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Mrl. Petain 
l Mihverin 
l Taleplerini 
Kabul Etti 

Amiral Darlan Ç ekildi, 
Hükumet Reisliğine 
M. Laval Getiriliyor 

Riom Divanı , Berlinin 
istediği Gibi Ha rP. 

Mesulle rini Araşhracak 
Vichy, 14 (A. A.) - Mareşal 

Petaın, Amiral Darlan ve .M. Pi-

Yiy_ecek ve Giyecek 
Maddeleri Bu Fişlerle 

Tevzi Olunacak 

' . F .. A • • • • er Lava! toplanmışlar ve yeni te-
l: cm ransız hukumct reısı M. La,·a) Vıchy'nın Paristeki mümesı;ili de Brinon ile bir ar.ıda mellere dayanan bir hükümet 

Dağıtma ofisi faalıyete geçin -
ceye kadar halka tevzi olunacak 

. .. _ yiyecek ve giyim maddelerinin 
Fıyat murakabe komfs~·oıumun son toplantılarından birinde nelerden ibaret bulunduğu tesbit 

olunmaktadrr. Herkese ıhtiyacına 

D EVLET YE N i GEL ı· R ifa".';~: ~~:~~'!ii~ı!~pn;.a;:~! 
ler hazırlanacagı ve her vatanda 

KAYNAKLAR 1 N 
şa bu karneleı·den bir tane verile 

1 ceği .haber ye~ilmektedir. Herkes 
bu fışlerle ıhtıyacı kadar mal ve 

P. Grupu.ada 
Saracoglu Uzun 

izahat Verdi 
NEREDE ARAMALIDIR 7 e~~~~:~~:~;t~~ir~f~sçeb~kalla
--------------------· f:n!:~':;r~ks:a.~~~~~1h~e;:~ı~:/:~ Bu Beyanat Sürekli Alkışlarla Karşılandı 
Harp dolayısiyle devletin masrafı artmış, ona mukabil bırçok gelir kay- ve bulgur dün bakkalara verilmiş Ankara, 1 4<A. A. - C. H. P. ,soıı dört hafta içinde 1'urkiye 
nak~art kurumuş veya azalmıştrr. Devlet bu masrafları kıirşılamak için t ir. P irinç ve fasulyelerin teslimi Meclis grupu umumi heyeti bu - Cumhuriyetini ilglıenditen harıci 
yeru gelir kaY!Jakları bulmıya mecburdur. Bu kaynaklar aranuken ne de cuma günü başlanacaktır. gün 14/4/942 saat 15 te reis veki hadise ve meseleler üzerinde iki 
takip edil~cek prensip, :ıaten harp şartları dolayısiyle stkıntıya düşen, Bakkallar kendilel"ıne verilmiş o- lı 'J'rabzon mebusu Hasan Saka- saat devam eden izahat ve beya 
bayat sevıycsi alçalıın mahdut gelirli halkı ve memur srnı!ı tazyik eden lan maddeleri buglinden itibaren nııı reisliğinde toplauclı: natta bulundu. Ve bu izahatr mü 
v_e h~atı yahal~r.ştıracak olan yollardan kaçlnınak, bilaki~ anormal va-'Zlyetın dogurdueu faz-lıı servetleri yokalıımak olmrıMır. satışa çıkaracaklardı!". Ruznamede Haricıye Vekilinin teakip umumi heyetin sürekli al 

1aşe müdiirlüğiı dün toptanc1- beyanatı ve ilkokul öğretmenleri kışları arasında kürsüden indi. 

YAZAN: ~ ZEK ERiYA SERTEL 

Hayat pahalılığı meselesin • t 
de hır fasit dairenin için- ı 

de bulunuyoruz. Lüzumlu veya 
lüzumsuz bütün eşya fiyatları 
biribirine bakarak yügselmekte 
d_evam ediyor. Lüks sayılan eşya 
fiyatlarında bile bir yükseliş 
var. Bu sebeple bugünkü fiyat 
yükselişini yalnız arz ve talep ka 
nunları ile izah mümkün değil • 
dir. Bir malın yükselişi, ona ben
zer malların fiyatlarını artıtrmış, 
diğer eşya da bu yükseliş tempo
suna uyarak bugünkü vaziyet ha 

Bir Sovyet 
Hukukçusu 
Ankarada 

lara çay dağrtm.ıştır. Fakat, fiyat nin hususi idarelerden alacakları Bunu müteakip ruznamenin i
murakabe komisyonu perakende hakkında tetkiklerde bulunmak kinci maddesinin müzakeresıne 
çay fiyatı hakkımla Ticaret Ve- uzeı-e teşkil edilmiş olan Parti geçilerek bu mevzu üzerinde söz 
killigi ile temas haımdeilir. Ora~ konnsyonunun ranorımdan m u - alan hatJplerin mütalea ve beyan 
dan alınacak cevaba göre fiyatlar rekkepti. lan ile Dahiliye Vekilinin ceva 
kati şekilde belli olduktan sonra Celsenin açılmasını müteakip hı dinlenerek bu J-rususta hazır
perakende satı~lara başlanacak - geçen toplantının .ı::abı~ hulasası lanan mazbatanın esas prensiple 
tır. okunduktan sonra kürsüye gelen ri umumi heyetçe tesbit edildik-

12/r Devamı Sa. 2 Sü. 4 Eal'ıciye Vekili Şii.krii ::)araçoğlu ten sonra hususi idarelerin deruh 

rııl olmuştur. 
Şeker fiyatlarının birdenbire 

arttırılmasına kadar fiyatlarda 

Sovyet Tebaalı İki 
Suçlu İle Görüşeceği 

Anl~şılıyôr 
az çok bir istikrar vardı. Fakat - 0 

-

§eker fiyatları yükseldikten son- M h k . .. 
r~ bu yükseliş ba~dön~ürücü bir u a emeye Bugun 
surat aldı. Devletın elınde bulu. · D Ed•I k 
nan diğer maddelerin fiyatlarım evam 1 ece 
arttırması da bu sürate ayrı bir Ankara, 14 (TAN) - Tanınmış 
hız verdi. Sovyet hukukçularından Şenin, 

Devleti şeker fiyatlarını arthr- Von Papene yapılan suikast hadL 
mıya sevkeden iki sebep vardı: sesinden dolayı muhakeme altına 
Biri şeker istihlakini azaltmak, alınmış bulunan Pavlof ve Korni 
diğeri memur maaşlanna yapılan lof ile görüşmek üzere Ankaraya 
:zam yüzünden husule gelen açrğı gelmiştir. 
kapatmak için yeni bir gelir kay Bomba davasının son celsesin 
nağr bulmak. Devletin, elinde de de mevzuu bahsedildiği şekil _ :il 
bulunan diğer maddelerin fiyat- de, kanuni mevzuatımız bu ıki 
}arını arttırmıya mecbur oluşu suçluya resen bir müdafi tayini
da yine ayni suretle izah edil - ne müsait değildir. Suçlular, an
ınektedir. cak Türk mahkemelerinde avu • 

Avust:ııalyaya geçen Filipin Cümhu r reisi Manuel Que7.on 

Bu izah bizi şöyle bir mesele katlık yapmağa salahiyetli ve r uh PASiFiK HARBi 
ltarşısında bulundurur: satnameli müdi tutmak vaziye -

Harp dolayısiyle devletin mas. tindedirler. ç k k s 1 A 1 k rafı artmış, ona mukabil birçok Bu itibarla Şenin, suçlu!arı an ayş e 0 ft y 1 
gelir kaynaklan kurumuş veya mahkeme huzurunda müdafaa et 

azalmıştır. Devlet bu masrafları ~Devamı Sa. 2 Sü. 6 a·ırmanya Hareka"'t 
karşılamak için yeni gelir kay - --·---·----· 
naklan bulmıya mecburdur. r "\ 

Devlet bu fevkalade masraf - ı G • •t R d ı c h • d \.1 t • • d tarını kapatmak için ne gibi ge-, ırı ' o 05 ep esın e .~e ıcesın e 
lir kaynakları bulabilir ve bu 1 
kayn~_lan ne~e ar~alıdır? ve Kıbrıs'ta 

1 
. -o--

Bugun devletın halline mec -' J lf · H k t" · 
bur olduğu davalardan biri de • ı -0-- ~pon erı are e ını 
budur. * * * 1.kı Taraf da Mevcuts Onlemek için Seri 

Bir kısım iktısatçılara göre Üsleri Takviye Ediyorİ Tedbirler Alınacak 
bu gelir kaynaklarını a - --o-

Sovyet Tebliği, 1203 
Alman Tayyaresinin 
Düştüğünü Bildiriyor 

-0---

rarken, memleketin hususi şart- Ankara, 14 <Radyo gazetesn- Corregidor Kalesinin Merkezde Almanlar Bazı 
Uzun Mukavemeti Şüpheli Mevkileri lı9al Etti 

larına uygun çareler aramıya Son gelen haberler, Girit ve Ro
mecburuz. Bizde, en ziyade tat - dQs adalarının mihverciler taraf
bikinde fayda görünen usul bil - fından takviyesine devam edildi.. 
vasıta vergi usulüdür. Doğrudan ğini göstermektedir. Bununla Yeni Delhi, 14 (A. A.) - Bir - Moskova ,14 (A. A .) - Sevyet 
doğruya v~~gi, g~rek tarh;l'!da beraber bu adalarda fazh bir manya tebliği: Dün, bütün cep - tebliğine ektir: Katinin cephcsi
gerek tahsılın_de bır9.ok .. teşk~ata kuvvet toplanmı§ değildir. ıvıev hede şiddetli savaslar devam et- nin bir noktasında, Rus askerleri 
ihtiyaç gösterır ve guç~uklerı _d~- cut kuvvetlerin tedafiii mak- miştir. Düşman bi~ kasabayı iş - Alman mevzilerine girerek düş
vet eder. Mevcut mali . t~~kılat satlarla yığılmış olması da müın- gale muvaffak olmuş ve Taung- mana binden fazla kayıp verdir -
ile bu işi başarmak hayli g~ç ~. - kündür. wingayı batı cenubunda ki· baskı- miş, mü~immat, iaşe ve benzin 
ıur. Halbuki bilvasıta v~rgı boy Buna mukabil İngilizler de Kıh yı arttırmıştır. Dün, Singbaung- depolarını havaya atı:nış ve bir 
le bir teşkilata lüzum g?ste_m~:: rıs adasını uzun zamandan beri we'de görüldüğü haber . verilen miktar top tahrip etmişlerdir. 
den kolaylıkla tahsil edılebild1gı takviye etmektedirler. Buraya bir düşm~ kolu, İngiliz hava Tanklarla destekfenen bir hü -
için, bizim memlekete en uygun son sistem tayyareler aetirmişler kuvvetl~rı tarafaından bombalan cum neticesinde önemli bir yer 
vergi sistemidir. Bu bakm_ıda? ve modern hava meyd~nlan yap mıştır. Ileri bölgede bulunan bir alınmıştrr. Bu savaşta, Ruslar bir 
hükumetin şek hı- mışlardır. Bütün halle silahlan· şehir, 12 nisanda öğleden sonra miktar esir ve önemli miktarda 
ur maddele · r dırılmış ve havadan gelecek bü- on iki düşman tayyaresi tarafın- [ganimet almışlardır. Tahkimli bir 
doğrudur, tün tehlikelere karşı tedbir alın- dan bombalanmıştır. Müdafaa va 1 mevziin işgali için yapılan şiddet 

mıştır. {l:1ff' Devamı Sa. 2 Sil. 5 1:tfr Devamı Sa. 2 Sü. 4 

te ettikleri hizmetlerin karşılan 
maları için yeni gelir kaynakları 
araştırmak maksadiyle Partice 
birbir komisyon teşkil edilmesi 
hakkındaki teklif kabul edilerek 
saat 17.40 da celseye son vçrildı. 

1ve50 L. lık 
Yeni 

Banknotlar 
Nisanın 25 inden 
itibaren Tedavüle 

Çıkar1lıyor 
Ankara, 14 (A. A.l - Son za

manlarda bastırılan banknotlar -
dan bazı kıymetlerin kazaya uğ
rayı..rak tedavüle çıka!'rlmasından 
dolayı tedavülde bulunan bank
notfanmızın küçük ve büyük kıy 
metleri arasında bir nisbetsizlik 
hasıl olmuştur. 

Cümhuriyet Merkez Bankası, 
bu nisbetsizliği gidermek maksa 
dıyle ve emisyon hadleri rahilin 
de kalmak üzere, aym 25 inci gü 
nünden itibaren yapılacak terli
yatta bir ve elli liral!K yeni bank
not.ar kullanılacaktır. 

Atlantikte 
Almanlar 

Daha 
12 Gemi 
Batırdı 

Murm~nsk'tan Dönen Bir 
Kafile Hücuma Uğradı 

Berlin, 14 (A. A.) - Şimal buz 
Okyanusunda, deniz altılarımız 
Mourmansk limanından ayrılan 
bir kafileye taarruz etmişler ve 
12.000 tonilato tutarındaki iki A
merikan yük gemisi batırılmıştır 
Diğer taraftan savaş tayyareleri 
ayni kafileye dahil 4.000 tonila. 
toluk bir petrol gemisini batırmış 
lar ve diğer büyük bir ticaret ge 
misini o derece hasara uğratmış
lardır ki bunun kayıbına muhak 
kak gözü ile bakılabilir. 
~ Devamı Sa. 2 Sü. 6 

ktırmağa karar vermişlerdir. Per r ...... -............ -..... ---~ şembe günü mareşal Petain A-
5 G B 1 miral Darlan ve reis Lava! yeni. ene arı c 1 den topla_nac~~ıa;dır. • • 

~ Y tını H ukumet Reısı 

Şay·ıaları . Paris,_14 (A. A) - Büyük El-
çı de Brınon Vichyden dönüşün-
de yeni Fransız hükumetinin ku. 

Almanya Rusyayı 
Ezmekte Serbesti 

İstiyormuş! 

rulacağr hakkında aşağıdaki de • 
ı meci yapmlştır: 

"Pierre Laval Fransız hükti .. 
metinin reisi olmaktadır. Amiral 

ll2fr Devamı Sa. 2 Sü. 7 

Müzakere için lngiliz Veı· 
Alman Mümessilleri 

lsveçe Gitmişler! ı 

İtalya Nis'ten 
Vazgeçmiyor 

" Ölülerimizden ve 
Fedakarfıklarımızdan 
Fransa Mesutdür., 

Londra, 14 (A. A.) - İtalyan 
K~o!porasyonlar Nazırı Amiçuçi 
Mılano panayırında söyledifı bir 
nutukta demiştir ki: "Nis İtalya .. 
ya dönecektir. Her ne olursa ol. 
sun hedefimize varacağız.,, 

* Zürih, 14 (A. A.) - Reuter: 
Fa§ist liderlerinden Farinacci, 
Regime Fascista gazetesinde İtal 
yanın Fransadan olan istekleri 
meselesine tekrar dokunuyor. 

Barış lakırdılarının Amerikayı 
h iç bir suretle ilgilendirıııcdi

ğini söyliyen M. S. Wellcs 
(Yazısı 2 inci sahifede) 

"Fransızların geçmişteki ve 
şımdiki hareketleri sebebile, ltal 
yanlar Fransa hakkındaki emelle 
rhıi merhametsiz bir şekilde ida
me etmelidir. Fransa, öllilerimiz 
den ve muazzam fedakarlıkları -
mızdan mesuldür. Fran::.anın yar
d11nı olmasaydı, İngiltere harbe 
katiyen başlamazdı.,, 

1 1 
DÜLGERİN VERDiGi DERS 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Olanı hepimiz biliyoruz: Bir dülger sinema
ya gitmiş, filin bitip de ışıklar yanınca bir 

de bakmış ki, dargın bulunduğu karısı, bir ya • 
bancı kolunda yorgun argın locadan çıkıyor ... 
Erkeğı tabancasiyle, kadını bıçağiyle yerlere ser. 
miş ! "Ne vahşet! ,. mi diyeceğiz, yoksa "pek hak. 
lı!,, :nı? O kadar kan dökmek fazla ise de her • 

halde yıne bir şeyler yapması lazımdı. Şunun için lazımdı ki, si. 
nema loeası O.enilen y~rin lamı cimi yoktur; adı iyiye çıkmamı~ 
tır; kapısı dışarıdan a~ılmıyacak şekilde kapalıdır; içi çuttul"dur; 
etrafı siperlidir; oyun başlayınca karanlık çökmektedir; Muzika 

ve konuşma SESİ de fısıltrlan bastırmaktadır. Aynca aşk sahne
leri değil sevdalıları, biribirinden bezmiş eski çiftleri bile ihtiyat. 
sLzlığa sürükliyecek mahiyette kamçılayıcıdır. İnsan nikahlısrnı 
böyle bir yerde, bir ~ ahancı ile baş başa oturur görünce aklına 
en kötti cihetleri getırerek öfkelenirse ve hatta öfkeyi cinayet 
derecesine götüriırse ayıplanamaz. Şu saydığım sebeplerden ötü. 
rü dülger başı haklıd1r! 

Fikrimce eşini veya kızını locada bir erkekle yakalıyan suçlu 
için o vazıyet, cezayı hafifletici sebeplerden sayılsa gerektir. Zira 
yabancı herifle locada yer alan bir evli kadın ve aile kızı, san. 
marn ki. bu ~i iyi niyetle, temiz fikirle, sadece oyun seyretmek 
için yaptığına bizi inandırabilsin! Bir amca ve bir baba boyle bir 
manzara ile .Karşılaşınca son hükmünü verebilir; vermelidır de ... 
Hakimler bakımından evli bir kadının nikah düşmez bır adı;m. 
dan başkasiyle locada bulunması kocanın lehine hemen boşanma 
kararı verilmesine de yetmelidir. 

"Pek~ s~e~~ locala~a ?üfus ve nikah kağıtlarını m~ göc;. 
tererek gırmelıyız:,, Ben hükumet yasağından \re kontrolünden 
bahsetmiyorum; böyle şeyi aklıma bile getirmem. O gibi haljerin 
önı.ine aile baskısı ve terbiyesiyle geçilir. Bu cinayet, hoppalığı, 
arsızlığı, hiçe saymaklığı ileri götürenlere korkutucu bir ders 
yerine geçtiyse ne ala! Localara yabancı erkekle veya elalemin 
karısı ve kızıyle kurulanlar, korkunç bir filme benziyen kanlı 
ikibetleri göze almalıdırlar. Görülüyor ki, kötü niyetler ve he. 
veslerle girilen locanın kapısı, ara sıra, hastane kovu-şuna veya 
morga da açrlabilir; loca cünbüşünün tadı parçalanan damakta 
kalır. Dülger, kurduğu evi yıktı; fakat bize aile ve ahlak temelin. 
deki bh: çürükli.lğü göstereli. Kızgın dört aş_ifte ile b~, on çap. 
kını ürküttü ve babalarla kocaların gözlerini azıcık açtıysa dtil. 
gerin işlediği suç bir hayra benzedi, demektir! 
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efrika Halinde 
Havadis 

1 C1LümDEN BETER 1 :::::şıyor 500.000 Lirallk ::~=:'"ay 
'!::.!4..b>'aı, ıı..ı;m, Gelen b- _.!·:~ -=-= ::=.. Boğazda Garip Bir Bir Dava Belediye Tarafından .:.-:.:·:::;; • .:~.=-.::: 

bbahk, sönil etıendirmek için seli- IWi anı•mam. cm. karyola ne tab- Balık Mücadeles·ı Satın Ahnıyor reder dururua, •vıanıerde batan 
10 cha. Bana, baım aat olnnt Di:ren.. ta 1rar:ro1a arumda hlc bir fark sör- E ki El kt ik Şi k t• ,.. r· M 1 Al hi e ıaaeteıerde tefrik• edilen haber 
lenn arkamı diiniince kendi llemleri- mem. İki gündenberi bolaztn iç klSnltn· 8 e r r e I .1.BI ıye emur an ey D Şehir meclisi dOn toplanm~D". Ga- de, halka de6rtılecak olen ııda 

e dalcbklanm sörtl70fclam. Ba da pe1r Annem. ee:ralara konda. Yalı, · ,..ım da fazlaca batik tutuhnutedır. Reva- Belediye he Belediye Namına Hareket Eden Avukat latuany karüolunun on :rdda &- maddeleri m ... teefdlr. Bir ıDn bu 
tab f:rdi. Bqka türlü olamazdı. dCStell:rdi. Bu. bana, çokta bUe! larm açık devam etmesi bugQnlNde Suat Tahıın· Tür' k Tarafından Bir Dava AMldı denmek üzere 83 500 liraya belediye maddelerin bakal are tevzi edlle-

Gelenler, siinJerce konap.caldar: Banblardald nalmt. abam ve talı- Karadenisden balık akmlarmın batla- ,. tarafından aattn ahnmuau bildiren crilnl, erteli gUn edlldlilnl yazt• 
- lüeader paf&Dlll cenueabü kal- Yilltla, emllk ve abratm ulan pa:rı- muma yardim edecektir. Babkçdar Taaf~e ballnde bulunan mi ı.tan- zaman bac:ldi hukukumuzu tahdit et- kavanin ve batce encOmenleıi mazba- yoruz. Sonra her gUn tevsi edll-

cbrdık. •• Cenazede, Huan pqa :rokta. m aldım. Annemle bir arada çok :ra- emıf7etl lqe mikHlrlOIOndan balık bul elektrik lirketi tuft7e memurla· memlı olsaydı bu mfkdar bir kac taaı mOnakaplara yol açmıttır. Aza- dl, edlllyor edfteeek diye tefrl-
Yalnttıramadık. Seh Garibi, liirilkle- pmacbk. Birbirimizin :rlatne, 7alan mot6r ve ~arma Hlzumlu olan n ale:rhlne awkat Suat Tahsin Tflrk milyon Tflrk Uranne baJll olurdu. dan Hamdi Rasim bQtQn. b&71e ilk._ kaye devam ediyoruz. Okuyuoula• 
ne ıliriildene selmiıti. Tara& Slhlne- yalan sfllfl:rorcluk. bazı mlllnm9'71 tmıin ettiklerinden taratmdan 4 QncQ ticaret mahkeme. Fakat biz, ancıık bir kaç senenin ten- şık bfr vaziyette ve zamanda bu fs- ra da u .. nç ve".n bu tefrikanın 
den ,..verler, mebe:rinciler sönderil- Ba :ra1uı siltlflmlea amldık. Ben, buıDn hep birden bahta çıkacaklar- atnde bir dava açıbnıttJr Dava edilen zilltınt istemek için dava ikame ede- tlmllkin yersiz oldulunu btldlrmlş b8yle uaeytp gltm•lndekl knur 
Dtti menimia kq olmuına raimen, Yeni- dır. tuft7e memurtan De ~ Crolle Bll- bildık Alacak bf'ledlyeden bir m01- beledl:re rela muavini Rffat Yenal blade midir? Yoka bir tDrR bu 

Bana. bir ahWr zaafı olarak bbal köydeki :ra1ın tqmcbm. Evvelki .On ArnawtldSyde bot ve ottl ve fmıall Perkev'dlr Bunbardan teri sdatlyle fa:ıla ve haksız tahsil buna cevan vererek blnanfn maili in- tevzi tıtn• bltlrernlyen mek8fltfar-
etmemelidir. Konqmalr. :rumak, top- Artık ben. "mlru :redi .. olmqtam. prfp bir balık mücadelesi olmu,tur. istenilen para da :rartm ~:ron 1i1'87I edilen paralara a ttfr. Dava :rakmda htdam oJdutunu l:ellrtmft ve iatim- da mıcht'T Bunu okuyucu elttette 
lanmak sibi haklen sazbedilmlt mil- Babamm werdili .. 711ı para ile AY1'11- Boludan plen kf'fal lilrilsOntl takip bulmaktadr · başhyacaktD' llk zaruretini izah etmfftlr. Bunun tekdir eder. Yalnız mulıekkalc o. 
Jetler, irsi kabili:retlerine raimen, te- paya sidebil1"rdam. Fakat miru. eden bir Yunus bahtı bu ıQrO:re htl- Dava hakkmda dOn mal6mabna Belediye ~uleııef son zamanlara llzerine meel encilmen mazb taamı len bir ..,. varaa o da, teni tef· 
reddi ederler. beni. İatanbale mıblamııtı. eum etmı,tlr. Fakat ketallar korku- mOnıcut ettllimiz awkat Suat Tah- kadar bu haksız maı lktisabma mut- kabul etmiştir. kllAtr olmamnı. bekellera emnl-

llqın ai OllUll., lar fub bitti. Ko- Miru :reeli ohnı:rantar bilmezler, bl- dan uhlle iltica etmftlerdlr. ıln Tflrk demittl1' ki: tali olamamqttr MalOmunuz oldulu ------ yet edllemem•I, dalıtılacak mad. 
uktaki söa yqlan da dindi. lemeder, bilmelerine de lmlrln. lhti- Yunus aon stıratle sahile yanqın11. "l:aki elektrik ttrıreıtt ahali7e tatbik 0zere ben arkadeelarımla birlikte u- EYi• Yakmıya Kalkan delerin flyat••rı tıakkınde oflale 

Mku tabjmfne ara selmitti. Ab- mel 10Jrtar. fakat birdenbire .Oratlnt ualtamı,..- edilen "tenvirat" ve "haVQlci beyti- zun tetkikler neticnfnde bu mevzuu murakabe komisyonu araal11da 
dialhamfdfn sert aldılt dülrlrtnl•r, ev- Elimde tıomu tomar "unedf 11&- rak şiddetle rıhtıma earpnuıtır. Biraz 78,, tarifesine ıGre beledf:re7e ,.a.de tncelemiı ve neticeyi belediye rlyase- H'-etl!!.•I ıaro, ferkı buluı m•• iti untap 

11abamm tatanc!atmnm ,..nmda, kani,, lar var. Alım. .. bm, nedir, bil- eonra senem ve ba7ım bir balde elli temlllt yapmuı icap ederken bir tine ihbar etmlşttm. lan ~ glttlildlr. 
de\recle lmlaktı. Miran .annemle payla- ~:rormn W... Oelselellm, Ram Yaha- sırt OatD suyun 7tkf)ne çıkm!ftll'. takım k&r11ık formflllerle belediyeyi Bu llıbarınm Ozerine Şehir meclisi Birkaç g'On evvel Erenkftyilnde Bu muelede dikkat eclfleoek 
~ Annem, beni, 8yle .m:ror. dl, Ermeni teUQJar aflarını sennlı- Yunus bablmt Bidil zanniyle aan- bu haktan mahrum kılarak haksız de harekete ıeçilmeat için belediye ao.tand caddesinde Dllberiatan Us- tıokta, bu tecrObenln iyi bir lftleal 
17•• 1'flrime sflltl:ror ki.. lerdi. Benim dHl•lrlalamnm ..,Jerimtn, dallara athnn bal1kcılar akmtıya ka- mal fktfaab!nda bulwnn\lftm' Beledl- reisine aallhiyet vermlJ ve beledıye tündalm hlzmetelıt Hattcenin evde totkll etmed ildir 

Babem aıdflkten IOlll'a on 1&f daha anıalanmm, ballanmın. boatanlanmm, pılan Yunusu tam ,..Jrab~n bir 78 ve beledl7878 ballı mO.. 11eıer reiai de bi&1erle yaptıll mukavele ne- kll.-e tmp evi ;,almıtya kalktıtım ·-----------·· 
senclClftl. Kadının, kalbine ve 7lflD8 battı Rumellde, AnadoJadalı:l cifWlde. arada babtm t>ayımlılı ıeçmff ve su- takriben ao :r•dnıberi bu haktan ticuinde bu davanm açılmast temin yazmlfbk. ttıldldar adliyeeine veri- • 

O~' ... .-i if" • lanrimin. ~~L...~7~~~ ~!: :11 dabp kaçmt.ıD". . mahrum bntdmllt'D'. a- mOruru edilmlıttr.,, ıen Hatice don tevkil edllmletir. Uzennde 89 Ekmek 
wuuı.ıı:: p• tef , IDlralta, ..,_ Dl, 11Hıuuumen ıu,....,u.,.nıu benucu _,. 

.... kandan fazla ,.7 veri10rda. An- iri bfll:rwlardı. Et fl11atlan da dllfigor s 1 Karnesi Bulunan 
llellÜD 7lrime sfllüti apaçıktı. Eve ÇalrtJbm7arak kuamlaa para, Jnaa- DOn et fl;,atlarfnda bfr clilsQldilk Sadeyagv 1 atıc arı Ziya Gün Davasına 
............ lar selmeden anlatmak isti- nm sörinde sörtlmnbor. Hanr para, 16rilmilltOr K07Wl etinin kno.u too S' Adam y akalanclı 
,.._Yirmi :ratmda7dım. •• sıbl sidi10r. Evet,• sibi sidi10r, den 180 e. ·1nuunun 180 den uo •· Dün O.vana EcfJI• 

Ha,..t dola bir ,.... İmamn mal, ve farkmda otmuonmnazı artır 150 den HO, keçi 110 dan 80 ku- Serbest Olacak Galatuar&Jda Krizantem leolllnda 
a6rinda o~r. Ana~ konalı boa- , Y~ö:rdekl :ral?' "Prens., ter, ruşa dOpnQfttlr. Jl'tyatlarm ;,akmda Dr. Zi;,a GGn tıeslalnln tesçili için 4 nuınaralı Ga~tn 1nmduraes 
mü lattımi:rorda. Kreakörield lditk- 'be:r" l•, ."be:rade ler, "kibar,, lar bir mlkdar daha dOıecetl umulmak- Univeraltenln tlçOncQ ull79 hukuk dOkklnmda fazla fiyatla aatdmalı: il-

de sÖzl vardı. poıta ıermiflerdi. Yalı, altı b:rılrbane tad ~ Bqtarafı 1 incide 

1 

fhtlyaç)armdan fazla olacaJdD' mahkemahıe Açt.riı dav~a dOn de zere aaklamm bir çok baJar clvf 
Ana oiaJ, iti Jt adamı sibi anı.,_ flç baJkonha idi. llatfak tarafı baric, ır. S-,.1- .. ..ı- MilsteprUk, bp eltili takdkde bu devam edllmifUr. Be:rollunda 'Nlko Papa;ranl mplnde 

ltoaakla kCStkB etpbıble ona Hlds odan vardı. uuel/Gll' aat~ • yallan piyasaya eıkarmak suretiyle Durusmada ru taraf mildafaalarmı birinin Jlzerlnde de 89 tane ekmek 
bıraktım. Ben, YenildS:rdeldnl aldım. Xa:rıkbane, tıklnn bkluncb: Ordek HırslZ Hasta Ankara. 14 (A. A.) - Ticaret fiyat teııblt ve lstfkran işinde nhım yapmlf)ardfr. IWdm bu dava De n- karnesi bulunmuştur Her Dd .adu 

Banları, iki kelime ile lil:rle:rfveri- kotra. 1wum finea fat.. sezme san- Vekaleti iafe milsteşat"lığı sade bir rol o:rı!JllCalrhr sili ikinci bir davanm da bu dava t. MUU Korunma m ddeiumum • 
~ --. mm batın •J'lhr bir fe.. dair, balık bJ'llt. Tedavi edilmek icln Baaeld huta- yal fiyatlamıın yükselip dolayı- • le birleetfrilmeslne karar vererek du- verDmiftlr. 
dalrArlddı. Bir bah'ede bir Ermeni lan tam- hanesinde yatan ElenJ, dün kendialnl ile t .ı.. tedkikleri tice' Diler taraftan iaıe müateprbiı, 6- ruflll871 talik etmJstlr. -----------

Babam. aDt1b mcaldm:rclr Din7&- 111J1tDn. 08ze carpan slzellerden cSe- ziyarete gelen kocuı Kostiye hasta- 1 ~aJ? 16" ne ~en- ntlmOzdeki mahsul dnresfnde pirinç, --- -<> 

ldrJi. pu1ı, çflrfik, kırık. J'lrtık. illcli. Unn bo:rla, balık etinde, söl- haneden çaldıtı yatak, :rorsan çarp- dirm~ştır._ Bu _tedldkler, resmt te fasulye. nohut ve batla libl bir ta- Odun ve Kömür 
80IU "antika, 1anm konaia dolcla- all. blçalan lhenldi bir kızdı. En sn- tı ve yastık JOzü ılbi ..,alan ver- fekkullenn pıyasadan toplu ola- kim &!da ınaddelerlnin tamamen ser- Bir Sovyef Hukuk• N rh K ilan 
nrfa. zel tarafı. ba:rnn olmeıı:rdı. "Levan- mittir. Kosti 8D'lllaı1 '6ttlrilrken ya- rak ~i çekıiklertni ~ fiyatlarm b..t olarak satılmaaım karar altına a 1 G ayor 

ilmim De antika, ne ele .. ,.. hakka- tin", bacerfkti, eli ça~ İçki ma- kalanmlf, mahlteme,,e ftrllmi,tlr. bu yüzden yükseldttmt ortaya almJSbr. eusu Ankaracla Odun ve tömilr aarhınm b1dın1 
da ftkrlm vardı. Annemin sa.tl, ben.- •• karaldala saman bızmetç :re me:r- ı '1 koymuştur. -::,.1.. • .... ~ maar hakkinlaki teklifler Ozerlne ınG-
tlea apkl DilkklDlarm. baalarm, apar. c1aa v~10r. "llhzada,, eli:rle banr- KOÇUK HABERLER tqe ma.teprlıtı. rmnt tefekld1lle- Dağıtma oflai muuürll.igu . ~ ~ 1 incide rakabe kornlayonunla yapılan &ö-
tmıanlariD. ..,lerin, analann, banka- ~enyorda. _ _ rin lht17aclarmı temin için batta bir Ankara, H (TAN) _ Kudtıa kon- me~ gıbı bır vazife ifa ed~-ek rQşme aonunda narbtn dilik kaL 
larc1ald ahmmn. tahvllltm PQ ub- ı seceleri alOltcla sobaJ'I dolda- * TAVUK HıatlZLAaı • it• 1 tek.11 bulmus ve halk ticaret banka- ao108U CeW TeYfitia fqe m(lateprlıiJ dejildlr. dmlmaması kararla tınlmlfb' 

denk setiıbor. ra10r, .. bahlı:rordak. Ba, 1etismi7or- aliClcle Allnla balıce~uıe ~;-"at~::;. al71e bir mukavele akdetmfftlr. Bu dalftma oftli umum mtldtlrlQIOne ta- Fakat, bir ziyaretçi sıfatı ile • 
Helll bot olsan! Gene bclm, o da ~'t8~' tJ Otomplcle, °!:ıti10de,kta, miiaaade- ::_~ :=-a!=ıa~ :-.:ıan:.i:.'! mukavele mucibince hallı: ticaret ban. :vfn1 ili tudib iktiran etmlftlr. c.- ceza e9inde suçlularla ıörüfebile Partı• Genel a-•-.-&....1 
~ı çek çek ara- mqludır. 11ı1 Hctlll ._.. _.._ ...u. kut tQtD edl1ecek ıı vila,.tte, :rtne w Te9ftlln bir hafta;,a kadar sehri- cektir. Maameflh, fimdlye kadar ~· 

Annem. "kassam,, huanmda .. alel batara dol.,., klh Bfl:rtikclen7e cı- mlftlr. tnccarlar vaıntaıılyle 191 astın alacak- mtze ıelmesl beklenmektedir. henüz Pavlof ve Komllofu siya- Ankaraya Gitti 
....ı ifade v__, Bı- "Kana• m luror, klh Araavati,ua. inl1'0l'dü. -it ıoo LJU. ÇALA.,. VBZJIEDU - •• tır. Bu ıı villyetten harice yal Çlka- ret ~- ·.ı..ı-

--. .., • lıei aDeleriııe ,..,.. .. 1t1a toplan&n paralar· e1o111emı •• ..-. Bfrk """-"Gr "fmtzde tetkik tuttuta defteri bbal ettik. Fakat. <Ark•• var) daa IOO lılnr Hr.,.. .ıwt111e a•cfre• a.ıa- rdmaaı menedilecek, tüccarlar köylü- Davaya yann (bu..A-) A'Mt.- ce aç ....... lf' __ .._ • 
fia:rede:re bllapnaddr. < tı beledi,.. tahaildan ıwabbn ildacı .,.r - terden veya imallthanelerden aldık- Veterinerler Kwresi . 15"'"" au lerde bulunan COmh yet ™"- Par-
v.ı. ~--,. ..tx...ı:.-.ı 'D-'--- mahb-lııe •erli• tir. lan _... halk ticaret bankadna tetı- ....... za mahkemesinde devam oluna - tisi Genel Sekrettt • kri Ttlaer dQn 
,._ ua.ır ... __..,.-. - ~ + BOLOS IAIB KADROSU - Jllllıe la· ,_. .a. .. 1..- 14 (TAN) Zir t V akt k ki eks - -• k _._,. eli. ama, sörsllds delildt.. Konakta- .. mldGrltlfCI kadro .. tlcanı YekiUlfından bit edlecek bir klr ile devredeceldir. .._._., - aa e- C ır. a pm Pııı:Mf' n U'QI .. ......-
Jabdalıi. kötkteki egalarm hepai ıallblılar. tebllf edUııı.l,tlr. B• bclroya a6r• Resmt tepkkOllere verilecek olan ldllfl1 :rııdu;mmda ilk defa olarak u- tir. 

Bll,.•'-ft PR~• reelden IO -UI' alnıacaic " lıwnPı iclıı ., muml bir veteırfnerler koneresi 7&- Katil Sed M"" ..... la-.1 ....... ailrdı. Kaell 11Udc!l1 Nelerc!I? •n•,,...•v ....... ~. a.rtıaı Mı lmtıhaa a'21auı.tır. B11stıııta ....,,. yal"' 50 nebati, tv ZS sade ve" 25 pd ..___ 1_.1_ at Upaucıue 
Altın Fiyattan ,. IOl'&bilirainis. Guetelerde __ 7.IO Proana ıuı ıcoe.... ~~. kadro tamameıı " old•la ııibl .. ımaııta· iç yalından mih'ekkep, fevkalAde mınna w..- verm .. -. 

-y,_ ' 11 •a.tk 11 ı o ••• • ..,.. .... Altına Alı•l""Or 
abt iJIDlan nrdu: "Bnıas don.. ' .. Hôerler 11.IO HabeNr ot JtOlflOLOILAP.TJf ZIYARBTLBHI- bes19'7fci ve p!:lt hasaalr marprin :va- Konıre ' il~ açılacak ve 1 ., Altm aatqlaı1 dün blrdenbft dur-

_,,. .... :a abja.. Abilaon •• ~1--:: W.. l.OO llt.A ıt.41 lertını .... _ .. J--'"·, 1·-•-11 '" v-a .. _~ ... olaeaktr. lb1m lradll" devam edecektir. Yur- B07flkadada leVlillaJ l'atm87l bı- du. Bir altın otu& "'- "- tadar _.,,._.. a.ıı ..,. aaatı ıı.se Pauı - --- ....,,.. -- •• -. --.r• XVL Qalme •• Mari Teres::.. uao....,.. ıo;n....,.. ........ IMl•n ~ •rn nll.S..,..... etmf""6. Bu ıı vllbetin barlolDdlld yalla._ ı..v- .du ı ı. llQ9ea.. ~lldar-.llllclet...._ 489'U8...,W..--l!Mte.-_a& 
Bil fllDJanD en dolpmma oka:ran, ;:-!~ ?:: rı::: =::.:- il~•'!~:,>: t!=~~md. ~!ı= tamamen serbest olarak ı>İ7Ul1& bs- ret.imi, hayvan hastalıklar! ve diler düncü sorgu hAkimliji tarafmdan kuruştan 482 kuruşa kadar indll1 hal-

•·~· epalar haJrlnnda bir mikw fi .. 11.00 Pud ıı:ıı 'Tlrlıllet C' lcia Mr lıoope••tlf .. tku ~- - nılalacakttr. Teııblt -''"'1.11"• ~ bqvua •-lel•ini in~ ve adil tabiplile 8e'Vk edllmlftir. Dr. de ahcm Çlkmadl. Bu daram a1trrı 
..._.. olabillnbals. :t:: =::- =~::: t=. llMriııe ~.=:ı!':~.':,..ı.:a-:W~"":i: lqe ma.teprbllnuı benb vudaalyle bu huausta ,..uıı kararlar verecek- Hikmet Tamer Sedadm uıüphede al· ftyatlarmm daha zl;,ade 4119cellnl 

Benim, ..,.. baldrmda ftlı:rlm 7okta. 11.U ztnat 11.45 JCıpuıq. wsıı. bn lıooperatffl., lnıf'lll11,l•rdrr. topbyacai1 yallar, 19111 tefekkilllerln tir. tma almmasına karar vermi,ıtr. 16atemıektedlr. 

1 1 Devlet Yeni Gelr Gene Bant Sayialan Mrl. Petain G'C' G5.L5.M H+B&RlEP Kaynaklar1111 m- Bqtarafı 1 incide ar Bqtarafı 1 incide Vqincton, 14 (AA.) - Gaze- ar .Baftarah l incide 
- 1i b" .. .+. 1. •• ~ .. --ı•ıer ım 11._, ____ 1..--1-- daAotm,ıtar tec~ t.oplantısuıda, barq prtla- Darlan kara, hava ve deniz bu. 

N d A 1 • ..1 7 ır savcoy- ,_,.... ~. • • waau-IUIM vU&lllln ... --- • rım hAmil Alman ve İngiliz mü.. tün li'ransız tuvvetlerlntıı bat ko • ı f d 1 C • o •d• • ere e ratnaHUlr mı§br. b~ tan:areyt .alevler içinde yere meuillerinin Stokholm'de bulun· mutanı olacaktır. Darlan Nazır .. ft' 1 efe e f1pp5 mi lftl CI Bajtarafı l melde 11 nisanda biten bir aylık dev düf(irmilflerdir. duklarma dal rolan haber hakkın lılttan çekilmekle beraber Nuır 
Fakat bu usul, bayatın~· re içinde Alman hava kuvvetleri Çin Jlarqalı Birlllflllllfllla da M. Sumner Welese bir ıual IO ların meclisinin toplantılarına 

Yertli/t ·ııer Arttı Henu•eı Kesmed·ı blanmuında ve fiyatların yüksel 1203 uçak bybetmif}erdir. Bi • rulmUfhır Bunun sebebi fimdı i§tirak edecektir 
-, meslncle biıyük bir rol oynar. zim kayıbınm 314 uçaktır. Çwmktnc, 14 <+ A.> - Mare- Stokhoımcie bulunan bJr Alınan Mymafth, na;.lan devlet reJli 

Devlet hariçten satın almıya mec Alına ....ı teblill fal c;an.Kay-Şet in Birmanyay~ bankerinin Bitlerin son barit hak marepl Petain'in halefi olarak 
Lüks Ecya Resimleri Nehru lngiltereden bur ~lduil:1 eşya için daha yük. :e.un. lf (A.A.l - Alman teblill: Y•Ptılı Wtit ziyueti, lmlvadi kuıdaki şartlannı bildirmek ve kamıaktadlr. 

s 1 sek fıyat ödemlye mecbur olur. Karo ::ranm adumda n Donetz hav- boyunca olan Japon ilerlemesini teklifte bulunmak için hıgUiz Kabinede harbiye ll8ZD'blı bu Itri Misline Çıkarddı Şikiyet Ediyor B~ suretle b~ elden. aldığ~ öte- usmda d"fmanm hafit kuvvetlerle durdurmak 1çln hük\lmet tarafın mfimellillerlle temas tesisine ça- lun~yac:aktır. Diler nazırlıklar 
Laadra. H (AA.) - Avam x... Karatf, 14 (A.A.) - Crippe Karati- :ı,eı~~ı!k~ f~ = = ~ = ::.. ~ tMbiruer~~~ bftıjı b•kkında bunda çıkan ~ hakkında henüz kararla§bnlm t 

lillılHllR, ma~ nuırr tarafından ver- elen ayrılmadan enel tıs:rte demitttr: bir fayda görmez. olmamlftlr. nen ümit kuvvetJıenmitti. İngi- berlerdir. Bu haberlere IO~· • bır teY yoktur., 
,,. resfmJerln arttırdmaar hakkin- Hint mllletlnJn sthdbt birinde bir an On in üdaf ihti Alman aavq tanareı.rt bcımbelarla Uz1er bu çevrede yeter derecede manya lflal altmdald mem~t- AllnalallflllUI talepleri 

tetUfl ittifakla kabul eıtmt,ıir. 1apıa,.. varması hanavndaW Uınidimi la U: 1~1 .. !1ak d ~ . 1Ya~ .. t Kafkas tqt lbnanı.rmdml birinde bG- tank ve .. _ demteldenme.tnden lere tavizlerde bulunmak karph.. Ankara, 14 Radyo gaıetesl).--: 
illa mtlnaebetle t>e:raııatta bulunan bybetmedim Ontinde eomuula bir an nnı ar~ 0 yısıy 8 u ....., jmda kendisinin Rusyayı ezmek . 

mmt Eh:~ Wood. Birle- 1qma .. ~ naat olu vanlac:aktır. çes1nde açık husule gelen dev • ,.ok bir Sovyet petrol pmlatnl hasara mabrmn olmalarına nim- eki- te serbest bırakılmasını teklif .ı Pariste b ve Almanya lle 
A1na'tkanm lldODc ftl'Dle ve kL Ba Hintlilerin kendi elindedir Biz letler bu açığı kapatmak için bat atratmlflardır. k kesiminde dl savqlar vermekle beraber 1e>n mektedir Bu takdirde Almanya aılu bJr e taraftar olan 

Dıaianıa ammi)'le lnıtlte!'e7e ;,aptılı milmkUD olan teklifi ,..ptık. Artdc ,.._ ka yollarda gelir kaynakları ara- Alrn'Dolu ~ meır -etle ba haftalar içinde devamlı surette muvaffatdyetlerl Berlinde endıp! M. ~ Deat demeçte buluna. 
blrdlıua Qda ıoo mlbon aterlJnll prlacak hicbir teklif 10ktar. Qecm!ti mayı tercih etmiflerdlr. pırdan taarrus u1::et1er1 mumd; geri çekDmtılerdir. le andıran Japon em---allz- rak Almanya ile daha tıkı bir it 
Shlllch»lalm, flmdl daha bOJ'Qk bfr mflaab .. .tmelr bfr ite 79ramu. Kon Meseli Avrupada kir hlasesl an r uy r-., bJrliil luzumutıdan 1-hletmit ve 
l'.mıl9'ıltte Blndlltan ve domln)-oDlara srenln taaarlacbiı .. kilde bir mllll hli tahdit edilmif ve fazla khlan bir çok meü6n ,...1er1 llP1 etmftler- llanp]ID ~ IQahatt. minin durdunıJmamm da taah - l'ranlız donanmasının artık hare 
oarcııım.1a buhmr!acatmt 96ylemlftlr. lrtmet hiç lritm~e kartı ve. ~lllete el konmuttur.' Bu usul Almanya :1rt.!:.~ırı:::.:::.:::; ~~ =Ul7~=e~ h~=ek=. ta bu hususta kete geçirilmesi zamanınm pJdl 

JbJbe nanrının verdilf izahata 16- bqı meni olmı:raa bir nevı dikta - da 1934 tenberi takip edilmekte. 1 QskOrUllmG,ttlr D v cevap jiııi be1irtm1ştlr 
h&Gmethı ,.,,. maddetm stokla- tlSrltUr olacaktır. Her tekil htildlmtrtte dir di.ıı.- b~-k Avru devlet. bOcum an p. sinde toplamakta oldutunu ı&ıterfyor. b1c bir malOmatı olmadflmı ve bu Amerika kaynaklanndaD daha 

_.. 1* coı-m.. vardır. HtıkGmetln ta ..,.. ha tirli bir kontrol halunma- lerl deab~ ~~ü kabul P,!_;•ler Harp ıamanlarmda balkı en zi ll8nPl QIDI-~ BirmaDp.. meeelenJn BirlePk Amerika h~~ evvel verilen haberlere göre Al 
D ll1'l"atb!le bqJlca ,.ı. maddelerinin &dır ...... ....., • .u rahatsız ede - kendilL dald cm tııvveUerlnln kumandam tini 1ı1ç bir .uretıe lllllendlrmedi- ' 

JUrlamı harbin • dir. Bu cümleden olarak Danl - Y D s-.1• General AJntındr Stilwell ile Japon- aöylemistlr. manyanm Vlchyde son talepleri 
P1J11111111ıeılndhi1rnitllrmıd•kf ~..ıncte bırakd- Konsre :ra hep ,.. biç di10rdu. Her markada 1940 danberi kir nis • nm katlanmıya mecbur veya razı lan bilbusa trravııd! cepbesl~de dur- Wellea, dJler bir suale cevap vere- şunlardır: 

J'!yatlann t.bltl seçen ... te7İ birden elde edemedifl i,in bi,bir beti yüzde hesabiyle verilen his olduğu fedakirlıklar karşısında, durmak 1clD alınabilecek en bi ted- rek Amerikanin Roman Bulpria- 1 - Derhal Almanya na mkı 
• 121 mil1on aterUnse mal ..,. aalaip olamadı. Benim fikrimce aelerln tahdıdine karar verllmif- b~ klBlm vaUndaflarm Afll"1 zen biri• hakkmda 16l'OllD0tt0r. tan ve Macarl8tan& barp iltıı ettilf bir lf blrliti . 

.... ımnllll1 wteıea esinde ile çok daha eberiyet İnslllslere harpte :rardım et- tir Norveçte klr hacld1 % 6 Fin gın olmaları, ba1kuı yoksulluju- baberini ,..ı ... tam., fakat bu devlet- 2 _ Aııglouksou taraftan ... 
61111 "t:. mal~ mek tçia eliııclen seleni ,..PIJOI'... ~ ve Belçikada % 6 oİarak nu istiamar ederek lel"V9t 7ap - FILIPINLBBDE ler Sovyetıer Blrllll ale7hine neral, subay ve livil memurların 
0..- Jlartm .-unda bl1m mali * kabul okmmuftur. Bu mabetin malandır. Devlet bu fula kazan bir yardmıda bulunurlaraa Rooaev"elt. Vazifelerinden u:ıaklafhnbnuı. 

IJlllllllla badat Jekbu 20'74 tn117on Yml Delhi. H (A.A) _ Pandlt üstündeki kirlara devlet el koy. cı yakalamak, ve anormsl ser • Vqtnıt.cm, H (A.A.) - Harbiye in tmnıreden harp l1lm ~ 1 _ Petala'ln. ~ ne daha 
l!ılllllrllinll buJmuıtur. sa. blltce tah- N'ebıu, diln verdill b.; demeçte -. mU§tur. vetler birilmıeliııe mini olmak naz!rblı aco.o, bir avuç Amerikan töylernistfr. p1a bir anlapn!J78 taraftar olan l'ran-
Dl~ırlaılen 288 mtqon fazladır. N!- cflm1e demı,tir ti: Bazı devletler gelir vergısi ih- için bir harp kuançlan versW ukertnln DO bin Japon t.nfmdan m1ara kabinede "diler iflsd• ~ 
..-- bafb1m mali ll'IM felndekl Konpe Dert ıelenlerfnJn. mutans- das etmiflerdir. Meseli Avustral ihdas edebilir. Bunu da ~r Av yapdaa mubuua711, amn.ı.. mu- .& flcut&ILfe ver11nı..ı. 
Rı~lll 19kGnlarmm 5288 mil1omı ba- sıt aıfo~le. Jolımon'la lattlllnt ettik- Jada aenevı 6000 liradan yukarı rupa memleketlerinden örnekler kaveınet ettil1 Correıfdor'dakl vazi- llfı. '"" • t _ Vlcl17'Dtn blltan ba talepler 
t:l9eall tahmJn edi1mettedlr. Bu ra• leıine c!afr olarak CrfPPI taraflndan pUıi olanlardan lira baflD8 10 alarak tatbik edebilir. yet baklanda mOtalea 7ilrilterek de- _. Baftarafı 1 incide b kklnda aerl bir bnr abnHI. 

biten malt nne tc1ndeld fbndlki Jtarqide alSylenerı lllSzler hakikate ~- kurut vergi alınmaktadır Keza, irat vergili devlet için mltUr ki: Atlantikte deniz altılan top ye Bloın D8IHUI geri '"1Uı 
DJıurıdlalra ıdlbet1e ıno ~ ıuıa.. ıun dellldlr. Mtlzalrettlerde mutavu Harp dolayıliyJe ihdas • ediaen iyi bJr ıellr kaJDBlı oJabilir. -ıı..ıe, ıo ıtın lclnde anlaplablle ~ tutan UMOOO tonilatoya yük Vlch7 14 CA.A > _ "'DRB ": 14 

8fmc!Dr1 ınall ...,.,m blıtDn fa- ınt ~ hakem vulfen a&me:rt. hl' vergilerden biri de harp ka:ıaoç.. Sonra, zaruri ilıtiyaç maddele. cektlr. Batan clallaC:-~~ ~; selen 12 d~ ticaret aemial NlaaD ~rihll resmi pzetede ç*an b 
billl.r.I~ ellmlzı!e meveut membalarm bir aman, hic bir ktm1e79 teklif et- lan pldir Harp içind bulu- rinin dqmda kalan muqyen bazı vett. mOatahtem a ya, _...... ba~· Aralarmda l pet• marname prettnce hezimet m 
A lt9tlllt 7e1dbm ıaliP lrtlr bir~ medA:. nan ~eya bul~yan bu:m dev evamn satıfı üzerinden bir nevi :m!ı ~= :=:-:! rol aemi8i bulunan bu büyftk 18-~ muhaltemelf Yftll bir 

==-~ıınie cımmat Pu4lt tu a6der1 =.;:. Jetler bu veqtyl kabul etmişler. muamele verpi alabilir. Bulaa. v.-., bava turuzlarma ulramJllu'· mllerin hemen hepsi AmerlQ do klldar tehir edibnlftir. 
Veril ndlkelleflerfne JeDi· ertppe, Rint m• dir Meseli Bulpı11tanda fimdi rl8tanda otomobil, motıollldet, dır Ttşıwık durunl1I bedi lrartmhı iu Joyıauwl pek yakbıinde tor- Bundan ~ Jftktek adalet 4tnm. 

~.-mancaatıu:. ebnek zorunda ka1m- ::-..:=::-==-=..: ;e ·kadar WIDQeJm en u 300 biliklet, saat, ~ elaktrik A. ~ Nmt. bemlD bma• bOtla pi11enm1flerdtr. aJ'Dl tarardtn• ~ S: p -.. Bls. Brttann hilkOmetlnden hlc b.; bin leva (GOOO 'l'ürk lirası) o1ua letlerl, mobilya, dmılr ava sa • tqe ,.,Dan ab1ob aHmdadlr. Usun /lal,,_ ,.,,,,,,,.. gön t.c ec!en -~ = tein tllr ~ 
SUap, ttıton, sflara. ınıu ev& " tefebblll beklemfJoruz. Ondan, 7abıfz, tefebbiislerden, ord111a mlteah • tıflarmı " 5 ~ ...... ~~u- mWet mab...t lmt4l '* -: ._, 14 <A.A.> _ "'Teblil'" A'- ::":mamJamnUlftl ..._ edil• 

._. Ocret1en wrlflerl arttlnlm11- Blndfltanm siyasi ve lktıladt teraltld- bitlik yapan komllyoaculardan amele vergtlfne tabi •u•IPllMIA • e14ula blttbu ftl'dlr. Cornlld• laatikt9 llUelııet n.. bir ltabu de- ektedir 
• Lika evattan alman nılhn l1d alDe mani o1maaı betlenebDlr. Bence. almmakta olan bJr kan"( veql. tadır. amUm'a ecıu.ı.r .rMIDda. bir mlk ldaltlal. top ,.ıııta 4IOOO tcıaiWo ta - m Bu mae balD ..-Uıwtt m..ı.t 

1;w.1s11ıae ~kanbmlhr. Bu eoamn top.. h• HID-.nın ftZftesl, h• tarttı teca· il mevcuttur. lsviçrecle, Porte • Bazı mem1ebt1er de borsa mu dar bdm. oocc* ve~ ~ .....- le_.... petrol pm1a1 ll• ete lllllMD ortan Jnwnrml olmakta-
• fiyatı tıçte Od ntabetlnd• art- vflse, elkl ve J8D1 her torlO tahakldl- kbıde de harp kazançları Wl1lll amelelerlni, elham ve tahvillt a. vlte ballaDdan daha -- er lld tllant _..... batmblmı bDdir - dlr 
==~·~ :"O:t me mukavemet etnıektir. vardır. Porteldzde ticari ft1& .. hm satımını • wt111e wn vardlr.., mittir. Rtom muhlk-1.mlıı budnkl • 

• Qcevberr.t tuvut 111811 ve nal faaliyetlerinde normal olarak tutmuftur. Pnf Fllof J; .,,,,.,,. ,_.,. ~ .-r .-nfhnınMllmr 
._ileri.~ Jlb1 ;.,Jeıdlr. Maear Genel Karmay elde ettikleri gayri ..n klrm ~ HillAsa devJetin ,.ı l9lir a.,. • apollJUWl Valet1a. 14 (A.A.> - Dla. dltma- lld #ılı .,.,,,,,,.. 

.__ Bemada 20 lhıden daha fazla Jdr temin nalı ararken taıap edecell pren- Ankara 8eflrl ne G8rllftl DIDo Malta lsarbu1e yaptıiı bava fa· - " il Bal..,., eden bOtiln fert veya prketJer dp, zaten harp prtlan do~ lofıa l4 (A,,A.) _ -...u ve Be- all:red. 1ılrlrac tannea1a lmelletia - 8edln. 14 (A.A.) - Almu radyo. 
lra•, ~a,..ya • Jtoma t4 (A.A.) - Daçe, llaeaı" harp kazançtan vergisine tabi le ııloııtıya dfifen, hayat sevlJe. ıi,cbe Nuın Pr JDof c!Bn J.aponlll- c11n ibaret Jıabmttır. Onemll turru sa ı 041eeııc!e, labnc1ariıe tl-

Minaıebetlerl•I Kesti Geneıtanna:r baıbllr General kom- tutulmaktadır. si alçalan mahdut plirli hallo ve llPl BerUD ~ elclsl General Otl- olma...,r. Boa 24 mt wfıa4a. tQ- Aı- ~nan 
lran h bathelJi'ri Vmecllk aara)'Ulcla lrabal * * * memur sınıfı tazyik edm ve ha - ma ..,ea.1ı1r 511e Jealeli vermlttlr rare lrartı koJma ~bet cliltmaD chm1 

ahran, 14 A. .A.> --:- u- etndttlr· General baa4an nvel M. Bütün bu misaller bıze yeni yatı pahabla§bracak olan yollar. Japon clp1omatı ba 7e111ekten ~ tanarni dilltlnDllltlr. Liman b8lı• • harp semi 
tı Japo ya ile müııueDetle Claao tarafll\dan ıs.bal olanmq ve lir kaynaklarmı nereler dan kaçımn•k, bilail anormal aca1da Atmaıa bareket etmlftlr. M. lfııe ve baft a1anlanna 1tarta. ,.,.ıan 
kesmiştır. Tatıı:andak Japon mitealdben Gener 1 Cavallero •e or- d ra!8u 1izı ld .ği . göster vaziyetin doğurduğu faz18 servet F lof JapolQ'8Dlll Anbra bU,ak eJc;lai bir alrrn ban huarlara sebebiyet ver en f 

MiliUle b r h ftaya kadar memle ela, mil a ve bava senelkurma:r baı- e 8 m::ı 1 nı Jerı yakalamak olmahdrr M Kari Haru'ı ela bbal etmi•tir mi t r Bazı kimseler 6lm " 
terketmesi b ldır·ım·~ nt yte s rlbm ttilr mıve yarasa gere r 
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lk • adi Meseleler 
(Baf tarah 3 üncii sayfada) 

tanıc:ıdara geniı miktarda ve mikyasta 
kredi açmak lazundır. Bu• suretle. 
rek:ıd>et aahası da genişlemiş olacak-
br. 

*** tfD:ba, lstınlü kooperatiflerini 
de derhal geniş mikyasta ve 

her t:rrafta karmak için milli banka
laramızın kredilerine müracaat edlle
rct ı:dı:abet sahasını bu cihetten ge
ni$1etmek memkün ve llzmıtlır. 

Şiipbes~ ba arada diğer müdaha
le sistemler'ni de unutacak değiliz. 

Yukarıda saydığonız muhtelif ted -
b5rhrln kftfi gelmediği e yahut ona 
'9'aklt kalmadığı takdirde derhal pi
yasadan, .icap ederse, yiiksek fiyat -
lan1an mal tophyarak onları tuttu
nilbıak istenilen fiyata, kırarak, 'iat· 

mat usulleri vardır. Tabii. bu sur~
lc V1lku bulacak zararları kabul etmek 
gerektir, Hep kar ederek ve yahut 
ır:laret etnUyerek piyasaya müdahale
nin imkanı gö(ülmemiştir. Bu 'iis
Umler, muhtelıf ofislerimiz.in vazi
feleri arasına konulmalıdır. 

İstihsal ve malıyet fiyatlarnu na
kiki olarak bllmeden fiyat müraka
bcsine imkan olmadığı gibı her ma
!m hususiyetine göre toptanc laruun 
elinden kurtaraczık usullere tevessül 
etmeden, rekabet sahasını temin e
decek kredileri açmadın, derhal bir 
çoiı: istihlak kooperatifleri açılma -
dan. ve müdahale sistemlerinde, ica
bmdn, zararı kabul etmeden ve pi
yasayı serbest bırakmakla beraber 
lüzumuna göre narhı da tat~k et
meden, müessir bir fiyat ve iaşe 90-
titikası takip etmenin lmkaru şiiphe
lidir_ 

,~-------, 
TAN Ga7etesi ı 

lan Fiyatları 

Şehirden Röportai 
(Bas tarafı 3 üncüde) 1 

- Çorba-:ı Ali usta bir varil mazot 
istiyor. Aha parası. 

- Tamam mı?. Saydın mı lor. 
- Tamam. Sııydnn. 
Çorbacı denilen patron parayı alı

yor ve saymııdan çekmeceye atarken: 
- Vesikasını, kağ•dını, neyini al

dın mr ki.. Diye sorup geçiveriyor. 
Bir başka dükkanda ayni muamele 

pastırma il:r.erinde, bir başka!!mda y:ığ 
Lizerinde, bir ötekınde zeytin; bir di
ğerinde yumurta, hülisa her birinde 
bir başka meta üzerinde yapılıyor ve 
biz iki arkada~ hayret fc;indc birbiri
mizin yÜzı.ine bakıp birbirimize soru
yoruz: 

- Hani İstanbulda geçim sıkıntıST 
diyorla:r?. 

- Hani bir şey bulunamıyormuş< 
Demek bütün söylenilenler bos. Pi

yasa öyle canlı ve oyle hareketli iti, 
En bot de-.lrde bile bu phnsa bu 
kadar harareUi alış veriş yapmamış
tır. 

Askerlik işleri 

Gayri Müslimler 
Hizmete Çağırıhyor 
Iıt•nhulda yah•ncı ofarak bul,ınan ..,e ~im· 

diye tada< ibtivat o'arık c.hı ve scYk olun
ı:ı•mrş olan (Trakya hariç) 313 il~ S31 do
;?Umlu aai:alm ve ••k•t eayri "'O•limler oillh 
~!tına alrnıca~ndn 'Rcroilıı ybanc r ~uhe•irıde 
hvttlı olanların '"'~ ""ilme;c Orere 1 ~ ni•an 
OA'Z ııi!nll l\lhOe ıelmc••ri ve ,,. meokOr rfln 
d• ıceJmeycnlor 1ukkı"-i• kanuni muım.JcDin 
tatbik edl'locefi ilin olun'lr. 

Dr. IHSAN SA.Mj • 

Gonokok Aşısı 
eeı.ofuklutu ... thtl!ltlanna ~arıı 
oelr t8"irli .. tue a•rdıT. oı .... ..,.,ıu 

S..ltanmahmut ıorı..ıı , __ .... __ 
ZA YI - htanbul limanmdan oldıfım ı 7gg 

ırumarah Reis oehıdetnamcyi zayi ettim :ıre 
nııini alaeatrmdan nki.ınin hükmi! olmadr
ıhnı beyan ederim. Mehmet Satır. 

ıtA Yl'P: !atanbnl sryril .. fcmı'ea aldtfım 
3SSS numaralı kamyonet pllkamt kaybettim 
yenmni alacafrmda'I ukiıınin hıık!'t!I yul ıur 

Tınıin Oz"en ltn _______ , 

Brışlık maktu olanık 1sıı 1 Dr. Hafiz Cemaf 
l 'bıci aagt.a santimi 5()(J (DAHiLiYE M0'TEHASSl81\ 

1 ~ • • • IOfJ iç hHtahkla,, mDtehauıaı 
J ,~"" İstanbul. Divanyolu No. 104 
• • • " ;;1'1 Tel 22398 • _ .. ı'--------" 

Metre 
ı.......--

0, 015 Kalınlık 

O, SOO Genl§llk 
1 - İdnremiz. ihtiy<ıcı için yukarda kalmlık ve grnişliği yaztll 18 

metre dizel motörü kayışı "çift kat ve bakır telli dikişli., pazarlıkla sa
tın almacaktır. 

2 - Pazarlfk 24.4,942 Cuma günü saat 9.30 da K<ıb&t~ Levanm şu
besindeki merkeı. mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - fsteklilenrı pa:rarlrk için tayin olunan gün ve saııtte teklif ede 
eeJderi fiyat 01erinden % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur komi!' 
yona milracaaua·n. (4285) 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Nevi Muhammen Te

bedel mlnat 

Si2rJ-1'114 
300 
301 

293 

295 

Mccidiyeköyünde 12 pafta 107 ada 29 pon:el 
No. !u 2063 metre murabbat arsanın tamamı 
Mccldiyeköyünde 12 pafta 107 ada 31 oarsc·l 
1341 metre murabbaı ar!;anm tamamı. 
Mecldiyeköyünde 12 pafta 107 ada 32 p:ırsE:l 

No. lu 296;! metre murabbaı azosanm tamamı 
Mecidiyeköyünde 12 pafta 107 ada 12 pnrsel 
No. lu 3264 metre murabbaı ~anm tı:ımami 
Mecicllyeköyunde 12 paita 107 ada 6 parsel 
No. lu 2104 ~tre murabbat arsanm tamamı 
MecidtyeköyUnde 12 pafta 107 ada 15 parsel 

309.45 24 

469.35 36 

888.90 61 

651.80 49 

210.~ 16 

Nrı, Ju 5850 metre murabbaı arsanm tamnmı 2047. 50 154 
296 

297 

299 

208 

Mecidiyeköyiinde 12 p.-,fta 107 ada 17 parı;PI 

No. lu 3H06 metre murabbaı arsanın tamamı 
Mecidıyekbyiinde 12 pafta 107 ada 18 p:ır!'C'l 

721. 20 

No. lu 4086 metre murabbaı arsanm tamamı 21>43 
Mecldiyeköyilnde 12 pafta 107 ada 28 oarsel 
No. lu 1200 metre murabbat arsanın tamanu 
Mecidıyeköyünde 12 pafta 107 ada 27 parsel 

180 

55 

153 

14 

No. lu 3405 metre murabbaı amamn t:ımıımt 1702. 50 128 
Yukarıda yazılı arsalar 29-4-942 Çarşamba gi.inil saat 15 te Milli Em

.dk madürlfüffinde miıteşekkfi komisyonda ayn ayrr ve rı;ık artttrma ile 
sntılacaktır. Fazla ızahat için mezkür mudürlüğe müracaat. (4377) 

Devlet Limanları l!letme Umum Müdürlüğünden 

Denizcilere İlan 
Gclibolunım 3, 3/4 mil doihısun da bulunrın Zinclrbozan fenerinin 

s6nmesi ihtlmalı üzerine ayni yere konulacak fener ci11lıası üzerine her 
on saniyede tek lıeyaz şimşek gö~teren muvakkat bir fener monte edile
cektir. 

Muvakknt feıwrin konulduğu aynca ilfın edilmiyec-ektir 
Fener dubnsı ve üzerındeki muvakkı\t fener kaldırtl•p e~as fener ye-

rh;ıc konulunca alakadıırlara tekrar lUn edilecektir. ( 4536) 

Çatalca Malmüdürlüğünden 
Ciheti askerlye:den satıhnak üz.ı>re de\•lr alınan fllO) ııdet öküz ara

bası 8.4.942 Carsıımbıı günü öğleden sonra mlizavedeye cfkarılmrş i<:e de 
talibi :zuhur etmedlğindcn ihale 18 4.942 Cumartesi ffınOne talik edildi
ğinden, taliplerln yevmi m!!2kfırda C:üalca mal mOdfır!OğOnde mütesek-
kfl atış komisyonuna mOracaatJ::ırı lian olunur, (4491) 

Bornova Ziraat Mücadele İstasyonundan: 
MOessesemlzde lOO lira ürretll bir kırnyagerlik acıkıır Tallpl~rin 

lüzumlu vesikalııriyle beraber Bornova ziraat mücadele ıstasyonu tdaı·e 
rnildürlüği.ine müracaatları. (4105) 

Deyle+ Limanları fşletfne Umum Müdürlüğünden 
Ücret cetvelleri tadil edilip 15 Şubat 1942 tarihınden itlb<ıren tatb;k 

edilmlye başla::ııın Liman İşletme tarifesinin işbu ücret cetvellerine mil
tedair hilkUmlerınln de bu kı>re tfldili hasebiyle, yeni tshıf'bul Liman fs
lehıc• tnri!esnln ı Mayıs 19~2 tıırihinden i!ibaren tatbık ı:ılumıcağı illin 0-

lunur. (45!'i0) 

"!ıahıp ve rıeşrtY•t muduru Halil Luttı Uordunt· ıı. 

Gazetecilik ve oe~yat T L. Ş. TAN matbansa 

TAN - .. ... - ~...-· 

BAŞ, DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Nevralii. Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcahında Günde S Kaşe Alınabilir. 

Asnnuzda saatler o kadar 1 
terakki etmi~tir ki, tahay
yül eclilnıez derecede ufacık 
şı.k saat1er hile imal edil -
mektedir. Emsali olmıyan 
ve :.ı:erafeti ayarmda yurdu
muzda fıenüz bir misli bu
lunımyan bu minimini ha.. 

1 yan saatlerini ~örm.-k için 
sayın mü. terilcrimi:7:1n b;r 
kere ma~azamızı şereflen 

'- dirmelerini rica ederiz. , 

iıan ve beyan ederim ki : 
CİLO GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 

ŞAV ANI HAVRETTIR 
Cildin ıemei ikfirfartnda 
oldu/unu ispat et!lyor. 

Doktorum, bu' 
hususi cUd gı

dasında mevcut 
olan Blocel'in bü
yük bir itina ile 
seçilmiş genç hay. 
va n la rda n 1s tıh- U....l--=....:::-I'_J 

sal edıldlğlni söyledi . Bloeel c)l
dln derinllklenne nüfuz ve genç, 
taze ve açık olmak için kendisine 
llizım olan gıdllyt temin eder. 
Meşhur bir Viyana üniversitesi 
proresi:ırü tarafından keşfedllen 

bu BİOCEL ıprnbe renkteki> To
kalon Kremi terkıblnde tam cUd 
ensacını beslemek için icap eden 
miktarda mevcuttur Akşamlan 

yatmazdan evvel bu kremi ve .sa
bahları da ıbeyaz renkteki> To
kalon Kremini kullanınız Üç gün 
zarfında tenınızın gayri saf mad
delerinden, yuzunuzun zayıflamış 
ve gevşemış adalelerinden kur-, 
tulmağa başladığını göreceksiniz. 
Viyana Üniversitesi hastaneleri
nin birinde Prof. Dr. Stejskal ta
ratmdan 55 ile 72 yaşlarındaki 
kadınlar üzerinde yapılan tecruJ 
beler neticesinde yüz buruşuk.luk
larının altı hafta zarfında kaybol-~ 
duğu sabit olmuştur 

--~------------------------· 

.. 
Hava Gediklisi Olmak 

' , . isteyenler 
Taşradakilerin bulundukları mahallin !'fava Kurumu ısubelerlne mü-

racaattan. (4495) 
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o 
Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinae kullanacağı 

Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

t 

11 Her eczane ve itriyat mağazaları.ml.a. 
'• FEMIL ve BAGLARINI Arayıniz -' 

lzmlt Deni:t Satın A ima IC omisvonundan 

KUZU ETİ ALINACAK 
1 - Tahmin olunan umum bedeli 27500 liradan ibaret 250QO kilo 

kuzu etinin kapalt zarf usuliyle eksiltmesi 27 NİSAN ~42 Pazartesi gü
oti saat 16 da İzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2062 lira 50 kuruş olup şartnamesi 138 ku
ruş mukabilinde komisyondan alm::ıbilir. 

3 - Taliplerin bu islerle ilgili olduklarma dair Ticaret vesikalarını 
ve 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile tanzim edeceklerı teklif mektup
lartnı, yukanda yazılı teminatlariyle birlikte belli gün ve saatten tam 
bir saat eTVeline kadar komlı;yona vermeleri. (4357) 

liÜ·RKIYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

• 

Kuruluş Tarihi: l 888 : 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve TiMlr1 RPr Nevi Banka Muameleleri 

Para 28,800 Lira 

VERiYOR 
Ziraat Bank~a kumbaralı ve lhbanıa taHrrut heaaplannda en az 80 
llr-.f buhntanlara nnede 4 defa çekllecek kur'a He apı)rdakl pllna '38· 

H ikramiye daı)ıtılaeaktır. 
4. Adc t,000 Llraı,..- 4,000 Ura 
4 • ISOO ~ 2.000 • 
4 .. l50 " 1.000 ı • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 8,000 • 
120 ... 40 - 4,800 • 
uıo • 20 • a.aoo • 

Dl KKAT: Heaaplarlndakl paralar bir eene içinde 50 ltradan a9aOı dOtml · 
yenlere ikramiye çıırtıOı takdirde % 20 fadaelyle verilecektir. Kur'alar 
•enede 4 df!fa, t1 EylOI . 11 Blrlnelklnun, 11 Mart ve 11 • Haziran 

taP"lht .. ,.fnde Ct!k11f'cektlr 

Gevlet Demiryiollan ve·lirr~hıarı· işletme- idaresi ılanları 
Muhammen bedeh (7020) ııra ..ılar. muntel.ı1 eo'atta 3900 kJlo oto

büs ve kamyon maka~ çeliği (25,5.1942) Pazartesi gfin(l saat (15,30) on 
beş buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilinleki komisyon tarafından 
kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır 

Bu işe girmek L~tiyenlerin (526l lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat, kanunun tayir etti~i vesikalarla teklifierlnl ~nuhtevl zarfiarmı ayni 
gUn saat (14,30) o" dört otur.a kadar komisyon t-eiı:libne vermeleri 1ll 
znndır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olaralı: d;;ğrttlmaktadır. 
(4293) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeler~ Umum Müdürlüğünden 

1 - Keşif bedetı 295,469,59 lira olan Gülhane Parkı _ Sultanahmet -
Divanyolu - Cemberlfta3 - Beyazıt tramvay caddesfndeld parke' kaldrnm
larm beton temellı mozaik parkeye tahvili ve Çemberlitar • Beyazıt kıs
mı lizerindeki asfalt tretuvarlarm yeniden inşası işi kapalı zar! usullyle 
ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat 15.568,78 liradır • 
3 - Tekliflerin Levazmıda görülecek şarlnamı>slndeki tı::rifata uygun 

olarak 24-4-942 Cuma günü saat 15 e kadar Mtro Hannı 4 Uncü katın
daki Levaz.nn Müdüılilğüne imza mukabilinde verilmiş olması Urımdır. 

(4381) 

• .. ... --
MALiYE VEKALETiNDEN 

Eski Nikel 5, 10 ve 20 Paraltklann 
Tedavülden Kaldırılmast Hakkında ilan 

Eski nikel 5, 10 ve ~O paral.Jklarm yerine dantelli bir kunışluklarla 
bronz on paraltklar darp ve piyasaya kil.fi rnikdarda çrkartlmış olduğun• 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6,942 tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılması kararlaştrrılmışttr. MezkOr ufak paralar 1 Temmuz 942 tari
hinden itibaren artık tedavül etrniyecek ve bu tarihten itibaren arn:ak 
ancak bir sene müddetle yalnız mal sıındıklariyle c. Merkez Bank.ast 
şubelerine ve C Merkez Bankası Şubesi olrnıyan yerlerde Ziraat Ban
kası Şubeleri tara1mdan kabul edllebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların t.unlan mal sandıklariyte 
c. Merkez Bar.kası ve Ziraat Bankast Şubeerine tebdil ettirmeleri ilan 
olunur, (4129 - 5605) 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ımı.f Hesaplan 1942 ikramiye Pl.8ıu 

.. KeşıQeler: 2 Subat. 4 Ma,Jıa. S Ağustos. 2 tkin~ 
" tarihterinıle yapthT . 

~ 942 ikramiyeleri ---1 adet 2000 Uralık-2000,- Ura 

~ 
•O adet 100 Ul'Bl!k-4000- Llrlı 

1 • 1000 • -8000.- • 5G 50 -.m~ :a 750 -ı~oo.- • • • • • • • 1100 -ıııoo- 200 - ıs • --6000r- • • • • ,, 2~(. -2500.- >oo 10 -2000- . -
: :.oe·niZ Le\,-aiım., Satinalma:· Komi~onu : İlanlari · .. · 

. .. ' . . . ' . . . ' . . . .. _,: . . " . 

ı Adet El VoJtmetresı 
1 ,, El kavurıteri "3000 devir ölçebilecektir, 
1 ,, Tevzi tablo;.11 resmine göre 
Yukarda yr-ızılı üç kalem malzemenin 17-4-1942 tarihine raslıynn 

Cuma günü saat 14 tc Kasmıpnşada bulumın Deniz Levazım Satmalma 
Komisyonunda pazarlığı yaptlacaktlr. İsteklilerin belli gün ve saatte mez
kCır komisyona müracaatları ilfın olunur. (4543) -60 Ton Odun .. komisyonda mevcut eva.'lf dahilinde,. 

8 Adet Su geçrtlez trtJb:ıt kutueu. "komisyonda mevcut eVMf da
hlllnde'' 

Yukarda yazılı iki kalem malzemenin 16 Nisan 942 Perşembe g{lnll 
saat 14 te Kasımpaı;ada bulunan Deni:ı: Levazım cıat:ınnlma komisyonun
da pazarllğı yapılacağından isteklilerin belli giln ve saatte mezkUr komis-
yona milracaatları ilan olunur. ( 4542) -Mevcut nümun~! gibi 150 adet pırıldak ampulünün 17.4.942 Cutna 
günü saat 14 te Kasımpasııd bulunan Deniz Levazım S:ıtın21ma komisyo
nunda paz.arlı~ı yaprlacııkttr. Nümuncsl her gün iş saati dahilinde mez.
kıir komisyonda görülebilir. İsteklilerin belll gün ve saatte adı g~ ko... 
misyona müracaatları ilan olunur. (4494) 

Nnfin Vekaletinden: 
Eksiltmeye korulan ts 
1 - Aydm $u İşler:! dördünt!il sube mOd!irlil~ mmtakasr dahillnrle 

Horsunlu - Nazillı ve Pirlibey kanalları ile Bilyük Menderes nehn ara
sında kalan takriben (25000) yirmi beş bin hektar genl~liğlndeki arazi
nin Nirengi şeheke.cdne mOstenlt tesvtye mfinhantli haritası ile bu ovaya 
ııkan derelerden idarece lüzum ~örfllenlerin şerit var! haritalannm alm
maı:T tsf muhammen kesif bedeli vahidi fiyat esası (]zerinden (75000) 
tlradtr. 

2 - Eksiltme 28/4/942 tarihine rastlıyan Sah günti saat 15 de-An
karada Su İşleri Reisliği binası t<:lnde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak1tr 

3 - İstekliler eksiltme ş:ırtnamesı. m~kavele projesi. baymdırhk t,.. 
leri genel şartnamesi, umumf su 1 lerı fennf şartnamt>l'fyle husu~ ve 
fennt şartnameleri ve projeler! (3) lira (7!'i) lrurus mukabilinde su işle
.; reisliğinden alabtlirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5000) liraltk muvakkat 
teminat vermesi ve ı-kFlltmenin vaorıllcağı ııilnden en az fiç gün evvel 
ellerinde bulunan ve en az (5000) hektflrll'.k bir arazinin takeometrlk 
haritasını muvaffakıyetle yapmrs oldujtuna dair vesika ile birlikte bir di
lekçe ile Nafia VekAletine mürııcaat erlerek bu 1sf' mahııus olmalt 07.ere 
veslkıı almaları ve bu v~fkayf lbTıı~ etTm!lert şarttrr Bu mOddet leinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeve tstlrıık edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuolarmı ikinci madıieıie vazıh saatten bir 
saat evveline kadar !IU isleri relsllıtinc makbuz mukabilinde vennelerl 
llı:ımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez, (4183) (23!'2) 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 
Cinsi Kilosu M. Bedeli Teminatı 

Lira Lira 
Koyun eti 100.000 100.000 6250 
Stğu- eti 100.000 80.000 5250 
Koyun eti 50.000 50,000 3750 
Sığtr eti 50.000 40.000 3000 

1 - Yukancla clns ve mJktarlarf yazılı etler ayn dört şartnamede olmak 
ve ayn ayrı taliplere ihale olunmak suretiyle ve kapalı zart uııuliyle ek 
siltmelerl i6 Nisan 1942perşembe g(lnü saat büyük partller 15 ve diğeri 16 
da İzmitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapDacaktır, 

2 - Şartnameleri yukardan sıra ile 15 , 4, 2.~ ve 2 Ura bedel mukabl 
llnde l stanbulda Kasımpaseda Dz. Lv. Satmalma komisyonundan ve ko 
komisyonumuzdan aUnabilir. 

3 - İsteklilerin bu işlerle ilgili oldukJarmıı dair Ticaret v~kalarmı 
ve 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhJte tanzim edecekleri teklif mektupla 
nnı ve yukarda bizalarmda yazUı temlnatlarlyle birlikte belli gün ve s.,• 
atlerden tam bir saat evveline kadaı komisyona vemll'leri. (3998) 


