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Eski Ticaret VekiH Namıl Topçuotlu, buaün 16rülen darlttın ve is
tihsal ile istilıllk arasındaki milvazıenetislitfn sebepler! bahsinde, Ti
caret Vekili MQmtaz Ökmen'in öne sürdillil mUtaleaya lıtlrak etmi
:10r. Bu görllş farkı buıünkil buhranı halliçln mUracaat edilmesi lA
zmı gelen tedbirler hakkında da Ud Vekili ayrı ayrı yollara sevkedi
Yor· Sözün .klaast Eııkl Ticaret Vekili Liberal, yeni Ticaret Vekili dev
!etıçidlr. ~ iki sW.nı dünyanm h er tarafında çarpışmış, fakat her yer
ide devletçi IÖl'ÜI ga)ebe çahnqtır. Bununla berabf!I' Narml Topçuotlu
mm mütalealan Ozerb:ule durarak bu meeele1i biraz daha incelemek 
<ıdotru olur tikrlnd97is. 

~AZAN:; M. ZEKERİYA SERTEL 

Japonların 
Yeni İki Hava Kurultayı Açıldı 

Taarruzu ıD R . .f •k S d AT k d 
B
. K 0 . it r. eıı ay am ıwut un a 
~r aç enıza . ı '' K ti B • M ·ıı u / · 

Maclagaskar'daki ana l lT l et flQ ıne 
Diego Suareı Deniz G • k V / d D d • 
OssüneHicumEtti lrme L 0 Un agzz" e l 
Pasifikte "Midway11 

. Adası Tayyarelerle 
Bombardıman Edildi 

---
Hitlerin Mannerheim 
ile Görüımesi Bazı 
Tefsirlere Yol Açh 

Bu Ziyaretin Hedefi 
Finleri Mihvere Daha 
Sıkı Bağlamalunıı ! 

Vapur 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Köprüye 

Encümenler 
Dün Sefiildi 

Yaklaşırken 
"Güzel,, ile "alımlı • umpatik,, arasınd 

farkı belirtmek için önce .. güzel , 
ne olduğunu bilmemiz lizımgelir. Bir Est.etik 
bilginin dediği gibi "kadma güzellikten ne an. 
ladığını sorarsanız hemen kendini duşünur; bii' 
erkek ise sevgilisini hatırlar. artıstin aklına &&: 

._ ___ .,. len yaptığı heykeller ve resimlerdır; bir filo 
ise bir şeycikler diyemez, şaşırır, kalır!,, Guzelliğin "theoriqUe. 
nazari,, bir tarifı yoktur; ancak tarih 1 .. aklmmdan tarifler yapıla
bilir Zira her çağ kendine göre bir güzellije sahiptir~ Onwı içU.
dir ki bir devrin güzel bulduğuna ondan sonraki devirlenn da 
giqel bakması mümkün değildir. Eğer bakıyorsa işte asıl g1,lze1 we 
sanat eseri odur. 

Sanat esen yaşamak için güzel olmalıdır, hem güzel, hem 
alımlı olursa daha ali! Mesela Süleymanıye camii gibL .. Hayatla 
ve sanatta alımlı oluşun tesiri, rolü, değeri çok yüksektir. H 
güzelin alımlı olmadığına bir misal önümiızde duruyor: Ayuof 
ya camii! Ayasofya CtAJnii bir mimarlık pheseri imİt-·· AnliyO* 
rum ki ôyledir, ulu bir yapıdır, bütün bir tarihtir; hatta. )elld. 
de bir harikadır. Fakat bizim gibi aanabn derinliğine eremiJ~ 
ier ıçin - hele göze pek batan kabl kaba, sıra sıra dıf payaııdaoı-. 
larile - baylı alımaızdır. İnsan o koca binanın önünde, denize 
doğru bakan ve ilerliyen bir avlu, bir set, bir taraça olmaclı ....... ~.ıı.ıı 
şaştığı gibi sonradan benimsemiyerek etrafına taktığımız bırtt 
rine uymasz minarelerden de adeta sinirlenmektedir. Bır kilise.: 
nin camie çevrilemiyeceğine ve Tü.rk gibı dünyanın en zarafe 
en güzel camilenni yapmlf bir mitlete Sainte Sophie'nın bile c 
dıye sevdirileımyeceğine en parld ömek işte bu AJ8SOİ.Y-.-. ... 
AyUJJfyayı cami yapmak. Fatih ıamanınm elbette ki bır icabı 
idi· fakat Süleymaniye ve Sultanahmet camileri gibi musluman: 
ruhuna daha uygun, daha aydın ve mimari kıymeti de pek bu;. 
yük Tanrı yapılan bütün saltanat ve heybetile, zarifllii ve 
kamqtaıcılılı ile yükseldikten m ötekinin nihayet bır m 
sayılmasından tabü ne olablliıdit 

Bugün, vapur Köprüye yaklafırken ilç ulu yapıya ı.tar 
böyle dil§ündüm ve dedim ki: .. Ne muUu ded&lerlmize v. 
bize ki lstanbul fethinin bet yüzüncü yıhnı Mayae:agıı!IWlli·!'JI 
yakın gü'iılerde Ayuofyaıun karpsına anat elimiz 
çıkmıyoruz; Beyazıt, Süleymanlye " Sultanabmet cam 
ile, bu şehri fethe gerçekten li)'lk. olctuiumuıu cihana isbet 
JOJ'UI!,. 
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No. 51 
- Pek! amma, be birader, bizi da. 

ha 7eni tanıdın. Niye bu kadar açı 
lıyorsun? Belki, bi..: de fiÜpheli insan
l;ır olabillris, 

Kavas, pala bıyıklarım büruyordu: 
- Geç onu bir kalem ya, bey ağa. 

bey ..• Ben, sizi ilk görüşte, amma ilk 
görüşte tanıdım. 

Ali Nafizın kastan çatıktı: 
- Haydh kendine kıy. Amma, ar 

kadaşlarına kıymakta ne mana var? 
Nuri Bekir, eğildi, katibe dikkatle 

baktı: 
- Sen, erkek delikanlısın ahbap. 

Hakkın var? Açılsam da, kapansam 
da kıymeti yok Suç sınırlarımızdan 
dışarıdayız, 

Sonra, bıYJklarını iki eliyle tuttu, 
çekti: 

Bunlarr da ufaltacaiım Sonra da ... 
Koltuklıı.rmr kabarttı: 
- Saycmlinlzde kayıplara karışa· 

cağım. , 
Bu sefer, ben dayanamadımı sor 

dum: 
- O neden? 
- Artık katil olmaktan kor.kuyo. 

rum; hem prensesle Şemsi tabı birden 
vurarak. Şemsitap, yarın, ava çıkıyor. 
Her tarafta elleri var. Prenses, bana; 
a$ağıdaki katiplerle bir konuş! Dedi. 
Şuphelenen o .• 

Bıyık burarak omuz oynatıyordu: 
- 1stanbullu kısmı, İstanbulluyu 

gozünden anlar. O da İstanbulludur 
Hem de mahalle kızı_ · 

İç geçirdi: 
- Güzelliğine ıüzel.. Hele vaktiy

le ... Hele vaktiyle, 
Göisi.i kabardı, kabardı, ah! ı-tt!: 
- Güzeldi, derim size ... Şimdi· çir. 

kin mi? ' 
Ellerini yukarıya kaldırdı: 
- Haııa... Haşa. Bugün bile, on 

beş yaşmda kızlar, eline su dökemez 
ler, 

Dişlerin! ııktı: 
- Amma, gaddar.: 
Benim yüzüme bakıyordu: 
- Bilmezsin ne gaddar? 
Kıııları ağlamaklı dü3tü: 
- O piliç gibi, bıldırcın gibi, sü.. 

lün gibi, ıüvercin gibi, tavus gibi, ku 
gğu iğgibi, bi~m biçim, renk renk 
gen çkızları kırbaçla döver. Ayda bir 
kere, bu nöbet gelir. Bahaneye lı.ir.ıım 
var mı?... Nöbet gelince, bu zavaih 
kızların, cariyelerin, daha doğrus:ı e· 
sirelerin halleri haraptrr. Sar:ı.yda, 
ses dııarıya çıkmaması için, duvarları, 
kapıları apitone odalar vardır. Pren
ses, esirelerln, canına ıymağr tas3rla
dı, birini ıözüne estirdi mi, hemc11 
bana haber gönderir: 

- Bekir gelsin. Amma kırbaciyle 
beraber •.. 

Nuri Bekirin gôıleri açılmı§tı~ 
- Bu haber geldı mi, tüylerim ür. 

petir, Kendi kendlme bağırırım, kü. 
. tir ederim. Faydası yok ki .. 

Ellerlylo anlatıyordu: 
İnce uruıı, kalm kısa, deriden 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

kırbaçların envaı... Ben, sarayda, sır 
malı çepkenler giyerim, belimde Ka 
radağh ile dolaşırım. 

Bıyıklariyle alay ediyordu: 
- Bunlar da, İliin gösterişi ... 
Ali Nafiz, tiksinerek bakıyordu: 
- Sen mi döversin? • 
Öbürü, hayli olgunlaşmıştı; kendi. 

sine ne gözle bakıldığının farkında 
olmuyordu: 

- Ben tutarım, prenıeı döver . ., 
Ali Nafiz, bunu da beğenmerru.şti; 

il çıkça ı;öyledi: 

- Beğenmedim, dedi. 
- Neden? 
Konuşuyorlardı: 
- Temiz iş defi!, Bekir bey! 
- Batakta temiz kırlı belli olırıaz. 

Bir kere yorgun tutulmuşum. 
- Bu kızlar, suçları için mi döı'iı-

lür. 
- Hayırı 
- Allah Allah ... Keyif için' mi? 
- Evet, keyif içın. Prensesın nö 

beti tutuyor; dedim ya. 
- Ne nöbeti? 
- Bir nevi hastalıkmıp ... 
- Haıtahksa, yatağa yatırıp tedc1vi 

etsinler. Zavallı kızlardan ne istiyor
lar?. 

- Başka türlü nöbet! geçmiyor. 
- Çok mu dövüyor? 
- Kırbaçlanacak cariye, doktorJ 

gösteriliyor. 
Nuri Bekir, eliyle tavanı işaret et 

ti: 
- Yukarıki doktora,. .. O, gelir, mu. 

ayene eder. Kırbacın cinsi ile vurma 
sayısını söyler. 

( D•vamı var) 

Öğretmenlerin Maaş 
Farkları 

Ankanı, 5 (TAN) - V111ilik husu
si idareleri son yıllarda tlirlü sebep
lerle ilk okul öğretmenleri nln intibak 
ve terfieriyle ilglll maaş farklarmr, 
yol paralarını, mesken ve ı.eçhlzat be
dellerini vermemıye başlamışlar ve bu 
yilzden ilk okul öğretmı•nlerine 4,5 
mllyon liraya yakın borçlu bir duru
ma girmişlerdir . .Maarl! Vek!lllği u
zun incelemelerden sonrıı ilk okul öğ
retmenlerinin bu alacaklarını tayin 
etmek kararını vermiş ve bu hususta 
bir kanun projesi hazırlamıştır. 

BUGVNKtt PROÖRAM 
7. 33 Mi.ızik (ıol,) 
7.JO Proıram 
7.45 Ilıberler 
8.00 MUzik (pi.) 

13.JO Proı:r1.1n 
13.JJ Şarkılar 
13.45 Haberler 
14 00 llındo 
14 30 At koşuları 
ı 8.00 Proırraın 
18.03 Dans orkeettuı 
ı 8.45 Çocu?t 1.:WbU 

19.30 Haberler 
19.4$ Scrbes 
19.U Faaıl heyet; 
20,15 Radyo careıul 
2.r.45 Saz uerlerl 
.:ıı.ao Konııtma 
21.15 htekltr 
21.H Konu~mı1 
22 00 Orhstta. 
l2.30 Hıberler 
22.<U Kapanı~ 

H+BE.AlE.R 1 
Hava Kurultayı Açıldı 

l:lfr Baştarafı 1 incide 
' bütün d ünyaca hayat şartı olarak 

kabul edilmesi, Türk hava kuru
munu da mllli müdafaamızın ge 
rısinde, bugünün bizden .istediği 
tedbirler ve hamleler üzerinde 
bir kalkınmaya çağırmıştır. Dün 
kü harpderde yardımcı bir silah 
olan uçak, artık, ikinci diınya 
harbinin başlıca kuvveti olarak 
münakaşa edilmektedir. Çetin 
savaşlar içinde, havacılığın üstü 
ne aldığı ağır vazifeleri başara -
bilmesi, geniş ölçüde çalışrn::ıla • 
ra ve hazırlanmalara bağlıdır. 
Bun1.m için de, havacılığın bütün 
teknik ihtıyaçlannı memleket i
çinden tedarik etmek şarttır. Bir 
taraftan teknik okullarımızda ha 
vacıhğm yüksek bilgili sınıfını 
hazırlarken, sanat okullarımızda 
da teknisyenler yetiştirmek yo -
!undaki programımız, bu göriiş -
ten illıam almaktadır.. 

Arlaıda~larım, 
T!irk Hava Kurumunun, milli kay

naldırrrinıza dayanan bir havacılık 
endüstrisinin temelleri ııtılmasmda 
gB~i gayret, kurultayın ilzerin
de duracağı başlıca işlerden biri ola
caktır. Memlekette, :hiç bir engelle 
karşdaştnadan. gelişebilecek bir hava
cılığın kök salabilmesi için, en sağlam 
mesnet olan hava endüstrlsi mesele-
me Cumhuriyet Hükumeti hususi 

bir önem. vermektedir. Kurumun bu 
ahadaki çalrşmalarmı, havacıltk da
vasmı bir devlet i§l halinde olgunlaş
tırtarak ibir araya toplamıya yarıya
cagı için, dikkatle takip ediyorum. 
Azız Milli Şefimizin yakın aldkaların
dan kuvvet alan bu te~ebbüs, dünya 
durumunun elverişsizliğine rağmen, 
yi yiırümektcdir. 
"''Kanatlı bir millet lıaline 

girmek yolundayız,, 

lık, havalnrda iyl vuruşan kanatlarla 
vatanlarını korumasını bilen milletle
rin başı üsti.lnde gök, emniyetli sayı
lryor. Toprak ve su, havanın emrine 
girmi~tir. İçinde bulunduğunıuz buh
ranın işaret ettiği kanatlı bir millet 
haline girmek yolundayız. 

Türk havacılığını, teknik eleman 
bakmından, ham madde ve sanayileş
me bakunından kısa bir zamanda is
tikl:iline kavuşturmak kararımız, an
.::ak yüce milletimizin yardımlariyle 
gerçekleşebilir. Kurumun çalışmala
rından son yıl içinde elde edilen ra
kamlar, davaya bütün milletçe nüfuz 
t!dilmiş olduğunu gösteriyor. Fakat 
Kurumun el attığı teşebbüsler, milli 
yardımın ölçtisüne dayandıgı için, va
tandaşlarımızdan daha çok ilgi ve ha
reket istiyoruz. Tı.irk Hava Kurumu
nun gelirini, başlanan geniş işlere 
yetecek bir ;;eviyeye çıkarmak ve ye
ni tedbirler almak için, kurultay ça
lışacaktır. 

Alınacak kararlara Cümhuriyet hü
kumeti, her zamanki gibi. ehemmiyet
le destek olacaktır. Havacılıkta, kısa 
zamana çok i$ sığdırmak zorunda bu
lunduğumuzu vatandaşlara en iyi an
latabilecek Türk Hava Kurumunu 
temsil eden siz sayTn üyelerdir. 

Kurumun önünde açılan yeni ve 
şere!li hizmet ufukları milli havactlı
ğrmıza, bugüne kadar ek~ikliğini duy
duğumuz yeni eserler kazandrracak
tır. Milletlerimizin görüş ve kavrayt~ 
kudreti, Kurultayın yerinde kararla
riyle beraber, Kurumun muvaffak o
lacağının teminatıdrr. 

Sekizinci Kurultayı sevıi ile selam
lar, çtılıFnalartnda ba~arılıır dilerim . ., 

Komisyonlar seçildi 
Kurultay ba~konlıfmrı Büyük Mil

let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 
seçilmiştir. Riyaset divanının teşekkü
lünü müteakıp, Ebedi Şef Atatürk'ün 
muvakkat kabrine çelenk konulması 
ve Milli Şef İnönü'ye bir heyet ta-

Saym arkadaslarım, rafından Kurultayın tazimlerinin ar
İkinci dünya harbi, hava malzeme- zedllmesi \'e Genel Kurmay Başkanı 

inin kullanılışında da büyük değişik- Mareşal Fevzi Çakmak'a telgrafla 
ilkler yapml§, bir spor vasıtası sayı- Kurultayın saygılnrınm bildirilmesi 
lnn plAnôr ve yalnz emniyet için kul- t 1 t 

• !; kararlaş rrı mı:ı ır. 
lanılan. para§~_t, sor.. s~va~lar~~ sa~rr- , Kurumun çaıtsmalrırmı ve hesapla
tıcı tesırler goste~ıştır. Dugun artık rmr tetkik; etmek, nizıo.mnamede ya
motorlü tayyarecılığ~n yanı b_aşın~a prlııcak değişikliklerle dilekleri ince-

Kömür ve 
İaşe işleri 

Vali, Dün 
Ankaradan 

Sabah 
Geldi 

Vali Lütfi Kırdar, dün berabednde 
belediye hesap işleri müdürü olduğu 
halle Ankaradan şehrimize dönmüş
tür. Vali, istasyonda vllıilet ve bele
diye muavinleri, emniyet mildürü ta
rafından karştlanmıtır. 

VaU doğruca vilAyete gelmiş ve ça
lışma arkadaşlarından izahat almış
tır. Bu sırada vilayete gelen Parti 
Genel Sekreteri Memduh Şevket E
sendal vali ile uzun müddet görüş
müştür. Bu görüşmeler esnasında vi
layeti alakadar eden bazı meseleler 
etrafında Vali, Genel Sekretere iza
hat vermiştir. 

Vali Ankarada vilayet ve belediye 
bütçelerini tasdik ettirmiştir. Ayni 
zamanda iaşe işleri etrafında temas
larda bulunmuş ve Elektrik, tramvay 
umum müdürü ile Sular idnresi mü
dürünün takip ettiği işlerin intacını 
temin etmiştir. 

Bildirildiğine göre, Elektrik ve Su
lar idarelerinin kömür ihtiyacını kar
~ılamak için müdürler Karabtikte de 
incelemeler yapmışlar ve istedikleri 
mikdarda bir yıllık ihtiyaçlarını kar
şilayacak komür gönderilmesini ka
rara bağlatmışlardtr. 

İ stranca ormanlarından 
odu.n, kömür temin edilecek 
Mahrukat ofisi, Çatalca ve Silivri 

kazalarındaki Is!ırıınca Vakıf orman
larından ayrılan on bir muhtelif or
man parçasında odun kesmek, kömür 
yakmak ve bunları demlryolu istas
yonlarına naklettirmek için 12 Hazi
randa bir ihale yapacaktlr. Bu böl
gelerden 60 bin çeki odun ve 1846 
ton mangal kömürü istihsal edilecek
tir. Ofisin bu husustaki çahşmaları 
sona ermiş ve bu isle uğraşanlarla 
görli§meler yapılmıştır. 

Şeker Saklayanlar 
Araşhrllıyor 

Piyasaya şeke:- verildiği halde bazı 
toptancıların bir kısnrı. ~ekerleri sak
ladıkları anlaşılmaktadır. Şeker şirke
ti son bir ay içinde hangi toptancı
lara ne mikdar şeker verdiğini bir 
liste ile iaşe müdürlilğtine bildirmiş
tir. Bu listeye göre iaşe müdürlüğü 
kontrollere başlamıştır. 

rKOÇÜK HABERLER i 
+ ELEME lMTIHANl.ARl - Ortaokul 

eleme imtihanları neticele.nmittir, Elemelerde 
muvaffak olan talebe'nin li<tesi 9 haziran u.lı 
•ilnu ilan edilecektir. Çar4anıba aUniı de ~ödil 
imtihanlara ba~lanacaktır. + SEYRO SEFER KOMiSYONU - Bu 
ıriın belediyede toplanacak seyrıl sefer kolllls 
yonu U.k.11luin 11nır dısına çıkı~ ve ırirl~leri 
etrafında bir karar vermek için •of!lrlerln 
dileklerini inceıe:;eccktir. 

+ SU VERlLtılIYECElC YERLER - Bu 
ak§am saat 20 den itibarcl\ yann ttat J'2 ye 
kadar Zeyrekten köprn istik1.metlnc kadar 
Haliç ve Mannara aahinerinde su keıilecel<tir. 

Milli Şefin lzmirlilere 
iltifatları 

(/:lir Baştarafı 1 incide 
tebrik ve teşekkür telgraflal'r gönde
rilmiştir. 

lf. 
Ankara, 5 (A.A.} Afganistan 

milli bayramı dolayısiyle Reisictimhur 
İsmet İnönü ile Afganistan Kralı haş
metlO. Muhammed Zahir Han arasTn
da tebrik ve teşekkür telgraflan te
ati olunmuştur. 

:.,; 
Ankara, 5 (A.A.) - Şark! Ürdün 

miIIi bayramı münasebetiyle Reisi
cümhur İsmet İnönü ve Ürdün Emiri 
FahametlO. Abdullah arasında karşı
lıklı tebrik ve teşekkür telgrafları te
ati olunmuştur. 

tayına. hariçten iştirak etmiş olan de. 
legeler bugün saat !5 de kurul bas
kanı Erzurum mebusu Şükrü Koı;;ak'ın 
reisliğinde Atatürk'ün Etnoğrafy:ı mü 
zesindeki muvakkat kab!'ini ziyaret e
derek bir çelenk koym\1.$lar ve Ebedi 
Şef'ln manevi huzaaında tazim ile 
eğilmişlerdir. 

Hava kurumunun faaliyeti 
Ankara, 5 (TAN) - Al1kadarlar

dan aldığım mal<lmata göre Türk Ha. 
va Kurumunun faaliyeti büyük öl,;üde 
olmak üzere seneden seneye genlııle
mekt~dir. Kurumun evvelce 1 milyon 
Liraya kadar dü3müs olan yıllık g~liri 
941 senesinde 4 milyon 231 bin 2:i6 
liraya yükselmiştır. Havacılık c:alış
malarınm arttmlmaST sayesinde Türk 
ordusuna binlerce telsizci, bombardı
mancı, fotoğrafçr, ekipman, oto ma. 
kinisti, pilot ve hava gedlkllsi ve pa. 
raşütçü ekipleri yeti11tirilmi1tir. 

Kurum bütün bunların baııında ge
len milli bir davayr da tahakkuk et. 
tirmek yoluna girmiştir. O da milli 
kaynaklarımıza dayanan bir havacılık 
endüıtriainin kurulmasıdır. Geçen ku· 
rultayda dört duvar halinde ıörülmü<; 
olan Etimesut tesisinin yanında bugün 
bir tayyare fabrikasr yükselmiş bu. 
lunmaktadır. 

Bu fabrika, lisansı İnriltereden sa. 
tm alınmış olan yen.i bir tip mek· 
tep tayyarelerini seri halinde yapmı 
ya ba§lam1Ştır. Birinci t ayyare ilk 
uçuşunu pazar günü Ankara ufukla
rında yapacaktır. Bir motör f::ıbrıkası 
da kuralmaktadır. Bu fabrikaya rn .. 
zım olan tezgahla~ Amerikadan getir. 
tilecektir. 

Bu fabrikalarda kullanılacak iptidai 
maddeler de tamamen dahilden temin 
edilecektir. 

• buviık sayıda paraşütçü muharıplerın lemek üze»e 15 er kişilik birer ko
. eti tırllmcsi ,.e kıtalar taşıyan plil- misyon seçildikten sonra toplantıyıı 
norler vücuda getlrilır.esl, milli mü- son verilınistir. 
da!a hazırlıklarında yçr almaktadır. Eb d• Ş f. k b · • . l Hava endüstrisinin istediği yüksek 
T ürk hava kurumu da, blld flnlz gl- e l e lll ·a rllıı zzyare elemanları yetiştirmek üzere Ylikı;ek 
t>, pldno,. \e p r ut uluk üzerinde Ankara 5 (A.A.) - Toplanmış olac Mühendis Mektebinde bir havacılık 
ç lı masını arttırım bulunuyor. Ar- Türk Hava Kurumu sekizinci kurul- şubesi açılmıştır. 

TAN 

İzmit (TAN) - Bölgemizde !rıhi ı Bu arada geçen hafta içinde tütün 
sarlar Takip Şubesi, Vilayetin ve jan kıymağa mahsus 8 havan. 12 bıc;ak ve 
darmanm müzaheretiyle parlak başa. 1615 kilo kıyılmış, 3283 kılo da yaprnk 

rılar göstermektedir. Bu şubenin iimi- tlitü~ yakalanmış ve mevcudıyle bir 
ri olan Hamza Erdönmez Kocaelınd~ tikte adliyeye teslim olunmuştur. 

kaçakçılığı meslek haline getirnıış 
şerirlere asla göz açıtrmamağa b;.ş. 

lamış ve kaçakçılara karşı amansıt. 

bir mücadele açılmıştır. 

Resmimiz& İnhisarlar takip 1ube
si amiri Hamza Erdönmezle arkada~ 
larmr ve yakalanan kac;ak maddeleri 
kaçkçılarla birlikte göriıyorsunu1:. 

Fabrikalar Yağ 
Yapmıya Başladı 

Yalnız iki Tip Yağ Y aptlıyor 
Şehrimizde mevcut iki yag fahri- ---

kasma htlkmetçe el konulmuştur. Bu 
fabrikalard'ln birl Eyupte, diğeri Fe- Kahve ve Çay 
nerdedfr. Bu fabrikalar hükumet em-

rinde çalıştırılucaktır. Eyüpteki fab- Satıcları 
rikada birinci kalite, Fenerdeklnde i- 3' 
kinci kalite sade yağ yapılacaktu·. 

İki tip olarak kabul edilen sade 
yağların birincisinin terkibi yüzde 
yirmi beş süt yağı, yüzde yirmi oleo 
margarin ve yilzde elli beş rafine zey
tinyağmdan ibaret olacaktır. İkinci 
tip ylizde on bes süt yağı, yiUde yir
mi oleo margarin ve geriye kalan 
pamuk ve susam yağları mahHltundan 
ibaret olacaktır. İlk parti 300 ton sa
de yağ yapılmı!jtır. 

Bu şekilde senede beş milyon kilo 
yağ yapılacaktır. Sade yr.ğlar için ih· 
tiyaç görülen süt yaglarlnı Ticaret 
bankası tedarik ederek fabrikalara 
verecektir. Fabrikalar istihsal ettik
leri yağları hükumetin göstereceği 
yerlerde teslim edecektir. 

El konarı fasulyalar 
Ticaret Vekilliğinden verilen bir e

mlr ilzerine bazı depo ve ardiyelerde 
bulunan eski rekolte fasulyaların bir 
kısmına bugünden itibaren el konul
muştur. 

Orduda Terfiler 
S12ff' Baştarafı 1 incide 

edilebilir. Harp takdir namusiyle tal
tif edilenler ve 16 mcı maddedeki 
kıdemleri alanlar dahi işbu müddet. 
leri fiilen ikmal etmek mecburiyetin· 
dedirler. Asteğmen 6 ay, teğmen 3 
sene, üstteğmen 3 ıene, yüzbaşı 6 .. •ne, 
binbaşı dört, yarbay, a.lb:ıy, tuğgene
ral, tuğamiral (3 senelik asgari terfı 
müddetini bitirdikten sonra) albaylık 
ta ıeçen tuğ komutanhfımn yalnız iki 
seneye kadar olan müddeti tuğgene
rallikle Hgari müddetten sayılıt. 
Tümgeneral • tümamiral 3 sene, kcır

general - koramiral 3 sene, orgeneral 
ormamiral 3 sene. 

Harp okulunu muvaffakıyetle biti
renlere asteğmenlik rütbesi verJl!r, 
Bunlar altı ay sonra gö.ı:ereceklerl 
liyakate nazaran üstleri tarafından 
yapılacak teklife sicil aranmadan teğ 
~nllke naklolunurlar Üniversitenin 
muhtelif fakilltelerlnden askeri kısım 
!arını mııvaffakıyetle bitirenlere teğ 
menlik rütbesi verilir. Bunlardan t ıh 
sil müddetleri 6 sene olan fakülteler· 
den çıkanlar bir seneyi bitirdikten 
sonra ehliyetleri tasdik edilenler üst. 
teğmenliğe ve iki sene sonra yüzb:ı. 
şıhğa terfi edebilirler. 

Tahsil müddetleri beş sene olan fa. 
kültelerden çıkanlar bir sene, tahsil 
müddetleri dört sene olan fakülteler· 
den çıkanlar 2 sene ve tahsil müddet
leri 3 sene olan fakültelerden çıkan
lar 2 sene ve tahıil müddetleri 3 sene 
olan fakültelerden çıkanlar da 3 sene 
sonra sicilen ehliyetleri tasdık edi 1 • 
mek şartiyle üsteğmenliğe terfi ede
bilirler. 

Tahsil müddetleri 6 sene olnn fakiil 
telerden çıkanların yüzbaşılığa v~ di· 
ğerlerinin iistteğmenllğe terfilerine 
kadar sınıflarına göre tatbikat okul. 
tarı, hastahaneler, kimyabane ve labo. 
ratuvarlarda, kıta ve müesseselerdeki 
hizmetleri Milli Müdafaa Vekatet;nce 
tertip ve tanzim olunur. Tatblkat o. 
kullarında muvaffakıyeile imtihan ve 
remiyenlerin kıtalarda ve hastahane
lerde ehliyetleri tasdik edilinciye ka. 
dar üsteğmenlik rütbesine tefileri ya. 
pılmaz .. , 

Ordu subaylar tieyetinin terflinc 
alt muaddel kanunun birinci madde 
sine eklenen diğer bir fıkraya göre 
bilfiil uçucu olup sıhhi durumları se
bebiyle veya yıpranarak uçuculuk kud 
retini kaybeden veya uçucu klla ko. 
mutanhğında inkiııaf edemiyeceği ı:i
cilen anlaşılan hava subaylariyle nıev 
cut hava makine subayları hava k-ıd. 
rosu dahilindeki yer hizmetlerinde 
mafevkterinden aldıkları veya alacak. 
lan siciller üzerine ve kara ordusu 
cm~ali naspları geçmemek şartiyle 

terfi edeceklerdir. Bu maksatla hazır 
!anan Hi.yiha mec1ıs umumi heye~ıne 
sevkedilmiştir. 

inhisar, 
Kahve 

Çekirdek 
Satacak 

İ::ı~e teşkilatı bu ay içinde kahve 
ve çay satıcılarına istihiak inikdarı
nı kar~ayacak kr.dar kahve ve çay 
verecektir. İnhisarlar İdaresi satışı 
kendi vesaitiyle yapmıya başlıyacağı
nr ilan edinceye kadar satışlar şimdi
ki gibi devam edecektir, Toptan ve 
perakendecilere muvakkat satıs ruh
satiyelerl verilmiştir. İnhisarlar ida
resi kavrulmuş ve çekilmiş kahve sa
tışı yapmıyacak, ambaUljlar içinde çe
kirdek kahve satacaktır. Çekilmiş 
kahveyi yine kuru kahveciler ve ay
rıca bey'iycden başka yüzde beş kllr 
ilavesiyle satacaklardrr. 

Altın Fiyatları 
Di.in bir altın 3330 :kuruştan ve bir 

gram külçe 455 kuruştan sattlmıştır. 

Finlanda Harpten 
Usanmış! 

{t7fr Bastaraft 1 ine-itle 
Berlindeki tefsirler 

Berlin, 5 (A.A.) - Gayri resmi 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, Hit
lerln Fin Mareşali Mannerheim'i zi
yaret etmesi, Avrupada arttk bilyük 
ile küçük arasmda hiç bir fark göze
tilmediğine. yani, büyük bir memle
ketin kiiçük bir memleketten daha 
başka türlü muamele görmediğine a
lamet sayılmaktadır. 

Maksat, Finlandayı Milıvere 
daha sıkı bağlamak 

Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) - Al
man Führeri Hitlerin Finlfındaya git
mesi, 75 yaşına basan Fin Mareşali 
Mannerheim'i tebrik içirı olduğu söy
leniyorsa da bu ziyaretin, harbin u
wmasmdan dolayı mUtereddit bir va
ziyette bulunan FlnlUndııyı mihvere 
daha çok bağlamak için yaptldığı tah
min ediliyor. 

lngiltereye 
Hava Akını 
ltlfJ"' Baştarafı 1 incide 

çaksavar bataryaları Alman tay .. 
yarelerinin hücümunu kuvvetli 
bir baraj ateşile püskürtmeğe te 
şebbüs etmişlerdir. 

Buna rağmen uçaklar şehrin met-. 
kezi üzerinde uçmağa muvaffak olmuş 
!ardır Külliyetli miktarda tahrip brJm 
bası Şehre ve Umana düşmüştür. Bu 
arada binlerce yangın bombası bilhas. 
sa Sunderland'm mahallelerinde ge 
niş yangınlara sebebı;yet vermiştir 

Su11derland'da ti.caret gemileri tc;ln Lir 
çok inşaat tezgahı vardır. Bundan 
başka şehir İngilterenin en önemli kö 
mür limanlarından biriclir. 

Yeni tip tayyareler 
Vaşington 5 (A.A.) - Londrıııd n 

öğrenildiğine göre, İngilizler \ki mo
törlü yeni bir uçak imal etmışlcrdır 
ismi Manchester olan bu uçak 5,000 
kilo bomba taşıyabilmektedir. Azami 
saatte 480 kilometre kateden bu uça 
im ağırlığı 25 ton ve tesir sahası 
3,200 kilometredir. 

Yeni Bir Keşif 
Kap 5 (A.A.) - Cenup Afrikalr §. 

limler tarafından yapılan gizli tecrU 
beler, bpmba patlayrşlarıntn p cnçere 
camlan üzerindeki tesirini azaltacak 
ve bomqa parçalarının isabeti tehli. 
kesini önliyecek önemde bir ke:ıifle 
neticelenmiştir. Camlar 20 metre me
safede patlıyan bomb. mn tazyikine. 
mukavemet etmektedir. Bu keşif vakit 
geçirmeksizin İngiltere ve müttefik 
h!ikumetler emrin:: hazır tutulacaktır. 
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Toptan Eşya r- DiKKAT: -······" 
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~:te~~~eline Na- l .~~~~,~5~~~~~~~\~~ 
B• M" ı· A ı ma el altınd:ın kırıklı plrlnçlerl za ra n ır ıs 1 rttı . toplamakta ve içindeki toz, top• 

İstanbul ticaret odasmın son neşret- 1 rak ve tatları blle ayırmadan pi· 
tiği toptan eşya fiyatları endeksine rinç unu haline getirerek yüz ku• 
göre, son üç ay zarfında gtda madde- ruşa piyasaya sürmektedir. Bun• 
feri, iptidat maddeler, giyim eşyası, !arın alıcısı muhaleblllcller ve 
ithalAt ve ihracat maddelerinde ye- bilhassa lokantalardır. 
nlden yUkse1işler kaydedilmiştir. Bundan sonra bu pirinç unla· 
Endek~te 1913 - 14 seneleri fiyat- rlyle pasta, çörek tatlı yapılmak· 

larmı her maddede yüz olarak ka- tadır. Bu ıekllde yalnız latanbul· 
bul ve fiyatların bu nlsbete g1Sre ne da fstlhlllk edilen pirinç unu bin 

1 kadar yükseldigj miitalea edilmiştir. klloyu geçmektedir. Hangi mad· 
1 Buna nazaran zahire ve hububat 1941 delerden pasta ve emsallnln ya· 
~enesi İkindteşrin aylndıı 1913 • 14 pılaca§ı kanunla tayin edllmlıttlr. 
"enesinln nisbeti olan yüze nazaran Bunlardan alınacak nOmunelerln 
1566, hayvan! grda maddeleri 121!?, tahlılf Jı;fn mahiyetini meydana 
nebati gıda maddeleri 2446, meyvalar çıkarmak için klfldlr. Bu suret· 
1447 ye yükselmiştir. Gıda maddeleri le halkin l.ılr gıda maddesi olan ve 
grupunda en fazla yükseliş nebati kırıklı olduöu için çok ueu:zıı da 
gıda maddelerindedir. aatılması liZJm gelen plrlnçlerln 

Çay, kahve ve tütün yüze naznrıın i batkı ıekllde sarfının da ISnUne 
2112 ye yükselmiştir. Hayvan! ipfülni .J geçilmlı olur. Tabiidir ki, gayri 
maddeler 1607, nebatllıır 1244, m:ıdf'n- meıru §eklfde alTnıp satılan bır 
ler 1691. dokuma maddderi 1567 dlr. 1 maddenin lıtlhUik membaları da 
52 maddeden mürekkep umumi en- ! tıkanırsa bu maddenin de ucuzca : 
deks yekiınu 1562 dir. Bu yekün ge- ~ satılması temin edilmiş olmaz: mı? 
çen sene 099; 939 da 831 idi. Şu hale 
göre e~ya , topt;ın fiyatlsrtnın ytiksc
lişi, harp ba~langrC"ındnki fiyntlııra 
nazaran hemen hemen yüzde yUze 
yaklnşmakt;ıdır. 

Fakir Halka 
Yemek 

Rakı Fiyatları 
Arltırllmıyacak 

Parasız -o-

Tevziatı 
Kış mevsiminde İstanbudaki fakir 

halka parasız sıcak yemek ~ağxtılma
ı;ı için şimdiden tetkiklere başlan
mıştır. Fakir halkın fnzla olduğu Edir
nekapı, Topkapı, Eyüp, Kasımpaşa, 
Üsküdar, Beşiktaş ve Fatih gibi semt
lerde birer aşhane açılacaktır. Bu mın 
takalarda kaymakamlar, Parti ve Kı
zılay mümessilleri ve ilk okul baş 
öğretmenerinin iştirakiyle birer ko
misyon kurulacak ve fakir halk bu 
komisyonlar tarafından tesbit edile
cektir. Dağıtma isinde Evkafın tesisa
tından istifade edilecektir. İlk ağızda 
İstanbulda 30 bin kişinin bu tevziat
tan faydalanacağı tahmin edilmekte
dir. 

İktısat Müdürlüğünün 

Mühürünü Kullanan 
İki Kişi Tevkif Edildi 

Çorapçılar kooperatifi müdüı·ü Hay 
dar Gençler, mmtaka iktısat müdür
lüğü memurlarrtıdan Reşat Ersoy ile 
odacr Siileynıana 225 lira vererek ço
rap ve trikotaj makinelerinin mühür
lendiği mührü almış ve birçok mnki
neleri mühUrlemlştlr. Hadise meyda
na çıkmış, Resat ve Süleyman adli
yeye verilmiştir. Her iki suçlu da tev
kif edilmiştir. Haydar Gençler aran
maktadır. 

AFRiKA CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

ğine göre, Rommel kuvvetleri Bir 
Hakeim'de hala şiddetli taarruz· 
lar yapmaktadırlar. 

Tebliğde Hintli kollardan da 
bahsedilmesi şimdi muharebeye 
piyadenin de iştirak ettiği zannı· 
nı uyandırmaktadır. Bir Hakeim 
müttefiklerin bir müddettenbcri 
tutunmakta oldukları müdaf,ıa 
mevzileri silsilesinin cenup ucun 
da bulunmaktadır ve iyi inşa e
dilmiş müstahkem bir mevkidir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 5 (A.A.) - "Tebliğ": Şimali 

Afrikada İngilizlerin karşı hUcuml rı 
düşmana kayıpl:ır verdirilmek su -
tiyle püskürtülmüştür. Alman ve 
talyım uçakları bu savaıılara mem
nuniyet verici rnuvaffakiyetl9rle iş
tirak etmişlerdir. İngilizler hava sa
vaşlarında 26 uçak kaybetmişlerdir. 

Şimali A!rikada cereyan eden sa
vaşlar esnasında İngiliz 4 üncü zırhlı 
iivastna ait bir günlük emir ele ge
çirilmiştir. Bu emirde esirlerin sor
guya çekilmeleri devam etUği müd
detçe kendilerine yemek 'erilmemesi, 
uyku uyutulmaması, su i 1rilmemesi, 
herhangi şekilde rahat etmelerine 
meydan verilmemesi ve bunlara hüs
nü suretle muamele olunmaması tem 
bih edilmektedir. Bu sebeple Alman 
ordusu başkumandanlığı 6 Haziran 
öğle vaktinden itibaren Afl'ikada ce
reyan etmekte olan muharebede esir 
dOşecek İngiliz subay ve erlerine bu 
gayri insanı emrin geri alınmadığT 
müddetçe, ve alındığı takdirde keyfi
yet İngiliz makamları tar;ıfJndan Al
man orduları ba~kumandanlığına res
men teyit edilmedikçe, yiyecek ve i
çecek verilmemesini emretınlstir. 

~~~~-· -

Japonların Yeni 
iki Taarruzu 
~ Baştarafı 1 incide 

relerimiz şiddetli bir topçu atesine 
rağmen Koepang bava meydanma ta
arruz etmişlerdir. Bütün bombalar 
hedef çevresine düşmüıı, hava ıJ<arşı
koynıa tesisleri tahrip olunmuş ve 
yangınlar çrkarılmıştır. 

Rabol civarında müttefik hava kuv
vetleri rıhtımları ve civar bölgeleri 
bombalam1şlardrr. Rıhtıma ve antre
polar bölgesine isabetler kayledilmiış 
ve bu yerlerde yangtnlar çıkarılmış
tır. 

ili ancukuo'da tahşidat 
Vaşington, 5 (A.A,) - Uzak ctor<ıı

dnn gelen hoberlere gBre. Japonlar 
Mançukııoya miihim mikdarcla lmv
vetler göndermişlerdir. 

iddiası Varid Zarar 

Görülmüyor 
Baı:ı vergilere yeniden zam yapıhr· 

ken maliyet unsurlarmm yanlıs he• 
sap edilmesi yüzünden hususi rakt li• 
millerıne kar bırakılmadığı, hatta 
litrede 20 l,uruş zarar ettıkleri iddia· 
siyle hususi fabrikaların rakı imala· 
tını durdurdukları söylenmektedir. 

İnhisarlar idaresinden aldlğnnrı 
mnlumata gôre idareye bu şekilde b ı 
müracaat yapılmamıştır. İnhisarlar i• 
daresi hesaplarda yanlış olduğu ve 
zarar görüleceği hakkındaki iddiayı 
varit bulmamakta, bu takdirde inhi· 
sarlar idaresinin de zarar etmesi la
zım geldiği bildlrılmektedir. Bu se· 
beple rakı fiyafüırma yeniden bir 
zam yapllmnsı mevzuu bahsolamıya· 
caktır. Diğer tar. taı::. hususı ~mlllCI 
rakı imalfıtmı du•"ıurmuş olsalrır duh 
İnhisarlar idare~ı ı n stoklarının ,.e i• 
malAtmlll piyn ııın ihtiyactnı tnma
men kar§layac~" vaziyette olduğu az 
ilfıve olunmaktadır. 

Bir Bakkal Adliyeye Verildi 
Dlvanyolunda Gençtürk bakk liye 1 

plrınç unu, fasulya ve nişasta arayan 
mü erilere bu maddeleri satmak iste
mediğinden, cürmü meşhut yapıl;:ıral< 
dtikkan sahibi adliyeye verilml§tir. 

iaşe Durumumuı 
Hakkında iki 

Vekilin Görüşü 
ıtEf' Baştarafı 1 incide 

Nazmi Topçuoğlu muvazenesi2 
!iğin scbebıni, müstehlik şehırli· 
nin imtiyazlı bir sınıf halinde h 
maye edilmesinde ve buğday fi • 
yatlerinin arttırılmamasında bu· 
lunuyor. 

Bu iki görüş farkr, bugünku 
buhranı hal için müracaat edil • 
mesi lazım gelen tedbirler hak • 
kında da iJ\.ı Vekili ayrı ayn yol. 
1 ra sevk ed yor. 

Mümtaz Ökmen ana ihtiyaç 
maddelerınin azlıgı ve nedreti· 
ni kabul ettıgi için istihsal ile ıs. 
tihliıkin devlet elıle tanzımine lü 
zum goruyor ve bir taraf tan istıh 
sali çogaltarak arzı arttırmak, bır 
taraftan da "Devlet elile tedar k 
edilen ve halkın ana ihtiyaç 
maddelerini teşkil eden gıda rnad 
delerini mümkün olduğu kadar 
halkın kendi teşkilatile, devict 
tarafından kurulan dağıtma bir· 
liklerile, tliccar ve esnaf bırlild 
rile, nihayet halk teşkillerile, m 
liyete yakın bir fiyatle vatanda 
lara temın ve tevdi etmek,, üze. 
re tedbirler alındığını bildirlyor 

Nazmi Topçuoğlu ise, bızde 
gıda maddelerinde istihlaki kar, 
§ılamiyan bir noksanlık olmadı · 
gına kani bulundugu 1çin, bu mao 
delerın adilane bir tarzda halk, 
tevzii ıçin teşkilat kurmağa lu • 
zum gormüyor. Onca gıda mad. 
delerınde ne istihlak murakabe& 
ne ve ne de fiyat rnürakabesınc 
ihtiyaç vardır. İhraç musluğum. 
tamamen kapamak şartile ,tama 
men iktisadi tedbirlerle büyük is 
tihlak piyasalarını kolaylıkla tar 
zim ve fiyat istikrarını temin ed 
biliriz. 

Sözün kısası eski Ticaret Ve 
kili liberal, yeni Tiraret 

Vekili devletçidir. Bu iki sistem 
dünyanın her tarafında çarpış • 
mış, fakat her yerde devltıtçi gö. 
rüs galebe çalmıştır. Bununla be 
raber Nazmi Topçuoğlu'nun mü· 
talaalan üzerinde durarak bu me 
seleyi biraz daha incelemek do< .. 
ru olur fikrindeyiz. Eski Ticnret 
Vekilinin yazılarını gazete nızd 
neşredişimızin sebebi de zaten 
budur. 
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1:11011~1 
Libya Muharebesi 

Yazan: M. ANTEN 
Libya muharebesi üçüncü safhası-

na girmiş bulunuyor, Birinci 
&afhaYI Tobruka karşı General Rom
llıelin neticesiz kalan taarruzu, ikinci
sıru, lngiliz mayin tarlalan arasında 
llılhver iaıe kollan için yol açmak 1-
çuı Ytıpılan harp teşkil etmlıti. İkl 
tun evvel başlıyan yeni safha ise, tek 
~r Tobruk'u ve Tobruk'un garbinde
ı İngiliz kuvvetlerinin üsleriyle olan 
ttibatını kesmeği istihdaf eden yeni 
~~ver taarrıızunun ba:ıladığı safha~ 

L Bitaraf askeri mütehassıslara göre 
llc:ibya harekatı sona ermek ilzercdi.r, 
d düşman taraf da bava &artlarına 
d ~a fazla tahammül c:demiyecekler. 

Londra kaynaklarına göre L\byada 
~aıiYet İngilizlerin lehine olarak inki
afta devam ediyor Mihverciler, tn. 
~ılız hatlarının şarktnda harp eden 
~\'\retlerinin iaşesini; İngiliz mayl.'l 

1 
rlalarında açtıkları gedikleri bir 

;Ştirmek suretiyle ternın etmişlerse 
e buna mukabil İngilizler de düşma

nın münakale yollarına hakim olan 
~Uh.irn bir stratejik mevkii işgal etmiş 

1
erdir. Mühim tank kuvvetleri İngi
~/ hatlanna gönderilmektedir. Har. 

11 
ı:ı §iddeUenmesi nisbetinde sıcaklar 
a artmaktadır 
lklitn ııartlar;nın bu kadar gayr! 

~iısait olduğu bir mevsimde Alınan 
arın bu taarruzu yapmalarında çok 
~ ddi sebepler olduğu muhakkakttr. 
t u taarruzun gayesi, şimali Afrikada 
elı: tabii liman olan Tobruk'u zaptet• 

llıck ve Süveyşe hakim olmak sure~ 
Yle Şarki Akdenizde hakimiyet kur

llıaktır Mihvercüer bu taarruzlarında 
ınuvaff'ak oldukları takdirde Sur:ye 
Ve Filistine asker çıkarark Mustıl pet 
rollerini ellerine geçirmek v.: Kafkas
l'ayı cenuptan tehdit ebnek imkanına 
Inali.k olacaklardır. Gazale'den Bit' 
~akem'e kadar uzanan 100 kilometre
f k bir cepheyi müdafaa eden mütte-
1,1~ kuvvetler şarki Akdcnizdeki İngi. 
"<: hakimiyeti ile beraber Kafkas cep
~esini de dolayisiyle müdafaa ve mu-
araza edlyorlar demektir. 
1940 da Mısıra kar$ı yaptrklan ta. 

~rruz esnasında mlhverdler pek kısa 
ır zamanda Süvey§e hakim olacakla

trn.r ilan etmi§lerdi, Bu zamandan 22 
~Y sonra yaptıkları bu yeni taarruzda 
a tnuvaffak olamamalan kendileri 
Çİtı maddi ve mSnevi büyük bir ka· 

l'ıp teşkil edecektir: 
Almanlar geçen sene Şark taarru. 

2urıa, Yunanistanın ve Yogoslavyamn 
~Ukavemetleri dolayisiyle geç başlıya· 

lınişlerdi. Libyadaki müttefik kcv. 
\'etlerin mukavemetinin Şark cephe
sındeki Alman taarruzunu ~ecikhren 
ı.ebeplerden birini teşkil ettiği muhak
l'laktır 

Finl~ndanın Vaziyeti 
liitlerln yanında Mareşal Keitel ol

duğu halde Finlandaya giderek Gene· 
ra1 Mannerheim'i ziyaret ettiği haber 
Verilmektedir 

Londra mahfillerine göre: Bu ılyn. 
ret harp vaziyeti ile alakadardır Bu
R!in H tlerin insana ihtiyacı v~rdır. 
~tmalden Leningrada yapılacak bir 
ın taarruzu merkez cephesindeki A 1-

ırıan ordularının yükünü hafifletecek 
Vazifesini kolaylaştıracaktır. 

kanaatimize göre, Hitlerin bu ziya 
'eti için çok ciddi sebepler vardır İki 
lhın evvel Amerika - Romanya, • Ma. 
<:ar1stan ve Bulgaristana harp iUln 
ettikten sonra bazr İsveç gazeteleri 
bıı kararın Ffnlll.nda için bir ihtar 
Ve ikaz mahiyetinde olduğunu yazmış 
lardr. Harpten esasen pek bitkin bir 
Vaziyete gelmiş olan ve son Sovyet 
Fın harbi neticesfnde kaybettiği top. 
rakJarı geri almış bulunan ve sırf bir 
1llıidafaa harbi yaptığını iddia eden 
FinJft.ndanın, efkarı umumiyenin taz. 
l>iki altında şu veya bu şekilde mih
\'crden ayrılması bilıbütün imkhsıı 
değildir. Bu olmasa dahi Fin kuvvet
lerinin ıadece tedafüi bir vaziyette 
kalarak ve ba:,ılıyacak olan büyük Al
ınan taar:ruzuna faydalan dokunm:ı. -
ınalan ihthnali daima mevcuttur 

Birinci ihtimal y&nl Finllndanm 
ı:nlhverden ayrılması Almanya için 
büyük bir darbe teşkil ~decektir, Çüo. 
kü bu suretle Amerika ve İngiltereden 
Sovyet llma~arma harp malzemesi 
taliJyan kafileler çok da.ha büyük bir 
cınniyet içinde ve asgari zayiat ile 
seferlerini yapabileceklerdir. Bundan 
haııka Fin cephesinin kalkması dolayı. 
siyle serbest kalacak mühim Rus kuv 
vetıerı diğer cepheleri takviye ede~k 
lerdir. Hatırlardadır ki bu vaziyeti 
lhdas etmek için Am::rika geçen seni" 
So~et Rusya ile Fınl::.....üa arasınds 
mutavassıt rolünü oynamış, fakat bu 
gayenin teınlnine muvaffak olamamıır 
b. 

İkinci ihtimal, :vanl Finlandanın mih 
\'erden ayrılmaksızın sadece tedafüi 
bir vaziyette kalması da Almanyanın 
İ§ine gelemez. Çünkü bu takdirde AL 
mantarın Katinin kesiminde başlamak 
İizere bulundukları zannedilen taarru 
zun muvaffakıyet ihtimali çok azala 
Caktır. 
Hitıerfn Mannerheim'i ziyaretinin 

!!!!nası buradadır. 

JiALKEVLERINDE: 

iEl'tl.lııönU Hlkevlnclenı Spol' pbembla MI 
• 1142 >'•lınd• tertip ettliil lu-oı müaabakalarm 
da derece alan aporcularla takımların voleybol 
'Ve baaketbol tumnvıılannda kataırorllorinde bl 
r nc.llıcl knz.ıı.nan tetekkUlleriıı, kupa ve mıı· 

valarr 6-6-942 cumartul süniı aaat 18 de 
>'•pılac:ık törende t~vd edil•cek mlitenlclb~n 
"ııor lılimleri goelerilccektlr. , 
L \l~hdor spor,ul;ırın , .• letf'kküllnin mez• 
;ofır ıriın ve ınııtte Evimizde bulunn1'ları. 

l~~l~~IS' pt:o( 11@111111111 

Talebe, ·Mutlaka 
Klüplere Dönmeli 

Günlük Sahneler 
Yazan: ULUNA~ 

(Durak yerinde tramvay bekliyor. 
lar. Kadın yaıı ile nisbet ka 

bul etmez bir kıyafette: Başında öne 
doiru eiilmis ''tablakir nihale,. a 
şapka. Ayaitnda sekiz kat mantarı 
apartıman iskarpin... Tramvay gelir , 
erkek kadını ileriye silre-rek sahan 
lıktakilere ıeslenlr:) Klüp ve Mektep, Biri Diğerine Hiçbir Zaman 

Hiçbir Suretle Mani Ormıyan iki Yuvadır 
- Aman dalar! Su kadıncağızo 

yardım edin ..• 
(Eller uzanır, kadını bir balya gibi 

çekerler.) 
yurkiyede BP"f 

dördüncü dönü:n 
noktasını dönüyor, 
Bir kaç gündenberl 
bütün b e d e n lt'." 
biyesi ve s p c r 

(;;u:~·~n:T~Ll 
pek yakınlarında du 
ran u ç u r a m a yu. 
varlanmamak ic;\n el
lf'rinden geldiği ka.. 
dar f r e n yap 
mı5Jardır . İdarecıl~~. 

- N~i vari' Hasta mı? 
- Bugün ilk defa apartıman pabuç 

ıiydi; ayağı burkuldu. 
Bir yolcu: 
- Bayan! Sız şu bayın yanma ge. 

lin. Bayım siz de biraz: sıkışınu. Ya~ 
lı bayan! Şu küçücük bayancıiı ka. 
cağınıza alrn da bayana yer açılsın. 

Bay vatman! İpi çekiyor Bay bildçi 
ıelsin,, 

- 2 - (ılc) 
uçan kaleler gibı çok büyük A· 

merikan bomba tayyareleri 
müstesna olmak üzere diğer bomba 
tayyareleri umumiyetle üç veya dert 
kişi tarafından sevk ve idare edi· 
lirler: 

3 Pilot (biri yardımcı pilot), bir 
rasıt ve seyirci. b ir tels izci ve top'.>U. 

Bir bomba tayyaresinin kendi. 
sind~n beklenilen vazifeyi muvaffa. 
kıyetle baBarabilmesi için bu dört 
kişilik grubun evvela ayrı ayrı vazi. 
felerin ln ehli olmaları, sonra grup 
halinde talimlerle aralarındaki iş 

birliğinin tam bir surette temin edil. 
mı~ olması ve en nihayet filo l;a. 
!inde müteaddit seyir ve manevra 
talimleriyle filoyu teşkil eden tay. 
yareler arasındaki ahenk ve intiza. 
mm elde edilmiş olması şarttır. 

Pilot ve yardımcı pilot tayyareyı 
sevk ve idare eder, •Seyirci, tayya. 
renin gideceii hedefe doğru seyre. 
deceği rotayı tanzim ve pilota bil. 
dirir. Pilot onündeki pusla ile tay· 
yareyi seyircinin verdiği rota üstüne 
alır, Rüzgal'larırı ciheti ve ,iddeti 
ile hava cereyanfarının sürat ve is
tikameti üstünde yapacağı tesirleri 
otomatik tamir filetlerlyle tashih et· 
mek ve ona göre rotayı tanzim et. 
mek vazifesi seyirciye aittir. Hede
fin üstünde bombaları bırakmak va. 
zifesi de onundur. Telsizci, üs ile 
yahut filo halinde seyrediliyorsa ku· 
mandan ile muhabereyi ve irtibatı 
temin eder. İcabında tayyareyi av. 
cılara karşı müdafaa için mevcul 
topu ve makinelı tüfekleri kullanır. 
Tayyare eğer tek olarak kendi ba 
şına hareket ediyorsa üssünden he. 
reketi müteakip takip edeceği r:>tn 
hemen seyirci tarafından bulunarak 
pilota verilir. Yolda, düşman avcı
ları yahut kara dafi bataryalari sl' 
bebiyle matlup rotadan büyük inhi
raflar yapılmış ise telsizci telsizle 
mevki bulucu alet vasıtasiyle tayya
renin havada yeni mevkiini bıılur ve 
mevkiden hedefe nazaran ye~i rota 
ııeyirci tarafından tekrar tayin edi l 
lir. İcap ederse bu hususta kat'ada 
muayyen noktaların kerterizlerinden ı 
de istifade edi.r. Jif 

H edefe yaklaşınca, seyirci kendJ 
mevkiini terkederek bomba ni. 

ıangilunın başına geçer. Bu nişan
gih tayyarenin önünde ve alt tara. 
fındadır. Bomba nişangahında tay. 
yarenin irtifaı, sürat!, bombanın 

işleri Maarif Vekilliğinin uhdesinde 
dir, 
Başımızı geriye çevirip bugünkü 

spor alemimizi vücude getiren çalı!}· 

ma safhalarına bir göz atacak olursak 
görürüz ki, ilk teşebbüs, cümhuriye 
tin ilinından sonra ileri fikirli bir 
kaç eski idarecinın bir araya gelmesi 
ile meydana gelmiş ve bundan '''l'ür. 

1 kiye idman cemiyetleri ittifakı,. doğ-

' 

muştur. Bu. sporuu başıboş olarak ya
ptlmaması gayesini güden ilk toplululc 
ve düzenlik hareketidir. Daha sonra 
federasyonlar kurulmuş ve klüpl.:rin 
bir mercU bulunmuştur , Daha 3onra 
da hususi vechesini bırakarak b roız 
daha geniş ölçüde memleket davalaıı 
arasına girmş ve Ciımhurıyet H alk 
Partisinin direktif ve ırşadları il~ 
çalışan "Türk spor kurumu., memleket 
teki bütün spor harekcl1erinin nazm: 
ve amili olmuştur. Nihayet . devlet bu 
işi de üzerine alarak Başvekalete bağlı 
olmak üzere beden terbiyesi umum 
müdürlüğünü ihdRB etmiştir. 

Bu suretle memlekette bir spor se. 
ferberliği için çalışmağa başlanılmıı 
ve kütleleri hliı:ırladıktan sonra bugün 
bu işi Maarif Vekaletine vermiştir ki, 
her ferdinin sporla ünsiyet peyda et
mesini lstediiimız Türkiyede bundan 
daha tabii bir şey olmasa gerektir. 

1 Spor işlerinin, her şeyden evvel 
. terbiyeye taalHik etmesi dolayisiyl~ 

vır edilen hedeflere karıı arkadan M 'f V ki·ıı· ·ı b ·ı k r- Yazan: -, 
i N • y 1 
; __ e_c_a_+• __ a_ı_m_u_+_1 

_ . aarı e ıg ne ag anması ne a. 
gelen tayyarelerin vazıfesım kolay- d t b.. . k .. tl ı · iz d·t 
laştırmış olur. a.r a. u ıse.. u e enn organ e ı: ı 

B b t 1 · • b.. ..k dü mış bır vazıyette, ne yapacaklarını, 
om a ayyae eının en uyu ş 1 1 · · · · 

.. h · k. 1 ' d nası ça ışacalı:larmı bilir bır şek1ldc 
manı liUP 5ız ı av tayyare erı ır . . 
Bomba tay ler. b . . . ki talım ve terbıyeye hazır bulundıırul. 

ayre ı u sıvrısıne e-
k k d ·ı · . ..d f . . ması da o kadar yerinde bir harelı:et-re arşı en ı ennı mu a aa ıçın 

yirciyi haberdar eder. Tayyare, bo:n top ve makineli tüfeklerle tech iz c. tir. Halbuki bugün halledilmesi lazım 
baların bırakılacağı yüksckliie va dilirler. Ayrıca, kendilerini dtl~ıncın 

avcılarından muhaf~··a ı·('ı'n kendl gelen bir takım ililer vardrr ki bun. 
sıl olunca seyirci tam diye bağırır. ~ ,.. 
Bu anda bomba yerinin etrafmd;ıkı avcrlarmın himayesi altında seyre. !arı tesbit etmek ve matlılp 'ekilde 
mahfaza kapakları Hydirollk tazyi. derler. Fakat avcı tayyarelerinin neticelendirmek Uzımdır. Biz bu ış 
ki ile açılmış bulunur. menzilleri bomba 'tayyarelerine na· leri birer birer ele almak suetiyle, 

Seyirci, gözü nişangahta, pilota zaran çok azdır. Binaenaleyh bu mevzu yaparak teşrih ehneie çalt9aca
sağ veya sol diye kumanda verir, vaziyet ancak av tayyarelerinin iız. 
Kumandaların birbirine karışmama- menzilleri dahilindeki yakın hedef- Bugün bu mevzuun en eıaıhsınd.a..'1 

başlıyoruz: 
sı için sağ kumandası yalnız bir ke. ler için mümkün olabilir. Av tayya. 
re sol kumandası ise iki kere t•k. .relerinin iştirak edemiyeceği urutt 
rar edilir. Nişangahtan hedef l:;u. menzilli hücı.ımlarda himayesiz ota. 
lunur bulunmaz seyirci düğmeye ba rak dü§man avcıları ile karşılaş.. 
sarak bombaları bırakır. Bombala(, mak bomba tayyareleri için hiç de 
ya hep birden yahut birbiri arkası. hoı bir vaziyet değillir_ Her ne ka. 
na bırakıbr. Bunun için düğmeyi dar kendisi de top ve makineli tü 
evvelce ayar etmek lSzımdır. Seyir· feklerle teçhiz edilmiş ise de çok 
ci bombaların düştüğilnil pilots ra çevik ve daha süratli olan av tay. 
por eder, Pilot, tayyareyı avdet ro. yaresine nazaran manevra kabiliyeti 
tasına alır. Eier yükseklik müsaitscı noksaa.iır. Bu sebepten uzun men. 
düşman dafi bataryasmı §aşırtmak zilli hedeflere kar,şı daha ziyade ge
için tekrar bir dalma yapar ve hedef. ce uçuııları ve gece hücumları ta. 
ten uzaklaşır. ammüm etmi§tir. .... 

C.) Ilk yarı 1 baılran tarihli sayımızda 
yayyareler, filo halinde seyreder. çıkmıştır. 

' ken şüphesiz filo kumandal'lı. -------------
nm emri altındadırlar Bu vazıyet J A- • • R h A 
te her tayyarenin vazifesi kendilcıı· yını u anı 
~~ verilen rotayı ve _filodaki ı:nev_~~ j . Marifet matbaası sahiplerinden Ar
ını muhafaza etmektir, Hedefın us 

1 
tın Anaryaoğlunun vefatının birinci 

tünde yine kumandanın emriyle ya senesi olmak dolayısiyle 7/6/942 Pa
hep birden ayni hedefi yahut grupla- zar günü sabahı Gedikpaşa Ermeni 
ra ayrılarak hedefin muhtelif parça- kilisesinde btirahati ruhu için ayinl 
larını bombalarlar. ruhnl yapılacağından arzu eden ak-

Gece seyirlerinde, tayyareler arka. raba ve dostların teşrifleri rica olu-
larmdan ufak renkli ı~ıklar gö~te. nur. Eşi; A. Anaryaoğlu 
rlrler. Tayyareler bu ışıklara göre Kardeşi: V. Anaryaoğlu 
birbirine nazaran mevkilerini muha 
faza ederler. Gece hedefin üstüne TOPLANTILAR: 
varan bir filoda ilk tayyare yahut 
kumandan tayyaresi hedefin etrafı 
na ekseriya yangın bombaları yahut 
tenvir fişekleri atar. Bu suretle ten 

Topkapı Genelik KltıbUnden: Konııremia 
buıriln &aat 2ı de toplanacaktır. 

Anadolu Gcn~lik Klubil reiıJ.i~iJıden: Kon 
ırremiz bu pazar saat 10 da Şcmsipe~adaki 
kuhip merkezinde icra edilecektir. 

Mektep ve klüp 
Maarif Vekilinin, uhdesine aldığı 

spor itlerini, incecen inceye tet 
kike koyulduğunu biliyoruz. Sayın 
Vekile burada işe yarayacak bir fikir 
verebileceiimizi kuvvetle ümit etmek 
teyiz; çiinkü bu mevzu eıı önemlisi. 
dir ve tecrübe edilmiş bir çok ıs:ı.fha· 
lan vardır, 

Her fjeyden evvel klüpleri de birer 
mektep olarak kabul etmemiz laznn. 
dır . . Klüpler bundan 35, 40 yıl önce 
kütleleri geriliğe doğru götürerek 
menfi ve kurutucu zihinlerin memle
kette zehirlı ıu gibi yayılmak iste. 
diği devirlerde her türlü tehlike gov.e 
alınarak kurulmu1tu, O zaman sırf 
genc;liğin yetiştirılmesi dıişünülerek 
bir kaç miinevver tarafından meyda 
na getirilen bu klüpleri, terbiye saha. 
mızın dışında bırakmak, onları yeni
lik yapacağız diye yıkmak, ve niht>yet 
yapa yapa onların kırk sene evvel baş. 
layıp bugün tekemmül ettirdikleri işe 
kuruya kuruya tekrar başlamak ileri 
doğru gitmek değildir. Bu itibarla bir 
kaç ıenedenberi spor işlerimiz sonu 
gelmez sanılan bu dedikodu alemine 
ıirmiş ve akla gelen her şey yapıt. 
maia başlanmıştır. 

Talebenin kll.iplerde bulunmamaıı 
klüpleri kurutmuş, tehlikeli vaziyetle 
re sokmuştur. Bugüne kadar klüpler 

Yazan: FRANÇlS DE CR01SSET Çeviren: ULUNAY 

Tefrika N o. 10 
ağırlığı, rüglrın istikameti ve şid Büiün gördüklerim serinliğe susamış! 
deti gibi, bırakılan bombanın aşağı Ses yok, sada yok; gülme yok, kah
doinı sukutu anında takip edeceii kaha yok; yalnız bir inilti lisanını 3n
muharrike tesirleri dokunan unsurla- drran daimt takat boğuk bir mırıltı, 
rın tatbik edilmesi için gözler var- keskin bir vu:ıltı ... 

Burada Paristen bir ~ey bulmuş gi
biyim! 

- Sizi kaçırıyorum: dedim. Bu ak· 
ıanı yemekte Sportif klilbilndeyiz. 
Orası buradan oiraz daha serince o
lacak. Miralay Benverley ile kansı
nı da davet ettim. Onlarla ta~tığmı
zı biliyorum. 

reddüt etti; sonra birdenbire küçi.i<:ük 
elini kolumun üstüne koyarak deği
~ilt bir sesle: 

- Benim aziz Fransİ.z dostum! De
di. Eğer sizinle ben Sportif klübe 
gitsem lngj)jz kadmlannm hep birden 
masalardan kalkacaklarını ve sofra
cınm da bana oradan ç-ıkmakltğmu en 
derin hilnnetıeriyle arzedeceğini bil
miyor musunuz? 

dır. Bunlar tatbik edilince niıandh Gürllltüye ihtiyactrri var. A,ağıya 
otomatik olarak vasati bir ni"uı ineceğim. 
hattı verir. Hedef, tam bu nişandh Prenses "X •••• ,, 'benJ, Hintlilerle 
hattmm altına ıirdiif zaman tayyare İngilizlerin yemekten evvel içkilerini 
şüphesiz ki hedefin üstünde değildir. aldıkları geniş verandanm yantndaki 
Ancak, bombanın takip edeceği mu- otel holünde bekliyor. 
harrikle hedefin üstüne dü,meai Eğer yanında, portakal renki atkı
iı;in bulu~ası laım gelen yerdedir, ya bürU.omüş, gece suratlı bir dadısı 
Seyirci, nıfancihın yanıoa ya otu- im k. H. tli ld ğun 
raralı: yahut yatarak nifan alır. O- o .. asa ımse onun ın o u a 
nun vaziyet' tayyar n1n d 11 hükmedemez. Prenses ufak tefek, 

ı, e mo e ne ve b lli b lirsi. · lı ·· 1 b" 
nişangllh yanındaki niıan mevlcitne e e z esmerce sıma guze ır 
göre deiişir kad.mdtr; bir Avmpah için çok fazla 

Bana kendini tutuyormuş gibi, b1r 
tavlrla baktL Dadısına Hindistanca bir 
$eyler mırıldandı. Sonra ufak bir gü
lümseme ile: 

- Yalnız olmadığmtza çok memnun 
oldum! Dedi. Müthiş bir baş ağrnn 
var. Bu akşam beni mazur görmenizi 
rica edecektim. 

- Demin pek iyi idiniz. Bir eeyi-

- Ne söylüyorsunuz? 
- Ben bir M.ihraca kıztynn ve el

yevm hültümdarlık eden bir adamın 
kız kardeşiyim. Fakat Hintliyim, baş 
ka renkten bir ınahhlkum. Şimdi an
ladınız ml? 

Deli gibi: 

büyiik gayeleri~ kurdukları bu terbly~ 
yuvalarının kapılarına kilit vurmamak 
icin, ideallerinden fedakftrhklarda bu
lunmuşlar. oyuncu kaprislerine olııun. 
luk göstererek karşı koymuşlar ve yok 
luk yüzünden çıkan amatöri:ım • ma 
ron anarşisini üç beıt kuruşla yatıştır
mııb çalışmışlardır. Bütün bunlara 
sebep klüplerde, talebenin çekilmesi 
ile hu!!ule ıelen eleman yoksulluiu
dur Oc; beş kişi kendılerinden başka 
kıymet görmeyint'e. Amiyane tabiri ile 
"dayarunıslardır ... 

Talebe ve spor 
Maarif Vekilinin yapacağı lşlerin 

en hayrrhsı muhakkak ki tale. 
beyi klüplere iade etmek olacaktır 
Klüp ve mektı!p bırı d terine manı ol 
mıyan yuvalardır. İleri gitmiş mem
leketlerde olduğu gibi, talebe kendi 
mektebinin spor yurdunda bir tercih 
sebebi gördüğü vakit kalır. Orada bu 
lamadıklarını klüpte bulursa. istifade 
etmek istemesi kadar tab;i bir arzu 
olabilir ml? 

Talebe spor klüplerine tekrar i;el· 
diği gün. Türk sporu toplanmıt bir 
r;enberek gibi birdenbire bir ileri ha.. 
reketi yapacaktır, 
Şimdiye kadar Maarif beden terbi· 

yesi teşkilatı ile ihtilifa düı;erek ta. 
!ebenin yalnu; kendi mektebinde spur 
yapmasını istemişti. Bundan böyle 
klüplerde kendi murakabesi altın:!a
dır. Talebeyi oraya sokmamak, kendi 
idaresini beğenmemek gibi bir şey o
lur. Gerçi yaprlmıısı icap eden bir ta. 
ktm işler yok değildir Bunlardan ge
lecek yazımızda bahsedeceiiz; ancak 
bunları yalnız görmek ve ileri sürmek 
değil, dilzeltmek ll:ıımdır ki Maarifte:ı 
de bunu bekliyoruz. 

Admira Yarın G. Sarayla 
Karşılaşıyor 

Şehrimizde iki maç yapan takviyeli 
Admira takımı yarın iiçüncü maçrru 
Fener stadında Galatasııraya kartı ya 
pacaktır. Fenerbahçeye ve Beşlktn~:ı 
karşı çok gilzel oyunlar çıkaran mi
safirlerimizin yarın da Galatauraya 
karşı zarif bir oyun çıkaracakları mu
hakkaktır, 

Maça saat 17 ,30 da başlanacak ve 
daha evvel Fenerbahçe ve Oalataaa .. 
ray genç ta.kımlan ıpor bayramların· 
da alamadıkları kupa için bir kar§I· 
laıma yapacaktardır. 

Doktor Deam Ankarada 
Misafir Alman takımı ile birlikte 

ıehrimize gelmiş olan, Almanyarun ve 
dünyanm en meşhur ve mühim npor 
adamlarından doktor Kari Deam, spoı 
mahfilleriyle temasta bulunmak üz~re 
Ankaraya gitmiştir. Doktor Deam'ın 
yarınki maçta tsanbulda bulunması 
kuvvetle muhtemeldir. 

iki Çocuk Kuyuya 
Düşüp Boğuldu 

Beşiktaşta oturan 14 yaşında Meh
metle 15 yaşında Feridun isminde 
iki arkadaı, evvelki gün Sarıyere oy
namzya gitmişler ve bir daha dönme
mişlerdir. 

Zabıtaya verilen haber üzerine ya
ptlan araştırmada iki çocuk da Be
şiktaş tuğla fabrikasmm su kuyusun
da boğulmue olarak bulunmuşlardır. 

Yapılan tahkikattan anla~ıldığma 
göre; kuyuya önce Mehmet düşmüş 
ve imdadına ko~mak isteyen arkadaş! 
da peşinden yuvadanmı.ştır. 

6 Çocuklulara İkramiyeleri 
Veriliyor 

Sıhhat VekUet! 6 çocuklu annelt!!re 
otuzar lira olarak yapmakta olduğu 
yardıma devam etmektedir. Vi!Ayeti
miz hudutları içindeki çok çocuklu a
ilelerden 936 yılmda VekA.lete müra
caat edenlerden 50 tanesinin ikrami
yeleri vilayet sıhhat ınüdürlüğüne g!Sn 
derilmiştir. Sıhhat müdürli1ğü bunla
rm isimlerini neşretmiş, ancak Uç beş 
tanesi müracaat ederek ikramiyeleri
ni alabilmişlerdir. ., ____ _ 

Belediye Teftiş Heyeti 
Müdürlüğü 

Belediye mektupçuı1u Necatı Ciller, 
belediye teftiş heyeti müdilrlilğüne 

tayin edilmiştir. Necati Çillerden bo
salan mektupçuluğa da belediye em
H\k müdürü Şevk" Birsel getirilmiştir. 
Necati Çiller, mektupçuluğu esnasmda 
çalışkanlığı ve işlerine vukufu ile ta
ninmtş değerli bir müdürdür. 

- Baylar! Bayanlar! Biletlerimizi 
a]alım. 

(Siyah yeldirmeli, beyaz baı,ıörtUlli 
bir kadın). 

- Eminoğluna iki bileti 
- Eminönu diyeceksin galiba. Altı 

kuru, daha vereceksin, 
- Al Niye Çıldırdın mı aen? Ge. 

çen gün tl Topk:ı.pıya beş kuruşa git 
tik. 

(Açık pencerenin önUnde, açık renk 
esvaplı, biraz çapkınca bir genç ka. 
dın kendine fazla sokulan bir delikan• 
hya): 

- Beni rahatsız ediyorsunuz! Biraz 
öteye cidinlz ... 

Genç (kıpkırmızı bir çehre ile): 
- Neden? 
- Neden olduğunu siz bilirsiniz •.• 
Eli çantalı bir genç her sarsmtıda 

iki elleriyle rasgelene sarılan ihtiyar. 
ca bir kadına yer verir.) 

- Otur valide! 
- Hay Allah razı olsun! Aslan ev. 

ll.dım, Sen nasıl yaşhya hürmet edi 
yorsan sana da benim yasımda öyle 
hürmet ederler inşallah! .. 

• - Duayı bırakl Şimdi yeri kapa. 
caklarl 

Biletçinin sesi: - Baylar! Bayan.. 
lar ... Salona buyurun salona. Yerimiz 
var,., 

Alaycı bir ses: - Elin değmi:;ıken 
biraz balkon kapısını da arala; rüz. 
gar alalım, 

(Gözünün biçiminden dolayı istet 
istemea renç bir kadını "dideleyen,, 
acı ıehla bakıılı bir yolcuya kadının 
kocası çatar:) 

- Yeter artık be herifi Deminden. 
beri kadım göz hapsine aldın. 

- Kim? 
- Kim olacak? Seni .• Hem lif e 

derken niye ters bakıyorsun? 
- Aman efendim. Ben öyle "mh: 

tarafillah., herkese ters bakanın Nı 
yapayım? Gözümün c;ekli öyle ••• • 

(Bir kahkaha kopar. Biletçi zili ~e 
ker, Tramvay yoluna devam eder.) 

OL ÜM 
Sultan Murat Mağfutun tütüncü ba· 

şısı merhum Hüseyin e!endinih oğlu 
Or. Ahmet İkbal Bakınm kaym pederi 
Y. mühendis Ercüment Hüsnü Bakı· 
oln bi.iyük babası ihtiyat filo kuman. 
danı tuğay Cevat Ülmenin ve HataJ 
vali muavini Emin Kırış'ın daydarı 

KEMAL KIRIŞ 
Cuma gecesi irtihal ctmlşfü. 

Cenazesi bugUn Beşlktaşta ÇırağD.!' 
caddesindeki 4 numaralı evinden kal
dırtlarak namazı Sinan Paşa camünde 
13.10 da eda edildikten sonra Yahya 
Efendl mezarl~mdaki aile makbere-o 
sine defnedilecektir. 

MevlA. rahmet eyliye 

v E F. A 
Tüccar merhum Karanfil Riza oğl'U( 

tilccar Eşref Firmanın biraderi, tüccaı 
Fevzi Şamlının kaymbiraderl ve İs· 
tanbul vilAyeti sabık nafia başmilhen. 
d!sl merhum Avni Atamın damadı. 
yilk!ek mühendJs Faruk Atamın vı 
Kabil Üniversitesi dahiliye profesörü 
doktor Adnan Atamtn enişteleri Ba• 
kırköy bez ve pamuklu mensucat mil· 
essesesinin teknik mü~aviri mühendi~ 
Muzaffer Firman genç yaşında vefat 
etmiştir. Cenazesi 6/6/942 Cumartesi 
günü saat 14 te Bakırk6yünde Osman4 
Iı Bankası apartmıanmdan kaldırtla• 
rak namazı Bakırköy çarııı camiinde 
kıltndık.tan sonra aile kabristanına 
defnedilecektir. 

Hami:ı: Hususi vapur Sirkeci iskele
sinden ~ı>at 1!l 30 dfı har('ket edE>celdir. 

BU GÜ N ..r. 

MELEK'te 

l 
2 Büyük Film 

· KANUNDAN 
KACILMAZ 

Hevecan lı ve muazzam film 
ıBaş R oller'de: 
LYN BARY

LLOYD NOLAN 
Atış hücu~u ya doğrudan d w güzel gözlere malik olduğuna şilphe 

ya motör ile yapılır Yahut mo~~· yoktu. Fakat onda "Paris,, i.ınzalt bir 
ıüz, muayyen bir der~ce dalara:: elbise giyen bir İspanyol yahut Sicıl
pılrr. Eğer tayyare hedefin üstüne yalı hall de vardı. 

niz yoktu. .ıı 

- Hayır Bombaya gelir gelmez 
- Nasıl olur? Dedim. O halde bu· vENI NEŞRiYAT: 

ı-ada yiyelim. Dostlarım da memnun 
olacaklar... Yahut! Hepsinden ıyisl 
kendilerini başka bir gün davet ede

2 • LAKONGA 

alçaktan vbıl olmuş Jse hedefin ü~· Çocuklukla genç kızlık arasındaki 
tünde bir devir yaparak atıı hücu. devreyi son Hindistan valilerinden bi
muna geçer. Tayyare yüksekten gel. rlnin kız kardeşi tarafından bilyütüle
mı, ise ikinci tarzda hücuma geçen, rek Londrada geçirmiş. Pariste şere
Bu aurete hücumda motör sesi olma fine ziyafetler, çaylar verilmiş. Fran
dığından dü1man dinleme aletleri sızcayı bir Parisli gibi konuşuyor, son 
tayyarenin mevcudiyetini ve mevkii- çıkan kitaplar! okumuş, yıiyeslerl, 
ni kolayca anlıyamazlar. Bu >'<ı ''· filmleri görmüş, benim kadın ahbap
yette hücuma geçmiş tayyarede lartmdan bazılariyle senli benli tanr
her ikiyüz kad-:m sukutta pilot se. şıyor ... 

-çünkü ben sizden evvelki vapurla 
gelmlitim- sıtma başlıyor. Rica ede
rim Bundan do1nyı altnmayınız:. 

_: Biraz "Ladi Bem•erley" 1 gör
mek için beklemez misiniz'! Şimdi 
gelir. 

Çehresinde bir endişe belirdi. He
men kalktı; 

Daireme çekıleyirn. Dedi. 
Ric.ı ederim. Ne var ... Söylcyi-

niz .. 
EHclll söylemek idcdi, fakat te-

rim ... ve ... 
- Susunuz! Dedi Zaten geç kal

dınız:.. iste geliyorlar. 
Sana -..ızattığt mini mini elin kadlfe

!iğine dudaklarımı dokundururken ilk 
defa olarak koyu kırmız! tırnaklarının 
:ızeı inde bir damga gibi ırkına has 
bir rengın nl~ancsini okudum. 

(Devamı var) 

PERDF. ve SAHNE - Bu ııilrel sinema 
ve tiyatro cm<muuının, huiran u:vıar kllıt 
buhranın• raimen yine yirmi büyük ıayfa 
olarak iki renkli resimlerle •e zenıln mlln· 
dtrtce.tla cıkmııtır. 

Senenin en %evkli şaheseri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da ten-

' zilatlt matineler-~ 

Polis Kolleiine Talebe Allnacaktır 
1 - Geçen yıllar oldult\ı glbl bu yıl da lise derecesindeki Ankara 

polis kolejinin birinci snrfına bir mlkdar talebe almacaktır 
2 - Kayıt ve kabul sartları her mahallin emniyet müdür veya amir

liğinde me~ cuttur. 
Talip olanların bu şartlarl ötrenmPk ve onn g~re müracaatta bu-

lunmak üzere keyfiyetten bilgi edinmeleri i!An olunur. ( 4025-6226) 
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Terfi Eden Öğretmenler 
,, 

lstanbulun Musiki Sever Sayın Hcllku:a.: L~--.;;1 

Orta öfretfm kac!r01anc1a !ıulanan 
iiiretmenlerden 30 ve 25 liraya terfi 
edenlerin liıtealni veriyonaa: 

Bani Tice Dlmlr, iffet Bilim Edirne. Vlat 
Turanlıolhı Ediın•, Vufl BlnaiSI Edirne, Ne 
nhe Arat Edremit Vahdet Gllr htanbul, 
Meaade Arcd htaııbal, llua-cr llter htan 
bul, Saat Gilraan Giruon. Penia Tolı: 06ml 

30 liraya terfi edenler c::,.:a;::.:ııı~!~~ttr!!'.ıs~·r.:...ı?~:.~ 
da Nacın Bacınak Adana, 811e4a Olı:bu A hlılllp, Zelıl Altan hparta Halıln Jlencü 
ne a, Refılta Tlimercao Adaaa, Hatice Gü· baur, Ha1&11 Denliael bmlr.' Aflfo Ozan Js. 

B0Y0K GAVRITURLE AÇMIYA MUVAFFAK OLDU~UMUZ il 
MAKSIM'in Bahçesinde 

TUrklyentn-Vegln• .0 L B 0 L 8 IE 8 L 

Müzeyyen Senar'ı 
.. Ona refakat eden .. natklr: KEM A NI 

NECATI TOKYAY 
Ve kıymetli saz arkadaşlan. Programa ili. 

veten İstanbulda ilk defa olarak 

Okuyvcueu 

O
n rk Adana Ahıaet Oll•&J' Adana, HaJ'dar mir, lhaan Altrntunç hmlr, Arif Atac halr, 
demir AfYon, Suphl TonaaJ' AfJ'On. Berin Şeref Bre.:U :raılr, Adalst Nulr Eraurıım, 

laıodaf Afyon, HüanlJ'O Oadea Antalya, Sa· Nahit Babaofha Ismlr, Tıarpt JtlSmürcUofla 
llbattın Ezen AatalJ'a, Ahmet Karaulaa Ar bmlr, lHet Yaaa laalr Hllı:aıat Olen lMDit, 
taln, Bekir Erel Balıkealr, Sabahat Utakbe f Kemal Zeren Innlt, MeaiJret Danı htaabul, 
J tanbul, Huan Boalıun Denıdi, Burhan S. Deatlne J,.ıaan Iatanbul, Zehra OUncer la • 
ra 1 u Denuli, Recep G6ı.,.a,.ıa Dı,.arbakır tanbul, Adıl Erol htanbul, Nuereı Teati Ka· 
Llmıa Jlhan Echrne, Etem Akbıten Edirne tak6u JPuat Kutal Jtarak6M, Meliha Ok· 
Muammer Aıkın Ellaıl, Nıarettıo Akh&J' E- ta• btanbul, llubslae Edl• Iotanbul, Os • 
il ı. Seher Ural htanbul, Nenu Ylicetenar man Erbat a.,.bu", 'Tabir Beııe ltllls, Ma
E lı bir, Hüsnü loJ'er Eıki1Chir, Fuat ile· ana Yalaı:1 Jatanbal, Nad TDlen Jılanıaa, Talı 
raJ' lbklJChır Necmettin Sadakki htanbul, aın Tandırlı Manıaa, Cemil Y rilrdarmu lla
L tfl Karul htanbul, Hlkmet TlfJ'alılotıu la ra1o ibramın Oskan Jlara1o HDaeJ'in Fırat Jıla 
tanbul, Ahmet Kaya Gulantep, Fakihe Ta- rat. Ibrahlm Onar Jılardın a.,.it Tura,. Mer 
nt Jamir, Ani,.c Koluk bmır, La,.IJ Arıdac sin. VeJ'al G6kt0rlr Mttalfon. Ferit Osalp 
l tanbul, Saadet Pınar btanbul, llıbri Hiıar Mille. Hamdi Güu Jlilia, Sabri Ozalp Mul 
htaabul, Kuım w ıaen Kara Mahmut Erao11 la, Mu•tafa Kaıa,.efen Mc•tchir, Huan Ye· 
Xara, Nevruz Gündoldu Kara. llUn.,,ver Uı· ıtın Nlide Kener Oaıriir htanbul Pııat Er· 
lusil Kastamonu, Edip Ertllrk X.,.Mri. Gllai· tunc öd.;..ı., D1tım•t Okt&J' htanbul. Sa· 
de Arda Ka,.ıerl, Ahmet Rıaa Xllkmen Kil· dettln Toprak Samaun, ııum:ı Demlf'SOJ' Sam 
tab,.a, Haaan lnanı; KUtahJ'a. WJ'll Dılıaan ıun, MuuHa Ataman Sarnaua, Jbrablm Q6ç 
htanbul, Zıya AJ'dıntan htanbul, Jdrlı Çakır men Slhfke, Nedi"' Olontı• Slmı•, Rıaa Be· 
Trabzon Necati A71en htanbul, Abdullah ao Sinop. Saime Gbktro Sinop, Necip Akc&J' 
fa 111 :Vozpt, Nevaat AkLncı Yoapt, Repı Sivu Vehbi Aıkın Sıvaa. Necip P!rdcm Si· 
Ta" Zonauldak. AJ'I• Olıem Buru. Meh • vaa. A•lan >alan Sivas. Yahıra Kınl 80rner, 
-t Baha Para Bıarsa, Refilı Jlbula Dana, Akile Ullrtf Tire, Te•filı Ahmet Tolıat. Tahir 
J n Ozden Eraurnm hmet Barlu uaur, Karalı:at Tolrat, Basri Olla Tolıat HUaeJ'in 
KadriJ'e Gilç I:nnır, J'evklJ'C TaJ'lan Kon:ra. Altuf Tokat. irfan Erıriilen Urfa. Ferid ın Al 
Handan Varol Konya, hmall Gllner Adana, tan Uıak, ffayrı,.e A~al Unye. Bellı is A'ım 
C na Turun Adana. Mahmut BenıDMr A· Jatanbwl, Jılelihat Brdenlıal htanbul, Ali 
dana, Saat Toraman Adana, Mediha Aydol • ıı:ıraal Vın, 8aban Turan htanbul. 

Kin Kadim Divan - Mahur Maya ve 
V ARDAR OV ASI Şarkılarını da 

MÜZEYYEN SENAR'dan 
Dinleyeceksiniz ... __________ ,, 

,_ ____ T E S 1 R 1 KAT 1 1 
muı Adana, Nımet Kara,..ı Adapaaarı, Palıl· 
H Ye en Akhisar, Cevdet Oıer Ankara ile· 
llbat Karhan Anl>ara, Zeltra Sa, Ankara, ZS liraya terfi edenler 
Zeliha Arı Ankara, Zekiye Xıaıltan Ankara, llhJ'J'Ct OalraJ' Balıkcalr. Sadi OQne, h · 
N hal Onan Ankara, Beılr G61Uı Anlı:•ra, tanbul, Efftf Kır... btanbul, Sabri DeMn 
R fat Enkın Anlı:ara, Sıdıka Arıkan Ankara latanbul, Xeıthat Atuas Edirne Vabiıle Bir 
Mubaloe Imer Ankara, Saide Alper Aakara, lı:aa Adana, Saim Alplnln Akhlıar, Sllle:ınıııan 
Belı:ır Encin Ankara, A•niJ'e AJ'tan Ankara, OUler Altan Anıran. Petbl,,. Otman Ankara 
Be lrıa Boalrurt Anlara, Zekeri,.. Unlfi Arda- Ruhi Ser Anlrva, Rabla F.rler Anlıara llak· 
han, Nec P At&J' Aydın, Kemal O•k&J'nalı bal• Oakan Aııbra, Bedia Ollldloflu Anb 
A:rd ra, llahtııat Yuıcz Arapkir. lte .. er Oaenall 

Ali Toker A,...ahlı:, lıclr1ıa Çete A,...aırtı, Blaa. Yekta 111ate" :Solu. Nullıe Ulııen Bar 
lua11lp b latanbul Ulker Buraaıu Bandır· aa, llllrOvvet Ekim htanhul Vecahet Erran 
- Mehmet BaHnaal Saybun, Nebahat Nu htanbal, ZIJ'a l•ndıkhh CMılıın, l•mlha il• 
ran Baybun, Ali Ese Berııama, Ali Tan11 vlnc lnebolu, Erip Erırilv•" JhnlH, 'Rece" 
Beraama, Rcfık Melrel Bıleeılı, Pahrl Jtnia YOceltıpe Na•llll Nefise Oru Nlfde, A,.ten 
Boaö le Rasim Gira,. Burdur BedrlJ'e Ye· Saltn Ordu, ••tına Xlltınaa Odemiı. Ertal· 

IOY Ittanbal, M nlre OıfO Canak1rale, rul All'tnan il-. Jtifat Alraltatı Tıarcutlu, 
Werlıa de Taılan htanbul 8 krO Oane, Ah· Cemil Dalay Sel Yalnc Nuri Ardıc 1.tanbul. 
-t Tal11 Corum, Bahrı llıJ'ak Çoram, Ilaaan (Arkatr var) 

TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL' EDiLMiŞ 

iDRiS MOSHIL 
( GA ZOZLU) 

LIMONATASI 
Pazar ~htl nete içinde pçirmek için ~ 

Lezzeti Hoı • • içimi Kolay 
MARKASINA DiKKAT: Fiyab 60 KU111f. 

'>••••••••l•••- Sıhhat ve İçtima! Muavenet ~ekAletbıhı nıhsatmı hafzdft •' 

'z 

Büyükdere BEYAZ PARKA Gidiniz, 1 
MÜKEMMEL CAZ Agıli Hava Da1111 . 1 

Taze balıklar, nefU yemekler, ~ler ve ıürprisl;_} 

BEBEK Belediye BAHÇESi 
oğazit;itıtn denizden ve karadan vellGitl olan btılıfemlz • 

~ ağ~lannın gölgeleri altında 

1 KiŞiLiK .AMERiKAN C.AZINI 
dinleyiniz. Temiz luma, temiz • "'la 

t LAN 
iktisat Vekaletinden 

Sivas vDbet!nfn Dfvrllf Jı:azuına 
tabi lCaralı:eban nahl)'etdnin ömerll ve 
Hinora k671erhıde ılmalen ve IU'ken, 
Sarıkaya tepesine dikilen beton sütun 
noktaauıdan, Nerıfa tepey• dikilen be
ton liltun noktufna hattı mn.taklm. 
cenuben, Neqi8 iepqe dikilen beton 
liltun noJduından bqlayıp JtwlcGne,. 
tepesine dildlen beton sQtun noktaam
d.an &eçerek ltısılkaya tepesine dikl-

len beton ailtun nokta11na hattı mün-

G
S U A D 1 Y E P L A J 1 -, !:;:.::.; :U!en.!o:-: 
OTEL ve GAZiNOSU :ıba!:"::n::: 

Sav1n Miieterilerimiu ... A.cıktır -·' mastaJdrn ne mahdut 
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•
4
9 bektu-s 'S dan ibaret arazide Huri Demlral tara-

,.. Devlet Denlzyollan 
Mldürliil 

........ 
llhlan 

Umum .. . 

ı - Yalova iskelesln.ln betonarme olarak temdidi (27828,07) lira 
Oaerinden kapalı zarf uauli)'le eksiltmeye Çlkarılmı,trr. 

2 - Eksiltme 18 Haziran 1942 Sah saat on bette idare merkestnde 
al!m satım komisyonunda 7apılacaktU'. Bu ip ait evrak komb;yonda 
her cOıı görülebilir 

3 - 1steklilerln eblltme tarihinden en u "Tatil ailnleri hariç" 
üç gün evvel bir istida ile Umum Müdilrlüje müracaatla enaz (25.000) 
liralık bıı aıbi inşaat )'aptıklarma dair veaaik ibraz ederek elılb'et 
vesikası almalarl llzımdB'. 

tmdan 2-1-940 tarJhU ve 1/8 numarah 

rubaatmm..,. mo.tenfden bittaharrl 

1 

me;Jdana çıkarılan krom madeni 80 

711 maddetıe mumalle;yh Nuri Demir

•I uhdesine ihale olunacatmdan Ma

adinNbaJmıamainin(38. 37 inci) mad 
deleri mucibince bu llıale,.e ltiruı o-

lanların 2M-H2 tarihinden itibaren 
lld 87 icbıde Anlrarada tkttaat Vekt
letine ve mahaWnde vilA:Yet makamı
na bir lltida ile müracaat e7lemelerl 
ilAn olunur. 

--·~ 
NİÇiN 

Yeni Tokalon 
Pudras,ını 
KULLANIYORUM 

ır 

Pren s es 

ALLA TROUBETSIOY 
Esbabını anlatıyor : 
Jt Onun blr çok cazlp n 

yeni renkleri •~rdır. 

1 LAN 
iktisat Yekc11effnclen 

Sivas vilA,.etlnln Divrlll kazuma 
tabi ıtarakeban nahiyesinin Zanara 
k&)'ilnde Pınalen, Mılıç tepesine di
kilen beton sfltun noktastndan Afa
n08Wl çulruru tepeafndekl beton sü
tun noktasına hattı mllstaklm, stmalen 
ve şarken; Alanosun çukuru tepesine 
dikilen beton sfltun noktasından Ver
vank tepesine dlkfleıı beton .atuna 
hattı mQstaklm, C'enUben: Vervanlı: te
pesine dikilen beton sütun noktasın· 
dan Zımara k67Q camll mfnerealne 

~ŞOSE 
N.AFl.A 

6 - 6. 942 

INŞAATI 
VEKALETiNDEN 

1 - Df7arbalnr ile Mardin arutnda yapılacak şose ve sınat IMalAt 
lnpatı (500.000) lira keşif bedeli üzerinden kapall zarf usulıyle eksilt• 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 22-8-942 tarihine tnilsadlf Puartest günQ saat 15 te 
Nafia VekAletl ııose ve köprüler reisliği odasında yapnacaktır, 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 25 lira mukabilinde ıose ve k&prll• 
er relslifln~n alınabllir. 

4 - İsteklilerin ebiltme tan1ılnden en u Qç giln evvel bir isUda 
ile Nafia Veklletine mllracaatla buııibi lrııaatı yapabilecekerine dair eh• 
liyet vesikası almalar? lArımdır. 

5 - Eksiltmeye ı~tirak edecekleı1n 4 üncil maddede yazıb vesika ile 
942 ydlna alt ticaret odası vesikası ve 23,750 liralık muvakkat feminatla
rmı havi olarak 2490 saytlı kanunun tarlfatı dairesinde h zırlıyacaklan 
kapatr zar!larmı ikinci maddede yazııt vakıtten bir s at evveline kadar 
komı.,.on relslliine makbuz mukabilinde vermeleri llzımdU'. (4022-8224) 

KIZILAY CEMiY ETi . 
GAZMASKE 

Fabrika11 Müdüriyetinden : 
Ankara - Mamak 

Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yapflnlacak 
1 - Mamakı\a Ktzılay Gıazmaske fabrlka11nda lnp olunan İdare w 

LAborata.ıvar bfnalan kelor.lfer ve sıhhi tesis t yaptınl cakhr. 
2 - Talipler bu işe alt proje, eartname ve mukavelename suretlerlnJ 

mesai saati zarltnda Fabrikada tetkik eclebnirler. 
3 - Talipler bu işe alt teklif mektuplarını en ıeç 15/8/942 Pazar-

tesl gilnQ saat 12 ye kadar Ankara - Mamak'ta Gamıaıke 1'ab
rika11 DireJrtörllltüne tevdi etmfe bolunacaklardır. 

4 - 'J'ekfifier KJzıla7 Genel Merkezince tetkik ve t1 dik olundulu 
tılkdirde en ehven f17at teklif edene ihale ed lecektır. 

4 - Eksiltme)'C! iştirak eclecelclerln 3 ilncQ maddede 7Udı vesika 
ile 942 yıltna ait ticaret oduı vesikuı ve (2088 lira 95 kurufluk) 
muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 ıa)'llı kanunun tarlfatt dai
resinde huU'lıyacakları kapal! zarflannı lldncl maddede :ranh aaat
ten bir saa\ evveline kadar komisyon rc ... hitine makbuz mukabilinde 
vermeleri J.Aztmdır. Postala olan ıecflaneler kabul edftmez. 

Bulunan Eıya 
,.. o. butun kullandıtım 

pudralardan daha lnce 
Ye daha hafiftir . 

Jto Ondaki hakiki çiçeklerin 
neflı kokusunf pereatlf 
ediyorum. 

hattı müstakim, ~uben ve prben; 
Zanara kö:J{l camii minaresinden Tıp
bp t.epesine dikilen beton liltun nolı:
tashıa hattı mf\ltakim, prben; Tıptıp 
tepesine dikilen beton .ntun nokta-
11ndan hudut bqbqıcı 'olan llıbç 
tepalnd'ki beton sııtuıı p*tuma 
hattı mQsaklm ile mıhdut 8'78.88 hek
tartian ibaret arazide Nuri Demiral ta
rafından 2-1-940 tarihli ve 1-2 na 
marah ruhsatnameye milltenlden blt
tahani me;ydana ÇJkanlan krom ma
deni 80 7D mQddetle muma1Jqh Nuri 

Demlral uhdesine ihale olunacatm· 
dan Maadhı Hlzamnamealnln (38, 37) 

ncl maddeleri mucibince bu ihaleye 1 
!tiran olanlann 20-4-1942 tarihinden 
itibaren lld .,. içinde Ankarada tk
tıaat Veklletlne ve mahallinde vilA;yet 

makamına bir S.Uda ile müracaat e7-
lemelerl llAn olunur. 

5 - T'9!pler teklif mektuplarlyle beraber 5000 1 ralık bir muvak at 
teminat mektubu vereceklerdir. , ______________________ , 

5 - İnşaata lüzumu olan beton anne demiri idare taraflnclan be-
deli mukabilinde muteahhide verilecektir. (5958) 

~-----------------------~ 
.Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 
..,_ti ve m.ahmlleaı Cadcle v&Va aokala No. 81 Cinai 

.Eclimekapı, Ahıçelebl Avcl'bey çıkmazJ U Ev 
Uzunçarp Saman
Yirant evvel 

kvansaray, Hocaalt 

·Ailzhkçı 

Bahçekapı, Dörduncil Vakıf ban amna 
.Jratmda 
Kadirga.- Bostanall Cami yamnc!a 
F tıh Hocahayrettin Yedlemirler 

Kar gümrük, Karabaı Melek hoca 

Mahmutpap, Hacı 
köçek 
Çarşı 

" 

Cami aJtmda 
SarlOdalar hanı 

Parçacılaı 

9 
29 

Samaımramevvel 
caınll 

Hocaali camii 

Oda .. 
Pirlnçei Stnan ca

mll )'eri 
48 Öksüs Mehmet pa

~a camii arsası. 

38-8 
22 
10 

DükkAn 
Dükkln 

Muhammen 
Aylı0ı 

Lira Kurut 

a 
5 

33 
2 

8 

17 
5 
1 

50 

Kazlıç~e. Fatih 
Sultanahmet Demirhane 83 • 3 

Yukarda 7azdı mahaller 943 98Delf Ma,.. aonuna kadar kira)'& ve
rilmek üztte ilAna konmuştur. İhaleleri 12 Haziran 942 Cuma ıünü saat 
on beşte yapllaccıktır. İstekliler Cemberlıtatta İstanbul Vakıflar Batmü
dürlulilnde Vakıf AkerllU' kalemine ıelmeleri. (I078) 

ONIVERSITE REKTÖRLUGUNDEN 
Tıp fakOlteslnde Hayatt kimya, parazitoloji ve mlkrobl,.:bıoJI, Hljl;yen, 

f oloJ , patolojık anatomi, hiltoloJiı üçüncü lç haıtalıklan, tedavi dlı 
b beti; fen fakülteılnde ispençiyari kJmya, umumi Bo'8ıılk, Oalanlk. 

Sm ı Kimya; Edebiyat fakQltesind• ... yolojl; Hukuk fakQltestnde Me
deni hulaık, Hususi Hukuk, Amme Hukuku, Caa hukuku, Devletler 
Hukuku .. Hava ve deniz", lktısat l'akQltellnde Mal.l7e lktısat ve lf)etme 
~entlllderl açıktır. Fen hldl1tıed lçbı 11 Atuatos l MJ peqembe di
lerler! için 1'I Eyıal 1942 Pertlmbe ıGnJer1 )'&band dil fmUbanJan ,... 
prl c ktır. Hamntlllderl kabul \CtDenJerın hemen tezlerln1n tetıdldne bat
i ıctır. lsteklllerln dil lmUhanlarmda buır bulunmaları ve tezlerini 

len tarihten bir hafta IODft7& kadar tevdi etmSJ olmalan lhım-
d h t raporu, 1>91 fototrat niltus kıtıdı sureti ilml hllvl7etlnl ı~s-
te f 1er!e "fişler tedris iıJerl kaleminden tstenecektli',. 1mt1handan '* ııana evveline kadar reldörııııe baı vurulmasa. (8059) 

lıtanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tiinel lıletıneleri Umum 

Müdirliğünden 
1942 7!hnm MQ!a 87Ulda Tramvay 

ve Tünel ve otobill arabalarmda bu
lunan eaanm müfredatb liateaidlr. 

Mulıtellf cins ç~talar 
" n çamqırlar 

ltadm ve erkek eldivenleri 
• • .. 87akkabı" 

JAatlkleri . ,, • fel!W7eleri 
Baston 
Şapka kuket ve ~ 
Kitap ve evrak 
Gözlük 
Kadm ve erkek 1Utleri 
Rontıen filmi 
Sefertası 
Yi)'ecelt maddeler 
Hırdavat 
Tesbih 
Atkılar 
Bir mlkdar para 

A det 

33 
19 
34 

8 
2 
2 

11 
14 
7 
1 
2 
7 
5 

38 
1 
2 

Tramva7, otobQı ve tünel arabala
nncla bu clna evuı zayi olanlann 
Galatada, Tünel arkamnda Tramvay 
hareket dairesine müracaatları. (8227) 

IHTIR.A ILANI 
"Somunların tevkifi için ElAsUkl 

halka,. hakkmda ı:lmmlf ilan 19/12/ 
933 günlü ve 1890 aa111t ihtira beratı 
bu defa mevkll fiile konmalı: üzere 
ahere devrüferal v~ icar edllece
llnden talip olanların Oalatada, lktı
sat hanında, Robert Perri7e müra
caatları DAıı olunur. 

L\ TIP - htanltal ..,miHfer ldarednden 
aNıltna ıssı aamaralr blelklet 11takarnı ıra, 
bcttlm. Yenlılal alacalandan aslri•lnin hlllcmQ 
J'Oktur. C.al ı....t 

Jto o. bütün cnn sabit kalır. 
Çilnk11 terkibinde bqk• 
biç bir pudrada bulun
m&Jan Krem• IEöpiilü 
nrdar. 

• Yatmurhı, rQaslrlı ha
nya raımen Yenl To
blon Pudruı tenimi 
dalma ter ü t.ue muha
fua eder. 

Jto Smlnlm ki her ne ba
basına oluna olsun bun
dH daha lJI bir pudra 
balmü &mtbl rot&ar. 
~ 

Muhasebeci Aran1yer 
Adanada lnıaat islerinde çabftınl

mak üzere ınuhasebecl aranmaktadır. 
Refttanslarlyle birlikte Karaköy Pa
las 8 ncı kat 11 No. 7a müracaat. 

Sahip n Neertyat MOdOrD: Halli 
L6HI DimHlnctl. Gazetecmır " 
Netri7at T. L. S. TAN matbauı 

1 LAN 
lkhsat Yekc11etinclen 

Sivas vilA)'etlnfn Dfvrfll kazaaına 
tabi Karakeban nahl)'e8i dahllinde Hl
nora ve Ömerli lrö.,.Onde flmalen: 
KızrlaQney tepesin~ dikilen beton sQ· 

tun noktaSJndan Nerıls tepesine diki
len beton .Otun noktuına hattı mtıs
taklm, tarkan; Nerglı tepesindeki be
ton liltun noktasından Kale tepesine 

dikilen beton sütun noktuuıa hatb 
mQstaklm, cemıben; Kale tepesindeki 
beton sQtun nokta11ndan ÖmerU k6-

:J{lndekl ömerU Bab:ı. tilrbeslne hattı 
müstakim, ıarben; ömerU ~eki 
ömerll Baba Ull'bealnden, KtzılkB)'a 
tepesindeki beton .Otun noktasına 

battı müstakim, prben ve tlma!en 
Kısılka;ya tepesindeki beton atıtun 

noktuından hudut batlaqıe1 olan 
KmqQııey tepeatndekl beton atıtun 

noktasına hattı mOltaklm De mabclut 

ve meaahal •Uıf7ni 155,53 hektardan 
ibaret arazide Nuri l>emlnt tantın
dan 24-940 tarlbli ve vı DmnanJ! 
ruhsatnameye mOatenlden b'Uııharrl 

meJdana cıbn1an - krom madeni IO 
711 mOddetle. mumaileyh kurı Demlral 
uhdesine ihale olunacajmdan llaadln 
nlsamnameshaln (88, 37) lilcl madde-

leri mucibince bıı ~ Wruı olan
ların 20-4-M2 tadhmden ltlbuen Od 
87 içinde Aüarada l1ı:tUaı Vülle
tlne ft mahallinde viJbet mılçl!tnm• 

bJr istida De mOractat qı.meı.t 1· 
llD olumır. 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. 33· N Jı: n beyanname ııverm 

kanununa muhalefetten suçlu Beyler~ 1 
Mustafa otlu Ramiz Garel hakkJnda Uslı: 
ılnce 7apıJ.an duruşma sonunda 
mıa ve ıuete ile neşrine h miıt r. 

suretiyle M 111 korunma 
ddesı 23 No. da Bak al 

K runma mahkeme
ra cesaaı alınma-

KARAR HOLASASIDIR 
İhtikAr: 42/89 - MIUI Koruma kanununa mu)ı fetten AJı:un7 

Keçi hatun mahalleıl Kuyulu sokak 5 numarada oturur le71'8I' qçdık 
tlcaretiJ'le meşgul Mehmet otlu Zıya hakkında fst nbul ı MilJl ıto
ruma '1ıabk~mesinde cereyan eden mahkemea neticesinde suçlunwı fi• 
W aablt olduAundan MWJ Koruma kanununun 21 - 55 inci macldelerl 
mucibince yirmi M-ı lır11 para cesası ödemeeine ve hüküm kat'lıe.tflha· 
de ücreti suçluya ait o mak üzere karar hülAsuıntn Tan ıazeteşhıde 
neşredilmesine 20.4.94! tarihinde karar verildi. (8170) 

KARAR HOLASASIDIR 
İhtlkir: 42/ 64 - Milli Koruma kanununa muhalefetten Kasımpap

da Havuz karpsmda 4~/2 numarada odunculuk ticaretiyle megul Av
ram otlu Yuda bakkmda btanbul ikinci MUU ıtorwna mahkemelinde 
cereyan eden mahkemesi neticf'linde ıuçlunun filli sabit oldutwıdal) Mll
U Koruma kanununun 31 - 59 uncu mad4derl mucıblnce bel Jlra pa
ra cezası ödemesine ve 7edl IÜD mQddeUe de deposunwa Jı:apatılmaınna ve 
hQkllm kat'Ueflltinde QcreU suçluya alt olmak Qzere karar hGllaumfn 
Tan ıueteainde nep-edllmealne 2U.M2 tarihinde Jı:arar verDcU. (8171) 

KARAR HOLASASIDIR 
C: 42/lOU - MllU ıtoruma kanununa muhalefetten Fatihte Macar 

kardetler caddesinde 81 numarada aebsecillk ticaretiyle meuul 81lle7-
mm otlu t.man baklı:ında lstanbql ._,.e ikinci cesa mahkem9*inde 
cerıeyan eden mahkemesi netlc:atndj Mtunun filli sabit olcl~n 
MUU Koruma kanununun 82 - 59 ~adcleleri ırıuclblnce bel Ura 
para cm. Memesine ve 7"1 ıtın etle de clilkklnnım kapatıım .. 
ıma ve hOldJm lı:at'Uettlllnde Oc:retf alt olinalı: azere kanır hQ-
llsumııı Tan .-zet.utnde nep-edllmeslne t.3.942 tarihinde karar nrDdl. 

. • (1193) 

Muauı.,. l'uad Gle~ll .......... GllO• ... ,.... ............... 

MUYAFFAllYET ve SAADETlil Si 
-.ıuvattak ~ Mes'ut delQlın .. dl;Jalerl P{otıNlk ~ 

ICID"an bu mObJm eeerlnt okunzlpz. Yenl c*tı. l'f7atı 15 kUral. 
Sat1i ,.t: (Anadolu TOıic Kitap Depoınl). Yeni PClllane W..-.. 
Mqcrailcık hanında. 


