dü$manı İncıltere ve A
merika ile müttefiktir. Japon73 ea 
Sovyetlerin düşmanı Almanya n 1-
tal:ya ile blrle~miştir, Su halde, ne pa
hasına olarsa olsun, erıeç, bu lı:an,ılt 
vazjyete bir bal çaresi bulmak lazım
dır.,. 

Hoşi gazetesi daha ileri gide
rek: 

"Artık MoskoTadaki Ancto - Ame
rikan entrilrala.nna bir n!ba:yet "er
mek umanı ıelmi:ıür_ dİYor. 

Ayni zamanda Japonya Mosko 
vadaki sefirini geri çağırarak ye
rine Sato'yu gönderiyor. Bu de
ğişiklikte de bir mana aramak ıa 
zım geldığine şiiphc yoktur. 

*** Biribirini tamamhyan bu va-
kıa ve mütal8alardan çı -

kan netice şudur: 
Harp bir harptir, ve bütün 

cephelerde takip edilen hedef 
birdir. Japonya Havaya'da yaptı. 
ğı bir baskınla Amerikan donan
masına, Cava denizinde yapılan 
muharebe ile de müttefik donan 
masma tela.fisi güç darbeler m _ 
dirmiş ve bu sayade garbi Pa.ca
fikte uzun bir müddet için deniz 
ve hava üstünlüğünü temin etmiş 
bulunmaktadır. Müttefikler bunu 
anladıklan için şimdi bütün kuv 
veUerini Avrupa harbini kazan -
mağa hasretmşlerdir. Bununla 
beraber Almanya şark cephesin
de taarruza başladığı zaman Ame 
rikanın Pasifikte Japonyaya kar 
şı bir taarruza geçmesi ihtimali 
yok değildir. Bu programın ta -
hakkukuna imkan vermemek ;çin 
Sovyet Rusyanın ortadan kaldı
nlması ve Avrupa harbınin mut
tefiklcrin aleyhine bitirilmesi la 
zımdır. 

Japonya ile Almanyanm men
faati ve planı bu noktada birleş
mektedır. Onun için Japonlann 
hakikaten ilkıbahara kadar Pasi
fik işini bitirip Almanlarla bir
lilcte Sovyetlere taarruza geçme 
si ihtiıİıali çoktur. Zaten hayli 
zaman evvel, yani Japonya har
be girdikten bir müddet sonra 
yine bu sütunlarda mihvercilerin 
1942 harbi pliı.nlarını anlatırken 
ilkbahara Japon ve Alman kuv
vetlerinin müştereken Sovyetıer 
hücum edeceklerini de anlatmış.
tık sanırım. 

Bir Japon bavun halfne cinnls o
lan ba denizde, her türlil lı:ara •e de
niz istinat kuvvetlerinden mahrum ka
larak, hiç olmazsa dü,mana ciddi bir 
darbe vurup Cavanm lşcalinl ıccilı:tlr
melı: için kendisini feda eden bu tali-
siz filonun ,erefll macerası, ciddi bir böyle hatalarla :yeni uylatlara nıaru 
mukavemet göstermı:oden Japonlnra Jı:almalanna meydan 't'Crmemeleri !i-

l ki ı "k H zırndı 'Deniz cephelerinin ti batı At-
teslim olan doksan bC$ b n ş 1ı o- ıan~',:. __ doı·u Ye cenup Pa$1Iiic Jr&-
landa kara kuvvetinin hareketi iLe ne ~ 
hazin bir zıddiyet teşkil eder. Onlar dar genlşlemiş olduf1l bir nmaT>da 
almış olduktan emrin yanlq, yahut on1ann bcı lı:nnaz8rü mabııtınz na
dofru olduğunu nazan itı"bar.1 alma- rekat itin feda etmelerini mucip olan 
dan vaziyetlerinin timitıizlitbıl 1'11t :ynnlıt kararlannı harp taTihi taıkit 
bıle çarpışmışlar •e denizcilere. engin edecektir Gerek Cavanın dü~mesl ge
&alann altında mukaıider olan • beli rek bu d~iz muharebesinde müttefılr
slil-i'\nete ıan ve ıereflc lı:avuımaılar- ter~ yükledi iği khruva,zöT ~te desldtr~yl er 
di zaytatı on arm aztT ama .. a o u .. a-;;enlz harp tulhl bu kahramanları ~m ilin ettikleri taarruz pllnının tat-

·1 lı:t I btkinl aylarca teehhilre ufratmıya ıe-
uyg 11 e anaca ır. bep olacalrttr. Ecer bu cemller kendi 
y anl.ıf verilen karar: tonajlan yekQna kadar Japon harp 

Harbin Hk günlerinde Pearl Hu
bour baskınmı mucip olan bir hatadaıı 
sonra müttefiklerh zayiatlannı telif! 
etmekle gecirdıkleri bir zaman zarlm
da Japonlara yeni bir deniz darbesi 
fı rsatını vermemek için çok diklrat et
~leri ve bir taraftnn hazırlamıya ca
Jıttıkları kuvvetlerin, 'Cllier taraftan 

cemisi tahTip etmtye fırsat bufarak 
batım• olsaydılar, o zaman muhare
benin her ilci taraf lı:u"'·etlerlne olan 
teslrf milsavi olurdu. H:ılbuki bu ıe
milerln içinde bulunduktan ıerait 
böyle bir muharebenin inkitafına im
kin brrakmıyordn Bunu da mütt,.fik 
kumanda he7etinu; nazan dikkate ön
ceden. alması gerekti. 

• 

'11') , '"""' • • • • . 
,,,- Evet artıd cereyan sarfiyatı için çok para harcamalısınıiJ 
1 

- Haytr hiç de Oyle değil: aksı ne: biz paradan tasarru1 
bıle edıyoruz. çOnkO eskı ampullarımızı TU,NGSRAM l!m· 
balarıle degıştırdık. Bu lambalar ise, goneş şuaları szıbi ısık 
verıvorlar ve cereyanı cokca tasarruf edıyorlar. 

Memur Aranıyor 
Anadoluda bir fabrikada ça

lışmak üzere usuUl dert.eriye, 
anbar hesaplarına tamamile va
kıl, muhabereyi temin edebile
cek ve~ l5lerde ehliyet ve tec
rübesi bulunan bir memur alı
nacakttr. Taliplerin istedikleri 
ücreUe hat tcrcllmelerini varsa 
şımcııye ıı:adar çalıştıktan yer
lerden aldıktan evrak suretleri
ni el yazılı bir mektuplartyle İs
tanbul 80 saytlı posta kutusuna 

•ı••• yazmalan. 

~-- ANAPİYOJEN ~ 
Dr. tHSAN IAMI 1 

İstreptoltok. l.ııudllokolt, pnö· 
mokolt, koU. plyoe.lyanllderb 
yapbiı cıbaQ. nra akmb ve cilt 
ha~talılı:larm.a ~arp eolr tesiri 

' ta• .. rdn 1 
M adHya Aallye Hukuk Hlklmll

itlnden: 942/59 - Mudanyanm eski 
Tekke mahallesinden Bursalı saatçi 
Ahmet karısı Sıdtka vekili Abdullah 
Tokça tara!mdan saatçi Ahmet aley
hine açılan kayıplık davasmtn du
ruşması sonunda: Davalı saatçi Ah
medin 12 senedenberi tagayyüp ede
rek hayat ve mematmdan habeT alı
namadığı ve ölümü pek muhtemel 
göründüğü ciheUe kanunu medeninin 
32 inci maddei muclblnee kayıp hak 
kında malömab olanlarln bir sene 1-
t"tnde Mudanya ~Uye mahkemesine 
m•16matla.nnı blldinnelcrt ih'uı olu
nur. 

ZA vl - Petürge nQfas memurlu
gundan aldığım nüfusumu ve Petilr
ge askerlik şubesinden aldtiım terhis 
tezkeremi zayi ettim. yenilerini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hamsa oflu R•m•zan Yıldıır 
PetOrge 1328 doOumlu 

ZA YI - Karadeniz Ereğlfsl asker
lik şubesinden aldığmı terhis tezke-
remi zayi ettim. Yenisini atacağım
lan eski.sinin hükmO yoktur. - Seyld 

All «>Olu .Muzaffer Demir, Karadeniz 
Ereğllsl 1326 doğumlu. 

Turhal Şeker Fabrikasından: --., 
MANEVRACI ARANIYOR 

l - Yaşı 45 den yukarı olmamak, 
2 - Türk tabiiyetinde bulunmak, 
3 - Devlet demiryollannca musaddak manevracılık tas

diknamesi olmak, 
4 - Muvazza( askerlik hizmetini ifa ettiğini veya asker -

tikçe alakası bulunmadığını tevsik etmek, 
5 - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden bonservisleri bu -

lunmak. 
Yukandaki şartlan haiz taliplerin yazı ile ve bir de foto{C. 

raflarını göndererek Fabrikaya müracaat etmeleri ve istedik
leri yevmiyeyi bildirmeleri lazımdır. 

Bekar olanlara Fabrikada mecunen yatacak yer temin edi .. 

'-ı'ec.-ektir. , 

Sayın Doktor ve Eczaclların Nazarı Dikkatine 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı 

piyasaya çıkarmağa devam edemediğimiz 

FOSFOGENOL, KlN1QT1N ''Basit ve arsenikal" 
Sikatrin il, l\tazon l\leyva Tuzu, Gastrosodin Toz 

müstahzarlan yeniden ihzara başlandığını ve piyasaya lüzumu 
miktarda verileceğini -arz ve ötedenberi bu müstahzarlara kar· 

p gösterilen büvük güven ve ilgiye devamlarını rica ederiz. 
MAZON ve ROTTON ECZA DEPOSU: 

Aşir efendi Cad. No. 31 İstanbul 

Karar HülCisasıdır 

1 , 
C. 42/272 - Milli Korunma Knnununa muhalefetten Sultanhamn

mında Ha~ polo han yanında 39' numarada manifaturacılık ticaretiyle 
meşgul Recep oğlu İbrahim Havlucu hakkında İstanbul Asliye lktncı ce
la mahkemesinde cereyan eden mobkcmesf neticesinde ~lunuıı tUU sa
bit olduğundan, Milli Korunma Kanununun 31 ve 59 uncu maddcleri mu
cibince ;yirmi beş lira para cC7ııııı ödemesine ve yed lgün müddetle dOk
kfınmm kapatılmasına ve hilküm kattıeştlğlnde ücreti ii\.ıçluya .alt o1mlık 
üzere karar hül!ısasıntn Tan gazetesinde neşrt!dilınesine 27.11.941 tarihin-
de karar verildi. (3464) 
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i . İDEAL BÜRO ~ 
1 Yazan : lktısat Doktoru GAŞŞON 1 
:: Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak § 
j istiyorsanız, "lDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 1 

1 i ~ Satış yeri: TAN l.tanbuJ 

1 . Fiyah 50 .Kuruı . . . ! 
'-ııııı•ıııı•ı.ııı•ıııı•ıııı•ıtıı•ıııı•ıııı•ııtı•ıııı•ıııı• iti, 

Bir Marka Verirlerse Siddetle Reddediniz. 

!---------------, Demir ve 
Türk 

Tahta Fabrikaları 
Anonim Şirketinden ~ 

Fabrikamız imalathanesinde Çalıştırılmak Üzere 
50 Tesviyeci, 10 Tornacı, 2 Frezeci, 2 Takıml!ı ve 

Sıuu, 20Demirci,101Jlarangoz Ustası, 4 
Modelci ve 10 Dökümcüye 

ihtiyacımız V<ı.rdır. Birinci smtf işçiye saatte 45 UA 55 iklncl smıf ı,çfye 
30 ilfı 40 kuruş ücret verllecektir. Taliplerin Adapazarmdaki Fabrika-

,_ mrz Müdüriyetine derhal mfirac."latları lQzumu flAn olunur. --~ 

: Deniz Le,.aiım Satınalma Komisyonu İlanları 

• - .l'anmm uıunart mecmuu beaeıı 34,740 ura oıan (60,000) klH> 
kuru üzümün 24 Mart 942 Sah ıünü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2605) lira (50) kuruş olup şartnamesi her ıtılı 
(147) kuruş bed~l mukabilinde komlııyondan almabilir, 

3 - İsteklilerin kanunun tarlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapeh 
~klit mektuplaı1nı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımoaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukablllnde ver-. 
mel eri. (296'1) 

VAŞ SEBZE iLAN\ 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli (17630) lira olan on beş kalem

de cemıın 105,000 kilo muhtelif cins yas sebzenin 23 Mart 942 Pazartesi 
günO saat 15 de kapalı zartla eksiltmesi ynpılacakbr. 

2 - ttk teminatı 0322) liret (25) kunıs olup şartnamesi her cQn ko
mi!'ry'ondan parasız olarak elmablllT. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatr dahfllnde tanzim edecek
leri kanah teklif mektuplarfnı en ııeç belli ıtiln ve saatten bir saat evve
line kadar Ka~ımpaşada bulunan komisyon bıışkanJ.ılma makbuz muka .. 
bilinde vermeleri. (2988) • 

~ 

50 Kilo Paçavra ·ı 
100 Kilo Alçı 

1000 Adet Kopça (nOmune gı'bl) 
94 Met. Renkli boranda (nUmune gibi) 
88 " Bezli mupmba .. .. 

132 Adet Femıua 
7S " Buranda renginde makine makarası 50 No: 

5 KDo Nitrat darjan 
Yukarıda yanh sekiz kalem malzemenin 19/3/942 Perşenbe ıftnft 

saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satm almA komisyonuı.
da pazarlılU yaoılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte mezkôr lcomb-
yona müracaatları ilan olunur. (3452) 

Karar Hülasasıdıt 
c. 42/498 - Millt Korunmn Kanununa muhalefetten Beyoflu Mel:..

tep sokak 311 / 1 numarada kömürcülük ticaretiyle meşgul Mustafa ottu 
Osman hakkında t~tanbul Asliye iki.ıci ceza mahkemesinde cereyan e
den mahkemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan, Milll Korun
ma Kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibtnc:e yirmi beş lira para 
cezası ödemesine ve yedi gi.in müddetle dükkllnmın kapatılmasına ve hü
küm kntileştiğinde ücreti suçluya nit olmak üzere knrar hülfısasmın Tan 
ga:zetcslnde neşredilmesine 16,1.942 tarihinde kanır _verildi. (3478) 

.Devlet Derniryoilan vs·Limanları iş~tme idaresi ıianlar: 
MUhaınmen t>e<ıelı (7500) ura oıan 500<ı rakım Pirinç İspanyolet 

(tam) (25.3.1942) Çarşamba tünil saat (15,30) on beş bueukta Haydar
pa:şada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuli7lıe 
satın alınııcaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerln (562) lira (50) kuruşluk muvakkat temJ.. 
nat, kanunun tayin ettıii vesikalarla tekliflerini muhtevi nrflartnı Ayni 
gün saat ( 14.30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine vemıelerl 11-
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmaktadır,. 
(3158) 

- ..... . -
~ •EMLAKJ:Ş• .._ 

-~t,.· :.<t"· Galatasaray Kö:;e apartıman T t'l: 4Y010 ''t~- '!' 

Emlakçilik san'atınl tstanbulumuzda asrileştiren yegane ve ş(lmtlllQ 
müessesesidir. Bazı teşekküller, mü scsemizin kurduğu sistemi taklit 
etmektedir. Buna rağmen miless semizin ciddi mesaisi, saym miifterl
lerlnin itimadını günden g!lne arttırmaktnda. 

EMLAKIŞ bu hafta, yeni blnalar satışına başlamışttr. Bu meyanda 
' konforlu villfılar, apartrmanlar, kıymetli arsalar, kullanı:ıh 

HER SINIF AiLE ZEVKiNE UYGUN EVLER DE' VAROIR 

Karar HülCisasıd11 
C 42/506 - Milli Korunma Knnununn muhalefetten BaktrklSyOnde 

Ebuztlya caddesinde 11 numarada b:ıkkullrk ticaretiyle meşgul Mardlros 
kızı Orjın l:k>yacıoğlu hakkında İstanbul Asliye lklncl ceza mahkemesin
de cereyan eden mahkemesi netices inde suçlunun filli sabit olduğundan. 
Mflll Korunma Kanununun 31 ve 59 cu maddeleri mucıbince ylrm1 bet 
Ura para ce.zası ödemesine ve Qç gOn mfiddctle dfikkfınmm kapattlmaaı
na v.e hftkiim katlleştlğindc Ocretl suçluya ait olmak üzere karar hfilba
.amun Tan gazetesinde neşrcdllmesine 3/2/942 tarihinde: karar verildi, 

(3471') 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlan 
Birliği Riyasetinden: 

ınZamnatnemlzln 14 Oncü Maddesine tevfikan Blr:Ik Hey'eti UmumJ
,eei adiyen senelik toplantısı 31 Mart 942 Salı gOnü saat 15 de f stanbulda 
Aşir Ef" caddestnde Kısmet · Han 21 No. da yapılacağından Birliğe mu
kayyet Azanın teşrtnen rica olunur. 

RUZNAME: ı - Mtiraldp ve tdaı-e Hey'etlnin raporlarmm okunma.... 
2 - İdare Hey'etirili:ı 941 senesi muamelA.tından ibrası, 
2 - Yeni İdare ~'etinin intihabı, 
4 - 942 senesl için tıir mClraklp taylnl ve ücretlnln tesbltl. 

Sahip ~ neşdyat mOdtlrl: OalD L8tfi Oördilncil 
GueHtÇjlik •o ııepiyaı T. L. Ş. TAN matbUSJ 


