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ARMET HALiT KIT ABEVI 

Cephelerden 
Gerisinden 

ve Cephe 
Resimler Odun işi için 

r·····Son Karar··· .. ·~ 
ı ı 

·f Belediye, Şimdiden 200.oool 
Çeki Odun ve 25.000 Ton j 
ManCJar Kömürü Stok Edecek! 

Bu Maksatla 1 Milyon Lira Ayrıt.yor ı 
Şehrin odun ve kömür ihtiya· 

cını karşılamak ve gelecek mev
sim için vaktinde tedbir aimak 
maksadile dün vilayette bLr top 
lantı yapılmış ve şu karar veril
miştir. 

Son zamanlarda Amerika deniz tezgahlarında inşa 
edilen 35,000 tonluk bir zırhlı denize indirili~·or 

Batı Pasüik cephesinde geniş ölçüde faaliyete geçen 
Amerikan bomba uçaklanndan biri piloti ile beraber 

Pasifikteki Japon adalanna yapılan baskınlara iş. 
tirak eden bir tayyare gemisinde taarru7.a hazırlık 

Belediye, şehrin odun ve kö -
mür işinde nazım bir rol \lyni.ya
cak ve istihlak. edilen miktarın 
en az yarısı kadar odun ve kö -
mür temin ederek bunlan stok İNGİLTE~E 

KRALI 

/" ........................................................... . 

C. Halk Partisinin 'I AMERİKA edecektir . 
Şimdiye kadar yapılan tedkik 

lerden anlaşıldığına göre, şehrin 
bir senelik odun sarfiyatı 400 bin 
çeki, mangal kömürü ihtiyacı da 
50 bin tondur. Bulgaristandnn bır 
sened< ithal edilen kömür 25 bin 
tonu tulmakta, fakat bu miktar 
ihtiyacın ancak nısfını karşıla -
maktaadır. 

Malta Adasına 
Kahramanhk 
Nişanı Verdi 

i 
i . . . . . 
i 
i 

Bir lngi,iz D eniza,tısı : 
Yüklü Bir ile Asker 

ltalyan Gemisi Bath 

Sanat MükQ/ atı 
Bu Yd Bir Türk Kompozitörüne Verilecek 

: 

1 
~ 

Ankara, 1 7(TAN) - Cüm- lunmak şarttır. Bundan baş- vereceklerdir. Gönderilecek 
huriyet Halk Pa1·tisinin her şa kompozisyonların 1941 yı- eserler her türlü sonatlar ve-
sene vermekte olduğu 2500 Iı- lından önce Ankara ve İs. ya üç dört hareketli oda mu-
ralık sanat mükafatı bu sene tanbulda konserlerde çalınma sikisi eserleri, orkestra kom-
bir Türk kompozitörüne tcv. mış olması lazımdır. pozisyonla.n, senfoniler, kon- S 
cih olunacakt.ır. Partinın Müsabakaya girecek kom- serto, bale, solo, koro, orkes- ! 
kompoziyson müsabakasına pozitörler eserlerini 15 İlk tra kompozisyonları, OpHra- a 
girebilmek için Türk olmak, kanun 1943 tarihine kadar lar, oratoryolar, sahne eserle- i 
gönderilecek eseri garp tek- Ankarada Cümhuriyet Halk ri ve bu tarzda hazırlamnış ~ 

Malta, 17 (A. A.) - Perşembe 
9.kşamı neşredilen bir tebliğ şöy
le demektedir: Havanın fenalığı 
yüzünden Maltaa bugün rahat 
bir g\iı:l. geçirmiştir. Kıyıyı geçen 
fakat ateş menzili 'içine giremi
yen bir kaç keşif uçağı müstes
na olmak üzere, bugün hiç bir 
Alman hava faaliyeti olmamıştır. 
Dün gece de hiç bir hava tehlike 
işareti verilmemiştir. 

niğine göı:e hazırlamış bu- Partisi Genel Sekreterliğine diğer eserlerdir. : 

\i., ______ .. ···--··············--------------·········---·---................ -................... J 

.. İngiltere kralı.nMı mesajı 
Londra, 17 (A. A.) - Kral Jorj 

Malta adasma Jorj nişanının haç 1 
rütbesini tevcih etmiştir. Kral, 
Malta valisine telle gönderdiği 
rnesajda şöyle demektedir: 

"Bu haç Ada-kaleye uzun za
manlar unutulmayacak olan kah
ramanlık ve sadakatinin hır ni
§anesi olarak verilmiştir.,, 

Büyük Britanya yurdunun bir 
kısmına bu nişanın verilmesi ilk 
defa olarak vukubulmaktadır. 
· l:lfj" Devamı Sa. 2 Sü. 5 

'Sırbistanda 
Kaynaşma 

:Siddetlendi 
• 'O 

rsırp Kuvvetleri, Tank 
· (~e Motörlü Harp 
Vasıtaları Kullanıyor 

_lirçol< Bölgelerde Yeni 
, ,ÇarpEşmalar. Oldu 
'.Ankara, 177 (Radyo gazetesi)~ 

Bırbistandan gelen haberler, bu 
memlekette geniş dahili karışık
lıklar olduğunu göstermektedir. 
Bir çok bölgelerde Hırvatların 
komünist çetesi adını verdikleri 
Sırp kuvvetlerile Hırvatlar ara -
sında kanlı çarpışmalar olmakta 
Sırplar tank ve motörlü harp va 
.-ıtalan kullanmaktadırlar 

'/!_eşteden verileıı taf siliit 
· Budapeşte, 17 (A. A.) - Sırbis 

tanda general Nediçin kumanda
sında yapılan son temizleme ha
reketleri neticesinde 76 komünist 
~apılan çarpışmalarda öldürül -
ımüş ve 22 komünist te kurşuna 
Pizilmiştir. 

Diğer ·cihetten BoSilRda ve Slo 
~enyada kömünist çetelerinin tas 
fiyesine devam edilmektedir. Pat 
ras civarında yaplıan şiddetli bir 
çarpışma esnasında 108 asi öldü
l'Ülmüştür. Ba çeteler munta am 
laşe edilmekte idi. 15 vagon 
fazla mısır ve buğday bulunm 
tu~. Bir miktar da öküz, koy 
~saire ele gcçirilmiştiT. 

Jlafta1ardan beri geceli gi.indiizlü hava bombardımanlarına marnz 
kalan Malta adasından bir görünUş 

( AS~Rl VAZIYET) 

Maltava ihrac 
Yapılabjlir mi? 

Havadan Kuvvet indirip Köprübaşı Tutmak, 
Sonra Deniz Nakliyatı ile Bu Köprübaşını 
Genişletmek Taarruza Yüksek Şans Vadeder 

r· .. ·-y azan: Emekli Deniz Subayı --·"\ 

İ NECATI YASMUT f .... ............. . .......... . 
Malta, tarih!n bütün sevri esnasm- j mi, Rodo~u zapteden Os1!1antı padlşa

da, muhtelif milletlerin Akdenizde in- hının .~utfıyte ~anları b.agışlan~~ kor
kişaf etmiş harekatında daima str:ı- san şovalyel~~ı ycrleştırmek. ıc;.ın, .. bu 
tejik bir rol oynamıştır. Milletlerin 1dayı pek munaslp ve elverışlı gor-

kd·- · 1 deniz ticaretine giric:.tlk- dü. Bu yolların bu suretle bozulan ye ıgerıy e " . . . . · · T '' k ı tl 
1 • t d it'b Avrupa or emnıyetını temm ıc;ın ur even e-
erı zaman ar an ı aren, , -

ta şark ve Afrikayı birbirine b:ı.ifövan rlnin yalın kıhçl~ Malta .kay~hklar~a 
d · ıt r ort~~,,,ıl~ki bu küc;Uk a- da saldırmaları ıcap cttı. Turk mıl-
enız yo a r ~ ~ . t ·ı· 1 ·bı kt bliyük 

da h · ti. .. d ·· art letı, ngı ız er gı gerc;e en run e emmıye gun en gune · . · b. ·ıı t' d 
.. i ı Amiraller yetışt!rmış ır mı e ın e-

mış, hele Suveyş kanalmm ac;dmas Y ~ • h .hind 1 b" "k A-
k · ,,, _. · ül nız arp tara e eşs z ve uyu Hint o yanusunun c;evıru.ogı zengın • . , . . .• 

keler üstünde rekabetler daha şiddet· ınıral dıyc kaydettıklerı Yuce Tur~-
( b 1 H . t 1 dunu bu adanın sert kayalıkları lis-e çarpışmtya aş ayınca, ın yo u- . 
na açrlmış bir geçitle nihayetlenen bir tünde kurban verdı. . .• . 
denizin ortasında hC'!Tl de bu denizin İnglttereye karşı , , Avrupa bırlıgı 
ortadan bir boğumla stkısarak daral. mücadelesi açan şefler, İngiltereyi hen 
drğı kısmma yakm bir yerde bulun- orta şarkta ve M:sırd3 ~utmak istı:r
ması dolayısiyle bu ehemmiyeti daha ler. Malta, bu planlarda hep ya.rdı:n
büyiı1c bir kıymet kn7.anmrştır. cı bir rol oynamak üzere nazarı ılik

.Bir çok milletler, başka başka za- kate a~mır. Napoleon Mıstrr z~pteder
anlarda adaya hakim olmak için bir- ken rıcat hattını ve Fransa ıle mu-

tl !eriyle dövüşliiler. Hırfstiyan. file- k::fir Devamı Sa. 2 Sü 3 

PASifiK HARBi 

Core9idora 
Yapılan 

Bir Akında 
Tokyo, Bir Amerikan 
T ayYare Gemisinin 
Battığını Bildiriyor 

Birmanyada Mandalay 
Tehdit Alhna Düıtü 

Ankara, 17 (Radyo gazetesi)
J aponlar, Corregidorda bulunan 
bir Amerikan uçak gemisinin ha 
vadan yapılan taarruzlarla batı
rıldığını haber vermektedirler. 

Diğer taraftan 40 kadar Japon 
nakliye gemisinin Rangon cıva -
rmda toplandığı bildirilmektedir, 

Bataan,da alınan ·esirler 
Tokyo, 17 (A. A.) - Eataan 

yanın adasında cereyan eden mu 
harebelerde 16 nisana kadar esir 
edilen Amerikan kıtalarımn mev 
cudu 50 bin kişiyi bulmaktadır. 
Bunlardan 9 bini Amerikalıdır. 

Harbiye nezareti tebliği 
Vaşington, 17 (A. A.) - Harbi 

ye nazırltğı tebliği: Filipinler bir 
haftayı mütecaviz bir zamandan 
beri Corregidor'la Bataan arasın 
da hiç bir muvasala bulunmama
sına rağmen takriben 35,000 Ame 

Jt1ir Devamı Sa. 2 Sü. 6 

• • 
Mayıs lçınde 

Rumen Futbol Bir 
Tak11111 Geliyor 

Bu sene de şampiyonluğLJ. ga. 
ranti eden Beşikta~ takımı, yapa 
cağı Balkan turnesine hazırlık ol 
mak üzere, Romanyanın en kuv
vetli takımlarından olan Rapit'i 
İstanbula davet etmiştir. Bu hu
susta bir cınlaşmaya varıldıgı gi.. 
bi takımın gelmesi için lüzumlu 
müsa:ıde' de alınmıştır. R3pit ta
kımı mayısta .şehrimize gelecek
tir. 

o 

Vichy İle 
Olan Bağı 

Kesiyor 
-o---

laval'in Hür Fransız 
Arazisine Taarruz 
Edeceği Samlıyor 

Askeri kuvvetlerin bas'komutan
lığını deruhte eden A. Darlan 

Vichy, 17 (A. A.) - Bugün ak
tedilen Nazırlar .Meclisi topl:ıntı
sınrlan sonra bütün na::ırıar ma
reşal Petain'e istifalaruu vermiş 
l~rdir. Devlet şefinin halefi olan 
amıral Darlan kara, denız ve ha
va kuvvetıerinin başkumrmdnı1lı
ğını üstüne almağa hazır bulun -
:iuj{urıu bildirmiştir. 

Beleciiye şimdiden hazırlıkları 
nı tsınam!ayıp faaliyete geçerek 
200 bin çeki odun ve 25 bin ton 
~ Devamı Sa. 2 Sü. 2 

a 
Vali ve Belediye Beisi Dr • 

Liitfi Kırdar 

BiR KANUN TEKLiF 1 
Nüfusu 5 Binden Aşağı Olan Yerlerde 
Seyyar Satıcllar ve Ücretle Eşya Nakleder' 

l:ı 

Köylüler Kazanç Vergisi Ödemiyecek · 
Ankara, 17 (TAN) - Seyhan J vanı ile nakliyeciliği itiyat etm k 

mebusu Sinan Tekelioğlu, kazanç sizin arasıra ücretle e~ya n:ıkl 
vergisi hakkındaki kanunun a den köylüler kazanç ve~·gısind 
üncü maddesinin tadil edilmesi- muaf tutulacaklardır . 
~e dair MecHse bir kanun tekli- Dünkü meclis toplantısındc 
fınde bulunmuştur. 

İktisat, bütçe ve maliye encü
menlerinden geçen !Ju !ayihaya 
göre, niıfusu 5 binden aşağı olan 
yerlerde yenilecek, ıçilecek veya 
yakılacak maddeleri elde, sırtta 
veya başta satan seyyar satıcılar 
la bu gibi maddeleri ve orman ka 
nunu nıucibınce geçımleri için 
verilen ağaçlardan yaptıkları ke
resteleri elde, sırtta veya başta 
veya hayvanla veya hayvan ar:ı
balarile taşıyarak bunları dükan 
açmaksızın sa~anlarla zira'.lt işle 
rL'lde kullandtğı araba veya hay 

Ankara, 17 (A.A.) - Büyük Mıll 
Meclisi bugün Şemsettin GUnaltav ı 
reisliğinde toplanmıştır. 
Ereğli kömür havzasındaki ~ 

hukukuna taallük eden 151 numarıl\ 
kanunun 12 incı maddesi hUküml 
rinin· münhasıran esk! bir kömür h 
zasmdalci amele lcltlne olarak nnıa 
del nizamnamesinin 77. ve 78 lr 
madde bilkümlerinin Ereğli havz 
haricinde tamamiyle merJ ve mut,. 
ber olduğuna dair te!sir !Ikrasl 
bul olunmu:ıtur. 

Türkiye ile Romanya arasında 
ve imza edilen ticaret ve tediye 

l:ifj'" Devamı Sa. 2 Si 

Nazırlar meclisi işlerini bitir- 1 
dikten sonra mareşal Petain, La
val ile gc·rlışmüştür. Lav'.ll rnı:ırt·
şale yeni hükumette k~nclisiyle l.•llllİİİİİİ••••••••••••ııiil••••••ma 
ışlıirliği yapmalarını ~stediğı zat 
ların listesıni takdim etmiştir. 

12fr Devamı Sa. 2 Sü. 7 

SA·RK CEPHESi 
Ruslar. Harpten 

Beri 2047 
Uçak Kaybetti 

MP-rkezde Sovyetler 
Mühim Kuvvetlerle 
Taarruza Gecstiler --
Hücum Püskürtüldü 

Kanun 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

ve Haysiyet 
A nkara Belediyesi yeni bir karar alınış: ''ihti.. 

yaç maddelerinin dağıtımında, bunlar içill 
kart verilişinde, umumi yerlere giriş ve çıkışt 
nakil vasıtalarına binişte hal.kın birbiri ardısır. 
dizilmesi mecburidir. Bunlara aykın hareJtet e 
denler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara görı 
cezalandırılacaklardır.,, Demek ki Türkiye ka 
nunlarında o gibi suç işliyenleri yola getirece 

maddeler var; demek ki sıra beklememek, birbiri ardısıra dızil 
memek oir suçtur !Ala! Ankarada suç sayılan ve cezası verileı 
bir hareketin Istanbulda mubah görülmesi bir müsavatsızlılt, kı' 
nuna uymamak, bir başı bozukluk değil midir? Neden or~ · 
yürüyen kanun burada sökmez oluyor? Bir zamanlar "Jstr 
lun Çemişgezekten farkı yoktur., denilmişti; bu söz hala ·~,_ 
ğımdadır. Evet, şüphesiz ki o küçük kasabada sıra bekleiun 
lüzum yoktur; fakat lüzum olsaydı Belediyesi Ankaranın ;-.run 
ğı gibi bütün yurt için geçer olan eşit kanunlardan elbettc..\ıek 
dalanırdı. ô~ıı 

Berlin, 17 (A. A.) - Alman teb 
liği: Şark cephesinin merkez ke 
siminin bir noktasında düşman 
oldukça mühim kuvvetlerlf: taar. 
ruza geçmiştir. Bu taarruz geri 
püskürtülmüştür. Cephenin mer 
kez ve şimal kesimlerinde düş • 
man tarafından yapılan dığer 
mevzii mühim taarruzlarda n1u
va.ffak olamamıştır. Geri ile ırti
batına ve hava meydanlarına kar 
şı yapılan hava taarruzları esna 
sında düşman tayyare ve müte-

Diyebilirler ki: "İstanbul çok geniştir, zabıta memur~~~ 
dır, öyle bir karar verilse de yürütülmesi imkansızdır., pekı,h 
mur az, şehir geniştir diye burada hırsız yakalarunıyor, katı 
tutulmuyor, suçlar cezasıs mı kalıyor? Anarşi içindemiyız 'Za 
ten An.karanın yürürlüğe soktuğu o kanuna uygun karar her ye 
den önce bizim dağınık, kalabalık, nakil vasıtaıan çeşitli şehn 
miz için luzumludur. "Sıraya girmek,, , deveye hendek atlo 
mak, aslanı çemberden geçirmek, kanaryaya "aman, aman Ba8 
datlı!,, tiırküsünü öğretmek gibi usta "mürebbi,, !ere ve ku~baı 
lara da ibtıya.ç göstermez. Medeni adam için sıraya dizılıne! 
sırasını beklemek tabii bir iştir, cemiyet ve terb1ye kaidesıdU'. 

Mademki ortada bunu bize yükliyen ve başka bir şehirci 
yürütülen kanunlar da vardır; madem.ki ~stanb~ d~ Türkiyenın 
bir şehridir; ne Afrika ortasında balta gırmemış bır orman, n 
de her birı bir dala sıçrayıp birbirinin kuyruğunu çeken ve kal 
çasını dişleyen maymunlar ülkesidin biz de o karardan favcl 
lanmak, kanuna uymak, medeni uaullere ayak uydurmak islfi 
Bu, yalnız bir rahatlık işi değildir; haysi~et meselesidir de k.!ir Devamı Sa. 2 Sü. 5 
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TAN 

Yemek mi? Hap mı 
Yazan: ULUNAY 

Metbar tair Keçedzacle ~ 
Molla davet edildifi siyaf~ 

F. Bah~e • Galatasaray ri,ıü~.:~:1e8di::b;~::e:~cak. ı 
~ İıtedil:i kadar yiyecek, 3 - Çocu! 

Yine Karşılaşıyor 



. ---- -- ------- TAN 
Ergeç Karşllaşacak ı Yarınki Maç Askerlik lıleri , , ,_ D_I K K A T ! 
iki Muazzam Devlet I rınki ma~!a~e~a;~~ :ev~·~~·; ~::;:~:~~ Bırinci Tilm :'•korJik dairesinden: S 1 N G E R 

başka bir önemi de iki tarafın «i:n- 1 1 - hmlerı auagıda yazrlı mcmlektlcr 
" ı hallcrndan olup ta h"len htanbulda bulunan 

(Ba~ tarafı 3 iincfülc} dıye kadar elde ettik' eri gallbiy~t 

1

330 ve 331 doi!umlulardan (941 YJlrnda ter· 
ınikdarmı bir taraf lehine çoğaltması hi• edilmı~ler ile sakatlar hariç) 24 nisan 942 
. . . . cuma aunu bulundukları aakerlik ıubclerine 

kavgalarının sebebi budur. Bu ıhtımalıdır. muracaaılarr ilin olunur, 

Saatlarının 

YENi ve EMSALSİZ 
ut çarpışmaları Amon nehrinin sa- ı 2 - Mardin, Midyat, Siirt, Bitlis, Muı. 

* * * 
V.:n. Çölemerik CHakari), Ciue, SavuT Çatak I 

~rine kadar sirayet etml!j, 7 Tem- (Şatak), Gevaş BeytliHchap, Yükscko~ı, Bin 
<t da Çın - Japon muhasamatrnın a- col (Karlıova), Garzan, Ahlat, Eçiı, Kırrlte-

Hr l\'luvaffakıyeti ! 
y ukarda anlattıklarımızdan ç•ka- P•. Derek, Gerçuo. Nistyllin, Hzan, Tah·ın, 

- asına sebep olan Loukuchiao ha- 1 ak U G 1 ta 1 C•pakçur, Solh•n, Bc,iri, Şirvon, Mutki, Sa-
s"ni çıkarmıştır. . . rı ac ne ce a a sa t v. e- •<;>n, Varto, Genç, B~lanık, Malazkirt, Mura· 
Unya Am 1 h 

hınedır. Fakat bunu az çok sathı ı:ıl- dıye, Ba~kala, $emdınan, Gürpınar, Patnos, 

la nta lı v e Elmulr S i N G E R Saatların ı n gördüğü kıymeti! ra~b et üzeri ne müzeyyen bi r bilezik gibi bil eği t amamlyle lhııtıı eder. Sahibi· 
zevk ve gurur görenlere de gıpta ')ahşeden yeni modt-lini arezdlyoru:ıı. Buna malik olanlar hakiki ve kıymetli bi r z lnete sahip olmuş olurlar. 

Y- , on çarpışma arına e ern- d • k b . Pervari, Eruh, Şirnak. 
et vermedı, Sib:rya, Mongo117a, u~u . a ul etmemı~ .ve !utb.:ı.-ı~ K~n. Rize, Of, Pasinler, I~ı>ir, Tortum, 
ıçurl A l l r k ti 1 neticelerın evvelden kcsırıTemıyecıgını Artun, Ardahan, Suıkamıı. Ia:dır. K:arakos• 

vrupa ı ar n e senye ı e ve to un varl:lk )-' - h _ Olu, Savşat. Hopa, Puar, Arapçay, Hınıs. 
trikalılar için Asyanın esrarcn•lz p. yu 0 uugunu atırla Kağızman, Beyazıt, Yusufeli, Barçka. Po~hnf 
elerıne verilen isi 1 d "b t- mamız ıcap eder. Bundan başka Fener- J Cıldır. Göle, Tuıl~ca, Eleşkirt, Tutak, Dh 

m er en ı are 1 bııhçe takımının yarınk' tertip ~ekil dn. Erzurum, Erııncan, BBayburt .. Tra_bzo 
• • Surmene. Tercan Gllrele, Vakfıkebır, Tırebo 

de oyununda her halde müeso;ir '>la- lu, Akçaabat, Kiaı, Aşkarlar, Şebinkarahisar, 
ak a k h d' ı I h · caktır Refahiye, Kelklt, GUmü~hıne, Alucra, Kuru 

s • 

1 N G E R No. 85 230 EJmas ve 15 PırJantah 2000 Lira 
Emsalleri Gibi 15 Sene Garantilidir. 

ıi KKAT : S 1 N G E R saatlarl istanbulda yalni:ı; EMi NÖNÜ merkezin deki mağazamızda satı lı r. Şubemiz yoktur. ADRES : SI NGER SAAT 

~--···--··-·····-llll••••ır•\1ağazaları. lıtanb u l Em lnönU No, 8 ........................ tl 
. ş r fa ıse er ne e emmıyet · . . . ~ çay (lliç), Kemah, Plümer, Şiran, Torul, 

ıek istıyen er kızıloıdunun zaafm- Fenerbahçenın IYt tertip edecegi bir Maçka. 
başka bir şey anlamıyorlardı. Çün müdafaa hattı G:ılatasarav muhacim
Ruslar kuvvetli olsıılar Japonla~ı l IC'rini tutacak kudrettedir. O halile, * 

~ r • . , .. ; ·-'· •'lııı,ııi. •• " • ıA • • r - : • • • ' • - - '">. •• ~. • 

ze dökerler ve Manı;ur~yı bir Fenerbahçenin merak edilecek tnr.ıf• 
rn gıbi yutarlardı. Galat~sarav mıirfafaas·nı aşıp aşanu-

<- ç kimse Stalin'in uzak şarkta bir yacğ:dtr, $imdiye kadar en hrsalçı vı< 
e r sıyaseti yaptığma inanamıyor- clel•ci oyuncu ol~n Mellhin ı:ıyı yap. 

Sarıyer askerlik ~ubeaindcn: 
M.alül sub~y n erlerle \ehit yetlmlerınden 

olupu 942 ikrarnile ynklımas•na ırelmlyenle
rın doium ve ikramiye cütdanlorile birlikte 
hemen 1ubeyc aelmeleri 

1LAN1 u Bununla beraber Japonyaya hir makta güçlük çekmesi sarı lacivert i- 1 ... T ı R A 
1 

.. ş toprak verilmedı. Japonya ucu 1eri hattının bu oyuncuv~ uyacak şe-
btğı bulunmaz Mançurı hududunda 1 kilde pas vermemesi vı• üzerll"rin,. a- "Bilhassa 1okomoti!ler için tazyik 

1 bık fedakarlıklar ih.ıyar ederek bıı dam çekemiyecek kııdar pasif vaziyet- tııdiline mahsus miitesddit parçalı ils
c.ı bulundurmıya nıecbur oluyor- ten kurtulamama<ıı neticl'ıı olmuştur. 

S tüvane sürgü,. hakkmdcı almmtş olan 
~ arı laiiverdin hall,.cleie;;· mesele hıt-

> zaman Stalin Japonyaya bir kere dur. 23.2.1940 günlü ve 2794 sayılı ihtira 
,pı.a blr ademi tecvüz muahedesi im- . Hülasa edilecek olursa yannk' maç beratı bu defa ınevkıi fiile konmak ü
y-ı1mayı teklif etti; fakat "gayri a!>- yıne her zam:ınki gibi çekişmeli ::ıh- zere ahere devrüferağ veya icar edi
li mıntakalar,, ilbi Japonyaya mu- caktır. Gönül, mevsimin son mühim leceğinden talip olanların Galata'da, 

k gden teklifler karşısında k.ı.- maç·nı unutulmıyacak b'r ıüzeJlikte · 

BAŞ. DİŞ. NEZLE. GRiP, ROMATİZMA 
lktısat hanmda, Robert Ferri'ye mü-ca sozlerini gerı aldı istiyor. 

· racaatlan ilan olunur . Nevralii. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
.Stalin b r eliyle Japonyaya ademi 
avuz rnuahedesıru uzatıyor, obur ,_ " T f " • ş· tl"' 
le de Çang - Kay - Şek'le bir mu- , u epo Aranıyo"" ' as ıyeı ırket anı 

f <"ab1ndıı r:iinde 3 Kaşe Alınabilir. 

ede ımzalıyordu. 1 1 Rıza Kurtaka, Suavı Kökmen, Mev 
. . . Deniz kenarında biiyükç P Itid Özarar ile İsmail Maliki ve Re-

ıponya Çıne saldırıyot . b ·r de 1 cep Maliki arasındR müteşekkil Ga-
- 1 ı PO aranıyor lata'da Necatibcy caddesinde Hurma 

ç ang - .~ay - Şek hakkındaki psi- l\lüracaat: ı sokagında No. 7 de Yrldırım Demir 
koloJtk hatası -ki onun komu- Posta kulU!ffl lfJ!Jf/ ,.e Harp sanayii fabrikası hususi şir-

lcrle beraber olduğunu zannetti- ı keti şeriklerinin imza ettikleri ve ü-
yordu- bir tarafa bırakı~ırsa, Stalin " , çıincü ticaret mahkemesinin 941/140 
n hakkında açık bır sıyaset kul· l - dosya No. sundaki ilclm metninde 
ıyordu. Çinin ''dürtülmesi,. la.ı:ım • miınderiç bulun· n 16/12/1941 tarihli 

eldıgn. çoktanberi anlamıştı Ve bul KAYIP: lzmlt nıifııs memurluğun- t r· k "1 i .b. . · d· .. .. as ıye mu avp emımes mucı ınce 
yeye ermek ıçın baş. kumandanla ,ın aldı/!rm nufus C'U7d:ınmıı krıybet- ş· k f t [" . k ·ı k 

ı Ôrt etmek ayni zamanda hudut bo-\tim. Yenisini tıl<ıl'li!ımdan eskisinin ı Cırl~~bın has ıyedsınVe f?rAakrt. vilerıDe~.e 
da huk .. e '" ey anın <ı as ı ın e or-

yun çarpışmalarla Japonları Çınel ·mu kalmamıstır - Riza oğlu d"' ·· V ktf h d R .. 1.. D" d 
h rp ılan ettirectk kadar kudurtmak 1333 doğumlu F~ttah Ergün As p u!1

1
cut ar· anın a . tıı_şhu dı'zl ~-

la ım geldığıni kabul ediyordu Bu 1210 Kh. da hrıltli, . . • rog u as ıye memuru m ı ap e ı mış 
muazzam imparatorluğun ıstırap' çe- olduklarından mezkür şirketle her-
kecegine ,şüphe yoktu. Fakat onu dı- . hangi bir şekild.. alakalı olanların 
ıltınek, ayağa kaldırmak için bir ZA Yi: İstanbul Liman idaresinden bir ay zArfmda Dördüncü Vakıf ha-
h acamat,. lazımdı. Japonyanın ül- aldı~ıın kaptanlık. hü\ iy~t cuzdnnm;i nında. biriı:ıci katta. 22 No:. ya evrakı 
cleri fethetmesine ehemmiyet vermi- kaybettim, yenlsın· aloc.agrmdan e-:kı- rnusbıtelerıyle bırlıktr muracaat et
:: luzum yoktu. Çünkü kocaman Çin sinin hükmü yoktur. Mecit Akdeniz mcleri ilan olunur. 
angı !stili ordusu olursa olsun, o~u 

1 

-

utar ve hazmederdi. ,.._•••••••••••••••••••••-_.-
Alman sevkulceyş hocaları Pekin 
!unu göstererek Japon şeflerın ı 
!aklarına fısıldadılar: 
:;- Yıldırım harbı ! ı 

ır hamlede şimali Çini Japonların 
• düşürmek için hummalı hazır- ı 

dar başladı. Yıldırım harbi Çinde 
&bet bır netlcc vermedi. Japonlu 

ı zzam bir ordu ile kocaman Çıne 
ldılar. her taraftan mahrumiyetl;er 

gosterd •. Çinlıler mütemadiyen ?n
trı taciz edıyorlar, ahali bır tane pi. 
nç ekmiyordu. ı 

Japonya müşkül vaz'yette kalmı~tı. 
t ıldırım hırbi olamıyor ve butlin lny 
aklarmı kurutacak uzun boylu bır 
ıı. be girmeyı muvafık bulmuyordu, 
T m bır sene Japonya Nankin, Fou
heo, Han Keou'da kuvvet ve kud
nı aşındırdı v~ Alman müşavirle-

cnasıhatlerine, reylerine, irşatla-
'{tnen ~ek aoı: ilerllyebildi, ı 

J ...,ede imzalanıyor: 
1 

9 1rdenbire şimalden bir tehlike i-J • 
şareti geldi, Mançuri hududun- I'! 'Z~~~ıt'ı 

~ 'carışıkhklar vardı. 1 
ımanlar Japonlara: 

- Kızılordu içlerinde adam öldür
ekten inanılmıyacak derecede zayrf
mıstır. Khasan gölüne bir el atın.z. 
a:ıg - Kou - Feng'i zapteılinız,. A

ele Çın cephesinden kuvvetler alın
Sovyetler Çin _ Japon ihtilafına ka
ınak uzere idiler. 1905 hezimetiıtln 
kamını almak için ikinci bir Rus
ın muharebesi patlıyordu . 
• uslar Chang - Kou - Feng'te, Ja
ların Gelmesini bekliyorlardı, Öy
bır çarpıştılar ki, Japonlar b!r çok 
ktul bırakarak çekilmiye mecbur 
ular. 

le emlın'in sesi bir daha çıktı: 
- Kafi geldı mi? Bir ademi tecavtiz 

1~si imzalamak için müzakerata 
.tlllc lım mi? il 
~ l!lar hala tereddüt ediyorlardı 
ın(b1tl~biyetten sonra Rus ordula~ 
tl>r'ır~la zaafma ınanmak doğru de-· 
Vı >onra Çmde vaziyet gıU:kc;;e va- I 

.. ıı yordu. B:ihusus Almanya bu 1 
~de askeri liır yardımda b ulu-

Küçük Tas:ırrut Hesaplan 1942 fkramıye Pliıru 
Keşıcıeıer 2 Şut>at ~ '.\1.ayıs . .3 A~sto} ' fktncıtesnn 

tarihlc-rind4' vapılır 

~ 942 llcramiyeleri 
1 ad et 2000 Uralıll-:lOOU,-
1 1000 --l!(J00,-
2 7aC -l!J00,-
1 ~00 - 1500.-

'"' 

~O adet 100 Ura.l!k-4000.- lJra 

'>0 
wo 

50 
25 ,, ?nno 

_ı: ı cağını kat'i surette b!ldirmi!itİ. L 
:dar bu müşkül duruma çare a- ~'111---••••••••••••••••••••lli•••ta -

KARAR HÜLASASIDIR 
; bulamadılar, nihayet Rushra: i 

Peki; dediler. Müzakereye giri-
l 

"'tvınof, silahtan tecrit edilen ının-
Jar için Japonlarla c;lveleşirken, C. 41/1058 -- Milli Korunma Kanununa muhaletettPn Mı;çkada 29 da 
Sovyetlerdcn top, tayyare, maki- ı bakkallık ticaretiyle me~gul Hamparsun oğlu Misak hakkında İstanbul 
ile, pilot alıyordu. Asliye ikinci ce,~1 m"hkemesinde cereyan eden m:ıhke-mesi neticesınde 

Çinın bu harp levazımını ne: suçlunun fiili sabi• olduğundan, Milli Korunma Kanununun 32 - 59 cu 
~ldığmı bılmediler. Zira Tiır- maddelPJ'i mucı'Jınrr> yirmi beş lira para cezası öd~mseine ve yedi gün 
Sı - Kiyang yolu tamamlan- muddetlc de rl(ıl·kfınınırı kapatılmasına ve hüküm k2tlle!fl.ğinde ücreti 

. Buna rağmen butiın bu nıü- suçluya nlt olııııık üzere karar hUlasastnın Tnn gazetr.<nde ne.şredilme-
Çınlilere gonderılebild ıne 2 8 941 taı hinde: karar verildi, (4655) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 - Toprak Mahsulleri Ofisine 140 dan 300 e kadar ücretli iki mü

fettiş veya müfettış namzedi ile Ofisin muhtelif yerh:rdeki şubeleri için 
170 den 300 e kadar ücretli üç kontrolör almaca!{trr. 

2 - 3659 No. lıT kanımla memurin kanununun aradığı vasıflarla 
birlikte yüksek bir mektebi bilirmiş ve askerliğini de y;ıpm1ş olmak la
znndn·. 

3 - İstekli!er Nışaııtn sonuncu günü akşamma kadar Ankarııda 
Toprap Mahsull~rı Ofisi Uınum Müdürlüğü personel işleri müdürlü~üne 
yazı ile baş vurabiliıler. l2794 - 4683) 

1 = • 
" 

KARAR HÜLASASIDIR 

'(azan: lktısat Doktoru GASSON = 
ıyoT ki: .. Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmak 1 
istiyorsanız. "ll>Jı~A l H() RO" yu okuyunuz.,, 

Satış 11eri: TAIV lstanbul 

Fiyatı 50 ! ı 
= ı ı . 

111•1111• 1111•1111•1111•1111•1ı11• ııı 1•1111• ı m•• 111111•' 
lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirli(jinden 

1 - Hava hirlikleri icin kapaklı olmak üzere muhttliı büyüklükte 
60 aclet yemek k3zan• pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklile~ 27.4.942 Pazartesi günü saat 15 :le Yeni Postahııne 
. rnrşısmda Büylik Kmacıyan han 2 inci kat 9/10 numanda Hava satın 
'llma komisyonunda bulunmaları. (4583) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş rarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
7.ira1 Vf' Tir:ari H P1" "1 f'V'i Rarıka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Aranıyor 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüijünden 

Makine Ressamı 

İşletmelerimiz Şişli tamirhanesinin tam1r Ye imaltıt işlerine ait re
simlel'i ve kontrol istatistiklerini yapmak üzere ve ımtih~nda göstereceği 
liyakate göre gi.inde 350 kuruşa kadar ücret verilın"k suretiyle tercihan 
sanayi mektebi mezurJarmdan bir makine ressamı c:lmr.caktır. 

İsteklilerin rıüfus hüviyet cüzdanı, tahsil vesika~ı. hüsnü hal kağıdt 
ve şimdiye kadar çalışmış bulundukl arr müesseselerden almış bulunduk
ları iyi hzimet ves;kalariyle birlikte 22.4.942 günü iciarrnin Metro hanı 
zemin katmdaki Zat İşlel'i ve Sicil Mi.idürliıği.ınc müracaatları liızumu 
bildirilir. ( 4687) 

- • • .... .. .r~ ',.ı"'· .. ... -s ~·:.-lıi .. __ _ 

· ....- • E M L A:··"K·~ ·Ş-- • -·- . 
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r~t~ r~tı;:~ Galatasaray . Köşe aparhmari :Tel:.· 49010: ~f~tr .. 

•i Deniz .Lev$ım ·Satınalina Komisyonu . İlanları 

1 - Tahmın edilen bedeli (9742,50) lira olan 21650 kilo zincirin 
20/4/1942 Pazattesi günü saat 15 d e Kastmpaşada bulunan Deniz Leva .. 
ıım satm alma komısyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Kati tt:minatı ( 1461,38) lira olup ~artnamesi her gün is saati 
dahilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin bE'lli gün ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği ve• 
saikle birlikte adı ıecen komisyona müracaatları il~n olunur. ( 4544) -1 - T ahmin edilen bedeli (10000) lira olanı mevcut evsa!r muci• 
bince a.lmacak olıın biı adet Dizel d inamo grupunun 21/4/1942 Sah ıü
nü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmalma komis
yonunda pazarlığı yapılacakttr . 

2 - Kati teminatı (1500) lira ol up şartnamesi her günı iş saati da
hilinde mezkOr komlsyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - istekliler in 2490 sayılı kanu nun istediği vesikalarla birlikte adı 
geçen komisyona müracaatları ilin olunur. (4545) -1 - T ahmi!l edilen bedelJ (38325) lira olan 1500 ton Süpersiman çf• 
nentosunun 22/4/942 Çarşamba günü saat 15 de Kr.sımpaşada bulunan 
,A h nalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk t::ıninat• (2874,38) lira olup şartnamesi her gün is saat1 

lahilinde ve 192 kuruş bedel mukabilinde mezkür ltom'syondan altna
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle, belli gün V f 

saatte adı geçen komit<yona müracaatları ilAn olunur. (4541 ) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No. 

512181/49 

51217/1114 

281 

173 

264 

NEV' i 

Kuzgııncukta İstasyon mahallesinin Arııbacı 
caddesi sokağında sakıt hanedandan Ab
dülmecide ait eski 11 yeni 51, 53, 55 karı 
No. h 214 döntim maa mtiştemilat kcişk 
ve bağm tamamı 
ME'cidiyeköyiınde 12 pafta 84 ada 7 parsel 
nuıi1ıralı (3364) metre murabbaı aı-sanıo 
tıımıımı 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 94 ada 2 parsel 
numııralı (44084) metre ınurabbar arsanın 

tamamı 

Mecidiycköyünde 4 pafta, 108 ada 4 par
sel No. lI (2208) metre murabbaı arsarı.m 

tamamı 

MecidiyE>köyünde 12 pafta 84 ada 6 parsel 
numaralı (5607) metr e murabba! arsanın 

Muhammen 
bedel TemTnat 

35000 2625 

16820 1262 

26450,40 1884 

22080 1656 

tamamı 5607 421 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 22.4.942 Çarşamba günü saat 15 de 

Milli Emlak Mticiiırlüğünde müteşekkil komisyonda ay:-ı ayrı kapalı zarf 
usuliyle arttırma.} a çıkarılmıştır. isteklilerin 2-190 sayıl! kanun hüküm
IP.ri da re nde ha:r.ır!arımış teklif mektuplarını ihale saatınden bir saat 
evvelıne kadar kCJmısyon reisligine tevdi etmeleri muklezidir. 

Faz.la izahat ıcın .mezkur nıtidürJüge müracaat. (4094) 
ı Mançuko ve Çinden. sonra ·------------------------

tb harkbe gireffn kve ylıldırım sü. ı ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllll llltlllll .. r:ıet BankHı ndı kumbaralı 11e ltıbıreı.ı ta .. rruf rıeıaapıarında en az so -----------
drad uyu muva a ı.yet e.r kaza:ı.ı.n ı - ' ı ıl bulunanlarıı senede 4 defa çekllecek kur·a ile apl)ıdakl pllna ;ı&-

• ), nazarlarını daıma şımali lar. : yr.\ • M •• t • B 1 k s t - re lkramtv• dağ ıtılacaktı r 
;;.Moskavaya doğru çevirmiye 1 = \iıönı uş erı U ma ana 1 = 4 Adet t,000 Llralt" Llf'a 

rdur. Çtinkü orada daima bu : : f " 800 .. 
4

•
000 

• 

de n gtinün bir nde kendisine sal-. : Dr. Gasson diyor ki: : 4 " 260 • ~·= • 
emmı düşünen birisi, Stalin vardır E :: ~o " 100 " 4:ooo • 
l:ır adam daha evvel yıldırım SÜ- = "Her t:\cir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik E ıo • so .. S,000 • 

harekete geçebilir. ;: k . - 2o • 40 " .._800 • 
: etme suretiyle bır iki sene gibi kısa bir zaman içinde : 1 190 • 20 " S.2oo • 

·~Ilir Kadın Sokakta : müşteri]erinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu = 1 KKAT: He .. pl~1'1ndıkt panlar bll' eene içinde so llrııdan •t•C• dDtml · 

Du 
.. Ş;.,· p Öldu" - k"t b d · b t ··- t" : ~nıere ikramiye çıktıOı tıkdlrde % 20 fıızlaslyle 11erllecektlr. Kur'al:ar 

u = I a Im a Slze U ,sana ) Ogre Iyorum.,, = •l'ltde 4 defa, 11 EylOI, 11 Strtnclklnun, 11 Mart ve 11 Hazlra" 
• . • F• t 50 K - tarı,..ı..rı.., ~ .. e ,.ı-tt .. eeırt ll' ·o , Ödıre.rb Abklt hanıntn , = ıya 1 uruc : _____ ..-.....-.- ___ ,., ____________ ~ .--.... 

~ yaş1cırııı a lr adın dtı- ... S : 1 za>ALV~OJL-4A.$V~..UV•M4~~<44- ._.. 

T'u t ır • ·e,, t mu<ıyr>ı e eciılnıı- ıııı... i ~ah -n ı üdtıru Hali l * f u-· dü ft 
'fn.nc r~hs .. t H:ı ilmı•tır 1 ~ .1111111111111111111111111111 iti llll 1111111111111111111111111111111111 • ıp ve li~-.. ya m Ş , ur 1 or ne 

' · Gazeteci k ve neşriyat T. L. • fAN malbarun 

oe·vıet Oemiryoi!arı ve l.i~iaharı işletme idaresi .ııanlan 
Devlet Denııı· yollarında ,,,eya.hat edecek ecnebi memleketler subay

larına mahsus tarife, 20/4/ 1942 tarihinden itibııren Milli Mi.ıdafaa Ve
kaleti işlerinde çalı.tınak :ıartiyle erlerine de teşmil edilmiştir. FazTa 
tafsilat için istasyonlara m üracaat edilmelidir. (4680) 

Radyofar Mütehassısı Aranıyor 
Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 

Radyofar tE'!;fs:ıtrr.da ihtisas sahibi bir teknisyene ihtiy~ç vardtr Ta· 
!ip olan l;ırnı ehllyc:tlerini gosterir vesaikle i~letmemiz Kı.:rı Emniyeti su 
besine muracaafürı (4642) 


