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Çiftçi lstanbul 

-Diyecek9iniz ki· ! ı 
biçs;nler E • · Y ya. eksinler, 

· ·• vet ama ış• · ü .. 
o kadar basit d "i .n ıçy zu 

Al eg ı ... 
vik :::ı~ın tedbirlerle fazla ekim teş 

. ı ecek Yerde lstanbul çiftçi 
sın n şevki kırılmıı, elleri '-"lan· 
mıstır. v-a -

n llfosolenln n~en ibaret Dldujju· 
~~ l<d1~1ktı Ci\•arrndaki Muhacir kö. 

Yun e vaşıyan b' .1 yinlz B ır çı lçlden dinle-

!·~- ti vatandaş, dlvor ki: 
- ,...,nbul ·ı · dı . . vı ayeti gazetelere yaz 
rmış, ehmizde n k 

varsa h''kU e adar hububat 
Şlz Ka u mete teslim edecekmi· 

. rnE" ile k 
('in öyle lflııı e mek aldı~ımız i-
de adanı b m grli~{)rmuş. Her ev. 
rak başk'l aşına bir kilo un k•lR. 

' ne VArsa a b "d mısır gibi h b • rpa, ull!i ay, 
da ol;qa hükO.~ ubattan :varım kilo 
mi~ ... • ete teslim edilecek-

Bunu dinli e 
d~ sözünü / n dl~er bir vatan. 

- 0•1 "'.''Yor, d':vor ki: 
• um, ışte g" il 

hüktlmet sizi d'· .. ~r Yorsun ya, 
nizi veriyor, si~ u:ıunuy~r .. ekmeği
IJe llilkümete t de oktığınızı para 
niz. sa ar, lstifade cdersl-

Köylünün cevab 
- Efendi 1 IUdUT: 

B - • !>en ne -· ı· 
enım blr ineğimi "OY_ uyorsun? 

nım var. İn ~. e bir Çıft hayva· 
çin yirmi beşegkımı öldürmemek I· 

BI uruşa mı rum. r çift ha ,SJ r ahyo. 
kilosunu otuz r•nını lçin de 
bu,sam seve s. UTu:,tan kepek 

ld ğ •ve alıyo o u u halde be .. rum. Böyle 
tan mahsul ve .n, nasıl l:i kuruş 

1 11- rır m" Ev t -yer er...., köylü b · e , başka 
kurus fiyatı k. 

1
unu yapıyor ve ıs 

kOylUlerin btrar ı b~luyor. Cünkü 
ha ı ~nt-lık: . 

YV&n arının Yem; YlYeceğint 
{az1asın1 15 ku. şt•nt bırakıyorlar' 
'le l~e karne i);u :" alıyorlar, bJ: 
lcln kendimize 

0 
e mek Vf'rdiklerl 

mf~orlar.,, Yrıca bir ff"J" •er-
Jşte •ize, tesiri 

mocl<-n varılan u etraflı dilş;ınaı
vercf ği bir am<"l~urn~ bir tedbirin 
alanlar: •lst•nb l knetıce .. , Tedbırl 
tihlAk veri eiv u 'bı kesif bir is-

i • arında çift .1 mes n, çiftçilerin h . çı ik ed>l
(lllışmalarını zo 

1 
evesınl kıralım 

mi düşündüler e~~:tıralım .• dly~ 
kat hütün blı.' me :• değil .•. ll'a. 
~kilde bir merk °;ı ekete uyacak 
na ~adar emirler C:e:ı~ır teferruatı .. 
d&kı vali ve me 1 se ve •ra
capları düşünem:ur a~ rne\'2tt 1-
tatbik ('lmek mev~~n u emirleri 
larsa işte bu YO'da de bulunur
Yer yer ~göste .mahıurların 
bire dtizeltllell't<!ı.'.:::-"ıtavbe birden· 

ıldlr. -l•tanbul civarında ekilm . 
c:ok arazl var. Ekim cmış bir 
ıan ('dilince b' seferberlitı i 

ır çok hamı 11 . • 
tandaşlar bu ( ki Ye ı va. b' opra arını ek ~. 
bıçmeği vazife ~aymış'ardır mHcgı, 
er aldığımııa, gör!" bu .. . ~-

arazi ~•h:bl b' .1 gun, gcnı~ 
k · · ır aı enin 1 ı · " an, vaktil . , ş erıne ba. 
hiınc~ b c nl&arı[ hızmelinde mü 

ır mrvkli b ı 
Vatandaş t 1 u unan bir 
rnı\mr~ı i '> '~m tE"dariki itin ut-
1·11.k OrJ. ı; rdınmlş, vilAyete. Top 

. C-', Zıraat B -
\Hrtl:ıuq n·h anka..ı;:;ına baş· 

'• • ' JlVf't Zl A tnuraca•t· 1• · ~ r at V. ekAletlne 
rntı-ırr ıB: ·171m geldi!:ni söyle· 

• 
1r av ~ 

l'llış· •İcabı d .. ·. nra ıu cevabı al 
• F:vı ı ı1şUntilmcktedlr -• er mlzi n . • ·> 

olur b'· 1 "eçındırmive medar · ov eC'r de- ~ 
7..iler.ııd(-·n d . umumi ııda tcv .. 

f.f>"' •h~. az pay ahrız. c 
an11 Sa. S, Slıt. 4 ıh) •+• 

Sırp tetecllerl Be1grad sokaklarmda bir nüma.yı, esn.asmda 

Mihai!oviç kuvvet
leri ilkbaharda bü- ( 
yük bir taarruza ( 

geçecek' ermiş f 
Slfbistandaki Mihver 
kuvv_tleri 400 bin 
kişiye çıkarıldı 

Loncira, 8 (A.A.) - Reuter: 

1 
~ 

Mihver devletleri, General l\1i. 
haıloviç'in kumandasındaki Yu
goslav vatanperverlerindcn mürek 
kep ordunun ilkbaharda yeni bir 
taarruza geçmesi ihtimalinden en_ 
dişe etmektedir. 

Londradaki Yu~oslav hükümetl
ne gelen habere görC", 400 bin ki. 
şilik mihver kuvvetinin yüzde sek 
seninin bulunduğu sırblsİ.anda, gös 
terilen mukavemrt çok kuvvetli
dir. Karadağda İtalyanlar beş lil-
tnenlertni buralarda mıhlamak mcc 

-ı buriyelinde kalmışlardır. rc ______ d_l r uzak şark J ku~~~~ı:r~·~~~~~~~~:~ni~:~: ~~~'. 

J a V a a il a r b 1 vetlerlnc karşı yapılacak her mu-
,____ ı _ halefet hareketınin ölümle ceza 

landırılacajtını anlatan bir ihtar ne-ş 

h ) J a p o n 1 a r retmiştir. Yine geçen hafta Bel-a r P )~ ııradda beş kişi idam edilmiştir. 

S 1 d 
İtalyan kaynağından çıkan başka a amana a bir habere göre, italyan askeri 

d d ? mahkemesi, eski Sırbistan toprak-u r u mu 1 1 karaya çıktılar ~~,~~~i·~~~~n~~~d~".:h~~~1~%,:; 
tir. Bunlardan ikisi ölüme ve di
ğer beşi de beş seneden müebbet 

Stelalllve göre l B~rmanyoda Japon kureğe kadar değişen hap•s cezaıarı 
J na mahkllm edilmişlerdir. 

t k f İşgal devlet1erinin endişelerini 

H il d 11 1 J l 
aorruzu in İŞa (österen diğer bir a!Amet te Slo. 

0 an a 1 ar a apon d ven ve Sırp halkının toplu halde 

lor orasında sulh l e iyor tehcir edilmeleridir. Şimdiye ka. 
• ,. dar 400 binden fazla insan sürül-

müzakereleri bac:.ladı 1 Cavanın cenup kıvısrnda müs vo yeni tehcir 1'•rckctlerı dil-

) Yogiacarta işgal edildi Kurkwnluya yhrlndc kanlı i 
~ J J şünülmekte bıılunmu~tur. 

Hollanda hükumetinin Melbourne, s (A.A.) _ Japon bir çarpı""'a 
· t'hb ı k ti · G. • ı · il BudApeşte, 8 (A.A.) - Cenubi 

l IS I arat bürosu bu uvve eri yent ıne n n şıma n- Sırblstanda kanlı bir •arpısma ol-. ı de Salamana'da kare.ya çıkmışlar- ..,. . 
haberı yalanlıyor dır. Bu hareket Avustralya man. muştur. Hükumet kuvvetleri Kur· 

d 1 
kumluya şehrini geri aJmışlardır. 

Roma' 8 (A·A·) _ Stefanl •ı·an. ası a .tında bulunM bu aday.• ya· 1 72 iı• yakalanmış, 130 esir alın· 
sına göre hentiz 1 .. t t . pılan ılk çıkarma harekettdır. mıştır. 

• eeyyu e mı yen J 1 . d. P t D .• 
bir Japon haberi H ı nda b apon ar şım ı or arvın e --------------
mutanlııtının bütün ol~olanda a~~~- 1500 kilometrelik ve Avustralyaı:" y e n ı' ı· r an 
di.stanı cephesi il . d - en yakın nokta o1an Cap York a 
mata. son vcrilm z.erıın 

1
e ı:nuhase- 650 kilometrelik bir mesafede bu· 

csın ıs emış oldu- ı kt d 1 B k' I' 
tunu bildirmektedir. Hatta Holan unma a ır ar. aşve 1 1 
da ıenel kurmay d b. ~ Cavada. Yoglacarto. zaptedildl 

ın an ır S'4bayın 
~imdiden Japon komutanlığı ile te- Tokyo, 8 (A.A.) - Japon umu
ma.sa geçmiş olduğu söylenmekte- mi karargAhının bildirdiğine göre, 
d:r. pcr~embe günü Sacracarta ve Po-

Cın:ada muhasemat durrtu mu!' ervadadi'nln işkalinden sonra, C&. 
Bangkol<, 8 (A.A.) _ D.N.B.: vanın cenup kıyı.ında stratejik 
Pazar günü Bangkok'da, radyo bir mevki olan Yogiacarta zaptedil 

tıe yayılan felemenk dilinde bir miştir. Japonlar burada 70 esir ve 
haber elde edilmiştir. Bu habere büyük ganimetler elde etmişlerdir. 
göre, pazar sabahı Cavada muha._ Suma.tra'nnı <'enubu tamamen 
scmat durdurulmuştur. Bu haberi Jaı)()nların eline geçtl 
teyit eden başka malı.1mat alına_ 
ma.mıstır. 

Hollandaltlar bu hat.eri 
yalanhyorlar 

Londra, 8 ( A.A.) - Felemenk 
hükumetinin istihbarat bürosu Fe 
lemenk kuvvetlerinin Japonyadan 
mütareke şart1arını btldirmesini Is 
terliklerine dair verilen haberi ka: 
tiyetle tekzip etmiştir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - İmparator· 
luk umumi karargahının tebliği: ı 

Japon kuvvetleri Moeratebo çev 
resindeki düşman kuvvetlerini boz 
duktan sonra 4 mart saat 17 de, 1 
Hari nehrinin cenup kıyısı üzerin
de Djambl ırtratejik şehrini işgal 
etmlşlerdır. Bu suretle Sumatra a
dasının bütün cenup kısmı Japon 

(Devamı: Sa. S; Sü. 1 de) )-( 

Kandıra da feci 
bir cinayet 

Bir adam kıskançlık yüzünden 
karısını paramparça etti 

Tahran, 8 (A.A.) - Reuter: 
İran mebusan meclisi aktetliği 

hususi bir celsede eski Hariciye 
Nazırlarından Süheylinin Başvekil 
olması lehine rey vermiştir. Sühcy
li pel< yakında teşkil edeceği ka. 
bineyi hükümdara ve mcclJse ar
zedecektir. 

Dumlupınarla gelenler, 
dünya cehenneminden 
geni haberler getirdiler 

Yunanistana Kızılayın yardımını 
götürmek için Pıreye giden Dum· 
lupınar vapuru, evvelki akşam 
~ehrlmize gelmiştir. Vapurla Yu. 
nanlstana gidip gelen tayfalar, dün 
kendiler.le görüşen blr arkadaşı
mıza seyahat intıba·arını şu şe. 
kilde anlatmışlardır: 

- Buradan hareket ettlktcn 4 
gün sonra Pire limanına vard1k
Yolculuğumuz normal geçti. Yal
nız Çanakkale boğazından çıktık· 

tan sonra bir hayli da'ga :yedik. 
Ege dcniz:nde hiç bir ~ey görme
dik . Koca denizde teknemiz tek 
başına yüzüyordu. Ara sıra Alman 
tayyareleri tepemzide dolaşıyorlar 
KızıJay işaretini görünce uzaklaşı
yorlardı. 

Gece seyrederken geminin bü· 
tün ışıklarını yakıyorduk. Geminin 
iki tarafında bulunan Kızılay işa
retini sekizer projektörle aydınla
tıyorduk. Saat 17 sularında Pire 

(De»amı Sa. S. Sü. S de +=+ 

--- '~---
/ 

YonanJstandan yeni haberler getiren Dumlupınar vapuru 

r~A-;ş~~ Acı bir macera 
J Müttefikler 

taarruza 
hazırlanıyor 

1 

Japonyoyo yapıla- 1 

cak taarruz plônı j 

1 
Çörçile bildirilmiş 1 

Kimsesiz bir adam; şehrin ta 
göbeğindeki bir mahzende 
bir hafta ölümle tek başına 
çarpıştıktan sonra dün öldü 1 ____ .) 

Kırtasi teşki/fı.f, bu zavallının etrafmda 
Çirpmdı, fakat belediyeye kırk sene 
ömür reren adama yardım edemedi. 

11/uazzam bir 
> ffmerikan kafilesi ) 
J Pasifiğe hareket etti J 

Camberra, 8 (A.A.) - lyl bir kay. 
naktan söylendiğine göre, mUttefik· 
ter Japonlara. karşı taarruza geçmek 
için tertibat almışlardır. Avustralya
iılann ve Yeni ZelA.ndaiıların hazır· 

lamlf oldukları hücum plA.nı M. 
Çllr<;ll'e bildirilmiştir. Bu projede, 
Avustralyanın muhafazasını 

meselesi de tesbit edilmiştir. 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ofi: 

temin 

Amerika filosu refakatinde bulu
nan bir Ingiliz gazetecisi, bir çok 

(Devamı: Sa. S; Sü. 1 de) (-) 

lstanbul valiliği ile be>ediye reiSli· 
finin ve Alemdar nahiye mUdürlUğÜ- ı 
ntin tefkıl ettiği mllselle8in t&m or
tasında, bir fırının mahzeninde ktnl
seslz bir vatandaş bir hafta evvel 
ağır hasta düı;ımU~. nihayet ölmüş

tür. OJUsü dündenberl o mahzende, 
buranın bUyüklU, küçUkIU diğer seR 
kiz yurdsuz sekeneslnin arasında du
ruyor. 
Adamın adı Ahmet oğlu Rızadır. 

Köprüde para alınırken, yirmi sene 
belediye hizmetinde köprü tahslldar
Jıll yapmıştır. Bu iş kalkınca odacı 

diye Kumkapı belediye tah~il ı,ubest
ne kapılanmıştır. Oradan bir kaç ay 
evvel ayrılınca biriktirdiği parayı ye
miş, yavaş yavaş kara bır sefalete 
dUşmUştür. Ekmek vesikagı almak 
zamanı gelince me~ken göstereme
miş, vesika da alamamıştır. 

Bereket bu civarda Urgilplü Ibra
hinı isminde bir kahveci var, yavaı, 

yavaf, çöken bu zavallıya el uzatmı1'
tır. Mahzende hasta dU~üp kımılda
maz bir hale gelince Istanbul Erkek 
lisesinden ?ı'luzaffer Yüksel de seva
bına karakola haber vermiş, oradan 
Beyazıt sıhht imdat otomobili çağrıl
mı,tır. Otomobil, bir doktorla bera
ber gelmiş, doktor muayeneden son
ra şu hUkmU vermiştir: 

- Bu adamın muayyen hastalığı 
I yok. Sefaletten çökmüş. Uzun tedavi

ye ihtiyacı var. Hastahanelerde yer 
yok. 

K&"hvecı UrgUplU Ibrahim, eski 
Türk içtimaı yardım ananelerini ya

(De,·am.ı Sa. S, Sil. 2 de) = 

( Rus • Alman 'ı 
,_I_ barili 

Hindistan 
bir ı iği 



1 

ı 

~~ı,~ıt~{11~n~ 1 ş eh 
~J!!!!!!a!!!!!p o~n !!!!!!I a ~r ı a~i~I k~t~i c !!!!!a r~e t!!!!!! f H~ her 1 eri 

ir 

inhisar 
mu a_~ edesi maddeleri 

1881 senesi Mayıs aytnda. çarlığtn payıtahtı 'Ellerinde tüfün ve içki 
olan Petersburgtaki Japon ~efiri. Osmanlı bulunduranlar mevcut
seftri Şakir Paşayı ziyaret ederek hükümeti-

L 
( ~rını bı'r beyanname il~ nin Osmanltfarla bir ticaret muahedesi akdet- "' 

mek istediğini bildirdi. bildirecek'erdir 
-------------------------_,, 1 inhisarlar umum müdür.!üğünU.n 

tlcyet r~si cvvelci Sait Pa~aya reli padişahi , .:ere k hükümetlerl vcrdlil son bir emir üzerı~e, dun 
Japonyanın vı:u.ı.yetını izah ettikten ve gerek tebaaları beyninde müna şehirdeki inhisar maddclcrıne alt 
~onra , tcc~d~ fırka51nı teşk\l e-_ sebatı h.ılise i dostane ve ticariye- bUlUn s&t~lar durdurulm1uştur. den zevatın , cit\an mcdenıyeti nc bir 1 yi tes is eylcn1ek arzusiJe, muvaıat Öğrendiğimize göre, t~h · Sarlar 1. 
an evvel yet~lo'lmek ıçın, bütün (2) ve ticarete müteallik bir mu· daresl bütün b•yllere bır tebttgat 
az.im ve kudretıt.u-ini sarfetmektc ahede akdine karar vermiş olduk yaparak ellerinde mevcut rakı ve 
o l dukların' bildirdi. ve sonra ; !arından, bu is iç in haşmetlU Ja. .. 1 tütünlerin mevcudunu blld--rmele-

- ı:ı:er hükümcıtiaizle hüküme- ponya imparatoru tarafından irini istemişt.1r. 
Limız. siya_ t ve ticat'i müna!<ebet ......... ve tarafı pad.işahiden de Bu a.kşa~ kadar baytl~r, inhl-
tesis cder!le, her ikl taraf için de ı ·· .... murahhas tayin olumnuşlar- sarlar tdaresme eHerindekı ~e~-
h:1yırlı olaeektır. d ı r. Bu murahhaslar, usule mı.wa· : cutlarınt .bir beyanname Jle bıldı· 

Ded. fık surette tanzim ed:len ruhsat- receklerdır. 
Sait Paşa1 Sultan Hamttten al· 1 namelerini birbirlerine gösterdik.. Satışlara yarın ~abahtan itibaren 

dı· ı dırektif üzer ine, açık ve sa- ten sonra, atideki maddeleri ka. ·tekrar başlanacaktır. 
rli1 blr surette: rarlaştırmış:ardır: 

- Hay, hay ... Zaten bunu bizim B' rlncı madde - Gerek haş-
hi.ıkiimdartmız da pek çok arzu edi metlü imparator ve gerek şcvketıU 
vor. Derhal münasebete giri.,elinı. padişah 1le varisleri ve halefleri ve 
.. Dıyemedi. .. Çünkü Sultan Hamit, gerek her iki devlet tebaası ara.. 
birdenbire Japonlarla müna~ebete sında sulh ve dostluk te~sils ede. 
ı:!lri~crek, (Çar) ı kuşkulandırmak- cek ve Hanihaye devam eyllyecek
lan ve ant bir tecavüze uğramak- Ur. 
ı •n, şiddetle içtinap etmekte idi. İk ı nct madde - Bu muahedeyi 

Bun& binaen: aktcden iki devlet payitahtlarında 
-----. Evet ... Böyle bir milnasebetin, ikamet etmek üzere, siyR!l memur 

iki hükumet için de faldell olaca- !ar tayin edtbilecekler .. ve bu me

Maliye 
An karoya 

Vekili 
döndü 

Bir kaç gündcnbcrl şehrimizde 
bulunan Maliye Vekili Fuat Ağralı 
diln akşı>mkl ekspresle Anlcaraya 
önmüştür-

Ef fiyotfarrna zom mı 
yapılacak 

"'ına kanilm. ~fenıleketinize avdet murlar, en ziyade mü~adeyc maz- Buf'i\n Fiyat l\.furakabe bQrosu
~tt i ktcn sonra. icap edenl'2'rle görü_ har olan devletlerin o rütbedeki 1'1\Un 'toplantısında et :fiyatları Uze
slinüz. Aramızda tecgsfis edecek ti· siyasi memurları g\b' k;ıbul edile· rinde görüşUlcccktlr. Du toplantı· 
cari münac;;cbetin iyi neticeler ve· rek onlar gib i r.nu~melc görece~.

1
da celepler dC: dinlenecek "\~e An .. 

r<"hilcce~in i sövlevlniz, le r .. ayni ~erer. ımt ıynz ve muafı- karadaki kom;S)~onun yaptıe-ı tet· 
ncme.k'e ıkÜ!a.· etti. yetlerden isti!•dc odeceklerd ir. klklcr de gözden geçirildikten son 
Salt Paıanın diplomatça söyledi- t'~rıncU madde - Muahedeyi lra yeni fiyat tcsblt edilmesi muh-

'tl bu !'özler, hiç bir vait ve taah- tıkh.>~cn d<>vletlcrdcn her b"ri , t!. ltemcJdir. Et f:yatJ.arına 9 kuruş 
hüdü tazammun etnıiyordu. Sade- ca re t ı n menfaat ve fayda~ı ve teM zam yapılacağı tahmin edtlmek1e4 
ce bir temenniden ibaret kalıyor- baalarının himaye,i ic~in konsolos dir-
cİu . 1 veya tüccar vekil 'eri tayin edebi- E k . d 

Fakat zeki Japonlar, gerek Sul. , lecek .. ve bu memurlar, (en zi- ren Öylİn e yangın 
tan H'midin gô,lerd i ği lltifatlardnn yade mazharı mil.aadc)_ olan dev- Dün öi:lcden sonra Erenköyünde 
Vf" gerek sadrazamın mfın~h söz ve letlerln memurları glb' muamele büyük bir yanıın olmuş, Kadıköy 
t;ıvtrlarından. maksıadı anlamış'ar- göreC'eklerdir. Arkaliiı var 
dı. t~tanbu~da bulundukları müd· ve Üsküdar itf~iye grupları güç-
dct zarfında gördUklerl muamele- (21 Dos1'uk. lükle söndUrebilmiştir. 
lC'rdcn de, Türklerin kendilerin(' saat 15 de İshak Paşa refikası 

k•rşı , dikkate şayan derecede bir ,,,. Soruvorlar ·. "\ Nigar Kurtıtrıra alt köşkte çıkan 
alaka beslediklerine kani olmuşlar ' yangın b:rdcnblrc bOtUn binayı 
-iı . sarmııı;tır. İtfaiye ırupları yangını İlk ticaret mttahedesi 

1881 ~ne<i Mayı. ayında, (Çar) Lüks rr.oğozolar söndilrmiye çalışırken bir k•za d• 
lııın paytahtı olan (Pctersburg) olmuş, Ü•küdar grup amir mua-

f . · d k' o « .... Clr n1antoluk alm:ık jcin ... d _, daki Japonya se ırı , ora a ı s-man lvini Afustafa bacagın an yarman-
tr Eefiri Şakir Pa,ayı ziyarete gel- eV\·elkl gUn e,imle beraber Ba.h- lmıştır. .. 
d- v çekapıdakl ma~zaları dola,hk. 

:._ c~ükümetimden aldığım emir Cln.ıJ, desen, renk, dokunu, itibar.. Köşkün balkonunun çökmesi ne 
\'e talimat üzerine, size şu muahc- ları tle hlrbirlerinin aynı ve aynı tlceslnde de Kadıköy itfaiye gru· 
de !Ayihatnnı takdim ediyorum. E- fabrikanın yapı"lı olan kuma~ar. bundan Niyazi, Ramazan, Faik ye .. 
~C'r hOkO-metiniz kabul eder de, a. da gördiiğlinıtız fiyat farkı ,.e ay· re düşerek muhtelif yerlerlnden 
ramızdo. bir ticaret muahedesi Pk· kırılıldarı kar'Jıllilında ,avrı.hk, yaralanmışlar ve hastahaneye kal-
clinc muvaffak olursak, iki hilkfl· kaldık. Nedrn sonra bunun sebe- dırılmıştır. K()skün Ost katı tama-
met arasında bOyOk ve samimt bir hini anladık. ;lfeğtr, bu mağaza-
do~t'uk teessüs edecektir. Jar fiyat mlirekabe komf'\yonu 

Şakir Pa,a, hususi mütaleasını tarafından Uç "ınıra ayrılmı,. Bu 
da llA.ve ederek bir suretlnl mca- ayrııı,a göre nıeseHi. Süıner Ban-
lcn •şafıya naklettiğimiz - lAylh•
yı derhal fstanbııla (Hariciye No. 
7aretine) gönderdi. 

Japonya ile devlett Aliye beynin
de münı!!eb&tı dostane ve ticariye· 
"l'" dalr muahede llyihasının ter
•ümes!dlr: 

Japonya lmparatoru ile zati haz. 

"Kendinize acımıyor-
b. ' sunuz, ıze acıyın.,, 

IB ayranı ,.e tatil günlerinde .~

nıertkalıların bir :7'detı \·ar: 

kın bir kun1a,ını birinci sıaıf ma.

ğR.ta Jiizde elli, ikinci sıhıf yüz· 
de otuz he,. i}(;hncll ıınıt da yliz· 
de yirmi be' kftr ile satablllrmif ... 
'1afazalar1n bu ,ekUde sınıflan-
dırılma•ına, her birine blrblrln· 
den farklı ,.e bu karardan habe-
rl olmayan n1U,teriler i('ln ger
ç-ekl-en Jlek fırakh kıl.r hadleri ay· 
rıln1a11<111a. bir tliyecej:trMlz. yok. 
F"aka.t ...• » 

Bunu bir okurumuz yazıyer ve 
~ru.)·or: 

- Bu ınapı.nların C'aınoklhla· 
rında h11ılkır. «öriip olruy1Mllee6-
kl bir Je\luı llf", ayrıhhklarr IJınıf· 
lar neden belli edllnıJyor ve Jük8 
mağu.alara ait yi~k M118raf
ları halkın ödem~erıne nMen 
nli_htaMle ed111~·or acaba! 

men yanmıştır. 

Yanıının nereden çıktığı tesbit 
edilememiş ve 8000 liraya Anado. 
ıJu si&orta şlrkctlne sigortalı oldu
iu anlaşılmıştır. 

1 Matbaacılar birliği 
kuruluyor 

İstanbul matbaacıları •Matbaa
cılar Birltğlo kurmak üzere dün sa 
at 16 da Eminönü halkcvi salo
nunda toplanma yapmış'ardır. Çok 
samimi blr surette cereyan eden 
bu toplantıda Matbaacılar birliği 
kurulması hakkınd•ki teklif lttl
fakla kabul edilerek seçıme baş
lanmış, idare heyetine Ahmet Salt 
Onuk, Mlt•t Dördllncü, Osman ilk
basan, Sinan Omur ve Kenan Dinç 
man ve Cemal Azmi getlrilmt~. 
haysiyet divanına: Hakkı Tarık 
Us. Velid Ebuzziya, AlAeddin 
Kral. Yedeklere Mümtaz TüttlncU, 
Mustafa Asım seçilmişlerdir. 

TATAM 

Çör çilin muvaffakıyet 
sırrı: Bayan Çörçildir 

• 
l ngiliz Başvekili, hayatta Anka 
kuşunu bulan talihli adamdır. 

an nglltere Başveklll B. Vins-
ton Çörç-1, daima neseıt, 

daima canlı, dalmn coşkun ve a .. 
tılgan bir adaındır. Onun yaşın· 

da bir adamın devamlı b ir su· 
rette şevkini, nikblnhğini ve ça .... 
hşma kudretini muhafaza edebil· 
mesi herkes için akıl ermez bir 
sırdır. İşte ben bu sırrın analtta .. 
rını fsviçrede çıkan bir almanca 
gazetede okudum. Size de anlata. 
cağım. Söı.Un kısası şu: 
B. Çörçilin bu ita.dar verimli, bu 

kadar muvazencll ve mesut bir 
adam olmasının hikmeti, Bayan 
Çöl"Çilin, eşi bulunmaz bir kadın. 
olmasıdır. 

)[adın cllletinden do büyü.k bir taIJhl olan Çörçil, karı~Ue ba,baı,a 

Bayan Cörçil, meşhur b~ r ts .. 
koçya ailesinin kızıdır. Gençti .. 
ğinde İngilterenin en güzel kızt 
diye tan1nmış ve yüzlerce kişi kt!n. 
d;sjlc ev1enmlye talip olmuştur. 

Annesi Leytli Blanş Horicr, Çör-
çilin ann1'1!ile pek sıkı ahbapmış. ( yaz o n : ~ 
İki anne, çocuklarını evlendirmf· 1 C S 
ye karar vcrmiş-lcr. Düğ:ünleri Mı ı • 
1908 senesinde olmuş. '-----------

sına yardım için siyası nutuklar 
söy:er. B!r de oğlu mebus çıkmak 
fsted ı ğl zaman onun hesabına par 
lak bir intihap mücadelesine gl· 
rlşmlş. her Sün defalarla nutuklar 
söy1emışt-r. IE5> ayan Çörçil, güzel oldutu 

191 kadar ok1:1mus, zeki, asıl 
ruhlu bir kızn11ş, İngUt~rede par
makla gösterilecek kadar yüksek 
bir ı.atlpmiş. İsterse kendi hen
bına. siyasi ve içtimaı hayattı bir 
mevki yapabilir, kendi şahsiye. 
tini Heri sürebilirmiş. 

Fakat bunu yapmak lsteınemı,, 
çünkü lptidadan şöyle bir karar 
vermiş: 

- B ir kadının memleketine 
faydalı olabilmesi için en tetirli 
yol; köşede kaım .. k, kendi nclıi
ni nuhnak, kocasını kuvvetlen
dirmek, ondakt iyi istidatları 1. 
lerletmck, !ene huylarını önle
mek, telkinler yapmılc, hayatına 
düzen ve ahenk vermek ve aile 
yuvasına seatiet ve intizam saç
maktır. 

Bayan Çörçll, bu proçamr bir 
g!in bile aksatmadan tat'bllr et
miştir. iİzerlno •ldıfı vazife hiç 
le kol11y değildi. Vlnston Çör• 
çil, bir yanardata benıtyen. ko. 
Jayca perlıyan, ele avuca S1ğmt. 
ya.n "bir l'damd1. Adeta tablattn 
ham 'bir haldeki bir kuvvctıle uğ
rasır gibi kendisini işlemek. bak
mak. her santy~ meşgul olmak, 
tatlı dine dislpnn kurmak liz11n
dı . 

/?=:!, enç ve gUzel kadın, koca- / 
~ sına, gayet cüç lşlcte:illr 
ve bakımı tnce bilgiye lhtiyaç gös 
!erir bir nevi makine gözüyle bak 
mıştır. Hatta Loyd Corç'un ha
tıralarında anlattıjına göre cskt 
Başvekile bir gün şu it:rafta bu
lunmuştur: 

- VJnstonun iyi verim temin 
etmesi için onunla usul da!re~in. 
de meşgul olmak ve iyt bakmak 
15zımdır. Bu da çok çetin bir sa. 
nattlr . Ben artık bunun rnütchas4 

sısı oldum. Fakat ben gözüınil ka. 
parsnm ne olacak? ?\,fem'eketin 
böyle bir makinenin tam verimin 
de n mahrum kalma~ına razı ola· 
ma rn, bunun için: "Vlnston Çör
çile bakmanın ve onu idare et· 
menin usu1lcr1nc dair talimat11 dl. 
ye bir vNiyctnamc yazdım. Ben 
ölürsem benden sonrn kendisine 
bl':ka.cakların Jşine yarar .• 
Hoş değil mi? Hanlya makine

lerin bak1m u~ullcrll"!c dafr tali· 
matnsnıelf'r vazılır . Bayan CörcH 
de kocasını bir n~vı zor ı,ıcr ma. 
kine savarak i~Jetme. ld11rc ve 
bakım ~ı;::ullerinl tem btr talimat
name şı:-klinde }·11zmıı;, haı.ırlam14 
ölümün~en ~onraf:ı tein bırakmış. 

B- Cörcl1, karısının kıymetin! 

pek iyi bilir, hııtıratarmda kendi
sinden :ıu şekilde babsetmiştir; 

cfzdiva.cım, bütün hayatımın en 
me.uı ve sevinçli Mdlsesldlr. DUn 
yada en ıüzel f~Y, bayd-; yoluııda 
oyıe bir arkadaşa k9.vuşmaktır 

ki, .sil sayılmt'/&cak h'ç bir <lü
şünı!c ruhunda 3 er bula;ııasın. fş· 
le ben bu en ıüıel şeyi bulan me. 
sut 'c talili adamım .• 

Çörçil, nutuk söyledJği zaman 
Bayan Çörçll, parlamentoda veya 
nutkun söylendiği yerde haz1r bu 
lunur. Çörçil, bir dOzüye ona ba
kıır, onun yüzünden ilham alır. 
Kiıdın, kocasının söylediklerini 
doğru bulursa tcbessUmlerle, h1-
Ii'e, tavrile teşvik eder. Yanlış 
bir yol tutmuşsa yine karısının 
tavrından bunu sezer, hatasını 
düzeltir. 

fc:t ayan Çörçll, yaman bir ha
\g tip olduğu halde hayır lş-

1erinden başka hiç bir mesele 
hakkında kendi fikri diye nutuk 
söylemez. Bir yerde söz söylemek 
lazım ge1ince, nutkunun, Adet ol· 
dulu üzere, başkaları tarafınd_a'1 

yazılmasına tahammülü yoktur. 
1\1akama münasip ~yl kendi bu. 
lur ve kalpten kalbe konusur. 
Yalnız intihap devrelerinde koca. 

Dört çocukları vardır. Bilyilk 
kızları Diana bir mebusla evli. 
dlr. Şimdi göniiJlll Kızılhaç hem
şiresi sıfatile askerler arasında 
vazife görmekted:.r. ı.'Iebus olan 
oğulları Roııdolph, Or!aşarkta 

mühim bir a"kert vazife görmek
t~dir . Annesinin güzelliğine varis 
olan kızları Sarh aktristir ve blr 
Amer5 ka 1 ı aktörle cvlldlr, 1922 
de doğan kızları l\1arl, askeri yar 
dım teskHatında onbaşıdır. 

Bayan Cörçil, daima şu sözler! 
söyler : ıı Vinston Çörçllln karısı 
olmasaydım en büyük emel im 
hastabakıcr olmak olacaktı .• 

91"" ahammül edemediği şey, 
U mevkilnden do!ayı kendi· 

sine saygı gösterilmesld.r. Bil· 
yük küçük herkese müsavi mua. 
mele eder, herkese güler yilz göı 
terir. İyi ev kadını, iyi anne ol
du~u halde fikir hareketlerine ka 
rışn1ıya, hayır ~şlerlne • yetişmiye 
dnima zaman ayırır. 

İşte İngiliz Başveklll VJnston 
Çllrçllin bu kadar neşeli. bu ka· 
dar coşkun, ruhça bu kadar genç 
ve faa1 k?.lmasmrn hikmeti, hayat 
arkada~ı olarak bu kadar müs. 
tcsna bir Anka kuşu bulmııaıdır. 

f7L@!~~m 
Tiyatro meraklıları 

üzülmesin! 
H aınteb den sonra. •Para> da mek için <liken dUrmeglne benziyor: 

adliyeye lnUkat eUıl. Artık K&yun sUrlllerl dikenlere aUrtünecek 
bundan S.ORra, Şehir tiyatrosunda 
herhanr-ı bir pl,rcsl k~ırma-run ehem
miyeti kalmat11: Ora.ela oynMt.an bir 
piyes, nıun.1 oha mahkeme4e ni!layct· 
lenJyor. 

USILl::V JllUHADl':Rl': 

Amerika. Ue Cava arasında 1nu.lıa.

bere kesum1,. Muharebe keıillnıedlk· 
çe, da.ha. fok wıullabel'elerln kesl1ılltSI 
beklenebU!r. 

TAARRUZ PROJESi 

Cauri.>fırrıt'tlan bildirUdlğioo göre 
ınüttcflkler Japoulara kar'ı taa.T'ru:ıa 
geçmek için haz.ırl•dıkla.rı JN'Ojeyl B. 
Ohurelııill'e ıröndermlf}ler. 

PNje&i Pa.MfRtten U\. LoAdrA.ya 
g-Öflderllen bu turr111ı:, doğ"rll9u, Nıt!J• 
reddin Heca nıcr'"-ıntun borc-.au öde-

l'e yünlerini dikenlere ltırakacak; Jıo
ca da. bu y-Unlerl teplay1p satacak ,.e 
bor('unu öd('yecek ..• 

OLULERE MESAJ 
Pat'IS bon1barthmn.nında ölen Fran. 

sıl"lal'ın göı11Uln1esl töreninde I\lare-
1'al Pt"t::ıtn'ln bir n10tı:a.jı okunn1njC, 1 

Vaktt arkada.511ı11z buoa: «Petain'ln 
öllilcrc rncsa.jı:o bıışlığını k-oynıuş. 

JJ~r r.an1an bir taknn bil(lnıeri uğ4 

ra~trrnuı: olan t:öliile-rle n1uhal>ere» 
arl<ada11unızın sayc~nde arttk bir ha· 
itikat ınl oldu acaba. T 

A)IAN, DUY~lASINLAR! 

Jzmlrde Jyonyahlar zamanntt.law 
kalma «Altmyelıt ~·dana Olk&nl· 
mı,. Paralarını altına Y•tU'8nhır bti 
haberi duymasuılar, lzmlre &kin eder-
ler! Tathsert Kafayı çekert"k otomobilr atlarlar, 

~araya buraya dofru araba ko"}tu· 
n.ı:rfar. A.rtlk otoınobil ka.u!larının 

böyle ru.ıertle haddi, hesabı olmaz. 
r . 

- zavallı bahtsız kadın! O da benım VATAN'IN EDEBi 1l0MANI: 
.»"1 

T:ıı:FJl.IXA No. 60 baba.mı istediğim .gibi düşünemi)llOrum. 
Fakat zarar yok, yakında ben ona gide
ceğim. Babamı çok göreceğim geldı, 
çok ••.• dedi. 

TeaefSl'de çık•n bir .cazete bu hali 
da,ünerek okuyurnlarına hılaben şu 
IJılnı ne,retmlştlr: 1 
«Yarın b•yrat.nı... Ateşli suJartlRn 

hlT kaç kadeh atı,hrarak karanızı 

damanlamadan duranuya<'a.kıtınu~. O 
z.am"'1 yollarda dönttın noktasını bir 
yerlt1e ik1 ıtırertk 'e ona göre çifte I 
ıfhlim yapacakıın1t. Bunun Uz.erlne 
kendtatıt:.l ya bir ~Yrumda ,-&ya ba,
ka "1r a.raba.nın llittUnde bulacak,ı

••~ Ba ahın bll«·t-flniz ~y ... Fakat 
kendittiT.e u•nıyor,_anır: bize acı~·a
r•lr 4u ricanuzı y~rine getirin: Bay
ram. g-Unltrl otom&bll kazalarında 

ilenJ~rin hayatı hakkında malumat 
toplamakta muhbtrlerlmiz rok z.ah· 
met reklJor. Bayram kendilerine ze-
hfr oluyor. Onun iyisi, ka!R)'I ~ektik· 
teı:a so11ra Uk morhale olara.k matbaa-
11111& ufrayın, khn olduğunuıa, ne 
yaptıtınıı.a, ha) a.tınızın baş kılları 

~·in nıer&k Nilll'"Cek taro.flnrı ne oJ
dufun~ dalr blr.e aır kaç not bırakın. 
Oftdan aenra l8tedtflnlı. tarata doğru 
otomobil ko,turun, biri, lkl değil, f~

~tl~ üç cörün ••• llJç umurumuzda 
defil ... t mlnlz du ·ulur du)·uln1az nö- ! 
bet('l arkada,,nnız notlara. bakarak 
ölUmUnüz halö;kında tofıı:IL\t \"erir, 
muh~lrleriınW. de ba)-ram J"linU bo ~u-
na ratıaı.aı oln>aZ.» SERÇE 

gib i manevi ıstıraplar içinde kıvranıyor. 
Nasıl oldu da bunu unutacak kadar katı 
yürekli o '. dum? Artık sevmiyorsam kaba
hat onda mı? Bana hiç fenalık etmedlii 
halde ben ona ne ezalar ed,yorum. Bir 
kadını birini fnzle. sevd:ği için kabahatli 
bulmak doğru mu? 

Bütün kaoohat bende .. . O ıece bura.. 
y:..ı geln1ek lstiyen ben değil miydim? 

Yanına yaklaşarak saçlarını okşadı: 

- Beni arıcı, Antuanet, dedi. S,nlrlc
r:m bozuk ... Çocutu ne kadar sevdiğimi 
bil: rsln. Ciğerinin hasta oldusunu b~diğln 
halde ıazım ge!diii kadar merak ve endl4 

şe göstermediğin iç'n kızmıştım. Bak, on 
be~ gün evvelki rontgen camında bir ~ey 
yoktu . Demek ki hastalık çok şiddetle !
lerliyor. Kaybedecek bir tek günümüz 
yok. Iiemen yarın gitmel4ıinfz. Ben her şe· 
yi hazırlarım. E\·c döner dönmez Davos'a 
ve yahut fsviçrenin başka bir şehrinde bu. 
lunan bir hastahaneye telefon ederim. 
Size yer ayırtırım. 

Antuanet göz yaş:arını zaptctmlye uit
raşıyordu . Adeta yalvararak: 

- Sen de biz!mle gelsen olmaz mı? 
dedi? Ne olur? Gel. 

- Yarın gelemem. Bu hafta içinde ikl 
davam v 2r, sonra gelir. sizi orada bulu. 
rum. 

- Ne zaman? 
.ı .. 1 

Pazar gün\i geleltillr rnl .. 

Yaz.an: Karen Brams.&n 

Jak tereddütle cevap verdi: 
_ Betkl pazara gelirlm. 
Antuanet, yine boynuna sarılarak öp· 

tu: 
- Teşekkür ederim, canım, dedi, senin 

için oraya gelmek, elbette bir fedakftrlık
tır. Fakat bent ne kadar mesut edeceğini 
bir bllsenl Demek ki yanılmışım. Beni 
hAIA •eviyorsun, değil mi? 

Jak, kab'.l olduğu kadar neıell ııörUn
mlye çalışarak kadıncağızı teseıtı etmlyc 
uAraştı: 

- Tabil seviyorum, hiç sevı::\ez olur 
muyum? 

Genç Juıdını teskin etmek, kalbine bi
raz ümit vermek lazımdı. 

Sonra sözüne clev•m ett': 
- Sana bir şey daha sey!cmek ister. 

dlm. Fakat tereddüt ed'yorum. Seni Uz
mekten korkuyorum Antuanet ... 
Kadın göz yaşları arasında tebessüm 

ederek cevap verdi: 
- Bu çok •evdiğlm tatlı sesinle konuş. 

tutun zam.an P.na d~atnllak mümkün 

Çeviren: Jlffzan A. E. YALMAN 

deill, J-ıc ... Söyle ne lsteraen söyle, 
nıml 

- Çocuıtun h<ır ~eyden z':ı-ade ırn.nc
viyatı hasta! Onu eğlendirmek, oyalaına'k 
!Azım ... Seyahat her halde çok faydalı o
lacaktır. Fakat sonradan da bu ev!@n 
çıkmanız lAzım ... 

- Evden çıkmamız ını? 
- Evet, çocuk hep babasını di.lşünö.· 

yor, bizim nnlryamad1,ğım1ı kadar derin 
bir ıstırabı var. Bunu ıözönünde tutmak 
ıazım ... 

Fakat bunlardan hiç bahsetmiyor 
ki ... 

Senı Ozmem"k için bir şey söylemi· 
yor, bana anlattı. Çocukların bazan umul .. 
maz bir haesa.siyeti ve incellğ: vardır. 

Antuanet'e de bu sözler çok tesir et
mişti. Merakla sordu: 

- Ne zaman anlattı? Ne söyledi? 
- Geçenlerde uzun uzun konu~tuk. 

Güzel bebekterile neye oynamadığını sor
dunı: «Babam bebek~e oynamamtian hoş .. 
)anmazdı. :W:""' oşnı>rken. da!ı,ı.-.rum .ı .. . ....._ . 

Bu söı;lcri anlatırken Jak'ın sesi titri
yordu. Antuanct de sapsarı ktsilmiş, onu 
dinliyordu. 

- Bunlarr bana neden daha evvel söy
lemedin? 

- Şimdi lüzum gördüm de •öylüyornm. 
Si.izi bana he'l' zaman: .sakın anneme bir 
şey roylemc, babamdan bahscbtlğhn za
m•n çok 117.ül!iyor .• diye tcnbih etmişti. 
Onun içtn şimdiye kadar sustum. 

Antuanet tekrar hıçkırarak ağlamıya 
başladı: 

- Jak, bu söylediklerin çok korkunç 
şeyler, şimdi ben ne yapacağım? 

Uzun müddet sustule.r. Jak kndının 
saçlarını okşuyor, Anttıanct te ağlamıya 
devam ediyordu: 

- Antuanet, bana bak ... 

- Ne var? 
- Sen hiç Lüslyen'l rüyanda gördün 

mü? 
Kadın birdenbire ürkerek yerinden .!ır. 

!&dı: 

- Neden bana bunu sordun? 
- ÇUnkü ben çok defa rUyaınde. gör-

düm de ondan ..• 
- Ben de gördUm .• 

Sulh olunca .. 
a piti aerr- bafıoa g99tl. 

O Jtakı doldurdllfa k.-ını •i
zına bo,alth. Yüzüntl burw;turdu. 
Tabaklardan Mr iki Meze aldıktan 
sonra kadehini ~kra.-r doldurdu. 
Çok geçmeden. b• nı.lu.,.: da ywvar-
ladı. Bu sefer ,)-ilzü, ilk kadNıtekl 
kadar buru,,madı. UtUncU, dörtlün
rU kadehlC'rl, artık artan bir ah .. '1-
1,nnJık Jc;inde göçerttı. 

ofradakl ufak ,ı.,eyl bitlrc11ği 

.zanıan keyillennıcf:e b.a.~1adı. Kalktı, 

blifestnde lktncl bir ş~e rak1 aradı. 
8n1amn;yınca: 

- Gidip ı-az1nodıı. taMantla.,-,nı, 

dedi. 
Bir gazinoya girdi. Kudch1er bir

birini kovala.drlcça beyni dun1anlan
dı. KU1tahl""'tı. Sağa sola sarkıntı· 
lığa ba,ıadr. Artık l~e.ınly~ bir 
ha.le gcUnce kalktı, sallana Hllana, 
dl1,e kolka evine geldJ. Rerıdinl güç 
halle yatağına attı ve s~ı. 

Ert,~ı glin geç \'akit ayrldılr za. 
n1an "'lddettl bir a~rıuın b:ı111nı zonk· 
lattıirnın /arkına \"arilı. lçl yanı
yor, mitleıısl bulanıyorüu. Perişan blr 
haltle kalkh, içinin yangınını 11ön
dÜMnt"k üz.&re siir1'hlyl almak lçiıı 

yemek oda.,.ına glrdllfl 'Zfl.Tnan ginü 
bir a!<,aı" C\""\'Clkl iı;.kl sefraiı11a. ta.
kıldı. 

Sirkelik • yağlık sofraya. de' rll
mlJ, JçlndekUcr beyaz örtüye dökiU
mu,, hir tabak kınhnı,, Cıstık ka~ 

bukları ,yere dl\l}mli,. içtiği &1ıa.ra· 

Jar sardalye tab&ğnub söndllrli1· 
ınÖf!I... Kt9ae&8ı ı•fra, .raııgın yeri 
gl~i, çirkin bir nuurı.ara.. .• 

lJarp blttp ıWb oldufo zam•n, 
tn!!lalllar yukıırıdllki ayya.,ın, dün· 
ya. da lçld sofrasının haline döDflCek 
ttarbcdcrken farkına l'arılınryan &C'ı 
&wth ı.aınanında kendla.1 belli ede ... 

cek. 
ıı: Ö it ıt AD 1 

izmit kağıt 
fabrikasında 

faaliyet 
lzmit, (Hı.ıousll - lzmit Xağıt 

fabrikasının ham madde azlığı yü
zünden bir makinesinin çalışmadı
ğı hakkınde.kl haberlerin aslı yok 
tur. lzmlt Kağıt fabrikası ihtiyacı 
olan bütün hem maddeleri ve bu 
arada odunu kendi yurdumuzdan 
temin etmektedir. Makinelerden bl 
rinin bir ay lcadar çalışmaması her 
yıl mutat olan temizlikten ileri gel
miştir. 

fkinct kAtıt ve se!lllloı ratıırnta
larının bir an önce işlemi.re açıl
ması için büyük bir gayret sar
fcdilmckteıfü. 

Sabancadan getırilmest lçtn çalı
şılan su, fabrikanın çok ,.akın!arı. 
na kadar getirilmiştir. Yakında bu 
sudan Azamı derecede jstifade te
min olunacaktır. 

TAKVİM 
9 MART 912 
PAZARTESİ 

AY 3 - GtlN 68 - Kflllun 122 
RUMİ 1357 - ŞUBAT 24 
HİCRi 1361 - SEFER: 21 
\ 'AKtr, .zBVALI l!ZAl'il 
GÜNEŞ 6.22 12.13 
ÖGLE 12,25 6,16 
iKiNDİ 15,41 9,31 
AKŞAM 18,09 12,00 
YATSI 19,38 1,30 
iMSAK 5,44 10,35 

Etli kuru bamya 
fi§ UçUk par-talara doğranmı, sı· 

~ ğır etlle kuru ban1ys yaptını. 
BoJca da. l1n1on srkıJırsa ne tle iyi olu· 
)Or. Bir llc cellzll kabak tallısı pJ,ir· 
dim. Fa!iat kabak az şekerle pl~e~• 
hlo zeYkl yok, 'ekere kıymak JtızUl1 
bu rla her zaman için blzifı1 ı,ınıııı 

relnriyor, 

* 
Kek 

Çaylard& 1·cmok !<:in güzel bir !«~ 
öğrendim, &f·ılt"re de tarifini Jaıı)·o .. 
rnın. Ben )·aptım, pek i.yl oldu: 

iki yumurta, bir r:ıy fincmu çcklf""' 
dck~lz Uzl\ru, bir çay fincanı pudr• 
şekeri, yarım !;'ay finca-nı un, bir çor .. 
ba ka,ığJ tere~·ağr, bir kadeh kon,rı1-J.o"• 
iki !:iY ka~ıfı cBc3·klng ()3\tle>r» to· 
ıu, bir Jhnoıı kabuğu rendelerıecek··· 

E\'l'elü. yağ, yuınurta ,o ?e-1,er 0 1
# 

ce karı~tırılarak \'urulac-ak, ~onra dl"" 
ferleri de birer birer içine karı'Jtırı· 
Jıp kalrba kona«:ak \'C fırına '·"rlk" 
cek. «Fı:ruun orta sıcaklıkta olnıaH" 
na dlkk&t etmell.» 

(DUnltU bHrek tarifini teletonlil 
yapmıştım. Bir noktası yanlış 9nJ~· 
şılmış, maksat, fırından yeı~i çıl-ct1J1 
ekmek değil, ekmek bliytildUğllnd• 
hamur ... ] 



Askeri durum 

Cephelerde 
Rus taarruzu 

[ ibs~,z~~RAN ı 
Do.<Ju c0plıt'>sinde 

ask eri du u n 
a kl taratın tebJl ı;\"lf'rtnfltkl te. 

O utlar•, mUpb(n1;,yetr. \"C tıükfı
ı :ı ra.fnt(>n <'f'jlht' boyunda ıhırum kı
.,'.1ca ';'Öyledir: 
Lado~a • Ilrnf"n göll,..rl 3.ra. ınıla 

:-;-tua5elburlt' Ye :So\' gorod ,ehlrlerlne 
da3·anan Alııı;ın nhid:\fua <'eptte ... i, 

Rn~ların Lcnlnı;-rad fıdi!i:amet.inde 

~·Rptıklan tRarnı'llarrı rağmen PB);'
Janı durmat.tıt<lır. Lenlnı;-rRclı kur
tarn1ak ırm nu~ların - ·o,·ı;-orOO'nn 

hNnen ~•ınatln<lt.'n hah !)ln111le d~ğ
ru bir yarma ~·apmaları lc11.p edi
)'Of. 

Ihne-n - Zrllger gö11trl arasınd!lki 
ı\hnan nı:l\dafda f'("J>™""i Stararussa. 
nu•3 ·d.A.u muha.rt"b'" (ile bir &..'l..M,ıntı 
g~('lm•cktcıtlr. ı.·aınıı. 16. eı Ahn3n 
ordu una lı.:tr,ı ynpıltlığı idclla edl
ıen RWI ku,atma~ının !.trntejik bir 

1~1ı&hly~t aldt~ına da~r orta;.la. bUyük 
\e m~hct h.r dcllL ,yol<tur. 19 AJ
ın:ln tUmenlnJn dar bir bölg-eye yı
j;'ıhnıij olma\1 hlı:-hll" t:.blye ,-e ~v
kulcc_r, ne 17.ah edllı.:nıı:receğl gibi 
.ı\lnutnların bu k3dar büyük bir kuv
vf'to tayyartlerle yiyNek ve cephrL
nr. ;yetl1tlr~Ae \·eya tP~ıt t . • BYJAre-
ltrUo kurtarn1ay;ı ruh .. maı . _, . arı akıl 
<'rclırile"('.Ck bir ı, d~ğlldlr, Bundan 
baıka, 19 Alman tlimenı b . renı er 
h; lno d:t'1';tyt11, Almanla b r, unlara 
;\" ıt rd..-ıı itin yalnız bir 5. ct tümen 
kullo.n1na)1 ıntıhnkkak '-•rı . 

- g'OrMf!'Z• 
lf'~I. Dl.ter taraftan Ru111 tebUğle
rln,,r, burada Alrnanıar 

ın ~dik
lerine ,-e bıtızı önf'mtı m kil ev erin ı,_ 
ı:•l edlidl~lne dair hlr maı~ umat yok
tur. Dueau J<;>Jn bir nıUddet daha 
brkle~k zımdır, 

7tferkezde Ru .. taar rul.i kllıkacının 
,ırnal tK.'a Dorobla'de k bru • ı. fakat 
~r11up hull"!Q Dol'oroı.uru Cftf'~tir. 

11 ('('P ede A1man mUd f · . • aa<;ınm en 
ıfe-rl f5t~nat ••ktaJann t k 
it<'· • ı "'l U eden 

JtV Ye \ il"Bıma ıpclıirlerı lmdl 
dah• yakındftn Rus t.f'hdldHe k. 
ı b antı
~.mı. ulunoyorlar. Bu kı8kaç {a-
n.rru;ı;unu ld.-re eden General Şui< ·• 
d i~en ı t ova 

' · "' aarruz kudretini ge,·6Ct-
n1eınek ve kolların kini kolayla..11~ 
nıak İ"I n • ·ı ır. 

~· n nejev - \"lyo:mıa hattllll\ 
<'eplıeden de taarruz. etmektir n·· 
leHkle bu bülıede me"°<~ndU 1Ôo b:!: 
<len faUa. tnhmin eclUrn Alma k 

1 n. uv-
\"Ct erl ,lmalden, doğullo.n ve renu 
tan tazyik gürtirler kl sonunda &n!= 
lenı.;k'e doğru «.'l'kllmek 1,.10 1 
mak zoruna. dü,<"bUlrJer. 

ll YO aç ... 

Orcl - Hur~k - Rarkof ,..., .. .a.agan .. 
rog" hattında &e\"kulce:y~i hl d . k • r tğl-
şik11k l'O ptur; :ıtare••.'\) Tim .• ~en.ko-
nun ııarkof \e h.ırnn " .. rım 

,I ada'!im-
<htn yaphiı f;itte toıırru ... 'a b .. 

, Uk bi c.ıı r enuz 
büy 

1 
· br neth•e ,·erıncnı!~tlr. Al-

ınrın ar u n1ttdnfaa hatt 
ını, bir ta

arruz (1k1' mc\t.il Olarak 
da.ne mukavemetle muJıa,::anni
,·orlar: buraya General Todt edi
l ı k leıkı
a ına. nıcnsura uvvetıer gctlrdlklerl 
'(" hunlarla. ku""·etH ta .. ~-ı 

•Ui. mat '.\·o.p-
tıklarr habert doı;ru ol " 

tL ıerektır 
llulılı,:a. Uınen gölü 11 0 

• 
ki e rel nra-

4'ınrl.a <'er'hf! kı,ınında Alman mü 
ctar&a ttphMI Ru"' ordul -

arının a!ır 
fa1':at mu,ıırrakıyetu •--· ~ ' 
. ~rruzıarile 
,Jk darumunu kayt•l'tmı . 

1. . . '' lakin he. n uo: ~' kuJ<'f')':l ınahi,<'tt b 
ılü•oneml'-.tlr · e lr z.aara ' .. 

(nzak,ark 
~ har1>1 _-' 

<"'-'ı ı in<1ıle) )-( 
kuyvct1t"'rlnln -ct :nc gl . 

rmış bulun· 
ınRktadır. 

~jam~I, P~Icmb111g'ın 200 kilo_ 
me re ş mal batısındadır. DJamb· 
çcvı:csinin bilti1 1 

n Petrol saha!arı da 
ha ~iuıdıdcn JA.pan k 

1 on rolü altındad ·r. 

Japottht.r Dirnu.n~ada. Ba 
~ }·agı 

• ehrtnı de aldıJnr 

Ranı;oon, 8 (A.A .) _ lıı •il ' 
1 

liç:inde kaydedildiğine göre• J·: 
0
:b 

Iar Pcgu'nun 16 kilometre ıirn:ıin: 
de bulunan Bayagı şchri ııl 

1 1 . d" al c m 'er ır . GoriinUc:c f;Ol'e ı 
k• b d h lo =·tndi 

r • O,;ru har~kc l c1mcktcd' 
lcr. ır. 

Pagano,)"1 ~ehri l';>a;:ıl ('r(liJcll 

Rangoon, 8 (A.A ) - R esm· t~b 
~ : ı • 

En ~on alır.an raporlara. "Ô d - o re, 
u~ınan Paganoyi'yi f~gal et ' 

p 1 b . " m, ~ ve 
y n on·a b ı.r yol yapmıştı r n· 

nı :ıınn batıya. doğru ·ı 1 . il5· 
l t'l' d • ı er emek nı .. 

ın c olduğu sanı lmaktad 
sı k ır. • yanı :tıh!ıı('O,ı i111llf.ıt. tttı 

Tokvo 8 (AA) 
B • ' · · - Domel aja • 

;.ı. rı gkok'<.lan b i d. ı n:ı 
Si . . ır.yor: 

.:ı:"m kr&bınc'ii dü :ı c:~ı a.-. 
ra ıs ti"a et l t ' fi c ... n son 
ı;::r~ :>'.en i ı~: .ır. _Ba~ ,-c-kil So~g. 
guJdü y " ıl C'y ı kurın;ıkl3 ·ne• 
le n rh. enl k ebi nrnin kurulrr:ası" 

•U arcbcrc d ~ !la ·dd -
vanı edil ğl " · >· elle d~. 

c~ saruh.t·or. 

• 

lngi lizler'n 
Parise yeni 
baskınları 

VATAN 

Alrmd Emin YALMAN 

Çiftçi 
l"!stanbul 
/~~ SiYA liCMAL 

G. Saray, 1. Sporu Mare!~:~~:e:: macera 
(Ba'<ı 1 ine.ide -

~atRn bir o.d amdır. ıŞını gUCUnU bı
rak!'llJ)', bu za''allının hayatını kur-
tarmak fçin mücadele açmışbr. 

Alemdar miklurıugo 5 mart tarihile 
E nl !r.önü Kaymakamh'hna vazdıb 
b o ~ o 
ir t ezkerede: «Kumkapı belediye tah · 

~ıı şubesi odacılarından klm5esiz Ah
m et o~Ju Rızatıın Uç gUn evvel Be· 
yazı t doktoru 11. Rıza tarafından mu· 
aye :-:. csı yapıldxg-ı halde hastahaneye 
kald irılmadı~-ı.> anlatılmış ve hasta· 
hant ye kabulü için dcldlet istenmiş· 
tir. 

(Jlılp 1 inekle) •+• 
düşünen lblr kısım vatandı>şla.rm 
da. cesareti kırılmıştır. Diyorlar ki: 
ıEkin ekmekle çiftçi 51nıfına ıtr
mlş olacaıtız. Yetiştircf.iiın!z mı
sırdan bir tane bile yersek kanu
nun icabı olar:ı.k bin lira ceza ve 
bir sene hapis var. Mısır yetişti
reccğ' m, dlye bunu ):im göze alır? 
Emrin şümulünün derecesi anlaşı· 
lıncnya kadar bir şey yapmamağı 
tercih ediyoruz.• 

5 1 m a O.., ı u,,. p e tt ·ı IF ~=. :=~:= =ı.=.::: 
• dolayı ile bJr mO!aj 11 eşretmı~, bin-

lerce l'ransı• ntand&l)llltn ölümün
de~: yaralannıaaınd:ıo duydufu te- • 

Poissyde düşman için 
ça lı şan bir fabrika 

bombaland ı 
Sarıkırmızıl ı l ar, iki devrede de 

GörülOyor ki, zirai seferberliğin 
Londra, 8 (A.A.) - Resmen blldi- tatbikatı için m.ahalJI ıcap~ara yer üstün bir oyun gösterdiler 

Kü.ğıt elden başhekimlife hav3.1e 
cdilmi~, orası da o gün muayenesini 
ya para k adam ın hasta olmadığını, 
sefalet neticesinde bu hale dU.ŞtUğ"UnU 
Dar!lla.cezeya gönderilmesi icap ettl· 
ğln l yaz;mı,ttr. 

rildigine göre, az sayıda Ingillz bom· ayrılması, bunları yakından görüp el 
b t ·aresl bu""''n ""leden sonra Lik m~l""ı.na du·· n de ~enerbah- Jdüş\ü. Gündii2 lopu föislle düz t 

a an: • ... V& • noksan1ar! derha1 düzeltmek için ~ -. kt B U d ı ı d P · y'd dU çe ve Şeref stadlarında devam e- tikten sonra •i!lara la 1· u sure c 
Faris 0 •Y arın a oıS1 • flll&n dcvletln mahall1 mümessillerine sa dildı·. ıol adedini üçe çıkardı. De\Te de 
için çalı~tığı bilinen bir fabrikaya. 
hücum etmi~ir. KuVYetli bir avu. 'ft· J3.h.lyet ve vaz+re verilmesi ldzım... Günün en mühlm maçında Ga· bu suretle Gıılatasarayın ba.skrsı al· 
ıow himayesinde uçan ~a bomba Hele İstanbul c:varında bu ruh- latasaray - İstanbulsporu 5 . 1 gi· tında 3 - O sona erdi. 

•- 1 ı ~- bir bi açık bir ~rkla yendi. B~•ikt" İkinci devrede yine Galatasa-
Kahveci UrgUplU Ibrahim, Dar111A.· 

C€!zeye kabııl muame1eslntn tamam

lanması için oradan oraya koşmuş, 

evrakı hazırlamış, fakat neticede Da

rilllcezede 400 yatak bulundu~. hep

sinin dolu olduitıJ ce,·abı verilmiştir. 

Hadiseden teessür duyan konu kom

şu aralarında dört, beş lira tophya

rak hastayı bir arabaya koymıya ve 

bir hastahanenin kapı!ına brrakmıya 

karar vermişlerdir. Bu bitli, dll.şkiln 

vUcudU alacak araba bulunmamıttır. 
Bu arada kahveci ile lise talebesi 
1.'fuzaft'er ve dıter m~halleli ölüm ha· 
İfndeki h~taya bakmaktan geri dur
mamışlar, fakat hasta diln mahzen
de ölmUştUr. 

ta.yyareleri. ş1ma1l Fra.nıa üzerinde .ıa ç.a ışıması çok faydalı o.ı--..r, ..ı.• _. ~ ı..- h" 
Kasımpa•aya 3 _ 1, Fenerbahçc. ray baştan n hayete ıwdar a-

faaliyetle bulunmuıoıardır. de{a nkarda söylediğimiz gibi, • d kik d - k Taksime 7 - 2, Süleymantye Ve- kimdi. 26 ıncı • • • ~rı ır-
Salnt Na .. ır ele bom- şehrin yiyeceti kısmen kendi mu. faya 3 _ 2 galip geldi. Beykoz _ mızılılar Gllndüz vasılaslle dör_ 

Londra. 8 (A.A.) - lngiltere ha"" hitinde tedarik edilerek, i.t:lhsal Pera karşılaşması da 1 - 1 berr. iO ncü golk!rlnl kazandılar. 
neznretlnin tebliği: ve nakliye sistemimiz bir kı.stm berliklc ncticelendt. Dördüncü golden sonra İstanbul 

Diln gece bombardıman eerTIRine - G • · sparlular açılır gibi oldular. 35 in-
mensup tayyarelerimiz Saint Nazalr- yuktcn ~urlulur, sonra vatandaş- • Saray• lsfanbulspor el d&k kada da bir hücumda Mü· 
de''i d"-an merkez Ussün.U ....... _ba- lık terbıyesinin tamamlanması ve 1 ta b ı o a bir gol ka 

.... """... "QYIU Günün en müh1 ın ve şampiyona- kerrem s n u !P r -
lamıtlardır. Ta.yyarelerimizden biri iş berabcr1iği ruhunun geUşmesl i- cia rol oynıyacak karşıJaşma!lı Şe- zandırdı. Bu ıol sarı kırmızılılar· 
üs.sUne dönmemi~tir. çin ekin seferber1iği pek hayırlı rek stadında Galatasaray • fsta.n· da bir kan1çı tesiri ya!'tI ı:e ~er· 
-------------- bir vesile tesl<IJ edebilir. bulspor arasında idi. 1 hal tstanbulspor k•le< ı ne ınd ıln. 

Öyle dller:z ki İstanbul Val'isi Muz&ffcrı·n . Gündüz beşinci golü de kaydetti . Yunanisfandan 
haber 

idaresındekl bu 0
1 

- Maç ta 5 _ 1 g ibi açık bir farkla 
Doktor LOOI Kırdar, İstanbul köy yuna her ikl takım şu kadrolara Galalasarayın galibiyet1 ile netice
lerinden bazılarını biz.zat dolac::sın, çıktılar: • lendi· 
köylii ile temas etsin, dertlerini G&latasar.ıy: Osmıın - J'M'llk, Beykoz · Pera anlasın. İcap eden makamları ten- Salim - Mustafa, Env.,,., Eşfak -

(~ 1 lıtehle) + t vir etsin, böyleee de !azla ekimi ' Hikmet, Arif, Cemil, Gündüz, Ga Şeref'. stadında oynansn ~ykoz.. 
Pera karşıla5111as1 b:ıştan n ıhayete 
kadar mücııde1 c içinde geçti. 

limanına glrdik. Karada binlerce 
YunanJı toplanmıştı. B•zi sevıl ve 
heyecanla kar$ıladıla.r. Dumlupi. Vatanda.,ıara eza veren bu macera. 

karşısında krrtast ölçü Ue mesu1 ola nar için: 
cak kimse yoktur. Belediyenin muay-
yen bütçes i var, hastahane yat:ıg-ı şu - İkinci Hirlstos (yani ikinci 
kadar yatak1a mukayyettir, fazl a sı- Allah) dlyorlardı. Gemi mürette
na yer yoktur. Bu böy1e olmakla be· I batına gös\erilen misafirperverlik 
rabc · bir vatanda;'ın bUyilk bir ~eh- . cidden büyüktür. Türk olduğumu
rin tam göbeğindeki bir mahzende zu anhyan Yunanlılar ne yapa. 
bir ha..!ta ölüm halinde çırpı~ması ve 1 ca.klarını şaşırıyorlardı. Bütün vep 
hiçbir yardım ve alA.ka görmem€!si iti kll dıe 
insana acı geliyor, bilhassa ki bu sa na ye ~ramıtl kabul et· 

. medller. Sinemalar ve diler eğ. 
adam, Jıtırk 8eneye yakın bır zaman 
llıtanbul belediyesinin hizmetinde Ienee yerleri de bizim için bedava 
ömttr goçlrmi~r. ldl. 

Kırtut mecralarda i;ıliyen meka
nizmanın alAka.sızlığına mukabil kah. 

' Yeci UrgllplU Ibrahimin, talebe Mu
zafferin ve diğer mahallelinin göster· 

diğ'I. vatandaşça. Ye insanca atA.kayt 
takdirle yAdetmeyi vazife sayarız. 

Ahmet oğlu Rxza'nın cesedini dün 
Belediyenin cenaze otomobili alıp gö-
mülmek üzere gôtürmU.,tür. Mahal
leli zavallı k\mseı;lı: adama ka.r!!lı son 
vazifeyi yapmıştır. 

Yunantstanaki vaziyete gelince, 
bunu nnlafmak pek güç şey ... o. 
rada kaldığımız müddet z•rfında 

her birimiz, günde yedi sekiz kişi. 
nln ölümüne şahit olduk. Sakakta 
yürürken karşımızdan gelen ada
mın birdenbire dilstUğünü ve ora
da ölilverdiflni dehşetle görüyor. 
duk. Yunanlstandaki mezarhklar
d~. artık yer kalmamıştır. Ölüler ip 
çin boş nrsalard:ı 60 - 70 metre 
murabbaı yer kazılmakta, ölüler 

temin etmek için neler yapmak 13· zanfer. 
zımsa iş işten geçmeden temin •- fstanbulspo.-: Fikret - Hayı-i, 
dilsin. Faruk - Bekir, Rüştü, CelM -

Alunet Emin YALMAN Vakur, Tarık, Mükerrem, Kadir, 
İsmet. 

Ferld:ın Kılıcın ldare~indeki bu 
maça, her iki takım en kuvvetli 
,ekillerile çrkt.ılAr· 

Mütevazin bir (lekilde g~en o. 
buralara sıra Sira ve kat kat gö. Oyun başlar başlamaz Galatasa. vunun birinci devresi ,olsüz ola-
mülmektcdir. Sinemalar tiyotralar lrayltJar ! st.anbu 'spor kalesini bir ~ak O - O ber•bere neticelendi. 
barlar ve meyhaneler ;çıklır. Fa- tazyik çemberi içine aldılar. Bu ikinci devrede beşinci dakikada 
kat içkiden başka b:r şey bu1mak baskı İstanbulspor mUda!aasınt bu Beykozlu1ar gollerini yaptılar. 25 
kabil değildir. Bizim götürdüğü. !na.tacak. b ir hale getirdi. Arif, ce- !nci dakikada da Pera. buna mu
müz gıda m•dde'eri, tesis edilmiş mil, Gündüz g'bi cüS>ell ve topu !<•bele ettl ve beraberliği temin et
olan .aş yerlerinde pişirilmekte ve alıp silrükliycbllecck OYttncular· tiler. Bu maç ta ı - ı berabere 
buralardan tevzi cdilmekt<'dir. elan mürekkep Galatasaray üç or- .ı:;ona erdi. 

Bu tevzi işinde, fakir zengin her tasını durdurmak mU~kU!Atı tçln· k K 
kes bir tutuımakıa , halk intiz•m- de çırpınır!•rken daha beşıncı da- Beşi faş • asımpaşa 
la hissesine düşen yemeği almak- kikada Ari! ilk Galatasaray golü- Şere! stadının ilk karşılaşması, 
tadır. nü kaydetti. Beşiktaş _ K•sımpaşa ar8"ın<la i· 

Gidişimiz Yunanistanda adeta . Oyunun tarzı cereyanı Galattısa- di. Beynelmtfel hakemlmiz Şazi 
bir bayram &ünü oldu. Meseı a, ya. rayın maçı büyük bir gol farkı tle Tezıca.nın tdarcstndek\ bu oyun. 
,amak ümidini kesen pek çok in- k.&zanaca::ını ıöstcriyor. Nitekim, zevkle geçti. Bu sene iyi oyunlar 
san, yeniden hayata doğmuş g ibi çok geçmeden kale önündeki bir çıkaran genç Kasımp&şa.ltlar kuv· 
sevmdi ve gelirken bize: karg•$alıktan 1sti..fa.~ eden Gün.. vetH rakipleri önünde cz:1medllcr 

- Sizt yine bek1iyoruz. Siz bl· düz ikinci Galatasaray golünü yap- ve 3 _ ı mai!hip oldular. Fakat 
ztm kurtarıcımızsınız, dediler. tı. bu Kasımpa~alılar için muvaffakı-

Yunan milleti her fır.atta Türk- Oyun bundan sonra da İstanbul yelli bir netice idi. 
lerin bu iyiliklerin den bahfctmC'k- ~por nıs1{ sahasında geçti. 30 uncu Bir!nci devrenin ilk iki go1ünü 
te. Yunan milletınrn, Ttirk m!llr. , da."kikad~ İstanbu'.spar müda!i!· to- Bcşktaşlılar kaydettiler. Kasımµa4 
tlni en i)ri dost olarak ebediyen pu 18 pos çizcisi h:ırlcındc elle tut. şahlar da buna bir aollc mukabep 
tanıyacajını izhar etmektedirler.. tu. Frikik atı~ı Gilndilzün önüne ile ettiler. De\'l'C 2 - 1 nctJcclcndi. 

İkinci devrede Kasımpaşa' Ila r. 

Beşiktaş Sulh 1t!ab.lremeıerl Baş KAtlplljlnc!en: (1942 • 2) 1 ~!~aı:~~;ı~; ~~u~a~r.'~~~\~!: 
şısında. ancak blr gol yapab!Jdil('r. 

Avni, Yorgl, nya, Anna ve Alat'U!!andra.'nın şayiAn mutasaITıf o1duk· 
ları Kurllç~şme mahalle ve caddesinde eski: 8, yeni: 6 • 8 sayılı sotll 
bahçeyi mUştemil ahşap .sahflhanenin taınamı açık arttırmaya tıkarıl
ınnş olup 4/ 3/ 912 tarihlnde şartnamcıısi divanhaneye talik edilerek 30/ 3/ 
9-12 tarihine mllsadit pazarte~ı gUnıl saat 14 den 16 ya. kadar dairemizde 
s.atılaca.ktır~ Arttırmaya iştirak için yt\zde yedi buçU'k teminat akçesi 
veya milU bir bankanın kefalet mektubunun ibrazı mecburidir. Telllliye 
resmi, trıpo harcı ve ihale pulları müşteriye aittir. Yirmi sen€!1ik 34/4.0 
hissenin taviz bedeli hil3edarlar tarafından veM.lmi" olup mUtebaki aıtı 
hl!l!e ile beraber verilmiş olan taviz bedeli de mUşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhl'lmmen kıymetin ıµ, 7ü '1n1 bulduğu takdirde ihalesi yapılacak 
aksi halde en çok arttıranın tcahhUdU baki kalmak üzere arttrrma. on 
gün do.ha tema.it edtıerek 9/ 1/ 942 tarihine mUsadit perfembe günü ayni 
saatte en çok atltırana ihale edilec~ktir. 

Muhammen kıymeti: {30000) otuz bin lkadrr. 
Evsafı: 

. Zemin katı: S olcaktan 8 numaralı çift ah'ap kapıdan tkt b&sama1da. 
ı~len ze~lni çakıl taşı mozaikle dö!Jeli antreye girllil'. Tavanl den1lr 
ç .. tt U~erıne camd ır. Antreden mermer kaide üzerine aho:ap müzeyyen, 
dor t d ı rckll cnmek:\ndan zcn1inJ mermer döıJclt genl!'.' bir ta,IIğa. gtrlltr. 
Eu ta.şlığın esası a ntre kar11ısnlıd.a ve ayni evsafta. bahçeye ~ıkılan dl,ter 
b ~r methali olup bahçe tararı dcıntr parmaklıklı kapıdan bu antredeki 
ı;aJul lafı mozaik kı~men bozulmuttur. Taşh!uı etrafında ve cadde yü

zünde ik'6i biı•birinden geçilen üç oda ve lıl'ka. tarafta diğer bir oda daha 
mevcut olup bu mahalle yan tarattaıcı birinci k&t& ~tkılan serv~ mcrdi-
\·cnl sahanı ~ d d ıgın an a geçilmektedir. Arlra. coplheye n&Zır kt!ımda bir 
baeamakla çılulan mctrfık bir halde zemini mermer d~e!i maltız ocak, 
.karık mernıer tıe.J"".gt.iı ve raflı mutfak ve ea.s taşhkt~ kapısı bulunan 
zemini knra n1ozalk iki ma!tız oca.k faya.n.s 1lv&b61u dlğ"er mutfak ve 
ıtt;.cıali:ı.dcki aralıktan alafranga be1A. vartlır. ca.dtte yüzündeki odaların 
tavanları be?.:, duvarları kAğıt kaplıdll'. 

Esas tıt.flıkton bJrlncl kata ~ılan mütenazır merdiven met.--ıner 
kaide Uze::-inc me\"ZU altı ah~ap direk:Hdir. Bu kı.smın altt sarn.çtır. Bu 
merdiven 8.itından geçilen zemini çimento bir koridor üzerine mermer 
la f! ı alaturka. hela, kömtirlülr olup bu koridorun tavanı demir camek:lndır. 
d Birinci kat: J\.ferdlven ba~ı camekAnla kapatılmıştır. Bir koridor va 
lğer <'anıtı kapıdan geçilen mUstatıl lblr salon Uzerine arka cepllede dl

~er küçük bir salon, esas cephe La.rafında ikl.61 birbirinden geçilen Uç 
oda arka cephede kUçUk salonun iki taı-afında birbirinden geçilen tkl 
oda zemin kR.t[nR. inilen bir ~ervls merdiveni olup bu merdiven sttha.nhk
tı..n geti!cn zemini ocak ,.e tezgah ve zeminleri kırmızı çtnt d~~i iki 
n~a ltız ocaklı davl~mbaz ve n1crıner mU81uk taı:ılı mutfak, zemini kara
sını a n, fayans hela.. ve ıavabolu maa Rezcrvua.r bir heJA. olup &alon vo 
od~!oru1 du\·u..rla.rı kA.ğıt, tava.nlan kısmen bez ve yağlı boyalı, ön ve 
arn:a cephe dtlşeınelerl k~men dUzJUfilnU kaybetml~tir. 

Arka cephedeki yUk ve dolabt olan odadan merdivenle inUen bir 
atıyunma. mahalli ve di~er bir n1erdh·enle inilen, zemini mermer d()ŞeU 
a laturka. helA. ve bir kap1 mahallinden girilen zemini mermer dö.,eli nıer
nıer sa.bit banyo teknesi ve zemini mermer maa ayna. iki kurnalı hamam 
ayı·ıca ternıesifon ıt~hlalinde su dcpomı altında külhan ve tavanı tonoz 
olup h:ı.mamın hcyati umuınıyesi klrg-lrdir. Ha.mam kapile.rı mevcut 
d•ğild i r. 

Iklncl kat: Blrinci kattan çıkılan mütenazır merdivenin orta. sahan
lığ! nin ta\•anı dUz, müzeyyen, buzlu camlı, üstU den1lr cam€!klnla. kapa. 
lıdır. 1'.Ierdlvcn başı camekJ.nla kapalı bir koridor ve diğer camlı kapı· 
d :ın geçUen bir salon ilı:erine ön cephede sağda iç içe geçilen iki oda, 
lıirlnr:te yine camekılnla bt.ilUnmu., bir metre trtit'aında duvarı ve zeıntnl 
:J.yans ve al!ranga fayan! helA ve lA.vabo nıaa. Rezervuar hamamdır. 
DEğer odad:ın z~mln kattaki methalin Ultüne mtisa.di! ve birlncl kattaki 
camekAn döl}tmenin tavanını te,kil eden zemini çürUk, &..lt-f&p taht& dö
ŞE:H kilçUk tara.sa çı!uhr. MezkQr t&lon tızerlne difer dört oda, zemini 
n1ozaik !ayan.s IAvabo ve faya.ns alaturka heli.dır. Bu lratta a.rka cep-

hedeki odadan geçilen btr sahanlık cam.h kaprdlln fntlen btr eabanlı>ttan 
bahçeye çıkılm:ı.ktad1r. Bu yo1un altı zemin Ye birinci kattalcl hamamın 
üstüne mUsadiftir. Bu methalin arka \'e yanile tavanı demir camekA.n· 
lıdır. Bu kattaki salondan zemini mozaik demir maltız ocak, davlumbaz, 
mutfak, buradan geçilen mermer musluk taşlı hela. vardır. 

Çatı arası: Ahşap, merdivenle çıkılan basık tavnn1ı bir sofa. Uzerine 
dokuZ adet çatı altı ve arka tarafta bacasız, bozuk, çinko ka.ph tezgA.hı 

havi bir mutfak mo.halli Yardır. Ikinci kattald salonun duvarları lca.ğlUa 
örtülU ve tavanla kapıları yağlı boyalidır. Binanın sağ tarafında bir yan~ 
gın duvarı olup al'ka cephede ortada. birinci kattan itibaren ~lşl ön 
cephede ytne birinci katta.~ itibaren ikl şa.hni'll havi olup bu cephe de 
yağlı boyalıdır. Evin cephedeki zemin kat pencere1eri deınir parmakldclı 

diğer kat pencereleri pa.ncurludur. Binanın üzeri yerli kiremithdir. 
),{ilştcmilA.t ve bahçe: Bahçeye blnwın zemin ve birinci katlarından 

geçildiği gibi caddeden de 6 numo.rn.lı kapidan da geçilmektedir. Arka 
1 cephedeki bina zen1 lni sathında kAn kadim tonoz kemerli, ikl mermer 

tekneli çam~5ırlılc, dört köşe tki dir€!k üzerine mevzu yine tonoz kem.erli, 
zemini toprak sığınak mahalli ve su de~u ve dl!!er tarafta yine tonoz 
kömUrlükleri vardır. 

Bahçe: Sokal< zemininden itibaren gittikçe yükselen ve mnteaddit 
setleri ve her ısetin önünde muntazam l!itlnat duvarlarını iht.lva eden 
sathı maH halindedir. Arka bahçede dağ .suyu deposunun önünde mermer 
ayna taı;lı musluk mahalli ve bnhçc ortasında demir kameriye mevcut 
olup 1'fanolya, Taflan, Trabzon hurmal!ı gibi afaçları vardır. Bahçenin 
arka ve kt~men yan cephe.s i adt kuru duvarla. mahduttur. 

:r.tesahası: l'ki hektar 2334 metre murabbaıdrr. Bundan 321 metre 
murabbaı ah.şap Ü!: katlı sahilhanc 44 metre murabbaı klrgir hrı.ma.m, 
120 metre murabbl ı, k ft.rgir bir katlı sığınak mnl'ıalll geri kalan balıçed.ir. 

ıtududu: Dir tarafı Nikoll Rozato ea.hilhanest ve bahçesi, 'bir tarafı 
DUz oğlu }lfihran'm orn1a.11Jığı, bir tarafı Olcn1'biyanın bahte!i, btr tarafı 
umın-nt yol tıe mahduttur. 

2004. numaralı icra kanununun muaddel 3890 numaralı kanunun 
126 ncI maddes!ne tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile dJğ"er alAkadar
ıann ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri n1enkul U2erindekl hak
larını ve hususile !aiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı milsblte· 
leriJe 15 gün lçin<le mcmuriyetiınlze bildirtnelerl lA.zımdır. Akısl halde 
hakları tapu siclllcı·tlc Eabit olmadıkça satış bedelinin payla9masında.n 
ha..riç kalırlar, işbu n1addei kanuniye allkAmına göre 'hareket edllmee;l, 
daha fazla ınalfima~ almak isteyenlerin de 94.2/ 2 sayılı dosya numara.
fiile menıuriyetimjze müra.caallal'ı ilö.n olunur. 

Devlet Demiryolları ilanları 

Muhammen bedeli 39.292.90 lira olan 7 kalem muhtelif bakır 
izole NGA tel ve kabloları 20-4.1942 p~zartcsi günü S!l&t 15.30 da 
kapah zarf usulü ile Ankarada idare bln3sında top!anan !\1c~·kez 
9 uncu kom:syonca satın alıtı:icıtkt1r 

Bu J~ girn1ck i:.> tlycnlerir. ~.94G,97 liralık muvakkat tcn1inat 
ile kanunun tayi:ı etliği vcsika 'aı-ı \"C tek i!lcrinl ayni gün, saat li. 
30 a kadar sdı geçen Koın i~yon rci:::liğine vermeleri lAzın1dır. 

şartnaınclcr parasız oiarak Ank~rada nialzeme Dairesinden Hay 
darpaşada Tesc'lüm ve Sevk ş .,:ııfndeıı temin olunur. (2846) 

* Muhammen hcd ' H 30.000 l ira ol•n 300.000 adet telgraf mıı.kinesı 
k~ğıt ba?1dr 17/·i / 1942 cuma gUnU saa.t 15,30 da. kapalı zuf wıuıu ile .An .. 
kara'da Idnrc 1'inasında toplanan ?tterkeı 9 uncu koml.syonca. ıatın alın.a
eaktrr. 

Bu ı.,e g1rmek isteyenlerin 2,250 lir.a.l!k muvakkat teminat Ue kanu ... 
nun tayin ett.!,ti vesikalaı-ı ve tekUflorlnı ayr.1 g.Un saat 14,30 za. kadar adı 
geçen komt!yon reisitlt·ine vermeleri taEJmdır. 

Şartnameler pı.ra.sız olarak Ankera'da. Mal.~eme Dairesinden, Hay-
dupa~'da Tesellüm ve Sevk Şetıığinden temin olunur. (2798) 

Maç ta bu surclle 3 - I Bcşikta
şın galibiyeti ile nctice1endi. 

Ferıer stadında: 

Fenerbohçe • Taksim 
Fener stadında ilk birine! k üme 

karşılaşması Fcncrbahçe - TQksim 
arasında oynanmıştır. 

Adnan Akının idaresindeki oyu 
na Fcocrbahçelllcr bu ho!la da 
Cihat, Ömer, Naimdcn mahrum o· 
tarak çıkmışlardır. Buna mukabil 
Taksim de en kuvvetli şekll' e Fe
nerbahçe karşısında yer almışlar. 
dır .. 

Zevksiz bk' oyundan sonra, bi_ 
rinci devre 3 - O sert 13.civertliler 
lehine neticelenmiştir. 

!kinci devre de ayni ııekilde ce
reyan elrnis, Fenerlilerin yaphit 
Uç gole Taksim lkl golle mukabele 
etmiştir. Maç ta bu suretle 7 _ 2 
Fenerbahçenin galibiyeti He sona 
crmlşllr. 

Süleyman iye - Vefa 
Gl\nün bck1enmiyen neticesi Sü

lcymaniyc - Vefa arasındaki n1açta 
olmuştur. Vefalılar 2 - o gal io 
vaziyette olmalarına rağmen sa· 
hadan 3 - 2 mağlQ:p olarak ayrı1-
mı~lardır. 

Mchn1et Reşadın ich'\resindeki 
bu maçta Vefalılar Gazi ve Meh
met vasıtasile Jki gol kazanmışlar 
bundan sonra Vefa lehine verilen 
bir penaltıyı kaçırmışlardır. Dev
re sonlarına doğru Burhan, penal. 
tıdan Süleymanlyenin ilk golünü 
yapmış ve devre bu suretle 2 - l ı 
Vefa lehine neticelenmiştir. 

lkincl devrede çok canlı bir o
yun çıkaran Siileyn1n.niyl.!lilcr iki 
gol kaydederek 3 - 2 galip vnz:. 
yete çıkmışiıırdır. 44 ilncü d>kl
kada hakem, Vc!a lehine bir pe· 
naıtı vcrm ~~se de bundon ist!!tıdc 
edemen1 '. ş:er ve: ınnç ta 3 - 2 Sü· 
leyn1aniyenln galibiyeti ile SOR& er 
nli~tir. 

Puvan cetveli 
Takım 

Beşiktaş 

G. Saray 
Fener 
lst. Spor 
Vera 
Kasım paşa 

Beykoz 
Süleym. 
Taksinı 
Bcyojjjıı 

l\'f. G· B· l\J. A. Y. P. 

14 13 - 1 65 8 39 
13 12 - 1 57 6 37 
13 10 3 52 a 33 
14 9 1 4 33 23 33 
13 6 3 4 33 18 28 
13 3 3 7 20 38 22 
13 2 4 7 12 34 21 
13 3 2 8 18 50 51 
13 1 - 12 7 64 14 
)3. - 1 12 8 47 13 

e89ii.rll ~ok at.'tklı bir ifade Ue anlat
mıştır. Bu tec,silr f-Ok )·erlmdedir, 
bundan dolayı da harp denilen llfe~ 
ti ıurtu &a)--mak elbett.e dofra olur. 

Fak=ı.t !\tnrc-,nı Petafn, lngllizle· 
rln hareketi hakkında hll"üm Yer
n1eyl ta.rlbe bıraknl&kla IM.raber 
kendh;I de 'lcdani kAnaatlni erbya 
koyuyor ki bu kanaat, taribfn vere· 
bllecrğl bitaraf hüJ.una pt•' • do uy. 
gun. görUnmtiyor. }"'ran.an• dflı\.·J~t 
rei&Jne göre, Jngllizlcr, lkJ aeue ev
vel Fran!"<ıtzJa.n. ölüme doğru gitme!'
ta l·.o.ınız bıra.karnk l!&\'ll'}lllU'jla.r, 

gltınf~lerdir, ~imdi de Fran&ayıı di.11-
ıuan l.:~llnıı,ıerdlr. 

llarbln gayesi, beraberce öln1cl' 
dejtildlr, beraberce yaşamak ltln 
çare n.ranı3ktır. Fran1ız. &\kert kud. 
retl çö·~U1döğlk zaman JngUlı.ler: 

cı:Beraıberce ölclin1» diye Dön.kerk~ 
ten t"ek!lnıeselerdl, öise1el11J vt.r:ı 

e1'ilr OJ!;alnrdı, Jnglltere de fstll:\ya. 
uğrayıp harp, l\flh·verln Jcnhlr zA re. 
rile bltsc.)dl lngJllı.1er, bir kı~un 
Fransızla.nn ölt~'iüne göre, &l"aba 

doğru bir ftarekette nll bw.Junnıu, 

oJacaJdal'llı? 

Bunun akı;ılnl Jddl& etmek de pek 
!lH\. n1hmkl\ndl:r. Eğer Fransa, lıı· 

g:Utereyl mücadelede yalnız brrak ". · 
rak nıUtareke yapaeak yenle hllh(I. 
ınetl lng-iıtereye ,·eya ~hnali Atrl· 
kaya nakJet.seydl ,.e Akdenlz hıikl
ml:retinJ temJn ehnek gaye&.lle iki 
taraf e1t"le verseJ•tll harbin ~eyrl tol< 
dc.~l~lr, demokrruı:lnJn zaferi elbette 
daha kolay olurdu. O zaman Uzal( 
'ark lıAtli~clerl de bu cereyanı takip 
etmeı.dJ. 

Bunlar tı1.rlhln tetkik edeceği nok· 
tala.rdu-. Bugün l~ln maJfiın olan blr 
şey ,·arsa o da vı,ı hül;;OmctJaln 
Faris mün1essillnJn Jfade.ı;.lno gör.;, 
to,0(10 Fran<.;ız l~lslnln lşslz kalını' 
olmasıdır. O J~f,'iler tçln bu elbette 
acı bir şe)"dJr, faka.t otuz bln ('ift 
kolun talı~maslle I\lth,·er h~abına. 
deçam eden 1ma11t[ fasıJaya utrat· 
nUL!c, ınc;ııterenln hakkr, hattô. kendi 
kendine katı• ,·aı.l!esldlr. Bitar&f 
olmak için bunu da büyle kabul et .. 
ınek teap eder. 
Eğer ı~ran~ız fabrikaları, l'Uh,·er 

l1e~abına tm:ıl:ltla. m~gul olmAs•l
dı , .. ı,ınln dediği rok hakir cı1orı 
]Ngilfı.lt>rln yaptığını ı,te o uman 
bir clna.)·et diye vasıflandınna.k icap 
edcr<lJ. 

Rus. Alm an 
harbi 
(Bo-, tarafı ı kıclde) ~O 

garbl cephesinde faaliyette bulu;.a :ı 

bir Sovyct blrJiğl cereyan eden pek 
şiddeUi blr muhn.rebe neticesinde 
1300 dUşınan subay \"C erini yok el· 
nıişll r. Bu birlik iki meskOn 1J1:ahalli 
geri almıştır. 

Stalin zayiata bakılmaksızın 

hücUD1 cdllnıcs.in.I emrchnJş 

Eerlin, 8 (A.A.) - D. N. D. nin 
askeri kaynaktan öğ"rendi~ine göra 
StRra Rusjada So\·yct kuvvetlerine 
kuma..nda eden Ceneı·a1 Isve6tiofun 
erkA.nıharbiyesine mensup yü:ba.şı 

Tamerin e1ir edilnıiştir. Bu yU:ı"ha:ş;ı 

şunları söylemi.ş tir: 

c- Biz şiındiye kadar hedefe vıl.sıl 
ohnahyclık. Stalin hiçbir fed&k.8.rlığa. 
ve zayiata bakmadan 11eri harekete 
devam edilmesini emretmil!tir. 

Generalin acele yüksek kun1a.nd.an. 
lıktan savaş tayyareleri lsl<'mesl 
.üzerine kendisine a.nca.k Uç tayyare 
gönderllm ! ~tır. 

1\Jnıan1ar Rusyatla ölU 'c ~aralı bir 
buçul~ m!l.)·on ı.:ı,ı ha~bctt.Ucr 

7.Alrıh. 8 (A.A.) - LI\ Surl ı; .-; e gaze. • 
te~inin Bcı·Hn muhabirine göre, Al
man askert mahfi!Jeri, Almanyanın 

Rusyada ölü ve yaralı bir bu~uk n111 .. 
yon k iŞi kaybctıniş o!duğıınu şl;..ııdi 

itiraf elm~ktcd.i.r. Yaralıları n bır kı;ı. 

nu, muhabiro göre, ycnidı!n orduya 
ka. tışa bil ece klcrd i r . 

Mü ;fefik!er taarruza 
hazırlanıyor 

(lSaşı 1 lnctde) (-) 

tsyyarelerlc birHkte muazzam 't ~r 
Amcrnran k a filesinin halen Pa3:!ik 
nıuhlr<'be çcvrele-rt is tikametinde l·o· 
la çıkmış bulunduğunu bildirmekte· 
d!r. 

)!"aanı.ıti~ , rCE:mt mahfillerin bu şa.· 
ylaya. dair en ltlt-.,;Uk bir en1are ver· 
mekten çekindiklerini Cl.e kaydetme· 
lidir. 
Diğer lara(tan, V~ingtona geieı 

Avustralya haberlerine göre, Avus· 
tralya ve H indistan üslerinden baş· 
lamak tizcre pek yakmda. müttefik· 
lerin Japonya'ya karşı taarruza. geç· 
ıne!el'i için pltuıla.r 'haıırlanmıtlır. 
Esasen, J apon cephesinin fevkalade 
gen ı~1cn1lş bulunmasının uzak mevp 
zilerln malzeme ve ikmal iflerini za· 
rurt kıJdığı ve bu durumun da mtil· 
tefik nıilleUerin işlerini çok kolay· 
ln~lıı-dı;-ı Vaioı.nıtonda i•aret edil
ma~t.Eda. 

b 



• 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 

Soldan sap: 1 - Acul, Bir no
ta. 2 ·- Guıeı bir böcek, B•rS>k· 
ıar. 3 - Bir rc:ı.k Ters : havad:c;, 
Genişlik. of. - Mü~abaka. . .bir renk. 
.. - Göz ren~i. g :.,.cit-'lbiT"f'. 6 -
Yüzün ~ılıonnd•n, ilgi, 7 - Ufak 
ı arçaJ:ır; n; .- gıda n1addcsi. 8 
lçtik~e<imizden, Sanat, Toy. q -
Bebek yiyeceği, Bir renk. 10 -
Zarf edatı, Abide, Babanın karısı , 
11 - Bir zira.at aleti, katı. 

Yukardan aşafiıya: 1 - Kısırlık , 
Bir nota, 2 - a:r erkek ismi, Pa. 
rah oyun. 3 - Bir uzvumuz, Cep 
bıçağı 4 - Cemi edatı; Taharri et
mek, 5 - Doğurtan, Çalan. 8 -
Korkak, Sahip. 7 - Yapma, Or
tasına (la.) gelirse sirke ve zeytin. 
yağı ile yenen ye~illlk olur. Bir "e· 
vi cetvel. 8 - Kaynar pınar. 9 -
B r nota; Üye, Bir hayvan. 10 
Zahmet; Bir musiki a leti. 11 -
Lahza, Papahıtın merkezi. 

DUNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Mezelik, Ki. 
2 - Palas, Tat. 3 - Akar, Akrep. 
4 - Pil, Evay (yave), 5 - Ane; 
AşlkAr. 6 - Gemi, (M) ikado. 7-

An; Galata. 8 - Alil; Si. 9 - E
maten (netame); Mal. lft - Elek; 
Rahime, 11 - Var; !\!alık. 

Yukardan asa~ıya: 1 - Papa
ğın.; Ev. 2 - Makine"; E"i 3 -
Eltl,:m; Amer 4 - Zar; Iğlak. 5-
Es; La; Ait; 6 - Şıller. 7 - İlk; 
İka; Nam. 8 - Rekat; Ha. 9 -
T<v&da (adav ; t); ll~il. 10 - K•
paro; Sami. 11 - İt; Çtlek. 

Yeni neşriyat: 

Kızılay mecrruasının 
4 üncü sayısı çıktı 

Kızılay mecmua.sının 4 ilncll !a)'JBı 
renkli bir k&ptlk içinde 24 sayfa ola
rak çd<tr. 

Bu sayıdaki yazılar ş,unlarctlr: 
Okyanuslarda harp: Abidin Daver -

Huta bakımı ilk ve orta çağlar: 
F.8ma Deniz - Sanat ve terbiye: Se
lim Sırn Tarcan - Şeker d"Jlert çU
rütUr mü? Edebiyat: Va.s.fi Raşit 
Sevtg .. Kızılhaç dünyasında. - Pasi
fik I~gati - Yardım borcumuz ıre Kı
zılay: Oğuz Peltek - Krıminolojl Ens
UtWertmizin kurulufu vestlesiJe: Prof. 
Dr. Sadi Irmak - Bir ayda Kızılay ... 
Boz eaaUerinlz !1;in - Tanrının kanat
ları (HikAye) Cahil Uçak - Do!ru 
yol (HikAye) Ş. Taylan. 

Bunlardan b~ka mecmuada bir 
çok reeimli aa.yfalar, Kurtuluş vapu
runa &it fotoğraftıer ve fllrler vardır. 
Sayııu 20 kuru.., olan mec::mua, kitap
çı ve gazete satıcısında bUlunur. 
Taveiye ederiz. 

* t)LKI 
Milli Kültür Dergisi 

11 inci say1.B1 ne!iS re.,.imli, 32 say
fa olarak ve yepyeni bır .!Jekilde ç1k
tı. Bayilerden araymız. Fiyatı 15 
kuruştur. 

1 ASKEi'-LİK İŞLERi 
Eminönü Yeri! As. ş. Bşk. dan: 
Eczacı Tğm. A. İhsan Oğ. M. 

R•dvan (36967) Eczacı Tğm. M. 
Suplı i Og. Abdülkadir (38416) Tbb. 
Tğm. Rıza iğ. Bülent Tarcan 331 
(48946) Vt. Tğm. Ar'! oğ. M. Ha- 1 
lit 307 (3333) Yd. p. TıPn· Cela
lettin Beriçınar (41792) ,,.. 

Şubeye d&vt'ı't 

Fatih Askerlik Şubealnden; 
P. Teğm. HllsnU oğ. Abd.Wkadir 

42113 SeIAnik 325. 
P. Teğm. Metımet oğ. Zeki OndUn 

51866 l•tan bul 332. 
SUvari Teğm. Fuat oflu Nihat 

52910 l!ta.nbul' un 9ubemize gelme
leri ilin olunur. 

6alıllıl ve .....,,at mlldllre 
Ahmet ı:mta YALMAN 

V- N"'rl7" Tarı. Lw. l)U. ._ ........ 

Askeri fabrikalar salınalma komisyonu İlônları j 
Zeytinburnu sUA.h tamirhanesine yüksek kudrette ve mastar yapma 

Jlrtklarmı haiz tornacı, tesviyeci, frezeci ve çeliğ'e su verme ueta.sı alına
caktır. ll!!ltek111erWı nUfus tezkeresi. ve boruıervislerile mezk&r fabrikaya 
mtıracaa.tıarı. <8016> 

* Zeytlnburntt silA.h tamirhanesi hududu dahilinde <300> ton hurde. de-
mir pazarlıkla iskeleye nakil ve deniz vesaıtlne yüklenecektir. Tallp olan~ 
lann malı mahallinde gördükten sonra 10 mart 942 salı günü saat 15 de 
Saltpazarında ask.eri Fabrikalar yeilamasında fiatın alma komisyonuna 
müracaatları. c2942> 

• iki torJta te'l!g-l.h1 alın&<"akttr. 

Tahmin editen bedelt 23250 lir& olan iki adet torna tezgA.hı 12 
mart IM.2 per~embe ,.unu saat 14 de Salıpazarında askeri fabrikalar yol 
ıa.maaındaki satın alma komisyonunca pazarlıkla satın ahnacPktır. Ka
U teminat 34.87,5 liradır. Şa.rb-.amesi her ı;iln komisyonda görU1ebilir. 
isteklilerin kati teminat makbuzile birlikte o gün ve saatte komiSyon
da bulun.maları. (2733) 

* Tahrrun edilen bedeli 35100 lira otan ( adet torna, 2 adet makkap 
ve 1 adet ş:erit testere tezgclhı 12 Rlart 9'42 perşembe günü saat 14,30 da 
Sahpazarında askert fabrikalar yollama.sındakt satın alma. komi!YO· 
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Katı teminatı 5310 liradır. Şartna

mesi 125 kuruş mukabilinde kom~yondan verilir. Isteklilerin teminat 
makbuzu ile o ılln ve saatte komisyonda bulunmaları. (2734.) 

• 1'5 ton ku1p ipi ahnacak 
Befııtt kilosuna 132 kuruş bedel takdir edilen yukarıda yazılt 15 

ton kulp ipi ukerl fabrikalar umum müdUrlUğü merkez satın ahna ko
misyonunca 19.1 3J H2 perf)tembe günU sa.at 15 te pazarlıkla ihale edile-
cektir. Şartname para.sızdJr. Katı teminat c2970 liradır. <3146> 

* 13790 adet i!plt, 1&960 adet ba,hk alına<"ak 
Beher adedine 3 lira tahmin edilen yukarıda yazılı iki kalem ve 

ceman 13700 adet l~pit ve 10900 adet başlık ·askeri fabrikalar umum mU· 
dUrlUğU merkez satın alma komt>Syonunca 3{) mart 912 pazartesi günü 
saat 15 de pazarlıkla t:ftale edılece.ktlr. Şartname 369 kuruş:tur. KaU te-
minat 9880 liradır. «3145> 

* 1180 n:tetre nıikll.bı ce\lz to.rnruğu ahna.cak 
BeM:r metre mfkibına 67 ,5 lira bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 

1400 metre mlklbı ceviz tomruğu askert fabrikalar umum mUdUrlUğU 
merkez satın alma komisyonunca 20/ 3/ 942 cuma günü sa.at 15 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname 4-73 kuruştur. Kati teminat 11000 1ira· 
dır. c3147> 

* 66 - 50 t&11 12 No. tlnko ıe~ha, 19 - ıı ton ıs Xo. çinko le,•ha. alınacak 
Beher kiolsuna 135 kurut bedel tahmin edılen yukarıda. yaz.ıh 58 - 6l 

ton 12 ve 13 No. Iu çinkolar a.skeı1 fabrikalar umum müdürlUğU merkez 
!&tın &lma komisyonunca 14/ 3/ 9-i2 cumartesi gilnü saat 10 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 412 kuruştur. Katı teminat 10735 liradır. 

c31H>. 

Devlet Deniz Yolları işletme umum 
mGdGrlftğll llinları 

KARABENlz aATil 

BARTIN BATii 

İZ!lfİT BATfl 

MUl>ANYA HATTl 

9 Mart - 15 Marta kadar 
muhtelif hatl::ıra kalkacak 
vapurla rın isim!eri ve ka'.kış 
gün ve sa'Jtleri ve ka:kacak
ları rıhtımlar 

Pazartesi postası yaptlmryacaktır. 

Perşembe 17,00 de . Kadeş Galata 
rıhtımından. 

Cumartesi 18,00 de Anafarta. Sir
keci rıhtımından. Bu posta lnebo
luya kadar gidecektir. 
İşarr ahire ka.clar posta yapılmıya. 
caktır. 

Pazartesi, Salı 9,50 de Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma 16,00 da Trak, 
Cumartesi 14,00 de l\farakaz ve 
Pazar 9,50 de Trak. Galata rıhtı-
mından; 

BANDIRMA BATTI Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
de l\:1arakaz. Galala rıhtımından. 
Ayrıca Cumartesi 20.00 de Bartın. 
Tophane rıhtımından. 

KARABİGA KATTI Sair 19,00 da Bortın, Cuma 19,00 
da Antalya. Tophane rıhtımından. 

İMROZ BATTI Salı 9 00 da Antalya. Tophane rıh
tımından. 

AYVALIK llATI'l Çarşamba 12,00 de Kemal, Cum•r· 
tesi 12,00 de Mersin. Sirkeci rıhtı
mından. 

İZJ\ll:R BİRİNCİ POSTA - Pazar 13,00 de İzmir. Galata rıh 
tımından. Bu posta gid;ş ve dönüıı: 

le Gelibo'u ve Çanakkaleye uğra
yacaktır. 

NOT; Vapur seferleri hakkında her tür1ü malümat aşağıdl'l 
telefon numaraları yazılı acentelerimf:!den öğrenilebilir. 
GALATA BAŞ ACENTELİGİ: Galata rıhtımı Limanlar Umum MU-

GALATA ŞUBE • 
Sl.RKECİ l)lJBE • 

VATAN GAZETESi 
iLAN FİYATLAR' 

Ba.'jlık 

ı inci 1&,.ta 
2. DCi n 

3 üncii • 
' ünci • 

lturuş 

150 
SOi 
too 
150 

58 

dürlüğü binaaı altında '42362 
Galata rıhtımı Mıntaka Liman reis
liği binası altında. 40133 
Sirkeci, Yolcu salonu 227JO 

(3169) 

DOKTOR Z\ 
ORF ANİDiS 

Clld ve Zilltrevt mUtehuııısı 
Beyoğlu Suterazi sokak No S 

Nil apartıman 2 cı kat Tel 43734 

lottanbu.l BeledJyesf 

ERİR TİYATROSU 
Komedi kısmında 

Bu akşam 20,30 da 
ÖKSE ve SÜKSE 

VATAN ·-·--
,//1 " 

iLAN 
LOIOIAN eutw.. 

D&hiUJe JlüWhr-·. 

TUTUN ve ICKI BAYİLERiNE 
Di ... ,.oıa 1M 

Muayene -tleri: P8ıar 

harie hergiln 2.5. Tel: 23898 

9-3-1942 akşamında elinizde bulunan TÜTÜN ve İÇKİ mevcutlarınızı bir 
beyanname ile 48 saat zarfmda en yakın İnhisarlar idaresine bildiriniz. 

laldıarlar Umam 116dlrlljl _, 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
İlônları Askeri Kıtaat 

2.3.942 pazartesi günü pazarlıkla ihaleleri 11An olunan 7 kalem er· 
Zaka talip c;:ıkmadıtJ.ndan cins ve miktarları ve muhammen fiyaUan 
a.şağ1da yazılan erzak pazarlıkla tekrar münakasaya konmu,ıur. Ev
saf ve hususi şartlan ve teslim mahalleri komisyonda görtıleblllr. iha
leleri 11.3.942 çar,amba günü yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Ye-
dek subay okulundaki komisyona mUra.caatıarı. (24.10 - 311() 

llubammen M1kta.n lhale 1ı&&tl 
bedeli Kr. Cinsi 

66 
100 

26 
~ 

25 
23 
26 

Sabun 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Pirinç 
Bulgur 
Nohut 
Ye~rı mercimek 

• 

90 Ton 
5li > 

+50 > 
225 > 
450 > 
300 > 

150 > 

10 
11 
11,30 
14 
15 
15,30 
16 

3.3.942 salı gUnU ihate'l UAn edilen a1'ağıda cins ve miktarları ya .. 
zıh erzaka talip çıkmadığından tekrar pazarllğ'a konmuştur. Evsat ve 
husus[ şartları komisyonda görUlebllir. ihaleleri 12.3.942 perşembe gU· 
nU hizalarmda görlllen saatlerde ya.pıJacakttr. Taliplerin temlnatlarile 
Harbiyede Yedek subay okulundaki komisyona müracaatları (2411·3115) 

Ola.si Miktar Muhammen Saat 

Y~n mercimek 
Sade yağı 
Çekirdeksiz: kuru tizilm 
Böğrlllce 

400 Ton Pazarlık 
19 Ton > 
60 Ton 
60 Ton 

> 
> 

Fi. Kr • 

28,5 
175 

45 
23 

10,5 
11 
14 
14,5 

* 4.3.942 tarihinde ihale'li i1An olunan 50 .şer bin liralık (8) parti a-
yaktan sığır •eya sığır etine ta.hp çıkmadığından tekrar pa3&.rhğa kon· 
mu~tur. Beher kilosunun muhammen bedeli 75 kuruştur. Evaaf ve husu.st 
şartları ve teslim mahalleri komisyonda görülüp öğrenilebilir. lhale!i 
12.3.942 perşembe gtinü saat 15 te yapılacaktır. Beher parti için kati 
teminat 7500 liradır. Tahplerin Harbiyede Yedek subay okulwıda ko· 
misyona mUraı:aatları. (2415 • 3120) 

* ol./3/ 9t2 tal'ihinde ihalesi !lln olunan 350 ton 88ğ yağına talip çık-
madığından tekrar pazarhkla ihalesi yapılacaktır. Evsat ve husus! şart
ları komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 17:S 
kuruştur. Asidin Azamı derecesi 8 dlr, ihalesi 13/3/9'2 cuma günü saat 
10 da yapılacaktır, taliplerin tcmlnaUarile Harbiyede Yedek subay oku-
lunda komisyona. müracaatları. (2412 - 3116) 

• Beher çiftine 923 kuruş tahmin edilen 12,000 çift kundur& pazarlık· 
la satın alınacaktır. Iha.lesi 12 13/ 9of2 perşembe giinU saat 11 de Ankara.
da M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Katı teminatı 13,576 
liradır. Şartnamesi 55( kur\11'a komisyondan alınır. Tattplerın belh va. 
kitte komisyona gelmeleri. (2388 - 303() 

* Aşağ"ıda. yazılı bakır takımları pazarhkla satın alınacaktır. lha1Ml 
12/3/91.2 perşembe günü saat 11 de Geliboluda asker! satın alma komls 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

(2379 - 2998) 

BUytlk kazan 
Küçük kazan 
Bakraç 
Karavana 

Miktarı 

Adet 

30 
5 

50 
700 

Tutan 
Lira 

3150 
375 
600 

7000 

Teminat 
Lira -
835 

* AŞ1lğıde. yv.ıh mrvad ın pazarlıkla eksıltmeleri hizalarında yazılı 

J gün ve saatlerde Topkapı MaltPpe11inde askert !!&tın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belit vakiUerde komisyona gelmeleri. 
Oinsi t\IJktarı lhaJe gön ve saati 

Kuru fasulye 
Koyun, sığır, keoçi etl 

1 

Demirel aletleri 
Hayvan yemi kırdırdması 
Kırmız:ı mercimek 
Odun 
Kuru Uzüm 
Zeytin yıı.ltr 

Kırmızı mercimf'k 
Araba tamir malzemf'"Jl 

* 

20 TOR 

200 > 
22 Kalem 
80 Ton 
10 Torı. 

150 > 
3 > 

17/3/9{2 10 

4 > 17/3/ 942 10 
30 > 17 > > 10 

215 Liralık her gün. 
(2382 - 3001) 

Aş:ağ"ıda yazılı me\·&ddın r>azarlıkla eksiltmeleri 13.3.9(.2 cuma gtı-
nU hizalarında yazılı saaUerde Ezinede A~kert satın alma komisyonun
da yapılacaktır. T:ıliplerin belli vakitte komiayona gelmeleri. (2334-2863) 

Cinsi J\tiktarı Tutarı Teminatı ihale eaatı 

Sade yağı. 

Sabun. 

KUo I.lra Lira 

10.000 18,000 1350 
8,000 t,200 315 

* 

u, 
ı.ı.,so 

Aı;ağ"ıda yR.zılı mC>vadın pazarlıkla. Pkslltınesi hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Töpkapı ~fa.ltepe.1Jlnd~ askert satın alma komkyonunda 

· yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile betli vak.itte komisyona gel· 
melcri. 
cın~ı 

Darı 

Kıyma maki rı esi No. 3:? 
Kantar 150 kiloluk 

11)1) • 
Ba..c:kül 150 > 
Odun 
Sağlam hayvan satıı;ıı 

Kunduracı malzemesi 
Dlng!l yağı 
Balık yağı 

Sandık inıali için n1alzeıne 
ve tahta 

'\Uktart 

Ton 25 
Adet 6) 

> 5) 

• 8) 

> 1) 

Ton 500 
Ba, 20 

Liralık 700) 
> 1000) 
> 800) 

> 61 

lhale gün, 8aatl 

23,'3/ 912 10 

18/ 3/9!2 10 
23/3/942 10 
11/3/9{2 10 

19/3/942 10 

19 > > 10 
(2423 - 3183) 

:?5 ton sarı sabUnlu kösele kapal~arna eksiltmeye k'>nmu.,tur. !ha
lesi 2-l 13194.2 gUnU saat 15 de Ankara.da Lv, Amirliği '!atın alma komfs· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin ·bedeli 125,000 Ura, ilk teminatı 7500 lira
dır. Şartname1>i 625 kuruşa komisyondan alınır. TaliplerJn kanunı vesl
kalarlle tekli! mektuplarını ihale .saatinden bir 6aat e\.-veı komisyona 
vermeleri. (2<&2 - 3992) 

• 

Selimiye Tümen Askerlik Dairesinden: 
Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adaiar, Şile .,mıerlnde 

yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu jan

darma eratı talim için silAh altına ahnacaklarrndan acele kayıtlı bulun

dukları yabancı askerlik şubelerine ikamet kA.ğldı ve nüfus cUulanlarl

le beraber ba.şvu.mnaları ve bu UAnın celp yerine kaint. olduğunun bi

linmesini ve davete icabet etrniyenler hakkında askerltk kanununun 

maddei mahsusa.sının t&tblk edileceğinin bilinmesi. (2418 - 3122) 
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Türkiye 1 Ş Bankası 
lll9D tual'IWI laesaplan 1942 lllrualJ• pliaı 

liEŞID.ELEB: 2 Şubat, t M•)'ll, a A~ 
% lklncll"frln tarihlerinde yapıla' 

lMZ iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lira .O 
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Kıymeti 

Lira 

760 

500 
250 
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= 1500,-= 2600,-
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Istanbul Belediyesi ilanları 

Arttırmaya konulan arazinin 
Cinsi l\lahalle veya 

köyii 
Kapı 

No. 
Mesııbaııı lllutasarrıfı 

1 

2000 Arsa Ye:;ilköy Şevketi- 1 Mük. 
ye mahallesi Fe-
ner Mev. 

1013580 Fransız tebaasın. 
dan Pol Levi, 
Hans Vidmer ve 
Alma.n tebaasın
dan Bernhart Fi 

. llç. 
1 - Lstanbul Beledıyeısı Ba·kırköy teh~il şubesine arazi vergisind~n 

müterakim 3660 lira borçlu bulunan Ji~ram;ız tebaasından Pol Lcvi, Hans 
Vidmer ve Alman tebaasından Bernhart Flliçden mezko.r borcun temini 
tahsili için ~ayian tahtı tasarruflarında bulunan Ye.şitköy, Şevketlye ma· 

hallesinin Fener mevkiindekl eııkl bir mükE>rrer kapı numaralı gayri 
menkul Bakırköy kazası heyeti idaresince 18/ 2/94.2 tarihli kararına tev
fikan arttırma suretiyle satılacal<tır. 

2 - Kıymeti mukadderesi (2000) liradır. 

3 - llk ihale 18/ 3/ 942 tarihine mUsadif pazartesi günU saat ı.ı. de 
Bakırköy kazası idare heyetinde yapılacaktır. 

4: - KaU ihale birinci ihaleden 10 gUn ısonra. ilAn tarihine rntlsadif 
26/ 3/94.2 perş,embe günü eı;aat 14. de yapılacaktır. Birinci ihale ile ikinci 
ihale arasındaki müddet zarfında. % 3 den noksan olma.ınak üzere arttır
ması kabul olunur. Şartnamesi !her gUn Bakırköy kaza-sı tahrirat kale· 
mlnde görülebilir. 

5 - Taliplerin mukayyet kıymetin % 16 nu olo.n (200) llTalık temi· 
nat makbuzu ile ihale glinü Bakırköy kazası ida.r.e heyetinde bulun· 
~~. IU~) 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 55 kuru~ olan 100 ilA. 130,000 çift 
yUn çorap kapalı zarfla eksiltmeye konmw,tur. Ihale.11H 25/3/942 ça.rş:am
be. gUnU saat 11 de Anknrada M. ?\.t. V. satın alma. kotnisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi 358 kuruşa komi~y·ondan alınır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktar Uzerinden kııı.nunt katı tcminatıarile teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

c24u - 3118r 

9/ 2/942 tarih.inde kapalı zarf usuliyle mtinakasas:ı yapılan aşafıda 
cinsi ve miktarı yazılı 6 kalem ınutablye gali görüldüğünden bu defa 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Evsaf ve hUııSust şartları komisyonda gö
rilleb!l!r. Toptan bir talibe ihale edileceği gibi ayrı ayrı taliplere de 
kısım kısım da ihale olunabilir. l'halesi 13 mart 912 cuma. gUnti saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin temlnatıarııe beraber Harbiyede Yedek 
llöubay okulunda satın alma komieyonuna müracaatları. <2421> <3161-. 
CJosl l\tlktarı l\luha.ııt~cn Flah 

Kadana yular başlığı maa sap 
ip yular başlığı maa sap 
Yerli hayvan için kıl yem torbası 
Kadana hayvanı için kıl yem torbası 
Gelı<e 

Beli._ 

10000 
30000 
30000 
10000 
60000 

8000 

93 kuru~ 

22 > 
165 > 
175 > 

35 > 
> 


