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Vali Diyor ki: 1 
Halkımızın Delilleri 
ile Beraber Yapacağı 
ihbarlara Büyük Bir 
Kıymet Vermekteyiz 

Vali Lutfi Kırdar di.irı gazete
cilere beyanatta bulunarak de • 

İa§e Müdürü 1\tiiıntaz Rek miştir ki: 

• e e e vamlı takip ve teftişlerimizi bili 
-ı "Ekmek meselesi üzerinde de-

TURKIYENIN f~:~~~~iEi~~1~~~E~ 
ekmekler derhal müsadere edil . 

~i•l1UIU:ltt~ .. 
Donetz'de 
Taarruza 

Geçtik 
~-

Timoçenko 
Harkof'a 

İferlemiye 

Ordula rı 
Doğru 

Başladı ---
Kerç'te Sovyetler 

ikinci Müdafaa 
Hattına Çekiliyor 

1 V e t e mekte, üstü bıçaklanma.ksızın ve 

aşe azıye 1 1:~d~~~~eh~!;;~e~~::kkç!::a~ Donetz"teki taarruzu idare eden 
lar hakkında da muhte1if cezalar .M.aresal Timoçenko 
tatbik edilmektedir. Belediye tef "' 

•B-ir-o-ku_y_u_cu_m_uz_ , -aş-a-ğı_y_a_n"""akl-et_ti_ğ_im_i_z _m_e_k-tu-b-un-da--T-iı-. r-ki-ye_nı_· n- b-u- tiş. ~cy~tinin ~u devam 1ı tdti$Ier ~~~kova, 14 {A.A.) - Sovyet 
bubat bakımından durumunu anlatan dikkate deier bir tablo çiziyor netıcesmde mukerrer cezalar al teblıgı: ~erç .. yarımad.~sı~da .. ~~v
ve diyor ki: "Kafi mikdarda hububat temin ettikten sonra butda.y dı:kları halde mütenebbih olmıya vetlerımız duşmanın ustunlugun
satışını serbest bırakmıık meseleyi halletmez. Fakat istihsali arttrr- 1:Ifr Devamı: Sa. 4, Sü. 1 den dolayı yeni mevzilere doğru 
mak, mahsulü köylüyü memnıın edecek bir fiyatla toplayıp adil bir ~- ---··1111ııı.. çekilmişlerdir. Alman başkuman.. 
esas dahilinde vatandaşların ihtiyacım temin etmek hususunda ah- ' ' danhğının neşrettiği ve Kerç mu-
nacak tedbirler müsbet netice verirse vaziyet süratle değişebilir . ., D • • İ hare besinin Almanlar lehinde bit 

ZEKER 1 YA S ERTE L 
U nya ft f ft : tiğin~en, Almanların çok miktar 

lY' A Z A N: M. ı da esır ve top aldıklarından hah 

E B • • • • k 1 seden tebliğ yalandır. Kuvvetle -

Memleketin ia§e vaziyeti o tarihe kadar hükfunetin aldığı n uyu 1 rimiz muntazam bir şekilde ricat 
hakkında geçen gün yaz - tedbirlerle, harbin tesirlerine 1 etmekte ve ilerliyen faşist Al • 

aığım bir yazı münasebetiyle, bu karşı korunmak mümkün olmuş. Hava F·ııosu ı, m_an kuvetlerine a_ğır zayiat ver-
nıeseıe üzerinde salahiyetle ko • tur. Fakat harp her tarafta hu • 1 dırmektedır. 
ınuştuğu anlaşxlan bir okuyucum dut~arımıza da?'anınc~, kara ve i Harkov kesiminde kuvvetleri -
Türki>1'enin zirai durumunu, bu· denız yollan bırdenbıre kapanı - -4'«- ! miz taarruza geçmiştir. Bu kuv-
gün maruz kaldığı güçlüklerin ver~i. Bundan b~şka v.atan hiz • BirJecik Amerikada vet~er muvaffakıyetle ilerle~ek -
sebeplerini rakamlarla ve kandı- me1~1°:e alınan ~~stahsıl uns~nm ~ tedır. l::_ifr Devamı Sa. 2. Su. 4 
irıcı bir surette izah eden kıymet yennı tarlada ıstıhsal kudretı az, K 1 ·r. 
li bir mektup göndermiştir. tecrübesiz ellerin aldığını, bu su uru uyor M f · .. 1 • 

Okuyucum diyor ki: retle istihsalin de azaldığını he • -*- ar anmque Çin 
"Türkiyenin toprak mahsulle. ~ap etmek lazımdır. Bu hususta Fransa Amerikaya 

ri, tatmin ettiği milli ihtiyacın aşağıdaki rakamlar size bir fikiı· ı Her 8,5 Dakikada 
ehemmiyetine göre iki grupa ay verebilir sanırım: • • Bir Nota Verdi 
rılır. Biri bütün halkın gıdasını "Türkiyen~ buğday. istihsali Tam Bır Tayyare : Vaşington, 14 CA.A.) _ Lavaı ta· 
teşkil eden hububat ve bakli~at! 1937 de 3,69.,.000 ton, 193P de ı 1 1 Ed•I b•I k 1 rafından Martinique hakkında Vi
diğeri sanayide kullanılan zıraı 3,270,000 to11, 1939 da 3,117,000 ma . D e 1 ece chy'deki Birleşik Amerika l\Iaslahat-
istihsalattır. Bir de bunun yanın ton. 1940 da 3,288,000 ton, ve Vaşington, 14 (A.A.) - Birle- güzarına tevdi ed\len üç sayfalık nota 
da yine toprağa bağlı olan hay - 1941 de :?.·150,000 tondur. Görü • şik Amerikanın en iyi tayyarele- Çarşamba ak~:ıım geç "akte kadar 
van meselesini tetkik etmek ica- lüyor ki, istıhsal son iki yıl için- rinden mürekkep olmak üzere henüz Amerik:ı H:ıri<.'iye Nezaretine 
heder. de ihtiyacı karşılıyamıyacak bir dünyanın en büyük hava filosuna gelmemiştir. Amı>rika hükumeti ta -

"Türkiye mühim miktarda her dereceye düşmüştür. Bu vaziyet malik olacağını raporunda kayde rafından Vichy'ye hiçbir nota tevdi e· 
türlü hububat istihsal eder. Fa. ' diğer hububat maddelerinde de den Amerikan harp imalatı mec. di1mcdiği ~eeyyut etmektedir. Bu me
kat bunun hemen de hepsini ken ayni nisheti muhafaza e!ıniştir. lisi, Amerikan fabrikalarının bu s~le hakkında. 1~7.ım gelen mal~ma~ 
disi sarf eder. İhraç edebildiği hu Mesela 19:'19 da 2,233 0Ch1 ton ar· sene her gün her sekiz buçuk da-\ VAmıc~y'yı eRııbrarttıntıquef ydilksekk komıserı 

• H • b ih .1__ T" k" 1941 d kik d t b. t k b·ı ıra o er ara m an ısmen ve-bubat miktarı azdır. atta u pa ÇUW;iran ur ıye e an - a a am ır ayyare çı ara ı ·a tamamiyle \'erilu iştir 
racat da çak defa en fakir sınıfın cak 987 bin ton arpa istihsal et- l:lfj" Devamı Sa. 2. Sil. 3 _l___ ' · 
mahrumiyeti hesabına yapabilir. miştir. Keza 1939 da 574 bin ton 
:tktısat Vekaleti tarafından neşre l:ffr Devamı Sa. 2. Sü. 5 
dilen resmi bültenlerio. tetkikin ============ 
den anlaşıldığına göre Türkiye- A L M A N 
nin~ ekmek ve unlu gıda madde-
leri için muhtaç olduğu buğday .. 
miktarı 4,778,000 tondur. Halbu 
ki memleketin buğday istihsali, 
tohumluk çıkarıldıktan sonra, ' 
3 ,000.000 tonu geçmez. Diyecek. 
siniz ki, istihlakimiz çok, istihsa
lirniz az olduğu halde, nasıl olu 

Denizaltı 
Gemileri 

Şark cephesinden resimle;: Karlar c•ridikten sonra Alman askerleri tarafından döşenen bir yol 

( As K ER i-y Az i YET ') ttl~tJ~liMM 
'------~~~...._..... .. ..._ ............... __.....-~.) 

KERC MUHAREBESi 
Yarımadada Harekat Devam Ederken 

Sovyetlerin Harkof'tan Taarruza 
Geçmesi Tarafların Teşebbüsü 
Bırakmak İstemediklerini Gösteriyor 

Oinyeprop~~rovs 

.o 
Krıvoyrog 

Kerç'te Rus 
Kıtaları 

Takip Ediliyor 
-ıı:-

Donetz1de Sovyet 
Hücumlarrna Karşı 
Mukavemet Ediyoruz 

Hava Meydanlarını 
Duma na Boğan Yeni TİP: 

Bir Silah Kullanllıyor 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman tebı 

Jiği: Ker.ç ,yarımadasında mağlu 
edilen düsmantn takibine fasıla • 
sız devam edilmektedir. Kerç li
manı ile burada bulunan gemi • 
ler muv.affakıyetle bombardıman 
edilmiştir. 

Donetz cephesinin birçok yer· 
lerinde kıtalarımız düşman kuv. 
vetlerinin tanklar himayesinde • 
ki hücumlarına mukavemet et • 
mişlerdir. 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 6 r ··-...................................... , 

~ İkİIJCİ Cephe i 
i ~-11- : 

~Amerikalıl a r Seri Bir ~ 
Şark cephesinde yeni harekat sa hası: Kırını ve Donctz'de karşı. iOarbe İ ndirilmesini ~ 

lıklı taarruzların istikametini gösterir harita : • : 

--ı Kerç yarım adasında başlıyan Al- i istiyor ~ 

1 
iman taarruzunun neticesi a§aiı yuka•r Vaşington, 14 {A.A.) _ Kere 

E anlaşılmrştrr. . . .. yarımadasında muharebe bütün 
Almanlar şark cephesınm cenup bol şiddetiyle devam ederken kongre 

iesinde umumi taarruza kalkmadın azası rasında Almanvaya karsı 
evv~l, Kerç yarım a~a~ını düşmandan ikinci ~ir ce he açmak arzusu ye. 
temızlemiye mecbur ıdıler. Sovyet or. . p H · . · 
duları Kerç yarım adasında buluıı- mden uyanmıştır. arıcıye encu 

Kinine 
Konuldu 

dukça Azak denizi onların elinde bu· meni reisi ayandan Reynold de· 
Junmakta ve Almanların Azak d('· miştir ki: 
n.izi boyunca bütün sağ kollan tehdit Amerika ile İngilterenin bütürı 
edilmekteydi. Bu sebeple Almanlar kuvvetleriyle Avrupada bir dar. 
havaların düzelmiş ve toprağQl kuru· be indirmeleri lazımdır. Bu dar· 
muş olmasrndan istifade ederek bura· heyi indirmenin zamanı gelmiş . 

ELLERiNDE KiNiN 
BULUNDURANLAR 
BUNU BiLDiRECEK 

yor da son senelerde dışarıdan * - -*-
~ De\•amı: Sa. 4. Sü. 2 tir. 

buğd~y _getirmeksizin kendi buğ Son Günf erde 113 Bin Mers"ındek"ı 5 ı· skele day ihtıyacımızı kar~ıladık, hat-

ta bir miktar da harice satabil - T onilatofuk Yirmi Bir Dem·ıryollarına Yer·ııd ·ı dik? Bunun cevabr şudur: Mem~ 
leketin birçok yerlerinde halk Şilep Batırdı Ankara, 14 (TAN> - Bugün 
buğday yerine mısır, çavdar kul- -*- neşrolunan bir karaname ile ki. 
lanır. Arada görünen açık bu su., A I •k+ 8• K f•I nin komprimesi yapan bihlmum 
retle kapanır. t anti e ır a 1 e hakiki ve hükmi şahıslar bil ka· 

"Gümrük istatistiklerine göre, •• ..., rarın neşrinden itibaren beş gün 
Türkiyenin harice sevkettiği buğ Hucuma Ugradı zarfında ellerinde bulunan toz 
day hiçbir sene 100,000 tonu geç Berlin, 14 (A.A.) - F ührerin Amerikada bir tank imalathanesinde hümmalı faaliyet komprime kininlerin mikdnrmı. 
~emiştir. Arpa! ç?-vdar ve mısır umumi karargahı aşağıdaki husu ellerinde 100 gramdan fazla dev-

Maliye Teşkilatından 
Ayrılan Memurlar 

Yeni Bir Layihaya Göre, Vergi ve Sair Mali 
Mevzulara Ait İşleri 5 Sene Müddetle 

Hiç Bir Şekilde Takip Edemiyecekler ıhracatı da aynı nısbeti aşmamış- si tebliği veriyor: Alman deni. •ASE M • • STESARLIG'lllll!! l ıet ve kızılay kinin komprimele. 

Şu halde Turkıyenın nıçm manın malzeme işlerinde kullan bulunan eczahaneler makbuz mu- Ankara, 14 (TAN) - Maliye 
tı~.1 •• • • • • zaltılan muhtelif denizlerde düş 1 u rinden gayri kinin komprimesi 

buğdaysız kaldığını ve niçin ek- dığı gemilere karşı yapılan nıtica • kabilinde mahallin en büyük Vekaleti teşkilat ve vazifeleri 
meği vesikaya bağlamıya mecbur delede yeniden büyük muvaffa. mülkiye memuruna verecekleri hakk1ndaki 2996 sayılı kanuna ek 
olduğunu izah güç değildir. kıyetler kazanmışlardır. bir beyanname ile bildirmiye olarak Maliye Vekilliğince hazır * * Şimal Atlantikte bu denizaltı Odun, Kömür Tacirlerinden Başka Sabun mecbur tutulmuşlardır. lanan anun layihası hükumet ta-

" A vrupa harbi Türkiye iktı. gemileri ingiltereye doğru yol a· lmalc·ıler·ı ile de Muhtelı•f Esaslar Kızılay, ve devlet kinin kom. rafından meclise verilmiştir. 
sadiyatı üzerinde ancak lan bir kafileye hücum etmişleı , primeleriyle eczahane1erde bulu- Yeni rnyiha ile bu kanuna ekle 

1940 dan sonra tesirini göstermi ve cereyan eden şiddetli savaş. Üzerinde Bir Anlacmaya Vardı nan toz komprime halindeki ki. nen maddelere göre, Maliye Ve -
ye başlamıştır. O tarihe kadar lar esnasında günlerce çarpışarak :'!r ninler hariç olmak üzere beyana kaleti teşkilatına dahil bilfunum 
Balkanlarda münak.alatın munta· topyekfuı 31,000 tonilato h ac- .Ankara, 14 {TAN) - Şehrimi- derecek iskeleler şunlardır: tabi tutulan bilumum toz ve for. maaşlı ve ücretli memurlar, mali 
zaman işleyişi, harbin yalnız mer minde dokuz gemi batırmışlar - ze gelen odun ve kömür ticareti Kocaeli vilayetinin demiryolu mülüne uygun olan komprimE' ye hizmetinden ayrıldıkları tarih 
kezi ve garbi Avrupaya inhisar dır. Daha başka denizaltı gemi - mümessilleri ile Ticaret Vek8.le. istasyonları ile bu vilayetin Mar. halindeki kininlere değer fiyatla· ten itibaren beş sene zarfında ver 
etmesi, denizyollarının tamamen !eri Amerika sularında top yek tin ti İaşe müsteşarlığı mütehassrsla- mara iskelesinden, Bilecik, Eski- nnın peşinen tediyesi mukabilin gi ve sair mali mevzulara ait iş. 
kapanmamış olması, memlekette 82 bin tonilatoluk 12 t icaret ge. rı arasında yapılan müzakereler şehir ve Kütahya vilayetlerinden de Sıhhiye Vekaletince beyanna leri takip veya vek8.let suretiyle 
ki iktısadi müvaze. in bi~n ~ misini ve bir karakol gemisini neticelenmiş, İstanbul ve Anka- münhasıran Ankaraya odun ve me verilmesi için tesbit olunan doğrudan doğruya veya bilişti • 
bire bozulmasına nllıi ~ttt. batırmışlardır. Düşman ticaret ranın odun ihtiyacı etrp.fında bir kömür gönderilecektir. müddetin hitamından itibaren 15 rak dcruhde cdemiyeceklerdir. 
Fiyatlar kısmen yü~~lmlj. fakat f~osu birkaç gün içinde topye • anlaşmıya varılmıştır. Alınan ka. Ayrıca , yalnız bu seneye mah- gün içinde satın alınmak üzere el Bu hükme riayet etmiyenler -
iktısadi hayatımrzda büyll'k 9i~ 113 bin tonilatoluk 21 gemi rarJara göre, İstanbul ve Ankara· sus olmak iizere Kırklareli. Ko. konmuştur. •• le bunlarla mali işlerde iştirak 
E.iarsıntr olmamıştı_. s~eple 6e k~ etmiştir. ya odun ve mangal kömörü gön- · «."?? Devamı Sa. 2. Si.i. · ı ~~ De\•am1: sa: 4, Sü. 1 'f?? Dr,·ı:ımı -::, '2 c:: ·; 7 
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1 C1LümDEN B;.;ifR i Dilencilerle 
Mücadele ·Pirinç· 

..... 

v_e Yağ Sıraya Girmek 
Ysulü 

r····- DiKKAT: ........ , 
Fırıncılar Hakkmda : 

Xo. 36 

bıtiyarm zfddına iitmeklc bir ;ıey 
ıtaz.arunıyacaktım. Hatta bu yüzden 
belki Ali Nafü: dı> kovulacaktı "Bir 
fikre takılmış., m<ınyalı: ihüy~rlarla 
münakaşa etmek tehlikeliydi. 

Ona. uymuş gön.inu1·ordum: 
- Oyle ... Giydigıni yakıştll'amıyor. 
Ali Nafiz, ne alık ytlık, ne de deli 

ri!vane idi. İçind~n pazarlıklı hin oğlu 
hındi. Bunu, sonra anladım. 

in.sanlar, kendi alemlerinde yaşar
lar. Ama, bunun bir derecesi vardır. 
Manola;ki efendinir halılannm ta
rıhlerlnden, antikalarının değerlerin
den, karTSJnm hatıralarmdan bıkmış 

usanmı~tım. O, 2evkfne gömülınü~. 
ku~ tüyü bir hava içinde yaşıyordu. 

Ben de yaşayı:sımdan slkilyetçi de
gildim. Yemek içmek düşünmüyor
dum, Ve hAU "miras yedi imişim,. gi.
tıi keyif sürüyordum. 

ManoIAk; elendi canımı sıkmıya 
b~amıştt, Fakat Ali Nafiz. arkadaş 
cıkrnışh, o olma~aydı. çok durmaz, 
kaç<ırdım. 

Ali Nafiz, can çocuktu ve kafa!!T a
çıktı. Oteli, dırntıs1ı gürültüsüz idare 
ediyordu. 

Manolaki efendi, titizdi. Oteli, bana 
brraknu~ olmasına rağmen yine ko
nuşmak. gezmek şeklinde kontroller 
yapıyordu: 

- Misafirlerimiz m~nun... Sizin 
görünüşünüz. başka tesir yapıyor .. 
Y lnn:, biraz çekingel'l duru:vo~unuz, 

Kol1artm okşaya okşıya düzelti-
rordu: 

- Biraz girgin olunuz .. Konu;ıunuz. 
Sınsi sinsi gülüyordu: 
- Ahbaplık ediniz .. 
- Para için değil,. Görüyorsunuz 

ki, bu oteli para için işletmiyorum. 
Boş oda varken misafir kabul etıTli
yorum. Şu var ki, ihtiyar Manolaki
rıin adı, kötüye çıkmasın. 

İhtiyarlığına veriyor, mazur görü
yordum ama, fena da sinirleniyordum. 
Hiç değiştirilmeden c;alman bir plak 
gibi kulaklarDTlda vıztıdayan bu ses. 
beni rahatstz ediyordu. 

Di~imi sıkıyordum. Başka çare 
yoktu. 

Bir ~· Ali Nafiz efendi, beni, ak· 
ram üstu çamlıklarda gezerken buldu: 

- Pardon Celfıl Bey ... 
Yalruzlıgımdan memnundum. fak.at 

~nun sesinden de se\•inç duymuştum: 
- Gel sana pardon olur mu? 
Gö:derinde durgunluk vardı: 
- Huzurunuzu bozacacım. 
Hemen koluna girdim: 
- Senin huzurunuz, bana zevk ve

riyor. Emret kardeş.im, 
Elime sanldr, öpmek istedi: 
- Evet, bana emredebilirsiniz. 'Em 

rc:tmeUsiniz. Memnun oluyorum, 
içten konuşuşu ho,uma cidiyordn: 

gulmefe başladım: 
- Peki ... Peki._ 
Sordum: ' 
- Huzurumu niçin borduiuno an-

Yazan: MAHMUT YESARl 

lat bakahm. 
Çamhnn gölgesinde ağır ağır, 

yanyana yüri.iyorduk. Ali Nafiz ko
ııuşuyordu: 

- Patron, sizi kontrole başladı. 
İrkildim: 
- Ne diye? 
Başrnı sallıyordu: 
- Manolaki çelebinin kontrolleıi 

tehlikelidir. Sizi atmaz, atanuyacak, 
Gelgelelim, ıstrrap çekiyor. 
Anlamıyordum: 
- Tuhaf şey! 
Ali Nafiz, "tuhaf.. bulmuyordu: 
- Sizi, çok seviyor, fakat gcisteri-

şi daha çok fazla seviyor. Benimle a
lay ediyor. 

Sıçramııstım: 

- Ne münasebet! 
Katip. bıyık altmdnn gülüyordu: 
- Hem de size anlatıyor... Benı 

höaük samyor. 
Bu cin gibi çocukla kaçamaklı ko· 

nuı,ulmazdı: 

- Nereden biliyorsun? 11111111111 
Boynunu büktü: -
- Çorbaçı, bazan tek baçtna ka-

lnıea, sizinle lı:onuııuyormuş gibi söy
leniyor. Bunaklık ... 

Manolaki ef~ndi, Ali Nafizle alay 
ediyorum sanıyordu. Halbuki, katip, 
patronun alayım c;ıkarıyormuş ! 

- Gülüyordum, dedi, Gülmiyey'm 
de ne yapayım? İşsizlik insanı malı 
lcüm ediyor. 

Ben de boynumu bükmüştüm: 
- Doğrul 
O, bunu, pek doğru bulmadı: 
- Siz, benim va7.iyetımde değilsi-

niz. AJJah düşürmesin. 

-*-- 1 

Bir Ayda 620 Dilenci 
Yakalandı 

tur. İçlerinde bir servet sayılacak ka· 
dar para.sı bulunı.niara da rastlanmış
tır. Bu mtıcadele sonunda faaliyet -

Bugün 

lerini Babmh caddesi - Sirkeci ve 
Eminönü, istiklal caddesi ve Ayaspa
şa gibi kalabalık mrntakalara teksif ; .......... ....... 
eden dilencilcrdc!:ı henüz ele geçmi -

1
; 

yenler şehrin tenha sokaklarma da - S 
ğılmışlardrr. AlaKalılar, halkın bun - ; 

Tarihi Türk 

Dagıhyor 

Musikisi 

-:!<-

Nakil Vasıtalarmda 
Tatbik Edilecek 

Milli Korunma Mah
kemesine Verilenler 

Devam edecekti, b.rakmadım: 1.ara yapacı:ığı yardun: Darülaceze gi· 
- Anlat. hı hayır miu~ssesekrinc yaptıkları 
Ali Nafizin sesinde hüZ"ün vardı: takdırde, hakıkaten muhtaç olanları 

- Çorbacı , iyi ad;ım, hoş ada~, barındırmıya daha geniş mikyar'hl 
yalnız biraz sinsi.... imkan el\'ere-:ei!ıne işaret etmektc-

Yüzünü buruşturmuştu: dirler. 
- Ben, sinsi adamlardan hazzet - -----*:----

mem. 
- Ne gibi sinsi? 
- Arkadan kolluyor,.. 
- Nasrl? 

f Arka.., var) 

ti:t!·fi·• 
BUG'ÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Program 1&,0G Konuşma 
7,33 Müzik (Pi.) 19.15 Gitar 
7,45 Haberler 19 30 Haberler 

8,00 Müzik (Pl.) Jfl,45 Kl:"ısik nıü-

8,3(1 Evin saati zik 

12,3(' Program ~(ı,lfr Hadyo gaze-

12,33 Saz eserleri te:;i 

12.45 H::ıberler 
20,4!'i Türküler 
21,00 Ziraat tak -

13,00 Türktiler vimi 
18,0C Program 21.10 Temsil 
H.,03 Fasıl heyeti 2.:.or. Orke tra 
IIS.40 Oda musi- 2:ı.:ıc Haberler. 

kisi 22.45 Kapanış 

Sanayi 
Üzerinde 

Kanunu 
Tetkikler 

Bir Haziranda k~ldrrrlacağinı e\'
velce yazdığımız Teş,1k' Sanayi ka
nununun yer ıe hazr.:lıınmış olan sa
nayi kanunu projes!nlıı bir sureti Tı
caret Odasın:ı gönderilen bir sureti 
üzerinde inc~ıemeler yapılmaktadır. 

Oda Rebderi \'P .. ı.nayı crb11bı ile :-a
nayi birliği umumi kiltiblnden miirPk 
kep bir kom;sy0n b;.ı proje uzNindc 
mütalaalar tesb1t E'trr.ektcdir. Ru top
lantılar bir lki p;i'ı. k;ıdıır bitec•rk ,.e 

Palto Çalan Hırsız 
Talebe Değilmiş 

Evvelki gilnıtü ga:. etelerden biri 
muhf Plif kır:ıathanelerden palto çu-

hazrrlanacak rapor AnkarıyE1 giindc- lıın Pertevnt~·:ıl lı~C':'İ talebe~inden 
rilecektir. Koınisyoıı iiznsırıdan biı .Bu s~nc ,·nrei:<ler klasik kon~er - Bu konser, ev\·elkiler .,gıbi yıılnız Hilmi AktA~ın adııyeye verildiğin! ve 
kismr Teşviki Saı.a:' Knr ununun bu ı lerle şark •TIU!!dtısır.111 bUylik Ti'ırk bir veya :.:ıirJ~ac üı:.t.•din eııerine hııs- tevkif edildiğim yazmı,tır. Hilmi Ak
harbin sonuna kc..dar merivette kal - hestekfırlarmı Vt. u tadlarr.11 bize tcı- rcdilmıyecek, t::.i".m!ı büyük bestekfır- taş PcrtevniyaJ lis('Siııde ayni ~ınıftn 
masına tanılt.1:- olmuşlardır. Bunun nıtan kon~en'atuarrmı:.ım değerli ar- larımızın eserlerinde" sf"c;ilmek sure- iki sene '<nlmıo;; ve gecen ~ene mck _ 
~ehebi. harptı>n scmr;ı düny:ı sanayi fü;tleri ... Cumarte5i akşamı Eminönü tıy1e tertip edilen fnsıllRr qeklinde o- teptE'n çıkarwuJştır. Bı• gencin tule
dunımu~un ne .şekt alacnı:ı ve hanı;i ~alk .. vının ~a.ş:., ı:nlon~n.c!a, mev -ı l~cakt.ır: :ı-u~nrrki r~i?1, bize bu ~- belikle ve mekteı>!e biı· a1fı~tası kııl
s:ınayiin hinnye edilmesi lazım gele- sımrn son tarıh! ..:oııserlerını verecek- fıs musıki zıy-ufetlc-ın• veren ~anat- nıadığı halde ket d!nC' talebe süsü 
cel!inin ~imdi,il?n bilınemiy{)("('lli rl'r !erdir. 1 ar!nmnrı:1 gösteriyor, ! verdiği anlaşı!mı~1ır 

Niçin Bu Derece 
İnsaflı Davramhyor? 

1 
Ekmeğimi?; üzerinde vurgun· i 

culuk yapan şu fırıncılar hak·! 
kında neden bu derece lrıaafli i 
davranılıyor, ıınlamıyoruz? 1 

Harbin başınd;;.rıbıırl, bilhassa 
unun serbest sat·lı§ı yasak edil· 
dlğindenbe!'f, fır.ncıların hlleleri 
artık hükOmete de bunların us· 
!anmak bilmecıllderini göııterml· 
ye kifl gelııe gerektir, Son defa 
olarak •ıerllen beya7 unlarl kara 
borsaya cıkarıp kilosunu 200 ku· 
ruştan ııatmıya tesebbüa ettikleri· 1 
nl de duymıyan kalmamıştır. Vi· ! 
llyette bu derde bir hal çaresi ; 
bulmak üze!'e tcplanan heyet d~.: 
iki günlük l«ınuşmadan sonra, i 
ancak iıile yapan fırınların 3 gün 5 
kapanması flllr gibi hafif ceza· S 
farda karar l<ılm•ııtır, i 

Bizce, ötedenberi iddia ettiği· : 
miz glbl. b;.ı lşil"' bir tek hal yo· İ 
lu vardır: Firmlara el koyup bun· i 
larr Devlet "Veya Beledlye namına i 
işletmek. HükQmet ergeç bu ka· 1 
rara gerecektir, fakat arada hal· 1 
krn ekmeğinden birçok kimseler ı• 
zengin olduktan sonra, Böyle iş· 
lerde radikal tedbire ihtiyaç var· ı 

dır. ; 

--------------------' Belediye ve 
Vilayet Bütçesi 

-*-
Dün Şehir ~Aeclisinde 

Kabul Ofundu 
Şehir Meclisi dünJı,,ti toplantısmda 

1942 m, li vılı Re1edlyc ve Vil~yet va
ridııt bütc:elerl!'le vilayet masraf büt
çesini ve fevkal5de varidat ve mas
raf bOtçelerinı müzakere ve kabul 
Ptmiştir, VilAyet varidat bütçesi 
5.902.804 lira ol<.rr.~ tcsbit edilmi~tır. 
BPlecliye varntat bütçesi de, fevkala
de zam karsrlığ1 yle beraber 8,SO!l.533 
l!rııdır vilayet masraf bütçesinde 
vnllar ve köp:-iiler inşııatına 54238Z. 
hıı:slaıımış obn şo~e ve köprlılerc 
2i'3.3R2. oro"':'amlı yollar in!öasına 

12.'HlOOO lira ayrılrrnktadır. VllAyet hu-

' 

clutıarr kinde y;ıpıinC'ak l 7 köy olru
lıına 2~8()0 lira ayrılmıştır. Vilayetin 
muhtelif fa!:lıl'.''i:'tki hava tf.'hlikl'.'Sin-
rlen korunma jclerinE' 20 bin, intiha
bı:ıt maııraflı:ırına 10 bin. bedP.n terbi• 
•esi genel ;lirr~ktörlüğüne 64,377 lira 

' eriler-ek tir. 
Vilt'ıvet fev1>:a 15de \'<Jridatr ve mas

rRf bütceleri ciP. nC',815 lıra olarıık: 
kabul edılmışt r. __ .,ı,, ___ _ 

.Altın Fiyatları 
D ın bır al•ın 3450 kuru tan, bir 

ar nı kilke 4-;3 k-uru.,tan s.:ıtılmıstır. 

m~ç, .GE.LE.M H•BJ.ALER ı 
İAŞE MUSTEŞARLIGI 

iRANDA 
İc;y~n Hareketlerini 
T enkile Rus 
de Yardım 

Askeri 
Ediyor 

l::.4r Baştarafı 1 ıncidl' 
Cephenin dı1er ke~ ınleriPde cim•ıYJ

li hiçbir şey olnıaını•tır. 12 Mayısta 
43 Alman ıwı~ı tnhrıı f'dilıı.i lır. Biı 
17 uc;ak kayo<'ttik 

Barentz denizindF- 12,000 trınıl:'ıtn

luk bir Alnıan taşıt. bır Rus geınısı 

lar<ıfınd::ın ikive ht'i'ı..inmiıslıir, 

Tüı-kiyenin İa~e 
Vaziyeti 

ıf-:,~ Ba-.tarafı l incidf" 
mısır istihs;ıl edi'rliği halde 1~41 
rlf' bu miktar 410 bin tona ın miş 
tir. 

Mcdive TeskilSıtından 
~ Bastarafı 1 ın~irle A yrllan Memurlar 

Cephenin ~imal kesiminde ta • itJir Ba "ırafı 1 incide 
arruz mahiyetinde baz1 Alman f'denler 3 aydan 3 seneye kadat 
harek~tı mev.ıli_ muvaffakıyetler hapis cezası ve 100-500 liraya ka 
le netıcelenmıştır. dar ağxr para cezasiyle cezalan • 

lf """ R;ı"tflrafı 1 incide 
'"9eli, Bilecik ,.e İstanbul vilayet. 
erinde kat'iyat mevsiminin Ha· 
'ıran sonuna kadar uzatılmasmm 
faydalı olacağı anlaşılmış ve bu 
hususta bir kararname hazırlana. 
rak Başvekalete gönderilmesi ka
rar altına alınmıştır. Ayrıca kat'· 
ivat planlarının tesbit ve tatbiki 
formalitesi de kararlaştınlacak. 
t..ır. 

Şehrimize ge!en ~ Ticaret Veka
lt'ti f aşe Musteşarlığı ile temaslarda 
:ıı,ılunan tabun fab:lka ve imalatha· 
ne sahipleı-i bü tE'mn~larmı bitirmiş 

Singapurda Altın 
Hazineler i Denizden 

Çıkarıhyor 
Tokyo. 14 (A.A.) - Japon aı1keri 

ı iikamlarmfn nezanJi altında çalışan 
Malezyıdı dalgır;iar halen, Singapur 
cenup kıyılarmd lki altın hazinelerini 
cıknrmakla me guldüı·ier. Japon kuc;
'H'tleri Singapura çr!rnrıldığı ve ada 
kalenın tutun:ımıyncaiı anlaştldıktan 
sonra, İngıllz idare makamları, kıyı 
c t armda eskı bir posta merkezi ö 4 

nunde 200 metre. derinliğindeki de -
ruzc 2,000,000 altın dcılar attnınışlar

drr. 
Dalgıçların bu çabşmım, işi kuv -

vı::tlı bir alfıka ile ta.kip eden Singa -
pur halkt için büyük bir heyecan 
kaynağı olmulitur. 

~~~~-+·~~~~ 

Bir Üfürükçü 
1\Iahkfım Oldu 

İz."nir. 14 (TAN) - İkiçeşmelikte 
eski şeyhlerdl'!n 65 yaşında Kadri, ü
fürukçülük ve muska yaz.malt suçla
rından ÜÇ ay 15 ril!'l hapse Vf! 33 lira 
p ra cezasma mııhl.rom olmuştur. ----·-

Şiddetli Bir Zelzele 
İstanbul, 14 (A.A.) - Bu 1&bah yaz 

saati ile S 1 31 dakika 8 eaniye geçe 
ş ddet.ll bir zelzele kaydedilmi~tir. 
Merkez iiıtü lstanbaldan 14.400 lı:ib· 
metre olduğa tahmin edilmektedir. 

Teknik Terimler 
Ankara, 14 (A.A.) - Teknik te

~mler llzerlne Türk Dili Kıırumunun 
kurduiu komla yon bıııün saat 11 de 
kı;rum merkezinde toplanmıo ve ta
btma takımlarının ilk verimleri ve 
eall11'ft• yolları Uzerlnde cöruomeleıi
rıi ileri gölürrnüıtür. • 

bulunnıakbıdırl:ır. Mii•teşıırhk mıik
has~ıslariyle Vf'J-fılet 1oplantı <:;ılonun
da yapllan nıüznkerflerin neticesinde 
bir anla=-ma inıı.ıılar.mıştır. 

Bu anla~may~ ,ıröre. Ticaret Vekiı
eti, alakalılarla mut:;bık kalındığı 
veçhile vil:iyetlepe munvyen miktarda 
bir !'ıabun imali koPt('njıını avırmış
tır. Vilayet dahılindcki fabnkalar. 
viliiyetlerine ayrılfı:ı. kontenjanı ııra
larında taksim l'<lere"k derhal sabun 
yapmtya başlıyacakııırciır. 

Sabunlar, dahcı e\ ,·e: Ticaret Vf.'
kiiletince beyaııa tl'ılıl tutulan ve pi
yasada satı:;ı sf.'rbPst bırrıkılmıyıın 

zcytlnyaglarmc1an vı• rılacaktır. 

Ankara. 14 (Rııdyo gazetesi) -
Tahran raciyosuııun vcrdigi bir habe
re göre, İran Harbiye Naziri Gene -
ral Cihan Bali l:(E<:ı:etecilere verdigj 
bir dem@Çte ~unlar! söylemiştir: 
"- İr:ın Azerbeycıınmda çıkan ka

rtşrklıklar oldukca gtnic;Jemistır. Bu 
ısyan harekct1erıni İran askeri kıta
ları fenkile muktedirdir. Fakııt Sov· 
yet hukı'.imeti de bir dostluk E'Sl'ri .ı!Ös
tererek bize ya:-dtm etınektecHr. Sov 
yet hükıim('tinın bu dostane hareketi 
elbette ki bizım işle.r.mıze bir müdıı· 
hale sayılmaz . ., 

Harkof kapılarmda 

Almanya Vichy'den Dünyanın En Büyük 
Fi~osu 

Moskova. 14 (A. A.) - Mosknv:ı
daki Amerikan radyosu spikeri. Ma· 
reşal Tlmocenko kuv,•etlerinin Har
koC önündeki birine· Alman müdRfaa 
hattını yardrldarinı hııbf.'r vererek. 
Sovyet kıtalaı mın şiıPdi ikinci hatta 
ve Harkof ~ehrine karşı ilerlemive 
hazırlandrklarmr söyliıyor Spikerin 
dediğine .!!Öre, Timoçenko taarruzu. 
Almanlarr Kırımdan c;evlrmeyi hedef 
tut.fln alelade bir saştrtma hareketin
den ibaret değildir Savaş şiddetle 

dewım ediyor. 
Spiker. Kerç muharebestnin bu 

harp esnaı::mda yapılalı meydan mu
harebelerinin hepsinden dahA Siddetli 
olduğunu söylemektediT. Her iki ta
raf büyük ölçüde savaşlara müsait o
lamıvacak kadar dar olan yarımada
yı t~tmanm ne kadar önemli olduı?u
nu mükemmel ııurette idrAk etmek -
tedlrler. Ru.."11!T' yen: mevzilere çekil
ınis olmakla beraber muharebenin 
ı;onu hııkkmda tam bir inanç bc.sle
mektedirler. 

"J3u izahat size hububat bakı • 
ınından memleketin durumunu 
anlatmış olsa gerektir. Göt·ülü -
yor ki, ordunun ve müstehlik 
halkın ihtiyacım karşılıyacak mik 
tarda hububat temin ettikten son 
ra. buğdayın satışını serbest bı -
rakmak meseleyi halle kafi de _ 
gildir. Fakat istihsali arttırmnk, 
mahsulü köylüyü memnun ede • 
cek bir fiyatla toplayıp, adil bir 
esas dahilinde vatandaşlarrn ihti 
yacını temin etmek hususund.:ı a
lman tedbirler müsb~t bir netice 
verirse. bugünkü vaziyet süratJe 
iyileşebilir.,, 

Zannediyorum ki, Türkiyenin 
hububat bakımından durum•mu 
anlatan bundan daha iyi bir tablo 
yapılamaz. 

Deniz Tezqahlarının 
Tahliyesini İstemiş! 

Moskova, l4 (A.A.) - Scwyct re~
mi ajansınm hilcilrdi~ıne göre. Ce
nevrede-n gelen bir hııberde Geoıing'
in Vichy hükiımetını Fransız deniz 
inşa<ıt endüstrio;inin t· hliyeı;lne mü -
teallik bir olaııı Jı:ı:hule kbar etmiye 
memur kılmdıgı sovlenml"ktect.ir. Al
man hükilmeti, dof.hıdakf durumun 
değişlkliklcıre ııf(rama<ı ihtimalinden 
dolayt bu tedbirin çok önemli bir 
stratejik tedbır teıık;l l"dl'Ceği kanaa
tindedir. Ayni ?;ımandR Paris bölge
sindeki altı t::ıyyare f;ıbrika~ının bazı 
otomobH f;ıbrikalarmdı:ki bir kısım 
makinelerın ve 18 bin mutehassıs 

Fransız işçisınin tnhlıyesi de i.ı;terul
ınektedir. 

19 Mayıs Bayrağı 
Amasya, 14 (A.A.) - 19 Mayısta 

Ankarada bulunacak olan bayrak vili
yet hududunda saat 8 de Amasya at· 
!etleri tarafından alrnarak şehirde ya. 
prlan toreni müteakip Tokat atletleri. 
ne teslim edilmek üzere yola çıkanı 
mı~tır, 

* Erzincan, 14 (A.A.) -·Saat 16.30 rla 
binlerce halkın heyecanlr tezahürle=i 
uasmda Reflıhiyede Atatürk'ün mi· 
saflr kaldığı evin önünde merasimle 
kaymakam tarafından atletlere teslim 
edilen bayrak 8,30 da Suşehri heye· 
tine teılim edilmlııtlr. ---- .,. ____ _ 

Madagaskar Adasında 
Londra, 14 (A,A.) - Londranın 

Hür Fransız mahfillerinde Madagas
kar ada!lrnda idarenin Fransızl.:ı.·a 
geçeceği söylenmektedir, 

Hava 
t;ifr Baştarafı 1 incide 

meleri liızım geldiğini beyan et
mistir. Rapora göre, askeri müşa.. 
hitler muharip memleketlerden 
hicbirinin uçan kalelerle müka -
ye~e edilebilecek bomba tayyare
leri imal edecek vaziyette olma
dığı kanaatindedirler. 

* 

Okuyucumun bakliyat ve hay 
van istihsali hakkındaki mütale. 
alarmı da diğer bir yazıya hıra -
kıyorum. 

çok müstahkem noJı:talarr ve istih -
kAmlan alın~ olan Ruslan zaptetmi-

Yeni denizaltı gemileri Lôndra, 14 (A. A.) - Reuter'ln ye muvaffak o.lı:mıyorlar. 

Vaşington, 14 (A.A.) - Beyaz S.ı
raydan bildirildığin~ göre. Rei~ Ro'J· 
sevelt Çanıamb.ı, günü. ceman 200 000 
tonilatoya varan ,.eni denizaltrla~tn 
in~asma müsaade eden k:ınun liyih:ı· 
sını imzalamıştır. Bu denizaltıların 
adedinin yüzü aşacatı zanedilmektedfr, 
Bunlann 9 milyon dolara çıkacağı 

t;ıhmin edilmektedir. 

I ngiltereye gelen takviyeler 
Londra, 14 (A.A.) - Kanadü or

dusunun yeni takviye kıtaları salimen 
İngiltereye gelmektedir. Bu kuvv~t· 
ler piyade, topçu, sıhblfe sınıflariyle, 
depo servislerinden ve zırhlı birlilı::
lerden. tayyarecilerdn milrkkptir. 

Avam Kamarasında 
müzakereler 

Moı:ıkovadıın bildi.rdlğinf' p:öre. l\fare
şal Timoçf'nko kı;vvetlerl, Harkof 
ıehrine yaklaı;maktsôrr. 

Mühim bir mahal 
zaptedildt 

Moskova, 14 (A.A.) - Cenup cep
hesinde Taganrop:'dan Don havzasmn 
kadar uzanan bölgelerde Sovyet kıta
lan st;atejik ehemmiyeti pek buyuk 
olan meskun bir mahallin yarısını 
ıaptetmişlerdir. 

Şimali garbide Sovyet kttalan gece 
ilerliyerek. ke>:ıdHerirıı: bir yol açmış
lar, düı>manın ağır ttıpçusuna tabak· 
küm etmişler vıe bir piyade taburu
nun büyük bir kısmını öldürmüşler
dir. 

Almanlar geri çekiliyor 
Londra, 14 f A. A.) - M. Crlppı; Moskova. 14 (A. A.) - Reuter: 

bugün Avam Kamal'asında, gelecek Harkol cephesi~den so?l ıtelen tafsl· 
celseleri.n birını:i ve ikıncl günlerinde 11ta göre, Al.ınanlat telftşla geri çe
evvelce vildedildiği gibi, müşterek kilmektedirler ve toplıırmt cephane -
planlar tanzimi işıni tfl'~kilfitlandxrmak 1 ıerini ve daha başka malzemeyi kal
vc nıuhnrebe durun)una ait 17.ııhat dıranrnmışlar(hr. Hr.rko! c;,.erhesinln 
t•ennek Cızerc müztkcrcler yapılnca- yanlnn hattan başka kesimlerinde ö
l:ınt bildirmi§tir, Mesele Ba~vckilin, len düşman askerlerin.in sayısı daha 
muharebe durumu h· kkmdııki mü- frızla olmuştur. Almanlar muharebcı
zakerelerde hazır bulunup bulurum- ye alelacele ihtiya( kuvvetler sür
vacağını bilmektedir mekte iseler de, fik hareketlerde bir 

Kerç'te Sovyetkr ikinci 
hatta çekildiler 

Londra, H (A, A.) - Stokholm'a 
gelen haberlere göre, Rusların Kerç 
yarmıadasnu kapıyan ve nefsi Kerç'
den 20 kilometre kadar mesafede bu
lunan Dtinc:i tnüdafııa hattına çekil -
dikleri zannedilmektedir. Ru hat çok 
kuvvetli tahkim edilmiştir. Ve Rus 
mevzileri.ı:ı.in hepsi almdığını b ld ren 
Alman tebliği ciddi şüphelere m vzu 
teşkil edebilir. 

Katinin cephesinde 
Moskova, 14 (A.A.) - Bir Sovyet 

tebliği ekinde tank.larla desteklenmiş 
blr Alman pıyade taburunun Kalin!n 
cephesinde Rus mev:r.ilerlne karı;t ta
arruza geçtikleri bildirilmektedir. 
Ruslar, düşmanın hatlarına çok ya -
km bir noktaya kadar gelmesine glSz 
yummuşlar, sonra yıldıran ışiddett1le 
bir ateş açmışltır. atE'~i mllteakrp mu
kabil taarruza geçmişlerdir. AlmAn· 
lıır geri çekilmiye mecbur olmuşlar 

400 öfü ve yaralı bırakmışlarc!ır. İs
mi söylenmiyen, Leningrat cephesinin 
bir kesiminde iki gfln devam eden 
savaş esnasında 350 Alman öldürül
müştur. 

Doğu cephesinde dün . cereyan 
1 
rhnlacaklardlf 

eden hav.a _mu~a~e~ele~ın~f' 84 /Jlal"ie atlı talısildarlarma 
Sovyet uçagı duşurulmuştur. Bır · • , 
Alman uçağı kavıptır. Fin uC'ak. yembedelı verilecek 
ları Vodla nehri mansabındaki Ankara, ıı (TAN) - Maliye atlı 
düsman gemilerini muvaffakıyet tahslldarlarına hayvan yem bedeil ve· 
le bombalamışlardır. rilmesi hakk'nda hazırlanan kanun la-

26 Nisandan 13 Mayısa kadar Sov yıha&ı hükumet tarafından Meclise 
yetler 784 uçak kaybetmişlerdir Ay verilmistir. 
nf devrede doğu cephesind 82 Alman Bu layıhı-ıya göre atlı tahsildarlar• 
uçaiı kaybolmuştur. dan yeni tayin edilecekler tayinlerın· 

Kerç'teki muharebeler 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman ord 

lan başkomutanlığından verilen m 
himata göre, Kerç yanm adaıımd A 1 
man yarma hareketinden sonra çem
berden kurtulmaya muvaffak ohn 
Bolşevik kuvvetlerinin takibi dev tm 
etmektedir. Akmonay vadisinin temiz. 
lenmesinden sonra serbest kalan da 
ha bir çok Alman birliklerini düşru·ı· 
run takibine memur etmek mümı;;ün 
olmuştur. 

$iddetli yağmurlar mevcut bir k:ıc; 
yolu berbat bir hale getirmişse de hu 
gibi zorluklar Alman kıtalarının sii
ratle ilerlemesine mani olamamışur. 

Düşman Kerç demiryolu sahili takip 
eden yegane kara yolu boyunc11 bo.ı:· 
ıtuna uframı$ bir halde acele çddlmi:ı 
tir. Doğuya doğru !lerliyen Alman kı 
taları birçok noktalarda düşmanı F,CÇ · 

miştir. Ruslar ancak zayıf bir muk..ı· 
vemet gösterebilmişlerdir. Esirlere vt 
ganimetlere dair verilen rakamlar hu 
takip muharebelerinin mükemmel bit 
netice verdiğini göstermektedir. 

Yeni kullanılan silahlar 
Ankara, 14 (Raoyo gazetesi) -

Almanlar, Kerç taarruzunda yeni Up 
pike Stuka uçaklarını bol miktarda 
kullanmı:ılard!r. Buna mulrnbil Sov
yetlenn Kerç'de hava meydanlarm· 
dan tayyare kaldxramadıkları gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır Alman
lar, Kerç'in şark bölgesindeki Sovyet 
hava meydanlarmı bir duman perde
si altında körletmektedlr. Bu duma
nın yeni kullanılan silahlardan olma
sı muhtemeldir, 

Churchill'ln nutkunda Abııımların 
şark cephesine gaz naklettikleri şek· 
!indeki sözlerinin de bundan galat 
olduğu tahmitı edilebilir. 
Cephenin şimal kesiminde 

dan, halen müstahdem olanlar, bu k.J.• 
nunun nşer nden ve hayvanı ölenler 
de bliim tar nden itibaren 15 gün zat 
Fında birer z ti hayvan tedarikine 
mecbur olacaklardır. 

Hayvan tedarık eden tahsildarların 
ücretlerine il6.veten ayda, azami ıs 
lirayı geçmemek üzere mali §artlara 
gorc Maliye Vekaletince tnbit edile
cek mıkdarda hayvan yem bdeU \'C

rilecektir. 
Hayvan yem bedeli, hayvanın teda

rik edildiği tarihi takip eden ay başı~ 
dan itibaren verilecek ve borç iç.Ul 
haczedilmiyecektir. 

----~*-~~~-
Müşterinin Parasını Yok 
Eden Otelci Cezalandırıldı 
İzmir, 14 (TAN) - Hatay otelinde 

m(i~terilerlnln 8900 Urastnı yok etmek: 
suretiyle emnıyl'ti suiıstimal eden Be
şir ve otel ldtibl Abdülkadir hakla
rındakı dava bitmiş, Beşir bu parayı 
ödemiye, Abd~'"kadi~ de bir sene dört 
ny hapse mahkum olmu~tur. 

~~~~*:~--~-

Tıbbiyenin 917 Mer.unları 
Dün Akşam Toplandılar 

Tıbbiyenin 1917 mezunlan dün akt;a111 
Parkotelde kendi aralarında blr toı:ı· 
lantr tertip etmişler ve birlikte yemek 
vemişlerdir. 

Taın bir neşe içinde geçen toplantı· 
da mezunlar, mektep hatıralarını an· 
mışlar ve eski günlerini hatırJamıji· 
1 ıırt'lrr. 

akim kalmıştrr, 
9 Marttanberi, takriben 2 aydır, 

muazzam Sovyet kuvvetleri Alınan 
mevzilerine hQcu.rn etmişlerdir Her 
tmıt s.illhlarıo müsterek h.ar~ketıerl 
ııayeslnde Almanlar savaşlara 10 ni .. 
şancr tUmenle kezıı 5 nişancı tugayt. 
4 tugay :nrhh Rrabp ve savıııs başın'" 

Berlin, 14 ( A. A. l - Almıın baş· da da birçok kavakçı teşkllleri si.irrrı 
konıutanlı/tıntn bildırdlğine göre, c!o- 1 Sovyetleri, bu te~ehbU<:lerind<' mu
gu cephe:sinin ı;imal ke~iminde, Le - vn!fak olm k~ıın mcnl'tmişlerdlr. 
n!ngrat etrafındaki Alman çemberini Mart ve N'isan sylıırı zarfrnda duS'" 
delmiye matuf ol<orak So,·yf'tlcrin man, bu ~esimde, 40,000 c!cn fazla ln
Volkov'a 'l{arşr yaptıkları taarruzlar s:ın ve 64 Zll'h!ı ar<.ba kaybctm!~tir. 
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BUGüN 
Şarkta liiyük 

Dram Baıhyor 
Yaan: Jl. ANTBlf 

A iman tebliil KerG mabarebesimn 
bittifbıi ve pek çok mlkdarda 

eınr " barp mıl•eaMei alıodııpm ilin 
etmekte. Sovyet tebllil ise. adetçe 
üıtiin kuvntler brpaıa4a dflpn•M 
aiır zayiat ..n1irllenk laalorcla lmY
vetleriniD serl meniler• celdldlilni 
ve harbin de9am eUil1nl bildirmekte 
ve Alman iddialarım ~r. 

Bürik taarrua 'bir bılalHSIC ft 
huırl:ık olank tellkld edilen Kere 
harbi hakkmda Alman bq laımuldaa
hpmn teblitln1 1htl7&tla b74etmek 
malml bir hareket olar. Çlbıldl seçen 
sene bir çok defalar Almuı makua
lan lmılorlumm A7iatı haldmı4' u
tronomik ralremlar ..... ... 1rliıt 
uzerinde ba orda7a bir bG defa iın
ha etmiıtı. llanffakıJ'etlert bq on 
def• biıyiiterek hqecan verici bir •· 
rette ilin etmenin, Alman milletlaha 
maneri1&tml ~tmek. kartı c• 
Jenin bilbaaa Pranu. İlllU7&. Nor
vu sibi .. Gak bitaraf bir vuı,.tte 
lralmıı olan memleketleri Alman7&· 
nın nihai zaferine tıwıdırmak makııa
dıyle lnalluulchp mahakkaktır. Ve Al
man orduuna pek pabalın mal ol&D 
bu kıt barbinclen llOIU'a Berllnin bana 
her zamudan fazla ihtl:raç ıönııt9İ 
tabiidir. 

Kerç llarlıiafn bqb bir balamdan 
vahim ntrticelv dolarabileceii hllle· 
dılmektecllr. Ba harpte Almanlarm 
çok müeuir Jt!ni ıillblar lnıllandıkları 
haber veriliyor. Alman bava konet· 
leri.ıdn 8097et hava me7danlanm ke
sıf bir si:rah ılıle kapb,.rak av ta:r· 
yarelerlnio kallanuına mani olchılda· 
ı ıö:vlenmektedU. Alman makamları. 

zehirli pz kullanıldıinu 181anlamak· 
tadırlar. Bununla beraber Wilhelm· 
straıae'nln ıözcliali suetedlere, 11\0-
dern iıtial macldelerialn anıri olarnk 
ehirli su netrettllderinf Ye handan 

dola:vı kaıclen zehirli .-z kullaıulcblı 
ıddia edil~ eö1lemit ve Al
man orc1ummn ba pzlan, kartı ta· 
raf bllenmedııkca kullanmak niJetin
de olmadıiuu ve bana ilıt17acı da ba-
1 unmadıiım 161lemlttir. 8o9J'et slmam 
darlannın bö:rle bir vilna:rı ·eter hıl· 
kık&ten mevcat ile- nuıl tefılr ede· 
cckleri ve lnsiltermin na11l bir vazi. 
yet alacalı merak ve heJeCUla bek· 
lenmektedlr. 
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Dünyanın 4 tarafından 
Gelen Bir Ses: 

"TANK iSTERiZ!,, 

Eski ve Kırık Eşya 
Çok RaQbette , ________________________________ , 

Ham Meyveler 
Yazan: ULUNAY 91r vllbet sueteai. eclebi,.~ 

rm meraklarım oqamak lcia 
Mltffn bir AJfwm senç bJemlece 
tahalı etmlt • 

GtıDG kalemler bana, daha ara1armta 
olaannak Plmdan lmrtalmadan bD
dilerlai blru erken ortan atıJOrlu 
ııbl cellJor; onlara eeerlerlnin u .,... 
n çok okDJ'acuu olan bir sueta 
nqredllme1l imtiJUJ vaktincJeo ....a 
veri~r. Bu hovardalık sencliiia m;. 
ldpfmm lehinde cletil, hattı a181hla

Mahalle Aralarmda Yeni Çeşit Bir Esnaf Peyda 

Oldu - İşe Yaramıyan Eşya Kapışılıyor"' 
Hiçbir Eski ve Kınk Şeyi Atmayiniz 

ı cledlr, Ancak heftlle olpnlqtrlall , ____ __ ,. ... , ..... , ________________ _.., samaett.Uderi eaerlerla ıuete ft mec-

mu ailtanlannda 16rtllmeal onJan 
M ahalle araların- lı7eriar. Ba aldıcl- IQe)eriııe VU'IDll aannettlrlr, tebm-

da dolqan 1e- r Yaza: ~ ler, eeld ~ ol- milldan alıkoJ&r. Benim ıHr, near. 
ni çetf t bir esnaf daiumu eakıciler de roman. blkbe. tintro hakkındaki 41-
pe7dahlandı: SA 1 D K 1SL1 R delil. Banlar eül· ıilnBı ve sörtltlerime kı:rmet vena 

Eskiler ah:ro- den mahalle anıa- pek GOk senç.ler, eeerleriıd bana dD-
rum delik detik ol- rmda 4olaf1P: dererek fikrimi anlamak lıtediler 1fic. 
ma.: çöpUiie atılmıt çinko aahanlar ı - Çilek nr, çilekP.. Amrnıt ki- birisinin cesaretini kırmadım. Pabt 
alıyorum. Paslı tenekeler, yutık pa· yünün çilek... • onlan edebint '"Tur ·11- Siııt" una 
"vralar allJ'Orwn. Parca par" olmat - Anteıadm faeal.7&... Patnıcans. eriJWderlne bnut setlrtecek bir fl· 
liatikler alıyorum ... KllOIQJla 30 ku- aahupbalı. dolınalıh bıber var- ldr de telkin etmedim. Gençler ._... 
rap alıyorum. Minder kırpıntısı ah· Diye baiınp apartımanlann Bıt lerini hallan ratbet "milıekk"ine koy~ 
yonun, çürümüt ot 7utıklar, ot min· katına kadar Çlbrak zerswat 18~ madao, birbirlerinin tealddiae ~ 
derler ah:ronun, ctiriimüı lbtik bava Anadola qaklan... Kırtehlrlller •· Şım melidir. 
ıazı borulan, par"lanmıı hortamlar dl seraevatçıhli bırakmıtlar, ealdc:Ui· Bu hneai otu ıene enelld hatıra• 

Mlhvercilerin Butüne Kadar Temin Ettiği Galebelerde E n alı~:=d~ söylüyor, her adımda bir ie bqlamıtlu. * * ~:n.:.:i~~ıı:u A~ 
Miihim Rolii Oynıyan TANK'tır. Bunu G ören A merika, Simdi ba•ka eıya 1•mi .. ,l)'Or. kapılara, ~n- a 1c1ıkıan maııar hakikaten 1te ıctateainde mektep •ıraıanncıa aramı 

çerelere bakıyor, J'tirümeslne ve ıöy- A 1 Bl elen alı da •Jale", "ErtenJı:" adı ile hafta] 

TANK lıtlhsala+ına Fevkalcide Hız Yer mictir • lenmeaine devam ediyor: ıl::U !.~;r· ~ :1 .....i edebi mecmaa1ar çıkanrdık. o demd 
S - Kolon:ra tlıeleri, eaam 1iteleri, nan il . :: sor ;:'' Eüid e kite feu tefalrine bir mnn tetkll ecled 

FraftlBftlll ,.Ulmetindekl bir cok ve 75 lik iki topu havi olan yenı bir çası, kilometreyi katedip 11ranın ıo- illç ılteleri, kırık CIJ' bardakları, cat· re~r ımt a~:n et m. banla!e ld bu beveelmizin batlllllZa ıetıreceli 1-
lmillerclen lıirl de; Pnanatz· orta ııklet tank modeli çıktı. M _ 3 nuna vardriı saman tam bır tanktır. lak kavanozlar al~oram~rda bakır :;110:. =~ ve~~ir ıün ele bi; labett~dahil~e ı::s~n Memdalt 

lann klfi derecede tanka ublp ol· ııml verılen ba tanklar b'li.Y1ik b·r Bir tank yapılırken, bir tek aanıye alıyorum, harda emir rum. :ra- den ldl0111 ntmit karqa Jiin 6nne pqa ttı. 0 Ertenlr,, an 
mamaların. Malan mUdafaaanun mehareUe zırhlandırılmııtır. ve ıU- bile bot ıeçirilmez. ramaz qya alıy;,nam; :Vartallar alındılmı ıtirc!lim. Bakiclm = ~';;1 :..~:er=c:r:ı~:ı-::_ 
eaaa zaaflarından biri yine tankların ratleri, hareket ve manevra kabiliyet· bunları cilpçtller bil .. • almu da. OIU· tüphane mlldfi.... F-'--', SaJ•'--t 

d G 1 · ı bilh "- L di Böylece ikmal edilmiş olan taruan -L • 11 c:uııu ..... azhiı:rdı. Kahramanca ölüten e- erıy e aaaa temayıu etme..te ·~- E•kıden mahalle aralannda eni· dan kaldınnak için 7&kahm mı ... ,._._ - -e•'----• hep"ım•- edebl-t ____ .. , 
Ful · d ı içine bir makiruıt sirer ve onu d1ta· di d il "' umau ... ,_ -·- an neral Mac Artlmr pınler e •Y· er. eller dola--. kendilerin• 111811- aa arulıla mı atahmh, :re uıiin • rer ~-~a .1.a.tııa--'-tık 

~• 1 R Al h b" b t A rıya, tecrube meydanına ıötürür; ,... ha ~ou -· ..,... larca muazzam Japon lıcuvvvuer ne us • man ar ı aı a11nca • aaı bir tlve ve eda ile: lu.11. Hele minder kırpıntnma "1- 0 ··-·- oı-nıa .... adı· &om ..... _ ... 
·L k · tlhaall '-" bli burası 8 tane otomibll yoluna havi _ •·---.-- •• -·• kartı bir tek tank bölütl:rle kartı men .. a tan ıı ti uüı tün can _ Esyıleeerrr alıyonaaaaU111111l,.. ret ettim. Bu ufacık ufacık bu parça- a--'- lı:en"''-'-ın" bir m--- -.a. _, 

. k h ı dı ı ·ı · · lh li birmeydandır.Tanka burada &ilndüı k ba •- --. wuu. ~-- - .. kOJ'lllUtta. Mütteflklena tan sa a- an . ncı terenın ııt ıa t nazırı Di•e ha•kırarak, lan ne ite J'lrar. Mera 7& ... ,_. bnda toph-blldı·&.ı-•- -erleri .. ı-.a ..._ __ ,_ ...._ u L d B br k Al---•-- bir 75, rece eliler bir 75 kilometrelilı 1 1 d .... 1 Jı... el ,. ........ ~- -· ıındaki bu no-. ... nmn. 11111 ne or eawer oo , ·~•n _ Sllrahller, bardaklar, V•ecllk ... rap ıonıttu" um, .,, .. yo .. """n n er ıuetelerde ,..'--'ar'- m-ı..·-ae _.. 
30 000 '-l ld - b 1 :vol katettlrilır. Bu tecrübe:ve Hen· L- dı •-- ,..aauı .. ..-,, ... kadar yapılan maharebelerde atra· . tan .. an o u ... nu, 11 ann petleri var ... D ye barbar batırıp aat- .·at ettirdiilne IB.ttım ... ı m. _. • 0 ...... aim"'"·"eri .. , el - ....... b 

•-- .._1 rinden 14 000 · • R h · d '-·•ı 1 dek atlamalar, cerilmeler, tırman- k be :L , ·- r-<IUIUI - , __ dıklan mailGbl:vet...-ln ....... e . ının uı cep esın e "''" anı - tıklan mallarla eılri .. ,. miibadele lran, baıma. patia a, s pı.ae, pa- mecmn••a bile ~nnea"ım·n do&- o 
kt 1-&.. bildi kt ı malar, hepei dahildir. Bütliıa ba im· b ._, -- •• ., ... biri olduiu ltlklrdır. ma a o .. _ .. na rme e ve n· ederlerdi. Fakat tımdikl eskiciler bat· "ten, htlllaa Utün pamu .. u menauca· --c1ı~- hıı'---"''-nun 

llte ·ı A 11... d Uhanlan muvaffakıyetle atlatan tan· 1 ....... ,._ .... •- ....... ......,., 
Demokraıilerin tank 1hU7&C1, bu- 1 re ı e mer .... yı ıenc e 30,000 ka '"etlt. •-- mllbadele ebnl7or, satın tın ktrpmtılan ldloıa e 11 ,.,.nqa -- t~ mı·--1=.· • 

l - L f ı -ı d tm k fd. kın ıonderilereiı 7er bir harp mey- ' _,_ 1 B 1 1 1 ........... -.u lfin azalmamış, b ltlda utauıtır. taua ma e .... ye avet e e tey alı:vorlar. Eıkl eskiciler, kullamlmu dar aatt ı:ror. an an a an ar ıu~u~11P Yı rc:a evvel 
Avuıtaralyalılar, Avaıtra!JUID mi· Bu vui:ret iiaerin• Rooıevelt Ame- danıdır. hale ıelmiı eı1'811 almak 161'1• dıır· bir nevi pamuk fııbr kaıma satar~- =~ ::...-:::: d•ll 
dafaaaı ve LibJ8 orclaau kamandan· rıkanın tank imalltı proıramıntn i- Tecrübe meydaıuna ıonderil•n sun J'tizfine bile balanularch. Onlarm ınq. B11 pamü f.abnkalan blldllim•• •••. .sarı. 
lan, takviye edllmiı olan General ki misline çıkarıldıltnı blldırdl. tank burada henüz 1arım saat kadar aradıklan evde artık lnıllandma11na 11d pamuk fabrikaları delil laa ••• Ban· • • • • • • • • • • • • • 1 • • •• L·-· .L..- Niba t .... _,.... p 1 H .__~ b teri k ·-· ••••••• "' .......... .. Rommel lı:anetlerlne -• ~·bil- Je tam ~aınma ear ar- kalmııken içercle ikinci bir tank bi· lü.zam kalmaauw. bqb bir evin i11ne lar ouıpmw es yı aJ'lp tem ..... e- •••• • ............. . 
mek için IMp tank lnwfftler1nl,art· bour hadiHalnden ıonra bqladı. Bu tınlmiı Te tecrübesi yapılmak llsere yan:rabllecek aallam .. ,.cb. Bunları '4iktea sonra dide, dide pamuk hallfte İt;ı;ia.;.: w; ·~~ ~1 bfda 
tırılmaaını latemektedir. RaaJUUn hadlee, Amerikalılann yüzlerine m- me:rdana ılSnderllm ıtlr. Böylece mey yok pahHm• aıq, at .. pabamna ea- cetlren fabrlka1arrnı, Bf'& kırpıntıla- DH daa dan 
mlttefüderdell latedllt ,....... -· clirilmit bir pınardı. o ııune kadar dandaldler de mlltemadl bir rıh•• ta-L bizim bir tiİrltl tarlana varmak n bö)'lece pamak haline ıetlrili~. ""ıla...ıtL .. ıla " •• da• ..,, '-~- .,.. ,. ._ da Belıp talrmıt ılanlu bo"1lll& 
JUllUJI bqmcla tmlk bahuuaaktadır. -.kalarını, dolaJ'lıi:rle kendilerini, ma ve hareket içindedirler. iıtemecliilmlz btl)'lik blr lruaııç rola 'lrtık cinsine "" "" "Ör~ kilosun Dan dan da. dan elan ıtan temPOt"Yla 
Hilllaa, dtlnJ'Uhl her bir tarafmdan, himaJe için çahtan Amerika; yedili İtte 1940 senesinde J'llnız 500 tatmuıluch. •o - 15 - 20 kuru" klrla paımıkp- ~-ı==:ut~=!'IL.~awı.a 'uma. 
"daha tak lıterizl" aeai ıelmekte- tokatın te1iriyle tablandı ve bütün tank i~l eden Amerikablar; ba J'I- Simdlkiler, hakikaten hllamlmu 'ara satılıyor bunlardan beklr yor· trlıı)'Oldr tokmak... 
dir bir Amerikan aerma7eai ve eanayji hn IOIRdlda 45 bin tank ,..-- o- hal• -'-•- ...a.. tenekesine bile atıla· unlan, beklr dlStekleri filin npdı- Dn1&111r OatilDıle lt~nl• totmU. -

• "ili dL-mJan aJm-L al 1 r .... • •~ """ 9 .. Lı 1 ••••- .a- 11~11 4awlc11 Ba ıeee cevap verebilecek :recine mı in~ m aa l,,..n e ele Jacaklardır. - mlJ'8Cak kadar lnardalaemat .. ,.71 •· :ronnue. m.ıaaı keçe, çırva par__.. - Qldj~rchı clanalc:u 

mevcudiyet Amerikan iatihaalitıdır. verdi. --------------------------- bu arada .. tm ahDIJ'Ornnllo Y'&nHl Ba ttirin daha ne mecmu, ne e 
Bupn Amerika harp aanayii artık Harbiye nezareU derhal ~terce, ı ...... ,.. ıar da aJ'lll tekilde muamele 16- suete ılltllmmda nqredllmek amaı 

::~:~;=:~:!~:~~l~ E!=:::r.:~!~f:::r~=~~~l:\ 1 (.) ~4 ~ a ~ mz-mtJ~ =·::;-:: ~- .... =~:~.:= 
ailratle artmaktadır. 1942 ıeneııne motör, radyo, üzencl fabrikalarına _ _ - -- - -- - - - ~ S ~ -!!!!!I im1rln yoktur Burada bir taklidi 1beQJr 
lirildill nman Amerlkada a:rda 700 kadar b8tfin sanayi mUeaaeseleri bu L 1 y E N L E L. y a ıa.tikler... ı.. ,..nmu. perca eaııatı ""~ lateailmlt Piri fer Mücadele Baclarken den futa tank elde ediliyordu. Bu aeferberlit• itUrak ettiler. Simdi Ç O K T E R parca olmat lhtiklerP.. clilee o saman ba '"Savtl muba..aat" a 

~ ıene sona erdijl vakit bu rakam ay- harbiye nezaretinin ve fabrikalarm Bunlar da bir nni Ulçla maamd• Ulnm yokta Çllaldl 
Bqlı:ran )'Blnıt Jakmda batlıJ&C:Ü da 4,000 tankı seçecektir, mühendisleri, birlikte çhımaktadır. Havanın aıcakhlı henüz tıkiyet edi·ıAtqll hastalık sonuna erdltl vaka ıörerek kaaçalı hamura haline cedri- Bir aobnl ltİn" Ahi~ ırıae+~ 

olan biıyük taarnman neticesi hakkın- 1940 ıenealnde Amerikan orduıu- Rooeevelt'in iıtediiı ve bütiin mil· lecek dereceye varmadı, ama, IBJ'ln O· cok ter ıetırir... Faka. böyle bütün llyor, ,..Uden llatik blot, toaon. çU. mııramda oldafu pbi lhensln .. 
da, kartıla"cak ild mnazzam ordunun nun elinde. muhtelif tiplerden ol- Jetin elde etmlJe atraıtılı bu mu- lı:aJ'llculanmısdan BaJ&n Sllheyll, ıe- vucattan terlemek, tl.tmanlarda, her me, hattl llatllr mupmba, llıtik el- ....,._ ibti)"&CI yoktur. 
nau ve malzeme bakımından kudret· k iia azzam rakamların tahakkuk ettiril- çen :vıllann yas mevıiminden ıözü ıe:rden 1;1bak mütenaır olan ainlrll· eliv• filin imalinde bllamlı'9f'BUlf. Ba olu olsa reallnne ~ 
lerl hakkında malGmat sahibi olmadan :ihte e:ı:~nı;o!°~a:ki~dı~~~ meai iGin Amerllralıların tuttuia "" korlanat olacak ld, caseteye cönder- terde de olar. O vakit çok terleme:ve Bonlıaat, urlan d61dlbntlı, dell1ı· çahpn bir tandır. Fakat ba da "ba,., 
kehanetlerde bulunmak ıayrl ciddi biı mekte:vdl. 1941 ıeneai eonunda lıtma ıiıtemi ıon derece enteresın dili bir mektupta, çok terleditlnden kartı. titmUllıktan )'Ünlt ıinirlilikten mit. ezilip cupılmıı elnlı:o kap de. larc1a taldlt tlrkillerl 16:rlenm ~.t 
ıareket olur. Buna ratmen seçen on ve elveritlidir, şikbet ederek buna kartı çare eora· kurtulmaktır. Dilen em&Je .. ,.. 6tedeaberi ç6plllfe Sıtlnnın 1dlrt atmıclan stlfteledlli 91 
hır aylık tecribelerin a)'dınhiı alıtcı- Rooeevelt; Amerika devletinin tanıc * ~ yor... Daha çotJannda futa terlemek fer atdırdı. Pabt timdi iç bet Hile ev- beateleditl: 
da ve biszat Mitlerin SoYJet Ruıyanın proıramının; 1942 ıeneelnde 45.ooo • Terlemek, hiç de fena bir .. ,. de· :rer olur ... Kımııl J'alnı• J'tizünden fu Telld :reni alındılı fl,..tla •tılablli· na .. 1\ saıonı da• ılaa dalı 

ve 1943 senesinde 75,000 tank imal ı il b" k"l n1 - d d 1 1 B til lll U iln tedavi 1 Zuro.. calarn bir nııdan kuvvet ve kqdreti haldundald kaıu:ı- K er ır ı ometre uzu u111n •· fildır. Hatti ter insana lüzumlu ur. a ter er. 11 r ı n ı , an- 10r. Eter 161lediklerl dotnı lae baa- ıa.n Pat07ll olıprtıe• 
ı ne istinat ederek. Alman ordaaumuı etmek olduiunu bildirdı. ki atölyelerinde yapacaklan i- Ter olmasaydı, insan J'8Z mevıiminde cak bir dit heldmlndea mahaaa lllç lar la emaye fabriltaama peliyor, o- O ıt.beıou ıawrd .... • 
yeniden çok cetin bir mllcadaleye si· * * te ıtire ura:ra clizlli7orlar. Binnci muhitin futa hararetine kartı kendi- alıp J'llZe ıürunmekle olar... rada yeniden pirne ecUJ.rek teldllen- Tiirkilıtl kadar lhease •e nau.-., 
r şmek üzere oldulumı aö:vli:vebilinz. 1° prosramın baımda, l2 ton •· lfllP. tepeden vinçlerle indirilen (N.• nı müdafaa edemezdi. Soiuia karsı Koltuk altından cok terliyenler pek dirildikten ıoma )'elli bqtaD em.&Je :raklaıpnr1 delildir 

Geçen on bir aylık harbin neticul lırhlında bir 37 llk topa ve ıeklindekl çelik çerçneJI kar11laJ'lp vUaıdü mahafua için, medeniyet tür- colı:tur. Kimlıi, ,..rçıplak dar.1o.a... hal- m"81pılarak piJ'UIJ'B çıkanbp AtılıJ'Or· -------------• 
maHlmclar. Bitlerin Sovyet Ruın hafıf mitralyözleri ihtiva eden ha- onun llserinde itlerler. Kendi ,.pa. ili tilrlü vuıtalar icet etmittlr. Hıal· ,.. ..._.. A B 
haldrmdalrl kanaatine ıellnce: fif tanklar ıellyorda. 1!140 ıeneıl caklan if bitince bu ıövdeyi dller buld fazla ııcaia kar11, vücadün ken- de bile, koltaklannm albndan "1* Ot :raıtdda-m. ot minclerlerin hem Cl ir Kayıp 

Hıtler 1937 de Lord LoadonderrJ"· Mayıımda, Alınan ordalan Holan· levasrmm takılması için ikinci cru· eli kendine icat etmit oldulu terlemek· libl ter döker. Koltak altından cok lcindeld kıtıktan, hem de ÇDTallann- Tıp l'akültui Talebelerinde 
ye verdili bir miillkat eıaumda ıun- da ve BelçikaJ'I iteal ederken Ame- pa ıeçlrirler. Bunlar da paylarına ten baıka hemen hiç bir vasrtamıs terlemeye kartı litnde bir kac defa. dan lltifade edlllyormaı. Bunlardan rekli Ollnan Boa 
lan ıo:rlemiıti: "Ruıyaya hücum et· rikanın ilk 329 hafif tankı huırhn· dütenf yapıp elde ettilderl tekemmül yoktur.. 1man terlelikçe ricudtinün •117Wl. lçeraine, :rtizde birden bete ka· 7&Pılan tabii bo1'da çavallar 250 kara. ()tulluından 
mek iıte:ren bir memleket ıa hakikat- makta7h. Ktnunevvelde ikmal edilen etmiı tank ıövclealni tranemit6r'il hararetinden az çok bir ıe:r kaybeder dar mabette, alrke ka?lftırarak onıın- 18 aatıh:rormDI. Sitelerin tallamlan MUITAl'A BOZ 
!eri söz önünde bulandıırmak mec- bu tanklar ilk defa Yananiztan ve takacak olan iicüııcii crapa, derken ve böylece anıhltin fazla 11cakhima la •l:inme~ hem kolay ohır, isem de yıkanıp temizlenip eallaanelere, ıtri- müptell olduiu 
buriyetindedir: J) Ruan llO milyon· Lib,.da lnıllanddı. motörii takacak olan clördfincll sru· kartı vficudUn tabii harareti deiltmeı:. pek yi ce r. ,..tçılara. tite ibtl,..a olanlara aaa- hastalıktan kurtu
luk hır memlekettir. 2) Rus toprak· 1941 1enui mlldafaa tahalutı se- pa ceçidrler. Buradan betlncI pu- Bundan batka ter, lnaana vücudil te· Bazıları, avuçlannın içinden çok ter llJ'Onmıt. lamtyarak, ha7ata 
lan Jıtill edilemeır. 3) Ruı,. ablob lir selmez, orta frklet tanklar ıamar- pa ıeçen tank cövdaine zırhlı kale, mizlemek icln ele llinmladur. Cilt ter- çıbnrlar. Ba tflrlUıü pek zl:rade c"ln Ba elkl lı. P'akat flJllcliJe bdar kı- ıözlerinl ebedlYen 
le :renllema. 4) Rus sana;rii h.ıYa landı. Bunlar, harekete ıecmü üze- daha ıonra 37 ve 75 lik toplar takı- leclikçe böbreklerin viicadii temizlemek aıkar. lmu doatlanmn elini ulaaa1c- nklanm alıp utan ohaucb. ileler 1umnuqtur. Ce-

hucumlarml'a tehdidi altında Nlldlr. re lcl dolchmd4ata saman. SO ton hr. Tankın böylece e1aı kıamı me:r- itine nrcbm eder... tan çekinir. Avactaa terlemi.Je kartı lanklan daha tok ite :ranyormuı. naıeai Buıün ıaat 
En mlbim aanayl merkalerl hadlat· selea 17 lik toplan baYi tanklardı. dana çıktılı zaman kilometrenin 3on Bununla beraber fasla terin de İn· tiirlfl tUrlll tozlar vardır. Fakat en 1· Çllnktl banlar bir ,erde toplamp lll.IO da Be)'uıt 
!ardan 4.000, 6.000 ldlometn uüta Orta uldst taaklınn imal tıtal 111r lanna varımttır. Buradan eonra sel- una ııkıntı verdlil ıUpbealadir ... Jlıi, çok terli:ren elleri rontsen 11ık· fabrika,. ıtitlrtlltlyor, ,_ı battan e- Camit Şerltlndt 
bulruımaktadır. Bu dört dlaa, ba zamanlan tren levumu buırlı:ran diil kııımcla t&l)kın tavanına bir lb- Pula terlemenin batka hiç bir 11kın- larlyle tedavi ettirmektir. Röntsen mit ritilip JeDI fi19, cam, barc1ak, fil&n ıwnuı kılındık -
memleketin tehlikeli lnadretbd iıbata fabrikalar tlzerlerine almıılarch: fa- tik tilte :rerlet'ıirllir. Bu :reeli ld· tıu olmaaa, :ralmz elbiseyi ıalatmau, tehaaaıslan ba tedaYi:ri pek fJ'i .,,. olarak tekrar ewimlae pliJOrmat. tan eonra. Zd\l'llekapr Sebıtlfllne def 
klfidlr. R..,.. 1937 de bitkin bir hal· kat IOllralan otomobil ana,U de ba tllik mllrettebatın ıe:rahat eana.11n- rensini bozma11 ve çabuk eakıtmeai parlar... Harda balrırlan eritmfye de Hlnm nedllecektir. Kederli aileline ve ar• 
deydi. 1920 de livll harp içinde sa11f· calıpu,. ittlrak etti. Tank imal et· da, bfalanm tavana çarptıkları va- bllhaaaa ba zamanda- can ukaw Tabanlann çolc termeleal ele pelı 1ok. Simdi okalJen k81'Dllı ile delik kaı! ~tarın t z Yf' rlmlsl IUDU'IS, 
ladı. 1925 • 1924 aenelert Icfode kı· medeld lirat artmakta:rdı. P'akat ba ldt ıredelemaemelert fcfndlr. En eon ıe1dlr... 11lantılı bir te:rdir. Ona lrartı iskar· yerlerini ö7le J'UftlJ'Mlannq ld, tl-
zdordanmı teeili ile ilk nekabat all· hentlz milletin iht17&cma cevap •er· oı.rak da bir tırtıl lıcurdwaa andıran Buılanmn biltUn vUcudli fazla ter- pinlerlnin içine ıüqer lı:lfıch koyan· zerJn?ekl kalBJ'I çıkarıp kıraun ba· 
metleri belirdi. •• 1927 de ilk bet aeae- ml:r• lı:lft Wlleli, tekerlekler takılır. Sınnm batında, ler •.• Atetll haıtalıklarda bayle fa~a lar varsa da, tabanlann altına, J'llıde kır tia1lnde 11ttıklan halde bile alıuı
lik plln buırlancb " tatbllre koncla. 1941 ll•JIUllda meydana, 17 lik bir iskeletten ibaret olan çelik par· terlemek, çok defa hayırlı allmettlr. bq nlıbetınde aılt kronük mabltlll ıil lar JBD1alı oldulanan farkına ftJ'IDI· 

ım•~bq~llr~~·;;:;::;;;;=;;;===;;;;;;~=;=;;;;;=;;;;;;;~r ~~~~~~~~~~u~~~~ bikfne bat1aadı •• RuaJ'BJllD çok fnld- lnırtulur, ter tekrar bqlaJ'IDCa o matı hurda balar, ktlçtlctlk bir ma•meJ .. en 
taf etmİI bir ticanti ftl'dır. R... z • F E R ! Yazan: W. Cluu:xJhUL lilden tekrar ıflrer sonrı lriloaa dkt bacalr liradan eatı· 
dİin78Dlll en lmn.tll bra orducana. •••••• (}. '!. R... • TOranat. • 
au'bh tam.Jerlne .,. llaft Jam.etleri- Çeviren: fo;;:,::ıt:)0••• Ben b1U1lan &lrenclllrten. bir lımmıt-
ne maliktir. Banlar. söa tiniinde ı.a. Veba Takyidatı ia ela ,.,.1an ili 1ılnat 18rdtlktt-l'I 
lunclanılmuı 1&mn selm llrillbet vi· Hudut ve .. hlller •hhet Umum IODra ani oldam ki lilc bir eald)'f at• 
lualardır.., Tefrika No. 29 1918 in 8 Alustoaunda mütteflltler tustosta Almanlarm çekilen 17 lncl MDdDrlDIDndH: Pmtult ve Ha7fa mamak. 1aeder etm.nek llamclır. ç 1!'1 

Kbab
1
lldir -~ --~terebllle ... ~• Tanklar 19l8 da t&rünm(iflerdl. btolr zafer kazandılar. · Fak

1
at Frannz ordbaft~dln toFplaakampt t-~~bil uktaarruzem ua ~~~n~~-~k~~~-~vtedvelceblr'~s~"'a• kllnd~ "'~~ ite 1&'1J"OI'. insan eaJd. 

ve ır qer- -.-7&DID r aanum • Bu ,.ıma Jtücilk bir rl~ VeJ8 praklannda J'ramız ve nıtllz or- ıı- • ....... m av e wau ... .,.,. UUlllD- ._- ..... • ... -· 
line ceclm!ek ve BolteYizmi imha et- 2 inci bilronuıı bir raporundan ibaret dulan tarafından kazanılan bu zafe- bu taarruzu lmdı. 28 Alaatolta ln - ve lcttmal Muawn.t Veklletinden ------------
met p)'aiDi takip ettiii -Uvcaı.- delildl Almanlar tanltlan ıömıilt- rln lstlsman için İnıtllz ve Fransız ılllz ordusunun aal cenahı Arru'dan bu defa alman emir mucibbıce M•ı- KAVIP: T, C. Ziraat Bankad b
rım,. da açıkca stirillen Bitler ba sdz· terdi İtu ıörilnilf Ludendorff Ozerin- kumandanlan bir tilrlil ittifak ede - b&lh7arak 11 kllometrelik bir cephe nn tıkenderiJe limanı Ue Surf7e ve tanblıl tubealnde bulunan Si No. 1u 
feri, Chamberlain ve '?itJ lncilterealnl de ~ bir &kal tem husule ıetlrdi? ml:vorlardı. Bu zaferden eonra ne 7ap llzerinde hücuma ıecU. Bu taarruz FWsUnin tekmil Uır.anlarına tqmil taamaf h.U!ııa alt bono,u a7f 
S091et RlııJ'UIJD kapı~ isıiA sit Huln bir teHWmiz VU'dı: !nstliz malı, banıt istikamete J'(lr(lmell, ban- neticesinde Almanlar Roye')'i tahll:ve t!dllmiftlr. e;Jiedlm. il No. lu boAOnun batmQ 
tJkce b111'i1'Cll bir ~eblike tlllııll etti· " l'nnalS ,.ııen ınbop ileler, Al_ 1f uaullerle taarruza devam etmeli? ederek, Somme hattı üzerine çekildi- Allkadarlarca blllnmek Ozere 1te7- kalmadıtnu blldlrirım. 
iine lnan4ırmak !çın ltiyliiıllt olıan. mllll78DID en b07tlk harp adamı da tki kumandan ayn •Jn miltalAada ler. Avuatralyalı kıtalar Per~mne'nun rı,et tebllt olunur. .-uetafa •oakurt 
Fabt hakiki vaz~ Bitlerin ~ lml lcl1 Baldbtte bütan bU b07ilk idiler. İhWAf ... alf7dJ. 15 Atuato.ta anahtarı oı.n Mont - Saint QuenUn'i 
atislerine tsvafak •ttiii de inklr cdi· ukerl ~tltehumlar 87ni mektepten bir toplantı ;raplldı ve lnıtllz kuman- lfıal edince, Alman ordusunun vazl
lema. JWUllne idiler ve bundan dolQıdır danı Hali tn.nız kıtalaruun eevk ve Jeti miifkülletU ve bütün Somme bat-

Son selen llaberlere sin: !Jilli,.,. ti. 1111_11iı w battt 1917 de 78• ldarel1nden vatandqlarma ve htlkQ- tmı bırakarak, Hlndenburı mevaile
du Harkof bals•lncle t .... ...._ pdan bOtOa bu'lıbt1er tanuslar ta- metine ~ ,.ınız kendiılnln mesul rlne çekildiler Bu menllerde l'nn· 
ret Almaalarm blrlac! flldaıau ~r- mambte ~ ~ b07flk. lQsum o1dulumı ileri lilrdü. Bu vaz17et kar- sız topralmda • Diae'den SeMe'Je ka• 
mıttır. 8ebrln 'ftl'Otlarmda harp 01• IUZ ~ta maı oımuttu. Bu 11...ıer tllmda l'1"lnaa Generali l'och tnınıa dar uzanı;rordu. tnıWıılerin bU bOJilk ·=· müıkkalırm lıl· Almua or- .. ba hatalar 1111 ~ Ajuatoluna pJAnuu kabule ruı oldu, Ancak ln- bamleai a Z,blle kadar tarnamlum11 
cl1llanmla elde .Midderl uda' llrdG. llUz kumandan! mırlndeld J'nnıız ,,. o sunana kadar batan cephe bo-
-•-'--6!_ecta ~-- _ .... ~ a. ı---'--- Fraala " 1 tncl orduanu ceterek Cen•al Pe-~ en •• n kilometre llerlemnft-..... _,_. -- _... .. ~- ~&11 ıatn'nia ~duma verdi. __._..._ _,_,......_ _ ..... __ 
blfrme'an. ı.aıtt lloUD9a .. Ler n-ı nr.d 1".'--'·- ti. Zle --- _-_.... --· ~ 1ıı1Je almaları, ,........ Wf• .-aC' -•D vaw uap BaJs. Somme'uD cenubwula Almu 11.000 ve top mebuJaj t70 lcll. Bu 
tik prtıan lclnde Almanlara 11111 pi. Bundan IOllrÜl ldlr!arda. Alman muka'V911l...,_ ~k cetiD oldulunu ıaarpte w harbin ııonuaa kadar ıeeen 
mIJecekttr. AlnwıJUID badn mab· mdulan tanfm4an l'ranllS " Belci- bill7ordu. Fakat bunda taarruza de- hareketlerde Alman ordU.IUllun btıttln 
taç olclata ..,., kınlorc1anun taarra ka topraklarmın tahllJell, Alman vam lcin ısrar etmek huınuwıda de- lif ıai cenabtna sQvenmek ve ona 
veya mukavemet annnı olarak mew- lmparatorlutunun yıkılıp ve b:Jttsız Ulleri vardı ve bu deliller haklı çık- ı.ttnat etmek olmqtur. Halbuld sal 
cudiyetine eon vermektir. Bo temin prtas tealbn oluşu, dahW lbtUlllnI b: 21 Atmtosta 3 ilncQ tn,uız ordu- cenah fqlliı ordulu tarafmdan mü
edilmedikçe Alman orduıanmı :reni ıe· intaç eden bir aeri kanlı muharebe- IU General Bynı'ln hazırladılı 100 temadfren J'erindell atılı:JOl'dQ 
Wrler fgallnin bGJllk bir ebemnd1'eri hırin w hldiHlwJn hQlbua okaaa- tankın 8nderlW71e harekete ıecU. • 
obıµ7açUtır. cakUr, Almanlar ~kJlml7e baıladllar. 21 A- IArtwm Qli 

,---· BuJiin Matinelerden ltibar811 ..---• 
TAKSIM SINEMASINDA 

Yeni ve rlrillınenlit 2 biJilk Film birdtn: 

LUPE VILIZ Katherln Hepllurn 
tarafından OJD&Dlllll 

KARMELITA 
EVLENiYOR 

2 Saatlik Kübha 
ve nete flbnl 

tarafından OJDUUIUI 

eLDOREN 
AŞK 

Atk ve lhtiru FDml 

Ayini Ruhani 
Pedertmiz Whran OHANYAN'm 

vefatmın tO net lfU\ü ınilDUebetl71a 
17 119711 IM2 Pazar eünil 1Ut 10 Ü 
Be7o11u Balık :t'uarmda 1 llcınD 
Ermeni ~Ule.MtD4e ic:ra edilecek lJtn 
de bQtOD akraba ve tana'ik1arm 
banr buJ11nmalan rica olunur. 

•ar ve •ayan Mercıarl• Ahanr " 

Konferans 



ASKERi VAZIYET 

ROMATiZMA 
Nevralp, Kır1klık ve Ağnlannızı Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kate AlmabDlr. 

. Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüijü ilanlar. 

No, M•hlQI l•bf bedel! 
Ada ... ,..., hmt M•hallnl 8ok•0• CIN&I E•. Ye, hl .. mlkt8'ı Lir• Kuruı -- ----o o BeyotJu Hacı Ahmet Sefa meydanı Hane 14 14 8/10 "\ 171 87 
o o BeJ!ktsı Ortaköy Hami- Pışmiıollu " 38M 18 4/12 188 00 

diye 
o o Beyoflu Yenkami Perşembe pa.ıar Dükkln 99 99 2/8 280 21 
o o Besiktas Tatavla Deıııpod Hane 22 18,2i> 2/8 '13 10 

313 30 Beyotlu Çukru Ayva Arsa üstünde 12 .. 
baraka 3 3 11/81 

700 11 Beyotlu Vifnezade Aktar Hane 38 36 24/192 15 82 

Yukarıda mllhalle, sokak laimlerlyle kapı numarııları yazılı pyrl menkullerin hizaıarınd• 8'1sterllen hlae 
miktarları mahlulen vakfa rücu etmı, oldu'tundan, buulara 3294 numaralı kanunun tarlfatı d:Jrninde k17met 
takdir edilerek teUiz muamelesinin yapılabilmesi ıçın tebligat yapılmak Uzere hissecbrlann adresleri araıtt
rılm11 ise de bulunamaciıtmdan. ıereken tebligat yapumamıştır, 

Bu ilAnm ne,rı tarihinden itibaren üç ay zarfında bil edarları vesikai tasarrufiyele:rlyle birlikte Be)'otlu 
Vakıflar l\lüdurlüıil Akarat ve Mahlıllat şe!lıflne milıacaatıa işbu hissenin ıöstezilen bed.?lle a1msya talip ol
duklarlnt bildirmeleri aksi takdirde mahl€ıl hisseyi almışa istekli olmadıklarmdan umunıl llhklm dairesinde 
aatııacatı illnen teblil olunur. (5440) 

El Konuldu 

MARKiZ 
Putane, Şekerleme, 

fAbnta. Çay Salonu 
Beyotlu İatfldAl Ced No 362 

BUGCN AÇILDI 
Tue, imrendirlcl 11kerleme 
fondan, paltalerı, ;remeJderlnir 
nefuet ve nnrlırinln mflkemme-
117et1 kavının hUSU1i7et ve sen-

ıtnlill benzerslscilr, 
Bllh.,.. aile ça71annda nlpn 
dQQD tBrenlerlnde alııarllltri 
kabul temiz ve tttb biı' 6zenJe 
lhsar ve takdlır. eder. 

TEPEBAŞI BAHÇESi 

GARDENBAR SALONU 
VARYETE - KABARE - DANSiNG 
YENILIKLERLI AÇILMllTIR 
HER PAZAR saat 17 de Varyete programile 

M A T t N E TELEFON : 42690 
~~ ........................... _._, 

lstanbul Gümrükleri Baımüdlrlüğiinclen 
ihale gUrıU: H/15/942 

Mlktan 
M,K,N, Klıo Gr •m 

DeOerl ı 
Lir• Kr. EtY• CıNI 

1083 21295 ooo ısooo oo Demir Oto Şasi aluamı 
Yukarıdaki eşya 1649 sayılı kanun mucibince 28 'tV942 de saat 11,30 

da kapalı zarf uaulil ile satılacaktır. Kanunl vesıkalarm ibrazı ve temi
nat ile teklif mektubunun satqt ıünil saat 12 ye kada" verilmeal ilAn o
lunur. Satq Slrkec• Reşadi7e caddesindeki Gümrült &ıtq MQdOrlQIOn-
dedir, Şartnameler anılan &ümrükten parasız verilir. (0228) -lstanbul Elektn1c, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden lıletmeleri 
1 - 55000 kUo gürıen odunu (kesilmemiş) 1828 lir~ ve 10000 kilo 

nete (kesilmq sobalık) odun 380 Ura muhammen bedelle açık e1calltme 
usullyle satın elmacı:ktır. 

2 - Eksıltme 28/5/1942 Peraembe l(lnQ, saat 10 da Metro hanmtn 
5 inci katında yapılanktır. 

8 - Mu·ıakkat teminat 185, - Liradır 
4 - fsteklilerh:, kanuni veslkalan v~ muvakkat temlnatlarlyle Oh 

edilen sOn ve saatte komll)'onda 1-zrr bulunmatan. (5459) 

EVLATLIK tSTEB MtstNtz! 
Fakir bir adam, kimıesls kaldılı i

çin 1kl 7qmclakl otlunu, kenc:Uat bü
tün hukukundan \'&7. ıeçmek prti7le 
evlltlık vermek lltemektedir, Koca· 
muetafapepu All P'ekltı camii •ka·· ------....0--------------------1 
tında 22 num•nlı tıanede P'ethl Ak· -t•••llİlm••••••••••••••••••~ 
taya mUreoaet. Otomobil Boyae1sma ihtiyaç V•cllr 

a, 14 (TAN) - Devlet Li
n )etmesi umum mildilrliitil 
e enlen Mersin limanında be-

e a t beş lskeltt milll korunma 
una tev kan Devlet Demlryol
e Limanları f ietme umum mü
lfine d vred ım· tir, Bu huswı
Koord nasyon karan buailnldl 
t aazete ile ne&rolunarak tneri
slrmiştir, 

Balı.le Avcılığı BirUğl 
hkara, 14 CTAN) - "İstanbul ve 

~lıııa1'1111sl balık avcıırıı birliti" statüsü 
le olunmuştur, Ticaret Veklleti-

bu b l a kun iması için salA -
veri t'r, Bi lılin faaliyet sa-

t t n ul, Kar c!en z sahili, Ka
~!lttnl2 E 1 ı, M rm ra havzası ve 

t"Cnıakl4:ale ol c ktrr. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Af111 
Be1aojuJduJu ve lhtıatlarma 
tarp pek tesirli ve taze qıdır, 

DlvaD)'olU. Sultanmabmut 
Betiktaı lıılll llalıJı-.l icra ~ .,.-~ı N 113 

141/Ua - Betilrt•ıta ltıhc AH <llna., ,.. llıll••lli ...... ii.,_iiiıliiioiflliıii•••ll 

Olrıirilr ve lronıffl 

TURAL 

.. Fi cedit malıaU.ılala Yddn ııoeta caddMhıde 
••lıi 11 mlllreınr J'•ai aı -10b •lata• ıı. 
••hı nnm ıu-.ı asalı arttmDQa salııını. 
mıı ohıp u.ı.tu tarllıiBde eart-.i cmru 
llafte!fW' talllı eclilııültlr. IHriacl •ntsrlfta 
JJ.I H:t tarilılm mUaadlf c ... stad ... , 
1• 16 n lıHar ppdacalı arttırma q mullana 
ınea in71Mdııı. ti. H lnllmadıb talıdlnle • 
ton arttıraaaı tUlılıNO lıald bJmalı ilsen 
arttırma oa da daJaa temdit ..U..lı U.l.t4a 
tarilıiMI' teqcllf .... Puen.I dal .... IComprlmelerl d•hal teles' 
Nıatte • tolı arttınaa UıaW lıadrMI icra 
eoıı.celıtlr. AnbnDaJ'a lttlralı lclll cır, f,t J'il• Her eaaned• kutuu 35 kunqtur 
•• "'' bılc1lk teminat alıceai ":ıtt ...... 

a .. ft t-tt lııaU'um -inat motlq,1111 lbrUJ ~--·······ı,..clı•rWJr. •ltdtn ,...., llıale 11.ııan " 
t•P • "••~-ı " ,,ır.ı Hnelilı ... •t ta•ic H-Jelı Qebse Hukuk HlklmliOlnden 941/4 
mqt.t!"..W -.ittir •U~llllEN XIYllSTlı T-•· aoo il- 21,8,941 ı.rthlnde vefat eden Geb-
,..... · ~nhl Orhan miha&eainden inhisarlar 

BVIAPI ı lllftaal ca....Wı 17 lıapı ••· 
-rab •• ııu .-.ıı ......_ ilıi ... ım ıı.ı& lderesi bekçı.ı Ahmet otlu Recebin 
bw eofa buna altılMlalıl ••• ... lılr oda"' mlruçılan varsa i1An tarlblııden lti-
ıı.ıa Wr ........ .,. ..... altnıd&d ~.,. 
aemanl tepii .... bir ... lılr aralalı .. lsıı.de baren ile ay, alacak ve venıceklerinlıı 

e tede a erli ••
. imtihanlanna bir lılcllı lıaı.te .,. lılr 1ı9" , ..... elelıtrilı de bir 1.7 sarfmda vealkalar17le bir-

.. '" ı an rnc:ettS. 
!l'JNllla_ınm, __ ışı, __ ıt. Bu ım1 tih~~i dak ~uvefk- • .:~,:;.:.=.- ....... ~ ilkte Geb8e Sulli Hukuk IWdmlllfne 
~· .. amp art ... ra auece - BVDVDUı aır tanfı Ywsucı il.ufa mOracaat etmeleri medenl K. nıqı 634 

Kamplflra Temmuzun bfrincl _..,. ....a - .,. lllr tuaft ....... ve Hl inci maddf!leri hilld1mlerine 
ba•1ftnaca1. J'aldıttelerln birinci -m ... arlıa tuah llutafa ..... "'""' tevfilılan nan ohuıuı, .- ..., -O ana11 .,. 1ı1r tanfı Ytldu Meta Qd 

ebesi seçen 7'I Usecle kamp ....,.. ......... -------------
adıkları için bir a7 kamp 16ı'e- ...::4.h:::!.':. ':;: ::::.::=""...:::: "'•1111!1• T O Z L U ~ 

~lerı:!llr Kampla~ Maltepe Jd7ade lpote• __. alecalılllar De~" 

1 
~.nırunnıda ntılı o1ııc ldır, =~tıut.=:~ .. =::e':: ~ HALILARINIZ 

rafa dair ola• lıddialamu nralı:ı •~flıltelertw 
KAVii': Arna utköy Kukoleji orta ıe u ırta itinde dairemin WWhmeı.rt 11- ~. tamir yapılır. 

alm ol u m 936 senesi dır Akıd ı..IH lıalı:lan tapu elem. 1"9 ••lılt HALICILIK TÜAK Ltd. ftl, 1 
oltaı<!ılı'a sauı WelhWı ..,ta.-asıllffan ba· 

~-lpkımamı :r: y tt m yenisin" alaea- ılç hlPtar Daha futa •altıl'tt ılılıalt '911 latanbul, t cü Vakıf han, No. 4a 
n hu mil yoktur ,, .. ıırtn 14ı1712 .. ,,,,, do•:ra aumua•fırl• •I Tel_.on •• 23....., • 6 

• 
• 

1 
racaetlan Ula olaııv. .,,, ""'ı _. 

Zeyn p Fem I' 

fstf'Jenlerln Sirkeci Demirkapı Caddealnde No, '1 Halil Sezer Kar:rob 
l'abrikaama müracaatlan. 

Enuram Doğu Emniyet laı Mifettlıllilllden 
1 - Erzurumda ıuı\ıp lnlaat Atwmda Vali koaa&ı Urplmdakl bat 

a.n&78 ,..pUnlacak Dolu Enınf7et Bat Müfettifllli blauı iD1aaD kapab 
<arf usull71e ekailtme,.e konulmuttur. 

2 - K8lif bedeli (17172) linı (08) turuıtur. 
1 - Ekalltme 2 Haziran 942 ıQnll saat 10,IO da Ermrumda Dolu 

.':mnl.yet Bal MQfettlşlltl odaaında tetekkül edecek ekslltme komla7onu 
ratmdan ~cıaktlr. 

t - Bu fıe üt evrak pmlardrr: 
ProJe. mesaha cetveli, vahidi ~at llatıell. bflf haıa-. bQmdlrlıls 

lerl pnel prtnamesi, eblltme pıtaameıd, mukavele projtlldlr. 
1 - Talipler bq evrakı ber l(ln Emırumd• Dolu llnuU7et Bq 1111-

ettlıllllnde tet~ ~ec:ek14'i'd1r. 
ti - Taliplerlıı milDllıltasaya ı.ıtrak edebDmeleri tctn (1102) Un (IO) 

ıcuruşluk muvakkat teminat )'atrrdılcıarma dair Mall)'e vemeslnden alm
cı!s makbuz veya kanunen muteber banka mektubu lbrez ebneal, bu lfl 
yapabilecetlne dair Vlllyet makammdan almmıı ebll7et "8fkm lln'U 
etmeal. 942 )'llmda Ticaret Oduma ka71tb old\llUDa da1r makbus lbru 
etmed. 

Yubncla 4 Qncll maddede ~ bu ile alt evrakı l8ı'lp b1'a1 ettl
tine dair tıua etmeal ve MIO IQ1h kamm muclblncl ~ 
teklif mek~ .untme IUW- bir 1Ut ene& Dolu l!mnQı9t Bat 
MUtett1tlfllne matbua mukablllnde teaUm etmeı.rt lbımtbr. (MOI) 

ISTANIUL DEFTERDARUGINDAN 
Galatada Bereketzade m•JıaD-1 Ull70D hamda m, 111, 111 .... 

terinde baU faal~ bulunan Kontuvar Merftlm sllOl1e firketl ununa 
tahakkuk ettlrllQ beter' ,.az linıdan bfn bet ,.as Ura kOlqter tıeNttıld• 
haleD' tahall edi1memlf bulunan ~ ris llrelllllll i1Aı1 ~ ltfba
ren 2• saat zarftoda firket mllmeall Ve'Jll vekili tarabni!an ıtı.ı sandl
tına tevdi ed'lmer1 lAıundrr. Aksi takdirde ait oldutu mah'keme,.e mll
raca'1l olunacstından mahkemece tebtıt" makınnma kılın olmak Ozenı 
keyfiyet tlln olunur (5527) 

EMIYETI 
UMUMi ME EZIN&iN: 

\.,..,,.,. ...-.1 """°"' ~ getlrta
.,,,,,., elllllltle altı tliizllnal bir ,.ı.tle 

lONTKEN FiLMLERi 
Batıra ~r. 

Talip Olanlann On Bet Giin Zarfmda lıtanbalda 
IZJLA y Satıf Deposu Midürliiğiiııe, Ankarada D
·11111 Merkezimize miiraeaatlan. 

18 X 24 Eb'adında Düzinesi 6 Ura 
" 80 • • 9 • 

~ • • u • 

Ncnan Dlckal•• 
Direktörlü§ünden : 

SaJlll H 
lstanbul t'lefon 

lf,5,942 tarihinden 1tibenn fıtanbul de diler ıehlrler erumda J'&Pl .. 
lacak a ~ komqmalara aıı Qaet. MUGafaa ver(ia ele da• 
hll Gbha'lt ~ifaltda ~: -

118 Kuruı: 

Adana, AI'tokJa, ~lan, Ceyhan, D6rbol, 1akend~ Km'khan. Mer-: 
sin. ~ Reyhanıye, Sıvu, Tımus, Yenice, f 

112 Kul'tlf• 
Alapll, Aııblt1• Bartın, Elmadal, Eretll, G6lbap, tneesu, hınlr. Kar. 

leri. Kırıkkale. ~ılcabamem, KOl\J'a, )hntu, Yllhlihaa. 
it Kuruı. 

Adapazar, IJ;ron. Alpullu, Babaealtt, Bablcestr, Jfkcl~ Bolu, _.. ... 
Jilk, Buna, Cekirıe, Çorlu, Detirmendere, Devrek. '1Jerhıce. Ecllrne, Brel• 
1i (Marmara), Elltlplrlr, Fil7oa. Gemlik. Gerede, Seyve (tıtu,.on), G6l• 
c:Qk, hmit, Kaplte1a, KllJ'abllk. Karamilnel, Keıh\n. Kırklarell, Kozlu. 
KQtabya, Orbanlazi, ~~,., TeldrdaJ, UsunRlpQJ, Yalova, ~, 
dak, 

il Kuruı: 

Çatelca, Gebze, Hadmık6)', Bereke. 
il Kuruı~ 

B, Çekmece. 
AkJam saat Jirmlden,, ubah aaat sekfse kadar •e Mitli ve Dini 1»a7• 

ramlarlae CUmartesl l(lnQ uat 11 den Pazartesi sa elu saat sekize kadar 
7apılacak konuıma ücretleri 1' 25 tenzıllta tlbid r. 

Müstacel konuıvıalar Qç miall ücrete tAbld r (5531) 

lılubalDGleD bede JO.&IUll .YU'IDl blD f.&rll (llaO *'U,000 iki 70a blD ... ' 
cıet parke tap Ddmm ft KUJ'IUD)u lslu7onlarmda telUID fU'tl71e ve 
ıtapab art ~le Atm abn.-ktlr. Dal1tme il llAYIS IO tarlJdDde 
cama ıono ... t ıı da Ankara latal:FODunda Odncl lfletm• mldlrlOltl 
linulnda toplanec:ek komll1anda ~. Bu ... llrm* lattlWn)e
in 1000 blD bet J'tlz Un mUftkbt temlnatlarl71e kann:mn tQtD eUlll 
..aaıanm ft teklUlertDI qnl ıtın ... , 11 • kadar tomla7aD ııelaUlln• 
ermeı.rt llmn"ır. Şartname .. mataveı. projeleri tom1qonda "11-

.tmm .. lturwanhı ı.taooalartndaD panmı ftrlJecekttr (111'1) 

leden T...Wyesl u... Miicliirliiiiind 
1 - ~ kasa ve mO•m'• ıeçlik klllplertnde beden •bb'ed 

mOkellefüırbıl çabfbrmak tbere qalıdald tartlar claJreslnde iN mO..baka 
lmtUıanb"le 00 'elitmen naınzedt aJm•Jda' • 

Bu neımetJer 19'1 Temmas ...,. Alultoe QJDda ADlmlda :ratı1ı " 
ıltı r,, devnl1 bir ku1'la tabi tutuleeaklardh'. 

D - Aranılan ..ar ve ,attlu: 
A) Memurin k•"•• ıta bir memur lclD telblt edlimlı 1Ju111nan pıt-

ı rı bak olmak. 
B) il J'&lllll aflllanlll bu)mmııalı: 
C) Aaerldr nzlfeslnt :raPDUI olmak. 
D) En u ona mektep ftJ8 muadlll mekteptea 1Desmı ft7a ıtn Jl• 

ııdan tonn erbq okulunda eıJanıl buluDmak. .. 
E) MOrnun..tne ı6re bir tubhiltnam• verrn 
G) Mtllabaka hntlhant "Jabuz 2bnnutik v•.-JıilMltiliıJeıı amel! o1araJı? 
nhıcaktlr, 

111 - Talip olanlar .ua,.et metlc9jlterfnd ve nald79 
rn•kezlertnde kr,fmabmlua tatlda ~ mO:ract• 

lllüracaat zarmn, Diba7et 4 Bult9D 11M2 
... ktr. 

iV - Verilecek tlcret ve ~ 
A) 1818 11.71h Teadtll bmnnlnl&l9'N l.7hk tleret t'9 benb8r nma 

nuJllDdnklan maddeı arflDda &Gnd• ıa tunqu PCJ:MIMk a-r. bmd• 
rah~ 

8) Ktpmnlmn b11111.md• ~ Ada ıot muratlan '" 
)'Olda ..- ıonı.r tein buclrall ~ 

v - Kan ........ c-blma lcfn ~ .... ft Qakbbl UIDlml 
mQdarlQkce ftl'llleek. 

V1 - hz1a tafllllt tein ~ bedin tııırbbel! Ba1te bdraa
blduma buluda n nahlıtllrd• Jı::aD ~ mOracut 11-...er. (1191-1121) 


