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Maç, Fener stadında yapılacak 

1942 malısulii içia mlbim bir tedbil' 
TRAKYADAN BİR, İKİ NOT: 4 

-, 
1Hükllmet müstahsilin eündeki 

Ornek, işte hazır mahsule elkogma kararı verdi 
d Ur UY O r K·· ı·· ·· b. ı·k kl.k to.humluk ___ oy unun ır sene ı yeme ı , 

a.ş";k;. şirketi memleket işlerinde memur s.~Çİmine, .iı böl.ü~üne, h J d b k ı k 
salahiyet ye mes'uliyet davasına nasıl duzen verılmesı lazım· ve ayvan yemi e in e 1ra 1 aca 

geleceğini en canlı bir şekilde ortaya koymuştur 

Abmet E•I• TALllAN 
baş hayvan, sayısına göre Tıcaret VekAletlnce tesblt olunacak ae
nelik yemlik hububat el koyma hUkmUnden istisna edilmiştir. 

' z iraııtle alAkası «Man b!r fab-111 il ı 
rika tabiate karşı açılıan ~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~ 

lllücadele~lz. için muhkem bir ka- il A k ""' D il 
1 

Yazan 
Ankara, 15 (Tele!onla) - Bugl.ln Resmi Gazete ile neşroluna· 

rak metiyete 9iren yeni bir koordinasyon kararına göre, Mllll Ko
runma kanununun verdıği sa!Ahiyetl kullanarak memleket dahilin· 
de gerek 911 yılı ma.hsulilnden olup el konmamış ·bulunan, gerekse 
9•2 yılı zarfında :istihsal ed.llen, mtistnhsilin, ekmeklik, yemeklik, 
tohwnluk ve ihtiyacından ga)Ti b{ltUn buğday, çavdar, mahlfıt, mı· 
sır, her ne\1 darı, kaplıca yulaf ve arpa mahS'Ulüne de hükQmetçe 
ef konmuştur. 12 aylık olmak th:er", ayda beher nlifusa vasatı ola· 
rak 20 kilo ekmeklik ve yemekHk hububat, müstahsilin vesıılUne 

ve iktidarına göre ekebileceği tohumluk hububat, bUytik ve kUçilk 

El 1<onan hububatın bedelleri teslım edlldtkte, tamamen öden
mek suretile rnUbayaa ve htikO metA;e k&bul edllecek esaslar dahi
linde tesellUmUne Ticaret VekA lrlil'IC'e terti.p edilecek ş.ıdı ve şart
iar Qf\iresinde iddiharına Toprak Mah8ulleri Ofisi ve 0C'8 tetkHA.tının 
bnlunmadı.ğı yerlerde Ofise yardımcı olarak Ziraat Bankası me
mur edilmiştir. ıe demektir. S e T l U r U m 

Bunun böyle olduğunu Alpullu. El konan hububatın milbayna ve tesellUm işlerinin sür&Ue 
(B&vamı Sa. I; Si. 6 t&) § 

da sarih bir fekilde gördüm· Bil- =~==;;;;;;=;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;; 
lün bir tabiat Aleminin türlü tür- 1 " 
] f -''"'h il 1 J'hı?'"k~A7'~fltft?'>•">•~ - - - - - .... -;._.umrernrs .......... ~ ü ibtim41llerl.ne karŞı ze.yı :ıt•... - - - - - _;c_ - - - - - - - - - _ _..-...-..-..._ - - - - - _ 

g~~g~ii:1~~:i~ Doğuda önemli Rauf Orbay 'Dünhavaşehitlerimizi 
::~.~~:·~it·::,~~,,··~:= muharebeler Çörçil'e bir h l dk d~~~~:c:ı~afetzamanlarrndaböY· 

1 1 
u"rmet e an l 

bir sed hizmetini görüyor. Ruslarm taarruzla Alman hazırlıklorrnv le bir fabrika, sellere karşı sağlam zıyafet verdı 
Geçen sene Trakyarun bazı yer-

leri tahliye edildiği zaman köylü· bozmak istedikleri anlaşılıyor 
lcr arasında herşeyi bırakıp çekil. 
lllek: yollu bir istidat görülmüştü. --ı ( Yazan · ~ 
l3ôyle olsaydı mahsul tam çapa 1 j W.. 80. IAN 
2inıanında yüzüstü kalacak, Al- ı J ....... 

bullu fabrikası pancar bulmaya.
1 cak, tamamilc muattal kalacaktı. 

1 

o oJ;u cephem.tin 1'emen biitün 
Seker şirketi hemen harekete keırirnlcrlndt hiı.rük karekı-t-

~~tt. Çapa faaliyetir.e devam iç r: ı lere ba,ıİngı~ ı.a~·ılacak bir :ı.llkin-
c:Y1~. e b r gun itinde Yüzbfnler. rne ''e k•Yn&fll'A 'VV. ~fer bu can-

ıralık avans dağıttı. Tam za. lanma 4çin taarna.• öif;-ü tutarMk, 
~anında yapılan bu milsbet hare- şimdilik U.tün numarayı .Ruıdara 
t~-t köylUyQ teskin -etmek ve ye. \·ermek IAzrm. Çünkii l\lumıan~k 
~ ndc tutmak bakımından b n tel. ceplteıılnde, \ 'otkof Ildır! bovunıla 
~nden fazla tesir yaptı. Pancarla Lr nlAKJ'ad rf'phtoıılndı- ,.e Do~ ııa,·~ 

Ugrasan köylülerin büyiik bir kıs. \ 7.asmda taarruz halinde bulunan Ruıı-
rnı hayvanlarllc beraber olduğu lardır. Alınanlar )'alnı:ı Kırımda 
~::~c::~~ kaldılar, muvakkat mu. K.erç bf'rı.abında taarru:r. etmekte , .e 

ır 1
6 n sebep olduğu z<ı.rarların Rıı-;ları rk·ate mN•hur ederc-k muvaf-

blr sahada olsun öniine geçıld.. fakıyetk-r ka:r.anmaktaılırlar. l 'akat 

:e· k ır idarenin, buhranlı bir dakl. 
b~da rnüsbet bir karar verip yüz. 

nleree liralık parıının sarfı mes
~1'Yetinl üzerine alması ~e demek. 
1~· bilir mısınız? Usul ve mevzu. 
~ dediflmiz şeylerle eli ayağı bağ. 
dı olan hangf memur böyle b.r a. 

1~ atmah cesaret edebllV? 
u kararda göze çarpan nokta, 

şl eker ~rketlndekt salahiyet sahip. 
eri · nın kend lerini değil, işi ve 
ll'lernJeketı duf(lnmüş olmalarıdır. 
re Verdikleri karıırdan ya lyi, ya 

11 
na neticeler çıkabilırdl. İyf ne. 

ıeC:ler çıkarsa kendi ceplerine bir 
kuruş bile glrmlyecektl bacı. 

nı • w 
l:eVJrip Aferin blle diyen bulun. 

tnayacaktı. Fakat fena neticeler 
çıksaydı: aNlçln yüzblnlerce lir:. 
dtiaiıttın? Niçin muhaceret hareke. 

nln .. M 

dı onune ıeçmefe kalkıştın?.. 
Yer~k kJlrar Hhıplerı •lddctle 

nıes· ı " dliş"u edilecekti. İşte sırf kendini 

Ceauptakl :.:man or~arı kuman
daalanntlan Marf!981 \ 'on Bock 

r Şarlr. ceplleal J 
Harkofta harp 
devam ediyor 
Timoçenko ordulart 

ilerliyor 

Kerçte Almanlar şehrin 
kapılanna geldiler 

(YUl!lı S tiltcll &ayfa.,nW.) 

Rwıların çok yerdı> tanrrıt:t. etınele
rile, hareket teşeobbihıiinün tamamJle 
Alma11 orduları elinde olmadığını da 
anlıyoruz. Bunun ootk'e~ı. J{eç,eıı ):.&7. 

heşındakl ılur11m ile e('phenln hugiin
kü nt&llZ&rMı araoıııtdıs bü\·ük fark 
\'&rdır. Bu fark, Ruıılarıa tekmil <'eıı
Rft ÜU>riade müdafaa \'&7.h-t>tlnıle 
kalm&11taları , .e akı;lne olarak taar
ruz ftkri ile harf'kf't etmf'lerldlr. Bu
nun önemi vardır; hu ö1tem an<'ak ha
reklf\ bütün cepheye ya~·ıhıı büyii· 
dü~ü zaman ••latıl•"•ktır. 

B11ndan 110nra, muhtf'llf keı.lnıler

dekl nudaarebelerl gözden ~f'Çirf'blll· ı 
rh:.: 

Ru91ar, Munnan11k <'t'phf!!tinfle Al· 
man ,1maı C'enahına kar111 Buz denizi 
kıyuıına &Mı.er çıkarmak' te .. ehbU8ün
de bulunma.,ıanrlr. Aırnanİar ı,;ıltan 
Rus lutalarını deaize tlöktaiye uğnı
"ıyorlar. 

Butılann Baltık fUeeu, buıdarıD «"· 

(Devamı Sa. S, Sü. ı ele) »--« 

Yemekte Boyan 
Çörçil!e bazı nazırlar 

hazır bulundular 

Yemek gayri 
resmi oldu, natak 

söylenmedi 
Londra, 15 (A.A.) - 'l'iırk ye 

bCiyük clç si B Rauf Orbay, dün 
Bay ve Baya-ıı Çdrçll şcrcfir:e b r 
öğle yemeği vcmılı?tir. Yemek, 
gayriresmt olmuş, nutıık söylcn
ıneınişt r. 

Davetliler ar .. sıı da H nd stan 
.Nazırı llw Bayan Aıncry, İsUhba

(De\an11 ; Sa. 8; :Sü. 3 de) (=) 

-ı 

Looılra Elçimi~ Rauf Orbay 

• 

Dün yapılan ha\'a şehitleri ihtifaliııdf' kahraman 1\fehınetnlkler, !!f'hlt lerl 
namına bir ııubay "öz !KİJ lüJ or 

l'Janılıyorlar. lla\·a ordusu 

Martini k 
meselesi 

Amef'ika adadaki 
gemilerin kiralanma

sını tafep etti 

-, \'atan u~nda şehit dUşen tayya
r"',,.r111_.ıııı·11ı4-·ı•ıt_.-.ıilllft_ıılll"914"lllı•-• .. 41A"ı .. ıt_.ııııı·-.._ıı11-TTlllllıı•IA•-.ı.--ııııı~- recılertmlz !çın dUn Fatih Şehitlik 

J A • k ı · parkında bUyUk merasim yapılmışm e r 1 a n i tır~eraslnı, saat 14 te başlamış, ev-
vel~ tnplantıda hulunanlar hava şe-

d Onan m a S 1 
( ~!~11;1~~:~'. selllnılanmıya da.vet olun-

( Bir borozan ışaretlle kıtalar, okul-

J a p on ı arı ~~~~~~:;:!~;:~~~:: .. :.:E :: 
mına Şehir Meclisi azasından Cema
lettin FAz.ıl, Unı~rsite namına Avni 

ğı ~~n bir memurun alamayaea. 
k U Y e bir mes'uliyet, şeker şir. 

c ndekı ldıtrc tarzının varattığı 
-- -- - - <aaV<ZUV<#U.V ... ~ Adadaki barp 

gemllerı ıllütaa 

ar 1 Yor Kefeli, ordu namına da Usıt teğmen 
Ahmet Akbay birer hıtabede bulun
muşlardır. 

Çalınan matem havasını mUteakıp 
bir müfreze tarafından havaya Uç el 
ateş edılmlştir ve yapılan g!!(,'it res
mi ile de merasime ıılhayct ı.·erilmiş
tır. 

ruh v h • 
m d c ava sayesinde tereddüt et. 
na:ıle.n ı81ınmış, verimlı çalışmanın 
kın oması Jllzım geleceği hak. 

da da mt'mleket . 1 
örnek Yflr t 1 ıç n canlı bir 

il ı mıstır. -Blz.öe lyl örnekle ı . 
bunlardan ders almark ıı:ormek ve 
4>ol bol .nazarı a hususundıı 

rzu var Del ı ı 
isterseniz tetkik ı 1 · 1 n 

Ç n senelerdenb 
rı bol harcirahlarlu ecnebi e. 
lcketlcre gönderllen hey U mem. 
k ' e e~ q 
okm1.syonlııra bakın. y ne iyi or-

nc er hakkında ma1Umat t 1 k 1 1 op a. 
ma ç n memleket hizmetine va. 
k l vakıt ecnebi ihtısas adamları 
aldık, durduk, huni ra avuç dolu_ 
su para verdik. 

Halbuki çok gar Ptlr ki şeker 
ılrketlnin l arattı~ verimli ruh 
dıkkntl hiç çckmcmış, !ctkık mcv
~uu olmam•ş. 11' rn' '<et çocukları. 
nın doğrudan ooğruya memleket 
Parasilc yarattıkları bu tecrüb ... sa_ 
hasından hlı; tırnek alınmamışt:r. 

Bunun bir kısım mcs'uliyeti de 
Eeker şirketine aittir V lf · az es nı 
llqarırken ne glbl usullerle i . 
dilğilnil etrafa duyurmamağ: g~~; 
tevazu mescles saymıştır. Bence 
memleket şlcrlnde tevazuun yeri 
()}amaz. Şeker fabrikaları da. bu. 

(09" ... : s.. a; a ' •> ı ı 

19 Mayıs 
hazırlıkları 

l>ün c•ğlfıdf'n C\ \'r.1 şı-hrimh:dekl kız; \e erk"k llıoe 
tall"ht>lr.rı t'e~rhıMI~~ staıt.roınunda 19 Mayı" !llpor 
bayramına aıt pro' al:ırıo ıt0nuncuı;unu ) apnw:lantıır. 

tecrit etiUlyor 

ffmer.'ka diğer mühim 
taleplerde de bulundu 

Mercan deniz hor· 

l indenberi temasa 

geçilemedi 
ı.ondra, 15 (A.A.) Britaııov11 a-

jansının deniz muhahirl Mercan de· 
Ankara, 15 (Radyo Gautesll - niz!nrle ıığrad;kları bozgundan sonra 

\ Ge:en haberlere gi'ire, Martinlk me· Japon genıll!:'rile henllz temasa gr.
f selesinde Amerika, Fransız mllletıne c;llemenuş olduğunu yazmaktadır. J'l· 
1 şu tekllflerde bulunmuftur: ı pon filosu bulumıncıya kadar b:r mlld 

1 ı Aralarında yedı tane petrol det daha geçecektir. Bununia hera
gemisi bulur.an ceman 140 bin lo· ı' ber Japonların yeniden harekete geç
nUAtoluk adadaki Fransız. gemile.ri- meler! beklenilmcktedır. MOttefıklc
nln Amerlkaya ıtlralannıası; ı rln keşif tayyareleri ınUtc) akkı~ bu-

( Devamı: Sa. 3; Sli. 6 da) (U) lunmaktadırlar. 

Sigarı a mukav.eleleri hakkmda 
mühim bir karar 

Prim ve sürprimlerini ödemeyenlerin 
mukaveleleri inkıtoa tôbi olacak 

Ankara, 15 (Telefonla) - Heye
U Vekllece ta.seli!• edilen ve bugUn 
Reeml Gazete ıle n~edılen btr ka
rarnameye gare ~ mer'l olup 

bugünden sonra herhangi bir se
beple prlnıleri \'e sUrprlnıleri öden
mlyen her nevi hayat sigorta mu-

(Be\&nlll Sa. 3; 8ö. '1 ele) «/» 

Ankara. 15 CA.A.) - BııgUn yur
dun her tarafında hava şohıtlenmız 
için lhtlfallcr yapılmış, 'Nlrk istlklA-
11 ve hUrrıycli için goklerimlzde Cfln 
ıarını feda ederek kahramanhk ve 
fedakArlığa en asn ömeklf'~ veren 
va tan C\'llltları bilylik se:,-gı ile anıt
m~tır. 

Şehrimizde Ulı..:.ı meydanında ya
(De\Dmı: Sa. 3; Sli, 6 da) >+< 

Maltada taş 
taş üstünde 
kalmadı 

Tahrip edilen 
evlerin adedi 

15.000 i bddu 
Malla, 15 (A.A .) - Malta ad•· 

sında tahr p edilen evler 15,000 i 
bulmaktadır. La Valette limanında 
blınaların yüzde 75 i y&k&lmt,ur. 



Deırebeylik ve=, Ş e hir 
toprak davaso ıı H b I . • - • .. a er erı 
Hacı Ha m it, h ü n u ü r 
hüngür ağlıyordu 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 

- 14 - kttt mağa çahı;;tlj:ım lMnanrn bır-
. . . 1 def\bıre yıkılarak yerle b.r olmak B :rncitcŞr.rr n 6 ncı e;unu !ta. tehi kesme dUştuğunu anlamış... 

baht. Hffiıiz uyanmı~tım. um. Hemen ~!öre haber ~aldım 

E\1n avhMnJnd"J. e}çak b'r i~ kern\C'- Çareabuk ~ıyindim. Kendim. top

ye oturmuş ka.:1ve \ç yordum- Ka.. 1amağa, heyttanımı yenmeğe, gôs 
pt vuruldu- A.~-"'01'· lçıeriye kırk lern\e'm:ege t;al14'3rak avluya çık .. 
beş eJI. arıt><h sakallı b"r n· um. Hıte• Hamide: oHaydi gide. 
d~m ;:irdt. T~:~ı adım'ıarl:ı t~na li.m" df'dim. 
do~ru lerled P<'k ht")'<'canlı ol- Ot<>mob le b<ndik . Şoföre (Mar
clul,u yüzüo<lc-r. bel1iycil. Yanım~ dine doğru) emrini verdim Mar-
:vaK"kışınca 90rdum: din kapısından çıktık:, Hızla yol 

- :>e btıyonııın' almata başlaôık. Arkada.<µm bu 
- Ben Dirlk kaz.adi ıçinde !\.Ia- hareketlrrrtn mana ve sebebini kav-

zı <l'•ğında buluM<ı (Şav34ı) kö- ramağ:ı çalışıyordu gahba... Hç 
yünden Hact Hamıdım. Gıyabi kil- s:es çıkarmıyordu. Ben de koouşa
ı-ek mahk.Umuyunı. l'\'lahkUmlara cak hekle değıldim. Kafamda bir 
b~er vesıka vererek serbest bırak- votkan patlamı~tı. !\1ö:fekktrem, 
trgınızı haber aldım. Bır hatta ev- bu volkandan fışkıran kızgın 10.v
vc1 buraya geldim· vna ete baş.- ı !ar altrnda yanıp kavruluyordu. 
vurdum. B.ına şu k~ğıdr verdinız. I Binbtr çeşit düşünec-nin bas.kltll al-

Titreyen clıle k~ğ1dı bana uzat- tında sank1 ezilm~ş. gitmiştim, 
ıı. ffatırlamışum. Oldukça lanın-~ gOzlerım kapalıydı. Fakat e~ki Bi
mış bır adamdı. Bu ıavalhntn tar·· zans İmparator1arının ~rk valile
'ıMarın1 hir beye vermedtğ •. çjn :(- rinin. hcdıme bakıp gülduklerinl 
t1raya uıramı.ş, mahküm ed~lm.~ l ..::örür grbi oluyordum. Abichn Pa
oldu.ğ:unu öğrenmi!f(tk. Hasmı da şanın hayali k~r~nma dikilm.-t ; 
o sırada ı\nkarada rnuh!m bir mev, . vah, vah, sen de mi ben.im akı· 
k sah bı bulunuyordu. be-tisne, mt1vaffakiyct~tzliğime uğ-

- Pekl, ne oldu' ramak üzeresin~· der gibiyd . Ben 
Ne olacak . .,.fendıın. bir haf-, bu kitbusl r l<:inde kıvranip du. 

Ld.dtr bur.da rchat oturuyordum ' rurkeın Hacı Hi:f.mlt birden dile 
Cumhuf"yete m•llete dua tdlyor· 1 ge.ıdL 
dum. Fakat bu gece polislerin be- Efendhn. nere;Ye rd;yorw:? 
nı Uf'adıklarn;ı arkadaşlar haber ı ~azı da#'ln.a ••. 
vel'd. Orada ne yapacagız' 

- . içi.n i?BJorhrrm»ş' - Sen. kOytıne bırakaeal;ım. 
Te'Vklf ert(•ceklt>rmış. ben geri döneceğim. 

Bu cevabı verdikten sonra gOı- - Nıçm. efendim., ,, 
lerını el!mdc tutmakta oldugun1 - Cümhuriyet denlek kah~lik 
ve11ıkaYa cevlcu ~ Son:ra dik dtk demek delıldir de onun iç111. H 

yutüm• bekmafa ba !adı Bu ha· T Anlamadım. 
rek<>t.lt"~ ~Evvela ve~ıka vererek Sen. poliAlcrin aradıklal'ını 

'Maden kömürüne 
zam yapılmıyacak 

Tren ücretleri de 
arfmıyacak 

Son gür.lerde, iyi niyet sah:bi ol
mayan bazı ağızlar, maden köınti

rü fiyatlarının altmış liraya kadar 
ve trenlerde yapılacak seyahat ilc
retlerinln de birer m~ktar arttırı

lacağı hakkında ortaya bez.ı ş.ayı. 

alar çıkarmaktadırlar. Haber Hl· 
dığımıza töre, ortada dönen bu r:. 
vayeUer tamamtle asılsızdır. Vw
ziycti ehemmiyetle tetlrik eden 
hükümet.mlV.n maden kömün.i iıe 

seyahat ücretlerine bir giiaıa zam 
yıpıJmaı:nasını kararlaştırm~s ol
dugu Ankaradan blldtrilmektcdir. 

Karaağaç - Sivilingrad 
demiryolu bitmek üzere 

Edirne Karaağaç - Sivllingrad 
demıryolu üzerindeki köprü inşa

atı bitmek üzere bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre hat bu ayın 
l-'1rmisindc işlemeye açılacaktır. 

Muvakkat servis köprüsünden şim 
diden ôstif<.deye başlanmıştır. U
zunköprü - Pityon arasındaki de
mir köprünün i™:iaatı da haziranın 
15 inde tamamlanmış bulunacak
t.ır. 

Türkiye - İtalya 
seyrisefoin anlaşması 

9ıt6 
ha-

Türkiye - lıalya arasında 
senesinde akdedilmiş olan ve 
len de mer'i bulun.an ticaret ve 
seyriscfatn anlaşmasının b~r sene 
müddetle uzatıldrğı haber alınmış.. 
tır. 

Türk - Macar ticaret 
anlaşması 

lnaanı alda-tır, buraya getirir, son- duyıınca yakalanacağınr sa-ndın. Türk • 1\ılttcar ticaret anlı&şm;ı· 

ra da yakillatır, hapsedcrslnız) de. Korktun. Demin. eve geıldiğrn za· sındaki kontenjanların arttırılma· 

ınpk ıst.ynrdu. Sır iskemle gOste· man elin. ayağın titr:yordu. BL sı lçin bır müddettenberi Ankara. 
rer<'k zim. kovala)·ıp tutamadığımız m;;ıh da Ticaret Vekillij:inde Macar ti· 

- llel<• olur bakalım, bir kah. kıimları uydurına vesikalarla al- caret heyetile yapılmakt• olan gö. 
\ e. bır s)&ara i<: ve merak etme. deup merkezlere gelirerek kolwy- rilşmeier tam bir aRlaşma ile ne· 
Bu itte 'llutlaka b·r ,}"anlışlık ola., ca hapc_.;clmeğ:J dü$ündüğümüzc ti-celcnmişlir. Bu anlaşmaya göre 
cak. Be'l imdi sorar an1arın1 1 hükınetht' •Beni tuzala dlışürdü- 1\.facaristara ver;lecek ham mao-

0<-dım Vl' odaya gırerek Polis n\Uıı d~k la\.edln. Böyle hılelc.. deler kar$1h&1 olarak içk!rind~ 
mı.ıdı1rilne telefon cttitn .• "-ldlğrm l re, alda:tmJlara belkJ eskı devır- çln:k:o levha, tlbbJ ccz.sı ve ta.hta 
"evap ben ilacı Hamıllen ı;ok da· terdt' başvurulurdu. Fabl cled .. kundura çıvi•lnin de bulunduğu 
'1a faz!· kurkutınuştu. .~humdan. ğim $Cibi Cümhuriyette kahbelık pğreniien bazı mamul e§Y"" getr· 

1 
oluk ter ta.nelerı dOki.ılmelc ba~~ yoktur, Cümhurlyel hükUmcU tilecektir-
amı ı. Yucuduınun ı:k.,, ! k nı 1 ınertt!r. Öy~ datlaverelere, sahte-
~alblmde lopianmış gıb•ydı. Ay.· kiırl•klara tenezzül etmez. işte se- Unları kesilen fırı ncılar 
~arda· beri geceli gUndi.izHl :voru-1 ni köyüne götürüyorum. Eger yP
tı, yıpratıcı eınrkler ı-;arfrderek kalanman ıazıın gelirse ben, b•r 

Gazetelerin ikoz 
edici rolü 

aıRtf'(•ilf"rlıt hükÖmf't memur

larını ikaı Ptnıet.: l»ıkınıından 

nP kaı1ar ra~·dalı r••llt-r 0)·111.\abJl('· 
('Ptderlni ,f',yorJlf;\kf hlr hıldi"ıf' Is· 
ıwı t•fnli tir, ('\"ornıantli) 'aınıru ı..:ı

OOtajM ıığrıultkta.n "'onra :'\f'\ )Ork li 
nı~nında.ki iııılbat tf'dblrlf-ri güya 
·Jdrl~th•ndirihni~1i. P. :\1. ga7efe-,Jnin 
mult2rrlrlt·rlnılf'n S(•ott atlında biri 
hu ".'tddf'tln '"r itinanın ıuak ... atla küfi 
oluıı olın.adığınt mua)·f'ıu•ılf:ıı Kt'ı("lr. 

lllf'i'f' karar 'f'rnıi;. \(" i~·i kı.\aretinfı 

fi:'İr~t.Pk, :.'\'t\")ork linıJ:ııınıla batan 
f~ala.'·t•ltf' ouhntlaki

0 

J'nı.11 .. 11. vaılurun. 
da tomlrt'l -.ıfatllf' ,·tt1ırr ahnı':'hr. 

jandarma müfrezes;le :\iazı dağ:na 

1 
tekrar gelirim. O zamaoa kadar 
~en de, yıınına toplayabi\ecf"'iin ar. 

itiraz ettiler 
N'Oksan vezinH ekmek çıkararak 

belediye talil1'12tnamesine aykıl't 

hareketlerinden dolayı unları ke· 
sil<!n 17 fırıiı oahipleri dün İktı.at 

rara tt;ra.z etm~erdJr. 

1 
kadiii.şların da . ..;ilahlarınızı yağlar· 

sınır.. Birbırim•ze ra!1arsak karşr 
kar ·ıya erkekçe dötüsür. vuruş:u- müdürlüğüne müracaatla bu kw-

f ruz. Şfmr\. anl.;dın mı. Hacı Ha-
mit• 

Bu ··ııerım Hecı Hamidın ru
hundu., fikrinde cıni bir degişıkhk 
husule getirdi. Bu b~are adatn 
birden a:vaklarıma kap.andı. Hün. 
gi.ir hüngur ağlayordu: 

- Dönelıın, Val bey, dönelim 
d ye bıığırıyordu. 

='1ertyc dônelim., 
o:yarbakıra .. 
Orada seni pol~s:lcr arayor

mu~. tutarlar. delige tıkarlar. 

Tutsunlar- tıksınlar, isterler· 
ıe bcnı hükUnıet meydanında as
sınlar. H·ıcı Haınit Cümhurıyf'le 

ktırba.ı olsun. Ben artlk dağa çık
Jnöın Allah. Pe~ gamber aı->kına 

olsun, Vall bey dc;nclim. 
Şof•>re seslEOn r('k: . Don de· 

din1 ~Arkafliı var) 

Belediye İktı""t mıldürliljıi bu 
kararın teftiş heyeti raporlarına 
ist:naden verildilini brldirmiştir. 

Şişe fabrikası bir satı~ 
şubesi açıyor 

Paşabahçc şl§e fabrıkası Galata. 
da Perşembepazarında bir s, tış şu
besi açmaktadrr. Fabrika bu suret· 
le hem piyasada nazım rolü oyna· 
yacak hem de halkın ihtıyaçlarını 
vasıtasız karşılıyacakhr. İstanbul 

Fiyat Mür.ı:kabe konıisyonu carn
larla zücaciye eşyaıtna aıami bi
rer k3r haddi tayinini mti:nasip 
görmüş, toptancrlarla per,kende· 
c'lcr için tesblt etl.ğ 1 fiyatları ha· 
\.'i bir listeyi de tasdk dilwek üze_ 
re Tıccıret Vekaletine göndcrmi~
tlr. 

f DENiZCi GOZOYLE 

Mercan de niz 
harbini ta hlil 

B undan evYelk. bir yazı

mız.da Mercan denizinde 

A~lo • Sakson kuvvetleri!• Ja
pon Ulosunun araaındıtki çarpış.. 

mayı incelemek için durumun 
aydınlanmasını beklemek icap 
ettığ..,ı söyleml§tik. Her iki taraf 
ı>ropagandacrlarınm bütün dün
yaya y•ydıkları meNlmat incele. 
nir.e bu hAdiaıedoe-n bazı neticeler 
çıkarma« mi.lmlı:ündür. 

Biztm k~n:.atimızce bu de. 
Mı; muhazebe-

I'i.k.an deuiz kuvvetleri bak:ım:n

den mutaıaa etmek icap eder. 
Blu öyle geliyor k< İngilız - A
merrk&ll filosu adet ve kuvvet 

tibartle Japon Uloru. derecesinde 
öc~;;!dl. Çünkü .h•pon donanmas: 
h&kktnda yürüt~~iğilınüı: Iiklrle
rın hemen hemen İngıliz fl!osıo 

için de iler: •tlrülme•I hMtıra ge. 
leb:ilir. İngiliz filosunun harbi 
kazandığı ileri sürü~müştUr, fakat 
kafi bir şekilde kaı: :ın~JYdı ·ıu. 

Japon kuvvetine karşı koym;ı 

vaılfcs~.t yapan bu donanmKnır 
muva(fakiyet!, Japon filosunu:. 
muhar..:be n1eydanınd?n uzaklaş
masile bellid·r. Atadaı1 epey b:r 

zct.man geçtiği halde J:.pon dor.:ı ·
rnasının, alacağı yl!rd!mc1 kuv
vetlerle bu saldırıl)ı tekrarlama

ya baolaman1ası, bu suları kon. 
trol eden gemilerinin ~·ok ~yıbr 

uğradığına. işarettir. 
~tercan deniz harb: her iki fL 

loyu da hırpala-

stnde Japon de.. --
n•z kuvvetl her- ( 

Yazan: -----------------""' mış ve zedele. 

halde zofflık g& 
möştür. Çünkü 

hedefinden vaz-
Hüsamettin ÜLSEL 

Eeki Bahriye Mtl6U,.rı 

) m:ştir. Japonla-
rın adet ve de. 

ğer bakımından 

!<ayıpları İngi. 
!iz kuvv-.: llcri. geçe...ek çekiL mek mecburiye-'-------------------------------"' nin ugradığı[!_ 

dan daha fazladır. Fakat bu su~nr. 
da İngiliz donann1asının her gem. 
si, simdilik yerine koni'r·a.sı ko 1 ~: 
olmıyacak dereceı..it. h.ıyınetlid .. ·. 
Bu itibarla müttefik Cı'o gcınill'rt 

ni ~akınmağa mecburdu!'". Bu !ilra. 
da cenup deniı:lcrindc adetlerin 
mühim bir rolü \.·~rdır. İngil:zJc. 
rin mümkün olduğu kadar aı 
g:emi k~ybetmtk yolunu gütmek 
istediklerini pek tab:i gormeli. 
dir. Avustralya himaye f;losu 
ancak bu suretle vazifesinı. yapa. 
bllr- Tek b;r muharebe için bü
tün b:r kuvveti iler: sürerek asri 

hedeften ayrılmak doğru birşey 
olmaz. AmeriktJI _ İngiltı filosu 
kumandanhgı bu noktayı gözö.. 
nünde tutarak h1Jreket etmek 
mecburiyetindedir. 

tinde kalmıt, yeni bir harekete 
ba§lamaman evvel desteklenmek 
zorunu görmüştür. 

Pasifık dentzlrun ıarp ve ce
nubunda kuvvetçe il&tünlUğü ka. 
zanmış Q!an Japon deniz kuvve· 
tinin her sahada saldlrıcı bir ıs .. 
tidat göstecirken, bu denlı mu .. 
harebe meydanını bırakmaya 

mecbur olmaoınm P\erdlği ma· 
na bundan :barettir. Belki Japon 
Amirallıiı Amerilı.a _ İn&lliz de
niz kuvvetlerinin miktar ve de
ğeri hakkında, yaptığı tahmin
ıkn ı>ııha çoAuna tesaduf etmiş
t!r. 

B>ı holde muharebeyı kabul 
etmeyebilirdi. Çekinilemiyecek 
bir çııtışm.aya ihtimal vermek, bu
gilnün deniz harpleri içtn çok 
manasız olur. Gözcü tayyarele
rin getırdiCi malumata bakarak 
filo kuınacdarı isler buluşmağa, 
ister uzaklkşmağa karar verebi
lir. Japonlar hernedense kendile
rine güvenerek muharebeyi ka
bul etmi1lerdir. Fakat neticede 
Amerikan • İngiliz filosunun ka
yıbı Japon Amlrellılının iddia et. 
tiğl derecede olsaydı Japon deniı 
kuvvetl<!ri İngiliz filosu üzerine 
saldırıştnı devam ettirir "f'C bu 
zayıflamış deniz kuvvetini yok 

filonun Japo;ı donanmasının hJrp 
sahctSrndı kalar. gel')lil<>r .nı yok 
etmesı ifı11m gelirciL AnMk Ame. 
riJun - ~r·~. 1 tz f losunu, Jdpon 
donannuısını kovalamasından alı

koyan teli: ve haklı bir sebep o. 
labilir ki '"' da şudur: Avustrn:
ya su~r·ni• bulunan Anglo -
Sak.son filosu Japon an• filos·Jn
dac çok zayıftır. Bu filo kovab 
ma hw.r.'! {etir.e giri~t'ğı takdjrde 
kısa bir zaman sonra avlanmak 
teh1ikesile karşıiaşabilirdı. Bun
dan başka kovalama hareketin
de de bazı ağır zarar ve kayıp_ 

lara da uğrayab1 l•ı·di. İş; b..ı z•

vı~den gördülümllz z•man İn

gtıiz fllosUınun üzerine alm11 ol

duğu vaı:ilenin bu suiarda saidı. 

rıştan daba ziyade koruyu~ <>1-
duğunu düşünerek c>üşmsnır ıe
ri kalan kuvvetlerini kovaıamw
nın lüzumsuzluğu açrk olarak an
la~ıltr. 

fi 
ngiliz _ Amerikan filosu-

nun işı, A vustralyaya ya .. 

pılacak bir çıkarma harekctin;n 
önüne geçmektir. Bu filonu-n üze. 
rine aldığı vazifeyi şimdilik yap
mış olduğunu Mercan deniz mu
harebesi meydana koyınuştur. 

M ercan denizi muharebesi 

hcrhang: bakımdan müta .. 

lia edilirse edilsin, Japor, filosu
nun fazla zarara ugradığını J(ÖZ

önüne koymaktadır. Bu görüşü. 
müzü kiğıt üzerine korken İn
giliz Başvekili Çörçil'in gururlu 
demecini dinledim- Bu kadar kuv 
vetli bir ifade, kofluğu !ki. üç 
gün sonra meydana çtkacak bir 
propaıandanın mahsulü olamaz. 

Hıioamettin tllsel 

V;'::::::~;,;;~ı Geda "w111em. zay<flamış ve bozulmuş bır düş.! _ - ~-
man kunetine, tmdıt almak lçın 

fırsat ve imkin vermemek, der

hal imha etmek, elde edilen ka

z•nçlan en çok verim toplama-k 

harbin en birinci kaidesidir. Eğer 

Japon filosu İngiliz kuvvetleri

nin mühim unsurlannı: yok etmiş 

olsaydı kalanlarını de temizliye. 

rek Av"8tra1ya himaye filosuııun 

tehdidinden kurtulur, vazifesini 

silratle bıtırirdi. Bu takdirde İn-
giliz .. Amerikan filosunun 

gemilerınin kaçması tabii 

şey sayılamaz. Ü.tun <h!niı 
vetlne dilfen vazife, ılilfmanı .,._ 

mektir. Japon deniz kumandan

lığının bunu bilmediiinl söyle

mek dotru detlldir. Fakat yapa. 
madığı.ru görünce, ebnde olmayan 

sebePerden dolayı yapmak mev .. 

k\indc o1madıiına ihtim;l ver .. 

m<k yanlış oln1az. Yani bu deniz 

Kabahat fırınlarda değil 
S on :PO&ta arl<ad81jınuz «Halkın 

p!MındıMı palan ftnmara ıt11 

verflrniyecek,. dl)"OI'. Bunımh. kut.e· 
dtle.a ,,ey a~ılıyor ama, 1'ttle ,.. 
luyla !IÖylI.reytm ki, bu ı,te tınnlann 

hiç bir h- yo4<. Fınnlar IHlllm 
A'tda yet~nnek il;ln ya-.keoo -ı 
un aJıMA haırlnnı kaJbeclen fmncılar 
belkm g-mdu ı;e- -le Ut· 
tuş1170rlartlr. 

GÖZ MÖZ NE GEZER! 
Son Telgnd ark..,..,.,...s da yl11<: 

- ..-ı için öallun el<Metl· 
.., slit: lroyan -~ t...-.ı.n 
cMyor. Ark~mız yaıulıy<M': -
tttf fın,..nn .. amur lhallaıde (9kıw

dddwı eloneklerd< ~ ..... ile il"· 

zer, 8""""8. htırt rlbl··· 
GERITEPMIŞ 

Btr gazetede okudun't: ~ sa
brkablardan s..tk'ttln adın4a biri k:e• 

dl kendini ~ı-~. -: «Sadet
tinin ııabık- rt>ri t.eıKI• - tuı 

Ha;ydarpa'}a) a JO\'fllek ör.ere Ki>p

rlt ~keleslne celdljt zaman, saaı dört 
raddelerinde 19tanb'Ula dönmu, otına. 

ki tuarladıkt~. l"'kelecle a~rlı ta
rtf")'l t<ıtldlı: eı.ıııı, ve Haydarpa,a· 
dan 15,63 tıfJ kalkacak ,·aıpura blnme
iJ h~ına uygun bulm°'. 

l•hJi bit.lrdıkten sonra 15,32 de 
HAyt.l•r'*'6 iftkeie&inde ,-...pur filKn 
premeylnce memura. S&mıuş "·e rı· 

d•n: 

- Vapor Jkleli ı..., ılaklka olu)"Or, 
eeıvaltını ahnı-,. 

- NM>l olur. V"t""" 
15,5! te değil mi ? 

- Hayır, lS,48 d~. 

h&J'd<etı 

Bunun üzeriee Haydar~ iilJkrie· 

•IJHleld tarifeyi ınceı-,: Evot rer-

(eklen 15.48. 

Belki Köprlide yanlL' gönttim diye 

dOnöşR orada.ki tarife,7e tekrar bak· 
mı<ı: 15,68. 

muhal"ebesinde Japon donanma.. yer1'"6e olur! llaydl umumi saaUerin ayarı blr-
sinın 1'ııiliı filosunu kovalaya.mı. BU N ASCL OLUıt:? birini tutn1az, makine farkıdır dlye-
yscak dereceye düşmüş i>lduğu Ayın 14. ünde Wr t, ifln lfayda.r· Um; fakat bir idarenin tarifeierı bir· 
kendiliğinden anlaşılır. ~ya &~lfııt olan lııtr doetum bana birine nasıl aykırr olU:f''!' 

Gazetfi·inin f'lindf' iC'aJ' f'drn lo.lda 
f'\r<lk bu!unınaınaı.,ına raJ;·rn(·ıt l~ba-;;ı· 

,.a. riJ;ı,·et \."('rmt'k 11ııurf'tlle i':i bııln1u, 

,,. '•ı•u•~•a «;-nlı";;\n f. çilf"r ara•una 
karıı;.ını!Jhr. \"aı•urdoı çalı':lt iı f">TI:t· 

ıla ı.,uııu g'önıııl':otıir ki ':ıpıınt girip 

rıkanlııra ;ılılıran Jnk. 'latha.uı.,ına 

gelml!J. J:ffl"düklf'riııt ·' aznu-,. fakat 
~aıf'tf' f''~oJ"k Jiınanındakl lnt:lbat' 
nnk"tl&nını J;4ı"'lt•rt•n hlr .'"'171 ıır~re-t· 

mt-rl ılf'ğru hulnııyarak liınunııı hu 
k.,ntının f'lınni ,yf"tlnden nıe.,ul olan 
rınnl~ f"f 4ınlrinı telefonla ika, t·fınl1· 
tir. Ru atlan1, goıett"niıı al:ık:ı 'E' n4"· 

ıakır.tJnl HlC~n1nuniJetlr kar:-ııa,·111 fp. 
ıı;.t'k1dır t."(lecek 'erde u ('f"\ :ıbı ,-,.r
Jrı~t lr: 

c. Bardak~• Meseleyi bit de İngiliz _ Anıe. ~ garip btr l!'f'Y' an1att'I: Tatlıs«t 

r·~--------------·------...:.....__:~::.:..:.~~:..:....--~-------==~ 

SONMI 

- iten i"inıi hillrim. 1-dnı .. t•nin ~·ar

dını ·na ihtl)JC'llll )Ok. 'luhıırrlrlnb. 

hir dı\IH1 hOylt" hil" marlft•t ,\·apınağa 
k:ılkı~rn-.a tanın1aın, dl'rhal krııdtı.,lnı 

\·urtlururunı. 

H•ı f'e\:ıp 'eril•likten hlr k:u: gllıı 

K.ınra ı.:ıfa.\(•ttt• \ı.tpuru e.,rıtr dolu 
h:r '11.lKıtaJa uıl"rMll'f, tıı,kı 'orn1an· 
eli l:lpuru gihi >an ,'ılhll1.'}tır. 

l~unıın ıı-,erlııf' P, ,1, gazf"tf' ... J, ınu
harririniı} ha ,ınd·ın J:'N't'tılt•rl. ıııt• .. ul 
rııın1)l"I • mlriniıı t,·irkln nuıamt·IP .. inl 

J t 111~. hunun üttrln(' ~rnlr ınuha· 
h ı• ıltına ahnııu<;. l:'Hl'A'h·h·rdf'n 

rdırı<·ı hir 'k1t\"'\rf tll'.'r ~fif~ıle ('f 

1'1('J1 hllnrl~rn \t ani nnan nırmur. 
1 ır h ıkkııııl.ı \ıu~rikanın hrr tara.· 
''n•la ~''" fk·ı .)-tıılar Hl.Jlıuıo;tır. 

SEP~l: 

YEN ATES 
Tefrılco No. 56 

- Hayırlat efe,ıd.n1.. Bıraz arze k 
a~mıya gelmiştim de, şUyle bir he1nımc
ft• "dim·Zi de görmek ısledln1, diyor. 

Köşkte n~ var ne yok Ahnıct ağa"· 
iyilik .. 
Ne o ahçıba.jt, . Pek gevşek ve pek 

Y•ıvan tıöylcd:n .. 
- Yok efendim ..• Şey, yani ... 
Ahınet ğayı daha kolay söy!etmck 

çın kur ~az da\·ranınıya karar veriyo
rı..m 

- o:up bitcnlcr:n hrpsinden haberim 
var ;ı hcıbaşı ••• Benden bir şey saklama. 
d yorloın. 

Ahçıbaşı. ı;özü buraya intıkal cttırdL 

g rne pek ııemnun gorür:üyor. Gözleri 
parh,yarak: 

Ya .. 0C'"T1Ck hepsıni bi"iyorsunuz 
hcınımC'rend . lleyin b·r haftadır İ!tan· 
bulet inmedigın dC' biliyor mus.ur.uz" .. 

EvvclA bır . arııhyorum. Ond~n sonra 
carçabuk kendiıni toplıyorum. 

Bılmez olur muyum h:c .. 
Ahçı ~çini çekıyot, bana: 

Yazan : i smet z/y A 

- Ah. hanımefendi. .. Beyi yalnız bı· 
raktı&ınıza h'ç iyi etmediniz. Siz de be
raber g·decektiniz. E&er siz yanında ol
saydınız, o kara surı.tlı karı. beye bu 
k~dar fazla sokulmağa cesaret edemezdi. 

Ahçının (kara suratlı) diye isim t:ı.k

tığı kadrn herhalde l\ılazhıme olacak ... 
Maz1ume arkadaşını da beraber 

itctiriyormuş öyle mi a.hçıba§t?. 

- Evet hanımefendi ... Yalnız arkada
şı olsa. bir şey değil ... Her gece b:r sUrü 
ir.:-;~ na h zmet ediyorum hanrmefcndl. .. 
İlk evvela 1\Iazlun1e ;ıe arkadaşı, .. Daha 
!'Onra g"ce.yarısına doğru da pokerciler 
geliyorlar. Hepsi b:r araya geldi mi ~a
bthı sabahlıyorlar. Çok yoruluyorum. 
Ne durmak \·ar, ne dinlenmek, ne de 
uyku ... Bu hal büyle devam cdcr21e ken
dime baıka b r iş arıyacacım hanımc
fcnd .. 

- Zeynep sana yardım etmiyor mu? .. 
- Ne gezer hanımeiend;.... Zeyn~p. 

ıni~aLrlere dalkavukluk elmed~n iş ıör· 
m('fte vaklt bulaml)"l'r ki. •• 

- K(iflı:, yülı:üı ü tutmuş d<'Sene ... 
- Aman hanımefendi, ne söylüyorsu-

nuz. Bir ıehnlı de ıörünüı. Ne oda ta
kımlıarından hayır kalttı, ne de ytamek 
ta.k,.,.ların<ian ... 

- Neden? .. 
- Misafirlerin hepsi sarhoş ... Uykusu 

celen bir kanapeı·c kıvrıltyoı. BüWn 
kanape yaylal'ı bozuldu. Yemek: ta'kım
Jarının çotu da eceli kazaya rast ıeli
yer. 

- Eceli kaza r>e demek ahçıb•ş<? .. 
- Yanı efendim... Kafası dumanla. 

nan, elindeki kadehi (şerefe) diylp fır
latıyor. Ön1lndekl tabağı (aşkına), diyip 
yerlere çalıyor ... 

- O<loob .•• Ne ~IA ahçıbaşı ... Çok CÜ· 
zel. .• 

- Sahipsiz ev efend•m... Sahipsiz 
ev ... Ben size faııa bir şey söylem:yece
~ım hanımefendi ... Muhakkak ııelip göz
lerinizle görmeniz lAzrm. Zaten. anlatı
lacak cibi dee:ı ki... Benim size akıl 
vermek haddim değil. Fakat s!z gelirse· 
niz iş değiş:r ... Bey'miz, çok saL.. Kim 
ne tarafa çekse, oraya gld:yor. 

zavallı adam._.. Nihadın benden çe
kindltin: zannediyor, ne boş hulya; .. 
Benim bu evde bir sinek kadar dahı hük 
mümün olmadıfını bilse ... 

Kt>fke ~itmek farz oldu. Yuvamrn yı_ 
kılmasına mal olaca4ın1 b:l!!lem dahi bu
nu ya~acağım. Çünkü: Görüyorum ki 

kocam, yuvarlanacağı çukurun kenarına 
kada[" gelmiş. Ufak bir sarsıntı, onu uçu· 
rumun dibine kadar sürükliycbiHr. Son 
vazife ... Vasiye muhtac zava.lh Nıhada 
son vazifemi y-.paeağı.m. Ya karnı, ya 
sırtı: 

- Yarın akşam oradayım ahçıbaşı ... 
Fakat benim oraya geleccjimden sakrn 
kimseye bahsetme anladın mı? .. 

- Peki hanımcfer.di ... Siz merak et. 
n1eyiniz ... Size ne yemekler hazırlayım 
hanımefendi. .. 

- İlibl ahçıbaşı ... Sen de biliyorsun 
ki benim yiyecekle pek zorum yok. He
le şu mühim davayı hal1edellm &e m:-
demiz. sonra düşünüruz .. . 

- Peki hanımefendi ... Öyle ise ben 
&ideyim, ıeç kaldım. Bey, kim bilir ba· 
na ne kadar kızacaktır~ .. 

Ahmet ala &:iderken arka.sından ses-
leniyorum: • 

- Yarın akşam ... Fakat kimse duy. 
masın ... 

D kkat ediyorum. Ne zaman biraz se
vineNk oltiam, arkasından muhakkak 
b·r üzüntü duyarım. İşte b:raz evvel, 
kendi his ve hayallerimle kalbimdeki 
türlü yolun içinde ı:ez<p dolaşırken. ııim
di ıu saf AnAdolu köylUsunün anlattığı 
hak•katlttle yine zehirlendim. Artık 
kararımı vermeliyim. Bu karışık aile 
davasını kölı:ünden halletmeliyim. 

(Arkuı ...... ) 
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Ne çare ki ... 
<!:: alrlerln dediği gibi ı.azı !cim· 

l::::f/IJ sdertn kadl'i &M.ak &Kim· 

lerindf"n sonra. bilinir. Bu rer~e 
misal olabllerek biT olay ıwn ftin· 
l"'de Arnerlkada g-~ı.,tır: Bir 
grn,ra1, i~thnt sonradan g<'l~n ,-a
pur gibi, öldtikten M>nra bir derece 
tf'rli ettlrtlml.~tlr. Bu yüksıelttliı:e 

~t'bep. dlü generalin kadrı.ı. an
l'Bk şhndi btlinmt, ohnasıdır. 

Bu genera.J, hıırpten önce Ame
rika askt>ri ho.,·a te7kllibnda önmıll 

bir me-vktde buhmu:rormu,. G~e
eek btr hllrpt.e en büyük rolU ta~·· 

~·o.relerin o:rnıyactPtu ıllerl '8Ü.1"e
rtk Amerika ha\-n. ku\•\·t-tlerlnln 
arttırılması, ditzenlennleSI yelullda. 
~ı\hl.)("t~i nıakam}Qn, şahısları 

harekete gt'çlrmek üzere eUndcn 
geleni ya.ımıuf. Fakat bu makamlar 
Ye bu klRl"*"ier, harpte ha\'& k\lv· 
\"etlerln:tn genera1hı fdd!a ettJfı de· 
1'!Cede bir rol oymya.blleoeıu>e lh· 
tlme.I ,·emıemif}le.r. Bunu.ta be
raber, general n1llcadeleslne de
' aın etm~ ,.,. g~en harı)te Abnan .. 
ya.dan a.hnmış olan iki lapura u· 
kerf taJ~·arelerle taaıılruz ma.aev• 
ra..~ı yapılmaıı;ı l'l;ninl kopa"""· Ma
ne\ rada., bu tkl vapur, ll('-Aklar tıv 

rafından g-ayet kolaylıkla b&tı.rrl· 

ını,. Gelgeleüın, q,lı\:hiyetll ma· 
kamlar \·e klnbek.-r Uıc:rübcnln 

ınüoı.b~t netire"'lne -rağmt'n bHdfk
Jertnl okumakta. ~·ı:mı etm~r. 

~n~rai t('zJnden emin old11p i· 

çln ınii<'adelemn.i bMına. intikal e-t· 
llrnriş. bü~·ük gaz.etelf're bu yokfllı 

.,idde:tll nlB.kn.1 .. tt-r yazmı,. ~lha· 

yet kln1'ienln lnanmadıfı ... Q\'a

da bu derece ı~rar eden generali 
\·aztfe-ıln(len istifa. ze.rufMla MralC.· 
m1,,lsr. 

Gelecek t.>hlllceler hırklmıda ••· 
nıantftd& tka·,da. buJonan <:ı.uT"CNll , 

E~""· de Ga.ulle Klibi ~ni duyu
ra.mıyan AnıerJkah general 1938 d• 
öknli,. 

Gel zan1an git 7 .. man dÖ1tJ'9Jl k•· 
~ıp k&\ uran harp paUaddrt.11a tı0t1• 

ra (~rllen tec.r\ibeleırle, hav& kU~ 
'etleıi•ln modem bvptelti büJill' 
rolü .(Hteralin anlathtt.nna harti 
h~flıw uypu ('Jkınea. gencralt 
,·aktJJe l·apılan ho.ksızhfı tamir i

t.hl öJUmiinden ı,enra. bir ctueCt 
t.erfi ctt\rmi,ıer. 

~e ("&.re ki ~ ölen ill..anlar, nt 
de öle-n 7.aına.nlar geri selm>Yor!·· 

KÖK AADI 

Balık bollond ı fiyatlar 

de ucuzluyor 
Bir kaç gündenbcl'i şc-hrimi.ıd~ 

bır balık bollui:u vardır. Acıatar· 
dan Karadoniz Boğazı ağzına l<'" 
dar uzayan sahanın her kısmınd 
çok bol mlktarlarda torik. us.ituf1'l" 
ru, kıhc: ve tekir tutulmaktadır· 
En Caı.la dıı torik bulunmakta<Jı' 
Balıkçılar cemiyeti, halkın uC\1

1 

balık ylyebilmesin:. temtıı iç:fl· 

dört ktıo ağırlığında bulunan t~ 
rik baltklarını 50 kuruŞa venııe· 
üzere es~ arasında bir söı-blr1ıı 1 

yapılmasında önayak olmuşltır· f' 
yatlar cşkisine nazaran çok: di.J~: 
müş lıc kılıçlar 40 - 50, ıetcirl<~ 
50 • 100, uskumru 15 - 2ll kur•" 
fiyatla toptan stlılmağa batu~'. 
mıştır. Bu balık bollug· u ve uctl 

ı· 

luğunun et fiyatlarını, bttrıassıı 1 

cakların bllf!adığı şu me-ısiJ11d'· 
düşürmea beklenilebilir. 

Emniyet müdürlüğüıı· 

deki ihtilôs•ar d a vası 
Emn.yet müdürlüğünd~kl ;~; 

vak'asının muhakemesine düfl Ot'' 
ıkınci ağırceza mahkemesinde 
vam olunmuştur. t 

Dünkü duruşmada dav~Cl ye~; .. 
~en Hazine a"'1katı Sami I~ 
malı, ihtılb edilen 4 bin küstl' if 
ran>n suçlulardan tırhsiltnl i<l•"' 
tir. tfl 

Duruşma, tahklk .. tın ıkrnııı. iÇ 

ba~ka güne bıra.kılmı.şt.ır. 

Mezarlıkta bir çoeıtl< 
cesedi bukırı-du 

"ıt' 
Mecidlyeköylinclc. KuşôcP" ı:#',' 

zarlığ>na , ltı aylık bir çoctıl< ~D' 
d; bırakılmı~t.rr. Ceıset kısl'l'lerl. 1 rıı .: 
pekler tarafından tahrip e<\'~,ı• 
b!r halde bulunmuştur- T•)\)I: ,.ır 
el konmuş, Adliye doktoru :,ıı· 
Karan cesedin Alorga kalda'1 
na karar vermiştir. ../ _______ ___.... 
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·TELEFON .TELGRAF. HABERLERi o::~:·; 
0;:.r Be 1 e diye masraf SiYASi iCMAL 

Askeri durum Kahve ve çay satışları 
tanz im .ediliyor 

dur(~!:...., ff !bütçesi tasdik edildi - Pa~:n•n suıb 
[-YızaD 1 

fllıu 801~1 

catla oııı~>aır da , bwnlat'sn vardı. tekJı•f1• tı nebeehx- de ~tin me.lwtır. B 
Mıllet, elde etttğl 10zel neticeleri ütçe, dün Umumi mecliste 

Qo,qu cepht!sinde 
önemli muh11rebel~r: 

duyabilmeli ve bunları bafka sa.. 
tu.ıard& de tatbik etmek imk6n"'1 müzakere edı.lerek kabul edildi 
bulmQlıdır. 

(Blıfı 1 hlclde) >-C 

r!me!il Uze~ delltlııe aelbmf ~• Le· 
nln~rad miidafUerinl Ml>teklemelt ı. 
c:hı l.e.ıtincrad çeovreılnde AllllU ti· 
mal ~naluaı tepçu .uı,tıe lııonllMN'· 

Çay ve kahveye diğer maddeler 
karıştıranlar kaçakçı muamelesi 

görecekler 
ızın verebilecektır. Kahve ve ı;ay sa· 
tacak ol•nlar ınhiımr idarelerinden 
ruhsat tezkereBi almıya mecburdur
lar. Bu kanunla 11\hhar altına alınan 
maddeierln kaçakçılık fllllerl hakkın 

d11111Wıa t.ı,1&1nıştır. BGtün ~"' ._. Ankara. 1~ (Telefonla) - Kah\'e 
larta oenıımı.. bulunan 4'U Jl,llli fl- ve çaym tnhi&ar altına alınması bak
ill!lunu Almtuı. tan-arelerlDln talarlp kındaki kanun lAyıha.sı allkalı en
edenıemeleri dlkk~te '81aaıiltr. Le· cUmeaden ıgeçerek meclle umumi he· 
nlnKrad g-amlwmı taarruza SeçDli!- yetine aevkedllml~tlr. Bu llyıhanm 
tir, btr kMhnde hfrfnr.I Alman bat- çayın ı.ı.tlhlik jçln Tllrkıyeye satıl- da ksçakçılığırı men'i ve takibine 
h•ı yamıııı \·e iidıwl hatta "ik'anaa muı, haHle veya ~ekli <leğişLirilml.9 mütedair kanun hUkliınlerı tatbik o
b.ylanu,ttr. Borada ltofıtan• o.tıiin o4a.rak yW't içinde satılması devlet 
hna faaliyeti pterdltdf'rl de aala- hlh!Nırı altına alınacak \'e bu inhl
ıtılınakt4Mlır. AhnAnlar baT..ı• Kus sar. Inhlnr Umum mUdUrlil~nce 
tanlrlarmı durdurnuık Jıolaı -..ennDul f?!eli)ecektir. TUrklye dahıUnde ye· 
lıtf'llı1k anında 3000 dertıOe ~t IMa· U~rilen yaş çay yaprafının 1'len
ıııı edea 150 lllff~ tank defi meel. kurutulnıuı \'e bu ma~l& 
t~pları kul&.wmakWıırW· U llt&)'M yaı, çay ya.prafının satın alınmuı 
tarn.ıı yaaımıllda, ye11I Ah11ao llitah· da devlet irrhlsarına tAbı tutula<.\Ak
larının yeni ttp ta~le :11rillı tJr. Katl\·e ve çay lnhlsmar ldare.si
, .. ıta deli toplan "fe merlllilert o- Ain tarik a14metlerl bulunan kapalı 
IQll@eetf a l y•nu ... k. V...,a.t .. , kaplar içinde saWacak ve peraken· 

lunt\Cak, ayrıca ytıı.bal1'Ct n.adıde\erle 

karıştırılmış ka'hve ve çaylann ge
rek halile p~irll«ek satLlması veya 

Halbuki ~tc kendi basımdan ge. 
çcnı anlatayım: Şeker fabrikaların. 

da yeni bir n.ıhun 0 \gun brr hale 
ıeldliinl ve ıüut meyvalar ver. 
dillni sezince fabrikaları dola~mak 
arzusunu duydum. Bu arzuyu fa. 
de edince: «Peki. dedUe!". Fakat 
vakit vakit telcfocıla yaptı&ım mu. 
racaatlara aylarca talık yollu ce
vaplar verdiler. Bilmem, 1ınazar 

değer. d·ye bir korkuları mı var. 
clı! Nıhayel Hakkı Tarık ve Abl. 
dın Daverle yaptığımız mil$l<'rek 
bir müra~at üı:cri~ kaleyi Cet. 
hcttik: ve bu verlmll alemi görmek 
ımkanınr bulduk. 

Ben öyle sanıyorum ki iklısııdi 
f!atılı~a çıkanhnuı da ka(a.kçıhk 

ve idari ışlerim!zde tatbık edile. 
sayılacaktır. 

cek usuller hakkında rey ve söz 
Diğer taratan kaçak kahverlerin 

sahibi olan büyüklerimizin, şeker 
fıer kilollu için 10 Ura ve çaylarla., r b 'k 1 diğer nebatların her kl!Mu için )1r- ~ :ı a arının ne yolda idare edil. 
mi lira ağır para cezası alJMcak \'e 1 ~ı~ nf ve ne gibi neticelere varıl. 
kaçak olarak tutulan maddeler mil- f ıgıdn\ Y:~ından görmeleri çok 
sadcre edilecektir. ay a 1 uıur. 

\erilen ıuo...ıu. •- .__.,ları iMi top.. ..... 8 .. tı• fivatı ''--rinden .,.11.rıe ona ç k h t .. 1 Bu sahada övlc bir mekanlunrı ·~_,".... ...... ...... '"' .. T ., ""..., J....,,.. ay ve a veye a) .n o unan fi. -
luı da taltrip f)(meldeM-. !radar beyiye ''erilecektir. Iıııhitıarlar yatlardan fulaııına satanların ruh- bulacaklardır ki yalnız bugüni\n 

J>oneçte, ytne 11 .. 1ar ı..rnz JMa. oaresi çekilmiş kahveyi kavnılmıı.t. sat tezkereleri iptal olunmakla bera- işin! intizamla çevirmekle kalma. 
llndf!dır. Ma....,al Tlım~ ci· veya çekilmiş bir halde satmak lıitl· ber kend!lcrlnden on liradan ıoo ıı- ~·or. yalnrz yarır.a alt ihtiyaçları 
rı t•ı.. k......._1~ 1 ..,.,, ı..· ti düşünmek \'C hazırlamakla lklifD ~ • ..,ı t.ıı&rru7. Harla>f - yen.lere 'ke .. "' tayin ede.<·et>ı •ar aı la raya kadar hafif para cezası da ıı.lı-
laııkfarla yapılmaktadır. Bu ~ ta· dahili kontrol aıtmda thtıyaca goce nacaktır. etmiyor, yeni i;,;lcr dü~ünmeı;:c, ye. 
ıtrrıuu henftz lı:ırılmlUllllPhr. Alman 1 ni inlcişafüır araştırmak için ıa. 
l!'hlltf de KM8 taar,__1111 clof1Vall1 _ zım gelen cihazları da kurmuştur. 
Pftıtını ,.,. Alftlan luiaJ...,.ın da· [ 1 [ D ._ "' Bunlar durmadan işliyor, tecrübe. 
~·attıklarnıı hMdlrmekWlr· Bu iti· lark ceplleıl 1 Z 8 A' a p k 1 dc.n ders alıyor ve yeni imkanlar 
harta• Ma~l T~lceaun taar- il 8 p 111 hazırlıyor. 
ru:r.u kllçlhnsenellN'&; ı.-t a.1ar Bu güzel usullerin diğer işlerl-

2-s Kllndeohforl llarkof ıuııı•ilHle Al- Harkof ta harp J 1 mlze de tatbikına acaba ne milnl 
1"-n menMeriftl henb ywa-~ apon ar., yeni var? 
1
•r H! tazıa ilerı1yeme t;ı:ıritr. Bu devam diyor H 

da Alman müdalaMnıın ('Ok kan'etıı • t ç• 1 
rıl<111ttınu g&ıtenrıektedlr. Londra, 15 (A.A.) - En son ı<- 10 • ID YO U- O\kkatc layık olan arar şudur 

DenHehlllr ki, Rusıamı Lettlltfl'&il lınan haberlere göre, doğu cephe- ki mılyonlarca sermayeyi idare 
\f! l>oneçte taarruza ~eri, on- S• durumu ana hatlarıfe ŞU ~kil- n u kesmek eden, dört ayrı yerde fabrikaları, 
1 

de hulisa edilebilir: çiftlikleri, işletmclc.ri olan bu ko. 
•rın Alman t .. ,,. .. r. llecleGerl ı.Mc- Almanların Tlml\l'enko tarafın-" ~,, •• ca m~sese bunalmış bir manzara 

lııtan.btıl ınnwnı mecliaı dün saııt Faruki Dere.Mni.n rıyurt.inde akte· 
U.30 da lki11'CI rots vekili Abdülka· dilen Uçtlncil cel!'ede Istaıı4Mıl bele· 
dı~ Karamürsclln b..'\~kanhğı altında cliyesıne battı mUeıı..,~•Jenn liU2 
toplanmıştır. Ruznamede bulunan yılı mtılhak bütçeleri \"aridat ve 
maddelerden Uııklldar, Kadıköy halk masraf olmak il.zere atideki ~klld\l 
tram,·aylarımn t.tıst'iyeslle ıatanbul kabul oıunm~tur: 
Elektrik, Tramvay ve TUneı ldarcs!- Karsa.taç mUaoseesatı 2,AM0,000 
ne devrinin uygun görllldUğUne dair 1 ıira. Darü!M:eze 296.017 lira, Şehir 
BUtçe ve ~avanln EncUmenl mazba· TiyatrO!IU lPl>,293 tıra, l\onSet\'11.tuar 
taııı okunarak kabul o unmuştur. 126,812 Wra. 

Bundan sonra mec:ııı, ikinci celf!e· 19t2 nıall yıh bUt.<;esinln tamamı 
de. belediye ml!ıl!l'af ve m\llhak bt\l·, reye konarak ltUfakln kabul cdildlk
çelerinl tetkikten geçirmek üzere beş te;ı sonra, riyaset ınakamma \'ali 
dakika celseyi tatll etmiştir. ve be!odiye reuıi Doktor Lütfi Kır· 

ikinci ctleedc beledlve i~el'i mas- dar geçmiş ve Uç celsenin zaptı oku
ra.! blitçesinl mUzak~re etmlftlr. nup tQS\ip o unduktıuı sonra Vali 1 
BUt.;e encUmeninin nıazbatıuıı okun· IJl&ğıdal•I beyanatla b"luıunuştuı: 
nıWJ \'e bu maddeler ilzerindc mUna- Sa},n arkadal}larım! 
kaşalar yapılm1.7tır. Mawatada b•.. BugUııkil ruznamemızı bitirmı' ou 

1 
ledlye lktnıat işleri için 1_.., ,975 ıunuyoruz. B.~ s~ırctlc Uçüncü intihap 
tur•z.m işlerine 1 ;,376, sıhhat iş· devresinin dorcluncU sene nisan ıçtı
lerf lblitçesinde Haseki hagtanesine mamın son celtıe.!iııl kapıyorum. 
314.812, Cen-ahpaşaya 319,453, Be· Dört ııenedenberi. laer zaman mU· 
yoğlu hastaneSine 97,242, ZeynepkA· salt otmıyan şartlar içeriıainde, ve uar 
mil dogıım evi 59,420. ZUhrel1 hasta- ımkAnlarla başardı#ınız lf)t!r ve yap. 
!ıklar teşh;ICttına ı,276,0t2, Vcterl- tığınız hizmetler şehrin ~Ukraııına 
ner ı,ıcri 30,539, Fen işleri 394, ı as, hak ka.z.andrı acak bir keyfiyet \'e ke
lmar işleri 106,844, itfaiye mlidllrlU· mlyettcdJr. Bilhassa riyaset ve icra 
ğti 465,564, istıml~k işleri iMı,877• makamı, ylii:sek memleket menfaot· 
ımıhtel!f masrat: ar için 2,065•462 ıeruıdeıı mü heın olarak göııterc:Hği· 
lıralık tah3isat kabul edilmt:kledlr. nlz yaı-dımlardan ve h!ç esirgemedi· 

Belediyenin fevkalade varidat bllt· ğl:ıiz müzahet etten dolayı mUteşek· 
çesi 2,149,~46 liradır. Bcl~d 'yc r,.,.. kir ve minnettardır. 
kaliide masraf bU~<".slnde yollar ve Hep•nJz blllyorııunuz ki bütçemizi 
köprUler inşaatına 600 bin, Karaköy alA.kaıiar f!d~n })azı ltnnunı.rııı çık· 
ve Gazi köprUleıi Uı.miralına 100 bin masını ~k!lyorıız. UmU ettlğım!z ~ 
lira, Barbaros heykeli lııfa.sıııa 2'Jı) bl kanunlar ~ıkıır d:ı bUtc;emlı.l hu 
bin lira, iıJtimlfık iflerlne 100 bin lı· kanunların lcaplanna göre tadı! ve 
rn, istimlak borçlarına 200 bin lira umıl'I etmelt zaıı.ıretlnde kalırııak 
ayırmı~tır. muhttrf!!ll heyetlntzl bir kere daha 

BUtçe müzakereleri esnasında yf!- fe\•kallde içtimaa dav~t edeceği&. ı 
nlı.len vUcude getlrilecek ola,1 müze· Kıınunl mesai devrini tamarn-anı14 
lc.-r talımatnamesi üzerinde ko.,uşu:- olıı.n de«-erli mecliılinize, bu kayıUa 
muş ve uzı.ın ınilnakıı..,alara yo! aç•!- veda eder '\'e hepin!Zl etı dıenrı say-
mıştır. ~ılarnn\11 .ee~mlarım. 

ınıta dofru "lr ftldr ~lf'rinJ dan Harkof üzerin(' yapılan hücu. ll Z e r e göstermekt<'n uzaktır. Küçük bir 
\"~hu nıakltıltıa Unhlerad öahde \'eı ll'IU durdurmak için glriştıklerı te- kadro ile çalışıyor. Fakat salfıh!yet 1942 mahsulü iç!n . ' Vosıtaıı, yası tasız ver-
OonN,·t.- Alman taarrm ı.aart.kta· ı şebbüsler ~mdtye kadar akim k&l sahiplerinden hiç b!rl; günde bır, 
r ı nı lsnnıak iııUıcUklerfaıl .-~ek-I mıştır. Timoçenk<mun. taarruz siir-, Japonlar, Çinlil~rin iki ssatten fazla zamanını masa mühim bir tedbir 1 gile r U. Müdürlükleri 

Y•~n: M. a. ZAL 

P ..-, yeRI 'bir wM1 ı.1ı1ft 

Y....,..,tu. 'Buaun MUce 

,.~Y'-"''f!tfnl kendi de hillyor, fa. 
kat barhlıı dt•\-amından dol&J'I thlf
dutu rlP.111leri bu ,etcllcle lllMle et
nıektP11 kendini alamam~. 

, .akit ~akit böyle t~kllner tek
rar Nlllıllkçr hımdan netk-e ,...,. 
ya<·l\~nı hericet. pe-k tyt ~. Jla. 
aunla ber_.,.,r !!<Uthe otaa 1taanıt 0 

kıular bli,vliktur ki banfJ llklhlln 
hlr taraftan "~rfedHrııeetl tıılle taUı 

ıellyor. 

Ak111ülk şırada 1ıı1 .,._. oep1ı,e. 
lemle a\'ılarak taarrH'l.lan .,-~. 
tınııok için blıılen-~ kafa ~ ••· 
rıt clökil~ ot, fa.kat herke91n ...ı ıa· 
yesl olaıı suMı ı,ı btr Pf"Olllll'8nc1a 
me,·zuıı hallnılen k11rhıJA1n11111.,tıır. 

K•m~ hununlıı ııtra~•tı Af efla. 
mlyor. Jkl taratın harp gayderlat 
!Htranıarın: lk~I de "f&fı ,._,. 
a~ nl ~f!~ ll'TI ııöylU)'Orlar, dMıa IRH· 
letleı· arıtf'ında oba arayı blllntalı 

~k r,üç olınadı. Ne çanı ki ilci b
rart. da aı.mlln haline gebnlıf ..._ 
larr11 bir t.akım ~81 kldlalan var. 
ı,tc hn tddlalar \"e 'ba fJlllll!i gamr
lar, bir t.arat tamamlle ~lınedea 
l!Mlllae vanhuastnı Jmlrtıa Jlariclae 
f,'ıkarıyor. 

Rıı ~in \'f'Un bh- tarafl 'll'IU'dır 

kJ, o da ~ danlana meef9at 
ı.-ı.hte ıta.rawarwıdll' . Eter 
iiy~ ıtNy.lı ılftnya ha~m J"md· 
ılf11 kf'Np b~rftı: uz..,_. ;roDarı 

ar-..k Kiı: ohn&NI. .Ralbt*I ba· 
~hı oriada Itri ud ııı,..ıt .-.em 
~..,.,..,,y.... ,...... hö~et ct.r.ıl1e 

IM&nlarrn rrHıluıdderatım tıtr rner
kr7.Mn ~e t"P*&n k-trel .._ ld· 
dillfıt (.al?"Jlll& ...... decllı. 

~ bir dava, ~ liri tanftaa 
birhtln ~He •..,-a berabere 
kaNtklan•ı ktılıııtt edip "-"'•klı 

t9ler&118 llıh etnelerlle ı.ftfıclllebl. 
Ur. IJ• ~.......... hif. Mrtae att 
lhttftlalwr ı.enfiz yalrlll .,..1'11a 
beffrmetnt,tlr. 

t--ı ati artmaktadır. Almanlar. •nsan muka t. .. .. ~ başında geçirmek ihti •acı d (T ı~ 1 . - ,..A ...... r. veme I yuzunc.ıen ' .. .. . ) 111 U.Y-. c•·"'l 1 IDf.•lde) § 1 Ankara. 15 e ..,ıon ., -. 
ve malzeme bakımından lcavıplar m o Gü ı k 1 ı k d __., 

KP.rç hen.ıılhına &"eihlce • ..,,_ l'it veriyorlar. Tımoçcnlı:o taa""rruzu ı eğir kayıplara uğruyorlar U) r. n u ı~ ey ş 0 11 ar yı yUrUtlilmesinı ve mUbayoa cdi'en hu· llyc Vek~let.n\n teklifi iirerme · 
ı:'ldP. Ru"ların aleyltl•e döamekıedir. ı k k . 

1 
d bi d b 

1 
d ı k~rulınuştur. kl zıhlnlerl işgal ede.o ı bubatın açık sahalar üzerinde bıra- ,{~eclls Bütçe encümeni, Var!dnt 

600 bin Fransız 
esiri harp 
işlerinde 
kullanılacak 

>tu,.ıar Alnıan ileri harekettnl darilu bir ço esım er e. r. en aş a '· ı Tokyo. 15 (A.A.) - Batı w do- b .r da\•a halınden çıkmıştır. Bütün kılmıyarak muhafazalı biı' yerde Umum Müdürlüğünün ık : kll!IM:.l 
tnıılc ic:ln bir kar!Jılık taarruz yapa- ğında.n Mareşale ~l\yük bir ma. I ğuda Japon taarruzu devam etmek- salahiyet .sahıplcrı zamanlarına depo edilmesini tcmlnen Ticaret Ve· ayrılmasını kabul etmlft\r. Bu su
t ali htiAl".entl)'"ortar. Ba ~ille. on- nevra ve yayılma ımkanı vermek. tedır. Japonlar Ahssan eyaletine doğ· hakimdir. Arıza ihtimallerini, yeni J..'"'Aletinln lüzum göreceği mahaller-: retle Varidat Urmmı. Ml\dürlüg<i 
ların tuturtmıya ralllltdllan Hdllcl tedfr. Tlmoç~nko, zırhlı kuvvetle. fi nı ilerİemekteclirler. Yeni yapılmak· lnkfşaf tmkAnlart't görmek ve ae Topra 'Milüıu er onıı veya ZI· Vaiıtalı v. VMtlMIR V«-6ler U
nıiidaraa hatt~rında d~ Alman taar- rl koçbıışı arak ku.llanmak su. ta olan J:lindw.tan • çan yolu ke&il- kavramak için bol vakitleri var- raat Bankuı muvakkat ve datmt a· mum MüclürWiü clfye iki .,.,... 
ruzunu kınnalan uzak Mr Utlıhnal- retlle ant ve meharetlı bir taarruz I mek U.Wedir. I dır. Bunun mrlclnde de Doğan sL ıım teşkllltı vUcude geUreceklerdlr. aıyrılıcaktır. 
ılir. yapmı,tır. Tanklar AlnMınların Son "•~rlere ..;v. H' dl t gorta şirketini kurmak gibi bir tc. Bu müesseselerin alm1 t-kfiltı 8Ö· Diler bir 1eklife lfÖl'e ele Mllli-

b 1 iid f zil 
i d v .. -e, ın s an - VT 

Halbuki Kfl(.81 ~ aş ıca m a aa rnev er ne oı- 1 Birmanya hududumı t~ll echn dağ-1 §ebbüs içln vakit ayırabiliyorlar kUm mevsiminden evvel mUbayaa ve ye Veklleti Nakit İPer'l Utnum 
.. ö t 1K ru atılmı~. yardımcı kıt.&lara blok- lann yamaçl&rıllil. J ponl 1 ki bu şirket de bir ticaret ı~ı ha tesellUm lışlerini aksatmadan ibt.lya· MüdUrlUIU Hazin.- Umum Mil-

Bu esirler Şiiri< ~hesr'ntle 
ve Şimali Afrik.Oa 
tahlcimat ya-pacalclar ~ .. "ıe~tir ki, mukaMI taarraslal havuzlarla diğer lstlhk6mları kes- bulunmaktadırlar a ar varmış ıı·nde kalmayacak m"ınl"ketin- t dil Jü7rü •-- kt P-rımlyen hlr müd.taa ~ al- k t 

1 1 
k , 1~ ı,,;· 1 . 1 , " ... ca kiifi gelecek eleman, ta:h.tsa. r 6 namını a"-'a ır. 

ha,·et . me ve em z eme 'az s .ı b1- Yunan eyaletinde ç k k k sıhhat ve içtimaı basiret işle.rinde tartı ve ölçU aletleri, ambar depo Du""n hava şehı•t-• ~ arllmıya ,.e müdafaa f'dett ta-1 k k il l d ,.. U ü .. - an ane uv- ~. 15 (A.A.) - eene.r.clen 
rnf venllmh·" vt: klbnl abklmı ra ara er 0 •ru Y r muştur. \'etleri pek ha.t'lf blr mukavemet ~ ı !aydalı roller oynayabilccekt.r. ve diğer lüzumlu vuıtalarla techtz t 
dur. a I • çf' ye m 0 I Bu teknik geçen yaz Almanlar ta. termektedlrler Salve h ini 1 Bana öyle geldi ki bütün marL olunacak alım merkezlen mal teslim f erİmizj hürmetle r.-.t Rlll ajansına ~ bir" 
bett.ik'~I ar ı.a~n ilk menllerl kay- rafınchın tııtblk edilen yıldırım har 1 karı kııımında. muhaenbene ... ~ n yut· fet adamları maksada io··re seç. nuıeajda k&ydedüditifte gıtire AiMM 

..-r 7.llman ya mukaMI taar- bi todl ı r !d' F k t re ....,vam e - ' edicileri hiç bir sebeple 2~ saatten d k ::yı&lllft 600 btn Jl'rMMn& eeiriıı6 harp it 
tU7. \il lRr k ' mc ar n n ~yn ır. a a O ntektedir. mekte, iktidar gösterene yüksel. fazla bekletmiyeceklerd!r. an l 

. ı a Alman Deri barekeıtal zaman Rus ordusu sıkı mukavemet Hırillde ınıllaMftuarıa ın4jsHm edlt· 
durcturnıak \'f•ya Kerç berr.alunı art- - k . . Çunklng, 15 (A.A.) - Japonlar me lmkanr vermekte, mes'uliyet SaMplerlnln ihtiyaçlarından fu!a ( .... ı •-*> >+< ....-n.. Bu arnn .-ı.ı tutulmulnıı 
f.'lllU' h gostermc tc ve yahut lr.tızamla Birman 1 • !ah' t sahip k 1 kta ... ~ a-• 

hnayealatle wı'kederelc. K&f. çekilmekte olduğu halde bu dda ya yo undan Çine dot'ru ller· ve sa .. ye e ı ma ve bulunduğu veya kurdukları ıı,tn diğer J'ılan töret1Ge B. M. M. ReiAI Ab<Mll· Ç&lllfLl&ea.Jtbr. ÇUnldl l:J6ı1le btr tedbir 
ka,.~a kıy•ına l'l'fJl'flk ,,.W.nadaa H k f ö U deki hl k 

1 
Iemektedirler. Hındltrtan hududuna her vazıfe sahibine o işe göre gc_ vasıtalarla temini kabil olduğu vali- haı.tk Rendıa, Ba~ekll Doktor Re· ı' ,_..,. mMtCVt beynellllilel makMıele-

hh-1111 kabul etmek zorunda btltuna- kı:ıa~ı panni;e tutul;uıiardı~ ;~n ~ ilA. s:; kilometrelik bir mesafede niş salahiyet vermekten korkma. ı lerce tesblt edilen basknllerle diğer 1 tik Saydam. Vekiller, Riy~llın- )f'J detQ, a)"Ai zamanda Alnlan7a1un 
Yorlantı. RwJlar beruhta .tık oy- Jar bazı noktalarda 

0 
k d il n bulunan bir noktada yapaklan çar- maktadır. 1 hububat tartı ve ölçme Aletlerılnl ÇU· hur Umumi kAtlbi, Cümltwıyet H.. ~ «iri'flnf4 oldufll t.-..obere 

"•k bir mlidaraa da yapa111HJar. atle eer çekllmio:lerdlr k~ ~r : r. pıfmadan sonra Ingiliz kUTVetlerl l· • val ve kane\'içelere bedeli Toprak Partial Genel Sekreteri, mebuatar, 1 de aykırıdır. MMajda bu tıllirWtn 
zı lı1 " op arr- le Jaı>onıar arasında t ı ' · BalJlt&R ~ elk Mil11 llödaf dı6-• ra zmı olan arazi deri.Uji pek nr ve çeeitlı malzemelerini ıılıp g~ t emas o mamıf- Fabrikayı ve tesisatı ba3tanbasa Mahsulleri Ofis! veya Zıraat n urmay, a.a ve ..... f8rit ~. genkae .şı-

•1.aınıı!)tır. Bu arllda Sn"Mt opc)l pr- türememişlerdir. O- ırç. a b . . gezdikten sonra şirket Umum M~ tarafından verilmek suretile talipte· ~ ve.-ıetıer ileri gelerılerUe AN&- n.11 AltriMda Alme.n ytimek >rıalnan 
rıbA'.ln d l'fam a ;günü lngiliz. uçaJdarr, • nn emrlle el konabilecektir. ra Vali ve BeMdlye Reisi, ,....,..,. .a.mııtmca gtillterüecek oMrı ,..terde 

u a kU\"\'etll htr ~'' llareilPH Rmilar R arkola dotru Rer1S1orlar Akyab limanın& taarruz ve y--"- 3 dürü Kazım Taşkendi candan teb- v• ... _ _._ k-·,..--1--ı ...--.. .._ ... ~ ._....._.._ ...... tm...... ......-·~'-• .... i· ~•ı -- Toprak Mahsulleri Ottsl veya ZI· .. ...,,... un~ ·-" uu ....... -...-.-n m ...., ,.__,_. 

h ıanıaını~tır. Ru itibarla Bulana Moskova. 15 (A.A.) - Kcrç ya- uçak tahrip etmlflerdir. rik ediyorum: raat Bankaslllın !Uzum göreceği yer- muştur. Tam &aat 11 de top a.tıım.« ~" edthaektedir. 

er1.ahı OO,altmı3a çal..-naJa n akla rımadasında ş;d~lctll n~uharebeler .Cunkıng, 15 (A.A.) - Perlfem- - Mükemmel blr eser, verimli !erde hakiki \'e hUkml .şatuaıara alt surettle W'l'ilen ı .. ret ltzertnp bay. 
daha l•kın geliyor. :eva~I et~~kted r. Üııtiln dü§mı.r: : be akşamki Çin tebliği, bir Japon jş görmek bakımından yaman bir anı bar, kuyu. ve depolara hubUbat ve raklar yarıya. inctlrilmiftir. Bu arıdL 

uvve er ~rıısında Ruslar mev. j kolunu n vardıfı Bhamo _ Proshıln .. . mamul mu,takatı tle nakUyatın mu. törene iştirak eden bfttörı ıutaıar, o-

ACI BiR OLIM 
~ilere çektlmışlerdlr. Almanlar a- yolu üzerinde Salwcen'in 60 kilo- ornek ... dıyor~ım. ha!azasına lmkı\n verecek diğer mil· kullar " halk selim remramı lıf& et-
ıır zayıata utnmışlardır. metre batısında Tengchung'da mu 1 - Hayır. dıyc cevap verıyor, masil binalara el ·konarak ıbu mUeeae· mı,, yanm dtlktka aüren bir sa,..ı 

Galatasaray llsettlnln yeliftlrdtti 
i:Uzlde eenr;:lerlmlzden. Istanbul Uni

Moskova radyosu Almanların harebcnln devaın ettiğ'ni blldlr- şeker sanayii~lz bugu~kü halile aclerin emirlerine taıhais okınablle· stlklltu eı1'1981nd& bütun t8'lt V'Ul· 

Ki!rç yarıınidasrrda kazandıkları. miştır. memlekete yilk ola·n· b r sanayi. cektlr. taları ve halk buhınduklan yerlerde 
nı söyledlkl('rl galib yet haberini D;ğcr bir Japon kolu, Çin kuv- dlr. Ver imli olma~ı ~~ın .çok gayret Ziraat Bankası tarafından Toprak durmtıflardır. Törende ihll\'a mUllte· 

verııltesl tarih 
kıamın.ın 90n sı-

ı-tihfafla karşılamaktadır. vetlcrlnin mukavemeti vu··ı··nd n lazım... İşlcycb.ldıglmız pancar k tarlığından bir tt ...... en Hava K"nı· u e ı ı d Mahsulleri Ofisi namına yapılaca "'"' '" 
a~ır kıoyıplara uıwradıkta·n sonra miktarca çoğa ma ~ önüm başına mu Ankara şube.el adına Meliha Av-

nıf t&'ebMin- Kharkov kes.minde Timoçerko 
orduları muvaffak.yeUe llerlemek_ 
tedlrler. 

ı> ı .. k ı ı B hububat mUb&yaatınd&. mUatahsllln 
bu sabah nehrin batı kıyısı boyun. ıs_tihsa yu se mc ı... ugiln. dö. bank.aya olan borcu matısup edileml· nl Sör.en. C. H. P. adına Nafit Hakkı 
ca Hungmushu'Ya vann• .. tır nüm başına 1400 kilo yet'ııtırlyo. .~ı Und Uluğ söyledüderi nutukla_.- ......... n. 

• "Y • ı · t 1 tlh yeceğl gibi, böyle bir bor( JUz en ~ ... ti .. ruz. Bu garıs anın s saıı 2000 nUn btlyük mAna.smı ifade eyle-ı•. 

deıı merhum 
Doktor Fahri-

Öğrenilcl ğ ne gfio.·e, Rus zıılhlı 
kuvvetleri Alman hatlarını yar
mı tır. 

K;llnln ccpheslı:de Alman taar-

Rauf Orbay, Çörçile 
bir ziyafet verdi 

nın oğıu, Tilrk 
kuşunun Jn5nU 
kampı nıildilrU 

P.ay A rlfin ye
hııi 
l ' I. \ 1 DÔRUK 
bir ha!tıı ka. 
dır suren kı-
8.R bir hutaJığı 
rnııteakıp söz. 
lıwı' 'hay3ta 

ruzları pil kiirti.ılmüştur. <Ba.ıfı 1 l11<•kle) <=> 
Sovye\ tcbl!si ck.ııde Almar.la. t "' ra "azırı BrC'nden Brackcn İn-

rın bu kesimde 4000 ölü d • · ' ver eı giltcrenln eski Türkiye clç'si Percy 
kaydcdilmekted r. ! Lora ·ne ve Lcdy Lora.ne, proto-

Alman teblitı 1 kol şefi Sir John Monck ve Harl-
Berlin, 15 (A.A.) - Alman or. ı ciye Nazırlığı daimi sekrcterl Slr 

duları umumi karargahının tcbll_ Alek~aııder Kedogan'ın reClkıısı 
ğl· 1 Lcdy Theodesia bulunuyordu. 

\fl'rhıtr't tJ ft...~· - k•paıın,ıır. Cc-
• ~- ıaze .. ı bu .. 

J.i:ı .. lto1·nkt K ıun 
uyuba.fındakı .1 "'" ı k ld rılarak öıı.ı e\ n-. ~ r ııamazı Kt!lı 

toprak ZUhtUp:ışa camıtnde k 1 • 
ta ı ındık. 

'1 sonrn Sahrııv <'edıttekı aile kat>. 
riıltanına det'nedllecektır. 

Mc.-rhunın Atı ıhtan rahmet d l 
1 

ı er, 
le lcı il nlle ıne \ c bUtUn O ı a ata"a· 

ı il\ lıl:\ra tazıyrtlcrlmlzl sunarız. 

Kırımda düşmıını takip eden Al 
man ve :Rumen teşkiilerı düşma. 

nın Kere şehrin işgal eden tepe_ 
1erdek muka\J.mcthıl kır~ktan 
sonra J(erç yakınına geım·ş bulun
maktadırlar. Harkof kesimindeki 
savaılar devam etmektedir. Bu sa
vaşlar esnasında düşmanın şimdi
ye kadar l45 tarkı tahrip edilmiş.. 

Aleni Tec.ekku'· r ~· Savaş ve Stuka tayyareler n. 
., S n mUrckkep kuvvetli teşkillcr 

Se\'glli • ı ovyetlerl t k .. e\c rn le aziz babllmız t n an topluluklarını. 
merhum Yahya Gnllp Karg-ı'nın ebe· op mevzilerini ve malzeme kolla. 
d.yrn arnrnı7.dan ayrılmasından do- rını Yok etmişlerdir. 
la) ı zhaı olunan yUluıek d Volkof cephesinde b dü 
alAk uy~ ve I gru .. r şman 

nya ve cenazesıne çelMk fönd pu ıunlerce süren aavqlardan 
mek suretıle iblzJert cidden minnet;:; sonra ordu ve hilcum kıtaaı teşkll
hıraJcan Ze\·ata ayrı aYrı lefe)ckllr leri tarafından kuşatılmlf ve Yok 
deı ın ncım.ız mAnı oldutundan bw vae edilıniftir. Sovyetler, bu hareket 
zıc emızın gıızetcnlz , aıııtaslle lb 6.fı: ~nasında b.n esir, 3500 den !azla 
nı rica ederiz. ölU vermlfler, altı tank, ı 19 bom. 

ZevceM, O..... Y9 O'nMhıı O. topu, 202 mitralyöz ve çok 
ı ıalktarda ıı.lıaae kaybe.imi,ler-

dlr. Alman ve Macar kıtalarfle in
zıbat teşkilleri son eilnlerde cephe 
geris;ndekl bölgf!lerdc iyi milseJ. 
!ah b r çok Bol~evlk çetelerini yok 
etmııılerdir. 

Buz denizi sahilinde karaya çı. 

karılan bir Sovyct deniz kuvveti 
şiddeti. savsşlardan sonra yok 
edılmışt·r. Sovyetler deniz yolile 
c:ekllıneğe mecbur edilmişler, mu
harebe meydanında iki binden faz. 
la ölli ve büyük kıtada ağır ve 
hafif slHih bırakmışlardır. 

R w.ar Lenlncradda da llerll7orlar 
Moskova, 15 (A.A.) - Moskova 

r;dyosu Sovyet kıtalarının Lenln
grad cephesinde ilerledlklerinl, bu 
cephede dilf111anın ikinci mildafaa 
hattında tutunmıta çalıştrtını ve 
afır kayıplara uğradıiı 1 b!ld r. 
mektedir. 

l ı müstahsilden ne mımda olursa oi&un .. ....,. 
kilodur. Yugos av~J ki b!nl aş. lerdlr. Ulus meydanındaki t"---A-n 

k i tlh bir para da kesllemlyece'kUr. Bu ka· vn:ırvv 
mıştır. Ucuz şe er s sal edeb 1. ,_ aonra a.akm ve ffril lbir ı.-. et ..M.f• 

· "·l b. be il rarın icap ettirdiği ınasranarın .. ar· '"'"'-" .,... • .-
.mek ıçın "' .n ş Y ze varmak ekli lifi ziyaret etrnL\I ,~ ~nk koy. 
lazımdır. Bunun da tlirlU türlil ik. şılanması maksadlle Tlear~t V e· mu.fter. 
tıııadi, ıçtimai, sıhhi am;llerlc aııı. ti emrine 2:>0 bin lira tah5is olun· 
kası vardır. Şeker fabrikası ncv. mu,tur 

inden bir fabrik:3 tek başına hiç --------------
bir şey demek dc~ildir, ııncak zi. 
rai lsllhsal sahalarındaki hal ve 
şartlarla birleşerek bir kiil mana. 
sı ifade eder. Bir takım fabrikalar 
kurduk, senelerdir işletiyoruz, fa. 
kat bunları tam manasllc verimli 
bir hale koymak bakımından dw. 
vanrn sonunda veya ortasınd4 de. 
~il, henüz başındayız.11 

Ben kendi içimden şöyle düşü. 
nüyorum: 

- Şeker sanayii lktısadl ölçil. 

ine.77ası v.e Tiyatrosund 
Bir 1111&111 hiç lııtr yere daya•· 
dı""adan, ta&uıldamuı4all 1a&va-

da d ard8nlYW 

••• ı ı cı 
lerle belki de hAla memlekete yük Saat 21 de, eumarteel. P.ur 
olan bir sanayi şubesid.r. Belki de J1lnlnl m attne "ut 18 dadır. 
barış zamanında ııekerl başka mşeıer her ,.un ıs,SO dalı Ki· 
memleketlerden daha ucuza teda. haren a~ıktır. Telefon: 49169 
rlk ımkAnı bulunabilir. Bununla llİİİiiİiİİılİİıİİIİIİİİ•••••••I 
beraber ziraatimlzin terııkklsl ba. 
kımır.dan, hayvancılığımıza kilspc 
ıibl bir yem yetiştirmek bakımın. 
dan, bizi harp zamanlarında şeker
den mahrum bırakmamak ve bin. 
fetoee vatandap emin bir ıeçlm te. 
min etmek bakımından şimdiden 
bilyük faydalırı gönllmuştiır. 

Fakat asıl milhlm faydaaıı; bu 
memleketteki unsurlar v~ "tilta. 

--
!arla ııeklldEr verimli bir iş kuru. 
lab !ecelin. lsbat etmesinde H~ 
memur seçimi, iş bôlümU. salAhi
yet ve mes'ullyet sistemi glb. zl. 
hlnlerlmlzl ışıal eden mi.ıhlm da
valar için ortaya :'\aman ve csnh 
hal çareler, \'C örekler koymus 
olınasındadır. 

Abmet Emia YALMAN 

Martinik meselesi 
<aa,r 1 l.nie) , .. ) 

2 - Martk\lk'ln fttnltejk nolrta· 
larmın Aınerikaya klralanmwı; 

3 - Adadak.i i'ran.sız rMtyoeu, •· 
hJU harici muhaberatmva Amerikan 

1 
kontrolUne bırıJnlmaa. 

Londra, 15 (A.A.) - Dön ak.yam 
nf)fredRen bir Reuter tı.berl, Jılaıtl. 

nlkte bulunan lkt Franaz Jmıvu6r ve 
blr uçak gemiainin dilat&n tecrit ecll 
lec~ı bildirmektecltr. 

Amiral Robert ve Amerikan mU
mes!llerl araanda menaltaf8.lu de
vam etmektedir. 

Loncira, 15 (!~ .A.) - Bu perfem
be ak,amı. Jo'ransızlara hıtaben rad. 
yoda b!r nutuk .ııöyllyen de Gaulle, 
ezctımle fÖYle deın!ftir: 

Dl\fmın ve ı. arkadafları mUtteti. 
kimiz Inımzıerl Fransız milstemle
keat. Mada...Uarı aptetmek ve P'ran 
mz hAlcimlyetlnı Ing1Uz hlkimiyetinl 
ikame etmekle ttıham ecll,_ıar. Ha
klkat f\ldur ki. Frana.nın mUttefik
lerl tam bir dllrUstlUkle Franaanın 
haklarına riayet etmek 1-lllUnda 
ver4~ded .ııriıı1i1 tutaaktadaılar. 

Glü'-n elcmeği fiyatları 
tesbit edildi 

Fiyat Jılüraıkabe komlşyona dün 
öfleden sonra Bölge İaee ınüdOr
lüliinde feYkaltde bir toplantı 
yapmıştır. 

Bu toplant.wla evvelki dnkü 
ruznameden artan maddeler tö. 
rüşölmilş ve hastalara wrileeek 
olan ılüten ekmelin~ 1iJ'MI letlbit 
olunmuıtur. 

GIUten ekmelınln loptan kilosu 
150 kuMl,a satılacak ve ıünlük 
kam~ rAUkabili verilecdttk. 

Sigorta mukaveleleri 
hakkında bir karar 

( Blıııfr 1 1DcJde • / » 
~wılen~ı iftkıtaa tllıi ol&· 
caktır. 

Sigortuı lnkrtaa utrıyan aigor· 
talının inkıta de\'reai eanaamd& 
\•liatı halinde ~ senelik prim ö
demnentlı, cısa dahi inkıta tarihine 
kadar taıhakkuk elmı.., riyul iht.i
yat!ar bu tarihten tediye tararine 
kadar hesap edllmı., teknik faiz
lerlle birlikte hak ııahiplerln• öde· 
necekUr. Sigortanın lnkıtaa tlbl 
tutuklutu tarihle ödenmeroi.f prim· 
ler mevcut ise tediye edllmemlf ilk 
primin \'ademnin hulQlttne takad

dUm eden güne !tadar heeap edll • 
mt., riyazi ihtiyat alıçeal tedl7a ta
rihine kadıu- ol.an t&lcniık fa.IJıleıile 
birlikte hak sahlple.rtne Menıecek· 
tir. 

Inkıta d~esı ean6Sında algorta 
lmın teımıı iftira hakl&nR& halel 
ceımt,ıecet, siprt&lı 3 MDelik 
prim ödenmi' ıae bu dııY.N 6'Jııde 
hayat umumi s!gorta ı,artl&rı dahi· 
lind.e .iftira \'~ tenzB talebaııde Mllu
naaııillealr\k 
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SERBEST KORSO 

lsmail Habibin 
bir cevabı 

BULMACA 
f ' J " , . 

Muhterem gazetenizin 10 mayıs ~ l-+--'1'_,r-
942 tarr~i nü.=Wlasında «Yeni fi.İ- 5 
rin münakaşa.Aı-• başlık it ve • Bir Şa.- ' 
hit :1o imzalı makalenin BC>nlarında ba- 7 

VA T AN 

SUMER BANKllll\ 

YERLi MALLAR 
n11 atren beyanat yaptldrğ'ını bir ar
k~ ik=ile wgün öğrendtm. 

l'!vvelki pa?,ar bahriye emekli za
bitJerinden bır arkadaş,la Kadıköy is
kelesinde vapur beklerken genç şa

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
, 
' 

PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Nevralji, Kırıklık ve Bütüa Ağrılaruıızı Derhal Keser Möeseesemize ait telefon numarala.rJndan bir kısmı h t-nUz: tele
fon rehberine geçirilmemiş, bazıları da defişmJş olduğundan ıu
zumsuz muhaberelere sebebiyet verilmemek Uzere merkez ve ma
ğazal arımıza ait a.ıııa.fıdakl numara l arın no t edihnesi r>ca. olunur. 

tCA.BIN'llA 

Askerlik İ şler i ı ı 

irlerden tanıdı~ım birine rastladım . Soldan 1 - Aradan geçe~ 
Bu ge)')Ç, fUPhe!riz IA! aıçmış olmak nt fenadır; Vücudun bır kıl'imının. 
için, epey zamandır 1li.ç bir yerde gö- şarki Akdenizdc bir şehrın ve c.ii
rUnmediğ"imden ve galiba. yine bir yetin son ~cesi. 2 - Vicdanlı ve 
kitap haz.ırlam&kta olduğumdan bah vcrg:li. 3 - Türk tarth1r.de bir 
~tti. Ben de, yine ~Uphesiz cevap devrin işa!'etlerl; &kiden bende
~enn~ olmak için c: Evet (Edebiyat niz, kulunuz, köleniz. fakirıniz ı:L 
bilgileri) :i-'mlile bir kitap hazrrlıyo- bi kullanılır bir kelimeydi. 4 _ Eminönü Ycrlı Askerlik 
rum:> de<f.om.cNeden bahsediyor? • fi- · d 

şube-

Un Kı~ır; Yem :n. 5 - Ca1H zenginin sın en· 
ıa.n diye eormrya kalktı .c: Ismi ilSt - 1 _ Emir.önü kazası 1\.1. M. mü-
ck>; (Edebivat bDgileriı)dedinı. Erebi- gönJüne bağiı olan; Bazı hallerde 

v b.1. iş görmek için lüzumludur. 6 _ kellefiyet komisyonunca kaza da-
yatnı da kendine göre mutlaka 1 

m- hilinde mevcut nakli vasıtalarının 
mesi JAznn teknik tara!ları var.Genç Eski ve ~hur bir pehHvan. 7 -

Bir deniz ta!fıtının, bir mutfak tahririne 20 mayıs 942 de başla-
ş:airlerimiz en serbest şeklide yazsa- kt 
ıar bile aruzu ve heceyi iyice süzüp illetin in ve endişenin ilk hecesi; naca ır . 

Fevç fevç;. 8 _ Eski blr askeri Kom isyond~ kayıUı ve kaza mın 
g.......meden -'irde r)tme eremezler, tak ı· g l. d k dın yap 

...,..... y· rütbe. 9 - Kıstlırsa soğuklama asına yen e ıp e ay ı 
tarZJnda bir .. yler eöylectim. ı b'l " k .l ıt.ala a18metid,r·, Bir rejim mensubu: ırmamış ı umum na ı vas -Bu ~zıer muharririn kaleminde: ı ı l d k k 

V:13yet. 10 _ Bir renk; Fırlatmış; rından motör ü vası a ar ye e a 
cBen 9 imd1. onlara iyi bir ders vere- .1 t ·· ·· t ı te•hl 

., Alının orlcısı. 11 _ Sır ; Bir hay- san11 e, mo orsuz vası a ar .... -
cek bir kitap hazırlamaktayım ... O- 1 .1 E ı ·· ·· b · ındak ' 

vanın bağırışı; Bir nota. zat arı e m nonu şu esı yan • ı 
ku!'lunlar da öyle yazsınlar> şekline d · ı• ct·ı .. ı 

Yukarıdan a!;lağıya: 1 - Bir ne- arsada aşağı a ı cin e ı en gun er-
girmiş! vi tamir; Askerlikte hazan yerin ı de komisyor.a müracaat edecekler-

!K1nc i nokta : Genç şairlerden kim-
ikiye bırakır. 2 - tıg:: Pratik. dir. ıeri okuduft\Jmu sordu : c Şimdi top- h ' · 
3 - T-ers:: zer' edil ir; İskele ile is- 2 - Eminönü Merkez na ıyesı Iuyorum, sonra okuyacağlm• dedim, h. · 27 
timbotun birbirine uyan tarafları. 25. 26; Alcmd~r na ıyesı ve ve k~ca anlattım ki, ben dağınık j 
4 - Belki bir gün usta olur; Par- Kumkap! nahiyes i vasıta1arı 28, 29 

çaıu1amam . yapacağım i.ı,ler i sıraya makta bulunur. 5 - Kızmcısı fe- mayıs günler i saat 9 da höZlr bu
korum. Nitekim bugün sırası geldi, 

nadır derler; Sinema film i tekn~k·: lunacaklardır. 

diyorum, yarın sıra.!u gelir, c: Bugün- !erinden. 6 - Küpüyle meşhur- 3 - Tay:n olunan günlerde VP-
.-Bugünkü romanlarımız• dan bahse- 1 

dur ; Isırma. 7 - B•r (lık) 1a sı - S'1itlerini getirmiycnler hakkında kU şiirlerimiz • den bahsederim. 
Bu fikir de muharririn kaleminde kıntı olur; Kuru soğuğu. 8 - Mcr- J\.1. !\I n1ükel1efiycti kanununun 

<Fazıl HUsnUden baJ1ka kimseyi ifit- diveni aşıklar kullanır; Göstcr:ş. ! tatb 1k olur.acağı. 
mechmı. şe-kline girmif. Bunu naınl: 9 - Küs. 10 - Bir para; Beraber., . ~Beyoflu yerl i A.<11k erhk Şube
söyhyebilirim ki. kütüphanemde it- 11 - Avrupanın bır mf'mleketın- s . başkanltğından: 
hafiyeleri.le bana gönderilmiş: kırk, de doğmuş . Yd. Top. Tğm. Hasan o~Ju İs
elh kadar genç şairin fiir kitabı du· DlıNKU BULMACANIN HALLI \ mail Uygur Rlzc 331 (53730) un 

Soldan sağa: 1 - Takatsıılık . d<Crhal şubeye müracaatı il3n oluruyor. 
ı~ı n en garip tarafı: Orhan Veliyi 2 - Edani; Saire. 3 - Dil: Kıt; nur. ( 7546) 

sordu. Şunu söyledim: - c:Yazık ol- Ar. 4- AlAka; İçki. 5 - Fid en,· Beı{ktaş Askerlik şubcs , n...len: 
du SWeyman Efendiye> yi herkes a- 6 - İmale; Arpa. 7 - Merakip. 942 yedek subay yoklanla" ı 15 
laya aldı ama biltün derdi sadece na- 8 - Ay; Kıl. 9 - Takoz; s:nek. şuba tta başlamış olup 15 m artta 
sırından ibaret sil ik ve sinik bir 10 - Yar; Top. ll - Nal; Kap. nihayet bulmuş olduğundan ve bu 
ada.mın ölUmUnU anlatan o fiirde 1riç- Yukarıdan aşağıya: 1 - TedarL sene haziran yoklaması namile 
ten hep çıkarmanın kıymeti vardır. kat. 2 - Adil; Yay. 3 - Kalafc.t; yoklama yaprlmıyacağında n bu 
Yalnız onu fazla gök:ere çıkarmak Kat. 4 - An; K il; Mor. 5 - Ti zaman zarfında yoklamaların ın va 
sakar bir işti.:ıı (iki); Adem. 6 - Ek; Ta. 7 - Isı; •pılm~sı için şubemizde kayıtlı ·o-1 

Muharrir bunu da büsbütün tersi· Nar: Sol. 8 - Zati; Rakip. 9 .- lup müracaat etmeyen subaylar J 

ne çevirecek •H~pten bir hiç yap- Lı (il): Çapkın. 10 - Irak; Aıle. nüfus cüzdanlarile birlikte y ok la. 
mak istiyorlar ıı diye yazmış:. Dinle- 11 - Kerih; Küp. 
diltini mi ters anlıyor. anladığını mı 
ters yazıyor, bllmem, fakat her hal
de yazdıkları yukarda izah ettiğim 

surette dUzeltilmiye muhtaçtır. 

! " mali Habib 

Milli 
piyango 

talihlileri 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun teşekkürü 
ç. E. K . E minönü kazasından : 

Yoksul çocukları slrıe.slnde b3. 
rındıran Alemdar Çocuk Yuvas!
nı maddi ve manevi kıymetli yar
dımlar i le koruyan Baysn Hoıyar 
Arkan, Bayan Vildan Çengiç, Bay 
ve Bayan Karaahsanoğullarına ço
cuklarımız ve K urumumuz namL 
na şükran ve minnetlerimizi ale
nen arzeder ve hayırseven bay ve 

Mail Piyangonun 7 mayıs çekili~n- bayanlarımızın Yuvayı ziyaret et
de büyük ikrı:tmiye kazanan talihli- me1crin i ve yardımda bulunmala
ler betli oknıya bR.,lamıştır. Bu çe- rınt rica edEr:z. 
kili~in büyük ikra.mıyesi olan 20 bin 
Jıromn yarısı DOrtyolda sıgara bayıi Üğrefmenler y<ırd1m 
?tlehmet Dirıç'e, yarıeı da yine Dört- k 
yolda Ziraat Bankaoı ajans muavi- cemiyefi Ongresi 
ni Cahlt Aldaomaz·ıa Millt Piyango Öğretmenler Yardım cemiyeti 
bayii Hüseyin O:ıenin mti~tereken aı- ı· reisliğinden: 

dıkları bilete çıkmıştır. . Cemıyetimızin s~n~l i k kongresi 
10 bin liralık ikramiyelerden bi- 23 mayıs 1942 tarıhıne raslayan 

rinci.st Bandırmada ta.hmil ve tahli- cumartesi günü ilaat 14,30 da İs

ye hama:larından Rüstem Kıvrak, lanbul Kız H~esi konferans sslo
Milrteza Kıroğlu, A'klf Arnak ve Ni- nunda yapılacaktır. Aza arkadaş

Y&Zi. Oral adlı vatandaşlara çıkmı!I" ların teşriflerı rica olunur. 
trr. lldnci on bin liralık ikramiyenin 
birinci ve ikinci p~asını da kazanan 
la!1hHler Ankaradadırlar, fakat lstm
lerinin neşrini istememektedirler. 

5,000 llralık ikramiyelerin birlal 
Istanbulda Beyoğlur.da Baltkpazarın
da Tiyatro sokAğ"ırı.da 23 numarada 
Gavril Oavrilidis. yine Beyoğlunda 

Balıkpazarında 8 numarada Kara A
lloğlu Izzet Otkara·ya. yine Istanbul
da Hamid.iye türbesi sokak No. 2 de 
Recep Ozi"}e çıkmıştır. 

r R©l~YOı 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7 33 Kar~ık program (Pi.) 
7,•5 Ajans haberı,.ı, 8.00 •8,30 1 
Senfonik program (Pi.) 

ÖÔLE 
13,30 Program ve memleket ııa-

at ayarı. 13,J."; Türkçe plaklar, 
13,4.3 Ajans haberleri, 14.,00 Rlya- I 
eeticümhur bandosu, 14,30 - 14,40 
Ankara Hkbahar at ko.!Jlllarının 

tahminleri, 15.30 Devlet konser· 
vatuarı ıalonla?"ından naklen neş 
riyat. 

AK~AllI 
18.M Pro5:Taan ve memleket sa

at ayarı, 18.03 Radyo Dans or
kestrasın ı n iı.er telden programı, 

Temsil 
Şişli Halkevlnden: 
17 mayıs 1942 pazar güıııü sa~t 

21 de Gösterit şubem:z tarafır:dan 
(Erkek güzeli) k omedisi temsil 
edilecektir. 

D avetiyeler E v bürosundan da
ğıtılmaktadır 

r \ 
VAT AN GAZETES İ 
İLAN FİYATLAR! 

Baı;lık 

1 inci sayfa 
2 net n 
3 üncü n 
4 UR CU o 

Kuru ı: 

750 
500 
400 
1 50 

50 

Kitaplarınızı • 
ARİF BOLAT 
KİT/18 EVİNDEN 
alınız. BülUn kitapları bulabile
ceğiniz gibi Ankara ne,riyalı

nın, A vrupanın model veaair 
mecmualarının BabtAltde yegAne 
satı, yeridir. 

Ankara. <a<ldeol 89 hlanbul 

ması yapılmak üzere a.ceJe şube

m ize müracaatları, etmeyenlc~:n 

hakkında 1076 sayılı kanunun mad 
dei mahsusuna göre muam ele yıt

pılaca~ı il&n olunur· 

Beyoğlu Halkevinde 

19 Mayıs gençlik 
bayramı merasimi 

Beyoğlu H alkevinden: 

I - 19 mayıs spor ve gençlik 
bayramı münasebetllc 19 mayıs 

942 sa!ı günü saat 16 da Halk evi
mizin Tt>pebaşında'.;I merkez bi
na~ı::ı.Oa meras.m yapııacJktır. 

Program: 

1 - !stikUI marş:. 
2 - Söz. 
3 - Spor harcke .. ıe:-t . 
A - Müzikli ji:i1n .:ı stik Ck ızlar ) 
B - Beden h'lreketl eri (erk ek-

ler) 
c - Alette jımnastilc ( kızlar) 

D - Alette jimnast.;c (erk ekler) 
4 - O yunlar. 
A - Kılıç - k•lkan 
B - Bedii danslar. 
C - Milli e>yur.lar. 
II - Spor salonunun isti abı fev

kinde seyirci bul11ndurm ak fennen 
m0chzurlu görüldüi-Ond~n evvelden 
davetiye almamı::; olanların k abu · 
lü mümkün olmıyacaktcr. K eyfiye_ 
ti arzeder, özür dilcrız. 

İstanbulspor klüp 
kongresi 

!stanbulspor klübü başkanltiın

dan: 
9 ' 5 /942 tarihinde yapılacağı lan 

edilen kongremiz ~kserlyct olm!:l.
dığından 16 ' 5 '942 cumar tes1 günü 
EminönU Halkevinde saa t 15 de 
yapılacaktır. 

BO RSA 
15 l'lfA YIS 1942 

1 S!erı;., 

100 D olar 
ıoo i,ıveç tranu 
100 P ezeta 

f 22 
130 ,70 
J0,36S 

12 ,811 
100 J:>veç kronu 31,16 

E SHAM ve TAllVİLAT 

İkramiyeli "i 5 938 21 ,65 
Sıvas - F.rzururrı I 19,85 
A nadolu Dem ryo"ı I ve II 51,50 
Anadolu Mümessil .51 ,00 

18,45 Radyo Çocuk kltibU, 19,30 11---.,.-- - ---- --- --- --- - - - -------
~~:!~:~~ ::~~ ~:r"ı:.t \ 0

0 ~j:k~ lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden : 
ka. 19,55 Fa.sıl heyeti, 20,15 Rad- o d u ., s a t 

1 
n 

yo Gazetesi, 20.45 Şarkı ve tllrkU-
ler, 21,00 Konuşma <Ana eserleri) 

21.15 Dinleyici istekleri. 21.45 A l ı n a c a k t 
1 
r 

Konuşma (Şiir ve nesir sa.alo, 
22,00 Radyo Salon orkestrası, 

22,30 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberlflri. ve bo • alar, 22,45 -
22,f;O ) .. a.nnkl program ve kapanış 

Marmara ·ve Karadeniz sahillerinde satılık odunlarr bulunanların cı rı.s 

ve miktarları ile son fiyatlarını bir mektup ile BabıA.li cadde.si 13 numa
ralı I stanbul Belediyesi Temizlik işleri ·binasında Mahrukat Ofisi MUdür
lUtune bildırmeleri. (5347) 

GttNBB ALINA•tLta 

İstanbul Bölge İaşe Müdürlüğünden: 
Beyoğlu kazası halk birlikler! intihabı 17.5.9't2 pazar g\ln\l yapıla

catJ.ndan 8.!Şağıdaki listede her manaııe halkının içtima yeri ve saati 
g&terilmb;tlr. Birlllclere dahil olmıyanların iaşe maddelerinden istifa. 
desi mümkiln olnuyacağından alAkadarla.rın mczkür gün ve saatte top
lantıya gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Taksim nahiy-es-inin halk birlikleri intihabı 

Eskl~ehlr 

Ye~r 
Koca.tepe 

Hacıahmet 

BomA:n 
BU!bül 

Harbiye 
InönU 
Şehitmuhtat 

GUmU~suyu 

Cihangir 
K!tip Çelebi 

Kasım paşa 

) 

) 
) 

) 

•) 

) 

Y~rde \ 'angel i9ta küseı&inin 

hllhtM4d mektepte 

nahiyesinin halk dağıtma birlik lerinin 
intihap günleri ve yerleri 

) 

l\taha11~ri : cP&rti nahtye binsuııında. 

M\lessese mlldUrıüğU 22382 
Mllessese Müdür muavmliğt 228H 
Müşavirlik 

M Uessese muhasebeciH!t 
Teknik müfettişlik ve mı.ibMebe servi.si 
Murakıblık 

Yazı işleri. za.t ı,ıcri şeflikleri 

idare Mecas1 • odası 
MU!ettı~llk 

P amuklu servisi şefhğ1 
P amuklu (tplik ve bez ilJlleri) 
Muamelılt servisleri 

YUnJU servisf şe rl1ği 

YUn!U (lplik ve kum~ l•ler!) 8MV!slerl 
l&tanb ul ma,tazaları şenıg-1 
Toptan mağazası 

Bahçekapı perakende satuş mağazası 
Beyoğlu > > > 
Kadıköy > > > 

) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

20960 
23505 

22871 

216ll9 
221H6 

Zl823 
20950 
21639 

1 Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 

Semti ' 'e mahaJlesf 

Unkapanı, Haraççı 

Kara Mehmet 
Ayvansaray A tik-
musWa Paşa. 

Cadde , ·eya. 

sokağı 

Hisaraltt 

Kundak~t 

Yenibahçe, Arpaemini Yenibatıçe 

No. AU 

65 

52 

36-38 

Cin 

Ev 

Ev 

Mllllammen ay!Jf 
Lha Kuru' 

1 

18 50 
Bedrt-ttin 
Çatma )..{eecit 
Camit Kebir 
S\lrurl 

) 
) 

) 

) 

17.6.842 paur gtiaU öf l.eden e,, ,-eı. Balıkpazar, Ahıçelebi Soğancılar 

ı Bakırköy, Cevizlik Hallaç Hüseyin 
50 

8 

8 

Han ve kah
vehane 
DUkki.n 
Dükk!n 
Dllkkan 

7 50 
7 

1 
Kumkapı, Ba anı- Kadırga 

çavu~ limanı 

Y ~hya KA!ıy& 
6 

K üçük Piyale 
Kaptan Piyale 
Kadl Mehmet 

) 
) 

) 

!\lllhatledt: Kı\ptan Piyale ocağında Cibali, Selerikoz Vapur iskelesi Bar aka dilkkA.n 
DUkkb 

5 
5 e l 7.5.942 9ffedeıt Mutra• BabıAli l.Jala Hay- 18-5 

rettin 

Hacı Hüsrev ) 

) 

Eyüp, Camiikebir Mahallesi : «Hacı Jfii'ire,·• ocatında Kalendet hane Tekke mil~teml- 1 5(1 

Iatın<l an dllkktn 1"/.:S.942 pazar öğleden Aonr&> 

Merkez. N. Md. 
1\fahaU~l intihabın yapıl~ı yer Glln 

Şe.hkulu, E vll)laçelebi Beyoğ:;u 35 inci ili< meJır:tepU Pazar 

Çar~ , Orta Kazaz1ar 
Yenı poeta1'ıan-e kar~!:nnda yeni Val
de hanı zemin katında 

Kumka.pı , Çadırcı 

Ahmet ÇeA>bl 
I<umkapı, I<:Urkçü
bB.fl' Süleyman ağa 

Cam ii altında 

l!i!kele caddesi 

16 DUkklln 50 
Depo 25 

7 Bodrum ı 

11-25 Arsa 16 

Aamahmescit 
Tomtom 

Beyoflu P arti bina.sında 

17.5.942 

17.5.94% P azar Aksaray, Çakırağa 
E m in Sinan 

T ramvay ca.d. 
KA.tlp Sinan 
Vapur iskele
si cadde.si 
Topkapı cad. 
Ust kat 

H -12 Al'lla 
Me~ruta arsası 

Cami arsası 

1 

Cıbali, Seferlkez 10 

17.5.94% Pazar 
350-348 Arsa 

Kuloğlu, Fır\lzağa On !kinci ilk mektep 

Ka.merh a.tun Ka.lyon- Katolik m ektebinde 
cukul1ufu 

Şehremni Arpaemini 
17·5·9.{ 2 P azar Mercan I rnamelihan 4,3 Odaların 1/3 

hi ~~eeı 

3 
2 

HUseylnağa, Çukur Hllseyin ata par t l ocatrnda 17.5.942 Pazar 

17. 5. 942 tarihinde yapılacak mahalle birlikleri 

intihabı saat ve yerini gösterir cedveldir 
Mahalleo! 

Me.,rutiyet mahallesi 

Şitfl ma!lallesi 

Cümhurlyet maha.l lesi 

H. Gazi maha.Uesi 

Bozkurt mahallesi 

Pangaltı ma!hallesi 

Fe<iköy mahalleei 

Duatepe mahallesi 

P~a mahallesi 

Mecidiyeköy\! me.hal~ 

IJ\IMıap yerı 

Şiı)Ii Halkevinde 

43 \lncü okul 

44 \lncU okul 

H alkevinde 

49 uncu okuid• 

P a ngal tı 118<8\ 

17 ine! okul 

4.9 uncu okul 

17 kıcl okul 

42 ine! okul 

Saati 

11 de 

11 de 

15 de 

15 de 

11 de 

15 de 

15 de 

15 de 

11 de 

l1 de 

Galata nzhiyesi dağıtma birlikler! intihap günü 
ve mahalleri 

t\tahallesı 

Kemanke., 

Hacı Mimi 

Bereketzade 

Arapcami Yenicamı 

Omer Avni 

Kılıç ali 

Müeyyetzadt 

P\lrlel~ş 

Emek yemez 

lntllı&p yeri 

Merk ez ocağı bin&sında 

Karabaf M. Ya:ıl ık tiyatro yeri 

Yazıcı S. 2 ci Karme okuJu 

Çeşmemf'ydant sem t ocağı 

13 llncU okul binasında 

Cihangr 37 ci okul binasında 

E rmeni lise.si bina!ında 

Cihangir 32 cı okul binası 

Şi,ıtane 2 inci k a.rme okulunda 

Gün ,.e n.atl 

17 P azar 10-11 

17 P 11Zar 10-11 

17 P azar 10-11 

17 P azar 10-11 

17 P azar 10-11 

17 Pazar 10-11 

17 Pazar 10-11 

17 Paı:ar 10-11 

17 P azar 10-11 
(551!5) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cins i 

Asit sillflrik saf 
Asit Chlohy Arique 
Aı9it Nltrique 
Asit Tartarique 
Ammoniacaque 
Soud Cost ique 
Ferri sulfal 
P ota.sse coetique 
Sulfat.e de cuıvre 
P otassium lodure 
Pola.ssium Bisulfate 
Acid Citrique 
P ermanganale de potasium 
Anilin sat 
Alkol absol\l 

Mıktan 

50 Gr. 
25 > 
15 > 
10 > 
15 > 
25 > 
10 > 
10 • 

5 > 
3 > 
2 > 
1 > 
2 > 
3 > 
5 > 

1 - Yukarda cins ve miktarı yaz ılı kim yevi eczalar pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29.5.942 cumL gllnU u at 10,30 da Kabataş\& Levaznn 
fUbesndeki merkez mubayaa komieyonunda yapılacaktır. 

3 ist eklilerin pazarlık için t ayin olunan glln ve saat te teklif ede-
cekleri bedel Uzerlnden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikle rne1k1lr ko
misyona ru\lracaaUarı. (5565) 

Yukarda ya.zıh ma haHer 913 senesi mayıs sonuna kadar kiraya vt 
rileceklerinden illna konmu,t ur. Iha.leleri 2e Mayıs 942 cuma gUnU sa> 
on befte yapılacaktır. I et.ek lUer Çemberht~ta ıstanbul Vakıflar Ba~n10· 
d\lrl\lğünde Vakıf Ak&<lar Kalem ine gelmeler i. (5655) 

#!----------------------~ Tiirkige Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarihi: 1888. - öermayeai: 100.900.000 TUrlı llra1t1 

Şube ve ajaruı adedi: 265. 
Zirn.1 ve ticari her nevl banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 hra ikramiye veriyor, 

d• Zrru.t Ban.kasında kurabaraıı ve ihbarsız tuarruf hesaptsrJ11 • 
en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4: defa çekilecek kur'a ile ..,.ıı 
<lak! pllna göre ikramiye dqıtı lacaktır . 

• a.ıet 1,ooe llrahk 
, . 680• 
,. 260• .. . 100 • 

4.,9GO ltra 

%,008 • 
1,080 • 
t,080 • 

ı.ıe • 
180 • 

&8 

28 

• 
• •• DIKKAT: Hea&plt.rındak! pvalar bir sene ~inde 60 !~ ":,,. 

tı dUfllllyenlere lkramiye çıktığı ta.kdlr~ % 20 fazlaaile verile<:•!< 
Kuralar ıenede -t defa, 11 m:rt, 11 h&zıran. 11 eyU:U, 

11 BirlncikAnunda çekU.Ceklir. I 

Nafia Vekaletinden : sıfO 
h t n \'e .r· Talip zu ur e metnesi yUzUnden yeniden eks!ltmeye kona ul11 .., 

lira bedel tahmin edllen 5000 adet kürek mubayaasın ı n 23/5 r942 ~1ıı:r11' 
tesi gUnü saat 11 de Ankarada N afia VekA.leli bind.Sı içinde 1"1 ıc: ıı r'yı 
MüdUrlUğU odasında t opla.nan malzeme eksiltme komisyonunda. rruıı 1 1 

zarf usul~lo eksil tmesi yapılacakbr. E ksJ t me 11artnamesi ve tefe 
bedelsiz olarak Malzeme MüdUrlUğllnden alınabiıır. 

Muvakkat temina t c: 656ıı lira c25> kuruştur. rrıe!Lirı· 
!eteklilerin tekli! mektupla.rmın muva kkat temina t ve şartn 9 · !!~011' 

1<oJ11·· ' deki vesaik ile birlikle ayn ı gün saat 10 a kadıır mezkt\I' , 5z13' 
makbuz muka bUlnde vermeler i lAzımd ır. c323~ 

Salıil•l ve NOfrlyat Müdür\! : Ahmet Emin y~IJVI 
Vıı&aa !IOfriyat Tilrk Ltd. Şii. Vatan Mat-ıo• 


