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lıareketlerı, gla 

geçtikçe artı yer 
Yozon : M. H. ZAL 

Bugtın 2 inci sayfamızda 

RUZVELTİN DUASI f __ ... b~:::a____.a.:· '.GEÇiRiLEN TEHLiKE 
Sıvastopol 

fi;i~doğru uğrundaki manevi muharebesi Dün sabah, İstanbulda 
t~l~~ann acaba yeri n~~-11 T~~.hte e.şi şiddetli bir zelzele oldu 

Yazan: Abmeı ımıa YALMAN · gorulmemış 
IA:~~~a :;:e:n:~~a~~R~~~ ı-M ı· grup unda çarpışmalar Saraçhanede bazı binaların 
lahı.a nıa hıtabcn okudugu dua, e c 1 s dünyanın her tarafındn elbette d l t l d 
alaka ve heyecan uyandtrmıştır. 1 uvar arı ça a l 
.Ruzvelt'ln bu duada istediği şey· . o u y o r 
ler, insanların en tatlı rüyaların· H v k ı ş k • s ı 
da yer alan idea1lerin özüdür. a ri Cİ ye e İ İ Ü rü ara çağ U DUn sabah saat 8,42 de şehrlmız. 

i de şiddetli bir zelzele olmuştur. Ev-

11Hür insanları ve milletler esa- • •• Z ah atta 'b U 1 Un d U v IA. haf" ret. altına almak isteyen zalım· Hı"tler, K !k e ıf bir sarsıntı ile başlıyan OT OSYOYO zelzele Uç ı-ıanlye sonra birden rok 

!ere karsı» Allahtan zafer isten- .. mcsi; harp içinde olan a,ır mlllet Ankara, 16 (A.A.) - .Meclis bl'u-ıhat vardı. Bu maksatla kürsUye ge- taarruz ümidini şid<2etıenmiş ve bu şiddetile 20 sanı· 
lçin tabii bir dua sayılabilir. Fa· pu umumi heyeti bUb\ln saat 15 de len Hariciye Vekili ŞUkrU Saracoğ- ye devam, etmiştir. 
kat Amerika devlet reisi bu ka- Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi 1 lu son haCtalarm bizi uznktan yakın· muhafQZ:l ediyormuş Sarsıntının şiddetinden bıihassa 
darla kalmıyor, harpten sonrası Uran'ın relsllğl'ldc toplandı. Celse I d:ın llgilendlrerı siyBBI Md!Scleri Uze- klı.rgir binalardaki eşyalar yerlerin· 
için de şu emellerin gerçekleşme· açılınca geçen toplantının za'bıt hu- rinde grup umumi heyetini tenvir et- B den oynamıJ/, bazılarının da dU\'ar-
slni «hür insanların Allahındıın» Ilı.sası okunmuş ve ruznameye geçil- miş ve iki saate yakın bir zaman sU- U Ulosa SıYZllGpOl ları çatlamıştır. DUn akşama kadar 
diliyor: mtşUr. Ruznamede Hariciye Vekili· ren bu izahatı müteakip riya.setçe midal;lerfDO aiti.kalılar tarafından yapılan tetkik· 

nin grup umumt hey<ıtlne verdiği iza- toplantıya l!On verilmiştir. fa-·-• .. O .. JOr tere nazaran, zelzele flddetll olması-
wBl2c yalnız lbu ncı harbin de- nu._ a .,.- na rağmen, şehirde 0 kadar mühim vam ettiği müddetçe değil, gele· r l r ~._.,.mee;.ı Moskova, 16 (A.A.) - Reuter bir hass.r ve bilhassa tn.c;anca zayiat 

cek günler için de birlik ve kar- Şlmbaı.• rAblrl ika 1 ( H "ı n t k o-n-g-re. ajansının hususi muhabiri bildiriyor: olmıı.mıştrr. Yalnız, hemen umumi 
deşlik ver. Dünyamız ktıınat ıçln· ' Slvastopol muharebesi tarihte bir denilecek derecede halkta bUyUk b!r 
de ancak küçük b ir yıldızdır. Bu- eşi görillmemlş şiddeti bulmuştur. telA.ş ve korku uyandırmıştır. Korku· 

nunla beraber biz istersek onu ı ı Alm 1 b d 

L b d 
1 

an ar uraııını almak için son bir sun an evlerini ve mağazalarını bı· 

harp clemlerinden, açlıktan, kor- 'ı ya a vazıyet 1 • il h• ga~Tet sarlediyorlar. Eğer muvaffak rakarak sokaklara fırlıyanlar çok 

~~~:~~;~c r~:~r:;c~d=!~jl f::k 1 il: s 1n1 n mu 1 m olurlarsa bu muvat'fa.klyet onlara pa- olm~tur. 
halıya oturacaktır. Eğer muvaffak (De'n.mı: Sa. 3; Sü. '7 de) ı. 

bir dünya h~ne koyab liriz. Bu olmazlarsa. acı bir mağ\Ob\yet:e uğ· 

işe lbugün başlamak cesaretini bi· çok fena 1

• bı·r kararı ranuş olacaldardır. 
ze bağışla! insanlar, kısa hayatla- MMkova., 16 (A.A. ) - United 
rının ustündc olan maksatlar uğu· Press b!ldiriyor: 

DllııkU ~el:r:eledc hasara uğrayan !'ançbane camhıılnln 
hasar bu reslmdr. görillm~lr 

minaresindeki 

runa bu kadat' ıstırap çekiyorlar. Hitle.r, Kafkasyaya karşı taarnı-

Kendilerlne insan ruhunun bü-E;~~~r~~~~::::~:~~ Şiddetli tank mu-'• Hemen lngil- :~~E..~~:~:::~-:::~,;:? u çu·. n cu· te rt ·, p Tasarruf 
harebesi oluyor '. f .1 I 

vem o1duğu için zayıfı yutabile· • ere e L ceğl iddialarından kurtulmak im-
1 o an on d r a tek z ,. p 

kanını ve cesaretini bize ver. Fa· Almanlar, İngiliz kolla- t b 
·kat herueyin üstünde olarak, bize münase etle-
öyle b'lr kardeşlik duygusu ver k i, rının orkasmı kesmeğe • d. bonolan tamamen satıldı 
tesiri yalnız bueiinUlk olm81ln ve • ' k k 1 e 1 y o r 
llfta kalmasın. Kardeşlerimizin çalıııyorlar r• n 1 esece er 

Piyasadaki Tasarruf Bonolarının 
yekunu 75 milyon !iraya baliğ oldu 

SerraA8 Suner'in 
italyayı ziyareti 

Zulüm ve açlık çekmesini kendi.. 
rnlz zu1mc ve açlığa uğramış gibi 
duyalım. Zaten onların hürriyet\ 
ellerinden alınmışsa bizim hürri· 
Yetimiz de emniyette değildir. BL 
ze öyle bir tman ver ki insanların 
adalet, hürriyet ve emniyet yüzü 
göreceklerine ve hayatta müsavi 
fırsata ve müsavi tallhe kavuşa· 
cnklarına inanabilelim.:o 

Ber lld taraf da ap 
zaı t ıta •Onr•r 

Londra, 16 (A.A.) - L lbyada· 
ki vaziyetin so.n harta içinde fe· 
nalaştığı münakaşa götürmez blr 
hakikattir. 

Rommc1, muva!fakiyetini geliş. 
tlrmc.ktc vakit kay'bctmemlştir. 
Rommel kuvvetlerinin şimdi Tob-

B. Ruzvelt.'ln duası, bütün bir rukun cenup yakınlarına ve Eldu· 
Programdır. Harpten sonra kurul- da ıle Akrima'ya geldikleri haber 
ması istenen Aleme alt bütün arzu verllmektedlr. Bu llerlemeler mün 
Ve emelleri en canlı bir şekilde !erit motörlü kollar tarafından 
ifade etmektedir. Bunların, dün·' yapılmakta olmakla beraber teh· 
Yn YÜzilnde kurulu devletlerin en Jlkesiz değildir. Rlchic ordusunun 
büyüğünün reisi tarafından insan- önünde çetin mulııırcbeler bekle
lık huzurunda tckr.ar edilmesi, diği tahmin edllmektcdir. Bu mu. 
derin manalı bir manevi taah'hfıt harebeler Şimal Afrika seferinin 
teşkil eder. umumi heyeti bakımından ithnat· 

_ la ve fakat mihverin Siranalk'dekl 

h Ruzve1t'Jn duasını dinlerken, zi· Acil h edefleri bakımından ihtiyatla 
101C'rimiz.in bir taraltan da şu karşılanmaktadır. 

~~kta üzerinde durmamasına im- Times gazetesinin bu sabah yaz· 
u· n Yoktur: Giriştiği mücadele dığı gfbl R<ı.mmcl daha elveriŞll 
ıuruna yüzlerce milyar dolar bir taarruz rrıevzii elde etmek lçln 

(l>ev11m1: SL s: Sil. ı de) X (De,-amı Sa. S, Sö. 4 cJ'l) 11•11 

1 

Pek Yakında 

iki Büyük Tefrika 
VATAN 
Sütunlarında 

··SAADET iÇiN 
Yazan: ••dre Maaroll 

Türkçeye çeviren: Bessaa A. E. Yabua 
Fran8&11ın neden yıkıldıfına dair olan eserUc şöhreti tazele

nen Andre Maurols'nın güz.el bir romanını cumarteıeı (Ününden 
ba,ıryarak tefrika ediyoruz. 

!Bu eseri beğentteluılnlı.. çok meraklı bulacakıunız. Çünkü Jn-
l!an ruhunon ı,ıeyhtinl, MUM!et uğurundakl çırsnnmalarını hiç alJ. 
tılmamı-, bir za\1yeden gösteriyor. 

iRu nefis roman dlUmlze Rezzan ı;.nın l'alman'ın kaJem&e 
çevritmı,ttr. Bu nefis romanı bir kaç güne kadıır n~re tta,lıyorm,. 

••• 
2·· Fatih lstanbulu 

Nasıl Aldı? 
Yazan : 11 Y A 1 A il 1 8 

1948 ile bllyilk bir nıtlli bayramınur. ,·ar. Patlh'ln lııtanbul'U alma
ıunın be'f l Uz.Uncu seneıılnl kutluıa·yacağız. Daha bugünden llltan

bul'un f,.thl, &ilnlln canlı aJAkaJan araı;ında yer almı11hr. 
Arkadaljınııı:. Ziya Şakir, Jıı1anbul'un tethinl M:nelerdenberi tet

kik etmı~. çok e88ılı bir tefrJka haz.ırlanu,tır. Bunu on güne 
kadar (VATAN) sütunlarında okuyacakıilnıı. 

~~~===~~~~~=~~:. 

l ....,laOIMI•• hbe 
l•faÜ .... ,., ... 
tan ltu• 11.ıarorlar 

Tokio, 16 (A.A.) - Domei ajantıı
nın blldlrdlğine göre, Barıgkok'da 

toplanmış olan Hint kongresi, Hin· 
dt.stanın istikltıl ilı\n etmesini ve he
men lngiltere ile münMebetlerln ke· 
Bilmesini isteyen bir karar sureti ka
bul etmiştir. 

(DeYamı Sa. a: 8ti.. g de) ( !) 

Havalarda 

Amerikan uçak
ları Romanya 

üstünde 

Petrol sahası 

bombalanmış 
Nevyork, 16 (A.A.) - Brtt: 

Nev.York Times gazetesi yazı
yor: 

1 «Amerikalıların Romanyaya har 
bin ağırlığmı duyurmaları için yal· 

ı nız sekl.z gün kflfi gelmiştir. 

1 
Uçaklarımızın nava'landıkları ils 

ş'ımdiye kadar bir sır olarak kal· 
maktııdıı-. Uçaklarımızın hedefle-
rine ulaştıklarını ve her birerle· 
rinln dörder ton b<lmba attıklarını 
bllmek yetı~lr. Rumen petro1ünüo 
yollımma.sıııds, JıallA ani de olsa, 
meydana çıkan b ir duruş hareke· 
ti, muharebe sahası üzerinde pek 
seri neticeler verebilir .• 

lngiliz gemilerinin 
batırıldığı hakk1nda 

iddia hayal mahsulü 

Tereato tipte ıo bl• 
taa!ü bir knnas6r 

batınldı 

Ankara, 16 (A-A·) - :Mall>'·c 
Vck.'.im z Fuat Aığrah Anadolu 
ajans1 muhabirine aşağıdaki be
yana ttrı bulunmuştur: 

«- Hasılatı milll mildafaanın 
fcvltalAde masranarına karşılık 
tululan Tasarruf bonolarının üçün 
cü tertip y irmi beş milyon Ura· ı 
lığının da b :rinci ve lkir.ci terti~ 

İngiliz hava kuvyetleiİ terde cl'duf:u gibi fcvkt 1ladc rai· 

bir ikinci İtalyan deniz bet görerek çok kısa b r za-manda 
tamamen satılmış olduğunu mern-

ik uvvetine taarruz etti/, r nunlyetle ve aziz vetandaşlarım• 
Londra, 16 (A.A.) - Amiralllk teşekkürle b!ldirlrim. 

dairesınin ve hava nazırlığını nmUş- Bu suretle plya adaki T~sarr~f 
teT'ek tebliği: bonoları yekunu yetmiş beş mıl· 

Almanlorın, Lavoli 
tazyik için buldukları 

çare nedir? 
\'aşington, 16 (A.A.) - Bura.da. 

hasıl olan kanııate göre, B. Serra.no 
Suner'in Dransa'yı ve Italya'yı ziya
reti Almanların Laval'i tazyik etmek 
için buldukları yeni bir çareden iba· 
rettir. Her taraftan ınkı,tırılan La
val, bazı mUsaadatta bulunma.fa rzaı 
olmuştur. 

Amerika donanmasının 
tonajı iki m!s1i olacak 

Inglliz donanması ,.e ticaret fllo· yon liraya varmıştır. Elde edilen 
su, Irıgiliz hava kuvvetlerinin ve bir. bu netice mem'Teketimlzde tasar
leıtik devletler ordusuna mensup ha· ruf fikrinin ne derece tnkipf et. 
va te.,killerinln yardımlle Malta ve t 'gini göstermesi bakımından ol
Tobruk garni:>,onlarına levazım tes- duğu ksdar tasarruf sahibi yurd· 
Um etm~lerdlr. Hnrekt'ıt düşmanın daşların milli müdafaaya yardım V_aşlngton, 16 (A .A·) - Mil· 
Ustlin deniz ve hava lmvvctıerlnln hususundaki arzu-tarının ve Cum- Maliye VSill Fuat Atrah messlller meclisinin deniz cocü· 
çok ~ddeUl hUcumları karşısında ka- huriyet maliyesine olııcı itimatla-! n1eni Amerikan donanmasının to-
yıpsız olmamakla beraber muvaffa· rının parllik bir misalini teşkil et· l.ra olarak te~b .. t ettiii cihetle bu 1 najını iki misline çıkaracak olan 
kiyetıe yapılmıştır. Dtlıtmanın kru- mesi itibarile de iftiharı. muciptir.

1 

haddin tecavuzune meyd2n ve- inşaat programını kabul etmiştir. 
\•azörler batırdığı ve bir zırhlı ile 1 Kanun. Taoorr\.(f tf>_noıarınl!'I r:lmemek üzere bu~ünden itlba- Bu maksatla 8500 milyon dolarlık 

_ _ il ' (De,·amı: Sa. S, Sil. 'J• de) (:•) t h~•-t k b 1 di' '..ti 
bir uçak gemisini hasara Uollı-attığı ıhraç haddını yetmiş beş m yon ' • a ~ a u e .mıi'. r. 

hakkındaki hulya ma1ısulU iddialan 
tamamile nsı1sızdır. Gemllerlmlz, de
niz uçaklanmız, hava kuvvetlerimiz 
\'e Amerikan uçaklan tarıı.tından 

düşmana da kayıplar Ye basar ver
dirilmiştir. 

Tercnto Uplnde 10 bin tonluk bir 
kruvazör ve en aşağı iki destroyw 
batırılmış ve dilşmım hava kuvveUe
rine ağ'ır kayıplar verdlrllnıişlir. 

Kahire, 16 (A.A.) Orta şarlc 

Ingill:ı hava ırnvvetıerı umıınıt ka
rargıihı tarafından 16 haziranda neş
redilen !hususi tebliğ: 

Son dört gUn içinde müttefik hava 
(l>CV&mı Sa, 8, SU. ,& de) *§• 

Devlet konservatuvarının temsilleri 

lase Müstesarllğının 
çok mühim bir karan 

Havayiçi zaruriyeye fiyat konmaya
cak. Pirinç satışı serbest bırakılacak 

Ankara, 16 (Telefonla) - Ev
velce bildiğimiz gıbl Ticaret Ve· 
kAletı İaşe Mils1CJArhjı b1r takım 
havayicl zaruriye aat.ı:ılarına fi.. 
yat teaıbit edilmesi us\ilünden vız· 

geçecektir. Bu cümleden olarak 
Müsteşarlık pirincin piyasada ser
bestçe satılmasını karar altına al· 
mıştır. Bu karar bir iki ~ün ıçin
de ilin cdilecc:ktir. 

Devlet Konscrvatuvan ayın yirmi dördllndc şchrlnılzc gelecek ve tcsblt edilen prccnımn göre ger.çll'r:
mlze ~AnUgon • operasını temsil edr.ceklerdlr. 

Devlet Ko~servatuvarı rcjısörU Cari ~rt tar:ı.fından sahneye konan bu eser s, 1, ıı T.mmuz tarih
lerinde olmak üzere Ses sıncma.sında temsil edilecektir. Yukarıdaki re&Dl hac-'4&11 1ıdr ......,. '61ter· 
mcktedir. 



.,.----n•tllllttlll'I& UUAWJL- -

ı Tarihimizde 
\. -------7.u>v~au>• 

birlik ve ikilik 

Kara kedilerin 
ge.ç ......... · şteki rolleri 

Y A Z A N : Cemal .. BDAfl 

B aşka bir ~ebette de\ tetln, mJ!etın iç~,n, dıf\an kar
ded!~lnı ~ dertop olup 

1 

,,ıa~lı ıe!ı!lkelerl her iki taraf
hilktmıetln • etraf:;..dı t<;platınak, t n ôa saklıyorlar, ceh•nncml cen

b a tcskil et- net diye g{ısterlyorlardı. Mızrak 
parçalam.maz bir lk"Y ta lhıır>!Zl.l çuvala srtmıyacağı, gözler yumul-

ıs~7!~~n liöaı saha arın aki isyan 
Yeo~:~.~,~i~~:.. istidat an gün geçtikçe artıyor 

mek ,
10.ZU=• ~~ ~uğu ka. 1 mak'a tehlikenin gelmesi l!nlene

lı.ç bu- dctle b!ssctmed!k- Ben, bu m yeceği iç!~ biıtı"l.n bu fenalıklar 
da::Xşldd et etrııtr.ıda toplamııak> ~z zamanda meydanı çıkıyor. •"' 
•h ~ ·d ....:__ ~-ı hakk-"""e bep oldukları fel~cller milleti, 
tabiri.,. e m-"""-~•" '· . 

b 11 t:nr~c yeter bulmu- memleketi perışon ediyordu. 

Macar firmalanna 
ih:ıle edildi 

Telefon ldareal şehri<1 tc'eron 
şebekesini tevt<..ıe karar vererek 
bu ln'Şa&tı Macar ve İsv~ ft.nna
larından iki bl•y{lk firkete ıhale 

ifadeye, e r •• B "-d •11 ti h0k1nne't a.. Ç\lnkil bu t.a!>ı:de de lkL u Y~ •n m • e etmiştir. 
rruı:k vardtr. Halbuki mil4 rnS'lnda başgösterf'n boluşm1lar, Yeni yapılacak tes .... .ıt.ı. ıur~ 
,.!ıe bil~' '°"""'da su sızabl- çm-pışmaı.u asırlarca sUrdü. Yuz- Şişli ııebcke.ı.1 5000, Beyoglu 6000 
lecelı: dcı;l, hava geçecek kadar bLnlerle T!lrk başı kesl!di. lttrda ve 1,~ı.uldo yfre 6000 aboneye 

ahi olsun bir aralık 'OÇ•klık kal- kırıla azallın. tak tıten dliş<'n Ana- 'bl~l! edJecekOr. Ayrıca Aksaray· 
d lıdJr. D ikı v • k kayneş!p dolu Türkleri nılnyet hllk1l.met lf- da y-enideo 2000 abonel!k bir "8n
:n:k mcvcud yet ha... e gelme- lc1" ne '·ı g:ı.stermcm~.,, =uml tral ini& ed:lec ktlr. Bu suret>e 
lıdtr Ancak bu böy, o. cadır ki meseleler k.arşJllnda k.J.y~1:.8u: d,v. tstanbulun tel.don ihtiyacı tama
arabnna emn y-l iz k güv•nsiz- ramn:ığa başladı'..ar. Padi'3lıl•<', ınen karfllacmıı ol•e<ktır. 

k. ltils!:ü lQrlü ırklardan ÇC$1tU kölelerı, Bu ilti firma ıle yaptlan ınuka-
i!k ı::remez, ı k 1' L. • n.. ıı:özdelerıle bapşa yaluız bıraktı- veleve göre bu tes'sat 17 ayda ta-l kuı d~ g ~r - . 

• f el, ~il 1_ !ar. Karıkediler o tıhlanlfları "" marn.en ıkm&l edilmış olacaktır. 
,ç1o ~ zaa """" ' '1 yıı,,uı ğı Ug' !zlJt· de Tilrk-ı 
kıcı dunu. lar sokulamaz. -ı kil:: =~ıDd. İ,;r :ıAh :.ıaralı: kul- Çubuklud J bir bakkal 

IJ.z:un tarihi:-- .z gliste yor I -~ 
- . L landılar. •Gllrüyon<1mm ya. Tü• ~- • • ki 

'>İZ böyie l:ılr bır· I< t=ın ett ğ J . -'-•s1 tert>iyesi YQ!rtur, dev-, pırır.ç $C Ofl"'.IŞ 
·-.. "'ımız mOddetçe sırtı- enn _, 

r.-.cz, 
1~1 -

6 
lmed.l Karıunıza Jet, hWdlmet islerinden tnlıımoız.. Çubuklu İskele codcl<>•lnde bak-

ınız; asa yere._.r.ed·'-~ 1 !ar kendl'lerln! idare edemeZ:er. kal dükkt>nı sah bi Eırdin, pir'.nci 
rkan he Ç'f'W"""t ~....__..nı ye-r ere • 1 Btml b'r ~ 
rd!k her luğ dik ü ite., vasiye muhtaçtır ..-. arın salışa arzetmediği, yap<lan are.ma 

:. d.,ğıl, kıt~ ~e~ ve :zaptel kısmı k&racahll Ye mQteassıp o!- neticesi anl&<Jt'.mış ve MUll . Ko
t k. Ftkat lk.llk b&şgösıerlnce btl- dukl~ için dini konımalt kayıu- runma mahkemesine sevkedı!mf.t.. 

.__ _,. ~--t·"- T·'· sile. diller biT lt"13ml da ktzt!baş- t.r tün .. :zac.~rnntzı a.ta.T""" r,.a..ııı. ..u- • 

ıu beWardan m 1erc1en eıız ~ ~':°.-!:rd~e ısyan edlyC>t"- inhisarlar Vekilinin 
çamsı ol~ 

<>smıw: lmp 'lorluitC le- Bu kabil ldd:al..- müstekreh. iğ- dü:ıkü tetkik'eri 
me "'1"1 bu bir sayesinde atıl· ı renç l!Ura1'ırdan, yalanlardan baş. 
mıştı. Bu tmpanto • llı:!llk yll. ka blrşey değildi. TırQı boyuncıı 
runden yıkıldı g'.tti BUD<lan. tam biıywk medcnlyeUer, ... yıııız . dev
beş yi!z yıl lince araya ı·rmetel Jetler kur= olan ve Çınl·!ere. 
başlayan (karaked!) ler, milleU.. j Cerı;ıenlere clohl. ~.,.,letçıllk, td.a. 
hılk\ımet arasını açmak on! rı · recilık dersi venill<.erı bu4:iln Av
bırbir~ düşman etm ]< için ne J rupalı tarlhçllcr tarafından da ka
y:;pmak ~ Jdl,.,.. yaptılar, bul ve \astrk ed!lmeltte buluna." 
h<r tMbirc her şcyt•nca çareye TUrk\er ı!yıst terbıyeden, hüku
b;.ışvurduıar. Ktıh iktidar :ıevk i- met idaresi bilg'sindfn mahrum ve 
.,ı eJlerlne geçirerek do#rudon naslırlz buluoama:ılardı. Sonra on
do;:ruya .ır~·.ır, ba per- !ar birçolt dlnlere ıtım»,ler, çık

Gümruk ve İnh'sarli\r Vekili 
Ra:f Karad~ı.ı dün Ogleden ev
vel İnlıls&rlar Umum l\lüdurlüğÜ
ne giderek gec: vakte kadar tet
kık:leı-ıne devam etrniftir. 

Almanya ile Türkiye 
arasında mal 
mCbayaası 

IB uı:ünleme (ıkinci ceı>he) 

llkırdısı dlllerd-.n duş-

müyor. tng:hz:Jer ve A.ınıcrikalı· 
. lar, işi yalntt hava taanıız.'arın· 

da bı.rakmtYaralt, l 942 oenesln. 
de A vrupada bir ikinci cephe 
kuracaklarına dair Ruslara kar~ı 
taahhütlere &ımıııeroır. 

Fak.at bir tf-ra.ftan da b r liçün 
cü cephe ll:kırd~ı pcyd-ııl olmuş· 

tur. :bviçre gazeteler.inde ıııilçün· 

cü cephe. adı altında tM>n ZL 
l?W\larda dikkate !Ayık bir ta
kım yazılar ÇJkmı.ı-ır. Bununla 
Libya cepbesl kasdedi..mtyor, iş~ 

gal altındaki IMmJ.ek.e!lerde ge
lişen isyan hareketler; kasdolu
r;uyor. 

Üçüncü reph:.-- devamlı bir hat 
şeklinde gözönüne getirilemeı:. 

Ayni kayrıaktart doğ .. n, fakat 
blrbirlerile hiç bir tema~ ve ala
kası olmayan bir taium hareket
lerdı:m battttlr. Yanı aralannd< -
ki i,ttrak nokta,1; ayni ı;.ebeple

rin ve saiklerin mahsuiu bulur.
ma.larıdtr 

Reinhard Heydrich•ın oh.imiı , 

b2µ.ınne.ndın mevkiiı:deki b r 
adamın bir cephe çarpışmuında 
("Qn verme.!llr.e benzer. Cür'et bu 
derecele~ vardırı!dıftr-a gôre 
ütiincü ~phe üzerindeki müca
dele çok krzl$mlf den1ek:Ur. Bu
nun için bu cephe hakkında tam 
mal\ımat ı><"'d• etmek elbette 
zahmete deger. 

nan çüncü cephe hakkında bir 

~ kar.aat.c varmak ko:ay de

ğildir. Çünkü eie ıeçen rna1ü

mat. hep propegal'lda ke.ynaklr

rından mubeı;agayw meyled'yor. 

moyledtyor. 

Yczan 

sahte "°yahal e'-ro.kı tedırik •de· 
rt.·k. teker teker vapura dolmu$
lardır. Galtesund; Oslo ile Ber
g- n lmanl'arı "ras1Dda posta ya
pan küçük bir yolcu vapurudur. 

Vapur yola çık;.r çıkmaz: sah
te yolcular si1Ah~nnı çekerek 
kaptanı ve mekinbtleri tıe:vkif 

t-lmiş5er ve vapunı ldare1cri aL 
tına a·arak: foglllerenın yo u<Hı 
tutmuşhı:rdır. Mürcl•ebat ar::sır:

dan kendilerine yard=--n edenler 
dt- çıkmı~ olacaktır ki İrıiliz sa
hii.tnin yirmi mil aı;ığnı.a kadar 
var::ıb'lm:$ıcrdlr. or,da bir ba 
lıkçı gemisi örkerir:f' dütcrek tor
P l h!tlarını g"(m~'erinr imlc::\n 
vermiştir. 

Yiız:lerce k~nı.n birb r:ne em

niyet ederek böyle bir i$ taS1lr
layab11me!';i. h (' bir tarcırtan f

şaal yapılmıdan i$!n tatbik n1tv

kiine konulma<>ı Ye gıyeye v:ı

rtlına~ı. No~tekl isyan ruhu
ı:un nekadar a!ev~ndigtn~ açık 

bır ölc:üdür. 

Ayni z•mand il Stokholn1'dao 
duytı' an b r habere gOre N oı • 
\·eçlil.t.:r Kor&sha.ndt tlektrtk te
siııe:. tını bavay!l atmı lardrr ki 
A:manlar nakhyatı ıçln çak hiı· 

yük bir ı_skeri kıymeti olarr s:.ı

hi1 hatlı. cer kuvvetini bu tesı
sattun alıyordu. 

N ~an .a>1 lçınde lta'.yan kuv .. 
vetler'.nin muhtelif cephelerde 
uğradığı zayiata da'.r rcşrrdft:n 

r&por da üçürıcil cephede n<>kadar 
mühim faaliyetler olduı::unu ıöı:r· 

ter!yor. ltalyanlar Balkanlarda 
m~hrlut bir işr:al kuvveti bulun. 
durdukları halde: İt 0 lyan kuv· 
vetlerin;n Bettcanlarda verdıki:e

rl zay:at. doğu cephcsile Libya 

• B. ZAL 
cephesirde verdik1eri zayialtr 
topye:rlınundan daha fazladır. 

n ae çüncü cepheden gelen taz
~ ylkl karıılamak için Ber

linde ş dd ·t:l b'r faaliyet gö&\e 
rilmektedir. Bir o.akım idarı 

u~ulleri boyuna defişlyor, e:
zorlu sayı'a.n tdamiar iş başına 

g~çirtloyor 

r..ie~ıa l-leydrich ölümündeı: 

evvel bir aralık Prag'dın Berli
ne çafırtlmıııı, Gestapo tesk:illtı· 

nın bir topla tısına ıştirak et· 
mişt..ı. Bu toplantıda S S den: 
len parU emniyet teşk:IAlının re
!s1er;".den N!be, Huber ve 1-'fül
ler de vardı. Verilen karar, i~

gal sstıalarıcda polis vaz'fe-.Pnin 
Gestapo tanı.f1ndan yapılması ve 
Alman müdaf· a kuvveUtorintn 
bir kısmı oln s. S Jut'.ılar.;ı:ın 

da bu vaz·fe ile uğrışmuı 'tO· 
lunda bulunuyordu. Mes·uliyet. 
askeri kumandanlardan 11~ın ı· 

cak. S S kumandanları bazt 
m:.ksat.lar ıç.ın askeri kL.iınior.. 

danları emirleri altına &~irPr!' ·< 
emniyet ve inz:.bata ait 111eş·u~·

yetc doğrudan doğruya sdh p o
laCJ klardı. Bu cümleden oid.r;l;(. 
polis gerıerılt ,,.e S S lva ku. 
mandını Oberg Pari!I za:bllası.~ın 

başına geçirilmi~ ve He-vdrich 
mayı:;ın ilk htlfta:nnda kt>nrt:sır. ı 

beraberine ~.Iarak Paf'1o!llte \·~ız ' 

!eye başıatmışt..ır. 

Ayni ::iaralarda Holandada yet
miş iki kişi kurşur.a di?,,;!mı~tı 

Bunlara kH'ft ilcr! sürüien :t. 
h3m, Alman işgal kuvvetin.e kar· 
ijl t ·ki at ynpt ık.tarı yolunda idi. 

S s teşkilit.ının i~gaı cıahala

rına hc\kim o!ma!U'. bir spneden 
(De\'&PU sa. 4, Sü. ? dr)X 

Bun1.arı süzmek ve mübtl8galı 

de arkAsına Qeldleerk altlan ı:.lta ınışlar, fakat hiç bir vakit yaka- A'ınantarla aramızda yapılmak~ 
lmparatorlu!u k-!!dıkladılar. Pa· 'arını t..assubun pe:nçe~ne kap- la oıan sab:t tıyat_ mtlzakere-lert 
dl.şahlara .. H ~kes sız. .ı kulunuz, tırmamıştardı. Karakedil.er bu if- bitmiş ~ son ştklınl a~11ştır .. 
köleler!ıı!zd r. Her emr'n\ze korü tıralar ve yalanlarla f•IAtetlerln ı Yapı an anlatmaya gore, Tica-
korilnc boyun eltmek :r.orundad ,-. mes'uHyetinl m!llet!n aırnna yilk- ret Veldıletl tarafından !•>bit edL _ -------~----------------
ıı .. t bJt koyun r(ı den bllf- \emek. cezadan 'k.urtuim•k, padI- : len f;yat tis~! .)118.~da İt~lit U.raf\arl atmak baktmındart Cll 1 

ka blr~ değildir 'Bu sfi.rünün şahlara kcndCerbltn- türomtu. fay- B r~lklen ,umumi Kattp111:1ne gon- müsait rncvk:d olan memleket 
başla ıelen en l>r.·oml! vazl!"9i ı.ı- dalı birer unsur oldtı~l"'.ı kana•tl derılecek_tır. Bu mıreUe Almanlar- İsvıçredır. Bunun için İ.vl~rc ı 
z: n r1;1bab.nızr, aadet.:::__zf., şan ve vermek: maksadını güdüyorl&rdr. la '!Xirkiye arııııanda mal muba- gazete erıni k:arı~:tırarak blr ka- • 

,...flnW s:ığla:nalrt&n ibarettır Uzun zam&n bu oyunlarlLd<ı mu- yaası baş'amış olacaktır. naate varmağa çalıştık. Elde ei- ı -
Aman efondimtt, siz r 'ıat.ııı ol ,-affak oldular d h "il mız netıcelerı ·-~&/ilki satır- K aya·'" lı la r yedi acaba ? rruıyınzz, .ıı:eyfl • bozmaytııız. Fakat günün binndc millet in- M:mari sergisi a o ıarrta bır araya geurıyoru• a Ç " 
.ızülmeyın %, inclmneylnl.z, ıev- lı:ı!'82 ~rnmunun kenarına gel- beş gün açık kalac:ık Almanya bir takım düşmanla- Nahiye ıa. .. bürolarmın verdik- bir halde harıı «le<eklerln• hl(- 'üp-
k,"~ ba'-nız-• d •er. Onlar ı ... ın mLştı. Ntrf'de-yse: içi.ne yuvarlana- ra karşı açık cephelerck> dött:ü- . he olm~ın: 

... ,ı.:;ı:; a.• " İ S 1 h t tü" ~ d terl ana mukaNI f1rml&rdan ı<aray'lar, kbşkJ.,,- k. durmağa, c•ktı. lk defa Samsund•n yül<S": u \amna mu. ·~•ın e açı.. şüp dururken, bır iı r•rtan da DALGALAR DA DAl..(IADA 
diinyamn dört tara!ında.-t kadın, len .bi~ ona ~ acı hak.ikatı lan «Türk abideleri mimari resim işgal altındaki mf"ml~kctlerde teettm aJdckJo.n Ncmek flşJerlntn mer· )lllde- bir saat kad.3r .kar yal;mrf 
kürk., amber ve daha b! mem ne- bl dırdı. Tehllkelerı olanc- çıplak- sergisi-. ne helkımızın ve münt:Y.- pusular arkas.rnda çahp.n gizli kne verilmeHt t,ı sır'Mınd&, FatJJrı. vr hlr rok ~lrl~r lt •nttmfltl'f' ka
ler tedarikin ve bunları yapabil· Jığlle ortaya dllltttı. Bu ııes evvelki Ve'l"lerımlzin gösterd!ğ! )'<lkın ve düşman kuvvetl<!rHe çarpışmak teki ıa.,., bün>ln•ndao \tiri )mdly• hnh~mda bir kar tabl>ka.lle örtül-
mek .çln. de 1 ~ti soymağa, hu- eeslcre be.czcnuyordu. Onda d - sam-.m.i ilgi üzerıne Maarif Vekil- zorunda kalmışt.rr. Bu çılrp1şm3- kadar tophuh~ı n.,ıert bu\amanuıt v~ nıtı-,. 
kdmet adrna türlü zuliımler ış. =tlarıı, ruhlara eym ""7niml !iği tarafından açrk kalma müd- nın şiddeti pek çok arttığına da'.r bunları farelertn yed!P;I lddU...oı or- Harp bı•lı ·a.hberi 
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kencelcr hakınzlıklar Yı:pma!• btr eda ve mah!yet vardı. Bu ıtı- deli daha beş rün uz:atılmıştır. elimizde pek açrk bir ölçü v•r- taya atmış. dalplan da . ..., Y"'Ph~•ı bılınll'fll 
koyu;-dular. Bu kOt 1 M.reeKU!eri- barla onun sahib~ muhakkak bü- Buı:a görto haziranın yirmi 1ktn- dır. 1942 ~nesinin ilk dört ayın_ TUrkr;e-, ~ok etraflı bir dildir. e-.rark~e-r Kibl da&~~·& tot:a:ıdu~r 
r 1 doğurdu. , )'et...erı ortbas yilk bir adamdı. Bu hQkmtl ver- ci pe.z.arlesi gfı.ntl saat 18 e kadar da idam cezaı:.tnl. uğradıkları Al- TUrk(:e<le dOrt. •J·a.kL hA)""anlırJan pUbl ! 

ediyorlar, fızlıı patırdı yapanları d lrtcn tonr• mlllet, hAl! esk· sL deVAm etmek üzere, eumarte..i ve manlo.r tanfrndan bildlriien aıi- ı~çblrlnln t>uı umanlar iki ayaklı Bllt ('!';\'AP vı;..;n,n,;n,r: 
te~iyorlıa.r t,.=..k:. 1 durt12u dev· lAhlarmı kuDanmdtta deYii.m eden pazar günleri de sergi açık bu· ler;n miktarı. geçflO sene ayni olablltt{'ğl yer ahnamı,trr da :yalnrr. i !Ur •nkttR- t'fı\"ap ,~Hen Mki "por· 

11-S-M'.~ 

Bu harbin 
hikaye~erinden 

B u h9"tn bin)c]"('e ola,...no

dall bir ta"'llNlnto hDl:&yM: 

Japon bahrtyeııılndt:n '!J ya,uı.da 

Akın. ID'vo'nll1l defterhJde-n: e 

A.Dnem. ne kardo'1erim "e ae de 
d~tlar7m. bir dalla dömni.~.eıttm 

...,. ..,.. C'ri'ıJ10- ~· bil 
mfY"rlar. Pdr """"1iklertm. beni af
fodlniL Of~ınJz g1ln &"'ie<d<
tir. ıpe o gün ~ôyle dlyec:"eblntT.: 

E\·et, Aktra ,·aztfMJnt 1~1 J*Pk!ıt 

Japon batırl:yMind~n ;...._ ,,....,.... 
Naojl t.vMa'ruu aUee!ne lmaJdıılı 
mr-ırtup: cSlı.I tekrar g-öıwnek n•l-p 

otacatıru -.rımıyerm-a. Tam 7i.rnri 

alh pi, - ~ ...,,...... 
Jçha 11...,.,. "11• lıir - .ın. 
MID~tlnU. M"Whk blzmet
lamMU!yle bd!rteon<ıdicm-ı dola
yı _,. dllttlm-. Eğer .-tyl 
......,.~ ott-uzu ~ edtniz; 
ba~u.m, ~MJ\"nla rolılll9a. 

Jldoceıtl >-· ............... t<ırllk 
e41al:ıt.ıt 

Yukarıtlakl ,af.ırian ,.._...._ M 

dahli olnıak dıı:f'tt ı1_.po11 &a.lıırlyoe· 

~lndea dUrt 'tUbay ve °""' ~ ~· 
hay, Mikado tar&lındaa tk:'l:ter de,. 
r• birden t.rtl etttrUW.,Jer. Takat 
bu terfi, do.kır.ut da 91rdU:ti k:iD an
<'• k mA-MNidir. Bu dok9z 'Mhrlyell, 
11(" taae oep deıtboaliıııl;rle P-1 -
ııarlMur "9elnamı yapı11n1tar \'e 
A . ..owrlka.lılar tanfı.tae Mırtla.l im· 

ıoa editrm,ıer. 

DeaJMlklar Peıul • R&m.ttr'a 
Kfrmeğ"e muYa.tfak ohır ~ itd 

..t - llomirll -n A-ı· 
ka geaU.n- ilk tor)>lllerlııi ••ur
muwlar. fakat k.,.fedtbni:f!ler ve btr . 
tan~I Anwrtk.a mallripl~.rl tara.f1n
d8D ...,_ __,,_ Okıldler <le

•l'da dJMoe otunrıuıtlar voe obulı. 

tayyare \e A homba1arı altında gt--
• ·- •9 ('ıf'Yf belrl"mtşler. lfa-vs.y saatly- '"' 

~ ı ;;9 ,..,.. ay dot"m"'I· -..ıt.ıar 
.harekete ~n:ıı1' ,., ~ı 1 l ~ tor

ptHene-n blr :r.Irtab b&hntş. Am'erl 4 

ı,aJrlar bnt"f' buuu tatya~ bM&kıoı 

~anuııı;htr, fakat '-""'"' &~t'n dt-

nlzal1Jİal"tD yorW ~f- m•r
mı yafdınnap ı.o,,ı.m.'11&<· baal 
'?"! _yt 41 J"C<'f': bir denn.a.ttıdıan gön
df"'l'llcn • v.,..ı~ boMfanldı• t~ıcratı 
.Pf'&rl J-larbeur ~.k..ı.DıDıalanm aıon 

mcoajı om..,_ 
s.. hl&Ayıeni• propagande. bak.1 1 

mırMll•• ~ı.lfılı,n\lıf tara.nan be:lkl 

olnblllr. Fakat ballmı.m keııdllerlnl 
ftda. ed~n Japon ~ dent:ıaJtdıart 
taralırtd.an ) apıklıılı Amerlkahlar
L-a da kabfll edlldiğin<> g6N, lllkf,

yenin ıe.,çel< tanfı herhalde go.Up
tir, 

' ' karakedllere d!.r$ek çevirdi. Bu lundurulacakt..ır. aylar zar{ında, ayni şekilde ölen- /attlerin k'alnnda. dört, tcab:nda iki cola.rdan A..Jl Sami: diAAtalık ~ 
ı büyuk adamın etra.tında toplacdı. lerin üç mislidir. Deınek ki iş.. nya.kh oldukları pe-k t:Pbetll hir ~4 ed.lmedtn \"e onu Jet:tec."dc itft.(-ın bü- IÖR KADI 
o.;rt yrl süren ezici harptoo he- ıet nekadar buyük oluroa olsun gal altında bulunan ve hürriyet kilde ifade ..ıııını,tır. lımdoğllno. ksnaat gdtrlimed•n d•- --------------

J la.Jıgı miJJf'ttt:a oıunıa ol aa, aJ
dığı va'dff')'I yapmak ,.e ba.~nnak 
için olmetolaJ bile'nlel"ey -'likado'11un 
Vf'rdltl tkı rü.tMden dt yü~k olıt

ra.k ht.rktıı'lln \"f're<'l"ji rütllc 1;kah
rillllan» pay~dir. Hatta harp nan 
cctllnıeıden ,Yapılan bir baskaun be· 
yalıtında•, aldıkları enut yerine
cr-tlren bu kahra.ına..ulara pay dll,-

mez. 

nüz çıkmış olmasına rağmen ten- teh"1keden korkmaz. O geçmişte ve lstiklA.1 ha!re1:i çeken millet- Jn~n1n aklına, .. ı.- hdro.,,wıdak.I #J,tkUk ,.-:ıpdırsa. bn bir terakki tta- T A K y İ M --._ 
dta:lndco istenilen büyük fedik.Ar- neler, neler görmüş le1';irmlştir. ler'11 tşgal kuvvetleri tizerınc eJmıtk n~terlnl df' ac.'&IMl iki ·~·aklı df\ etmezl> diyor. r- . 1 
Irkları göz kırpmadan kabul ett r, Tehlikeler, zorluklar onun yaşa- yaptığı bo.sk:r, miktar ve kalite farrler nd yt<ll !» dlye bh' 'oru J!:'f'll.. 'Be-nhn bvndan anhwtrfım 'odur: 17 HAZiRAN 194:? 
elinde, avucunda ne ka!mışsa. dO- mak. azm.inl, 1radesini kıramaz. bakımından geçen ~en~ye r.isbcL' yor. Dlleye-lint kt a~S"'il •bit olcı:un. .-Ma.arlf Yel~etl::rdn devraldlfı l1JOr ÇARŞAMBA 
..n-ed bir 1 ~ dl 1 k ku ti '- it it rtm t AY i - Gün 168 - Hıur 43 •~"" en ve şa...,~., Ter . Tersine o ara vve endir..-. Ce. le pe ço a ış ır. 

0 
DA OLACAK: t..,ı..ıtAtında hMtr.1ık vardn-. Bu ha•-

İçinde 26,000 kişi 
çalış~ n bina 

C: nkü hOk<ımct'• mmeı yenldeo aaretlnl artırır. Yeter ki h~ey ona ı..ı l"' in ttı 
1 

•• RUMİ 1358 - Hazlr.uı 4 
clı: 'L.t ,_,. ' Ü çüneü cephe ü:terinde cür- Bir ha,IKltt.tt- .-uı.lbue ıu,u: ~''" - talık bir ılt-k ·, ki&• P r r r. •- HİCRİ 1381 - Cona:dyelih.ir 3 blrl~r u-r uu.tn.n tefkn etml.s- apa.Çllc söylensin. Kendisinden hl<; et v~ te~bb\h;ün nckadar topol mubarebt>le-rindf> Roınanyalıları kat JuMtahk te.,.hl-. edllmtt ,,~ has· VAKİT ZEVALi EZANI 

N e•,-or1.:'wı göl>eflııde 

lerrlf. Bu sayede vari.ıttm•'Zı, I~ bir şey g ı;lenmetrin. Burün bize I :varı bellertne kadar çıplak bir lıalde, t.a.hğı yenttek l~ buln•mazM y.,. 
t k~llmizi kurtard•k Ve yloe bu üzüntü, !ltntı veren haller, yarm arttığ1"lm açtk bir alılmeti, CGal. ·. 

1 
k rak hll<ıım Nll~or- pıla<ak değl,lkllkt~o de hay<r Jel- GÜNEŞ 5.28 8.4 ~ 

cKok ... sayededir ki bu kadar azametli kar,ılaşmamız muhtemel zorluk- tesund) adlı Norv~ vap~.~unun :::: 8~;:n(': ::oda 50, ıo.ıfıNn u .. - mn.l) ÖGLE 13,15 4,32 
f dler ""'rkezb diye kocaman 

bir bina '""· re! mıına..-ı A
meıflaıya J:ld<ı> ...,.,.alılanmmn h•ı>-

eserler meydana ıetirdik.. Bugtin tar varsa onlardan kurtuJmatım macer~ıdı_r. Norvf'('tıe yuzlercc tö.ndf'. 
50 

bir ikl kut vt )'A7. daha KP- Eter benim btt tf'r..,ırtm doğnı ""' 1K!NDİ 17.16 8.33 
de kuvvettmiz.in kaynağı bu bir- biricik ea~esi bu !'nıretie hareket gen(' sozbırliğt ederek ve arala- çJrir&e-k mulıarlple-rin akılrtan da 

1 

Ali Sıunlnin ~ykıdltf de dofrudur. AKŞAM 20,43 12,00 
ilktir. D mek lsted itim tudur ki etmek, bu yolda :Yilrümektir. rında ~ll41 kurırak bu vapu. -•-- k Tath>ert YATSI 22,47 2.04 

•-f'rrüt ebnie ve .tıvan.-u-ı çı mı' h.. 3 07 6 •• bu kahraman, bu a.sil. :ııeybek mil. c. Bardalı:t• ru ele geçtnneği tasarlamışlardır - · ı.ı>LSAK . .-·• 
fil MI bina 1 ~~e hakJanda tllr- -~~::::::::.::..:.:..:.:....:...:.:.:.;~:...:. ....................... ..::.::::.::::.~.;...:.:..:..:.::.:.:..:.:::..:::.. ...... .:...:.: ... .:.. .................................................................. _. ...... "'"': 

SY..R{E 

hl türlD malOmat ..-ermfytir. llel• Salt • , 

~ebl'nln htk:A.yde-rl,, (ltoktellcr mer- anda üstadın karyolasına atılın k:, saa- sırlarını hıf"p siz öğrett:niz il:;ttidıın. · · 
ktt.f) ne demek oldufuou. dlnllyrn· s o N M 1 y E N ft T E s dettf>n ve sevinçten etr•fa taşan gözya!f- Gi.inahlarımı sizin hakikat ışıklarınızda 
lere pek iyi anlatmıştır. . ı:ırımla onun yüıtınü. gözür.ü ıslatmık temlzled m, iyiliklerim!, •izin baca a r-

Bana rafmm hlr t'"--tçre raıetefll· Onu hırpalamak, sevmek ve öpmek 1~- tadıgın.Lt fa.z.llct duyı;ularile- ytphm, ln-
Til.a bura~ hakkında '\erdltt maJQma. - tedim. Fakat biraz sonra bu çocukça san~ra actms.ğı, fenalıkları affetmcC:i 
tı okuya,,.,a luyrete dU'jllldıten ken· çrlgınlık'arı biT tarafa bıukarak ciddi hıp s!zden öğrendim üstadım... Sizin 
il.imi alamadım. 83kml7., s1u de an- -- bir tıurctte dti~ünmel:e başladım. Ona, varlıtınız ve aşkınız ruhumu y{.lk.ıı;.eltti 
b\taymı: Tefr;ko No. 92 Yazan: Jsmel Z}YA yavlarmdakl dUğümlerı çözecek tatmin üstadım. Ruhun ~kla yükseleoeiıne, 

Bo'kfellerln .. ""YOrku •11.'ilenttk edici cevap,ar vermek, onu ikna etmek benim k:adar h-ç kimse kanaat getirme~ 
lıldWll• :yaphrdığı bu Jilul bina lAtımdı. Bu perişan kıfamla bur.• muk- mlştlr üstadım... Bana, aramızdaki yaş 
yetmı., milyon dolara mal olma,tur. Gôzlerimden tsyarr halinde yaşlar bo- b'raz hat!fll)'e>Cek.,.) tedir olabll«"t'k miydim? .. Masanın üs- farkından bahaed!yorounuz. Her yaşın 
'!60 metre Ji"r ... k11f:1.ndedir. lçfnde şanmağa ~adı. Ya%ılar sırsf'k.lam ol- Yazı:l11:nn bundan Fan.rakl cümleleri tünde duran kalemi el.ime aldım. Oreda- kend.ne m:\hı;u~ ttevgi tezahürler• var-
26.000 ki 1 raITTır. J\.sanıwrlerl n k•- du- Istırabımı ••nm•-k lçı"n ellmckki k.armak:a,_..Jttı. Bir ı!:i satır'ık blr ftsı- dır. Eli y.a• cuurlu se•gi y~dtr üsta· 

_... .r~ • ..,. daki boş: k.tgrtlardan birinin üzerıne fU _, .,. 
dar •üratlldir ki ~n yukan kata •1r- mendil! d ı!erlm~e ~ral••orum. Başnnr ladan ıronra yazı tekrar başlıyordu. Fa- dım. Bunun lç!nd r ki sıze çok büyük 

• ~ v mektubu yazdı.ın; 
mi ""'1lyrde u•ar gibi pkılır. Binada ~da çevirdim. O f!md~ benim balt- kat bu yazıların çok bllyük mll;ı1r111Atla bir emniyetle bağ1'ıomıştrın ... Siz de ba-

l ~ Aziz üstadını•.. ı.. k k 1 198 au.mör ''rdır. llnnlan işletmek tıtımı h.isısetml, gibi yatak içtnde hare.. yazı dı&. keUmelerin ,cklindeo anlaşılı- na ilımat <dinJz. Ben.im '\.I~ a adJn ar 
ff>ln ıw.nrde- arım mllyon dolar sar .. 1 ket etmeğe, ba$ını tr:.r tkl kere -.ğa sola yordu. Me::ı'ut bir tesadufle yazılarınızı oku· :Ibi kaprüder peş'nde koşrnachfıma, ve· 
fedfUr, btnanın hUtUn J)etme mat.ra- ~virdikten ıonra atc.şiı:.tn fiddetinden [Bu aşkta betl y-olrum; seft vars1n Pe· dum· Hezeyar.name diye tavşl! ettığintz :f•sız ve Mıdakatılz bır in.s&n olmadıtıma 
lı on Jkl nıU)OD dolardır. A.san1'<irler (of., o!) dtye jnlemeğe başladı... rihan ... ] ) azılarm. her sattrı:nd& bir volkan kay- ir.antr:ız üst.ıı.dım. Gerçi hakik:att anla. 
g\iodo 260.000 ııefer ;rRpar, bu .. ııa. Korkınndan ne yopacağtmı .. ~ntrm. Olı:unamıyan btr !ki kel•meden sonra mak ıç,n ıec; inanmak lazımdır. Faka\ 

v--r na yor- d d~ ka.tettlklert mt'Aafe Yev)orlıı. ile vAx.1tlart eUmden bıraksam .kalfa büs· fBen bir hicran hasta.;ıyım Perihan .. Ne- b"r senelik uzun bir zııman a beni an-
- lli~m. d ~ı•n J.'"rantıbko ara.ı ındak.J .)ola nıii- bütün şüphelenerek. Fa.kat okumakta Jer yazıyorum Allahım. Ne hezeyanlar.. ladığınızı ve tanıdığınızı zanne iyorum 

,.avtsıır. RJll!l içinde 2:?.000 telf'fı1q dev•m ed~rken ya Ustad gözdnU açar- Neler? .. ] A)·lardınberi beni ş\.iphe, gözyfl.Şt \"C Sizi benim aözümlc kitnse göremez, şlzi 
\ardır. Tentlzlrm~k işinde ça.ll!'}!ltıı· sa •. Beni ayıplamaz .mı? •. Bir iki dakı· Yllzıtar burada bit:yordu. tf·reddtitler içinde yaşataın ıııuammayı benim kafamla kin1se tahlil edemez. Si. 
Jıtrın ye-ktı.."lu 610 dur. Günde IZ..'S.000 ka oylece kaldrm· li'akat ti.'lta<hn tekra.r Bafımı kAtıUardan kaldırdın1. Gôzlc· nlh&yct bu mes'ut te~adüf bar.a halit:t• zi bcn'm kalb~mie ,klmsc ~e\-·cmez üsta. 
k~ Rnkfeller merknlne girip -.·ıkar. derın bır sesslzllğf!: daJd1tın1 gör-Ur gör- rimın önil simgj.yahtı. Zav.aıtı üstad... tirdi üstadrm. Sizden ayrıldıktan sonra drm. Perihan slzin fa7.iletiniz(' flşık ..• 

nu bina lt:olomhtya ünhrenltellilnf" t mcz yazı;ara emniyet.le ck!vam ettim. Demek sen de benim g bi yandın. Srn h yaLmda çok: bü)·ük h3.di.se-ler oldu. ~nçllk ve güzeCik meftunu olsaydım 
alt araı:ı 11.ıcrtne- )apı!mı:ş&ır. Bina- !Perihan .. Perihan' •• Bu yazıları nt· de benim çektitim 1sLrr&pları çektin öy. ~vglli halamı kaybettim. N1hatla anla- kocamı feda etmezdim üstadım. 
nın tama.ınlanmasıntlan ltlbarrn dok. ç n Y•zıyorum. Sana göndermek için le mi" 5amadı~ımı.ı ıçru ayrıiıyoruz. Ilayatta B~n. b.r •nda iôZe çarpan g~ellikle-
"" n .en,.. M>nra tıtttön bu "enl't tini· nıı• • Asla.. Kendimi aldatmak. için. Ooh •. Ne baht.oyarım Allahım .. Tatlı tek bafıma kaldlol'tl ... KtSD bir zamanda re değil: :nsanı tedricen sıran v~ büyü-
'l'""'lUnln malı o 3<'ak \f" bu:rası d ı· Yab ~cı hlr gözün gUrmesine tahammül ve ılık bir &IC8klık kalbimden bütün vü- hayatımı altüst eden bu kad .. ı: yüklü leyen esrarlı güzellik~cre meftunum üs-
'•nın en zengin Clm ına .. i nıev- edemcdığim zaaflarmı, şu kağıt parca- cuduma yayılı7ordu. Fo.:laketler ıibi :sa- h3.d'aata nasıl boyun eidiın. Nasıl ta- tadım .. Bu güzelllkleri de görünen yüz;· 
ldiuc çıka<.·nktır. ·~ınıl tcvd, etmekle belki biraz ferah· adetler de if.$.&n[ sersemleştir:yor. ham.mu! gösterdim bJlm~orum?.. Fa de değil görür.mi)·en ruhta araro1t. .• 

1 yacağr;n Vılcudurou yak ateı. beliti . ·c yapecaeımı bllemiyordun1• B<r kat ba~• 1)1 ve Jahamnıe ü olmanın ıuıu.ı \at) 

Kotlet p.:ıne 
~&la e~ dü.Wndülırlt-n Mıoara 

l!:::JI llllıayet bir Kotltotpane 3'"-af'~ 

mıra karar verdim. 
JtMaptau bir buçuk kilo lemh;l••· 

mi~ tan.fmdan 5ıirıola aldnn. Doh,Jl· 

Lvı 4a karı1f'lrdm\. Eskldftl k&tn• 

biraz pleta. buldmn. H«Mn herurn 

!ki yll< g-ram kadar bir torb& kiı~ı

dımn içtne "ck~ı_, kahnı.,, plnohl

ır.n g!lıel tuzladım, bil>erlodlm, bira' 

da kaflf baha.ret ko~ukta,.. "ı-Onnl 

,araba ya.hrdını. iki üç ~t .. ,.rapts. 
yatu'drkt.an sonra bir kae yumurtayı 

bir kabA. kırarak ı.rk>e çırptıın. ·ı,tr
zolaları ~rdlllnı gatf"ta~ a. ha.t1rdıo1. 

Kızgın yaA-ın l(ine a.tl!m. Onlar ora

da pl,melrtf" lkf'n beri tara.tbt da 'ı ... -
ne komposto<.Ju JıazullMhm. Bug-UnkU 

yemeği de bu "'urttlf' halle-ttlrıl. 

Not: Ga.leta her yf'rde bulun:unı

J"1'C&tana göre hu vapjfeJ·I her ) <'l"i1'" 
bıılunau pirin<;. lnulfi .ı., l"'k ı:ıarl 
(Ôrf'blllr. 
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basan DO~AN 
Libya ve Doğu 

cephelerinde : 

Ş 
imali ı•a!Jifikte AJeoutkDJte 

taıum ııdalan etrafında ha· 
\•a - dcıılz muharebesi oereyaa et
hlektedlr. Ancak Amerikan doııan· 
lllaaınuı ve ba~·a lnn~etJerlaln bi
)1ik nrtldahalesJ De Japon taarrıın 
durnıu,ıur. Bunun :için o bölg-ede 
ka)'\1a, değer bll) Uk bir deği~Lkllk 
)'oktur. 

Fakat Ubyada w doğu cepbeılln
de Sh·aııtopol ve Hsrkof muJıarebe
lerJne dair pek önemli haberler gel
hıcktedJ.r. Bu lıabcrle.rdea anladığı
hlız.a göre muharebe ,ıızı)"etlerl 
fÖYle Jıuınsa cdlleblJlr: 

Lfbyada General .RoflJltlt'l uıer

kezde 0apuzzo yolu htlkameUnde 
l:laclem•e kadar Inglllz ordUR•aD 
farka UrmU.~r. Bundan aonra Ud 
kola ayrılım;, birtıille ~arka doğru 
llaldınıuş, cııı;-..rı Akroma Uurtnden 
flnıal )oneımı,tır. 

Gayet açık olarak an!Ju}ıbyor, ld 
§arka doğru taarruz eden kolun h~ 
detı Mısır hududuna 7anl Oapuzo
~a doğru llerleınektır. Şimale yti
Delen kolun ,·a:r.lfcsl de ııahlle \•ara· 
l'nk Gnzalc :bö!gesiutlek.I Jnglliı; 
ku\'\eUcrinln geri lnt kesip k~t
ıwtktır. 

Gene.ral Ronmıel, I.ııgfll:derf klA
tnen ~nl mOV'IJlere çekilmeye mec• 
bur etmiş ise de yukanda sa)dığı· 
:ınıı; iki hedefe ihcnll:r. n1aşanıamııt

tır. Gazale, Akroma ve Eladeın lıt
tlııad noktalnrı bAlA lnglll:derln 
elindedir. Jngtllzler blllıaa8a §&J'ka 
ilerlemek Jııtıyen \"l' General Rom· 
ıncl'Jn taarruz: ıııklet merkezini ieş· 
kll eden asd kolunu geride tuttuk· 
ları ıııtıyat :r.ırlılı b1rllklerin maka
bli taarruzla önleml§lerdlr. Tob
ınık'un ~nup !batıııında bir tank mn
lıarebesl ~lrunıştır. Alınanlar Ela.
dem doğusundan gerl atrlmı'jlardır. 

lJulfı.sa dün tahmin ettiğimiz v~ 
bile stratejik \'azfyet Mlb,·er ordn· 
!>'Unun lehiııdedlr. Gazale, Akrorna 
'l:e Eladcın'c d:ıyanan IngDlz kuv
vctıerl şUph~Z muhasara tehllke-
lnde bulunuyorlar. Eğer lnglllz or
duııu ağ cenabı Tobruk'a dayıyBl'Bk 
Oapuzz.o garblnde müdafaaya karar 
'\'erirse, ilerde kalan Jngllb. piyade 
koli:ırmı kurtamıak &mkAllı kalını· 
Yacalctır. Bu itibarla Jnglllzler, F.Ja. 
d~ bolgeslnde de\'am eden tank 
\e :r.ırtııı tılrllk muharebel!lnl kazan· 
inak say inde umımıl \'aZ.lyetl clli
:ıe:ıtebUeceklenUr. Bunu kayt>eder
lerse, .Mlln<er ordmu bir !.(Ok esir 
alabııeceıc. Tobruk'n tecride mın·af
fak olacak ve l\lısır hududuna ao
kuıacaırtır. 
Do~ oepJıc:<lnc gelin~ Sl,·Mto· 

llOlda bilhassa cephenin sahile bl
u,ık olan şimal , .c cenup kesimle
tlnt'lo Alman kıtalan derlnllttne 
glrnıeğc başlaınıslardır. Almanlar 
1.ıu ınu tahkem ~evlde bile bir kıs· 
"a.c taauu:r.u ıe..-clh etmlflerdlr· Bn 
k lınıeme Jlerledlkçe. doğu ke8hn
lel'dc1<1 RU!I mlldafaası kendilljia
den l:ektlmiye moohur kaıacaıctır. 
l\uıılar donaunıa ile tak\1ye kUV
\ eUeri gondermlşler 'e donanma 
101'!.'ıısu lle müdafJJere yaroım et
ınektedlrler. Alımın h&rn ll8ttlnliltü 
\e 'llllithlş topçu bombardımanlan, 
ltınııarın mukabll taarruz JmdreUnl 
~a)ıOatnu)a başlamıştır. Bn mU
daraa için ha) ra aıamet o1Ba l"erek
t~. nu itibarla SJvastopol buhranlı 
'"e fect aatler ve gllnler ;yapmak· 
t&dır. 

1iaı'.kor do~nila Aıntanlar Do
ııeç Prblndo kalan Kus ınıwetlerJ
:!s tl'lnh.ıcıulşler 'e Doneç nelu'fnl• 
~Prti geçit baJJlarrna \1U'IDiflardır. 

rUn•den gelen bir haber l>olM!O 
netırının üzerine .k!lprD karuld~ 
n1& ve Alman ordU!WUln neltrl geç· 
~~'_11 blkllmılşse de bunu lb&iyatla 
~---,ılıunak duğnı olur. Mareşal Tl
trıO!:enko OuııJans'k deınlryol dU!ftm 
ııoır.-~ 
t ··-•nı elde bulundumıak ve BM-
."' - VofO!/llofgrad hattına yaprla

C!ak bir Ahnan taarruzuna karşı 
~ct.a stratejik bir yaıı mm-zilne 11&-

lp olmak Jçtn Dc>0eç nehrinin prtt 
ll&blll ini kın" etle tutrnnttur. Nm.lr-
l'r 

1 Z.ırtıJı birlikler için bUyllk min1-

h
ll.l'dir, Maremı Tlm~nkonuo ae-
lrd • ..,... 
~ '1ı getl§ taarruzuna ııeytrcf ka-
8 . tına aıııa tht.ımaI TerUeınez. 

0l'le bir geçı11 hareketi karş19ında 
derJıaı lllUkabll taarruza pçmeai 
\e hehfr boyunda muannldane nıü
dataa Yapınaı;ı IAzımdır. 

!:":fer Alman ordnsu, Doneç neb· 
rını hakikaten şarka geçmiş ise. 
l'u Ordu u )ine gafil a\lanmıt de-

ıltıektır, \c büyük battı ı .. 1eml11 ııayı-
tr. ~ .., 

da 110Uı.sa Alıll1lnlann Doneç fllrkrn· 

1 OupJansk'a varmak ıstedlklert an· 
daşılı)or; bu taarruz lnldfBf ederse. 
afıa cenupta Roııtof \e \'orofllOf· 
~ mtlkametıerlnde de taarru:r.a 
l> a,fanuıııırı muhtemeldir. o zamau 

Oneçde beklenen bOytik Alman ta
arru7.u tanı illlinulle a.ıı,ıamıt ola· 
cakt.ır. 

lktısadi menfaatler, fevkalade vaziyetlerde 
her türlü malzeme muafen girebilecek 
Ankara, 16 (Telefonla) - Fcv- ' mağa İcra Veklllerl heyeti salA?L 

kallde ihtiyaçlar çln Nafınca yap- yctli oJııcaktır. Yukarıdaki hOküm 
tırı:acak lnşıı ve tesls'crde tatbik lere göre yurda sokulacak mad· 
ıunacak muaflık hakkındaki lA· deler Nafıa Vekilinin her defasın· 

;Iha Meclis umumi heyetine sev- de bildirişi Uzer.ne gümrüklerce 
kedOınlştlr. Bu l{iylhnya göre mem h~ bır muameleye Ulb, tutulma
leket lktısadt menfaatleri veya dan yurda sokulacaktır. 
fevkıtlAde ihtiyaçları bakımından Yurda girm :ş maddelerden lh
lilZUm göreceli her çeşit yol, li- tiy•cı ka1mamış olanları Nafıa Ve
man, iskele ve köprUlerin bir an j kllli~lnln blldirlşl üzerine hiç bir 
önce tamamlanması için dış mem- vergi resim ve izin ılınağa Iütum 
lekeUerden gerckll göreceği her ' 

. kalmaksızın yurd dışına çıkarıla... 
türlü makine, lllet ve malzeme ıle b Iccektlr. LAyihanın muvakkat 
bu işlerde çalıştırılacakların ba- bir maddesine gbrc de bu kanu· 
rınmaları, korumnaları ve laşele-

nun neşrinden önce gümrük ver-
rl tçJn lüzumlu hertilrlU maddele· gis. ve resimleri tecil edilerek ve-
ri, nakliyat fçtn zaruri hernevl va- ya teminata bağlanıırak yurda so
sıt.&lara gerekli mahruklar, yedek kulmuş olup da yukarıda yazdığı
ve yenileme parçalarını gümrük mız rnaks&tlarla kullanılmış veya 
vergislle z:ımları Hazine ve husu· kullanılacak olan maddeler hak
sı idareler, bctedıyelcre alt her 

1 

kında İcra Vck1llerı hcyeU kara· 
türlü vergi ve rcs1m ve harç ve rlle bu kanun hükümleri tatbik o.. 
z.ıımlardan muaf olarnk yurda sok lunacakiır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

ç:kışları hükômet el koydu 1 

Bir şaş1rtma hare- El I . d .. .. I d k,.. .... d 1 

k t . d b k erın e ve gumruk er e agı ı 
e ın en aş a b .. f d 

b. d .... · ı · u 1 u n a n 1 a r 5 g u n z a r ı n a 
ır şey egı mış 

Va.şlngton, 16 (A.A.) - Amerikan be ya n name V" re C ek 1 er 
askeri mUtehassıSlan, Japonların C. 
Aleutlen ada1arına asker çıkarmala- Ankara, 16 (Telefonla) _ Bu- kagıt'arından dol:ıyı) be) annamc 
rı bir şaşırtma hareketinden ba.şka gun Resmi Gazetede neşrolunarnk verm yeceklerdir. Bc_yarnomelcre. ı 
bir şey olmadığı mUtaUl.asındadırlar. merlyete g .rcn bir Koordinasyon beyanname sahibı in sd~, soy tdı, 
Japonların daha başka asker çıkar- kararına göre milli korunma kn- tlcarethanesir.in ve şahsı lkamct
ma hareketlerine teşcbbUslcrl ımkı\n nununa ısti :ıaden bilcüm1c hakiki ı:fıhının vlııh adresleri, kAğıtl?rın ı 
hnrk:l görUlmemekle beraber bu ha- ve hükmi hususi şahıslar bugUn- 1 nev'i, .. ·asılları, miktarı ve mnhyet 
rekctin belki de Pasiflğin dığer böl- den itibaren 5 gün içinde enerln- f.yatı, beymoaıneyt verenin be-
gelerlnde bekleyen Amerlknn kuv- de ve gUmrüklerde bulunan ga- 1 yannameye dercet.tlği ktığıtıar, , 
vetıerini oraya çekmek mak.Sadlle zcte, mecmua ve k itap tabına el- mal sahibi mllrtcbln, emnnel<,'i ve 
yapıldığı tahmin o'lunuyor. verişli gramajı otuzdan yukarı 1 şaire gibi hangi sıfatla el•ndc tut· ı 

Londra, 16 (A.A.) - Amerikan ller eb'atta _ Slmill, Oruk, Midttel- tuğu, kAğıtlar gilmrukte 1se hangi i 
hava kumandanı Arnold'dan alınan Jayn vesaire gibi _ iklnc veya da· gümrükte olduğu yazılacaktır. Bu 
bir 1:elgra! torpil t~yan bir uçağın ba aşağı hamurdan mamul k{ığıt- karar hüklimlerine göre beynn 1 
bir uçak gemisine tam bir isabet el- tarı bir beyanname ile mahallin ed.Jen kağıtlara değer f ya.tının 
de ettiğini ve bir kruvazörlln batı- en büyük millklyc memuruna bil- tediyesi mukabilinde satın nlır:m;ık 
rıJdığını bildirmektedir. dlrmcğc mecbur tutulmuşlnrdır. Uzerc hUkCımctçc el konmuştur ' 
V~ngton, 16 (A.A.) - Bahriye Matbuat Umum Müdürlüğil tara- Be)•anmmelerin tevdlinden ltıba· ı 

nazırlığının son neşretUğl tebll~de, fından tahs s edilen kontenjanlar- ren b..r ay zarfında el ko ı an kü
hasara uğradıklan ~men bildirilen dan kağıdı olan lar ve bu kararın ğıtların satın alınac~ığı Matbuat 
Japon harp gemilerinin sayısı 48 1 neşrinden evvel evsafını yukarıda Umum Müdürlüğü tarafır.d:ın t h
buldu#'u söylenmektedir. Penı1e Har- yazdığımız kftğıUarına el konan- r.ren 'bildirllmedlğ. U:kdlrde bu 
bour'danberi batırılan veya hMarn lar (bu kağıUarından dolayı) ve kflf:ıtlar serbest kalacaktır. Bu kıı. 
Uğratılan Japon gemllennln sayısı İcra Veklllcri heyeti kartırlarınn rara ınilstenidcn e! konan kağıt· ! 
!Jlmdi 115 1 bulmaktadır. Batınlan milstenfden kftğıdını Mallye Kır- lıır Mntbuat Umum Mildilrlüğil l 
veya hasara uğratılan gayrimuhnrlp tasiye müdürlüğünden temin eden tarafından satın tlınnrak ihtiyacı 
gemiler 123 tür. Tebliğde, Japon !er (bu suretle temin eyledikleri olanlara tevz cdllecektır. 
nakliyatından bslıscdllmesl, Japonla
rın AleuUe.nne adalarına asker çıkar-
ma hnrekellerine devam cttıl<lerine 

<n.ts J. tnc.lde) X veya maddi şekle bürünmüş her- ala.met teKı.kki edilmektedir. Yeni mahsu~ü~ı ihr~cat 
rvatlan teshil ed;;iyor1 

sarfedecek bir kudrette bulunan, hangi bır varlık olamayacağı k.a- Vişl, 16 (A.A.) _ Tokyo radyosu, 
bütün memlcketın.l b ir tek koca· nnatine vardılar. Sevgiyi, manevi San Fransisco tipinde bir Amerikan 
man fabrika haline koyan, kendi idealleri, iyi, güze? ve doğru me!· kruvd6rilnUn batırıldığını bildir
gayrctile, kendi fedakfırhğlle za- humlarmı tcmstı etmek üzere ad- mektedir. 
fere kavuşmak yolundaki i radesi sız ve ulvi bir kudrete bel bağla· 
gün geçtikçe kuvvet bulan koca mak ve iman etmek ihUyacını 
Amerikanın devlet reisi, neden bir duymağa ba:ı1adılar. ( şımaıı t.. lrllr.a l 
taraftan da AUnha sığınm:ık, on- F a.kat (Allah) adı n!tında sığın. B f ı k "' 

barbl dan yardım ve manevi ışık dllc- mı:.k ihtiyacını duydukları kudret- u iyaHar mcm e etin umumı 
mek ihtiyacını duyuyor? Acaba le kendi ara!arında derhal kurnaz 
adım ba ına bir üniversitesi, bir ve açıkgöz: blr mutavassıt sınıf (B:Mjı 1 incide) //*// • . •• 1 ak 
ilim ve tetkik müessesesi ıbulunan peyda oldu. Bunlar insanları yıl- sarfetUği gayretlerde ağır kayıp. • p J ya Sa S 1 n a g Q r C ayar a n a C 
Amerika muhiti bile kendini ma- dırarak ve tııassup ve cehaletleri- lara uğramış fakat hedefıne var- Ankara, 16 (Telefc:nla) - 1'i· mlışteri bulduğu takdirde aradaki 
nevi bir boşluk karşısında mı gö- nl körükllyerek muknddeslik veya mıştır. f k d ğ d d r. 

Çin ejderi 
dayanıyor 

Y ... n : M. U. Z'U 

~ .n eJdeı i beş .senedir şahlo.ıı
'V mı~ duruyor. JnponJarın ne 
beşinci kolu, ne sUA.lıları, ne lktısn
dt ta.z;.ikı, ne Ktslıng ncn inde 
ndıımlara dayanııra.k kurdukları 

kukla hUkOnıetler; Çinin sırtını ye 
re getirememiştir. Ç.n, altıneı haı p 
y ılına girerken, mlllı güve. ı h t 
sarsılmamış, şevki kınlmamı;tır. 

Japonlar bır nrnlık Uınide dUşt 
ler: nırmnnya alınnu,, ÇınJe lııırl 

lem nrasındnkl deniz \'e kara yol
ları kapanmıştı. Hava yollarıle ~ a
pılnbllccek nakliyat mahduttu. Jn 

gıltere Hındıste.nın mUdnfaasınd, 

fazlasını duşUnecek h:ı.lde değlld 

Amerıka bir mUddct için olEun Po· 
sılflkte mUdaftıa me\'klinde kaim • 
ğa mahkOmdu. Sovyet Rus) a, ''D· 
kit -. akıt yaptığ"ı gibi, Çın .. yardın 
edeınczd ı, kendi himmete n:uhtaçt 

Japonlar fır.sal bu fırsattır dıyr 
rck Çin bcld.sını kati surette orle.
d n k&ldırmağa kalkıştılar . Dört 
beş istikametle birden laarruzlu 
yaptılar. Şurada burada arazı k 
zandılıır. 

I<'aka t Çınlileı, J ,POnların huyu -
dan anlar o.damlnrdır. Birmnn~ 

yolu knpantl' kapanmaz. J apol'y 
nm kendi Uzerlerlne ytik'enect'ğı 

hesaplndılnr. Kimi ycrCle cek · 
terek Japonları Uslerinden uza lı 

lııştırdılar ve \'ICte harbine yordu 
lıır, kimi yerde kt'.'ndlleri taarruz 
gcçt!rek Japon plA.nlarını .ıltUst et 
Uier. 

J aponlar bir çok zayiat venn 
ler, faknt beş senedcnbcrl kendile 
rlnl ezen \'c dünya ynğmnsınd:ı 

tam pay almalarına mruu olan ~ 1l 
kU hııflfletememlşlerdir. 

Bugtin Çın, s ldıncı b r mc\ k d 
bulunmaktan uzaktır, fakat mUd 
fruı halinde bile bu harbın yUkU 

A
n h ~ k k dd Hk f t t Londra, 16 (A.A.) - Geceleyin c~rct Vekaleti llk defa olarak ye. , 70 kurusluık aır ·ı o •rıkıt an ·ıoı~-

rOyor ve bunu a a Sit;ınma ve yarı mu a es sı a ı akınmağa 1 h b l .. T b k' n nı mahsulün ihracat fiyatlarını ruva kend s a amıyaca ır. u- ! 
ondan bir takım yardımı.ar bek· cür'et ettiler ve cennetle cehen- & ınan a er ere gore, o ru u ı · 
temek sureUlc doldurmak ihtlya. nemin anahtarını kendi ellerinde cenup ibatısındn şiddetli tank mu- 1 tesblt etmeğl k rarl~ştırmış ve bu kümct, tcsbit edilen ihracat mad- 1 

en çok çeken ve e.n ziyade cesaret 
\'e cUretle taşıyan memleketlerde 
biridir. Çinin mukavemeti k ırılsa. 

dı ve Çin sahillerinin yarın Japo 
yaya karşı bir ta.aruz UssU di~ e 
kullanılması tehllke.oıl ortadan kallt· 
saydı Japon iBUIAsı. Amerika Iı 
gtl tere, Avustralya. H indistan 'e 
bUlUn fi.tem ıçin cidden tehlikeli şr
klller alabilirdi. 

harebcsi de"am ctmcktcd r . Ak- h. usustakı çalışmalar sona ermiş·' deler rı·vatJ.rından fazlasına miıŞ-cını mı duyuyor? tutmak iddiasında bulundular. • 1 "' 
Bugünkü dünyanın en kudretli 'Böyle mutavnssıtıarın menfaat roma bölgesındc mihver kuvvet- tır1 •• A d.ıhğımız mflali'lmata gört mah , teri bu an ıhracatçılara yalnız 

l l bil k ı ili k t BU un ı racat yatları memlekc· 
insanlarından b,ri sayılan ve mad- ve nüfuz hırsı yüzünden milletler er sn e varara ng z uvve • ti i 1 •. ~ 10 bir nevi komlsvin verecek 

ti 1~ t 1. k kU kl l lerı'nin arka1nrını kesmek için gay n umum p.yasnsına gorc ay:ır- . • 
di kuvve n en gen'9 vası a arını ço çe ' a m nuru yolu asır- t :rf kt d ' 1 Dil El !anacaktır. Mesela csk den olduğu ve aradak fıyat farkını kcndısl 
yumruğu oltında tutan B. H itler larca kesildi. Aklı zincire vuruL re sa etme e r er. şman 1 . . . 1 

Ad 
, . d ı; d .. k .. t ··ı 

1 
g b ihr,acatçı memleket pıyasaln. alacaktır. Birıkecek bu fıycıt fark- Dün İstanbulda 

de acM&sa.cle..,Mı: nwtkunda .muş bir halde tutanlar. kutsi .diye em ın 0 0 usun a pus ur u • 
18._a !r•ını"""t', ondan medet bek- g&ıterd klerl kıymetlerin riyak"r mil.,.ilr rında 30 kuruşa satılmakta olan hır Je dıh1!I p1yasoının tanzimine 1 zezele oldu 

"' " J- " "'' i ·. 
1 

d 'dd 
1 

bir mrddeyc hariçte yüz kuruşa, çalı ılncaktır 
llyor? Böyle bir ilticayı neden bir simsarları sı{atile siyaset ve men- Sek zıoc or u şı el c muka· 

<Başı l inekle) • 
Ya.in :ı:, zelzele esnasında, Mısn 

çarşıııı inşaatında çalışan Slvacıtar-

1 dan biri 9 metre ytlksekliğindeki le 
keleden aşağı dtlşmUs bazı yerlewı 

den yaralnnmıt1tıı·. Yaralı Cerra.h
paşa hastahanemne göndcrll'l'niştır. 

gerilik ve aciz a1Amet1 saymıyor? fant l.ılcmlndc yef' almağ.a baktı- bele etmektcd·r . 
lar. Reutcr ajansının bir tınbcrlnc Pamukyağı, ağ ipJiği ve keten 

mensucat fiyatları 

Böyle suallctın bel.ki de günün göre ~r iki tarritn da zayiatı ağır· 
dar ınesele1erl arasında yeri yok- Aklın hlıkimlyetlnl temsn eden dır. 
tur. Fakat lbunlar bQUln ins:ınlık mtinevverlcrln bu taasısuba, bu İngiliz hava kuvvetlerine men
tarihinl dolduran, cemiyetler \çln· ı riya.ya karşı duyd~kları tnbli ıs- ~P uçaklar De~c, Taranto ve 
deki manevi bağlnrla ve manevi y.an, bir tara!tan ıyl, bir taraftan Gırltte Herak\eon u bombardıman 
ideallerle S'lkı .rıllikı:ıları olan me- köt.ü neticeler doğurmuııtur. Di- etm'şlerdlr. 

Diğer tarnftan Sarnctıane ba~ındn

kl tuş nıesçidin minaresinden taşlat 

dll.şnıllş \•e bunlardıın blı· tnnC81 so
kaktan geçmekte olan bir arabay 
icabet etmişse de in"nnca bir zay ıı t 
olmaml.l}tır. 

sele1erdlr. Yalnız inklir yolllc bun- nl hususi menfaa~ alet edenlerin j Berlin, 16 (A.A.) - Yarı rcs- r· f V k,. f t' k" h dl ' • f b"f tf' 
lara cevap aramak isteyen ve burnu çok şUkür kırllmıştır, fakat mi bir kaynaktan bildirl11yor: tCOre e O e 1 O r C .erini es . e 1 
maddi utmlerin çerçevelcd"ğl bir ahlakın, fedakllrlığın, sevginin ı Şimal Af'."lkadrıki çarpışmalar ' Ankara, 16 {Telefonla) - T i- l \e keten mensucatın Hhallıtçısına 
tuemln hark:lndc blç bir nevi dü- desteğ i diye ccınlyetlerin maddi sırasında cs·r e~llen De Gaulle or- ı caret VckAleti pamukyağı, ağ fp· veriJecck kflı· hadler:Jc mallarııı 
şünceyc yer vermcğe razı olma- gıda kadar ihtiyaç duyduklarn bir dusu askerlerlnın muvakkaten hu-

1 
llği ve keten mensucat kAr had- memleket dahil~dckt bilümum 

yan mu'hltlere, zümrelere ve de. takım manevi kıymetler, 0 müte- susi kam~lara gönderllec~klcrı ve I lerlnl tesbi<t etmiştir. Pamukyağı· satışlarında ikinci ve üçüncü el- Bılhç<-kapıda bır binanın ve diğt'r 
virlere tarihte vakit vak1t tesadüf assıpların ve rlyakArların öz malı' harp esirı muamelest görecekleri nın toptan satış f yatı 75 kuruş- lerc verilecek gayrisafi kAr had· bazı binaların da duvarları çatlamış 
edilmiştir. Fakat her defasında bir sanılarak taassupla beraber mazi- ı salAhlyetll makamlar tarafından 1 Ur. İstlhs:ıl merkezlerinde bu mad lcıi şudur: tır 
müddet sonra şu neticeye varıl- ı ye alt enkazın altında kalmıştır. bildirilmektedir. , denin ticaretini yapan toptancı ve İtho llıtçı akrcditüli ağ Jpligı kıl- Zelule hakkır.da Rnaathanc nıU-
mışt.ır ]d böyle bir düşünce ~er- Enkaz içinden kötü He lylyı bit-- ' yeştngton, 16 (A.A.) - Bı rha· perakendeci ellerle ist hsal ma· rı •, 20, akrcd tlfslz için 'O 15, dUrlllğU şu maıomatı vermiştir: Zel
çevesi, belki de iradesi çok kes· birinden nyırmnğn çalışmak zah- , keım muharebesi esnasında İngi- hallerinin yalnız perakcndcc lerl- kantarcı karı r;. 7. perakende kA· zelenin istikameti şarktan garbedlr 
kin, bilgisi çok kuvveUl olan mah- metine mutlaka katlanmalıyız. lizlerln Almanlardan aldıklıırı tank ne vernecek azamt kftr hadleri rı ~ 15. Merkezi Istanbuldur. Zelzele. 112 
dut ve seçme fertlere bir hadde Cocuklarımızı lıoyat sahalarına sa- lnr arasında Fransız Renault feb· zeytinyağı satışları içtin kabul cd 1 iKetcn mensucat llhalCı~ı ktirı kilometrelik b ir nısıf kutrun çlzd!ğt 
kadar kMI gelebilir, fal«ıt cemi- larken, kendilerini bir takım ma- rlkalarından cıkma son model mış olan lıadli!rl ge('miyecektır daire içinde tesirini göstermiştir. Bu 
yetler !çhıdekl muvazene ve dU- nevi kuvvcllerlc teçhiz ct.ıneğl, tanklar bulunmuştur. Son zı:manlarda manifatura it· akrediUfH % 

25
' alcredit.llsiz % 20

• dıı.lrenln bllha&sa muhlUne rastlıyan 
zenin korunması, sevgi, feragat, ah' tiki frenlerini işler bir hale L d t k • d • ha!At(ı birliklerinin işt igal mevzuu kantarcı kirı % 10• perakeı.decl yerler sarsıntıya nlsbeten daha faz-
fedakftrlık, karşılıklı yardım, te· koymağı iş edinmek Uizımdır. Kö. OD ra e Z!p e ıyor arasına alınmış olan ağ lp11kleri kiırı % 20 dlr. la maruz kalmış olması varlddlr. Do 
samüh gibi kıymetlerin kökleşme- ı tilye ve çirkine knrşı tiksinme CBaıtc l llK'!ide) •§• tre muhiti Uzerlne rMUıyan nokta 
si için mutlaka ~lr takım manevt duymanın. iyinin Vi! dolirunun de- kuvveUerlnc mensup tayyareler. A· Hint kongresinin Bulgarr·standa tarda me.skOn mahaller varsa, bura-
desteklere de lbtiy.aç vardır. Bir rln hazlarını tanımanın yollarını ınerikan ordusunun hava kuvvetleri- !arda zelzelenin bl\tl\n şıddeUle hl" 
muhitte nekadar iyi bir zabıta kendiler.ne göstermeli ve bu yol- nln iştlraldle A'kdenlzin merkezinde kararları B ki k sedllmeııl icap eder. Iunit ve Tekir-
kuvveti, nekadar mükemmel ve da iyi örnek olmqlıyız. ve şarkında cereyan ~en deniz ha- (BAfc 1 bleicle) ( !) e eme t e o: an <lata ve civarları bu daJre Uzerlnde 
çok adliye tqkilttı bulunursa bu- Çocuklarımıza diyebllmellylz ki: reketterlnl desteklemişlerdir. HindiBtanda hnrp faciasının önUne bulunmaktachr. Zelzell' Mbahleyın 
ıunsun; iyınin ve doğrunun asıl «Bu dünyadaki maddi kıymetlerin Oğ1eden biraı: sonra. <!Uşmnn IJI· geçmek için yegtine çare budur. 1 f OkOm t"f ı yaz saati ne sekizi kırk iki d .. kıka 
bekçisi, ferdi ve içtimai vicdanın haricinde ve üstünde b lr de Allah male dönmilş ve 15/ J6 haz.ıran gece- Londra, 16 (A.A.) - Slr Staffort o ; er 52 saniye geçerek baş<amıştır \C 20 
bükmil altındaki manevi mahke- var. Allah; iyiye ve doiruya var- sinde üssilne dönmekte iken taktp Cr-ipps, Britanova ajansına verdiği saniye devam etmiştir. 
melerdir. Bu mrhkeme, ceden bu- mak ve kötQlilkten, ftdllikterı, hak- edilmiştir. hususi bir demeçte, kongrenin Hint Ankara, 

16 
{Telefonla) - Me. An'-ara. 18 (A.A.) _ Bu ~bah 

ıurııı imanına dayanır ve bir lnsa.. sızhktan kaçmnk için olan vlcda- 15 haziran sabahleyin, Ingiliz hava mOslUmanlnn tarafından Uerl .sliril- riç ve Arda üzerh:dekı köprülerln ,. 
nın vicdanını, yaptığı hareketlere nt mücndclelcrirnlzin ezeli ve ebe- kuvvetlerine mensup torpil tayyare- len ternennı1e11t yerine getirmeğe inşası ~tirllerek işletmeye açıldı· saat 8 le sekizi elll geçe arasındıı 
göre, bazan cennet hazlarile, ba- di fmsalidlr. Allahı sevmek; kcn· feri, Pantellarla adası civarında kru- Amade olduğunu ve Müalllmanların ğı malumdur: Bu hattı~ açılmaslle İzmir, Bursa, KUtahya, Balıke r 
zan cehennem lşkencelerne dol. dlmiz k~ar başkalarını düşünmek vaz:ör ve muhı1plerden mUrekkep bu sureUe eyalet mulrtarlyellııe sahip l Almanyaya s·parlş edllıp bir mUd- Kepsut, Diklli, Bergama, Kocnel 
durur. ve sevmek, kendi :zevk ve menfa- btr ikinci Italyan deniz kuvvetine ta- olabileceklerini .söylemiştir. 1 dettenberl Bulgariırtrmda bekleyen İstanbul, LUleburgıız, Çorlu, Ç••· 

Eski ve olgun nesiller; vicdan- at'erimlzdcn milşterek idealler için arruz etmi~Ur. Jsabet elde edilen bir Bundan başka sır Staf!ord, keli· birçok lokomotıfler yurdumuzn nakkalc, Hcyşeblrde bazıları 5 d· 
Iarmı daimi bir mahkeme haline fedakArlık etmek, iyilik ve doğ· kruvazörde yangın çıkarılmıştır. Bir meler üzerinde kuvvetle durarak şu gelecektır .. Bundan başka Alman- delll, bazıları da hafif olmak üze 
koymak •çın yent neslllere yol rulukta haz aramak demektir. muhrip muhtemel olarak yaralan- sözlerl söyleml?tir: yaya slparış edilmiş olac diğer ı0• re yer sarsıntıları olmuştur. 
göstermezlerse ve maddi arzu ve Allahtan korkmak. kötü hareket- mıştır. Hindistan'ı harp ortasında terket- kom~tıflc~lc. birkaç yüz: V2gon da Malı"ye Vekı.Jı·nı" ..,J 
ıştlhalar frensiz bırakılırsa, orta. ferde bulunmaktan, başkalarını al- nıemlz katlyyen bahis mevzuu değil· :~~~~-etımıze peyderpey getirt!· &ı 
Iıkta bir takım içtimai boşluklar dalmaktan, kendi ant keyfimiz ve rak mutavassıt rolünU oynayanla- dlr. Bizim Hlndistan'da kalmamızı b t 
peyda olur ve ahUiki frenlerin ar- z~vklmiz için her vasıtayı mübab rın burnu kırılmı~tır. Manevi ve lmlr bulunan ~ey, emperyalist sebep- R Al h b. ey ana J 
tık Işliyemcdlğinln, kör körüne gormektcn iğrenmek manasına gc. ah1Akl kıymetlerin, aklın icapları- ler değ'll, stratejik sebeplerdir. Hin- US • man 8f J (B:ı.şı 1 incide) (::) 
maddi menfaat ve ihtirasa tapınıL lir. Bir taraftan Allah sevgisi, di- na uygun bir şekilde hayatınızın dlstan'ın bizim için ve müttefikleri· <Blıfr 1 l:m!Me) ( .. ) :ren Tasarrur bonolarının Eatışı 
dığırun güniln bir nde mutlaka ğer taraftan Allah korkusu, bize, jçlndc yer alabilmesi ve göze çar· mlz lçln çok bUyük bir önemi vardır. kestmlnde IJlmdlye kadar pek az ka- ancak evvelce ihraç olunan bono· 
acı acı farkına varılır. ncfsim1zı yıkamak, temizlemek, pan boşlukların doldurula.bilmesi Ve Hindtstan'ı şimdi terkedecek olur- zanç elde edlleblhnlştir. Cephenin \ardan vadeleri hulul eden mıkt . 

kendi saygımıza !Ayık blr hale ge- için zemin çok iyi hazırlanmıŞ- sak, onun başına gelecek olan akı- muhtelif kesimlerinde yapılan mev- nn t~krnr p'yasaya .arzı suretılc 

En fpUda! zamanlara gözünfizil 
çeviriniz:, insanların korku ve deh
şetle türlü türlü tehlikelerle, meç. 
hul ihtimallerle dolu, nizamsız 'bir 
ft.lem içindeki halini gözonünc ge
tiriniz. 

Korkuyu yenmek, nefse güven
mek için yalnız maddi fılet ve si· 
lAh sahibi olmak hiç bir zaman 
kAfl görilnmemlştlr; manevi iman 
kaynağına, görUnmez müttefık. 

lere iht.lyaç duyulmuştur. Kimi bu 
kuvveti bir put, kimi canlı bir 
hayvan, kimi bir §mhts şeklinde 
tasavvur ebnlştlr. Fakat lnsım'ar 
ileri gide gıde; buııun bir şahıs 

Urmck imkanını verir, hayat mil· tır. beti bir tarata bırakalım, Çin'ln, Zil çarpıfmalara rağmen cbUyUk t:;- devam edecektir. Binaenaleyh Tı _ 
cadelcsi için taze bir kuvvet ve Rusya'nın ve Birleşik Aınerlka'nın an-uzun> ba!Jladığ'ını tahmin ettire- sarruf bonosu satın cırnak lstcvcn 
hız yaratır. Halbuki maddi hazzın İlerHere doğru giden yol mut· atıslnl tehlikeye koymuş olunız. cek hiçbir a1lmet mevcut değıldir. vatandaşlarımız yine eskiden ·ol. 
ve füt rasın bolluğu, neticede mut- laka inkftr köprülerinden geçer. Bankok, 16 (A.A.) - D. N. B: GörUn~ göre Hltlet herşeyden ev- duğu glb, memlekcUmizdekl bilı'ı· 
laka tiksinti dojurur, ~uvveUmtzl Fakat inkar son merhale dei;rlldlr, Kongre ~isi AbWkelA.m Au.d, kon- vcı Sivastopolu "'.e geçirmek l.stlyor. 

1 
mum bankalara ve banka bulun· 

keser, hayatta gOnUn birinde mut· .aradaki bir istasyondur. İlmin ılerl gre şefi Pandid Nehru ve :Mabatma Donetz nehri bır k~ noktadon ge- muvan yeri rd ki M 1 d ki 
laka geri kalmamıza sebep olur.,, gitmesi, maddi terakkinin artma- Gandl arasında yapılan Wardha gö- çllmlştır -· e e 

8 
san 

1 arın;ı 
Lo · 

6 
Hark r muracanUa bono satın alabltlrlcr. 

Allah sevgisini ve korkusunu 
bu snf manada hayatımıza sokmak 
ve yer.ı ncslllerlmizin çok noksan 
kalan ahlaki ve manevi t~hizatı
nı akla uygun bir şekilde tamam
lamak bakımından bizim kadar 
mUsa t mevkide olan millet azdır. 
Tn.:-ıhten gelen mecralar boylc bir 
ta!'fı;reye çok munltt'r. ?üzull ol~-

sı manevi kıymetlere kareı lstllna rilı}melcri bitmiştir. Uç Hintli şefin, n<ıra, ı (A.A.) - o cep- ! Yurddaşlarımın tasarruf etüklc. 
yaratmaz. Bunları aklın icaplarına Hindi!ltan'da lfıglllz - Amerikan as- besinde muharebe yeni \'c şiddetli rl parayı cm n ve ~zip bir şck•l
uygun bir bale koymanın yolu kerlenne karşı alınacak bUlUn ted·' bir safhaya gırmiştlr. Almanların de 111lct.ıney bu suretle zati mcn-
mutlaka aranır ve bulunur. blı1er hakkında bir antaşmağa var- ı zayiatı git gide artmaktadır. f 1 nat erin temin ederken ayni za-n. Ruzvelt'ln duası, yeni bir dıkları fikri ileri sllrWmektc<iir. Rwılar bir çok noktalarda Alman- rnaııda mllli miıdnfaaya da hizmet 
dünyaya kavuşmak için manevi Hint mllU kongresinin iş komltesı, ları geıi atmıtlardır. ctmeği müınkUn kılar. T sarruf 
kıymeUere ne dereceye kadar da· Azad • Nehru • Gandl görllşmelerl- Slvastopol mlldatllerlne yardım bonolarına slmdlye ka:\nr göster
yanmak !Azım geleceğ.nln en kuv- nln teferruatını mUnaka~a için 4 için Karadeniz. nkı5una mensup deniz d•klerl büyuk rağbet n bund:ın 
vetıı bir lfadc:."1tilr. temmuzda Wardha'da toplanacak- kuvvetleri sUra.Ue Çe\l"llrın., bulunan 
~ 8-ift YALMAN lir. 1 limana g&ıcJerl~r. ::-.: da dr"·:ı.m cdcccgınden eml-
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Kızılay Cemiyeti 
İst. Saiış Deposu Direktörlüğür.den: 

N_ kliye işi ihalesi 
KAT'i TESi Ri 

T.U:E MEYVALARDAN İSTİHSAL EBU..~IİŞ 

İDRİS MÜSHiL 
<GAZOZLU> 

LİMONATASI 
Sirlu•c.."1, Haydarp&!fa. '\'6 Çrrağan a.rasroda .,., "Ye dolu l\ladensu

:ru ı-;andrh.lariyle Ccıntyele alt dlter eJt,Y& sa.ndıklannm ve PaJJa'bahçe 
fabrlkıısıucı:ın bf~ olarak tesellüm edilecek blr milyon Madensuyu 
!IJi'tf'~lntn nakliye. ini taahhUt edıı;)Cek motör Mlrlplerl.d.n 28 Hutran 
1942 Pazarte!ııl gUnti saat l '7 ye ita.daz tatH günlloden maada hergli:n 
l:·enl PO'itane <'lvarmıla )llmar Vedat cackles:lmle (JUZILAY HANIN
DA.) Direktörlülümüze müracaatlan. 

Ambar ve antrepolarda 
bu!unon ithal eşyası 

Lezzeti hoşeeiçimi kolay· '~~~~~~~~~~~' 
111ARKASINA DiKKAT: Fiyatı 61 karıuı· 

Sıhlıat ve İçtimai J\Jua ... net VekilletiDin rıı!ısatnıı baledir. 

Adliyeye verilen 
mu!-. tekirler 

Istanbul Belediyesi ilanları 
AksaTayda )flmar Kemal mahallee~nin Koska caddesinde 761 tnci 

adada 4~,0{) metre muı-ı.bbaı 5ahalı arsa. sa.tılmak üzere açık arttırma
ya ktJnulmu tur 

Tah.n1in bedeli (210) lira ve ilk teminatı (1&) lira.dır. Şartname 

Zabıt ve MuRmeıat lıo'IüdUrlti~ kaleminde görtilebUir. 

Lima~lar Umum Müdürlüğü, 
Bölge İaşe müdürlüğünce göst,·ri· 
leıı lüzum üzerine. ambar ve an
trepolarında bulunan eşyanın mev 
cudu tlc vaziyetlerini gösteren bir 
liste tanzim etm ·ş ve Vilflyete gön· 
dcrmi~tlr· Öğrendiğ'mizc göre, bu 
ı .. lede yazıh olan eşyadan bir kts· 
mı gctlrtcnler tarafından sahip 
çıkarak alınmamış ve bu suretle 
memlekete ıthtli yapılamamıştır. 
Diter bir kısmı da, tcvzie tabi tu
tuımadığı ıçln alAkalı makamlarca 
beklctilıncklc ve bu suretle mem
lekete ithali gecikmektedir. Tcv· 
zie t.Abi bulunan malların bir sıra 
usul le ithal mu2.melelerinin ya
pılması ve piyasaya arzolunması 
tabii bulunmakta. ise de bunun 
har!c:ndeki malların bir an evvel 
cekilip sahsa verilmesi al3.kalılar 
tarafindan daha .faydalı görülmek

tedir. 

Cakmakçılarda kumaŞ<;ı Gorken 
Ca".dan ve Süren Candan İngiliz 
kum&..)ı istifçiliği yııpmak suçun
d.:n l\Illli Korunma mahkemesine 
verilmişlerd.ır. 

!hale 2/71912 per~en1bc gllnU saat 14. de De.imt EncUmende yapıla

caktır. 
Taliplerin ilk temin.at makbuz veya mektupM_ri)ti.e itıaie gU.nU muay· 

yen saatte Datmı Encümende bulurmaları. (6090) 

~ ~ * Fıncancılarda mar:ICaturacı 

Avram Eli, mağazasında külliyet
li mıktarda kumaş bulunduğu h:-1-
de ~atışa arzetmed:ğinden 'Milli 
Korunma mahkemesine vcrilmi~ 
tir· 

Satılık kelepir hane 
Qgmanbeydc tramvaya iki dakika nıesafedc her konforu havi 

kolaylıkla Apartımana tahvil edilebilen 5 katlı kA.rgir hane. 
20 Haziran Cumarte..'li günU sat 10 - 12 arasında Beyoğlu Sulh 

Mahkenıcsı tar~fınd:an MtıJacakttr. Bu fır3at1 kaçırmayınız. 

B5lge iaşe müdürlüğü, Liman
l2r İ.5letmesinden alacağı listeler 
üz.er·ne bu ikinci sınıfa dahil c .. 
an eşya)·ı a11racak ve mal sah:p
erinden bunların bir an evvel 
Iümrükten çıkarılması talebinde 
Juluna'~kltr, 

Sayfiyeye gidenlerin 
ekmek karneleri 

İstanbul VilAyeli herhangi bir 
·an\ışlığa meyı:!On kalmamak içın 

·ayfiyeyc gidenlerin karneleri yi· 
e eski ikametg3hlarının bulun-

ri.uğu yerlerden almalarına karar 
"ermistlr. Bu suretle herkesin bel· 
~e~i e-8&.5 ikametgihlarından verL 
~cektir. 

Ofis fokir halka kömür 
tevzi edecek 

::Mahrukat or ,.i elinde bulunan 
;., 00 ton mangal kömürünü Fatih, 
r:asımpaşad3 ki fakir halka k:lo
sunu 10,5 kuruştan tevz.ie karar 
\ ~rmlştlr. Tevziata iki gün içinde 
l aşıanacaktzr. 

Kravatının olfındo bıçak 
saklıyon katil 

Miras yüzünden babasını ve kar· 
,ı.~ini öldüren katil Zeki, Ou cUrUm· 
!erinden dolayı birinci ağır ceza mah· 

emesinde yapılan duru.,mada ga.y· 
ı ınıevkut ol.R.rak dinlenen kardeşini 

tldürmek iÇin, kıravatının altına. it· 
neledıfi bıçağı çekerek hUc:um et· 
1.lf, polisler tarafından yakalanarak 

1 lr cinayet daha i.şlemesine mA.ni 
(ılunmu.ttu. 

O esnada tutulan zabıtla ikinci 
ı#n' ceza mahkemesine meşhuden 

JOllana.n Zekinin, yapıta.n lkinct du· 
'UfmUı sonunda, mahkeme suçu sa· 
?it görmüş ve Zekiyi yeniden on beş 
sene ıh.apse ma.hkQm etmi:ıJtir; ancak 
hA.diaede tahrik görWmu..ı, ve bu SU· 
retle ceza on seneye indirilmiş ol· 
makta beraber, Zekinin evvelki su· 
çundan (30) sene mahktuniyeti ol· 
du~ndan, bu ceza. fimdilik infaz 
edilmiyecektir. 

Radyo, 
BUGÖNJtÜ PROGLUI 

SABAH 
7,30 Program ve saat ayarı .. 

7,33 Müzik: Radyo salon or
kestrası - 7,45 Ajans - 8 Mü
zik: Radyo ""!on orkestrası 

programının devamı • 8,15 -
8,30 Evin saaıı. 

ö{iLE 

12,30 Program ve saat aya
rı • 12,33 Müzik: Beraber şar
kılar - 12.45 Ajans - 13 _ 13,30 
J\luzJ<. Kaııık şarkı ve tür
küler. 

AXl:!AJI 

18 Program ve saat ayarı -
18,03 MuziJ< Radyo dar.s or
kestrası 18,45 ?.llizik 1ncesaz 
fajlı - 10,30 Saat ayarı ve a
jans - 19,45 SE>rbest 10 daki
ka - 19.55 Müz•k: Şehnaz ma• 
kamından şarkılar - 20,15 tlad 
yo Ga.zeıcsi - 20,45 Müzik: Bir 
marş öğrcnıyoruz • Haftanın 
marşı • :!l Ziraat Tıkvimi _ 
21.10 Müzik- Şarkı ve türkü .. 
ler - 21 ,30 Konuşma (Av ve 
spora da'r) 21,45 Müzik: Rl

yas ticumhun bandosu - 22.30 
saat ayarı, ajar.s ve borsalar _ 
22,45 - 22,50 Yarınki program 
ve kapanış. 

Holle istediğı kadar 
buz bu1abi1ecek 

İstanbul Belediyesi halkın buz 
l hhy·~cınl kolaylıkla temin edebil
me.c;i için kaym.Rkamlıklara bir 
tamim göndermiş, buzu beş ku
ruştan faz.lasına satmamal3rI ve 
hıılkın isted'.kleri zaman buz bul
maları icln bay:Ierin sıkı bir kon· 
trola tabi tutulmasını istemiştir. 

Karaağaç şlmd.ki halde halkın 
ihtiyacını karşılay.a,cak kadar buz 
çıkarmaktadır. Ve ilerisi için de 
bu miktar çıkarılabi1ecektir. Ro
man.yadan yen:den 1500 kilo a· 
monyak ielmeıi temin olunmuş.. 

tur. 

Üçüncü cephe 
( Ba,ı ~ ncide) X 

beri varılmağa çalışılan· bir gaye 
id:. Fakat Alman genel kurma
yında böyle inkişafı hoş görml· 
yenler vardı. Mesela Norveç Jş~ 

gal kuvvE"tlerinln başkumandanı 
General Fon Falkenhorst tama
mile a.kslne olarak tehdit ve taz_ 
yiklcrinln azaltılmasına taraftar 
bulunuyordu. Bu generalin mil· 
dafaa ettifl fikir şu idi: İşgal 
ro\!mlekellerinde müstakil hükO.
metler kurulmah, fakat bunla· 
rın yanıfta Kuisling gibi vatan 
hainleri değil, halkın saygısını 

kazanmış, muhafazakAr devlet 

adamları ıetırilmell, Avrupanın 

ideolojı bakımından Almanyaya 

katılması bir gün içinde vaki o· 

lamayacağı için işgal altındaki 

memleketler helkmın şimdilik 

isl'klAllerine ve alıştıkları ha.yat 

şekillerine avdellt'rine mü!'aade 

edilme~l •.. 

S S crkinı bu yolda liberal 

cereyanlara şiddetle karşı koy-

mu~lardır. Çünkü askeri erkin. 
Avrupanı.n h<'r. eyden evvel as
ker! bakımından zabıt ve rapt 

altır:a alınma91na kıymet verir· 

ken, parti teşkilatının baş emeli, 

ideoloji bakımından ilhaktır. 

Soldan ~ağa: 1 - Herşeye ey· 
vallah diyen. 2 - Bir olayı gö
ren; En fazla. 3 - Yanak içi; Es
ki bir serpuş. 4 - B:r mabut; 
Canlandıran. 5 - Bir renk; Kör ; 
Bir şeyin bedelinin kısası. 6 -
Bir nevi şekC'l'; Kurum. 7 - Bi
rinci; Evin bazı kısımları. 8 -
Limonun iki harfi; Taharri eden. 
9 - Bol keseden harcama; Bir 
hayvan. 10 - Evin kısımlarından; 
İnilti. 11 - Zamanın kısımların· 
dan; Uzatma; Yemek. 
Yukarıdan aş2ğıya: 1 - Bir ne

vı kırmızı: Yapma. 2 - Bir mu
siki illeti; Dil. 3 - Bir hayvani 
Ahenk. 4 - Ters': eski bir dans. 
5 - Yaptı mı? Tabii felaket. 6 -
Ecnebi bir ajar.s; Nefi edatı. 7 -
Uzaklaştıran; Tavrr; Vfüiyet. 8 -
Evveiı olmayan; Aynarun aslı. 9 -
Bır makam; R•klfını. 10 - Masal. 
11 - Uyutucu bir §ey; Hayvan 
sınıflarından. 

EVVELKİ BULMACANIN RALLİ 
Soldan sağa: 1 - Kurbağa; Şah. 

2 - Aport; Raca. 3 - (Fiı ruze; 
Akın. 4 - Az::ı; Cep. 5 - Tul; 
Emi; Ha. 6 - NI (in); Vay; Rol. 
7 - Nişapur. 8 - Aka; ZadegAn . 
9 - Kabil; Esası. 10 - iradi; 
Enan (na-ne). 11 - Petek; Ne. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Karat ı 
(tarak); Nakip. 2 - Upuzun; Ka
:e· 3 - Rozali; Abat. 4 - Bre; 
Ide. 5 - At; Cevlzl'k. 6 - Tema
şa. 7 - Piyade. 8 - Ra; Pesen 
(nesep). 9 - Şaka; Rugan. 10 -
Acı; Horasan. 11 - Hantal; NL 
ne. 

Ağır işçi karneleri 
nasıl verilecek 

lRta.nbul vil&yett ağJr Lfçi karne
lerinin tevzi ~k1inl değiftirm~ ve 
bunun için bir talimatname de ha
zırlamıı;ıtır. Temmuz ve ağustos ay· 
)arı ağlr iır;i karneleri bu tallmatna· 
me eaa.sları dahilinde tevzi edilecek· 
tir. 

Bu talimatnameye göre tevziat Uç 
kısma. ayrılmıftır. Halk arasında bU· 

lunan ağtr itçi karnelerini bundan 
sonra mensup bulundukları müelseee 
veya cemiyetlerden alacaklardır. Ba

~ rag'da bir takım unsurla~ dema halk dağıtma. birlikleri ağır 
ır-"" rın Londradaki Çek hü· işçi karnesi tevı;i etmlyecektlr. 

Deniz amelesi için tevziat muhte· 
kô.mctile temasa girişt,kJ,,rini 

lif kısımlar taralmdan tevzi edile· 
gösteren bir teşktliiıt meydana çr_ cektir. Liman amelesi karnelerini ll
kınca, s. s. teşkilitı bundan is-
tifade ederek liberal fikirlere ka· man reisliğinden, Denizyollarına 

mensup olanlar Devlet Deniz, Liman 
pılmanın tehlikeli olacağını ileri umum müdürlüğü ameleal Devlet 
silrmUştür. Prag'da Neurath'ın 
yerine Heydrich geçirildikten limanları umum müdUrlüğUnden, 
sonra ilçilncü cephe tizerindeki tahmil ve tahliye de yine mensup 

olduğu mUe~eselerden alacaklardır. 
kumanda mevkiler.nin askerl • ""Ş.. 

1• ' f Askerlerin karneleri de aakert bir· 
ki ttttan alınıp parti teşkil/.ına 

likler tarafından tevzi edtlecektlr. 
verilmesi hareketi umumi"ışmiş-
ttr . Bu arada Kuisling de Nor· 12 
veçtc doğrudan doğruya hüku
metin başına geçirJl:mtş ve e.!ii"ke· 

yaşındaki çocuktan 
ne idemiş? 

ri kumandanların reyine kı.ılak 

asılmamıştır. 

Gestapo rei!iilcrinden ~lcyss· 
ner, Kuisling'l iş başına gcc:lrmek 
ic;in Norveçte zemini hazırladık
tan sonra Belçika ve Holandada 
vazife a1mıştır. 

Tophanede Değirmen soka~ında 

oturan 12 ya.şiarında Orhan adında. 
bir çocuk evvelsi gece Necatlbey 
caddesinden geçerken meçhul bir 
&dam tarafından jiletle yüzünden 
yaralanmıştır. Bu va.kayı yapan adam 
ka!t;mı.ştır. Zabıtaca aranma.sına. de· 
vam olunmakUıdır. 

Sorrr.ısok stoku do 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ı _ - Proje, kef;iif ve ş.artnarnesl mucibince Ankara bira tabrBcasın· 

da yaptırılucak ınemur evleri inşaatı işi kapalı zarf usuıtıe eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Keşlr bedeli c4-7.475.51> lira. '1c 7,5 muvakkat teminatı c356ll> 

lira.dır. 

3 - Ek.o;iltme S0/6 ·942 $8.lı günU saat 10.30 da Istanbulda Kaba· 
taşta levazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, keşif ve şarbıame sözü geçen şubedl!n ve Izmir, Ankara 
ba.','mildUrlüklerinden •238; kuruş rnukabiUnde alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye girmek b;teyf'nlerin •50 bin• liralık bu kabil Jnfa· 
atı muvaf!aktyeUe y:.ı.pnıı!J olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale 
gününden «A gün tvveline kadar umum müdürlük inşaat şubesinden 
ayrıca eksiltm<'YO iştirak vesikası almaları lit.zımdır. 

6 - Ek,iltmeyc gireceklerin mühUrlü tekli! mektuplarını kanunt 
vesaikle ';'r, 7,5 güvenme parası makbuzu veya bank& teminat mektubu· 
nu ve- ı;;artnamcniıı • 1<,> Jıkrasında yazılı vesaikı ihtiva edecek olan ka· 
palı za~flarını ihale g1\ni1 ck~Utme saatinden blr saat evveline kadar 
mezkür komisyon başk1:Lnlığına. makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 
Postada vukua geleızek gecikmeler kabul edilmez. «6184> 

Türkiye Cümharigeti 

Zi aat Bankası 
Kurul\11' ta.rihl: 1888. - Sermayesı: ıoo.000.000 Türk ltn.sı 

Şube ve ajan.s adedi: 266. 
ZiraJ ve ticari her nevi banka mua.melelerl. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ik.ramixe veriyJr• 

Ziraat B&nkasında kumbaralı ve ihba.rsıs tuarrut hesaptaıında 
en az 50 Hra~n bulunanlara aenede -i defa çekilecek k11r'a Ue at•ta· 
dalıi p!Ana gore ikramiye dağıblacaktir. 

'- adet 1,000 llrahk 4,000 Ura 
4: > GOO > :?,000 > 

' . 
40 > 

2158 • 
ıeo > 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir eene içinde 50 liradan &f&· 
fı dil.Jmiyenler• ikramiye çıktıfı taluürde 1o 20 fuiasll• verllece;.ti.r. 

Kuralar aenede 4 d~a. 11 mart, 11 baZi.ran, 11 e7JOJ. 
ıı BlrinclkAnurıda çekllecektir. 

Osküdarda bir faş 
oc~ğındo infilôk 

VAT AN GAZETESİ 
UskUdarda KüçUkçamltca llersinde 1 

Uçpınar mevkilnde Ahmet adında 1 

biri tarafından öledcnbcrl işletilmek· 
tc olan bir taş ocağında evvelki gUn 
bir lnfilAk olmuştur. Ocakta çalıı;an. 
!ardan Erenkö_ylU _?.{ust.afa ile diğer 
iki amele yaralanmışlardır. Mustafa. 
nın ba.,ından olan yarası ağır, diğer· 
lerininki nhıbeten hafiftir. Yapılan 

iLAN FİYATLARI 

s.ştık 

1 iıwıl .. )'fa 
% nd • 
3 üneü • 
' iind • 

Kurwı 

750 
500 
00 
151 

50 Bu teşkilat, üçüncü cephede 
zafer kazanmak için sırf şiddete 

dayanmış, muntazam askerin 
göze alamıyacaA:ı usullere baş· 

vurmuştur. Fakat bunun üzerine 
üçüncü cephedeki mukavemet 
azalmamı~. artrnı5tır. Harbin 
uzama'iı, türlü türlü sıkıntılar, 
Rusyada yıldırım harbinlrr sök· 
memesi, Amer:kanın harbe gir
mcs;, işgal altındaki memleket 
halkına cesaret vermiştir. 

yopmag~ a boşladılar talıkikatt.a MdiSenln kaz~ eseri ol
duğu anlaşılmıştır. 

Oğrendiğimize göre bu aene Ada· 

E ORSA 
16 HAZİRAN 1942 

Heydrlch'in ölümü, uçuncü 
cephe üzerindeki rnü~adeleyi . kı
zıştırmıştır. Bu senenin en ş;d

deUi taarruzu doğu cephesinde 
ve Li'bya cephcs1nde değil, üçün
cü cephe üzerinde hazırlanmı~· 

tır. Harbin inkişafını takip ede;
kerr bu cepheyi daima hesaba 
kalmak !Azım gek>cektir, çünkü 
gitgide daha ağır basması iht'.. 
mali vardır. 

pazar ve havalUiinde aannısak pek istanl:ul adliyesine 
bereketli olmuştur. Bu bolluğun sar· 
m1"al< fiyaUarı üzerinde yapacağı memur O'J"1CC0k 
tesiri gözönUnde tutan ba.zı toptan· Istanbul adliyesinde açılan 10 ve 
cdar ve toplayıcılar, mahsulleri pey 15 lira maaştı kA.tiplikler için memu
altına almak ve bulundukları mahal· rin kanununun 1 üncU maddesinde 
terde bırakmak, yahut Izmitte stok yazılı şartları haiz olan ve seri dak. 
yapmak gibi bir hileye başvurmak tilO ile ya7.ab\lenler arasından mü. 
suretlle bugUnkU fiyatları d~Urme- .sabaka ile münasipleri alınmak üzere 
mek gayretkeşliğ"lne başlamıflardır. 29 Haziran 9t2 günU imtihan yapı-
Aynı hilekilrltğın Bolu, DUzce ve ıacaktır. 

Bursa.da patates üzerinde yapılmak Taliplerin muktazi vesika ve 6X9 
istenildiğini haber alan Lst.anbul böl- bUyllk!Uıl"\inde 4 adet fotogTBfiarı ile 
ge iaşe mUdürlüğü, her ikl mahsulün birlikte mezkür tarihe kadar lstan· 
satışların& bu auretle hile karıftınl· .,bul adliye encUmentne nıUraoaatıarı 

ma.sını önlemek için tedbirler alınış- lüzumu Istanbul nıUddeiumumiliğin· 

tır. den bildirilmektedir 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 129,20 
100 Pezeta 12,9375 
ıoo İsviçre rran;:> 30,365 

ESHAM ve '-•ABVILAT 
ikramiyeli % 5 938 21,30 
İkramiyeli <;<, 5 933 Ergani 23,10 
% 2 1932 Hazine tahv.illeri 50,00 

ILAN 
Romen ordusunda askerlik yaptı· 

ğıma dair aldığım 186 - 927 No. lu 
askerf. vesikamın a.slmı kaybettim. 
Bulanların aşağıdaki adrese gönder
melerini rica ederim. 

Şehremınl Mımarkaııım aralığı 

3 No. Romanya muhacirlerinden Tev~ 
fik oğlu Hasan Yılmaz. 

• 

11 - ö - u-u 

Türkiye I Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 §uba t, 4 Mayıo, 3 Atııoto.o 
2 lkinclteşrhı tarlble:rlode yapılır 

11142 IKRA:lUYELERl 
ı adet 2000 liralı!t = 2000,- lira 4.0 > 100 

:;o 

23 

> = 4000,- > 

> = 2500,- > 

> = 5000,- > 

3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 7W > = tM>O,- > 

> 

> 3 > 500 > = 1:500,- > 200 

10 • 250 > = 2500,- > 200 > 10 > = 2000,- > 

Gaziantep Bö1ge Başkanlığından: 
1 - Gaziantep ~t>hir ttadının 2·17i0.52 lira ke if bedelli te~viye işi 

11, s 1942 tarihinden itib:-ı.rPn on belf güıı ınUddetle '\'e kapalı zarf u'Ju· 
Jile münakasaya çıkanım ı~tır. 

2 - Münaka..~a 27, 6 9t2 tarihinde saat 10 da Gaziantep böl· 

ge ba..şkanlığında yapılacaktır 
3 - Talipler eVTal<ı ke,fiyeyi her zaman Antep bölgesinden para• 

sız olarak alabilirler. 
4 - Isteklilerin teklif nıcktuplanıu 

bölge başkanlığına. vermP.lerl IU.zımdn·. 

ihale saatinden bir saat evvel 
c.6390> 

Antalya Umumi Nakliyat 
T. A. Ş. İdare Meclisinden: 

Fevkalade Umumi Heye't Daveti 
Şirket ~o; mukavelena.rne. .. lnf" lhi.'\·e edJ1ttek lkl madde l(fn hk e

darla.r umumi beyetınln fe\kaiıide i~tımaa daveti Idııre Moclbinln 15/ 
Haz:lran/942 ta.rtMndekl toı>lant.;~ında. kararıa,tırrlm1' oldutundan a'a,. 
ğıda. yazıJr nıznamedekl mevad nıüzakf>re et11lmek üzere bütün hhtse· 
darlarm 16/Temmuz/942 tarihine ınüo;adll perşenıbe günU saat (11) de 
idare merkez.inin bulunduğu ll'Jtanbul'da Sirkeeldo Y&lıköşkll caddesin

de Antalya hanında hazır buJunmaları rl<'a olunur. 
Mtllakeratın efWlS mukavelenameye n1adde iliı.,·e11tne taallOk etm~J 

ltiba1'11e Ticaret kanununun 88.5 in<"l ınadde'il hükmü.ne tevfikan bir hlf;· 
seye ma411c olan ortakların tla. umunıi heyf"t lçtbnama ı,urake \.'e reıy tta· 
sına saHUıiyeUeri oldu#u ,.t hls'iedıırlarnı malik oldukları hi~se ~enetle· 
rinl toplantı gününe takaddllın eden bir hafta. içinde ı,lrkt>t merkezine 
tevdi edttek dtihuöye \."arakası almaları k'abedeceği lld.veten ar.ıcdlllr. 

RUZNAME: 
ı - Ticaret ,~ekit.letlnJn gO'ilt"rditl lı.tzunt i.iı.erinc C'-BS n1nka\-clc· 

nanıeye iki maddenin Ilı\\. ~ı. 

2 idare :Mecaisi 6.zalarına vrrilOC'ek hu.tur lH:reUnin t();bitl, 

S - Esas mukavelenamenJn '14 ilD<'Ü madde!ıJnJn tddlll. 

TAdll Liyllıaıı 
71 üncü maddenin eski tekli: 71 Uncü maddenin muaddel şekli: 

Madde 74. - Şirketin ma&arln Madde 74 - Şirketin ınasarifl 

umumlyes.He ba mukaveJenante n1ü. umnmlye!!SUe ba muka.\"elenrune )iti~ 

dürlyete veyahut herhangi bir vazı. dllrJyete \.·eyahut hertmngf bir \.·azJ· 
feye memur edilen ldm9elere umu. feye memur edilen kimselere umu· 
mt veya busust temetttınttan tah~is 1 mi \.'eya. hu~usi teınettüattan tah~i'.'i 
edilen yüzdeler ve muhtelit aınor· edllen ;rtizdeler ve muhtelif a.mortJs~ 
tlsrnanlar bedel! gibi şirke!!:<> tediye mnnlar bedeli gibi şirketçe tecllye 
veya tefrJld nl8ıCburi olan meballl; 'eye. tefriki mecburt ola.o meball,t 
9lrketin hesap senesi nihayetinde şlrketJn hesap senesi nihayetinde 
tanzim olu.nan senelik mevcudat \."e tanzJm olunan senelik meveudat 'e 
muvazene defterlerinde tesb1t olunan 
hullattan badettenı.11 baki kalan 
mllctar temettüatı sMlyeyl teııkll 

eder. 

mın:azene defterlerinde tesbit olu
nan habılattan ba.dettenzll baki ka· 
lan miktar temettliab sMlyeyl tej· 
kil eder. 

Bu surt>tJe hasıl olacak ternettuatr 
sanyenJn e\."\'elden yüzde J>et;.l lhtl~ 

yat akf;eeine tahsisi "·e 8&lllyen itfa 
akçesine tahslsl '"'e saniyen itfa edil· edllmeml' olan hh,-.e -.enetlerlnJn be· 
memJ!} olan hisse senetlerlnln bedel- deUerJ tesvlye olunan kıOJmına yii:t• 
Jerl tesviye olunan kısnuna )·Uz.de de beşi nl.,,.betlnde birinci tewt"ttU 
beşi nJftbetlodo blrincı temettü ita· itasına kifayet edecek 1neblQ.ğ ltra·.: 
sma kile.yet edecek mebltl.ğ ifraz edU· cdlldlkten sonra baki kalan kı~nhntP 
dikten sonra. baki kalan kı~ıuının yüzde on beşi Jda.re l\oleclt::lne \.·e ,rilz .. 
yU:ıde onu Mec1LSt Jda.renln te~blt de onu Jdare MecUqnJn tesbit ede· 
edeceği .,e.klldcı lkranıiye olarak me- cett ,ekllde ikramiye olarak ınenıur· 
murtne ve mutebakl yüz.de dokq,nı tara ,.e yilt.de yebni' ~I lklnel hiti· 
ildncl b16sei. ten1ettü olarak hiMJe ıı.el tt"mrttti olarak hbt;e !!ienetlerl c. • 
lienetlert eetıabana. tev.ı.l olunur. 1 habına te'"Zi okt:nur. 

Bu sureüe hasıl olacak temettüatı 

ııMlyenln evvel& yüzde ~ı ihtiyat 

İ;tanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
118.n numarası: 171 
Ticaret Vekaletince 

da.ki kir hadlel'li ta:vin 
Akredltlnl 

keten mensucttt ve af ipliği satışlarında a,ağı· 
cdilml~tir. 

AkredJtlfı;l:ı Toptaner ki.rt Perakendeci kilt' 

Keten mensucat % 2:5 % 20 ~10 10 ~·(. %0 
Af iplikleri lfo- 20 ';( 15 ';~ 7 70 l:i 

Yukarda gösterilen toptancı kAr 'hadleri yalnız ithalat nıerkezi dı· 

.~unda kalan yerlerde mnesses ve faaliyetleri hakikaten toptancılık oıan 
mutav.assıtıara verilecektir. 

lstanbulda müesses perakendeciler ithalil.t eşyasını doğrudan doğru
ya ithaliı.tçrtarda.n alacaklarından bu fehlrde müstehlik satı.~ fiyatları# 

nın hesabında ayrıca. toptancı kArı ilAve olunmıyacaktır. 
Keyfiyet 14/3/942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı ilanımıza ek ota· 

ralc llln olunur. (6592) 

Salılbi •• N9'rlyat Müdürü: Ahmet Emin YALMAN 
Vatan N~yat rUrk L td. Şii Vatan MA•J>aaoı 


