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,.AN maene•e•lndıe ve kftapçrl•rda buluna~ 

Almanlar 
->!<-

Kerç'te Bir 
Taarruza 
Girişti --

Kırımda Almanlann Kerç yarnnadasındaki Sovyet mevzilerine 
karşı giriştikleri taarruznu mcvkiini gösterir harita 

Fakat Donetz'de 
Büyük Harekat 

Henüz Başlamadı 
~*-

Bugünkü iaşe 
Vaziyeti Nasıl 
izah Olunabilir? 

Buıünkü 3artlar altında ne bui
day satı,ınx serbest brrakmoç1ia, 
ne de böyle b ir tedbir ile piya
saya bu,iday çıkmasını temine 
imkln vardır. Hük6mctin almak
ta olduiu ycnt tedbirler yeni nıatı 
11ulden ıonra memleketteki darhiı 
&:idcrmek ve halkın ia3e ihtiyaç
larını karyılamak ıayeıini güt -
mcktcdir. Yeni iaşe siyaseti ve 
yeni tc3kilit sayesinde yeni mah
sul çıktıktan sonra bu darhiın 
azalacairnı ümit ederiz. 

M. Zekeriya SERTEL 

Halkın en esaslı gıdasını teş-
. .. kil eden ekmek payının 

bır gun faSila ile yarıya indiril -
mesi ve bunun yeni mahsul çıkın 
caya kadar bu suretle devam et
mesi muhtemel olduğunun bildi
rilmesi, bu tedbiri icabettiten ha 
kiki sebeplere vakıf olmıyanla -
rm kafasında bir takım istifham
lar yaratmıştır. 

Türkiye gibi kendi yiyeceğin: 
kendi yetiştiren, hatta son sene -
lerde harice buğday satan bir 
memleket bu yıl neden buğday -
sız kaldr? Memlekette buğday 
mahsulü mü az oldu? Yoksa ha -
rice buğday mı gönderildL Ya -
hut bugünkü darlığı intaç eden 
başka sebepler mi vardır? 

Bu suallerin cevaplarını vere -
bilmek için aşağıdaki şu rakam _ 
ların yardımına ihtiyacımız var • 
drr: : 

Türkiye 1927 tarihine kadar 
kendi istihsaiatiyle buğday ihtiya 
cını karşılamaktan acizdi. O va _ 
kit Türkiyenin buğday istihsali 
2,000,000 tondu, halbuki Türkiye 
halkının en az 2,500,000 ton buğ
daya ihtiyacı vardı. O yıl, o vakit 
Başvekil bulunan Milli Şef İsmet 
İnönü, köylüyü iki misli mahsul 
çıkarmıya ve memleketin kendi 
buğday ihtiyacını yine kendisinin 
yetiştirmesini temin etmiye teş • 
vik ettiler. Hakikaten o seneden 
itibaren buğday istihsalinin her 
sene bir miktar arttığı ve 1932 yı 
lından itibaren de memleketin dı 
şandan buğday getirmek mecbu
riyetinden kurtulduğu görüldü. 
Buğday istihsali arta arta 1937 
de 3,600,000 ve 1938 yılında 
4,000,000 tonu buldu. 

Dünyayı kaplıyan harbin iktı. 
sadi hayatımız üzerindeki tesir -
!erini biz daha ziyade 1940 yılın
da hissetmiye başladık. Tarlada 
çalışan müstahsil unsurun bir kıs 
mı vatan müdafaasına davet edil
di. Bu yüzden buğday istihsali. 
mizin bir miktar azaldığını da ka 
bul edebilidz. Bu hususta elimiz 
de kat'i rakamlar olmadığı için 
1940 ve 1941 yıllarında elde edi
len buğday mahsulünün tam ınik 
tarını bilmiyoruz. Fakat muhte -
lif sebeplerle buğday ekim ve is
tihsali azalmış olsa bile, bu azalı
şın 1,000,000 tonu geçtiği tahmin 
edilemez. Zahire borsasında ya -
pılan muamelelere ait rakamlar, 
piyasaya dökülen hububat üzerin 
de pek büyük değişiklikl.er kay
detmemiştir. Bununla beraber 
buğday istihsali senede bir mil -
yon ton azalmış olsa bile geriye 
kalan 3,000,000 ton buğday bu 
memleketin iaşe ihtiyacına cevap 
vermiye kafidir. 
- . 

* * 
O halde ~emlekette buğday 

vardır aa, ortaya mı çık -
ı:ruyor? Parti grupunda hükfune
tin iaşe meseleleri etrafında ver
diği izahat sırasın,da, bazı mebus 
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AlmanyaYı kartı süratle tıarruza 
geçllmeıl taraftarı olan Amerikan 
Genel Kurmıy Bıfl<anı Marahall 

Al manyaya 
Karşı Sinir 
Harbi Başladı --
Amerikaya Gelen 
Haberlere Göre --

Gazlı Obüsler ve 
Silindirler Şark Cep· 
hesine Sevkediliyor 
Vaşington, 12 (A..A.) - Nev

york ve Vaşingtonda Churchill'in 
nutku İngilizlerin Almanyaya 
karşı sinir harbine başladıkları 
suretinde tefsir edilmektedir. Bu 
sinir harbinin şiddetli bir mütte
fik taarruzu ile destekelnebilece
ğine de aynca işaret olunmakta
dır. 

Almanların muharebelerde ze
hirli gaz kullanabileceklerine da
ir Churchill tarafından yapılan 
telmih Avrupanın işgal altındaki 
kısımlarınadan son zamanlarda 
gelen haberler teeyyüt etmekte-

Kifl? Devamı Sa. 2. Sü. 7 ____ ,* 

Bir Hava Akını 
Neticesinde --Girit'in Cenubundaki 
Sularda 3 lngili:t 
Muhribi Batırıldı --

Mihver Tayyareleri 
Maltada Çok Ağır 
Kayıplar Verdi 

ilmen' in Doğu 
Kesiminde Sovyet 

Tazyiki Artıyor 
Bertin, 12 (A.A.) - Alınan or

duları başkumandanlığının tebli
ği: Kerç yarımadasında Alman 
ve Rumen kuvvetleri muazzam 
hava teşekkülleri tarafından des 
teklenmiş olarak -8 mayıstanberi 
taarruz halinde bulunmaktadır. 
O gündenberi muharebe şiddetle 
devam etmektedir. Kerç yarıma
dası dolaylarında ve Azak deni -
zinin cenubu şarki sahili civarın
da Alman hava kuvvetleri topye 
gun 5000 tonluk iki nakliye gemi 
si ile daha küçük tonajda birkaç 
gemi batırmışlardır. Başka bir 
ticaret vapuru da hasara uğratıl
mıştır. Şark cephesinin diğer kı -
sımlarında düğmanın taarruz te
şebbüsleri akim kalmıştır. Al -
man, Hırvat ve Rumen kıtaları 
tarafından yapılan taarruz ve ke
şif hareketleri muvaffakıyetli ne 
ticeler vermiştir. 

Laponyada ve Murmansk cep
hesinde düşmanın daha az kuvvet 
!erle yaptığı münferit taarruzlar 
geri pü•kürtülmüştür. 

Sovyet resmi tebliği 
Moııkova 12 (A.A.) - Sovyet ııe

ce yarısı tebliği: Kerç yarım adasın
da şiddetli çarpı,malar olmaktadrr. 
Cephenin diier kesimlerinde önemli 
hiç bir §CY olmamıstıra 

l:lif' Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Bayrak 
Devam 

Koşusu 
Ediyor 

Tercan. 12 (A.A.- - Atatürk 
bayrak koşusu devam etmekte
dir. Bayrak büyük bir kalabalı. 
ğın coşkun gösterileri arasında 
6.15 te Tercanda kaymakam tara
fından atletlere teslim edilmiş ve 
Erzincana doğru yola çıkmıştır. 

----··----
Londradan 
Türk iyeye 
Bir Mesai 
Dostluk Paktının 
Yıldönümünde --"Ayni Dostluk 

Ve Ayni Emniyet 
Berdevamdır .. 

__ Lo~dra, 12 (A.A.) - Bugün 
Turkıye, Fransa ve İngiltere ara 
sında 1939 senesinin 12 mayısın
da imzalanan dostluk paktının yıl 
dönümüdür. Bu münasebetle I.on 
dra radysou şu haberi :ıeşret-
mektedir: · 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz A
mirallik dairesi aşağıdaki tebliği 
neğrediyor: Dün öğleden sonra 
dört muhribimizin teşkil ettiği 
deniz kuvvetlerimize doğu Akde
nizde Alınan tayyareleri tarafın
dan şiddetle hücum edilmiştir.Ge 
milerimizden "Lively,, bir isabet 
neticesinde batmıştır. Geri kalan 
üç muhrip akşam üstü Alman 
tayyareleri tarafından tekrar 
şiddetli bir hava hücumuna uğra 
mıştır. "Jackal,, ve "Kipling,, 
muhriplerimizin her ikisine de 
isabet vaki olmuştur. "Kipling,, 

"Bu paktın imzasındanberi bir 
çok şeyler değişti, fakat Türkiye 
ile İngiltere arasında aynı dost
luk, aynı mütekabil emniyet her 
devamdır. 

Bu muahede mütekabil bir an
ıaşmanın temelini teşkil ediyor
du ve gitgide kuvvetlenmiştir. 

Karanlık günlerde yanyana yü 
rüdük. Türkiyenin lilicenabane 
sadakatinden dolayı minnettarız. 
Biz onun vaziyetini ve İsmet İnö 
nünün rehberliğini takdir ediyo -
yoruz. Türkiyenin dünya vaziye
tine sükfuıet ve soğukkanlılıkla 
bakışını faz!asiyle takdir ed\yo -
ruz. Hürriyet aşıkı ve kendini 
müdafaaya hazır müttefikimize 
muvaffakıyetler dileriıı.,, l:lif' Devamı Sa. 2. Sü. 7 

Bir 11Canlı Hayvan Ofisi,, 
Kurulması Kararlaıtı 

Ofis, Kasaphk Hayvan Satın Alacak ve Bunları El Altınd 
Bulundurarak Muntazaman istihlak Merkezlerine Sevkedecektir 
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Hükumetçe 
Elkonulaca 

Mahsul 
Zahire 

Satın 

Birlik! eri ne e 
Alınacak 

Ankara, 12 (TAN) - Ticaret 
Vekaleti, iaşe müsteşarlığı çeşitli 
hazırlıklannı tamamlamak ve 
memleketin bütün ihtiyaçlarını 
yerinde ve zamanında temin et • 
mek için bir takım tedbirler al • 
maktadır. 

Bu cepheden olarak sabun ta
o!irleri ile müzakereler devam t 
mektedir. Bu müzakereler sonun 
da sabunların fiyat ve tevzi işi 
bir esasa bağlanacaktır. 

Müsteşarlık, d iğer taraftan bü
tün yurdu alii.kadar eden çok mü 
him bir karar almıştır. Bu karara 
göre, kasaplık hayvanlar işiyle 
uğraşmak üzere bir (canlı hayvan 
ofisi) kurulacaktır • 

Hindistanm müdafaası ve Hint Okyanusunun emniyeti bakımından hayati bir ehemmiyeti haiz 
ol.an Seylan adasından bir görünüş: Adanın başlıca deniz üssünü teşkil eden Colombo limanı 

Bu ofis, vazifeli kılınacak bir 
banka ile iş birliği yaparak bü -
yük hayvan tacirleri vasıtasiyle 
kasaplık canlı hayvanlar satın ala 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 1 

Gruounda 
Ç İn çete 1 eri r· .... -........ m-·-~·: .... : .. -·-ı ı

Faaliyeti MI. Gor.ıngil e, 
Arttırıyor Lav al ile ş. Saracoğlu. Siyasi Hadiselere 

-•- G·· ·· +·· Dair Beyanatta Bulundu 
Japonlar, Hindistan o ru ş u Ankara, 12 (A.A.) - c. H. P. lak ile mübadil ve gayri mi.ibadil 

H d d B 
_,....___. Meclis Grupu umumi heyeti bu- işlerine dair Maliye Vekaletine 

U U U oyunca gün "12.5.942" saat 15 te Reis tevcih etmiş olduğu sual takriri 
Bazı Mevkileri Aldı 1 Berlnnin Yeniden Vekili Trabzon mebusu Hasan vardı. Takririn okunmasını müte 

-•- Talepte Bulundug" U Saka'nın reisliğinde toplandı: akip söz alan Maliye Vekilinir, 
Celsenin açılmasını ve geçen bu mevzu üzerindeki izahatinden 

Seylan'da Müdafaa 
Hazırlıkları Süratle 

Tamamlanıyor 
Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Japon 

!arın Hindistan - Birmanya hudu 
du üerinde bütün mühim mevzi
leri işgal ettikleri ve Ohindwin 
üzerine çekilmekte otluğu söyile -
nen General Alexander kuvvet -
!erini sardıkları iddialannı res -
men teyit eden hiçbir haber yok 
tur. 

Bir şehir tahl,iye edUdi 
Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Çung 

king'den gelen haberler, Japonla 
rın Birmanya ile Yunnan arasın· 
daki hudutta kain Vanking şeh -
rini tahliye ettiklerini bildirmek 

t:lff" Devamı Sa. 2. S ü. 2 

Sarklntıhk 

Suçlusu Biı 
Genç Kız --Sokak Ortasında Bir 

Genci Zorla Öptüğü 
için Mahkum Oldu 
Bedriye is~inde bir genç kız 

Floryada berlıberce gezintiye çık
tığı Dimitri~ sokak ortasında 
zorla öptüğü için yakalanmıştır. 
Bedriye, üstelik polis memuruna 
hakarette bulunmuş ve ayrıca 5 
lira da rüşvet teklif etmiştir. 

Bu suçlardan adliyeye verilen 
genç kızın muhakemesi dün asli
ye dördünci.i ceza mahkemesinde 
yapılmıştır. Dimitri, Bedriyenin 
kendisini, mümanaatine rağmen. 
saçlarından yakalıyarak zorla öp. 
tüğünü söylemiş, şahitler de po. 
lise hakaret ettiğini teyit etmiş. 
!erdir. Neticede mahkeme edebe 
muhalif hareket ve sarkıntılık 
suçlarından Bedriyenin 1 ay 10 
gün hapsine karar vermiştir. 

Öne Sürülüyor toplantıya ait zabıt hüllisasmın sonra ruznamede müzakere edile
okunmasını müteakip kürsüye cek başka madde olmadığında r 
gelen Hariciye Vekili Şükri.i Sa- saat 17,15 te toplantıya son ' e 
racoğlu, son haftalar içinde bizi rilmiştir. --Martinique Hakkında. 

1 

Vichy Hala Sükutu ı 
Mu haf aza Ediyor 1 

Mareşal Göring 

Fransız hududu, 1 21 A.A.) -
Alınan haberlere göre Lava! 
Fransanın işgal altında bulunan 
kısmının huöudu hattı hakkında 
Moulins'de Göring ile gorüşmüş 
tür. 

Alman diğer haberlerdeı:ı öğre 
nildiğine göre, Pariste bulunan 
Mareşal Göring, Almanyanın Vi
chy'den bazı mühim isteklerini 
hlimildir. 

Göringin Vichy Alman taleple 
rini kabul etmediği takdırde Al
manyanın İtalyanın Tunus ile 
Korsikayı işgal etmesine müsaade 
edeceğini söyliyerek Lavali tch -
dit etmiştir. 

Martinique müzakereleri 
Nevyork 12 (A.A.) - Buradaki 

Frarunz mahfillerine gelen haberlere 
göre, Martinique'deld Fransız yük
sek komiseri Amiral Robert le Carai
besler cephesi komutan1 Amiral 
Hoover arasında yap1lan müzakereler 
memnuniyet verici olarak devam et 
mektedir. Görüşülen meselelerin, 

ltllr Devamı Sa. 2. Sü. 6 

uzaktan yagından alii.kalandıran Bugünkü meclis içıimarnda 
siyasi hadiseler hakkında beya- Ankara, ıg (TAN) - Bilyük M •. 
natta bulunmuş ve bu izahat u- let Meclisinin yarınki ruznamesinde. 
mumi heyetçe tasvip olunarak sinema filmlerinin gümrük resim] . 
ruznamenin diğer maddesine ge- nin indirilmesi hakkındak i kanun lilY 

1 "ı · hası ve memurlarla askeri mensup13. 
çı ı,; şnr. 

rının fevkalade hallerde mal ikti~ 
Bu madde Kayseri mebusu Su- edenler bakkmdaki kanun Illy ihas 

at Hayri Ürgüblü'nün milli em- vardır. 

Hayat Tarzını Değiştirmeli 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Dünya harbinin şaka olmadığını gittikçe daha 
iyi anlıyoruz. Artık iyice anladık ki, sarsı

lan, yerinden oynıyan, altüst olan bir arz üzerin
. deyiz. Ateş dışı kalan memleketler bile iktısadi 
yangından kurtulmak yolunu bulamadrlar. Beş 
kıtada bir tek ülke yok ki, orada hayat eski tar
zında, ucuzluk ve kolaylık içinde geçebilsin; aha

lisi cihan teprentisinden habersiz, ferih fahur yaşamakta devam 
edebilsin. Harbe girmiyen devletlerin bile bütçelerine öyle mas
rafiar yüklendi, gelır kaynakları öyle azaldı ve masraflar önle • 
mez hale geldi ki, bu devletler dahi vergileri ~ırı derecede art
tırmaktan başka çare bulamaz oldular. Bunu, herhalde insafsız
!.:ktan yapmıyorlar; uğursuz harbin icabına - üzülerek, istemiye
rek, fakat başka çıkar yol bulamıyarak - katlanıyorlar. 

Bu vaziyet karşısında bizde de akla gelen ilk fikir hayat tar
zını değiştirmek lüzumudur. Son aylara kadar, dünya kasırgası • 
nın yurdumuza rüzgarı bile vurmıyacağını sanarak çoğumuz, kes
kin kararlar almıya yanaşmadık. Hele orta halliler bir "Allah 
kerim,, , "bu da geçer yahu!,, politikası tutturup eğlencelerinin, 
yemeklerinin, sigaralarının, içki kadehlerinin sayısını azaltmayı, 
adet değiştirmeyi, yeni icaplara uymayı ihmal ettiler. "Adam 
sende ... ,, ile vaziyeti kurtaramıyacağımız bugün tamamiyle mey
dana çıkmıştır. Geçimleri, belli bir maaş ve irada bağlı olanlar 
evlerine kendiliklerinden, kendi enerji ve iradeleriyle şimdiden 
yep yeni bir "darlık zaman düzeni,, veremezler, bir an önce sıla 
tedbirler alamazlarsa yarın, belki de daha güçleşecek hayat kar• 
şısında bunalıp kalırlar, iflasa giderler. Hayatımızı, haysiyeti • 
mizi korumak için, az çok dayanabilmek ve iyi günlm:e kavuşa
bilmek için hepimizin irademizi kullanmak zamanı gelmiş11lr. 

Yoksulun zaten lüks ile ilişiği yoktur; vurguncuya ise hava 
hoştur. Hayat tarzını değiştirecek olanlar bizleriz, orta hallilerız. 
Orta halliye artık lüks, süs, kendinden geçiş, hesapsızlık din ba
kımından sayılmasa da harp icabı olarak haramdır; bu haramın 
cezası ve cehennemi de yarın ahirette ddildir; ta yanı başımızda, 
ayaklarımızın altında durmaktadır! '" s 

ma 
taz 



O'LümDEN !i.iTER 

btılhmaa •askere gitmesi", bir 
, ohnuttu. Bunu, İıtanbullula

da 'hav1alaeı, haJ"ali,, almıyordu. 
_.llClllWll ;ocatu, ıımrlarda karda, 

e dovütecek, Istanbulhı diia7a
c:enneti olan "tebri ıehir "bde ke
lllrecek, "efendilik" edecekti. 

lla, ldmcliP Herkeal ı.tanbula 
basan İıtanbullu olu~du. 
toprafında, havasında btlyü 

bu §ehrin. Şairler, yüzlerce yıl, 
Jôklere çılrarmışlarcb, Mektepler

len.im ıibi inadına tembellere ka
esbe~letmitlerdi: 

Yazan: MAHMUT YESARl 

de, Kafkasyada, Kanalda, Bağdatta 
aslanlar gibi dövüştiller, aslanlar gi
bi ... "Çıt ıtınldım paşazadeler, züp
pe beyzadeler,, , "nane molla mahalle 
delikanlıları", "tulumbacılar", "kül
hanbeyleri" namuslarını kanlarlyle 
ödediler. 

İstanbullu, Çanakaldede ıölstlnU 
siper etti. Daha bı71klan terlememft 
İstanbul çocukları, Mehmetçikten ön
ce: 

AnMm beni ,..tittlrdl ba illere :rolladı 
Batam ..... lıelll olmH 1ald11'fl11111n 

ıtıltmna derya iki canipten dera1111 aFleılllt 
iM derya dbesi cilbsar ise lılHıchr Martfnı sö ... li•erek saı.a-->.•-r: 

Stanbul lıl bl misil ve bahadır -1 -1 '""-

1e11kine J'Ckpıre Acem mllllıil <edadır İstanbulun tığ gibi külhanbeyleri d~ 
o vakitler Turanm ırözdui ıdi. yaman etkmışlardı UskOdar, Beyoflu 
TUr1ı:, fııtanbul için göııdeafnl seyyar jandarma taburlan Anafarta-

e4iveriyordu. 71 kurtardılar. Hepsi öldü, canla başla 
1ıuJha, "lmtiyuh anırf,, tı. <Sldüler. Onlar, keyif sürerek yaşa• 

9ermezdi, askere gitmezdi. masını bildikleri ıfbl ISlmesini bll
lanldım ıehir aşatıııa, aakerliil dflderinl de gösterdiler. Şehir uşalr 

lmlmmu10rlardı. "Mahalle bici,, da "köylü" "Anadolu çocuju", "Meh-
laalranıt ediyorlardı. Aıkere alın- metçik" kadar d~ıpneyı blldilfnl, bu 

maballe1ine Ntlancbyu, lra- "iş" te elinden ıeldllini dünyaya ta-
oncla mıydı P nttmıJtı. 

~..Uk "İıtanbulla" için, "mechal., Yalnız, ManollJd efendi, bu •cı ve •cll. htanbol bfr •aıkerlik be- şeretll tonleri ıtSremedi 
.. ceçirlyordu. Yer )'erinden OJ'- "Elkl Otımanlı"', k&tlp. Ali Nafizden 

Ellerinde tahta tilfeklerle bahaettlkce, sealni ~vatlatryor: 
e çıbnt.n asker ft'98plr ı;o- - Kafadan ıayrt mO.elJA!ı! 

"hamasi şarkılar,, söylüyorlar- Diyor, kolluldaruu okeı7a okşıya 

Sır suller :rol allrllndll )'ine prfıı 1er1111e 
ı>•rr taılar da,,.nanıu benim ah ~e wa 

nma 
Berkeste, bir askerlik hevesi, u

benzer esvaplar modası aldı yü
. Sokaklarda ıetr, dolak, posat

ot pantalo'1, yakası kapalı önü 
e1l cekette kayış, keçe ktllthtan 

)'Ordu. 
tabtl bir ha! delildi: 

Ben. neden a kere ıttmiyorum? 
, onun namusuna dokunmuştu. 

temk, fedakAr. namualu tehir u
hakkı vardı. 

allfbici çocukları, Çanakkale-

dfiJleltbordu. 

O, AH Nafizi "k6Ylil", "ll6rnilc0k" 
yerine koyu70J'du. Bir lfln dayana
madun: 

- AJı 1'aftz. fena çocuk delil! 
Gözlertnl açtı, prlledl: 
- Ben, fena demiyorum. Ama, 

nastl 1Gylf;J'e7irn ... 
Kaf)annm ara.ı lnıru"'1u.ıtı: 
- Sise bensem yor ... Ayni terzi

den 117fn.17onunuz Onun üstünde, si· 
zin a.tantbde durdutu libf durmu 
1or ••• Sarkıyor ... 

Manollkl efend' bunda haklıydı, 
Ali Nafia, kıyafeet aldını etmiyordu. 
Ceket. omusundan. k1'avat bo:rnundan, 
pantalon paealanndar· ıarldyordu O
nun umurun'l!a bllP delildi. 

Bu "daJıınlık", "Eakı Osmanlı" n,m 
sinirlerine clokunuycrdu· 

- Yakıştııamıyor, Alık •• 

fArk .. vert 

BUGVNK() PROGRAM 

7 30 Proaram 
7.U OrlıHtra 
7.45 Haberler 
S 00 Orlıeatra 
ı.ıs Evla saati 

12.ao Pro1tam 
11 3 P'aarl !ıe,..d 
12.45 Haberler 
ıs 00 Jfnrl 
lS.00 Proıırana 
18.05 Dua orlıestrası 

11 45 Fıaıl lıueti 
19 SO Haberler 
19.45 Oda •ll•llılıi 
20 15 Rady0 ıazeıesı 
20 45 Hallı Tllrku, 
2ı oo Zttıııt takvimi 
2 ı O Titr lıtller 
:n 30 Jl;onu1nıa 
2ı 45 Bando 
22 30 Haberler 
22 45 Kapanı .. 
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Belediye 
Masraf Bütçesi 

r~···••n•••uu ..................... :;····· .. , Ekmek Darlığı , ... _ DiKKAT: ·-~ 

! Hayat Pahahlıgı h'apanFırınc:ılar !sayfiyeye Gidenleri 
-:ı:-

Bugün Ş. Meclisinde 
• 1 de Düıüneliml 

Bunlar Hakkında Bugünl 1 vaz aeıdı v. suadtya .. mııne 
Müzakere Edilecek 1913 e Göre 1941 de Ecya ·ı k 1169 bııladı. Fakat aaçle blrlllcte s Karar Verı ece tramvaylarda da mDnakale ... 

BUl\ln saat 15 te toplanacak ŞehiI Ve Gıda Maddeler·· Bu sabah saat 10 da vilayette mu- kınbar baı aa.terdl. Kadık8y 
M:ecllainde bQtçe encllmenlnln haztr- vin Ahmet Kmık'ın riyasetinde frrm- tramvay ldar•I bir iki ay evvel 
ladJiı belediye masraf bütçesi müza- cılartn yaptıkları yolsuz.luklan ince-1 HyrD 1efer adedini aultmtttı. 
kere edilecektir. Hasırlanan bütçede F·ıyatları Ne Kadar Arttı ., lemek tein bir toplantı yaptlacakt11'. tlrket eetel'lerl ualtma)'I. yalft 
İktıaat mildürlülilnde ıördükleri if • Toplantıya, bölge iaşe müdürü ile •fere daha bol araba çrkarabll• 
ltlbarfyle maaşlarımn arttırılması lA- İ belediye iktısat müdürü ve teftiı he- mek emellyle laah etmek latedl. 
mn ıeıen memurlardan bir klamlnın İstanbul ticaret ve unayi odası toptan eşya fiyatlanndaki yeti reisi ietirak t!decektlr. ı Hal~ukl bizim 8lrendlllmtae ıll· 
maaştan 20 den 25 e, 15 ten 20 liraya değişiklikleri gösteren bir endeks hazırlamıştır. Bu endekste Bir kaç ailn önce görülen ekmek re UakOdar ve Kadıklly tramvay 
çıkarılmaktadu. · 1913-14 seneleri fiyatları 100 olarak kabul edilmekte ve bun- i darlıtma 11ebeblyet. verdikleri sanılan idaresinin de bir bandaj •kını .. 

HA!, bofaJ:tma, yükleme ve taşıma dan sonraki senelerdeki değişiklikler buna nazaran gösterilmek- fırmcnar hakkında bu toplantıda ka- vardır Ye bu yaz aeferlerl arttır• 
murab geçen ytldan 10,000 lira faz- tedir. İstatistik 941 yılının temmuz ayına kadar olan fiyat te- rarlar verilecektir Anormal vaziyetin mak deOIJt belki de azaltmak acr 
lasf7le 09,340 lira olarak ıösterllmek- mevvüçlerini ihtiva etmekted r. ı bqladığı Cumamsi akşamı Mümtaz rundadır, 
tedir. Belediye sıhhat işleri bütçesin- - Normal seneler addedilen 1913_ 1914 e göre zahire ve hu- Rek, gece saat ikiye kadar bütUn fl- Bu vaziyet karffınıda Aaadolu 
de sanatoryumlara yatırtlacak muh- d 1 99 I rınları teftlıı etmlşı kapalı fırınlar! da yaka11ndakl uyflyelere gidecek 
taç veremlilerin tedavi masrafı 2000 bubat lOO e l290, hayvanı gıda mad e eri 7• nebati gıda mad ı 

1 

dçtırmış ve kontrol etmiştir. Fırm- h•lk için tren ve vapur eefel'lerl• 
lira fazlaıtyle 950tl liHya eıkanlm11- deleri 20691 meyvalar 823. fazladır. 19 maddeden ibaret gıda tarda mevcut karneleri mühürlemiş. 1 nln arttırılma•na lhtlyq vardır. 
tır. Halk hamamlar. işletme masrafı maddelerinin yükseliş yekiınu 1261 dir. , .nevcut ekmekleri ve unlar1 tesbit et- Devlet deniz yolları tda .... ı ı•n 
da 2800 llrı arttınnıak suretiyle Kahve, çay ve tütün ise ayni senenin 100 nisbetine göre ı miıtir. Paz.ar günü de valinin refa- aene Anadolu eahlllerlne •bah 
10,800 Ura olarak teklif edilmektedir. 2147 yi bulmuştur Hayvani iptidai maddelerde t;ikseliş ıtatinde kontrollerine devam eylemlı- bir, ak11m bir vapur lfletmlftl. 

Beyoğlu hastahanesinin etıbba ve 1274, nebati iptidai maddelerde 1111, madenlerde 1616. 52 tir, Beyoğlu kaymakamhltnda kay- Bu nne bu aeferlerl arttrrmahchr. 
memurin maaşları onar iler arttırıl- maddeden ibaret umumi P.ndeks vasatisi yekünu da ı 328 dir. 1 makamın da letiraklyle yapılan top- Deniz aahlllerlnde oturan halkut 
mSJtu. Zeynep KAmU doğum evinin ıantıda fırıncılarla konu'1Jlmuş, yapı- bir kıımı vapurla gidip galmek 
muhaBSasatı da 59,470 liraya çıkarıl- Bu rakam toptan eşya fiyatlarında evvelki senelerde en 

1 
lan yolsuzluk şekilleri ıörüşülmüş ve lmklnfnı bulul'U, hem tramva,.la· 

ımttır. tıtanbul, Tophane. Usküdar, j yüksek seviyeyi bulmut olan l929 senesinin yektinu olan 1317 fınncıara ihtarlarda bulunulmuştur. rın yUkD aubr, hem de o •mtte 
Fatnı zührevi hastahklar muayeneha- den de fazladır. Demek oluyor ki, 1941 yılı, qıemleketimizde Bugün yapılacak toplantıda beledi- oturan halkın ihtiyacı kal'fllanm11 
neleri de "deri ve tenasQU hastalıklar 28 senedenberi top~n eşy~ satış fiyatlannm en pahalı oldu~ ye milfettltlerlnln raporlan, Mümtaz olur. Denlayollarının bu m ... ıeyl 
muayene evleri,, haline çevrilmiştir. yıl olarak kabul edilmek lazımdır. Rek'in izahatı incelenC?cek ve halka ehemmiyetle tetkik etm•lnl rl~ 

İtfaiye leleri dıP ıenftletllml.ş, itfa- \.,. • • • • • • • • • • •••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .J ekmek tevzJi, fırmların un alma iş- 1 ederiz. 
iyenin göaterditi zam tekllfl aynen 1 !erinin yeni esaslara istinat ettirilme- -------------, 
kabul elllmlş ve aynca 75 er lira üc- E k f A d d lk• 1 + b 1 Adi• • d si etrafında ıtararlar verilecektir. Ye-
retll Qç ıoför alınmaat dil istenmiştir. v a y ın a 1 5 an u ıyesın e ni kararlarla bazı hilekar fırıncılara 
İtfaiye mensuplarmdaD yangınlarda F b ik K T rfi Ed 1 halkın aleyhin~ eıı ufak bir hareket 
yararlıktan görülenlere ikramiye o- a r a uruyor e 1 en er yapmalarına lmkl"I bırakacak bir tek 
tarak 2000 lira ayrtlm11tır. Aydııı, tTAN) - Aydın vllbetl dahlllr.de Adliyede yeniden bazı tayin ve ter- acık kapı brrakılmıyacaldır. 

Mezarlıklar mildflrlfltu bütçesine vakıflar idareaine alt pelı sok .. ytln dacı filer yapılmııstu. Bu liste ile İstanbul İcabında yeni !ırınların açdmast 
il 1 1 vardır. Vakırıar umum mlldUrG .on tetluk 

tarihi mezarlıklann nak ve tam r ıut.I 11raarnda bu •laçlarm nıabaıılUnden da Rdllyeslnden terfi~ hak kazananlar da karar altına a!macaktır 
için 1700, mezarltklann imar ve ısla- bı ıaaılı bir telılldı idarenin faydalanması ~unlardır: 

lm için Aydında Ilı! fenDI ıeytlDJ'aı fabrıkas 
hına 8200 Ura konu u.ıur Ayrıca lıuruilllaaıDı muwaftlı bulmuıtur. u aıakuıla l~incl •trr ceza reial ffaabf. Qçllnetı an·•ıı 
7eniden fenni gusülhane tesisi, in$& ılmdlden 200 blıı Ura tabılnt a7rrlmııtır ı hlkıml kemal Boran. aconcO aulh cf!zı hllıl 

P'ıbrlfıalardan biri A)'duun sana)'i mıntaka'ın mi llOnlp Ba.naktar, &aliJ'• onııDcu hukuk 
ve istlmllkl masrafı da kabul edil- dı, diler! de Koçarlı nalıiyeııındı kııruıa~ak· htlılml Şahap Anc, Aallye OcUncO cer.a hl 
miltlr tır Blrıncı labrllcanrn plln ve P.rOJelerl baıır- kim muavini MuuHa birer derece terfi hnlılıı 

• lanmııtır Bu fabrikaya fimdilık nkııfın ha kuanmıılardrr. 
Fevkallde belediyt. nıasraf bütc;e- 71ndırdan aldılı muattal bir fabrikanın maki· Ayncı mOddeiumumtlerden de Hilmi o •. 

ıinde Evkaftan alınacak Usk(Jd~ı nelıri lıonıılae1ktır. lnıaata ha~lran baııında volı. Yalnıp felıip Mualuollu, Hllı"llet atin· 
ned 1 batlanacalı ve ıeleulı mhıul mnılmlne hda• dllr, Suat Oridolnı. Bedia SllY!emes ve ll'ah 

tramvayları hisse Be l bedeıi tak• tamamlanmıanuı satııılacakur. r1 Kuın blru derece terfi bılılıı ~ınıı,lardır 
sit olarak 13.338 Ura. halk elindeki 
hl11e senetlerinin almmast tc:in de ay
rıan madde 7 lira Ue açılmıştır, 

İki U yuşturueu Madde 
Kaçakçısı Şebekesi Tutuldu 
Emniyet Hçakcdık şubesi memur

ları evvelki gün lltf uyu•turucu mad
de kaçakct eebekesi yakalamıstır Bi
rinci tebeke Sevki. Nurt'ttln. Resat 
ve metresi KııtirıAdan, lklncı ı;ebeke 

de Arap Muhlttn V'" me resı Izmaro 
ile Zivı:ıd " müt~sekkildir 

Bütiln mınnunla• suçlarını ıtırar et
mişler ve t~vki! ~ilmişlerdir. 

Hava Kurumunun 8 inci 
Kurultayı Toplanıyor 

Ankara 12 A.A.) - Türk H ·ra. 
Kunınıu ıenel merkez heyeti, bupn 
Hat 10 da Mardin m"tm'"' o~nerat 
Seyfi Düıııırörenln baıtk"nlrtı altında 
toplanarak sekizinci kur .. ltııyın 5 ha 
ziran 9.ı.~ df!n 8 bazirarv ııke•mına ka
dar 11ürmf!"inı kararlntı~mısur Ku 
ru'tııv prol!' .. ıım'yle ıündt'mlni, ku 
rultııva ııunul:>cak rano"1• v,. nizamna
meı',. vanılııcak d•i ıtık' lc:leri teabit 
ettlkt,.n "\onra toplı>n•ıv hitirmiş+ir. 

Bir Hırsızın Mahkftmiyeti 

Antakyalı Tevfik Hırsızhk
tan Muhakeme Ediliyor 

Geçenlerde SürelYyapaşa mensucat 
fabrikasından 2000 liralık ıneldl ku
maıı çalınmıştı. Zalnta. c;ahnan mal
lan katilden mahkdm olup hapisha
neden kaçan Hataylı Tevrltln evinde 
flulmu.ıur. Bu suretlf! Tevfik de evil" 
kuvusundan clkartlmış ve yakalan
mıştır. 

Ekmek vurguncuau 
600 gramlık bir ekmeli 40 kuruşa 

satan Üsküdarda bakkal Eyüp Uskü
dar milli korunmıt mahkemesi tara
fından Uc ay heps! 100 lira para ce
zasına mahk<lm edilmiştir. 

18 Yaıında lir Genç 
Kaçırdığı Kızın 

Babasını Öldürdü 
hmir, 12 (TAN) - Cumaovaı na 

batlı Görece köyünde t 8 ntnıda tb 
rahi madında bir renç, bundan on beıı 
gün bdar evvel laman Uzun adında 
birinin kızını kac;ırmıstır. İbrahim, 
dün sokakta birdenbire fsmail Uzunla 
karşıta,mrş ve kızını lıtiyeceğin! zan 
nedertk ı:avallı adamcatız1 tabanca 
ile vurmuştur. tanıııil Usun aldıiı ya
ra ile biraz sonra ô'müı ve katil lb 
rahim yakalanmıııtır 

Dağıtma Ofisi Müdürlüğü 
lnkdip Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Ankara. 12 <TAN) --! n·ı. tarih ve 

coiraf•" fak lltt'si tadı profesörü 
"Env,.,. 7.ivıı K .... ,.ı. Türk inkı1i.p tarıhl 

enstitüıü mUdürlliiüne tayin edllmı,
tir. 

Fatihte oturan FeyzıyP.nin evine gı
rerek h"r rok eşya çalan sabıkalı Ne
cati yakalanmış ve mahkemeye veril
m sti 

Necatinin duruıJmatıı~dün asliye bl
rinl"i ceza mahk~ealnde bitmiştir. 
Suçlu 11 ay 20 gün hapse mahküm 
edilmiştir. 

Altın Fiyatları 

Ankara 12 (TAN) - Oagıtma ofisi 
umum müdürhiğüne KudUı blltkonso 
losu Celll Karasapanın tayini halı:

Dün bir altm 3450 kuruştan ve bir 1 kmdak· kararname Heyeti Vekileie 
gram kUlçe 476 kuı-uştan satılmql.Jr, tasdik edllmittir. 

Tevfilin duruşmasına dün başlan
mlŞtır. Suçlu pollıte verdili ifadeyi 
inkAr ederek kendisinin bu hırsızlık
la alAkası olmadılfnı söylemiştir 
Muhakeme bazı s:ıhltlerl dlnlemls ve 
dilter şahitlerin dinl~mesi kin du
ru!!mayı başka güne bırakmıştır. 

----.--

Dağıtllac:ak 
Pirinçler 

• 
Miktarı Çoğaltıldı 
İaşe müsteşarldınm emri anrtne 

halka tevzi edilecek plrlnclerin mik
darı beş yüz tona çtkanlmıştır. Halka 
olrlnç tevzlatma ancak ıelecek Pazar
tesi başlanacaktır. BugQn Tur yafla
rınm dağıtılması için tedbirler alın
mıştır. 

Kütük defterleri 
taııe müdürlütu mahallelerde tutu

lacak mahalle kütük defterlerlnl ha
.,.ırlamı$tır Bu defterler yapılacak 
tevziat için kullanılacaktır. Mahalle 
hMlklPl'f c:tııtQınt df' tamamtanmııttr. 

i. KOCÜ~ 
1 1

HAIERLER .1 
Zeytinyaıl:crlar Anlıara7a aitti - Ticaret 

Velıillili tarafmdu Ankua:ra salnJaa HP. 
ıinyai ticirlerı dOn hareket etmltler<Ur. Bqo 
&Un Vekillikte bir topıalltı ,,apralnktır. + P'LORYA PLAJLAR! - J'lcwpa plljrm9 
llrl mtlteahhld de sevenlerde ıııdllft lcfn be
tıdlJ'• Ue olan mulıaveıeıırf fffiıeclllrnlttir. 
Pl&llar .veni ıartlarl• J'Clliden ihale edilecff.o 
tir. 

12 Sne Hapse Mahkftm Oldu 
İzmir 12 CTAN) - Barda. bir ar

tistle dans meseleslnden Reşat aduıda 
bir genci öldüren Mehmet hakkındaki 
muhakeme bugün neticelendi ve katil 
12 sene 33 gün hııpae ve 1000 Ura 
tazminat ödemlye mahldlln oldu. 

Bu •• k•• 1 y • :>ılmaktadır. Belki d .. şimalde yapıla-
==========;=:::~ 1 gun u aıe azı- cak daha clddt blr hareketin baslan-1 G'C' G'.llM H,+:BUUY yeti Nasıl izah ı0m.,.~38 ~~!:,"~~1:·:~· • 'J;=..etz'de ımuilktaarruz 

MI • . Görint 
1:1fr Baştaraft l incide 

Fransız harp ırenillerinin oldukları 
yerde k:almalanna, 7 petrol gemisıyle 
bazı yük semilerinin mii tefiklere dev 
rine ve 3,000 Franns bahriye askeri
nin memleket~e dönmelerine dair 
olduiu sanılıyor. 

Bir Hava Akını 
Neticesinde 
~ Bqtarafı 1 incide 

batmış, "Jackal,, yedete alınmq 
sa da bu sabah erken uatlerde 
kendi kuvvetlerimiz tarafınc:1:m 
batınlması icabetmiştir. 1 

Olunabilir? ed lmiştir. Biı 12 uçak kaybettik haberi doğru çıkmadı • • • • t . h ı · YJ9 dP ·ııı l ınt'ide Kardeniz filoıuna ını:naup av ve Anlcara. 12 (R dyo ıazeteai) 
O m U r S 1 5 a l la b flt..:~ bomba .. tayyareleri bir malzem~ k~- Nevyork Tlmes ıazetesinln Bern'de-ki 

rm U uı.ı.ıue olduğu anlaşılı • luna hucum ve 18 kamyon tahrıp et- muhabiri. Almanların 2 milyon kişi· 
yor. Çünkü bunlar hükfunete, or. mişler~i~. Alrvanlan ~rianslı: cephe 

1 

lik bir ordu ile Donetz'de taarruza ·++·k A t dunun ve mustabsilin halkın ihti ıinde ıkı tere püsldirtiilmfittilr. Al- geçtiklerini bild'rmlşae de bu haber 

1 1 Çe r lyor yacını karşılıyacak kadar buğday mania~ .kayıbı, subay ve er olarak teyit edilmemi,tir. 
temin ettikten sonra, geri kala - 1,600 kı\ldir. Ya'nız, Almanlann Donetz bölııe-
nın serbest satılmasını tavsiye * snde 24 zırhlı tümen ve iki bin uçak 

u Yd Tevziatın Daha iyi idare Edilmesi için 
ir Çok Vekaletler Şimdiden Tedbir Ahyor 

etmiflerdir. Demek ki, bunlar Moakova 12 (A.A.) - Rus tebliğine toplahkları ıöylenmeldıedir. Zırhlı 
rpüstahsil elinde gizli mühim mik ektir: Simal beti cephesinde •iddetli kuvvetlerin kamandanhtma da, yakın 
tarda buğday bulunduğuna ve çarplflDalar olmaktadır. Almanlann ıamana kadar Llb,.. harekltım idare 
satq serbest bırakıldıjı takdirde insan ve malzemece kayıpı.n çok a- eden General Rommelln setirileceii 
bu buğdayların piyasaya çıkaca .. iırdır. söylenmektedir, 
ğına kani görünüyorlar. Hüeum püakürtilltlü J(.. 

AJıkara, 12 (TAN) - Zonguldak eok siparişler yapılmıştır. Bunların Bu kanaatte bulunanlann dü _ Londra, 12 (A.A.) - Almanlar 8 Berlin, 12 (A.A.) - Alman orduları 
ur h.vzası istihsalini arttırmak t- bir kısmı şımdiden havzaya VUll ol- · 1erin ,__ k Mayısta Kırımda pek 8eDİI bir ölçü- ba,kumandanlrlın"1 blldil'dflfne pe, 
çelıı.ılmaktadır. K6mQr istihsali, muıtar. Kabil oldutu takdirde ha- ıunce e esas OMUı no ta §U • de t!Jarruza geçmişlerdir. Bu taarruz 10 Ma:vısta tlmeıı ıtSlünUn şarkmda 

riçten d direk ted ik dflecektlr dur: Hüldllnetin buldaya koydu- şhnafde biraz muvaffak olmuşsa da ve cenubu şarklslnde bulunan Alman 
,.:ııanııa bJr hesapla ıQnde 8,800 ıo- e ar e · ğu fiyat müstahsili doyurmamış cephenin diler kıınmlarında pOskör- topçu m.mlert pelt tfddetll bir topçu 
balınaktadır. Gilnltik normal istlh- Lln:rtt tstl.hsallnl de bu sene 300 bin tır. M.üstahail, kut yemi susam tfllmüştür. Almanlar A- ka""'lara hurrlıtmdan ve bomba De 7apılan 
olan 9000 to kmda ıftn--ı,. _ tona çıkatnıak için yapılan callşma- ..4-M toh 'bi ihr' dı _.. "•r bir dü 

na 1a er._....-- lar ilerlemektedir KömQr tevzi ffl- ay ~~ .. && umu 11 aç ma utrayarak fit mevzilerine d6nmek bir gece taarruzundan sonra ş• 
nin, plecek sene. daha iyi idaresi d~leriniiı 40-80 ~ arasmda sorunda kalmışlardr. Bu taarruzun man tümeninin taarruzuna ulramış

.;JlllftllD!n direk Jbtb'aa oia 200 için bir eok VektJetl• ve bu arada fiyat buldujunu görünce, buğda- "bunca zamandanberi nan edilen ilk- tD', Pek liddetli olan ve btltttn gün 
metre m.iklbı kereste dahilden İktlS&t ve Jılünakallt Vektletleri çok yını 15 kunıta satmaktan çekin- bahar taarruzu olmaat ihtimali pek tevam eden müdafaa muharebeleri 

edilmektedir. Bu hususta bir 7,akından allkadar olmaktadırlar. mi§ ve mahlul~ü gizlemeyi ter- CB71f ise de sadece mahalU bir taar- Alman ldtalan için tam bir muvatta

Can• Hayvan Ofisi 

Kurulacak 

Çin Çetelerlnln 

Faalyeti 

cih etmi§tir. Piyua serbest bıra ruzdan çok daha geniş bir ölçüde ya- kıyetle neticelennıi~trr. 
kılır da, bujday hakiki satı§ fiya tımn gölünün şimali ıarklısfnde mu-

tını bul -~• k" 1.. m•ı Bük' timet bugün '----'-•- ld vakkat.ell menilertmbe girmiş olan una, o v.... oy u a- e- Aıı&nıD&A- 0 u- düşmanı $lddetll muharebeler netice-
dili mahsulünü ~ çıkaracak ğu iaşe teşkilltmı iki sene evvel sinde ıeri pQskilrtmelı: milmkUn iken 
ve butda:Y bollanacaktır. kurmuş ve bugünkü iaf8 siyase. Alman k:ttalan burada da.n.nm i

Halbuk1 hükılmet bu görüşe tini iki sene evvel tesbit ve takibe natçı ~le k•şdaşmlf}ar-
g- Bqtarafı 1 incide ~ Ba1tarafı t inekte iştirak etmiyor, harp dolayıaiyle başlamıt olsaydı, bugün bu kadar dır. Kıtalartm• buna ratmen kendt-

"9 bu hayvanlan hiçbir in- tecUr. Çin çetecileri Mandalay iktısadl müvazenenin bozulması bile sıkıntı ve c:larbia düpemek terine tNeriJen bedetlere van:rnya 
a&ratmadan ve muntazaman böla-inde faaliyettedirler. karşısında bütün devletler, hal .. liğimiz mümkündü. Fakat bugtln muvaffak olmU§lardır Götüa götwıe 

:merkezlerine aevkedecek Çin tıeb1iii Japonlaruı takviye kın ekmelini ve gıdasını tem.in hükıimet bir taraftan erzak ihti- J"apdan I* muharebe esnasında 3 düı 
• aldıktan sonra Yunnan cepbes.in- etmek vazife ve mesuliyetini Ü· yacım, diğer taraftan müstahsilin man tankı tahrip edilmlllir. 
o&, lümm gördüğü yerlerde de mukabil taarruza geçtiklerini zerlerine alnııılaniıi'· Böyle fev • tehir halk.mm iafMlııi temin et· Bundan 'bqka !n::ıım 11~~ ahırlar teais ederek kuap haber veriyor. kalide zamanlarda devlet fiyat melde kalmıyaru ayrıca her tür n ayni lr:eıdmde b 

1 
an na ':-

~ ~ecek zaman Selllandla müdafaa lr.aiırlığı o~a, ihtikira, iktısacli mü.. lü. ihtimal~re karp, elinde. klfl :m::=.:~~= taz-
kadar elinin altında bulun • Banıtok: 12 (A.A.) - Kalkiita'dan vazenenın ~ ~~ hal nuktarda ~ madd~ stoK et • yi)d Ir:arpsmda bu nokta muvakkaten 

Malttrtlald mlleadele 
Kahıre, 12 (A.A.) - Maltada

ki İngiliz hava kuvvetlerine av u
Cenevre, 12 (A.A.) - Havas • Ofl: çaklan takviyeleri ~önderilmesl 

ajaJ11ının diploımtit muhabiri yan e 

Vkhg hala aüktlnetni 
muhafaza edigor 

yor: üzerine, cumartesi - Pazar ıünü 
Amerikanın buıünlerde Martinique Ada-Kalenin fimdiye kadar &ör • 

meselesini ortaya atması Franu::vı mediği şiddetli hava çarpılmaJa
pek nuit bir vuiyete aolanu tur tn- n olmuftur. Bu çarpıpııalara lfd 
ıiltere daha Madapskar hakkında Hl· rak eden uçakların sayısı önün
timatom vercliil zaman Jl'ı'ansıı: A de Alınan hava kuvvetlerinin, Bü 
merikan mUn&1ebetlerlrdn müstakbel yük Britanya muharebeslndekin
inkipfı huıusanda ciddi enditeıer ts- elen çok fazla kayıplar verml§ ve 
har edflmi•tl. Bununla beraber Vaşioı bozguna uğramıı olması pek muh 
ton aotuına Vichy tarafmclan verilen temeldi 
cevapla Lavalin tifahi izahtan Fran· C rrt. l ..n ... t..-' 
urun Amerika ile mfimldiıı olcluiu ka uma es ve pazar •-~ 
dar d01tanıe münasebetler idamesme Malta adası üzerinde ceı"e78D e • 
l8Dlimi surette taraftar olduiunu sôı· den hava muharebelerinde 31 dfit 
tenntıtir. Yalnız Fransızlar bu mii - man uçağının tahrip ecUlcHlf, 28 
aaael>etlerfn mütarekeden doian bita- uçağın muhtemel olarak d8f6rüJ 
raflık zararetlerlyle telif edilebilecek düğü ve 37 uçajm hasara uirdtıJ 
mahiyette olmasını tart kop7ordu. dıjı şimdi bildirilmektedir. 
Avrupalı müşahitler bu notanın ve * 
teminatın Vatinctondaki akillerfne Londra, 12 (A.A.) _ ın,ntere 
b.tcarak Amerikanm ı:ıseamun Jı:aldltı· Kralı, Malta eski valisi aeneraJ 
na htilmıetmitlerdJ. PiDWd1ı:a ba •- Dobbi , . ..r.ı.-ı. ~ --~-' 
r:f7et Amerikaya buı menfaatler te- e Y1 en :t ....._ .-- uıauaı 
aı1iı ediyordu, Ba 1ebeple lladqaıkar 7aaı ile taltif etmiftlr. 
hlditeıfnln fmt.l'ntda Va1lncten hU- General Dobbie fUJllan IÖyle • 
ktlmetinin antillert kontrolü altına al- miştir: 
mak için tnıilizlerin yaptıiJ tqebbil- "Almanlar adayı igale blkar 
se benser bir tqebblilte balanmau bi- lana feci bJr akibete utrarm 
raz prlp ı&riilmiiftlir. Bucilne kadar Yeni vali Lord Gort'un. tek tük 
Franau büldlmetinfn .Uldltu muhafua sallam kalan binalardan b1rfnde 
etmesi de mbalı sayılıyor oturdulunu ıöyllyen pneraı Dob * bie, takriben her evin, her a. . 

Berlln 12 (A.A.) - Vich7'den ıre- im hasara uA:racbimden, adada 
len bir elsraf. Laftl'in JaPollJ81WI ve hayat nlmına blçbir f1!1 
Vlch7 btl,Uk elçlG Mlttani'yi b"til tından bahletndf, .lüat 
etm11dr. yetler olma~ illve etmq 

tir. 

celea haberler, tnsilız muamlarınm kı korumak ve onun ıaşe ıhtıyacı mek qıeobunyetinc:ledir. Su za - tahlf1e edllmtff,fr Sfddetli muharebe
Xolombo mti.d•faaıını alellcele ha- nı temin etmekle mükelleftir. Bu ruret karpınııda yeni mahsul Çl· terden 80llft kı~ı:ır bu latfnat 
nrlamakta olclıalı:larım bildirmekte- sebeple hükiımet buğdayın, unun, kıncıya kadar bir miktar sı:kmtı nokta11n1 ıeri aım..ıarmr. Alman stu
clir. Knelce Sinaapur'a 1aaclerilmck hatta diğer gıda maddeleriıılıı a- çekmek zorunda oldujumuau ka· ta t.nareı.t an fıllelr:ld1Derinl 
lizere ı.uırtannut olan barp maıseme- dil bir nisbet d.ahiliııde bütün bul eqnek lbıındır. Bqiinkü va- mtlelltr mnı&te ~ fbnlf1er w Balsarlıtanda Şeker de 
11 Japon ta,,,..reıertni ardı keailmf - halka tevzii mesuliyetini üzerine ziyet içinde ne bujday MUfUU lel' bombalal'fm tMnwı ec1eD dilpnanm Almany~ K~ 

Sinir HciW laflacll 
yen bombardıman lan altmda le:vllna alır. Bu mesuliyet devleti bu ka- best bıralmııya, nie de böyle bir tanklarma ataıJ.tlardır. V eaika lıe Verilecek 
çıkartmıttır. Aıkeri makamlar, Ko- bil iaşe maddeleri üzerinde hikiJn tedbir ile piyasaya buiday çıkma * Sof1a, 12 (A.A) _ Ticaret nuırı 
lombo'daki ı-rklırda 11inıaldar ve bir rol oynamıya sevkeder. Milli smı temine imk8n vardır. Hüku· Londra, 12 (A.A.) - Annallat'ln şekerin bundan ~ vesika uıuUl 
ac;akaavar bataryaı.n hanrlamıtlar - ~nma kanuniyle bükıimete ve metin almakta olduğu yeni tedbir aakert mfltaleası: Yakında bir taarnıs n verilmemnt emretmlftlr Bu emre 
dır. Geceleri projektörler ariitemadi- rilen fevkallde salihiyetlerin ha. ler yeni maNulden sonra memle npılacatmı ı&rt.eren bU7l1k ölçüde ;,re &7da adem b8'1U bir. kilo teker 
,.en 1eına"! taramakta~. kiki sebebi budur. Hükdmetin bu ketteki darlıjı gidermek ve bal - Alman tahştdaU J'8Plldrlma dair blc; isabet etmelr:tecllr PirlDc 4e vesika ı-

Bbulidanın miidtılaaı defa kurmakta olduğu iaşe teşki· kın İa§8 ihtiya~ karplamak bir bellrtt mevcut obnadılı hakkında ıe verilecek ve Q.da adam bapna 400 
Londra, 12 (A.A,) - Slr Sttatferd !Atının da hikmeti budur. 1ayesini gütmektedir. Önümüzde Churcblll'fn diln akpm a&yledllf snz, cram isabet edecektir. 

Millteprlıkça hazırlanan ofis Crippa'fn ulstanlarmdan Spriy Hin- * * sıkıntılı birkaç ay vardır. Türk ::tltMm~ tt:'~~ :ı:: 
~-i yakında Vekiller Heyeti - dlatan ordUIUDUn aydJ so.ooo nilbe- au yıl maruz kaldığımız dar- milletinin de, birkaç aya in~ tir ve g6zden kaçt1Caldır ki, buna da 
BeVkedilecektir. tinde arttıtından bah.etmiş ve "Eter lıjın en büyük sebebi hü • edeceğini umduğum~~ bu darlıgı ihtimal J'Oktm, yahu. dikkati çekecek 

.a.-. önumibıdelri malmıl dnreıi Japonlar Hlndistana taarruz ederse . .. k . k lbl tah üll kar"'•'ı 

..,,;:-m"""ım bır ı-......,re ""--·-'•- bır milyon asker ile karfl}aşacaklar- kümetin evvelce bu İ.fl, buro rası ıyı ~ e ye ~ e ~ • kadar b(lyQk öleOde llerlememlstlr. Bu 
uc uu - -.......... işleri için kurulmuş devlet meka yacagına şuphemiz yoktur. Hük~ son Rıtimalln dotru olmasında 1&1ıla-

Ba tedbir ıeçen Hne htik6met :d• !:"istir. &L E52!S niıması ile görmek istemesi, ta • metin yeni iaşe siyaseti ve yenı cak bir şey J"Oktur. Klf seferi yapan 

-.ımuııa't>ı:.ı!1kl:"8:::=~ .:Um:•: Hller a. btı ... ,deleri satın alma kip ettij'i an~ ~bin memle. teşkilatiyle yeni mahsul çıktık - kıtalartn uzun bir dlnlenmiye ihtiya~ 
Ba sare te bit1Dder caıl.- merkezine ıetirmek ldllfethulen kur- ketin iktisadi bunyestne tama - tan sonra bu darlığın aza!acağını duyacak kadar yorıun olmaları da 

• ,,Jlnlw.a_nuu- wanacaldan llbt klart1ır men uyl{Un olmaması olmuştur ümit ederiz. kuvvetli bir ihtimsldir. 

Kral Boriı, İtalyan Sefiri 
lle Görüştü 

Sotya, 12 ( A.A.) - Kral Borls, 
buıün öf leden sonra İtalyan elçisi 
Riccardi'yi kabul etmif, kendısiyle u
zun ve samiın1 btr 16rflpne yapmıı
tır . 

.. Bqtarafı l tnctde 
cUr. Bu haberlere a6re b1rU9 haf 
tadanberl pzb obilsler ve ta,,... 
reler vuıtastyle ps ~ 
mahsus silindirler ~ıan trenler 
Polonyadan geçmektedir. Bundan 
başka AlmaaJ'ada yeni bir gu 
maskestnin teeriibel~J:f:ı-:~ 
ve yeni tiplerde gaz m · 
süratle orduya dağıtıldığı maltim 
dur. 

Nevyork, 12 (A.A.) - 7 milyon 
Nevyorkluya gaz maskesi dağıtı· 
lacaktır. 
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Adres değlftlrmek ('25) kuruştur 

l:Jlfil!J;I 
Şark Cephesinde 
~on HCidise Mühim 

Yazan: M. ANTEN 
aahar geleli iki ay olduğu halde 

Şark cephesinde beklmen bü
yult taarruzun henüz başlamaması 
mnhtclif tefsirlere yol açmıli, ve muh
telif sebeplerle izah edilmiştir. Fa
kat müttefik mahfillerinde hakim olan 
kanaate göre Hitler, generallerinin 
tereddüdüne ve maruz kalacağı tehli 
kelere rağmen bu taarruzu yapmak zo
rundadır. lld tarafın da taarruz ve 
mukabil taarruz için hummalı bir su
rette hazrrlandıklarrm haber veren 
müttefik kaynakla?'\ Almanların Do
netz cephesinin arkasında 2 milyon 
asker t:ahşlt ettiklc:rini bildirmekte -
dtr. 

Afansb.ı:, Almanlaı:m Kerç yarım 
adasma karşı taarruza geçtiklerini 
bildirmekte ve bu muharebenin :teyri 
ve Deticeori hakkında tafsilat verme
mektedirler. İhtimal ki bu, beklenen 
amuı:ni taarruzun başlangıcıdrr. 

Bıı umumi taarntZ arifesinde iki 
tarafın kuvvetleri arasında mukayese
ler yapan müttefik matbuatı, Alman
ların on bir aylık Şark harbinde 2 
milyon ölü, 1,5 mllyin ağır ve 1,5 mil
yon hafif yaralı verdı'lderini, Alman
ların ancak 8 milyon askeri silah al
tına alabileceklerini ve hafif yaralılar 
teknı:r cepheye sevkedilse dahi bu;ı:iin 
Almanyanm elinde ancak 4,5 milyon 
asker bulunduğunu ~ bunların bir 
kısmım Afrikada ve tstila ettiği mem 
leketlerde bıralanak zorunda olduğu 
nu, Alınan ordusunun iyi hazırlanmış 
tayyare •e tank mütebassIBlarmın ço
ğumı Rus steplerinde kaybettiğini ve 
bugünkü taarruz ordııstmda çok geoç 
ve çok fhtiyarJann oldukça mühim 
bir yekftn teşkil ettiğini )'8.Zmaktadrr
lar. 

Bütiin 'ba triMJfn bt!ımfn~ rağmen 
öyle .r:annediyon:ız ki: Alman ordusu 
hali büyük bir taarrm: kudretine ma
lik bolmınıaktadır ve ancak geçen se
ferki mukavemet gibi bir mukavemet
le karşılalitığr ve ayni zamanda garp 
cephesinden sdaştınldığı takdirde bu 
tanmn kudretini ~amc;ıı kybede -
cekttr. 

Hür Fransrz Görüşü: 

HEDY LAMARA 
BİR GİZLİ s·iLAH· 

KESFETTi 
' 

Bütün Dünya Şimdi . 
Artistin Bu Yeni ihtiraı 

tle Meşgul Oluyor 
"Ren, Hedy Lamar'ım, mirala

yıın.,, 

* * Bu beklenmiyen isim, Miralay 
Lent'i yerinden sıçrattı. 

Lent yeni miralay olmuştu. Ken
disi bir kaç ay evvel Amerikanın bü
yük sanayi fabrikaJarından birinde 
mühendisti. Arkadaşı Knudsen onu 
',harp ihtiraları bürosu,, na direktör 
tayin etti. 

Mirnlay derhal kendini topladı ve 
şu cevabı verdi: 

- Fakat efendim, ben sinema Ue-
mine mensup bir adam değilim 

- Be"I de sizi bunun için aradım, 
- Vaktim çok kıymetlidir. 
- Mutlaka sizi görmeliyim. 
Sinema yıldızının sesi daha esrarlı 

bir surette fısıldadı: 
- Ordu için bir şey icat ettim. 

Lcnt gülümsedi ve bunun reklama te 
mas eden bir teşebbüs olmasından 
şüphelenmişti. Bir kaç sene evvel si
nema Aleminde parlıyan bu güzel yıl 
dızı o da herkes gibi tanıyordu. 28 
yaşında olmasına rağmen Amerikada 
dünyanın en güzel kadını olarak ta
nınmıştı. Fevkalade nefis olan vücu
dündeki yegane kusur topuklarının 
kalınca olması ve bacaklarının da mü
tenasip olmamasıdır 

Lent biraz düşün.dükten sonra gö
rüşme teklifini reddetti. Fakat Hedy 
Lamarr gittikten sonra miralay bu 
kadın hakkında malfimat almak iste
di ve Hedy K.isler ismi altında doğan 
Hedy Lamarrm butün serveti mah
volduğu için Berezilyaya iltica eden 
Avustralyalı silah fabrikatörlerinden 
Mandell'in kansı olduğunu öğrendi. 
Eski bir top tacirinin karısının ihtira 
bürosu müdürüne tevdi edecek bir sır 
rı olabilirdi. Miralay bunun üzerine 
liedy Lamarrı davet etti. Kadın ko
kulara bürünmüş olarak geldi Evveıa 
bu mülakatın bir sır olarak ~aklan -
masını ileri sürdü, Fakat Amerikada 
sır demek de bir nevi reklam demek
tir. Gazeteler mülakatı öğrendiler ve 
fıkralar yazdılar ve hatta miralaydac 
müllikat talep ettiler. Lent'in gazete
cilere verdiği cevap şu idi: 

derson'u "gizli si
lahlar komitesi,, na 
miyle kurulan bit 
teşekkülün başma 
getirmiştir. Bu a
damın maiyetine 
deniz topçuluğu 
mütehassısı Lord 
Hankey elektrotek
nik mütehassısı 
Lord Falmonth ae
rodinamik müte -
hassısı Sir Tizard gibi büyiik alimle
rin bulunduğu yedi zat verildi. 

Bu suretle İngilizler ehemmiyetli 
hiç bir keşfin kağıt sepetine gitmiye
ceğine emin idiler. 

"Bir gizli silih., hiç bir zaman gö
rülmemiş bir icat değildir. Bazan bir 
muharebe tarzı dahi olobilir. Bütiin 
dünyaca büyük bir ehemmiyet verilen 
gizli silah Adolf Hitlerin 1939 birin
ci teşrininde verdiği nutukta telmih 
eylediği silahtı. O zaman herkes 
zannediyordu ki mlknatıslı torpiller 
kastediliyor. Fakat 1940 da İngiliz as
keri gazetecisi Liddel _ Hort nih:ıyet 
hakikati öfrendiı 

"Führerin sırrrnı keşfetmeğe çahş
tık. Bunun için safdil halk gibi h!r 
takım fevkalade şeyler tasavvur ettik, 
Halbuki meselenin halli herkesin gö
zünün önünde duruyordu. Bu netice, 
Polonya muharebe meydanlarında ya
tıyordu. Fakat biz körler gibi ne gör 
dük, ne de anladık. Yeni Alman si-
15.hınm tarihi ehemmiyetini anlamak 
için inhlzam Jtzımdı: 

- Bu silah stukalarla tayyare ve 
tankların müşterek faaliyetleri idi. 

Uçan kızaklar ve 

mütehıırrik istihkamlar: 

y am mtnaaiyle pek az "gizli ailih., 

birinin Şark cephesini ziyaret eden b1r 
muhabir Almanların yaptıkları askeri 
ihtiralardan bahsediyor: 

'"Müzede en garip lletler ıl:lrdüm . Zırhlı 
uabalar, bırçok torpiller, diskler, büyüklü 
kllcilklıi allindırler, kutular, mıkıutı h bom 
balar, mClthi~ alev saçıcı iiletler hıltCln bir 
sahayı kaplıyan duman saçma makineleri. • 
harbın ba~lanıı;ırındanberi tekeın.niıl ettirİ· 
len büılln bu ihtiralar, icatlar, mucitlerin 
dehi infilakına benıcr .. ., 

"Ölüm şuaı,, elli 

yasındadır: 

Bir çok fikirleri hararetlendiren, bir 
çok zavallı dimağları hasta eden 

tam gizli silah tipi şu meşhur "ölüm 
şuaı,. dır. İsmi, uzaktan binlerce a
dam öldürmesi, bu ölümün ani. sessiz 
olması gibi bir çok şeyler ona yakışır. 
Bu sırı keşfedenin muzaffer olmama
sına ihtimal yoktur ... Halhııki "ölüm 
şuaı,, elli senedir mevcuttur; bunu 
keşfeden bir İngiliz mucidi Harry 
Grindell Mattews'dlr. Mucit, aletleri
nin ortasmla bir kalp sektesinden 
vefat ettiği halde bulundu. Kimbi
lir belki de bu da yaphğ;· işin bir 

l;1ff' Devamı: Sa. 4, Sü. 2 

TEŞEKKÜR 

r-l ŞEHiRDEN ' RÖPORTAJLAR ). .................... ._ 

Yeni Türeyen 
Kibar Dilenciler 

Dil Tahripçileri 
Yazan: ULUNAY 

JW:kçe dürüstlügü, sağlamlığı, te
mlzlğl, filıengi, manayı kavra

mak ve anlatmak hususundaki kuv
veti baknnindan hayran olunacak bir 
dildir. Bazan bir :fikri ifade için ka-

• lemin ucuna gelen kelime de öyle bir 
Aceleden Cüzdan Unutanlar -Tekaüt Maaşı Için Masraf iblağ kudreU hissedilir ki. kağıdın 
· • üstüne dü~en o sekilde, manayı, fikri 
Istiyenler - Kocasının Yerine Işe Girmeğe Çalışanlar - haykıran, anlatan temsili bir hüyiyet 

İpotek Muamelesine Kadar Yardım Talep Edenler sez~~~ Türk nesrinin güzelliğine mes 
K olunda parde'>ii,. 

iskarpinler bo- r- yazan: 
yalı, şapka henüz ;ılm , 

tarihimizden blliti - leğini seven bir muharririn tutulma
\ haren müstahak ol- ması, fışık olmamaS1 kabil değıldir. 

duğumuz maaşımızı Çoğumuz bu Türk nesrinin sevdaze-
ınış kadar yeni, kra- S A 1 D K E S L E R 

1
1 alacağız inşaıtah. delerindeniz. Aram.ızd:ı ne zaman bir 

Elimize bir hay- sanat ve edebiyat mübahasesi yapaca vat güzel bağlanmtş, - ---
traş perdahlı, panta• 
lonun ütüsü bozulmamış, elli yaşla
rında yarım züppe bir adam. Tra!t:I· 
vay durağında yanıma sokuldu. Cıt 
kırıldım bir tavırla selamladı: 

- Sabah şerifler hayırlar olsun e
fendim. 

- Bir ricada bulunacaiım dJ ..• 
Aşinalık eden adamı tanımıycırdum. 

O, devam etti: 
- Sabahleyin bendehaneden çıkar

ken aceleden cüzdanı unutmu3um. Fik 
rim perişan. Refika cariyeniz rah·ıt
sız. Mahdum köleniz haylazın biri, 
doktor, ilaç. falan. filan derken unu
tuvermişim. Uhlcenabın za sığındım. 
Yirmi, otuz kuruş tramvay parası 
lütuf buyrulamaz mı? 

.. + 
Beş on dakika sonra Babıali yo-

kuşundan iniyordum. Eski tanı

dık bir sima ... Fakat öyle ipim illah, 
sivri küllah. bir hale gdmiı, ki sor
mayın, Gömleğin yırtık yakası airaf
la tutturulmuş. yırtık pırtık palto boz 
masının önü. _ iç giyimin pejmürde· 
!iğini örtmek için olacak - iliklerln
den sicimle bağlanmış, isparpinlerln 
üstü de, altı dl kalmamış. Birden ya
nıma yaklaştı, pek eski devirl~rden 
kalma bir teva:r.üle eteğime vardı: 

- Estağfurullah,. Estaifurullah, ne 
yapıyorsunuz, canım? •.. 

- Efendim senakirmı:za hiç iltifat 
etmez oldunuz ... 

- Çoktandır göremiyordum da, hır 
denbire tanıyamadım. 

- Evet efendim. Af buyurun, ziya
retinizde kusur ettim, ne yaparsınız e
fendim, derdi maişet.~ 

- Sizi pek çökmüş gördüm ... 
- Hee ... Hee,. Hee.. Öyle oldu e· 

fendim, maamafih sayei devletiniz-
de artık halas olduk inşallah .. 

- Bir felaket mi geçirdiniz? 
- Eh.. Maamafih pek fellket de 

değil efendim. Artık nafaka bitti çok 
şükür. Şimdi tekaüt maaşı tahsis mu
amelesi de bitmek üzere. Himmetiniz. 
le o iş de biteı::M ..• 

... 

----- li dünyalık geçe~k. olursak Türk dilini incelcdlk,Çe sanki 
Sayenizde kıhtı kıyafeti düzeltecek, klaptanla. ibrişimle dokunmt%'> sürıd 
ınsan arasına karışacak hale gelece- ten yapılmış blr ccnrıet örtüsi'ııü sey
ğiz. redıyormuşuz. gibi illi.hl bir ~vk du

- Fakat efendim. 16 kuruş yokla
ma pulu, 23 kuruş dizdan parası li· 
zım. Söyle 39 kuruş inayet buyrulur
sa .. Maaşı alır alma7: makamı devle
tinize gelir. deyni şükranımla beraber 
edayı vecibei zimmet ederim inşallah 
efendim. 

yarız. Bu güzel lisan bllbnssa Arap 
ve Farisi tesirinder kurtulduktan son
ra daha güzelleşci, terkiplerin agda11 
lüzucetinden sıyrılan lisanımız haki
katen okunmıya doyulmaz bir dil o
lacak; fakat ••• 

Her şeyde olduğu gibi lisanda d 
kayıtsızlar yahut tufeylller olmasa •. 

* * Matbaadayım, Kapıcı: 

- Sizi yukarıda bir 
liyor, d!yor. 

Muallim Naci mektebinin -lisa 
bakımından- :fazla kaide peresUigi he 

hanım bek şa gitmezdi. Herkes o hale gcl.m4 

- Kim? .. 
- Bilmiyorum. 

gelmi~ değil, Pek 
çok şık .. 

ki, yanlış yapmak korkusundan ki~ 
!fıkırdı etmiye cesaret edemıyordu. 

$imdiye kadar biç "Ben bu ağtrlığa tahammül edemem.,, 
genç değil amma... Denilince bilgiçler: "Ağırlığa taham

Merdiven baş1nda, kırk yaşlarında, 
elinden geldifi kadar boyanmı3, gi
yinebildiği kadar giyinmiş. bir kadın. 

- Sizi bekliyordum efendim 
- Buyurun efe;dim, fakat t~nıya-

madım ... 
- Tanıyamazsınız efendim, arzede 

yim: Cariyeniz, eski ... mensupla -
rından merhum ark~d:-ış•mz ....... jn 

süt hemşlre~iyim.. Rahmetliden sonra 
elimizden tutup kapımızt calamm•z 
olmadı , Zevcim biraderiniz de bir if
tira ite işlnd~n ayrıldt, sizden ricaya 
geldim, . ..... Dairesine memur alt,.or
larmrş, bir tavsiye verirseniz her hal
de işimiz olur efendim, .. 

mül edilmez, ağırlık tahammül edilir. 
O halde ağırlığı tahammül edemem 
demeli,, der1cr ve çok ki~lnin anla
madığı "te!'il, tefa'ill,, bablarmd 
masdarlar, ismi failler, ismi mef'ul 
ler sayarlardı. 

Güzel Türkçenin, bazı muharrirlerh 
elinde, alcllğı bugünkü ~ekline bakmc 
yavaş yavaş Nncl mektebinin gramer
perestlik taassubuna taraftar olaca 
mız geliyor. Bu ne biçim cümledlr 
Bu ne biç.im yazıdır? 

Şıirde yapılan başı bozukluğu 
"serbest nazıın", "mücerret şıir" dam 
gasiyle yutturulmasına çare var; za 
ten şiirin "takdim, tehir", "vezin z 
rureti", "imaıe·• gib. birçok mazerc' 

t:1fi"' Devamı: Sa. 4, Sü. 1 imtiyazlıı.n vardır. Fakat nesir öy 

,_ ' 
i'MARMARA'da· i ·······-····· .. ··-··········· .. ·-·-... • 

Bugün: 

Büyüyen ŞIRLEY 
yin Son F ilmi 

değildir. Dürı.ist cümle ister, sağla; 
kaide ister. "Ha§lv' gibi, "intab" git 
"za'! -ı- !e'llf" gibi kusurlara dil t 
lilnce onları saklamtya ımklin yoktu 
Ve bunun içindir kı nesir yazma 
şiir yazmaktan çok daha güçtür 

Böyle olunca gramerin koyduğÜ k 
!delerden ayrılmamak icap eder. 

Dün gazetelerden birinde §OYle bi 
resim altı gördtik: 

Hür Fransız raa,,osu sözcüsü Chur 
chillin nutku baklanda şu mütalealar
cla bulunmuştur: "HlUer son nutkun
da hataların, yanlll h~ketlerin, mu
vaffaloyetsizliklerin sebeplerini iza!:ı 
etmiş, hesap •ermiş, ö:ziir dilemiş, ay
ni zamanda tehditler de savurmuştur; 
vaziyetinden •e lctrvo9etinden emin ol
mıyan bir pan gibi konuşmuştur. 
lngilterenin istilasından hiç bahset -
memiştir. Fakat, hiç bir zaman hayali 
vaatlerde bulunmıyan, ve vaziyeti ol
duğundan daha fena görmek itiyadın
da olan Churchill bu son nutkunda 
nihai zaferin yakrn olduğunu müjde
lemiı ve Avrupaya asker çıkarılacağı
nı, Alman harp sanayiinln sistemli bir 
surette tahrip edileceğini kat'i bir li
sanla ifade etmiştir ... 

"- H!ikOınet, Miı Lamarın icadını ehtm 
miyctli addediyor. Bundan dolayı l>u mesel~ 
hakkında her turlll ıfıaat menodilmiııir ... 

vardır. Hemen hemen en fazla 
dÜrprfz tanmmıf silahların fnkis<tf ve 
teokimülünden ileri gelir. Mesetaı 
Libyada mihverin muvaffaluyeti bü
yük topla mücehhez zırhlt otomobil
ler sayesinde olmuştur. Bu ise bir te
kamüldür, icat ve ihtira sayrlmaz. Ye
ni Sovyet zırhlı arabalarr da öyledir 
Harp mevdanında göriildiiğü zaman 
en şildetli top at~ine dayanabilmesi 
ile hayret uyandırdı 

Annemin Hastalığtnda büyük feda
k:lrhklar gösteren, daimi nezaket ve 
telkinleriyle kalbimin elemini dağıtan 
Haydarpaşa Entaniye Hastanesi saygı 
değer ~a:ı doktoru Galip Ataç'a, Dr. 
Vasfi Onyerden'e, Mustafa İltil'e, o
pedatör Galip Kıcıman'a ve teşhisteki 
hakiki muvaffakıyetiyle annemin ha
yatını kurtaran dahiliye mütehııssısı 
Dr. Nuri Aruntan'a, asistan Akif Ber- Viliyete cidiyorum efendim. • • • • 
kel'c, Başhemşire, hemşire, hastabakı- Yoklama varaka.t dolacak, müracaat K u ç u K 

..Uçafın kan.tlarınr bir inaanrıı kalbin 
dinler ıibl dinliyor. Bakalım yüksek taı:y k 
daya.nacak mı diye. Iate bu ıurctle yapı 
yUzlerce tayyare bir ıünde ı&cllp .-idiy 
.Ne kadar cn:ıek kaybediyor bu onunlar., 

Yalnız sinema yıldızının verdiği 
planların derin bir tetkike tabi tutul
ması için tayyare mülehassıslarma 
gönderildiği öğrenildi.ı 

Ehemmiyetsiz bir denizaltı: 

Harp halinde bulunan bütün mcm 

Mesele yalnız zrrh~rı kuvvetinde de
ğildi. Zaviyelerin kendisine tevcih e
dilen top mermilerini sektirmek hu
susundaki mükemmeliyetinde idi. Bu
nun hiç birisi yoktu: Almanlar P 34 
lenilen bu arabalardan bir kaçını. el
lerine düşürünce zublı arabalara ka::-
>ı olan toplarını ona göre tadil etti 
ter. Kış harbinde Ruslar bir çok mo
törlü ve zırhlı kızaklar kullandılar. 
Tayyare pervanesiyle işliyen bu alet
ler yedi kişi tarafından idare edili • 
yor, mitralyözlerle alev saçan m~ki
nelerle mücehhez bulunuyor Ve sa· 
atte 100 kilometre sırat yap;yorlardı 
Böyle olmakla beraber büsbütün ye~ 
nl icat edilmiş bir ilet sayılamazdı 
39 - 40 senelerinde Ruslar Finlanda 
lrlara karşı bu kızakları kuilanmrş
lardı. 

~;:r:e\~~~:~rf:::~l:::ı~~~-min-,~---••••••·~ ı y 1 L D 1 z 
T E Ş E .K K ;;"; E'lyok Z A T İ 

Ailemizin değerli başı Hafiz Riza s u N G u R ı-- DİKKAT: _..I 
Gönel'i ameliyat ve tedavi eden Ame- ŞİRLEY'i sinema dün. 
rikan hastahanesinın kıymetli doktor- yasına bu veda eserin-
larma, ihtimam ve şefkatlerini en in- E==1 =l=J de son defa görmüş 
sanca duygularla ibzal eden mı1şfik • • - • • • olacaksınız ---
yardımcılarına, cenazesine i:,ıtirak e-
den acımızı payla~:ın ihvan ve takdir- Ayn ca 
karlarına baş saglığt diler, ayrı ayn Dünyanın üstünde çıldırtıcı 
teşekkürler ederiz. Sinema ve Tı'yatrosunda b' ·· d l 

Refikası: MuzaUer Gönel. Oğlu: ır ruya o aşıyor. 
Harp okulu öğretmenlerinden binbaşı iSPIRT IZMA, MA NYATIZMA 
SaHl.haddin Göne!. Oğlu: Avukat Nec- iL LÜZİYONİZMA H ÜN ER L E· 
mettin Göoo. Kerimesi: Saliha A:t- RI N E D EV A M ED iYOR. 
dan .. 

rr·~r;f 0~:
1 
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Seanslar: Her gece saat 21 de, 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 

ATEŞLi 
KADIN 

G ingAr 

James 
Rogers 

Stuwart 
Matinelerden itibaren başladr. 

Bu cümleleri yazanın -kim ve ne
rede olursa olsun- evvelA Türkçe 
bir lehçe dili olarak kullanmıya ha 
kı yoktur. Sonra dilimizde mev 
cümle kaidelerine riayet edecekt 
Eğer cümle, isim cürnlesl ise "müpt 
da, haber, ve haber edatı" ile yapı 
ve bunda da evvela müpteda, son 
haber, ondan sonra haber edatı ol 
"dır" konulur. Şaye .. cümle fiil cün 
lesi ise, fail, mef'ul ve fiilin sıra 
konmastna dikkat edilir. 

Pek ufak §ive deği§ikllklerine b 
cevaz vardır. Mesela, doğru şekli il 
"Ahmet kapryı çaldı" cümlesini "çal 
dı Ahmet kapıyı, şeklinde yazarsa 
Türkçe olmaz. Ama "Ahmet kapıy 
çaldı" yerine "kapıyt Ahmet çaldı 
denilerek fail ile mef'ulün yerlerm 
değiştirmesi bata sayılmaz. 

Bu itibula bu cümlenin doğru ola 
bilmesi için ışu suretle yazılm~ lA 
zxmdı: 

"Yilksek tazyike da:vıınrp dayaam;ryacaı 
nı anlamak ı,ın uca~n kanatlannı bir i 
kalbi ıibi din!i)'Or ... Bu inaanlarıa ne l.;ıd 
emekleri bot• ıldiyor !,. 

Tam bir sene evvel Londranın son 
defa olarak bombardıman edildiğini 
hatırlatan sözcü, yalmz hava hücum
lnrıyle Alman harp makinesinin büyük 
mikyasta tahrip edilebileceğini, yakın 
hır istikbalde Kolonya, Mannerheim, 
Karlsruhe ve diğer Ahnan şehirlerinin 
de Rostok, Hamburg vaziyetine gele
ceklerini ve toptan harp ile hür mil
i etleri esareti altına almağa karar ver 
mi3 olan naz! Almanyasının toptan 
harp :ile imha eqileceğiru söylemi~ 
ve iti haziran 19~0 da General de 
GaulJe'ün söylediği şu sözleri tekrar
lamt1tIT: "Fransa yalnrz bir harbi 
kaybetmiştir, mağlup edilmemiştir. 
Hiç bir şey kaybolmamıştır. 5000 
tayyare 20,00() tank bize bu harbi kay
bettirdi. Ayni vasıtalara malik oldu
ğwmız giin biz galip geleceğiz .. 

leketle~-ıe icat ve iht.ira bü
roları tesis edilmistir. Buraya bir 
çok adamlar müracaat ederler Bunla· 
rın içinde safdil, aptal, deli,· işküzar 
ve hatta dolandırıcı da bulunur Fa
kat hazan bu karışık simaların a;asın
da parl:ık fikirlileri de vardır. Büro
nun işi başlarından aşan memurları 

bunlara pek dikkat etmezler. B\l,flun 
en kuvvetli misali bir İngiliz mühen
disinin başına gelen vakadır: Bu a
dam bir sene evvel Bahriye Nezareti 
ne bir cep denizaltısının planlarını 
vermişti. Bu denizaltt seri halinde ya. 
pılıyor ve iki Üç kişi ile idare edili· 
yordu. Mütehassıslar plinlan üstün 
körü tetkik ettiler ve istinaf ve tem
yiz kabul etmiyen şu hükmü verlil'!r: 
,'Ehemmiyetsiz bir tasıavvurdan iba
rettir.,, 

"Uçan kızaklara., kar31 Almanlar 
"müteharrik istihkamlar,, ı icat etti
ler. Bunlar zevahir itibariyle masum 
manzaralı izbeler, yahut sadece mu
jiklerin saman koydukları kulübeleri 
andrıyordu. Fakat üstündeki aldatıcı 
dekorun altında mitralyözleri ve ufak 
çapta topları muhafaza eden bir zırh 
örtü bulunuyordu. 

HA:llN VEl<'AT - Serez topcu kwnıınılaıu 
Ge~eral Has~n Tevfik mahdumu ve rıp Fakül 
teaı • radyoloıı profesöre Dr. M uhtcrem Gök· 
'?enın babau, Mühendiıhanei hOmayun muaı. 
lımlerlnden emeklı bınba;ı Mu5tafa :Ramız 
Gökmen uzun zamandır mllpteli oltlufu hasta 
!ık.ten kurtulamıyarak dün Nıı;antaıındakı 
evınde vefat etmiştir Cenazesi bugün nat on 
ilcte Tcşyikiye camiınden kaldırılarak Okmey 
danın~akı aıle. mezarlığına nakledilecektir. 

E•kı ı:azetccı arkada,!arımızdan olan ııll•ide 
prolesôr Muhterem Gl:lkmenle kederli aiı.,.;,,., 
thiyetlerimbl aunar, merhuma Allahtan rah
met dıleriı. 

16 d:ıdır. Bıletler her gün saat 
1,30 dan itibaren Tiyatronun 

- gi~elerinde satılır. --~ 
... _, İnsanların emek kıı.yıp (!) ettikleri 

ne teessüf eden muharrir de biraz lı 
sana eme}t verse güzel Türkçemlz b 
sinirlendirici acaiplikten kurtulurdu 

Tokyo Baskım: 
~ nisanda Tokyoya karşı yapılan 

hava h!iaımu halbnda Amerikada 
resmi tebliğ neşredilmiş ve bu.ıda, 
bomba tayyarelerinin baraj balonları
na çarpacak kadar Alçaktan uçtukları, 

Halbuki Pearl Harbour baskınında 
cep denizaltılarımn fevkalade ehem
miyetli bir silih olduğu Japonlara te
min ettiği muvaffakıyetle anlaşıldı. 

İşte böyle ehemmiyet vermemek 
devresinin avdetine mani olmak için
dir ki İngiliz hükOmetl Sir John An-

Bu istihkamlar kapaklarrn üzerine 
yerleştirerek en beklenllmiyen nokta· 
!ara sevkediliyordu. Bu suretle sür'itli 
Rus kızaktan fena tesadüflere maruz 
kalıyorlardı. İtalyan gazetelerinden 

~-~-*-----VEFAT - Emekli albay SClleyman Fehmı 
Tuncay'ın refikası Melek Tuncay vefat etmiş· 
tir. Cenazesi buıün öileye yakın Kıııltoprak 
iıtuyonu karıısındaki be~ numaralr evden 
kaldırılacaktır. 

Z•FER! Yazan: W. Cluu:chilL 
••••••• (İn9;/,°L Ba:;vek.ili) •••• 

Çeviren: lllıa..nıi Sqfa 

Mke.r.i ve smai hedeilerde büyük tah- T f ·k N 28 rıbat yaptıkları çıkan yangınların gün e rı a o. tinci harp safında - harekete geç- lhtiyat kuvvetleri toplamak Lfıumdı. 
!erce devam ettiği haber verilmek- Henüz topçu tarafıcdan bozulmus mek fırsatını elde edecektir.,, Fakat, denecek, bu çeşit iddiaların 
tedir. olmıyan yerlerde ve bir taarruza Bu ilk baskınm neticesini tank kol- pratikte bir kıymeti yoktur, tecrübe-

Enteresan bir hadise olarak: Tay- karsı hazır bulunmıyan düşman cep- ları tarihçisi Miralay Fuller §Öyle ler, manevralar ve teşkilat işleri son 
yareler yakla:iırken Tokyo radyosu hesine karşı toplu hareket, bilhassa yazmıştır: derece ağtr harekete geçer. Faaliye-
sözcüsünün ingillzce lisam ile Japon- baskın! Taarruza başlıyacak olan top- "Tanklar hayret va-ici bir muvaf- le geçrniyen tank kollarının tekem-
yamn tayyare bombardımanından çu değil, tanklar olacaktı. fakıyet elde ettiler. Kısa mesafeden mülü kolay ve çabuk olamaz. Çünkü 
korkmakııınn sük<lnu içinde yaşad1iı- AlAkadar orduya kumanda eden piyale tarafından takip edilen tank- mesela; 1917 ilkabaharı için 3000 tank 
m söylemekte olduğu, fakat bombar- Byng, topçunun bir hazırlık akışt lar harekete geçtiği zaman, düşman- yapmak mümkün olacak mıydt? Bun
dmıan bqladıktan sonra meV%1l1Ulu yapmasına da, hattfı tecrübe endahtı da maneviyat tamamiyle bozuldu. larda çalışacak i§çilerl. makinecileri 
detiştirerek Japonları :vancınlan ıön yapmasına da mAnf olmak mesullye- Bunlarm bir kısmı kaçtılar, diğer kıs- cepheden ayırıp geride talim ve ma
dürmeie Ye yaimar duasına çıkmaia tini deruhte etti. Bunlar ancak tank- mı da kısa bir mukavemetten sonra nevraya hasretmek mtımkün müydü? 
davet ettiii kaydedilmektedir. larm harekete geçmelerinden ve ller- teslim oluyorlardı. Fakat bu taarru- Bunlar hazırlanırken sır saklana-

Ba ffpat Amerikan taynrelerinin lemelerinden sonra olacaktı. zun ak§amı tarihin en pştlacak fev- bilecek miydl? Bu kadar büyük çap-
haqi ülerden hareket ettiii mesele- kallde bir ukerl muvattaluyetl elde ta bir huırlıtm cephe ıe;fsinde d(lş-
sinJn tekrar mfinakqasma yol açnue- İptida! ayarlan yapılmadan ateı edilmiş olmakla beraber, tAbiye nok- man gözlerinden saklanması nasıl 
tır. Tanarelerfn Tokyodan 3200 kilo- etmek pllnlarmı ilk defa tatbik et- tasmdan hareket l!IOna ermi,ti; çünkil ınürnkün olurdu? 
metre makta bulunan Midway yahut mek ve kıtalar için kazasu ueticeler bu muvattakıyeti daha ileri götüre - Bütün bu suallere cenbımır. Eğer 
4300 kilometre uraktaki üslerinden almak &ereli bunları lıufrlııranlara cek miktarda tank ihtiyat kuvveti ıtenel kurmay tarafından modası geç
hareket etmelerindeki imklnsızlıklıW aittir. poktu.,. 1 mfı taarruzlara ıarfedilen ıayret ve 
üzerinde durulmaktadır. Umam! Jwıj. İnceden inceye dUIGnillerek hazır- Filhakf'ka bir 1'ktncltep-ln günü emelin onda bir:l ve bu taarruzlar l-
ata söre A'11erikan tanareled Çin tank taarruzu plAnmda esas d.Ull!lanın m moatabkem mevzUerinl. çııı. harcanacak kuvvetlerin J'ilzd• bl-
ı!e1d Balerden hareket e1mltlercllr ve bfltl!D llper ~ - 8 1dlo- rl tahsis edllHJdl. btıtan muadeı.t 
bu ke7fi7et Çinin Japon7&J'* bf1I bir Bir~ mt lçlndıe dlht ma """"'" ınetNUk ~ Clllbede - 1ımk1ar1a e- to187C& baJlohmurdu. DOıpnanın bu 
taarru lasfl olarak kullamlacatı ka- etperlerl, en kllcQk blrtopça hamblı le geçirmek, 10,000 em, 100 top al- ~esrara vakıf olup. mukabil ba
naatiıd teJf.t etmekte Ye Japonn71 olmadan yapalacak bh hücumla 18 - malt kabil olmu§bı. Buna mukabil drlıklarda bulunması lhtlmalfne ıe
çok eoditelendimıektedir. cilecektlr. Bunun fçhı 500 tank emre uytat 1100 den lbaretıl, Unce, Almanlar, lngDtılerln cephe 

TOPLANTILAR 1 

huırdı ve tank bfrlilt kumandanı Bununla beraber bu tank taarruzu priainde siperleri 1ecmf7e mo..tt p. 
General Ellis günlük emrinde latala- j'ine bir sene erken olmuştu. Daha Jet ıenıı mikyasta tank kollan ı..
nna eöYle diyordu: b1 haıırlamp baskını daha b~ idi ettillnt ISlrenecelıc oJsalar • ,.. 

dlJ'ank kollan ,.arnı a,.tardanberl bir oephede bir 7ann• hareketly!e te- pablllrlerdi? 
beklenen - .111 !iartlar altında ve bl• temmül ettlrm$ toln claJıa bO;,yfik 

,_._ lstanbulda Fedakarlıklar Haftası ' 
Şaheser Filmler Haf tası 

ÇENBERLITAŞ 
Sinemasında 

Bugün Matinelerden itibaren 2 büyük film 
Söhreti dillere destan olan mevsimin en büyük şaheseri cazip 
mevzuu ... Mesteden ruhnevaz musikisi ... Muazzam mizanseni.. 
F'evkalade temsili ile bu sene İstanbulda hasılat rekorunu kırar 

1 - BEL AMI 
\VlLLY FORST OLGA TSCHEKOWA -
İLSE WERNER - Ltzzı w ALDMÜLLER 

in müştereken yarattıkları sinemacılık aleminin zaferler abides· 

2. GANGSTERiN OGLU 
Amerika Çocuk Esirgeme Kurumu ahlaki film müsabakasında 
birincilik mükafatı kazanan hissi, ictimai ahiaki muazzam filn-

Baş Rolde: J A C K t C O O P E R 

1 
.............. Lfttfen Dikkat: 

.._ Mevsimin bu en Rngbı programında yer bulmak için 
-. lutfen tam seans saatlerinde t.eşrtf olunması ehemmi-

•••••••••••••• yeüe r,i.ca olunur. •••••••••••••• 

Yara Akpın 

Ş K 
SN11Cı'*'8 

latanbul llineına ıeverlerin 
aabıraızlılda beldemekte 

olduklan 

Şöhreti dfbıyamn. her tarafmda dfDere ddtan ala 
A. Ş. PUŞKlN'la Oım. ._.. 

ARABACININ KIZI 
·co O'NY AŞKA) 

Yeni nıANSmcA ııfilbası 

Şiirde manasızlıklarla uğra§t:rkc 
bir de başnnıza nesir çıkacak! 

Tekirdağllnın 
Cevabı 

Kancabe:vll Hayati ve Srndrrırlr Şerif pı 
llvanların matbaamıza ıııelip TClrkiye b•tP• 
livanr Tekirdallr Huseyine meydan okuduk 
rıaı yumııuk. DUn Tekirdağlı HQse:vin 
matbaamıza ıı:clerck bu meydan okomll)'a c 

l vap vermi& ve: 
- Onlar daha dı.ın KaramOrıelde, bana 1 

nilmı~ olan pehlivanları yenemedi. Evvc 
onları yenseler daha i:vi olur. H ;rakn:< 
23 mayıstı Kırkpınar cfireılerl baı ıyor. Or 
da er meydanında kozumuıu P~Y ederiz,, CI 
ml,tlr. 

UNIVERSITE ATLETLERi - 111 lllQ 
ıpor ve ı:en,lik bayramı milnase'!etiyle An 
karaya ıııideeeklerlni yudrğımıır linıvenıte ~ 
euları ı 7 rııayıa akıan:ıı hareket edeceklerdi 
Atletler arasında yarın S.30 da Fenerbah( 
Stlt1T"'1t12 ııtfl'C1'T1,.,,.,. VPtHhıraktTr 

ÖLÜM - Serez ıopçu kumanduı 
General Hasan Tevfik mahdumu 
Tıp faldlltesi radyoloji prOf8l6rl1 
Muhterem Gmmıen'in babası ~ 
dlsbanei hOmQUr muallimlerindmı • 
mekli binba&ı Mustafa Resmi ~ 
dün vefat etniiftlr. Cenazesi 
saat birde T8f\'ÜdYl' camilnden 
rdarak Okmeydanındakı aile m 
lığına nakledtlecektir. Allahtan 
met diler, arkadqmıı:ı: Muhtereme 
zlyeleriınlzl sunarfz. 

' ı 
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Şehirden Röportai 
l:?f" Baş tarafı 3 üncüde 

Zevciniz için mi, fakat tanımı
J'Orum ki. .. 

- Hayır efendim, cariyeniz ıçın .. 
Artık onu işe almazlar, esasen kendisi 
!i mdi mevkuf., Pek perişan bir nale 
&eldik efendim .. 

- Benim o dairede tanıdıfım yok. 

Hedy Lamarr 
Jtn Baş tarafı 3 üncüde 

mücazatıdır. Ondan evvel Fransız 

profesörü Arsonval cayet lr:ısa dal&a
lann bazı uzviyetler üzerinde bUyük 
tesirJer yaptıiını biliyorduk, 1929 da 
Esaü adında bir Alman ilimi Jena'da 
tecri ,·eler yapmı1 ve "ölüm şuaının,. 
bir hayal olmadıi:tnı iıbat etmiştir. 

Maamafih tavs.iyeye de lüzum olmasa 
ecre Oraya imtihanla memur alıyor
lar. ımuhanı kazanırsanız, sizj de a
lırlar. 

- Öyle amma beyefendi... Şey ... 
Bilmem ki.. Söylemlye de utanıyo -
rom. 1 stida vermek içın falan, bi.r ız 

sraf lizım. Siz, biraz yardım etse
n ı de sonra slze ödesem efendım: 

Şua iki laiton plikın arasından fır
lamış, o sahada bulunan sinekler der· 
hal ve sıçanlar, fareler de bir kaç ıa.
niyede ölmüşlerdir. 

Esaünün tecriibeleri K"iıli tutulma
dı. Bütun dünyaya yayıldı. Her şeyi 
biıyük K"Örmek zevkinde bulunan Ame
rikalılar, böyle fare, sinek K"ibi ufak 
kurbanlardan memnun olmadtlar. Da
ha irilerini tecrübe etmek istediler, 
Sua sahasına bir köpek, bir coril hir 
de öküz koydular. En dayanılr:bsı ö
küz çıktı. Ölmek için 92 saniye tabam 
mili etti. 

BAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Ne ıekildc arzu buyurursanız .... icabında 

* * Aradan_ ~ok z~~an geçm.yor, b:r 
kartvızıt cctırıyorlar. Yirmi yıl 

evvel oturduğum mahalledeki işina

..:d n biri. Ho1 bC'$tcn sonra: 
- Ahval pek berbatlaştı, diyor, ge-

Hiç 5üphesiz, şimdi de ölüm ıuaı 
için elin uğ-raşıhyor. . 
Asil bir lordun ölümü: 

ç nı &'Ucleşti. Kerimeye de kısmet çık- ----------
tı. Krrıp sarıp cvlcndircceiiz. Gelce- Bütün dünyada dimailarrn, ihtita 
lehm bu zamanda kız celin etmek de bürolarının muharebeleri iıli.h 
cuı;., Bızim klübeyi ipotek edelim de? muharebesiyle beraber yürüyor, tabii 
dik, Muhammin geldi, Beşyüz lira bu, Almanyada., Japonyada, Ruıyada 
ver yorlar... gaye~ esrarengiz bir örtü altında ce- .... 

- Fakat Uk muamele için 15 • 20 
ra kadar bir para ıazım. Bu yılın 
ere si verilerek, çop parası. fener pa 
ası filin ödenecek. Perşembeye de 

ralar1 alacağız, - ..... 
- Hatıruna ıiz celdiniz Mailim ya 

biz Uç aydan üç aya maaş alıyoruz. 
J{ z randa maaş alacağız, Maamiih 
~a evvel, yini yarın değil, öbürK"Ün 
<>tek muamelesi bitecek. Derhal tak 

dim ederim. 30 lira h:mmet buyrulur-
sa. İsterseniz: noterde bir de senet tak 
elim, •• 

* * evden çıkalı henüz iki saat olm1-
mış, tanıdık, tanımadık dört zi

yaretçi ıle karşılaşmıştım. Bu kabil 
ıyaretçiler o kadar çoialdı ki . Jn

ıan evde bile rahat ve huzur il~ otu
ramıyor, 

Eminönü meydanında, Köprü üst~n 
~e. vapur iskelesinde yanınıza soku
lup vapur, tramvay parası istiyen is.
t yene .. 

Dilenciliği meslek edinenlerle mü
c delerle belediyeye, polise başvuru
yoruz, Fakat böyle kibar dilencılere 
pollı. belciye ne yapsın?. Bunların 
ycpi usulde birer dilenci olduklarını 
polis nereden bilsin? Yanılıp da şöy
en tenlere inan<lınr:ı mı yandınız de

mektir. Hiç birinin aslı yoktur En 
ıy sı hepsıni dinleyip birer baha~e 1Je 
savmak. Filvaki arkanızdan dedıkodu 
~derler; 

- Bu~nu büyüdil,, artık eski ahbap~ 
la a selim bile vermiyor filin eibi
erden l.iftar söylerler amma, kut3k 

l5mamak Iizrm. Zaten bunları dinle
,. P :.nansanız da ne olacak?. Her ıste 
nilen verilse Karun ols~nız biter, dağ 
olsanız dayaoma:ısınız. 

Kayıp - Eyüp kazasının Ramiz na
yesi aşe memurtugundan 4867 nu
r e Hüseyin Türker ve 4866 nu
ra ile Rıfkı Topçu namlarına ald1-
ız iki adet B ekmek vesikasını 

ybettık. Yenilermi alacağlmızdan 
c iJerınin hükmü yoktur
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reyan ediyor, yalnız vakit vakit u
fak bir emare milletlerin helecanlı in
tizarına bir muamma koyuyor. 

Rusyada 1942 de Kostokov isminde 
bir ilime bir fen mükifatı verJldiiı
ni radyodan Öğrendik Bu mükifahn 
bir sebebi vardır. B~rlinde ıanki bu
na bir mukabele imiş &'İhi, yüksek Al
man kumanlasının yalanda bütün sis
temleri altüst edecek bir k:e1ifte bu
lacaiı söyleniyordu. 

Amcrikada, San _ Fran.siskoda mü 
hcndislerdcn birinin icadı ''ihtira be
rati., ile tevsik ediliyor, 

Arthür Kol isminde diier bir Ame
rikalı mühendis "kutu elektrik top., 
alında bir ilet için berat alıyor. Fa
kat bu iletin ne olduğunu kimse bil
miyor. 

İhtira bürolarında yapılan ırama • 
!ardan bir şey öjrenmek kabil olma
makla beraber hazan bir harp fabrik3 
sında, yahut bir liboratuvarda bir 
infllak vuku b\ılduiu öireniliyor. 

Hatti Lord Suffolk'an n·erede ve 
ne K"ibi şerait içinde olduiuna dair 
bir şey öğrenmek mümkün olamıy?r. 
Bu, büyük senyör ideta bir yolcu ro
manındaki mucitlere bmı:erdi. Bu a
dam, Alman bombalarını tetkik et -
mekle tanınmııtı. Daktilosu uzak b!r 
mesafede oturur ve emirlerini tele
fon vasıtasiyle alırdı. Ne oldu?. Onu 
kimse bilmez, Yalnı:ı, bilinen bir şty 
şudun "Lord öldü. Daktilosu Mis 
Morden de öldü. Kitibi Hardı da 1n
filik mahallinden uzakta olmasına rai 
men parçalandı ..... 

KAVI P - Kasımpa;;a nahiye mU
dilrlüğünden aldığını ve ailem efradı
na ait üç büyük ve ikl çocuk iki ay
lık ekmek karnelerimizi kaybettim 
Yenılerinl alacağunızdan hükümleri 
kalmarnı,,tır. Kasımpaia Küçükpiyale 
Ztncirlikuyu caddesi Mümeyyiz çık
mazı sokağt No, 3 Nazif Peaüt. 

KAYIP - Askerlik terhis V>zkere
ml kaybP.ttim. Yenisini alacağnndan 
eski.sinin hükmü yoktur. 
Beyoğlu Piremeci sokağı No, 14 

Kemaliyeli Mehmet oğlu lbrahim 
Hakkı 317 doğumlu, 

İŞÇİ ARAN IYOR 
lstanbul Elektrik, 

İşletmeleri 
Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden 
İşletmelerimiz Şişli tamirhanesi için (6) boyacı, 3 saraç, 12 tesviyeci, 

3 hamal, 3 bobinör, 3 frezeci, 6 tornacı, 6 elektrıkçi, 6 elektrik tesvi
Y ısi, 12 marangoza ıhtiyacımız vardır. 

Hamallar hariç olmak üzere imtihanda gösterecekleri ehliyete göre 
~ tte 35 kuru~a kadar ücret verilecektir. 

Askerlikle al.ikası olmıyan lstckl ilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüs
nühal k:iğıdr, 4 adet vesika fotoğrafı ve şimdiye kadar çalışmış oldukları 
tntiesseselerden aUnmış iyl hizmet vesikalariyle birlikte 18.5.942 tarihine 
k dar saat 14 ten 17 ye kadar idaremiz Metro haıı zemin katındaki Zat 
t. teri ve Sicil Müdürluğüne müracaatları lüzumu bildirilir. (5461) 

Halkın Sayın 
İstanbul 

Nazarı Dikkatine 
Telefon Müdürlüğünden 

14 ~ayts 1942 sabahından itibaren gerek otomatik tertipli telefon 
koşi<leılnden gerekse umumi merkez levha5ı taşıyan mahallerden şehir 
lçın telef?n konuşmaları on kuruş mukabili yapılacaktır. (5460) 

Ticaret VekCiletinden 
İaşe Müsteşarlığı merkez teşkUAtiyle VekAletlmlze bağlı dağıtma o!lsl 

tnerkez ve teşkil3tı için büro moble ve eşyası satın almacaktll'. Bu ~ Q
zerlnde teldl1te bulunmak lstiyenlerln 15 MAYIS 942 Ct:ma gilııü saat 
14,5 da bizzat veya sal&hiyetli mümessilleri vasıtasiyle İaşe Müstesarlı-
ğmda hazır bulunmaları ilAn olunur, (5351) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
İkinci kadm ve doğum kliniğine yaptı ·ıl; 'k ' 7060 lira muhammen 

bedelli 14 kalem madeni e<yu 28.5.942 Perşembe günU saat 15 te Rektör
lükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. J,tekliler liste ve ~artnameyl 
rekUlrlukte görebilirler, (5565) 
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TUR AL 
Komprimeleri derhal keser 

Her eczanedf" kutusu 35 kuruştur -Daktilo Aranıyor 
Fransı:ıcayı Jyi bilen İstanbul veya 

Ankarada çalışmak üzere erkek veya 
kadm sekiz daktilo alınacaktır 

İsteklilerin Tilrk ırkından ·olması 
~arttır. Tahsil derecelerine ve şimdi
ye kadar çalısttldan yerlere ait ma-
1Umatr gösteren bir mektupla 722 nu
maralı İstanbul posta kutusuna yazıl
ması. 

Üsküdar asliye birinci hukuk M
kiınliğinden: Fatma tarafından Kadı
köy mühürdar caddesinde 13~ numa
rada Zamboları hanCJinde mukim 
Trabzonlu Hacı Ali Hafız oğlu Hazun 
aleyhine açılan alacak davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatı sırasında. 
Müddeialeyhin Almanyaya gittiği ve 
ikametgihının meçhul olduğu anlapl
ması ti%erine ilAnen yapılan tebligat 
üzerine mahkemeye gelmemiş bulun
masına binaen hakkında gıyaben tah
kikata ve muhakemenin 17-6-942 sa
at 10 a talikine karar verilmiş oldu 
ğundan mezkO.r günde mahkemeye 
gelmediği veya kanuni bir vekil gön
dermediği takdirde H, U. M. K. nun 
401 inci maddesi mucibince gıyabtnda 
devam edileceği tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilAn cılunur, 

• 

J:ı ·011a 
SAÇ SABUNU• 

Saçlarınızı muh.afar:a için har'lkOl•de 
•es ırlni ılk lı.ı.ılla"ı$ta ıttreçekaını:_.' 

İstanbul A&liye 9 uncu hukuk hl
k:imliiinden: 41-354. - Davacı Hüse
yjn tarafından Kadıköy muvakkithane 
caddesi 73 No. da mukim Sabriye a
leyhine açılan bo§anma davasının ya
pılmakta olan muhakemesinde: M, a
leyhe gönderilen dava arzuhaline ve
rilen meşrubata nazarn kendisinin bu 
hanede olmadlğt ev sahibinin meşru
hatından anlaşılmakla bili tebliğ ııen 
çevrildiğinden dava arzuhaline yirmi 
gün müddetle cevap vernıesi ve mah
keme günü olarak tayif! edilen 3-6-942 
Çarşamba taat 14 te mahkemeye gel
mesi veya bir vekil göndermesi aksi 
takdirde mahkemeye gıyaben devam 
edileceği davetiye ve daha ar:ıuhali 
makamına kaim olmak üzere nan o
lunur. 

İstanbul İcra hAk.imliğlnden:39/4886 
Evvelce İstanbul Cennanya hanında 

8 No. da iken halen nerede bulunduğu 
bilinemlyen Hacı İbrahim zade Ha
san Tahsine: 

İstanbul Üçüncü İcra dairesinin 
939/4886 sayılı dosyasında muharrer 
Anderse olan borcunuzdan dolayı mu
kaddema icraca yapllan icra emirleri
nin ademi tebliği dola).ısiyle icra emri 
llAnen teblii edilmJş olduğu anlaşıl
makla bu kere de icra kılman milra
faa neticesinde 13-4-94.2 &aat 14 cel
sesine ademi lcabetıniz dolayısiyle bu 
defa hakkınızda davetiyenin 10 ıün 
müddetle tebliğine karar verilmiştir 
ve yine mürataa günü olarak tayin 
olunan 29-5-942 tarihine müsadif Cu
ma günü saat 14 te İcra Mkimliğl 
milrafaa mahkemesine gelmeniz, aksi 
takdirde ademi huzurunuzda mürataa 
icra ve tetkik ktlmacağı malfununuz 
olmak üzere ilAnen tebliğ olunur. 

Müfils Bigall Halil !fIAs İdaresin
den: 942/2 - Müflisin Biıa ve Gö
nandakl Arazı içln istenilen vergi ve 
ıalr işler hakkında icap eden kararlar 

verilmek üzere alacaklılar 8-5-942 
tarihi için çağırıldıtı halde üç alacak
ltdan başka kimse gelmemiş ve müf
lis dahi toplanmanın talildnl istem~ 
olduğundan alacaklıların 20-5-942 sa
at 11 de İfl~s dairesinde hazır bulun
maları, gelmedikleri takdirde evvelki 
ilAn dairesinde muamele yapılacağı i
IAn olunur. (2479) 

lstanbul İkinci İfiAs Memurluğun

dan: 942/29 - Milflls Gözem Eske
nazi Negrin Limited Şirketinin ortak-! Yazan: lktısat Doktoru GASSON - larının &irkete olan borçlarının tahsi

l Un! temin ztmnmda alacaklılarca mas Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BURO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN lstarıbuJ 

raf ve teminat verilmek ve icap eden 
= tedbirler alnım.ak üzere idarece ala-

1 caklıların toplanmasına lüzum görül
milı olduğundan alacaklıların 21-5-
942 saat 11 de fnlıs dairesinde be
hemhal hazır but~nmaları ilAn olunur, 

1 
= 

; Fiyatı 50 Kuruş • 
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(2480) 

• 

__ , 
Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinae kullanacağı 

Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

1 Her eczane ve itriyat mağazalarmda 

1 

'- FEMIL ve BAGLARINI Arayıniz •' 

Nafıa Vekaletinden 
1 Haziran 1942 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafia Veklleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribi 7000 lira 
bedel tahmin edilen Vekc\letin nesretmekte olduğu idart ve fennt mecmu
aların tertip ve tab'ınm kapalı zarf usuliyle vahidi filaUarı üzerinden 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatl bedelsiz; olarak malzeme müdürlU-
ğünden alınabilir. 

J\.tecmualarm kAğıt ve kaplık kartonu Vekalet tarafından verilecektir. 
l\fuvakkat teminat 525 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakakt 
yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e 
makbuz mukabilinde vermeleri l~z!rnd!r. 

teminat ve prtnamesinde 
kadar mezkQr komisyona 

(3264-5314) "' ............................... .. 
Kunduracıların Nazarı Dikkatine 
Patent olarak imal etmekte olduğum madeni iskarpinlerin satışını 

temin arzusund't bulunan tstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin 
yüksek müesseselerinin Beyoğlunda Karlman karştsmda Toiiı-Tom a
parbmanı 4 numarasındaki bürom•.ıza müracaatlnrını diler ve bilO.mum 
madenlere teşmil olunan Patentiml taklide teşebbüs edecekler hakkın

" da kanuni =atta bulunacağımı bildiririm, F, AR SOY .. • . ........ • • • • • 
CÜMH URIYETI TÜ RKİYE 

ZiRAAT B ANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

-Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VE RiYOR 

Ziraat Bankasında kurnbar•lı ve Uıb•rsız tasarruf lıenplırında en ız 60 
hlaıeal bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'• tıe •t•Aıdakl pllna g6 · 

re ikramiye daAıtrlacaktır: 
4 Adet 1,000 Llrolık 4,000 Lira 
4 I• 600 H 2,000 H 

4 .. 260 " 1,000 ,, 
40 ,, 100 .. 4.000 111 

100 "' 60 .. 5,000 .. 
120 "' 40 .. 4,800 • 
160 " 20 • 8,200 " 

DiKKAT: Heıaplaırlndakl paralar bir sene içinde 50 llradan •ıaB1 dUımı· 
yenlere ikramiye ~ıktığr takd1rde 0!o 20 fazlaılyle verllecektlr, Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekllecektlr. 

Nafia VekCiletinden~ 
Talip zuhur etmemesi yüzünden yeniden eksiltmeye konan ve 8750 

lira bedel tahmin edilen 5000 adet kürek mübayaasmm 23.5.942 Cu
martesi günil saat 11 de Ankarada Nafia VekAleti binası lçbıde Malze
me Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır, Eksiltme ıart.namesi ve tefer
rüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alınabilir, 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuruştur, 
İsteklilerin teklif mektuplarınin muvakkat teminat ve ı;artnamesln

deki vesaik ile blrllkte ayni gün saat 10 na kadar meddlr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lAzmıdır. (3239) (5273) 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil LO.tfl Dördüncü, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

........................................ 
KIZI LAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 
Amerikanın maruf Dupont Fabrikasından getirtUen 

muhtelif eb'adda altı düzünesi bir pakette 

RONTK EN FİLMLERi 
Satışa çıkarılmıştır. 

Talip Olanların On Beş Gün Zarfında Istanbulda 
KIZILAY Satış Deposu Müdürlüğüne, Ankarada U
mumi Merkezimize müracaatları. 

18 X 24 Eb'adında Düzünesi 
24 x 30 
30 x 40 

il 

)) 

,. 
.,, 
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14 
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~------------------·--~' Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden 
1 - Vil8yet, kaza ve mües:ı;eseler gençlik klüplerinde beden terbiyesi 

milkellefierini çalıştırmak üzere aşağıdakJ şartlar dairesinde ve müsabaka 
imtihanlyle 50 eğitmen namzedi alınacaktır. 1 

Bu namzetler 1942 Temmuz veya Ağustos ayında Ankarada yatılı ve 
altı ay devreli bir kursa tabi tutulacak1ardlr. J 

11 - Aranılan vasıf ve şartlar: 
A) 1r1emurin kanununda bir memur için tesbit edilmi:ı bulunan ıart .. 

ları haiz olmak. 
B) 35 yaşını asmamıs bulunmak. 
C) A'ikerlik vazifesini yapmış olmak, 
D) En az orta mektep veya muadili mektepten mezun veya 1939 :yı00 

tından sonra erbaş okulundan çıkmış bulunmak, 
E) Nilmunesine göre bir taahhütname vermek. 
G) Jıı.lilsabaka imtihant "yalnız jimnastik ve atlctimzden amel! olarak 

yaptırılacaktır. 

ili - Talip olanlar vilA.yet merkezlerinde valilere, kaza ve ıi.ah.lye 
merkezlerinde kaymakamlara fstida ile müracaat edeceklerdir. 

Müracaat zamanı nihayet 4 Haziran 1942 günü akşamı bitm.Jş ola· 
caktır. 

iV - Verilecek ücret ve masraf: 
A) 3656 sayılı Teadill kanununa göre aylık ücret ile beraber kursta 

bulundukları müddet zarfında günde 150 kuruşu geçmemek üzere barc!
rah yevmiyeleri; 

B) Kazananlarm bölgelerinden Ankaraya kadar yol masrafları ve 
yolda geçecek günler için harcırah yevmiyeleri; 

V - Kurs esnasında çalışma için giyilecek elbise ve ayakkabı umum 
müdürlükçe verilecek. 

VI - Fazla tatsilAt için vilayetlerde beden terbiyes! Bölge ba$kan
lıklarına kazalarda ve nahiyelerde kaza kaymakamlıkiarma müracaat lA
•ıındlr. (3151-5128) 

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

TÜRKİYE iş BAN KA Si 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 

Keııdeler 2 Şubat. 4 Mayıs 3 A • tos. 2 !kineiteırln 
tarihlerindf' yapılrr 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Uralık-2000.- Lira l ~~- 100 liralık-4000.- Llrıı s • 1000 • -3MO.- • 

1 50 • 50 • -2500.- • 
2 • 750 ~ -1500.- • 
3 • 500 • -1500.- • 200 • 23 • -5000.- • 

10 """ -?~nn - ınn 10 -2000.-

' - , 
inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden 

İçki ve tütün satıcılarmm ellerindeki seo.hs tezkf"!'elerinin müddeti 
31 'd:ayıs 942 ak~amı sona erecektir. 

Satıcıların yenı tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mmtaka i
tibariyle aşağtda gösterilen gUnlerde dükk3na ait konturatları ve eski tez
kereleri ve lklser adet totograflariyle Kabataştaki Başmüdürlüğümüze 
müracaat etıneım ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 de-n sonra yapıla
cak kontrolda tezkerelerini almıyanlar hakkında kanunt muamele ya .. 
pdacağı ilAn olunur. 

15, 18, 18, 20 Mayl! 942 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı, Şişli ve 
Kasunpaşa mmtakusmdakl bAytler, 

21, 22, 23 Mayıs 942 günleri Slr~eci ve Beyazıt mmtakas!ndakl bA
yilu, 

25 - 29 - 27 Mayıs 942 günleri Aksaray. Fatih, Balat, Bakırköy 
ııııntakasındakJ bAyller, 

28. 29, 30 Mayıs 942 günleri Be;lkta,, Rumeli, Boğaziçi ve Anadolu 
1olaziçl bAyllerı, 

1. 2. 3 Ha.lran 942 günleri tiskndar, Kadıköy, Erenköy mmtaka• 
omdaki bAyller. 

4
0 

5 Haziran 942 günleri de Ad olar mmtakasmdakl bAyiler, (5032) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
özen filim, Flllmclllk ve Slnemacdık Türk Anonim Şirketi 50 bin 

ura sermayesin! temsil etmek üzere çıkaracatı beberl 50 Ura kıymetinde 
ı numaradan 1000 numaraya kadar 1000 adet hlss• ser.edinin 550 lira 
dami• resmini, 30.4.942 taribll ve 14759917917 sayılı makbuz mukabllln
de Defterdarlık veznesine yatırmıştır, 

Keyfiyet, damp. resmi kanununun 39 uncu maddesi bQJcmüne tevfi-
kan UAn olunur. (5401) 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden 
Müdürlüğümüz ihtiyacı için bazı mobilya imal ve. mübayaası. mııkar

rer bulunduğundan şeraiti anlamak üzere alftkalı mobılya evlerinın Bolııe 
faıe MUdUrlO~ü Levazım Bürosun• müracaatlnrı ilAn olunur. (5462) 


