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MÜN i M MUSTAFA 

CEPHEDEN CEPHEYE 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Cihan Harbinde cereyan eden heyecanlı Harp V&k'alariyle İdari 
' hayatımızdaki tezatları, hAdiseleriyle birlikte g{\nü gllnüne almm~ 

notlar ve resimlerle aynen tesbit eden harp hatırasıdır. fNKILAP 
ve HAŞET Kitabevinde bulunur. 

F evkalide hallerde is~~~a~irleugün Her Tarafta 
Mal Edinenler Taarruzu Törenler Yapılıyor 

Lô.yıha Kabul Olundu 

ili. Zekeriya SERTEL 

Bundan 50 yıl önce Halil Ri
fat Paşa adında hayırsever 

bir zat çıkmış, bugün damı altın
da yüzlerce zavallı vatandaşımı
zın hayatını kurtaran bir müe~ 
sese vücude getirmiş. Bir hamle. 
de 70 bin altın toplıyarak Darü
lacezeyi kurmuş. O gün bugün 
bu müessese, kendisine temin e
dilen gelir kaynaklan sayesinde, 
binlerce ihtiyar, alil, ve aciz va.. 
tandaşm son günlerini huzur ve 
sükun içinde geçrmelerine hiz -

FevkalAde hallerde mal iktisap eden
ler için hususi mahkemeler istiyen 

BESi M A TA L A'/ 

Kanunun normal zamanlarda da 
tatbl.k.ln.i istiyen Manisa Mebum 

R EFi K iNCE 

Bekliyor 
• 

Almanlar ise Norveçin 
istilası lhtmaline Karşı 

Tedbir Alıyorlar 
--4ft-

r ' İngilizler 
1 

1 

-----
Prinz Eugen 
Kruvazörüne 
Taarruz Etti ---m~a:1:~tirLfıtfi Kırdar, şehri. Kahve ve Çay inhisarı İçin 400 

:ıi:~ t~~::!e~ü~~~e~k~~dla~ Bin Lirahk Bir Masraf Yapdacak Berfin Bu Hücumun 
§a) a şehrin minnet borcunu ifa. H · 8 · N · ı= 
de eden bir büst yaptnmış, ve ıç ır etıce 
geçen gün bu büstün açılma me- Bir Mebus Yerli Filmlerin Kontrolünü istedi Vermedigvini Söyliyor 
rasimini yapmıştır. Bu kadarla 
da kalmamış ,bu vesile ile Da. ;Ankara, ~8. (TA!;'.) - Büyü~-:--- Londra 18 (A.A.) - Hava Na-
rülacezede yeni bir müessesenin Millet Meclisı bugun hararetlı ı + ı ı zır lığının bugünkü tebliği: Bir 
de ilk temelini atmıştır. bir c:Ise akdetmiş, memurlarla a ya ya keşif tayyaresi, dün Norveç'in 

Türkiyede içtimai sigorta zih- asken mensupıa;dan fevkalade cenup sahili boyunca Prinz Eu-
niyeti henüz yer bulmamıştır. hallerd~ :n~ı iktıs~p edenler hak D • y • gen Alman kruvazörünü gör. 
Hayatını bu memlekete hizmet kındakı layiha muza.kere .. ve ka a 1 r en 1 düğünü haber vermiştir. Gemi 
uğrunda yıpratmış bir çok kim.. bul o~_unmuştur. . Bu ,nunas.~ • bir İngiliz denizaltısı tarafından 
selerin, ihtiyarlıklarında posa gi- b~tle soz alan Refik İnce, bugun. s + 1 m uharebeye zorlandıktan sonra 
bi sokaklarda kaldıklan veya şu. kku şartlara ~yıun . bul~al} bu 1Z1 n 1 ar Trondheim körfezine demirlemiş 
nun bunun himayesine sığınarak .anun~ Mec~se. getıren_ huku~e- ti ve besbelli Almanyadaki tersa 
son günlerini acı ve ıstırap içinde t~ yerınde bır ış yaptıgmı beli_rl • nesine dönüyordu. Sahil servisi 
geçirdikleri görülür.Cemiyet bun mı~, ~em~rları~ devl.et v~. mıl.. Londraya Go··re Prinz Eugen'e hücum etmek ü-
lan elinden tutup himaye etmez Letın ıs~et: veçhıye~~~~e ~urm~t zere büyük bir teşekkül yolla -
ve onlara hayatlarının son gün. etmelel'!' ~az~ geldıgını soylemış mıştır. Bu teşekkül geceleyin 
!erinde layık olduklan huzur ve ve demıştır kı: __..,._ Norveç'in cenup burnu yakinin-
rahatı temin etmeği düşünmez. "- Ben . y~lnız kanunda iki R •• • A kf T f kifi» Devamı Sa. 2. Sü. 7 
Bunlar içinde en ziyade yardı.. noktada eksıklik bu~aktay~~· . eııml ya a U an 
ma muhtaç olanlar, vaktiyle iç- .. 1 -- H~yat v__e maışetlerı ıçın 250 000 K• ·rk A t 1 
timai mevkii yüksek olup da, ha- t~rlu ahliksızlıjZa, y~lnız fevk~ 1 . ışı 1 vu 5 ra ya 
yatın sillesini yiyerek sokağa dü iade zamanlar-da muracaat edil Alman Ord 1 • 1 
şenler; kalemiyle, san'atiyle, fik- rn:z. H!rsız, her zama~. hırs_ız, USU m.IŞ • ş • ı • d 
riyle memlekete hizmet etmiş o- tı:ıurtek!p, her zaman murtekıp. Ankara, 18 (Radyo gazetesıl - 1 m a 1 n e 
Iup da ihtiyarlıklarında destek • tıı:. ı:evlet post~u. şahsi menfa Londra radyosu b.ulgarca neşri • • 
siz ve yardımsız kalmış olan mü.. ııtıne alet etmek ıstıyenler, her yatında İtalyanın ıç durumundan 
nevverler ve sanatkarlardır. Her zaman bulunur. Binaenaleyh bu bahsederek demiştir ki: 
memlekette bulnan ihtiyarlıkla· kanun~ yalnız fevkalade halle- "İtalyan milleti me'yustur. Hü 
rmda kucağına alan ve onlara re ~egil, norm:l zamanlara da kfunetten memnun değildir. Fa. 
rahat, mesut ve kaygusuz bir ha- şamıl olması lazımdır. şist hükfunetinin itibarı kalma. 
yat temin eden müesseseler var. 2 - Mebuslan bu kanun hü. mıştrr. Ancak 250 bin kişilik AI. 
dır. İşte Ltltfi Kırdar, Darülace- kü.mlerinden hariç tutmak, Türk man erdusu sayesinde rejim a. 
zeye böyle bir müessese ilive et- müsavat noktai nazanna muha. yakta tutulabilmektedir. Bir çok 
meği düşünmüş ve geçen gün liftir. Mebuslar da icap ettiği şehirlerde Alınan subaylan bo 
bunun temelini atmıştır. t akdirde mal ve servetlerini na. ğazlanmış olarak bulunmuştur.,, 

Valimizin düşündüğü şudur: sıl elde ettiklerine dair Meclis Londra radyosu diğer bir neş
Darül.acezenin ormanlık bir kö. Reisi tarafından sual karşısında riyatında da ltalyadaı bir müt te. 
§esi vardır ki, diğer binalardan bırakılmalıdır. Böyle bir sual fik istila hareketinden endişe e
uzaktır. Buraya 100 _ 150 bin IL katiyyen izzeti nefse dokunmaz dilmekte olduğunu söylemiş ve 
ra sarfiyle,yeni bir bina yapmak. l:tfr Devamı Sa. 2. Sü. 1 ti:?" 0Pvıımı Sa 'l ~ii 7 
Bu binanın içinde banyosiyle, 

her türlü kontoriyıe mükemmel r- y . Tefr"ıkamız -·--- -------· ...... 
küçük apartımanlar, odalar yap. e nl 

~~.t~~~;::~·so~ü~~~ 1 H.IND o·ıYARINDA 
~~~!'rfe~:iz~eç~~e~t~~~~t ~~: 
şeşi vücude getirmek. 

n:~=~~: ::k~~LlS:rt:ı K A R 1 Ş K A R 1 Ş .. 
Bugll nkll harb in en m llhlm ve en meraklı meıelelerlnden birini teıl<ll 

eden Htndlıtanı tanımak ister mlalnlz? 

Kuvvetli Bir 
Japon Filosu 
Dolaşıyor 

Salomon Civarında 
da Bir Amerikan 

Filosu Görüldü 
Melbourne 18 (A.A.) - Kuv • 

vetli bir J apon donanmasının A
vustralyanın şimalinde görüldü
ğü söylenmektedir. Adaya bir as.. 
ker çıkarma hadisesinin vuku 
bulması muhtemel görünmekte -
dir ' 

* Tokyo 18 (A.A.) - Japon keşif 
uça.klan S alomon adalrı doğusun 
da iki uçak gem.isi, kruvazörler. 
torpidolardan mürekkep bir Ame 
ri.kan filosunun mevcudiyetini 
tesbit ı>tmiştir. 

Birmanyadaki harekat 

ATATÜRKÜN 
YILDÖNÜMO 

SAMSUNA ÇIKTIGI GÜNÜN 
HEYECANLA KUTLANACAK 

~t·llniij:I!W1]Baır_a_k_K_o_susu 
HARKOF'TA 
TAARRUZ 
GELiŞİYOR 

- * .... -

Sovyet Hususi Tebliği 
Alman Müdaf aasınm 
Yarıldığını Bildirdi _ ,.,_ 

Burada 12,000 Alman 
Öldürüldü, Kerç'te 

Muharebe Şiddetleniyor 

Bugün il de Ankarada Sona Erecek 

'( 
1 

l 

Moskova 18 <A.A. - Ne redi· Atatürk bayrak koşusuna iştirak eden atletlerin Sanıswı -;:e 
len hususi bir Sovyet tebliğinde Erzurumdan itibaren takip ettikleri yolu ~österir harita 
12 mayısta Harkof kesiminde (Yazısı 2 inci sayfamızdadıl') 
taarruza geçen Sovyet kıtaları _ ============= = ======'===== 
nın Alman müdafaa tertibatını 1 
yardıkları bildirilmektedir. Teb- &2 ,, /J ~~~ 1 
liğde Sovyet kuvvetlerinin. tank- ~ 
lara bindirilmiş mühim piyade 
teşekküllerinin mukabil taarruz
larını geri püskürttükleri ve 
garba doğru ilerledikleri ilave e.. 
dilmektedir. 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 

IJlttJ~lij:]ftC! 
Kerç'teki Rus 
Kıtaları Yok 

Edilmek Üzere 

Harkof Kesiminde de 
Zırhlı Birlikler 1 

Muharebeye Tutuştu 
Berlin: 18. (A.A.) - Alman or. 

dulan başkuınandanlığının tebli
ği: Kerç yarımadasında bozguna 
uğramış olan düşmanın geri ka. 
lan kısmı ümitsiz bir mukaveme
te rağmen yok olmak üzeredir. 

Harkof kesiminde mukabil ta. 
arruzlanmız zırhlı vasıtalar ara-

Yeni Türkiyenin Doğum Günü 
( 19 Mayıs) ın Türk tarihinde büsbü. 

R E F 1 K tün yeni bir devir açacağını o zaman 

HA l I D 
kim anlıyabilirdi? Bir uğurlu "ayak basma,. ki 
Anadoludan ve bütün yurttan düşman ayağını 

KARAY kesip attı: Hem, yalnız bir düşmanın ayağım 
kesmekle de kalmadı, gelip geçmiş ve yann için 
hazırlanmış daha kudretli düşmanlann da gözünü 

yıldırdı; ayaklannı tetik atmağa mecbur etti. Tarihimizde hiç 
bır şahsiyetin ayağı bir toprağa bastığı zaman devlete 
bu derece feyiz getirniemiştir, Süleyman Paşanın Rumeliye 
ayak basışı Osmanlılara şüphesiz ki ülkeler kazandırdı, destan· 
lar yazdırdı. Şüphesiz ki Fatih'in ayağı Kostantiniye surlanndan 
içeriye: bastığı zaman tarihte bir çağ devrildi, yenisi başladı 
Yavuzun Mısır'a ayağını bastığı gün, kendinden önce bu işi ha. 
şarmrş cihangirlerin hasetten mezar larmda kemikleri çatırdadı. 
Biz Vistül ve Tuna kıyılarına da ayak basmış, Nilleri, Fratlan, 
Dicleleri adımlamış bir milletiz. Bunların hepsi de şanlı, şe
reflı tarihlerdir. 

~,akat 19 Mayısta Samsuna, kendi yurdumuzdaki bir kasa. 
baya, ordusuz ve silahsız, usulcacık basan kutlu ayağın izi, işte 
görüyoruz ki sonsuzluğa hakkedilmiş bir tarihin kitabesini teş
kil ediyor. Zira bu, geçici bir istila başlangıcı değildi; bir fe. 
tihdi, öz yurdumuzun fethi idi; ana bağrına kaVU§mamız ve 
can evmize saplanan hançeri koparıp atmamızdL 

O ayak basışla yalnız memleketin toprağı mı kurtarılın1ştı? 

EırarTı, garip, efaaneler mem leketlnf, birçok d ll lerln konuıulduğu, muh · 
t elif dinlerin çırpıftı!lı, pek çok zengin veya pek çok fa ki r 
kimselerin yaıadığı bu memleketi iyice 6llr enmek lıter mi· 
alnh? 

Bunu, tneıhur Franıız edibi Franclı de CrolMet 'nln Hlndlatanı kartı 
kartı dol1ı1arık yazdıiiı •eyıhatnıme ile tanıtmak btlyoruz. 

Paşanın Darülacezeyi kurarken 
tuttuğu yold~n ~itmeğe karar 
vermiştir. Halıl Rifat Paşa, o va. 
kit şehrin zenginlerinden ilk te
sis masrafına karşılık olarak 70 
bin altın toplamıştır. Lutfi Kır. 
dar da bu müessesenin ilk tesis 
masrafı olarak şehrimiz zenginle
rinden 100 • 150 bin lira topla
mtya teşebbüs etmiş ve Ralil YAKINDA TAN SÜTUNLARINDA OKUYUNUZ 
Rif~t P~nın büstünii a~a me- ı 

Devamı Sa. 2. Şü. 4 

Tokyo 18 (A.A.} - Japon eks. sında bir muharebe ile neticelen.. 
perleri Birmanyada Maleve kesi miş ve bu muharebe esnasında 
minde cereyan eden hareketler düşmanın 56 tal'lkı tahrip edilmiş 
net icesinde Japonların Birmanya tir: Diğer 54 tank hava kuvt•etle· 
- Hind hududuna 6 kilometrelik ri tarafından· muharebeye zor • 
bir mesafeye kadar geldiklerini lanmıştır. J ı 
bildirmişlerdir. t~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 1 

Hayır! Yurdla beraber yurdun ruhu da fethedilmiş, bugüne ka
dar hiç bir milletin tarihine nasip olmamış bir "yıldırım inkL 
Labı,, da başarılmıştı, 19 Mayısa "Gençlik Bayramı,, demekle 
büyük tarihi küçültmüyoruz; ona layık olduğu ehemmiyet i ver
miş oluyoruz: Daima genç ve dinç kalmak istiyen bir devletin 
tarihindeki en büyük güne "Gençlik Bayramı,, adı vermek bu 
devletin ileriyi ne doğru ve ne parlak gördüğüne bir delildir. 
Yeni Türkiye 19 Mayısta Samsunda dünyaya gelmiştir. 19 Ma. 
yıs bir devletle milletin ikiz olarak doğum giinüdur. Bugün 
biz oııu kutluyoruz. 



-----·--------------- l A.N 

No. ~9 

- Çorbacı bana. nasıl kat?ancb? 
- Söyledim size: korkuyordu. 
- Korkunun bir derecesi vardır. 
Ali Nafiz, b.:ışını geriye itü: 
- Onu gôrmedını:ı de onun ıçn 

oyluyoraunuıı. Yemekte lı:ompo~o 
atlı yedikten sonra, hırsını alaın:ız, 

nutbağa iner, pilakinin suyundan :c;er 
eli. 

Bana merak olmuııtu: 
Peki, buradn nasıl &"itti? 

- Katip, hazin hazin güldü: 
- Garsonlar, çorbacıdan çekini -

vorlardı. Amma, hepsi"'e bıçak ke
'11İğe dayanmıştı Köpek, nasılsa beni 
sırmıyor. bana havlamıyordu. Gar -
onlann canına tak! Demişti. Dikine 
ıtmeğe başladılar. Karamanlı kur-

nazdL Garsonların bır punduna geti 
ıp el bırlıgiyle meydan dayalı ata

caklanru anlach ve kaçtı. 
Yorgun iki elini yana sarlı:ıtb: 
- Hırsızdı, köpek... Manokılı:i efen 

d, eli açık, hakikaten çelebi adam,. 
- O muhakkak ... 
- Muhakkak ... Gel gelelim, bu kö-

pek, servisten ve müşterilerden •.;alı 

yordu. Ar ve namus, onun için değil
di. Bir miışterimız .. ,.. Manolaki efen 
nın diliyle soyliyeyim, bir misaiiri

m.u:, bir kolleksyon bırakmıttı. Ka 
amanlı: 

Yazan: MARMUT Y'ESARl 

da idi. Hayatımda, kuvv~h, çelim
siz olduğuma ... 

Durdu, dişlerini gıcırdattı: 

- Yanımda tabancam olmadığına 
teessüf ettim. 

- Ne diyoraunH? 
- Köpefl gebertirdim. 
Katip, dişlerini ııcırdatmıştı: 
- Onlara kurfıın i,Jemiyor. Tehll 

k:eyi hemen ıeziyor, arkalarında iz bı
rakmadan 111!.vuşuyorlar. Ve daima iş. 
!erini uyduruyorlar. 

- Hiyleklrlar, zeki insanlardır, a.. 
zizim. 

Ali Nafiz, kollarını açmıştı: 

- Htyleklrlık, bunda zekiyı fersah 
fersah geride bırakmıştı. Bazan yetL 
:ıemiyordu. • 

- O da cahillik mesafesidir. 
Boynunu biıktti: 

- Öyle l Diye swıta. 
Çamlann arasında yürüyorduk. A

ğır yanık: reçine kokusu, insanın ba
şını döndi.iriıyordu. 

Adalarda plili.. Bu, senboiamden 
başka bir şey değildir. Ad.alarm "plaj 
ları,, çamlıklarıdrr. Dmizde ciğerleri. 

ni üşütüyorlar; çamlann ıhk ıtölgesin
de, yanık reçine kokusunu içerek ko. 
zalakların içinde yiizmüyol"lar. akıl 
ermiyor bir türlü! 

Plaja gidiyor, cığerlerini donduı"
yorlar. Sonra, çamların havasından 

canlarına can katmak lc;in çamlıklara 
geliyorlar. 

13 Yaşındaki 
HRrsız 

-·~ 

Hapse 
Tevkif 

Mahkum 
Edildi 

ve 

Bakırköyiinde 13 zengin evini so -
yan ve buralardan mücevher vesair 
kıymetli eşya çalnrak yakalanan 13 
yaşında Hil~eyln Soyaı admdaki ~ -
cuğun asliye iiçüncü cezada yapılan 

duruşması bitmiştir. Mahkeme safa
hatından anlaşıldığtn.a göre, Hüseyin 
Soyar ya~ıntn küçük olmasından do
layı kendi üzerine şüpheyi çekmeden 
yaşmdan umulmıynn bfr ustalıkla ge
celeri evlere girmiş ve yükte hafif, 
pahada ağır eşyayı tercih ederek çal
mıştır. 

Küçük htrsız bu evlerden bazdarı
na üç defa girmiş, ilk seferinde gö
zQne kestirip de çalamadığı eşyalan 
ikinci ve üçüncü seferde çalnıı3tır. 

Hüseyin Soyar yaşmm küçük ol -
duğu gözönünde tutularak iki ay yir
mi gün hapse mahkum edilmi~ ve 
\ıeV'kif olunmuştur. 

Milli Şefle Romanya 
Krah Arasında 

Ankara, 18 (A.A.) - Rumm miın 
bayram1 münasebetiyle Cümbur 'Reiııi 
İsmet 11'1önii ;ı.. 'Rnm:mva Kralı haı;. 

q· Mihafl arasında tebrik ve ~ 
şekkür telgrafları teati edilmi~ir. 

Avrupa ile Tren'Kinin için 
• !Beyanname 

Seferlerı Başhyor 
Bulgar Hükumetile Bu Hususta Bir 

Anlaşmaya Varmak Uzere Bir Heyetimiz 
Dün Akşam Sofyaya Hareket Etti 

Avrupa ile ,.akında bSflıyaeak o
lan demiryolu münakalı'ıtııu dilzenle
mek maksadlyle Devlet Demiryolla.rt 

dokuzuncu işletm~ müdürü Hayri İ
sen, Devlet Demiryolları hasılat reis 
muavini Cemal Devrima-, hareket 
müfettişlerinden Muvaffak Soykan, 
Gümrük ve İnhisarlar VekAleti adına 
Ankara gümrük müdürilnden mürek
kep heyetimiz dün akşamki trenle 
Bulgaristana hareket etmiştir, Bu he
yete yolda Edirne Emniyet müdürü 
Kemal de katıJ.acakttr Müzakerelerde 
demiryoliyle münakalAttn kesimesin
den evvelki demiryol, g(lmrük ve 
pasaport işleri yeniden gözden geçiri
lecek ve bunlar günün icaplarına gö-

re tadil ve yeni şekilde tatbik mev -
kiine konulması temin edilecekti?' 
Hattın işetmeye açılmasından scınr~ 
Avrupaya memleketımizden yalnııı 
b.ir Konvansiyonel yolcu katan ha -
reket edecek ve bunun lı:arşıh!tı ge-

lecekttr. Şimdillk ekspresin işlemesi 
bahis mevzuu deltildir. Bundan başka 
bngün &ı pl.Anda yer alan eşya ve 
malzeme nakliyatına daha geniş mJk
yasta yer verilecektir. Bu maksatla 
doğru marşandiz katarlannm işletil

mesi de esas itibariyle kararlaşmışttr, 
Bütün bu işleri Bulgaristantn Sivilin
grat istasyonunda bulunacak Türk 
şlmendifen gQmrQk ve emniyet me
murlan Bulgar memurlııriyle bir iş
birliği halinde ytırüteceklerdir. 

Heyetimiz tr~erin kalkış ve geliş 
saatlerini, lokomotif ve vagon1ann 
karşılıklı sevklerini ve mutat gümrük 
ve pasaport işlerini müzakere ederek 
bir hafta içinde şehrimize dönecektir, 

AlAkal!lar Avrupa ile şimendifer 
nakliyattnm kesilmesine sebep olan 
köprülerin arlık tamamlanmak üzere 
olduğunu ve olaganüst!l bir mAni çık
mazsa 15 Haziranda şimendiferlerin 
işleme,e başhyacağmı bildirmektedir
ler. 

--ır-

G ün Zarfmda Beş 
Kazalara Verilecek 
latanbul V!Ulyetinden tebllll edll

mlftlr: Resmi gazetenin 141!5/942 nlls 
hasında intişar eden 322 sayılı Koor
dinaııyon heyeti karan mucibince ki
nin komprimesi yapan biltimum ha
kiki ve hükml şahıslar bu kararın 
neşri tarihinden itibaren beş gün zar
fmda ellerindeki toz ve komprime 
kinin mlktarlarlyle ellerindeki yüz 
gramdan fazla Devlet ve Ktzılay kom 
primelerinden gayri kinin komprime
si bulunduran eczaneler, ecza depo -
lat1 vesatr şahıslar ve müesseseler iş
bu toz .ve komprime kinin miktarını 
gösterir tanzim edecekleri beyanna -
meleri 24/5/942 gününe kadar Vila
yete veya bulunduklan mahal kay
makamlıklarına vermeleri t.eblil ohı
nur. 

19 
Ye 

Mayws Gençlk 
Spor Bayramı 

- Bağa bırağl .. Bal bırağt .. Diye 
bağırdı. Malın bende kaybolmaz. 0-
el yansa, yığılsa sırtıma vunır, da
ırrm. Benden fyj adam bal&mazam. 

Katibin içi yanıyordu: 
Çamlıklar! S"dahlann plltıdır. 

Vaktiyle "Adalar sahilinde bek:fi
Jen,. ler de varmıı 1 Bir zamanlaE, &ar 
kı da yapmıılar: 

Yeni Deniz Navlun Otomobil Şehrin Kömür 
lhtiyac• 

Bugün 19 Mayıs "Gençlk ve 
spor bayramı,, dır. Ebedi Şefimiz 
Atatürk, Türk vatan ve istiklali
ni kurtarmak üzere "19 Mayıs 
1919,, da Samsuna ayak basmış 
ve 19 Mayıs, milli tarihimizin 
yeni ve mesut devrine, Türk mil 
ktinin kurtuluşuna, Türkiye 
Cümhuriyetinin kuruluşuna kud 
si bir başlangıç teşkil etmiştir. - Kollcksiyonun sahibi. bir gltn, 

ele geldi. Bir takım aldı, ırftti. Ara-
d:ın aylar geçmişti. Karamanb, k"l 
ugunda paketlerle İstanbula intyor

iu. <;orbacı, korkak korkak 10n1yor
dtı: 

Adalu Hhilinde beldiyorum 
Seni nnn aeriat1 iıtiyorum ~~!!!1:5!ekil!;!~~!~~d~nn!':_ Parçaları 19 Mayıs bayramı, yurdun is

tiklil ve istikbali kendisine e
manet edilmiş olan Türk gençli
ği tarafından bugün büyük teza
hüratla kutlanacaktır. - Bu, nereye gidiyor, ne tatı:vocl .. 

AH Nafb, halsiz halsiı gilldil! 
- Ben bilir miyim! Zavallı Manola.. 
efendi, müşterfierin çalınacai.ına 

klı ermiyordu. Kolleb!YoG 1abibi, 
'min birinde ı;;ıkıp geldi.. Xa..ramanb 

i n ema,netlerinl istedi. O sahnede ha 
ır bulundum. Karamanlı, ıra,ıanı 
attı. adamcatm tersledi: - ~ip 
ldın gotürdıtn, daha ne diye golliit-

, yon istiyorsun? eyilii de ırflnııba 
mh, iyiHh de cünaba cirdl... ~

beler olsun.- 'rovbeler Q)ııan,,.. Ama 
•ayri, bir daha mr' 

Her ••mankl ırenad~ bekhyorum, 
Beni fidet Sadiye batın ıçin 1 

"Kıyıda bekliyor., ama, çamlıklara 
çıkacaklardrr. Çamlar sevdalılan kı
şın bile konır, Öyle kuytu, izbe yer
leri nr ki ..• 

Celil aia~. yumruklarmı kütküt 
dizlerine TISntyordu: 

- O. smıarıln cıyak cıyak, donsuz 
pJij turistleri akın etmiye başlryalı, 
adalann huuru, sükUna, şiiri kaçtı. 
Hancı Serif aiaY.B baitrdı: 
- Sen, bir sade yap bakalrm 

,Ağa, hemen davranmıttı; o, ~nlo1tı
yordu: 

(Devamı var) 

Ti her nevi ticart eşyanın limanlar 
arasmda nakli iı;ln yeni bir navlun 
tarifesi hazrrlamtştrr. Bv tarffeye gö
re, Türkiye imanlan dokuz bölgeye 
ayrrlmııkfodTr. Türk kara suları Ho
padan İskenderuna kııdar bu dokuz 
bölgeye ithal olunmuştur. Her bir 
1')ölge için ayrı ayn tarifeler iefıbit 
cdilml.ştir. Yem tarifenin Hazirandan 
itibaren tatbik edilmesi muhtemeldir. 

.,;. 

Bir Bulgur Vurguncusu 
Mahkum Edildi 

Evi için aldtğı yedi kilo bulgurun 
kilosv.nu 100 kuruştan satan Fatihte 
oturan Must ,fa adında biri, iki nu-

Kltlp, içini çekmişti: 

- Ona idare edeceilm. diye Deler 
ektim. Koldniyon sahibi, omua edep
·ız ıirretliii kartrsında auatıı gitti. 
'l pılacak iki ~ vardı. Ya tabanca- Bt.JGCNKtJ PROGRAM 

... maralı Ml11i Korunma m hkemesine 
verilmıştir. Mustafa 15 lira para ce
zasına ve 7 gUn ticaret yapamamıya 
mahkiim edilmiştir. 

11 çeker, köpeii ıebertirdi; yahut tı~ J,ıo Prosram 

1
19,00 Konutma 
19,IS Faaıl 
19,30 Haberler 
19,45 Serbut 

~ıni çdranna&, ıriderdi. Terbi,Wi in- J,U MU•• (Pi.) 

nmış, ııesfni çıkarmadı citti- Kara- 1,45 Habnler 
11 nlı, arkasından sö•leni-.--"-: _ a.oo lllhilı: <Pi.) 

ı ... -·~ ı.ıs am ..-
H gb osaaydı hacgmr brracrr giclel- ıuo Proırram 

19,55 Fasıl 
20. IS Radyo ııazct••İ 
20,45 Keman •oloru 
21.00 Ziraat takvimi 
2!.I O MU•ik (Pi.) 
n.ıo Konu1m• 

m ydi? 12.31 SarlnalT. 
12,41 Habuler 

Onun taklitlerine gilltlyordıua: u,oo Paeıl hereti 
- Ömlirsun ! ıs.oo Procram 
Ali Nafizin yüzü, hiç gülmÜ)'oni9C lS,03 Ort .. tra 

Bö
-"- .. I . . ıs.~ Oyıoa ha•aı.. 

21,45 Klbık mUzilı: 
22,30 Haberler 
22,45 K•n•n•t. 

- r"" soy emeymız, Ba, bir fa- ı 

1 Gf:CE GELEM H +BERl ER J 
Fevkalade Hallerde 

Mal Edinenler 
OJr Baştarafı 1 tncide 

Billlds bu suale açık alınla ce
ap vermek insanı haz içerisin 
e bıtakır. Ve asılsız dedikoch.ı
arm öniine geçmek gibi umumi 
nr faydası da vardır. Binaena-
ylı kanunun encümene iadesiy 

bu eksikliklerin tamamlandı,_ 
masım teklif ediyorum . ., 

KarsUye gelen Adliye Encümeni 
azbata umharrlri Şinasi Devrim, Re 
k İncenin söylediii ilı:i huftşun Mec
sın re,,ine iktiran etmesinde fayda 
ldajano söylemiş ve demiıtir ki: 
"- Devletin normal mekanizmaaı. 

yanmda fevkalade Amanlara ait yeni 
ır mekaniııma kurulmuştur. Bıı kanu. 
un ıstibdaf ettıii gayelerden biri fev

k JacJe zamanlarda bir 111ç dahi iılem&
cien anormal bir servete sahip olacak
arın mallan müsadere edilecektir. Bi
enal~yb, bıı kanun devamlı bir sıı

tte tırtbik etmek doinı olmaı. ~°" 
usların kanun hdldimlermdeo istisna 

edılmeleri, encümenin ~tırm.a gelme.. 
ıştiı". Refik incenin fikirlerine bütün 

Meclis arkadaşlarımla beraber ben de 
t rak ederim. Yalnız Teş1'ilitı Esa.. 

·ye kanunu tadil edilmeden bir mebu
a herhangi bir ıa.U tevcih etmek ka_ 

b l olamu. Binaenaleyh daha evvelden 
TeşkllitJ Esasiye kanununa tadil ~ 

ek llzımdır.,, 
Tekrar ki.ırsüye gelen Refilı: İnce, 

her türlü zamanda memurlar için ka
anç yolunun bir olduğunu, ahlaksız. 
ıkla mücadelenin zamanı bulunmadı. 

gını:, mebuslar istisna edilecek olursa 
e kin mnumıyede müsbet olmıyacak 
b r intıba kalacafmı, Teşldlitı Esa. 

ye kanununu deiıştlrmiye lüıum ol
madığını, mebusların da milletin hu
uru.nda açık alınla hesap vermelerini 

ed iini söylemiıtir. 

R alU Menteşe muhalif 
Soz alan Halil MentCIC, deDllft.İl' 

kı: 
- Ta birinci Millet Meclisi zama

n ndanberı geçen 20 küsur sene içinde 
rejımırnizın esası memleketin büny~l 
ne yerleıımiştir. Ben bu kanuna dof. 
rudan doinıya muhalifim. Bu kanunun 
ruhunda memleketin bünyesini tahrL 
be ugratacak lhtllifkir bir mahiyet 

Bu kanunu kabul etmekle rejimin 
d şi uzcrınde fena bir misal vermi. 

y hm Bu hal, rejim, namussuzluğun 
nu J mıyor demektir. Halbuki, 
lctın murakabe vesait teıkıl1tiyle 

karı.anlan vardır. İcap ederse bu teş.. 
kilit genişletilebilir, Bovle kanunlar
la rejimin teessüs etmiş bünycsiri 
sarsmak doğru değildir. Hele Reiik 
İncenin, mebuıları tehdit altına koy
mak fikrine hayret ettim. Bu doğru. 

dan doğruya demokrasinin ruhuna mu. 
baliftir. Hükiimet veya Encümen bu 
kanunu geri alsın ve üzerinde uzun u_ 

zmı düşünsün, icap ederse böyle hır 
kanun değil, fevkallde müfettişlikler 

ihdatı etsin. 

Encümenin fikri 
Mazbata muharriri Şinasi Devrim, 

ahliksızhkJa daima mücadele edil,.bi-
1eceğini, fakat mücadele usullerinin 
değişebileceiini, nitelrim, Meclısin fev
kalide hallere ait kocaman bir külli
yat halinde lııanunlar kabul ~tiğini, 
hatti zimmet suçu için idam cezasına 
bile gidildiğini - söylemi~ ve demiıtir 
ki: 

- Ben Hatıl Menteşenin flkirlerme 
itjtirak etmiyorum. Bu kanunda nor 
mal bir de.let esasını sarsacak hüküm
ler yoktıır. 

Halil Menteşe tekrar tezini müda. 
faa etmf,, Abidin Binkaya, hilkQmeti 
getirdiği bu kanundan dolayı tebrik 
etmiş, Refik İnce, memleketin balen 
inlallp içinde bulunduğunu, normal 
kazançla yapamıyacaklan bir hayat 
tarzını yaşıyarak, ııevk ve sefalı-it 1. 
c;inde yüzenlerin apartımanlara ku:"ll" 
!arak. ldlrklere bürünenlerin, devlet 
otoritesinin bir gün karıısına çıkaca
ğını bilmetıinin yerinde olduğunu be
lirhni~r. 

Bu inhlardan sonra reis, Refik İn
ce ile Halli Menteşenin verdiği tak
rirleri reye koymuesa da umumi he
yet bu iki takriri de reddetmietir. 

Söı alan Besim Atalay: 
- Kanunlar, diktorlardan alınan 

reçetelere benııer, demiıtir, Bıı reçe. 
teler, ya baatalıiın gelmemesi veya 
hastalığın gitmesi için alınır. Bu mem 
lekette bir irtildp hadisesi yoktur. 
Türk milletinin memurları tertemizdir. 
Refik Saydam hilkdmeti, irtikip, irti· 
ta. vetıalr kötülük~r üzerinde titizdir. 
Ama tek tük de olsa baııı kötüler bu
hınabilir. Nitekim ben iki adam hak.
kında rapor vennlıtim. Fakat bu a
damlar bir gün piriipik çılı::dar. Ben. 
ce bu kabil adamlara bakmak iı;;in hu.. 
susi mahkemelerin ihdas· ISzımdır. 
Bu mahkemelerfn kararları re Tt'l'TlYi
r:e, ne de Devlet Siiraaın3 gitme! dir. 
Vilayetlerde gordüfUmüz, şelı~r klüp-

:Milli Piya-ngonun 19 
Mayıs Keşidesi 

Milli Piyanı::onun 19 Mey~ 1942 
fevkalade çekilişi bugt1n saat 14 de 
Ankarada SerglEWi binasmda yapıla
caktır. 

Milli Piyangom:ın bn ~-eklltşi YtJ!'
dun her tll.1"9fma nıdyo ne neltledtle
cektirL 

!erinde kumar oynandığını duyuyoruz. 
Bunlardan bir tanesi kapat1mı1, dansı 
ötekilerin başına. Bu kanan•.l fevkala~ 
de hallerin baş ad.ığı zam3111 d ğ.J, da
ha eskıye, hatta Ciımhuriyetln ilinına 
kadar götürmeli, Bu sureti< sezdiiinuz 
suiistimaJler ortaya c;ık r lsm. Halil 
Menteşe demokrasiden balısed:vor 
Hangı demokrasi. Rıı kanun mm•akkat 
değil. Daimi olmalıdır.,. 

Muhtar Berker de kötü kusurlu me
murlara karşı açılacak temızlik müca. 
delesinin halkı sevindir~ccğını si:iyle. 
miş, Adliye Vekilı de hakımleruı bu 
kanun hüktlmlerinden istiıma edilme
dıklerini blldirmış ve liyıha mtizakere 
edilerek aynen k:abııl edilnıiş•ır. 

Yerli si11ema filmcileri 
Meclisin bugünkü toplantısında si

nema filmlerine ait gtlmrük re.~minin 
indirilmesi hakkında.ki kanun lA:rlha
sı da görüşülmüştnr. Sinan Tekeli, 
bu münasebetle memleketimizde ya
pılmakta olan yerli filmlerden bazı

la~a şiddetle hücum etmiş ve de -
miştir ki: 
"- Memleketimizdey aptlmak\ıı o

lan filmlerin bazıları, millı hislerimi
zi rencide edecek kadar ileri gitmek
tedir. Yakın tarihe ait bir mevzuu 
canlandıran "KtVIrCılt Paşa., ~ll 
film, bizi, dedelerimizi güUlnç bir 
hale getirmektedir. ''Bir Kavuk Dev
rildi,. admdaki ftlmin mevzuu da doğ
rudan doğruya m.illt varlığmuııa bir 
tecavüzdür. Bu filmleri çevirenler, 
bize düşmanlarımız!rı. yapamadıklarını 
yaparak aleyhimize bir propaganda 
havası yaratıyorlar. Ecdadımtz hak -
kında reva gördükleri bu tecavüzler 
karşısında hük(ımetin tedbir alması 
U\.z1mdrr ... 

Çay ve kah'Oe inhisarı 
Çay ve kahvenin inhisar altına a

lınması hakkındaki lAyiha da bugQn
kü celsede görüşülmüştür. Bazı ha -
tipler IU mUtalAwyr 6ne siımı<lşler

dir: 
"Memlekette ™: milyon kilo lmh...e, 

70 bin kilo çay stoku bulunmaktadrr. 
Bu maddeler bir gtın hariçten ~1 -
mezse, inhisar men.uu ortadn kal -
kar. Binaenaleyh inhisar fikri doğru 
değildir. Ayrıca ;J"elJl t~kilAt için 400 
bin lira harcanacak ve İnhisarlar i
daresinin sermayesi 8 milyon lira art
tırllacaktır. Bu doğru mudur? Ayr'JCa 
devlet teşebbüsü kahve ve çaya sar
fetmek doğru olamaz. Yeni bir teşki-
11.t yapıp masrafa rinnelı:tense kahve 
ve çayların Ticaret ve Dağıtma Ofisi 
eliyle memlekete te'lııil yerinde o
lur,,, 

Bu münasebetle söz alan Gümriik 
ve fnhisarlar Vek:ili, kahve çayıu in
hisar altına alınması fikrinin nasıl 
doğduğunu hatırlattıktan sonra de
miştir ki: 

"Bu iş göründüfü kadar basit de.. 
ğıldir. Çay ve kahvenin gümrükler
de istihlak verglslıri arttırmakla me. 
sele halledilmez. Bir takım abi k. 

Hükumet Muvakkaten 
Satışı Durdurdu 

Bölge İaşe Müdürlüğüne verilen 
bir emir üzerine, şehrlmlzde muhte
lli otomobil ve kamyonların yedek 
aksamının bir müddet için satışı dur
durulmuştur. Bu gıbi malzeme birer 
birer tesbit edilecek ve hükQmetin 
lüzum göstereceği tarzda satılması 
kararlaştırdacakttr. Yeniden ithal o
lunacak bu gibi malzeme piyasaya 
gelinciye kadar tesbit işinin de biti
rileceği ve yeni gelecek olanların da 
hükümetin emrine tabi tutulacağı 
anlaşılmaktadlr, 

Mevcut yedek parçalann miktarı 
öğrenildikten snnra en ziyade lüzum
lu yerlere ve ihtiyacı olanlara verile
cek ve bunların bau kimseler tara
fından stok edilerek vurgunculuk 
yapmalarmm önüne geçilecektir, 

Şimdiden de Ofisin 
Depolarına Konuyor 

Yeni kurulan Mahrukat Ofisinin 
teşebbüsiyle dün ~ize 300 ton 
Bulgar k&nftril. gelmistir. Bu kömür
ler Ofisin deposuna istif edilmiştir, 

Bundan sonra Bulgaristana giden 
motör ve ;telkenliler de getirecekleri 
kömürleri manhaı!lran ônııe •ere
ceklerdir. 

Ofiır Madfirii iuet Güney, Çatalca 
ve etraftnda :yapacağı tetkik geııislne 
bugün başlı:yaeaktır. Bu gezi esnaam
da bu havaliden odun ft mangal k!S
mürü temin edilmesi meselesi halle
dilecekt1r. 

Alt•n Fiyatları 
Altın fiyatı yavq yavaa düşmek

tedir, Dün bir altın 333S kuruştan ve 
bir gram ldDçe 460 kuruştan satıl -
mrştır. 

Bayrak kO§UBU 

19 Mayıs spor ve gençlik bayramı 
münasebetiyle tertip edflen gençlik 
bayrak koşusu bugün 90na ennekte
clir. 

Atletler Erzurı.undan ll Mayıs Pa
zaı1esi günü ve Samsundan da 13 
Mayıs Çarşamba günü hareket etmiş
lerdir. 15 Mayısta Kayseri bölge hu
duduna, 16 Maytsta Kırşehir bl\lge 
hududuna, 17 :'.\fayısta Ankara bölge 
hududuna varan koşucular, bugün 
tam saat 11 de Ankaraya gelerek 19 
Mayıs stadında bayrağı Milll Sefimi
'Ze tıeslim edeceklerdir. 

Şehrimizdeki. merasim 
Haıırrlanan merasim programtna 

göre, şehrimizde bugfuı, neşiktaş ve 
Fener stadlarmd<ı idman 5enJikleri 
yapdacak, her iki törene de saat 10 
da başlanacaktır. 

Diğer tarı:ıftan otomobil, kamyon 
ve kamyonet yedek parçalaı1nı mem 
leket içinde yapan müteşebbislere de 
azami yardım yapdarak ihtiyacm kts
men de böyle karşılanması yerinde 
görülmektedir, Şimdiye kalar yapı -
lan tecrübelere ıere. dahilde imal e
clilen yedek parçalardan bil'ÇOğu da 

Fener 11tadında saat 9.50 de Vali ve 
dış piyasalardan getirtilen parçalar Belediye Reisi Liltfi Kırdar, İstanbul 
karlar dayamkhdJr ve fiyat itibariyle Komutanı. Parti Reisi, Halkevlerl 
bunlar daha ucuzdur. Bu işin orga - mümesııili, Maarif ve Beden Terbi -
nl.ze edilmesi etnı.fmda da tetkikler yeıd Direktörleri gençlerin bayr.ımın1 
yapılmaktadır. • tebrik edeceklerdir. Bundan sonra Vi-

l:Ji!i'° Bastarafı 1 incide 
12 den 13 mayısa kadar Sov

yetler 60 kilometre derinliğinde 

Van Hayırlı Bir 
Teşebbüsün 

Temelini Atıyor 
st.!fr Haştaraıı . .ııcıde bir ileri hareket kaydetmişler ve 

rasiminde bulwıanlard.an ilk yar 300 den fazla rnesk~n mahalli 
dım olmak üzere 18 bin lira te_ ı kurtarmışlardır. 12 bın Alman 
min etmiştir. Zenginlerimizin bi- subay ve eri öldürülm~ştür. Ta
ner lira vermek suretiyle 150 bin arru:r. devam etmektedır. 
lirayı dolduracaklarına şüphe Kerç şehri civarında 
yoktur. • • 

Halil Rifat Paşa Darülacezeyi fiddetlı çarplfmalar 
yaşatmak için ayrıca bir takım Moskova, 18 (A.A.) - Gece yımsı 
gelir kaynaklan temin etmiştir. ncııredilen SOYYet tebliği: 17 Mayısta 
Eğlence yerlerinden bilet başına krtalarımrı Harlrof iıtikametlnde ta
bir para almak, Şirketi Hayriye arruz hareketlerine devam ederek ye
gibi müesseselerden senelik yar- niden ılerlemişlerdir. 
d 1ar · Kerç yarım adaamda kıtalarımxz 
ım temın etmek ve saire gi- Kerç ,ehrl cNa.rmda ıiddetle çarpı"' 

bL LUtfi Kırdar da, hem Darlİ- maktadırlar. 
!acezenin gelirini arttırmak, hem Cephenin diler bstmlerlnde kayda 
de yeni kurulacak müesseseye deier bir şey o1mamı3ttr. 
gelir kaynaklan temin etmek ü- 16 Mayısta 65 Alman tayyarni diJ.. 
zere bir "Darülaceze yardım ce- ,ürtilmiişttir. 20 Sovyet tayyaresi ka
miyeti,, kurmuştur. Bu cemiyete yıptır. 
aza olanlar ayda 2 Ura ile 10 lira Brent denirinde harp gemilerimiz 6 
arasında bir yardım taahhüdünde bin tonluk bir dlilpnaıi nakliye ıemi
bulwıacaklardır. Az& olmak is- sini batırmışlardır. 
tiyenlerin isim ve adreslerini ve Alman partıf Ütçüleri 
taahhütleri miktarını cemiyete 
b 'ld. ı · k~~·d· D .. 1• Moskova, 18 (A.A.) - Pravda me-

l ı_rme en ~ı ır. aru aceze babiri. Almanlann Harkof cephesinde 
tahsıldarlan azanm adresine ka- ı paraşütçüler kullanchklarıru bildirmek
dar giderek taahb~tleri toplıya-ı tedir. Alman paraşütçtileri ıon bir kaç 
caklardır. Bu cemıyete aza ol - ıün zarfında so " 30 kltllik rruplar 
mak suretiyle Darülacezeye ve halinde bımiye teşebbüs etnıişlerMı d~. 
bu yeni kurulacak müesseseye bir çoklan daha toprağa a,..k baema
yardı.m elini uzatmak istiyenlere dan yok edilmişlerdir, 
bir kolaylık olmak üzere Tan bü-
tün vatandaşlara kendi sütunla- ll!J!wf!l~lij:J!@ll 
rıru açmıştır. İstiyenlerin bize 
mektupla veya telefonla Darüla
cezeye yardım cemiyetine aza ol
mak istediklerini bildirmelerini 
rica ediyoruz. 

~ Baştarafı 1 incide 
tımen gölü kesiminde Alman 

tayyare teşekkülleri düşmanın 
askeri ~aklarma ve yü _ 
rüyü.ş halindeki takviye kuv-
vetlerine tahrip edici darbeler in

lirleri hesaba katmak llnmdır. Ni. dirmlşlerdir. 
tekim martta alınan bu kararla çay 
•e kahve fiyattan arttınlcbktan 90ura Laponyada Macar kı1alat1nm geri-

sinde toprak kuançları temin eden 
taiıi~ işleri senit ölçüde artmııtır. yeni taarruzlar neticeııinde günlerce 
Alınan haberlere göre celdlmlt kah· 
veye öiütfilmüt kiremit tozu, çaya süren savaşlardan llOlll'll Bolsevtk çe-
bir takım belirebı otlar lı:anıtınlmııt- telerinden mürekkep btr düflTlan ını
tır Bütün banlan kartılamak vazi.. pu yok edilınlşt.if. 
f~ hükilmete düttiyor. "B~ ntnu Mourmansk'ın deniz bölıesinde Al
giiınürklerden para)'I alahm. halk ne man hava kuvvetleri beş bQyük deniz 
içerse içsin,, fikri ne hilkilmetÇe ne taşıtma tam iabetler · kaydetmişler -
de yüksek Mecliace iltifat ıöremez. dir. * 
"Tefti$ meselesi mühim deftldir,. 
denildL Bir vatandaı 18 liraya blr Berli.n, 18 (A. A.) - Askeri bir 
kilo çay alır da onun yansı karu ot · kaynaktan blldirlldiğin.e göre, 12 Ma
oluraa ve hilldlmet de bana ıes yısta Harkof bölgesinde topyek6n 324 
çıkarmazsa vaziyet cidden garip olar. Sovyet tankı tahrip edilmiştir. 
Satış serbest oldır~ müddetçe kont. Yunanlı gönüllü kıitıllı 
rol ve kaçakçılığı onlemelc kolay ot 
mıyacaktır. Çay " kahve satıpnı 
Jnhisar teşkilltrna 'ballamak nihayet 
400 bin liral* bir masrafa miitevak. 
bftrr." 

Atina, 18 (A.A.) - Şark cephesin
de Alırumlarla yanyana çarpışmak il
zere Yunanlılardan mürekkep bir gö
nüllü kıt.ası teşekki\1 etmiştir, 

lsveç Bir Alman 
Taarruzu Bekliyor 

lf""?? A::ıo:t::ır::ıi ·ıılP 

durmak istiyeceği sanılmakta, en 
önemli ve son olarak da, mütte
fikler Nqrveçi istili edecek olur. 
tarsa, Almanyanın Rus ordulariy 
le müttefik sefer kuvveti arasın
daki münakalatı her ne pahasına 
olursa olsun kesmesi lazım gel -
diği kanaati hakim bulunmakta
drr. 

N orveçte tedbirler 

Londnı.. 18 (A.A.) - Norveç Tel
gnf ajansı, Almanlann, Norveçin 
müttefikler tarafından muhtemel is
tillsma karşılık olarak askerl vesaire 
tedbirler almtya devam ettiklerini 
bildiriyor. 

Alman makamları şimdi Narvlk' -
den Tromsol ve Harstad'a giden yo 
larT kapamışlardır. İstimal ehemmi
yette mfuıakalAt ic:in hU!Ust müsaade 
alabtlenler qıı yollardan istifade ede
biliyorlar. ıfu karara muhalif hare -
kat edenler şiddetli cezalan çarptm
lacaklarchr. 

Cri.pps'in 8Özlerl 

Ankara, 18 (Radyo gtzetesi) - Av
nıpada ikinci bir cephe kunılmaSl 
hakkmda demeçte bulunan Sir Stof
ford Cripps şunlan söylemiştir: 

"Bunu bütün milletler istemekte -
dir Fakat bu cephenin açılıp açılml
yacağı hakkında ifşaatta bulunmak 
zararlı olur.,, 

Cripps bundan sonra. bu harbin 
sonunda dünyada yoksulluk ve mil
savabıtzlığm hüküm sO.rmlyeeelini 
bndfrmi" fakru zaruretle mücadele
nin Almanyaya karşı açılan mücade
le kadar ehemmiyetli olduğunu söy
lemistir. 

~~~~---~~~~ 

Adli Tebligatın Posta 
Ücretleri 

Ankara, (TAN) - Posta telgraf 
" telefon lda1"ni vaatasiyle şeliir 
dahilinde ve ıehir hariclnle teblii o. 
lilecek umumi evraktan alınacak üc. 
retler yeniden tesbit edilmi1Jtİr. He. 
yeti Vekilec:e taıdik edilen ve 15 giln 
sonra mer'lyete girecek olan bu yeni 
tarifeye göre, tebliğ edilecek evrakın 
her yirmi gramı veya kesirinden 7 ,5 
kurut, teblii bapna taahhüt maktu 
resim 7,5 kuruı. tevdi ilmühabertnio 
lade ücreti 7,5 Jmnıı, teblii Umül:ıa
berinin taahhüt maktu resmi 7,5 ıra. 
ruı ve teblfi başına maktu mamam 
ücret 10 kuruştur, Ceza işlerine ve 
müzahereti adliyeye nail olanlara ait 
tebliilerden yukarıdaki ücretlerin 
üçte biri alınacaktır 

.ı.., j - !J":i.! --

r- .DiKKAT.-, 
1 Etiketlere Yazılan 

Eşya Fiyatları 
Bll"ÇOk mağaııa vltrlnlerlnde fi

yat etlketlerl var. Kanun ile te· 
yit edllmlı olan bu usul gayet i· 
yl. Fakat etlketlerde göze çarpan 
aykırılıklar görOlOyor. Bll"ÇOk e· 
tlketler (498). {396) gibi liraya 
yakın rakamlar ihtiva ediyor. BI· 
ze bu pldlde bir aldatıcı.tık var 
gibi geliyor. 

Yine birçok maöazalarda ayni 
mehn fiyatlarında de61tlkllk gö• 
rDlilyor, Farazi bir mailasada ay
ni marka, ayni kalite çorap 141 
kuruta, diğer bir maGazada 125 
kuruf8, yanindakl mağazada da 
131 kurup aatılıyot". Ayakkabı
larda da, Qamlekterde de, hattl 
yiyecek ftyatlannda, flyatlan 
mahdut Ye ayni oım .. icap eden 
fabrika amballjlı mallarda da 
bu farklara raııthyorua. 

Semt ayrılıöı olınadi!P halde, 
yanyana majiazalarda bu fiyat 
farkı neden llerl geliyor? Etiket· 
terdeki rakamlartn kontrolD kim 
tarafından ve na•I yapılır, halk 
bu flyatlann mevzuata muvafık 
olup oımadıOını naen kontrol •· 
deblllr? BUtUn bunlan btımlyo· 
ruz, AlAkadar makamların halkın 
aldanmamaaı ve aldatilm•m- t
çln bu ciheti tavzih etmel...t çele 
yerinde ve faydelı olaoakW. 

Almanlar İzmir Fuannda 
Büyük Bir Pavyon Yapacal[ 

fzmir, J8 (A.-"> - fnn baktbnell 
12 inci iımıtr Entern..,.anal Fuat1:n8 
iştirak edeceğini Belediye Reisine res
men bfldlrmiştlr. İzmir Alman Ko~ 
soloeıu da refakattpıde gergiler w faı. 

arlar miltehassuır tıiduğu halde Beı.. 
diye Reisini ~ etmiş ve hazır<4 
!anacak Alman c:ı-iet pavyonu haı. 
kında g6rüfmftştflr, Bu pavyonun ~ 
sene çok zenghı olmasına çal!şılaeaJl 

ve arka tarafında da bir sinema te:dı 
edilecektir. 

liyet, Belediye, Cümhurlyet Hane Pm 
tisi, Halkevi mükellefler ve spon:ulmı 
okullar namına Atatürk büstüne çe. 
lenkler konulacaktrr, 

İstiklal marştnı müteakıp, nutuklm 
söylenerek ve bugünün ehemmlyeCI 
tebarüz ettirilecektir. Daha sonra ge. 
çit re811ll yaptlacak ve bunu idmat 
hareketleri takip edcektir. Stadda ö~ 
leden sonra sporcular tarafmdaı 
muhtelif müsabakalar yapılacaktır. 

Resıri ve hususi dairelerle okullaı 
bugün tatil yapacaklardrr. Talebesi 
spor gösterilerine iştirak edecek olaı 
okullar yarın da kapalı kalacaktır. 

Bayram dolavısiyle bu akşam Ha). 
kevlerinde de spor müsamereleri ha. 
zırlanmrştır. 

lngilizler 
~ Bao:;tarafı 1 incfCfe 

de gemiye hücum etmiştir. 111' 
alınan raporlar, hava komutan\ 
Villiams'ın idaresi altındaki Bea1 
fort tayyareleri tarafından atı. 
lan torpillerin kravüzöre isabel 
ettiğini göstermektedir. 

Prim>. Eugen kruvazörü dört muhıo 
rıbin refakatinde ve avcı teşkillerlnit 
himayesinde bulunuyordu. Bu taar • 
ru:ıu büyük bir çarpışma takip etm1' 
ve bu çarpışma esnasmda Beaufigh
tenı tayyareleri muh.nbin güverte· 
terini toplarıntn ateşiyle merm.l yafo 
muruna tutmuşlardır. Müteaddit çar
pışmalar olmuştur. Beş Messerchmfl 
109 tahrip edilmiş ve daha başka u
çaklar hasara uğratılrnıştrr. Tayynre
lerimizden dokurıı no'ksandrr 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 18 (A.A.) - Tebliğ: Şlm.I 

deni'Zinin şimal bölgesinde İngiliz tay 
yarelerlnden mürekkep kuvvetli tet
killer Eugen kruvazörüne taarnu et.o 
mişlerse de, muvaffakıyet elde ede• 
memlşler ve çok ağD' kayıplarla püı.
kUrtülmülilerdir. Kruvazör ve ona re
fakat eden tekneler bu tayyarelerd~ 
yedisini, avcı tayyarelerlyle uçaksa -
var topçusu 22 ıı!n• ~cnırmtışlerdfr 
Bu suretle düşman. tayyarelerinden 
yarıyı mütecaviz kısmtnı kaybetm~ 
tir. Alınan kı:frfest üaerinde ftç İngi
liz bomba tayyaresi, bab Baltık de
nizi üzerinde beş İngiliz bomba tay -
yaresf düşürülmilstür. 

Bu aavaşldr Alınan hava tı:uvvetle
rine ancak ~ av uçağına mal olmuş, 
bu uçaklarm teçhizatı da kurtarıl -
mıştır. 

lta lya'ya Dair 
Yeni Sızıntılar 
~ Baştarafı 1 incide 

bu şayiayı teyit eden şu haber. 
leri vermiştir: 

"Roma radyosunun spikeri İta) 
yan donanmasının gece gündÜ2 
İtalyan sahillerini müdafaa etti
ğini eöyle.miş ve bir İtalyan ga. 
zetesi de İngilterenin Maltayı, 
ltalyaya karp bir taarruz için e
linde tuttuğunu yazmıştır . ., 
Roma . Vichy münasebetleri 

Londra, 18 (A.A.) - Brlt: Berne 
ve Stokholm'dan ayni ~anda gelen 
haberler, Fransa fle İtal)la arasmdald 
mtlnasebetlerln hızla buhrana doğru 
yaklaşmakta olduf\lnu bildirmekte -
dfr. Bunun sebebi, İtalyanın Fransa
dan fstedili t(ıprak tavislerlnin ve 
bill'laıısa Nis, Korsikr. ve Tunusun U
hakma alt isteklerinin bir an evvel 
tahııkJrnlrunu görmek arzusundan i
leri ıelrnektedir 
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1 Mürakabe Edilebilir? 
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Yazan: lf. ANTD 

K eı: w Harkof harpleri cfl1nya 
efkArt umumlyeshd en çok il

gilendiren meseleler olarak devam e
diyor, Alman resmt tebliği. Kerç şeh
rinin 'V"e llmanınm ifgal edildiğini ve 
bu yarımadadaki. Kmlordu kuvvet -
terinin bnha veya esir edildiğini bir
kaç defa .il.An ettiği bnlde, son Sov
yet tebllğleri Ruslann Keıı: şehri ci
" annda bAlA mukavemet ettiklerini 
bıldlrmektedir. Almanlarm Kerç ta
arnmı ister beltlenen bQyük taarru
zun başlangıd, ister buna blr hazll' -
lık hareketi olsun. Almanlar, bu ka
dar dar bir sahada muazzam zırhlı 
ıruvveUer ve binlerce tayyare hare -
kete geçirmiş olmalartna rağmen, on 
unUik bir gayretten sonra ancak elli 
ltmış lo1ometre fierllyebllml.ş1erdir. 

qu keyfiyet. bu taarruzun geçen se
ki yıldırım harbine biç de benze
edlğinl g&tcmıektedl.r. Almanlarm 

Kerç'de çok ınllrtarda kuvvet ve harp 
alzemesi yığarak, ~ ricati dola -

vıslyle Alman mffiettnfn bozulan ma
nevlyatmt yükseltmek maksadiyle bir 
rnuvafiakıyet kazanmak istedikleri 
~issedllmektedir. Bunun lçln btıtiln 
mihver matbuatı, ba mahalll mahl
' tteld muvaffaktyetl bQyilk bir za
fer olarak ilAn etmektedtrler. 

Krr.tlordunun Harkof taarruzu da, 
mdDd halde, geniş 6lç0de bir taar

ruz hareketi olarak görtınmemekte -
dir. 

MOtteftk kaynaMarmdan gelen ba
ttlere göre: Almanlar Harkof böl -
esinde, Kafkasyayıı karşı btıyük bir 
arruza geçmek maks:ıdiyle pek çok 
ktarda harp malzemesi tahşft et
lerdir. Mareşal Timoçenlto Alman 

rın bu bazırlıklannı bormak ve bl1 
nrruza mAni olmak maksadiyle der
i harekete geçmek ıoZuınunu dur
uştur. Bununla bt!raber, bu taam.ı:ı 

nkişaf edebtldil! takdirde, Alman 
duıarmtn SS: c:enahlartnın tehlike

V<> dQ"eceğl ve hattl Kızılordunun 
torltofu işgal ederek taarruzu daha 

riye doğru inkişaf etttrebntrse. bir 
ıcu Taganrok'a dayanan. bir ktsmı 
-in Kırımda bulunan Alman kuvvet
leıinln umumt bir ricate mecbur ol-

alan nıümali de 7ok değildir. 

tnglliz knyn:ıklanndan verilen ma
umata göre: 160 kilometrcllk blr 

phe boyunca vukua gelen bu taar
uzda Sovyet kuvvetleri 20 - 60 ki
ometre derinliğinde fierlcmlŞl.erdir ve 
ımdfye kadar 12,000 Alman askeri, 

tOO tank, 200 top ve 700 kamyon tah 
p etmişlerdir. Bunlardan başka yilz

lcrce top, mitralyöz, tank iğtinam et
lerdir. 

Almanlar ba taernmı durdurmak 
maksadlyle biiyftk mikdarda ihtiyat 
rrıotörlll kuvvetlerini kullanmıya mec.. 
bur kalmıstardır. Yine ayni kaynakla
ra gore: Ba cephede Raslarm çok bü
yuk Klln Voroşllof tipindeki tanklarla 
beraber 50 tonluk 6ç kuleli Ameri~ 
tanktan n İncilizlerin Valentin ~ 
rıındeki tanklan iştlralc etmektedir. 
~aslann pike tayyarcleriyle beraber 
en son sistem İngiliz n Amerikan 
ayyarelerl de Alman motörlü ·nııte
tannın tahribinde büyük bir rol oy
rıamattadırlar. 

Gene ikinci Cephe 
Sark cephesinde harekttm tlddetlen.. 

digı bır sırada İngiltere ve Amcrika
da. ikinci cephe açılması meselesi ti· 
r.ednde daha büyük bir ısrarla duıul· 
maktadır. 

\.. • • • J 
İstihla~ Mürakabesi Fiili Fiyat Kontrolünün Tek Yoludur. Arzın Talebi Karşılamadığı 
Y e~.de Istihlak Mürakabe Edilmezse Fiyatı da Kontrol Edilemez. Aksi İddialar Kağıt 

Uzerinde Kalnnya Mahkfundur, Kendimizi Aldatmaktan Başka Fayda Vermez 
Harp ekonomisinin en zor taraf. 

larından biri isUhlaki karııla
mıyan zaruri ihUyaç maddelerinin ıç
timai adalet ölçüsiyle tevzii fiyat ar· 
tı15ının zaruretler üzerine çıkarılma
masıdır. 

Harp ekonomisinde servetin ha. 
yat seviyesi farkı doğuran rolU mev. 
cudu normal ihtiyacı karşıla~ıyan 
cıda ve giyim madJeleri üzerinde 
durmalıdır. Bu da ancak lıtihlik mii
raltabeslyle temin olunabilir 

İstlhlik mürakabesi, fiili fiyat ko!l
trolünün de tek yoludur. Arzın ta
lebi karıılamadıgı yerde istihlak mü. 
rakabe edılmez ise fiyatın kontı-o. 
lüne asla imkan yoktur. Aksi iddia.. 
lar kağıt üzerinde knlmıya mah!ril.m. 
dur. Kendimizi aldatmaktan başka 
fayda veı-mcz. Kir hadlerinin tesbiti, 
bana tecavüzün en şiddetli ceza hü
kümlerine baflanması gibi tedbirler, 
sa üzerine yazılmıt yazıya benzer. 

Fiyat yükselişinin en mühim unsu
ru. istcii lcartılamıyan noksanlıktır. 
Ba noksan müstehlike müsavi feda· 
karlıkla taksim edilmedifl takdirde, 
müstehlik! istifçilik, taciri geniş ka. 
zanç hını bakımından melek farzet. 
tiilmiz halde bile ne tevzi adıleti 
lr:urmıya ve ne de artısı önlemiye 
imld.ıı yoktur. Normal ihtiyaçlann. 
dan yapacaktan fedakarlık nisbetinl 
bilmiyen i:rl niyetli müstehlikin mu. 
tat mikdarda ihtiyaç maddesi alması 
-ihtiyacı lcartılamıyan eşyalarda· en 
sona kalanları bu maddelerdea tama
men mahrum bırakabilir. Nerede 
·kaldı ki müstahsil, fabrikacı, tacir ,,e 
müsteblfkten baılı:raralc her smrf 
balla ba bdar fevkelbqer telikJd 
etmiye inıkln bulunauıı. 

r- Yazan: "\ 

1 Nazmi Topçuoğlu 1 . . 
en çok mliteesair olan sınıf, geliri 
değişmlyendir. Bugün bu sınıfın fii 
len korunması lizımdır. Harpten ev
velki bayat seviyesini tutabilecek ka 
dar ııelirl artanları ,imdilik ihmal 
etmekle içtimai adaletsizlik olmıya. 
cağını söylemek mubalafalı değildir. 
Hayat pahalılığı lle mlicadele plin. 
lanmızı bu müsbet sahaya indirecek 
kadaı- tevazua götürmek imk&.nını 
bulabildiğimiz takdirde bugünkü 11" 

tırabrn büyük bir kmrunı ortadan 
kaldırmış oluruz. 

İşte istihlak kooperatifleri bu sa
bada çok muvaffakıyet vat'ldeden or
eanlardan biridir. 

Danimarka müstesna bütün dün.. 
yada, kooperotif hareketi evvell is
tJhlik sahaımda başlamış en büyük 
muvaffakıyet ve genişlemesini bura.. 
da göstermiştir. Memleketimizde, bu 
alandaki tecrube -esefle söylemek 
lazımdır ki- taklitten ileri eeçemo
miljtir. Ankara memurlar lı:oopernti 

.fi. İstanbul Belediye Memurlar Ko. 
operatifi, Denizyolları Kooperatifi 
ribl,.. Hele kooperatifçilikle hiç a. 
18.kası olmaksızın İstanbulda koopc. 
ratlf ünvanmı taşıyan bakkaliye mü. 
esseseleri, profa11lan dalalete sevke.o 
decek sahte ünvanlan başka bir şey 
deilldlr. 

Ankara Memurlar Kooperatifi Jtts. 
men mahdut mesuliyetli sermaye 
ıirketi ve kmnen de kooperatiftir. 

* * Bu, bizim kitaba uydurma zihni
ıstihllk milrakabest; di!e kolay yetimizden çıkmış sermaye ve lı:oo. 

relen bir iılr. Hcnb seviyesi pcratif halitası bir ~eydir. Harpten 
matlQp derecede yülı:selmemiı, me. evvel ba mliesscse .bugünkll vazi. 

yetini iyi bilmiyorum. ortaklarına 
veresiye mal vermek suretiyle hem 
kenline silih çekmiş ve hem de ıs
tlhlak kooperatifini kısmen bir kre
di kooperatifi haline sokmuıtur. H:ıl 
buki İngiliz kooperatJfçiliğl istihlak 
sahasında peşin muameleyi koopcra.. 
tUçiliğin değişmez esaslarından biri 
telakki eder. 

İstanbul Belediye Memurları Ko. 
O.P~atifi daha büyük bir dalalete dii. 
&erek bu güzel teııebbüsu maaş kır
ma müessesesi haline getirmiştir. Bu 
kooperatifler doğdukları gündenbcri 
koltuk defncği ile yürüyen itil birer 
lktısadi müessese olmaktan kurtula
mamışlardır. 

Bizde istıhlak kooperatiflerinin 
muvaffak olamaması lıı başında iyi 
militanların bulunmamasından ve 
pren~iplere sadakatsizliktcndir. İd:ı.
rcl maslahat, kitaba uydurma zih:ıi· 
yeti prensipleri yıkmakta, doğuşunda 
veya yürüyüşünde müesseseleri de
jenere etmektedir. 

Mevcut istihlak kooperatifleri i. 
simlerinin şartlarına uygun müessc. 
seler olsaydı bagiin değişmez gelirli 
hizmet erbabının toplu bulunduğu 
Ankara, İstanbul clbi baş şehirleri
mizde, bu zümrenin bugünkü sıkın
tılarının buyiılı: kııımı hafıfletilir, ba 
alanda genişleme ve geliıimenin sağ
lam temeli, canlı misali olabilirdi 

Harp zamanında faaliyetini yaln;z 
ortaklarına tahsis edecek istiblik 
kooperatifleri, mahdut ortak ailele
rin cıda ve ciyim maddelerini gü.nıin 
.zaruretlerlle mütenasip mlkdarda or
taklanrun gelirine elverişli güdümlü 
bir fiatla temin edebilirdi. Harbin ne 
kadar devam edeceği bcJJi olmadı
fına gore Istihllk lı:oopcraUfleri teş. 
lı:ilitı bugün hfili ehemmiyetle üs
tünde durulması zarurf mevzulardan 
biridir. 

(lt::TISADI YUJtUYUŞ'\ea) 

deni cemiyetlerin. karıdıJdı fedaklr.r-----------------------------

~~m~~:~:~~~a~~~r::~~;~n ~I 1 ~ ~ ~~ ~ çinnemiı insanlardan mürekkep bir A ,_. t ' •i!ifl!dtl·ı, J-· 
-cemiyette bu usulün tatbik zorluğu IL:~•:;..tU~L;MU~.~.l 1.J~l~fll~·~·~-~!·-~!!~!~·~-~~~·~~~~~I 
meydandadır, Bu kusuru bütün bir - - - -- -
cemiyete yüklemek çok afrr bir :t- K 
ham olur. Fakat çokluğu böyle otun- A N D A T U Z AZA L 1 R S A • • • 
ca azlığı cemiyet üstündeki ba leke
yi kaldırması mümkün değildir. Biz, 
bize benzemiyen cemiyetlerde iyi 
netice veren usulleri, bünyemizin ka 
biliyetlne bakmadan aynen almt'lnın 
zararlarını şimdiye kadar acı duya
rak anlamış bir milletiz. 
"İdiosyngraıie" bazı en iyi iliçlara 
karşı maddi bünyede nasıl bir re. 
a.lı:siyon doğurursa içtimai ve iktısa. 
df bıinyclcrinde başka bünyclerind~ ı.. 
yi netice veren tedbirlere ka~ı "ldi0-
syncrasle" ıi vardır. Bizde, te-:r!l
beıiz ilmin büyük hatası ba basit 
hakikati anlamamakta veyahut anla· 
malı: istemcmesindedir. .... .... 

istihlak mlirakabesi ancak ,,esika 
veya.but yeni tabiriyle lı:arne um 

liyle temin olunabilir. Memleketimi
zin büyülı: ,ehirlerİnde mahdut mad. 
deler üstünde biraz zahmeije tatbik 
kabiliyeti olan ba usulün, köylere 
kadar götürülmesi mümkün defillir. 

Ba realite göz önünde tutuldafu 
takdirde karne usulü memleketlmiıin 
her lı:öoeainde tatbik kabiliyeti olan 
bir tedbir olamaz 

Karne usalfi d.e her yere cötdrü. 
Jemczse bütün içtimai amıflan ku
cakhyan koruyucu tedbirleri kurmak 
.imltinsızdır. 

Ba 9e0e kıt mevsimi fiddetli olduğu 
gibi. yazın sıcaklar da öyle olacakmış, 
diye rivayet ediyorlar._ Bu nvayetin 
doğru çıkacağına ııimdiden kimse bük.. 
medemezse de, bir taraftan büyilk 
muharebenin, bir taraftan da dünyanın 
bazı yerlerinde zelzelelerin hila de. 
vam emekte olduğuna bakılırsa, güne 
,in lekesi hAIS lı:aybolmadıfı anlaşıldı 
tından, kış mevsiminde ıiddetli so
luklara sebep olan ülkenin yaz meTsi
minde de şiddetli sıcaklara sebep o 
lacağı rivayeti büsbütün de yabana a. 
blamaz .•• 

Siddetli acaldann fena tesirlerin
den biri de kanda tuz nlsbetinl azalt. 
malı: olur. Şiddetli sıcatın insanı bay 
gınhk verdliini herkes bilir. Bunda 
doğrudan doiran sıcağın tesiri varsa 
da, sıealı: insanm kanmd:ıki tuzun nis
bctini au.lta.ralı: da baygınlıtı arttırır. 

insana kuvvet 'ftrcn. b6brekler üs
tündeki pddeJerdir. Onlar da tuzla 
işlerlet', tuz bulamayınca v6cude. bil
hassa adalelere kuvvet veremezler ... 
Onun için lcanmunn Sll7Unda onların 
İşine yetiıecek nisbette tuz balunmae• 
llzımdır. Bu nlsbet normal halleı-de, 
binde 5.60 sram yakınlarında, yani bi_ 
raz daha fazla, biraz daha eksik ola. 
ra.lı: devam eder ... Kanımızda tuzun lşi 
ntcn, 7111nız böbrekler ıiizerinde cad 
deleri iıtetmek değildir. Tuz, vücadün 
içindeki sulu maddelerin dönüp dolat
maın, ricudiin yolunda beslenmesi i
çtn de lüzumludur. 

Terle tuz çıktıkça kanın terkibindeki 
tuz azalır._ İnsan terledikten sonra 
"Sıhhatlerine dikkatli olanlar vücutla 
nnı kuruladıktan sonra dikkatli ol. 
mıyanlar lr:urulama&ın- bir çok sa i. 
çer. O su kana lı:anşbktan sonra kanın 
suyu çoğalacağından, o vakit kandalô 
tuzun nisbeti daha azalır ... Onun için 
tiddetli sıcaklarda insana baygınlık 
gelirse, yalnız su içmek fayda ver
mez ••• 

Kandaki tuzun fazlaca çıkması yal
nız terlemekle olmaz. Fazla tuz çık 
masına sebep olan hastalıklar, rahat
stzlıklar da vardır ... Sonra da çok ter. 
lcmelı: yalnız şiddetli sıcaktan gelmez. 
Mesela sporcular, sıcalı: olmıyan mcv. 
simde bile uzun müddet spor yaptık
ları vakit çok terlediklerlndcn onların 
kanında da tuz nisbeti azalır. Sporcu 

lar Jcanlanndaki tuz nisbetlnin azal
maıımdan dolayı bayılma.satar bile, 
kendilerine bfıyük bir yorgunluk ce 
lir ... O büyük yorcanlağu geçirmek i
çin sporculara tuzlu su içirirlcr. 

Döküldüğü iddia Edilen 
Buğdayların Hikayesi 

Sinirli Ziyaretçinin AnJattıklan - Galata Rıhhmındaki 

Konuşma - Bir Bakkal Tramvayda Neler Söylüyordu'! -

, Aslı Olmayan Şayialar 
Bir oıc hızı ne 1-

çerı girdi: 
- Beyefendi. dedi, 

siz milletin gözü, ku
lağı, dilisiniz: ııörüp, 
işitecek, yazacaksınız. 

r- Yazan:-, 

' SAiD KESLER , 

- Dün 92 kmut" 
tan bir çuval pirin~ 
aldım. Yiizden b._ 
rer ikişer olı:ka bütii:ı 
müıterilere dafıt. 
ttm. Düklı:lnda dur. 

Bu kepazeliği niye görmiiyoT, niye 
duymuyor, niye yazmıyorsunuz. Dut 
yemiş bülbül gibi seslnlzı kesmiş, gö 
zünüzu yummuş oturuyorsunuz. 

Siniı-li ziyaretçiyi teskin ettim, o
turttum: 

- Ne var. ne olmuş? Diye sordum .. 
- Ne olacak efendim, dedı sura.. 

da, burnunuzun dibinde. Sarayburnun. 
da, denize vapurlar doluııu buğday dö. 
küyorlar da hiç bnmıyorııunuz, biz, 
günde yüz elli gramcık ekmekle h:ı
şır neşir olup dururken böyle tonlar
ca buğdayın ziyan zebll olması gun:ıh 
değil mı? 

- Herhalde bir yanlf$ınız olacak, 
buğdayı denize dökmezler. Hele isti 
rahat edın, bir tahkik edelim bakalım. 

- Tahkike ne lüzum var efendim?. 
Şuradan on kuruş verip atlayın kayığa, 
gidin bakın Saraybumuna. 

- Hila dokuyorlar mı? 
- Hayır, dokmüşler gltmi:ı. 
- Kayıkla gidersek ne görürüz? •• 
- Buğday der.izin yüzünde, yüzüp 

duruyor. Gözlerinizle görür, bir de 
fotoğraf çeker, isbatı müddea eder-
siniz. 

Güldüm: 

- Size yanlışınız olacak demiııtim, 
haklı imişim. Buğday denizin yuzün. 
de durmaz, botar. O buğday degıl, pı. 
rlnç kabuğudur. Fabrikada içındeki 
pirinci almışlar, kabuğunu denize: dök 
müşler, akıntı Haliçten çskarmıs. o
raya götürmüı. . .. 
Gıılata nhtımında serbestçe konu 

şuyorlar: 

- Bandırma iskelesine kokudan va

daramayıa ki •.• 
- Yahu niye böyle bu? 
- Niye olacak, kardqlm, hepsi o. 

rıs ambarında çürüülüyor. Tralı:yaya 
gönderJlen 300 ton pirinci evvelki güo 
Trakya tüccarlan Antalya amban va
ı;ıtasiyle iade etmişler. Sebep? Çünkü 
hepsi künenmlş, çurumu11. Yenmez ha
le gelmiş .• 

- Acaipl •.. 
- Acaip ya. Şurada Unkapamnda 

bir ardiye vaı-, içinde 300 çuval bul· 
gur var. Küflenmiı. Tavuklar bile ye-
miyor ..• 

- Sebep?. 
- Sebebi var mı beyahu. Dağıtmı-

yorlar ibadallaha •• Olduğu yerde çür6 
YlİP gidıyor. Vallahi bugun Vali bana 
izin versin, İstanbulda böyle 20 • 30 
bin çuval çürümekte olan mal bula-
Ytrn •• 

* * ıu muhavereler teker telı:cr bütün 
İstanbul halkı tarafından iki 

üç aydır durmadan işitilen ve dinl~ 
nilcn rivayetlerdir. Hlc; birinin aslı 
olmasına imkan bulunmamasına ral
men içimizde bmılara inanmıyanımız 
da pe kazdır. Filhakika fırıncının hlJ' 
lesi yüzünden yedifimlz kliflü ekmek, 
deniz yüzünde gördıiğümüz çeltik ka. 
buğu, isim, adresi silı:redılerek anlatı. 
lan hikiye bllgiçlfk satma kistlyen ka. 
ı-a aiızhların uydurdukları bu rivayet 
teri bir dereceye kııdaı- doğruya çılı:a
nr gibi oluyor. Fakat her aklı baım
da adam bilir ki, bilhasııa böyle ,.. 
manda denize değil tonlarca. bir ta. 
necllı: bile buitday a!l>a. darı, hasılı 
yiyecek namına bir ıey atılmaz. Bir 
kere bunlann küflenmeııine meydan 
verilmez. Sonra da küflenmesi için za. 

pur yanaşamıyormuş. Arpaları çürüt. 
müşler, denize dökmüşler, onlar da 
kokmuş, bütun sahil leş gibi koku. man yoktur. Çünkü mahsul her c{in 

l2T Devamı: Sa. 4, Sü. 1 yormuş. 

- Ya Derince sahili. Gönne arpa, 
buğday dolu, 

- Konya sı1oııunda bfiün buğday 
çimlenmiş, hepsini gübre diye tarla. 
tara dökmüşler. 

- Ba$ımıza bir toprak ofistlr çık
b, bize mahsulü küflendirip yediriyor. 
Evvelki gün bir ekmek aldım, valhhi 
yenillı-, yutulur şey değildi. Bir dilim 
elemekte küfsüz bir lokma bulamadrm. 

- Han önü iskcleııini. Karaköy sa
hilini görmedin mi? Hııydarpaşadan 
dökülen küflü buid:ıylan dalgalar sü 
riıklemış, hepsini Koprü altına yay. 
~iŞ ••• • 

9akkat olduğu anlaşılan bir adlm, 
tramvayda bir arkadasma h;ç 

çeklnmeden şunlan söylüyor: 

................ 
Pek Meraklı ve heyecanlı Roman 

KESiK BAŞ 
Büyuk Milli RomanctmTz Üstad 
HÜSEYlN RAHMi GÜRPINAR 
m en son basılan bir romanı o
lup her smıf halk ar:ısmda pek 
çok okunmakta ve satılmakta
dır. Okuyucu eline aldığı bu ro
manı okuyup bitirmeden rahat 
etmemekte ve Romanın sonunu 
heyecanla takip etmektedir. Te-

miz bir surette basılmtsttr. 
Flvııt• 711\ lwru..tur 

'9~Mt KİATBEVl 

~ ...................................... , 
Bu Akşam S Ü M E R Sinemasında 

Büyük bir kahramanlık destanı müessir ve hissi bir mevzuu 
olan ve ŞOPEN'in bestelediğı "BÜYÜK POLONYA,, musiki 

harikası üzerine çevrilen 

Tehlikeli Mehtap 
Güzel ve fevkalade filmini takdim edecektir Seyircilerin u
mumi heyecanını tevlid ve büyük bir alaka ile takip edileceJ, 

bir şaheserdir. 

Rolde: ANTON WOOLBRUCK 
s. Crlpps, .tSJ!eaill ~ bir mrtuk

ta bu cephenin açılmasını bütün miit. 
tefiklerin istediğini. fakat düım.ana 
faydalı malOınat vermemek için ~a? 
ne zam.an açılacafım söylemiyeceiını, 
bildirdikten sonra Sovyet Rasyaya son 
hacldine kadar yardımda bulunuldu.. 

Hayata ceçml7ecek teorllc, ~mul· 
lü telbirlerln kuru tesellisi ile yaşa
maktan, halkın ba nevi icraata karsı 
emniyetini kaybcmckcnıe en çok 
mustarip amıh fiilen koruyacak dar 
çerçeveli tedbirler tercılı edilmelidir 
Alıp yilrliyen bayat pahalılrğm~ 

Tmn de tuzla oldnlunu, ,Uphestz, 
bilinlnfz-. insan tfddetli sıcaklarda 
çok teı-leyince çokça da tuz çıkarın. 

Sporcu olmıyanlarltl yazın şjddetlı 
ıııcakların tesiriyle, yahut başka her 
hangi blr mevsimde ve herhangi bir 
sebepten, çok terllyerek, kuvvetsiz, 
halsiz kaldıktan vakit tuzlu su içmeyi 
hatırlarına getirirlerse iyi olur... Bir 
litre suyun içerslne bir kahve kaşığı 

1 
kadar tuz katmak yetişir •.• Yirmi dört 
saat içinde insan o tuzla sudan iki 
litre kadar içeblllr •• Tuzlu su içerek] 
kandaki tuzun nisbctlni arttırmayn 
vakit olmazsa. hekim yetişir, tuzlu 

IUY\l dofrudan doğruya kan damar. "llllh•••••• Yerlerinizi evvelden aldırınız 
!arına ııınnga eder .• 

____ , 
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gumı Ulve etmlftir. Ve nihayet Büyük Britan73 
B" Amerıbn telgrahna gl§re kq ile Hindistan Türkiyeye karşı yalnu 

ayla~ içinde ti.mal limanları nartasiY- baslarına dövüşmütler, bütün ağırlı
le Sovyct Rus_yaya ı,s milyon ton rı- ta yalnız başlarma mukavemet et
gırlıimda harp mahemeai gönderil· m!şlC:di· Mezopotam!ada 400,000 ve 

i tir İran yolu ile gönderilen malze- Filistinde 300 000 kisilik ordulamnız 
m ~ • ba yck<ma dahil detildir hareket halindeydiler. Bu kuvvetler 
m~:ııo _ Sabon ııazetelcri • ilcinci Tilrk ordularının dörtte nçnnü imha 

benin açılmasının den.Is nakil va.. etmişler ve harekette bulundukları 
~~~tarının mikdan ne çok yalandan biltün havaUyi lstilA etmi§lerdi. 
ali.kah oldu.famı belirtmektedirler. İşte Qç buçuk aenelik bir gayret -
Bunun içindir ki Amerika deniz inpat ten. tıopyeldin 1,750,000 kişi lta:rbet
procrammda bilbaaa eoa. zamanlarda tikten. altı buçuk milyon tonluk ge
buyilk inlı:iJ&f1ar lcaydolumnaktadır. mimiz battıktan sonra elde ettiğimiz 
Amcrfkalılar, "'Hürriyet ceınlsl 4" is.. netice. Bu olaylar ve bu rakamlar 
ırıiııf ,,erdikleri tek tipteki. nakliye va- gelecek nesillerm bayranlıtını celbe
parlannm inp müddetini çok uaU- decektir. 
mışlardır. Simdi bir geminin go ırün- Mütteftk orduJarm genel ilerleme
de ~ası mümkün olmaktadır. Hatti, lerine alt ilk safha 3 Eyl('ılde bitmiş 
bir Amerikan tezııllu 60 .cih!.de bır sayılabilir. Fakat Bapaume'da kaza
cemiyi tamamlamak suretiyle rekor nılan muvaffakıyet daha mühim bir 
lnrmııtır. llaber verildiğine s8re, l>- ıafhanm açılmakta olduğunu başku
nümii.zdeki hafta içinde Amcrikada SO mandan !'och'a ilham etmişti: 
J'CDİ gemi birden denize indirilecektir. ''ü"~'"'erln Q ın üthi ta _ 

'tvin f tığı blr be tta Ame. - ~ı.cuıu ç u m il am.ı:z 
Ilı 0 yap yana . ları baztrlandı Bunlardan biri Me-

rllcanın harp gayreUerlnden memnum. j":ı. ,_.,k ·tlnd Fra A 
ıeres ...... ame e nsız ve me-

J'ctle bahsetmlı ve haftada 1000 ta:r- rik lıla tarafınd dlğ r1 M b 
J'U'cnin yapıldıitm ,,e sene aonunıb a r an, e au euge 
2 milyon tayyarednin yetiımiı olaca· istikametinde lngtllzlcr tarafından, 
ğıru aöyleınistir. ilçilncilsü Gand istikametinde bu üç 

Fort tayyare fabrikan faaliyete müttefik tarafından yapılacaktı. Bu 
başlamıştır. 12000 metre uzunluğun.da taMTUzun tarihi Eyllıliln sonu olarak 
ve 400 metre geniıliiinde olan ve tayin edildi. Bu taarruzların ilki ve 
IO 000 amele çalıştıran bu fabrika gc-len mühimmi Amerikalılar tarafından 
ce ·ve gündiız faaliyette bulunarak sa. Salnt Mihiel üzerinden yapılmıştır. 
atte bir tayyare yapmıya baıtanuştır, Alman ve Awsturyalı i:ıgal kuvvet-

Z•FER! Yezen: W. Cluu::chilL 
•••••• (/,,gda 8sş<eJ<ı7i) --

Çeviı"en: lllu:uni Sefa 

leri burada baskma uğramışlar, müt
tefikler arasında muvasala derhal te
m.in olunmuştur. 

18 Eylülde 3 ft 4 Qnc:Q tngfllz or
duları külli kuvv~ Hindenburg 
mevzilerine yüklendiler. Bu savaş 
çok çetin oldu. İııgil.1zler beş kilomet
re ilerliyerck 12,000 esir ve 100 top 
aldılar. Fakat büyük zayi.ata uğra -
mışlardı. Bu sırada İngiliz ordulan
nm sağtndan bir baskm hareket! ya
pan Fransızlar, Almanların rlcat 
plAnlanm bozmus ve muva.ttakıyetl 
temin etmlşit. 

30 Ey'Ml 1918 gıecest Htndenburg 
hattı 30 kilo~ eninde ve 11 kilo
metre derlnlftlnde yarılmış ve bu ha
reket İngiliz Generali HaJg'in eline 
36,500 esir ve 380 sllAh geçirmlştl. 
EylQlün başından 9 iıktesrine kaclar 
f nıfi.lz zayiab 200.000 içindeydi, Hln
denburg hattını ele geçirmek için ya
pDan taarruz 5500 subay ve 133,700 
ere mal olmuştu. 

Merkezde ve iki cenahtaki taarruz 
Almanların nradaki batlan da tahli -
yeye mecbur etti ve müttefik ordular 
onlarla sıkı teması muhafaza ederek 
takibe koyuldular. 

Bu taarruz ve bu takip Almanlarm 

ittifakına dahil olanlar üzerinde der
hal tesirini göstcrmlye başladı. Evvc
lA Bulgarların eephesi söküldü. 

Alman mukavemetine indirilen katı 
.darbenin daha uzaklarda tesiri ol -
mamak kabil değildi. Müttefikler ev
veli\ birbirinin arkasından gelen Al-
man zaferlerinin, nihai bir zafer ol
masına mAni clmakla iktifaya mec -
bur olmuııJardı. Bntün bu zaferler 
Almanlara kaU neticeyi temin ede -
medi. Şlmdl sıra onları yıkmıya gel
mişti, Fakat büyilk muvaffakıyetler 
elde eden bu kuvvetli çemberi kır -
mak kolay iş defildl. Ancak bu çem
berin zayif halkaları vardı, Bu hal -
katardan biri Bulgar halkasıdU', Fil
hakika bu halka kopmak üzereydi 
Bu halka kopunca o kalm ve kud -
reUi zincirin bağları gevşiyecektl. 
Bulgarların lnhilAli, orada Bulgar

lara yapılan taarruzlarm bir neticesi 
olmamıştır, Fransada Alman ordula
rmtn uğradıklan mnğlObiyetler bu 
inhilAlin ve maneviyat bozgunlutıJ -
nun baıilıea dmlllydl. 15 Eylulde Bul
garların bu hali gözönllnc alınarak 
Setıinlkten Üskilp şehrine doğru bir 
Heri hareket tertip ettik. Bu taarru
zu yapan ordu,. dunyantn en ka~ık 

ordusu idi. içinde Fransızlar,•fnglliz
ler, Sırplar ve Venizelosçu Yunanlı
lar vardı. Bu karışık ve malzemesi 
noksan ordu, dağlık Bulgar hududuna 
doğru yürüdü, Bulgar hududu 17 Bul
gar ttrkası ve 2 Türk fırkasiyle Al -
man topçusu tarafından tutuluyordu. 
VA.kın bu kuvvet kAfiydi. Fakat Bul
garlar arltk dövilıi?llek niyetinde de
ğildiler. Bulgaristan harbe girerken, 
verdiği kati knrartn ayn! bir ha
raret ve tehalükle milcadeleyl terket
tl, Zaten daha Haziran içinde BaıiVe
killeri Malinof'un hareketleri Berlin· 

de endişe uyandtnnıı ve Alınan po -
Utlka adaınlarmı büyük bir faall7ete 
ııürüklemlştl. Ancak Birleşik Ameri
ka Bulgarlstanla milnasebatıru kesme 
ml:ı olduğu için, hlll Sotyada bulu· 
nan mümesslllerl Bulgar hükClmeti il
z~rinde onlardan daha büyük bir te
sir ve nilfuı. göstermişti. 

Bulgar askerleri müttefiklere gayet 
hafif bir mukavemet gösterdikten 
sonra, geri çekildiler ve hemen ocak
larına döner ~k hasada yetişmek ar -
zusunu izhar ettiler. Bu dik baslı 
köyliller, Almanlarm nasihatine karŞJ 
saeırdııar. Cepheyi takviye için kah
ramanea ilcrllycn Alman askerlerine 

karşı Bulgarlar dostane bir tavır al
mışlar, hatt! rkat halinde olan bazı 
taburlar yollara saplanıp kalan Al -
man toplarmı kurtarmışlardı. Fakat 
eephe tutmıya \•e harbe atılmJya ge
lince, Bulgarlar artık bundan bah11e
dildilti n I bile duvmnk lstemfYorlardı. 

Mütareke istiyorlar_ 
26 Eylıll gecesi bir Bulgar zabiti e

linde beyaz bir bayrak olduğu halde 
General Mflrıe'nln karargAhına geldi 
ve sulh müzakerelerini yapmıya me· 
mur bir ht!Yetin gelmesine 'kadar 48 
saatlik bir miltareke akdini başku -
mandanı namına istedi. 28 EylOldc 
Bulgaristan. ordusunun terhisini ka
yıtsız şartsız olarar. kabul etti. Bun -
dan başka istllA ettiği topraklan tah
liye etmiye, bütlln nakil vasıtalannt 
emrimize teslim etmlye, muhasamııtı 
kcsmiye. demlryollarmı ve toprakla
rmı ileride yapılacak hanıklt için 
müttefik kuvvetlere açlk bulundur -
mıya hazırdı. 

Bu haber geldlll zaman, ben Pa • 
rlste bulunuyordum, Orada derhal 
!,.in sona erdiğine hOkmedlldl. rınıa. 
ldka 29 EylQlde Dudendorf'un teşeb
büsiyle Spa'da bir konferans toplan
dı. Birleşik Amerika Reisi Vllson'un 
prensipleri Almanlara Omlt vermfştl. 
Son üç büyük savaşın aldtğı şekil 0-
zerine Hindenburg da 1 İlktesrlnde 
mütareke tcklltlnln ertesi gOnünden 
itibaren kabul olunmamu istedi. 

(Devamı var) 

Gençliio pek haklı olarak "deli 
Jı:anlı., da derler. Bu itibarla 

müsemmanın karakter üzerinde yap~ 
lı tesir dolayııiyle cençllfin bizde 
vaktiyle iılkipf etlrllmemi11 bir çok 
haklan vardı. Kanınm deli oldufu taı· 
dilı: edllmckle beraber o zaman ııenç_ 
life: 

- Ağır ol. Okka çek, batman A7-
aınlarl. 

Denilir ve mükemmel bir genç ı6'1e 
tarif edilirdi: 

- Mektebinden eve gelir cclmes 
eoyanur, gecelik entarisini giyer, köllC 
minderine oturur, elinden kitap diiş. 
mez. Küçüklüğündenberi bir gün ak. 
ranı ile oyan oynadıtım görmedik: 
melek gibi çocuktur, vcssellm ••• 

Halbuki me:ı:Jyet addedilen ba pıal' 
rılı:lık çocufun tabiilikten uzaldaşm.q 
bir aptal namzedi oldufuna en büyük 
delildir. 

Cevval ateıli, uyanık çocufun adı 
"hapn, ele avuca sığmaz,, dır. Onan 
zeka ta5an nazarları için "gözleri ,,el• 
fecri okuyor., derler, Aylan görünen 
'lleyillcri için yakası açılmadık bed-
dualar ku:amr: , 

- İIJhi. bir ıeycik demem. Bo711'1 
devrilsin de sürüm sürüm süriin ina • 
allah. Yine kümesin da.mmdaki lı:lrt
mitleri hurdahaş etmiş, .. Akşam baban 
gelsin de sana gösterir. 

Halbuki bir çocuk için yaramazhlı:, 
kırıp dökmek, hattl .ziyankirlık bir 
haktır. Bunları yap:ı yapa yetlıeeet. 
büyüyecek. hayat mücadelesinin tabiı 
ve ameli tahsilini böyle tamamlı:racak
tır •• 

DeJilı:anhhk vaktiyle bu hakkını ken. 
dl kendine fethetmek zaruretinde knl· 
mıştı. Kendi kendine teşkilatsız kaı • 
ma karışık bir idman programı ya"" 
mııtı. Bunun için "spor" denilen "t • 
fevvnlı: ve galebe., ye dayanan hay t 
hazırlığına o program içinde bir .s... 
tikamet veriyordu. 

Mezarlıklarda kestane, çltlcnblk a. 
ğaçlarına tırmanarak lı:uş yuvaları ı 
bozmalı:, boş arsalarda uçurtma uçur. 
malt; bitişik mahallelerdeki J'Old;: '$" 

ların uçurtmalarına ip dolaştınnıt '<. 
mahalle mahalle, semt semt teşkil t 
yaparak "taş sılası" na çıkmak; ka ıt 

helvacının camekanını kırmak; "e 1 • 
lcr alayım!,. diye batıran yabadi· e 
"sen öl de ben kalayım I" diye cev p 
vermek. sakanın kırbasını delmc:k 
semt semt cezen meczupları: ••n.ıı 
Salih! Camisi var. Mınaresl yok!,, dive 
büsbütün delirtmek, kus lolr:umcanı:n 
tablasmı da devirmek. Meşhur diva. e 
Fatmayı "cucukt" diye :ı:ivanadan çı
kartarak kiıfrettlnnek.- O samanın 
sporlarından sayılırdı. 
İıtanbulda talumbacıhla bu derece 

revaç ,,eren yine inkişaf ettirilmem ş 
sporcnlafun önüne geçfiemiyen kos. 
mak ve difer mahallelerin tuhunbata 
rıru geride bırakmak hevesidir. 

Ba rejim gençliiln haklarım bö• 'e 
dolambaçlı surette tanımasına meyd1n 
vermiyor. Onan her hakkını tanıyor 
ve onan geliımeslne var kuvve• .e 
yardım ediyoı-. Bu bakımdan Ciımhll"' 
riyet rejiminin gençleri, hakikaten bay 
ramlarını lr:utlulamakta haklıdırlar. 

Gençllk bayramı demekle ba eli.tel 
günün yalniz muayyen bir yaşta ola -
lara tahsis edilmesini doğru bulmuyo· 
rurn. Sıhhati yerinde olan her zinde 
adam gençtir. Bu itibarla bu b yram 
hepimizin bayramı sayılır. 

Vapurlara Fazla 
Yolcu A~ınmıyacak 
Llm:ın Reisliği, Uman içinde çalı -

şan yolcu vapurlarına fazla yoku 
bindiğini g!5z!5nüne alarak evvelki 
~n bir kontrol yaptırmıştır. Bugün
kü bayram münasebeUyle de kontrol
cr yapılaeak ve gemilere fazla yoleu 
ıılmmamastna itim• edilecektir. Bu 
'llaksatla kohtrol kadrosu genf$1etil -
ektir. 

Hapishanede Yatan Bir 
Hırsıza Yeniden Hapis 

Kararları Verildi 
Bir hırsız.lık suçundan Usk1ldar 

mahkemesinde üç sene hapse mah -
klım edilen meşhur sabıklaılard n 
Recep, eezaevlne glrlne<' daha bas " 
ve mübJm hll'sırlıkları meydana çil -
mıştlr. Bunun üzerine yeniden ma -
kemeye verile!l ve duruşması tstaı -
bul ikinci asliye ceza mahkemesin 
yapılan Recebin muhakemesi dD.n b 
miştir. Recep yeniden 9 sene 8 Y 
11 gün hapse mahkfun edilmiştir. ____ ,. ___ _ 

laşe Müdürlüğü Yeni 
Binasına Taşındı 

Bölıe İaşe Mudilrlüğü dördnr 
Vakıf hana nakledilmiş ve faaliyd 
geçmiştir. DOn Fiyat Mürakabe Kr 
misyonu burada toplandığı gibi, ye 
teşkllAt için müsabaka ile altruıcs 
yüksek mektep mt'zurhırmm da ftr 
tihanı yapıbnışttr. tmUhana otuz yec 
kisf girmiştir. Milrakabe memurla 
dan muhtelif maddeler ilzerlhde a 
rııstırmalarına devam et ı:lerdlı 
Mürakabe Komisyonu da baZ'1 Uıtl 
kir mevrulan üzerinde kararlar ver 
"1\lştlr. Tahtakalede tırmeı Mustafa 
ntn hamur odasında fasulve v no~u 
unlarlyle past!ı yapan Tahir, EY'ftp 
4:\Qleyman VI! Niko adlı d-rt :ıı da 
cürmümeşhut halinde yakalanm stır 

• 
Trakya Umumi Müfettişi 

Vazifesine DöndUı 
Edinıe CTAN) - Ankaradald U M fc 

tlıler " Valııcr toplantısına lıtlra\ ede 
U. Kllfcttlı Vc\Ui Sabri Onc:r tchrimiı 
d5ıım0Jt0r, 



Şeh&rden Röpor+ai 
ft.Ifr Baş tarafı 3 üncüde 

devredilir. Bugfin gelen bugün öviitü. 
lur, yenilir, yerme yarın yenisi getiri
lir. Bu vaziyette de mahsulün küflen
mesine zaman kalmaz. 

Farzı muhal, mahsul uzun zamın 
kalsa da, kazara, iyi bakılmayıp küf· 
lense veya kiıflcndirilse bile bugünkü 
sıkışık durumda bunun denize dökü 
leccğine inanmak biraz safdillik olur. 
Çünkü biz bunu, yıkar ayıklar yine ye
riz. Kendimiz yemezsek bile hayvanla.. 
ı:-ımıza yediririz. 

Ne toprak ofis ambarlarında 300 
ton çürümüş pirinç vardır, ne de Un. 
kapanında fıliin adamın ardiyesinde 
300 çuval küflenmiş bulgur bulunmak. 
tadır. 

Tramvaydaki adam da valiye defil, 
20 - 30 bin çuval, yüz çuval bile sak· 
lanmış ve küfletilmlş mahsul bulamaz. 
Bütıin bunlar fena uydurmalar, kuy
ruklu yalanlardır. 

- - - --- - - --
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Tramvayda bilgiçlik satan adam. 

-eğer çekiniyorsa_ gelsin valiye ben 
götıireyim. Bakalım dediği gibi 20 • 30 
bin çuval küflenmiş mahsul bul:ibile-ı 
cek mlj Halep oradaysa arşın burada. 
Yerıni göstersin, ismi ile, cismi ile 1111'1•••••-'•••••••••••••••••••• 
yazıp meydana çıkaralım. Yoks:ı saf· 
sata yapıp sonra kendi safsatamu:a, 
kendimiz de inanmıyahm. 

iKtiÇoi( .... i.,\aERLER 1 
KADIN HEKIMLERl TOPLANTISI -

TOrl: Gınckoloı:i kurumu bu ayın toplantı
sını yapmıı ve Dr. Lcontıyadiı. Dr. Ziya 
Uat n, Dr. Kırıkcınn, Dr. K. Tevfik Se
:rcn~J, Dr. Ortan Tahsin. Dr. Aıım Onur 
tcblııı:aua bulunmuı ve milnakaıalara i1tirak 
ctmi~e!rdır. * UNIVERSlTEI,ILERlN BlR DILEGI 
Unıvcral:e tnlcbo birllfi belediyeye müra:aat 
ederek pl$Jlarda Urıivcrsiıelilere ucua bır 
tarHe tatbık edilmesini i1temiıterdir. Bele· 
diye bu isteği incelemektedir. ı + BIR KAPTAN MAHKUM OLDU -
Denizyollarınm 6 numaralr moıorilnden dür
bün, pusla ve bir çok deniz malze·nesi alıp 
bir ~ahsa rehin ederek para alan kaptan ı 
Ahmet. altı ay hıp~e mıhk(lm edilml~tir. * MOTORCULER NAKLIYAT BIRLIGt 
Hacımlcri elli tondan k!l,Uk olan deniz mo
ti5rlcrinin aahiı>leri arasında deniz motörleri 
naklıyat birliği adiyle bir biTlilt kurulacak
tır. Birliiin atatUsn Ankaraya ıönderilmi~tir. 
Ta:dı i m!ltcakip birlık faalıyetc a:cçcccktır. 

TOPLANTILAR: 

Altıntuf Conclik KlübUnden' 
Konıremlz 24 mayıs saat 10 d• klOp bi

nasında yııpılaçaktır. ... 
Oirctmenler Cemiyeti Reiılifinden: Sene ilk 

kongremiz ZJ mayıs 942 cumartui sut 14.30 
da htanbul kız lisesi konferans salonunda ya
pılaç•ktır. 

'Me°Şhur bir <:iıct-mütehassıs1!'1 
ın şayanı hayretT:keşfl otan ve 

~BIOCEL> tabir edilen kıymetli ve 
ençleştiricl cild unsuru şimdi 
pembe renktekl)~Tokalon kreml
in terkibinde bulunuyor •. Onu 
er akşam lyatmazda.n -evvel -sü
unüz ve her sabah daha genç 
yanınız.\iGündüzleri de beyaz 
enkte (yağsız) 'Tokalon kremini 
ullanınız. Clldl ~beyazlatır, taze
eştlrlr ve~adlte gibi yumuşatır.' 

Beyoğlu 3. üncü Sulh Hukuk HS
klmllğinden: 942/1335 - Nihabet ta
rafmd n Beyoğlunda Hamalbaşı Kor
dela sokak ı sayılı apartonanın 10 
No. lu dairesinde mukim İbrahim 
Okten aleyhine açılan alacak ve tah
liye davasının mahkemesinde: 

Dava edilene gönderilen davetiyeye 
verilen me~uhatta ikametgahının 
meçhul olduğu blld!ri!mis olduğundan 
1Jlep veçhile 15 giın milddetle ilanen 
tebl gat icraslna mahkemece karar 
verılmiş olduğundan mahkeme günü 
olan 8/6/942 tarihine müsadlf Pazar
tesi güniı saat 10 da mahkemede biz
zat veya bir vekil göndermesi aksl 
t,\kdirde mahkemen.in gıyabtnda gö -
rüleceği davetiye makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

Kimyager Bayan Aranıyor 
fstanbul'da çalışmak üzere Tuvalet levazımatı imalatını hakkiyle 

bilen tecrübeli bir KİMYAGER BAYAN'a ihtiyaç vardır. İstlyenle
rin şeraiti gBrüşmck üzere diploma ve vesikalariylc birlikte Beyoğ
lunda Ağa Camisinde Allyon sokağında Poroy aparttmant 2 numaralı 

' - dairesinde C A N'n saat 14 ile 17 arasında milral'aatlıırı. _,, 

' . . . . " . ' . . . . .. . i . 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARlS, MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISlRı KIBRIS, YUNANİSTAN, lRAN, lRAK, Ftt..tSTtN 
ve MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLA\'YA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURlYE 
LtlBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

1 

1 

Seyfettin Yonat ve Madumu Zekeriya Yonat 
Üzüm mahlul deposu, Şarap ve sirke imalathanes~ 

SİLİVRİ • ORTAKÖY 
SATIŞ YERLER!: Catalca Bakkal Osman Ruyaş, B. Cekmaı:e Bakkal Saclılı:, Hadrm· 
köy Bakkal Akif No: 54 Silivri Bakkal Hüseyin. Çorlu Bakkal Hilseyin. 

SlPARlŞ VERlLPl MT HEMEN GONDERILIR 

-JSjjt{tf 
Beyoğlu mıntakası tamirat ışlerınde kullanılmak üzere almacak 100 

metre mikabı kum .ıı;ık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin 
bedeli 800 lira ve ilk teminatı 60 liradır. Şartname z. ve MuamelAt 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 27/5/942 Çarşamba günü saat 
14 de D. Encilmend~ yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 942 ytlına ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü mu-
ayyen saatte D. Encümende bulunmaları. (5434) 

.Oev\et pemiryolları ve litı~
1

~l2n f~letme id~resi ılanları 
Muhammen bedelı (20278) lira o.an 36 adet sıcak hava iıfürme ci

hazı 6/7 /1942 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında toplanan Merkez 9 tmcu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1520,85) liralık. muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de adı ge
çen Komisyon Reisliğine vermeleri laztmdtr. 

Şartnameler parasu olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur, (5620) 

Tiirkiye ııc Ecnebi memleketler üzerinde keşide sencdaı 
iskontosu. 

1 , ..... ~ ........ ..._.............., 
Borsa emirleri. 
Esham tah"\·ilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat taJı~iJntı ve saire. 

ı TÜRKİYE CÜMHURİYETI 
1 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servtsi varılır. 

KARAR HÜLASASIDIR 
Fiyat Mürakabe Komisyonunun fosbit ettiği miktardan fazlaya odun 

satmak suretiyle Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Erenkö
yilnde Kazasker mah.:ıllesinde 2 No. da mukim odun ve kömürcü Ali 
oglu Ahmet Çalışkan Üsküdar Milll Korunma Mah!-i:cmesince yapılan du
ruşması sonunda: Dört lira on kuru• ağı:r para cezası ile beş gün dük
kanının kapattlmasıM hükmedilmiştir. 

,ıııı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•n11' 

~ İDEAL BURO ! 
1 Yazan : lktrsat Doktoru GASSON 1 

Oiy~r ki: "Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmak 1 
1 istiyorsanız, "iDEAL BÜRO'' yu okuyunuz.,. 
1 Satıl} yeri: TAN lstanbul = 

ZiRAAT BANKASI 
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 VERiYOR 
Ziraat Banka1ında kumbaralı ve lhbır11z tasarruf hesaplarında en az 50 
hissesi bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ıııai,lıdakl pl5na gö · 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
•• ,. 
I! 

re ikramiye dağıtılacaktır: 
1,000 Liralık 

600 " 
250 .. 

100 " 
60 .. 
40 • 
20 • 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
e.ooo 
4,800 
8,200 

Lira 

,, 
• 
" .. 
• 

ol K KAT: Hesaplarfndatd paralar bir sene içinde 50 !iradın •ı•Oı dU9ml· 
yenlere ikram iye çıktıftı takdirde % 20 fazlaalyle verllecektlr. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI. 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tırlhlerlnde çekllecektlr. 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Pliinı 

Ke~ideler 2 Şubat, 4 Mayaı, 3 Ağustos, 2 İkinc!te~ 
tarihlerinde yapılrr. 

1942 ikramiyeleri 
-~ 

l adet 2000 llralık-2000,- Lira 40 adet 100 JlralılC-4001) _ Ura 
8 .. 1000 • -3000,- • . 1 

50 " 50 • -2500.- • 
2 • 750 • -1500,- " 
a • 1100 • -ısoo.- • 200 " 2s • -eooo.- • 
ıcı 2!'10 -2!l00 - • 200 • 10 • -2000.- • , ........................ ~ ..... ~., 
Nafıa VekCiletinden 

1 Haziran 1942 Pazartesi günQ sııat 16 da Ankarada Nafia VekAletl 
binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribi 7000 lira 
bedel tahmin edilen Vekaletin neşretmekte olduğu idari ve fenni mecmu
aların tertip ve tab'ınm kapalı zarf usuliyle vahidi filatları ilzerlnde:o 
eksiltmesi •yapılae11ktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürlll .. 
ğünden alınabilir. 

Mecmuaların kağıt ve knphk kartonu VekAlet tarafından verllecek:tfr~ 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
isteklilerin tekli! mektuplarını muvakakt temf.nn! ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mezldl.r komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri laztmdtr. (3264-11314) 

Trabzon Belediyesinden 
22 Nisan 942 akşammda mübayaası hitam bulan Trabzon Elektrik'. 

Türk Anonim Şirket' aksiyonlarını mübayaa müddeti içinde bankalara 
veremiyen vatandaşların mutazarrı:r olmamalarını teminen Belediye Mec
lisi karariyle 11.5.942 tarihinden itibaren 11.6.942 tarlhine kadar bir 9,,. 

müddetle mübnya<o işine atideki şartlar dahilinde devam edilecektir, 
1 - Aksiyon fiyatı 332 kuruştur. 
2 - Aksiyon ~ede11eri yalntz Trabzon İş Bankasından abnacalı:tır, 
3 - Trabzo:ı haricindeki hA.millerin aksiyonlarını Trabzon İş Ban

kası namına ilan müddeti içinde yola çıkardıkları veya postaya verdik
lerl sabit olacaklarn· bedelleri tcdiyfl olunacaktır. 

4 - Bu temdit müddetinin hitamından sonra yaptlacak mflracaatla-
rtn nazarı dikk.a1e alırumyacağı ilfln olunur. (5437) 
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Şirketimızin hissedarlar Hey'eti Umumiyesinin fevkalde olarak 22/ 
6/942 tarihinje Pazartesi günü saat 14 de Galatn'da Bankalar caddesin
de Assikilrazioni Generali hanmdaki Merkezinde toplanmasına İdare 
Hey'etlnce karar verilmiştir. MezkUr içtimada hazır bulunmak istiyenle
rin gerek asaleten ve gerek vekıHeten hftmll bulundukları hisse sened:ı
hnı veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Merke
zi Şirkete tevdi ecıerek mukabilinde dilbuliye varakaları almaları il&n 
olunur, 

Ruznamei Müzakerat Berveçhi Atidir: 

ilan Fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
ı inci sayfa santimi 500 

2 ~, ,, ,, lOO 

" ıın•tııı•ıııı•ıııı•ııı••rn••ıııı•ıııı•ııı••ıııı•m•ıı1 :,, § Yeni Müşteri Bulmak Sanatı § Ticaret VekA.letinin 10/3/942 tarih ve 4/1790 sayılı tamimiyle Şirket 
sas mukavelerıamesine HA.vesi isten.ilen iki maddenin müzakeresi ve esas 

nukavelenameye derci. KAYIP: Ankara emvalinden al- _... ANAPIYOJEN -.,... • ;: 1 
makta olduğum mütekait Eytam ve ~- -,. = Dr. Gasson diyor ki: e 
Eramil maaşına nit tatbik mühürü- ı Dr, lhSAN SAMI ı ı = d" • il •tatbik C: Madde 1: 
mü kaybettim, yenisini alacağanclan tstreptokok, İsta:filokok, pnB- 3 "ller tacir bu kitapta göster ığım USU erı ı:: Şirket, Ticaret VekMetl taraıtndan h er talep vMd oldukça, muam~ 
eskisinin hUkm yoktur. Ayıe Yrlmaz mokok, koli, piyosiyanikler~n :: etmek suretiyle bir iki Sene gibi kısa bir zaman içinde = ıatt bakkmda mal(imat. vermJye mecburdur. . 

yaptığı çıban, yara akmtı ve cılt :::: •• • • • • • • • • • 8 Madde 2 : 
KAYIP:· Kad!köy iaşe memurlu- hastalıklarına k&rşl çok tesirli = muşterilennın adedını hır mıslı arttırabılir. Ben bu a Sirket sermayesine tesisten sonra Iırtirak edecek olan ecnebileri!\ bu 

ğundan aldığım 942 Mayıs ve Hazi- ' taze aşıdır. , : kitabımda size bu sanatı Öğretiyorumen = iştirakini kabul etmezden evvel Ticaret VeMletinden müsaade istihsal 

MezkOr Maddelerin metni ıudur: 

ran iki aylık ağlr işçi ekmek kar - : := etmiye mecburdur. 

3 ,, " 
,, nemi kaybettim. Yenisini alacağnıı- KAYIP: Ağır işçi ekmek karnemi E fiyatı 50 Kuruc :Z ----------------------------

150 dan hükmll kalmrıını5tır. Kadıköy kaybettim. Hükmü yoktur. Boğaı:ke· : S : - - Sahip ve neşriyat müdürü: Halil LO.tfi Dördüncü1 
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