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Kur'anıkerimin tercüme ve tefsiri 

TANRI BUYRUGU 
OMER RlZA tarafından vücude getinlen bu miı 
hiın eserin mevcudu azaldı. Nefis cildli 4 liradıı 

YEDİNCİ Yll. - No. 2383 
GÜNLÜK SiYASi HACK GAZETESi 

AHMET HALİT KIT ABEVI 

izmir Limanında 
lngiliz Ve İtalyan 
Yaralı/arı Bu Sabah 
Mübadele Ediliyor 

Hastahane Gemileri ı 
. Dün Geldi .......... 

1 
lngiliz Gemisinde 917, ltalyan Gemisinde 

129 Esir Bulunduğu Söyleniyor 
1 hnıır, 7 <A. A.) -Anado- yan pllotlanmız refakat inde 
b~ ~ja_ns~n hususi muha- limana girerek komutanlık ö-
l •rı bil~riyor: Sakat ve ma. nünde demirlemiılerdir. Her 
~ . lncılız ve İtalyan esirle. iki gemide bulunan bey -

l'llıiıı mübadelt'sl bu esirleri nelmllel Kw lhaç delegeler i 
~PYan hastane gemilerinin tahsis edilen motörler le refa. 
llnanunıza gelmelerile fiilen katlerinde mihmandarlan ol -
haılamış ol11yor. Saat 15 de duğu halde karaya çıkarak 
~4.ooo tonilatoluk İtalyan komutanlıkça temas et tiril -

Gradiaat,, hastane gemisi ve miştir. 
saat 18.30 da 22.000 tonluk Vaktin gecikmesi dolayısile 
"Ladovericutl,, İngiliz hasta- mübadelenin yarın sabah 7 
ne ıemisi kendilerini Türk ka de ba§laması kararlaşmııtır. 

Dünkü Fe~i l Partide Dün Zirai 
Kazaya Aıt 1 • 

~y=~~~~!= işler Görüşüldü 
aile neticelenen d ünkil kaza 
da, tramvay arabası hemen 
parça parça olmuştur. 

Aşatıda)d resim. Bailarbaşın 
dan Kadıköyilne ciden yoldn 
ve Baydarpqa Virajmda dev 
rilen tramvayın Jautane duva
nna yu l8llllllf yuiyetlnl tes l 
bit ediyor,, 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Günün 
'htiyaçları ve Abnan Tedbirler 
Etrafında Uzun İzahat Verdi 

-ı Ankara, 7 (A. A.) - C. H. 
1 P. meclis grupu umumt heye\i 
bugün 7/4/942 saat 15 te reis ve 
kili Seyhan mebusu Hilmi Uran 
ın reisliğinde topland.L 

Celsenin açılmasını ve geçen 
toplantıya ait zabıt hülas:ısının 
okunmasını müteakip kürsüye 
gelen Ziraat Vekili Muhlis Erk. 
men, senenin umumi zıraat du· 
rumu ve günün zirai ihtiyaçlat'ile 
bu bakımdan alınan tedbirleri u
zun uzadıya izah etmiş ve bu 
mevzu üzerinde söz alan müte • 
addit hatiplere, konunun mahiye 
tine göre, ziraat ve ticaret vekil
lerile Başvekil tarafından cevap· 
liU' verilmiştir. 

Maliye Vekili Fuat Afnh 

ra sulan hududunda kaqala. ~ Sonu: Sa: Z; sa: 2 

- .............................................. .J Haydarp ~şad~ Dün Bi.r 
Pahalılıga Karsı T D ·ıd· 

Bundan sonra ruznamenin di • 
ğer maddelerine geçilerek mek -
tep talebesi arasında sigara içme
nin ne dereceye kadar müteam. 
mim bulunduğunu Maarif Veki -
tinden soran Bursa mebusu Nev
zat Ayas'ın takririne maarif ve. 
kili ve Antalya mendireğinin in 1 
şası hakkında hükumetin ne dü 
şündüğiınü soran Antalya mebu 
su Rasih Kaplanın takririne de 
münakalat vekili tarafından ce -
vaplar verilmiş ve ruznamcde 
başka madde kalmatbğından saat 
20,33 de toplantıya son verilmiş 

Tasarruf 
Bonoları 

Dün Satışa 
Çıkarıldı 

tir. 

Suikast Davası Fiyatların Alabildiğine ramvay eVrl 1 
Yükselmesinin 

Önüne Geçmek LCizımdır 
Bir Kişi Öldü, Bazlları Ağır Olmak Üzere 

Yolculardan On Dördü Yaralandı 
Alman Bas1nı T ass'ın 

lddiasıns Reddediyor 

Maliye Vekili Halliımım• 
Cümhurlyet Maliyesine 
Gösterdiği Biiyük 
itimada Teıekkür Ediyor 

YAZAN: Z E KERİYA SERTEL 
Bazı acı hak~atler .Ya.~ır ki, ı Geçen gün salahiyettar devlet 

Çı.k bunlan millet onunde a- memurlarından birı hususi bir 
n Ça konuşmakta fayda vardır. konuşmamızda hastaneler için 
rn ~.vek.uşu gibi başımızı kuma gö· bazen münak~a ile erzak temi. 
nı~p he~ hangi ıbir tehlikeyi gör nine iınkin bulamadıklarından 
d ınezlikten gelmek, o tehlike. şikayet ediyordu. Münakasanın 

en kurtulmamıza yardım etmez. ld ~ ih · 
Halk b" "dd tt b . b.. ..k açı ıgı tar le kapandığı tarih 

b. ır mu e en erı uyu arasınd f. t1a d .. 1 b. ilk" 
ır sıkıntı içindedir- y ğm kilo- . a ıya r a oy e ır y -

su 300, zeytin yağ~ın \ 50, etin sel~ hu9Ule .. geliy?r ki, müteah-
200, peynirin 120 zeytinin 80 pa bitler taahbude gırmekten kaç • 
tatesin 40 ve kömürün 20 k~· ~~ia. -?1ecbur oluyorlar. Beş on 
§& •• ~~tığını hepimiz biliyoruz. gun ıçın Ankaraya gi~~n.. .~ir 
~utun diğer iaşe maddelerinin arka?aşımız, İstanbula donuıun
fıyatlarında da, hatta bir yıl ev. de fıyatlann % .. 30 • 40 nisbetin. 
v~I~e nisbetle en az yüzde yüz d~ arttığını . gorerek şa'1rdıjuı.ı 

Berlln, 7 (A.A.) - Von Papen'ne 
karşı yapılan sulkasdın Türkiyenln Ankara, 7 (A. A.) - Malıye 

Vatman Frenlerin komsulan ıle arasını bo:dnak icin Al- Vekili Fuat Ağrah. Anadolu a3an 

B k Old 
v manya tarafından tertip edıldlğine dL sına aşağıdaki beyanatta bulun 

OZU UgUnU ir Tass ajans! tarafından ileri sürülen mu~~ur: 

ldd
• Ed" iddiaları ele alın Alman basını, bu id- '"Uçüncü defa 25 milyon lira· 
ıa ıyor dialarm SovyeUere mahsus olduğunu 1Jk tasarruf bonosu çıkarılmasına 

Dün sabah Haydarpaşada feci v~ ~nkarada ya~ılan muhakeme gt. seJihiyet veren 4195 sayılı ka • 
bir kaza olmuş, bir tramvay dev dışının daha şimdiden So\'yet iddlala- nun yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

'lm" b" k" . ··ım·· . 14 k" . rmın boş olduğunu lsbat ettiğini yazı.. Ayni faiz vade ve kupon it•bart 
n ıı, ır ışı o uş ve ışı yor ve Sovyetlerin zorbaca hareket- 1 lk!l · · 1 1 ' 
yaralanmıştır. Yaplığımız tahki· lerle Türkiyeyi ve İsveç! mütemadi- e evve ı .~ın a~n o an bu bo 
kattan öğrendiğimize göre vaka yen tahrik etmek istediklerini ileri nolar bugunden ıtıbaren memle-
§C>yle olmuştur: sOrüyor. tJfr Smıu Sa: 2: SO· 4 

Vatman Kemal Avcanın idare =========================

bır Yükseliş vardır. Böyle oldu- soylemektedır. 
iu halde gazetelerimiz halkın ~ &nu: Sa: 2: SQ: T 
bu derdi ve bu sıkıntısı ile ya -
kıd ndan alikadar görünmüyor, bu 

Vatmanla, hastaneye kaldmlan yaralılardan biri 

sindeki 4 numaralı Kadıköy.Bağ 
larbaşı tramvayı Kndşköye gel -
mekte iken Haydarpaşa durağı
nın 50 metre gerisindeki döne • 
meçte yoldan çıkmış ve hızını 
alamadığı için Haydarpaşa emra 
zı sariye hastanesınin duvarına 
çarparak devrilmiştir. Hemen ka 
za mahalline koşan emrazı sarıye 
hastanesi hekim ve memurbn 
yaralılan enkaz altından çıkara 
rak ilk tedavilerini yapmışlar -

Gerçek mi? Efsane ve Masal mı1 

SARK CEPHESi erde bir çare aramaktan adeta 
çekiniyorlar. Bir hastanın dok -
~ra gitmekten çekinmesi gibi, 

u yaraya parmak dokundurmak Almanlara taıı korkuyorlar. 
Halbuki diğer memleketlerde 

P8halılık bu dereceyi bulmadığı 
halde oralarda gerek devlet ri· 
chaalinin ve gerek matbuatın pa -

!ılıktan şikayetlerini açıktan a. 
çığa söylemekten ve konuşmak -
tan çekinmediklerini görüyoruz. 
t~pa memleketlerinde haya • 
i:ın en ziyade daraldığı ve fiyat. 

Göre Kış Harbi 

BilCinçosu 
"Sovyetler 100 Bin Esir 
Verdi, Ayrıca Ağır 

Zayiata Uğradı .. 

PASifiK HARBi 

Hindistana 
Hava Akını 

Başladı 

lngilizler Birmanyada 
Petrol Tesislerini 

Tahrip Ettiler 
le 

yükseldiği yer İtalyadır; öy 
. olduğu halde burada da yükse

li§ nisbeti yüzde elliyi geçmemit
tir. Fiyat yükselişi Fransada % 
~· İngilterede % 39, lsviçrede 
.1o 35, Amerikada % 40, Alman· 
:Yada % 4 112 dir. Genel Kurmay, Sovyet 

Fakat daha bir kaç gün evvel T 1( d ti 1 &I ü 
Amerikan Denlzaltdan Hurdahaş hale gelen arabanın içi 

Japon Sulannda Muaaolini banka müdürlerinin aarruz u re n .., m 1 
b.ir. toplantısında fiyat yükseli _ ve Ydulmıı Addediyor Faallyefferlnl Arthrıyor 
ruıı nıemleke~te ~ir . inflasyon Berlin, 7 (A. A.) _ Şarkta kış . Londr~. 7 (A. A.) - ~ Hin 
Oiunnası tehlikesme ıpret ede- muharebesine artık sona ermiş dıstana ılk hava akım dun yapıl 

l'ek. bu yükselişi durdurmanın ça nazarile bakılabilir. Buzların eri mıştır. Yeni Delhide neşredilen 
l'esini aramasını söylemiştir. İs- mesi dolayısile geçilmez bir hale tebliğe göre dün Japon tayyarele 
'riçre gazeteleri pahalılıktan tiki· gelen yollann kuruyacağı zama- ri Hindistanın şark ahilinde Co
~ etmekte ve bu fiyat yükseli- na intizaren kuvvetler tanzim ve canada (Kokanada) ve Vizagapa
IUıbı önüne geçmek için bir çok tahşit edilmektedir. Almanlar ta- tan limanlarına hücum etmişler • 
tedbirler tavsiye etmektedirler. . rafından olduğu gibi düşman ta- dir. İç llm~larda hafif hasar var 
ni Bizde ~ pahalılık meselesı- rafı~an da yeni hareketler için dır. ~azı kımseler yaral~tttır 
b·' bir milli mesele olarak ciddi şimdıden tedbirler alınmasına baş İçlennde 1 tayyare gemısı bulu-
ır §ekilde tedkike ve bunun et lanmıştır. nan bir Japon deniz kuvveti Ben 
~~da ~bir aramağa mecbur Sovyetler tarafından, kış mu- g.al körfez~de . gezı~or. · B~. fHo 

Ulyetteyiz. harebesi esnasında kuvvetlerin tıcaret gemılenne bır çok hucum * * -li boş yere yıpratılmasından doğan lar yapmıştır. 

Memlekette ttya1( yijksell§l mecalsizlik açıkça görülmektedir Tebliğde ismi geçen iki Hman 
marazi bir hal ah\ııştır. ~ Sonu; Sa: 2; sn: 3 ~ Sonu: Sa:. '2: Sü: 5 

Bir Motör 
Parçalandı 

236 Yunanhdan Ancak 
29 zu Kurtardablldi 
İzmir, 7 (TAN) - Seferihi

sar kamına yakın Kanhacla 
a.; ıklannda büyük bir Yunan 
motörü kayalıklara çarparak 
parçalanmıştmr. içinde bulu • 
nan Z36 yolcu ve mürettebat
tan yedisi ka4m, birisi kıs ve 
zı l erkek olmak üzere 29 ki 
fi kmtalmaıtur. Diierlerln· 
den haber yoldur. 

d ~ Sonu: Sa: 2; sn: 1 ır. a.:s 

KonCJrenin 
Kati Cevabı 
Hazırlandı 

Müdafaa Nazırl.ğına 
Bir Hintlinin Tayininde 
Anlaşmaya Varıldı 
Yeni Delhl, 7 (A. A.) - Hint 

kongresi muhtırasına İngiliz harp 
kabinesinin verdiği cevabın 
Cripps tarafından kendilerine teb 
liği sırasındaki kısa buluşmalar
dan sonra kongre reisi Azad ve 
Nehru kongrenin 4 saat süren ve 
yanna bırakılan icra komitesi 
toplantısına gitmlılerdlr. 

Azad, Hint kongresi icra mec
lisinin karplık teklifleri hakkın
da İngiliz harp kabinesinin ceva 
bına ait olarak kongrenin bir ka 
rara varmış olduğunu bu akşam 
blldirmiğ ve kongre kararını ya
nn Crlppse iblağ edeceğini ılave 
etmistir. 

12Jr. SOmı; Sa: 2: S11: t 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Hasbinallah ve nimelvekil! Dilım arabca dua. 
ya kaçtı mı bu, bende şiddetli bir şaşma ve

ya öfke işaretidir. Dikkat etmişsinizdir: latan· 
buldaki ufacık cemaatler dahi bôyle bir vaziyet. 
te kalınca sebebi anlaşılmaz bir bilet tesiri al· 
tında, her zaman konuştuklan dili bırakıp turk
çe sözlere baş vururlar, çetrefil türkçelerile bır 

şeyler söylerler. Hele rumlannki peltek fJvelerinden ve cümle 
teşkilindeki beceriksizliklerinden dolayı ömürdür! Anlaşılan pş.. 
ma ve öfkenın bir derecesı var ki elden bir n gelmeyince ve 
fazla bir şey söylemek de mahzurlu olunca insan, acısını kendi 
dilinden çıkanyor ... 

Beni bu sefer o hale koyan meselenin btrlncisi §Udur: Beş
yüz bin lira sermayeli kasaplar şirketi bir yıl içınde tam bır 
milyon lira kir etmiş. Yüzde kaça ve ayda neye gelir? Hesap 
edinız. dehşet, değil mi? O haberi yazan gazete ayni günde ku· 
zu etinin iki liraya satıldığını da söylüyordu. Dün bu et, ikiyuz 
otuz kuruşa çıktı! İkinci meseleye gelince: Taksım gazinosunda 
bir bardak portakal suyuna beş yüz elli kuruş alıyorlarmış. 
(Ak§Bm) m doğruluğunda ayak direyip cevap beklediği bu ha. 
beri :başka biri söylese idi inanmiyacaktım. Düşününüz ki bir bar-
dağını iki yüz elli gram sayarsak portakal suyunun kilosu yirmi 
ild liraya geliyor. tiısan şöyle düşünmek istıyor: Galiba, portakal 
denilen yemiş, yalnız Pasifik adalannda çıkar; harp yüzünden 
memleketimize getirilmesi güçleşmiş; hususi tayyarelerle, duş
man ablokası yanlarak ve gökte çarpışmalar göze alınarak bin 
zorlukla bir kaç yüz tanesini 1stnbula kadar nasılsa iletebilm.tş.. 
ler... gazino pahasına bakmiyarak almış ve miışterısine snnmuı 
Yahut da portakal, Türkiyede çıkan ve sokaklarda ibadullah. 
tşportalarla satılan bir meyve değildir. Bir radıyom ve platın 
terkibidir; potalarda eritilir, imbiklerden geçer, ipeklerden sü 
zülür, ayrıca içine misk ve amber, inci tozu, kırk yıllık prap 
konur ve bunu büfedeki garBOn bozması değil, sakın ha, Avru
pada tahSilini tamamlamıı bir kimyager, bir profesör, asistanla. 
rile güıµerce çalışarak yapar. Tam manaaile "abıhayat,, itte bu
sudur. İçtin mi ihtiyarsan birdenbire gençleşir, çirkinaen guzel
leşir, ahmaksan akıllanıverirsin! 

Kasaplar §lrketine bir milyon lira kir bırakan et, Yunan 
efsanesindeki altın yapağılı koyundan kesllmlf ve Taksim gazi. 
nosundaki meyve suyu da yine Yunan efsanesindeki Hesperidea 
bahçelerinin altın elmalanndan çıkanlmıf olsa gerek! 
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Ben, y.ışayışrmdan meımmndum. 
N1§atlta5mdalri koıuığm sofalarında at 
koştur. Ahırda fayton. kupa emir bek
liyor. Temiz kan bir arap atım da 
var, Ben, kalkar da, dilini, adetlerini 
bılmediğim yere, Allahın dağına gider 
miyim? 
Ya1ım ilerledikçe bu Arnavutluğun 

sırnna erdim. 
Saraya sokulan, Abdülhamidin da

marlarına giren, -muhakkak ki hepsi 
ateıı gibi, barat gibi zeki!- Çerkes, a
rap, Kürt, Arnavut, Şamlı. Suriyeli, 
Mısırlı avanturyeler, b!rer grup ha
lınde toplanmışlardı. Sayıları azımsa
nacak kadar değildi. Ve hepsi de bir
bırlaine diş biliyorlardı. 

Bunlar, sırası gelince, saraya da 
dırsek çevirirlerdi Abdülhamidin za
lım bir hükümdar olduğunu tevatilren 
kabul edelim. Fakat budala değildi. 
Başı dinç yaşamak istiyordu. 

Bu türedilerden korktuğundan de
sil, gtirültü çıkmaması, uğraşılmaması 
ıçın, armarıklıklarma katlanıyor göni
nuyordu. Onlan, mevkilerine, zekala
rına göre rütbeler, nişanlar, madalya
larla taltif ediyordu, 

Rütbe, para ile değil! Beratını al
mak için üste para vereceksin. Nişan
lar da son zamanlarda kalptı, Gıimüş
ler kalay, taşlar cam olmuştu. Meddi 
nişan -ı.. zişam ile taltif edilmiı olan 
"asilzade", kuyumcu Saury'ye g-ider, 
clmash, zilmriltlü, yakutlu, gümiışlü 
hır nişan ısmarlardı. 

Sırmalı esvap giyip üzerine de ni
şanlan, madalyaları takıp aynaya bak
tı mı, yüzde yüz diyemezsem de, yüz
de doksan, yüzde seksen, kendisinin 
"bırşcy'', "bir varlrk", ''bir kuvvet .. 
vucudu dünyaya lazım insanlardan ol
duguna inanır. 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

Abdülhamit, muhakkak iri akılh a· 
dam; evet, bir memlekette, bu kadar 
paşa, bu kadar sırmalı, nişanlı insan 
olmaz, olamaz. Sonra, bu nişanları, 
rütbeleri ne pahasına alıyorlar. Hi;I 
Fakat onlar, o krhğa girmekten utan
madıktan sonra, Abdülhamid.in umu
runda mı? Gazetelerin birinci sütu
nunda: "Niıan", "tevcihat,. lar yazıl
lırdı: 

"Karihai ilham sabihai hazreti hi
lafetpenahiden Mekke ~rafından Ha
cı Kureyşi Zinnur efendinin sinei 
liyakatine beşinci rütbeden Osmani 
nişanı zişanr.. .. 

Bunun sonu geJme.z. Riltbeler daha 
kepazedir. Son zamanlarda, defi bela 
kabilinden "himısa., rütbesi de ihdas 
edilmişti. İstanbulda, "nişanı zişan, 
!ar, "madalya,, tar, "rütbe., ler, hep 
"hamiyet ve sadakati., görülen "asch
kayi bendegin., a daittılıyordu, 

Türkler, nişanı, rütbeyi, sınırlarda, 
kanı pahasına alıyorlardı Yüksek me
ml!l'iyetlcre yükselen TUrkler de, zeo
kilan, istidatları. kabiliyetleri, bilgi
leri ile tutunuyordu. 

Fakat. ne yazık ki, devrin ahlil.la 
bozuktu. Bu değerll insanlar da, devre 
uymak mecburiycrtinde kabyorlardı. 

Bir mem1ekctin içtimai nizamı çığ -
rmdan çıkınca, ona gem vurulmuyor. 
Akıllısı, aptalı, bilgini, bilgisizi, ah
laklısı, ahl§kaızı hepsi bir arada u
çuruma yuvarlanıyorlar. 

Baba~ "Arnavut beyUği,, De külah 
kapmıştı, Belki, bana da bir rütbe 
vermişlerdir, Evde fazla durmadığım 
için haberim olmadı. Babam, ihtiyar
dı, yarı bunamıştı. Ama, paşalık, bey
lik, atıp savurma, gelir yerindeydi 

Yiyecek 
Madde~eri 

-o--

Bakkallar Bugün 
T evziata Başlıyorlar 
Istanbul halkına tevzi edilmek üze

re hazırlanmış olan yiyecek madde
Lerin!n listeleri keymakamlara gön
derilmiştir. Bu listeler mahallelerdeki 
mutemet bakallara bildirilmiştir. 

Bakallar bugünden itibaren toprak 
ofise mQraiaat ederek listelerine göre 
ofisten sadeyağ, beyaz peynir, pirinç, 
bulgur ve fasulya alarak halka sata
iaklard.ır. 

Birinci da!ttma için tam:ılyanm mile 
dan üç yüz tona çıkanlmıştll'. 
Diğer taraftan İstanbul vilAyeti ia

şesine tahsis edilmek üzere yeniden 
yüz elli ton pirinç ve üç yüz ton fa
sulya gönderilmiştir. Bu maddeler i
kinci tevziatta kullanılacaktır. 

Bisküvi ve makarna 
Ticaret Vekilliğinin emri üzerine i

a:ıe müdürlüğü toprak ofise devredi
len bisküvi. makama ve şehriyenin 

maliyet tiyatlarmı tesblte başlamtştır. 

Gelen mallar 
İthalftt birliklerinin siparişlerinden 

mühlın bir parti ~şitlf mal gelmiş
tir. Gelen maU::ı:r demir, cam, kimye
vi ecza. tıbbi ecza, boya, çivi ve 
fazlaca mlkdarda çeşitlJ kAğıtlardır. 

Kağıt tevziatı 
Klğıt fthal!t birliğinde dQn bir 

toplantı yapılmışttr, Villlyetlere veri
lecek ktığrtlarla lstanbula ayrımı:ı U
ğrtarm rnJkdarlar tesbit edilmiştir. Bu 
kAğı.tardan birinci hamur oJanlarntı:ı 
ne mikdan defter yapmr,ya tahsis e
dileceği ve ne kadarının tstanbulda 
defter haline getjrfleee#i incelenmiş.. 
tir, Bir kaç gQM kadar tevzfata ba:ı-
1anacaktır. 

Ekmek Fiyatı 
Zam İçin Henüz Bir 

Karar Verilmedi 
Vilayet İçinde Karne Tevziatı İşi Düzene Girmiştir, 

Kasımpaşa Nahiye Müdürü Suçlu Değildir 

Şehir Meclisi 
Dün Toplandı 

s - ı - 942 

DiKKAT: -"\ 

Beyaz Un T evziatt 
lstanbuf da da 

Vilayet Masraf Bütçesi Yapılmalı 
5,052, 904 liradır An karada halka karne tıe 

Şehir meclisi dün valinin başkan- beyaz un verlyorlarmrı. Is• 
lığında toplanmıştır, Üsküdar - Ka- tanbulda da verlleeekmlı. le-
dlköy ve havalisl halk tramvayları tanbulda halka karne ile be• 
şirketinin tasfiyesi nakkmdaki teklif yaz un verileceği haberini ay· 
muhtelit encümenca- Barbaros türbesl !ardır, dlnliyoruz. Kara boM1eda 
civarında Barbarosun bir heykelinin beyaz unun kltosu 90 - 100 kuru· 
dı1dlmesi için taahhüde girişilmesi ı• sattı.yor, Nereden, nasıl bulup 
meselesi bütçe en<'ümenlne havale e- eatıyorlar, bllmi)'oruz. Kara bor· 

Toprak Ofisiu unun çuvalına yedi mamen önlenece!tlne aniiz... dilmiştir. 1942 maU yılı villiyet mas- sanın ntıtın•n önüne geçmek 
lrunış zam etmesi üzerine fırıncılar Kasımpaşa Nahiye ~lüdürü raf biltçe)erlnin bütçe encOmeninde için beyaz un tev2latı lstanbulda 
cemiyeti reisi diln belediyeye müra- ı'ncelendı'kten sonra meclıs" e sevkine 
caat etmic v k 1 f' tl kil tevkif edilmemiştir da Ankara ile beraber yapılrnalı " e e me c ıya nrmm o karar verilını'ştir 
b 1 . idi, Sonra beyaz unu ekmek fs.. 
aşına an parıı ~rtttrı masmı ıste- Vilayetten aldığmıt7 mnlumata g5re Bu"~~e encümenı·nde incelenecek o-. t ' "" tlhkaki mukabilindp dağıtmama• 

mış ır. Pazar günkü sayımızda yazdığımız lan vi!Ayet Adi ve fevka!Ade masraf • lıdır. Bilhassa okuma çağında ço· 
Yapılan incelemeler neticesind.e ek- Kasunpaşa karnto tevziatı yolsuzlu- bOtçes'ın!n dalmt encu"mence kabul e-
ğ t ı t k ı cuğu olen alleler bir günlDk ek• 

me e on ~ara. z.ım e men n prtı ı o - ğunda adl geçen n:thıye m(idürii Rüştü 1 dilen fasılları şunlardır: mek istihkakını feda edip de be· 
~-adığı, .çünkü yarnn ekm~~ veya Çelik tevkif edilmic:: değildir, Yazdığı- VilAyet yollan ve köprüleri 124,887, yaz un alamazlar ve beyaz un 
dortte ~ır ekmek ~tmtrken kusuratm mrz hadise etrafında vilayet şu malü- Maarif işleri 2,707.713, ziraat ve ve- tevziatından faydalanmak lmkft· 
ödenerruyeceğl görulmüştnr. 1 matı vermektedl.-: teriner işleri 213,801, rnuayenel sıh- nını bulama:lar. Halkı beyaz un 

Bununla ber~ber belediye bu mese- ''Kasrmpaşa ııshiyesinde yapılan hiye merkezleri 22.001, İstanbul ve- tevzıattndan alenevlye faydalan· t: ~a~kınd~ bır kere de iaşe müdür- karne sui lstimAli flzrine iaşe memuru rem mücadele dispanseri 24;00, süt ve dırabHmek için un tevziatını ek· 
lu~~u~ v mütaleaıımı sormuştur. taş~ ve mahalle mfünesslli Şevket tevkif mektep çocuklar! baknn evleri 51554. mek karnesinden başka bir kar-
mildilrlilğil un~n bir çuvalına yedı edilmiştir. Şevk""t rf:Sm! dairelerde iş masarifat ve borçların birlikte vila- ne ile yapmak ve bu unu halka 
kuruş zammedıldiğme ve bir çu~al takip ederek maişetini temin etmek- yet sıhhiyesi bütçesi 166,790 ve muh- ekmek lstlhkAkının haricinde ve 
undan da. 167 ekme~ yapıldığına göre tedir. Bu arada bir kahve sahibinin telif işler için 1.108.891! lira. fazla olarak vermek çok faydalı 
~eğe ~i para bıle tutm~~ bir kahve açmak muamE-lesinl takip eder- Fevkalade bütçenin vU~yet yollan olaeaktıt', la,e teıkllltından bu 
mikdartn ılAvesı lazım geldlğını, b~- ken kendisinden rüşvet istemiştir. ve köprüleri için 54.238. maarif iş-

1
. hususta seri bir karar almasını 

1 
nun .da_ kabule şayan olmadığını bil- Kahveci bunun üzerine işaretli para- leri 25803, muh•elif masraflar 162630 
dirmıştir. tarla bir cürmlj meıınut yaptırmıştır. temenni ediyoruz. 

liradır. 
Gerek istenilen zammın pratik ol- Şevketin Ozerl arantrken ceplerinde Bu suretle vilayet işlerl umumt ye- ·--------------

maması, ıerek fa~ müdürlüğünQn bu ban ekmek karnesi parçalan bulun- künu 5052904 lirayı bulmaktadır. lzmirde Bir Genci Yaralı.. 
mOtaleesı ka~ı:smda meselenin fiyat muştur. 

mürakabe kom~onunca tetkik edil- Kömilr meselesine gelince: Mangal yanlar Tevkif Edildi 
mesi kararlaştu1lmıstır. kômQr!l darlığı esnasında Kasnnpa- Valiler Arasında yeni İzmir, 7 (TAN) - Konak tramvıı::f 

Komisyon yann toplanarak ba me- şaya gelen kömürlf'T'in usulü dairesin- •
11 

durağı önünde, toprak ofis memur' 
sele hakkında k.at1 bir karar vere- de tevzi için tıalka numaralar veril- Tayin ve Nakı er lanndan Ertuğrul İıırlnerln, dört ktf 
ce~. mfettr. Para almak meselesi bu nu- Ankara, 7 (TAN) _Açık bulunan tarırfmdan yaranlıdrğmı dlln bil~ 
Dıger taraftan ıluten ekmeflnln pi.- maralar üzerine Ueri sOrlllmQştilr. Samsun Valiliiine Manisa valisi Faik miştlm. 

§irilmesine bugünden itibaren ba~a- Kastmpaşa nahiye mOdürü Rilştü Düreli Manisa Valiliğine Sivas Valisi •• -~ 
nacaktır. Bu ekm~kler de ~eker has- Çelik halen vaz.tfe nönnektedir. Yol- Zabıta tarafındao yapllan tanKlP' • Akif İyidoğan; Sivas Valiliğine Trab- 1 an] talan tarafından karne mukablllnde -·zluklarla aJAkııSt olu ... olmadı:.. tah- v sonunda Ertuğrulu yara ry arın filt' 

DY " •· 
5 • zon VallsJ Naci Kıceman: Trabzon • ..... 

aatm alınacaktır. kikat sonunda anla•dscaktır. Bununla da bıkah Hasan Dakan, Niyazi Ildız vv " lill'''ine Maraş Valisi Salim Gün y; an] •• ı-. ...., 
Fiyat mtırakabe 'komlayonu bu ek- berab- Rü,.tü Celllt vazifeşinas ve • N Necip Düzgüner oldujhı a~ıı -"" ., Maraş Valiliğine Mardin Valisi u - tir 

Abdülhamit, kendi emniyet siyase
t nde mütereddit, korkak değildi. Bu 
turedilerdcn azanlar oldu mu, hemen 
tertibat alır, Anado!uya, Suriyeyc, A
dalara sürerdi. Göz bebeyi Fehim pa
şayı st\rdu, Kayın babası Elbus beyi 
urdıi. ~lbus bey, sarayı ve İstanbulu 

haraca kesmişti. Abdülhamit bir sus
tu, iki sustu; punduna getirdi; hic; 
ttvkif olunduğunun farkına vardırma
dan Elbus beyi trene bindirtti. Gidiş 

Babam, "Arnavut beyliği., ile k~c;e
sini sudan lı:urtarmııs ya sonra sonra 
öğreniyorum. O Arapların, Kürtlerin, 
Çerkeslerin, sonu gelmez hepsinin, 
"nesep" leri kalayml§I 

KUC.,:UK HAH~KL~H 1 On tane hakiki varsa, yfnnf tanesi- ( 
nin sahtesi ııntıyordu. Etrafına ma- : 
beyindeki kuranadan bir kaçını topla, • 
tüfekçilerle kaynaş, şehirdeki Arna
vu, Çcrkes, her ne corafı ise, onlarlı 
anlaş, konak dolup boıalsm. Abdül. 
hamit, hemen gözlerini açar, 

O hakiki "gayri Türk,, ler, memle
ketin, milletin başma birer felaketti. 

(Arkaa var) 

• PIRINC SAKLAYAN VURGUNCU -
TOtlln Gllmrllfilnde pirine taciri Muhtar Ce'ft 
dın deposunda pirine bulurululu halde aatmık 
istemediifi ellı111erek deposu aranınıı "e ı:za 
cunl aaldanmıı plnnı: baluım:ı.uıtur Muhtar 
adl~ye verllmiıtir. 

meklere de narh koyacakttr, dtlıilst blr müdUrdilr.. reddin Karayıkoğlu; Diyarbakır Vali - üçü de tevkif edilmiş • 
liğine Ordu Valisi Ömer Cevat Öi -
men; Ordu Valiliğine Burdur Valisi 
Sadri Aka; Burdur Valiligine Siirt Va 
lisi HalU.k Nihat Pepeyi; Mardin Vali 
Vekilliğine İstanbul Vali muavini Ra
şit Dcmirtaş; Siirt Vali Vekilliğ~e 
Necmettin Erkin; Van Vali vekilllgı
ne Ankara Vali muavini Nallıhan kay 
makamı Dilaver Ergun nakil ve tayin 

Karne tevziatı meselesi 
Yeni karne ~ıd&tı ve bazı kame 

tllli istimalleri hakkında diln malOmL 
tma müracaat ettiğimiz salAhiyettar 
bir zat bize şu beyanatı vermiştir: 
"Şehrimizde Şub<ıt ayt esnasmda se

ldıı yüz dokuz bin aylık ekmek' kar
nesi dağrtllmıstır. Bundan sonra ya
pılan elemeler seyt>Sinde Mart ayt ay
lık kame tevziat mikdan sekiz yüz 
iki bin sekiz yüz sekııen bire düemllı
tn.r. Esasen son nOfus sayımmda da 
İstanbulda mevcuo; nüfusun mikdarı 
buna yakındtr Aradaki tarkı da son 
tamanlarda şehrimizde artan nüfus 
k:e~aletlne atfetmek lAznndır. Bundan 
başka şehrimizde bir mikdar muvak
kat kame de d:'lğıtılmıştır ki bunun 
sayısı henüz kat'i olarak tesbit erlle
memiştir, Gaz<!telere kadar aksftn 
karne yolsuzluldaı1 hadiseleri, olc;a 
olsa bu muvakkat karne ctrabnda 
rctpılmıştxr. Maamafih bu hususta ala
cağımız yeni tedbirlerle bunların ta-

Bir Kamyon Kazasında 
3 Kişi ôldü, 6 Kişi 

Yaralandı 
Antakya, (TAN) - İskenderun şö

ıesinde çok feci bir kaza olmuş, içinde 
yolcular da bulunan buğday yüklü bir 
kamyon Avakh köprüsünde parçalan
mıştır. Şoför Stclyo ile yolculardan 
Muhtar Süleyınan ve karakol komuta
nı Hidayet ölmüşlerdir. 

Gümrük ve lnhisarlarda 
Yapılan Yeni Tayinler 

Ankara, 7 (TANl - İnhisarlar t1" 
mum mildilr mu&virıliğine tntlln isıed 
ınOdilrü Ömer Refik Yolkaya; İske1>" 
derun gümrükleri baş mUdilrlüğünf 
Gümrük ve İnhisarlar VekAleti bd 
müfettişi Fethi Keskin, Gilmrllk ~ 
İnhisarlar Vekfıleti baş müfettişliği~ 
tskenderun gümrülderl baş mOdi:irfl 
Abdullah Bahtoğlu tayin edilmiştir. 

o gidiştir. 
Jstanbuldaki gayri Türkler, imtiyaz_ 

lı smtftı. Valilerin, mr.:asarnflarm, 
aymakamlarm, müdürü umumilerin, 
müste~rlann. defterdarların. müdür· 
!erin. mümeyyizlerin, hülasa kalbur 
ustü memurların yüzde yetmiş beşi 
' gayri Turk,, lerdendi. 

Zavallı Türk, öz yurdunda. altı ay
dan altı aya çıkan maaşla kaleme gi
dip geliyor. Ahır ömründe mümeyyiz
Jikle .. sevindirilir,. se, dünyalar onun! 
Babamın Arnavutluğundaki srr, bu

rada i§te. Arnavutlar gnıpu sarayciı 
faal bir rol oynuyor. Gemi azıya al
mış tiifckçiler var. Abdülhamit, köpclı. 
onüne kemik atar g-ibi, rütbe, nişan, 
m:ıdalya atıyor, başını dinliyor, 

h:tJ•tl'.•I 
BUGVNKU PROGRA.'W 

f.SO Pnırram 
7.U Müzl.lt 
7.4$ Haberler 
8.00 :Müzik 

12 30 Proı:ranı 
12.33 Sarkl!ar 
12.45 Haberle!' 
13.00 Şarkılar 
13.30 Devam 
18.00 Proııram 
111 03 Orkestra 
l 8.45 Ziraat talı:viıni 

U.5.S Jtona,m.a 
19,10 Sarkılar 
19.30 Haberler 
lll.45 Serbes 
19.SO Şarkılar 
20.15 Radyo ıı:uet ... i 
2C>. 45 Haftanın ınar:rr 
21.00 Konuıau 
21.15 Fasıl 
21.41 Bando 
ZZ SO Haberler 
22.45 Kııpanıı 
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Sadeyağı Fiyatları da 
T esbit Edilecek 

Fakat Tek 
Hakkındaki 

Tip Yağ 
Şayialar 

Çıkarılacağı 
Doğru Değil 

Aııbra. 7 (TAN) - Sadeyağı bir• vam etmektedir. 
tıpe inhisar ettirilerek vesika ile tevzi 1 Ayrıca fiyat tereffülerindeki anor -
edileceği hakkında ortaya çıkarılan şa mal yükselişlerle de yakından alika
yialar etraimda salahiyetli makamlar dar olarak. zeytinyaiında olduğu gibi 
n~de yapmıli olduğum tahkikat sade yağda da istikrarı temin edecek 
bu şayiaların asılsız olduğunu ortaya ve bir mevsim için devam edecek bir 
lcoyınu3tur. fiyat tesbit edecektir. Bu fiyat tesbit 
İaşe müsteşarlığı, her nevi madde - edilirken gerek mliıtahsilin, gerek bal 

!erte meşgul oldu~u gibi sadeyağ me- km t:ararma hareket ed'lmiyecektir. 
selesi ile de alakadar olmakta ve hal- Bu makamların söylediklerine göre ya 
kın bu maddeyi bulmakta müşkülata ğı tek tipe inhisar ettinnelı: doinıdan 
ıığrnmamasr için tedbirler almıya de· iloihuva imkansı:r.dır. 

Haydarpaşada Dün 
Bir Tramvay Devrildi 

ltlif' Baııtaratı 1 incide 

Tramvay, yoldan çıktığı zaman 
durağa tramvay beklemek üzere 
tiden emekli deniz binbaşı Ah
met Cevdet tekerlekler arasında 
kalarak duvara kadar sürüklen· 
miş ve devrilen tramvayın altın· 
da kalmıştır. Deniz binbaşısı 9 L 
dığı yaraların tesirile derhal öl
müştür. Yaralılardan Neyıre ile 
diğer iki kişi hastaneye gönderil 
miş ve tedavileri yapılmıştır. 
Bunların yaraları ağırdır. 

Tramvnym içinde bulunanlard~ 
Muhittin, İhsan, Zeki, Mehmet, Simon, 
İsmet, Melkon, Sabahat, Haydarpaşa 
nümune hastahanesine kaldı:rtlmışlar
dır. 

Bunlardan ZeZld, 1lumı hafif cll
Jeri ağır yaralıdır. 

Vatmanla biletçi feci kazadan elle
r ndeki bir iki sıyırıkln kurtulmuş-

1.ırdır. 
Vatman kazaya sebep olarak elek

trik freninin llni olr.rak bozu)duğunu 
öylemlştir. Öğleden sonra vaka yeri

ne giden fen heyeti ve ehlivukuf geç 
vak-te kadar keşifte bulunmuş ve va
kaya şahit olanlaı1n ifadelerini al
mı lardır, 

Vatman nezaret altına alınmıştır. 
Kaza c nasmda ölen Ahmet Cev
t, sab:ıhleyjn, Haydarpaşa lisesin-

de okuyan oğlu ile g5rüıµnck Uzere 
ôkula gibniş ve ci6nü:;te Haydarpaşa 

ağınd trnfnvay beklediği sırada 
ı c ciantn kurbnnı olrnu tur. 

lzmir Limanında 
~ H:ıstararı ı ıncıı:ıe 

Komutanlık nnmına hoş geldiniz 
demek ve bashlartn hatıralarını sor~ 
mak üzere bir yüksek subayla Kızılay 
İzmir merkezi nammn bir heyet ge
milere gitmiştir, 

Mübadelenin, gemner devlet de
miryollarmın Alsıırıcakfaki büyük is
kelesinin iki tarafına yanaştrrılarak 
yapılması karnrlılştınlmış idi. Fakat 
sert bir rüzgar bu kararm değiştiril
mesine !!ebep olduğu gibi gemilerin 
yüksek tonajda olmaS1 da bu hususta 
ayn bir Amil olmuştur. Mübadele işi 
için bir körfez vapuru iki bUyük sal 
ve İstanbul romorkörü tahsis edil. 
miştir, 

İşte önce İngiliz gemisindeki İtalyan 
esirlerinin boşaltılmasiyle başlanacak, 
sonra İtalyan gE'mislndekl İngiliz e
sirleri boşaltılacaktll'. 

Çok bUyük bir kalabalık sahil bo
yunda gemileri görmek için toplan
mıştır, 

İtalyan gemisinde 129 İngiliz gemi
sinde de A17 esır bulunduğu gemilere 
giden zatlardan öğ,..er.flmlş ise de res
mt makamlar ftııJyan gemisinde 59, 
İngilfz gemisinde df' 340 maIOl harp 
esiri olduğunu, diğerlerinin harp esi
ri olduklart hakkmda malfunatlan ol
madığını söylüyorlar ve doğru rakam 
sayısının yarın mübtdele tamamlan
dıktan sonra tahakkuk edeceğini ilA
ve ediyorlor 

Tahkikata 'Osl-dldnr müddeiumumi
si İzzet ve muavinlerden Fuat el koy
muşlardir,' 

• BiR HAFTADA CEZA GORENLER -
Soa bir balta !cinde 439 klıl tramvaydu at 
laınıı 170 kiıl para cuuı lldeınenıiı ~• mıh 
kemeye vullmlıtlr. Nolı:un vezinli 600 ek
melı: mDsadere edilmlıtir. MDıterl almiy&Jl 50 
otomobil ıaföril l(ln nbıt tutulmuıtur. 

• FATiH STADl - Vail Kırdar dl!n 
sabah beden terbinsl umum mlldllr muavbıl 
ile birlikte KaraıOmrQkteki Fatih ıtaılındaki 
inşaati tedklk etmştir. Stadın 19 mayısa ita 
dar ikm~li iciıı emir vermiıur. 

Müfit Deniz Beraet Etti 
Bir hakem ücreti meselesinden do

layı üç sene evvel i3inden çıkarılarak 
Adliyeye verilen eski limanlar umum 
müdürü Müfit Necdet DenJze isnat 
olunan fiil suç mahiyetinde görülmi
yerek İstanbul altıncı ceza mahkeme
since hakkında beraat karan veril
mlştir. 

Bedirge nahiye müdürü Tevfik U
lug ağır ve diğer beş kişi de hafif su
rette yaralannıı,tır. Karakol komuta
n mırı cenazesi askeri merasimle, ııo -
För Stelyonun cenazesi de bütün ooför 
terin iştirakiyle kaldırdnııştır, Kaza
nm sebebi hakkında tahkikat yapıl -
ınaktadır. 

-----------------------Altın Fiyaları 
Dnn bir albn otu.: altı liradan, bir 

gram külç e490 kuruştan satılmıştır. 

edilmişlerdir. 
Bundan başka Bursa mektupçusu 

Şevket Erten Jçel mektupçuluiuna; 
İçel mektupçusu Mithat Göknar Bur
sa mektupçuluğwıa; Mihalıççık kay -
makamı İzzet Örsün açık bulunan 
üçüncü sınıf mülkiye müfettiıliiiııe 
tayin edilmiştir. 

Trakya Köprüleri İnşaatı 
Ankara, 7 (TAN) - Meriç ve AI

da nehirleri üstünde yapılmakta olan 
köprülerin inşası işi Mayısta bitecek 
ve Avrupa ile tren munnkalAtı yeni· 
den tesis edilecektir. 

Polis Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Ankara, 7 (TAN) - Gi5rtllen ~ 
ri lüzuma binaen Ankara poliı ed, 
titüsü müdürü Adil Baser Vek&Jı:l 
emrine alınmış ve enstitü mldürl6 
ğüne Balıkesir vilbeti birinci smı~ 
emniyet müdürü Mehmet Ali Aydtnd 
oğlu tayin edilmiştir. 

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

SA.RK CEPHESi 
~ Ba~afı 1 incide 

Karlar ve buzlar içinde Bol~evik 
!erin devamlı taarruzlarınx bulun 
Juk:lan üslerden hareketle geri 
püskürten Alman teşkılleri pek 
tabii olarak ordunun taaze ve din 
lenmiş olan bu taanuza hazır bu 
lunan kısmile mukayese edilemez 
Fakat bu muazam cephede hiçbir 
zaman ve hiç bir yerde Alm~n 
kıtalarının maneviyatı muvakkat 
bir zaman için bile snrsıl.ına.mış 
tır. Alınan orduları baş kuman
danlığı tarafından 942 senesinin 
ilk üç ayma mahsus olarak alı
nan esirlere ve ganimetlere dair 
neşredilen rakamlar bunu açıkça 
isbat etmektedir. 

Dı.işman taraflndan ise va:ı.iyeti ta
mamiyle aksinedir. Taarruz eden ta
rafın cepheden kütle halinde yapılan 
taarruzlarda dalına ağır kayıplara ug
radığı malCundur. Bu hakikat bilhas
sa geçen kış yaptlan tarruzlarda bir 
kere daha teeyyüt etmiştir, Alman Jta
yıplad düşmanın kayrplarına nazaran 
pek alçak bir seviyededir. 
Diğer cihetten k~ın te§ebbüs kabi

llyeti ancak görünü:ıte dilşmanda idi. 
Hakikatte ise çevırme hareketleri yap 
mrya savaşan dO~mım bizzat ken
disi çevrilmiştir. Du~anm büyük k.a.. 
yıplara uğradığı 100 bln Sovyet esiri 
allnmış olroasiyle değil, Alınan hatla
rının önünde bıraktığı ölü ve yarallam 
mikdarı ile anl:ışılmaktadır. Alman 
bir esire mukabil on Bolşevik öldü
ği.ine dair yap!lan tahminler kısmen 
haklkate uymaktadtr, 

Tasarruf Bonoları 
Dün Satışa Çıkarıldı 

12!!" lfa§'t<.rafı 1 incide 

krtin her tarafında satışa ç1karıl 
nııştır. Daha evvel çıkarılmış o -
Jan 50 milyon liralık tasarruf bo 
nolannın çok kısa bir zamanda 
satılmış olmasına ve halkımızın 
bono satın almak ;çin tevali eden 
müracaatlarına bakıl•raa bu son 
25 milyon da tehalükle karşılana 
c&ğı muha..kkaktır. 

Halle, faizi peşin ödenen ~ isteni
len anda paraya çevrilmesi kabil o
lan bu bonolarla Uısarnıflarma en e
min ve en kArlt biT plAııman bulur
ken, ayni zamande bu bonolar ham-
19.tmm Milll Müdafaamızın artan ih
tiyaçlarını karşdamıya yaradığmı bi
lerek bir vatan vazifesi Ua ettiğine 
de kanidir. 

Vatansever hnlkımızm Cilmhuriyet 
maliyesine g6sterdlğl büyük Jtimııda 
ne kadar teşekkür etsek yeridir., 

devamlı ve gittikçe artan bir yamyam
lık salgtn.mdan bııhse-tmektedirler. 
Şimdi yapılan Alman mukabil ta

arruzlan günden güne ehemmiyet 
kesbetmektedir Burılr.rm hedefi şim
di cephe hattının münhasıran tedafüt 
mil1Ahazalarla se~ilml~ olan kısmtnda 
taarruza milsait bir vaziyet ihdas et
mekten ibarettir. 

Berlinin askerl mohfJllerlnde bu mu 
kabil taarruzlar.ı gelecek taarnızun 
belirtileri göziyle bakılmaktadır. 

Alman genelkurmayında bugün kış 
muharebesinin blldnçosu yapılmakta 
ve yapılan müşahE-delere göre Sovyet 
ordularının taarruz kudretinin keli
menin bütün manrısiyle ytkılmış ve 
ölmüş olduğuna işaret olunmaktadır. 

"Üsler., esasına dayanan Alman ta
biyesi başka bir bakımdan da istifa
deli olmuştur: Bu tabiye nisbeten mah 
dut kuvvetlerin tahşidi ve sert atetll 
silAhların tahrip kudretlerinden aşırı Sovyet resmi tebliği 
bir surette istifade edilmesi irokanmı Moskova, 7 (A.A.) - Gece neşre-
vermekle kalmamış, ayni zamanda dilen Sovyet tebliği· 6 Nisanda cephe
başka yerlere yiyecek ve malzeme de mühim bir de~Iıı!kllk olmamıştır. 
tahşidini de milmkün ktlmrştır. 5 Nisanda 24 Q bava meydanlarında 

Bu noktada da Sovyetler tarafın- olmak üzere 119 Alman tayyaresi tah
da vaziyet bambasksdır: Sovyetler rip edil~tir. 1'7 Sovyet tayyaresi ka-
tarafmdan iki A lmaıı Ossü arasında .__ 

YIP•~. 
yapılan "yarma., hareketleri ve bu * 
hareketlerden sonra açılan gediklerin Moı;kova, 7 (A.A.) - Sovyet teb-
Almanlar tarafından .. kapatılm~sı ne- liğinin ekinde Ş)yl<! denilmektedir: 
ticesinde Bolşevik tümenlerlnın geri 1 

29 Mart ile 4 Nisan arasında Alman
ile irtibatlart tamıuniyle kesilmekte l- tar 226 tayyare kııybetmişlerdlr. Ayni 
di. Bu suretle Bolşevik krtalanndan müddet zarfında 67 Sovyet tayyaresi 
mürekkep bUyillt teşekk?ller sık sık kaybedilmiştir 
"bir boşluk 5nUnde,, faalıyette bulun- Alman resmı tebliği 
maktaydılar · Alm t blr · 

Nihayet Sovyetler bu kadar bü- Berlin, 7 (A.A.} - an e gı: 
yük kütlelerin Ja~ini teşkilAtlandı- ı Şark cephesinde, Alman h{lcumlart 
ramamrşlard.ır. Evvelce münferit ola.

1 
yeni ~uvaffakıyctle~ . ka?.o~ıştır. 

rak görQlen insan eti yeme vakaları Cephenın bir çok kesıınınde, duşma
son zamanlarda geri ile lrtibatlaı1 ke- nm mahalll bQcumlan pfiskürtülmflş
sllen veya ana kuvvetlerinden ayrı ti.lr. Leningrattnkl mOhhn askerl te
dilııen Sovyet kl'h!larmda o kadar ~ sislerin ordu ağır top('UW tarn~rndan 
ğalmıştır ki, estrler daha şimdiden bombardnnam devmn etmektedır. 

PASifiK HARBi 
l2if9 Baştaratı 1 incide 

Madrasın 500 kilometre şimalin 
dedir. Yakında Madras civarında 
ışıklar perdelenecektir. 

Birmanyadaki muha.rebe 
Yeni Delhi, 7 (A. A.) - Bir· 

manya tebliğinde deniliyor ki: 
Dün 1rrauaddy cephesinde yal 

nız düşman devriyelerile temas
lar olmuştur. Gündüz fazla hava 
faaliyeti olmamıştır. Kuvvetleri
miz elan Thayetmyo şimalindeki 
yeni mevzileri almakla meşgul -
!erdir. Thayetmyo ile Alanmyo
da bulunan petrol ve çimento te
sisleri, kuvvetlerimizin geri çe -
kilmesinden evvel muvaff akiyct
le yıkılmıştır. 

FILiPlNLERDE 

Vaşington, 7 (A.A.) - Amerika 
tebliğinde, karştlıklı kuvvetlerin Ba
taan'da cereyan eden şiddetli savaş
larda önemli kayıplara uğradıkları 
bildirilmektedir. Japonlar, Filipinler
deki Amerikan müdafaa hattma karşı 
yaptıkları şiddetü hücumlardan sonra 
ilerlemiye devanı ediyorlar. 
Yarım;ıdanın cenup sahlllne ve A

merikan geri hatlartna şiddetli hava 
bombardımanları yapılmıştır. 

Manila körfezındc tayyare karşı 
koyma topçusu bir Japon deniz tay
yaresini tahrip etmiştir. 

Müttefik hava akmlm·ı 
Sydney, 7 (A.A.) - Müttefikler 

dün Rabaul ve Gasmata•ya ~ddetle 
taarruz etmişlerdir. Bir çok bUyük 
vapurlara tam isabetler kaydedilmiş
tir Müttefik tayyf:relerf Rabaul ve 
G~smata'daki Japon hava meydanla
rını hasara u atnıı:şlardır. Bu sabah 
erkenden La Haye'e de hücum edil
miştir. 

Tayyareler, karşı koyma topçusu
nun ı;iddetli bir ate~iyle karşıla5flllS· 
tarsa da yollan katiyyen kes lmemiş. 
tir. Uçuş alanlan ve binalıır muvaffa
ktyetle bombalanmıtır. Bir çok düş
man tayyaresinin hasara uğratıldığı 
ve yaktldığı tahmir ediliyor. 

Port - Moresby'Ye 6 Nisanda ya
pılan akm tamamlyle akim kalmış
tır. Japon tayyaTelertnin bir kısmı 
mitralyöz ateşiyle hasnra uğratıldık
tan sonra önleri kesilerek geri püs
kürtiilmiiştür. 

DIGER HABERLER: 

Vasington, 7 (A.A.) - Bahriye ne
zaretinin tebliği: U1ak şark: Bir A
merikan deniu:!ltm Japon sularında 
bir düşman şilebin! batırdığtnı b!ldir
mlstir, 

Kongrenin Kat'i 
Cevabı Hazırlandı 

l2fr Baştaratı 1 incide 

Diğer taraftan Crippsin bir de -
meçte bulunacağı bildirilen yarın 
ki toplantı perşembe gününe bı
rakılmıştır. O zamana kadar 
Cripps müslüman cemiyeti icra 
komitesinin kati kararını da al
mış bulunacaktır. Bu arada yük
sek şahsiyetlerle yapılan konuş
malara devam olunmaktadır. 

Azad ve )Tehru, ayni zamanda 
Crlppsi ziyaret eden, Roosevelt'in m\L 
messili Conson He ktsı.ı bir görüşme 
yapmışlardır. Albay Consonun Hin
distan durumund kJ gelişmelere ait 
olarak Beyaz rnrayla temasta bulun
duğu öğrenilmiştir. 

Bombaydan bildirildi~ine 
him bir Hindu grupu ol 
ha reisi Savarkar, Partisinın crlpps 
tekliflerin! kısmım mUsait şekilde ka
bul ettiğini, fakat plarun vıtayetlE-re 
iştirak etmemek serbestisinl vermek· 
te bulunması ve Hindistanm tama
miyet ve birllği Rinttilerce esaslt bir 
iman ve umde teskil etmesi hasebiy
le partisinin umuınt tarzda plAnr red
detmekten baı;ka yr:pacak bir şeyi ol
madığını bildirmiştir 

Müdafaa Nazırlığı 
Yeni Delhi, 7 (A.A.) - Cinnah. 

Brit<ınya cevııbmm mOd !na nazırı 
sıfatiyle bir Hintlinin tayinini kabul 
etmekte bulunduğunu bu ak§am bil
dirmiştir. 

~~~~-c.~~~~-

Moskovada Slav 
Milletleri Kongresi 
Moskova. 7 (A.A.) - 4 Nisandıı 

Mo~ltovada (op\r.nan Slav mlllctlerı 
kongresi ic;timamdR btr çok hatipler 
söz a\mtş ve bilhassa Bulgar milmes· 
sili. Bulgarların, Alman arzu1arma 
hiunet etmelerinhı affedilir şey ol
madığını söylemiş ve Bulgarlara hi
taben demlstir ki: 

"Oğullarımızı düşman eline verdi
niz Onlart aske"ll1':ter. kut'tarmız ve 
Bulgar milletın;n düsmıınlıırmıı rleğll 
kendi milletlerine hn:met etmlye ha· 
nrlaymız ... 

~~~~--e~----~-

Romanya, Slovakya ve 

Hırvatistan Arasında 
Ankara, 7 (Radyo gazetesi) - Nev 

york Times gazetesinin bildirdiğine ıö 
re, dün Bükreşte Romanya, Slovakva 
ve Hırvatistan arasındli bir ittifak im 
ıalanmıştır. Bu ittifak, Macaristanda 
teliş uyandırmıştır. Macarlar bu mü 
nasebetle Almanya nezdinde buı te -
şebbüste bulunmuşlardır 

Pahallllğa Karşı 
4'tfJ" Ba~tarafı ı incıdo 

Pahalılık ve fiyat yükselişı b1J 
şekilde devam ettiği takdırde i1t" 
tisadi bir çok sarsıntılara maruf 
kalmamız mümkündür. 

Fiyat yükselişinden ilk zarıd 
görenler, kazancı az olan kalab~ 
lık halk tabakasıdır. Aylık kaza.Jl 
cı yüz lirayı bulmayan vatand~ 
lann satm alma kabiliyeü kal ' 
mamış gibidir. Hayat seviyesin -
deki bu düşkünlük derece derece 
yukarıya sirayet edecek, bugüı> 
iyi fena geçinebilen orta halli de 
diğirniz sınıf da yoksulluğa düşe 
cektir. Bunun manası memleket 
te sefaletin artması, paranın ve 
servetin muayyen ellerde f azlıı 
miktarda toplanması demektit
Halbuki harbe giren bütün meJJJ 
leketlerin ilk dikkat ettikleri şe1ı 
ihtiyaç maddelerinin azalınasJ 
karşısında halkın sefalete düşme' 
sine, haynt seviyesinin alçalmast" 
na mani olacak tedbirler alm~ 
olmuştur. 

"i. oksulluk ve açlık ahlak bo~ 
gunlugunun en muhım anulidit• 
Aç adam .ber fenaııgt yapabı.ür• 
Dığer taraftan fazla kazanç hırsi 
uısanların ahlakını bozar. Bır mil 
letin en buyük dayanagı olan all 
ıakının bozulması ıse, o cemiyet 
ıçın tamırı en gııç facialardan bi 
rınJ teşkil eder. 

Nihayet fiyatların böyle alabil
diğine yı.ikselmesı, Mussolınıniıl 
İtalyan b~(erlerine söylediği ell" 
flasyon tehlikesıni doğurabilir· 
Paranın satın alma kudretını ka)' 
betrnesı, kıymetinden dı.işmesı 
memlekette iktisadı buhrana se -
bep olabilir. 

Onun ıçmdlc ki, devıetın de 
her şeyden evvel bu fıyat Yl.tkse: 
!işinin önüne geçecek ve ıktısadJ 
hayatımızda husule geıen bu mlJ 
vazenesızliğı tanzun edecek ted -
bırler uzermde tedkikat yaptığı 
memnWllyetle göriılmektedır. . 

Fiyat yükseHşinin sebeplerlt 
bunların netıceleri, ömine geçil• 
mesı için alınacak tedbirler etr~· 
iında günlerden berı bırçok sala• 
hiyettar k.iml'elerin mütaıaaıarı• 
nı ve fikırleriru topladık. Bu ted 
kikatımızda vardığımız bükiim ' 
leri bu sütunda sıra ile izaha çıı 
lışacağız. Maksadımız, elimizdcJl 
geldiği kadar bu büyiik :ıastalı -
~n teşhis ve tedavisine yaraya ' 
cak tcdbirlei arayıp bulmaktır: 
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l:IIMIJ;I 
Şarkta Kış Harbi 

Sona Ererken 
Yazan: M. ANTEN 

Bir Bertin telırafına ıöre: "Şark 
cepheaindeld kıı harbine bitmi• 

nazıriyle bakılabilir. Alman askeri mil 
tehassıılarına ıöre, Beyaz denizden 
Karadenhe kadar uanan cephede 
harp mutavassıt bir safhaya girmiştir 
iri, bunun baılıca muhayyer vasfı kar· 
lanzı erimesinden hlsıl olan çamur ve 
batalı: dolayıs!yle büyük hareketlerin 
inılı:tnaulığıdır. Şimdi, Ud taraf da yer 
ler kuruduğu zaman başhyacak hare -
lı:eUer için kuvvetlerini toplamaktadır. 
Sovyet askerlerinde, hiçbir netice ver-
11liyen kış taarruzları netice olarak 
bozrunJuk emareleri ıörülmektedir. 
Bu mlltemadf taarruzlan püskürten Al 
nıan kuvvetlerini, taarruza geçmekte 
hazır olan taze kuvvetlerle karıştmııa 
nıabdır, Bu muazzam cephenin hiçbir 
hrlnde Alınan askerinin mincviyatı 
bozulmamııttr. Alman zayfab Rus za
Yiatma nazaran çok azdır. Difer cihet 
ten düıman kıı esnasmda teşebbiisti 
ancak zahiren elinde tutmuıtur. Haki
katte, Alman kuvvetlerini muhasaraya 
Çalıtaıı Rus kuvvetleri çember i~e a
lınmıtlardır. Almanların "mukavemet 
Uıleri,, takuii, ileri mevzilerdeki kuv 
"etlerin hava yola ile iaıesinJ, bu mer 
kezlerde yiyecek maddeleri ve harp le
vazımı biriktirilmesini mlimkün Jal -
rnı,tır. Sovyetler kendi ordularının ia.. 
Sesini temin edemcmiılerdir. Birçok 
Yerlerde Sovyet askerleri insan eti ye
rnhJlerc!irl 1. Simdi Alman mukabil ta
arruzlan her gün daha şiddetlenmek -
tecUr, Bunlar Bertin askeri mahfillerin 
c:e müstakbel taarruzun işaretleri ola
rak tellkki edilmektedirler. Alman 
ordulan ııenelkurmayınm fikrine gö -
re, Sovyet ordulannm taarruz kudreti 
lrırılınııtır • ., 

Bu mütalialarda, doğru, ıeniyete ay 
hn bazı noktalann yanında çok mil
batlıalı, garip, hatti vikıalarla tama
rniyle tezat teıık.il eden yeni birçok nok 
lalar da vardır. Filhakika, toprak kuru 
YUncaya kadar büyük hareketlerin oh 
rnrncaiı ve bu eında ild tarafın da 
taarruz, mukabil taarruz veya müda -
faa hazırlıklarını tamamlamakla meı
lul olduktan herkea tarafmdan kabul 
edilen bir hakikattir. Almanlann yaz 
taarruzu için istinat noktaları olarak 
'kullanacakları lleri müstahkem mev -
lı:UerinJ Rostof, Mojayisk ve diier ba
v:ı merkezler müstesna olarak - elle
rinde tutabilmeleri de kendi lehlerine 
kaydedilecek muvaffakıyetlerden biri
dir. Fakat Kızılordunun kış taarruzu
nun hiçbir netice vermediği hakkında
ki iddia fazla mübalagahdır. Şüphesiz 
'kızılordu bu taarruzlarda Alman mü 
dafaa hatlarını esaslı bir aurette sarsa. 
nıamış, kıramamıştır, Kırıma tamamiy 
le hiki.m olmuştur, Harkof, Smolensk 
«ibi mühim mevzileri &'eri alamamış
tır; fakat Moskovanrn müdafaası için 
hayati ehemmiyeti olan Kalinin, Mo
ia)'iık gibi mevkileri ve Kafkas yolu
nun anahtarlarından biri olan Roa -
tof şehrini ve Kerçl almasının ve ba 
bölgelerde yeni müdafaa hatları tesis 
etmesinin ehemmiyeti inkar edilemez. 
8undan başka Kızılordu bu kış esnasın 
da Almanlardan 30,000 den fazla kam 
)'on ve o kadar çok miktarda harp 
rrıatzemeal almıştır ki, bunlarrn beş 
•ltı tümenin teçhiz edilebileceii tah
min edilmektedir. 

Bu ıanlmetlel"den başka, Alman or
dusuna insanca ve malzemece ağır 
kayrplar verdirilmiştir. Sovyet hava 
kuvvetleri, son sekiz ıün içinde .flfl 
Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. Sov 
Yetler, miltemadt darbelerle ona is
tirahat etmek ve geçen kış olduğu gt. 
bi hazırlanmak imkAnrru bırakmamıı, 
"• bu suretle yaz taarruzunun kud
ret.1n1 peşinen krrm~lardır:Fikrimizce, 
bu ktş taarruzunun Sovyetlere temin 
l'ttiğ:I bu maddt muvE:ffakryetlerden 
!:ok daha milhim bir neticesi olmuetur: 
Bu taarnız baıilayıncaya kadar Al
man ordusunun geri dönmez ve yenil-
11\ez bir kuvvet olduğu hakkında pek 
Cok kimselerde mevcut olan kanaati 
lt&ldbıdm baltalaınıstır. Bu keyfiyet, 
tnukadderatıru tıunamile veya kwnen 
Alınan saferlne baılımtş olan İtalya, 
İspanya, Fransa, ıtbl memleketlerin 
rıiyasetlerl ftzerlnde mühim bJr rol 
a1namqtır ve oynryacakttr, Ayni za
l'rıanda, Almanyıının tşgaU altmdakl 
l'rlernleketlerde sllAhla mukavemet e
den vatanperverler1n ve teşekküllerin 
de maneviyatını yilkseltmlıitir. 

Kıt taarnısunda Alınan kuv
~etlerlnin değil bi1Akls Sovyet kuv
"etlerinfn çember içine alındığı bak.
kmdakl iddiaya gelince, efmdiye ka
dar neşrolunan Sovyet ve Alman teb
lJllertnde bunu teyit edecek mahiyet
te m~mata tesadot edilmec!Jlf için, 
bunun, flserlnde durmtya deler btr 
iddia obnadığı muhakkaktır. Sovyet 
•ıkerlerlnfn lnAn eti yedikleri hakkın 
dald iddiaya da ciddi nuarile bakıla
lnB.1. 

Sovyet onılarınm yapttklan milte
tııadl taarrtızlardan yorıurı bir hale 
lleldiklerini iddia eder Bertin telgra
f!ıun. taarrw:lan önlemek lçin büyQk 
ıanetler aarfeden Alman kuvvetleri
nin de yorulduklarını itiraf edemiye
rek sadece Alman mildafaa hatlarlnm 
arkasında mukabil taarruza hazır ta-
1.e kuvvetlerin bulunduğunu ileri 
IUrmesi garip görOnmektedir. 

TA~ 

Muharrir bu makalesinde, dünya kurul u kunılalı birbirle
rini yiyen insanların haleti ruhiyesini ince bir ı?örüş ve derin 

bir felsefe ile tahlil etmektedir 

~ ~ @) 

DELi PAZARI 
insanlar oldum olası bocutur ve 

botaııaıırıar lnsan1ı1r tarlhin:ıı r---Y azan · ---] 
hanı! devrine bakılsa, han&'i sayfası 

1 
açılsa. kanlı bir maceraya raatlanır. ŞÜKRÜ KAYA 

İnsanların kardeşliiini belirtmek 
iıtiycn "Bibi-Kutsal kitap" llemln ,------------
yaradıhşdan bahıettiii ilk 1atırla · 
rmda, Ademin otullanndan Kabil 
ile Ha bilin maaabnı anlatır: Kardeıı 
katilliği örneğini verir. 

Gmel veya özel ıiyasal veya ıoa
yal hiçbir tarih k!tabı bu görenekten 

ıenç ve prbüa evlltları ile, onlar& 
kumandı eden :rilft ve yetrln adam · 
!arıdır. 

* * * ayrılmamıştır. Harpler insan malzemesinin dt 
Omiroıun İlyadaaı, Vircil'in En - en iyleini. hem de bol bol har 

lidi, Firdevıfnln Şahnameai. tarih ede car. Evde ihtiyarlar, sakatlar, aakeı 
biyatında baı eııer u.yılan diier bü· kaçakları, bir de lı batmdakiler ks
tün tarihler ayrı ayrı dillerde ve u- hr. Birincilerden savaşta da. ban,ta 
sullerde hep ıyni maaah anlatırlar. da zaten iıısanlria bir hayır ıelmez 

Asırlar ve nesiller ıelmi, ıeçmiı - İş iizerinde ve lı başında olanlann 
tir, fakat o ezeli kanun asla deliş- muharebe meydanları kadar deiilae 
memlştir. • bile, &'Üçlükte. fedakarlıkta hattl te

Tarihin ve tarihçilerin ne euçları refte ondan ıışaiı lralmıyan ağır ve 
var? çetin vatan hizmetleri vardır. Fakat 

Binbir ıstırap ve ihtiyaç içinde ne de olsa bunlar hayat ve vuifele • 
yarı aç, yan çıplak yaııyan inun - rinin icapları Ue yofrulmu, ve harp 
lann bu fani dünyada yapdacalr bat sonuna kadar, ha?l)tekilerden futa 
ka işleri yokınuş gibi. gittikçe artan yıpranacak ,,.,h başlı adamlardır 
bir iptill ve azgınlıkla hep o kanlı Ne talihsizlik ki, beşerin halini ve l
oymıla eğleniyorlar. Ne b!tma tti· ı 
kenmez tekerriir, ne usandmaz iti
yatmıı bu. 

Dante Allıhiert, inaanlar öldükten PiYango 

kibetlnJ düzeltmek ve düzenlemek 
külleti yine ha bitkin ve bezırin di
mailara düşer. 

Kimi, ıua:ırinln parlak ve aldatıcı 
masallarına kapılmıı. kimi halin P• 
di:ıine alqnırt, pek a:ırı da içtlmaj ~ 
formamn mesat vaitlerine tnanmıı o
lan bu yıUanm11 kodaman mcnller 
harp ertesinin Yorgunlukları ve yok
sullukları içinde insanlann uyuıan ve 
tenbelleşen ltla ve vicdanlarını afak 
tefek ba:n ıslahat vaitleriyle avutur· 
lar. İnsanlar daha dökülen kanlar im 
nımadan yine o cehennem ılbl eaki 
girdabm fasit dairesine kapılırlar. 

kör dövüşü tekrar baılar. Harbin er
teli ııUnll. celecek harbin haınrhkla -
rına ıirişillr. 

* * * insanların akıllan, ıörıüleri, bil
,;ıeri inaanlılrtan ıiyade ha)"91lnlı 

ta yar oldukça, bu "Deli paııan" da 
böylece sürüp gidecektir . 

Kurtlara, ku,lara bükmeden SU -
leyman peygamber bun11n sebebini, 
Darwlnden Uç bin yıl ance 11C5ylemi1: 

"Ahmaklarm aayısı 10n1usdur ... 

Çekildi sonra ruhlannın, cehennemde çeke
cekleri azap, ve cennette ıilrccekleri 
ıafayı anlatmak için, "Tennaal ko· 
medya" aım yazacak yerde, lnsanla-
rm akıJlan veya akılsızlıktan yliaün-
den b11 dünyada düıtükleri beWarı 
ve çektikleri cefaları yuaaydı, hem 
mevzuu daha zen&'in, ve gerçek olur, 
hem de dehaıı daha lravramb 'le fay. 
dalı bir eaer yaratırdı. O saman et· 
sis pir, kitabnun adına "'Tannaal 
komedya" deıniye belki sıkılır da tn
unlann bu çılsm •• peripn halleri 
ne u.,.un diye mesell; "Deli puan" 
derdi. 

Birinci ikramiyeyi 117098 
Numarab Bilet Kazandı 

* * * 

Mrut Piyango di!n Ankara Serffe-1 2 lira lca. numaralar: 
vinde saat 15 te çekJlmlştlr, İkramiye 
lrasanan numaraları aşağıya yazryo- Son bir rakamı ı, f, 5 ve 7 ile kır-
nu: tar bin bilet ikişer lira ikramiye a. 

10,(JOO Lira ka. numara: ıırıar. 

117089 Kazananlar 
10/)00 lira ka. numaralar: 

D•rwin. hayvanların haline baka- e957e2 13s932 355559 3a9oae 
rak ve insanlan ha19anlarla ~ 000 U L- al • 

Bu çekililfn 30.000 liralık ikrami
yeyi kazanan 117089 numaralı bilet 
R:ayserlde satrlmrstır 

bir tutarak bu komed.,..,.. "Btruggle illı rtı AUo numar ar• 10.000 Ura kazanan numaralar: An
kara, Coruın ve Karıbilktedir. for life - Yapma kavpıı" diyor. 096003 128895 147557 229974 

Hayvanlar ar11rnda oldufu sfbi, 283999 386503 5.000 linlıklardıııı S tanesi fstan. 
bul, birer tanesi Bursa, tzmlr ve Kon
yada aatılmıştır. 

insanlar araaında da b?iuşm~yı fert J .. 000 lira ka.. numaralar: 
lerin yaşamaaı, cinılenn iyıle,meai 

için tabii ve r:aruri rtsrüyor. 
Darwln bu cörilşünde hayvanlara 

karıı hakıızhk, insanlara Jrar,ı in -
eafanlık ediyor. 
Vakıa hayvanlar oldum olası bo -

ğuşurlar ve hayvan llemlnde kuv • 
vetli olan, ele geçir~bilirse dalma ZI 
yrfı yener, paralar ve hattı yer. Fa
bt hayvanlann makbul bir ösürleri, 
daha dotruıu yükıek bir imtiyazları 
vardrr: Akılsızlıkları. 

Dünya kurulda kurulab, tabii de • 
ğlşikliklerden başka hayvanlann sırf 
akılsızlıkları sayeainde ne dişleri bi
raz sivrilmiş, ne de tırnaklan blr 
parça m:amııtır. 

Eier hayvanlarda maazallah akıl 
olaaydı, mes~ a hiç durmaz. kedi ka
natlanınıyı çalııır. Şeyh SadiniD Gii
~ıtanda dediğ: gibi, aerçenin tohu -
munu dünyadan kaldırnuya bakarch. 
Zavallı hayvaniarm çektikleri, kemdi 

Son beı rakamı 18281, 23507, 18843, 
49438, 54319, 547T8, 80839, 70043, 2.000 lira Jraıanar numaralardan 
80899 ve 99932 He nthayetlenf!n d&rder 11 taneaf tstanbulda, 5 tanesi Anka
btlet. rada, 2 tanesi T11nıwı ve Ceyhanda, 
J,()()0 lira ka. namaralar: birer tanesi de Kenya. Edremit, Mer
Son beş rakamı 00924, 10507, 10890, sin, İzmir. Kast~monu, Edirne, Bolu, 

l2125. 15373, 18982, 19113, 21059 Boyabat: Ereğlı Karadeniz, Samsun, 
23485, Sll90, 31409 37847, 48'!T: Re~f7e~ Afyon: Cınlun ve Berp. 
58166, 63090, 69989 71154. 71257, ma • sa JŞtır 
74780, 81571. Rl597, 83820, 89408, 1.000 liraWdarın 35 adedi tstanbul-
89492. 891103, 89843, 91942. 928'77, da, 19 tanesi Ankua, 9 tanesi tamir, 
93088 ve 99502 ilta nihayetlenen d5r- 5 tanesi Diyarbakrrda. 3 tanesi Ell· 
der bilet. zıt. Trabzon, Tosya, Adana; M. Ke-

600 lira ka. numaralar: malpap, Dörtyol; Konya Eretıtsı ve 

San d5rt rakamı 2619, 3492. 7772 
ve 9368 ile- nfh~yetleneıı kfrkı>r hilet 

100 lira ka. numaralar: 
Son üç rakamı S89, 681 ve 8611 ile 

rıfhsvetlenen dörder yüı bilet. 
50 lira ka. numaralar: 

Tarırusta satılmı~r. 
Dl~er 30 parçası da Yurdumuzun 

muhtelif yerlerind" sntılınıştır. 

1 Askerlik 
terlerinden :ıriyade, insanların lirret. Son Oç rakamı 517, 559 VP 858 ile 
liiindendir. İnsanlann tirretHii de, nlha'TI'tlenen dörder yilı hflet 

B117otıu "'U AL Su. Batlcaalıtnıüaı 

tabiatlarından ziyade akıUanndan ile 101dlra b. numaralnr • 
ri geliyor ve zararını hayvanlardan • 
fazla kendileri rörüyor. Son fJd rakamı 84 ve 71 ne nihayet 

insanlar akıllan yüıündcıı ıörp bultm dörder btn bflet, 

Ds. O.. Ysb. 111nhhn olla Ali RaJ'dar 11 fi 
Z... D• Mlı:. Bnb. Meb-t IUmil ot. •eh-
111 .. t Rlu ues 
Ye!. Nk Trm. Ab..,et Rasi Conlı 44850 
YcL Top. Term. Necmi Adalr 301102 
Ye!. S. 7 llaltlnlet Khrm oi. Yahya Sardaltn 
acele 'ttbeye mtlncaetlan. 

ve bilıılerini arttırmışlar ve her öi- c::====================--====== 
rendikleri ile tırııaklamu ıivriltmiı -
ler ve dişlerini bilemi,ler. Yani akıl
larmı rörıü ve bilıilerini intanlık 
duyp ve ihUyaçlanndan ziyade, bay 
vanhk hırslarına 18rletmiıler. 

Günlerden beri 
beklenen 

R E E 

Cihanın dehalı 

edebi harikası 

K A 

r 
1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

lstanbulda Altın Varak 
Yapan Kalmadı 

YERLİ ALTlN YALDlZLAR 260 SENE 
DAYANIYOR, FAKAT AVRUPA MALLAR! 
BEŞ ON SENEDE KAPKARA OLUYOR 

'l'emeliııdeıı kub • lafunda ikı ee1lln 
1 be llemlerine r- yazan: -, derisi araaına to -

kadar ldeta yeni baı 1 1 nuhlr. Bn ceyliıı de 
tan yapılarak tamiri SAi D KESLER riıi biı mermer 8 -
edilmekte olan Mııu • i aerinde tahta tok • 
carıı&JDJn llemleri p makta ağır atır d6-
nün meselesi haline ıetınldı •'haçtır,, vülmıye ballanır Ceylan derisı araam 
denildi, "hac; değil tlle baıaiıd•r .. eli daki altın dövüle dövüle sııara kitı
ye cevap verildi ahır saman ülema - dından dıtı. ince bır hal~ ıcllr Altm 
aından biri de ortaya çıktı: düm düz ve ceylin denaı ebadmda 

_ Ben demedim miydi, hepini& ca çıkar. Bu varaklar a1111 ebatta keailmi• 
bil, cliheli ıeylenıini2 biç biriniz bir iki uçurtma lı:lğıdı arasına lı:onulur 
ıeycilder bllm.tyoraana.ı, iıte buna !la Böyle orı Hralr bir deete yapılırken 
bilemediniz, bunlar ne haçtır, ne ille buna bir defter denir: ıs deftere de 
bqaiıdır bunlar halla. mahlla san- bir .. tefe' derler. Eakıc!en altın 1 llra 
baktır_ tddiallllı ortaya attı. Fakat iken bir tefe yaldızı 16 liraya. alırdık. 
hentlz dava bitmedi. Münakap uzay.p Yani bunu yapan ıanatklı bir tefe 
&'iclbor için 8 lira ücreı ılırdı. Buıün Hı Hra 

ücret alsa, altın fi)'at1 S5 lıar olduta
na core bir tefe altını so !ıraya almak 
rnümlründtir demektir *** 9en de ba prültiinün içine karış -

mak istiyor d~jilim. . İti ~:'le 
sathi olarak bir tetkik edeytm cn.:tım. 
Kendime J'U'dnna olarak da iti liieıi 
minare ve kubbe yapmaktan, llem yal 
dıslamaktan ibaret olan İsset •e Se:vf i 
kardeşleri vardnncı olarak intihap 
ettim- Bu i'ld lrardeı baba m.t
ruı olan kubbe ve minareciliti ıil
rilp cötüren Ud sanatklrlır. ömürleri 
minare tepelerinde ve kubbe üstlerin 
de ıeçen her ikiıinin de görmedikleri 
llem, çıkınadıkları minare tepea.i kal
mamıı ıtbidir. İkiıi de bir ıUrü cami, 
kubbıı ve minare uıml sayarak banla
nn baç değl, her tarafta ıtsrüleıelen 
llemler olduğunu söylediler. Bahlı Ye 
nicami lcubbelen ıi:zerınde ıe:ziyordu. 
Yenlcamlin büyük kubbeıı Uzerine 
panl panl panldayan aarı llemi ıöı
tererek: 

- Şu llemlerbı yalduma bakın de
aildi. Cami ile beraber yaldıdanmıo, 
b11i kararnıamıt- Ne yazık ki, bizde 
bu ıaı:ıat da ölüyor. 

*** Artık yerli altm varak yaprbm • 
yor. Avrupa mab altın varalı: • 

lar ıell:vor, bunlar, hem ayartan dtl
ıllk, hem de balitalaraıda bakır oldu • 
la için çabucak kararıyor. 

- İhtiyaç olmadıtı için mi 1apıbnı 
10r? 

- İhtiyaç olma• olar mu1 Altın va 
nk yalıu:ı llem yaldızmda detfl, bu
ıün yaldız iılerinde, levha imalinde, 
tabell yapdışmda, bfill.aa bUtUn ince 
n güzel sanat iflerlnde kullamltr. Fa 
kat Avrupanın taklit yaldızlan hem u
cu, hem de lcullamlmuı kola~ olduia 
için herkes ona döküldil. Hıllı •e te
miz altm raibetten düıtü. 

Hakild altm yaldız c;olı: pahalı 

mı? 
- Hayır. çok ucusdnr. Bakın ılsa 

naııl yapıldıimı anlatayım: Bir altm 
Ura haddeden geçirilerek talmca bir 
tel haline getirilir ve çakınak taııı ıibi. 
fakat biraz daha küçükçe olarak 250 
parçaya ayrılır. Her b!r parça 6 san
tim genisliiinde ve 10 santim uzun-

- Avrupa alnru kaçadıri' 
- Bıı&ün için onu da elli liradan a-

şalı almak mümkün olmasa cerek. 
Bia Avrupa altını kullanmayı&. Mut· 
lakı Türlr altmı kullanıns, fakat ya -
pan kalmadı. Bir kiti ftrdı. Mısır car 
ŞJIJ yannıda küçük bir düklrlnda ca
lııprdı Sımdı bu adamı güzel sanatlar 
ılrademiııne boca olarak atdrtar. Bun 
dan sonra yetiştirdiii tıleb~lerden .._ 
tifade edeceflz 

*** 
Bir ıllem nasıl temizlenir ve naaıl 

yaldızlanır? ~ınarec: bana bu· 
nu da anlattı: 

- Bı:ı ıördüiı.ınu~ lllemler. dedı a
Piıdan gorüldüiü lı:add ı kıiçük değı l
dir. Mesela Sultanahmet mınaresınin 
llemleri 2 metre 80 sanı;k boyunda · 
dır. Alem uç parçadtr.Hililıo altındaki 
her yuvarlak 50 kilo ağırlıitnda yek • 
pare bakır levhadan yapılmıştır Biz 
bunları yaldızlaınak içırı evveli ?nda 
bir niıbetlnde zaçyath ıu ile vıkar. 
temız•eriz, sonra bir kat sülyen boya. 
onun i11erlne iki kın k'lnarye unsı 

yağlı boya, daha üzerıne de lika deni
len bir madde ıurerız Bir ciin ıonra 
da altın varaktan bu likanın üserine 
yapı,tınns. Bir almıi yaldızlamak 
için en c;olr bir buçuk, iki tefe yaldız 

cider. 
Mtnarecı ıc;ini cekti. 
- Biz. dedı. kendi kıyınetimi.ai ol

duğa ııibi .anaumızm kıymetini de 
bilmiyoruz. $u varakçılık ne İyi bir sa 
nattrr. Bir Avr11pa S(Srenefidir çıktı, 
peline takıld1lr gidiyoruz İşte size iki 
örnek : Bir Venic'ami alemlerine ba -
kın, bir de Venipoıtın~ lizerlndekl A· 
temlere Yerupostanenin üzerindekiler 
Avrupa yaldızı ile yapdmı,tır ve bu -
ıün kapkara, limon küfü hall.nde pıı 
bir renktedir. Bir de Y cnıcaJNe balı:m . 
Yapılıtı iki un geçtijı halde blli 
pırıl pırıl parlıyor. Bilim işimisde, iş 
c;ilitlmiıde hallı altm ayanndaydı Va 
zık oldu kıymetini bilemedik 

,_ Akın! .. Hücum! .• ve İzdiham Hart.as ! ... --~ 
llaft.alardan beri sabırsızlıkla bekleditinh en büyük program 

•• •• • ••• lstanbulun en büyük, en vasi ······~· 

l~~~~~~~~~~~~;;.,;!.;.;;.~.~.~J 
Büyük. Küçük. talebe, ıençlik ve ebeveyinin itina ve içten lf!len 
bir dikkat ve takdirlerle seyredecekleri cemiyetin içtimai ve 
ahlaki yaralarım neşterleyen, kalb ve gönülleri ateşleyen klıt. 
sllı. Türk ve Arap sazının en ateşli, en ruhnevaz parçalan sine· 

ıfnde toplayan: 

1 ·ZEHİRLİ ÇİÇEK 
Tt~RT\<'F. SOZT .. fr . Tfi.,kce ve Aral)('jl $aTkıh 

Bütun l\a( ııı.ar ıııçkınaı-a" ·~·alacak ~rkeklerı eıı 
vetli hevec·11nJt ~üriiklevttek hiitfln '!'enrlf'rP o,.,. .. , 
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TAKYiMDEN 
8iR YAPDAK 

SahiDerinde-
Yazan: ULUNAY 

Bilyilbdada 1e9giliıinl öldüre 
delika.nlmın ifadesinde bazı hu

ıaslyetlcr olmasaydı bu dnayet niha
yet bir bar lnzmm •111 deıtisl 111 yolur 
da kmlır. kabilinden lkibetinJ röıte
ren idi bir •akadan ibaret kalırdı 
Fakat budala cencin aözlerlnde öyle a. 
cayiplikler nr ki. dünyada benzerine 
çolı: tesadüf edilen bu vakaya bir baı
kalık •eri1or. 
Aıkm bu ıekli bir beli.dır; insanla -

nn basan bir hastalıta tutulur cfbı 
böyle bir felikete düıtiikleri c6rtl • 
müıttir Böyle bir vaka karşmada 
eskilerin dedikleri ıribi "Allah l8flrl • 
masın,, dan başka aöyli7ecek aöz 10k 
tar. Meıele Sedat Arganın bar Jazı 
Fatmaya tatuluıunda deiil. sevipıe 
t.arnndaki prabettedir. 

iki rene; beraber adaya gidl:vorlar 
büytik tarda bir ıezinti yapmalı: istiye. 
rek yiirUye yürüye yalçın lı:ayalıklara 

1eli1orlar; Fatma kayalıfln en yiilı:ıek 
,.rtne tırmanıyor ve mahdut müfek
ldreainln bulabildiil romantik bir dü
•ilnce ile aaçlannı koyavererelı: kendi
ni "Keloflan" filmlndelri ıineını yıl -
dınna benzetiyor; ondan sonra ''Hain 
kadın" rolü oynamıya başlıyor: 

- Benim için çok fedatlr bir ıevri-
11 oldun: beni yaşadığmı kirll hayat -
tan kurtardın: fakat beııı buraya lı:adar 
takip edenler var: beni lıtiyorlır ve 
ıarar ediyorlar. Senden aynlmalıyım." 
Fakat IOftra beni yabancılınn kollan 
arasında naııl tasavvur edebflirsin? Btı 
kadar ıcvdlfln vücut baıka erlı:ekle -
rin kollarmda ve kucaiında ilı:en .e
nin hayatta meıut olmana imkln vaı 
mıdıri' 

Bu bir muatakadan zl)"lde tiyatro 
aahııeame benziyor Melo dram bir pi
yeate oynıyan aktris de bundan ıoiuk 
bir tlrad ıöylfyemez. 

Derken budala itık piştovu çekiyor: 
bir el atq ediyor. Tabanca tıpkı -yi
ne baaı piycalerde oldu;u gibi- ateı 
almıyor. Bu rolU ıonana kadar o~-nı
mak için kulisten ca:ıı tenekesi 111var
lamak ıurctlyle gümleme takl:di yapı
lamıyacaiı için • ve yine bazı piyes -
terde olduiu ribl - iıık "karacı ayaiı 
saplı., .., bıçağını çekiyor ve o zam:ın 
da meıhur Karmen operasından bir 
sahne oynamıya ba•lı:vorlar; fakat Se
dat Argan piyesteki Don Joze ribı a
ccnıı lratil delildir; biyoloji olcuduru 
için "ukdei hayat., m nerede oldutunu 
iyi b!llyor: taıırmadan, titremeden bı 
çatı ora,.. yerleştiriyor ... ve ağır, lı:or 
kunç bir ıeıle lllve ediyor; 

- Brçalı vaslfceini gördü! 
Eter ıörmemia olaaydı o aaınan mit 

ralyöa yahut çabno~ topu iıe lirl•• 
celttl. 

Bu na biçim ıevişme! Bu ne teln1 
muhabbet 1 Böyle tepeden urnata ka· 
dar ıilihlanrp adan muapkan eldi· 
lir mli' 
Gazetelerde bu tafailltı okudufmn za 
ınan ba cinayetin blll hakiki bir vaka 
oldııiuna inanamıyorum. İşin blr ha
kikat olduiunu düşündükçe de ba iki 
budalaya acnnamak elden gelemiyor; 
n~ demel!7 Allah kimseyf şaşırtmaarnl 

HALKEVLERlNDE; 

Pr. Halide Edibin 
Konferansı 

BEYOOLU HALKEVINDKN: 8u -.emile 
uat 11 de Teı>ebaıındaltl merlıes bınaundı 
P,rof Halide Edıb tarafından "Y•l&J'U .de· 
.,,,.atlaur. lcavnak •e 1T1evzulın., nıevnııında 
mOhlnı blr lıonferanı ~•rilecelrtlr, 

* &mlnllutı H allıevtnden: Bu per .. mlıe 11at 
17 10 ıle Onivenlte Fen Falılilteel orofe-llr• 
lerlııden Dakenua tarafnıdu (Gıdalar ınlrtl· 
dıtı halde aanflemamamn ,veleri) ıaev:ıu· 
unda bir •onferanı nrilecelrtlr. Konf..-anaıan 
sonra da (fferlıeı trtlcuduna ,.tece• lı.aı'ır 
,.melı -ildir) mev&Ulu bir filnı rdaterl
lecelıttr 

NIOANLANMA - Muş mebusu 
Hakkı R:rlıcoitlu km Bayan tclAI ile 
ziraat milhendist CelA1 Bakıreıotlu
nun nişanlanma ~renf dün Bay Hak
kfnm Modadaki evinde akraba ve 
dostlar huzuriyle yapılmıştD". Genç
lere sürekli bir birlik ve saadet dile
ris. 

------.. ·- ' 
11 MARMARA 'dar 

. ., .. ·-·· 

lnıanlar araıında bolupııa ne fer
di yaşatır, ne de cinsi ıslah eder. Bu 
cenkleıme fazla ahllk ve faziletin iyi 
tik ve ıüzelliiin, hak ve adaletin tam 
ve ıerbeıt olarak ıeliımeaine de ml
nidir. Çünkü kuvvet heT zaman bak 
ve adalete yar olmadıtı gibi, zafer de 
her vakit faziletin mllkifatı olama -
m11tır. Bundan halka ekaerin harp 
meydanlannda kalanlar milletlerin 
nesillerini de, talibini de dtiseltecek 

! 
-• BUGt)'N Matinelerden itibaren başladı 411-1~ 

::x:m -· ı u • Başrol de: 
Mısırın eşs11 dl1 

ber sanatkin EMİNE ŞEKIP B u G o N 

LAKONGA Re eihanın kal
blnJ teablr eden 

Tefrika N o. 7 

Yazan : W. Cluu:chil.ı 
----· l/'!i;ı;z 8aşveıcili) -· Çevire": Ifhtvni, Sqfa 

aıkcrleri haklnndatı yiiltect itimadın diler. Kalbleri öniin .. geçllmesı !m
mahsulüdür. Kendi mltletlnfn O!'du· klnsb olan Akıbetin gittikçe artan 

Hflr bir memlekette hiçbir adam b<S1 nnda. tizin vatandatJar11111:dan bir korlrusiyle ı~ordu. Hemen bemen 

1 
1 

Barların, içkınin. kumar ve se ahat emlerinin baş dön. 
dürücü ihtiraılanna kurban friden ençlerin feci akibetlerı 

2 • Ganqsterler Avcısı 
1'ftyler ftrperftci mat"eralar, lrcwlmn~ ve helecanlı ullnelal" 

'9. ıfolu seneaJn en heyecanb ve korkUDç serıtlfetler dramı J 

... ICKEY ROONEY 
1 nın son ı&ıl~ kamaştına 

le bir meıuliyeti, zahirde bu derece bı kumandanın kamandaıı altında. ayni bütün dünya ıiWıh olarak karşıları· 
slrctsiz bir hareketi iizerine alamazdı. caye atrwıda carpqan bir lrtlde lemde na dlldlm!ştl ve kudretli hilkılmetleı 
Onun aleyhine yüzlerce delil kallamla barbetmek bir haılettfr. Pakat tecrit bloku içinde hiçbir aarsmtı ve yarık ' 
bilirdi. Fakat Amerika bfitün bu en- edilmlf aakeri kıtalar içinde. yabancı görülmQyordu. , TO'RK SAN ATiNİN HARIKASI KARŞISINDA ' 1 

HANRY 
HARDY 

dişcleri istikbale atmıştı; Birleşik A· kumandanların emri altında, iki eena- İn""'n- ordusu k· a .... pl•-ı cabucak 1 İFl'İHAR OLUNACAK TEZAHÜRAT! 
merika hiç bir ıey düıfinmeksizln va· hı J'ahancı ırklar ve dillerle, meçhul "uu. .,.. _ ... 
rmı yoianu bu harbi bir an evvel bi· arlradaşlarla unlr bir ,,.rde harbet- teı1.!!!,.~~11ı .. , ve-~~~: lınarm~rl~- 1 
tirmeye buretmiıtl. mü btlabBtlD betlra bir .. ,.dlr. -.r•wı..uu uw -~ ,,_ ..... ~ 

Doldutu memleketin mtldafUlı için itte bllrik cidalba alır meçbariıet• merikalılar denizleri geçiyor ve Av
barbetmek bir vatJnclaım Ulı •aslf.. lerlyle 98 müttefiklerinin ıatırabma rupaya akın ediyorlardı. ROllsa bet' 
sidir Fakat ha·"'- bir milletin topra- ~L '--L . 1 AmerfL- L taraftan acıklı haberler Alman karar-• • ,,_. . Onaa Ouu.a PJ'eSlY e .... uaer. Tür'"'-
ğını mfldafaa ıcln Mvtltmelı bqb bır leri hiik6metlerinln tmılne mırıldan· ılhma varıyordu. .....,.e membaaız 
le-''r Ba da b:rıtııs bir mtikdlefl· --L-- 't t -•·• binl kalmı:o. Bulpristanda ~na bir .Otat T\M • ..--sın ı aa e,,.... .. ., •o oa erce . _, 
yet olabilir. Falrat mubaldıalı ld J1llı· Amerilaı aakeri lııctıı..,. Pranas uf- bflküm ailrmlye ba"'ımıttı. Avuatur· 

RUtlin İltanbal ve civan ballcıuun ftlml slıebllmek içbl allu 
halinde mBracaatlan berine 

T'ORK SANATlNlN SON MUCiZESi 

KISKAN ç 
Racftnden itibaren 2 INCf RAP"I' A g8sterl1111eye 1tafla11t1nştlr 

KELEBEK 
dlteıilmeye baflandL 

AYRICA: 

llkbahann ilk neşe1eTfnl ıa 
nflilere saçacak olan sek bir terbiye uerldlr. Okyuaalan lannda yer alaHılar milınkUn olduta ya ve Macaristan datılmak Qzer~ 

c6nti118 olarak seçmek. l'&bancılar için bdar c.bak harp hattına eüriUmüıler. Alman ftlosundı isyan allmetlert be-
ve doldaia memleketten uaklardlı dtr ltrlyor, Alman ordusunun sln..trıdıı ÇAMSAKIZI 
harbe tataımalı:, hele henlb mtlnalla· · can stkrcı işaretlet '6r01Qyordu. Hal· 
şası yaprlmaınıı bedener uinma d6- Sanı.ntının bqlanııcı buld bu ordu, Alman kudretfnbı ha-

Baı yaratıcı: ERTUGRUL MUHSiN 
CAMiDE • 1. GALiP • SUAVi 

vttımek rentı bir bıADlık ilan •• diin- yatını, esasını teıldl etmekteydi, Al- 1(0 N ~ n ....._ A 
yaya şamil bir mesaliyet hi11iııin mab- Vakıl Ru.,.. aradan eılanş ve Al- man mD1etf ftmitsfzJlle kapılmzstı ve OIKKAT: Ba film tereflne aynca ŞARL ŞAN'ın heyecan Abldr IJ.""' ı:ı " ç -r, 
sul11dilr. Bfiyllk Brltanyanın idarellı manya Rusyanm tütün lı:aynalı:larmt bu nıb haleti asker! krtalara 7&Yllr- l(ARANI l'f ~!=MIR ;ı~v,. nlunmu~+ur 
altında bu haaletJ Kanadalılar, Yeni ele geçirmifti. Fakat buna karşı Bir- yordu Tatsız bAdlseler olmak Qze - 1 
~~~~:~e Aı:~:r:~~~. 1';~~~~ ~~ ~~e~~met;~nla~:~~:~ ::::~ ~~~~: !;1~~:rgi~~~~::\~=ı'~A 1 L•••L••·~,··ı=:::fA•••L••E••M•••D••A•••R•••ı~· 1 ~ flNELERDE~ 
cil bir tehlike karııaında reis Wilson- Almanya isteditinl yapamamakta1dı. çtnıyorlardı f Ti R A ~ S: N 
un (0 zamanki Blrlqlk Amerika cUm. Alman zimamdarları 1918 1'8Z1Dda • • • • • • • •• • •• • • •• • •• • • ••••••--• • • • • •.!' • • • ._ __________ _ 
hurreisi) verdiği karar o memleketin en acrklı bir r~nel durum 6n0ndey- (Arkı11 var) 



' 
KAT'iYEN 

rHTIYARlAMIYAN 
KADıNIN 

SIRRI 

e·;Al!M. oldıılu halde 7Gzilnde ·~ 
bir çfı:gt, bJçblr bun&f\llU yoktur 

AçaJt. J'\Ullllllk. ,,. blr sene ıCmüt 
llıbi lrulursuz bir cilt, lıdeta Olr ha
rtb denebWr. Fakat bwı.wı f..m 
l*lzahı~. 

!tte. bu.... 'Vt1aııa Onı.....sı.s Pro
lııl6rü Dr Ste,Jskal'm 1117UU ba7nt 
tesn olan ·sıoceı. 111 Delticuldir 
"'Bioee1., be JWnl!G* ,,.. ~ 
cUd lcirı atzem olaıl ıerıtlettlrid 
ID;:r!neta 'Y tabii ıansurdur SUnd1 
~~ t'oır.ı- ~ 
·e ooeı.. buhuı<lı.ıf\IDdaa m """ 
~ cUdlnlzı tıesJooı ... ~ 
Her abah ltallctılUJaztııı ClllS> '"' 

lıurutUklu>uane ~""'"""'"' .. 
bina daba • cençlelıtiltrua ---. 

• GOndQzlcrı 1CS11 a. ~- ~ 
(7alsız\ TOık&Jon IEnm1DI ın.u.-
8'1 aayecıe ı:tlcıınw taıelel ~ 
adrıalardllll ınırtanr ,,.. ~ -
IUtml aklalluu ar. ,... dil» ,._ 
IDrGnQnOz ,.., ~ de ıı:aıam YUzo. 
aıbGn caJ'1flamıt ed.ilelenne ..... 

"' wıa1Dia 8'o cut1ll -- -""' 
--. Mekıepll kla aldı.ıt-- -
maaJd C.., IW pnalı:lannm .,. 
'8th cowmaını:ı:ı ~ .uma. C'D
dln pdası olan Clu 11u mub'9&U 'l'o
bb lawııınuı battındlO. ..._. 
leriııd• feovttal.6de malıma ...._ 

caJıılmJr.. ~ ıadrd• --
..-ıD~ iade edecella. 

htaııbul 5 inci icra mcınarlalwıun; 
rikadada Can.itaya caddcal 42 numarada 
er iken balen llcamctıı:lblan meohtıl bu 

• Sarafm Sdcroihı. Vaail Klalrofla, lolı 
ıroflu, }hristo Eaabelofluna: 

n leriıılıln 11000 liruının temini latl 
in htanbtıl lcra dairesinin H /44ı nu 
dosya ile VuUllci Andoa oifuaun ta 

• altında bulunan btanbulda Çelebi ot 
A leddın raaballc11ndc Sab1U1C11 Han ca.W. 

Leblebici Han !,inde klln semin katın 
1 ıa, :yenl 14, ı 0, ıı J'Ukan katta e~lri 

H 22 /_--4 namarah odalarm, Gel atada 
hanede Safa baıı llJ'aı Celebi aahalle

ade 12/ı No. hanedeki hlıaelerinl " BU 
kadada Niumda Fabnlı:a eolıalında ı auma 

ralr hanesinin IhtlJ'aten hacaedllmiı olmaanıa 
•• -alıOr ukfp doa,.uımn Adlin ,..acmında F•-• •• J'enileameauı olmam...ı- atilnll ı..c 
• n fe ki ile raOdahalcnln mcn'lnc daır lhme 
o nan dava Uzcrinc btanbul Asliye BU"inci 
H kuk Halılmhfınden nrOen 2.S /6/940 ta• 
r ve 38/483 numaralı illmd.a: sera " 
1 l kanununun muvalılıat maddcaiain 4 lhoci 
b dı mucibince 9/4/929 tarihuıdea enel 
sayrı menkuller lıonan ve 4/9 / 942 tuıhlne 
lı ar takip cdilme:ycn bachlerin merfu bulu 
na atına nazaran mealrih- ••J'rİ menlıuıı.re 
• lıı mtldahalenln men'ına ,,. bacaıa felılüae 
•e 400 lıuruı lllm harcı 1470 kun11 tebbf 
har ıle 52 76 lıuruı mahkeme masrafı H lira 
a ati k Ocntlnın m ddcialeyhlere tab :nllinc 
d ır lttıbaz olanan lıarar dalremiain 40 /2346 
• J'llr dosyaaıle infaz edilmekte bulundııfan· 
dan yukarıda adresi :yazılı ikamctslblarınua 
• nderllen icra emirleri teblit edıleme111i1 •• 
ı a cmr lcrlnln bir buçulı .,. mOddetle ,,. iki 
ıra ete ı e lllnen tclıfi icra hakımlflnce lıa 
rar al ına alııımııtır. 

1 bu ilin tarihinden ftlareoı nUıa:ret bir 
il 1ı av içinde mczlı1lr icra cmlrlenne karıt 
f a " z var a icra tetkik ıncrciıne m&raca 
at llztm oldufu &lbi takıbın taliki ıcın <le 
a t oldufu mahktmedcn emır setlmıenla il· 

md r Mczktlr mDddet ıdnde bu bu9Uılar J'a 
P nıad ı takdirde ve masarif •• DCTetl Yelıl 
lete daır olan borç adcnmedifı balde celıri 

raJ'• tenHtll edilecefi Tc ,.akanda J'9nh 
ıraJ'n menlıuller Dzerfndeki badılerln fekkedi 
le e 1 icra emirlerinin teblıfi nıalıamı:na kaim 

ere bir buruk aJ' mOddetle Uln olu 
41 / 2346 

~------, 
Dr. Hafız Cemal 
(DAHİLiYE MÜTEMASllSI) 

iv hutalıklan m0tett._ 
1staobul. Divanyolu No lOt 

Tel. 22398 • 

tan Ahmet Birinci Sulh Hulı:ulı Jılalllre· 
en· Ahmet oflu ı-t ıle bdıa Alı

• aJ'lan nıQ terelıcn mııtanrnf oldulı:ları h 
ta bul Kilcülı Ayaııof:ya mahallHl JCadlr.ıa ı; . 
.,. ve Kltlp Kasım Sınan caddeaı ealıi :ıo ZJ 
•• yenl 26·28·51 lı:ap ı ve 252 kOtDfil .,. 73 
P a e 141 ada ve U parsel .No. I• " 
205 50 met re murabbu Khlp Slnan rnab•llcaı 
Ye 97rau aalreai vakfından icarcli iki dillılıl 
11 tcmıl hancıılıı. halel ıQ:yuu znnn nda 

ru tu telı:arrOr ederek m ı•vedCJ'9 -•ohın 
111 t11T' HcJ'Ctl tmıumıJ'esiıün ı..,._d ;muham 
ın eaı 4114 bucuk lırad r Bırhad aÇJk arttır 
tnaaı J0· 4· 942 tarihine müudlf per...,.be EÜ 
n aat 14 den ı6 :ya kadar icra olvnacalıtrr 
JC :rmetı raubammencıhıln J'(lzde 75 bıi buld• 
iu takdırde o slln thalel katlJ'ttl J'•pılauk : 
bu unınadıfl takdirde en son arttıranm 18ah 
b O baki lıalmak tııcre 10 ıriln mOddeıle tem 
di celi erek llılnci acılı arttırınHı ı ı .5.942 ta 
rl ine mOsadif puartcsi sllntl aaat 14 den 
16 ,.. lıadar icra lıılınacak ve o slln en colı 
uunna ihale cdilecclıtlr. lpotelı sahibi ala 
ca lada dı er allhdarların ltbu llJT{ mea 
lr r dclı:I hatıla noı buaual ıle ıaıa ve 

rafa dahil olan iddalanru nralcı mDsblte 
leri IS Kiln lcınde bıldlrmclcrl llııradır. Akıl 
b hakları tapıı ıicıllcrllcı 11blt olmadılıça 

t bedelırun paylı maundan banç kalacak 
1ar r Jıliltcrılc m biltlnıum nra:ılcr ~ıedar 

a Ye tel lllJ'e T• valnflar kanunu mudbln 
( verilmesi lhmı a:clen yırmı aenelılı ıavız 
b d 1 •e ıhale pulu ve taııu mHraflan ıntıı 
t a aittir. Satıı ıocı ıı para ıte .,. tapu lıaJ' 

lbl e ve ı cra ve ıflaı kanununa ıevfı 
icra edil r. Arttırma tartnameal qbu ilin 
.,.en itibaren mahkeme dlvanhanulne ıs 
ınmııt r. Talıp ola nların lcl)'ftlCt muha,.. 

einl y .ıde yedi bucutu .nıabeuede peJ' 
Dl hamılcn o a:iln ve ıuttc I.tanbul 
ıuıahmette tapu blnaaınm alı katında da 
-hıuuunda Sultaııahmet blrnd ıulb bn 
mahlıemcsı baı klt bine 942 /1 .No. ile 

ıcaaıları llln olunur. 

KAYIP - Konılraento No. 11, Kanıfeıto 
lio. 5411 

Jlotörlln fımJ : Taıkrran 
KumpanyHı : M. A. Amilidlı 
Ba)J'a adedi : 6ı 
Karlı• P / 2 :ıo /2!111 
No. : ı/61 
Yukarıda laahatt J'ınlı ordino ••"' edildi· 

finden J'CDİalni alacaftmdan Mlılıinln hOkmD 
r tur H. BORAlf 

AYI - lstanbul ı ril seferinden aldıfım 
1 No lu plakamı uyı ettlın lıülımQ J'Olı• 

Şdılı: Sabuncuude 

T unlıul ıeyr t cfer nd"" aldıftm 
bıs lılcı plllıamı hY'lı•ıtını. hlik 

halı Jeruuhnı 

8 - 4 - 942 

ta~ 
BAŞ -DIŞ -GRiP • NEZLE • KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRAUI 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Baska Bir Marka Verirlerse Siddetle Reddediniz. 

Fabrikaların Nazarı D11<katine· 
Şimdiye kadir Avrupadan gelen emasallerine talk yerli imalltı ağır 
Avrupa deri1ertnden korumlu ve tazyikli k~eden imal ~kte oldu
ğumuz makine kayışlarınt teminatlı olarak Yedikule Kazl~eşme Gö-

derecl sokak 

BEKiR URGANCI ve RASiM ESKiN 
' J<"~~le fahrlkıtsmdım t@min edPhillrsini., T•1,.fon: 20390-21825-22574. 

lzmit Deniz Sahi Alma Komisyonundan 

iKi MEMUR ARANIYOR 
ı - Kıımutıuıbı19n... blıllı lılr ah• m ldD bir mttterelm De bir 

memur almaeaktlr 
1 - MOt.ercimln İnıDbee bOme9t ,.rttır, 
1 - Mütercim YOltıek tahsil g6rmft8 olacatbr. 
"'Kollet mesunlın De fnırtlfzceden bqta Usan bftenfeto tıereftt olanur ... 
4 - Memunm lf8e veya ortaokul mezunu obnul sarttlr. 
1 - lııloterebn memurun 41 ,...andan fada olmmtnl " .._llllnl 

bttılrmlt olman IA:mndB', 
1 - lıılOterctm 1'70 - 211 1Jra78 lı:adar " memura '79 - mt liraya 

U.U 1clfayet ctenıc.J...tne l&re aylık tlcftıt ftl"llecelı:tlr. TaH,,a.tn birer 
dOeltfe De (na. etlsdam ~ munddat .arett, diploma "711 mrett. 11b
bat rapona " merlı:~ musaddalt htıana bll kltm " .. ,. bomer vta~ 
lartni ballamak im.tiyle) fz:rnlt Astert POlila D..._ 4la k&nutanJt-
fbt9 mftnıeaatl_.. ltmJma tltn olunur. f4Mtt\ 

Römörkör Alınacak 
lst~nbul Elektrfk, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Liman dahilinde asgrt 4 :yO)dO mnunayı cer edebilecek kablllyette 

bir romorkör mQbayaa edilecektir. 
A14kıldarlarm mufassal tekltfterlnl en ıeç tS.4,942 Pazartesi ırano 

saat 17 n kadar lda1"C7e 1e\'di etmeleri DAn olunur. (4211) 

Askeri Fabn1calar Umum Müdürlüğü 
ncaref Şubesinden: 

A,allda mikdar ve cinslerl yaulı 18 kalem malzeme satm ahnacalrtır. 
:e. mabemenln şartnameleri her ~n saat 14-15,30 bdar Ticaret Şu
besinden almabllır. 

İstekliler: Teklif mektuplarmt ~2 stmü akpnuna kadar Ticuet 
S1ııbestne ftmlt, olmahda-. 

1% Kalem çdik "Husuat marka '" wsaıta,. 
190 Adet ete "muhtelif büyüklükte., 
10 ,. Elmas .. Zbnpara taşı bilemek için.. 

7 ., ., "Rokvel serillli için" 
284 ,, Znnpara taşı 
150 • Arkansas taıı 
30 • :ıı.takkap kovanı "0-lOm/m. makkap için., 
20 ~merikan aynası "200-300 mim. RJ 

SOO .. BPlezonl makkap 
700 Kilo Yaylık çelik ı.· 

500 • Yaylık fC!it 
1000 .. Klor kılyum 

2 Adet Fyrometre 
1 ,. Sertlik apaJ"atı "10 adet elmasiyle beraber .. 

2000 Kilo Baryum Nitrat 
SOO ,. :Reçine 

• 
(2394 - 4193) 

btaabul uliye bWıci Ticaret Mahkemesinden: HZ/11 
•rürkiye İş Bankası namına vekili avukat Mustafa Halit tara

bndan Hacı Ahmet Zade Necip ve Mahmut AWyeli aleyhlerine iki 
ı kıta emre muharrer senet mucibince müvekkili bankaya (27500) 
lira borçlan olduğu ve vadeleri hüliıl ettiği hakie, tediye eyleme
dikleri ve müvekkili bankaya müracaatla Nuh Zade Vasfi ile ara
larında müt.ehaddis ve mahkememiz.de derdesti rüyet dava aleyh
lerine neticelendiği takdirde mebliğı mezkUnı tediye edecekleri.. 
ni mübeyyin 26/4/930 tarihli bir kıta taahhütname verilmiş ve
mezkiır dava müddeaaleyhleriıı aleyhlerine neticelenmesi üzerine 
bermucibi taahhüt borçlannı tediye etmediklerinden İstanbul 
4 üncti icra Dairesine mtiracaat. edilerek ödeme emri tebliğ etti· 
rilmi' ise de, icraca vaki tebligata karşı itiJ'az ile tediyeden iınti
r.a etmiş olduklarından borçlu bulunduklan (27500) liranın mu 
faiz, tazminat, m~ muhakeme ve ücreti vekaletle birlikte 
tab.isli talep edilmiştir. 

Mitddeaaleyhlerden Galatada ömer Abit Hanmda 3 üncü 
katta 6 numarada Hacı Ahmet Zade Necip namına gönderilen da
va arzıiıali sureti, mumaileyhin mezktir adresi terk ile gittiği ve 
yeni adresi malUın olmadılt beyanile ~ili te~~i iade edilmesi ~ 
rine namına gönderilen dava arzuhalı suretınm ilinen tebliğıne 
karar verilerek bu husustaki arzuhal mahkeme dıvanhanesine ta 
lik edilmiş olduğundan mezktir dava arzuhaline müddeti kanuni
yesi zarfında cevap verilmek ve keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere nan olunur. (1665) 

Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

ncaret Şubesinden: 
U Ton Şaplı kö•ele 
1,5 Ton Sarf vaketa ' 
Yukarlda mlkdar ve cinsi yuılı iki kalem malzeme satın alınacaktır. 

Bu malzemenin ıartnameleri her ıün saat 14 - 15.30 a kadar Ticaret IU
besinden almablllr. İstekliler teklif mektuplarını 18 ~isen 942 ıtınü ak-
pmlna kadar Ticaret pıbesine vermiı olmalıdır. (239!1 - 4194) 

T. H. K. Havacılık Dairesi Genel Direktörlüğünden: 
Hava gedlkU baurlama YQftıdna bu eene 140, 1m. 1928 dotumlu

larclan talebe ahnacakta-. Bu dotumlular kAft ıelmeae 139, 838 dotum
tulardan clahl atmacaktır. tsteklllerln şeraiti an1ama1t Ozere Calalotlun
da Türk Hava Kurumu binasında Havacıltk mOmessfllillne mOracaatlan 
ilin olunur, (4257) 

~utp we Defli~•I medDrtl ff•IU t..etft IMı-dtbtdL 
GuelecllDl n defri7al T. L. 1- rAN matbua 

Merzifon Mevki Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

40 Ura Ocretle bir birinci smrf h emşlre. 30 lira ücretle bir ikinci sı
nıf hemşire. 25 lira ücretle 3 hastabaktcı hizmete nlmacaktır. Hepsinin 
aylık ücretlerine ilaveten birer er tayin bedeli tahakkuk ettirilecektir. 
Yol murafı kendilerine aittir. 1-6-942 günil vazJfeye başl6nacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz istekliler istenilen evrakı sarih adreslerin" 
bfldlrmek suretiyle rJhayet 1-5-942gününe kadar ha51.2hane baş tabiP
liğfoe göndermeleri lb.ımdlr. 

Hemşirelerden aranılacak evsaf: 
A - Okuryanr olmak. 
B - Türk ve Tilrk tabliyetınde olmak. 
C - Yaşı 4(1 dan yukarı olmamak. 
D - Asgari lkı sene bir hastahanede veyahut sıhht mOessesede ça

lqmış bulunmak \•eyahut hastabakıct mektep mezunu olmak . 
İstenilen evrak. 
t - Ehli itte~ ve namustan olduğu hakkında polisten tasdikli ilmü

haber. 
2 - Çalzştıtı hastahane veyahut müesseseden aldığı. vesika veya şa-

hadetname. 
3 - İki sene çaltşacağına dair Noter senedi. Sıhhat raporu. 
4 - Uç adet \•eğka fotoğrafı. 
Hutabakıcdar içle yalnız D. maddesindeki evsaf aranılmtyacaktır, 

F akat bu evsafı hıdz olanlar tercih edileceklerdir. (2741-40!12) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
ıtmWut TarDıl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk Ltraaı. Şube ve 

Ajana adedi : 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muamelelerl. 

Pan birikH•enlere 28.800 lira ikramiye verı .' oı 

Ziraat Ban!r•ımı'!la lamıbarah ve ihbarsız tasarruf besap larmda en 
a 50 Llruı bulunanlara senede 4 defa çekijecek kur'a De qalJdald 
D1lna l6r9 fknml7• datrtılacaktır : 

4 afft t,000 Uraa.k 4,000 Lir• ı~ 100 adet 
4 11 IOO " t,000 • 120 • 
4 • HO " t.000 " 180 • 

40 • tOO • 4,000 • 1 

IO Llrahlc 1,000 Ura 
40 • 4.800 .. 
20 • l.200 • 

DiKKAT : Hesaplarmdaltı paraJar bir sene lçlnde 50 Liradan aşatı 
dQtmiyerılere ikramiye çıl."tıtı takdirde ' 20 fazlasıyle verilecektir 
Kan'ar senede 4 defa 11 Eyl61, 11 Birindki nun. 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlertndf' cekilttrktiT 

~ ................................. ~ 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

DM)'f 

No: 

51217- 114 
178 
174 

l '1'T 

,., 

180 

75 

13 

279 

M uha mman Teml-
Nevi 

Mecldlyekö:yOnde 2 pafta 108 ada 14 parsel 
No. lu 1872 metre murabbaı arsanın tamamı 
Meddiyeköyünde 1 pafta 108 ada 7 parsel 
No. lu 1645 metre murabbai arsanın tamamı 
Mecldiyeköyünde 2 patl.a 108 ada 13 parsel 
No, lu 3916 metre murabbaı arsanın tamamı 
Mecldiyekoyünde 12 pafta 95 ada 1 parsel 
No. lu 4337 metre murabbaı arsanm tamamı 
Meddlyeköyünde 8 pafta 57 ada 22 paı'!el 
No. lu 1817 metre murabbaı arsanın tamamı 
Mecidiyeköyünde 1 pafta 37 ada 7 parsel 
No. 1u 220 metre murabbaı arsanm tamamı 
Mecidiyeköyilnde 2 pafta 108 ada 2 parsel 
No lu SOS met.re murabbaı arsanın tamamt 
Mecldıyeköyünde 8 patla !16 ada 1 parsel 
No. lu 1011 metre murabbaı arsanın tamamı 
Mecıdıyeköyünde ı pafta 5 ada 3 pan:el 
No, lu 473 metre murabbaı arsanın tamamı 
Mecldiyeköyünde 12 pafta 93 ada 3 parsel 
No. lu 9289 metre murabba! arsanın tamamı 
Mecidıyeköyilnde 12 pafta 107 ada 21 panel 
No, lu 360 metre murabbaı arsa ile dahi-
linde mevcut 55,57 kapı No. lu iki hanenin 
tamı.ımı. 

bed e ll natı 

936 71 

1645 124 

1371 103 

4337 326 

1817 137 

220 17 

252.50 19 

3033 228 

2365 178 

371!1.50 279 

1720 129 
52301/990 Akııar&yda tnebey mahallesinin Eski İmra

hor hamamı yeni Kuçubey sokağında eski 
146 yeni 19 No. tajh 848 ada 12 parsel No. 
1u (21.f>O) metre murabbaı arsanın tamamı 125 10 

2-4971 ttsküdarda Yenimahallecle eski Vangmbağı 
yeni Şdaret sokağında eski 43 yeni 48 sa-
yılı 89 metre murabbaı arsantn tamamı 60 5 

Y'ukanda yazılı gayri menkuller 15-4-942 Çarşamba günü s&Jt 15 te 
Mfltt EmlAk Müdürlüğünde muteşekkll komisyonda ayn ayn ve açık 
arttD'Ma ile atılacaktır. Fazla izahat için mezkur mOdürlille muracaat 

(4028) 

1 L 1 N 
MlI1t Müdafaa VekAleti Lv. işleri dairesinde yeniden tefkili takJrrQr 

eden teknik bürolar için aşalıda sanat ve nıemurlyetlerlyle verilecek flc
ret miktarlar! yuıh mOtehassıslar almacaktı:r. İstekli olanlann tan ve 
eeraiti l.ıthdamlarını anlamak Qzere mezldlr dairenin birinci tube müdür
mıone müracaat etmeleri Uln olunur. 

Ocret 
Lira 

210 
210 
210 
100 
210 
210 
100 

Lln 

28(1 
280 
260 
170 
260 
260 
HO 

AD E 1 

Mensucat mOhendi&l (iplik ve dokuma 1oJerinde) 
Dikit ve patron mütehaasıaı 
Debalat mQhendi&l 
Kimyager (Debatat ve boya müteba11ısı) 
Konservecilik mOtehassm 
"'iraat " 

memuru 
(2778 - 4219) 

69 ............................... ~, 

KIZILAY CEMİYETi 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

fyonkarahisar Maden Suyu 
Tren yolu üzerindeki bütün şehirlerde 4.4.HZ tarlbham 

tiharen ·~tuta yazılı fiyatlaTla satllmaldadar. 

·ur , 

1 - 100 santilitrelik bir şişe san su bedeli 15 lnmlt 
50 santilitrelik bir şip safi su bedeli 18 kant 
38 santilitrelik bir şişe safi sa bedeli 8 kul'Uf 

Z - 100 santilitrelik bir bot ıişe bede H 15 kUl'Uf 
50 santilitrelik bir bot şişe bedelt 10 kuruş 
30 santilitrelik hir bot ıişe bedeli 1 ft kuruş 

3 - Her üç cins şişellİll boş sandık depodtosu (200) kuruş-

4 - Sabeılara verilttek fat111'.81arda • ft !in hcdelinden 

""r. 10 iskonto yapılır -

Deniz Le\·azım Satmafma Komi~yonu İlanları 

Gölcnt Denız l'abrtkalan Umum MüdQrlQtO için qatıdakl ,.attı 
haiz 210 lira 11ylık Ocretle bir muhasip almacakttr. Bu '4!'M!ltl bnt ba
lu nanlarm Kasunpapda bulunan Deniz Levaz.mı Satmalma lı:cıaüQaawıa 
milracaatlan, 

1 - Tflrlc olmak. 
2 - Hukuku slyaılyeslne ahtı> tiu1unma'-. 
1 - HO.snü ahllk esbabından olmak ve c:e&Q'1 m~tzfm bir mı Da 

mahkam olmuş olmamak, 
4 - Sarl hastalıklara moı>tell bulunmam ak. ndfeııfn' muntanm• 

ifaya mlni olacak beden! ve akU lnza ve bastahlı:lada mahll bulun!M • 
mak. r 

5 - Yi!nek tahsilini flnnal etmı, olmak. Terdbaa Ttnrs~\-f"1c.:~1 
mekteblndeo :nezun bulunmak, 

e - UııulQ muhaRbeye, tfearl muamellta, fabl:lblarda car! muba• 
ııebe fflerine ve muamelltına vukufu olmak. 

f - A.skerlilf nf yapmfı olmak. 
ı - Alına~lr muhısfbtn hıbrtkalarda 1 9ene1'1r M'J!tnf'ff fnhhot et

mek. taabhOcHlnQ veulr prtlan lı:abulOnQ ~liqe telcil v~ tasdik .t-
tlrmek. • 1 (1111) ---... . -

3 Adet Ceraskll! zinciri "beheri asgari 10 metre l)oyundıt 
40 Kilo Fiber levha 14 mim ka'mlıimda 
50 .. Yağlı ı:amuk sahnast.ra 6, 9, UI mim 
10 Adet Bel 
10 
10 

.. .. Çapa 
Tmnık 

.10 " Kazma 
50 Metre 115 m/m kutrunda verici hortum 
50 ,. 50 m/m kutrunda verici hortum 
20 ,. 67 m/m kutrunda alıct hortum 
20 " 50 m/m kutrunda alıcı hortum 
Yukarda yazılı 1 ı kalem mab:emenln 10 Nisan 942 Cuma ıttntl saat 

14 te Kasunpaşadıı bulunan Deniz leva:r:ım satm alma komisyonunda pa. 
zarlığı yapnocağmdan isteklilerin belli gün ve saatte mezk!Jr komisyo
na müracaatları ilAn olunur. (4287) 

----1000 Kilo siyah Oksit - döfer 
1000 .. yal siyahı Komisyonda bulunan nsaf dahmnile 
Yukarda ya.rıh iki kalem boya mzemeslnln 9 Niaıtn 942 Perfembe 

gün O saat l 1 de Ka!lunpaşada bulunan Deniz Levazım Satma1ma ~
yonunda pazarhAı yapıl c tından isteklilerin belli ıün ve saatte mezkar 
komisyona mOracıu;tları flln olunur. (4211) 

..,,_... 
1 - 10 illi :-ıo ton mlkdarmda almacak olan raylar ne traversJerfıı 

beher kllosıma tflhmin edilen 38, ıvata ve maka lann beher kilosuna tah
min edilen fiyat 76 kurus olup ve buna alt P zarlık 13.4.942 Pazartesi 
günU saat 15 te Kaı.ımpaşada an Deniz Levazım sattnalvıa k~ 
nunda yapılacaktır, 

2 - Şartnamesi her gün tıs saati dahilinde mezld\r komisyondan ı.
delf;lz almabllir Kati teminat ihale gününde tesbit edilen mlkdar tberln
df'n ıılmacağı cihetle isteklilerin verebilecekleri mlkdarm :yOzde on bel 
nisbetindekl kati teminattan ile ve 2490 sayılt kanunun tstedfli ....., 
ikle birlikte mezkOr komisyona müracaatlan ilin olunur, (4111) 

Anadoluda kendi 
Usta teşkilitJ ile inşaat işlerinde çalı .. bilecek 

'>IVARCI USTASI ile TAŞ ORANLARA 
htiyaç varc!D' Tellp olanların malQmat almak llzere akpmlan aat 
17 den eonra Galata Büyük Tünel Han No. 81'1 ye müracaat atme1eri 

O ı t Of' • ,..~i ~ .. l:,..,..~: .. ~ '1 '"""' :~~,~~· · : .... · ~ eve "'mır11 u·~ 1 !Vt ı ,..,_,,ııc:.~ı, ... , ,.., .. ,· · • _,., 1ı. '..J ~ ..,ı .,.ıııı~, y - .... ..,;..ııv .... ı ...,_ , ıj 

Muhammen bedel. 67000 Ura olan su geçmez baden mamuı IOOO 811.e 
pardesO ile 1000 adet pantalon lM-1942 Perfembe günO uat U da ~ 
pall zarf usulO ile Ankarıda İdare binuında toplanan Merlms 1 uncu 
komisyonca satm almacaktır, 

Bu l§e lfrmek isteyenlerin 4600 liralık muvakkat t.mtaat ile \+ . ,.._ 
tayin ettili vesikalan ve tekliflerini ayni gOn aut 15 • laıdn adi _. 
Komisyon reisliiine ve:mıeleri llzımdll'. 

Şartnameler 2 lira mukabWnde Aı:ıJtara n ~ , .. ı' ı• 
den temin olunur (ton) 

Muhammen bedeli (7020) lira olan muhtelif eb'atta 3900 kDo *
büa ve kamyon makas ~1111 (25.5,1942) Pazal'tell gllnü saat (15.10) cm 
bet buçukta Haydarpaşada Gar blnaaı dahlllnleld lı:omil7on taraflndaa 
kapalı zarf usullyle satm alınacaktır. 

Bu ite girme& tstlyerılerin (526) lira (SO) 1ı:uru4luk muvakkat temi
nat, kanunun tayir ettilf vesikalarla tekliflerin! muhtevi sarflanm qni 
gOn saat (14,30) on d6rt otuza kadar komisyon reldiline vennelert iL 
zandır. 

Bu ıee alt prtnameler komisyondan paruıs o1ara1c ~
(tm) 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyasetinden 
G&iilen lüzum Ozerlne sıtma mOc:adele abhat memurlan kuna leln 

milracaat tarihi 13/4/H2 akp.mma kadar uzatrlm11 o1malda lstek1llerln 
her gün Kadıköy Moda caddesi 91 numarada mQcadele ri7uetine müra-
caat etmeleri ilin olunur. (tlM) 


