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1• • Ort y fi y V'I y ·I; BASKIN yı ve a ası ı ag a ra erınde . -~-
Toptan 130 • 160 Kuruş ' Bir lngiliz ~olu 

A- - d A " ,,. F• t K ld Boulo9ne da 
rasın a zamı ıya onu u Karaya Çıktı 

--
YENi YAPAGI FIYATLARI DA BELLi OLDU Berlin, İngilizlerin 

Ankara, 22 (A.A.) - Ticaret Ve·kaletindcn eritilmiş sadeyağJar 155 kuruş, en çok yüzde Ağır Kayıplara 
tebliğ olunmuştur: 29 sayılı koordinasyon ka- sekiz asitli "e yiizde yedi ayranlı birinci Trab. I LJ., d S 1 
rarına istinaden memleket dahilinde sade va- zon muadili eritilmemiş sade yağlar 130 ku- gra ığmı Öy Üyor 

1 

ğına aşağıdaki esaslara göre azami fiynÜar ruştur. ı Bertin, Z.l ( .\ A.) - · .1't!İ:>lığ ,, 
tesbit olmunuştur. Vasıfları daha aşağı olan nevilerde ve men- Bir. İ_ngilız; keş:i kolunun Fıans.a 

l\tadde 1 - En çok yüzde 3 asitli halis Urfa şeden olan yağlara mutat fiyat farklariyle ma. I sahılınde Boulogne cıvarına bir 
muadili eritilmiş sade yağlar 160 kuruş, en hallerinde azami fiyatlar tcsbit olunacaktır. taarruz yapı.g: ve sahil m udafaa 

1. çok yüzde 7 asitli birinci Diyarbakır muadili l2fi> Devamı Sa. 2 Su 7 ~atlarının i~me kadar girdikten 
, ı iki saat sonra şekildiği haber ve. ------·----------·------··=---·---•""-' rilmektedir. 

Reuter Ajamı, kayıpJarın hafıf 

Bir Türlü 
~nlıyamadıijımız 
Bir Dava 

olduğunu bildıriyor. Hiçbır lngi
# liı gemisi has.'.lra ugr,mıamrşiır. 

Bir Alman balıkt.·ı ge:nisi hasar 
görmüş, diğe:::- bıı· tialıkç1 geınısi 
tutuşturuln? u~tur. 

IPerapalasfalf 
inlılil< Sebebile Berlinin verdiği tafsilat 

Berlin, 22 (A.A.) - Bu sabah 
şafak vakti, orta kuvvette bir İn 
giliz hücum kıtası, Fransanrn Bou 
logne cenubundaki sahillerde ka 
raya çıkmağa teşebbüs etmiş ise 

Her yıl çocuk Jıaftalan, çocuk bay
ramları yapar, çocuk meselesi et
rafında bir sürü yazılar yazarız. 
:Fakat iki kere ik.imn dört ettiği ka
dar basit olan bu davayı hala an
Jamıı deiifüdir. Yapabildiğimiz 
§ey, derya içinde bir katreden iba
rettir. Kurabildiğimiz Çocuk Esir
geme Kurumu teşkilatı, şurada bu
rada açtığımız doium ve bakım ev
leri, süt damlaları ve çocuk bahçe
leri, çocuk dava!ınrn büyükJüğü 
karşısmda bir ba:slangıç bile telilc
ki edilemez. 

O tel Sahipl~ri, lngilterenin Eski Sofya Sefiri 
M. Rendell lf e Arkadaşf arı Aleyhine Yarım 

Milyonluk Tazminat Davası Açtıla r 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

A nkarada Ço_c~k Esirgeme 
Kurumu reısı Dr. Fuadi 

~fyaretc gitmiştim. Onu hala ay
ni masanın başında, hayatını vak 
~ettiği çocuk davasını müdafaa 
lçin hazırlanıyor buldum. Dr. Fu 
a.t yirmi senedir bu memlekete 
ÇocUk meselesinin ehemmiyetini 
anlatmıya çalışan ve bütün ha -
Yat ve gayretini buna hasreden 
biricik kahramandır. Fa.kat on se 
tıelik durmadan sarfettiği gayre. 
te rağmen çocuk davasını bu 
bıemlekete anlatmıya muvaffak 
Olamamıştır. 

b 
Her yıl çocuk haftaları, çocuk 
~yramlan yapar, çocuk mesele

ısı etrafında yazılar yazar, ııeşri
~~t yaparız . Fakat iki gere iki • 
~ın dört; ettiği kadar basit olan 

' ili I M. R.tncMl 

İran'daki 
isya n 

Alevlendi 
-ıı:-

u davay,ı hala ne hükumetçe, ne 
devletçe, ne de milletçe anlamı
~ızdır. Yapabildiğimiz şey derya · 
~inde bir katreden ibarettir. Ku
rabildiğimiz çocuk esirgP.me ku. 
r~u teşkilatı, şurada burada aç 
tıgnnız dogum ve bakım evleri 
•ü.t damlaları ve çocuk bahçeleri 
Çocuk davasının büyükli.iğü kar
şısında bir başlangıç bile telakki 
edilemez. 

Asi Kürtlerin Reisi, 
Teslim O lma Teklifini 

Kabul Etmiyor Bir .hkir vennlş olmak için ge
Çen gün Ankarada gazetelere ge -·-X-
~en . bir vakanın ortaya çıkardığı y 
k ~ati hatırl~m~~ kafi_d!r. An. er Yer Şiddetli 
b aıad.a, kocası olmuş, geıırıni kay Muharebeler Oluyor 
etınış, çalışmaktan aciz iki ço-

~ Devamı Sa. 2 Sü. 5 

İkinci Cephe 
-:ıt-

Geçen sene martta, Perapalas 
otelinde bir infilak olduğu, on ki 
şinin ölümü ile neticelenen bu ha 
<lisede ote1 binasının hayli hasar Avam Kamarasında 
gördüğü hatırlardadır. Öğrendi-
ğimize göre, otel sahibi Ferit Ke- Birçok Sualler Soruldu 
mal ile Misbah Muhayeş, vulrna Londra, 22 (A.A.) __ Bugün A
gel~n hasarı ödetme~ maksadiy- vam Kamarasında bir çok iş~·i 
le Istanbul asliye ticaret mahke- partisi mebusları, ikinci bir cep
mesinde bir zarar ve ziyan dava- he kurulması meselesini i!eri sür 
sı açmışlardır, Dava edilenler, müşlerdir. Hüküror,.t adına cevap 
şahsen Ingilterenin eski Sofya veren M. Attlee, M. Churchil'l'in 
elçisi Rendell ile eski Sofya kon- böyle bir mesele hakkında hiçbir 
solosu Brenan, Vis konsolos Stan malümat vermiyeceğini bildirmiş 
ley Herison, hava ataşesi Arthur t• 
P 

~ 

::ıtrik, se,fa_ret şifre memuru Da- 'l'amamlayıcı iki sual daha so-
vıt Betle! ~ır. . rulmuştur. Bu sualler şunlardır: 

Ot~l s~hıplcrı, bu zevat, otelde Sovyetler Birliği acaba Ingiliz 
kendılerme ayrılmış olan odala"X'a görüşünden haberdar tutuldu 
yerleştikleri sı:a.da, Davit Bettel mu? M. Churchill'in M. Stalin'Je 
tarafından getırılen çantalardan buluşması zamanı acaba gelme
birinde~ bulunan ?.ir bombanı~ miş midir? 
patladıgınr ve bu yuzden otel bı- Bu iki suale hiç bir cevap ve-

l:tiff'" Devamı Sa. 2 Sü 5 rilmemiştir. 

İran Kral ve Kratiçl'si, çocukları ile bir arada 

l 

r ---............ -.................... ,ı 

Bugünkü 
Merasimin 
Programı 

Hak1miyet ve Çocuk 
Bayramı Bütün 

Yurtta Kutlanayor 
Bugün 23 Nisan milli hakimiyet 

ve çocuk bay.-am~dır. Bu müna
sebetle dün oğleden sonra büttin 
resmi daireler ve okullar tatil 

.Yapmışlardu'. Daireler cuma, o -
kullar cumartesi sabahı açılacak 
tır. 

Bayram münasebetiyle bütün 
resmi miıesseseler ve okullar bay 
raklarla sü;; tenm.iştır. Birçok 

~~ anası bır kadın, yavrularım . Ankara, 22 (Radyo gazetesi) -
~uk Esirgeme Kurumu m~rke- Irandan gele:1 hab.:?rlerde, bazı 
2~e götürüp vermek istiyor. Ce. bölgelerde tsayi~i11 bozulduğu 

1 
tnıyet mevcut teşkilatı ile bu ço· bildiriliyor. 

------------------------ Halkevleri dJ.n çocuklar için muh 

Cuklara bakamıy<ıcağı cevabını Şimali Kürdistandaki asi kÜrt
'1~riyor. Kadın Ulus refıkimize lerin reisi :.\1..'!hmet Realt hiıkG.
t~derek !avr_uta!."mı kabul ~de.c~k met tarafı.odacı teslim oin;ası ı~in 
ır hamıyetli zat bulunur umıd!y yapılan teklifi reddetmiştir. Bu

le gazeteye bır ılan konmasını ri nun üzerıne şiddt:tli muharebeler 
cÇaediyor .. Gazete vakayı yazınca olmuş, asiler geri çckimıişlerdir. 

ocuk Esırgcme Kurumunun bu Bir ara, asiler şiddetli bir taarruz 
~OCUk.ları reddetmiş ulması ~ir la bjr dağı eL~ geçirmişlerse ele 
~e~~!e o~uyor. F~kat bu vesile büktımet kuvve1 ieri bunları tek
e ~grenıyoruz kı, bu yavruların rar ricatc mecb•.ır etmıştir. Tah
rf~ıyet~n .kapısı~da_n çe~ri~ele- ran radyosu, şıdcl<.!t, lı rııuh:.ırebe le 
h ılk hadıse degıldır. Cemıyete rin devam dl gı u bildirmekte -
b er gün .civar ~öyierden buna dir. 

enzer bırçok murar~atlar yapıl. Diğer tarafta•1 tran hükumeti 
:aktactı:. Bu müracaatlar sene- bir emirname nP.irederı:>k mihver 
be ~asatı .40J. u bulmaktadır. Hal lehinde prO!:):l~ uıo::ı ·yaµanlar1ı1 
~Ulu cemıyetm ancak 150 çocu - ve mihvercılerı s 3klayc;nl:Hın c,d 
~a bakacak te.ş:ül:ltı vardır. Mec. detle cezala 1tlırılacaklrını bıld\r 
~~en geri kaLat1 230 çocuğa yar- miştir. &:111 ve şefkat kucağını açamamak 

dır. 

't * * Amerika, Harp Masraf· 
Davayı oiraz daha genişlete- 1 • 1 • 

rek mem1.eket :>lçüsiınde ları çın 9 Mllyarhk 
~tkik ettiğimiz zaman şu rakam. Tahsisat Daha Ayırıyor 
f karşda~yoru:ı. Mem~eketin nü- Vaşington, .2~ (A.A.) - Mü
k Usunun ıc 40 nı oıt dort yaşına messiller meclısı, harp mastafları 

adar olan çocuklar teşgil edi - için daha 19.151.597.010 dolarlık 
Y~r. Bu ~o~ı~klardan da biz her masraf derpiş eden kanun layiha
~} 140 bınını şu veya bu sebep· sını tasdik etmistir. Bu kanun 

kaybediyoru7.. 140 b in çocuk geçenlerde ayan 'meclisi tarafrn-
11'7[?' Devamı Sa. 2 Sü 3 dan da tasdik edilmi~ti . 

Laval'in 
Hazırladığı 

PICinlar 
-x-

Yeni Fransız Başveki li 
Bir Latin Cephesi 
İç i n Çal~şıyormuş ! 

- x -

Bu Maksatla Daha Önce 
Mussolini İle Görü!tüğü 

Bile Öne Sürülüyor 
Londra, 22 (A.A:) - Britanya 

Ajansının diplomatik muha!::>iri -
nin bildirdiğine göre, Londranın 
Fransız mahfillerinde, Laval'in 
mazisine sadık kalarak bır taşla 
iki kuş vurmak siyaseti takip et
tiği söylerımektedır. Serbest Fran 
sız mahfillerine gelen gizli haber 
lerde Lavalin eski Pan Latin ef
sanesini diriltmek µFınınıı güttu
ğü tey it edilmeldPctır. Laval, Al-
~ Devamı Sa. 2 Su 3 

İlkbahar 
Propaganda 
Taarruzu 

-r-

telif eğlencele• tertip etmişlerdir. 
Kadıköy Ha:kevincte Karagöz 
temsilleri venlmiştir. Bütiin (C
cuklar çocuk bahçelerind.? oyna

ktff' Devamı Sa. 2 Sü. 4 
----x 

Yardım lsİiyen 
Çocuklarımızı 
Himaye İçin 

-ıı:-

Moskova, Bütün Slav 
Mme+lerini İsya na 
Teşvik Ediyor _,._ Esirgeme Kurumunun 

Berlin de Azerbeyc:an Aza Adedini 62,ooo 
Halkını Ruslara den En Az 2,ooo,ooo a 

Karşı Kııkırtmaktadır 
Ankara, 22 (Radyo GazetesıJ- Çıkarmak Lazım 

Ruslar, bir taraftan ilkbahar har- Ankara, 22 (TAN) - Bugün 
bi için hazırlanırlarken bır taraf~ ç~uk esirge_me. kurumu başkan
tan da Balkanları Almanya a- lıgı. gazetec~~erı da:vet , eder~k 
leyhine kışkırtmıya çalışmakta- onlara _.K~çı~rendekı anaa:ucagı-
dırlar. Moskova radyosu, dün nı gezdırmışt~ · . 
Slav milletlerini isyana teşvik e- ;say_rat? .m~nasebetıyle ~erte -
rıe:rek demiştir ki: n:ıız gıydırilmı~ ol~ 250 kı:n~e -

"rı.ı · 
1 1 

. sız yavruya gosterılen hakıkı a-
1 ıl et erarası hır Alman a- na ve baba sevgisi ziyaretçileri 

leyhtan cephe kuruluyor. Alman son dP.rere mütehassis etmiştir. 
~ Devamı Sa. 2 Sü. 6 1.1fr Devamı Sa. 2 Sü. 4 

MAARİF VEKİLİNİN 
GECEKİ NUTKU 

Çocuk Bayramı :Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in Bir 
Nutku İle Açılmıştır. Bu Nutkun Bir Hülasasını 
2 nci Sayfada Gece Haberleri Sütununda Bulacaksınız 

1 
VATAN GİBİ, VATAN iÇiN 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bugün Çocuk Bayramı ... Gazetelerimizde ve 
mecmualarımızda bu konu üzerine, çocu

ğun değerini belirten birçok yazılar okuyacak
sınız. Ben, bu meseleye gurbette iken kendı 
memleketinin çocuğuna ka:şı duyulan hasreti a11-
latmakla kar1şmak istiyorum.. Uzun yıllar yaban
cı ülkelerde yaşamak zorunda kalan bir adamın 

neleri aradığını, nelerin yokluğundan sızlandığını hepimiz, az 
çok biliriz. Evinizi ararsınız; sevdiklerinizi özlersiniz; doğup bü
yudüğünüz, gezip tozduğunuz yerleri, aşı boyalı bir bağ köşkünü, 
rami avlusundaki çitlenbik ağacım, yosunlu dereyi, bir dağ yama
cını, iyi ve k~tü her şeyi, saç mangal altında uyuklayan yaşlı 
kedinizden tutunuz kış akşamları Karacaahmet servilerine dönen 
karga sürülerini, bütün bunları hatıranızm külelrini eşeliyerek 
izlerini aramaktan kurtulamazsınız. Hiçbir eğlence veya çile si
ze onları unutturamaz. Fakat aradığınız bir şey; daha; vardır: 
Çocuk ... Memleketiniz olan çocuk, vatan çocuğu! 

En iyi şartlar içinde ve en güzel ülkelerde bulunsanız bile 
nasıl milli duygunuzu harekete getirmiyen haşmetli Okyanuslar 
ve saltanatlı orm.:ınlar, saraylar ve parklar, ömrünüzde görmedi. 
ğiniz seçme güzellikler ve tabiat manzaraları sizi oyalasa da kan
dır~~~! ~ini mini .Marmarayı, bir değirmi Alem dağını, mın
yatur Kuçüksu köşkünü ve tramvay gürültülü Gülhane parkını 
a~~tı~~a çocuk da böyledir. Yabancı çocuğu ne kadar güzel, dinç, 
gurbuz, neşeli ve sevimli olsa, size sokulsa yine çocuk hasreti 
çekersiniz. O hasreti ancak 11'.kınızdan olan çocuk yatıştırır. Bu. 
nun içindi ki, yirmi yıl kadar önce bir Hatay köyünün pınar ba
şında rastladığım küçük Türk kızı bana (Ayşegül) ü yazdırm~
tı. Ayşegül yazısı gurbette iken kendi memleketinin ve ırkının 
çocuğuna karşı duyulan sızıdır, bu sızının tam yürekten kopmuş 
bir ifadesidir; değeri varsa o hasretten geliyor. 

Çocuk, insan neslinin yavrusu olarak umumi manada da gü. 
zeldir~ fakat kendi ırkınızın yetiştirdiği taz.e bir yemiş olduğu 
zaman çok daha güzeldir. Yıllarca yabancı çocuk sesi dinlemiye 
mahklını bir adam, bir gün, bir çocuğun ağzında kendi dilinden 
kelimeler işitir ve onun yüzünde ırkının cana yakınlığını bulur
sa duyduğu çarpıntı ve keyif ne kadar tatlidır! lrkdaş çocuğu 
gurbette bayrağınızı görmüş kadar sizi sevindirir, yanık yüreği
nize su serper. Çocuk vatan kadar aranır, çocuğu vatan gibi sev. 
meli, vatan için sevmeli! 



, O'LümDEN BETER 1 
.811 sıtmalı cünlerin hı"'k'.3.yesl lt7.llJ1-

durl Ahali yoruldu, Hükümet geml<n 
kastı. 

Ben. kendi besabrma aeviniyordUt:l. 
Cunku artık iş bulabilirdim. Beyzade
lik, pap zadelik kalmamıştı. 

Sona kalan bir dükkin hissesini 
u.tm..rtt:rm. Bir zaman ayakta durabile
cdcb.m. Mevsim yaz! Adaya gitmek is_ 
tedlm. Adadaki büyiilc ot<ll<rdcn biri
tün gedikli. has müşterisi idim. Verdi
& 01 bah.,işlerle garsonlar. birer köçük 
ev almışlardır her halde! 

Ot<! sahibi de çelebi, nazik bir Rum 
da, Candan arkadaı olmuştuk. O. İs

nbula inince, beni muhakkak arardı, 
n de Adaya gidince, muhakkak ona 

u6f'3,rdım. 
1'1aoolild efendi, garsonluktan ye-

t mc patronlardan değildi, Fcleiin 
emberinden geçmiş, gün görmüş. 
wıyayı anlamış, insanları dit.ine vur
uı bir adamdı. Gençliiinde, tüccar 

' it.ipliği, komisyonculuk yapmı~, ıon
ra duyunu umum.iyeye gırmi,; evlenin 
ce, karısının drahomasına kendi bi
riktirdiklerini de ekliy<rek Galatada 
kuçük bir otel satın almış. Karı koca 
nceleri epey zahmet çekmişler, ge-J 

gelelim, sanatı kavrayınca tutunmıya 
başlamışlar Vt! Galatadaki oteli satıp, 
Beyoilunda, ikinci smıf bir otel al
mışlar. 

Ben,. bu oteli tanıyorum ama, Ma
oolil:i efendınin 1dare ettiği zamana 
yeti~emedim. 

M:ııı.nt Manolôkide, göğüs hastalıiı 
v rdı. Doktorlar ona, Beyoğlunun ha
vasmın sert geldifini söylemişler, M.ı_ 

ol.iki efendi, kansını, bir ''zeoYce" 
g bi. "arkadaş,. gibi i "maşuka" gibi 
seviyordu. 

Fnla dütünmemiş &yoğlunda. tt
lr:ır tıkır işliyen oteli. başkaama d!v
etmiş. adadaki büyük oteli almış. 

Arka taraftaki köşkü de, kendileri i
ın yaptırmış. 

Karısını da tanımıştım, O da ses-
z, cülcr yüzlü, nazik bir kadındı. 

Gençken cüzelmiş. Hasta ve yaşlı ha
de bile, iri siyah gözlerinin ba~ış

armdaki derinlik insanı dü§ündüı ü-
vorda. 111• 

Madam Manoli.kiyi, çamların reçine 
kulu havası da kurtaramamıftı. Ma_ 

oJaki efendi, içti saraddt. İçki kul-
r.:naz, cııara içmez, kumar oynamaz, 
çamaklar yapmaz, evine baih b;r 

oca idi. İçinin acısını dışarıya vur
dı; kapanık insan olmadı. 
Karısından bahsederken, yaş dolu 
.. sesle: 

.. Ganm aittir Diyordu. Ben, ıtm
yan yaşıyorum! 

Manoliki çelebi, -0&.manh" idi vr 
·h., ''Osmanlıca" konu$Uyordu, 

Saçları bembcyazdt. dökülmcmiıti. 
Ortadan ayırırdı. Kır düşmü, kaim 

arının altındaki koyu eli goıleri. 
.ı ma. ho$ ecirliyor, tath bakıyordn. 

RurDtt kemerH, dudakları toplu, çene 
tı sarkıktı. 

Yazan: MAHMUT YESARl 

Başında koyu vişne çürüğü, ağzı ge
niş tepesi dar, .. Aziziye kalıp" ın b:~ 

raz boy atm.ı,ı, ipek gibl. "Volf,, mar
ka fes, Uçları devrik katı yaka. Arka
dan listikle tutturulur siyah fiyonga 
kravat. Beyaz kolalı gömlek. İnci 
düğmeler. Hep aitr renklerde, desen
leri göze batmıyan yelek. Hiç modasr
nı defittirmedifi bir redinaot. Ayıi::
lannda, dlıimeli rucan Potinler. 

Kıyafetini değiştirdiğini hiç görme
dim. Redingotun kollarından taşan ka.. 
tı, yuvarlak, bol kolluktan, pekli men
diliyle. "nazik:ine" düzeltirdi. 

Ne hasis,, ne de cömertti İliklerine 
kadar insandı. Garsonlara bağırmazdı. 
Birini suç üstünde yakalarsa, acı söy
lemez, hesabını görür. hemen yol ve
rirdi. Müşterilerden "amarke,, kalan
lara kaş çatmazd.ı, Ufak blr takıntı 
brrakanların valizlerini alıp gitmele
rine göz yumardı, Otelinde, "hadise 
çıkmasını., istemezdi. Her ne pahasına 
olursa olsun, bunun önöoe aeçerdi. 

Bir başına idi, zengindi. Fazla ka
zançta gözü yoktu. Otelde, müşterile
rini, kibar bir ev sahibi cibi k:ar,.ı
layıp atırlıyordu. 

Onda hah, antika toplamak merakı 
vardı. Arka tarafta, biraz tepede, dilrl 
yanı sık çamlarla 1rnşatı1mııs küçük 
köşk bir müze köşesine dönmüştü. O, 
antik.alarmın, halılarının üzerine tit
rerdi. Sevdiği ve hatırlı misafirlere. 
köşkü, muhakkak rczdirlrdi. Bo, ada:n 
delildi. Hahlartn, antikelarm tarihi
ni biliyordu. Biblolan, Anforları, .c.a
bartma taşları, çeşit çeşit ant!kayr, 
halılan l'ÖSterirken, eski Yunan, İran, 
Bizanı tarihinden misaller cetirerek 
urun uzun anlatıyordu. Ben, antika
dan, halıdan, tarihten anhımadığrm i
çin. koyun kaval diler cibi diliyor .. 
dum. 

Günün birinde, kend; gibi "anlar,. 
bir ımsafire köşkü aezdiriyordu, ber.l 
de çai'trmıştı. •'Anlar müşteri,. nin, o
nu saygı ile dinlediiini görünce afal-
lamıttım. (Arkaa var) 

l:i~ RAl>VO • 
BUGONKU PROGRAM 

7.!0 Proır•m 
7.S3 1ıf0ı-ilt (Pl) 
7.45 Habcrlet" 
1.00 Mil2k (Pi.) 
ı. ıs Bvin aaatl 

12.30 Proaram 
12.33 P•11l 
12.45 Habet'ler 
ı:s.oo Fasıl He:reti 
13.15 Konu1ma 
ıa.oo Proııra-n 
11.0J Cocuk kJObCI 
11 20 Mtbilr. 

1
11.35 Ziraat 
11 . .55 Mtuik (Pl) 
19.30 Haberler 
1 !J.45 Folk!or 
20.15 Rad" 'l'&retcd 
Z0.4.5 Şarkıl•r 
Zl.OO Dcrtlcııne 

21.15 Türle rnibifl 
21.!0 Hikln 
21.45 M'Uı:ik 

22.30 Hab~rleT 
22.45 Kııpanııı 

Baltacıoğlunun Yeni 
Bir Piyesi 

,, T!!"~ll .J!alrltı Btıltacroilu tararı~n J'•nlan 
Alının ıeı .. •dit r;ıadyofonilıc piyes Cu<na alor•a· 

ını. •••t .21,15 te Ankar• radyosunda temsil 
edılccektır. Radyo tem"il kolu ıın'atklrlan 
t•rafından h•urtanan tn;ı tem~ıı. mttellirin rad 
yo telınifiDC U)'CUn bir e"tetilt h•lı:inndaki 
ıftlt(lnce!;lr.i cöstcrcccktir. 

1 Gl:.CI:. Gl:.Ll:.M H+BE.RUR 1 
MAARİF VEKİLİNİN 
GECEKİ NUTKU 

'\,1aarif Vekili Hasan Ali Yü
el dun saat 19,45 te radyoda bir 

nu•uk söyliyerek Çocuk Haftası
nı çmıştrr. 

Hasan Ali Yücel Haftayı açtı
ını bildirerek çocuğun ehemmi
etini belirttikten sonra sözlerine 

d vamla demi.,ortir ki: 
"Ana ve baba olmak ödevinde 

bulunmuş ve hocalık etmiş her 
Ttirk kendini şöyle bir soru kar

ında bulundurmalıdı~: 
- Ben millet çocuklarını, ken· 

ı ev!Bt!arımı veya !9 le beyi nasıl 
bır insan örneğıne göre yetiştire
yırn? 

Beşer tarihinde bu soruya ne
rede, hangi dl-virde cevap veril
mişse, o devirde ve o millet öde· 
v"n:i yapmıştır. Bu bakrmdan ken 
di tarihimiz bize çok kıymetli 
dersler verebilir.,, 

Maarif Vekili tundan sonra tari
çok eski zamonJarında birçok ül

k !rr fetheden Türk çocuklarmın, 

ptett.iği memlekeller halkına gös
ord1ğ:! insani muomelenln bu yolda 
yı yct!şmerıln mls.,llerl olduğunu ve 
unun da bilıd ile başanldığmı an· 

la\arak sözlerine allylc '1evam etmiş· 
Çocuklarnnın yetlştirmelcte ve 

halkmıızı bugünkü hayatta yqatmak 
ç iyiyi kötüdon aytracalı: ~kilde 

1.illlandırmak lilzımdn-. Bazı misal
ler a!alun: 
Sıtmanın sivrisinekten geçtiğini bi· 

l;romz. Biraz evvel silihlanmaktan 
bahsetmiştim. Evet, silahlanmak di
yorum. Çünkil sivrisinekler bize, 
bomba yağiıran ııçoklardan daho çok 
beli getirebilirler. Sıtmodon kurtul
"' k lç!n lazım olan bilgi basittir. 
Amma, 'J."ürk millcf.lnln bu yoldaki 
b 1gi :.ılllinden ve,dlği canlar, Ab

'!hamit zamanında çok büyük1ür. 
Srtmadan ocaktan sönmilş, evleri yz .. 
blm!s, köylcrlmiT. Anadolunun bir
~ yerlerine bir matem gibi yayıl
mıstır-. Bunun çarc:si? Tabll kinin .. 

at kinini yapmak ıazun, Bunun 
n kimya bilenlere ihtiyacnnız var. 

ıı:makıno bulacalız. Doktorlanmız o
lal"ak Onlar yer yer gozecekler, has

. ncv'lne göre t~davt yapacnk
nataklıkları kı•rutaca~ız:. Bunu 

m<lhendfslerimf7. olacak, Bakt
Bir )tma blzi nf' kadar uğraş-

Vcklllmiz bundan sonra, 

her reyin bilgiye dı;yandığma dair 
birçok misaller göitenniş ve sözle
l'ine şu cümleleri nave etmiştir: 

11Sevgili AtatilrkUmüı.ün ''bayatta 
en büyük mürşit ilimdir,, demesi, 
bunu söylemek içitldir. ~'!illi Şefimiz 
tnönUniln uMüsbet ilimleri öğreniniz 
ve öğretiniz .. demosi hop bu dOşQn
ce ilE"dir. Hiçbir devirde Türkiye, 
Cümhuriyet devrindeki kadar bu ba
kımdan çalı:,kan v~ ba~arlıh oJma
'l'l~ta'. İlkokuldan itibaren bu yolda 
çalışılmaktadır. O!nımp bilmeyi 15 
Rene iclnde yeneceğiz. Cilmhuriyet 
tnaarifimJ1.de bu hurusta hümmall 
faaliyet ıörüyonunuz. Yakm gele
ceklere a:üvenle bakabilirsiniz ... 

Hasan Ali Yücel mütenkıben. Türk: 
çocuğu için ahlak düsturunun, Tilrk
lQk ve vatan sevi\'.is.l olma!:r 1A2'nn 
geldiğini, g~!ş kara ıünler hatır
lanacak olunJa, k<K'a bir devletin na
titl yıkıldıiını ve bu.ıtünkü devleti 
kurmak, büyük knhramanl~rm mil
letle nasıl c:alrştıklarmı anlamanın 
kolay olacağnu ar.iatmııs ve sözlerine 
Qevamla: 

11Milletle ber::ıber yediğimiz 1t:ara 
t-kmek, unsuz yer.!'n ak francalad<\n 
daha tathdrr. Bizim anladı~ımız mil
let bu millettir, BOyle kurulmuş bir 
millete 2:Cval yoktu-r,. demiş ve Türk 
cocuğunun her baknndan tyi, bHgili 
y~tlştfrilmesi !Azım geldiğini izahla 
•ö•letlne fÖYle nihayet vermiştir: 

0 Türk çocuktan, buf(ln sizin bay .. 
rammızdır. Gülün, söyleyin, oynaym. 
Sizi düşünen analarınız, babalannız. 
ve hocalarınlz ve Türk milleti var. 
Bayramınızın millete egemenlik ku· 
nılduğu gün olduğurru unutmayınız, 
KuUu günler görünüz.,, 

-----·-~-~ 

Pasifikte Bir Japon 
Kruvazörü Batırddı 
Vaşington, 22 CA.A.'J - Bahri 

ye Nazırlığının tebliği: l''ilipin 
takıın cdalarındcki Cehu adası 
yakiniıı<le yapılan son harekatta 
Amerikan torpıl atan hızlı hü -
cuınbotlan, 4 destroyerin hima -
yesindeki bir J apoıı kruvazörüne 
karşı gece hücum•ı yampışlardır. 
Hücumbotlar l:ruvazörü nğır ha
sara uğrattıktan sonra cekilmck 
zorunda kalm;slardır. Hücumb~t 
!ar ayrılırken ·kru\ alÖr oatıyor
du. 

Müşterek Yaz 
Tarifesi __ ,_ 

Komisyon Tarifeyi Ay 
Sonunda Bitirecek 
Şehir dahilinde ve banliyöde işli

yen nakil vıısrWbrmm tartılerl ara
sında bir ahen:t temini maksadiyle 
kurulan muhtelit komjsyon çalışma
larma devam etmektedir, 

Komisyon Boğazıçi. Adalar ve A
nadolu banliyösü vapur Sirkeci ve 
Haydarpaşa banliyösü tren ve şehir 

dahilinde işliyen C'tobüslerle seyahat 
eden halkın bir nakil vasıtasından ı
nip diğer bir nakil vasıtasJyle şehrin 
diğer bir yerine beklemeden gitmesi 
için bütün bunlarır. t.c.rifelerini buna 
göre hazırlıyacak veya tadıller yapa
caktır. 

Bu müştere'c yaz tarifesinin mü
him bir kısmı hazırlanmıştrr. Komis
yon, tarifenin geri kalan kısmını da 
bu ay içinde tamamlıyacaktır. Tari
felerin tamamlanmasından sonra bü
tün nakil vasılarını bu yeni yaz ta
rifesini tatbika başhy&caktır. Bu tak
dirde bilfarz Erenköyünden Büyük
dereye veya Ye;;ilköyden Adalara git
mek istiyen bir yolcu bindiği nakli 
vasıtasından indikten ı;onra gideceği 
yerin vapur veya trenini uzun müd
det beklemeden seyahatine devam e
debilecektir. 

Eğlence yerlerinin 
yaz tarifesi 

Yazlık gazino ve lokanta ~ahipleri 
Belediye İktısat Müdllrlüğüne baş 
vurmuşlar ve hayat pahalılığmı Heri 
sürerek geçen senekı tarifelerine zam 
yapılmasını istemiı:lerdir. Bazı lokan
talara da sınıflarmm değiştirilmesi 

lüzumu üzerinde durmu$lerdrr. Bele
diye İktısat Müdürlüğü bu istekler 
üzerinde incelemıye başlamtştır. 

Bir iaşe 
Tevkif 

,, ____ _ 
Memuru 
Edi di 

Alemdar nahiyesi iaşe bürosu me
murlarmdan Münir Divitçi'nin ek
mek karnesi sattigı haber alınmış, bu 
memur suç :'lstür.de :rakalanmıştrr. 
Üzerinde 19 karııe bulunmuş, mah
keme karan ile tf>vldf edlimiştir. 

* Samatya iaşe memuru Muzaffere 
müracaat eden İzmit şimendifer işçi
lerinden Hasan, meurdan ekmek kRr
nesi istemiş ve bu yiı1den araların
da bir münakaşa ('ıkm tır, Bu srra
da HaE:an Muzaffert" hakaret etmiş 

ve iş adliyeye lntil.-al etmiştir, Dün 
asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
duruşmaya ba,ıarunrş ve Hasan bir 
ay hapse ve 30 lira para ceza.Sl öde
mlye mahküm edilmiştir, Ancak mah 
keme Muzafferin vazifef memuresini 
aşarak hAdiseye sebebiyet verdiğini 

gözOnünde tutmuş ve Hasanın ceza
sını kaldlrmıştır. 

Bir Türlü Anhyama
dığımız Bir Dava 

l:tfr B:ıştarafı 1 !ncıd.ı 
18 milyon nüfusu olan bu mem
leket için btiyük yekf.ndür. 'Er -
zıncan zeız,,:esirıde ölen 34 hırı 
vatandaşın matemi aylnrca hepi
mizi hüzn~ boğmustu. Halbukı 
!ıer sene H\l bin çc~uğun Ôlumıi, 
sanki bizi a13k1land1ran mühjm 
bır hadise de,.ıilmis gibı, sessız sa 
dasız hiçl>ir akis yap:nadan gelip 
geçiyor. 

Sözün kısas• biz h51a çocuk me
selesini ve çoc:u!c davasını anla .. 
mış değilizdir. Yirmi senedeııbe
ri çocuk davası etrafında yapılan 
btitün neşrtyata, sarfedilen bü -
tün gayreLl~-'.! rağmen, haliı ço
cukların .z :ır-"ır.daki iilıım!e mü 
cadeleye b•~ıamadık. Ha!a s•·lı.a.ı: 
!arda go.-:1iii;ü.:'lt.~ sefil manzara 
kalbler:.,,; d titretnııyor Hala ço
cuk dav~s·n.n hallı.le doğru bir 
adım at~mLy<•ruz 

*** Çocuk haCta•ının mıll! hiıkimı-
yet barnı•n,ı ıa tesaduf edı~ınJe 
de semlıol;k bir mena vardır Hu, 
milletin h3.:in,iyet• d&\'R,.nı ço. 
cuk davasiyle birleştirmemizi em 
reden bir tesadüfttir. Çünkü mil
li hfıkimiyet, aocak Türk çocuğu 
nın yaşaması, ve bu mirası ya
şatma kudretini kazanması ile 
mümkündür. 

Laval'in Hazırladığı 
Plcinlar 

l:iir Baştarafı 1 incide 

TAN 

Bugünkü 
ıf2i?" Ba~tarafı 1 ıncide 

mışlar, bavar1n fevkaii\de güzel 
olmasınd<:'1 fay lal<>narak ot;re\.. 
ınenleriu·u l.ıü/~G:.nlıgın.:ia ge1in -
tıler tertip etmışle!'dli'. 

Bayrarr. mung,scbetiyle bu sa
bah saat 10 da Beyaz.tıs. saat 
11 de de T ak;ım meydanında lo 
renler yapıiac,u<tır 
Beyazıttaki törende VilAyet ve Be

lediye, Parti, Çocuk Esirgeıne Kuru
mu, ilkokul yoksul çocultlanna yar
dım cemiyellerı birliği mümesı;Uleri 
ve ;5zaı;;ı ha.ı:ırb u!unacı:ıktır, Jtfaıye 

tmndosu İstiklAl marşı çalacak. nu -
tuklar verilecek ve buradaki töreı: 

biter bitn1ez heyet Taksim meydanı
na hareitet cdt.'{'erttir. Burada yapıla
cak törende birJHtler adına gönderi
len çelenkler 3bideye konulacak, söy
levler veıilecek; ve talebe tarafından 

geçit resıni yapıacaktır. 
Sabahleyin o;aat 9,30 da Oivanyo

lunda çocuk kitaphC:tneslnde toplana
cak olan çocuklıır Siirayburnundaki 
Atatürk heykeline çelenk k.oyacak
lardır. 

Çocuk Esirgeme Korumu ve Hal
kevleri bayramm her yıldan d:1he iyi 
kutlanması ve çocukların fayd.1lan
ması için program hazırlamtşlnrdrr. 

Bugün saat 14 de Kurum tarnfmdan 
Fransız tiyatrosunda bir müsamere 
verilecektir. Müsamerede çocultlara 
kuru yemişler ikram edilecektir. Ay
nca 1\.faksim saloolarmda bir balo 
tertip edilıni,~:tir. Baloda çocuklara 
kukla, karagöz oYlJl!)an gösterilecek
tir. Şişlide (Bizim Sinema) da so
bableyin saat oıı birdf' çocuklara bir 
çocuk filmi gö::ı1:t:rilecektir. Gülhane 
parkında da öğleden sonra büyük bir 
müsamere verilecektir. Eyüptc Şifa 
hav\12unda bir kır eğlencesi yapıla -
cakttr Şiledeki çocuklar otobüslerle 
gezintiye çıkarıltıcakbr. Adalarda ço
cuklar arasında müs.:..bakalar hazır ... 
lanacaktır. 

H alkevlerinde 
BO.tün Halk.evlerinde aiindüz ve 

gece de törenler tE<rtip odilecekt.ir. E
minönü Halkeviııde ~at 15,30 da İs
tikltll marşı çalındıktan sonra bir 
konferans veril~k. bunu koro kon
seri takip edecektir. 

Beşiktaş Halkevinde gece yapıla
cak toplantıda Ev Reisi Hikmet Er
tök gü1el bir söylev verecek, bir 
öğretmen ~avaş hatıraları anlatacak 
Arkolu bando ve gitara konseri ve
recek, gösterit kolu "'fiedef .. piyesini 
oynıyacakt!r. B•yoğlu Halkevinde 
konferanstan !ronra trivo ve n kon
seri verilecektir, Kadıköy H.'llkevi 
de 8 inci ilkokuld~ bir kara.göz oyu
nu tertip etml~tir. 

Çocuk haftası mün:ıgebet:yle her 
gün toplantılar ve eğlentiler tertip 
edilecek tir. 

Londra Halkevinde 
Londra, 22 (A.A.) - İngiltere ta

rihinde ilk defadır ki, İngiliz gençliği 
Londradaki Halkevinde yarın yapıla-

Yardım lstiyen 
Çocuklarımızı 

Himaye için 
l:'ffT Baştarafı 1 incide 

Veril•n malümata göre, aza a
dedi cok az olan kurumun b9 -
şardığı ı~ler hakikaten büytiktti:. 
v nrdıın b€kliyen memleket ço -
euklarr.a. çocuk esirge-ne kuru
munun elini uzatabilmesi içın bu 
gün ı.ııc!e 62 bin olan aza ~dedi
nın l:.İ\ o 'llnsa iki milyona yük
sdmesi liiıımdır. 

Yarınki böyram müna1e'.ıet:y · 
le ~chrimiz bayraklar ve çocuğa 
kıymet veren vecizelerle baştan 
başa süs:Pnmiş bulunuyor. Gece 
şehir ta,ııııııen elektrikleu!'ı Ylik 
m•~tır. Yekpare bir nur kütles: 
halinde vükselen Ankara kaiesi 
üstünde'-; 1 'k bayrağı hı.şmetle 
dalgalanmai<ı adır. 

S. Cripps 
Demeçte 

Yeni Bir 
Bulundu 

Londra. 22 (A. A.) - S, Cripps. 
bugün basm toplantı.smda Hindh~tan
daki memuriyetinin sarih neticeleri 
üzerinde beyanatta bulunmuş, mOza
kerelerin, fngtıterenin samimiyetini 
Hint milletine vr- b~ska1anna anlat
tığmı, faknt görli.şmelerin k:e$ilme
!;inden mütevellit mesuliyeti tah$Pn 
yiikJenC'blleceğini söyliyerek demiştir 

ki: 
"Bu me:ple ~imdi styasT bir mesele 

olmaktan <'ıkmış ve Htndistanm mü
µ;ıfaası meselesi haline gelmiş~ir, Bu 
husustaki görüşmclE>rin iyi netıce ve
receğini '-'annediyorum .. , 

----~·~--~-

man zaıerıne kat'i surette ınan - Nahas Pş. Kabinesi 
maktadır. Fakat planıni tatbik • 
ederken memel:Ceti teskin etmek itimat Kazandı 
için Fransaya bazı imtıyazlar ve-ı . · 
rilmesini elzem addetmektedir. Kah.re, 22 (A;A.) - Başvekil Na
Laval Başvekil o!n.adan evvel has paşa, Mıııır ın ~rp dıtında kal-

. li ' M ı· · il b , mısı arzusunda oldugunu ve Mılll" as-
gız ce ussa ın! . e uıı.şarlli< ker ve isçilmnin hiçbir harp i~ind• 
Alman yıkılı~ı lıttın memleketle- kuUanılmamalarına karar verdiği-ıl 
rinc gıırbi Avrupada muvakkat söylemiştir. 
bile olsa bir üstünlük •emin ede Par12mento. s muholil ..., 6 müs
cek kaclar hüyıik olduğu takdir- tenkil reye karşı 191 reyle hükumete 
de bir latin cephesi kurulması itimat beyan etml•tfr· 
imkantsnnı araştırmıştır. 

Lav;J. sonradan sulh muahedesinde 
bir mevki almak için yapacağı pazar
lıkta bu ittin cephesinden istifade et
meyi düşünmektedir. Laval. Almanlar 
Rusyada hedeflerine varma'!5alar bile 
garp cephesinde mukavemet edecek 
kadar kuvvetli bulunacaklannı ve bu 
takdirde müttefiklerjn 'fitin memle!t'!':
lerin ziman1darları ile pazarhğa ~ ... 
:rerek bu memleketleri satın almay.:ı tc~ 

, 

şebbüs edeceklerini belirtmiştir. 
Londra mahfillerinde Lava! tarafın.. 

dan hazırlanan pllnlarm tamamiyJe 
suya dü'ieceği söylenmektedJr. 

Bir istifa daha 
Vaşington, 22 (A.A.) - M. Lava! ;n 

nutkunu dinryen Fran~anııı Amerik:ı 

elçHiğı mü,teşarı M, Leon Marşal Vi~ 
chy'ye istifa ettiğini bildirmiştir. 

Merasim 

Dıin İstiklal lhe,ind<' ilkokul 
talebesinin ı.·erdigi ıniisaJncre 

cak olan Türk çocukları törenine iş ... 
tirak edecektir. 

Ingiliz, erkek ~ kız Tı:ci1erle cençlik 
klüpler1 törende temsil olunacaklardtr. 
Türkiye büyük elçisi Rauf Orbay'm 
orada bulanarak çocuklara bir söy
levde bulunması muhtemeldir. 

Halkevine İngiliz haber]er nazrriı
ğmın hediye ettiği sinema. makinesi 
ilk defa olarak çocuk gününde kutla
nılacak ve Türkiyedeki çocuk. spor ve 
okul hayatına aitııo filmlerle Tiırkiyey· 
ilgilendiren ve "NewsreeJ Company" 
tarafından verilen İngiliz haber film
leri gösterilecektir. 

Cümburreisi İsmet İnönü'nün Türk 
ressamı İbrahim Çanı tarafından ya
pıhın resmi büyük salonda şeref ye
rine konulmuştur. Resmin altında., 
Türk!ye Cümburiyeti Halk Partisi re
isi İsmet lnönü'nün imzasiyle şu ibare 
vardır: "En İyi dileklerimle Londca 
Halkevine.. 

---~---

Perapalastaki 
lnfilcik Sebebiyle 

l2ff" Baştarafı 1 incide 
nası ile içindeki eşyanın harap 
olduğunu dava >ehebi vlarnk ona 
sontyorlar. Davacılar, faiz, mah
keme masrafı ve vekiılet üc:eti 
hariç olmak üzere zarar ve ziyan 
tazminatı olarak 442,542 lira ta
lep etmektedir. 

Dava olunanlar halen mcmlc -
kelimizi terketmiş bulunciukları 
için, mah.iı:eme, ilanen tebl:gat 
yapmıya karar vermiştir. Bu teb 
ligata kanuni mtiddeti içinde ce
vap alınmadığı takdirde dava, 
gıyaplarında, kanuni seyrini ta -
kip edecektir. 

Fransa Sahiline 
Baskın 

l2J" Baştarafı 1 incide 
de sahil muhafaza kuvvetleri ta
rafından püskürtülmüştür. Bir 
blokhavz müdafileri, muhacim -
!ere derhal ateş açmışlar ve bun
ları gerılemiye mecbur etmişler
dir. Düşman, ricat hattını suni 
sisle örterek geri çekilmi~, teşcb 
hüsünde muvaffak olamadıktan 
başka, ağır kayıplar da vermış -
tir. 

Deniz kenarında, İngiliz techi
zatından silfilılar bulunmu~tur. 

Renault fabrikaları ağır 
ha.sar gördü 

Londra. 22 (AA.l - Londra
da bulunan hür Fran<ız karar -
gahı, geçel".lerde Paris dolayların 
da Renau 'd fabr:kalarma kar~ı 
İngiliz hava kuvvetleri tarafın -
dan yapılan bombardımanın neti
celerini bildirmektejir, 

Bu fabrikala?m üçte biri tama. 
miyle hara? olmuştur Dığer uç 
te bir! de etı';'1:nı•yetlı tamir is
ter. Diğer ,,.~ıe bıri de dört "'-Y 
kullanılma1. hale gelmiştır. Atöl
yelerden ~ircoC~u t,mıamiyle ba
rabolmuş veya hasara uğramıştır. 
Almanlar i~'n yapılmakta olan 
binlerce kt ..... ,~.,.etli rll'Jiôr veya tay 
vare motü:-ti p~.rr;''~"Lnınıştır 

Akdenize geçen filo 
Tanca, 22 (A. A.) - 6 torpıdo 

muhribi ile btrl 35,000 tonlifttoluk 2 
z:ırlıdan ibaret bir İngiliz filosu, dOn 
ö(!leden sonra saat 14 e doğru Cebe
litank boğazından gecm tir, Filo 
Atlantikten gelmiş ve Akdeniz isti· 
kametinde yoluna devanı etm .ştlr -----· 

Paristeki Son 
Suikastin 

FaiH Yak alandı 
Paris, 22 (A,A.) - Paris Aln1Jn 

kumandanhfı, 22 Nisanda Alman as
kerlerine karşı yapılan suikast failleri
nin sivil ahali eayesinde tevkif cd;'
diklerin1 bildiren bi .. nan ne$rctmiş
tir, Bu tevkif neticesinde, suikastt::1n 
müştereken mesut srıyılan 20 komilnist 
ve yahudi kurşuna dizilmiyecektir. F.ğ. 
lence yerlerinin lı::apatdması hakkındl
kt tedbirler kaldrrılmrotır. 

Norveı;te tevkifler 

Çay Satış 
Fiyatları 

--·--
İthalatçı ve 
Karı Tesbit 

Satıcı 
Edildi 

Ticarot Vekilliği ~ay satı,ılarmda 

azami k3r yüzdelt'rini tesbit ederek, 
Fiyat Mürakabe K"'misyonuna bil
dirmiştir. Bu karara göre, çay istih
sal edilen memtekPtierden ithalc\t ya
pan toptanC'ılara yüzde 12. transit 1 

1 memleketlerden ithalilt yapanlara 

1
yüzde 9 kAr bırok~mıştır. Dahilde 
toptan çay ı;atıcdar1 yüıde 4, pera-
kende satıcılar da yüzde on k~r a
laraklardır 

İf>lanbuld kf pernkendec:ler cayı 
doğrudan doğruya ithalAt<;ıdan ala -
cakl.nr ve bunlara ayrıca toptan sa
ttc·ıların yüzde 4 kflrı verilm!yecek
tlr. Sipariş Ye mrısraflara bu karlar 
ve brhcr kiloda 750 hükümetc:e ko
nulan r~im eklene-C'ek ve satışlar bu
na göre yapılacaktrr 

·-
İhracat İçin Mal 
Satışları Artfl 

Dün piyasada bazı ihraç maddele
ri üzerinde eheınmıyetli hareketler 
olmuştur. Bilhassa yağlı tohumların 

satı Jarı artmaktadır. Bu satışlarJn 
Almanya için mal toplamak maksa
diyle yaprldığr söylel'mektedir. An
karada bulunmı1kta olan Alınan ti
caret mürnessill~ri de piyasalarımızla 
temaslartna devam etmektedirler. 
Bugünlerde, _41manya için verilmiş 

olan kontenjanlara göre sabşlara 

başlanacağı anlasıhn;.ktad1r. İhracat 
i('in fındık iı:;tiyenle:- artmıştır. 

KAGIT ÇUVAL ISMARLANDı -
Macaristan, Çekoslovakya ve Alman
yada yapdmo.kte olan Prc,ı;e edilnlis 
kfiğrtlan çuval ve kc;navjçelerden pi· 
yasamıza da getirilmektedir. Bu çu
vallar hububat ve pamuk balyaları 

için çok elverişli gOrüldü~ünden, kül ... 
liyetli miktarda ısmaranmtştrr. 

iHRAÇ MADDELERi FiYATLA· 
R 1 - An karaya gitmiş onn deri ve 
hububat tacirleri şehrimize dönmüş

tür. Derilerin ihraç ve piya!'alanmız
daki fiyatları üzerinde Ticar<'t Ve
killiği bugünlerde mühim kararlar 
verecektir. Hubub<.ıttan yağlı tohum
lar için de fiyat tesbitl ve bu cins 
maddelerin ihracı ht.kkında da yeni 
kararlar beklenmektedir. 

·----~ 

Mayıs Ayı Ekmek 
Karneleri Dağıtdıyor 
Mayıs ayma ait ekmek karneleri -

oin evlere dağıtılması işi 26 Nisan 
akşamına kadar bitirilmJş olacaktır. 

laşe Müsteşarlığı. orta işçilerin 500 
gram ekmek şlabilmelerini temin e ... 
decek karan he:ıüz neşretmediği tc:in 
bu ay da ağlt' işçilere normal olarak 
kame verilecektir. 

ilkbahar Propagan· 
dc::ı Tacıırruzu 

:?3 - 4 - 942 

r- DiKKAT: """"""'"'\ 
1 ÇOCUKLAR NE i 

İSTİYORLAR? i:. 

Bugün çocuk bayramıdır. Bu 
bayramda çocukların dileklerini 
bütün millet önündt! ortaya at· 
m•larr lidet olmuıtur. 

Bu b•yr•mda çocuklınn dilek• 
lerl ,ayle hülô\aa edlleblllı": 

1 - KüçOk yaftaki çocuklar 
ıeker istiyorlar". HükOmet fakir 
aile çocuklarirıa bedav• veya u· 
cuz ıeker verecelrlJ. bu vlıdln ye· 
rine getrrilmeıı'ni dlliyorlar. 

2 - Küçük )'aştaki çocuklar 
beyaz un istiyorlar.. Paıızar-teıf 

günleri halka d~ijıtıla.f'\ un yeri· 
ne. çocuklara mahı;ue olmak Uze
re beyaz un veyıa beyaz ekmek 
verilemez mi? 

Bu bayram haftntnda °"'•"" 
bu basit d11eklerlnl yerine getir
mek çocuklanm>za yapablleceğl· 

mi.: en büyük lytıHctır. 

Ekmekler Niçin 
iyileşti? 

Dünkü Dikkat sütunumuzda "ek
mekler niçin iyileşti?,. bir yazı yaz
m~tık. İstanbul umum frrmcılar ce
rniyetinden bu yazımıza cevap ola . k 
bir mektup aldtk, Aynen neşredi;yo
ruz: 

Tan ,.ızl"t~d MOrltirlBIDoe: 
1 - Birinci fıkr•d• TJIJ'dtfnuıı 'ffÇ!ıfte ~. 

mek halitaıunda deıiııklit yapılm.1Jn'1 detil 
dir. Billkis ~tı bilrillı: ttbcddUl vard1r. Ş&yh: 
ki; Bvveke yerli bufdaylırmdan yaınlmalıta 
olan unlara % 40 a k.adar m11ır unu ilive 
erfilerek on11 •Hre elım~k ıl.ive ediliyordu. Bu 
dera lmal ~dtlmektr olan ckmelclere ancak % 
J O a kadar mısır unu lı•nlmakladrr. Vo buna 
illveten de h•riçtf:D eelen ekstra ekstra ve 
pek kuvve-tli bufday unlarından a'••rf 3 20 
zammedile-reiı: un halita fewltallde denecek 
aurette İyile,tirihnlııtir. 

2 - Mısır unlannd•n maloılt'.h: halitıı.dan h 
tenüen ekmek mikt•n beledt)'e. i•,e ve ofis 
memurlarının huıurlal')'le a'llttrf hnnlardı ya 
pıl•n tecrübede behrr cuval başına a!ırwn ek· 
mek miktarı teııbit edıltrek ona ,6re fıno-. 
lardan dı:melt hes•bı alınmaktadır. Bu faı1a· 
tık iddiaın da tayri varit olmakla ber~ber tın~ 
farın .,efrmenlerde ka~tırılmau 1llıumu 'l'e 
faydaaı hakkınd• tarafımııda" teklif ol~d"J:fu 
ayrıca ıikrini fayda tellklti edr:r ve fTTmcılar 
hıkkınd• vlkl iuıadın da ••:Jrl 111\lhlk oldu· 
tunu bildiririz. 

----x,----"\ 

ICömür Ge&yor 
Yalnız kômür getirmek şart.1.yle on 

motör<'ÜYe mazot ve hareket mUsaa
desl verilmiştir. Bu motörler hemen 
BulK&ristana gidecek ve mangal kö
mürü getireceklerdir. -----·----

Bir İhtiyar Derede 
Boğuldu 

Biga, (TAN) - Kozçeşme köyün
den 80 yaşınd~ Ferhat Ayu d$r· 
menden köyÜne gelirken anbadan 
dereye dÜ$tllÜS ve boğulmuftul'; 

~----·,----~ 

AJun Fiyatlan 
Dün bir alt!n otuz beş liradan ve 

bir grom külçe 474 kuru~ian satıl
mıştır. 

Sadeyağı Fiyatları 
itlfj" Baştarafı 1 incide 

Madde 2 - Bu fiyatlar Urfa, o;y.,_ 
r4f' Baştarafı 1 incide bakrr, Mardin, Elazıi, Gaziantep. M,. 

t.:ızyiki altında inliyen bütün raş, Kards, Erzurum, Trabzon, Konya, 
Sliıvlarm hepsi de bir cephede fa- ve Ak•aray ş<hirlerlne toplayıcı ve 
a:ıyete davet ediliyor. Müttefii<- toptancı karlan da dahil olmak üzere 
!eriniz Hitlcr yıkılıncaya kadar süzülmüş sade yağın satıcının malaz1 .. 
çarpışacaklardır. ısında teslim bir kiloı-unun kapsız 013-

"Biz Alman ordularına ağır ra ktoptan fiyatlarıdır. . 
darbeler indirdik. Fakat bu ordu Madde 3 - Teneke bed•lı doldurma 
h·1· kt d B' d b · d. ve lehıın murallarr bu fıyatlara dah 1 
~ .a ay~ a ~· ır ar e ın ıre- deiildir. Bu masrafların azami hadler' 

bılir. Sız,. Sl~vlar. ~a. Almanlar~ mahalli fiyat mürakabe komisyonların
darbeler ındırmelisınız. Bentlerı ca derhal teslim ve ilin olunacaktır. 
atınız, su yollarını bozunuz. De- Madde 4 - Diğer istihsal böl&•I•· 
miryolu şebekelerini berh va edı- rinde ve lstihs lı kendi istihliklne Ye
niz. Almanlara bir yudum su bi- teq vilbetlerde mahalli toptancı ıza
le vermeyiniz. Balkanları bir çete mi f:yatl•n bir n ı fıkradaki esas vo-
harbi sahası haline sokunuz.,, ıınarr ve fiyat arı gecmemek üzere 
Diğer taraftan Almanlar da Azer- hal1i firat ~ rak:abc komisyonl::ı-

baycanhları, Sovyetler aleyhine kış- rmca tesbıt ve ıl.5.n oluna~aktır.. . 
kırtmıya çalışmaktacırlar. Bu mUna- Madde 5 - htihli.~ bolgelcn v•~a
sebettc Alınan radyosu tarafından A- yet ve kaza merkezlerınde sade yacı
zerbaycanlılara yapılan neşriyatta nın azami t_op~an vı perakende ıaatı' 
şöyle denilmektedır: fiy~t1arı bl~'ncı fıkrada yaz~ı menş .. -

u_ Alman ordusu, başkomutanlığı t~nn esas fıyatlarına amb tJ.1 ve nak· 

k d . · 1 teslim olanlara iyı· lıye masraflan ile normal fire karır-
en ı arzusıy c I" "dStt "d 

muamele edilmesin! emretmiştir. ıgınm ve yuı e op ancı ve yuı e 
Kendi arzusiyle teslım olduğuna dair ıo p~rake~deci cayrt &aft ktr paylan .. 

b . 'k edi ı k · · ua nın ıJSve!'lı ~urC'tlyJ,. buluna(aktn· 
ır vesı a nen ere ço ıyı m - . ;.. 

1 ed ·ı k "k 1 ek Madde 6 - Bılt1mo.m fiyat mura-me e ı ece ve mu emme yem - . 
1 il kt" A b ın r! Al kabe komısyonları yukarda yazılı c-
er ver ece ır ze:r aycan a - •~slar dAhilinde faaliyet ıahalarınm 

manlar tara~ma k&çmız ... sade yağı toptan ve perakende :l.Znmi 
Yugoslavyadan geten haberlerde de 

fiyatlannı tesbit ve ilin edeceklerdir 
bu memlekette aab<•taj hareketlerin n Komiıyonlar aynca perakenrle satı ... 
c:ok arttığı bildirilmektedir. larda yafm fiyatiyle beraber men e.i .. 

Alman hava kayıpları n!n ve nevinin de göster'lm .. ı mecbu-
ll.1oskova, 22 (A.A.) - Sovyet teb- riyetini koy:ıcaklardır. Keyriyet mU 

liğl eki: 22 Mart \"'! 18 Nisan tarih- tahsil bölgelerindeki viJ3vet1ere tel ile 
lrrJ nrasmd3 doğu cephesinde Al- -liğerlerine posta fle te:blJ~ olunmu, ... 
man hava knyrplan 891 uça~a yükşel tur. 
mlştlr. Ayni devre zarfında Sovyetler 
293 uçak kaybetmişlerdir. -----· 

Yeni Mahsul için 
Köylerde Teşkilat 

A'lkara, 22 (TAN) - Köylerde 
· !"Ulacak olan ~ubaşı teıkilAtı haztr

hklan bıtmek üzeredir. 
Öğrendlj!lmize göre bu sene, hOkQ

met tarafından satın alınacak mahsul, 
paralan verilmek sure-tiyle köylünün 
elinde bırakılacak ve bu suretle mah 
sulü toplamak ve muhafaza etmek i
iyle köylü doj!rudau do~ruya hüku-

mete karşı mesul olr.caktır. 
Sub~ıları, henüz mahsul tarl:ıda 

iken tahmin! miktarını alt.kadar ma
kamlara bildirecek ve memleketin 
mahsul miktar! tarladan kaldrrılmA
dan bilinecek ve ona göre bir tevzi 
f'l:sı:\~I tutulacaktır. 

Yeni yapağı fiyatları 
Ankara. 22 (A.A_) - TicJret Veka

letinden tebliğ edilmiştir: 136 sayılı 
koordinasyon heyeti kanr1na tevfi
kan ve İktrıı;:ııt Vt"kileti ile milştere
ken memleket dahilinde i11lenmem·, 
·•natürel" yarı.ıiın1n 1942 - 1943 m::ıh 
sul mevsimi devammca a:ıı:11mi fiyatla~ 
rı şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Trakya malları 124, tlo Ttakva lı
mlr 111,50 - 114,50, Aydınlı ıos. A
nadolu 11ince11 c•nslerlne göre 102 -
108, Anadolu "kaba" 100 - 102, 4;ırk 
'ince" 108, $ark "kaba'' 100 Er~urum 
ktzıl 11yü?"de 10 beyazlı., 108 V1'!"! -
ErZt1rum beyaz 50 - 105. 93 KarıkJ
va ve koç 90, Merinoı .. kirli. 250, y11.
,.,m kan .. kirli" 217 ,50 ~ merinos ku

u tRS kuruştur 
Yüksek randımanh yapağılar içln 

lıu fiyatlara ayrıca randım n zammı 
vaptlacaktır. 

Stokholm, 22 (A.A.) - Reuter: Son 
günlerde Oslo'da aralarında Kral !118-

rayınm yaver ve subayJjrı, profesör
ler, n1üşavirler, iş adamları ve res
sam Krogh'un da bulundugu elli i~ 
yuz k şi tevkif edilmişlerdir. 

-----·----
Atlantik Sahillerinde 

Va•lngton, 22 (A.A.) - Kiiçlık to-
n jd:ı bir Amrrlk11 Pml,iyltı orL"l 
tuYuk1ukte bir Norveç gcmısı At~ 
tikte bo.trrılmı~ttr 

____ ,, ___ ~ 
Sofyada Talimle. 

Sofya, 22 (A.A.) - Dlı•, Sofva h,. 
\H\ mOf!ı:ır:ı.a tl""t"kl\Ull"r'nin d -., :r-1-

kıyle önemlı pasıf mi.ıdafa.a talimler.L 
yııpılmı$tır 
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(Baş tarafı 3 üncüde) 
ya}drobr, clbzse, çorap filan vermek E:i
bi mahdut faydalı ve devamsız yard ı:ı
la.ta ınhısar ediyordu. Çocuk Esir
gemede en mühim gaye, çocuğu miim
k n olduğ ukadar şen ve sıhhatli ya
şatma oldıığuna göre, mahalli teşek
küllerin gelip geçisi yardımları yerine 
faaliyetleri devamlı olan mıiessesder 
ikamesıni daha faydalı buldıık. Bir 
senedır bu yolda yiil'Üyoroz. Şimdi 6 
dispanserimiz, 3 süt damlamız, iki b'l
kımevirniz, 2 hamamımız, 2 diş dispan 
serimiz, bir doğum evimız, bir aş evi
miz, bir kutiıphanemiz ve iki bahçe
miz var, Bir senedir bu müesseseler
den azami randımanı almış bulunuyo
ruz. Butun bu müesseseled de sene! k 
gelırımiz olan 100 bin lira ile idart 
ediyoruz. 

*** 

- 1 ~ 1 
'\. 

~ .. J 
Şişli dispanserlndeyiz. Hademele-

rinden ba5ka butün çalış:mlar 
fah i ol rak hizmet ediyorlar. Diş iıcı
pan erı en son sıstem cihazlarla mü
cehhez, muayene odası tertemiz İdare 
hey-etınden ikı bayan her gün 75° çocu 

BAŞ - DIŞ - GRiP • NEZLE • KIRIKLIK - • NEVRALJt 
Ve Bütün Aqrıfarı Derhaf Keser . isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

ga sut verildi,'İni söylüyorlar: I 
- Taze süt vermek müşkül oluyur, 

d·yorlar. Süt tozunu tercih ediyoruz. 
Her çocuğa günde elli grrım süt tozu 
25 gram şeker veriliyor. Bu elli gram 
sut tozu sekiz misli su ile halledildiği 
çin dort yuz elli gram süt oluy.,r. 

Ylrrni beş gram d.:ı şeker ilave edilin
ce 475 gram oluyor. Diş d"spanscrim·., 
pek ğbctte. Bumdan baıan çoc·Jk 
anala ı da istifade ediyor Süt damia-
ma olsun, dispanserlere olsun çok 

muraca t var, fakat gelirimiz bu mu
rcaatlarm htpsinl karşılamıya kafi 
değil. Vasati olarak 120 isteğe karşı 
yctmiıı beşine cevap veriyoruz. 

* * * 

.. " "?." " ' .. , • ·.Jı.· .. ı ·. ,, \ : ,.' 1. • • t • ' • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
Umumi Karar 

1 - Ham deri alUj verişlerinin İstanbul Ticaret ve Zahire Borsa
smda Muamele gö~me~i Ocia meclisince karar verilrnı!'>tir. 

2 - Ham derı üzerine Borsa ha .. iclnde muamele ıcrası memnudur 
3 - Yukarıki maddE' ahkiımt hilUma hareket edrnler hakkında 655 

No. lu Ticaret v.- Somıyi odaları kıınununun 5 inci maddesi ahkamı tat
bik olunııcaktır 

4 - İşbu ~mumI kararın tabikı, bu iH'ınm ne~ir tarihinden 15 gün 
c:onra başlar. (4826) 

,.. ................ -.mm........ ' 

,. D 1 K KAT! 

1 S s!a~rı: E R 
YENl ve EMSALSiZ 

Bir Muvaff akıyeti ! 

Pı rlantalı ve Elma!h s 1 N G E R Saatlannın görd i.iğil kıymetli rilğbet üzerine m üzeyyen bi r bilezik gibi bileği tamamlyfe ih•ta eder. Sahibi· 
ne zevk ve gul"tlr görenlere de gıpta baht eden yeni modelini ilrezdlyorua. Buna malik olanlar hakiki ve kıymetli bir z lnete sahip olmuı olurb r, 

s i N G E R N o. 85 230 Elmas ve 15 Pırlantalı 2000 Lira 
Emsalleri Gibi 15 Sene Garantilidir. Beyazıtta Süt d'1ml~smdayız. Ç.ı-

cuktarı muayeneye hazırhy::ı"I 
B yan Sıdıka: 

- Her hafta her çocuğa 500 gr.ı 
ut tozu, 400 gram şeker veriyoruz 

diyor. Şimdilik 150 çocuğumuz v;ır 
t tıyen çok ama herkese veremlyoruz 

tTHALA ÇI VE IHRACATÇI BIRLİK-ı l 
LERI UMUMİ KATIPLIGINDEN: 1 Di KKAT : s 1 N G E R saatla rl lstanbulda yal nb: EM i NÖNÜ merkezı n~ekl maöaııatııızda aatıhr. Ş ubemiz yoktu r . ADRES ı 

Yabani domuzların derileriyle bir likte ihracına muvafakat '••••••••••••••••••••-1ıı'll •l1aza lan, latanbul Emln8n!l No, se•••••••••••••••••••••••ll" 
SINGER SAAT 

dildiğ1 Ticaret Vekaletinden bildirilmiş olmakla, keyfiyet ilan ___ _ 

ı. Bu yrl arttıracaklarmış 
Doktor Fethi: 

\a olunur . 1 , __________________ , 

; j-ı Toprak Mahsulleri Umum 
Müdürlüğünden : - Evet. diyor, arttrracağ•z Bu n

kadar sc-ned'" 1500 kılo stit tozu Vf'-

yorduk. Bu sekiz misi su ile kan,
tınlın~a 13,500 kılo eder. .Fak;ıt tu 
ene •ut tozunu 7 b'n kilova çıkarac'l
ız. Se · mislı su ·ıave edılince sen•-

63 b.in kilo sü~ d'lgıtmış olacağız 
demektir. O znman belki müracaat
ı ı bıraz daha geniş mikyasta karş:-
1 mıya muvaffak olacağız. 

Beyazrttaki sut damlası tam yirmi 
yaşına basmış bulunuyor. $imdı bu
r da bir de geniş b::ıkımev kuruluyor. 
Bu emelle Cedit Hasan pa~a mcdr,._ 
esi yeni baştan ve yepyeni bir "ekilde 

tamir olunuyor. Hamam, mutfak, ya
t khane, yemekhane. oyun ycr.i, d•ro;
hane, hulasa icap eden bütiin ye,ı:ıer 
hazırlanıyor. fnş·ıat bite,r bitmez bir 
murebb•ye tutulacak ve bu muhitte de 
işe giden kadınlar işe gıderlerken -;o
c klannı bırakacak bir yer bulabile
celrler. 

Kıym~tl 

Li ra 

10000 

Ci naı Mahalleal 

Arazi Yeşilköy Şevketi

Ye Fener mevkii 

Kap ı No, M esahası M utaaarrıfı Paracı 

N o. 

1 Mü. 
472031 

50000 

422031 

Pol Levi 
Hans Vidmer 
Bunhart Filiç 

1 

1 - İstanbul Belediyesi Bakırköy T ahsil şubesıne arazi vergisinden 
milteralcim 3600 iic bir. aiti yüz lira borçlu Fransız tebaasından Pol Levi 
ve Hans Vıdmer ve AJman tebaasından Bernhart Fi!iç'den mezkılr bor
cun tahsilini t'-"'11'n içir. tahtı tasarruflarında bulunan YE"Şilköy Şevketi
ye mahallesinin F'eııer mevklinde 1 parsel ve 1 mükerrer kapı No. lu 
~ayrimenkul B<ıkırköy Kazası İdare heyetince 1.4.942 t:ırih ve 99 No. lu 
kararla Arttırma su•·c-tiylt> sahlacaktır_ 

2 - 472031 ır:etrf' murabbaı sahayı ihtiva eden ı -azidet' !10000 mE't
re mur<ıbbnlık kı~mı tenzil edildikten sonra geriye kcılan 422031 metre 
murabbalık ve ktvmet' mukadderesi 10000 on bin tim olar; kısmın satışı 

vap'"Olacaktır. Muvakkat teminat mukadder kıymetin % 10 olan 1000 bin 
liradır. 

3 - Birinci müzayede 28/4/942 tarihine tesadüf eden Salı gilnü saat 
14 de Bakırköy kaza idare heyetinde yapılacaktır. 

DİKKAT: 

Bekle1lmekte olan 

POKER 

ER· T raş Bıçakları 

Gelmiştir. 

İstanbulda 1 adedi 5 kuruştur. 
İstanbulda 10 ade tlik p aket 45 kuruşttlt'. 
Taşrada: 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. 

........................................... , 
lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 

İlan No. sı 162 
Ticaret Vek~letinderı alınan 15.4.942 Uırih ve 16/11041 sayrlt emirle 

çay satışlarında azami kar yiızdeleri aşağıdaki şekllJe yeniden tesbit e
dilmiştir: 

İ ttı!llUçı k~rı 
Menıe memleket ten Ar10 m em leketten 

Toptancı 

kArf 
Perakendeci 

kin 

~ 12 % 9 % 4 % 10 
300 sayılı Koordinasyon karariyle çay fiyatlarına kiloda yapılan 750 

Eksper, M~mur ve 
Muhasio Alınacak 

1 

Alım merkezlerimizde çalıştırılmak uzere Eksper, 
Memur ve Muhasip yetiştirmek maksadile 5.5.942 tarihin
de Ankarada 2 - 3 hafta devam edecek iki kurs açılacak
tır. Kursa iştirak edenler kursun sonunda yapılacak 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde a
lacakları derece sırasına göre asgari 60 ve azami 100 zer 
lira kadro tahsisatı vazifelerine R659 - 3968 sayılı kanun
lar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edilecekler
dir. 

B u bakım evleri Çocuk Esirgeme 
Kurumunun kurduğu en faydah miıes
sesclerden oluyôt", Babası hudot •>o
yunda nöbet bekler ve annesi çocuğu
nun süt parasını ka~anm•ya çahşır1cc'1, 
çocuk, kimsesiz hir h~lde soknğn atıl
mıyor, bırakılacak bir kucak bulmu, 
oluvor. 

Son muzaye:!e birinci müzayededen 10 gün sonraya tesadüf eden 
R/!'i/!'142 Cuma gilnü saat 14 de keza Bakırköy Kazs İdare heyetinde 
yapUacaktır, 

4 - Birinci müzayl'.'de ilt! ikinci müzayede arasmdaki müddet r.ar
fında ~ 3 den noksan cılmamak iizere arttırması kabul olunur. Şartna

me her giin Bakırköy knzıı!<ı TahriTat kaleminde görült-bilir. 

• kuruş zam maliyf'tl' i1hal edilecek ve işbu kAr hadleri bu maliyet üze
rinden hesaplanacııktır. 

Yukarıda ~österilen toptancı kar haddi yalnız ithalat merkezleri dı
şında kalan yerlerdl' müesses ve faaliyeti hakikaten toptancrlık olan mu
tavassrtlara veriler:ektir. 

Eksperlik kursuna: 

Mecburi hizmete tabi olmayan Ziraat Mektebi me
zunlarile en aşağı orta veya buna muadil tahsil görmüş 
olup zahire işlerinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu 
tevsik edenler ve 50 yaşını geçmemiş bulunanlar ve fiti 
askerlik hizmetini ifa etmiş olan1ar; .. · 

f _A_s_ke_r_li_k--zılı:....le_r_i _.J 
5 - Tali,plerin ınukndder kr:vm 0 tln % 10 olan 1000 bin liralık te

minat makbuzu ile milzaycde günü Bakırköy kazası idare heyetinde bu
lunmalnrı, 

Balı:ırkoy A_s Ş. den: Yedek ec71cı llstelf
DKn Ko .tı ogltı Mıhalakı •e yedek ı.,vuım 
aS'tefnıcnı Ömer Loltfil Moralının acele ~ı.ıbe
muc milracuu. 

6 - Kati ihalenin icrası akabinde temin~t akc;esinin mahsubunda n 
!!onra satış bedellı>den mütebaki kafan kısım defaten ve Pakden ödene
cektir. Öc!Pnmi!ci:(~l tk<>dirde teminat akçesi irat iteydedilerck yeniden 
m(izayedr.ye konulacaktır. 

Emlnlln Yerli Al. 't. den: 
l - J37 ve bu doi!ıımlularla muame•cye ti 

b ksclı: askeri chlıyctnamell kr•a nnmetli· 
lcrlc 3.18 dofumlu ve bu dol}umlularla mua. 
melcye tabı 25kcrı chliyttnameıiz kıoa hiz • 
metlıler ı 5 942 tarıhlnde Vd. subay okulunda 
Ye hL•.ırlık kıtl ında bulunmalı: ıızerc u:•ic 
e ı ccklerd -. 

7 - Taliplerin arttırma şartları hiU!ında vukubulacak iddialan din
lenmez. 

8 - Dellaliye ve ferağ harcı vr.c;eair masraflar mil.$teriye aittir. 
(4274) 

2 Toplanma eflnil 24 Nısan 942 <uma 
ııilnıl saat 9 dadır. 

3 - Mczldlr ı:ün ve saatte ııelnıcycnlcr 
h akl:mda kanuni takıbat yapılacaktır 

* Iıtanhul Askerlik Oaıreslnden: 33 8 dottımtu 
ve bu ri<' ı::. .. rı~ muameleye •Ab ve a•kcr 
llltleriı:ıe karar verilmı$ olan yedek ıuba:ıı 
etıcC'c:i"l J! f:ıf,.D"t.t ıler eltrrin"t'~ı H.,l "t-n 

lanna ıröre ı Mıyıs ı 942 tarihinde hatrrlık 
ltıı ına scvkedıleceklcrdır. 

Ba kısa hiımetlılerin vakit ı;eçiruıiyerek 
Y:lzıyellcrıni tcıbit ettirmek Uıcre 24 nisan 
942 akıamına kadu ellerindeki diploma ıle 
m n ap o duklan Askerlik aubelcnn<! mllraca 
at etmeJ~ri ve vnktind,.. m6r•caat ~:meı,·İpte 
vazı:ııctini tcsblt ettırmemı, olanlar hakkın· 
da kanuni takibat Y•ııılacaft ılin <>lunur. 

HALK EVLER iNDE: 

EmlnönU Halkcvlndcn: OnilmDrı!•trf rı11.ar 
tesi ır!lntl 18 de Unversite rcKll)ril ?rnf. Ct· 
~I Bılscl tarafından ( D(lnya :ııolıı) .nenııu01-
da bir konferanı verilecektir. 

Gayri l\l enkul sahş ilanı 
Beyoljlu Sultı Mahkemele ri Baıklı 

t lpll!llnden: 9~2/22 
Salımon of.b Menıhin:ı Abenyakar ik Rauf 

oğlu ?.'uhteremln şıyian ve mU~ıereken mu· ı 
taııArnft hulundukl11rr Bcynj!•unda Aımaltme• 
cıt mıballeıinin A•mılr me~cit •Okağuı~a 19, 
19/ı ve 2ı No: lorla murakkam remin katıl 
ve asma kattan maada he' lııth kArırır. e 1tk· 
trik ve tcrkos suyu ve havagni tesisatını ha 
vl iki dl!kklnh ve tamamı 1 70 metre muı ah 
6aı mesahıi uthiyuinde saha llurinde inşa 
edilmiş 70000 yetmiş bin lira kıymeti muhan 
'Denesi~<'!• ve ayd> 250 Hra kira bedeli temi 
nine müsait bir fOnay ısimli) apartıman .,.,yu 
unun izalesl için açık arttırmaya konulmu5tur 
Apartrmanın •emin katında iki d0kk5n bir 

methal ve müteaddit k6mllrlüklcr ve b;r ara· 
lık vardır. 

Asma lcattnda bir lı:aıııcı odaST ve •Jl'Tlca 
d6rt oda, bir heli bir •ofa bir koridor ve hır 
!"atbahtan. ibaret ı No lu daire ve birinci 
katında: Altı o>ıla. bir banyo, bir hr.li, bir 
mıtbah bir aofı ve bir kor idoru havi 2 No. 
lu daire ve iki11ei katıadı "" ii40ilncU ve di!r· 
dllnc.!i iratlarında 3, 4, 5 No. lu darcler bulun 

KAYIP: lnırilte~den ithal ettiğlmlr ııün makta olııp 2 No. lu d•ire tıksmahmn aynı 
iplıginc ait ve latanbul lthalit CümrOği] ta· ı dır Beşinci katında beş oda. bir mubah. bir 
rafından tesçil edılcn 4742 numara ve 1 ~ 4 924 hcU bir koridoru h•vi 6 No. lu daire ve av 
t rıhb itha'!t beyannam"lni uyi ettik. Yenil nca' Ustu kapılı bır tara ... ve bir odı ve bir 
in cıl<ara al!ımı:rdan z.avl olan bevanname-ı çamaşırhane vardır. Apartımanın evsafı sal· 

niı:ı hiçbU' hülı:mtl olmadıitnı llln ederir. r<si ve tahimatı hakkındaki tnfsıl&t vaı'ıyed 
D. Somel< ve Mahdumu rabı t varakuı ile ke~if raporunda. ruıh.tır, 

---------------- Bırlnci açık arttırması 14.5.942 tarıhıne t<!'a· 
• rlüf erl~n per~embe ıilnü saat 1,4 den 16 ya 

KAYIP: SUmcrbank yerlı _m11ıı..r. puarın- kıdor Bcyoıflu ıulh mahkemelerı kalem oda· 
dan udı ım 2077 nUft!aralı cu;r~·~ ıle numa• •ında bask&tlp nudinde yapı,ıacaktrr, Arttı~
n ve evr_a1? kaııbettım. Yenısını ahcol!ım· ma bedeli muhıımmen kıyme•ın yüııle yetmıt 
dan cııklsının hOkmil kalmamııtır. DUzcede )eelni bulmadıltı takdirrle milzayede on ırlln 
manıfaturncı Bekir Benekay temdit edilerek ikinci açrk , ıırtt~rma•ı 

?S.5.942 tar ihine mllsadif Panrte" ııünil ıı.aat 

Z AYI: 1937-ı938 ders ııılı Usklldar birin· 
d orta okulundan aldığım dıplomamı kaybet 
tim. Ycnj,ıini alacai!ımdın eskısınin hllkmD 
:vo tur. Usk dar Ayazma Tulumba sokalı: 
N o. 38 M. Sadullah Ozıurk 

KAYtl'' Bakırkcy nnfus memunul!undan 
iıılı!ığrm c içındc Bnlmkoy ısketlik ıubesi· 
n n a h i mu&melem kayıtlı bulun;ın hihi -
yet c nrmı kaybettim Yenilerini nlıutım· 
d a n h k m eri yoktur. Abdurn!ıman oflu Na 
ı:•f 0%gc 1332 ıloğumlu 

KAYIP: Srvna Halık kazası nllfus m<mur 
1u undan aldı ım nufus dlzdanımı ve Galata 
laşı: mcMurlu ın•IRn aldııı:ım ekmek karnemi 
kaybettım. Vcnolerlııı ah<afınıclan hllkumleri 
kalmaMı ur. Ali oılu Haydar Sevinçcr 1340 
ftoğumlu. 

ZAYJ: Askeri poota 1766 kwnuırl~nhtına 
ııattlf':ım 942 lirı 50 karuıı 13 ton samana 
aıt meıkQr birlik levaıtmınca nnıim 1e<illen 
5 8783 No ayniyat tesellüm makbunı evraltr 
sarfiye ıylc birlikte uy; edılml~ olup venisini 
ala~ağı -'an rr.e tıilr 587 ~3 No ay ni vat ır.alr 
buzu ıle .:vrakı sarfyenın h!lkmU olmadrıfı 
, Sn olunur. MUtcabhit Mehmet A li V r1M~7. 

Sahip ve Neşriyat Müdfuil: Halil 
L tfl Dördüncü. Ga-z:etecllik ve 
Nczriyat T. L. S. TAN matbaası 

14 den 16 ya kadar icra ed~lerek !n çok art 
ıırana kat'! olarak ihale edılecekt ır. 

ihale ırünilne kadar blr1kecek ve b~rilo:.mlt 
t>eledıye bina vergileriyle evkaf lılare5ı ltr-.e 
tarlara 've 3/4 bı•ıesinln 20 ••neliği odenmıt 
vakıflı allka11 katedılmiş olduj!un:lan 1 /4 
hiS5cnin 20 ~enelık tlivb bedeli ve ihale pulu, 
dellli'İye rüsumu, upu •c k•.rla~tr:) harçl.ırı 
01u~t.riye aittir. Arttırmaya ıttıra~ edecek 
kamKrlerin a:ayri Tr. t nkulLin }(,ymett. mu ham .. 
,,.cnesinın yüzı:!e yedıbuouğu nlsbctın-1.e l>f'l' 
akculni ,•eya milli bir bankanın hu n•abctt• 
t•111inat mektulıunu vernırleri ,a.r~ur A~ttrr· 
au bedelinin ıavri menkul kendısı!'e ıhale 
olunan ıarafrndan ihale a:Unilnden itıbaren v• 
rılcrek mllhl•t içinde mahkeme kuuını öden 
mul mccbur!<iir ô~enmedifi takdm!e ihale 
f"51:edılerelc kcndisınden evvel en yilk...,k t!'k 
lifte bulunan ltımsc ırretmi' oldufu bedel ıle 
almnf;a ruı olursa on• ihale ~clilccel< •• o da 
rau olmaz veya bulunmaz:sa h~men yed; k(in 
müddetle arttırm&YI çıkarılacıktır Yapıla · 
cak ilin alalrldarlara tebliıf edilmiyecektlr 
MUıayede sonunda en çalı: arturana lıaıl ?la• 
rık ihale edilecek ve ber iki halde .blrınci 
ihale ec!il~n kimse iki ihale arumdakı fark· 
ıan ve rarardın meaul tutulacıktrr. i hale 
f1rk1 ve geçen tOnlerin viiTde beş fai•i •YT•· 
cı hükme !taret kılmakaızın t.ahlil ı;ılunacak 
ur lpoıck sahibi alıcakhlarwle dığer ala 
karlarların ııayri menkul Ur~rintle~ı l-aklnrıı;ıı 
nususiyle fai.T. ve ıwı•rafa ve ıaıreyc daır 
'>hın idd;aıanna e:ırra• ı mı "hitclerivl~ iUn tari 
~inden ıubarcn on be1 ırtın içinne utrş "'emu 
•u olan ll"a"ıke,..,~ b .. lthiln.,e hlldlrm•led 11· 
ıımdır. Ak•• taktlirrie haklan ıarıu sicllleriv· 
le •aHt olr.ıaynnlnr oıı b~delinın payla1rııa
ıuodan ban, bırakılacak 1ardır .Müzy edeyc •Jti· 

Dr. İHSAN SA~ 4\ 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumt kan tahlil~tı. trenı;ı 

nokta! nazarından (Wassermıır 

ve Kahn t eamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması . T ifo ve sıtm r. 
hastalıkları teşhisi. idrar. cera
ıat . bal.gam. kazurat ve su tah
ilfıtı. ültra mikroskop\, husu!'>t 
1sılar lstih zan , kande üre, şe
<:er, Klorür. Kollesterin miktar· 
1armm tayini, 
l)Jvanvolu N o 113 Tel: :!€1981 

Kelepir Emlak 
Arayanlara 

Üıküdar icra M em 11rluöundan: 
Ü~kiıdar Bağlarbası f cadiye Set başı 

ve Karabet kalfa sokağında 31, 33, 
35, 37 ve 24 No. lu fevkalade man
zaralı ve denizi görür, beheri beşer 

odalı ve bahçeli dört evle bir dük
kAn 24. t .942 tarihinde Cuma gunu 
saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar ic
rasında satılacaktır. 

Umumuna 937 senesindeki t akdir 
edilen muhammen kıymeti 2000 li
radır Halihazırda avda ktrk lir a ki
ra getirir. Sıırnıç, kuyu ve elektrik 
tesisatları mevcuttur. 

İHTİRA ILANI 
"Tek ~ekilde mermi .. hakkmda a

lınmış olıın 13.4.1!'136 günlü ve 2083 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile korunak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğınden talip olanla 
rm Galata'da İktısat hanında Robert 
Ferri'ye mürııeaatlan ilAn olunur. 

KAYIP: Bilecik orta okulunun 3 A. 61nıf.ın 
dan 13.5, 1940 tarihinde 361 sayı ile ılmıı 
olduıfum tasdiknamemi kaybettim. Yeni•ini 
ılacairmdan eskisinin lıilkmO 'Yoktur. Bilecik 
r~ 'l•1'hattİ'1 Aklraııı 

;aıc: -edC~J;~in 'bUton !iatı:s ,artlarını k'abul et
rnit ve evvelden öi!renmio v~ bilerek l'ayn 
'Denkllle talip bulunmut oldukldrı addedilerek 
•onradan itirazları mesmu olama:ıııcaıfınılan 
•• uş ııilnlinden evvel eayrimen~ulU ııeıip ııar 
melerı ve fazla mu!Omaı alm•k lst~yenlerin 
9H/22 No: ile m~hkeme ı,.ıki.tipliii ııe ınıi· 
racaat ctmclcrı ılin obnur. 

istanbulda müesses perakendPCiler çayı doğrudan doğruya ithalAtçı
lardan alacaklarmdan bu şehirde müstehlik satıs fiy;ıtıarınm hesabında 
ayrıca ithal6.tçıya toptancı kArı ilAve olunmıyacaktrr ..• 

Keyfiyet 14,3.942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı ılıı.nlr. 10 uncu mad
desinde gösterilen ç&y satış kar yüzdeleri yerine ka;m olmak üzere UAn 
olunur. (4832) , 

MEMUR ARANIYOR 

Memur ve :l\fuhasip kursuna: 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde ~alış
mış bulunanlarla en az orta veya buna muadil tahsil 

1 gören ve 50 yaşını geçmemiş olanlar ve fili askerlik 
Anadoluda içşisi fazla bir inşaat mahallinde kantini idare edebi.lı hizmetini ifa etmiş bulunanlar: 

rek telrübeli ve teminat verebilecek bir memura ihtiyaç vardır. Talıı. 1 
terin evrakı mi.ıspitelerile birlikte her gün saat 17 den sonra Galatad<ı Girebileceklerdir. 
Büyük T ünel hPn s numaraya müracat. , Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında ka-
_____ 111_...., ___ -"!!11111111_________ zananlardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcı-

.Oevlet Demiryollan ve lirr~nları· işletme id~resi ılan l2rı 
Aşağıda mık.tun. munammeıı t.ıede.Lı ve temınatıyıe ıstihsal mahal

leri gösterilmiş olan 21 kalem balast kapah zarf usuliyle satın alınacak
tır. Münakasa 4.5.942 P2zartcsı ı:ıünü saat 11 de Sirkecide 9 işletme bi
nasında A. E. komisyonu taralmdan yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanunt vesikalarını mulıtevl kapalı zarflarmt 
ayni gün saat ı cı A kadar komisyona vermeleri 15.zmıdır .. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmPktedır. (4614) 
Muhammen bede l Muvakkat teminat 

Ocak matıalll Mikt ar Lira Lira 

T<ilnmetre '-7 -- 4 ; 11750 M3 21!137.50 1645.31 

, .......... mr .......................... " 
ve MUHASiP 
ARANIYOR 

VEZNEDAR 
MUAViNİ 

rah ve yevmiyeleri verilecektir. 
isteklilerin aşağıda yazılı vesikalarile nihayet 1.5.9'12 

akşamına kadar bizzat veya yazı ile Ankarada Umu~ 
Müdürlük Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerı 
lazımdır. 

1 Nüfus hüviyet cüzdanı, 

2 Mektep şahadetname veya tasdiknamesi 
3 Varsa hizmet vesikası 
4 Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika, 
5 Askerlik terhis tezkeresi" 
6 Doğruluk kağıdı 
7 Sıhhatlerinin vazife ifasına müsait olduğun~ 

rfair rapor, 
Q - ~ ~rtPt fotoğ-raf. ''47~ Anadoluda bir inşaat şirketinde veznedarlık yapabilecek tecrübelı 

ve bu işlerde çalışmış kefalet verebilecek bir veznedar a ve muhasebe 

işlerinde çalışmak Uzere bir muha!>ebe memuruna ihtiyaç vardn-. T a- ı••••••••-••••••••••••••••••••1' 
tiplerin evrakı mü~bitelerlyle birllkte her ~ün saat 17 den sonra Ga- 1 s u·· M E R B A N K 
1 •hrhı Rllvii'' 1" inel han 6 numanıva miir acaat. , .......... - ............................ ,,1 

inhisarlar Umum Müdürlüqünden 

imtihanla Memur Allnacak 
ı _ Taşra teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için 4 Mayıs 942 

Pazartesi (Lise mezunları) ve 5/5/942 Salı (Orta mektep mezunları) a
rasında saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kursu binasında bir im· 
~ihan yapılacaktır 

2 - Talip olanlar : bir dilekçe evrakı müsbite ve ilti fotografla bir
likt e Zat İşleri subemize müracaat et melidirler . 

3 - İmtihana girmek lstiyenlerln aı;ıağtda yazılı vasıf ve şartlan haiz 
.-.ımaları tılzımdır. 

A - Lise veya orta mekt ep m ezunu olmak, 
B - 18 'yaşını bitirmiş olmak Ve 45 yaşmdan yukan otmamak, 
C - Vazife ifasına mllni bir bal! bulunmamak , 
D - Askerli~nıi yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bllhas

-a her iki halde de son yoklamalarını nilfus cüzdanına kaydettirmiş ol
mak, 

4 - tmtihand;ı kazananların muvaffakıyet ve tahsil vazlyetlerfrıe 
göre baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek stras!y1e ta
yinleri yapılır . 

5 - Müracaatlar 30/4/942 ak~amıı'ıa kadar kabul edilir, (4569) 

iplik ve dokuma fabrikaları müessesesinder. 

2 Adet 4 - 5 Tonluk Kamyon Allnacak 
Müessesemizin işler bir halde olmak şartiyle yeni veya kulla. 
nılınış 2 adet 4-5 toııluk kamyo~ ibtiya~ı bulundu~~ndan sa · 
bip · bulunanların kamyonun bır fotograftsini ilışik olarak 
mektupl::ı ANKARA'da Müessesemize müracaat etmeleri 

~·----
· Dcniz .tle\'azım .Satınalin~··:Komisj'onu İlanları 

,r·~ 

ı - Tahmm olunan mecmuu oecıe.u ~40.1120· uı ı. elan 60.000 ıc.ilo 
kuru ilzllmün 25 Nisan 942 Cumartesi günil saat 11 de pazarlıkla eksilt. 
mesi yapnacaktır. 

2 - İlk teminatı "3069" Ura olup eartnamesl her g{1n 1ı:omt1Yondan 
205 kuruş mukabilinde alınabilir. 

s - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komls• 
yonda hazır b ulurun&lan. (4700) 


