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HARP FELSEFESİ 

Bulgar konfera.n~mn en 
eğlenooli tara.fı, biitUn ~ 
Vlizi harpleri bir nimet ve m
ruret diye terviç \'e müdafaa 
ederken ayni hareket Anglo • 
Saksonlar ta.raıuıdaa sadır 
oluna onu haydutluk t.eıaldd 
etaıesidir. Halbuki bütün 1ed, 
ha1 tlnthık felsefesini müda
fruidan b&~a bir tJeY değildir. 

__ _J 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

S of yada askeri klüpte B. 
Diınitri Ga.vryiski t..'\
tarafından ahiren harp 

f elscf esine dair bir konfcran:; 
VC'rilmiştir ki yakın komşumuz
d ru;kerlık ve harp hakkında 
beslenen kanaati eri gostcı mek 
rubarıle bizıın için de kıymet ve 
ehemmiyeti haizdir. 

Konf r.aıısçı Alman askt>.ıi 
muhaı-nrlenndcn Claurewitz ın 
gorüşleıini benınısemıştir. Al
mmı a..qkeri üstadına nazaran, 
ha.:rp. harp va.-;ıtalan ile se\ k 
ve idare edilen bir polıtilta de
mektir. Bunda, mukavelename, 
müzakere ve nota yerine kılıç 
kullanılır. Harbin takip ettiği 
gaye mmu·ızın dayatmak ir:ıde
aini kuvvet vasıtasile paı çala
rnak ve galibin arzusunu yap
nuya onu zorlamaktır. 

iNHiSARLAR VEKiLiNiN YENi BEYINATI 
B. Raif Karadeniz şehrimizde yaptığı tetkikler 

etrafında izahat verdi, levazım ambarlarındaki 
incelemelerin neticesini anlattı 

Küçük şişelerle içki satılmıyacak 
VV'VV'VVVVVV'VVVVVV-.;.~~~.AA.AA.AA.AA.AAAAAA~~ 

On gündiir şehrimizde tetkik
lerde bulunan Gümrük ve lnhi
sarlar Vekili B. Raif Karadeniz 
dün kendisile görüşen bir arka
dazınıızın, Vekalete ait muhtelif 
sorgularına l.,rşı §U izahatı ver
miştir: 

1'etlriklt-rin Netl<'ffil 
- Burn'1aki tctkiklerınizin 

neticesınden bize malumat veıir 

Küin Meri 
transatlantiği 

10.000 

Anıerİh:an ve 
lngiliz aske! ile 

Riyo Dö 
Janeyro'dan 

mcçhu istikame ·e 
hareket etti 

İtalya hududu 13 (A.A.) Ofi: 

misiniz? 
- !stanbulda bilhassa inhi

sarlar.a ait işll!rle meşgul ol
dum. Ankarada olması lflzım ge
len umum müdürlük merkez 
teşkilfı tının burada bulunması 
Veka.Jet için bu işlerin u1.aktan 
idaresi müşkülatım doğurnmş
tur. Bu müşküfütı y~nmek iQin 
zaman, zaman lstanbula. gelip 

Hindistan' da 
karışıklık 

-<>-
• iki -;aı•pı,ma 

Joldu, ~ öldii 

': Gandi diyor ki: 
-

u Hint meselesinin 
halledilebileceğini 
gösteren hiç bir 

Omit yoktur,, 
-")(>--

i 
1 

çalışmak mecbıııiyetinde lrnlıyo. 
nım. Bu <lefaki tetkiklt~rimd 
Vekaletten verilen emirleri. 
ınnhallcıinde iyi tatbik olun<)\ 
ğunu, memurların içinde bulur 
duğumuz günJerin nezaketiı 
takdir etmiş olduklarını ve on 
göre Ç&lıştıklannı gördUın. Mü
şahedelerimden memnunum. 

(Sonu Sa. 3, 8ll. 1 de) 

Cenubi Afrika 
birliği toplanıyor 

Yeni tedbirler 

Eütün limanlar 
hava ve deniz 
taarruzlarına 

kartı emniyet 
alıtına 
alındı · 

rr~~~ 

Japonya bir 
hareket beklerken 
Avustralya 

susuyor 

j Tokyo, 13 (A.A.) - Ja-

1 
}lOll hüki'ımetinln sö:r.cüsü 
r:unJan bildirmiştir: 

! DUn Japon başvekili tara-
fından A vustuı nlyaya yapı- ı 
ian davete şimdiye kadar 
ui<; biı· cevap verilmemiştir. 
Bununla beraber bir iki gü
ne kadar Anısturalyada bir 
hareket bekle.nmektedir. Ev
Hliı->i gün Japonya ile Avus
turalya arasında rnüzakerc
IN başladığına dair Japon 
hükfunct merkezinde dola
çan şayiaları alakadar Tok
yo makamları teyit etme
mişlerdir. Bu şayialara göre 
Japonya A'l.·usturalyadan ns
Jwri harekat için bir Us teş
kil edecek olan topraklarını 
lng.ilterc ''e Amerikaya terk . 
etmekten vazgeçmesini iste- I 

, miştfr. 

Harp bitmeden 
--00--

Mihverciler 
Selin iği 

paylaşamıyor 

Toulous radyosuna gör6 

Ruslar, ıran 
Azarbaycanını 

ilhak etti 
Terekeye hem Bulgarlar Londra: "bu yeni birşey 
hem de ltalyanlar talip! değildir,, diyor 

--00--

Falcot Berlin, Bulıoridonın 
6u id~jin; lıoı gö,.,rıüyor 
Ankara, 13 CR:ıl.lyo Gazete

si) - Alınan haberlere göre 
Bulgarlar ısrarla Selaniği iste
mekterlirlcr. H, lbuki &!liıniği 
İtalyanlar da istiyor. Bulgaris
tan bu iddi:ıtıını Heri sürerken ı 

(Sonu Sa. 3, SU 3 de) 

--00--

/ruı Şehı Pahan11, Kırt.lif' a 
KahiT'ge gittiler 

Londra, 13 (A.A.) - Teulouse 
radyosu, Ruısyanın lran Azer
baycanmı ılhak t ttiğini ve f ran 
hraıicesi Kahiı eye dönerken 
Kraiın da Pahan'a gittiğim bil· 
dirmi~tir. 

(Sonu Sa. 3, Sil 6 d;ı) 

=I HARP DURUMU]= 
Japon muvaffakıyetleri 
Müttefiklerin kagbeltikl~ri edtılor biru ateş yıw .. sıdır, 
buralarda tlf'sfek/,nen t!enir ve haoa hirlikleri ] < pon 

~mniy~t •altosrnı karşı tarafa haram •imek iiz•re 
ltüyiik rol ognıguea kl•rJır. 

J APONI .. AR, deniz. anla -
ma~ kayıtlarından sıyrıl. 

malda, yarın için geniş istila 
planları hazırlamakta. oldukra
rnıı belirtiyorlardı. Japon. çok 
cahskan, kanaatli, azimli 'c ga
yeperesttir. Japonların arnao, 

1 
Gz:ık Doğuda, Aklar H"g<'ıı10n
ynsma son vermek ·e Doğu A<--

Kemal Koçer 

) a bil' Doğan G ·n dC"\h•ti 
klırmaklır. Bu fikir, biı aı:ıır· 
<la.nbeıi h ·r atılan adının mu· 
\•nff ak oJmaPJJe, gıin ae<;tıkce 
kllvvet bulmu~tur. Uzak Doğu· 
da t•li ve menfaati nlnn mıllct
l ıi•1 biı yand. ıı <'ekılıob, imdi 
:kat ';ıla anlaı ın da sonu knlay-

( Soıı ı: $a. 2; ~ıi.1 tle) 

lı;.1.c harbi böyle kabul den 
Bulgar konfe:ran çıyn göre, in
san cemaatinın teıakkısi \•e re
fahı harbi bıitün bıittin llizumlu 
bir hale sokmuştur. Harp yalııız 
:bir yakıp yıkma ve ölcliinne 
kaynağı değildir. Bazı haı'Jller 
vardır ki ya umunü suı ette be
§Crjyote, yahut bazı kavimlere 
paha biçılrncz dcrecl"'<ic nimet
ler temin etmışlerdır. Mesela, 
:1877 - 78 Rus - Tiirk ha.I'bi iı:;te 
tıu hayırlı 'e lüzumlu harpler
den birid"r. Bu harı> sa) "nele
dir ki Bulgar kavmi lıiırri)etini 
tekrar elde etmıstir. Bulgurların 
1885 de ve 1912 de giriştikleri 
harpler de aJ ni cinstendir. 

Cıornalc d İtaha ga1.ete ınin 
Bot nı ıs • Aires muhabıri yazı
yor Seylan 

boşaltılıyor 
' 
1 

Le Cap, 13 (A.A.) - Cenubi 
.Afnlm :Meclisinde uıırnrnt mli
da.faa için 40 milyon lira talısi· 
sine dair yapılan müzakereler 
csn&.13lnda Başvekil Smuts baş
hl.'.:a Cenubi Afrika Birlıği liman 
lanııın hava taamızlaıına ve 
deniz korsanlarına kal'§ı Jrendi
leri:.i emniyet altında bulunclu
ra<>ak bir vaziyete getirilmiş ol
duklar'lnı :soylen1i ti . 

-----------------------------

Bulgar rnlıtdekki geçen se
lle b< hadır Alm n k ' ilerinin 
Balkanlarda yaptıkları haı bi 
Bulgarlar bakımından pek e
hemmiyctlı telakki ediyor. Çiın
Jni bu haru Bulgarlnra Make
donyanın, Trakyanın \ e garp 
hudutlarının kurtuluşunu temin 

<. uinınnı i ı~ımli lngilız yolı n 
vam..ru Rio 'le Jancı ıo koı fczirı
ie 3 Jiin kaldıktan sonra mcı:· 
hu bır istil ı mete dt ğru hnı ' 
rl.Lt etmiştir r;emid ıo.oııo ln
,gıliz ~e Amt:. ,kan ru.k ·ri \ardı. 
V g<ıl'lJ 3 h'lrJ> scf:ıne..cuıuı.L bı
m..ıyesinde cenuba doğru 'ol n
h)'" rdu. Quirımurı, Rıo de Jancl
roda kaldığı müddet<:e askerleı
·kn hiç birı karaya c:ıkmamış
tır. 

--o--

General Wavel, 
müdafaa tesisleri 

yap lnaası emrini verdi 
Peşf\ver, 13 (A.A.) - Res 

men bıldirildiğine göre Hu
niza.'da asi kabilcleıfo hü
kumet kuvvetleri arasında 
yapılan bir ~arpışrna esna
srnda İngıliz askerlerinden 
10ekizi üirnüş, H ü yaralan-

(Sonu Sa. 3, Sil. 4 de) 

Bu tahsisat kabul edilmiı ve 
bu miktaMn yarıya indirilmesi
ni .stiyen muhaliflerin teklifi 

' rt>dd'-dihniştir 
Smuts şunlan söylemiştir: 
- Alınan ihtiyat tedbirleri 

arasmoa limanlaı da av tayyarc
lt>!foin ve ham miidaıa.a batar-

1 
yalaıırun tnkviye edilmiş olma- ı 
sını da zikretmek lazımdır. 

Paris üzerine 
yapılan akınlar 

• 
Tayyarelerden bomba 

atılmadı&ı haber 
verilıyor 

J>arıs, 13 ı A.A.) - Saat 1-1,40 
tnn 15,25 e kadar hava tehlil,c
si işareti Yerilmiş ve Champs 
Jı~lyı;:ces ile 15 inci Erondisman 

(Sonu. Sa. 3, Sü. 'i') 

eylemiştir ve Bulgar kavminin -----------
birleşmesinin sartlarııu yarat- bunun netic:derine kar111 Bulgar
mıştır. lştc bu miı ahede<len Iar n den şimdiye kadar dcı\. -
hareket eden Bulgar l onfeıans- cı b"ı durumd kaldılar" Bir 
çı şu neticeye van)or: Zulüm Bulgar mtilefekkjri ile defrıl, 
vehak~trub~~imilletlerin muU~df B~gar milktin~ ~-----------------------~-------~-----~ 
kuıtuımasıw, adaı tin gruebesi- en gayri insani sevki tnbülcıini, Rusya' da Afrı· ka' da 
nı, hayat sahasının teminini is- hırs ve ıtamalannı, çapulculuk fnoiliz 
tiycn bir haı p tamamen haklı- rolünü temsil ve müdafaa eden -ı.o•- ~ 
dıı. Bu ka b"r kavmin gelişme- bir miifrit ile karşılaştJğunızı d Ona Dm a S 1 
sine engel tc kil eden bır mua- görüyorum. 16 A 1 

Bingazi limanı 
bombalandı 

rızm vücudunu ortadan kaldır- Böyle adamlar bir millet için n c 1 m a n 
mak üzere yapılan harp te ayni en biıyük bir felaket teşkil eder-
ımı elte haklıdır. Anglo • Sak- ler. Çünkü kendileıinde bir mce- 0 r d U S U 
sonlaı ın gır ·tikleri harp ise zup hararPti vardır ki düşlin
lıAydutıuktan ba ka bır şey de- cesizlerl arkalaı ından süı ükle
gıldır ) ip götlırürler. Tuttukları yo-

lun onınrı bir rcıaketten başka Mahsur kuvvetle Bulg r konferan çı muhtelif bir tarafa eriştinnesinc imkan 
mı ziyetleri haiz kıymetlı bir zat yoktur. Eg~er bütiin Bulgarıstan rı·n kurtulduğu 
olabılır . .b.,ak,ıt kuvvetin ve k:lı-
cın şaşa sına \'C füsumına ken- ~u~7:re~~~::i,.~~b~ai~b~j;ll~:~: anl&fllıyor 
dısiru o kadar kaptırmıştır ki .J 

ın, ıtık ve muhakemeye ehem- bitte söz söyliyt n ve Bulgar su- [A.A. telgra(laruıcla)ı 
mi}'\ôt vnmiyc vnkit bulamamış- b:ıylar heyetine bu çarpık \'e lıülcisa cdilmi,tir] 
iır gıbı gorunii) or. Bulgar mü- yabani felsefeyi telkin etmek limen göluniin cenubunclaki 
tefokkirl bir meselenin yalnız istiyen zatın fikrinde ise kendi 16 ncı Alınan ordusunun akıbe
bir afhasını kendi işme ve mahkumiyet kararını şimdiden ti hakkında hiçbir haber gel
kendi menfaatine gelen tarafı- imzalamış sayılabilir. Çiinkii memiştir. Şimdilik her iki taraf 
ııı rıi~or ve mndalyanın bir Bulg, ristan b şka ka\•imlere ta sükOtu muhafaza. ediyor. 
de ters yuzü olnbıh..-ceğini aklı- yol gosterrniş olacaktır. Madem 16 ncı Alman ordusunun, vazi-

ki bana. lazım olan "Hayat sa-1 (Somı Sa. s, Sii. 7) ııa bile getirmiyor. Bundan do- hası" için harp etmek meşnt- ı --------------
1 yıdır ki \erdıği hükümlerin dur ve zaruridir, o halde göz 
lıepsi hayat ve hMıkat ıle ala
~a.<u kesik bir halde, havada ka- koyduğum topraklan elde et
lıyor , e hiç bir kıymet ifade e- mek ıçin istediğimi yapabilecek 
d~miyor. ~f1:sela harbin mzum kadar kU\ vetli olmak çaresini 
\e .,,aruıetini müdafaa için ba- aramalıyım ve bir gün fırsattan 
zı harplerin faydalı olmalarını hemen istifade etmeliyim. Ma
il n stirüyor ve Bulgarların dem ki bir kavmin gelişmesine 
hüı rıyetleıini kazanmalarına engel teşkil edenleri ortadan 
!imkan veren 1877 _ 78 Hus • kaldırmak haktır, Bulgaristan 
TUrk harbıni hntırlatıyor. 19l2 da. bir gün kuvvetli komşular 
Balkan h.ırbi de böyle imiş. tarafından bir "Engel" addolu-

nab,lir. O znmruı, eğer Bulgar 
Bulgarlar Ru - Türk harbin- kuvveti, hücumu def'e kafi de

i! ., faydn. görmüş ol:ıbilirler. 
F ı t Türkler? Dünyada yalnız ğilse, Bulgarlar hangi hakka ve 
J3ulgn.rlaı mı var? Fayda, hür- mantığa istinaden ağız açacak-
1 ıyet, terakki yalnız onlar içm lardır? Ona: Engellerin ortadan 
n i? Başka milletm hakkını çiğ- kaldırılması meşru olduğunu 
nemck, yUz bınlerce Tiirk'ü mu- sen kendi .ağzın ile söylemedin 
harebe meydanında öldürmek mi? Demek Bulgarıstanı istila 
ve mil~ onlarca sivil Türk'ü de için en açık bir hak ~kil ede
ııonra muhaceret ve katliamlar cektir. 
Y.iziındcn maln·etmek "Bulgar- Bulgar konferansçısının en 
lar için" belki karlı bir hareket- eğlenceli tarafı, biitün teeavüzi 
tir. Fakat Bulgar davasını bU- harpleri bir nimet ve zaruret di
tiiıı insan·yetln davası ya- ye terviç ve müdafaa ederken 
pıp bu vah t boğuşmaları bütUn ayni harekat Anglo - $aksonlar 
beseriyet i in elzem ve ha} ırlı tarafından sadır olursa onu 
bir iş şeklinde gö termeyi dU- haydutluk telakki etmesidir. 
f,limen bır kaf ve bi eden bir Halbuki bütün tezi, haydutluk 
kalb ı yan eder. 1912 Balkan felsefesini müdafaadan ba§ka. 
harbı oe beseriyet için lüzumlu bir §eY değildir. 
v hayırlı harplerden birl ise Hüseyin Oahlc1 'f'AJ..()JN 

Madagaskar 
Moskoııa Adanın 
Alilıvere terkedil-
miş olduğunda 
ısrar ediyor 

llrlJ. PETJÜN 
---<>--

Fransız Devlet Şefi 
Vichy'ye döndO 

[A.A. telgraflarından 
hUlAsa edilmiştir.] 

Madagaskar mes'elesi dikkati 
çekmiye devam etmektedir. 
:Moskova radyosu tarafından 
verilen haberle.re göre, Vichy 
hUkfuneti adayı mihvere terket
miştir. Alman teknikcileri ada
nın liman tesislerile bava mey
danlarına el koymuşlardır. Bu
na. mukabil Ropıa radyosu muh
telit bir İngiliz - Amerikan sefe-

(Soııu ••· a, eo ı ~., 

En ciddi bir 
vaziyet içinde 

Amiralfık Birinci Lordu 
böyle söylüyor 

Torpillenen lngiliz 
kruvazörü 

battı 
•••••••• • [A.A. telgraflarındnn 

Lon<lra, 13 (A.A.) _ Ofi: huHisn cdılml:ıtir.] 
Amirallık Birinci Lordu, lngi- Ortaşark İngifü; tcbliğmde şu 

Jiz donanmasının, tarihinin en malfunat veriliyor: "İleri km•
ciddi vaziyetlerinden bırinde bu- vetler arasında topçu düellosu 
Iunduğunu beyan etmiştir. olmuştur. Bmga.zi limanındaki 

Ba.tınla.n Amerikan Gemwi gemiler muyaffakiyeUe bomba
lannu~." Nevyork, 13 (A.A.) - Ka- • 

raib denizi bölgesinde batınlan _____ <_s_o_nu_s_a_.3, __ su_s_d_e_> 

bir Amerikan petrol gemisinin 
mürettebatından sağ kalan dıit1t 
kişi bir AUantik limanında ka
raya çıktıktan sonra bir deniz-

(Sonu Sa. 3, SU. 2 de) 

Cini. Wavel 
söylüyor: 

"Muharebe 
Hindistan 

kapılarındadır,, 

" Japonlarm de~izden 
yapacağı ihraca karşı 

koymak için hazırlıklara 
girişilmiştir. ,, 

Yeni Delhi, 13 (A.A.) - Ba
sın toplantısında askeri vaziyeti 
anlatan General Waveıı §Öyle 
demi3tir: ''Rruıgonun ve aşağı 
Birmanyanın büyük kısmının 
elden çıkması, birçok .bakımdan 

(loıtu ••• ı, su a de) 

Pasifik' le 
Amerika11 tayga· 

releri Yeni Ginede 
Japon üslerine 

hüc11m ettiler 

Blrmaııya'da 
-o--

Büyük mikyasta Japon 
tahkimatı başladı 

(.A.A. telgrııflanndıın 
bil!Asa edılmi~Ur.] 

Amerika harbiye nazırlığının 
tebliğinde deniliyor ki: "5 ağır 
bomba tayya~ile Alamaua'da ı 
ve Yeni Gine gölünde Japonla
rın elinde bulunan tayyare mey
danlarına akınlar yapılmış, W
tün binalar tahrip edilmiştir. 

Melbourn'dan bildirildiğine 
göre, Yeni Gine ve Yeni Bröten
y.a açJğında hava faaliyeti ol

CSonu Sa. 3, SU. 2 del 

~IOM'DA __ ,, 
Jocomet bütün 

grev mesuliyetini 
küçükleıe 
yüklüyor 

ihom. 13 IA.A.) - Celse sa
at ı .3,30 da a~ılmış 'e Jacomcl'. 
nin isticvabına devam edilmis
tir. HE>is sanayi ~ferbcrliği ınc-1 
sele8ini ileri ,ürerek maznunu 1 
ehliyetsizlik göı;-terdiğini söyli
yert k muahezede bulunmustur. j 

Jacomet, biitün milli kuvvet
leri ehemmiyetle faaliyete çağır 1 

(Sor.u Sa. 3, Su. 4 c!e) 

Amerika ordusu 
hazırlanrvor 

-oı.>--

Harbiye Müsteşarı 
.. ordumuzu par çalara 
ayırmıyacağiz,, diyor 
''n. ington, 13 (A.A) - lfaJ'. 

biyı ~histe~ u M. Petteı son, A
m, ı ıJ·an hnrp sanayiı i çilcı 1.1e 

hıta~en radyoda ı--;öyl eliği bir 
nutukta şö) 1 • d nwıtiı·: 

''Amerika 1 o iusu ve dona11-
ı.1"c;1 haı hı el '.;man topra .l rı· 
mı g ittlrm<'ne bazırlanıyoı lar. 
Bınıuıı e\'\ela dü~mnn farkl'rı 

(So ı , •. 3, Su. ~ tı ) 

«~=================>--===~==~~~ 

lase Müstesarllğı 
---------

Teşkilatta yapılacal{ değişikliklere 
ait pı·oje Mecliste g~ı iişiilecek 

---------.. --~~----
Erzincana 2.5 mryon Hra veriliyor 
f Ankara muhabırimiz telefonla bHdıriyor 1 

* laşe Müstc:-.arlığl teşkılf trnda yapılacak deği ıklıkleıc 
aıt lrn.nun projesınin Mechsin ilk ıçLima günl n de görü ·ucc bı 
anl:ı~ılmaktadır. 

l'ğrendiğimi:r.c göı c proje, İsl ı bnld . b kınan vo yarın bn
rayn gelmesi belden ilen Jn.şe MU• t<> an Şükrü Sökmensilcriıı 
.A nknı aya gelmesinden sonra son ·ckliı i al •. :ılı' 'e milstacc- 1 
Jiyct kar arile müzakere edilmek iizd e Me !hı.• 'eı ılecektir. 

lllallye VekiH-..•tlnde 
* Maliye Vekaleti Zat İşleri Ur.um Mürlıırlüğii kadr.:>sun

da bazı de~işiklikler yap'acak \e b•ı arada Un unı Müdür V" 
~1tıa\ mlerinin barem dereceleı i deı;i?t•rıleı.;ckt!I'. 

Aıııt - l{ab! • j ·h·I lıey ti 
* AtatUrke ) apıl. cak kabrin pı OJ-lel'ini tetkık etmek üze

re ı::e ınmızc gdmi b ıh rı n JÜı i he'\·cti bugün ~" t 15 d .... .Ata
tüıJtün muvakkat kahrın{' gider k 1' bedi Şefin Önlinde cğilmiıı
ler. Muvakkat k:ıbıe ve o ıdan sonra da Zafor abidesine mern
simle çelenk koymuşlardır. 

Erzlnı!.~nna 2,5 llyon lira veı•iliyor * Hükfımet, I<~rzincanın yeni baştan imarı için her türlii 
~eönkarhktnn ·ekinmem ktedir. Bu cümleden olarak rütün Er· 
zincanlılan barındıracak binaların iınümiiZt.~ki kış gelmeeen ev
vel jkınaH içi.ı bu işe sarfcdılmck üzer" .}'c"1iden 2 buçuk mil
yon lira vermeyi kabul etmiştir. 

Temyizin bir kar .. lrt * Kanuni tasnif sebepleri loiayısile hapis ce~eının bir 
günden aşağı indirilmesi meebnriyeti hasıl olduğu tal:dırde c~. 
zanır. tamamen kaldırılıp k ldır;J mı.} acağı hu u""'.ı:ıda Tl?myiz 
Mahkemesi "Tevhidi ictihat , :t rarı vcrmı ti•·. 

Bu k rarda. tas if sebeple• ın"len do! .} ı r pis cezaların
dan asgari hadden a aı:n tenzıl ) aı ıla uya nfrı z,krl!cJilmekte
dir. 
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• ye 
(Baı tarafı 1 lncı v:\Yfad•) far.klı olacak şekilde muayyen 

Ambruiardaki 'l'etkikler ve daha -sz tiplere inhisar ettir-
- Levazım ambarlarında talı- mek emelim.izdir. Piya.sada sil

'lôlmt y.apıldığın lan bahsedili- rü.mü az olan :v:e miıstehlikler 
y~r: ~u'? hususta. bızi t.envir eder -ıtar.a.fmdan aranma.mıya başla
:mısmız. nan nevileri peyderpey kale.ur-

- Leyazınıda tahkikat yok. mak suretile bu emelimiz.in ta.
Ancak i§lcrm cereyanı .bakımın- hakkukuna ça.lışınaktayı..-n. An
dan bir tetkik vardır. Kabataş- cak neticede neviler her halde 
ta.ki levazım :marangozhanesin- üçe lm.dar İnlnfyeeektir. Şayia 
den günün birinde çalınan bir- bundan galat olsa gerektir. 
~ sandı.1( çivinin dışarıda satı- .Piyıa&ada Bulunmıya.n .Mamuller 
hrken yakalanması üzerine der- - Buz:ı inhisar .mamulleri ne 
hal anıbarlann tadadı yaptın- i~in. piyasada bulunmuyor? 
J.aı:ak mevcutların kayıtlarla - Bunlamn bulumr:ıamalan i
kontrolüııe girişilmişti Bu kon- ımallerı.· için lazım gelen bazı mal 
trol sırasında vazıfcli memurla- zemerun hariçten getirilememiş 
.rın ihnıalı ; üzUnden tutulınası ?~asıncJ.andır. 11.ıesela Jcolonya 
lilzım gelen bazı .kayıtların nok- [Çın heniız esans tedarik e..deme
sa.n tutulduğu göriilmüş, bunun dığiıniz gibi vermut imali için 
üzerine illi.11 mu 1 eleli -evrak ve .dışardan &elen ve sıcak iklimler 
do .yaların üzerinden e.caslı bir n1ahsulü olan ncbaLları dahi 
tetkikat yapılma. ına ve. ımfüye getirte.nıedik. Poı,....alml kabuk
kadar yapılmış i. lerin bir $ÜZ- ..ıa.rmdan .esans :çıkar.tar.ak ko
geçten geçirilmesine karar ve- Jon.Ya yapmak istiyoruz. 
rilmiştir. Mesele budur. 

• t~ Bunun liçin etüt1'eı e başlan-
~~ El ~'<Miirilenlcr • m.ıştır. Yiisbct netice alırsa}~ bol 

Bu:;une l dar ) pıl:ım tetki- miktarda .kdlonTrn - 1 
1 • ....- .1,.. .t- J ~ yapacagız. 1 
ııı.cı.ı.."a .uazı memur.w.nn vazifele- Maahaza hariçten esmıs ıgetirt-
.rinde ihnıalkiı.r davrandıkları ve mele için de lıali kalmamakta.
bir, iki memurun da muayyen yız. 
işleroe suçhı o1duklan göriı1nn.iş 
ve ..bu suçlular j ten menedilmiş
tir. Gerek bunlıı:r, g rek.se ,ih
malklir dn.v:r.ananlaı· :luıklrırub. . 
Ia:e.ım gelen muamele y.apıl.ıcak
tır. Gazetelerde vaktile yazıldı
ğı gibi çivi hırsızlarının hir ma
rıu:ın-ozla. or.ıdııld m tistahd.emler 
den birisi olduğu anl~ılmış ve 
bunlar mahkeıne<:e m::ı.hkılm e
.dilmi~tir. 

fllctkikler Devam Ji;tli,ror 

Vermutta kUila!lllan nebatla· 
rın da memleket içlı.ıde.n tcdıır.ik 
euilip eailemiyeceğiıtl araştm
'!>roruz. En büyük miiŞkülatımız 
mantar me!;elesıdir. Mantar 
yokluğunu h ,gka maddelerle 
telafi eclebibnek için a:raştrrma
larımız devam etmektedir. 
Küç.ük Şi!j(•li Ra.kılur K:tlluyor 

- tGkl şişeleri nele değişiklik 
olacak mı"! 

• 

1r~--------~-----==----~=----========= 
1 1 

,i/11-::a:~---- -u - -----------

J! _ H_~-~ Sabah ~ 

ingiliz tayyarelJri 
!~~~ ~~~~ ~!J 

Nazırlığını;ı cuma tebliği: 
hgiliz bomba tayyareleri dün 

gece Kiel'e ve Almanyanın batı 
şimalinde dab.a ba,şka hedeflere 
hücum etınişleı·dir. K.iel'deki de
niz inşaat atelyelcrinde bomba
lar patladığı gorülmüştür. 1ngi
liz tayyareleri, geri dönerlerken 
bİrçok yn.ngmlar çıkmış bulunu
yordu. Düşma.n sularına ına.yn 
dökülmüştür. Tayy. re'lerimiz -
den .sekizi üssüne dönmemiştir. 

Pasifik'te 
(8a§ tarafı 1 inci sayfııda) 

muştur. Avustralya tayyareleri 
Japon tayyare üslerine hücwn 
etmişlerse de henüz talsi'it alı
namamıştır. 

Birma.n;)·ada 
Çung .King'dcn bıldirildiğine 

göre, gazett'cıler toplantısında 
Çin askeri sdzcüsii Japonların 
Birmanymıın yol -mm·kezi olan 
Pegu'da tahkimat yaıımıakta 
o1d~üunu söylemiş ve: "Japon
lar, müd:ıfaaya geçmişe ben.ıri
yor lar. Taa.ITUZ edeceklerine 
dair hiçbir emare yolttur." de
miştir. 

(Bat U"<:fı 1 lr.cl aayfadn) 

dı:~,uıı. orta ve ki.i,çük G:ınayi kul
lanmak suretile silfıhlımma prog 
ramımn tahakkukunu temin et
tiğfııi söylem· ştir. 

Feis, Gamlin'in bey.anatmı 
zih-etmiştir. Eu beyanatta est!S
h_ ri:prişlerin geç kalcliğı söyle
n.ıyordu. J acomet, bu iddiaya 
mukabele ederek tank, top ve 
taknsavarların 'fusliminde vuku
'8gelen gecikmeyi kendisinin va
ızıfe başına gelmesiudcn evvel 
alınıa.n tedbirlere yüklemiştir. 1 

Reis, . isyan kımıldanışlan · 
karsısında mazmınun zaaf gös-ı 
terdjit~i . nmalır.ıze yollu s'.iyle
mesı uzerıne Jacemct, askeri a
iarılar sendikasının 1932 dcııbe
ri ınm•cut olduğunu ileri si' re dk 
gr,>vin askeri müeı:-seselerde c;k 
madığırıı iddia etm:iş, mesurvet
lcri kücük memurlrıra ve bilhas
sa ı~vazım müdfü i'ne yüklcm:ş
tir. Celseye sa~r 15,'30 da niha
yet ;verilın.istir. 

r6usu 
(Baş tarafı 1 inci aay.fa'da) 

•-aracaktır. Kuw0 Uerimizi da
ğıtmıyacağız. Ordumuzu bizi lıer 
türlü muhtemel j~ ilalara karşı
Jıimaye etmek için şuraya bura
ya her tarafa gi~ cck gruplar, 
tnı,urlar veya nl yla.r halinde 
taksim etmiyece;;.ı;, ,, 

Vunani tana 
,yardım 

lm~n l v 
camisi auır yaru~ı 

Londra., 13 (A.A..) - Gnei
senau mUlıa.rebe kruvazörlinün 

Kiel'de alınan fotografları A
miraUik ve İngiliz hava kuvvet
lerı mütehassısları tarafıntl:ı.n 

in~miştir. Bu fotogmflar · 
Gneısen.au'mm milhinı hasarlara 
uğradığını ve haVttZda bulun
duğunu göstermekt:ed:r. Uemi
nin baş tarafındaki çelik levha
lar kaldırılmıştır. Öyle ki alt gü. 
!erte meydandadır. 'Bu boşlu
'glln büyük bir kısmı maskeleme 
suretile veyahut muva cka.ttm 
konulan ka.ı.asl.,rla örtülnıuştür. 

-•·•~:----

Londra, 1'3 (A.A.) - Beyaz 
ekmeğin ortadan kalkması ve 
benzin ile spor j:.lerine konulan 
yeni rnhddat hakkında tefsrrlcr
de 1m1nnan Times gazetesi diyor 1 

la: 
''Vatandaşlar faydalı olabile

cek her türhi fedakarlığa h"Ut
ianm.ıya hazırdn:l::ı.r. 0nlar yal
nız 'resmi şeflerinden dav ya 
'Yal dım edecek o1an fedakfırlıf;1n 
neden ibaret oldngnnu kendi e
rme ;söylenme.smi istiyorlar. 
Dev~ ~en bir sıra mnglfrbjyet 
=azmımızı ızaytflatm:mııt:ı ~rurat 
~- ımlerimize , e asa~~!i. öYJe 
ulT gıa.yret 1:aiımil etmi!':rtir." 

J uşous rı ~osu. a 
g ·re 

~---......... =-~~==-' 
'alnsz bekçisi de,ğil, 

sahib:~dz· efendisiyiz •. 

iYa.mn: A. C. Sl11"açoğ!v 

B ilmem siz de dikkwt ettiniz 
mi? Müttefik İI\gilizlcr de, 

dost Almanlar da Çana.Immle 
dolayısile biz Türklerden ne za .. 
man bahsetseler: 

- Boğazların bekçisi Türk
ler, 

- Çanakkalede bekçiliği yal .. 
ruz Türkler ya,oabilirler 

- Biz E~ wilina T.ür
kiyenin bekçılik etmesine tarafc 
tarız. 

Kabilinden akıllarınca bizi 
ı<>kşayıcı ve yine o:ıı..lar.nı görii

üne göre nüva.zişkar c.ünıleler 
'Sariederler. 

Bo.;;azlann bekçi.si Türkler!... 
Yani bız Çan:.ı.kikale v .Kara

deniz boğazlarının f.ı.se· · ·llilh 
b kcisi oluyoruz. Sanki Tuım 
ıB t- rı halket ·ği an bi:ı 

Tı.h:k ri c bı.w ı ın l.cii:ç.i.si o
Lra:k j ·atuıı§tır. 1vı :amma 
bekçi :yJıklı ve a ücretli bir 
memm'Clur. O, kseri.Y b a-

(:Saş tarafı 1 inci rsııyfada) 

Alman ordul..1.rı başkuman
<lanlıgın.ın tebliğinde deniliyor 
ki: 

(ıEaş ıtaı:ıfı 1 itıol sayfada) 

ıLondrada kaydediliyor ki, 
kzE>rbayca.nın ilhak edildı -i ha
beri bir şey 'fade etmez. Çiinkü 
~o,·yet kıtalannın burasını nıu
'ahode gerıeğince igalleri altında 
bttııındıırduklarını !herkes bil
mektedir. 

. sının malını .:ire:rha · o:ır c et 

"• iısır sahilinde bulun:rn bir 
İngiliz hava alanına 'l'obruk 
bölgesindeki barmnıl~·la ordu
gahlara muvaffakiyetli iıücum
'lar y.apılnııştır. Akdenizde Al
m.:1.n denizsittlan tarafından 
torpillenen Lonclra sınıfından 
İngiliz kruvazörü batmıştır." 

İtalyan orduları unıumi lra.
ı:raı:gaJıuun. tebliğine göre İtro
yan hav..a teşkilleri Sİreimlka'da 
cephe gerisi menzillerile Malta.-

Ş.ı.hın !randan gitfiği ıtıabcri
nc gelince, Lond1 ada bunu teyit 
IE.'dcc~k malumat yoktur. KraJı
ccnin Mısıra g:ttiği ise doğrn
tlnr. Mısır Kralı İran Kro.liçesi
ııin kardeşidir. 

Pariste yeniden 
knrşuııa dizilenler 

'eya. menfaat mukabilinde lıck
ler ve o.rur. Ha buki ıB ;. • r 
bizim öz malımız r ve 

0 

ı'ürk 
v. tanının bırer parçası .ol. n JU 

toprakların biz s hibi 1.'P efen
di::. İz. Onla!"! su eya bn ta
rarın n cnfa ıtme uygun g- lJ. .:;ı 
içın değil. zendi maiımız olduğu 
için koruruz. 

Hic F.ii he yok ıki bizi Bo.gaz
ların beld;ilen sayan ve he ve
sileden istifade ile övle .anan 
nıUttefik ve dostla.rınİız da bu
mı bilmiyor değildirler. Lakin 
"BcKcilik" Vl.1 "Bekçi" tabirle
rinde, ne bi.le-yim, bir memurluk 
kokusu duyar gibi old'.l,b,Yum için

Müfetti§lcr·m.ız tctkikl r.ine i
tina ile devanı etmektedirkr. Bu 
tetkikat sırasında başka me~ml
ler de meyda.ı1•1 çıkarsa -şüphesiz 
onlar da .cemsız kalmıyacaktı.ı·. J 

Sigaraların Ncvifori 

- Küçük rakı şi~el~ini ted
ricen orladan kaldınnıya Ga1ışı
yordulr. Son ırnmnnlaTda amba.
laj ve malıeme bakunından ma
'MlZ k-dldığımız .ınrıi.Şküla.t bu yol
daki çalışnıaıarımızı kırbaçladı. 

Hollanda Başvekili, Japonla
rın Cava adasına taarruz için H 
kruvazör, 5 tayyare gemisi, 6 
deniz tayyaresi gemisi, t>5 clest
ro;yer ve 25 denizaltı kullandık
larını ifşa etmi~ ve Japon filo
suna karşı yapılan muharebe 
bir dereceye kadar muvaffak ol
muştur. Fakat kafilelere karşı 
yapılın taarruz yalnız denizal
tıların himayesinde harekt!tc ge
dldiği için muvaıfa:k olmamış
tır, dem.iş.tir. 

Japon umumi ıkarr.rrgahmm 
tebliğinde şöyle dcriilnre1rtedir: 

Kalıiı~" 13 (A.A.) - lçiııde 
7.000 ton buğday bulunan Dad
nonşo gemisi !tal anın miis.ıa
desi üzerine bu O. ma günü Ya
fadan Yunanistana ıh.arCket et
miştir. 

GeminL"l ltuı:reket tarihi 3'Mnrt 
o1a.rak tesbit edi1 işse de bey
ııelmilel Kızılhactan, ltalyan hü 
lkiimetine hareket günü hakkın
da lizım gelen mailımabn veril
mediğini bildirir bır mesaj alın

da l..Jiea.bba, Ha1for ts.yyare 
meydanlarına. .taaITUz etınişler 
ve birçok yaı."'rguı.1ar çıkaz:mış-
1.nroır. 

Madagaskar 

P:ıtis, 13 .{!AA., _ itşgal ku- dir ki şu nokt yı ha.kltllc teba
mandaıılığı aşağıki tebliı:ti ncş- rüz ettirmek istcrnn: T.iiiık Do
rctıniştir: 0 ğa.z!.arın Lde bcl<c;isi değil, ay

Puisli Sanlet Roaerv Pn.ris- ni z.smandu sıhibi ve ef dlııi 
ti Semaya Acher, Go~ss~inville'- dir. - Sigar:ıJarımı7..ın tlç nev'e Eldeki mcvcuthr tükenince ar

hıfür.ileceği. söylenıyor. 'bu doğ- tık bugün g5rdilğünüz kücük şi-
ru mudur'! l .şelerle içki s~ tı1nnyac>..aktır. 1 

"Hava kuvvetlerimiz Portmors
biyi 'birço'k defa bombala.mı.şlar
dır. Bir torpido muhıibimiz Ca
va cf.varmda bir diişm!Ltı mayn 
tar.ama. .gemisini batınnıştır ." 

(Sa§ tarafı ':! iJıcl aay~ııda\ 

'ri kuwetinin adaya gitmek tl.z~ 
re yala pkarıldığıru blldirmek
tedir. 

ı . relli R '~'VV'V'VV'VVV' ı er wber, Parisli Rigo 
Crı:;:~n, Pa~sli Blonoomt RLJSYA'D1 A 

,..._ .Bö~le bir ~y ~oktur. ~ıı- 15 santilitrelık şişeler tama- mıştır. Lo,.ıı:;, P a r ı s 1 i 1.ılilan Pi- './"\ 
erı e, P a r i s l i Zalkinov Per· ~~ malllll!- oldugu uzere bı7.d~ men ortudıın kalkacağı gibi 50 

tutiln ve s.ıgaral:ırın çok nevı derecelik r.akılar da sadece 50 
var.dır. Bunlardan bir kısmının' .santilitrelik ~iı-:(•l ·ı·cle s-.ıtılncak
içimleri di.~·erlerindcn hemen, tır. Likör, k:.ı.uyak ve .şarap şi
hemen furkedilemiyecek derece- şelerinın bazı llC\1İlerini ae bu 
dedir. Bu hal ile nevilerden her zarn:retler yüz\~.n kf'ıldırıyo-

Sumat:rıada 
Tokyodan verilen bir habere 

göre, Japon kıt.alan bu sa
bah saat 8,30 da Sumatramn 
merkezi 'Ma.dan'ı işgal etmişler

K'lsk~~~ÇI Ik * ma.rın, müştereken Alman ordu-
U 'lt.: n-----' :n suna ve bu ordu mensuplarına 

•• "' ..._....,4'. :rctain, düzı ısnbah ıkaı'Şl nıü.,ea.ddit defalar aiddetl 

Yuzu• nıo.len ~~ .~'Azar'den Vic:hy".ye dön- ha~cıketle-rine geçmek ·ve· silah 
~ müı>tur. Mareşal V1lle Neuve - t k ı 1 Lube'deki maI.ikinesiru:i . a nıa. su~ arından clo1ayı ölüm 

Bir adam kansım hat edecektir. e :lsti.ra- cezasına mahkfun edilmişlcrdil'. 
Jıa.pon Uslerinde öldürdü ••••n•••••••Ce•" 111:ıa•b•umgiın11' •in111fa11z.-.ol~u~nm~uş;·t;ur. I 

birine ait hususiyetleri muha- ruz. .. 
faza etmek ve harnıanlannı yap Vekil şehrimizdeki 1.etkikleri-

1 

dir. 

mak müşkül olmııktadır. Sigara ni ikmal clf4%lden bu .akşamki 
~ tütünlerimizi ibiri diğerinden eksprE>.sle Aııka.ray.a gidecektir. 

.Melbourn'-dan ~u malfımtıt :ve- il 
tıriliyDr: Sa.lomon .ta.kını ada.la- İzmit (Yeni Snb·ıh) - Kan- 1 

nndan Buka açıklarında bun- dıranm Balcı itöy'ünde müthiş Bngiin ı• p E K 
Hindistanda 

karışık1ık 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

mı'?br. İngiliz kuvvetleri as
kerlerden başka skutlardan 
ve bir hudut polis müfreze
ıeinden mürekkepti. Kuvvetli 
mevziler i~gal eden 60 yerli 
esi teslim olmadan bir kaç 
saat mulca:ç-emct etmi.stir. 
Aısileri.n kaymları 8 ili· on
h:r arasın:la ölü ve bir kaç 
.EL::,~ yara.1ıdır. 

* Madra.s, l.3 (A.A.) - Geçen 

I
• • -• dan üc gün evvel Japon deniz hır aile faciası oı~ 1 uş, genç bir' 
ilgi tZ .kuvvetlc.ri görülmüştür. Karaya '!ldam çok sevdiği ·e 'kıskandığı 

devamlı surette asker çıkıp çık- 'kaı ısını tabanca ıle vurmuı;ı, ve 

donanmasl. m.aLlığı belli değildir. uynea aa bıçakla vücutlünü ue-
------------ , 1ik deşik etmi~tir. 
,J!ilı •1 s 1"' ..... • '\ erHe11 ma.lfımat~ göre: Bal-

altının ~7ı::C~~:j 1 :~ IM~::~~j tvduV.er~ı er e anını ~~ı:Ö=e~~a:ı~ğlb.tr; 
batırclığın.ı f\Öykroi9lerdir. TI"V}"(!amıuor tıvllilir. Kasun oğlu İbra.h.imi bu 

Podıf>Juz .NotatıillllU. Oenabı filılf ay J feci hadiseye sevkeden sebep 
Lisboru:ı .. 13 .1A.A ) iBa karısını çok sevmesi "e "'-ı~,·aı·ı-.c., '' ' - • \Saş tarafı 1 inc.1 uyfaıb) .. A <:>A 

sın, Caho Sa.o Vicent is.imli F:or- baroc girmemek istemesi. Ber- tnf\.sıdır. Kadın b\ı çok ileri gi-
tekiı gerrı.ifilne karşı yapılan hü- linıie iyi karşılanmamakiadır. den vaziyetten usa1 mış -:ve ara
cıım hakkında İngiliz e1çisinin Selinik şimdiye kadar. A:lımm- larında kaı:ga b" ~lamıştır. Bu 1 
trlr notasını .!1-e!';T"etmekte~ir. N-o-' Uı.nn işgali altmda idi. Fakat arada 'komşu kadınların. da, İb
tada, Ccbeluttarık dcruz ma- Rus harbi .dola.yısiyle diğer ,.er- Tn~im senin dengin :değil, ama 
~nlarını:1 t~arr~ _esnasında ~ lem~ oll::luğu gibi buradan da ::!ıru.:_~ist· ~ıre.meleri bu faciayı 
cıvarda hı~bır 1n~lı~ tayy.ares~ askerlerini çeken Almanlar Se- 'Ç\<Ul 

b-~~IU?adıgı habenııı verdıklen.l ıaniğe B111garların girmesine Thnı.tımı." evmde b.tlıııların bu-
soy.eruyor. . 1 .. ,.1 ~-=-· Ma lunduğu bir zamanda içeri gi-

Bat Ahnan :oe-:.....~1tıL :nıam 0 m~ar ve yer«ltl"u.ı.ı - 1·erek elindeld tabanca ile karı-
an •Jll6&W ıarı rarlara wketmişlrcdir ) Londra, 13 (A.A.) - Bugün · 'Slnı vurop yarahımış '1\Te 'hırıcım 

Senenin biricik Türk Filmi ve 
ilimtzzam 1'lııuvaffaldye!i 

• w Bugtin ı 2,16 ıde temru5.th matine. 
Diger seanslar: 2,30 - 4;30 - 6,30 ve 9 da 

reszı:ı.en haber verildiğine göre, G J ' A I 1 -r.18.mıyarak tn~ağını çeltip genç 
bir Iııgiliz ko..filesine karşı y.apı- n • y yave ve ~fizel ltan~mı muhtelif yer-

Gandmi-n Siidcri lan pek şiddetli hüc;um csnasll1- lerinaen bu<alrlam19tır. Katil bi- ~--•••••·~~-----;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Bern, 13 (A.A.ı -Nevyorlc- da battı.klarl 3 Sonkamın tarfll- •• ı·· lahara karakola giderek: B - sil ' 

tan İsviçre Tel(J'Y'af aJ·ansına. li Amirıiilık tebliğinde bildirilen sov uyor - Ben kanmı öldüniraüm ugun .ııı 'ER sinenıasında 

P.er§i?mbe günü Madrasta Buc
kingham ve Karnatik fabrikala
nnda vukua gelen karışıklıklar 
esnasında 8 kişi ölmütı ve 21 
:kişi ciddi surette ya.ralanmış
tir. 

bDdiriliyOl": o· Alman denizaltıları "'U J.3r', (& J 1 ' diyerek teslim olmuştur, • EROADWAY'ı ve MAUREC o İngiliz :Hindistanında rüin ''U 134" ve "U 571" tiir.100 e- Sin~apun:,ta:y~~vf~:ha Watil tevkif edilmiştir. Ya- MUSİK - HALL LN 'HARA 
Vartha'dan ruınan haberlere gO- air alınmıştır. 'dd" b' d bedir B d kında muhakemesi başlıyacak- k r 1 H 
re Gsndi Hint meselesinin hal- Batan Y'ltllıUl 1'&yıkkn cı uh

1 ~ ~r Hin.;: ...... _u urum tır. ra ıçe eri ve 
mçok ,~H,!:,7"Tft, .. ~~~~mdu·-~. ., _ Dany51•dvıezlşa•81rkt l~Cl.LLE 8All lediloceğini ümit ettiren 1ıi<( bil" Atina, 1'3 (A.A.) _ Gazele- .r~-" ~ ~ ~ t , 

belirli m&vcut <.>lm dığını l>Öyle- ter, bundan birlcaç -gün :ev\ıel tn- fiklerimizle muvasala yollarıını- ı 111.•~r. Hint meselesinin ha1h ı.- giliı; deniz:altı gemilerinin Yu- zı tehdit ebnekte bulunmuştur. --=: S P O R=- RALPH BELLAlllY ileberaber yar.attıldarı 
{,m ~1te-re hükumetınin vakiti nan nıotörliı ka:~nklarına kar§J. 'Malezyada olduğu gibi Birman- - DANS GENÇ 
ge:çirmeden ne yapmar.;ı li.zı:m yaptıkları hücurular.a. dair aşa- dyeagı~~,l~. k~~~~;ce ekdı:_'lhanazırlıkçoklı OFeknue~bahfuçtebos~-~:aErç1a. röı g- - . . .. ve Lı· K 
geldiğine dair "BOrula.n bir 't!U'8le ğıda.ki mallı.mata veriyorlar: l\llA ..ı.cı11.v1~· .... .,., ~ wu.ı. _ 
-CeV.ttben G3.lldi §Unları söyle- Hücuma uğrayan ve batırılan geç geldiler, başka yerlerde ol- j İki saatlik iki, tat 

(Fıa§ 1::ıırafı 1 inci sıyfınlat 

yetini bir::ız daha dili.el.terek mı
hadan kmtuldukları t.:-ıhınlı1 ~ 
dilmektedir. 

Dünkü Sovyet te"blıgim.lc dilfr 
mruıa karsı birçok kesin•leTd6 
faal hareketler yap lfuğı bıl<li· 
rilmektcdir . 

Moskova radyosunun cenup 
batı <·epheı:;inden naklen yay lı 
ğı bir habere ,göre, Sovyet kuv 
veı !eri mühim bir Alman müda
faa ııattını yarmışlar ''e vcniderı 
öıten~li 3 meskun mahalli isgat 
et.m iı::.Jer·dir. 

Alman orduları başkw.ııaıı.

danl ğmın tebliğlııJe ~u malu
mat wı:ıl:i;ror: ''Donetz bölge
sinde ın'üdafaa nmhar<>beleri eti· 

na ... ında bi&ük miktarda Sovyt>ıt 
-kuvvetleri mukabil bir U\Hrrur.
la imha edilınişlerdır. Doğu oop-
hesinde nrnvasalalan '.kesilen 
hır d öşman grupıı ayni sureti • 
yok dilm' tir. Bu sa\•aşlar esnn
sıııd,ı 2800 esir alınmış ve 3üfl 
Sovyet askeri ötdürillmüştür. 

Parise hava 
akınları 
(€af tarafı 1 i"cl ~Y\'ada 

ilzerinJe 5 tayyare görillmüs 
ili~ . 

.. J,aris, 13 (A.A.) - Bugün 
oglııden "'011!':1 \'erilen hava ;t.eh
likPsi işareti esuasıwia Pa!'ire 
hiç bir bomba atılmamı tır. 

Londra, 13 (A.A.) - Cuma 
günü öğleden sonra İngiliz hav~ 
kuvvetlerine mensup büyük mik 
taı da av tayyarekri şimali Frau 
sa ü1.crind uçmu.c:ılardu·. Kuiı.ük 
bir lıombnrounan grupu Haz b
rom k'a ta •rruz etmiş ve b rada 
vagon ayırma gan bornbalnn
mışt:ır. ıaıJstir: A.gyos Dionisos .is.imli Yunan duğu gibi bu ıoıt.3ıar llizumu ka- Ticaret lisesi, K<ıbataş L. - Per- m~ &an '~ ~k :amanını görünüz ... 

:_Pek nazik bir sual soruyor- motörlii kayığının kaptanı, tay- dar talim görmem.işlerdi." tevniyal lisesi. ~ eıu.t" l tle 1ıendJılüJ mafule. 
ı11.ınuz. Buna ce:va.p vermek im- :fadan ü~ü ve i.iç yolcu ile"bera- Hindistan müdafaasından Şeref stadı: Şi<j}i Terak1d L. • ,_..••••••••·~~-------;;;;;;; ·- BUGÜN mmag kB.nsız gibidir. Benim şahsi ka- ber kurtulmll§tur. 19 yolcudan bahseden General şunları söyle-; İst. lisesi, Bölge Sa.n'at O. - Tak rr A m' 
nae.tlerim ~· tn&ı~weye m~~- 16 sı ölmüştür. miştir: ''Bütün hazırlıklar Jar sim -~esi. Hakem~ s. Açıköney. s o M ER M e 1 k ' t 
,.al O~l~ ~gınen İngıliz Prodromos isimli motör1U ka- ponyaıun deniz yoluyla bir as- Bu Salı akşamı Sinemasında ~ e 
emp~a~ın!n Hıoo sta?akar yık batırıldığı 1.aman içinde-bu- ker çıkıarına tehdidine karşı koy T .h K d s· teım•• . 
11 büyük bır cınayet teş"kil ettı-J lunan 24 yolcu ve tayfadan 10 mak için yapılmaktadır. Hiç arı ur.umun a ın~ . ıginm en büyük ve en miiken:wıeı :z.afcd l slın ti d 
ii lr~.aatınaeyim. Ş~di ~giI-1 .kişi ölmüştür. şüohe -·ok ki lngilterede olduğu Seyırcıleri hayı·ette b:.l~C:::\~l~recek ve heyeca~~ fj novar ve 
!..,,..:"fı;;.f":-;m~.:.t.~~: dn~.':;~~ ~~ ~ ~c::Z:;J!;!~~1:m':k ilmi toplantı Go·· Ru·· NMEYrEN. ··KADIN i grid Bergman 
~ _ t ufukta böyu; bir~ go- motörlü bir T:una.n ~öm.2 da. gayri lrabildir. 'Hindist;ınm esas Ankara., 13 (A.A.) - Türk A re.:ı ;r~ hücum etm.iŞk>.r ise de muvaffa- müdafaası, tehdit edilen nokta- Tarih Kurumuıtarafmdan. tertip Baş rollerde: ta.rafından ilahi bir surette 

E. Ori'P7'3"'m yapaerığl ifmna.Mm Kıyet kazanamamışlardır lar civa:rında sür'atle düşman edilen ilini tx>~ı ...... +ılarda,n seki- v·ıncı·Nı·A BRUCE - JOHN BARRYMORE ibda edilen ihtirasla dolu 
Londra' 13 (A.A.) - Reuter · ıs· tikametine dö'neb:1~1. ı....bı'li- ~ , _ _. .. ı.-·~· ~ b'ldi u~-ça, ~<ı. ziııcisi H mart ~i günU çılgın bir aşkın romanı 

'.A.jansınınısiy~ mUJ.JAUın ı - ::ı-..l- turm ..-He covvar ihtiyat kuvvetlerle saat 15 de Dil ve Tarih • Cogv _ 
. a_~ <> ıyanların gitmesi 3

""" _,," O AŞK l'l)or: lazım geleceğini bildirmistir. temin edilecek ve bunlar her rafya Enstitüsü dershanesinde • yanınızda.. ..... O, ~izi seviyor Q. size ıstırap 
Cıipps, kalttnenin Hindistan- ~lan Btra.tejik va:tjyet.i dola- noktıada dfümıana taarruza ge- .. apılacak ıve bu 1Dpla.ntlda iza.- ~~~~~~F~aka~~t~: ~sıziiilıaoiiniiu.lkma~t.:'i"yen=..1,g.~ö~rm;::ü~y~o~r:sun~uz~ .•• rm_.! 

daki siyaSı durumu halletmeğe yısıle Bengal körfezini kontrol oeceklerdir.. ıruzdan İstanbul Arkeoloji Mü-matuf tekliflerinı hamil olarak etmektedir. Birmany&da. dü.şma.nla bütün zeleri Umum Müdüı·.Muavini B. , _____________ .. ______ .; o 
çok önemli vazifesini yerine ge. Müdaft.14, için verilen emir kuvetleri.m.lı: çarpışmıya devam Arif M~it M~el, Kırklareli Parlak bir devrin. .... Muhteşem bir asrın. .... . Büyük bu'. Y ASI 
tlrmek tizere yakında Hindlııta· edeceğimizi. söylemek lüzumsuz- Kubbeh mezarhgı hakkında pro- romanı olan ~ 
na varacaktır. Kendisine pek az. Yeni Delhi, 13 (A.A..) -:Bat- dur. Rangonun kayıbını telıüi jeksivonl~ bir konfer.ans vere- CECİL B DE MhLE hT ıneınur refakat edecektir. kumandan Wavelles, bugünkü icin yeni muvasala .hatları aç- cektir. Alalcadal'lar bu ıtopla.ntı- t .iL 'IJ.'I 

Seyldn Ad4s-ı tnhliye -e<li1iyor basın toplantısında Hint hükU- mak nınksadile bütün gayreti- ya gelebifuier. ~ahesen· Tu·· rkçe 
Londra, 13 <A.A.) - Kadın- met.inin Hindistandaki müdafaa mb..i sa.rfedeceğiz.~' ~ 

lar ve çocuklar Seylan Adasın- tesu;lerini ve bilhassa tayyare General Wavell sözlerine şun- 1 1 A K L U p A T 
dan cıkanlmıştır. Tahliye emri meydanlarını günde 24 saat ça.- lan ilave etmiştir: "Askeri var T Z R 
başkumandan Vis:mıiıııi Sir G& lışan biribirinden nöbet alır e- ziuet ciddi ve zor E?örilldüğü za- M"Underica.tımızın çokluğu yü-
offrcy Layton tarafından veril- kipler vasıtasile devamlı çalış- man en iyi emniyet çaresi düş- zilnden "Hazreti Musa" .adlı tef p k L A miştir. Visamiral adanın yerlisi ma esası üzerinden inşa ettir ma.nın g'uçlüklerini hatu~ getir- rilmınıızı bugün ıw~n.: .. dık.. }'... yakın a L E sı·nnm· s rl3 olmıva.nların ve normal surette mek emri verdiğini söyl6llli.ştir. uı.ektir" zUr dilArjf4.. "'-..-........ ~ ı r. U 

Nefis bir ıŞaboser. İki lu:ı..fta
-dR.ııberi bütün seyirci! ri 

heyec.ınla sar ::uı fil ı 

Aynca : AVİ TUNA 
Renkli: Mj (f . VS 

Bubiirı sw 1 da t~ıu.ilrutı 
l'.,f • • • 



• 
14 ll&BI' 19d 

TAZANı M.S. K"roıel 

YÖRÜK ALI 
ı Kaptan, Makinist ve Motörcü 

alınacak 
Devlet Denizgolları işletme Umum 

Müdürlüğünden : Nakil "e iktibas hakkı mahfuzdur IM4Me4_. 

- Evet.. ı ters girmiye başladı. 
- böyle bakalnn neler öğr~- Yörük Ali, Arnavut.oğlunun 

U?.. )'ettiklerinden birini tatbike 
- . . . . • ~ıni§ti. Hasmı solaktı. Sağ-

fd:n-emiz milnhnllerlne kaptan, makinist Ye motörcO ahnacaktıı-. 
Talip olanlann &artlarını anlamnk üzere idaremiz zat illeri ~bfsfıJI 

müracaatları lüzumu rnın olunur. (3356) 

- Ne susuyorsun?. dan güreşçi idi. Binaenaleyh, İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Yol, Etüd ve Aplikasyon işi 

Nafia Vekaletinden 
- Söyli.}!emem!. soldan girmek ve, güreşmek 
- Ya, demek yemin ettin ha! lizımclı. Yörük, mütemadi~en 

eoldan giriyordu. 
- Sen, söylemesen de bis bi- 'l'osun köylü, hasmını sağına 

.tnz onun öğrettiği oyunlan.. almak ve, sağdan girmek istedi

Her yemekten sonra gOnde 3 c'efa muntazaman dişlerinizi tarçalaymız. 
1 - Koyulhlsar - Kelkit arasındn y:ıpılnc:ık 1ahmlnen (190) kilomet.-ı 

e tulde•:i etüd ve nplikasyon i~i (42600) lir:ı keşlf bedeli ilzerlnden kapah 
sar1 US\Qle eksiltmeye çıkanlmışbr. - ..... 

- Fakat, dedim ya ••• Biz, Ar-
avutoğlunun oyüıılannı bildi
iimlz halde tatbik edemeyiz.. 
Önlan herkes tatbik edemez.. 
Bakalım ~en. edebilecek misin? 

- Edet.oeğim .. 
- Bak hele, amma da ciJretle 

eoylüyor .. - ..... 
Arna,•utoğlu, lafa. karır-;tı Ve: 
- K~n-ctsoğlu, o da bi:r.ım ta

Jwndan, gbmıüyor mwmn ?. 
- Dün gördüm güreşini! .. 

Oyıe.. :Beğer.dim. 
Dedi. Artık Yörüf.Un ı3i bit

mişti. lki ~pehlivaı.ın ellerini 
bannetıe operek ayrıldı. Yörlik 
Ali, sevin(! i~mde bal:>a~ına gel
di. C~ kalmıştı. Bahası onu 
.kahvaJtıya bekliyordu. 

Yörfü<, güler yüzle içeri girin-
~e: 

- Nerede kaldın Yörük? 
-- (Tzadı baba!. 
- Geç kaldın .. Kahvaltı ede-

Jmı .. 
-- Ben, yedim... , 
- NE>rc-dc yedin be? 
- A mavutoğlu ve, Kavasoğ·-

tu ılc bcr:ther. 
-- A<\agı kurtaramaz .. Ne ye

dın b?.J\. lım ? .. 
Tereyağı, ooJ, ilah... saydı. 

Çalık guleı ek · 
- - .E!. P.ıdişah sofrası o .. 

Bı?.im g b fıkara sofrası değil, 

- !': olrl bakalım? 
- Arn tvt•tuğhı .. Oyunlar gös 

terdı ve biızat tatbik etti. 
- Krva oğJu'nun yanında. 

mı? 
- Yın .. 
- Ne (•de la? .. 
- Çadırın dışmdaki ça~ ırlık- ı 

ta •. 
-Ya! .. 

- K'l oyun öğretti... 
- ~o~ li~ emem ... 
- Bak hele-. babana da mı 

soyl~ nııy,•ceksin? 
- Ohin eye kad r kimseye 

soylemı:mı emretti .. 
- B.ık hele . Ben, baı::ka ; TJı

hayet b. barum .. Bendt.>n ~ıı c ·
ku.r mı" Merak i·ttim, bakalım 
ne b~ ım ovıııılar? 

O m ~ baba... Söz verdım . 
"'°vli~ "m~m. Babana bile söyle
IH d.:dİ. 

- Pt>ın < yle ise .. GUzel oyun
lar mı 7 

- J ;, d v rs ın baba? ~"nin 
ı' ild nn 'H\ ban öğ'rettikknn 

hep) ... ııh .. 
< h 1 R<'V l!lı olur? 
1• ... ı ·, ı tin pehlivm11a1 ın 

'·uı11"r : .. ıı l ~. . B1..n, ö~ı.c::ıdı-

1 ı • ı ycnenm hasım-
'.: n : dt>d . 

Ç . . ı~ ' ı hılarla giılüyor
.ıu • 'u.K b ı _ Ltti: 

ı k "ylü Krıdriyt t~ t
i\ 'l ı,,ı.n bu O)U11lnrı·ı •• 

llay • · : .. 
J • • '• 11 e olur mu bir, 7 1 

F.ı ı; \·c · " !? IPn ovunl.ırı ! .. 
· - r m lOI~ o. um · kenchme ... 

'1Jtbik ~ c.~0im .. 
H u, bakahm.. 11 şallah 

• • • 

ği halde, bir türlü muvaffak o
lamıyor ve, bu sebeple hızlı ham 
leleri hep boşa gidiyordu: Yö
rük, memnundu. Kendini hiç 
sağa vermiyordu. Dalına has
mının solak tarafına kaçıyordu. 
Arnavutoğlu, dikkatle Yörüğü 
tnkip e<liyordu. Beğendi. Kavas
oğlu da: 

- Bak hele senin kiiçUğe.. 
Dün öğretmiştin ona galıba!.. 
Hasmına hep soldan giriyor .. 
Demek hem sağ, hem sol güre
fiyor b~ çocuk .. 

- Evet .. Solaklığı yok.. 
- Desene bizim gibi değil .. 
Diyerek kahkahayı bastı Ka

vasoğlu .. Ve, sözlerine şunları 
ilave etti: 

- Hoş, sen de bizi böyle yo
ruyorsun ya? .. 

- OyJe ise Tosunu yorar ve, 
bozar bu çocuk .. 

Çalık, işin ffarkında değildi. 
Çünkü or.tada oyun falan yok
tu. Bilakis Tosun köylü, salı
yor .. Oğlu durtıyoı du. 

Yörük Ali, hasmının hücum
lannı tam yirmi dakika böyle
ce idare etti. Tosun köylü, bık
mıştı. Bir türlü oyun tuttura
mıyoı du. Yirminci dakikalarda 
Yörük Ali, çırpınarak bır nara 
attı: 

- Hayda be!.. 
Bu, ııiu aoan sonra güre~ 

gırdi. Fakat yine hasmuıın so
lak ta.rafından ve, çok geçme
den Tosun k< ylüyü tek paça ı 
kaparak altına aldı. 

Yö ük Ali, kemaneden sar
maya geçti. Arnavutoğlunun o
yununu tatbik edecekti. Fakat 
daha tatbik sahasına geçmeden 
Kadri, ters dönerek bir baskı ile 
dondü, ayağa kalktı. 
Güreş te~rar ayakta başladı. 

Yôriik Alı, lrnsmını altından 
çal:uk kaçırmıştı. Fakat ayağa 

Bundan bir müddet evvel Ba
kırköyünde Zeytin fabrikasuıın 
ambanna girerek dokuz bot 
çuval c:-almak suretile hıı·sızhk 
yapan Mustafanın altıncı asliye 
ceza mahkemesinde yapılan dUn 
Jrü duruşması sonunda dört ay 
hapse mahkfuniyetine karar ve
rilmiştir. 

Bir yangm başlangıcı 
Beşiktaşta Yeni mahallede 

Dutluk sokağında 3 numaralı 
evin Ust katında dün yangın 
çıkmıştır. Ateş itfaiye tarafın
dan söndürülınlistiir. 

"Seni seviyorum" 
d iye mıtt\danch 

kalkar kalkmaz hasmına yine l u Jtftl " cazip 9'Z1llılr 
s 1ak tar.ıfmd ın girmiye başla- reçeta hu kun .. tt·saaıi, 
dı. Tosun kö~ lü, bir türlü has- Bu kelimeler size de 
mını sağ tarafına zebun kılamı- · 
yordu. • hitap edilebilir. 

Bir aralık Yörük hasmına dal ller ıenç Ilı., JculaAına hatlf 
dı. Tosun koylü de boyunduruk- aesl~ csana perNU. ~~ te• 
la mukabele etti. Yörük, boyun- llmel~rlnln mınldanman b~V 
duruk t.atbıkatına geçeceği sıra- l>Hler. Bu Utlfata pek yakında 
da boyunduruk cöztildü. muhatap olabilirsiniz. çabucak se-

Nihayet tek çapraz budama- vlmlllltlnlzi Jiıkseltir, gayri kııblll 
ya girdı. Arnavntoğlunun ~ös- mukavemet· bir cazibeye malik ola
terdığı f?(!klı tatbik ettı. Tosun bilirsınız. Bunun ıemını de gayet 
kô) lu, bir vurıışta aptallaşmış- kola) dır. Çunku yeni blr gilaelllk 
tı. Kendısinı toı arlayıncaya ka- teçetesl meydana çıktı. Bu reçete 
dar Yorük. buda) arak hasmını say~sınde en sert •e en donuk bir 
he men f.ltınn aum tı. Oyunu clld kadife glbi yuml14ayıp beyal • 
muYaffat(ı~ etle tatbık etmişti. ıan:ıcak ve cidden okşamak arzuııu
T ı. un k.Ö) lü, te ik davrandığı nu uyandıracaktır Siyah noktalarla 
ic;in yenik dil miyeı ek ytizüstil •e gayri saf madde.erle dolu sol
donebidmıştı. muş •e donuk blr ten 7alnız bir 

lstı .. frfb11l Fiyat JJlilrallabe 
Komisyonundan: 

2 - Eksiltme 3.4.942 tarlhlndeki Cuma günü saat 15 de Nafia VekA• 
l Şose ve köprüler relsliği eksiltmeve arttırma komisyonunda yapıla

cakıır. 
lllj11 No . .' : l~I 3 - Eksiltme şartnamesi \'e buna bnğlı diler evrak Nafia Vek61eti IO
r.fuhteliı lıalat maddeleri için 'l'h.:u-.t Vekaletince ta~in ve tesbit f4! ve Köprüler Reisliğinde ve ıstant.~l Nafia müdürlUğünde görülebile-

olunan lthalı. 'optan ve perakende nz:ııni k~r hadleri a§atıya çıkarıl- cektir. 
mıefır. 1 4 - Eksiltmeye girebilmek için f teklilcrin eksiltme 1:ırihindm en az 

Manifatuı · ı.ualatçılan birlikleri iştigal mevzuunıo dahil eşynnın t\zamf fıç gUn evvel bir istida ile Nafia Vl·k:llt tine müracaat t.'<lerek bu gibi işleı 
k.ir hadleri: ıyr.pablleceklerine dair ehliyet \'t.'Sika; ı alması lfızımdır. 

lth11lltçı k&rtarı 5 - İsteklilerin Ticnı-et Odası ve3.kasile (3195) liralık muv~kk:ıt te-

lşyanı" Nevire \ 
1\kreıle· Akre- Toptancı Perakendeci mlnat~ rıru havi olarak 2490 sayılı kanunun tarit:ıtı dniresinde hnzırlıya· 

t ifll detifalz klrları Urları !cakları kopalı zar.flan ikinci ınnddcdo yazılı saatten bir nat evveline kadcıı 

Pamuklu meı cat (Kaput bezi hnriç) % ?5 %20 % 7 % 15 
Erk\>k ve kac: ~ ,.UnHılcri % 25 % 20 % 10 % 20 
l•amuk ipliklf,, ve knput bezı % ~O <;. 15 '1ı 3 % 15 
Yün iplikleri % 20 % 15 % ıo % 20 
Matmralar % 20 % 15 C'o 3 % 15 

7 - Deri, •le ve deri sanayliyordımcı rnadeleri ithal.'ıtç1ları birlik· 
Je1i ıştignl me' ... -.ıa dahil maddelerln P7.ami kfir b:ıdleri: 

lthalltçı kirları 

Akredetlf lj Akredetlfalz 

Her nevi r.ıs \ e kuru ham deriler 
ve y. rdımcı mac:ı, ter % 20 ~ 15 

J omfsyon reisliğine makbuz mukabf!ınde vermeleri muktazi olup post.o 
ile gönderil<Üği takdirde poo;tnd:ı olal-nk geçikmeler ve mlihıiı·silz zarflaı 

lı.abul edilmez. (1785) (3378} · 

lstanbul Beledilesi ilanları 

!~lenmiş deri ve seleler. % 30 % 20 1 
8 - Kağıt, ıı· rnıı va ve tatbik::ıtı ltha'r&tçıları biı hgı ıştiga} mev2Uuna 

dahil eşyanın az. ı kar hadleri: 

Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdiırlügiındcn: Tom Tom M. Yeni <'.ar
şı cııddesinde 34 No.lu yanmış bina rraili ınhidam oldU!,'Uııdan ve ahı Ji 
me~hul bulunduğundRn 15 gOn zarf.nd:ı m::ıhzu~u izale edilmediği takdlr
cle belediye«'e kaldınlncağı 'htarn:ımo makamına kniın olmnk iizere ilan 
<ılunur. (331ı3} 

ltha'Atçı kirları Toptancı Perakendeci 
En•a Nevller1 

ağıUnr, beyaz. 
i<Q\•vıılar ve 

'A 20 

k An k&rı 

5 

HılCııı'\Um sargılı!, 

Eeynı, ~•. san r 
gazel" kfığıtlan. 
Diğer bllümum ·ığıilal" ~ 25 '1 10 

% 2ö 
% 30 

9 - Çuval 
r.ıeyzuı.na dnhı 

!<anavi!:e ve $\it ma nul~tı ithalMçıları 

maddelerin auımt kfır hadleri: 
lthalltçı kl rları 

Mı:n,elnden Ara mem
leketten 

JiilCımuın tn:ıddel ı• % 25 % 20 

TC'ptancı 

klrı 

birlikleri i tı~l 

,.erakendecl 
ktrı 

% 15 

:ıo - Çay, :ıh.ve ithalat~lan \,lrlig: iştigal mevuıuna dahil madde
lerin nzaml kir h.ldlfl'"I: 

it .alltç ı klrları 

!f)'anın Nev'i Men :nden Ara mem
leketten 

Toptancı 

klrı 

Perakendeci 
klrı 

Çay C{- 20 % 25 % 6 % 15 
l\ahve ~ 4 % t "1 5 % 8 

Ru cetvelde göst rilen toptancı kt\t lıodlerl yalnız ithaltıt merkezleri 
t1ışında kalan yerlerd • mUesscs ve faaliyeHeri hakıkaten toptancılık ofan 
mutnvassıtlara verilecektir. 

tstanbu?da miies perakendC'Cllcr ith::ılitt cşy:ısllll dognıdan doğruya 
lthnlfıtçılarctan alacaklarından bu sen1rde miisu-hllk satış fiy:ıU:ırının hc
sabıncia ayııca t-Op1 ıncı karı i!Avcolunmıy:ıcagı illin olunur. 

(3416) - --- - -

Devlet Deniz Y. işletme U. M. ilanıan 
Muntaznm posta seferleri yolcu mavunalarına 1 Nisan 942 tarıhlnden 

itibaren yüzde on zan yapılnu§tır. Acentalnnmudan izcllat alınabilir. 
(3388) 

ı· Devlet Demir Yolları ilinları 

15/3/942 tarihinden itibar '1n O. kUdnr cihetinclc ı;1k. cak o!nn yan: ınl:ı· 
ıın 'UskUdar Hf'nlyc ••rupunuıı (60945) ı;e K:ıdıki.iy cıhctinde çıkac:ık ynı -
gınlıwırı da Kadıkiıy itfaiye ,rupunun (608i2) numnrah yangın telefoı lrn· 
uıı haber 'l.'crflınesi Uizumu ıl:'\n olunur. (3784} 

lstanbul Defterdarlığından : 
tstanbul ünivers tt">i bnh,.'f'SJııd~ Kalorifer daıresl ynnınd:ı'tl bi.1nıia 

talebe için açılaç•ık kuntin 28/3/942 Paznrtcsı sr t 15 de Deıteıfüırlık l\Ill
lJ Enıli'ık MiidlırHlı;ündc mült>şekkıl Komisyonda açık arttıı ma lle \•e b r 
sene mUddeUe kiraya "eıilec:ektlr. 

Senelik muhammen kira bedclı {3GO) lir<- muvakkat teınmatı (27) 
liradır. 

Talip olanl:ınn bu glb! I~ y:ıptıkl.mna d iı· evrnl ı mUsblte ve ttniver
slte idaresinden muvafakat vesll.nsı ibra~ etmeleri muktazidir. Şartname-
sı Milli Emiak Miidmlüğ\ındc ı;ıjıfüeb:lır. (3370) 

/p tanbul Def terdarlığında11 : 
İstanbul Defü·l'drıı·lık uiıı~sı cc·phc.ınd .. ynptı.·ıl:ıcak <19679.t?8) lir:o k • 

t:ııf bedellı tlimir ve tadil Meri k.ıp. lı ı:a• f uwllle ek ıltmeyc konulmu~tı . 
I:ltsıltme 23/3/942 P.mırtcsi gUnC ı;:. .t 15 de Dı:.!tel'dm·lık Milli Em lal: 
ınOdurlügündc milteşekkil koml"yonr!n sapı:ac:ıktu. Mm. kkat remin t 
(1476) llrndır. 

.Muka\·elc, eksiltme \ ' C o ıy.ndırlık islcı i umumi hususi ve fenni ~art· 
nnmcleri, proje \"C k~şif hulfıs:ı sılo ı, •• r.~ aııütcfcrı i <fiğcr c\·r:ık (100) l:u
rnş mukabilinde İstanbul Mı!lı Eınldk l\lııdurluğuııd n almabilıı·. isteklılc
rln teklif mektuplnrını \C en az bır t'.l tıh ıttn (lG!IOO) liı':ılık bu işe ben
t.er iş yaptıaıına dair ldarelerlnd<'n ,\l r.,ı. Jiduğ:.ı ~ c ıkr.larn l Ur.::ıden ts
tanbul 'llfıyctlnc muracaatla eksiltmı.., t ırıh .nd<'n (:) gun evvel nlınmıı 

ehliyet ve 942 yılına ald Ticaret Ud..l ı ' 'e iknrı il<' ml"\':ıkk:ıt teır.inat mak
l>t:.zunu (2490) Ne.hı kanunun tnriı l: d; iresindC; hale saatinden bir "ont 
evl'ellne kadar komisyon re sllPın • rnakbuı multaoilinde fovdl etmclen 
lAzımdır. (3011) 

_:::x:; 

Arnavutoğlu, Yörüğün bu kaç gün zarfında taze ve saf bir 
tatbikatından memnundu. hal alacak ve cazip bir sevlmUllk Muhammeıt beddi (3700) lira Jlnn 175X65 rn/m eb'adında ve be- ı 

To un köyliiyü altına alan arzedecektlr. Bir mütehassısın aş:ı- t.erı 1,5 volt ve 35 Ah. takatında 2000 tdet kuru pil (23/3/1942) Pnzartesi 
Yorük Ali, • rma O)Ununu tat- tıdakl tavslyeslnJ oltuJunuz: cHaz- ~.mü saat (14) On döıtte Haydarpapda Gar binası dahilindeki Kom.s- 1 

hık rtmek fırsatını elde etmek 

1 

meuırumı, taze ltrema w zeytin yon tarnfından açık eksiltme usulile •atın alınacaktır. 
h~-tivoı du. yatsnın cild üzerinde ctbelle•tiric• Bu işe girmek • ıyenlerin (277) !.ira (50) kuruşluk mu\'akkat tem.-

):.öı ük Ali, tek çapraz oyunu- bir tnlri .ardır. B\lnlar timdi dlğer rınt ve kanunun ta~ l etüii vesaikle bırlikte eksıltme gunu ı;aatinc kndar 
nıı rr.ükc>mmel t ttbik edip n u- kuvvetlendlrlcJ •e belleylcl ve sı· ı kc.misyona müracaat nrı lAzımdır. 1 
\' t1 ı~ o.<l • und n memnun' u. ltı$tırıcı cnberlerle kanıtınlaralt Bu işe alt ıaartn •. t1..ter Komlsyoııılan parasız olarak dniıtılm:ıkt:ıdır. 1 

.1, vutoght klıçiik A.linin mu- clld ııcıuı olan fBeyu yağsız To• (3062) ı 
,affakıyetinı t kdırle : kalon kreminin terklblne lliive olun· ==========:- ı 

_ Ka\•as oglu, bu, küçült peh- muıtur. Üç gün sarfında yağsu Jstanbr f E"l11.at 1113: ·o ._abe 
lıvan olacak. 

1 

Tokalon kremi, h iç ümld etmedlğl- 1 ı• '"" ırıuFufi 
_ lyi toparladı h, smını . . niz bir derecede cııdıntzı güzelleşu- komlsgonundan: 1 
YörUk, hasmını altıı • hr al- recekUr. Bu cild ııdasa y&15ıa Tb- ı 

· d" \. t b" kalon kreminin memnuniyetbahs ilin No.1ı 151 1 
k
maz sarmladya gAn ı. te 1 t ı- ı netıa-• garantııldlr. ...... bal.... 1stanbul dahllind ot ve aamaoa toptan ve perakende 1'iyııtları aşağı-la baş a ı. rnavu o ınun ..-.. ~ ... 

. t l'kl taU ,_ j paranız iade olunur. <takı şckıl c tesbit eoılm"wJr. 
g ~ ere ı erını aynen "' e- --------------dccekti. (Arkaaı var) 

r~· ........................... ~ 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Z İ RAAT BANKASI 
Kurııalul W'ilal: ım. -~ lOl.UOIMO TlılS ..... liııbe ft 

Mmm.-11: • 

Z1N1 ve n..f iter NVI MııtQ ............... 

.... blr"IM ,.~.,,.,.,. ')o~ il•• --iye w~ 

Zlraai S.Aku•Ma mmberall·.-...,.. ...... , ....... a-•nd 
• 50 Urua bulu.,anı.ra .... 4 .... pHI 1 ıt 
pllna lftıre ikramiye dall\a..'-*W 
4 aded 1.oeo Ltrahll 4.AIOI L ire ft 100 MM 
... . . l.IOO • n111 • 
4 • .. • U IOO • 0 1• • 

40 • ,. • 4.000 • n 

• LINlllll .... ..... . . ..... . . . .... . 

Toptan Perakende 
\)t fiyatları Kuruı San. Kur~, San. 

Dökme kilosu 7 50 8 00 
lp balyalı kilosu - 9 50 10 00 
Tel balyalı kilosu 10 00 10 50 
Saman Fiyatları - - - -
Dökme kilosu 6 50 8 50 

Balyalı ., 00 9 00 
(3415) 

Jstanbul Fiyat JJl ilrallabe 
kom isyonundan: 

tlAn No:sı 150 
ıstanbul şehri dahilinde muhtelif menşeli pırinçler için tesbit edilen 

toptan ve perakende azami satış fi7at!ın aşağıya çıkartılmıştır. 
·roptan azamf Perake nde azamt 
aatıı flatı utıı flatı 

Pirincin )ftenpt ,,. clnıl l<uruı 8a nU"' Kuruı Santim 

Kastamonı - Maratelli 65 12 61 00 
Antalya • M~ 48 88 54 00 
&tay 48 80 51 50 
Mar31 46 80 51 50 
Seyhan 46 80 51 50 

Bu ilAnda blldtrılen menseter haricindeki yerlerden pirinç getirterek 
satışa anedecek olanlar kornl81'ona 1lıilracaat ederek ayrıca fiat tesblt et-
tireceklerdir. Keyfiyet ilAn olunur. (3414) 

!J ilncil Etıbba Odası Reislif1inden 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEfl DELER: 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 ~ 2 hda
dteerln tarihlerinde 7apılır. 

1942 lxRAMIYELERl 
l adet 2000 Liralık= 2800.- Lir, 
3 , 1000 > = 3000.- > 
2 > 7~0 > =--: lGOO.- > 
3 > ie>:I > = 1.fiGO..- > 

10 , l5C > = 251)0.- > 
40 > ıoc , =-=- 403'l.- , 
50 , w , =2500.- , 

200 > U > = 5COO.- > 
200 , 10 ~ :6'.= 2600.- , 

DiKKAT: Benplanndakl ~ bU - itinde IO llndaD ..... 
dilsmlyenlere ikramiye cıktıtı tiıkdh'de 1lo IO ~ wrtJeeektiır, 

Kv'alar ı•ıule clört defa 11 Jlaıi, 11 e...., 11 :BJ
IU w U Blrlaclkiaa taıilllerillde f8kllecwıktlr. 

Murakıp taJ'ln.i bOtçe meselesi ve Odayı alAkadar eden Atine ve Pire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!....!!!!!_!'!.'!!'_'!I_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Etlbba odası tarafından g6nderllen y:ırdun münen&b hakkıDda görtlıul· ı 
mek Ozere muhterem Azanın 28/3/142 Cumartesi gilnü saat 13,30 da oda.11 
~mert ehemml7eUe rica olunW' (3373> 

latılbt: A. Csmaleddln a.,aç.1ıu N..,..,..t M14Cr0: M ~"'' t<ar:ıyel 
8M1ldılı yer: (H. Bekir GUNo)lar ve "'· Cw..ale•Uln E.mıcoiw ~ ._, 


