
BAŞMUHARRİRİ 

Ahmet Emin Y A L M A N 

- VA T A ll EYi -

Pazartesi 

23 
Bngtbı 2 noi sayfamızda 

Anadoludan ses 
C..,aloğlu, Molla P'enaı1 

Soltatı 30 - 32 
Yazan: 

Ntı1. MiM - Tele. VATAI'f &t. 

MART 

1942 Yıl : 2 - Sayı : 5 23 • DOGRUY A DOGRU - EGRIYE EGRI * Fiyatı 5 Kuruş Behçet Kemal ÇAGLAR . 

Bir savaş yerinden 
taze haberler: 2 

Stokholmden gelen · 
bir habere göre : Anıt • kabir 

projesi seçildi 
( 

Hükômetin kurmay rolü kuvvetleniyor. 
ovasına bir imdat kuvveti gibi 

Suat Kara Osmanın hikayesi 

Gediz 
gelea Kazanan proje, bugün bir 

tebliğle ilQn edilecek 

Bu bağcılık müt!'!h8SS1St A\'ni 
her kim ise yaman bir genç ola
cak. Konferans salonunn girerken, 
kırk yıllık bağcılara: ırBu nazari. 
Yccl gencin bizim gibi bnğcılara 

öğretecek nt"SI olabilir?. diye iç· 
!erinden meydan okumuşlar, fa
kat ır1. tmizln ne kadar cahili imi
şiz!,. diyer~ çıkmışlar ... 
Meğer genç mütehassıs yalnız 

bilgili değil, avnl zamanda zorlu 
biT adammış. Bağcılara iytee çıkış. 
mış. demiş ki: 

- Herkes senenin on iki ayı ça. 
lışarak para kavınır. Siz beş ay 
çalı malt, yedi ay da nargile to· 
kıırdatmak lrltyorsunuz. Yağnıa 

Yok ... İşinizi tyi yapmak ve tesa
düflerin ve keyfi Amillerin tesiri. 
ni azaltmak için sizin de on iki 
ay çnlıı;manıza ihtiyaç varı 

Ne dersiniz, bu hırkikat çiftı;!
forin knfasına adamakıllı dank de. 
mlş: 

- Aman, diyorlar, Bornova 
1'a~cılık Enstitüsü, Manisada brr 
istasyon kurarak bize daha yakın 
geh·c, hastamıza bir doktor çağı· 

rır 1tibi hükômetln bağcı müte. 
hassıslarını bağlarımıza çağırsak.
Yol parası muameleleri uzayıp gi· 
dlvor. Biz bağ doktorlarını kendi 
va!;ıtıılarımızln bağa getirip götil
rcr,.ı< ırkıl danışsak ne fyl olacak. 
nrıktor:ı vlz te vermiyor muyuz? 

GörllHlyor k1. hilkOnıet. bövle 
hi~ f'.'ncıtltll kurmakla Gediz ova. 
ıı;ı"dııld ı:nvnı:ın docıt kuvvetler! a· 
rasında fiilen ~·f'r almıs ve sava
~ın bnı?ill bir kurmay he:ytıU mev· 
klln<? yükselmiştir. 

Jl'..sc.rllc şu nokta belli oluyor: 
Bilen ~lmiyen tarafından hücuma 
tığrıyan Ziraat Vcldlletl boş dur
mamLcıtır. Ankara Ziraat Enstitü. 
ıı;(), inkıldp dıwrlnln en iyi düşil. 
nülmfüı, en büvük cesarclle tatbik 
eodilnılcı, dedikodular hiçe sayıla
"Rk tıerlC'tilmhı e~erlerinden biri
dir. Türk zirnatinl bir çok memle
ı,<?tlı;-rde f'Şi olrtııyan bir kurmay 
hı>vdlne kavuşturduğunu gttgtde 
hıvrnmıyan kalrnıyacaktır. 

Manıcı!ıda bıılıındıığum sıra· 
ria 7.lrnııt Eno:tft{i~ilnUn doçent· 
IC'r'ndcn B. Vamık clvnrda dola
şıp konff'ranslar vermekle meş. 
l!tıldii. Yaz mahsulleri hakkında 
her tarata yavdı~ malfımat, ekim 

(D.,.,amı Sa: S stl: t de) )-( 

. 
Yazan: Ahm~t Emin YALMAN Mareşal Von 

Rundsfedte mühim 
bir vaz;fe verildi 

.. ,. c ' ....... ~ ...... ,. Ankara. 22 (Tclefonl~ı) - Bu· 
gün Büyük !\l!llet Mıcclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ile Başvekil Dr. 
Refik Saydam saat 16 da Scrgic· 
vine giderek Amt _ Kabir için se. 
çllmlş olan uç proje üzerinde tet 
kiklcrde bulunmuşlar \"C jüri a: 
zalarından izahat almı~lnrdır. 

Tahmin cdildiğınc ~öre, Anıt • 
Kahirin intlhnp edilen projesi hıık 
kındcı yarın bir tebliğ neşredlle
cektir. 

,-~--------........ ---......, 
1 Rumen - Macar ( 

gerginliği devam f 
ı ediyor ~ 

1 Almanya J 
l endişeye ~ 

i
l d ü ştü 

'11/manlarm ilkbahar 
taarruzu için ayırdık/an 
kuvv.:t gittikçe aza!tyor 

Bir baltere gire 

J Hitler, Budapeşte 
J ve B_ükreşe birer 

S1r s taner.t Crtp'"' Jmümessil göndermiş 

c r i p s J M•car!ar Rumen hudu. 
yl seferber ctn•ektc olduğuna dair vas): 

' 1 çıka•ı haber henüz hiçbir taraftan Vlyazma IJe Dercgebuş arasında 
·, teyld ed!lmrmlşlir. BcrHtı'dc nulga- ki Sarupbcsje ile Smolcnsk'ln 100 

J'islan tıır,ıhnrian h11rbc ı,t!rak hnk· ı kilometre şimal doğusundaki Ba· 
kı:ıda he !li7 knti bir. knrııı nlınınamış ranovanın Ruslar tarafından alın-

. Hindist anda 1 c:::.:.~:~?f,~~:::"" 

Anlerftc•hlar H8\"8V adamın .._L~t- • 
• 1 ._.,. .. ., ~~ge ...,.adılal'. P earl R arbeur 

lMllıkınltldan !!Onra akıllaıtmı., olaf'aklar... Reıındmrz 
Pearl Ha~ru göetennektedlr 

ı oldueu ve fakat b11 ı~tlral<e karşı ya- dığı teyit edilmektedir. 
pılnn nıukııvemctln 'lnll olduğu h!ldl· Cenup cephesinde Ruslar Har-

ı rilmcktedlr. kofun bir kııc kilometre cenup ba. 
Türkiye hakkında Alınan salfıhlyet- tısında bulunan Çurovkıı'yı aldık· 

1 

tar mal:aınlarr bUyUk bir lhtl~·atııı I !arını bildirlvorhı.r. 
hareket etmekte ve Almanya ile ga- s k h :od aY,1 t i " &tıkl•r • ar cep t"ı e r"'""'e ı soıo 
yet iyi mnnasf'bellcr idıımc etmekle • . . D N B i 

Kahireden tayyare 
ile ayrılan Crips 
Koraşiye vardı 

1 beraber TUrkiyenln .şlmdıllk katı bl- Be~lın, 22 (A.A.) -: · · i. ,~: 
taraflığını muhafazaya karar vem1Lş askerı kaynaklardan o~r ... nd ğd ı Hint Partileri Crips'e 
g6ründllf;-UnU söylemekle iktifa cdi· göre, şark cephesin~e soğuk a. verilecek raporf arr ---, r l 1 ma devam etmekledır. Tcrmomct-

H un seyı n Su d uza .. ' ar IE 1 yor ar. K _ ... t ı · llh renin sı!ıraltı 30 dereceye kadar hazırladJ/ar ' a 1 il.-;. 111 Hitler, ~=r:v:,d~ im bir düştüğü göriilmektcdlr. İs~nın mii- Karaşi, 22 (A.A.) - Sir Stafiord 
----.- ---- Berlln, 22 fA.A.) - M. Hitler. :ayımlcnmek ü~rc bu.~UJ'duğunu Crlpps mai-yeti ile birlikte bugün 

aram 1 Zd an F 
• ı • • 1 lylleQtikte-n ııonra mühim vazifesine gösteren emareler h<'nuz yok.tur. 1 ta,·yare ile buraya gelmiştir. 

1 T B'lh ı ı b"l" ' de ıs nısan " 1 P 1 n e r :voeniden ba17ia~1an Mar~al Von Runds- 1 assa ş ma 0 .,es.n h t r Hlndfstand:akl b ütün gruplar 
ted'e, ordu şef muavini General Sch· başlangıcına kadar ve '

1
'fl ul ok. teminat ist l-.,or 

talarına kadar mııhteme o ara ., 

k • 'd • mund vasıtaslylc huflust b ir mektup sıfır altında kalacaktır. Yeni Dclhl, 22 (A.A.) - şrm-e Si 1 tesll•m olmaya göndermiştir. M. Hitlcr, bu mektu- Al'"anla.rın ıtkhahar taa rnmt ~in diye kadar Cripps'e delegelerini 
btında, .saınimt bir dille mar~alin ' iler inde 180 tlimen kalnu~ göndermlyc çağırılan Uç büyük par 
sulh ve harp zamanlarındakl bUyUk l 1 h 

Londra, 22 (A.A.) - En iyi Rus t rapor arını azırlamıştır. Bunlar 

Kıymetli muharririn 
cenazesi bugün 

k: ldır. lıyor 

bat&nlarını belirtmektedir. Hl t k ı .. 1 

davet e tl l• ı d ı• kaynaklarından gelen haberlere gö~e n ongres • m_us ~man ve Hint 

1 B 
Ah:nanlann ilkbahar taarruzu tı;ın Mahatabgha pertılerıdır. 

Kra O rl• s elinde bulundurduğu ihtiyat kuvvet Bununla beraber bu partiler ta. 

Şiirlerile, mizahi yazılarlle ve pi
yeslerlle tanınan kıymeuı mutıa.rrir 
Dr. Hllseyin Suat Yalçın, e\"Velk! ak
şam kalp sektesi net~lnde gözle

rini hayata yum-

He vay ad :ları 
J~ponlara yapılacak 
taarruza hazırlanıyor 

' muştur. 1 --
Ht~eyln Suat Mac 11r hur, Fi/ipin/erden 

lS6S Bene.sinde lF- bir m OfÖr/e 8VrtfmJŞ 

200 tümenden ibaret olup bunlardan rafından temsil edilm!yen başka 
70 tümeni kı~ harbine işlirAk etml~- bir çok teşkillerde Crlpps'c iste· . d. ti!'. • diklerini blldirmiye calışıyorlar. 

Be r l •ı ne g 1 1 yor B991arıtt biiti:ln talW'rıu.Jarı lf'rl Bu cümle~n olarak İngiliz • Hint 
piibkiirtüldli grupunun şefleri şimdiden 30 dc-

S<>fya, 22 (A.A.) - Reuter: 
Kral Boris trenle Alma.ny aya 

hareket etmiş ve devlet ileri ge
lenleri tarafından uğurlanmıştır. 

- -

Berlin, 22 (A.A.l - D. N. B. nln !egenin reyini almış bulunmakta-
askerı kaynaklardan oğrend.ğ"ine gö· dır. - .. 
re, limen gölUnün cenup doğusunda Butun gruplar, tcmııyiillcri ne 
oldukça mlihlm bır noktaya, dUşmnn I olursa olsun, siyaset, lklısat ve 
piyadesi, topçu, tank ,·e ha\'a kuv,·et· hars alanında teminat istiyorlar. 

(DevaDll Sa. S, S4l. 3 de +=+------ ------tanbulda doğ-muş-
tur. Babarıı Ma- Vn~ington, 22 (A.A.) - Harbi· · 
liye muhasebeci- Y~ Ncz~retlnln al~ığı bir habere 
lcrtndı n Alı Rıza! gorc, FıJ!plnlcrdekı Japon komu. 
bey, kUC'Ult k • te.nı Amerikan ve F:llpln kuvvet. 
de~I do • HUs ~~ lerinin en geç bugünkü pazar gü
Cahlt Yale,;rn'd:~. nü öğle vaktine kadar teslim ol· 

\ \ 

llk tahsilini Ba- m~cırıb~ı lstNemlştlı~· t .. 
Hüeeytn 2'UMI lıkeJJl d . . ar ye czare ı, cevap an mus 

sonra Beyaaıt rn,tıyemn; c görmüş, tağnl olması it.barile bu isteğe hiç 
ye tıbbiyesinde okuyarak ~ 0:~ nıWki- bir cevnp verilmediğini iIAve ct-,.ooo de he- mi t' 
kimlik diploması almıştır. Midlll! ş ır. . 

·. 

Hariciye Nazırı Mlhal Antonesku 
söylediği bir nutukla Mareşal An· 
tonesku aleyhine o kadar ~iddetll 
bir cereyan doğurmuştur ki Ro
manyllda diktntörltik aleyhinde 
bulunan bütün teşkilat, şimdiye 
kadar böyle bir muhalef<'t doğur. 
ınıya muvaffak olamamıştır. An
tonesku'nun nutku, Macarların 
Romanya hududuna derhal asker 
göndermesine sebep olmuştur. 

Diğer taraftan, sanıldığına göre, 
Hitıer Rusyada harp etmek üzere 
Macarlardan istediği kuvvetlerin 
yilzde 40 nın Macaristanda kala· 
bileceğini blldirmiştir. Buna mu· 
kabil Rusyada bulunan bütün Ru. 
men tümenlerj Rus taarruzuna kar 

(Deurnı Sa : S Sö: ?.. de) X 

Libya da 
lngiliz 

baskını 
--

Mihvercilere ağır 
z :yiot verdir i1di 

belediye hekimliğinde, Istanbul ilçiln- H:ıvay adala rı tahkim edatiyor 
cll belediye dn!resi dokto 1 Pearl • Har. 22 (A.A .) - Rcu. 
bulunduktan sonra alle.'li tar uğunda ter'in Pasifikteki Amerikan kuv
Parlse gönderilerek bır b rakfından vetlcri nezdlndckl hususi muhabi· 

uçu sene. . blJd" . 
staj g~rnı~ttir. DönUşte Kadıköy rı ırıyor: 

Kahire, 22 (A.A.) - Or~ark ın
gıllz umuını karargAhının pazar teb· 
llğı: 8 inci ordu birlikleri, Tmiml 
bölgesindeki düşman me,-zllcrlne ve 
Mnrtuba clvanndakl dil.şman hava 
meydanlarına karşı nıuvatfaklyetlı 

~ bir baııJ<ın yapmışlardır. Bu bBJıkııı 
ı 1~10 hn7.ıtlıklar 20 martta başlamış 

1 'c muharebe dUn bUtUn gün devam 
· etml~tır. 

belediye doktorluğunda bul Hava~·. Japonların 7 ilkkAnun 
sonra sıhhiye mllfettışı ıııfatııeu~:::;~ b~~kınının sebep oldııf!u saı·sıntı. 
gitmiştir. 1908 inkılAbın<l 1 t "' dan stiratle sıyrılmakta ve istikbal 

a 8 nnbula bl h- "ht" 11 dönUnce karantina mecli.sl azal de ba~ka r ucum ı ıınıı ne 
geçmiş, cumhuriyet kurulduktan1!::~ karsı miidafaları stiratle kuv-

a da Dcnlzyolları idaresini d k vctıendlrllmlcı bulunmaktadır. 
r n o tor- 1 k .. bet 1 as na gtrmlfUr. Havay, Japon ara arşı mus 
an ar 

1 
hareket üssü vazifestni m üdriktir. 

Ki.içilk ya.,ta şiir yazmıya başlamıt J apon iaşe yollarına k&rşı cenah- Müttefikler RU11yaya e-~rtacten &'"len Jıer türlü yardımı ~·apmaktan !:ekhımtm8teıftm.r ltfllJtmde Jl~ya 
(.__ Sa: 1 Sil: 7 de) = (Deftlllı: 811. 3 ; 81. 1 .. ) )-( cöudertlmek üzere btr limana rıkarılan harp ma lt:emest prütfiYor 

Zırhtı otomobil, taıık, topçu ve pi
yadeden mUrekltep .ııeyyar kilçUk 
kollar bu taarruza iştirak etmiştir. 
1'~1de edilc:ıı neticeler mt.-nınunlyet ve
ricidir. 

• En az 150 Alman ve Italyan esir 
edilmiş, dUşmnn kuvvetlerile ta.ş.t 
ınaızemesine zayiat vePdirillnif ve 
topçumuz Mertuea'dtı bir ı.... __,_ 
danını bombardwnan etmişür. 



•> , • 

AB~U!HAJtiJT ve/.iJKA))ô 
<TARiHi 'TEFR/~A .. YAZAN : ZIYA AJ<IR 

Kazazedalerin Türkiyede 
ga rip karşı la nış ı 

-28-

Ş ehir 

Haberleri 
Kara kışın 
Istanbula 
baskını 

Marm:Jrada bir motör 
fıriına yüzünden ~a!t1 

Kazazedeleri karşılayan (Kör Hakkı) dedi ki: 
" - Ne ise .. iti/ahın, kör tarafına rast gel
miş d.e. kurlu/muşsunuz .. İstanbula Çıktığı
nız zaman. çen .n:zı sıkı tutun ... B ir müdde ttenberi havalar gü· 

, zel ve güneşli geçerken evvelki 
'----------------------------J akşam birdenbire kar yağmıya 

1\ s. t hayre te şaya n olan c ihet! Kazazedeler, bul"aya &!elinclye başlamışt ı . Dün de hava kısmen 

§Urasıd.\ t' ki, bahriyeliler arasında kadar kamaralarda ve yumu§ak güneş B.ç '!rak ve kısmen de tipi 
( Kö ı• !4>kk ı ) diye anılan bu zat, 1 yataklarda, adeta konforlü bır halinde kar yağmakla geçmiştir. 
ıu üthi~ b ir fel cikettcn kurtulmuş yolcu vapurunda seyahat eder gl- Şehrimizde sühunet derecesi s ıfır 

olan n1e~ckta~larına pek soguk ve ı b9. gelmişlerdi . Lak.in, Talia vapu. I altı dörde kadar düşmüştür. Mü
µck alak~Hz davranarak efrada r11na geçer geçmez, vaziyet değiş. nakalftt aksamamış. trs.mva.y ve 
katıyen ehemm.lyet ve r m edi. Yal- u ... Vapurun anb8rlarına, yelken vapur seferleri muntazaman yapıl
nıı. aıtı za~i toplu Ol..., l k huzu- bezleri serilıniışti. Kazazedelere 
r un a kabul etti. Yiızlcrce arkada~. de: 
lar.nı J apon derı. izlerinde bıraka- - Burada yatacaksınız. 

mışt.ır. 

Rasatlıaneden verilen malUma_ 

ta göre, şehrimizden bir soğuk dal-rcı.k bu şekilde vatana avdet ett ik- Denilmişti. 
:er inden dolayı son derecede mah- Talia vapuru, btt vaziyette, .k- gası geçmektedir. Zaten bu sene 
zun ve müteessir olan bu zabit le. tanbula doğru yol alırken, (Hial) memleketimizde kış ~tıı ol· 
re, kalpleriaıi ta tmin edecek b ir ve (Kongo) gemileri de (İzmir) muştur ve bu seneki fırtınada es
k::ıç soz sö:rlemey.e lüzum bJt! lim~na. gittiler. (Urla) mevkiin· 
~örn1:ycrck : deki, karantina mahalline demir. 

ki martın dokuzuna tesadüf etti. 
ğinden tabii ka1"3ıl11Mak lazım ge_ 

lir. 
- Ne ise .. Alhl.h ı m. , kör tarafına l lediler#.. Bir taraftan karantina 

ra t s:<' n1 la: de, kur1uimussunuz... bekliyerek İstnnbuldan gelecek 
f,tenbuln çıkt ı glnıı zam.an, cene_ emre intizara, diğer taraftan da Havanın bugün aıcması muhte-
n z• ~ıKı tulun. ı uzun bir yolculuktan dolayı boya. meldir. 

o ;yc srk ı b ir talHnattan sonra: 1arı bozulmuş gemtlerjnt boyamıya Bir motör battı 
- - Hay d i bakA.Jım ..• Pılın1z1 , pır. başladılar.. 

ı ·nızı toplay ın d•, (Talia) ya ge- Toli:a vapuru, Çan<>kkalcden 
ç.n. geçerken, (izzettin) vapuru ile 

D i\'C emir verdi . karşıJa.ştı . Başka bir vazife He o. 
'T'li,rk bah riyeli le ri. bu garip kar- rada bulı.man bu vapurun içinde, 

c ıta n ınaclan b :r kat daha mütees padişahın yaverlerinden (Şeker 
ir old ular. Kamaralarına iner~ Ahmet pa~a) vardı ... t~tanbula ge

·~''O l • rın ı toplam ıya b•~looılr . len yük.<!'k mevki sahibi ecnebile-
Vaziye t, de-rhnl J apon zab itle ri_ , re, Sultan Hamit tarafından d11i. 

nln nazarı dikkatfn t celbetti. (Hi. ma (mihmandar )lık eden bu na_ 
• il n in kumandanı m iralay (l\fös- zik, kmar. çok temiz kalpli zat, 
yö Tsunatsume Tanaka) derhal derhal (Talia) vapuruna geldi. 
paqaya müracaat ederek KaJiazedeleri ziyaret etti. Zabitle-

Evvelki gün Süleyman kaptanın 

idaresindeki 28 tonluk (İhsanı HU· 

da) motörü de Büyükadaya gider. 
ken Çfıkan fırtına yüzünden Rume. 
11 Karaburnu ile Podic;a arasında 
sahile vurmuş ve batmıştır. Motö_ 
rün yedi kişiden ibaret tayfası yü· 
zerek ve etraftan yetişenler tara
fından kurtarılmıştır. 

Husrev Gerede 
An karoya gitti 

~ S iz, miRafirlcrimizin derhal rin ve neferlerin boyunlarına sa
ı; l7.i n .((:<'miınlze geçmeleri için emir rıldt . Hüngür. hüngür ağladı. Bil- j Evvelki gün şehrimize gelen 
ver rr.iı:.~in iz. Fakat ben, haşmetliı hassa efradın, karanlık bir ambar- Bertin büyük elçimiz Husrev Ge
!'!ikR<lo ) hazretlerinden aldığım 1 da, yelken bezleri üzerinde yatı_ rede dün akşamki ekspresle An
cnlir üzer ine , kendiler;n i t stanbu· rılrnasına vicdanı kail olm&dı. karaya gitmiştir. Husrev Gerede, 
ı ~ kadar ~ötürerck. hökOmete Bütün efrat ve zabitanı derhal Ankarada bir hafta kadar kalacak 
te!l lim e tm iye mecburum . (İzzettin) vapuruna aldı. Baş ve tır. · 

!)(>d l. kııç kamara salonlarına yataklaT 
Derhal meselenin şeklf deği$tİ· serdirdi. Sureti mahsusada ycmek
Ha kkı paşa. kumandan tyt. Ta. ler pişirttL Rahat ve refah içinde, 

İstanbula getirdi. 

Ev olayım derken 
paraları da k · ptırdı 

ıı aka'ya , öylece lzabat verdi· 
-Hem Japonyada ve h em de 69 felak etzede, tam 19 ay evvel Davutpaşada Çavuşzade sokağında 

Ifind :::;ta nda kolera hastah ı1t ı ş!d_ hareket ettik~ri noktaya avdet 17 numaralı evde oturan Nimaz adın· 
dctlc h üküm sürdüğü için , gem i- etm i$lerdi. F aka t hepsi de, son de· da bir kadın ev satın almak Uzere bir 
ter iniz, İzmir limanında karantina recede mUteessirdi. miktar para blrfktirmt., ve evvelki 
}ı ekli ·eceklerd ir . Bu müddet zar- Arkası var gUn Aksar&yda cami arkasında bir 
f ıııd a , b i ılm gem iciler de. fstan· --:============:-- ! yazıhanede daktiloluk ve tellallık ya· 
hıı J c i var ı ndaki kara.ntina mahal. s pan Mehmet Hikmet isminde birine 
l·n C' :'f'Vkedilcrek temizlenecekler. r oruyoriar: lllltı &'iderek bir ev satın almak istediğini 
d ir... Siz. bahriyelilerim izi bize i eöylem"tir. 
ı ... , m ed iniz. fzmire gidip. padi- Metunet Hikmet, saf bir kadın olan 
<oh : m ızın ( irade) • ini bekleyiniz. K orl"lk çayla r Nimazı yanına alarak Aksaray civa-

Y rmde.ki matıallelerôen birinde ona 
Dedi. 
Kumandan miralay Tanak•. İs- ne 0lacok ? lilalettayin bir ev göstermi~: 

c I«tersen sana burasını alalım.> 
tenbul kapılarında , bir ihtilaf ('l · K h J dem'• ve Nı'mazdan 400 lira almıft••. • ···· a , .e Y<' ı:ay flyatıarında. ""i .... 
k Prarak ( l\1ikado) ile (Sultan HA. yapılan sen arttırmalar üzerine, Nima.zdan bu parayı alan açık göz 
mirl ) ara::- ında kuru lan nazi~;lne 
rio~H v ıtu haleldar etmek istemedi. her fırom.ttan l'ttlfade ile ,·urgun- 1 tbellrl~dlo.hakoodönı~nmeymainşıtnidr.an ayrılmış ve 

<'oluğu kendilerine Adet edinen 
• Riiyii k b ir izze t ve ikram n e ora_ bezı a('ık gözler, edindikleri Rize Za.'brta bu cUretkAr dolandırıcıyı 
vı kodtlr ~etirdiğt ı:;evgili misafir- ı ıe ...n ı ... _ ..... .... _""_ be ehemmiyetle aramaktadır. 
l<"rin t. Tatta vapuruna teslim ede- ça.y an 1 son 6 ... n 'e'S""'" 

0~ • 
ride ray yerine sa.tıknakta olan 

vArAN 

Anada udan 
r Yaza n : l 

Behçet Kemal ÇA GLAR -ses 
Yapan k erpiç ve yanan tezek 
~ rla ......ıar bahara girer ve 
'YI hatta güney kıyılar yaz· 

da.n haber v•rirken doiu yeyla 
henüz kış içindedir. Ankara ile 
Sıvas arasındaki yamaçlarda., kı
vırc ı k kuzular topra&ın ilk )le. 

şlllıklerine, anasının 

tarafa, müfettl§lik binala.Tı bir 
tarafa. çekip sündürüp duruyor 

ve elastikiye'1 olmıyan kerpiç 

Erzurum böylece, büsbütün ko
pup dökülüveri)'<>r .. Ve bu yeni 
yapıların hiç birinde iklime has 

beyhude ve yabancı azameti ve 
lüksü bırakarak, Erzurumun ker 
piç yığınları ar86ındakl boş u
salara oturtulacak ve iklimin hu
susiyetıerUe uyuşacak kanı sı_ 

cak ve sanati yerli yapılar, bu 

memesi gibi, teklifsiz 
ve alışkan. uzanmıya 

bailamış ıörilnüyor .. 
du. t KOP• ve cDlU'Q
lu .,, zincirlemesinin i
k i tepe aralıtıncıaıı, 
trenimiz soluya solu. 
ya Erzurwna yaklaş. 
tığı zaman; her yan, 
karla örtülü idi. Ba. 
har, çimene ve ça.mu· 
ra değen bir topuk 
gibi, eteklerde kalmış 
ve kış öpülesi ak bir 
alrn gibi gözlerimizin 
ve dudaklarımızın 1'i
zasında belirivermişti. 

Bu. ayaklarını kara 
gömerek, omttz omu. 
za vermiş tepelere 
bakarken; Ankara hal 
kevfnln sahnesini Er_ 
zurum yayla.sına çevf_ 
rerek, elele ve omuz 
omuza. buraların bar 
denilen güzel ve er
kek oyunı.tna katkan 

· dadasları görür gibi 
oldum. 
Boyunlarından diz 

kapaklarına doğru 

sarkan gümüş köstek 
]er (saat zincirleri), 
oyun havasının bir i~· 

Erzarumda akşam astı 
A·k kirpikler alt:ndan bu ne esrarlı batış .. 
Yaz eteklerde kaldı, göründü başlarda kış. 

Tepelerde eflAtun • mor - al bir kar başladı. 
Tepeiel", omuz omuza: Bir ağır bar başladı; 

Görünmez bir sallanma, bir ileri - bir geri. 
Arıyorlar neşeyi, eziyorlar kederi; 
Bulut bayraklarını geriyor ufka zafer .. 
Minareler oynayıp kubbeleri dövseler 

Kerpiçler yer verecek ürperip devrilerek; 
Oynatacak her mezar taşını bir zemberek; 
Şeloir, silkip atacak ölüm denen şu yası; 
Ve raksa kalkacaktır •Azlzlye tabyası •. 

Renkten merdivenlerle, tarhlarla, cPalandöğena 
Bir mücessem tıhsıınt, Allaha doğru çeken. 
Bütün tarih boyunca ayakta olan ı.ıehlr, 
Bir mahalli oyunun uzun vak fe•indedlr: 
İlk davul gümbürtüsü onu yerden alaea.k, 
Diktlj!ine dik dağlar bile hay r an kalacak .. 
Kalk!<Dumlu>dan aı artık, kalkl•Kop.a doğru şahlan 
Ey kapaklamncy yatan toprak renkli küheylan• 
Bilmezler bu durgunluk hızlanı:ıa alAmet; 
Bekleme kıyameti, maHll gazi! Kıyam et! 
Bir kere de sağır gök, işitsin vahy'i yerden: 
Seslen semaya doğru çini ml narelerden .. 
Toprak kümelerine baktıkça, ey Erzurum, 
Topraktan yofrulan ilk ceddini görOyorum. 
Bilgisi, şunu bunu garplı olan bu başın, 
Kanı bir dadaşındır, yüreği bir dadaşın .. 
Tek devadır bu yana.n alnıma sendeki kar. 
Hislerim, siirü sürü Pasin ova smd&l&r ... li ve elektrlkl! öpiişil 

1 
gibi, topuklarmı kalp '------ ----------------.! 
lerini ve alınlarını do 

eski ve ulu Türk şeh
riııl ne çok şenlendir
miş ve ne güzel süs
lemiş olurdu. Burada 
kerpiç Erzurum, su. 
ratı 86ık ve sitemli 
yerde ya.tıyor; ötede 
beton Erzurum, doğ. 
rulmıya çabahyarak, 
şaşkın ve Avare sırıtı
yor. Burada çürUk diş 
li bir ağız, ötede ace
mi ve acele, kalıp a_ 
Jınmadan yapılmış ve 
henüz gedikli bir tak
ma d i ş serisi.. Ana va 
tanı ana vatan olarak 
düşünmek ve sömür_ 
ge kalkınması üs
lôp ve edasını fırlatıp 
atmak gerek ... 

Ve, AJ!ahım, Erzu
ruma biz ne kadar 
borçluyuz. Burada er _ 
meni!iğe, kürtlülie ve 
n1oskofluğa karşı bü
tün bir doğu yaylayı 
koruyan, kollıyan ve 
•-, ... t'lran odur! 

V aylalar ve sürü
ler, yiğitler ve 

Aşıklar, ak alınlar ve 
ak dağlar memleketi 
Erzurum! Kop dağla
rının eteğinde dağları 

delen Ferha.dın ve 
Dumlu dağlarının e
teğinde gönülleri fet· 

!aşmasını beklerlerken, mabet 
saçaklarındaki buzlar gibi duru
yor ve oyuna başladılar mı fırtı. 
naya tutulmuş ak kavak :yep. 
rakları gibi çırpmıyordu. 

Şimdi bu karların yağışın. 

da, o kösteklerin hali var. Bütün 
tabiattc insanı içinden ürperten 
bir beya.zhk var. Ayrılık anları 
kalabalık bir yerde aeçer ve iki 
sevgl!i ruhlarının ve vücutları· 

nı n istediği gibi birbirine sarıla. 

mazlarsa, kolları yanlarına dü. 

bir mimarı ne bulunmuş, ne a_ 
ranıldığına dair bir işaret bellr
tilebilmiştır. Pencere ve çatıda 

olsun soğuğun devamına ve ka· 
rın birikmesine uyacak değişik

likler gerekti. Klbrit kutusu, 
hokkabaz mikAbı, beton yığın1 

binalar, şurda burda boy atar_ 
ken; insan, kerptçi daha Aşina ve 
daha ~sll buluyor. 

beden Tapduk Emrenin mezar_ 
ları var. Her yaylada bir gönül
deki duygular gibi temiz ve ür· 
kek kuzular dolaşıT ve her gö. 
nülde bir yayladaki kuzular gibi 
temiz ve ürkek duygular yer a
lır .. 

.. şerken, yüzleri işte bu beyaz a.. 
levlcrc tutu!ö:muş ve agarmış gt- ı 

bl görünür. İçinden büyUk feyiz
lere gebe toprak. sıcak giine!5ln ı 
ve büyük teknii{in hasretile, iş. 1 

te böyle bir beyaz aleve bürülfi ... 

all stasyonları ne yapıp yapıp 
şehrin uzak, çukur ve 

Ve zaten Erzurumda, bugün 
dah i, yapan kerpiç ve yanan te. 
zektir. B ir kaç yeni yapıdaki 

Tiflis kapısında c.c Cema1 Paşaa 
nın, Tuzcu köyünde •Yunus Em
re .. nin mezarları var: Bir uçta 

bir büyük deli, bir uçta bir bü. 
yük veli yatıyor. Erzurumlunun 

(Devamı Sa. S, Sil. 7 ele) 

~,gJ ~""'~ı!le 
İkiz bo lluğu 

aksi b~r yerine .mi ge
1

tlrip ko~- , H aber aJdığımı~a göre buı"Un· ı roını! Bakınız ae diyor: t:DD:n yatan 
mak lazımdır, bılmem . Kayserı- ıerde bir çok alleterln Jkiz ço- kar fehre beyaz bir örttl gektl> 
~n Erzuruma kııdar bir çok şe- cukları dünya.ya gelmi,. Yalnız hlzJm «Kar gibi beyaz» sözünü mesel ha
hır ve kasabaların istasyonları, ) tanıdıklarımızdan lk; ailenin tki çlft Une getiren kar, dünya yarahlaJıdan
mahallelerden uzakta ve şehrin kız, bir çift erkek olmak ÜZet"e ikiz- bert beyazdır. Beyaz karın da yağdr
uzanıp büyümesi münasip veya ıerl dünyaya geldl~lnl haber aldık. ğı yere kara, pembe veya yeşil bir 
mukadder olmıyan sapa ve çukur Allah analarını baba.larıuı çocuklara, tirtll ~elone6l beklenemez değil mi! .. 

semtlerinde kurulmuş bulunu- ! çooukhırı da devlete millete bağış- DAHA NE YUMURTLA.SIN! 
yor. Erzurumun i marında iki lasın. rPk İ-~m ! r limanına gttıniye ~c· 

hnriyet h~setti. ı ayı özümö otuna onda bir""'"-- T A K V j M büyük sakatlık daha var: İşe An. Bir arkadas: 
si&de ~ytıln çayı kar.,t.rntak su- r- l kara ölçüsile başlanmış olması ve - Leylek ~oeuk getıı1rmiş ... Aca.-

Refik H &Ht Kar~: d-n, dofıı
.racatrna yumurtıanu, olsaydı» diye 
bir yazı yaznuş. ~====================~ · retüe meydana. geürdJkl6rl edp 23 MART 1942 iklime uygun bfr mimarinin bu- ba lf'ylek ya"\o"?'ulannın yunlUrtadan 

bir "'81hlftto, g-erek af•k olarelc: ,.e PAZARTESİ lunamaması, hattA akla gelmiş çıkma zamanı yaklftıth da onnn Jçln 
gerel<se paketlere koya.rak »Jifı AY 3 - GtiN 8Z - Kıı.,ını 135 olmaması ... «Ankara ölçOsile. tA- mi çocuklar böyle çifter çifter geH-
('ay diye gt.ıli gizil satm ıya Ye RUft.Iİ 1358 - l\IART 18 birinden murat: eski Erzurumu yor'! dtye tü.tife etti. 
bir ook "\Tatandaljların canlarmı B iCRi 13'-l - R.ebiiilevveı 5 bir kenara bırakıp, yeni bir baş Ba,ka bir nrkaıd~ cevap verdi: 
ya.kmrya ~.ıar ... » VAXtr :.UVALI liiZA~ I şehir kurar gibi, ötede yeni bina. - Olabilir aına ben zannedlyontlll 

Bunu Mr okurumuz Y8'.lll)'OI" ve GÜNEŞ 5,59 11 35 

Uetad dünyanın haline 1tir göz gez
dlnnek zahmetine k&tıanmı, olsaydı 
lnsarun neler )·omurtlamak kablliye~ 

tinde olduğttnu çekt•n an:laımş ol•r· 
du! 

DiŞÇi GENERAL? • !ar, yeni yollar ve yeni parklarla ki Türk mllleti daha. QC>k iyi g ünler 

1 

!IOruyor· ÖGLE 12,21 5,56 " A d 1 kı k · bir yeni kalkuımıya ve yaratmı_ görmek l!;in iktmat seferberUğl. ek im Brezllyada, kendine dişçi süsü "'&-
me eni ô ô il - Bu gizil rnrgunoW.ra ne dl- IKİND! 15•48 9,24 ya özenilmiş olduğunu belirtmek seferberll&'I gibi nüfus yetıştınne se- ren bir Japon ll"Derali yırkalanın..,. 

•ki talo>lmlerde leyleklerin ~: ~~:npolryo~-'"" .~de'::= AXŞAM 18
•
24 12,00 \ir. Halbuk · Erzurumun imkan. ferberliğlııe de önem vermek likmı Brezil;Tllldar l'•oeralhı h üviyetini dl' 

·~ - ~un •··- YATSI 19•55 1,31 Jarı, sadece bir onarmaya ve dü· geldiğini anladı. söker gibi meydana çıkarmakla iyi 
cenuı>ta kı , ladtktan Roara acaba' İMSAK 4,18 9,55 zenlem lye götürebilir. K.;\RIN RENGi bir di%lUlk dersi vermt,Jer demek! 

mf'ınlekettmtz.e gelditl gUn cAınedeni \,,...-------------..) Erzurumu istasyon binaları blr Şu Ikdııın1 refikimiz ömilnthr d&ğ· Tatlısert 

18.kllka diye ~tuiUrdJ. ŞhMik.1 tak- .-------------------------------------- -------- --------------------------,.imlere baktnn, ~yleklerin d61n.,U. 
diye '!8 mart tarlhlıte kay.t diiRüröl
nı~uıtur. Halbuki bu 90ll kartla~ e\~- ı 
,·el tznılr tarafnıct.n gelenlu bUtön 
hat boyun('& tek tWr: leyleklere tetta- I 
düf ebn~lerdlr. Hatta cuma. sabahı 
,.,ıırimlt\de de leylek g'Ö- olfllY'· 
tur. 1 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 5 Yazan: i smet ZIYA 

devam ettim: 
- MaIUm ya! Bethoven, hayatının 

son senelerinde kulaklarını ve gözlerini 
kaybetmişti. Bir gece açık havada gez· 
mek üzere kırlara cıktı. Yolda, genç bir 

• kıza çarptı. Kız, bu çarpışmadan hoş
lanm ıyarak: 

kırgınlığı, hatıl\ bir gerginlik tevlit ede· 
ceğini düşünerek susmayı tercih ettim· 
Fnkat Asabı o kadar bozulmuş kf, ya· 
takta. sabaha kadar sıtmaya tutulmuş bir 
hasta gibi titredim. 

Bu mübarek haY"·anlar, 11ıava hak
kındaki l'Jrii\'lerlnde flmdlye kadar 
hl( aJ:dann1azlaı'dı. iter seae m11ay
,.en bir Chnde t~tanbul eh·armda dOn
dilklMbıe ı.enderdeııberl dikkat edil
miş "e t;a.Jr, .. im ya.zanlar da bu tarihi 
h.iç tereddüt etmeden. süt•uılarına ge

Çok sevdiğim bu hissi mei<><nyl ruhu· 
mun bütün 90Şkunlugu ile çalmıya baıı· 
ladım. Evveli. hazin ve sessiz nağmeler
le başlıyan melodi, dalııa dalga yükse. 
lirken kocam sanki bu büyük üstadın 

bu emsalsiz musikisi karşısında derin 
bir hürmetle susmuş gibiydi. Tek söz söy 
!emiyor ve tek bir hareket göstermiyor
du. Kocamın, yüksek bir ibi\!et karşı
sında kendinden geçmiş gibi devam e
den bu sükütu, beni coşturdukça coştu
ruyordu. Bu yüksek parçanın onun ru. 
hu üzerinde uyandırdığı tesiri bir an ev· 
vel öğrenmek merakile sabırsızlanıyor
dum. 

:ıaşa.lıyarak (çok hoş .. çok güzel.. Bu 
parçanın adını da biliyordum, fakat u· 
nuttum) dedi. 

- Bu mehtaplı gecede beni görmenlz 
tAzım gelirdi, diye bağırd ı, kız o kadar 
fazla bağırdı ki , onun bu acı sözleri Bet. 
hovenin sağır kulaklarını delerek bir ze
hir acılığı ile kalbine aktı ve: 

Dün akşam; bundan daha feci bir va. 
ziyet oldu. Nihat, eYe erken gelmişti. 
Biraz istirahatten ~onra rakı masasının 
başına oturdu. O kadar tuhaf b ir h uyu 
var ki, her Şeyde ifrata kaçıyor. Yarım 
kilo rakıyı çarçabuk içiveriyor . Ondan 
sonra da kendini kaybediyor. MAnalı, 
mAna..ı;ız konuşmalara başlıyor. Akşam 
da böyle oldu. İçti, içti, içti ... Bir kaç 
kere fazla içmesine mA.ni olmak istedim. 
Fakat baktım asabilesiyor ... Yüz göz ol. 
mııktan korkarak sustum. Bir aralık göz 
lerlni açtı. (Zeynep nerede?) dedi. B ir 

şey söyliyecek zannile Zeynebe seslen· 
dlm. Zeynep geldi. Nihat, alkolden şişen 

ve köçülen gözlerini Zeynebin gözleci

!'le d :kerek: 

çlmıı.ıeroi. 

Oyle ı-örtin.üye-c ki leytekler bu se
ne de öncülerini "\'akit ve zamanlle 
boralara göndermi~er, fakat Nevruz ı 
gunU her tarafta beyaı; çioekler bu
lacak yerde, bemheyaz kar yığınları 

,.e ,klde.tll fırtınlllarla kft"Jlln,. ıa,

lard1r. 
Blzfnı Jd~ . .\Ji, leJl("kJerı 1>e!, ~ 

,·er. ~oluia alı'lık Blınıyaa bu mhha

rd< ı.ayvanlanıı ' IJ- ıeldiklerln! 
>• yuva ,_ı ı p açıkta k&klıkla
rtnı daymaıca 'ii. ı;l ııeli'. nMdı. Balla 
sokularak dedi 1<! : 

Nihad ı, müşkül vaziyette bırakmak is
temedim. Bethovenin (Ay ışığı sonatı) 
dedim ve sonra hafifçe güle.rek: 

- Tabii bunun hazin hikayesini bi. 
lirsin .. sözlerini UAve ettim. 

Nihat; daha hiıliı şekerlemenin mah
murluğu içindeydi. Her seyi kendine çe. 
vlrmektekl meharetini gösteren bir ta
lakatle: 

- Ay ışığı.. Evet.. Evet. Ay ışığı ... 
Çek iyi hatırladım ... Fa.kat garip ... Bu· 
nun bir hikayesi olduğunu bilmiyordum, 
dedi· 
Boş bulundum. Hata. ettftn. Bilmiyo. 

rum nasıl bir bilgiçlik hissine kapılarak: 
- HrkAye pek hoştur. Müsaade eder. 

sen söyliyeyim, dedim. 

- Affeder!;iniz görmüyorum ve işit. 

miyorum, dedi 
Fakat bu Md;se. yüksek üstadın has· 

sas ruhunu o kadar sarstı ki, evine geldi 
ve bu sonatı besteJedl. 

HikAyeye devama lüzum kalmadı. Ko 
cam, birdenbire (pardon) diye sözümü 
kesti. Ve kap:ya doğru yürüyerek: 

- Zeynep, Zeynep. diye seslendi: 
Kapıdan görünen Zeynebc: 
- Yarın sabah beni !ri yarı, esmer 

bir adam arıyacaktır. Sayet gelirse saat 
on birde baroya uğras;n . Oradıı. görüşü· 
rUz, dedi. Ve bana dönerek: 

- Kız Zeynep, şeytan karı.. Çabuk 
bana: (YanlLkların da al a\ olmuş, her 
yanın oynak) şarkısını söyle, dedi. 

Zeynep, evvelil benim yüzüme baktı. 
Bir iki yutkundu. Ondan sonra, işi 13il
baliliğe vurarak çarpık ve çürük dişli 

ağzını açtı. Dudakların ı yay8 yaya bu 
mahut avam şarkısını, taklitler ile ber a

Bu uu uuu !. .. . 
O 

atanbul dolaylarında lfelı.lrle kır 

arası bir yer. Ku' yuvası gJbı 

bir kö-,k. Odalardan blrlnin kaplsı 
l-'UruJur. 

içeriden bir ees: 
-Kim o? 

- Benim Bahar abla ..• Ben, Nev-
r uz ... 

- Ne var, Nevruz kardeş.im~ 
- Bahar abla., hiJA. yatağından 

çıkmıyacak mısın 't Ağaçlar çl~ek 

~nl8.k, kuzular otianıak, ~ cı
vıldamak J~ln seni bekliyor ..• 

- O mendebur kış ortalıkt& do· 
taşırken nasıl çıkaymı Nevruz! 

- Korkma fdr, ben ODU k~rşı 
dağlara giderken gör<illm. 

- inanamıyorum Nevruz. •• 
- inan Bahar ablooıfnn, Jnan ... 

Vallahi giderken gördüm. 
- Gittiğine Jnan1yormn ama., geri 

dönmlyecetıne Jnanamıyorum. Bu 
katnJCı gldJşk:Ur. 

- Artık gelme7:... Ha.ydi gllzel 
abl&CJfnn, çık ortaya. 

- Peki geliyorum. .. 
Bira't sonra Bahar arkasında ye

şil \'e pembe renklerle karışık Jpekll 
zarlf bir elbise oldufu halde görU
nür. Ne"Vruz. Bahar ablasmm elin· 
den tut.arak köşkün 90kak kapısına 
doğru sUl"Ükler, d1'arı çıkarlar. Or
tahta tatlı blr ıhklık yaydır. 
Kar~ıdakl kahvenJn kapısı açıhr. 

Dışanya bir ı.., 112Mır, M>lll'& ~rl~ 

ye dof;Tu lıaykırır. 
- Recep, nargile mi tınarın dibi· 

ne &etılr, hlr de okkalı nohut yap! 
- Aman bey baba, ıı.ıumıyeoln .. . 
- Ha, ha, ha... Ne i.işümeol be .. . 

Baksana Bo.harla NeYnu ort.ahkt3 
dolaşıp duruyorlar 

l!;erlden bir çok se.ı.,,. ı,ıtuir: 
- Sahl mf söylüyorsun amcn ••• 

Dnr biz de çıkalrm ••• Bunaldık bu
rada. .• 

Kr.ı.ve.tekiler çınarın dibine ılökU
Uirler 

YMtdakl kömürcil dtikkıl.aı:nın ka.. 
p18r açdır. YüzU gözü sJmslyah bl.r 
adam l<'erl seslenir: 

- Ulan Dormol}-.. Könltil' çuval· 
Jarını diikkAnm önüne ıwrala! 

Kömürcil çırağı: llk çnvalı dllkkft. ... 
nın önüne btrakırken sorar: 

- Usta, sorma5ı ayıp ama. bava 
ısınınca. kömürleri ne diye dı.~ı 

çrkanyorsun t 
- Ha.ydl nlo.n Mydl ... Bttyüklerln 

ı,ıne karışma. 

Çınar dibindekiler konu,ıırlar: 
- Gazetelerde ne haberler var! 
- Ne olacak, ll<I tıµ-a.f da lıelıar 

haıı.ırbt"J yapıyormtıf). 

Baharta. Nevroz kırda rttek tQp ... 
la.maktadırlar. Birdenbire az.aklar
dan soğuk bir oes gelir: 

- Buuu11u.... Buouuuu ! .• 
SeBJn arkasından Kı''m, beyaz 

ktlrküııü sallayarak ve etrafa kar 
saç.aral< dağlardan Jndlğl görülür. 

- Yine ge11yor Bahu abla! 
- Ah deıned.Jnı mf ben sa.aa Nev-

ruz, hal·dl kaçalım. 

Baharla Nevruz k1i9l<e doğru ka
çarlarken çınar albndakiler pılı pır
tıyı toplayıp kabv~ye ko,a.rtar. 

Kömüre.il, çnağına seMenlr: 
- Ulan Dumıufl. .. Kömür çuval

Jarmı tt)erlye al. 
()tr9k kimttr ~valtm sırtlarken 

80ılar: 

- Uf;&&, sorması ayıp ama ha\ia. 
soğuyunca kömürleri ae diye içeri 
alıyorsun. 

- tnan, sen adam olmıyacaksm ... 
Kömür dediğin hava. ııoğtıyuno& 11&1<
Janı r, el altından atılır .•. Ha.va ttıı

nmca meydana çıkarıhr! 

KÖR KADI 

Bazımı;ı yildinöml 
4 Nisan 1942 cumarte~i akşamı 

kıymetli sanatka r HAzım Kömrilk
cUnUn sa.nat lhayattnın 25 inıei yıldö

nümUdür. 

Çılbı r 
11' gün olsun sebze ve ete ara. 
vererek bw,ka bir şey yap:ı.# 

YBn., dedim, Balıkpaı.arına yü.rüdünl· 
llaiık -•keleri bombo" hiç balık 
Yok. Şaştım kaldım. Balıklara. ne 
olmuş 'l Her sene bu mevsimde ne 
çok bahk yerdik. Herhalde blr kosu
rwnuz var ki ballklar bize küstuıer, 

ylWer:lnl götPt.ern1iyorlar. ister ltı.te# 

mez ywn1Utaya karar verdbn. Bere
l<et versin taze yumurta buldum, e\.·e 
döndüm. Bir tencerede suyu kayna.ta
rak blrer blrer ywnurt.a.Jarı suya Jor# 
dmı. Sıc.ak &uya kınlan yunıurta det~ 
hal beyaz bir top haline giriyor. ı>e· 
llkll kepçe Ue alarak Uılıağa dlzdlPl· 
Slllvrt yoturdunu biraz karı!}tırıP 

bir kap Jrlnde ı~ıtarak yumurtaıarıD 
üzerine döktüm. Biraz t.ereyağ'ıP 

itine karıştınlan kınnızı blberJ de 
üstüne gezdirerek sofraya. verdhU· 
Balıkpazarmdnn almış oldufnm taııln 
heJvaslle de herkes tatıılandı. BogilD 

_ ıu.un1 S4>rço baba, ııt"aJ:f'teye bir 
ilwı.n y-. Be ı ı od•mı ,·erl;iın, karde
fimle ,..aarrn1. ı·uv&bız. Jeylrkltr<len 
beııflni G911a ıti-drn e"\·e mlMfir ra'1ıra--... 

Tuşların üzerine son nağmeyi vurduk. 
tan sonra taburenin ü zerinde döndüm. 
Alkış bekliyen bir sanatkar gib:. onun 
yüzüne baktım. Fakat o anda, şekerle
ınesindcn gözlerini henüz açmış olan bu 
adamın derin b ir esnemesi ile karşılaş_ 
tım. Bu fecaat karşısında bilmiyorum 
çehr 1.:~n nasıl bir hal almı.ş ki, kocamın 
;y~zi.ınden b>r htcap dtrlıı"'" g~ı. Adeta 

N'hat, ayağa kalktı. Ellerlle masaya 
dayandı: 

- Çok memnun olurum, dedikten son. 
ra clinlemiye başladı. Hikayeye şöylece 

- Karıcığım .. o kadar yorgunum ki 
tarif edemem. Bu~ün tam altı mahkeme
ye girdim. Vakit biraz erken ama .. Yat. 
sak fena olm~?.. dedi. B'.rdenbire tncı: ke. 
•ildim. Ne k~dar müşkill bir vaziyet!~ 
kaldığımı sen tasavvur et NAzan ... Söy
lenecek heriıı>ngi bir lakırdının, bir kalp 

ber röylemlye baslad ı . de bÖylece geı:tı. 
1 EV K.AJ)INI 



l;fJ·U·liJlll·"llJA!ll:D=lJJHd 
Askeri aurum 1 Brezi'yada Urguay 
~\&zan -=ı 1 Japon beşinci Almanyaya 
ı~aa BOHA~I k o • u nota verdi 

J - Uzak doğuda: 
/;::=:> euubf paeffikte Yeni Gine 

~ ada8IDda liç Japon b:lrelletl 

g~lrü1üyor: .ıapon ha\'8 kuv11etlerf, 
rnUttcmckıriıı mı.ı:ınnklanc müdafaa. 
ya glr~lerl onlaşıln.n Port - l'tlo
resby'ye ı defa taarruz etmişlerdir. 
Japon kara koneUerl, Yt"ol Gine 
adasııun fiı»allnden Port - l\loresby
ye doğru nerlcm1ye de\'8DI ediyor
lar • .Japon dcoiz kun·eflmi A,-.traJ. 
yanın tam kanjnnııa düşen Yenl Gl· 
ne cenup liryı ındn ı•apua körfezine 
asker ~ı,ıardır. Bu Uç Japon 
h8ftlketl. Port - Moresby'ye k&ryı 
yakın bir .Japon D&rru1AI eldufumı 
g-öatennoJdetllr. 

Avuavalyada Jaııon hM"a kanet
kıri 9lmal llıyıda Darvln'! ve batı kı
yıda Broonıe Hmanlanna tekrar ta
amn etmıı,ıcrdlr. Diğer taraftan A
"ust1'81yaııın dotu ve batı kıyılDrıo
da do~ blldfrilen 100 harp wı 
na'.kftye gemisJnc)en mürekkep Japon 
filosunun A,'UStraJyaya lılr lhrac hn

rl'ketf yaptığına dair >rtçblr baber 
gMrıenıı,ttr. Fakat böyle bir Japon 
~liııftn geclkmlyeceğ'i anlaşıl· 
maktadır. TaJımfrı ettıtfmlz veçbUe 
Japonlar Avostnıl~·anın doğu wı batı 
kryılanaa ıtnumdan ıımaaa atlamak 
'fU~e cenuba lloğnı ea.r'JmHY& ta

lı<:M'aklardrr. 
l\fütteft'lder, bıı lılpon hard<etleri

ne yalnız hava tacırrnlarUc karp 
koymrya gayret ediyorlar. Ratıaul'a 
yapılan ı...ıa akıruncla 2 Japon Jmı· 
\'&zörü llasara. oğratıhmştır. Bunlar
dan Mmhülİ ltsMIJıaa ihtimal ...
rillyw. 

Bfrmanyac'la, ,Japonlarla müttefik· 
ler arasında Slttang nehri tncrlude 
Tungu'da ve travadl nehri boyunda 
Letpadam'da dıldf mı&hambe!er baş
lamrşin. Japonlar böylece müttcflk
ıerq nwırtrez Vfl ct!DUp ceaaJılartaa 
ka111 lkt istikamette taarrnm geç
miş bulunuyorlar. Eğ'er mUt1erIJcler 
~ekilmek 21e>randa kahrtanıa. HJndls
tana doğra <'emrptan biraz daha 
yaklıu,ınntı olıM'eklanhr. Bu takdirde 
dcnl~n ıra,"&dl nehri batıStudaki 
kıyılara bir ın-ac lla~eü vapma
ları kolayc-a ıwümktin ela<'aktır. 

2 - Doğu cephesinde : 
Ikf tarafta ba~llC:I Od iuOhhrı ı... 

rekd cöriilmektetllr: StararUMa'da 
Alman mukavemeti çok ,lddetlldir. 
Almanlar Lenlngrad - Velik! ~ölil 

dcmlryoluna örtmt'k için burada 
d&;\1lnmıya uınetmiş görünüyorlar. 
Londra hnberine göre, Almanlar ye
niden mtiı;ta1ıkeın mC\·kller yaıımal~ 
ta, RUI hücum dalgnlan r.o l\l. ye 
sokukhıktan Mınra atı.ş mubarelıe

.,lne glrl~nektecUrler. 
Diğer harekt'f Rusların Don~ 

havz.asm<la yaptıkları sürekli taar
MJ<r.dur. Mareşal Tlınoç.cnko, Harkof 
.ehrlne doftrudnn dofruYa taarrı~ 
dan vaz g-~.rnlştlr. Fakat bu şehir 
hatırımdaki mUs1&hkem köylere kar
.• akma başlamıştır. l\lareşaJ, ba 
harekeUe Itarkof ile ll>O kllometre 
ha İı!lında Poltııva arasındaki yolları 
lte<;ml~·e çaı"malttadır. 

llutı\sıa, Ahnan mtldBfa&M ayni şe
kUde de"-n1 ediyor. Rus taarnızJıın 
ise henüz nte\'ZÜ ve tAbJye\i mald· 
l·etıerlnl muhafaza etmektedir. 

[ Uzakşark 
barbl l 

(~ı l incide) )-( 

tan hücumlar, bundan böyle Pasi
fikte milttcffk stratejisinin esasını 
t"şkl! edebilir. Cenup batı Pasifik 
filosu komutanı Amiral Hart, Bir 
'eşik devletlere döniıs-Onde bunu 1.. 
ına etmiştir. Havay, bu gibi ha. 
rcket lçln elzem üs olarak ele a.. 
lınınalıdır. 
'he Art:ıtur'un Ftllplnlerden aynlıtı 

Nevyork, 22 (A.A.) - Avustralya 
haşkomutanlığmn tayin edilen Gene
rn.ı Mac Arthur'un Ffüpln adalarında 
nataandan ne suretle ayrılmı.ı,ı oldu· 
~u bu kere blldlrllml.ştlr. 

Gcııera1 kansı, küçük o~lu ve 21 
ki ilik mıı.lvotl ile martın 11 ncl gUntl 
"""ııntnn sonra ad:ıd:ın ııilraUI dört 
't''l•ı.!,.bot Uc ayrılmıştır. 

'B ltUn gece Japon ıgemt ve tayyare
lr•!ne hlı; rastlanmamıştır. Genera
l "' motXrU bozulmuş, diğer motöre 
"eı-m.ıııtır. 40 dakika sonra bu mot8r 

k'lfllevc iltihak etmiştir. 
ikinci günün akşamı uzaktan bir 

J J>Ol'." muhribi görülmUştUr. Fakat 1 
•..ılır!l'l kıı.fileyl görmemiştir. 

N hayet motörler muayyen nokta· 
•1 k"l'Klllernl bekllyen uçan kale tay
" r lerı ile birleşmişler ve bunlar ge
eraı ile maiyetini alarak Avustral

:vaya götijrmUşlerdlr. 

Avu trolvanın ııon 8aat1 yaklaşmış 
Toklo, 22 (A.A.) - Stefanl: 
Jnpon Tlmes And Ad~rttscr ga

zetesi, başynzısmda, A vustrnJyanm 
rrın saatinin çalmak Uzere bulundu· 

• b!1dirmektedlr. 
• t.tc. General Tojo'nun Avustral· 
llzerinde Japonyanın hiçbir arazi 

lsteg-ı bulunmadığı haltlundakl de
nıecını. lıalırlatmaktadır. 

Türkiye I Ş Bankası 
Blfllı tuamd llısapluı tMa aram17a pliıs 

&EŞIDELER: ı Şabltt, ' Haym, • AP• 
2 lklDc!&efrtn ı.rilılorlnde yapU.W 

1NZ IK&AM.IYELı:u 
ı adet 2000 liralık = 2000,- Ura 
3 > 1000 > = 8000,- • 40 > 100 > = 4000,-

2 
3 

10 

> 760 > = 1500,- > 50 > 60 > = 2SOO,-
> 500 > = 1500,- > 200 J) = 5000,-
> 2$0 > = 2600,- J) 200 > 10 > = 2000,-

VATAN 
ı 

1 ~DEVAM 

Bir savaş yerinden ~jl! ŞJY~ J,~C 
taze haberler 

( ... ltııııelıle) )-( 

seferberliği baimnından tok fay
tlalı ~ Pfici ddclea ı.Nade 
~ 

Vefa İs. Sporu 
4-1 mağlôp etti 

Kışı bütün bütüne 
yendiler mi? 

Tıtzan M. B. ZAL 

T eeplıe!erf bir tara.ta bıra-

Gediz ova~ındn tnblı>tle, böcekle, 
hastalıkla çarpışan vatandaşlnr. 

kısmen kooperE1tlflcr kurarak top
lu bir ordu haline glrmiyc başlıı· 
m•şlardır. Kısmen de tek bnşımı 
"arpışmanın heyecanını feda ede. 
11'\lyorlar ve hem toplulvğun fny. 
•tasından pay almnk, ht'm de ser. 
"ıpst kalmak mcyllnt gösteriyor-

Kol"peratlf harel:etin 1n gösterdi
~· l<ıtld:ıtlarclan ve vardığı netice. 
' rdcn başka bir yazıda bahsede 
·"r,1m. • 

n 1veceksinlz k': uEklm sefer
' ""liğl hakk:.,dn f'klr 1onlamıva 

·•m, b1~e çimd' ·c kndn.. yalnı?. 
r~,,ı"a b:-~~ııennın dert ve altt

kalarından babsettin.:a 

Fener stadındaki maçlar 
oynanamadı, tehir edildi 

dak kada kaydettiler. Bu gol, ts. 
tanbulsporluları bozmamış bllAkla 
canlılığa sevketmiştir. Bu canlılık· 
la ismet beraberliği temin eden go 
1ii de yapmıştır. Fakat çok ceçmc· 
den Vefalılar Hüseyin vasıl.asile ı. 
kinci gcıllerlnl de yaparıık berab<'r 
Jiğ ' bozmuşlardır ve devre 2 - 1 

bltmlc:tir. 

lurs:ık llkb:ıtıar arifesinde 
dilaya yUzUndo gördüğünıüz manza
ra tudur: Ş:ırk cephesinde Ruslar. 
kıştan bir müttefik dh·e ıstu~·• 
ederek • .... e 

Almanlan a mdımıa~~ yıp-
rahm) a \ 'C beki nen Alınan saldırı· 
şını bu sayede harmetıniye ve gc
clkUrı~ c çalı:Jl)Orlar. 

Alınanlar be • lihver ynrduncıla
rını kısmen zorlılarak, kı men gö
nlillerlnl cd~rt'k boş1uldan doldur
m:ığa. 1·c taarruza h z.ırlanmağ.ı 
u •rıışıyorlar. 

1klncl dC"vrenin ilk dnk lı:ııları. 
miltevaı.in g('Çmiş"e de onuncu d&. 1 
kl1<nd:ın cıonrn Vefa vine üc:tünlüğiı 
alını<:"tır. Seki .. k:ş1li1< b"r takımın 
biltil" enerjlc:!nl ortnv:ı koyorı fo; 
tonbu1srıorlular yorulmuşlar w• 1 ~ 
inci d"':: J;::d:ı Gıızi üçincfi 'l/C'fıı 
golOnfi de kııyrietmlst·r. nevre c:on 
lftrındn d:ı Fikrı>t vac:ıtm;lfo b ir gol 
daha ka,•dc:irn Vefalılrr "ııhadan 
4 _ t galip ayrlm!,iordır. 

Diğer tarnfl u Japonlar, eskiden 
haynt salıao;ı diye göz.ıerlııe kcsUr
dlklcrl yerleri nz zahmetle, pek kıMı 
bir zn.rnanıla tmmımlle ele gl'.çirml • 
lcrdlr. Fakat buııJıır cıahlp kalmnk 
için lllnıli'<t ıı 'e A vustralyıı.), el • 

J;N-1 rıncğc lhti aç ıluyuyorlar. Amı•

rıı,a ile ln~1l'l'C 1 c ('.inle beraber 
hareket etlerek, lllnllls1:anı ıınmlmı 

bir ııırıttefü< nrnrtcheslne ı;ıkararnk 
\ c ı\ \'U<;tral) d e aslı bir mfidafu 1 
lm7.ırlıynrnı. Jııııon alnnmı buglı 1 

için ılu.rdurm. ~ ~c yarın taarruz 1 

geçmc_y 1 muınküıı kıl:ıcak son hn
reket üslerine sah p kalmıya oğr 
şıyor. 

Japonl:ınn ,ıındlye kadar kauııı
dıl:Jan ., ferlt'r parlaktır. Dcrnokr 
'' tçin Japon tehlfüe-sl hiç şUphcı lı 
buglin için de, yarın için de bU\iik
tUr. Atııerlkn ,.e lnı;iltcre için. ha 
zırhkltırını tunıamladıktan sonra d:ı 
Japonları her taraftan sô1ttiimıck 

cihette 7.0rJu bir lş olacaktır. 

İnönü 1'ır krşur:u 
tstıı nbul Atletizm Ajanlığı ta

rafından tertip edilen İnönü kır 
koşusu dün Şişli s·rt1arında 7000 
J"l'1etrcllk bir mesafe üzerinde ya
pılmıştır. 

Havanın muhale!etlne rağmen. 
bu kosuya bUyük bir atlet grupu 
lc:tirak etmic: ve müsabaka netice
sinde de Galatasaraydan Hekkı 
::ıs 34 dakika ile blrıncf, Ortaköv. 
den Ziya ikinci, Haydnrpı>cından 
Melin (Jçtir.cil olmuşl::ırdır. Takım 
itlbvrllc de Ortaköv birinci, Hay· 
dn~ş.-ı ikinci, Kurtulucı üçüncü 
((ı>l.,...lctlr. 

U8ylc olmakla be.ra.ber Japon tclı
Jlk~I AnıP.rlka n~ lngllteroyi Urküt
nıllyor. Hlr defn A\Tııpllda Naı.J 

kudreti yıpmnıı> ~killin, her tarııfo 
d:ıt'llan Japonl:ın ezmenin blr yolu
nu hulac klarını sanıyorlar. 

RADYO 
Buriokii ProCTSm 

7.30 Program 19,55 Fasıl ~azı 
7,33 Müzik (Pl.) 19,30 Saat ayarı 
7,45 Aja.nıı 19.~5 Konuşma 

8.no lıtl\zik C'Pl.) 19.511 TllrkUler 
8,15 E\''in saati 
12.ZO Saat ayarı 
12,8& TllrkUler 

20 1 'i Rndvn Ga. 

2-0,45 MaJ1 

21.00 Konu.,'l'mn 
ız .. rn Ajans 21,15 Türkfilcr 
13,00 Saz eserleri 

:?1,45 Orkestrn 

Dev~et Demiryol!arı i~anlan 
1 - Devlet Demfryolları Umum 'Müdürlüğü hesabına Almnn. 

ye.da Technlsche Hochschule'Jerde elektrik ve makine mühend is
likleri tahsil edecek lise meıunlorlle Tcchnlkum tahsili görecek 
Bölge Sanat okulu mezunlarından dairemıze müracaat ed<:nlel'in 
seçme imtihanları Ankara. D il ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
1/4/942 çarşamba günü sao.t 9 da başlayacak, 2 / 4 1942 perşembe 

günü saat 17 de sona erecektir. 
2 - S~me imtihıınlarına gireceklerin imtihan gUnundcn b r 

gün önce birinci maddede arlı geçen fakültede teşekkül edecek 
olan imtihan komi~yonuna bnc:,•11 rnrak hü\'lyeUerinl tevsik etme. 
leri ve bu komisyonun verece~! belgeleri almıılıırı Hizımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun belge almamış olanlarla, ı:cçmc im
tıhanlsrın:ı girmeğe hakları olmadığı kendilerine tebliğ edilmiş 
bulunanlar herhnngl bir hak lddl o edemezler. 

3 - Seçme ımtıhanlıırınn iştirak edeceklerden Ankara dışında 
bulunanların. imtihanlarda muvaffak olsunlar veya olmasınlar, 
Ankaraya geliş ve Ankaradn.n dönüş yol ve zaruri masrafları ve 
Ankıırnda geçirecekleri müddet için tahakkuk edecek sair masraf. 
ları kendilerine aittir. 

4 _ Seçme fmtlhanlıırının neticeleri muvaffak olanların sdres_ 
!erine tebll~ edilecek: muvaffak olamıyanların vesikaları adres
lerin~ iace olunacaktır. 

5 _ Seçme fmtihanbrını kaza nanlarden resm.t makamlara bir 
tıı.nhhiltlc bal!lı olanların, tebliğ tıırih'nden itibaren bir ay zarfın. 
dıı bu makamlarla olan alfıkaları nı kco:melerl Jôzımdır; aksi tak. 
dirde hiç b~r hak iddiasında bulu namazlar. (3665) 

+. 
Muhnmmen bedeli 21000 <yirmi blr bin) lira olan 58 kalem muhte

lit clekL'ik boruları Ye tefcrrllatı 30/4 HM2 perşembe -gUnU saat 15.l~ de 
kapnlı zarf usuın ile Anknrnda ldarc bln:ı.smda toplanan ~ıerkez 9 uncu 
komL<ıyonunca s:ı.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15i5 Bin beş yliz yetmiş beş) liralık mu
vakknt teminat ile kanunun tayin ett~i Vt'Slkaları ve tekliflerini avııı 
gün saat 14,15 e kadar adı geçen l<omlsyon relslitıne vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak .ı\nltaradıı Malzeme dairesin<len, Haydar-
pnşada Tesellüm ve Se,·k şe!Hğirdt>n temin olunur. (3365) 

Sigorta Anonim 
Ş.r keti 

Telefon: No 
24263 

Doğru... Fakat bağcıların hıüi, 
tabfatle olan mücadelenin mftn88ı· 
nı apaçık anlattığı için gordükle
rlml. duyduklarımı hlkAye ebnek. 
ten kendimi alamadım. Köylüden 
ekim se!erberUğl hakkında dinle. 
diklerim de va.r. Söz uzadı~ı için 
bunu da başkn b!r yazıya bırak
mak Uızım geliyor. 

Ahmd Emia YALHAN 

Nafıa Vekili Ankarayo 
döndü 

Bir müddcttenberi şehrimizde 
ı bulunan Nafıa Vekili Gl. Ali Funt 
Ccbcsoy, dün akşamki ekspresle 
Ankaro.ya dönmil§Uir. 

AnadoruJan Ses 
(Başı 2 llClde) 

gönlü de işte bu Erzw-um gibi. 
dir: Bir kutbunda bir büyük de· 

11, bir kutbunda btr büyük veli 

yatar: Şimdi t~ ve kerpi~~ 
başbaşo, mütevekkil \CC ma.ftmur 
yattığına. bakmayın, sultanhinı 

ordusu sinip çekildiği zaman, düş 

m&ö yığınını •Aziziye t.abyası.n· 

dan lAhn& kökü, balta sapı ve ek. 
mek bıçağllc silrllp çıkaran odur. 

8dtçet Kemal Çağ'Jar 

Asıl korku kayılaj','l diye kıırşıln
dıkları Almıııı lru\"\'etlol a ındımuık 
için ellerinde bulunıın bclll başlı \11-

ıııtıı ı ... c Rus ord~'itlndaıı , .e Rus 
(•ephc indeki uzun mesafelerılcn lbıı
retttr. naslara 11.1 uretJe yardıma 

~.aıı,ıyorlnr: Bir taraftn Almnn mnl
:zeme knynııklannı ba\·a hikomJ:ı
rlle yalup yıkmak, diğer tarartnıı 

Ru lara sil !ı yctlşürmeğe çalı-:· 

malt ... 
Alnınnyonın cHnde tuttuğu kU\ • 

\·et, SC\k ve ld!lre, talim 'e terblyr., 
malzeme b:ıknnm<lan hlılA dünynnııı 
en bl\yUk a keti kudretidir. Fakat 
artık et<klsJ gibi zafer azmtnden 'cı 
7.C\ ldmlen ba..,t<a bir şey tanmuyan 
ter 'e taze 'e fedaklır kuv,; t de
ğildir. Kışın Almanya için bir Jmr
knlu rllya ı'fbl geçtiğini: ,lk!'ı;'.\et 

et.ınJyr.ıı, ortalıj;'l karanlık görmlycn 
Atman knlmadı&'lnı bizzat Dr. Göb
hols kendi gozctesinde yazdığı blr 
yazıda ltimf ediyor, fakat Ahruın
yanrn nıhayet kışı ~endlğlol ,,e ıl

mltli ufukların ~·eıritlen belirdiğini 

ı>iı)'lüyor. 

Alınnn.ra belki de kı ı ''enmı~tır 

falmt hunun ~in ağır blr beeel Öıte~ 
ınlştlr ki bu bedel, olü, yaralı \C 

malzeme ııiynnından 2.lyııde mt.nıni 
km \'etlerin ilk tazeliğini ve e\kinl 
kc.}1ıetınr.sldlr. Bu 1 zellk \"e şevk, 

dünyanın tıer as1terl !~in ır.nferln 

haşlıra gnrnnllsidlr. 1''ukat hele Al
manlar on,ı,ır1. olamazlar. Alman ınl
z:wı o yoldadır ki bir defn rll:.ı bo· 
zulup şlkiıyet tıa•:!ars:ı :;onu ltola~ 

kolay gclnıPz. 
Herhalde ~akın lhfr lı;tlkbalde 

nnınn ı:ı: lılr sıwnş göreceğiz. Her 
iki tnnıf, tllrhlrlndı>n ne bC'kllyt,'<•ek

l4•rlni pek h·I bllirlcr. Runun !cin 
ullım ncıı;Ue sonuna l.11<lar ç.arpışa

caklardır. nıı ç.:ırpışmıı <in hlitün 
dllıı~nııın mukaıltleratııı:ı şu \eya 
bn yol<la 1 tlkamet ''e?'Cl'ek hlr k1ya
met nzm nı olacnı.--tır. 

Hüseyi ı Suad 
(Jl ş tarafı ı hıc.·lde) _ 

ve Sen-eti Fünun edebt aile i içinde 
adı duyulmuştur. l<'nkat muharrir 
sıfutlle n ıl şöhretini I\:alcm gazete
stııdc vo dlğc" gazcte!erdc çıknn mı
za.hl ynzıları:e ve plycslcri!e kazan
mıştır. Bu ıııycsle tn çoğu adapte ol
makla bernbN' fll('nı!clcet h:ıyııtımı. 

iyi uydurulmuştu. Kayseri Cllllcrt, 
Çilrillc Temel, Yamalar, Ahrette b.r 
gOn, Zifaf gecesi, Çapar.oğlu, Acemi 
Çaylaklar bu n.rııdaıl:r. 

1941 senesi bcışında Dr. HUsey.n 
Sund'in bıu,ıınıı. ıgelen bir hfı.dise, bU
tUn me;nleketın dıkkat ve gıptasmı 
çektı. Merhum ayni numaradan bir 
ynnm, bir de çeyrek bilet almış, bu 
sayede altmış bin llrndan füarct olan 
bUyUlt ikramiye haddıni aşarak dok
san bin lira birden kazanmıştır. Böy
lece merhum gUnU gllnUne geçinmek
ten ibaret uzun bir hayatm tam son 
senesinde bolluğa kavuşmuş ve iŞtcn 
çekllcrelc sakin bir hayat geçirmiştir. 
Kardeş! HUscyln Cahil Yo.lçın'la aile
sinin a.cılarmı yaplaşır, taziyetıeriml
zl bl.Miril"lz. ... 

Cennzcsı bu ün saat 11,30 da 
Beşiktaşta ValideçcşmesiDde mer
hum Dr. Yusuf Ziya Paşanın evin
den kaldırılarak Tcşvıklyc ca.mHn. 
de namazı kılındıktıın sonra Ferı. 
köyiındc aile mezarlıfına dclnedı· 
leccktlr. Çcll!nk gönderilmemesi 
trica olun.maktadır. 



• 
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Zeytinyağlarının 
<'lalitii;ı>etlDWI - IBl!llt ..... 

· 1000 · Lira ikramiye Verffir. 
Zeytitryağı -ı:- - ymlRJz 

Rekor Zeytinyağlannı 
Bakkalınızdan iBrrart& i8teytniz. 

Adrese dikka.t: L<rtanbul TlitUn GHmrttk Kem eri! ııo. N<>. 21 Tel. :ıotwr 
•5 kiloit>k ı,.,. lenekelerimiz 60 ırun,. - ~ 

satm alı nmak:ta*r.> 

j Askeri fc.briJcalar satınalma komisyonu llanlon 
~luhteUf -tta 11 lııalem .., cem&I\ 282 - c1em1:r .., - Mınacak 

Beher kilostD'la 360 Ura bedel tahmin edilen yukarda yazık demir ve 
saç askeri fabrl,alar umum mUdUrlOğü merkez satın alma komiıByo:nmı
ca 30.3.942 paz.art .. i günü oaa.t H .30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 418 kuru~. KaU temlRal 10852 liradır. (~) 

* ı:ıo.yasına bağlı iki kıt'a llAtede yawı M kalem elektrik 
matzemerd 

Tahmin edilen bedeli .27458 lira olan yukarda yazık 54 kalem elek
trik malzemesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 1'-terku Satınal
ma Komisyonunca 1:5/ 4/ '942 Ça~:ımb3. gü.rrü saat 14 te pazarltkla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 38 kunı,tur. Kat'! temifta.t 4118 llra. 70 ku
ruştur. Hey'eti umumiyea.ini birden vermek mttmk.Un olmadığı' takdirde 
parça parça da alınabil ir. (3565) ... 

Do•yll8ına bağlı iki kıt'a llste<le yırıııb 8S kalem elektrllı: 

malzemeto.l alınacak 
Tahmin edilen bedeli 51064 lira otan yukarda ya.zıh 83 kaiem elektrik 

malzemesi Askerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sabn&lma Ko
m isyonunca 15/ 4/ 942 Çarşamba günü saat 15 de pazarhkla ihale edile
cektir. Şart name 2 lira 56 kuruştur. Kat'! teminat <7659> lira c69$ ku
ruştur. Hey'eti umumiyesini birden vermek mUmkUn olmadığı takdirde 
parça parça da a.hna.billr. (3668) 

* ~tuhteltf eb'atta 6 kalem ve ceman 1 ton çelik aJı na.caık 
Beher kitOfluna 820 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda. yazılı muh

telit eb'atta 6 kalem ve ceman 6 ton çelik Askeri Fabrikalar umum mü
dürlü~ merkez satın alma komisyonunca 16/ 4/ 942 perşembe günü saat 
15 de pazarlıkla Mıale edilecektir. Şartname 186 kuruştur. KaU teminat 
c5580• liradır. «3566> 

Jf. 
3703 metre '" S7ı.963 ten nazari sıldfltinde fent boru ..tın alacağız. 

Beher tonuna 292 lira 95 kuru~ bedel tahmin edtten yııkanda ya.zıh 
font boru Askeri Fabrikalar umum m UdUrlüğtl merkez satın alma kom;s
yonunca 30/ 3/ 942 pazartesi günl1 saat 15,30 da pazarlıkla !hale edilecek· 
Ur. Şartname 8 lira 40 kuruftur. Kati teminat 19284 lira. 96 kuruttur. 

c3688> 

* Yaylık çelik tel 3 ton 2 m / m O de betler klloeo 620 kurtJ\11.an 
Yaylık çelik: tel 1 ton 2.25 m 'm > de beher k:Uoau 620 kuruştan 
Yaylık çetlk tel 0,5 ton 3,75 m / m ,. de beter kilosu 320 kuru,,ta.n alınacak 

Yukanda yazılı Muhtelif eb'att& 3 kalem '°e ceman 4,5 ton yaybk 
çeUk tellerin beher kilosuna talnnin edUen bedel hizasında g-ösıterilmtş
Ur. MezkOr teller .Mıkert Fabrikala.r umum mtidürlüğU merkez satnı al
ma komiıSyonunca 17/ 411942 cuma gllnü saat 15 de pazarlıkla lfıa\ıe 

edilecektir. Şartname 132 kurw;tur. Katı tıetmnat 3960 ltradrr. c:3587-. 

Devlet Deniz Yollan lfletme umum 
mldlrlCltl llAnları 

ıtARADENIZ B A?Tl 

BARTIN BA'ITI 

izMiT BA1TI 

MUDANYA H A'ITI 

BANDIRMA H A'ITI 

JtARABİGA BA'ITI 

İMROZ BA'I'l'I 

AYVALIK RA'ITI 

23 Mart - 29 Marta kadar 
muhtelif hatlara kolkac .::ık 
vapur' arın isimleri ve ka " kış 

gün ve $aatleri ve kalkacak
ları rıhtımla r 

Pazartesi 17 ele Aksu, Perşembe 
17 de K are.deniz. G a la ta. rıhtımın. 

d..,. 
Cumartesi 18,00 de Tırhan Slrkecl 
rıhtımından. Bu posta fncboluya 
kadar gidecektir. 
işarı ahire kadar posta yapılmıya. 
caktır. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 9,50 
de Trak, Cumartesi 14,00 de Ma. 
rakaz, Pazar 9,50 de Trak, Galata . 
rıhtıınından. 

Pazartesi, çarşamba ve Cuma 8 ,00 
de Marakaz. Galata rıhtımından. 

Ayrıca Cumartes. 20 .00 de Bartın. 
Tophane rıhtımından. 
Salı 19,00 da Bartın, Cuma 19 ,00 
da Antalya. Tophane rıhtlmından. 
Salı 9.oo da Antalya. Tophane rıh. 
tımından. 

Çarşamba 12,00 de llfenrin, Cu
marte~i 12.00 de Bursa. S irkeci 
rthtrmından. 

İZMİR BİRİNCİ P OSTA - Pazar 13 ,00 de İzmir. Galata rıh 
lımından . Bu posta gidiş ve dönü~: 
le Gehbo1u ve Çanakkateye uğra
yacaktır . 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aıajtd• 
telefon numaraları yazılı acentelerimlzdcn öğrenilebilir. 
GALATA BAŞ ACENTELİGİ: Galata rıhtımı Limanlar Umum MU

dllrlliğll blnuı al tmda 42362 

GALATA ŞUBE • Galata rıhtımı Mıntaka L ima.n rels· 
llğl bin8"ı altmda 40133 

SiRKECi ŞUBE • Sirkeci, Yolcu salonu 

3726 ) 

~'·.~ .... ------------------
!:;<lime: C'. Müddelumumlllf;lnden: 1 Edl rne: C. MUddelumumtUğindeo : 

Beyannameye tAbi tutulan hububat YUksek fiyatla kömür satmak su-
haklttnds. beyanname vermemek su· retile ~filli korunma kanununa mu· 
r etile Milli korunma kanununa mu- 1 ha11fetten maznun Edirne Tavukkapı 
hali! hareketten maznun Edirne'nln Ç&rfısında kömtlrcWilk ya~ Hamit 
Hac ımcrcimek mahallesinden Ethem oflu HUSeyin Sen hakkında Edirne 
oğlu Halit At.sürer hakkında Edirne Mliye ceza mahkemesinde yapılan 

durufm& sonunda maznunun suçu sa. 
asliye ceza. mahkemesinde yapılan b.t görWerek MUU korunma kanu. 
duruşmada. maznunun suçu Ba.bit gö

... illerek ~'lillt korunma kanununun 

.4. cU maddest.ntn 3. cU fıkrası delı\

ıctile 55. ci maddenin ikinci fıkrasına 

tevfikrın yirmi beş Hra ağır para ce

zasile mahkOmiyetine karar verilmiş 

'llınakla katiyet kesbeden bu karar 
uan olunur .. 

nunun 31. ci m addesinin 3. cU fıkra& 
dclAlctile 59. cu maddenin 3~ cU fık

rası mucibince beş Jira ağır para ce· 
zulle mahkOmiyetine ve yedi gün 
müddetle dUkkı\nının kapatılmasına 

ve bu müddet içinde ticaretten me
nine 27/ 2/ 942 gUnU.'lde karar veril
miş olup bu karar da ka.tiyet kesbet
mekle llA.n olunu r. 

iLE SABAH, AKŞAM 
Her }'emelden sonra güR<le J defa rmmtazamilfl dişlerinin f1rçalayınrz. 

lstonbul Levazım Amirliğinden Yerilen Askeri Kıtaat İlanları 

Ank!aırada 33 ,922 lira 48 kuruş 
lreşif bede!J.I ırk pavyon inşası kıa
palo zarfla eksiltmeye 1«>nımıştur. 
Talipleri'n 2514 lira 19 kuruş ilk 
temlnırtlarilc k anuni vesaik ve tek 
lif mektuplarım 2.4.942 perşembe 
giinü sa.811. 15 den blr sııat e vveline 
kadar Ankar- M. M. v. ı;atın al
ma komisY'(>nuna vermelert. Ta. 
tiplerin ehl1'yet vesi.kasını inşaat 
şubesirı~ efarak zarfl8Tlna il~e
teın koyacaklardır. (2535 - 3504) 

* 36,808 lira keşif bedelli V•n!i. 
luyon klıma ve teshin tesisatı 

malzemesi 26/ 3/ 942 perşembe gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. v. 
Satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. T allplerin 
5521 lira 20 kuruş kat'! tem inat. I 
larile belli vakitte k omisyona gel
meleri. Keşif ve şartnamesi ko
misyonda görülür. (2562-3556) 

* 
Kapalı zarf usullle 10/ 3/ 942 ele 

ihalesi ilan olunan 1200 ton kuru 
fasulyaya talip çıkmadığından tek 
rar milnak~aya konmuştur. Ev· 
"af ve hususi şartları ve teslim 
mahalleri komisyonda görlilebil:r. 
İhalesi 8 / 4 / 942 çar~amba günü 
saat 10 da yapılacaktır. Be her ki. 
tosunun muhammen b edeli 26 
kurustur. ·Muvakkat teminatı 

16,230 liradır. T aliple r in ihale sa
atinden bir saat evvel teklif mck
tuplarifo Harbiyede Yedek Subay 
okulunda komisyona m üracaatla· 
rı. (2489.3627) 

* 

AJ;ıağıda Cins, ıntktar ve muh&m.men bedelleri yazr.lı ikJ. kalem i&fe 
maddesi 25/3/942 Ç&Tf&lnba gllnl1 hizalarında gösteri'..en saatlerde pa
zarlıkla satm &lııı.caklardır. Şartnameler! tıer g'tln komiayonda görüle
bilir. I steklil«in belli gün ve au.Uerde Fındıklıda .satın alma komlsyo--
nı.ma gelmeleri. (2522 - 3491) 
OIMI Mlldan Mvll Bd. KaU te. Pazarlık zamanı 

Bl1t 
Yoğu!'! 

Ton Lr. Kr'" Lr . Krş Saat Dakika 

25 
30 

7000 
12000 

• 
1050 
1935 

Yapılan pazarlıkta talibi çıkmayan aşağıda cins, miktar ve muham-
men bedelleri yazrıı dört kalem iaşe maddeleri 25/ 3/ 942 çarşamba gUnU 
hiularında göri.llen saatlerde pazarlıkla satın allnacaklardır. Şartname

leri her gün komisyonda. görülebllir.Isteklilerin belli gUn ve saatlerde 
Fındıklıda. satrn alma komisyonuna gelmeleri. (2556 - 3550) 
CiMi Mlkta n l\Iuh. Bd. K•tt t.e. ihale zamanı 

JUlo Lr. Krş L r. K~. Saat Daklka 

B. Peynir 1000 700 105 10 
K . incir 6000 1220 285 10,30 
Z. tanesi 1000 550 82.50 11 
P ekmez 6500 4400 660 11,30 ... 

25 ton san sabuulu kösele kapalı zarfla eksiltmeye konmu.,tur. Ih.a
tesi 2f/3/942 günU eaat 15 de Ankarada Lv. Amirliği "Satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. Ta.hmin bedeli 125,000 lira, ilk teminatı 7500 lira
dır. Şartnamesi 625 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin k&nunı vesi· 
kalarile t eklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2402 - 3092) 

* Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 55 kur~ olan 100 llA 130,000 çift 
yUn çorap kapalı zarfla eksiltmeye konm~tur. !halesi 25/ 3/ 042 çar1'3m
ba. günü saat 11 de An.karada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Şartnamesi 358 kuruşa komisyondan alınır. TaUplerln teklif 
edecekler i miktar üzerinden ka.ntml ka.U temlnatlarlle teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir sa.at evv.-l komisyMa vermeleri. 

(2414 - 3118) 

* Pazarl ıkla 25 adet beton karış. ! 110,000 kilo kuru UzUm natürel 
tırma m akin esi satı n alınacaktır. alınacaktır. Pazo.rhkla eksiltmesi 
Vermek isteyenlerin 27/ 3/ 942 cu.

1
27/~ı 942 cuma ~O.nü ~aat 1~,30 da 

Beherine 30 lira tahmin edilen ma gilnil saat l 8 ya kadar marka lzmır Lv. A.mlrhğı .satın alma ko· 
500 adet tavla halatı pazarlıkla ve tiplerini gösterir kataloğ ve \ mis}'onunda ya~ılacakt.ır. Tahmin 
sa t ın alınacaktır . İhalesi 2513 1942 te kl ifle r in i Anka r ada 1'-1.. M. v . bedeli kilosu 38 kuruştan 63,800 h 
ç~r amba günü saat 1 !5 de Ba~lke_ Satın alma komlsyonu ııa ve rme- ! r dır. Dı&le b<edeli Ur.ertrıden katı te-
sırde a'keri sa t ın alma. komısyo- . lerf. (2561 _3555 ) m inat alınacaktır. Taliplerin belli va-

~unda y~~ı1:cakt ı r. ~em.ı,~at:ı 2~5~ j + j k itte koın!t4yona gelmeleri. 
l ı rodır . E,., ( ve ntl"1t. os ko 

1 

150 1 
d 

25131942 
(2618 - 3720) 

mi~onda görülür. Taltplerin bel- b .. .~n ° tulnO d •
2
a
5
r!iiadm-

. a. gunu saa a ve a et [ 
11 vıkıttc komisyona gelmeleri. k t I OO d f 

100 
Edlme: c. Müddelumumlllğlnden: 

ornome re, a et maga on, 
(2573.3583) [ d t 

1
.k 

1 
k Müşterinin talebine rağmen fatura 

1 a e çe ı açı ır apanır metre:, * 300 d t 1 11 b··ı·· t f vermemek suretlle Mllll korunma ka-

l 
a e pus a c u un c erru. . 

1 
l\1üteahh t namı hesabına Küçük t t 1 k U k .. h b nunu hükmüne muballfetten maznun a ı am o ma zere o ne '.r , 

!
çekmece ambarının (5,618,868) otomobil motörü tatil günlrri ha_ Edirne nin Türkoğlu mahallesinde 
kilo yem ile (2 979 631) kılo muh- ı 1 h (\ T k M 1 1 d oturan ve Balıkpazannda bakkallık · r ç erg n op Op! a epes n e 
telif cins erzakın icabı hale göre sk i 1 1 k . d 

1 

eden Yasef oğlu Bohor Beardlti hak-a er !=8 ın ama om ıFyonun a 
istif tnıhmil ve ta'hlıyesi müteah· 1 kl k 111 1 

. 1 ,_ kında Edirne asliye ceza mahkeme· 
hıde alt olmak üzere vagondan am T 1 1 

. '°' 
15 1 1

, 11 sinde yapılan duru~a sonunda ma~ 

1 

pazarı a <' s mc er t ya11ı ~eni'.• 

tır. a ı p erın ,. c>n1 ı ııa .ar c 
b&ra, veya ambardan vagona na_ k i 

1 1 1 (
2606 3674

) nun Bohorun lsnad olunan suçu t.ı;ııe~ 

1 

kH ve tahmil tahLycsi açık eksilt- om !'yona ge mt' er· · dlğt kendisinin ikrarı ve şahitlerin 
me ile münaka~aya konmuştur. * beya.natile anlaşılmış olduğundan Jıa-
Hususi şartları komisyonda görü- Kapalı zarf usuli1e 10.3 .942 ~e r{'ketlne uyan Jl.'liBt korunma kanu-

ı lebllir. Ta.liplerin teklif edecekleri ihale~i ilBn olunan 300 tnn zeytin nunun muaddel 31. ci maddesinin beş 

1 

fiyal üzcr!ndC'n tl"minat alına~~~: ya.~ına talip çıkmad ı~ındo:' t""krar numaralı bendi delAletile adı geçen 
tır. İhalesi 8.4.942 çarşamba gunu 

1 

munakasaya konınuc:.tur. Ev!':af ve kanunun 59. cu maddesinin 6 numa
!;.aat 16 da yap:lacakhr. lı::tekl:lerin ht,~u~i ~rtıarı ~omi~yondn Etörü_ ralı bendine tevfikan beş Ura ağır 
Harbiyede Yedek Subny okulunda lt'bıtır. R -_hrr k : Joo:uf'tın JT'~'htım- para ceza.sile ma.hkOmiyetine ve (100) 1 

• komisyona mürac:ıatları. nıcn beck!o'ı 119 k~~rt.ı.!l;tur. lhalc~i kuruş UAm harcının tahsiline ve hü-
1 (2343 -3537) ı 5.4 .942 çarşamba ~u"" s•at 11 de kUın ka.tlle liğlnde masrafı mahkO-

* 
y3oılncakhr. !\{uvakk~t t~m ·natı ş 

1185. "O l. d T ! ' ı ı 1·• 1 ma ait olmak üzere neşrine 19/ 2/ 942 
• .-ı ıra ır. a ıo ~r n '"'" e s&~-

Ka~~ı zarf usulilc ]0.3.942 de tındrn bir 9'1at t"vvel tel::lif mek_ tarihinde verilen hUltUm ka.Ule.şml,tı 
iha.ıes~ ıl3n olunan 300 ton s~~un I tupları ile Harıbiyede Yedek Subay olmakla karar icabı UA.n olunur. 
telıp çıkmadığından tekrar muna... okulunda komi5;VO"'~ müracaatları. 
kasoya konmuştur. Evsaf ve hu. , - 12540 3534) · 
sust ş.nrtları komisyond~ı görUlebi- .. - ' Edirne: C. MbddelumumıUğlnftn : 
lir. BehPr Kilosunun muhammen . 
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Koordinasyon heyetlnln muhtelif 
bedeli 80 kuruştur. İhaleoı;:{ 8.4-942 j J O ton taban kö~ele~J . ahnllcakttr. kararla.rile el konulan ve ayrı, ayrı 
<'~!"cC'ml"-rı ~iirıü <-aa• 14 tc vıptl"- Paz&rlıkJ:ı ekAlltm~qi 25 ·' 3 : 9'4 2 gUnU OOyannamelere tAbi tutulan hububat 

l caktır. Muvakkat temı·natı . 1"250 1 ~a!ıt 14 de Ankl!r:ı Lv .. A.mırll~i satın h kk d b 1 
·l • a rn a eyanname vermemek su-

Fradır. T~1ipteri., ihale ~~ntindcn alma komı~~"Onııı~rıa ~·apılaC'aktır. 
b . caat l t k lf Tahmin bed('ll G!'.i oon lıra kaU te-mi- retlle ~tillt korunma kanunu hükUm-r .. evv... :" l mPktupl3rJle ' ' 1 
{{an:iy&lc Y~ek Subay okulunda 1 natı 8000 lir~dır. Şprtnamesi 2:~ le~- !erine muhalif har~kette bulunmak-
komısyona müracacıtJarı . ruşa komtııı:yondan a.hnır. Tatıplenn tan maznun Edırne nin Babademirtaş 

f2~39 _ 2533) belli vakitte kon1 Jsyoıvı ~PltrtC'l<?rl . mahallesinde oturan ve fırıncılık eden * f2584 - 3622) ŞUkrU oğlu Ahmet GUrak ı n hakkında 
45 - 50 ebadında ve ~20 gram afrr- + Edirne asliye ceza ma.hkemealnde ya-

ltıJ'ında 2000 - 3000 adet ktıc;Uk kıl Beher kilosuna 4 kuruş tahmin tıdi- pılan dııruşma. ~onunda maznun Ah· 
yem torbaıııı, 50 • 60 ebadında ve 640 len 500 ton odun alınacaktır. Pazar- met GUrakının muhtelif yerlerde bu
gTa.m ağırlığında 500 - 1000 adet bU- tıkla eks iltmesi :!O ·3 ' 912 pıtZllrto3ı lunan lki fırınında yapılDn arama ne
ylik kıl yem torbası, lkt metre u7.un- günU saat 15.30 tıa Kar!"Cla Ukerf sa- ticestnde beyannamesi verllmen1Lş: 

ltık ve 200 gram ağlrhğında 3000 • tın alma komisyonunda y::tpıla.caktrr. hububat bulunduğu elde edilen hubu-
6000 adet ip yular sapı , 100 gram Takarrür edecek fiyat üzerinden katt bat ve tanatm edilen zabıt varakaları 
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ağlrlığında örme veya dokuma krr teminat almacaktır. Taliplerin betli ve maznunun ikrarile anla..c;ıılmış ol
gebre ve on metre uzunluğunda ve vakitte komisyona gelmeleri. (3710) duğundan her valı::adan doloyı f\tilll 
1000 • 1100 gram ağ"ırhğ?nda 500 - * korunma kanununun bazı maddelerı-
1000 adet mekk<'l.ri urganı pazarlıkla 10 ton kuru bamya alınacaktır. Pa- n1 tadil eden 4156 sayılı kanunun 
satın alınacaktır. Taliplerin ~0/3 /9t2 zarhkla eksiltmesi 4 1 1942 cumartest ı 1 t. cil maddesinin 3. cU fıkr~1it delA
pazarte.!l günü saat 1~ de Bandırma- günü saat 11 de Gellboluda merkez lctile adı geçen kanunun 5-.-"i. el mad
da '1Skert satın alma komisyonuna satın alma komisyonunda yapılacak- desinin 2. el fıkrasına tevfik 1n yirmi 
mUracaatlan. (2608 - 3678> tır. T ahmin bedeli 25,000 liradır. Js

* Kapalı zarf usullle ıo.3.942 d e 
ihalesi ilftn olunan 1200 ton k uru 
ıasulyaya tat p çıkmadığından tek 
rar münaka!'aya konmuştur. E vsaf 
\•e husus! şartları ve teslim mah3l· 
feri komisycnda görülebilir. İhale. 
si 8 .4.042 çarnımbı günü saat 10 
da yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 26 kuru~tur. 
Muvakkat teminatı 16230 l!radır. 
Taliplerin tha:le ~a1ttinden b;r ~aat 
evvel teklif mektuplarile Harbi. 
yede Yedek SubRy okulunda ko
misyona müracaatları. 

(2541 - 3535) 

teklilerin belli vakitte komiAyono. gel-
meleri. (2615 - 3717) 

* Aşağıda yazılt eb'ad ve miktarda 
yün bayrak aJınncakttr. Taliplerin 
26/3/ 942 per~e·,be ı:Ur. 11 saat 14,30 
da. t<:ırklarelinf askeı 1 satın alma 
kom:syonuna tı tnııt!arlle gelmeleri. 
MtktRrı Eb'adı 

'Adet 

66 
~o 

2 

0.75 X 0,50 
l X l.5 
2,25Xl,50. 

(2618 - 3713) 

beıj lira ağır para cezasına mahk'Omi
yet!ne ve diğer hddise için de adı ge
çen kanun hUkUmlerinc tevfikan ylr- · 
mi beş lira ağır para cezasına mo.h
kOmiyetlne ve takdir edilen ağır para 
cezaJarırun tamamının tahsiline ve 
s.:;o kuru~ ilAm ma.Brafınxn da alına
rak bUktim fıkrası kaUıe,ınce neşri
ne 28/ 2/ 942 tarihinde karar verilmiş 
ve hUkUm katlyet ke~betmiş olmakla 
mezkOr karara tevfikan i!An olunur. 

Salıibf l'e n~riyat n1Udü.rU 
Ahmet Emin V AJ,)IAN 

Va....., ıse,:ıyat Tllrk l,td. Şii. 
Va&aama-

•-ıt-• 

---

6el. 44934 
Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 302 

İnhisarlar İdaresi Cibali Tütün 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Fab rikada.ki çocUk yuvasında. bulunan yedl y~ınctan a:;ıağt çocu~ıu 
için açık eksiltme Ke 100 çift kundura yaptınl.,,:ıktır. 

?.tuhammen bedeli 600 liradır. Teminat a.kçe~i 37,5 ı:radır. Taliplerin 
fa.brlka levazımın& müracaat ederek me\•cut şartnameyi almaları ve iha
le afuıü olan 9/ f / 912 tarihinde saat lt de fabrikadaki müba.yaa kom~· 
yon.unda hazır bulunmaları ilin olunur. 4'3509_. 

İnhisarlar Istanbul - Cibali Tütün 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız yuvaemdaki 7 yttıpndan Bıf!8ğ'I çocuklar için açık ekd.'t· 
me Ue 100 kat elbise yaptırılacaktır . 

M uhammen bede3t 400, tem inat akçesi 30 liradır. Talip:lerin her gün 
fabrika levaznnına müracaatla mevcut nümuneyi görebilecekleri ve iba· 
le günü olan 10/4/942 tarihinde aaat H de fabrikadaki ml1ba.ya& komis-
yonunda hazrr bulunmalan Ut.n olunur. 4'3610• 

Türkiye Cıimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kıınılu' tarihi: lflM. - Bennayeei: 100.000.000 Tllrk Una 

Ş.be ve &jaruı - : Uli. 
Zirai ve ticari her nevı bank& muanıelıelert . 

Para biriktireıı!eM 28,900 lira llıramfye veriyor. 

Zira.at Banka.sında kutnbaraıı ve ihbarsız tasarrut besapJannd• 
en az 50 liraeı bulunanlara senede 4 defa çekilecek k ur'a lle a.şağı· 

dak l pl&na göre ikramiye datıtrla.ce.ktır. 

' ade t J ,000 llnlr;c: 4,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 
' > ::!~O » 1,000 :. 120 " '° > ıeo » 4,090 • 14141 " 

DIKKAT : Hesaplarındaki para1a.r bir ıene içinde 50 liradan ap
fı dllıjmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f:ı.ı:lulle verilecek tir· 

Kuralar ••nede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyıaı, 
11 Blrinclk&nunda çekilecektir. 

~------------------fd6' 
--- DOKTOR ---

O R F AN İ O İ S 
Cild ve Zührevt mütehas11sı 

Beyoğlu Suterazi sok ak No. 5 r 
Nil aparlıman 2 el kat Tel 4373• 

İSTANBUL BELEDİYESİ 

ŞEHiR TIY ATROSU 

K omedi kısmında 

Bu ak~am 20,30 d a 

ÖKSE VE S tlKSE 
Son h afta 


