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Müttefiklerin Şark cephesine ~önderd.ikleri tankJana sayısı ltflnden ltflne artmaktada. Besiıade Amerikıadan Basyaya sevkedlL 
mekte olan tanklardan bir kaçını ıöriiyoru. 
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MONIR MUS TAFA 

CEPHEDEN CEPHEYE 
Cihan Barblru!e cereyan eden heyecanlı Harp V&lt'aJP'l1te tdut 
hayatımtıdalti tezatlan, hAdJselerf7le birlikte &fuıG ~ .__, 
notlar ve resimlerle aynllll tesbtt eden harp hat!!'asıd11'. INıua.AP 

ve HAŞET Kitabevinde bulunur. 

~-----------------------------------------------..... ----....... • 

Her Tiirlii ihra 
Devlet Kontr 

Altına Alındı 
1 Hiçbir Mahsul ve MGmUI Devlet i 

İzni Olmadan ihraç Edilemiyecek 
1 Ankara, 16 (TAN) - Hü'kıimet, bütün ihra. 

1 catr kontro! sl~na 11!n1ağı istihdaf eden ınii • 
hi.rn 01r karar ve::::niş bulunmaktad!r. icra Ve. 
killer: heyetim.-e alınan bu Ka?'llr!a b:itim Um:-
catı önceden nlttsaade usulüne tabi tutmaichı -
dır. Bu k&rar memleket mah.~ul ve nuunuti.c -
tinden başka giımriık resmi ödenerek \•eya 
muaflık uwll~riyle memlekttlmi7.e ıthal edi • 

len yabancı meme)ketler mamut ve mah&afte 
ne, gümrilldP.re, antrepolara, depolara çıkarıl 
mı.ş olan bütün mallara pmildiT. Jhnıcaı.!t) 
lan Ticaret Vekilliğince verilecektir. ı.ı a 
nn verilme usullerıne datr t:caret, jktlut ve 
ziraat vekillikleri müftenk bir talimatname 
hazırlıya~aklardı.r. 

':f arp Kazançlarının l f.'{•MilHHM ~ARTINl9uE' 
Önüne Geçmeliyiz! Sovyetler MESELESi 

ALMAN TEBLiGi 

Almanlar ' 1 

Mormal harp kazançlar! bib'(lk lr.tk lı:ütlelerJr.hı mliıet clarlıtm• Don etz' de .&menilcan .Notası ve 
tesadüf ettiği için. kin yaratmakta, sıkıntı eeken hallı:a :ıstırap ver- M 
nıekteCllr. Geeen harbin harp zeııginlerinJ unutmamamızm psikolo- ı• ı ı • F C -L 

Dün Kerç'i 
Aldılar :Jik sebebi budur. Halka tam gıdasını veremed!tfmb bir zamanda er ıyor rGftSGnlft 8Vuul 

bir kJSun zenginlerin bol servet yapmalar! içtimai adaletsizliğin en D•• N ..micfi 
kota bir tecell1sldir. Bunun önüne geçmek devletin en mühim va- • Uft 8fr8ull 1 • 
ı:lfesıdir. Cepheye Kadınlardan · • Harkof Kesiminde General W av.O Ye 

ıYAZAN: M. ZEKERiYA SERTEL Mürek~ep Yeni Fransa Anlaımak Rusların Taarruzu Delhi'deki Kararg&hı 
H~~etin.harp ekonomi- Kıtalar Sevkolundu Arzusunda Neticesiz Kaldı Terkederek Seyla 

· sını tanımı ederken ta • H f 5 • rf • lqiliz BA§vekill M ChurchiJI • 
kip et!iii iki ana prensip var - aya ıgo ası . .. • ... Adasına Gitti 
dır: Bırı, 914..18 harbinde oldu- Harliof lolgeılnde Hava • Amerlk L 1 il SovyetlereAgırKayıplar CHURCHILLIN Çunking 16 (A.A.) - c 
ğu gibi halkın.~dasındaıı ~r. - Hakkında Ostünlüii Sovyetlercle • .. a, ava • Yercllrllcll akğamı neİreciilen ~ 
vet yapmak ıstiyenlere but~ Moskova, 16 <A.A.) _ haber IJblrllgl Yopmıyacak Berlin, 16 (A.A.) -Alman or- YENi NUTKU~ le denilmektedir: 

~~~::!~8!'" ~ ~ Bir Karar Çıkb ::na..::::o:d~~ .v~~6(A.A.)-Havaa-Ofi ~ bafkumandanhlm1' ıebll· • • nu~aba= 17~ 
aaşe ııkmtısı ~e~ içın el. • ehemmiyetli askeri 

2 ıso~eıe ~em r. no....-. -~•üawme • da Japon baft"m8ııll'ı~liıl~ll4 
elen gelen tedbırlen almaktır. • • geçirmlflerdir. 17 den az evvel Amerikaa nota- tini kıran ~ kıt.alan dün "Düımanmuz Haıın eden Çin kuvvttleri ııJetftl 

Her memlekette harp prt1an, Askerı Vazıfeye Bir Sovyet tebliii bir çok ö. ıi~le Fr~ cevab~ ~tbuat Kerç §ehrine gırmişlerdir. Şeh1r O . d r mühimmat depo d!a H : 
~rmalPara kazankazanmçlaraak yhol ı,aÇDllfb" • Al 1 H ki nemli noktalardan A1manlan af. mLaı~essbıll!.~-ı~;,.!"- ve limau ffmdi elimizde bulun. avranırsa Bız e Hıza şiddetle devam ede ~PllPlilli 
.u. ırs lr - ınan arın a arı _,.1 .. -ı... 50 Alman ölmÜf Yll& 1J ~ """t' oma~ Vıı:ouuıJl çıkarmıf1ardır 
eok ktmselen iktıaadl müvazene ~'™· 1 

ve IUdn fakat azimli bir 1ıe11e oku• ru:ktaclır. _ Cevap Verecegviz Bllfka Çin k.m· mt:ıtıL' 
niD bozuklujundan tattfadeye Korunacak ~leri kaçım~.~ mfıf ve ondan 10nra matbuata B.rkot kesfmhıde dUfllWl taar • 11 pe1ı eya]etlnd y: 
aevketmi§tir. Bütün gayretleri • Anbra, ıe (A.A.) - Bbe '9erllen- top ve dfler ma zeme mı1- küçük bir beyanat yapllllfbr. nız1anna deyam etmı,tir. Bu ta - ... ile İclwıg aJeanıı11u'IJ!ı,111J'A••.1~ .. -ıı 
ne ratmen en ileri memleket . matQıuta ~ primleri "7& sGt tır. ..a•---•- ldU Amerikan ...ı.~ muzlar çe~ın .. bU: ~~~neti Zirveye Yarmıı Dejllb. ehemmiyeJ;. )>lr tml!Mf 
lenle bile bunun önüne geçmek prfmJert bemaDll bfr sebeple oıuraa ~ re ıor el!linde gerı pUakürtülaıuttur. Bu Fak t zı Arflk i 1 -'· .. 
mümkün o~. Bugün Al- okun M~ h• nevt hQat s1- Londra, 18 (A.A.) - Sovyet or. Londra 16 <:AA> - Hava • mukabil taarruz1anımz muvaffa- •• a rve .. e~ ~er ve za,,_., ~-~ 
manyada da, İngilterede de, A. IOl1alaruım bılataa tAbl tututmuma dusmıun Donetz cephesinde açtı. ~ ajansına göre Amiral H~ kıyetll neticeler vernıiftlr. Dii§ - Gözlerlmlzlı Önundecllr .. dir. ~--
merikada da kara borsada it ya- clalr MDll Konınma Kanununa et e il gedik Almanlan geri çe~Umek !!.,.~ Robert'eı 9 mayısta man fimdiye kadar 180 tank tay Londra, 16 (A.A.) - İn,Utere m-~ -.. .......... 
parak zencin olanlar, Diabetaiz llld maddesinin tatbikine alt kaıv- zorunda bıralmıqbr. Bu pte,ri. "'"'"~" no~ metni fUdlZ;?': betmiftir. Din flma1 doğu 'fehirlerbıdm bi-
kmmçlar temin edenlerin mev. name lera Veklllerl Heyetinin tuvı- yor ki Ruslar Alinanlaıdan daha Vichy hüktbnettnin tlmdild fe- Lapoilyada Alınan - Fin kuv • rinde "bag6n nutuk ve• M. AM ERf 
cut olduRunu o memleket pze- bine DdlraD edın'ek ta/SIN? tarlhln- ~buk hareket etmt,ıer ve Biti• fi, Almanyanın en senit bir if • vetleıi ormanlardan geçerek yap Churchlll IÖJle demlftir: 
Celerinin nepiyatından anlıyo - de merVete slrmfltlr. Bu kararname rin ilin edilen taamuu bqlamak birllji siywti takip ecliCelinJ tıklan çetin muharebeler netice "Mulıarebenin öyle bir devre. 
ruz. Bizde de harbin baflenpm ~=~~U:::tenk:n':. ımm. 15 mayıa tarilıinl geçnıiftlr. ~ 0~=kl ~ ıfnde \filpnani ıeri pijlk\lrimiif.. line geldik ki, zirveye erişmiı 
danberi hük6meti en çok met • 1erl '"7& .ar primleri &tenmf7en her Yorkshire Post ıuetesinin u. lek~ da 'Amiral~ • ler "".geri ile lrtlbab kesilen bir buluııduiumuzu söylemek he • 
pi eden meaelelerden biri, vur- nevi hQ&t m,ortalan fnkıtu tlbi tu- keri muharriri diyor ti: ...-.. n:..m. Sa. 

2 
S~ tefetkülil yok etmiflezdir. DÜZ mevsümdz olur, fakat ffmdi 

pncularla vurguneıuiutla, bBl • ~ Devamı Sa. 2. Sü. 2 Qr Devamı Sa. 2. ... 1 aıeN • ar J>e\famı Sa. 2.. SG. t 1:a9 Devamı Sa. 2. sa. 1 
kın plımm ve maiptbıl bir spe- ___ lmlllll! _____ .-ıııı..----------•! 
külAsyon vaıtuı yApmak Jsti • ~ • OfroMis 
,enlerle AVqma)i olmUftıU'. 1 
81..,18 harbinde oJ.dulu albi hü JO Yolca le 
=~~~~~-hl: SPOR BAY R 1 Upr11111ı1 Yw•lalicll 
dı.eleriıi MVkiJle birçok kiıme • tzmlr, 18 (TAN) - 6 nmuraJı 
lerin qın 8el'Vetler yaptıdarı Çepıie otobfia(l Kaankqa uçma 
&örülmiiftür. Ana, blDa, m{açev mıı1ndan 111var~. OtobtD-

==~:rra: =-tçmde T rukıek Mühendis Mektebi, Roberf KoU•t ve ~ n;.un:.~ ~-= 
~.= r:-:.:=ı: 6. Sarayla lngiliz ve Amerikart~IZ Mektepf eri ~ıı;:r··..=::ı.°'°: 
=n~~ =:°°aemU: 1:ö Arasında Dün Bir Spo• Bayr~mı Y ~ılCli ~:"'~"• T~ 
bin liraya Japtmlalı bir kÖfke YUbek llOhendSa mekteb:, Robert Bıımdan hqb Amerikan .KD Eol---~-----..-----4-
150,000 lira ~ bulund~: JCoDej ve QaJataura7 1ı.ed anamda lejfntn her lltfte teritp .ttlll spor. 1111· 
n11 ifltlyorua. Bır 1U mevsmıı w 11ne ~ııalmüta olan. spor b~ de 1e9kaUde bir lntlum: ı~ 
için bir köfke 5000 Ura kira ve- ramı. clQn Bobert ıtolleJ ubıdnd•, joapdıntf n bıa mOubakalata Aıne • 
ren, küÇÖk bir kÖfb llO;OOO ll- btliGk bir ..;trd Ulabelı 6n0nt1e rlkm lDz lt-oıı.Jf HJlh School. 1JllllO• 
ra kJpatabilen aclannn llllM:ucU .. ,ap~ l!lrkQ!cr ar,uuıda 1apı- dar Ametlkan h lt"oll..tl, Am~ 
,ati, bize harp prtlaft do~ lan tutbol.

0 

votvbol. mık.tl»ol. plnı- Usan ve MMt clMlhan..ı talebe1m 
le yapılan bÜ)'Ük bPDflar haJi PoDI. tenll ve atleöm\ r.ı(Jaabakaları lwtfrak etmf;tlr. 'i 
kmda bir fikir vereb1leceli gibij dafttıllet tara!uadaA Cok b07Qk bir Yapılan btıtOa mtılll>abm eoll 
118l'Vetln de bul ellerde toplan • .ıaa. 11e takip olunmua ve btlhaaa raseı otmue •• clavetll}er, = ... 
dı&mı göeterea im delil olani atJetismde bir'* tJ1 ~ aım~ ~ bir spor .... pnçllk ,... 
te)Ak)d oJunabqµ-. .... ~. 

Devletin ana 
biri harp uzıapıwtqııjl 
ne meydall verm 
pe, bugün ıöze 
vet biriktirmenin ıet" 
mek 5Banun en basiı 
ve en yolu, diler mem-
leketlerin bul ettill mtemhı 
tatl»Uddir. Bu huatJSta her mem • 
leke\ kemli lkbladl blhıJNlne 
a u)pn tellkkl ettill uınıı:.r 
bulmufbµo. Mw1l Amerika • -
nede 25 dolardan Julwl olaıa 
bzançlUlD devletAt ait oldu&wm 
ilin etmlftir. 

AJmanyad• flrbt1etbı HMllk 
kir hel&plan devld taqJmdaJI 
kOntrol edilmekte ve bu klrm ela 
&ıtımı devltt: ~ yapıl. 

ma&t.acbr. -- 7iade 
DJr '88. I 

-Yeni ı·..-.ıllir, 

HiND D YARINDA:··~ 
""' 

B~ Harbin En Mühim ve En Meraklı 
Meselelerinden Birini Teşkil Eden Hhıdistam 

· Tanımak İstemez misiniz. • 

ıu 1tl11bl• ,... MM11llanada •kudulu111us eerarh efta1teler 
memlalcetf11I, •• ıar111 dlpM abe G811bunun lneeflll ve ılJ· 
r llflerlllln Nnlıhflyle tanıtan ntelfıur l'ra1111a edibi l'raneolıı 
d• Croluet'!lln Hlndlatanı lcal'lt laırıt ....... k yntbll •Y• 
INıttlıkle . llt tatıttmak lltlywuz,. 
Bu kı,ımetfl Prenallı metllllft'lrl ile blrlhcte HllNfı.t.111 dola 
puk v• onun blnblr •ttını llreneceıc.tnls. 

Halinde Neşrine Başhyacağmıız 
· Okumanızı Tavsiye Ederiz. 



f AN 17 • 5 - 942 -----
IYiyec~k 
Mr~~deleri 

1 ı·--............... . ............... --;--------.. ™-····························· ... ··· .. ..._. ... _.., ________ _ · K dk K E ı·r- DiKKAT:-··, r a t öy iZ nstitüsünün Defilesi 1 H<!lka Ni~ 1 
Yazan· MAHMUT YES.4.RI H lk *-

göm' ğ n1n 'kolhmnr ok· j Karşımdaki katip Ali Nafiz, ~ski d d Çarşambaya 
~I Nafız deırıldi; çok yer nde ko T P.VZİdt y apıf acak 

Qoz ııoriınmlıyor nuşuyordu. 

gölgenızde,.. - Haldısın kardeşım! !:fazı semtlcrın bakk:ıllnrı hentil 
Ali Nafiz, içini çekti: Toorak Ofodndt>n yağ ve pirine al-
- Fakat, onun da hakkı var. Sı1. ı rnaaıklar! ı.;in h lka y&pılı:ırnk tP\ ıiat 

gorıinmelisın z Çarşamba güni.ır.e kalmıslır Çal'ş m-
1nsan Çamların ku.ru iinelerini döktükltrı ';.fi gilnıl bfit ııı bakkallar dağıtma ı- J 

kiygan, yılank .. vı golgel! yeıllardan. şıne başlıyacık"rr. Bu surPtle h<ılkın 
reçine kolı.'U arını içerek yuniyorduk teharilmii önlcn•m1s olacaktır. 

Mektepte, asıl derslerimizi öıtr~.; Tur yağının fıvatı hakkınrla evvel-
:nemiz lazım gel:rkeıı. öğrend•ğımi1. le dii ilnulen fi~« t deği tHlı>cı''<tir. 
•uhaflrkfar aklıma gellyordıı: "Kim· Fabrik:ı.nın m~lıy~ h,.~apları göıuen 1 

'tme n çekinm yordu: Celal bey, seııin lutfıine olma +ııllp bed,.li .:ev "" ir!lrr•ş oldu~undan. tur yaıtıntn 1!17 
"ia go unmu.vır ... c~ıaı bey, mı- heri hü•riyettır . ., 'mrııştan d:ıh l ucuza ve ilebileceği 

aprl mıyor . Kimselerle ko il Bu lif, zarnanmdt davul gıbı ôtC'Tl nlaşılmı hr. Vııprları hesaba ı?cire. 
hır sakallı dah ı n;n !mis'. Bunu d:ı tevziatta bu ya~ır 172 kurıı~t n ve-

koca o- sonra öi:rer.d·m. Karşrl•ksrz lmMı nıı:mki.' ı olabilrcektir. 

Şimdiden Kömür ı 
Dağıhlmıyor 7 1 

Kıp atlattık, Fakat bundan do• ı 
layi kömü,. ihtiyacı kalkmıı de· 1 
ğildlr, Halbuki bir aydanb ... I!• 
tlbank kömUr d•Gıtmı oflal halka 
kömür vel"mlyor. Bunun eebebl 
kömUraUzlDk delllldlr. Calıtma 
oflalnln ellnde klSmUr vaT'dır. 
Halk klSmU,.DnU peyderpey ala· 
rık lhtfyıcını temin ıde,..e, bu 
hem halk için, hem de klSmUT' dı· 
artma oflu l9lr bir kolaylık olur. 
Bu vasiyet b!lyle devam edel"9fl 
yarın yine halk klSmDr al"'ık I· 
9ln tıUcum edecek ve dailıtmı o· 
flıl itin içinden çıkarnıyacaktrr, 

yok u. Yarın toolanı·~·nk olan Fiyat .vTu-
kımleNe konuşayım? Al Nafız benim durulrlugumu go- ;ıkabl' Knıni<;\(ırtu tur valiırrr. '"\ .. ,, 

f zin s b rden deiışti: l"Unte. açıldı: t '1.t rc'rePkt r 
unl rı da kon~şac:ıtrm Pat· - 'Gôstermelik .. ded'm, Jrnmı· Halk dağıtma birlikleri Gr ~ecek Kısın , 

1 

Kadıköy Kn EnstltUsü, bu ders ytlı 

Y k k 
başındanberı fı.aliyetf geçen ve sipa-

a a C 
.,.. riş atölyesinde çalışan 50 ye yakm 

(A mektebin eski mezunlarından mürek

Onun için halkın ihtiyacına 
kal"plTk olll"ak getlrtllmlı olan 
kömUrOn lıtlyenlere verllmeal 
dollru olur flkrlndeyls. 

n 'go ·unmenız• .. lı:tiyor. Gö· duı z. hak verrl'ni1 Siz o;alontla. :ı-
.n zı ... ı raçada bahçede pek görun'Tlüyor"u H:?.lk rla/!ı'nn b rliklerın111 kurul. ihtivacını Temin İçin em kaçmr tr· nıız. Ben, ~·aziyeti b r haylı ıdare et- ması av haq.,n kadar tamamlanmış 
Demek çorhacı, benden memnun tim, nlacaktır Şimdiy<' kadnr Adal;ır ve 

Utanarak hı-;·nı ı>ğdi: Rnkırkl)y ktı7alrırmtn mahalle hfrlık-
s d lPri ~Pclmi vııp ltnı!rtır RııJ?iin Rı-vo"'-·- ayen•z e .... 

Birdım kavıayar.ıaınıştım: lıı lcn:ı~rnm hııllr dağıtma hirlikleri 
- Nı-lcn) rfore hevptle:·ı secimi Y.llpılacaktır. 

Kollarıııı gererel: kılık kıyafethi Riill!'e lnşP. ~ilrl!irlüiHi hanı?i ma-

Esaslı Tedbirler Alınıyor 
gosterdi: 1 hııllede ot ır;ıT' ıırın nerelerde topla -

- Bunun "neden,. i var mı? 11a<>aklıırını bir 11:1n ile biklirmfstir. 
.. Kahkaha ile güliiyordum Amnıa ~!rlikl<'r tP~ekkiH Pder etme" mevcut 
uozuyorsam. . ' r .. 1 l'kl . 1.. il t' f 

Bulgaristana 30 Motör, 30 Yelkenli Gidiyor 
I 

Vlahrukat O!İ!<' Mlldilril İzzet Cü· ı:ımelenin her tilrli.l ihtivacını temin 
•ıey ıitln ı.ab1h V!Hlyett!' Hizumlu ka- için de ÇatalC'a kaym11kamlığma di
rnrlıırın "ıkar•l•naııı lşfylı> ıneşırul ol- rektJ! verilmi~+·ı Cat1tlcad11kl lşsl7 
muştur Bu ımırla Pıı7.ıırtE"~! ıı11nil 30 kc\:vlüler M.::hı ·ıket Ofisi tarafmdan 
nntörll' :ın VPlkenlinln Btıll(aristnna onun ve köm(iı çıkarma işinde kul-

ı o, gıilmüyordu: aşe .. m r P.rı "l!'ved ecek ır !lff' 
j - Sayenizde.,.. ll~ir.lilderi vaı;:ı•rı !arı sı.rııda ·derinde 

S ·d . 1 Ve elini göğ'.'iiine koydu· duru"Ulık ve ırti?.am ~o tererek va· - z gı eu~n z ben, bir dalı.ika · · · 
Acız hatırun - Allahııı da inayet yll', biraz idı. ~ıfrlE>rını hakkk•ylP baş;w~nl~r1~ııı1ı RC1 

için re eder gibi olclum Bunu Manolaki ıaşe men uru ruı la~<' .. mır ık erın,. 
efendi, hazmedemedi Kliçük gcirdu. "rtirilece t 'r Yen: İa!<e ll'Tlırl'k!C'rı ~önrl<'rllmPsf için gereken tPrlhfrlpr landrrılmııkt~d - Runlara fazla giln· 

Ani bır isyanla bagıı dı: av hn'.'iın<la kııı ulnıuş olnr.akltr 
- Çünkü, beni küdik gör iyor. Dil!,.,r tarn ft"ıı Rril';!e İac" Miırliir· 

ı mm ı"'trr rlı-1 ik verilmek te<lır 
Ken~i istP1 .;ıi bölJ?f'lerincll'ki r·:.ılı<· ı ,: 

Sesi diılerlnde titriyordu: lıll!ii dun ıförı.lıırıcu V:ıkıf '1anrnrn i- !'lrnhrf ırır<>livı '""k ~ehrimize dönPn r') ••ı"" y • 
rıdıın tA<'ırlPrl el,. dün sabah Vali Mu· aru acezeye ent - Teresi k nrı katına n, lrtmi tir Yarımları . 

- Corb crnın benimle alıp vereme
ne? 

- Go unmeniz istiyor. Fazla ıö· 
nmemenız, çeleb yi ii~ıiyor ... 
S z, ote in şerefisıniz ! 
Gulemedim: 
- Ben, ne diye otelin şerefi oluyo 
mi' 
Ayak diredi: 
- Şeref s nız ... 
Ve sn r!endı: 
- Otele giren, çorbacıyı mı, yoıc-

ben mı gö ecek ... 
ni h vada savu du: 

- Bırakın, b ı "gostermelik insan· 
değ tiz ..... 
Y edi dıl nı ısrrmıı,ı ıibi ıçtcıı b'r 
le sustu 

Omuzunu sılı:tr: 

Çok doğru söyledin. Tam keli
soyleclin, ben, burada "gôstel'

ılr ım. 
es' t 'riyordu: 

B na darılmadınız değil mi? 
B ilk s memnun oldum 

~ . 
sı;.., , fısıldadı. 

Esn t ınsanlar, bütün hüsnü ni· 
e ragnıen samimi olamıyorlar. 

Bu "ulvi bir isyan .. dt. Hiirmetle 
elini sıktım: 

- Sen, ıüzel insansın A11 Nafiz! 
Gözleri yaşarml!$h: 

- Siz daha güzel fnsRnsrnız. 
Birden kolumdan tuttu: 
- Manolaki ('elebt. tehlikeli adam 
- Nasıl tehlikeP ?. · 

, - Sizı çok seviyor, Buraya, :.;iz
den önce "mlidürü umur. Jar, mıica 
adenlzle "cösterme'lk, !er gelıtl. Jr -
nendl ve heps caddeyi tuttu. 
Neıelenmi,ti: 

d:tl•ll·I 
BUGCNKU J•L>nt:u '"' 

ıl.30 Pl'Oıram 
8 33 M67.ik (~.) 
a 45 Haberler 
9.00 Morşlar (Pi.) 
9 l ~ Evin saati 

12.30 Proıram 
l 2 31 Turlı:uler 
iZ 45 Haberler 
ıs 00 Şarkılar 
13 30 Orkesıra 
18 no Program 
18.03 Dana arkestruı 

18 40 Sarhlar 
.19 30 Haberler 
l!l O At koıulırı 
19 55 MUzk (Pl. l 
2n 15 Konuıma 
20 30 F .. ıı heyeti 
21 00 Konuıma 
21 10 Terısil 
21 30 Pıya~o 
2.l. l 5 lhn• m!lrifi 
22 30 Habr•ler 
22.45 Kapın11-

H•BE.AlER 

itib:ıren lr~<' tf' kllfıtınır tnm:ımlan -

Yazlık ekim 
İshınbul vıl!'ıvetı !ı.udutlnri iclnde 

yazlık nıaorle'<"İn ekimi ~rın:ı Prnıi~
tır F'l son ıl11rak mısır ckilmektP -
rllr Ru 111ene ~"ren sene<len bir misli 

·ıvlnı \hm<'l Kır.ık tarcıfınrlnn ktıbııl p 1 y 1 k 
edilrniıı ve Şchr•' bol miktardrı ıı:rrbr<t avyon ar apı,aca 
odun temini l<'iı ıs~·il!'re yapıl cıık "D 1• • 

ariı acezeyP yarrlım cemiyeti .. 
vnrdımhr Utı~r!nde ııorüşmelf'r vap- dün yil!ık top'.antısını Darülacezede 
mışl11rrlrr E'l 'hnı:~a lşcilerP ırıdn nı::ıd- Valinin başkanlığında vnpnııştır Top 
-iesi trv7'i icrıı yapılm;ısı lii~11mhı is- lanhya :şehrimizin birçok zenginleri 
ler tn '-'• nrlilrn!~. V87lvet liblılıır rl,. istirak etmı~tir Vali D:ırillAceze 
hildlı-ölmi~tiı n.i!e- tnr::ıftan J<nt•;,. t 

f;ızJa V.17.lrk Pk M eki'd1
1!; ani 1 ıi - •'1(irlrl..,t°ı'1n 1::r...trlmaq1 \'P k<'~lm ~a

m kt dn Y· n , domates p .. tııcın. ha· 1,..,11 "f'ni tutı.ılm sT idn vaı,ılan 
~iher '"t~tır 1mcs için hen'lz rlıkiın 

1 

tp~f'hh(ic:Jprrlen r.lrrı:ı,.. ,,ntiC'eler odun 
bıtmemıctlr f Z• mevkil,.rrlı- '!nyı- tfıcirlerini ııev ndirmlctır 
c:m sonuna k1r':ıı s<>b'J:P lik'lc>ı-f'kfir 1\.1 h ,_ 

1 
nr 1 l\T 1 ..... 1 . .,. 

1 
•.. 

' .,~ .., t·ıı~:. . 1c:: 1 ·ıt '""" .~ r '!ıın11 

müessesesinin ihyası ,.e ihtivaclarının 
k:ırşılanmasr için Z<'nl!'in lf'rin hami -
vrllerint• mıir;.l'RR' Ptmia ve ~iındivı> 
kadar yapılan vnrdımhırın dev; mı 
liızumunu be!irtmı~tir Bunun iızPrlne 
rır.ır'l:ı hıılıın'l-ıl,.r rlefııten bıner llr;ı 

vnmişler. avrı •a ela mtihım mıkhrda 
vıllık taal'-hütJ,.rde bulunmıışlıı •drr. 
Bıı ~nrıı il" rnıiPc:<eseye yPni pavyon
lar ilave edileetktlr. 

n""' n-•ur,, 
lll""'kkedın 

1 
C t->'ı- , .. , T tro nr<ı ornı.,,nl r•nn l!İ"lr
C<'k l\Ti lvf>rln h;, mıirlrl"I k::ıl:ıc:ık 

n,,•,.Jpt n.,..,ıirvrıllrırı islrtm<>c:İn<' 1!t 
hir röl<1nrlrid rırlunl rırı miktar 'e 

S'c:lide bakknl Osen mü~terll,.rın- · nc:ını teshit f',;ecP.k \u'llartesi gü Bundan sonra, Darülar.ezenın mü
essisi Halil Rifat (Pasa) nm hazırla
nan büstü törerıle acılnııs ve Vali bir 
nutuk söyliyerek merhumun hayatını 
anlatmış, mües~e~cnln ihtiyaçları O -
~erinde durmuştur. Bunun ilzerine 
Darülacezede yatanlardan Bayan E -
mine de müessesede bulunanların ha
yatına tercilmn.'1 olmak üzere birk11r 
söz söylemiş, dr.ha sonra dn davC'tli
ler mües!'eseyi !(C'zmlşlerdir. 

nen Oc;m;ın;ı "~,el agrılarırın ivi ı?Plir., 

-l v('rek bir il~• vapmı~ ,.,, s:ıtmı<trr 

O mıın aldı~ı mdheml beline ~urmUc 
V<' bir gUn -onra helinrl" !ıı~ı \." ilt'
h,plı v:ırrılnr haı:lomıştlr. Runun ü -
zerine vıı ralı zabıtaya mliracaat et
miş. O (', mahkemeve verilmi~1ir, 

l\1'ah'5eme ~u··luyu bir ay harı"'e ve 
u:ın lira eğw -para cezasma mahkı'.lm 

etıni•tlr. 

l Harp Kazançlarının 
C>nüne Geçmeliyiz ! 

nü trkror ~e'ı-uniıl' r115,.."C<'ktir. Va
·,.yeti hir rarınılıı Vilfıvrte bildlrPrek 
icap rnPn , •• .,, kıırarlnı ın verilmesi
ne c:ılış,,c-ııktrr 

Ofis şehi'İmızin her tarafında bol 
miktarda k•)mür ve odun vl:ıhilecek 
depolar hazll'lııdılh icln, 38lec:ek odun 
ve knmiirler f)Mdkten mıntakalarln 

lstihHlk mikhırt gözönilnde tutulıırıık 

ı;tok edilecektir. Torluklarda calı~an 

Martinique Meselesi 
~ Baştarafı ı ıncıd~ ~ Baştarafı 1 ıncıde 

Changhain cenubunda Che land ile Amiral Hoover arasın. 

Her Türlü ihracat 
Devlet Kontrolü 
Altında Y apdacak 

Macar Basını, 

K 11rıştırmadan 

tt-'ff Baştdı atı ı ıııcıck kıang limanı Ninoponun t:enup da akdedil.mış olan. ve ev .. v.e. lce 

B• • 5 nisbetinde bir kar kab:.ıl et - ı t ed h ı iZi batı ıstıkametinde Nantien'e cıog a mın ıcı ma ıyette guru ~n 
mckte onun üstündekı karı ken- ru ılerlıyen Japon kuvvetlen plıS ı •rnl.a~rnaları muteber tutmak.Bır-

Y CllZI dı hesabına almaktadır. kurtulmustür. lcşık Devletler ıçın artık mum -
Danimarka 1940 danberi ayni Jap°'onlar bir Jl.ehir k~n ~~ğildir. Bu .. anlaşmaların 

Y azam"''O'r mu ? 
• lqr Baştarafı 1 incide Ankara. 16 (Rııdvo ıa7.Ptesi) 

a ame muaflık usulivle giren facar B şv~kflı K:ıhv'm M~car lı::ı
yabancı memleketl•r mamul ve tnlarmrn cepheye ııönclerilme~I mi.inıı

ulleriyle, deniz, kara ve hava va ~ebetivle bir n•tıık ~övl0~i~fnl hil -
a ı a verilecek komanya yolcu rlirmistik. ı:ıu miiııa~chf'tlP NPmets 

t eşya ve numunelik tica~et 

1 
Oksan ı?ıızetes!. tnrihterı ıılınacek dPr~ 

9:tt....ı1ıaırmın, hudutta mücavir yerleri- Jer başlıiı pltJ ıca yaı:dı~ı bir yazıdı:ı. 
kıı ulan pazarlardan satın alr 1 yersiz ve lüzumsu,. olarak yine Türk

ktymeti bir lirayı geçmiyım lPrnen bad,etm~kterlir 
ve sair gıda maddeleri Strası J,?eldıkre Ma~arlarm Türk· 

t•ıı:.•mıe ı on llrayr geçmiyen sair eşya IPrle karclP lil'i:ıden hah,Pdeı Mncar 
kuçük baş hayvanlar, kıymeti J 5 oı:azetelerinin bı; '"l;:ilr!" yan yanna
yı geçmıyen buyı.ik baş hayvanlar lan son zanıanlard<ı mutat halini al· 
kar hükmünden istisna ed:iimiş•ir. 
ucunun icaplarına ve harp fartla 
uyıu olarak verilmış olan bu 

ınmasının mucip sebepl~rl 
ııncfa., evvelce memleketimizden 
acı mutad olmıyan çeıltll mah,.u1 
mamuller n de ihraç maddel~rJ 

m'ftı. 
Sö;vlemive lfıwm voktur ki. Macar 

jfazetelerlnln b.ıh!'ettiih tar'hl olay· 
!ar ıta hakikat uygu'l dcltildlr. 

Macar gıızet"'leri acnba MRearları 
Türk millf'tin(' karc:ı kışkırtmadan 

yazı yazamıyorlar mı? 

usulu kabul etmiştir. ':i' hukmu, Fransız mustemlekelerı-
Norveçte kar hissesi % 5, Fin- daha aldılar ni gerek yüksek komiserin evveL 

landada j, 6 olarak kabul edil • Tokyo, 16 (A.A.J _ imparator den yapacağı bir ihbarla gerekse 
mıştır Bu nısbetı aşan karlar luk umumi karargahı Japon kıta yeni bir yüksek komiserin gönde 
devlete aittir. larının Çin topraklarında Bir • rilmesiyle mihverin taarruz üsle-

Avustralyada tatbik edilen U· manya yolu uzunluğunca ileri ha rı haline getirmeğe müsaittir. 
sul az çok Amerikada tatbik edi- reketleri esnasında Yunnan eya. Almanyanın bu yolda bir baskısı 
len usule benzer. Yalnız burada letinde mühim bir stratejik şe. beklenilebilr. Bu müstemleke -
senelik kazancın hudutları 665 li tıir olan Tangçung'u işgal eWk- ler, Fransız hür idaresinin bir 
ra olarak kabul edilmiştir. Bu !erini bildirmektedir. Japonlar mümessili addedilıniyecek olan 
miktar kazancın üstündeki kar • birçok ganimetler almışlardır. M. Laval'in emri altında bulun-
dan lira başına muayyen ağır bir * maktadır. Bazı ,artlar kabul e-
vergi alınmaktadır • Çunking, 16 (AA.) - Binnan. dildiği takdirde Amerika hüku. 

Bulgaristandaki harp kazanç- yada Japon ileri hareketi devam meti Antil ve Güyan yüksek ko
l.arı vergisi, şimdiye kadar yal- etmekt--dir. Japonlar"Tengue şeh miserini, Fransa adına ve Fran.. 
nız sermayesi 300,000 levadan rini zapletmişlerdir. Bu şehir hu sız bayrağı altında fakat Vichy· 
(yani 5000 Türk lirasından) yu - dudun 80 gilometre içeriı:;inde - den müstakil olarak hareket eden 
kan olan nisbetlere şamil idi. dir. Japonlar iki, kol halinde bir idare reısı olarak tanımağa 
Halbuki ordu ile devlete taahhut ilerlemektedirler. hazırdır. "Notanm devamı var. 
lerde bu.lun~n :Jte~hitle~tser Cenup kesimindeki hareketler dır.,, 
mayelen ço a u mı arı hakkında hiçbiT malumat alın - Vichg'nin cevabı 11ımda yer almış bulunması ve mem 

et ıhtlyacı iç n sarfedılmesi Ulum 
n maddelerin ıhraç edilmekte ol 

da 'fardrr. 

b~lmuyordu. Fakat bunla~ ~u- marruştır. 
Hayat Sinortası >:~ kazançlar ya~tı.kları goru : Yeni Delhi, ıe (A.AJ - Hindistan 

':J lunce. kazanç vergısı s~rmayesı Başkomutanı wavel Yent Dellıi'deld 
Viehy, 16 (A.A.) - Ofi: Amerikan 

notasına 1"r8nnz b1lk'Ometi tar8'm -
dan verlfen cevapta ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

,...__ ---.~~~~ 

Churchiffin 
~ni Nutku 

~ Başta" fıı 1 incide' 300 bın levadan 82: olan ışlere de karargAhtnı terkederek Seylana git· 
teşmil edildi. miştir, 

tulmakta~ır. fni<Ttaa devresi i~lndP Portekizde 941 yılından itiba - Japonlar Uerligor 
~arp halı olmaks~zın ~skert ~azı!ede ren sınai veya ticari faaliyetle • 
ölenlerin hak ~2hıplerıne muemme.n rinden normal olarak elde ettik Çunklngı 111 CA.A.) - Bugün Çun
meb!Aıltlarm 3000 llrayıı kadar olan ı leri gayri safi khın % 20 sinden ging'de resmen bildirildi.tine göre, 

~ Bacıt··~.,f, 1 
l"IC'

1ciP. kısmmm tamn:nı ve fr.ıdasmın riyazi d h f 1 k~ t . d b"t" Yunnan eyaletinde Tengtueh'dekf Ja· 
goru"yoruz Bı'rleşik mı'\ 'ht' t öd ı ı· H h l' de as a a az a ar emın e en u un le nl l 1 L . • ı ıya ı enece t ır. ro a ın -

1 
f • .. l h k· ponlarla bir ~ınek yet ye unı • 

1940 senesi Birfncfteşrininde, Ame
rllı:a Birleşik Devletleri henilz harp 
halinde delilkı:n Fransa hükılmetiyle 
Amerikan federal bilkfuneti arasın
da, tahaddils edebilecek vaziyetlere 
ka!'fl Salnt Pierre, Miquelon, Antille 
ve Fransız guya,ndan mürekkep olan 
Amerllı:ad.aki milstemlekelerimizi hu
sus! statilleıini gösterir surette bir 
anlaşma aktedilmlştir, 

ura ya erışecekler ve yal. kerl vaıifede ölenlerin hak sahipli'· ert "e. ~uess:s? er arp azan· ling'den Salween nehri boyunca Uer-
ayı iki defa harabi ve rine mikrrımen mebla~lıırın tamı:ımT cı vergısıne tabı tutulmuşlardır. !iyen Japon kolu clddl muharebeler-
ugratmağa sebep olan verilecektir İnkıtr dl'\'resı ~onunda Bizde bütün muamelat devle- de ağır zayiat vermektedir. 
vvetlerini ezmek ve hayatta kalan sigort lılarTrı iı::o..ta- tin k0ntrolü altındadır. Kar nis lrravuady cephealnde tnllialerle 

a ettirmekle kalmıyacak • ları tıbbi muuyeneyl! lüıunı kıılrnı:ı - betleri devlet tarafından tayin yanyana çarp!pD Cin kuvvetleri, 
fakat mücadelenin sislı:.?ri Ü· dan venide.n viirürlilğe girecektir. edUmekte ve fiyatlar yine devlet Katha kesimhıde ltırlandalay'm takri-

-·~-... , .. d k ~dl'nmiven orlmlerlr. ~uı primlerin tarafından kontrol edilmekte ben 240 kilometre Pmallnde olan 
n "e çarpışmanın a:g3

- ted ye.c:inde blrc·ok kfll:lvlıklar ö :e: dir. Bu itibarla bizde ha • ka : mevzilerini tut.maktadırlar. 
karı 8:rasıı:dan daha yer~ı ve rilmi.ıtlr. Böylere askeri vazHe gıbı zancı ismi verilecek fazla rpbir ka Bu haberi bUdiren Cin askeri saz. 

aha uyuk hır manzara gore • ı rükııek bir vntan borcunu edaya çaiil-
1 

d Ao.... idd' cdl cüsü, Çin kuvvetlerinin cenup batı 
rılan !; 'ortalılıırla fevkalAde mallar fançb ~apı ~~· 16F;ıc t :: ı:t -istikametinden 19lmı hüeumlara ma-

fchıll bundan sonr muh•e· 
d m'1 yonlarla ordulu ve· 

miisterek davaya b r k•e ça 
veren siS ter ııöy 

dolı:ıvf y tı>di·ıe kabilı:vetlerl azal· e~ u ~na 1 ır. . a U s ~. - nız kaldıtmı söylemlstir. 
mıs olan ll(or•:tlılarm haklart korun- mın musbet netıce vermedıgi. 

ıi.1 !>e~aber. haya• ııhrortalarma da servetin muayyen ellerde toplan 
mkAnı verilmiş bulun· ması, ve büyük kazançların mey 

danda olması ile sabittir. 

iara karı,ıı mücadelesi bahis mevzuu 
dcğlfılır, fakıtt aaimle y\irtitülen ve 
ayni zamanda sllihlanmıs olan bır 
,,ılletln miicııdeleııi i•I vardır. 

Tekrar ediyorum, zirvenin üstüne 
('rış• ğimlz' 11öv'emek mevslmaizdir 
fakııt zirvenin gezlrriınizin önUnd" 
olduiunu ve sabır ve sebatın hlzi 
karanltlr ve tehlikeli ovalardan ceçi ,.._e 

ışığa 

Bu meselede ortaya sürülen 
itiraz da fazla kazançlan bulma 
nın güçlüğüdür. Bizce bu sade • 
ce bir sistem meselesidir. Tüc • 
car daimi kazancını saklamanın 
volunu bulmuş ve hükCUnetten 
11ergisini kaçırmıştır. Fakat bu 
hususta diğer memleketlerın tec 
rübelerinden istifade edilebile -
ceği gibi - alınacak şiddetli ted
birlerle kısmen bunun öniine geç. 
meİI: ne mi'rmiı:fuı nlm· Jr;:ı.-ı<ı,..,Htı. 

deyiz. 
Anormal harp kazançları bü • 

yük halk kütlelerinin maiJet dar 
lığına tesadüf etüği için kin ya
ratmakta, sıkıntı çeken halka ıs
tırap vermektedir. Geçen harbin 
harp zengiiılerini unutamamızın 
pesikolojik sebebi budur. Halka 
tam gıdasını veremediğimiz hir 
zamanda bir kısım zenginlerın 
bol servet yapmalan içtimai ada 
!etsizi iğin en kötü bir tecellisi • 
dir. Bunun önüne geçmek dev -
ıot'n Pn miimm vazifesidir 

9 Mayısta Antfl adalarındaki Fren
sız komiserine bu statiinün tadili için 
teklifte bulunuhnu,tur. Bu, Fransa -nm ada Qzerindeld bAltimlyetlnl Ih -
1ll etmektedir, Frana, kabinede va
ki olan delllfkll.fe raJmen taahhüt -
lerine rlı78l etmlfth'. Fransa, Ame
rikanın Frım.lanm dahilt işlerine mil 
dahalestni protesto eder. Fransa bil· 
~eti, Amerikan mtlletlyle olan mü 
nasebetlertnı lhll! edebilecek bir ha
reketin mNl.lltyetlni hiçbir vakit il -
zerine almaz, Franstz hiltpllnetl, hU
kilmraııltk baklarma ve tarafsızlılı
na riayet etmek eartl:rle ıarp nısıf 
kilreslndeld müstemlekelerine bir 
statü hasırlamak için yapılacak bütün 
teklifleri ııszanüne almıya ve mQza
kereye glrmlye hazırdır. Yalnız, bu
ralardaki gemllerfrı hareketten Atıl 
kalmalan hak.kında biltün teminat! 
verir, fakat bunların Amerika tara
fından kuDanılmıyacıığtnın tasrih e
dllme9bti ıttar. 

Vıısinl{ton, 16 (A.A.) - M. Cor -

kep talebenin vllcude getirdiği elbise 
ve şapkaları teshıı maksadiyle bir 
defile tPrtlp etmiştir EnııtitU salon
ları gilr.lde Bııyanlarm teşkil ettiği 
kalabalık bir dnHtl, kütlesiyle dol
muştu. Bayan Ltitf· Kırdar da davet
liler arasında bıılunmaktaydt, Atöl· 
yede cahş:ın ıtenı; kızlarımızın giye
rek canlt maııkenlt>ı hal de teşhir 
ettikleri mevsimlik ve yazlık roplar, 
çay elbiseleri ve tuvaletler cidden za. 
rif ve ıtinıı ile dikilmişti. Ayrıc::ı Ens
titünün salonhwındı· teşhir edilen e
lişlerl de gil7.e: hazırlanmıştı. Bu a· 
tölve mıltedav,I bıı sermaye ile ca
lışmakta ve Krıdrkr\y ve havalisi ka· 
dfnlarınrn fn,!ı:ı ragbetlni kıızanmış 

bulunmakbdır Öniım!izdeki ders yı
lından ıtib:ıren dikiş ve elişlerinin 

diger branşloırmdoı •iııııriş!N clr ka
huliinr bıışla"lııcaktır, 

Mektep ınıi1iırii Halicle Oemirtıış 

ile ögretmenler vc s:ındkiır kızları

mız davetliler tanıfınrlan bkdir ve 
tebrik edilmi-l<>rdir 

n<'filenin "onunrl:=. davetliler~ Ens· 
tit.iil•i krzlarm1ız tarefınan ha7.Irlanan 
p:ı,trı C'<irt'k ve kekler ikram edil • 
miştir 

Kadıköy K:z Enstitüsü Hazıran I· 
çinde ders yılınlt" sona ermesi mUna· 
•ebetiyle F.mti'iı talebe~lnin haıırla

dıkları eıı~ıeıırıc'IPn mürekkep bir ser
~i tertip cdcrektir. 

~~--~*·~~-~ 

Astar İhtikarı Yapanlar 

Yeni Tip 
Kundurolar 

--ılt•-

Yerli Maddelerden Ucuza 
Mal Olacak Kunduralar 

Yapılacak 
tktısat Vekllllıtı. ayakkaplannın c<>k 

lükııe doğru gıt;tını ve fiyatlarının 
da bu yilzden p&hal• olduğunu tesblt 
etmlşıtr, Buna karşf halka ucuz ve 
basit şekillerde ayakkabı yapılması 
için bazı karRrlar almmaııı düşOnill
ıııilştür. Bu maksatla erkek ve •ıdm 
ıçfn tek tip ayakkabı :vıı1Jtırılacaktır. 

Dl~er tnrııftan avakknhıcılar ya7. -
lık kundur;ılar için fahta ve fpf Pn, 
vııhut hariçten ithalinc'IP n•ruret ol· 
ınıy;:ın yerli h .m maddelerf.en lrun -
dura vapflma51111 muvafık hulmusmr. 
f.!11 makıı;ıtla. bu tipte kunclura yapa
C'Jklar ar;ısmcı·ı bir mfisabaka acrla~ 
<'l'lktrr Kösele ve deri yerine kulla
rıılacak mad1e1er ur.u7. olacağından 
bu tipte kundıır;ılar da hP.r kP.seye 
f'lve,.isll bir ucuzlukta yııpılabllecektir 

Rt;.. l=alc. 
Yakalandı 

Gal<ıtada R:uleclibinde oturan Mlşon 
1<ızT Karin evınde fal bakarken ya-

Mahkiirn Oldu 

1 

kalanmrştrr Karin mi.lddelumumtliğe 
VPrilmiş ve lfdrlı>Terı şuursuzca oldu-

Fa:ı:la fiyııtl:ı astar satan Mııhmut- i{tı için tabibi adliye sevkedfimiştir. 
paşada .Jak "'-cım~ın mağazası müs- 1 Karin. Dr Hıkmct Tümer tarafın
tahdemlerind"n A'ber ve Molz m;ıh- dan muavene edilirken: 
kemeye ,·erihı:ş1 clir. Suçlul:ırdan "- Bil' g~e uyuyordum. Bir el 
Moiz 10 lira, Alber 2 5 lira parı:ı ee- vastr2ının altına bir kuran koydu, 
zasınn. kumaşlarm miisııdereslnr ,.e Uvandım, bev:ız sakallı beyaz cüp -
bir h:ıfta ı;alıştıkları dükkAnlarırı a- neli. yaşlı bir a<fam bana: "Bu kuranı 
çılmıımasınıı ımıhkıim Prlilmişlerdir. Musevice okuvacaksın ve bununla 

Altın Fiyatları 
fala bakacaksın Herkec:ten 50 kuruş 
alaeakstn Sah giinO bedava bakacak 

Di.in bir abn 34 liradan, bir gram ve sadakıı vereceksin,. dedi. Ben dt> 
külçe 474 kL11·uştım ımtılmıştır. övle yapıyonını, demiştir. 

if:..?? Baştarafı 1 ıncıde 
Mareşal Timoçenko'nun bu ta

arruzu maharetle yapılmıştır. Dn 
ieper hattını tutar kuvvt!tler u
zerinde.ki baskıyı hafifletmek ıcın 
Moskova cenubunda hareketlere 
geçmeğe mecbur edebilir. Hitler 
merkez bölgesinde General Zuk
hof'un yapacağı bir taarruzla da 
zor altında kalabilir. Büyük bir 
Rus taarruzu ile bugün yaz harbi 
başlıya bilir. 

Senenin ilk tank harbini 
Ruslar kazandı 

Moskova, 16 (A. A.) - Harkofta 
yapılan senenin ilk bilyilk tank mu
harebesini Rusl:ır kazanmıştır. Timo
çenko tanklar içinde götürülen oto -
matik siHihlarla teçhi.z edilmis kıta
ları oldukça büyük ölçilde kullanıyor. 
Bu kıtalar piyadeyi yakından destek
lemektedir. Almanlar yeni tipte tay· 
yarelt'!r kullanıvorlar. 

Ruslar cepheye ksdın 
kıtalarını sevkediyorlar 

Ankara, Hl (Radyo gazetesi) -
Sovyetler Moskova ve Kalinin bölge· 
sindeki krtalannın talrvlyeye devam e.. 
diyorlar. Cepheye kadınlardan mü -
rekkep kıtalar da göndermfşlerdir. 
Almanlar da fabrikalardaki ameleler
den kıtalar baztrlıyarak cepheye aev
kedlyorlar. HUlAsa her iki taraf da 
kadmı ve çocutu ne bu savaşa lıti· 
rak etmek istlvor. 

Hava üst;inlüğü RWJlarda 
Moskova 16 (A.A.) - Harkof cep

hesinde hakim unsurlardan bhi de, 
Ruslarm bava tlsttinlüfftdfir. Alman
lar tarafından savaşa ıllrülen 11çakla
nn ııa:nsı ne olursa olsun, bunlar te. 
şebbUsU Ruslann elinden alamamakta. 
dır. Ruslar ayni zamanda tanlı: Uıttin
Iüfüne de maliktirler. Ruslar şimdi 
3 kuleli bir Amerikan tankı kullan • 
makta ve ellerinde mevcut tncWs tank 
tan Ue hava kara ve nrhh kuvvetler 
araemcla tam bir ltblrlltt 11pmış b1l
lunmaktadırlar. 

lzmlrde Bir Fabrikada 
Yangın Çıktı 

fmılr, 18 (TAN) - Halkapınar men 
ıucat fabrik11mm tarak c!afretılnden 
yanpn çıkmtttır. Yanl'tn bir m .. kln~ 
vandtktın sonra ı6ndflrfJtmllıtflr 

dell Hull Martlnlque'deki Fransız 
harp gemileri isinin zaten halledllmis 
oldulunu slSylemlştir. 

M Cordell Hull Laval bOkQmetiylE' 
işbl;lill yapılmıyacatmı belirtmiştir. 

Dilet" m6hlm bir mfll!le banlttıtkf 
cknnomlk me~t"1edlr, 

l:1fj'" Baştarafı 1 incide 
Alman kıtaları 26 nisan ıJe 13 

mayıs arasında Munnan cephe • 
sınde sayıca üstün düşman kuv -
vetleri tarafından yapılan birçok 
taarruzları geri püskürtmüşler ve 
bu suretle yapılan kuşatma ma -
nevralarını akamete uğratmlşlar 
dır. Bu muharebeler esnasında 
düşman 8 binden fazla ölü ver • 
miş, birçok esir ve mühiu:ı mik -
tarda malzeme bırakmıştır. Bu 
ciddi kayıplar karşısında düşman 
taarruzlanndan vazgeçerek ilk 
mevzilerine çekilmiştir. Kola 
koyunda Alman hava kuvvet. 
leri 8 bin tonluk bir nı"diye ge
misini batırmışlardır. Başka bü • 
yi.ık bir gemi de bombalarla hasa 
ra uğratımıştır. 

Hava faaliyeti 
Berlln, 16 (A.A.) - Alman başJm.o 

mandanl!lf, Alman hava ktJv..cleri
nfn Sovyet cephesinin merkez kesi
minde bilhassa düşmanm müdaJ-,,. le 
hatlan üaerinde büyük bir faaliyet: 
gösterdiklerini bildirmektedir. İki 
yilk treni ateşe verilmiş, bh'çok c-ep
hane, benzin ve yiyecek depoları tah~ 
rip edilınlştir. 
İlmen gölü üzerinde Alman bomba 

tayyareleri düşman kıtalanna aaır 
kayrplar verdlrmlılerdlr, Sovyetler 
rnevzllerlnl bırakarak ger! çekilmek 
ıonında kalmışlardır. D<ln 120 den 
faı:la düşman taş1tı tahrip edllmlı ve
ya hasara utratılmıetır. Hava muha
rebelerinde beş düşman ıvctat düsll
rülmüştilr, İki avcı da hava batarya
lan tarafından tahrip l'dilmlstir. 

AMERIKADA 
1:t!f9 Baştarafı 1 incide 

kan olmamakla beraber Alman
lar Amerikanın gittikçe artan 
harp im.alltmı baltalamaja mu
vaffak olduklan takdirde zarar
ların ıtellfi edilmiş sayacaklar
dır. 

100 bin ıi"U taggareci 
Vaşington 16 .A.A.) - Birleşıg 

Amerika Harbiye Nazırlığı, ordu 
nun, motörsüz planör uçağında 
çalışmak üzere süratle büyük sa 
yıda pilot yetiştireceğini bildir. 
mektedir. Takriben 100,000 sivil 
tayyarect talim görecektir. Bu 
harbe Birleşik Amerikanın ma • 
mru maddelerden kütle halinde 
plAnör yapılması iştni teskiUıt. 
landırdığı haberiyle ayni zamana 
raslamaktadır. Yenı planörl,,.rir 
gii..telerinde vida ve çivt bulun 
mamaktat!ır. 
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..tafta Konuşması Şehirden Röportai 
k:~ Ba~ tarafı 3 üncüde K:~? Baş tarafı 3 üncüde 

çuktan ınce hır boru idi; boru- keresi toplamıya başlamışlar, hatta 
nun ucunda aa Yıne kauçuktan bu ticareti köylere kadar yapmışlar· 
b r top vardı; topu sıkınca ko. dı. 
pegin karnına hava dolar, o te- Yerli Mallar pazarlanna her gün 
sırlc oyuncak yerınden sıçra _ binlerce nufus tezkeresi cetlrlliy<'>r, 
yarak atlaya ıı.tlaya yurürdu. bir türlu tevzlatın arkası alınamıyor-

Nedense el ve dıvar şırınga- du. Pazarlarda da mahşer cibi bır 
sı ltıstiklerini, bilmekle bera - kalabalıfın blr türlü öniıne ceçilemi· 

yordu. 
ber, pek iyi lıntırlıyamıyorum. Bu işleri tedvir eden Sadi adında 
Fakat oyle sı:ınıyorum kı, be - bir zat nihayet evlere flı dafıtmak 
nım çocukluğllmcla bunlar yeni usulünü düşünmüş, usul alakadar scf
yeni gorunmıye başlamıştı; şim ler tarafından da bcferıilmiş ve cuma 
dikı gıbi her evde bulunan alet gününden itibaren Sümer Banka men 
!erden de ıldı. sup memur ekipleri birer polis ve 

İLE SABAH, ö GLE ve AKŞAM 
Istanbul Ifutige ayakkabı uze birer bekçi ile soknk sokak, kapı kııpı 

ı;.ine nemden fe çamurdan ko - dolaşarak evlere fiş dafıtmıya başla
·urun k için takllan kaloş veya, dılar. Bu usulün pek isabetli oldugu 

,, w_şlarla alı~I. Onlara sade _ görülüyor. Çünkü evvelce almış olan-

Her yemekten sonra günde 3 defe murıtazaman dişlerinizi Fırçafayınıi 

k "l.1i.k d dik l\" k lar tevz:lattan istifade edemiyor, ala-:e, ı:sut ::ı. a. " er . cıa 
:>ul olanları te çekiç marka- mıyanlar da hiç yorulmadan tevzi-
ı Rus lastıkleriydı,· içlcrı mora attan istifade imWaını kazanıyorlar, 

Yukanda memurlara minnettar bir ta
;alan kızıl bir astarla kaplıydı; vır alan ihtiyar şimdiye kadar tevzi. 
kaba seylerdi, lakin çok daya- attan istifade edem'ycn çelimsiz, hal 
mklıJdılar. Daha sonraları pi- siz bir adamdır. tsrarla fiş istiyen 
yasaya, uzerlcri kapaklı Amc • kadın da klmbilir kaç yerden kaç ke
rıkan lfıstikleri geldi. Astarları re basma, pazen, patiska almıştır. 
kahverengınde oJan bu yeni çe- Cuma ve cumartesi cünleri 30 ekip 
ıtler pek hoşa gitti amma da- c;alıştL Bu ekiplerin cünde ikişer bin 
yanıksızlıklan yüzunden halka evi ziyaret edecekleri tahmin ediliyor
wnulmadık bir masraf kapısı du. Pazar ıünü de mafıbaların lJatış 
a tılar. Ötekıler iki kışı rıkarır memurlarından da istifade edilerek 65 

~ ekip çalışacak. Umuluyor ki üç cıın 
larken kapaklılan bir mevsime içinde 1stanbulda belediye hudutlan 

l KÜÇÜK HABERLER 1 
* VALfN!N ZJYAFETı - Vali Krrdar 

dlln akuı;- saat ı 7 de Talıdm u zlnoaunda 
ıehır meclısl hauna bır taY ziyafeti verml\tır, * BiR OLUM Hl\l>ISESI - llOseyın is· 
mindc ı:enc bir komiıyoncu dün Büyilkadadan 
vapura binmiı htanbula ıı:elirl<tn birdenbire 1 
dutm01 "C l51mll$tür. Ceset morsa kaldırılmıı· 
tır. . * BO~GE TiCARET MUDURU - E!Hee 
tı~areı muduıil Necmettın Mete Ankaraya ait· 
mııtlr. * SANAYı ıŞLF.Rt - Milli ı.anayl bir· 
ll~ı umumi tltbi Halit GUlery(lı dDn Ankara. 
Y• ıı:ltmi;tir. Son günlerde birlikte yapılnuı 
olan toplantılar hakkında bir rapor haıırlan
mııtır Bu rapor sanayi 111.ri hakkında lktı· 
sat Veklllifinden barı dilekleri havi bulun • 
maktadır. 

+ TiCARET ODASINDA - Ticaret oda· 
aı sanayi ıubcıi mDdOrUlfi]ne eski nııntaka 
sanayi mQfettııl Danlı tayin cdilmiıtir. 

bıle gogus geremiyorlardı. Bır dahilinde her ev ziyaret edilmiş ol
ift lastıgın b r çeyrek liraya, ıun. Ziyaret edilmiyen evler olursa 

)"an şımdıki altın piyasasiyle onların müracaati de ayrıca cazeteyle Boğazda Bir Ceset 
ckız dokuz lıraya alındığını Uan edilecek. Bir bakıma en salim Dün akşam üzeri Rumelikavağında 

hesap edersek yalnız o yiızden uul &imdi bulunmuı gibl. vapur iskelesi karşısındaki sahile 
r t:mbul halkının her sene ec - 1 * * dalgalar br ceset atmıştır, 
nebı rncmlcketlcre yüz binler - Kadıköy Yeril Mallar pazarında- Cesedin hüviyeti ve cinsiyeti ma -
ce altın doktuğünü anlarsınız. yım, Bir kadın elindeki san fişi löm değildir. Hadiseye milddclumu-

Bu para ile şehir çamurdan iÖstererek: mtıik vaziyet etmiştir. 
kurtarılabilirdi. - Peki. diyor, işte üzerinde \ıs ııı----

Istanbulun lastik devrindeki mayıs yazıyor. Bunu bir ay evvel ııiz YENi NEŞRiYAT: 
h akk .J- • en} verdiniz. Buıtün de 15 mayıs, neye ŞERHLi "• 17.AHLI MtLLt KORUNMA 

çamuru lnl.Ul gormıy ere yapmıyorsunuz nüfus tezkerelerinin hNUNU - Ankara Milli Korunma mahke· 
bır fikir VCrmek imkfınsızdır. muamelelerini? IJlul. ~ikimi Sedat Çumralı uralınd.•n son 
Ş k d nı · l " • Ş t def,ılılıklere 11ore yuılmıı •e neıredılmittlr. 

u ·a arı soy ıyeyım: aye - Bayan, bu usulü kaldırdılar şim. ISLAM ANSIKLOPEDIST 9 . cnı - htan 
lastik giymemiş iseniz hiçbir e. di Artık evlere fiş dağıtıyoruz Siz bul Unveraltesi edebiyat Fakü1te1i taral!n~an 

l · • neıredllmelıte olan hUm Anıklopedısınln ve, ayakkap arınızı çıkarınadan nerede otunıyorıunuz?. · 9. uncu corıı cıkmııur. Ilk aekb fuikllldc 
gıremezdiniz! - Haydarpaşada tbrahima:a ma _ otdu.fu !tibl ~u cilıde de birçok maddeler d~· 

• ' 5 ferlı llımlerımlı tarafından yeniden telif 
Bugun de sokaklarda sürt - ha1les1nde Koşu yolunda, 128 numa- edilmlıtir. Yalntı TQrk dQnyasına dtfıl lsllm 

mus nyakkabılarla bı·r eve nı'r- ralı evde llemine ait baıı mnzuların bl5ylece dlkkll 
<> c • .. V4' ihtimamla iılenmiı olma11. hem milli kOI 

menmı yatak odalarına kadar - Ha •.• Pek ıuzel, Oraya yarın me tDr0mnr, hem de ıark kllt1nr0 için büyük bir 
,okulmanın nıünasebetsizliği murlanmız celecekler, sizin eve de kaıanç teıkıl etmektedir. 

meydandadır. Akla durgunluk afrıyacaklar, efer nüfus tezkereleri - iHTiRA ILA-NI 
veren ıcatlar arasında henüz nizde buradan mJI aldıfınıza dair i-

ıaret yoksa size bir fiş verecekler. 
bırıbirınden hafif, d(yanıklı ve Gazeteler ilan ettiii elin 0 fişle cclip 
zcrafetJi çütc ayakkabı yapıla - buradan iatediflniz çeşit malı rahatça 
mamasından, dış kılıfın kapı ö. alacaksınız. 
nunde kolayca bırakılıp içeriye - Peki şimdi verlrııenlz ne olur? 
tertemiz gırilcmemesinden asrı- - Şimdi veremeyiz ki .•• 
mız fen ve sıhhat adına utan - - Ben müdür beyi cörecefim, ne-

"Yeri değiştirilebilen ara dlpler ve 
bunlara bağlı yar.. levhalariyle mü -
cehhez ve bilhassa madenden mamCıl 
raf,, hakkında alııunış olan 17.5.1940 
günlü ve 2887 ı;ayıh ihtira beratı bu 
de!n mevkii :Ciile konmnk üzere nhe
re devrüferağ veya icar edileceğin 

den talip olanl.arın Galata'da, İktı" • 
hanında, Robert Ferrl'ye mürtıcaat -
larf ilAn olunur. 

, ...................... , .. _.. .... _ 
malıdır! rede müdür bey? 

* * Eskıden yazıyı yalnız kamış 
kalem ve bezir isi mü -

rekkebiyle yazdığımız için sil
~ı l)}Jtr !r.. Jflstik değil, dilimizı 

U lanlrdıl\ 
ilgi lastiği, ilk defa kurşun 
mlel'irı ucuna takılmış veya 

r.un kalem gibi tahta çubuk 
ar ara na sokulmuş' olarak 
meydana çıktı. O şekildekileri -
ni bittik e, yine kurşun kalem 
gıbı yontrnak lazımgelirdi. Şim 
dikı ayn parça, çıplak liıstik ka 
lıpları ancak kırk seneliktir; he 
le renklileri ve irileri pek yeni
dir. Bır zamanlar "lfıstikotin., 
adında bır kumaş da rağbette 
id amma onun lastikle müna -
:.t;l- + • ı ·~ı.t. 

Araba tekerleklerine lastik 
konnıası da Abdiılhamidin son 
ıllarına rastlar. Ondan biraz 
ncc liistık geçirilmiş tekerleği, 

bı 1 tıcrde görmüitük. Der -
otomobil icat edildL 
te Histigin değeri, önemi, 
natı bu tarihten b:ışlar. 

Bu tarihten sonra dünyayı 
ı cat iki unsur eline aldı, çe
·~vrem sardı, vazgeçilmez bir 
ı~ aç derecesine vardı: Lastik 
çımento, yeni medeniyetin 

..ı kauçuk ve betondur; bun -
lara benzin ve alominyomu da 
ekleyıniz XX. asır kuruldu de. 
mek ır. 

Artık elinize ne alırsanız, 
han i alete bakarsanız bir ye -
rınd muhakkak, bir parçacık 
olsu kaucuk bulursunuz. En 
akl gelmez şeyler kauçuktan. 
dır: Yapma dis damakları, sün

'er, diş fırçaları, hatta be~a
J d. altında kap kaçak, elek
tr k levazımı, neler de neler! 
Yı 1e hangi tarafa göz atsanız 
bet nla karşılaşırsınız; beton -
d n gemilere kadar! 
Şu noktayı da unutmayınız: 

Ber..zın dahi bulunsa şayet kau
u la beton icat edilmeseydi 

n ık alemi ikinci cihan har-
dıye amansız bir felfıketle 
ılasmaz, karşılaşsa da bu 
c zarar görmezdi. Beton -
ı tıhkam, kauçuksuz uçak 

- Müdür, mahallelere fiş dağıt -
mıya ~itti. 

- Adı ne miidürün? 
- Bay Vehbi •.. 

* * f s•tıl memurlan tok naıilr adam-

lar. Müşteriyi kapıdan kartılıyorlar; 
- Buyurun efendim, ne emredersi

niz efendim. cibilerden tam esnafça 
muamele yapıyorlar. Doğrusu ben bu 
ideal satış memurlufuna biraz <U hay 
ret ettim. Ayıp deiil a, bu kabil dev
let dairelerinde • pek az istisnası tle -
bu kadar nazik muameleye bir hayli 
zamandır rastlamıyordum. Bir satış 
memuru da beni yakaladı. 

- Buyurun efendim, emriniz? 
- Estaffurullh.. müdürü gôre

0

~ek-
Um, fakat konuşmanızdan mahalleye 
gitüiinf öğren ••• 

Kan ter içinde, ah al, moru uıor 
biri celdi, memur sözümü kesti 

- Geldi işte efendim dedi. buyu
run, müdür bey," 

Hüviyetimi söyledim. mahalledeki 
tevziatı hakkında ma!Omat almak is
tediflmi anlattım. Bir taraftan terini 
silerken bir taraftan da bana meram 
anlattı: 

- Günde SOO kişiye aabş yapmak 
üzere fiş dağıtıyoruz. Dedi. Her mü-
racaat vasati dört nüfus kltıdı olarak 
kabul edillrae demek ki cünde 2000 
nüfusa ıatıı yapabilecefiz Bir taraf
tan mahallelerde tevziat, bir taraft:ın 
da burada hazırlık yapıyoruz. 

- Maiaza 500 mUracaatl karıılıya
cak kadar ıeniı deiil amma .. 

KAYIP: Fatih Etme)'dınında Ahmedıye 
caddesinde No. 66 lmıllthanemdcn nDluı 
cOzdırum, kooperaıf hisse acneclim, ekmel: kar 
nem ve 4'vvelce HOsnll Deferliden satın aldı· 
fım tezıı:lhların senetelriyle birlikte kaybol • 
muıtur. Yenilcrnl alıcatımdan hükümleri 
yoktur. Şevket Kuruollu 

KAYIP: Türkiye kl5m0r aatıı ve tevıi mU· 
enueai latanbul ftıbulnden ıldııım 2302 
ıayılı ve 26/2/1942 tarihli 3 tonluk Tova 
nan ordnoıiyle 1541 uyılı n yine 26/2/942 
tarihli 200 klloluk iki adet ordinoyu nyl 
ettik. Yenllerlnl alacıiımızdan eıklleriııln 
hllkmO yoktur. Apusıoloı Dulu n Todorl 
Akukolo• .-------, TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

B(lflık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 100 
3 ,, ,, ,, 150 - Sırasına cöre 12 _ 14 saat çalışa 

bllirlz, Burada 800 müracaate bile sa- '-•lll••••••••••••-'" 
tıı yaptıiımız cUnler oldu Her hal ' 
de herkesin tcvziattan faydalanmasını 
mümkün kılacağız efendim. Sabahtan 
akşama kadar beıyüz kişiye mal s:ıt
malıi o kadar cüç defll efendım. Gö
receksiniz, hiç izdiham olmıyacak. 

Müdür de. memurlar kadar nazik. 
Bence Yerli Mallar pazarlarının ve 
bilhassa Beyoflu mafazalarınm bütün 
memurlarına Kadıköy mafazasında 
biraz staj yaptırmalı. 

DO YOU SPEAK ENGLISH ~ 
Her Hatta Perşembe giinleri intisar edet. 1 

lngi6zce • Türkçe Lisan Mecmuası 

1 
İçinde tanınmıs Lisan hocalartnm hazırladığı rlerslet, sadeleştlrllmls l I 
edebl eserler, Şiirlu, küçük hJkAyeler ve giizel resimler vardır. Genç, 
Dıtiyar her türlü okuyucunun zevkine varacağı bir mecmua. İngilizce 

öğrenmek istıyenlerln en büyük yardnncısı. Fiyatı 5 Kuruş, ' , 
~ • Kauçuk, eski Yunan _ 

N reddın hocası Özeb'in anlat-

Belediye Sular idaresinden 
Çırpıcıda idart-mlze alt arazi uzcrinde yetlsr.n otlıınn satılmasından 

tı ı dil gibidir, ne faydasına, ne 
z rarımı had çizilebilir. 

Bana öyle geliyor ki, yarın 
fen bir adam yaratacaksa bu -
nun eti ve yüreği kauçuktan, 
kam benzinden, kemikleri alo. 
m·nyorndan, beyni radiumdan 
ol~caktır... Buna bir de vicdan 
vermek Iazımgelirse - Tevfik 
Fikretin sandığı gibi altın veya 

v:ız gcçilmi~ oldu~u aJakadarlııre. ilAn edilir. (5610) 
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! jDEAL BÜRO ~ 
! Yazan: lktısat Doktoru GASSON 1 

~ Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 1 
1 istiyorsanız, "iDEAL BURO" yu okuyunuz.. ~ 

= 

Taksim HALK Kazinosunda 
20 KfŞiLIK MUAZZAM SAZ TOPLULUGU 

K1ymetll okuyucularımızdıın Bayan 

UZAN GÜVEN 
VE ARKADAŞLARI 
16/5/942 Cumartesıdcn itibaren 

Sazendeler: Kemanl SAi M, Kllrnet ŞEREF, 
Kemençe: PARAŞ KO, uın EDiP, 

Piyano: ANJEL 
ayarlar: K. MELAHAT, C"..AHf DE, MÜBERRA 

NERiMAN. MELAHAT 
Okuyucular: YAHYA, NUMAN 

Her Pazar matfof' saat 14,30 dan 20,30 a kadar. Çay, kahve 30 kuruş , _______________ ., 
-

J 
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TÜRKiYE iŞ BANKAS' 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 ikramiye l'linı 

Ke~Ideler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 İklnclte~ 
tarihlerinde yapılır. -

1942 ikramiyeleri - --1 adet 2000 llralık-2000,- Lira 
3 • 1000 ,. -3000.- • 

40 adet 100 tfrahli-4000.- t.tı 

50 • ıso • ~500.- • 
2 " 750 • -1500.- -
s " 500 " -1500.- • 200 • 25 • -eooo.- • 

10 " 250 .. -2500.- • 200 • 10 • -2000.- • 

'----------------~ımll" 

.. SÜMER BANK 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden 
Mü~esemize alt telefon numaralarından b!r kısmı henn.ı tele

ron rehberine geçirilmemiş, bazılan da değişmiş olduğundan, lil
zumsuz nıuhaberelere sebebiyet verilmemek Uzere merkez ve ma
ğaı.alarıınıı:a ait aşağıdaki numaralarm not edilmesi rica olunur: 

Müessese Müd!lrlOğQ 
Müessese Mildür muavinliği 
Müşavirlik 
Müessese muhasebeciliği 
Tek:ıik müfettişlik ve muhasebe f'ervisi 
i\turaktplık 

Yazı i.şleri, zat işleri ıellikleri 
İdare Meclisi odası 
Müfettişlik 
Pamuklu servisi şeflill 
Pamuklu (iplik ve bez işleri) 

Muamellt servisleri 
Yünlü servisi şefiiil 

22882 
22814 

) 
) 20360 

23505 
} 
} 22871 
) 
) 21639 

22646 

Yilnlil (İplik ve kumaş Jşle:-i) 
İstanbul mağazalan şelliği 
Toptan mağazası 

servisleri 21639 
) 

Bahçekapı perakende satış mağazası 
Beyo~lu " " " 
Kadıköy " " 

) 24150 
20517 
41082 
60635 

rı . ' 1 - ' . 
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Muhammen bedeli (19048) lira (50) kuruş olan muhteliI cins, mik
tar ve eb'atta 43 kalem Pirinç Musluk ve teferrüatı (4.6,942) Perşembe 
günü saat (15.30) on beş otuzda Haydarpaşı.da Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalt zarf usuliyle satın altnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1428) lira (64) kuruşluk muvakkat te
minat. kanunun tayir. ettiği vesikalarla teklifterjni muhtevi zarflarını ay
ni ıun saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reısliğine vermeler!. 
lAzımdır. 

Bu i~e ait p.rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5591) 

• - ) ~~ .. . 
HOLANTSE BANK· UNI N. v~ 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALA! 

AJANSI ı MEYDANCIK. ALALEMCI HAff 

BOTON BANKA MUAMEi..ELERI 
.KASA ICAR I 

·~ 

MERKEZi' IC0RASAO 

• 4 

fUllLIM ı AMST&.-DAM • llO'nl•DAll - BU!lllOS AIR!9 

~UCAS.• MARACAtBO - MAWA - WILLIMSTAO • OAMUESTAD 
lllO Dil .a&llE&RO • UlllOl • IAO l!AU\.Q 

._ _____________________ --- -

I 

J 

Boğaziçinin lnciai olan ----·ıw~ 

B E B E 
Belediye Bahçesi Açdmııtır. 

! ,_ 1 Hazirandan itibaren Büyük Sürprizler. 

K 
, 

PANAYIR ILANI 
Pınarhisar Belediyesinden 

Her yt1 açılmakta olan Pınarhlsarm ilkbahar bnyvan ve eşya pana
yu-ı bu yıl da 20 Mayısta açılacaktır. Güzel Pınarhlsarın bu güzel pa
naymnı görmek istiyen sayın ~!erin her türlil IstirahaUerl şimdiden 
temin olunmuştur. (5571) 

OtomobU Boyacısına ihtiyaç Vardır 
f stlyenlerin Sirkeci Demirkapı Caddesinde No. 7 Hall1 Seztt Karyola 

~--•••••• !'abrikaııma müracaatlan. , 

lnebolu Belecllyesinden: 
Lıebolu beledlyest ltfat,..S için H • 12 beylfr kuYVetınde efft .run- · 

dfrU ve altmda lbtik tekerlekli anbab bir adet motopomp al!naeatm• 
dan. bu maldnQ"J venneyt tekllt edecek olan f!rinalar bu baptaki tediye 
prtlartyle fmnt fl'lld ve tenttinl ~trenmeJr Ozere tekllf mektuplarım 
lllnm bltam mQddett olan 20.5.HJ ıOntıne kadar lnebolu belediyesine 
rlindermekle sartnıuneyt bedelsh ı.tlyecetı.i Din olunur (5278) 

: .. ~~!~~~~ ••~~~~ !!!m~~k•=-1 
tor satılacak veya kiraya verilecektir. Bahçekapıda Agopyan han No. 

22 ye müracaat Telefon : 23428 

~---·--------------------' Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
unu<:: değil - Beton kullana -
11. 'ı:rdır! 

h ,J ... , ---------
bıı 'l'nelıoludan ald fı:n ntıfus cOıda· 

'crlıi tezlı:ereml lıı:vb4'ıtlm. 
"'!!8,IUC"&'mdan h ihılcrı yoktur. 

Satıf yeri: TAN lıtanbuJ i , ____ _ 

j Fiyatı 50 Kuruı j 1 
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Huıuıt bir tııstıne için 

Bir Asistan Aranıyor l 
tıdncl kadm ve dolum td1nllfne yaptınlıcaıı: '7080 Ura muhammen 

~delll 14 kalem madeni et:ra 28.5.942 Perlembe rünQ ıaat 15 te Rektör
lükte açık eksiltme ile ihale edllecektir. lsteklller UJte ve prlnameyl 
rektörlükte görebilirler. (5565) 

Sahip ve aepiyat müdürü: Halil LOtfi Dördftncü 
Gu~tecilik ye nefriya! T. L. Ş. TAN Matbaası 

o., u A ıııct u;: doCu:nlıı Muracııat yeri: EinMk caddesi, üst numara 12, i!; numara 2. -' 


