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~~hurreisimlzln, evv~ki g~n. ~i~as~ Bilgiler Okulunu şereflendirerek imtihanlarda hazir bulundukarmı yaz
~ ık. Bu resimde, Milli Şefimızı, ımtihan esnasında sorulan suallere talebenin cevaplarını dir'1crkcn görüyoruz. 
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NlKOTlN'in ZARARLARINA KARŞI . 

D i F i Kullanınız. 
D 1. F ı· ne Sigara İçmeli 

Hakiki Bir Zevktir. 

HAll< GAZETESi 
Kutusu her yerde 12,50 kuruştur. Toptan satış yeri: 

Galata Rıhhmbovu No. 33/2 Telefon: 40493 

Karar 
Mütehassıs Bir Heyete Yeni 

Bir Proje Y aplırılacak ,-
uc ESER ICINDEN ı 

r 
,. ...... - ....... ·FEVKALADE ................... , Pasifik" in 

iki Türk Mimarının Hazırladığı Proie Birinci 
Olarak Seçildi, Fakat Tadile Muhtaç 
Görüldüğü için Tatbik Edllmiyecek 
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k~~ANÇLAR KANUNU En Şimal 
NiÇiN ÇIKARILMIYOR? Çevresinde 

Ankara, 9 (A.A.) - Başvekalet 
ten tebliğ edilmiştir: 

1 - Ebedi Şef Atatürk için 
yapılacak anıt-Kabir projesini 
tetkik eden jüri heyetince rutika 
fata layık görülen üç eserden: 

~evkalade vaziyetler doJayısiy1e elde edilen kazançlan yakalamak 
ıçln yalnız harp zenginlerini buJınak ve onların fazla kazançlarına 
el koymak lAzım gelir. Eğer hedef, harp kazancını yakalamak 
degn de devlet~ yeni gelir kaynakları temin etmekse bu sistem 
~~vcut kazanç vergisini fev.kala~e şartlara göre arttırmayı icap et-
-~ır; .Bizde haztrlannn yenı !5.yıhanm bu ikinri sisteme dayandtğı 

~orülüyor. Fakat maksat hakikaten cemiyete ait olması 15zıın ge
en fe\•knlilde kazançları cemiyete iade etmekse bu kar.un mak-
sadı temine k1i!i gelmez. ,.,.. ___ , ____________________________ ...., ________ __ 
YAZAN:. M. ZE K E RİYA SERTEL 

--
Japon ve Amerikan 
Filoları Tekrar Harbe 
Tutuştu , Fakat Henüz 

1 Fazla Tafsilat Yok 

i Çinde Yeni Açdan 
Cepheye Japonlar 
300 Bin Kişi Gönderdi 

a) Profesör Emin Onat ve do -
çent Orhan Arda'ya ait projenin 
birinci olarak seçilmesine, 

b) Alman profesörü Johan 
Krüger'e ve İtalyan profesörü 

B·ı·r· m· cı'ligvı· •---a . . Arnaldo Foskini'ye ait diğer iki 
KaZ nan proJenm sa. . . ik. . 1 1 hiplerinden profesör Em.in On.at proıenın ıncı sayıma arına, 

2 -- Esasen bu üç projeden ' 
hiçbirinin doğrudan doğruya tat
bike elverişli olmadığı ve tadile 
muhtaç bulunduğu jüri heyeti ra
porunda da tasrih edildiği cihet. 
le birinci olarak seçilen projenin 
de tatbik edilmemec;ine musaba· 
ka talimatnamesinin 18, 19 ve 20 
nci maddelerine tevf:lran hüku
metçe karar verilmiştir. 

3 -- Anıt - Kabir proj;sinin 
müsabakada bırinclliğj kazanan 
proje sahibinin de dahil olacağı 

Birinciliği kazanan projenin sa. ' bir mütehass~s heyete yaptırıl~a 
hiplerinden Docent Orhan Arda 51 mukarrerdir. 

Yaptı 

HARBİN 
İLK İKİ 

YILINDA 
lngilterede Ölen 
Sivillerin Sayısı 
43.679 u Buldu 

Londra, 9 (A.A.) - Hava na. 
zırlığının tebliği: Bomba uçakla 
:ı.mızdan mürekkep bir teşkil dün 
gece Rhur endüstri bölgelerine 
hücum etmiştir. Dieppe dolPa.rı 
ve Hollandadaki düşman hava 
meydanları da bombalanmıştır. 
Avcı servislerine mensup uçakla 
nmız §imal Fr~nsc. ve Ho:ıanda
daki hava meydanlarına ve de -
miryollarma hücum etmişlerdir. 
Bu harekattan 18 uçağımız dön. 
memiştir. 

Alman tebliğine göre 

Çölde askeri hedeflere taarruz eden bir bombardıman tayyarc-3i 

AFRiKA CEPHESi 

G. Rommel 
Taarruza 

Geçti --Muharebenin Şimdi 
Birülhakem1 e İntikal 
Ettiği Bildiriliyor 

SA·RK CEPHESi 

Sıvastopol 
Kalesi 

Zorlanıyor 
Bu Müstahkem Mevkie 
Karşı Şiddetli Bir 
Taarruz Başradr . 

Ankara, 9 (Radyo gazetesi) - Berlin, 9 (A.A.) -- Alman teb. 
Son dakikada gelen haberlere gö 1iği: Sivastopol kalesi topra!<ları 
re Libyada İngifü. mayin tarlasın üstünde çarpışmalar devam et • 
daki harekat Birülhakem mevki. mektedir. Ağır topçu ve büytik 
ine intikal etmiş ve Rommel l::;u hava kuvvetleri tarafından nıiies 
bölgede büyük tank birlikl~riyle sir bir surette desteklenen piya-
şiddetli bir taarruza gecmiştir. demiz, haklın bir tepede bulunan 

Birüllıakem'de vaziyet bir miktar tahkimatı zaptetmiş 

h 
.. .. . . d • ·ı ve düşmanın mukabil taarruzları 

enuz umıtsız egı nı kanlı zayiatla geri püskitrt • 
Kahire, !) (A.A.) - Mihver müştür. Harkofun şimali şarkisin 

kuvvetlerinin pazartesi günü Bi- de düşmanın zaif tazyikleri aka. 
rülhakem'e karşı yaptıkları taar- mete uğratılmıştır. 
ruzdan az evvel buradaki müda- Merkez ve şimal kesimlerinde 
filer beş gün içinde beşinci defa çenber içine alınmış olan düş • 
olarak düşmanın yaptığı teslim man grupları, hava kuvvetleri -

ıttif' Devamı Sa. 2 Sü. 'l Kifr Devamı Sa. 2 Sil. u 

1 
İÇ TERBiYE DIŞ TERBİYE • 

Bir meslektaşımız, geçen gün, "kfu::ill adam,; 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

yetişmesi lüzumundan bahsederken bunun 
ne olduğunu anlatmak için bir elçi tipi seçiyor 
ve diyor ki: "Dil bilecek; muamele bilecek; hazır 
cevap ve malümatlı olacak; hafızasında, giyin -
mesinde, ikramında, ifrat ve tef:dtinde falso ol. 
mıyacak ... Ağzrnı şapırdatmıyacak, lokmaları ha

pır hopur, obur gibi yutmıyacak, nah ... ,, Hepsi doğru! Hele bir 
elçinin, büyük bir sofrada, mesela, şeftali çekirdeklerini ağzın. 
dan. nişan yerinde tüfenk atar gibi tak tak tabağına fırlatması 
ve onları yapma diş damakları gibi önüne sıralaması pek ayıptır. 
Fakat acaba, yukarıda saydığımız meziyetlerle ortaya bir "kamil 
adam,, çıkmış olur mu? Bence resmi çizilen şahıs, sadece sosyete 
adamıdır. Asıl kamil adam bütün dış hareketlerde kusuru olma
dıktan başka ahlak hususunda da kemale ermiş, özünü terbiye 
etmi~ bir insana denir. 

Hiç elini sürmeden inciri çataliyle tutup gayet mahircesine 

20 Evi Sel Götü~dü, 1 Ölü, 1 Yarah Var 

Bertin, 9· (A.A.) - "Tcb!.iğ,, 
Manş sahilleri iizcrınde 7 İngıliz 
tayyaresi düşürülmüştür. Dün ge 
ce garbi Alınanyada bazı mahal
lere karşı h ava taarruzlan yapıl
mış, sivil ahali kayıplara uğramış 
tır. Bilhassa meskun mahalleıer. 
de ve umunıi omal..:ia hasarlar 
v~rdır 16 bomba tayyaresi dü -
şürülmüştüt'. 

bıçağiyle dörde ayırarak kabuklarını yine bıçağiyle yüzen, ne 
parmaklarını, ne ağzını, ne havlusunu kirleten adam sofra mua. 
şereti usullerini biliyor, demektir. Bunu öğretmek de, öğrenmek 
de kolaydır. Asıl güç olan maneviyat terbiyesinde ustalaşmaktır. 
Bizde ''eline, diline, beline sağlam olmak,, diye bir söz vardır ki, 
kamil adamın tam tasviridir. Eline sağlam bir adaµı emniyetli· 
dir, tok gözlüdür,' hakkı olandan başkasına göz dikmez. Diline 
sağlam olunca da gevezelik yapmaz, sır tutar, küfür etmez: Be
line sağlamın cinsi meyillere, ev yıkacak ve namusa sataşacak 
şekilde düşkünlüğü yoktur. Bu atalar sözü başlı başına bir ahlak 

Ankara, 9 (TAN) -- Vilayetlerden ıe1en ma· 
lfunata göre, yurdun her tarafında faydalı yağ. 
murlar yağmakta berdevamdır. Altı mayısta E. 
dinıeye metre murabbaına 8. Kırklareline 7, Pı
narhisara 2.2, Liileburgaza 20, Tekirdağına 7, U. 
hıkıjlaya 38, Niğdeye 21, Bur dura ı, Kayseriye Irak Kabinesinde 
10, ~partaya 7, Beyşchire 14, Konyaya 13, Afyo· Vicby; 9 (A.A.) _ Bai'dat'tan ce
!la 18, İlgma 30. Şarkışlaya 2~, Karaköse~e 27, len haberlere . &öre, trak kabine~i is· 
lsken4c~ 18,. An~alyaya 30 kilogram su ısa bet tifa etmiş . ve eski .Başvekil Nurı Sa it 
etmektcdır. Eskişehır, Ankara, Polatlı, Haymana Pasa yeni kabineyi kurmıya memur 
nıülhakatına da faydalı yağmurlar yağmıı:trr., cdilmi:itir 

düsturu ve terbiye kitabıdır. " 
Bir cemiyet yalnız dış manzarası ile değil, iç manzarasiyle 

de kendini göstermedikçe kemale ermiş sayılamaz ve böyle ideal 
bir cemiyet, hem üstü, hem özü terbiyeli insanların çokluğuyla 
kurulur. Yemek yemesini bildiğimiz kadar hakkımız olmayan 
yemeğe • servet, kadın, ikbal • el sürmemeyi bilmemiz de lazım
dır. Her kim ki, hakkı olandan edeple y emesini, hakkı olınıyan .. 
dan da el çekmesini bilir, işte "kaınil adam,, odur, ta kendısidır! 

• 
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1 
k Yazan: MAHMUT YESARI 

iki Gömıi~ gtSılerine pertavnz koyar, muyordu: 
bakmağa çahıpr. - Kimseler yok! 

Ellerim birbirine vurmuştu: Nuri Bekir, inanmıyordu: 
- Oönir de ... Görur... - Sen, cörmemişsindir. Ben, dur 
Yumruğunu göğsüne vurdu: dum. Kulaklanm yanılmaz. Çok alı· 

Arkadaş Rakı 
İ<ierken Zehirlendiler 
Dün Kartal l\faUepesinde garip bir 

zehirlenme vakası olmuş ve eğlenmek 
için masa başına oturan iki arkadaş 
ölmüştür. Vaka şöyle olmuştur: 

İdarenin Kömür İhtiyacı Temin Edildi 
Elektrik, tramvay ve tünel işletme- gelinceye kadar Aınerikadan vapura 

sinin kömür, bandaj ve tel ihtiyaçla- yükletilen 9 otobüsümüz gelirse bun
rml temin etmek için Aııkarayıı gi- ları en lüzumlu hııtlartta çalı;;;tıraca
den umum müdür Hulki Erem diln gız.,, 

- Gençler gürleyip giderler; bu ıııktır. 
mumya, bu hırtlanba, bu iskelet, ya,. Burnu mantarlaşmıştı, aiır ağır so. 
şar ..• Para... 

1 

luyordu: 
Göiaiinckn ~ektıği yumruğunu aı.a. - Siz, benim canım ciğerim kar-

saya vurdu: deşlerlmsiniz ı Yıllardan sonra, mt."ll· 
- Parayı KVm(diğım kadar var. ı leketimde Jile defa rakı içiyorum. Sar. 

!erendim.. lı beni ..• 
Ali Nafh yine davranm-rştr. Ayaia kalktı. duruculc durııyordu: 
- Bu kadar kahır, bedavay:ı çekil- - Fena sardı ..• 

mez. Kolannı açtL Kucaklamak ister gibi 
Nuri Bekir gi}ii'9erdi: durdu: 

- Bunlu, bnııık işler, ded"ım sJ. - Siz, berum ca.mm ciferln1sLıiz! 
ze .. Bakalım. bu sefer, kaç genç kı- Sümüklü burnu, salyalı ağzıyla bizi 
zm canına layımcak? öpecekti. Ali Nafiz, hemen önledi: 

Kaşlarını çattı: - Kardeşim, şüphelenecek bir şey 
- Ama, bu ıefen ben yoğum. yok. Amma, madem ki bir kere şüP-
Dalgınlaştı: hdendin, git yat. Allahın gecesi bu 
- Memleketten kaçalı yıJJar olu· gece değil, 

yor. Ailem, akrabalanm ne alemde? Güzel güzel sutmı okşuyordu: 
Kiminden meiı:Fup aldım, kiminden ha.. - Yaı;ın akşam... Öbür akşam ... 
ber aldım. Buraya geleli de bir icaç Hep buradayız, 
ay ohı7or. Nuri Bekir, sarhoşlui:undao silkinip 

Bize de tasdik ettirmek i,Çin hızh kurtulmak istiyordu: 
hızlı batını aHıyordu: - Yarın akşam belki ... Öbür ak. 

şehrimize gelmiştir. Hulki Eı·em kö
mür ihtiyacfnı k:ırŞllayacak tedbirlerin 
alındığını ve şimdiden stok yapılmaya 
başlandıgını bildirmiş, Karadenız sa
hillerindeki linyit kömiırkrının umum 
müdürlük tarat'ndan işletılmcsine hti
irumetin müsaade etti ini söy lemış ve 
demiştir ki: 

"İşçi ücretlerinin artması, malzeme 
fiyatlnrıntn pahalılaşm,1sı yüzünden 
elektrik fıyatlarmı yeniden inceliye
ceğiz. 

Romanya ve Almanyadan tramvay 
bandajı getirtmek için yaptılZ!mız te
ı>ebbü~ler etrafında yeniden temaslar
da bulunduk. Romıınyadan 800 kadar 
bandajın getirtilmesi için bir memu
rumuz Bükreşe gitmiştir. Avrupa ile 
tren seferleri baslarsa bu bandajlar 
kolayUkla ithal edilecektir. Bandajlar 

Yakacak zammı 
Maliye Vekilliği, yakacak zammı a

larak olan 1500 ve daha yukarı rn
kunlı valilik ve kaza merkezlerini 
k bit etmiştir. Bu valılıkler Agr!, 
Bıtlis, Erzurum, Gümu hane. Hnk-

fıri, Karı;, Muıı, Van, vilfıyetlerl
dlr. Kazalar i e Ahlat, El egırt, Ar
dahan, Arpaçay, A k k. Başkale; 
B yburt; Bulanık, Cıldır, Diyadin, 
Doğu Bayazıt, Erciş, Gevaş; G(ile, 
Gilrptnar; Hadım; HmL<ı; Hoznt; Ka
rakoçan. Karayazı, Knrltova, Keyfi, 
Malazgirt, Muradiye; Nazlmlye; Öz
alp, Pasinler, Patnos, Pınarbaşı; Pa
lamur, Poshof, Refahiye; Sarıkamış; 
Suluhan, Şitak; Şavşat; Tatvan; Tor
tum, Varto ~e yüksek ova kaz ıları
drr. 

- tıtanbula inip de ailemi, akraba ııam ..• 
lanmı aramadım daha hala, bu, n6- Kan dolmu5 gözlerini devirerek 
den böyle? baktı: 

Sarhotlulı:tan sulanmış, kanlanmış, - Pek sanmıyorum. 
gozJeriıü ıözlerimizde gezdirdi: Omuzları düşüverdi: 

- Ben, büyülüyüm, ders.iniz? - Belki öbür akşam da ... 
Dili pelteleımiısti: Bize sarılmak öpmek ister gibi dur-
- Prenses yaman kan... du, amma ayakta duramıyordu. Ali 
Horley&calc bir hal ahrken kulak Nafiz, onun koluna girdi: 

Maltepede Çarşı meydanmd~ mey
hanecilik yapan Sefer, ayni caddede 
arkadaşt tavukçu Tevfiği dükkanına 
~ağırmıştır. fki arkadaş. bir muddct 
dereden tepeden konuşmu~lar, sonra 
.ıra sil"a yaptıktan gibi Sefer :yine be
raberce içmelerini teklif etmiştir, Bu
nun üzerine hemen masa kurulmuı::, 
birlikte mezeleri hazrrlamışlar, bir ~
~e de rakt açarak masa başına geç
mişler. kadehleri karşılıklı yuvıırla
mıya koyulmuşlardır. Fakat bir kaç 
kadeh içtikten ve bir mikdar da me
ze yedikten sonra. her iki arkadaş 
birdenbire oturduklan sandalyadan 
yere yuvarlanmış, gözleri dönmiye, 
ri!nkleri morarmtya bnşlamı:ştır. Gü
niltü ve feryadt duyan civar dükkan
lardan gelenler telefonla .imdadı sth
hİ otomobili istem işler ve kendileri 
hastahaneye götürülürken yolda her 
ikisi de ölmüştür. Seferle Tevfigin ya 
içkiden veya yedikleri mezeden zehir
lendikleri zannedilmektedir. 

Vakaya Üsküdar müddeiınnumtsi 
izzet bizzat el koymuş, Seferin mey
hanesinde bulunan bütün yiy~k ve 
içecek maddeleri tahlil edihnek üze
re mühürletilmlş, cesetler morga kal
drrtlmtŞ ve hadisenin tahkikatına baş
lanm!ştrr. 

Fatihte Bir Kamyon Kazası Oldu, 
Bir Çocuk Öldü ve Bir 

Çocukla Bir Genç Yaralandı 
kabarttı, kirpiklerini oynattı, saçları.. - Ben, seni yukarıya çıkarayım. 
m tırnakladı, ölü ıesle: (Devamı var) 

- Kulak! Dedi. ....,., 
Ui Nıfisle bakıştık. 

Kaymakamlar Arasında 

Nazilli Fabrikasında 350 
Genç Mahkum Çalıştırılacak 

Dün sabah Fatihte feci bir kaza 1 bir kamyonla karşılaşımşlnr, fakat 
olmuş, 11 yaşında bir k!z çocuğu öl- kaçamadıkları için Sen"ha tekerlekler 
müş. 22 yaştndaki teyzesi ile 1.5 ya- altında kalarak üç metre kadar sü
şındaki yeğeni de ağır surette yara- rüklcndikten sonra ölmüş, diğer iki

Nuri Bek.ir kulağını gösteriyordu: 
- Kalak... Dinliyorlar ... 
8arlaotlaimı verdiii ceıuetle boca. 
orclu: 

- Ne olacat1 Bfr korlrmn ma nr? 
iir~ sahip delil mi)'iın? Vız 

elir bet 
Elini banda bıçak ıibi savurdu: 
- Ben... Ben, ne adam olduiuma 

eririm aana. 
A7ah kalkmak istedi. Sorduk: 
- Nereye!' 
- DinlCJreD terese haddini bildire 
ilmi 
Ben, Jqırmı3tnn. Ali Nltiz, &'Özünü 

tı. Bende taıımak haddi taşmı~tı. 
Hsi Bekir, son kuvvetlerini tnpla

iıti7ord11: fıllldadıı 
- Dinliyorlar ... 
.Ma.aya tutunarak kalktı: 
- Bana müaaade beyler ... Gideyim 

artık ... 
Sallanıyordu. Ali Nafiz, onu, yeri. 

oturttu: 
- Seıu otur hele. Ben, dışarıyı bir 

olaçan edeyim 
mşelr: cibi çıktı, dönmesi bi::- ol

~a: 
- kimseler yok! Ferah ol! 
Fakat, bana göz etmeği de anut .. 

Ankara, 9 (TAN) - Gölpazarı kay
makamı Reıat Atlı Köycetize, Kelkit 
kaymakamı Hamdi Güryen Aksaraya, 
Tarsus kaymakamt KAmuran Silifke 
kaymakamhğlna, Silifke kaymakamı 
Nihat Tarsusa, Tuğrul kaymakamı İz
zet Bozdoğana, Beytilffebab kayma
kamı Kemal Srrnak'a, Sımak kayma
kamı FazU Erbaaya, Bayramiç kay
makamı Şükrü Kaleclle, Bozdoğan 
kaymakamı Vahdi Kelklte, Nusaybin 
kaymakamı Hakkı Birinci umumi mn 
fettişlik yazı işleri müdürlüğüne tayin 
edilmi§lerdir. 

BUG"ONKO PR00RAM 
7.30 Proıram 
7.33 Orkutra 
7.45 Haberler 
a.oo Orkestra 
8. 15 Evin ıuti 

U. 50 Proırram 
U.33 Türküler 
12.45 Haberler 
u.oo Tllrkül~r 
ı ı.oo Proıram 
11.03 Orkestra 
11.45 ince su 

19.lO Haberl~r 
19.45 Scrbc&t 
19.55 Şarkılar 
lO.lJ JtadJ'O ıuetcsi 
20.45 Hallı ttlrkiisU 
lı.oo Ziraat takvimi 
ıı 10 Tllrlılller 
ll.30 Xonacm• 
ııı 41 Ban~o 
22.ao ffaberl~r 
22.45 Kapanı1-

H.+BUUIE.R 1 

Adliye Vekilliği, Sümerbank umum 
müdürlüğü ile yaptığı temaslar sonun
da, Nazilli basma fabrikastnda, iş e
sasına dayanarak yeni bir cezaevi kur
mtya karar vermiş ve bu ay Jçersinde 
çalışmalara başlanmak Ozere hazırlık
larmı bitirmiştir. Genç mahk11mlardan 
seçilecek olan bu yeni cezaevi men
suplarmin ayni zamanda esaslı bir 
meslek sahibi ohnatartna çalışılacak
trr. Şimdilik basm~ fabrikasma 350 
kişi gönderilmektedir. İlerde bu mik
darm daha çok arttutlmuı düşünül
mektedir. 

Belediye Reis Muavininin 
Annesinin Cenaze Merasimi 

Belediye reis muavinlerinden Rifat 
Yenal'in annesi Ayşe Yenal dün sa
baha karşı ölmüştür. Cenazesi dün 
öğle üzeri Plyer Loti caddesindeki 
evlerinden kaldırtlmış ve namazı Be
yazıt camünde ktlındıktan sonra Mer
kezefendi mezarlrğına gömülmQştür. 

Cenaze merasiminde vali ile bazı 
mebusları vil~yet ve belediye erkanı 
haztr bulunmuştur. 
Rıfat Yenala baı; sağlığı dileriz. 

lanmıştrr. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Dün sabah Karagümrükte Zeynela

ğa sokağında 9 numaralı evde oturan 
Raşidin 11 yaşındaki krzı Seniha ile 
teyzesi Zehra ve yeğeni Güler bera
berce Fatih parklna ıelrnlşler, bir 
parça oturup hava aldıktan sonra ev
lerine dönmek ~ yola çıkmlflar
dır. Tam parkm kaldmm!ndan inip 
de yolun ort.asma geçecekleri slrada 
Karagümrük cihetinden gelen yüklü 

Antakyalt Tevfik'in 
Yeni Mahkumiyeti 
Süreyyapaşa fabrikasından 1476 li

ralık ipekli kumaş çalmakla suçlu An
takyalı Tevfiğin duruımıası dün bit
miştir. Tevfiğin gece yartst fabrikanm 
arka duvarından içeriye girdiği, e
lindeki makas ve keserle kumaş de
posunu deldiği ve oradan kumaşları 
çaldığı ve sonra bunları annesinin e
vine ta§Idı#ı, memurlal' taraftndan ba
sılınca da evin kuyusuna atlayıp sak
landığı mahkemece sabit görülmüştür. 

Türkiyeden E9e Fevkalade Kazanç-
Adalarına lar Kanunu Niçin 

• Çıkarllmıyor? 

Avrupa Tren Yolu Erzak Sevkıyatı 1.11r Baş~rafı ı. incide. 
zançlar ferde degil cemıyete aıt 
olmak lizımgelir. ; A 1 k o 1 Gönderebileceg"'imiz .Bu pr~nsipten ha,;eket ettiği-

çl ma Zere mız takdırde fevkalade kazanç. 
Miktar Hükumetçe lan ceıni1ete maı edecek bir y~ı 

• • • tutmaklıgımız Iaznndrr. Ferde aıt 

7.\nkara, 9 (TAN) - Şehrimize ge- j ta bık kalmdıfna göre her iki taraf ne 
ten malı\mata göre Meriç ve Arda ü- kadar dolu vaıon 10kulacak olursa 
erindeki yıkılan köprülerin yapılma- karşı taraf da o kadar bot vagonu dl
ı işi süratle neticelendirilmektedir. iter demiryollarınm emrine verecek

B r köprünün yaptlması ve ray döşen- tir. Bu suretle vagonlarm boşaltılması 
e i tamamlanmıştır. İkinci köprünün işinde vakit kaybedltmiyecek ve u

de lnp.sı ve rayların döşenmesi neti- zun aylardanberi gerek Bulcarlstan
celendirilmiş, iş. tecrübelerin yapıl- da, geıekse bizım gümrüklerimizde 
masına kalm~tır. Bu tecrübeler de birikmiş olan ihracat eşyast süratle a
bır 1kl gün içinde bitecektir. Alllka- lftkalılarm eline geçecektir. Diler ta
wlardan ötrendiğimize göre makam- raftan Avrupa ile münakalitm başla

Jarinıtzla Bul,pr makamlar! arasında ması evvelce Almanya il• aktedilen 
i)fterek tarife tesblt edilmiştir. Si- ticaret muahedelerlyle son defa olarak 
illDP'ad'dakf mQJterek gar tesis edil- Almanya tarafmdan açılan 100 milyon 

tnış, burada rezerve vaıonlarm hazrr- marklfk kredinin süratle işlemesine 
lanmaıana baflanmrştD'. Makamları- vardmı edecektir. Yol, bu aym 15 inde 
mız1a Bulgar makamlar! araslnda mu- çaltşmtya açılacaktır. , 

T esbıt Edılıyor 01anı ferde, cemiyete ait olanı 
Londra, g (A.A.) _Avam ka- cemiY:e~e .vermek ~çt~at adalet 

marasında bir suale cevap veren prensıbın?1 en tabii ıcabıc;h~·. 
İktisadi Harp Nazırlığı parlamen Fe":kalade kazanç vergısım bu 
to müsteşarı demiftir ki: prensıpten haı:eket ederek koya -

"Türkiyeden Ege denizindeki c~s~, _o vakit yalnız harp zen. 
adalara yiyecek göndermeği te. gınlerını bulmak ve onların bu 
min için lizım gelen tedbirleri fazla kazançlanna el k~~ak ica 
almağa gayret ediyorum. Gıda beder. Normal prtlar ı_çın~e 5a· 
maddeleri bitaraf bir kontrol aı. bşan ve kazancı norm~.lın ustun~ 
tında bu adalara dağıtılacaktır. çılll'nıyan fert ve .muessesel.erı, 
Bununla beraber İsveç tarafın • harp kazancı vergismden harıçte 
dan ileri sürülen bir projeye u· bırakmak doğru olur. 

yarak Ege denizindeki adaların * * 
da yiyecek yardımı yapılan böl. Fakat doğnıdan doğruya harp 
geler arasına konulması için ln. zenginini bulup yakalama. 
giltere hükftmetinin yaptığı tek· nın güçlüklerine katlanmak iste
life henüz bir cevap gelmemiştir. miyen hükfunetler fevkalade ka. 

lirletik 
Sulh 

•k Ad • ı E • d Dwnluprnar vapurunun Yunanis zanç vergisini daha ziyade Fiskal 
Amerı anın mıra ya dırne e tana dağıtılacak gıda maddeıen- bir prensibe dayanarak tarha ça-

G 1 • Zf f + y Heli ni taşıyarak bu hafta lstanbuldan lışırlar. Fiskal sistemde gaye aye en ya e er 1 hareket etmesi muhtemeldir. Bu harp zenginini ve harp kazancı-
N~. 9 (A.A.) - Amerika Btr-

1eeik dmetleri reis h'luavlnt M. Wal
laee dün ıdrşmn Nevyorkta şöylediği 
nutukta demiştir ~ 

• Amerlkan Mllhft herkesin suthü
dflr. Bunan ~dtr ki her tarafta 
~ mretinde teeetll etmelidir. 
~ ~fte dayamnıyan 

bir llUDa kmtnektadır. Diinya Bzerhı
de ~ bay{\kler arasında on do
lı:;ma okumak ve yazmak öğreninceye 
kadar ftZifalnl bitmlı addetmiyecek
tir. Kaa b(ltiln dünya çocuklan gQn
de JUll!i litre ııOt elde edinceye ka

dar. bllttm milletlere demokrat hü
ltQmetler kuracak derecede mesuliyet 
.-.USU qftayacak bir terbiye veri
~ kadar bu vazife devam ede-
cektir.,. ... ~ 

Edirne, 9 (TAN) - Buıiln bura- yardnnın ne dereceye kadar ge. m yakalamak değil, devlete yeni 
ya gelen "Adrnira,, futbol takunı men nişletilebileceği meselesine gelin gelir kaynağı temin etmektir. 
.ıuplarına bir ötle ziyafeti verllmiı- ce; Türkiye kendi ihtiyaçlarının Harp şartları dolayısiyle gayri 
tir. Çok samımı bir dostluk havası 1- müsaadesi nisbetinde gönderile. meşru surette büyük servet va • 
çinde geçen ziyafetten sonra yollanna cek gıda maddesi miktarım tes- panlar olduğu gibi, normal şart • 
devam eden misafir futbotcQler Ka.-
pıkalede törenle uturlanmıştD". bit edecektir.,, !ar içinde çalışan müesseselerin 

Kafile reisi, memleketimizden ayrf- Müste§81', bu hasmta Türk hü de kazancı artn;ııştır. Devletin de 
lrrken demiştll' ki: kftmetinin gösterdiği ve fiilen harp dolaytsiyle artan masrafla. 
·-Uç dost maçı yaptık, Hakemle- teyit ettiği alikayı takdirle an - rını karşılamak lazımdır. Bunun 

rinizin düril8tlüfün0 takdir ettik.Türk mıştır. en basit yolu, kazanç vergisini 
futbolüne hayrantz. Meırnlekeitnizde arttırmaktır. 

~ördüiümüz hümü kabulden çok mü- Am •k H Bu sistem, yalnız fevkalade 
tehassis olduk ... __ -- erı amn arp kazanç sahiplerini değil büt1in 

ucuz Mektep Defteri Gayreti Genic6yor fert ve müesseseleri fazla vergi. 
S vermiye tabi tutar. Daha doğrusu 

Yapılacak l:ll!'9 Baştarafı 1 incid~ tutulan yol sadece mevcut kazanç 

Ankara, g (TAN) _Her sınıf halk bil endüstrisinin akıllara hayret verglsinL fevkalade sartlann icap 
acuz mektep defteri temin etmek için verecek bir çabuklukla nasıl harp !arına göre arttırmaktan ibaret· 
Ticaret Velı:lletiyle Maarif Veklleti endüstrisini halini aldığını görün· tir. 
..traıında ıröriipnetere bqlannuıtır. Bu ce şöyle demiştir: Bizde hazırlandığı bildirilen 
görüşmeler aonunda teıbit edilecek "Bütün hayatımda asla mıuta.. fevkalade kazançlar vergisinde 

~nliarada Mühim Bir Maç bir kaç tip defter berinde yuıh fi· mıyacağım bir gün geçirdim. E· takip edilen usulün bu ikinci sis. 
Ankara 9 (TAN) - Önümüzdeki :atlarla mektep kooperatifleri veya ğer Hitler'le Göring bizimle be- teme dayandığı görülüyor. 

pesar dnil aat ıs de Ankara ltad- ıdareleri tarafından aatılacaktll'. raber gelebilmif olsaydıları he • Bu sistemin tatbiki, geçen gün 
JGIBUDda çok hararetli blr maç. vardır. • men ellerini havaya kaldırır, tes de bir yazımızda işaret ettiği • 
Amerika eefareti ertrlnmdan mürek. Eski Bulgar Hariciye Nazın lim olurlardı. miz gibi, harp zenginlerini bir 
kep bir takımla tnclliz ve Amerika- Lizbon Sefiri Oldu Alınanyaya, ftatyaya, Japo-nya dereceye kadar masun bırakır, ha 
lıtar6nı mlreldteı> diler bir takım ara- Vichy, 9 (A.A.) _ stefanl ajansı- ya veya yolumuza çıkacak diğer kikatte normal şartlar içinde ça. 
_.. '-"bol macr iapıtacak "e A. nın bir haberine ıare, eekl BuJıar her hangi memlekete gönden1 - lışan ve bilhassa beyannameye 

•· ADlaara büyük elçisi hakem hariciye nazır! Popot, Lisbona bOYilk mek üzere bombalar hazırlıyo • tabi olan müesseseleri mütees • :;•t7 dNUtlr. eıçı tayin edilmiştir. ruz. İşler mükemmel gidiyor." sir eder. Bu da ticari ve iktısadi 

si de çarpma tesiriyle diişerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Ce
vat tarafindan yapılan keşif ve tah
kikat sonunda derhal meşhut suçlar 
kanununa göre mahkemeye sevkedi
len şoför Mehmet: yaprlan sorgusun
da ezcümle demiştir ki: 

"Caddenin öbür kenarında bir ih
tiyar adam vardı. Korna çaldım, çe
kilmedi. Ben de kamyonu öbür ta
rafa alrrken çocuğu görmedim., 

Mahkeme şoföri.ı tevkif etmiştir. 

6.000 Hastabakıcı 

Y etiştirDlecek 
Halkevleri bu yıl hastabakıcı olmak 

istiyenler iQin kurslar açmtya karar 
vermişlerdir. Bu yı.1, hastahanelerin 
ihtiyacın! karştlamak ve herhangi bir 
zaruret karşısında cephe gerilerinde 
çalışmak için 6000 hasta bakıcı hem
şireye ihtiyaç görülmektedir. 

Bu itibarla Tevfik bu suçundan dola
yl ayrıca üç sene hapse ve üç. sene de 
emniyet nezaretinde bulundurulmtya 
mahküın edilmiştir. 

., SARK CEPHESi 
tfij"' Baştarafı 1 incide 

nin müessir yardımı sayesinde 
daha dar bir sahaya sıkıştırılmış 
!ardır. Düşmanın mevzii taarruz 
ları hiçbir netice vermemiştir. 

Ladoga gölünde bir ticaret ge
misi bombalarla hasara uğratıl -
mıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 9 (A.A.) - Öğle üze 

ri neşredilen Sovyet tebliği: 8 
Haziran gecesi cephede mühim 
bir değişiklik olmamıstır. 

Taarruz geni§ ölçüde 
Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) - Son 

günlerde Almanlar Sivastopola büyük 
ölçüde taarruzlara girişmişlerdir. He
niiz bir geli11me kaydedildiği bildiril· 
miyorsa da bir çok müstahkem nok· 
tatarın ağır toplarla tahrip olunduğu 
haber verilmektedir. 

* Londra 9 (A.A.) - Sivastopol ö-
nünde sfddetli çarpıımalar devam et
mekedir. Almanlar ağır kayıplara uğ. 
ramışlardrr. 

Merkezde bir Sovyet 
mevzii zaptedildi 

Eerlin 9 (A.A.) - Alman orduları 
başkumandanlığı, 7 haziranda doğu 
cephesinin merkez kesiminde bir Al 
man hücum kıtasmm ani bir taanuzu 
ile bir düşman mevzii zaptedildiğini 
haber vermektedir. 30 dan fazla t:ıbya, 
cinde bulunanlarla beraber tahrip e. 
dilmiştir. limen gölünün doğu renıı· 
bunda muvaffakıyetli temaslar olmuş
tur. Düşmanın geceleyin şiddetli bir 
topçu ateşiyle berabe!' yaptıit hü. 
eumlar, Çekof kesiminde püskürtm • 
TftÜş ve düsman son günlerde bir A1 
l'ftan köprübaşı mevziini ele g ek 
i.-jn bo$ vere u~asmıstır. 

hayatta bazı durgunluklara sebep 
olabilir. 

Bizce fevkalade kazanclar ver 
gisinin bütçe encümeninde muza • 
keresinin uzaması ancak muhte· 
lif prensipler etrafındaki müna. 
kaşalardan doğmuş olsa gerek • 
tir. Çünkü kabul edilecek ::>ren. 
sibin büyük bir ehemmiyeti var. 
dır. Maksat sadece devlete gelir 
temini ise, bu takdirde ikinci sis
temin kabulü doğru olabilir. Fa. 
kat maksat hakikaten cemiyete 
ait olması lazımgelen fevkalade 
kazanclan cemiyete iade etmek
se, Fiskal bir gÖrüşle çıkarılacak 
kanun bu m,aksadı temine kafi 
gelmez. 

Darülacezeye 
Yardım 

Müesseseler Mühim 
T eberrülerde Bulundu 

Dün öğleden sonra vilayette valinin 
başkan1rğmda "Darülacezeye yardım 
cemiyeti.. toplantisı yapılımştrr. Bu 
toplantıya şehrimizdeki büyi.ik mües
seselerin müdürleri de iştirak etmiştir. 
Saat 18 e kadar siiren toplantına mU
essese sahipleri Darülacezeye yeni 
pavyonlar yapılması ve yatak ilavesi 
için en az bin lira olmak üzere muh
telif mikdarda nakdi taahhütlerde bu
lunmuşlardlr. Bu taahhü\ler bir kere
ye mahsus olmıyacaktrr. Yapılan yar
dımlar yaktnda bir broşür halınde ve 
cemiyetin gayesini izah eden, Darü
lacezenin mahiyetini ve yaptığt sos
yal yardımT belirten yazılarla ne~e
dilocektir. 

Altın Fiyatları 
Altln fiyatı yava~ yavaş düşmiye 

bnşlamxştır. Diin biT altm 2290 kuruş
tan ve bir gram külçe 452 kuruştan 
satılmf~tır. 

Hariciye Memurları 
Arasında Tayinler 

10. 6. 942 

r: 
DiKKAT: -·"\ 

mi T opçuoğluna j 
Bir Cevap 1 

1 

Eski Ticaret Vekllf Nazmi Top· 1 
çuoğlunun laııe durumu hakkın ; 
da yazdtğr yazilarına mDnakas 1 
gazetesinde kısa, fakat veciz bl • 

1 
cevap verllmiştir. Bu cevapta d~ f 
nlllyor ki: ı 

"Bir buğday fiyat politikasın 

1 
kurmak lbirrı geldiği herkesi 1 
bildiği bir ekonomi icabı idi ise 
bunu, şimdi söylemek değll, Ti 
caret Vek,letine ait olan bu 1 

1 

kendiler! Vekil iken niçin dU9!i ~ 
nUp ııoylemedller ve yapmadılar 
Etler bu iş dütünUlüp yapılıay~ 

: 
bugünkU hııııtalığın ilk sebebi mr 1 
dana gelmemiş olurdu. Stok yap r 

j mak ihtiyacını da harbin bldaye J 
trnde vekil bulunan Nazmi Top 1 

çuoğlu niçin düşünemediler? Ser ' 
beat zahire ticaretini kaldlrtma l 
için Toprak Ofisi kurmak kAfl 1 I 
dl. Bu da kısmen yine kendi e 

1 
&erleridir. 

1 
i 

Ankara. 9 (TAN) - Kuibişef bü
yük elçiliğl müste~arı Klimil Mümtaz 
Akay, Bl'rlin büyül: elçiliği baş krttlbl 
İr.fan Nihat Elli, Tahran büyük elçi
liği ikinci katibi Semih Baran. Kuibi
şcf büyük elçiliği üçüncü katibi Ad· 
nan Akç::ı, Bertin Başkosolosluğu mu
avin konsoloslan Salahattin Aral ve 
Necip Sait Tamboy dereceleriyle mer. 1 
keze, ve Kuibişef büyük elçiliği baş 

1 katipliğine merkezden Fatin Ri.lşti.l 
Zorlu, üçüncü klitipliğine Cahit Me
lekoğlu, Varna konsolosluğuna Bilrhan 
Tştn, Musul konsolosluğuna Baha Er
gin, Nevyork konsolosluğuna Basra 
konsolosu Cemil Vafi, Stokholm elçi
iği baş k~tipliğine Nevyork konsolosu 
Seyfullah Esin, Sofya elçiliği ikinci 
katipliğine merkezden Cemal Kars, 
Tahran büyük elçi~ ikinci kAtipli
iine Tebril muavin konsolosu Arif 
Or, üçiineü katipliğine merkezden ca
btt Hayta, Tebriz muavin konsoloslu. 
ğuna Muammer Yücel, Berlln büyük 
elçiliği ikinci katipliğine Mahmut 
Conker, Vasin~on büytik elçiliği Q
çUncü Mtipliğine Orhan Eralp, Bel
grat konsolosluğu kançılarltğma Ati
na - Pire baş konsolosluğu kançtları 
Ragıp Ferit Feral, Berlin baş konso
loı::luğu kançılarlrklarına merkezden 
Efdal Deringil ve Hasan fstlnyeli de
receleriyle nakil ve tayin olunmuş-
lardır. , 

1
• 

"Harp baıladığı zaman Tlcare 
Veklletlnln hayati iki mevzu U· 
zerinde çalışması ve bu mevzula 
rın hakkiyle başarrlabllmeal Jçirı 
her tUrlU tedbirlerin :ılınması 111 
zım gellrdl Meael3: ithalat ve 
stok lşlerl vaktinde tanzim edil· 
aeydl bugünkU vaz:lyetlerde yer 
yer gorUlen sakatlıklara, noksan· 
lara sebebiyet verilmlş olmazdı. 
"Yiyecek bakımından hiç bir si· 
kıntımız yoktur ve olmıyacaktır 

Vesika usulünü tatbik etmiye lh· 
ttyaç yoktur,, mütaleaat'nı ortaya 
koyan kendiler! değil midir? 

Yine hariç memleketlerden çc· 
şitll mallar getirtmek için kendi· 
!erine akreditif temini makaadly
le müracaat eden tUccara ne• 
den cevabY ret verdTfe.r ve ya· 
bancı memleketlerden getirtmek 
zaruretinde kaldıOımız maddeleri 
bol bol getirtmek lmkinrnı kabul 
etmediler? 

"Ticaret Odasında yapılatı tUc· 
car top!antilarlncla, lzmlrde tUc• 
carlann yaptıklan mDraeaatlarcfe 
Nazmi Topçuollu koloni malla· 
rrnın mDmkUn olduilu kadar fazla 
mlkdarda getlrtilmealnl peklll te· 
mln edebilirdi. Halbukl bUtün bu 
tacirlere mUabet eevap verllme· 
mlftlr GISrülüyor kl, eski Ticaret 
Vekili, ti bidayettenberl Ziraat 
VekAletlyle elele vererek mem• 
leketln bugUn dUımUı olduOu 
lafe durumunun asıl aebeplerl ve 
istihsal ile latlhlik ar .. ndakl 
mUvazenealzllAln meydana gelmeal 
yurdun içinde Jtha!At ve istihsal 
maddelerinin stok yaptır\lmama• 
aidır. Bunun da meaullerl mO,te· 
rek planla, ilerlalnl tahmin ede· 
rek ve g~en BUyUk Harpten 8r· 
n•k alaraktan bUyUk yiyecek 
maddeleri ııtokları hanrlanmamıı 

1 

Kızıteahamamda Yeni 
Belediye Binası Yapıldı : 
Kınlcahamam. (TAN) - Sıhhi •e fenni 1 o!ma•dır.,, bir bel~dl,.c blnuı in1a edfimlı •• bu bina· .; ______________ • 

nın açılma resmi ,.apılmııtn'. 

Pasifik'in En Şimal 
Çevresinde 
~B~l inelde 

hava kuvvetlerine mensup bir bomba 
tayyareıi 6 haziranda Avuıtralyanm 
Sark sahili önünde bombalarla muıı.. 
temel olarak bir Japon denhaltısın1 
batırmıştır. Taarruz 60 metre yük· 
seklikten yapdmnstır. 

Japonlar Çimle yeni bir 
cephe artılar 

Vaşington 9 (A.A.) - Uzak dolu
da Japonlar Suşien ıehrinl almıı bu
lunuyorlar. 

Japonlar mogoHstanda açtıktan cep 
heye 300,000 kişi göndermiflerdir. Bu 
sayı, Çinde bulunan Japon asker m k. 
tarının vansıdır. 

I şgal edilen ıehir 
Tokyo 9 (A.A.) - 15 haziranda 

Çungçeu'yu işgal eden Japon kuvvet
leri, Japon araziıini bomtı'ımatr: ü 
zere Amerikan uçarkalelerinin hava
lanacak olduktan büyük bir tayyare 
meydanını ele reçinnislerdlr Bu mey
dan, Japonlar tarafmdan yapılan hava 
..tkınlan neticesinde büyük hasarlara 
.ıiramıştı. Çinliler burada her biri 
40 - 50 tayyare alabilecek yeraltı han 
.carları vücude &'etirmiş bulunuyorlar
dı. 

Fransız Halkına 

Tavsiye 
~ Baştarafı l incide 

Amiral Reader Norve,ıe 
Londra 9 (A.A. - Alman kont 

rolü altında bulunan Oslo radyo 
su bu akşam Alman deniz kuv
vetleri başkomutanı Amiral R~ 
ader 'in bir kaç günlük bir ziya. 
reti maksadiyle Norveçte bulun. 
dugunu bildirmiştir. Amiral Ke-

der, Norveçteki Alman deniz 
kuvvetleri komutanı 4J:mial 
Boehn ile birlikte Noneç tlma
lirldeki deniz üslerini teftiş etmiş 
tir. 

Stokholm ile Berlin ,,,...,,nda 
muhafJere kesUdi 

Londra 9 (A.A.) - Stokholm. 
den bildirildilbıe göre, pazartesi 
gecesi Stokhohn ile Berlin arasın 
daki muhabere yeniden kesilmiş. 
tir. Bitaraf muhabirlere, yeni 
kesilmelerin beklenmesi icap et
tiği bildirilmiştir. 

Bazıları, bu kesilmelerin fırtı
nadan evvelki sükftnet fntibaını 
yaratmağa matuf olduğu kanaa· 
tinde bulunuyorlar. 

AFRiKA CEPHESi· 
kili" Baştarafı 1 incide 

olma teklüini reddetmişlerdir• 
Düşman taarruzundan tanklar, 
piyade ve topçu stukas, pike 
bomba uçaklariyle desteklenmiş 
bulunuyordu. 

Birülhakemden bugün alınan 
bir mesaj şöyle demektedir· Şim 
diye kadar olduğu gibi iaşe ~e 
ikmal işlerinin yapılamsına de. 
vam edildikçe buradaki vaziyet 
tehlikeli ve ümitsiz değildir. Mih 
ver malzeme ve iaşe hatlarına 
yapılan müttefik taarruzla~ es
nasında büyük miktarda esır a· 
lındığı ve önemli hasar verildiği 
öğrenilmi t"r 

iki lıücıun püakürtüldü 
Londra 9 (A.A.) - Lib7adaki mUt 

tefllc 1ı:uvvet1er yeniden iki taat'TUfll 
püıldirtmüılerctir. Bunlardan blrı At 
man zırhlı 1ı:uvetlerlnJn b\iyUk kı mı 
ile SövaJye Köprüsii istikametinde Y 
pılan taarruzdur. Bunu lnclllz t 
çusa kırmıştır. Diler taanıuı da B 
rillhakem'e yapılan taarruzdur ki bao 
nu da Hür Frannzlar pliı1ı:ürtmllılel" 
clir. 

Londrada kaydedildiifne ıOre mi~ 
ver kuvvetlerinin tıgaJ ettlli toprak. 
baıı İngiliz mayin ıahaamm borfıln
de, kuyrufu da öte tarafmda batuıwı 
btr kurbaia ,..vruau ıeldinc!oc1lr. 

Mayin aahııınnda acrlrmı olan ıo
ditin ıs, 16 klJO!'Detre kadar Pili
likte olduiu kabul edilmektedir. Fa.
kat Almanların takviye ve mtlblmmat 
aldıkları bu gedik !nıritizler tuafmdan 
dövUldlilU ıribi bu ıedltln inil ve ar
kası da devamlı taarnısJara uir• 
maka dır 

Akdenizde 2 lngiliz 
denizaltıaı batınl4ı 

Roma, 9 (A.A.) - "İtalJ'&ll tebtllt,. 
Marmarik'de iki tarafın zırhlı ve mo.. 
USrlti kuvvetleri arHmcla prprtmalıu' 
devam etmektedir Hava muharebe. 
!erinde 14 tnıtUz tanaresl l!iltlrill
müttür. Alman avcıtan ela 1 tanare 
tahrip etmlıtfr. 

tnırilizler Taranto Userine bir akın 
vapmıııtır. Çıkan bir kaç yanım, der• 
bal ıöndürülmüıtllr. lfü tofl)ld~• 
o\lr:denlzde bir dtıoman detılsaltıa•nı 
"ıatımnştır. Diler bir denfııaltr da d .. 
.,hır kettlf tayyareJerlnln :rardsmı ıle 
ı,ı.hnlmııtır. 

Akdenizde batınlan gt!("iler 
Londra, 9 (A.A.) - "Teblil": Tur• 

bulent denizalttmız orta Akdenizde üç 
duşnıan malzeme ve i te gemi i 1 
1828 tonilAtoluk bir İt lyan muhrl -
ni ve küçük bir İtalyan ticaret pmı• 
sini batırmıştır, 
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TAKViMDEN 
BiR YAPRAK 

Onlar 
Nereye Gittiler? 

Yazan: ULUNA"P 

. ~ 
M·ıd M h b • Avrupada Bu Kıtanm Nüfusunu Besliyecek Miktarda Ziraat 

way u are esı y 1 8 .. 
Yazan: M. ANTEN apı amıyor. u Sebeple Sanayıcı Avrupa Yeni Dünya ve 

"FlnOfln ealri olan dostl#nmı al 
yaret isin menrlıfa ırittlm. Blr· 
deablre tahaastırle: "Onlar nereye 
clttiler?,. diye baftrclım. Mesarlık 
una fU ce•abı Yerdi: "Onlar nsre 
:r• ıritdlu?, 

- Naur HUan• -

Amerika Birleşik DevleUeri d~ Avust 1 d k" A M h il • • F 1 "I B 1 • narunası başkumandanı Amiral raya a 1 rz a su er1nın az ası e es emyor, Fakat Bu da 
Dün alır alır Babıili yokUfurıu 

çıkarken birdenbire hatırıma 

bu ılir ıelcll. Türldyede ıuetecllik 
teeHÜI etti edeli bu mcslefe emek 
veren bu kadar meslektaı ne nldu? 

ıc '· Japon denız kuvvetlerinin •tır A d k" e·· .. k O 1 ti A d R k b . "' 
b'1ptara uğraması ne neticelenen vrupa a ı uyu ev e er rasın a e a eh Doguruyor 

dway muh rebesinin ehemmiyeti ve 
e C:Cleri hakkında gazetecilere verdı

t IZahatta ıunları ıöylemiıtir: 
• Japonlar Hava\ ü11unün ileri 

~ akollarmı iogal etmek maksadiyle 
-.eniz kuvvcUerinın biıylik bir kısmını 
t ndermiıılerdir. 

• Japonlar bu muharebede büyük 
~beler yemelerine rağmen, kara üs. 
c ınde bir çok tayyarelere maliktir, 

• Pearl Harbour Paıifik'in anahta
tıdır, Havai üsleri ne pahasına olursa 
0 n müdafaa edilecektir. 

• Mercan denizi harbinden ve Tok
Yo bombardımanından sonra Japonla. 
rın bir ;şeyler yapmaları icap ediyor. 
dıı, Japonlar, gittıkçe kuvvetlenen A.. 
~ tralya ve diger mevkiler önünde 

eri bağlı duramazlardı, Bizim mühim 
en karakollanmız arasında Dutch 

liarbour ve M dway az çok muvaffa 
" Yet ıhumali ile hava taarruzlanna ve 

!.i.liya en müsait olan mevkilerde ve 
lllııvaHakıyetsizllk takdırindo düşma
L il çok buyuk zayiat vermeksizin ve 
"llVVetıert busbütün mahvolmaksızın 
dciıınesi mumkundu, Bunun için biz 
L~ taarruza karıı bazırlanmıı;tık. Fa. 
qt &Ytli zamanda Amerıka ile Avust. 
ta.ln arasında münakale hatlarının bi
ltıa1esı için icap eden tertibatı da al· 

!itik. 
• h mablrebec1ea IOlft Ameriku 

eri JaPoD!arm Ml7ilk llDllıtlerb' 
-- b7betml11erdir. 
• AmeribmD "!ki ~ mo. 

..._ ilk aemlleri takriben altı iri 
~- bismete streceBerclir, Japonlar 

~.:4:ın!ı~~.:.: 

• 

pmial J'&pmstlarcbr. ll'üat 
poalar Amerilrahlartıı semi in 
,.dtebilecek ftdyette delil-

bildin anabanbeterde 
fÜQ'etl.md illncla acele eden 

·Jl'!Mılllann badne kadar lllclwa7 har· 
~da tam bir llllıılta mallafue 

• ba mabarebe ........... ~ 
bynaldarıa6m plen haber. 

h7it edecek ~-
...U.ıa beraber JIPOia)ana ..... 
t.amıs hareketinde balmımalan 

"---.. ele mevcattar. Vqinctondan 
-..bir ....... ...., ...... 
acıklannda Aloaa 70D ac1alan 

~~mda 1ldm:i bir cleDi& harbi 

Buğday meaeleıl ve arz mahıull ~ y 
tını miktar itibariy]e coialtmak ~'!!!il!· aza n: ~J 

mecburiyetinden kurtarmakta... Hltıralırı nedir? Nasıldır? Nerededir? 
1929 senesine kadar hariçten buğ- Buna hiç birimiz bilmiyonız, 

işi; 1939 harbinin baılamasından ev 1 • • 
velki yıllarda Alman:yanın, ttalyamn Hamnd Nurı Irmak 1 
ve Sovyetl er ittihadı Rus yasının başlı 11-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

dıy ve un ith'll edilıyordu. Bu yüz Guetecl arkadaşlarımızdan bazıları 
den zlraatçi Tiırkiyenln 1929 sene- Yer a1tında da, bu re hndPki gibi, yer üstündekilerden daha arıda Bab1lliden ve dolayislyle ~es.
sinde 12.927,617 Urasr veya bu mlk mükemmel fabrikalar lcurulmaya ve bu nıiıesseseJerde yüzlerce tekten ıiklyet ederler: B n öyle dl 

ca davalan olmuştu. Otarşi veya ~ 
kifayet planı, harp hazırlıiı yapan 
mezkUr memleketlerde harp sanayii 
planı gibi ehemmiyetle tatbik olun. 
makta idi. Almanya topraklan, buğ
day ve arz mahsulltı ı,1eri•1de ki· 
fayet plinının tatbikine yeilşccek 
miktardı fazla ve geniş değildi Sa· 
nayi sahaları, nüfus fazlalığı b~ hu· 
ımııtki mlnialıırın esaslarını teşkil e. 
diyordu. halyada dah kifayet pli. 
nında ve buğd y fst hs litının yete
cek miktara çıkarılması faaliyetinde 
% 50 derecesinde bile muvaffakıyet 

fayet miktarında beslemek imkanları 
olduiu ileri sürülemez, 

tara tekabül eden dövizi, yııhut ta t b I fiinmem. Meslefin ihtiıam ve azamet 
d·ı ayvarc yapihlln)a aş anmıştır. ı er an mahsullhnın bazı kısımlan nln k81'11sında yüztlm d ima bir ,uı: 

!~~~V;~~ temini için harice ıönde 

1
. N G 1 L T E R E D E ~~~ri~is~~i!le B~!~:~:ş~iım1:tita~:::;ı 

Buiday istihsalitı faaliyetinde 1929 yılından itibaren buğday ih. Ahmet Raeimf yetiştiren Babılll ~ 
bizim memleketimizde eski racatının yapılmasına, ziraatçl Tür- kutu bence başlı başına bir irfan mı 

• • 
Osmanlı İmparatorlufu devrinde mu kiyenin muvaffak olmafa baıladıfı bedi eayılır. 
vaffakıyet ve kifayet mevcut değil görüldü. o suretle ki, 1937 yıhnd:ı Fakat acaba bizler bu aileden s 
dl. Ziraatçi Oımanh İmparatorluğu, ziraatçı Tiirklyenln harice gönderd' çüp alden emek1ıarlar için ne 7a 
Kanadadan; Birleşik Amerlkad.an ve ği buğdayın satısı 7.884,851 liralık Tayyare s .. y tık1 Ne yapıyoruz? Buıün mcmleke 
kısmen Romanyadan ithal olu an yekUnu bulmuıtu. Bu vaziyet ziraat· a na y 11 er efkln umumiyeyi temsil eden me 
buğdaylarla hazırlana:ı unlardan i- çi Türkiycnin mü tahsll halkının iyi clmizin pirlerJ, üstadlan kalfalan, 
mal olunan ekmeklerle ihtiyaçları. çalıştığını; Ttirkiye Cumhurıyetı A 

1 
t N k 1 d • ı • 'akları vardı. Onlar lç'n b ihh 

nın bakiyyesini temin eylerdi, h .. kü t · ti ·ı I I . 1 na a e 1 1 yor bir toplantı yapılıyor mu? Sonra T 
Türklye Cümhuriy•tı'nı'n kurulma • ~ m~ ın n zı~aa n ı er emes nı te ~ mın isıne dahı ehemmiyet vererek ıazeteciliil yalnız ka1bur usttlnde it • 

1939 dan evvelki yıllarda AJmany:t< sından sonraki yıllarda sanayi pli.n.. meıai earfeylediiini isbat eyler lan sayılı $ahs ye lerde:ı ibıret değ • 
nın, cenup ıarki Avrupasmdaki zı· larmın tatbıkatına baılandı Bu fa- Ancak Türk topraklarının ve;lmı ~·-·---·-· .... -.--.. - ........... - ....... _. 1\ dir Miıtevazi vazifelerde bulunduk! 

elde edilememişti, 

raatçi memleketlerin arz mahsulatı aliyet lüzumlu ve zaruri idİ Alının ne, istifade imklnlannın her aaha!ltn.. B F b 'k l d B k B l d Ç l k M ] 1 h:ılde b r g<•u c.,·., h ya• nabz 
nm, bu memleketlerin ihtiyaçlann. iyi neticelerle faydalı teslrl~rin! şlm da temin olunması halindck dah U a rı a ar an aş a un ar a a ıc::aca emur 81 işleten kuvvetli Amiller vardır Ro 
dan fazla olan btıg~ daylarmın baş diki dünya harbi :içinde daha iyi an · i t' ı ı · l } 1 ] 1 e.x.erlı rkad "1 nmı iç· ·· d. '-1 ıy ne ıce ere varı .. m~sının muhak- Için Yer er Ame e Evleri Ta ebe Maha leleri Kuruluyor. g .. z 

1 

!$Ur ı: "'" alıcısı olması, ayni zamanda imkan amıt olduk. kak bulunmaeına gore, mezldlr buii ' ı , • uiu ıibl hasretle: 'Onlar ner 
nisbetinde stoklar dahi yapılmasını Türkiye Cümhuriyeti hükGmetl da ih t ff k ti · t. 

6 
ttiler?,, diye sorsak alaca'"mız i r i k y raca ı muva n ıye erımlzı rl , ___ ............. --·- _____ ........... __ , .,.. 

temine aitti, z raa ın n lşafına iki sahada çalış· ki.fi sayamayız, Ziraat aahuındaki vıp )'ine "Onlar nereye gittiler?,, rn. 
l0,000,000 kilometre kare arazi üze tı. Birisi. kurulan muhtelif fabrikll büyük muvaffakıyetlerle en müsait Amerika dü~ana karşı tayynre yüzde 61 i kadındır, Bu fabrikalard.ı alinden ibaret kalır. 

rinde yaşayan Avrupanın 460,000.000 tara ve bilha11a mensucat sanayl!ne verimlerin, bir takım ınrtların hu· üııtünl,.ıinü elde etmek için h" lıer oda. telefon vasıtasiyle kontrol En mühim ıazetelerin yazı heye ı 
--. ekaeri,..ıle mü.tahsil deiil- iptidai madde yetiıtirilmeıi huıua- sullerine bağlı olduğunu anlamak rıl harıl tayyare imal ederken tngı erkeziyle temas halindedir, Her lo.. ınUdürlıiğünde bulunan Has:ın Bedre -
dlr, IUQ'ld-ıı. Sana:rld AftUll lanncla, dllerf de Ttlrk mtlletial lal. balan da &7l'IC& tetkik etmek lbım !isler de bot durmamektadır. Biiyu m almakta olduiu netıcelerd~ vu- tin 119 oldu? BaaüQkü ıueı.cller 
247,000,000 niifaa teman qler. Zi d;ten hidaJ' ,,. 1lll l&tlal etmek Pbor. BritanJ'& hfik4metl mettefilr tayyar ha ırelen tnlııta ft .... ~~r ... dan ban- çhule omm 7etiltirdiil cıraklan ,.. 
na%1 Avrupa ise 113,000,000 nifaa.ı imalltı prosramın1 blltln nrlıliyle mı PiNld•,.•••SWLr • mm61rt .. Werll p......,nfa 
tua o.rettir. Her kilometre brqe ıtlralr etmektedir. Yaln • tnıttb: acla- Fabriblann içindeki lletlerin ..,. 811 K&1- nerecledid 

ortaı..a 45 alfa isabet .,.ıemeı.. 1 ~ ~ ~4 M ' , ~ ,. - larmm ....... ,,. dalla da dr u •l Ameribdan plmltttr ........ ı. O barikallde terelıı ı'erfnde 
1eclir. Ba lltaUaUk puıa 111-t eder: A _• lf l'!f, ~· 1i7':tff, l b ihtimali olan hava bfic:amlanm .!6•6- ırtJtere topnldannm derbltiMerlnc!e bir Jrelimeafn bile yerlal Willllfıi 

Awrapada slraat1a ____ dfu _ W' _ ......iıi&_#ı:'~- ..,a İqilizler bir lale •Yclanberl her lnsllb amelai (bir madcDci ırtbl> A. '1lele hnkln olm1Y11n. dimi 
-·- te7den hce. tanwe ana7'1erini 7er merl1ı:ıldu sel• h lletlerle llllu.lllr • ......_ hani 411,.. ~ 

udu. Her kilometre karqe iubet I Altına ukletnlekle meguldirler. tayyare tiatilaltiifinB artt71'111Ü için ç uatte .iJ: dtun 7UI ~ 
~ ~atl~e_ Ab':.!1~~~~ MAK Y AJ SIHHATE ZARARLI MiDiR? Bir 1aam tlmcllden bitmlt oln ba ıeceH ~clllali plqıımlrta. hsilis koca ta...a.r aencleP 

.__ _. ,.__ ....._ mauH1D plin aiuatou cloina tam 11flhendial.n ba fabriblarm iapatmı 
tarda airaate Wl ıı.Jcle dellNlr. Gecen ICin. 81.U tuatmda, blr ba• ~ beUd ekoaoml 1-lammıl .Dlauiyle tamam1amml olacaktır Bu tirmele ıainllDBktadıl'. ÖDllne J'1ldan ~ bir 1' 
Ba 1ebeple unayicl A'ITQPIDID na. JaDm kabul l(bdlnde zl7aretcl N- aDe bme-t büflnınclan ~-· arada J'&Pllan fabrlJraların bir tana! taanls hfik6metl 7CQf 1-etaD 11111'- ==~ clevtmerm Acem 
faltl. siraatçi Awupadan klft mik- )'8Dlar uulnda ~lft dbhate a- labWr. Bir n kadmtnın makf7aJ A7I- ,imdiye kadar tnıtıtere4e bnaln t11 dnh ba tanre aana,unla Almall .. Terdlmam H ldb"- _, 
tarda fa~mnık lmktnlanna da rarlı olup o1madJlı baklanda illa •- mak illa IUfedeeelJ pua .nenin :P ııllis fabriblarnuD bepainc!en b87Dk- çaldanmn tahribinc!ea ma..a ol41da- a LIU .... erce 
malik cleiild!r, ~ Aft'llS- ela çııbmf... ~ hullan buamı ba l8sulD1u lbti7&çlal'ID8 sarfedllae da: tir. Pabribnm tııral ettill aaha bir na emfncllr " iyi Mmtreler .ımak :=-• J'UQ Rllae:rln Klmn 
hl 717ecek llıÜJ'&4Jlllafllfhlm Jaann. llbhate mvlr oldulunu Wdta eblı- ba fQdal otm df1e fftQnaı.blllr ime kilometre marabbahk bir aruf icfıı caJıtmaktachr • 
lanm c!enisqm ai1lddlldl memleket. 1er. Bqkalan .biiil ~. O s. ~ aile laz1amdWı •• tetki1 etmekte, ve inpatında 1500 ııçı ı.raı aıtıaa. baJanan arulye " Al- Oeac J'&tlDda "bl41e7e weblt o 
:. *1 etınd' lllee~ kabul ~ hulr bulunan, aJfn ittifak edip ele makf7aj ~ nllamlmalrtaclır. m&DJ'& ~ 1latbJ'&a mlttefl1r ta)'- ıtet-11 sueted Bmtn Llml w 

i lef. ~ BQaD Mten. Dd ~ -mak:baJ m.tdelm ba- :a. 1 - ..... tm ~ JVe hlcamları: " bW.... KoloaJ'& Alamet •uımtn malralclerbll A 

Avnapaclald 11da ldfa,.eafslflf)"le ~ Drlnde hlC birine kanaat ıe- drla7an llbontuvar Dhlplerlnln bu uıcü tek tik kimi driilmektedir. =-~ ::1~ ~~ ~ .. .ı.... ::=...~~~:!, = 1 
artan. bad devrelerine ıiren aıkm. tirememiş, bunu bb:lm ıueteden eor- ittifaka pe1c zf1acle anlan sıkdmakla Ba UDQİ mmtablannm hrndan ae. 1 L-LL- _. u- dil lm4ac1a _.,__ em-L.o....r .. , tıı.. ... .,, ...... iAh.U. .._ t:pi mJ;J& karar ,,.-mlf.. e ~ ile imkln haridncJec1ir Yuıe er ...-mda ..... ,.an mMet lılr , • .._ .,.ua a 
anlqrhr. tnsutere ablakuı, lM Benim ~ dre. ~ ....... elle- batdeıl•lnhı bmMtan do- Da .,._ .... 7enltmda flillf• ldilrl fikir .,_,.... Bl-'b'l ldıa ubrlar1. Ve aam 
mil:ron kilometre kare toprakta n- s1hhate zaruiı olmaa için bir •bep =.:1ru ~ IOPbeslzc1tr .. bar11M1ınc&k ldlcik wlerl bavt bir ne feclaklr" emektar arlraıdqllamııd 
l&J'&ll 1,700,000,000 nfifunn lıtlbaa- yoldur. Vftıa, m~ &lemlt bir maklnj kadın modan olarak talebe maballm kanlmaktacbr BeklT T 9U4ır ld bqtln adlan bile 
1ltmm flılıamdan fa:rdılnmak im- lasmı obm dudaklar! boyatnak için =ça· o moda,a U111lak lstlyen u- iKiler için tek kltilik oclala; ,...,.ı. oz Ceker IDllflV. Bum Blrllilnin hal .... ~~ Jrlnlarıp.,. aaqa7fc1 ~ s(fudçi bil- lmll•nılan rujlardan budan dudak- bir ı..H. bundu ~ pek IÜC maktadır. Bunlardan maada; tatinhat Y ı:losJ'&lan YeUl1r bakımından colr 
t6a ~ •.OOt.000 bdam 1ar lllfllfe .... ...ı ....... ft- -· qman]armda dinlenmeleri f.cln &ml'- Saf ı onetlhtir. Jtabt ihtifale. an"'""• 
mahnan etmiıtfr. kat rujun ~ llnfll .... bo19• Bunan ela, in~ ..tetik baki- lelere bir ele lriicik klip tm edil• ıc arı y~ ~::sbrJata-L La-

• clmlac1eQ w Vlb- llllN1u ot- mtDdaD tmklt elerler. llakl18Jm .,... mekt.... 3' ııo.... _. 

m4m 11111 lllllr· _...-..ile nceil Slbelllk 18PDA bir ıGselllktlr. Pabrilra mahallinin hawı.nma ... mis almü. Bum._.... .. 
~ 

111111911 1 
ı& wamıar ın er..,. el1dlDl raarıar. llı•mlin ,..,..... tıabllll llbl oıa- Ulderl. bombalann ıcerıı. nllfuuna lct"ıf~ ·ıler H•LLınd• ::--=:::. 7>-=. ~1---1-' 
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' 
TAN , ' KIZILAY CEMİYETİ 

.GAZ MASKE 
Fabrikası Müdüriyetinden: 

Ankara - Mamak 

Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırdacak 
1 - Mamak'ta Ktzılay Gazmaske fabrikasında inşa olunan İdare ve 

LAboratuvar binaları kalorifer ve sıhhi tesisat yaptırılacaktır. 
2 - Talipler bu işe ait proje, şartname ve mukavelename suretlerinı 

mesai saati zarftnda Fabrikada tetkik edebilirler. 
3 - Talipler bu işe ait teklif mektuplannı en geç 15/6/942 Pazar-

10. 6. 942 
6 

l o 

. ' 

~ 
.1 

tesi günll saat 12 ye kadar Ankara - Mamak'ta Gazmaske Fab- 1 ı 
rikası Direlrtörlüğüne tevdi etmiş bulunacaklardir, 

4 - Teklifler Ktzılay Genel Merkezince tetkik ve ta:sdlk olunduğu 1 

takdirde en ehven fiyat teklif edene ihale edilecektir. 
5 - Talipler teklif mektuplariyle beraber 5QOO liralık bir muvakkat 1 

1 
teminat mektubu vereceklerdir, l ,__ ,, 

l Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Başkanhğından ı 

J,,·' tKiYE iş BANKA Si 
!I!i' üfi Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Plim 

t{e§ideler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İk:ln~te::irln 
tarihlerinde yapılır. 

:.1942 ikramiyeleri 
litlJ 'mb' Urıııi-2000.- Lira ~-;-adet 100 u:!ıi-4000 Lir ;~· 1000 .- -SOOO - • .- e 

750 • • il 150 • 110 • -2500.- • 
~ -ısoo.-
3ı .. ııoo • -ıııoo.- • 200 • 25 • -5000.- • 

10 • 250 .. -2500.- • 1 200 • 10 • -2000.- • 

~ ................................ ~, 
-....... .. - ----~ Maliye Vekaletinden: ~ 

Eski Nikel 5, 10 ve 20 Paralıkların Tedc1· 
vülden Kaldırdması Hakkında ilan· 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralrltların yerine dantelli bır ktıruşluklarla 

bronz on parahkJar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğun
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıldarm 30.6.942 tarihinden. sonra teda
vülden kaldırılması kararlaştır:ılınıstır. MezkUr ufak paralar 1 Temmuz 
942 tarihinden itibaren artık tedavü1etmiyecek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene müdcletlc yalnız malsandıklariyle C. Merkez Bankası §11-

bclerine ve C. Merkez Bankast Şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası 
Şubeleri tara!md::ın kabul edilebilecektir, 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunfan mat sandtltlariy
Ie C, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerme tebdil ettirmeleri 
ilAn olunur. • , (412.9 - 5605) 

... · İstanbul U. Lokantacılar Cemiyetinden · ~ 
~/Cemiyetçe zümremi.7. mensuplarına tevdi edilmek tizere bir mikdar su 
bardağı tedarilt edilmiştir. İhtiyacı bulunan esnafın cüzdanlariyle beraber 
her gün saat 2 den 5 c kadar Cemiyete müracaat etmeleri ilıln olunur. 

= 1 ~ - ,.. .., 

1 - Beykozda yaptırılacak olan ~990S lira beş kuruş keşif bedelli 1 
kayıkhane ve spor salonu inşaatı onbeş gün müddetle ve kapall zarf u
~uliyle eksiltmeye çtkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 24.6.942 gününe rasl:ıyan Çarşamba gUnü saat 16 da 
Taksimde Sıraservilerde 57 numarada beden terbiyesi İstanbul bölgesi bi
nasında müteşekkil husust komisyonda yaptlacaktır, 

3 - Bu işe ait hususi şartname, umumi esaslar ve keŞif hülasası her 
gün mesat saatleri dahilinde yukarda yeri yazılı bölge binast muhasebe 
servisinde (100) kuruş mukabilinde alınabilir. Bu evraka eklenmesi la
zım gelen proje, Nafia Vekaleti umumt fenni şartnamesi, bayındırlık is
leri genel şartnamesi ise fazla mevcudu bulunmadtğmdan ayni binada 
mükellefiyet şubesinden taleple her zaman tetkik olunabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdart 2243,00 liradır. 
,. 5 - İsteklilerin teklif mektuplarrm ve şimdiye kadar en az bir defa
da (20.000) llralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yapttltlarmı tevsik 
eder vesikaler-lnT, İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden asgari üç 
gün evvel alınmış .ehliyet v~ikasr, 942 yılma ait ticaret odasr vesikasiyle 
muvakkat teminatlarını havi kapalı zarflartnı muayyen saatten bir saat 

'evveline kadar muhasebe servisine makbuz mukabilinde vermeleri lüzu-
mu Han olunur. (6332) 

' BOZKURT • EMLAK ' 

1 Veni faaltyet serilerinden: 1 
Saygı değer müşterilerinin arzuları üzerine Lalelide Tramvay du

rağında 247 numaral! yazıhaneyi şube olarak açm?ştır. Telefon: 24172 , .................................. ., 
i N Ş AAT i LA N.I 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - Karabükte yapılacak Şamot tabrikasl inşaatı piyasa temevvücatı 

nazarı itibare almmak şartiyle kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle 
icra kllinan eksiltmeye talip çık.mamasr üzerine pazarhk suretiyle ihalesi 
icra olunacaktn'. 

2 - İı;ıbu inşaat ve ameliyatııi muhammen keşif bedeli 432.262.24 li
radır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bazik Muame~t şubesinden 311 
lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 21.041.- liradır. 
5 - Eksiltme 20.5.1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır, 
6 - İstekliler şimdiye kadar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bun

lartn bedellerine firmanın teknik teşkilatmm kimlerden terekküp ettiğine 
ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar pazarlık gü-
nü beraberlerinde bulunduracaklardır. ı 

7 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4137) (62'77) 

M AKS 1 M .. B AH C ES 1 N DE 
İstanbul Asliye üçüncü Ticaret 

mahkemesinden: 942/26 - Davacı Sa
dık Hakverdi tarafından, Karsta istih
kam bahçesi caddesindeki evinde mu
kim tüccardan Hüseyin zade Ekber a
leyhine açılan, 8683 lira 78 kuruşun Müzeyyen Senar 

KEMANİ NECATİ TOKYAY 
Kemani : SAİM 
Piyanist : YORGO 
Kanuni : İSMAİL 
Klarnet : ŞEREF 
Kemençeci: P ARASKO 
Cünbüş : ŞEVKET 
Nısfiye : NIHAT 
Darbuka : H. TAHSİN 

Okuyucular: 

Bayanlar 
SEMİHA 
NEVZAT 
GÜZİN 
CAN 
SÜHEYDA 
SAMiYE 
IHSAN 

YAHYA, ARTAKİ, VAHİT 
~.an'atkar ve okuyucu 

Bayan SEMİHA 
. İsimleri yazılı muazzam Saz Heyetini her akşam dinleyiniz. -

'ı tahsili hakkındaki davanın cereyan e-
den muhakemesinde: 

1 

1 

Davacr, müddeaaleyhe iki kalemde 
ödediği 1100 lira hakkında beyyinesi 
olmadlğmdan ve yine Karstan ve Ka-

Dikkat: Her hafta Pazartesi akşa~la.111 Halk 'İstekleri Gecesıidir. 

1 Sayın halkımızın MÜZEYYEN SENAR'dan isteklerini müessesemize mektupla bildirmeleri rica 
"' IE.ı.9 · oltınnr. istekler, tasniften sonra ekseriyet kazananlar okunacaktır. Tel: 42633 

raköseden toplanarak istanbula gön
derdiği 451 koyun için de 470 lira mas 
raf yaptığım beyan ederek bu masra
fı da isbat edememiş ve bu kalem 
hakkında da müddeaaleyhe yemin 
teklif etmiş ve bu hususlar hususun
da yemininin icrasına mahkemece ka
rar verilerek o1suretle yeminin berayl 
icra Kars asliye hukuk hiikimliğine 
gönderilen yemin talimatnamesi mu
maileyh Hüseyin zade Ekber'in üç 
sene evvel Türkiyeyi terk ile memle
keti olan İrana gittiği ve adresinin 
de malüm olmadığı beyaniyle mezkür İ 
mahkeme taraflndan yazdan derke- ' 
nardan anlaşılm!ş ve yemin davetiye
sinin 20 gün müddetle ilanen tebliği
ne mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan mmnaileyhin teklii olunan 
yemini ifa etmesi için tayin kJlman 
30-6-942 Salı günü saat 14 te mah
kemede hazn· bulunması hukuk usulü '-ı~: ............. İlllll .................................. r 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA·T · BANKASI 

Sahip ve Neşriyat Mtıdl1rn: Halil 
L'O.tfi Dördüncü, Gazeteclllk ve 
Ne$r1Yat T. L. S. TAN matbaası 

ınuhakemeleri kanununun 337 nci 
maddesi mucibince yemin davetiyesi 
makamına kainı olmak üzere ilan o-
lunur. 

~ ............................ :...ı.,. 

.. 
Bahis mevzuu olan yalnız«;i.n'in Sarı nebri.r likeler ·erkek, kadın ve Çocuklarin hayatını 

değil, sıcak memleketlerde bulıuıan mü.. · tehdit etmektedir. Bereket versin İngiliz kim-
teaddid sarı nehirlerden her hangi biri· yagerleri, bilhassa suyun tasfiyesi için klor 

dir. İnsanlar JilÜmkün oldukça sıeya yak:ın kullanmak suretiyle bunlara karşı gelebilecek 
yerleşmiştir. Çünkti onlar için su hayattır ve silahlar_ bulmuşlardır. Klorun bu maksat için 
bu tabii his yüzündendir ki birçok nehirler, ilk. sjstemaiik isti.malini Sir Aleksander Hous 
mesela Tiber ve Ganj nehirleri hayat ve ölüm ton'a medyunuz. Mumaileyh ipokloriti 1904te 
hakemi sıfatile ilah olarak tebcil edilmişler. Linkoln'de ağır bir tifo salgınında kullanmış 
dir. Bu nehirlerin sahillerinde oturanlar, ken. ve bilfilıare ipoklorit mahlulü yerine gaz şek· 
dilerine hayat veren bu suların-ayni zamanda linde klor kullanmıya başlanılmıştır. Bu u.. 
ölümü de beraber getirdiğini takdir edemez- . !tul halen daha fazla rağbet görmektedir. Klor 
lerdi; çünkü hem kendileri ,hem de hayvan. istim.ali, bilhassa seferde olan askerler ve 
Lan bu suların kolera, dizanteri, tifo ve diğeı: düşman tarafından kirletilen su membalıın-
hastalıkların mikroplarile kirletmekte idiler. ·:· nın bulunduk.lan mevkiler için kıymetlidir. 
Avrupa ve Amerikada bile sulh mdeniyı;ıt~nin ·, İngiliz kimyakerleri su membalarının em.niye ' 
bütün boşlukları. içinde nehir ve dere sulan · tini muhafaza etmek suretile milletin sihhatı. 
büyük şehirlerde yaşıyan milyonlarca ahali.. nı' korumağa mahsus usulleri islah için daimi 
nin hayatını tehdid etmektedir. MikrQplu . surette çalışmaktadır. Dünyada ilk olarak ti..ı 
içme suları ve bulaşmış yüzme·hayuzlan va· cari mikyasta klor imal etmiş olan Ingiliz ., • 
sıtasile hastalıklar salgın haline gelebilir., {iÇb ' kimya sanayii kafi miktarda klor ve ipok-ı . 
Bugün her ,zamandan daha ziyade bu teh ~ f lorit imal ve teslim edecek mevk~dedi; ~ 

ımffeti"iırc1ı'e.fiita1_TfldJiJHfb~ 

il 

Bütün Halk, Radyo Yıldızı ._._. ________ __ 

NE.VZA.T · 
A K-.A Y'ı 

görmek ve lihuti sesini yakından dinlemek İ!;İn sa· 
bırmtlamyordu? Ş~d~- bu · büyük brsat elinizdedir. 

HerkesTAKSIM'de KRISTAL'a Koşuyor 
Ye~ bıtlmak i!tin lutfen erken geliniz, masalannızı telefonla evvelden tedarik edebilirsiniz. Tel:40099 

............ , .. 
D i.K KAT: Bestekar Tanburi S E.L AH A.D o ·ı N P 1 NAR 

i·daresindeki kris~al Saz Heyeti,güzide bayanlan ve yüksek sanatkar NEVAT AKAY'ın i~tirakiylc 
13.6.942 pazar güniinden itibaren her pazar ·saat 16 dan 19 a kadar~ 

PA·R·K Gazino.sunda 
l~kisiz Aile Matinesi --------·--•' 

~----·T ES 1R1:. 1 

•. 
TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL EDiLMiŞ 

.iDRiS MOS.HIL 
•• ·'.. 1 

· (GAZOZLU) 
Kurulu~ Tarllrl! 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk Lirası. Sube ve 

, Ajans adedl : 26~ 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye v~ı 

.. DOGAN SiGORTAI 
· ·~t.lo~IM ŞiRKETiNDEN : 1 ' LIMO~ATASI 

--ı 

Ziraat Bankasmda lırumbarab ve ihbarsız tasarruf besapJarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede t defa çekilecelr. kur'a ile aşağıdakJ 
pi.Ana göre lkramlye dağrtdacaktır ı 

4 adet 1,000 L!ra1ık 4,000 Ltl'ı 11 100 adat 
4 " 600 " 2,000 " 1 120 • 
4 fi 250 il 1,000 ,. 11110 • 

40 .. 100 (1 4.000 .. 

150 Ltrahk 8.000 Unı 
40 " 4,800 .. 
20 • 1,200 • 

D 1 K KAT : H esaplarm dak1 <l&ralar bir sene içinde 110 Liradan asağı 
düşmiyenlere ikramiye çıldığı takdirde o/o 20 tazla.siyle verilecektir, 
Kura~ar senede 4 defa 11 Eylul, 11 Birlncikinun. 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerind-e çelôleeektiı:. 

Şirketiin.itln ·Galata Sigorta Acentaltğma Petek Türk Limited şir
ketinin tayin · ediidiği ve bu stratıa şirketimiz namına her ·nevi Ha
yat, Yangm, Nakliyat ve kaıa sigorta muameleleriyle iştigale mezun 

1 ve sa!Ahiyettar bulunduğu ve mezkfu' acentahğın 15 Haziran 1942 ta-

l 
rihinde İstanqİ.ılda, Galatada, Güven Hanında kain merkezinde faali.ye
te baıılıya'cağr !Hm olunur. ,:_.. ......... ----------~-----
Ticaret VekCile~i :· İç ·Ticaret · 

Umum Müdü~l~ğünden 
Türkiyede yangın, nakliyat, bayat ve kaza sigorta işleriyle tnesgul 

olmak üıere kanun! hükümler dairesinde tesçil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatla Ga-
lata Acenteliğine Şirket namına yangm, nakliyat, hayat ve kaza sigor
ta iısleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütil..n 
mahkemelerde, müddei, müddeaaleyhve üçüncü şahıs slfatlariyle haztr bu· 
lunmak üzere Petek Türk Llınited Şirketini tayin eylediğini bildirnıiış
tir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 

Haziran 1927 tarilıl! kanunun hükümlerine muvafık &örülmi.i~ olmakla i-
lan olunur. :•C:. 

... 

Leneti .. Moı ••içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş.' 

, .. _______ ! ____ Slhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin ruhsatını haizdir .1 

1 AS~ER~I~ -' ~~LERı 1 , . - " 
TAKSIM ASKERLIK ŞUBESiNDEN:• ç;. HA s AN NE v 1 N c Ev 1 z YA G 11 l han&irde 41 No. 1 lu aparumaSda .oturan ye· . • · 

dek piyade tefmcni Mesut oı:lu Kema.llıı fi- · • 
cilcn şubeye mUracutr. ı 

194g5 kayıt No. lu yedek piyade tefmenl 
Mesut oğlu Kemal. 5231U kayıt No. lu ye 
dek piyıadc tepeni Bchllll oğlu Yusuf. 

llıl yeq.elı: subayın nüfus cilırdanlati71c 
birlikte pııbeye müracaatları. 

KAVI P - :A.dpazar nakliye tabu
rundan aldığını askeri terhis te~ke
remle bidayet askeri muamelemJ ha
vi nilfus cüzdantrnı zayi ettim. Yeni
lerinl alacağnndan eskilerinin hillonü 
yoktur. Menemell ölü Recep · oğlu 
1317 doğumlu Mehmet: 

• • 1 

Güneşin ve denizin saf ve Y.akıcı güzelliklerini cildin 
derinliklerine nüfuzUıllU temin ile sıhhat ve hayat 
fışkıran tunç gibi esmer !e . ~zi~i .-!!11' bir renge 
tahvil ettirir. 

· HasrDı dep~su ve jubeleriıiile şişesi 75 TCuriıŞ. 

._-. ..... ---------~-------' 
'- L • 


