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Barp ekonomisinde elbirliği, geniş 
ölçlde llal'lllayol' 1 -~RıaYE-vEKıLiMiiiN-ôEMECI 
H ükii.met, geni projesinde_ Kimsenin bize saldırmağı akllndan 

mühim çığırlar açıyor geçiremiyeceği kanaatindeyiz 
Vatan köşesinden : 

On yedi sene 
sonra! ... 

1 Esas prensip, harp ekonomisi 
yükünün vatandaşlara 

• mu savı •• surette taksimidir • . Yazan: Fenl Lfttfi KaraOMDaıtellu 

te ~vglll okuyu<:ul Tam on 
i;;;;JJ yedi sene sonra tekrar hu· 

nıruna çıkıyorum. On yedi se
ne bir m illet ve memleket haya. 
tı~da büyük bir zaman değildir, 
f akat bir insan ömrünün geniş 
kısmıdır. Bununla beraber bu za
man içinde hepimiz çok şeyler 
gördük, başımızdan çok şeyler 

.Ankara, 3<> (Telefonla) - M'.1111 ı 
Şef'imlzln Izmlrdekl lhıtabclerinde, 

tecrübelerin verdiği neticelere göre 
mUsbet tedbirler alınacağına ve 
halk ekonomist işlerine geniş bir 
elbirliğl ruhunun hAklm olacağına 

dair kıymetli işaretler vardır. 

blr proje 1ıazırlamış ve bu proje 
Koordinasyon heyeti tarafından tas- ı 
vip olunmuştur. Banka umum mU
dUr~rlnden mUrekkep bir heyetle 
tatbikata alt meseleler hakkında 
istişarelerde bulunulmuştur. 

1 
bol m .ktarda gelmesini, memleket· • 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre hUkCmet, bu g ibi icapları ge
niş ölçUde yerine getirecek yolda 

Yeni projede, ihtiyat eşyası kafi· 
lelere ayrılmakta ve çalışmalar ilk 
lhUyat eşyası Uzerinde teBbit edil
mektedir. Bu e~yanın memlekete 

le ist fhsaI!n artmasını teşvik için 
geniş bir Iş zlhnlyetl ile ne yapmak 
llızım gelirse yapılacak ve bütün 
çalışmalarda bu hedefler esas ola
caktır. Harp ekonomisinin zaruret· 
!erinden istifade ederek hUkCmetle 
halk arasında karşılıklı emniyete 
dayanan elblrllğlnln temelleri kuv-

(Devamı t;a. S. 8iL 5 ele) = 
geçirdik. Sen1n ulvi huzurundan ,--------------:-----------------------------

nyrıldığım günlerde ben deli!:aıı- B. M. Meclisi ·Tooland ı 
~ıydım, ~mdl orta yaşlı denecek , 
b 'r çağdayım. O vakitten bu vı:k. 

?sviçre gazetelerinde okuduğumuza r&:• Harlelye 
Vekilimiz B. ŞUkrU Saracoğlu, Romada çıkan Popolo 
dl Roma gazetC3!nln Ankara muhabirine Türkiyenin 
Almanya, Inglltere ve Rusya ile mllnasebeUerlne dair 
beyanatta bulunmuştur. B. Şlilq11 Saracoğlu, Türklye
nin dış politika.sının tam bir tarafsızlığa dayandığını, 
TUrklerln bunu kOrumafa karar vermiş bulunduk!&· 
rını söyledikten sonra demiştir ki: 

«Tara.t.;ızlıfunı zın bUtUn harbeden devletler için 
faydalı olduğuna kanllz. Kimsenin bize saldırmag-ı ak
lından geçlremlyeeeğl fikrindeyiz. ÇtlnkU muharipler
den hepsinin kll.fi derecede dU~anı vardır, içlerinden 
JıiçbMnın ıSIUıhlnrımızın yUkllnU de bunların arasına 
katmağa sebep olmakta menfaati bulunamaz. 

Tilrk hUkumetı çlzdlğı pollUkaya. ne kadar dUrUst 
bir surette devnm ettiğini bir çok defalar ispat et
miştir. Bu cümleden olarak, Inglltere ile bir pakt 
yapmağı, bunun Rusyaya müteveccih olmaması şar
tlle kabul etm~tır. Yine bu cümleden olarak eski bir 
çok acıları paylaştığımız eski bir müttefikimiz olan 
Almanya ne yaptığımız pakt ıçln evvela milttefikl
nı.z Ingllterenln muvafakati sorulmuştur. 

Harpten sonra Almanya ve Türkiye birblr~ri için 
kt:.'1netll iş arkadaşı olacaklardır. B. von Papen'e 
yapılan ııon suikast bütlin Türkler arasında infial 
uyandırmıştır. Polislm.zln bu caniyane !hareketin fa
Ulerlni çabuk butmağa muvaffak olmasından memnu
num. Bu işte hiçbir Türkün allkası YQktur. Adalet, 
azamı vuzuh ve katiyetle mecrasını takip edecektir. 

ı ... kadar sen çok şeyler gördün, A k d 
'iuydun, gE:çlrdln, öğrendin ve c;-ok s. ceza anunun a 
değ iştin· Ben de değiştim, iaknt 
bir ş<'ylcr öğrendiğ1me, bilgi da· Bark.iye VeJdllmlz Şükrtl Sal'M'oğhl (Devamı: Sa. a; sa. 1 de) <-> 

ı:arc;ıfıma küçük bir hayat tccrü- tadı• JaA t yapıldı br.sinden ' başka bir şeyler koya 
1-ıildlğlme h iç kani değilim. O va
k t de sen benden ileri id in , bu· .f _ _ ... ~.~~~·-·_] r0e;~ı1 __ [ _u ~·. ~ ~ ~ r_"_l 
rün ise ben senden mesafe1erce 
'-ıha gerideyim. Yalnız bir t11.. um 
·nr, milletln içinde, hayatın için. 

el !' milletle beraber, tabiatle, fena 
"Örmekle, işle mücadeleye ahş
t ı m ... Muvaffak olup o1mamak 
bn!ıkn bahis .... Topluluğun nabız 

vuruşunu şimdi daha iyi sezdlğl

me kanilm. 
Eskiden sana İstanbulun bir so. 

kıığından, b ir matbaa köşesinden 
hı tap eden adamdım. Şimdi ise 
Türk köylüsünün, en güzel hasleti 
ve vasfı inanmak, feragat, tevek
k ül ve Omtt olan Türk çiftçisinin 
içinden bir adam olarak konuşa· 
cağım. Sertin dertlerin, senin fe. 
rahların, senin ümitlerin ve şevk
lt>rln bıma o zaman b ir sezinti ha· 
l 'nde aksederdi. Şimdi lsc senin 
dertlerin benim dertlerim, senin 
ferahın, senin ümidin ve ııevlı:in 
hen!m lıçlmdeld kendi ferahım, k~n 
di ümidim ve kendi şevkımdır. Dili 

(DeTaJnı sa: a Sil: 4 de) § 

Fevzi Lutf i~ 
yazı 

ailemizde 
Bu kıymetli arka· 
daşm on yedi se· 
nelik bir sükültan 
sonra yazdığı ilk 
yazı bugünkü sa
yımızda 

Hindistana 
dominyon 

hakkı veriliyor 

Rasih Kaplan dedi ki: Te~kiJ,PtL Esa~iye 
kanunu değ 'şmeden ay isimleri değişemez 

--ı Ankara, 30 (Teı'cfonla) - Bu
~11ıııı1ııııııııııı.-ııı-..-.ıı111111111111.-111ıı1111W11ıı_..._, gün saat 15 te toplanan Büyük 

Sovyetler, h 1 b. Birmanyada mu r 1 Çinliler ciddetle Rumenlere ., 
ı M•llet Meclısi ruznamesındc bulu. Bul garı· stan nan maddeleri müzakere ederken 
mücbir ve zaruri suretler dolayı· 

hücum ettiler donanmaya dayatıyorlar 

Cripps'in teklif
leri neşredildi 

Gandi, teklifler için 
dedi ki: 

"l a teldiDer wa. 
dell bir çektir., 

C ripps Hintlilere 
hıtap etti 

R k sile takip ve tahsiline imkfm gö
US yaya arşı< rülemiyen borçların terkınıne ait 

( mazbatayı müzakereden sonra ka· harbe gı•rı•yorı bul etmiştir. Bundan sonra Mec. 
Us, askeri ceza kanununa ek 
kanun 1Ayihasını mUzakereye baş
lamıştır. 

Bir Bulgar gazetesi 
diyor ki: 

Bu harp, eskisinin 
devamrndan başka 

bir şey değiı'dir 

Bu ek layihanın esbabı mucibe
sinde aynen şunlar yazılmakta idi: 

aSon zamanlarda dünya h&rbi. 
nln doğurduğu fevkalllde haller
den istifade eden bazı ahlak düş
künlerinin devlet ve millet aley
hine bir takım suiistlmaller yap. 
tıkları ve bu suretle kendi men

.Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) _ faatıerlnl temine çalıştıkları gö. 
Bulgar gazetelerinin neşriyatından rülmektedir. Bu gibilerden, yaka· 

1 
Bulgartııtanın Rusyaya karşı harp !ananlar hakkında hemen kanuni 
etmek karan verdiği a.nla.,ılıyor. takibat yapılmakta ise de meclis, 

Dinetz gazeteai kr&l Boris'ln Al- mer'i kanunlardaki ceza mlleyyl_ 

Harkof civarmda kani. 

sovaş'ar oluyor 
Berlin, 30 (A.A.) - n.N.B. a

jansının salahiyetli bir kaynaktan 
öğrendiğine göre, bolşevlk süvari 
alayına mensup müfrezeler 27 
mart gilnü dogu cephesinin cenup 
kesimindeklRumcn mevzilerine hil 
cum etmişflr. Tankların himayesin 
de yapılan bu hUcum Rusların ba. 
zı noktalarında Rumen mevzlle
rine g irmesi ile neticelenmiş ise 
de şiddetli bir karşı hücuma ge • 
çe~ Rumenler tarafından piiskUr· 
tülmüşlerdir. Kırımda hafif topçu 
faaliyeti olmuştur. Kerç yarım a. 
dasında düşman hafif taarruz! ha· 
reketlerde bulunmuştur. Bu hü
cumlarla Sivastopol şehrine. ka.rşı 
yapılan hücumlar püskilrtülmilo-
tür. 

(DevMru s.: a M % ete> -

manyayı ziyaretine bir kıymet vere- deleri, hazer zamanları için derpiş 
rek bu seyahatin iki memleket ara- edilmiş ve seferi ahklımda da şid
sınd& eski dostluk ve menfaat birli- det sebepleri gösterilmiş ise de 
tinin bir tezahUrUnden ibarettir, ge- bu şiddetli cezalar da, bugilnkü fev 
çen harpte de Almanya ue aynı mUş- kalade vaziyet icaplarına göre kA-

Yent Dclhl, 30 (A.A.) Sir terek gaye için dövUştük, bu harp te fi görülmemekte ve vatanın, mil- ----------:-----
t ff d C lpps bet d t kl i . b ' c~·aını: Sa. 3; Stl. 5 te) = Beaverbook un s a or r , ser s om nyon es s nın de\•amından başka ır ljey 

hakkını almak suretile barışın im değildir, dernfştlr. ------:

1
-

zasından hemen sonra yeni Hint ParlA.mento hariciye encümeni ret- tlzar h d • 
birliğini kurmak için teklifini neş. si de Dimo gazetesinde yazdığı bir m Ü im eme c} 
retm ıştir. yazıda harb.n bir buçuk senelik müd- ı 27 mart tarihli nüshamızda mil· 

Tekliflerin hedefi, yeni Hint bir- deli içinde Avrupanın şlmıılinde, do- li korunma kanununa istinaden 
llğintn birleşik kraliyet çevr~si ı. 1 ~unda, batısında ve Afrika şlnıa- An karada kurulacak olan vurgun. 
çindcki diğer domlnyolar glbı sal-

1 
lındc Mihverin galip vaziyette old4- culuk suçlarına bakaeak üçüncü 

tanata sadakatle bağlı müşterek tunu, Anglosaksokların son istlnad asliye cez:a mahkemesi haberimiz· 
b ir dominyon vasfını alabilmeyi : noktalarının da işgal edilmek tepti- de b i r tertip hatası yüzünden vur. 
temindir. Hindistan domlnyonu ! kesinde bulunduğunu söyllyerek Bul- gunculuk kcl'ınesl bozzunculuk o-

1 her bakımdan diğer dominyonlar. r garlstanın Almanyaya yardım edece- I larak çıkmıştır. Özür diler ve tas-

Ruslar Urallara 
ç9 kilirse müttefiklerin 

vmidi mahvo!ur 

iltihak etti Kuvvetli bir lngiliz 
filosu Uzakşarka 

gidiyor 
Yeni desfroyerimize Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) -

Bir İsviçre haberine göre iki 

1 
bayrak çekme harp gemisi ne beş kruvazör ve 

ld 
bir kaç ufak parça gemlden ibaret 

{Öreni yap. 1 bir İngiliz filosu Hint Okyanusuna 
lskenderun, 30 (A.A.) _ Inglltere- geçmek üzere Afrika cenubundan 

de yapılan Demir'h!sar destroyerlmlz şarka doğru seyretmektedir. 
de bu sabah buraya gelmiş ve ba)Tak Avastralyı ~ya bava yoluyla tar 
çekme töreni yapılmıştır. Tuğgeneral yare yardmu yapıh;ror 
ŞllkrU Kanallı kısa bir hıtabe Ue ge- Vaşington, 30 (A.A.) - Avus. 
minin u!tJrlu ve gemicilerimizin ced· tralya hava kumandanlığı hava f l
lerlnln btly{lk Şöhretlerine llyık bir lolarının takviyesi için Bil'lcşlk A. 
kahraman olmalarını dilemiştir. ı mcrikadan Avustralyaya hava yo-

(De\'Wllı Sa: a su 5 de) «·» 

ı la müsavi durumda olacak ve her ı ğinl ll!ve etmiştir. 1 hih ederiz. 
(De\-amı Sa: a su a de) x 

Fevzi LQtfi çok sevilmiş, çok ' ·--------------------- -
'f ateşli, çok idealist bir gazetecidir. ( 

Eski İngiliz Nazm 
taarruza geçmenin elzem 

olduğunu bel!~rtti 
Miaml 30 (A.A·> - Odünç ver

me ve kiralama. işlerinin nazımı 

On Yedi sene evvel gazetecilikten ( 
8 Ynlarak çiftçi olmuş ve yazıları
nı o Zlunandanbcrl yurdun top
l'akları tl%crine yazmıştır. 

Fevzı LOtfl Karao5manoğlu'nun 
Yalnız bir geçim işi diye değil, 

l en Yllksck !heyecanlarla fçlne atıl· 
) dığr istthsaı hayatı ile ıfikir ve 
) Yazı he.yatrmız arasında temas 
J çok az ... O hayatın içinde müs-

ı 
tesna vasıflarda bir gazetecinin 
Yazacağı yazıların çok kıymeti 

~ 
olacak ... Yazı hayatına bir nebze· 
Cık olaı:n dönmesini ve bize yazı 

~ Yazmasını Fcvzı ı.otfi'den rica 
ettık. şimdilik haftada bir yazı ( 

~ Y&zmayı kabul etti. Arkadaşımı· '( 

~ 
zın on y,..J senelik bir sükttan 
sonra yazdığı ilk kıymetli yazıya 
bugUnkU sayımızın başmakale 

yer verdik. ı 
-...~-......... .. 

Bugtln Hindistan 
kendisine sunu
lan Ingtliz teklif-

!erini kabul et-
meklc elmt>mek 

arasında bulunu· 
yor. F.ğer kabul 

ederse bu asker 
vatanlarını mU· 

dat'aa için kendi· 
leı·lnl Blrmanya 

hududunda bula-
caklat'. 

BI 1 ' k Amcrlkada bulu. olarak r eş 
Lord Biverbuk, dün, Sovyet 

nan ı ı kayıt ''e me· cephesinin önem n . 
. t t lhlndc en buhranlı bır 

denıye ar · 
ha be meydanı olan Rus cep. 

mu re .. ti 
h i ·mkan nisootinde sura e 

esi ne ı alzcme gönderilmesi ıu-
faz a m 

1 
t' 

zumunda ısrar etm ş ır. 
'Mumaileyh şöyle demiştir: 11Eğcr 

R l Ural dağlarına atılac!l.k o-
us ar b ' tü . 

turlarsa, müttef'klerln u n U· 
mitleri mahvolacaktır » 

1 Lord Rlverbuk. büyük millet. 
l ler için büyük kalmanın ycgAne 

1 
çaresi olarak her tarafta bir taar
ruz hareketi istenilmekte olduiu. 
nu anlattıktan sonra şunları söy· 
lem iştir: 

(Dev811H: Sa. J, Si. 4 41&) -
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' 
Şebi r 

S it Abd .. lh · .d. h A Haberleri 
u an A u anı! ı~ us~sı Nakil vasıta-
bendeganına .. _ b.r ıradesı !arına yap ıa-

( - Japon zabitlerini, hatta neferlerini 
hususi surette evlerinize davet ediniz, 
kendilerine son derecede izzet ve ikram 
gösteriniz, 

~!edeni dünya ile temasta bulun· şeylerden değildi. Suıte.n Hamidin 
mamışlardır. İşte, son zamanda bu hu ustakl şiddetli prensiplnı 
_ lyetı ittrimede beyan buyuı·ul· bilenler, padişahın Japonlara kar. 
duj:u veçhUe • Cenabı hakkın lz.1n $ı bu kadar müsait davranmasına. 
\'e iradesile açıls.n o m3n-iayı aş- hayret etmektelerdi. 
mıya., ve her tarafa akınlar yap.- 1f. 
mıya başlamıf\ardır .•• Japonların Sultan Hamidin, Japon kumandan 
$ek illeri, gerek B "ni lııraile atfe- ve zabitlerini (kAnunuevvelln 
dilen rlvayetlcre ve gerek bunla- 23 üncü ıünü) niln akşam1 res
ra istinad eden e!=:k i tarıhlere ta- men huzuruna kabul etmesi karar· 
mam ile muvafıktır . Çünkü onlar laştırılmıştı .•. Sarayda, hususi su. 
da zikredildi!! gibi boyları kı"'1 , rette hazırlıklar yapıldı. Göze gö
vücutleri ufak. renkle?" \ sarıdır. rünecek yerlere, beyaz zemin üze
(Ben1 a far) · denılen sRrı r~nkll rine kırmızı güneşten mürekkep 
bir kavmin. Ahır zamanda Meşrik· Japon bayrakları asıldl. 
t•n !\lağrıb• kadar hAkimlyet ka- Ortalık kararmaya b04ladığı za. 
zanacaklarına dair de. eskf kitap- man. (HlaJ) kruvazörünün kuman 
l~rda kuvvetli rivayetler vardır . danı miralay Tanaka, refakatinde 

Dediler. . . şu zatlar olduğu halde, bir istim· 
sur.TAN HAMİDl'1, BiR botla Dolmabahçe sarayındaki da· 

CİRADEl Si ire•ine geçli: 
Sultan Hamidin has mlsafirlC'rl, Kongo kruvazörünün süvarisi 

j..,tanbuJ halkının kendilerine gös- I miralay Hidaka. 
terdikler~ alflkadan 8on derecede Hiai kruvazöründen: Seyrlseftne 
lnemnun görünüyor1ardı. Ancak memuru Ogora. 
şu var ki. Yıldız sarayında (FerA.· Birinci yüzbaşı Sakomoto. 
•el şerıfe) vekili Esat Efendiden Sermakinist Asava. 
başlayarak en hücr• kö'i"lerdeki SeyYisefain muafüml ~ııbaeı 
nsanlara kadar her mecliste ken- Kisi. 

dileri hakkında yürütülen mütal~- İkinci yüzbaşı Miyara. 
ntırdan tamamile bihaber bulu. Topçu yüzbaşısı Okl. 
nuyorlardı. Torpito yiizbaşısı Osiki. 

Sultan Hamidin Jtlponlara ver- Sercerrah Ota. 
digl chemmıyet anlaşılır anlaşıl. (Kongo) kruvazöründen: Tor_ 
maz, bazı açıkgöz. Alimler ve mü· pito yüzbaşısı Motomora. 
ncvverler, bu Cırsattan istifadeye Sermal:inist Kondo. 
kalkı.ştılar. Japonlar hakk>ndaki B;rinci yüzbaşı İno. 
mutaıaaıarını birer rapor halinde SCTcerrah Koçtta. 

c ak zam 
Tramvaylarda birinciye iki 

ikinciye bir kuruş 
zam yapılacak 

Belediye blltçee!nin a.ç1flnı kapıya
bilmek için fehir nakil vaaıtala.n 

arasında tramvay UcreUerine zam Y" 
pılacakb. 

Tramvay arabalarında. blrinct mev. 
ki fiyatlanna iki, iklncl mevki fiyat
larına da bir kuruş zam için tetkik· 
ler yapılmakta.dır. 

Tramvay idaresinin 
otobüsleri geliyor 

Tramvay ıdaresinin bundan evvel 
Amerlkaya Slpar~ ettıg-ı otobU.ler
den dokuz la.nesl ikmal edilmiştir. 

Bu otobUsler ya kında. Süveyş yoıtyle 
nıemleketimlze gelecektir. 

Romanyadan sipariş: edilmiş olan 
bandajlardan da bir vagonun daha 
ihracına mUsaade alınmnfU:r. Bu dok
san bandaj da yalunda fehrimize ge
lecek ve büyük bir ihtiyacı kar~ıh
yacaktır. 

Canlı ve cansız hayvan 
et fiyatları 

DUn :ı.tezbahada 31 Karaman, 109 
Kıvırcık, 25 Keçi, 2938 Kuzıı, 23-i Sı
fır kesUmiftjr. 
.Karamanın canlı fiyatı 72, cansı· 

zın 170, Kı,·ırcığm cansızı 68, can
Jıaı 13.5, Kuzunun cani•t 70, can
sızı 120 - 180, Sığırın canlısı 100, 
canHızı 115 kuru9tur. 

Şehir CV:eclisi yarın 
r çılıyor yazarak ara.rayın nüfuzlu erkinı Seyrlsefain memuru Kodito. 

vasıt.osilc Sultan Hamide takdime İkinci yüzbaşı Mori. Şelur mecii.si yarın Vali ve Bele· 
haşladılar . Bu zatlar, yanlarında mihman- diye reisi Dr. Lütti Krrdarın bir nU:t· 

Sultan Hamit. bnnhrrr bh-~r bi· darları Hakkı Paşa olduju halde ku ile açılarak Nisan devresi toplan
rer cözden ge("irdi. İçlerınde ho. !&ray arabalrile Yıldız sarayına tııarına ba.şlıyacaktır. 

~una· gidenlerin sahipleT"ine ih!::&n· reldiler. Büytık üniformalarını 
lar verdi. ıiymls olan saray erkanı tarafın. 

Avrupa ~iyasetinden dalma en- dan karşılandılar. Meraaim dAire
di~\L olduiu için kendisi.ne zara·r· ı ~t":Q götürOldt.\ler. Orada kısa bh
:-ız ı.tinatgAhlar arayan bu hti- ıstırahatten sonra. Sultan Ham1_ 
kümdar. Japon1ara kendJ:qin ı t-a- din huzuruf'la davet edildıler. 
nıtmak ve 9evdlrmek:le mühim bir Huzura girerlerken. kumandan 

Bir genç, evinde ölü 
bu1undu 

Fa llıte Hayclar malı leofm!e Si· 

nanata camii ıokağında. 7 nwnaralı 
evde oturan Hamdi oğlu Sabai\addln, 
evinde annesi tarafından ölU olarak 

muvaffakiyet kazanaceığına kani_ ~tiralay TanAkanın ellrrinin üze· bulunn1uş ve zabıtaya. habet:" v~rllmiş
dl. Bunu kuvvetlendırmek iç in, rinde, Mikadonun ıönderdil ' kıy. ur. 
(husuoi , bcndegln) ına, ~öyle metlar blr kılıç bulunuyordu, 
;rade etti: JaPon miralayı, ağır •~ır Sul-

- Japcnlartn, zabitlerini ve tan Hamide doğru ilerledi. Kılıcı 
hatıl neferlerini, hu uııl •urette takdim etti Pndişah btiyilk bir 
evlerinize davet cdin ;z, Kendileri- memnuniyetl e Mikadonun hediye. 
ne son derecede izzeot ve .ı.kram ıini aldı. Hafifee ~tilerek· 
gösteriniz... - Mersi. kolonel ... 

Dedi. Ve bunun temtnt i(ln de. Diye mırıldand ı . 
bütün (bendegan) evlerine. sara~ 1\fira1a.y Ttınaka. evve13 Konıo 
yın mutfağından yemekler, kiler_ gem'sinin süvari5:l Mlralav Hida
den de yemişler. ,urupla-r, ~i:gara.- kadan başlıyarak maiyctınttr-ki za.. 
ler. fev1<a1Ade ne!ls pastalar. na· b illeri birer biror Sultan Hamide 
dide çerezler, şekerler v~ ,ekerle. takdim etti. Sultan Hı.midin. es
meler gönderdi. .. Halbuki o tari- vaıx-ıbaşı İsmet Beye vaflt1i!:1 k 1 ıııa 
tw- ka.d&r, saray adamlarından bl- ~r ~1 i$aretl fizerine, Miralay Ta_ 
rtnin, bir ecnebiyi evine kabul et. nakaya 2 inci rUt~den Osmani 
m~i 'u tara:!a dursmı, va.zife ha· niııanı 41t" altın ve JiCÜmils imtlyar: 
ricinde bir yebancıya selAm ver- ve blr el~ r\imÜR (Tahll~ive (1) 
mesi bHe, görülmüş ve işitilmiş madalvası .. ~f'ralay Hld&kava. 

Vells : Şapka hırsızı 

2 inci rütb•den M•cidl nişanı il~ 

keza altın. ,rümüıt imt ıvaz ve ~
müs 'T':ahlisivp mPdRlvıtları veril. 
dl. _. Heyet p&diııahın huzurundan 
çıktıktan sonra da. diğer zevata 3 
üncü ve dördüncü rütbel~rden "1t.1t· 
cldl ve Osmani niı;anlarile gümüş 

•mUyaz ve gümii~ Tah1i~iye ma_ 
dalyaları tevıt ~ildl. Arka~ı -.·ar 

M 
e,,hur lngilh; romancw;ı \"e rı 1 Denlzıten \."e yang1nda.n can 

kurtaranlara ,·er~n madaJye. 
tarHt('.hl \"\Telh;'ln k«am&n 

Adliye doktoru Enver Karın tele· 
di muayene etrnı.,, defnine ruhsat 
vermtştir. Henüz 118e talebesi otan 
gencin ölUmU etrafında tahktka.t yar 
pılmaktadır. 

Fen Fakültesi 
yangını 

tahkikatı 

Bütün memur ve müstah
demi r mes·uı tutu/uya: 
Fen fakültesi yangını etrafında 

yapılan tahkikat neticeye varmak 
üzeredir. Haber alındığına göre, "hıl

dlsede bazı nl.emur ve mllstahdemle
rin mesuı:yeU görUlmUştUr. Bunlar 
hakkında icap eden takibat yapıla
caktır. Evvelce de yazıldığı gibi, 
yangının elektrik kontağından ve 
fizik lAboratuvarından çıktıtr anla
şılmıftır. Suçlu olduğu zannedilen 
memurlar hakkında VilA.yet idare he
yetinden lüzumu nuıbakeme kararı 

alınacak ve ondan sonra bu memur· 
ıar mahkemeye verileceklerdir. 

.... ,. .. 
~....-...--.... -· tıu' --· .............. , 

[ Anadolu dan se~ __ • _ l · -= cFt surunu xu , 

içli çoban Üe mor 
koyunun hikô.yesi 

- Çukurova da kara koyun, 
Bingöl yaylasında mor koyun -

1E5l ahrl cereyanlarla birbiri. Kavalı da ya böyle çalmalı ya y anaşma, çoban olmuş. Kap 
19' ne tortusunu ve tuzunu yere çalıp ezivermeli ... Her ney· tırmış gönül sürüsünü a. 
gönderen ummanlar gibi Anado· se, ne diyorduk: Yanaşma (ev· ğa kızına. Almııı ağanın sürüsü-

ı•tıık veya çırak), anlamı• ki, ü kendı' ı"daresine Çobanın lunun yaylaları ve avaları, san- a w n ··· 
atlarından ve efsanelerinden, ıız. işe kaval çalmaktan ~amak duyguları ata kızının; aıtanın 
li gizli, için için, birbirlerine ar... gerek. O eskl çobandan biraz kuzuları çobanın.... Günlerden 
mağanlar ve IJhamlar vermiş bu- öğrenmiş, yakın köylerin ço· blr gün, köyden uzakça bir tepe· 
lunmaktadırlar. • banlarına katılıp dinlemiş ve de sürüyü otlatırken birden 

Eski adsızların bir yeni deva. denemiş. Aşk olma.ymca mefk etekleri haramiler sarmış; biri 
fırlayıp çobanın 

mı olarak, .-ço. 
yanına gelmiş. 

ban• ve .Keloğ y • -----------------~ 
lan• !Akapları· • s . ~ azan ba•ırmasın• mey 
le Anadolunun ....., 1 dan vermemiş, 

:;;:ı~:~~i~:h. Behçet Kemal ÇAGLAR~~v~~ıe•:~~d~~ 
ramanfarı, her !...---------------------------~kimse huylan. 
yaylada, her o· 
va.da birbirine benzer destanla· 
r•n ve masalların dolmasına se· 
bep olmaktadırlar. Bir kaç yıl 
önce, Ferit Celal Güvenin ttı. 
kü'dekl bir hlkAyesinde, bir Çu· 
kurova rivayeti olarak tesbit 
edilen «Kara koyun. masalını 
Erzurumda «Mor koyun• adile 
yeniden ve iyi kaval çalan bir 
yerli ağzından: Fazh Çavuştan 

dinledim. 

S ürüler ve çobanlar, sev
dalar ft Aşıklar, adsızlar 

ve yiğitler memleket! olan Pa • 
sin ovaların& ve Bingöl yaylala
rına daha çok yaraştırdığım bu 
ef'8neyl, bir ele ben nakledece· 
ğim: . 

Bir büyilk köyde zengin bir 
ağanın içll bir .yanaşma. sı var. 
Geceleri, gökyüzünde ayın ve 
yıldızların, bir çobanla sürüsü 
gıb!, mavi düzlükte yayılıp dur. 
duklarmı seyrede ede, çoban ol
maya merak eder. Zaten ağanın 
kızını gördilkçe içinde bir yerle
rin yanıp tutuşlulunu farkeder 
olmuş, kendisi için· yapılacak 

tek hayırlı şeyin, All•hın günü,, 
onun etrefJnd d&nttp dolaşmak:. 

tan kurtulmak oldnğunu çoktan 
ke•tirmlşt!r. 

Öyle uzaktan dönüp dolaş· 
ma.ktan, yanıp yakılmaktansa 

günde bir koyun sağımlığı olsun, 
beşdavarın, ağa kızı sağarken, 

bı~ını tuttuğu anlarda eğilip eği
lip alaca karanlıkta. yüzüne bak. 
mayı kAr saymış. 

Çobanlık isteğini açlığı bir lbtl 
yar, bir eski çoban ona anlatır ki: 

Bu iş, ayın yıldızları sürüp gö
türmesine benzemez; davarları 

dai!a ve suya yöneltmek ve d•il· 
dan çekmek, ağıla götürmek, bir 
araya. toplamak, hızlandırıp ya_ 
vaşlatmak lçln kaval üfleyebil
mek gerektir. 

.. Ko.val dey'p de geçme oğul; 
o beş - on deHkll, içi oyuk erik 
veya ştm$lr dalı parçasını duda_ 
ğına kısdırdın mı bogazın1a bir. 
leştirlvermek gerek. Etle tahta, 
canlı He cansız kaynaşıverlr mi 
ders1n; ··bel1l olmaz, adamına S!Ö· 
re•... Alacaksın erik veya ~tm_ 
$lr dalını, aşılayıvereceksln, tut· 
turuvereceksln, bağlayıverecek· 
sin hençerene ve başlayacak a. 
henk meyvasını vermeye .. Drııtı:ır 

doğmaz konuşan Oğuz gibi, İsa 
gibi. .. 

olmaz derler; aşk olunca da 
meşk kendHiiinden geliverir it. 
te.. Civarın en güzel kaval ça_ 
lanı bizim yanaima olmuş. Eski 
ustaların bulamadılı perdeleri, 
çıkaramadığı sesieri, gün olur, 
b:rdenbire kavalında. yaratıverir· 
mlş. Fazlı Çavuş, •Senin anlaya
cağın _diyor· kavalı d!le ıetir
diği olurmuş... Ama bu dilden 
anlamak için insanın gönlünde 
ataş (ateş) gerek .. Ağanın kızı· 

nın gönlüne de bu ataş düşer ol· 
muş. Oğlan çalar kız anlarmış. 

Oğlanın iki !Afı bir araya getı_ 

ı rlp •öyleyemedlğini kaval söz· 
sUz hüccetsiz meydana vuruvc

rlrmlş. Ve bunu koca köyde an

lıya anlıya ağanın kızı anlar. 

mış. Ötekiler, cyine ağanın 

yanaşması coşuverdi• der, ge_ 

çermiş.. Yanaşma, çobanlık iste

yince; aja, her zamanki gibi, 
mırın kırın etmiş, kırk dereden 

kırk su getirmiş ve fakat kava· 
lını dinleyince cı.peki> 

kendini alamamli--· 
demekten 

masın, karartıları 

mızı ıörilp bir şey sanmasınlar 
demiş- Çoban, kaval çalmaya de
vam etmiş. Havayı değiştirmiş. 

Kavalı dile get'rmiş. Başlamış 

tepede olan biteni çaldığı hava
da köye haber vermeye. Ağanın 
kızının kulağı, zaten kirişte. İşi 
anlamış: •Davarları haramiler 
sürüyor, çobanın başucunda ya_ 
lınkılıç biri bekliyor, kıpırdasa 

öbür dünyaya gidecek, sürüyü 
yoJa sürcJiller, dağlardan a$ırıyor 
lar, silril elden g'ttı, ~idlyor .. Ba 
basına haber verecek ama, ne· 
reden anladın, nasıl anladın, ka_ 
vah ne diye her vakit dinliyor· 
sun, nasıl oluyor da bu kadar 
an1ayorsun diye suale çekerse 
ya! .. Ya sonra, geçen akşam, mor 
koyunu sağarken, alttan yukarı, 
çobanın yüzüne dalıverip de süt 
dolu koca bakracı döktüğünü , 

oobanın SUÇU kendi üzerine alıp, 
bir solukta ıidip kom§u obalar
dan birer parça birer parça süt 
alarak bakracı doldurduğunu, 
canını sıkma atamın kızı, kör 
olası mor koyunda kabahat diye 

(Devamı Sa. 8 SU. 7 de) + 

~g14. X«ıl_~m 
Düşmanlar arasında 

dostluk 
D lişnaıt dlışmana. rahmet •k•-ı daha. kabiliyetli yeni reneraller !ayin 

maz derler &111& !Jkndl düf· etmesi JA.zmıdır. 

manıar birbirlerine öğüt veriyorlar, 1 But SIÇRARSIN •.• 
aktl öğretiyorlar. Almanların Natlo- Alman - Fransı:z ı, blrllğlnln en 
nal Zeltun& pzeteslndekl bir maka.- harareti! mUdafUerJnden olan Deat'ye 
le «lnglllzlerln So'"-yet •insi pUinl.a- Fransanın ıblr şehrinde konferans ve-
nndan çeklnmeferl !hım geldfkJnb rlrken n-•--ı bl Jk-~ •• uuı:...: r ıu ,..,., yapdmı,. 

ileri sürüyor. Bu oğUtte Jngilfzlerln Okurlanmrz hahrlarlar ki, aynı Deat, 
tyiliğ"lnl l"tlşen bir eda vardır. Ya- daha evvel La\·at Ye blrJJkt.e ba!Jka 
rın da belki bir JngUlz p~I çıka. ı bir suJkastten ya.ka&ınr zor kurtar
oak ve aynı lyllllc lııt.ırllkle Alman!&- ~N._ E"e• B n--t -nı 

-~-:r"'• 6 • • .an;;:.a. : ~ r sıçrarsın 
ra. ~öyle bir nasihat verecektir: cJa- çekirge. iki sırra.raın çekirge, Oçün-
ponJar Asya.yı e1e geçirirlerse Al· cüde yakayı ele vertn1tn çekirge» sö
manlarıo da b&fına bea olacaktır. zUne inanıyorsa. bundan böyle kendl
AlmanJarın bunu gibönll.nde tlltma-- ne Cok dikkat edecektir: Yakayı ele 
ları gerektJr.• 

Bir taraftan harp defirmenlnde in-
san öflltüyorlar, bir taraftan da bir· 
birlerine dostça öğllt veriyorlar! 

MAGLUP GENERALLER 

vermemek J(in .•• 

YlNE MI~ ..• 

Pazar glliıü yapılan futbol maçla. 
rrndan lblrf, oyunculardan birinin yer
ılz hareketi yUzlinden, yine yarıda 

Aln1an radyosu, demokrasilerin or· kabn.,. Eğer tam maç mUddetl olan 
taya atbklan «General Gı'» ile «Ge- doksan dakika tutbolcWerJmlze taz
neral Zaman» ın Almanlar önünde la geliyorsa a(ık söyleslnJer, belki 

IE' azlı Çavuş, bunu daha n1ağlO:p olduJunu b~ldlrmJş. JlgJll idareciler blr ('&re bulup zamanı 
U- ham ve daha ı:ilzel anlat:- Aln1an rady~unllft söyledlfl va.rld kısaltırlar! 

yor ve na.ve ediyor: j ise, demokrasilerin Almanlara ka.rşa ı Tatlısert 

blr kata..ır,ı \·arnu'}. Bu kafaya. göre 
bir türlü -:apka huhnaz, tf'('>efl!Jnde 
duran ~pkalar yttzünden boyu.na. 
J,kenee çekermlı;.. 

Boston'o zl_}·a~t ettifl ..,ırada. bir 
de ne gti~lin ! Kendiıhlni ,.,. sahibi 
diye ka~ıla~·an beleıdl)·e rt"l'>lnln de 
k'OC'aman bir kafav.ı \'•r; fakat bu 

SONMIYEN ATES 
etmek fikrinde olmadıiımı Saadet Ha
nıma söyled m. O, şiddetle itiraz etti: 

- Sen çıldırdın mı yavrum? .. N 1hn· 
dı, böyle bir hAdlseden sonra yalnız 
göndermek hiç dotru değ!!. Muhakkak 
beraber dönmelisiniz. HattA yolda, i>l~ 

bir şey olmamış gibi hareket etme1's'n. 
Kadınların hayattaki en mühim vazıfe. 
lerlnden biri de, kurdukları yuvayı her 
ne pahasına olursa olsun yaşatmağa ça
lışmalarıdır. Sen doktoru, gençlilinde 
de böyle mun1s ve uyaal mı zannediyor
dun· Ne gezer yavrum? .. 

nül acılarım, herhalde seni fazla müte. 
essir etmiş olacak ki cevabını pek çabuk 
gönderdin. 

Beni, hayatta yaşamak için cesaret· 
lendiren teselli verici sözlerinden ve na· 
sihatlerinden o kadar istifade ettim kl. .. 
onları, birer hikmet düsturu gtbl her 
zaman kafamda tutacağım.. Çiftlikteki 
Md'seden sonra Nihat!a nası! barıştığı_ 

mızı herahlde merak ettin? .. Görümce· 
min ta.ııslye ettlfl cib! i§l pişlı:inliıte 
vurdum ve hiç bir şey olmamış gibi 
hareket ettim. Böylelikle aradaki so
tukhık ela kendllllfnden kayboldu ııtt. 
ti. 

kafa iYurlnde ko<·aman bir şapka 
rah t rahat oturuyor. 'fe-ğer beledi· 
;\"f' n-i"ll kafaJıına göre husu_'i bir 
~pka yaptırmı~. 

u:e.1h. tH-ledl~·e re5'.inl on ziyare
tinden çfkarken kendi ':'ftpka Ue re
kin ,a.pkasının yan.lana a"lkıda dur
dukla.nnt ronnuş, bU3·hk: \ e ra
.h.9t ':18-Pkanın cazM>e .. ine dayana
ınayarak rektn '}&pka ını alarak y~· 
rtne kentli şapk ını bıl"'ftkmı';o. Yol· 
dan da re~ 'jU nı1ektubu goltder
mtş: 

·~p.kan1zı klmkı çatdıfın.ı a~

hrmaymrz, ,apka htM:ızı beniın. Bu 
~ı>kanm .,.,_n11dR rahat rahat ılur
mıvuna i111rendlın. ..\.' rıhrkcn !.;al
nılllık tan kendi.mı a ıanıadnn. lasanıa
nn da nedoa ba7.an h1.11nzhk ettBr:. 
JerhıJ baylece öıtrf'ıınılı;ı oklam. ş..p. 
kanrcdan pt'k ıne-nınuuun1. Kalama 
ceıı;JrdJkçe t.ılzl. Bot.ton'u \'(" beraber 
ıeçırdlpl'7. tatJı &aa.Uerl hatll'la)'&· 
cafw. Şapkanrır 'ba'ımdan ('tkara~ 

nık !i'Zf UUıktan .uı.aıta ı.rllmlaron. 
aziz llay bc!e<ll)·e reh,J. .. • 
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!le iuıha çalıştım. Eğer bu iu!tatım kl-
• fi ıelmiyor da benden daltA başka şey

ler bekliyorsanız bunu yap.amam? .. 
Saadet Han"'1: 

- Güzel ~lüyorsun Nihat ama ... 
Aile hayatında iş böyle cleğil•ilr· Kart 
koca, "3adetlerinl perçinlemek için dai· 
ma birbirler;ne ac:ık hesap vermek mec
buriyetindedirler, Bahusus insanın kar
şısında. Perihan gibi melek ruhlu ve me· 
lek yüzlü bir karısı olursa ... 

Hadi kalk .. Korının elini öp .. Kendisi· 
ne tarzJye ver Nihat, dedi. 

o zamana kadar hiddetini yenmetc 
çalışan Nihal. birdenbire bir yılan gibi 
şahlandı ve &özlerini kısıp yumrukları· 

n~ sıkarak: 
- Ben ..• Ben ..• Ben mi tarziye vere. 

ceğim .. Aman Allahım. Kulaklarım ne· 
ler !ıitlyor. Beni çıldırtmak lçin mi 
bunları •öylüyorsun abla?.. Beni deli 
elmf"k için mi buraya çağırdın? ... Be· 
nim, hiç bir insana benzemediğimi bil. 
m;JK>r MUSım? .. Ben, Allaiı.a "'° he<ııe,.e 

Yazan: ismet zjy A 

lsylıfl etmiı blr ınsanım. Benim, tenki· 
1 de, uka!Alığa tahammül edemedijiml, 
huşunelten nefret ettiğimi hfı!A öJ:rene
mediniz mi? .. Beni, lyi muameleden baş-• 
ka h'ç bir şey mağlüp edemez. Anla.yor 
musunuz? .. Abla, Perihan ... İk.nize de 
söylüyorum; diye haykırıyor ve haykır· 
dıkça yüzünün adaleleri gerUiyor, çeh_ 
resi morarıyordu. 

Nibadın, bu korkunç halini biç ıM· 
memiştim. Saadet Hanım da ben de ne 
yapacagımızı şaşırmıştık. 

Biraz daha ileri gitsek ihtimal ki bir 
fecia olacaktı. Sa.adet Hanım yanıma 

geldi. Beni elimden tutarak tarasa.dan 
uzaklaştırdı. Nihat, MIA arkamızdan 
haykırıyor ve söyleniyordtt 

Bu çirkin hfıdiseden sonra Nibat ar· 
tık çiftlfkte barınamadı Nizan ... Çünkü 
onun, Avazı çıktılı kadar bağırması bü. 
tun çıftl!k halkını ayaklandırmıştı. Gü· 
rilltümilzil işitmeyen, duymayan kalma· 
mıştı. Ertesi gün istanbula dönmelc üze. 
"" ltazıritğa b&Gla<h- Ben, Nihadt takip 

Ben, §U gördüğün yuvayı bozmamak 
için ne fed 0 kArlıklar yaptım bir b!l. 
sen? ... 

Nihat da zamanla ısla.h olacaktır. 
Şimdi gençtir, tecrübesizdir. Fakat ha· 
yat, onun da kuyruğunu tava sapına çe· 
vtrir, dedi. 

Bu muhterem kadının tecrübelerinin 
mahsulü olan nasihatlerin! büyük itlna 
ile kafama yerleştirdim. Bu tavsiye ve 
nasihatleri bütün hayatımda gözümün 
önünde tutacağım ve görümcemi mem. 
nun etmek için yarın ben de Nihatla 
berlbcr İstanbula avdet edeceğim. Mek· 
tubumu burada kesiyorum. Gözlerinden 
öperim cici kardeşim. 

* Sevgili NO.Zanı .. 

Perihan 

Bomdan eııme1!:' mektabumd&ld Jö-

Sana, mühim bir havadis NAzan! .. 
Çifti kten avdetimfzin ikinci CiinUy· 

dü. Günlerden pazardı. Nihatla, öğle ye
mei;iınizi yemlş1 kahvelerimizi içiyor. 
duk. Fato~ elinde bir kartla içeri girdi. 

Nihad, kartı okur okumaz: 
- Ne şeref?,. Ne bahtiyarlık'·· diye 

odadan dışarı fırladı. Ben, Nlhadın bu 
sözlerinden bir 5ey anlayamadığım i~fn 
arkasından bakakaldım. Aradan henüz 
beş dakika geçmemişti ki; Nihal yanın

da tanım&dıtım bir erkekle salondan 
içeri ıirdt, bana: 

- Perihan! .. Bak ...,ı, kiminle tanış
tıracağım. Üstad Sue.t HaU... dedi ve 
S<>D1'll iÜlile eW: 

Zamana uyacağiz 
fa 1r okurumdan aldı#Jm bir 
ıı;;;p mektupta şöyle t>lr 19 orta.

ya attl~r: «Otedml>ert evimize 
gelen e,e doeta ikab-ve, aambnl olup 
da akşamı bulanlara çay ikram 
ederdlk. Anadan doğma lronukse· 
ver tanımnı' olan her Türkün evin
de bunlar en ude lkramJardı. Bil· 
dlltlnlz Clbl Mn zamaıılMda kahve 
ve çay ftyatlan en azdan yüzde yüz 

arttı. Dofrusuna aöylemek 1Az.ım

sa, e\·e celenlere kah.ve ve sll"8Sm
da tay ilrra.nı etmek, tanıdığı bol 
olan Jdm~1er ~ln aile bü~eslne bir 
yük olacJlk. Çtinkll aDe içindeki 
kahve ve t•Y tlryakUerlnl de tatmin 
etınek ,.erek. Bü~ye faı.Ja sannn
b vermeden tedarik edeceğlmlz 

kahve -.·e çayı aile lçind:eld tiryaki
lere hasretllelc misafirlerimize ah

'ılmı' ve an'ane haline gelrnt' ik
ramları yapmamak hoş elmıyacak. 
Slz ne dersiniz!'» 

Sayın okuruma \'ereceğim cevap 
cok ba ... ıttlr: 
Şüphe yok ki bUt.çemlzin yeterfl

ğl içinde hepimiz her türlll keylf
Jerlmizl yapmak isteriz. Fakat, 
dünyanın bir ('ok yerlerJaJ aw, 
sardığı bir Slrada, nonnal olmryan 
lkt.&adi durumu göı.önilnde tuta
rak, zamanı kendlınlze değil, ken
dimizi zamana uydurmak zorunda
yı.,;. Ger~e evimize celecek e'}e 
ve dosta kahve ve çay yerine, mu
vakkat bir zaman Jçln, &&dece ~v
gim~zl <iunacatrz. Onlar da bunu ho, 
göreceklerdir. Çünkü onlann da 
böyle yapması IAzımdır. Bununla 
beraber memleketlmlzde yapüan 
ve memleketimlzde yetişen bir çok 
~y1erJ, büti:eye görilntlr bl.r sar
aıntı vermeden, dostlarımıza ikram 
kabildir; meselA.: 

Akide ,ekerl; Antep fıstığı, Gi 
resun fındığı, l:ımir tlzüm '\'e inciri, 
ce\"lz, badem ve başka şeyler. 

Bunlardan hangisi ikram edUil'6e 
nıtsaflr nihayet bir 11d ta.ne alacağ1 
için hem ucuza gellr, hem de bahk 
buyurulan ağırlama an'anesl yerine 
ıetJrllmi' olur. 

KÖR KADI 

B::tün framv:ıy amel-.
sine yemek verilec~k 
Tramvay idaresi bu ay ba.fından 

itibaren 2000 biletçi ve vatmana ye
mek v•rmeğe .k.ara.r verm.~t.ir. Bu su~ 
reUe idare bütün tramvay amelesine 
yemek verecektir. 

U:;tasııı bıçcl.lıyan bi 
renç +evkif edil Ji 

Kunduracı Yako oğlu Nesim Çar
ştkaprda ustası Leonu ~ yUzUnden 
çıkan kavgada kundura bıçağı ile 
yaralamıştır. CtirmU meşhutla ~liyr 
yedincı ceza mahme~ine verilen suç 
lunun tevkifine karar verilmiştir. 

Bir he,e , mal satın 
almak için Almanyaya 

gidiyor 
Almanya ile son ticaret anlaş. 

ması esasları dahilinde malzeme 
mübayaa etmek için Almanyaya 
bugünlerde bir heyet cönderilme
sine karar verilmiştir. 

Heyete Devlet Demiryolları mal 
zeme dairesi reisi Tarık riyaset c. 
decck ve heyete Denizyolları n . 

dan bir kişi ve kendisine lAzım o
lan ihtiyaçların fazlalığı dolayısill" 
Elektrik, Tramvay idaresinden bir 
kişinin i!lihakı tabii görülmekte· 
dir. 

,--TAKVİM-ı 
31 lllART 94% 

SALI 
AY 3 - GtlN 90 - K .. ını IH 
RUMİ 1358 - MART 18 
HİCRİ 1361 - Rebiü~vvel 12 
\ 1.1 ;~ ZEV l .1 
GÜNEŞ 5,45 
ÖGLE 12,18 
iKİNDİ 15,52 

EZA.,! 
11,13 

5,45 
9,19 

AKŞAM 18,33 12,00 1 
YATSI 20,05 1,33 
tvısA.K 4,02 9,31 \... ______ _) 

(VKÖS~~ 
Kuzu ci ~ _r s:ırı _sı 

c:;p ek kap yemf'k ın:ulü insanı 

U h1')'Ji dü.~üıtdürüyor. Oıda~ıı 
bo1, parası az ol;un de!'M'k dog.J.usu 
glinlük yemek hazırlanması tmkfin 
bo.rJclndedtr. 

DUn de dU~ündllm, t8'ındım. Sebze 
al~ hesaba UJntuyor, muhakkak et 
tazım. Etln kllOHu mal()m yllz elllı 

yüz altmut kuru,. 
Nihayet bir kuzu ctfer 81lrmaflJ 

yapmıya karar verdim. 2 takl!l'D kd~ 
zu clğrrJ et fiyatına aldım. Biraz da 
kuzu cörnleğl tedarik ettim. Evdeki 
plrtnçt.en de biraz ft&tıklı, üztımHl, 
bahar!~ biberi! ~lr iç yaptım. KU%11 
gömleklerine k:l Mrdtm, tırma ver .. 
dlın. Biraz pahahya mal oldu, fakat 
~ocuklara rüıtllik ,..ıatı bir yemek 
,edlıodlno. Dl ~ 
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Türk Coğrafya 
Kurumu toplandı 

, eyeti toplandı sonra .... Bulgar siyase
tinin ölçüleri 

Uzak doğuda: 

U 
Mil doj'oda bııl'linlercle e11 

öuemll harclrntler 'e m~ 

rcbeler Yeni Gine ad8'o;ında \C Blr
m:ın~ada cere)an etmektcd'r: 

on gelen lınherlere göre Yeni Gi
ne şlnınl ıkıyılarma çıkarak cenu
ba Uerllyen ,Japon kuvvetleri ileri 
;ı lirUyüşc deuuıı ctm~ler \e hedef
leri olan Port - lorcsby )imanının 
60 kilometre uı.nt;'lııa \armışlardır. 

Hurndan IUb:ırcn Japonlar ;ı ük"ek 
d:ığlıır aşmak 'e müttefik müda
faaı;mı kınnnk zorıınıladJrlar. Ya
liında horada önomll b ir muharebe 
b:ı.'11)-acak ve l\lore by llmanının 

a.kıhetl belli olacaktır. 
Blnnao;ıııya gelfnce l\landalay -

Rangoo demlryolu lizerinde bir de
mlryol noktası o!Jın Tungu şehri et
rafında kanlı mu'hareı.cier olmak
tadır. lk1 taraf da sllngli ı;UngU;ıe 

gelmekf;edlr. Dlin Japonların Tungu 
~rfnc gfrdlklorlnc dair bazı haber
ler gelmişse de lbu haberler hımllz 
sağlanılaşnıamrş:tır. nıınunla. bera

ber ~mal, hah 'e cenııp cfhetJcrin
den sarıhnış olan bu şehrin, Çinli 
rnüdafllerln gttzel muka,emetlerfne 
ra~ıcn tehlikede olduğu muhak
kaktır. 

Af.yalı Ud ltrilyük mmetın Mker
lerf Tungu '6hrl ctvarrııda tekrar 
karşılaşnıışlardır: Japonlar Bh'
manyada ilk defa böyle ç.etln bir 
mukavemet göriiyorlar. Tungv'ya 
taarnn; eden Japon kolu, bura;ı, al
dıtı takdirde hızla bah istikametin
de Uerllyecek v" apfı lrandJ rr
rnatı lle Çin arasında bulunan ln
g Ilı: ku\.,.eıtlerlnln kara mOVMala.
sını kesnılye, yani ÇlnlDenlen ayı
rarak lmlta etmlye çalıŞB('aktır. Bu 
IUbarla, lnıı;llJT. - Çin kuvrntlerl ya 
Tungu'dıı ,.·eya hemen yanında mu
kavemet ederek Jravadf gerltıerlnl 

lll•rlden örtımek veya buna yapama
dıklan takdirde .,atı lravadl böl
gC!lfnde BaMeln, Prome Ye KJangln 
R'lhl mevktlerl tlırkeıderek ,ımaıe re
kllmek mecburtye-tl kaf1ıtnnda bu
lunuyorlar. 

Jııponlar buna bfldlklf!rl ~n ikin· 
el bir kol ile Rangon'dan Bası5eln -
Prome lstlkatnettnde taarruza geç
m şJerdJr. r..ıı Deri Japon kun·~tle.rl 
Prome'ye 6 kilometre mesafede KJ
angln'e varntlflar Ye flddMil Mr 
muharebeye tutupllll}lardır. Göril
lılyor 'ki Iravllıdl &b"'U lle kıyı ara
sındaki bıngede bulunan lngfilz 
kU\-vetlerl ge~ cepheden ve ge
rekse Tungu U7.crinden .J~ teh
didi karşıtımdndırlar. 

Bizce Inglllzlerln Tungu hizasına 
kadar .ıı..~ğı Irıwadl bölgesini lbo
ljalt rak şimale ~llmclerl \'e daha 
dar bir cephe tutarak müdafaaya 
ı'le,·am etmeler. dalıa doğrudur. Böy
le yapılmazsa, bir &\'UÇ olan lnglliz 
km \etinin şhnaldcn ihata edllerek 
esir cdilm i ihtimali ku'""etlldir. 

Japonlar ıbu kadar yakına geld'.k
ten H<>nra Prome bölgesinde petrol 
h:ı.,-uıı;ını kurtarmak lkabll olmıya
<'-:lktrr. Çünkü müttefiklerin büyük 
öl::lide lblr muknbll taarruz yapmıya 
ŞimdiHk kuvrntJeri kAfl dejtlldfr. 

Hint den zinde, ~eni gönderilen 
lngJUz filosunun gorllmneslne ka
dar Japonlar Bimıaııya ~,lanıu 

tll<:rlde çal~acakfardır. lnglllz fllo
!lU v11rdıktan 110nra lıu <lenlzde ile 
iinenııı deniz nıulıarebclerf lıeklenc
hillr. Japonlar ı•a.-;lflkte AnıerJkan 
donamnaııındıın çekinerek Hint de
nizinde bllyiik filolar bulundura
llta7.Jar. Bu itibarla Inglllı.Jer, ktn'
''otll ha,'a mnhal'f.i>eııılnde bwunacak 
bir donanma ile Japonlara kaıı]l 
nıu, affaklyetler elıle edeblllrler. 

lluııum: !Blnnanyada mütteflkle
rın cenup cenalıla ştmale çekilme
ll'rl ve petrol hın'7.asını boşaltms
ları artık bir mooburlvet halini al
ını,hr. Bllyük olçlidc~ bir mukabll 
;aarruz yapamadıkça, cenup l!.enah-
aıcı ku,·vetlel'I ,ımale çekmeden 
ınuhtemeı Jaı>on lhatruıından lcurtar
tllak rnUmkUn giirUmncnıeJdedfr. 

ca.,&arafı ı ı~ § Geçen ,.1 içiftde l.afktn teberNU -4- kv9tılr Ya7.a0: M. u. ZAL 

Ankara, 30 (A.A.) - Türk Col. 
rafya kurumu umumi merkez he
yetı bugün saat 11 de Maarif Ve
klJJ!ğl b:nasında, Kurum Ba,kanı 
l\Iaarif Vekili Hasan ~lf Yücelin 
rcısliğindc ilk toplantısını yapmış
tır. Bu toplantıda kurumun umu_ 
mi merkez heyeti azalarını teşkil 
eden İstanbul Üniversitesi Coğraf
ya Ordinaryüs Profesörü İbrahim 
Hakkı Akyol, Jeoloji Ordinaryüs 

Profesörii HAmlt Nafiz Pamir, İs

tatistik İşlerJ umum müdilrü Ce

lfıl Aybar, Devlet Meteoroloji İş_ 
lerl umum mUdürü Ahmet Tev-

J"8 Öğretmeni Macit Arda, Talim 
ve Terbfye Heyeti azasından Faik 
Unat ve A.nkar& Dil ve Tat'ih -
Coğrafya Fakültesi doçentlerinden 
Cemal Alqö:z baz.ır bulunmuŞJar

dır. 
Umumi merkez heyeti bu top. 

ıantısında ilk iş olarak, kurumu 
yüksek koruyuculuklan altına .a
lan MIJli Şefimiz ve RelslcUmhu
rumuzla, Kurumun fahri b~kan
lığını kabul buyuran Sayın Baş. 

\•eldi Dr. Refik Saydama teşek
kürlerlnln arzına karar vermiş ve 
gündemindeki meselelerin. tet
kikine girişmiştir. Öiledon evvel 
ve 900ra Kurum Asbaşkanı CelAl 
Aybarın reisliğinde yaptığı top
lantılarda da Kurumun calışma 
programını tesblte ve bu konuda 
merkez heyeti azalarının teklifle. 
rinl tetkike başlamıştır. Umumi 
merkez heyeti yarın da aynx mev
zuda çalışmalarına devanı edecek
tir. 

mln döndUğii kadaı' seni, SMta B • .............. Balpr alyuetı 
göstermeğe çalışacağım. Aramızda milyonu bufdu. ~ yazdıtrllhZ bir, tiri 
artık perde yok ve ben elimde se· .. k • erimtl yazı Bulgarları fena halde k·-""·r-.n.n ara.. 30 (A.A..) - TUr:k Hava nazaran lHl yılı eJ\ v yıllar- ...... 
.nl aksettiren bir aynada tanımı. K u.•-..a... .. A... ....... Dtlt· Vaktlle Robert KoleJ'de oku. urumu genel merkez tıe1etı bugtln dan btrl9idir. Ba YJl ""1.1n.no _. ... .,.. 

yorum. Seni aynada defli, hayat_ saat 10 da toplanmış ve merkezi ida- ğışları ,,231.261 lirayı bulm~ur. ıın-, buJ•n1U1 ve dfllatlzl Jlell fyl 
ta görüyorum. Onun için hakikat- bUon bir Bulgar mlln&\'\'erlnden al-
lerle yanyana, karşı karşıyayım re iheyetl ile mUraklp raporlanın tas- Kurum "" eeee de artan bk gayretle dıfuaız bir me'ldup huııu gösterı-

Hakikat ye hayat ..... Ah bu iki \'lp ve yeni ~hn biltçeslnl tasdik et- çalışrıtıf Ye gönWlll pilot namzetler! yor. 
büyük •ltn yazısı.... İns&nı başı- mlş ve kurultayın mayısta toplantı- .ıe harp ok\llu nava .ubayı namzet- Bu nMinen·erln en ziyade llzc
boş bırakmayan, serAzad dUşOn_ ya çağrılmasını karar allına alarak lerinln yetı,,Urllmesi işine ibilhassa rinde durduğu nokta, geçen harp-
dOrmeyen bu iki bilyük kuvvet ve da#ılmıştır. ldare heyeti raporuna ehemmJyet venniftir. te Bulgariıltaom kendi ana yontu 
artık beni daha fazla ve hattA ta- barfctııde fcdak!ırhklara glrlşınedi-

mamlle senden yapan bu iki bağ. Harp ekonomı·sı·nde elbı·rıı·gı". ki ve kendi ceı•hclcrlnılen başkıı 
bundan sonra sesimi, sana hayal· eephelere a!ıkcr göndermediği bak-
lerln ve günliik heyecanların aksi kında ya7Jdıfınn2 1'ö7.lerdlr. Mek-
sadası olarak değil, hAdlselerln (83' tarafı ı inekle) =ı blrllfi diye tanınarak memleketin top Ahlbi böyle bir ldcllanın Bııl-
kendl !'Cır! olarak duyuracaktır. vetıendlrllecek ve bu yoldaki çalıf- alışık oldutu m&ftallt 91Uyar heyet- gar orclU8uııa hakaret ~klJ ettlJ:i-

fik Ktiymen, Ankara Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya 
Profesörü Louls, Harita Umum 
müdür muavini yüksek mühendis 
Albay Kadri Koray, Siy&6al Bil_ 
giler Okulu Coğrafya Profcsörii 
Hamit Sadi Selen, İstanbul Ünfver 
sitesi Coğrafya Profesörü Besim 
Darkot, Galatasaray Lisesi Coğraf-

Gıda maddeleri 
tevziatı 

Yali ve Belcrliye r~lsi Dr. L~tti 
Kırdar dUn sabah iıışe ilUdUrlUğünde 

önlimllzdekl ay içinde başlıyacak 

olan lAstik ve erzak te.,..ziat'.ı üzerin
de meşgul ohnuştur. 

150 ton pirinç, 150 ton fasulye, 100 
ton bulgur, 1600 teneke beyaz peynir 
600 teneke sade yağ mutemet bak
kallara verllerek halka tevzi edile
cektir. 

Saint- Nazaire 
hücumunda yeni 
torpi ku .. anı dı 
Londra, 30 (A.A.} - Haber alındı

ğına göre Salnt - Nazal:re'dekl deni
zaltı üssUntln girlmlne atılan gecik
meli torpiller yeni blr tiptedir. Bun
lar paUamadan evvel denizin dib!ne 
kadar gitmektedirler. Bu torpiller 
suyun Ustllnde yapacakları zarardan 
çok fazlasını yapmışlardır. Hususi 
surette ye~irllmlş mürettebattan 
mürekkep olan cCommandOS> lar 
d~anın mukavemetini kırdıkt&ıı 
son.ra derhal kendilerine verilen va
zifeyi itaya be.•lamı~lardır. Bir köp
rü, liman teslalerl, bir elektrik san
tralı ve daha bazı mUhim binalar !n
f!Ui.klı maddelerle parc;;alanm111tıl'. 

Londra, 30 (A.A.) - SalAhlyettar 
bir membadan bildirildiğine göre, 
Salnt - Nazaire karşı yapılan taar
ruzda Ingmz kayıpları ölü, yaralı ve 
kayıp olmak il.zere 100 kişiyi bulma
mJl}tır. 

Alman gemile
ri 1 e lngi iz 

gemi~eri harbe 
tutuştu 

Berlin. 30 (A.A.) - Alman ordtt
ları bafkumandanlığının tebliği: 

Alman t.orpltd muhripler!, 29 mart 
tebliğinde hava kuvvcUerlnln taarru
zuna uğradığı bUdlrllen ve Mur
mansk'a gitmekte olan bir dtlfman 
gemi kafilesine hUcum etmiş:lerdir. 

Nevyork'tan gelen ve tank, rnWıiın
mat dolu olan 10,000 tonilAtoluk bll
ytik bir gemi topçu ateşile ve tor
pille batınlmıştJr. Gerek bu gemiden 
gerek tayyarelerimiz tarafından ba
tırılan diğer bir gemlden aat kalan
lar ı--ıırtanlmı.ştJr. 

şafakla beraber kafileyi himaye 
eden ve kruvazörlerle torplto mub
rlp1erinden teşekkUl eden llatlln dtlf
man kuvveUerlle bir deniz muhare
beSi olmuştur. cDesvilles:. .ııınıfından 
bir Jng Uz kruvıu:örUne bir torpil 
isabet etmiştir. Kar fırtınası yUztın
den bu tsabetln neticesi tesb!t edfle
nıcmlştır. Bu çok çetın muharebede 

Es'kiden yazıyı bir İli cdlnmeğe malardan, yaln:rz !harp zamanında, Jeri te~il!tı yeniden kurulacaktır. nl, Buicar askerinin cesaretle dö-
~alışan adamdım, şimdi öyle de. değil, harpten sonra da maruz kalı- ; Her köy ve mahallede vatandaşlan tllşen bir asker oldu~oo ve Uınu-
ğfllm. BOyük milletin içinde onun- nabilecek şartlar karşısında lsWade alt bir iaşe kUtUğtl bulunacaktır. nd Harpte fııdaklirlıklıın görUldll-
la beraber toprak ve tabiat kav- edilmek imkA.nı gözönUnde tutula- B5ylecc tevzi işlerini hükQmetln te- ğllnü yaı.ıyor. 
gasındayım. İsim bu!. .. Yazı, bu caktır. Esas prensip harp ekonomi- ferruata ıcraJ surette karışmn«ına Halbuki Bulgarlııtanın ~ hnr 
ası l millet kavgasının ancak bazı sı yükünün vatandaşlara mllsavl su- mahal kalmadan biz1.at halk yapa- be isteyerek gtmıcdlğl, başında 
günler bir ifadesi olacaktır. rette taksimidir. cak ve istlhl!k kooperaUflerlnln IJUJunanların bir kısmı tarafından, 

At ve toprak.... Artık toprak, Bununla beraber istihlak, itiyat kurulması teşvik edilecektir. tıı,kı blı.lm gibl, ürilklendltf ma-
benim ömrfimOn fşt, at da ferahı hususundaki farklar hesaba katıla· :Memleketin lktxsadl hayatında Jfımılur. Bulgarl!ıtan hame gtrdik-
oldu. Seninle bu iş üstUndc ve bu caktır. IstJısal merkezlerinde mal- .Jı !çblr nevi sarsıntı olmamasına, t.cn sonra da kendini dirhem dfr-

Hi n d is f o no dominyon ferah lçindc konuşac!!ğız. Pouttka lan satın alma.. nakil, tevzi, toptan tUccar ,.e esnafın geçim tmkAnın- hem atmış, lrnndi müdafaasıncl:ln 
hakkı Veriliyor denen §ey! h iç bnmedim VC yapa. ve perakende satış işterinde faydalı dan mahrum kalmama.tına dikkat h3'1ca ölçü kabUJ etmcml, ve kcn-

madım. Yine bllmlycoeğim. Sana ve vel'lmll roJQ, hUkOmeUe halktan edilecektir. dl ceıııhc.leri dışıaa çıkmağa hiç ~:ı· 
(Baştarafı 1 lnddf') X buğday ve pamuk tarlalarından hangisi da.ha iyl görebileceksc vazı- Yeni proje, şimdiye kadsr ıgayc~ ~m:ıınıştır. O zamanki BuJgarb-

hangi ~kn ve surette iç ve dış n.züm baflarınd :ı n, incir bahçele- fe o tarafa verilecektir. uygun netice vermiyen bUtün nok- tanın böyle hlr gidiş tuttutunu 
iıılerine karışılmıyacaktır. rınden ve zeytin ağaçlarından ve Mesel!, istihsal merkezlerinde talar g-llzönünde tutularak yapılmış· fi<Sykımr.k: ııe Bulgar ordusunu 

İngiltere krallık hükOmeti aşa.- bunlarla haşir ve 'I'leşlr olan lnsnn- eşyanın satın alınması ve muayyen tır. I~e tcŞkill!.tı teferruata boğul- tabklrdlr, ne de Bulgar slyaı;etlııl 
ğıdaki blldlriğl yapar: ıarın hallerinden bahsedeceğim merkezlere nakli huSUJunda eski- mıyacak, esas gayeleri göz.önünde tenkit ... Aksine olarak bu ııö7.lerde 

A - Muhasemahn kesilmesin_ Yalnız şunu yine 
0 

eski saffetim denberl bu işlerle meşgul olanların tutacak, yarma alt ihtiyaçları ve Nr takdir manası vardır. Bulgurla. 
den hemen sonra, Hindistan yeni le daha doğrusu lptidalllğimle söy: bfigl, görgü ve sermayesinden ta· hazırlıkları da dtıştlnebUecek bir na mllli gnytı addettikleri bir ı:ey 
meşruti idareyi tesis ec!fcek mün- lememe müsaade et! .. Eskiden se- mamlle lsWade edilecek, bu gibi mevkide bulunacaktır. ıı:sas öl~. için aır.ami derecede fedakflrlıf,'ll 
~lpt~~rbl~eyet lvücudket getirilmesi nin önüne nasıl bir heyecanla çık_ ~şnsug:::eay;nte.ş~ll,kef~:ftı· kbelnrdk!laerzaln"e~ mışı~ı~:;ı~ıin~Yy~no~d!~r;1:·ı:: :ı:.li~uklanru ise lterkes pek 
ıç n '-" r er a ınaca ır. Mücsse- mış ve senin huzurundan nasıl bir '"' • .,, ... ,. 
san meclisine Hint devletlerinin iş- içten titreme ve ürperme ile çeki- gföterllecektır. meUenclirmek ve memleket için Bfz.lm Bulgar milletine karşı hu-
tlraki için gerekli tertipler tatbik llp gitmişsem şimdi yine 

0 
heye- Tevzi ofisi, ihtiyat maddelerin! faydalı her hareketi ve teşebbUııtl Hntet betıJememJz 1(-ln biç bir ı;e-

mevkiine konacaktır. canla, 
0 

hiç sönmeyen ve daima bu suretle topladıktan sonra nakli- kolaylaştırmak ve teşvik etmek bep yoktur. Yalnız Balkan te6anü-
B Krallık hUkü ti b ye ve lmkAn kolaylıklarını hl"""l volunda olacaktır. HU~metln yeni dü ,.e Balkan emnlye-tı idealine 

- me , u su. parlayan ümidimle "ıkıyorum. ...... J retle tanzim edil k · t " temin edecek, sırnvıı koyacak v• proj€'si vnJnız harp ekonomisi lşle· b:ığhlık duyan bir gautenln Bul-
ece meşrutıye Bu, benim ruhumun "ocuklu~u J "' .,-esaı:larını derhal ·· ü 1 ~ ... 5 lstihldk merkezlerinde --•·ıdenberi rinde geniş çığırlar açmakla kalmı- gar slyasetlal bu bakımdan ö~ll~e 

· yur r Üer;e geçir- ve belki de iptldailiı!.lc:fü. Fnkat bi_ ""'"" mevi taahhüt b 6 muayyen maddelerin te·-ı· "C satı- yac&k, memlekette lhllk~meUe halk \'um1DMD1, BUigar Dtt1raelarını 
· • ve u münasebetle lirim ki senin de bu "Ocuklukları ... • ş lhtl k d " şı ile meşgul olanlardan mOrekkep arasında clblrllğıl nıhun11, verimli Balkanların untUmf emniyeti Mn 

ul razı ay 1 serdeder: hoş gören bir tarafın vardır ve bl llkl rl bir v-ıte bölUmUnU esaslı bir su- zararlı !!a,VntlllJlDI ,..e hele Yııt:"o."-
.. - Yeni meşrutiyeti kabule mizacın bu ruh halctlle dalma Ul- r e muhatap tnnıyar&k her .. ~ 

h~nuz hazır olmıyan İngiliz Hin- fet etmesini bilir. 
0 

halde sen n tUrlU maddeleri icabına göre kıs- rette kuracaktır. ıa,·yadakl lstikllH hareketinin Bul-
d t ilA f mnn kar k bi)' k b k p je aynı zamanda ilk ihtiyat .... rlar taraftnıhıR &rkadan \•ttnıJ . 
.ıs anı .. v _ .. yetlerinden ~rhangi- ı önfine tekrar çıkmak c-esardlrıl '" ne mu a ı. ısmen M a m-;doel-inln fiyatında ticari bir nn1-.. aı n1anzar8'nnı ,.irkin bahnasını sı bugunku me tt d yollarla mUstehllke te'IZI ettirac~k- ı ""' = ..., " 

şru urumunu mu nasıl buldum? Bu lüzumu niçin ti!'. Iaşe teşkll!tı b&kmıından her ruha. istikrar kurmak ltmımunu da tabii sayınak llznndır. 
hafaza edecektir. Bu vilayetin blla_ duydum? diye benden sorma!... köyde ve her mahallede bir lstih!Ak gözönllnde tutacaktır. Oyle umarn ki lıMl<s~ere böyl<' 
hare dominyon şartnamesine ilti- aziz okuyucu. , ölçUlerle bakan ,.e kendi hUkfı-
h9kı için gerekl! tedbirler alına- Fevzi Li'ıtfl Kanw>smanoğfo B M M 1 1 d ınetlerlnln gldlflal hakiki BUJgsr 
~~~:ğJ~~e~alhlrıet ıhOküme.ti Hint ___ B ____ b ___ k-.--- . . c isi top an 1 menfaatlerine ve umumi Balkan 

a omayı ıstemlyen eaver roo un ideallerine aytun goörell Balgarlar 
İngiliz Hindistan• vi1Ayetlerinden (Başı ı incide) _ hırsızlık suçlarından birisini iş1i- da ekalk delildir. 

~~!e~:!ı~rH~~:;!:!:ğ~~~,:.:ı-::~ deroeci '1etln ve ordunun yükselt .menfaat. yenlere ıo seneden aşağı olmamak B O R S A 
vafakat evler. (Bafı l Jaelde) - !erini korumak için bu mileyylde- ilzere alır hapis veya müebbet 

2 _ Müessesan mecl'sl ile kra-• Yalnız, fazla miktarda tank, tay lerln tecdldine lilzum vardır. Bu 1- hapis cezaslle birlikte 500 Jlradan 38 MAKT HZ 

11 
yare ve top yapmak kAfl gelmez. tibarla bugünkü durumdan, mfflt aşalı olmamak ilzere ağır para ce_ 1 Sterlin 5,24 

Yet hiiktimeti 'Brasında mOzake- B 1 k re edil k bi un arı aynı zamanda muharebe menfaatin zararına olarak istifade zası verme te ve para cezasının 100 Dolar 132,20 
"l "8rti~eh ... l r fmu

11
ahedenln imza-, meydanlarmda kullanmak ta ge- ve suilstimallere kalkışanların ve hiç bir halde, temin olunan men- 100 İsveç Krona. 31,165 

· ".. " en fll' tere plfocle bu- rektir. yolsuzlukları itiyat etmiş bulunan- faatin iki mislinden az olmıyac.-ajı- lOO Pezcta 12,9375 
lunan bııtUn ve"'lbe IAh: t k tl ı l ·· J ~ lht' t kt idi . ' · . sa ve ve 1 Singapur, silah ill<lksanhğından lıırın muı.ır hare e er n on eme.... nı ıva e me e . 100 İsviçre Frangı 30,365 
mesulıy.etler tam mAntıı:ılJ,. l-n..,t- kaybedilmem ıştir.Bllakis siltıh mü ve söndürmek ve bu gibi sulistl. Kanunda bulunan diler hüküm F.SHAM ve TAHVİLAT 
lllere devredıı ktl M hed ' 1 ı ğ 1 1 g- bu kabil su,.la vahlm ·ece r. uıı e, himmat bakımından terazinin ke- mal yapan arı a ır ceza ara çarp- ere ore. " rı İkramiyeli '~ 5 938 21,80 
kraliyet hilki'ımetlnin ırk ve din fesi b'zim tarafımıza e~llmiş bu tırmak zarureti görülmektedir. bir surette lşliyenlere ölüm ce- İkramiyeli % 5 933 Ergani 24,
bakımından korunmalarını üzeri- lunuyordu. Biz, biltiln emniyet v~ Bu sebeplere dayanarak hazırla- zası verileceği, hafif oldulu tak. --------------
ne valdı~ı I azlık cema&tlt'rlnln hl- itimadımızı lst;hsaldeki kuvveti- nan lAyiha, fevkalAde hının, sefer- dirde cezaların yarıya ve iiçte bl- Anodoludon ses 
ma ~ ır. n te<lblrlrr .. ıııcR~fır Bu mize bağladık. Fakat aynı zamn.n- berliğ n veya harp halinin de\'amı re indlrlleceti yazılmakta idi. (Başı 2 Mide) + 
tedbırler Hint b ' rl'iJln•n sa!Ahlyet. da buna çathılc:ı;•z bir mftnevlyat müddetince askeri bir h izmet ya. Bu lfıylha hakkında uzun mü- koyunun boynuzlarını kakıştır. 
}erinde hiç bır tahdit varımıyat"ıık- da illve etni'ekl ğ'miz l{lzımdır parken mnıı mOdataa vasıtaları- naka,alar olduktan sonra Milli dığını, birden yiiz yüze, birden 
tır. Muahede, Hint birliği ile Bü- Bu, zaferin mutlak olen şartıdır. na veya askeri ihtiyaçlara tanllOk Müdafaa Vekili General All Rıza elele ve birden - Allah etmesin -
Y8k Brltanya bfrle,dk krallığına eden taahhiit, imar, in•aat, ıılım, Artunkal söz alm~ ve demişUr k i: .,, dudak dudağa geldiklerin! du_ 
mensup diğer devletler arasındaki lerl muhitler'ndc ve BirJc.,lk mı·ı- satım, teslim, tesellüm, nakil, mu - Sorulan suallere arkadaşlar n ., yarlarsa... Sürüyü kurtarmak 
munasebetlere alt kararları ihtiva llyetler arasınd':I. lşb :rllğ! yapma- hafe.za veya tevzı· r bl ışterde zim- kAfl gelen lzahatı vermlşle!'dir. d ktl 1 t • neysene, çobanı kurtarması ge-
e ece r. Bu münasebetlerin ala- larını diler ve liderleri bu va" fc- met, lhtllfıs, irtiklip, ril"vet veya Yalnız şurasını be ir eyım ki or-

kl 
.. " 1 hl rekf Ya çoban, demek aiamın 

ca arı ~killer, me!llrutlyet hüküm nln ifasına davet eyler. Bu su - dumuz dalma güven le lecek bir J f r ' kızı da kavalım~B dilinden anla-
er dahil ve haricinde de olsa yeni retle, milli rderler, Hlndlstanı~ 1J k • IE vaziyettedir. Ahlakı eR kuvvetli . ı· Lz a • a ,~ d d mıyormuş derse. vazıye ın icapla!'lna göre tekrar müstakbel hürriyeti l"in lilzlımlu ~ bir yer varsa o a or umuzdur. 

t tk 'k " N ihnyet canını d iı;ine takıp 
e ' ve müzakere mevzuu ola ve hayati olan vazifenin bitirilme- b 8 r b 1 Bundan sonra Refik İnce, Ziya 
caktır. - sine yardım etmiş bulunacaklar- Gevher, Ruşeni, rüşvet alma cür- babastmn yanına koşmuş 

C - Başlıca cemaatlerde Hin- dır. (BaıJtarafı ı lııclde) «·ıt - milnUn bütün askeri meselelere cBaba .demiş- silril elden gid -
dlstan umumi efkarını temsil eden Yeni Delhl, 80 < A.A.) - Ingtltere luyla Amerikan bomba tayyare le. teşmil edilmesini ileri sürmüsler yor. Uzak keçi yoHarındakl 1or. 
liderlerin mutabakatı ile muhase- harp kabinesine Hlntıı bir Uye tayini ri teslim edildiğini aç ıja vurmak- ve Recep Peker de devkal6de ah- dumana bak. Dereden bir çocuk 
matın neticesinden evvel başka bir kararından bahseden Cr!pps Harp tadır. vah tAblrlnln vazıh bir ıekHde geldi. Demin çı~Iıklar duymuş, 
şekil verilmediği takdirde mües- kabinesi ml!zakerelerlne tam bir ıı,- Çhıltıer daJllUJOrlar • kanuna 11Avulnl isteml§tir. athiar görmüş ..... Tepeye adıım 
sesan heyeti şu sureUe teşekkiil tınllc tşinln esaslı bir şey olduğunu Yeni Delhi, 30 (A.A.) - Bir- Bu teklifler kabul edilditinden koşturmuşlar, atlıMlr yola çık-
~decektır: Netice malOm olur ol. fakat mlldataa ile meşgul blr tıvenln manya tebliği: eksili tamamlanmak üzere llyiha mat, çobanl bekleyen tek hara· 
ma-z muhasematın hitamında vllA- basit şekilde tayini demek olm~dığı- Sayıca az olmasına ve dOıma· encümene iade edilmiştir. mi atına atlayıp savuşmuş. Bak_ 
yetler s~lmlerlnln yapılması za- nı izah etmiştir. nın havadan yaptıfı hava hücum. Bundan sonra Refik incenin tek rmş'lar: ÇQbe:nı.n itıkslratı yok; 
rUTt olacaktır. Stokholm, 30 (A.A.) - <Nyo Allc- larına maruz bulunmasına ratmen, lifi Ozerlne aY adlarının değiştiril- hattA vaktinde korkmadan ha-

Büffin mebwıan meelislerile Ti- hando> gazetesinin Londra muhabiri Çin kuvvetleri Tungu'daki vazı- mesl hakkındaki lAylhanın müza- ber verebndl diy.c göze bıle gir
JAyetler tem-1! meclisleri bir tek in bildiriyor: veU muhafazada devam etmekte- keresine geçilmiştir. Söz alan Nee mit; yine çoban önde, izleri ye_ 
tlhap mü~esl gibi vazifeve ~: fogiliz hUkQmctinln teklltıerl hak- dır. Umumt karargAht&n gelen te- mettln Sahir ve Osman Şevki u: derek sürllye yanaşmışlar; hara
çecekler ve nlsbt temsil usulil ile kında ne dUşUndU~nU gazeteciler lefon haberleri Çmlllerln tehir. ludal fikirlerini beyan ettikten miler davarları bir tnhta kcipr l\
mfiessesan meclisini intihap ede- Gandi'ye sormuşlardır. Gandl V<'..rdlğl den çekHmlye hiç niyetli olmadık- sonra kürsüye gelen Rasih Kap- den bir büyükçe derenin öbür 
ceklerdlr. Bu yeni heyetin ilye cevapta bu tekliflerin vAdeli bir çek larım bildirmektedir. Tunau ı1- lan, bu ununun Meclisten çıka- yanına gcçlrdrktcn sonra köprli_ 
mevcudu yek~nu intihap milesse- oldutl.Jnu söylemlştlr. malinde bir karşılık taarruz esna- mıyacafıeı ltalır.mlf ve tieıniftir yü yakmışlar bile. Ve yorg un-
!':esl azaları sayısının takriben on. Yeni Delhl, 30 (A.A.) - Crlpps, sında dtin Ç~ kuvvetleri Japon. ki: luktnn uyuklamaya koyulmuş-
da b·rı nlsbetlnde olacaktır. Hint radyoda Hint ahalisine hitaben ver- ların elinde bulunşn bir kaç kil- lar. Ummadıkları bir baskın!·, 

t - Kanun, Tefkililı Esasiye ka. ka l 
devletleri nüfusları yckOnuna nis- dlği bir demeçte neşı·edllcn tcklifl('.ı:f çUk köyü geri almışlar, havan op şaııırıp çısmıs ar .. . 

levclm ve kardeş m z Hacı İb- bır Alman torplto muhrlb batmtştır. 
rahırn Zade 

1 

Londra, 30 (A.A.} - Hava neza-

k .. , k nununa mulaylrdir. Çünkü Teıkl- [Alt taraf l 
betle bu meclise kAli sav. ıda mü- izahla ezcUmle demiştir ki: ları, a•ır toplar, bfr ço ı;nne 1 yarıın 

r; ı ı ı !Atı Esasiye k&nuftunda Mecli•h• ----------
messll tayinine davet edflecekler- Bu tekll!ler Inglllz harp kaıblnesl- hayvanlan ve pz maske er e e ı H V ----teır nbıanlnln ilk ıünil ~lenacatı or'ıcı'ye 1 

.,. • • 
reUnln pazarteel günü neşrettitı teb

SITKI YtiCEL'ln ver liğ: 
atı rnUnasebctile cenaze me- Sahil sen1.ıı ne mensup tayyareıer 

r lrnlne ı tirak etmek, mektup ve dUn gece Norveç sahili açığında dUş
lelgrana taz ycttc bulunmak ve- man gemılcrlne taarruz euru,ıerdlr. 

Ya çelenk gBndcrmek suretlle ke_ 
et 

<' • t rnk c de dostlarımıza, 
k azN nlz. va ta ile, derin teşek
UrlC'.timızı blld rmenlzi r :ca ede

r-z. 

R<'fıka" · Katibe Yücel 
I< rdeşleri : Ziya ve Sami Yü
<'cl. 

Konferans tehiri 
~~~<ıt;"lu ıtikl'\ lmlen: 

nı 4 912 P r em be gUnU Halkevi
'So ?.de Izm r mebusu Prof. M . Esad 

k 
zkurt taratrndan verilecek olan 

() f b rars konfora'ısc;ının mazeretine 

1 
nıtcn 15 M.ıyıs 9f2 perşembe gUnU 

aaıt 18 e tehir edilmiftir. 

r r.as • Almaa J 
barlll 
(Ba!J&arafı ı incide) -

Moskova, 30 (A.A.) - Mosko. 
va radyosunun bildirdiğine göre, 
27 ile 28 mart arasında Sovyet kı
taları Smolensk keslmmde yirmi 
kadar mesklln mahalli ihtiva eden 
ba!;ka bir bölgeyi kurtarmışlardır. 

Berlln, 30 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlıtının tebliği: 

:ooneç bölgesinde, Harkofun do
ğusunda dilşmanın kuvvetli taar. 
ruzları şıddetll muharebeler neti
cesinde pUskürtülmQ9tir. 9 tank 

tahrip edihnil*k· 

dlr. Hint devletleri tarafından mü nin tam tasvibine mazhar olmtı"t.or geçirmişlerdir. l d ' e .·ı ımrztn 
y 1ıayıplan yazı ı ır. Binaenaleyh Tetkllltı 

essesan meclisine tayin edilecek Ingillz hUkOmetı ve milleti Hint mil- Amerikan Jnean bl Eeaslye kaeunu tadil ediknellea demec'ı 
milmessill~ln sayı ni!beti İngiliz Jetinin kendine ait lblr hUk~mctı ve Vaflngton, 30 (.A.A.) - Har ye 
Hlndlstanı vllAyetlerinln nüfuzla. BUyük Britanya'dakl kndar hUr h r nazırlığı dlln Birleşik Amerika ordu- bu kanuft çık&M&Z. (Ba~ı ı ~ide) (-) 
rına göre tayin edecekleri mümes· meşruu idaresi buluıunasmı lııUyor su kayıplarının ilk J!şte&lnl nefret- Bu beyanattan 90nra kanunun TUl'k - Rus mUnıı.sehetlerine gelln-
slller adet ve salAhlyette buluna. Bu karışık zamanlarda yeni bir mcş- mlştir. Bu ilk liste Pearl Harbour müzakeresi geri bırakılmış ve :Mec ce, TUrlciycn n şark komşusuna kal'
caklardır. rutı idare kurmağa ltalkışamayız. baskınına aittir. Bu hUcumda 226 ki· l lis çarşamba günü toplanmak jl. ışı gösterdiği dUrUstıUktc ısrar ede-

n - HAlen Hlndlstanın lçfnde Tekll!lerimlz kati ve sarihtir. EJ;er şi b1mUş. 306 ki\'! yaralanmıştı!'. zere dağılmııtır. , rim, iki memlekettC'kl inkılfıptarın 
bulundulu buhranlı devre esnasın bunlar redded·lecek olursa harp bıt- ... ertesi gUnU Kemal AtatUrit"ttn Rusya 
da ve yeni meşrutiyet esasları tan meden evvel hiçbir ı;ey yapıle.maz. Biitiln İstanbulun aylardanberl heyecanla bekkdlji mis&esna flc dostluk münasebetleri kurduğunu 
zlm edllinclye kadar kraliyet hü- Crlpps, sözlerini şöyle bitirmiştir: film, Nihayet bıı perşembe aq:ıını hatırlatırım. Bu nılisasebetıer daht11 
k6metı, dünya ha.rp gayretine da_ Hep birlikte bUyUk bir gayret ve A E s • d rejimler meeelemnl tamamen bir ta-
hil bulunması itibarile Hindistan L L ınemasın a rafa l>Irakıyordu. müdafaasının idare ve murakabesi cesaretle doiu bir gece geçiriyoruz R~ • Alman muharebesi, şimdiye 

ı.. 1 b 
1 

k Bu gece, bUtUn milletler için yeni bir kadar Karadentzde bazı -...r va-
mesullyetlnl • .,.t na ı gayr abll hUrryet dünyasının şafağ'ına ulaşa- .. ...,.. .. 
bir vazife olarak deruhte edecek- göııteritecek • PUt'Ulrl4nlQn kayoolmasına sebep ol-

caktır. ...-... 
tir. 'Maamafih, askeri ve maddi ş k B •• ı b - ı - ···-y-r ve Vll9iyetlmlzin ~IUğllnU 
bakımdan kaynakların Azamt nls. Ban.gkok. 3o (A.A.) - Hint rad- a r u u u nrttmnatttadır. !Bununla beraber .An-
bette teşkilatlandırılması işi Hint yosuna göre, bUtUn Pencap eyaletin- kara Ue Moskova arasında ~ bir 
milletlerine tevdi edilmiş bulun- de, 1 nısandan 15 nisana kadar mu. şey de#lşmcmiftjr. 
maktadır. dafaa manevraları yapılacaktır. l 9 büyük yıldızın yarattılı ••• Türk • ltalyan mUMaebeUerine 

Kraliyet hilktlmetl, Hlnctistanın Bu manevralara kara ve hava kuv- BE'rrY GRABBLE'niın nete kattıtı... DOROTRY LAllOUR'1111 gellnae, Akdeniz devleti olmak nolt-
başlıca kesimlerinde bulunan Hint vetıeı·i ile blrlıkte p.sit müdafaa kuv- ıJ ,.at verditi ... Senenin en büyük filmdir. Görmeje hazırlanınız ta.ııından iki hUJroınetın vazlyeU ı.,-
miHl lWerierlııilo kendi memleket. wtleri de iftiNlt edeceikt.ır. P lkkat: »umarah )lerier .._...__. ..... ~il'·- blrllji lmkt.nları vermektedir.> 
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250 • 500 ve 1000 gramlık ambalôjları vardır 
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Bayanlarımrzm Gizli Tuvaletlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAÖLARINI arayınız 
A-: lat..nlNI, Tlililn gilmrillt Ketnerll So. No. ll1 Tel: 2il97 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Baş,diş, nezle, grip, romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 2/4/9'tl ~ gllnU saat ıs de Istanbulda. Nafia MUdtir!UkU ek
siltme komloyonu odasında (763.64) lira kefil bedelli Silivri liman bina· 
sı tamirl açık ekslltmeyt konuhnuftur. 

ve Eksiltme Komisyonundan: 

lıan T ash:hi 
İCABINDA 

Istanbul bölge 
başkanının 

tedbirleri • 
yenı 

Böyle tedbirlere hiç bir 
resmi dairede tesadüf 

edemiyoruz 
Dünyanın her köşesinde olduğu 

gibi, bizde de matbuat mensup-
1arı, her yere güniln her saatinde, 
her dakikasında serbestçe girmek 
hakkına maliktir. 

Sayın Başvek11imiz de Başvek~. 
Ieti tık deruhte ettiği günlerde 
verdiği bir beyanatta, matbuatın 
tam bir hürriyetle yapacakları ten 
kitlerin hükümet :çin irsat olaca· 
ğını, bozuk işlerin düzelmesi yo
lunda yardım edeceklerini sOyle· 
mlşlerdi. 

Devlet mekanizmasının başında 
bulunan Sayın Basvekilimizin mRl. 1 

buata karşı gösterdiklerı bu yük· 
~ek teveccüh ve bizlere tevdi et. 
LklPri vazifelerden sonra_ bir. dev· ı 
1et te~kkülünUn çok garıp bır ka. 
--arile karşıla.ı;mış bulunuyoruz. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge 
D rektörü son verd!ği bir karar, 
·e bölee kapısına astırdığı bir ya

:rı ile gazetecilerin bölge binasına 
,...;r·p çıkmalarını takyit etmekte. 
~ir. GRzetecilertn her istenen sa
:lfte bHlgeve g:remlyeccklerini ve 

nrlislnde~ başka hit kimse ile 
teomnc:;:ta bu1unamıyac:lk1arını bil_ 
rlirmek cilretini gösteriyor. 

Bu karara göre. ~azeteciler yal· 
ız bölge-de kendis·1e temas ede. 

,.rk:ler, saat 16 - 17 arasında da 
hölııe spor seffnden havarl:sleri a· 
l:ıh11<"cekler. bu saatler haricinde 
re bölge bir.asına ahnmıya;aklar. 
..,.~. 

Bu leşki!At ki, matbuat• en yUk 
C'k te ·c-ccühü gösteren Sayın Dr. 
ef k S<t:vdAmın baf;ında bulunduk 

ları Ba!<vekAlete ba~lı bir te~k !At· 
•ır. İs arbul bölf?ec.l bR~k•nı da 
I! :-rıf<'rilf"r1e ı?ilniin her saatinde, 
'ıPr dakikaı;ır.da temas eden ziya
... ,..+1P"inf kabulde en ufak bir te· 
..... ~--'ilt ıtfi~trrmiven Sayın Valimiz 
n"l(tor LUtf' Kırdardır. 

Ylne çok iyi hatırlıyoruz ki, İs. 
t .. bul böl«esi direktörü ilk işe 

~~1~d1ğı günlerde de gazetecilere 
· q!"'rın ııyni ~ekilde bir karekette 
11lunmuş, bu hAd.se gazete sU-

tınılar~r.a ak~edirıce tavzih mecbu. 
·lvetlnde kalmıştı. 

İ•tanbul bölgesi dıref<törilnUn za 
oıan zaman. matbuat mensupları
na karşı bu gibi vaziyetler alma. 
cındaki sebepleri anlamıyor deği· 

l :zı .. Eğer bölgenin bozuk düzen 
i!İden işlerinin harice sızmaması t. 
çin, bu gibi tedbırler alınıyor, ga· 
zrtecilerin bölge binasırıa her sa. 
atte girmelerine m~ni olunmak l~· 

teniyor~a. bôyle gülünç karar1ar 
almPktan~a. bozuk işlerin düzel. 
ttlM"ıızi yoluna gid;lse daha doğru 
h~reket edilmiş olur, zannediyoruz. 

Rnt~enin ayni zamanda başkanı 

olan, İstanbul matbuatına daima 

.. "kınlık gC>!teren Sayın ValJmfz· 

elen bu noktanın aydınlatılmasını 

hekliyoruz ve bundan da emin bu. 

lunmaktayız. 

RADYO 
Bugünkü Program 

GÜNDE 3 :ıı: AŞ E ALINABİLİR 

Türkiye Ciimhuriyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi: 1888. - ~ermayesi: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira[ ve ticari her nevi banka. muamelelerL 

Para ltiriktirenlere 28,000 hra ikramiye veriyor. 

Zıraat Banka.c;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarrUf hesaplarında. 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aı,ağı· 
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 adet ı.ooo 11ra1ı1< 
4 lt 600 » 
4 • 

40 • 
~ı;o 

100 
• 
• 

1,006 lira 
2,000 » 
1,000 > 
4,000 > 

100 adet 50 liralık 5,000 ""' 

120 » 40 • 
ıae • 29 • S,290 » 

DIKKAT: He~aplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şa· 

ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı lakd:rde ~(- 20 !azla.sile verilecektir. 
Kuralar senede 4 dera, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl-0.l, 

11 Birincikıinunda ı çekilecektir. 

Mukavele, ekailtme, Bayındırlık ~lerl genel huBust ve fennt şartna
meleri, proje ke~f hu!Asasiyle buna mUteferrl diker evrak dairesinde 
görlllecektir, 

Muvakkat tomın&t (57) lira 28 kunı,tur. 
l.!tektilerin en U bır teabh.Utte (500) liralık bu ir,ıe benzer iş yap

tığın& dair idarelerinden almı'- olduğu vesikalara istinaden IBtanbul vilA.· 
yetine mtıracaaUa ek.tıiltme tarihinden tatil günleri 'hariç (3) gün evvel 
alınm•t ehliyet ve 94:2 yı~ına ait Ticaret Od.sın veı1ikalartyte gehneler1. 

CUmhurlyet gazetesinin ı6/3/942. Akşam gazetesinin 2ı/3/942, Va· 
tan gazetesinin 25/ 3/942, Son Telgraf gazetesinin 30. ·3 .... 942 ve Ulus ve 
Anadolu gazetes:nln 16, 21, 25, 30.:3, 942 tarihlerinde intişar eden Devl~t 
hasta-haneleri için alınacak c l5,000 kilo bUrUt ldrofil pamuk 11lrrnı"»' 118-
nında muvakkat teminat miktarı 2587 lira 50 kuruş olacağı yerde seh
ven 1687 lira. 50 kuruş olarak yazıldığı görWmUştür. Tafllhihen 118.n olu

(3381) nur. c4024> 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 

20/3/ 942 de ihalesi !IAn olunan ı 
100 ton yeşil mercimeğe talip çık
madığından tekrar pazarlıta kon· 
muştur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görülebilir. Beher ki· 
tosunun muhammen bedeli 26,5 
kuru:ıtur. İhalesi 4/ 4/ 942 cumar
tesi gllnll saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin teminatıar!le Harbiye· 
de Yedek Subay okulunda komis· 
yona müracaatları. (2695-3976) 

.... 
20/ 3/ 942 de !halesi llAn olunan 

19 ton sade yağına talip çıkmadı· 

tından tekrar pazarlığa konmuş

tur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görülebilir. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 178 ku· 
ru:ıtur. !halesi 4/ 4/ 942 cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. Ta. 
llplerin temlnatlarile Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komisyo
na müracaatları. (2696·3977) ... 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında yazılı 

gU.n ve ıı:aatlerde Geliboluda ?\.lerkez .satın alma komisyonunda yapıla· 

ca.ktır. Taliplerin terninatıarlle belli vaklUerde komisyona. gelmeleri. 
Okıol M ktan Tutan ihale 

Kllo Ura gün, saati 

Zeytin yap. 
Nohud. 
Toz teker. 
Sade yağı. 

4000 
22,000 

6000 
2500 

5200 
4400 
S880 
4375 

3ı/3/942 ıs 

ı4/4/ • ıs 

16 > > ı5 

14 > > 15 
(270ı - 3982) 

* . Pazarlık günU ısteklisı çıkmayan aşağıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem yem maddesi 3 14 942 cuma gUnü hizalarında gösterilen saatlerde 
pazarlıkla satın alınacaklardır. Şa.rtn ameleri her gün komisyonda görüle· 
bilir. Isteklilerin belli gün ve saaUerde Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. 
oı .. ı 

Saman 
K. Ot ip balyalı 

Tel balyalı 

l\Dktarı 

Ton 

500 
(500 
(525 

Muh. Bed. 
L. K. 

45000 
(50000 
(62500 

Katt Te. 
Li K. 

6750 
7500 
7750 

(2666 

Jhale za.ınPı 
Saat D. 

ı0,30 

11 

3872) 

* . A•ağıda yazılı kuru otlar kapalı zarCla. eksıltmcye konmuştur. Ta· 
Uplerin hizalarında yazılı gün ve saatle den bir saat evveline kadar 
kanuni vesikalarile tckltf mektuplarını Adapazarında. askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

CJnsi l.\ıtktarı Tutarı Teminatı Dıale gün ve saati 
Ton Lira. L1ra. 

1 
Aşağıda yazılı ellerin patarlık. 

la ekslltmeleri 15.4.942 çarşamba 

günü saat 15 de Siirtte askeri sa. 
tın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin belll vakitte komls· 
yona gelmeleri. (2707 • 3988) 

Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı 

Kilo Kuruş Lira 

Koyun eli 30,000 
Sığır eti 30,000 
Keçi eti 30,000 

36 
32 
30 

810 
720 
675 .. 

Aşağıda yazılı mevadın pazar. 
tıkla eksiltmeler! 14.4.942 salı gü
nü saat 15 de çanakka1ede askeri 
satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Tahmin bedeli 50.000 lira, 
Ik teminatı 3750 liradır. 

23,000 adet Tuğla 

26 • 220 volt ve 25 v. 

18 
1 

52 
1 

• 

• 
• 

50 metre 

150 •• 

!ık ampul. 
Entereptör 
Üç .afhalı priz. 
Te~atıp kutusu 
Tevzi sandıkçası 

Üç ~afhalı antigron 
kablo 4X2, 5XM/ 
M2. 

37 ton sığır veya koyun eti alı

na.ca.ktır. Beber kilosunun tahmin 
J bedell 130 kuruştur. Taliplerin 6/ 
4 942 cuma günü saat 14 te Ye· 

1 şilköyde Ralfpaşa köşkündeki as. 
kert satın alma komisyonuna mü· 

"-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
1 

racaatl•rı. (270~983) 
. , Aşağıda. yazılı mevadtn pa2!\.rlıkla 

Askeri f : brikalar saiınalma komisyor-u ô:ıları •k9iıtmeıerı •• ••2 P«t•mbe cUnu 

Tel balyalı 
ip balyalı. 

Dökme. 

200 17,000 
16,000 
12,000 

1075 
1200 

900 

6.4.942 11 1 adet 

İk i safhalı anUgron 
k ablo 2 x 1.5 
Grup 
<Dizel.) 

elektrojen 

(2715 . 4010) 

Küçük Yozga.tta su te8l atı yaphnlacak 
Keşif bedeli c.95426> Jira c.38• kuruş olan yukarıda yazılı inşaat AS· 

kert Fabrikalar umum mUdürlUğ"U ~terk ez satın alma komisyonunca. 17 / 
4/942 cuma gUnU saat 16 da kapalı zarfla ıhale ed.Hecektir. Şartname 

c.4.78> kucu,tur. 1.-fuvakkat teminat c5.367.06;t, liradrr. Teklif mektupları 
mezkQr günde saat 15 e kadar komisyona vermelerl c4002> 

Jf. 
46. 50 ton 12 ::"tlo. tlnko levha 10- 11 ton 18 Xo. çinko le\1ıa alınacak 

Beher kilosuna. 135 kuruş bedel tahmin edllen yukarıd8. yazılı iki 
kalem ve cem'an ~6 - 61 ton 12 ve 13 No. lu çinkolar A~kert Fabrikalar 
umum mUdUrlUğü Merkez satın aıma komisyonunca 6/-t/942 pazartesi 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname c412> kuruştur. 

Katı teminat c10735> liradır. cS912> 

hizalarında yazılı saatlerde Gelibolu-
da merkez satın alma komjsyonun
da yapılacaktır. Tal!plerin teminat
larile belli vakitte komisyona gelme-

l 
lerl. (2687 - 3940) 
ClDAI Miktarı Tutarı ihale 

1 kllo llra ...atı 

Sabun 2S,000 23,750 15,30 
Zeytınyagı 4,000 ~.200 18 

* Milteahhit 114m ve hesabına be
her k -losuna tahmin edilen fiyatı 

1

450 kuruş olan 6000 kilo sarı va· 
---------------------------- kete açık eksiltmeye konmuştur. 

~/ihalesi 13.4.942 pazartesi günü sa. 
· at 11 de Ankarada M. M. v. sa· 

tın alma komisyonurda yapılacak_ 
tır. ilk teminatı 2025 liradır. Şart. 
namesi 135 kuruşa. komisyondan 
alınır. Tal iplerin belli vak:tte ko· 
misyon& gelme1erl. 

(2655 - 3830) 

.... 
B eher kilosuna 435 kuru§ tah. 

min edilen 5 ili 8 ton sarı v&kete 
ve beher kilosuna 450 kuruş tah· 
m.iın edilen 5 iltı 8 ton kösele ka_ 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi u.4.942 salı günü saat 11 
de Ankarada M. M. v. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin teklif edecekleri miktar ilze· 
rinden kanuni ilk teminatıarile 
teklif mektuplannı lhırle saatin. 
den bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. Şartnamesi 354 kuruşa ko. 
misyondan alınır. C?8!i8 • 3833) 

Bir tavla Inııa ettirilecektir. Ka. 
palı zarfia eksiltmesi 14.4.942 salı 
günü saat 15 de Çanakkalede as· 
kert satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Keşif bedel! 10-932 il. 
ra 71 kuruş, ilk teminatı 819 lira 
95 kuruştur. Keşif evrakı komis· 
yonda görülür. Taliplerin k11<1unl 
vesikalarile teklif mektuplarını ı. 
hale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. 

(2675 - 3881) 

* 1 - Kullanılmış 4700 adet er. 

Tel balyalL 
Ip balyalı. 

Dökme. 

Tel balyalı. 
Ip balyalı, 
Dökme. 

200 

17,000 
16,000 
12,000 

17,000 
16,000 
12,000 

... 

1275 
ı200 

900 

ı275 

ı200 

900 

6.4.942 ı6 

7.4.942 11 

(26ıo - 3678) 

Aşağıda ya.zılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler\ hizalarında ya • 
zıh gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte ait olduğu komisyona gelmeleri. 
Clııııl Miktarı Tutarı Temlna.ı. İhale gün, saat ve mahalli 

Kilo Lira Lira 

Zeytinyağı 6,000 
Er kun- 4,000 
durası (ç'ft) 
Er kun. 2,000 
durası (çift) 
Sığır eti 7 ,000 
Koyun eti 13 ,000 

7,500 
40,000 

20,000 

5,250 
13,000 

1125 
3000 

1500 

788) 
1950) 

* 

2.4.942 
4,4,942 

6.4.942 

4.4.942 

11,30 BoJayir 
10 Konya 

14 Konya 

10 Tekirdağ 

(2717 • 4012) 
. . 60,000 kilo sabun alınacaktır. Ka. 

18,000 kılo koyun etı alınacak· pal zartla eksiltmesi 4/4/ 942 pazar
tır. Kapalı zarf~a .. eksiltmesi 8 / 4/ tes; g1ln.U saat 11 de Iakenderunda 
942 çarşamba günu saat 16 da A. ukerl satın aıma komleyonunda ya. 
dapazarında askeri satın alma ko. 1 pılacaktır. Tahmin bedeli 54,150 Ura 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin ilk teminatı 4061 lira 25 kuruştur. 
bedeli 17,820 Ura ilk ~e·minalt 1336 Taliplerin ka.nunt veslkalarlle teklif 
lira 50 kuruştur. Talıplerin kanu. mektuplarını ihale saatinden bir saat 
nt veslkalarile teklif mektuplarını evvel komisyona vermeleri. 
ihale saatinden bir saat evvel ko· (2532 • 3501) 
misyona gelmeleri. (2616·3718) 

* * 
50,000 liralık sığır eti alınacak. Sirkeci ordu amb&rırun an bin 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 4/942 ton yem ve üç bin ton erzak tab. 
pazartesi günU saat 15 de lstan. m't ve tahliye ;şı kapalı zarf usu. 

ld ki k ı atı alma ıı·e münakasa.ya konmuştur. Hu· 
bul ~am e as er 8 n . sust şartları komisyonda görüle. 
komısyonunda yapıfacaktır. Tab bilir. ihalesi 3/ 4/942 cu'?la günü 
min bedel! 49,991 !ıra 45 kuruş, lc;aat 11 ide yapılacaktır. Muvak'kat 
ilk teminatı ,3749 l'.ra 4~ kuruş_ teminatı (1170) liradır. Taliplerin 
tur. Taliplerın bellı vakıtte kO· ihale saatfnden b ;·r saat evvel tek. 
misyona gelmeleri. (2599-3637 ) lif mektublarile Harbiyede Ye. * dek Subay okulunda komisyona 

1200 ton eşya. ve yiyecek nakli- müracaatları. (2457 • 3293) 

yatı kapalı zarfla eksiltmeye ko.n * 
muştur. İhalesi 3 14 / 942 cuma gü. Aşağıda yazılı mevadın pazar· 

* Keşif bedeli 2025 lira olan Be· 
yazıt ve Eminönü askerlik şubele. 
rinln tamiri işi 6.4 .942 pazarte~ı 

günü saat 11 de pazarlıkla istekli· 
sine ihale edilecektir. Keşif bedeli 
ve şartnamcsl her gün "komisyon .. 
da görülebilir. Katı teminatı 303 
lira 75 kuruJlur. isteklilerin ehi'· 
yet ves'kaları ile birlikte belli gün 
ve saatte Fındıkl !da satın alma kO 
misyonuna gelmeleri. 

(2719 • 4014) 

* Beherine tahmin edilen fiyatı 

395 kuruş 55 sanUm olan 8000 a
det kilim kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 6/4/942 pa· 
zartesl günü saat 11 de Ankarad• 
M. M. v . satın alma komisyonun .. 
da yapılacaktır. İlk teminatı 2373 
lira 30 kuruştur. Şartnamesi 138 
kuruşa komisyondan alınır. T• .. 
!iplerin kanuni vesikalarlle tekl"f 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2560 • 3554) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazar· 
!ıkla ekslltmelerl 31.3-942 günü 
saat 15,30 da Kırklarclindekl as· 
keri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. TaJlplerln belli vakiti• 
komisyona gelmeleri. 

Cinsi l\llktan Tutarı :ı:emlJıah 
Kilo 

Sığır ve. 17,718 
ya keçi eti 
Koyun eti ı7,718 
Sığır ve· 17,408 
ya keçi eti 
Koyun eti 17,408 

Lira Lira ----14,174,40 1063 

17,718 1328 
13,926,40 1044 

17,408 J305 
(2711 • 4006) 

Jf. 
Aşağıda yazılı mevadın pazar~ 

!ıkla cksiltmelerl 6.4.942 günü ''j 
at 15,30 da Kırklarellnde asi«' 
satın alma komisyonunda yapılB: 
caklır. Taliplerin be11i vakitte }c.Ol 

misyona gelmeleri. (2716 • 401 \ı 
Cfnsl llllktarı Tutan Temlo• 

Ton Lira Lir" 

7 ,30 Program 
7,33 Hafif 

program 
7,45 Ajan• 
8,00 Senfonik 

parçalar 

18,45 Ziraat 1 
takvlml 

l 8,55 Fasıl heyet 
19,30 Ajans 
19.45 Konuşma 
19,55 Kanto ve 

Türkiye iŞ Bankası 
lllfllr .......... .......... 1142 ...... ,. pliaı 

zak çuv•lilc 2670 adet un çuvalı 
ileni arttırma suretile Eytip paza
rında 3 Nisan 942 cuma günü sa
at 11 den itibaren satılacaktır . 

nil saat 15 de Muj:Iada •skerl sa· hkla eksiltmeleri 6.4.942 pazartesi 
tın alma komisyonunda yapıla. günü saat 15 te İzmittc İstasyon 
caktır. Tahmin bedeli 27•750 _lira, ı otelindeki askeri satın alma ko. 
ilk teminatı 2081 1iradır. "I'.allple- misyonunda yapılacaktır. Taliple. 
rin kanunt vesikalarile teklıf mek rin belli vakitle koml~yona gel· 
tup1arını ihale saatinden b.i r saat melcri. (2713 - 4008) 
evvel komisyona vermelerı. Cinsi l\likbtrı Fiyah Teminatı 

... (2571-3581) Ton Kur.., Lira 

Sabun 3 
5 Pir inç 

Barbunya 10 
fasulye. 

2100 
~250 " 

2448 

8.30 Evin saati 
12,30 Program 
12,33 Türkçe 

plaklar 
ı 2,45 Ajans 
13.00 Türkçe 

plaklar 

devam 

18.00 Program 

18.03 Salon 
orkestrası 

türküler 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20,45 Piyano 

eserleri 
21.15 Konuşma 
21,30 Klas'k 

parçalar 
21,45 Klasik 

22,30 
22,50 

Türk müzit 
Ajans 
Kapanış 

11.EŞWELEll: 2 ŞU.&, 4 -yu, S AtaMM 
ı Jkı.ci~ri• ta rlhlerlncle ~ 

ıtu ~ 

ı adet 2000 liralık = 2000,- lira 40 
3 • ıooo • = soco.- • 

60 2 > 750 > = 1600,- > 
8 • 500 • = ıııeo.- • 208 

_o > 260 > = ısoo,- > 200 

• 
• 
• 
• 

ıee 

16 

25 
18 

• 
• 
• 
• 

= -'000,

= 2600.

= 5000,

= 2000,-

• 
• • • 
• 

~----------------------__, 
Sahibi ,.e Neşriyat '1:hdü.rü: Atı.met Emin YAL:MAN 

Vatan N.,rlyat Turk Ltd. Şti. \ ·atan Matt>aası 

2 - İsteklilerin malüm gün ve 
saatte Eyüp pazarında bulunmalı. 
rı. (2664 -3870) 

* Sarayburnu hastanesi günlük 
ihtiyacı için 5 ton yoğurt 1.4.942 
çarşamba gUnü saat ı0,30 da pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görü
leb ' lir. İsteklllerln belli gün ve 
saatte teklif edecekleri fivata gö. 
re kati teminatları ile birlikte Fın· 
dıkhda satın alma kom~syonuna 

gelmeleri. (2718 • 4013) 

1000 ton buğday kırdırılacak· 
tır- Kap&iı zarOa cltsillımesl 3.4. 
942 cuma günü saat 15 de Balıke. 
siıVe ...ıkerl satın ailma komisyo. 
nunda yapılaoa'ktır. Beher kilosu· 
nun tahmin bedeli 3 kur1J1 35 san. 
tim, ilk tem'natı 2512 lira 50 ku. 
nıştur. Ta1r".()lerin kanuni vesika· 
larile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
ver.me1eri. Evsaf ve şartnıa:mesi 
Anka'I'a, lstarıbul Lv. Amirlikleri 
satın a lma komisyonlarında da 
ıtiil'\iliir. (2526 - 3i-95) 

Sığır eti 40 
Koyun eti 30 

* 
80 
95 

2400 
2137,50 

Aşatıda yazılı mevadın pazar. 
tıkla eksiltmeler! 8-4.942 çarşam· 
ba günü saat 10 da Topkapı Mal
tepesinde askeri satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. Tal!plerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Üç parti 50 tondan 150 ton sığır 
koyun veya keçi eti. 

20 ton fasulye. 
(2708 • 4003) 

Kuru 
fasulye. 
S • de yağ 
Yeşil 

mercimek . 
Nohut 

10 

1 
5 

10 
Kuru üzüm 5 

2200 

1775 
1600 

320Q 
3000 

!60 

133.ı: 
120 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHm TiYATROSU 

Drarn kıemı Tepebaşında 
Bu akşam 20,30 da 

P A B A 


