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- Geliyor! Diyeceklerdi, oralı olmadı. K:1.rştsrnda oturan ka--
Biz hemen "g.rrr" araba sahile ıi- dına işaret etti: 

Yaralılardan Bir 
D;ıh;ı Öldü 

Kişi 
Kooperatifinin 

Adı Değiştirilecek 

1 Kötü Rivayetler 
D" C • U /t : Ortalıkta birçok k6tU rlvayet-

U n emıyet mumı 1 fer dotaııyor. Bunların bir kllm• 

deccktik. Beklenen periyi karşxhya. ininiz Şemsitap hanım. Elin.izi 
taktık. Acuze, ihtiyarhk hırsına kapı .. bana uzatırsınız. M k • d Y ld j tamamen yalan, bir kısmt bozu· er ezın e ap ı 1 1 !arak inanılmaz blr hale getiril

i mJş hakikatlerdir. Mll11 blrliğl-tarak scyaha1lere katlanzyir, gittiği Y~ Çorbacı tabanına çıvı batmış bir Aksaray trar:ıvay deposu önüne dü
şen merminin patlaması slrasmda ya
ralananlardan biri dah~ dün sabah 4 
de Cerrahpaşa hasta.ne~inde ölmüştür. 
Bu, Aksarayda oturan Hamdi oğlu 
Fikrettir. 

• J de taciz ediyordu. Karşılamak kıs- horoz gibi sıçradı, baiırmak istiyen 
met olmadı. Öğle üzeri otelin Onüne ıeıi kuuldı: 
arabalar doluvermişti. Hemen hemen 

1 
- Demek darıldık. 

adanın bütün arabaları... Kart çerkcs karrıt, çarşaflıydı. A-
Alı Nafiz, tctiktcymiş. Hemen fır rabadan indi, elini uzattı:, Prensesi 

ladı, bana da frslaclı: de indirdi. , 
- Çorbacıya ho.ber verelim. Vaziyet Manolaki efendi, esnaf soğukk1nlr-

detişti, lıiını ele almıştı; Prensese yoJ göste. 

Fikret infilak sırasında böbl'ek ve 
karaciğerinden yaralanmtşh. Bu su -
retle bu müessif kaza neticesinde ö
lenlerin sayısı beşi bulmaktadır. Ha
ber aldığım1za göre, gerek Haseki ve 
gerekse Cerrahpaşa hastane!'tinde te -
davi altında bulunan diğer yaraltla
rm s1hht vaı.iy('tleri tehlikeli de~ildir. 

Manoliki efendi, bili, eksik bir şey rirken kolluklar1nr olcşıya okşıya dü
olmasın, diye kan ter içinde çırptnı. zeltiyor, kih kih gillüyordu: 
yorlu. Zavallının, yoreunluktan kuru - Prenses hazretleri ihtiyar M.:1. 
yJ.n<.ıkları tuğla sarısı pembeleşmi')ti. nolakiye darılma~~ar, 

Ali Nafizden haberi alııca, pek hak Otelcinin idare kuvvet ve kabiliye .. 
lı olarak hiddete, sinire kapılmayı ~s- tine parmak ısırmıştım Kaş göz .ıra

temiş, fakat esnaf uysallıiı üstün ieL sında, bana hsladı: 

mi~ti: - Siz de, kitip de misafirlerle, 
- Karşılayaltn1. O tulul'?\1>acıların müşterilerle meşgul olunuz. Oari;0)1 

cezalarını veririm. Yani, arabaları idal'e eder. 
Titiz bir kadın sesı tokat gibi şak... Eloğluna eflence lizım. MisaHrler-

ladı: müşteriler, bahçeye dökülmüşler, dı. 

- Müsyü Manolaki nerede? 1 şarıya halk birikmis, otelin önü seyir 
Ben hiç teliş etmiyordum. Fakat,, yerine dönmüştü. 

bUsbütün açıkta durmak olamazdı. Ben kısaca; 
Ağır adımlarla bağçeye g-ittim. - Peki, merak etme. dedim. 

Garıonlardı koşuşuyorlardı, Kapı- Oradan uzaklaşacağınıa c;t-vinmi!3-
r.ın önü daralıyordu. Arabada beyaz tim. Prenses, kaç yaşındaydı? Güı:el 
feraceli bir renç kadın vardı: karş 151• miydl? Çirkin miydi? Hiç dikkat et
na asık suratlı bir kırt çerkes halayr. ~ memiştim. Yalnız, arkalarından şöyle 
'ı cıturmuştu. bir baktım. Şemıitap hanım, bir r-Jfa 

Beyaz feraceli kadın, beyaz köpük car katanasıydı. Prenses orta boyluy. 
dantelalı şemsiyesini hiddetle salh· du, kıvrak yürüyordu. ,Manoli.ki ile 
yordu: birlikte otele girdiler. 

- Çok cüıe.1 karşılındık. doiı·usu... Arabalar, sıralarını savuyorlardı. 
Bu, Pre~ses, o?acaktı. Arabaya yak- Siyah çarşaflı bir genç kadın, tayyör-

lil'.')trm, elimi uz:attım yer bekledim. lü, srıka, eacaı; bir şüvestcr de indiler. 
Flr~nıes, sesini bir aı ağırlaştırm1ş. Arkalarından kemikli yüı1ü palab1y1k 

h fakat, yine keskin bir ektilik vardı: bir kavas ıöründü. 
- Kimsiniz:? LGtfcn? Garsonlar, yerlere kadar eğilerek 
Hürmetle eğildim: yol gösteriyorlardı. 
- Otelin kltibiyim. Arabacılar, aşçı çn·akları. bulaşıkçı~ 
Bu ara Manolakinin ihtiyar titrek tar da sokağa fırlamrş. toplanan ka-

sesi duyulmuttu. labahiı dağıtmıya uğraşıyorlardı. 
- Ah, pardon Ekselins! Ali Nafiz, ''alarga·• da idi. Elimle 
Ben, hemen geri çekilmiştim. Mano çaftrdım: 

laki. benim yerimi aldt, kolluklarını - Biz. misafirlerle ve rnüşterilerle 
okşıya okşıya düzeltiyordu: me11gul olacaiı:ı. 

- Bu, nasıl böyle oldu, bilmiyo.- Kitip, burun kıvırdı: 
ı um? - Prensesi, pek gözüm tutmadı. 

Prenses, şemsiyesini arabanın tah~ - Çabuk ucuzlar. Ote1de "müşte. 
talarına vuruyordu: ri,, ler de varmış. 

- Çok güzel karşılandık, doirusu! - İki asilzade var. Onlarla, hc'1 
Manolaki çelebinin hasta sarısı yı.i. meşgul olurum. 

zü dala-a dalga morarmıştı; dili dola.. - Hiç kimseye, neden buraya top. 

Fikrf'tin cena.t:esi bugün Cerrahpa
şa hastanesindeı kaldırılarak ~ehitli

ğe defnedilecektir 

Matbuat Teknisyenleri 

Birliği Kongresi 

Türk Matbuat Teksinyenleri Birli
ği senelik kongresini dün Eminönü 
Halkevi salonunda yapmışttr. 
Kon~re münaka3alı geçm.iş, çok 

kimseler söz Rlmtş ve matbaa işçile· 
rinin diğer memleketlerde olduğu s;:i
bi, ağır işci snu!ın.;.1 dahil edilmesi, 
pahalılık zammı için l~zım gelenler 
nezdinde tesebbüsafut. bulunu1n1as1 i-
çin yeni idare lıeyetine salfıhiyet ve
rilmiştir, Vaki olan telc"li' tizel'ine Da
hiliye VekUi Dr Fikri Tuzer'in birlik 
dami fahri reisliğine intihabt alkış

larla kabul edlerek, fahri idare heye
tine, Refik Ahmet Se\•engil ve Dr. 
Hafız Cemal Lokman Hekim intihap 
edilmiştir. 

Bundan sonr::ı büyüklerimize bağlI
lık ve t.5.zim telgrafları çekilmesine 
karar verilerek intihaba geçilmiştir. 

İntihap neticesinde idare heyetine 
Talat Delidağ. Şeref Hivel, Ali Ge
reli. Hayri Şahiner, Şükrü Berkmen, 
Ethem Gürdal, Feyzi Günesku.teri, 
Rahnli Ersin, Süleyman Ersöz, A, 
Mehmet, Ethem Onan, Bedri Ataman, 
Hamdl Gözgür, Münir Dizer intihap 
edilmişlerdir. 

Yeni idare heyeti Hk içtimaınr 30 
Mayıs 1942 Cuma gilnü yapacakttr, 

ftyor; kolluklarını okşıyamıyor, hid- landınız? Diyebilir miyiz? 1 
detle takırdatıyordu: - Ne münasebet! !!'!il •. Y_,•'t' 'r f. 

- Ama, nasıl pardon, bilmiyorsu- - O halde, nasrl rneş111l olacağız? -- • !~.~! ! ~ 
nuz, ckselinsl Bu, ne için böyle oldu? - Aralarında dolaıacağız. 
Başmı sallarken gözlükleri titriyor Konuşurken arabalardan indirilen RtlnttNKC p»n,... Q ~ l\f 

C 1 •· H İ 7,30 Proıı:rant 19,30 Haberler - eza armı verece&"ım. epsinin.. vaHzlere bakıyorduk. riJi ufakh yüı 1 7.3J Orkeetra 19,45 Serbe•ı 
Amma, hepsinin... tane vardı; üstleri otel pullariyle d? 1 1,45 Haberler ısı.5.5 P .. ~ıı heveti 

P d "b' ı.oo Orke~tnı 2 R d renses. emre er gı ı: nanmıştt. Bir kaç küçük denk de çıktt. j o.ıs Evin s;ııatl oııs • yo ra:r:etesi 

H .1 20J45 Halk tilrkti!'.il - ayır! uedi. Kim!eye bir şey Garson Yani, defterini çıkardı, 1r1-: ı?,30 Proı-ram 
·· 1 1 k · · b 1 h il h b d 1 ı :ı.Jl Sarkılıır 21100 Ziraat tal\vimi 

E>Oy em yece ,1nız. acı arın, ama arın esa ını yaz ı. 12,45 Haberler 21,10 Türlciller 
Manolaki, sinmişiti: Etraf daiıldı. "Sükıin, !isiyiş iade,, e~ ıs.oo Şarkılar 21,30 Konuşma 

S, l · .. 11 00 p 21,4S Orkeatra 
- Oy emıyecegim, ckselins ! dilmişti. \ 11;03 n~

0n';a;;;kcstrası 22,ao Rab~rıc.r 
Elini uzattı. Gelgelelim, Prenses, (Devamı var) ıı.so MU.ıik 22,45 Kapanış 

Lordlar Kamarasın· 

da Geçen Sözler •• 

Ticaret 
Bir 

VekCiletinin tlfF Baştarafı 1 incide 

1 
zımdır. Ve bu sebebin, sadece 
bazı meraklı azanın bu hususta-

Kararı ! 
ki meraklarım tatmin etmekten 
ibaret olmıyacağı da aşikardır. 

t1I'f" Baştarafı 1 incidP 
Böylece hariçten 100 kuruşa alı
nabilen mal bize 148 kuruşa mal 
oluyordu. 

Bti primler ihracatımızın teşvike 
nıuhtaç ve itha1Atm1zın kolay olluğu 
zamanlar konmuı;:tu. O vakittenberi 
bu primlerden beklenilen hizmet el
de e1ilmlştir. Fakat bujti.inkü şartlar 
eltmda artık ihracatı primle teşvik 

etmiye ihtiyaç kalmamı$ ve asıl me
ı-ele ithalatın teşviki olmuştur. Böyle 
olunca ihracata prim verme'k: icin it
haHltı ağır bir prim külfeti altında 
bırakmak doğru olmazdt. Ticaret Ve
kiiletine bugün yapr1ar tebliğde, eski 

?Şat•tlar değiştiğine göre. prim tatbi -
kattnın da ona göre tadili lazım gel
digi yolundaki ifadr. ile bu teni va -
ı-iyete işaret edilmektedir. Başka 

ınemleketlerde artık ihracata değil, 
ithalata pritn verilmekt~ oldu&unu da 
bu arada zikl"etmek 181rmdır. Tebliğe 
göre, ihracata verilen primler derhal 
'·aldırtlmal;;ta, faka ... ithalattan alman 
primlerin Takas Limitedin primi ve
riş vaıiyeti ta~fiye edildikten sonra 
kaldırılacağı beyan edi1mek:tedir. 

daima milktes-r haklar meselesi mey 
1 
Her halde bu sözlerin biraz da, 

dana çıkar. Tebliğde müktesep hak- j bizzat Almanya da dahil olmak 
ların da korunduiu . görünr:,ıektedir. J üzere 1 bütü:ı dünyaya işittiril -
Bu kayda nazoran prı~e gu".enerek mek istenmış olması hatıra gele
sattş yapmış olanlar prımden ıstıtade bilecek bir noktadır. 
ettirileceklerlir. 

(Kaldırılan primler hal<kında 
Ticaret Vekaletinin neşrettiği 
tebliğin metni ilan sayfamızda
dır.) 

-----o,-~---

MEKSİKA'DA 
NÜMAYİŞLER 
Mek•iko, 24 (A. A.) - Bir deni -

zaltı gemisi tar~fındar 6ldürillen de
nizciJerin cenaze merasiminde hazır 

bulunmak üzere Meksikoda muazzam 
bir halk kütlesi toplanmtş ve bajıra
rak mihvere karşı harp iln edilmesi
ni istemişlerdir. 

Meksika isçileri federasyonu tara· 
tından tertip edilen bu gösteride 
100,000 den fazla insaı~ haz.ır bulun
mu\jtur. 

Pariste 
idam 

10 Kişi 
Edildi 

* * 
Bız ouradan, eldeki kıt istih. 

baratımızla, bu harbin şu 
günler ne vaziyette bulunduğu -
nu tesbit edecek vaziyette deği
liz. Bunun gibi, zaman zaman 
ortaya atılan sulh rivayetlerinin, 
eğer bir ifşa ise ne maksatla, e. 
ğer bir propaganda ise keza ne 
maksatla, yok eğer her ikisi de 
değil de tamamen ciddi ise yine 
ne maksatla çıkarıldıklarını bile
meyiz. Fakat büyük devletler ve 
bunların haber ve propaganda 
servisleri bilirler. 

İ~te bu bakımdan, bizler için 
pek anlaşılmaz ve mantık dışı gö
rünen bir Lordlar Kamarası be
yanatının arkasında, pek güzel, 
bir müttefikin şüphesini izale et. 
mek yahut bir düşmana kendini 
bekliyen mukadderattan hiç bir 
zaman kurtulamıyacağını hisset
tirmek gibi bir maksatla, sarih, 
manalı ve neticeli bir siyaset fi
ili bulunabilir. 

Resmi izaha göre, bu sözlerin 
söylenmesine Nazırlardan Mor
rison'un, bu harpten sonra Al _ 

Gazeteciler de Kooperatife Girecek 

Emekli subaylar cemiyetinin sene -
tik kongresi dün Veznecilerdeki ce -
miyet merkezinle yapılmı~tır Kongre 
reisliğine emekli Albay Nih~t seçil -
mis, idare hey.:tinin bir senelik faa
liyet raporu okunmustur, Söz alan 
emekli Yarbay eski İştanbul polis 
müdürlerinden Şerif, ı~tanbulda bin -
lerce emekli subay oduğu halde bun
larm pek aztnın cemiyete aza kay -
dedimiş olnıasrnı teessürle kaydetmiş, 
orduda ruhen bJrleşmi~ olanların iç
timai sahada ('lele vermeleri lüzu -
mundan bahsetn1iştir. 

Bugiln Belediye Memurin Koopera-ı Toplantıda mahlüt yajt imali etTa
ti!'i idare heyeti bir toplantı yapacak- frnda yapılan bazı yanlıs tefsir ve te
tır._ Bu .toplan~:da ~ooperatifin geniş- 19.kki!erin önüne geçilmek için evvel
lehlmesı ve dı~er ıı;:ler etrafında ka- ce hazırlanmış olan ve üzerinde "Be
rarlar verilecektir. Bilhassa koopera- tediye l\'1~murJn Kooperatifi., adint 
tifin adı üzerinde durulacak ve tram
vay memurlariyle ViJ8yet mensupla
rının da kooperatife ılz<ı olmaları im
kAnt tE"mln edilecektir. Hattô Basın 

Birliği azastnt da içpri!tine alacak o

taşJnıryan etiketler yazıl. rafine ye -
mek yağlarının ~atışı i:;i etrahnda da 
ı:eörüşmeler yapılacaktır. Sıhhat Ve
kfıleU taraftrıdcın fornıülü kabul edi· 

lan bu kooperatife "İstanbul koope- len ve piyasad;ı yanhş olarak "Bele
ratifi,, gibi Belediye ile alSkasr olmı- djye yağı,, diye anılan yaftlarm mü
yan uınumf mahiyette bir ad verile· him bir 1<ısmı tılılkalı makamların is
cek, vaziyet hukuki hakınıdan halle· teği üzerine Bölge iaşe ~-tildürlilğü 

Azalardan ba:ıdan da emekli su
baylartn tramvaylarda tenzilattan is
tifade etmeleri, tocuklarının resmi 
mekteplere alınırken kolaylıklar gös -
terilmesi lçin idare heyetinin teşeb -
büste bulunmasını istemişlerdir. 

dilecektir. emrine verilmiştir. 

~~~--------------~~~~~ 
Nakil Vasıtalarında Tramvaydan Düşen 

Öldü 

Kongre idare heyeti ,.t> haysiyet di
vanı seçimlerini müieakıp sona er
miştlr. Sıra Usulü Bir Adam 

Halktn nakil vasıtalarına sıra ile Pangaltıda Seyyar sokağında otu - 1 Kadın Apartımanın 
6 ncı Katından Düştü 

binnielerl hakkrnda geçen hafta Tak- ran 65 yaşında Yani evvelki gün E
sim otobüs durağında tatbik edilen minönünde tramvayo atlarken düş -
ve iyi netice veren usul. iki gUnden· müş ve ağır surette yc-ralanarak Cer· 
beri Eminönü mtntakasında tramvay- rahpaşa hastanesine kaldırılmışttr. 
tarda da tatblk edilmektedir. Halkın J Yani aldrğı yaraların tesiriyle dün 
bi?'iktiği saatlerde buraya seyrüsefer hastanede ölmüştür. 

Beyoğlunda Çiçek sokağında Arka-
daş apartın1anının iki numaralı dai
l"esinde oturan 35 yaşında Lakya, a
partrmantn altıncı katındaki tarasada 
çamaşır asarken sokağa düşmüştür. 

Lakya'nın kafasT parçalanmış ve der
hal öln1üştUr. Cesedi muayene eden 
adll tabip Hikmet Tümer defnine 
ruhsat vermJşlir. 

memurlar1 ikame edilmekte ve tram- 0
----

vaylar Eminönüne geldiği zaman. i - Teşviki Sanayi Kanununda 
nenlerin ön kaprlardar ve binenle - Yapılan Değişikl ikler 
rin de arka kapdardar srra ile inip 
binmeleri temin edilmektedir. Önü -
müzdeki hafta içiııde bu şekilde di
ğer kalabalık yerlerde de tecrübeler 
yapılacak ve bi13hare bütün nakil va
sıtnlarinda tatt!kı cihetine gidilecek
tir. 

Kırklarelii - Edirne - Kapı 
Kule Yolu Tamir Ediliyor 

Edirne, 24 (TA,"<) - Kn·klareli -
Edirne - Kapıkule ycUarında bozuk 
oaln kISJmların tamiratına devam o
lunmaktadtr, Edirne - Kapıkule yo
lunun tamiratr ve temizliği vilayeti -
miz nafiast tarafındar yaptlacaktrr. 
Bu arada Uzunköprü ile istasyon a
rasındaki kilçilk iltisak yolu da yo -
pılmaktadir. 

-----o------
Bir Bakkal Üç Ay Hapse 

Mahku m O ldu 
Üsküdarda bakkal Solim 120 kuru

şa beyaz peynir sattığından Üsküdar 
Milıt korunma mahkemesine veril
mi~tir. H:ik.im suçluyu üç ay hapse, 
25 lira para ceza-sı ödemeğe ve bir ay 
dükk3nını açmamzya mahküm etmiş
tir. 

SOVYET TEBLiGi 
~ Baştarafı 1 incide 

rm teçhizatı tahliye edilmiştir. 
Tahliye tam bir intizam içinde 
yapılmıştır. 

22 mayısta 50 Alman tayya -
resi tahrip edilmiştir. Biz 14 tay 
yare kaybettik. 
Bcttı şimal cephesinde bir 

mevki işgal edil.di 
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet gr

çeyansı tebliğine ek: Batı şimal ;::ep.. 
besinde Almanlar önem1i bir mevzi
den tardedilmiş.1e?'dlr. Bu cephenin bir 
başka kesiminde Rul!l piyade!!;i Alman 
müdaFaas1nın dı:i hattınt yarmış ve ö 
nemli bir mevkii işgal etmiştir. 

Harkof cephesinde h3reket yapan 
bir Rus birliği Almanların bir çok 
hücumlarını püskürtmüş, düşmana ö 
nemli kayıplar verdirmiş, 850 düşman 
subay ve erini öldürmüştür. Külliyetli 
mikdarda mazeme tahrip ~dim.i3tir. 

Kalenin cephesjnde bir Sovyet sü· 
Y"ari birliği, düşmanın gerisinde ha!"e
ket yaparak çok ilerJere kadar girmış. 
ani bir akın neticesinde meskUrı bir 
tnahaldekl bir Atman garnizonunu da
iıtmıştır. 

Taganrog • Rostof demir 
yoluna taarruz 

Stokbolm. 24 (A.A.) - Alman 
Rumen kuvvetlel'inin Taa-anrog Ros 
tof demlryoluna hücuma başladığı 
mihver mahfillerinden bildirilmiştir 
Bu hususta Moskovada malmat yik· 
tUT, 

Harkofun cenubund1 büyük tank 
muharebeleri devam ediyor Simdi 
Almanlar ileriye büyük piyade kuvvet. 
leri sürmilşlerdir. AJman12rm zayiatı. 
n.tn Berlinde endişe uyandrrdıiı :ıöy
leniyor, Ruslar Harkof'ta mevzilerini 
tahkim edlyorlor. 

* 

Teşviki Sanayi kanununun tadili 
ve yeni sanayi kanununun bazı mad
deleri hakkında sanayicilerden isteni
len mütalfta en.erine, şehrimizde bazı 
toplantılar yapdmıştn'. Son toplantıda 
yeni sanayi kanununda bazı şartların 
ağır olduğu neticesine varilmı~tır. Bu 
şartlarm tadili mümkün olmadl!ı 
takdirde, Teşviki Sanayi kanununun 
harbin sonuna kadar mer'i kalması 

istenilmektedir. 

İki Fırında 279 Noksan 

Ekm ek B u lundu 
ttsküdar beleliye fırınlarmda yap

tığt kontrol neticesinde Moskoflu fı

Tınında 123, kebapeı fn·ınında 156 
noksan tkmek bulmuştur. Ekmekler 
müsadere edilmiş, ftrınctlar hakkın
da takibata blşlanmı~tlr. 

Asılsız Çıkan İhbar 

o, ____ _ 

Türk· Alman Ticaret 
Görüşmeleri 

Ankara, 24 (TAN) - Almanya ile 
bir müddettenberi devam eden ve iki 
memleketin mal fiyatlarında bir is -
tikrar temini i<:in yapılan milzakere
ler bugünlerde sona erecektir. HükU
metimizin tekUflerjni hAmil olal'ak 
Berline giden Alman delegesi, hükü
metinin tekliflerini getirmiştir. 

---~-o'-~---

Bak kal Dükkanını S o yan 

İki Ç ocuk Yakalandı 
16 yaşlarında Ali ve Mehmet Emin 

adında iki çocuk. geceleyin Üsküdar· 
da postahane karşısmda Yakubun 

Bir ihbar üzerine, Defterdarda bak bakkal dtikkAnrna girmişler ve para 
kal Alinin evinde aras1:mna yapılmış, cekmecesini ktrerak buldukları para
bir miktar ba~kaliye eşyası bulun.. laı·ı ahnışlardrr. İki çocuk biraz da 
muştur. Tahkikat neticesinde bu mal yiyecek ve içecek aytrmışlar ve bun· 
lartn faturası mevcut olduğu, gizlen- ları da ceplerine doldurarak dlikk&n· 
miş bir mahiyeti bulunmadığı anla - dan çıkmışlar, fakat bekçiler taraftn
şılmış ve ortada blr suç görülmemiş- dan görülerek yakalanınışlardır. Üs -
tir. All haltkında tak!l::at yaptldığı j kUdar adliyeslne veriJen iki çocuk, 
haberi doğru değildir. sorguları yaptJ,..,rak tevkif edilıniştir. 

· ALMAN TEBLiGt 
(t:ii'f' Baştarafı l incide 

Doğu cephesi gerisinde Macar 
kıtalan kuvvetle silahlanmış bir 
bolşevik çetesini, günlerce sİ.iren 
bir çarpışmadan sonra tahrip et
mişler ve bir çok harp malzeme
si ele geçirmişlerdir. 

Şaı-k cephesiııdeıı dörıeıı 

I sppanyol gönüllüleri 

Tekirdağh Baş 
Pehlivan Oldu 

ft7i!r Baştarafı 1 incide 

Güreşlerin neticeleri şudur: 
Destede Mandralr Mehmet bL 

rinci, Ali Rıza ikinci; küçCik or
tada Servet birinci, Edirııeli 
Mehmet ikinci; büyük ortada İs
mail birinci, Hilmi ikinci; ba~al
tıda Hamdi birinci, Mustafa ikin
ci; başta Tekirdağlı Hüseyin bi
rinci, Babaeskili İbrahim ikinci
dir. 

Futbol Birincilikleri 

Madrit, 24 (A.A.) - D N B: Do~u 
cephesinde kış savaş1arına iştirak e 
den İspanyol mavi tümeni cönüllülc. 
rindcn 1300 kişi, iki hususi trenle hu 
a-ün İspanyol • Fransız hududuna gel- Ankara, 24 (TAN} - "fü.-~iye fut-
mişlerdir. bol şampiyonası maçlarına bugün de 

İspanyol, Alman ve İtalyan renk- devam edildi. ilk mr.çt Beşiktaşla 
Tı·abzonı lisesi takımı oynadı. !eriyle donanan iki tren, bundan son- M AI' F . . . 

ra lrun ve Hendaye arasındaki bey· · 1• - ey~ı, Yanı - Rıfat, N -
nelmilel köprüden ge .. mişlcrdir Zen_ , zif, Çaçı - N<.ı.tl, Hakkt, İbr 

' . IŞOk"I İb'h' gin bir surette- donatdmış bulunan İ- rt • 1 a ım. . . . . 
run garında mavi tümen gönüllüleri Trabzonlular btrıncı maçtakı kad-
Falanj ve İspanyol ordusunun şe!·e:f ! rolarını muhafaza ediyorlardı, 
kıtaları tarafından selimlanmı5lardır Muzaffer - Ali, LCttfi - Ahmet, Ad .. 

· · nan, Turgut - AH Rlıa - Mehmet 
Sadi, Emin, Ömer, Hayri. 

Hindistan Nazarının 
Beyanatı 

ıt9i'f" Baştarafı ı incide 

İlk anlarda Trabzonlular, oyunu 
ı Beşiktaş yarı sahasından dışarı çıka
rnmadılar. 12 inci dakikadan sonra 
Siyah - Beyazhlar vaziyete hAkim ol· 
du. Hakkıdan derin bir pas alan lb
rahirn kuvvetli bir şütle topu ağlara 
taktı. Beşiktaş!n tazyikı gittikçe ar

~kseriyeti fnıiltereye sadık kaldr. Fa. tıyordu. Trab:r.on müdafaasının bütün 
kat istili karşısında acze düştü,Cripps, gayretine rağmen 18 inci dakikada 
Hindistanin müstakbel hürriyeti htı- Beşikta$ ikinci golünü de yaptt. 
susundaki maksatlarımızın hiç şü9be Trabzonlular, çok güzel bir oyun 
götürmez samimiyetini isbat için Hin cıkar1yorlard1, Fakat 31 tnct dakika
distana g1_tti.. Teklifimizi.n .. reddeditmişl da 'Hakkı. kalc~iyi a.tlataTak bil' gol 
olması Hındı"Stanın Büyuk Brltany., Jaha cıkard1. Birine; devre 3 - O 
İmparatorluğunu teşkl1 ede" mil1etler bitti İkinC'l devre başında Besiktasm 
birliği içinde hür ve müsavi bir uı:u·.r • bir golUnü hakem otsayd saydı, Be
srfatiyle §erefli mevkilni alması hu· siktaş hücumlarını arttrrdtkça, Trab
ı:;usundaki azmimJzi .ızaltmaz,,. znnlularm müdafaası da enerjisini 

arttırıyor ve ~ol imk~ntnı vermiyor

Bundan e\t-velki vaziyete göre. Ta
kas Limited şirketi, mevzuu bahso -
lan serbest lövizleri yilzde 40 pl'im 
vererek satın atmışh. Demek ki, bu 
müe~sesen.in elinde, rem:ıt kurlardan 
ylızde 40 pah~lt lövlzlerden milrek -
kep bir stok vardır. Takas Limited 
Sirkeli bunlarnl ithaHltçılara satarken 
simdiye kadar verdiği primleri geı·i ... 
ve alabiliyordu. İthaliit primi derhal 
kcıldırtldığı takdirde bu müesseseye 
mühim bir zarar e-etirHmis olacaktı. 
Buna mahal kalmamak için, Takas 
Limited. elinde mevcut primli döviz
leri şimdiye kadar olduğu gibi prim
le satacak ve bHylece bu d6vlzleri 
ta"'fiYe edince artık prim tahsiline 
m•hal kalmryaraktır. lthalltta prim 
UıhsiU durdurulduAu zaman serbest 
dövizle yapılaook ilhalU yüıde 48 
nisb~tinde ucuza mal edilecektir. Bu 
nl betin ehemmiyeti aşikArc1ır. 

Londra, 24 (A. A.) - Bir Alman 
askerine yapılan suikastten dolayı 10 
tutsak daha Pariste 1\urşuna dizil -
m!ştir. 10 gün zarfında suikastçılar 
vakalanmadlklar rtakdirde, !O tutsak 
daha kurşuna dizileceğı bHdirilmiştir, 

Z ü ccaciye ve Kimyevi 

Madde ler Eşyası 

Birliği Kur uluy or 

manyaya geçen harptekinden Londra, 24 (A.A.) - Analistin mü. 
daha iyi bir muamele yapılacağı- taleasına eöre, doğu cephesinde bir 
nı, bir nutukta bildirmesi sebep haftadanberi yen.iden başlıyan muha
olmuştur. Bir Nazırın bu şekilde rebeler, şimli mücadelenin stratejik 
beyanatta bulunması, Almanya- muvaffakıyetler güden bir harpten zi-

7ade bir yıpratma harbi mahiyetini a. 
nın geçen harpten sonra guya l acağrnı ortaya ko)'IIlaktadır. Azak 
bir haksızlığa maruz bırakıldığı aahilleri boyunca Taganroıı • Rostol 
zehabını uyandırabileceğinden , demiryolu üzerinde ba~ladığı bugün 
Lordlar Kamarası, bu hususta bir bildirilen Alman hücumu ihtimal ki, 
hassasiyet göstermiş, Lord Cran· Timoçenkonun Harkofta yapuiı .ı.ğır 
bourne de hükumet adına, hükU- baıkıyı hafifletmek maksadını güt. 
metin görüşünü bildirmeğe mec- mcktedir. 

ka müdafaa mevzilerinin büyük Ru! 
kuvvetleri tarafından hücumla zaptı 
şeklinde neticelenmiıtir. Alma.nletr, 
piyade kuvvetlerinin kesif Rus ate~i 

karşısında sarsıntılar geçirdiği ke-ıııım· 
lerde en büyük tanklarını kırkarhk ve 
altmı§arbk lrf°Uplar halinde muhar~ 
beye sürmektedirler. 

du. Nih<ıyct Naci uz.aktan bir şütle 
Bc!;ikta!'ın dördüncü sayısını da kay
detti . Ve maç 4 - O Beşiktasın ga
libiyetiyle bitti. 

Son mac Harbiye ve Göztepe ara
ınnda oynandı. Oyun ilk: dakikaların
dan sonuna kadar baş döndürücü bir 
ıürat içinde geçti. 30 uncu dakJJi:ada 
Fuattan güzel b!J, pas alan Halit, İz
mir şampiyonuna galibiyet llmldi ve
ren güzel bir ~ol kaıar.d!rdı. Devre 
1 - O Göıtepenln lehine bitti. 

T•blilde, serbest dö,,ble ithalit ve 
lhra<at pol!tikaımda bir d•ilşlklik 
vapıldıtına işaret edilmektedir. Tica
rrt \'f"kiıleti 194~ senesi başmdanberi 
thatJ.tta geniş rıisbette döviz akredi

tifi tem;n etmiştir_ Bu yolun münasip 
Whıııdu~unu:ı an1a~ılması çok mü· 
fıl \'e mrmnt.ni:vet: muciptir. 

H.r :-;ı~temdrn diğerine geçilirken 

Ankara, 24 CTAN) - ZUccaciye ve 
k.imyevt maddc~er ıl!-şyası için de bir 
birlik kurulması takarrür etmiştir. 
Bu sureUe itbalAt birlHderlnin sahası 
\'e ithalat mıllarınm tevzi ve fiyat 
kontrolü şeraiti geni~lt-mektedir. 

Maltaya Yapılan Akınlar bur kalmıştır. Almanlar büyük twık 
Malta. 24 (A.A.l - Son 24 •aot Evet, beyanata, böyle bir sey birlikleri kullanıyorlar 

zarfmda Malta adasına yapılan havı ee t ~ebep bolmuş l ola~ilbir. Fa- Moskov,, 24 (AA.) - "Reuter": 
akrnları esnasında mihvedn bir bom- . a ~· se ep sayı ~ca eyanat Harkof bölgesi~de Sovyet ve Al. 
ba ve üç av uçağı 

Aynca üç bomba ve 
sara uiratılmışttr. 

thrip edilmi!jtir. ıle netıce sayılması lazım beyanat man kuvvetleri arasrnd::ı cereyan ed~n 
dört av uçağı h.l arasında, anlayışlı bi; r_nün~~~?.et ı <1zgın ı;nrpışma dün bazı kesimlerrlc 

ı mevcut olmasına manı degı .. cur. Almanların elinde bulunan daha ba:c;_ 

Rusyaıun mühimmat 
ütihsali 

Moskova, 24 (A.A.) Moskova 
radyosiyle :ıra11lan bir demeçinde 
Sovyet Rusya mühimmat komiser mu. 
a'vlnl M. P iou lkin §Öyle d.emi§tir: 

uHalen düşmanın elinde buiunmıyan 
öJdürücü modern silihlar imal ediy0-
ruz. $lmdi Sovyet Rusyanın mühim
mat istibsrıli muharebeden evvelki de· 
virden bir çok defalar daha faz.la ol 
duğu gibi henüz bunun azami nisbe
tine de varılmış deği1dir.,, 

İkinci devrede Harbiye hücumları
nı ııklatltrdı. Sabahattin 28, SO, 38 ve 
42 inci dakikalarda Göıtepe müda -
taaolnı Adeta yıpratarak 4 gol çıkar
dı. Buna 34 üncü dakikada Süleyma
nın attığı gol de eklenince Harbiye 
töahadan 5 - 1 galip ayrıldı, 

Türkiye sampiyonluğunun sonuncu 
karşılaşmaları yartn yapılacaktı?'. Bu 
şampiyonluğun kuvvt'tli namzedi bu
~Un için Hvrbi:\1Cdir. Yarmki Beşik -

1 
mJzi bozmak, bizi birblrimh:e dü • 

I

• ti.ırmek, hi.iktımetle mllletln ara
sını açmak için uydurulan ve ku· 

I
• laktan kulağa fisıltı ile yayılan ı 

bu dedikodulardan, bu asılsız rf· 
vayetlerden ıakınıntz, Size bu 
kabil yalanları eöyliyenlerl dinle· 
meyiniz: ve onlara bir dudak oy-
natrnanın baz:an bir memleketl 
batırabilece~ini söyleyiniz. 

Bugün her ıeyde,, üstün muh· 
taç olduğumuz şey, milli birliktir. 
Bu birliği bozacak her ıöz, her 
rivayet, her dedikodu zararlıdır. 

·~~~~~~~~~~~~' 

Sarıyerde Bir 

infilCik Oldu 
l:l1Jf' Baştarafı 1 incide 

Özdek ve anneleri Feza yere yu
varalnmışlardır. 

Mangala çok yakın bulunan Nihat 
parçalanarak derhal ölmüştür. Kardeşi 
Mehmet de muhtelif yerlerinden aiır 
yaralar almış ve kısa bir müddet son. 

ra o da ölmüştür. Orhan muhtelif 
yerlerinden yaralıdır. Mustafa sol, 
Feza da sağ tarafından hafifçe yara
lanmıştır. 

Tahkikata Sarıyer müddeiumumisi 
Fahri Kazan el koymuştur. Çocukla· 
rın deniz kenarında buldukları şeyiı 
uzun müddet suda kalmrş patlayıCl 

bir cisim olduğu anlaşılmaktadır. Ya· 
rahlar İstanbula getirilmişler ve Şişli 
Çocuk hastahanesinde tedavi edilmi'jo 
!erdir. Yaraları hafif olan Mustafa ilı 

Feza köylerine dönmüşlerdir. Orhaı 

hastahanede alıkonulmuştur. Çocuğuı 
sıhhi vaziyeti tehlikeli deiildir. 

VEFAT 

Teşrifatçı Kilmil Bey mernumu:n 
kerimesi, Midilli mutasarrt!ı merbun 
Reşit paşa zevcesi. büyük elci BaJ 
Behiç Erkinin ka,.-.., validesi, milhen. 
dis Mitbat Rectıi"rıin büyük kaym va. 
\idesi, Divrik dE"'"'1ir madenleri mües· 
:se:sesi müdilrti ~~"cit Erkinle tüccar
dan Vecih Erk:ı .11 büyük valideleri 

BAYAN HACER REŞİT 

vefat etmiştir. Cenazesi bugünkti Pa~ 
zartesi öğle vakti Nlşantaşında EmeM 
apartımanından kellırtlarak Teşvikiy• 
camiinle namazı eda kılmdıktan son· 
ra, Edlrnekapı Şehitliğine defnedile. 
.ektir, 

Doğu Çinde 
ll:?f" Baştarafı 1 incide 

Kinkwa ve diğer sivil merkez 
!ere devamlı olarak taarruz eden 
uçaklar tarafmdan himaye gar• 
melerine rağmen Japon kuvvet.. 
!eri ileri hareketlerini çok pahalı 
ödemektedirler. 

Çekianı - Kiangsi demiryohı üze 
rinde bulunan Viwu şehri Cuma gi.it'i.; 
düşman eline düşümştür. Düşman 2C 
Mayıstan beri $han eyaletleri cenu· 
bunda bazı terakki1er kaydetmiştir. 

Merkezi Çinde Hankow batısındi\. 
1000 kadar Japon askeri Cuma günü 
Yangtse nehri üzerinde bir ~ehre taı. 
arruz etmişlerse de Çınliler düşınan 
ileri hareketinl durdurmuşlardır. 

Y e.rıi bir ihraç teşebbüsü 
Londra, 24 (A.A.) - En son alt ... 

nan haberle.re göre, Çinde Youı;ay'a 
Japonlar yeniden bir asker cıkarma 
hareketire teşr.bbils etmislerdlr, 

Devamlı hava akınları 
Tokyo. 24 ( A.A.) - Çekinng cep• 

he~fnde hareket yapan Japon taYY~ .. 
relerinin diln Çin me"·ıileri tlzerlndP. 
ı 00 den fazla akın yı:ıptıklart ve ric t 
halindeki CunS!king kttalarına 30 defa 
kadar bomba at~şl açtıklart haber ve .. 
rilmektedir 

Birmanyada muharebeler 
Çungkin, 24 ( A.A.) - Birmanya Yo

lu üzerinde eimale doiru iterUyen Ja~ 
pon kuvvetlerine ağır darbeler indire~ 
&eçkin Çin kıtalarının bulunduğu Yurt· 
nan eyaletinde yağmur mevıiminin. 
b!11ladıir söylemektedir. 

Bu çevrede 'karşılaşan iki muhrunm 
taraf •imdi. d~iz sevJyeıinden 2 3 
bin metre yük5f"kliktekt ırra dail3r 
listünde çarpışmaktadırlar. 

Birman:va yolu ve in~ası henüz bit· 
memiş olan demiryolundan baı,ka, 
Proıhal civarında Birmanya yolundan 
ayrılan tek bir kervan yolu mevcut 
bulunmaktadır. Şimdi Cinliler, bu bir 
kaç yolu kesmiye ve böyl~ce Japonları 
tecrit etrniye çahsm::1ktadırlar, 

* Yeni Delhi, Z4 (A.A,) - Birm •.. 
yada hare.ket yapan Çin kuvvetlerinin 
Amerikalı komutanı general Stilwell 
Yeni Delhiye &"elmJstir. 

ta11 - Harbiye maı;. eier beraberlikle 
hatt~ 2 - l Beşlktaşm galibiyetiyle 
biterse, gol a"O'eralı hesabiyle Harbl)'f 
yine Türkiye şampiyonu olacaktır 
Beşiktaşın şampiyon olabilmesi !cin 
maçt en az 2 - O gallp olarak bitir· 
mesi lAzmı geJecektlr 

Şehrimizdeki Maç 
Galatasaray ile 

muhte1iti arasında 
pıJan maçı 8 _ 1 
mıştır. 

Taksim - Bcyoğlı.: 
dün şehrimizde va· 
Galatasaray kazan. 
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'ARKEOLOJi ESASLARINA GÖRE: r 
T~r:ly~ N 1 9 l!E~n_:_bl_L_1_ \.n•n•••••••nn••••••nnnn••n••n~•nn•••-•••••nn•n;••./ e HUBUBAT, BUGDA Y, 
·~~ T tr:~E K~. Mercan Denız Harbını ARPANIN MENSELERi Gençlerin 

Resim Sergisi 
Yazan: ULUNAY Adres ıfellf"frmek (25l lcuruttur T k . E d ı 

1 :1ıM1 J ~ 1 a 1 p· en 1 s Ü k ô tun Türk Tarih Kurumu ve Ecnebi Arkeoloji Müesseselerince 
, - _ _ - - ve l\ılütehassıslarca, Anadoluda Bakır Devrine Mahsus 

Zafere Giden Yol Ma"' ·na Si . Nedı•r? Hububat Bulunduğu Teshit Edilmiştir. 
Yazan: M. ANTEN E k' t ta 'h' .. s ı ran n ın- Mil .. ttan 2700 sene 

A nglo - Sakson memleketlerinde de, buğday it~ r- y azan: -""'\ evveline alt olarak 
son haftalarda bir nikbinlik ha. arpadan bahsedilmek· ' f Çinde bulunan ve-

vası esrniye başladığı ve zaferin 1942 t di M h · '° H •+ N • IRMAK 'k 1 b wda r .... .. .... ___ e r. e~ ur tstilası amı urı 51 a ar, ug yın o 
de kazanılacağı kanaatinin ıitUkc;e 9 e e ........................ - ....... - , esnasında Büyük !s ı _ rı;.da dahi eskiden 
hikim oımrya ba11adıfı cörütme1ctedır. ı A 'k D J ' t · d' ·n1 
Churcbill'in son nutkunda alışmadığı· ı merı. a onanması apon _Donanması.ldan Fazla Zayiata Uğramış Bile Olsa. Ma- i ::n:i~r.ev~=~ ~~~~; Bulunan bu ev-1 is bat eylemiştir. b~~lbukime~c:m::;et~ 
mız bir nikbinlik vazlh bir surette dik. • dem kı Avustralya ve Yem Kaledonyaya Karşı Mercan Denizinde Beliren Tehlike 5 rak, Kral Klyrn,•a ait sarayıfaymııı bi müverrihler, buğdayın Anadoluda 
kati çekmişti. C, Hull de ceçen cün 1 l Ol • Buğday ile arpadan b~şka kaplrradan arpa ve kaplıca ile birlikte Milattan 
Amerikanın harp istihsalltının ümit Zai muştur, O Halde Amerika Donanması Burada Muzaffer Olmuş Demektir. j dahi bahsolunduiu a.nıa,ılmı$. Evrak- .. vvel s inci asırda bııluııdıığunu kav-

9asın blrliti salonlarında tertip e 
dilen resim aerır!sinde bulun· 

dum ve gençliiin çok alllka gösterdi 
iilm bu sanat hamlesini dikkatle taldr 
eti.im: Sergide teşhir !!dilen eserterir 
umumi hüviyetinden yükselen hava 
görüş ve göst~riıteki derinlik, hatti 
genç sanatkirlara fazla gelecek kadaı 
:ığır başlı bir derinliktir. Mevzulanns 
kuvvetle nüfuz edemeseler de, onlarda 
bonu telafi edecek başka bir g5rüş ce
yadeti, başka anlayış ve anlatış kav. 
vetlerl olduğu için bu yoksulluğu bir 
noksan gibi telakki c1.miye hakkımıı 
yoktu, 

ve tahminleri aıacak derecede süratle \. J taki yazilard:ı 20.000 etrap yemlik ar deylemlşlerdi. Arkeoloji hafriyat ve 
lnkio.afı neticesi nihai zafere daha ça. - --.. ·- - -·-· .. - - e C tk"kl · ta · k" k " ... . .... _ . .. _ • ..................... -........ pac!an, 1000 etrap buğday unundan ve e ı erı, rıhin bu hususta ı no • 
buk kavuşulması ihtimalini çoialttıfı. Mercan deniz muharebesi ni . y a z a n : soo etrap buid~""" ınce unund:m. ve 1anlarmı telifi, yanlışlıklarını izale .. l . ti r........ ............. gemisi tarafından torpillenip batan J. 

nı 60Y emış • hayet bulalı on yedi gün oldu. ' 500 etrap dahi kaplrca irmiğinde:ı eylemi,tir. 
Halbuki Roosevelt iki gün evvel Bu muharebeye daı·r olan geçen 1 • Barbam gemi!ıinin yerine Akdeniz bah~o'unmaktaymı~. . * * 

ma ua on eransın . u mcse eye makalemı"zde muharebenı'n cere - Ne~atı• y t · ArkeoloJ"i mütchassıslarınca yapılan Bütün bu tetk:kıere ragwmen arke 
t ık. b acmu . lızler s iiphec;i:r ki ana vatan filosun- • tb t k f da b 1 

f 

.. : vaziyetinin nezaketi sebebiyle İngi 

aı evve ı eyanatını teyit ederek, t .
1 

:f 1 araştırmalarda .&.vrup"d" buğday, ta- ı · ı ··ı h ı 'h { 
harbin uzun aürecec-ini aöylemiştir. yan arzı ı e neticesi hakktnda ·------ - - -·· ·--·-'· dan gizlice bir gemi gönderdiler Fa· o OJ mu e asıııs ıın tan ş nas.. 

k t
,. ·· t l k b h - k t B h b t • • rihten evvele ait N~litik devirde 'ar gibi buğdayın nerede çıktı°'ım ve 

Amerika cümhur reisinin sözleri şu a ı mu a eayı anca u usus. a ar :ımın a h&ını sakladılar ve • 
t d h f k D .. k Of y k mevcuttu, Pidnç. yulaf. çavdarın o dünyaya hangi vasıta ile ve ne suret. 

suretle hülasa edilebilir: "Bu harp u. a a a ta silatlı malumat aldık- anca u or zırhlısının do-nanması tarafından takip edilmiıı, "lt"h k da B h devirde mevcut oldu~u tesbit edilem~ le, k"mler tarafmd3n ya .... Jdıgı- m kafi 
:.>un stirecektir. Bir hafta fazla nikbin, tan sonra bildireceg-imi yazm1ş • nanmaya 1 1 a ın n sonra ar amın mı"•tfr I' bir kaç gün, fasılalarla ayrı ayrı saf· balt - ·1a tt'l ~ tarzda teııbitc muvaffalt olamamışlar. 
er tesi hafta fazla bedbin olmak ic;in tım. Her iki taraf, ilk tebliğler. halara ayrılan uzun bir muharebeyi ıgmı 1 

n e 
1 

er. Arkeoloji mütehassıslarmca Asyad, dır. Mutehnssıslarca bu hususta ileri 
hıç bir sebe pyoktur. Harbin muhte. den sonra yeni tafsilat verme • kabul etmek zaruretinde bırakılmış + + Türk l ı;tanda vapılan tetkikatta ve haf· ~urülen rikirler arasında muhtelif na-
lif safhalarına ait hadiselere göre ne- mekte ısrar ederek sükutu tercih tır. Böylece bir çok zayiat veren 1 riyatta eski Aneolitik devrine ait hu 7ar ivelcre. miıtalealaııı tes::ı düf edil-
şelenmek veya yese düşmek doiru de ettiler. Fakat bu sükut, şimdi Japon donanma~ı nihayet Yeni Gine ne;ilte.re başvekilinin ve Amerika buh"t ı-1 de ed:tmio;tlr. mektedir, Bir nebalın, aslının. onun 
ii ıldir. Hükümetin siyaseti fena ve i· elimizde bir malumat demektir. sahfllerinin himayesine vasıl olmuş· bahrıye naımnm Mercan deniz Ebedi Şef Atatürk ve Milli Şef t s. vabani şekıllerinın bulunduğu mabııl 
yı biıtün haberleri neşretmektir. Bu B 1• t d k h 'k ' tur. muharebesinden büyük bir zafer di met tnönimiın açtıkları devam ettı·r. oldugu· ileri süriılmü". dnsler'yle nc-
harbin uzun sürmesi ihtimali vardır u ma uma a ayanara ' er 1 ı ye bahsetmeleri, hiç yersiz değildir .. 
Fakat biz: onu muhakkak surette ka: tarafın almak istedikleri neticeyi Japon amlrallcrinin bu muharebe. Çünkü bazı muharebelerde bilhası;a dikleri tar ihimizi öğren~ek, kendimi vilerinin bulunduğu yerin. nebatm as 

tahlile çalışmak suretiyle bu ye dair yaptıkları mıibaliğalı beya. d · h b 1 . d zi tanımak yolunda sarfolunan gay- •,m teşkil eden mahal olduğu zlkre-
zanacağız:.,. enız mu are e erın e zafer, verilen ti b h d d'I R Ali 1 1 d V 'l f d hl 

Rooscvelt: Vaziyeti heyeti umumi· .muhareb e hakkında daha kuvvet nattan sonra bu sahoda yeni bir j ıı- zayiata de,il, ikı taraf donanmasının re er u ce tte ahi müsbet netice ı mış, us a m CT n en avı o a 
· d ka b. .. d. k ı· b' ··t l .. "t k ·· pon hareketinin vukubulmaması hu muharebeYl kabul etmekten mak~at. !er elde olunmasını temin etmiş, Ti1rk "ıu işi geniş mikyasta tetk

1
ke koyul 

Yesın e vrıyan, utun unyayı ap. ı ır mu a ea yuru me mum... · ~ tarih kurumu ve ı-cnebi ark~oloJ·i m·u·· muş, araştırmalar yapmılitır. Bu a-
lıyan muzzam harp cephesinin muhtc- kündür. muharebe hakkında bu beyıınattan !arı ve neticenin kendilerini bu mak-i f sonraki Japon siıkıitunun çok ııçıic d d k d esseselerince, mütchassıslarınca yarıı· •im buğdayın a11lmın kablettarih ilk 
ı kesimlerinde z:aman zaman vukua * * manası budur. sa a ne ereceye a ar yaklaştırmıı lan hafriyatta, araştırmalarda Anado. nsanların yaşadıkları Türkistan, şf. 

gelen kısmi galibiyet veya mafhlbi. bulunmasiyle ölc;ülür. !uda bakır devrine mahsus hububat -ıali Hl.,distan 11 .. şim::ıli AfrikJ ara 
Yetler in harbin umumi mukadderatını J aponlu, bütün deniz muharebe- lf. lf. Amerika donanması Japon donan bulunmuştur. sında oldufunu iddia eylemiştir. Fakat 
defiştirecek kudrette olmadığını bi- !erinde daima hava silahından masından fazla zayiata u(ramıı, ol· Amerika arkeoloji müesseseleri ve 'ıu geniş arazinin neresinde, hangi kı~-
len, insan, h am madde ve teknik ba. azami derecede istifade ettiler. Bunu Amerikanın sükutuna gelince: A· sa bile. madem ki Avustralya ve Ye- mütehassısları 1930 - 32 yıllarında .,,ında huitdav bulundıı' Yabani şekil 
kımlarından düıman cephesinin çok temin etmek için de hava stratejık menka donanması şiıphesız ki, ni Kaledonyaya karşı Mercan deni. ı\lisar Höyuk'te hafriyat yapmışlar, de miydi? Nasıl iıretildi, ıslah olun-
üstün görduğü müttefiklerin bu harbi üstünlüiiinü her vakit ellerinde bu. bu muharebede zayıa vermıştir, Bu, zinde beliren tehlike bugün ic;in iza. KalkolekUk devrine alt adı yumuşak du ve yapıldı? Bu cihetler layikiyle 
kazanacaklanna riyazi bir katiyetlc lundurmak istediler. Bu iıstünlük ise, Amerika donanmasında umumi va.ti. le edılm iştir, o halde Amerika do- buğdaylar bulmu~lardı, tesblt olunamam.ştır. 
kanaat getirmiş olan realist bir dev- ancak deniz muharebe sahasına ya- yetıni sarsacak kadar ehemmiyetli nanması maksadına ermiş ve burada Eski Mısır mezarlarında dahi tngi. + * 
let adamı olarak konuşmaktadır. kın hava meydanlarının kendı işgal~ olmasa bile onun yalnız Avustralya muzaffer olmuş demektir. li.z arkeoloğları aert buidaylar bul· 9 ueday hakkındaki tetkiklerin gc-

Roosevelt'in bu beyanatından sonra teri altında bulunmasiyle mümkün- sularındaki donanmasınm mev.ııi 

1

____ muslardır. İrakta daha evvel arpa ile nlşlemesi, geçen 1914 - 18 umu. 
Hull de ikinci bir beyanatta bulunı. dü. Bunun için onlar dalma böyle kuvvetini 6arşacak dereceyi bulmuş ı·••••••••••- kaplıcanın bulunduğu, buğdayın son mi harbinden sonraki yıllarda ba~la-
rak, Rooacvelt'ln nokta! nazarını teyit stratej ik mevkileri ve adaları birer olabilir. 1 radan yetiıtirildiği tesbit olunmoştur. ~ n"''""'' ı;:, .; "'ıı ı 
edecek mahiyette olarak şunları sor b k 1 t tt'l b M B . t fki . 1 '!' .. ,.. ....... Dl .. E........ c::===-=========================== 
lerni11tir: "Baz:ı klmııeler fstihsalatımı- ma:h~~e~e:i: eka~:~ v~öyl~~e d:~~ı: dirrı:~kz::~a ~a~ada~i un:ı;~~~~aesı~!~ ~·:ı~:i 1 ~ 
~~~ds:::~~:~:~!:s~~~~;!ak~=:~~l~; et~eni Gine ve Salamon adaları~m ~b·f~:ud~~e:a~':nek~i~~~t;~\ :~~~~~: ı 1". -· __. _ ,, 1 r:. ~ rr~ !~ ~ı~:.•11•ı10•. işcalinden ıonrıı Avustralyaya karjJı u onanmanrn zayıatrm telUi ic;in _ ~ ~ ~~ ~ [~.,l =· =·-·-~ 
umit etmektedirler. Nikbin olmak ko- tevcih ettikleri bıiyük harekatın ill· şimali doğu pasifik donanmasından 
la:ydır. Fakat biz mllttefik milletlerle klşaf etmesi için Yeni Kaledonya a· alınacak kuvvetin mikdarr ile cins Sineması ve t iyatrosunda A Ç L 1 K 
beraber, amansız bir harbe girmi, bu. dasının da bu şekılde bir baskınla leri hakkında da diişmanma malumat 
lunuyoruz. Muvaffakıyetlerimizi haki elde edilmesi lhımdı. o zaman Ja· ifşa edilmiş olur. Bu da, hel'itz i~te· ZATI SUNGUR 

DUYGUSU •• ~ 
ki değerleriyle ve disiplin zihniyeti i· pon donanması hava üstünlüiüne da· diiI istikamt'Ue mütearrİ7. vaziyetin 
le ölçmek, muvaffakıyetsl:ı.:llklerimızı yanarak Mercan denizine de hakim de bulunRn Japonlara büyıik fayda'a· ÇARŞAMBA 
de zafere olan ıtlmadımızla ve kuv. olacak ve bu takdirde Avustralya temin edebilir. 
vetli bir azimle ve metanetle karş;la. mn doğu sahillerine karşı yapacağı Bu sebepten Amerika, ya bitmek iı . 
mak mecburiyetindeyiz,., herhangi bir harekete müdahale e- zere olan bazı gemilerinin donanmıı-

Bütün bu ııözlerin bir taraftan mil. decek müttefik donanmayı diğer de- ya iltihakt anına. yahut muhtelif d~ 
leti nihai zafer kazanılıncaya kadar nlz muharebelerinde olduğu gibi <str<ı - nizlerdeki fflolannrn aralarında yeni 
maruz kahnacak mağlUbiyeterin vatan tejik hava üstünlüğü sayesinde mağ- bir taksimatı teşkllatlandırıncaya 
daşları hayal sukutun;ı uğratmaması, lüp edecekti, kadar bu zayiatı efkarı umumlyeve 
Yese di.lşiırmemesi için, diğer cihetten Halbuki Yeni Kaledonya adası A· bildirmemekte mazurdur. 
vakitsiz ve ölçüsüz: bir ümidin harp 
gayretlerinin cevşemeıine mani olmak merıkalrlarrn elinde bulundukça bu Bahusus tebliğler, Yeni Gine ıulı· 
maksadiyle söylenmiş olduğu muhak vaziyeti temin etmek imkansızdı . !lu· rında kuvvetli bir Japon fılosul"un 
kaktır. nun için Japonlar bu adayı behemhal dolaştığını haber verdikleri ve Mer 

Ş k C h 
iHal etmek i&tediler. Bu maksatla can denizinde yeni bil' Japon hare-

ar e p esinde deniz birlikleri na klfye cemilerİyie ketinin beklenmekte olduğu bir sı 
Londra, kaynakları on beş gün- harekete geçti. Baskının muvatfak rada Amerika, bu husuıta çok •hti-

denberi devam eden Timoçenko taar- olması için bu hareketin, diierlerın. yatlı ve ketılm davranmıya mecbur-

Gecesinden itibaren yeni 
Programına başlıyor 

S O N 
Pişmanlık fayda vermez. Bu 
Programın harikulale me. 
rakh, esrarlı hünerlerini 

mutlaka görmcli!"iniz. 

Bu 

F IR S AT! 
frrsattır. Bu gece ve 
rın gece saat 21 de 

S E S 

ya. 

Sineması ve t iyatrosunda 
Randevu veriniz. 

Matineler 16 da 

ruzunun zarurt olarak yava~lamakla de olduğu gibi, çok g zli ve ani ol. dur. 
beraber, teşebbüsün hıilA Rusların e· ması lazımdı, Çünkü Japon dorı " n· Bunun benzer bir misalin i İngiliz 1 
lınde bulunduğunu, bu taaruzda Al - ma11 Mercan denizinde, müttef'k do- donanmasının Akdeniz harekatında 
manlann bütün kış esnasında topla- nanma ile ancak Yeni Kaledonyıı.yı uğradığı zı:ıyiatta görmüştük. 
dıkları ihtiyat kuvvetlerinin \'e harp iual edip orada hava üsleri kurdıık. Sollum öünde bir Alman den~zaltı ı a.._-

tan sonra karşılamak isterdi. Bu de- ~ TPlefon: 49369 
malzemesinin mühim bir kısmının ı,; 
tahrip edildiği ve :;imdiye kadar 900 fa her iki tarafın keşif ve istıhbarat 
tank kaybettikleri ve bu taarruzun i:ileri müttefiklerin lehine olarak ça· ••••••••••••••••••••••-..... , 
neticesi ne olursa olsun Almanların hşmıştır. ı D 
yıpranacaklan ve harbin yine krşa * * 
kadar devam edeceği kanaatini bes - J apon donanmB&r adaya yaklaş-
lemektedlrlcr. madan önce, ümidinin aksine, 

Bir Stokholm telgrafı: Harkof böl- Amerika donanmasiyle karşılaşmı~ 
gcslnde büyük tank muharebesinin ve muharebeye mecbur edi l miştir. 
h5.Hi devam ettiğini, Almanların çok Japonlar, gerek hava ıııilihım diğer 

ERUGA DAV ASI 
Yarın Akşam 

miktarda piyade kuvvetlerini ilel'i deniz muharebelerinde kullandığı gi. 
sürdüklerini ve Alman kayfplartnın bi üstün bir vaziyette kullanmak iın-
Bcrlinde endişe uyandrrdığını haber kinma malik olamadığından, gerek 
vermekte ve Alman kuvvetlerinin himayesindeki nakliye kafilesi kendi 
Taganrok - Hcstof h&ttına karşı ye- manevra ıerbestisini işkil ettiğinden 

SÜMER SiNEMASINDA 

ni bir taarruza geçtiklerini bildir- dolayı muharebeyi kesip çekilip git- .._ 
mcktcdir. mek lstemi~tir. LSkin Amerikl' do- ~ 

Ba şlıyor, Kabahatli Kim? -

İstanbulda, sayın okuyucularımızdan r asıkır Mese11 ateşli bir hastalıktan 
Bayan Sabi~a, açlık duycusu insana yeni hırtulmuş, nekahat devnne gir. 
nereden ~~~ır, ~ıye ıo~u>'.or ..•. Bu za· mis olanlar, hastalıklarında pek c;ok 
manda butun dunyayı ıle;ılendıren bir kalori sarfetmis oldukları için çok a
mesele ..• Açlık duye;usu olmasaydı bu lıktrlar ... Spor yapanlar, işlerken bü 
zamand~ insanlar ne kadar rahat ede. yük kuvvet sarfedenler, iki can beııli· 
ceklerdı: Harbedenler, yemek düşli:ı· yen bayanlar çok acıkırlar Bir de 
meden blrbirlerlyle boğuşacaklar. ta. ker hastalığına tutulmu} oi~nların ç~~ 
rafsız olanlar da, dövüşenlerin seyri· acıkması vardır. Fakat onlar çok ka. 
n~ bakacaklard!! Bu zamanda büttin lori sarfett'kleri için değil de yed~ 
dunyanın keyfınl kaçıran şey, açlık !eri yemekleri kalori haline get.ireme. 
dnye;usudur... dikleri içın acıkırlar ... 

Açlık duypsu, esasen, insanın ya· Bunun aksine, az kalori sarfeden-
pdıkç~ kalori sarfetmesinde~ gelir. ler de, az acıkırlar .. , Meseli sıcak 
Fa~at ınsan yalnız hareket ettikçe k:ı ikl!mlerde yaşıyanlnr, hanci Jkimde 
lorı sarfetmez, hiç hareket etmeden olursa olsun, tiroit guddeleri yolund:. 
h_attli uyuduğu va~itlerde de yine kalo· işlemediği için vücutları normal sayı. 
rı ~arfeder. B ır ınsrımn sa~fettifi ka. dan az kalori sarfedenler... Bir de 
ıo:ıterden sadece dokuzda bıri hare~eı hastalardan bazılarınm acıkma 
1 d k d k. · k · · ması cm, o uz a se •Zı yaşama ıçındir vardır Onlard::ın kimisi a k ı _. 
y J k · · b •--da, • , Z a Oı ı a ~z Y_aşama ıçın u ,.... r çok earfeder de ondan dolayı az acıkır 
kalonye ıhtfyaç olduğuna elbette şış. Fakat çok kalori sarfettikleri halci" 
~a~sım~. İnsan ya~ıyabilmek için. mu açlık duYCusu hlsııetmiyen hastalar d: 
hıtm~ekı ~ı~akhiın._değışmel~rine kar- vardır. Onların açlık duygusu hisset. 
şr v~~udunun taba hararetıni koru memelerinin hiç de iyi bir ıey olamı 
mak uze~e wdurmadan kalori sarfeder. yacaiını, tabii, tahmin edersiniz. Sar 
Kıııın ~ogug~ karftiı, yazın_ sıcağa kar. fedilen kalorilerin yerini dolduracak 
şı hep _kalo~ı sarfetmek lazımdır. Kı· yemek yenilmeyince .•. 
ım elbısemı.z, sobalarımız bize hay. Açlık duygusu bazılarmda m!edde 
Uce yardım ederi.erse de, yazın sı- yahut sinirlerde bir hastalıktan lleri 
cakta~ ~o:.unma isı hemen hemen yal geliı·. Meseli midelerinden fazla us::ı· 
nız vucudun terlemesine kalır .. Terle- re çıkaranlar çok acıkırlar Fakat 0 
:nek da kalori sarf~t~ek demektir. tar çabuk doyarlar. Onlan'n hissetti~. 
. _1n anın yaşamak ıçın, hareket etmek !eri açlık duygusu vücudün cerçekten 
ıçı~, muhtaç oldulu kalorileri yemek ihtiyacından değildi Sınir ha tal i 
lerm _verdiği~i, tabii. bilirsiniz. İnsan dan dolayı daima ~~!ık hlsse~enlıe:~ 
kalon sarfettıkçe onların yerine ye hali yaman olur M tıl b' niler· · t' k 1 • ese , ır oturuşta 

. ını ge ırere o an yemekleri ye- katık olacak yemeklerden başka döı·t 
·nıye muhtaçtır. Açlık duycusu da bu 1 beş kilo ekmek yemek "htl d 
ihtiyarın a!ametidir . . . ı yacını uyan 

Ç k k 1 
• f · za\allı adamın halını tasavvur edersi 

o a orı sar ı-den insan dahn cnk niz .. 
Moskova, Almanlarm Kı:zılordunun 

sol cenahına karşı yapttklart muka· 
bil taarruzun hiçbir netice verme -
diğini ve bir gün içinde kaybedilen 
14 Sovyet tayyaresine karşı 50 Al -
man tayyaresinin tahrip edildiğini 

-1- YAZAN: fronçis de Croissef ÇEVİREN: U L U N A Y mt !azan geleceğini bilmiyor. 
Korkuyorum. Bakısları birdenbire 

hısım, akrabamın, hastabnkıcmtn ve 
sabahleyin perdeleri acan uşağımın 
bakışlarına bem·edi. Biıtün gözlerde 
gördüğüm üzüntüden korkuyorum . 
Me:er bir hasta, muhitini ne kadar 
korkutuyormulJ. 

söyluyor. 
Alman kaynakları ise Timoçenko 

taarruzunun durdurulduğunu ve bu 
bölgede• t~ebbilsün kendi ellerine 
geçtiğini iddia etmektedirler, Bir za
manlar kı~tan ve soğuklardan eik~yet 
eden Almanlar, ~imdi de sıcaktan ıi
ktıyetc başlamışlardır. ' Alman istih -
barat ajanstan Ukraynanm birdenbi
re bir sTcak dalgası taarruzuna uğra
dığını, sühunetin 30 dereceye yQksel
diğini ve bu kefiyetln Alman asker
lerini rahatsız ettiğını bildirmekte -
dirler. 

Bundan başka Alman ve Fin kuv
vetlerinin Murmansk bölgesinde yap
tıkları hareketlere büyük ehemmiyet 
vermekte, Murmanskı ve bu bölgede 
SoVYet kuvvetlerini tecrit etmek su
retiyle Sovyet Rusyanın İngiltere ve 
Amerikadan gelen yardımlardan tnah 
rum btrakılacağı ümidini beslemekte
dirler. 

ZannediyortU ki, ne Timoçenko ta• 
arnızu, ne de Al.man1ar1n Harkofun 
cenubunda yaptıkları mukabU taar -
ruz 2,500 kilometrelik şark cephesiıı
de beklenen esas taarruz delildir. 
Bu hareketler neticelenmeden evvel 
bu cephenin baı;ka bir yerinde esas 
fanrruzun başh:dığını göreceğiz. Bu 
taarruzun Almanlar tarafmdan Kn -
linin, Sovyet1er tarafından Simolensk 
Mlgesinde başloması ihtimali kuvvet
lidir 

YOLA ÇIKI Ş 

İyileşmenin İlk Adımları 
Hastalık, başında beklenen yatağı 

ile, şaşıran bir ('Ocuk nazarlarına ben
ziyen bakrşlarnnl'. bana iade etti. Be
ni odama getiren sed.veyi duvara da-

HUul n~ ~ 
KARl$~~1 .. 

Gezmiyc çıkan, danseden, bir trene, Tefrika N o. 1 yamı§lar. Kumaşt kafüındığı için yal- yahut bir vapura binen adamlar var
nız tahtadan uzun kolları görülüyor; 
ve bu çift kol yanyana konmuş ka- mt§; ben de bu zevklerin ne olduk- biraz da saçma eserleri duıünüyorwn. 
yaklara benziyor. Kayaklar!.. Bun - larmı bilirmişim, Yaı.tıgtn yorduğu En ziyade hasta oldulumw: anlarda 
dan daha üç ay evvel ayağıma ka- zayıf vücudum, bundan hayre~ dil- çocukluiumuzun yanmda bulundul u 
yaklar takarak yarlardan aştTğıma, şilyor, Acaba Eeyahat edebilecek mi- muz için bu kitaplardan "Kapiten 
kar kümelerinde yuvarlandığona kim ~·iın? Korkoran,. hatırıma geliyor. 
inanfr? Neredesiniz, kürklü kar tak- Jf. Jf. Vaka Hindistanda geçer. Eserde 
yelerinin altında mini mini burunla - Yatağırnm ü~tünde beni baştan çı- "Luvizon., adında bir kaplan vardır. 
rı kızannııı kadın ahbaplarım? Ya karacak olan davetname duruyor. Sarayında muhasara edilen Hintli 
siz? Cesur arkadaşlar: Dilşüşlerimi - Dündenberi belki yirmi defadan faz- prensesle onun kahraman müdafii o
zin karları. donmuş yün trikolarımT- la okudum. Altında Prens "Kerem,, lan Kapiten Korkoran arasında geçen 
zm üzerinde paTlardr. Soğuktan çıttr- in imzası bulunan mektup şu meal - muhavereyi otuz senelik fastlaya rağ
dıyan sert örme ef.dlvenlerimizin için- dedir: ınen pek güzel batırltyorum. Kapiten 
de ellerimiz sıcak ve yumuşaktı .. A- "Pederim, saltanatmm ellinci senesi bağırıyor: 
fiyet meğer kaybedilen bir mucize münasebetiyle İkinciteşrinin yirmi - Prenses? Siz:e müthiş kaplanım 
imiş! dördünde Kapurthala'da yaptlacak Luvizon'u veriyorum. O, sizi korur. 

Böyle olmakla b eraber mahzun de· ~enliklere sizi davet etmekliğimi ba- Prenses cevaben: 
iilim. Nazarımda her şey bir4enbire na emretti. En geç olarak Birincite~- - Teliekkilr ederim, diyor ''e biraz 
büyi.ık bir ehemmiyet kesbettil Mese- rin ortalarmda yola çıkmall!mız; ça- sonra soruyor: 
ll; tüttürdüğüm sigara bana fevkalA- buk iyi olunuz ve mutlaka geliniz:. - İyl amma "Luviıon,. a kar51 be-
de bir şey sibi görür.üyor; onu yak- Bizde, eminim sizi sıra ile davet e• nl kim koruyacak ? 
mak sevki şimdiden baı;ımt döndürü- decek olan pek çok Hintli prenslerle Küçükken bu cümleleri harikulAde 
yor. İyileşmek devresi, yatağonm et- tamşacaksınız ... ,, buluyordum. Etrafı sarılmış bir saray. 
rannda yavas yavaş yeti~en n5.dide Seyahat Jçin her Fransız!n ihtiyacı müthiş bir kaplan, Hint diyarı .. , fn
bir turfanda gibi filizleniyor. Hasta olan bu sebebi gözönüne getiriyorum, san dcgış•nfyor 'eıısel5m! 
olmanm acı zevki. Bir Londra caz- , Nihayet htilyamt hakikat yapmak için " ... en geç ol:ırak Birlnciteşrin oı -
b_and~na bağlamın r::ıdyom bana, bi· bir se?ep mevcut: Recııl ıır Hindista - talarmda yola ~kmnlı ..... 
:zımkınden daha genç bir ne e hay - nrnı :zıyaret etmek. O :zamı:ın c:ocuk- Ah' Acab::ı mumk{ın olacıık mı? 
kırıyor. luğumda okudugum dokunaklı fakııt ı Papas (M ... ) ziycıret ıne geldi. B a-

na cübbesinin lavrtmlarmda eski 
Parla! ıetJrdl ıibi geldi. (Flandrin) 
caddeaine bakan açık penceremin ö
n Une oturdu. Çerçevedeki mavi ıe -
manm ortaamda simsiyah ıörUnO:yor. 
Oradan Parlsln o zayıf baharını sey
rediyorum. Fakat bir kömür parça -
siyle duvarlara çlzilmls santlan çıp -
fak, siyah, gövdeli crltz ağa('larm dal
larında kuşkonınz uçları gibi tomur -
cuklar belirmiş, Ilık kaldırımlardan 
şehre has bir şiir havası yükselfyor. 
Daha nn beş gün evvel maden! bir 
semada, gılneşi saran satlam bulut
larla hemen hemen kış sayılırdı. Bi
zim tarafların bahartnda, o her sene 
hUkm!inü yapabilmek cesaretini gös
teren baharında ne garip b ir incelı k 
var ... 

- Ne düşilnüyorsunur;? 
- Hiç, Ne iyi ettiniz de beni gör-

mlye geldiniz! 
Kalkıyor, hatları incelmiş, şekli sil

ı.Ulmüş simasını. ruhani tebessümilnU. 
hoş gören gözler ini bana doğru eyi -
yor; ~onra tekrar oturuyor. f lkinde 
uzillen bir hal va r. ŞOphcstz kendi 
kenrline benim hastahga ne dereceye 
kadar yakalandıl:tmı soruyor. Beni ö
lılıne hazırlamak mı, yoksa avutmak 

Giderken: 
- İyi olacakg.ınız, dedi. Hindi!tana 

ı?idec:eksinlı. Eminim! 
Bu sôıler bende bir sadaka tesiri 

yaptT. 

* .. 
Doktor: 
- Sizi muayene edeeeğhn! dedi, 
Ben ne zaman muayene edilsem 

kendimi tutamam, gillerim Muayene 
Adııbma muhalif olan bu hal, bir si
nir meselesi olacak. O zaman gOlme
mek için annemin ölilmU, harpte en 
kuvvetli gen('li'k ('l!ğlarmda 61en dost 
larımın kayıbı gibi bir takım hazin 
şeyler düşiinürUm.. Sonra çocuklu
ğumdanberl gö#silme, kusurunu itiraf 
ettirmek istiyerek dikkatli kulakları
nı davtyan kafaları gö7.ilmfin onune 
ııetlrirlm O zaman fç'mden ağlama
lar gelir. 

Doktor kalktı bana baktt Ş nı 
hUkUm tebliğ edilecek. GCllümı:eme -
sinde "esbAb- ı-muhaffefe, \•ar. 

- Yatakt:ın kalkmalı. 
Gözlerim kamaşmış &ibl ona bakı

vorum: 
- Kalkmalı mı? Ciddi mi söylU· 

rorsunuz? Ayağımı yere basacak mı· 
vtm? 

: oevamı var)' 

Fakat onlar bütün bu "nisbi kalde.ı 
lerl birden ortadan kaldırmışlar; da. 
ha şimdiden fikirleri sanat mıknatısı 
ile çekerek eserlerinin önünde mrhlıı
dılar... Ve büyüklü küçüklü c;arçeve. 
lerle "realizm" e açtıktan penı;ereler• 
den bize hayatı cösterdiler. 

Sergide sesini kuvvetle yükselten 
6anatkarlar arasmda "Anni Atanaso
\la,, şüphe yok ki "Yaşlı adam,. ve 
"Ana" portTeleriyle ön safta gelir. 
"Ana" da sanatkllr, bütün sanat kuva 
vctini annenin simasında ve tavrında 
toplam15tır. Onun dışında kalan her 
şey, hatti emzirdiği çocuk bile tefer. 
ruattan ibarettir. "Yaıılı adam,, a ge
lince, bıı portre, "kül" il ifade eden 
bir "cüz". kendini zorla okutan bir 
kitap, düşünücü ve düşündürücü b t 
eserdir; sanatkar, çizgisiz bir simada 
kuvvc11i, fakat sakin bir mana beı 
llrtmiye muvaffak olmuştur, 

Yine böyle kuvvetli eserlerde1' 
"Fethi Karakaş" ın "Mektepli kız., w 
m kaydedeceğim, Bu sanatkllnn "mü. 
tevazi mevzular., intihabrndaki isabet! 
dikkate şayandır. Yaptığı bir manza, 
rada bu hususiyeti gördüm. McvZll 
sadeliği nazik bir noktadır. Nitekinı 
manzarada muvaffak olmasına rağmeıı 
"Be§iktaş meydanı,, nda renkli b~ 
kartpostal tes.lri uyandırdı. 

Acop Arad'ı (Liman) adlr scrgid• 
teşhir ettiği "Balıkçı çocuk,. tablosi:yı 
le tan1tn1'5tım. Bu seferki eserlerinde 
''Emine,, adlı tablo ile bir delikanJt 
portresi üzerinde durulacak mühinı 
eserlerdir. Bu genç ressamda. sağlanı 
köklü blr filizin yükselmesine benzi 
yen aiır ve dürüst bir sanat gelişmo 
si var. 

Mümtaz Yener'in "Fırm" ve ''Pa'! 
dos.. adh eıııerlerlndcn bahsedeceğimı 
İçtimai mevzularda. muvakkat tesirle 
rin altında kalmak sanatı finillğe bü. 
ründurmektir, Hcyatta hiç bir tıelll 
hatta ıstırap bir "siyak,. de olmaz 
Ona canlılığı veren de en ufak zerro 
sine kadar işliyen bu değişikllktlJ1 
Böyle oldoğu halde gerek fırınlara M 
rikenlerin, cerek fabrikalarda.n çıkın 
lann ıstırap ve hüviyetini bütün sima 
!arda tek fırça darbesiyle anlatma'!! 
nakisedir. 

Istırap, beıerin yüzline ayn! mürekl 
kep ve ayni cümle ile yazılmış bir yafi 
ta gibi yapıştırılamaz; bilhassa bu 
sanatta telkin ile tesblt edilemez. Biı 
l:utlenln bütün cüz'lerint tahUl ederek 
onların az:çok yüklendikleri elem da. 
ğarcıklarından toplanır. 

Geli~en istidatlar arasında, bilhassa 
sulu boyalariyle Nejad Mclih dikkati 
ç~ken bir sanatkardır. Fakat onda 
hoyrat bir istidat görüyorum. Solu bo. 
yaları bende hüviyetine sığınıyan blı 
sanat şahlanması hissini bırakıyor. 

Turgot Atalay'm "Olgunca bir kn. 
dın,, portresi ile Haşmet Akal'ın gen( 
adam portresi kendilerinden bah edıl· 
miye deier eserlerd"r. Sergiden ayn
hrkcn şairin sanat ve sanatklir hak. 
kındaki şu sözleri hatmma geldi· 

H•rirdc &:ürclllk yoktur; "eüzel" • o u 
zev d r: 

Onan bl!ın·D· takdiridir : cezbe• dlr, 
ıcvkidir; 

Jtlrlcdc blr dalı:a vardır; nlhlyc:t ı: b 
<len : 

O dalııın ıDftellycn, bcstcliyeıı b!zlcrl:t ı 

ÖLÜM 
"Yıınya eşrafından merhum Zeyne

liibidin krzı ve eczacı Vasfi Unsal'm 
hem~iresi Bayan Zehra vefat etrni~ • 
tir. Cenazesi bugün öğle namnztn1 
muteakıp Te • ikiye cnmünden kaldı
rılarak Ferıkoyunde aile kabristnnına 
defnedilecektir. .. 

MEVLÜD 
Yliksek mühendlı; ve muteahhıa 

ATA KAYADELEN'ln 
ruhuna ithaf edilmek üzere, vefatı 
senei devriyesine tesadüf eden 25 Ma
yts bugünkü Pazartesi gClnil, Teşvi

kiye camii şerifinde ikindl namazını 
müteakip Hafız: Burhan tarafından o
kunacak Mevllde merhumu tanıy n 
ve sevenlerle arzu edenlerin teşrif -
!eri rica oftınur. Alleıl 

VE Ni N EŞRiYAT: 

,OTO MAGAZll': - 73 QncQ sa• 
yısı birçok sinemt. resimleri, değerli 
makaleler. hikfiyeler ve tefrikalar ol
duğu halde lstanb•ılda çıltmfştır. .... 

VEN1 ADAM - Hnftnltk fikir mec 
muasıdır. 386 mcı sayısı İstanbulda 
çıkmı~tır. 

---~~~--ı--------

Süleyman Çakır Pavyonu 
Eıkl1chir ratlrlcrlnden SQlc:vman Cakrr ta• 

nfıııdan ıabtrrO edilen ).UZ bin lira 11p E
cnklS:v u natoryomuma, arulsl da'"lll de 
en ı!rn ınıa edilecek elli yatıklı povycnun 

teme btına ın•rHlml ııclccck cı:,-oar c l ıı 
n saat 16 da yaııı!lcakıır. 

HASTABAKICJ ARA. ~IYOR 
Kadıkbyilnde $ifada doktor M h

mut Ata hastanesi lçln iki ha tab -
kıcı aranıyor. SabahlaıT on bire k -
dar hastan~ mildilrlUğOne mürac 
edilebilir 
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1 ububat, Buğday, 
Arpanın Menşeleri 

!! Baş tarafı 3 üncüde 
mış buğdayın fifiologl vasdlan da bıı 
meyanda ttısn r olunmulitur. So\'yctlcr 
t4h dırun Leningrat ziraat alcadcmı.. 
ı namına Efganıstan, Çin, Moğolis-

tan, Habeş stan. Suriye, Filistin, Gur. 
c stan, Ermenistan Ukrayna, Akdeniz 
daları, Turldstan, Buhara, Kırım, 

Meks ka, Orta Amerika, şimali Kaf· 
kasyada tetklknt yrıpılmıı, mütehassıs 
1 r gonderılmıı. neUcelcr lınmış. bu 
meyanda Anadol\ıya dahi yine Lenın. 
i:rat akademlsı namına profesor S.· 
eybc gonderılerek buğday hakkında. 

kı te k katını, dığer memleketlerdekı 
g b yapmakla meşgul olmuş, butıin bu 
tetkikler hakkında muhtelif eserler 
eşredılmi ti. 
Bu gıbı çalrşmalar, buğday hakkın

d kı tetkiklerin genişlemesine, ycru, 
venı nevderinin bulunmasına ebcp oı. 
muştur. 

İklimlerin, buğdaylarm neviler iyle 
cinslerinde y ptığı tesirler tcsbi olun. 
muştur. Mesela Habeş!standl yetişti 
r len buğday! r kılçıksız başaklı ve 
mor menekşe rengındeki bu daylann 
Akdeniz havzasındatı gôtürulen tohum. 
fardan husule geldiği iddı olunmuş, 
Habeşıstan ıkllminln buğdayı bu şekle 
getirmiş olduğu ileri sürülmuştür. 
Şımdik dunya mücadelesi, evvelce 

nev lenne gore yapılan unlarla bazı~ 
Janan ekmeklae takdir olunan kıy. 
metleri. seçme suretiyle beğenilen, sa. 
tın alınan bugday ticaretinı dahi or
tadan kaldırmış. bulabildikleri huğda. 
vın cinsine baknuyarak ona mısır, ar
pa bakla, yulaf, hatta dan gıbi zıraat 
rnaddelcrııun kısımlanndan hazırlanan 
unların da ilivcsiyle halkının ekme'ı 
'I tcmın edebilen devletleri, endışesiz 
h le getırm tir, Ne çare ki, bu tar7-
d muvaffakıyet elde edebilen, endi· 
şesu: kalan devlet, dunya harbi yu
l ınden butun dunY11da şimd pıırmakl 
gosterilecek mıkdarda az bulunmak
t dır. 

iŞLERi 1 
Be ktıJ buıııdcn: Şubemızdc kayıtlı 

~42_ Yd S bay ıroklımu111.1 celmboen 
da ı ımlerı yazılı &ubıylırın nUfuı 

dınları ile bırl tc yoklamaları yapılmaı: 
c pek acele ol1rık ıubcmuc m racıat· 

• 
Bınbıı ıı Abdulı h oilu Rcfilı: Çelık 

U9 • B • SSı \ Top(u Albay Memlı oflu 
ya Vehbı Uı6 • E • 18) SUvarl Yıb.,m 

B rbanettın oflu Nuıf (U7 • 6S) Jandar· 
ı Yıb 1111 HUıeyın oflu Ahmer Hamdı 

(US!\ Jandarma Yıb Zıya oflu lbrahlm 
(2"87) MI. Me ru S. ı Ahmet oflu Md,. 
met Ş kril (SU • 43) MI. Mc, 6. S Emın 

lu Hasın Rıl'lıı (3 il . ı) Hnıp memuru 
ın .Necatı oflu Mehmet Şevki (US • 47\ 

a S :s Hasın oflu Mustafa Kırar 
3111 • U) M ılka S 8 Hücerin H anü 

u Mehmet Nuri pı6 • 8) Mllılka S S. 
hJıttın o lu Bnrı Yıyçeken (300 • 10) 
Tılm. Raııt oflu Mehmet Rıılm (14150\ 
T m O mın o lu Hasın Gcıe (51154) 
Tfm S lyman oflu Şcvkı <515!8) P. 

llılıt o u Ferit Uilı {53648) ToP. 
Mu tdı otu Re ıt (41312\ Toıı. Ttm 

hat o Ahmet Ruım (UOJ9l Top. 
ın. A et H mi oflu Ismıll Ferit (43050) 

T p Tgm. Mahmut "~lu Rıza 1'unnan 
C 0567) Top. Tim rıl oilu AJ'dm Tun· 

ay ( 5255 ı \ Top T, Fethullah oflu Ne-
ca ı Durdal! ($6008) Sllvarı Tim. M~hmet 

b oflu ibra m (50760) Savarl T~m 
at oi u M hmeı Cem (%8338) Süvari 

Huın o Raik Sadenin (Hl\ U• 
bere Tim. Servet oflu Halı! Servet (OU4) 

D ryoiu A ıfm Hllseyın o lu NurHıln 
7840) Lcvu m Tfm Abdulbb oflı:ı Hı· 

a A 1 (39040) Lcvaı m Aıf;tm. S 'ltrü oıtlu 
hmı Yok Levaıım Aıtim "Kuım o hı 
rfettln (48730' Levazım Tim Klmıl ottu 

Ce al Kline (UIS8) Levaıım Tlm. Hurı 
Hasan Jaıln1clı (510!08) Veterıntr 

T A ı Haydar oflu Nııtttıln Oynan 
( 565 Harp Sa ıyi Tfm. Hılıt oflu Ce· 
m t D nun ofu (420223' ML Me ru S 

Ar f oiı;lu Oımın Fahri (S4ı • 18) Dı. 
ı Me. ru S 8 ll ._eyın Dcdrı oflu Meb

mtt Ha,..-ı (UZ • SS). 

Ellerinde kullnrulmrş olarak f atmos
f'crll ufak i tim kazanı, l çamaşır 

silindir 

ÜTÜ MAKiNESi 
_ sıktna ve 1 de çama~r ytkama 
makinesi bulunup da satmak istiyen
ll'rın mektupla Sirkeci İstasyon otcli 
ı No. da Ukkaş Kaplay'a mOrocaatı. 

l\liirebbiye Aranıyor 

İyi referanslı, frallSlzca konuşan 

ço' tccrlibcli mürebbiye aranıyor. 

Kalamıı, Ka!aml; lıtasyonu, tram· 

vay caddesi No, 68 de mOracaat. 

ZAYI: Aşagıda numara ve ta
rihleri yazılı ve Demirköy askeri 
posta 954 numarasına 2500 lira· 
lık sığır eti vcrmeği taahhüt eden 
Cemal Başarana ait dört kıt'a 

yniyat tesclH.ım makbuzunu za
yı etmiştır. Yenisi alınacağ•ndan 
bu ayniyat makbuzlannın hukmü 
olmadığı ilan olunur. 

Tarıh No. 

3/8/941 
10 8 941 
10 8 941 
12/8/941 

53447 
13006 
13007 
13010 

ZAYİ 
Çatalca n{lfus dairesinden• almıi ol

duğum n fus tczkcremle 7164 No. si
c 1 nu r Jı ofor ehlıyctnamesinı 

anc m t , sıhhı mu yene cllz· 
d nuru, 471 No. seyrı.;sefcr kıırncsinı 
vl' Ed rnekapı ı c bilrosundıın almı 
oldu um 2 tane ekmek komcsıyle 

p 1I\1 be b r k ybe1tım, yen11cnru 
l<:ıır:ır:~l'T,md ıı eskilcrının hükmu 

326 doğumlu Mehmet oğlu 

Ozbek. 

TAN 25 • 5 - 942 
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TÜRKİYE CÜMHURIYETI 1 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE \'ERiYOR 

Zira t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tııearruf hesaplttrında en az 50 
hlue.I bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile a§aftıdakl pllna gb· 

re ikramiye da0ıtılııcaktır: 
Lira 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 

• • ,. 600 .. 2,000 .. 
4 • 2so • 1.ono 

40 ,. 100 " .; 000 
100 • 60 .. 15000 
120 • 40 .. 4,800 
160 • 20 • 8.200 • 

DiKKAT: Heaaplartndnkl paralar bir ene içinde 50 llrad n aşajjı dOıml· 
yenlere tkramlye çıktıOı takdirde % 20 fazlaalyle verlleccl<tlr. Kur'alar 
ıenedc 4 defa, 11 EylOI, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekllccektlr, 

Oe1Jlet Oenıiryo1;~rı ve Ur.~arri2n işletme idaresi ı f anlan 
Muhammen bedeli (20278) lira otnn 36 ndet sıcak hava üfürme el

,...,.., G/7/1942 Paz.a~I gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarnda 
idare bluıısında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe gırrru?k i tıyenlerln (1520,85) liralık muvakkat teminat flc ka
nunun tayin ettıği vesikaları ve teklıflerıni ayni gün saat 14 de adı ge
çen Komisyon Rdsllğıne vermeleri IAztmdlr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paıadzı TesellUm ve Se\ k Sefliğlndcn temin olunur. (5620) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Yapılacak lı 

Blrlnd ccrrnht kliniğine 

Keılf bedeli 
Lira 

175 kalem tahta eSY:ı 36 733 

Temlnıtı 

Lira 

2755 
Yukartdn yazdı iş Unlverslte Rekt8r1Uğ"{lndc 4/VI/1942 Pcrgcmbo 

günil saat 15,5 da Rcktörlilkte kapalı zarfia ıhale edilecektir. 
Bu ise ait &artname keşif plAnlan RektrölOkte ı:orlllilr. İstekliler 

40 000 liralık bu gıö• is yaptığtnıı ve fabrika sahibi olduğuna dair vesi
ka ile Ticaret Odası kAğıtlarmı havi zarfları ihale gUnC saat 14 de Rek-
törlOğe vermeleri (5463) 

Trabzon Belediyesinden 
22 Nlsan 942 ak5ammda milbayansı hitam bulan Trabzon Elektrik 

TOrk Anonim Şirket· aksfyonlarmı mObayaa mOddeU içinde bankalara 
vercmlyen vntnndadarın mutazarrır olmamalarmı tcmlncn Belediye Mec
lisi kararlyle 11.5,942 tarih inden itibaren 11,6,942 tarihine kadar bir ny 
müddetle mübny:ıfl işine tıtldeki şartlar dahilinde devacı edllecektfr. 

1 - Aksiyon fiyotı 332 kuruştur. 
2 - Aksiyon t-cdelleri yalntz 1 rabz.on İş Bankasmdan ahnacaktır. 
3 - Trabzon hnriclndckl hAmlllerin aksiyonlarını Trabzon İş Ban

kası namına !Hin müddeti içinde yola çıkardıkl:ırı veya postaya vcrdlk
lerl sabit olacakların bedelll'ri tediye olunncaktrr. 

4 - Bu temdit m!lddetinln hitamından sonra yaptlacak mür:ıcaatln-
rtn na;.arı dık ·ate alırunryacnğı ilfın olunur. (5437) 

. . . fi . . . 

TİCARET VEKALETİNDEN I' 
;.m ........................ ~ 

Tıcarl mubadelelerde ithalnltan prim alınarak ihracata prım veril -
mcsi yolundaki tatbik. tın dıınyn harbinden do.,!nn bugünku lktısndi ışart
lara uydurulmııc:ı lfuumlu görulerek nşağtdakl karnr ııhnını~tır: 

1 - Serb<' t do\ ızlc yapılan tıcart.mübadele, hbmet ve inuamclclere 
Takas Limited Ş rket. tarafındıın tııtbık olunan priml<'r, mahdut tasfıye 
muamelelerine ınhlsar <'tmektc olan nhdi takaslara yine Tnkas Lımitcd'ce 
tntbık cdılen primler a ğıdn y zılt şekıller daıresinde kaldırılmıştır. 

2 - A) ihracattan, tıcnri hizmet V<' muamelelerden mutevcllit ser
best dövizlere Takas Lımıtcd Şirketince prım tediyesine 25/l\Iayıs/1942 
tarihinden itlb:ıren nih .. yet 'l<erılecektır. 

Ancak müktesep hakların muhafazası maksadJyle bahis me\'zuu ser
best dovız.lere, lhrııcat fçın nltnmış olup 25/Mayıs/1942 ttırihınde merl
yctte bulunan .hracat lısanslnrtna musteniden ve yıılnız mer'iyet müddeti 
içinde yapılacak ihracata mutat prım verıleccktlr. 

Keza ihracı memnu olmryan maddelerden ll!ın tarihinde satış akdi 
yapılmış ve nkrcdıfı çılmış olup da henüz lısansı altıımamrş olan satış
lara da 48 saat ıçlndc T kns Llmıtede tescU ettirilmek ve bir hafta için
de lısansı alın r k ıhr cat bu 1i nns mllddeti içınde yapılmak şartiylc 
mutat prım tutb k olunur. Kezalik ticari muamele ve hh:mctl<'re alt dö
vizler bu kararın ılanı tarihinden evvel Turkıy<'ve bılfiıl getirilmi5 olmak 
şartıyle 20 gün içinde mutat prime tstıhkak tevlıt eder. 

B - İthalfıttan ticari hızmet ve muamelelerden alınan primlere ge
lince, me:tkClr Şirketın primli doviz. va1.iyeti tasfiye edlliııclye kadar bu 
primlerin tah iline eskisi gibi devam olunacak ve tasfiye ,sona erince bu 
prımler de de,.hal kaldınlncnktır. • 

3 - Bnhls mevzuu primler knldtrılmnkln beraber bu serbe t dbvfz
lcrle yaptlan ithal!ıta \ ıhrııcata şimdıye kndar olduğu gıbi devam edi
lecektir. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS T ARİIIİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhurıyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
<>dilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete\ 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiycnin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARS1LYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

nısm, KIBRIS, YUNANISTAN, İRAN, IRAK, FtLlSTl!'lf 
ve MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, STJRlYE 
LÜBNAN, Filyallcri ve bütün Diınyada Acenta ve 

muhabirlerı vardır. 

Her nevi Banka MuıuneJeJeri yapar • 
Hcs~bı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Tıcari krediler ve \"CSnikli krediler küşadı. 
Türkiye \ 'C Ecnebi mcınJekeder Üzt'rinde keşide sencdaı 
ıskontosu. 
Borsa emirlt>ri. 
Esham tah\ ilat oltın ve emtna üzerine avans. 
Scncdat tahsilab ve aire. 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisı vaniır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle ( Kumbarab 
K.umbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

ı _ Keşif ve şartnamesi mucibince Paşabahçe yeni rakı binasında 
yaptırılacak tadıl!ıt ışı kap 1ı zar! uc.ıul yle eksiltrney1. konmuştur. 

2 _Keşif bedeli (13,823,81) lira, ~ 7,5 muvakkat teminatı (1037) 

lıradlr, p 

3 _ Eksntme 5.6.942 Cuma gunü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 
ı;ubcslndekt Merkez Alım komisyonunda yııpttacaktır. 

4 _ Keşif ve ş:ırtnnme (70) kuruıı mukabilinde her giln sözü geçen 
şubeden nlmabiUr. 

5 - Eksiltmeye girme fstlyenlerin (10) bin liralık bu kabil f~atı 
muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesikn ibraz ederek ihale gunün
den 8 gOn evveline kadar Umum Müdilrlilk inşaat ı;ubeslnden aynen ek
siltmeye iştirak vesikası nlmalan ltız.tmdır. 

6 _ Eksiltmeye gireceklerin mühürlil fiyat teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle % 7,5 gUvcnme parasT mııkbuz.u veya banka teminat mek
tubunu ve şartnamenin F. fıkrnsında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan 
kapalı zar!larmı eksiltme saatinden bir saat evveline k dar mczkür ko
misyon başkanlığına m kbuz mukablllnde vermclerı lfız.ımdtr. Post da 
vuh-ua gelecek gecıkmeler kabul olunmaz, (5667) 

ACELE SATILIK YALI l 
Bo •aziçınd" Ruml'lıhi arının en mutena bır yerinde Necip Bey ba t 
karşısında On bir oda ve Üç Salonu havi ve bQyOk bir Kayıkhaneye 
sahip bahçeli \'e havuzlu 42 numııralt ynh acele satılıktır. Her gün 

""z içindekilere milnıcaııt edilebilir. ' 

Dr, Ihsan Sami 

TÜRKiYE İŞ 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 fk"Tamiye T'liim 

~qidcler 2 ,Subpt. 4 Ma7p 3 Aftustos, 2 fklnc!te~rln 
tarihlerinde yapıln·. 

1942 ikramiyeleri --ı adet 2000 llralık-2000,- Ura 40 adet 100 tlralık-4000.- L!r:ı 
8 .. 1000 • -3000.- • 

1 50 • 50 • -2500.- • 
750 • -1500.- .. 

• 500 • -1500.- • 200 .. 25 • ~000.- .. 
.. 250 .. -2!100- • 200 • 10 • -2000.-__ , 
NAFIA VEKALETiNDEN 

Osmancık - Gümü5hacıköy - Merzifon - Bo{iaz.l.:öy arıısındııki t krl' 
ben 120 kilometrelik demiryol etut nmellyatr kapalı zarf usuliyle muna· 
kasaya konulmu tur. 

ı - Munakasa 11.6.942 tarihine tesadüf eden Perşcmbc gUnO sııat 
on altrdn Vek!ılctımlz demiryollar mşaat daire indeki munak sa komıs
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Du lfln muhrımmen bedeli 35 900 ve muvakkat temin tı 2692 ;,O 
liradır. 

umumt 
ım münaka a en kl 

dl'ıı tl'd rik olunab -

3 - Mukavele pr Je i, eksiltme şartname 
şartnamesi ile dığ r ton mutcşekkil b r 
179,5 kuruı; mukabılındc demiryoll ı ın aat 
lir. 

4 - Bu işe girmek lstiyenl ennt kudrctlc'rıni 
gös~rlr vesikaların. ruptcdec m Y pıl cağı 
tarıhtcn en az üç gün evvel V ete vere g rnıek için ehli-
yet vesikası ıılmaları ve bu vesikayı münak omısyor.una vermiş ol-
maları lfızımdtr. Munııkasa tarihinden en a:ı; üç gun eV\ tcnllmcmiş 
ehlivet veslknst uılepleri nazarı dıkkate alınmıyacaktır. 

"s - Tekhf verecekler, teklif zarftan ı 2490 num ralı kanunun ve 
eksiltme şartnamesinin tarifatı dalı csınde hazırlty rak milnak aanm ya
pılacağı saatten bir saat ev"elinc kadar numaralı makbuz mukabil nde 
dcmlryoll:ır inşaat dairesi arttırmn, cksıltme "e ih .le kom nu b -
kanlığına vermiş olmal •• n 11'ız.ımdtr. (3578 - 5652) 

KUPONLU · VADELi · M~VDUAl 

VARL161NIZI TEMi~ fDE~ . ' ~ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 


