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1 Maaılara Zam llyihası Mecliste SARK -CEPHESi 

•• 
Uç Aylıklar da Arttırılıyor 

Al,manların 
Kış Hattı da 

:8 Noktadan 
i Yarılmış! 

Asli Maaşları 60, Ücretleri 170 Liraya Kadar Olan Memurlar, Ellerine Smolensk Bölgesinde 
Kirof Şehri Ruslar 

Geçen Paranın Yüzde 20 si Nisbetinde Bir Zam Görecekler : Tarafından .Almdı 

it Ankara, 14 (TA...V) _ Memur maaşlarına yapılacak zam ı lar nisbetinde toptan verilen ikramiyelerin aylık miktarı, ge_ zamlar borç için . dahi haciz edilemiyecektir. Kanunun mer'i ! ı Almanlar, Harkof'un 
hakkındaki kanun layihası bu akşam geç vakit Başvekaletten dikli erbaşlar, takım başlan, deniz gedikli subayları temdit yeti tarihinden e,•vel kadrosu ilga edi'len, vekalet emrine alı 
Büyük l\lillet Meclisine gönderilmiştir. Layihanın esaslarına zamları ile birlikte, askeri mektep talebe ve erat maaşları ile nan ve işten el çektirilen memurlarla kanunlar hükiimlerim 1 

ı göre, fevkıillade hallerin devanunca. asli m.aaslan 60 ve ücret- merkezde istihdam olunan hariciye memurlarının temsil tah- tabi daire ve müessese.Jerdc çalışanlar da bu zamdan aynet ı DüstüijünÜ Y af anladı 
+ lcri 170 liraya kadar olanların aylıklarına, he~ türlü vergi çık. sisab da bu zamlardan aynen istifade edecektir. faydalanacaklardır. : .;, 

tıktan sonra ellerine gec_en paranın yüzde yirmisi, bundan •m- Aynca maaşlı ve ücretli memurlarla subay ve askeri me- 1 •ı li 1 1 d -'l . ., murlardan 1500 ve daha yukan rakımlı yerlerde daimi meınu- Kanumm yukarıdaki dereceler nisbetinde maaş a ıp dı 
·~ ın. aaş .a an ara a gene Q erıne ge .. çen P. aranın yüzd.e on kanunla tesbit edilmiyen müesseselerde çalışanların maa!jla 
be b t d ' kt d M t k t d ı ı rjyet görenler teşrinievvelin başından baş1amak \'e mart bida-. şı rus e ın e zam yapııma a ır. u e aı , u ve yetıın e. rına zam yapılması keyfi,,eti mensup oldukları müesseselerin 
r la d · h dl dah·ı · d d yetinde bitmek üzere birinci dereceden altıncı dereceye kadar • ,, ın nı.aaş rı a aynı a er ı ın e arttırılmakta ır. takdirine bırakılmıştu:. her ay 30, yedinci dereceden sonrıaki mennnlara da her ay 15 

Harcirah yevmiyeleri hariç, huzur hakları, ders saati iic- lira daimi mahrukat masrafı \•crilecektir. Mukavelename ile Bu şubattan itibaren mer'jyete &ire<:ek olan bu kanunuıı 
retleri, iş saati dışında muntazam mesai ücretleri, köy öğret. 1 is.tihdam edilenler bu kannndan istifade e<!~miyecckll'rdir. [ siiratle encümende gö~üşü~~ccği ve cuma günkü umumi he-J 
ıncn ve öğretimleri, idare vazife ücretleri ve muayyen ay'lık- , Yapılan zamlardan hiçbir vergi kesilemiyeceği gibi bu ~·et toplantısına arzedıleceg1 umulmaktadır. 

~ ........................................................................................................................ ~······························· --
Halkın Gıda 

' 

Maddelerini 
Temin için 

Birçok Yerlerde istihlCik 
Kooperatifleri Açmahyız ! 

Y i\ ZAN ı M. Z EKE iR İ YA S ERTE L 

Harp başlıyalı iki buçuk yıl daş karnesini aldıktan sonra ek. 
oluyor. Bu müddet içinde meğini de rahatça bulacaktır. 

!vrupanın her tarafında dünya- . * * 
b ın ?irçok yerlerinde, hatta har 9u tedbiri gıda maddelerine 
~ gırmiyen milletlerde dahi gi. ait diğer tedbirlerin takip 

~~.tn_ eşyası ve gıda maddeleri öl- etmesi lazımgeldiğini zannedi.yo
çu ıle ve vesika ile dağıtılıyor. ruz. 
Şimdiye kadar bu kayda riayet Gıda maddelerinin fiyatları 
2<>runda kalmıyan biricik mem- günden güne yükseliyor. Narhla 
leket Türkiye idi. Nihayet dün. satılan erzakı ise kolayca bulmak 
den itibaren de memleketimızde mümkün olmuyor. Bu yüzden 
te ekm~k karne ile ve ölçü ile hal birço~ kimseler,_ hele fakir ~-ile-

a Verilıniye başlanmış bulunu· ler yıyecek temın etmekte guç -
Yor. lük çekiyor. 

Rüku atin · d. kad t Bunun önüne geçmek için, dev 
güttüğü ~iyaset ş~r;:~arbin ı~- letin de;h~l Aher tarafta. h~lka 
tırah k 11 kl d mu··rn mahsus ıstihlak kooperatıflerı aç 
k· ~ ve yo su u arın an 1 · ı· u ·b · 

Un olduğu kadar korumak, ıı:a:ıı za~b~ıfge mı ış ır:b. n gbı ı , 
rneınıckette bir harp havasını ya pırmç gı 1• asu ye gı ı, sa un, 
r~trnamaktı. Onun için de har - ~ Sonu; Sa: 2; Sü: 2 

hın zaruretlerinden doğan sıkın 
hlan başka yollardan gidermiye 
~alışarak halka üzüntü vermek 
lstemedi. Şımdiye kadar hiç blr 
~~a maddesinin vesikaya bağ -
-mnamıs olmasının en mühim 
Sebebi d~ bu idi. 

Fakat devletler günü gününe 
~aşıyamazlar. İlerisini görmiye, 
bna göre de tedbir almıya mec· 

Urdurlar. Türkiye ziraat meın. 
~eketidir. Gıda maddesi bakımın 
~n belki de hiç sıkıntıya düş -

nıiyecektir. Fakat köylü ve müs
dır. Zirai istihsali normal zaman 
~~ilin bir kısmı silah altında -
qı:rdaki ölçülerle hesap etmek 
~<>ğru değildir. Hususiyle bu yıl 

KontCiano 
Pestede , 

Macaristandan 
Bazı Taleplerde 

Bulunulacak 

Şehrimizde karne i
le ekmek tevzline 
dün sabahtan itiba
ren başlanmış ve 
bu ıs her tarafta 
inti:ıamla başarıl
mıştır. Karne ala
mzyanlnm müraca
atlarını karşılamak 

ve kimseyi ekmek
siz bırakmamak i
çin nahiyelerde bil
yi.lk bir faaliyet gö
dilrnüştür. Karne 
ıısıılilniin tatbikine 
n il ta fs!lfı tı l kinci 
savr.amızda bule
CDk"lmlı. Bu re

"'iııırle. yeni açılan 
satış ~ube.\erinden 

biri~inde karne ile 
ekmek verilirken 
göriiyonı7 

• 
( _ASKERi VAZIYET) 1Egede Bir 

v~p;atmdl~bi r~~JIC:si 
Sovyet Taarruzları Neticesinde Almanlar Gedi.z Taştı. Diğer 
Cepheyi Düzeltmiye Yahut ta Gerilere ~ehır .. ve Çayların 

Çekilmiye Mecbur Olacaklardır Yukselışı de Artıyor 
r•••••••••••••••• YAZAN: ••••••••••••••••' 

i M. ŞEVKi YAZMAN 1 
! ................................................ ! 

İzmir, 14 (TAN) - Bütün Ege 
mnıtakasında karların erimesi, 
ile yükselmiye başlıyan nehir \'e 
çaylar bu bölgede bir seylap teh 
likesi doğurmuştur. Manisad:ın 
alınan haberlere göre, Gediz neh 
ri dün gece yarısı taşmış, ve fe. 
yezan bugün de devam etmiştir. 
Manisa vilayeti seylap tehlikesi 
ni vaktinde düşünerek bazı köp
leri tahliye ettirmiş, tertibat a). 
mış \•e jandarma kuvvetleri gön 
dermiş bulunduğundan nüfusça 
zayiat yoktur. 

t.tff" Sonu: Sa: 2; Sil: 7 

Yeni Avrupa 

PASifiK HARBi 

Filipinlerde 
Japonlar 

Us Kuruyor 
Bir Amerikan T cı-,·vare 

Gemisi Torpillendi 

Japonlar Malezyada 
Bir Kaç Şehri 

Daha Ele Geçirdi 
F. H/NDISTANINDA: 

Batavia, 14 (A.A.) - Fel~menk 
Hindistanı kıtalarınm Sarnvak -
Borneo hududunda harekete geç 
tikleri bir tebliğde bildirilmek • 
tedir. Felemenk Hindistanı tay
yareleri Tarakan adasını ve Filı

Alman ordulanndan bir grup; 
kumanda eden General 

Rundestedt 

Moskova, 14 (A.A.) - Gece 
neşredilen Sovyet tebliği: 13 son 
kanunda kıtalanmız çarpı~arak 
i'erlemiye devam etmişler ve 
Smolensk bölgesinde Kirof, Mo. 
jaisk civarında Gorokova şehir • 
leri de dahil olmak üzere birkaç 
meskun mahalli zaptetrnişlerdır. 
12 sonkanunda 4 Alman tayyare 
si tahrip edilmiştir. Bir Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 

1.1fr Sonu; Sa: 2; Su: 4 

"Refah" İşine 
Ait Tahkikat -

Hükumetin Tezkeresi 
GörüŞülecek pin adalarının cenubunda bir duş yarın 

man üssünü bombalamışlardır. 
Tarakan adasının cenubunda 6 Ankara, 14 (TAN} - Refah 
büyük kruvazör ile 6 torpido re vapuru hadisesi dolayısiyle es -
fakatinde seyir etmekte olan 14 kiden vekıl olan iki mebusun da 
Japon nakliye gemisine de hü- isticvap edilmelerine lüzum ha
cum edilmiş, isabetler kaydedil. sıl olduğu hakkındaki hükfımet 
miştir. tezkeresi henüz Meclise verilıne 

Wavell iş başuıda 1 miştir. Ancak mevcut teamiıle 
Batavia, 14 (A.A.> _ Re;.;men göre, bu tezkere meclise sevke

haber verildiğine göre, Pasifikte dildikten sonra bu iş etrafında 
k. ·· fik k tahkikata mahal olup olmad1ğını 

' mutte uvvetler başkuman tetkik etmek üzere evvela 5 kisı 
1:!f!r Sonu: Sa: 2: Sil: 6 1:!fr Sonu; Sa: 2; Sii: 5 

l 
Ne Kadar Öğünseler Yeri Var! 
f R E f 1 K Es~i harfleri ~e söken \'e bu harflerle . epe) ce 

kıtap okudugunu da soylıyen genç bır Ba. 
1 D yan bana şöyle dert yandı: "- Geçen giın evde 

okuyacak yeni bir eser bulamadığım ıçin arayıp 
AY taradım, dolapların arkasına atılmış eski püsJ.aı 

bir takım tercüme romanları çıkarıp sayfaların 
goz gezdirmıye başladım . Anladım ki, biz ve bizden öncekiler bun.. 
ları manalannı bilmeden, aklımızdan uydura yakıştıra, yarın ış ı:iraatinin de pek geniş olma 

dığı tahmin edilmektedir. Buse
beple hükümet gelecek aylarda 
halkı sıkıntıya düşmekten koru
mak için elinde mevcut stoku ıh. 
liyatla ve ölçü ile kullanmak lü-
2tınıunu duymuş ve israfın önü· 
ne geçmek için ekmeği karne ile 
\le~ ınuayyen miktar üzerinden 
dagıtmak tedbirini almıya mec -
b!U' olmuştur. Bu itibarla bu ted 
hır buğday olmadığı için değil, 
gelecek aylarda halkı ekmeksiz 
bırakmaktan kurtarmak için alın 
lbıştır. 

Romanyadan da Yeni 
Fedakarlık istenecek 

Roma, 14 (A.A.) - İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciyano, dtin 
gece Budapeşteye hareket etmiş
tir. 

\loskova Cephesınd~ 

Berline Göre, Bu Sun'i 
Değil, Bir Tekamülün 
Neticesi Olacaktır 
Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B . 

yamalak ve üstünkörü okurmuşuz. işte, bır erkek kıyafetinden 
bahsedildiği sırada Arap hadlerinden (nun. ye. mım, te ve nun 
dan yapılmış bir kelime ... Hem okuyamadım hem de bir şeye t>en 
zetemedim!,, Ben de gözlüğümü takıp Michel Zevaco'nun Borjı 
tercümesi olan kitaba baktım ve dedim kı ha. kelime "nimten, ııı 
dir: "nimten,, yazılan. bildiğimiz ''mintan., demektır Asıl tah L 

\D 
da öyle yazıldığı halde bunu yıne "mintan. okumanız •azımdı ·. tr 

Daha dün bu tedbirin faydala· 
rı görülmiye başlamıştır. Fırın • 
lar önünde kalabalıklar görün • 
lbez olmuş, halk elindeki karne
~e göre mutlaka ekmeğini ala -
Cağına emin olmuştur. Yalnu 
karnelerin dağıtılmasında g;_;rü -
len ufak bir kusur dün biraz sı~ 
ltıntıyı mucip olmuştur. Fakat 
bu da bir iki günlük bir üzüntü 
'tlen ibaret olacaktır. Her vatan -

* Ankara, 14 <Radyo gazetesn-
Kont Ciyano'nun Peşte ziyareti 
hakkında verilen resmi mallı -
mat, bu seyahatin iş birliğini sağ 
lamlamak için yapıldığı şeklin
dedir. Fakat, Kont Ciyano'nun, 
Alınan Hariciye Nazırını takiben 
Macar hükumet merkezine git • 
mesi mihverin Macaristandan ba 
zı taleplerde bulunduğunu gös. 
termektedir. Şurası muhakkak 
ki, Rusyanın beklenilmiyen mu 
kavemeti, hatta taarruza gec:mek 
kudretini göstermesi küçük mih 
ver ortak!,rını zor bir duruma 
sokmuştur. Bu sebeple, şimdJ Ma 
caristan ve Romanyadan daha bü 
yük fedakarlıklar istenildiğıne 
şüphe yoktur. 

Leningrat Cephesinde 
• 

V'-kıa Sovyetler Alman çevirme ha
reketleri gibi geniş ölçücie işler yapa
mıyorlar ve iki aydtr giristikleri ta
arruzlar kat'i mahiyette neticeler ver
memiştir. Fakat cephede fasılasız bir 
"kemirme,, hareketiyle muhtelit nok
talarda Alman hatlArmı ve müda!ile
rini yıpratmaktan da hali kalmıyor
lar. Bu kemirme hareket! bazt yer
lerde o şekli almıştır ki Almanlar ya 
yeniden bilyük ha?Jrlık ve fpdak~r
lıklarla vaziyetlerini düzetmiye veya
hut buraları bırakfp daha ıı:erilere çe
kilmeye mecbur kıılaraklardn-. Bu 
vaziyetlerin en mühimlerini şema ha
linde gösteriyoruz. Bir sürü ad saya
rak okuyucularımızın zihinlerini ka
rışttrmaktan sa harekfth bu şemalar
la izahı dnha muvafık bulduk 

Kırım Cephesınde 

I - Leningrat Cephesinde 

Almanlar Ladoga gölü kenarındaki 
Şlüsselburg'ı alarak ve Moskova ile 
demiryolu münakalesini keserek Le
ningradı muhasara etmişler ve bunun 
cenubunda da hatlarını Wolhow neh
rine ve İlmen gölüne dayamt~lardı. 

,"'?? Snnu: Sa: 2: Sü· 3 

Ajansı bildiriyor: 
Sözde "Avrupa mücrimleri,,ni 

tecziye meselesini müzakere e -
den Londra konferansı hakkında 
Alman salahiyetli mahfilleri en 
ufak beyanat vermek istemiyor
lar. Alman hariciye nazırlığında 
söylendiğine göre, bu mevzu c:id 
di bir konferansın müzakereleri
ne esas teşkil etmiye katiyen değ 
mez. 

Bu münasbetle müstakbel Av
rupanın Alman cephesinden gö
rünüşü hakkında sorulan sualle. 
re bu hususta beyanatta bulunu
lamıyacağı cevabt veri.imiştir. 

ttfJ Sonu: Sa: 2; Sil: 7 

Neden? Sakat bir imla, bir zihnıyet mcselesı, mankafaca b r 
görenek! 

Başında "şivei lisanı Osmaniye muvafık bır üslubu ·elıs 11 
yazıldığı söylenen tercümeye gelince ıçier acısı kitaptan uç orr..ek ~ t, 
vereyim: 1 - "XVI. asrın fccrihüluline nnitesad f lf'Ol c;enesın. r 
deyiz. O bün hurşidi taban bir meşrikı zerrırı fanı dan arzı tala ~< 
eylemişti. İnfilakı sübh muşa'şa' idi, ru~'ı sema guli.iyordu.,, 2 -
"Bu süvari-i-tenharev bir tavrı lakaydane ıle müteazim ıdi, 3 -
.. Köye doğru keduretamız bir mgah nasbiyle ah nidayi mütehas
sir::ınesi kenari dihanm'dan çıktı!,,Gördi.ıni.iz a Neler olmuş nele.r. 

Bu tercüme 1325 yılında yapılmı!)tır demek ki, mcşrutiyctt n 
sonra, yakınlarda! Yeni tercümelerle aradaıo tark ne büyük! Dı 
ne derece sadeleşmiş, nasıl kabuklarını posasını "itmış, ne g 
süzülmüş ve durulmuş! Şüphe yok kı Turk dc·vrırrıi'nin en ve 
li, önemli, değerli kısımlarından biri dildekı değı:?ıkliktir. Bu d 
ğişmeye ilk önce yol açan, emek veren, ön ayak olan bizim nesl 
sayılı birkaç muharriri ne kadar sevinseler ve o çığıra bir !<at d 
hız veren ulu şefler ne kadar öğünseler yeri var!. 

1 

1 
r 
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GULEn GöZLEA ffiillivJoeai 
Roman 

Kösele Fiyatları 
Yükseldi 

Dün, Karne İle Ekmek 
Verilmesine Baslandı 

Voleybol 
Maçları 

80 .. YLE fcz.'f..'.'l.Orlar. 
r O.~J_labilir . 

No. 55 

Hıçkınklarmm sebeb"ni anlar ıtl· 
yun. Y lnız babamın likayd sin' 

bcnuz hiç bir ıey ıfade etmı
rdu. 
Ha aık bahanesiyle evde k ldım. 

K 1ce kaim saydım.. Ke,ke gozler m 
o ko kunç o iğrenç sahneler cor

e ıd • Ke ke babama ol n k lb m-
ki son muh bet kırmtıları tukcıı

se dl. 
es s bah.. aıul, a ul m rdiven• 
tırmandım •.. Atol;enın yanmdak 

çük odanın kapııı her halde gele
patırdısmı duym a: içın ol cak, 

hk bırakılmış... Ben o kadar ses
yuruyordwn ki ayak sesim tarke
edl 

Babam ayakta. duv rın önünd• b'r 
y setretm kle meşrutdu Evet, Du
ra açı mq ati göz delii nden, ı ol
de oynanan ltomediyl seyredıyordu. 

dl kendime: 
Her halde karısını, re~samd n ki)· 
ak lçın bu hıley duıilndil. En u

ak bir taarruzda, 'yennden fırlayıp 

no.toa tepeliyeceltl,, ledim. 
O sırada Salihanm h fıf bir çığh

ını d\ıydum. 
Bekledim •. Bu kUst h herH n, b"ra-

hakkmdan gelehm dıye b bamı 
ldedim. O kesık çığlıklar bı b riru 
k p etti, babam yi e ıorunurl rd 

ok. Şımdi zavalı kadının ıstırap :-
de hıledıiinl.. anlaıılınayan cilm-

e erle hıçkırdığını işıtlim. B bam 
zıl 18hneyi, derin bır baz iç.nde 
.ned17ordu. 
O saman r6zlerim d ndü.. Bey-
ım ıronkladı. Ressamı delil, evvela 
ı.mı .. bu hodban bu duıkUn ahti

yan bolnıak. parçalama'c lıted m ?.a 
llı bdın, hlll ini yordu, blll tuç

kırı70rdu. 
Bu aar, namaıla kalmak için ldeta 
p n bdmı nasıl lullandı bılir 

la; bir fahite.. en ldl bir fab te 

Ç nk1l tı.bam ona tıpkı b r esir bh 
:re sabi kenda sevlderınf t tmm 
ek ıçln sene nllil ıle ntın almış· 

• Kend ı nde her hakkı cörüy •rdu. 
Suratında ıeadat m korkunç ıfa

cle acaba benim hakikati ıören röı
n bir vehmi midir? Nuarl3rı 

JT81l]aıtı.. Sesındelci eski müşuk 
ra. sahiplerin emreden ıertlijı al
da k yboldu. 
O.. en mubtezel bir Eahışe gibı 
llanıyordu. B r erkeğin asla karı ı-

teltlif edemiyeceği 'eyleri emred -
rdu Nihayet ıuratındakı m ııkeyi, 

hiılerini gizli.yen perdeyı ııyı-
Ve atolyeye ıirdi. Anık S lıha 

e 1vanoviç y lnız def idiler. Tıp~ 
r haJnn g bi ruhunu b"slerin bı

. B r türlll doymak bllm yn 
arnlanru tatman edebılmelı: için,. alı:-

• ııe ıellrae yapıyor. .,aptırtıyor
Ölllmü hisseden bi"r basta cibi 
nafakasını doymaz bir hırı ile 

o layordu 
Meler ılyah perdeler ba iğrenç sah 

Ya.ıa.n: MEHMET ABUT 

neleri örtmek için asılmış, Atölye en 
adi bir umwnb ne salonuna döndu ... 
Ins n hissini utandıracak bir zevk 
mah erine benzedi. Gfülerim neler 
cordll ..• O, b r anda, kalbim neler bls 
setti. Artık b kamadnn ve çekildim. 

O, gunden gilne ıoldu. Nu:ar1arı 
yavaş yavaı ıaf Jetini kaybediyor •.. 
gözlerınde o eski ışıklar yerine, can 
çeki en bir kaç kıvılcım var. 

Kaç kere, sebepsiz yere, korkunç 
b"r şey gormuı c bi titredığini fr
kett m. 

Bazan •azarlarmm uzak mavilikle
re dikilip, ıslandığını gördüm. Ağlı
yordu, genç k dmın ... bir türlü ru
hu bu çamurda sUrüklenmefe katb
namıyordu. Temiz bir aleme )'iiksel
mek ıster gıbi mutemadiyen bulutla-
ra, semaya bakıyordu. 1 

Acaba o berr k mav'lik, o siy h pcr 
deler altında gorülcn ruyanm kabus
l11&unu silebilecek mi idi? 
Nıhayet iht!yar, bo sonsuz zevk !

lemine doyamadan, bir gün yıkılıp 

it ldı .•• 
Hatırlıyorum, onu :yatağına yatı -

nrlarken, ben atölyede ıunlerdenberi 
kabaran ruhumun verdiği ateşle, kal
bimden taşan s:yan ve kinle, o mlvi 
atlas yors n üstünde cansız bir et kül 
çesi gıb!, iradesiz yatan çıplak ka
dını parçaladım ••• 

Elimdeki çakı ile "tüvalf,, delik de
ıik ettim. 

O çıplaklığı, ressamın kızıl fırça
sı le kırmızı bir toprak 11iınnıa 
c6mdum. 

Çıpl k kadm ölmüştü... O lı:admın 
bu odada geçirdigi ıstırap saatler! 
çoktan sil nm şti Siyah perdeleri ye
re ind'.rdım. Ayaklanmın altında o 
klbuslu hltıralarla beraber ezdim. 
Çığnedim. · 
Terked"lmlş bir işret masası üs

tuade duran boş kadehlerı yere ça'"
par gibı, ressamın boya ktusunun fır
t Jannı kırdım, parç ladan. 

Nihayet duılriin ihtiyann kml hiı 
lerlne kucak açan sed rin itrenç bat 
rıru tekmelerle deldim. Mavi yorgan 
yerde kızıl boy tara bu andı... Od da 
sankı bir cin yet havaıı esiyor. Yer 
de yeni kaldırılmış cesetlerin göl
gesi var. Kan lekeleri ıle devrilmiş 
eşyalar •• 

1 -RADYO 
BUGUNKU PROGRAM 

7 30 Procral9 
7 33 M (PL) 
7 45 H r er 
s so K lı (K) 

U SO Proırram 
l2 33 ar lu 
U 4S Haberler 
U 00 T rlı er 
13 30 M lı PL) 
ı 8.00 Proırram 
ı 8 03 Sar 1trlerl 
18U Mlldlı 

11 00 Konvwma 
19 ıs M k <Pl.) 
1 !I 30 Haberler 
it u Hallınlm Matl 
20 15 Radyo cazcteal 
2 45 Fasıl 
21 00 Zıraat 
21 10 Fa ıJ 
21 30 H a,. 
21.45 Orkcatrı 
22.30 Habcrltr 
n 4S Dınt mdalll 
22.SS kapallıa, 

1 G'C' G'.L'-M H~BE.RLEA 1 

Ese Tütünleri 
Seneki Fiyatlar Esas Gecen 

Fiyatlara 
Tutularak 
Yapıldı Yüzde 40 Zam 

la tfrılmışt r. Ticaret VekAleti piyasa
yı büyük bir ha~ııiyetle takip et

ted r. Fıy t dil ürme vesair he
rek ti re teşebb(is edecekler ıiddet
h ce ı~ra c rptırtlacaklardır. 

Amerikaldar Birliği l Halkın Gıda Madde
Konferansı Açıllyor lerini Temin için 

Ayakkabılar da 
Pahalı Satılıyor 

Son rftn]en!e depolar ve haVttzJarc!a 
bulanan ki5seteler, piyasll)'a c;tka.nl
mıştır. Fakat fiyıttlar üzerinde ye
niden yükselmeler başlamıştrr. Yerli 
olan mallann ld1081l cinslerine göre 
400 - 500 kuru' araamdadır. Bir a1 
6nceaine kadar ayni m llar 340 • 410 
kuruştan satılmakta idi. Bo yüksel
me karıısında ham eığrr derilerinın 
de fiyatları artmıştır. Kilosu 120 -
180 arasında olan deriler 150 - 225 
kuruşa fırlamıştır. 

Kösele ve deri fiyatlarmm yUksel
mesinln ayakkabı •e deriden yapılan 
diğer eşyanın da yükaeleceğ;i anlaşıl

maktadır. 
Fiyat mlirakabe btlrosu ncuz :fi -

yatla yapılan ayakkabı, çanta, bavul 
gıbi şeylerin fiyatlarmm arttırılm:ı

sım kontrol etmektedir. 
o ---

Hamlet Davaları 
Geri Bırakıldı 

Muharrir Peyami Safa Türk Ti· 
yatrosu mecmua,ında çıkan İhret 
bathkh bir 7Hıdan dolayı mecmua 
ıahibi Zeki Co1kun, neşriyat müdurü 
Neyyire Ertuğrul ve vazıyı yazan 
aleyhine bir dava açmıştı. Geçen du
nııtnıada ba yazınm Vasfi Rua tara 
fından yazıldığı blldirilmiıti. İddia 
makamı buıiın dosyayı incelemiş ve 
yazıyı yazan h kkında sarih malQmat 
olmadığından. Vasfı R za hakkında 
dava açılmasına Jllzum ctSrmemlıtir. 
Müddeiumumi darusmaya gelmiyen 
ve •eklllet1ni dt mahkemeye vermiven 
Peyaminin avukatı hakkında dava a
çılmaamı istem ıtir. Hakim bu iıteil 
reddetmiş, basta olduğu bildirıl.:n 
Peyami Safarun çatmlmaııma ltuar 
vermiıt!r. 
,Sebir Tiyatro1111 alttörü Talit Arte
melin Peyami Sara aleyhinde açutı 
davada tahitler aelmed tinden , •• 
bitleri ve Peyaminin çaiınlmasına 
karar verllm.ıtir. 

'!"\-ahiye Müdürle:ri için 
Hazırlanan Yeni ~riha 

Ankara 14 (TAN) - Dahill:re Ve 
klletl, nahi1'9 müdürleri için :reni 
bir kanan llyihaıı hazırlamqtır, 

Bu llyihaya r6re, nahiye mGdQr
lüklerine aetirilecek olanlar :ra liıe 
veya orta mektep mezuna olacaldaı 
dır. Kabul fmtıhanım da behemehal 
kuanmalan tarthr. Nahiye mGdilr
lllklerlne kabul edilecekler merku n 
,. •illyetler teşlrilitmda e a7 ıuJ 
ıriSrecekleri ıribl aylık bir de inana 
tlbi olacaklardır Nahiye müdürlük
lerinin inaaşlan 2o liradan baıhycı.cıth. 
ve 60 lira asli maaıa kadar yiUcaele
caktır. 

ASKERi 
VAZIYET 

1:!fr Ba§tarafı 1 incide 
Sovyetler nehrin donmasından bllfıti
fade bunu garbe doğru gecml&ler ve 
ş mdi Moakovayı muhasara eden 
Şlu elburg'dakl Alman mevı.ilerinl 
bizzat muh s ra ve imha tehlikeeine 
maruz bırakın tardır. 

Yeni havad ter İlmen gölilnün ce
nubundakl Walday yaylAsında da Rus 
taarruzundan bahsediyor. Bu hareket 
de biraz ılerlerse vaziyet daha kötıi
ı~ır. Süratle dUıeltllmesl gereken 
cephe p rçalarmdan birisi budur. 
2-Moekova Cephesinde: 

Fınnlann OnUnde 
Kame ile ekmek verme işine dün ı 

sabahtan itibaren başlanmış, ekmt-k 
satıtlan düaenfe ve halkm fınnlar ö
nünde birikmesine yer k imadan ya
pılmıttır. Karnelerini fırınlara, 1eııi 
açılan dağıtma yerlerine, bakkallara, 
lokantalara verenler 14 numaralı fiş
lerini vererek ekmek almışlardır. Ba
zı fırıncılar yanlışlıkla 14 numaraya 
kadar olan bütlln fişleri kesip almış
lardır. Belediye reisi muavini Fifat 
Yenal, ilgililere verdiği bir emirde 
alınan bu fiılerin seri verilınesıni söy 
leıniştlr. 

ButUn nahiyelerclelti karne bUrobn 
dün de çalışmış, kame alamıyanlarıt 
muvakkat karneler hazırlanmış v" 
kame işinin gelecek aylara ait işle
rini düzenlemiştir. 
Dışarıdan geleceklerin eltme1tsıa 

lı:almaması için Haydarpaşa, Slrked 
ve Galatada birer büro kurulmuş ve 
tehre giren yolculara ekmek karne
leri verilm ,tlr. 
750 gram ekmek rılacaklar 

Bölge iktisat nıildilrlUğtl 2000 mil· 
essesede günde 750 rram ekmek a
lacakların k!mler olacııtını bildir • 
miştir. Hükilmetçe "aiır i11çf., olarak 
kabul edilecekler ıu tekilde tarif e
dilmi11tlr: 

•·sınaylde. maden ve taı ocakla· 
rinda, bina. yol, klSprU ve emsali. 

Fazla Tramvay 
Arabası Çalıııyor 

Geçen defa yağan kardan bozalan 
tramva1 arabalanhm tamlrl~ri pazar 
rttnDne ltadar bltiri'-cektir Tramny 
idaresi yeni ıelen bandajlarla eski 
arabaları çalışır hal• ıetlrmiıtir. 

Bu ıııretle pazara kadar ıs araba 
fazla işliyecektir. Bunun tramvaylar 
deki lıalabahiın asalmasma bir bayii 
tealrl olacaiı sanılmaktadır. 

Öbllr yandan Romanyadan ikinci par 
t1 bandajların da basilnlerde ıelme
ll beklenmektedir. 

Bunlar da sellp bandafları a,ınd!fı 
için depolara çek len ınbalann da it 
letilmul lmklnlan btııl olacaktır. 

Kitap Sergisi Açıldı 
Beyoflu Halkevlnin tertıp ettiil be

•lnci Tiirk lritap ıerrtıl bu alctam aa
at 17 de Tepeba,ındaltl Hılkevi bl
naımda açılacak •e 15 &On devam 
edecektir. 

Altın Fiyatlan 
IMln altm aatııı bira az ldıiı için 

fiyat yirmi lturuı lc11dar dll1tnüıtiir. 
Bir altın 2980 •e bir ıram lriilçe al
tın 418 lturu,tan aatılmı,tır. 

SARK CEPHESi 
l:lfj" B ştarafı 1 incide 

Alman resmi tebliği 

1 

Kalaballk Kalmadı 
orman; kat'lyat; nakli; tahmil ve 
tahllye lılerinde; mutat it saatinin 
devaminca fa11laalı •urette bUyUk 
enerji sarfını icap ettiren ağır be· 
denf hizmetler giren veya tfddetll 
hararet, şiddeti! ziya, şiddetli gO • 
rUltü, nefes cihazını tazyik edecek 
bir buhar veya gaz veya aihhati nl 
tehlikeye düşürecek herhangi bir 
madde ile bozulmuı bir havı için· 

Haydarpaşa Lisesi 
Şampiyonluk Yolunda 

Mektepler araıımdakl .oleybol maç 
larma Beyatla Halkm ulonanda eh 
vam edılmiştir, İlk mat erkek mu
allimle $işli Terakki arasında olmuş 
ve Sışli Ter itki (lS - 1) (lS - 6) 
kazanmıştır. ikinci mae Pertevnlyal 
ile Vefa ara11nde oldıa ve maçı Vefa 
(15 - 14) (15 - 6) aldı. 

Bundan sonra İşıkla K bata3 kar
şıl~tı ve İşık maçı 2 sette kazandı. 
(15 - 13) (15 - 12). 

de çalışmak zorunda oıanıara ''•· Haydarpaşa. Galataaaray 
ı)fr lfçl" dlrler." • .. 

Bu formüle uygun olanlar mUesse- Gilniln ıon maçı rtınun ve hattl se-
seler tarafından bölge iktlıat müdilr nenin en mühim karşılatmHını teş· 
liii\lne bi'dırllmediiı 1ç n diln alır k 1 eden bu maçta binna set ç~k 
işçiler de 375 gram ekmek almışlar- heyeC'tıulı ve Ha7darpa11anırı hlkimı
dır. Bunlarm ağır işçl oldukları bil- yetinde devam e~ •e. Ha~d rpaşa bu 
dirilince karneleri 750 gtamhk tar- seti o~ - 8) galıp bı!i:dı .. 

ı ı d - · ti ·ı kt" İklncı ıet; bu set bi rıncı sete na-
ne er e eırış rı e~e. ı~. • ıaran dliha heyecanlı geçti Haydar-

Vali mmwı.nı.nın sözkri paııah Suat ve Kemalin çalışması ve 
Dıin gazetecilere vali muavini Ah- enerjik oyunları ile bu seti de ( 15 -

met Kınık şunlan söylemiştır: 9) almıya muvaffak oldu. Yenilen 
"Butun kazalardan aldağnnız m:a- liamplyonluktan ııaaltla,nıaı n yenen 

l~mata göre, ltarne ile tevz işinin ~n- de $8mpi10naya ya1dıı-m~ ol, caktt ve 
tizamla cereyan etugi anlaşılmıştır Haydarpaşa şampıyonlukta rakipsiz 
Her ihtimale karıı. bugün fırını.ara kaldı. 
ıehrln ıünlilk tın ihtı:yacmdan )'iiıde 
be11 fazla tevziat yapalm1Jitır. Liman
lardaki vapurlarda bulunanların ko -
!aylıkla ekmek temin edebilmeleri için 
Karakoyde eınnıyet 2 inci ıube me· 
murlarınm kontrolü altında lld tev
zi bi.ırosu açılmıştır ... 

Bir Manifaturacı 

Kırklarellnde Bir 
Katil Aslldı 

938 yılı ikincikanun .ıyrnda Lülebur 
gazın Kumsait köyund oğretmen Ya 
kup kasabadan köye giderken Kay
beldi ~oyilnden HOsm~n Haylaz yo
lunu beklemiı ve pusu tutarak bir-

s •• •• G•d k denbire önüne çıkmııtıı-
UfgUne 1 ece 1 Hüsmen öirctmen:n üzenndekl pa-

Bahçekapıda manifatura üzer4ne top ra ve eıyaya tamaen onu öldürmüı
tan iş yapan iki ltişl, S msundan mııl ı ttlr. 
almak için lstanbula gelen tüccar Ha- Yaltalanaralr Krrklarell afır ceza 
ıan Balcıya 1500 lirahlc manifatura mahkemesinde idama r:ıahkQ111 edilen 
aatmı, ve ayrıca fattır=ı harici 4~0 lı- Hı.ismen Haylaz ayan sekizinci pnü 
ra almıştır. Haaan Balcmm ihban Kırlarelinde aıılm11tır 
üzer.ine yakalanan ve adliyeye veri- * 
len ıuçlularm muhak•meai aıliye i
kinci ceaa mabkemetmde diln ıona 
erml,tir. Bunlardan biri Qç aene Di
yarb&kıra ıürrtın edilmlı, aynca bın 
lira para cua11 CSdemc.;p mahkQm e
dilmlıtlr. 

la lıte diler nçlunan allkaaı ııö
rUlemedftlnden beraetlne ve satılan 
manlfaturalann müsadere edilmesine 
karar verllmiıtir. 

Bir Telef on işçisi 
Başından Yaralandı 

Telefon •lrlretl iıçilerlnden Vanlı 
Ahmet Oalatada bir taJefon dlreli ta 
mri ederken merdiven kayınıı ve Ah 
met dü11mü11tür. Baıtından alır ya
ralanan Ahmet, Beyotlu baalabanesı
ne kaldınlmqtır. 

İzmir, 14 (TAN) Geçen sene Tur
gutluda bir kart kocayı bağ kulube in 
de ke erek öldüren ve ıonra da kU
larma tecavüz eden Hüseyin GUmUş 
ıdama lah'k{\m edllmlt ve Huıeyin bu
gün llıfanisada Pazar yerinde asılmış
tır. 

Afişle Belediye Nasihatleri 
Belediye yeni afi~ler yaptırmağa 

karar vermiıtir. Bu afişlerde halkın 
nasıl ekmek alması 1Szım ıeldiil ve 
tram.aylardan nasıl inmes cerelı:il -
dlil atiıterilecektir. Bunludan başk 
apartımanlardan hah ıilkılmemeııi, 
ıolıııald... c6p clökülmemesl " tiilril
rUlmemesi gıbı halkın şeh~ın tem11-
1iğine saygı göstermesi ve bunun :çin 
çalışmasını iatlyen yazı ve resimler 
de bulunacaktır. 

PASifiK HARBi 

BÖYLE YAZMİSLAR. 
Dunkil Cllmhurlyetten: - etpiJha'1-

ka bugilnkü vaziyete göre Rwı ka.,. 
vetler.i lranm Mıazendran, Kanbıı 
Zencan eyaletlerinde çekilmiı bulan
makta ft Tebrlı ıehrlnl de talllıJe et• 
meleri beklenmektedir.,. 
BÖYU~ Y AZİLABİL!R: 
·•boğrusu bugunku darama rant 

Rus kuvvetleri Iranın Mazc.'lldran. 
Kazvin. Zencan eyaletlerinden çelcil
m ı bulunm kt ve Tebna ıehrinl de 
b°'altmalan beklenmektedir ... 

BÖYLE YAZMİŞLAR: 
Dunkü Ak15amdan: - "İmzuı mah 

fuz b:r okuyucumuz yazıyor ... 
BÖYLE YAztLABtLtR: 
•1mzası nklı b r okuyucumu ya

uyor . ., 
BÖYLE YAZMlSLAR: 
Yine ondan: - "Bu cevap bana pek 

garip ıörilndu Baıka müşter lere bel 
kı daha doiru ve hele daha nazi
kane cevap verılmesine yardımı olar 
duıüncesiyle bu hidıseyi muhterm 
gazeten.ıze blldir!yorum., 

BÖYLE Y AZİLABİLİR: 
"Bu cevap b na pek tuhaf rfSriln

dli, ba•ka alıcılara belkı daha dotra 
ve hele daha terbiyelice cevap ve
rilmesine yardnnı olur düıünceaiyle 

bu olayı sayın sueteniae bildiriyo
rum ... 

Yeni Mal 
Fiyatlar 

Gelince 
Düştü 

ltalyadan rettrilen mallat pi:rasa • 
lara ~ıkarılmı,tır. Pi:vauda uetilill 
boyalan. a11tler, kim:ra madde ve 
ecsalanmn fiy tları derhal dütmüt• 
tiır, lthalit birlikleri ve ticaret ofı.I 
gelen malların bır kısmını Anaıl 'l• 
pinsalan için llYlnfttltlr, Ollmrilkted 
henU. çıkarılmaınıı diier buı mal ~ 
larm da muameleleri bitirilmek ize-o 
redir. 

!tal:vadan daha bir çolt tthallt ..,. 
1311 ıeımelt llzere oldutu anbıılmü
tadır. Gelen mallar kartılıiı olaralt 
ltalyaya bası maddeler utılacaktır. 
Bunlar daha ziyade doktıma iptıcL:ıl 
maddeleridir, ---Donmuı Bir Çocuğun 

Olüsü Bulundu 
Bakırkö)'iinde oturan Cemil lımin

de birlnm on beı yaımda oila Yuıuf 
karlı günlerde evden çıkmıt ıe bet 
gtlndenberl de eTe donmm ıtır. c~ 
cııtıan aranmama polis v-e janiacnıa 
tarafından ba,1anmıı ve nıbayet dı.ill 
bir jandarma devriyesi tarafından Ba• 
kırkoy yakınlarmda Kolcu Mııstııfa• 
nın kireç ocaiında toluktan donarak 
olmuş olaralr bulunmaıtur. 

Yusufun avlanmak ;ç,., kırlara çık• 
tıiı •e fula lrar tipisi yil.zunden yo• 
lunu $atıraralr evine dlSr.em"41ı an• 
la ılmı11tır. Çocuk kireç ocaiının ku1 
tu yerlerine ııfınm11 Jıe de faı1a ıo• 
fuia dayanamamııtır 

Yeni Avrupa "Refah .. lılne 
Ait Tahkikat l:JiT B ıtat fı ı ınclde ~ Baltarafı 1 incide 

danı general Wavell umumi ka- Zira, yeni Avrupa hiçbir zaman 
~ B starafı ı incide rargahını tesıs etmek uzere Fe _ sun't bir yapının eseri delil, bit 

Berlin, 14 (A.A.) - Alınan or. lik bir encümen seçilecektir. Mıl lE'menk Hınciistanma aelmiştlr. bunye tekiımülünun neUceaı ola 
dulan başkumandanlığı tebliği: let Meclisi, bu enciımenin hazırlı DENiZLERDE: caktır. 

Şark cephesınin cenup kesimın yacagı mazbatanın nazarı itıbare tlen'in ngaluıti drtdıntltı 
de düşmanın birçok hücumlan alınıp alınmaması hakkında bir T ky 14 (A A ) t tor B ll 14 (A A ) D N B .a 

ilsk · 1 ..+ • ş k h · o o, . • - mpara er n, . . - . . . rw 
P ürtu mü:i'.ür. ar cep esı - karar verecek ve bu karar alaka luk umumi kararaahının tebli - jansının diplomatik muhabiri ya 
nin merkez ve şimal kesımlerin dar mebusların da sorguya çekil gı. Hawai'ın garbındekl sularda zıyor: 
de 'iddetli muharebeler devam melerlni ıcabettirirse o zaman bır Japon denizaltısı 33000 ton. M. Eden'ln Moskovadaki fa .. 
etmektedir. Diın de duşman, top t<lhkikat yapılması ııi ya teşkıla luk Lexington tipınde bir Ame- liyetlerıne ait haberler, bütt\D 
çunun atış~an, Alman kıtalan • tı esas1ye ve adliye encümenlerin rikan tayyare gemisine lld torpil dünyada akis uyandırmıftır. Bu, 
nın mukabıl taarruzları ve hava den murekkep muhtelit bir en - isabet ettirmıştir. Almanya ile prkı Avrupadald 
kuvvetlerinin faaliyetleri netice ctimen ve yahut 5-16 azalı hususi Bu denizaltı bir dütman muhrlbl:ı n muttefilderinin müdafaa çarpıt 
sinde kanlı ve ağır kayıplara uğ bir tahkıkat encurnenine havale taarruzundan kurtulmak için sil· ması hakkında birçok memlek 
ramıştır. edilecektir. Tahkıkata memur o- ratle dalmak mecburiyetinde ka\dı- lerde mevcut anlayışın artıl.ll:ml~ 
Şimal Buz Denizinde sava§ tay lan encümen. mevcut biıttm vesı tından dol~yı tayyar! semisınin bat- ısbat etmektedir. 

yareleri 5000 tonilatol~ bir ti. kalardan istifade, bazı phıslan tıiını teyıt edememl11tlr. Bununla Ba ta kahraman Flnllnda 0 
caret gemisi batınnı,la"!ır; tevkif, hariçten şahıt ve ehli hib. beraber denizaltı daldıktan ıonra işi- üzere. 7alntz bir tanesi mil tema. ti 

Berlinin iki tekzıbı re celbetmek gibi salahiyetleri tilen iki ıiddetli infıllk Amerıkuı ıe mal memleketleri Bolşevtzmln kat 

d h . b 1 kt miılnln batmıı olmau ibtlmalinf ktlv urette imha m karar verml•'Ard'-Berlin 14 (A.A.) - İyi habet a- e aız u un.aca ır. ~ ~. 
ld w• •• h"'k" votlendirmektedir. Dr Goebbels'ln siyası k 1-aeetln niB 

lan bir kaynaktan bildiriliyor: Zannedı ıgıne gore, u ume- / IP/NLERDE · IJ 

Smqleı'iıık t>alıeslnde Alman lctta- tln tezkeresi meclisin cuma gün fi' L : oldutuna dair eözlerf, artılı: buncl 
b sonra bu memleket baklanda tatbi 

lariyle Bol11evik kıtalan arasında çar- kiı toplantısında okunacak ve u Vaelncton 14 (A.A.) _ Harbiye edilebilecek bl ıörllıı07or. Zira, 
pıımaJar oldatıma dair Sovyet .. nu takiben de dahıli nisa.~name Nazırhtı teblitı: Düşman pazartesı memleket doğrudan dolru:va tehl 
lncllia ka7naklanndan verilen haber- mucıbince bir encumen seçile - gunu istikşaf hareketi mahiyetinde ~f içinde bulunUJOl'. 
ler, tamamen aaılsızdır. cektir. iki kuvvetli hücum yapmııtır. Kı Eter Eden'in barp ııaterle blttfkt * !!!!!""'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!~!!!!!!"!~~~~~~~ talarımız, her llu hlcumu piıskllrtınfüt sonra Sovyetler Birlllinl orta ve m 

Berlln 14 (A.A.) - Harkorun Sov mışıir ve bu ke imdeki 100 buı Al- ler ve Japonlar atır kayıplara at- kezt Avrupada nAzım devlet ~tt 
yet kıtalan tarafından i151al edildıti- man kaçamıyacak bir vaziyete ıfr- k k d ki "'111 ramıtlardır. Amerikan ve Filipın ne oyma hususun a o 7aın 
ne dair Amerika matbutmı!a intitar mıştlr. Harkof da geri alınmak tebli- ~~ k'-•k ed .. 1 bu ..1 ln:ıY'fttlerinln kayıpları niıbet• az nusu ... ha "u ece" o una, ~ 

) - A-

Almanlar hayli tahkim ettikleri 'Mo 
jalsk ve bunun cenubunda da Ugra 
nehrine dayanarak prka doğru mevzi 
tutmu lardt, Sovyetler Mojansk'e tl
malden ve şarktan sa\dınrken ce
nupta da Ugra nehrini geçmişler ve 
Vlazma'nm hattA Smolensk'in cenu· 
buna doğru llerletnlşlerdlr. O derece
dcltl @vvelce Moskovayı ku atan Al
m n menli burada Adeta tenine 
dönmDttar. Son umanlarda Sovyet• 
lerin d ha cenuptan Brian k istika
metinde de ilerledikleri anlaşılıyor. 
Bu sırada Mojaisk çok ileride ve ikJ 
taraft geri atılmış vaziyette kalmıştır. 
Burada da Almanlann ya ileri veya 

l:Jif" Baştaratı 1 incide geriye doğrU vaıtyetlerini ıslah etme- eden haberle_._ hl .. bir esası olmadıı-ı kesine maruzdur.. ı mı-'- ti ri h ı..a- -dld ıuı .. ll d olmttştur. Mindanado ve Joto•d n ma me ..... e e aa an ., ........ 
sallhiyetli Alman mahfillerinde IÖY- Almanlar kitle ha n e gelen haberler, Japonlann iMi ada- bile oldukça vuzuhla tahmin edlbn 

Halfaya 

. ı· . 'bl h 1k bi i gerekiyor. yag ve ~ myag gı a ın - lenmekted"r t _,, ol ı.,,.Janne/ tarda llerf Uı tesiı etmekte oldukta- li mlllnldlD lldbetler doturacatUr. 
Stokholm'den gdl1n haberler e1JUm mıga vug• ••-y b ı da M ı F takdirde: rınci derecede ihtıyacını karşılı- 3 - Kırım Y anm AdtıBında: Nevyork, 14 (A,A.) - Vaşington rıru, ura ar n ezyaya ve e~ 

yan maddeler hükıimet tarafın -
dan buyük stoklar halinde birik· 
tirilmeli ve bunlar bu koopera • 
tifler vasıtasıyla halka ufak bir 
karla satılabilmelidir. Böyle bJr 

teşkilat gıda maddeleri üzerinde 
spekulasyon yapılmasına, fiyat -
lann durmadan yükselmesıne ve 

balkın serbestçe ihtiyaçlarını te
mın etmesiııe hilmet edecektir. 

Stokholm, 14 (A.A.) - Almanlar Post'un yazdığına göre, Almanlar lemenk H ndistamna yapılac k hu- ı - SOV7et}er BtrUlt tarM!nd 
Buradaki vaziyet büsbütün karışık- kış mevzilerinin Ruslar tarafından 8 Rusyadaki harekAttn nazikleştiğini ilk cumlara )'ardımda bulunacaklannı P'tnllnda, tam bir es•ret altına alına 

tır. Şarktan ve Kafkasyadan ihraç noktadan yanldıfınt ve ancak seyyal defa itiraf ediyorlar. Moskovadan ıe- göıtermektedir. cak ve FlnlAnda milletinin ea 8eÇ 

yapan Sovyet krtalan Kerç ve Feo- olarak büyük bir sahayı müdafaa zo- len haberlerden, Almanların ldltle MALEZY A"DA: unsurlan imha edilecektir. 
dosya'yt alarak bunun daha garblnde- runda kaldıklannı itiraf ediyorlar. Bu halinde teslim olduktan anlaşılıyor. 2 - Aland adalar! 1 Pl ohinacak 
kf Xatasuya kadar ilerlemişlerdir.Bun sebeple bugilnJd1 durum ,ısyle hillAsa Bunun içindir ki Almanyada bir buh- Tokyo 14 (A,A.) - M lzya ha e· tır. 
dan sonra Jtlrımın garp sahl11erfne de edilebilir: ran bulunduğıl hakkınd ki şayialara kltı hakkındaki tebliide deni1i1or ki• 3 - SOV1etler stmalt Noneçlıetı A 
ihraçlar yapmışlar ve bilhassa S vas- Leningrat gamlaonu Moskova de- 1 ti bili g unca lngihz tümen nden arta \: l tth k dar şlmaU t~ Clotru 1 
t ili . 11 d ki Ö torla'- ale 1 Alm n1 rd kurla t nan a r. 1 r"--kler. ~malt 1-- - 'U. opo n tıma n e P8 ,,. "' miryo unu n a an rm ş ve lan kuvvetler: P~hanır dallık mer· u.:r""'-"" .. n...,_ ""' •-
geçlrml )erdir Alman tebliğleri de bu dört ayltk muhasaradan sonra yiyecek Luıovski, ohri maigel kezinde kaı;mağa dev m etmi,lerdir vikte bulunan madenleri ifgal edecek 
şehirde adım adan muharebeler cere- ve malzeme dolu treıılen: kaVUşmu,- ,_Lı ... ı-..1-..1:- .ıı .. or Pahanı nehrinin ıimal a,.nnda i• lercliı' 
J'aD eWiJnl bi1dlriyor. Sovyetlerln tur -~ • ...., lerlent*le ben1Mr sarhe l1oln :rll• • - 1'11,1~-·.,.~ 

Harbin ne kadar silreoelbıl bJl tı.ından prka dOiftı O.leaıeı.rt Si- Ru.ıar Lenhıltadnl dolu ._ etini• Kabltef 14 ( A.A.) - Sah dul rtbttl Japee balan lqUla -.et• ed ~-~== 
~--~llllan Ec&lcli miyoruz. Her seçen yılın hayatı vutopolO muhuara eden ft hatta a4a bundaki bir me9lde ıetmlfler •• Al- ...-n-e lle19utta 11a11111aa La• ıerlal takip ...._. .... "amlalılliııl il.-::: ..... • 
• btru daha zoi'lqtıraeıajını ve Or.ıerlnde 1Nl\anan 'botGn Alman lnıY- manlan burnmı bofaltm•k _. w- IOnkl ..,....., kh ,.. 

(AA) _ Orta llrk bull••.ıt.. ____ .__ .. tahmin vetlerl için eok tıebltketı olabilir. Bu llm olmak zorunda bll'ltmJl)ardlr, "'llltl• ~- umetıert ~ 14 (A.A.,) - Domll ~ 
uml Qrarslblnm tıeb1lll: 10 ..... --·""-:""6wa tehlike benGz bellrrneaüe obnaıt ki, Mojalsk Sovyetler tarafından pqD- ......... ~ Ath1r. fakir • ~ '9rdSll .. Mat! ~ obmnu1U 

lWı 0 -nar koDarmma için falcı oJmıya luzum JOttur. AlmanJar sm.topolGn muhuarutDa UJr" uıdanlıll ........ mldüt ... htberllN ,ere lapcmlar 11r...-. 
Önümüme daha bii7bk ümta • memur ordu1arfm bl1I bU "'8 kat- Al9lb halldal llllltm.ıile •t-- tel*1 ~. o.. ~---. 

eden ~.~~ larm bJzi beklediil fiiphesiaıllr. lanmalttathrlır. Plbt ~ bira caktır. ~le &ftrQnÜ701' 1d. 11kmua Jlıd _ A~ ...... 8oYıet ıasmsı-tn 181'1 çttgıım.ıcte olalr..., ... ~ 1 lllllıle 
n u~o11111 ... ,,. .. _ deha eGteell daWanank ,_. bıVftt- bile kemltlc!l .. ftfttllll o1llD bu mD· n--.,.... ID:v~ a.,yea ıew&u da oıa ... lftll 

teraıddler elde edllmlt w Onun için ileriaiııl aönrek bu • ıer pttrtrtene bUradald Alman .... cadeleler lc1f boyunca b67lece devam ~eri A~ ~ ~ • ...., fllDbdüfw ~ ilca 
utımıarma brp lltcldl artan ~en ve aüratle tedbirlerimizi cbllUmm ft11Jıet1 ._ ~. ecllp __. ft ~..ı•r kıfııı bll .. o& bi tüll: BapekDfn Bula ,__ )'iltlelmJt w Kaa Rab 

7RP"m'ftlr. a1ınü, bu ~ bir de- Akla 1:ı1r aua1 191bor. v~ n1 WaJr.Arbklar 1'apmak. ınt :ıataıar ... '" ....._ .- .:r Dit sn..n Olmluda Bir mania• kVJOıı8 1a111am MDa 
millNlllle mDd/lfu .men So1lulD nc:eye bdar 6nlemek tmk•••nı kMtllettnfl bu cephe parplanm ter• lerl aOrmek latemezlene batlanm,... ~ ,:' ~ ~ p ua•• ~ llenlmla JEml -w 
~ muvaaa- k-"""I oluruz. :S:e:.= ~ ,;,.~ S: ::'~ m: .,.~ ':.:.:: 1ı1 -.... o1611w ... 1111 • ....._ atıak SIJlenal Mahtmel 11nda ela -.,Up tebllkem 

..,. ..... tıtalad· Her fe1den evvel baDan raJw. mOm1ttln dell midir? 1'IS!lll bldmnl1a. Kalttun bne1te11 bir ttlllllll -"' ettSllal ...,_.. Anbn. 1' rtAH> - Yall1l 0-- Dün 11a8 ~bdl fMI 

- ... - - bm relalwıı diltflnen - ~ .. - - .... ""-· .. - - - - - - ... ) ... ıı de - ııtlııllor llb- - J1llmakla u.-DOn top- ve .A--a-ı- m emıtb'lt pek mOmkOn llrClmn eıtt ldn ~ tllı.t llltl• Jllt ~ ..,....,.. ...,_ hında ~ ,._.,.. ea. Ja de9a edfıw. U 
~Wllürrl bebrbe ., P-~ hük~wum aman ÇODl1I oepbe pelr .-ı.ur. emin. ._ eden ltırunl ..... Mlbut oı..k• taJ'I bm Almaa ._., lmnetlerlnl re bir kun ~tırr.,°CYIWn IOd- bir w ~ 

hava ~ BaJa. ~ bu yeni tedbirleri llblıl llllftllelo "'.,._ ptirmek, bu lardlr, atttematllt 111r ~ ft ... ..-. ' tı9rellflıde BltwltD llllBı ..... artmllktlıılır Nlf Y8 ıtqı p)I 
~C!hımnııla d lllO de almakta gecilmıiyecellnl u- Uk ve lleıree:vden evvel dommq ıtızııordunun elde etmek lated1ll tahribe Maın edletktlr Atıad •- dam'm bir mı&uk ...,... nıı tllUDiD d +.--•.h• 

JDUyoruz. olan toprak 1'Jı0nden kabil ~- hedef de flmcHHk budur. nllll 8"7etJer birllilala 1ebinde41r,. edW)w. ft a ~-· 
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'§ r ~~·~E Kr Ziraat Sejerberliğini K~rne İle Ekmek Tevzii 
i'~iii~!i·~ı Köylüye y aptırmalıgız lşmde Herkes Memnun 

Yazan: M. ANTEN ur;ak ~arkta vaziyet, Çinlilerin 

Pasifik'te Mücadele ı iki gün evvelki nıultavere - Ay.ni adamların dünkü sözleri r • • • • ______ , l l 

Şansa'da kazandıkları oldukça 
~ bir muvaffakıyet ve Amerika
lııartrı Filipinde son günlerde göster
l:niye bafladıkları mukavemet bir ta
l'afa bırakılacak olursa, müttefiklerin 
aleyhinde inkişafta devam etmekte-

~ ~. Japonlar blr taraftan Slı'ıgapur 
r,l lstlkam.etinde ilerlemektedirler, diğer 

Cihetten Holanda Hindistanı adaları-
ır ntıı bir çok yerlerine asker çıkarmış-
!xı lardır, Ve uzak şarkta harbin başlan

llcındanberi müttefiklerin deniz ve 
hava kuvvetleri müessir bir surette 
faaliyete geçememişlerdir. Hissedili-

a :tor ki Japonya, inailtere uzak şarka 
takviye kuvvetleri göndermeden ve 

e !une.rıka hazırlıklarmt tamamlamadan 
evveı cenubi Pasifikte.. stratejik nok
talara Mıklm olmak, ıriddeUe muhtaç 
Oldufu ham madde kaynaklarmı eline 
leçirmek ve bu suretle ayni zaman
da Amerikaltları geni;s tesllhat prog
taınıarı jçln ltwm olan kauçuk, kalay 
ınbı kıymetli maddelerden mahrum 
bırakmak mnksadiyle Felemenk Hin-

.. dlıtanı adalarını işgale çah;smaktadır, 
Buna mukabil, hazrlrklı olmamaları 

o dola;nslyle bir çok m~zlleri terket-
ltıek torunda kalan müttefiklerin Sin

Si lapur, Havai, Alösiyen gibi Japon 
a donarunastnm okyanuslara açılmaları
n na nı.ant olacak ve Japonyaya karılı 
... l'tıUııtakbel taarruzları için iııtinat nok 

taıal'I te§kil edecek h&kim noktalarn 
•nahtar mevzileri ellerinde tutmaya 
la:'fret efüyorlar. Cenubi Pasifik böl
Resınde kdfi derecede kara kuvvetleri 

k huıunmıyan İngiltere ve Amerikanln, 
hava \re deniz hAkimlyetlnl tetnln e
dinceye kadar Çinden istifade etmek 
1 teafkleri ve bunun için Çine eski-
6inden daha çok mtkdnrda h,arp mal-
1eınesı gondermekte oldukları muhak 
kaktır, Son zamanlardn Amerikan tay 
Yateıen. ve tayyo.reclleri Çin ordusun
da faaliyete geçnıl&}crdir. İyi tallın 
götınnş ve teçhlı: edllmt§, motörlü 

- toplara ve tanklara malik olan on 
binlerce Çin askeri durmadan Bir
ITıanyaya akmaktadır. Singapura kar-
31 Y'apılan ilk bUyUk hava taarruzunun 

a İngmzıer tarafından muvaffakıyetle 
n P.UskürtüldUğQ bildiriliyor ve bu key
- tiyetın şimdiye kadar büyük bir mev-

CUdiyet göstermlyen İngiliz av tayya
k ~l~rintn Sineapurun mUdafaası için 

d ti:vatta bulundurulduğunu ve bu Us 
•• aha ılyade tehdide maruz kaldığı 
• ~kdirde bütün tayyarelerin faaliyete 

eçeeefinl aösterdi~i söyleniyor. 
l\nıaşılıyor ki cenubi ve cenubu 

• ~arbı Pasifikte Çin ve Birmanya cep-
elertyıe beraber Singapur, Ceva ve 

~lıınatra, merketl ve Gimali Pasifikte 
ıse, anı baskın taarruzundan sonra 
hıuh.irn hareketlere sahne olmıyan Ha 
Vai ve Alösiyen adaları müttefiklerin 
e~ esaslı mudafaa noktalarım teşkil 
e,.0 ektedir, / 

13 Vasati bir görUşle Vladh·ostoktan 
ltıangkok'a kadar uzanan sahillere bil.· 
d ın olan, Filipin adasının ve Holan
t a llindistanı adalarının bir çok nok 

1 alarI?J.da yerleşen, Hindiçini ve Tay
Jatı.d'dan istediği gibi istüade eden 
ı:Ponyanm yakmda bütün Pasifiğe 

lllaınen hlkim olacak önünde durul 
• ~ bir kuvvet olduğu neticesi çıka
~ bilir ve uzak &arkta müttefiklerin 
dUlliı.p olduklarına şimdiden hükme-

' la ebilir. Ancak, müttefikler, Japon
le ?tn. İşiale muvaffak oldukları yer
st tdekı petrol ve diğ_er ham madde _;ltlarnU ve tesisatını tahribe, esaslı 
tı ateJik noktaları muhafazaya ve bu 
~lttalara yığacaklan hava kuvvetle

::vıe Japon harp ve nakliye gemiled
'ta:lu-lbe ve Çine çok mikdarda harp 

:;ıaızeınesl göndermiye muvaffak ol-
r. i1 Ultları takdirde, kuvvetlerini bu ka
t ~ ientıı sahalara dağıtmış olan Ja
n 

8 
arın cok mil;;kül bir vaziyete dil

le .!;ekleri mUhakkaktır. 
\l 
e 

' - Ekmek küçülmüş değil-Karneden mcmnu11 o mıyan ar ! l\1ühim Ziraat Bölgelerinde Ziraat Taburları Kurulmalı Vatani Vazifelerini Yapmakta E! iki gün evvel bir - Bak hele. Su· 
,,,-- yazan -, lumanastırda o • 1 Olan Ziraat Memur ve Muallimlerine de Bu Taburlarda Vazife Gördürülınelidir. f fırının önünde ı ' turuyor da, Kos-

\. • • • • ... 
1 

• ... _. __ ,J ~~~l:~~: iki adama 1\ S A 1 D K E S l E
1 

R 1 kadan mı ekmek 
_ Gördün mü o- . " alıyordun? 

önUmUıdeki yazlık mahsulerin r yazan : --ııııııııı. tarlalarıdır. Bu tnrlaları vatani va- nları~ Yine ı-kmek - Yok?. Hangi 
arttırılması için yapılması ka- ' zifeleri uğuruna bırakıp köyıinden siz kaldık. İki gündür eve ekmek ala- fırından alahillnıcm oradan alıyor -

rarlaştırılan ziraat seferberliğinin Jİ Lu"tf•ı Ar•ıf KENBER lf ayrılan Mehmetçikler avdet ed.nci- mıyorum. dum. İç.im yok, gücüm yok. Akşa-
Ziraat Vekilı.lğince yalnız kendi teş- ye kadar bos bırakmamalıdır. Bu td- ma kadar frrrn fırın dolaşıyor, bit 

. . M h k - Neden?. 
k1latiyle başarılmak istenildiği an- ; 11 ...... --...... '"'™""! bi tarlaları o cıvardakı e metçı - _ Neden olacak, içeriye ııokulamı- iki ekmek alıyor, çoluiu çocuiu ac; 
!aşılıyor. Bu iş için düşünülen esas- lere hazırlatıp ekmek mümkUndür. yorum ki. Şöyle bir hamele ediyorum, bıraltmıyorduk işte ... 
1ı tedbirler ü,. noktaya toplanıru"- * * İşte bu bakımd:ın mühim ziraat ı· d. k "h ~ •ıanı' evvelkı' ak.,am ekmek ala-" " iki yanda iki kuvvet ı ırıe oo.op,, r ., 
tır. , Devlet çiftlikerini vakit kaybet- bölgelerinde ziraat taburlarının teş diye beni geri fırlatıyorlar, Bıraz maq,ığmdan şlklyet ediyor, aç ka!dım 

1 - Devlete ait araz.i ve çiftlik· medcn genişletmek meseles:- kilini ileri sürüyoruz. Vatani vaıi- soluk alrp kendime geldikten sonrıı diyordun? 
leri bir kanş bo• yer bıraiı:mıyarak ne gelince; bu tamamen bir zaman fede bulunmakta olan ziraat memur hadi bir hamle daha. Derken, ppkll _ İhtiyat birader ihtiyat. Korktum 
ekmek ve mümkün olduğu kadar çok ve imkan meselesidir. Mevcut dev- ve muallimlerine de bu taburlarda bir yarıa, paltonun kolu, yeni bir va- du doğrusu. Kame usulü tatbik edl
mahsul almak, let çiftliklerinin civar ve yenında vazife gördilrülmesi pek yerinde o- na, ben bir yana. Boyle girip ı;ıka, lirse belki ekmek bulamam, olur ki 

2 - Devlet çiftliklerini vakit bulunan sahipli arazin1n devlet io;- tur. Askeri bölgelerde de ekiliş teş- itile kakıla nasip olup da tcsg~hın ö- karne alamam diye evde bir ikl ok-
kaybetnıeden gen.i.,lctmek, !etmelerine ilhak edilmesi düşünü - kilatının kurulması, h'ç olmazsa o ka ekmek bulundurmak istedim. Şim-

" nüne varamadık. 
3 - Verimli topraklar üı:erlne ye- Jüyorsa bu işte ne kadar acele dav- bölgelerde istihlaki hafifletmeğe lılz _ Kuyruğa girtıeydin ya!., di pişmanım ya, neyse ... 

ni devlet çHtlikleri kurmak.. ramlırsa davranılsın bu yazhk eki- met etmiş olur. Diğel' taraftan ka- _ E~ iyisi oydu amma, kuyruğu * * 
Görü!Uyor ki, Zlraat Vekilliii bil lik zamanına kadar bu iıılcr tamam saba ve şehirlerde oturan arazi sa- kim dinliyor?. Ben kuyruğa girdimdi. 

tün iııtihsalin çelı:lrdefitıi daha bü- !anamaz. Ols olsa, gelecek kışlık c- hlplerin! mecburi ziraat mükellefi - birisi hakkı olmadığı halde onunte 
-'"· bir Ihtı'mam ile devlet Met - kiliş için bu gibi mülhak kmmlar- yetine tabi tutmak Hizrmdır. k · 
"'"" v geçti. Ben de onun önüne geçme ıs-
me&indc çimlendirmek ar.ıuıunda • dan istifade edilebilir, Şahısların Yarıcılıkla iş yapmakta olan top- tedim, derken kuyruk bo:ıuldu, lşte 

Cu iki fıkruda uydurulmuş bir tek 
~ kelime yok, Doğrusu kame usu

lü pek yerinde oldu. Dün sabah fı
rınlar tıklım tıklım ekmek doluydu. 
Tezgl\hların önünde bile kalabalık 
yoktu. Gelen karnes.inl veriyor, ek
meği alıp gidiyordu. 

dır. Hatta her ,eyden ziyade kendi uhdelerinde bulunan arazinin istim- raksız kôyliıleri de faaliyete sevk~t-
böyle ekmeksiz kaldık. 

teşkilatına gUvencrek devlet .i~Jet- !ilki bile uzun muamelelere yol a- mek için devlete ait arazide bir mil<- * * 
meleriyle bu seferberliği başarmak çabilir. Bir çiftliği geni;ıletmek yal- tarının kendilerine parasız olarak ki 
mülahazaıımdadır. nız arazisini mevcuda ilhak etmek ralanması neden mümkün olmaııın? 

Devlet işletmelerinin faaliyet lfa
paıiteıini ve bugünkü ,artlar altında 
yapılabilecek işlerin mahiyetini yal 
nız ziraatçi gö11iyle değil de biraz 
da iktisatçı gö.r:iyle tetkik edecek 
olursak Ziraat Vckilll~\nin yukarı
da ifarct ettiğ;miz üç maddel.ik prog 
rammın istenilen ve beklenilen ne
ticeleri hakkiyle verebilecetini k:ı.
bul etmek gÜç olacaktır. Zira, dev
lete alt olan are.z! ve çiftliklerin e
kilişe tahslı edilebilecek sahaları 
ölçUııti.zdür. Eğer bundan makıtat 
devlet ziraat işletmelcrlnin elinde 
bulunmakta olan yalnız çiftlikler 
ise: bunların bir kısmı arazisi zaten 
kışlık zcriyata tahsis edilmiş bulu
nuyor. Geriye kalan kısım pek de 
geniş b!r arazi sayılmaz. 
Kışhklann kaldınhp yerlerine yaz 

lık ekilmesine de imkan verebilmek 
bir hayli zor iştir. Su halde ya.ıı:hk 
zer'iyat için hazırlanab!lccck arazi 
ancak üzerinde kışlık mahsullerin 
bulunmadığı araziye münhasır ka
lacaktır. 

Devlet işletmelerinin elindeki 
çiftlikler esasen bir kaç tanedlr. 
Bunlara mevcut ziraat mektepleri
nin arazisini de ilave etsek yine 
kabarık bir yckQn elde edılemcz. 
Devlete ait araz!den bir kısmı köy
lüler tarafından ekilmiş veya ekil -
mcktedir. Bu gibi yerleri onların el 
lerindcn almak da bittabi devlet 
alstcmimizln icaplarına uygun Rtl
mez. Diğer bir kısmı milli emlak 

değildir. Mülhak kısımlar için de İ!i- * * 
letme sermayesini ona göre artır -
mak ve idare etmek icap eder. 

Verimli topraklar ü:ıetinde yeni 
devlet çiftlikleri kurmak meselesi 
de bir devlet işi olmakla beraber, 
çok giiç başarılabilecek bir iştir. 
Çünkü elimizde lüzumu kadar ele -
man ve lüzumu kadar fenni ve z.ir:ıi 
vasıtalar yoktur. 

Bundan başka ziraati devletleştir
menin de ancak müstahsile örnek 
olabilecek, onları tenvir ve irşada 
yarayabilecek hadden aşmaması Ii
zımdır. Bunun fenni ve iktisadi se
beplerini bütün ziraatçiler pekali 
bilirler. Eğer bütün verimli toprak
lanmız ziraat işletmelerinin eline 
geçecek olsa bile yine istcnllen ran
dımanı almak zamana teveffuk eder. 
Çünkü bütün bunlar birer teşkili.t 
meseleleridir. Bu meseleler iki üç 
ayhk ekiliş devreleri içinde halle
dilemez, 

* * Bizce, ziraat seferberliğini yine 
köylüye yaptırm::ıhyız. Esasen 

üretme yeri olan devlet isletmele
rinin bütün çiftliklerinde danıız'ık 
iyi cins tohumluk yetiştirip bunları 
seleksiyone etmeU ve köylüye tevzi 
etmek için hazırlamalıdır, 

Teşkilatı da köyliıler arnsmda, 
köylerde yapmalıdır Esaslı ve bolca 
mahsul alınabilecek. olan ziraat sa
haları köylünün işlenmemia kalan 

Geçen umumi harpte tatbik edil-
miş olan ziraat mükellefiyeti 

kanununun çok &iizcl ve fayda veri
ci maddeleri vardır. Bu kanunun tat 
bik edilmemesi için sebep yoktur. 
Gerçi kanunun kabulü o zaman sefer· 
bertik ı:nmanma raslamı&tır. Fakat 
tatbiki faydalı ve her vakit mtim
kündür, 

Bu harp, umumi harpten daha şu
mfıllü neticeler ve va.ılyetler ihdas 
edebilir. Her gün biraı: daha ihti
)'Açlar ve zaruretler artabilir. Bu
nun için ne kadar erken İşe başlar ve 
faaliyeti arttırırsak o nisbette mü
sait ve verimli neticeler alınabilir. 
Ziraat mükellefiyeti kanununun çok 
sarih olan nınddelerfoin mahiyeti 
memlekette ziraat hayatını korumak, 
inkişaf ettirmek ve dtıha verimli ol
masın rtem!n etmek bakımlarınd.ın 
tahlil edilecek olursa bu kanunun 
hükümlerine göre tatbikat sahas<na 
geçmekte gecikti~mlzi anlıyabiliriz 
Ziraat seferberliğınde bu kanunır~ 
maddelerine mutlaka yer vermek 
lazımdır, Çünkü, bütün mesele, yal
nız bu senenin yazlıkları i!;in değil, 
gelecek kışlıklar için de esaslı bir 
şekilde halledilmiş bulunmalıdır - . 
NOT: Halle tipi çorap :vıııılmuı itin :vaz· 

d~fı'?ız. bir yazı olrnyuculırımu arasında r.enlı 
bıt ılga U}'andırmıstır. Gönderilen mektıırılar 
aruında 'Burga ipek bQkllm ve kuma, hbti· 
kaları mOdfirlliğilnun de kıymetli bir me ıu 
bu •ardır. Sayın fabrikatörün verdiği lıah~ta 
ıe,ekkllt tderlı. Sıraaı relince kıymetli mil 
talhlarJndan iıtirade edetdiz. 

tarafından ki.ralanmalı:tadır. Kirala------------------------------
nan arazi tabiatiyle zirate elverişli 
olanlarıdır. Açıkta kalan arazi ise 
ııaha itibariyle çok geniş olabilir. 
Fakat %.iraate elveri•li bulunup bu
lunmamak ve orada ziraat yapmanın 
ve her hangi bir mahıulü yetiştir
men;n iktisadi olup olnııyacağını a
raştırmak bir zarurettir. Yoksa, ge
lişi güzel her araziyi işl!yerck to
hum atacak ve yalnıı - elbetteki bir 
miktar mahsul alırız - düşüncesiyle 

hareket edilecek olursa zamana, 
masrafa ve bilhassa tohumluğa ya
ıık olur. Devlete alt arazide bir ka
rış boş yer bırakmamak iç.İn ancak 
ona göre bol vesait ve malzemenın 
ve bunları kullanacak bilgili kulla
rın fazla olması lizmıdır. Fazla a
razi işlemekle çok ekilmez, çok ek
mekle de mutlaka çok mahsul alın
maz, İklimin ,muhitin ırartlanna ay
kın olan her iş makCis neticeler de 
verebilir. 

, .. __ _ 
Yarm 
Akşam Sineması 

1001 Entrikalar filmi ... 
Aşkı sıyıran tehlike ... 

CAMiLLA HORN ve 
Güstav Froehlich 

gibi iki büyük ve kuvvetli slnc. 
ma YıldıZI tarafından yaratılan 

G i Z L i 
VAZiFE 

Rasgele dün de ayni adamlar, ay
ni fırının önünde konuıuyorlar

dı: 
Ekmek aldın mı? 

Evvelki gün ekmek alamadığından şi
kayet eden adam cevap verdi: 

- Hayır almadım. 

- Neden?. 
- Ekmek bol. Karneler cebimde, 

Ne zaman olsa alırnn. Hem ne diye 
ta Koskadan Sulumanasbra kadar ek 
mek taşıyayım?. Gider, Sulumannstır
daki bakkaldan alırım 

Aksaraydan Besiktaşa kadar glttim 
geldım, sokak içlertndekl fırınları bi
le gezdim. fırıncılarla, bakkallarla, 
halkla konuştum. Herkes memnun
du Halk: 

.:._ Heıtı ekmekler de küçülmüş de
ğil, diyorlardı. Daha bir gün evvel al
dığım ekmek vallahi bunun yarısı ka 
dar bile yoktu. Hem kesemiz kazan
dı hem biz. 

Fırıncılar: 

<Devamı 4 tı.ftdl savfada) 

Bu Akşam ŞARK Sinemasmda 

Güzel ve esrarengiz merhul kadın .... 
Saadete susamıı ve ll§kı için 

çırpınan kadın ... 

SYBİLLE 

SCHMITZ 
Al bert Schenhaiz 

ve 
Mari a V. T esnedy 

ile heraber yarattığı ve bir kadın hayatının feci sırrını 
canlandırdığı 

Mazisini Unutan Kadın 
filminde bu muammayı 1size halledecektir. 

iki Rulılu Kaduı .•• Nı~ idi? ..• Ne Oldu? ••• 
Sevme~i unutmuş... Ye Tekrar Aşka Kavuşmuş ..• 
Bu akşam için yet'dorinizi evvelden aldınmz. Tel: 40380 

'------~ ............................... , , ........... --..... --------------·~ Bu Akşam SARAY Sineması 

Neş'eli, Nükteli, sevimli ve eğlenceli bir film olan 

YENi SEVDA 
Şaheserini takdim edf,yor. 

Baş Rollerde: 

WILLIAM POWEL ve MIRNA LOY 

"ltrr• 

3 

TAKViMDEN 
Bi~ YAPAAK 

• nzn Mezarı 
Yazan: ULUNAY 

Fıkra muharrirleri ı;ok defa oku-
yuculardan mektuplar ahrlar. 

Bu mektuplar ftktacılann yazılarına 
goııterilen alaka nişaneleri oldui11 · • 
çin çok kıymetlidir. Bıı itibarla he
pimiz fıkraların altmda bu mektup· 
!ara bir yer ayırırız. Geçen glln böy
le bir arkadaşı okurken insanları ce
vize benzeten fıkrasın r altmda o 
mevzu ile hiç mUnascbctl u ınayan btr 
not gördtim: 

Katllcrden blri büyuk Tütk beste
k&n ltrl'nln mezarı hakkm4a malumat 
istemiş. Itri bir kaç noktadan be
ni ilgilendiren blr mevzu olduğu için 
meslekdaşımın buna kare alan ceva
bını aynen kaydediyorum fıkracı ar
kad11ş diyor ki: 

"Behsettifinlı o mcıar ~ ınmdur. 
Vaktiyle Rauf Yekte me ,., - ıua -
hudan yapılan ciddi ince , ı r ne
tkeıdnde orasının Uskildarh Buhur
cuoğlu Vakup isminde birine alt ol
dutu ve bit zattn bu Buhurcuu~lu is
minden cesaret alarak oraya ttrt ni• 
ınına bir ta5 diktiği anlaşılmışur. 
Gerçi merhum İtri'nin şehidan kab
ristanında gömülü olduğu Safayl tea 
keresinde yazılıdır. Fakat kabri o
rada da bulunmamııtır. Yakında mü 
tchassıslardan mürekkep bir beyci 
,'ltrt,, nin mezarını tekrar arayacak 
ve bütün mevcut maHinıata göre g:ıb 
rlni tesblte çalışacaktır.,, 

Bize edilen mıiJdeye göre bu he
yet ufraşacak, c:ahşacak adamakıllı 
incelemeler yapacak. N~çin? Bır avuç 
topratı göstererek: 

- İşte Itri denilen büyük beste
klrın ~mUldüğü yer burasıdır. 

Demek i~in. 
Bundan "İtri" nin ruhunun nedc

rcceye kadar sld olacağını bilmiyo
rum Fakat bana kahrsa bir buy.ık 
ıı.damın mutlaka bir mezar sahibi ol
mağa ihtiyacı yoktur. Mezar tafı, n.i
hayet onu bi:ze daha yakından ha•ır
latatak bit' Abideden ba!ika bir şey 
değildir. 

Zaten bu nokta, hiç bir şöhret sa
h bi olmıyan Buhutcuoğlu Yakup ıs
minde birinin gömüldüğü yere "ltri,. 
nimına bir ta, dikilmekle halledil· 
miııtir. Hatta hattrladığıma göre hu 
taş iızennde büyük bestekarın en m~ 
bur eserlerinden bahseden bir iki kc• 
Jlme de vardır. O halde Buhurcu 
Vakup aia medEeni İtri'ye tahsiı 
etmekle öldükten sonra dahi bü
yük bir .kadirbilirlik yapmış oluyor. 

Büyıik şöhret kazanmış adamlaı 
hiç bir uman ıiÖhretlerini asırlarca 

uzatmak için bir mezardoın medet uı11 
mamıılardır. Onların fatiha okun1' .. 
cak mezarları eserleridir. "Mevlid,. 
sahibi Suleyman Çelebi en çok 3da 
anılan bir şairdir. Mczannm n•redc 
olduğunu kimse merak etmez. Sa· 
manlıkta boğulduktan sonra cesedi 
Marmaraya atılan "Nef'i,, nin meaarı 
olmaması onu bize umıttunnamılitrr. 
"Nedim,, in gömüldüğü yer henila 
sallam surette tesbit edilmemiştir 

Bu bakımdan mütehassnılardan ~IS 
rekkep "heyet,, in ltri'nin hakilci me• 
zarını bulacafım diye bir çok ı:ah .. 
metlere girmesini faydasız buluyo .. 
rum. 

Büyük Mevlina bir ıiiıincieı 
- Ben öldiikten sonra, türbernJ 

toprakta arama benim mezarmı P.rif 
olanların kalbindedir! Der. 

Zannetmem ki ''İtri., de bundarı 
başka türlü dü,ünmiit olsun! 

12 Bakkal Hakkında 
Ceza Zaptı Tutuldu 

Defterdar plrlnç fabrikası tarafın• 
dan bakkallar ceıniyetiııe verilen yüz 
sekaen çuval plrinç, bakkal1ara dağı
tılmıştır Fiyat mürakabe memurları 
dağıtılan pirinçlerin diin rnhşlarını 
gb:Iice kontrol ettlrmlstir. Pirinç a~ 
!anların ifadeleri teıbit edilince. bak
kalların kilo başına 8 • Hi kurııı fi
yat farkiyle pirinçleri 60 - 68 kııruı 
arumda sattıkları görülmüştür, Bu· 
nun üzerine on iki bakkal baklctnda 
zabıt tutulmıtıtur. 

Sinema Müdavimlerine MOHIM iLAN 
Sayın halkımızın aylardrınberi beklediği ..• 

Tamamen bir devir olan sahe· 
seri takdim ediyor. • 

lbrahim Özgür ve 
gibi sinemanın fki kuvvet1i ve sevimli kahramanı 

Tamamen Yeni Bir l\fevzu ... Aşk Hasebile Gangster... ACI BlR KAYIP 
Dırama e8l'tlfmdan Hafız Mehmet 

• .. 

l:AURENCE OLIVIER 
ve JOAN FONTAiNE 

ıtarafmdan şahane bir surette ibda' edilen 

REBEKA 
(REBECCAJ 

phesertnt 19 İkincikanun Pazartesi akşamı saat 9 da 

MELEK Sinemasında 
lık: takdimi şerefine verilecek sinema müsameresinin numa
ralı koltuk ve loca biletleri bir günde tamarnen satılmıştır. 
Bu tehacüm karşısında sayın halkımızın istirahatini temin 

i~in Müdüriyetimiz bu f ilıni 

i P E K ve M E L E K 
Sinemalarında 

:Ayni Zamanda Göstermeğe Karar Vel'miştir. 
DiKKAT: Filmin fevkalade uzunluğu dolagısile 

müteakıp günler irin seanslar: 

MELEK'te: 2,45 - 5.45 ve 9 da 
1 P E K ' te : 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 dadır 

Matinelerde gelecek halkımıza hususi bir kolaylık olmak 
lizere yalnrz. MEL:&K sinemasında matinelerde lstanbulda 

\
ilk defa o•arak koltuklar numaralıdır. Ve müteakip günler 

-...-llıll••••••ıı- için evvelden alınabilir. 

Ates Böceklerinin 
KONSERi 

~-------.-a ....................... , 
Senenin En Yeni ... J."1n Heyecanlı.-. En Güzel Filmi 

LALE Bu Akşam 
CLAUDETTE 

RAY 

Sinemasında 

COLBERT 
MILLAND ' ın 

yarattığı 

ASK • DOGARKEN 
1939 - 1942 senelerinde geçen son dünya vak'aları, İspanya 
mücadelesi... Paris1in işgali arasında yaşanan en büyük bir 

aşk romanıdır. 

Bütün İstanbul gözlerinde hayret... Kalb1erinde heyecan .. 
Dudaklarında takdir ile bu filmi alkışlamak yer bulmak için 
numaralı yerlerinizi lUtfen erkenden kapatınız. Tel: 3359!'> ' , 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Kadın ve doğum kliniğine ynptırtlacak 10758 lira muhammen be

delli tahta eşya 22,1.1942 Perşembe gOnil saat 15 te rektbrhikte kapalı 
zarfla ihale edllecckUr. 

Kazara Zevç ... Ye ihtiras Saikasile .Aşk... ktzı, B. Hasan Parmaksıza tu zeovcesl, 

a. T e 1 e f o n : 4 1 6 5 6 •••••• .. '" 1 Yeni Sabah muharrirlerinden Abbas 
' l'armnksızoğlunun annesi Bayan Bah-
, ••••••••••••••••••••••••••• 1\ rfye Pamıakstzoğlu, dün sekteJ kalp-

M t • I d itibaren ten vefat etmiştir, Cenazesi bui\ln j Y Grin a lfte er en Çapada Ylrmtseklı Çelebi sokağında-
ki 34 numaralı evinden kaldı:rılarak 
namazı Topkapr eamiinde kıllndıktan 
sonra Topkap kabrjsta~na defnedile
cektir. Arke.dıışmnza 'ba~ sağı dileri TAKSİM Sinemasında 

BİN BİR DEHŞETLER FİLMİ. .. YENİ CANAVAR ADAM ... 
ÖLÜM İŞARETİ... TABİATIN BÜTÜN KUVVETLERİ 

bir arada. İşte böyle müthiş ve korkunç ... Mevzuda olan 

Elektrikli Adam 
2 saatlik heyecan ve dch§et filmini yaratanlar ... 

LON CHANEY Jr. LIONEL ATWİLL ,.e ANNE NEGEI~ 

,_,. Şehzadebaşı Gedikpaşa •-

TURAN AZA K 1 ve 
Sinemalarında: 

KADIN KALBİ 
SÜLEYMAN NECiP EMiNE RIZIK 

Türkçe sozlü ve arapça şarkılı 

Ayrıca: LA KONGA 

~ ................ ~ 
ç. E. K. 

Çocuk Dispaıı seri ve 
Kütüphanesi Menfaatine 
1912 MÜSAMERESi 
27 1klnfikinun Salı ak~mt 
Begoğlunda 

Şehir Tigatros11 
'z '\OMEnt KISMI:, 

SERlR TİYATROSU 
01'AM ftSMl • ~ alı: .. ,. •aat I0.1•41a 

YASADIOIMIZ DEViR 
ltO!ıtltDI KIS!lllı .Bu alııam ıut 211,SO da 

OVUN l(lNO& OYUN 

• ••••••••••••••••••••••• VENi NEŞRİYAT 

Znrnarmsaat 1' tc rektörlOğe verilmesi ldzıtndır. Liste ve ı,;artname 
rektörlükte görülür. (87) .._'111111 .. ••••• Danslı, şarikılı ve eğlenceli film 

1 'BAYINDtRLtK iSLERi DERGiSi - Uç 
a,da blr dda ıte$~dllc11 fennt 'kısınını'I ql 1 
..,_., çılımııtır. Bu HJTY• :vnlı:ulı m!ihı!nıl 
melt~I 11rofnllrltrf11den Thun lnan'ın "in , 
atta zelzeleye kar,t mu)>.avcm"ın tcm1nı,. a lı 
ktı(llk bir eseri ilhe edilmletir. 



TAN 4 

Şehirden Röportai TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN ~ 
(Bq tarah 3 tlncii sayfada) ... 

- Çok iyi oldu., diyorlardı. Rahat 
Mat ifliyoruz. Neydı o evvelki gün
lı:i lmunuıw:. yersiz, münasebetsiz 
kalabahki'... Fınnın camı çerçevesi 
wi)yle dursun demir kepenkleri bile 
kırılacaktı. Gördün mü kolaylığı i' Kar 
neyi getiren alıp gidiyor. Buyuran 
balı:almı, fınn dopdolu. Ekmekler yı
iıldı kaldı, Dimdi de satacak mlifte::-! 
bulamıyoruz. Diın ne kadar ekmek çı
Jıcardımsa, bucün de o kadar çıkar
dım. Fakat ekmek elimde kalacak. 
Çünkü hakkından wla alan yok. 

(Dünkü Nüshadau Devam] _ ı 
10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafmdaıı ara.. 

nılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci ~desi muci
bince muhtelli Banka ve Müesseseler tarafmdan Maliye Vekaleti 
hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paralann 
mi.ktan ~ğıda gösterilmiştir. 

İşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itı1>aren fkj 
sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ib
razı suretile idare merkezimize veya tubelerimbe müracaat edile.. 
rek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla te§kil olunan amor
tisman sandığına intİkal edecektir. 

Bakkallar: 
- ,Hay Allah nm olsan, dlyorlar

ilı. Neydi o bal yahu?. Camekana ek
mek koyamıyor. Tezglb altında blle 
ekmek saltlayamıyordulı:. Dun çok 
mılifterilere patates verdik. Gördti.-ı 
mü usulüi' Getir karneyi, al ekmği. 
Hay babanm canına rahmet. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak ınüracutlann hü
kümsüz addolunacağı ilan olunm. 

Ba söylenenler de büyüJtültnÜI, ol
iui1uıdan fazla gösterilmiş hiç bir 
le? yoktu. Kör boiazlarlyle kendile
rinden baıkasmı düıünmiyenler.den 
lıir çofa üç, dört eünliik. batti bir 
aylık ekmeklerini depo etmek f(in lü
zwn11U bir kargaşalık yapmışlar, haJı: 
Janndan fazla ekmek alarak birçok va 
tandqlan ekmeksiz bırakmışlardı. 
Dün bmıu yapamadılar. Fazla ekmek 
alamadılar. Fazla ekmek alamaymca 
da ekmekler fınnlarda 7"1iıldı kaldı. 
tf'rrmlarm önünde de kalabalık göıiil
medi,. 

** Kame asuiünden memnun ohnr -
yanlar da vardı ve sızlanıp du

T1Q'Orlardı. Fakat bunlar: • 
- •Bagün var Ya. yarına Allah ke

rim,. tesellisi ile beyanname vermeyi. 
karne almayı ihmal edenlerle bir talih 
aızlik eseri olarak beyannainderi kay 
bolanJar ve henüz karneleri vcrileıci
J'enlerdi. 

Bu zumre dün nabıye müdürlükle -
nnm önlerini doldurmuşlar karne al
mıya ufraşıyorlardı. Ba kadar büyük 
bir kalabalık karşısında lralan nahiye 
memurlan da alabildiklenne çahşar:ık 
bunlara karne daiıtmıya çalışıyorlar 
dl 0

İhtimal dün de hepsine kame '9e
n1ememiıtir. Fakat ba hal nihayet 
tatbiltatm 24 eaat evvel baılamıt ol
masından ileri gelmiştir. Bugün bu 
ortadan kalkacak, herkes karnesini al 
llUI olacaktıı:. 

* * ' Dün fnmlan dolaıırlı:en btr kaç 
bakkal düklrlnına da rıiradım. 

Ekmek olup olmadığım, •var •• " ce
vabını alınca da neye vitrine koyma 
dıklanru sordam. Tuhaf bir düıünıi
ılin kurbanı oldıılı:larmı ve ekmegi 
ıözönüne lıı:oymalı:tan ~ndiklerini 
ıönliiıu. 

Yme dün dolaşırken rasladıfmı ve 
ltelenmediiim işlerden birisi fınna
hrm 111be açmak mecburiyetini fena 
bir balatla yerine getirınefe çalış
maları oldu. Ba fırmlar, alelide gün
lerde 200 - 300 ekmek satmakta 1)

!Bn bakkallarla mukavele yaparak bun 
lan kendi aat11 şubeleri hal.ine getir
sniılerdi. Halbuki belediyenin istediği 
ıey, fırınlara mutad satı, yerleri, yi
Di bakhlJar badcinde s:ıtıı 0111besi 
açtırmak Ye ekmek satış yerlni ;;o
ialtmaktı. Fınncılar bu düşiınüıe ters 
bir hareket yapıyorlar, halla ve bele
.tıyeyi aldatmıya çahııyorlardı Halk 
elmıeiin bol olduğuna aatıı yerleri
nin çofaldıinu ırörmekle inanmalıdır. 
Fınııc.ılar, belediyeyi ve halkı aldat
mıya delil, kendilerine yukletilen pek 
yennde mecburiyeti yerine gatirmeze 
belediyenin ilini kolaylqtınruya ça
lışmalıdırlar. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Balosu 

Qıcft Esitpme Kırnım• latanbul Xerkezl 
Tıllrk balo•u, 24 klnunuHnl 1942 cumanesi 
ıDnil secuı uat 22 de T•h lm Beledl7C u · 
tı- aalonalnııda nriJccektir, 

1 Askerlik işleri 1 
IUBEYI DAVET 

lrWIWONO YEllLt ASKBllLTIC St1Bıt • 
SiNDEN: P17ade Tefm. Nafi ofla Hakkı 
3211 (42727).Pıyade Telm. Ziıraetdn oflu 
Mellmet Sadık Tansu SU (ı4071) Piyade 
Tefm. AaUı oflu Sadık 315 (11718). Pıyade 
Tat-. Rafet oflır Ahmet lluolla 116 
OHU), PiJ'ack Telm. HOse)"fn oflu Nuret• 
- Yalan 115 ( 111147). Pıyade Telm. Haya. 
ti oflu Panık .UO (4566J) Bu aubaylann ,ok 
acele ,1Uobe7e milracutlan Uin oluııur. , 

DERMOJEN 
Yanık, çatlak, ekzama ve 
cilt yaralannın ilacıdır. De
rinin tazelenmesine ve ye
nilenmesine hizmet eder. 
.Ecza.nelerde 40 kuruşa satılır ' , 

._ Df. IlISAN SAMI •l 

Gonokok Aıısı 
~ ft DıtDltlaruıa 1ıar., 
... tesirli " tue aııdu. I>tna,ohı 
a.ıta-ı-tn ttlrbalıl •o. ııs 

KAYIP - E,.ıtıı nDfm m~urlufundan al il.,... ve Eyap aakerlilc pbealnce ıreçmlt 
•aameleıa J'Uıh nüfua cQzdanımı kaybenına. 
YeııWıri alacaftmdan nkıaınln h!ikmO )'Ole• 
aur. Mezbaha malclniatlerındcrı Nunala eıtlu 
Bll•J'lll&ll Cemalettin. 

JtAYIP - Ziraat Bankası Birecik tube•ln· 
iılaD akbfım 2116 1111amrah taaarruf dlzdanı 
ile Birecik nl1fın ...-murlufundan aldıııurı bO 
•17'1!t casdanmu kaybettim. Yenilerini alaca· 
fımdan bUkl1mleri l'Oktur. Birecik merkez 
malıaTieslrıde l ı 7 aumarada Nuıtafa ollu 
a21 dofumlu Haııarı Twı~r, 

KAYIP: 19 numaralı M 8 U marta moto
alkledmlrı plltaauu ıra:ırl ettlllmderı •e kay 
ııl m alldlrecefimden h :ali J'Oktur. Eem.ıl 
Alumt Aru 

ZAYi - Po)ıa m durl iünden almıs oldu· 
furrı 31/35549 No. lu akamet tezkeremi zayi 
-'iimden, ukıaıoln hukmU yoktur • 

CfrOuAı &utıaıdi 

İt Banka9 İstanbul Şubesinin. zt.4.Hl tarihli tndiat.ı 

15.45 
7.01 

28.48 
2.83 

48.55 
23.13 

8.22 
3.43 
5.20 
l.91 
2 .44 
8.72 

16.83 
l.44 
9.80 
1.83 

18.18 
3.79 
7.39 
l .48 
3.43 
3.77 
3.89 
1.38 
3.80 

69.23 
1.63 
1.78 
1.50 

91.58 
2.39 
2.03 
2.50 
4.76 
5.86 
6.16 
2.53 
:ı,93 

3.87 
2.74 
2.80 
7.-

21.84 
32,74 

1.12 
4.06 
3.42 
1.32 

20.17 
4.96 
1.67 
3.08 

12.13 
2.65 
4.01 
1.08 

11.81 
2.84 
1.78 

14.21 
12.73 
2.89 
1.51 
4.12 
l.36 
2.03 
2,79 
2.51 
1.17 
1.43 
1.62 
6.54 

lıfm ve ıdrea 

Hatice Zahire, Sultanahmet Türbesi No. f 
Ankara Sürayı Devlet, Mehmet Bahattin 
Munire, Beylerbeyi Abdullahağa Mab. 
Seher Fenl, Nişantaş KAaUıane Y. No. J 
Anıe Osman, H. Paşa Mandıra Sok. 
İsmail Mehmet, Altıyol No. 38, Kadıldty 
Hasan Fehmi Emin, Galata ömerabld Han No. 1-1 
Ziynettin Tahir, UskQdar İhsaniye Alt. Sok' 
Bedia Niyazi, Sultanahmet, Tavukhane S. 1 
Şemsi Mithat, Nişanta§ Meşrutiyet Mah. 5 
Hüseyin İhsan Hasan. lst Posta T. T. Veznedlın 
Mehmet Reşit İdris. Tüccar,Pendlk 
Mehmet Nuri Bekir, B!lyükada HilAUahmer 
Ahmet HiW Mehmet, Akşam Gaz.et.esi İst.anbul 
Ahmet Kadri, Kastmpaşa Ya:yba mab. No. 33 
Ali Kemal, Fatih Şeh Resmi Ma. 11 ---. 
Emine Adliye C. Muhtar, Gedikpaşa Amerikan 1llftteb4 
Fatma Mübeccel Mustafa, Beşl.ktq Akaretler 
Hilseyin Selami Mehmetı Nuruosmaniyede cl4 tabibi 
Sezai, Aksaray Kilrkçübaş Mah. 7 
İlhami İsmail, Fatih Cüzü Şerif Mah, 32 
İbrahim Sami Halit, Kwl.topralt .Kanıdal Cad. 
Namıi Nuri, Ortaköy 
Mehmet Vıısfi, Beşiktaş Muradiye 37 
Mehmet Hayrettın Çarşamba Cebeci Malı. 85 
Daniş Mustafa, Altıyol 46, Kadıköy 
Feride İbrahim, Kız.dtoprak Kuyubaşı 42 
Mehmet Rcşıt iz.zet, Bebek Haşim Paşa Yaı1ıd 
Mehmet Asgar Muhittin Taşkışla.da zabit 
Musta1a Bekir, Kurtuluş Bilezikçi S. 74 
Alemdar Osman Nuri, Çcngelkö:r No. G8 
M. Halit (adresi yoktur.) 
Hasan Huseyin, Küçükpaz.ar No. 8 
Ahmet İzzetı Beykoz. Yalık5y terzi 
Ahmet Tevfik, Küçülcyalı 'Maltepe 
Mehmet Nuri, Beykoz Kundura P'abrilcam 
Mustafa Salih, Beşiktaş Haseki tarlıuıı 1 
Koyun.zade Nihat, Saraçhane Horhor Cad. 
Necmettin Osman, Ticaret Odası, İstanbul 
İsmail Hakkt, Ttbbiye mektebi, Odacı 
Recey Hamit, Sühulet otelinde. İstanbul 
Utife Ahmet, Harp Okulunda yüzbaşı 
Behice C.cmll, Çarşıkapı Medrese S. 10 
Ali Rıza. Eminönü Kazmirci 
Hatice, Çemberlltaş Diktaş 
Ahmet Hamdi, Çarşıkebir 182 
Osman Nuri. Sultanabmet Clmariye 145 
Tev.tik Rtza, Sirkeci Dişçi No, 2 
Fuat Aziz., Fatih Saraçhane 301 
Ha.s:ın Basri, Lüleburgaz sarı:maıkldc, çit 
Seniha, Gaz.fpaşa mektebi 
Emin Mecit, Hudut ve Sahil Mnd. ftZl19dtr 
Mehmet Faruk, Fatih Cami Sok. No. 10 
Şaban Hafız Mehmet Kasım, Gedikpaşa No. 1 
GCWn SClreyya, Beşiktaş Akaretler No. 15 
Saffet, Tıp Fakültesi 
Mehmet AlfletUn, Kadıköy Hilnklr İmam S. M 
Osman Hacı Abdurrahim, Suleymaniye Tqodalar 11 
Kemal Şefik, Galatasaray klilbilnde 
Ali Osman, Beyoğlu Fünıza ta Mah. ' ' ' 
Meliha HAlit, Beylerbey Yaltlar Cad_ 
Abdülgafur, birinci alay Tb. 1 
Yayha Çingıryan, Balıkpazar No. ıs 
Jozc.f Berhudar, İstıklll Cad. No. 188 
Mehmet Saim BürhanetUn, Beylert>ey ~ S. No. IS 
Fatma Kfımfl. Kandilli No. 18 
Osman Mehmet, KüçUkpaz.ar Hoca Ha:rretttn 
Ahmet Hulusi Süleyman, Deniz yollarında 
Ahmet Kenan Ahmet Galip, İzmir Barosu 
Mnri İhsan. BilyUkada Bahçıvan Sok. No. 42 
Silleyman Salim Sırrı. Saraçhane No. 11 
Mehmet Kemal Ahmet, Beşik.tef Türk Ali Kail. f 

1ş BMıbm 1-nbul Şubesinin 1 '1.4.Mt tarih'! tndial• 

T1. 49 Ahmet Şerafettin Mehmet, Ekmekçi Jııtah,, Dibek Sok. .No. 1' 
Beşiktaş 

111.09 İbrahim Hulılsi, Darilllceze Etibbasındaa 
3.34 Ziver Salih, Moda Cad.. Ali Rlza evi 
1.20 Bahır Muhittın. Garuyan Apt, Taksim 
6,38 Mustafa Ahmet Necıp, Moda Cad. No. 108 
4.86 İh:;an Şerif, DaruhnuallimlnTarlh Müd. 
1.20 Huseyin Hüsnü Mustafa, Kulaksız Tekke .._ Jfo. ti 

10.05 Osman Tahir, Pendik Meşrutiyet Mah. 
7 ı .97 Mebrure Atıf, Ta~vla Cad. Cumhuriyet 

:J..71 DıUlver Tevfik, Çarşamba Bekçiler Cad. 
1.21 Fatma Seher İbrahim, Üsküdar Tabaklar Orta S. 
4.34 KAni Hasip, Karaköy Arkavi S. 23/22 
4.09 İsmail Suha, Mahmutpaşa Aynacılar kU'flll 
15.55 Çengelköy Bakar deresi Mehmet Nuri 
6.24 Saffet Sabri, Tlp Fakültesi No. 212 
3.11 Mehmet Nuri Sadık, Taksim Sormagir Goda Ap. 

50.27 Hacer Cafer, BUyüklAnga Musalla Cad. 
1.17 Ali Rlza KAmll, Galatasaray Lisesi No. 474 
4.16 Kenan Salt, Bostancı Çatal çeşme 

20.21 Salıhattin Hayri, Kızıltoprak No. 8 
ı .27 Sarıgüzel Bağhane Sok. Mehmet Halit . 
2.90 Ahmet Cemalettin, Hükiımet konağı klll'JISI No. T 

15.57 Dr. Hacı Osman, Hoca Hayrettin Mah. No. ı 
3.24 Bürhanettin Arif, Akşemsettln Mah. Abacı Solc.. 

13.34 Çarşamba Karakol karşısı, Mehmet Raşit 
1.20 Osman Sekip, Boyaeıköyünde 
1.17 İbrahim Hüseyin, Eyüp Sofular Malı, 
8.77 Mehmet Salılı, Nanı Mescit Kafes So. 5 
1.43 İlhami Nafiz., Serencebey Yokuşu Tebelvi 
1.96 Hllm1 Salim, Yeşiltekke So. No. 80 Sotu. 
1.80 Ahmet Ragıp, Köprülü Han No. 32 Sirltecl 
4.92 Nikola Yorgi, Amavutköy Büyilk Cad. 82 
1.48 tırman Hakkı, Hüseyin Paşa C!kma. 23 
4.76 Mehmet Zeki, Haşimpaşa Köııkü. Beylerbeyi 
6.13 Süleyman Tarık, İstiklAl Cad. Leme. Apt. S 
5'. 72 Sait, Ali Ticaret mektebi 
2.44 LAtffe Ziya (adresi yoktur). 

23.33 Şevki, Unkapanı kereste fabrikSSt 
6J16 Cavidan Ra it, Bebek Hamam Sok. 
3.33 Umran Raşit, Bebek Hamam Sok. 
1.71 Adil, Şeref Eşya Pazarı 

17.34 Yusuf Ziya, 4 Vakıf Han 2. 4. 5 
8.72 Niyazi Ahmet, Kınacıyan Han No. T 
2.26 Mehmet Cemal, MevlAne lrapt Hulrcl Sok. 
1.51 Hilmi (adresi yoktur). 
1.90 Şemsettin Remzi. Beyollu İmam So. No. 1 

İt Bankası Balıkesir Şubesinin T .4.941 tariJaU teftiatı 
17.38 Dr. Mutıt, 'Memleket hastahans s6z hekimi 

0.73 Hikmet. Tettiı heaabat Kom. 
0.41 Necmettin, Mnatecabi Z. Nezd. ' 
1.02 Servet Tahsin, Börekçiler Malı. Halt JVU. ltttpllnde 
O 88 Hilmü., Susurlukta Avukat 
0.48 Ali Rız.a, Balya Maden Sti. usta başıs& 
2'25 Yordane!. Balık Handa 
s :o2 İsmail Hakkı, Maliye Tah. Mem. 
1.18 Bekir Sttkı, İkinci Noter 
0.22 Neriman. Yenituran sınıf 3 

TL. 

0.21 
0.21 
1.04 
0.19 
0.19 
2.09 
0.17 
0.17 
1.25 
0,17 
4.88 

Necip Fehmi, Muharrem ljasbl ,.anında 1eni 
Zeki, Küpeler Nahiye Müd • 
Runçkev, Pamuk Han No. 9 
Fethlyef Balyada Öğretmen Zehra annesi 
Salih Zeki, Yeşilli Cad. Boyacı Mehmet Ol. 
Rasim, Demirkapı Makinist 
Mazhar, İstasyon seyrisefer mem. 
Mustafa, Haliloğ. Orta okulda talebf! 
Hamdi, Erdekte ı:eytinci 
İffet, Karaoğlan Mah. 65 • 
Rıza Hakkt oğ. ve Farkaıı Stete ot. Dew,.oneaın lifo. t l Moteahblt 

İş Bankası İstanbul Şubesinin 6.5.Hl tarihli tın4iatı 
0,38 İliya Karozo, (adresi '70ktur). 
0.36 Ali Rauf (adresi yoktur.) 
0.65 M. Muşeg, (Şişli Osmanbey 59 

251.89 Mehmet Hüseyin. Bursa. İz.mir Otellnde 
2.03 Rehik Cem, B. Ada Hacı Cemll B. ,.ah 
1.55 Mehmet Cemşit, Hacı Cemil B. :yalı 
0.36 Aleksandr, Parmakkapt Afrika Han JO 
4.53 Nedime, Gedikpaşa hamam cad. 
2.36 Arif Zeki, Şehremaneti Binblrdirelı: J 
2.57 Esat Avni, Şişli Hazo Sok. 74 
0.9'1 Semiha, Vedia. Nermin, Fatllı Çırçır Haydar c.d. 1 
S.89 Mustafa Sabrl, Fatih Sarachane 12 
2.35 Halim. Kadıkoy Bahriye Cad. 
2.35 Mustnfa Rafet. Beşiktaı Nüshetiye Cad. 4 
1.159 Yüksel Receıı. H. Ada ŞafakSokak 
2.38 Mahmut Tarık, Çamlıca Cad. 106, 108 
0,38 Feride, Usküdar Muz Bnğı • 
2.36 Ali Salt. Uskildar Mu% bat• t 
2.36 Turhan, Uskiidar Muz balf 4 
2.36 Sadiye. Gedikpaşa Tatlt kuyu W 
0.58 Saim. Beşiktaş Yenimahalle Z8 
2,36 Hasan Necati, Samsun Reşadiye Cad. ! 
2.36 Celil Yusuf, Göztepe btasyon Cad. 131 
2.3fl Osman Nurl, Koca Mustafa Paşa '2 
4,51 Ali Süleyman, Hasköy Keçeciler 4 
2.36 Mehmet Azizi. Fatih Malta Ca~m 
2.36 Reşit, Aksaray Sinekli Bakkal 13 
3.88 Ahmet Şiıkrü, Şişli fu.et P. S. 12 
2.38 Edip, Aksaray Kııhraman S. No. 5 
0.44 Fatma Mehmet Nazif, Aya.~tya UsJdlbl Kah. ' 
2.36 Şemidil, Erenköy Halını Ata S. 
2.36 Enver Faik. Feyzlatl Lisesi 
9.01 Ahmet Refik, Eyilp Balcı Yokuşu !O 
5.19 Mehmet Cemal, Bomontl Bulgu Car. 13 
2.87 istavri İstavridis, Be:rotlu Mis s. 11 
2.36 Kadriye Nuri. Aksaray Cerrahpap 12 
ıı.82 Mehmet Salt. Ankara Harp Okulund• 

14.32 Hasan. İst. Erkek Lisesi Öğrebneni 
4.76 Rusya Karabet, Şişli Kıl s. Şehbaz ~ •• 
0.36 Angelina, Tarlabaşı Kız Sok. 1 
2,36 Mehmet Eşref, Eminönü Valde Han 4 _ 
0.85 Şahin Başzade Uzma Adil, Gedikpap !'.mJn sm.ı Jlah!1 
2.36 Nurlye Fazll, Divanyolu Biçki Yurdu 
3.52 Mustafa, Çırçır No. 6 
0.38 Muhtar Hakkı. Pannakkapı No. 118 
0,36 Halil KAzım, Firµzağa Hıristo Apt. 

lU.30 Bedia Rıdvan. Çengelköy ':farlabaşı 
2.80 Cemalettin İbrahim, Eyüp Ruznamecf S. 2' 
0,35 Avni Arif, Sultanahmet Eczahane S. 29 
4.41 Mustafa ZekJ. Cibali Mustafa P. S. 34 
0.36 Ahmet Necmettin, Üsküdar Hayrettin Mah. 
0,38 Ahmet Emin, Kocamustafapaşa No. 214 

32.09 Haludun ve Ferit, Feneryolu Kimyager Halit ofla 
1.28 Sadık Burhanettin. Kasımpaşa Tahtakadı .Mah. 
0,36 Şemsettin 
1.38 İhsan Şamlı, Mustafa Şarnlı matazan 
0.36 Rana, Nuruosmaniye Evllyazade 
1.43 Ömer Ali, Sirkeci Nemlizade Hanı 
0,36 Ali, Süleymaniye Fetva yokuıu 
0.38 Sttk1 Bedrettin, Kasımpaşa ZincirlilnJya 
4.98 l3üy0k Musta!apaşa No. 18 Aptu1Tabmaa Mahmui 
1.61 Ahmet Ruhi Humü, Sultanahmet Sanayi Mektebi 
1.38 Pertev Hüsnil, Beşiktaş Çırağan Cad. 35 
0.38 Süz.an Fehmi, Aksaray Valde camii 10 
2.75 İffet Necip, fsmaU ağa Mah. Çıngırak Sok. 
O 36 Sallhattin Emrullah. Oruç Gazi Mah. 52 AksarQ 
o:38 Ahmet Sabri Ali, Büyükada Maden Cad. 1'1 
0,49 SalAhattin, Cerrahpaşa yokuşu No. 48 
0.37 İsmail Ziyal Emrazı akliye şetlerinden 
0.36 Mehmet İbrahim, Beşiktaş Muradiye Mah. 
3 34 Necmettin Mustafa, Üsküdar İskelet'ıuni aricası 
o:38 Reşat Şadi, B. Ada Sofu Bahçe Mah. 

34,65 Ahmet Naz.mı, Beyoğlu Çatmamesclt Mah. 
O 47 Feridun Emin All, Sultanahmet Park karşın 

1a:50 Stp~hi z.ade Ertuğrul, Kadık8y Hildaverdl Sok. 49 
15 60 TürkAn, Kadıköy Hüdaverdi Sok. 49 
o:36 Fehmi, Yenlkapı No. 35 
0,37 Şemsettin Remz.I, Tarlabaşı Cihan Sok. 1 
4 07 A Feridun, Kadıköy Moda Cad 2 
o:s2 N~ıı·et Bürhanettin, Kadıköy eevfzlik No. 10 
15,62 1stamat, Baltkpazarf Nevşehir Hanı 

80.30 Nail, Samatya Yedikule No. 16 
0.36 Fe.rdtnant Aleko, Beyoğlu Suteraztsi ~ 
0,36 Mehmet, Kocaeli Şirketinde Kaptan 
5 13 Vasil Anastas, Arnavutköy Aya7.tna Cad, 50 
1'27 Ahmet Nıhat. Üskildar İmrahor 91 
o:38 İcl11, Fener Kireçhane Sok. 38 
1.15 Ülya Adil. Gedikpaşa Emin Sinan n 
0.154 Adil ve MO,.esse, Gülhane Meydanı 48 
O 36 Sedat. Fatih Muhacir Kardeşler 
0°38 Ahmet Salim. Bebek Cevat pa:sa 
0.38 Bedretttn. Erenköy Etem Ef. Sok. 
o:38 Ahmet Reaa. Göztepe Cemal paşa kliık. 

tı Bankaıq Ankara Şu~lnin 8.5.941 tı.rihJi tndiatı 
1.154 Kemal, İmara Muhasebe Jl{Od. LQtfl ollu 
1.153 HaldWl Ankara Valisi Nevzat oğlu 
2.31 Orhan, Hukuk P'akaıtesı Son lfn1f 
1.74 Mebrure, Çocuk Sara'l Cl\,d. Alim B. AP. 
3.80 Samiye, Ziraat Bankası Muhasebe Mem. 
0,59 Mustafa. Kars oteli No. 10 
5.17 Baisc, AlAettin Mah. D. Dorye S. 
5.05 Şükran. Öksü.z.ce M. Kavak S. 21l 
1.34 Adil. Yenigiln Matbaası Memuru 
0.82 Arg\ın, Seddalbahlr C. Cum.Mah. 
1.05 Kadastro Fende MQhendis Hakld 
0.70 Şemsettin. Jl"cı Doitan Leblebici M. 11 
4.29 Sadik, Çimento Fab. 
9.67 Klmlle. İskAn Um. Mfld. de 
7.77 Sami, Yalcı Zade Apt. 
1.11 Heissler, Leblebici Mah. Dem1rc:l 
0.53 Faik, Evkaf Mild. 
3.21 Mustafa 

41.46 Recep, Ankara Palas 181'90nu 
58.21 Hilmi, Krzılbey Mah. No. 5 

(Mabadi Bugün lntişar Eden Diğer Yevmi Guetelerde) 

i ~ tanbul Belediyesi lanlar 
Menba su kaplannm temhlrinde kullanılmak ilaere 7&pttnlacak 300,000 

adet kurşun milhür açık eksiltmeye konulmuttur. Mec:muunun tahmin 
bedeli 881 lira ve ilk teminata M lira 158 kunlJtur. Şartname zabıt ve 
mumnelAt mildürlü#ü kaleminde görülebilir. ihale 22-1-942 Pertembe ID
nü saat 14 te Daimt Endlmende yapılacaktır. Taliplerin ftlc teminat 
makbuz veya mektupları. bu file işilgal eder atel7e ahtbl o1dutclu1na 
dair vesaik ve 941 yılma ait ticaret odası vesikalarl7Je JhaJe ıünD mu
anen saatte DaJınl Encümende bulunmalan. (lOI) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alına Komisyonundan 
Mektebimiz için 10 adet kitap dolabı yaptmlacaktlr. BelMr1n1n mu

hammetı bedeli 95 ve ilk teminatı 72 liradır. EkıiJtme 2.2.94' tarihinde 
8Ul ıı de yapılacaktır. Fazla malumat için miidilr.iJ* möraeaat <•22> 

15 - ı - 942 

lstanbul Amerikan Koleii 
Direktörlüğünden : · 

Arrum.ıtltö)'il Tramvay Caddesinde kAln Kolejin Tahtı ta.arrutun
da bulunan Musı... ı f '<onatı, enkaz.ı müteahhide ait olmak üz.ere, yık
tınıacaktır. Şartnames. 'mavutköy Kız Koleji kapıcısmdan alınabilir. 
Taliplerin 20 KAnunusaıı.. 1942 tarihine kadar mektep idaresine tah-

"9 il> riren müracaatları Inzumu DAn olunur. 

lstanbul Verem Mücadele~~ Cemiyetind 
17.).942 Tarihinde Taksim Belediye rtzinosunda yap 

laak Cemiyetimiz balosu tehir edilmiştir 
Balo günü aynca ilin edilecektir. -"438" 

Gayri menkul 8tlllf ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Osman CelAlettin Ergun 27625 hesap No. siyle Sandığımızdan a 
(12M) liraya karşı Erenköyünde Suadiye mahallesinde Çolak İsmail 
Kokarplnar sokağında eski 8, 8 M. yeni 27/3, 27/3 kapt No. lu ahşap 
bahçe blr evi birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezldlr gayri menkliln (a 
.emt mahalle ve sokakta ayni kapı numaralı zemini arzı mtriden ev o 
dulu bildirilmiştir). Mez.kllr gayri menkuliln (10,000) liraya karşı baş 
sma ikinci derecede ipoteklidir. Bu ipotek Sandık ve müşterilerin 
kulnma milessir değildir. 

İkraz dosyastnda mevcut tapu senedinde hududu sağ tarafı ely 
Dr Nurettin hane ve bahçesi arka ciheti Emine Rukiye bahçesi sol tar 
tarik ön tarafı tarikiam ile mahdut olduğu gösterihniştir. 

tJcrua esas muhammin raporu mucibince mezkur gayri menkulün 
sahası 920 metre murabbaı olup bunun 79 metre murabbaı kısmi -
rine bir katı kAğir bir katı ahşap içi ve dışı boy8lı mezkiır ev tnp 
clDmistir. 23 metre murabbat mikdar:mda ayrJCQ mutbah mevoıt 
2156 metn! murabbaı da faz.la bahçesi vardır. 

Me.zkılr binanın birinci katında dört oda, bir sofa, bir mutbah, 
balA, bir banyo lkind katında iıç oda, bir sofa, bir matbah bir ba11 
mnum binada elektrik 811 ve havagazt tesisatı vardır. 

Vadesinde borcun verilmem~den dolayt hakkında yapılan takip 
aerine 3202 No. hı kanuntm 46 meı maddesinin matutu 40 cı madc!es!Jlll 
~ satılmut icap eden faz.la ı.lleelimezk\tr evin tamamı bir buçuk 
m<kldetle açık arttırmaya konrnu~r. Satış tapu sicil kaydına göre ya 
maktadtr. Arttırmaya girmek isteyen (1000) Ura pey akçam verecektıt 
Milli bankalamnızdan birinin teminat mektubu da kabul ohınur. Birlkın 
botQn vergilerle belediye resimleri tellAliye rilsamu borçluya aittir. A 
tmnA şartnamesi 14-1-42 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicıl kaydt 
sair lüz.umlu malOmat ta şartnamooe ve takip dosyasında vardır. A 
maya girmiş olanlar, bunlan tetkikederek satılığa çtkanlan gayri me 
kul hakknda herşeyi öğrenmiş ad ve telAkki olunur. Birinci arttırma 1 
3-42 tan1ılne mUsadif Pazartesi gUnil Cağaloğlunda kAln Sandığımızda sa 
at 10 dan 12 ye ltadar yaptlacaktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi iı;i 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükel 
Jeti~tiyle Sandık alacağını tamarnengeçmiş olması şarlttr. Aksi takdird 
90n arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 1-4-42 tarihine müsa 
Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak 
tır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktıt: 
Haklan tapu sicilleriyle sabit olmtyan alAkadarlar ve irtifak hakkı .. 
hiplerlnin bu haklarmı ~ hususiyle faiz. ve masarife dair iddialannı i 
lln tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbiteleriyle bera 
dairemize blldlrme1erl IAz.tmdır. Bu suretle haklarmı blldirmemiş olanl 
1a haklan tapu sicUleriye sabit olmıyanlar satış bedelinin yaplaı,mas 
dan hariç kalırlar. Daha faz.la malO.mat almak istqenlerin 940/ 1991 
dosya No. sile Sandlk Hukuk işlerl servisine müracaat etmeleri ..... ;ULU .... 

ilin olunur. 
DlKKAT 

Emniyet Sandılt, SancLktan alman gayrlmenkuM tpotek ıe.ııterme~ 
18te7enlere muhamminlerimlz.in koymuş oldufu kıymetin % 40 llll tecr' 
vtız etmek üzere ihale bedelinin 7&rfılma kadar borç vermek 11tteU 
'kolayltk ~ektedir. (434) 

PLANYA USTASI ALINACAK 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri ,, 

Umum Müdürülüğünden 
İdaremiz Sisli tamirhanesine imtihanda g&rtereceği ehltyete l8re S..

att.e 30 n 40 kuruşa kadar ücret verilmek şartlyle üç planyacı usta" 
altnacaktır. 

Askerlikle alAkast bulunmİyan isteklilerin nüfus hilviyet 
hftıınühal kağıdı. sağlık raporu, iki fotoğraf ve şimdiye kadar çalışttkla 
nrilesseselerdeın almış olduklan hizmet mOddetl vesikalar ne birlikti 
19 ı 942 tarihinde saat 10 da Şişli Tramvay deposu dahilindeki mOtehat"' 
nk ~alzeme rnüdClrliliüne müracaattan lilzumu bildirilir. (423) 

1 N Ş AAT 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
ı - :ıtarabQk Demir ve Çelik fabrJkalan sahasında yapılacak iha~ 

duvarlan inşaatı kapaU zart usullyle ve vahidi fiyat esasiyle ekşlltmeyı 
konmustur. 

2 - İfbu insaat Ye ameliyatın muhammen keşif bedeli 151.228,14 n, 
~~ . 

1 - Eksiltme eovrakı Ankarada Sümerbank Muamelit subesinden ' 
Ura mukabilinde almacaktU". 

4 - Muvakkat teminat miktan 3812 liradır. • 
5 - Eksiltme 28/ 1/942 tarihine müsadıf Pazartesi günfl sa•t 18 dl 

Ankarada Silmerbank Umumi :Müdilrlilta inşaat şubesinde yag.;;ıacaktıt. 
8 - İstekliler teklif evrakı meyanmda. lfmdiye kadar yapmış ol

duklan bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın, teknik teşkiJAtı
nm kimlerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bul~ 
duklarma dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale l(lnO saıd 
115 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank Umumi kAtipliti" 
ne teslim olunacaktır. 

8 - Posta ı.ıe goodertlecek teklifier nılıayet Dıale saatinden ı saat 
evvellne kadar gelmiş ve zarhn kanuni tekilde kapatılm.ıı olması lhlm" 
dU" Postada vAki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmı.yacaktır. 

· 9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (159) ( 118) 

Devlet Demiry o11 arı ve liman l arı işletme idaresi ı! a n ları 
Muhammen bedeli 30,000 lira olan 30 ade\ su cenderesi 27/2/194S 

Cuma S(lnü saat 15 de kapalı zart usullyle Ankaracla İdare blnasm~ 
toplanan Merkez. 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu ite sirmek istiyenlerin 2250 lirallk muvakkat teminat ne kanU" 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierfni ayni gün saat 14 e 'kadar adi 
geçen komisyon Relaliğlne vermeleri JAz.undır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, Haydar-
pqada Teeellüm ve Sevk Sefiilinden temin olunur. (318) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
l _ Açılacak kursta aynca muhabere de belletnmek üzere milaba

ka ne orta mekte\ı mezunu Qeretli muvakkat memur alınacaktır. 
2 - :Müsabakada kazananlara (50) lira ücret verilecektir. 
3 - Muhabereyi öğrendikleri zaman flcretleri 80 liraya çıkanlacaJC 

veyahut ( 15) lira asll maaşla memur namzeUliine tayin olunacaktr. 
4 - Müsabakada muvaffak oliınlann idarenin teklif edeceli yerler" 

de vazife kabul etmeleri şarttır. 
5 - Taliplerin 788 aayıU memurin kanununun 4 ünca maddesindeki 

prtıan haiz olmakla beraber devlet JIMlmuriyetlne ilk defa ırfrecekle-
rln 80 yqmı geçmemlt olmalan ayni :amanda bayanlar milstesna ol" 
mak üzere erkeklerin fiili hizmetini bltlrmil bulunmalan yahut da 331 
tevellütlü olmalar! JAzımdır. 

8 - Müsabakaya smnek lsteyen19r 24.1.942 Cumartesi gQnil saat 
ıı e kadar dilekçe ve evrakı milsbUelerlyle beraber VllAyet P. T. 't. 
müdflrlütüne müracaat etmelidirler. 

"1 - Müsabaka 26.1.942 Pazartesi SilnO saat 10 da Beyollu P. T. '1' 
merkezinde ;yapılacaktır. (4001, 

Sahip ve neşriya& mUdtlrtl: Halil L6tfi DörclUnctL 
Gazetecilik ve aepiyaı T. L. Ş. TAN uıatltauı 


