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Yozon :. Ahmet Emin YALMAN 

D Unıkü yaumrzın !Oftttnda -

dedik ki: cİddialarımızı 1 i h • ı 
can:lı misallerle aytlınlataca~ız.11 ı n 1 sa r ar Vekilinin beyanatı 

::~~~~~~~a:ıı~::uz d~p:~~~j Az k-u 1-1 a-n ,-, a-n-s·ı g-a r a 1 a r 
kısım kısım taşınan çeltiğinin 

miktarını ölçmcmlştir. Belki de 

f::. ~!:~~~~!uf~kst~~~ı:.~: 1 sat ıştan kald 1 rı laca· k 
da beyanname vermek lazım ge· 
lince «yirmi ton kadar. demiş, 1 
seçmiştir. 

Günün birinde çeltik tartılmış 
28 ton çıkmıştır. Bu vatandaşın 
iyi niyetle hareket ettiği belli, fe
na niyeti ol a aradaki sekiz ton 
çeltiği kaçırır, Mürakabe memu
runtın karşısına temiz pak çıkar 
dı. • • 

Eksik mal çıkarması, hata yü. 
z~~den bile olsa şüphe uyandıra. 
b lırdl. Fakat fazla mal çıkmasına 
herhalde memnun olmak lazım 
gelir, değil mi? Hayır Memurun 
bunu dü ·· ' hakkı v::kınt ml'ğeB ve araştırmağa 

. ur. evannamc mıı 
demk· • • ı yanlış çtkmıstır memurun 
lster is•- ~ ' • ...:mez yapacağı vazife de 
adamı mahkemeye vermektir. ' 
Vurıguncu ve ihtikfırcı damgasi· 

le r;1ahkcmeye verilmek bu na
mus u vatandaşa o kanar afiır 
gelmiştir ki milstahsll sıfatlle ya. 
ratıcı ro'üne hevesle devam ede 
c.ek ve .ı!lt;im s~rberJ-WIJde v.azi: 
fe alacak Y"!rde n.-u hk 
k -~ n ma eme 
apılannda sürünmektedir. 

Tüccar için mühim olan nokta 
filAn mal üzerinden yilzde şu ka~ 
da~ kazanmak değildir. Sermaye. 
slnı azamt derecede işler halde 
tutarak çok ciro yapmak ve um 
mt masrafını cıkarcltktan ve 'k~: 
zanç vergisini verdikten sonTa 
makul bir san kAr yckUnuna var 
maktır. Ciro çok olursa her mal~ 
az kArla satmak ve hareket h 
llnde kalmak tüccarın canına .a. 
nettir. mın. 

Bu,gtün hüariçlc münasebet zaten 
yavaş ır. zerine para bağla 

Bazı maddelerin bu lunmamasına sebep 
iptidai maddelerin yokluğudur 

Raif Karadeniz 

Iıl'hisarlar Vekili, dün gazctecile· 
rl kabul etmiş ve bir muharririmizin 
sorduğu suallere şu cevapları vermiş
tir: 

<- Buradaki tetkiklerinizin neti· 
ceslnden bize malumat \·ereblllr mi
siniş?. 

- Istanbulda bUhassa lnhisarlara 
ait iı,lerle nı~gul oldum. Ankarada 
olma.cıı llizırn gelen umum ıniidUrlUk 
merkez teşkilatının burada bulun
ması Vekfılet için bu i şlerin uzaktan 
idaresi müşkUlatını doğurmuştur. Bu 
müşkillatı yenmek için zaman za. 
man Istanbula gelip çalışmak mec
buriyetinde kalıyorum. Bu defakl tet
kiklerinııde Vekfiletten verilen emir
lerln mahallerinde iyi tatbik olundu
,ğunu mPmurlarm içinde bulunduğu
Muz günlerin nezaketini takdir et
mlş olduklannı ve ona göre çalıştık
larını gördüm. M:Uşahedelerlmden 

Memnunum. 
- Sigaralarımızın Uç neve indlri

(Devamı : Sa. S; SU. 6 da) (/) 

'Rôfler-- ı 
değişti 

Brezi lya 
mihvere karşı 
harbe giriyor 

bir mal memleketimize nan 
kadar en az ile ay g~ıvarıncaya 1 
l d • t - ... Yor. Mer· s n en ıs anbula varış d 

tutuy·or. Haydarpaşa& al Uç ay 
liyeei ve gümrük muammıa ın tab. 
lerce, haftalarca z.ama e csı gün. 

Şimdi ingi1izter, 
Almanyayı durma .. 
dan bombalıyorlar 

Dört geminin batırıl
ması Brezi iyoda 

hiddet uyandırdı 
Fivat Müra'-1...- h n alıY'Or. J 

• "~ eyeti f' 
blçlnceye kadar bir a .1Yatını 

B .. tü bu Y geçıyor. J Essen şehri lflman ta
arruzlan ndan daha 
şiddetle bombalandı 

( Vaşington, 13 • (A.A.) - Dört 
( Brezi.l'ya gemisinin mihver deniz 

u n yavaşlıklar ser 
ve emek bağlayarak zat ınaye 
hk amUI oluyordu. . en pahalı. 
T evzi Ofisi ort Şrmdı bir de 

ava çıkmışt 
fls bir malın tev~ii hak ır. O· 
rarını verip ithnl{U kında ka. 
gönderinceye kada çıyak müşteri 

r f:e sen ün 
zaman g~ebileccktir. Ya . g 
si muamelenin tama l ili kırta. 
böyle bir hnd k m anması lçln 

onmuştur B 
tamamlıtnınenya kad · unlar 
kalacak, ihtiyaç sah!~ri mal bağlı 
rtmiyeccktir y 1 bunu elde 

· an hem el 
k~ t d:ıha yavaş'atmak r.oyU bir 
yeniden mal ithali 1 YUzünden 
le.cak ve mal O mkftnları aza 
raf ve faiz bl zerine fazla mas: 

nccek, hem d 
mayc~ b1ğlan::ın t•· c Sl'r-
vc alAkasını, kırta~~carın vaktini 
takip etmek işi d ld muameleleri 
nıı hcsap'ama k l~ urııcaktır. Su-
d uzımtlır ki k en scnede Ü<: dö es i. 
~ennavcnln ci;06ıı rt ı defa dönl'n 
bire lnmtmır. s meli sc-nede 

Bu şartlar altında . 
g<.'tlrrncğc heves ve al~~nıdcn mal 
mı? Bu dn ayrı bl ~ a duyac.ak 
sana öyle gl'liy0r {, . nvaoır. In
Yntın tabii k ıktısadt ha. 

a ışını, mOsbet 
ler bakımından k l gaye. 
Yerde bö ı 0 ayl:ı..<1ıracak 
1 Y e zorluklar ve darlık 
ar ynratılmesrnın neı· -ı . 

dan • ıces . altın
la ~umurla yumurtlayan tavuk 
t rın basını birer birer kesmek. 
en başka bir şey değildir -

k Tevzi Ofisi umumi b~r ka ıd" 1 
ovmuştur · Dış el 

yadan vfü:de ar~ an geı<'n e~. 
hula kalacak Y~?ı buçuğu İ c;tan
bı ~ ' Ytızde doksan iki 

•cıııı;u mcmlckctın h 
dn~ılnc~klır. KA~ Pr hırıı fı na 
karsan ı:;ıt uzerlnde ba. 
f ız yanlış b r formül d 
~tanbulun ··r ee•l... 

ll'krt nfifuıı;~~u~su .. umum mem. 
o"ni?ıdır. İ<1a b 

1 
YÜzde be inden 

çuk n ,..., n u a Yilzdl' Yedi bu 
vrı...,ığına l?Ör bO · 

§<'h1r h He e v\ik bir 
(~· ının istlhltik istidadının 

a1nı Sa. a, Sil. 4 de) •+• 

1 
altıları tarafından batırılması ü
zerine Brezilya hükümetl, Japon, 
İtalyan, .Aolman diye bir fark gö-

Londra, 13 (A.A.) _ İngiliz zetmeden Brezilyada bulunan mih 
hava kuvvetleri, şimdi artan hır vıer unsurlarına karşı aldığı ted. 
şiddetle Alınnnyadaki fabrikaları birleri genişletmiştir. D ün Bre
gecc gi.ındüz bombalamaktadır zllyada mihver aleyhinde büyük 
lar. Gece Esscn'e yap ılan taarruz: tezahürat yapılmıştır. Aha.li, mih
Almanların evvelce Lo d ver tarafından kullanılan bir çok 
y~ptıkları taarruzlardan da~ıar~~ müesseselere hücum ederek tah. 

~~~l~rçod~:::~~~:r~l;.u:~~~· ~~; ~~~~:a~~~t~r·a;:~~~:llg:~ıi~~:ı~ 
ka Almanlar İnglltercye t aarruz- ne en yaıkın b ir Brezllya limanına 
~ar.ında çok tayyare k:ı ."bettiler. dönmeleri emredilmiştir. Bu ge· 
·• ..... ki j ' miler siUihlandırılacaktır. 
ua uU I'~ · ' zlcrln yem taarru-. 
larda k:ı~ .:ıct. ı. i t ~- Boenos - Aircsde iyi kaynaktan 
:ıı.dır. in·• l•rı··· :: f:YY.ucler pek haber verild iğine göre, Brezilya 
birinden ~znl· •ır A.l brı :ahr ?1r- ı mihvere kar.şı harp nan ettiği tak 
kis fab k i' · 

1 
many ·dR bıtı\. d rdc Arjaıı.1.fn hükı'.rmeti de kar 

l.nd brıl nar topu ve grup ha- 1 deş Brczilva milletile blr'ikte mih 
• e u unuyoı ıar. · . vere karşı harbe gırecektir. 

fldn şehrinı lze gelen Alman opera 
artistlerinden Erna Saclı 

Erna Sack 
şehrim~ze 

geldi 

A lman artisti Sa tı günü 
Kızı lay menfaoHne b·r 

konser ve: r€cc k 
Kızılay tarafından cen.i)·ct 

menfaat.ne konser vcm1ck ıız,~, c 
thıvct edilen Ahnıı•1 opera aı-t:s~
lcl'inden Erna Sade oün tayyare 
' le şehrimize gelmtş ve Ycşılküv 
hava m-c~·donında karşılanmıştır. 

Ema Sack Avrupanın en mcş· ı 
hur ses artistJcrindNl biddir. Salı 
günü -; . :-<ıv sınemasında Y.ı;;:ı·ay 
menfaatıll{! verccl!ği konserde lren 
disine Berlin cı-\>erasının birinci pı~ 
yanıstı i§Urak edecekıtlr. Artist 1s
t•ııb ııiC3 5 kuneer Yereceıkt•r. 

Gandi diyor ki : 

"lngilf erenin 
yapacağı, 

hatasını tamir 
etmektir,, 
Fakat ufukta 

böyle bir şey 
•• • 

goremıyorum 

Hunizada asjlerle 
hükumet kuvvetleri 

çarpıştı 

Crips'in hareketi g izli 
tutulacak 

Mahatma Gandl 

r .......................... ~ .................................... __.__ ........... 
1 S 81 an i Ü i Sel8nik şehrine bir bakış 

pay 
edemiyorlar 
Bulgaristan da 
İtalya da şehrin 

J kendisine veril-
• • • • 1 mesını ıstıyor 

Almaayaaın 
cevabı: 

« Nimet, külfetle 
ölçülüdür» 

Şimdi Selaniği Macar 
ask erleri işgal ediyor 

Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) - -·------------------------ - - --

~~::~;~~·r:~•E2~::::i:ır .... A~ml a_a _ _...l ~~='";;'fJ 
Bulgaristanın bir taraftan geniş öl· ı.....-- bar • 
çilde i.<ıtekte bulunup, diğer taraftan 

filli olara.k harbe iştirak etmemesi S t I r 9 O M 8 d 8 g 8 8 k 8 r , !:~ın::vı~ m~~!1~~:d:a;~:!·r~~; • ovye e 1 ı 
bir kaynak, nimetin külfet He ölçil· tu" menle taar• 1ıadası mıhvere) lemiyeceğini söyli~rek mihver or· 
takkı.rının şu veya bu arzuda bulu
nurken diğer ortaklarınm da isteği· 

;:nfö~~~::t:ı~~~~a.ları IAzım geldi· ruza geçt'ı 1 terked '1 l '1 yor 
Almanlar, Rusya harekAtına ba.ş· 

ladıktan sonra SelAnlktl"ki askerlerl-

~~r~::~· ~~~a~i:~r:;~~ı;;;a;t;~ J Roma radyosuna ( 
mlştı. Gelen haberlere göre, SelAnik Cenupta mühim bir ( 

Bern, 13 (A-A.) - Ncvyorktan Alman müdafaa hattı şimdi Macar askerlerinin lfgaline bl· 11 QO .. re ı 
İsviçre telgraf ajansına bildirili- ra.kılmıştır. 
yor: ------- yarrldı ) ) 

lnglliz Hindistıınında kAin Vart. r u z a .. ' • .. .. l > IDgUtz ve Ame- > 
ha'dan alınan hnbcrlere göre Gan A • ) 
dl Hint meselesinin hallcdlleceflni ._ __ il ar 111 Çember içindeki /liman 1 rlkan kavvetıerJ > 
ümit ettiren hiç b fr öclirti mev· ordusu o ... 'm.üş beygir adavı işgal ıç;n 1 
cut olmadığını söylemiştir. Hint J 

1 
J .:ı 

meselesinin halli Jçtn İngiltere a p o n a r etı yıyor 1 k hü'kılmctlırln vakit geçirmeden ne Londra, 13 (A.A.) - Toulouse rad ı) yo a ÇI mış ( 
yapması lazım geldiğine dair 90· yosunun bitaraf bir kaynaktan elde ) ( 

rulan bir suale cevaben Gandl p t hk• ettiği malOmata nazaran son 24 J S /' adasmdak i l 
şunları söylemiştir: e g uyu a 1 m saat içinde Sovyetler cenup cephesln ey an 

«- Pek nazik 'bir s ual soruyor- de şiddetli bir hUcuma geçmişlerdir. halk boşalttl1VOr 
sunuz. Buna cevap vermek im_ Bu hUcum kışın başlangı<'ındanberl 

kansız gibidir. Benim şahsi ka- d • 1 yapılan hUcumların en şiddetlisi ol-
naaUcrim var. fnglltcreye meyyal e 1 yor ar muştur. 
olmaklığıma rağmen İngtıiz em- Bu hücuma iştirak eden Sovyet 

Londra, 13 (A.A.) - Kadınlar 
ve çocuklar Seylan adasından çı. 

karılmıştır. Tahliye emri ba,,Oku
mandan Visamiral Sir Geoffrey 
Layton tarafından verilmiştir. 
Seylan stratejik vaziY"eti dolayı. 

peryafizmfnin Hindistana karşı kuvvetleri 90 tUmen olarak tahmin 
büyilk bir cinayet tC'Şkil etttiği edilmektedir. 
kanaatindeyim. Şimdi İngiltere 
için yapılacak en iyi iş hatasını 
itiraf ve tamir etmektir. Fakat 
ufukta böyle bir şey göremiyo
rum.» 

(Devamı Sa. 3. ~li. 3 ele +=+ 

Başvekil, Bükreş 
Erç·m ~zi kabu ~ etti 

Ankara, 13 (A .A . ) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam. bugtln 10,30 da BUk
reş BilyUk Elçimiz Hamdullah Suphl 
Tanrıöveri kabul etmiştir. 

Amerikan tayyareleri 
Yeni Gineyi 
bombaladılar 

Çunking, 13 (A.A.) - Gazeteci
ler toplantıslflda Çin ukerı söııcUsU 
Japonların Birmanyanın yol ve de· 
mlryolu ~rkezı olan Pcgu'da tahkl 
mat yapmakta olduklarını !'Öylemiş
tir. 

- Japonlar, demiştir, mtlda!aaya 
g~mlşe benziyorlar. taarruz edecek· 
lerlne dair hiç bir emare yoktur. 

(De\-anu Sa: S, Sü 3 de ) X 

Muharebe Harkof • Stalınov • Ta- ~ile Bengnl körfezini kontrol et· 
ganrog istikametinde vukutı gelmek- mektcdlr. 
tedlr. Muharebeler bilhassa Harko- Dı""c "h tt l\" d k 

ıo r cı e en ıa agas ar me-
fun şimal ve cenubunda çok şiddetli 
olmuştur. Bu bölgelerdeki Alman 1 selesi dikkati çekmeğe devam et. 
hatları gayet iyi tahkim edllmlştlr. 1 mekted r . l\losko\·a radyosu tara. 

Moskova, 13 (A.A.) - Moskova fından wrllen haberlere göre, 
radyosunun cenup batı cephesinden: Vichy hükümatl adayı mıhvere 
naklen yaydığı b~~ ~abere göre, Sov-ı terketmlştir. Alınan teknikçilerl 
yet kuvvetleri mühım bir Alman mil, adanııı liman testsleri!e hava mey 
~afaa hattını yarmışla~ .'·e yeniden~ ıdanlnrına el koymuşlardır. Buna 
önemlı 3 mesk"lln mahallı ışgnl etmiş- mukabil Roma radyosu muhtelit 
lt>rd lr. ı bir İngiliz • Amerikan seferi kuv. 

Moskova, 13 (A.A.) - Staraya vetinin adaya gitmek üzere yola 
(Devamı Sa. S, Sü. 2 de) ++ çıkarıldığını b ldirmektedir. 

Japon aoac rnd an i nti kam 
Amerika Harbiy~ 
Müsteşarı dedi ki : 

Harbi düşman 
t oprakları na 

aötürm~ ğ1l 
h 3zı rJ an ıyoruz 

r ! 

.. 

,' 7· 
I 

1 
/ 

ır 

.. ... 

Vaşington , 13 (A .A.ı _ Harbiye 
Milııteşarı Patterson, Amerika harp 

1 sannyıl ışçilcrine hıtaben rad.)ode 

1 söyledi(;! bir nutukta şöyle demıış
tlr: 

1 
Amerikan ordusu ve donanması 

harbi düşman topraklarına götUrml-
1 ye hazırlanıyorlar. Bunun evvela dllış 

man farkına varacaktır. Patterson, 
Kalifornıyaya ve Ne\''jersey sahıli a
çığına kısa ve ant hava akınlarının 
artat'nğını dinleyicilere ihtar ettık· 
ten sonra .şöyle d<'.miştir: 

f•"akat harbı dllşmanlerımızın mem 
lekelinc gölUrcbllecek bir taarruz 
kudretini haiz hir ordu toplamak 
hususundnkl azmimizin sarsılmasına 

\ •a.,lng ton ııarklarından hl r l nıle «Japon k iraz a. slıtı ılf' a-·· ı ·· ıı." •• k 1 k b J t meydan vermıyeceıı-tz. Kuvvetlerlmizı , " · ., orı uır;unuz gibi, kt"Si o a ra u unmu-, ur. b 

dl da.ğıtmıyacaıtız. Me\·cudu artan ordu 
ğaçlarııı> ye anılan bir takım ağ~lar \ ardı l' k i, Araştırmalar netkC'.81nde anlaşıldığına göre Jaıınn- b 

fidanları Jaııonyadan (<'i miştir. Baha r ~ın•·a ma n- la ra çok kızan bir genç, etrafta nırup öldürecek muzu blzı her türlü muhtemel &Ki· 

1 
7.aralarını görmek için ~h'ar halkı \'a-:ınpna do- Japon bulamayınca Japon yadan gelen ağa<-a bir bal- 1 Uilara kıırşı himaye etmek için fll· 

ı tın. Geçea gliR .Japon klraı. ağaçlarılldan biri. re- hl indirerek ~ almff}hr. raya buraya her Uırafa g-ldecek P':IP 
l ı lar, taburlar veya alaylar b.-..le 

'-·~------------------------------------------------------;._---------------------..-..J bl~inı ctmly~~~. 



Ja~miI;B~!L~t11~~~ Jı, Ş ehi r 
Miralay Osman Bey E. rtug· rula Haberleri 

Ziraat 
kumandan tayin edildi konferansları 

-ıt-

Vali de konferanscı

larla biriikte gidecek 
l\Te.ınt-eketimizin her köşesinde 

Osman beyin hakiki sıfatı 
/lbdülhamidin mektubunu ve 
Mikado hazretlerine teslime 
(fevkalade murahhaslık) idi. 

ve vazifesi, 
hediyelerini 
memur bir 

1 
tatbik edilmekte olan zirai sefer
berliğin tatbik şekiller! hakkında 

verilecek zlra.i Jrorr:Ceranslara İs. 

Saraıy crk:.nından bazılarının ıle bu heyete, Mikadonun teşrifat na_ 
r ı sürdükleri bir kaç zat1 1 gözü tut- zırı, (Mösyö Manomya) rlyMet ey_ 
madı. Bu işe (ehil) olduklarına daır liyordu. 
bırcr (ariza) ile kend isine mUra. Ertutrulun merdivenlerin: tır
caat cden~eri de muvafık bulmQdı. manan bu heyet erkanı, pek aşikAr 
Ancak; bahrıye nazırı 1Iasarı Paın bir heyecan içinde bulunuyorlardı. 
nın tavsiye ett!ğl (miralay Osman Çünkü Jlk defa ohırak, Türklerle 
bey) ı kabul etti. Ve bu kabulu de, karşı k0rşıya geliyorlardı. 

muhtelif sebeplere dayan.ıyordu . Ertuirulun güvertesine dizilmiş 
Bu ı;ebepler1n en blrincı.si, OID1an o!an (ihtiram kıtası) nın önilnden 

bcy.n. bahriye nazırı Hasan P84a. geçen Mösyö :ıvıanomya, kend.slni 
:ıın damadı olması idi. ()§man bey, karşıhyan 09man Paşanın ellerini 
biç silphesJz kl kayınpcderJnln yU- hararetli sık.arak, fasih bir ingiliz
zunü ağartmak için çok dikkatli ve ce ile: 
basiretli hareket edecek . kcndio·ne - Hoş aeldlniz. Amirali .. Haı
tcvcf.i edilen vnzlfcde muvaf!akiyet metlO lırrıparatorum namına siz, 
/lstcrmeye gayret eylyieeektl. seUimladığım ıu dakikada, hilAI 

Sonra .• bu zat, o devrin bahriye He güneşin bir1e.Şmiş o~d\lğunu gör 
ti.merası içinde, en yilkıek Lıyekat mekle büyük bir saddet hlssedl: 
.ahibl adclc<lil~blfüdi. Oldukça iyi ı yorum. dedi. 
fransızca ve in&ilizce bilmesi. kiba_ 
rflne tavır ve hareketlerile JapoJlo- . Os1!1an P~ ~a. ayni derecede 

' dllzgün JngıJızccsıle: 
ların ilzerinde sevgi yaratacak rne 
ziyetlcre malikti. - - Ayni saadeti, biz de his:scdi-

Bunların haricinde olarak da yoruz. Ve bundan, iki millet için 

S lt H 
·d· k t d.. .. ' çok hayırlı neticeler bekliyoruz. 

u PJı1 amı .n ma sa ve uşun-

celcrıni tamamile kavrıyacak ve Diye cevap verdi. 
tatbike muvaffak olacak derecede Türkler ve Japon~ar .. bir anda. 
de zeka ve dirayet sahibi ldt. k•yna,rnışlardı. Hatta, mcra51m va. 

i~tc, miralay Osmao. bey bu va. ziyetinde bulunduklarını bile unut. 
sırıara sahip oldu!u için Sultan muşlardı. B:rbirlerinin el1erine sa. 
Hamit, 0114.J memnuniyette kabul rılmış:lar .. kırk yıllık ahbaplar ve 

etti. (Ertuğrul) un kum<>ndanlı~ınt dootlar gibi, Ertuğrulua salonuna 
ona verdi. Fakat o~man beyin ha... ·giriyorlardı . 

kiki arfat ve vaz:iyeti, Abdü»ıamL Al kad.ife db§Jeli olan bu salon
din mektubunu, hediyelerini ıMi- da. resmiyetten eser bile kıı.tına
kado hazretlerine, tes'li.me rnemar, mı-ştı. Derhal samimi bir hava es
bir (fevkalide murahhası) :ru. miye başlamıştı. Güvertede, (Gran_ 

O devrin teşrif:\t usulüne göre di) direfinin dlbJnde, Ertuğrulun 
(mira.Jay) rütbeglnde bukınan bir elli kişilik bandosu, Mikadonun ve 
zat, böyie büyük stfat laş•mıya, Sultan Hamidin marşlarını çalı. 
herhalde hafif gelecekti . Bundan yordu . Geminin teknesi, selam top 
dolayı Osman. beyia rütbcsinln (pa- tarının aksi darbelerile hafif hafif 
fa) :ığa terfi113ı.rmdı. F:tkat Sul1an sarsılıyordu. Şarkın ruhunu taşıyan 
ll1tmit, siyaısi düşüntlşte>ki incelik- hil&Jin ve e-üne~ln çocukları, bet·· 
1Prinl bu meselede de gösterdi. (Er. rak blr semada buluşmuşlardı. Bun 
tuğrul) un seyahatine ehemmiyet lar, uzun zamanlar birbirlerini 
ve~ek oiellların d'kkaUe:rlnı cel· kaybctt:kten oonra, birdenbire kar
betınemek için miralay Osm.an be- şılaşan sevgili dostlara benziyor. 
y., ancak (Slngapur)a vAsıl olduğu !ardı. (ArkllSl var) 
ıaman (liva) Jığa !t>rfl etti. Bu su- --;:::===========• 
retle miralay Osman bey, (miri li_ 

tanbulda da önümüzdeki hafta 
başlanacoktır. 

Zirai konferanslar schrllnlzde 
evveld Eminönil ve Üsküdar Halk 
evlerinde ve sonra da Çatalca ve 
Slllvrldc verilecektir. Silivri ve 
Çatalcadaki konferaMların Hal
kalı Ziraat mektebi ziraat profc .. 
sörlerindcn Ragıp Ziya tarafından 
verilmesi muhtemeldir. 

Vali ve Bel«ilye Re'lsi doktor 
Latfi Kırdar da korrieıan~~ılarla 
beraber Çatalca ve Silivrlye gide
cek, bu v•ile ile de bu mıntaka. 
Jaı-a dağıtılmış tohumluk ve ekim 
vaziyetlerini yerinde tc11kik ve 
köylülerle de tema.•l.a bulunacak
tır. 

Gazinolarda, içkilere 
yapılacak zam 

İnhhar mad<lelerinden i'çkilcre 
yapılan zamlardan sonra lokanta 
ve içkt:i gazinoların bazılarında 

bu zammın tarifelerindeki fi:>-atıa
ra göre yüzde nisbetlrıde HA.veler 
yapıl.dıjı &"Örülmüştür. 

Halbuki zamlar CEkl fiyatlara 
yafnız o maddeye yapılan zam 
kadar il~ve- yapılacaktır. Bunun 
aksine har ket edenler hakkında 
derhal takibata ge.;ilecek\ir. 

Yıldızdeki havuz banyo 
olarak kullanılacak 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Ltitfi Kırdar dün bcr:ı.berlndc a
lflka.dar daire müdürleri ve maki· 
ne Mühendisleri o1duğu halde hal. 
ka açılma&rna karar verilen Yıl

dız bahçesine gitmiş ve tetkikler
de bulunmuştur. 

Son verilen bir !karara göre, 
Yıldız bahç.,.lndekl büyük havuz 
da banyo haline solculacak ve hal
ka açılacakttt. 

Havuzun suyunu yenilemek ve 
sıhht dun1munu muhafaza ede. 
bilmek 1lzere lazım olan moto
pampla suyun boşalacağı kanat;_ 
zasyonları mühcodislere tetkik 
ettirmiştir. Eğer havuzun cesame
tile mütenasip bir motopomp bu. 

i'ATAPI' 

Yahya Kemalin Sesi 
~-- .,..., ......... 1 Manevi servetlerin 
J kıymetli şair, 

·ı. •.. --- cömert 

sandığımız 
çok 

Lutfisi 
evvelki gün 
davrandı 

Halil 

o • u 
• 

- Konferans vesi/esile Üstadın bir, iki şiiri -
Evv,,Jkl gün lşlm!, gücümü bı- -"*" y a n , .___ k.1 kerıdilıine hiıcum eden bir kaç 

raktım. Yahya Kemalin Beyoğlu ~ a z ~ klşi<}oe gucenmesı yüıtindcn ru-
Halkevinde ı:erdiği konferansı J M H Z A L hunun mahsullerine hasret duyan 
dlnlemefc glttım. Konferansı din- ) • • bütün münevver halkı cezalandtr-
lemck şöyle dursun, merdivenin 1 me.ğa hakkı yok. 
yukarı kat sahanlığınô bile soku. ~.......................... Yahya Kemahn bir konferans 
lamadım. Bununla be- İ . _ . .. kürsüsüne çıkması, bu 

b i . 1 1 
.. il ti şte Yahya Kemalı'n butiln dunya edebiyatında ~- 1 , 

ra er ş:m uc m . 'haksız kü~ün ü 5 ü yen 
bıraktıGımdan ve ka- yer tu\mağa !Ayık olan ıkı şiiri: diğlni gösteriyor ki 

1abalık arasında itlijp D Ü Ş Ü N C E buna men1nun ol-
kakılclığımdan dolayı mak icap eder. Kilr-
~ikfıyetçi değilim. Ülfet bclllı ~y, fakat uzlet sık ıntıh. süye çıktıktan sonra 

Orada iki şey ölt- Bllmem n86ıl geçirmeliyim, son beş oıı yılı da halkın hl,;lerini a-
rend.im: B 1ri!ncisi, her insanlar anlaiıldı. Cihanın da sırrı yok Çik blr surette gör_ 
sınıf ve yaştaki mu_ Kalsaydı tlrkcşimde bugün tek bir altın ok, müş, öğre:ımlştir. He-
nevverlerlmizin yUk- En tatlı bir hayal için atmazdım u!kuma. le kon!cranstan son-
sek kıymette his, dü- Dalsın yakında gözlerim artik son, \ uykuma, rakl şVlrlerJn'i din1e-
şüm:e ve SÖZ<! susa. 41 Ya1nız duyan yaşar• SÖ'ZÜ, derler ki, doğrudur; , yenlerden öğrendiğime 
mtş olmaları-dır. Yah_ «Yalnız duyan çeker-o derim, en doğru söz budur. ·göre halkın, güzeC\k 
ya Kemali dinlemek Gördüm ve anladım yaşamak tnacerasını lh.asretl duyan ruhi!e 
iç~n konferans salonu· Bakıysc ruh eğer, dilemezdim beka&ını temasa. gelmekten çok 
na üşü~en1erde; susuz Hulyası kalmayınca hayatın ne zevki var? haz duymuş, bir, ik1 

kalmış olanların suya. Bitsin hayırlısile bu beyhude e:oılbahar, .saat için çok cöm~rt 
hücumu kada.r iştihah ötmeıt değildir ömrümUziln en feci işi. ve bol verimli blr jn_ 
ve arzulu bir hal var- Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür ki>sl• :san olmuştur. 
dı. Bu kal"Şı1aşma, şu-

İkinci ookta da: bu * * * 'nu gösteri(yor ki mil-
korrferansın, Yahya nevver muhitte tam 
Kemalin btı>I vehim- G E Ç M f Ş Y /1 Z 'bir edebi ahenk ve 
!erini dağıtmağa ve asayiş hüküm sUrü-
kcn~ ini fi.kir hayatı Rüya gibi bh yazdı. Yarattın hevesinle yor. Burada salim ve 
için daha verimli bir Her anını, her renıini, her şiirini hazdan zinde duygulara. bol 

HAIA doludur bahçeler en tatlı sesinle! hale koym&ğa hizmet bol yer var. Pusu ar_ 
edcbilcceltldir. Bir ıün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan kasından falso sesler 

Kıymetli edibimizin Kömzd<?ki dalgın suya blr bak göreceks'iln çıkaranlara fazla ehem 
tılı!lmh bir kulesJ Geçmiş ııecelerden biri durmakta derinde mlyct vermeğc sebep 
vardır. Oradan mazı. Mehtap .. İri aüller .. Ve senin en güzel aksin yoktur. 
)""i, hayatı, hisler ve Velhasıl o rüya duruyor )'erli yerinde Konferansın yarattı. 
idealler Alemini seyre ğı aHlka, herkeste Yah 
çıkar. Gördükleri~ ya Kemal hakkında 
bir kaç ayda bir eşsiz bir flir ha- ll, manevt zenginliğin bir nevi taze bir merak uyandlrdı. Seçme 
linde millete sunar. Bu ştı.°'r kapı- Haliıl Lô.tfisi sandım. şiirlerinin nerede bulunduğunu 

şılır, pek çokları ta.rafından ez- Sonra aklım kest~ kl öyle de- soran sorana ... Bunlardan bir kıs. 
bcrlenlr. Fakat bunun haricinde ın ... Yahya Kemalde edebi asa- mı günlilk gazete kolleksl~nla

Yahya Kemal, eofk.un ruhunun yişten mahrvm bir yazıcı muhi. rında gömülmüş, kalmıştır. BJr 
duyaularınt, mazinin adeta kendi tınd<! bulunmak hissi var. Vakit kısmı hiç çıkmamııtır. Seçme şl
inhiBarı altında biıTlken bir takım vsıklt pusu arkasından haksızca Lrlerinden bir kaçını top.~ayıp bu 
bll,gilcrlnt, yır.lnız etrafındaki dost hücumJar& uğraml'ş, canı sıkılmış, konferans vcsilcsile sütunlarımıza 
larına tatlı tatlı anlatır. gücenmiş. Her ne söylese, her ne 

Niçin herkese anlatmanın yo_ yazsa kıymet! blllnm1yeccRlne, geoçlrmckle büyük bir kısım oku
lunu aramaz? Nlçiın bu nimetl ancak kendisine karşı hUcum ve· ı yucumuzu hoşnut edecel:imtzl sa. 
herkese yaymalı vln'lie bilmez? silest olacağına tnanmı, ve kendi ncyoruz. 
Öyle &ünler oidu kl. Ye.bya Kem.a.- kabul:una çekllrnl • DU Unemem.lş l\J. H. ZAL 

Zeynephanrm konağı 

tahkikatı 
va, amiral 0"'11an Paşa) oluverdi. 

* 
Soruyoriar: Iunursa havuzun bir k•!lmı değil Zeyncphanım konağı yangını

tamamı halka. banyo yeri olarak 1 nın yapılan tahkikat sonunda, 
açılacaktır. Tecrübi fizik 1aboratuar•nın ta .. Şöyle bir işaret ... Ağır ağır yoluna deYam eden 

(Ertuğrul), tam &n bir ay süren bir 

yolculuktan sonra, (1308.1890) se
nesi mayıs ayının 26 ncı gtinü, 
( Yokohama) limanına g:rdi. 

Hı<; şüpheo;iz ki bu, b ' r muva!!a
kty·ettl. Sultan Ha.mid'tn arzuları 

yerine ~elmiş .• Hind~tan sahillerin 
de ve cenutıl Asyanı:n bütün islAm 
Aleminde büyük coşkunluklarla kar 
eılanan Türk bayrağı, nihayet (Mi. 
kado) nun o IA!if (çiçekler dlyarı)
na da vasıl olabilfniştı. 

(Ertuğrul) un bordalarından •e
lAm ~larınrn dumanları y\ikc:eJir_ 
ken, Mikado namına Türkleri ls- j 
tik.ba 1e memur olan heyet de, bir 
istimbot ile vapura gelmişti. 

Heyet, l\fikadonun yaver1er•n
den. yilk<ek rütbeli b•hriye zabit
lerinden ve en maruf Japon gaze
tecilerinden teşekkill ediyordu. Ve 

Bir taşla üç kuş 
ff3lı lr va.kitler Sülryman ıı-.·aı.lt 

l9J Bağdatta ,·ali ikf'n Tal-.it Pa

'!" da (Talat Bey) ılutUe dalıUi)e 

nazırı imhj. SUle~Tııan ~azlf f;etin \'C 

JdarP .. ı güç adam, Talı\t Bt-y de ga.- 1 
yet ı:ıtlfN·I. .. Sülel'·man ,!\'az.Jf dJyor· 
mu45 ki: clrak kabileleri aruında I~· 

:l·an ,·ar. Kıheımı -:ekerek üzerleri
ne lara(·ağın1, ,ya <'an \·erec"t'ttm \"e
~.-a ktndNf'rinl tf'peUye<'e~im.ıt 

Talilt l'a.,a bunu okuduktan "'onra. 
IMlift• l"OllU den11, ki: 

- :'.\lilkenııne1, h~ dum1a.\111, tizer
lerlne \'&"-'"· Bir ta,ıa iki kuş vur· 
ma, oluruz. In1llğl gibi ean ,-erlf6C, 
.idareHI ('etin bir ntlamdun tatlı tatlı 

)·aka)·• kurtarırız, yok, !t. Utrl t~pe

ler e o dH aıa olur.• 
Jrı...ana öl·le gell;,·or ki, Çôl"(11 de, 

kabine arkada.ı ı ('rlpıı~·ı fllndl,.t.uıa 

g-Ondermekle Talü.t P&':a glbt dU-.ün-
1nU ,., bir ta, la iki, hatta Uç ku' 
vurmu,tur. 

03 le l'A, CrlJ>P"• JlindtetanJan J>0ş 
elle dönenoe .. Jya!ôit yddı1.1 ıUner, lllnt 
illerle anıa.,ır"la Taglltt-re l.UyUk bir 
IK"l~dan kurtulur. f'azl& olarak ta 
SWeyman NaLir glhl çtUn btr adaı.n 1 
olan CrlP1M, bir k&(' av k"ln ol~un 

LııOOra ~-u""t ahna.lntlrn uı.ak tu· 
•11hnus ol..r. 

Ul;'E 1 

Kepek tevziatı 
c ..• Şthrlmlzin edun ihtiyacını 

önlemek ll;'ln Alemdııjtıudan Cs
kUdar ve Kadıkö~ üne odtln ta.şı· 

yan araba "ahlplerlne fe-\·kaliltle 
bir mua\"enet olmak üt.ere, hay. 
"\"anlarına. tatı~ı.., edflmi'J olan 
tllWc:tarlardan başka, Jıer seter 1-
~in birer çu\·aı kepek \erlln1ek
tedlr. ı:-akat, f'kMn ~eferberlljine 

ljtlrn.k edrn \'e bundan Bonrl\ da 
Mleeek o1an çlftçUer, bu kıymetli 

K a r n e vanındakl ı>lektrik ıesısa tının kon 
tak yapması neticesinde çıktığı 

suiistimali mi? anlaşılmışlır. . 
Vak'a yerinde kcJif yapan he-

n apon Ba..,veklll son bir tleme-

1 

raftan mlh,·crln tehlne,. bir tarafta1t. 
-=!) etndo Avu!tralyayı tdıdlt c- da aleyhine olaea'ktır. 

tUyer ,.e bu tehditte bulunurken A· Lelılne Olllcakhr: Vlfl Fransaıu, 
,·ustra1yadan bir yudun1da lçllh:ere- n1rll\"erle daha kolay ''e dalı• geniş 

İaşe müdürlüğü tahkikata 
devam ediyor 

yetin r:ı.porunu yarın vermesi muh 
temeldir. 

Diğer taraftan tahkikatı idare 
eden l\lilddeiumum.i muavini Ne_ 
cati dün yangını söndürme l~inde 
c-alışan itialyecilerle, Necati adı:ı· 

da bir ast. tanı dinlcmiŞtlr. 

cek bir su gibi bab~yor. Jı: birliği yaı>aC'akhr. 

Tabü Japon Baş,·eklllne alul öğret- ,.ı\Jeyhlne olacaktır: :\1areşa1 Pe-
mek aklımdan bile geçmez. Yalnız tene olan .evıı ve say.-ııarı doleyı
blr tuıç nokta.ya ı~aret ~hnek uka· ılle lkl cand arasında blnemaz du· 
H\hk c;ayllma-z: rwnunda olan blr çok Fransız ve bel· 

)·:ırdundan l"tlfııde etmek 'IÖyle 
dur ... un, hay\ Anlarına. her gUn 
J\·in ikhtf'r klkl kepek talı ı, e
dilmiş ohna"ına r&A""mf'n, hayvan 
ba.":uuı. haftada bir kilo kepek bl· 

Bazı fırınlarrn, aldıkları una 
mukabH fazla karne verdikleri 
meydana çıktığından bu mühim 
hadl•e hakkında tahkikat yapıl. 
mağa başlanm~tır. 

Dün fırıncıların e:k.mek çeşnisi

ni bozup boı.madıklarını tesbit 
için İaşe, Belediye İktıoıaı ve Top
rak Ohei müd\.tr-!Uklertnden birer 
memur huzurile askeri fırında 

tecrübe yapılmıştır. Yapılan tec
rübe nct?cesinde bir çuval undan 
167,5 c-kme-k çıktığı anlaşıln1ı.ştır . 

70 lik aşık, gözü kızın
ca rakibini vurdu 

ı - Bu harpte çok gUvenllen dai· ki de bazı ı:-ranıtız mü.stemJekelerl 
ıara kar yağdı. Jlarir ,-örUJenler de Jlltr Fra.118J"z1ara döneceklerdir. 

okkalı çıktı, umulmadık ta,ıa.r bat 
yardı. 

BAHAR GELİYOR 
Çln!Uerln on gllndenberl Şantwıır 

eyaletinde otuz bin JapoA& kar91 şkl
detıı bir ta.arruııa geç:ınl' ol<hıldarı 

bildJrUJyor. So"\-yetler Donet bölge
ılnde doksan tümenle taarrwa ıe~
mı,ter. Japonya AVW1tralyaya kar!Jı 

bir t.aa.rruz hazırlıyor. l\lthverln Yu
nan adalarına n1Uhln1 kuvvetler toılla 
dıkları SÖ)lenJyor. 

le alaman1a.ktadırlar ... » 

Bunu (,'lf~l bir okurUJlllUZ ya-

2 - Av-..alyahlar iyi ka.rp ederw 
1er. 

3 - AVU4;tralya. Japonya.un ı,hnw 

diye kadft.r aldığ"ı yerler kadar ve 
bell<l de daha büyük bir kıta.dır. 

- Odunu ta;ıyanlara. karşı ya 
ıulan bu ;yartlıından t~klm efer
berııııne ı,urak eden blı: çtfh:I· 
ıer neden l'ltlfadr ettlrllmlyoruz 
aeaba! 

Bu vaziyete göre fırınların ek. 
mck vczinlerinden i.ı;;tifade ettik· 
!eri ve yahut da fırıncıları.n bir 
karne suilstımalinden is-Ufa.de et. 
tlk,ert anlaşıim"'-ktadır. İa..c::c mü
dürlüğü bu husu~a tahkikata de
vam ebnekted;r. 

Şehre-mininde oturan 75 ya,ın. 

da C3fer a.dınd:ı birisi, bir müd
dcttc-nberi rnetres y~adığı Müii. 
dP. i!im1i kRdıntn İzzet adında bi
rJsl taraflndln kRndırılarak kRct. 
rılmn-sına !!lin:rlC'nmi,, ve bir gece 
İzz(?Ln yolunu bekliyerck kendi. 
s:nı l~çakla ağır surette yarala
m1ştır. 

Yakal:ınnn ihtiyar Aş1k birlncI 
~1?ırcez:ı. m~hkcmrstnc verilmiş, 
diin sabah da muhakemes!nc ba!j
Ianmıştır. 

PETEN ÇEKİLİRSE ... 
Bir Jta13·an ajansınrn bell.rttlflne 

göre ~fare,al reten ı, ba.,ından çe
kilecekn1ı,. Dn haberin ne dereceye 
kadar cloğru olduğunu kestiremem. 
Fakat eğer böyle bir şey ıneydnna 
gelirse, öyle foanıyoruın ki, bu, bir ta-

Bir çJçekle bahar oln1az ama, t ..... 
arruzlar ,~e taarruz hazırlıkları biri 
gw;Joce baharın yaklaştığına htikme-
dllebUjr. Tathsert 

r 
Evet, Antuanet, doğru .. seni mildafaa 

:ç:n öldürdüm. Fakat o feci gecedenberı 
aramızda şu noktayı hiç konuşmadık: 

Astl kabahat, astl cinayet ne zaman iş
lencH? 

Biliyor musun ki bu cinayetin tohumu, 
en iyi arkadaşımın karısını ba1tan çık~r. 
dığ11n zamnn cıctlmişlir. Bu fena ve af.le~ 
d:!:nez hareketimin doğurduğu netlt:eler 
ası: cinayeti meydana getirdi. Antuanct
ciğ im, !'<"nelen ıunu rica ederim: Sakın 
tenim iç;:ı faıla nzlilme .. Büttin kabaha

tin bende oldu~unu kabul et. Sen bana 
sevgi11i verdi'.n, buna kar~ı ben !ııse sana 
acı ve ıstıarapta.n b~ka bir şey vereme
dim, sana karşılık gö3teremedtm. Benim 
yüzümden korkunç bir !aclan1n kurbanı 
oldun, Antuınet. ÇünkU bu i$te asıl kur. 
ban ~ensin. Kederin büyUk olacaktır, bi. 
l:yorum. Fakat rica ederim, benlm için 
gözyaşı dökme. Zannetme ki elime silıl
hı aldığun anda korku ve p:şmanlık du
yacağım . Elim titremiyecektir, emin ol. 
l\.!uharcbede bulundul1.:.:n zamanlar beni 
vok edecek olan kurşunu da!ma güler 
~üzle beklerdim, o zaman gelmedi, keş. 
kc gelseydi ... 

D!ln ak;am küçüğü görmcf:t çok isti
yordum, bırakmadın .• Yazık oldu. Bu 
c;ocu~u nekacJ..ır çok sevdiğimi bilsen .. 

Bol hava ve güneş Y'lYrU!tU ınutlakA 

ıyi edecektir. Bıraz iyileşi'nce bft5ka ço
coolı.laria "2'Dllına:ıına !ızin 'iller· Oyalansın, 

VATAN'I"°' EDEBİ ROMANI: 

Yar.an: Karen Bri.mıon 

eğlensin. Silzl hayatta ncka.d•r mes'ut o
lursa ruhum da o kadar rahat edecektir. 

Scyahatinlzin iyi f(€çmi.ş olduğunu talı· 
ın!n ediyorum. Nasıl otelde rahat mısı. 

nız? Size iyr bakmaları için otel idaresi. 
ne yazdım, doktora da ayrıca yazdım. 
Küçüğü benim için öp. Mektubumu alır 
almaz hemen öp .. Cesedim toprağa atıl

madan bunu yapn-ıanı 1str:'yorum. Seni dl.:! 
candan öperim, sevgili AntuanetrlğI'm. 

Jakıt 

JUşlyc: Çocukla ikinizin h;ç blr şey
den mahrum olmamanız için tedbirler 
aıdı:r.. Lüsiyen de sizi rahat y<ışatacak 
kııdar para bırakmıştı. Bl1 rtm ki sen 
ınUsrH bir kadın değilsin.. ihtiyar dos
tum avukat Simonl işlcrlnlze• bakacak~ 

tır.• 

Jak derin nefes aldı. En güç mektubu 
yazmıştı. Anluanet'e tatlı kelimeler, hisli 
~eyler' de yazmak l:.teıni~tı. f;ı.kat içinde'". 
gel m<>mlşti. 

Düşündü: Bu ;ııeklııb• bcl\<l de gön-

TEFRiKA Jo. 6.'l 

Çeviren: Renan A. E. YAL!llAN 

dermemek daha iyi olacaktı. Kupkuru. 
pek hi$iz bir mektuptu. Kadırıcailız mü
tces5lr olabilirdi. Blr kaza. neticesi öldü
ğünü ıannetlinnek de mümkilndti· O za
man bu mektuba da lüzum kalmıyordu. 
İşlerine de Simoni nasılsa bakacaktı. 

Tekrar derin derin düşündü.. Evet, bu 
mektup lüzumsuzdu .. 

Tekrar okudu. İçlrrde ne tatlı bir ke
lime, ne de hisli bir cümle bulama.dı. Bir 

kaç yerine fl~cv.gili Antu:ınct• diye 

bir şeyler ilave etti. Fakat mektubun 
esa.!\ı çok kuruydu. Sonuna: .seni 

Aliaha cınanet ediyorum, sevgilln1> cüm

lesini de yazdı. Fakat bu !adsız mektu
bun sonuna ild\•e edilen bu kelimeler 
gözüne o kadar gülünç göründü ki mek
tubu hemen yırttt: 

Antuanet'e mektup yazmak demek ki 
kt$!Tle! değilmi:'ı .. Şimdi kaıaya benzer 
bir şekilde ölmesi lhımdı. Ol<>mobi1le 
bir yerden atılsa? İnsan böyle kazalarda 
mut'laka ölmez ki. Tren? O da maılıakkak 

b:r ölilm değil .. sakat ya~amak daha fe
na olur .. Havagazl? Öteki komşulara da 
zararlı olabilen bu şekllclen de vazgeç(!. 

Ne ise elbette btr şey bulacaktı. Yapa. 
cağı !~eri önceden bazırlarnağı hiç sev
rne?ilt. 

Jak artık rahatlamıştı. En güç iş An_ 
tuanet'e ye.zıla.cak mektuptu. Bu olma4 

yınca ölüme h•zır bir haldeyd• artık ... 
Tekrar saate baktı: Beş buçuk ... vakit 

ne çabuk geçiyordu. Pencereyi açtı, sa
bahın temiz haV&sını içine çekti. Bunu 

ne d\'yc her za.man yapmaınıştı? Güniln 

en güzel zamanı olan bu şafak saaUnde 

insanlar uyuyor. Ne yazık! Halbuki en 

güzel zaman 'bu! Kızıl bir .alev gibi gU .. 

neş çıkmağa hazırlanı)'<>r, kuşlar ötil. 
yor, artık bundan sonra şafak zamanı 

uyumam.ağa karar verdi. 

Bundan sonra ... Fakat kendisi iç-in ar

tık cbundan sonra,, dlye bir zaman ol

mayacaktı ki ... 
içine bir acı çöktü. Demek ki artık bu 

kızıllığı bir daha görm·i'yecek, kuşları bir 

daha işitmiyecektl. 
Nekadar da hassas olmağa başlamıştı! 

Pencereyi kapadı ve tekrar yazı masa.. 
sının başina geçerek bu defa Ihttyar dos~ 
tu Simoni'ye mektup yazn1ağa başladı: 

Çok sevı:ııı dostum, 
Arkası var 

;u ••• llU ,,,.----

Gelişigüzel 
düşünceler 

le) azıJarı: «Ahlatın Jyl5lnl ayı 

191 yer» derler. Bu sözde, ayı o

Jamnmakta.n doğan ne bazln bir 
hMret ıradesı "art 

«Yalaocının nıwnu yat"bıya kadal' 
yanar» mı~. Jlalbukl bu elektrik 
ve proııa.-anda. asrmda yalancının 

mumu sabah nan1azıııa kadar yanı
;ror! 

«Ksaba et, keçiye can k&ygusu»: 
işte bugUnler için oöylenmlf bir 
bÖZI 

Kurda sormuşlar: 
- Boynun niçin kalın!' 
- işimi kendim görUrUm de o .. 

nun için! demlıı. 
Şeytana sor.salar: 
- Zekil.n niçin keskin!' 
- Işln1l kadına girdUrürUm o• 

nun için! der. 

o:GUlU seven dikenine katlanır» 

derler. Ne datndau cın,erccsJne bir 
&Üz: Benim 8e,·diflnı çok şeyler 

\·ar, fakat bugünkü. fiyatlarına kat 
Jıınamı)·orum ! 

cBUlbüIUn çektiği dili belbıdır». 
Oyle ama, bu harbin devlet adamw 
tarı iki buçuk yıldır değme bUJ
bUllere ta, çıkardılar! 

De,·eye sormuşlar: ClloYJINn ni
çin lğrl ?:t 

- Nerem doğru klf ..• Deınlş. 
Acaba cproılapnda» •ın bir adı 

da. t:de\'e» mldlr t 

cBir koyundan ikl poıt tıkmaz» 
diyen hangi dedemizse bahtiyar a· 
damını'; Vurg-uncu ne demek.Ur, 
bJJmlyorınu,! 

cÇarpı,an lk1 tf'llSttdea biri kırt· 

hrsa. öteki de çaUarJt sözUnU. bütun 
lıarı> tebllğlerlni ekurkcn ~atırla

rım. 

«Kaz gelecek yerden tavuk eıılr .. 
genn1cz.• sözünde, gelecek "\·e ıfn
dereeek olan her lkl kaz kuteclll
mektecllr. 

.-Koyunun bulunmadıtı yerde ke

çiye Abd\lrra.h1nan tel6bl derler» 
nılş. Bunun Jçln kuaptan ko)'Wı &

ti alırken: cBlr kilo Abdurrahman 
~ebl ver!» dJyorum. 

KÖR J(JlJ>I 

Patates fiyatları 
Son günlerde patates fiyatları 

'birdenbire !Irlamışt.ır. İstanbul& 
Karadenizden ve İzmltten patates 
"~lmektedir. Fakat son günlerde 
nakliyatın gUçleşmesl köylerde 
buluııan kUll!yctll miktarda pata
tesin İstanbula gelmesine mlnl ol
maktadır. Eğer bu patateslerin 
gefj,rUlmesl tmka.nları aranırsa p& 
tales .liyatlarının birdenbire düsc
ceği ta.hmln edilmektedir. 

TAKVİM 
14 !llART 942 
CUMARTESİ 

AY 3-GÜN 73-KLS101127 
RUMİ 1357 - MART 1 
HİCRİ 13&1 - SEt'ER 26 
VAKİT Z&VALİ KZAl'il 
GÜNEŞ 6,14 11,59 
ÖGLE 12,23 6,03 
1KL'IDI 15,44 9,29 
AKŞAM 18,15 12,00 
YATSI 19,45 1,30 
İMSAK 4,35 10,20 

Midye pilakisi 
~ u mevsimde midyeler o kadar 

lg) güzel, iri ve dolu ki, tam 

plilki!lk .•• Ben de bugün yapmıya ka
rar "\·erdi.in 'c ,)"Uz midye aldıın. ıı.... 

"\·uç, kereviz. patatee, maydanoz. bir 
kaç tane küçllk soğan ... llepı!bü u· 
tak ınırtalara doğrryarak zeytinya
ğı ile ate~ ko)·dum. Sebzeler ywnu
.,amıya. ba,l&)"'lnca, teınlı.ledi~lm nlid 
yclerl Jc;lne attım, tu'li ve blr kah\·e 
kaf!'ıf1 toı: hardalı da Jçlne kattım. 

Ph~ince iki büyük tabağa ta.kslm et
tim, akljaınh sabahh bol ve gUı.eJ 

bir yemek olJu. 

* 
Yoğurt tatlısı 

Be~ yumurtayı iyice "\'Urunuz. lJd 
yüz elli grn.ın yoğurdu (kayma.kıiız) 

itine karı,hrınız. Altlıiı ı~adar un da 
koyarak (koyuca 1Jo1".a hallne "\"ardı

rdacak) bir kaJn:e ka.,ığı karbonat 
kol·duktan sonra. iyice karı,tımuı.yı 

unutn1ayınız. urarak bir tepsiyi yağ 
Jayınız, içine dökünüz ,.e fırına "\'e· 
rJnlz, fırıntlan ıelince baki&\'& şek· 

llode kesiniz, Uı.erlne hazrrlaruııj ol· 
tlufunuz şeker şerbetini dökerek bir 
kapakla örtünüz, &ağuyunca tnbal• 
aJ::ırak sofraya "\·eriniz. 

EV KADINI 
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'*'·tı:·••nıı·1:1•Jaı;ıı:r;1:1Ja•ın 
Askeri durum 1 Anıt kabrin jUri heyeti 

Emniyet ve iş beraberliği lnhisab~a;a~~.kilinin SİYASİ İCMAL 
(Baıljı ı lncldc) (/) cc::=:;;;;;.:::::;;s;::::: =:::::ı:ıı:ı=:::::::= =~=====·====:::ı::::::11:11r==ıa1111 

Doğu cephesinde )en;ıAf f" k'" kk t kabrı'nde 
büyük Rus t:=arruzu 8 Ur Un m uva al 
1= 'ı tzan "ı 

ı~an BORA" 

ı _ Doğu cephesinde : 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ata
türke yapılacak kabrJn projelerini 
tetk:k etmek üzere şehrimize geL 
miş bulunan jüri heyeti bugUn 
saat 15 de Atatürkün muvakkat 

kabrine giderek Ebedi Şefin önOn· 
de eğilmişler, muvakkat kabre 
ve ondan ronra da Zafer abidesi
ne merasimle çelenk ııtaymuşlrır
dır. (B.B.) 

lJas ·Alman 
nus durnklamnsma lılr delil ol.ırak 

A iman Jm;) nakları huglinc kn- ı r 
dnr, Rus t.mrruılannı katı 

aydılar. Fakat ıto 'il <'Cphcslnde. bu- --- bar b l 
"ı l_u_zak,ark _ barbl __ 

~ı 

ııun hiç tc doğru olmadığını gostc
rcn yeni 'e bü.} ük lılr S<)\ yet ham

---- (Ba~ı ı ,incide) X 
(Başı l lnclde) +-r Vaşington, 13 (A.A.) - Harbiye 

lesi dnlıa be-llrcll: 
Russa bölgesinde kuşatılmış bulunan Nazırlığı tebliği: 
Alman ordusu devamlı bir b:ı.skı ııl- Amerikan ağır bomba tayyareleri 
tında. hırpalandıktrın sonra aı: kal- Yeni Gine tayyare meyd:ınlarına kar 
mıştır. Son 21 saatte Ruslar bu ke- .şı akınlar yapnuşlardır. 5 Japon av
slmde bir yeri geri almıştır. cısr dUşürUlmUştUr. Salamoo tayya-

Cenupta Doneç hnvuısmda, Mare
şal 'J'iıııoçenko, 90 ttlmenllk bir !m''
\etle Almanların Jlarkof • Stalıno -
Tagaıırog\lan g~cn müdafaa hattına 
lrnr<ıı 24 s:ınttenhcrl hllylllt bir tıuır
ruı~ girişmiş lııılunııyor. nıı taar
rul, şimdi.} e lmılıır görl\len kış taar
ruzlarının en önruullsl ,.e en ı;ıiddetıl
bl imiş. Jhrslıır, bu hattan geı:en AI
nuın mlhlııfan mN zllerlnlıı gayet i

yi tahkim cd!lm!ş olılul:•unu kabul 
l'ıliyorlnr. 

Doneç lıa\7.nsının se' lmkeyş ba
kımından önemi nrtılt malümdur: 
ileri inde Kafkas yolu, cenubunda 
deniz. hnrckiıtı lı;ln eh erişli li ler 
lıuluıııın J{ırım yarım aıtnsı 'c ge
risinde l<rtlfado ehnek llzrre ı\1-

Alman komutanlıklarının birinin, 
ele geçirilen gUnlUk emrlndo denili
yor ki: <Askerler, beyglr eti yiyebi
lir. Işe yaramaz beygirler kesilecek
tir. Yalnız beygirlerin başlarını göv 
dclerlndl!ll ayırmıya ve bol kan a
kıtmıyn dikkat etmek lfı.zımdrr. Krı.-

nı akıtılmadan yenen beygir etinden 
zehirlenenler çoktur. Bunlardan ba-

zılan ölmU~tUr. Diğer bir gtlnlUk e

mirde kesilecek beygirlerin bUyllk 
bir lt!nn ne seçilmesi lAzım geldlği 
belirtilmektedir. Bununla beraber ia
şe durumu o kadar vahim olmuştur 

ınanların zirai, lktı adi \'C sınai te1}- ki, ölen bcy.gtrlerln eti bile yeniyor. 
klll\t kurduklan ze-ngln Ukrayna \"nr Berlln, 13 (A.A.) - Alman ordu

dır. Almanların bllyUk taarruza ön-ı tarı başkumandanlığının tebliği: 
erılcn bu bölgeden lınşlıJ acakları he- Donetz bölgesindeki mUda!aa mu-
ıııen umumiyetle kabul eclllmckte<llr. li lktar-

.. 1 ııx..ı 1 lize-ı harcbelerf esnasında 6ncm m lJir ynzmıızıla da soJ e< t; nı z ı · . 
tc l\lare.şal Tlrnoçenko, llnrkof Jle da dUşman kU\"VeUeri bir mukabıl 

Staojan it arasın<l3 llonı-,ç nehrini ev taarruzla imha ed!lmlştlr. 
,·eıce gcçınlş , .e HrasnogracJ, Paolog- -----
rad ka nl1alnrını işgal ederek Dlnyc- l::ıTA.'VB!IL BELEDiYESi 

re meydanlarındaki ve Lae tayyare 
meydanrndald bUtUn binalar tahrip 
ed!lmlştır. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon kıtnlrı
rınrn bu sabah saat 8,30 da Sumnt
ranrn merkezi Medaiu işgal ettikleri 
resmen haber verllmektcdlr. 

Va.şington, 13 (A.A.) - 7.12.0tl 
tarihindcnberl Birleşik Amerika ku\' 
vetıcrı tarafından batı Prıslfikte ha
sara uğratılan ve batrrılan her smıfn 
mensup Japon gemile-rlnln sayısı 

149 dur. 

Gondi diyor ki : 
(Başı ı ıneloo) +=+ 

PcşAver, 13 (A.A.) - Resme~ 
bildirildiğine göre Hunlza'cla ası 

kabilelerle hükümet kuvvetleri a. 
rasında yapılan bir ı;a.rpısrna es
nasında İng!Uz askerlerlnd~n se
kizi ölmüş, 14 ü yarnlanm§tıı 

(Jlatc ı lldcle) •+• Mürakabe teşkilfıtı, elinde IO. 
vasatiden biraz fazla olduğu he- pa, mclttep mubassırı tavrını ~u
saba katılmış demektir.... bn!aza. ettikçe ve esas ga.ye ile 

na.kfknt öyle mi? Mnl muayyen altıkll61 olmayan teferruata bo
m~terlnln ihtiyacına göre hesap ğulunca asıl maksat suya düşer. 
edilerek getlrillr, öyle çeşit var' ki Her ı ey 1 ~ B i r d en u 1. 
yalnız Anadoluda gider. Diğer öy- r a ş m a. ğ a ç a l ı ş m a k, 
lcsl var ki hemen yalnız İstanbul, e m e ğ 1, z a. m a n r b o ş u. 
Ankara. ve İzmircte mü::-tcr!sl vnr- n a d R. ğ ı t m a k v o h 1 Ç 

dır. b 1 r ş o y l e c i d d l v e 
Diyelim kl Bcyoğlunda; rnuay_ v e r i m 1 1 e e k: l l d e u. ğ

yen bir mü~tcri kütlesinin husu- r a ş m a m a k d e m c k t ~ r. 
si ihUyaçlarına göre senelerden.. 
beri rnnl geUrmeğl iş edinen bir 
mcğazıı, yüz parça. kostümlük ku
maş geUrdi. Mırksadı, perakende. 
el sıfaU!e bunu eski müşterilerine 
satarak umumi masrafını çıkar
maktır. 

Bunun kar§ısına Tevzi Ofisi çı
kacak, diyecek kl: 

- Senin malını alıyorum, yüz
de yedi buçuğu İstanbul tut>Carı. 
na ve terzilerine tevzi edilirken, 
belki sana da bir pa.rça satılık ku· 
maş dü~er. 

Bu usul, o mağaz:ı lçln: cıSana 
çalışma !ırsatı y0k. Dti'kkanın. 
kapa ve bir d:ıha mal ~etlrrnc!• 
demek manasına gelir. 

Faı!<at bu yüz parç:ı kostümlük 
kumaşın m!!mlekcte tev.di etrafın
da cereyan edecek, kırtast mun
me'eleri, dağdağaları, dedikodu. 
lnrı, külfetli lktısadi hareketi he-

Eskkicn lthalAt tüccarına veri
len kfir haddi, bu tüccarın müş
tCTck teşebbüsü üzerine ve mal 
gelmesini teşvik etmek arzusile 
artmıştır, iakat bu nrtış mal ilzc. 
rine btnmcmış, halkın menfaatini 
korumak cmelilc perakendeciden 
kesHmfştlr. Pera.kenclcctnin eline 
zaten az mal geçtiği için umumt 
masra!ını çıkarmak üzere eski
sinden fazla kar aramn~cı. mecbur
dur. Tayin edilen kAr haddi meş
ru kazanç imkanı vermeyince bir 
çokl:ır, doğru yoldan ayrılmağa 
adeta mecbur kalmıştır. Halktıl 
yüzde beş derecesindeki mcnrrıatl 
d{l.şilnülerek verilon b1r kararın 
neticesi, halkın bu rna1ı el altın. 
.dan yilzdc b~ yerine yüzde e'll, 
bel.iti de yüzde )-ÜZ fazlasına al
ması oluyor. 

ıcccğl söyleniyor. Doğru mudur? 
_ Böyle bir şey yoktur. Ancak 

malflm okluğu UUre bizde tlltUn ve 
slgrıralarıll QOit nevi vardır. Bunların 
bir kısmının içimleri diğerlerinden 

hemen hemen. farkedilemlyecek de-

d d ·r Bu hal ile ne\1lerden her rece e ı · 
birine alt hususiyetleri mutıafıı.za et
mek ve harmanıannı yapmak mUş
kUl olmaktadır. Sigara \'e tUtUnle
rimlzl blri diğerinden farklı olacak 
şeklide muayyen ve daha az tiplere 

ttırmek emel!mlzdlr. Pi· inhisar e 
d sürUmU az olan ve mUsteh-

yasa a ı •n başlanan ilk tarafından aranmam ~ 
ne\•ilerl peyderpey kaldırmak sure· 

ıı·mızın tahakkukuna ı:a-t!lo bu eme l 
ta Ancak neticede nevi er Iışmak yız. ekti 

her halde ilçe kadar lnm!yec r . 
b dan galat olsa gerektir. 

Şayia un inhisar mamulleri ne lı;ln 
- Bazı 
asada bulunmuyor? 

ply B 1 rm bulunmamaları imal- una 
l rı i in !Azım olan bazı malzeme-
~ h~rlçten getirllmemi~ olmasından 

n n 1 .. kolonya için henUz esnns 
dır. Mese.. t ı 
temin edemediğimiz gibi vermu • 
mail için dışardan gelen ve sıcakdn.h1k; 

..... u!U olan nebatları !imler mauo kl 
dik. Porta.kal kabu arın

gcUrteme .. ıkartarak kolonya yap
dan esans ,. 
mak ıstıyoruz. 

bUyük mUı;ıklllfıttmız mantar 

!:seıcs!dlr. Mantar yokluğunu ~ıı: 
ddelerle tellıfl edebilmek ı: 

ka ma etmekte-
a.raştırmalerımız devam 

dl~ Içk! şlfelerlnde değişiklik ola-

cak mı? 
U Uk rakı şişelerin! tedricen 

- K ~aldınnrya çalışıyorduk. Son 
ortadan d mba.Uı.j ve mnlzeme ba· 
zamandlar am:ruz kaldığımız mUşkU· 
kımın ıın k 

ıd ki ralı•malarmuzr ır-lfı.t, bu yo a ,.. T 

Eld ki mevcutlar tUkenlnce 
baçladı. 6 ""Uk şl-

tık bugtln g!irdUğünUı k~ 

:rıer nehri tizerlndc büyi.ik sana)l rner 
ıtez.I olan Dinyrpropetro\"Sk şehrine 
100 kilometre mesafeye kaclar llerl&
nılştı. Yenl tanrru7.tın iki hedefi ol
ı;ıı gerektir; birisi DlnyepropetroHık 
~clırlne \annak ,.e Almanlnnn llar
kor - Stallno - Tagıuırog hattındaki 
ınlltlafııa cephesini ıılnuıle \e cenuba 
doğru t-Oparlıyarak ·yıkmak ve bliy
lc<'e bliyük hıarnız hıı.7.ırlığım boşa 
~ıkıırıııaktır. lltırl(lan lıaŞlta Orel ile 
l<ıırsk :ırasında başlnnıış olan ,.e J>i
ıııltro,'5k şehrini nlmalda burada Al· 

ŞEHiR TiYATROSU 
Drtı111 l\ısmmıla 

Gündüz saıı.t 16,30 da 
Türk tiyatro tarihi 

matineleri 

le bir gözOnilzün önüne getiriniz! Yeril maHarda toptancıya % 
Emir, emirdir. TO\'Zl Ofisinin me- 15, pcrokandcciyc yüzde 25 kar 
muru, mctrroi Yirmi beş liralık l\'erlllyordu. Bu nfsbcle göre bir 
kum:ışları herhangi 'bir lilçüye takımları tezgahlar kurmuşlar, 
göre memlekete tevzi etmcğe ve hesaplarını ona göre yapmışlar. 
mcsclü s:ırt, Aksnray, Kars vtJfı. işe koyulmuş,11.rdı. Giinün birinde 
yet

1
erlnin hakkını yememc~e kcıyfi olarak eski karar değiştJril

mecburdur. Diyelim ki ornda bu m!ş, toptan kar haddl yi.lzdc onn, 
malın müşterlsl ve malı alıp sıı.. perakende Ylizde Yirmiye lndlrll. 
1acak tüccar yok. \ Em!r yerin,. miş1 ir. Bunun üzerine nekadar 
gelsin diye mal aylarca bir depo· toptancı varsa perakendeci kesil. 
da kapanıp kalııcak, şuraya bt'ra. miştir. Pcra.kendecilcr hile yoluna 
ya gönderllt,p duracak, bir çok dökülmüştür. Anadoludan mal 
el değtştirerek J...-at kat pahalı bir a'mağa gelcn'ler, fstanbulda süril
halde tabii müşterisini bulacak... nüp masraf etmiş, mutad şekilde 

Zamanlarının her saati devlete toptancıdan nlmaymca ister lste
Reuter \'e millete şu kadar paraya mal mez 1]1Ukarcının cslri olmuştur. 
bildiri- olnn brr takım memurlar da, bu Şunu tınutm't!ırnak Jazımdır ki sak

h~n içinden çıkma}t için dld 'nc- lı mal icin kar ve insaf hadd! 
cekler, kafa yoracaklar, kağıt , yoktur. İhtikarcı kumara bir de. 
dolduracaklar. Ortada sinirli b ir I !a atıldıktan sonra bunu oonunn 

Asilerin kayrpları 8 ilıl on bir 
arasında ölü \"e bir kaç acır yara
lıdir. 

Londra, 13 (A.A.) -
ajansmın siyasi muhabiri 
yor: 

Şa~erle içki satılmıyacaktır. 15 sakn-1 
t amcn ortndan n 

tılltrcllk şişeler am lik rakılar d:ı 
..... lbi 50 derece 

kaca". g t llk •'"clcrle salı-sadcce 50 santill re T~ 

Lik .. r kanyak ve şarap ŞI· Jacakt1r. 0 • 

Bu gece saat 20,SO da 
l' ARA ' 

Komedi kısmında 
Gündüz saat 14 te 

Çocuk oyunu 
Bu akşam 20,30 da 

ÖKSE \'E SÜKSE 

Crlpps, kabinenin llln<llstandakl 
~i:yasi durumu haUetmeğe matuf 
tekll.!lerini h5.m11 olarak çok ö
nemli vazlft'Slnl yerine getirmek 
üzere yakında Hindrstnna vara. 
eaktır. Kendisine pek az memur 
refakat edecektir. Crlpps'ln seya
hati Bilyük Br!tanyaya avdetine 
kadar gizli tutulacaktır. 

1 ı bazı nevilerini de bu zaruşelcr n n 
U yUZOnden kaldırıyoruz.> re er 

dedikodu havasıdır hablrc devam kadar gaddarea oynar. On yerine B' taraitan da mal getiren 
edip gidecek. yiiz· almağa bakar. Bugünkü usul- ®ğar. a.: mecraların suyu kesl'fr. 

Bun'ıtrın hepsi ni,.ln? Liiks ec;.. ~erin kısmen v_ arattığı, kısmen de ve yay 
1 

kette mal eksikli-
" B "ÜU mcm C • ya hü!d'ımctte yalmz b :r bakım- önüne gcçcmed1ği bu gizli lhtik{lr ·~en ziyade ticari hayatta ıtl-

dan ııJak::ı uyandırabili-: ki o de 1 da bütün ticaret haj•atının emni- liı 
1 

cnk cks!J.."'liği vardır. 

11
•
1
ker Itus taarruzu da dllşünUlUlr de, Parlak bir de\ rln ... MWıtcşeın bir asrın, biiyük tılr aşkın romanı olun 

maıı <'eııheslnde bir ı;:ölı:crtmc yapan f 
J .u~ıarın bu ımfer ccnıııı ceıılıt•s ıı e 
lıüyUlt bir netice nlınalt nıaksadlle 
HC\ Jrukcyşl ölı;Ude bir taarruza girlş
tlklerlııc hUkmedllf!blllr. Ruıılar mev ı CECIL B. DE MILLE'in 

bundan bol vergi ceknıenln fm. yetini ve istikrarını bozar, aka- 111İ~;e b~ 1 yanhş gidişte ısrar ve 
kAnını bulmaktır. Yoksa bütün met, dar'ık doi?ıırur, ortaclı yara. lnnd odildlği !çlndfr kl hUk(lmetln, 
mernlekbt l<'inde bir kııç yiiz er- 1ıcı, zevk ve f.erahlık verlcl bir halkın ç.ok lehinde olan dilek ve 
kek veya kndın şık glylnmiş ve. ltLmat havası esmesine engel o- arzuları boşuna dnrlık, pahalılık 
ya giyinmemiş, bundan kim~ ne? lur. Dugü11kü ağır ~za ve uku- ve sıkıntı doğurmakta. ve lktıs~dl 
Dlr kaygu mevzuu olmnğn. değer bctl~r kıırş~mda Jrar hırsile lh- hn ... ·atın tnbii düzen ve hareketıni 
mi? t~arcı olanlar azdır. Uf.aktefek lylleştirecek ve hıı~aştıracak yer. 

lın dolayı ile ç-0k miktarda \'e küt
le hııllııde tank, zırhlı birlik kulla
nııınıya<'aklarından 1~ 1 tahkim edll
ını, Alman mUdafaa me\7.Ucrl önün
ıle çok çetin 'e kanlı nıuharoof'1CI' 

, ermek 7.orunda bulunuyorlar. ra
kat Alınan 4Jıtlyntlarını mWıarebe

ye nıcclıur etmek bile ı:u lar lı;ln bir 
faylladır. 

2 - Uzak doğuda: 
Yeni Glno odası etrnfınıla, Oava

daltl gibi bUylikı;e deniz ıııWırırebc

lcrl olnııuııaktnılır. l.'alnn:. müttefik 
lıa, ıı kuvvetleri Jnııon çıkıımmlan

nıı. m~ııl olmıya ç.alı'jmııktadırlar. 

Bundan aıılaşılı;)or kl Japonlar Yeni 
Gine;) ı Oıı.,·ıubn claha kolaJ <'.a l tll.\ 
edCbllcccklerdlr. Yalnız lıa' a taarruz 
larlle ç1karınaya mAnl olmak müm
kün değildir, \'C Japon ha\a Jnıv

\eUer1 Yeni Glncıle bir iki ba,a Us
sUne yerleşince tıık\Jye kuV\·cUeri
nln çıkarılması \"O ndadakl hafJf milt 
teflk ku\ \etlerinin mıılınrcbc lıarlc.1 
bırakılması uzun sllrmlyccektır. 
mmıanyada, lııgll!z.lerlc Çlnlller, 

ıııüştert·k bir ııııılı:ırebn cephe'>i tut
mu.5lnrdır. ru.ııat hu crpbenlıı nere
lerden geı;tlğl lıcııU~ malum değildir, 
ancak 31ukan lllınınn~ııda toplanan 
Çin kuvveti eri lngnıay 'e !yanı 
hududunda JaponlnrJa clddl muhare
belere tutu~ımr,lıınlır; A!jağa 1Um

130 
yrıda Japonların ileri hareketi dur
dunınık ı;lııcr kaz.ınak uretlle mu. 
damaya gcçnıclerl, tak\·lJ eye lhtl
yaçlıırı olduğunu \C ÇlnUlere kar~ı 
bir emniyet koltutu ~nıımak zorun
da knldıklıınnı go terme-lttecllr. 

Gunıll'nln lnglltere ale;)lılnllekl a
c1 6Öklcrlne ruğnıcn, lllntlllcrln Ja. 
poıı proııngaııılasmıı ı.ııııılarnk Inı;il
tere - lllııdl tnn - Çin lşlılrlll\'lııden 
'azge\'()Ceklcrlıı.e llıtlmal ~ crtlrunC'z. 
G~en hilyUI< lınrbin dersini unutını
yrın Gandl bu ı;cfcr işi hü~ Uk , oltıe
ro değil, realitelere bal:'lanıak ı tı
yor. A5keı1 llllurlık \e tŞ blrllı:;rt an. 
crık lıu fllynsl ıııılaşıııatlan onrn gc
llşcbfllr, nrada şimdi~ e kadar geçen 
umandıııı Japonyrının ı tlfude cttlfi· 
ne • Uphc cı1lleme7.. 

llugünkü Progrnın 
7,30 Pror;ram 18,5:> MUzik 
7,33 Hafif :parç:ılaı 19,30 Saat ayan 
7
•
15 

Ajans l!l,4:J S . 10 dakika 
8,00 Senfonik (Pi.) 10,5.., J.'ıı.sıı 
8,15 Ev s:ı.atl 20,15 Radyo Gaz. 
l:l,ao Program 21),45 Şarkılar 
13,33 Şarkılar 21,00 Konuşma 
13,15 Ajans 
14,00 Bando 
15.30 MUzlk Ork. 
18,00 Program 

21,1:; lstcklcr 

21,45 Konuşma 

22,00 MUzlk 

18.03 Çocuk klUbU 22.30 Saat ayan 
18,45 Ziraat tak. 22,45 n:apanış 

Şaheseri 

KLAUPATRA 
Türkçe 1 

Giyim mescl~:ndel lhük(ı :ncti ihtiktırcıların çoğu, ya;ıhs tedbir. de yolunu bütan b!llQne kesmek· 
düşündürecek asıl mesele, h:ılkın ler!n zoraki ve zavallı kurbanın- tcdlr. 
hepsine yarayacak ÇC$it'erl mOm· rıdrr. Anlayarak, dinleyerek mcş- Derdin çaresi Krl\.1of Ko
kiln olduğu kadar standardlzc et- ru 'kazanç yolu verilse buna dört lomb'un yumurtası kadar bas!ttır. 
mek, bollastınnak ve ucuza mal elle .sarılır. Bunu bulmak Pçln de: kocaman 
nhncktlr. Bu drı tümarı ve fmıı- \'e ma .... nflı teloslroplarlıı. göklerde ı~ t lk ..__ ki kolaylı.k 1\'l'ilrakabc te:ikllatmın anlaması '"' Jfı~ıyı eşv euıııe c, t nrnmaktan vazgeçmekten ve yer-k] · · ıazım gelen nokta şudur ki or n. 

1 gösterme e, sennııyenın cıro ylizOndeki iabii mecralara inmek. 1 · k !"-akla henk'I bir }ııotı sıktılr,,,a mal gizlenir, gizlen. 
davres nı ısa "'" , a " ,,...,, ten başka yol yoktur. 
iş beraberliği havası yaratmakla dikçe malın meşru sckiJd~ arzı Ahmet Emin YALI\IAN ~IJl .................................... 1111 ...... 111~ .... .d. ~m:U~~mk~t~in~o:l:u~r~·~~~~~~~~__:a~z=a~lı~r~,-p~a~h_a_ı_ıl_t_k~v-e~s~u~n-'i~l-h-ti_y_a_ç~~-:-;-::~;--~:ı:ı~~~:-~~ 

Pek yakında ILA L ~ Sin:masında 

Nafıa Vekaletinden: Ölçü, tartı ve aıetlerinin Se!lelik muayeneleri hakkında 
Eksiltmeye Konulan İş: 

1 - Niğde su işleri 7 zıci şube mUdUrlUğü mıntn.kası oıılılilndeki 
e:ı.z bataklığının kurutulması ve Sarımsaklı suyu tevabllnln ıslahı işleri 

muhammen keşif bedeli Vahidi fiat esası Uzerinden 481003 lira 68 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 27/3/942 tarihine rastlayan cuma gUnU saat 15 de 
Ankarada Su Işlerı Relııllğl blnası içinde toplanan Su Eksiltme komis
yonu odasında kapalt zart usume yapılacal•tır. 

3 - Isteklller eksiltme şartnamesi, mukavele proj<'.sl, Bayındfflık 
işleri genel şartnamesi, umumi su lşleri fennı şartnamesllo husu.cıl ve 
fennt Şartnameleri ve projeleri c2b lira 05 kuruş mukabilinde Su işleri 
Reisliğinden nlablllrler. 

4 - 'l<::ksiltmeye girebilmek için isteklilerin c22:190• llı'a «15> ku
ruşluk mu\•akkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı gilnden 
en az Uç gUn e\"'el ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekı:c ile 
Natııı. Vckıllctıne mUracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu nıUddct içinde vesika 
talebinde bulunmayanlar eknlltmeye iştirtık edemezler. 

5 - Istcklllerin teklif nıektuptarmı ikinci maddede yazılı saatten bir 
ııaat evveline kadar Su l~leri RclsUğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
cl569> c3013> 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
lfiln No. ı 150 

Istanbul ;ıehrl dahJllnde muhtelif rnen~el! pirinçler için tcsb!t ed_ilen 
topbın \C p~:akcnde azamı satış !lyaUnrı aşağıya çıkartılmıştır: 

Toptan azami Perakende üzami 
satış flyatı 8atıtı fiyatı 

Kuru' Santim Kuruş Santim l'lrlncln menşel 'e ein!lll 

Kastamonu - 1\lnrntelli 55 12 61 00 
Antalya - Mısır 48 88 51 00 
Hatay 46 80 51 50 
:Maraş 46 80 51 50 
Se-y1lan ıs 80 ril 50 

Bu illlnda blldirllrn Jl\en-şeıet :ııar!cindekl yerlerden pirin!: getirterek 
satışa arır:edecek ol:ınlar komisyona mllracaat ederek ayrıca. fiyat tcsbJt 
ettireceklerdir. Keyfiyet illin olunur. (3414) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
llan ·o. ıın 
ıstanbul drı.hlllnde ot ve samana toptnıı ve perakende fiyatları aşa-

ğıdaki şekilde tcsblt cdUmlştir. (3415) 
,. 

Ot fiyatları 

Dökme kllosu 
Ip balyalt kllosu 
Tel balyalı kllo.cıu 

Saman fiyatları: 

Dökme kilosu 
Ealyalı 

Toptan l'craltr.nde 
Kuru, SBntlm llııruş Suntım 

7 
9 

ff 
7 

50 
50 

50 

8 
10 
10 

8 

50 

50 
9 

(Sil5) 

.. ile senelik muayeneler belediye grup 
17S2 sayılı ölçUler kanunu ve l..t826 sayılı olçUlcr nlzamnames 1 ddes!ne tevfikan 1912 senesinde 

merkezi Ayar memurluklarına alt olup mezkCır nizamnamenin 17 ~n~ 01;,n tarihinde aşağıdaki izahat mucl
muaycneyc U'lbi ölçU, tartı \ 'e Aletlerinin senelik mu:ıycnelcrlne l . . l ~ 1 ellerindeki mllracaat ltAğıtıarJ

. U hl 1 i s t ve hususı mllesscse er n blnee başlrınacaktır. Altıkadar ölç s:ı P er re m rluldarına baş vurrnalnn lUzumu 
le birlikte tcsblt edilen gtlnlerde bağlı bulunduldarı belediye Ayar memu ·1r 

lltı.n olunur. taşıyrın bUtUn ölçUlcr, 
1 - 940 \'C dalla C\"Velkl l\k Yeya scnclllt muayene damgasını dar bozulmuş bllCımum ölçWer, 
2 _ Senelik muayene damgası slllnmiş \"eya okunamıyacak ka ,,

1 
W r 

d dan ştıpbe edilen u ç e • 3 _ Sahipleri tarafından nyanndan veya :ımgasın b k ·aptırmalnrı için ellerlndeltl mlJraca-
O?çU sahiplerinin mUşkUltıta maruz kalmamaları ve lşlerlııl ça u ) 

at ktı.ğıdında yaztlı olan Uç maddeye çok dikkat etmeleri lAzımd~~İııdekl samtıerde ölçUleri muayene ede· 
Aşağıda yrızılı gUnlcrde belediye Ayar meoıurları mıntakaları ıç • 

ccklerdır. (33S6J 

Jltıyoğlıı :"ıyıır lllt"JllUrluğu: 

16.S.Ot'? 
6.5.94;? 
2.6.942 

22.6.!H2 
G.7.942 
3.8.9{2 
S.9.042 

25.9.942 
16.10.942 
31.10.942 

GlinUıııle 

> 
> 
> 
> 
> . 
> 
> 
> 
> 

.Fatih ~yar memurluğu: 

16.3.9.I!? 
18.4.912 
17.5.912 
ı8.~.042 

3.6.942 
10.6.94!? 

6.7.942 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

EmlnönU Ayar mcmurıu:-u: 

16.3 .942 

Kadık!iy ı\yar 'memurluğu: 

16.!l.942 
20.4.042 

2.5.912 
26.5.912 

8.6.912 
20.6 .fli2 
13.i.912 
23.7.9~2 

30.7.942 
6.8.942 

10.8.942 
17.8.942 
24.8.942 
31.8.942 
11.9.942 
20.9.942 

3!).4.0t:? 
28.5.942 
18.6.942 

3.7.942 
30.7.042 

S.9.!!42 
22.9.942 

l3.10.942 
27.10.94!? 
31.12.042 

16.4.042 
6.5.942 

15.5.042 
1.6.!•42 
8.G.942 

20.C.942 
31.12.942 

31.12.94.2 

17 • .f.942 
29.1.942 
25.a.9ı:.ı 

4.6.942 
l8.6.9-:l2 
10.7.042 
22.7.912 
2!l.7.9t2 

5.8.94.2 
8.8.942 

14.8.942 
22.8.942 
29.8.942 
8.9.942 

18.0.942 
31.12.9{2 

Gilnll. akfamına kadar 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> > 

Beyoğlu ltaymakamlığındı 

G1ılata nahiyesinde 
Şlşll nahiyesinde 
HMköy nahiyesinde 
Kruıımpaş:ı. nahiyesinde 
Deşlktn~ kaymakamlığındı 
Al'llıı.vutköy nahiyesinde 
Sarıyer kaymakamlığında 

Yenlköy nahlyeslr.de 
Beyoğlu kaymakamlığında 

Fatih K. Ayar Me. ...., 
EyUp kaymakamlığında 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymııknınlığındı 

Yeşllköy nahiyesinde 
Çatalca kaymakamlığında. 
Fatih K. Ayar Me. 

EmintinU K. Ayar Me. 

Kadık6y I\:. Ayar Mc. 
Ercnköy nahiyesinde 
UskUdar kaymakamlıgmda 
Kısıklı nahiyesinde 
ncylcrbej1 nahiyesinde 
Beykoz kayrnıı.kamlıgmda 
BüyUkada kaymakamlıjtında. 
Heybellada kaymakamlığındt 
Burgnz adasmde. 
Kınalıadada 
Maltepe beledlye-.sinde 
Kartal kaymalı:amlığında 
Pendik belediyesinde 
Yalova kaymakamlrtrnda 
Şlle kayma. ve Ağ\•a NahL 
Kadık6Y, K. A)'.&r Me. 

Crippsin en 
mühim davası 

Yazan 1\1. B. ZAL 
il:!!!!. fınUn en rnlihlm meseı~ı. in-

~ ı;lllz harp kabinesi auısm-
aan Slr Stnfforıl Crlpps'ln tarltıi 
bir u:ılfo ile Hlnıllstana giSnderıı. 
OlC!lldlr. 

GUrWUyor ki, lngiltcre bUkfune
tl, Hindi tanı idare hu usunda yaıı
tı#t hataları ('Ok geç bile ol!la ni
hayet anlamış \C harici b:lllkı teh. 
ilkeli bir fekli aldıktaa sonra bon
l!ln dilzeltmck için harekete geç
miştir. 

Hindi tan dOnyanın en mühim ln
ısan depolanndan biridir, Bura<ln 
1,805,000 mu murabbaı arazı için
de 889,000,000 insan yaşar, YJr
mlncl n ır lçlnClr lllndl!lt.an nllfu
eunıın 115,000,000 dCrl"ee!>lnde art
ması ıllklınte 11\yık bir hlidif>edlr. 
Dilrt yüz milyon insana yaklaşıın 

halle, bir (Hint milleti) halinde bu 
lunmaktan !:Ok uuıktn. Araların

d!I iki )1lz <lll konu,uıur, iki ytız 

milyonu l\lecwıt, ) etmiş mllyonu 
MU .. lllnınn, J2 mllyonu lııııllst, beş 

milyonu Hırl Uyandır. l\lllyoıılarea 

Atıllkl bulurum diğer mezlıcpler de 
\"Drdır. 

J>oğru"'u nronıl'53 lngllterc eski
den bu in :ı.nlan birliğe se,·kooOO<'k 
yerde kola~ca idare l~ln ayrılıklar
dan l5tlfnde etmiştir. Bu gidiş gün 
lmzanmıık bııkımııııtan rrı!ıat bir 
yoldur. Fakat ilk buhran kart•JJın
da işte bllyle lnhR uğ"raınış ...-e 
dllımmn Hint lmpılnrıııa girdikten 
tı0~ra lllntlllcrle clıldJ ınüzakere
Jcro glrl~mek !Azım gelmiştir. 

lnguterr, bugt1n l;)·I nlyetlo ha· 
rekct et e ve Hintlileri c!dclen ho'j· 
not etmek Jstcroo bile gayesine 
kolayca varıınıaz. çUnkl1 mubtcUf 
unsurlar arasın<la relmbetler, em
nh·eW%llkler \ardır, blrlnJ mem
n;n eden bir şey, dl~erlnl ktulınr. 

nununb beraber ba l~I başannak 
bir uıruret oldu~na gi.ire Hlndls
tanı slyııst bakrmdmı kurtarmAk 

gaye ine Inglltere dört elle sarıl 

mış \e gUnlln ndamı sayılan Crlpps 
oraya günde-rllmlştlr. 

sh·asi ihtirasları ~·cılk yl\kset• o
la~ İm dedct adamı, ll7.erhıe aldı
ğı 1~1 ba~:ırınıyıı kendi ncf!'-lne kar
şı meeburdur. Olh endiğl bir şey 
varsa 0 da Jl!nt vatan se,·erlerlnln 
lideri stıyılnn ::\"elırıı Jle ran ciğer 
ııhb:ıp olmasıdır. Nchnı lngllterc
ye geldikçe C'rlpps'ln C\iode mlım· 
f!r kalır. Crlpps kendlsluln dQvetll· 
ı;I "ıfatllo 1089 da IIlndl~tanı dyaret 
chnl"tır. Her ikisi so yııll~tir, her 
lkl"l~ln nusyn hakkında iyi flldr
lerl \•nnlır. 

MU Illmnnlnrın llde.rl sayılan 

.Jlmrah, Nclırıı ne bir kafada olma
makla bcrahcr Orlpps, kendl&lle ele 
nnlaşıu-ağmı ummaktadır. .Jimrah 
tıııkı crııııı5 gibi meşhur bir avu
kattır. C'rlpp , iki avukatın birbl· 
rlnln dlllndeıı anhyacnğını zaımedl· 
vor. 
• ller holde şurası muhakkak ki, 
hugllnkll mUcadcle eephelerlne miı 
hlnı hlr Hint SIJııı 1 CC)lhe&I kaW
mı!ihr. C'rtpııs, buranın :siya 1 ku
mand:ııııdır. 

Hayatının en mlllıtm <lu·asını U
:r:crlne tilınıştır. Eal•alını, başara

cak mıf 

Bugün __ , 

M LEK'te 
Leslie Howard 

'1'8 

İngrid Bergman 
Tarafmd:ın U{ıht bir surette ib· 
<1a edilen llıtlrasl:ır dolu ~ılgın 

bir aşkın romanı 

AŞK 
RUYASI 
Nefis bir .şahe er. lkl haftadan 
beri bUtUn scy!rc!ler l heyecanla 

saran film 

Ayrıca: 

MAViTUNA 
Renkii MİKİ MAVS 
nu~Un a:ıt 1 <le tenzlllltlı 

m:ıtine 

~llMililMA .. l.lll .... a=~Mimlll .. 11111•~ 
DOKTOR 

TABANTO 
Dahili hastalıklar miiieha.wwı 

(PNÖMOTORA.X TATBİK 
EDİLİR) 
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l'el: '9U6 

DOK.TOR ••MAiiı\ 

ORF ANİDİS 
Cild ve ZilhreYl mUtelıa.ssı.sı 

Seyoğlu Suterazi sokak No. 5 
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Nafıa Vekaletinden: ' . . . ' "':·~· ·. ". 
Devlet Demiryolları İlanları 

20;3 '942 cuma gl\nU saat 15 de An karada Nafıa Veklletı blna!ı 

ıı;ınde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek!iltme komJs· 
yonunda «3200> lira bedel tahmin edilen «5000> adet Buldokun açık ek· 
siltme usuhle ek~lltmesı yapııacaktıl'. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdtlr· 
lUğ'Unden alınabilir. 1-fu\·akkat teminatı c241b liradır. Istektilerin mu· 
vakkat teminat ve ı;ıartnamesindeki vesai.kle birlikte aynı gUn saat 15 e 
kadar mezkQr komisyonda hazır bulunmaları llzımdır. (1605 .. 3028) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, ROM ATIZ MA 

Muhammen bedeli (8235) lira (90) kuru' olan ceman 96,893 metre 
miklbı muhteUt eb'at ve miktarlarda Çam dilme, çam kala.! ve çam 
tahta CM/3/1942) salı gllnU •aat (15,30) on be~ buçakt& Haydarp_,a· 
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafınd&n kapalı zarf usullle satın 
alınacaktır. 

Bu iııe girmek iSteyenleıin (617) lira (70) kurufluk muvakkat te
mmat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

ayni gUn saat (H,30) °" dört etUD kadar komiSyon reiSliğlno verme
leri IA.zımdrr. 

Bu işe ait ııartname!Ol' komiSyondan paraaı.z olarak dağıttlmaktadır. 
(3043) 

Kaptan. makinist ve motörcü alınacak 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

Müdürlüğünden: Nevralji, Kınklık ve Bütün A v ı D h 1 K İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
gn arınızı er a eser nan No. su 152 

İdaremiz milnhal:erine kaptan, makinist ve motörcü. aıına.eaktır. 
Talip olanların şart a~·ını anlam ak üzere idaremiz Zat İşleri şu .. 

besine müracaatları lüzumu ilAn olunur. (3356) : ' . ' ' • ~ .. . -~+ " __ ,.', ~···!.. .,·~ ' 

Muhtelif lthalA.t maddeleri için Ticaret Veklletince tayin ve tesbit o
lunan ithalatçı, toptan ve perakende Azamı kAr hadleri a41ağıya çıka· 
rılmıştır. 

Manita.tura. ithalft.tçıları birllkleri ~tlgal mevzuuna dahil eşyanın a· 
zaml kl.r hadleri: 

İstanbul Levazım Amirliğ:nden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 
Eşyanın nevileri 

Jthalıitçı kirları 

Akredetıru Akredetltslz 
Toptancı 

kirları 

Perakenderl 
kA.rları 

Pazarlıkla 10 bin Jırahk yem tor· 
ba!ı alınacaktır. Evsaf ve hususi 
şartları komisyonda görillebllir. lha
lesl 17.3.942 salı gtinil saat 15,30 da 
yapılacaktır. MUhammen bedeli 165 
kuruştur. Taliplerin kaU teminatla· 
rile Harbiyede yedek subay okulun
da koml3-yona müracaatları. 

(2176 • 33{3) 

* 7000 kilo ~ade yağı pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 
12,ZSO liradır. Taliplerln 23.3.942 pa· 
zartesi günU saat 15 te Geliboluda 
merkez satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2·191 - 3400) 

Jf.. 
40,000 .kilo kırmızı mercimek pa-

Beher ktı~una tahmin edilen tiati 450 kuruş olan 5000 kilo siyah 
vakete kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 23/3/942 pazartesi 
günü saat 11 de An karada M. M. V. satın alma koml!!yonunda yapıla

caktır. Taliplerin kanuni vestkalarile tekli! mektuplarını ihale .saatinden 
bir saat evvel koml!tyona vermeleri. (3856 • 3032) 

• A~ağlda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddele-
ri 18/3/9-42 günU hizalarında gösterilen saatlerde pazarlık.la ihale edi· 
leceklerdir. Şartnameleri her gUn komisyonda gCSrWebieir. i steklilerin bel· 
11 gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna g"elmelerl. 
Cinsi ~liktarı )tuh. Bd. Kati te. Uıale zamanı 

Kuru ot 
Saman 
Patates 
sııt 

Ton Lira JCrş. Lr. Krt S. D. 

500 
500 

33 
20 

32500 
27500 
6187.50 
5030 

4875 
025 
92811 
795 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2419 • 3159) 

salı gUnU saat 15 de Balıkesirde askeri satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin belli va.kitlerde komisyona gelmeleri. (2478 - 334.5) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmeleri hizalarında yazılı gUn 
ve saatlerde Bolayirde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. l2!82 - 3391) 
Cinsi 1\tlktarı l:;olyatı Teminatı Dıale gün ve saatl 

zeytin yağI 

Sabun 
Nohut 
Sade yağı. 
Salça. 

Kilo Ku.ru' Ura 

6000 
5000 

30,000 
5000 
{000 

120 
80 
26 

189 
80 

1080 
6QO 

1170 
1U7,50 ) 

480 ) 

28.3.942 
17.3.942 
17.3.912 

16.3.912 

15,30 
15 
16 

15 

* Keşif bedeli 1632 lira 95 kuru' olan Yedikule hastahanesinin kalo· 
rlfer tesisatının tamiri işi 16/3/942 pazartesi gtlnil saat 11,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Katı teminatı 245 lira 09 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. Istrklilerin belli giln ve saatte Fındıklıda 

PamukJu mensucat cka
put bez.i hariç:t 
Erkek ve kadın yUnlWerl 
Pa.muk iplikleri ve ka· 
put bezi 
YUn iplikleri 

25 

7o 25 

20 
o/o 20 

20 
20 
15 
15 

)~ 7 
t;'o 10 
l'."o 3 
~c lO 

C' ,o 

15 

20 
r' ,, 15 

% 20 

Makaralar c1e 20 % 1:5 % 3 % 15 
7 - Deri, k~ele ve deri sanayii yardımcı maddeleri ithalatçılar 

birlikleri iştigal mevzuuna dahil maddelerin izamı kir hadleri: 
• lthald.t\'ı kA.rları 

Akrt>detifll Akrcdetif.,,z 

Her nevi yaş ve kuru ham deriler 
ve yar<hmc1 maddeler t7o 20 
Işlenmiş: deri ve köseleler 5ô 80 

8 - KAğıt, mukavva ve tatbikatı ithal8.tçıları 

zuuna dahil eşyanın Azamı kir hadleri: 
birliği 

Jthalıi.tçı 

klr1arı 

Toptancı 

kArı 

% 15 
% :?O 

iştigal 

PerakendeC'l 
karı 

.za.rlıkla satın alınacaktır. Tahmin 1 Beher 1,;lftine tahmin edilen fiyatı 55 kuruş olan 100 ilA 130,000 çift 
bedeli 12,000 liradır. Taliplerin 23.3. yUn çorap kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. !halesi 2:5/3/942 çarşam-
942 pazartesi günU !&at 15 de Geii- ba gtinü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
boluda merkez !!&tın alma. komisyo- ıacaktır. Şartname.si 358 kuruşa komisyondan atınır. Taliplerin teklif 

l satın alma komisyonuna gelmeleri. (2559 - 3295) 

* BilO.mum sargılık kA.ğıtla.r, beyaz, 

nuna gelmeleri. ( 2501 • 3410) edecekleri miktar Uzerinden kanuni kati teminatıartıe teklif mektupla· 
1tf rını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

20 ton pamuk ye.ğl alınacaktır. (2414 • 3118) 
Tahmin bedeli 17,000 liradır Talip- ... 
Jerin 23.3.942 pazartesi gtinU saat 25,000 kilo ttde yağt alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24./3/94-2 salı 
1:5 de Geliboluda merkez satın al· glinü saat 1:5 de Geliboluda merkez satın alma komisyonunda yapılacak-
ma komisyonuna mUracaatıarı. tır. Tahmin bedeli 4.3,750 liradir. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-

(2495 - 3{0{) meieri. (2434 - 3192) 

Jf.. 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlık· 

la ..ı..iltmelerl 19.3.9{2 perşembe 

günü saat 15,30 da Çorluda. ... kert 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin temlnatla.rile belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

Cintıl 

Kuru ta.sulya. 
Nohut 
Yeşi.t merclmek. 
Pirinç 
Sabun. 
Zeytln yağı. 
Sade yağı. 

(2496 • 3406) 
l\.llktarı 

Ten 

30 
10 
ıs 

25 
3 
5 

10 

* 600 kilo pirinç unu alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 19.3.942 per
~embe gilnü saat 10,30 da Çorluda 
Askeri sa.tın alma komisyonunda ya· 
pıla.caktır. Taliplerin teminatlarile 
bellt vakitte koml!yona gelmeleri. 

(2497 • 3406) • •• Komutanlrk mınt&kası dahıhnde 
ıuzuın oldukça yapılmak Ü"'ıe:re 2500 
liralık nakliyat işi pazarlıkla 18.3. 
942 çarşa.mba günU istek1isine ihale 
edilecektir. Şartnamet1l her gUn ko· 
misyonda görUlebilir. KaU teminatı 

375 liradır. lırteklil,erin belli gün ve 
saatte Fındıklıda satın alma. komis· 
yon una gelmeleri. (2487 · • 3396) 

* ' Uç partide 10 tondan 30 ton ku-
ru soğan, 40,000 kilo sığır veya keçi 
eti pazarlıkla satın alınacaktır. Ta· 
!iplerin 25.3.9t2 ç~ba günü sa
at 10 da. Topkapı Maltepesinde eJJ· 

kert satın alma komisyonuna teml
natlarile gelmeleri. (2485 • 339{) 

Jf.. 
Pazarlıkla 1-00 bin liralık beyıgir ve 

katır nalı 20.3.942 cuma glinU saat 
14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnam°"I her glln komisyonda gö
rUlebilir. Katt teminatı 12500 lira· 
dır. 10 bin geyimden aşağı olmamak 
Uzere bu naJlar muhtelit taliplere de 
ihale edilebilir. isteklilerin belli gUn 
ve saatte Fındıklıda satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (2486 - 3395) 

• Balıkesir, lzmlr ve Istanbulda te!· 
hm mahalli narhlar Uzerinden 208,000 
kilo benzin, 11, 777 kilo vakum, 5669 
kilo valvalin, 1759 kilo gres, 1940 ki
lo gaz, 50,500 kilo motorin, 6000 kilo 
mttkine yağt paz.arlık1a satın alına· 

caktır. !halesi 18.3.942 çar~amba gU 
nii fl.aat 15 de Bahkesirde askeri sa
tın a.1ma komisyonunda yapılacaktır. 

(2492 • 3401) 

* 220 voltluk en çok 100 mumluk 
olmak Uzere muhtelit mum kuvve
tinde 1:510 ve 110 voltluk en çok 150 
mumluk olmak Uzere muhtelif muin 
kuvvetinde 1500 ki ceman 3010 adet 
elektrik ampulU 23':3.942 pazartesi 
gUnU saat 10,30 da pazarlıkla satın 
ahnacaktır. Marka mevzuu bahis de· 
ğildir. Isteklilerin belli gün ve ıaat· 
te teklif edecekleri fiyata göre kati 
temina.tıarı ile birlUcte Fındıklıda 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
( 3{88 • 3397) 

bahJbl ve aeıtrt.Ta* mtldW'Q 

AJımd J:mllı YALMAN 
vaı... N.,rıyat Tllrk Llıl. !)&I. v.-. ...... 

&her çiftine 10 Ura tahmin edilen 9000 çift er kundurası pazarlıkla 
satın alınacaktır. Ihalesi 19 · 3/94..2 perşembe günU saat 15 de Balıkesirde 
ukerı satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Teminatı 11,500 liradır. 
Nümunesi komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (2440 • 3234) 

* Beherine 9 lira !tat tahmin edilen 7000 adet çul pazarlJkla satın alı· 
nac&ktır. !halesi 19/3/942 perfembe günU saat 115,30 da BaltkeAirde as· 
keı1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 8800 liradır~ Ev
saf ve nümunesl komisyonda görül tir. Taliplerin belli vakitte komisyo· 
n& gelmeleri. (2445 • 3239) 

• Ya.{hlan puarh.kta. t&Hbl c;ıkmaya.n 49 adedinde buluna.n muhtelif 

ebadde.ki yaralar tamir edilecektir. Sonra 83 adet dı~ oto lbtiğine !ıtt 
geçirilmesinin pazarlığı 16/3/942 pazartesi günU saat 10,30 da yapıla

caktır. Şartnamesi her gün komisyonda görWebillr. Isteklilerin belli gUıt 
ve saatte teklif edecekleri fiyata göre kaU teminatlarile birlikte Fındık· 
lıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (2441 - 3235) 

* A,ağıda cins ve miktarları yazıh iki kalem kuru soğ'an 17 /3/942 
sah günU saat 11 de pazarlıkla satın almacakttr. Şartnameleri her gün 
komisyonda görUlebUlr. Isteklilerin belli gUn ve saaatıerde Fındıklıda 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Olnsl Mlktatı Muh. Bd. 

K. Soğan 

• • 

Ton Lr. Krş. 

23 
28 

3220 
3780 

Kati teminatı 

483 
567 

(24~8 • 3294) 

* Afağıda yazılı mevaddın pazar tıkla ekslltmeleri 20.3.942 cuma gU· 
nU saat 10 dan 15,30 a karlar Balıkesirde askert satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Her kalemi ayrı talibe ihale 
belli va.kitte komisyona gelmeleri. (3411 - 2502) 

edUebilir. Taliplerin 

Clnsl I\llktarı Fiyatı Temlna.tı 

Tımar fırçası 

Urgan 
Nalbant takımı 

Kolan 
Yular sapı 
Gebre 
Yular başlığı 

Yem torbası 

Belleme. 

çantaslle 

adet Kuru' Lira 

{,600 

500 
100 

12,500 
2,170 

19,500 
9,700 
4,860 
6,800 

* 

100 
50 

4000 
60 
30 
30 
50 

150 
200 

690 
37,50 

600 
1025 

27,63 
831 
727,50 

1093,50 
1950 

Afağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında. yazılı gUn 
ve saatlerde Eskişehirde askeri satın alma komisyonunda. yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. (2494 • 3403) 1 

CiMI ?\ıfJktarı Fiyatı Dtale glln "e saati 
Ton Kuruş 

DUğen samanı. DökUm 
Balya sap saman. 
DUğen samanı. balya. 

500 
1000 

500 

* 

4 
{,5 

5,5 

16.3.942 
17.3.9{2 
18.3.9{2 

11 
10 
10 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 17.3.942 salı gllnU hi-
zalarında yazılı saatlerde Çanakkalede askert sa.tın alma. komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Clruıl 

Sığır eti.. 
Toz şeker. 
Sabun. 

~llktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira 

{5,000 29,250 
20,000 19,600 
15,000 11,250 

Jf.. 

(2j00 - 3409) 
Teminatı ihale saati 

Lira 

4387,50 
2940 
1787 

14,30 
15,30 
15,30 

A'Jiağlda yazılı mevad.ın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gUn 
ve saaUerde Bakırköyde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tallplerin belli vakitte komi!lyona gelmeleri. (2!83 - 3392) 

Clnsl l\liktarı Temlnah Dıale gün ve saati 

Sığır eti. 
Balya saman. 
sut. 
Yoğurt 

KUo Llra 

75.000 
400,000 

4,500 
3,500 

* 

3950 
HOO 
186 
237 

) 

) 

23.3.942 
25.3.942 

18.3.9{2 

H 
14 

H 

Mahalli narhlar üzerinden 124,025 kilo benzin, ~725 kilo vakum, 
2885 kilo valvalin, 857 kilo gres, 955 kilo 500 gram gaz. 13,895 kilo moto
rin, ~500 kilo makine yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerln 17.3.94.2 

Evvelce ihaleleri ilAn olunan yedi kalem erzaka talip çıkmadığından 
cins ve miktarları ve muhammen fiyatları aşağıda yazıtı erzak pazar
lıkla tekrar münakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ve teslim 
mahalleri komisyonda görülebil1r. Jhalesi 16/3/942 pazartesi gUnU yapı· 

ıacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUra
caatıarı. 

l\.luhammen bedeli 

Kuru' 

45 
21 teımtz naturel 
23 28 No. kalbur ııstu 
29 32 No. kalbur UstU Ispanya 

• • • • 
> > > > 

NUmune ve teklif edecekleri 
fiyat üzerinden 

KaU teminatı 15528 liradır 

NUmune ve teklif edecekleri 
fiyat üzerinden 

Cinsi Mlktarı lhale S. 

-------- ---- ---·--· 
Çekirdekli kuru Uzilm tOO Ton 10 

Nohut 
Tohumu 

Varil 
Benzin 
Motorin 
Motorin yağı 
J\fakine yağı 

Kuııduracı takımı 

* 

) 

) 100 • 11 
) 

1000 • 
80 • 

12 
14 

680 Adet 14,5 
300 Ton) 
300 • ) 15 
100 • ) 
500 • ) 

30 Adet 16 
(2~65 • 3301) 

Bahkesir, IzmJr ve Istanbulda teslim mahalli narhlar tizerinden 
14,600 kilo benzin, 5913 kilo vakum, 2242 kilo valvalin, 917 kilo gres, 
1059 kilo ga.z, 10,005 kilo mot:orin, 3000 kilo makine yağı pazarlıkla. sa
tın alınacaktır. !hale.si 17.3.942 salı günU saat 15,30 da Baltkesirde as
kert satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin belli vkJtte ko
misyona gelmeleri. (2477 - 334.4) 

Beyaz, gri, sarı mukavvalar ve ga .. 
zete kAğıtları % 20 ~ 5 
Di~er bilQmum kAğıtıar % 2~ o/o 10 

'7o 20 
'.'~ 30 

9 - Çuval, kanaviçe ve sUt ma.mulAtı ithalA.tçıları birlikleri i~tigal 

ınevzuuna dahtl maddelerin Azamı kA.r hadleri: 
JthalA.t('ı ki.rlarr 

Men~lnden Ara mem· 
leketten 

TeptaRcı 

kA.rı 

l'eraJs.ende<>I 
kAn 

BUO.mum maddeler ro 2:i <;~20 %5 %15 
10 - Çay, kahve lthalA.tıçiları 

delerin Azamı kir hadleri: 
birliği iştigal rnevzuuna dahıl mad-

Etyanm nevi 

• 
Çay 
Kahve 

Jtha!Atçı 

% 20 
% 4 

ki.rları 

Ara ment· 

lekett~n 

% 15 
% ( 

T<>Ptancı 

kan 

% 6 
% 5 

Perak"nd~I 

!<Arı 

% 
15 
8 

Bu cetvelde gösterilen toptancı kA.r hadleri yalnız ithalit merkezle
ri dışında kalan yerlerde mUes&e11 ve faaliyetleri hakikaten toptancılık 

olan mut&vaJJ&ıtlara verilecektir. 
Istanbulda müesses perakendeciler lt!hallt efY&Sını doğrudan doğ· 

ruya. ithalA.tç.da.rdan alacaklarından bu tehirde müstehlik eatış fiyat
larının hesabıhda ayrıca to{'tancı ka.n ııave olunmıyacagı ilan olunur. 

(3U6) 

Devlet Denizyolları ilanları 
}.luntazam posta seferleri yolcu navlunların& 1 ni8an 942 tarihinden 

itlbarCn yllzde on zam yapılmı~tır. AcentaJarımızdan izahat alınabilir. 

AKTiF TORKİYE ' İ ARB N ASI iN 1941 SENr SI BILA.NÇOEU PASiF 
Lira K ,_ Lira x..,.. 

---------~-------------+-------~!~~---------~ -------------'-----~--
OdenmemJ" sermaye ····················-···· ... 
Kasa , .e Merkez Bankası ...............• 
Kanuni karşıhklar kasası (Bankalar 
kanunu nıuclbloce) ........................... . 
Bankalar 
Röporlar 
Senedat l"üzdaru ............ ,. ..................• 
E..,ham ve TaJı,·IHlt cüzdanı ........... . 
Avanslar ..... . ........................... . 
Borçlu Cart hesaplar ....................... . 
Iı>otek rnukabolll ikrazlar ............... . 
Tahsil olunacak gayri menkul sahş 

taksltlerl ······················-·················· -·· 
Zirat kredUer ·-······-··········----····-··········· 
Temlik edUml!J emekJI dul ve yetim 

ayll.k1arı ·····-·-··························-········· 
l\.luhtelif borçlular -·····················-······-·· 
Emtia n1m·cudu ..................•............• 
ı,tlri.klerlmlz ............ , ................... . 
l\lü~sese ve teşebbüslerimize tahsis 

olunmu, serma)·e ·······················-········ 
Sabit kıymetler ................................ . 

MenkuJler (2Q.OOO Ura üzerinden 
sigortalıdır) .. . ......... --····· 
Gayrimenkuller (llS,000 llra üze· 
rlnden slgortalldır) 

Sair aktifler 
ilk tesl1 mruıranarı ························•··• 
Zarar ........................................ . 

Eski senelerden müdevver zarar 
BU.ıl.nço senesi zararı ···················· 

NAzım Hesaplar ································ 

12,548,40 

YekO.n 

- - Sermaye •............•.•....................•...•..• 
423,MS 87 

Sll,580 -
126,198 50 

244,985 20 

lhttyatla.r ·······························-······-··· 
Ilerde vukuu mulıteoıel zarar kar
şılığı (Bankalar kanunu madde Sll 

Kanuni ihtiyatlar ···········-·····-······· 
Fevkala.de ihtiyatlar ................... . 

518,601 73 Karşıl>klar ................................... .... . 
- - Teda"1llde bulunan tah\"iUerlmlz --

488,632 17 TaahbUtlerlml• 
- - l\levduat ve cart hesaplar ........... , 

Tasarruf mevduat .................... ... 
Diğer mevduat ............................... 

Kabul kredUerl 

- - Tediye emJrlerl ·································-
lG,671 0.5 Talep olunmaımt kıymetıe.r (Kanwn• 

- - No. :ıso8 ....................................... . 
263,094 20 l\tuhtellf aıacakhlar .......................... -

Sair pasiOer ·························-······· ... 
- - KA.r ·········································-

Geçen seneden devir olunan k:A.r ·····-
194.1 senesi kirı ...............................• 

1'?,581 54. 

373,8:?3 86 

2,ss.ı,sı: 14 

NA'lmt hesaplar: 
2,467,03.5 69 l - Clrolarmtız ........................... . 

11,919,05 

M,215,06 

258,JIOl,62 
.ı,186,721,65 

.(!3,10 

20S,l82,91 

YekQn 

2 - Kefaletlerlmlz ........................ 1,S01,191,T7 

ı,000,000 -

86,114 11 

. 
18,098 10 

l,S9S,6:!8 17 

- 62 
18,136 71 

12S,2S.S 62 

203,606 01 

2,834,812 14 

3 - Salr nü.zını lıeeaplar ··"···-··· ı,ısş,&ıs,92 2,467 ,035 69 

T'O::.KIYE İMAR BANKASJN:N 1941 SENESi KAB VE ZARAR BESABI 
Zlın\fET 

PeNonel masraflar 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ,.e komisy-Dnlar 
Amorti.,ınanJw: 

Kar,1Jıklar 

1}-ktif kıyıneUer reneziillcrl 
l\lile~seselerlmlz z.ararları 

TeljebbUslerlmlz :ıararları 

l\'luhteUf zararlar 
Geçen senelerden müdevver zararlar 
KAr 

YekOn 

• 

32,746 38 
898 05 

13, 157 82 
36,081 51 
10,311 68 

1%,175 80 

203,606 Ol 

300,904 75 

Alınan faiz ,.e komlsyonıa.r 
Esham Ye tabvUA.t cüzdanı gelirleri 
Banka hlzmet1ert mu.kabDinde alı•a.o 
ücret ve komisyonlar 
Kambiyo klrı 
L,tıraklerimlz kirı 

l\fiiesseselerbnh:; klrı 
Teşebbüslerimiz kin 
Muhtellf kArlar 
Geçen seneden mUde\"Ver kAr 
Zarar 

Yekb 

MATLUP 

46,625 05 
90,265 .;o 
57,977 7:! 

-
9S,OOO ---
18,613 sıı 

42S 10 -
309,904 15 


