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MEMLEKETİN lf Hava Şehitlerindzi Dünl 
i8şe Vaziyeti Heyecanla Andık 

YeniMahsulllububata 
HükUmet El Koydu 

Istihsalin azhfı ve diğer bir çok sebepler erzak ve et fiyatlarının 1 
art.m~sma sebep ~!muştur. Su halde erzak ve eti büyük halk kütfo· ı 
lerın;n. alıp yl!eb~lccefl bir hale ııetirebilmek için bunların devletçe 
ta~ımı ':'e idıl bır prensip dahilinde halka tevzii bir zarurettir. ı 
Huldlmetin meydana ~~~-rme~te olduğu toplama ve dağıtma teşki-
litırun bu bakımdan buyuk bır ehemmiyeti vardrr. 1 

Fatihte Hazin Bir İhtifal Yapıldı 
Vatan göklerinde can ver enlerin aziz hatırasını anmak için 

Dün Fatihte hava şehitleri abidesi önünde hazin bir ihtifal yapıl
mıştır. Bu ihtüale ait tafsilitı ikinci sayfamızda bulacaksınz. 

Mubayaa ve Tesellüm İşlerinin Süratle Görülmesi 
1 İçin Muvakkat ve Daimi Merkezler Kurulacak 

iY A Z A N: M. ZEKERiYA SERTEL 

U. · çüncü harp yılı içinde mem ----------
leke tin iaşe vaziyeti hak~ 

kında tam bir fikir edinmek için Londra ı· ıe 
yalnız hububat istihsalini tetkik 
etmek yetmez. Halkın ana gıda - , M 
sını teşkil eden belli başlı diğer 1 o s kova 
maddelerin de vaziyetini gözönün 
de bulundurmak lazımgelir. Halle · 
kafi derecede ekmek bulamazsa, Ara 51 n da 
bunu nişastalı diğer maddelerle 
telafiye çalışabilir. Patates, fasul -•-
ye, pirinç, mercimek, nohut gibi Münasebetler Sıkı Bir 
kuru sebzeler halkın belli başlı 

gıdalarını teşkil eder. Haf e Getirilecek 
Harp şartları bu mahsullerin --

istihsali üzerinde ne dereceye ka- Rusyaya Kafı·lelerle 
dar tesir etmiştir? Bu maddelerin 
satışı serbest olduğu halde birçok Sevkiyaf Büyük 
lannı tedarik müşkül bir hale gel 
miştir. Ekserisinin de fiyatları Müşkülata Uğrıyor 
o derece yükselmiştir ki, halkın Londra, 15 (A.A.) _ Reuterin 
bu maddeleri satın almasına im.. siyasi muhabirinden: 
kan kalmamıştır. Bu neden böyle S ovyet Rusya ile halen mevcut 
olmu~tur? Memlekette bir erzak D:l~nasebetlerin daha sıkı hale ge 
darlıgı mı vardır, yoksa bunda tırilmesi meselesinin Avam Ka
başka. amillerin tesirini mi ara • marasınm pek yakın celseler inin 
mak lazım.dır.? müzakere mevzuunu teşkil ede • 

Dün, meıi:ı.ıeketin iaşe vaziyeti ceşi tahmin edilmektedir. 
hakkında esaslı tetkiklere .istina- Çörçil tarafından zehirli gaz • 
den bana bir mektup gönderdiğin lar hakkında Rusya karşısında a. 
den bahsettiğim okuyucum, kuru lınan taahhütlerle Ruslarm cep
sebze hakknda da şu malumatı hede yaptıklan munzam askeri 
yeriyor: hamleler, ve İn_giltere ile Ameri • 
· "Kuru sebze meselesinde de va kanın harp tniilzemesi bakımın -

ziyet hububatmkine benzer. Mem dan yardı.mlarına, yine İngiltere 
nin batıdaki hava taarruz ve akın lekette çıkan kuru fasulye, no -

- ~ 

BU iSLER ICIN 
Ticaret Vekaleti Emrine 

250,000 Lira Ayrıldı 
Ankara, 15 (TAN) - Bugün 

resmi gazete ile neşrolunarak 
meriyete giren yeni bir koordi -

ı 
Rasyon kararma göre, milli ko • 
runma kanununa müsteniden 
memleket dahilinde gerek 1941 
yılı mahsulünden olup el konma 
mış bulunan ve gerek 1942 yılı 
zarfında istihsal edilen mahsulün 
ekmeklik, yemeklik tohumluk ve 
yemlik ihtiyacından gayri bilü -
mum buğday, çavdar, mahlut, mı 
srr, her nevi darı, gaplıc:;ı yulaf 
ve arpa mahsulüne de hükfunet. 
çe el konmuştur. 12 aylık olmak 
üzere ayda beher nüfusa vasati 
olarak 20 kilo ekmeklik ve yemek 
lik hububat müstehlikin vesaitine 
ve iktidarına göre ekebileceği to
humluk hububat, büyük ve kü • 
çük. baş hayvan sayısına göre Ti
caret Vekaletince tesbit oluna -
cak senelik yemlik hububat el 
koyma hükmünden istisna edil -
miştir. 

Tesliminde tamamen ödenmek 
'Suretiyle el konulan hububatın 
mübayaa;nna ve hükametçe ka
bul edilecek esasler dahilinde te-

sellümüne ve ticaret vekaletince 
tertip edilecek şekil ve şartlar dai 
resinde itharına toprak mahsulle 
ri ofisi ve ofis teşkilatının bulun 
madığı yerlerde ofise yardtmcı o
larak Ziraat Bankası memur edil 
miştir. 
~ Devaını Sa. 2. Sü. 1 

Japonlar Yeni Bir 
Deniz Muharebesi 
için Hazırlanıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Londra deniz 
mahfileri, Mercan ö.enizinde uğradık
ları bozgunluğa rağmen Japonlarm. 
miltte!ik denit kuvvetleri tarafından 
bozulan ve akim bıraktrrtlan hareket
lerine tekrar ba:ilamak ilıere hazır -
!ıklar yapmakta ısrar ettiklerini tah
min etmektedir. 

Birmangada vaziyet 
Yeni Delhi, 15 (A.A.) - Birman

yada Şidw!n vndisini yukarı doğru 
çıkarak geri çekilmekte olan İnglliı: 
kuvveUerinin tehlikeli durumdan sıy
rıldıkları resmen haber veriliyor. 

but, mercimek gibi kuru sebzele lariyle yaptığı yardıma ait olarak 
son günlerde Ru~anın gösterdi

ri nüfus nisbetinde taksim eder • gv i aleni t akdir duyguları Avam 
k d b k 10 kil d .. Fatihteki hava şehitleri abidesi öni.inde dün yapdan ihtifalden muhtelif intibal ar 

se a am aşınaanca o u kamarası üyelerince memnuni - -----------------------·--__;,-----------~ r · - . ' şer. Halkın ekmekten sonra en zi- yetle tefsi,r edilmektedir. 
yade yediği şey bu kabil xuru Sovyet askert ve sivil gayreti için 
sebzeler, pirinç vesairedir. !stili - gösterilen İrı.giliz takdiri istikamet 
sal edilen miktar ancak halkın ih verdiril.miye muhtl"ç olmamakla be -
tiyacını karşılıyabilir. Bunlardan raber, son Rus tefsirleri, birçok siya
ihraç edilenler pek azdır. sl mahfillerde, Sovyet Rusya ile Bü-

yük Britanya ve yine ayni mahfil-
"Şu halde buğday istihsalini a- lere göre, Sovyet Rusya ile Büyük 

zaltan sebepleri bu erzaka da tat. Britanya ve Birleşilr Amerika arasm
bik edersek, bunların. da istihsa - daki münasebetlerin en kısa zaman· 
linde bir eksiklik olduğunu kabul da gayet sıkı surette teessüs edeceği 
etmek lazımgelir. ~ l.2lr Devamı Sa. 2. Sü. 5 

"Umumiyetle şunu gözönünde ~-·---·-, 
bulundurmak lazımdır ki, Türki- ' ' 
ye normal şartlar içinde ancak 1 Ra f O b J 
kendi yiyeceğini yetiştiren bir u ' ay ! 
memlekettir. Tabii veya içtimai ~-

sebepler iktısadi hayatın müvaze lngiliz Ba<vekili ile 
nesini sarsar sarsmaz derhal bir ~ 

buhran husule gelmesi gayet ta - Refikası Şerefine Bir 
bildir. İki seneden fazla bir za -
mandanberi devam eden harp Öğle Yemeği Verdi 
şartlarının memlekette böyle bir 
buhrana sebebiyet vermesini t a-

1 bil görmek Iazımdır. 
"Bir de yine halkın en mühim 

gıda maddelerinden birini teşkil 
eden et vaziyetini tetkik edelim. 
Harp şartları hayvan yetiştirme 
üzernde de tesirini göstermekten 
geri kalmamıştır. Bilhassa 1941 
denberi bu tesir daha ziyade gö. 
rülmektcdir. Hayvancılar büyük 
sürüler yetiştirecek meralar bula 
mamaktadır.Geçen kış da hayvan 
lar arasında hayli tahribat yap -
mıştır. Bu yüzden hayvan mev • 
cudu en az % 30 eksilmiştir. Bu 
na ordunun et ihtiyacını karşıla 
mak için her gün kesilen hayvan 
miktarını da ilave ederseniz va
ziyet. anlamakta güçlük çekmez
siniz.,, 

* * Bu izahat bize gösteriyor ki, 
değil yalnız hububat ba -

kurundan, fakat erzak ve hayvan 
noktasından da bir eksiklik var
dır. İstihsalin azlığı, diğer birçok 
sebepler erzak ve et fiyatlarının 
artmasına sebep olmuştur. Fiyat. 
larm artmasından da en ziyade 
geliri mahdut ve az olan büyük 
halk kütleleri zarar görmüştür. 

Londra, 15 (A. A.) - Türkiye 
Büyük Elçisi B. Rauf Orbay, dün 
Bay ve Bayan Churchill şere!lne 
bir öğle yemeği vermiştir. Ye
mek, gayri resmt olmuş, nutuk 
söylenmemiştir. Davetliler ara
~nnda Hindistan Nazırı ile Bayan 
Amery, İstihbarat Nazırt Bren
den Bracken, İngilterenin eski 
Türkiye Büyük Elcisi Percy Lo
ralne ve Ledy Loraine, Protokol 
Şefi Sir J ohn Monclt ve Hariciye 
Nazırlığı daimt Sekı·eteri Sir A
lexander Kadogan'm refikası 
Ledy Theodcsia bulunuyordu. 

ALMAN TEBliGi 
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Denizinde 

Sovyetler 
Harkof'a 

~ AS_KERI _!.~ZIYET_) 

SARK CEPHESiNDE Almanlar 
Kerç Şehri 
Önlerinde Y ki Donetz'de Beklenen Taarruzla Kerç 

Almanlar Amerikan G G Ş t 1 Harbinin Alakası Yoktur ve Almanlar 
Filosuna Taarruzıa1 -*- D t d y H G ·· ·· ·· 1 

Yeni Silah 'Olarak 2 Gemiyi Batırdı l iki Günlük Muharebe one z e aarruza azır orunmuyor ar 
E d 1 ,.

1 
·-N EYaCz.anA: ETmelk1i DyenAi .. z :~:~~ayı~ .... ! ... ".ı. Tazyikli Hava Dolu ı - *-- i snasın a f 50 A man ı 

Mermil~~ullanılıyor il Manş+_a_ 3 Alman!= Tankı T a~rip Edildi 
--... ~ ... (Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

.., Gemısı Bahrıldı : K , Ç k ş·dd 1• ============== 
y agmurlar Kırımda Berıin, 15 <A.A.> - "Tebliğ,: erç te o ı et ı . 1 
Harekatı Yavaşlattı Alınan hava kuvvetleri, dün bir Çarpışmalar Oldu ı &2 '' // J~~- • ,---=--,_ 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman teb Amerikan filosuna karşı şimal M k (A ) S ~ 
li~·. Kır d d"' t-1•• d burnu ile Spitzberg arasında yap os ova, 15 .A. - ovyet 
gı. rm a uşmanı '1.1\.ıp .. e e~ tıklan bir savaş esnasında Pensa tebliği: 14 Mayısta, kerç yarıma-

A!,man ve Rumen . t.e~ekkullerı cola sınıfından 9100 tonilatoluk dasında üstün düşman kuvvetle. • 
duşmanın Kerç şehrını ışgal eden 1 kruvazörle ayrıc 1 muhribi rimiz inatla çarpışarak yeni mev SUÇLU iLE SUÇ ORTAGI 
tepelerdeki mukave~7tlııi kır~ batırmışlardır. B~dan başka zilere çekilm_işlerdi~ . 
tan sonra Kerç yakınıne gelmış 3000 tonilatoluk bir buz kıran Harkov istıkametınde kuvvetle 
bulunmaktadırlar. Harkof kesi - gem· ile 2000 tonilatoluk b' t· _ rimiz ~uvaffakıyetle ilerlemekte 
mi17deki savaşlar devam etme~ - care~ gemisi tahrip edilmistıi~. ~O dirler. Iki günlük bir muhareb?
tedır. B1:1 savaşlar esnasında duş- bin tonilato hacminde bir yük ge de en az 150 Alman tankı tahrıp 
man~n ş~di~e. kadar 145 tankı misi 0 kadar şiddetli bir isabet edilmiştir. Birçok ganimetler ve 
tkahrıtp edılm1ışt~r.dSavaş Y.e sktku • almıştır ki, provasından pupasına esirler alınmıştır. k i 

1 
. d 

a ayyare erın en mur e ep Cephenin diğer es m erın e 
l:1iif"' Devamı Sa. 2. S ü. 4 l:lff" Devamı Sa. 2. Sü. 6 önemli hiçbir şey olmamı~trr. 

~ Devamı Sa .. 2. Sü. 7 

Mar+inique 
Anlaşması 

Adadaki Fransız Harp 
Gemileri Silahtan 

Tecrit Ediliyor 
-*-

Ameril<a, 
Üsleri 

Burada Bazı 
de istedi 

Londra, 15 (A.A.) - Dün ak. 
şam neşredilen bir Reuter haberi 
Martinique'te bulunan iki Fransız 
kruvazörü ile bir uçak gemisinin 
silahtan tecrit edileeeğini bildir
mektedir. 

REFiK 
HALiD 
KARAY· 

Bir ticarethanede tahsildarlık eden bir genç 
topladığr 5000 lirayı kasaya vermemiş; ya

kalamışlar; suçunu gizlemiyerek açıkça demiş ki: 
"Kırk lira maaş alıyorum; arkadaşlanmm hepsi 
eğlence yerlerinde para harcıyorlardı; onlara he. 
veslenerek ben de ticarethanenin parasıru alıp ye
miye başladım. Cezama razıyım!., Bu küçük za. 

h•ta haberinde düşündürücü birçok noktalar var: Topu topu eli
ne yılda 480 lira geçen genç bir adamın tek kalemde ve bir gün
de bu paranın on mislini alacak bir hizmette kullanılması doğ
ru mudur? İhtiyacının ana kısımlarını olsun karşılıyamıyacak bir 
maaşla ticarethanesine tahsildar tutan bir iş adamı öyle bir sür
prizle karşılaşacağını daima hesaba katmamalı mıdır? Ticarethane 
sahibi dememeli midir: "Yahu, her şey pahalı, benim ev ve eğ
lence masrafım da arttıkça arttı. Tahsildarımın hali nicedir? Her 
gün binlerce lira toplayıp santimine kadar kasama teslim eden 
şu namuslu memuru mu olsun düşünmek, maaşını yükseltmek 
lazım gelmez mi Zavallının kırk kağıt nesine yetsin? Gırtlağına 
mı, esvabına mı, ev kirasına mı?., 

Hayır; o, böyle düşünmez. Ayrıca, ucuza mal olsun diye ne
reden geldiği, nereye gideceği bellisiz, fakat en aşağı karakolu 
boyhyacağı şüphesiz olan bir genci işe sokar; kırk liraya çalış -
mıyacağını bildiği için tamakat'lığa kapılır; durup dinlenmiş, 
uzun bir sınama imtihanı vererek dürüstlüğünü isbat etmiş mes
lekten bir tahsildar tutmağa yanaşmaz. Ticarethane sahibinin iste
diği şudur: Ayda kırk papele emri altında bir namus kahramanı, 
bir Melek, bir Evliya, bir Peygamber ça.lı§tırmaktır. Bir namus 
kahramanı ki, açlıktan gözleri kararır, karnı zil çalarken güle oy. 
nıya getirip onun önüne binlik liraları hışır hışır saysın! Bir Me· 
lek ki, ne yesin, ne içsin, ne erkeklik, ne dişilik, sadece hizmet et. 
sin! Bir Evliya ki, keramet gösterip tüccarın verdiği kırk lirayı 
geceleri okuya üfliye dört yüz yapıversin! Bir Peygamber Jd, mu· 
cize kuvvetiyle her gün gökten sofrasına kudret helvası ve mut. 
bağına selva kuşlan yağdırsını darlıktan korkusu olmasın! 

Şu halde erzakı ve eti yalnız 
zengin sınıfın gıdası olmaktan çı· 
kararak büyük ':ıalk kütlelerinin 
alıp yiyebileceği bir hale get ire -
bilmek için, bunların devletÇe 
tanzim ve adil bir nisbet dahilin
de halka tevzii bir zaruret tir . Bu 
itibarla hük:Uınetin hububat ve 
erzak maddeleri üzerinde yap • 
makta olduğu-toplama ve dağıt -
ma te~ilatınıiı bıüyük bir , ehem • 19 Mayıs bayramı münasebetiy!e yapılacalC olan idman şenliklerine iştirak edecek k tz okulları talebesi 

Amiral Robert ve Amerikan 
mümessilleri arasında müzakere. 
ler devam: etmektedir. 

Evet, bilirim, tahsildar için asıl olan namustur; fakat bir ti
carethane için de insaftır. Beş bin lirayı zimmetine geçiren ad;lm 
kanun bakunmdan suçludur; fakat tahsildanna şu sırada kırk 
lira aylık veren tüccar da vicdan karşısında bir suç ortağıdır! miyeti \l'qrdır. ._ · dün prova yapmıştır. Bu resimde provaya iştirak eden talebeyi görüyoruz, '62fr Devamı Sa. 2. Sü. 3 
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ASKERi \ AZlYEr; 

Şark Cephesınde 
Halk Birlikleri 
Kuruluyor 

Üskudar • 
Tramvayları 

Belediyeye 

Kadıköy 
İdaresi 

Geçiyor 

Hava Şehitleri 
Dün Anlldı 

r .. - DiKKAT· -·-"\ 
Eski Seyrisef ain 1 

AlnıPnlaı, Kerç yar.ım adasında 

ltıı cephcsme kartı aelrlz ma~ata ta· 
arraza ıeçt ler. Her ilı:i ka;rnak+ın 
selen haberlere n&Hran taarruzun ,Jlc 
dört cunii zarfında Almanların ı>ek 
mavaffalı: olamad klırı, ıonra daha 

tun kuvvetlerle b lbassa biıyıik hı
" kuvveti yardımlyle taarruzlarını 
krarlıyarak nıhayıt Rus cephHini 

)'arcbklan ve Rusları Kerç istikameti
e dolru çelrilmefe mecbur ettllrlı:ri 

anlatılıyor. 

Sark cephes'nde b lhassa Donetz 
takasında buyuk Alman taarnan-

an her an belrlendiii bir sırada Kerç 
e bathYID bu taarruı bir colr mü
leaların Detnne vesUe oldu Y edl 
lihlann tecrubesı ve aalre ııbi m11-
ealar pek esaslı olmasa ıerektı•. 

Ç nlrü h ç bir ordu yenı silahım (e
ıtmıı. yeni ve ı zlı bır sillb var

) .tlll maksatlar ıaiunanda diltmam
na fşa edip d fer muharebeler :çın 

na lraJ'llhll. tedbir almak fırsatını 
ermez. Böyle ıillhlar en kat'l netl
e belrlenen buyük imha mu)ıarebe-
erınde ortaya atılır. Eier iddia e· 
ldicı cıb Almanlar Kere muhar•be 

erinde 7eni ıiWılarl ortaya koyda
rsa onların bu muharebelerden belr
dikleri çok btiyik ıayeler oldutuna 
kmebnek lbım relır. 
Bıı taarruzıın Denet& hav:ıasnıda 
tlıyacak büyuk taarruz için sai ya
emn yete almak tarzındaki mutale-

larda ela b z kat'i bır laabet dre
yoraz Eier mesele Azak denızin
lrı Ru donanmasınm iz'acınd;\n 
danıın ili yanmı emiyete almak etti 

esı ise bu ordunun ta Romanya hu 
tlanndan itıbaren Odcaa üstünden 
utopol ve Roıtof öıılerine ıellncl
bdar us yanını istinat ettlrditi 
adenizde esasen Ruı donanm:ıın-

n d&iına mevcut ve hllrlm oldufunu 
91 böyle olduiu halde ba doıwunanm 

ra muharebelerine ciddi bir mUda
le )"apm k lmkimnı bulamaclıfını 

ela dtiıttnmek li.ıımdır. 

Almanlar Rostof lıtikametinde bü
k: taarruz! rma clriılrlı:en Kerç Yil 

aclı111ııdan Pırekop berzahına doi 
npılacak bir Ruı taarranman 
et.ı mıntakasmdaki Alman kuvvet 

nin rıcat hattrıu tehdıt edebllec~ 
e d ıesı de yerı zdır, 
Ç nkli Roetofun aaptıyle beraber 

Asak den zln n ucundan kıvrılarak 
kaı dailarının tim l etelrlerlne 
r dumduz b r arazide Kerç'jn lı:ar 

ı ıah 1 ne doiru sliratle ileri yecek 
A man tehdıclJ kar111ında Rus lruvvet

z ten Kerç yarım adasını tahli· 
e mecbur olurlar. 

On altı ıundenberl çok tlddetle de
m ettiiı anlatılan Kerç muh"r"h'"

de Almanların muharebe meyd:ı
büyuk kuvvetler atarak çok "•ır 

ayıata lı:atlanmalan, onların bu 
h rebelerden tilı maksatlardan zı· 
e miihım ve esaslı b r c ye bek
klerı anlaoıhr. Acaba Almanlar, 
ı ann Donetz mıntakasmcla Alm•n 
nızunu belrleclilı:leri bir anda. ta

ilm t edilmıyen bir cephede bir 

hamle ile Kerç'ı zapted"p dıı boğaz -*-
dua ka~ı1a ıeçcrek Roıto{ u ce- T 1 t 1 y d 
nuptan zaptetmelı: ve sonra Rostorun op an 1 ara arın an 
ıarbindeld Ruı ordusunun aylardan - İtibaren Baclanıyor 
beri yaptıfı tahkimata ters ceph '3' 
den mi taarrua etmek iıtl7or1 Ve M · M hallelerde kurulacak h lk bir-
reşal Timoçenlı:o kendi cephesındc ta· lıkleri ıcln topi ntdara baılanacak ve 
aruz belı:ledlf bir sırada Almanların birlikler derhal kurulacaktır. Yarın r ..... _ .... ._ .. -......... • • • - ........................... "" 
Kerç'te tatbıkine g".riştı~lc~i bu pla- ilk toplantı Bcyo lu kaza ında yapı- : Sirket Ta!!lfiye Edilecek ve Ü !!!küdar - Kadıköy ve 1 
111 anladıfı için mı anı bır kararla Jacaktır. Top! ntı yerleri ayrlca ılin • ı -
Rarlı:of istikametinde taarnıaa reç • !!dilecek ve sabahtan akfama kadar Havalisi Tramvaylarının işletmesi İstanbul Elektrik, 
mlıtır? Eter vasiyet böyle ise Al- halkın kendı mah llelerinln ihtiyaç - İ 
mantarla Ruslar tam bir daire muhitı ları hakkmda d le len dınlenecektir. i Tramvay ve Tiinel Umum :Müdürlüğüne Devredflecek 
ıiıtlinde bırb r n n arkasını kovalı • Yiyecek maddeleri tevziatı i ı 
forlar demektir. '-·.. w- • e e --·---.. ' ta e Mudur il u taratınd o bakkal-

Fakat böyle bir planı lı:abul ve tat
bik etmılr için de Almanlann Do 
netz cephesinde çok kuvvetli bulun· 
maları lbımdır. Halbuk Moskova • 
dan celen h lwrlcr Mare,al Timoçen
lronun Ilı hamlede muvaffak olup Har 
kof onler ne dayandıfını ve bir çok 
malzeme tahrip ve iitinam ettiğini 
blldlrd lı ı bi Alman resmi teblti 
de _ duşmanm bu mıntakadakl hucum 
larma lntalarımır mukavemet etmiş· 
lırdir • tarzında kaçamak bır cümle 
ile Rus muvaffakıyetin! ıımnen itiraf 
ıtmit oluyorlar k bu da Almanların 
Doneta mıntakaaında buyt.ik b r taar
nıaa ıırişecek derttede büyuk kuv
vetleri henüz toplamamı$ olduklarını 
ve binaenaleyh Kerç taarruzunun he 
men ba,byacalı: bir Donetz taarru.sıı 
ile alakası olmadılmı sösterlr. 

Eler Maretal Tımoçenkonun ta
arrun Harkofun saptı ıle neticetenıp 
oradan cenuba dotru Dlnyeper doğu 
dineii isti.kametinde yeni bir ink sa
fa bqlarsa, Almanların cerelı cenu
bi Donetı nuntakaıınd.ı ıerek Kırım 
da bulunan bütün kuvve terinin r cat 
ve muvaula hatları tehd t ve tehlıke 
altına rlrmiı olacaktır. 

Fakat Mareşal Tımoçenko'nun dahi 
Harkof istlkametındekl taarrıuunda 
çok ihti7aUı davranması ve bilhassa 
1ai yanına çok dikkat etmesı lbım· 
dır Almanların en bUyuk tuvvetle
rinl nerelere yıfdıklarını kat'f ola::ık 
bilmiYoruZ. Silphes z ki Rusların bu 
hasuıta bizd•n f rla malOmatları mr.v 
cut olma11 rerekt r. Alman ordusu 
nwı ... s ıayeı Rus o dus yle tekrar 
uun ılirecelı: mevzi m •harebeler;ne 
ıirlpnek del 1 bu orduyu lı:at'i <1ett· 
celi bir kaç meydan muhar~besıyle 

imha etmektir. Bınaenaleyb Alman 
batkumandanhiı bıiyuk kuvvetler n 
eler Harkof ile Orel arasına tah,ıl 
etmit tıe Ruı ordusanu Harkof lst • 
kametinde bir taarnıra sevkederelı 
eonra Kursk tsibmetlnd,.n cenup do· 
fuya doiru yapacatı bilyllk ve .eri 
bir taarruala bu orduyu çevlrıp imhıı 

lara tevzi t"d len y yecek maddelerini 
her semt n halıtı kola,.lıkla almıya 
ba lamıştır, G lecek Pazarte 1 gi.inu 
faııulyen n tevz ıne başlan caktır. ilk 
olarak mue ~ ta f suJye verilecek 
ve Çar amba ı nU de bakkallara tev
ziat vapılacak•ır. 

Gloten ekmeği figatlan 
Fiyat MUr k, b Komı yonu, dUn 

Bölge İa$e Mudurliliünde fevkalide 
bir toplantı yaparak ha talara verilen 
glilten ekmeAlne fiyat koymuıtur. 
Buna ıHre ıtuten ekmellnln toptan 
kılosu 150 kurustur. Bir ıünlOk kar· 
ne mukablllnde hastalara ancak 125 
gram glilten ckmt>tl verllecekUr. 

Nok an ekmek çtkaran ve bu SU· 

retle arttırdıklaı ı unlardan yaptıkları 
ekmekleri k rl\es'z ve yüksek fiyat
larla sat n ve bu sebepten unlan ke
silen 17 fırıncı dün Beledıyeye mü -
racaat etmiştir. 
Fırmcıl r frrmlanrtn t al yete- ge~

meslni 1 temi ı,.r Beled ye fktısat 
t leri MildUrluğU de ka ann Belediye 
teftiş hevetın.:,. verildiğini blldlrml•
tir. Fırıncıların bu heyete mürac at 
edece 1 r c: nılm kt dır 

Df'ricilerin içtimaı 
Dericiler. dün S neyi Blrlltlnde 

iki toplantı y pmt,ıardır. Toplantı· 

larda deri ıan ylınln durumu ıörU • 
ulmüş 'e b zı dileklerde bulunul

mu tur Bu d lt>kler tktısat Vekilliği· 
e b ldlr lecekt' • _.,_ ___ _ 
Nafıa Vekili Şehrimizde 

Altın Fiyatları 
DUn bir 1 ı"'I 340C kuru t . b r 

~am kut e 4R7 kuru.Un ıtılmqtır 

,;~\RADYO . ,. 
Pffllr! RAM 

etmek hususunda b r plan talb'Jı ne ae- 7.30 Proıram 
7.ll M ~lı PL) 

baılamıı olabilir, 1 45 Haberler 
il 4S Ço ulı ki ııa 
U JO Haherler 

Her halde Kerç yanm adasındaki 1~ ~g ~ro~~m Pi) 
Alman taarruzıand henüz çozillmem•ıı 13 u Sar 1.ır 

w 11 ıs 41 Haberler bır dilflim mevcuttur. nu duftlmU 14 00 Bando 
çözebılmek için barekltıa b r hç 14 so A lı ı• an 
ıun daha inkııaf etmes n beklemf'k : :·3~ ~r:;:_m 
ıerektır. ll OS Da • or eatruı 

11 O Serbest 
il.IS PHıl he"ti 
:ao.u 'Radro ıa..ı"' 
:ao 4 Tllr Qler 
:il 00 IConu.-
21. U htelılcr 
21 45 Konu mı 
22 00 OrlrHtra 
22 30 Haber er 
21 45 'Kapın .. 

Şehır Meclısi dün uçüncO intihap 
devresın n on topl ntısını y pmı tır. 
Bu toplantıda e\ velA Üskudar - Ka
drkoy halk tramvayları lrketınin va
zıyeti goril Ulnıuşttir, Muhtelit encü· 
menin hazırladlğt mazbata kabul e
dilmıştır. Buna gore. Üskud r - Ka
dıköy tramvay an ıırketı tasfiye edi
lecek ıdare tııarıbu! Elektrık, Tı-am· 
vay ve Tunel lşletmelerı Umum Mu
dürlüğUne devredlıecektır. 

Bundan sonra Bt>ledıye işleri ma -
rat bütçesi etkik Vfll mUıakere edil
mlıtlr. BUtce .mcilmeninin mazbatası 
madde madde olwnmuı ve Uzerlnde 
münakaı lar yapılarak kabul edll-

hıllrının lıG~lı bir aılnnettarlılr •c ülıra 
nına hak kuınd rıcak mıhı:r•• oe leyli 
vcttcdir Hcpfnir lıılıyorsunur iri, bOıçrv 
alilcadar eden bazı kanunların B M Mec· 
llslnden <•lrmasmı belı:lıyoruı Umıı ctılf 
mı.r ırı'bi lrınanlar çıkar dı b tçeınırl bll 
kanunların cııılarmı ıı:Gr tldıl .,e lkmıl 
etmek rarutttlne lrahrnlr hnetlnlrl bir ke 
re daha fnkallde lçtlmn dıvcı edeccfıı 
Kanuni mesai devrini tamamlamış olan de 
ferli mcclısinue bu kay ılı veda •del' vı 
lırplnld en derin sayııtarımlı lf'llmlarım .. 

~-~~*·~~~-

Bakırköyündeki 
Aile Faciası 

• 
mı:;~batada Belediye ıtcıuıat itleri Kadının Nasıl Öldüğü 
tein 148,999; aıhhat itleri bütçesinde Araıt.rı•ıyor 
Haseki haataneelne tH,812; Cerrah· \ 
papya 319,03; BeJotlu hutaDe1lne Uc ay evvel BalurköyQnde Horbnn 
97,242; Zeynop ltlmll Dotumevine ıokatında 13 numaralı evde bir aile 
58,t20; Zührevi hastalıklar tefkilltma faciası olmuı, Mehmet Alt lamlnde 
1,278,012; Veteriner itlerine S0,5311, birinin 28 yqında kanııı Fatma Sine 
fen ıılerlne 3114,138 imar itlerine iki kasının arasmd n aldrtı bir kur-
109,844; itfaiye müdürlütüne 4811,504· şun yarasiyle ölmüt«l. Sinenin koca
lstımllk l•lerlne 2b,718: mezarlıklar "ı Mehmet Ali odada urhot olarak 
mildürlütüne 111.782' temizlik ı,ıerlne bulunmut ve tal: klkat neticesinde 
759.877; muhtelıf maırafiar lcln de kanstnı öldürrlUJQ anlaıılarak tevkif 
2,095.482 liralık bıhılsat kabul edil· ve ikinci alır r.eu mahkemesine ve-
mektedir rllmlıtı. 

Belediye tevkalide varidat bütçesi Dün yapılan dunıııma sıra mda 
de 2,149 1148 .llradu FevkalAde mas - mahkeme tabibi adi Enver Karanı 
raf bütçesinde yollar ve köprUler in- tahlt sıfatiyle dlnlrnni~lr. M hkeme
patma 80 bin, Karaköy ve Gazi köp- ee buna JQzum ıörtllmesl tabibi adU
rllterl tamlratma 100 bin, Barbaroe nin rırponında tsbnnc nm b skaııı ta
heykeli in11aattna 200 bin, lstımllk Is- rafmdan, rnot'I nıponı tabancanın 
!erine 100 bin, lstlmllk bo çlarına kadın taratındım atılml! olr>ııı!!T iht' -
200 b n lira ayrılmıştır. m llnl ileri siırmekte, t blh adli u-

BlHçe encUmenl maabatasına naza- muml heyeti de l-er lk noktayı vıı

nan Karaataç müeaeseleri umumi va- rlt görmekte olmn ından ileri gcl
ridat ve masarıfat bU~eel 2 880,000 mektedlr, 
lira, D UIAceıe b tç91 298 017, Şe- Doktor En er Y r n ra"llrundakl 
hlr T yatrosu 198,293 ko ervatuar ddlasmı teyit edeTt'k kadınm 110 san-
126,312 1 ra olarrık tesb t olunmuı ur. t m ileriden atılar bl-r kurıunla ya -

Bundan sonı 114'" mali yılı beledi· ralanıp öldOUnü dt>llller nyarak bil
ye ve vllAyel hütç teri t ylni esami dirm1$ ve yaranm vasiyeti. barut iz
lle reye konulmuı ve mt ttefikan ka· teri olması ve kapıdakl kur un deli
bul edılmiştlr. itini de deUDer meyanında göstermiş· 

Umumi Meclisin aynı zamanda NI- tir, 
san de,•resı ıı;t•n al rmın son topllln· Mahkeme tabanc yakından atıldı
tı11 olmak münasebetiyle bu toplantı- tı takdirde, ıs bırakıp bD'akmıyaca
ya alt zabıt da okunmUI ve kabul e- lmm haricen il olmadılı takdirde, 
dilrnl tir. Bundan ııonra Vali Lütfi 1 ranm kemik Qzerinde leke yapıp 
Kırdar ıu ktsa hitabede bulunmu,tur: yapmı,...llrun tntlteıhaHıs btr heyet 

'Bu l tanıaınıula umumi mecll u, • • • 1 b 
inthap devresinin dard nc11 aen snl km•l ı tarafından bıldırlln e ni \ e ta , nca-
etmıı bulua.,.onuı lıle ı siniz d6rt •neden nın da ayni heyet tarafından muaye
lıerl fevltıl&de ınlltlrGI t•ttlat altında 1<1hre 
011,.uıc hıırmetle'I" J'•ıımııtrr Bunlar hır ne ınl karar altına almıştır. 

-·-Fatihte 
ihtifal 

Hazin Bir 
Yapıldı 

Dun Türk havalarını koru1an ve 
memleketimizde havacılığın inkişafı 
utnında canlarını veren azli ,ehlt
lerimlzl anma ıüni1ydü, Bu milnase· 
betle ratlb parlrmdak: ta1yare 19hlt· 
lerl &bidesi önılnde b(ly(lk bir mera
sim yaptımqtrr, Merasime saat 13 de 
borazanın caldığı bir Tı işaretiyle baş 
lanmış ve m"ydar.ı dolduran talebe. 
halk ve birlikler tarafmdan hep bir
likte IÖylenen İltlklA marşı hOrm.tlı 
dinlenmiştir. 

Bu anda direğe çeklbnif bayrağı
mızla, Beyazıı. Galata kulesi ve bu· 
tan resmi ve im usı müesseselerle li
mandaki gemiler bayraklarını yarıya 
lndırmişlerdir. Vapurlar ve fabrika -
tarda dildüklerin! ç:ılmak, nakil va -
ntaları ve halk yerlerinde bir dakika 
durmak suretiyle şehiUerlmlzin hatı
rasına ihtiram sCkCıtlyle iştirak et
mişlerdir. 

Borazanın ildncl bir işaretiyle bay· 
raklar tekrar çekilmiş vesait ve halk 
tekrar mutat faaltyetlerlne devam et
mi tir Bu arada saat 13 den 14 e 
kadar· bUtün memlekette hava faali
yeti tatil edilmiş b11lunuyordu. 

Merasim mahallınde ordu namına 
bir hava suba1'1 Ue Türk Hava Ku
rumu, yüksek okullar 'Üniversite ve 
Şehir Meclisi namım. birer söylev 
verilmtıtır. Hatipler bu nutuklarmda 
Türk havaları~ın çelik kanatlarla mu 
hafaza edıleccAinı, bu ülkü uğrunda 
ölen kahramanların aziz. hatıralarmın 
bütün Tilrk mllletınir. kalbinde tap
taze yaşadıjı belırtılmlştir. 

Bundan sonra ukerl mbıka matem 
havası çalmış, b!r manga er havaya 
Uç el ateş etmiş ve merasim ıeçiıtne 
ba3lanmıştır. 

Merasim ıeçlsme önde bir piyade 
taburu, bir pofü krtaıu önde olmak 
uzere muh•ellf mektepler talebesi tş
tlrak etmlftlr. 

Abideye Ordu, Belediye, C.H Par· 
tısı, Tiırk Hava Kurumu. Bankalar 
ve resmi ve husus\ birçok müesseı e 
ve teoekkillle namına yirmi altı çe
lenk konmuştur 

Ankaradaki nterfl8im 
Ankara, 15 lTAN) - Yurdun her 

tarafmda oldu}u aıbi, hava ıehlt • 
terimiz için buııtiı. Ulus meydanında 
buyük bir .htifal yııpılmtş ve tören
de Mecllc: Reisı Abdülhalik Rende, 
Başvekil doktor H~tlk Saydam, Ve • 
klllt"r. Riya etı~Umhur Umumi KAtlbi 
Parti Genel Sekrett'rl Mebuslar, Ge· 
nel Kurmay, MiW MUdafaa ve dlter 
VıkAletler ileri ıelmlerlyle Ankara 
Valt•I ve Komutan ar bulunmuttur 

fhtıfalde şeh tleı imiz vurıtun her 
yerınde olduğu gıhi hürmetle anıl

mıitır, 

T ekaütlerinin 1 
Ricaları 1 

••ki .. yrl91faln mDtekaltlerln· 1 
den emekli kaptan Halit Derin 
"'atb11mmı geldi. ÖmrDnOR en 
az otus yılını denb Dzerlnde ı•· 
çlren bu ltıtlyar kaptan diyor ki: 

H- Devlet Mld tekaOtlerln mı· 
atlarına yO:rde 26 :ram yıptr, 110• 
tan mOtekaltler, bu arada •ele· 
diye, lvkaf, GDmrOk mDtekeltle· 
rl de bu nmdan istifade ettller, J 
Valnıs Seyrlsefaln mOtekeltlerlne i 
zam yıpılmadt. istida ile 11tDra· I 
oaıt edip tıakk:mızı aradık. .. ye• 
nl kanun, leyrleefaln ldareal te· 1 
kaOtlUOUne elt olan eski kenunu ı 
llOvetmlı delilidir. E•kl kanun 
elin merlyettedlr, Bu nbeple ye· ı 
nl kanundan •IE istifade edemez· 1 
•iniz,. denildi. : 

llUtOn devlet daireleri tekaOt· 1 
lerlnl allkadar eden bir kanunun ı 
bir tek devlet dalr .. lnl latl8"• et· 
m11lne ve o dairenin beı on mU· 
tekaldlnl devletlr ltıfetlnden 

mahrum bır"kntaaına lmkln tlı· 
uvvur edemiyorum. Bu Mbeple 
bu ftt• bl" yanlıılık olıcaOını 
tahmin edJy,,rum,., • 

ihtiyar lcaptanır tahminine biz ı 
de lftlrak edlyorus. au itte belki 
bir unutulma, blı hatıra gelme· ı 

I
• mit olma ıhtlmall vardır. Yanıtı· 

lık da rlablllr. ÇUnkD bir tık dev 
let dalr•lnln kanunun ıDmulD 
haricinde kaim., olmaaı bira• ıa· 

İ rlptlr, au Hbeplı it yeni bı,tan 

1 
gladen geçlrlllr de bir yanlııtlık 
varaa taahlh edlllrae devam edip 
nltmektı ohın bir hakarzhlın IS· 1 nllne aecllrnlt olur. 

Bahk Bolluğu 
Yüz Bin Çift 
Torik Tutuldu 

iki ıündenht>rı yine Marmara ve 
Burıa:ıda her cinsten faıla .miktarda 
balık tutulmurtur. fk günde tutulan 
lorığln 100 l.ıin çitti ge~mlı olması, 
fiy tlarm çok ucua olmasmı intaç et
mi tir Evvelki l{ln perakendecilere 
~itti '70 kuruşt n verilen torikler, bir 
müddet balıkçılar cemiyetinin lıtell 
"lbi beheri 50 kururtan satdnut tee 
de, bir müddet sonrr bunlarm fiyatı 
70 ve ton kuruşa çık:anlmtJtır. Bu 
vaziyet üzerine cemiyet dOn plyua
ya 7!1 kuruştan ve dahı eok halde 
vermletlr Bu suretle torikı.rtn 9 -T 
kiloluk beherlnın 50 kunqa •tılma
sı temin edılr.ııştir Böyle oldutu 
halde yine şehrin bMka semtlerinde 
torilin beher k'los-J 30 40 kuru-

s tılmaktaydı. 
K: ılı.: 10. kefal 50 '70 

20 25. istavrit 21) ku ru a 
tır Diler pahalt bahklarm 
da ~k ucuzdu. 

uıı ımru 

ııatrlmıs· 
flv tlarf 

H+BUllE.R) 
Japonyada 
Kararsızhk 

mlJ!;M:li~:J!fC.111 Lonclra ile Moskova Şimal Buz DeniZlnde &!•l'i•iili~:lltelll 
Arasında ~ Bqıarafı ı ıncıde kJ1I" Baştarafı ı incide 

l'WP Raırtarafı 1 lnrıdE' . kadar yanmıftır. 13 mayısda 40 Alman ııçağı dü 

Mahsul Hububata reni 
Hükumet 

Baıvekil, Kabinede 
Değişiklik Şayialarını 

kuvvetli teşekküller Sovyetlcr n t Baştarafı 1 incıde Ayrıca çok alçaktan uçan Al • . . Bl 
23 

k kı 
tank topluluklarını, top mevzıle· hnkkı da bE-S 'l n umltleri kamçıla- man hafıf savaş tayyarelerı dün şurulmüştür. z uça y • 
rint ve ?lalzeme kollarını yok et • ı mış bulurunaı<t dıı • akşam balon barajlanna ve uçak bettik. 
mitlerdır. . . Rusgaya ~vkıgat savar touçusunun şiddetli ateşine Kerç'te flddetli muluırebekr 

f"iJr RP '~-,.f1 1 inrfdf" 
n hububatın milbayaa ve 

r n n Fi ratle yuriltiilme
bayn edilen hububatın 
r uıer ndr bırakılmıyarak 

muıhaıraz h b l erdt. dePo edilmelini 
e T ca ... t VrktıWin.lıı lüııum 

tı ,.erlerde Ofla veya Ziraat 
,.....,n .. ,.•ı muvak~at ve daimi .alım teş-

t! ude ıetiH<:eklerdlr. Bu mil-
eler n alım te kllAtı söküm mev
den eV\ el mübayaa ve tesellüın 
n ak atmRdan lfa7a kAtı pleeek 
an tartı V" olçü Aletleri, ambar, 

ve diler lüzumlu nsıtalarla 
olunacak, abm merkeıderi mal 
ed ileri hiçbir 11ebeple 24 18· 

n fazla belı:letm lyeceklerdlr. 
Sahiplerinin !htiyaçlarmdan fazla 
undutu veya kurdukları iein diler 
talarla oemlni kabil oldufu vall

teıblt edilen bukilllerle diler 
u at tartı ve 61cQ lletlerlne, çuval 

'Viceler bedeli Toprak Kah· 

ş. Afrikada ileri 
Hatlarda Şiddetli 
Çarp11malar Oldu 
ltah re, 15 (A. A,) - Orta Sark 
lilla kuvvetleri umumi kararllhı -

bildirdiiine pe, Lib)'adaki in • 
a ileri ke1ımı.ti hatlarında a7lar· 
beri ıörUlm mlş bir çarp11DJa ee· 

aalDda ~k m ktardP mllıver tankı 
püskurtulmüştür. Siddi Burah'm 
b nda haret.-e halınde dilsman 

talan 16rUlmü~ilr. 

1 A A l Elı••ter• llıl dakılıa 
lı r J'er de remul per tmlıe itin Cha 

'" lı r k 1mını lıuıp 1t111 tir lllı 
re ılre ırt• !radar 610 " rarah oldutu 

melıtedlr 'trlıılan "•lar arıer.,.a 
A rilıı• Konw ... hı ... oteller, lran-

w aa n bir coıt w .... ... 
•" ıtnıla Mhalırd' ""'9 ...... 

Irat af iltt a ,. • .,, tır 

El Koydu Volko~. cephesır~e bır duşman Londr . l!l tA.A.) - tnglltereden ratmen İngilterenin cenup sahi- Moakova, 15 (A.A.) - Öile ü. 

TAk7ip Etti 
sulleri Ofisi veya Zıraat B nkası \a- Ankara 15 (Radyo gazetesi) -
rafından ver lm k suret yle valilerin Japonyanın ıç durumu hakknıda 
emrıyle el konarıllecekt r. bazı haberler gelmeye başlarnış.. 

Ziraat Bankaaı tarafmden Toprak tır. Bugtin yapılan kabıne toplan-

grubu gunlerce suren. sava~ar • I Rusyaya ı:röndeı-ı.mekt~ olıın kafılele- tindeki bir limanda demirli bulu zeri neşredilen Sovyet tebllli: 14 
dan so.?1"• ~rdu ve hucum rtası re alt zorluklarm tok büyük olduğU nan topyekün 7SOO tonillto hac • mayıs gecesi Kerç yanm9dasın • 
te§ekkullen t~ın.dan ltuşatıl • Londrada öğrenilmt.•ktedlr. Deniz.altı minde dört düşman ticaret gemi- da muharebe fiddetle devam et. 
mış ve yok edilmıştır. \'e denizustiı ~cmll~lyle karada Us - sini tahrip etmiştir. miştir. Harkof istikametinde kıta 

Sovyetler bu hareket esnasında b n lerı olan ucakl mı devamlı taarrus MfJllf lltllıillerinde lanmız taarruz hareketlerine de 
ealr 3500 d• faa1a 618 •ermişi~ al· tehditlerine buı\arin meydana getir - \ am etmi lerdır. 

Mah ullerı Of ı n mın yapılacak k 
hububat mü))ava tında mu t h il'n tısında Japon Başvekıli TOJO a. 

tı tank. 119 bomba topa, 202 mıtnl· dıii güçlükler de irozlmam etmiftlr. Londra, 15 lA. A.) - Amirallik C h f dtA.ı.r bölgelerinde 
Y&i ve çok m.flrtarda malzeme kaybet Buz. kitleleri h~en cenuba doinı ta tebliği: Hafif deniz kuvv t imiz. ep en n ev lmam tır 

baoka7a olan boı-cu mahsup ed lemı- binede degışiltlik yapmak kara
yeceğl gibi, böyle bir borç yUzunden nnda olmadığını, bu yolda çıka· 
müstahsılden t.er ne namda olur a nlan şayialann asılsız olduğunu 
olsun. bır para da ke lmıyece tır. Bu soylemi§ ve kabıne azasının vazi 
kararın icap ett rd ti m srnfların kar felerıne devam etmesını rica et-
11danması nıaıcsııdırle Tıcaret Vekl - miftir. 
leU emrine 2110 bın lira tah olun- Generaı Tojo bundan sonra Ja-

mıılerdir. Alman ve Macar lrıtalariy kıp ettıklerı stikamctte gıttikçe,' in· Manş sahili aoıllnd• düpn 111 iki kayda değer bir ...., O il • 
ıe ınalbat tqelrkilllert aon ftinlerde rtllz ıemflerinin taall,.etl, baz! bölge balıkçı gem.isıne hücum etm r. Bun Lenin ral eepuaüul.e 
cephe ıeorisindeki bölıelerde iyi mU \'e yollara münhuır kalmaJı::t;ıdır. lann ikili de batar bir halde barıkıl· il 
sellih bir çok bol...,1~ çetelerini yok Buzlar UZf.kb:bkça mihver gemi mıştır, Bir kafileye dahil bir düpnan Moskova 15 (AA) - lovyet ı•cıı 
ebnitlerdir. ve ucakları daha uzaklara cttmlye ıemlllne btr torpil isabet ettiril ı , nsı tebl t ne elrt 1 mal bııu caı> 

Bas denisi milinde aran çıkarı· mecbur kalacaklar ve ~ylece fngilis tir. Almanlar bir torpido k:aybetm esinde • 1lmen ıölil, Leninarad -
lan bı SoY)'et deni• lravveti ılddetll temllerl ııerbeııtçe geçmek tçtn da'ha Ur. Bizim hafif aemllerimlsden biri bir Ras b ii 10 lilnlülc bir moha 

muştur ponyada ikincı bır parti kurula· 
Canlı luıgvon ofisi cağı hakkındaki pyialar için de 

U'llllardan ıonn )'ok edlimlıtır, Sov iyi şanslar elde edf'Ceklerdlr, dönmemiştir. rebede 4.000 dUlfll&D &ldilrmU 91ya 

yetler deni• J'Ola ile .-kllmeie mec Deniz kuvvetlerinJn bu önem'I! me- Hava Nazırbtı taHtmdan netred1 • yaralamııtır. Stmal batı cephet'nd" 

Ankara, 15 fTAN) - EIHlarını j bunun siyasi bir parti olmadıtmı_, 
evvelce blldlrdfAlmt• canlı hayvan halk emellerini gerçekleştirmek 
ofısi hakkındaki kararname projesi için bır teşekkül olacağını söyle
bugQnlerde Ticaret Vek:Aletlnden Baı- miştir 
vekllete f6nder lttekt r Bu suretle Btitiın bunlar, bu memlekette 
yurdun et ihtiyacı intizam altma a- bir kararsızluk hüküm sürdüi'ü
lmm11 olacak ve fint arda da sık sık nu gristermektedir. 

bur edilmltler, mabar~~ me7~~- selelere karşı kaymak mecburiyetin- len bir tebllle g&oe, Cherburı 1an- muharebe clnam etmekte "' Ru:ılar 
da iki binden fasla olii ve büyıilc de kaldıtı bu aylar zarfında, Rusya- madaımm Pınal ktyıııında a Alman dutmana tnllb .,. ınalaemece :.fır 
lotada airr ve hani ırillh bıralrmıı- ya dolru 1'01• çıkan ıemUertn saylat mayin tara,-acısma taamu edtlmtı&lr, aa)'iat verdirmektedirler. 
lard•r. yQadesi ntabetl blnedlllr derecede Bunlardan biri havaya uı;urulmuı, 41- * 

Kere harbinin tallJildtı hııflf olmuetur. Reri batar bir halde bırakdmlf, nç0n. Moskova 15 (AA.) - •oebft 

defltlklJlı: yap lmaaıntn önüne geçile-
cektir. 

Çay ve Kahve 
Sa+.ıları inhisar 
Altına Alınıyor 

Ankara. 15 \TAN) - Çay ve kah
ve satıelarfnın inhl11r altına alınma• 
ıı hakkmdakl kanun li7lhası Meclis 
umumi h•1'•tine lf'Vkolunmuıtur LA
ylhanm esaslarma llOre her nevı kah
' e ve cayın lıtıhlAlc için TUrklyeye 
satılması haliyle "eya şekl değişti· 
rllmlş olarak yurt iç nde satılması 
devlet lnhlsan ıthnacak ve İnhisarlar 
Umum MOdOrlftto t11rafmdan lsletile
~kUr. fnh sarın farilc alAmetlerinl 
tatf:yan kaplar 1 inde ı tıl cık ol n 
k hve ve ay bl tere 7üade 1 O 
bey'iye ücreti verılecıktir. 

B. Millet Mecllıdnde 
Dünkü Müzakereler 

Ankara. 1& (A.A,) - Bil,.Ok Mil· 
let Mecllıl bu,a.. doktor Mazhar 
Oennen'ln relıUJındt yapttjı toplan· 
hela madenler n ar ma ve isletilme • 
sine dair kanun 1 vlh mın birinci 
müzakeresi tamamı nmı trr N biye 
teşkili ve ld reııi ve nahiye müdürle
rinin intihap ve 1 t hdamı usulleri 
he1dnndıtrı "<a!'lun llylh11 nB\ mOza
kereslne deva n ecl lerek 19 uncu mad 
des' mevcut r r f'rte b 1 kle D h -

Ukranya c.pbeal 1' (A.A.) - lterç " tOsQ de hasaMl uğratdmlfbr. ralyoau 8o"'9t kltalannm IAalqnd 
" Taki'nin cembtır içine almmuiyle ıelmediiini söylemekte füat ber Malta llzerbNk cepbe.tncle llerlec!iklertnt, 1- cıephede 
n:Ucelenen barebt ild afhada cere- Alman, batti bütün dihın. yalnıa Malta, ıa (A.A.) - AdaJ'a dOD :ra- tılpnanrn ikinci mtldafaa llattnacla hl 

-:.Mr Alman:yayı delil, blltlin A'lf'llpaJ1 m1an d 
8 

"""• a.. a---ııara 
,.ı".... "'A'"ım""9an"· •-----nerl •bahm 891t tehdit eden yakın ve mahalı:kalr teb· p&lan hava ak esnasın a .. _. :anmala calıttıltm " •••r '"'" 

M rtinl '"" _...u . .ı calı: ı d alrl u man ta17arai dUfürillmOfttlr. Adada atTadılllU blldlrmütedir. a que 3 ine dofnı Talrll"e sirmitl•cllr, likerı an onan S8"8 n f! 'H aş r fimdlye kadar tahrip edilen evi• ıtadJO eon anabarebel ... bir be 
tiri aut 90Dn tiddetli bir tıopçu bom- mü mtlmlrtin olclafana blll)'Or,, d .. 15000 i bulmak:tadir. Valetta llmanln ris dUtman ukerlnln &lclBrtlldtlllnit AnlaımaSI bardımanı netlcesfnden Alman hücum mektedlr. makalesini töyle da binaların yüzde 75 ı :vıkıfmıştır. bildirdikten ıonra pnlart llhe etmll 

~ Bastarafı 1 incide tC1eklrftllerinin K~ ıehrinin dıt mıt· Nuir GoDbels, Anarikan tebliği 
A ik tale l • hallelerinı vuddclan ve yeni kalede bttırmektedlr: tir~opcamu " ta'71lre1erlmlsln elif. 

mer an p erı lı:avveW bir 111Üa9emet merkesi •ti- "Btlytik imtihan ~ ıeçtrdtk. Vqtnıton. 11 (A. A.) - Bahrl,e de perlak olan faall79tl • ,.,.cSenın 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) - cade s.Urdiktea eonn fbnalde bir Banclan b&:rle AlmaD bbrunanlılı ne Nesareti taraflndaıı teeblt edil• ra - lamakta QDI sa 

Amerika hükUnıeti Mintiniq&Je a- cep tıtldl ettllderi &trenflmlıttr. A111AD büll m...aa 01• matlalra kanılara ,ere, PearDlar Boar'danberf !.~::.!.°:ııthlt ~yıplara aİ 
dası hakkında şu üç maddelik ta- Yarım adama mtdaf11a için lral1•· Volkof'da Demlanak'4a, Yanbrda Ye Pulftk, Atlantlk, ltua1ıPt lılexikı ratmalrtadrr Tanarelerlmla earahat-
1 te b 1 .. a+ nılmalanna blıcet blllll)'l1l Ruı bir· R.ts..-de, Donets'cle " Xerç'te pçt- k&rteıd "78 Aftofb IUlarmda batm· · il elde etmlılerdir. 
ep u unm,,,...ur- lilrlerlnln tahltyıe hareketler:! batlamıı rllen bll cehennemi 1aı llabn sele- lan .,.,.. huara ulntılan lllrlewlk le bava tist6nltliün uala haUsn• 

bu~~~~~Jnlıa~~r~! ı .. de ba mnbaer dafnuk bir ..- ~W. ~=· ~raın: Mm.ti• pmu.rt - P*o1 temı.ı. ~'::'° .=:: .. ,.. J&Ptaklan 
Am rik kirala kilde J'apahnakta. cllDkl Alman tay • ti lnt llftllll. li1IP w dlltr ıeml - dlla Ye ıece taarrulan Mitin te-

ret gemisinin e aya D JV•leri yana adana 8arlı ..ı.ıu t• h..S... '--••-•-- -1uLı- lir _ adedi 111 tor. • fUla ıem1 ~bU.lerl alıamet. alratmaktadır. 
ması. zerinde tıoplmmlf olu Jatalula nü Y ..t &INlflllNU#I ~ bJ1111 Amstkalılartndır, bunların n ~ clilfn*l bltana Drtı ,.pdn ta-

2 - Ada~aki ~tejik nokta.. tiye semilerbd dannaau bombala- Btoklııolm 15 (A.A.) _ -oıı.. 81., al dalaaıtalar tDrafmdan batlınlrrutta. .;:... da Raa tananled 10 
lann Amerikaya kiralanmdl. maktadırlar. it ma:pg sec-1 .,. ıs mllerl 3000· ..,1111111 imaret utre- Am..UWdlrdaD 10Ma • faa1a huar tank. 

19
-r::.'!, tıahrlp " Od taJams 

3 - Martinique radyosu da da· ~ dal ,.._ )'aimarlar ,.nm dm bir tank laftl' topadu balaae ...,_ ıırornoın- oJmuttur. 11 ıemt- ıon nef~bıu 70k etmlılerdir. 
bil olduğu halde adadaki bütün adanın ddDcl ı.mnın 1tPlbd blru dlllror. t8ftCll slnllDtllerdell Wrt al bebnbnq 9979 taarrma ulram11- v ..ı A,,,._ ,.,,,.,.. 
muhabere vasıtalarının Amerl- cUcl .. tlnnlfdr. Bir Alman __... bir tnec sueteat mahablrtne "91111- la', A e 
k k t l" lı ı ınclan alnum llaberl•• slre, timdi laı.Jar haldnncla tanlan anlatmııtırı lloekoft 15 (A.A.) - Almanhr, 
an on ro une a nmas · mltteflk kavv.Uw )'arım aclaıun l•rk -1. • tladılı s bin &ırece1tk hare-
Gelen baberle~en anlaıı~dı~- sahru boyanda ile keeim twal etaatll la~cle =dı~ '::! Atattlrk Baıa- .... usu ~=t nqrtc1:"::a.ıer atan t90 mnlmet 

na aöre, Vicby ~ilh~ p,mılerin tedlrler. Ra 1atalm mecma ıemı- ve bcıUd a. maplle cloha bir ..,_ llftlo 11 (A.A.) - Atatark kOIUIU relik tanlı b,..ı1ıo7Ma ta.lan ntta• 
Amerikaya verilmesıne ttraz et- 1111 24 ktlometre71 pemi"° iki .U midir B1I mermlnhı patladılı llllnWl b8"lla ltVlllD S-•l!Je nabtJeslne maktadırlar • toplar h•lana !.e
mekte ve bunu mütareke hüküm- çilk toprak ahaam hentls ellerinde '8Ptrİı tok tlclc1etlt ban tuJlld lov· varmllbr. llllDlan ft llnarum tati- "fftll'llt n.İmlade urebte ıectr • 
lerine aykn sanmaktadır. b11landu~11trtadırlar. ret aüerlertnın cllerlerhıl parpta • lwnatlerlndm tel"* '-naklara ait dikleri alrr tanklan durdannalr lçlll 
Amerikanın bu ifte ağır b11aca GBbla'ln maiakd maktadır Ba mennllertn 1ril)'tlk t• hasırttltlar hmıunan bltanltttr. 'nl11anılma1rtadır 

ğı ve Vtchy yerine adadakı umu. 'Rerlin 15 (A.A.) _ Dr. OISbbels iri tecrtİbe ne sabit olduia lein Al- Turhal, 15 (A. A.) - lam1Undan '!!!!!!l!B!!!!l!l!-IBlm!'!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!l~!"9 
mi vali amiral Robert'le bır an- El Relch t.lmll baftaldr pHtede Al· ınan komutanııtı bundan ıonra ba ıeten ba1J'ak evvelki ıon tut l5,l'7 
taşmaya varacağı anlaşılmakta.; man orduıaman aon kıt eanaıında do mermileri ırentı llı;Ude kullanmıya ka de Amasya vHbetl hududundı Tokat 
d ia cephesindeki lmclreti hakkında bir rar ftl'mlttlr vallıl taratmdan alınmq ve Tokat 
ır. makale 1'C1retmftUr. Göbbels, bu JToı B1I mermfl~rc1e tas)'lk edilmlt ha hlilıesl aUetlertne tHllm edllml~r 

lıye ve Adliye ec:Olllenlerine veri - kalede Alman or4umnan efaane~ c!en vaclaa batb bir 197 yoktur. Bu~ Yollarma devam eder atletler ~ 
mi Ur. Büytı:C Millet Med' 1 Paz r- '11efe değer bu kabramanlıiı hakkın· tarın nfdmldıtı sahalarda her hatırl Turhalda ~irmlıtercltr. 
te · günu top' n c kt r da henüz tafsllit vermek zam nmın bir razden eser ıtöriilmem •tir... 8 yrak Tumal gttcll yurdunun ha-

ıırladılı AtatOrk kölelfne t6renle 
konm,q ve !abatla kadar birer sa t 
ihtiram nftbeti beklenmiştir Ba1f'8k 
dftft 81bah nenden halkın Cftl'lrun 
tetallClrlert ananda Tokada dotrıı 
vola çıkarılmıştD'. 
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SÜMER BANK 
B E B E K 

Belediye Bahçesi Açdmıştır. 

9:t2 Mayısının 17 nci Pazar sabah! 
saat 10 da Eski Eşya Meraklılarına 
büyük Fırsat. Beyoğlu Nişantaşmda 
Vnli konağı caddesinde 75 No. lu A
partuuanın 1 ncI dairesinde mevcut 
ve 9f!hrimizde tanmmxş gayet maruf 
bir aileye ait na<!ide eşya, Tablo, Gü
müş takımlart, Kristallar vesaire açık 
arttırma suretiyle satılacağ1 ilan olu
nur, '-- 1 Hazirandan İtibaren Büyük Sürprizler. __ ,, 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden 18 nci asırdJ yapılınııi epok ve tek

mili oymalı Rönesans nadide yemek 
oda takımı, hakikl "Biedennaier., bi
rınci Ampir eski salon takımı, .Mar -
ketcri islenmiş sm ve Zengin sekre
tec, Salona ait muhtelif cins stil ma
salar, Hakiki Ampir Konsollar, 18 nci 
asra ait tekmili oymalı dolap ve eta-
3erlcr, Oymall pelesenk Edime San-

dalyeleri, Amp!r usulü komodlar, An
tre Sandalyesi, Çin krakele ve "Pe -
zaron,. Mayolik vazo ve duvar ta
bakları, Halis B::ıkara taye su ve §a

rnp kadehleri, Kristofl Şamdanlar, 
160 parçadan ibaret ''Rozenthal., ta
bak takımı, Limoj ve Chabrol ve 
Poitier çay takım.lan, Koro Simenof, 
R:dat imzalı Orijinal Tablolar, Pra-
1lozi imzalı Gravürler, Meı;hur kano
mkn imzalı Brorız heykeller, Renoir 
ve Vernat'nun hakiki minyatürleri, 
Kristal Bronz '· e Ampir avizeler, Ma
sif Gümüşten yapılmış tepsi, Tabak 
.kabartmalı Pasta tabaklan. Sürahi 
Gülapdan ve ay;ı:;ılar, Fer forje gayet 
csıti bir anahtar: ve kilit Koleksionu, 
Ampjr oyun mnsıısl, Gümüş ikonlar, 
Apartmıanm ye:ıi halde bütün mu
§ambaları, Sedef tabure vesair 1ü -
zumlu ev c~alıırı, 
Meşhur Fr!gidaire Otomatik buz 

dolabı ::;;; R. C. A. Marka 5 Ampullu 
Radyo; Tebriz, Afgac \ôe Şiraz halı-

ları. .. 

• Çapa Markalı 41\ 

CCKAL ll 
Sabunları 

ÇORABLARINIZI 
1PEKL1N1Zl 

SAÇLARINIZI 
::Bir defa da bu sabunla yıkayr
mz. tt K A L » sabunu en kibar 
evlere girmis ve yerleşmi§tir. 
Siz de bundan istifade edlnlz. 

Deposu: İstanbul, Hasrr iskele
sinde Fırın sokak 24 No. 

~·-------.... 
OSMANLİ BANKASİ 

İLAN 
~ Gençlik ve Spor Bayraınx dola
yfslyle Osmanlı B<.nkasınm Galata 
Mttkcriylc Ycnicami ve Beyoğlu şu
beleri 19 Mayıs 1942 Salı günü kapa
lı blllunacak-tır. 

,• Yazlığa Gidenlere~ 
HASIR KOLTUK VE 
lUOBİLYALARINIZI 

Her yerden ucuz 
İstanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. 
A H 1\1 E T F E V Z l'nin 

ASRI MOBiL YA 
'• Mağazasından alı~z. _, 

istanbul Aallye Üçürea Hukuk Hl
klmllğinden: Karagümrük Melek Ho
ca. caddesi No. 48 de mukim İlmiye 
tarafından Ortaköy Mahmutpa~a yo
ktıı;tı 83 No. da mukim iken haliha
zrr ikametgMıının meçhul olduğu ta
ayyün eden Cemil Sıtkı aleyhine malı 
kemcnin 942/360 Na. lu dosyasiyle 
-ılan t;$çıu talak davasına ait ar

zuhalin hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 inci maddeleri 
mucıbince d:.ıvet!ye ile birlikte ilanen 
t blığine karar verilerek arnıhal ve 
d etiye divanhaneye talik edilmiş 
, ı ugundan mumçilcyh Cemil Sıtkı -
:n n mezkur arzuhale 15 gün zarltn- ı 
da cevap vermesi ve duru~mo. için 
t..ıyin edilen ~!l/6/942 Çar~amba saat 
14 de mahkemede hazır bulunması 

veya bir vekil göndermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
JU\n olunur, 

KAYIP: İstanbul Emniyet müdür
lu tinden aldıgı:n il.~met tezkeremi 
J-.nybettim. Yenisini akcağımdan hük
mü kalmamıştır. Beyoğlu Aynaliçeş·) 
1ne Çekiç sokaöı 4 No. da Yunan te· 
baasından Nik:> TrastellJ, 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden 
Beyoğlu kazası halk birlikleri intihabı 17.5.942 Pazar günü yapıla

cağmdıın, aşağrd::ıki listede her mahalle halkının i~tims yeri ve saati 
gösterilmiştir. Birliklere dahil olamıyanların iaşe maddelerinden istifa
desi mümkün olamıyacağından, alakadarlann mezkı'lr gün ve saatte top
lantıya gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Taksim Nahiyesinin halk birlikleri intihabı 

~ E~ldşehir 

Yenişehir 
Kocatepe 
HaCt Ahmet 
Bostan 
Bülbül 
Harbiye 
tııönü 

Yenişeh:ırde Va.ngelista kilisesi dahilindeki mektepte 

Yenişeh!r Parti binasında 

Taksim Ddcılık Klilhün.d.e 
Şehit Muhtar~ 
3iimüşsuyu 

Cihangtr Taksim Parti Ocak binasında 
Katip Çelebi 

tasım.paşa nahiyesinin halle dağıtma birliklerinin intihap 
günleri ve yerleri 

Brdrettin 
Çatına Meseli 
Cc-mlikebir 
Sürur! 

MahaD.erl {Parti nah.iye binasında) 17.5.942 
öğleden evvel 

Yahya Kahya 

Küçük Piyale 
Kııptan Piyale 
Kadı Mehmet 

MahnTI~ (Kaptan Piyale ocağrn.d.a) 17.5,942 öğle
,den so~ 

Haot H!Jsrev MiıfüiDesi {HaeıhClsrev) ocai!mda 17/5/942 öğleden <Janra 

Merkez N, M. D. 

Mahallesi lntJhabın yapılaeaiir yer G Ü N Ü 

Şc.hkulu 35 İnci ilkmektepte t'7/5/942 Pazen 
Evliyaçelebl .. " " .. " 
Aı::malı Mesca Beyoğlu Parti. binasında ,, .. 
Tom Tom " " .. " n 

Kuloğlu 12 inci llkmektep 
Filruzağa " .. ,, .. .. 
Kıımerhatun Xatolllt mektebinde • .. 
Kalyoncukulluğu 

Hüseyinağa 

Çukur Hılseyinağa Parti oca!mda ., 
" 

U / 5/ 942 tarihinde yapılacak .mahalle birlikleri intihabı saat 
ve yerini gösterir cetveldir. 

Mahaneırt intihap Yeri 
'\ 

Saatf 

Meşrutiyet mahallesi Şişli HaJkevinde 11 de 
~i,şli .. 43 üncü okul 11 " 
cumhuriyet .. 44 ilncü okul 15 ,, 
H. Gazi .. HalkevindE: 15 n 

Bozkurt .. 49 unru okulda 11 .. 
Pangaltı .. Panıo;altı lisesi 15 .. 
Feriköy " 17 inci okul 15 .. 
Dua tepe 49 uncu okul 15 .. 
Paşa rnahaTiesi 17 inci okul 11 .. 
Mecidiyeköy 42 inci okul 11 " 

(5585) 

Galata Nahiyesi dağıtma birlikleri intihap günü saat ve mahalleleri 

Mahallesi 

Kemankeş 

Hacı Mimi 
Bereketzade 
Arapcami - Yenicami 
Ömer Avni 
Kıhc Ali 
Müeyyetzade 
PürtelAş 
Eme.kyemeı: 

l"tıhap Veri 

Merkez ocağt binasında 
Karabaş M. Yazlık tiyatro yeri 
Yazı s. 2 ci Karme okulu 
Çe~ meydanı semt ocağı 
13 üncü okul binasında 
Cihangir 37 ci okul binasında 
Ermeni Lisesi binasında 
Cihangir 32 ci okul binası 
Şişh:me 2 ncl Karme okulunda 

SATILlK BÜYÜK 

GUn ve Saati 

17 Pazar 10-11 
17 .. 10-11 
17 " 10-11 
17 " 10-11 
17 ,, 10-11 
17 .. 10-11 
17 .. 10-11 
17 ,, 10-11 
17 ,, 10-11 

(5585) 

Elektrikli Kaynak Makinesi 
Elektrotsuz demir saç kaynağı yapan büyük bir elektrik kaynak ma
kinesi satılık'-'?'. İzalrnt almak için Taksimde Boy Muhiddin Akçor'a 

ınüracaat edilmesi. Tel : 44089 

'~---------------------------:-
· stanbul VaİcıflCir .. : Dti-.!ktörlüj_ü Jj6n·ı~·~, 

Kıymeti Pey akçeal 
Lira Kurut 1.lra Kuruı 

100 00 ' 7 50 
Fatih Haydar mahallesinde Haydar Hamam sokağ:nda Haydarpa§a 

mescidinin ahşap e-nkazı 18/4/942 Pazartesi günU saat on beşte pazarlıkla 
sattlacaktır. İsteklilerin Cemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 
Mahlülat kalemine gelmeleri. (55?4) 

Sahip ve neşriyat müdüı-ü: Halil L<itfi Dördüncü9 

Gazet«il.ik ve neşriyat T. L. ş. TAN Matbaası 

Pamuklu Bezi 
Dağıtılacağı 

Kuponlarının 
Hakkında: 

Müessesemiz mağazalarından halka nüfus cüzdanları mukabilinde YllPılmakta olan pamuklu mensucat (Basma, Patiska, Kaput bezi vesaire) 
satışlarından şimdiye kadar istifade edemiyenlerin de mal alabilmelerini temin için müesesemizce ihzar olnnm tevzi kuponları memurlarımız 
vasıtasiyle evlere dağıtılac~ğmdan sayın halktn aşağıda bildirilen hususa.ta dikkat ve riayet etmeleri rica olunur: 

1. - Bu kuponlar, Yerli Mallar Pazarlarından şimdiye kadar gerek nüfus cüzdanları mukabilinde ve gerek resmi daireler mutemedleri 
vasıta.sile mal alamamışlara dağıtılacaimdan tevzi memnrlarımıza evvelce pamukla mensucat alamıyan "f'C nüfus cüzdanlarında bu
na dair işaret buluıunıyanlara aid nüfus cüzdanları göstcrı1'nelidir. 

2. - Memurlarımıza ibraz edilecek işaretsiz beher nüfus cüzdanı mukabilinde be§ metrelik pamuklu almzya bak veren ve üzerinde nu
mara bulunan bir kupon vedleccktir. 

3. - Kuponlar kaybedilirse yenisi verilmiyeceğinaen iyi saklanmalıdır. 
4 - HalkTn rahatça mal alabilmeleri için satışlar Yerli Mallar Pazarl'lrrıtın Bahçekapt, Beyoğlu, Kadıköy v~ Üsküdar mağazaların

dan başka İstanbulun muhtelif semtlerinde bu tevziatı yap3Cak ticarethaneler (Bayilikler) vasıtaJile de yapılacafından hangi numa
ralr kuponlarla ne ı:P.mtlerdeki mağazolara ve hanıi tarihlerde müracaat edileceği kuponların evlere dağıtılması biter bitmez Mües
seseınizce ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan üzerine kupon hamilleri bildirilctek maiazalara nüfus cüzdanlarile beraber müracaat et
melidirler. 

5. - Tesbit edilen günlerde mağazalara müracaat etmiyenler ancak satış?ann arkasr alındıktan son~a tayin ve ilan ediletek tarihlerde 
mal alabileceklerdir 

~--------------------------------·------------------, 

DiKKAT! 

SİN GER 
Saatlarının 

YENİ ve EMSALSl/' 
Bir Muvaffakıyeti ! 

No. 82 - D. Elmaslı ve 11pırlantalı550 lira 

N o. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük 
olmak üzere 11 pırlantalı 650 lira. 

N o, 82 - E. Elmaslı ve oradaki ile iki 
kenarındaki büyük olmak üzere 11 

pırlantalı 800 lira. 

"ırlantalı ve Elmaeh S 1 N G E R Saatlarının gördUOil kıymeti! raöbet Ozerlne mUseyyen bir bllezlk gibi bflelll tamamlyle ihata eder, Sahibi· 
,e zevk ve gurur. görenl~e de gıpta bahşeden yeni modelini arezdlyoru~ • Buna malik olanlar haklkf ve toymetll bir zlnete sahip olmuı olurlar. 

s i N G E R N o. 85 230 EJmas ve 15 Pırlantalı 2000 Lira 
Emsalleri Gibi 15 Sene Garantilidir. 

DiKKAT: 8 1 N G E R aaatlarl latanbulda yalnfı: EMiNÖNÜ merkezTndekl mağazamızda aabfır, Şubemiz yoktur. ADRES ı S1NGER SAAT • 

,..l•••••••••••••••••••••Ma(lazaları. lııtanbul EmlnlSnU No. a•••••••••••••••••••••ı' 

Devlet Derni~ollerf .ve. lit~anlan-iŞletme idaresi ılanlan 
idaremizin H. Paşa limanına bir sene zarfında deniz vesaitinden su

palana ve supalaı•dan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretiy
le gelecek olan tahmjnen 105869 manipl~syon tonajlı maden kömürü ile 
579 ton kok kömürünün tahmil ve tahliye işj. 27 / 5/ Sl42 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 11 de H. Paşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonu tarafından kapalı zarf usuliyle ihale edilt-cektir. Bir senelik 
maden kok kömürlerinin tahmil ve tahliyesi için 22701 lira 65 kuruş 
muhammen bedel konmuştur. 1702 lira 62 kuruş muvakkat teminat ile 
bu işe ait ehliyetname ve kanunen ibrazı Jfı.zım gelen vesaik ve teklif
leri ayni günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermek Ummdır. 
Şartnameler Ank.2rada 2 işletme müdürlüğünden, İzmirde 8 inci işletme 
müdürlüğünden, Haydarpaşada Liman ve Rihtnn başmüCettişliğinden pa-
rasız olarak verilir. (5037) 

EKZAMIM 
Ekzemanın ilacıdu. , 

Yara ve eibanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 Kt"Ş. .._..._ ____ _ 
Nafıa VekCiletinden 

1 Haziran 1942 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafia VekAleti 
binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribt 7000 lira 
bedel tahmin edilen VekAletin neşretmekte olduğu idad ve fenn1 mecmu
aların tertip ve tab'ınm kapalı zarf usuliyle vahidi filatlan üzerinden 
eksiltmesi yapdacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü-
ğünden alınabilir. 

Mecmuaların kağıt ve kaplık kartonu Vekalet tarafından verilecektir. 
Muvakkat temimıt 525 liradrr. 
isteklilP.rin teklif mektuplarını muvnkakt teminat ve $artnamesinde 

yazılı vesaik He birlikte ay:ni gün sant 15 e knd;ıı· mezkftr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri 15ztmdtr. .(3264-5314). 

SÜMER BANK 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden 

iKi BAYAN ECZACI ARANIYOR 
N aziIDi ve Ereğli Fabrikalarımız ic;in diplomalı 

iki bayan eczacıya ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin "An.karada lsmetpaşa Caddesi 15 No. 

da,, müessese merkezi zat işleri şefliğine şifahen veya 
tahriren müracaatlan rica olunur. 3304-5315 

~--------~------·-----' Nafia Vekaletinden: 
Talip zuhur etmemesi yilzilnden yeniden eksiltmeye konan ve 8750 

lira bedel tahmin edHen 5000 adet k!lrek mübayaasmrn 23.5.942 cu
martesi günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekft.leti binası içinde Malze
me Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve tefer• 
rilatı bedelsiz ol!?rak Malzeme MUdilrlüğünden alınabilir, 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuruştur. 
İsteklılerin tekUf mektuplarmtn muvakkat teminat ve prtnamestn

dokl vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar mezkllr komisyona 
,...nkbuz muk:ıbilinn» vermelel'l tA,.mıdır (3239) (5273) , - ' 
Satılık Buhar Kazanı 

Yeni li"'rıecek bir h&lde Silker marka 100 beygir kuvvetinde 8,~ at
mosfer tazyi1<1i mazut yakan buhar kazam sattlıktır. İzahat almak 

için Taksimde Bay Muhiddin Ak.çor'a müdaca::ı.t edilmesi. ~ 

'- ~T~e~le~f~on~:~4!40~8~9.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

lnebolu Askerlik Şubesinden 
Evvelce emsalleri si!Ah altına allnıp da kendileri lstlsna edilen 330 ve 

331 doğq.mlu deniz, bava ve kimya unıflarmdan ihUyai: erleri talim 
maksadiyle sllAh altma alınacaklarmdan, bu sınıflardan bulunan1arın 
bulundukları mahallin askerlik ~beterine hemen mUracaatıarı. (5421) 


