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Hindistan ve Afrika 
Sahillerinde Bir~ok Yeni 
Deniz Üsleri Kuruluyor 

Daha evvel Şimali lrlandaya gönderilmiş olan Amerikan askerleri Ankara, 23 (Radyo gaı:etesi)-
karaya ~ıkanhyor Verilen haberlere göre, Hindista 

-------------:-------------- na Amerikan askeri çıkanlınış -
tır. ~~~lann sembolik olmadığı 

Avrupada 
~ oksulluk ve 
iaşe Sıkıntısı 

G Tono'nun ve mühım kuvvetlerden mürek· 
• ":il kep bulunduğ11 bildiriliyor. Bu 

suretle Amerikalılar, Avustra1 • 

Beyan at 1 
ya ve şimali İrlandadan sonra 

. !findistan~ da asker çıkarmakla 
· -x- uç muhtelif memlekete kuvvet 

göndermiş oluyorlar . . 
Müttefikler Mukabil Hint Okyanusunda 

T aarruztara 
Giriştiği Takdirde 

-x-

Hevecanlı 

: 

Kendimizi ne iyi, ne de fena taraf
ıtan başka memleketlerle mukayese 
~tmeyi doğru bulmuyoruz. Biz sa
dece, mevcut anormal ııartlara rağ
m.en, Türkiyedeki ia'e vaziyetinin 
daha iyi olabileceğini zannediyor 
'Ve bunun için müsbet yollar aramı
:va çalışıyoruz. Balikalan daha bii
Yilk sıkıntı içindedirler diye kendi 
'Vaziyetimizi önlemiye çalışmazaak 

bir cün biz de onların vaziyetine 
düşebiliriz. 

Japonya. Tecavüze 
Karşı Koyacak 

Londra, 23 (A.A.} - General 
Vavell tarafından Hindistan hal 
kına hitaben radyoda söylenen 
nutUktan bahseden Londranm sa
lahiyetli mahfillerinde, Hint Ok 
yanusunda deniz strajesinin ya· 
kın hedefini lngilterenin, 'lrka • ı 
~ Devamı Sa. 2 .Sü 5 

~ünkü Jlayranı tezahürlerine ait intibalar: SolcL'l: Bc-şiktaşta yapılan toplantın" 
bır genç talebe konuşuyor. Sağda: Taksimdeki merasime iştirak eden ilkokul 

talebesinden bir grup ge~it resminde 

M. Zekeriya SERTEL 
ltalya, İsviçre ve Alınanyada 

· .. dola.ştıktan sonra memlekete 
~onen b~ d~~t~, dün beni ziya 
ete ~e~di. Soz ıaşe bahsine geçti. 
~dısıne dolaştığı memleketler 
<iP.kı ia~e 'li;l.<.!yeti hakktnda ba· 
at sualler &mıum. Yarası.ıu dokl! 
ıı~?nuş gibi yerinden brl.ad!. 

. - Çok haksızlık ediyorsunuz 
~ye söz~ şikayetle başladı. Gaz~ 
~lerde ıaşe meselesi etrafındaki 
'1eşriyatr, bilhassa senin yazıla ~ 
t'ııu okudu:m. Siz burada dünya
~ _olup bıtenlerden habersizmiş 
Rıbı konuşuyorsunuz. Avrupa 
~eml~ketlerindeki hayat paha _ 
~-ğı ile bizdeki fiyat yükselişini 
~ükayese için bir takım rakanı. Japon Hariciye NazL'"l G. Togo 
'ar koyuyorsunuz. Bu rakamların 
l>ropaganda maksadi le orta • . ~okyo, 23 CA.A.) - Japon ha· 
tıldığını unutuyor, : memlek:ı3. r~~~ye na~ırı M. T~~o. iktısat bir 
!erdeki faşe vaziyetini de .... _ li~ın?e ~ır nutuk soylıyerek de -
b.. d t gozo mıştır ki· 

un e utmuyor, masa başında " · · · · 
~ukayeseler yaparak kendi vazi d~~e~ de~~etl~ınıdan A ':.rub • 
• etimizden şikayet ediyorsunuz. pa . . a . -:re ı y m mus et 

"Müsaade et de ben sana .. yenı hır g~dış alacaktır. Alman -
diilderimi anlatayrm· gor- yanın ve Italyanın bütün askeri 

"Avrupa memlek~tlerinin he. hareketlere iyi hazırlanmış olduk 
bıen de hepsinde her şey vesika- lan gelecekte anlaşılacaktır. 
~~ bağlanmışıJX. Böyle o.au· ,. Doğu A~yada Japon!a·. ~a~~: 
Çın fiyatların alabildiğine ~. Ç~ko. ve Çın arasınd:Itı ışbırlıgı 
Selmesine imkan kalm t şımdıye kadar oldugundan fazla 
ller vatandaşın cebinde b~sşü~ sıkılaşm~tır. _H~r~ çıkar çıkmaz 
i(a.rneler vardır. Almanyada ve 1- Tayland _ile _b~ .ı~tıfak yapt~. ~a 
taiyada vatandaşların bir senede P?n?'..~ Hındiçını ılc de sıkı hır ış 
alabilecekleri eşya miktarını öl • bırlıgı yapmaktadır. 
Sen bir takım puvanlar icat edil- ~ Devamı Sa. 2 Sü 3 
?niş. Bir 'kişinin senede 120 pu • x, ___ _ 

Romada Sulh 
Temayülü 

-:ıı:-

,. ...........................••.....•.............••....................... ~, 

Anif aradaki Merasım ı 
. ı 

Milli Ş·efim·iz, ilkokul 
Talebesini Kabul Etti • ı 

t 
t 

i 
Çocuklardan Mürekkep Bir Grup Atamızın Kabrini Ziyaret Etti i 

\ isicümhurıa çocuk yuvalan hakkında izalınt t 
vermiştir. :Milli Şef, yavrulara ayn ayrı iltifat· } 
ta bulunmuş1ardır. Ziyaretçilere şeker ikram 
edilmiştir. 

Ankara, 23 ( A.A.) - Çocuk Bayramı müıın
sebetiyle ilkokul talebelerinden ayrılmış bir 
grup bugün saat 15,30 da başlarında mu2ika 
olduğ uhalde Çankayaya giderek Milli Şef Re
isicümhur İsmet İnönü ve refikalan tarafından 
kabul edilmiştir. Bu esnada Başvekil Dr. Refik 
Saydam ve Maarif Vekili Basan Ali Yücel de 
Reisicü.mhurun yanında bulunuyorlardı . 

Çankaya kö_şkünden ayrılan yavrularımız 
Genelkurmay başkanı Mareşal Fe\'Zi -;akmağı 
ve bunun arkasından B. M. Meclisi reisi Abdül. 
halik Rendayı ziyaret ctmişludir. 

Bu münasebetle Çocuk Esirgeme Kur~u 
Başkam Kırklareli mebusu Dr. Fuat Umay Re. 12.t? Devamı Sa. 2 Sil. 1 

\. ............................... ~.~ ........................................ ./ 
p . • 

Fransada 
Yeni Alman 
Tümenleri 
Almanya, Garpte 
Müdafaa T ertibatmı 

Kuvvetlendiriyor 

\ranlık eşya almak hakkı tanın • 
l'lıış. Fakat bir kat elbise aldınız 
ltıı, 60 .P~vamnız gidiyor. Bir çift 
~rap 1çın 20 puvan, bir gömlek 
•çın 30 puvan lazım. Sözün kısa
sı siz daha giyinmek için muhtaç 
Olduğunuz en lüzumlu eşyayı al-
.!:!1adan puvanlarınız bitiveriyor. Hatta" Mu··nfer"ıt . s·ır Son Boulo9ne Baskını 
~aldı ki, bunları da bulamıyorsu 11~z. Mağazaya giriyor, faraza biı: Sulh İhtimalinden Sırasında Küçük Bir 
Romlek istiyorsunuz. Satıcı 20 pu Deniz Çarpışması Oldu 
"'anı.mza mukabil bir gömlek ve- Bile B h dT :r:ımyor. İsminizi deftere kayde- a S~ I ıyor Londra, 23 (A.A.) - Işgal al· 
dıyor ve size bir mühlet tayin edj Vaşington, 23 (A.A.) _ Gaze • tındaki Alman garnizonları.r.a ge 

istanbulda 23 
Nisan Bayramı 

Beşiktaş Ilalkevi önündeki merasimden bir görünitş 

Beyazıt Meydanında -,--
"Bize, yarının büyükleri ve .lrn 

ruculan diye güvenen büyükleri
mize bu kürsüden 23 üncü defa 
olarak and içıyoruz. Buytiklerı . 
miz bize gı.ivenebilirler ve bize 

· SA·RK CEPHE Si 

güvensinier. Biz ... ,, 
Beyazıt meydanı çin çin ötü -

yor. Yumruk kadar bir yavrunun 
mini mini ağzından fırlayan bu 
büyük manalı erkek laflar ince
cik bir kordondan geçiyor, dP.v a · 
ğızlarını andıran hoparlörlerden 
fışkırıyor, göklere kol uzatmış ko 
ca Beyazıt camisine çarpıp akis
ler yaparak dalga dalga Marmara 
ve Haliç kıyılarına yayılıyor. 

*** 

... 

Baltıktaki 
Rus Harp 
Gemileri --

Krons+ad'ı Çeviren 
Müstahkem Adalarda 

Mahfuz Bulunuyor 
Yor. Eğer bu gömleği o yıl içinde teciler toplantısında Hariciye Na Kıt.aya yapılan basl~ın hareketleri için hususi şekilde talim gör- len son takviye kıtaları arasında 
alabilirsen ne mutlu sana! İaşe zın M. Hull'dan şu sual sorul _ miiş olan lngiliz "Komandos,, lanndan bir çup bir J>araşütcü tümeni bulunduğu Beyzıt meydanı daha saat do-
hakınımdan ise faraza Almanya- muştur: ------------------------ na inanmak.için birçok sebepler kuzda dolmaya başlamıştı. İlk ön lUıı hali, geçen harptekine ve he- "Londrada, Avnıpanın muhte- jmevcuttur. Almanlar garbe doğ- ceTüm bandosu gelmiş, kırkın - Şimdiye Kadar Yapllan 

-x-

le bizimkine nisbetle kıyas kabul lif merkezlerinden alınan bır" ta. M · ııA p . . ru birçok kıtalar sevketmekte - dan sonra çocuklaşan bir kiıme au··tu'"n B mb d 1 
etmiyecek kadar fenadır. Vatan· kını haberler neşredilmiştir. Bu 1 1 ıyango Jd.~ler. Bunların arasında birkaç yavaş yavaş bandoyu halkalamı- o ar ıman ar daşlara verilen günlük ekmek haberlere göre, Romada sulh ta· tumen ve Norvcçte bulunan zırh ya başlamıştı. Dokuz buçuğa doğ Tesirsiz Kalmış Gibidir 
rniktan 200 gramla 300 gram a· arruzu mahiyetinde bir hareket h birligler vardır. Norveçte ve ru bando, bu alaca galabalığın i- 1 ~a1• sı.ttda değişi.~or. ~ağ, et yok g! belirmektedir. HattA ayrı bir sı;.lh bilhassa Trondhein ve Narvikte çinde haki bir nokta gibi kaldı. Milana, 23 (A.A) :-- Co_rricrs 

bır şey, diger ıaşe maddelerı ten bahsediliyor. Bu hususta bir büyük hazırlıklar yapılmakta - Polisler ~eldiler. Kalabalığı mey della ~era ~azetesının L~n.ınşr~t 
\'esika ile veriliyor. Fakat vesika şey söyliyebilir misiniz 166298 No. lu Bilet 50.000 Lira 11458 dır. Garp müdafaa tertibatını ida danın kenarlarına doğru genişlet c~phesındekı harp mulıabırı bıldı-
nızxn karşılı~ını .almak imkaru Hariciye Nazırı, bu s~~le karşı re eden Von Rundstedt'in Hol • tiler ve meydanı bugün bayram rıyor: 
~ok. Herkesın evınde tomar ha- kat'i bir teyit almadan tefsirde No. lu Bilet de 20.000 Lira Kazandı landa sahiline hususi bir PJıem· yapacak olan hakiki sahipleri, ço . Kro!1sta? etrafında aylardanbe. 
linde vesika birikmiş. Hükfunet bulunamıyacağı cevabını vermek miyet verdiği malumdur. Mare • cuklar için hazırladılar. Noktala· rı ga~p .bır muharebe yapı~ak· 

k
'-'esika veriyor, fakat vesikanın le iktifa etmiştir. Milli Piyangonun 23 nisan 1942 10,000 lira kazanan No. lar şal burada yapılan birçok yeni şan bando da bu sayede ortaya tadır. B~ tar~fta .bu~lar 1_9ınde ariılığım temin edemiyor. :ıc fevkalade çekilişi dün Ankara ser 

168617 294630 
istihkamları teftiş etmiğtir. çıktı, üniversite kapısının önüne hareke~sız duıan hır filo ' 'e ote ta 

" talyada iaşe vaziyeti bundan .. .• gi evin.de yapılmıştır. Bu çekilişte kürsü kondu kürsüye birer ucu rafta tufenklerle ve el bombala • 
da, fena. Romada göze çarpan en Erbaada Tütun Satıştan kazanan numaralar sırası ile aşa- 5,()00 liJ·a kazanan No. lar Son baskın etrafında hoparlörlere gıden mikrofon yer· riyle teçh~ ed~lmiş açılf: denizler 
:nühim şey otomobilsizlik ve so - Erbaa, Z3 (A.A.) - Piyasanın a- ğıdadır: • 081208 090177 266070 Londra, 23 (A.A.) - Bou . leştirildi, derken siyah önlüklerı de buzlaz:. uzerınd7 d~vrıye gezen 
ğuk. En büyük otellerden birin· çıldığ-ı tarihten bugüne kadar Tokat, 50.000 lira kazanan No. · ' logne'a karş"ı yapılan keşü hücu ve beyaz yakalan ile bahar çi - kay~ m~freze~_erı Fın kayak~~le 
de oturdum. M~ içinde kalöri • Noksar, Erbaada 100.000 kiloya yakın 

166298 
· < 305159 341239 3,J5496 mu, Almanların istiliya uğramak çekleri kadar iç açıcı, ve gönül a· r~. agır mıtralyo~le! taşıyan ku · 

ferler yanmıyordu. Otelden sefa tütün ço!t iyi fiyatlarla aatılmı:,tır. tn- . 2,000 lira kazanan No. lar korkusun~ iki misline çıkarmış lıcı kız çocukları gözüktüler. Ge çuk kızaklar, muhımmat k~~. • 
ltthaneye gitmek için bir taksi bu ~~:~;!ıı:rr~~s;:~si5le!~~~~~~!.t :~: 20,000 lira kazanatı . No. 003916 010107 023194 038976 tır. Şurasını kaydetmek gerek • lişi güzel giydirilmiş, pek laübali fe~~~ı!:~:1t~~~r~e gecelerı boy 

~ıDeW1Sa.2 Sü. 7 bayaaya hararetle devam edilmektedir. 011458 11fr. Devamı Sa. 2 Sü 3 'klfr De~amı Sa. 2 Sü. 6 l:!if" Devamı Sa. 2 Sü. 4 ktfr Devamı Sa. 2 Sü. 4 
• 
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Muharrir makalesinde, demokrat ve totaliter rejmlerle idare edilen devle~Ierdc 
hüklımetle matbuatın temas ve münase bat şekillerini tetkik etmekte, bundan 
sonra Türkiye Cümhuriyeti hükfıınetiyle Türk gazetecileri arasındaki vaziyeti 
tahlil eylemekte ve Ankarada yapılan "lVlatbuat Toplantıları,, ndaki fayda ve 

ço CUK HAFTASI .MÜNASEUET1YLE: 

y eni Doğan Çocukların Bir Hokkabazhğın 
:fcıyeleri belirbnektedir. 

(wwwww =-·------- •••••• 
Ankaradaki 

B ~ 1600 11 

IS • 800 " 
• .. 800 • 
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Toplan Cephe r 

Yazan: M. ANTEN 1. 

Ş ark taarruzu. ve mütte!iklcrln '---·---·-·-
Avnrpadrı Almanlara karşı i-

kinci bir cephe kurmalan meseleleri Hükumetlerin matbuat mensupla-
dllnya cfkAn umumlyesinl, yaz yak- nnı muntazam toplantılara 
laştdtça daha taz1a rılakndıır etmek-, çağırarak kendilerine umumi vaziyet 
ledir. hakkında izahat vermeleri ldetUr. 
~ark cephesinde Ruslar bQtiln ~ Bazı memleketlerde bu gibi toplantı-
ırnlerde teşcbbüsft ve hava h~kimi- lar, her gün yapılmaktadır. 

fl'tini ellerinde tutmaktn, Alınanlara Bizde matbuatm merkezi ile dev-
lctln merkezi iki ayrı şehrimizde bu- ket ve millet için müdafaa vasıta-

hiiyfik •~·~arc ka,1plan verdlrtnekte ı b da ld' .ı:.· •• d b 
w..rJ J lundugu" odan, Ankllrada çalı.,an hü- arımızın aşın ge 1ı> 1 gun en e-

~ V<>Y taarruzu ı..ın hazırladrkları '" · b- 1 bi 1 <"+ır 
J- .,,.... kiımetin İstanbul gazetecileri ile g\İ- n, oy e r şey 0 mamı.,. · 

laze kuvvetlerin bir kısmını kullan- Hükümetimizin, totaliter rejimler. 
tıı""' mecbur etmektedirler. Yaz kar- nü gününe buluşmalar yapması im- ld ğ lbi k d ·1 b tı 

...,_ klinsızdır. Böyle olmakla beraber, de 0 u u g • en isi 1 e mat uı 
t"daşma.sı iç.hı ild tarafm da büyük hükümct hem 1stanbuldaki maibuat arasında bir "ayniyet" tesis etmek 
kuvveUer topladıktan haber veril- mlimcssillığiyle bir nevi teması mu- lstememc.oıfne gelince, bundaki fayda 
rnektedir. +--'liz kaynaklarma göre. da "ı:ı·kerdır· 

.UQ;• bafaza etmekte, hem gazete baııma- "" " · 
A1manlırr 220 tnmcn toplamışlardır. barrlrlcrimizin ekserisi mebus oldu- a) Bazan hıikumetin doğru bulup 
Bunların mühi.-n bir lasınını Almnn- söyliyemediğini, serbest bir matbuat, 

ğıından. ayrıca, bu hususiycttcn hı-
~antn mfittefilderinıien topladığı as- tlfadc ctmckedir. Fakat, vereceği daima söyler. 
erler teşkil etmektedir. Buna mu- mühim bir malUınat oldu, yahut Türk b) Matbuatın her söylediğinden, 

~ abil Ruslar 300 tümen hazıramış - matbuatı ile bir fikir alış verişine matbuatı serbest bırakmıyan hlikQ-
lardır. Btı vaziyet karşısında Alman- herhangi blr vesile ile lüzuın gör- metler, kendleri mesul olurlar. 
larm tnarruza gcçmE'.kte tereddüt et- dü mü, hükümct 0 zaman Türkiye c) Devlet, bilhassa dış politik:ı-
tıkleri sanılmaktadfr. Çünldi bir mu- matbuatının bütün mensuplarını (İs- srnda, matbuat serbest olmadı mı, 
\"affakıyctsizllk onlar için tam bir tmıbuldan, İzmirdcn, Adanadan) An- kendi manevra kabiliyetini azaltmı5 
hezimet olacaktır Kızılordumm nasıl olur 
bir taktik kull.an~c~~ bilinmiyor. Al- karaya davet etmektedir. Geçen haf- • 

"&' ta, Ankarada yapılan toplaıı:b, bu 
tnanlardan evvel taarruza geçmesi ncvlden olmuştur. au nokta, son derece mühimdir. 
fhttmall olmakla beraber, cvvell'ı mfi- Süphcaiz, bu gfbl gazeteci toplan- "Dış polıtikadaki manevra k -
chıfaada kalarak Alman taarnız.lanm ttlarında, gaye, dünyada mevcut bü- biliycti derken, bunu yalnız yaban-
:Ytprattıktan ve lnrdıktnn sonra bü:. tün rejimler için ayni olduğu hal- cı memleketleri llgilendırlr bir iş 
Y6k ihtiyat kuvvetleriyle şiddetli bir de, hükı'lmct namına konuşanların sanmamak lazımdır. Dış mcmlekct-
taarruza ~esi de muhtemel görül- konuşma tarzı başka başkadır. Ba lerc, çilnkO o saatte o memleketin ne 
mektedir. · toplnntJlarda, bilkiimcUcr için gaye, düşUndüfüniı serbest olmıyan bir b.ı-
İki Ayrı Cereyan mühim bir dava knr,ısında, memlc- ımın hep bir ağızdan koparacağı gü-

ket basınının kendileriyle işbirliği rültü ile de anlatmak kabildir. Dı:ı 
Avnıpada ikinci bir cephenin ku- yapmasını temin etmektir. memleketler, böyle bir matbuatın 

tulması meselesi bugün d::ıhn büyük Hükftmet cfer demokrat bir dev- neşriyatına o memleketteki huki'tme-
bir ciddiyetle bahis mevzuu olmnkla Jetin hükflmeti ise, gelen gazeteci- tin bir samimi veya sahte manevrası 
beraber, derhal taarruza geçilmesini lcr, a:yn partilere mensup olmakla nazarı ile dahi baksalar, ona kıymet 
lstiyen cc.rcyanm, Alınan harp maki- beraber, memleket davalan etrafında •crmlyc mecburdurlar. Çünkü o mer.> 
nesinin taarruz kudretinin kmlması- beraber düoünmiye davet olunmakta lekctte, o hükumet, o saatte, yegane 
nı beklemeyi tercih eden ceroynnıı ve bunu da olgunluklan sayesinde, salahiyeti temsil etmektedir. Bu fti-
henüz galebe çalmadtğı hissedilmek- cevapsız bırakmamaktndrr. barla, bir memleketin matbuatını 

r -- yaza n ! ·- .. , 

!Burhan BELGE! 

* * * 

tedir. Totaliter devletlerde ise, basrn ne serbest bırakmamakla, "dış politlka-
İkincl cereyana göre: İngiltercnln hüki'tmct arasında hiç bir ayrılık dairi manevra knbiliycti., ni kaybet-

tnuhafaza kuvvetlC'rinden başka mn- gayrılık bulunamıyacaimdan, topla- mest, dışanya doğru değil, asıl içc-
Uk olduğu 80 tiımE'nllk kuvvet, 3000 nıştaki gaye, gelen gazetecilere, gtı. rlyc dolru mühimdir. 
kilometreden fazla olan sahi1lcrlni nün mühim meselesi hakkında ne Çünkü, basın, mütemadiyen hükil-
tnuhafazaya ancak ldfayet etmekte- yazacaklarını bildirmekten ibaretti.:-. met tallmatı Ue hareket etti mi, bir 
dir. hıgUterenln Avrupada yeni bir lşin içyüziinü dışardakl dünya da bil memlekette en mühim kontrol un!lu-
ccphe açmaSl ancak bilyük miktarda diğindcn, böyle bir memleket mat- ru olan halkm kendisi de, ayni oto-
Amen1ı:an kuvyeUerlnln gelmesine buatının yazılarına, bir memleket ef. matlığa yani ayni atalete düştü d~-
bağlıdır. Alman ordusu yaz taarru- kin umumfycsinin o mesele hakkın- mektir. Artık, o halk. kendi kcndiııc 

pek çok yıpranacaktır. Abloka ise Al- lekc:tteki iıukUmctin basına aksetti-
manynyı iktısaden ezmclttc devam e- rllml;; bir politik manevra nazariy- ........... .. 

o • . • c 
l 
i 
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·-·· ............................ J 
-düşunür, bir halden çıkmıştır. Hü 

kümct elındeki matbuat ve matb'Ja 
d:ı karşısındaki halk için. her ıli 
bir şeyler dü. ünecekUr k , halk sa 
bahleyin kalkınca hit olmazsa akşa 
ma kadar ne düşüneceğini ve ne soy 
liycccğini bilsin. Bu hale diıı:ıcn ı,: 
halk, ne kadar münevver olursa ol 
sun, çok geçmeden bir pıhtı halin 

t 
n 

--
-
r 

-
e 

girer. 
n İşte, Türkiycde, bu devleti kunı 

büyüklerimiz, ötedenberi asıl b 
tehlikeden sakınmışlardır, Çünkü 

a . 
demişlerdir ki: 

-ı. En büyuk kudret kaynağı halk 
tır. Halkın düşünmekte devam '!'t 
mesi, hükumet mekanizmasını anca 

-
k 

zinde ve çevik tutabilir. 
2. Matbuatın halk ile teması, bil 

kCimetin halk ile olan temasından da 
--

ha doğrudan doğruyadır. 
n 3. Şu halde, kudret kaynağı .:>la 

halk ile temasımızı en iyi bir şek' 
de devam ettirmemiz matbuatı b 
temas vasıtası kabul ctmemlzlc ka 

l-
ir 
-

bildir. -4. Ancak, temas vasıtası olan ma• 
buatın vereceği malOm ta da güve'.l 
memiz lazundır. Su hııldc, onu, halk 
tan duyup öğrendiğini söylemekt 

-
.-
c 

serbest turnalıyız. 
e S. Bu tnkd rdc çünkü, aYnta v 

ayni temas vasıtası, yani matbu 
kanalından. bizlnı de h1lka bazı şey 
leri bildirmemiz mümkün olacaktır 

at 
-
. 

A nkaradaki matbuat toplantıla -
-rından, gazeteci arkadaştan 

mız, daima memnun dönmüşlerdi 

Bu seferki toplantı, samimiyette v 
açıklıkta. daha öncekilerin! de gcrid 

r. 
e .. 

bırakmıştır. 

-Bunun sırrı, bu devletin kuruluş e 
saslarmda ve bir de, onu halen id 
re etmekte olan Büyilk Şef'in, h 
kilmet reisliği ve devlet re1sliğl ka 
demeleri arasında halka doğru mev 
cut olması lizım hususiyetleri v 
farktan, her iki kademedeki eşsiz v 
muvaffak tecrübeleri ile. önce tesb 
edip, ark:ısından, ısrarla gözetmesi 

'l-

Ü-

--
e 
c 
it 
n. 

de toplanır. 

. Nesvunema ve 
Hıfzıssıhhası Meseles~ 

' 
au gUnkfi mevın

umuz yeni dr
can 
bulun 

vc ilk çağlarda 
an yavruların 
sıhhasivle 'lUi
dır Nüfus tek

hıfzıı; 

ı- Yaznn: -, 

1 İbrahim ~ti Öget l 
Burada Şarl Ri

şc'nin meşhur satıh 
kanunu çok rol ">S'
nar. Bu kıınun ma-
cıbince derimizden 
daimi sureUe lıa-kadar 

e gurbüz, canlı ve sıhh'.1t1i btı: 
yeti tirme meselesıyle çok ilgılt 
bu mevzu, yıılnız genç analara 
bütün yurttaşlarıı h tap eden 

siriyl 
nesil 
olan 
değil 

m içtimai bir meseled r. mühi 
cuk bakımı, çocuk hıfzıssıhhaı.ı 
esi ile milletler. da.ha b;r çok a

vvcl meşgul olmuşlardır. CSed•ıl 
ent Mart) ın bugü'l t:un.amcn asli
kadan sayılabilecek olan çok c,
r kitabında çocukların nasıl mc

cmmcleri kap etiğine dair yazı
mcvcut olduğu anlaşılmıştır. Fa

Ço 
mesel 
sır c 
dö s 
n ati 
ki bi 
mc 
lar 
kat, ç ocuk bakımı (pueritulture) tabi-

184Ş tıırihlndc, yani taknöcn yüz 
evvel "Garon" tar;!frnd.-ın ilk dc
arak kullanıldığını görüyoruz 

rlnin 
sene 
fn ol 

Ga ron'un ilk yaştaki çocuklarm 
ssıhhasma alt olan neşriyatı ile 
yazıl:ırı ve konferansları o zam1n 
miyetle her tarafta tam bir kayıt

hıfzı 
sair 
umu 

vc hatta istihfaf ile karşılan
. Ancak. Fransanın büyük pro
lerinden doktor "Pinard" m haiz 
ğu bi.ıtiln nüfuz ve salahiyetini 
nmnsı ve uzun zaman muannidane 
üyük bir gayretle uğraşması ne
nde Garon'un puericulture, yaui 

sızhk 

mıştı 

fcsör 
oldu 
kulla 
ve b 
tice si 
çocu k bakımı meselesi her tarafta kı.ı

edildi ve bir ilim halinde yerlc~c-bul 
bildi. 

Pr ofesör Pln .. rd, bizim bugün mc,•
ahscdcccğimlz. birinci yaşın hıf
hhasiylc değil, umumiyetle çocuk

zuub 
ı:ısıı.ı 

ta şebabet yoşlarına kadar bedc
ikri, ahlaki ve içtimai vaziyctlc

de mqgul olunması icap eden 
tez müdafaa ediyordu. Bunlar a
nda bilhassa mektep bıfzıssıba:Sı 
k bir mevki işgal etmekteydi. 
li profcs8r, çocuğun doğmadan cv

vaziytci ve ana rahmlnc düşc

lann 
ni, f 
riylc 
bir 
rası 

büyü 
Hatt 
ve iki 
ccf i 
mesc 

dakikalarla, yani ilkah ve hamt 
lelcriylc de. allikadar olmaktaydı. 

h tc bu sayededir ki, bugün arıık 
k bakımı her tarafta yalnız tıb

e sıhhi değil, ayni zamanda mühim 
üyük bir içtimai mesele olarak tc

çocu 
bi v 
ve b 
ili kki edilmektedir. 

p 
müd 
muş 

raret kaybı vaki oııır O suretle ki. 
derinin sathı kıloya nazar;m fazla ise 
insan çabuk üşür, derhal soi!uk alır. 
Bu hesapça zayıf bir çocuğun c;lt 
<ıathı toplu bir c;ocuğun deri sathını\ 
na711r•n d.,h., fazla olaraiilndan zayıf 
çocuklann diğer çocuklara nazaran 
her zaman daha fazl<ı vt cabuk soihılı: 
ıılmaları ve hasta olmaları meselesi
nin sır ve hikmeti böylece meydana 
rıkmış olur. 

Binaenaleyh küc;ük yavrnlan müm
kün olduıhı kadar üsütmemive ve hat
•a sıcak tutmıya mecburuz. Bizce nor • 
mal olan hlr sıcaklık bu çocuklar için 

!ifl bir derccel hararet savrlmamalı 
ve onun bulunduğu od~nın daha sıcak 
"'lmB!lına gayret etmclld r. 

Soğuğun nkslne oleralc fazla ıucak
lar da kücükler üz .. r;ne fena tesirler 
vapar. Yapılan hıtatistlkler Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylannd:ı kücük 
roruk öliimlf'rinin rok arttı~m ve EY-
11\l'de birtl .. nhirc ölüm kurunun dil'
tü~linü ~fü;tcrmiştir Şüphesiz bu ö
liim vııı.,,ı,.rınm ço~~lması yalna: .,ı. 

eal:a atredlleme7.. Ayni zamanda ço
cuk!Pnn ....... ıendiklerl inak !!Ütlerlnln 
h"r""klardıı husule gctirı't;rri müh11k 
ishalleri de h11 hususta hesap etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Fnkat sıcaiın. bilh.ıı-ssa ya,;mursuz 
geçen kuru aıceklann kürük v~vrul.tr 
üzerindeki menfi tC"Slrlerini tekrar zlk 
rctmekten vrızgcçmlyec,.iiz. Bunu 
böylece kaydctme)ttcn mııksadımız yıı
zın c;ocuklann çok s•c~Jı: yerltrdc bu
lupdunılmamnsmı tnvsive ctmeK i~in
dir. Onlar, daima mutedil ve serin yer 
isterler. 

Küçüklerin hıfzıssıhh9sı nolrtai :ıa
zarından muhitin bu zikrettiğimiz tf'
bcddii1it ve tesirlerinden sonra onll-
rın bilhassa gıdasız k10lmalarını ve 
beslenme t:ırzlannın kafi olmaması 
son dorecede miih:mdir Kürük yav
rular açlığa tahammül edemezler. 
Doktor Lese. yeni doğan bir kedi yav
rusunun ac:hğa ve gıdasızlığa ancak. 
o da biiviilc müı;kiil~Un olmak iizcrc 
beş gun kadar mukavemet edebildiğin) 
lsbat ctmistir. Halbuki büvük bir ke
di, ayni şerait altınd~ yirmi beş ıüo:ı 
açhfo dayanabilmektedir. 

Felsefesi 
Yazan: ULUNAY 

5 amucl isminde biri "sünnet duı;l.i'l 
lcri,. zamanı gelmeden hokka

bazhfa kalkmış ve "ne sihirdir, ne 
keramet, el çabuklulitı marifet., teke ... 
lemesiylc nişastayı kinin diye sıtma
lılara yutturmak lstemi:ı. 

Bu vaka halkı haklı olarak çok si
nirlendirdi. 

Sıtma nöbetleriyle kah üşüyen, kfih 
yanan b!çarclcrc karşı da böyle gad
darlık olur mu ya? 

Bir okuyucu gazetelerden birine 
gönderdiği mektupta bu zararh hok
kabaza şöyle bir ceza verilmesini tav
siye ediyor: 

''Bu canavar hakkında en iyi cezayı 
şüphesiz lazım gelen makam verccc\c
tlr Fakat kanuni cezadan ayn olara1< 
ta~avvur ettiğim şu ceza da tatbik e
dilirse islenen suça tam denk olacak
tır, ceıa şudur: Sarnuelin damarların
daki kana en kuvvetli sıtm:ı mlkropl3-
rını aşılamak ve hastalık kendini gös
terince onn kendi yaptığı nişasta har>
lariyle ted:ıvi etmek ... 

Mektubun gönderildiği gazete oka
yucuya hak veriyor; onun duyduı::u 
nefret ve dehşete iıtirak ediyor ve oö • 
le bir ceza tatbik edilmedıii takd'rde 
bir çok "Samuel" !erin o menfur te-
ebbüsfi tclrrarhyacaklanna fnanıy•ır. 
Fakat buna imklin var mıdır? Bu

rasını hiç düsünmii;oor. 
insanlar yapılan suç cinsinden .-c. 

zalandırılmak usulünü çokan brrakm11-
lar, bırakınıya mecbur olmuşlardır. 
Hattl yalnız cezanın suça benzetilme
si defli, mahkGma eskisi gibi işkence 
ealmemesinc bile dikkat cdiyorl::ır. 
Vücudü ortadan kaldınlrnası icap e
den bir mahkUmun mümkün oldufu 
kadar az ıstırap çekmesini tc:mln e
diyorlar• 

Bir başkasını tabanca ile vuran, 
yahut kama ile doğrayan, kuyuda bo
can, ateşte yakan, şişlfycn bir katil 
tdamc mahki'tm cdlllrsc kendisine tat
bik edilen ceza o memleketin kabul 
etUği şekilde yapılır. Cezada Talyon 
kanunu terk edilmiştir. Buna ''Bere
ket versin! .. demek lazımdır. Çünku, 
öyle yaprlmayıp da meseli sıtma ti· 

şılanan Samuclc kendi mamfditındıı11, 
nişasta hap yutturursak onu tedavi c!
mlş sayılmayız, belki bile bile ö1du:-
müış olunu:. O halde vurgunculuk vap 
mak lstiyerck ckmiye kum katan bir 
fırmcıyc neden ekmek yerine -hindi
lerde olduiu glbl- zorla tuğla kmn
tılan yutturulmuyor? Marya koyu'ltı 

erkek koç diye süren kasabın derhal 
hadım edilmesi doğnı değil mid;r? 
Dükkanında odun, kömür saklıyan kö. 
mürcüyü yakalayınca ocağa sokup ça· 
tır çatır :yakıyor muyuz? 

z-unda tamamiyle mağlQp olmasa dahi daki tecellisi nazariyle değil o mcm-fi 

d:.-cektir Bu suretle kı§a doğru Al - le bakmaktadır. 

rnan ordusu taarruz kabiliyetini ta- * * -lf l(j~~iLl.MlJA~ .... l~~~~:!~~~~!!~~I 
hraın}yle kaybcdecektlr. O zamana Jürkiyedeki vazlyet ne blrlnclst, 'I 

siye 
!ara 

rofesör Şart Rişc der ki: "Yc-:ıi 
doğan bir çocuk bir kaç hafta 

detle annesinin uzviyctlnden kop
bir parça halindedir, ayn bir şah

tı belirmemiştir. cnsicesl kat'i o
k tahalüf etmemiştir, gerçi şüpho:
onun da kendisine mahliuS bir 
lei asabiyesi vardır, fakat t>u cüm
asabiye reakslyonlan hiç gibidir. 

Bundan backa doğrudan doğruya 
tccrlibelerde küçük çor.uklnnn lllvi
klyle gıdn alamıımalannın c;ok rnlihim 
beden tııhaV'•lil!ihna sebebiyet verdiği. 
ni göstermektedir. 

Tekrar ediyorum. Böyle olmadığımı 
ıtiıkretmcli. Zira insanlar "her şe71n 
hayırlısı ortası,, dır. Sözünden çokluk 
hoslanmazl:ır. Ekseriya ifratı yahut 
tefriti severler. Çünkü işkenc:c ve z:u
lijm belki de suçu cinsiyle cczalandır
mıılda başlıyan Talyon kanununun 
ifrata uğramış eeklldir. Eski tarilılcr
dc idam mahkGmlanrun astlınasm~n 
yahut kesilmesinden evvel her kemi
ğinin ııyrı ayn çekiçle kınlması. g5:c
lerinln oyulması. derisinin yiizülmcs1 

sonra ateşte yakılması pek tabıi ı;o
rülürdü. Hatta bu işkencecilik tlryı -
kiJlğf o hale gelmişti ki, medeni Avru
pa yiiz kızartıcı Enkizisyona hile 

siz 
tüm 
lei 

kadar İnglltercye pek çok miktarda ne de ikincisi gibidir. Zlra 
Amerikan askeri ve tayyareleri gel- Türltyedc, hükilmct ile matbuatın NÖRASYE 1 NEREDEN GELiR? 
rnlş olacaktır. Bu vaziyet Avnıpadn münasebeti, Ankara devlcU kurul - Vaktiyle, nörasteni hastalığını, an'l-
tnuvatfakıyctle yeni bir cephe açma- duğundanbcri, bir iş ve salahiyet dan doğma ve sonradan gelme diye iki 
Y• mümkün kılacaktır. bölümüne istinat ettirilmiştir. Şöyle türlü ayınrlardı. Fakat anadan doğma 

Asg:ırl cehdi, asgari fedaktırlığı ve ki: denilen hastalığın prika&teni olduğu 
n garl tehlikeyi temsn eden bu ecre- Hüki'tmct, matbuatı, "d1rlje,, yani sonradan anla&ıldı. Onun ic;in, şimdi 
yanın knrşısında, İngiliz ve Amerikan yukardan sevk ve l<l:ıre edllir bir el- gerçekten nörastenl hastalığı dalma 

r-
er 
an 

nu gördükçe, çenesinin altından sa 
kan ikinci ve yağlı çeneyi çimdikl 
ve, şimdi kendisini tekaüt etmiş ol 
babasının, ticaret işlerini yoluna k 
yuncaya kadar nörastcni hastnlıjpnd 
ne kadar zayıflamış olduğunu hatırı 

o-
an 

Do -~mu müteakip çocuk §dcta kor ve 
rdır. sağı 

B 
çıkı 

cylndckl telafif yani gfrlntl ve 
ntılar hiç bir faa1ivct merkezi ha
c değildir. Mevcudiyeti tamamlylc 
m cihazı üzerinde tekasüf ctmi -
Bu tlhazda da yalnız siıtü hazmet
e mahsus bir faal'yct görulür. Rıt
dc dokuz ay yaşıyan çocuk, anno:
n damanndan gelen kanla bcslen

lind 

Dl/İer taraftan az gıda giJ>I, lii~
mundan fazla ve vakitsiz verilen gıda
ların da ayni derecede mahzurlir d'l· 
ğurduiu dıı Dr Daryüs'ün tetkikatiy
lc ortayı çıkmıştır. 

<"fkô.11 umumiycsin:n mühim bir kıs- haz haline koymaktan daima sakın- eonradan gelme sayılır. 
rnmm ve Sovyet Rusyanın temsil et- mıştır. Çiinkü matbuatı, memlekette Bu hastalığın sebebi, çok defo, 
lıği derhal +.aarruza geçmek ccreya- kendine doğru mevcut olması llzmı fazla ve devamlı zihin yorgunluğudur. 
nı vardır. Bu ccreyarın noktal na- kontrol unsurlarından hlri olank Büyük bir ticaret işine girişerek, tut-
zarı şu suretle hülfısa edilebilir: Kı- kabul etmeyi tercih etmiştir. (Diğer tuklan iıin neticesinden korkanların 
2ılord.uyu muazzam Alman taa.mızu kontrol unsurları, l - Parti, 2 - zihni çok yorulur ... Müsabakalara gir-
karşrsmda yalnız bı:rakmak tchlı'l!:e- Meclls, 3 - Halkın kendisidir.) mek de, ıonu inşam korkutan bir !ı:-
lidir Kızılordunun m:ığlQblyeti yııl- Buna göre, hilki'tmdin işlerini ten- tir._ Yeni bir işe girişmemekle bera-
nız İtıvyet RUsYBYI değil. bizzat İn - kit etmesi, mat~uatın hakkıdır. Ni- bcr, bulunduktan işlerde pek çok. hem 
cntcrenin müdnfmıSIIU da tehlikeye tekim, bu dcf~~ı topla?tıda, yanı:u' de devamlı olarak çalışanlar, fşlc:ia-
dilşürilr. Da?lllye, Harıcıye ve Tıcaret Vekil- den gelebilecek mcsuliyctl anlıyank 

Dally Mail gazetesi, İngiltere son- le~ de alarak gelen Bnşveldl, gazc. onn çok düşünenler nörasteni hastalı-
bahardan evvel taarnıza geçmezse, tccı . arkadaş~: .açıkça, kusurları ı ğma namzet olurlar .. Bu hastalığa sc-
harbi kaybedeceğini yazmıştır. Ge- tenkit ctmclcrınt, hilki'tmetfn bu ten- bep en ziyade mcsuliyct korkusudur. 
nC!ral Mnrshall'ın da Vaşingtondan kitlcrd~n. ancak ietifade edeceğini Fakat sadece resmi işlerdeki mesull-
Londraya bu ccreysm lruvveUendlr- söylemıştı.r. Fakat _-ve burada, ma:: yet değil... Büyük blr ticaret evinin 
tnek için geldiği söylenmel.-tedlr. Ba- buata venlcn .sal&hıyete mukabil hu- yahut bir fabrikanın sahibi işlerinde 
zı Amerikalılar cvveH'i Sovyetlerin kU~ctn salahıyctl harek:te geçme~- muvaffak olamazsa, kendlsiylc birlik-
Japonyaya karşı harekete geçmeleri tedir- matbuatın yap.:ıcagı bu tenkit te çalıştırdı~ iııçilerinln mcmurlan-
icap ettiği fikrinde olmakla beraber, ne dcmagojfk, ne de menfi ve yıkıcı n~ açıkta kalacaklarını, ~efalct çcke-
tımuıniyct itibariyle Amerikanın İn- o:ınalıdır. Böyle olursa tünlı:ü, üçü:ı- ceklerini dü5üncrek muazzep olur. 
glltereden faila taarruz taraftan ol - cu kontrol unsuru olarak saydıfnııız Böyle düşünceli ticaret adaınlarınd1n 
du~ hissedilmektedir. kuvvet. yanı halkın kendisi, mesele bir kaç tanesinin gerçekten nörasteni 

Son h:ıJtalar lçh::.dc cereyan eden hakkında yanlı! ve fena _malumat c- hastahğma tutulduklarını görmüştüm. 
hadiselere bnkılacak olursa: Mütte- dinmi5 olacak ve ba yu.zden. halk, Hepsi de büyük işlere girişmişler ve 
fik:lerln ~dilik st. Nazaire, Bou- hük:Umet •e matbuat arasındalti tu ttuktan iştn neticesinden endişe c-
lognc gıöi Qslcrc ynptıkla.n baskın - fihcnk bozulacaktır. derlerdi .•. Hepsi de muvaffak oldular 
larla mümkün olduğu kodar çok mik- Çok şükür ve bllhassa bu harp ve hastalıktan kurtuldular ... Bir tanc-
tarda Alman kuvvetlerini garp cep- başladığı yani mllli birliğin m emlc- ııinin, pek sevimli bir şisko olan oğlu-

a-
nm 

kıı Bu hastalık, tlcorct ve müsaba 
düşüncelerinden değil, devamlı a ile 

i:ır kürlerinden de gelir ... Bazılarına a 
bir kazadan sonra musallat olur. K 
zamn maddi neticesi kaybolur. Fak 
onun korkusundan gelen hastalık d 
vam eder... Ölçüsüz derecede ve pc 
uzun müddet devam eden sporcul 
da nörasteni getiren sebeplerden 

rı-

at 
e-
k 

uk 
bl-

ridir. 

cm Mikroplu hastalıklar, bilhass:ı ver 
ha!rtahğı nörasteni getirir Gene; 
adam kendisini sadece nörastenik za 
nedcrck, başı göğsünün üzerine d 
müş, omuzlan iki taraftan çrkmış, g 
zer durur. Bir hekim muayene ed 
bir sanatoryuma yatırın. Altı ay so 
ra nörasteni hastalığından eser kn 
maz... Fikrimce, kendilerini nörns 
nik zanneden gençlerin, bir kere s 
ğüslcrinin filmini aldırmaları lüzum 

bir 
n-
üş-

c-
er, 

n-
1-

te-
ö-
lu 

bir ihtiyattır .•• 
er-
hca 
nln 
aca 

Nörastcni hastalığmm vücudün t 
kibindeki kimya bakımından baş 
sebebi, asit ve alkalik müvazencsi 
bozularak alkalik trırafa doğnıfazl 
kaymasıdır. 

-hesfnde alıkoyauy:ı. Almanyanın ve 
~gali nltmdalti memleketlerin sanayi 
tnerltezlerine karşı ~ddeW ve de
'7ainlı havn akmlarly]e de Alman hnrp 
ekonomisini :felce uğrntmıya ve çok 
tnik.tarda Almsn tayyarclerlnln Fk 
t'ephesine gitmeslne mfuıl olm!Ya ça

ZAFER ! Yazan: lV. ClwvclıilL 
•IJll!ll!l!ll•~!!ll!l!I (jn9'/;z Bs;•~İ) --

Çeviren: I llıanı,i, Sqf a. 

Üşınaktadırlar. Tefrika N o. 18 t tinde olnn hfikômet mahfillerinclc bi-

l le Mkim olan kanaat, bu görü~ tar-
Ve Amerika milleti, o romana ka- tma dayanıyordu: Nihat zafer muhak

dıır sık~mlmış olan tehevvürünü iz- kak addediliyordu. Fakat mesele bu 
har ederek Ahengi bozan sesleri müt- zaferin ne zaman elde edileceğiydi, 
hiş bir hoyecanln boğdu: Siltıha sa- 1919 da mı yoksa 1920 de mi? Bunu 
rlldı. kestirmek günlük müşkülAt içinde 

Yıkılışın Başlangıcı 
pek nazar! bir mC'Selo idi. Kimse, bir 
çok haklı sebeplerden dolayt, 1918 de 
çulh olabileccğint düşünmiye cesareı 

edemiyordu. 

ndo Bir sl'ne milc1drtle Rl'n üzeri 
çarpışmıya, Berlln üzerine yürüm 
orduları kesip biçmlye, halkı bilk 
nltma almıya zorlanacak mıyd 

Yoksa tam bir hezimetin ve bun 
neticelC'riqin kabulvnü hesaba k 
bilir, buna belbağhyabilir miydik 

iye, 
üm 
rkT 
un 

ata-
? 
be--Bununla bcrabc:" Yena muharc 

sini takip eden vnziyctc benzer bir 
dan duruma girebileceğimizi aklımlz 

imi-

bazı 

tir. 
rnly 
him 
sini 
eliği gibl hariçte de nncak yine anne
sini 
dir. 

n sütiyle geçinebilecek bir h:ddc
Bu ana sütiyle beslenme rpliddc

c yine en az dokuz aydır. ri d 
ç ocuk, annesi tarafından vcrilaı 

en başka scylerlc beslenmiye kııl
ldığı zaman, ondan meydana se

sütt 
kışı 

len 
hep 
ler 
iki 
ise 
bir 
tam 

sıhhi bozuklukları ve arızaları 
bilıriz. Gerçı gıd lar ile vltamin
csası üzerine küçüklere daha bir 
aylık iken öteberi verilebilmekte 
de bunların hiç birisinin normal 
ana sütiyle mukayesesi bile yapı.
az. 

na 
kar 
ile 
hiç 

Ana sütünün çocuğun ncsvüneması
ve bulaşık • · cntani hastalıklara 
şı temin cttiğı büyıik mukavemet 
çocuğun seciyesine olan tesirleri 
bir vakit de inkar cd lcmez.,, 

r ocuklann sıhhatini sarsan. bastıı. 
hklara ve ölümlere sel>cbiyet 

ver en amiller nclerdır? 
Burada belli başlı üç mlihlm sebep 
zanmızda tebarüz eder : na 
Birincisi, mevsim tcbcddüllitı neti

ces i çocuklara arız olan hastalıklar. 

kit 
I'kinclsi, az beslenme veyahut va
siz ve intizamsız beslenme neticesi 
ydana gelen Arızalar. me 

Uc;iincüsü, bulaşık hastalıklar. 
Birinci meselede, ba$1ıca ikı mühim 
ası nazan dikkate almak Uizımdır. es 

Ye nl doğan çocuklarda, bııyiıkler gi
soğuğa karşı mukavemet hassası 

nüz teşekkül etmemiştir. Az çok, 
ğuk kanlı hayvanlara benzerler. Mu 
hı hararet dcrec:cslnc çok tlibidir

bi 
he 
so 
bit 
le 
de 
de 

İngiliz ka~ :Müttefiklerin 
Awupada ikinci bir cephe açabOme
lerı için ldlfi dereccdo nakil vasıta
larma m.alJk olmadıklarını ve bir tü
tnenm nakli için 120,000 tonilfıtoya 
fiıtiyaı: hasıl olduğunu söylemekte
dİ?ii?r Bütün bu haberlerin, hazır
bnm:dda olan bir hareketi saklıımak 
lnaksadi:1le iş:ıa edilmiş olması muh
temeldir. Fakat mOttefiklerin şarkta 
Alznmı. taa:rnızu ~şlamadnn evvel 
~vrupada Jkind cephe kurmak için 
tmrcltcte geçecekleri ~amakta

çıkarmıyor, takat bütün projeler 
z1 çok uzun ı:ürecck bir mücadel eyo 

r. Bulunduğu muhit sıcak ise ıyi, 
fil ise derhal üşür. Halbuki ayıt! 
reci hararet daha büyükler için as· 
üşümeyi mucip olmaz, la 

göre hazırlıyorduk. 

bl· 

Kemik hastalığının belli baıılı sebe
bi de, böyle vakitsiz ve lüzumunda'1 
fazla ve zamanında verilmlyen gıda
hırm uzviyettc yaptığı bozuklukların 
neticesidir. 

SPOR: 

lstanbul 
Bugün 

Muhteliti 
Gidiyor 

htanbul, Anlıarı ve lrmlr muhtclhlrrl ara• 
sındı, Ankarnda yapılaca!< olan maçltra ı,ti. 
rlı <'decck htanbul talıımı bu olıalı 'foros 
ehprrslylc hareket edcccttir _ latanhul caln 
nıını tcılnl cdccclı oyuncular ıuulardırı 

05man, Faruk, Salim. Mustafa, ClDndU7, 
Arif, Enver, But, Murat. Melih, Filır~t, Mcb 
nıet AIJ. Hıiuyin, Şerd, Hakkı. Kıo!ir. 

Cıımartc l cilnll lstınbul • bmlr, parar 
cllnU Ankara - lrmlr, pıunesi ı:tınll Anbra 
• htaııt>ul lıa:ıılııımaları ol~cıal·t ~ Kafilryc 
N.ırl Bıı•ut n .ocı ctmelıtc, tın•r~nc. oluek 
Mr Beı:cı, k'ıırcci olarak u lbrablın Kelle 
ı:ıımckıcdr 

LlO JııACl 1. RJ - Lic mac•.ırrnm ror. 
ovuqıı, dlln :Ptncr 1tadındl Fıntr1>ahce flc 
Aııunıut • a.ınd• o:vnanmııur. A ~"'" Akıtım 
ldarcsir.dckl l>u maca Fcnerbıh,e Mrlih. Pıı... 
et. •c ı:-:u•ıd~n mahrum olaralı ı;ı~.,.,,t,• Fa 

kat o:vun 4 • O Fcmrbahc<'nln rıllbiyctiylc 
ıona crmlıtlr. 

Beollıtaı Bcyofluspor aruınclalıl maça, 
Beyoflus por ,ıkm:ıdıiındın Bcıifitaı bOk • 
:nen cahp ıclerelı lıf tımplyonlıı8'u!IU al • 
mı ıtır. 

YUKSEK MEKTEPLER ARASINDA -
YQkıd; mrlctrpler aruında, mtvıılnıln ilk fut 
bol maçı, diln Prner andında. yt!.lısek titarrt 
ile ubbıye mektepltri aruında yapılmııtır. 
YQtlck ticaret oyuna 3·0 hnnmıi!tr. 

'STIŞARE HEYETLERi - 1-'tdcraıycıu!a 
ra m~rbut İ•tl19re lıcyctlrrınln, !>undan böyle 
A nkarada halunac.ak uvatıın ıuckkQp etme 

ı karar ahına alınmııtfT. 

ANKARA GURES TAKIMI - An!rara acr 
brst fr{lreı ukımı burada yapılan TGrlriyc bi· 
rindllklcrlne ıtirak etmek llzcre bu ulıab tch 
rlaılze cclaıiitlr 

MUKAVEMET KOŞUSU - 6art7Cr Halkc 
vl ıpor kolu tarafından ıerl halinde yapılın 
mukavemet l<oıulınnın ıonuncuıu dOn ırapıJ· 
mııtır. Taaınmıa ateltler arasında yapılan bu 
koıuda Sarıyer Halkcvindcn Ali Karaduman 
birinci, Beyofhı Halkcvinden u,alı lk\!lcl vr 
Mıthat Nemli klOb!lndcn Feyzi llclıncll cciınh 
lrrdir. Derece alan1ara Sarıyer Hallı.evi rclaı 
tarafından 1>edl11eler vcrilmiıtir. 

"mukaddes, ünvanmı vcrmlşti. 
Ben suçun cinsiyle cczalandınlm"'

sında ihtisap ağası Hüseyin beyin yap
tıiı kadarını hoş görürüm. Mcscll e
şeğini fazla yüldiycn kiracıya ayni yu
kü vurmak. 
Yaşadığımız devirde daha Dersine 

gidilemez. 
Meseli insap.lar bir an için sinirli 

okuyılcunun dediğini kabul edip S'l
muelc tatbik edilecek ceza gibi bir iş
kencenin başımıza ıu harbi açanlara 
tatbikini isteseler hakları yok mu? 

Fakat o da olamaz. Çünkü dcdiflm 
çibi insan dcfil miyiz? İfrat ve tef
ritten hoşlanırız. Ya hepi Ya hlçl .. 

Et Fiyatlarında Bir Ahenk 
Temin Edilecek 

Bazr bUyük ~birlerde et fiyatları
nın daha yüksek olması y{lz{lnden 
diğer istfhldk bölgelerine az miktar
da kasaplık hayvan gönderildlğl an
laşılmaktadır. Bu mahzurun öntıne 
ıeçmek üzer büyük istihlak bölıte -
lC'rlndekl fiyatlar ıırııstnda iblr ahC'nk 
temini düşilnülmcktedir. 

Bir Kadın Çocuk Dü iirüp 
Bodruma Gömmüş 

Beyoğlunda Hamalbn~mda oturan 
Jnlc ndında b!r kadının bir ebeye ço
cuğunu aldırar'lk apartımanm bodnı
muna gömclfı~il lhbaı edilmiştir. B d 
rumda yapılan nr;ımsda çocuğun cc
ııedi çıkarılmış ve Jale hakkında ta
~fbata başlanmıştır .................. 

Parlak \'C dchakiir Yıldız 

dır. 

1942 lzrnir Fuarı 

Evet. harpten evvel bu bir sürü 
dehşet saçıcı facialar, tayler ürpertici 
ol.aylar akla gelmiyor, gelse bile bir
kaç aydan f8%la sürmiyeceğl sanılıyor 
du. Harbin baslangıcmdan iki sene 
sonra da ):>u 1aC"ıanm . bitebileceğini 
ummuyorduk. Bitmesine güç inanılı
yordu. Bize ~ki bayatilllızla aramız
da mütht:ı bir uçunmı var gibi geli
yordu, İnsanların !ııtfbak kabJliyeti o 
~ ~fyetin dehşetlerine de bizi 
alıştırmıştı. Soluk bfr yıldız, bir ocak 
ve sulh yıldızı uzaklarda parıldıyor, 
fakat kasırga gittikçe daha §lddetle 
oğulduyordu. Geçen her sene iyimser 
sesleri sustııruyor, en miitevnı>.1 ümit
leri yıkıyor ve İr.gjliz milleti vazife
sini, sonu dü~nmede~ yapıyordu. 

Ve bu sırada insan bazan bu ınua
delenin halline çal15tığı zaman, kendi 
kendine bir f>OrgtJ ile karşıla:ııyordu: 
Acaba Almanya YENA'nm ferdasın
da olduğu gibi. birdenbire mi çöke
cekti? Yoksa Napol~on'un emri altın
daki Fransızların, yahut Lee'nin ida
re ettiği kuvvetlerin yaptığı gibi son 
dakikaya kadar çarpışmak kararına 

mı dayanacaktı'l 

rtık 
Hiç :ıüphc yok ki, Almanynnm 

rlnci derecede menfaati - zafer a 
lmkfınsu: f;ÖrOnünce - orduları 
büyilk kısmını tam bir intizam iç! 
Alman hududu üzerindeki hatta 

1 
, ' 26 Nisan ~42 Pazl!.:' ak;;amı saat 21 de Şehir Tiyatrosu Komedi kısmmda 1 

Türk Matbuat 'l'eknisyrnlcri Bir1i~i l\lenfoat jne 
iLSE WERNER 

tzmır Fuşn 1stm:ıblıl komitesi bu 
ten<ı İstnnbulun Ji'l;ıara geniş mll':Yas
t:a işt1raldn1 temin için &fmdiden te
ııebbüslere ~- Harp vaziyeti
ne rağmen bu sene Fuara iştirak c
deeek: yabancı memleketlerin daha 
t:ıila olacağı da anla~ılmaktadrr. 

Gcç('ll sene FuaTS iştirak eden İn
giltere, Almanya, İtalya ve Alman -
Yadan bask-a bu sene Bulgaristan, 
Romanyn, Maı-arlstan, Mısır, frak. 
Suriye ve Ffli~inin de istirak edece
ği bildirilmcktedlı; 

Bir sene, hat~ daha farJa sonrası 
lç\n planlar hnzırlamalt mecburiye -

Harp iltın edildiği zaman her ild 
taraf da zafere inanmıştı. İkl taraf~ 
tan biri artık muvaffak olmak ümi
dini muhakkak olarak kaybedince. 
harp devam cdcbiliı· miydi? O kadar 
kahraman, fakat o derece de mantıki 
olan Almanm ruhunda Qmitsizce çar
pı~nrnk h:ıslcti var mıydı? 

nın 

nde 
çek-

meldi. 
:ısıın Bu çare. gQçlülderl ne olursa o 

8 $stos 1918 ete yaptıklnn mu 
rebcdcn sonra, Almnn ricali için 
nskerl ııefieri içl11 de, bütün part 
ve sınıflar için de bir mecburiyet 

ha· 
de. 
!ler 
ha-

linc\e ıörünmüştn 
Bu ÇC' ıt bir ricnt, derhal karar ve-

rilirse, Ml!I. mümkilrdü. 

~Arkası va r) 

8 tl Y Ü }{ 1\l Ü S A M E R E 
Bu müsamerenin programı; kıymetli SES san'etMrunıı 

BA Y A N S A F iYE 
Ve arkadoeları tarafından verilecek konser Ue 
ŞEHiR TiYATROSU SA N'ATKARLARINDAN 

HAZIM ve VASFI RIZA'nın 

Bu hafta dahi 

1 JENNY LİN 
<İsveç Bülbülü filminde 

SARK 
iştir:ıklyle tem<dl C'dikcek (S A A D E T V U V A S 1) S i n em n ~ 1 

Konservatuvar me::ısuplniı tnrnfından alafranga lwnscr ı seyircilerini gasyedivor 
Biletler Şclıir Tiyatrosu Komedi kısmında satılınakt~dır. I ,_ , 

' Her tarafa vesaiti nakliye temin edllmlıtlr, •111•r-
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A 
TURK ANONJM ŞlRKF.:TJ 

TESİS TARİHi 1863 
St::ıtülerJ ve Türkıye Ci.Jmhur1yetı ıle munakıt mukavelena 

mesı 2292 Numaralı 10/6/1933 tar'hli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/19~~ tarihlı 2435 Numaralı Resmi Gazete ı 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
_1.~.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANISTAN. IRAN, IRAK. FILISTll\ 
ve MAVERAYI ER DUN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGQSLAVYA. ROMANYA, YUNANISTAN. SURTYll: 

LUBNAN, Filyallerı ve bütün Oünvada Acenta ve 
Mnhııhırlerı v;:ırdır 

Her ne"ı liank~\Juameleler1 yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide ıenedaı 
islrnntosu. 
Bors:ı emirleri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa üzerine avans 
Sencdat tahsilatı ve ~aiı-e. 

~~~~·-
Envüksek emruyet şartıarıru llatz kiralık 

Kasalar Servisı vardır. 

Pir;asanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı oe110 

Kumbarosız) taRarruf hesapları acılıt 

Beykoz Askerlik Şubesinden 
Şubem"zde kayltlı olup lise ve yüksek tahsillerini ecnebi memleket

lerde ve yurdumu7da ikmal eden kı-a hizmetliler ait oldukları devrelerde 
yedek subcıy okulunn ve hazırlık kıtaslna sevkedilecııklerinden vaziyetleri 
tetkik edilmek ve hangi tarihte ı;evkedilecekleri söylenmek üzere ellerin
dC'kı vcsaıkle ilan tari.hınden itibaren nihayet 28.4.94:2 gününe kadar şu-
bem ze mUnıcaatları ılan olunur. 2977 • 4747 

~o~V,ıeroerniryoil~ ve Ur::ah~n- işletme idaresi ı1anı2rı 
Muhammen bedeli ( 4587 > lira (92) kuruş olan mUhtelif eb'atta 17 

kalem Bilyalt yatak (30.4.19-12) Perşembe günü saat (14) on dörtte Hay
darpa~ada Gar bınası dahilinaeki komisyon tara!mdan açık eksiltme u
suliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (344) lira (10) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayir. ettiği vesaikle birlikte eksiltme &:ünü saatine ka
dar komisyona müracaatları Iazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtOmaktadı:r. 
(4497) 

1 - Şartname ,.e nilmunesi mucibince (2000) ade! tuz kil!esi pazar
lınla satın altnactıktır. 

2 - Pazarlık 28.4.942 Salı günü ııaat 10,10 da K:ıbatıı~ta Levazım ŞUb 
esinde Merkez I\Itlbayaa komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Nümune ve şartname her gün oğ1eden sonra s8z0 geçen şu
bede görülebilir. 

4 - İsteklilerin paz:rrlrk için tayin olunan gün ve smıtte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 7,5 giı\·enme paralarJyle birlikte mezkı'lr ko-
husyona milracaafüırı. (4529) 

\ Askerlik işleri 1 
Fatih Şubesinden: S. 6. Mu. Me. Mu>tafa 

ı Şuknl 319·39 veyahut ailesi efradından 
ıiri. 

FE:SNI SÜNNETCİ 

Emin Fidan 

,_ ,ı 
Kahıne : Beşiktaş E
rip apartımam. Tel : 
44395. Evi: Teşvikiye 
Çmar caddesi 29 No. 

Olcay apartıman. 

"GÖZEN .. in 
4 Kokulu Lusyonu 

SEV BENİ 
HÜLYA 
ESMER 
O Y A 

iz hırak:ın, gönlü t,;eken 4 
koku GÖZEN Biiyiik }losla-. 

hane No.5 Tel: 41378 Itriyat 

l\fağazu \"C depolnı 

~-----------~' 

Tel : 81773 

ihtira ilanı 

'

l lerletmiye mahsu~ tertibat., hakkında 
lerlemiye mahsus tertibat,, hakkında 

ı alınmış olan 29.8.1934 günlü ve 1838 

' 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 

1 

fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya !car edileceğinden talip olanla-
rın Galata•da İktısat hanında, Robert 

'Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 

Karadeniz 
Orman lşletm.e 

Türk Anonim 

Şirketinden 
~-. Dr. İhsan Sami4.81\ Şirketi~ _h~_ss.~arları 2s. Mart 942 
IJ' • Cumartesı glinu ıçın fevkalade olarak 

lstafilikok Aşısı l' lçtimaa davet edilmi~ ise de ekseriyet 
İ<.;tafilokoklarc!tm mütevellit (er- hasıl olamadığından idare meclisince 

enlik, kan ~ıbanr. koltuk altı 9 Mayıs 942 Cumartesi günü saat 10 
çıban!, arpacık) ve biıtün cilt da Şirket Merkezinde fevkalade ola-
ba~talıklarına karşı pek tesirli rak toplanılmasına dahili nizamname_ 

b r a ıdır. Dıvanyolu No. 113 nin muaddel 42 nci maddesine tevfi-
&Si M _, kan .tekrar karar verilmiştir. Fevka

lade toplantılarda bir hisseye sahip 11 SATII~IK MUTBAH ' hissedarlar da bulunabileceğinden bii-

TAN 

TIJNG 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız 
..................... 1 .................... ... 

1 Öksürük ve Bron§ifi '\ ' 

TURAL 
Komprimeleri derhal keser. 

Her eczanede kutusu 35 kuruştur 

~------·-' 

,_ _____ , 
1 

Dr. Hafız Cemal 
( DAHi L iYE MÜTEHASSISI } 

iç hutalıkınrı mütehassısı 
İstanbul, D:vanyolu No. 104 

Tel : 22398 , ____ _ 

1-v 

TiiRKIYE iŞ BANKA~ ~ 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Pi~ 

Keşıdeler 2 Subat, 4 Mayu, il Atustos ı lklndteşrtn 

tarihlerinde yaprhr 

, 942 ikramiyeleri 
Ot ı \e lo:taı talarn elverişli] 
c; rullartlmamı~ Senkin~ mar-

n b r ndct mutfalt srıtılıktır. 

tün hissedarlarımızın mezkür gün ve ,-•••••••••• .. 
saatte şırket m~rkerine gelmeleri ve- , ~ 1 

• adet 2000 llralık-2000,- Li.n 
J . 1000 -3000,- • :ı 

60adet 100 Urall:k-4000...- (,ı 

50 150 -2500.-

nfzamnııınenin 26 ncr madde.:ine tev-
1 

~c:ım lVHır ca t 60618. -

J. 7!10 -1500- • . • 
3 500 -1500.- ~00 .. 2ll -15000.-

?.!\f -2!llWI - '0(1 '" - 2000.-

24. 4. 912 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

ZiTai Vf> Tir~.,.1 µ,.,.. VP~i R~1ık~ l\1tmmelelen 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka11nda kumbaralı ve lhbanu tasarruf tıenplannda en az SO 
llraef bulunanlara eenede 4 defa çekllecek kur'a ile •POıdakl pllna ;ı&• 

re lk ramtve daOıtılacaktıt. 
4 Adet 1,000 Llralık 4,000 Lir• 
4 il 500 .. 2,000 .. 
4 • 2!10 • 1,000 • 

40 .. 100 .. 4,000 • 
100 • 50 .. 11.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
UIO • 20 tt 8,200 • 

DiKKAT: Hesaplarfndakl paralar bir tene içinde 110 Hradan •Pil• dDtml"" 
.. enlere ikramiye çıktıOı takdirde % 20 fazlHlyle verllecııktlr. Kur'alar 
•!'nede ' defe, 11 EytOI. 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve ,, Hulraıt 

tarlhlt>rln 1 .. c.,ktfecektll'. 

KUŞ TÜYÜNDEN ' 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize, hem de 

l il' 

' 
:~~::. BiR KOSTOYO YASTIK 2 liradır 
Yastık, yorgımlart da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San
rlalyacılar sokak, Ömer Ball oljlu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon : ,23027 

-Wllm ................................... ... 
·- .-. ~ • . --- •EMLAK ~ ,Ş • ......:; 
c~f'/·,~tt;, Galatasaray Köşe apartıman Tel : 49010 --\'ty'~f~;, 

~mlakinizi EMLAKIŞ'e Sormadan Satmayınız 
En son verilen fiyatı bildiriniz. Bu suretle fazla menfaat 

' Ilı temin edebilirsiniz. 411 , 

EKSİLTME 1LAN1 
Eskiıehir Su lıleri 9. uncu Şube Müdürlüğünden 

1 - Eskişehir Su İşleri 9. uncu şube müdlirlilğü mmtakası dahilln
ie bulunan Kütahya'da Sarı ve Kapan derelerin Islahı muhammen ke
~i f bedeli (22,699) lira (52) kuruştur. 

2 - Eksiltme 8/5/942 tarihine rastlıyan Cuma gilnü saat (15) de 
Eskişehir ~ işlen dairesinde kaP.alı zar! usuliyle yııpılacaktrr. 

3 - Istekliler eksiltme şartnamesi ile buna mllteferri diğer evrala 
P.skişehir su işleri 9. uncu şube müdürluğü ile Kütahya Nafia Müdilrlü
~ünde görUlebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için eklilerfn (1702) lira ( 46) kuruş-
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Eskis 
~hlr vilayetine mürııcaat ederek bu işe mahsus omak Uzere vesika al
maları ve bu vesikı;lan ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyıınlar eksiltmeye iştirak edemezler 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmt ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri 9. uncu şube müdürıüğiine makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4412) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 
Cinai • Kilosu 

Muhammen bedell 
Lira 

Temlrıat 

Lira 

Sığır eti 10,000 7000 1125 
.. 20,000 14000 1050 

1 - Yukarıda miktan yazılı sığır eti iki ayrı ~:ırtnamede olmak ü
zere ayrı ayrf ıklnci defa kapalı zarf usullyle ekslltmeleri 25 Nisan 1942 
Cumartesi günü saat 11 ve 12 de fzmitte Tersane kapısmdakl komisyon 
l)lnasmda yapılacaktır. 

· 2 - Şartnameler; bedelsiz olarak komisyondan alınablHr. 
3 - Eksiltmeye lstirak edecek taliplerin 2490 ı>ayıh kanunun fste

diğl Ticaret vesikalarını ve yukarıda miktarı yazılı temiııatlariyle bir
likte tanzim edecekleri tekli! mektupl:ırını belll gün ve saatlerden t am 
bir saat evvellne kadar komisyona vermeleri. (4358) 

Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden 

ya bir vekil göndermeleri ve dahili · 1 T A N Gazetesi 

fikan içtamaa takaddüm eden on gün • A • 

çinde hisse senetlerini şirket merkez Han Fıyatları 
veznesine tevdi ile dühuliye ahnaları 

__ , 1 - Belgrat de\"let orman f~letmes!nin muhtelif bölmelerinden, Kurt
kemert ve Bahceltöy depolarına (1000) bin metre ınikap tomruk ve ke
reste (50000) elli bin kental odun nakliyesi on beş gün müddetle açık 

~siltmeye konmuştur. 
2 - Ormandan depolara nakledilecek kereste ve tomruğun laeher 

metre mikabma beş lira, odunun beher kentaline otuz kuruş fiyat tah· 
mln edilmiştir. i'liy.ttlC 

r. fi"ıd 
\!Nı<O 

rica ve ilan olunur. 

RUZNAME: 
Kr. 

Le vH,: Ticaret VekAletinin iş'arma atfen Başlık maktu olarak 750 
Müıui tstanbul mıntaka Ticaret müdürlü. 

KLISEU ğünce 7-1-942 fatihli ve 100 sayıU 1 inci sayfa santimi 500 
1 tezkere ile şlrk~te bildirilen ve idare 2 40~ 
meclisi raporuna C"ynen dercolunan 81 ,, ,, " 
maddenin Şirket dr.hili nız~mnamesi- ,1 ,, ,, ,, 150 
ııe ililve~i hakl\:ıncl"ki tekli!in ınüza- ı 

ikeıesı. ~--••••••••- ' 

~stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

ı - Keşif bedeli 15676 Lira tutan Kazl! Çeşmede 156 No. lı muhav
ıle merkezi inşası işi açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 7 /5/942 Perşembe günü saat 10 :fa Metro hanmm 5 
ı katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat t('minat (1175,70) Liradır. 
4 - hteklllerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri Leva

zından almaları ve karıuni \"esikaları ve muvakkat teminatlari~·le ilan 
edilen gun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ( 4812) 

3 - Eksiltme 4 Mayıs 942 Pazartesi saat 3 de Büytıkdere Revlr AM 
mlrliğlndedir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tutar bedeli illerinden % 7.5 mu
vakkat teminat olarak (1500) lirayı ihaleden evvel Revir veznesine tesM 
tim edeceklerdir. 

5 - Şartname İstanbul Orman Çevirge Miidürlüğilnde ve ReV"tr A-
mirliğinde görülebilir. (4547) 

Sahip ve neşriyat mOdflrtl: BalD Lfttfi Dördllııcfl 
Gazetecilik ve n~yat T. L. Ş. TAN matbauJ 


