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Ber semtin bakkalları 
teıltlt edllcU 

Bu bakkalların isimlerini bildiriyoruz 

Söz hürriyetine dair 
rA;k";;;abii vasıflara uygun mii:-ka;;-f Türkiye ile iyi 

lı )ardan hiçbir zarar gelmez, fakat fısıltı 1 münasebetler 
sinsi bir düşmandır. 1 d k 

eulgor başvekil i 
diyor ki : Et d8vasın·ın 

içyüzü 
, .... ~~ ..... --- ------~~~ evam edece Cesaretle işe sarı l maktan ve birkaç 

toptancının saltanatına nihayet vermekten 
başka çare yok D 

stanbulda çıkan bir gazele- -
nin dünkü sayısında garip 

bir bawazı vardı. &ışlığı şu: eSer. 
bcstçe konuşurken çetin bir ha. 
yat devresi geçirmekte olduğumu
zu unutmamalıyız .• 

Makale okununca iki maksat se
-Ullyor: Söz hürriyetıne karşı te. 
cavüz emeli ve bir de hulüs çak_ 
mak ümidi ... 

Har_gi d vlr ve memlekette o
lursa olsun, söz hürrıyctinin kesil
mesini kendi <?melleri dolnyıslle is
tıyenlcr hiç bir zaman: aHürr'yet 
fenadır, kalksın! » dememişlerdir; 

daima: ııÇetln bir h'ayat devresi 
eeçirmek1e olduğumuzu unutma. 
malıyız!• demlşJerd ' r. Abdülhamit 
bile otuz ıüç yıllık istibdadı esna
s :nda meşrutiyet ve hürriyeti h~ 
bir zaman resmen kaldırmamış, zn. 
'Vallı şehit Mith'at Paşanın adını 

ağzına alan vatandaşlar sürülür. 
ken, itler senenin resmi yıllığ.nda 
meşrutiyet hakkındaki hattın su. 
ret: uVczirl maali semirlm Mit
hat Paşan ba;>lığı ile çık ıp dur
muştur. Otuz üç yılın sonunda da 
Abdillhamlt, cÇetln b r hayat dev
resi Yilziınden söz hürriyeti mu
vakkat surette kalkmıştı• demişti. 

Söz hürriyeti hnkkınd yazılan 
Yazı, rejimimizin ruhuna ve esası. 
na dayandığı için sükutla geçlştirll. 
mc~I caiz değildir. Böyle mesele. 
lerın oçıkça münakaşa edilmesi ve 
havanın berrak kalmlliJ lAzımdır. 

Hiç şüphe yok ki bir takım çc_ 
!in davaların karsısındayız. Bun-
ar alı~lmış işler değildir. Çıkar 

Yol bulmakta her memleket zah. 
nıet çcklyar. 1ı n başında bulunup 
eldeki vasıtnlarla ihtiyaçlara çare 
bulmak; karşıdan karşıya akıl ver 
mckten zordur. 

Bö~lc zamanlarda söz hürriyeti, 
mesulıyct mevkiindc olanlara ağır 
gelebilir. Sabırsızlık duymala . 

1 1 1 
rı, sı. 

n r enmc eri bir bakıma göre tabii 
s~yılablJe.~ek bir şeydir. Fakat lf. 
tıharla soyllyeblliriz k i r j' . . 

ı e ımımı-
z n başında bulunanlar· b'" l II1 • oy c me-
y ere karşı dalma şerefli bir mu. 
kavemet göstermi..ıer so··z h'" . U ;;o• , urrı. 

ye nln faydalarına karşı mahzur-
l~rın~ katlanmak lazım geldlJlni 
h ç bır zaman unutmamışlardır. İlk 
g~nçllklerindc, mektep sıralarında 
hürriyet hasreti içinde goren sene-
ler· h h - ... ı ep atırlamışlar ve bu a~l 
hatıraya sadık kalmıslard ır. 

diayat devresin n çetinllğinl. 
ileri eürerek münakaşa hürriyeti. 
ni zararlı göstermlyc cilret eden. 
ler, ~k Yanlış bir hesap yaprrıış
lardır, çünkü Tiirk rejimi hUrrtyet 
l'~ası üzerine kurulmuştur ve 'hür
rıyeti zararlı gösterecek hıç bir 
hareketi llOS'fluUukla karşıl.ıya. 
nıaz. 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
Bulgaristan yeni 

n izamın kurulrr.asına 

yard ım e:mektedir 

Bu, Bulgar milletinin 
refahmı temin edecek 

yegane unsurdur 
,So!ya, 13 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildir.yor: 
Başvekil ve hariciye nazırı Prof 

Filof, dUn akşam radyoda, yeni hü
kQmetin iç ve dış politikası hakkın-

B ütün komsu vil~yetlerde 
koyun en çok 130 kurusa 

S'lltılıyor, sığır da sek!len ile yüz 
kuruş arasındadır. Ayni dakika
da İstanbulda koyun etini 200 
kuruşa, sığır etini 180 kuruşa 
yiyoruz, Daha. doğrusu ço~uınuz 
yemiyoruz. 1 

Bu farklar neden? İstanbul 
memleketin en büyük istihlflk 
merkezid :r. Buranın hali başka 
merkezleri de tesir altında bıra-

kır. Bunun için İstanbuldaki bir 
yolsuzluğun önüne geçmek, yal
nız bir İstanbul davası değil, 
m emleket ölçüsünde bir davadır. 

Evet, bu :;ene k!ş erken geldi, 
sert ve uzun oldu, yem az ve 1 
pahalı d i. Hayvan zayiatı oldu. ı 
Nakliye şartları maksada uygun 

değıldir ... Buntarın ~epsl doğru. 

dur, fakat hepsinin Istanbul ka
dar diğer vl!Ayetler hakkında da 
hükmü vardır. İşin lç:nde yalnız 

tab'1 zorlukların :;eri ols;lydı, ko
yun etinin İst.snbulda da yüz o
tuz kuruşu pek çok aşmaması i. 
cap ederdi. 

İstanbulda aykırı b ir durum 
yaratan amil, toptancı kasapların 
oynadığı roldür. Bu benim keşfe. 
d ip ileri 5\lrdilğilm b ir hak kat 
değildir. Bunu herkes bilir. Res
mi raporlarda, kararlarda sayısıı 

kereler bu meseleden bahsedll-
(Denımı ~a. 2, su. 4 de) . X 

da bir nutuk söylemiştir. -----------------------------------------

ıı:::~:~::~~:nu k~~~ıu;;u~;ş po- r Uz ak' ark l' Bomba haA dı·sesı· 
Yeni hUkQmet, Bulgarlstanın şlm-

d:ye kadar gUttllğU dış politikayı b a r b 1 
güdecektir. Bu siya.set. şimdiye ka- t f d 
dar olduğu gibi, Mihver dcvlet!eri ve c eza .

1 
r e r a 1 n a 

UçlU pakt üyelerlle sıkı ve samımı 
(Denmı Sa: S SU: '1 de) = Ç.örtll hartta li:ıertnde harekatı takip ediyor 

General Morshall 

taarruza geçilmesine 

şiddeile taraftar 
Londra, 13 (A.A.) - Çörçil'in 

dün akpm stratej.k vazJyeti tetkik 
için Londrada toplanmış olan İa
giliz - Amerikan konleransından 
bir rapor aldığına inanmak için 
bazı sebepler mevcuttur. Ruzvel
tin geçen haftanın soAunda bu 
hususta clddi terakkiler kaydedil
diğini blidirdlği temin edilmekte. 

(Devamı Sa: 3 SU 2 de) (·) 

Bulgar b~·eklll ve ha rklye nazın 
Profesör FUof 

Taleba yurdu inşa ah 

Parti Sekret~ri 
beyanatta bulundu 

adasına 12 ro:-; B. Aja:::-f J haberlerine göre: J 
akm yapı ldı J Rus hasmı 1 
~~,:,:~y01:po~~~: 1 T ü r k , 

hücum ettiler ) > 
ımahkemesineı Vaşington, 13 (A.A.) - Pazar 

akşamı neşredilen Harbiye Nazır
lığı tebJığinde deniliyor ki: 

Son 24 saat zarfıcda Cor.ri,gL 
der'e 12 akın yap.lmıştır. Tayya
re karşı koyma bataryaları, Japon 
tayyarelerlni çok yüksekten uçmı 
ya mecbur etUğlnden hasarlar az 
olmuş ve pek az telefat verilmiş
tir. Corrigider ve civar adadaki 
ka leler Bataan'da ve Man!llfl kör
fezinin cenup sahilinde bulunan 
bataryalar tarafından dövülmüş. 

tur. 
Tokyo, 13 (A.A.) - İmparator

luk umumi karargfılunın başka 
bir tebliği , F iliplnlerdekl Japon se

(Devamı Sa: S SU: '1 ele) % 

lhakaref ediyorl 
J 8 . fi 5 I Alman büyük elçisi Von Papcn'e 1 U ne şrıyo O OV· J karşı yapılnn su'kast fiillerinden 

J
yet C! j· Jnlarının mane -ı biri de Stepan Rod~n!ktlr. Bomba 

muhnketnesı esnasında Rodoçn.k'in 
yjyofı kuvvetlendi -

1 
Omere tabanca ile suikast talimleri 

) yaptırdığı ve bombayı da tedarik et-
) r İ 1 İ y 0 r m U Ş • tığ! söylendi. Rodoçnrk hadiseden b r 

Bcrlin, 13 (A.A.) - D.N.B. A- kaç gUn evvel cenup hududumuzdan 
jansına salflhiyetli bir kaynaktan kaçmıya muvaffak olmuştur. 

bildiriliyor: 
Bir kaç gündenberi Sovyet ba-

sını taraf ndan Ankara muhakc. 

meslıtt! ve Türk memurlarına kar-

Yukarıda Sll'pan RodoçnLk'ln mem
leketimizde iken alınmış bir resmin.' 
s-örUyor.sunuz. 

Rus • Japon mesl münoasebctile Türk mahke-

şı aÇılan iftira mücadelesi gittikçe Peten gemilerin him:-

1 
şiddetlenmekted ir. Sovyetler bu 

an aşmasının propaganda ve basın mücadelesL yesine sığınacokmış 
ne "'1 iki sebepten dolayı başlamış. 
lardır: Londra, 13 (A.A.) - Britanova: 

1 d 
il il 

11 1 - Türkiyede h1llıl çahsmak. Londraya gelen haberlere eöre, 

Y 1 On Um U ta olan ve Türk makamlorının al. Maresaı Peterı Amiral Dar lana ve 
dıkları t{'dblrlerden kurtulabilen Lavala karşı daha kati bir hattı 

-·----- Sovyet gizli teşkilAtı memurları- hareket ittihaz etmiştir. SöylendL 
nın maneviyatını yükseltmek isti. ği-ne göre Mareşal bunlaraAlmanlar 

Pravda gazetesi bu yorlar. mütareke şartları çerçevesini aşan 
2 - Türk polisi tarafından sul- imtiyazlar istedikler! takdirde Tu. 

münasebetle diyor ki: kast münasebctile tevkif edilmiş lon'a giderek Fransız harp gem -

Basyayı lıtllA 
te,5bbtlıl evveli 
Japonyayı zarara 

sokacaktır 
Ankara, 13 (Radyo Gautesl) 

Rus - Japon anla9masının yıldönUmU 
rnUna.sebetile Pravda gazetesi bir ya· 
zısında Japonyadan bahsetmiş ve as· 
kert mesuliyetlerle şimalde Rusyaya 
ka~ı girişilecek bir istJIA teşebbllsU 
evvelA Japonyayı mutazarrır edecek
tir, demiştir. 

Londra radyosu da bu münasebetle 
yaptığı b.r neşriyatta, bu makalenin 
Rusların harbin başında Japonyaya 
karşı aldıkları tavrın en metin bir 
ifadesi olduğunu söylemiştir. 

lngilizler 
Torinoyu 

bombaladılar 
Londra 13 (A.A·) - İngiliz ha

va kuvv:tlerinln Torinoyu born
balııdıkları resmen bild . rıliyor. 

Londra, 13 (A.A.) - Dün ge. 
ce Ruhr havzası üzt>rıne yapılan 

ş '.ddetli akın, İngiliz hava kuvvet. 
!erinin esaslı hedefini teşkil etmiş_ 
t!r. İr.glllz bomba tayyareleri ayni 
zamanda r; .mııll itaJyaya da gitmiş_ 
~rdir. 

olan Sovyet memurlarının bazı terinin himayesi altına gireceğini 
(Devaau Sa: S, SU S de) X söylemişt ir. 

M. U. M. Fi.mleri, yaym 
vazifesini iyi yapıyor 

Dün, Melek Sinemasında gösteri len 
filmler çok beğen : ld i 

Dün Mrlek .. ınemıı'lında toıılan)ln B~ ın mensupları tıh' arada 

Gazete!.er birbirine karşı aat. 
!attım», 111aUatmadım11 diye uğra. 

şıp dururken karşılarında yaman 
bir rakip peyda olmuş, hepsini bir. 

den atıatmıştır. Bu rakip, Mat. 
buat Umum Müdürlüğüdiır. Rad. 
yosile günün her saat nde haberler 

(Devamı Sa. 3, Sil. l ele) = 
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M. 1 Ab-d"lh ·r1· d" Haberleri 
ISYOD8f er, U amlul in ,, Para,, nın 

kongresinden vazgeçirdiler sahibi 
-%-

l>fisy:merler. bunu elde etmek iç n, müslü
manlıgı kabu edecek olan Mikadonun derhal 
halıfe,ıginı i/;h edec1gini ileri sıirdüler. 

Fakaaat .. Sultar Ham• çok tem 1ı ıiiitlrerek b8"ka bir yol tuttular ... 
kinli bir hük.i..imd rd ı . Buyük ha_ Hemen, !slam'yet aleyhinde, (Mu. 
yallere kapı.ın.kla beraber hal:. hammed) isminde b'C kitap y•z
fc $tl&t1"e derhal ortaya at lma- d:rdıLır. Bunu - japonca olmak 
mıştı. Hatta, İ:-;Jflnı ıya.sctinc vu- üzere - be!} milyon nüsha bastır. 

kufu olan bazı ıt!val~ saraya cel- dıJ<Rr, Ve bütün Japonyada. dağıt-
bederek. maya ba~ladılar. 

- Şayet. OOyle blr kongre ak. I~ tam o esnada (Rus - Japon) 
t.edili.rse .. ve bizden de resmen a.- muharebe;i başıösterdi. M:syo. 
dem 16t.cnJiı-sc. ne yapabihriz .. nerlerin bu gayretleri de, birden-
Ki.mJeri göndercbıliriz. bire ..;uya düşüverd 

Diıı<:, milzakerelere b•şlamıştı. SULTAN llA~llT 
Bu işi butiln inccliklcrile tak:p Ye 

eden m!Syonerlcr, Sullan Ham,din &US • JAPON MUHAREBESi 
bu iptidai haz.ırlıklarını haber alır Suftan H"&mit, mi.yonerler:n çe-
&lnıaz, İslim iya5etlnc ilk darbe- virmek istedikleri dalavereyi an. 
yi vurmanın z;ama.nı geldl~ine lamakta ıecikmemiştt. Böyle ol
hükmetUler. Para ile elde ettikler< makla beraber, artık içme bir şüp 
bazı sarıııy adamlarına derhal şu he girmlştt. Büyük bir (dost) ve 
mealde bır tAkıın jurnaller verd:. (g,zli n1ültefik) diye dört elle sa
ler: rıldığı (Mikado) dan, derhal so-

CPadişahım! Japonyada toplana_ ğuyuvermişti. Çünkü bu hüküm_ 
c<ı1k (Dın kongresi), ınahiranc ku dar, tac ve tahtına temas eden 
rulmu bir siyaset tuzatından ba1· her me:;clede o kadar hası:;a.stı ki, 
ka b•r şey değildir Hakıkl mak. herhanıi bir sebeple kalbine ıi
~at, güya Müilümanlığı ka'bul e- ren en küçük şüpheye en geniş 
decck olan Mikadonun derhal ha- ınaJ1ay1 vererek son derecede ih
lifcbğınl nan l'Lmck .. ve zcı.tı hü_ tiyatla hareketi a.det ctmi.şı ı . 
mayununuzu, ı.aitauunızı ı~kat Ru~ - Japon harbi başladığı za_ 
eylemektir.) man, Sultan Hamit bütün kuvve. 

Bu ;umatl.ar, hıeciefWlc ı bel tile eQzlerini a.çlı. Harbin cereyan 
t•den mermH.eı· ıiOt. Sultan Htm'.- ıeklin : , büyük bir d!kkalle tak:be 
dln ı.izerınde tam tesir husule a;e- başladı. .. Neticenin, ik1 şeklinden 
tırdJ. IHrhal mUzakere1ere nıha_ de endişe ediyordu. Şayet Ruslar 
~ v ren &<titan Hamit, ıı:.lip gelecek olurlar•a, (Çar) hü-

- Bugünden )ttbaren. bizim a:a- kümetinın 'kide birde kara tut_ 
zeleler, (koaere) hakkında tek ması devam edecekti. Ve ş•yet Ja-
kelime ya21r1a~r. ponlır muzaffer olurlarsa, (Mtka-

Dtyc ıradc etti. do) nun mevkii son derecede yük-
Buo1ı1 h.ı.ı.ber a.lan m yonerler, selecek .. Asya ve Avustralya ada. 

derhal. cenlt b4r nefes aldılar ... larındeki i Jfım Aleminin bütün 
Çünkü, mııvaftakiyet ınühımdi. n-azarıları, (Tokyo) ya çevrilecek~ 

Şel'f't ~~ hüldımeti, bu ka- t.. 
ıtat- yol al n ~eyana uyup da Rus ordusu ma.ğlüp olmaya b•f· 
(koncre) yi akde rıza. göaterirsc, lad1j:1 zaman, sarayın cahil adam
lıiç filplıcsiz ki S..ıtan Hamit !arından bazı!art; 
• kendt aleyhinde toplanacak o_ - Aman eferMLmiz .• Bu fırsatı 
•~rı. - konareyc. tek b'r aza bile 
göndern»yecektı. O zaman ken. 
d~eri korıcreıle a)Ollja kalkacak. 
lar: 

- ı.ıamiyet. esi<i kooret ve •a· 
lablyctinı artık k•yb<olmlıt.r. Gö· 
ruyorsunuz ya?. B1zzat (Halife) 
bıle, buraya ımırahhas ııöndermek 
cesareüni gö&tcrememişt!r. 

Di)'e b•jiır•caklerdı. 
MıS)oOnerler, bu muvaffakıyetl 

elde eder etmez, derhal Japonya 
hüitı.imetinc resmen müracaat et
tiler. Konererun &(tlmasını istedi
ler, Jaııon hükümctı, ~u cevabı 

verdi: 
- Buras<, (Habc>;) d<çildlr. Ja

pooyA hükfuncti, miiyonerlerin 
rzuiariie Aareket etmeyi, aklın

dan bile ıeçirmeı ... Japon kanu. 
nu · 'ndıeki (din) ınaddea , ga_ 
~t !fBrihtir. Herkes, içtihadında 

6et'bftttir. İsteyenler, lıl.<!d.kler! 
dmi seçebilirler. Hukümet, hiç 
ktrnsen.in viıede.nına hrikmcdemez. 
Ve böyle bir kongrenin teşekkü

lüne de. lüzum :;:örmez. 
Mişyonerler, fena halde bozul

dular. Ve derhal cephelerini de. 

kaÇtrmayalım. Şu, (93 harbi) nin 
intikamını almak için b·z de har. 
be b&,ıayalnn. 

Ari<MI Yar 

Suruyorlar: 
Tuğla ameleleri ağır 

işçi değil mi ? 
«... U. küdar - A.lemdafl )·olu 

üurindekJ C:mranfye köyü eh·a
rıl'Mla b•lunan tutla Jtarn1anııtda 
çalıljlnakta olan sekiz ameleme a
ğır JJ(I karM!IJI \-lıl"ll.lnesl ı.:ın Mr 
ay e\.~eı ali.kalı makama nlUra
caat ettlrn. Pol~ tarafından ya
pılan tahkikat 80nURda anletele
rırwln bMruı toprakta. ('•lıpn 

ren('tte.r ,-e bah(rvanlar ı-thl, a
tır ı,et oldukları anlaşıldıfı "·e 
t.eap eden lkt.eler de yapılmış ol
dutu halde karneler! -,hndlye ka
dar \erllntedl. Bu yüzden ame
lNerinı lffltrl"I bıraktı , -e 1'ar
nıanım da ı.,ıerlm _ )-Ur.üstü 
kaldı ... » 

Bunu, i~mt get;en t.ufla. har
nıanın1n salı"bl Ila"ıan Korkn1az 
yazı)·or ,-e liOruyor: 

- Ch ardaki lıa.h\'e •alılplerln· 
den bir çoğuna ,·erJiep bu kar
neler tufla ametestne neden \'C· 
rMıni.)·or aC"aba '!' ,._. _____ ..J 

aranıyor 

lo .. k.. ı d P · un u ce se e eyamı 

Sefa, eserin intih Jl 
olduğunu ispat 

edeceğini bildirdi 
Necip FAııl Kısaküretın, Peya. 

m.i. Safa aleyhine açtıgı hakaret 
dava31nın ikinci duruşması dün, !. 
kinci Asl:yc Ccıa mahkemesinde 
yapıldı. 

Necip Fazıl, eserinin intihal ol. 
duğu iddiasının isbalın1 talep elti. 
Peyami Safa, bu hUdustaki iddia. 
ının Jsbatı için söyllyeceği sözler 
hakkında. mahkemenin kendis•ne 
kanuni hak vermesini irledl. Mü
talAası sorulan müddeiumumi, da. 
vanın lntıhal deli\, hakaret dava
sı olduğunu söyllyerek bu husus. 
tak! taleb:n reddini iııtedı . 

Bunun üzerine davaya mevzu o .. 
tan iki makalenin eeçen duruşma. 
da okunmıyan kısımları okunduk
ı.n iOOra, Necip Fazıl Kısakürek: 

- Madem ben bir intihal ima_ 
dile itham ediliyorum. Bu kadar 
büyük bir oürüm dururken benim 
rekJAmcılıfımı a:öze batırmıya ne 
lüzum vardı, diyerek, eserinin Oro 
Puro piyesine bcnziyen kısımları
nın tahrif edilerek yaııldıtını bil. 
dirdl ve bunların bazı sofistik man 
tık oyunlarından ibaret olduğunu 
söyledi. 

Peyami Safa, buna verdiği ce
vapta: 

- Ben intihal kelimesini kullan 
madım, yalnız on altı benzerlik 
buldufıumu yazdım, ve bucün, yi_ 
ne 25 benzerlik bulacağımı iddia 
ediyorum, dedi. 

Bunun üzerine Ne<:ip Flıılın 

vekili söz alarak dedi ki: 
- İibat edilecek olan eserin in

tihal olup olmadığıdır. 
Peyami Safı: 
- Bir eserın bir çok yerlerini 

deiiıtlrerek almak beikı intihal. 
dir, belki de bundan daha feci bir 

dlr. F•k•t. bu. on •llt 'bcitu-yi 
tesadü!en yanyına gelmemiştir. 

Bu zar Oro Puro eııecini okuduk
tan veya mevzuunu duW.edikten 
sonra eserini yazmıştır. Ben bunu 
i9bat edeceiım. 

HA.kim, lsbat vesikalarını istedi. 
Peyamı Safanın, mahkemeye Oro 
Puro piyeslınin aslı veya tercümesi 
ile Para piyesinden bir nUsha ib
raz etmesi için duruşma 18 n\nın 
cumariı!si saat 10,30 a bırakrldı. 

Abdülhak HAmit 
için bir ihtifal 

yapıldı 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ab

dülhak Himidin ölümünün ~ inci 
yıldönümü münasebetilc bueün 
saat 17,30 da Dil, Tarih ve Cot
rafya fakültesınde bir toplantı 

yapılmıştır. 

Toplantı salonu, Abdülhak Ha
m:din reslmlerilc süslenmiş bulu
nuyordu. Profesör Emin Erişirgi

lln b:r hıtabesinden sonra Necmet
tin Halil. bUyUk plrın hayatı ve 
edebi şahsiyeti nakkında bir kon
ferans vermittlr, bundan iOı\a, 
talebeler Abdi.ılhak M&m<din eser. 
'er·nden bi.zı parÇ•la.r okumufiar. 

ı r 

1 

Et divasının 
• •• •• 
ıçyuzu 

Yazan: fktısatçı 
1S..ı 1 lndde)l X 

mi~lir. İşleri yakından bilen han
gi memurla konu$Nınız yana ya_ 
klltt size bu mcsıclcııin içyüzünü 
anlatır. 

Halbuki bu doğru görüşün i
capları bir türlü yerine ietirilc
mıyor. HükUmetin kimseden per
vası yok; halkın menfaatine UY
gun bir kararını derhal yapacak 
mevkidedir. Fakat bu toptancı 
kasaplar şerbetli mi nedir, uzun 
senelerdenberi bunların hııkkın

dan gelmek nasip olmamııtır. 

T optancı kasapların rolü 

şudur: Celepler, getir
dikleri kayunları lop yekün sa. 
tarak paraları hemen almak, git
mek .9terler, perakendeci esnafa 
Uçer, be,er tane s•tmıya razı de
ğl!d:rler. işte bir, iki günlük kre
di hazırlamıya imkftn temin edll
memesi yüzünden toptancılar a_ 
raya girmek, inhbsar kurmak:, na. 
zım ve 'hlkim bir rol oyn'9.mak 
fırsatını buluyorlar. Kasaphır

dan fleri ıelen sekiz, on kişilik 

bir gru,p bütün bu işi ç•vir!yor 
ki aralarında asıl dişliler üçten 
ibarettir. 

Bunlar piyasaya. ıelen m•Iları 
celeplerdcn d.;er kıymeti ile, fa_ 
kat inhisar halinde a!ıclar. Başka 
alıcı çıkacak olursa ya korkulup 

kaçırırlar veya menfaat gösterip 
rekabeti önlerler. 

Kuap dükkinlarının bir çotu 
dotruda11 dolruya toptancılara 

aittir. D iler kasaplar da bunların 
esiridir. Bir kısmı, kendilerine 
borçludur, kımıl~nam•ı. Diter
leri aj:ız açacak olurlarsa. zor
baJıea mahıous cebir ve şldclet yol 
larlle derhal susturulur. 

N arh varken pcr&kendecilcr, 
toptaıK:ıya narh bırt.ci 

para vermlye mecbur tutulur. 
Bunu temin için türlü türlü hi_ 
lelere sapmıya mecburdurlar. Ya 
koyun diye keçi i&tarlar, ya. ya
bancı mll§terlye: •Et yok• dlye-ı 
rek emniyet ettiklerine naırh ha
rici sa.tarlar. Halk1n bUyük kıs

mı eti ıaten kıyma halinde a\ır. 

Kasap ta el çabuklu&u ile kıyma 
makinesinin içine manda eti a
tarak seksen kuruşluk eti yüz el
li kuruşa. satar. Dığer akla, ha
yale getmlyen hilelere müracaat 
edilir. Bu !hilelerde blr kısım ka
sapların kendl hesaplarına da 
rolleri vardır, fakat ·asıl hl kim 
tesir, topt.ancılardır· Namuslu bir 
kasep onlara kafa tutmıya kalkış. 
sa y& hiç mal vermiyerck veya 
iyi nevi eti kendi adamlarına, sa
tılması zor, fena kaliteleri itiraz. 
cılara vererek hadlerini bildirir-

Şüpheli bir ölüm 
Galata Kapıiçinde Tatar Bekir 

aokağında Dlmltrl oğlu seyyar süt. 
çü Nlkola, dün şabah evinin taş

lıtına diiierek ölmüştür. 
ÖIUmü şüpheli ıörülerek adliye. 

ye haber verilmiş, adliye doktoru 
Enver Karan cesedi muayene ede
rek: defnine ruhsat verml~tir. Ad
l·yece tahkikat yapılmaktadır. 

ler. Fena J<a.Jile et fazla fira ve
rir ve müşteri kaçırır. 

Bir kaç toptancının istibdadına 
ve zorbalıjına kırıı aelmiye ve 
itiraz etmiye cesaret eden her 
ka59.p, muthıka net.cede ezilmiş 

ve boyun eğmıye mecbur bırakıl
mışlır. 

T opiancıların nüfuz sahası 

yalnıı perallen<lecller ara. 
sında kalmaz. Et işini yoluna 
koymıya. ne zaman teşebbUs edil
se bunlar ne yapar, yapar, işi boz 
manın yolunu bulur. Çünkü oy
nadıkları tu!eyl! roIU ııoyet taı
lıdır. Bin zahmetle yell~tlrilen ve 
1stanbula kadar b'n türlü emek
le ıetirılen sürülerl burada hJç 
bir emek sarfetmeden inhlsar 
şeklınde oatın alırlar ve diledik_ 
leri fiyattan perakendeciye der
hal aatarlar. 

Peral<endeeilerden bu sanatten 
hayır törenler azıdır, topt&ncının 

kölesi dıye u&ratıp dururlar ve 
onun zoruyla ve talimaUle hile 
yaparlar. 

N•rh kondutu ıaman bunu hü
kümsüz bırakmak için toptancılar 
elden geleni yaparlar. Bu son de .. 
fa da: tı.Narh konursa bir müddet 
etin fiyatı yükaelecegint, sonra 
in<!Co&lnı. söy!iyerek hilkQmeti 
aldatm"1•rdır. Bu sayede en çe_ 
tin aylar içinde eti, diledikleri 
fiyata satıp ortalığı kaımııı ka
vurmuşlard:r. l\.iayı!it.a.n şonra 

yem meselesi kendi kendine hal
ledileceği ve kuzular büyUyecej:i 
için et zaten ister istemez ucuz
!ıyacaktır. 

D
a stanbulun et işine istikrar 

ver-mek için topt&ncJların 

toplan ortadan kaldırılmaSI IA
zımdır. '.Muv•kkat tedbirler !ay. 
dasızdır. Malam inhisar sahiple ... 
rinin hariclndc bir Lakım ka68P
Iarırı birlik olup do1Tudan Ooğ
ruya celeplen mal alması usulü 
ne zaman tecrübe edilmişse mut
laka netices1z kalmıftır, çünkü 

toptancılar ya narh harici para 
tekUf ederek menfaat tarafınd•n 
yakalarlar, ya. mezbahada et ke
se:ılcre gizliden para vererek 
kend'lerlr.den başkalarına alt ko. 
yunların derilerini tahrip ettirir 
ve yahut kuyruklarını çaldırt!r

lar. Bu suretlerle izaç ettirilen 
te§ebbüs sahibinin ister jstemez 
aklı başına ııelir ve topta.ncılarla 
a§tk atmak cüret:ne tövbe eder. 
Aklı b•t na. celmezse cebir ve şid 
det ve tehdidin her şekline baş
vurulur. 

lstanbulda altı yüıden fazla J<a 
sap var. Bunların hepsl Işın iç. 
yüz.ünü bilir, a<:1&1n1 duyar. Fa
kat pek aıı lçinl dökmek cesare
tini ıösterir, çıünkü toptancının 
yumru&u dalma beynındedır. 
Toptancının saltanatına yarım 

tedbirlerle nUıayet verilemez. 
Bunların akla, h&yale ıelmedik 
hilelerle perde arkısından oyun
lar oynıyacej'ı ve s-ı.botaj yapa_ 
c•iı muhakkaktır. 

Bu iıI kökünden düzeltmenin 
bir tek çaresl vardır. O da mez:
blh•da ehıl adamlardan mürek
kep olarak kurulacak bir heyetin 
perakendeci kasaplardan avans o
larak toplanacak sermaye ile ve
ya icabında banklardan veya hü~ 
kümet~n ınütedavll sermaye şek 
Hnde yardım ıörmek suretile, 
hayva.nları celeplerden satın al
ması ve belediyenin malı olan 
mezbahada keserek perakendeci
lere dağıtmasıdır. 

Böyle yapılırsa inhisarctlıiın 

kökü kurur ve İstanbul halkının 
yiyeceği bir lokma ete musallat 
olan lufeylilerlıı saltanatına ni
hayet verilmiş olur. 

Tekrar ediyorum: Bu hastalık 
yarım tedbirlerle şifa bulmaz, e
sasına gitmiye -cesaret etmekten 
ve tam U!dbir almaktan başka 
çare yoktur. Böyle yapt\ırsa ka_ 
sapLard& ister istemez yaptırılan 
hilelerden bır çotunun da önü a. 
lınmış olur. 

QCll CL KAl81tL 
Çetesi böyle • 

ıse .•. 
M ançuride Japolllıwa. kar'' te

te ı.a...ı yapan Çlnlilf>rin sa
yısı 409.000 kı,t imiş. ~ böyle 
otuna. ordUi-U kını blHr lc:a.( k"6'Jr. 
Japoal&rın beş <ıeo-rl Çan-Kay. 
Şek emrindeki a kerlertn hak.kından 
.reJenw.me&inln hikmeti kolayca an
la"jllıyor. 

EV TE.\OZLJGI 

l\la.arlf Veklletl, ev f4.ar81 denW 
gören IMKün kız taleıbelıerto .dölye ve 
<lerı.banelenlen beşlıy...ıt okelların 

her kl19& -tu•da y&pılacal< temlz
llk işlerine filen ı,ıtrak e-.rtne 
karar vermh}. 
G- pıııe<io kocaları Maarif 

VekAletlne bu kararından dolayı ne 
kadar ı..,.okJ<üre borçlu k&Jac:al<l&r! 

Dkl kadınlar -Jaruıı bile koca
larına ıiipürıe yaparlardı. Uıı.uo aaç 
kall<ınca, ıuulınlann ııotu ellerlae ha.
kiki siipül'&'•YI bile almaz oldulardı ... 

SDıMI e&U>I 

Ankan tıeledl,..ı; lbtiyoç maddele 
rJain dağrinnında ı.ıe hnb.r ttin kart 
ver;1o,ıooe, UIDB>ıl yerle<e gır;_, ,.e 
çılo.,t.&, nakli v-arına blnlf'e 
halkın Mı1>lri - ....,.ya sirmMI 
..-urtyethtl l«>ym"'I ve lmnu tatbik 
eUl.rmefe de 1*Jlamış. 

Umit \ 'e temenni &deM ki bu Nl'a
:ra sinne UMdü pek ya.lnn<la ı.tanbul
d& da -k eMl-te ~r- Çlin
ktt bu ı, o kadar çıfırntdan çlkb kl 

ktmsenJ:n hakkını ıbMtaı.rnarnak ''e 
lo&kkımnı ktm..,ye ıı..llal&tmıı.ma1< 
için. Mraya. girn'M!ll'Dishı ~rat,ı ıekll 

artık! 

K.16ACJA51 ... 

Selim! 1- Sedes bir ya.z..,na 
c.JaponyanJ• dA.\·MI• nı ha.hl8 mev~ 
zuo yapnu,. Benoe lapo..nyarun dl.va
•• di' acılıl<tıuı çıkıp olıiklm• oim&k· 
m. '.l'aU.ı§ert 

ş 

yarattığı 

icatlar 
eker yet tJriı> bundan pan<·ar 
yapınak, bize bugün tabli gö· 

runüyor. Blzln1 bütün ~ktr fabrlka
larınuz pa.ocar •a'>ı i.izerinedlr. ı-ıaı~ 

bukl paD<"Brdan ".i~ker yaptnak anrak 
1812 &en~lnde IK').dll. olan bir icat
tır. O zamana kadar ~ker ,yalnız 

kaıru,tan yapılıyor ,.e Kftba'dan ıell
yordu. JJt1111Utt, A'ropa alılllNlnl 
abloka altına .ahoca r-ılapolyon her ta. 
rafta pen<"ar veu,tırllme.Jnl "e bun
daıın ~ker yapdma~ıru rmretını, "-e 
ıtblokanın yarattığı btr zorluktan do
.tan bu k>at bı.ittın bir na~ 1 "tJbe,,lne 
terrtf-1 oln1u,tur. 

SONMIYEN ATES 
yaralma kabiliyeti daha. fazla olma.z mı 
üstadım? .. 

- Fazla olur. Fakat böyle yazılar 
marazi bir bünye taşırlar. Her cins kari 
kütle5>ni alakadar etmeı. Maa.ına!ıh; 
romancılığı bir maişet vaaıtası olarak 
almayan insanlar için çok oyalayıcı bir 
meşguliyet olabilir. Yalnız, içli ya~lar 
yazmak insanı ekser ~ya bedb.n ve sinir~ 
11 yapar. Ta.vslye etmem. 

mam. Bir tür~e imtihanında, S&mlpa· 
şaıade Seıalnin ölümü tasvir eden bir 
nesrini okumustum da n1ümeyyizlerden 
biri: 

- Aman kızım; sıhhat tapn bu ıü. 
ler y!iZiü çehreye bC>yle yaular okumak 
hiç de yarll.fmiyor. 

Gflı('f'o harpteki ablokanın ba,lıca 

mahMJlil ha\·&da.n nitrat ~ıkarrln1a

HMl1r .. Bu uyed«" lJnı)"A na~-11, Çin .. 
dt>n nitrat gctlrtmırk lhtiyacından 

klll"'hılm~tu r. 
1939 Cihan harbindeki abloka. yü .. 

:t.ündf'n ka7.arulan b&.;lıra l<"at, J')f'rlon 
iJM'ğ'idlr. Bu lrwk bir ağa<·ın liflerin
den ('ıkarıhyor. Bir iddiaya görf\ per
lon ipeği, tabll ipekten dalla sa~am 
\'e dalıa alc6tiki ln1J • Bundan balJka 
llan1u~un izafi ajtırhıtı 1,5, tıı.hit ıı~k
le yüni.in ı,g ike.n perlon Jpetinln izan 
agırhı.. 1,1 df"n bart•t .httlunu,·or-

Tefrika No. 25 

Yazılarınızı çok be&enlyorum. ifade
nizde büyüleyen, selts ve ıkı-cı bir ca .. 
zibe var. Bunu. yalnız ben dcrtl, yazı_ 

Iarınızı hararetle takip eden blltün ka
rllerin; z sOylüyorlar. Romantize edılmiş 
tarihi eserlerinizde, t!plerinlzi o kadar 
kuvvetli intıhap ediyorsunuz ki. .. 

Ben, muharrirleri bir kuyumcuya 
benzetiyorum. Onun yarattıtı tipleri 
de, kuyumcunun elindeki elmaslara ... 
Onların içinde pek kıymetlileri olduğu 

gıbi, eöz k&maştıİ'ıcı fakat yalancıları 
ve kalitesi düşükleri de v•r. 

Üstad cevap veriyor: 
- Buluşunuz çok kuvvetli hanıme

fendi ... Muharrir, hakikaten bır ku. 
yumcuya benzer. Elindek• elmasları me_ 
haretıe sıralıyan, haklk:t elmaslarla ya
lancı\arındaıı güzel bir halita le~kll ede. 
rek müşterisi olan kar lere satmak 
sırrını elde eden bir muharrir ~erinde 
muvaffak olmuş demektir. 

- Muh•rr!rltğ 1 o kad&r ııüzel ta&vir 
-U.--.13: \ri ~.JI ........,., ... ~ 

Yazan: ismet ZlYA 
yazı yazmağa karşı bır heves u;r•ndır
dınız. 

- Bu heve:;iniı;i, tabiatin size verdiil 
ist.datla pekAIA. inklpf ettırebılinlniz. 

- Ne sôylüyorsunuz üstadım, bu 
mümkil'n mü? .. 

- Neden mümkün olmasn. Yaımak 
için duymak llzımdır. Bu da sizde ol· 
mayan bir şey delil\ ki ... 

Üi\adın, bu beklemeı!iiJm iltifatın. 
dan adeta sersemler gibi oluyorum. B:r 
şeyler söylemek is!!yorum fakat söyllye· 
miyorum. 

üstad, devam ediyor: 
- Bence iyi i(>ren, iyi düşünen ve 

hayal kuvveti fazla olan her insan ya. 
zabinr. 

- İyi gördüğüme ve iyi clüşündüğU· 
me kani delilim ki ... 'Belki, hay•! kuv. 
velim {aıiadır. Halli mektepte arka· 
ci.•ılarım (ne hayalperest kızsın)? .. der
lerdi. 

Hayal ve dü~celftinin la)ıakkuk el· 
~ı 4iiııwcı.o hi• .__-t.rı yazma "Ye 

- Ya o bedbinlik yazı yaıanın ru· 
bunda varsa ... 

- O ıaman hiç tavsiye etmem. Hal
ta öyle insanlar okuyacağı yazıları bile 
iç açıcı eserlerden intihap etmelidir. 

Üstada, biraz kendtmi tanıtmak lilzu· 
munu hissediyorum: 

- Çocuk yaıımdanberi anne ve ba. 
b&- sevglslnden mahrum yaşadrğ1m için 
mi? .. Yoksa, melftnkoltk ruhumun tesiri 
altında kaldıtım için mi? .. Bilmiyorum, 
dalma menfi, karanlık ve sakat düşünü. 
yorum üstadım. Derler ki i sakat düşün
celer mariz bünyeli insanlarda olurmuş. 
Halbuki, benim vücutca hiç bır şikaye
tim yok fakat, kafam neden böyle gay_ 
rlt:abll? .. Bu yaradıhşımdan ben de hiç 
m•mnun değilim. Çok gayret ettiğim 

halde bu kuvvetli tesirden bir türlü 
kurtulamıyorum. Mektept.! iken edebL 
yat hocamız tahrir derslerinde serbest 
mev:ru verdiği zaman daima ıstıraplar, 

elemlet',. kederler ve öltimler ifade eden 
;ııazıler intihap ~rdim. H&tü. hıç unut-

Demişti. 

Onun üzerine hocam: 
- Tipine bakan aldanır. Çok içli ve 

hayalperest bir çocuk ... Hiç ya~nın ço· 
cuğu deJH, diye cevap vermişti. 

Çok ki>çuk bir yaşta, her çocu~un ha. 
yatı to:ı:pembesi cördülü bir ça(lda, ben 
elli yaşında bir insan bedblnlili ta~t)'or_ 
dum. 

Anlattıklarımı büyük bir dlkk•Uc 
dinleyen üstad, muzip bir ıülüşle: 

- Bedbinlill doijuran en mühim 
sebeplerden biri de çirkinlikUr. Çirkin 
insanlar muhıtlerindc, güzeller kadar 
iltifata ve sevgiye mazhar olam3.(lıkları 
için ctaJma içlerinde bir uıtırap taşırlar. 
Bu ıstırap da onları bcdbinlitc sevke. 
der. P'akat bu nazariye, sjzin karşınızda. 
tabii suya düşer ... 

Dedi. 
üstadın, bu iğneli Jakırdtlartna. hiç 

cevap vermed~m. Öyle zannediyorum ki 
üstad, beni bir imtihandan ıeçlrmek Is· 
tedi. Fakat bir şey öğrenmeğe muva!. 
fak olamadı. Ondan aldıfıım derslerden 
istifade etmiş olacağım ki ben de artık 

Ark.Uı var 

H-t-91: -----

Düşünceler ayrı 
amma düşman bir 

o nrtıtere - Hindiata1t mllzakCTe· 

O ıert akim kaklıktan sonra HJnt 

liderlerinden Nf'thru'nun söyledJğl 

ı;,öLler dikkate hıylkttr. 

Blr kere dlindifı.tarun ibtYdiı.l.iot 

tanunak f1U11le mtittefik mllletl&
rin yardımJarını reddedecek değJ

llt.» dooıekle JncUtere ve Jnglltere 
salında.kJlerJ müttefik tanımakta. 

de"am edl)or. 
cA.bnanJa. ve ıla(>On)-·anın bu harbi 

kaZNmalarıoıe dün)'& ~a bir l~•· 
at olacağı açlk kaoaatindey~m. Bun
lar kaı.anırlar!ot& dünya.ya. h&.klm 
olM"aklardır. Bu ibtilnalin meydana 
gelrne81nJ ı.temlyoru.nı» deNelde de 
lllndlıtlanı eoklsl ıtbl ylıe ."lll>vere 
kar~ı harp edenler utma BOkuyur. 

~ra da: «Ortadan kalkma•ı 

~la !:&l'Pı,.,W. btedliim bk ~ü
nü' tarzı vardır. Bll dilşölrilf paolt 
kalmamız llıım ı;eldlll ve Japon 
ınihıitevllye kuşı bir ~ ,.ape:mrya. 
eağımız dli>jünü,Ud<it» domclde de 
ne olursa ohun Japoolttra ka.r'!t 
harp ..ııtooetı•I ...ıatmaırta.ı.r. 

l'fözakueJer ıwnlX'a ,,..,._, 
olınakla bel'aber, rnli,ıuel< ~ 
na karyı ne ınctıtere Hlndı.ta.nr ve 
ne de lllndl•tan Ingtlte.eyi !Mnl<a· 
1111yaeaklardır. Nasıl bıraksNlar ki 
lng-llt.erenhı M.rp gaynUerinde 1-lin .. 
4fi9tanın buyUk Wr rolü, lltndis.tallın 

müdafaa ı Nhlinde de --r 
yardınunın önemi g9zönii.Bıded1r. 

Jllndistanın 'harp pyret.hle yar
dımda oynadığı rolll ,röslenoek lı;ln 
uzun uzachy& rakkamlar llnlJa~ 
bitir. Fakat biz ~- 1ılr k&I; 
rakamla iktifa edeW.ın: 

Jlarbin ilk sene~lnde WQi8tao 
müttefiklere 280.800 ten 1'eıeste, 
l %.000.900 askeri eJbl!;C, <Wrt mUyon 
lnglliı liralık (attır, beııj lMiçuk: n1H
yon lnglllz liralık JHMll1lk \le jüt 
dokun\& ,·ermiştir. 

&nlarJn dı~nda da. Hindistan 
kiilJI)·etıi ınlktarda ray, C)e11k ıfı

ı;ıak, Jııastahane &et·a~ııu, maklse, 
elektrik \.8 teleleo aletleri, ç.1, ... J.., 
dtMJ1lr tel, ınadeni reı.er"·uarlar, kln1 
ya nuuld ıerı. wabltn. kön1ür, kok:, 
<;iıneut.o, slgua, gtda maddeleri. 
katu;uk, fay, ı;cker, yilJllü men.5UC&t 
verınektedlr. 

Hhodb.tan fab<lkM&nnd& ı.u.ıı. 
tayya-re, Jıcr tttrıtt menni, "°mb• 
gibi rn önem.it harp ·ıAlllarınsn >•" 
pılmaıu d& rtfftc~n rune artmakt• 
,.e yeni yeRi la.&rlkMar lıJu_ru.Jmek" 

t.adır. 

?-1 e olur&& ol.bun y'lka.ı'l4a llıellrtı

!iflm gibi ne Hi- ve ne d• 
ml.ltleflkler birblriRI d kleuı•k

ten vazgeçeml>OCok.lu Jiloldlr, 

KÖR KADl 

Voli ve Belediye Rei• 

sinin dünlı::ü tetkikleri 
Vali ve Belcd•:re Reis! DQ!ı:\(>I' 

Lı.'ıt!l Kırdar, dün ö(lleden evV<': 
Beyazı ttaki eski imaret ban ede te 
ltiklerde bulunmuştur. Bu bınanın 
da \&\ebe yurduna lfr~ğı ınu11lC• 
mel görülmekledır. 

Dün de 450 otomobil 
lastiği tevzi edHdi 

Bundan evvel tevıi edilen JJ'lrti.. 
den başka, dün de villlyet tara!•"· 
dan otomobil sahiplerine 45-0 oto· 
mobıl lastiği dana tevzi oıuıunuı
tur. 

-TAKViM-J 
14 NİSAN 1942 

SALI 
AY 4 - GÜN 1414 - Kaiiım Jol 
&UMl 1358 - NİSAN 1 
Hi<:Ri: 13&1 - Rebiü1"vnl 21

1 v Aıttr ıuıv ALl w:ı:N" 
GÜNEŞ 6,23 ıo,36 
ÖGLE 13,14 s.zS 
İKİNDİ 16,58 5,l~ 
AKŞAM 19,48 12,0 
YATSI 21,23 J.37 

İMSAK 4,36 s,49 

~VKôS~~ 
Salçalı köfte J<.O' 

H &ika lıalka doğranını' blJ' d<Y 

80ğaı11, bir ka9ık l;ğ """ J4t" 

ınatt:~ ~l(a...,ı i('ind~ pi. ırctırıı. ıJd 111 ~ 
re makineden geçen etten yu',,rı<I' 
lokmalar yaparak pişen so~f1 111 ,,,. 

ne at tim. Alt 'e üst ederek ıJ61"' 11 ,.ı 
le.':tlrdim. Sonra da. bir ~y 11otı:.,· 
su koyarak kapağını kapadl"':,....• 
wl« dotr&<Jıt>m 'bol n1'>)d ,,,r' 
aı..,ten lnooefl zaman tızerl•:ıı,ııı.ı 
tim. Bir de pekmezli ıu nıull ,.ııı' 

~ı 
)&parak burunun yen1eğinl 

ladm1. 
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Hileli ticaret yoluna 
gidenler önleniyor 

M. U. M. filimltri 
yayım vazife$ini 

iyi ya pıyor 
(llaf t.rafl l lndde) -

1 yurdun dört ~ayıyôr. Gaz:e~n n, ına 
fArll{Jndakl okuyucuların karşıs 

k "'Ünlcrcc zamana ihtiyaç 
çı mnsı, ·c. 1 büf" 
gösterirken, radyonun ses' un 
dlnlcyieller1nln kulaklarına bir an 

Seyahate çıkacak tüccarların döviz 
almalOl'ı için şortlar konuldu. içinde varıyor. r. • 

Şimdiye kadar gazete, hlıdıse-
lerin reı>Jmlcrinı neşretmek b•kı
mından üstün blr mevkide bulu. 
nuyordu. Halbuki Matbuat Umum 
Mildürluiüııün fllmleri bu U6tun
lüğil de gazetelerin elınden alml§
trr- M. u. !.f. filmleri yurdun dört 
tarafındnk i faaliyeUcri, bır gaze_ 
tede (ikan resimlerin yapabllecc
,ınden ytlzlerce kere canlı bir §e
kUde ve tam hareket hal1nde :özün 
öniınde canlandırıyor. 

işte bu dü§ilncelere t4bi olarak, 
Matbuat Umum MUdürluğUniln 
fılmlerlni göstermek üzere dün 
Melek sinemasında tertip edilen 
daıvoetc rekabet duygularHc ve ku
sur bulmak nlyeUle gittik. 

Bu rakipler pek tc güleryUzlil 
fnsanlıır ••• Matbuat Umum Müdür 
muavlnl İzzettin ve Matbuatın İs. 
tanbul mumesslli Siıreyya, mlsa
firlerı o kadar nezaketle kabul 
etUler ki rekabet duygularının 

hızı daha. filmleri görmeden gev
Gcdl. Mısafirl'Cr ar.asında Ordu Mil. 
fetti~i Orgeneral .Fahrcttin, ParU 
Umumi kAUbi Doktor Fikri, Vali 
Doktor Lütfi Kırdar, Parti murah
hası Reşat vardı. 

Filmleri Gördükten sonra itira
fa mecbur olduk ki böyle cidden 

€fiz:e1 altnmıı, ne kadar aransa e
saslı kusurları yok. Gözil memnun 
ediyor ve YUrttakt turlü türlü faa
liyctıerı aksettirmek sureUle in. 
sanın görüş ufkunu gcni§lctiyor ve 

bir mflnc,i ze~lnllk hissi veriyor. 
Film, bu asrın en tesirli yayım 

Vll6Ztalerında.n birklir. Bugüne ka
dar biıc yalnız başka memleket
lerin haberlerini aksctUriyor, ken 
dl Yurdumuzda olup biteni göster
mek rolunu boı; bırakıyordu. An. 
cak fcvkalftdc :ı:amnnlarda tek tük 
çevrilen fılmlcr ~htiyacı karııla
maktan uzaktL. 

Ankara, 13 CTele!oma) - Ti. 
caret Veklleti, ticari seyahat dö
viz talepleri hakkında mühim bir 
karar almı tır. Döviz. talebinde bu. 
lunacak tücc;rlar, ha:ı:ırlıyacakl•rı 
iatldalarını mahallin Ucaret od~
na verecekler ve ~ehayat maksat. 
larının ticari bir zarurete müste. 
nlt olduğunu tevsik edeceklcrdlr
Yalnız memleket ikt:.ndlyatı ba. 
kımından !.ayda umulan seyahat. 
lcr için döviz verilecektir. 

Tüccarlar, istidalarında, seyahat 
mevzularını ve milbayaa edecek. 
leri malların dns ve nevilerini sa
rahaten bildireceklerdir. Ayrıca 
Vcktılctln lcsbit ettiğine göre, dö
viz alan bazı kimseler, eitUklerl 
komşu memleketlerde evvelA Tür 

Çörçil Hint denizi 
harbini ani Hı 

(B81Jı t i~lde) ._. 
dair düşmana faydalı malilmat ver
meksl:zjn iılçblr demeçte bulunamam. 
.Ancak ne bu tedbirler M de bu ted
birlerin netıeclerf Amiralliğin Somer· 
ville hakkındaki itimadını hiçbir su
retle zayıflatmamıştır 
Şunu da. iJAve edebilirlm ki denlz

JerdeJd lngfllz gemilerinin hepsine 
kara veya tayyare geınlsine tlsleri 
bulunan tayyarelerle sürekli bir ha
va korunması temini imkAnsızdır. 

Bu ecmllerden büyijk bir kısmı her 
gtin d<'nlzlcrde hava korunması ol
maks1z:ın dolaşmaktadır ve eğer bu 
gibi tehhkeler göze alınmaz.sa donan· 
maya dtışen Ucaret cem1s1 ka!Ueleri
nl hlmayc etmek gibi muazzam va:ıi· 
lenin ifasına devem et111ek Jmklnsız 

kiye tarafJndan ihraç edilen keten 
tohumu. koyun ve keçi deris1le 
barsak gibi :maddeleri satın aıe. 
rak tekrar memloeketlmize sok. 
maktadırlar ve bilahare onJır, a
radaki büyük fiyat farkından Is. 
tifade ederek bir başka memleke
te ihraç teşebbüsünde bulunmak. 
tadırJar. Evrakında transit kaydı 
bulunmıyan emteanın muharip 
devletlerden blı"inden birinin ara
zisine, bu devletlerin arzuları hı
IAfına vasıtamızla ıeçmesi, yaptı. 

ğımız ithalAtı tehlikeye dilşürecek 
mahiyette oldutllndan bundan böy 
le yapılacak bu türlü ithaliit için 
nakliye vaşıtaşı temin edilmemesi 
yolunda lilıumlu ted.birler alın. 
mıştır. 

Rus basınının 
müfaf aaları 

(11.,t.wafı ı •IM".Jde) X 
sırları açığa vurmalarının önüne 
geçmek istiyorlar. 

Bir yüksek Sovyet memurooun 
hemen her gün hapishaneye gide
rek suçlu Sovyct memurlarını zi
yaret etmesinin ba~ka ne sebebi 
olabilir. 

Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. A. 
iansına salahiyetli kayrıaktan bil. 
diriliyor: 

Uzun bir sükuttan sonra Sov
yetlerin resmi Tass ajansı Alman
yanın Türkiye büyük elçisi von 
Papene yapılan 6ui.kast davasının 
blr kaç safhası hakkında Sovyet 
basınına nihayet malılmat :vermek 
zorunda kalmı§tır. 

olur. Tas ajansının verdiği haberler 
Malezya \."O Slngapur lıldlselerl sadece Sovyet tah?"ikAtının pren. 
B. Churchlll, bundan sonra, Malez:- iplerini vermekte"ise de, Sovyet. 

ya ve Sin"apur Mdiselerl hakkında !er Birliği halkı bu sayede baska 
sorulan euallcrc temas e<lcrck demiş- memleketlerde, meselA Türkiyede, 
tir ki: h6ıa müstakil mahkemeler bulun. 

VAT!AN 

BAŞMAKALEDEN DETAM 

Söz hürriyetine 
dair 

- (Bef1ııtnılr 1 Jocille) § 
jyi tedbirler bile allnsa 61kıntJyı 
kaldlrmak insan kudretinin harl. 
cindcdir. Sıkıntı kar§ısında haksız 
şikayetlere glri§mek ve imkansız. 
Jıktan dolayr hilkilmeti tenkit e. 
derek hoşnutsuzluk havası uyan. 
dırmak bir nevi kundakçılıktan 

başka bir şey d()ğlldir-
Hürriyetin tabii şartı. iyi mak

sat için kullanılmak ve münaka~a 
edilen meselenin halli bakımından 
l§e yaramaktır. Bu vasıfta olmak 
iartile söz ve ya~ hürriyet.ine bu. 
tUnkü gibi çetin günlerde her vn. 
kitten ziyade ihtiyaç vardır. Açık 
münakaşa; dertlerin ortaya çık. 
masına, ihtiyaca uymıyan tedb r -
lerin dtlzeltilmeslne, tatbikattaki 
hatatarın belli olmasına, umumi 
hayatta. ahenk ve itimadın artma. 
ıoına hizmet eder. 

El birli&! ·bakımından her 3ey. 
den evvel halkın b ir §Cye cldden 
kani olması Uizımdır. Gazetelerin 
yazdı,Cına Jnanarak bu kanaate 
varması, için de gazetenin eirlye 
eğri dcdi~lnl görmesi lllzımdır. O 
zaman doğruya doğru dediğine de 
inanır. 

Geçen harpte memlekette bir 
taraftan sansür vardı, bir taraftan 
da kudreti a~kın zorluklar, yerin. 
de olmıyan tedbirler ve bir takım 
yolsuz i§ler... Hükümet; fiilen 
zorlu bir harp~ bulunmasına ve 
hayat devrelerinin en çetini ile 
karşıla~mış olmasına rağmen dö. 
nüp dolaşıp çıkar yol diye sao. 
:;ürü kaldırmağı ve mUnaka§a. hür 
rlyetinl iade etmeyi buldu ve Gör
dükleri hataları ve yolsuılukları 

açıkça münakaşa etmeyi gazeteler. 
den doğrudan doğruya lstedl. Bu. 
nun üzerine yBpılan neşriyat kıs
men hataların dilzeltllmesine yol 
açtı, kısmen de hiç olmazsa çare. 
sizlik içinde kıvrnnan halkın yil. 
reğine su serpti. 

Yukarda işaret ettiğimiz vasıf. 
Iara 'l.:e mertlik icaplarına UYiUn 
söz ve yazı hilrriyetindcn hiç bir 
zaman zarar galmcz, fakat hürri.. 
yetin tahdidi neticaslnde kon~. 
malar fısıltı ııekline inerse böyle 
sinsi bir düşmanla uğraşmak, onu 
mukabele etmak, zehirlerini hü
kümsüz bırakmak lmkAo haricine 
çıkar. 

Ahmet Emin YALMAN 

. Matbuat Umum MUdürlüğU bu 
fılm lsJno sarılmakla çok hayırlı 
;c faydalı bir çığır ~mıştu-. Bar 
n~ıç btı kadar fyf olduğuna göre 
~u flJm SCrilerinin yurtta olup bL 
} en ve y urdun ba !jlqı başka ye r -
erinde Yaşıyanların ihalin'i, haya. 
tını göstermek suretlle çOk lü
zumı u Ye tesirli vazifeler görmesi 
ve yurt birH 1 dUYelJSUflu kuvvet. 
lendırmıyc hizmet ctınesi beklene 

General Cordon Benettc raporu duğu, bunların Aleni mahkemeler 
şimdi ge!mlştır. Bunu nt.fretmek mU- yaparak &UÇiu ~' nılanların kendi. 
nrısip olmaz. Bununla beraber hfiku- lerlni istedikleri gibi müdafaa ede_ 
met her nereden alınablllrse oralar- bildiklerini, bu memleketlerde mu 
dan haberler toplamaktadır. General hakemelerln halkın gözü önünde 
Wavell'e, Singapur'dan kaçarak ı;e- açık b ir surette cereyan etmekte 

lebflenlcrden malumat t,Qplamak ,.e oldul:ynu hayretle görmek imkfl. Bir taraftan, Sovyct ôasmının 
bunları bize blldlnnek Uzere bir BU· nını bulmuı olacaktır. 

bilir. -

Dünkü fılm serisinin SQnunda. 
b r Amerika §irkcUnin Matbuat 
Umum MüdilrlüğilnUn yardımUe 
Arındoluda aldığı renkli filmden 
bir k~ Ptır.ça gostcrUmi§tlr. Bunlar 
cıraStnda İstanbulun ve eski ve ye. 
nl Ankaranln ı:üzcl manıaraları 
bulunmakla. beraber bir de Ana.. 
dolu .. ü ı 

Yor k erin!n hayatını ve bun 
lar .arıısındakı bir düğilnü gost~ 
~en ~ok hoş sahneler vardır. İşte 

u kisım, seyirciler araauıda hara. 
rem mün k 1 t a aşa ara. sebep olmuş. 
ur. Kimi; şeh rlerlmlzdc (larp gı. 
dışlcrlnc uygun türhi türlü :!&ali
~.~Uer dururken ıCılmcilerln, yö. 
ruk] · 
dU erın hııllnl ve kıyafetıni yeni 

bu iftira dalgası Moskova şefleri. 
bey tayin etmesi için talimat verU- Tass ajansının rnporlerı: Sovyet nln zihniyetini ve Sovyctlcr Blrlf. 
mlftlr. Bundan başka General Wa- halkı arasında adalet arzusunu bir t inde hüküm süren ha,rayı vasıf
veıı, Male~ya harckeUerinln l>UyUk kere daha bdlrtmi§tfr. !andırmaktadır. Öbilr taraftan da, 
bir kismında Amerika - lngtıtere • Sovyet basını, burada tekrarın• Türk adliyesinin vekarlı ve sakin 
Hollanda • Avustralya. .bölC'esindekl imkan olmıyan ifack?lerle Alm•n- hareketi, bolııcvJk propaıandasının 
mUietlerin ba.şkumandanlığını yap. yaya, Türk mahlceınesJne ve Türk açtıiı mücııdcle He ıaçık bir tezat 
mtf olmak sıtaUle olup bitenlere da- meınurlarıoa hakııret etme?ktedir. teşkil etmektedir. 

ir biç .şilphdlz bir rapor göndere- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; cektir. Fakat şu anda Hindlstanın I Li\ 
doğu hudutlarından dikkatini başka YARJN A 'l.T_{;l .. M Yeni bir ne~'e .• Zevk ,.

0 taratlarıı. çevirmesini heJcllyemem. .n. yn 
şunu da ilAve edeyim J<I, harbin eflcncelJ FilnıJ .• 

fimdlkl pıişl hakkınıi& gelecek ış M ELEK Bıo.Uway'in en eoa damaJan.. Caz 
gUn jıçinde A\•am kamarasına bir de- ,.e orkeetnları ..• 
meç yapmak fırsatını arayacağım Slaema11Dda 
Bu, gizil celsede olacakur. Harfkalıide f'ğlenceU bir nıe,·ı.u 

Orippe'la mıa·atfaJdJ·eı.tzllğl B RO DWAY ç 1 LG 1NL1KLAR1 B. CUhrohın, Hint Okyanusundaki 

harcl<eUerden evvel, Slr Startoreı Baş ollerde: · 
Cripps'in HlndOstanda'l<i \."llZlt'cstn-

den kısaca bahsetmiş ve bu hususta JOAN BLONDELL 
Cripps dönerek bizzat Avam kama- • 

rasıııa izahat vermesini bcklementn LANA TURNER 
daha doğru olaca.ğuu söylemiş ve de- Dikkat: :Sunaarah koltuklar bu-n"den ııatıbnaktadır .• ntlştlr Jel: ..... 

Cripıps'I, bu mUzckerelerı idarede B~ Wtüıı ııeanslarda, yarın yalnız matinelerde 

Gıda maddeleri 
tevziatı başladı 

.. .. 

SiYASİ itlfAl 
0%- = = s::::::::=:::::== ::::=====::::::=:;:::= =:=:::=:::::::::::=::::::::::=~=-· 

Vişi ile Vaşington 
anlaşmış 

görünüyorlar 

c......-ı J lnclıJe) ... 
peyınnr. Kendilerine gıda madde· 
reri verikn b&kkaUann lSim ve 
sem t°k'rm i YıtZl)"OnlZ: 
ne,,ıktaş k~nı lıükkalları llsk>sl 
~terkez nahlyeel: 
Nevzat <TtııJvtkıye) , Kenan (Or

ta~e Aile kileri), Mehmet AEi 
COrtaba~e), Yani (Sinsnpa.-), Ya. 
ni (Has Fırın c.adde:Ji), llya (Orta
köy) , Ibrahlm <Kuru~~ıe), SWcy. 
man (Dikli.taş) , 

ArR&vutküy nalılye..I: 
Panay.>t (Anıavulköy), Ahmet 

(Be~k). 

Beyo(:"lu ka~ bakk.Uarı fü•Wl 
Merkf'z nüfy&;l: 
Kflmil <Feru:ıağa camisi) , Eko· 

nomı {Katyorn:ukulluğu), Oımltrl 1 
CYUksekkaJdır.un), Koço (Tarlaba.· 
şı), Ermis (Balıkpa7..arı), A1..l:ı CKo· 
o~lu sokağı}, HüımU Ege ( ll(eşrull· 
yet caddesi) , 

Taksbn na.htyeııı: 
Ankara pazarı <Istıı<ıtı caddesi) , 

Emine ve Tevtlk (Cihangirl , Kos
tanUn mapaz köprUsU) , Nuri (GU· 
mllşsuyu}, 

Galata nahlyee.I: 
Faik Necati (Mahmudiye cadde

si), .AbduUah ve Naci (Fındıklı), 
Mehmet {Salıpnze.n) , Kemal .Asa 
(Okçumusa), Yani (Galata rıhtım 
csddesl), 

Ş~ll na.hiy~l: 

SUleyman (HalA.ski.rga:ıl cad.), 
Yahya (Rumeli cad.), AU Rıza. (Fe· 
riköy), 

Ka. .. ımpa';>a na.hJ}'e.sl: 
Zeki Çakır {Z;nclrlikuyu cad.). 

Seyfulla.h Hoşgör (Muvakldthanı 
cad.), Suphl (Çivlcller sokağı) , 

H..,köy nMılyeı;l: 

Avram (Hasköy), Vangel (Halı· 
cıo&f.u}, 

Eminönü kaı.ası bakka1ları ıı~tesl 
Merkı>z nahlyf'!J: 
Ayyıldız ( Keteneileı-) , Ferit Şe· 

kercl <Ketenciler), Teo!ULS (Tah· 
ımis), Dlmltri (Sirkeci) , Naıl (Talı· 
mis ), 

Kuınkapı nahly 1: 
Recep Funda (U.lell), Şeref GUç

JU (Beyazıt), Hiiseyin Kınay (Ccr
rahpa.ya), Yunus Ten:loğlu (Kum· 
kapı), Sıtkı (Çarşıkapı), 

Beyam nahiyesi: 
Sabri YUceler (Mercan Tığcılar), 

Şeref (Beyazıt). Ziya Yemişçi (SU· 
leyınanlye), Osman (Vezneciler), 
Kü~ükpazar nahlyest: 
Ali (Kubbeçeşme 230, Salt Şen 

(Unkapam cad. 294), lbralıim Giln· 
ay (Kubbeç~me cad.), Mustafa 
Cebecloğlu <KUçUkpazar cad. 514), 

Alelpdar aalllyeal: 
Nuri {Kadırga liman cad.), :Meh· 

:met .Ali GUrzade (Sultanahmet Ye· 
ı·ebalan cad.), Mesut (Nuruosmanl
ye Vez.than) , Kt.mll Yetlf (Dh·an· 
yolu), Şevket Şen (KllçUk Ayaso!
yıı), 

Eyüp kazat'lı bakkalları llııeteaı 
Merkez: nahlyeei: 
LCtcl (Eyilp Ka.pıçeşme) , Zeynul· 

Jah (Eyüp camii kebir karşısı), 

Şükrü Kisbi (Ayvansaray iskele 
cad.}, Mehmet Çıra {Defterdar), 

Rami nahiyesi: 
Mahmut Kafadar (Rami) , 
Kemerburgaı; Mhl~.,_..ı: 
Demlr {Kemerburgaz nahiyesi), 

ray), Süleyman (Yedikule), Ibra
binı (Kocamustafapaşa). ŞfikrU 
(Etyemez), 
Şehremini nalılyeıııl: 

Hacı Ibrırtılm CMcvli'ınekapı) , 

)l<'hmet (Saray meydanı), Ahmet 
Ziya ( Şehremini \ , Ali (Uzunyusut), 
Mustafa (Topkapı), 

ı.·ent'r nahi~·esl: 

Mustafa (Fethiye), Ilyas (Sul
tansellm), Hamdi !KUçUkmustafa
paşa), Ahmet (Balat) , Zekeriya 
(Ay\'anııaray) , 

Ka ragüınriik nah1) esi: 
lbrahlm ( Edırnekapı ) , Setim {Ka

ragilmrllk) , Mehmet (I...ökUnclller} . 
Zlllfıkar (Fevzlpa.şa cad.) , 

Ka<hki)y kar.alil bakkalları ıtıııtesl 

Merkez nahiyr..si: 
RUştu (Kadıköy). Nafiz (T{adı

köyl, Ekonomik ı Kadıköyl, Şlikrü 

(Kad ıköy) , Hllml (Yeld"ğinnenil , 

Dursun {Kuşdtil, Iıoma. J (Gnzha-
1'e), Abbas (Moda.\ , Nurettin (Da· 
hıu:ivel. :\fehmet ( Söğütlilçeşmel. 

J<;:ultıoprak nahiyesi: 
Kemal (Kızıltoprak) , Ibrahlm 

(Kızıl toprak), Ahirongllos (Göz:te
pe), Mustafa (Feneryolu), 

Erenkl>y nahiye<>!: 
Rama:ıon (Eren1<öyl. Hafız (E· 

renköy), Salim {Suadlye), Kemal 

1 Içcrenköy) . Me'hmet {l<oz:yataıtı), 

Şevket (Merdivenköy) . Etem (Bos
tancı ) , 
tl.,küdar kaza~ı bakkallan füıt~l 
Merkez nahlye,f: 
HUsnti (UskUdar) . A'"i (UskUdar) 

Sel m (UskUdarl , 'Enver <UııkU
dar), Nuri (U.ıokt.ldar), 

Kı!lıklı nahlyf''ii: 
Sabri {Kısıklı). Mıtır (lcadlye), 

.Ah (Tophanelloğ\u), Mihran (Bağ· 
larbaşı ı , 

Be,·Jerbeyl rıahlye:>i: 
Nurİ (Beylerbeyi), Todorl Papa

isplro (Kuzguncuk), Mehmet Koca 
(Çengelköy), Emin (Kandilli), 
~ nver kazası bakkalları listesi •. a • 
Merktt nahJyesl: 
Ibrahlm (Sarıyer) , Emin (Sarı· 

yer), Bekir (Rumellkaı.ağı), Ali 
Bayrak (BUyükdcre) , Emin (Klreç
burnu), 

'l'C'nikö~· ııahlJrsi: 
Yorgi Mendell {Tarabya}, Abdul

lah (Yeni köy), Şemsettin (ı.tınye), 
Ahmet (Boyacıköy), lllmet (lCmlr· 
gtn), :Mustafa (Rumelihisarı), 

Be~·koz: kau ı ıbakkaJları llıtet>I 

:Merkez nahlJe--1: 
Faik (Paşabahçe). ~ıustafa (Bey 

koz), Ibrahlm {Beykoz:), Mustafa 
(Anadolukavağı). E.~re! {Yalıköyl, 

A-dolubfsar 11abJyeııl: 
Ktmll Güven (Anadoluhlııarı) , 

Sabri (Kanlıca) , Mehmet AH <Çu· 
buklu) , 

Omerll nılhiye!ll: 
Necip (Omerll nahiyesi), 

Bakırköy ka7.a">ı bakkaDan Jlı1tefıl 
:!\lcrkez nalıly~I: 
Kemal (Bakırköy), Hayrl (Be· 

kırköy), Abbas (Bakırköy}, Sabri 
(Yenlköy), 

l'oşllJıöy nahlya-i: 
N~lde {Yeşllköy) , Kemal (Y~il-

G 
l 'nzan: ~L JI. 7.AJ. 

nrhi A\rU""'"~ '-'~ {"('. • • :ı

rularağ'ına \ e Ru-.Jara lialdı· 
rncak 011111 AJnıanlann arkaıtan teh
dld ııdUec·eil'f.ne alt rlvaJetler, ı>B•ı 
zamanlarda arttı. )lantık b3kımır:

den duşüniıllirsc Aıııcrlkalılar1a in· 
glllzl~r l>unıı ~ apınnJ;rn mecburdur
lar. hattt\ tutunnıalarrna ~e gayele
rlnf' 'arnı:ılarına ihtimal bıslunma . 
M bllr •.. ('iinkıi mak~t, Alman or· 
du;;unu lhtiyntıı hulnnmata \f' kın'
\·etlnl fkl~ e bölnıeğe zorlanıaktan 
ibarettir. llele Ru'<lar muk&\""1etr 
de"aın f'derkf'n, Aınt·rlkalılarla lıı
glllzler ,\vruııa Jııta ının hlr tara
fında. bir köprii ba':'ı eldf' «>derlerıı .. 
Almanyayı ddıli iblr "urettl\ tefull ., 
Nlehllec-ek mc,·kie l;'E'llrler. «:ilnkı 

zaten bütün lş~al snhııJarmıla ho 
nutı.-uı:luk 'ardır, halk demokrhl 
t·ephr.ıı.le ilk fır .. a tta lş beraberliği 
yapnııya h:uırdır. 

Ortada bu yolıla Uıtlmaller vıır

ken, \'1,1 lıüJrlımeUnln AmcrlJUt lJc 
olan münasebetleri mesclcsJnln bU· 
yUk bir Plıemml3 eti 'ardır. IA' al, 
durmuyor, dinlenmlyor, l\fare.şaı 
P<'tairı'rn muka\'t.mı>tinl kınnıya 'e 
taraf ıılık slyaSt'tlne nihayet ,·er
mexe oğrBŞl)'Or. 

Fakat ÔJle görünüyor ki Aınert
kalılar, La\·al'lrı t~,ehbilılerlndı-ıı 

dola)ı artık üzülmüyorlar. ,\mert· 

kanın \'işi sefiri Amiral Le-ah;\· • . 'hı· 
rt.Şal J>etaln ile tııkı tema~ halinde· 
d lr. (Vlr:I) nlıı ldareşlndekl biitiin 
araı:lıle Amerikan kono;olo Jorı • lup 
b~nl scrtıtılıtçe kontrol edl~ o. lar 
\e hilkömetıcrlnc günü güniinc ma
lumat \eriyorlar. 

Bir, iki ıün enel yauldığı gibi, 
Fraıısanın '\'a'jlngton sefareti de 
dört nBkta hakknHla Amerlkays 
teminat \'emılştlr. Bunların Uçu 
l''ransanın )Uln·er layyatt, denlr.al
tılarının garp yarım kilte8fndtkl 
J."ransu ü~lnlntlt'n l!ltltade etmesi
n~ mt'Jdan bırakmı~·arafına, Libya. 
dakl )lltn·er kun:etlerlne yly~e.k 
, . .., nakliye ,·uıtuı verilmJye.-ctınt, 

şlnıali .\frlkada Mihvere bondan 

e.önra ıbf'nı.ln tt"Ollın edllınl) r.ceğlıte 

dairdir. DördüocU nokta olarak da 

FPan. a: harp gemilerini MJlı\'E'tc 

nrnılyccellne \C taraf<117lık İJ&tıoe· 

tini boımıyacajıııa dalr teminat 
~·ennlf "e Duakerk zırhl.ıalllll Af· 
rikadan Talon H111anma &itmMlnl 
obebinl Amerikalılarda samimi bir 

kanaat uyandıracak şddltle Jr.aJı et. 
mifttr. 

Banun UMırfoe Aml!rfka da şfma. 
1i Afrlkadakl I"ran r7: ara.ı.i ine )1· 

yooek 'e &iyeceil eı,ya ııevktne ,-e. 
nJ4en ba,ıamı~·a razı olmnştar. 

llkbıaıhar taarnu.laruua arlfeıııılndr 
Am<>rika Ue v.,1 araııılftda ba kadar 
etranı ·hir anıa,....,ıya \'&nhnıt nl· 
nuıaı, MıltlaJde PIA.ka De kU"flla· 

lcl>y}, nacak hlr noktaiu. 

Malııııutbey nahtyf'!'>I: -------------
Halli Kılçık, 
Adalar kaza ı bakkalları ll!ıte6J 

::\ferkez: nahl~·esJ: 
Omer (AlibeyköyU), 

FatUı kauııı bakkalları llset~ı 

Yaşar (Bllyllkada) , Dinopoll (BU
yUkadR), Bayram (BUyDkada), 

Bu!gor BoşvekiH 
diyor ki: 
<a.. laraft 1 incide) = 

;.\ferkez: nahly8"'1: 
HUsnıye (Ha!ızpaşa), Ha!tim (Sa· 

raçhsneba.şı), Saim (Ordu cnddesl) , 
lbrahim (Sofular caddesi), 

Samatya nahiyesi: 
Salim (Aksa.rey}, zıya (AkSa· 

neybcli nahiyesi: b!r işbirli.g;nden ,-c a)'nl zamanda, 
AU (Heybellada), Ali o.nan cenup - doğu komşumuz Tilrkiye De 

(Heybcllada), 

Bur&'az nahly~l: milnıı.sebetıeri idame etınek ve bu 
Yani (Bu~az adası), O!rodıli 

m~ut d06tııneden de daha kll\"'l'etll 

mUnasebeUcrl ıkuvvetlendlrmck ar· (Kına.hada). 

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

nya halkına gostcrmclerinc kız:.. 
ntrslnr ve :f'ılmfn bu kısmının ya. 
bancılarda: ıı'l'iırkler işte böyle fi>
~al bir hayat gcçh1yorlnrn flk. 
r nı UYandıracası hnkkında endı. 
§eler gostcrmişlcrdlr. Kimi de 
ll'lodcıın İstanbul ve Aııkaradan son 
ra fllrn1n Anadolunun köylü haya. 
tına dnlr ho ve sevimli manzara.. 
Lıır gostcrm mi t:ıbll bulmuşlar, 
Ve her memleketin turizm maksa. 
dlJe blzuıt böyle filmler yaptığını. 
'hususlye(lcrl olmt:>•an memleket. 
lerin turizm alftka ı uynndıramL 
Y~cağını ve lnkıllibımız hakkında. 
kı maltlınat çok yayılmış olduğu 

gösterdiği sebat, melıaret ve sabrı A R J A N T ı• N A 
ne kadar takdir ettiğim! de bu mü-

nascbcue söylemek isterim. Meclisin ,.L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de beni tasvip edeceğine eminim. Mu- w-

\"af!akiyete erememiş olmasından do-
layı Crippsln derin bir yeis duyduğu. - .. 
na şüphe etmiyorum. Fakat bu, onun Edebiyat dUnynsmda cGUNGA • DIN• ve >SONE."'l IŞIK> gıbl bU-

,_SUMER BANK_, 
Yerli Mallar Pazarları 

zusurwhln ilham alacaktır. Bulgaris
tan, bUyilk mUtteflklerile işblrlij'i ha· 

llnde, kendi payına, yeni Avrupa. ni

zamının kurulmasına yardım etmek
tedir. O yeni A \Ttıpa nizamı k i ada
lete dayanan de\·amıı bir sulhü ga. 
ranU edecektir \•e memleketiml%•n 

terakkisini '\"C Bulgar milletinin refa
hıoı temin eyllycc<'k yegAne unsur
dur. 

için J"Örük hayatının Tilrklerln 
tabii hali sanılması korkusunun 
hatır& bile ı::clcmlycccğinl 11 1 silrmiışlcrd lr. er 

Bu iki nevı dUsüncc nrası-ndakf 
çarpışma , çok derın lttimaı dava 
lara dokunuyor. Öyle ayak üstü -
de içinden cıkılacnk bir mesele d n. 
f u... e. ·:·=-----GlSz Yn~llU°C(!, hıçJurık.Jarıa eey~ 

rcd lccck bir ihtiras kasırgası: 

JENNY LINO 
( İsveç Bülbülü ) 

''iLSE VVERNER,, in 
lahuu ıı 

e canlandırdığı sene. 
n!n en bUyUk mllzlkaı Şahcscrı. 

Pek yakında 

ŞARK·da 

vaz:l!esine ve mllzakerelert idare tar- )1ik eserlerile bir devir yaratan meşhur muharrir 

:~asu~=~e Ya'::a~dirlerimtz:l hlç B D D Y A BD B J P L J N 8' f D 

İngiliz-Amerika konf e
ransının Çörçile raporu 

(Ba,taratr 1 Jııdde) (·) 
dlr. Anlaşmalar esasen mrvcut ol. 

dulu için CUmhurraslnln ba&arı. 
lan tcrakkilcrden bahsederken bun 
ların geçilecek harckflta taalluk 
ettiği anlasılmaktadır. GörilŞrncle-
rfn lstısnaı bir süratlc devam et. 
mekte olmasından vcrılen karar. 
ların tatbikınde gecikilıniyeceğl 
lst1ci1Al olunmaktadır. General 
MarshaU Almanya;ya k•r&ı bu se. 
ne geni~ ölçıldc taarruza geçilme
sine ş ddetlc taraftardır. 

Gl. l\Jarsh fil Jrlandaya l'lcletek 
Londru, 13 {A.A.) - General 

.Marshall, önümüzdeki hafta için. 
de şimali İrlandayn .gidecek ve o. 
radn talim görmekte olan AmerL 
kan kuvvetlerini teftış edecektir. 

İngilterenin Hint 
Okyanusu Kumand!lm 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz 

Akdeniz filosu komutanı Slr Ja. 
mes Sommer Ville'ln Hint OkyL 
nusundakl İngıllz d<ınlz kuvvetleri 
Başkumaodanhğma tayin edllcUği 

resmen bildirDmcktedlr. 

Son zaferi: Bu perşembe ak.famı 

LALE de canlanacak 

SÖNEN JŞLK 
IDA LDPİNO • BONALD COLJ\IAN'ıa 
yarattı:t en ~l bir aşk romanı. Harpten heyecan, sanattan hare

ket alan nefis bir filmidir. 

j Devlet Demiryolları llinları 
Muhammen bedeli {974) lira (2S) kuru' olup ham kauçuğu idare 

tarafından verilecek olan muhtel!! şekil ve ebatta yedi kalem lbtlk 
rondela. \"e klape (27.4.9.t2) pazartesi günü saat (14) on dörtte Hay. 
darpaşada gar binası dahlllndekl komisyon tarafından açık eksiltme u
sulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerln (73) lira (7) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veııaikle birifkte eksiltme günU saatine kadar 
komisyona rnilracaatları lAz:ınıdır. 

Bu işe ait .şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılnıaktadır. 
{4U5) ... 

Işletınemız rnıntaka.sı içinde bulunmuş olup bir scnedenberi sahip. 
lerl çıkmamış olan 226 kalem muhtelit eşya açık arttırma ile &3.tıla
caktır. 

Arttırma 27.4.94.2 pazartesi g{lnU saat 14 de Sirkecide ambar önUn
de yapılacaktır. 

Istekllierin o gUn ve o ısaatte arttırma yerinde hazır bulunmaları ilAn 
olunur. (4~7). . 

• 
Müesses~si Müdürlüğünden: 

100.000 KASKET ALINACAK 
Müessesemiz tarafından !?~ Nisan IOU tarihine tesadüf eden Cu

mıırte-.i ~nü NU1t (11} de yüz bin adet kasket ehlltnıesı Y&f>ıla<'.aktır. 
Ka ·k ti in kunıa<ı , c a.<ıt.arları )liles~enılz.ce temin olunmak uzc-s e er • . 

re bu miktar J'a.ııket ırıatınak Jatlyenlforin nümunc 'e ~artnameyl &"Ör
mek üzere Miı~mlzin Kahrcıoflu hanındaki 2\l('rkezll'K" müra

caatları Uaıı olunur. 

Şose ve Köprüler lstanbul Mıntaka 
Müdürlüğünden : 

Tahmin bedeli 64.504,80 lira olan bir adet asfalt tesisatı alınması açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Ilk teminatı 4087,Sô liradır. 
lsteklllerln eksfJtme günU olan 21/ 4/ 942 sah günU saat 15 de KR!ı· 

ramanzade hanında mOdlrlyet komlByonuna gelmeleri Uı\n olunur. 4.4453> 

İstanbul Fiyat Murakilbe Komisyonundan 
IIAn No. ııss 
Toprak ve Ticaret otlslerl tnrnf':ından halka tevzi !'dilmek Uzere 

bakkallara dağı tılan gıda maddeleri aşa~ıda tes bit edilen perakende !i
yaUal'la satılacağı UAn olunur. 

Pırinç 

Fas~e 
Bulgur 
Beyu peyn~r 
Sade yağ 
Not : Uzak semUerde yukarıda 

edilecektir. 

Kilosu -51 Kuruş 
24 > 
28 > 
75 > 

174 > 
llln olunan fıyaUara ı kuruş zam 

dö39> 

BuJrar kralı Japenyanın Berlln 
el~l&lne nlıjan verdi 

Sofya, 13 (A. A . ) - Bulgar ajan 
b!ldlrlyor: 

Kral, dUn, Japonyanın Berlln bU· 
yük elçisi General Oşima'yı kabul 
etmiş ve kendisine Sen-Aleksandr 
nişanının birinci sınıf Oıaçını vermiş
tir. 

[ Dıakıark 
bar iti ' 

1 

(Ba' tarafı l lndde) ']o 

fer heyeti ba§komutanlığına hilll
gencral Masaharu Momma'nıa ta. 
yin edildiğini bildirmektedir . 

Çunking, 13 (A.A.) - Blrmon. 
yadaki Çln umumi karargAhı bil
diriyor: 

«Uçar kaplan ı; tayyareleri Blr
manya C<?phcsinde faaliyette bulu. 
nan 24 tııyyarellk bir te~klle de. 

bil ıı O a tipi 18 J epon av tayyaresi 
düşürmü3lerdlr. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon )cı. 

1 

talarının, C'VVelki akşam Bomeo. 
nun batı cenubunda klıln B ılliton 
adrsına asker çıkardıkları b ldiri
liyor. 



• VATAN 

r lstanbul Levazım Ami rliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônl::rı ~ ...._____________________________________) 
Aşağlda yazılı me,·adın pazarlıkla ekslltmelerl hizalarında yazılı gUn, ~\at ve mahallerdeki a!!kerl ıatın 

alma komisyonlarında yapılacaktır. Ta:"iplerln belli vakitlerde ait olduğ'ukomi8yona gelmeleri. 
C1M1 l\.llktarı Tutarı Temlnah ihale gtın, tiD.at ,.e mahalli 

Lira Lira 

Sığır eti 
!\-lerc·mek 

Kg. 14,285 
> 250,000 

14,999,25 

46,250 
25,2M 
10,000 

1125 15/4 912 15 Ya~sıviran 

10 Eski,ehir 
11 Eskl!Jehir 
10 Eskl~ehir 

18 > > 
20 > > 
20 > > 

Balyalı dUğen samanı 

Dökme dUğen samanı 
Sade yağı 

Ton 500 
> 250 

Kg. 1,500) 

Sabun > 3000) 17 > > 

17 > > 
20 > > 
15 > > 
15 > > 
22 > > 

16 Sueurluk. 
15 Bakırköy 

H Bakırköy 

11 Bakırköy 

1~ Çor:u 

Balya halinde kuru ol 
Balya halinde saman 
Beyaz peynir 

Ton ıoo 488 
1400 
375 

> 400 
2,500 

Ispanak 
Yün çorap 

Ton 14 

Çift 27,000 20,250 
18,000 

3028 11 Erzurum 
15 Erzurum 
14 Bakırköy 

Bakır kazan 
Kuru soğan 
Sığ1r köselesi 
Taban astarı 
Kuru fasulye 
Kaneviçe çuval 
Sabun 
Kuru yemlik inc•r 
Sade yağı 
Tahin 
Odun 

Adet 
Ton 
Kilo 

> 
Ton 

Adet 
Ton 

> 
> 
> 
> 

Pa.zathkla 150 ton molor:n alı- 'ı 
nacaktır. !halesi 17.4.942 cuma gUnti 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin 
kaU teminatlarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda satın aıma komis
yonuna mUraca.atları. (2878 - 4466) 

.... 
70,000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 4i5 942 pazartesi günU saot 
11 de D. Bayazıtta askeri satın al. 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

T•hm.n bedel 31,500 faa, ilk !e
mir.atı 2163 liradlr. Taliplerin ka· 
nunl ves:kalarlle tekLf mektupla_ 
rını ihale saatinden b'.r saat evvel 
komisyona vermeleri. (2820-4333) 

* 90,000 kilo koyun eti alınacak-
tır. Kapalı zarfla ~ksiltmesl 2414/ 
!)42 cuma günü saat 10 da Zarada 
askeri satı.n alma komisyonunda 
yapılB<:aktır. Tohmln bedeli 60.300 
lira, Uk teminatı 4522 lira 50 ku_ 
ruştur. Tal'plerin kanun! vesika
larile teklıf mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komtsyona 
vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. Amirliği sa_ 
tın alma komisyonlarında görü
lür. (2839-4352) 

.... 
8•,ooo kilo koyun eti alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 
41942 salı e:ünU saat 10 da Ço
rumda askeri satın alma komıs. 

yonunda yapılB<:aktır. Tahmin be
deli 75,600 lira, ilk teminatı 5670 
llradır. Taliplerin kanuni vesika
larile tekl.f mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo_ 
na vermeleri. (2819-4332) .... 
9.4.9-t2 de ihalui ilAn olunan 75 ton 
kuru !asulyaya talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf. 
ve husu.sı şartları komisyonda görU
Ieb:lir. Fasulyaların cinslerile mu
hammen fiyatları &.f&ğıdaki şekilde

dir. Talipler ne cins mat verecek1erse 
fiyatar1nı ona göre teklif edecekler
dir. lhalesi 18.4.942 cumarteal günU 
~aa.t 10 da yapılacaktır. Taliplerin 
katı teminatıarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda komisyona müra
caatları. (2877 - 4465) 

FasulyaJano Cinsi Bedeli 

Yumu11ak çalı ve Anadolu 26 
sert ufaktan. 
Horoz 
Der mason 

* 
30 
34 

9.4.942 de ihalesi ilAn olunan 90 ton 
kuru fasulyaya talip çıkmadığ1ndan 
tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf 
ve husus1 şartları komisyonda görU
JebJir. Fasulyaların cinslerile mu
hammen bedelleri aşağ'ıdakl şekilde
dir. Talipler ne ciruı mal vereceklerse 
!iyatarını ona göre teklif edecekler· 
dir. ihalesi 18.4.942 cumartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin 
kaU teminatlarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda komisyona mUra
caatıarı. (2876 - 4464) 

Fastılyalann Ofrud Bedeli 

Yumuş.ak. çalı ve Anadolu 26 
sert ufakları tumbul 
Horoz 30 
Dermason 34 

* 24 bakla ve 2 halkadan mUrekkep 
2000 adet yerli zincir yula.r sapı pa

zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3500 lira kati teminatı 52~ li

radır. !halesi 18/4./942 günU saat 11 
de Geliboluda merkez satın alma ko
misyonunda. yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2897 - 4507) 

* 10/4 942 de ihalesi ua.n olunan 50 
şer bin liralık 8 parti sığtr eti veya 
ayaktan sığıra ta. p çıkmadrğlndan 

tekrar pazarlığ'a konmuştur. Evsaf 
ve hususı fartlarlle teslim mahalleri 
korr.!syonda görWerek öğTenileblllr. 

Beher kilosunun muhammen bedeH 
95 kuruştur. !halesi 21/4i942 salı 

günü saat 10 da yapılacaktır. Talip· 
ler'Jn k1U teminatlarilc Harbiyede 
Yedek subay l)l<u·unda satın alma 
komisyonuna rnUracaatıarı. 

(2910 - 4520) 

lGO 
12 

1,600 
1,000 

100 
25,000 

15 
50 
10 

2 
300 

8,800) 
~.600) 

27,500 
65,000 
lfl.750 
18,000 
18,000 
2,100 
4,020 

2700 22 > > 
112 15 > > 

16 > > 
4125 24 > > 
97:"i0 24 > > 
2363 27 > > 
2700 27 > > 
2700) 
315) 
603) 17 > > 

16 Balıkesir 

14 Erzurum 
1:5,30 Erzurum 
14 Erzurum 
15,30 Erzurum 

16 Izmıt postahane kar
şısında. 

12894 - •50•l 

Aşağıda yazılı etler pazarlıkla satın alınacaktır. T al:plerln 16 
4.942 günü saat 15,30 da Kırklareli askeri satın alma komisyonuna 
gc1melerL Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Çorlu 
askeri satın alma komisyonlarında da görülür. (2795 4266) 

Cinsi l\otlktarı Tutarı TeminaU 
KUo LJra Lira 

Safi koyun eti, bulunamadığ1 tak 97,000 97,000 7312,50 
4155,92 dirde keçt eti. 97 ,000 75,562,50 

--~-~~~-----~ 
SAfl koyun eti, bulunamadığı tak
d rde keçi eti. 

86,000 86,000 6450 
5660 86,000 68,800 

Sığır eti, bulunamadığı takdirde ke 
çi eti bu da bulunamadığı takd rde 

17,718 14,174,40 1063,8 
1063,8 
1328,85 

17,718 14,1 74 ,40 
koyun eti. 17,718 17,718 

~~~~~~~~~~-

Sığır eti, bulunamadığı takdirde ke 
çi eti bu da bulunamadığı takd rd~ 

17, 408 13,926,40 1044,48 
1044,48 
1305,06 

17,408 13 ,926,40 
koyun eti 17,408 17,408 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmelerl 15.4.942 çarşamba gU-
nU saat 15 de Izmitte Postahane karşısındaki askert satın alma ko
misyonunda yaplacaktır. Yün çoraba istekli çıkmadığı takdirde tire ÇO· 

rap alınablhr. Eş.ya örtUsUnUn 10 adedi 4,5 X6,5 ve yedi adedinin 4:X5 
metre ebadında olacaktır. Istek1Uerln kaU temlnatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2854-4421) 

Clasl Miktarı Fiyatı 

Yem torbası 

Gebre. 
Maa sap ip yular ba~Iığı: 
Yün çorap. 
Branda bezl 

adet Kuruş 

5,000 170 
10,000 •o 

7,500 75 
15,400 68 

17M3. 520 

* 

K aU Temlnatı 
Lira 

1275 
600 
8« 

1571 
375 

AJfaft'ıda yazılı mevad1n pazarlıkla ekslltmelert hıula.nnda. yu111 sa-
atlerde 16.4.91.2 günü Kırklarelinde askeri satın a1ma komisyonunda 
yapılacaktır. Te.llplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2861-4428) 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale saati 
Ton Lira. Lira 

Ayaktan canlı eığır 38 
Derisi satana iade edHecektlr. 
Kavurma. 8 
Kuru soğan 15 
Patates 15 
Sabun 3 
Pirinç 
Barbunya fasulya 
K. fasulya 
Sade yağı 
Yeşil mercimek 
Nohut 
Kuru üzilm 

5 
10 
10 
1 

5 
10 

5 

H,400 

12,800 
262,50 

5040 
2125 
3250 
2448 
2200 
1775 
1600 
3200 
3000 

1080 

960 
19,19 

378 
196,87 
243,75 
183,60 
165 
133,12 
120 
240 
225 

16 

16 
16 
H,30 
15,30 
15,30 
15,30 
15,30 
1~,30 

15,30 
15,30 
15,30 

* Aşağıda cins ve miktarları yazılı etler 11/(/ 94-2 cuma g11nü hiza-
larında yazılı saatlerde pazarlıkla .satın alınacaklardır. Şartnameleri 

her gün komisyonda görUleblJir. lstekll1erln belU gUn ve saatlerde katı 
teminatları ile blr1lkte Fındıklıda salın alma komisyonuna gelmeleri. 
Olll!ll J\oliktarı Muh. bed. Kati te. Dtate zam.anı 

Ton Lr. Krt Lr. K rt. Saat Daki k a 

Sığır eti 
Koyun etı 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 

200 
200 
100 
100 
150 
150 
100 
100 

t 
Jf.. 

240000 
360000 
120000 
180000 
180000 
270000 
105000 
165000 

26500 10 
40300 10 
14500 10,30 
20500 10,30 
20~00 11 
29100 11 
13000 11,30 
19000 11,30 

(2846_4385) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarhkla eksiltmelert hizalarında yazı'r gün 
ve saatlerde Ya351v•ra.nda askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi l\llktarı ihale gi..i n ve &a.atl 

Cam 
Cam macunu 
Kilit 
Pencere men teşesl 
Kapı menteşes~ 

J.fusluk 
Kurşun boru 

Çıralı kereste 

J..tarsilya kiremidi ve oluklu M.ç 

160 Metre) 
30 Klo) 
35 Adet ) 

200 > ) 
100 • ) 

20 > ) 
50 Kilo ) 

46 Mt. 3 

'f 

Tahmin bedeli 655 Lr. 

15/ 4/ 942 15,SO Lira. 

15/4/942 16 4140 

15/ 4/ 942 17 1500 
(2904 - 4514) 

Aşağıda. yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazıtı gün 
ve saatlerde Topkapı Maltepesindeki satın &"ma komisyonunda y&pıla

caktır. Taliplerin belli vakitte 70 15 teminatıarlle komisyona gelemelerl. 
c:nsl i\flktarı Dıale gün \'e saati 

Kuru ot Kg. 40,000) 
Saman > 50,000) 
20 adet tornav:da, 20 adet ağaç bur-
gusu l 
212 kilo zeytini renkte yağlı boya.) 
8 kilo neft yağı, 30 adet toz fırÇtısı ) 
Rami ve ?.ılaltepe kışlalarında birik-
miş gübre satışı 
25 tondan Uç partl 75 ton ve blr par
ti 50 ton sığır, koyun veya keçi eti. 

20/ 4/9•2 10 

17/4/942 10 

20/4/942 10 

22/4/942 10 
(2906 - 4516) 

Sahibi "e NO'lrlya.t MüdlirU: Ahmet Emin 1'~ 
Valaıı N09nyat rtlrk Ltd. şıı. Valıla lllatlıaMa 

1 

Geyvede askeri !atın alına komis
yonunda aşafıda yazıh mevadın pa· 
za.rlıkla eksiltmeler! 16.4.942 günU 
hizalarında yazılı saatlerde taliple· 
rln getirecekleri numunelerden beğe-
1ilmek sureUJe alınacaktır. Taliple
iı1 teminatla.rile belli vakitte komis

yona gelmeleri. (28:i2 - 4419) 
Cinsi MJktarı Fiyatı lbaJe 

Kilo Kuru.' aaatı - Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Kuru aoğan 
Rezaki kuru 
üz Um 

500 
1000 

20 
65 

14 
14,30 Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Sade yağı 
Koyun eti 
Sığır eti 
Sabun 

1000 
1000 
1000 
1000 

190 
120 

15 İCABINDA GÜN D E 3 K AŞE ALINA B İLİ R 

85 
15,30 
16 
16,30 

; r ı ' ' ~.' j ... ~ ,~·:.; j ~· '., • •• -1< • \ 

100 ... 
Müteahhit nam ve hesabına. 8.-4. 

942 gününde ihalesi llln olunan KU

çUk!çekmece ambarının (5,618,868) 
kilo yem ile (2,979,631) kilo muhte
lit cins erzakın icabı haline göre is· 
ti!, tahmil ve lahliyesl müteahhide 
ait olmak üzere vagondan ambara 
veya ambardan vagona nakli tahmil 
ve tahliyesi mUnaka.eaya konmuş ve 
teklif edilen fiyat komisyonca gali 
görUldUğUnden tektar açık e~ııtme
ye konmu,tur. Hususi şartları komis
yonda. gc>rtllebillr. isteklilerin teklif 
edecekleri fiyata göre komisyonca 
muvafık görülenine ihalesi yapılacak
tır. Iha.lesi 24.4.942 cuma günU saat 
10 da yapılacaktır. Talip1erln Har
biyede Yedek Subay oku1unda. satın 
alma komisyonuna. mUracaatıarı. 

(2874 - 4462) 

'f 
Afağıda ebadı yazılı kadronlar pa· 

zatfıkla satın almacaktır. Tn.1.plerin 
14/4/942 salı günU saat 14 de Bakır
köyde askeri satın alma komisyorıu
na gelme1er1. Teminatı 384. l' radıt. 
0,08X0.08X4 27,2 metre mlkAbı 
0,03X0,06 X4 4,5 > > 

(2892 - 4502) 

RAD Y O 
Bugünkü Program 

7,30 Program takvimi 
7,33 Müzik (Pi. 18,55 Müzik 
7,45 Ajans 19,30 Ajans 
8,00 Milzik (Pi. 19,45 Kor.uşma 
8,15 Evin saati 19,55 Müzik 

12,30 Program 20,15 R adyo 
12,33 Müzik (Pi. gazetesi 
12,45 Ajans 20,45 Müzik 
13,00 Müzik (Pi. 21,15 Konuşma 
18,00 Program 21,30 Müzik 
18,03 Müzik 21,45 Müz k 
18,45 Ziraat 22,30 Ajans 

8 O R S A 
13 NİSAN 9'12 

1 Sterlin 5,22 
100 
100 
100 
100 

Dolar 132,20 
İsveç Frangı 30,365 
Pczcta 12 ,89 
İsveç kronu 31 ,16 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İkramiyeli % 5 933 Ergani 
% 7 941 Demiryolu II 
Aslan Çimer.ta 
Aslan Çimento Müessis 

Satı ık 

24,-
19,25 
14.75 
13 ,50 

Satılık buz dolabı - Eicklro
lüks mark~. 3 ayak, OsmanbcydC' 
Rumeli caddesi No. 83 Vildan Apt. 

12,500 liralık sığır eti alınacaktır. 
pazarlıkla eksiltmesi 15/4/942 çar

Kap cısır:a müracaat. 
şamba günU .saat 15 de Bakırköy as-
keri satın aıma komisyonunda yapı· İstanbul Asliye Birine: T icaret 
Ia.cakttr. 2500 llralıktan aşağı olma· Mahkemesinden: 
mak üzere ayrı ayrı taUplere 'de lha- Devlet Denlzyolları işletmesine 
le edilebilir. Teminatı 1875 liradır. mensup Cümhuriyet vapurunun 
Talipler n belli vakitte komisyona 21.3.942 tar hinde geç'rd ği deniz 
gelmeleri. (2893 - 4503) kazasına ait r&porun alınması mez * kür gemi süvarisi Nuri Oemiral 
Aşağıda yazılı rnevadın pazarlıkla tarafından istida De istenmekle 

ekslltmeleri 17/4/942 günU saat 15 gemi ve yükle al&ikalı ve bu ·ştcn 
de Çanakkalede askeri satın alma [zararlı herkesin raporun ahntcağı 
komisyonunda yapılacaktır. Takar- 27 .4.942 pazartesi saat 10 da m&h
rUr edecek fiyat Uzerinden kaU temi- kcmcdc hazır bulunabileceklcrl i-

· ~---------------------------·, REKOR!Teminat markasıdır 
Neru bir pirinç unu almak :Lstersen.i.z ba.kkaluuzdan muhakk&ll: 

"Rekor Pirinç Unu,, 
'1ırarla lııteylniz 

250 - 500 ve 1000 gramlık ambalajları vardır 
Adres: Istanbul, TUtUn gl1mrUk Kemerli So. No. 21 Tel: 2U97 

• 

,-- ŞEKER CİLERE 

PASTACILARA 
MUHALLEBİCiLERE 

MtlJDE ... 
Yeni getirilen makinelerle gayet ince çekilmiş 

PUDF.A ve AMERiKAN ŞEKERLERİ 
Perakende satış f i yatı kilosu 95 kuruş 

ltdrese dikkat: Tütüngiimrük No. 24 

İr.hisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı _ şartnameleri mucibince 4. adet gUvertell rnotörlU çektirme pa# 

zarhkla satın alınacaktır. 
2 _ pazarlık 24/4/942 cuma gilnU saat 9,40 da Kabata.şta Levazıll' 

şubesindeki Merkez Müb&yaa komisyonunda yapılacaktır. .. 
3 _ şartnameler her gUn öğleden sonra adı geçen fubede gorWeblllt· 
4 _ Yalnız makine veya yalnız çektirme teklifi kabul edilir. 
5 _ ısteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ed~ 

ceklerl fiyat Uzerinden % 7,5 gUvenme paras:yle birlikte adı geçen kO· 

mlayona. mUra.caaUarı. c4S95, 
nat a.ıına.caktır. H\n olunur. (4525) 

ı - Lüfer, kefal, barbunya, sar-,:;;;:=~;:=~~=====,;,,,~;;~=========================="'.'===~~ 
dalya, kolyoz, kupağ takımları ve üç ikt 1 10.000 k:lo sade yağı alınacak- ekAşası'ltmğıedlearıyaztaıtlııı m~7naldeırnindpeanzs.r~~ıi: 
çifte kayık iki takım. Aşağıda cins ve m ar arı ya- tı•. Pazarl ıkla eks.ltmesl 20.4.942 6 ... .,.. 

zılı 17 kalem kunduracı malze- ~ 1 k 
2 - Tam techlzatlı ırıp takımı ve 

1 

b .. .. aat pazartesi günü saat 14 de Erzu- her gUn Topkapı Maltepes nde i pt' 
kayığı 4 takını ıncsl 16.4.942 perşem e gunu s rumda askeri satın alma .komlsyo-' kert satın alma. komisyon.unda ~.ı. 

. ile bi•Iikte il de pazarlıkla satın aı .. :nacaklar- kili ı k ... • a - Mavna ve sandalı ~ nunda yapılacaktır. Tahr.''..ın bedeli lacaktır. lste er n omısyona 
dır. Şartnamesi her gun komis_ 1 t 

daı"ryan takımı 2 takım. Is il' 15,500 lira., kati teminatı 2325 IL racaa ları. ın-•I, 
Yonda görüleblLr. tekliler.n be ı tah'·· ba a.ıze ~ 

4 - Bu Uç takrm az nok.sanlle ve i radır. Tal!plerin bell i vakitte ko- Araba ~ı, ara m 
gün ve saatte teklif edecekleri f - b 1 -"t d atı 

ayrı ayrr taliplerden de alınablllr. 1 bi · ı ı ı (2881 4469) ara a tam r DJ.a. ve e ev · e 
k tı t · tları ı e r mısyona ge me er · - 11 v 

(2902 • 4512) yata göre a cm:na - .. Motosiklet, kamyon, otomob 

* 
likte Fır, dıklıda satın alma ko. motörlü vasıtalar yedek parçala.ti· 

· (2912 4522) Aşağıda miktarı yazılı sığır et. ) misyonuna gelmclerı. - .... (2909 - 4519 
Beher kflOau tel balyalı 10 kuruş ı leri pazarlıkla satın alınacaktır. -r 

Miktarı _C.:.,::ins=------ İ t A••g" ıda yazılı mevadın paz&!' halesi 17.4.942 cuma günü, saa ~ 
12 Üç ayakJı örs 15 de ayrı ayrı olarak lzmirde Lv. !ıkla eksiltmeleri ber gün T0P~~ 
30 Şimşir saplı döğme çe- amirliği satın alma komisyonunda pı Maltepesindeki askeri satın :ı; 

tan 2-500 liı'alık 2 parti kuru ot ve 
beher kllosu tel balyalı 8 kurutta.n 
2500 liralık 3 parti saman pazarlıkla 
satın alınacaktır. !halesi 15/ 4/ 942 
çarşamba günU saat 15 de Yassıvi- 20 
randa. askeri satın alma lkomisyonun· 

kiç (orta) 
1 

t yapılB<:aktır. Taliplerin teminatla- ma komisyonunda yapılac~~.o-
Kunduracı faça ası rile belli vakitte komisyona gelme- Taliplerin teminatlar.He komıs.1 
(brike) ıeri. Kail teminat yüzde 15 ola- na gelmeleri, (2907 - 4517) 
L :maki eğe Ay (Yıldız M"~n Cinsi 

da yapılacaktır. Taliplerin teminat- 36 
larlle belli vakitte komisyona gelme-
leri. (4515 - 2905) 27 

marka) 
Toprak masat 

düziln• Patoma tığı 4 

* 8 
Keşif bedeH 400 lira olan bir adet 40 

adet Patoma t.ğı sapı 

Kaçabnk 
cenaze arabası nümunes;ne göre 15/ 10 
4/942 çar,aınba günU saat 14 de pa
zarlrkla yaptırılacaktır. Şartnamesi 10 
her gün komisyonda görWebillr. 45 
KaU teminatı 60 liradır. lsteklilerln 
belli gün ve saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gef!melerı. 

9 

Kur.dura çıkarmak 
için kanca 
İç raspası 
Kunduracı Adi kerpe-
teni 
Tan•lya (kundura çek. 
mek için) 

(2911 - 4521) 

* ~O ton kuru fasulye pazarlıkla sa-
tın alınacaktır. Şeraiti komisyonda 
görUleblfü. Eksiltmesi 16/ 4/ 942 per
~embe günU saat (16) da Ayazağa
dakl komisyonda yapılacaktır. latek
li1erln muayyen gün ve saatte ko-
misyonumuza gelmeleri ih\n olunur. 

(2913 - 4523) 

.... 
10,526 kilo erimiş tuzlu yağ pa

z.arhkla satın alın.acaktır. İhalesi 
15/ 4/ 942 cünü saat 15 de Anka_ 
rada Lv. Amirliği satın alma ko
m isyonunda yapılacakt:r. Tahmin 
bedeli 18,946 lira 80 kuruş, kat'! 
teminatı 2842 lira 2 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

(2814-4310) 
'f 

9.4.942 de ihalesi ua.n olunan 100 
ton fasulyaya talip çıkmadığından 

tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf 
ve hususı şartları komisyonda görü
leb:llr. FSJJulyaların cins:Ierııe mu
hammen fiyatları aşağıdaki şekllde

dir. Talipler ne cins mal vereceklerse 
fiyatarını ona göre tekli! edecekler
dir. ihalesi 18.4.942 cumartesi gUnU 
saat 12 de yapılacaktır. Taliplerin 
kaU temlnaUarlle Harbiyede Yedek 
Subay oku1unda kom;syona müra
caatları. (2875 - 4463) 
Fasulyaların Cin.si Bedeli 

Yumuşak çalı ve Anadolu 26 
sert u!ak tum 
Horoz 
Dermuon 

30 
34 

12 
10 paket 

8 kilo 
20 • 
200 • 

Adi dış raspası 
Zımpara kağıdı No. 3 
Çiriş 
Tahta çivi 3,5.5-6 No. 
Kö~ele 

* Beher krosu 4 kuruftan 500 ton 
odun pazarlı'kla satın alınacaktır. 

Ihe.leıil 29/4/9i2 çar,aınba gUnU saat 
15 de Kars askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. TakarrUr ede
cek fiyat üzerinden teminat alınacak
tır. Taliplerin belli vakitte komisyo-
na ı;elmeleri. (2898 - 4508) 

* Beher kilosu 4 kuruştan 600 ton 
od.un alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 28/ 4/ 942 salı gUnU saat 15,30 
da Kars askerl satın alma komi<Jyo
nunda yapılacaktır. Takarrür edecek 
fiyat O.Zerinden teminat alınacaktır. 
TaJ plerln belli vakitle komisyona 

gelmeleri. (2899 - 4509) 

10/4 ·942 günU thalest ilAn olunan 
5 ton tuz ruhuna taJp çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa konmuştur. Mu
hammen bedeli 55 kuruştur. Dıalesl 

20/4/942 pazartesi gilnU saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin katı teminat
larlle Harbiyede Yedek subay oku· 
tunda komisyona müracaatları. 

(2408 - 4518) 

* 45,000 kilo koyun eti pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 20.4.942 
pazartesi günü saat 16 da Bursada 
askeri sat:n alma kom isyon unda 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakit
te kati temlnatlarile komisyona 
ı:elıneleri. (2842 - 4381) 

rak ihaleden önce alınır. a.a.- ~-----:-. 
(2886 - 4474) 350:450 Adet İp yular baştığı 

1\-liktarı 

K ilo 
Tutan 750:850 • İp yular sapı 

350:450 > Zincir yular saP
1 

33,00 0 
29,000 
84,000 

105,000 
31,000 
70,900 

28,058 
24,650 
71,400 
89,250 
23,350 
59,508 

* Aşağıda yazılı mevadın pazar. 
lıkla eksiltmcleri 17 .4.942 cuma 
günü saat 15 de İzmir Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Kati teminat yüzde 15 ve 
karardan önce alınır .Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Flatı 

Yem torbası 

Tavla halatı 
Çul 
Kolan 

İp yular ba~Iığı 

a det kuruş 

2000 170 
200 3900 
1000 865 

2000 80 
5000 50 

(2891 - 4479) 

.... 
Aşağıda yazılı mevadın pazar_ 

!ıkla eksiltmesi 17.4.942 günü sa
at 16 da Çanakkalede askeri sa. 
tın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Nümune ve şartlar komisyon
da görülür. Takarrür edecek fiyat 
üzerinde katı teminat alınacaktır. 
Adet Cinsi 

200 

14: > Araba poyrası 
200 • Cıvata 

18,5. Kg. 1ç yağı . 0~ 
200,250 Adet Btiyük ve kiıÇ ı 

150:200 • 
gemici feneri carO 

Gemici feneri. 

.... ıı•' 
1,200,000 kl!o koyun veya 5 oP' 

eti kapah ıarOa eksiltmeye 1'llflil 
muştur. İhalesi 5.4.942 sah g ıI•' 
saat 15 de K. Çekmece A•\.,. 
köyündeki askert satın aıms tııı1ııı 
misyonunda yapılacaktır. T• 4oO 
bedeli 168,000 lira, teminatı 13 i~•· 
liradır. Tal:plcrın kanuni ves el' 

larl!e teklif mektuplarını ibal~o• 
atınden bir saat evvel konı 15 rJ'.lc:I 
vermeleri. Evsaf ve şartrı8 }C:Jtr" 
Ankara, İstanbul Lv. aınir1 1 gli
satın alma komisyonlarında d" 
rülür. (2914 _ 4524) 

'f .~-
50,000 liralık sığır eti aıııı•~t'; 

tır. Taliplerin 20.4.942 p•t\,ıO 
günü saat 14 de askeri post~rı'el" 
satın alma komisyonuna ge · 
r.j (2895 - 4505) .... 

10.000 adet kilim pazariıl<~0el 1 

tın alınacaktır. Tahmiıı 925 I~ 
39,500 lira, katı teminatı 5 

8
,tc· 

radır. İhalesi 20.4.942 p•~f· ~( 
günü saat 10 da Ankarado rıı.111d' 
v. Hava satın alma kornisY~. .,.,,. 
yapılacaktır. Taliplerin· b~l 1 

300 
50 

Maa sap kosa 
Ma.a. anahtar kosa 
Kosa bileği tap 
Maa sap tırmık 

başlıilı kitte komisyona geımelerı5 1 oı 
(2900 - 4 

50 
100 

25 
Diren maa sap 
Maa sap demir tırmık 

,2901 - 4511) 

* 9000 kilo sığır eti alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16.4.942 per. 
şembe gUnü saat 14 de Hadım. 
köyde askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin bel. 
il vakitte komi&yona gelmeleri. 

(2903 - 4513) 

'f , .. 
12 toıı , 

12 ton sığır eti ve .11111c' 
k51 (' yun eti kapalı zarfla e 

4
, P'

0
, 

konmuştur. İhalesi 30.4 9 ,şcııır0, 5embe günü saat 11 de E~lC·0J1ıııı 
11 

roSkeri satın .alma komısY ı..etl 
'.il "' , 

;ı. apılacaktır. Koyun etlrıliıılJ'\ ''ıı· 
kilosu 120 kuruş, sığır ;. 1 ;pı<'~~ 
her kilosu 80 kuruştur· . arı'•~' ., 
kanuni veslkalar \le teklı! 1,.ı c\ 

larını ihale saatinden bir 
5 

) 
ve! komisyona vermeleri· 498' 

(2843 --


