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Ofisçe Satışa Çıkarıla-
1

Bir Vurguncu 
cak Gıda Maddeleri Sürülecek 

--o--

tt!I'~ Baştarafı 1 ıncicle 
Diğer taraftan fiyat müra!u:be 

komisyonu bu maddelerin pera -
kende satış fiyatlarını tesbit ve 
ilan etmiştir. Bu ilana göre pi
rınç 51, fasulye 24, bulgur 28, 
beyaz peynir 75, sadeyağı 174 
kuruştan satılacaktır. 

Satışı yapacak olan bakkalbrın 
is mlerini gösterir liste şudur: 

BEŞiKTAŞ KAZASINDA 
MERKEZ NAHlYESl: - Nevzat (Tc•vi· 

k e Kenan (Ortabahçe Alet lıılcrı), Mch· 
m t Alı (Orubahço), Yani (Slnanpaşa), Ya

( Has Fırın caddcıl, llya ( Ortaki!y), lb· 
m (Kuruçcıme), Süleyman (DıkilıtaıJ, 

ARNAVUTKOY NAHIYESI: Pann)lot 
(Arnavutkoy), Ahmet (Bebek), 

BEYOGLU KAZASINDA 
M RKEZ NAHiYESi. - Kimıl (Ferıı a

ami ıl, Ekonomı (Kalyoncukulluğu), Dı
m rı (Yükıekkaldının), Koço (Tarlabıtı), 

mıs (Balılıpazarı), Aziz ( Kuloilu $Okağı), 
H snü Ege (Meşrutiyet cadde1I), 

TAKSIM NAHIYESI: - Ankara p~z;n 
(I uklll caddesı)• Emıne ve Tevfik (Cihan
ı: r)> Kostantın (Papaz kopribU)r Nuri (Gll

uyu), 
GALATA NAHlYESI .Faik Necati 

( Mahmuıliyc caddesi), Abdullah ve Nad 
(Fındıklı), Mehmet 1Salıp1Z1rı), Kemal Asa 
OkçumuH) Yant (Galata rıhtım caddc.i), 
'IŞLt NAlllYESI - Süleyman (Halls· 
•ıazi cad), Yahya (Rumeli cıd,) Ali Rııa 
erıl 6y), 
KASIMPAŞA NAHIYESl - Zeki Çalıır 

Zin ırlıkuyu cad), Sey[ullah Hou:or (Mu
ak ııhane cad.) Suphi (Çiviciler ıolı~ftl, 

IIASKOY NAHiYESi - Avrlll1l (Haskay), 
Vancel (Halıcıoiilu), 

EMİNÖNÜ KAZASINDA 
MERKEZ NAHIYESl - Ayyıldız (Ke· 

ıelr), Ferit Şekerci (Ketenciler), Teo!ihs 
T hmıs), Dimltrl (Sirkeci), Nail (Tahmil) 
KUMKAPl NAHIYESI - Recep Funda 

La clı), Şeref GQçlU (Beyazıt), Huscyın 
errabpaıa), Yunus Tcrzioğlu (Kumkapı), 

S tkı ( Çarşıkapr ). 
B YAZIT NAHIYESI - Sabri Yüceler 

( >f.ercan Tıfcılar), Şeref (Beyazıt), Ziya 
Yemlıd lSUlcymaniye), Osman (Vcznccilerı. 

KUÇUKPAZAR NAHIYESl: - Ali ('<ub 
b eşme 234), Salı Şen (Unkapanı cadrle i 
94 ı Jbrahm Günay ( Kubbeçcıme cadJesiJ. 

Mu ta fa Gebecıojilu ( Kuçükpuar caıldo.ı 

5 4 • 
ALEl\.mAR NAHIYESl - Nuri (Kadırr.a 

lıman caddcsi)t Mehmet Ali Gıirnde (Suı. 
tanahmet Vcrebatan caddesi), Muut (Nu•u· 
manıye Vezirhan). Kimil Yetiı (Oivanyolu) 

Ş >ket Şen (KUçlık Ayasofya). 
EYÜP KAZASINDA 

MERKEZ NAHlVESI - Lütfi CE7ilp 
Kapıçcıme) Zeynullah (Eyüp camii kcblr kar 

• ı. S!ikrU Kısbi (Ayvansaray iskele cad), 
e met Çıray ( Dclterdar), 
RAMi NAHIYESI Mahmut Kafoltlar (Ra-

mı, 

KEMERBURGAZ NAHiYESi - Demir 
Kemerbure:az nahiyesi), Omcr (Albey koya) 

FATİH KAZASINDA 
MRKEZ NAHIYESI - Hiisnıye (Hafız. 

pa a), Halım {Saraçhaneba§ı), Saim { Otd'.1 
addcsi), 

SAMATYA NAHIYEST - Salim (Aksa
ra) ı. Zıya (Aksaray), Suleyman (Ycdıkule), 
lbr him {Koca Mustafa_p3~a), :>ükrl (Et)·e-
mez). . 
ŞEHRE!IUNI NAHIYESI - Hacı Ibra

hım (Mevllnckapı), Mehmet (Sarıy meydanı) 
Ahmet Ziya (Şehremini) Ali (Uzunnısui) 
Jl'ıı ıafa (Topkapı). 

FJ::NER NAHIYESI - Mustafa 'Fethi
ye! llyas (Sultanoelim), Hamdi (Kıi~ükmus 
t fa >aıa) Alıınet (Balat) Zekeriya (Ayvan· 

y), 
KARAOUMRUK NAHIYESI - lbrahim 
dlrnckapı), Selim (Karag(lmrfik), Mehmet 

LökUncUler). ZGtrikar (Fevzlpnıa cad.) 
KADIKÖY KAZASINDA 

MERKEZ NAHiYESi - RU tG IKadı
y , Nafız (Kadıköy), Ekonom'k (Kadıkoy), 

l i ( Yeldeiırmenl). Dursun ( Ku"1ilr), 
J mul (Gazhane}, Abbas (Moda), Nurettin 
(Bahariye), Mehmet (Söğütluçe~mc ), 

KIZILTOPRAK NAHiYESi - Kemal 
Kızıltoprak), Ibrahlm (Kızıltoprak), Ahi

roncıtoı ( Goıtepc), Muaıaia (Fencryolu), 

ERENKOY NAHIYESI R;ımar;ın (~· 
renköy), Hafız (Ercnlröy), Salim (Sııadiye), 
Kemal ı,erenköy), Mchcmt (Kozyııta&r). 
Şevket (Merdivcnlıöy), Etem <Bos•aım) 

tİSKÜDAR KAZASINDA 
MERKEZ NAHIYESI Husnli (Uskü · 

dar), Ali (Uskıidar), Selim (Usknrlar), En· 
ver (Uaküdar), Nurı (Uakudar), 

KlSlI<;I.I NAHIYESt - Sabri (Krsıkh). 
Mr!iır (lcadiye), Ah (Toplıanelioglıı), Mih· 
un ( Bağlarbaşı), 

BEYLERBEYi NAHJYESl - Nuri Bey· 
lcrbcyi), Todori Papalspiro (Kuzıuncıık), 
Mehmet Koca ( Çen~elkoy), Emin (Kandilli), 

SARrIYER KAZASINDA 
MERKEZ NAHiYESi - lbrahim (Sarı· 

yer, J::min (Sarıyer), Bekir (Rumelikavağı), 
Ali Bayrak (BUy(llcderc), Emin (Kireçburrıu) 

YENIKOY NAHiYESi - Vorci Mandcli 
(Tarabya), Abdullah (Yenlköy), Semsettln 
Chtlnyc), Ahmet (Boyacıköy), ismet (Emir 
e:An), Mustafa CRumelıhiHrı). 

BEYKOZ KAZASINDA 
MERKEZ NAHiYESi - Faik (Poabah· 

çe), Mustafa (Beykoz), lbrahim (Beykoz), 
Mustafa Anadolu kavafı), Eırtf (Yalıııoy), 

ANADOLUHISARI NAHiYESi - Kbıil 
GUven (Aıuıdoluhlsarı), Sabrı (Kanlıo::ıı), 
.Mehmet Ali (Çubuklu), 

OMERL1 NAHIYESI - Necip (Omerll 
nahiyesi), 

BAKIRKÖY KAZASINDA 
MEKEZ NAHIVRSI - Kemal (Bakırki)y) 

Hayri lBakırkoy). Abbas (Bakırkoy), S~bıi 
(Y•nikClyJ, 

YESlLKOY NAHIYESt - Naşide (Ye
;ilklly), Kemal (Yeıilkoy ). 

MAHMUTBEY NAHlVESt - HaliJ Kılçık 

ADALAR KAZASINDA 
MERKE:l NAHIYESl - Ya1ar (B!iyuka· 

da), Dinopolı (Büyukada), Bayram (Bılyı.1-
kada), 

HEYBELl NAHIYESI - Ali (Heybrli
ada). Alı Oıman {Heybeliada), 

BURGAZ NAHIYF.Sl - Yanl (Burrıaz 
adası), O!roditi ( Kınılıada.) 

Halk birlikleri talimatı geldi 
Yiyecek maddderınln tevziı .ı1inde yardım 

temini için mahallelerde teJklıne kurar ve
rilen mahalle bitikleri hakkında İl e mildlir
lüğUne bir talimat celmlıtr. Vekillik .bu teı· 
killtın ıilratle kurulmasını ıstemckıedır. laıe 
müdiırlilğıi hazırlıklara başlamııtır. Bu hu
susta rfyat murakabe komisyonunda con.15· 
meler y• ılacaktır. 

Balıkçılara Kolaylık 
Ankara, 13 (TAN) - Balıkçıların, 

balık ağı bulmakta müşkülata uğra
dıklarını gören Ticaret Vekaleti, balık 
ağı yapmıya elverişli 30 numara ve 
daha yukarı numaradaki ipliklerin yaL 
nız balıkçılara tahsisini karar altına 
almıştır. 

~~~~~-~~~-

Altın Fiyatları 
DLin altın 3j3;) kuruştan ve bir 

gram kıilc;;e altın 488 kurustan satıl
mıştır, 

D:t1•rl·I 
BUGVNKV PROGRA.'W 

7 30 Procram 
7.33 Müzik 
7.4~ Haberler 
8.0o Müzik 
8.1 s Evin uaıi 

12 30 Proıram 
12,33 Mü k (Pi.) 
Ll.45 Haberler 

13,00 Mtlzlk (PL) 
18.00 Proe:ra111 
18.03 Müzik 

111.45 Ziraat 
ı 8.55 1-'asıl hr:tetl 
ı9 .30 Haberler 
19,45 Konu,ma 
19,55 Türküler. 
20 15 Rrdyo cuctesi 
20 45 Muzik 
zı,30 :M zlk (Pi.) 
21,4A Tilrk mUziği 
zı 30 Haberler 
%2 45 Kapanı~. 

1 GE.CE. GE.LE.M H•BEAUR 1 
Sanayi Kanunu Hazirana 
Kadar İkmal Edilecek 

Ankara, 13 (AA.) - Büyük l\lil
et Meclici bugün Doktor Mazhar 

Germen'in relsliginde toplanmfştır. 

İktısat Vekili Sırrı Day kürsüye 
elerek, bu sene Mayısın sonunda 

Te vıki Sanayi kanununun muddeti
r n bıteceğini, bunun yerine sanayi 
t nunun tesisi lıizım geleceğini ve bu 
anun H'ıyihasınl!l tc \iki sanayi ka

nunundııki fabı ikahırm inzibatına 
l· lluk enen bazı hükümlerin tadili 
l muaflyetlernin kal<iıdtıma•mr ve 

d. <'r kamınarla perakende olarak 
cvcut hükümlerin blrliştirilmesini 
ammun eder bir tipte yapıldıgını 

öyledikten sonra, gerek bu kanun 
1 y ha mm, gere1~ yıne Buyuk Millet 
• ecli ine takdim kılınmış olan ku

ı • san tler kanun liiyiha ınm Ha
rana k dar ikmali için yedi encü-

menden mürekkep muvakkat bir en
ciimende tetkiklnı tPklif etmiş ve her 
encümenden ÜC'er az::ı aytrmak sure
tiyle muvakkat bir encümen teşkıli 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonrn, Ankara Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fnkultesine bağlı bir 
"Türk İııkilfıp T rıhi En titlisü,, ku
rulması hakkınd~ki kıınun layihası -
nm ikinci müzııkcreçine geçilmiş ve 
birinci mııddesi üzerinde cereyan e
den miizakerPl"re Mtr rlf Vekili ol
nııdıgı için clelfahı eclllememiştir, 
l\Temurl:ırm t;ıhsll muesse elerinde 

talebe olnııvacaklarınr. dair 4007 sa
yıl! kanunun birinci maddesinin ta
diline dair kanun layihasl isteği üze
rine milli müdafaa encümenine ve
rilmiştir. 

Bı.iyı.ik Millet l\tedi i Çarşamba gü
nil toplanncaktır. 

Yeni Ja!~~a~afı y~~~~ Mareşal Petain 
bı rmuharririmize şu beyanatta Boyun Enmiyor 
bulunmuştur: ~ 

"Şchzadebaşı - Direkler arasın 
da, yanan Fıerah tiyatrosunun 
arkasına düşen ve evvelce kon
servatuvar binası yapılmak ıize
re hazırlanmış olan arsaya Parti 
tarafından yaptırılacak talebe 
) urdu binasına ait avan projeleri 
hazırlanmıştır. Yakında detay 
planlarının ihzarına baslanar.Ak 
\ e bunlar da bir ayn kadar bi
tırilmiş •olacaktır. 

Detay planlarırun ihzarına ha§ 
lamadan once avan projelerin ar
sa üzerine intibakı bakımından 
tetkikler yapmak ve bu hususta 
ıleride çıkabilecek her hangi bir 

Londra 13 (A.A.) - BritanO\·a: 
Londraya gelen haberlere gö
re Mareşal Petain Amiral Dar
lana ve Lavala karşı daha kat'i 
bir hattı hareket ittihaz ctmıştir. 
Söylendiğine göre Mareşal Petain 
bunlara Almanlar müturcke şart-
ları çerçevesini aşan ımtiyaz'ar 
istedikleri takdirde Tulona gide. 
rek Frans1z harp gı>mfü:rinin hi
mayesi altına gireceğini ı;oyle -
miştir. 

Bir aya kadar bitirileceğini söyle
dığlm Detay plinl:ırdan sonra iş, imıa
ata başlanılmak üzere münakasa saf
hasına intikal etmiş olacaktır. Bunun 
da bütün formalitesi ile azami bir ay 

Üç Vurguncu da 
Verildi Adliyeye 

l\'Iağazasinda ~ayak olduğu halde. 
Amıdoudnn mal almak için gelen bir 
tüccara satacak ~ayağı olmad1Jtm1 
söyliyen ve bıı suc;la adliyeye veri
len Fincancılarda toptrın manifatura 
ticareti yapan Elya Görmezano'nun 
Milli Korunma mnhkemesinde yapı
lan duru~ma~t bitmiştir. Mahkeme, 
Elya'mn iki ı::ene Ulukrşlaya silrul
mesine. 500 lirıı parıı cezast ödeme
sine ve mağazasrnm dıı yedi gün ka
pat!lma~ına karnr vermiştir. 
Dükkt'ınmda 133 kilo pirinç, 150 ki

lo mercimek, 75 kllo kuş yemi oklu
ğu halde, satmıyıın Kumkapıda Ka
rabacak ~addesind" baknkl Receo ile 
yine dükkfınındn 33 kilo pirinç ve 
31 kilo kuş yemi ,.ıı .. ken mnlzm yok
tur. diye Kumkapıdıı Hi,,arçe,,me so
kağında bakkal Niko Sirkecide Ha
midiye caddesinde radyo malzemesi 
satan Nihat Işık dn iki buçuk liralık 
lfımbalarr 12,5, ııkimi.iH\tör ve anud 
bntaryıılarmı değerir den fazlaya sat
Uğmdan adliyeye 'erilmiştir. -----o 
Seyahat Dövizlerinin 

Nasal Ahnabileceği 

Tesbit Edildi 

Ankara, 13 (TAN) - Ticaret Ve
kaleti, ticari seyahat döviz talepleri 
hakkında mühim bir karar almı~tır. 
Döviz talebinde bulunacak tüccarlar 
hazırhyacakları lstidalarıııı mahall.in 
ticaret odasına verecekler ve seyahat 
maksatlarının ticari bir zarurete müs
tenit olduğunu tevsik edeceklerdir. 
Yalnız memleket iktisadiyatı bakımın
dan fayda umulan seyahatler için dö
viz verilecektir. 

Tüccarlar, istidalarında, seyahat 
mevzularını ve mlibayaa edecekleri 
malların cins ve nevılerinl sarahaten 
bildireceklerdir. Ayrıca Vek5.letin tes
bit ettiğine gore, döviz alan bazı kim· 
seler, gittikleri komşu memleketlerde 
evvela Türkiye tarafından ihraç edi
len keten tohumu, koyun ve keçi deri
siyle barsak gibi maddeleıi satın ala
rak tekrar memleketimize sokmakta
dırlar ve bilahare onlar, aradaki bü
yük fiyat farkından istifade ederek bir 
başka memlekete ihraç teşebbüsünde 
bulunmaktadırlar. Evrakında transit 
kaydı bulunmıyan emtianın muharip 
devletlerden birinden diğerinin arazi
sine, bu devletlerin arzula'rı hilafına 
vasrtamızla geçmesi. yaptığımız ith'l
latı tehlikeye düsürecek mahiyette ol
duğundan bundan böyle yapılacak bu 
hırlü ithalat için nakliye vasıtası te
min edilmemesi yolunda lüzumlu ted
birler alrnrmştır. 

Pahahhk Etrafındaki 
Neşriyat 

({::il! Baştarafı 1 incıd~ 
vurguncunun yakasına scı.nlmak 
imkanı bulunmuyor, fakat t'.'for
rüata boğulmak ve bilmeden bin 
türlü işe karışmak suretiyle ıkti
sadi hayatın zaten zorluk içinde 
i~liyen çarkları arasına bin tlirlı..i 
sun'i engel katılıyor.,, 

''Et meselesini ele alalım: Et 
bu memlekete hariçten gelmiyor. 
Kaynakları elimizin altında. Nak· 
liye sistemi hükumetin elinde. 
Her satış hayvan borsasından 
geçiyor. Mezbaha da b~lediyenin 
işlettiği bir müessese. Oyle oldu
ğu halde bu işe hakim olup dü
zen vermek imkanı bir türlü bu
lunamıyor . ., 

Ahmet Emin de Necmettin Sa
dak'ın fikrinde. O da hükı1ıne
tin ihtisas sahipleri, iş adamları 
ile elbirliği yapmasını tavsiye e-
diyor. · • • • 
Yunus Nadi de dünkü bas. 

makalesini bu mevzua has
retmiştir. Cümhuriyet başmu
harriri şikayet etmeden evwl 
büyük yangının ortasındakı me. 
sut durumumuzu unutmam ık la· 
zımgeldiğini hatırlatı) or ve şu 
suali soruyor: 

"Hayatımızın selameti hesabı· 
na bu fevkalade zamanların sı
kıntısına tahammül mü edelim, 
yoksa zarurı sıkıntılarımLzdan 
dolayı mütemadiyen şikayet fer~ 
yatları mı yükseltelim·• Biz bu 
suale verilecek cevabın vatanse
ver mahiyetini pek iyi bilm<:kle 
beraber yine herkesin, hattfı hıç 
bir kimsenin sükut etmesini is
temiyoruz. Memleket işlerinde 
daima uyanık olmasını istediği
miz milli ve umumi alak~ her 
verde ve her zaman sözünü yine 
söylesin. Ancak dünyayı alev a
lev yakan büyük ateş içinde va
tanımız tehlike dışında kalmış bir 
vaha teşkil ediyor. Bu hal ile 
bize ağır külfetler tahmil eden 
çok çetin bir hayat devresi ya
şamakta olduğumuzu unutmıya
lım.,, 

1 k'. ~ 

Pr .. Hayrullah İcbı · Ç~nberl!taş 

J ··b•ı Y I ~::a l cınayetı 
, .. _ DIKKA T: ........ , 
1 Kömürleri lslatarak ! 

u ~[le ~~I a- Suçlu Cürmünü 
L ti ~ 

Satanlar 
İstanbula Trakyadan vagonlar

la, Bulgarist.1ndan motörlerle ve 
Alemdagından arabalarla her giln 
mangal kömilrü geliyor. Halkın 

pek çoöu doğruaan doğruya va· 
g•n ve motö_ı:lerden almayı tercih 
ediyor. Yerinde alınan bu kömlir· 
ler kuru ve az tozludur. Manga· 
la konulduğu zaman çabuk yan· 
makta, tozları bile ziyan olma· 
maktadır. Halbuki kömürcD dük· 
klnlarlyle evlere c!epo edilip el 
altından satılan ki:ımUrler ise ıs· 

lana ıılana maııtara dönrnUştiır. 

Fazla olarak içir,de toprak, kum, 
irice taş parç:ıları doludur. Bunu 

I·. .. itiraf Etti 
Ewelki akşam Çemberlita§ sine

masında karısı Güzini yanmda bir 
erkekle görerek her ikisini de taban
ca ve bıçııkla yar .. lıyan Cemil Ölme
zer dün adliyeye verilmiştir. Sulta
nahmet ikinci sulh ceza mahkemesin
de sorgusu yapılan Cemil, hAdlse 
hakkında şunlıırr anfatmışttr: 

1 
bir hayli mılşküliltla ve narhtan 
çok yükıek bir para mukabilin· 

1 de satın alan bir kımse evine gci· 
1 tUrdUğli zaman, bir hayli uğraş· 

1 
tığı halde )lakamamaktadır. De· 
mek oluyor ki, tunu yerinden a-

Pro{csör Ha~ reHi11 Dikt•r itilııle sinde bulunanfoqfan bir grnp 

"Gilzinle ikf sene e\"Vel evlendim, 
altı ay evvel kavga ettik: o babası
nın evine, ben de İzmire gittim Ka
rımın burada Muzaffer isminde' bi
riyle göriiştüğunü duydum, bunun ü
zerine Per}embe giınii İst:mbula gt"l
dim ''e Muzafferi bularak karrmla 
münasebetini kesmesini söyledim. 
Ayni zamanda Güzine de vaziyeti 
ı;ordum, inkAr etti, Beraber fzmire 
ı;ıitmemizi teklif ettim, benimle be
raber l!'!keleye kadar geldi, fakat va
pur hareket ederken "nüfus kiiğrdmı 
yanımda yok,. diyerek gitmedi. Ben 
de gider gibi yaptp İstanbulda kal
dım. 

l
ı lrp bir hayli fazl<ı fiyatla aatan· 

lar yalnız aradaki farka da ka· 
naat etmemekte, kömürü iyice 
ıslattıktan sonra içine taş ve top-

Yaş haddini doldurduğu Jçin Üni- ı lerini belirten bir söylev vermiş, 
vcrsiteden ayrtlan sinir hastalıkları profesörün hayatını teferrüatiyle izah 
kliniği profesörü Mustı'fa Hayrullah 

1 

ederek, Hayrullah Diker isminin 
Diker için dt,in saat 14 d,. Üniversite memleketin içinde ve dışında çok iyi 
merkez binasmcla bir jübile tertip e- izler brraktığınt söylemiştir. 

rak da katmaktadır, 

dilmiştir. Jübilede Parti Genel Sele- Talebe de dııy{;ularım belirttikten 
reteri, Vali, profesör ve doktorlar sonra, heyecandan titriyerek kürsil
hazrr bulunmuş, Hayrullah Diker de ye gelen Hayrullah Diker şu sözleri 

Ayni vaziyete ga:r.hanelerden ve 
depolardan a'ınan kuru kok ve 

Di.in ak~am sinemaya gitıni;itim. ıömlkok l<ömürlerlnln perakende 
Film bitip elektrikler yaJınca etra- satış yerlerinde satılrşi sırasında 
frma bakından. Bu sırada karımı Mu rastlanmaktadır. 

salonda yer almıştır. söylemiştir: 
Jübileyi açan Rektör, bir nutuk "Nfıciz şahsını hakkında söylenen 

zaCferle yanak yanağa gördüm, bey- Bir okuyucumuz kok satan bir 
nim attı. Tabancamı çekip karımt dükkancının herkesin gözO önUn· 

söylemiş, ezcümle demi~tir ki: güzel sözleri, iz.hıır edilen taltifkar öldürerek namusumu temizlemek is- de çamurlu bir kksl arabası yı-
"Tabiat kanunudur; insan doğar, ve sitayişkar cümleleri dinledikten 

yaşar ve nihayet ölür. Yaşama yılları sonra, kendimi vef<ıttan sonra yaşı
kısa veya uzun sürse de sayılıdır. yorum hissettim. Sız, necip duygular 
Devlet kanununa göre de Çalışma yıl- i1Jıar ederek benl te~yi ediyorsunuz, 
larl sayılıyor. Bu kanuna göre; her- artık bundan sonra ben de müsterih 
kes vazifeye girer, ilerler ve nihayet olarak yaşzyabilirim,., 

tedim, Muzaffer önlemek istedi. Ona kar veya yangın söndürür gibi 
üç kursun stktrm. sonra tabanca ~işti, hortumla terkos suyu sıktığıni 
Onu fırlatıp attrm, bıçağnnı çektim.

1 

görmüştür. B:ı zat satıcıya bunun 
Kmmdan çıkmadı. Bıçağm ktnı üze- sebebini sormuş, o da körrKlrUn 1 
rinde olduğu halde ko.rıma vurmıya çok tozlu olduğunu, çuvallara ve 
başladım. Kın krrıldl, Onu da yara- küfelere doldururken her tarafa 

ayrılır. Ancak tabia~ kanunlarının da, Bundan sonra Maarif Vekilinden 
devlet kanununun da erisemediği bir ve doktor ve mebuslardan gelen tel 
baska kanun va1'. Millete, memleke- yazıları okunmuş, jübileye son veril
te, ilme ve insanlığa hizmet edenlere miştir. 

ladım. Beni yakaladılar,., i yayıldığını ve bunu önlemek için ı 
Hakim, Cemilin tevkifine karar 

1
. bu tedbire baş vurduğunu söyle· ! 

vermiştir, mtıttr, 1 
ı·-··-·-·------........ E ı Mazerettekl garabete şa,mamak bu kanun ebediliğini temin eder. Bu ____ __,,, ____ _ 

yolda hizmette yiicelenıer tarihe ge- Su Baskınlarının 
çerler ve tarihin ili§ilmez ve değişti-

1 KÜÇÜK HABERLER i 
1 

kabil değildir. Fakat her alakalı 

rilmez sayfalarında ebediyen yaşar- önüne Geçilecek 
lar. Kanuni hizmet yıllarml doldura
rak kürsüsünden dipdiri ayrılan de
ğerli profesör Hayrullah Diker, Üni
\'ersite şere! tarıhine kanşmı5tır. E
serleri, dersleri ve iyi hahralariyle 
talebesinin de, tr.E'Slekdaşlarmm da, 
Üniversitenin de daima yüreğindedir. 
ProfesöriinLizü. Üniversite admıı tak
dirle, saygı ile ve şükranla anıyo-

memurun mıntak&&ındakl yaka· ı * ODASINDA OLU BULUNAN GENÇ cak satılan yt'lrlerde baalt bir 
Galatada Kapıicinde oturan 20 ya,ında Dı- kontrol yapıp ıslak, kumlu, top· ı 
mitrl, oduında !illl bulunmuıtur c~set Mor raklı ve ta«lı kömürleri glSrmesl 

rum ... 

Bundan sonra Tlp Fakültesi De
kanı Pr. Kemal Atay, toplantının 
mahiyetini anlatnn;ı, Üniversitede ya
pılan bu ilk jübilenin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiıs ''e Üniversitelilere 
45 yıl süren ilim hayatından sonra 
65 yaşında Üniversiteden ayrılan ho
calarıntn parlak iz bırakan nurlu yo
lunu takip etmeler! gere~ni söyle
miş ve sözü profesör Fahrettin Ke
rime bırakmıştrr. 

ca kaldırılmııtır. -s ttii' Baştarafı 1 incide * KU'llılKAPIDA BIR CESET BULUUN- ve sebebini arastırıp ö§renmeıl 
bulunan bina ve tesi~ler, istimlılk DU - Dcın Kumkapı tthillerlnde bir erk~k de kabildir, Her yerde hlleklr 
kanunu h;;;,;;mlerı' d:>ı'resı'nde ve mal- cesedi bulunmuştur. Ceset, hUvivetinın tcsbit .... , k .. kD d" ~'w - edilmesi için mor&"& lıaldırılmııtır. insanlara ra .... ama mum n ... r. 
lartna biçilecek kıymet pe~ln veril- * ETiKET KOYllllYANLAR - Vitrin· 1 Fakat sıkı kontrollerle bu fena 

1
. 

k t . 1 ıktml akt r lerınde utılık eıya teıhir eden mafazalarda 1 b d kl me sure ıy e Y ı;c 1 • c'ıra üzerine fiyat etiketi koymiyanıar hak· niyeti! adam arın aş vur u arı 
Devlet, belediye ve hususi idar!'!- kında arattırmalara baılınmrftır iaşe kont- hileyi önlemek ere gliç deölldlr, 

ter ve vakıflara ait bina ve tesislerle ~olörleri ~emt semt dolaşarak dört mağazada :..-~---------••n••-··--· 
rıyaların etiketsiz olduğunu c1rMil5lerdir. 

adl bent, çit, dolma veec:irenin yıktl- Mağaza sahipleri hakkında zabıtlar tutulmuı ıı·r Gen~ iskemle ile 
ması için herhangi blr para verilmi- tur. 3 kt' + lTFAIYE MUDURU GELtH -- ltfei· 
yece ır. ye mUdUril Ihsan Deıı:er Ankaraıiaa şehrimİ· 

Tehlike mmtakasmda bulunan halk ~e dönmÜ§tilr. Kendisi itfa:veye aiı lil•umlu Arkadaşını Yaraladı . . . . malzemeyi temin için kontenjan almıştır. 
ellermdekı her nevı malzeme ıle teh- + lTFAIYE KURSLARI - rıraı1e ekip· 
like mahalline koşmıya ve gösterilen lerintn maYts devresi kursları lıarırlıklarıno Beşiktaşta Frrın sokağında oturan 

Y
erlerde <>alı.......,tya mecburdurlar Bu başlannı-tıtrr. Bu kurslara 3200 kişi iıılrak 

v .,... • 1 edecektır. Fehmi ile arkadaşı Sadık, dün Beşik• 
iş için yaş had.di lR Q.en 50 ye kadar-
dır. İcabında komşu viliiyet halkı da I taşta Mehmedin kahvesinde oyun oy-

k.1 t · d'l narlnrken kavga etmişlerdir. Fehmi 
yardıma çağrılacaktır. Onlar için de ntz ekmek ve katı arı emın e ı e-

l t 1 k .. t ı ı oturduğu fskemle:•i arkadaımtn bıı-mecburiyet aynidir. cektir. Has a ı mus esna, ça ışma c 
Taıkınlar için çekilecek telıraflar istemlyenlerden derhal 5 liradan 10 şına vurmuş ve ağır surette yarala• 

derhal ve parasız olarak mahalline liraya kadar para cezasr alınacağı gf- mıştır. 
gönderilecektir. Bu işlerde çalıştll'I- bi, çalışmaya da mecbur edilecekler- S:ıdık, Beyoğlu hııstım~sine kaldı-
lacak halka ücret verilmiyecek, yal- dir. rılmı~. suçlu yakalanmıştır. 

Fahrettin Kerim Gökay da Hayt'Ul
l::ıh Diker'in ilim ve insanlık cephe-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

PASifiK · HARBi 
IJir Baştarafı ı incide 

maruz bırakan bombardımanlara 
devam etmektedir. 

Ameı-ika.rı tebliği11e göre 
Vaşington, 13 (.>ı.,A.) - Pazar ak

şamı neşredilen Hn,·bıye Nazrrlığt teb
liğinde deniliyo- k!: 

Son 24 saat zarfında Corregldor'a 
12 akın yapılmı..c;tır. Tayyare karşı 
koyma bataryaları. Japon tayyarele
rini çok yüksekten uçmfya mecbur 
ettiğinden ha!'arlar az olmuş ve pek 
~z telefat verilm~tir. Corregidor ve 
civar adadaki k:ıleler Bataan'da ve 
Manilla körfezinin cenup sahilinde 
bulunan bataryalar tara!ın?an dövül
müştilr. 
Söylen,diğine gtire. iki giln evvel, 

cenubun istilası b.ı~Jr.ı;gıcında batırı
lan Japon kruva~iiri'ı, \V'a~kum;ı sını

fmd<ındı 

BIRMANYADA: 

Londra. 13 (A. A.) - Binnanyn 
tebliği: l 1 Nisan giinii d\işman Taun
gdioingi'nln cenup batısındaki mev
zilerimize karşı a8ır bir taarruza gi
rişmi~tiı'. Düşm::ın kuvvetli bir baskı 
yapmaktaydı. Daha bııtıdıı kuv\'etle
rlmlz başka iki diişman topluluğuna 
taarruz etmektedir, Dığer bir diişman 
kolunun Singaungwe'den gelen bü
yük yolu çıkmakta olduğu sl.lylen
mişse de şimdiye kadar bu hareket 
hııkkmda hiçbir tafııllAt alınmamıştıı·. 
DUşmanm ileri bölgedeki kuvvetle

rimiz üzerine yaı;tt~ı hava faallyeti 
devam etmekte ve h;,.tlarrmız gerisin
de birçok köyle.· bombalımmış bulun
maktaclrr, 

* Çunking, 13 (A.A.) - Birırıanya-
c'l11ki Çin umumi karargAhı bildiriyor: 
"Uçar kapİan,, t&yyareleri Birmanya 
rephe!:inde faaliyette bulunan 24 tay
ynrelik bir te~klle drhil (0) tipi 18 
Japon av tayyaresi diişlırmilşlercllr. 

------<> 
Dün Geceki Yangın 

Dün get"e saat 2,30 da, Beyoğlunda 
Cihııngirde, Havyar sokağında Meh -
met Ali Bey apattrmanmın dördün -
cü katında yangın çıkmiş vebu kat 
yandtktan sonra söndürülmi.iştür. 
Yangın hakkında tahkikat yapıl • 

maktadtr. 

CHURCHILL Torinoya Hava Akını 
l:tif' Baştarafı ı incide ~ ~aştarafı 1 incid~ 

Japon kuvvetleri en aşagı 3 zırh- diğine göre, Ingilizlcr, pazar gu. 
lı, 5 tayyare gemisi ve bir mi)t- nü ?ğleden ~on~a M_anş kı?'ıl~rı 
tar da ağır ve hafif kruvazörle ı~erınde yenı hır agı:r yenı~gı.ye 
torpido muhribi filotillalarından uğramı~lardtr . . 50 ka~ar Spıti~re 
teşkil edilmiş bulunuy')rdu. Ja - av uçagınm hımayesmd: ılerlı -
pon zırhlıları arasında 16 pusluk yen 12 kadar bomba uçag~, Frcın
toplarla teçhiz edilmiş Magato sa - Belçika kıyısına henuz var
sınıfından da yenileştirilmiş bir mak üzere iken Alman av uçak· 
gemi vardı. ları tarafından kar.§ılanarak sa-

Colombo ,.e Tıinkomali limanlarına vaşa mecbur edilm1ştır. Fevkala 
karşı şiddetli hava taarruzları yapıl- de şiddetli bir hava muhareoesı 
mıştxr. Bildirilmiş olduğu üzere taar- mahiyetini alan _çarpışmada Al
ruz eden Japon hıyyareleri bu iki man av uçaklrı, lngıliz bombaa 
yerde avcılarnntz v~ k&.rşıkoyma to~- uı;akları teşekkülünü dagıtmışlar 
larımız tarafından ağır kayıplara ug- ve Spitfire'lerle ş!ddellı bır mu
ratılmışbr. Biz de. d~ha az olmakla harebeye tutuşmuşlardır. En eışa
beraber, tayyarece . cıddl kaytpl~ra ğ 13 lngiliz tayyaresi duşLırül. 
uğradtk ve karadakı tesis1erle bu ık! 1

.. t .. 
limanda kalan b:rkaç gemide hasar- muş ur. l d 
lar olmuştur. Bu kayıplardan başka- İngiliz bomba tayyare erı 
c•ı. ta'1rruzdan önce limanlardan ay- gece batı Almanyaya taarruz e.~· 
rılmış olan DorsC:tshire ve Cornwall mişlerdir. Sivil hal~ arasında o
kruvazörleriyle Hermes tayyare ge- lenler ve yaralananlar olmuştur. 
misini düşman tayy&releri açık de- Hava karşıkoyma topçusu ve ge. 
nizde batrrrnışlardrr. Deniz hareket- ce avcıları hücum eden di.işmanm 
lerini Amiral Someıville idare edi- 9 tayyaresini düşürmüilerdir. 
yordu. Son iki sene ic:-inde batı Ak- Torpillenen gemi 
denizde filomuzu idare etmiş olan 
Amiral Somerville modern deniz har- Vaşington 13, tA.A.J - Oı-t_a 
bi hakkında hemen hemen eşsiz bir tonajda bir Norveç Ticareı gen:ı
bilgi sahibidir. • si Atlantik sahili açıgında torpıl· 

Amiral Somerville'in elindeki kuv- lenmiştir. 
vetlerin ehemmiyeti ve filosu hak- Malta üzeriııde 
kında aldığı tedbirlerin sebeplerine 
dair düşmıma faydalt malümat ver
meksizin hiçbir demeçte bulunamam. 
Ancak ne bu tedbirler, ııe de bu ted
birlerin l1etlce1Mi Amiralliğin Somer
vllle hakkındaki itimadını hiçbir su
retle ıayrflatmamıştır. 
Şunu da ilAve edebilirim ki, denizler 

deki !nıiliz gemilerinin hepsine kara 
\•eya tayyare gemisinde üsleri bulu
nan tayyareler1e sürekli bir hava ko
runması temini imkAnsııdır, Bu ge
mllerden oilyük bir kısmı her gUn 
denizlerde hava ltorunması olı t
zın dolaıımaktadtr ve eğer bu gıbl 
tehlikeler göze almmazsa donan y 
düşen ticaret gemisi kafilelerini hi
maye etmek gibi muaızam vazlfcnın 
ifasına devam etmek imkansızdır .. , 

Churchill, MalE:zya ve Slngapur 
muharebeleri hakkmda bir rapor ve
ya bir beyaz kitııp ne!iredllmiyecelini 
söylemiş, Hindistan müzakereleri hak 
kmda S. Cripps'ln dönUşilrı.de Avam 
Kamarasına bizzat izahat vermesini 
beklemenin daha dolru olacalını ilA
ve etmiştir. 

Valetta, 13 (A.A.) - Pazar ak amı 
ne,redilen tebliide, son 24 ıaat zar
fında, 7 düşman tayyaresinin du,ürül
düiü ve iki tayyarenin aiır haııara 
utratıldıiı bildirilmektedir. Malta h~
va alanlarma ve liman bölıeslne, hıl
~.ıaaa Cumartetl ıünü öileden sonn 
ve Pazar ıünü lSileden sonra kuvvet
li taarruzlar yapılmııtır. Bir gece bom 
ba tayyaresi, Gazo adasina düşüp par
çalann111tır. Mürettebattan 4 kişı öl
nıu,, be~ nciıı esir edilmiıtir. ------
Şark Cephesinde 
Bertin, 13 (A.A.) - Alman ordu

lan baıkomutanlıiınrn tebliii: Duş
man Kere; yarım adasında bir gün ev
vel aiır kayıplara uiradıktan sonra 
bazı noktalarda zayıf kuvvetlerle taar
ruza geçmi11tir. Bütün dü,man taarruz. 
hırı ı>Üskürtülmü!tür. 

Berlinden Verilen 

Bir Habere Göre 
KJfr Baştarafı 1 incide 

ya başlamışlardır. 
Sovyet basını, burada tekrarına im

kan olmıyan ifadelerle Almanyaya, 
Türk mahkemesine ve Türk memurla
rına hakaret etmektedir. 

Bir taraftan, Sovyet basınmm bu if
tira dalgası Moskova şeflerinin zıhnı
yetini ve Sovyetler Birliğinde hüküm 
süren havayı vasıflandırmaktadır. Ö• 
bür taraftan da. Türk adliyesinin va
karlı ve sakin hareketi, Bolşevik pro
pagandasınm açtıiı mücadele ile açık 
bir tezat teşkil etmektedir. 

Bır kere daha medeni dünya efkarı 
Rus şefler nın kütle halinde mahkU· 
miyetlerıylc neticelenen mahut Bolşe
vik tıyatro muhakemelerini hatırla
rnaktııdır Bu uhakemelerde suçlu sa
nılanlar butun dunyayı hayrete dfüıü
ren bir g yretle suc;landınlmıştı. Çün
kü hakiml r muddciumumiden de da
ha şiddetli davranmak i tıyorlardı. 

Berlın, 13 (A.A.) - D N.B. ajansı
na salah yetli bir kaynaktan bildir•U
yor: Bir kar;; gündenbeıi Sovyet b ı
nı tarafından Ankara muhakeme i 
münasebetiyle Türk mahkemesine ve 
Türk memurlarına karşı açılan iffra 
mücadelesi gittikçe §iddetlenmektedir, 
Sovyetler bu propaganda ve basın mü 
cadelesine şu iki sebeplen dolayı baıı
larnışlardır: 

ı - Türkiyede hala 
lan Türk makamlarının 
birlerden kurtulabilen 
teşkillitt memurlarının 
yükseltmek istiyorlar. 

çalışmakta o
aldıklan ted
Sovyet gizli 
maneviyatını 

2 - Türk polisi tarafından suikast 
münasebetiyle tevkif edilmiş olan Sov
yet memurlarının bazı sırlan ac;ığa 
vurmalarının önüne geçmek istlyorlar, 

Bir yüksek Sovyet memurunun he
men her gün hapishaneye giderek suç
lu Sovyet memurlarını ziyaret etmesi
nin başka ne sebebi olab lir. 

Bulgaristan Eski 

Yolda Yürüyecek 

l.'1it' Baştarafı 1 incide 
le sıkı ve samimi bir işbirliğin· 
den ve, ayni zamanda. cenup -
doğu komşumuz Türklye ile rr.ev 
cut dostaneden de daha kuvvetli 
münasebetleri idame etmek ve 
bu münasebetleri kuvvetlendir -
mek arzusundan ilham alacak • 
tır. 

anlaşmazlığın şimdiden amme 
geçmiş olabilmek ıçiiı icabeden. 
lerle görüşüp anlaşmak üzere bu
raya geldim. Bu tetkik ve görüş 
meler yapılmış va tam bir mu
t baknt da hasıl olmuştur. 

1h r edilen avanprojeye göre ya-

süreceğini kabul edecek olursak Ha
ziran ortalarında in,aata ba,lanılmış 
olacaktır, 

İnşaat ve tesisatı da b1r sene zar
fında bitirılerek 1943 senesi ders yı
lında yeni yuı t, biıtun konfor ve tef
rişatı ile kapılarını, bir defa daha soy
lcdiğim gibi, sevgili gençliğimize aç
mış olacaktır. Bunun için hıç bir gay
ret ve fedakarlık esirgenmiyecektlr.,. 

Du neşriyatın dışında fıkra 
U muharrirlerinin pahalılığa 

ait muhtelif yazıları vardır. 

Hükümetin de bu hastalığı teşhis 
ve tedavi için çareler ve ted
birler aramakla meşgul olduğu -
na şiiphe yoktur. Fakat bu ted
birler ne kadar siiratle alınır ve 
hastalığın tedavi çaresi ne kadal' 
cabuk bulunursa o derece iyi o
lur. Bu itibarla da bu umumi a
lakanın ve bitti.in neşriyatın fay· 
elası varrlır 

Londrada temaslar 
hayli ilerledi 

Londra, 13 (A.A.) - Churchi11'in 
dün ak11am stratejik vaziyeti tetkik i
çin Londrada toplanmış olan lngiliz
Amerikan konferanımdan bir rapor 
aldığına inanmak için bazı sebepler 
mevcuttur Roose\'elt'in geçen hııftoı-

nın ıonunda bu hususta ciddi terakki 
ler kıydelildiiini bildirdiil temin c· 
dilmektedir. Anlaımalar esaıen mev
cut olddu için Cümburreiıinln başarı
lan terakkllerden bahsederken bunla
rın ıec;Uecek hareklta taalluk ettiği 
anlaşılmaktadır. Görüşmelerin istisnai 
bir süratle devam etmekte olmasından 
verilen kararlarm tatbikinde gecikıl
miyeceii istidlal olunmaktadır. Gene
ral Marschall Almanyaya karşı bu se
ne geniş ölçüde taarruza geçilmesine 
:?iddetle taraftıırdır 

Bulgııristan, büyük müttetlkleriylc 
işbirliği halinde, kendi payma, yeni 
Avrupa nlzammtn kunılmaııma y, r
rlım etmektedir 1) yenl Avrup n"za
mı ki, adalete dnvan n dev lı b' 

pılac k yurt bınası ( ı.100) talcbeyı 
latıap etmek uzcre ( 15.000) kusur 
metre murabbaı ıs:ıtfıi ·rıt v, edecek ve 
c \•yie b r.ıber aşağt yukarı bir 

:-ı "yon liraya mal olacaktır. 

Hülasa pahalılık güniın en mü
him mevzuu. en bı.iyiik dcrdı ol
muiitur. Bu derdin halli için ile
ri siiriilcn her fıkrin, ~oyleııcn 
her miitalennın kıvmcti vnrriıl' 

ulhil arııntı rdetE'kt r v 
tirnızın t"rakkiııi•ıı \ c B 1" 
tinln rcf, hını terni•ı C'~l y 
un urclur. 
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Muharrir Bu Yazısında Hayat Pahalılığım Tevlit Eden ve Vahtmleştiren Amilleri 
Tetkik ve Tahlil Etmek

1

te ve Bu Pahalılığın Önüne Geçmek İçin Alınması Lü- l M. U. M. lüğünün 
3 

............ ....... 

...... 9IOO ... . 

zumlu Olan Bazı Mühim Tedbirleri Tavsiye Etmektedir 

Pahalılıgın Cnüne 
Nasıl Gecilebilir? 

Haztrladıgı 
\ 

Serte ile Siley11KM . ""' ..... . 

1 :l!IellJ~I 
•" eoe• .. -. Muvaffak Filmler 

Mihver Fransaclan 
Qazetemizln pahalılık bahsi üzeri· 

Ne L.ltı..or? - yaptıılı neıriyat mi..ınuebetiyle o· 
SIUJ' 1kuyucuıa11mızdan birı tarafından gön 

olan paradan istifade etmek kaygı- bari1le !btikir suçları Jçin juri usulii 
siyle tuurla veya iUUl'IUZ olarak her tatbik olunmalıdır'. 1 
keste "yaşamak., zevk ve ihtirası otl- Hükfimetin müdahalesipi hafiflet
dı yürüdu. istihsalin aıaldığı bir aı- mek ıöyle dursun, bilikiı kuvvetlen
rada iatihllkin dahi o niıbette qal- dirmek llzım lltlir. Fakat ihtiklı' ve 
ması beklenirken bilakis arttığı ıö- pahalılığa karıı müdafaa terbirleri 
rülmektedit. Son samanlarda ıinecna ni alacak olan koordinaayon heyeti, 

Türk Gençliği Kışı Nasıl Geçirdi? - İzmiri Nasıl Aldık, 
Ne Hale Soktuk? - Renkli Bir Film-Büyük 

Ümtler Veren Bir Tecrübe 
Matbuat umum müdürlüiü tara- münasebetiyle hazırlanan bu filmde 

Türk ordımınun bmire a:;rişi. lzmirin 
o vakitki kasvetli halini ve sonra bal
kın bayramını tesit ederken gösterdiii 
co11kun heyecanı görüyoruz En niha
yet gözümüzün önünde iıgalden son
ra yaptıimıız rüzel İzrnirin perde 
perde açıh11mı seyrediyoruz. 

..... il. AJlf'l'B!f derilen bu yazıyl, tenıaa ettlfll nok· fmdan bir müddettenberi hazır
lanan filmler dün bile üzeri Melek si
ııemaıııida ordu, vılbtt, parti ve mat
buat erkinından mürtkkep güzide blr 
seyirci zümresine gösterilmiştir. 

.. ~ Pecain geçen Cmnarteei taluın ehemmiyetine ve ileri ıürillen 
M _.._::__.. mütııUıaların kıymetıne binaen aynen 

Pini ı.-af'i tekrar kabul et: neıredlyoruz: 
nnştic. Ba 90D m6llkattan da, Alman 
Yanın ~ manada bir Alman-Fran 
SIZ ~ tıeeiai bmıasanda D!Ü&

bet bir netim tide edileceii tahmkı o-

hı~·-·-- AJrnanlarm aaı'k ta
WZU99m. 1 # +daıı entel p.rpte ih-
tiyat tııd>iıtıllıl litnak iatediltleri ve 

•YDi -·-· yapacaklaı-ı tahmin ed1-lıeD Akderrrlz taanıllZll için Fra.nsanmr 
azami YM'dmmrı temine çal11tıldan 
ınuhalrkalrtn. 

Hariııaı _.. mıiiıtarebııi ÇJbak ve 
kat'i bir Alıma zaferi kanaati ile im
zalamnq.to.. •omose anlaşmam ve 
bunu takip mm .iktisadi işbirliği de 
aJ'ni kamada tmlmılii icS. Bütün 'Y:i
cby bii1ı Aı 

7 

• Yerhiı -.e hikmeti 
•ücudii bil tanaate daJ'Bllmaktadu. 
Fakat eneJa Mmaa ba.9a kuvvetloA
nın Inıt'te=ıe.- ibecindeıkl besime
ti, soma ıa am Alman ordaaunan 
kı.zılOl'da ~ durdural.mael 9e 

rı<aıe mıec1-' edilmesi Ye Amerikanlll 
harbe p...- Alman zaferine karp i
timadı ...... lliGeri ve Vicby':ri p
IU'ttl. Batim .. badiaelerin tesiri al
tında, ilPI lltlımdıı. olan 'ff olm.ı,.an 
Franeadaki 1ıı11Bma biiyiik ekseri,.etinın 
işbırliii si; a#M cittikçe fazla a
leyhtar bir Jııale se1mesi Vidıy hük&
ınetini • ..,,...... biittin iatelderini 
kabul ed+s ıi>""J ela: bir vui7ete aokta. 

AlmanyamD bugün siWı altına ah
ilan Alman i&M;ilerinin yerlerini ~ 
racak Fransm itçilerine, işgal altmda
olan ye olDll'JllD Fransız fabriblal'lnın 
lı:endi besatww barp malzemesi imal 
etmelerine, ._... donanmuma 9e 

Fransız a.-... ihtiyacı nrdır. Ban-
1-dan ld:ı..t mahiyetteki ilteklerini 
\1icby llilkiiıııll&mı ifbırliii :.ıibniyoti. 
sayesinde bllırft bir mikyaata elde et
ıniftir. Ah ı 111'1Jl askeri mabiyette
lı:i istclı:lera Vichy hiik&meti dahi 
-bunan doi• ı r iı neticelerden iirke
rek ~ Fran&111 milletinin mahaüs bir 
hale gelen mukavemeti karşıaında
tatmin etmdcten çekiniyor. Almanya 
bugün 1940 tıa olduia ıibi bütün Fran.. 
layı iltili • Whdit lldebilecek bic ~": 
zıyette olu '\I içia ba i9tekleriıü 
diplomHi ,oa. .. temin etmek mec
buri~ Bmımı için Almanya, 
Fransa:ııa ,.n Avrupa nizamında yer 
•ermek g!bl .-ellerle ,,.bat lnat!tere
nin Framm iınpanrtorluiunu eline ge.. 

* ve eğlence mahalleri varidatının art- baıka işlerle uiraşan ve ara sıra ko-
b t..-b·ı · o bı"letı· ordinasyon hc•etinin içtimamda bu-

Hayat pahalıhimı tevlit eden ve ması ve una mu- ı pıyanı , 
1 · '--~-= d de a al lunarak okunacak evraka ıöre reJ vahimlettiren dört nevi amil satış annın nıa.,.,'""z erec.e z -

'-·· b la da k "da dır verecek olan, devlet aıümeaaillerin-vardır: 1ktısadi, içtimai, 'idari ve ru- ması U\& a m n ço mam r · 
Hayat pahahlıfı haatalıiımn bu den mürekkep olmamalı, münhasıran 

ht. u h" · t-'" · ı bu V49İfeye baarı vücut etmi' olaa ı _ İKTiSADi AMİLLER: AJel- sure e teı ıaıne nazaran cuovı uıu - -
1 :.J d ö t k k zevattan ibaret .n;nek ve dilı:tatiir ekaer harp vazıyetinin icaplarıdır ki, eruaı e ona 1 re araş ırma ıere 1 -

t . H tal k tm·ıı · · · di ka hukuk ve sallbi•etle-'-: haiz olan hemen dünyanın her tarafında, az ır. aa ı 1 ennın ı•m ye - " .,.... 
d dildı: tt k tut l lr bir heyet olmalıdır. Bu heyete ali-rnk farklarla, a'"'i tezahüratı gös- ar a en uza u ması ço 

,..~ J•• ··h' ı · ı t kadar devair rüeaaaiyle beraber Mll-.. _rmek•-'ir. Ancak bu iktısadi imil- mu ım zarar arı mucıp o muş ur. 
"" ..,... M il ltı k"l" da let Meclisinin miimtu azası. ve ti· lerin, memhıketimize mahsus ve mem ese a n spe u asyonuna mey n 

·1 • b" l a cari teşekküllerin belli baıh namua-Jeketimizin iktıaadi bünyesiyle ali- verı meaı, arsa ve ına a ım ve s -
tmıl k rt tab. tut ı la, vukuflu ve tecriibelı mümeasilleri kadar bazı hususivetleri vardır. Ve armın ayıt ve ta a ı u · 

1 'bi '--- ,_ ti · ti dahil olmalıdır. Bu heyet uaaına ..-
bu sebeple de bu lmiller bizde di.'l.er mamaaı 11 Q<Uea.e er ve vazıye er 

• " hi lm"l d ·1 'k l ferberlik kanunu tatbik edilmelidir. 
memleketlerden farklı neticeler ver- ru 1 " enı en m: rop arın ser-

b til d · .: Seferberlik devam ettlii müddetçe mektedir. Bu hususiyetleri ilmi me- es cereyanma mey an verrnış ... r. 
Al"k da k ı iht'k" ka asker gibi diıiplin dairesinde vatanın 

DaveUiler arwnda ordu mufettl~i 
Orgeneral Fahrettin A 'tay. idarei ör
fiye komutanı Korgeneral Sabit No
yan ile diğer ordu erkim ve parti ıe
nel aekreteri Fikrı Tüzer, vali L6Ui 
Kırdar, latanbul parti reisi Reşat Jıli
mar1>ilu ve birçok kıymetli zevat bu
lunmu,t\lr. 

Film ıöaterilmeden evvel hazırlanan 
büfede miaafirler izaz edilmiılerdir. 

GöıteriJeıı filmler matbuat WPQIJJ 

müdürlütü tarafından büttın sinema
larda ıöaterilmek llsere tertip edilmiş 
olan aktualite filmlerdir. 

*** totlarla tetkik edip ona göre tedbir '" a r ma am ann 1 ara rşı 
ya) rl · del 1 ü d 1 iç müdafaasına haarı meni etmiye ıunlardan bin Türk ıeoçliimın 

ahnak ıerektir. Meaeli memleketi- nız zec müeyyi ere m ca e e mecb\lr tutuhnalıdn'. Yine bu heyete 
mizde istiblik ve iıtihaal mmtabla- edip tenviri ve terbiyevi tedbirleri kışı naııl ıeçirdiğlnı anlatmak-

merbut bir "propaganda,. teıekkülii tadı B fil d Ank gençlerını·n rmdan her birinin kendilerine mah- ihmal etmeleri ikinci fıkrada izah et- r. u m e ara 
· . millete ka-ı terbiyevi ve tenviri bir '- 1 D'km yamaçlar-da kayakları· saa hususiyetleri yardır. Hangi mad- tiğimız içtimai haatahiın vahimleı· ·y .arı ı en u• '" 

delerin hangi mıntakadan hanci mın- mesine sebebiyet vermiştir. Bu cüm- faaliyet ibraz etmelidir. kayıp ei1endiklerini, Uludaida kar 
takalara ye ne mikdarlarda tahaia ve leden olarak ihtiklr bahsinde yalmz * * * aponı yaptıklarını. Halkevlerinde gen•; 
tevzii l1nm ıeldiğini tayin ve tes- pahalı mal satan. fatura vermben Hiillıa; hayat pahalılıiı dııı düı- luzlanm zın ritmik danslarla vücutla-
btt etmek ıtzan ıeldiği ıibi, nakil tüccarın cezaland·nlması bükümetıııı mana yol açan bir iç diiaman- rım ıüzelleşti!rdiklerini görıtyoruz. 
vaaıtalanm da ona ıöre tamim et- kazanç düpnam oldqu hisaini tevlit dır. iç dütJIWla karşı dıı dilımana Filmi aeyrederken tatlı bir ses kesik 
mek ve nakil ması-aflarlDI icabı hale eder. Halbuki ihtiklı riifvet ıibi tevçib edilen manevi aillhlarla mil- fakat selis cümlelerle eski neslin genç.. 
ıöre uydurmak zaruridir. HUld\metin cemiyete karlı itlenınil bir auctur. cadeleye ıiritmeli ve dıt diiımana lik etlenmelerini buıünkü nealin kış 
bu husustaki n&.ıımbk vuifeai pek Satan da alan da ayni derecede cesa kar11 olan mücadelede tatbik olunan ıporlariyle mukayese yaparak izah e-
müeaair olur. görmelidir. Hütrtımet ile milletin ih- usuller ve kanunlar da tatbik olun- diyor ve ıöıönünde iki devrin de ha-* * * tikir denilen c1ütmana lrarp el bir- malıdır. yab birden canlanıyor. 

2
-1ÇTlM.At SEBEPLD; 0.- lifiyle mücadele.etmeleri lünmu iti- <Dev•ntı 4 lncU~e) * * * 
manJdık Ye iııtipdat d&wmcs..l ikinci film, İsmire aittir. lnniri na. 

kalan bi yyi ol k bi del • - sd aldık ve nasıl yaptık? 

;; !.efu~"!ı I (•J 3: a~ @•&. :?~1·;~;.;:~ 

Bu filmde, teknik cüzel, fikir ctl
zel, tertip ıüzel, sözler ıüzel. Her ba
kımdan ıözü ve ruhu okşlyan filaı. ••• 

Üçüncü filınde, bir Amerikan film 
müe1aeH'11İnin Tür1ı:iye)'e ait 

renkli bir filmini ıöriiyonız. Bunda 
telmiiin bütün vasıtalarından iatlfade 
edilmi,, ıös alıcı bir film viicude se
tirilmiıtirf. 

!atanbuldan bqlıyaralı: Ankara,,. 
gidiyor, oradan cenap Anadolu dat
l•rına kadar uzanarak Türk lıiretleri
' n renk dolu hayatına kartlJ'Or. 

*** Birinci. ve ikincı fa~t • bilhassa 
tzmıre a:t olan iklncı fılm nok

san teknik vasıtalarla yapıldığı ve bi
zim ilk tecrübe mahlyednde eserleri
miz oldutu halde dlyeblllrlz 1ı:i tertip, 
fikir, ve fikri tatbik sahaaına koymak 
bakım adan Amerikan müeasctıcm.m 
renkti filminden üıtilndür. 

Amerikan filminde renkten bapa 
güzel bir şey yoktur. Bu filmi sey
rederek Tilrkiye hakkında tam bir fi
kir edinmek mümkün delildir. Fakat 
İzmir filmini gördüiümiız saman na
humunn doydutunu hissetmekten ken 
dimizi alamıyoruz. 

Bu tecrübeler blze büyük ümitler 
veriyor Matbuat umum müdürlüğtlnU 
bu teşebbusünden dolayı takdire l&ytk 
ıörmemek mümkün deilldir. 

~__,,...,,..........~ 

"t'IUİfeeini yapma. yalna nefai nefi
sini düıünür. Feragat hiHi J'&lDJZ 
buhran nmanlannda fevri bir suret TOPRAK YiYENLER .•• ,_. ....................... & 

İşgalden Sonra Fransada Fransız Artist1erile 
Çevrilen İlk Fransız Filmi 

te infillk eder. Amme ıfaenfaattni Tannısta sayın bir okuyucumuzun Amerikanın pek aıcak memleketle
insiyaki bir sal'ette gözetmek zihni- oilu sekiz acnedenberi toprak 7f yor- rinde de bir çok iMaDlarm topraiı 
J'eti henüz taımmiyle yerlepıcmif- mu,. Ok\lyucumaz, kendi tabiriyle, bu hamur yapıp ıaleta ıeklinde kuruttuk· 
tir. -t feci pdiııin önüne seçmek için çok tan IOnr& tavada ve yalda kavurarak 
Yınc Osmanlılık ve ist!pdat de"Y- airqınışaa da, GOcuill bu huydan bir 1edikleri metbıudar. 

rinden arta kalan bu seyyienin ne- türlU vu seçireaıemlt.. Bunun pek Gerek Cava adatınds, ıerek Ameri
ticesi olarak hülrllmet ile millet ara- de feci bir 101 olmadıiiıtı, cocıılıın bmn aıcak memleketlerinde toprak 
nnda henüz bir birlik teeasüs etme- ıelds aenedla 1Nri tosıırals nmiY• de- 1emi1• lıa dlltlriinliik o sıcak' memle-
miştir. Birbirinin mütemmimi olınaaı nm edebilmesi ıöateriyor. ketlerde dermanaızlıia karşı çelik Je-
Jbım gelen bu iki kuvvet billwısa Toprak yemenin tehlikeli bir ıey mek ibtiyacmdan ileri ıelir. Killi 
iktıaadi sahada hazan birbirine ha- olmadığını, cebe bayanlardan bazıları.. topraklar, . bilhuaa kırmı_sı renkt.e o
sım vaziyet alıyor. nın aa yererken toprak yemeleri de an- lanlar çelıkli maddelerdır ..• Antil a-

Bu içtimai has.talp bayat paha- .... TQPralr J'İJ"911 sebe ba:ıranlar, ~ dalanndaki aaciler do, )"9llar daim 
hhlt tizerine olan teairteri pek mil- caklu-ını .. ıa.ete erdirirler, aı ye- uaklara attıtı celikli llvlan :riyerek 
blmdir. _Hükfimet. lınme menfaatini, rerken toprak yemiı olmaları ne ken- kuvvet bulurlar .•• 
Amme mzamını vıkaye ve muhafua d" . d Lı do'-- Fakat biaim yurdamuz ıibi m\ltedil 
. . h f d" b d . ·L·ba L- ılcrıne, ne e çocu ... arına •uııur ... "kliml de . cl"k "h . .. lil 
ıçın er er ı~ aşın a, ırtı&a -- Bundan başka büllit yaıına yalı:laıtık- ı .. . er , ınun ç ı ı . tiyacı~ı. t~~ 
pıimıyacak hır za~ıta . m~uru bu: ları vakit gizli sizli toprak yiyen. na- turlü ıebzelerd~n . ~m ettıiı ıçın, 
lundurmak mecb\lrıyetmdedir. Sevkı rin ve ainirli ıenc kızlar bulunduiu toprak 1enıek bir mur ha&talıiı uyı-
denıni ile cemiyeti düşünen, imme da da da . "tilir lır ..• Gebe bayanların da q yererken 
menfaatini koruyan, ve bu dütönce ara au-a 111 

•• toprak yemeleri ainirlerin boaulmaaın-
lle en afak mahnuniyete katlanan, . ~la Asyada harp batladıimdanbe- dan ileri ıelir, derler. 
iatihliki tahdit etmek VtJ'abut evin- n. ıohret alan Cava adasın~. ~oprak Toprak yiyen çocaiu bir aiair haa
de veya mağazasında immenin .sara- :Jiyenler pek çok olduğunu buyilk ta- talıldan mütehuıısına muayene ettir
rı:na olarak stok yapmaktan vu ıe- ~~ ilimi, Humbolclt anlatır. Orada mak iFi olur... Bununla beraber, pek 
çen fertler azdır. kilh toprafı su ile yuğurarak hamur de teliı ıöıtermiJ'C lüzum olmasa ge-

* * * 7llPbktan aonra kavururlar ve ampo rektir: Biaim .. bzelerden aldıiımız 

J - İDARi AMİLLER: Hayat 
pahahlıfmı ÖQlemek için hii

kfimet müdahale etmek mecburiye
tinde bulunmuıtur. Bu müdahale ol
masaydı biisbütün anarıik bir vaziyet 
ile karşılaşm11 bulunacaktık. Fakat 
bu mühadale dolayıaiyle düttinilen 
tedbirlel'in, bazıları yanl11 olduiu ve 
bazıları doğru olduflı halde, bunla .. 
rm aykın bir surette tatbik olandu
P tahakkuk etti. 

adiyle çarıılarda aatarlannıf.. Bayan- madenleri, sebzeler de topraktan alu-
lar icin narin mdamh olmak Cava a- lar. Toprak Ffyen, kendiı!ne lü.zumlu 
daaJQda da moda olduta için omın olan fptiml maddeleri dolnıdan doi
bayanlan ampo" zayıflamak lç!n ruya yerinden ıatın alan fabrlkacrya 
yerlermiı ..• Yine Cava adas14tm bazı benzer, demektir. 
yerlerinde, topraktan illı:in mini mini Topraiın içindeki mikroplara selln
inaaa he1lrtrlleri J'llpmolar, sonra onla- ee, aiısla mide kencllerlne mikroplara 
n yerlermif. Bizde tekerden yapılan karşı korumanın J'Ohma blldiklerln
bebekleri, O:JQDC4klan eocaJrlann :PO- de11, mikroplann hakkından ıelecek-
dilderi ıibi.., leri eiiJ>hniadir. 

LUCIEN BAROUX - PIERRE LARQUIER 
ve Yeni (TINO ROSSI> RENE DARY iLE 

GENEVIEYE CALLIX 
tarafından yaratılan 

MU LEN RUJ 

Bu 

Mevaimin En Şık, En Gilzel Fllml 

Akşam S Ü M E R Sinemasında 

Yazan: ULUNAY 

Soe ır&nlerde gazetelerde ,,..cına,..t 
haberleri çok sık slrülmi1e 

bqladı: :Metresiyle ada gezmesine ıi
clen bir ıenç anatomi mütebaAulan~ 
m hayrete düııürecek bir vuk\lf ile 
"ukdei hayat,, tan bqbyarak kadın 
delik dqilı etti; arkadan Yeniıehirde 
iki kabadayı Ha)'t&aı, "var mı bize yan 
bakan?., airaaiyle birbirlerini 11tledi
ler, bir iki ıün evvel Merdivenköyüıı
da bir itık ile maıukası koD1fU}arı o
lan bir duvarcıyı evveli boichdar: son 
ra da bir kulaktan bir kulala kesti
ler; nvelki ııün kansım sinemada ya
bancı bir erkekle yakahyan bir ma
rangoz, erkeii tabanca ile. kadını da 
bıçakla ölüm halinde zmıbaladı. 

Btitün bu cinayetlerden fafli sizli 
kalmıı olanı yoktur. Polis katillerin 
bepaini vakanm akabinde yakalamıı, 
adliyeye teslim etmiştir. O halde ka
tiller niye ıüvenip de böyle kalabalık 
yerlerde kdıç kalkan oynıtan eakl 
"akkaın.. lar &ibi ortaya atıJıyorlarP 

Banu anlamak için .. aerl., cinayeı.. 
leri doiuran sebepleri araıtırahm: 

Ada cbıayetine. kendini zorla öldür
ten bar kızmm "Karmen,, roltl oyna
ması sebep oldu. Yenişehlrdeki kaba
dayılann gaddlreleri çekerek kanlara 
bnlaııınalannda aeb•P olarak masala.
nadaki kadıulan gösterebiJfrlz. :Mer
divenköyündekl duvarcıyı boğup keten 
katil de, iıe bir kıakançlık renci veri
yor, davarcınm horostan kaçar lalık
ta çarp.flı resmi ıörilnen kadına 1&

ta,maaını bir bahane olarak ileri ıfi
riiyor. 

Çemberlitat alnemasında aahicl bir 
cinayet f'ılml çeviren marangozun va
kaunda ı..e açıktan açıla "kaclm par
mafı,, görllyof\IZ. 

Demek olQC>r ki. biittin bu ctbl kan.. 
b Yakalarda rol o:rmyan kadmcbr. 
Meaell, saten o yolda bir kadına ta• 
tulmakla aevdaya delil bir beli,,. ya
kalanan genç adamı ma111kaaı bir ta
lam münasebetsi:.ı aözlerle ainfrlendir
meım. olaydı. be'lki nvalh kendini oıı 
felUıete atmazdı. Diierleri de öyle. 
Sonra yorpn arsın iılnden çıkıp evi
ne dönen ınarancos için kanamı bir 
baıka erkelin kelancla ıörmek bii,;ik 
bir felakettir; buna her erkek tabam
mtU .clemez. Buna kadının anlama11 
ve takdir etmeal linmdı. MarangOJ11111 
kum ne cenr kadııumt ki kendiainin 
ainemada oldatundan kocaaınm babe· 
ri oldufıuıu bi1e bile bqka bir erkekle 
loeada film seyretn:ıiı 1 Belki kadın 
yaa119 h ... p etmiıtir. Bayle ltir hadi
te karfıamda marancozun ke..asinl ba 
tannnaclılı erkekle ıörilnce - evveU 
aorac:a tıir nuarla bala:acalml ve o
nan da hemen: 

- Vay aen misin kocacıtaaP Sana 
tamimi dMtlanmc!an Bay lllıhl ~ 
dim ederim ... 

Derdemes öteldni.n de: 
- Göriiıtütümüzden dola71 ne ka

dar memnun oldutumu tar f edemem. 
Blhuınuı 1"nim metıul zamanımda bf
slm bayanı yalmz bırakmadığınıza 111-
rıca teteldrllr ederim. •. 

Diyccctfni aanınıştır. Halbuki bir 
birleriDdcn ayn da 1ap.ıalar ya kan
ıım, ya kocanın elbirlitıyle k\lrduklan 
''ev bark., ıirketinde manevi hısaele 
kolay kolay yok edilemiyor. Hele er· 
kek kanıınm yanında kuçülmiye, ldi
çilk dütmfye hiç tahammül edemiyor. 

MclhlU' bikbed:r: 
"Sfileyman peyıamber bir sün ha 

bercilik ettirdiii Hüdbüd'e emretm ı: 
- Git. Bana ıerçeyj çatfrl 
Hüdhüd, serçenin yuvasına varmı" 

Süleyınanın iradesini tebHI etmiı 
Serçe. uametle ıa cevabı vermit: 

- Ben öyle Süleyman filin tanı.. 

mun r •• 
Htldhüd, tekrar Silleymanın huzuru

na çılmııı: 

çirme.lı: istediil ft Bolşevizmin Avru
Paya bikim cıtmaaı tehlikesi gibi 'teb
di tlerle Vkby hök6metini tam işbirli
iine razı etmek için ajan olarak La
vaı 'i katlanmaktadır. Laval, azan bir 
sukılt devresinden sonra geçenlerde 
YJne aMaalne ldnelline çılmuı ve Ma
rqal Petald'i l:iyaret ederek ona Al
ınanyanm ~eri kabul edilmediii 
takdirde FnManm çok vahim bir va
zıyete dBı ı ı :tini söylemitti. Bu gö
ruşmeden mlııl>et bir netice ahnadıiı 
zannedilen ı..al., Almanyanın dirck
tıfi Be Maretal He tekrar görüşmek 
zonıada kainattır. Laval'in pçen se
ferki ~de Mareşal Petain'i 
bükimet:i Psriae nakle razı etmiye ça
lııtıiı haber '9el'ilmifti. Söylendiğine 
göre ~ ı...aı Franııu donanmaaım 
ra:ret maidlıme bir aarette Almanya 
nuı bi3metille lloymak için bir kombi
neson bulrnrstm. Hakikatte Alman
:vanaı ldarea altında Fransadan, ls
Pann n M)l&dau mürekkep bir (Ll
tin feder_,ııomt) nrulacaktu-. Ve 
Franau d - • •ıaec bu federasyonun 
emrine vedlecela:tir. Bu saretle Fran
aı.z d~ dolayıaiyle Almanya
nm hizmetine koymak mümkün olacak 
br. Fakat 'Yicby hükfimeti buna razı 
olsa dahi Pransrz milletinin ve biz
zat Franım ~iyesinin b6yle myasl 
bir tmıaia dişeceğine ihtimal verile-

Bundan batka mürakabe komiayo
nu tarafmdan tayin edilen azami vcı 
aaıari fiyatlarda vukufauzluktan ve 
itinası.zbktan mütevellit nisbetııizlik
ler vardır. Bu dn allkadarlar nezdin
de çok muzır aksüllmeller tevlit et-

1 
miıtir. 

--ANN SOTHERN~ 
, ___ _ ..,. .... __________________ , 

Edlbiyat Dünyasında "GUNGA - DİN., ve "SÖNEN IŞ~K. 
gibi büyük eserlerile bir devir yaratan meşhur muharnı 

- Bfendim! Demiı. iradenizi b 1-
urdim. Fakat serçe itaat etınedi. Hattl 
boyuna po1ana bakmadan Ml'ketllk 
bile etti. "Ben ıelememl,, dedi. 

Ankwada Abdülhak 
Hamid ihtifali 

Ankara, JS (TAN) - Abdülhak 
Himidin öltlıaliııüıı betinci yıldönümil 
münaııebetiıle bucün saat 17 ,30 da Dil, 
Tarih ve ODlrafya fakültesinde bir 
toplantı~-

ToPlantı ealomı. Abdülhak Himidin 

* * * 4 - RUHt SEBEPLER: Harp 
dolayıaiyle it ve ticaret 1abası 

... derece darıılmıı bulunduğundan 

Kongodan avdetinden altın bulmak üıere Amerikaya gidiyor 

Bu 90k liizel ve hareketli macerayı 

CAM SAKIZI Al TIN ARIYOR 
sermaye itte ~llanılamıyor. Elde Filminde Pek Yalcındo SARA y 
meYCUt para ihtıyaçtan çok fazladır· ı - .. . :- Si nemasında 

• Kıymetini günden cüne kaybetmekte goreceksınız 

z•FER! Veza" ı W. Chu.ı:dıiU 
----· <b,-1/z &ıveJ<iti) -Çeviren: Ilhan1i> Sq/"'a 

reısmıleriyle llilelenmiı bulunuyordu. Tefrika N o. 12 denizlerde sük\ln vardı. (Çünkü Al- tıyordu. Bu suntle bizim membala-
Profeaör Bı8D Erişirıil'in bir hitabe- manlar o seneler d5imıı taarruzumu- nnuz büyük bir 6J~üye çtkryordu 
sinden ııoaıa Necmettin Halil, büyük A 1 m a n 1 a r çekinerek bi- ~u bekliyorlardı.) Fakat ondan son- Ordu gittikçe büyümüş, ıenişlemiştı; 
şairin b..,..W vıe edebi ıahai:veti hak- zim darbelerimizin tevalisini bek- raki seneler bir deiişildik oldu ve öyle ki, Lord J'lscher (bahriye birin-
kmda bir bafenna vermia. bundan llyorlardı. Onlar bu darbelerden l)arbi kaybettilimb! unanlar oıktt. el Lordu) fU aoı sazu s&ylüyordu: 
sonra talebller, Abdülhak Hlmidin birinin Çanakkalede inecetınt um- İngiliz bahriyesinin Büyük Britan- "Acaba donanma muharebeyi kay
eserlerindea ilam parçalar olmmutlar- muşlardı. Fakat olmadı. Yavaş ya- yanm ve müttefikıerinin hayatım de- betmeden evvel ordu kazanabilecek 
dır. vaş Almanların pratik zekAlart ken- nizaltılan kE'll ı:rıOdataada gösterdili mi?,, 

dine iti~t etmiye bafladı. Müt~iş yüksek pyret a:.m bir tarihin mev- · Bununla beraber Brltaaya denbei
Armadanm (İngiliz donanmasmm) munu teşkil edecelrtfr. Bu müt- 1111 demir gibf bir cesaretle ve şaşı
zaaflarmı ve düş1ince1erini yavaş ya- hiş tehlike f ngilh ba1ui7esindeki lacak bir kahramanlıkla Alman de
vq seziyorlardı. Ancak otuz aylık b~ iki mektebin ve iki kanaatin birleş- nizalbsuu yendi! Fakat bu zafer bize 

1hraa Serbest Bırakılan 
:maddeler 

.._., a ('TAN) - Hfttlmet, 
muhtelif • 1 5 ıwlarda taabhfltleri ba
ki kaJmÜ .asıetiyle ba)'Van derileriyle 
yallı tuhmdart, keten, kenevir, lıq
ha,, ayçiçeli., ausam, yerfıttıtı to
humlarım -.e aoya faaalyelerlni takas 
suretiyle lbnanr serbest bınlamttır 

harpten sonradır ki Almanya, bu mü- ini temin etti Bu da fU neticeyi ne kadar pahalıya mal olmuştu! 
IAhazalarm sonunda hakiki denisa~tı ~ı:ule getirdi: · Çanakkale harbinin aonu, mücade-
ta~a başladı. Bu taarrua biıl Ekınek ı.tı.hlAki azaltıldı: toprak tenin ikinci bUyük saftıasmm netices 
m~löbiyete !!fı:~tmak üzereydi. ılraate haueılildt; ticaret ı~tterine olmuştu. O t'1'ibtea aonra nr•da ar 
Teşebbusu Ele Alırsak... yüzlerce tQP yerlettJrildl; ttcaret ıe- hk bir ytpratma hani•• li""ek 1~ 
DenUaltı taarruzunuıı liddetl. har- aıW lnlutı IOD derece arttırıl~ de- mn ıellsordu. Ordulann o1dutu ka 

bin uzamasına raimen. ~ mu- aizaltdarm imhası çolaldı: bütün de- dar milletlerin de yıpranması ~ 
kadderdi, J:ler AlmenJar eizim ta• aizlere döldllaD mayinler aon hadde dı. Artık hiçbil' atrat.eji, hattl hiçbir 

Macart.taİıla Ticaretimiz rafnnııdan ılkqbrılv ve p.rulD'larsa Çlkaı1ldr. :raaıer- t.orpldo muhribi •• tl'bbe ,.,. etmescti. 'l'abtt daha za 
Ankara, IS (TAN) _ Macarlatanla ve eter biz taanua tı~le hırüat binl.a kllçiık ıwnt denisaltılerm 7If olan taraf, kar.-mdaldnden da 

akdetmit cılı!atmmaa tic:aret muahed.- eder, tefebbO.U .ıe alırsak, bu böyle etrafmı aardı. ha evvel :rıpNnaealrtr İman u.,..tı 
sinin tatbiki ne metıul olmak üzere olacakU Hele biz diliDlaıu daimi bir Alman dem kuvvetleri (kt pçen nm insan hayatiyle mübadelesiyle 
Macariatanm banka, ticaret ve Qna- taarruz~ karııı koymak mevkiinde bı- harpte çok mühim hlr kuvvet teşkil yapılacak bir yıpratma. ~ mObade-. 
yi mutehaaanlarmdan müteşekkil 7 rakır ak ediyordu) eli kolu ballı bir hale ao- loi kızıetırma'k iein mühımmatnı ve 
ki ilk bir he.7et ıehrimise gelmiştir. 1915 ;;hnm bUyük bir krsınmda kulduiu halde, "bü,.nk filo,, nun harp makinelerinin ıontuz bir surette 

Roet. a1iblı Vekllctlenmizle te- denizlerde sül ün hüküm aürdü. 18161 kuvveti artıyor; hatu Amerika do· arttırılmqı llawdl. 
aaslanna başlamı~ır. senesinde de Jutland harbi müstesna nanması biıe iltihak. eltili halde ar- (Arkaa vaJ") 

RUDYARD KIP L I N G 'in 
Son Zaferi : Bu Perşembe Akşamı 

L A L E de Canlanacak 

SÖNEN 1$1K 
IDA LUPINO - RONA~D COLMAN'in 

yarattığı en güzel bir Aşk Romanı. 
' 'farptan heyecan. ~anattırn harek~t alan nefiı bil' fllmd 

Süleyman ıormuı: 
- len irademi söyleditin aaman 4 ... 

ıım yanında llll)'dı l 
- Evet efendim. 
- O halde mazurdur! 

leıiktaı. 
Turnesine 

Balkan 
Çıkıyor 

Dön senedir İstanbul ıampıyonlu
twıu elinde tutan Beılktaı klübün n 
Pazar günkü ıalıbiyet ilıerıne lr.1il 
menauplan ııeretin~ dUn akşam 'l'ak
Jim Belediye gauıosunda yüa ki§ll 
bir ziyafet verJmiftir Ziyafette spor 
klüpleri ıdarecilen ,..e gazeteciler 

, ••••••• •••••••••••••••-'\ Betiktq ldübü asaıı hazır bulwunue-

Y arın Akcam Yeni bir n•f8··· Zevk ve turÖiaer tarattao Orta Avrupa pm-
1' eğlence filmi.. piyonunun ıtnaliııti Rapld klObtl. Be-

M E L E K Broadway'in en son Dansları ııiktaı klübnne ltarsılıklı bir mılapna 
Caz ve Orkestraları.. ile bir Balkan turnesi yapmayı tek· 

U1 etm!ftlr. Bestkta$ klObQ bu teki 
Sinemasında Harikullde eğlenceli bir nıevıı kabul etmiş ve Hapid idübOntln or-

gantzatörO Fernantl Stossel ile Be-

B Ro DWAY ÇILGINLIKLARI şiktaş klObQ reisi Abdullah Zl;ra Ko-
ıanotlu arasmda dün blr ınakavele 

Baş ll"llerde: ı;.:ı..:unlara Bakliyat 
JOAN BLONDELL - LANA TURNER unu Karııtırllacaır 

DlkMt: Nımıar.U koltuklar bugünden satılmaktadır. A.ıallan. ıs CTANl _ Koorı> 

Bugün bütün Seanslarda ARJ ANTI NA ~~:V:'ıü::::e:ı!:.:-ı:~; 4kraek 
Yum yalnız matinelerde ~ 'ik 11111ua ller nevi NkllJ'&t unu ka

• rqtınlmut nrar altıma almacaktlf 

Çatalca 
Ciheti askerty~den satılmak tızere devir alman ) adet 15ktız ara-

bası 8 4 942 Çarşamba ıünQ öğleden ıonra milzayed cnrarı1m11 ise de 
talibi ~ur etmedittnden ihale ll.4.942 Cumartesi gQnQne tAlfk edildi
ğinden, taliplerin '"1ftf mezkılrda Çstalca mal mfldtırlQtlnde mOtetek-
kll satıt komi9"0ftuna müracaatları liln olunur. (4411) 

1 Askerlllr lılerf . 
Beıooflu Yeril As. ~ Ba~ 

y.. P. Tim. Hatıl oflu l•llh Etnf OUOI 
llhı ......... mlncaetı ilin olun9t. 
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Singapuııı alıp ~P batı pasifikte ğu sahillerinin muhtelif noktalarında 
öoaanm.aın için mükemmel bir üs te- bu işi ba,aracak kuvvette avcı ve bom 
mm ettıkten &onra bu üsse dayanarak ba birlikleri toplamalı: lazımdır. Hin
Andaman adalarına teveccüh edecek distan sahillerine ve Seylan adasına 
olan Japonlann bu adalan da ileri üs- taarruz eden Japonlar olduğuna na
ler halin~ getirdikten r.onra Hınt ok- zaran harekat daima bu sahillerin ya
yanusnnun Seylan adasiyle Bingal lı:ınlarntda vuku bulacağından sahiller
körfezi arasmdaki parçası üstünde ha- den uçacak avcılar da kendi küçük 
kimiyct kurmıya c;alrşacaklarını, S:n- ınenzillerine rağmen h;lrekiita kolavlık 
gapur duşmeden evvelki yazılarımızda la iştirak imkanını bulacaklardır. Ni!e
TcUmıştik. kim son muharebeler sahillerden on 

Bingal körfezinde ve Seylan adası beş yirmi mil mesafelerde cereyan et
aahillerlnde cereyan ede llB-On vakalar, !Nştir. 

Japonların Andaman adalarım biıyük lngiltere hava nazırının ve hava 
bit gayretle pek kısa bir zamanda mecmualarının emniyetli sözler ve 
kendi den.iz ve hava kuvvetleri için el- yüksek rakamlarla, İngilterenin bugün 
verişli bırer iıs haline ıcetirmiş olduk- kü hava kuvveti hakkmda verdikleri 
lanru gosterdi. beyanat ve gösterdikler istatistiklerin 

Malaya sahillerinde iki büyük İngi-, neticesi eğer hili İngiltere adasında 
nz zırhhsmm batmasiyle neticelenen kurulan muazzam bır silah deposunu 
rnağhibiyetten sonra, İngilizler, uzak ifade etmekte devam ederse bu darbe
şarka yeni bir deniz kuvvetı gönder- feri daha yeni darbeler takıp edecek
mek hususunda iyıce tered<lut ettıler. tir. Silih yapmak çok iyi bir şey, fa
Yirmi giın evvel iki zırhlı bir tayyare kat o silahı kullanmak Vf' kullanılacak 
gemisi ve mliteaddit kruvazôrden mü- yeri tayin etmek daha çok •Yı bir şey
ı:ckkep bir r.ilonun Ümit burnunu do- dir. Bilhassa silahlann ara1ırndaki bu 
!aşarak. Hint okyanusuna doğru seyret günkü muharebe şartlarının çizmiş ol
tiklcrı h,ıkkında alınan haberlerden dutu münasebeti iyi anlamak ve bu
İngllizlerin, Hindistan doğu sahılleri- na gore işbirliğini süratle daha iyi or
nln maruz kaldığı yeni tehlıkeyi karşı-, ganize ederek harekete geçmek zama
lamak ıçin nihayet harekete geldik.le- nı İngiltere için çoktan gelmiştir. 
rlrri ve uzak doğuya bir filo gönder- Amerika donanmasının, doğu Pasi
dikleri anlasıldı. Fakat gerek Hind.is- fikte harekete geçeceği hakkında be
tan sahillerıni ve gerek Seylan ada- nüz hiç bir alamet görülmediğine göre 
smı mudafaa etmek vazifesiyle sevde- Japonlar, Hint okyanusunda bugünler
dilmış olan bu filonun harp sahasında- de istedikleri kadar deniz ve hava 
ki ilk lıarek%h hakkında gelen haber- ı kuvveti toplıyabileceklerdir. Binaena
ler bu harekatın tamamiyle Malaya leyh İngiltere ic;in, deniz ve hava kuv
sahillerindeki muharebenın bir benze- vctleri arasında tam bir işbirliği te
ri olarak yine İngilizlerin aleyhinde min etmeden ve bu işbirliğinin müsbet 
yeni bir darbe şeklinde tecelli etmi~ bir netice verebilmesi için lazım gelen 
olduğunu gösterdı. Tıpkı Malaya de- yiiksek mikdarda hava kuvveti.n.i uzak 
nız muharebesinde olduğu gibi Janısn- ı doğu cephesi ic;in ayırmadan deniz 
la--' yine hava hücumları ile evvela I kuvvetlerini böyle parça parça Japon
Comwall ve Darsetshire ağır kruva- tarın önüne atmak çok tehlikeli bir 
zörlerini ve sonra da Hermes tayyare deniz harp siyasetidir. Karşısrndak" 
gemis.ni ve muhtemel olarak iki hafif düşman Avrupadaki düşmanından da
kruvazörü daha batırmışlardır. ha cüretli, da.ha atrlgan ve dah'l ma-

Bu darbe, İngtliz ve müttefik do- hirdir. Böyle bir düşmanın karşısında 
nanmasma Japonların vurdukları dör- bu siyaset İngiliz donanınasmı tarihin 
dunciı ağır darbedir. Gerçekten lngi- kaydetmediği bir ik1bete sürükliyebi
liz gazetelerinin yazdıkları gibi !ngil.iz Jir. 
bahrıyesi kendi tarihinin en sıkıntılı İngiltere, uzak doğu için takip et-
ve fena günlerini yaşıyor. tiği ve edeceği harp siyaset'.ni şüphe-

Japonlar, bu darbeleri vurmak ic;in siz ki herkesten İyi bilir. Fakat ln
planlarını ne kadar iyı hazırlarlarsa giltere eğer kendi adasının müdafaa
hazıı:lasınlar, bu planları ne kadar smı zayıflatmamak ic;in Hlnd'.stanın 
meharetle tatbik ederlerse etsinler ve mukadderatım oluruna bırakmak ni
silahlarını ne kadar cesurane kulla- yetinde ise o halde böyle parça parc;:ı 
nrrlarsa kullansınlar bütün bu darbe- I deniz kllvvetlerini J aponlara yem g.;bi 
leri vurmak için fırsatları Japonlara 
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kapbrma kusu1üne nihayet vermesi 
d.iima müttefiklerin tedbirsizliği ve gerektir. Yok eğer ciddi olarak H'.n
bilhassa üç seneye yaklaşan harbin distam müdafaa etmiye karar vermiş 
gösterdiği açık tecrübelere rağmen I ise uzak şarka kuvvetli bir deniz filo
hala deniz ve bava silihlannın srkr su ile beraber büyük bir hava kuvveti 
ioıblrliği zaruretıni tamamiyle kavra- göndermiye mecburdur. Hem de bu 
yıp tatbike geçememiş olmaları key- hava 'kuvvetin'.n ikinci sınıf tayyare
fıyeti vermiştir. lerden ve pilotlardan değil, birınci sı-

Japonlarm işgal ettikleri Andaman mf pilotlardan ve Spitfire II modeli 
ııdalarınrn Bengale sahilleriyle mesafe_ avcılardan, SunderJand yahut Hudson 
si bin kilometre ve Seylan adasi sahil- modeli deniz karakol ve bomba tayya
leriyle mesafesi bin iki yüz kilometre- releriyle Bristol Beaufort torpido tay
dir. Bugünkiı uzun menzilli bomba yarelerrnden teşkil edilmiş olması 
tayyarelerinin ikı bin beş yüz lle üç şarttır. 
bin beş yüz kUome-tre arasmda deği- ___ _ _., ____ _ 

şen seyir sahaları nazarı dikkate alı
nırsa Japonların hiç bir tayyare ge
misi bile kullanmadan bu adalardan 
sevkedecekleri bombardıman kuvveti 
ile Bengale körfezi ile Seylan adasına 
kadar gerek sahillerde istedikleri nok
tayı, gerek denizde harekatta bulunan 
İngiliz deniz kuvvetlerini vurabılecek
leri kolayca anlaşılır. Halbuki bun
dan başka Japonlar, Andaman adala
larmda birkaç tayyare gemisi de bulun 
durabilirler ve harekat ımında denize 
açılacak olan bu gemilerden havalanan 
avcılar vasıtasiyle istedikleri gibi bom 
bardıman tayyarelerini himııye edebi
lirler. Hem karada sabit, hem denizde 
yuzen üslere dayanan ve c;ok meha
retle kullanıldığı pervasiz taarruzfarı 
He sabit olan Japon hava kuvvetini 
karşılamak üzere ancak yirmi yirmi 
beş tayyare taşıyabilecek Hermes gi!i 
bir tayyare gemisini buralarda hare
kat yapacak filoyu h,mayeye tahsis 
etmek, i~i hila idare! mc~lahat şekf;n
de yuriıtmiye çalışmak demektfr. Bu
nan neticesi de Japonlara yeni yeni 
zaferler fırsatı vermek ve böylece İn
giliz donanmasının maddi ve manevi 
kuvvetini yıpratmak olur. 

Eğer İngilizlerce bu sahaya ba an
d a fazla tay:;rare gemisi göndermek 
imkan mevcut değilse, o z11man ıcerek 
Seylan adasında, gerek Hindistan do-
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Pahahhğın Önüne 
Nasll Geçilebilir ? 

(Bas tarafı 3 ünciı ı.ayfada} 
Hayat pah~ lrlrğını münhasıran en

flasyona atf ve isnat eden kanaatler 
vardrr. Bence bu yanlıııtır. Filvald 
enflasyon tesirden hflF değildir. Fa
kat hükilmetin müdahalesi liyikiyle 
tatbik olunursa enf1asyonun hayat 
pahalıhfına fazla müf'!lsir olmıyaca
ğmı sanıyorum. Nitekim ev kirala
nnda enflasyonun hic; bir tesiri gö. 
rülmüyor. 

Esasen hayat pabaldrğı yalnız en
flasyondan münbais olsaydı bütün 
iktısadi sahalarda mütesaviyen cad 
olması lazım ge1irdi, Halbuld paha
lılık lndexe'i gözden geçirildiği tak
dirde yerli mahsullerde göze çarpa
cak derecede farklar görülüyor. Me
sela pirine; 1940 ta 26, 1941 de 56, 
1942 de 80 kuruşa baliğ olduğu hal
de, et 1940 ta 40 1941 de 71, 1942 
de 230, süt 1940 ta 12, 1941 de 25, 
1942 de 40 kuruşa çıkmıştır. 

Yerli mahsul ı erde nedretin, idare. 
sizliğin, ve lhtikarm tesir derecesine 
göre pahalılık hüküm ııürer. Hiikfı
metin müdahalesi layık1 veçhile tan
zim ve tatbik olunursa enfllsyonnn 
tesiri asgari derecede kalır. 1 

AN 
MilU Müdafaa V'ek~leti IN. 1$lerl dairesinde yen!rlen teskill takarrilr 

eden teknik bürolar için a~ağıda sanat ve memuriyetlerfyle verilecek üc
ret miktarlart yazılı mOtehassıslar almacaktrr. fstekU olaıılann tarz ve 
~raitl istihdamlarını anlamak üzere mezkô.r daırerun t'lrirı~l şube mı.idfir
lOğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ücret 
Lira 

210 
210 
210 
100 
210 
210 
100 

M. 

lir.-

26P 
2RO 
260 
170 
26Cı 

260 
140 

AD E T 

Mensucat mühendisi (iplik ve dokuma lşterı.nde) 
Dikiş ve patron mütehassısı 
Debağat mühendisi 
Kimyager (De bagat ve boya mütehassısı) 
Konservecilik mütehassısı 
Ziraat • 

" memuru 
(2778 - 4219) 

M •. V. Zat İşleri Daires;nden 
Harp okulunda saatı 4 - 5 lira ücretle bir Fra•mzca oğretmenlığı 

açıktır. Aşağıda gösterilen şartları taşıyanlardan alınacaktır. Elle:inde 
bulunan vesikalarıyle en ı:ıec 15/ 4/942 saat 17 ye kııdar Lv. ve rnemur-
1 r şubesine rnı.lracaat etmeleri ilAn olunur. 

1 - Yuksck okullıırda fran~ızca öğretmenliği yapmış olmak:, 
2 - Memurin kanununun 4 maddesinde gösterı.len vııdllarr t.ışrrnak, 
3 - Mektep diploması, 
4 - NLi!us tf'zkeresi sureti. (2896 - 4506) 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 

~Y<", ... • • ' • ~. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalaymız 

1 • 

K1tŞELERI 

BAS. Dl$, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Ve Bütün Ağrıfarı Derhal Keser. 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. lcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

: .- e .. E ·:M - L .;ii.·'g.~ i ·ş ·.-. = .. 
,/~~c Galatasaray ·Köşe 'apartıman · Tel: 49910 "'t0~0.' 

, -,ı 

1 Dr lbrahim Derıkerl ı 
1 Balıklı H81ranesl Dahiliye MütehHsı· ı ı A ı S f 1 

SL Her rün saat ıs den •onra Beyof· EmlCikinizi EML K Ş'e Sormadan a mayınız 
lu • Ağacamii, Salnzafacı caddeıi Çöp· 
lilkçe1me ~okak No u Telefon· •2•6s En son verilen fiyatı bildiriniz. Bu suretle fazla menfaat I 

\. _ , , • ._ _____ ı. temin edebilirsiniz 4 , 

" .. ____ ......... -- ,.._ :o-..._._ o.i"' (-, • ıtf'.-~ .. 

1lhtira llônı 
"N~kil şebekeleri üzerinden geçi

rilen yilkı;ek teh::rürlil hfımil dalga
lar vasıtasiyle nakledilen muhabera
tm ahzma ait tertip ("Drahtlunk,, 
~istemi) hakkında alınmış olan 19.1. 

1942 günlü ve 3113 sayılı ihtira bera

tı ve "Kısa dalgalıır için elektron 

tübü., hakkındaki 6.5.1940 günlü ve 
5085 sayılt lhtir3 müracaatı bu defa 

mevkii fiile konmak üzere ahere dev 
rü!erağ veya icar edileceğinden talip 

olanların Galata'da, İktısat hanında 

Robert Ferri'ye müracaatları il~n o-

lunur. 

l':il, D:~T ~1:~.~.:.:'..~1 1 
tutulmamak için tesirı kat'l. mı.. 
ıfiyeti pek emin taze aşıdır. He 
'C?:anpd~ bulunur. Kuturu 4~ 

'- ı. ıcurustuı 4 ~ 
ZA YI lzmit nüfus idare.inden al<ltftım 

nüfus cüıdanrmı zayi ettim1 ven,ini çıkara
cagımdan eskisinin hukmil yoktur. 

Rıza oflu F~tt•b Enaiıı 
1313 dofumlu hmit 

KAYIP - Silmer Bank Veril Mallar Pa· 
7.1..rt Iatanbul toptan •auş maf;L7asından mal 
almak itin l S mayrı 942 tarihli ı.ıra uma· 
ram ile 21 S numftr•lı pamuklu ve 4187 nu· 
maralı yünlU heeabı cari cUt<lınlarır•u zayi 
ettim, yenisini alacağımdan ukisinin hllkmü 
yoktur. MuH~fa Sönmn , ... ---------, 

TAN Gazetesi ı ı 
Han Fivatları 1 

Başlık maktu olarak 7 5fJ 
ı tnci sayfa santimi SOfı 

ı ·: : : : ~~~ ·------:a 
ZAYl - Şehremini Askerlik $ubeılnılen 

aldrl!rm terhis tezkeremi zayl ettim, Y•ni•ini 
alacafımdan eıkisinin hükmü yoktur 

latanbul 1321 dofumlu 
AU otlu Muıta!a Afllr 

Z AYi - T. C Ziraat Bankuı Bantlrrna 
aıansında bulunan 604 No' Ju ruarruf lre· 
s•brrna aiı cüzdanımı zayı eyledim. Yonisrnl 
alacağımdan 604 No. lu ciızmanrmın hukmıı 
kalmadığını bildıririm. 

Hurılt Yıldız 

ZAYi - h~e Mildürliliünden ıldığım11 1 
ağır h~i ile l . B ~kmek karneleri •avi ettik. 
Yenilernı alacaıiımırdan ukilerin hııkmu yok 
tur. Eyup Bııh.ariye caddul Nn. 20 

A li ve M uharnm Grdarao 
6m_lm!Jll ____ , 

Dr. Hafız Cemar 
(DAHiLiYE MÜTEHASS IS! ) 

1 

Hava Gediklisi Olmak 
isteyenler 

Taşradakilerin bulundukları mahallin Hava Kurumu şubelerine mü-
racaatları ( 4495) 

Tah. Bed. 1 lk Te. 

4024,50 301,84 Belediyeye ait motörlü vesaitin karoseri vesair ak
sammm tamirinde kullantlmak üzere alınacak k e
reste vesaıre. 

1416,00 106,20 Temizlik işleri için alınacak 300 metre ıaıvanlz teIU 
kauçuk hortum \'e rekor. 

Tahmin bedl1'llerıyle ilk teminat miktarları yukarıda yaulı muhtelif 
levazım satın alınmak üzere ayrt ayrı temdiden açı:c eksiltmeye konul
muştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğıi kaleminde görüle
bilir. İhale 24/'1.'942 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktrr. 'T3Jiplerin llk teminat makbuz: veya mektupları ''c 942 yılma ait 
Ticaret Odası vesikııleıriyle ihale gunü muayyen saatte Daimi Enciimende 
bulunmalar!. (4527) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 

Denizcilere İlan 
Gelibolunun 3, 3/4 mil doğııı:;un da bulunan Zincirbozan fenerinin 

sönmesi ihtimalı üzerine ayni yere konulacak fener <iııbası üzerine her 
on saniyede tek beyaz şiın:ıek gösteren muvakkat bir fener monte edile
~ektir. 

Muvakkat fer.erin konuldu~ ayrıca ilfın edilmiyecektir. 
Fener dubası ve üzerindeki muvakkat fener kaldıril•p esas fener ye-

rine konulunca alakııdarlara tekrar tilin edilecektir. (4536) 

ımtrtı.ı;ı.ı1!J, 1rnzı:n~mıııtft:ım 
1 - Şartname \'e nümune.si mucibince (2000) adet tuz küfesi pazar

l ıkla satın altn?.<'aktır. 
2 - Pazarlık 2B.4.942 Salı günü 5aat 10,10 da Kabatıışta Levazım şub 

esinde Merkez: Mübayııa komisyonunna yaptlacaktrr. 
3 - Nümune ve şartname her gün öğleden sonra sözü geçen şu

bede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üz:ı>rinden % 7,5 güvenme paralariyle birUkte me-zkür ko-
. misyona müracaafü:rı, ( 4529) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlii.n No. 15:~ 
Toprak ve Ticııreı Ofisleri tarafından halka tevzi ediJmek üzere bak

kallara dağıtılan gıda maddeleri a~ağ1da tesbit edilen pera.kende fiyat
larla satılacağı ılan olur.ur. 

NOT: 
edilecektir. 

Pirinç 
Fasulye 
Bulgur 
Beyaz peynir 
Sade yağ 

Uzak semtlerde yııkıında 

K llosı.. 

51 
24 
28 
75 

174 

Kuruş .. 
H 

" 
D 

ilan olunan fiyatlara 1 kuruş zam 
(4539) ---

· ·.Deniz ,Le.Vaiıni Satlnalma Komisyonu .ilanları 

6000 K ili) sabu1' 
1500 K ilo Toz şeker 
3000 Kilu Sadf? yağı 
3000 Kilo kuru üzüm 
2000 Kilo Zeytin tanesi 

T . Bedeli 
Llra Kr. 

5730 00 
1552 50 
5193 00 
1959 00 
1333 00 

Teminatı 

Li ra K i' 

859 50 
232 88 
778 95 
293 85 
199 95 

2365 13 
Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketine ait hisse senetlerlnJn 1941 

mali yılı bilfınçosundn taşıdığı 332 kuruş kıymetleri füerinden 45 gün 
mOddetle belediyemiz namma. satm alınmaı>ı tekarıilr etmiştir" 

Ellerlnde bu şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 Mart 942 tarihin
:len itıbaren 22 Ni<-an 942 günü akşarntiıa kadar bu1ul"'rluklart yerlerde-

iç lıaıta lrl<lan mOtehaaııısı 

l tstanbul. Divanyolu No. 104 
Tel 22398 

....... 1 

1 - Yukarıda cins, mikt ar , t ahm in bedeli ve teminatları y az1h beş 
kalem gıda maddesinin . 16 Nisan 942 Per~embe günü saat 15 de pazar
tı:kla eksiltmesi ynpıl&caktır. 

2 - İşbu heş kalem gıda maddesine birden tekliftP bulunul abile
ceği gibi, yalnız herha.ngi birine tek lifte de bulunulabilir. 

i Türkiye İş Ba• kası şubelerine mürııcaatla hamil oldukları his!'e se
'letlerlnln i!=:bu bedel üzerjnden tutarlarını almaları ve bu müddetin hi
amından soıU'i4 celcdiyece satın alın:na !şine nihııyC't 1.crıleccl!i ilan o-
ı.uuu-. (~282) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Lutfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
Neliriyat T, L, S. TAN matbaaaı 

3 - Sartnam~i he::- gün komisyl"lı:ıdan parasız olarak alınabilir. 
4 - İsteklilerir bellı ~ün ve saatlerde hizcılanrıda gösterilen tcmi

natlariylc bidikt..: Kıısn11paşada .bulunan komisyonda ha .. u bulunmaları. 

(4410) 

14 - 4 - 942 

SİNAN .ABİDESİ 
MiUi Müsabakaya Konuldu 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
1 - Ankarada Sağlık meydanmda Atatürk bulvarının ortasında a

ğaçlığın. başlangı·::ı olan korulu parçada biiyük Türk Miınarı Sinan için 
yapılacak abide Türk heykeltraşlart ar;ısmda müsabaknya konulmuştur. 

2 - Abidenin j\.iri tarafından tahm in edilen maliy~t fiyatı 30 - 35 
bin liradır. 

3 - .Abidenin kaide ile beraber zeminden irtifaı azamt beş metre o
lacaktır. Figünin irtifamı tesbit eylemek heykeltr3$ın teNibine bırakıl-
mlştır. Yalnız kıyafetin kostüm tarihimize uygun olmnsı şartt~r. . 

4 - Müsabaka icin hazırlanacak maketler asgari 75 santırnetre ır
tifamda olacak ve maketlerde kaide zemini bahc;e tertibatiyle yük9eltil
miş bulunacaktır. 

5 - Müsabaka neticesinde birinci gelen maket sahibine 500 lira ve
rilecektir. (Bu para inşaat srrasmda ihale bedeline mahrup edilecektir. 
İkinci mükafat 300, üçüncü mük<irat 100 liradır. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek heykeltraşlar, p!lin, fotograf ve lil
zumlu izahatı akademi idaresinden alabileceklerdir. 

7 - Müsabakd müddeti üç ay olup maketlerin ıJ Temmuz 1942 ak-
şamına kadar akademiye teslim edilmiş olması la;:und!r. (4498) 

- ......-.......-.r:srcı .... 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1 888 

Şermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 
~ Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para 

iKRAMiYE 
Ziraat Bankasında kumbaraı. ve ftıba rtız tasar ruf hesap larında • u bo 
llraal bullfnanlara aenede 4 defa çe l<llecek kul""a ile atsi'ııdakl ..... Q6• 

re ikramiye dııOrtılacakt~ 
4 Adr/ 1,000 Liralık-, 4,000 LIN 
4 • !100 .. 2.000 .. 
4 .. :1'50 • , .000 • 

40 .. 100 • 4,000 • 
100 • !IO • 6 .00G • 
120 • 40 - 4 .800 • 
160 • 20 .. 8.200 • 

o l KKAT: He9aplarl ndakl paral a r bir eene içinde 90 llradan •t•Or dlfmt. 
yen lere lkl'amlye çıktığı takdir de o/o PO fazleatyle verllecektlfo. K111"alat 
'"'"ede 4 d efa, 11 Eyi Ol . 11 Blr,nctktnun, 11 Mut ve 11 Hazl,.. 

t.rlhle r ln d e c:ektleeekt1r 

.Devlet .Dem~ryoHan.~ vetiina~lan rşletme"id.ares i ı ıanJ2r: 
Sirkecı - l!.:d.unt. ve Kırltlarelı aı·asıncta ışliyen yolcu katarlarının sey• 

rüsefer tarifeleri 15.4.942 tarihinde başlamak üzere aşağıda yazılı tekil
de tadil edilmiştir. 

Arzu edenlerin, ista.syonlardan fazla izahat alabilecekleri i'IAn olu· 
nur, 

İstanbul 
Hadım köy 
Çerkesköy 
Çorlu 
Alpullu 
Uzunköprü 
Babaeski 
Kırklareli 

K- 8.35 
K - 10.25 
K - 13 10 
K- 13,41 
K- 15.40 
v - 16,42 
K - 16,40 
v - 18.00 

6 

K - 21,00 
22.50 

1,37 
2,22 
4,40 

v - 5,42 
K - 5,50 
v - 7,10 -

5 • 

v - 5,30 
K - 3,25 
K - 23.55 
K- 22.42 
K- 20.35 
K - 19.15 
K- 19,20 
K- 18.10 

(«45) 
7 

v- 17,50 
K - 16,10 
K- 13,25 
K- 12.32 
K- 10.40 
K - 9,20 
K - 9,18 
K - 7,50 

ı - Her gün Ycşilköy ile Sirkeci arasında işlemekte bulunan 15 
No. lu banliyö treni 15.4.942 sahahlndan itibaren ıstasyonlaı·dan ~ağı
daki saatlere gore hareket edecektir 

Yesilköy 
Baktrköy 
YenJ m~halle 

Zeytinburnu 
Balıklı 

Yedi kule 
Samatya 
Yenikapı 

Kumkapı 

Can kurtaran 
İstanbul 

15 

K - 7,14 
7,21 
7,24 
7.28 
7.31 
7.34 
7.37 
7,42 
7,46 
7.52 

v 7.55 
2 - Sirkeciden saat 18,40 ve Ye~tııtoyam !'aat zu. rlJ cra nareıret et

mekte olan 46 ve 51 No. lu banliyö katarları d:ı. 15.-1,942 tarihinden iti
baren yeniden seyrüsefere konulacaktrr. 

Saym halka il~n olunur. (4448) -Muhammen bedeli ( 4587) lira (92) kuruş olıın muhtelif eb'atta 17 
kalem Bilyalı yatak (30.4.1942) Perşembe gi.ınü saat ı 14) or. dörtte Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından acık eksiltme u -
ullylc satın almacaktı:r. . 

Bu işe girme);; istiyenlerin (344) l'ra (10) kuruşluk muvakkat tenıı
nat ve kanunun t.ıyir. ettiği \•esaikle birlıkte eksiltme t;üni.i saatine ka
dar komisyona mfıracaatlart lazımdır. 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olııral: dağıtnmaktadır, 
(449'7) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 
Cinsi Kilosu 

Muham men b edelt 
Ll rr 

Teminatı 

Lira 

Sığrr eti 10,000 7000 525 
" " 20,000 14000 1050 

1 - Yuk:arıcra miktarı yazılı sı!hr eti ild ııyrı s.<ırtnamede olmak ıı ... 
zere ayrı a::ıı;rt ıkincl defa kapalı zart usuliyle eksiltmelerı 25 Nisan 1942 
Cumartesi günü saat 11 ve 12 de İzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yaptlacaktrr. 

2 - Şartnameleri bedelsi7. olarak komisyondan alrnabillr. 
3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 24!l0 saYJlı kanunun iste

diği Ticaret ve.c;ikcılarını ve yukarldıı mlktnrr ynzılı temlnatlariyle blr
lik'te tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve ,saatlerdMl tam 
bir saat evveline kı:.dar komisyona \ermeleri (4358) 


