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Yeni Devlet TelCikkisine 
Uygun Yeni Devlet 

Teıkilcitı Yapacağız 
Türkb-e artık 7ama kırtul usulıtu1 .ı !U..r• edıteo büT'okrat b1t Gt:~h~t 
olmaktan çıkmalı: fhtl7Kllldadır. U zerine aldıtı ve aJacatı yeni vulfe 
ve muulf7etler, teJm11ı: ihtisasa iht iyat gösteren, dlnamık çalıpn yeni 
bir makine kurmayf fcao ettlrmPk tNtlr 

YA ZAN: ZEKERiYA SERTEL 

A. Hitler 
Dün Bir 

Dem~ Yerdi 

r 

SAAT SERGiSi 
Türkiyeye ilk defa olarak getirilen metliur 

VACHERON et CONSTANTIN 
Saatlan, Eminönllnde yeni açılan Arlon saat malu.asmda 
ı Hazirandan 6 Hazirana kadar tefhlr edilecellnden muh

terem halkımızın tepiflerini rica ederiz. 

----

"Admira.. Futbo 
Takımı Geldi 

İtalyanın 
Dıı Siyasetin• 

izah Etti 
11ltalyanın Bakası B 

Harbe Bağhdır, 

Ncmr, Tirklye ile ltal 
Ara1111dakl iyi 

MIMseltata lprat ı· 

Alemdağ Ormanında 
Dün Bir Y. ngın Çıkt 



ı 

Ziraat Vekili Dedi ki: 
Köylü, İstihsal Seferberliğinde 

Üzerine Düşen Vazifeyi 
Fazlasiyle Yapmıştır 

zı ... t VekHI Muhlle Erkmen, 
Bilyük MIUet Meollelade Ziraat 
~f bBt9NI r11tızakore edil• -
"91c, .-,.ı.ı..tı... letlh..C seferber· 
1161. mAhaul vaziyeıl ve ziraat it
leri hakkında ıenit malQmat vw
YnıftJr. VekllJn bu raahattndan mü
him kıa"'lan..ı ehemmiyetine bl

""" okıtyVC.alarımın Y{:rlyoruz: 
- .'.fopralı: hnunu barrrı.nmr ur v .. u er 

ffe7 .. ındc mOutere t'dildıkten ıonra yakındı 
•· JI. lfecRaı- ..ı.dn edilecektır Uzerlnde 
iincmle G&lıt ulımu bir lıuulld ur. 1hı ı.nca ce 
;::..._ wrecct derecede huırı.dlfımın unııedl· 

~at ınescJeainde 'J'fcarct Veklletlvle dal· 
.. 1..,_Hti ~lı:tayıa Bu hu•ou mıUs • 
t1lı$llin •aaiyeu dıtma nuan ıtıbare alın • 
-ııtadrr. Dowlet .U,.M ı.1tt.ı1elcrıoe luıkika· 
ten istiliıafi arttırma yolıındald çalııınalarrnı 
daha seni .. tm&lı: ~· fullı ~ n:ı:1mı .. 
lhmıdlr. Bımwn 601 Wa lırMını blttçed.,.n 
7&ııtılr. 1,400,000 llraornı da lttihaali teıvık 
bakrmından koordinasyon 5enundan .,,..dık. 

Tohumluk ifleri 
.. - low ~ nre ıstenhdiii kadar 

tohum 7etlftlrme fmklnını bulamamrıulı:. O· 
nıı.e..M J'flchı dlılıa eıaab çıh .. c.1fız ve 
-ı..ı YaaiıretiDia aı.caııımız tedbirleri tet· 
kate lıiJ:e imklu -11:ceiılll ıımıı:ronm Koy • 
llbe sbaat dilzenl~ yapıp dıofu.mak, na, mhh 
.... aaae dııfrtıobi.lmelr icla mim kcwun .... fo .. 
...,.4-1 pera t.tlnls ~ml,ur. •uhtrfif ia:ıa 
ltt'!aaMJe14e a&rilflllm&t Ye mu1ıaveellcr yapıl 
mı ttt. Kendi atel,,ılerlmlıln fa~yetl ıu:ru, 
letilf'lıittir. Bir 7ıl !cinde y!h: bın pulluk ,, •• 
•abUmck lzcre te•blrlu alnmrt bulunuyor. 
Kar.1bllk'le S.300 ton deınır aiftt•k <Ue,. an 
la"'9uı w inamın 2800 tona fimdlıre kadar 
aıı-.w. Baaluı ınubteUf imallthallt'len ela 
•stm" bulUftuyoruz Şlmdiıre lı:adar yııınlan 
•alhalc adodi 011 blal baı-ktadır. Bunlar 
unal edildılıcc, pe7derpey kivi~ dafıtrlnıık 
tadrr. PuDuk 'YUf)reti tıu rwerke7de oldufu 
a>W n.ı, mıh 111111 demiri CHoctl demiri vua· 
lre:vl de Xarabükten im1dn clairuınde teman 
.... ~. AJdliuMs ... ıa•UePi Yllbetlue 
dafrtmaktayııs.. Demir azlıfına mu«abil bat• 
m" 'Yl':Ja lı:ara,.. oturmut olan ıremilcrln hur 
delet'nıde• da imfade etmelrteyh. 

Mahal aüratle kaldırılacak 
11 .. aaaJGn biran ..,...ı aakllai temin 

.-Ce.lı: araba Ye wnit mcsele&lne •emu et· 
uı. JI. Jıf. VelılJeti 1500 arat>aın lıa ite 
taJıılıı edl)lor. Biz de bunlan mrntakalara tn 
si edecella. •ahaulün biran cv•el lıaldrrılma 
aı eıı-i"tle (berıade cfurduiumuz bir not 
ta4ar. Jlattt Seyhan aııntalrasr mahıulO ılk 
~ oldııp ilna ~ tllfft w ltatöıtelerdn 
1ıJr lııeum •8"• 116Dderdik. 

hrilııali anunaalc içia ı.ım,..vl ll'llboe 111e 
ııft f çolı ltncm1i bir d.avamttı'ır. lllCIHlt cl· 
d u zama:ı buna lıblllı: bir hıala denm e<le 
ujiL 

ltu lwnleı.r 1ı0ham1ak .,. lıayyua ıalaln ba 
lırrıundan bıdınıaıftır. 

....... tperi, tallı m-t _,....,,._ -
rflbeler yapaıalı:ta)'U. Sulama kanununun bir 
aaHe.C ..a.n. "-ı -....ı .... -nı
.. tarlın yapılacUtu. 

~tevziatı 
- Afaç meeeleei, :retletirebildilimfs ,,.rtc. 

re .S.t daiıtm" olmalı: birim ana iıelrfoıiz 
oleallr ller .ene dalrttılımu milrtu art -
m•ktas. Yatnıa aecen sene d•f!ttrğrınrc •iııc 
nrilıtsr dut nulr me,...,.lı fldınln bır m.ol 
Yoft 2$0 itini bat..uııur. Bıı llnümll•de!d Do; 
dlrt - ur&• •ernli filh olarw dalı 
t laulr fidan :rclıtnu yılda dört bet rnilıro•• 
Ç>lı:ac:aktrr. Orman fidanlan w mc)"Ytttz fi. 
dattlar it....._. huictir. 
JkyJat Onwn itletmul n .. a '11nılnntşp 
ıınılıillM lıtl"l•lr oı.n.t cıldat- ....,~ 
lllmlıtlı toldaiu kadar ltaahnn ıcletlcnni an 
t~a Ye ııreaftletnull'e ca•,...,..,,,...,. 

htilttal acf erberUğl. 
lfer ...,... • .,_.. ,ııı.uı1a loa"*t"'ell,.... 

ı. HYID Bapelillmln "a&la ekiniz) ..... u 

blltllu mem!dette bllyillı mllı:u bulmnt 'l'e 
kôyl!I hakılı:aten bOtDn imlı:lnlar n fırsatlar· 
dan baınl istifade etmittir. 

Her nnoatahed arlıadaııa ~n4e11 mılıl11e it 
temi3 olma&ını ltDırlllı bir .. vinç ve memnu 
nintle •arıdarım 'l'e ona ,,ardım etnıi, oln:a 
ın lceadhne ıevl11cll bir nzUe bilirim. Pak:ı.t 
eldeltl maklnaalnmız cok ardrr. Telep çok 
fazladır. Maalesef bu talepleri tamamıyle ku 
plıyamamaktayr•. 

Ormanların vaziyeti 
- BY'Yefce onıaan kanunu ıaıbılr ec!ılme.ı:· 

dea e9'Yel ve oruı telıaddilm eden ırıllsrt!a dl .. 
relr ılırlyacr S0·81 bin metrelık aru:nc!a ıdı. 
Orman kanununun tatbıld arafulnde miku.r 
SO bin metrelllıti. Bu 50 • H bin metreküp. 
Hllı diNıtin bir k,.,ı lıariçt .. ırallr dlfu bir 
lıısmr da ormandan makta ıro1termelı ~urcıly 
le temin edılı,vordu Halbuki 939, 40, 41 ıene 
terinde Oc mflyon toaı erkan k6mllr latlhıall 
11ı1 duıelclıycbilmek iç&ıı ıcabeden direk milıta 
"· 150 bfn metrekllpe 3'Ükselnılttlr. Bu ıso 
bın meırekUpUn bir kısmı aene taRhhlit~ ve 
ın..lıta IÖltet'ftlft aıtttU,,le te111ln ectldi. Pla· 
~t 11139 ae11eıtinde devlet orman lıletmelera, 
ki. daha teetallıUnlln ıklntl l'•lmda 34,000 nıet 
re'ltilp, &e~.. ,,.ı dı S6.000 metre klip direk 
verm1$tir Bu seneki çalııımulrımu 100 bin 
~ttt mıUbr etrafında dlrclı v.,.ebllmelı lcln 
dir. Denek ki. buıriin dlirdOncll yılın ancak 
dilduraa onun kanunu ile lcurulıa devlet 
orman lf)etıaelerf direlı lhtboacmın mühim 
bir lı:umrru kendı temin etmlıtfr. Bu fııeıme 
!erin arzettıfim direk iılncle oldufu ırlbl mem 
leltetın ilıtil'•CI olan dıter kereste •• ,,.ııacak 
bu~sunda bllyillc (aydalen olmaıtur. 

Klllır topraklann 
veriml.endirllmesi 

Hac ....Wt111 .nral •• b:tıudl ıart ve i,apla· 
rına ırore en nrhnU bir draat uıulUnO Y•7· 
malır çıftçınln kuvvetinden ve vaktinden, top 
ntımudan, tetitli lklimlarlm•deoı lzamt ru 
rette istifade etmek an.t yHamızdar Bu rol 
da ve bu davada hedefe varmı,. maknda er
nılı oldutunıuzw batta fula ılerlemiı uldu
fumıuu iddıa cdecelı detılıın. Daha napcak 
çok iılerlınbı lıaıllf'ıcık eolı davalanmız •ur 
dır. Buna luaııanlardanna, bu J'Olda atılmıı 
olan adrnılar mOhlmdlı, Onılt vericidir. 

BuırOn Ziraat Veklleti emrinde haralar. te 
rom evleri, ı;U'·iker iıtHl'Onllar, mektepler 
•e fidanlrklar olarak hemen hemen hepsi bil 
:rlllı mecliam 70kHlı: direktif ,,. ltararblı 
kurulmuı olan iki yilzli aıaa m'lınıcse calıı • 
maktadır. Bu mOeHeselerln blitlln c•htmıla 
n n.ı iccıi lıd]'e nıllntebldir Xilye altmelıte· 
cJtr, lıl!ye UlaflUktadır. 

Soara ıılraat salıuında nebat lıutalılıları, 
hayvan h11talıklara7le ınQcadele, pamulı: itleri 
Merlnoı itlen ve aeytın bakım itleri, cay ve 
fidanlık ve diter iılerdek.I bOtGa cahpnMar 
lılll' lçindedır ve kllylü ile beraberdır. 

Köulügü takdir 
Yapdnııı va ltqanlmıı iılcr, 7apaleeac lı· 

!ere nazaran blrl tatmin etmekten u.alı ol· 
mıklı beraber alınmıı olan neticeler ,,annkl 
iılerimiz için bize llınıt vermekte, reuret v~ 
mckte Ye ne .. Ye1111ektedfr. Bu Dnıldlmlırin "' 
kuvntimialn e:ı ltQyGlı lıa:rn.ttı da beraberce 
calıpnalctan btt)'lllı: bir ıurur du:vduj;"IUlnU: •e 
daima eflılrlitl :rapacatıauı Tartı lıl!ylil~OnOn 
yQlııelr lıavraınıp, brl.ırl se•• Ye hlandılını 
tatbikte ırllıterdıil :rllkHk lıablUJ'Cttlr. Bil)'Ülı 
Tlirk kös<K!Ml ile lı.11anlaau,acak bir daYa 
yolctUT. 

Epeyce lıb u-ııdınberi •Dne t-..aııerHI bir 
aamandan~d dne ı.. .. rcsi aı&mlcketlınla4e 
tllrlllmtlyorda. Bu 11manlar Adanada ıUue hl 
ttteı.i ifet tckliai al .. ıttrr. Arkada,lanıa her 
halde hatırlarlar. o umaa alınan tedbirlerle 
lıu tıllln.ııwfeft ırUiaıwlttf Palıat ıon aenelerde 
Jraktaıa, lrlflda11 -en seneler Dlyarıbalur· 
da hakikaten raalısullt tızerinde b!l,.Uk nur 
ı.r :raper. eu.. o umıa &nl...... hnlıln 
yoktu. (;ünkll lrllıfl balde idi, lı:emal bıllnde 
ldı. Kı m derbal ekipler ırlnderdim (;Onlıll bu 
baY11anlu ~dalrtaa ııoııra tılıaa urtıllar 
mabnll anbveder. tekrar klhil bati te<rık· 
ten ıoara ,,ulı:an,,. daflara çılı:ar n oradan 
ıreven ve uhhklar araıad kıtı ıeciraıelr lire· 
re tlr1tınırtw. 9-ı11T'\ lrrpe lft'aldrda :raltmak 
ta ..ticr.fele :raPtflt. 811 5•rttle aı.,. oldatu 
muJ: netice mu pettlr ~· 

1 G5.C' G5.llM H.+BUllER 1 
Y...ı Devlet TelGk· 
.... Uygun Yeni 

Devlet TeıkNh 

ÇEKYA'DAKI 
SUiKAST 

Yapacağa Failler Bulunmana 
.-Battarat& ı maide 200 Kiıi Daha =:--~:s:;:m ~bo~: Kurıuna Dizilecek 

111& bir 4leıriet olmaktan çıkmak 
••ndadır. tl'zertne aldığı ve Heydrlch'ln YalyeH 
tlramia J'9Di ftZife ve ınesuliyeL Aı·.... Giriliyor 
ı., t1ı1m1t nama. ihtiy~ p~ .. 
w dtpl'"lk ~ı'fal' 7eni bir Londra, 30 (A.A.) - Heydricke 
mütne kurmayı kap ettAımekte.. yapılan suikutten dolayı dün de 
dtr. Bugttn bir çok kıymetli un - 12 Çek :idama mahktUn olmuştur. 
Hriann silAh altında bulunması, Bunlardan befi kadındır. Ve poli 
ba makinenin kurulmasını geçik.. se kaydolmıvan kimselere yar • 
tirmekte müessir olmamaltdJT. dun etmek s"uçundan yakalanmış 
Yalnız bugün için değil, harpten lardır. 
soma da cleYlet makinebinin ye. Dün, hap hüldU!letine mensup 
ni devlet telakkilerine uygun bir yüksek şahsiyetlerden bir kaç 
makiae olarak çalışmasında za - kifi de hapaeclilmiştir. 
JUNt vardır. Ayrıca, Heydrich'in müteca • 

Bu yeni devlet telakkisine uy. vizleri yai:alanmadığı takdirde 
gun yeni devlet sistemini ne ka. kurşuna dizilmek üzere 2z0 tank 
dar sürat1e tesbit ve organize e- alınmıştır. 
denek, klıqılaıtığımız küçlükleri HUler kendi doktorunu 
0 kadar çabuk biter ve iktısadi ' önderdi 
bünyemizin o derece çabuk sar - il 
sıntılardan kurtarmaya muvaf • f.cmm.a, 30 (A.A.) - İsviçre 
fak olunız, Bazı arkadaşların zan radyosuna göre, Heydrlch'l HiL 
nettikleri gibi, mevcut idare sis.. lerin şahsi operatörü a~-~liyat et 
temJmizi ıslah De bu gayeye va. miştir. Vaziyeti ağır görülmekte. 
ramayız. Başvekilin dediği gıl>i dir. 
'"behemehal dinamik ve teknik * 
kabiliyeti tam bir devlet teşki lmbra, 30 (R~d1~ Gazetesi)~ 
ltiı, kuracağız. lnailWv HQderibc'Ul vtl~dunden 

' üç ltal'f'U\ çıbntclıfım slS1luyor. 

ikinci Cephe 
KiJr Baştarafı 1 incide 

por Amerika harp istihsalinin bfttün 
rekorlan kırdrtmı gösterecektir. 80000 
ueak yapdması için Reis RooseveU 
tarafmdan tesbit edilen programın 

ıımdi artık icra sahasına gireceği mu
hakkaktır. :Bu sene yalnız bir ay \· 
çınde yapUan uçak rnildarr butün 
1939 yılı in~atmdan fazla olmuştur. 
Pearl HarbolıT taarruzundanbcrl ya
pılan uçan kaleler teslimatı iki mis
linden faılaya çdanlJ otdutu gibi, ha
len tfna Jedilen tank sayısı da biltOn 
1941 ydı lmalltmı g~l bulunmnk
t dır. Deniz muharebe b rlfklmyle 

aret gemiler n n denize indirilme• 
ıerı pro ramı için te!blt ednen muay
~ mfüidetten evvel çok fazla sayt-
1 gPmı tez Aha konmu ve toplu 
ba)de lı r f sa~ 3 gemileri yapllma.sı 

Praıda örfi idare ilin edilmiş, so
kı*lal'da Alman miılr atomobilleri 
dolalfllllia başlaımtbr. 

Mareıal Petain, 
Laval'le Uzun Bir 
Görüıme Yaph 

Vichy 30 (A.A.) - Mareıal Petai:ı 
ve Başvekil Laval ann bir cörüsmc
den sonra toplantının yapıldıfl Sevigne 
pa:v1onana citmiflerdir. 

Başvekil Lava) buıUne kac!ar belL 
ren meseleler haklnnda ıenlı bir i1'.3h 
yaımnıtır. 

taıe Nazın ekmek clafrtım c!urumıı
nun oldula ıibl rnıahafHHI fçin ıe
reken !dbtrlerin ahndrtmr bildir -

ıc 

için t kip edilen usul milkemmel ne
tice \ ermllllr. 

Halk Dağıtma 
Birlikleri 
Mahalle Kütükleri İ~in 
Hazırlık Yapılıyor 

Mahallelerde kurulan birlikler ya -
rından itibaren faaliyete geçecektir. 
Her birlik, kendi mahalle!lndeki ev
lere birer beyanname dağıtmıştır. 
Aile reiıleı1 bunlan nüfus tezkerele
rine göre dolduracaktır. Bu beyan -
nameler mahaDelerde vtkude ıetiri
lecek olan mahaDe kütOJderine eııas 
olacaktır. Mahalle birlikleri, 711pna -
cak her türlQ erzalı: tnzlatnıı kolay
laştırmak için mahalle kütüklerinin 
çok esaslı ve dotnı olmuına itina e
decektir. 
Diğer taraftan. hariç memleketler

den serbestçe ithal edilen ve lthalAt 
birUklerinln iştfpl mPVZUlan dışfnda 
kalan te$1t11 maddelerin dahi birlik
ler tarafmdan tevsi edilebilmesi ka
rarıastmlrn ıı;tır 

Depo ~ ardiyeler 
Bölge Ticaret MOdilrlfiğU, İstanbul 

şehri ve vflAyet huduttan leinde boş 
veya klralanm~ bir vaziyette bulu -
nan bUtQn depo Ye ardiyelerle depo 
o1mıya elverfJU bodrum katı ve bO
y{lk maıtauı ve han odalannı tesbit 
ettirecektir. Bu tesblt iıl şehirde ica
bında fazla miktarda mal stok ede -
bilmek içindir. Bu teblt ıurutnda 
bazı depolarda gidenm s mallar bu -
•unduğiı da haber almmıstır Bu ba
kımdan da arattırmalar yapdacaktır. 

Nfıanhsını Öldüren 
Gencin Muhakemesi 
Kurnk:apıda nişanltAt Perihanı 19 

yerinden bıçakla yaraliyarak öldüren 
Muzafferin muhe.ltemP.sine diln birin
ci ağır ce:ııada baalanm1'tlf', 

İddiıı.name okunduktan sonra ken
disine ı;öz verilen katil. kendisinde 
sintr buhranı oldutunu ve muayene
ye sevkini istemiştir. Mahkeme, Mu
zafferin tıbbı adilce mü.ruıede altına 
ahnmasma karar venntstir. 

Muzaffer drşarl çıkarıltrken mah -
keme salonunun d~mda beJdiyen Pe
nhanm annesi, kızının ltatninl görün
ce feryada başlamış ve bayılarak ye
re yııvarlanmıştır. Tabibi ndll baygtn 
kadını tedavi etmiş ve evine gönder
miltir. 

U:t1•ll•I 
BUGC'NKC PROCRAM 

l.H Pwanm 
1.13 Mhlk (Pi.) 
1.45 Jh.,erlct' 
t.00 ll•rfbr 
9.15 '&vin saatL 

12.SO Proırram 
12 n Su eseskd 
ı 2.45 Haberler 
ı 3 00 TtlTkOttt 
13.IO Orlıcııtra 
11.GO Proıır.ıı.m 

Askeri 

11.03 Dau orlıHtratr 
11.40 Paaı lbe:reti 
ı 9.SO Haberler 
lt.45 At llottlluı 
H.55 Sololar 
20.15 KOl'IUtm9 
20.so OrkGler 
ıı.oo Koau.-a 
2ı.ıo TeınaU 
2 ı .ıo ııroaıtı bt.) 
12 IO Haberler 
22.45 Kaııam; 

Vaziyet 
k!ll9 Baştarafı 1 incide 

ıelen Amerika askeri be1eti ve ııaire 
gibı bir çok emarelerden bu kara 
nn tatbıkine de başlanmak üzere ol 
duiu bir zamanda Japonların Çb1 ta
arnuuna kartı milttefikleriD bil,.uk 
&çüde bir müdahalede bulanacakları 
bcldenemes.. Çbl occ1alan kendi b.lr 
larına. Japon turrularma mümkün 
olduğa kadar mukavemet ctmeie ve 
ıaman kazaıımaia mecburdurlar. Hat. 
ti müttefiklerin. Avrupa meıelesini 
tasfiye edinciye kadar Avuatralya711 
karıı yeniden bir tehlike belirmemesi 
için Japon dikkat ve kuvvetinin Avuıt 
ralya)'a çtık Q&ak bir cephede temer
küz etmeıi ve Japon orduıunan •aai 
ÇiA toprakları içlerlae dalmaaı milt
teflklerce çok pnm arzu bir keyfL 
yettir. s, 
Uçincllıl: AlmaDlaım Mnır istib.. 

metinde siriftikleri Libya taarruzudur. 
Bu, Avrupacla mibverin 942 aeneıinde 
lrat'i bir ilattlnliik temin etmek için 
cirlllneie mecbur olduia esas büyük 
taarruzdur. Müttefikler için nasıl 
Avrupa meselesini tufi1e etmedeh Ja
ponyaya karp h\c harekete sirlımek 
iınkiıu meYcat defllse, AlınanJB için 
de bu aene Libya meselesini tasfiye 
etmeden, Şark cephesinde Rusyaya 
brp bir taarnıaa siripnek im1ı:lnı 
mevcut delildi. Bunan esas aebeplerinı 
biz iki aydanberi Tan sütunlarında 
bu hll8Wlta J'aDlll olc1aiumus yuı. 
larda tekrar tekrar izah etmittik. Hal. 
baki Amerikanm ıerek unai aahadski 
ıon inkişaflan ve cerek askeri baaır
hiında husule selen ıüntll tekemmül 
dolayisiyle buctln, evvelki yazılan .. 
mızda izah etUltm!z bu ıebeplere yeııf 
•e çok mühim sebepler daha illve e.. 
dilmiıtir. 

Amerikan tanktan, Amerikan ıa,
:rarelerl battı Amerlbn kara kuvvet.. 
leri Aftllpa:ra akın etmeie batlamıs, 
bir taraftaa da serek miittefik efkln 
ammniyesinde aerek paetelerin ~ 
riyatmda ikinci cephe anusa heye
canlı bir tekil almaia batlamqtır. 

Biz ikind cephe batbnda JUchtı. 
mız yazılarda A't'f11PUlm muhtelif ln
ımılarmm ıösterclili stratefDı: fayda 
ve mahnrlan tetkilr ederek Mmra 
dayanmak f8rtlyle Girit n RodOllUn 
zaptiyle başh:rarak Balkanlanıı bu ise 
en elverişli bir saha oldufuna ııaret 
ve izah etmiştik. !nıUterec!en -sızan 
bazı haberlerden lnıiliz askeri milte
haıısıslan tarahnda:ı da bu meaelenln 
üzerinde duruldaiu ve Mısırda 1':ızı 
hazırlıklara ba•lammt oldah sanoe
dilmektedir. 

Bir samanlar Almanlann tok kav
vetli bulundukları Balkan cephesi, de 
ğişen vazi1et dolayiıiyle bueün çok 
zayıf bulundukları bir cephedir, At 
mantar Balkan vıe Girit m11harebele 
rinl Rus1aya kartr yapılacak bfiyiik 
taarruz için ceı111'9 mml:rete almak 

TAN 

Süleyman Çakır 
Pavyonu 

Dün Temel Atma Merasimi Yapıldı 
Dtiıı saat 18 da Erenköy aanator-ı pavyon fnp ettırmiyf' muvaffak ol -

yomunda Süleyman Çakır pavyonu - dum. Evvelce Esklşehirde 50,000 U
nun temel atma töreni yaptlmııtır. raya bir de cami yaptırmı~ ve o sa
Törende Vali, Komutanlar, Şehır hada bir hizmette bulunmayı lste
Mecllai Azaaı ve kalabalık bil' davetli mı.um ... 
kUUeai hazır bulunmUJtur. Davetlıler Muharrlrimls, diler zenılnlerln ken 
arasında Eak.lphfrden ıuretl mahau- dilerinden 6mek alarak yapacaklan 
uda ıelen ve pavyonun tesisi için teben11lerle memlekete birçok hayır 
yUz bin lıra teberrüde bulunan bil - müesseseleri kuandırmtya vesile ola
yilk hayırsever SWeyman Çakır da caklarmı blldirmi1. Silleyman Çakır: 
yer alm11ttr. Törende verem milca - "- Yaptığım bilyUk bir tş değil
dele cemiyeti ikinci relai Halll Se- dir. Her zengin vatanlaş böyle bir te
zer bır nutuk söylemiş ve escUmle benilde bulunmakla fazla bir it yap
demiştir ki: mış olmıyacaktır. Yeni teberrUlere 
"- Evvelce Eaklt•hre l(lzel bir vesile olursam memnuniyetim arta• 

hastane bailflıYan SUleyman Cakır, caktU'., demiıtlr. 
bu defa da bu pavyonu yaptırmakla Pavgon bu yıl tamamlanacak 
her flniye nasıp olmıyao bü.yUk bir 
mazhariyete .hayatuıda kavuşmuı o
luyor. Kendilerine huaurunuzda en 
samimi 11Ukranlarımızı bir defa daha 
arzetmekle bahtiyarım, Senede en az 
150 hasta kabul ecUlecetine ııöre, bu 
pavyon bu kadar muatarlp )'Urldaım 
ıstıraplartnm tesk.lni.ne ve aıhhatle.ı·l
nln iadesine irnkin verecektir. Diler 
taraftan veremli bir haata m az on 
aatıam lnaanı bulastıracatma &öre, 
1000 - 1500 vatandat verem Uetin
den kurtulm\li olacaktır. Binaenaleyh 
bu pavyonun fÜIDul ve mlnul çok 
geniştir ... 

Halil Seser bundan sonra hUkılme
tin yardımıyle yakmda İstanbulun 
dört kazasında birer dl.spanser açıla
cağını miljdeliyerek sözlerinl bJtlr
miıtir, 

Bundan sonra sertabip Seyf ettln 
Köksal da sanatoryomda yatanlann 
durumunu izah eden bir s!Sylev ver
miş ve şimdiye kadar 3000 veremll -
nin sanatoryomdan tamamen tedavi 
edilerek çıktığını bildirmiştir. Bun -
dan sonra Vali ile hazır bulunanlann 
imzaladığı senedi havi belce temele 
konulmuı ve Vali tarafindan ilk harç 
atılmıştır. 

Verem mücadele cemiyeti tarafın· 
dan davetlilere sanatoryom ıezdlrll -
mlş ve büfede soğuk limonatalar ik
ram edilmiştir. 

S. Çakırın ıöılerl 
Süleyman Çakır bu hayırlı ve mil· 

hlnı teberrü etrafında bir muharriri
mize mütevazı bfr eda ne demiştir 
ki: 

"Memleketimden kazandığım ser
vetimle bu men.tlekete bir parçacık 
olsun bir yardnnda bulunmuş olmak
tan bUyük bir haz duyuyorum. Bir 
mfüidet önce Eskişehirde 75 711takU 
bir hastane lnsa ettirdim. O hastane
ye veremliler alınmıyordu. Arkadaş
larım. bu hususta bana yardım ettiler 
ve bu sayede burada 50 yatakll bir 

n Ege deais yoluna hlJdm obnak 
için yaptılar. Giridin karşıaındakl Af
rika ıahillerindeld lnciliz orduıu o 
zaman ciddi bir tehlike te,kll edecek 
kadar kuvvetli değildi. Rusya seferi· 
nin de 941 senesi içinde nihayet 'oula 
cağı hesap edilmişti. 

Sefer nihayet bulmadı. Mısırdaki 
1nılliz ordusu kuvetlendi. Şimdi vazL 
yet Almanların Rusya seferine ba,ıa. 
madanevvelkl vaziyetin benzeridir. O 
zaman Almanlar yan ve arkalarını Bal 
kanlardan ıelecek bir tehlikeJi emni 
yete almak mecburiyetinde idiler. Şım 
di iıe Mısırda yı:fılan müttefik kuvet
lerden yine Balkanlar vasıtaaile ~cle
cek yeni bir tehlikeye kar,ı ayni emn! 
yeti almak mecburlyetlndcd'rler. Bu 
emniyet buğfin ancak Mııınn zaptı ile 
temin edilebilir. 

Ba çok mühim nziyet nazarı itiba 
ra alınmasa bile Rua cephes nde ba ... 
byacak büyük bir taarnız için Alman· 
1anm bütün kuvvet ve kudretini bu 
cepheye tabıiı edeceii aşikir olduiu. 

Pavyon bu yıl içinde tamamlana -
caktır 50 ton demir mOı:aadesi alm
mıs, bı., tujla, çimento vesalr mal -
~mest huırlanmtıtır, İnşaata bu 
hafta içinde bqlanacaktır. Pavyonun 
ameliyathanesi ve idare dairesi de 
bulunacaktır. Sanatoryomun ikinci 
bir pavyonunun CUmhurlyet bayra
mında açnma t6renJ yapılacaktır. 

Sanatoryomdakl hastalar kendileri
ne her gün ekmeklerinin tam olarak 
verilmesini dQıı Validen rica etmiş -
terdir, Bu hususta teeebbUslere giri
sllecektlr. 

_...;.~~~ .... ~~~-
Nakn 

Yaz 
Vasıtalarının 

Tarifeleri 
Yarından itibaren Slrketl Hayriye 

ve Denl.zyotlan •apartan 7U tarifem 
ni tatbike başhyacaklarclır. BllWn va. 
purlar ve banliyö trenlerinin hareket 
leri birbirine aktarına yapılmasına 
imkln verecek ıekitde dlbenlenmiştir 
Cumartesi ve pazar ıünU aktamlan 
tünel saat 24,30 za kadar çalıttınla. 
cak ve tilnelden MaçbJll, Kurtulu$a 
ve Şiıliye o saatlerde tramv&J kaldı. 
nlacalctır. 

Haydarpapdan Köprilye ve Kadıl.dl 
yünden Köpr6ye yapılacak seferlerde 
bir değişiklik 7apılman111tır. -İki Hırsız Birer Sene 

Hapse Mahkflm Oldu 
Topkaprda Mehmedin pamuk tplill 

fabrikasından 250 lira değerinde 34 
balva pamuk ipliği çalan Sabri ve 
Fethi yakalanmış ve asliye üc;üncU 
ceza mahkemesine verilmişti. Hıre11.
lartn duru~alan dQr bitmiştir. Her 
ikialnln de suçu •bit ıörftld1llünden. 
birer sene hapse mahkUm edilmiştir. --Turttaı: leraf tıer samaıı lclıı Mr cOrllnı· 
dUr. Bull'ila bir hiyıacttlr. 

Ulusal El orıoml w anunaa lr•nımu 

~ 

&!•l'411Mi#:lt@ll 
ktlJ"' Baştarafı 1 incide 

Alman motörlü ve piyade kıta 
ları, Sovyet kuvvetlerinin yan ke 
simine bir hücum teşebbüsünde 
bulunmuşsa da Sovyet sahra top 
çusu Almanları periş3n bir halde 
kacmak zorunda bırakmıştır .. 
Mareşal Timoçenko, Harkofun 

şimalinde taarruzunu 12 mil ile 
riye JZÖtürmüstür. 

Alman iddiaları asılaıı 
Moskova, 30 (A. A.) - Moakova 

radyosu dilnkft Cuma akşamı yaptılf 
yayımda Tlmoçenko kuvvetlerine 
mensup ilç Sovyet ordu!!Unun Hııırkof 
yakmmda kuşatılmış olduklan halt
kmdakl Abnan iddlalannı hayal mah
sulu olarak vasıflandınnaktadır. 

Kont Ciano 
na ıöre Libyadaki kuvvetlere gerek l:::it!r Baetarafı 1 incide 
hava mot5r itibariyle takviye TC ik Rus hrabinden bahseden Kont Ci-
maı birlikleri cöndermiyeceii ıüp ano bu hususta sunlarT söylemiştir: 
hesiz oldufu eıöi belki oradaki mühirn •M. Mur.ıolini lspany~ sahili har -
unsurlan da Sark cepheıine ala.:aiı binin verdiği tecrilbelerden sonra Bol 
ihtimali kartısmda bu cephede cünden scvikliite karşı mücadele için daha 
güne bBytlyen ve kavetlenen tnılliz once siyast hazırltk yapıbnasmm za
ordannan yapacalı bir taarruz Trab nırt oldutu kanaatini huıl etmlştlr. 
lusun müttefiklerin eline seçmesi pek Au harbin bariz vasıflan bir mOda
kuvetli bir imkln dablllne ıirmiı o- faa ve emniyet milcadeleal olmum-
lacaktı. da mQndemlc bulunmaktadır. 

Trablas ltıal edilip burada sürat- Medeniyetin payidar olup olmatna· 
le yapılacak yeni bir taarruz haztr1ı... sı bu harbin neticesine ballr olduitu 
tından 10ııra önlbıdekl ileri karakol cibl ttalyanm bekası da bu m~
vazifesinı ı6recek Malta adasının da ve~ sıkt bir wrette baJtıdrr İtalya 
,.rdııni:rfe Sicily.uım ifıallne teıeb- bu harbe kahramanca Mlüeerı· bir ıe
büı edilecek ve Alman ordusu bütün f~rt kıta göndermek suretiyle iştirak 
kudretiyle Şarkta meKul ohır~en mib etmiştir ve daha seni• ölçüde qU
verln en za:ınf yeri olan ltaJya en ~ıık ki~ de ha'J'.ırlıınmııktadır,, 
büyük ve :ınlacı blr tdılikeye manaı / al Bal'·--'- : _ _.. 
kalmış olacaktı.. t yanın ımnı.ur sıy"""".ı 

Mihverin hakiki mabadı bu gayri 
müsait mevai.mde bir çok mabarebeler 
vererek lngiliz orduıramıı seri ata ata 
Nil nehrine kadar Mısır çölünü ıeç
mek midir? Yoba lncilb: hava •e kara 
kuvvetlerini Mmr hadudmıda teebit 
ederek adalrda tabtit etmt, olduiu 
kuvvetleri denis ,,. ba.a yollyle Kıb 
nn atmak lmklnım tıecıiibe etmek 
midir? Bana barekltlD biru daha in
kipfmdan soma söreceiiz. 

Memleketlerine Dönen 
Fransız Esirleri 

Parla 30 (A.A.) - Parls ra~u 
Ras cephesinden dönen 500 lejyon 
mensubu ile 170 ,..raıı esirin Fransa· 
ya reldiklerini bilcllımektedir. 

Jahn Barrymore Öldü 

Kont Clano bundan aoara, ftlftınr 
devleUerfnin Balkanla da güttQğil si
yasete ~rek d"11ıtir ki: 

"Balkanlar tta}J'anın menfaatleri 
hakmımdan biDıasaa ehemmiyeUl bfr 
mmtakadır 1940 yazmdan 11Ml yası
na kadar ~k!Qtirilen ılyul ve d· 
kert birc:ok teşebbilsler Sll)'•lnda Ru 
vaya karşı açılan harpte cenup dotu 
Avnıpast devletiyle tuanUt temin et
mek mQmkün olmUllur." 

Kont Ciano, burada Yuıoslav aev
letinln parçalanmuından bahletmis 
ve bu yeni vaziyeti düzenlemek ic:lf' 
Mussolinl tarafından Deri ıtırOlen 
nrenslplerl birer birer saym1'1!r. 

ı - Adriyatik denizinde ttaıyan 
kontrolünü temin etmek !çln Actrlya
tlk tneseleslnln balledılmesl, 

2 - Xaradaia tam bir muhtariyet 
verilmesi, 

3 - Arazi illıala suretı:rle Ama -
vutlujun toprak bütilnlOğünQn ta-

Hollivood, 30 (A.A..) - Maruf sL mamlanmam, 
nema yıldızı John Barrymore'un öl- 4 - ltabamn Hırvatistanla en sıkı 
düfü bildirilmektedir. bir tekilde işbirlili yapması. 

Yeni Mahsulün 
Alım ve Satımı 
Tacirlere de Bu Hak 

Verilmek isteniyor 
Yarın Ankarada Ticaret Vekilll

finde hububat ve bakliyat tAcirlerin
den mUrekkep bir kongre toplana -
caktır. Bu toplant11a ıehrlmhden i
klai Ticaret Odası, beli de tAcirler 
namma olmak ilzere yedi klşillk bir 
heyet işUrak edecektir. Toplantıda 
bilhassa, yakmda ldrAk edilecek olan 
yeni mahsulün alım ve sattm mese -
lesi üzerinde durulacaktır. 

Ticaret Velcillifi, simdiye kadar ol
dutu gibi, mahı;uJfin yalnız Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından satın a
lmmastnı mahzurlu bulmaktadır. Bu 
itibarla bu sene tAcfrlerin de bu işe 

girmeleri meselesi görOsülecektfr. Bu 
takdirde tAcirler de Ofis gibi, müs
tahsilden mal milbayaa ederek hilkQ
m~te devredeblleceklerdlr. Yarmkl 
toplantıda tjcirler bu mesele etrafın
da mütalAalarmı söyliyeceklerdir. Ve
ls4let, tAcirlerin iç piyasalardan ıer
bestçe toplıyabilecekl~ri çeşitli mah
sullerin piyasa hareketlet'inl de tan
zim edeceğini tabii gGnnektedlr, 

Yakalanan Ekmek 
Vurcıunculan 

Çaqıkapıda fırıncı Mecit, Ratlt, 
Nihat ve Sefer isminde üç arkadaııoıt 
beheri 15 lranııtan 50 şer tane elmıelı 
satmıştır. 

Raıit, Nihat ve Sefer de bu ekmtk· 
leri 35 şer kuruştan aatarlar'-ın :ra 
kalanmıılardsr. Dört ıaçla dOn Mi1H 
korunma mfiddeiamumiliiine verilmi• 
tir. Ancak Sefer kaçtığı için duruı 
..,.,vıı baıılanamam,stır. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
+ AOIR IŞ(;IL&R& PIRIN(; - Vllbet 

karalsrdalri alır ltçllere lıu arad.t airaatte 
c•lı1&alara pirine dıfıtılınuıua karar vermlı 
tir. 

+ 81MSlllALARDA HALK •ATINESI -
Belediye alnenıalarda ucıu halk matineleri 7ap 
tırtma,,a karar •enalttir. 

+ KOMU• BATIUJU.UJ - Eribanlı 
bu ırıl klıailr kFUeri araaada ııkı bir eleme 
l'•Pacalr 'l'e aece• :rıl hflalr&rblı yapanlara 
k&nıOrft~. 

+ IZlllR UCTllAT •ODURLUOO -
hralr Mlaal Uıtltat aClclGrltlftbıe ta.ria edil 
mlt olan lttınftl llıtiut lddGrt Haluk Ber 
l&D halla 1' .. I 'YUffnllle cltmlttir. 

+ UtflVSRllTSLILSR va lllf&•A· 
!.Alt - Dehenlarlılı. dnnıalanlı VnlYeraf 
tıHlen tmaillt :r•P•&n lııalıb olmıdıtını 
lıilıllrmlıtlr. Enelce lıeled'7e tarafıadaa veri 
1111 karar d•ll .. cıktlr. * T AZLIK TSPTllLSR - •Wbe yaa -•slml lcla •ahire ft klıalanla aenlı lılr 
lıoıwoJ 11lıelıeel 'l'tlcnıde .. ıırmlıtlr. Tehlt 
fenle han, hamam, fınıı. lokanta. t'7etro ve 
lıeııaarlarl ~rlet'le :ruhlı •lleııce ,...ı.r1 için 
lı••nl IQfalar t•t111acatıtır. 

+ OTSLLUJM KONTROLV - Otel 
Jerliı vı dlı.r topla ilıa-t ,...ı.rbılıı daunl 
sllftlttı ıatralralle:re tabi tıaulaau tsla allka 
lılara .ır.lıılf ..ullıaltdr. 

+ iCRA llEVURUNU 1>0vırt1f - Kıpı 
lıcartıda aanlfat•rıcı Bllrlıaııettln Terıri lıor· 
cundan dolQI dllrlı:l111111 hacn .. ı.a icra me· 
munı Klnını tl'Yllltlf, nchı ,,.kalannuttrr. 

AF~iKA CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

Jngilizler dıırıunlannı 
iyi görüyorlar 

Londra, 30 (A.A.) - Libyadan ıe
len en son haberlere göre, Tobnıkun 
55 kilometre cenup battsında şiddetli 
çarpfşmalar devam etmektedir. Bu 
çarpqmaların cereyan ettliti saha çöl 
yollaraım iltisak noktasıdır. 

Kahiredeo alınan en son resmi ra
porlara ıöre, vaziyet çok fyicUr. Mih
ver taarruzunun plAn mucibince ce• 
reyan etmedlti sl!'Zilmektedlr. 

Mihver kuvvetlerinin Bir Hakelm'i 
l{eçmlş olduklan ve 3 kola ayrılarak 
•imal istikametinde ilerledikleri anla
sdmıetır, 

Dilpnanm bUtiln ıayesl Tobruk 
kalesini işyal etmektir. Gec:en taar• 
ruıda bu kale uzun bir diken sıbı 
kalmıştı. 

Mihver kuvvetleri taraftndan esir 
edilip sonra kaçan bir subaJ!n anlat
tıklarına göre, bir Alman subayı ken
diılne töyle demiştir: "MaytB aymın 

27 inci Çarpmbe ıünU Tobrukta o
lacatıs ... 

Tobruk şehrinin mUdarRerlne tak
viye kıtal.an gönderilmistlr. Garnizon 
tamamtyle Cenub! Afrika kuvvetle -
rtnden müteısekkildlr. 

Gazala - Birhakeim mevsllerlmlz 
hiç bosulmam11 bir haldedir. HQr 
l'ranmlardan mürekkep bir tıefkll 
taamız eden '10 tanktan 35 1nl tah
rlo etmlsterdir. 

31. 5 - 942 

r-::- Ol!!ttl\ ~ · ... ' 
1 ~ıyat ... ~Öntrolünü 

1 
ihmal Etmiyelim 1 
Yoturtlara narh kondu. Yatlı 

1 yo0urt 50, yajiaz yotwt da 36 
kurup utılaoak, Fakat narhtan 
sonra yatlı yoOurda hHret çek
mlye baıladık, ao kuru.. ekti. 
yavan yoturdu 1U9 buluyoruz. 
Artık mahalleden yoiiurtçu geç
mez oldu. Mahalle aralartndakl 
yo0uf't9uların klu yoOurtlarını 
aramıya baıladık. Bu kaymakafz. 
aulu yoiiurtların kuı kadehi ka· 
dar kOc;OoDk kl .. lerf 1& k.,..up 
ntıbyor. içinde yDa gram 100urt 
bulunea klloau 150 kurup geliyor 
demektir. Yolurt bizde ... iP" 
dalardandır. Hiç mDballtaeız 

mayamıadır. Flyatlar1 teablt •· 
derken bu fiyatların etHlı ıekD
de kontrolDnD temin etaek pek I· 
aabetll olur. 

Hamamlarda 
lslahat 

Dahiliye VekAleti vilAyetlent bit 
tamim ıöndemtlş ve hamamlarfn na• 
sd olması Hızım geldfll hakkmda taf
sUAt vermiştir. Bu tamimde, bütün 
hamamlarda vilcut üzerinde tedrici 
tesirlere milsalt tanda taksimat bu
lunması, sular1n yanlara sıçratnama-
ıı. müşterek yıkanmalarda titiz bu-
lunulması, kirli suların açıktan ak• 
maması. ziya ve havalanma tertib~ 
tının mUsalt olmaııt lAmn geldiği bil• 
dlrllmekteydl. Ayrıca, depo olarak 
kullandan hamamlarm da açıhnad f• 
eln vfilyetlere direktif verilinekteydi. 
Bu tamim üzerine ;ıehir vıe kuaba ... 
tarda bulunan hamamlardan belH 
baslılarmm gerek tarlhl. ıerek fnea! 
kıymeti hals olanlarmm Belediye ı.... 
rafından satnı altnmasına başlanmış-
tır. Belediye hamamlar!n umuınl du .. 
rumunu ve yeniden yapılacak halk: 
hamamlarını bir liste halinde tanzfhi 
etmiş ve Dahiliye VekAlettne blldlr
mlstir Gavrt Sthht hamamlarda lil .. 
romlu. tadl1At yapılmamıa da ~ 
m$r. 

~~~~ ..... ...._~~~-
Fabrikadan Bamta Çalan 

Çocuk Mahkfım Oldu 
BakD'köy basma fabrlkuından bir

kaç top basma ,.:ılan ve kaçarken 
kendisini yakalı• •n jandarmaya rn,.. 
vet teklif eden F'tiştU lmllnde bir ço-o 
cuk mahkemev.• verilmişti. 

ROstQnün m '1kemesi diln btbnlştiı'. 
Mahkeme suçluyu 2 ay 2 gQn hapse 
ve 16 lira para cezastna mahkOm et• 
miştir. .. 

Altın Fiyattan 
DQn bir alttn 1325 kunıfttın ft bit 

aram külçe altın 456 kurqtan satıl• 
m11tır. 

ALMAN TEBLiGi· 
a- Baştarafı 1 incide 

Talml>en 20 piyade, 7 süvari 
tümeni ile 14 zırhlı tuğaydan mü 
rekkep 6 ncı, 9 uncu ve 57 nci 
Sovyet ordulan imha edilmiştir. 

Esir sayısı 240,000 i bulmuştur 
Düşmanın kayıplan çok kanlı ve 
ağırdır. 

Muharebe ele geçirilen veya im 
ha edilen harp malzemesi, 1249 
tank, 2016 top, 558 uçak ve sayı.. 
lamıyacak derecede büyük mik • 
tarda başka malzemedir. 

Bü11ülc 1 köprü talarip efliltli 
Berl!n, 30 (A. A.) - Ahnan pike 

bomba uçak n. Bolşeviklerin, mu .. 
hlm insan kayıpları pahasma olarak 
tekrar tamire muvaffak oldukları 
Harkof cenup dolusunda Donetz neh• 
rf üzerindeki büyük köprllyü tahrip 
etmislerdir, 

Stuka uçaklan Ruıılarm Donet.z o.~ 
serine atttklarl bqka k6prillere ta~ 
arruz ederek tahrip etmitler ve dil 
man aaker topluluklarını boınbahy ~ 
rak büyük kayıplar verdirmişlerd r. 

Dilşınan demlryolları ve hava a n .. 
tarma karıı toplu taarruzlar yapıl'" 
mlfiır Bir gardan cıırtıtı arada ta .. 
arru~ utnyan mlllılmmat }'Oklil bir 
tren tam isabet almış ve bQyQk bir 
lnffilkla haraıı olmuttur. 

Bıuı bvvetleri aılcıftınlı11or 
Vlchy, 30 ~A. A.) - Dolu cephe

ıılnden gelen en ıon haberlere ıöre, 

Yunanistandaki si,..si TUl,..te se- Von Bock orduları Timoeenko kuv· 
maka vetlerini aıktstırmakta devam etmek· 

lince ltal,..n askeri " mlilld m.. tectirler. Sartlınış olan Rus kuvvetleri 
llnn• cllrayet •• teyaldnısu .. ,. ... 
• inde bu memlekette sük:Cln hüklim Donetz nehri üzerinde kurtuluı nok• 

tası olarak bir tek köprO bap kal• 
sürmektedir. ..._ da im 

Fransa ile olan mlinasebetter4en m1'tD" l"akat bu köprO .,... & : 
baJıMden Kont Ctano, ttaı,.an • Pru. dilik Alman kuvvftlerinln ~lkl al 
ııa münasebetlerinin Alman • Praaıns \ındadır. 
mBauebetlerinda ıörilın lbansln Harkof'wl ......,._,a Ruslar ~. 
tap4ıtı ....narı ba1s baluc1uluım taarrus et._ bir bale p1mişlerdir. 
16ylemlftlr. Blrlauk l 11P' ı' • ille liddetu mu 

l hanbeler c••= .tmelctedlr. Berlln-
f'll'il/8 • """" a. selen bm Mberlere t6re. Al· 

Rarldıe NUln itaba ile Tir~ tMDJar bu bitlrll ~k m•ktUı 
.... lmcn ananu1ald 171 mim~ mahall• ıuaı ~. 
tere tearet ettfktell sonra bitin barp 

... .,.. mlhnr anı.tıertne ıw.ı Ba-••'da Mllthlı 
dalma btan• bir banket battı takip ·-
etadt olaD ı..,...,.c1ut altQlfl• bab.. y aqınlar 
•lmlttlr· ~ 

Koat Clmo elslerhal l&JI• bttll' llhc!rlt IO (AA) - u. N. B. Ra 
mittir• ...... tılldfrtldlltne ..... - silll 

-e.rp aan dnc:ek ,,. cetln ola- t_. 11anda bir eo1r bbft 7DSIDlaı 
caktır. ÇW dll'""" flmc1l mftCG. cıJam1t1r Bir içki fabrikan Ue bllyüt 
~ balül menn oldalmm bL bir lqe depoea •e aynca cf7fm e' 
}bor. Pabt bls filmanm lnackılı· ,....ı. dola bir clepo 7ADDUstn 
ima daha tfcScletU " eanılmu \lr Po1111. encelleme ~teri ,.Uzüıı 
mücadele aıml7le mukabele edecetis c1en çıktıir eanılan yanpnlarm fail 
Ba mücadele azmi baciln saferin en terhll batmak için derin 1ncelemel~ 
bil:vtlk temlnabclır.,. yapmaktac!ır., 





1 - Bu ilanın nkarılri 6end1erinde mahalleri varidat dairelerlne ve
l'ilınesi mecburi oldaiu turih edilen !beyannameleri müddeti içinde ver
meyen veya mevcutlarını beyannamelerine aolraan ceçirenlerden b...
namesini vermedikleri veya noksan bildirdikleri maddelerin verıiai beı 
kat fazluile tahsil edilecektir. ~- ... 

Alikadarlarca bilinmek Ü.Zere J1in olmmr. 
NOT: --- -
1 - İstanbulda bu ifle alllralr Varidat Dairesi Galatada Muamele ve 

fatihlik Verıileri Merkez tahakkuk Şeflifidir. Ancak bir kolayhlı: olmak üzere 
İstanbul cihetinde bulunan mükelleflerin beyannameleri Sirkecide Hocapa,a 
Tahakkuk Şenif inde, Beyof lu cihetinde bulunan mükelleflerin beyanna. 
meler! Galata Balıkpazannda Muamele ve lst!hll.k VercileTi Merkez Ta. 
hakkak Şeflifinde, Usklidar ve K.ıdıköy cihetinde bulunan mükelleflerin 
beyannameleri de Kadıköy Tahakkuk ~iiinde alınacaktır. 

Kibrit ve çakmak taılarma ait beYannameler yalnrz Galata Balıkpa· 
sarında Muamele ve lstihlik Verıileri Merkez Tahakkuk Şeflifinde alı!19" 
caktır. 

2 - Verilecek be':rannamelerin 
ft'Ja mürekkepli kalem ile nonnat 
aıaiı4aki niimUPeye ıöre taıızim 

bit ve ı!lintiden iri olarak makine ile 
c'Y:!C:,.a:.Ci kliıtlara yazılmasına ve 
edilmesıne dikkat olunmalıdır. 

Maim ba-
Jundufa 
mahal 

Muamele ve İltihlllr Vercileri 
Merkez Tahakkuk Şefliiine 

.,.,.! • -.·-. 1 il 1 il 
isim • • • • • • • 

I" • • • • . • iş . • • • • • • 
Adres 1 ~ 1 ' 1 • • • • • • ! ~ • 1 • 

Pamuk. Yün Ticari esasa 
Malın ve kıl men. söre milrtan 
nev1 aucatta me~ (metre, düzi 

re murabbaı ne, adet ve 
nrn sikleti saire) 

Beyannamenin 
-verildiil tarih 

I I 
• :7 • 
• .ı . 
• • 

Kilo 
miktarı !zahat 

Müe11eseme ait lmalltbane, depo, maiasa yazıhane ve sair yerlerde : 
/ / ıünü aabahmda mevcut bulunan, verıiye tlbi maddelerin 

I 

ne zam yapılmış olmakla hususi amiller ve bayilerin ellerinde mevcut fıçıh ve şişeli 
bilumum şarapların beher litresinden 10 kuruş munzam Müdafaa vergisi tahsil 
edilecektir. 

Bu itibarla 1 haziran 1942 sabahınd:ln itibaren nihayet 48 saat zarfında amil 
ve bayiler mevcut her nev'i şaraplarının miktarlarını tam ve sıhhatli olarak birer 
beyanname ile en yakın inhisarlar ldare~ine tevdi etmek ve tahakkuk edecek 
mwızam vergi tutarlarını ödemekle mükelleftirler. 

Bu müddet zarfında beyannamelerini vermeyen VPva vel"dikleri hevanname
lerde hilafı hakikat miktarlar gösterenler hakkında mezkur kanunun cezai hüküm
leri tatbik edilecektir. 

Patib 8ubesinden: 1 - htihlılm Tim. 
Eıref Cafer ol Ali Cnıt 10909 2 - Demir 
yol Tim. Abdi of. Vefi Beyaın S2HO ll -
Demlt70J Tim Nuri of. Nlyad Daruaoy 
50119, 4 - Muhabere Uıttafm. Tank of. 
Tabur Dıra,. 44102 lubeye mQracaatlın 

J.rmlr Llmaıı Anbar ınemurlarrndan olup 
•ulfeaiailea ayrılan Yd. lubıy P. Ttm. Ttl 
ııeytn HOsnl of. Bahattin leaeıı Edae ın 
ve alcil No. ıs l st 

Kartuhıt cacl. No. 171 G«lnıeayın Apart. 
la ot1mlufıınu bildiren henil• bulunıma1ın 
Olçme Telm. Hamit of. Rua 46Jll in he· 
meıı ıubeye mllracaatluı. 

* BeJ"Ollu Tırll Aı. labnfftdnı Td. Tbb. 
im Sıllhıttln oflu Jbrahlm Bedrettlıı 

ı:ı 7) ııin ecele ıuı.e,.. müracaatı 
T 
(49 

* Beyoflu Yeril Aa. Subeılnden: Apfıdı ya 
nb Yd. Sb. lann acele ıubeye müracaatları. 

r, Albay Ah. ŞOlcril ol Mehmet Sıllhattın 
14·7), Tbb. Yzb. Cndat of. Jbrahim L4tlf 
6007), Tbb. Ysb. Mustafa ol. Ali Sami 
6174), Tbb. Yzb Ahmet of. Ali (H2t.ı6ı, 
b. Tfm. Oa. Nuri of. Jbnhim Sahabettin 
6137), Tbb. Yıb. Sami of. Sami Porte~ 
6395 Tbb. Tfm. )(. Pe,..ı ol. Emin Fcyıı 
6010°>, Tbb. Tfm. Yorıl of. Nlk1>lllıi 
260.3194),Tbb. Atim. Kııırdıç of. Bofo• 
711),Tbb Atim. Bedroı of. Hırant Arım 
269), Tbb. SiYil Bohor of. Yıaef Siyon 

Ku 
o 
(3 
(3 
Tb 
(:1 
(3 
(3 

(4 
(2 
(2 
CY 
Hı 

ok) Tbb. Uıtlm. Hamparaum ~I· \Cısan 
ıat US4U), S. 2. Aa. Ad. Hlkun Hu\6al 

HOaamettln (3ZS·3), 8. ll. Aı. Ad. hl· .ot. 
ki m lhlımat of. lluıtdı HulGel (114·q 
s. 
u 

s. Heaap ile. lbrıhlm ol Mehmet llııı 
21·27), S. ı. Hesap ile. Serlılı of. Yadı 

llı:I • (120·129), S. 1. Muamele Jıle. Ahmet oı. 
bmet Emin Topçubaıı (141/516), 8. S. 

uamele Me. A. Rııa of. HUaeyln HQın.0 
Me 
M 
Ur as (IU·UO Dı.), S. 7 Muamele llıle. Sı 

n of. Şabuh Hançer (321·7), S. 5. Jlıııka mo 
of. Fuat Ozçınar (319-6), S. 7. Jılaklnlsı 

rr of. lamall Hakkı (340·2), S. ı. tflfelccl 
kkı ol. Jbrablm (321·71), S. 1. Tllfellçl 
trak of. A.rtin K11ka1111n (US-74). 
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,- Yazlığa Gidenlere lllİİI\ 
HASiB KOLTUK VE 

• MOBİLYALARINIZI 
Der yerden ucuz 

lstanbulda Rızapap yoku.. 
şunda 66 No. 

A B M E T F E V Z rnin 

ASRI MOBiL YA 

inhisarlar 

Türk Anonim Sirk etinden 
Fe,·kalide içtima 

İttihat Değirmencilik Türk' Anontm Şirketi hlssedarl:ın Ticaret ka
nununun 368 ve 369 uncu mnddelerlvle esas mukavelPnamemizin 38 inci 
mııddeııi hükmüne te\•fikan sermaye! Sirketin onda bir hissesine sahip 
hissedarların, İdare Meclisimizin 25/!V942 tarihli karariyle kabul f'dilen 
teklifleri mucibince esas mukııvelenamenin 4 üncü mrıddesıne aşağfda ay
nen yazılı fıkrayı mfl711kere etmek üzere 30 Haziran 942 Salı ~na saat 
on birde Galatada Ömer Abit hanında 1 incl kat 12 - 15 numaralı ya
zıhanelerde fevkalAde olarak toplanacak Hey'eti Umumiyeye davet olu
nurlar. 

Müzakere edilecek madde: 

1 - "Şirket yukanda yazıl! muamelelerden başka lthn1At ve ihracat 
ve bllcQmle ticart işlerle de iştigal ve smal fabrikalu tesis ve bu aibl 
mOessesata iştirak edt.'bllir,,, 

MUHTIRA: Hey'etl Umumlyeye dahil olmak için hlssedarlann içti
ma gününden bir hafta evveline kadar hisselerini Şirket veznesine tes
lim etmeleri ve mukabllinrte dühullye varakahrı almaları lAzlmdır. Ban
kalara tevdi edilen hisseler için almncak makbuzlar dühuliye varakasly
le değlıtirllir. Bir hissesi olan işbu içtimaa iştirak edebilir 

MECLiSi iDARE 

6m----------------------~, HARBiYE BELVO BAHÇESi 

Alafranga Kısmı Açılınışur • 

Her siin mükemmel orkestra ve c:u 

Meşhur GREGOR Tarafından Atraksyon Numaralar 

Bayan S U N A tanfınan alafranga ve Alatarfr.- şarkılar, Beatekir 
KEMANİ NACI ile HALK ŞARKILARI okuyucusu ADANALI ŞADAN 

KARA OGLAN tarafından alaturka parcalar ve şarkılar . ____ t _________________ ........ 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
ı - Seker ve glikozdan alman lstihllk vergisinin arttırılmanna dair 

olan 4Ml sayılı kanuna ek kanun 30/5/942 tarihinde neşredilmi§tir. 
2 - Bu kanunla; 
A) Glikozun allm ve Atımı ile iftipl edenler; 

JUkar~ müfrcdatile ıöıtcrilmiı oldutwıu bildiririm. (6033) '-• Mağazasından alınız. ..11 

B) Glikozu imalAtmda iptida! veya tall madde olarak kullanan sı
nat milesseseler kanunun neşredUdili ıünün yani 30/5/1942 günilnün sa
bahında ticarethane, mağaza, depo, anbar, fabrika ve imalathanelerinde, 
şube acenta ve komisyoncuları nezdinde vesalr yerlerde bulunan stokla
rın clnı, miktar ve sıkletini ve bulunduklan yerleri ııtöstcrir bir beyanna· 
meyi kanunun neşredildiği günü takip eden günün :yani (Bugün Pazar 
olduğundan) 1/6/1942 gününün akşamına kadar bailJ oldukları varidat 
dairesine vennlye me<"burdurlar, 

y:- -

(Pul) 
'lrtUessese sahibinin açık 

hüviyeti ve imzası 

Yazı işleri 
Memuru 

istatistik ve 
~ranıyor 

Zonguldak Amele Birliğinden 
Amele birliğıne 3659 aayıb kanunun birinci maddes. mucibince haiz 

bulundugu dcrecey • ııtöre 140 liraya kadar ücret verilmek üzere bir ya
n isleri ve istatistik memuru alınacaktır. 

Bu evsafı hniz ve yazı işlerini müstakilen tedvir ve idareye kabill
yeUi bulunan taliplerin tahsil ve ı!mdiye kadar ıördOklerl vazifeye d:ı
tr eyrakı müsbltelerlylt: 15.6.942 tarihine kadar Amele birliği başkanlt
iına müracaatlar!. / (5840) 

JCAYI ~- 'Sahibi bulunduium UH plaka KAYIP - Aaybtırt Hhrlllr tubeıhule ka· 
numaralı kamyonetime ait 79 numaralı beıı· ,itli aakerlik urhlı tezkeremi kaybettim. Ye 

Dilini alacaftmda 1 aaklıiıılıı hllkmll ;ole tur. 
sin karnesini ay! ettim. Yenlıiııl çılcaracaıfnn 

dan ırayl olın karnenin hlilcmO ohnııdıft llln 
olunıır. Pındılıb Mehutan cad. Can Peclı 
aokak ( çıkmaaı) No. 1 Halit Tllrkcaıılı 

ZAYi - Eyilp !ate bOroıundan aldflll" 
ı t411 numaralı A •• mOtukip numaralı Oc 
B ekmek lı;ıırnulnl Zilli eıııın, llQlıl!mleri 
~nuaıır. lf. Tua~ 

Bapburt Hani ıııhl,.eal Hnnuı k6-
yQnden Ahmet ollu Muetıfı Tur1n 

1 uı dofumla 

XA YI P- Istanbul Myrtl sefer ldaruinılen 
ıldıfım 224 numanlı bieiklet pllkuını k;ıy• 
benim. Bu tarihten itibaren hOkmQ olmadıtını 
illn ederim. Ornköy G<\7 ljlkdl IOkquıda U 
nıımarıda Arscn l'ıpu1aa 

#-•KiMYAGER -~ 
HÜSAMEDDiN 

1 lctrar. kal\ vesair tahliller. Emi
nönü, Eır.!Ak ve Eytam Bankası 
karşııııındıı :fzzet Bey Hanı 2 rl 

' kat No 8 ' 

- Cenup VilAyeUerinde -

1 
IsUhdam edilmek il7.ere btr 1 

GCMRVKÇOYE 
htiyaç vardlr. T:ıliplerin Gala· 

.,, ~ 1tıncı Vaklt Handıı 4 ncü 
iııı••• ·ata mürr.caotları. 

- Cenup VllAyetıerinde -

1 
İstihdam ed;lmek üzere bır 1 

MUHASEBECiYE 
ihtiyaç vardn-. Taliplerin Gala· 
'" ... " ~ltıncı Vaktf Han .t " " 

••• .at:ı milracaatlar1 

Sahlp ve Nepiyat MQdQrQ: HalD 
uıtt1 MrdOncQ Olızetectlllr ve 
NepVU T." Ş. TA!i matbuu 

3 _ Glikozu ımalAtında iptidai veya tall madde olarak kullanan sı
nai müesseselerden maksat bu maddelerden çikolata, tahin helvası, lo
kum fondan, ııekerleme, karamelA, likide şekeri, bonbon, marmelAt, reçel 
ve ~U maddeleri imal edenlerdir. Smal müessese tAbirl de 3843 nu
maralı muamele vergisi kanununun beşinci maddesinde tarif edilen mil
esseselerl ifade eder. 

4 - 30/5/1942 gününün sabahında ellerinde :y(lz kilodan u alikoz 
buluna.nlai" beyanname venniye mecbur değildirlH. 

5 _ Milddetl içinde beyanname vermiyeıı veya mevcutlarını beyan
namelerinde noksan gösterenlere beYnnnamesl verilmfyen ve:ya nokı;an 
gösterilen mevad için tarholunacak verıi beş kat fazlasiyle tahsil edile
cektir. 

AlAkadarlarca bilinmek Ozere llAn olunur. 
NOT: fstanbulda bu işle alAkalı Vıırtdat dairesi Galat& ~alıkl>azann· 

da Muamele ve lstihlAk vergileri Merkez tahakkuk şubesidir. Beyanna· 
meler l>u şubeye verilecektir. • (8034) • 

' . 

' 

S U A D 1 Y E P. t A ~J I ' 
O T E Lio,... :, .. ~i!:! ~~ 0. ~ U J 

31 - 5. 942 

Gediz icra Memurluğundan : 942/397 
Gedizin Ömerbey mahallealıtden Tulü flu Ahmet vekili dava vekille. 

rinden Ratlt Unat ve Gümüılü köyünden Karakiraz oflu Halil torunları 
ve Osman kızlıı" Ane veresesinden evlitlan Osman ve Ali Rua ve E
mine ve Habibe ve Fadime ve Zehra ve Osman kızı Pakize, Haabdm, ve 
Dömbez oilıı Mustafa karısı ve K:ıralı:ikarz oflu Halil varislerinden tb.. 
rahim kızı Saide veresesinden oilu Halil İbrahım ve kızı Zehra, Hamide 
ve toruna Cevriye ve Halil varislerinden Haticenin oflu Abdullah evlat. 
lan Düzcu oflu Yusuf ve hemııiresl Ay~e ve ölü Halil lranst Zeliha ve 
ölü :Murat kızı ve ölü Saldenin kardefi Arpacı oilu Ahmet kızı Haskadın 
ve Ahmet torunu Arpacı oilu Ali lrarıaı Havva ve Saim ofla Ahmet kansı 
lmiı ve Saidenin Jı.ocaıı muhacir oflu lsmail ve Halil kızı Hatice VL 

rislerinden kızı Zelihanın oila ölmuı Ahmet kansı ve hilen Camilreblr 
mahallesinde Teke oilu Ali Osman karısı Ayşe, Dııdıı ve evlltlan Mus· 
tafa ve Klmil ve Upkın Karaaia; mahallesinde mukim Fırdaalı oila 
Mehmet kansı Atiye ve hemtiresi Esma ve Halil varislerinden öhnn, 
Hildme kızı Fadik evlltları Azmi oflu Mehmet ve hemıiresi Zehra ve 
Hatice ve Osmanın ölmü1 brdeıl Mehmet karısı Kiitahyada yajcı Kr 
:ırklı oflu · Hasan nezdinde Halime ve oflu Ali br111 LQtfiye ve lmlt kızı 
Adam Hasan oflu Mustafa tansı Esma ve İmiı kocası Sulu Şerif Ahmet 
anası Hamide veresesinden kızı Hıblbe ve oflu lsmail ve Ane ve Buı.. 
dan kazasının aptı Bucak mahalleıdnden Hüıeyin oila Süleyman evlat
ları Turan, Hasan, Hilmi, Habibe ve tzmirde Halim Alanyalı ve Kantft' 
oflu Ahmet kızı Azime ve Kadir Alanyalı ve Ocak oflu Sabri namına 
velisi babası Nuri ve Gümüşlü köyden Türkmen oilu Hüseylnin Murat 
ve Saniye Alanyalı ve Zeki oilıı Abdullah ve Karakiraz oflu Nuri evllt.. 
tarı Süleyman ve Havva ve Dömbez otlu Ahmet veresesinden kansı Fatma ve 
evlltlan Süleyman ve Rıza ve Hüseyin ve Elmaz ve Dömbez oiltt Küçük Hacı 
Muıtafa ve Ocak oilıı Nuri ve Ocak otlu İhsan ve Gümele köyün4eıı Ök. 
süz ofla lsmall karısı kendi nimına asaleten ve kiiçük çocuklanm Yeli· 
yeten Sultanın cümüşlü köyde muh:etif mevkilerde ıayian matasamf oJ. 
duklan (38) parça tarlanın talrsıml bbil o1madıi•ndan tayuan tnıesi 
için satılarak bedelinin h'11edarlau hisııelerl nispetinde tevzii ınaretıle 
Gedia aaa1h bukuk hitimliiinin kesbi katiyet eyleyen 3 Teşrini evvel 931 
tarih ve 3/112 no. ilimile mez1d1r tarlalann satılmasına ve birinci art. 
tırması 26/6/ 942 cuma ıüniı saat 10 11a 17 de icra krlmacağından arttır
maya fıtirak Jçln 1.araf12r-n veya aherden zuhur edecek müıwrilerin ntıı 
cünli memurlyetimize müracat etmela-i ve daha fazla malttmat almak 
isteyenlerin 942/397 no 1osyamıza müracat etmeleri ve ipotek sahibi 
alacaklılarla difer ali> ... rıann ve ırtifalt hakkı sahiplerinin gayri m:n.. 
kuller üzerindeki baf{.•rım hususile faiz ve matrıKa dair olan iddiılanm 
itba illn tarihinden itibaren 20 cün içinde evrakı .müıbitelerUe birlikte 
memurJyetimize bildirilmesi icap eder. Aksi halde haklan tapu aic!lile sabit 
olmadıkça sat'J bedelinin paylaıtırılmasmdan hariç kalırlar. Gösterilen 
elinde arttırmaya iştirak edenler arttırma sartnamelerinl okum:ıı ve lü
zumlu mal6matı almıı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar, tayin edilen zamanda ıayri menkuller üçer defa bafırıldılrtan 
sonra en çok arttırana ihale edilir, ancak talip zuhur etmezse veya teklif 
olunan bedel o, sayrj menkulün yüı:de yetmiı beşini bulmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak uzere arttırma 10 cün daha temdit ri:ıl! 
6/7/942 pazartesi cünü saat 10 dan '17 ye talik ve ayni saatte yapılacak antrr
mada en çok arttırana ihale edilir, böyle bir bedel elde ed~lmez ise l'e 
hiç talip çıkmazsa ihale yapdamu "e ıatıt talebi dii3er. (hy;i me:tkul 
lıcendiıine ihale olunan kimse derhal •eya verilen mühlet içinde parayı vel 
mezse ihale kararı fesih olunarak kendisinden evvel en yüksek telrlifde hu
lanan kimse arzetmit olduiu bedelle almafa razı olursa ona ve razi 1. 
mazsa veya bulunmazsa h~en yedi sün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir iki ihale arasındaki fark n ıeçen günler ıçin 
yüzde bqten hesap olunacak faiz ve diler zaraı tar aynca hukmc hacet 
kalmaksızın memur!yetinuzce ahcıdan tahsil olunııcııiı ;ı~., olunur. (2910) .,, -
Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 

Dağıtma Ofis! merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli memu
ıi:yetlere mUsabaka ile memur alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin memurin kanununun t üncü maddesiyle ta
yin olunan vasıfları haiz olmalan şarttır. 

Yüksek İktisat ''e Ticaret tahsilini bitirmls olanlarla Tfcaret IJ.e
lerl mezunlart, resmi ve husus! lktısat, Ticaret, Maliye ve Sanayi 
müe,,seselerinde vazife ıörmüs olanlar ehliyetlerine göre tercihan alı
nırlar. Bu gib!lert' 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine ıöre ve 
Milli Korunma Kanununun 8 ıncı maddesiyle tasrih olunan müktesep 
haklar! mahfuz olarak tayin olunurlar Milracaatlar Ankarada Daltt
ma Ofisi Umum Müdurlüğüne ve tap-ada VilAyet İaş.. Müdürlüklerine 
yapılmaktadır, 

1 
Milsabak:ı ve imtihan ıünlerl ve şartlan aynca flAn edilecektir. 

1 

(3773 - 5800) ,_ ~ 

.Beyoğl~ Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Lira Kr 

Kasımpaşada Bedrettln Canı11 milezsln ve kayyumluğu 2 
Tarabyada Osman Reis " " "' 3 !.-
Sanyerde Mehmet KethQda camii • ,. ı 50 
Em!rglnda Reıitpqa " • " 1 50 
Tophanede Karabaş ~ ,. imam ve hatlpllll 4 50 
Ayazağa köy - " müezzin ve kQ7wnlutu_ . 2 00 

Yukarıda mevki isimleriyle vazife miktarlan 7Udı camilerın mün
hal müezzin ve ka;yyumluklariyle imamllk 'ft baUpllkleriııe milsabaka ile 
hademe alınacağından isteklilerin imtihan tarihi olan 15/61942 Pazartesi 
gtinQ saat 13,5 da Beyoğlu Vakıflar MQOOdOll mebaıll idaresine müra .. 
caaUarı. (5971) 

Satlhk Traktör ve Harman 
30 be;yef r kuvvetinde Dlrlnı ve 20 beylir kuvvetinde 'Fortaon mo

törler!yle 1000 lik ve 900 lük fiki ha,-man makJnaaı satılıktır. 

MURACAAT: Çakmakçılar Sabri Safa han No. f latanbul 

İstanbul Levazım Amirliğinden 
Ordu fçln seyyar mutbah ve flrm yaptmlacaktD' Sanat mOe11te!lele

rlmlzin teklif, katalok. plln ve faturalarım o.n beı IÜll içinde Tophane• 
de lltanbul ~ AııWllllne Y..GlDClllL (3401) (1118), 


