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Sivil 
fedailik 

Yazan: Asım Us 
lJm1U1ıi menfaat uğrunda yapı· 

1an bir sa,aı:ta ka7Jlllmak irin bile. 
rek l'e İ!>tiycrek ilihla, ateşle can 
'enn~ğc. "fcd:ıilik" diyoruz. Ba. 
bir k:ıhnımanlıktır. Bu defakl ci
han harbi milletler nnısı sava,Jar. 
cfa her gün fedaillğin oynadı~'1 mü. 
lıim rolü belirten yeni yeni ınisaı
ıer \"eriyor. 

J•:ıkst bir milletin mcıdeni sevi
~-tısini, mllletler ansı değerini yük. 
~k için yalnız silahlı lrir sa
'"8§ta bay:ıtlannı fe<}a edecek in
"-nlann bol ve kolay ba1onmuı 
YE'tişınez. Askari fcdailiğin yaıım
ıla '''"il fcüaillk karakteri taflYIYI 
''ataoda§Jara da ihtiyaç vardır. 

Sfvil fedaillkten mak<Jadmm 1 
~r millet. içinde bilttinlin hayata
'" ve menfaatini, yahut bütünün 
~&l'an.aa olmamak ~artile büyük bir 
topJuJaian bayatını ve menfaatini 
il~dh'eJ bir danya bir adamm 
k'lldi \"'&l'hğmı tamamen verebil
~İdir. Bu tipte vatandaşlar bir 
'lletnlf'ket J~inde ne kadar !:)C>k o
ltırsa umumi Uerleyi~ o kadar stt
l'atli, o kadar kolay olur. 

8a tarife misal olmak üzere sa
Ynı Yotgat ııaylavı Sırn İçöz'ü g~
t•rebiHrim. Türkiye tfftlk cemiye
ti reiet bütün varlığını Tüı1dyede 
tiftik ila~'Ulll& l'lLkfetmlşUr. 0-
811Jı ,::ece gün<lUz bütün emell Türk 
lfftlğinln My:ıtmı konımak, ciıısi-
111 ıslah etmek ve piyasa kıymetini 
llrtrrnıaktır. 

1930 dan en·eı memlekedmlzde 
rne,·eut tiftik mlktan 6 milyonu 
baıuyordu. 1931 :;eneslnde gekıD. 
lılr- buhran üzerine tiftik sahipleri 
'- haynnlan sürü sürü kesmeie 
h~adılar. Çünkü o zaman tlfUjlD 
e~ okkao;ı 25 lmnqa kadar dtlf
:ınnştii, Bir tiftik ke(isine ~ahibi· 
bin l'enedc yaptı~ı ma~rafııa en az 
100 kuro~tu. Ttftik buhranı böyle. 
Ce hayvan sahiplerinin kc~i başına 
~nede 75 kurn:ıı :rarur etmelerin. 
elen ileri geliyordu. 'l'iftik kcçile-
1'İnl11 1!1Uril stiril kesilmesi Jibüa
d~n hlr iki sene içinde G ınilyon 
tiftik keçisinin ..ayısı 1,5 milyona 
rUt~tü. Vaziyet olduğu halde kal
lnl?J olsaydı miktarı 1,5 milyona 
dii'9 tlftlklcrin bir iki sene i~in
de nesli tükenecekti. 

İşte Sırrı 1çöz'ün tiftik daYası
ıu ele alandı: orta va ot ılma"ı böy· 
le bir buhranın ne

0

tice i oldu. \'oı
~at saylavı ilk iş olarak bir ccml
Yct. kurdn: Türkh·e tiftik ccmi
~·eu. · Sonra bu ce~iyet rn ıtasile 
l'ilrkiyedc tiftik k~i<i!ni tehdit 
eden tehlikelere luu~ı ~eldi. G c • 
1'e)( Biiyük Millet ~feı•li-;I niutıitin
•le, J,;f're'k hlikfımı•t makamlarnııla 
tiftik bulıranmın anlıı'.jılmn<;ın:ı hi1.. 
:tıet etti. Bir taraftan Hftlkten a
lınan resim miktarı iııdirilıli. IJi
ier taraftan dışan ı>aza rla rda ~a · 
h~ı kesilen 1iltiği memleket i~eri· 
<ı1nde sarfctmenln yollan arandı. 
)(l~tnen de bulundu. Bu suretle 
tifUk buht:anmın tehlike deni at· 
1•tıldı. Bundan sonra tiftlklerin 
•rtnı:ığa baıtladığı göriildü. Bugün 
1D"1nl"kettf' me\'<'ut tiftik k~bi
tl_n 1ıayısı 4 milyondan a~a~ı değil. 
dır \'f' tiftiğin fiyata bubr\inkii şart. 
lal' İçinde 230 kuruşa kadar çık· 
tbı~tır. M"mlekatimlzde senede en 
~ 7 milyon kilo tiftik J·etlşti
"°'" göre TUr.klve tiftik cemiyt>ti 
1"1ııinln nasıl bir da,·a üz.erinde 
t:alıştı'-'! \'e bu dO\'ada ne dt•reccde 
~ tbuvaffskiyet kazanmıs olduğu 
•uby anla5ıhr. 
~~ııtıunla bernbcr Sırrı t~öz ar
-ıa,un şimdiye kadar elde ettiği 
lllta\·affakiyctlcrle , ·azifeslnin bit
~e kani de,ii;ildir. Tiftiği gerek 
'betnlf'ket İ!;inde, gerek dı_şan pi
hııabrda kıymet ll'ndirmek için 
~ni Y~nı projeler h1ı.7.1rlamakta
ılr1', nu proj(·ft~rin tııthlki için dün-
1& lartlarınuı mfü:;:ı;t Iılr ı.levrey~ 
ıdf'!ne.,lni sabırs•zhl•la bc-kkmek· 
t.dir 
ı..!akat memlel\etimi;.ri i'i>tısa.di 
~~ntnıa. bakımından istediğimiz 
::""'r1!Cedc yükseltmek i~in Sırn 
t~ı gibi daha .... k ı;:ok sivil fe. 
d ·ı ...-.. '"o ihtiy~ vardır. 
----~-----------------------
D um l u pınar 

Pirede 
.tttna, 28 (A.A) - Türk Dumlupı· 

nar Tapuru İstanbuldan muhtelif yi. 
Yeceıc.ı_ ytlk.IU olarak Pfre'ye gelmiş.. 
tir, Bunlar halk mutbaklanna verile. 
Cek ve Yunanlılara entemMyonal kı
Zllba1: tara!mdan dağıtılacaktır. 

G 7G' -

M areŞal Fon ·der Golç'ıin ölümünün · Kırips 
Avam kama

rasında 
26 nez gılı münasebetile 

Ankarada TDrk-Alman askeri 
tarihinin şerefli glinleri anıldı 

Hindistan müzakerelerini 
etraliyle anlattı 

1 oodra, 28 (A.A.) -- Sİı' Stat. 
ford Kıripe, Avam .KamarasDda 
müzakereyi Hinclistaııdaki 80ll. ..,._ 

~esine d:ıir olan demeci ile açm11 

ve dcııtiştir iki: 
1 Zİy'aı"etj.ın 5.nını güçl.ettiı'miş o-

lan üç sebep vardır: 
. 1 - Dü~anm Hindiıltan ilıü-

kame-tinde yaJda.şınasmm pek y&-

1 km V<' muhak!kaı'k olUŞ\I, 
1 2 - Uzak. doğudaki Mdi ı'er 

dola.ymile Hint umumi efk&mmı 

lıazı şubelminde keıdııi -· ·
bozgunculuk ha:vıııım, 

Tlrk ordaıa 
namına General 
Bösaı Kılkı, ve 
Almanya namına 
blylk elçi roa 

Papan birer 
natü ılyledller Türk ordueund& büyük ve unutulm&& 

hbmetlert olan Marepl Fon der Go~ 

3 - Hindist.ım mi\MMıbel 119-
kümet şekli ıbe.h!ıiınde cenı-t.Jaır ... 
rasmda. mevcııt. fhtillftlıılım .W.. 
sarih bir şekil almıııısr. 

(Def1amı Sa. 2 Sli. f ~ 

AJmanyacbuı memleketlml7.e gelen general Gıır, generallerimiz ve AlıD&Q 
büyük elçJalnlıı merasimden evvel aimmııt reslmlerl 

Romen şampiyonu 
Rapid yarın geliyor 
ilk maçı cuma günü Fenerbahçe 

takımı ile yapacak 
.llıamea Ş&mpAyona Rapld IDB(lan tertip' lıey'e*indelı: 
Romanya .ş&mptyonu. Rapid takrmı oyuncuları Perııembe sabahı aat 

5 de Sirkeci Ga.rma ~erdir. 
S1por aeven arkadqlarm mezkO.r saatte Slrlrecl Garında bulanma. 

lan rica olunur. 
Maçlar Begikta§ Şeref Stadında. yapılacaktır. 
!l Kayw Cuma ...t 16 • G&Iatuan,v • n.ıırtaıı a ta~ 

17,80 Jl'eDerı.bge - R.pd 
8 Jıılayıa Pazar eaat 16,30 Fenerbahçe • Galat.u&ray B. talr:Jmı, 

17,- Be§iktaş - RapJd 
BlletJer Galataaaray • Fenerbahçe _ Bepkt.q KulUplerile İpek Sine· 

ması Gişelerinden temin edllblHr. 

AAkara. ıs (A.A) - Alm&nya bil. 
yük elçi.al lııl.. Fon Papen tarafmdan 
bugün, Türk ordu.Bunda pek eakl za. 
m.aıılardanbel'i h1zmet elmlf olan Al· 
nıan veya PnJıl)'IL nbaylannm resim. 
lerinden mürekkep oiarak büyük elçl
llk blnamnda h&zırlanmı§ olan tarihi 

l 
m117.eyi açm&k ~le bir kabul 
resmi yapıJmlltır. Tnrk ordusu namı. 
na general Hu.mtl Kılluf ile geoelkur

j may §Ube reialerinden albay Hilmi 
Oray bu törende huır bulunmutlar
dır. Alman ordu.su namına da umum! 
haıp eımumda. TUrk ordwnmda hlz. 

met etmfl olan general Guhr Berlln' -
den llmetl ~ gelmek ıruretiy 
le meraeime 1JUralt etmlfth'. Bundan 
bafka ~ ll'cn der Goiç'un eakl 
sUA.h ~ general Pertev 
Demirlmı. "4! general Refet :S. ile 
eski mllll mUdafM. ~ Saffet An.. 
kan, bum blrlilt rel8l Bolu mebum 
Falih Rıfkı Atay, mat'baat ve ajana 
umum mOdUı1eri, febrimblde bulunan 
TDm '918 Alman g.moc&eri ·d~ tören
cJe hUir' bıılumrmal&rdır. 

FON PAPEN'tN 80ZLERl 
Dil M ............. ll'ICIR 1 

.,..;.. .A.mlanya bQJıtlk elçtal K. J"on 
Papen 8f&lıdakl :nat1tu ile bu küçük 
fakat çok kıymetli mbenin ldlfat rM 

m!ni yapmqtır: 
(Deuamı Sa. 2 Sü. l de) 

Vallnla mlblm beyaaah 
~ ~ ~ _, ı._a,_, -- ,_, ~ ,_, ~ ,_, -

Başvekilin müzaheretile l s-
tanhulun iaşe işi düzenlenigor 

Bu sene yakacak sıkıntısı çelen iyeceğiz -- Kö
mür narkı kaldırılıyor - lase maddelerinin tla· 
ğıtılması için yeni bir teşkilat kuruluyor -
Ekmekte buğday nisbeti yÜzde 95' e çıkarıldı 

tst.aı\bul Vali ve belediye rcı.sı 
C:oktoı- Lütf! Kırdar dün Şehrin 
ma.hruık.:ıt, ekm~k ve iaşe işleri 
etrafında kcncllsiJe görilşcn bir 
ın-ıharrir.imizc şun.lan -söylemiştir: 

- Ar..ka.m seyahat.imin es&. 

maksadı, evvelce de yazdrğnuz 
gıb!, İstanbulun mahalli ihtiye.çla
rmm temini iç.in, alnuı.cak tclbirler 
etrafında a18.kadar makamlarl.ı 
temaslarda bulımma.Jclı. GeÇen krş 
·çer:.Sindc ~eadlen srkrntrlann te
lreITiitüne meydan vermemek az
n'l?-ndeyiz. Bu:ı.la.rm ıbaşm<la rla şeh 
tin mahzııkat ihtiyacı gelmektedir. 
İstanıbulun ihtiy:ır,ıları üzerinde 
Anke.ra.da taşta saym Başvekili· 
miz. dilktor Refik Saydam olmak 
iızerfl bütün vt"'kaleUerln göster
c! :kleri yakın aEtka ve hiç bir yar
t.lmun esirgenmemt'Si çahşmalan-

fntıvamı Sa. 2 Sü .'i ~e) 

Mec:is umumi heyeti toplantısında 

Başvekil anıt -kabir hakk~nda 
·izahatta bulundular 

Ankara, :l8 (A.A) - C. H. P. mec.. 
Us gurupu umumı heyeti bugün "28. 
4.942,, saat 15 te reis vekll1 Trabzon 
mebusu Hasan Saka'ıım re!sliğlnde 

toplandı: 

Celııenin açılmasını ve geçen top • 
lant:ıya ait zabıt hlllA.saamm okunma.. 
smı mlttoaldp ru.mameye geçilelıek 

Konya mebusu Ohman Şevki IDuda#' 
ın. ebedt ıe! Atatürk için yapılacak 
olan anıt_ kabil' hakkmda De§?'Olunan 

jüri raporuna dair takrlrhıe bqvekil 
Dr. Refik Saydam taratmdan verilen 
cevap umum1 heyetın müttefikan taa. 

General 
Tojo'nun 
beyanatı 

Tokyo, 28 (A.A.) - Japon ba§ve. 
kili general Tojo söylediği bir nutuk. 
ta demlşUr ki: 

Bu harbi kazanmalıyız. Size "1DU 
hatırlatayım ki, savaşımız gerekml§· 
tir ve harbin ~lecek safhası Japon 
milleti için hakiki bir sağlamlık im. 
tihanı olacaktır. Bu safhaya tam bir 
birlik halinde girmekllgimlz ı!zım 

dır. 

Japonyanm İnglltcreye ve Amerika 
birleşik devletlerine indirdiği stırekli 

darbeler bu mitletlerl derin bir end~ 
ye dU§'tlrnıUştUr. Efkrın tutmak \'C 

(Devamı Sa. 2 Sii 4 de) 

viblyle kaqılandL 
Ruznamenin ıQer ınaddelerf!il ı.ıı. 

kil eden, lıla.ni8a mebuaı Reak :lıııae' 
ntn, ukerlf#e muıe.mıt luınwı llQıl • 
halarmın asker! fQnıdan ............. 
clri!lmediğtınc cWr c-.ı taJcııWlne ~ 
mUdataa ve1dıM w ......,n ızıee- a. 
ad Ha.pi 'O~'Daa, wpur :lufaaCr. 
mızı temm edecek çaUfma 1111 psoc -
ramıı. dair takridDe de 1 •• .,.,. ..... 

klU tıaı atından -..mtllD a ı l)*atıa lıll 

meYDlar Uzerinde .ılır alan bMifJ fitil 
mUt&lealıııın dlnlendl1rten .ana ..ı 

l'l de topıııntıya 80D ftllMl. 

• 

puroif ramını 
izah· etti 

\'ac;jn~ton. 28 (A.A.) -- Reil 
Ruzve\t bugün kongreye bir mesaj 
gönd~rcr~k Amcrikad!\ hayat ımrt 
lar:n:n ero .. ·ı c-urcttc kısılmasım ve 
§ahsi ve umumi kirların, enfJAayo. 
n:ı mani olıınmak için, tahdit edil. 
mcsiııi iııt~m ·~tir. 

Ruzvclt tarafından ılan edılen 
program k:ı:r.a.nç ve.rgieine, kira.ln • 
r.1 UcreUere, t3....cıamıflara, kart 
ııs~iine ve ta~t~tli satın almalara 
Uıalliık cbnektedir. 

Rıızvelt beyanatında töyle dı • 
(Dcuamı Sa. 2 Sü 6 da) yor: 

Bugiin çocuk haf-
•• •• 

tas~nın son gunu 
Darüşşaf akada talebe velilerine zengin 

bir müsamere veriliyor 
Bugün Çocuk haftasının son günü 

dür. Bu münasebetle buglln öğleden 
sonra DarUnatakada velilere bir mu. 
samere verilecektir. 

Karne suiistinıali 
Müsamerede {Haydi) adu be§ per. 

delik okul ve aile piyesi teınall edile. 
! cek, kayıtlar ba§ladı adlı bir tablo 

fantazi gösterilecek, mntl oyun ve 

ritmik dansları müteakip zeybek. la
koç dansı, topsi. mavi Tuna oyuNarı 
gösterilecek, (Haydi) nln dekoru de
ğişirken 6<1 kişilik talebe koroeu ııeç. 

mc §arkılar söytlyecektır. 
Bu müsamere yarm da ıı:mıa&ao 

hnlkevindc öğretmen ve maarif erkL 
nıne. v~rllecektır. 

• Fllllr ve sosyete 
300 sahte karne basanlar ve eksık ekmek ~Ah Şu-başıbozukluk 

çıkaran fırıncılar yakalandı 
Ekmek karncfi suiistimali tahki· 

katlarına ehemmiycUe devam edilerek 
auçlulan Milli korunma mahkemes~e 
verilmektedirler. 

Dün de, Mustafa ile Kt\mil adında 
iki suctunun 5300 c yakın sahte ek
mek karnesi basbrmo.lnrı işi mahke. 
meye intikal etmiştir. Mustafa ile KA 
mil Ankara caddesinde Türkiye kıll. 
ı,ıchancsl sahibi Gabriycl lle anlaşarak 

muvakkat ekmek karnesi kılişesl yap 167,5 ekmek yerine eksik lm!lat ne. 
lırmışlar ve bunlan bir matbaa mA- ticesinde daha !azla çıkararak böyle. 
ldnesüıde basarak sizllce satmışlar· ce g0.nde 92 adet ekmek karnesi bl. 
drr. riktlrmeğe ve bunlan Şadiye, Cemal, 

Her tlç suçlu da MJUl korunma mah İk\)al ve saire birçok kimselerle giz· 
kemeslncc ınuluıkcme altına alınmış. ılce sattınnağa başlamışlardır. 

tardır. Tahldkat sonunda fırıncılarla birlik 
Fınncıların dalın-el'C81 te diğerleri de yakalanmış milli ko • 

İstanbul clv:ırınd-ı fırıncılık yapan runma mUddelumumillgine verilmiş -
Mehmet ile Hllseyln, bır çuval undan 1 lcrdir. 

B •_.J müne1J1Jer bir yandan ba§ı bozuk, bir yandan da 
ı~e b"" . _1 • J 

t kilatsız.lık içincleclir. Bunun ta u '!etıcaerı uerme 
t!f çatma fikir lJe sathi hiikümlerclen ıbaret kalıyor. 

Yazan: SADRİ IBTIM 
Önümde "Askeri Mecmua.'' nın 

1 ız ncl sa~, 1 durtıyor. Onu ba.ııın
dan sonuna kadar okuclum. Der
hal 'll!DU itiraf l'tıncli~ im ki bu 
harp ic:indC', ya.5adığ1mız günlerin 

sartJarını bu meemm muhteviyatı 
kadar derli foptu, ilmf göril!f ;ıa\'I. 
YC!'iinden tett.ik «'den -. ..... 
rnstgclnıedlm. 

(Devamı 3 öncide) 
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Köy en tit ıerı ieşldlAtıaadırma kana~a Koza ve ipek fiyat
ları tesbit edildi 

Zeytin ve pamuk yağı hak 
kında vilayetin tebliği Kurslara devam etmiyen talebe velileri

ne para ve hapis cezaları verilecek Ankara, 28 (A.A) - Yakmd& ~ 
lacak olan koza plyaaumd& .koza 4. 
ya.Uarmm ve dola.yis.iyle ipek t1yatJa,. 
mım ne olacağı w alım satJm lflerl· 
nhı namı yUrOyeceğf bugUnlerde alL 
kaıiarları çok llg11endirnıektedir. Bu 
husuata salitiıiyetll makamlarla ya.p. 
tığımız temaalarda aşağıdaki malQ.. 
mat edinilmiştir: 

Çin Hataydakl. flyaUar Bursa.ya kadar 
nakliye ve ~r .muratlar beaaplan&
rak daha &§Sğı tutuıacaktır. 

A. - !5-~9U tarlbll VU&JM teM.. 
il De beyana W>t tutulaıı. ft ~ 
•DJlan menedilen bcr ttlrltl ~ 
;pt ft pumık yağlarından: 

(bir teneke dabll) ~3 
cıU faturalana birer mreU 
l&Dayt ,. Ticaret Odalarma 

Anka.ra
1 

28 (\'nkıt muhabirin· 
c1t"D) - Köy o..ltullannı ve ensti
tülerini tcşkiılıtlandırmn kanun 
proj~i meelln muvakkat encüme
ninde müzakere edilmektedir. Bu 
milzak:ı.rcehin önümüzdcla ay ıçin. 
~c ikmo.l edilert"k lii.yilıanın mec · 
lıs umwni heyetine sevkedilcceği 
bilditilmnlct.edir. 

Projede rosmi meoburi ve para
eu: ilk öğretim okullan, eğitmenli 
köy okulları, öğretmenlı köy okul
lan, eğitmenli ve öğretmcnili köy 
Clltulla.rı, pans;.yonlu ve pnn..~yon· 
suz Jtöy okulları, akşam okullrın ve 
köy meslek :ıtıırc;la.n olmnk üzere 
başlıca altı kısm:ı. n.yrıhnakt.adır. 

ilırlpsln nutka 
(Baş taı cıf ı l ıııci ~a.ı/fada) 

l - YB§ kozanın A.zaml ııatı§ fiyatı 
Burada ve ttlatür tabrikalan olan 
yerlerde 175 ı..-uruş olaca.kür. F&k&t 
mllstahslllert teşvlk için aynca. kiloda 
215 kuruo isWı.sal prtmı vertıecek bu 
sureUe fiyat :ıoo kutu§& baliğ olac&k 
tır. Y&§ kozanm diğer daha. &§ağı 
clnalertnın fiyatıım ile filatllr tabrL 
kaJan olmayan yerlerdeki tiya.tlar 
bana g6re mahallerinde fiyat müra. 
abe kOIDUyonlarmea karıırlq\J.raC&k 
Te bQ tlyatlar Ticaret vckAletlnce ta&. 

dik edUeeelrtlr. Bu suretle meaelA 
Hatay lroaaları Bursada )ılcneceği i.. 

2 - EtlyUk koza 1atUıaal mmtabla
rmda yq kocalan ancak koza koo.. 
pera.tıneri veya ipek ifleyen fabrika.. 
lar sa.tın alabilir. Ba§kalan koza a. 
tın aıa.maz. 

3 - ICunı koanm tlyaıtr &)'J'JO& ~ 

~ln edilecektir. l"D&ttlr fabrUmlan u 
cak ipekU dokwna f&brlkalarma mal 
1atablleoeklerd!:l'. Herkeıl lı&m ipek a· 
lıp aa.k.lıyaııuya.. 

4 - Ham tpeftn dokuma tabr1kak., 
rma geçerken 11ya.t -.e mJktan kosa 
kooperatınerı blrllgincıe takip ve t-. 
cll oluna.caktn-. 

15 - Yerli tpek dokuma f&brikala. 
rmm ~tıeıine göre maliyeti U<tlat 
vekAleUnce tetkik edilecek ve kAr 
hadlert de yine iktiat vekAleti tan.. 
fmdan teablt ohmacaktır. 

1 - ASllUd % 1,15 uttıı ekstra ekL 
-~,...,.. 

% - Azami % 2,15 asıtu ekstra zey .. 
~lan, 

s - Azami % 1,6 aaıtll ve iyi Jı::o
lmlıı blrfnd yemekUk r.eytbıyağlarla, 

f. - Azami % f,IS ıı.sltll ve lyt ko
kul• Ddnct ~ zeıytlnyetlAma 
_,.,.. flyatJar dahilinde toptan .. po 
rakmde •b.Jlan ııerbe&tUr. 

B - A tıknMJmda aatrıı eerben lır. 
raltılan yaf larrn blr tenekeclfa fada 

vauara lleyanatı 

Oda bolmanwdllr Waltrdıa clofrudal 
doğruya VD&,re& l!lııaa,.S " 
Odaıana cöDClerlJecekUr. 

o .. Eeaelıt ....... ~ JVDm 
yen lampaat % 1 ulW ve 
% 1 ecae.bl maddeli lıılrlDd llD'a 

lı % 1 - fula .... diler' ııeyUn 
yatı.ar % 8 utuı eabunhlk yat 
l'aftne ~yattan ile ı-ıouk .-e 
rina yaflarmm J"lllf bir W>llfe 
toptan ve ~ eabflan 
dar, 

Buzveıua aatka 
(Baş tarafı 1 inci 3ayfaila) (B~ tarafı 1 inci :tayfada) 

m.mn muvaffakiyeti imkanlarını Tıpkı geçen harpte olduğu 
tuwrlamış bulunmakta.dır. ~bu sefer de dii'JIN'n başlangıç 

Projenin ilk ıruıdda.leri, bu o
kullara tayin edilecek eğitmen, 
öi;"tt'tmcn ve geziCi öğret.menlerle 
gezici ~ öğretmenlerin ne suret
le tayin edileceldcri bu okulların 
tcf"tia ve mumatd>esinin ne tıuret
le ya.p!lacsğr, kuı:ulacs.k olan disip
lin ikurullanru:n ne suretJo vazife 
görcce{:i ve bu !ru:rul!arm kimler
den mürekkep <>L.-ı.cağı hükümler -
den hırcttir. 

Duru.mu nydmlatmak ve Hint cf
k5.rmı kuvvetlendirmek ihtiyacı 
Bıitanyn hükümetini bir taknn 
:nUsbet tedbirlerin sUntille alın
ması lilzl!muna. ikna cıtmiıtür. He
defııniz ve limidimiz ş,u anda ·mev
cut güç üklerden istifa.de ederek 
hem Hinclistıınm istikbali mesele
slııi ha.!let.mek hem de Hmdiırta
nın yabancı müstevliye kartı mü
dafaasını kuvvetlendirmek g.lıbi 
ik, hedef üzerinde bUtUn Hint ida
recilerini bi:;i~tirnıdtti. Aby 
f'onson'un ve Amerikan ilctlsat 
heyt:tinin ben lıt"nilz HindfııWanıdlı 
iken oraya geı001elcri bir teaadllf 
c..seridir. Can.son, Nehruyv. ?e di
ğer Hint idare fımirlıe'riııi mf flllı,sl 
surette ziya.ret etmi,Ur. Bir Ame
rikan mUdahales'nın kati:;l:en tıaıı1s 
mevzuu obna.d.tğı ve 88dece çok 
mü'Jt:ait ve hilsnilniyet eab.i'bi bir 
Amerıka.n vatandaşının şahsi yar
dımd:ı. bulwımak istediğini gayet 
~ık olaraAt söylemek isterim. 

Mareşal Fon der Golç'un ölümü 
Bu t.emaslar<kı. gcÇen senenin bUtUn avantajlua malik olmuştu 

bir kmm mahrumiyetlerinin ae- Şimdi de o zamanki gibi, medeni 
hepleri inceieruniı ve ic:a.p eden Yeti müdafaa edecı:lerin, işlerin 
tedbirler ak~tır. reyanmı dcğŞt.irecek olan inean 

Çel.:i!ec mahnıbt nokse.nhğt mUhimma.t üstüııJQğilnll kunuıcn 
uklntısı yalnız tışm uzun ve Pi- YB kadar, a.cı yen.ilgilere ve 
dcUi olmasından ileri gelmiş ohna- kapıyl&'ra katlanmeaı gerekecek 
yıp, kifi miktarda stok yapılmıamo tir. Amerikan milleti Pceri Har 
oh:nruanm da bunda müesair olduğu bourdan aonra lVook kesiml 
neticesine vartlllll§ ve- önüm.llzdc- iki yıl önce bunu olaga.nllıııtü te 
k1 sene için bllhaa-ıa ,bunun temıkıı k! edebileceği bir m.illt harp · • 
üzerinde durulrouetur. aa.l&tJ programı kabul etmiş • 

Köy e~..t.men YC ö~cnleri
nin vazife ve salfıhiyctleri ~ca 
l'1 ~lar.la t,eOOtt edilmiş buhın
maktadır: 

Kanun, ıımamn:mıe, t&lima.tna. 
ınP. ve emiıtcr1e verilen ~ türlü 
~ yarma, köy ok\tlu binasmın 
Ye ~ıin yoıphnıesında Ye ku· 
ruluşanda. çahşınclr, verilen e.5ya
YI i:1U bir ~e:k:ildc muhafaza etmek, 
hayva.nlıa.m ~ ve onhn il
retm&, oku.hı. tn.hs1s edilen araztyI 
ömelı: ola.l:ilecok şekilde işlemek, 
köyde ok':?l talebesinin eğitim ve 
<ığreUci ile Hgili her türtfl tedbiri 
aJ.ınft ve ~. talebenin ıeağ. 
lik dmımılar.:m tMclit edici valı:a.
lsn ~ğe ve gidcı!meğe çıa.J.l:ş
nll!llk Ye bmı.ım kap ettirdiği t.ed· 
bmeri almwd.an ibarettir. 

Projede bunch.n ~ra. köy eğit. 
men 'f'e öğnotınenleriD.in My hal
kım )lle~le ilgili olalı ~ 
fe ve ~ri ıııa.yıtmalctadJr. 

Her ytl ~lfU eymın 80llUD& b• 
da!' aıu yaşım~ olan ?eli& 
ilk 01.:ulu bitirdikten aama dllıba 
yilksek oknDara. dC'V8.1ll etmi;yen.
ler<kn J6 ~mı tama.m"""!M!"li1 
buhmanlar, ilk olruMam ve meslek 
o1rullnrmn dcw.uın meebw okıeak
Ianm-. Okula devam atrmyecek de
recede Jıaata. olbn çoouğun velisi 
keyftyd;i deırlıal iköy ö~ 
bildirecek., bastnltğma :kana.at ge. 
tirilen ÇOOt& hasta o'lduğu g(lnler 
için <leV8Jll6:% anyılmıyııcek ve halt 
kmda t~t :va~. 

Bu sebcplcrde-n baıJka ÇOC'lle,~ 
nı.ecbur1 öğrenim kurslarına hiç 
götürmeyen veya gönderdi'kten 
soonı. çoeuğu:mm devnmmr takip 
etmiyen veliler, devamınz wıyılan 
~ giln için her çocuk başma. ayn 
ayrı ola.m.lt 150 ilrn:rıış vermeğe 
meobur okıaı.klardır 

D""8.Dlmı:h:k Oirbiti erlaı.sma ve
l'a anı.lıkh olarak bir dem yılı için
öe 30 gün.il geçtiği taikdirde tale
be. Ycl:i9i 15 ıgiin.den 6 avn kadar 
~ eemmna ~tır. Ha.p
sedidikten roııra da çocuğunu o
b>a l;Öndermeyen veliler altı ay
<lm bir yrta ikatlır lha.psettirileeek
~ Ve bu cezaları ~cil cdilmiye. 
oc.tiir 

Okullara. d~"3.Dl eden ~kla
nn kitap, defte'r, kalem gibi ders 
OIP1, kflrek ve 2amnııı. &iJ:ıi i§ ,~: 
t kına ~ vemcn temin 
~ mecbm- oircakfar, ibn IJj 
~'lanm temhı ~ ta .. 
• fakir e.ilelerin ~ CD. 

mllbien lh~ köy tıQtQeıcri
ııe ~ teheieattau temin <>-
1ııımcaktlr. 

Ankarada mesken 
buhranına çare 
..... Si (VallS l'Dllhabbindeo) • 

Jll'llıı••ıııeıt mesken tıahraıunm &ıUnU 
alımelc ıı:tı:ı yem bir karu vermi§Ur. 
Bıma gOre hwıaıııl eşhea alt iken 
nmnl daire oi&Pak laıllaıulan binalar 
J'DSJ'IS aynıda tamamiy!e l>o;pltJlacak 
.,. zıesm1 daireler yeni hUkQmet dal· 
reler:tm nakJedilccektır. Bu suretle 
.Aııbftd& mesken tıabranı 6nlenmlş 
tMııc:aüır. 

~ Bankası hissedarlar 
heyeti 

Aıair&ra, %8 (Vakit)- .Merkez ban. 
laul blmedarla.r umumt heyeti yarm ......... ~·· 
JabcM~ toplantıya 

çağnldı 

Boma, 28 (AA.) - ltaıyanm bllttın 
Ylllileri tıag;!n Venedfü sarayında Mu. 
80tiımdn ~ıtmda bfr toplantı 

Y•n varı •. ı 

Kırips, şöyle devam etmi~tir: 
Hindis.te.mn ır. Ustıı.kil jdaresinin 

hayati V'3 temel noktalal'ili! müs
takbel meşruti idtirenin Hindtitan 
t:Dra.fmdan tn;>ini bahsinde bir tek 
nnla.,mazlık olmamrştır. Anla.~ 
mazlık kendi keru:line verllecek bu 
kararın nas•! tatbik cdikıceği rne
CJP!esinden çrknu.~trr. K&r!!rlaşılan 
güçlillder yeni meşruu idareyi ta
yin dmcık ş~klıne, mUdafaava ve 
Hint hü.kfimeti kuruluncaya. kadar 
vt"kA)e.t edecek. olan hUküm.etin 
umumt şeklinde miltaalliktJ. Brl
tanya hük~tinin vıı.zifC6i u~ 
ma yolu ile bir anlaşma ya~ 
~nl>şmak ne bu tarafa ne öteki ta
:'afa. arm ettiği şeylerin tn.mammr 
verdikten eonra bütün bımları di
ğer tmafa yüklemem.ekti. Teklif 
cdi~n me~ruli ::da.re gereğinoc az. 
lık1ann büyült bir himayeye :nuı.ı. 
bar ol.a.caıklarına biç ~iıphem yok
tu. 

Mtidafaa meselesine ge-lince 
Kıripıs, Hint ida.rccilesine harp 
l\ahinesmde ve Pasuık konscymde 
bir mUm~l butundurmn.ları tek-
1.lf e<tfldlğini ba.tıTlatmJŞ ve demi~
tir iki: 

Bu mranıız tekliften daha ileri 
gttm~ imıkAnı bulunamam.ıştır. 
M~ en l()ll(l?lda i:nkıt.aa 
\li;'m.lne6I .nıiltla!a.a meselesinden 
değil harbin sonuna lredar mC'V'Cut 
.kal3C8ik olan muva.kkat hü.kfnM:. 
tin şeklinden ileri gelmiştir. 

Knips, yeni hükimıetin teşekkü
lüne ka.da.r Hindi.standa. ka.lmah'll 
amade olduğunu Hintlilere söjie
ciğini izah et.Ukten sonra sözüne 
~Yk devam etmiştir: 

(Baş tatafı 1 inci sayfada) 
"Her aeııe oldu#U gibi bu aene de 

ebedi mareşal L'on der Golç'un hatr 
ra.sını ıhya etmek üzere burada top. 
lanmIJ bulunuyonLL Şanlı TDrk ordu 
sunun mUm.eNJllerini bu sene de bu
rada ııellmlamak §ettftne nan oldu -
g-tımuzdan dolayı bahtiyarız. Kalbı. 

rimlz ayn! zam&nda minnetle dorudur. 
Ankara mevki komutam general Hlls· 
nll KılkıL! ve genelkurmay lııtlbbarat 
§Ube.si rel.si albay Hllmi Oray'ı bura.. 
da eel~lamakla bahtiyarım. Ayni za 
manda bize bugün ııeref veren TOr.k 
ordu.!Unun eııld menauplarmı da ae • 
llmlamakla bahUyarmı. 

Alman ordlılan bafkomutaDlığı da 
geçen harpte TUrkJye ile yanyaııa 

harp eden mbaylardan buraya btrilll. 
ni göndermekten kendi.Bini a.ıamam'§o
tzr. General Guhr bu kadar aene .-oo
ra eılu ııilAh arkada§lanıu görmekle 
me.'ut olacaktır. BOytlk elçUJğim.lzm 
ukert ataş-1, ııade bir mel"88imlo ba 
gUnU ~'ld etmek veaikaiyJe ve yo_ 
rulmu bir gw.yreUe Tllrk doetl.anna 
hizmetlerini Nlrgemeyen Prulya ve 
Alman ordularma men.sup .zevatın re. 
ilimlerin! 'bulmuttur, BüyUk Frider1k 
zamanmdanberf lkt ordunun ne ~ 
ıe beraber Ye doatane ~ıı.Wdarmı 

görmek haklka.ten dikkate deter bir 
hld1aedfr. aenriı Rahde'nin bize g&ı 
te~ğl kollelmiyonu .eeyrederken bu.. 
n1Dl her ilı:l ordunun mazldeki 8l1Ab 
arkadaşlığını ve dosUuğunu teyide -ve-
site olacağ'ma kanilm. 

Bu vesileden iatlatde ederek ber iki 
milletin &ıerleri !smet İnön\1 ve Adol! 
Httlc?''in 1Sn12:nde ~ ... 

Bu nutul<tmı sonra geııe.ral HUmra 
Kılluıı da &fBğıdaki SÖ'Llerte Tllrk or. 
dusu namına mukabelede bulunmu~ 
tur: 

''Burada hatıramnı yA.d için toplan.. 
dığımız blly11k asker sizin için olduğu 
kadar blzler için de aziz ve askerlik 
tarihlmlze mal olmUf bir ölUdUr. Ken 

dl.si .son s.aır askerlik tariblmlsin par. 
lak ve imrenilir bir çok aayfalarmı 

ı;eretıe l§gal eder. 
Fon der Golç'un TUrk ordUBUDda 

fJk vazi!eyl aldığı tarihten ölUmQne 
kf1:dar geçen zaman içinde ordumuam 
ve askert irfanmuzm geli§meal bakr 
mmdan yapbğı hizmetleri burada ay. 
rı ayn tekrarl&mak uzun olur. İkiDd 
va.tan edlndlğf. bu memleket ordu.sun.. 
da aldrğı her vaztteyı öz vaztfeal Ue 
eoit tuttuğunu nurlu ve ateşti meeaL 
atnln her _,,,,.llTJ!da örnek teşkil ede. 
cek bir bagWak "M TetakArlıkla Çal!f· 

t$m e&ylemllt ~-
Uzun Ye taal1Jebe dolu bir ömrlbı 

huzur& hak kmmn11 80ll gtınlerini 

bile canı kadar 89Vdlgi TOrk ordUllUD. 
da ceçi.rmeğe can atarak bu uğurda 
canını veınIMllSi Te Tllrk OrdUllUilun ve 
talc&.r alufUDda ~ertni dtlnyaya b. 
pems.sı ba. ~ azs.met:me en bQ 

yUk belgedir. 
Bu .sebeble Tl1rk Ol'duamUD ftcda_ 

runda Te hat.ıruı:nd& daima yaşayan 

ve yqa.yaca.k olan bu b6y11k ve ulz 
ı:ııamm yirmi altmcı yıld3nllmUnU 

TQrk ordusu &dma ihUnnet ve rahmet 
le anarım. 

Bu kudsl vazlteyi Ostllne a lan ve 
kendileri de 1''on der Golç gibi ba or

dtınun eski emekdarlamıdan oıan ıra· 
ym genaral Guhr'u da mababbet -.e 
saygı ile aelAmlar Te kmd.181ne ''Dl.us. 
leketimlze hOf geldiniz., derim. 

Nutuklar terct!me edildikten llOlll'& 

Alman al&§emlliterl general Nonde, 
gGr.el bir hitabede buJUDIDUf -.e mera.. 
s1m1 açtıktan llOllra. mneat ruim.ler 
lı.ak.lm>da davetlBere ayn ayn tzahat 
venni§tlr. 

Davetliler, bundan ecxıra, hazırlan.. 
mı.o olan bW'edo izaz edllmiı1ler ve bU
yUk elçiye, general Gubr'a, elçi lıl, 

Kroll'a ve ataşemlllter general Roh'· 
deye t~ekkllr ettikten sonra ayrıl _ 
mişlardir. 

l.btanbu!a gelir gelmez ilk işim, Bunlarla beraber~ sana · 
b~men bu metıele üzerinde çalı§- harbe uyma.'31 mükemmel bir &e 
ınabra başlamak 01.mu'~r. Dün- kilde olmuvtur. ' 
kil topla.ntılanma.m mevzuu bu Ruzvelt, bu milthiş i.stiluıal 
ıdi. Şehre odun ve kömür getirt.en ra.rnıl'm sanayii, ilçl meseıea· 
t.ütiln tficcarlar da.vet edilerek ziraati ve maliyey1 a.ltilst e · 
~imdiden hemen işe girişmeleri te- anhtt.Iktan .ııoora. fiyatlarda yilk 
nım edilm~, kendilerine yardım eclme hud olduğunu w buna· 
iç:n istedikleri idari kolaylıklar il- verme-k zamamr.nı katı olarak g 
!Cl'in<le görüşilbn.Uş ve husus.i tc- diğini bildirmekte ve eöyle 
şebbüsleıo yapılabilecek ya.rd:nn- etmektedir: 
Iarlaı- tetıbit edilmiştir. Hayat seviyemizi önemli bir 
· Bun•ınla beraber, bu sene !s- rette kısabilecek dunımda.yız. 
tımbuhın mahrukat ihtiyacının tc- ruri ihtiyaç maddelerinin 
mhlıi yalnı:ı bnııkılınıyaca.k, bi.i:kfı.- rı~atlan:rıa dayanan hayat 
met ve vilayet muntuam bir un- lıgr geçen sonba.h~ıi 
l!Ul' olarak piyasaya girecektrr. Bu. yukarı Yll:-0-e 1~ ~betinde 
nu. söylerkgn hem.en ilıive edeyim tır. Bu nısbetin bir lki yıl için 
ki, lıükOmetin buradaki rolü her- yüzde 80 veya 90a çı:JarıamMJ içı 
hangi bir ticari reb.bet olmayıp şund• harekete geçmeı.lyiz. Bwı 
ihti}"3cın ~sanla.rilll tamamla~ iç.in de mutedil bir program k" 
mak ve pi.yaea.d& n8zım W- rol oy- g~lec'lk~. Başlıca. iç hedefleri 
ıı.ama.lttan ~ olacü:tır. Bu mizdcsı biri olarak hayat pahalıl 
keyflyet ma.hrokat tüccarlarma ğmnı ist!kr:ırını kabul etmeıliy· 
Nnhaten anla.t.ılml)lt.ır. Geçım se- ÇUnkU bu, blltün iktmadJ bün 
DP maeleed bu jmkAna malBt <Je.. rJ kuvvetıendinnek. içhı eartta. 
ğildı.'ıt_ Viliyet ,·eya belediymin . Rt.'ZVelt bundan sonra 7 madd 
mevcut mevzuatla herhangi bir lik btr pro.s-ra:nı a.nlntmaktadır. 
ticari ~e girjşmeı:sine imkAn yok- 1 Jll3dÇcnın huU~m şudur: 
tu. Eu nokta. Ankara.da. tetkik edi· 1 - Şahısların ve şirketle 
lcrck Jm001 ediim1' koaroiııaaYoD kArlarmı makul bir hizada tutm 
heyetiniıı hail olduğu aalıı\lüyetle- iç;n a.ğrr vergiler konutması, 
re dayanarak çalışmak esı.m ka.. 2 - Toptan ve pcra.k~dc satı 
bui edilmiştir. Bunun için de bir larla kiralar için bir hudut tcs 
mahrukat otlei tet.tili kanırlıaştı- e<lilmesf, 
rrlmı~. 3 - Ucretlerin istikrar etti 

Bu ofis Elimine hökfHnet 600 bin mcsl, 
lira tahsis etmiş, ayrıca ofise be- 4 :-. Cift.Uk ~ahsullel'i fiyatın 
lcdiyeye ba.ğlı mi1C9Seeelerdcn 2 mn ıstikrar cttirilmesf, 
milyon lir.ı.ya kadazo ikrazlar yapıl- 5 - Harp bonolan satın alınm 
nıa..cn takarrür etmiştir mm teşvik edilmesl, 

Ot.sin kadrosunu b~zrrlama.kta- 6 - Yeter dPrccedc mebZul o 

Hükümette yegline rilkUn ola
ntk kıra.ı Dı81°bi ile başkumandan 
bulunace.ktı. Fakat kongıre ileri 
gelenleri hµk.Ü!ll('te muvaffakiyetli 
Şekilde iştirak etmek için vücudu
nu zaruri teWdci ettikleri büyük 
&aillhiyetld'e sahip olnnuyaca,kla
n lkanaa.Un'le bulundular. Son in
kıta b.ı mesele ÜU'rine oldu. 

Almanyadan kaçan r ToJO'DDD lleyaaatı 

F I
• (B~ tarafı 1 inci sayfa.da) 

::rz. Hükumete arzedip, tasvip al- mıyan bUtUn c..~ maddeler ha 
düctan sonrn hemen iŞc b6şlamak kında kurne usulilnUn tatbik edil 
karonndayu, Bu teş.kilAtrn lstan- mesl. 
bult'll maluıılrot ihtiyacının yar.- 7 - Kredi ile veya takattle sa 
s:nı i'-ı.z.zat kendi elimızlc temin ~lnıg1~ra kal'Şl propaganda mile 
etmiş t-ulunacağız. Bu s•U'Ctle hem cıel~ı .yapılma.sı ve borçların, ipo 
ı11tjyıı~ t.amanıcn karşılanacak hem te-kl.er:ı~ \"e b~ka vecibelerln öd 
ıle normnl şartı"r içinde fiyat n§... ıncsı. ıçın te'':ıktc bulunulması. 

Bununla beraber bütlln neUcelerln 
menn tarafta bulunduğunu zannet • 
memelidir. Bir çok neticeler nıüabct. 
Ur. Hiçbir Htndll idare &.miri Hlndls
tana, tmkAn hasıl olur olmaz, muhtar 
bir idare vermek huswıundakl arzu · 

ransız genera 1 halka tekrar it1mat ~rmek için bu 
memleketler bUUbı gayreUerinl ııar 

tsviçreye gelmiş ve tedıyortar. &on bldı.se1er bunu göster: 
zmılığı yapı:Jabileceklir. Artrk, va- R~ıs şuuan ılii..ve etmektedir: oradan ayrılmış mJşttr. • 

General Tojo ):la bA.df.seleri tasrih eL ziyete göre narkın devamına }il. ..Birl~ik Amerika harp uğru 

muzun samimiyetinden f!Üphe etme. 
mJştlr • .MOza.kereler aaın1m1 Te kar§ı.. 
lik1ı bir anl&yıf e.sıun Qr.er:lnde cerc. 
yan etmi§ttr. Ve bilhassa Hindietanm 
en genç unsurları bakımından ileri bir 
adim atm~ olduğumuz kanaatinde -
y1m. Sonunda ml1dataa meselesinin 
mözakeresi Hindlstandakl milletlerin 
memleketlertnl müdafaa etmeleri az· 
mini blriııcf pntna koymata yaramı§. 
tır. 

Bu tariht hA.dLseyi dtl§UndUkçe Biri. 
tanya hUJromet:l t.aratmdan verilen ka 
rardan dolayı hiçbir nedamet duymu. 
yorum.HUki}metin haklı olduQ'wıa ve 
ne yapmak mUmkUue hepsini yaptı. 
ı'tımaa kanaatim vardır. Şimdi iyi bir 
anlay:ıım. siya.at meselenin son ve 
memııunlyet. verici blr hal şeklinde se 

Bern, 28 (A.A) - Ofl: 
lsvtçı-.ı telgırat ajansının öğrendl

ğlne güre, hıup esiri o!a.rak Alınan· 
yada bulunduğu Koenigstin ,ehrinden 
son gilnlerde kaçan Franmz geııaraJ.I 
Glruud müstear btr isimle 21 ııJ88Dd& 
!sviçreye girml§tir. Hthiyetl belll oı.. 
duktan sonra, hukuku beter hOktlm.. 
lerlne yoluna devam etmeame mtıaa.. 
ade edllml§ ve %t5 ııiıBaDda ~en 
ayrılmıf tır. 

ingilizler 
Kolonyayı 

Almanlar lngiltereyi 
bombardıman ettiler 

mereleıımeslnc sUküneUe intizar et • Berlln, 28 (A.A) - Ordu ba§kuman 
mck lAznndır. Proje her ne kadar geri danlığ'ı Alman hafit savaş tayyareıe.. 
aımınışsa da bu, ne Hindin müdafaası rinln dün öğleden aonra İngllterenın 
mesclcslncle görmeği arzu ettiğimiz cenup sahlllnde Brighteon batıaında 
daha mkı bir elbirllğl için ne de harp bir 1ng111?: radyo merkezine taarruz 
ten Hindlstana \•erilecek muhtar hU. ettiklerini b!ldlrmektedlr. Radyo mer. 
kOmet meselesinin halll için kapıyı ka kezi teeıs:erıne tahrip bombalan ve 
pamış cl'cğildir. Şlmdllilc yapabileceği. mitralyözlıırle hücum edllmlgtlr. Bom 
mlz başka hlçbir §ey yoktur. Saburlu balar lllçnktan atılmıgtır. BUyUk bir 
olmamrz, mUsamnhalı olmamız ve tcls!z anum direği tam bir isabete ma 
Hind ldarcqllerlnin Uzerindc mutabık ruz knımı~ ve yıkılmıgtrr, Rndyo mer. 
olabilccckterl her teklifi lclltll•e Ama. kezine aıt bUytik btr bina harap ol • 
da bulunmamız lAzımdır. Şlmdlllk mu§tur. 
Hindlstanrn mUclafaası !çın elimizden B<>rlin, 28 (A.A.) _ Alman or .. 
geleni yapmnk vazlfesine kendfmlzl füılan bn..<;Jı:iımıa.n<1anlığı, §imdiye 
vermeliyiz, Hu vazife içln bU}•Uk mut knd:ır atııı:ın rakıımlara göre İn.gi
te!ıklm.z Amcrılt lıl:ır mertçe yar • ıiz:erin tnkıilıen 21 saatlik bir müd 
el m teklıf.~ l bulurımu~:ardır ve bu lİ et jnjnde H t::ı yv:tre kaybet tikle
tcklifı gere t b z:lt'r g-crek Hlncllllcr l rin: h;lclltı'lfkteclir. Bıınlardıııı 18i 
iyi karşıııyor ve lnkdir edlyoruz. aüu gilndüz tahrip c<.lilmiştir, 

memı,ttr. Fakat herhalde Japonya o. 
zerine yapıl&Jl hava akınuıdan bahset 
mek 18Uyordu. 

BafVekil 8ÖCler1De f&yie de-ram et. 
m)JUr: 

Japon mWetı, İng'llterentn ve Ame. 
rtka blrleflk deTletJerı.nın yıkılmaatle 
netıce'--neel gereken btıy1llt blr har· 
be glrtfmffttr. 

öırtlmtbıdelı! metıa. ""Cfrnbııin bllytlk 
bir manam ol&cakbr. QlınkQ bıı eeçim 
memleketin blbı"'81nl lnıvfttıendire _ 
cek n ba llaNtle harp P.1ftÜerlne 
denm etmek tm.Um h&aıı olacaktır. 
HQktİmet, P~tonuıı mllleUo 

eskiden olduğundan da da.ha. Bikt i§

blrll~ yapacağı tbnldıııdedır. 

Alman tebliği 

zum knlma.dlğından n.an d& kaldı- gunde ilstiiste 100 milyon dol 
nlP-caktır S8rfE'tmektcdir .Ve 11142 yılını 

ht.aııb:~'un diğ~r ia.şe işlerine 6?nundan önce bu maarn.f iki mi 
gelince: li olacaktır. 

Peyderpey piyu&ya yem mal- Hi~bi.r va.taııctaşın, vergıle 
!ar verihne!tk olduğunu biliyor'- ödedikten 90llra yılda safi olarn 
~unuz. Bu malla.r ,mıdilik bir lı:ı- 25,000 dolardan fa.zta bir kazan 
!mr.. ıbe.klmllııı.ra verllert* halka tev- o~. Ucretıer §imd:i'ıd hJ 
ıi edibnektedir zamnda tutulabilir ve tutuhııalıd 

• tTetttlttin her ttlrHl istikrarı me 
lr.tlbap edilen iba.klı:allar, bak- cut teşkıller tarafmdan ~ 

kallar cemiyetinm verdiği hııimler dilmelidir 
tizeıitıden ve maılıalll k&ynıakam- Bu harbi askerleritt.bıe v ha 
l~rm da f.t"tkUr~ l'eçirllerek ta. riyehlerim~ bUtiln ihtiya e 
Y~ edMmeıJttedir. Vlıkıa ba ldd1 temin ecreceksek mutad maşrafia 
:Jjğ~ bir la8lm lıütre!Jaım da '1- mızis yapamayrz · 
kAyetle~ni mucip olmalcta ve hal· Ruzveıt meeaj~ı §Öyle biti 
ka teV7.1ı!lde tam bir mUsavat te- tccJir: 
ın:inine k8.fi. gelmemekt,edir, An- Mihver devletlerine mukaveme 
cak !>'1 tc~ t:a..."'ZI mm'alcb.ttir. 1- edelt milletler lmvveUe hasmılar 
aşen~~ teBuvzı ~'Q kurulmak o... la d6viişUyorlar. Fa.l«ıt zafer uzu 
zeı:e ır. tc§-.t:m iıse bqlama- günlerden sonra bWm Jc;in muhak 

Berltn, %8 (A.A) - Alman 'ordula. 151. ~~c beraber. ba me.brurler, ken- kaldlr. Bf.\tnn Amerikalılarm na 
n ba§komutanlıtınm tebUfl: d~ ort.edan bllracaktr. mus ve §Crefini korumak ırutltsa 

Dof;'ll cepheııtntn merkez ve §imal lDkmeık iljıine l'!liMe; ö.ile medent insanlık tarafında 
kesimlerinde ta.?'8.fımızdan yapılan ha Belediyemlııin biiıt.nn tetfjş ve yapdan mücadeleye igUrak için 
rckcUer, mevzii muvattnkiyetıer ka. ~kabe teşkilitı d[mek işi üze- fııw.tı iyi karplıyacakJarma kuv 
zanmrştır • .Muhteııt keaimlerde dUşma rinde Ç&~. Vezinde nı- votk- inaruyonmı. Milletlerin ha 
nın bir noktaya tevcih edilmiı olduk.. tubot ve pJ(acinlikte :yapdan SUiis- be.Jı.i9 mevzuudur. Bunu milletleri 
ça kuvveUi taarruzıarı, dllşman için tima.ller derlı:ıl ~ ~ddetle tecziye sulhu tıı..ltip edecekui-. 
hlasedllir kaYJPlarla püskUrtUim~ _ ed.i.':ıneıktedir. 
tUr. Tek blr mahalde, dllşmanm 13 ünlarm balitP.i.arı ehommiyeıtlf 
hncum araba& tahrip edllm~tır.' s~re-tte ıslah ed:.l.nU§, olduğundan 

.Alman ııa.vq ta bılhns:ıa .son ~nlerde ç:kan ek· 
Leıılngrad'da ve ~r;~ 

8 
gün~Uz, mekterin nefaseti gözle görlP.ecck 

rll an emilerini ahllinde karlar açlktır. Bazı mmtı.kalaı<la 
ŞMŞ' l ~ d .. bombalamıjlardır. Oalıa b~\'az \'C bir k•sm•nda nisbe
• ıma uz e.nızı cephesinde, bir Al· t,n cs~:tr ekm,.· ·u r.•"ıırılmp, ·ı .• 

man tayyare limanına taarruz eden 51 r:ııcı!urııı lt•ısuru ri·"aktnıı .d , ... ; 
Sovyct bombn tayyareslnin h · ·• '-=<> . epeı tah. de t"\";ı:ı c !ı en uııı ııın muhteı ~ 
rip cdılmi5tlr. Ayrıca Hurrlcane tipi mıntoku buğdavıarınr:an nıüre~-
6 avcı tayyarc.sı de d~~ll§tUr. kep olmasından ·ve unların husu-

siyetlerinden ile-rl gehnektedir 
Verilen UDlardaki buğday· nis~ 

beti ı.ıİnumiyetle yllzde doksan be 
tıe cıkarılnuş bulunmeJct:.adir. 

Ç<-k sayın ~vekilimiz.in 1stan 
bulun ia"c i!)leri ve bilünıunı ılıti 
ynı;:tnn üzeri'lde !-!Österdikleri yUk. 
fl('k fın.s~asiycti devamlı takip v 
!bzal l:u~-urduklım her türlü mu 
1ahereti bumda bllhas::ıa şllk.ran!a 
kuydcdcrim.,, 



- VAK 1 '.r 

ı" ll<ır Vtj v0SJ8f0 · 

- Ah şu Li:Qj~#ftti:f;J:J#jiJ!§tm [~~] 
b~~~~~1~~ Asker ailelerine 1 Sadeyağ fiyatları .. ay 
bit\~;:~a~g=:: • gardım ı•çı•n tesbit edildi U S~~Dgü~:!x~~~~i :!~ 
kernqe brakteıtDi aııl•taa. gmı, bıı.h" ta çıkan bir fıkrasında 
kiilt~ -t----- vizıh bir e~H.:m 1stıı.nbul f'ı.yat murakabe ko- "Ba)· baha,. deyirnhıi göril.ncc, 
sa ~- ---, M •• k ı ı f ı d 1 ıwsyonu, sade yağlarına ~u fi- ' h . d 
~d:,~~~ooı;= :;~ u e e er en af ınan p~ra yatları koym\L~tur: ~ı. n:n: ;~r~~~)~raı;:-~~1::;; 
/IUl llevl.iilaen prensipleri Mllı tet.. Urfa. toptan 190 kuruş 57 san- ara. .. ınıla. verd4,'iimiz hususi payc -

~~~\.~~llae~~:~e:ı~= yüzde sekize çıkarıldı ~·~~e;:~!. ~~~~: ~e:~~t~~~~~~l;~~~~r~~ 
'o gijnUn a&keri mer.elelerini iDm Şehir meclisi, dün saat 15 dl! 7.a;n ve müdafaa v~ileri dahil 204• Ardahan 183 kuruv 47 san- dır bilmlyorum: Mesela Frans z 
~"İYeslnden seyioedebillyol"IAlllm. Abdülkadir Ka.."'8.Jllürselin başkan- olmak ti%eTC 1941 ma.ll yılı kazanç tim. perakende 207• halis Tra.b- çocukları dile geldikle ri zaman-
l>tıll' ...__._ etü0 dde En"-~ asa._ bğınıda topla.."mlrştrr. · ı f . d zon 153 kuruş 82 gantim, pera- dan 1-n.,lıyarak ev içinde babaJa-

.....,_ y.,.._ ~ R d vergı eı:i ızer.:n en alman yüzde 5 kende 169, Vakfıkebir eritilme- ":: ba' 
} •en eıaki h • r p ı e r ı e 1989 uzn:ı.me eki tcklü ve ınazootaıar yardmı parası taha.k.kukatına. yiın.e rına ".uö.syö ba ' ve annelerine 

]1~8binın muka.~esesinl __..,or. kabul edilmiştir. Ilu a.rada. fırınla- 1941 mali ytlı için ikmalen uı;-:ıe miş l:S9 kuruş, 07 santim, pera.- "Madam anne,, deırlcr mi! ... Ke-
" J .,-.-J J'-UAI. kende 175 kuntş, t--:ı:-• · ped rn O eylUJilnde ~,.an barblD m otomatik elek korunası hususun- 5 daha ilavesile yardmı para.smm. za .LU6~er ''Mister er,, ta-
Oıdera bir harp tarihl:oi okuyor- da.ki mü'kiye encümeni ma.bzatrun Jiizde ona iblAğt. ' birinl kullanır nu? ... Fakat biz, 
ttnııı ,.9 ~ barplerlo bn harbin da bazı ihtiyati şartlarla kabul e- G:ıyıi saf! !rad ~ fizerindon pek.ala "Efendi ba.ba" demişiz. 

''llS•) bir fasıla ile aynldığmı görü- dilmi~tir. kazanç vergisine tabi milkcllc:fler- Manı·tatura eşvası ~lerlınize de. çoğu aileler a-
l orsunuz. Bundan b:ı.şka nskc-r ailelel'ine den gayri safi iratları 500 liradan ra.smda "Hanmı anne,, ve dahn 
~'ine Salih Polatkan imzası ile yeni yardım için beynnna.m~yo t &bi ka- !.'000 liraya kadar olan mükellef- tevzı· edı"lece· k başka tabirlerlo hıtab cdC!tllcr 
ıultbltı ''örtme muharebe,, fiistmıi- za.nç müketeflerine ibir miidclet ev· ·~r buhran fcvk.slade zam ve mü- vardı. 
'>~yorsan.uz. vel yapılım yü.ı.d~ b~ zµnmm yüz. dııfaa dahi~ olmak üzere 1941 ma- Btmlann kendilerine göre se-
Orhan Ergüder imsası ~ de ona çıkarılmam hakkrndııki büt- li yıh için knzanç vergilerinin yüz. Hazır elb1eecl, hazır paltocu, göm. beplerinl de bulmak mümkiln-

le\·ıtnkıen;i t.eııldtlerin sentezini çe, ikt.ısat ve kavanin enclimcnle- de onu nisbctinde yardnn parası lck fmAIAl:çtlarma n perakende ma· dür. Meıselfı bir aile rclsi mil11ı::i-
l'1'J>l)·or rinin müşterek mazbatası okun· Uırhr. nUaturacılara muhtelit manl!a.tura eo. ye memuru olup da galoş ikundu-
..ı_l\l~ua.nm lAalettayin bir ye- muştur. Ma.zbatada hesap işlen Yukand.<\ yazılt esa..~ar dairesin- Yaaı tevzi edilecektir. ra kiycn cinooen, sa.kallı, ağxrbaş. 
İ<llflen ~ıyorum. :Nüzhet Bnlc.a mfidUrlüq-ünUn izahatmd ılti bu iş öe ve 2395 sayılı kanunun 73 ün- Bunlar, a d r e • Y • 1 h t 1- lı lrim~lerdense, ona "I!ifendi 
tıı~"ile harp terblycsl ba..,"1ıkh için yapılan tahsilatın 1,726,112 cU maddesl:nde tasrih edilen tık- ya~rmı bu ak§ama kadar manita. b<!ba." domeade başl'lnır ve sonu-
1!.at ~.ı ,.ar. Bu yım ana 1mcağm- tediyatm 2,147,737 lira olduğu ve s:tıerlc tahsil edilmek "kaydile her tura idhaW.t birllğlM bildinıccklerdir. na kadar öyle giderdı. Keza ho-
le" başlayarak, yuva, okul, m~- bu suretle nra.da 421,622 lirrılık ıki :z1imrc mükelleflerine 1942 ma- Pamuk ipliği, keten mensucat tfca.. cal.a.r:ı "Efendi ba.ba,. den.i:rdi. Bu 
g le \·e devlet lmfP terbiyesini çok b".a- açrğm lı.usulil muhakkak bulun. li ::vıiı için buhran; fevkalade zam retıyle m~ı olanlarm manlfatura gibilerc "Bey baba,, denilemedi-
ı.:ııı . falrnt çok ~lı bir surette duğu ileri süriildüktcn sonra şu ve müdafa..'l. dahil olmak üzere ka- ldhall\t blrlifine ldh&l. edllmelertne ği gibl -fa.r.mınıhal denllccok 
<le trayarn!c. ilmi bir ~ert.eve fçin· kara.l'lar verildiği bildirilmi~ ve zanç vergilerinin yüzde sekizleri karar ve~. olM- yakrştkk bulunmaz, hafif-
"" t.orıyekfin harbin icaplarma. meclisten bur.Iann tasvibi isten- ııi<>betinde yardmı. tarhı. tik veya öz~ti sayılirdr. "Büyük 
~''<'ak ntandn'm yett,tirilmcsl rnişti:-. Bu müşterek mazbata kısa bir Orta tedrisat talebeleri- peder,, ler de ayru suretle "E-
hıt~ iplerini nnlahyor. Bilhassa. Beyannameye tabi ka-r;anç vergisi m.üz:ütere~·i müteakip kabul edil- ne de yardım edilecek fendi babe.,, rUtbesini alırdı ama, 
>'il l'&ı.ıda blit.iin sosyetc~i kapla. mükelleflerinin buhran, fevkaliide mıştır. / onlara da.ha ziyade "büyilk ~ 
;_.,11

1 
.. genio. ..,.örUaü, yeni askerliğin Orta tcdri98.t mü~lerinde ba,, ve ekseriya "d{"(le,, denildi-

"ll. t ;.z .. " p '-· ğini görUrdük. ı..~r ,.e ekononıi ile olan müna- c • d OAu}"Bll ynrduna muhtai_: ta..lebele-
..!~Icrinl arn_ştıran sentetik gö- ara pıgesı ava- re de ilk okullnrda olduğu gibi 

1 Diğer ta.raftan mesela şrk g:iyi.. 
~~~ Ç<>l< dikkate ıayıı.-tır. Mecmu- Yardmı C'(lilmesj Maarif Vc-killiği nen, oldukça modern bir hayat 
;;{11 ~iğer kıs_nnla~dan ~t- tarafından Jmnır altma almm~tır. yaşıyan, genç evlenımiş, Mkalsız 

L Yeyun, hep 1 degcrll, hC"psı bu sının du··n ~''<.u·· c elsesı· Yardıma muhtaç talebeler u- aile reisleri daha ilk çocuğundan ••arhı ı mum mUft.ıtH"-ler tam.fmdan mek. buJ ....... -tr "Be~.· baba" olurdu ... & anlatan etütlerden baret. ~ .....,.. ~, .... """ 

Nasreddin Hoca. merhmnun ''E
yUb" is:ırJni kullana kullana "E
yip., e çe\irmesl gibi, "Bey ba
ba" mn da - fazla çağmlınaJc 
~ Uzümlen- "Bcyb:ı,, haline g'i"r
<li;;i olurdu... Aynı ta.rzdn "E
fendi b:ı.ba" terkibi, .. Efamba.., 
nek !ine girerdi . 

F..rı samimi ifndc olduğunu zan. 
ncttığimiz "bnb:ı. ,, hıtabx ise, ne
d ense bir kabalrk sayılrrdı._ F..5-
ki ıanınn terbiyesi dediğimiz §e

yin bir husus iyeti de bu olsa t;Q· 

rek ... 
Runa devam etmeli midir; bil

mlyonım ... Bildiğim hir şey var
sa, bir insan, kendisini dUnyaya 
getirenlere -velev aile iÇ:.Ude bi
le olsa-- oo.ygEIDI sözle de M
lat.nuş ol:ma.k için Um-anslz hı
tab etrneh"İ ll.}"gUil buhna:kla, hET 
ha 1 de bir gij,n.-ıh i~lemi'J oo.yıl
maz. AnC!ı.k "Efendi baba • Yt"rİ
ne ,ııyru: vcG'inde bir çok mün.Me
betaiz kelimeleri de batR"latac&4ı: 
tarzda zilppecc "efa.:ınbıı." ve 
"hey bakı'' Yeri.ne de alfabe dkur 
gibi "bcy.J°l>ıı,, demektense her 
hnlde doğnıd:.ı.n doğruya ,:baba,, 
deınilıneei dıı.h:ı açrk, daha ıgö. 
nUlden, <!aha <'rkokçıe voe trrbtt g6... 
rün!tilir. 

F'a.lutt aynı hıtablnn yeni -.. 
nınnlsnn ~ ~ tecımtll\me 
uydumrak muha!'ıdrak dC1'8ln et
tirmc!k gibi h~ bir zaruret do
yanlar Ytı:rSO., Aka GilDc!üz 118ta
dmm:m ~ fa.ydalana.
ra'k Ö7JellC bezene ''bay baba,. di
ycbflir.ler... O talı:rl!rd c "Han.mı 
anne.. yatı at ''V alde hanım,, :m 
l-e.r1Jrlıi:'I, şüphesiz ki "&yan a.n. 
ne .. olmalc Tfumn gelir. 

HiKMET MONIR ~ Iecrnu::ınm yaşattığı ilmi han tep iduelcrile temas edilerek tes- Bey ibab& ~ğr, bey bo.ba yuk&n .. 

tfhı!!1 a.! kcri müesseelerimizin ta.. '•Para,, davasına, dUn de asliye bi- hlç birisinin da\-a nçmadrğnu a.nJ&t. bit edflmtfrtedi?'. Bu hususta ve- ================= 
r, &nanl'Sfdir. Tilrldyc<le ilk de- rinci ceza rnahkenıeet tarafından de· mı11 : 6.alet geııi'j bir talimatname hazır- Konferans 
aı llı<>denı maruı.<ıile kunılan Alem vam olunmuş, e~eı ~z alan Necip - Geçen ce•da, dem~tlr, S&btta lnma.lttadrr, ' ' H E R J• Ş 
~erlik olmu~tu. Bugün de bu Ü<ı- Fazıl iddiasını iki .saate yakm bir za. bazı sözlerimin Y.anlış geçmf§ olabile. -----.---- " 
d' lUğü muhnfıız:ı etmeldOOir. Şim. ma.n içinde en ince teCerrllatına kadar ceğlnt aöylemelr: ı.stem~Um. Yoba Hamlet davasında 1\ 
~ dij \hıüyonım, ha.rp ba.5byal1 bir okumuştur. Necip Faztl gibi cıyak cıyak ''yalan, beraet B U R O S U 
Ilı l'll ?.aman oldu. Bu a!lkeri mec- Necip I'azıl davumm 5 fasıldan L yalan., diye bağmnadım. 
b llanın yaptığını k omll mesl~ sa. baret olduğunu eöyliyerek, bu fa.arlları Sonra Necip Fazıl geçen celsede be 
lloqlJıdıı. tatbik eden meseli. onu iz:ah ebnl§tir: nim bazı eserlerimin l.nUhal olduğunu 
~~tik, ekonomik olaylannı tıpkı - Birincim bana &lela.de .eöğUlme_ söyledi Bunlan isterse kendl gazete. 
Ilı_.; erlikte olduj;"tl gibi ciddi, ve ruh sidir. İkincisi Oro Puro'dan intiha! ol- sinde, isterse bizim gazetede Hltfen 
~ 1Plinı ile tetkik eden bir me<'.- duğudur. Üçüncüsü ileriye sürülen 16 I yaz.sın ve isba.t etaiıı. Hakkında dav 

11a ''1ll' mıdir'! 
'~ l!ıınıı. mUsbet ce-n.p venneğe im- beuzerllkt!r. D6rdtlncU80 tovarUt vcyı:ı açmıyacağuna .&ı Teriyonun. ama, 
•.ıı baoka tekilde olmadığı aöylcnerek a · l«ındieinin plrlcrlnln, Orhan Soytl, 
b n Yoktur Jlarbln 85'cerlik saf· çık imaddir. Ve nihayet beşincisi de Yusuf Ziya vo Faruk Na.flz'ln ıılirlc. 
l.tsllt, bu kadBr \'lJztıbla, reallete· benhn ve Ertuğrul Mulı.s1n1n bu gibi rlnden ilham alınarak yazıldığını ıs· 
~~ Ylizıle yU:ı: int.ibe.k ederek tet- işleri yapabllmeğe mUst~ld olduğu • bat edersem hakkımda dava nçmıya. 
bit eden münevverlerin yanında muz hakkındaki lJ!'n&dd.ır.,, caklarına söz verebilir mi?,, 
t'- ka~ diizUne de onan politik ' 'e Neticede, mahkeme, Necip Fazılın 
'l()n ik • le ı Necip Fazıl bundan aonr& eseri hak 

\11 om olaylarnu ıD~_!en !! - iddiasını, Peyami Satıınm da mUda _ 
..., llleslekler men.<ıup&<W"mı gor- kmda Peyami Sata tarafından ileri f 
·•ıetti t. sürülen 16 benzerliğin yalan olduğu_ aasmı yazılı olarak mnhkemeyc ver_ 
bı ne kadar iyi olurdu. Faka iJU melen lçln dU"''"""'a"' 5 maVTs 9112 

t Jııh ~ ..... 1inl t J(lit me- nu. kendisinin "Para,, eserini Şehir ·~ .,. .,. 
'ti . . ur.ııp ve ('Ş 1 gUnUne bırakmr"tır. 

ıdır Tiyatrosuna 2-t - 11 - 9:12 de verdiği· .,. 
lıı~Uhı~ ba.'ıboznkluğa, başıbozuk- nl, halbuki Yaşar Çimenin 15.12.942 -------------
di"'"' etı kötusUdftr. Kendini cid- de vermlfi bulunduğunu söylemiş ve Eyüp cinayeti faili 
'iıı~ret~ bir i:;e vermek onun di- bir hukuk kitabi ile nebatat kitabı mahkemede 
~ne 1abi obnak imkinı elde aramı.da da benz.erlik bulunacağını i· Pazar gecesi Eyüpteki ev.nde 
ita "tleyiııce ~k cJddi ı;eyJeri !;I• rert sürerek &ğaç antolojlsl ile bir knrzsı ile bcr.ı.ber yakaladığı rn.kİ· 

l'ttıal( ınlimJdin 0~ temylz kararları ctldlnde bulduğu ben bi motörc 1 M'lhmedi vurup öldil-
İSJ:tınuı:ı yapdabilmest ise teşkilit U?rllklerl ııaynn§tır. ren, kamı Gillizan da varnlavan 
baı r. '8hde miinevver bir yanılan Bundan sonra Mlz Peyami Safaya Cemil, diln adliyeye g-ctirı"lmi~: U
"~I 1boııdc. bir ya.n<bul da teşkilat- verilmlJ ve Peyami Sata da, §imdiye ı:üncü :ru Ih cez:ı. mahkemesinde 
~le lQtadedir. Bunun tabii neti- kadar bl~ok muharrirlerin eserleri N>rguya çekilerek tevkif olunmuş
~ l'f olarak da derme çatma fikir. hakkında intihaldir, denildiği halde tur. 
ıu., ~e sathi hUkti:mlerden lbBret 
~or. 

~bllld içinde ya.,a.dığmnz dün
~ bngUn]rij !'!laıtlan ekonomi 
detı llldan, politika bakımmdan, 
ıı etler münasebetleri ba.kımm· 
t~ her gWı yepyeni olaylan orta-

tl\a,ltnakt.adır 

Evvelce Pol bu l:adma ka.rşr z{i.. 
afını şu kelimclcl'lc izah etmişti: 

Yazan: 

Peyami Safa~ Ta.sviriefklr M

hlbi ve neşriyat müdilrü aleyhine 
Ertuğrul Muhsin ta.rafından açılan 
"Hamlet'' da.vala.n ~ladığı sıra.
da, muhaltemeyi yaDnak su~undan 
~zc.tc sl\hftıl ~ neşri)'M ım'RtllfU 
100 e-r Ura para cczasna mahkO.m 
edilmi8lerdi. 

Temyiz :mahkemesi bu kararı 
n11.kzettiğindcn mu.ha.keme dün ye
niden göriilmüş ve beraet karan 
':.'l'rilın~Ur. 

Kendisine polis süsü 
veren bir deli 

Şa.htıp ad,rnda birisi, evvelki ge-
cc, Sirkecide bir meyhanede adam 
~kıllı sa.rlıQll1 o~dukta.n .sonra. soka
ğa <;-:lmıış, yolda hOŞtDıa ~en bir 
karlmm p~e tretrlarak, kendisi
ne memur sUsU vermiş, kadmı a
bp gi)t.Urmek ~iştir. 

Kadmm feryadı ilzerinc yakıUa
nan Şahabm hareketleri §iipbeli 
görilleırok ıntıaYf'~ edilmiş, ak.it 
v:ıziyethule bozukluk görülerek 
Bakırköy akıl hastanesine yatml
ın~ştrr. 

Çeviren: Muzaller Acaı tu~tı olaylar~ bii1ttk bir lrill
l'llli ~\1ye!il üe .b.hlD edilebilir ve 
~il!~ eb\IJkJeri o zaman orta.dan 

- Ton.i hlrak beni istediğim gi
bi hareket edeyim. Bu kadına. da
yanamıyorum. Onun rıenkli den
slne, ateŞli vücuduna, ırkına has 
garip sevgisine mukavemet ede
miyor, mukavemet etmek ~teıni-

yorum. -53-
r. llagün buna muhtacız. 

SADRI ERTEM 
'========= 
\-0~ Danslı çay 
~ Uk ~eme Kurumuna bağlı 
atız.köy doğumm tıı.rafmdan 
l' aksim Belediye 

2 gazinosunda 
'tnaYrs P42 elllDft.rtesi snat 2 - 8 
gin r Gllzel numaralnr -- Zen
~1~ango hediye1er ; blüıJuk, 
•er ipekli emprimeler, mendil
Itri ~raplar kıymetli masa artn. 

"' sa· ırc. 

M lf • ı mayıstan itibaren 
~ lılıa Sabahattin Opereti 
·ıeb· 

· ı tı ır '.I'iyatrosu komedi kısmın· 
lığq~ OI>eret (Kadmlarm Beğen-

11~\1 
l. A_1~LU BALK SİNEMASI 

~OVbo ~. 2. Deniz kızr, 3. 
~Yrldm. 

nn Şubeye davet 
~d'Ogltı yeril As. ~-ubesinden: 

~ ti beıniryolu at.ğm. Ali R.ıza 
· a a•an Hayri Kayadalcn 3999G 
ıı;eıe şu~ müracaatı ilan o
. <6556> .. 

Pol bu sözleri beklemeğe tahn.rn
millli kalmamış ihtiyar b!r çapkın 
gibi söylemişti. Bu Hintli kız mu
hakkak ki Rozet kaılar güzel, Ro
zet kada.r büyük değildi. Fakat on
dan da'ha başka, . ~ok başka idi .. 
Büyük Yorgmı gözleri, saf göril
şil, dai.ın& şarkı söylüyormll§ giti 
f.Lhenkli sesi ve nihayet ateşli vü
cudu ve zehirli kanı ile bambıı.şka 
değişik bir kadmdr. Kim bilir h~s
ta. olduğunu belki kendisi de bıl
miyor, belki de b~ menbns hasta
l:ğı bir büyük babasmın zehirli bir 
münasebetinden tevarüs etmiş bu
lunuyordu. 

O:fatxk kararırken Pol yatağa. 
girmiş, hattA yemek bile yeme
mişti. Oda hizmetçisi Kadara bir 
çayla biraz soğuk )iyecek gettrdi. 
Kadar da yatm~.zclnn evvel ancak 
bir kııç lokma bir şey yiye-bildi. 

Hareket planlan knti olarak 
çizilmişti: Saat yedide kalkacak
lard;, sa.at tam onda bankadan 
para alaca.ldar Ye S<Mlt'ft doğruca 
gara g~dcceklerdi. 

Kadar ~tağa uza.nmazdan ev
vel elektriği söndürdü. O zaman 
caddeden geçen otobüs1etin fener
ler.nden !;ikan ışıklar tavanı ay
clmlatmnğa ba13laaı. Od~ya silkun 
hıikimdi. :P.üya.s.rı, manasız, ağ•r 
bir uykudan ancak \'akit gece ya-

nsrnı geçtikten sonra uye.ndı: O
dada .birifii do!a§lyordu. Derhal 
.kulktı, ya~m .içine oturdu; Pol 
masanın başmn. gitmiş, Kndann 
Yemeğinden kalan bir soğuk et 
parç::ısmı eline ahnış yiyordu. 
Kadarın uyandığını görlince: 

- Uyuyamadmı. dedi.. Karnnn 
müthL<ı surette n.ç •. 

Vaziyet olduk~a komikti. Pol ü-
7.uinde a.çtk mavi pijıuna ve ayak~ 
lan çıplıı.k o1duğu halde elinde ke
mikli hir et ~asile ayakta du-
ruyordu. · 

Kadar : 
- Tabii uyuyam:ı.z.sın, çUnkil 

karnm aç, dedi.. Bir ltero yemek 
yo, OOJc o zaman nasII uyı.ı~un .. 

\' e Kadar a.rkndaşma bu tavsi
yedı:.? bulunduktan sonra tekrar 
yattı. rlerin bir uykuya daldı. 

Kuru ve oldukc:.a. şiddetli bir 
gürilltU ve bunu tı:k 1ben bir bez 
yııtılmasu:n ben2C'r bir hı5ırtı ile 
uyandt.. Bir ö lüm soğukluğu bU
tün viicudunu dondurmuştu. Şn
ftı.k söküyordu .. 

- Bol uyuyor musun ? .. Pol.. 
Pol. 

D~ye seslenirken sesi insanlığm 
meçhul, m:ın:ı.s!.Z· Ye tnhıı.rnmUlsUz 
korkusuyla titriyordu. 

Cevap nlıımaymC'n bir mah'cdı> 
yata~ndnn fırladı. Elek trik diiğ. 

zoogini Çevtrdi. Sarı bir ışık oda
yı bpladr. Ha.yır, POl yatağında 
değfldl. Daha doğrusu yatağmda 
görülmü~u. 

Kadar ~tı, ince, kahve ren
gi örtüyü çekince Pol'ün yatağm
dn. oldUc~u. mrtüstu yattığxnı ve 
b?r bacağım karnına doğru şiddet
le çekmiş olduğunu ve 00.,ryla he
m.her_ bütün g6ğüa kısm.mm geniş 
ysstrgın altmdn. olduğunu ve eol 
cliyle bu ya.stığm sikı mkı vücu
duna. bnsltrldığnu gijrdii, 

O zaman Kadar anormal bh- ha. 
lin cereyan etmekte olduğuna ar
tık şUphe e tmedi, yastığı Pol'Un 
baı;ı üzerinden ka.ldrrıp hakikati 
bir ruı e vvel öğrenmek cesaretini 
g österemedi .. Bi?' müddet yntağm 
ba.~ ucunda harekeUrlz durdu. Ba
şı f ena halde clönüyordu. Sonra 
el! dliğmeye doğnı gitti. Zile bas
tı. 

Bir iki clnkika sonm bütün kat 
hnlkı ayaklanmıştı ve pansiyon sa
J;inlerinclen olan İsveçli doktor 
ı:ayborg üzeıine a.le!Acele geçirdi
ği ropdöı:ıs.ıhbrı ile hMtayı muaye
ne e tmek fü:erc odaya girdiği sı
rada snf,oJt sessizUği içinde evin 
knptSı önilnde lıomurdananı.k du
ran bir l'>tomob.Jin Sesi ve bUyUk 
kapmrn siddctlc açılıp kapandığı 
duyuluyordu. 

Ankara cad<kısi, Adalet Han No, Si. 

Umum gazeteler bayii, 
tercüme, komisyon Te 

emli.k iıleri 
Arwlolod&o her ttırttl ~ M.khwle 

60 kunı,ıuk damga pula Urı ~. 
ııonılan IU&llf're derhal cevap Tedllr, 

~ahlp: 1\1. N. Dellonaaa, T. Yurd-
aever, H. Sezişli. (SMll) 

Türkçe kurs 

Fatnı balkevlnden: 

Mayıstıı ba§tamak Uzere enmlr.de 
okuyup yazma bilmiyenler için blr 
(Türkçe okuma yazma kursu) açıla. 

caktır. Yazılmak istiyenlerin hcrgün 
saat 10 dıın 21 re kadar ev mUdUrlU. 
ğ'Une mUracaatıan. 

Altın fiyatı 

DUn bir altmm fiyatı 35 lira, 
kül~ altmm bir gram fiyatı ise 
4~0 lrunıştu. 

Oda a.lelAcelc giyinmiş, ıııaçlan 
darmadağın, göz1erl uyku mah~ 
murluğunda.n heııliz kurtulmtış f&· 
kat korku ile büyümüş, yüzlerin
de korkudan bir danı.la olsun b.n
kalm~ bir çok kimse ile dol
muştu. Hepsi doktora hilrmetle 
yol veroilıer. 

Do1dor evveli ya.sttğx atkı aıkı 
tutan morlaşnuş kolu tuttu. bl
dtrdt. Vucuda muvazi olonk uzat. 
b, eonra Polün başmı ve büttlıı 
göğ9Unü -.ltında. eaklo.yaıı yastığı 
ya~ça kaldırdı: Pol'ün yüzü bal
mumu gibi san idi, yı.ına doğru 

çarpılıruş ağzınm kena.nndan smı.n 
kan küçük bir birikinti teşkil et
~ti. yatağın üzerinde başı hiza
s-nda ma.vi ışıklı, küçiik bir taban
ca duruyordu. 

Bunu Wtip eden hadiseler bir 
ıiiya, korirunç bir kfı.busun dcvn
mr, garip ve anJıı...cıılmaz vakcılnr 

gibi geçmi~ti: Siynb ceketli ve 
mavi ktı.!tketll ki:nselor.. sonra bir 
memur .. Bir memur daha , daha son 
ra !\ivili ve oldukça bUyUk bıy~klı 

bir sivil d:ıha ... 
Bunllll'IXl hepsi de k c ndis!ru bir 

sunl yağmuruna tutmuıılardı. F'n· 
kat Kadar bu sualleri hi<! anlaya
mıyor veyn pek ru: anlıyor, an!a.s:ı 
bile kuruyan boğııundnn bir t ek 
fl<'l!, bir ins:ı.n ı:esi rrkmıyordıı. Ma
dam Kolhn.rn fö: o:rindc pembe dnl
lr bir benyuvar g~lm1i,cı olduğu 
lınldc bir köşedı> korlcud:ın tılri 
yor ve a ra Sll'ıl : 

- Oh Allnhnn ne rezalet .. Ne 
rez:ı.let.. 

Diye söyleciyordu . 
IDanmu \ 'RT) 

se ..._ ~ pt.qılmhe günü sııtıM 

l~ da A1man Arlııeok>jl Enstit~ .Az. 
lr.eolo(l .mtmarle.rmdaıı Doktor R. l'fML 
mamı Akademi konferans saloomıd!l 

(HıUt mtmarlsi ) haltkmda bir kame· 

Konferans tehiri 
&yotı.~: 

30. 4 . 942 pe~ güoli, ŞMz 
Faruk Nafiz Çınnlıbel tamimdaıı 
veri'eca oM "~""811 FAeıbiyaılıiile 
Halk ~ mWta.yeMreri,, meT 

zUUDd.dd kon.fum.nıa, se.ym koafe
J'8D8Ç'DUl'l nı~ ;t;tna.en. t:dlir 
Eldihmştir. 

İstanbal Nliye 3 6IK"t ha1mk 
ha.kimliğinden: 

Beyoğlu yettl ça.rşı Sefer &.ta. 
nı sokak 13 No. da muün SıdBa 
Ku~ yine Be:YQğlu Seltt'
bcetant sokn.ka 13 No. da mı*im 
iken hafi 4ıAZlr' iG!:ımıetgib>m meç
hul olduğu tas)":"Un edem. M--a 
Kmnıızcr &ley'hine mahkemenin 
9il/2M No. Ju d<ıeyasile ~bğı 00. 
~ daVMmm 2~ 4. 94ı cmne 
g1lnlct1 oelsee.inde bm:ı:r balo.,.,_. 
hilömda ü8neın daveUie ~ e
d!ldiği halde gCb:o.cdlği cihet~ bak 
bıda grynp 1ı:mwr iWbes oı...
ı-eık muhakeme 1. ~. 94% psartesi 
BB&t 14,30 a talk edilmiş olıdu
gnodaııı mli~ Mastat.m 
me'11rl\r gün Ve ma~ 'IJlfthkmııııed e 
burr buhmnlası ve,a bi.r ...ekil 
göndeırnı~; a.1C!i Uıkdirde gzyu.. 

bmda muhalreme icm. edfic<:eği ve 
bir daha ~:yoe Qmbu1 edilmiyece-
ğj ilin olmnrr. (3~4) 

§ı evvelkı Vakıl 
1 

29. 4. 9lfl 

Müdafaai milliye 
intihabı 

Mlldnf':lai milli\"c reisl Mustafa 
Nedim Beyin irUhalj U2X'.rinc re'R 
intihab eifümek için bir içOma ak· 
1olunıı.r:ı.k riynscte F..Jirne moousu 
Faik Bey intihnb olunmuştur. 

. 
b 1

n r 
~ çar.şam a,reqembeı 
. 29Nisan1 :o Nisan :> 
~ 

n. tıh:ı: ıs!ıfo•nm: ı:ı c::r - Kıı ım : ns; R. t\hlr : 14 

\&ldtlrr \"a.-ıtl1 1 .ı .. 1111 \ .... ' 
Ol\nf'lj lı • 

5 l>t 10.05 
:1Di:!U L 

fi.OS 10.0S 

Oğlr. 12.18 M2 ıı.ıs 6.12 
tlılntll 16.02 9.02 10.0% 9,01 

Akşam ıo.oo 12.o:ı 10.02 12.00 
l'lltşı 20,.i2 ı.ıı 2MS 1.12 
tm nl• S.15 8.16 S.17 s.ıs 



t ~~~ 1vliAtK'11TT~.------~~--=:=--:--:::-:==:::=:=================:-------..--~~~...--------:;;;~~;::::-t:· 1a';I ~~ ·~ ...... wrll•nı Csutriinkü radyo i ' 
1 A-a j 7,JO Program, memleket uat ayan Al' 91'1 Jlttallt ,_... 7,38 ftadyo Alon orketrtra.n 7,46 ajaıı.s 

::Gıli f 8,00 Radyo ..ıo.ı. orkeetrMmlll deva. 
11.Aed • -....ı ~ oıu.uı 60 ~ pirine sabunun& ~! çıkmadJtm- mı 8,16--8,80 Evin aaatı. 12,30 prog. 

•• teku ,.uartıta koaayttur'. Enaf ve huawd prtıarı l8yonda l'Ö· ram memleket saat ayan 12,88 ŞUltı 
~. aeher kilo1Unun muhammen bedeli '8 ~ruıtur. lhaleal IU~.942 ve ~UrkUler 12,46 ajamı 13,00 Şarkı 

-

, 1 --" A&l 10 da yapuecaktır. Taliplerin kat 1 temlnaUarlle Harbiyede d --· 18 i• 
l'i'- ve tUrkUler programınm ev..... , u 

T~"ek •baY okulunda satmalma komiSyonuna mUra.caaUan. (3036-4910) 18 30 konuııma CÇOcuk Ealrgeme ku • . . . . , 
rumu adma). 18,00 program ve mem. 

Kateahhlt nam hesa'bma 20.4.942 gUnUndc ihalesi 11An olunan 150 ton 
kuru l.Dcire talip çıkmadıgınd&n tekrar münakasaya konmU§tur. Evat ve 
b..uli f&l'llan k<'mlsyonda görUlcbllir. Taliplerin teklif ·edecekleri fiata 
p. komllyonca muvafık görUleni ihale edilecektir. lhalesı •.5.942 pazar. 
t.i gtınU Mat 18 da yapılacaktır. Tal plerin kat'l teminatlarlle Harbiyede 
Yedek wbay okulunda aatınalma komisyonuna 91Uracaatlan. (3007-'840> 

leJı:et aaat ayan 18,03 Radyo dana or. 
kestrası 18,415 Ziraat takvimi 18,M 
Konuşma (Dış yıollt1ka hldlııeteri) 19, 
10 Radyo çocuk kuJUbU 19,30 11&&t L 

yan ve ajans 19,415 Serbe•t 15 d&ktka 
19,50 Fuıl heyeti 20,115 Radyo gaze • 
te8i 20,415 Bir halk tUrkUsü öğrenlyo. 
nız • Haftanm tUrkUsU 21,00 konu§. 
ma (Saflık saati ) 21,115 Şarkı ve tttr. 
kWer 21,415 RlyıuıcttcUmbur b&nd08U 
2:z.~.22.ıso yannki program, kapalllf. 

ile sabah, 6ğle ve · akşam 
. . •, 

22.•.942 gUnU kapalı zıırt uauıue ınlı.oakaaaya koiıulan 1000 ton nohu. 
d& talip çıkmadığuıdan pazarlıkla tekrar mUnakaaaya kpnmuııtur. Evsaf 
,. hUMYf prtıarı komiııyonda görUI bilir. Beher kiloeunun muhammen be· 
deli 2& kuruttur. lbaleaJ 2.:5.942 cumartesi günü •&at ıo da yapılacaktır. 
Tallplerinı katı temlnatıarlle Harbiyede Yedek ıubay okulunda atmalnıa 
komisyollUD& mttracaatıan. (3044-4932) 

• • • 
Jılateehb't nam hesabma 22.4.9'2 gününde ibatesi il&n olwıaıı 121273 

k8o .llll1r etme talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve 
~111111111 prtlarlle teııllm mahalli komlsyonda görUlUp öğrenlleblllr. Beher 
kDDawıun ınuııammen bedeli 9:5 kuruştur. İhalesi 15.15,942 salı gUnU ııas.t 

11 de yapdao&ktır. Taliplerin katı teminaUarlle Harbiyede Yedek subay 
...._da kamiSyorıa mnracaatları. (304~938) 

• • • 
Afalld& yualı mlkt&rda yeşil veya kırmızı mercimek alınacaktır. Pa. 

zarlıkla eluıDlmeal 11.15.942 Pazartesi gUnU saat 14,30 da Erzurumda askeri 
aatmalma loomi8yommda yapılacaktır. Taliplerin belli vakıt.te komia)'oaa 

gelmeleri. 
Mlktan 

'l'Oll 

• • • 

Kırmm mercimek. 
Yetil 

(3083-5012) 

....... J1111k wwıba puarlıkla eUllt.Delert 1.5.9'2 CUma &1JDt1 hl· 
za1annda 1M* aatJerde ÇMıeJrk.a'!ede ukeı1 .atmaıma koml8yonunda ya. 
pılwktır. Titfjlll'ln lmttl t.emiMtl&rile belli n.kttte komı.yona ıelmeleri. 
a-1. llDdan 

• • • 

10,000 Adet 
ll0,000 Kilo 

.. 
( 306'--3018) 

~ ~ ,..... llm&viçe çuvdar puartıkl& •tm &lmaeaktır. 
Tslip'erin hlalarmd& ~ sDD n ...Uerde Enurumda ukert aatmaıma 
k'>mıa.}onana plm:ıl.-1. 

Mlktan 'ftııllıml T o •• 
Adi& Ula ... ...... " ... 
145,000 -- 5a. ~ 14,IO 

16,000 .... .. . .. .. 14,30 

11,000 »ıeoo llllO 1t. .. • 14 
(l086-80115) 

• • • 
~ rM n )llllllla ._ ™'' 1der ı r Wa atm alınacak.. 

lır. TallpJer!n ldalarmda yazrl ıtm '99 ... erde Erzurtımda Uker1 ııatm 

alma Jtam' S ••• - dwL 

........ .... T 5 t .. ... .. .... ..... -
80000 E E ..... JI 
ll0,000 1 •• 16,,80 

(I09'f-BllM) 

••• 
Sefer toa olmak Gsere ayn &1ft ..,._melere t.unaden il tcın .-de JL 

ına talip çıkmadıfmdan tekıv 11 1 "• eblltme,. lronulmUfblr. BiL 
sıltmelerl 7.:5.942 perıembe gUnO 8Mt U de Ayasaladak1 kcıml8J'aada ,... 
pılaeaktır. lateıtıilerln muayyen llfl w ....U. JsoadQoDd& bulmım&ları 
llin olUDUr. ı(IOU) ... 

.Balyalı 150 ton nman pazarlıkla -tm • ......,...., Tabmtll bedell 10,873 
Ura kat, ~tı 1881 lia 2G kunaftar. TaJllılll'fll l.G.MI Sah sGntl aat 
U de Oelftıoluda ıw1tez aı.tmalma ı.uumJGUW plmelert. (80U-l017> 

••• 
AWld 10 ton mtır veya koyun ,._ Jlılll eıtl ~ atm &JmMelr

tır. ı,art:umelert Jrcms.yonda ıoroıeblllr. _.tmwl I0.'-"2 ~ ıtL 
d 8&&t 11 de Ayazatadakl komlayoııda JllPl)acaktır. t.lıeklllerin nmanen 
1ib1 n .. ttıe komJ9yonumull& pli 1 d~DID olulmr. (IOM •&) 

:Nolmt ..... 
10 

••• 

Yukanda ,ualı 1 Jı:aleııı yeyec:elt...vr 1 d Qn .,n ~ fitL 
ddm pazarlıkla .atın alrmcaktır. ···"M'lr' JrAıadQGDda ı&GJeblllr. 
J:blltmıelert 4.1."'2 pazartell IDDtl _. U de A,._......, ~ 
Yar:JeoMllr. ı...MUerın uauanw sDııa ... wıu.. laımlılJ'Obda bnbımneJen. 

(.O-) ••• ...... -rn ,.tılamelere llttnaden Cila?' toDd&n b8f bJem de abuD pa-
W1ıılda atm abnacaJrtır. Şartnameleri koil119foad& g&1lleb1Ur. ımr.ntme. 
led 7.5.9'2 !* ....... stblll aat H Mil 18 7& Jradar A~ koadıl. 
,__ ~. ı.tekllleriıı muanen can ...... tt. lroml8JODda bulun.. 
..... itin cılamr. (l0'10--mlf) 

••• 
~ I0'2 kilo -tır eti aımacaktır. Taliplerin 21.f.942 stDD 

-t ıe de • Meta u1rert atm alma 1ıoml8)'0IWll& ıeımeeırt. 
(IOU-llOıf) 

! DEVLET -DIMİRYOLLA'QI ve- LlMANLAR_I _ 1 

_ """ı _ İSLETME: UMUM İDAR~Sİ İL.ANLAR! __ _ ~' _ 
1 

Kuha'mm n b.:d ıı t48J'; ) Ura (16> kuruı olan cem'an ll0,707 lıl3. muh. 
telif eb'atta 12'1 adet Çam Dtııne CU.G.1942) Salı gUnO uat (18> cm al· 
l!d& Ba7darpapda Gar biDuı dahlllndeki Komı.,oa tarafmdan kapau 
&&rf ...-alile aatm &lmacaktır. 

Bu ife ıtrmek 181'yenlertn (361) Ura (29) kurufluk muvakkat teminat 
'N kanunun tayin ett111 veaıkalarla tekllflerfnl muhtm artıarmı a)'ld ,an 
.. t (15) on bete kadar komlayon Reislij1ne vermeleri lbımdır. 

Ba ite alt tutn&meler KomJayondaa paruız olarak ~. 
("23) 

l.tanbul Fiaı Mürakabe Komi.yonandan: 
tas W ,.ut ... Hinde odun için l'lat KOraka'be Komı..,oııunca ~ 

blt edilalt 1ııa1t1man nartıın 27.4.9'2 taribbMSeD ıuıı.,ee llaldırdmıf bulun-
dula ... __..· (IDD) 

Her yemekten sonra gün. 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalaymız. -
tstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

Oamanlı Bankasından: 

IJln :No. 181 
Ticaret vekAletinlD 21.4.942 tarih ve 18/11593 aa)'llı embieri mucl'bblce mnbteUt Up ve meoteB ..cıe r.ı-

l&rm 1stanbul ,ehri dahilindeki toptan ve perakende A.zamt satıı fiyaUarı, latarıbal J'!yat lılUrakabe k~ 
nunca ap.ğıdaki ~kilde tesbtt edilml§ :ır. Bllümum peraltende salıflarda &zaml •tıı ~tını g68leren etlket:ttr-Bahar Bayramı :milııasebetile, 

O!manlı Bankaamm Galata mer
kezi ·~ Ycnicami ve Beyoğlu ıtu
beleri l ma}'19, cuma ve 2 mayıa 
-1.942 cumartesi glinleri kapalı bu
lunacaktJr. 

de yağm men1 ının ve nevinin açıl ' arak gösterilme•! mecbuı1cUr. · 
HilAfmda haıeket. edenler hal>" ııc.la Hilll Korunma kanununa ıöre takibat yapd&catı ilin olunur. 

K.udllH ıı..atlumealnden: 
Ac:rk eksiltmeye koou1muş olan 

8ı'l7.f>9 kunı3 ~ bedelli Kandi1-
li ruathaııeaıl kolörifer binamnı.n 
tamir işi için istekli çıkmadığın· 
dan ihaleRl 10 gün temdit ediknit
tir. Bu işe ait e-vrak ra.ea.thanede 
her gün aat 10 dan 17 ye kadar 
görülebilir: Muvakkat teminat 61 
hraar. bteklil.erin en az bir taah
htıtte MO lira'lık bu ife bemer it 
yaptığma da.iır idarelerinden alml!I 
o1duklan veııılılmlsn. illltlnaden la
!.anbul vilf.ye~ mU~tla e&
ıtiltm" -tarihindm tatil gOnW!ri ~ 
r.iç 3 gün evvel almmq ehliyet ve 
1941 yılma ait ticaret odam Wllıi
Jralan ile 7. ıs. ga ~ gUnU 
98.&t 14 .de Cağaloğlulıde. yüksek 
melrl.fopler mubuebeı*ıdeki ebilt
me komisyonuae lllilr&c8atlan. 

En az % 98 .Ut yağını ve en çok 
% 3 aaldi ihtiva eden tortwnız, tabii 
renk ve kokuda Urfa çtçekyatı mua· 
dill eritllmlf ve .ozttlmU§ yat. 

En as % 98 .Ot yatım ve en çok 
% 7 aatdi ihtiva eden tabii renk ve 
kokuda yabanCI maddeden Art blrinci 
Diyarbakır muadili eritllmlf ,.. atızW. 
mot yal. 

Bn az % 98 dt yatms, en s;ok % 
7 Uldi ihtiva eden tabii renk " ko. 
lmda yabaDCı maddeden Art Kan ve 
A.rdıab&D ment&ll erltllmlf '" aQsl11. 
idi yat. 
Dı az % 80 .at yatım, • çok· % 

8 ..sdl .,.. % 7 &71'&JU lhtlva eden ko. 
kmuz, tabii tat, renk ve kokuda ha· 
1111 Trabsoıı yatı muadili eritlbD•mlf ,.,. 

Zayi 
1929 - 1940 yılı Edime edDe.k 

öğretmen okuhmdan aldtimı '811•· 
detnamemle UHO yrlı Tibtdmlu 
motörlU kampm&m aıldığım tay. 
ya.reel pilot ~ zayi oJmut
tur. Y~ ~ tmf. 
samı hli!rml1 olmedıit iltn olmm'. 

Bn az % 80 .Ot )'&imi, • QOJı: % 
8 Mldl Ye % 7 ayranı lhtn& edılD ko
kuluz, tabü tat, reDk Te kokuda ha,. 

.. :9üfllııel* Nı. ..tfilmemlf, 

· A'1lert poata 1'148 n a ...,.._ 
Sedett.111 ıa.. (-) 

' . 

SAlltBI : AS1ll US 
Buıldalı 1er: VAKtf llı\TBAASi 

Uwll Neıtrıt'•b idare eden 
ıwa AltllNf s..,...n 

,, k · ns , 

1 ......... ı.n.- Amrlllt ....... 118 
11 .. ıır- llAnlırı ... .. 

'r- 1-lıla. ' --~ 1 

......-. 11-' adet 

8emla - 30,IOO lı:llD 
s.-,.. ıa.aoo • 
lılaıa1. u,- adet 
Dere ota. ., ,aoo dlmıet 
.,..... l,IOO .. 
Salata. ,.... e.ıoo adet 
TUe qu. 19,&00 demet - • 

Yukarıda 1Ulll .ımmn puarııkla eblltmeal ao.4.M2 Pet'f8111.be snnu 
eaat H de TopbaDede LT, Am1ı'lllt aatmalma komiayonunda yapılacaktır. 
Hepelnln tahmin bedeli. .. lira iM> kUl"UI Dk temınatı e8l5 Ur&dlr. Şartlı&• 
mell Juıi:UlılJ'ODd& lldllJ'. JRakHJerln beDl 'ftkiıte luımlQODa gelmeleri. 

(70&--'fZI) 

••• 
Beher -- - kurut talımln edilen aooo çift deli eldiven .,,.....,. 

tır. Puarldd& alılCtms• ao. f. 90 ,...,... lbll uat 1',IO da Tnpba• 
de Lv. AJDldllt "'!Mlma koım1IJoa1IDda ,....._ktır. tık tem!Datı 1oa1 
Ura 21 ıua: q? •• ı.aıwrlMI ~ s&'IJlr, Tallplertn belU ftldtte 
~·, ,,. (Tcrr.Ma) 

••• 
IC500 Jdlo -- .u alJNCaktrr. PUUtJkla e\d? .. I0.4.M2 perpm.. 

be sttnO -ı JI de TollilWde ıevuım amtrtill atmelma ~da ~
pdacakbr. &pmm tahmtn bedeli ••5547,. Ura '"80,, JLmıat Jı:&t't temmatı 
"832,, .ııra "11" ımru,tur. ŞartDamul kom1810Qda gtldllQr. ı.teklllertn belli 
saatte llomi9JıOaa plıııaımrL (I025) 

• • • 
SalıpU&rmda :tw. Jııl'umı1 azııb&rınD1 c0mJe kapm J&ptmıaeaktır. · P!-· 

zarlıkla ekailtmeel f,G.9'2 Puarteel ,unu .saa.t 15,t& de Tophanede Lv. 
A.ml:rlili aatmaıma kum18yommda yapıl&C&kbr. Ketlf bedeli 919 lira iM> ku.. 
"'il katı temlQ&tı ıas llradır. Tallpıertn beUl T&k1ıte Jumlayona gelmeleri. 

• 

'Kilo ttlbarUe., 

1eo.-

153.-

ı:s5.-

ıau.-

1815.-

" 1 taDptalJCI " 10 ............ 
laAn UAVMlle tı. kAn ~ 
tulıal toptu 911. .latubul .-.ralrd" 

... flJ'aSI de l&bt fiyatı·~ 

U0.3f 

188.'1 

lU.12 

159.0'I 

210.-

21M.-

'1/07.-

ıu.-

1715.
(5111) 

inhisarlar· U. Müd.ürlüğ~ündenı 
{71~) 

• • • Vlllll ..... 
'"' ··• .&.-

100 Rekor ıırmıuı kutuaus bı.rlJk. 

- • • • IJdllk. 
11GO • • .. befllk. 

100 .. • • ytrmlltk. 
Yukanda Jlillltan yatlı rekor~ puartıMa atm almacaktır. 

l lb&leal f.5,9'2 Puarteal g1lnU 8&&t UJ,30 da Tophanede Lv. Amlrllti .atm 
alma komı.,.onunda ~pılacaktır. HepelDln talmı1ıı bedeli 3116 Ura kat, te. 
minatı 467 Ura 21 kuruttur. tateklllerin beill vakitte komlayona gelmeleri. 

(711-G008) 
• • • 

2,26Xl,l50 ebadında 8 adet T'1rk bayralı ve 8 adet Kmlay baYJ'&ll alı
nacaktır. PuarlJld& ek811tmesl f .15.9'2 Pazarteat gUnU saat Ui de Topba.. 
nede Lv. Amirlltl aatınaima komJııyonund& yapılacaktır. lateklllerill nu. 
mune w tıemınatıarlle 'beW aatte ımaUısJOna ıeımeterl. (712-llOOI) 

••• 
Beher adedine ııso 'lnınıı tahmin edilen 18,000 adet aabalaj ipi a•m•cak. 

tır. Pazarlıkla ekl1ltme9l 4.15."2 Pazartesi gb1l aat H,80 da Topbanede 
tat. Lv. Am1rUll Atmalma komJııyonunda yapılacaktır. lık teminatı 20ll 
liradır nllmUDNI komı.yonda görWUr. Taliplerin bent vakitte lı:omi8JOU 

plmelerl.Nllmuneel komiayodda ıörOlOr. (71a-aG10) 
• • • 

G780 lira 8 kUl'Uf keflf bedeW anbar 1111&81 acık eJı:.ıdltme,. konmUftul'. 
thaıeat lU.9'2 Pertembe ıtlnO aaat H de Tophanecle LY. AhıirHtt atm ' 
atma komt.yonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 887 liradır. Kefil komle-
1GDda a&'WUr. ı.teklllerln belli vakitte komi8J'Oll& plmelerl. {TOi IOOI) 

lıluhtellf malam• 
• .. 102 • • • . . -. . ,. 

ı - u.teleri m.alblDce fabrikalar " tamir a__. 1G1D ıaJııaıda 
mubtellf mabeme puarlıkla atm aımacaktJr. 

2 - Puarlık blzalarmcla yaai1ı sOn '" aatıerde geı.ıqta 
111bealndeki Kerkea KUb&yaa koml8)'on1Ulda ~'Mılk*nl 

1 - Llateler her ıOn eGzt1 seçen tubecll ptUelılUr •. 
f - lateklllertn pazarlık için taylıı ol-. sDD " -tt.e tekdt .clece 

lerl tlat üaerbıdeıı ~ T,I ~ ~ lıldUm -.11Gr 
m1a)'OD& mOracaatıan,; ('811) 

1 
Deniz Levaun Scdanalma 1'omüvom 1 

--------''anlan------
ıcoms.yonda mevcut nOmllllellk beadell olmak ,arUJe .M taam ma• 

pljamanm ao. Nlaaa. M2 peqembe ıunu aaat 11 de B'ııuampapda IMal~ 
o.Is t.VUllJl Satmalma ~ODUDda pu&rlJlı y&pılaC?lmdN> a.teJdi. 
lertD blDl sOn ve aaatt.e muk6r JuımlaYcılla mtıracu.Uan ll&a olullur. (üff 

• • • 
DeDis Butabanut shtlJ'&CI tein aımaeü muhtelit ._ 29 kalem 11AC 

f.5.1'2 puatt.l sti11 .. ı ıı.ae da K.uuiıpaiada baluu.n Denla Levuı 
Satmaıma kdmJqonunda puatlılr yapılacaktır. Talipler pazarlık gOntıncH' 
enet lllçlana cim ve mlkdal'Jarmı meakar koml8yond& görebilirler. 

tt:ı.lcl!Jerln 'llelll ıtm " _, .. adı ..... ın.a..,_ Jllilncaatlan. l~ 


