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Devletçiliğin 
yanlış tefsiri 
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Sayİsı binleri aşan kanunların istilası, teşebbüsü 
boğuyor, masrafı arttırıyor, verimi azalhyor 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

D evletçilik tıayırlı bir gaye. -

dlr. Çönkil bir memleketin 
büyük sanayilnin, madencl11ğinin, 
orm&nctlıiınıın, nakliyeciliğini~ şu. 
nun bunun menfaatine a1et edılme
mesinl beplrniıln menfa.ati namı. 
na ~let tarafından i§lctilmcsinl 

hedef tutar. 
Fakat deviet işletmesi bu de

mek değildir i1d .iş hayatında tec
rübelerden ceçmiş, geniş, hür, ve
rlm Ii usuller ~n apjı ihmale 
uğratUınn; •Y~ bkılcrl qan ka. 
nunların cenderetıi; teşebbüsü. iş 
görme zevk ve imkanını bolsun; 
kalite feda edilerek bir kısmı 11U. 
nıaalı olan memuriarla geniş kad
rolar kurulsun; lfl'etme masrafı 
nl.!A:>etsiz bir surette yiUmellin ve 
&ati verim azaı.. ... 

Devlet· .ennayedar sıfa(Jle or
taya çıkı~ pek: dotru ola~k rüY
le diifündü: 

- Benim bir takım Jc.anunla.. 
rım var. Miktarı binleri &flYOl'· 

Artık adını !hatırlamak imldnı ol. 
mad'i'ı için binleri :af&l1 numara
larla anılıyor. Hükörnet mekan!~ 
m•nı, böyle binlel!Ce kanun ve 
\Jsul(l yaratan dar ruhtan kurtarıp 
memura. ve halka nefes aldırmak, 
memlekete selitme imkanı ver
mek lAzım... Fakat bunu yapma
ca birdenbire .i.mlı:An yok, cesaret 
Yok, bari devlet ser:mayeslle ya
l>ll&cak itleri bu fena ruh ootma. 
sın. Bunleırdan her birine istiklA1 
ver.elim; içinde çahpnlar, te,eb
büs, ınesullyet, yaratma uvlri du
yarak utrapınlar. Mali i§lerl ida. 
re için de bir takım bankalara tA. 
bl <>launlaT ve b&nka UJUllerile iı 
lörsünler. 

Tatbikata geçildi, bu genlı dü
tünce •yesfnde de birinci ve iki~ 
:i ~ yıllık plblar baıarıldı. Hiç 
şüphe yok ki bunlarda korkunç 
hattlar yapıldı. Fakat bu hat!lar 
ta'hJıı edilecek olurn görülür kl 
sistemin yanl11 olmaııı yürunden 
~ldlr; aksine olarak bir takım 
füzuıt müd•M.leler yapılmasından, 
ıne..ıııyet aahlplerine kanaaUerlne 
1'6re tıareket imWru bırakı1'Jnama.. 
81ndan, 'bir de adamlardan biT klL 
hıının fena aeçllmeslndendir. 

Öyle oldutu halde iki beş yıl
lık Pltn, memlekete az zamanda 
~ir takım fabrikalar, bir çok ye
tı11nı1 inaan, bir yığın da t~rübe 
kazanc:hrmııtrr. 

Bu tecrübelerin icabına cöre 
zLnde, ıeniı, serbest bir ~elirme 
devam edebildi mi? 

Esefle 81Sylemek IA'zımdır ki ha
YI!' .•• Hareket nok'tası pek d<>lru 
iken boyuna ilerl değil, <1erl ıidll. 
dl. Bu kadar ·zahmet ve himmetle 
Yetııen tecrübeli adamlar dört ta.. 
raf~ dajıldı. Mura·f çotaldı, safi 
\';lrım azaldı. 

N~in 'böyle yapıldı? Fena bir 
niyetle mi? Elbette değil •.• Sırf iyi 

(Denını: 8a. I; SiL 4 te) (/) 

Almanlann ıalldalaa zonmda ka.1dıklan tark ve prp cepheleri 

ıı ASKERi BAHiSLER ] 

Kuvvet kayıbı mı, 
ihtiyat cephesi mi? 
Bir askeri muharririn birbirine 

aykın iki düşüncesi 
Yazan : Ihsan BOllAll 

C wmaariyet pzeteMnin 2f nJ. 

un tarlllJt •ÖlllUlncla uke
rl mmarrtr emeldi General l!rkl
Je&la (Bati ceplleel) '-fl•tı altmda 
çıkaa bir yausmı ha7retle okadam. 
:?S .-.n tarlhll ve ayni mevıaa alt 
yazıaı ile karşılaf tırdım, birbirine 
zıd ftldrler ve mütaJAaıar &'ördüm. 
Aradan blr sthı ~ esaalı fikir
lerin ve milıtalAalann bu kadar ~·
bak ct.t!tmlt olmeaı ~·e birbirine zıt 
bir ,ekllde Dert r.ürtllmeaı hayret u
yanclınnaz mı '! 

Generalin Ueri allrdtiğU fikirler 
n möt.ıAalan ,anlardır: 

ı - 4800 k!lornetrellk bir Mbl
ltn koranma.ı kJn 4000 DÇakla 4 
milyon askerin kuDandmaın iktiza 
eder. Almanların bunun yansı lle 
5ıfl idare f'Cleblldlklerı tahmın olu
nursa ki 2000 uçakla :? mllyo11 M-

kerln garpta hlnılnlmMI nM)('lMui
yetl vardır. Belkl b&klkatte 1*Wa 
lnfıvt'at olan Alman lnlnetlerl .. 
rakkaınlann ela yansadtr. §9,.et 
böyle !Mı blhnelldlr ki 1 ... • teOI 
u~akla ı.eoe,oeo lak yaaJ talui
ben 80 tümenlik muauam Mr kara 
kuvwıtı garbin mödafauı ~ be
hemehal la\:mndır. 

2 - Görülüyor ki 1*tıda ıaaha
rebe olmamakla beraber (mtUuım
mel \"e muazzam) bir ~ vardlr. 

Bu <'eplıede .,ımdl mevcut olan Jra•
vetler nf'odf!n Jbaret olwna olıRıll, 

iter halde.. ~~n yıl burada balua· 
mu, olan kuvvetlerdea dalla fM. 
ladır. Çünkü Almanya ~ yıl, 
Ruııyayı tamamlle yen81'11)'enık ba 
Jşl bu M!neye blrakmıttır. Anıda 

geçen müddf't zarfında ıacms ve 
(De,·amı: Sa. 3: SiL 1 de) -

r Resımıe Röportaj----.. 
Atinalılar sıraga girmegi igice öğrendiler 

~ ,...,,,,~~,...,..,=~~· 

ı.t~J aıraıaraa Atlnalıların :ı·erinde almayı kimse 
va:;zkttlnalı1ıınn ya·nız gıpta edilecek bir hallt"rl 

Bu 1 rı da sıraya glrmlye alışmış olınalarıdır 
res mdc bi lUUl u · 

1 r ne kuJUbeslnden stga:a almak 
ç.n sıraya dizil A • 

rında en auamıan görUyorsunuz. Ba41a-
hakk poJls \"cya belediye memuru yoktur. Birbirinin 

1 1 
ına riayet etmlye •lıttık'an için kend{ kendi

er ne ıııraya geliyorlar. Bu sayede lzdllıam yok IUp 
kakma yok ·~ b · • uvr anın hakkına razı olmıyarak cılızın 

sırasını alması ve onu bekletmesi yok. Sabırsıahkla 
iş daha ~abuk bitmiyor. MeselA. Istanbulda tramva
ya binerken sıraya dlzilıniye alışsak tramvaydan 
Inmı>, blnme ççk çabuk olacak, biltUn seyrlleefer 
hızlana<:ak. Bizim işimiz acele ise. ba.fkalarının da 
aceledir. Srraya gırmlyc alışmak, vatan~lann 
ken<li haklarına razı olmalarının ve ba.fkalannın 
hakkına saygı göstermelerinin en güzel alAmet ve 
ıfıı.desldir. 

Fiyem s Kuruı 

İlk aç kaldığım 
çocuk · bayramı 

YRZRN: 

AKA GONDOZ 
~ 2 ncl aııyfanuzda 

Yunan milleti rAnkarada Çocuk Baj,ramıl 
Selin iği 

istiyecektir 

Berfinde bunu söy
liyen bir Yunan dip
lomatı dedi ki : 

YUUlltu,Bal· 
gar lfgallDI b· 
11a1 etmrecalEUr 

Yunan milleti, Bulgar 1 
tahakkümünün ısttra· 

bmı unutamaz 
- Bern, 24. (A.A.) - H!len Berlln

de bulunan Yunan aiyul şahsiyeti 

Gazette de !Auaanne muhabirine, Yu
nanlstandaki vaziyet hakkında. allka 
çeki<'i bir demeçte bulunmuftur: 

Bu zat demi'1tlr ki: 

Yunan hftkQmetinln Mas lı,i, dahilt 
vaziyeti kuvvetlendirmek ve b.lhas· 
sa <General Açhb la mücadele et
mektir. Atlnada söylendiği gibi gün
de açlıktan 2500 kl.şl değil 250 kişi 
ölmekted.r. Her on günde bir iki bin 
ton hububat gönderen Ttirklyenln bu 
tesirli yardımı bilhassa tebcile deter. 
Taratsız ia,e gemller:nin Yunanlata
ııa &'elebilmfl8i için, hUkQmet, gerek 
Anglo - Sakaonlardan gerek mihver
den garanWer elde elmıye çalıfmak· 
tadır. 

SiyMI 'heknndan, Itaıyan talepleri 
henüz büiıımlyor, fakat her halde 4u
tası muha.ltkaktrr k i Yunanı.tan, Ma.
kedonya ve Tr&kyanın Bulgar ı.,;all 
altında bulunmQmı hiç bir zaman 
kabul etmiyecektir. Çtln'k.U bu eya. 
leller, 1925 ve 1930 &halı mtl'badele
lerinden sonra tamamlle Yunanlılar
la meekQn bulumnaktadır. Yunan 
milleti, bugtln Bull"ar taııakktbntt al
tında bulunan Yunanlıların ıatırapla
rmı unutamaz. Şanlı mazielnl müdrik 
bUlunan Yunan milleti, daima Sell· 
nll1 ilti.Jecekt.Jr. • 

Moskova 
Büyük Elçimiz 
. Ankarada 

Haydar Aktay, Erzurum 
yolu ile dün 

Ankaraya vardı 
Ankara. 24 (Telefonla) - M'ezu

nen memleketimize gelen Moekova 
bllyW< elçimiz Bay Haydar Aktay, 
bugün ErzurUm trenlle aaat U de 
Ankaraya va\aıl olmWJ ve iatuyon
da dostları tarafından karfılanmıftır. 

Ç>O<'ıtk bayramı, yurdun her ta· 

rafında olduju gibi Ankarada da 

büytlk bir sevinç lçerhılnde ge(· 

mltt:r. 

Ankaradakt ya.vraların Jlk Jtl 

AtatllrkUn ma\nevl hu:ıurunda e· 

ft1111ek , .e ona bir çffenk koymak 

olmuştur. Küçük mektcplilrrıkn 

müıe,ekkU bir grup ta Jnününti 

Çankayadakl kö,künde :ıı~·aret e· 

derek eUnl öpmUıJlerdlr. ne. .. ıınıe
r:mtz yavruları, kendilerine lıllr 

bir hayat temin eden ,\lalarının 

lımurunda, onl:ırı l~tlkha.le enı· 

alyetle göttlttn Milli Şefin ellııl 

öperken ,.e etrafında toplu 

halde gösteriyor. 

hlr 

Lord Beaverbrook 
dedi ki : 

· Muhakkak 
ikinci cephe 
açmalıyız 

Ruslor, yordtm 
'görürse 942 harbini 
lehimize bitirebilirler 

llmerikalilar. 2 nci 
cephe taraf tafl 

Londra, 24 (A.A.) - V8'incton· 
da bulunan sabık Ingiltere IatihaalAt 
Nazırı Lord Beaverbrook vermif 0 1· 
dutu bir beyanatta mtittetlklerin 
gemicilik aahuındaki buhranından 
bahsetmif ve demif Ur ki: 

- 194.0 senesi tayyare buhranı ... 
nesi idi. 11Ml senesi t&nk buhranı ee
neei olmuttur. 194.2 senesi de gemi 
buhranı olmuştur. Japon l.3tiJA.aı do· 
layısile şimdi de ham maddeler blıh· 
ram ~ göetermı.tır. Bun~ann lza· 
lesi için bUtUn kuvvetlerimizle çalıf· 
malı, gayret ebneliylz. 

• 

Bütün yurdda 
bereketli mahsul 

Mahsul, 

tesodüf 

Konyoda 

edilmeyen 

dört beş senedenberi 

bir ~ekilde berekeilidir 

r A........, ~« (Telefoala) - ZJraat VtıkA.lettııe gelen rel!llnl ma-
16-a&a göre, memleketi• her tarafıncla rMIMAıl vaziyeti ~k iyi
dir. B-...11a Memlelrettn balday ambarı \·aayetinde olup bui
day ıııttb8allncle çok mülllııın bir mevkii olan Koayada ba seneki 
mahaal \ıa&lyetı, dirt ~ 8fllledenberl teıtadöf edUmlyen bir şe· 
kllde bereketttdtr. 

B•ıt•rtl nz.lyeie lire bavaların da mllult gltmeel bu em
nJyetı •rttarmaktadır. 

Türkiyenin 
Bulgaristana 
gösterdiği 
anlayış 

r BU·Almaa ) 
llarbı--

Al man lar 
~ 

Bulgar, Veçer gazetesi 
ananevi dostluk için 

bu anlayış çok 
yerinde diyor 

16ncı orduyu 
kurtardılar l Almanlar yakında Kafkuya, Ira.rı, •• - K .A,, •ı lraka d"'""u hareket etmek iatlyecek-n onu' a r ve• Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar Baş-

. ıerdir. Kontrolları altında bulunan 
vekil ve Har:ciye Nazırı M:. Filo!. 

B El • • • 8200 kilometrelik &&bil boyunca mu· la Türkiye Hariciye Vekilt Sa-
• ÇlmlZl hakkak bir lktncı cephe açmalı!1z. raçotıu arasınde. gönderilen tel

Sovyet Ruayaya yardımın ehemmıye· ıraflar hakkında hükümet gaze. 

kabul ettl• ti Uz.erinde duruyorum. Çünkü Rus· tcsi olan Veçer diyor ki: 
ı""ın yardım •ördükleri takdirde 942 
.. .. Yeni Bulgar hükiımctinin Türk 

Cenup bölgesine 
A~man askerleri 

yığılıyor 
(Yazısı S üncü sayfada) Aokara, 24 (A.A.) - Reisi. aeneel içinde harbi lehlmi.ıe olarak lk· (Devamı: l;a. 3; Sö. ı de) + 

cümhur ı.met İnönü ;yeni Xlbll mal edebi!eceklerlne kan!lm.> ---------------------------
. 24. (AA l - Beaver· 

kabul buyurmuflar ve yemeie brook'un nutku mer ,... r-
büyük elçisi Kemal Köprülüyü Va4ıng1.on, A · i~•n n111r1Amen- f 
alıkoyınuılardır. (»ev ... ı: Sa. 1; SiL • t.e) 11 

iaşe işlerinde alman 
tedbirlerin tatbik:n·e: geçiliyor 

Subaşı teıkilôhnen kuru'm~sına, cenup 
vi'ôy~tlerimizden başl :nccak 

Ankara, 24 (Telefonla) - la.ye kilAtın şUmullendlrılmesi kararlaştı· 

Mlliıteprı ŞükrU SökmensUerln A· I rıltnıftır. 
danaya giderek. Seyhan, Hatay, Içel Mem'.eketln diğer nııntakalarından 
ve Gutantep valilerini .toplayarak ba- evvel cenup vllAyeUeri~ıizde mahsu
zı kararlar alacağı bl.dlrilm~U. ak haline eı. 

Buradaki resmi makamlirdan öğ· JUn mayıs ayında baf g 
rendifiml:ae göre ŞUkrU SökmenaU· mesl ve ba.Zir.auda da bırman zama
erln sey&haU. yalnız cenup vlllyet- nının başlaması, subafı teşkilAtınırı 
!erimizin iafe meııelesl ile değil, bU· cenup vila\yeUerlmlzde derhal kurl'i· 
tün memleketi allkadar edecek bl.r muını zaruret haline koymUftur. 
takım tedbirlerin tatbikine geçilmeeı Diğer taraftan öğrendlg.mlze göre, 
ile alAkada.rdır. Mlliıte,ar, . ~nup vllA.yeUerlmlZdekl 

Evvelce blidırdltimiz, köylerde ku· pirinç aıkıntısmı gidermek bere 150 
rulacak sub&fı tef)lllitının kurulma· ton kadar plrlnctn w mıntakalara 
ııına, ilk defa cenup villyetıerimiz· taluıialnl allkadarlara emretmJtUr. 
den ba.tlanmuı ve buradalcl tatbikat- Mllstef8rın, puart..ı günU fehri· 
tan alınac:&k neticelere göre bu tef- mize avdeti beklenmektedir. 

Çocuk bayramı 
dtin de devam et· 
mittir. Mektep
lenle müııan1erc. 

ler '·erlltnı, ,.e bir 
çol< f'ğ'lenı-ı•ltr ter 
tip olunmu,tur. 
Resim Bok~I 

llse8'.nde \'erlltn 
bir müsamerede 
alınmı,-tır. 

Bu mUsanıerede 
küçi}k )'8\ rular 
kendllerlnden Ü· 

mtt edllmlyen h:ı· 
.. rrlar göııtt:rmit· 
ler \'C çok alkış· 

lannuşlardır. 

Çoc-uk haft&8ı 

memlf!ketln her 
tarafında netf: I· 
ft1rl81odf' dMam 
etmektedir. 
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Keçiören Çocuk Yuvasında Şebi r 
Haberleri 

4 milyon çocuk 
gardım istiyor 

Margarin yağı 
imali için 
tetkikler 

Rozet dağıtmak istiyen çocuk - Umay pavyonu· 

İkizler - Herkese baba diyen çocuklar 

Yazan · Ertağral ŞeYket 

İstanbul yağcıları iaşe 
müsteşarlığı ile temas 

için An karaya gidiyorlar 

• 

-

Tıca.rct VekAletl, meml"'ketin 

1 

b:r kısım )'ag ihtiyacını . kar~la. 
mak üzere haın ve ıptldaı madde .. 

1 
terinin tedarıklnde Vekilet tara .. 

1 

fından da tedbirler alınnıak sure. 
tile istear~rısiz margartnyağı yap. 
tırmı: k kararını vermi~ ve marga .. 
rln imalıne mahsus tesisatı olup da 

1 
VekAletıe bu hususta 1.şblrllği ya
pabılccek şahısl:ırla mucS!;eselerın 
ıa:ah-yctlt mümessillerini, n·sanın 

27 nci pazarte.;i güı~ü İaşe l\.tüstc-
şarlığile temasa ıecmek üıcre, An 
karava d ... vet etmiştir. 

Kt"(İtirf'n ('0<·uk ~·u\a .. ıntla liir ~-a,ru.);ı iht ııı:ımla halulırktn 

H~leıı n"lemlekct'.mizd~ marga .. 
rinyağı yapabl1ecek btr fabrika 
mevcut oldu~una ve bunun da İs
tanbulda Behlül İşıncn \"C Haydar 
Berkman kollekll! şirketine clt 

~ ocuk bayramı .rl fe.;,l r.dcrız 

V DIJ bilirlın k , 4~ılkBı"o her 

.-.chırdco b raz daha u. ıa. lıır :;ıe

k lde donanmı;t r BütUn cactdele_ 
kaplayan kırn1 ız1 bayr k:ar, 

sanki, asırlardanberi ls\-ıkıaı ıt;in 
çarpışan ve ölen ısınıs z \ttğıtlerın 

kanlarından renk alm Okudu .. 
gumuz her vecıze. bı. ·rurk çocu
ğunun btr cihan k•d;ır kıymetli 
olduğuı1u blze anlatmaktadır 

Çocuğuna kıymet vermesin bo .. 
len her ana. ve baba, ona, bayrttm 
sabahı b'.r şey bedıye ed~bi1mek 
~ç:n dukkanları doldurup boşaltı. 

yor. 
Çocuk Esırgeme Kurumu baş .. 

k nlığt b zl d&vet etti. Biz. Oir 
kaç gazeteci arka.dııı.· yürüyoruz. 
Kcç:orendeki Çocuk Yuvasını zı .. 
,•ıret edecek ve kimsesiz çocukla. 
;a nasıl bakıldığını, Kurumun bir 
sene zarfında hangı ışleri başardı
ğını öfrer.eceğlz, 

Kurumun genel merkezinde bir 
odada oturuyor, konuşuyoruz. İçe. 
r ye bir çoeıık ılriyor. Sırtındaki 

rn-ekte~ önlüğU kt almıJ ve eı-kl .. 
m·~. Çoraplarının konçl11.rı bile 
yama içinde. Ayağına, yırtık ve 
eski bir l1istlk geçirmış. 

- Ben. diyor, ilkokul talebc~:-ı

ylm Rozet dağıtmak için kutu al. 
mağa geldim. 

Ona. bu sene rozet dağıtılmıya .. 
cağını anlatıyorlar. Çocuk. biraz 
mahzun odayı terkedtyor. Bir me
mur, 

- Z:ıvallr, dtyor. Toplaya.caQ:t 
paradan bir yüzdelik alabilmek 
ümidlle buraya kadar gebıılş. 

İtiraf etmeli ki, çocuklar• yar. 
d>m etmekle mükellef böyle bır 
Kurumun bir odasında, sefil ve 
ümitleri yıkılmış bir çocuk gör
m•k, bize fena bir tesir yaı;ıtı. Bu 
h ssımlzl saklayamad•k. Dediler 
ki, 

bulunduğu ıleri sürülerek Vekıl .. 
le:t n bu davet:ne yalnız bu mües
seseıün icabet edeceğ i rivayetleri 
piyasada dönmekte ve işbirliğ:n:n 

de bu müessese ile yapılacagı tah .. 
mlo edılmektedlr. Halbuki bu ri
vayet ve tahminler y.ınlıştır. Öğ. 
rendiğimize göre Haliç Fenerinde 
bulunan s:biryağı fabrikast limL 

j ıet ş'rkell, Zlndankapısır.da Buğ. 
dayç;kmazındaki Donyağı fa..bri. 

1 kssı sahibi Osman Şevki, Rekor 
ıeytinyaQ:ları sahibi olup Ba·hari_ 
ye civarında bır margarin fabrl .. 
kası yaptırmakta olan Naz\f, ev .. 
velce glikoz i.stihsat.nc mahsus o. 
lan VaniköyUndckl fabrikasını mar 
garin :mal edecek bir şekle koy. 
makta olan ışekerci Hayretti nle dl .. 
ger bazı sermaye sahipleri de bu 
iş için Ankarayı gidecek ve iaşe 

AnMrz. baba.-6-ız bir ya\·rupa anahk 
edPn bir slitnlnf' 

Sizın gibi, bir çok insanlar 

Müsteşarlığında yapılacak müza. 
kerelere iştirek edeceklerdir. 

Vali ve Belediye Reisi 

da, bize ayn: cepheden hücum Ankaradan gelmedi 
ediyorlar. Fakır çocukların hep- İ 1 

. . 1 &fC işlerlle stanbulun yakacak 
sın n imdadına koşm_uyorsunuz.• ihtiyı:.cı için alınacak tedbirler et
d,yorlar. Onların oldugu 'lbf, st- rafında temaal•rda bulunmak Uze-
zln de llBkltınrz var. Ş!n'ıdl size, A ka "'d Vali B 1 , . re n raya g• en ve e e-
Kurumun faatiyetl hakkında bıraz d" n..- · d kt Lütf" K d 

1 
~ t r ıye .aıc'lsı o or ı ır arın 

ma uma vere ım: d" İstanbula g ı i b ki 1 
Biz;m bütün aza adcdimJzin ye- dun e mes e en yor-. 

u. 
künu, topu topu, 62,257 dlr. Biz, 
bunlardan aldığımız birer }iralar 
ve Kurumun apartıman ve saire 
gibi diğer ;ratlarından elde ettiği. 

miz pa-ralarla b:r sene zarfında, 

muhtaç çocuk ailelerine )'alnız1 
24,252 lira para yardımı yaptık. 

Y ine, bir sene zarfında, fakir ço .. 
cuklara Siı3,657 kap yemek ve 
51 ,471 kat elbise <Uğıttık. 13,101 
çocuğa okul levazımı verdik. 15 
yuvamızda günde 649, 19 kreş ! _ 

mlzde 360 çocuia muntazaman 
bakarız . Bütün bunların haricin
de, kiltuphanelerlmlıden, muaye. 
nehanclerimizden, Süt damlaları .. 
mızdan, Doğumevlerimizden, Aş .. 
evlerimizden istifade edenler ha .. 

Vali ve Belediye Reisinin le. 
maslarına devam etmesi dola.yısl

le ancak pazartesi- günü İstanbula 
gelebileceği anla~lmaktadır. 

Bugün gürbüz çocuk 

müsabakası yapılacak 
Çocuk haftasının llcincl günü o

lan dün de gerek mekteplerde ve 
ıerekse Esirgeme Kurumu mer ... 
kezler;,,de müsamert-ler yapılmış 
ve çocuklar net'ell bir gün geçiT. 
mlılerdlr. 

VATAN 

ilk aç kaldığım 
Çocuk Bayramı 

-
B en ne sonradan görn1üş

lerdenlm, ne de ilk:ndcn 
çokça görüp azıtmışlardan ... Bu
nunla bcri.ber hayatıında başıma 
gelenler, yarı pişmiş karne ck .. 
n"lcğinin başına. gelmemiştir. Bun .. 
Iardan en çoğu aç kahşlarımdır. 
Üvcyanamın aç bırakışiarından 
tutunuz göz nurumun ve alın 

ter -min nç brrakışlarına. ve gö
nüllü açlık egzersizi yapışlarımı 

kadar ne çeşidini görmedim, ne 
biçimine kemer sıkmadın1. 

ilk aç kaldıfım çocuk bayra-

23 Nisan çocuk haftası münasebetiyle -

nln koca Türkleri hey! 1ıte bu 
Naş : t Bey ailesi vakıf mı yap
mış, ne etmişse etmiş, ·her yılın 

mayıs ayında bir kaç gUnü mek. 
tep çocuklarının bayramına bı

rakmış. 

Yeşil Screz bu. Çiçekli mayıs 
ayının ilk cuma aünü bizim mek .. 
teplcre düımilş. Beş altı mektep 
Benllgölgcye g:decek, dört beş 

mektep de Hisarardı'ya. 
İkisi de cennet mi ceıınet. Ko .. 

rular, sul&r, çağlayanlar, bahar
lar, yeşillikler ... 

uyardı! (Yavrucağım hastal•n
mış) d iye bana iki çorba kaşığı 
hintyağı da iç:rdi! 

Sekiz on gün döşeklerde seri. 
lekaldım. Anan yahşi o•ban yah. 
şl! Nafile, hiç ·biri para etınedi 
Nurlyc hanımanncntn mi dzjiği 
do~ro.dur, bacak kadar yumur
cak benim mi? Açlığın va açlık 
üzerine hintyağının ne demek 
olduğunu o zaman anlıdım! 

Or. uncu ziınü mü, kırk scki
:-ınci haftası mı ne .. Kendi ken
dime: 

mı , h>kik.·lte ıik değ•ldır. Fakat ( Yazan: -, 
bana pekçe acı ıeldlği için ilk 1 ti\- A 1 

- Bre Avni' dedim - bcnlın 
küt,ü'< adım /a.vnid ir _ ~n 1J ıı gl. 
dişle d~ha çok aç kalırsın. Şim
diden başının çaresine bak! diyorum. Yoksa c•nı cehennem. Aka OuNDuZ 

de kavrulasıca ilveyanalarımdan ~------------~ ?>.'fukaddcr olan mukaödcrd:r 
tedbir gerekmez. Ondan sonra 
çok aç kald•ğım günler oldu. 

biri .. babam bu bakın1dan pek 
hamarattı .. haftada dört beş ö_ 
vün aç bırakırdı: şlemedfğim 

suçlardan ötürü. Fakat babam 
akşamüstü kışladan geline .;- beni 
so!raya a'.dığı için bunu açlık 

saym~zdım. 

Ge:Lgelcllm çocuk bayramında 

aç kalışıma. Aradan t•m elli yıl 

geçtiği halde unutam•dım gltt:: 

M akedonyanın meşhur Se
rcz ~ehrindcy~z. ?\1evlanc

ye ıiden caddenin solundaki so ... 
kakta oturuyoruz. Karşımızda 

Naşlt Beylerin kocaman konak. 
Jarı var. N&şft Bey; zenginlikte 
ve kibarlıkta Akil Beylerle Ab. 
duş Efendilerin ve Belediye re
isi Hacıcığla boy ölçüşüyor. Gör .. 
mdeim ya derlerdi, kürekle al_ 
tın ölçerlermiş. Heyg.di Rumeli-

Gıda madd:leri ı1 tevziatı 
Toprak MahsullerL ve Ticaret 

Ofisleri tarafından mutemet b&k
kallara tevzi edilen birinci parti 
yiyecek maddel.rl tevziatı tamam 
lanmııtır. İkinci parti tevziat& da 
yakında. b•şl•nacaktır. 

Ofisin erzak verdiği mutemet 
bakkallar kaymakamlıklar tara. 
{ınd<ın tay>n olunmaktadır. Tevzi. 
atta her rnıntakanın nil!usu esas 
tutulmaktadır. 

Çay ve kahve satı~ları 
Çay ve kahve satışlarının İnhL. 

sarlar idaresi tarafından yapılma. 
sına alt hazırlıklara b&şlanmıştır. 

Çay ve kahveler bozulmaması için 
(250) ve (125) gramlık Ji§eler 
içinde satışa çıkarılacaktır. Bunun 
için P•~ı>bahçe şişe ve cam fabrl. 
kasına şişeler ısmarlanmıştır. 

Hazirandan it.ibaren çay ve kah 
ve satışı İnhisarlar tarafından ya. 
pılacaktır. 

Gençlik ve spor 

bayramı için hazırlıklar 

Erken uyandım. Dürülüp can"I 
halkaya sokulan yemek peıklrl. 

ml kuşak glbi belime sardım. 

Çatal bıçak mekruh olduğu için 
almidım, yalnız kaşığımı beJime 
soktum. Duvar takviminin kAğı. 
dına sıırdjtm küçücük bir sabu .. 
nu da c.:bin1e attım. O devirde 
kır z ya!ctlerine böyle gidilirdi· 
Onca çocuğa kaşık nereden bul. 
sunlar? 

Herkes mekteb>nln önünde top 
landı. İklşerle tabur olduk. Mev. 
lane • Varoş _ B•şkule yolu ile 
Benllgölse yolunu tuttuk. 

Yemek llstes!nl bllmiyen var 
mı? Terbiyeli çorba, kuzu etil 
pilav, irmik helvası, salata ... 

r ocukluk bu ya. Ö4leye 
V kcdar oynadıkça oynamı .. 

§iZ, koştukça koşmuşuz. Karınl•
rımız zil mi zil. DUdük ötünce 
so!ralarımrzdak~ yerlerimizi kap .. 
tık. 

Amanı Peşkir yok. Belimden 
düşmüş! Zaman! Kaıık yok, peş. 
kirle beraber düımüş! Kimden 
kaşık istersin? Başöiıretmen bile 
beline soktuğu k•şıC•n sapını 

elinden bırakmıyor. Hay All.>hl 
Ne yapmalı k i? Çorba geçti, eUI 
pllAv uçtu, helva göçtü, salata 
lengerlnln dibi görünUyorl 

Atlamaktı olayazdıml 
Hem çocuk, hem kaşıksız peş ... 

kirsiz, hem .aç! 
Akşamüstü e:vc halsiz, bitkin, 

pcrtıan döndüm· 
Üveyanaın, bayram yerinde 

çok oynadığım, çok yediğim için 
hastalandıJıımı babama söyledi. 
Evde de bir perhize çekmesinler 
mi? Babam kılıbık değildi ama, 
nedense, çok defa üveyanalarıma 

Fakat size bir şey söyleylm 
mi? İnsan, ha.yatında. hlç olmaz. 
sa üç beş defa aç kalmalıdır. Bu; 
elzem bir şeydir. Baremd-e yer 
bulacağım diye kAğttlan diploma 
arayacağınıza hayat tinivers 1.tc
slnde üç beş kere aç kalınız. 

Benim kMnata metelik ver
medlllmin birinci sebebi budur. 

Ben b.leğlnde geçim bileziği 

olduğu halde aç kalanlar arasın. 
da rekor yapmış bir entipüften 
adamım. Ama, rekorumla iftihar 
ederim. 

Bununla. beraber Serez'dc ilk 
aç kaldığım çocuk bayramını 

unutam1yorum. Açhğa idman et .. 
miş b,r rckordmen olmama. rağ .. 
men ... 

t:=i3} 3 nisan. çocukları! 
diEıı AtatilrkUn çocukları ve 
İsmet İnönünün kardeılerl! 

Hangi devirde olursa olsun 
h•yat çetindir. Bu ulı toprak 
bir örs ve bu sevgili hayat bir 
çekiçtir. ikisinin arasında döğü. 
lecekslnlz, ve döl:üle döğüle çe
lik olacaksınız. Asla me'yus ol. 
mayınız. 

Şu büyük inkıl~p ; hepinize 
mukadder olan daha iyiyi, daha 
güzeli, daha ileriyi verecektir. 

Bugün elli yedi yasındayım, 

ve on yedi defadıın fazla aç kal .. 
dım. F•kat hiç bir gün hayata 
kUsm~dim ve hiç bir gün hayata 
küsmiyecejilm. KAinat vızıe'lr, 

vızgider. Yeter ki ben bu topra
ğın çocuğu olayım. Allaha ısmar. 
lachk 23 nisan çocukları! 

Aka Gündüz 

_{i!cda KAiem 
ADAM DEGİL ... 

S trkecl dolaylarnıtla. blr k&h,·e-, alma müteahhitierl var ki, bunlara 
de 8'1&1! ar-ı y- zabı- müracaat edilse belki dlıha bUyltl< !h

t& memurlan bir adMnın ilııtönde ttya~ları aa k.....,ıiıyablllrler ! 
tam altmış iki taııe iki aylık atır ı.- YAVUZ BiRSiZ 
çl brnesi lnılmu.,ıar. ' Ha-1 lıut--• ..ı..n ölel>erl 

Buna adam demek değ'ru olmaz. !)<ilan btr hırs~ keMl&lni yakalayan 

Bedava 
haberciler 

IC:J) azı bo'botu Jnaanlar vardır: 
19) Ustterlne hlt \'&ı..ife olnu· 

yan şe3·Jere karı,ırlar; kıuara gör
dükleri 'cya öğrendJkJerı blr olayı, 
sanki kendJJerlnden soran va.rmı., 

gibi, ~-erU yer.Jlı.; ortaya dökerler 
\'C çok kere de bu boşboğazlıkları 
~ üıünden Jn~anın ı,ını berbat eder
ler. Bu gibiler için bedava b!lglç
Jlk taslama, habercilik etmek bir 
lli•t haline gelJnl,tlr. 

i\leseJA. bunlardan biri, sabahtan 
a&.i:tama kadar kime tesadüf ederse 
daha merhabaıa,madan haber ve· 
rir: 

- Blztm Ahmede piyangodan on 
bin. Ura çıktı ... 

Be adam, senJn ne , azlten! Belki 
Ahmet bunun ya3,l~ını istemi· 
yor; belki bu haberi verdiklerin
den blrJ yarım saat önce AJnnetten 
eli( Ura borç Jstemı,tlr de Ahmet, 
param yok diye ba.,ıodan 8&l'mı,-
tır .. . 

Ba,ka bJr tane J1 hem de en akla 
gelmlyecek kimselere yetı~r: 

- Mehmedl dün Adada gördilm. 

Neyine ıerek be elen.dlm! Belki 
bunu söylediğin adama Hehmet: 
«Dün biraz rahat&z.dım, &\.den çık· 
n1adım» demiştir ... 

- Bugün Allyı yanında g1lze1 bir 
krtla alnema.ya &"lrerken göntUm ••• 

Allah, Allah, ana no yMl.u? Bel
ki buııu söylediğin kız Alinin ni
şanlısıdır ... 

- Dün akşam klUpte bir rezalet 
oldu, Hasan HU.seyinl tokatladr ..• 

Hay bo'boğaı hay! Belki bu işin 
duyulmasını istemediler de örtba" 
ettJJer, halbuki senin haber verdi· 
tın at ta, aksilik buya, gazeteci· 
dlr ... 

* Cebelitank dolaylarutda, bu be .. 
da.va. haberciler glbl yeril yersl't 
boşbofazhk eden Tanca, Ceuta, 
Llea glbl yerler var; ikide btrde 
buralardan telgraf ""erilir: 

«iki JnglUz; kruva'lörü Atlantık· 
ten Akdenlze geçti.» 

cBugUn Oebetltarık'.a alh ta.neı 

n'iker ytiklU, gemı geldi.• 
cCebelJtarrlc'ta bulunan tayyare 

cemlsl yanında dört detttroyer ol· 
duğıı halde Atıantığe aç~dı.• 

Size ne oJuyor yahut Sizden be .. 
da,·a teOAllık ebnenlz.1 J&tiyen nıl 
var'!' Kom'1'Jnuu evine gJrlp çı.k•" 
bak!IO\"& tepsls;nJ illemo duyumıA~ 
vazifesi elze mı \'erikli'!' 

KÖR KADI 

r- T A K V İ M ---") 
25 NİSAN 1942 
CUMARTESİ 

AY 4 - Gün 115 - ıt .. ım Ji9 
RUMİ 1358 - NİSAN 1Z 
HİCRİ 1361 - Reblü\ihlr 9 
VAltlT HVALl azAıd 
GÜNEŞ 6,07 10,0S 
ÖGLE 13,12 5,14 
İKiNDi 17,01 9 ,03 
AKŞAM 19,59 12,00 
YATSI 21,39 1,41 
İMSAK 4,14 a,16 

riçtlr. 

B~ün yine ejlencelere devam 
cdiJecek ve ayni zamanda ıürbilz 
çocuk müsabakası da yapılarak 
senenin birinci, 'i·klnci ve üçüncü .. 
sü tayic edilecektir. 

19 mayıs Gençlik ve Spor bay. 
ramında lstaırıbuld& yapılacak me. 
raslm programı h•zırlanmı~tır. 
Hazırlanan programa göre şehri. 

mlzde 2500 ü kız 25-0-0 ü erkek ol
mak üzere 5000 talebe bu mer .. ı. 
me iştirak edecektir. 

dll')e böroou• demeli ı beqiye beıJ lira ~et vererek ya
kayı kurtannı,, 80Df'a da cidtp 7.8.-

NOBV.llÇ PAPAZLABI brtaya lı&ber veruek -ı;+yl yaka- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;::;;:;;;;:;;;~ 
B<w, sade bir dille verilen bu 

malUmattan sonra sanki içlerinden 
şöyle bir sual sorduJar; 

Bari, biraz insafınız olsun. 
•ııılı .. •••------••162 bin kişil k aza yardımile, bu 

727,000 litre kan 

nasıl bulunur? 

B Jlmenı göztini.ize iJlştl mi? 

Dünkü teJcranarda, AmtrJka. 

Kızdhaıçırun ordu , .. e donanma ihti
yaçlarına kar!:'ıhk 7'?7 ,<MO lltrP kan 
tt"dartkine t~ f'ttlklne 'f' bu 

işin başında siz olsanız, acaba da.. 
ha fazla 'I1e yapardınız~ 

Ayrıca, öğrendim ki, Kurum .. 
dan dört mılyona yakın çocuk yar 
dım istemekled~r. Ve Kurumu 
idare etmek için fahrt olarak iş 

başına gelmiş bulunanlar. bu ço .. 
(l>e,·amı 3 dnclide) 

Dumlupınar dün 

hareket eHi 
Kızılayın yardım eşyasını Pire .. 

ye ıötürecek olan Dumlupınar va. 
puru dün akşa.m limanımızdan ha
reket etmiştir. Vapur bu seferin_ 
de iki bin beş yüz tondan fazla 
cıda maddesi götürmekte ve bu 
maddeler •r&6lnda kUlliyeUi mlk. 
tarda tuzl&nmış torik balığı d& bu
J unmaktadır. 

Lioe ve Sen'at okulları talebele
ri Fenerbahçe, ortamektep talebe
leri de Şeref stadında toplanacak. 
!ardır. Bugün için talebenin elbise. 
lerl de tesbit edilmiştir. Elbiseler 
beyaz ıömek, h\clvert pantalon 
olmak üzere yeknasak olacaktır. 

Spor ıösterilerinin provaları ma 
yısın 5, 6, 7, 8 inci günler; yapıla. 
cak:, umumi prova da mayısın 

14 ünde olecaktır. 
19 ve 20 msy>sta d& bütun mek. 

tcpler tatil olunacaktır. 

Klolinc'ln Nor"8çle kU!oeye , .• 
mekteplere 11\lfllt ımı...dele -.ıe 

Norveç papazları hep birden Jııtıto. ot
m"1Jer. KlııHP&' '1mdl g1iııalılarnu kim 
!ere çııcarı-k ! y ...... rttnalıları r•
k&rtılamıyacak bir hale mı Jeldl de 
papazlar poe dediler? 

KAN MtlTEABBiTLERİ 
Amerika .Kmlıaçı ord11.11u.n ve do-

- 1 tenunuıa kadar 7%7,040 
Htre kana JhtlyM:ı oldufunu blldlr
mı,. Vilaa yekfln bir hayli önenıll. 

Falı:at ıtılnyada bacalı: bucak öyle kan 

l•tmu,. 
cYavn lul'NC ev llllllJhıhtJ bMtrrın 

llÖ7.Ü k gibi ...ı.m.ıar ~n oöylenmı,. 
ttr. 

BÖYLE GlDERSE! ... 
AmerJkadan \'ttllen bir habere gö~ 

re Boma ~ ölçllde bir Mllı taar
ruzuna ı.azulanıyonnUJ. IJM&Dlar, 
llkbah.ar tearntMJ, sulh taarruzu, yaz 
taarruzu, .,...,, t.arnQu cUye diye 
euJhe kavu~adan akıllarını oynat&
caklar callba ! 

TATLISERT 

kanı ~tmf' . taJlp olanların 1 teıın-' r 
muza kadar müracaati bekJentt.ğine 
dair btr habe-r ,·a.ntı. 

Bunun ne deınek olduğunu IJJHyor 
mu&unuz:? Gerenlerde bk mecmuada 
f)ku<futum btr mak&le delayı&Ue ben 

1 

bilJyorum, &lz.e M anla.tayım: 

SÖNMIYEN ATES 
masınd& bu bahsin konuşulmasından 
hoşlanmıyan bir sürü Jsyan çizgileri var. 
F•k•t ben, her §eye rağmen söylemekle 
ısrar ediyorum: 

- İzdivaç hayatımın romanını yazaca
ğım üst.ıdım ... Bu fikir, ban& şu dak.ika. 
da ı:eldl. Fakat bu romanı genç kızlara 
okutmamalı. Çünkü hepsi de izdivaca 
tövbe ederler. 

- Evet .. şüphesiz ki bir spordur. Fa
kat, kapalı sı>lonlarda yapılan bu spor. 
fayda yerine zarar getirir. Bence spor, 
açık ...., saJlam havada yapılmalıdır. 
Bilmem ki bizim yaJıy& teorlf ettiiJnlz 
gün gördünüz mü~.. Benim, rıhtıma 

bağlı mini mini bir sandalım vardır. Gü
nün, hiç olmazsa iki saatinde sandalla 
denize aç~ırım. Kürek çekerim. Temiz 
hava teneffüs ederim. Bu suretle hem 
vUcudümü hem de kafamı tazelerim. Bu 
deniz ıezintiıılnden av~ etikten SC!ll.T& 
masanın baıına oturdu(um zaman, ldeta. 
yazılarımı d:>ha büyük bir zevk ve kuv. 
vetle yazarım. Hele müsait havalarda de: ... 
oılz banyosu da alırsam neşeme diyecek 
olmaz. 

:t;._,klden ht1.&taJara llan l'emıek te
adüfı bir ,eydi. Bir gönWld lylllk 

diye v~ya para ınukablllhde bu.na t.a
llp olur ,.f! kanmın mikt.ar ve clns 
bakmundan rnakı,ada. eh .. erı,11 olup 
olmadıJı muayeneden g~rdl. 

Amerika Kızllba~ının takip ettli• 
y•nl n•ullerle bu gidiş deji,m~t1r. 
ll~tahant"lt'r k:ln ne kadar kana th· 
tıy-..; olduğıı iptidadan 1111 olımuyor. 
Gösterilen merke'Ll~re bir taraftan 
,rünülluJer, diğer taraftan kanını Jlt- 1 
r981 l}U kadardan ~atmQ·a. taUp olan
lar mUra<'1\8t edJyorlar, Borada. Jptl- ı 

dadan maa3•eneler yapllat"Uc netice 
n,ıett kaydolunuyor. Bir htlsta l(la 
muay:ye-n \'Hfllrflarda l<an lıl'lrm olun
(·a. adafn aramı~·a. 't kanını muaye
neden r~rmiye h'<' unum kalma 4 

dan 11,_Jtre ba. \-"Urulu~·or ,-e tenı

lf'n ,-a .. ınarcJa kanı olduğu daha e\'Vfl 
belli olanlardan biri <:&Jtırılarak onun 1 
damarından ha~tanın damarına k'ap 
eden miktarda kan ıO!'frlllyor. ı 

Bu ı. o kadar ~nb~lf'lnftftir ki ha'J· 
talara kan "-erenler araemda 11ıendl· 

kal.ar, c.ılyeUer bile kanılmu,tur. 
SERÇE 

Tefrika No. 35 

- ü ... t dm!. Bana biraz da romanın 
bunyeslnden bahseder misiniz? 

- Hay hay ... Ben rom•nJD bünyesinı 
do;rudan doiruya muh&rrirjn üsl6bu, 
yazış tarzı d:ye ahyorwn. Romandaki 
lfede akıcı, üslüp çevik, hareketli ve 
canlı olmalıdır. 

Okuyucuları sık~k uzun tMlll ve 
tasvirlerden kaçınmahdır. 

üstad, konuşmasına fasıla v .. dllı:ten 
sonra bana §ti sua1i soruyor; 

- Romanınızın mevzuunu t.esbit elti_ 
niz mi? .. 

-- llayır, henüz dti;?ümnedim. 
O'stad, a8;ır ağır anlatıyor: 

- Romancı, yazacağı romanın mev
zuunu ya herhangi bir dostundan dinle .. 
miftir, onu canlandırm<iğa, yaşatmal}a. 

çalışır ... Yahut da kendl hayatına ait 
vakaları ve h3diselerl romanUze eder. 

- Hangisi daha ko\ııyd>r a.tadım ... 
- Bence. birincisi daha kolay ... Çun-

kü insanlar, hayatlarına ....,.lfmış her. 
h•nı• bır hadısc - ;ııııılmılı :hlssett•k-

Yazan : ismet zjy A 

1cri kuvvette tasvire muvaUak olamaz.. 
lar. Bu muvaf!akiyetsizllk onları sinir. 
lendlrlr, titizlendirir. Y11zr hayatında. 
ümitsizliklere dü~ürilr ve 30nr& da bita.. 
raf da kalamazlar. Bilhassa acemller için 
ıkincl şekilde yazı yazmak dah& zordur. 

üzüntülü bir sesle: 
- Halbuki ben de, romanımın mev ... 

zuunu doğrudan doğruya kendi haya. 
tımdan almağa hazırlanıyordum. 

üstad, hayretle soruyor: 
_ H~atınız, koca bir romana mev

zu teşkil edecek kadar yüklü mü? .. 
Derin derin !çiml çekerek cevap verL 

yorum: 

- Hem de nasıl? .. Çocukluk ve ıenç 
kızlık haya.tıma aıt hAdiseleri bir tarafa 
bırakıyorum. Aşatr Yukarı bir seneye 
yııklaşan izdivaç hayatımın romenını 

yazmata çalıpam belki de iki romana 
TI"leVZU olur. 

Üstad, kuvvetli sezişlerHe derlıel mak. 
sadrmt anlıyor, yıne gözleri bulanıyor. 

Çebrcsindek't hatlar gerfli,ııor. Bütün ai. 

Üsbd ..,, bir gi!lüıle: 
- Neden öyle söylüyorsunuz. İzdivaç 

hayatı.nı bu kadar korkunç mu buluyor
sunu;ı? .. 

- Hem de nasıl?.. İnsanın tüylerini 
ürpertecek kadar korkunç ve lfrenç .•• 

Ve sonra ll&ve ediyorum: 
- Ne ise ... Görüyorum ki, bu bahis 

üzerinde durdukça sizi de Uzeceğlm. O. 
nun için mevzuu değiştiriyorum. Dansı 
sever misiniz üstadım? .. 

- Aman hanımefendi. .. Dans falan, 
bunlar genç işi ... Biz ise artık ihtiyar
ladık. 

- Böyle şeyler, yaıtan ziyade arzu 
muelesı deilll mi illtadım?.. Bakınız 

ben de danstan hoşlanmıyorum. Hele 
modern müzik son derece sinirime doku_ 
nuyor. Herhangi klAsik bir parçadaki 
haşmeti ve hassasiyeti, modern müzik 
parçalarınd& bulmai!a imkan var mı? .. 

- Çok dofru söylüyorsunuz ha.nıme
!en<li .. ., Asrt ınüz'k, beni de hiç sarmı. 
yor. Danı milziii de çoluk çocuk iıi ... 

- Damı, spor te!Akkl eder misiniz?., 

Gülerek: 
- Siz de benim gibi denize A~ksınız 

galiba üstadım. diyorum· 
Üstad, kısa bir düşünce ıteçlrdlkten 

sonra: 
-Tabıalin her parçasında ayrı ayrı 

güzellikler ve cazibPler v~rdır. Hele 
Boğazın güzellikleri... İnsanı tedricen 
saran ll~hl ve büyillü ı:ıözellikler ... Gö>. 
kama~tıran tulülar, yakıp tutuşturan 
guruplar... Muhteşem mehtaplar... Bil. 
tun bunlar, insanı büyülemekle kalmı. 
yor, ruhunu, mizacını her şeysini de
ğiştiriyor. Ah Boğaz .. emsalsiz gilzellik
ler Alemi ... 

.<Arlıam yar) 

Çerkes tavuğu 
• •• n=:' ıklşeh.lrden gelerek blr 1'AO ,, 

IES::. ceyl ı.:..ıe geçirecek alao )>it 

akrabam l>lr tavuk hediye geıııdl· 
ı· 

Buradan tavuk almak ~lmlze J"ll",.; 
yordu. Bir cılız tavuk iki Ura.ya, blful' 
tylceslnl alaym1 derseniz lkl b<JÇ b• 
liradan a,atı alınamıyor. Ben de ıııl" 
eebepten çocuklara tavuk yedi« 11• 
yorum, bem de bir tavuk kime yed" 
,ır r ŞillHll hediye tavuğu ne ~il •• 
yapayım ki herkese tadımlık •ı;::ı. 
sın, ~erkes ta'\'1Jfu yaparsam ~" tlJf'' 
kına bol bol ye~e!lnl dilıjllnd 
ve karar ,·erdim. .. 
Tavuğu büyük bir tencereye k•r.ı 

rak berine su doldurdum. JJd tef' 
sofan da soydum, içine attuJI, • ıı.I 
koydum. Ya.mn kilo kınllnı~ ~ı 
mak!ned•n ceçlrdlm. Suda ı.ı-,,.et<~ 
kalınca b!r dilim ekmek lçlnl ,.. 
cevizin içine koydınn, btraz 111" •"' 
kırmızı biber de koyarak taVO~ ısıc" 
yuyla, bir parça .Wandırdıın •• .,ı~ 
ıcarı,tırdun. Böylece koyu bir Jdetı•· 
yaptı:m. U-.l&nan tavuğu kerol d•~' 
den ayrırarak ve ufak par~ .,ı· 
rıyarak tabağa koydum. cevi~ ,.,,,ıı-ı 
rasını da ü.ıerine dökttbn· 6J tl'fe 
ceviz yağıyl& da sllsledlm. BtJnU iJI'' 
etm•k !<;in, Cf"'i<I makinede o<l' •'' 
ten tt-0111"8. içine ekn1ek katJ101~ ,çıd' 
,-eı biraz kaynar su akıbp •"-of "'11' 
de lru.l>vetle sıktım, yağını f!}t~p1'' 
Je<·r çıkardım. Bu yağın JçJot 11 ,.ı; 
zı boya. biberi koydum "'e J>llf1 
yemeğin slisUnU yaptını. Jdlet" 

1Calan tavuk suyun& gcJJJ>Cju.ı cJ• 
ıe blru ııehrlye buldwn, _ ta~,,.ıc ııl' 
ğer ve kamını f9:J>e d•r'~';,ıoıı"P 
de r-0rha yaptım. Bu gi!Zel Y 
herkes memnun oldu. f1'11 

EV~ 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Devletçiliğin 
yanlış tefsiri 

Ekmek kartı satan SİYASUCMA 
~ . . 

Askeri bahisler 
(Bafı ı nJcl4e) = 

Amerikan ha\·a •e kara kovvetl&
rinin artmıı!lr tabii olduğundan .*<1-
mantar, bu yıl batının mUil&faa ,.e 
mohafa&Um• tablattle daha rok 
kuvvet taıbı.lsfne mttbnr olnı~lar· 

drr. 
S _ Her Jıalde .Almanlar henUz 

Jlarple olp111•"'1ıımıt :reni ve taı:e 
tumealerl batıya tahs~ edP.rek t~
rUbell ve kıymetli kıtalurı dotuda 
bırakacaklardır. 

Dttıtmcelerln hulA 851 şudur: Ge
neral, A.lmanlarm şimdiden batıda 
ıtaba çınk ~·et tıulundumııya 

me<-bor kaldrldannı kabul oolyor. 
-ve 4000 ıc:ıometrellk !illhlll korumak 
için eıı az 2000 uçakla l milyon &11-

kerf', yani 80 tümenlik bir JcuTie
t.e ıttzwn gö8t.erı~·or. Oencralln he-
11111'1na söre, ıuılıAI korumak için 
Mr tümene 60 kilometrelik ttpbe 
nşttyor ld, bu müdafaa değlJ, ı-ö· 
:ı:etleme plflnrna eh·crı,ııııır. 

Fakat makale ıonunda, general 
h ftldrlertnl kendhi baltalayor. ln· 
llaltda ı.ayret uyandıran nokta da 

ba... Dlynr iri: 
ı - Rmtarın lru""\ctlerlnln sa

:JK'& flmdikl mUrtularmm her hal· 
de I'~ yala nar.aran pok daha za
yd. otduldannı aa kabul etmek lA· 
:ıımdır. Yani Almanlann batıya en 
aa bir milyon Mker ayıra.caklan tah 
ıntn ~Udltf halde JtaBJarm ,mtı sa. 
:JW& ~n K•lnden daha çok 
2Ayrf kala<'.akları iddia f'dlllyor. 

% - AJma.nl&nn betıda lklnd bir 
Jnrnet <'ePhe'lert h&Jdkatte mevcut 
olmakla her.t>er, milttenkter büyUk 
ötç.üde bir teşebbii te bulunmadık· 
l&rı takcllrde nuıauam be.tı cephesi 
d<>fn cephe8Jnln xlyanına bir tertip 
olmaktan ziyade tıll.t.kls onun bir 
ıllıttyat kaynağı makammda buluna
caktır. 

1 1.361.135 kilo çivi (~ı 1 incide)(/) 

niye Un çoklujundan. •• Ama.n ha
tA olmruoın, kusur olmasın, mnh
zurlu •~ yapılmasın d iye öyle mü
rakabeler, öyle bir merkez.t vas·
lfk konuldu ki bu gibi ~ll endl§e
ler yüzünden ll6ıl gayeler ihmale 
utradı. Sathı biraz kıazırsak şunu 
da görürilz. k i bu faz.la iyi niyetin 
arkasında biraz. drı buyurmak z.ev. 

piyasaya çıkanlıyor 
Resmi daire ihtiyaç/an karşılandıktan sonra geri 
kalan zeytinyağ/an serbest piyasaya çıkarılacak 
Ankara, 24 (Telefonla) - iaşe 

l\lüste~ rlığ'r fiyatlannı ~·e hangi 
mıntakalarda bulunduğunu tcsbit 
ettffl zeyt:n yatlarından, resmi 
makamlann ihtıya<"ı olan mlkta· 
rmı satın aldıktan sonra gert ka
lan miktarı serbest ıııyasaya ~ıka
raeaktır. 

den toptan -ve perakende eerbeet.çe ki vıı.r. Bazı devletler gibi, bazı 
satın almak kabU otac&ktu. memurlar da. emperyalist olabill. 

yor. Müstakıl olması JAzım gelen 
tesekküllert kendi dairelerine n. 

piyasaya &e\·ketml~tir. Bu j;'l\.·Uer hak etmek sureUle i!mirlerloin yil-
rlidüğü sahayı, tıpkı eskl zıırnan

plyasaya ~ıkıll<'8, plya anın le- dı:ki hüküm sahiplerine mahsus 
rahlandıracak ,.e bazı klmaelerın duygularla, genisletmeyi zevk bl_ 
et altından mal ııatmalanna mAnl llyorlar. 

Dffer taraftan müete,arlık mev

cut atoklarclan 1,861,lSlS kUo çiviyi 

bir kız yakalandı 
Kızın üzerinde 8 tane aylık karne bulundu 

Ekmek karnesi satanların •lddet· 
le tııklpler!.ne rağmen bl\Zı klmııele· 
rln el altından karne sattıkları ha· 
bcr alınm1'tır. 

DUn bir genç kadın suç 11stUnde 
yakalanarak adliyeye \"erıım.JUr. HA 
dlse şöyle cereyan etmiştir: 

Şaziye adında blr genç kız, dUn 
C&faJog-ıu kadınlar hamamında bazı 
kimselere ekmek karnesi satmak ıs· 
temişUr. Kızın kanunsuz olan bu ha
reketini bazı kadınlar poJ.se haber 
vermişlerdir. Nihayet Şaziye h11ma
mın kap1Sından çıkarken poliısler ta· 

r:tfındrın yı:ıkalanmış ve yapılan araş
tınna netıcealnde üzerinde sekiz ta· 
ne clm1ek kamesl bulunmuştur. 

Genç k:ıdın, verdiği ifadede bu 

karneleri Ikbal iSminde bir Jtadın
dan aatm&k üzere aldığını, lkbale de 
bu karneleri Tahta.kalede fırıncı HU· 
seyinln sıı.tmak için verdiğin. söyle· 

mlştır. 

S~lular hakkında tahkikata ba~-

lanmıftır. Bundan başka ekmek kar· 

nesi sa.tanlar hakkında şiddetle tak!· 

bat yapılmaktadır. :ı: kiden olduğu gibi ~eytln yağ
lannı, tesblt edllt-n fiyat üzerin· olacaktır. 

Maarifte yeni tayinler 
Devletçil'k esaaının yanlış tat- r uzak .. a .. k Tr Bas • Alm~"'I 

blk ~ekli ıııakkındakl en canlı m.. 91 j 
!!ali, devlet demlryollarında bula. '---- bar b 1 ----- JI ar b 1 

Ankara, 24 (Telclonla) - Açık 

buluna.n Üçüncü Umumi Müfet
tişlik M&arlf mO:ıavlrllğlne, İstan
bul Kız Öğretmen okulu edebiyat 
öğretmeni Murat Uras; isparta 
ortaokul fransızca öğretmeni Ali 
Rıza Uysal, münhal bulunan Tokat 

l\faarif müdilrlilğUne; Amasya or_ 
taokul mildilrO Hllml Sarkman 
Amasya Maarif müdilrlilğüne; A. 

Alman yada 
kırtasiyeci ik 

ile harp 

masya Maarif mürilrü Alisan 
Tanural, Yozgat Maarif müdürlü .. 
ğüne; İzmir ikinci erkek l!st>sl öğ_ 
retmenlerlnden Hurıılt Nazlı, Er
zurum Maarif mildilrlüiüne; Tunç_ 
eli ilk öiretlm milfettlııı Nuri 

biliriz.. Bugün Vişi büyük elçisi 
bulunırn B. Behiç, Demlryoııar u- 8 1rmanyad • 
mum mtidürü iken, bu idare, bil- .. a 1 ş 
tün işler:mizde gerçekleşmesi lA- Si• per harbı•n e 
zım şekiller için mük~mmel bir 
örnekti. B . Behiç, senelerce ecne- d 

Gürgür, Sllrt Maarif mildürlülilne 
ve Kocaeli ilk öğretim müfettişi 
İhsan. Altay, Bingöl Maarif mil
dilrlü!line tayin edilmişlerdir. 

bi demlryolu ş:rketıerlndc komi- ÖnÜyor 
serlik yapmıs, amell iş ruhunu iyi_ 
ce kavramıştı. Mesuliyct taşımayı 
bilen bir adam sıfatıle tıı gördil, 
bütiin dünyanın en iyi l.şletme şe
killerini süz.erek b 'r işletme nl. 
zamna.mesi yaptı, bütün memurla
rına kendi sahaları için munyyen 
sa!Abiyetler verdi. Memurlar yal
nız menfaatle değ ,!, ruhla da bu 
ocağa bağlandılar. Geniş tasarruf 
sand•i:ı teşkl!Atile lstikb•llerl de 
temin edildi. Satın almalar t cari 
usullerle günü gününe yapılıyor, 

Bir Amerika 
tayyaresi 

Sibiryaya indi 
Vaşington, 24 (A.A.) - Slb!ryada dünya piyasasındaki f'yatlerlıı ti. 

karaya inen bir Amerikan uçağı mU- cari ~ekilde kontrol edlliyordn. 
rettebatının göz. altına alındığı M. Maliyenin bir murahhası da, tıpkı 
Ruzvelte resmen blldlrllmi.JUr. bir ticari şirket gibi idare edllen 

Vaşington, 2( (A.A.) _ Slya.st bu güzel devlet ~dareslnhı işlerini 

Hindistano yeniden 
Amerikan askerleri 

gelecek 

Hollanda ve flvusfrlJ 'ya 
kıta/an Timor adasmda 

hala çarpışıyorlar 

stokholm, 24 (A.A.) - Stokholm 
Tidnln,!;'en gazetesinin Berlln muha· 
biri bJldlriyor: 

Sallh!yettar bir Alman membaın-
dan blldirUdığine göre şark ccphesın· 
de Starajar'ın cenubu şarklsinde cçcm 
bcr lçınc~ alınan on altıncı Alman 
ordusunun b:.r:iklcrl Sovyet hatlannı 
yaruak Almıın cephcsin.n üııt tarafı 
ile lcmll!!ı t~mln etmlye muve.ffak ol· 

mu~lardır. 
Almanlar rP.nuha 1111kM ~ ığı;,;orlar 
Bern, 24. ( A.A. ı - l!vlçre ajanRI 

Rus cephesinde hususile cenup böl
gesine bOyük Alman kıtalarının YI· 
ğılmakta oldutıınu bildirmextedlr. 

Alınan taarru:ıanun tarihi 
Ankara. u (Radyo Gazetesi) -

Inanılır ka;rnak'ardan ' 'er.len habeı
Jere göre ılkbaha.r Alman taarruzu
nun en geç haziranın ilk gllnlerindc 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

SioY.) rt tehliği 

= =: == 

Pembe bir 
mantığın tefsiri 

Yaun: M. 11. ZAJ. 

0 :ıpnn Ha,.lclye X:ızrrı B. To· 

Ot::JJ &'O, son nutld!t-, Jaı•on balo· 
nıını!ıın her ,eyi pembe A"i;sterh or 
,.e lnglltere ile Amcr.kaya mcyıİan 
okuyor. 

llakh nıı, haksız mı bunu uınınn 
gö,.tere<-ek, fakat her halıle buı;Un
kü durum laponlann hu şekilde hlr 
dil kull:ınmalarına uygundur. JnglJ. 
tere, Amerika, A\·ustralya ,.e Ho
Jandıının mU<1terck lruH etlerini hır. 
palı.rııral• denizlere hiklın olmu• 
Jar, tuttuldurıru bugüne kadar k~
p:ırn11~lıırdır. 

Zamana hflklm olal'tıklar ını? Ba
tan grınlle.rln n yerini kola~ ı:ıı dol · 
duraııııyıı.ı nklıırııııı ı;ore ınc1>afclcrıı 

hiklııı kalahll(l('eklcr ınl '! Bu '" rı 
bir ıla\adır. Japonlar, be~ mil;on 
ton tuta n deniı. nakil) e ·~ı .. ıcı;ılc
rJııl I~ 1 kull:ınıyorlur. l"ııkat b r tu
raftarı Çine, digcr tarıırtau ııltı blıı 

klhmıetrclik bir cephe uz:.orlne (}11• 

*ıl.ın \C en ~altını Japonyadan iıç 

bin kilometre uz.ak olan yerlere 
lıııdat, ccııhaııe, malı.eme yet:ştır

ınck zorundadırlar. Ka~ılarınt1a 

t'lddi bir nıukuemet peyda olun. 
ı·a ki\ ranııııya ba;lı.}"IK·aklardır. 

.,ura .. ını tıeı.aba katın:ık !Azıındır 

ki, Siyam, Jfintllçln1, Cna, Sumııt
rıı, Rlnnan~ ıı glhi yerleri Japonlar 
fcthehncm1';1crd r, buraları olgun 

hlrer lokma gibi afıılarına diı~m lış· 
tiir. 

Çıinkü miıstı•mlt'kr. sahihi ılm il'!. 
in, e6kl zanıanlıınn ~lftllk ~h plt'rl 
gilıl hareket etmişler, nı: onl.ı ıt.:·• 

yerli niifu U M:falct fçlndl' ..rUll'lil· 

rerek hlr kaç .ı;-oı.dcyl ııarn \C al.ı· 

ylşe boğarak, halkın klllblnı fet
lıcbnek 'o ıı;tiniıl rıza~ına da~ unır 

bir milnaM'bet kurmak .) olunda ga
)·elere Yarıııaını~ardır. · ltte yakarkl ftklr Te mutaılalar-

4a11 sonra bQ aon olayı ha\'!lalamı:r: 
h~ almadı; cKatf nctl~e yerinde ne 
kadar Jnıın·et toplan a yine azdır:ıt 
katt\esı cleterlnl bagtln de muhafaza 
ettıtı halde, GeM'ralln bunu hatır
lanuyarak batı l'ephes'!nc aynlan 
kuvvetleri Almanya için bir lhttyat 
kanatı telAkkJ etmesi akıl n~ man
hfa ııfJnrJoan l'arlp bir mütaJAa· 
dır. 

Yeni emirname, 

alôkolıların namusuna 

rr.üracoot ediyor 
Berlin, 24 (A.A·> - Führer'in 

sllah endüstrisinin korunması bak_ 
kındııld yeni emirnamesi Alman 
a~ır endüs!risl ve umum ekonomi 
kay.r.;rklarındn tam bir anlayış 
b,ulmuş ve büyük bir memnuniyet 
uyandırmı:tır. 

mahfiller bir Amerikan uçafınm cu- gözden geçiriyordu. 

Yeni Delhl, 24. (A.A.) - Tungyu 
ve Ş.venyaung civarlarında.ki ~a.rpıŞ· 
malar Çinlilere memnuniyet verecek 
şekilde devam etmektedir. Iravad! 
cephe.~lnde, Japonlar Yenanyaung ce
nubunda siperler kazmaktadır. Japon 
hava kuvveUerl yeniden Mıındalayı 
bombalamışlarsa da hiç bir ha.sar olmartesi günü S iblryada yere lndlti 

hakkında. Rus kaynaklarından veri
len haberler hakkında te!slrlerde bu
lunmaktan çekinmektedir. 

lngilizler Giridi 
bombaladılar 

Günün birinde h içbir sebep yok mamıştır. 
iken bu ideal gidiş değişti. Demir- Tlmor ada.sında ~arpışma devam 
yolları 'b ir taraftan Nafıaya, diğer ediyor 
taraftan Mallyeyee k•&kıvrak bağ_ Vaşington, 2·1 (A.A.) - Avustral-
landı. Alım satım işleri 2490 nu- yadan alınan haberlere göre, General 
maralı kanuna uyduruldu. Hesap Mac Arthur cesur Holanda. ve Avus
dlvanı hesaplarına el koydu. Ta_ tralya kıtalarının hA.lA. Timorun ha.· 
sarru:f sandığı dağıldı. Sonradan yatl istinat noktalarım teşkil eden 
da on altıncı dereceye kadar olan dağlarda çarpışmakta olduğunu açı· 

Mosko\•a, 24 (A.A.) - DUn geceki 
Sovyet tebliğine ektir: 
L~nıngrad cephes. kesimlerinden 

birinde iki gün süren muharebe!erde 

1 H.00 Alman !SldU.rUlmüş, 12 mUstllh· 
kem mevki, üç tank ve bir t:ıp tahrlp 
edilmiştir. Nisanın l'k yarısında çe· 
teler aııker yüklU dört treni yoldan 

çıka.rmıflardır. 

Japon idaresi, ln~tere \'e llo
larıda Jdueslnl aratmıyacak mı'! 

lşıalc maruz kalan yerlerin halkı 
bunu dUşll.nmemlş, yalıuz:. maz:I., 
alt kfnlerlnr t!ıbl olıırak Japoııl:ı

rın kll<':ıtına atılnu,lardır. Blrnıaıı

yada Japonların Çin \·e lnıtL:a: ku' • 
vetlerlne kar'ı bu kadar kolay ller· 
lemelerlne sebep, yerlt halkın Tha
kln adlı bir lngl.Uz dü,nıam parti 
~kil ederek Japonlara yardım et· 
mealdlr. 

ll~m de bunu kati netice yeri O· 
Bu kaynaklardan denlldlğine 

Alman tebl'tı 
Berlin, 24. (A.A.) - Alman ordu

ları bıı..şkumandanlığının teblifi: 
lan dofu cepheaJnln :ıJJyaııına bir göre bu emirname kırtasiyeciliğe 
İ.e.rtlp saymamak, asker kalt'Tnln- karşı bir nevi harp llD.nıdır. l\Iün
den döktılecek bir r.Umle değildir. hasıran harp 1şlerlle uğra.şan bir 

le~ba, batıda tdıJU<e sörmese· cndilstrlnin istatistiklerle su.al ka-

Atina, 24 (A.A.) - İneiliz tay. memurların değişmesl, töyini de ta vurmuştur. Adadaki kuvvetler 
yareler! G irit adasına yeniden tL Müna.kalat Vek~letlnin iznine bağ_ tam olara.k kalmakta ve çete muha· 
arıuz etmislcrdir. Bu tearruz eS- landı. rebelerile Japon kuvvetlerini hırpa-

Doğu cephesi cenup kesiminde, Al· 
ma.n hücum kuvvetlerinin DonetJ: hav 
zasıncıa ya.plıkları taarruz hareket
leri muva!!akıyetle bitm!ştir. 

.Japonlara mukaHmet edebJ~n 

yerler, Çin ıJbl, Fillpln clbi, A\ IL<j• 

tralya ıJbl abat.si kendi yurtlan· 
nı benlm•lyeıt , .e saldıran kuv,·et· 
Jerfi ka~r mllll bir ruhla mlklataa 
heHısJnı duyan yerlerdir. 

...... Almanlar :ihtiyat ka:rnağmı • 
tetkll Jçln 4000 Sf.lometre uı.unlu- ğıtıarilc iş~ yoktur. Harp endüstrL 
hnda olan Auupa batı 5&hlllerl· si bundan böyle şimdiye kadar ol-
ııı nıı fntfh ed Jerdl muntazam du~uı:dan da fazı• hakiki l~lnc ko-
_ _.__ l& ap er ' d yulabılccekt!r. 

n:sında sivil ahaliden blr kişi öL 0 zamandanberi Jamaktadır. 
mü • 15 ~ yaralaronıstır. Mat. dcmlryolları. Dört ~ ,siiren akınlarda. Ameri· 
buat İngill.ı: tayyarelerlnhı: bu tiı- m.ız :trtası Yük altıncta ezflmJş, ka, ve Avustralya uçaktan Rabaul'
arrnzlarının Yunan halkında hu- lOzum.suz muamelelerle verimi a- dakl doklara hücumlar yapmıflardır. 
sule getirdiği: infialden bahset- zalmıştır. HükOmet!n zaten esası Panay ada6ının lfl"all 

Novorosi!k ı;uJa.rında bir Sovyet 
petrol semı.lle iki SOvyet. ticaret se· 
mlal, bombalarımızla hasara utr•· 
mıttır. 

·-.. _,n rtıe .A.lınam"aya o-
tu ~cıılncle mc,·dan ·muharebesl Vergiler hususunda nasıl biltün 
&alıaıannın ceı<ıe;i dar mı seldi~ Alman mllletinln namusuna mü-

mcktedlr. yanlış ola.n sabn alma. sistemi YÜ- Tokyo, 2'i (A.A.) - Domel ajan-

M h h 
sının blld.rdlfine göre, Japon kuv-

Cephenin timal kesiminde, d~an 
kuvvetlerinin ırtlbatt kesilen bir IT\I• 
pu, Volkof üzerinde f1lnlerce süren 
bir muharebeden .sonra yok ed.Jmlf· 
tir. 

Şimdi da,·a. Hlncllatanın ita~ 

kafJeye katılacafındadır. Eğer in· 
gtllzler A~ya tşltrfnde olan biten
den d!'l'!I almak Istldadmı göstcr
selerdJ bo~una vakit seçtrerdt der· 
dtıt blr kat daha nıilzmlıı tflkiller 
ahmunna mt-ydan btrakmıular, H:n 
ıtıstandalıJ iyi 16tldatıardan it.Ufa. 
de ederek HinWJerl, ytırtıanm can
dan müdafaaya heveall bir hale lloy
mıya ehemmlyet verlrlerdl. 

Mütteftklcrln büyilk ölçüde bit' raca.at edJlyorsa. yeni emirname 
~blitıte bıtlunnıadıklarmı kabul endilstrldc de öyle alAkalıların na
etı.ek bUe, Almulann bu ihtimal 

U Ş Si at müdürü zü.nden hem alış fıyatlarının nis- veUerl, Panay adasının esaslı strate· 
beti fırlamış, hem de mah:cmenln 

V k"' 1 t J d jik noktalarının i~galini tamamlamış-e Q e emr;ne a ın ' vakit ve zamanile tedariki im_ la.rdır. 
Sa.vat tayyareleri, lılourmanak l!· 

manı te&ıılerine hücum ederek, bir 
ticaret gemisini, bomb:üaria hasara 
utratmıtlardır. 

llirullda dotu ~nden batıya musuna milracaat etmektedir. Ye-
l!hndlden en aı. :?OOO uı,:ak \'e 1 mil- nl emirname hertürlü aykırı ha.. 
Joa a.ıker ayırmaJan nuıl olur tla reketl harp kanunlarını ihlal su
dop ~•in ı.ıyanına bir tertp retinde telAkld etmektedir. 

Ankara, 24 (Telefonla.) - Mos 
Sıhhat ve İçti~! Muavenet mil
dürü doktor İzzetUn Baykal, gö_ 
rülen lilzum üzerine Vekllet em
rine alırunı§tır. 0 lrnq ! Eğer akademide bir Al-

ınan proffl86r böyle bir mesele \'er· 1--~~-~-~ .. ··••••mm;~;;;;;;;;~ 
dl de hen de ıcneralln dütlindUjli ,. 
::111 flklr ,.e mUtaJAa yUrUtSC'ydlm, I Bugün flğız Tadıyla 
k Uhakkak bana sıfır verirdi ve aa· 1 p E 

erlikten hlç anlamadıfrmı söylerdi. K 
.Eve~ mUtte.flklerln • bahsini edi
\.·erınekJe batıya bu kadar ku'"' eti 
ÇcJoneterl - Ruslar hesabına elbette 
kln clefllcllr. Fakat l.t.fla ve hazır
lık ftllarclerlle bu JŞI yapmaları 
tnlitteflkler hesabına bir kaı:anç de

Gülmek İstiyenler 

Sinemasında 

iU 1bldirt 
Pakat garip dcğll mit Bir ı;:ün 

<'\'\t-lkl ;rııwılle genrral bu miitaı.ı
::ını da kendi kcndJne ı,:lirütü;vor. 
~zmın M>nunda ıoyle dcm:ştt: 
«~e oluf'8a olsnn şu kabul olnu-

Senenlıı en eğlencelJ konıedls.l.nl cörmeıt 

LOR EL· HARDi 
MEKTEPTE 

Türkçe Sözlü ve Meşhur Komiklerin En Güzel Filmi 
Dihe olarak: 1 - l\I, tr. M. Memleket J na1 • ar r, N - RenkJl ın.kJ lfau!I. :alıdır ki, müttdlklcrln söz , e ; 

areketlert bir blöften lharct oba ._ 

da Almanlar batıda Jdlfl bir önem- •l•• .. •111111111111111••••••••••••••••••••' 
Bugiln saat ı de tcnzilltlı matine 

de hava ve kara kunetterl bırak- -
tnak mcd•urlyetındedlrler Bu ku~·
Yetlcrln Ru ya eepbesl~de ya.dır· -
camatan büı!s ınenuu olmasa da 
dofuda kullanılanıaınaıan yine Al· 
:nıanlar için bir kun·et kayhı 88 ·ı· 
lır ,.e dcılayııılle 1klncı bir Cl'Jlhe ~a
ıuı olmuo dernektir.» 

itte bir Y•&ıda bat 
tu cephe!!I ZI"· 1 cephesi, do· 

"anına b'r t ti 
mryan Dıtlyat kaJ naf:dır·er. Jl ol· 
de bu kUV\"ttlcrtn doıı:..·da' olckln
J amal &" kullunı
am an Almanlar ltln bir ku,•. 
nt kaybıdır. lkhl de yı-1 ' .... dört 
... ı ara ile &"eMrıtJln kafaaındaıı 
tıkmış ve kaleminden döktltmU•tü 
Btz b al ., r. unu a ıyamadık... Gene.raı 
bunu nuıl izah ecleblllr' 

T ürkiyenin Bulga 
• 
rıstana gösterdiği 

anlayış 
b (Başı ı lııclde) + 
1~1nı ve cfktırı t.arafındnn karşı-

. ışı Turkı Y'nJn Bulı,:a:rıstana 
~~~terd.ğl anlay§ın nekadar bil-
1 1 olduğunu ve M. Filof'un söz 
er nln Ankıı d -

bir k b ra :ı. ınasıl hararetli 
ha ls~ııt bulduğunu bir kere da-

ı eder. 

ncv~ı d m~lml~ket arası:-ı<fıakl an'a
le~tırrn °~ uğu daha- z. Yade derin_ 
yı e olen bu kerşılıklı anla 
lc~;ok Yerindedir. CUnku iki me~ 

Un zaruretlerine uygundur. 

Türk Sinemacılık Aleminin 
Rekorlar Rekoru devam ediyor 

.. 
:'\farmara Film Studyosunda 60 ı..1 ıı 
''l"lllk mubtesem b&Z h . tJ § ik ~feJıter, 40 kl,lllk Koro ,.e 36 
" -. • eJ e nln ı,tırakJJ .. 
SADi ISILAl'"'ın beıtteled tı . e ' ·ucude &'elen Jt!:..'IASI 

• · 'e aevıınıi okuyucumuz 

MUALLA IŞILAY ve SUAD aftN'ıa 
Türk k11 lk nıu-.lklsinln üstadı DEDE f ... _,_ · 

t 
e en.....,.... en nefis ,arıuıanıu 

ereontını ettikleri 

LEYLA Türkçe Sözlü 
Türkçe Şarkılı 

:~~:in en bU31lk harikalar lıarlkaııı filminin rördüfU t'Ofkun ve 
na rağbet n~ ''Dkubulan "Ürekll ı.tek ve möt~\"llJJ müracaaUar 

ka11ısıııda 

T A K S i M Sinemasında 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

4 üncü ve Sonuncu Haftası Devam Ediyor 

Eillt'\DIİYETLE 

:SZARI 

D j K KATE: 

Bu müstesna. film. bu sene Istanbulda ve 
lslanbulun biç bir semtinde irae oluıımıya
cağından göremlyenlerin ve tekrar görmek 
1.sllyenterln bu son fırsattan istifade etme
leri rlca olunur. Yer bulmak ve ger! dön
memek ıı:ın llltfen tam seans saaUannda 

geliniz. 
Bugün Mamılar: 1 • :?.SO - 4 • 15,SO - '1 - 9 

Saat 1 e kadar tenzilAtlı 

kaınsız;ıı b ir halı şlhmıştır. Eğer de. Iloilo, San • Joııe ve Caplz ~hir· 
m ryo arının ş ayatına mahsus 

i l
. 

11 1 
'd 

1 
lerile, orta bölgenin cenup ve .şima-

ver mı usu er e ı ares de•·am et . .. . • - llne doğt'u yayılan ova. Japon kıta· 
seydı lbugun naklıye sistemimiz bu · 1 11 d bul na- k 
kadar a.ksamaz yilk altı da b arının e n ~ unuyor. ...,man ı-

. ' n U tatarından bır kısmı merkez dafla.rı-
)ı(aca.r te.Jklllerl, cephe serialnde 

temtallk amellyeei yaptıklan sıralar· 
el& kuvvetli slllhlı bir bolfeVik çete· 
sini yok etmı.ıerdJ'. 

kade.r ınlemezdi. "" tır na sı6.nmıf . 
Bu ağır yükü de dünkü serbest MUtteftklerln tebU~ 

sistem altında yetişen iyi unsurlar Melbourne, u (A.A.) _ Müttefik 
ta~yor. Bunların yerini alacak 

adam yetişmiyor, çünkü sıkı mil

rakabe ve vasilik altında. kalite 
adamı yetişemez. 

Hayır, devletçilik böyle dar yol
lar tutmak değildir! F.sas maksat, 
halkın menfaatini korumaksa u
mumi menfaat böyle korunmaz. 

Devletçilik prenslpine olan lhtl. 
yaç, hususi te~bbüslerin umumi 
menfaati çiğnemesi endi§esinden 
doğmuştur. Halbuki 'bugün beliren 
atld.ştc de; buyurmak ~rzusu, me
mur emperyalizmi, hür ve verimli 
usullere tahammill cesaretslztljl 
umumt menfaati, en az aynı dere. 
cede, ihmale uğratıp ı;ltmektedlr. 
Yani yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmuş bulunuyoruz. Ua!bul-:1 
devlefçiUJf, iş Aleminin yarattıfı 
genls usullerle tatıblk ederek hem 
gayeye varmak, lhem de variml 
yüksek tutmak imklmı pek l\.Uı 
vardır. 

Ah.met Emin YALMAN 

Lord Beaverbrook 
diyor ki: 

(Bafı 1 incide) il 
to mahfillerinde bir ı;ok tefsirlere se· 
bep olm~tur. 

MUmessiller meclisi asker! encU. 
men reisi May şunları aöyJemlftir: 

cBu nutuk ile General Marshall'in 
Londraya yaptığı seyahatı bir ara
ya. getirirsek, batıda. bir hareket ya. 
pılmasını bekllyeblllriz. Bu hareket 
mUmkUn olduğu kadar ı;abuk olma~ 
lıdır. Bu suretle iki tarana çarpışını. 
ya mecbur kalan bir Hitler ile kar
şılaşmış olacağız. 

Kongre mebuslarının bir çotu, mU· 
messlller meclisinin nUfuzlu üyelerin
den biri ole.n Prlesl'in duygularını 
tasvip etmiştir. 

Prlest şöyle demiştir: 

Bu reall4t Ingillzle tamamen aynı 
fikirdeyim. Yllzde yüz haklıdır. Şim
diden hızlı, şiddetli bir taarruz isti· 
yoruz. 

umumi karargthı teblif!: 
Yeni Gine: DUn dllfman, Porl :Mo· 

reı;by'ya Uç defa hücum etml~tir. Ha· 
aarlar ehemm!yetslr.dir. 

Yeni Britanya, Pef1embe sabahı, 
.müttefik hava kuvvetleri. Rabaul'da 
&"entllere, kı~alara, antrepolara hü
cum etmi9ler, efradı mitralyöz ate-
4lne tutmu~ılardır. 

FOiplnlerde: Corregl.dor, fa.sılalı 
bir yıpratma at8'1ne tutulmuştur. 
MUttefik bataryaları, kıta top·uıuk· 
!arım ate~ altına almı1Ia.rdır. 

Leponyada, Alman dal ncılan, 
dUfman.m bir çok hUcumlamu plll
kUrtenlc kendlair>e akU' kayıplar ''er· 
dlnn1'lerdir. 

4 milyon çocuk 
yardım istiyor! 

(Bafı 2 loeJde) 

cukl•rın hepelooe yardım edeme
diklerinden ötürü adeta azap duy
mıkt..dırlar. B '.ze dıyorl•r ki, 

- BUtUn bu çocuklara yardım 
etmek için, lradımızın artması li
zımdır. 

lloilo'ya, Capez'e ve Antik'e ya· 
pılan ihraç hareketleri, topçu ve tank 
kuvvetıerile desteklenmlf piyade bir· 
ilkleri tarafından yapılmıttır. Mütte· Sonra, bir sual soruyorlar: 
flk kuvvetleri, bir geciktlnne hare· - Acaba, diyorlar. İrcdımtztn 
keti yapmıya devam edlyorJa.r. artmasını tcm\n etmek 1çln ua 
H!ndi8tana yen1den Amerikan kıta· adc<Um.zl ne ~ekllde çoğaltabllL 

Jan gelecek rlz? 
Yenl Delhl, 24 (A.A.) - Albay Biz, susuyor ve sanki: 

Johnson dlin radyoda ~yledlf1 bir - Bunun cevabını anoak millet 
nutukta demiştir ki: verebHlr, diyoruz. 

cHlndistana ba.)ıka Amerikan kıla.· * 
la.rı da gelecektir. Bu kuvvetler Hin· Keçlörendeylz. Yüzlerce çocuk, 
diıtanın mUdafaruıma yardım ede· - Hoş geldlnlzl 
cefi glb. di.lşman!I. taarruz etmemlzl Diye batırarak bizi karşıladılar. 
temin edecek Usier kuracaktır. M: Hepsi, tertemiz iiy!·cmlş. Hepsinin 
tetik milletler bu harbl kazanmak yüzilnde !llhhat lfadeıl var. Um•Y 
mlnded!r. Zaferden b&JJka bir ihtimal pavlyonu emsaline hakikaten nil-

ak tecavUzU ' yoktur. Hindistan anc mune olabilecek kadar mükemmel 
t d t ki dUn n bUyilk devlet· .. ar e me e yanı bir çocuk yuvasıdır. Bu mukem-
lerl arasında llyık oldufU mevkil el· mel tes'sin içinde çocuklar ya,_ 
de edebilir ve hUr dünya ile e.slr dUn· larına göre b :r tuntfe tAbl tutul
ya arasındaki mücadelede vaziyet al· mu§lar ve camekAnb bölmelere 
mak zorundadır.> ayrılmışlar. 

Büyük doğu 
Asya nazırlığı 
Uzakşarkm iktısadi teş

kilatı için Japonlar böyle 
bir nezaret kuracaklar 

Tokyo, 24 CA-A.) - Japon Ti. 
carct Od nsı hilkOmetc bir «Büyük 
Doğu Asyn. Nazırlığı ,, kurmastnı 

teklife karar verm!ştı!r. 
Bu ruızırlık blitün bu sşhı iç n 

tek bir iktısııdi teşklllıt plfını ya
pacak ve bunu atblk edecektir. 

3, 4 aylık çocuklar pavlyonun
da, iki &ilrbüz yavru, zlyaretç:le. 
rln gözlerini üstlerine çek 'yor. Bi
zi gezdiren pavlyon rr:udUrU, 

- Bunlar lklz<l!r, diyor. Anala.. 
rı ve babalur yok. 

Öteki, l'nasıı, babasızla.ra naza. 
ran, hııyatta bir kardeşe malik ol. 
mak mazhariyetine kavuşmuş bu. 
lunan bu iki yavruyu okşuyoruz. 

B 'ze bildirildifine iÖre, yuvaya 
kabul şartının başında annesiz ol. 
mak ııetmekledlr. Pavlyondaki ço
cukların ekserlsi civar köylerden
dlr. .Müessese, yetlşt.rdlfl çocuk. 
ların tah!llllcrlle de meşgul olmak. 
tadır. Şimdiye kadar Kurumun 
yuv.1larında yet.i~cıiş el.anların •-

u İBTIBAL" 
Merhum Konya valisi Söyleme.zoğ

lu Ali Kemali Paşa \'e Çatalca ku· 
ma.ncfanı Ferik Asım P~ torunu 
mll\ga Evkaf Nezareti evr:ık rnüdUr· 
l!lğünden mUteka.lt Necmettin Ke
mali Söylernezoğlu luzı \'e kulak bu 
run bota.z mUtehaasısı Doktor .. -
mut Nedim eşi Bayan Behice kısa bir 
hastaltktan sonra irtihali danbeka 
eylemi~lir. 

Cenazesi yarın sabah CbuJ;ilnkU 
cumarte!l) Kadıköyde Bahariye cad· 
desinde 42 numaralı hanesinden kal
dırılarak istimbot ile Bakırköyc nak· 
ıec1.llp namazı orada kılındıktan son
ra &ile kabristanına defnedilecektir. 

Me\'lA kendisine rahmet ve ailesi 
etradına sabır ve mağfiret Ihsan bu· 
yunsun. Amin. 

rasında, doktorlar, ressamlar, me. 
murlar bulunduğunu öğre:ılyo. 

ruz. 
üst kattaki camlı bölmeye gir 

dlflmiz zııman, 4 - 5 yasında cııı 
k,dar çocuiu küçük masalarının 
etrafında yemek yemekle me3gu: 
bulduk. GUlilmslyerek bakan bu 
küçüklerden hangisini ckşamnk 
lslcdıysek bize, 

- Baba, diye lııtap ettiklerlnı 
ıördOk. 

Pavlycı:ı müdliril, 

- Tasavvur <'dcmezs'.nlz, l <'l• • 

!lu küçüklerde, ııbaba. demek t. · 
tlyacı 11ekadar büyüktür. Kimi 
görseler mutlaka ubab:ıD dlve se~-
lcnirler. • 

Hayata, en aia~ı annelerini k ny. 
bctmck gibi büyük b!r acı ile bas
lamı3 olan bu küçükleri, hemsı
rclcrln bir anne kadar ~c!katli ne
zaretlerine tcrkederken şunu te
menni <'d!yoruz.: 

Gelecek seneler, bu pav'yor.la. 
rın •dedin! arttıracak hamiyetli 
vıı.tancUişlar, Çocuk Esirgeme K u
rumuna eza olsunlar ve diğer se!J 
ve k 'm~eslz ~·a\•rularım z d• so. 
kakJarda sürünmt>klen \ 'C ccm vc
te zararlı olmaktan kurtulsunl~r. 

!:Mufral ŞeTket 
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Hin~~standan manifatura 
eşyası getirilecek 

Bu eşyaların bir kısmı Ticaret Ofisine 
bir kısmı da tüccar1ar.:ı verilecek 
~fani!atura fthal3tçılar B rli'i 1 vcrilcrC' 1' Jı .... ı~ınr da tüccarlar 

memlcketi.mlzin manifatura iht'ya ara~ıı:cla dağıtılacaktır. • 
cını karşılamak üzere Hindistan.. Bu malların gelmesi, piyasamız .. 
dan manifatura get·rtecektir. Bu da oldukça bir genişlik hasıl ede. 
eşyanın b.r kısmı Ticaret Ofisine cektir. 

Emniyet Müdürlüğün

deki suiistimal dôvası 
Emniyet müdürlüğü muhasebe

sinde yapılan ihtilas hldiscsinın 
muhakemesine dün kinci Ağırce .. 
zada devam olunmuştur. 

Geçen celsede hakkında verilen 
tevkif kararından ürkerek kaçan 
komiser Necati dün Müddeıumu .. 
miliğe gelerek teslim olmuş ve bu 
suretle hakkındaki tcvk f müzek
keresi infaz olunmuştur. 

Diğer iirari Şemsi bu celsede 
bulunmamış, hakkındaki tevkif 
k.or,ır1nın infa:ıı lVIüddciumumill. 
ge bildirilm:ştir. 

Dunkü celsede suçlulardan Os
msnın istediği şahitler dinlenmiş. 

tir. Bu şahitlerin bir kısmı maaş
larını almak için Osmanla temas_ 
fôrı olduğunu bild • rmişlerdir. 

Gelmeyen şahitlerin celbi ıç~n 

duruşma, başka. güne bırakımıs

t.ır. 

Üsküdar Tramvay 
idaresi al eyhine açılan 

tazminat dôvası 
~çenlerde, Haydarpaşa intani 

hastalıklar hastanesi önünde vuku 
bulan tramvay kazasında parçala. 
r.arak ölen emekli deniz binbaşısı 
Ahmet Cevadın a ilesile, yarala_ 
nanlardan bir kısmı alAkalı mah
kemeye müracaatla, Üsküdar Halk 
Tramvayları idaresi aleyhine blrcr 
tazminat davası açmışlardır. 

Kepek tevziatında 
yolsuzluk yapılmış 

Şeh i r Meclisi 
toplandı 

dü :ı 

Ş!h: r mecUsl dün öğleden sonra 
reis \ ek:li Abdüik•dlr Karamür
selin başkanlığı altında toplanarak 
müzakerelerine devam etmiştir. 

Dünkü toplantıda bütçedeki ba
zı mtinakaleler yapılması hususun
daki tekJitlerle bu arada iki dava 
dosyasının ve Bakırköy Millet 
bahçes:nin istimlakten evvel t~gal 
edilmesilc açılan davanın sulhan 
halli için yaptlan müzakere ve ait 
oldukları encümenlere havalesln_ 
dtn sonra salt günil tekrar içtima 
edilmek ü;erc t6plantıya nihayet 
verilmlstir. 

Bir çocuk, apartımanın 
beşinci katı ndan 
düşerek öldü 

Tarlabaşında Urfa apartımanı

n1n beşinci kat koridorundan a. 
sansör boşluğuna yedi yaşında 

Alkan muvazenesini kaybed.erck 
beş kat aşağı düşmüştür. 

B: r kolu kırılan ve muhtelif 
yerlerinden yaralanan çocuk Fran 
SJZ hastanes :ne kaldırılmış ve ora
da ölmüştür. Adliye doktoru !ilk_ 
met Nomcr defnine ruhsat ver
miştir. 

Katilden maznun 
Kemal müşahede 

altı na alındı 
Yenişehirde kahvecı Necmiyi 

öldürmekten maznun Tahtakaleii 
Kemalin, bazı ıayrıtabii halleri 
yüzünden müşahede altına alınma. 
sına karar verilmiştir. 

Kepek tevzJatında bazı yolsuz
luklar vukuunu haber alan Üskü
dar kaymakamlığı, köy muhtarları 
tarfındn hazırlanan ve nahiye mü_ 
dürlüklerince tasdik olunan liste
ler muhteviyati1e, Üsküdar başba
yil!ğindcn ikinci derecedek, bayı. 

lere verdirilmekte olan kepeklerin / 

BULMACA 

ha.kik.aten ihtiyaç sahlpler'inln c1. ı l-+--1--+-<l-
lcrlne geçip geçmediğini tahk;k 
ve muhtarı.acıa bu ikinci ellerin ' 
hesaplarını tetkik -ettirmektedir. 't 
Şimdiye kadar hiç bir suretle kon- s 
trol& tAbl tutulmayan bu tev:ı:l ve , 
satış iş1erinc bu suretle el konul
ması .alAkalılarca büyük b:r mem. 1 

nuniyet uyandırmıştır. f 

Rüşvet al on bir bekçi 
tevkif edildi 

Haseki hastanesi hademelerin. 

' 

VATAN 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rçalayın1z. 

•• ' ~.. • J • .' • -

l
r ~, 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônları ._..__ ________________________________ ~) 
Kapalı za.r!la aş.ağıda cinsi ve 

miktarları yazılı altı kalem mu· 
tabiye eşyası münakasaya kon
muştur. Evsaf ve h ususl şartları 

komisyonda görülebilir. Mul.abi. 
ye cuası toptan bir talibe ihale 
edilebileceği g:bt ayrı ayrı talip
lere kısım kısım da ihale oluna
bılir. ihalesi 30/4/942 perşembe 
günü saat 11 de yap:.lacaktır. Mu. 
vakkat tem;nat 10942 lira 50 ku· 
ruştur. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat cvv~l teklif mektuplarile 
Harbiyede Yedek Suboy okulun
da komlsyona müracaatları. 
Cinsi Miktarı 

Aşağıda miktarları yazılı koyun etleri kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Ihalclcrl 4/5/942 pazartesi günü saat 16 da Iskenderun asker! 
satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarile 
tekllf mektuplarını ihale şaatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Oin.91 l\llldarı Tutarı Teminatı 

Koyun eti 
Koyun eti 

ltllo L lra Lira 

115,000 
65,000 

* 
103,500 

44.,000 

7762,50 
3300 

(29'ı1 • 4557) 

50 : 60 ton eger sabunu ıı.hnacak- Beher kilomı 14'5 kuruştan koyun 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/ 4/ 942 eti veya beher kilosu 130 kuruştan 
çarşamba günU saat 18 da Ankarada sığır eti olmak üzere 70 ton koyun 
}.{, M. V. Satın alma komisyonunda veya sığtr eti ıja.rtnamesi mucibince 
yapılacaktır. Beher kilosunun tahtnln kapalı zart eksiltme usulU ile satın 

fiyatı 140 kuruştur. 20 tondan a.ş:ağl alınacaktır. Koyun etinin muvakkat 
olmamak tizere ayrı ayrı tekliflerde teminatı 7613 lira, sığır etınin mu-

Kadana yular başlığı 
maa sap 

İp yular başlığı maa s.ap 
Yerli hayvan için kıl 

alınabUir. Istekllierin vcrecelderi vakkat teminatı 6826 lıradır. !hale· 
lOOOO miktar Uzerinden katt teminatıarile ' si 28.4.942 sa.h günü saat 16 da. ya-
30000 ı belli vakitte komisyona gelmeleri. pılacaktır. Şartname komi:'lyondadır. 

yem torba91 
Kadana hayvanı ıçin kıl 
yem torbası 

(2970 - 4720) Taliplerin ihaleden bir saat önce tek 
30000 -1f. lif mektuplarını vaktinde Selimlye

Gebre 
Belleme 

* 

10000 
~0000 

8000 
(2801.f297) 

65,264 !ıra H kuru~ ke'1f bedelli 
tedrisat binası inşuıı kapalı za.r!la 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 28.4. 
942 sah günü saat 15 de Eski1Jehirde 
hava satın a.Jma komisyonunda yapı
lacaktır. Ilk teminatı 4513 lira 21 
kuruştur. Taliplerin kanuni vesi.ka
larile teklif mektuplannı ihale saa
tinden blr saat evvel komisyona ver· 
meler!. (2866 - 4433) 

12 ton sığır eti ve 12 ton ko
yun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 30.4.942 per
şembe günü saat 11 de Eskişehirde 
-ıskerl satın aalma k omisyonunda 
yapılacaktır. K oyu n etinin beher 

lzmirde 64,452 lira 24 kuruş 
bedel keşifli su tesisatı inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İlk ıeminatı 4472 lira 61 kuruştur. 
İhalesi 6/ 5/ 942 çarşamba gunü 
saat 16 da Ank•rada J\1, M· v. 
Satın alma komisyonunda yapıla. 

cakttr. Şartnamesi 322 kuruşa ko_ 
misyondan alınır. Bu işe gireb il
mek için ihale gününden üç gün 
evveline kadar l\1. M. v. inşaat 
dairesinden ve.sika alınması şart

tır. Taliplerin ihale saatinden bir 
.saat evveli~ kadar kanuni vesi. 
kalarile teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri. (2890-4478) 

de askeri satın alma komisyonuna 

vermeleri. (2853 - 4'20) 

* 30,000 kilo koyun veya sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
!halesi 9/ 5/ 942 cumartesi günü •aat 

12 de Konyada askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Koyun eti
nin kuyruğu dahli kilo fiyatı IIO ku

ruş temtnatı 24.75 Jll'a. Sığır etinin 
fiyatı 55 kur~ ilk teminatı 1237 lira 
50 kuruştur. Taliplerin kanuni vesl
kalarile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2969 - 4719) 

En son modaya muvafık 

Çeşitleri çok olan, Istanbulda Rız,apa.'a yoku.şunda 66 No. 

Ahmet Fevzi'nin Asri Mobilya 
kilosu 120 lcuruş, sıJ!ır etinin be- ~ lllo~!!!~!!!!~l!!!~-:--::-~:M~ag&z~::a;•ı~n:d:an=:-:•l~ın~ız.'.:::~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!'.: 
her kilosu 80 kuruştur. Taliplerin J b I N f . M "d .. } . . ... .. d 
k2nuni veslkalarile teklif mektup stan u a ıa u ur ugıı n en: 
tarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleti· 

(2843 - 4382) 

• 
10,000 k lo zeytin Yatı alınacaktır. 

Pazarlıkla ekslltmesl 4./.5/94.2 pazar
tesi günü saat 15 de Erzurumda u
kerı satın alma komisyonunda. yapı
lacaktır. Tahmin -ıı 15,500 lira 
katt teminatı 2325 liradır. Şartname
si komisyonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte kom.syona gelmeleri. 

(2916 - 4552) 

30.4.942 per~embe günü saat 15 de Istanbulda N&lıa M\k!UrlUğU 

Eksiltme komisyonu odasında (5017.60) Ura kefif bedelli Erenköy kız 
li.seal tamiratı açık eksiltmeye ko nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, husust ve tennl .şartna
meleri, proje keti! hu1haaile buna mUteferri diğer evrak daireainde gö
rWecektir. 

Muvakkat teminat 376 lira 32 kuru.,tur. 
tsteklJerin en az bir taahhütte 3000 liralık bu ife benzer iş yaptrgı. 

na dair idarelerinden alm ış olduğu vesikalara istinaden Iıtanbul vilA.ye
tlne müracaatla eksiltme tarıhinden tatll gllnlerl hari!: 3 gün evvel a .. 
lınmışı ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

(4355) 

:.:.> .. 4 .. uı~ 

Satılık Arsalar 

1 A.skeri fabrikalar satınalma komisyonu İ lônları 1 

60 ton sud kostik alınacak 
Beher kilosuna. 39 kuruş bedel takdir edilen yukarda yazıh 50 ton 

sud koetık a.skert fabrikalar umum mUdUrlUğü merkez satın alma ko
misyonunca 16.5.942 cumartesi günU saat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartnan1e parasızdır. Kati teminat 2925 liradır. (4.793) 

* 11 40 metre mikl\bı cevJı: too1r11ğu alınacak 

Beher metre mikA.bına 66 Ura bedel tahmin edilen yukarda yazılı 
11-'iO metre mlkA.bı ceviz ton1rugu Askert fabrikalar umum mUdürlUğU 
merkez satın alma komisyonunca 19.5.942 salı gUnU saat 15 de pazar· 
Iıkla ihale odilecektır. Şartname 377 kurwştur. KaU teminat 11286 il· 
radır. (4792) 

75-0 n1c tre ın lkiibı ce,·jz ton1ruğu alınacak 

Beher metre mikA.bına 66 lira bedel takdir edilen yukırda ya.zıh 

750 metre mikı\bı ceviz tomruğu Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUğU 

merkez satın alma komi8yonunca 14..5.942 perfembe günü saat 15 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 248 kuru.,tur. Katı teminat 7425 
liradır. (H91) • Şartnamesinde defı,ık.llk vardır. 10 ton çiğ bezir ahnacak 

Beher kilosuna 175 kuruş bedel tahmin edilen yukarda yazılı 16 ten 
çiğ bezir askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satm alma komis· 
yonunca. 18.5.942 pazartesi günü saat l5 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Katı teminat 2635 liradır. (t 789) 

lstanbul Belediyesi ilini an 
Emirgı\nda. EmirgAn caddesinde 54 numaralı yalının hedlm ve tatıa.s

sül edecek enkazının satışı açık arttırmaya. konulmuştur. Tahmin bedeli 
1384 lira 53 kuru, ve ilk teminatı 103 Ura 84. kunı.,tur. Şartname zabıt 
ve muamellt mUdUrlüğü kaleminde gör tllebilir. Ihale 11.5.94.2 pua.r· 
tesi gUnU saat 14 de Dalmt Encümende yapılaca.ktır. Taliplerin Uk t e-
minat makbuz veya mektuple.rtle ihale gUnU muayyen aa.atte da.iınf' 
encümende bulunmaları. (4888) 

Devlet Demiryolları il anlan 
Muhammen bedeli (2907) lıre. olan 660 adetten ibaret muhtelif eb'•t· 

ta ambuvatmanlı dökme akıntı borusu ve teferruatı (5/5/194:2) salı: güıtO 
saat (14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tar•~ 
tından pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu !fe girmek i•teyenlerin (436) lira (5) kuru,luk katı teminat • • 
kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte pazarlık ıgUnU saat ine k adar J<O"' 
mt.syona mUracaatıarı IA.zımdır. 

Bu ~e alt 9artnameler komiayondan para&ız olarak datıtıımakUdJl'• 
c"'801" 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İmtihanla Memur Alınacaktır 
ı. - Taşra teşkili.tımızdaki münhal memuriyetler tçın o{ Mayıs '4' 

P azart es• «lise m ezunlan> \fe 5/5/942 aal ı cOrta mektep mezunlat'1' 
araaında aaat 13 de Sirkecide lnQtearlar memurin kursu binasında bif 

imtihan yaptlacaktır. 
2. - Talip olanlar; bir dilekçe evrakı müsbıte ve iki fotogrı.t11 

birlik te Zat 1ş1er1 'ubemize müracaat etmelidirler. 
3. - I mUhana girmek isteyenlerin a,ağıda yazılı vasıf ve prtıı.11 

ha.iz olmaları lA.zundır: 

A. - L!Ae veya orta mektep mezunu olmak, 
B. - 18 y~ını bitirm;' olmak ve 4"5 Y&fmdan yukarı ohna.Jlla)C' 
c. - V&z.ife ifasına ma.nı bir h lli bulunmamak, 
D. - Askerliğini yapmış olmak veya. müeccel bulunmak ve bilh'~· 

sa b er ik i ht.1de de aon yoklamalarını nilfus cUZdanına kaydettirnlif 0 • 

mak . . 
1 

{. - Imtı.handa kaz&nanlarm muvaffaklyet ve tahsil va:ztyetıer~, 
göre haremdeki dereceler Uurinden ücretleri tesblt edilerek ,sır,.s.1 
tayinleri yapilır. 

5. - Müracaatlar 30/4/ 942 ak•amına kadar kabul edilir. d569' 

den Cemalettin, hastaneden çaJdı_ 
ğı pamuğu bir torba içinde evine 
götürürken bekç: Hasan taralın. 

dan yakalanmı~tır. Karakola gÖ
türülmektcn kork.an Cemalettin 
bekçiye beş Ura rüşvet teklif et
miş, bekçi beş lirayı alınca. Cema... 
lcttin zabıtaya müracaatla keyliye
t: ihbar etmişUr. Dün üçüncü as
liye ceza mahkemesinde duruşma
sı yaptlan bu vak'ada suçu sabit 
görülen bekçi Hasan tevkif edllmlş 
ve Cemalettin şimdılik serbest bı_ 
rakılmıstır. 

Soldan sağa: 1 - Birinin üstüne 
bırakmak. 2 - Bir maden; Bozu
ğu düzeltme. 3 - Eski payelerden 
birinin sahibi; Sarhoş nıdası. 4 -
Aşağı kısım; Bl.r renk. 5 - Ter. 
si: Yemek; Anadolu Ajansı; işa
retler. 6 - Bir yemek. 7 - Nefi 
edatı; Coşkun su. 8 - VilAyet; iri 
beygir. 9 - Uhza; Tersi: Muhte_ 
rem. 10 - Zamanın kısımların

dan; Bir ecnebi para. 11 - Kış 

sporu vasıtalarından; Askeri bir 
bina. 

... 
2380 çift er kundurası pazarlıkla 

satın alınacaktır. ihalesi 6/5/94.2 
çartamba gUnU aaat 14. de Erzurum
da asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 23,800 
lira katt teminatı 3570 lira.dır. Şart

namesi komisyonda görWUr. Taliple
rin belli vakitte komısyona gelmeleri. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
18 NiSAN 11'42 VAZIYET/ 

(2917 - 4553) ... 
i LAN 

AK T 1 F 
ltaa: 

Altın: Sat! KDegram 72.806.213 

Banknot 
Ufaklık 

........................... 
························ 

102.176.446.84 
6.879.211.-

332.544,63 

Lira 

109,338,202,47 
Bir çocuk kolunu 

makineye kaptırarak 
yaralandı 

Yukarıdan aşağıya: 1 - İkinin 
üçte ikisi; Tanıdıki Bir renk. 2 -
Bır hayvan gibi bağırma; ElLn içi. 
3 - Avadanlık; Küçük mağara. 
f - Karadeniz uşağı; Sebep; Zarf 
edatı. 5 - Tersi: Geri kalan; Ter
si: Garaz. 6 - Eski bir mabut; 
Ziyade. 7 - Bir (al ilAves!Je !ez_ 
zet olur; Demir yol: Bir uzvu
muz. 8 - Manidar; Kuş yemlerin
den. 9 - Bağırsaklar; Almanya_ 
nın Fransadan aldığı yerlerden. 
10 - Bir hayvandan; Bir renk. 
11 - Eski Mısırlıların bir mabu
du; Tersi: Caka. 

20262 ve 181849 ve 18 18 50 sa- Dah!Weld M.U!Hrler: 
yılt levazımı h.arbiye aynıyat te. 
sellüm makbuzları kullan ılmadan Tll.rk ........................ 315,093,28 35,093,28 Eminönilnde sütçü Şükrünün 

dükkanında çırak 12 yaşındaki 

Ahmet bıçkı dükkAnında, motör 
yanında talaş toplamakta iken ko
lunu makineye kaptırarak ağırca 

yerala.nnıtştJr. 

zayi olmuştur. Bu ayniyatlar bu- Hariçteki M1lluı1'irlel': 
lunduklarında İstanbul Hava. mın
taka depo amirliğine teslimi, aksi 
halde hükümsüz. oldukları Han 
olunur. (2941-4599) 

r Ra<dlyo 1 DlıNKU BULMACANIN HALLI DOKTOR---· 
BUGÜNK Ü PROG RAM 

SAB A H 
7,30 Program, saat ayarı, 7,33 

Hafıt program (P!).7.45 Ajan> 
haberleri, S,OQ. 8.30 Senfonik prog 
ram (Pi) 

ÖÔLE 
13,30 Program, saat ayarı, 13,33 

Saz eserleri. 13,45 Ajans haber
leri, 14.00 Rlya.seticUmhur ban
dosu (Şe!: Ihsan KUnçer), H,30 
14..45 Konu,ma (Çocuk Esirgeme 
Kurumu adına). 

AKŞAM 

Soldan sağa: 1 - Japonya; Kış. 
2 - Adam; Para. 3 - Malüm; 
Hamam. 4 - Araz; Kepek. 5 -
Şamar. 6 - At; Fa; Es; Ya. 7 -
Kefen. 8 - S~nat; Asıt. 9 - Şe
bek; Setre. 10 - Anar; Faal. 11 -
Tek; Kanarya. 
Yukarıdan aşatıya: 1 - Jama_ 

nak; Şat. 2 - Adar; Sene. 3 _ 
Palan; Kabak. 4 - Omuı; Fener. 
5 - Şafak. 6 - Ya; Ka; Et; Ta. 
7 - Hemen. 8 - Papas; AEFA. 
9 - Kamer; Astar. 10 - Irak; 
(G) !ray. 11 - Şam; Dantela. 

ORF ANIDIS 
Cild ve Zmtrevt mtitetıauıaı 

Beyotıu Suterazı ııokak No. 5 
Nil apartıman 2 ci ka t Tel 4.3734 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
2t NİSAN 1H2 

Sterlin 
Dolar 
lsveç Franrı 
Pezeta 
İsveç kronu 

5,22 
130,70 
30,36 5 

12,89 
30,72 

SCMER BANK 

YERLi MALLAR 
Pazarları Müessesesinden: 

Çile Yaptırılacak 

18,00 Program, saat aya.rı, 18,03 
Radyo Çocuk klUbU, 18,45 Zıraat 
takvimi. 18.~ Dans orkestrası, 
19,30 Saat ayarı, Ajans haberleri, 
19,15 Serbest 10 dakika, 19,5:i 
F&.'ld heyeti, 20,15 Radyo gazete
si, 20,45 Türküler, 21,00 Konu~
ma (Büyük adamlar), 21,15 Oin
leyıci istekler;, 21,45 Konuşma 

(posta kutusu) 22,00 Radyo ıtıalon 
orkestrası, 22,30 Saat ayarı, A· 
jaııs haberleri, 22,45/ 22,50 Kaoa
nr~. 

ipliği mUessesemizden verilnıek şartile çlleler yaptırılacaktır.• Bu 
işi yapmak istiyenlerln tekli! edecekleri tJyatı 5.5.942 akşamına. ka
dar Katırcıoğlu hanında Müe.ssese MUdirlyetine yazı He bildırınele ri ___________ .Ji-•••••••• rıca olunur. 

• 

Altın: S&tl Kilogram 22. 785.H3 
Altın.& tallTili kabil -ıı..t döTialer 

Diğer dövialer Ye Borı:ıu kliring 
bakiyeleri .. ... .. ...... . ... . .... . . 

Buia• TailYilleri: 
Deruhte ecıı. evrakı nakcli1e ka.,..ı.tı 

Kanunun U inCi maddeletintı teTtt.. 
kan huir.e tarafından VW tedl,at 

Seaedat Cüdaaı: 
Ticar1 een.eUer 

Bslıuı ye T;<lı'rilit CiUılaıu: 

(Deruhte oclllen ...,..lu nalııli• 

A. _ (yenin kartılığı - n talı

(Yil&t (!Ubar'.I kıymetle) •.•.•• 

B - serbest 8"haın ve tahvll&t - · 

A.Ya•lar: 
Altın ve döYls ftzeı:iDe &YIJlll • • •• • • • •• 

Tahvili!. Uz.erine ava.ca ..... .. ....... . 
Hazineye kısa va.deli aTa.ns ..... ... . 

HWtıeye 3850 No lu Kan""" &'ilr• 
açılan &ltuı k.af1ılıtı aTau 0 , , , ,, ,

0 

32.1)49.589.91 

-.-
66,662,383.&ıi 

156,748,563,-

22.454.653.-

348,i00,210,37 

45.192.261.93 

10,427,628,06 

3.121.22 
7.808.722.-

-.-
181,500,000,-

ll~rlar: . . . . .. . . ... . . ........... .. .... . . . . . . . .... . ... ~ 
ldahtellf : •••••• • • •••••• • •••••••• ••• • •• ••• • • 1 •••••••••• •• •• 

Yekin 

98,7ll,973,86 

13&.293.919.-

348,4-00,210,37 

55,619,889,99 

189,311,8<13,22 

4.500.000.-
11, 790,368,34 

954,001,491,53 

lialılbl ve NOfrlyat MUdUrtl : AJımet J:mlıı YALl\IAM 
V&l:aıı N Ofrlyat Piirk Ltd. Ştı. V&t:ın Halba&a 

PAS 1 F 

Serma:re: ••••••• ••••••• •••••••• ••••••••••• 
llıtı,..t Ak.-1: 

Adi ve fev.kal&ıde 

HUOUll ·······················• 
Tedarilıiekl hloltlletlar: 

Deruhte edilen en&k.ı nakdi7e ...... 

Kanunun 6-8 iJıc! maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vUi tocli,...t 

Oenılıte edilen evr&llı JL&kdiye bL. 
klyeoi . • ........ ...... . . . . ... .. . 

Kufllıtı tamamen altuı ol&ralı: 
111.veten tedavUle vuMllen 
ReMl<ont mukUlll llAveten teda..We 

v~ ···················••n• 
Huineye yapılan altın l<arfllılt a. 
vana muka'-ili 3902 No. 1ı k&Dun •u.. 
cibtnce llAYelen t.,.•vill• vuediloıı 

HeMu&t 

Türk ı.ır- ······················ .. 
Altın : san Kilo&"'&m 877,422 

%3H No. h -- ciire _,_ 
8ıgllu &YW •W!rPb'll ..... eılw 
&lkalar: 

515,54:1,930 

Altına t&hvi~i kabil dövizler 
oııer döv!Sler ... aı-1ı:1ı kllriııc 

ba.k.iyeleri .... . ................... . 

Mallteıif: 

1 

Lira i:ılr• 

••. .•.••• .... ... ııs .eoo.ooı>-

7.822.019.15 
ıs.s22.oı9 · 6.000.000.-

ı ı 

158.7t8.563.-

22.454.653.-

136.293.910.-

36,500,000,-

288.500.000.-

115.000.000.- 576.293' 
910· 

96,257,986,98 ı, ı . 
1.284.164.05 97,.f9Z· 

78.124.167.90 ·s ı''.ı 1 • 

e1· 

. -.- ı• 
27,93U16.60 27,934,I • 

o9• 
•••·•········ ·· 

u s.335, .. 

1 ------ıA 
y-. ~ 

l Teaıınn ltJS tarilıindq ıtıı.e re•: 

tabate baddl % ' .Altıa İilerhe A-" 1 


