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Dünyarun en meşhur bcstckArlıınndan Tchaikovakl, 
IUmski, Korsakov, Borodinc, BlzeL Flotov'un en nefis 

parçaları. Tilrkçe sözm - Rusça şarkılı 
Bugün matinelerden itibaren 

ILBAMRA'da 

Ceyhan, Seyhan r vz::::t' J Toptan zegtingağı 
satışları menedildi h · 1 • t t Mac Arthur'e ne ır erı aş 1 .fam salahiyet 

47 bin dekarlık arazi sular verildi PerakendecilerSkiloyakadar 
altında kaldı. Sebze mahsulü Amerika donanması sahş yapabilecek1er 

kaybedl•lm l•Ş sayılıyor Vake ve Makrus ~v~tt.eS:-t:.,11t edırmı.,ttr: zeytınyağı ve pamukyatı mUsteh- günün akşamına ~~~ 
odalarına hücum efti .J 1 - Her çeşit zeytinyağı ve pa- liklerın (takdirtıaneler ve fabrika- hudutları haricinde olanlar da nl- ( 

ı 
mukyafı toptan satıflan yeni bir Jar) perakendeci; yarı toptancı hayet 1lç giln zarfında bir beyan- '( AdeM, 35 (Telefottla) - Büt\hı 

Çaitlll"Oftda üç gQn devam eden 
yağmurtar Ceyhan nehrinin &ul&
rtnı dört metre doksan santim yük

aelt:miftir. Mamafih bu yük&eliş 
mutat4an faala det;ktir. Ndıir her 
sene bu kadar yükselmektedir. Ha
va şimdi SOğumuş okhftu ~m To
roslarda kanar donmuş ve netıır 

Hindistandan 
ne haberler 
gelecek? 

İngiliz teklifleri.sayesinde 
baktJ/ım asıl kördüğüm 

çözülebilecek mi ? 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

sevı.vesı de tabii hallne dönmeğe 
başlamıştır. 

Ceyhan bölgesinde 47 bin dekar
hk arazi ve bazı köyler sular al
tında kahn~tır. insan ve hayvan 
kayıbı yoktur. 

Suyun bastığı yerler, biltUn ova
ya nlsbetıe yUzde bcfle on arasın
dadır. Sular çeklllnce buralarda 

yeniden ekim yapmak kabil ola
caktır. 

Seyhan nehri de bu arada bir 
buçuk metre yükselmiş, fakat hiç 
bir zarar yapmamıştır. Soğuk sı
fırın altında dörttür. Bu yüzden 
erken ekilen bir kısım pamuklar 
zarar görmüştür. Nlsbet yilzde altı 

(Devamı: ~ 3, SU. 5 te) )-( 

rı;"~=;el 

Rumen 1 
Macar f 

1 hududunda f 

Fi/ipin/erde Amerikan 
askerleri mukabil 
taarruza geçtiler 

MM' Arthur 

tebliğe kadar yasak edilmiş ve ve toptancı tAbirıle komisyoncular name ile idare Amirlerine bildire- ( 
&fağıdakı esas- Ct'klerdir. f 
lar dahilinde be- ,-------------------------ı 3 - Bu be-

k d f 1 t yannamclerde be-

J yana tAbl tutul- El'ın de y'ırm 'ı tene e en az a zey in yağı 1 muştur. Ancak; yan edilen zey-

k tlnyağı ve pa-peraıkendetilerin bulu"'.onl :- r beı ar noMe verece 
azamı ıs kiloyu ı , ; mukyağlannın cin 
geçmemek üzere ~ si ve nevileri, 
milstehliklere yıı- miktarları, ne- ~ 

1 ve depocular, bakkallnr ve rehin rede bulundukları, kime ait olduk-~ pacakları .satışları serbesttir . 
.r 2 _ Elinde ve emrinde 20 tene- olarak ellerinde bulunan zeytin- !arı, kaplarının cinsi ayrı ayrı gös 

j keden veya ·buna tekablll ed<'n yağı ve pamukya~larını ilAn tarı- terilecek. ı 
lkta d f 1 h t t ·n hinden itibaren belediye hudutları 4 - R~ml müstehlik, mUesse.se-m r an az a er çeş. zey ı • . 

1 ıı.. k ıı-. b 1 d ran dahilinde olanlar llAnı takıp eden ler beyan kaydından mUstesnadır. ~ ya5 , ve pamu ya6 • u un u 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M'hailnviç 
orduları 
pusuda 

Heybeli çamlarına karşı 
cinayet işleniyor 

- imarcı Valimiz Dr. Lütfi 
Kır da r ın dikkatin e B u saniyede Hindistanda ta. 

rihin en mühim dramların· 
d•n biri oynanıyor. Bütün Asya. Slr StatfonI CrJppı 

nın yakın senelerdeki mukadde. s • c • 
r&tı bu dramın varacağı neticeye 1 r r 1 p s 
bailıckr. NcUcenln umumi harbin 
g idişi üzerine pek esaslı bir tesiri 

ıçarpışmaolduj 
Bükreş bu haberi f 

Camberra, 25 (A.A.) - Avus
tralya Başvekili M . Curtin, Gene
ral Mac Arthur'un Avustralyada 
geniş otorite ve salAhiyetlere ma.. 
llk olacağını söylemiştir. 

5 Bulgar tümeni 
çetecilerin üzerine 

yürüyor 
dokunacatı cibl, umumi barıoıa H U ' 

~:~!r~z.erlnde de tesirleri görüle- goruşme ere Almany a, Rumen 
Japcnya, adeta bir gezinti şek_ /rfacar gerginliğinden 

Vaşington, 25 (A.A.) - Bahri. 
ye Nezaretinin tebliği, bir Ameri
kan fdosunun--:rapcn1ar tarafından 
işgal edilen Wake vo Markus ada. 

Hitler nereye taarruz 
ederse etsin lrfihailoviç 

onu arkasmdan 
'vurmaya hazırdır 

llnde binlerce rnilltk mesafeleri d d • memnun değil 
(De\·amı Sa: 3, Sil 3 de) X 

aşmış, Hindi5tanın etrafını şark ev~ m e 1 yor Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet teb-
ve cenuptan çevirmiştir. Singapur Q liti ekinde, Rumen - Macar hududun-
denilen kilit kırılmış, Burmada da Sigisoara doğusunda :Macar ve 
Hlndlstanın kapılarından içeri gi- Rumen kıtaları arasında bir çarpıf-
rilmişUr. lngiliz nazırı GI. Vavel ma olduğu bildirilmektedir. He!'. iki 

Yüzlerce milyon Hintli bunun tarat da kayıplara uğramıftır. 
kendileri için bir tehlike olduğu. ve Bengal volisile Bükref, 2:S (A.A.) - i yi ma16ma~ 
nu biliyor. İngilizlere kölelik et- alan askeri mahfiller hudutta bulu-
mek tatlı bir şey değildir. Fakat yeniden görüştü nan Rumen ve Macar kuvvetleri ara-
hiç olmazsa biraz yaldızı, biraz. • sında çarpışmalar olduğuna dair ya-
men!aatl var, nefes almağa biraz Yeni Delhi, 26 < A.A.) - CripPs, ba.ncı menbalantan gelen havad.iale-
lmkAn veriyor. Japcnlara kölelik bu sabah Bengaı vaıısne ikinci defa tin hepsini yalanlamaktadır. 
tın k d görtlşmUş, Hindistan başkumandanı Macar - Rumen hududunda, b&tUn e e aha acı bir şey olacaktır. Wavell'i ve Hindistan hava kuvvet-
Fakat Hintliler bunu pek fyi 1 k d memlekette olduğu gibi tam bir etı-

bilmekle beraber kımıldanmıyor- !:UştU~an anını bir kere daha gör- k6net htlkUm atırmektedir. 
lar. Çünkü aralarında Hint milleti Nevyork, ~ (A.A.) - V8'ifıCt'on 

Nahas Paşa 
. Mihvere 

hücum ediyor 
İnfihabatta Vefd 

partisi· önemli bir 
çokluk kaztJndı den~k ve müşterek bir mllli Yeni Delhl, 25 (A.A.) - Müslüman (Devamı S&. 3, M. 1 419) = 

lesanüde dayanacak bir şey yok_ eemlyetı başkanı Cinda, bugün Sir - - --- --- ------ Kahire, 2:S (A.A.) - Seçimle_ 
tur. Hlnd~tımda ayrı ayrı mez- ~W!ord Cripps ile müzakere etnıış- K ı B • rin sonu henüz belli olmamakla 
ht-plere ba~lı. ayrı ayrı ırk ve tir. ra o rı s beraber ilk öğrenilen rakamlar cinslerden yüzl"'rce mllvon insan Lahore, 26 (A.A.ı - Zannedildi- . . . .. 

~ ,, Vefd partısının onemli bir çokluk :ı.-anynna yaşıyor. Bunların ara- ğlne göre Sir Statrord Crlpps, bugün kazandığını göstermektedir. 
sında yüzden fazlıı. dil konuşulu- kongre başkanı lfevlAna Abdd ile H·ıııerle (Rad 

müzakere edecektir. Ankara, 25 yo Gazetesi) -
Yor. Tarihin en geri devrinden en Mısır B~vekili Nahas Paşa s~im 
ileri devrine kadar bütün devirle- Yeni De!ht, 25 (A.A.) - Mmı Hint münasebetile bir nutuk söyliye. 

rl yanyana yaşamanın yolunu bu. kongresi reisi Lobara Azat, Sir Stat- g 
0 
.. r u'' ştu" rek 'Mısırın milli menfaatlerinin 

luy0r. Ancak son zamanlarda kay- !ord Crlpps tarafından getirilen tek- İneilizlerin menfaatlerlle beraber 
namığa başlayan b irlik kazanları liflerin tetkiki için kongrenin İe4ki- oldutunu, nazilerln yalnız mütte-
davayı halledebllmekten henüz !At komitesini 29 martta toplanmıya i'ikleri değil dini de yok etmek 
,.,.,.k uzaktır. İnsan ruhundan ko- davet etmiştir. 
"" için harbettiklerinı söylemiş ve 
J>ablJen en ulvi ve yüksek emel- Fambu, 25 (A.A.) - Kaşmir mih- Görüşme uzun ve sözlerine devamla demiştir ki: 
!erle uzun bir köleliğin yarattığı racesl diln şu beyanatta bulunmuf- •- Faşistler ve nazl!er için 

:Nevyork, 25 (A.A .) ....: Nevyork 
Taymls gazetesi şunları yazıyor: 

Adalarro çamları, yalnız bu gtlze-1 y e rleri ııü.,l t>.ml~·or, onların ln..anların 

ı.ıhhatlerine karşı da büylik iylllklerl \:ar 

General Mihailoviç ces.:ıret ve 
~aretle döğüşüyor. Yugoslav
yayı hemen hemen tek başına har
be sokan bu adamdır. Şimdi Orta 
Avrupadaki yegfıne cepheyi yen.
den kuran da o olmuştur. Hitlet 
ilkbaharda nereye taarruz ederse 
etsin Geiıeral Mihalloviç Alman 
kuvvetlerini arkadan vurınafa hıı. 

He .... belı'adanın en güzel yerle· , ,, J..__---....._........,....._.........., rinden biri Heybelipalas otelilc ' «W4 

Eytamhane arasındaki kesi{ çamlık H 1 ı t 
tır. Bütün Heybeli halkı nefes al· ( u gar 1 s an 
mak için buraya çıkar, manzara ( 

zırdır. ıerek ada tarafından, gerek deniz 1 
Sırp şehirlerinin bombardımanı t f nd k g··zeldlr 24 ı h 

ve bir çok villyetlerde katliAmlar a;,~ i~~l::de b~ yolu~ tam or- yen 1 ava 
•yapılması Mihallovlçi hareketsloz ıtau··9Azenldaça~n abeğ.!;ın;~r~:nı:aet~~Y:~~ ) ( 
bırakmam~tır. Tersine oNirak ) d ( 
bunların intikamını derhal alıyor. mıştır. Bu cinayeti bütün ada 1 m e y a n 1 ( 

halkı görmüş, Adalar kaymakam. ( 
Bugün beş Bulgar tümeni Niş is_ lıfına da haber verilmiş, fakat 
tikametinde Mlhailovlç kuvvetle- buna. karşı hiç bir şey yapılama-
rine hücum ediyor. Hiç olmazsa mıştır, çilnkü ağaçları kesip bina y a p 1 y o r 
bu beş Butıar tümeni Hltlerln yeri yapmak isteyenlerin elinde 

ı·atlrak edemi- usulünde alınmış inşaat ruhsatna· Rueya macerasına ,, 
fabrikalardan mest vardır. Demek ki Mllıt Em-

yecektir. Müttefik bu lAk ~daresl bu çamlığı birine sat-
çıkan mühimmatın bir kısmı rnış, o da tasarruf hakkını kulla. 
mukavemet yuvasına ıönderilebl- narak a#açları kesmeje cür'et et. 
lirse bundan Mlhailovlçln herkes- rntıtir. 
ten fazla istlfade edeceğine şüphe Bu gibi cinayetlere müsamaha 

yoktur. edilmesi yüzünden memleket baş· 

Romanya ve Macar
lar Af manyaya 300 
bin a$ker verecek 

""l silCll hisler, en Adi menfa;ıt öl- tur: Slr Cripps·e tevdi edilen teklif- Samimi of du Allah yoktur. Yalnız devlet var. 
çüle. rl Hindistanda karşı karşıva ı ıt'r Hintlilerin m. en!aatıerine tamamı- {ı 

5 
· · h ı 

"' Führer'ln umumi kararg hı, 2 dır. Bunun ıçın er zu mü yapar-dlk•lmlştlr. le aykın değılse - ki böyle olmaaı (A.A.) _ Hitler 24 martta umu- lar. fstıkJal ve hürriyetini seven b 
imkA.n sızdır - Hint: devletlerı"nln ve 'h d . 1 Nı'sanda saatler ı·r 

Yuıoslavyaya yardım vadetmlı tan başa ağaçsız kalmıştır. Hükt'.l
tlk. Bu yardımı temin için zaman met şlddetl1 tedbirler almış, or
henüz geçmiş delildir. man muhafaza teşkilatı yapmış, 

mi karargflhında Bulıar Kralı Bo_ her devlet mı ver enaet•ne kar. Hindistan bu halile bile geçen Hlndıstanın diğer bölgelerinin anla•- ı · t Dü 
C " al i i h ., rİSİ kabul ederek kendisiJe UZUn 1 Si _gözler nı &ÇmtŞ r . oyada !)u -:_ aat ,·ı~ r'ı Af •nocok ıhan Harbinde Çok esaslı bir rol marn arı !: n içb!r sebep yoktur. ve samimi bir mülakat yapmıştır. beJaya kA.rşı koyan çok devlet ç '- : 

muayyen sahalardaki hc;arruf sa. 
hiplerl kendi bahçelc:-indckl a. 
façları kesmek hakkındım bile 

J Bulgar radyosu BolşeJ viklerle hesaplaşma 
I gününün geldiğini 

ovnavabıtmlııti, çünkU İngilizlerin Prensler meclisinde Slr Crlpps'e mil- Akşam Kral Hariciye Nazırı Von v
2

rd•r. • Ankara, 
25 

(Telefonla) - Saatlerin 
lstlklAl vaa.dleri Hint vatansever- ı zahcret edeceğim, fakat bu Hint dev- Ribbentrop'un misafiri olmuştur. Ş imdiye kadar hiç bir M·sır 1 ~lsan 942 tarihinden itibaren 1 

!erini "O'turmuştu. Jetlerinin lnglllz delegesine kendi du- 25 martta Kral Mareşal Görİni'l Basveklli mihver devletleri halr:- saat il<'ri alınarak biitun mt'mlekette 
Fakat lstıklfıl bonosu vaadeslnde n.ımlarını anlatmak :hakkına dokun- Karinhall'daki ikametgahında zi- kır.da hu kadar şiddetli bir Usan yaz saatinin .tatbikine hUkOmetçe 

ödenmedi. İngilizler yeniden borç mıyacaktır. 1 t karar verilmi•Ur. 
yaret etmiştir. kullanmamış ır. ., 

istemek mevkilne gelince şu ce- ---------------...:..:.:::..:.__::~'...'...:.:..:_ ________ .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_~----;;;------------------:-:----

va~ ~~~:~~iZ yok. " A N 1 T K A 8 R 1 N o ç 
ke!!:n~!~~~·la~~n~:ıı:;a:!~e ~=r~~!!1; • • 

bulunuyorlar. Asyada beş, altı se- fj ' UVf. FFAJ' p-- OJ ·-sı nedenberi devam eden mücadele- fı.:. 
de daima Çinin tarafını tutmuş. ı . • - -
tardır. Çınle ayni safta, kendi 
yurtlarını korumak için Japon 
saldırıcılarile döğüşmeğl candan 
l .. tlyor!;ır. Fakat bunu İngiltere 
için dt'ğll. kendileri için yapacak 
bir mevkide bulunmağa ihtiyaç 
duyuyorlar. Ruhlarındaki meyil, 
l•ıı rnilmkiin olma,._cıa icabında pi
r.. için yorgnn yakmak yolunda
:lır. 

• Tnno"ltır B•ı·m~da ilerled:lı:-
1 

J söyledi 
mahrum edilmiştir. Öyle olrluğu Alman hududu, 25 (A . .'\.) _ 
halde bütiin halka alt bir ı;iizclllk Brltanova: Alman mühendisleri. 
hazinesi olan çamlığın b'r nnrçası nln Bulgarlstanda 24 ·yeni hava 
şuna buna ııatılıyor, atıınlar da meydanı ve 50 inme meydanı in
hina yapmak için ağaç keıımek şasına nezaret ettikleri ve Alman 
cilr'efıni • kendinde buluyor? ve Bulgar kıt'alarının yeni yapı. 

Geçen St'ne de B\ly{lkada.da tam ' lan strıAtej;k yolları kullandıkları 
Aşıklar yolunun başında çamlara tenıtn edilmektedir. İlkbaharda 
taarruz etmek suretlle bir ev yap-1 Almanlıı.r tarafından yapılacak o
mata başlanmışt1f. Zaten arsP.ları lan taarruza ıştirak için Romanya. 
çamlığa dayanan bazı klnıselerln nın ve Macaristanın üç yüz b in 
R(ıkgözlük ederek bir düzlye çam kişi göndereceklerini vadettikleri 
lığa tecavüz ettiklerinden de hah. söylenmektedir. Bükreş ve Buda
sedıliyor. . Peşte hUkOmctlerinln bu Jki mem

İmarcı bir Valimiz var. Manı- leket arasındaki gerginlik hasebi. 
sayı c~nnete çevirdiği gibi büyük e iyi talim görmiiş bazı kıl'aları 
fedckfırlıklarla İstanbulu da imar ıhtlyat olarak sakladıkları da bir 
ctmeğl i ş edlnmiııtir. Rir taraftan hakikattir. 

imar için milyonlar ~arfedllcrek Ankara, 25 (Radyo Gazctesl)
sun'i ağaçlık ve yeşlllık sahaları Bulgar radyosu komünist aleyhta
yaratılırken. diğer taraftan Vila_ rı neşriyata devam etmektedir. Bir 
yetin gözü önünde ada çamlıkla. radyo bulgarca yaptığı neşriyatta 
rına el uzatmağa ve ağaç kesmeğe Bulgarlstanın uzun seneler komü. 
cür'et edilebilmesi, aklın ereceği nist propagandasına sahne oldu
işlerden değildir. ğıınu ve bu uğurda 1.arar gördii

Öyle umarJz ki Valimiz, çam. ğünü söylemiştir • '"rl Y: s•rada 1r~ill:derin akılht • j' 
'>•~larına gelmk~r. Hintlll"r; ı 
tıP.nft mukav~metlr.i kırmak, ken-

Cl>eumı ~: S M: 4 de) )-( 
Pıfjl, JobanlU!tl K~r'ln proJ•hlln 

'lıt CepiwsJ 
Pref. Emin Onar ,.e Orb aa Ardaaul 

dı'~ 

hkları kesmete nasıl cür'et edil· Bir Bulgar gazetesi de baş ya_ 
dili hakkında araştırma yaptıra. zısında artık maskelerin indirildi-

l"rof, Araaldo PuclWıl'ain pro,JeaiıMn cak ve bu gibi teca.vüz.lerin önüne ğinl v.e Bolşeviklerle hes pkfmA 

dllJ cepllMI ıeçmek üzere tedbir alaeakhr. s:ününün geldiğini yazmıştır. , 
~ . . 

L1 
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~~t~~J~{)jl ~ebir 
Türk ve Japon g-azetecilerinin\Haberlerı 

Memlekette 
ilk görüşmeleri tek tip yağ 

-·-r Noda Efendi kolayca 
siyle gemiye gelen 
karşıladı, 

anlaşılabilen Türkçe
Türk gazetecilerini l 

Sultan Ho.midln hiç umulmayan 
bu liltufklrlı,ına hayretler içinde 
ka !arak, hemen .Japon gemlJerln
den (Htai) kruvazörünün merdi
venine dayandılar. Ve kartlarını, 

gem inin silvarisine yolladılar. 
Hepsi, heyecandan boğuluyor

du. Çünkü, Jıpon gemilerinin ilk 
ziyaretçileri, kendileri oluyordu. 

Hayret ... 
Merdiven ba~ında, bir lı:aç gil· 

l~ryüzlü Japon zabiti ile, bir sivil 
göründü. Bu sivil Japon, elinde 
bir kartvizit tutuyordu. Ve kolay. 
ca anlaşılabllen bır ifade ile, tilrk. 
te olarak: 

- Buyurun, efendiler, 
n:yordu. 
Tlirk gazetecileri. bir hamlede 

merdivenf tırmandılar. O ıatın 
u?Ottı~ı kartı aldılar. Türk harf
h~r:ıe basılmış olan şu yazıları e
ktıdular: 

Noda Efendi 
Şempo gazetesinin 

Japon • Tokyo 
mooarrlı'I 

- Nasıl" . Siz, bir gazeteci .. Bir 
Japon meslekd•ş, ha ... Turkçe de 
bıliyorsunuz . 

- Az ... işte .. O kadar ... 
- Fakat, bir Japon gazeteci. 

sındf"n bu kadarcık tUrkce ltit
n\ek de bizi memnun etmeye kA· 

r' ... 
(Noda Efendi), küçük ve par

'.Jk gözlerinde ılık bir tebees!lm 
ccırlayarak yanındaki bahriye za_ 
bitler;nt birer birer gösteriyor .. 
ı:ııtır ağır isimlerini söylüyor: 

- Mister, Sıkomolo ... Mister, 
>\•ava... Mister. Osikl... Mister, 
l\f'vara . • Mbtter, Ota. .. 

dünyanın en silratli vapurunu ya. 
pan Japonlar, bu minimini adam
lar mı? Bu minimini adamların 

hepsinde ayrı ayrı birer dev kud
reti olduğuna nasıl inanmalı1 bil· 
mem k! ... 

Fakat, inanmak zarureti var ... 
Çünkü içinde bulundukları 232 
kadem uzunluğunda, 40 kadem 
ıen!~llğlnde, 2490 beygir kuvve
tinde makinesi olan 2200 ton hac· 
mlndeki şu gemi, bu minimini a
damların ehle yapılmıştır. Gemi· 
nin her tarafı, o kadar temiz ki, 
titiz bir kadının evine benziyor. 

Güvertenin döşeme tahtaları, 

henüz cll.ıllanmış parkeden farksız. 
Halatları kaynar sularla yııtanmış 
gibi bembeyaz, demir, pirinç bil
tün madeni kısımlar, parıl parıl ... 

Salon, TUrk ıazetecilerlnln büs
bütün hayretini celbedlyor. ÇUn
kil burada, Milli Japonya ile Asri 
Japonya birbh"tle imtizae etmiş .. 
Muhafazakarlıkla terakkiperver· 
liii ıösterlyor. 

Salonun nihayetinde, şeref mev
kilnde, Mikadonun bUyük bir res· 
mi va.r. Duvarlarda, Japon milli. 
yetperverliğini gö~ter<'n kılıçlar, 

silAhlar. armalar.. salonun orta
sında, o devrin en modern möble 
tarzında kanapeler, sandalyalar, 
masaları ince bir zevk ile birbirJe. 
rine karışmışlar. 

BaŞ'!a, Mösyö Noda olmak 1lze. 
re Japon zabitleri Türk gazeteci
lerine son derecede izzet ve ik· 

r- ıöırterlyorlar. Alt>n &ibl ıarı 

ve dilba- bir k&dın saçı ıib! !ııce· 

c!k kıyılmış tütünlerlnden ıiıa-

~füter Ota'yı takdim ederken, ralar, çaylar, Japon pastaları lk. 
,.ı;yte karnını kesiyormuş r\bi btr ram ediyorlar ... Japon tnkıltbını 
i~aret y1.p1yor: 

- Doktor.. Operatör ... 
kelimelerini de ııtve edil"'I'· 

Parm•kla.rı koparırcasına, c&A· 

dan bir sımhnlyelle eller stkılı-
yor .. 

Artık Noda Efendinin pek kıt 

olan tilrkçe ""rma)"esl tilkendili 
ıc;ın derhal inılllzce ve fransıJıC• 

kon,,.malar b•ıılıyor... Tesadüfen 
hepsi de boylu boslu olan Türk 
gazetecileri, konarına ıirmiş olan 
Japon zabitleri tarafından kamara 
~alonuna sürülıı:leniyor 

yarada.n ve yıldırım süratile te. 
rakkl hamleler! yapan memleket 

ArkMı •ar 

Soruyo~lar: 
KCçük gece ya rısı 
sokağa atı'ır mı? 

imal edilecek 
Hükumet, piyasaya 
çıkarılacak yağ için 

yeni bir formül buldu 
Son günlerde buı yaicıların, 

bir takım mıh!Qt yal!ları karııtı
rarak Urfa ve sair iyi yal diye pi
yasaya sürdükleri anlaşıldığından 
Ticaret VekAletl bundan böyle 
yalların muayyen bir formüle 
göre yaptırılmasını ve piyasada 
tek \ip Yat bulunm86ını kararlaıı· 
tırmı!J(ır. 

ötrendiiimlıe ıöre memleke. 
tin her köşesinde, tek tip olarak 
ve kararlaştırılan formül üzerine 
mabl(lt yağ im•! edilecektir. 

Devlet bütün yar fabrikalarına 
el koyacak ve bundan böyle mah
!Qt yağlar hazırlanan formül üze
rine piyasaya çıkarılacaktır. 

Kız muallim mektebi 
müdürleri orasında 

tayinler 
Edirne Kız Muallim melı:tebl 

ınüdürti Rebia İslanbul Kız Mu
allim mektebi müdürlül!üne, Kız 
Muallim mektebi müdilril Pertev· 
niyal lisesi müdürlüğüne naklen 
tayin ed!lmlşlerdlr. 

Üniversite imtihanları 
Mayıs nihayetinde 

baş'ıyacak 
Üniversitede dersler mayısın 

on beşinde kesilecek ve mayıs ni.. 
hayetinde de imtihanlara ba~lana.. 

caktır~ 

İki yankesici mahkum 
oldular· 

Kadıköyde Muazzez, Meliba, 
Hüsniye ve Müeyyedın çantaları

nı çarpmaktan suçlu olan Orhan 
ve ZAkirln dun.1,ması dün aiırce
zada biUrl!mtştlr. 

Orhan yed! ay; Zakir beş ay 
yirmi dört gün hapse mo.hkilm ol
muşlardır. 

Şeker hastalığı olanlara 
has ekmek verilecek 
Villyet şeker hastalığı ol11<1lara 

tevzi edilmek üzere &lütenll ek
mek yaptırmağa karar vermiştir. 

Bu ekmekler Nişantaşında bir fı

rında çıkarılarak hastalığı hükO
met tabibleri raporlle tesb!t edi
lenlere verilebilecektir. 

VATAN 

Manisadan bir röportaj 

ihtikar davalarında 
yanlış ölçüler 

Teşebbüs ve gayret!eri yüzünden 
muhitlerinde acıdan acıya sürük enen 

bir baba ile oğ:un hikayesi 
Y a z a n : A. E. Y. 

ao stanbulda ve yurdun baş-

ka taraflarında. bazı şikA

yetler ve tenkitler uyandıran ik
tısadl tedbirlerin Mınisadı da ra. 
hataızlık verici btr takım akisleri· 
nl gördilm, bunları bellrtmeğı va
zife sayıyorum. 

Manisa gibi çok münevver bir 
muhitte böyle hAdiseler ol•blldl
ğine göre iktısadl tedbirlere ait 
tatbikatın, kenarda, köşede ka
lan daha küçük yerlerde sıkıcı bir 
hava yarıttıtına, vakit vakit şah. 
si garaz ve ihtiraslara alet edildi· 
ğine ve umumi hayatın ferahlığı
nı ve mUsbet akıtını bozduj!una 
hükmetmek caizdir. 

bu ıibi davalar mevkuf olarak Y•. 
ı;ııldılh için seksen yaşındaki ih
tiyar haksız olarak haplsane köşe
sinde sürünüyor. 

D iğer da.va, daha meraklıdır. 
Çilnkü bugünkü iktısadl 

tedbirlerin tatbikatını ait hududu 
a~ıyor, muhitlerine faydalı olma
ğa çalışan idealist ve gayretli bir 
baba ile olulun Manisada maruz 
kaldıkları devamlı felAketlere ye· 
nl bir yaprak katıyor. 

Hiklyeye kırk !ki 1ene evveli. 
sinden başlamak llııım... Çelebi
zade Cevdet Efendi adında mü
nevver bir hoca. (Şemaül1irfan) 

lımlyle hU"1SI bir mektep kuru
Bue:Onlerde Manisa halkına lhw yor. Burada fransızca ve ingllizce 

tikAr• alt iki dava çolı: rahatsızlık okutuluyor, jimnastik yapılıyor. 
veriyor. Maksat halkın menfaatini Okutma usulleri bugünkü ölçüle
vurguncuya karp korumak oldu· re göre bile ileri sayılacak bir şe_ 
ğuna ıöre ortaya çıkan suçun hal. kilde ... Cah'I muhit bu uyanık ve 
ka gazap vermesi ve hak duygu- gayretli adamın düşmanıdır. Mek· 
!arını ihtlkArcı aleyhine ayaklan- tep üç defo. yakılıyor, takat atcşU 
dırması tabii olarak beklenir. Fa- adam bıkmıyor, usanmıyor, yeni. 
kat işin içine halı:sızlılı: veya ııa· den yapıyor. Y•kup Kadri gibi 
yeyl şekle feda etmek &ibi bir kıymetli milnevv•rler bu mektep. 
meyil karııınca suçlu diye ııöste. ten yetişmiştir. Ynkup Kadri, Se
rilen adam, halkın .:azabını çeke- rencamında, Cevdet Efend den, 
cek yerde bir haksızlık kurbanı cElhac Cevdet Efendi• diye bah. 
rolilne geçiyor. sediyor. 

Buradaki iki haksız !htlkilr da.. Cevdet Efendinin oğlu B. Fa-
vasından blrlnln kurbanı, Mani- ruk Çelebi, babası gibi teşebbüs 
sanın yegane deilirmeninin sahibi, sahibidir. Bir taraftan bağcılık!• 
seksen yaşlarında B. İsmettir. Bu uğra:ımakla beraber bir taraftan 
zatı Manlsanın sevflmi~ bir adamı da Manisa.da. bir buz fabrlkası ve 
diye göstermek güçtür. Bir Jehir- soğukhava deposu açıyor. Bu ile. 
de biricik un deiirmeninln sahibi rl adım, ticari bir teşebbüs olmak
olan bir adam, herıünkü ekmekle la beraber Manisa halkının raha· 
ala.kası olan şik3yetler yüzünden tına., muhitin umr•nına elbette 
halkın hiddetıne hedef olmaila za. 

bir hizmettir. Hayır, öylece karşı. 
!anmıyor. Tepelerden kar topla· 
yıp getirmeğe alt eski itıyatlara 
ve bir takım menfaatlere dokunu
yor. Buz fabrikasının etrafında 
yav~ yavaş entrika ve teıvlrden 
mürekkep ağlar kuruluyor. Bu
nun t&fıilltını yazmaia yer olsa 
hayretten donakalırsınız. Nihayet 
B. Faruk canından bıkıyor, buz 
fabrikaaını Ödemişte birine satı· 
yor. Şimdi Manisa halkı buzdan 
mahrum olmakla kalmıyor, pey_ 
nirlerinı muhafaza için lımire 
göndermele mecbur oluyor. 

a şte babadan teşebbüs ve 
O gayreti miras alan B. Fa. 

rukun baıına buıUnlerde acı bir 
fe!Akot daha konmuıtur. Mesele 
şudur: Mın!sanın kendi deilirmeni 
ihfyaca klfl delll... Bir kıaım 

butday civar kasabılarcl&kl iki 
fabrikada öt!ltıl!Qyor. Bunların 

lk!şl de bozulunca bu#dayın muh
telif kUçUk su ve yel ddlrmenle
rinde öll!ltUlmesi bir milteahhldo 
ihale ealllyor. Milte•hhlt işin al· 
tından kalkamıyor ve taahhildilne 
devam edemlyecelllni, verilen Uc. 
retten ziyan ett'ltinl Defterdara 
bildiriyor. Aksilik olacak, B. Fa· 
ruk, o sırada Defterdarın yanında 
bulunuyor, şehrJn unsuz kalacal'.1~ 
nı duyunca tıl ayni şartlarla yap. 
mata talip oluyor. DilıilnUyor ki: 
ııı Bozuk değ'rmenlerln tam!rf bir 
k•ç haftada yapılabilir. Bu i,te 
kAr etmesem bile çok zarar ede
mem .• 

(Devamı: Sa. S: Sil. 1 de) )-( 

ten m•hkOmdur. Bu itibarla ha- ,--
kiki dostu azdır. ....... ..., ı 

IE" akat bugün B. İsınet belki 1 ,,~!~~!:!!=.-~!~ a eltL r de ilk defa olarak umum ~!!li-1.-\ttZCt..~"""''~· 
tarafından sevilen bir adam mev
kline yükselmiştir. Davasını ve 
haplsanede geçen haya.tını herkes 
merak ve alAka ile takip ediyor. 
Çünkil açılan davadaki haksızlık 
göze batacak derecededir· 

kUdard& bir sinema Jocıııım- manında Vlyanada ıeııen bir rilfvet 
da öpll llı6<en yakalanan bir hMloeoılni hatırlattı. 

Avwıturya Jıarbtye na:ı.ırhfı btr ta
kım malzeme alacakml'J. Bir Yahu
di müteahhit tartıan öfrenmek Uz.e
re levazrm müdürünü ziyaret etmiş, 
mlldllrün r11,vet alıp almıyacağını 
kesttrern lyerek U1t.U kapalı lmalarla. 
1 in kendisine ihale edilmesini lı!te

26·3-DU 

Fal 
fe> ay Taamız kıl bilemiş, 

UCi3J ta.bancaaını doldurmu9, ~tz
meterlnl boyamı , mahm117.Jar1nı 

parlatmış, giyinip kufamnıya lıa.. 

zırlanıyordu. Açık pencereden bir 
ses duydu: 

- Bakla atar, f88481 bakaaar ... 
Bay Taarruz &f&tıya lndJ, bab~e

ye tıktı, yoldan geoen çingeneyi 
('evirdi: 

- Gel bakalun kız ... Adın ne se
pin? 

- Pemh<'. 
- Kız Pembe, falıma balcar iM•· 

sın! 

- Abe niye bakmıyacalmuşnn f .. 
At çeyrekçeğ!"1 balı:aymı şa 1111wi 
boncuğun 11.i!ilne ... 

Bay Taarruz, be' kurwjo, çinge
nenin yere serptJği bakJalann ara
ına attı. 

- Abe Mn fıkı:r lılur kaynayor
sun, yerinde duranuyor oynayomun, 
l~ln 1(-tne ıntmıyor, amma \16 ilkin 
h~nde bir 'üılh.ft var, bir tarafa. kı
pırdanamıyoNun. Kr,tan ho,1&nnıı
yor1un, yazdan kuşlrulanm.ayoNun, 

amma. ve 1Akln ilkbahara M.yahyor
•un. 

Sen tHA·da ~ektyo1"'un. SMdan 
Mth"·ef'e mı dfl'Sfm, demok:rulye mi 
demıını... Amma ve Jlkln kararın 

yokt Birinin al yanatından, p.-nlte 
dudağından: ötekinin ipek ç.eylzlıı

den, bol man,.1zlnden vaz ~
J'OMUn. 

Ahe aen bugünlerde Mr haber 
bekliyor mm;un t 

-Blbntm •.• 

- At bir çeyrek(ef\z dalıa b!l-
direyl.m sana. .. 

ikinci çeyrek baklaların 
düştü. 

- Abe •en bir mektup 

aras.ına 

alacak-
'ıa: Amerlkadan mı desem, Jnpon
yadan mı desem, Almanyadan mı 
decıem, lngtltercden mi dMem ..• 
J-:lndekl hAher •eni huylandıracak, 
~onra şaıııandırata.k, amma ve li'L
kln mektubu aldığının emrine bat· 
landrracak ..• 

Abe sana bir yol gtirünil)""Or ... At 
çeyrekçeğtıl bakayım, )"Olunu tWe
ytm oana. 

UcUncli çeyrek bakl&lann a.raeına.· 
dü,tıı. 

- Bir yol \'ar sana. .. Kar• yolu 
ınu de em, su yoJu mu deM!lltl, ayak 
yoln mu deMtlll... Amma ve ll-kin 
bu yol uzun, hem de tehJlkelJdlr. 

Bu yol bir tarafa giıllyor ... Şar

ka mı dC$em, şhnale m1 desem, gar· 
be mi desem, rdtennemln e&feliiasa
llllnlne mi d-m... Bllmem pyrl 
sen '}arka mı konarsm, fbnall mi 
anarsın, yoksa garba mi dönersin, 
amma ve la.kin nas1battm olllun ce
henneme gitme yanannn ... 

Abe at bir çeyrek~eflz daho. da 
falın yerini bulsun, I'embe aana 
kurban olıtun? ... 

KÖR KADI 

• is:iklôl. refikmiz 
TUrk eazetecileri, btıtün dil<lı:at 

kuvvetlerini gözlerine vurmuşlar .. 
nazarlarını ~üratle etraflarına gez
diriyorlar.. put gibi durarak ih
tiram vaziyeti alan ge-micilerin ön~ 
lerinden geçerke-n onları birer !la. 
niye ••rfında suziiyorlar.. kendi 
kendilerine şöylece oöyleniyorlar: 

c .... Göztepede Tanzimat sok .... 
ğtnda oturan bizi er, her gU:n ff 

gece ard&rz arasız de\·am etmek· 
te olan bir facianın ıMıraplannı 
teılrw.mekte ve lnsanJık namına her 
aa nefret duyguları De titremek
tııeytz. Buna ~. ayni fN)kaki& 
oturaftl&rdan btrinln hemlz on 
dört ya,rnda bulwıan yeiellinl 
>•itil >akJ!vr•, bütün kO""!ııla

rı• Mfret ve JılnlertuJ üZerı .. "°' 
kOMk k- 00.'l!M>kte, her ıoe

- ,_ de eve almayıp 
IJOI<- \'O kapı dibinde titret
Mekte otma&Hkr. Bu hail gören 
ve wvalh yavl'lK'uj'lm acı fer
yatlan•ı dinllyenlerle mahalli J>O· 
llflnin \.-akJ RıüdaJtalderhte rat
Jne• Mı. facıa yine olanca acılıfl 
De dev..-n etmektedir .. > 

Bunun için günde iki çuval has 
un tahsis edilmiştir. 150 gramlık 
bu ekmekler beş kuruş mukıbl· 
Jinde satılacaktır. 

B. ismet, bir ücret mukabili o
larak hükilmetln buğdaylarını 
öğiltliyor. Toprak Ofise hazır ge
len unların da fabrikasının depo. 
suoda durması arzu ediliyor. Bir 
hizmet olsun diye razı oluyor. 

Günün birinde buid~y ekmek 
ihtiyacına noksan geliyor. B. İs
met. ihtiyacı tamamlamak üzere, 
valinin emrilc Toprak Ofisin otuz 
çuval ununu fırıncılara veriyor. 
Buğday gelince öğütillecek ve a
lınan un yerine konulacak. 

delikanlı ile bir genç kız umumi ede-
be aykı rı hareketlerinden dolayı on 
beşer ıün hapse malıldlm edilml,ıer. 
Eter bu cençler yaptıklarına pi,.,,an 
olmanu,lal'I!& on beş &Un müddetle 
ayn ceza evlerinde kalacaklarına 

üzWeceklenllr ! 

ET MEYDANI - BOYAOIKOY 

Do1nnnacdar kooperatifi Et mey
danında modern bir boyahane yaph
......ınn,.. K""""'arda Boyacıköylln
de modern bir Mlllane yaptıntalar da 

""""'"' ~ğlmbı et """1t!llrndan 
k&rtu!Mk! 

mJş, odadan \'ıd<&rken de masanm Us- IstikJAl ga.zetest, gazeteci arkada,· 
tllne kendi adını ta,ıyan blr zarf J(in- iarımızdan Niza.mettin Na.z.lt'in ba~-

yazarlığı altında. bugün intJı,ara. ba~
de yirmi beş bin frangı müdiire çak~ ıamıştır. Yeni retlklmize başarı ve 
tırmadan bırakmış. Müdür namualu uzun ömür dileriz . 

- Hay, Allah .. Japonlar, bunlar 
ha? Ne u!o.lt, triek insanlar ... Yir 
mi bef sene zarftnda dllnya me
deniyetini kavrıyan .. en mütere.k
k:I minetıerin yürüyüş!erlne ayak 
uyduran .. ve hetta iki tene evvel, 

İh 'i ya rlamağa devam 
etmek is'emiş 

M -.ınu ltoçild alleslnJn hayat
tald a~mın en mühlmmt sa-

1*- - c..-. -...ı .... 1 

"9 Lond.- T T; 7 ..,.__ _. 
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: 'ede ba. blflı l u Beolld. ..... 

•tnlıo - -ıııt olıııa -.ı ll<ıçlld 
lıllk1<ında ..... bti;re çd<tı. - 111-
M tle ·a' .., .. : BocDııl atlıMiae llM 

- do ,-..UCUtt - ba -
""' bom l<ııvv- lllr ı-. - do 
-ı..ıı ... ..,,... ıı:n "1Me - .... 
,._ aile :rillmelq - da 911 
J'9'l'M ........ -,.. - kal- dlııç, 

cıu- """"' .. - -... 
Omnlnllıı llOmılld& ıılba,.et yMak-

lal'& oerıı.nı.. ÇocllklMı, t<ınmları 

etrafını alm.,lu. Hopoi atlıyor. Dı

tt;var k8'11m lilı1 oralarda d (ll, dok
torlar Jilolerlnl det\!, saatlerini bile 
•1'!1ıkları halde IAtlle edip duruyor. 
Bir aralık doktorlardan birine d('mlf 
ki: 

- Kurum, doktor, ben !Uıli. haya
ta doymadım. Benhn lı.ıla Wı' ,.ylO< ,__m_? 

J>t*tıor 80ftnU, : 

_ Bendfın ne i~tlyorıunmz:? Sl1Jl 
tekrar Pl"'9 n1t yaJ*ynn 'P 

Kadm ce\·ap verm .. : 

- 6-IJI< Mıyeıl kim T Bir~ -
.. - llttıyarı.ınal• de•'&m etmek 
ı.~ram. 8'ılkl o zaman hayata 
k&l'IMl'a ..,.,, IMkarak ölilr1.11n.• 

u;~ 

K3hve fiyat~arı 
tesbit edildi 

bl.r adarnm1171 sonradan hu zarfı bu- -------------

Be•u Gi>tltepell bir -uz 
yaı;ıyor •• morwya:r: 

- llu ÇOC•fa ınanab!lecek ,.,. 
kattJ bir el veya bu azdr adama 
yaplıfı zultmılertn h-ıru so-

""""" bir atız l'Ok •• ac- f 

Çekilmiş kahve 684, 
çekirdek kahve 

5 70 kuruş 
Kalı.ve ve çayı llUkQmet tara

fından zam yapıldıktan sonra ka.h 
ve ve çayın fiyatının ne olacajı 

hakkında Ankaradan yapılan sor· 
&uya çekıılmiş çekirdek kahveye 
684, çekilmemiş çekirdek kahveye 
de 570 kuruı fiyat konduiu İs. 
tanbula bildirilmiştir. 

Öyle de yapılıyor ve B. İsmet 
bu unun tevzilne vasıta olmaktan 
ticari hiç bir menfaat görmüyor. 
Fakat Manisa Belediyesi, Ofis un
larının Jçine kendi unlarmt ka
rıştırmış diyerek lhtlkAr davası 
açıyor. Vali, emir ver<liğln! yazı 
ile teyit ediyor, bu iş yüziinden 
B. İsmetin ticari bir me~at gör. 
mediRI ele anlaşılıyor. Öyle oldu· 
ğu halde derhal müsbet bir 11etl
ceye varmafa Adliyenin eli var
mayor, çUnkil ortada !htik!r lt
kırdısı var. DaY& boşUna uzayor, 

SALOMON kDALAJII 

Japonlar Salomon adalarmrn ta
mamını lşpl mmi9Ier. ıı:ter Japon
lar da öt4d Mlhvtr arkadaşları gibi 
Yahudi d"""""1 ll<ı ilk t9lerl muhak
kak bu adaların !8mlnl değlftlrmek 
olacaktır. 

ESKi Bı:& lflKAYE 

Adamın biri lleykozdo. bir daire 
memu runa ""81 gördllnnek üzere 
yirmi lira rü..7"et verlrir:en suç üstün
de yakala.....,.. Bu bana, Avustur
ya - Maca-rlstan imparatorluğu Ea.-

tunca telefona santmı,, Jf;ıl poU mU-

dllr!Uğllne blldhmll), kendisine '"'· 
vet vermek kfuırtahhğında bulunan 
Yahudhıln yakalanmasmı ılsteınL} 

Leva.,;ım müdürü ne kadar namus
lu IHı Yahudi de o kadar kurnazmı,. 
Kabul edilip eclllmlyecetıoı k"'tlre
medlği rüşveti masanın UstUne bıra.

krp çdrtrktan sonra ne olur ne olmaz l 
mahallesindeki karakola mUracaat 
ederek bir zart l~lnde yfnnJ ~ bin 
trank kaybettiğini b!Jdlrmlf. Tabii 
kurnaz Ya.hudlye kaybolduğunu daha 
eweı karakolda tesblt ettırdlğl yir
mi beş bin frangı iadeden başka bir 
!JeY yapemamı,ıar. Tatlmert 

TAKVİM 
26 MART 1H2 
PERŞEl\mE 

AY 3 - GtlN 85 - K..- 138 
RUMİ 1358 - MART 13 
HİCRİ 13'1 - Rebiülevvel 8 
VAKiT ZEVALi EZA:O.I 
GÜNEŞ 5,54 11,27 
ÖGLE 12,20 5,52 
iKİNDi 15,50 9.22 
AKŞAM 18.28 12,00 
YATSI 19,59 l,32 
İMSAK 4,12 9,48 

'-'------_) 

SONMIYEN ATES 
llAve etti: 

- Şu duvarların dilleri olsa da, siz
den önce bu evde geçenleri bir ar.latsa.. 
Jar ... Bu ev neler görmüştür neler? .. 
KabııJıat Zeynepte defi!; beyefendlde ... 
Beyimiz, iyidir hoştur ama her nedense 
bu kara surattı KUrt karısına bir türlil 
kar~ koyamıyor. Başını aşçıya çevire
rek: 

- Sakın üzillme Fatoş! .. Herşey yo-
11..ına girer yavrum. Kocam olacak ada
ma bu akşam biraz kendimi göstermem 
!Azım gelecek. Çünkü eğer bu susmak
ta devam edersem çok fazla ezileceğim 
ve korkuyorum ki gururum da hırpa_ 
lanacak, dedim. 

ı rl KÖS~liltl 

Tefrika No. 8 

- Ne dedin, ne dedin? .. İftira mı de· 
din .•. Kız ... Nah ıu ıözlerimle aördü-

l:üm fintirdemelerin i şimdi inkara mı kal 
kışıyorsun. Dur akşam olsun beyim ıel· 
si.n de ben sına ııöoteririm. Şahitli, is
patlı seni bir paçavraya çevireyim de 
gör .. zaten karşı evdeki çıplakların ot
lu, gezdlti yerde söylüyormuş: (Mahal
lemize bir mallar ·geldi. Kokusu yedi 
mahalleyi sarıyor) diyormuş. Şimdiye 

kadar evimize yaııgözle bile bakan yok· 
tu. Siz geldiniz. Ma,allah Nihat Beyin 
köşkü nam almal!a başladı. Bunları be· 
ylm duyacak olur~a alimallah senin ke
miklerftıi kırar, dedi. 

Bu ağır sözler karşısında ne yapaca. 
jımı şaşırdım. Birdenbire gözlerim yaş
larla doldu. Hıçkırıklar arasında bota· 
zıma bir ı;eyler tıkanıyordu. Boğuluyo

rum :zannettim. Bu ıirret kadınla başa 

~ıkınata imkan olmadıtı için ona bir 
şey •övlemeden merdivene doğru y(lril
düm. Hemen arkamdan kotlu· önüme 
~ ... )08ioumıt lteııiL ~ 

Yazan: ismet Z IYA 
- Kız! .. Bana bık ..• Bu cakalar ki

me ... Ben öyle kül yutmam. Bir odalı 
evden gelip de on odalı evde caka ıat
mak isteyene bak... Gli!eyim bari ... 
dedi ve korkunç bir kahkaha attı. O 
clakikada bu kadını b;,. cadıya benzet.. 
tim küçilkhanımcıtım... Tüylerim d -
ken dıken oldu. Baıım döndü, merdi· 
venden ayajım kaydı. Ondan sonrısını 
bilmiyorum. Gözlerimi açtıtım zaman 
kendimi oşçıbaşı ile Alinin kolları ara· 
sıncla buldum. Zavallı Ali, kollar•mı 
uQ:uşturuyor, aşçıbaşı da bana, su lç!r ... 
melle çalıııyordu. Kendim• biraz gelir 
gelmez hemen beni aldılar, bahçeye, te ... 
mlz havaya çıkardılar. Bir $ezlonga ya
lırdılır. Biri •atım• çÖmeldi, öteki de 
soluma ... 

Ali, yavaş ve korkak bir sesle: 
- Kız Fatoş. ÖdümilıU kopardın, ne 

oldu hele anlatsana, dedi. 
Zeynepte aramııda geçenleri onlara 

anlattım. Ali içini çekerek· 
- Ah bu -... Ah- dedi 'U8 somıa 

- Öyle dej!il mi aşçıbaşı, dedi. 
Aşçı da, yanık yanık içini çekerek 

başını sailadı. Konuısmamız henüz bit. 
mişti k i siz geldiniz, dedi. 

Fatoşun, buraya kadar söylediklerini 
büyük bir dikkatle dinledim. Zeynebln 
ifadesi bana bir çok ~eyler öğretti. Bu 
cahil kadın, bllmiyerek bir çok haki· 
kati.,. ifşa etmiıtı .. Demek kocam; bu 
teke gibi kokan Kürt karısile iş! hayli 
llerletmlı. HattA o derecede ki. benim 
evlenmeden evvelki hayatımdan dahi 
Zeynebe bahsetmiş. Böyle olmasa Zey. 
nep, benim burayır gelmeden evvel bir 
odada oturdutumu nereden bilecek? .. 

basen, bu Zeynep denilen kadın, da
ha ilk bu eve ayak bastı#ım gün siniri
me dokunmuştu. Çilnkü öyle IAUba!i ve 
hoıa ıitmiyecek hareketleri ve tavırl&rı 
var lı:! lnunı l'kslndlrlyor. 

Fatoşa. döndüm. Elimdeki mendille 
onun göılerinden yanaklarına doğru yu. 
varlanan nohut tanesi gibi yaşları sile
lll!k 1esetlf:Nı baf}adım: 

Akşam oldu. Nihat mutadı hilafına 
eve pek erken ve pek neş'el! geldi. 
Xendisile salonda. karşılaştım. Beni gö
rür görmez: 

- Bonjur k!lçUkhanım! .. Bu ne Ci<!
diyet, dedi. 

Birdenbire ona, taarruza geçmenin 
dolru olamıyacağını dileünerek: 

- Bonjur, diye mukabele ettim. 

ikimiz de birer koltuğa oturduk. O
dada •oluk ve asabi bir hava esiyordu. 
Sükiltu ben lh!AI ettim: · 

- Yazıhanenizin müdavimleri hep 
böyle düzenli bezenıı yosmalar mıdır? .. 
dedim. 

Nihat, kızarır gibi oldu. Asabi bir ses· 
le: 

- Y•ııhaneme hergün devam edip 
de bir çok ıeyler görmilş lnııanlar gibi 
konuıuyorsun. 

- Hergün devam etmeie lüzum yok. 
Evlend'llmiz ıtındonberl bu, Uçilncü 
gelişim. Her defasında da bug1lnkii ka . 
dınlar zümre!ine men!up insanlarla 
karşılaştım. Bu fena tesadilfler, hep be· 
lilm. pıısuaden 1111 acabw.'- Ar1ıuı 11ar 

Midye içiyle pilôv 
fF-ok tükür, gözlerimiz bakkal
~ larda pirinç &örüyor. Bundan 

evvel de bUyilk bakkallarda kırk do
kuz; kurlJ":& küf kokulu plrl119 var 

ldJ.e de h19blr l,e yarar gibi defSldl. 
PllA.v pişince küt kokusunda.o yene
miyordu. insan yatına. mı, a~lne 

mi, t:ahmettne mi ar1ylM'ağınr fa4ırı· 
yordu. Dün bUyUk bir bak'kallye ma .. 
ğıızasında altın" bir kurUJ& ııatılaD 
pirlnttmı aldım. Bu nhah da. kUçllk 
midye trıerl alarak frıbkla Uıümltı 

mldyelerl de &alarak nefis bir plllv 
yaptnn. Çocuklar ~ok beğendiler v< 
zevkle yedlJer. 

Elma. püresi: BJr kilo ehnanın k•· 
buklarını soyarak do.trayrp çekirdek· 
lerinl de ayıkladıktan sonra bJr tıea .. 
cereye koyduğunuz uda çok tyt pl
şirm~ıı. )'UlUU,ay:anca ıuyu temiz bir 
kaba oo,aıt!nalı, teneercde kalan el· 
maları bir kepte terslle lyke ezmelJ, 
aynlan elma. suyundan i.io fay lfpca ... 
nı, ve bir kilo ,ekerı içine koyaral< 
&tef& koymalı, ,.ırer er!ylnocy. kadaT 
karı,tırmah, r~I kıval}'lına gellnre 
aıte,ten lndJrmell, sotuyunca kal·aılO"' 
za .kı>ymıtlı. fal .LtiKNI 

• 
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BA!J"••••.!!Dıı:N DZTAJll 11111--.,...,,..__.. ................ ,.._,..,_.._.-..11111.,.,.._,..,.,..,.-.. ... ,,_,, 

Hindistandan ne r;"Lh;;o -i;;ı~~~-;;;;~ ~I 
haberler gelecek? • • ·- -- •• ~v• 

<..,. ı -..ı >-< ihanete uğrayan kadın bağınyordu : 
O!lerlnde Jl'O"I kredi aramak, Hint. 

• 
SİYASİ İCMAL 
Avustraly~nın 
müdafaası ı ... ~aız:~.~ ince lemeler ilerliyor 

Uzak Doğuda: Talebenin tek tip elbise g:ymesi 
görülüyor 

ffllil!z • Çin •l l>il'liğl için bekle. 
nen bedett JM!tln p11r1 !le ödemek 
il2lel'e Sır Shlford Crlps~n eline -
b!r tıltıımlı kutu ... ıımııı, Hhı. 
distana ıöı>derUmişUr. 

Senin kafandan takunya Y9Ean M. n. ZAL 

k H 8J'tıin b"'lı"• <epilcN olan 

allyeClntıı arlma8ma rs«men. muvafık --· ... ~ ..... fa· Boa kutu açılıDC4' ,.. çok ? 
yapmalı, ta unga-. - cephesinin ........ 1r bir 

manzarası kalrrurmıştır. Orad11. hiç 
arkMt keırülrntyen ('&l'pı'jlnıa]ar. fHc. 

-· reıı~. arta .... k. 1aı.aı ı.a.. 
kın 9elollnd., bir ytlrtlyU. halini alo
mıyacak. iki tel'&f hll"hl.rlnl adama. 
kıllı Eedeliy-.•. 

Yelli ~ ileri -et.e ....., .... 
edl1'0rlar. Dlpr ı.ırattan A»uııtral· 

,..,.. IOtııAda "" olmıya eı-.... ıııu kÜ· 
fftk adaJaıo& kar\U da çd<ıonna Jıa...,. 
lo:etlennde lıulunuyorlar. Dlbt relen 
1ılr tdCftlfa pre, Yeni Ginenin he

- ,ımaı dojuı>una ~ Salomon 
acta.mda &a.rela limanına Mker ~
.......,_,._ .ı-ııı.rın btt adaya 
Cilt.arma ~ı ~lyordu; 
s1:ra Karola Hmanına hava Mrrtları 

~. 
... .... eılıaı.rı ..... ..., ..... 

ldareıııı aıtmıı.ıır. NttfuAu ~ bin 
--. olup altaııwt ~ iptidai J'&f•· 
""8 .., ePan k..,lle f.efkUAlından 

lmrtaı.-ı, h•anludır. Fakat l•· 

-· .... -ya tla ıils tllkmeklr, 
A-....,.ıyayı ya""' t-r !(ine al· 
- -yeolnl kullandı'klamu ı.ır 
defa tlelı& -ya koymuşlardır. 

.leponJ..,n ı.. mıı.k .. tıa Yeni He!>· 
ritl, Pljl. Yeni Xaleılonya ve -yrt 
"i'•ı 7.flan<laya taarnn etmeleri 
kwu •etle ID\dttııemMlir. Bulllann an
llmlla • llnernlllll 91lpiıeols Yeni ,:... 
ı....ı..ı.r. !:fer JapoaJaı bu......., da 
ele ~- Amera• .,......,, 
l'a6tllkle lnn>vetH bir llareket ve 18-

tlaM -· ı.a,..,.,tıuıl'f ,.. A.-.· 
t.nıı. ... lrtllıat .. ......- 9'ıi< 
ct':cl Falt~r. 

P'altat Amerika "" A'7Ullt""'1anın 
... -.-ıertıııı _..,.,.. ettlll .... 
1 r tal&ra lnrn"eıılll bir t*flde mey .. 

Ankara, 25 (Telefonla.) - HükO· 
metin ah1kalı daireleri, tek tip elbise 
Uııertndek! tetkiklerin! Uerletm!y,> 
dev&m etmektedirler. 

Bu tetkiklerin .şimdiye kadar ver .. 
miş olduğu neticelere göre hUkQmet, 
lüks tellkki edilebijecek kwn8'lar
dan mamul elbise giymek tetJyenlerlı 
meşgul olmamayı prensip ftib&rile 
kabul etmi~tir. Uzerinde durulan mev 
zu, kazanç seviyesi mahdut olan me-
mur, ifÇi, muayyen ve abit l'•lir n
lıtblnin wı mM!l çağlnda müteaddit 
çocukları ekln Welerin elblse ihtiya
cıdır. 

Nilek'ın bu mevzud& köy1tl elblse
•! için SUmer Bank tarafından atılan 
f!k adım müs'bet netice vermı,ttr. 

Şehirli için de b8' vurulmak islenen 
tel< tip elbiseden mal<sat sivil bir 
tlniforma yapmak değildir. Bu elbi· 
se ttlrlU renklerde ve d .. enlorde yap
tırılabilecektir. 

Yap.ıan tetkikler, fimdilik dikiş 

tıyatıannı d~•nln JırıklnsııılığI-

111 ort&ya koymu,tur. Dalı& çok 

rnemlekettmi.Sde yok denilecek kadar 

az olan hazır elblıe giyen bir kütleyi 
vtıcude g'etirmek ~e bu ttıyadı uyan
dırarak memlekette bu sanaytl te'iiS 
etmek fikri aIAkahJan da sevindir
mektedir. 

Di!l'er tarattan y..-Ji kum~ sana.
yiini muayyen makS&tıara tahstı ede
rek hariçten kumaıı ithal etme !fi de 
gör!lşUJmektedir. Yapılın tetkikler, 
kartçten itııal edilen ve perakende 
plyuada motreııı 1 • 10 liraya aatı· 
ıan bu kabil kuma~larJn nakliye ft 
siprtası d&hU, .gUm:rttk kapdarnnıza 
metresinin 2 Hn.ya geldifini &"öster• 
mittir. 

Bu neVi. kumatların m&mleketin 
dalıill lslHılA!dn! k&rfılıyabUecek 

miktarda ve g11mrül< reoml a.sgarl 
hadde indirmek 8W'etile ı-ettrtıımeaı 

mtlmküıı ıörUJınektedlr. 

Bu hUllUet& Otımrük ve in/hisarlar 
Vekl!etlle )(aliye Vek&leUnln ııok

tai naarı öğrenildii<ten sonra bir 
neticeye vanla.cafı umulmaktadır. 

Aynca bu mesele haUedUdlğj tak· 
dirc:!e tek tip elblst mevzuu ele ah
nabilecek, fiyatların kolayca korıt.ro. 
lü mtlınk!ln olacak ve elbise fiy&Uarı 
d!lştlrfilecektır. AlA.kadarlar ml!lı!m 

bir büyük müstehlik külle ol~n tale
beler için tek tıp kumaıılı elbise J!Y· 
rnek mecburiyetinin kolayca konaca· 
fmı, bu cur..ı.ıe a!!e yllkUnün asala· 
bi!ecrfln~ tek tıp kum-.tan yapılan 
~b:Senin, çocukları bir sevtyede tut· 
rnası itibarile çocuk ruhu ve terbiyeli 
bakımmdo.n faydalı olaeatı nıütali· 
aaındadır. 

Bunu henüz btlmlyoruz. İngi!izle· 
rin iyi niyeti tam mıfürT Yoksa 
niyetlttl t.eııl!keyi şöyle bir sava. 
rak hllı;iınl~tıerine eski manada 
devam lçin bir şekil ve suret bul. 
mak mıdır? Bunu da b!lmlyoruz. 
yalnız biliıı.n bir ,.Y van& o da 
Inıiltere ..,, iyi bir niyetle bile 
hareket etse ve ayırıcı amilleri 
yenip birlik lı;urmalt bile lotese 
vazi!eslnJn çok çetin, adeta im· 
kAnsız olduludur. 

Halkın çoklujunu te~kil eden 
Mecusıler, dotrudan doltruya de. 
mokrat bir idare, nüfus nisbetıe
rine göre temane taraftar bulunu 
yarlar. fstedtı<1erl şey, prensip ı.a: 
kımından çok cazip ve tatlıdır. 
Fakat İsviçre ile Skandinav mem· 
leketleri hariç tutulursa demokra. 
si prensipleri en fler! memleket· 
!erde bile gerçekleştirilememiş. 
ancak sınıf ve zümre menlaat ve 
entrikalarına maske hizmetini gör. 
müstUr. Hindistan gibi oer bakım. 
dan aykırılıklarla dolu olan bir 
muhitte temsııı sistem nasıl yürü· 
yecek? 

- Onu& bu k-r cib!Jliyetslz 
oldujunu nereden kestlrebiley
dim & k•rdeş.. Meğer herif yQre. 
flmt aökmei!e çal1J1rmı1-- Evimi, 
barkımı açtım ona .. Canımı, malı· 
nu emniyet ettim.. Anıa niyeti Jı;ö. 
tü Jmiş canavarın . 

t1çUncü sulh ceza mıı!ıkemeslnln 
önünde adeta. bir kadınlar meclisi 
kurulmuştu; her kafadan bir ses 
çıkıyordu, yalnız kenarda bir ih
tiyar adam vardı ki bekçiye ha· 
raretle b!r ıeyler anl•tıYordu: 

- !:kd•rı Janaıanun t.celliY•• 
tı hazininden biri de, işte b\I ... 
Gıdayı Dırurel yevın!yem!~ln t•· 
darlk! müıkU!esi yetmiyormuş gi· 
bf bir de babı adalette sürilnnıeğe 
cebrolunuYQruz. 

İhtiyar, baylece derdln! döker. 
ken kadınların arısından yükeek 
bir ses duyııldu: 

Senin kıfaıtd8tı t kunye 
Yanmalı .. Takanye .• 

İhtivar adam tamamladı: 
- Hatun, lakunyen!n en ad' 

Yaran: ŞFIHIT 
talıtııdan 7apıldıtını l>HI• geret; .. 
C!lnk!l lıll evl"h ffılie baflta tah· 
ta yar...,,ac. 

Suçlunun baıı..ı oldutu aallfl. 
1-D ihtiyar, uzunboylu oilundan 
'ikiye! ettikten ~· 

- Bahtı kalbi ı.u. .. Detııeitlme 
dayana dayana buralara kadar sü
rOklen<ilzn.. 

İhtiyarı bırakarak bir insan ka
fasını takunye yapmak isteyen se. 
sin geldll! tarafa ko,tum; demin 
ıikAyet eden k&dındı: mahkeme 
kapısı önUnde elleri kelepçeli bir 
adama dotru bakıyordu; Arkadaş
ları onu susturmuı o1acaklardı kl, 
yalnız hızh hıılı solumaktaydı .. 
Orada bulunan kadınlardan biri. 
ne, n!çln böyle batırdılını sor. 
dum. 

- Efendim, dedi, bu el! ballı 
adem yok mu, işte o .. Bu kadın• 
ıenlnle evleneoetlm dll'O yalın 
etm'ş.. O da l11anmış. Bizim kom· 
ıudurlar, bilirim. Herif zilppe. 
sarhoşun biriydi. Neresine do gll. 
nlil vermı, tOys0%iJn. 

zaten yetmış m11yon insanın ._ Rumen • Macar Zavallı k&d•nın malını mOlkü· 
dına konuşan müslüma.n birliği nü satmı, .. Ta.. lç t;ımaşırlarına 
bu ılsteml !pt!da<ian reddediyor, hududun1a kadar hepsini pazara çıkarmış. Bu 
•mlktara filin bakmadan müsavi (llatlaratr 1 incide) = da yetmlyormuı tribl, sllıüm onı ı 
temsil lstel'iz .• diyor. Post g&zetesı yazıyor: nişan yaptıl!ı lı:adıncatızın evine 

- -... ıı.ııı.tıııto .... -. f l ı.... ""'ı>onlar ne Teni Ginede"" ne L--·· -Alma 
·~-...,. ..... ..,,_ ........ -- il ar .. , __ _. 
ili lıemln edem-"'ercl!r. Deride bu U -

Pasifik harp 
konseyi 

kuru uyor 

Mecusilerin buna razı olmasına Alınanya.nm tlbileri olan Rumanya bir de bir ac:lfte getirmez mi? Diln 
ihtimal yok. Demek ki daha Uk !le Macarıstanın kayn~aları bir ııece mahallede yangın var san. 
adımda en cetin bir engeli yen- ttırıu kabil ol&maımı~ır. Tersine ola- dık .. Evlerinde bir kıyamettir, kop 
mek, iki tezi uzlaştırmanın bir rak bu iki memleket kar~ılıklı dU~- tu. 

1ıa- ılılnnıa .ı_.ıar ~ ....,_ 

oı:,....ı. ·~ ölçllde 1ılJ' ~ A l m a n l a r , 
yolunu bulmak JAzım gelecektır. manlık duygıılannı serbestte ortaya KrlPJ>CC'il •uçlu, benim kadın. 

Sonra müslilmanların Pakistan dökUyorlar. Ne Romanya ne dr Ma.- tarla böylf' i(li, dııı;lı neler kon~
projesi diye bir projeleri vardır caristan doğrudAn AJman)'flya mU- tuğumu fena hıld~ merak ediyor, 
kl müslüm&n çokluğu ile mesk(ln racaat cesaretini gösteremiyorlar. olmalıydı ki gö•ünü ll!rt!lmden a. )>OD taarruzu ...., ......... J1u ...,._ 

:ıı:=ır~·::.,;:--ı .:= Leningratta V.aşin«ton, 25 (A.A.) - M. Ruz_ sahalar için Hint federal çerçeve. Bunun eebe'bl Almanlann ilkbahar ta- vırmtyordu. Onu bu kemirici me
velt, Birleşik Amerikanın Vaşing. si için de tam bir muhtariyet isti- arruzu için iki memleketten de fay- ~aktarı kurtarmak ieln yanına gl. 
tanda bir Pasifik harp konseyi teş· yarlar. Bu da Mecusllernl ve diğer dalanmayı planJaroıa sokmUI' bulun· ık'rek derdini •ordum: ::.nı.:::;n ...:.:-=:·~ 16 bin ölü verdi kil edilmesine ve bu konseyde A- grupların işine gelmiyor. masıdır. Nazilerin Rumen • ).tacar _ Bırak ~ abt, !"'lt kırı millf'
vustralyalılarla Yeni Zelanda.lıla- zaten aradaki farkları, · ölçülü gerginliğinin açığa vurulmasına mü- 1infn de. lAfına mı br-k&r!llltn! ~u
rın da temsil olunmasına dair ileri bir menfaat fa k dl k 1 k •aade elıniyeceklerine 'üphe yoktur. raffarına bakmozl•r da hiı:m Jlbf 

aldılılanııı blldJımi9lenllr. llwada 
Japonl..,. ı.a...,, koyan Çin lra""* 
!erinin yenlldlfl veya verilen omlr 
tlurlne ~ı.rt auı~. 
lravadldfl<I muharebe de Japonlar•• 
ldl!oe Jellfm<l<ledlr. ;Japonlv Let
po.dan'ı alarak Preme'ye •tru ııer
lemaktedlrler. 

Görülüyor, lıJ ...-nıt:lerin mll· 
d&faa <'~esinde merkez He ırenup 
OMaht;a. Japon taarruları kar,ı
lli'lnda bir p.rlleme vardır. Bunu 18-
tün taarnnıar dola)"lf'ile mlt yoksa 
daha ıerlde 8000 metreye yük&eilen 
datJtk araziden JfitJfado etmek mak
S&t!Ue mi yapıldıfmı tlmdltlea kotı· 
tlrm•I< kabil dofUd!r. Mlltteflkler!n 
bu ıertıemesı devam edene, şimal 
c~nah yeri.nde kalsa da Japonlar 
Mandalay bölgeolnt cenuptan kuo;at
ınıya. lmkln bulaca.klar ve cenup ce
nahta Blnnanya - Hlndl.stan lludu
duna biraz daha aokulmut olacak· 
lardır. 

Bı..ım ııırtı,llmUzo pre Blnnan· 
yada müttefik müdala&!llında mer
kez l'O cenup cenah yerinde kalmalı, 
tlmal oenalı mihver olarak kulla
nJlmahydı. Faknt harita ttterlnde 
l'&zlp rörü:nen bu tabiye tekli, kuv .. 
\'ete dayanınca defenlz ttalıyoT. 

~"'kuJceyt lmkln demektir. Kuvvet 
nlrnayınca, General wa,·en de ne 
ya"1of 

Karşılıklı taarruzlar 
devam ediyor 

·· ··ı r ~ ye arşı ama t Almanların f dil"k d'"""· A ı k 1 1 k a ak f suru en arzuya muvafakat edebi da yanlıştır. Bır takım h 1 f m ı cenup VB.. v- de : an ı arı PV u•u Y pm ~-
lecej!ini gazetecilere söylemi-+•r. • usus · rupasmdo. bu gibi lhttılfların patlak trrler.. -P::•D'lr dn ka~arlur mı~ 

ıı- menfaat sahipleri, ıki mezhep a- vermesine meydan vermlyecek kadar 
1 
Yüılerlne d~ bıkmazlar mı ka- 1 

Amerikadan Hı"ndı·sta. rasınclaki karşılıklı taassubu a. 1 ""--k 25 (A • ) sırlardanberi körükleyip durmu- kuvveti vardır. Fakat anlqama.maz- ~rler .. LPc:;tir bunlar abt. le,!. Ko 
"""" ova, .,.. - Dün ıe· b • lığın bir volkan gibi kaynadığı mu. nuş. kokarSI" Dolmn. v>nRr•ın. 

ce yarısı neşredilen bir tebl iğde 9 na İr heyet gidiy.Or !ardır. Bunun bugünkü tortusu hakkaktır. Bu aebeple bir feveran ol· j,,,.ı m! korsıdan bok mıtahlaral 
marttan 22 marta kadar olan v ·,.. . ..,..._ hile çok tat&ızdır. Giln ıeçmiyor mamqr lçtn Aimanyanm tuta be.tkı A-ı)ı;erderı ~Pld;m, ,-lıie vok. avHt!., 
müddet za tınd Le ı d aıı• ... ~n. 25 (A.A.) - iiarlc!ye ki Mu.lilmenlarla Mecusiler ara 1 r a n ngra ce_p- nazırhfı.nın dün bildirdiğine gfu'e, Hin - yapmryaca~ı ea.nıJmaktadı:r. t .. :o.•oJ.:. c;afhk hlr iki narca e~vA-
heelnde 16,000 den fazla Alman d sında din! sebeplerden dolayı bir "'nı.. ('\cff"rfz elbpff~ .. Rund:t fY'Rh· 
öldürilldütü blldir!!mektedlr. i>tana &"önderllecek olan Amerikan çarpışma olmasın. Ceyhan' Seyhan fa<:fı / ~r-elll< n• var b•• Suoıımıız bul l!Uf&l'e komlsyonun& eski h&r1ciye Y . ., 

Alman teb.llM Son senelerde Hind!standa do- 'Rııru~mı.ış yUzünc A~ık cf("~ili7 ya 1 •• nazır muavini Tency Grady baııkan- 1 b. t d 1 1 t (Baflaraf• ı incide) )-( 
Berhn, 25 (A.A.) - Alman or- hk edecektir. aoan ır va an aş, şun arı ana - ile yedidir. Buralarda da yeniden kR-rıııın., 

duları backomutanlıAıoın tebi.•ı· .. ta: cMecueUer, ineğe mukaddes Yavac yavac bu uzayan şikAyet.

1 v • a .1 k 1 pamuk ekimi yapılabilecektir. So· ~ • 
Kerç yarımadasında dü&ın•nın Brezilya elçisi hayvan gözı e lba ar ar ve üstüne ğuk!ar daha ziyade turfanda •eb- t•n kaçıyordum: ihtiyar adamla 

oldukça önemli kuvvetlerle yap. titrerler. Bu lt kad ihtiyaçtan doğ- tekrar k•r•ıla~_ ım. 
B k · k ti zeler ve zerzevata tahribat yapmış· 'i 

tıaı yeni taarruzlar püskürtülınil• Ü reşten ayrıldı mu~ur. Daıma ı ık tehllkesme - Olmaz olsun böyle evlA\ .. 
tür. •· maruz bulunan Hindistan için tır k1 tahribat niobetl y!lzde c!l!yi •lnım s•cdcl 

ktedı Jleddetmi~im onu .. """' ... 
BUkreş, 2:'> (A.A.) Brezilya ile Ro- inek cidden mubarek ve lüzumlu a-eçme r. Donetz havzasında düşmanın Kabak, domates, patlıca.n gibi Rabbaniyeden kalkmazken çamu-

kuvvetli ve devamlı taarruzları m&nya arasında diploma.tik mUnase- bir hayvandır. Müslümanların da ra buldı vf'('ht pAklmi.. Peygam. 
betlerin ke$.lmes1 Uzerlne BrezJlya b t kdl t 1 1 k d sebzeler hemen hemen yok olmuş-

Alman ve Rumen kıt'alarının kar- unu a r e me er' en 1 men- t ber efendlmt:ı hazretleri buyurur. 
orta elçlı! bu sabah BUkrOften a;ırrıl· faatlerlnln icabıdır. Öyle olduğu tur. Ancak bunların yeniden ye iş· 

ıı koymaları yüzünden kırılmı&- mıftır. tırilmesi mümkündür. Erik ve ka· tır ki ..... . 
tır. halde mütaassıp hocalır, mu~ıu. 1 d ar ıı:ör lkı" saat sonra dosyalarından al· 

Harkof doğusundaki cephe üze· ı manları v&kftli vakitsiz •lent ~u. ~~ıf~r. a yarı yarıya zar - dığım ma16mata töre _,ikA.yetçl 
rinde Alman kuvvetleri tarafın. l rette fnek kurban etme!e sevke- Halen Adanada bulunan Ziraat Fatma He suçlp Ah.met, hAkimin 
dan yapılan muvaffakiyetli mev ti Z 8 k ' 8 r k diyorlar. Kendilerine sordum: VekQ.!eli ba~mtlfettlş! ile ~ube mü· teklifi Uzerine barışarak evlerine 
zil tae.rruzlar esnasında dilŞma~ b a r 111 - Bunu niçin yapıyorsunuz~ dUrlerir.den biri va.;::yetl tetkik et· cttmişler ... 
insan ve malzeme bakımından a.. ___ ..; - Ne yapalım, kurban emrini mektedirler. 
fır zayiata uğramıştır. (aa,t ı tnofde) X yerine getirmeğe h5lkın ayrı ayrı 

Sovyet tebllfi !arına taarruz e!t!ilnJ bildirmek· gilcü yetmed:~ı l~in yirmi. otuıu 
t dl bir olup inek: kurban @diyorlar 

Moııkova, 25 (A.A.) _ Sovyet e r. 
tebliği eki ıunları bildirmiıtlr: Teb!lj!, bu adalara yapıl&n taar- - Bir defa fakir halk için kur-

Şalılt . 

't e BU AKŞAM 1 P E 
Senenh\ ea ellenoeıı "° 

Bw ~iyede aısıJ .-.. rarh gOrülerı 
ve 11UrprJzleır ,.aad~len l'f'phe. traak 
Şl\rk ceıphesJdJr. Japonlar u: zaman
da ~ • """..ıı k-m1111 -ı . 
ketlere kondular. Fakat :r.•f~rıetlul 
talftamhunal n \'tı topraklara Mhlp 
kalmalaTı iki prta lıaflıdırı H;n. 
dktanda rnuka"emettn ~ ve 
Avu.traıyanın NtUAl,ı ... 

HlndlManda muka\le-met 1'ftndır .. 
nıak l(ln Jnstıtere can aeuılle wtra 
~p dunı.ror. Avuıınralyaya «ellnt-e 
burada da Ma la müdafaa t.Mh'rlfW't 
alınıyor. 

Japonların ı ... Ull hıl""tı YJıbuz, Hint. 
ve Avll!'ltral3·a lJı.,lf"rlnl yok Ntlp ~·&· 
rınkJ Amerikan - ln&Jllz m•kabu 
taarruzunu gU~·1e- timıtk, helkl de 
hnktn harlrJn«- frkamıa.k twnPlln .. 
den llerl gelmiyor. Japonlar rii'lil 

doymaz adaıula"hr. Onle?inOO fU". 
sat l'arktn rınuna kaıfnr Y8rime. 
mele e]lf'ırlndf'n Jlrf')ml:ı·or. 

Al'1L.,trat~·a kf'ndilf'rlnl ~a C'ep .. 
heden ('ekiyor. ı,pı ettikleri htitün 
adalar kesif nüflı.Ju yf\rlerdlr. ıtaı .. 
bukl Japon:ranın te kın ntitu unu 
muha.-lr dly• yollıyalı!l-k lfth•la. 
ra ihtiyacı '\'ardır. Mt'l&f'IA c.,·a·nın 
ıkırk kib.ur m11ynnluk ni,fu una llf" 
kadar Japon muhaC'JrJ ka.trlahJlfr'! 
A"-u tra1ya, bir muhaceıret Aatlıuıı 

hallno konuhnıya tok tılvHtljHdlr. 

Haritada ılflk ı~e görUıwrıtt, ama 
Al'll!ltralya, lngiltereden '.\ rmJ m ıı 

bU)·UlrtUr. NUfURu da attı mHyon .. 
dan lbarettJr. Karıoca. gibi ~.talan 
Japonlar buraya ÜfÜ."11ek ,.e nUfuJı. 
tarını geni.' öl('Ude- arthnnak iDlkı\. 
nıru bulnrlanıa blitün vrupa ,.e 

Amerika, (S&rı toltlll<r) hakkındaki 
eski korkuJarına. utrayahUlrler. 

Bunların hcpıııl malüm old11tu tçın 
lnglltere, Amerika ,.e Avustralya, 
bu kıta kadar büyük adanın mida
faasına dört eH~ sanlmı,la.rdır. Ja
ponlar arbk Avuııtraıy&ya 8aldırsa
lar blle , ·arlfelerl ba."'lt olnuyacak
tır. Bir defa A~"1lStralya, ı.tU>l.ya 

teşebb~ ederekltrt ilk ana yort o· 
lacaktır. l\I~elA CavalaJar, HoUan
dalıların bir çlftllğ1 olan adalarını 
dlter bir btll!'L<'ıya kar;ıı müdafaa
ya hiç arzu du_)·mamt.,lardır. Fakat 
Avustralyada lit"ndJ ana y11rdı~.,u 

tstllA.ya kar,ı koNDltya bütün '·ar
hfUe uğraŞM'ak m~takU ve olgurı 
blr n1Wet ,·ardır. flem de ne kadar 
:r.Of'IU Ye atıı~an bir Mker olduğunu 
her tarafta '"bat eden bir •lDet ... 
Btlndan ba ka Japonlar AvtlStral .. 
yada baekın UMUIJerlnden letlfad 
edemlye-<.'~r. hazırl&runlJ'& ,·akli 

bulmu hlr dü~1onla. kar~1l.,,.cak. 
l&rdtr. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHIB TIYATBO::IU 

Dram klBmı Tcpebaşında 
Bu al<tam 20,30 da 

P A R A. 

Jtomedl kısmında 
Bıı ak.,am 2J 3!'1 ta 
SÖZÜN KISASI 

BORSA 
25 l\IART 1942 

Ruslar merkez cephesinde ayrı. ruzun bilhassa şiddetli oldufunu ban diye bir emir Yoktur. Sonra 
ca iki meıkün mahalli daha geri i1Ave etmektedir. Amerika harp kurban vakitli vakl~lz yapılmaz 

İhtikôr davalarında almışlardır. Sovyet kuvvetleri bu ııemilerin!n obüsleri uçuş alanla. Yapılacağı zaman da •üt veren ve 
yerlerden birinde Almanların bJr rındaki düşman tayyarelerine ve yavru doğuran JneJt kurbanlık 

yanlış ö'çüler sil!h ve müh;mm•t deposunu tah· sahil tesislerine önemli zararlar yapmak ve y!yecel!I bu kadar kıt 
Türkçe sözlü komedisi ı 

l 100 
Sterlin S.24 
İsviçre Fr. 30 36S 

(a.,ı % ft<"lde) )-( rip etmişlerdir. Bu yerlerin ikinci- yapmıştır. Amerikan bomba tay· olan bir memlekette miktarını a
s Almanlar tarafından kuvveti yareleri bu zararları a.rtırmı~lır- zaltmak kendi hesabınıza. intihar. 

100 
100 

Pezeta 12.9375 
İsv:çre Fr. 30,75 
ESHAM ve TAftvtLAT Vl!&yet kendisine bir takım çu. tahkim edllmlş bulunuyordu. e dır. Wake adasına 291 bomba a· dır. 

vallar veriyor, bu çuvalları dol· 16 ncı Alman ordusu ınah tılmıştır. İki devriye gemisi batı- Aklı erenler, •haklısın. ded:Jer, 

3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 

Sıvas _ Erzurum 2.7 19 8S 

duruyor, tı•hhüdUnü yerine ıeU. m&hküındur vo aj!t- rılmış ve 3 bilyük deniz tayyaresi fakat herkes yine blid'ğini, alıştı. 
r·p duruyor. Fakat b" açıkgöz. tahrip edtl •·tı lını yaptı .• 
çuvalların mutat çuvallardan ela. Moskova, 2S (A.A.) - Mosko m~ r. 
ha l<a!ın olduğu için çuval başına va r~dyosu, Staraya Russa'da çev: te;~:.ngton, 2S (A.A.) - Resmt 
darası blr kilo farkettlğine dair rılmı"I olan 16 ncı Alman ordusu . · . 
bl lhba da bul B nun insan ve malzemec ~ • Fıl!pinler: General wafnwnght, 

r r unuyor. unun e •aır ka- A 'k k ti ·-• M' d 
ilz · lht.kA d 1 yıplara uğradıtınt bildi k merı an uvve erııı:.ın ın a. 

erıne r av•sı açı ıyor. nne tedir nao'da za bo A k' · d J 
Cuva1ıar1n vlllyete ait olduiu. Spiker şunları ilave etmişti'!"· . .. m. ~ nıa ya ının e a-
dara hakkında mukavelede bir ka- •Bu ordu mahvolmaya m~h 1 po~ n-:otorlü kollarına karşı mu-
Yıt olmadığı ve B. Fırukun hem. kömdur. Onu ne Alman kuman- , :a ak yetle biten bi'r mukabil ta
ı•ril!k gayretlle girdili bu işte I danlılının tayyare ile göndermek rruz y~ptıklarını haber vermek. 
kir etmed:li meydana. çıJıcıyor, istedlli 

1 

takviye kıt'a.Iarı ne de te<llr. Duşmanın kayıpları afır ol. 
fakat lıin içinde bir def ihtlkAr Goebela in ilkbahar !&ar ı muş, buna karşılık bir tek Amerl· 

• k nd ki ruzu hak· kan askeri ölmUşt .. 
ıt:özil olduğu için mahkeme, her 1 

• vaadi kurt;ırabi·Iir. Dü,_ . ur. 
vak!tk! ölçüler!ııi kuTI•n•mıyor, man teslim olmazsa yok edilecek· Fllıpin adaı:ırı sularında bulu· 
mevkuf olarak eec:en ve on bir tfr.1 nan bir çok mıknatıslı mayin düş .. 
gün süren bir duruşma n~tlceıtn· manın seyrüsefert durdurmak Js. 
dp B. Faruk ~kiz giln hapse mah. terliğini ıöstermektedir. 
kam ediliyor. cutu için ö!Omdür. Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Reuter 

imdi Temyizde dava ~a

cak ve hakkını arayacak. 
Fakat il bir vatandaıın başından 
feçen bir tek hAdlse de dellldir. 
V•ırchın her kö,es!nde yüzlerce, 
h·,,1,..,. ... ,., diirüst ve namuslu va· 
tanda11 ı•razh ihbarlardan ve 
sekle ait meselplerden dolayı mev .. 
kuf olarak takıbata uiıramış bu· 
lunm•ktadırlar. Bunlar. işlerinden 
ııüclerinden kalıyorlar, haksızlık 
biltün muhiti rahatsız ve mustarip 
rıii:-•or ,..,., ktvmetll teıııebbüs ve 
g Yr.:.'!.f. h~(''t ...... ,_ hı.,. 1 n1 ve he
•. ,.s rıı kır:yrır B!r hap'.sıneye '"'ih .. 
tlkilr damgasUe ayak basmak, na· 
ft""1laı bir valandaşla çoluk ge_ 

Kanunıın tatbikatı ••yoainde 
~ıl vurguncu yakalanırsa ve 

sır
tı YPre gelirse halk l'lbette çok 
ferahlık duyar. Fakat vurg 
.. 1 ki uncu 
ışın taba uydurup ~ıyrılrnanın 
yolunu bulurken, dürüst vatan
d~şlar ya ŞP.hst garaz veya Ş"'kil 
yüzünden takibata Jğrayıp durur. 
larsa ve halk ferahlık yerine rah 
sızhk duyacak bir mevkle dü:ı,e at. 
işin ic:fnde tetkik ve tashihe m~e 
taç bir m("!':ele Var demektir. Hl\: 
kömetin bu meselt>lerin üzerlnde 
alAka ve hasqslvetle duracatına 
ve kanunu ••hıı::a . ~arıza alet eden_ 
!ere ~!ddet1e karşı ı:eleceğıne ştıp. 
he etmiyorum. 

ajansının bildirdiğine göre .Tapan .. 
!ar Benı•le körfezinde Andam•n 
adalarını ilfal e!miılerdlr. 

Yeni De!h!, 2~ (A.A.) - Japanların 

Birmanyada Tunru 9lmaJindeki hava 
alanmı ele t'eı:lrd!klerl r .. m•n bildi· 
rnmektedlr . .Taponlan !buradan c;ıkar
mak için Cln kuvvetleri gönderilmtf
tir. Şiddetli bir çarpı.,ma devam et
mektedir. 

Süvari blrllklert ve .slvil Japonlar 
Tungu'nun 30 kilometre ,ımattnde 

Mandalay yolunu kesmlşlerıe de çın. 
Ular tarafından pllaktlrlUlmtlflerdlr. 

Ingil!z tebl!tl Tungu cepheth\dok! 
durumun vahim oldu~nu, fakat cm
llJe.rln ha.hm ileri mevzilerde tutun
duklarını b!ld!rmokted!r. 

Melbourna, 25 (A.A.) - Melbour· 

Büttın bu karışık Aleme bir 
hamlede düzen verilmesi elbette 
beklenemez. Bütün lı, İngiliz tek· 
ı:tJerinln h&lka emniyet verecek 
yolda olup olmadığında ve aklı 
eren, idealist Hintliler arasında 
yurt müdafaası duygusunu uyan
dırmaf& klfl gelip ıelm!yecefln· 
dedir. Yoksa tatbika ait teferru_ 
at elbette bir zaman meselesidir. 
Esas, en umumi şekilde h•llolu. 
nursa, yani davanın İng!l!z • Hint 
tarafına bir çare bulunursa rakip 
gruJ')lllr, koı.larını kPndi aralarında 
halletmelt l yarına bırakıp mü~te. 
rek mUdafa.a i~inP sarılabilirler. 
Bu suretle İnl(ilizlerde bu saniye
de alAka uyandıran asıl kör dü. 
itim çöztılmU~. Hlndlstanda hare. 
ket ve mukavemet arzusu yaratıt. 
mış olur. 

Bu itibarla bugünlerde Hind;s. 
tandan aksedecek mü!llbet veya 
menfi haberler. tarihte Yer alacak 
çok mühim haberler olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

ne'a. gelen haberlere göre, Felemenk 
kuvvetleri. halen Borneo merkez ke
tfm!nde Seleb adalarının bir çok nok· 
talannda ve Sumatra merkuinde tu
tunmaktadırlll'· Bazı noktalarda J&· 
ponların toprak k&ybettik!erl blle 
s<;yienmektedir. 

ALTIN 
ARAYICISI 

~tan nihayete kader taltlltfl ve 
do.yanılmaz derecede g1lldürücil 

sah.nelerle dolu muazzam film 

Bugün 2.so • 4.SO • 1.30 da Son defa olarak 

KIS ANÇ 

JE:ARAR HULASASIDIR 
c. 421224 
MHll korunma ka11ununa mu. 

halefetten Yeşllköyde İstasyon 
caddesinde 49 numıırada milskı .. 
ratçılık tlcaretile meşgul Ahmet 
otlu Cemal hal<kında lstanlıui as 
!iye ikinci ceza mahkemesindP ce. 
reyan eden muh11kemr ~ nehc _ 
sinde &uelunun filli sab•t oldulun. 
dan millt korunma kanununun 31 
ve :.\9 uncu maddeleri mucibince 
yirmi be~ ]i,.;:.. para cezası ödeme
sine ve ~edi gün müddetle dük· 
kAnının kapatılmasına ve hüküm 
kat'ile~tilinde ücreti sueluya alt 
olmak Uzere karar hulA~asın1n 
Vatan gazete!itlnde nesredilmesinc 
13111/941 tarihinde karar ver:!. 
dt. •3838, 

------------------------;;;;;.;;;;, çok beğenilen FİLMi : en 

MELEK Sinemasında 
lKlNCI HAFTASINA BAŞLADI 



• 
REKOR!Teminot markasıdır 

Zeytinyoğlarınm 
Halio!yetmin -n! iolpat edene 

1000 • lira ikramiye verifir. 
Zeytinyafı iotedl!lnil: .. _., ,.ı.tz 

81 il O R Zeyfinyoğlonnı 
Bakkalınıııdan IBTorl& iateyil\iz. 

".5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satın alınmaktadır .. 

Depo -: btaııbıd Tütün Gümriik K- M. Ne. 21 - Tel. :M1'7 

v•~•• 

Baş,diş, nez e, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCAllINDA EltİJılBE 3 KAŞE ALINAllİLİlt 

lstonbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İl anlan 

28 adet ampul, 15 adet düy, 10 
adet anahto-r, 4(1 adet izalatör. 
340,35 metre tel pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin hergün Top 
kapı Maltepeslndek! askeri satın 

aıma komisyonuna müracaatları. 

(2630-3786) 

* 20,000 ktlo sade yatı alınacak. 

tır. Pazarlıkla ekoiltmes! 7/ 4/ 942 
salı günü saat 15 de İskenderunda 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 32.230 
lira, ilk teminatı 2417 liradır. Ta. 
!iplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2656-3851) ,,,_ 

Pazarlık gttnU. talibi çıkmayan aş:a.ğıda cins, miktar ve muhammen 
bedelleri yuılı ı..ııe maddeleri 27 / 3/ 942 cuma günü Jı.izal&rında gÖStert
len aaaUerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün ko· 
misyonda görWebllir. IısteklJlerin beUi gün ve aaatıerde Fındıklıda &&tın 
a.lma komilyonuna gelmeleri. (2M7 - 3551) 
Claol Mlktan Muit. Bd. Katı te. lluıle zamanı 

P&tates 
Prine aabunu 
Sabwı 

Zeytin Yak 

Ton Lr. &ş Lr, K1'· Saat Dakika 

29 
20 
20 
10 

5800 
11800 
15000 
11250 

• 

870 
1740 
2250 
1686,60 

10 
10,30 
11 
11,30 

H0,000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmeoi 28/3/ 
942 eünü saat 11 de Ankarada Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kuyruk dahil 154,000 lira, ilk 
teminatı 8950 liradır. Şartnamesi 770 kurusa komisyondan alınır. 
Taliplerin kanuni vesikalari'e teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir s4ııat evvel komisyona verme! eri. (2442 _ 3236) 

* Aşağıda yazılı muytabiyelerin pa.zarlıkla ek•!ltmelert 31/S/ 942 günü 

21/ 3/ 942 de ihalesi il~n olunan 
(500) kilo Gtliserlne teklif edilen 
fiyat paha.it görüldüğünden ayni 
miktar Gilisertn tekrar pazarlıkla 

1 münakasaya konmuştur. Taltple· 
rln teklif edecekleri fiyat üzerin. 
den pazarlığı yapılacaktır. İha.lesi 
28/ 3 / 942 cumartesi günü saat 12 

saat 15 de Balıkesirde asker1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. Her 
kalemi ayrı talibe ihale edJlebilir. Iısteklilerin belli vakitte komisyona 
gelmeler!. (2669 - 3834) 
Oı.ı.t Miktarı Fiyatı Teminatı 

Adet KunıJ Lira 

ÜÇ()NCÜ ÇE•1 t.JŞ 7 N:S.\N 1942 
ikramiye ikramiye ikramiye 

Medl Mıktan Tutan 

1 

• 
8 

48 
120 
1641 

1.200 
1.200 
8.000 

180.000 

118.781 

Ura 

30.000 
10.000 

5,000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 

2 

YekOn 

Lira 

30.000 
40,000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 

968.900 
Yllz Bilette 42, 68 BUet Kaz.anM'ak 

Tam bilet 4, yarım bilet % lira 

İnhisarlar Istar.bul • Cibali Tüt..:n 
Fabrikası Müdürlüğü~den: 

J'abrtka.mız yuvumda.k.1 7 yaşından &fağl çocuklar için açık eksi:.t
me ile 100 kat elbise yaptırılacalctır. 

Muhammen bedeli 4.00, teminat akçesi 30 liradır. Taliplerin her gün 
fabrika levazımın& müracaatla mevcut nUmuneyi görebilecekleri ve iha
le ,.unu olan 10/ 4/ &4.2 tarihinde sa.at 14 de f&brikadaki mübayaa komb-
yonunda ha.ur bulunmaları ilan olunur. <3.510> 

En son modaya muvafık 

llTIN M OBILYALABINIZI 
ÇefiUer! çok olan, I•tanbuld& Rızap,..a yoku,und& 66 No. 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobily :ı 
Mağazasından alınır. 

BRONŞ ITLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Vakıflar Direktörlüğü ilanları/ 

Iatanbulda (Yorgancılar) esnafı tarafından tesis edllmiş olan vakfa 
mütevelli tayin otunacafından bu vakfın idare ve temsil vazilelerlnl 
mevcut kanun ve nizamlar uyarınca deruhte ebnek i!tiyen -all.kalıların 
tarihi 116.ndan itibaren on beııı gün zarfında bir istida ile ÇemberHta.ıfda 
ıstanbul Vaktflar Be.ııımUdilrlUğUne müracaat etmeleri ve Vakıflar nizam
namesinin 37. el maddesinde yazılı vesikaları bil hare gazetelerle HA.nen 
tayin olunacak ltntlhan günUnde getirmek üzere şimdiden hazırlamaları 
lüzumu illn olunur. «3377> 

RADYO Yeni Neşriyat 

Framız DiL 
Grameri 7 ,30 Program 18,M Müzik 

7,33 MUzik (Pi.) 19,30 Saat ayarı 
7,45 Ajans 19,46 Folklor aaall . 

8 ,oo Mtız!k (Pl.l 20,15 Radyo Gaz. J Yazan: Cevdet PERiN 
8,15 EVin saati 20,45 TUrkUler D. T. C. Fakültesi Fransız edebiyatı 
12,30 Saat ayarı 21,00 Konupna 
12,38 ı,arkılar 21,15 TUrkWer 
12•45 Ajanı 21 SO Konuşma 
13,00 MUzik karı'ı . 
lS,OO Program 21,4~ Orkestra 

18,03 Fa.aıl sazı ]22.30 BoreaJar 
11.45 Ziraat tak. 2%.i<i Kapanıf 

f 

doçenti 

Fransız dılinl öğrenmek lııtiyenlere 

büyük yardrmı dokunacak bir eser. 
1 224 ıa.yfa 150 kurut 

1 
Altmet Halit Kütüpllao..ın.ıe 

-ktadu, 

de yapılacaktır. Taliplerin kat'! 
teminaUarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda. komisyona mil. 
racaatları. (2641-3818) ... 

17 / 3/ 942 tarihinde ihalesi tJAn 
olunan (10) bin liralık kadana 
yem torbasına teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğüf'den ayni mik· 
tar kadana yem torbası tekrar pa· 
?:&rlıkla münakasaya konmu~tur. 
fhplesi 30/ 3 1942 pazartesi ~ünO 
saat (11) de yapılacaktır. İstekli
lerin teklif edeceklPrl f :yRt ü1e. 
rinden ihalesi yan1laraktır Talip. 
lerin kat't temlnetlarlle HRrbtye· 
de Yedek Subav okulund:ı kn~tı:ı· 

yona müracaalları. (2642-9817) ... 
(101) muhabere taburunun Yıl. 

dızda bulunan tavlasır.dak ' (50) 
araba kadar gübre pazarlıkla sa· 
tılığa çıkarılmıştır . İhalesi 28/ 3/ 
942 cum111rte1iti eünil :saat 11.5 da 
yap ılacaktır . İstelt'tıler gübre. 
teri mahallinde gördllkten son. 
ra ihaleye iıı:ıtirak edebilirler. Ta. 
tıplerin Harbiyede Yedek Subay 
okulunda komisyona müracaatla. 
rı. (2643-3818) 

Gebre 
Yem torbası 
Ka,ağı 

Tımar fırçuı 

ip yula.r oapı 

20.000 45 
20,000 = 
20,000 110 
20,000 110 
10,000 30 

• 

lMO 
6750 
3300 
3300 

450 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmeJeri hizalarında yazılı gün 
ve .saatlerde GeliboJuda askert Eıatın alına komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin beli! vakitlerdeki komisyona gelmeler!. (2662 - 3837) 
Clıısl Miktarı Tutarı Ilaale gün \'e saatt 

Pirinç 
Pirinç 
Plrinç 
Pirlnç 
Deliks iz inşaat tuğlası 

Kilo 

8,000 
8,000 
8,000 

24,000 

Adet 40,000 

* 

Llra 

4,880 
4,880 
4,880 

14,640 

9/ 4/ 942 
11 > > 

9 > • 
9 • • 

Bin! 27 Lr. 9/ 4/ 942 

l~,30 

15,30 
15,30 
15 

15 

Atafıda yazılı eUerden ha.ngisJ en ucuz fiyaUa verilirse ondan alın· 
mak üzere pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. !halesi 13/ 4/ 942 pazartesi 
gilnU saat 15 de Siirt askeri satın alma komisyonunda yapılacakbr. Ta-
liplerin bel!! vakitte komisyona gelmeleri. (2650 - 3825) 
Cinsi Ml!dan Fiyatı Teminatı 

Koyun etı 
Sığl1' eU 
Keçi eti 

Kilo Kurtş Lira 

60,000 
50,000 
50,000 ... 

36 
32 
30 

13~0 

1200 
1125 

Malatyada b ;r bina inşa ettir!- 21/ 3/ 942 de !ha.lesi UAn olunan 60 24/ 3/ 942 de ihalesi tlAn olunan 100 
lecektir. Pazarlıkla eksi11mec:l 18/ ton çekirdekli kuru Uzüm talip çık- ton nohuda talip çıkmadığından tek· 
4 1942 J!i\ Pii Mal~tvada Hava Mırı. madığı:ndan tekrar pazarlığa konul· rar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve 
taka Dtpo Amirl iğinde yaptlacak. muştur. Evsaf ve husust ıııartıarı ko- husus1 şartları komisyonda görillebl
tır. Keşif ve şartname~i komisyon. misyonda görülebilir. Beher kilosu- lir. Nohutların cinsi ve fiyatları a.,a· 
da görülür. T "liplertn komisyona 1 nun muhammen bedeli 45 kuruştur. ğıda gösterilmiştir. Taliplerin ne cln.8 
gelmeleri, (2649·3824) Rıa.les! l / 4/ 942 çarf&mba gUnU saat ma.l vereceklerini tasrih ve iııaret 

+ 11 de yapılacaktır. Taliplerin temi· edeceklerdir. !halesi 2/ 4/ 942 perşem-
Beher ktlosu 7 kurustan 100 natlarile Harbiyede Yedek subay oku- / be günü saat 11 de yapılacaktır. l!- , 

ton balyalı veya 5 kuruştan dök· ıunda komisyona müracaatları. teklllerin terntnatlarile Harbiyede 1 

me saman pazarlıkla satın alına.. * (2655 • 3820) Yedek subay okulunda komisyona 
caktır. İhalesi 30/ 3/ 942 günü sa_ 21/ 3/ 942 de !ha.lesi !lı!Jı olunan 1•0 ' mUraca.atları. (2660 - 3835) 
at 14 de Yalovada askeri satın al~ ton börWceye talip çıkmadığından OIMl Muhaırunen 

ma. komisyonunda yapıla.ca.ktır. tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf FJyatları 
Taliplerin bP11 ' vakitte komisyona ve hususi şartları komisyonda görU-
gelmeleri. (2651·3826) ıebillr. Beher kilosunun muhammen 

... bedel! 23 kuru,tur. Thalesi 1/ 4/ 942 
1666 kilo sade yağı •lınac&ktır. ça.r,amba günü sa.at 10 da yapılacak

Kilosuna 150 kuruş fiyat tahmin ur. Taliplerin teminatlarile Harblye
edilmiştir. İhalesi 26/ 3/ 942 per· de Yedek subay okulunda komisyona 
şen1be günü sa.at 14 de Yassıvi~ müracaatları. (2646 • 3821) 
randa askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Teminatı 187 
lira 50 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2652-3827) 

* 120,000 kilo kırmızı mercimek 
pazarlıkla satın alınacaktır. Kilo· 
sunun tahmin fiyatı 26 kuruş, te· 
minatı 7200 liradır. Taliplerin 2/ 
4/ 942 perşembe günü saat 1~ de 

18/ 3/ 942 de ih!sı i!An olunan 30 
ton zeytin yağına talip çıkm&dığ1n· 
dan tekrar pazarlığa. komnuflur. Ev
saf ve hususi şartları komisyonda. 
&'ÖrWeb!l!r. Ibales! 31/ 3/ 942 salı gU
nU saat 11 de yapılacaktır. isteklile
rin teklif edecekleri fiyat Uzerinden 
katı teminatlarile Harbiyede Yedek 
subay okulunda komisyona milraca-
atıer!. (264.7 - 2822) 

fzm!tte İstasyon otelindeki askeri * 
satın alma komisyonuna gelmele. Sirkeci ordu a.mbs.rınm on bin 

3828) ton yem ve üç bin ton erzak tah. 

Temiz natürel 21 
23 - 28 numa.ralı kalbur Ustu 23 
29 - 32 > > > 
Ispanyol tohumu 29 

* 24/ 3/ 942 de ihalesi llAn olunan 80 
ton nohuda talip çıkmadığından tek· 
rar pazarlığa konmu"tur. Evsaf ve 
hususı şartları komisyonda görillebi· 
lir. Nohutların cinsi ve fiyatları ata· 
ğıda gösterilmi9tir. Taliplerin ne cins 
mal vereceklerini tasrih ve işaret 

edeceklerdir. !halesi 2/ 4/ 942 per,em
be gilnU saa.t 10 da yapılacaktır. Is· 
teklilerin teminatlarile Harbiyede 
Yedek subay okulunda komisyona 
müracaatları. (2661 • 3836) 
OJnsi 1'-laltammen 

Fiyatları 

ri. (2653. ,. 1 . · k ı a ı 
""'T"" m il ve tahl ye ışı apa 1 z r usu. Temiz natürel 21 

20 / 3/ 942 gUnU ihalesi llln olunan llle münakasaya konmuştur. Hu· 23 • 28 numaralı kalbur Ustu 23 
(390) ton sade yağına talip çıkmadı· susi şartları komisyonda görüle. 29 • 32 > > > 

ıbllfr. Tha'esi 3 ' 41942 cı>ma 41ünil 
g-ınd-an tekrar pazarlığa konmuştur. rsaat ll ide yapılacaktır. Muva~kat Ispanyol tohumu 29 
Evsaf ve hu!!ust şartları komisyonda .Jtf. 

kil teminatı (1170) liradır. Taliplerin 10 ton kuru bamya. allnacaktır. p ... 
görülebilir. Beher o!unun muham· ihale saatfn·den b'·r saat evvel tek. .,.. 
m""n bedeli 175 kuru~tur. Asidin aza- ıtf m&ktublarllc Harbiyede Ye. zarlıkla eksiltmesi 4/ 4/ 942 cumartesi 
mi derecesi 8 dlr. ihalesi 1/ 4/ 942 dek Subay okulunda komisyona günü ıaat 11 de Gel!boluda merke• 
c;arŞa.MDa gtinU saat 14 de yapılacak- müracaatları. (2457 • 3293) satın alma. komisyonunda yapılacak-
tır. Taliplerin teminatlartle Harbiye- * tır. Tahmin bedeli 25,000 liradır. Ia-
de Yedek subay okulunda komiayona Beş parti iki bin beş yüzer ]I· teklilerln belli vakitte komisyona gel-
'11Uracaatıarı. (2644 • 3819l ralık sıtır eti alınacaktır. Taliple· meleri. (261:5 • 3717) * rin 27/ 3/ 942 cuma günü saat 15 * 

18/3/ 942 de ihalesi i!An olunan 30 de Bakırköyde askeri satın alma 60,000 kilo sabun alınacaktır. Ka-
ton sabuna talip çıkmadığından tek- komisyonuna gelmeleri. T•minat pah zarfla eksiltmesi 4/ 4/ 942 pazar-
rar pazarlığa konmu,tur. Evaa! ve 'her parti için 375 er liradır. tesi günü saat 11 de Iskenderunda 
husu'!! şartıları komiSyonda görüle- . . . . . .• ••. . . . • •• . . askeri satın alma komisyonunda ya-
bilir. !halesi 31/3/942 salı gilnU saat 2500 liralık beyaz peynir pazar- pı!aca.ktır. Tahmin bedeli 54,150 lira 
ıo da yapılacaktı?'. Istek11lerin teklif tıkla satın altnacaktır. Taliplerin ilk teminatı 4061 lira 25 kuruştur. 
edecekler! fiyat ÜZ<OJ'inden kaU temi- 30, 3/ 942 günü oaat 15 de Bokır- Ta.llplerin kanuni veo!kalar!le teki!! 
natıarile Harbiyede Yedek Bubay oku· köyde askeri satın alma komis. ı mektuplarını ihale saatind~n blr saat 
tunda komisyona müracaaUarı. yonuna gelmeleri. Temirtatı 375 evvel komisyona vermelerı. 

(2648 - 3823) liradır. (2657-3832) (2532 - 3$1) 

SiGORTA ŞiRKETi 

SERMAYESi: TlfMflMI ÖDENMİŞ .500,000 lira 

ANON iM 

lstanbul - Bahçekopı, T aşhon 
IJÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa telgraf adresi: DOÔANTAŞ 

inhisarlar İdaresi Cibali Tütün 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Fab<ikad&kl çocuk yuva.oınd& bulunan yed! ya.şmdan a.şatı çocukllar 
için açık ekailtme We 100 çift kundura yaptırılacaktır. 

Mllhammen bedeli 500 liradır. Teminat akçesi 37,5 liradır. Taliplerin 
fabrika levazımma müracaat ederek mevcut f&rlnameyl almaları ve iha
le günü olan 9/4/942 tarihinde saat 14 de fabrikadaki mttbayaa komis-
yonunda. ha.zır bulunmaları UA.n olunur. c3509> 

j Askeri fabrikalar safınalma komisyonu ilanları j 
Kırıkkalede ın,a ettlrilecek 8U depolan için bu depoların tağdıyeslne 

muktazi boru ve fer~iyatı için umumi .,erait 
1 - Yaptırılacak su depolannda bir adedi 1700 M3 hk olup kA.mt~ 

len betonarme ve diğer 4.00 M3 lık olup kA.rgir ve Uzerl betonarmedir. 
2 - Bu depolara ait betonarme demirleri umum müdürlükçe mU· 

teahhide verilecektir. 
3 - Fert edilecek 350 MM. lik font borular umınn mUdUrtukçe 

müteahhide verilecek ve diğer aksam ve teferrtiatile bağlama malze· 
mest ve 60 125 m/m Uk borular mtiteahhit ta.rafından temin olunacak· 
tır. 

4. - NakJiyat hususunda Devlet Dem.iryolları Rezd'inde müteaJıhlt 

lehine delAlette bulunulabilecekUr. 
5 - Çimento için de dairemizce taaıhh.üdti tazammun etmemek 

Uzere a.it oldıJlu mak&m nezdinde Lııtlrhamatta. bulunulacaktır. 

6 - ı, kapalı zart usulile·illale edilecektir. 
7 - Muvakkat teminat akçesi 3851.51 liradır. 
8 - Mukavele tarihinden itibaren azamı on ~, gün oonra !hza· 

rata ve bir ay sonra da infaata baş lam1' olması meşruttur. 
Yukarıda yazılı tnfa.at Askert Fabrikalar umum müdtirltlğU mer

kez !atın alma komisyonunca 9/ 4/ 942 perfembe gilnU sa-at 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 281 kuruştur. Teklif meK.tuplarmın 
mezkQr günde saat lö e kadar komtıyona vermeleri. c3735> ... 

Şartııamecle deflflkllk vardır. Bola.ı.ı.. Ada.paz&rı lsta&y°'"""' 3150 

metre mlkl•IN kere&l.e nakledilecek 

Boludan Adapazan istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilinde 
teslim fartile na.k.lettı.rllecek 3150 metre mikA.bı kereste nakliyatı Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüfü merkez satın alma komisyonunca 6/ 4/ 942 
pazartesi günü saat 15,30 da k&palı za.rfla ihale edilecektir. Nak!ettir!
lecek keresteden çamın beher metre mikAbma 11 ve köknarın beher 
metre mlkl.bına da 10 lir& bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 lira 74 
kuruştur. Muvakkat teminat 2596 lira 75 kuruştur. Taliplerin teklif 
mektuplarını mezkQr günde aaa.t 14,30 a. kadar komisyona vermeleri. 

* c3606> 
800 ton döküm kınnu alınacak 

Beher tonttna 25 Ura bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 800 ton dö
küm kumu Askert Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satm alma ko· 
m!syonunca 21/4//1942 aalı günU sa.at 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. KaU teminat 3000 liradır. c3691> 

* 1600 - 18" metre m.lkAtn d" budak veya kara ağaç kaluı aJınacak 

Beher metre mlkabma 83 lira bedel tahmin edilen yukarıda yazılr 

1600 • 1800 metre mlkA.bı dıf budak veya kara ağaç kalası Askeri Fa.b-
rik&lar umum müdürlüğü merkez satın alma. komisyonunca 5/ 5/ 942 salı 
gUnU sa.at 115 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname c747> kuru~ur. 
KaU teminat <17440> Uradır. <3692> 

Bina Aranıyor 
Harbiye • Maçka veya HarbJye • ŞlşU aruında on dört, on be.' odalı 

mekt.ep olmıy• elverişli evl olan varsa fazla tafslllt vermek üzere 
Vatan pzeteslne mektup ile bJldirmesl istenir. 

A.şağ"ıda yazılı etler pa.zarlıkl& sa
tın alınacaktır. Tha.l .. i 1.4.942 günü 
aaat 11 de LWeburga.zda askeri sa· 
tınalmaı komisyonunda yapılacaktır. 

Parça parça da ihale edllebllir. Ta· 
liplerin beli! vakitte komilyona gel· 
meler!. (2469 3336) 

Cinsi Mlk!an 

Sığır et! 
.Koyun eli 

Kilo 

75,500 
173,000 

Teminatı 

Ura 

3270 
9900 

* 1000 ton butday !urdınl.aıcak· 
tır. Ka]l4İlı zaid!la eksi11ıın""'i 3.4. 
942 cuma günü saat 15 de Baltke. 
sirde 8'1ker! satın alma korıiieyo. 
nunda y'1ptlaca'ktır. Beher kiloou
nuın tahmin bedeli 3 kUl'U'Ş 35 san. 

t ·m ilk tem na.tı 2512 lira 50 ku. 
1 • i . 
~ur· Tal,Plerin kanun Vesika-
larile teklif mektuplarını ihale sa· 
atlnden bir saat evvel komisy0na 
vemneleri. Evsaf ve şartnam~i 
Ankara, İ•lıınblll Lv. Amir}'ıkleri 
satın alma komlclYonlannda da 
ııörillür. (2526 _ 3495) 

* Müteahhit nam ve hesabına be· 
herine tahmin edilen fiyatı 65 ku
ruş olan 50,000 adet kaşağı açık 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8. 
4.942 ç&rpmba günü saat 10,30 da 
Ankarada M. M, V. satınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. İlk te. 
m!natı 2437 lira 50 kuruştur. Şart
namesi 163 kuru!Jll komisyondan 
a.lınır. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeler!. (2628 • 3754) 

Vestiyer ve kart basma. bina in. 
şası kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. Keşif bedeli 45,011 lira 
32 kuruş kat'! teminatı 6751 lira 
70 kuruştur. İhalesi 6/ 4/ 942 pa. 
zartesl günü saat 16 da Eskişehir 
askeri hava satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin ka· 
nunl vcslkalarlle teklif mektup. 
ıarını ihale saatinden bir saat ev. 
vel komisyona vermeleri. 

(2611.3713) 

* 22,500 kilo ispanak, 2500 kilo 
havuç, 5000 kilo prasa pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 31/3/ 
942 salı günü saat 15 de Alemdra
da askeri satın alma komisyonu· 
n& müracaatları. Takarrür edecek 
fiy2t üzerlrden kat'i teminat a. 
lınacaktır. (2614.3716) 

* Beher çiftine 10 lira 50 kuruş ta.h· 
min edilen 9000 çift er kundurası pa· 
zarlıkla. satın ahnace.ktır. Ihalesl 
30/ 3/ 942 pazartesi günü saal l~ d< 
Bahkesirde a.skcrt satın alma komi~~ 
yanunda yaAılacakttr. 'l'cmlnatı 

11,950 liradır. Şartname ve numunesi 
komlsyonda görWUr. Taliplerin bc!l ı 

vakitte komisyona gelmeleri. 
(2624 - 3752) 

* 6 baş deve yavrusu satılacaktır , 

İsteklilerin 27.3.942 cuma güniİ 
saat 10 da Ü;küdar Bağlarbaşı M 
pazarında bulunmaları. 

(2623 -3751) 

Sahibi ve N"'lrlyat Müdürü : Ahmet Emin YALMAN 
V- N.,riyat Türk Lt~. şıı. Vatan Ma-ı 


