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Alman yada 
Generaller 

sulhu kazan
mıya çalışıyor 
A'm:mya, 1942 har
bi kcybederse sulh 

tedb:rleri alınıyor 

Hindistan Kıral 
naibi telaşta 

Lord 
Hintlileri 

birlik olmağa 
davet etti 

Milli Hint kongresi 
toplantılara devam 

ediyor 
Yeni Delhi, 7 (A.A.) - Hindis· 

tan Kral naib Lord Llnl thov, bu 
akşam radyoda milli harp gayre
tine yardım iç;n 1>İrlik ve faaliyet 
.st!yen bir hıtabccle bulur.muştur: 
Kral m:.bi ezcümle demiştir ki: 

Bugün 2 inci sayfamıZda 

Millet aleyhine 
hareket edenler 
Memurlarla ·askerlerden 

suiistimal yapanlar 
şiddetle cezalandırılacak 

-ı H a z ı r 1 a n a n 

En·eıce Alman}1l h~bına 7.aferler k11711nmış olan 1\fııre.,ııl nraurhlç'in 
~imdi ı.ulhu ka~ıımağa çalıştığı Jıabt>r rnrJllyor. R~'mdr. .'\lareşal Brau

clılç ue )lareşal Lizt'ı beraber görüyol"!>unııı: 

Bu vazye!te Naz :hr işimize sarılalım. Rivayetler çı. 
mes'ul ı'ululacaklar karanlara bozgunculara hücum e-

Ankara, 7 (Radyo Gaz,tcsi) delim. Cephemizi b ir hücum cep. 
Boston radyosu bugUnkU neşriyatın- hesi hal!ne getirelim ve da ima t&
da Almanyaya dair dlkkatt> det~r bir arruzu düşünelim. General Alek
haber vermiştir. Habere göre Alman ıı:ander ve H int, İngilız, C't• kuv-

1 j:\"eneı·aııcrlnden bir grup aralarında vetleri ~ayı bakımında:ı geri kal
Brauchioh oldıığlı halde bır toplantı mtş Ve gerek efrat, gerek malze
yapmı~lardır. Toplantıda Almanya me bakımından geri ile irtibatları 

layiha Meclise 
sevkedildi 

Ankara, 7 (Telefonla} - Memur
Jarııı. ask,rl mensuplardan !evkaJlde 
hallerde mıtl iktisap edenler hakkın
daki kanun lAyihası yarın Mecliste 
görilşUlecektlr. Yeni bir 

lngilfere 
doğuyor 

HUk()met, lfıylhanın esbabı muci
be.sinde şunları yazmaktadır: 

(De\'amı: Sa. 3; Sii. S de)XX 

( ııu1ı,ukl 
r'----~ ~----, 

1Diego - Suarez 
şehri 

zaptedildi 

1942 de harbi kaybettiği takdirde k~silmlş olmakla beraber göster
sulhıı kuannıak için t'dblr'cr alın- d ' kleri k c. hramanca mukavemet 
mıştır. GörUşUlen şarUara göre. eğf'r ~aye.sinde en fazla ihtiyacımız olar. 
Almanya harbi kaybederse bunda ııeyi yanı zamanı k:u.· nchlar. Ger. 
her .~eyden C\'\''I Nnilrr meııur ola- çi ordu niratle gccişleınektc de
caktır ve Xazllerden tcmiı:lt>ıımi§ bir vam ed:) Of'!:a da buna hiç bir had 
Almanya adına mUtteflklf're ı;u)h tek- tayin etm"yoruz. Bu sebeple <Cide 
lif edilec,ktir. edebilecek -hi.illin modern .silfıhlara 

I bar111-=---.J 

Japonlar /Uman bombalan, smd 
Farklanm yok etmiştir, 
İngilterede hükümet 
ehemmiyetsiz bir 
m e v ki e düş m üş tür. 

Halk her şeydir. 

ı·azan: ı\hmıı.t Emin YALMA~ 

IF'\\ ünku yazımda İngiltere 
u.JI hakkındaki kitabından bah-

6cttlt:Im !'. M. ~ıızctcsı başmuhıu· 
r ri lngcrsoll, Londrada bulundu
gu sırad:ı bir 1ng1Uzc sormuş: 

- İng ll.zler iç n en buyük fe· 
lfıket nedir? 

lrglliz soğukkanla şu cevabı 
vermiş: 

- Almanların başımıza bomba 
ya~dır.naktan vazgeçmeler ... Yc
nı İ~llt reyi yaratmak çın b·r 
nı ktar doha Alman bomhasın;; 
ihtiyacımız vfırdırı 

Ru dusuııcc, llk bakışta garip 
:;orur,eb lir, fakat yabana stılacak 
gtbı ıleğlld r. Alman bombaları; 
sınıf !arklarına, dar an'anelcre 
dııy .. nan c kı lnı;: ltert'yi cıddcn 
arsmış, yeri bir 1r glltcren n doğ

moısı lçın zem nl iyice hazıtJamış· 
t.ır 

Ingcrsoll'un anlattığına gore; 
muhitinin alayış nden uzaklı şıp, 
tchlıke ı~arctl verild ğl zaman 
cinure gelen lk sığınakta halk 
anısında yatım lord, sınıf farkla
rını unutmuş, dünyayı yeni bir 
soııc görnwğc başlamıştır. işçi de 
o lordu kendisine yakın görmeğe 
ı:ılışmıştır. 

-Milli tchlıkenln ve harici bas
kının yarattığı bu yeni düz<'n aca
ba devamlı olacak mı? p, M. baş.. 
muharrlrı bunu kendı kendınc 
soruyor Sualin herkesin aklına 
Gelmesi de tabıldir. 
~una cevap ıırarkcn gözümun 

onunc lngıltercn1n cskı Portekiz 
sel rl Jorj y 

1 
• 

1 oung ge dı . Bu yaman 
nsadı~' geçen harpte hükumetınln 

Çörçil Madagaskar 
meselesi etrafında 

izahat verdi 

Her iki tarafm kuman
dan/an mütareke şart/a
rrm müzakere ediycrlar 

Çörçll yl'ni kıyaretııe 

Londra, 7 (A.A.l - Avam Ka. 
marasındn bugun Madagaskar hak 
kında bcy~natta bulunun Çörçll, 
demişt r k:: 

Radyo da şu mütıılaada bulunmıııs- İhtiyacımız '\'ç rdır. Gc .. cral Vave
tur: cAlma.n Mk'r1 r.calinin böyle lin de dediği O:İbı m •ilel n manevi 
plan kurıarıık hiç olmazsa ıı;ıı"'u kıı- ku\·vctl modern harbi kazanmak L 
zanmak gaveııile sinıdıd .. n hıı.rtkl'te çl:-: <'il önemli un.. ... urJard· ıı b 'r dlr. 
geçmE'lf'ri g~~'T,ti boş,. çıknıağa mah- Bu rrıcsuli~:rt sizcı de. b .. r. a da k
ktlmdur. Nazilerle ımlh yapılamıya- j VE'Ccuh edıyor. Bunun !çlnd'.r k i, 
cajtı gibi onların kuklala.r!l, de yapı-• sızı tekrar m ili bir cephe kurmak 1 
larnez.> için birl ik olmıya ve tehdit tama. 

1 

Kaydetmekle iktifa ettiğimiz bıı mile, ortadan kalkıncaya kadar 
haber! ihtiyat kaydile tel~kki etme- ı:e.rck içeride gerek dışarıda naziz. 
ildir. m :n ve !aş:zmln bütün şekillerine 

kar ı mukavemet göstermek için 

a 1 • a ' •& 1 milli ı,adeyj kuw•tlcndirmiyc da· 
._ ~ vet. ediyorum. 

il ... • ı :ııa.t lioqrml tojil .. tqa ~ .... 
• ediyor 

Ş a r k ··~::~::.:::.~:,~.:,:~.B~::: 
milli Hint kongre.9inın bazı komis-

c n p he s •ı n de yonlıuı hıi.!i\ topl(lntılarınıı devanı et. 
Ü mektedir. Bu komisyonlar Gandi'nin 

takriri etrafında mUzakerede bulun-

s Uıı k u" ne f var maktadır. Ehemmiyeti! lnkişatlar 
bekleniyor. 

Almanlar muhasara 
a:tındcki bir birlikle 
temas temin etti' er 
Berlın, 7 (A.A.) - Alman or· 

duları Başkomutanlı;ının tebligı: 

Parisin 
en mOhim 
kadını 

:r 1 

r--- ı-nakac' ın c~:;;:..u 
işgali de unutmıyacak 

ya km 
Fransız kabinesi 
mühim kararlar 

verdi 

vı,ı 11101 a, 
llazır bekUror 

Müstahkem adalarda 
bu/unanlarm 

hepsi esir edildi 
Vaşington, 7 (A.A.) - Corregi. 

dortın teslimi hakkıı:da. Har ciye 

1 
Nazırı M. Hull. çarı;amba sabahı 
şunları söyl~mıştır: 

Amerikalılar her zaman Corre
gldor ve Bataanı hatırlıyacalardır. 
Bu aksilıkler za!cre delil teşkil 
etmektedir. l\füdafılerlnin kahra-
manlık ve ünlü fedakarlıkları A
merıkan ruhunu dövülmez bir c;e· 
ilk halinP. gct.rcn a teştir. 
Aclıwta batırden AmE'rikan ı;-emlk+lrJ /llmanlann Fas'a 

1 V;ış;r.gton, 7 ( A .A .) - Bahriye 
yerleşmesini General f Nazırlığı tebl.iğl :ıöylc. dcmcktcd r: 
Nogues kabuı' etmiyor Famger Rıver mayın larayıcıs!. 

. le Oahu top çekeri Balaandakl 

Doğu c:pheslntn ıeniş sahaların
da ı;ükünet hıiküm sürmekted ;r . 
YaJ:;ız şimal kesiminde mahalli. 
fakat şiddetli muharebeler cere· 
yan etmektedir. Düşman bu muha
rebelerde kanlı kayıplara uğra-

Anka.ra , 7 (Radyo Gazetesı) - düsınan toplarının ateşile batırıJ. 
V · h ,__ ı öre Vişi Ingiltıı- • erı· E'n a.,.,.r ere g · . . mıştır. Luzon nehir top çekeri ve Mümkıin oldugu kı.dar kan dö-

mıştır. 

külmcsinin bnüne ı:ıeçmek için her Çamurlu b:r arazide en güç ha· 
smıftar. pek muhlm kuvvetler kul- va ıoartları altında taarruz! muhıı
lanılthıştır. Bu 'husustnkl hazırlık- rebeler yapan beşkcl ve altıncı 
lar ıiç aydan fazlıı devam ~lmtştir. Vurtenburgue ve Silezyıı tümen-
K arayn asker çıkarma hareketleri ı · b'lh t .. t ı ı dl 

reye karşı bir har,kete gırışlr.s~ A · Qua il may n tarayıcısı düşman top 
mcr:ka batı yarını kUresindekl I! ran- atcşilc ağır ha~ara uğramışlar ve 
sız mUstemlekelerinl l~al edecektir. düşman -eline geçmeleri muhakkak 
Dakar'ın Vişi harekete gf'Çmeden ev- olduğu görillünce, Amerika kuv-
vet mütteflkl'r tarafından işgal edU- (De~amı: Sa. S; Sil. :? de) (-) 
mesi muhtemeldir. er ı assa emayuz e m.ş er r. 

Yunnan'a 
girdiler 

Çan - Kay - Şek Bir

m.anya hududuna giiti 

Çin komutam ve General 
Stilvell kurtuldular 

Marf'~l Çan-Kıı~·-Şek 

Yeni Dclhl, 7 (A.A.) - Çunklng'
den çıkan ve teyld edllmlye.n bir ha

( Oe\ amı Sa. 3, SU. 6 da) <*"> 
muvaffakryetlc başarılmış ve sahi I d M k h 

.. . .eı poı::ya a ve urmans cep ~-
gunu akşamı kıtalarımız Fran. ız sinde Alman karşr hücumları mu. 
kuvvetler le t masa g""m slc dl 1 · .. 

. ~,,, • r r. \•affakıyellc devam etmıştrr. Duş· Antsrıana mc\rzlinc karcı ya ıl · 
1 . • .... P an m;nın ehemmıyeU, kuvvetlerle gL ' 

l't,ı kablnC!'lln n mühim kararları 

Londra, 7 ( A.A.) - Afi bildiriyor: Samsun-An kara 
gl 'i>ln(' UYrn d T. 

a ı"ı ıçın resmi hayattan ayrılmış ı · 
mlştl. Vaktıle l~t şçı partisine .gir. 
bulunduğu sırad anbul sefaret ndc 
yakından tanı a rnenılekctlmizl 

Ik hucu~. bı~ 'k_'ş den :fa~la zayı- rlştiği yeni hücumlar püskürtül-
atla puskurtülmuş ise de adadtıkl müştür. 
kuvvetlere ,kum~. da eden General Alman hava kuvve tleri s :vaslo
sturges gc~c tekrar taarruza gc. pol bölgesinde liman ve hava nıey 
çe.rek Ant :rann ~ç'dini zaptet- danları tesislerine tam isabıe tler 
mıştlr. ~ran~ı~ dcnı~ .. vc kara kuv. kaydettikleri 'blldirilmekt~ir. 

Dally Expre.~'! gazı;otesl, Fransız 

kabinesinin dilnkU toplantısından bah 
sederken bıı toplanuda. mllhlm ka
rarların verildi~inl yazıyor. Bilindi· 
ğl \'eçhlle kuvvetçe dördllncuıııgu 
muhafazll erlen Fransız filosuna Dar-

Atletler Atatürkün bayrağını Sam
sundan Ankaraya götürecekler ll' . ınış, bize dair kı 

nıe. ı kıtaplıır Yazm ı tı. f y-
hcnuz işgRI allıncta h~lundstanbul 
ralarda ıs l !kl{ıl hareketi uğu sı. 
kında ınalOmat nlmıığn ~ız hak. 

1 f 1 1 ... erak et· nı ş ve ng ı z memurları k d 
. en si. ne vıze V<'m1cdiklerl için k 

olarak gelmış1 . Kendislle bfl:ea: 
nasıl tanışıp ahbap olduk. Ben 
l ll22 scnenslnln başlarında A 
d 1 na-o uya yııptığım uzunca bir se 
h~tt('~ hcn(ız donmuştum. or:;; 
gordüklcrıml kendisine coşkun 
bir sev nç iç nde anlattım. Dedım 
ki; 

- Ankarada kimse kendini dü
şümniiyor, herkes memleketi dü
şunUyor. l\leraslm yok, alAyış yok, 
btitıın \•az!fc sah plcrl, mcvkı fi. 
ltın dtistinmcden ehenkll Vl' saıni
rnt bir ı bblllmü lıalin'dc çalışı. 
Yorlar Bar el tehlikenin baskısı 
altında yepyen bir Türk varlığı 
doğmuştur. 

.lorj Young söylcd klerlmj dik
katle dinledlkt('n sonra şu cevabı 
vermişti· 

(De, ıunı .. a. 3, SU. 4 de) §• 

(Dı-umı. sa. 3; su. 6 da)>+< (Devamı Ha. ı: su. S; de)(!) 

Yeni Dahiliye Vekili ve Parti 
Sekreteri işe başladı 

Milli Şef, • 
yenı 

v yem ege 
p Ankara, 7 (Tcl<'lonla) - Yeni 
k:rtı Sckrctcrtmlz Memduh Şev_ 

t Escndai ile eski Genel Sek-
reter ve . 
D k Yenı Dahilıyc Vekıli 0 

tor Fıkrl Tüzcr, bugUn öğloe. 
ck!n evvel beraberce Genci Sek
reterlik bin 

. rsına gelerek işlerin 
dcvır ve tcsellü . . 

m muamelesını 
yapmışlardır. 

Yeni Genci Sekreter Memduh 
Şevket .. Escndal, Öğle üzeri Çan. 
k~ya koşklcrlnde Cumhurrels miz 
Milli Şef İnonunu zlyal'Ct etmiş 

Parti Sekreterini 
alıkoydu 

ve Cümhurreisimh: Genel S<-k
rcterimizi yemece abkoymurlar. 
dır. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Ye· 
ni Dahiliye VekilimJz Doktor 
Fikri Tüzer, öğleden evwl Da
hiliye Vekiletine gitmişler ve o
rada, eski vekil ile devir ve te
selli.im muamelesi yapmıflardır. 

Yeni Dahiliye Vekllimiz der
hal vazifelerine bltflamıılar ve 
kendilerini z.yarele gel~nlerl ka. 
bul etmişlercllr. 

Harb!n arlfes1nde Fra05ız si
nema yıldrzı Corlnne Luchaire, 
sevda hayatı hıı kkında kendisin. 
den mallımat ist:yen gazetedle-• . 
re şu cevabı vermıştı : 

_ o kıdar gencim kı hayatı.. 
ma h ç bir macera karışması 

beklenemez. 
COl'lnne, o sırada yirm i ya. 

şında idi. ..Demir parmaklıksız 
zindan• filminde k i rolü He şöh· 
~t almıştı. 

Bugün güzel Fransrz kızı, en 
koyu b ir mııccra ·hoyatına atı. 

lan 'bir \ kızdır. Almanyanın 

Fransadaki baş mümessili A
bttz'ın üç senedir metresidir. 
Salonu Pariste Alman büyükle. 
r ile Alman hlzmet1ndeki tanın. 
mış Fransızların topl&ndığı yer
dir.\ Fakat kızın bu hayata ıır. 
mesini tabi! saymak icap eder. 
Cür.kü babası Jean Luehaire 
Fraı.ız Nazi Partisinin liderle
rinden olmakla beraber yeni 
Matın ve Temps ıazetelerının 
sahi'bidir.J 

(Dcumı: S:t. 3; ıo;ü. 5 te) (O) 

M"illi 
Piyango 

Kazanan 
numaraları 
yazıyoruz. 

Mill1 Pıyangonun 10 uncu tertip 
ı inci c;eklll';'I dün Ankara 8crg·e\'in
de .ııaııt 15 d' c;ekllml' ve çel<tllşi kıı
labalık bir halk kUtl,si takip etmiş

tir. 
Ikramiye kazanan numaraları aşa

~ıya yazıyoruz: 

20.000 lira ikramiye kaunan numara 
018936 

ıo.ooo lira kazanan n11maralar 
084::33 326711 

(98\·amı: Sa. S; Sti. 1 de) «/» 

AtatQrk' tf'IJ ~ı ~re :;:;:=:,, ... ...,,_ 

yan bu tı.yrak fl!Çen llt'IH' Türk (E'DÇ

ltrlnln kıt,arak Ankaraya getirdlkl~rı 
bayraktır 

Ankara, 7 (A.A.) - Kurtulus 
sav .. şının başında Ebedi Şef A ta
türkün A nadoluya ilk der:. ayak 
hasttkları günün yıldönümüne rast 
lıyan 19 ı Mayıs sp<;r ve ~rıçllk 
bayramında Ani~ rada b:tmck i.ı · 
zere •Gençli!, bayrak koşusu .. nun 
ikincisi . ·apılacaktır. Hazırlanan 
programa naz&ran, koşu Atatürkün 
" tarihte Ankaraya gelişleri stlka
metlndc, Somsun ve Erzurumdaı. 
başhyacaktır. İk i istikametten gc. 
len ve ~ıvastn birleşecek olan at· 
!etler yollarına dcvarnla l!l Mayı~
ta saat 12 ele Ankaraya varacak
l&rdır. 

11~ r b<ılge;keııdi vılfıyet hudut
ları I~· nde bölge i utlctıcrin! koş
turacak, )'ol üzcri r.<lc bulunan ka· 
za, nahiye ve köy gcnçlcrJnf! Ebedi 
?eften M l·i Şefcı ulaşacak arma
ganı taşımuk fırsatı verilecekt r. 

Her atlet yalnız gündüzleri ol
mak üzere, iki kilometre koşacak-
tır. ' 

AtJ~tier Erzurumdan: 11 !Mayıs 
ı>azartesı saat ı ı de, Samsundırn : 

(Devamı Sa. S; 8IL IS te) § 



' VATAN 

[Q)~ırelb>evnn~ "~ 
to(P>raık <dlava~o 

=~1 Şehir=[.- v ATAN KOŞESI N DEN -}= 
"HabHerulesrius"ı Yenı· sene pamuk Türkün derebeyliğe 

• - • 

tahammülü yoktur müesseselerde f .• y a t 1 a r 1 
yapılacak zam 

Y ozan : Cemal BAilDAKÇI 
kıy1sında kurdukları büyük bir 
köye de kabilenin ndını verdiler. 

~ erebey l k sistemi şnrk vl. Bu koy şimd ayn! adlı kazanın, 
l.bJ, lAyeı..lerimlzdek TUrktnf! tı Blıımıl kaza ının merkezl(i ,r. Gc-

- 6-

. d • k eş'uın ve ı' cen n rın orlalarınu dolru yOz 
;ıslretleri Uzerın e ço ~ . d eli : köyi.ı bulunan bu , ş!rclten 
,ırarlı tesirler yoptı '\ cryUzun e .. .. 

• 1 t b •undenbcd bugun on koy kalmıştır. 
hnvata gozlcr n aç 1o1 g 1 • 

• • 
1 

olan Türklerin bu D ğer erı. bundan evv iki yazı· 
1 ..ır Y?şa~ şb 1 kölelikle e~ir· lardn kr acn bc!Jrtmci,te çalıştı-

tcm n ıcıı ı o nn · .. -
1 :le bıığdn~nmıyacaklıırı tabıi ğım ve Z yn Gokalpın da açı~a 

1 t lkacaklar ve .... 3 vurduğu sebeplerden dolayı kıs-
a Ya o s s cm Y ., • 
hut 

0 
~ -ı ınn gideceklerdi. :r; • men dcgılmışlnr. daha garba ce· 

hll,· üıııet h• .1 ·~r. şehlrkrdc toplonmışlnr, dig m g bı, c.;. .• • 
r:i.ı!uzunu daha doğrusu m ileti kısmen d e benliklerlr.1 unutmuş. 

k !ardır. 
halkı duşünen bir hükümet n yo · 

1 d ". M !Attan evYel 133 yılında Ro· 
lugunn da)·anarak, kuvvet en ıgı malı halk hl'ıkiml (Tıbcrlu ) un, 
ıı;ln lk r.c yolıı girmek. goçctmcı;; köylülere toprnk ver lmcsl lüzu
zorunda kaldılar. Bunu ) aoamı-

muna daır söyledtı'!I bir nutukta 
vanlar do bcnllklcr nı koybcttı· su cumlcler bulunuyor. ltalyn 

Pa zortesi günü sirket
ler mümessilleri bir 

top1ontı yapacaklar 
Devlet mucssı.sclcrlnde devlet 

mernurl•nına bugünkü h yat şart· 
ıarı altıı.da gcclm zorluğu göz ö. 
nünde tutularak pahalılık 7.ammı 
yapırdığı halde maalesef bir çok 
husu.si müesseseler kendi müstah
demlerine bu Zl'immı vermemişler· 
dir-

Müstahsil, seri bir karar 
verilmesini bekliyor 

T ürk çi!lçisln ın hemen bil- ve memnun edecek ~ek.I, 11:ıınu· lara b93vuımada.n da da\•amıı:ı, 
mek ıstcdlğh iki mesele ğa konacak azami fiy.ıt haddi, hayat isbat ·~tmtıtir· 

böyle bir zamanda giyim husu- ı ı l .. k A var. Biri, ycrıi sene zahire mah· y eter k . bu n e a .. a.,.ar 
sunda müı;t.ehlik ,·atanda5t zor- . 

sulüne konacak nyatlar, diğeri olan Ziraat. Iktısal ve 
hı>ia diiııürecek bir ınamı !tade 

yen i sene psmuk mahsulünün fi. r:tmez. Mal~yetlerln yükı.'Ck ol· Tl""ret Veklletlet'i adamlarile 
yatı,. Biır incisi bütün Türkİycnin duğu meydanda old.ıkt m sonra, dln~mek lı'.ıl.funda bulunurlar 8 

iaşcslle de alAkada~ bir iştir, l unlar hC'Sap ed:lerc.-, ve zıra. mll!Jt;hs;l mümessilleri 'hemen 
mdilik gcçel~m, sonra kcmu:ıu· atin her lştel\ fazla o:an tehlike· 1,.r arı.ya gelsin, kor.uşup karar· 

ruz. lerl de gözönünde tutularak ve- larını ver:ıinler fakat iktı at vo 
Pamuk fiyat· . T carct Veklılc· 

larını hemen b.L Yazan ·. ti saltıhlyettarlnrı 
sek iyi o aca ·. ., 

Hava akınları 
şiddetlenirken 

H avadl ler iyi takip edllir3C 
görülür ki Ing'llzler, ha\11 

akınlarındaki istemi ı-~en yılda· 

kine giire l) loc deliııtırdllt.r. Ge(ıt:ll 

ene lngillz. uçakları kalkar, IOU'll· 

sile eklı. on şehrin Ustlinde ""8ralo; 
her h'rlne bir nılktar bomba hıra· 
kırlarılı. Hiç şüphe f'Clllernez. ki bu 
ekllde yapıları akınklrda baı;arıar 

nl beten ııanr olur ve bunların da 
kı ıııen tamiri 'eya yenlleruneel ım
kAnı bulunurdu. Hunılan başka zl· 
yaretı eılllı•n tılr şehir b' r daha an· 
<"ak tıe.' on gi111 ı;onra yoklanırdı . 

lcr. Zıya Gokalp merhum D yar- toprıığı üzerinde yıış ynn vrıhş 
bakırda çıkardığı (Kuçiık Mec- hayvanların, hiç olmuzsa başları
murı) da < hlr meden,)Ct' köy nı sokncak birer inleri vardır. Yal 
medeniyet.) başlığı altınıia yazdı· nız İtalya için harbeden, men in· 

Ögrendiğ mlze göre, hususi mu. 
esseselerdc calıı:ıanlarıı dn hayrıt 
pahalılrğı zammı ver ılmcsi için pn
znrtesl güniı §lrket mtimc sllleri 
bir toplantı yapa~klar ve bu top. 
lnntıda parti viUıyet idare heyeti 
nz sır.dan Profesör Hamit Ongün. 
su, b rl •kler umumt klıtlbl 1lnh· 
mut bulunacaktır. 

1 k r l rlftçlyi ve Zira. 

Hükumet bunu Fevzı' Lu"'tf'ı KARAOSMANO"LU at VekAleti saltı. 
§imdiden n çin '-' hlyettarlarını bu 1 
te5bit ve ilan et. 1-.------------------------------ ,,ef~r daha iyi 

tlıtftıukl hu lieııe ıtörllyoruı; ki Jn· 
glllz uç.aklım bir şetıre kütle ba· 
!imle \'O I) lr" lahrlıı ~ttlkl~rlne ka· 
naat getirince) e kadar anlr anim• 
hücum edp tonlıırca bomba atnıak· 
tadrrlar. llelnk~J tayyııre fabrika· 
Jımnın bulundufu Ro ·tok ~rl dört 
bc1f &'Ün lıren bu ıılstenı.le tahril' 
edlldl. hmll Uc ıecedlr Stuttıprt 
aynı usule tAhi tutulmaktadır. Jn· 
glllıler hu bombardımanları, O\"\'el· 
l'C it'na fit• ) ll!Hhllış keş!Oere oya• 
drklAnndan bu yıl gt-ce homkrdı· 
mıınlarınııı daha 81! zayiatta ,.e da· 
im te lrJI yapılılığı da anlaşılnt~· 

ı bir makalede şöyle dlvor: 
Feodrıllzm n bu tecellilerini sanlıırın ı.:uneş ışığır.don, havadan 

Gıda maddeleri bugün 
tevzi ediliyor 

S
onra 'I'Urklerı n 11 çirı başkn bir varlıkları yoktur. Ev-

"ordükten toplar.dığı kol&yc .. ; zı:ıh den, barktan ınnhrum bulunan bu Halka (~hsls olunan gıda mad-
chirlerdc Tür1dcr eskideııbcrl zavallılur, karılarını, çoeuklarını •delerinin ikinci partisinin tevzii ne 

ed lcblllr. pe terine takarak memleket 'ç in· bu sabah başlanacaktır. Pırlr.ç, fa· 
hürr yete, ınüsnvata fışık bir mil- de serseriler gibi dola ryorlar. Gc- sulye, sadeyağdnn mU~ekkep olan 
ctt r. Şark '' ldyellerinde ise ntir· nerallerimlz, düşman üzerine da- gı:da m3ddclcrn.n bir ııkAycte mey 
riyet, müsavat yalnız şehirlerde ha bU~Uk evk ve gayrette atıl· dan vcr~mck üz.ere. bakkallara 
bulunabilir Şehirlerde ~ ıığn, ne mnlarını suğlomak, cür' et ve cc. tevzi şekli için tedbirler alınmış 
bey. ne de aşiret reı . vardır. Her b ı ktadır 

saretlerıni arttırmak maksadlle u unma · 
fert kendi evin n cfend si, kendi Bakkallar bu tevziat. lı;ln b1T bir-

askerler ne ocaklarını ve dedele· 
hukukunun salubidir. Kanunların Uk kurmuclardır . .Bu b'rlP~ın tayin 

rinin mezarhırrm korumakta ol- " ti 
tem n etU~I haklar şehirlerde ca- edec~I b<kkallara gıda maddele. 

k . duklarını ileri sürdüklerj zurnan 
rid r Şch rdck! medeniyet öy. rl verl!ecektir. Bakkallar da bu 

l yalan oyluyorlar. Çünkü bu as-
lcrdeki ve nşlrctlerdeki :fcoda madd-elcrdcn herkesin ıklncl bir kerlerden hiç birinin yeri, yurdu 
medeniyetin tamamllc zıddıdır. defa almamasını temin için ekmek 
İ te bu scbc led ı r ki Türkler ta· yoktur. Dedeler n n meuırlrırının 
S. P . 1 nerede olduğunu da bilmezler. , karnelerini mühOrllyecektır. 
blı b r mcyıllc daıma. §chlr ere ı Bu ıtibarla hak'kaltc onlardan Bu levziatta 400 ton pırlnç, 400 
\ ilz çevirmişlerdir. Şehırlerde ya. b k 1 1 • d 1 1 t ı lon fasulye 150 teneke sade yağ 

ğ k " b 1 Tü k aş a arının, ası za e er n seı-ve . , 
!lama a m .. n u amıy~rı- r ı lerinı, geniş topraklarını, çlrtl!k- verilecektir. Pirinç ve lasulyc ya· 
men aşiretler de ) 'a Kurlleşm Ş- 1 . k k . . k 1 d ·' k 1 rımşar kilo verilecektir. 
ler ve yahut inkıraza uğramışlar- er~n.. ~~um~ ı;:nt ·ankatrcdın; 0 

dır. .. me erı. o me er s enmc · r. 
İşte s ze Z ya Gökıılpın bu söz· Onlara siz dunyanın snhib:, efen 

lerlnin dogruluğunu gösteren a- d sis.nlz diyorlar. H albuki onlar· 
Clkh bfr ornek: d:ın hiç b rmln Usti.ıne başını k0-

yabllcceğl bir avuç toprağı yok-Sekizinci asırda Motollstanda 
lur " <B smll) adlı bir Türk boyu \•ar· . Tıbcrtus bu soilcrllc ark vılll· 

'Cll Reisi (İdikut> dl. Idikut bir yeflerim z n kendisınCien tam ik i 
aralık hakana karşı erkeşllk yap 

bin yıl sonraki durumunu da ku
tı. Haraç kervanlarını vaktinde 
yola çıkarmadı B lgekağan bu sursuz olarak tasvir etmiş oluyor· 

du. AıJkere giden, vergi veren 
• erkes kablley. yola getirmek mak k" 1 .. 1 dl 

0 1 '-· 'l ' k 
d 1 713 1 d b! cl h oy u er · narın ,.,.ı ozvcrı ı _ 

sa ı e yı ın a r s er azır- 1 . . d lrn gltt'ıkçe . . erı sayes ı r. e ruııan, 
ladı. tt~kanın niyet ve hareketını ı 1 1 1 d be 

1 
d' B 

1 . . 1 ~ng n enen er e y er ,, r 
duyan dıkut kabllesınl a arak k . 1 .. h l b' b 1 k'. ·ı 
batıya doğru göç etti. (B lgeka. ·oyu ç en ır .e cp e oyı n. 
,.. ) o h kit ........ 1 1 d 1 den atılınca ortalıkta kalıyordu. ban ın r un av.: er n e e em- . 
ı ,yanık b r dille bahsettiği bu Çu~kiı bu suretle kovulunca za. 

Tü k b 'h Dl b k val ınır: nlnıra serkesllk damgası r oyu nı ayet y~r a ırın 
. \•urulmus oluyordu. Böyle efen· 

mrkındak ovada yerleşt . Dıcle d 1 k f t t bi köl · 1 _s ne a a u muş r eyı a. 
bii olarak di,ğer bir bey de kbyü_ 
ne alamazdı, Bu biçareler karıla. 

rını, çocuklarını alarak, bir kaç 
paçavradan ibaret eşyalarını sırt

layarak kırlarda, bayırlarda ser· 

Mensucat fişleri bugün 
tevzi ediliyor 

Yerli Mallar Pazarından mensucat 
almak Uzerc halka dağıtılmruıına ka· 
rar verilen kuponlar yarından itiba
ren la~ teşkftfttı memur)an tarafın
dan evlere dağıtılacaktır. 

Kuponl nn dağltılma.sı iş. pazar 
günU alqlamına kadar ikmal edile
cektir . 

Bir erkekle bir kadın 
sinemada yakalandllar 
Hüseyin Yalçın l!dında birinin 

karısı olan Ayten, Bcşiktaşta bir 
sinemada Tarık adır.dn bir gençle 
milnasebetsiz vaziyette goriilerek 
yakalanmıştır. Suçlular cürmümeş 
hut mahkemesine verilmlşt r. 

Dostuna kızınca eşyayı 
yakmış 

seriyanc gcziyorl::ır, kapı k<tpı dl- Kuruçeşmcde Çınar sokağ.nda 

Çocuklar, kendinize 

bakmaya alışın 

G alataııarayından z.ıa,·allı ilha

nın uğradığı korkunç kıu:a~·ı 

.. ~tte ga1.etede okuıluııuz. Bir ~ni
~ elik bir ıtlkkat,.17.llk ''e htl~-at..ız.lık, 
bir allr.nln ,.e b4itlirı mcmleketlıı ~ 

t.irlffj ederek '~ hin tiiı11ı zahmet çe
ku"k uzun enelerde yeti tlrdiğt "lr 
ya\ru~u JOk etmeke .kAfl gelml tlr. 
Uhaııın kaı.a J Uzllndt•n öliimü neti· 
<'~inde nıenılf'ket, çok istidatlı bir 

lcnlyorlardı. Mahbub adındaki kadınla r!ostu 
Bu mülk ve millete biıyük hlz- Murtaza kavga etm işlerdir. Meh

metler ifa ctm ş yüla;ek kıratta bub bu kavı:adan hiddetlenerek 
devlet, idare aclamları, muk>fck-ı evdeki eşyayı sokaia dökmüş ve 
kirler, bilginler, şairler, tari'hç!. yakarken yakalanmıştır. 
ler yetiştirmiş olan Türk Dıyarba· 
kırın gören. dllşl\nen cvllılları bu ı mln çarklarına kaptırmışlardı. 
hallerden elem ve ıstırap duyu· Kendiliklerinden kurtuıın .. ları 
~rorlardı . BC)'lcr de bu durtmrnn mümkün değildi. Bôyle bir gidiş 
iyi olmadığını anlamayor değnıer- içinde ınean ya zalim ya mazlum, 
di. ÇOnkU hukümet makinesi iş. ya gaddar ya mağdur, ya ercndı 
lemlyor, adalet dıığılamıyordu. Ve ya köle olmağa mahkumdu. Bu 
bu g diş n sonu elbette felaket o· ikisi ortıısı başka bir yol yoktu. 
lacaktı. Ve bu felliket uçurumu- Ve biraz zekası, enerjisi, şahsiyeti 
nun içine h ·ç şüphesız llkönce ken olan bir kimse tabıidir ki b.rlnci 
dileri du,eccktİ. Ama ne yapsın· yolu tutacaktı. (ArkMı 'ar) 

utandaştan mahrum kalmıştır. 8il- lar, blr kere yakalarını bu sıste. c. Bardakçı 
tün bir alle de bunun •"ı ını hlrhlr 
1.aman unııtmıyat'aktır. 

mlyor, ne düşUnuyor? Bilmiyo· rilecck tatm;n ve tc~vik edici ve daha ııaın ımi dinles:nlcr. l\ley· 
ruz. Fakat biz, kendi müstahs 1 fiyatın, bir m~tre bezde musteh- danda memlek~tin umumi men. 
cephemizden bur.u b!lsck, öğ- llktcn nekadar az derccet'Y.: !az· laatı vardır. Ne birimizin, ne ö-
rco;;ek çalı~amız için, daha la para çıkmasına sebep olaca- biirümüzün hususi karı veya za· 
fazla ekmemiz, daha çok ümitli ğını bilmeyen yoktur. Fakat bu· rarı değil. Kaklı k. Türk çiftçi. 
olmamız için "yi olacak. Geçen na mukabil çlt'tçinin ne büyi.ık si denen · :ısw1 da dünyanın en 
sene pamuğa konan fiyatın az isfüadc edeceği, neı<adı.- scv!-Oe- t'Jk gözlü ve hakikatlere en iyi 
olduğu, ç.ftçİyi tatmlı:ı ctmed i ğl ce:i, cesaretleneceği ve kiiza.na- uyan ve fırsat gözlemiyen asil 
artık sabit bir keyfı)•etlir. 1:ı \'C cağı da açıktır. insanıdır. 
zaman bunu gö:;terdi. Geçen se· Fıkriml:ı: şudur: Ziraat Veka· 

B u senekl vaziyet mıeydan· 
ne fiyatlar tcsbıt edilirken yo- leli, muayyen mıntakalardan ç !t 
pılmış olan mUnakaşahın, Tica- da.·· Geçen sene tesblt çilcrl ve ç fü;i müessı~~eleri ve 
ret VekAletile İktısnt Vcklıleti· edilen fiyoat az geldi, "bu sene birlıklcri mümessHler.ırıl hemen 
nln crkfınrının han& iı mucip se- ekilmekte oı:ın mdhsul :çin de da\'et cd p onlarla ı:öruşüp fikir· 
bcplerle hareket ettıklCt" t nt uzak yeni bir hareket yok. Çiftçi en- !erini aldıktan sonra ıxımuğun 
tan yakından öf:r~ndik. :vıüshıh· dişede, tereddütte... Hükômetir: bu seneki eo hak!ki maliyct:ni 
sılin fddialarını:ı u(lırlık mcrke- çifbçiyl düşü.nec~ğmi k .. t"yetle hesap etmeli ve elinde bu hesap-
zi ise zaten malümumuzdu. Fa- b~lcnlerdeniz.Esasen ulvi prensip la Ticaret ve İktı.sat Vek'1letkı+ 
kat ç '..Ctçinin ,.e ç ftçi miiınessil· de budur. Fakat bu prensip için· le müzııkereye girmelidir. Bu 
lerlnin bu fiyatların tcsbitlrıde de, hakikat baza-0 tatbikatta ak- müzakerede asıl olan karşılıklı 
'gösterdikleri sebepler, maliyet si tecelli ediyor. iste bundan itimat ve sam imiyettir. Bil!.nme-
miktarlan asıl hııkikatlcrdi. Ve- korkuyoruz. Korkmamamız IA· lidir ki her vekaletin mümessll! 
kfilet!eriı teınsil cdenlerlın, yal· zım geldiği, nckadar çok ekebl· muayyen bir menfaatin ve fıkrin 
nız bez fiyatarının kabarmamıı- 'lirsek o kadar kazanacağrmrz müme!Sili değ•!. umum vı:? milş. 
sı cndlşcs~le yürUmU:ı olmaltırı, bize hemı:n anlatılmalıdır. Mac\- terek menfaatin mümessiH ve 
onları hataya dü:Jilren ,.e haki- de !le ve hesapla anlatılmalıdır. milli kalkınmanın adamıdır. An. 
katten uzaklaştıran lımillerdi. O Okuyucuyu sıkmamak iç!n bu cak bu ruhla, bu milli kurtuluş 
mü:takereler yap•lırkcn çittçl. yazımızıda h·ç bir rakam verme· ruhlle yııpıla<"ak konuşmalar b • 
doo mal yet masrafları soruldıı, mek itıt.e<Mk. İcap edene bülun -z\ t.at'mln eder. Bu tatmin edl<: 
çiftçi de b.~dJrd . Böyleyken cun del,llcrımtzi ve rakamfarımızı neticenin flAnırıı bekliyoruz. 
Iara niçin hakikat gözılc bakıl. verebiliriz. Fakat hakikat o ka- Eskis.nden dsha cesur, daha 
madı? Sormak hakkımızdır. dar sarihtir ki ve lehimİzdedir emin ve daha ferah olmak için ... 

Ç ünkü pamuk mahsulünlln 

nekadar maS{'afü \'C ne\ 
derece para tediyesi isteyen. l:ı\r \ 
mahsul olduğu~ı yakından bit:~ 
riı;. Ha~z artan hsyat pahalılı
ğının, hesapsız yükselen lstihs.:1 
masraflarının yanmdn o fiyatla. 
rın azlığı aslkardı. Onu.'l !çın bu 
sene, Çukurovalıları bilmiyoruz, 
fakat Ege ç4tçisı pamuıt zlraa.· 
tinde hevessizdir, ycnı fiyat 
bl. kllyoT, o da henüz bildirilme. 
diği ~n eskls'nl az•msayan b ' r 
endişe içindedir. Bu yüzden ze· 
riyat nz oluyor. Müstchl kt dü
Şjnmeğe mee'bur olan devlet .o 
iş şubelerile. müstahsilı düşüne. 

cek olanlar arasında hesapta, 
münakaşada ve sebeplerde cld· 
di bir anlaşma l~zımdır. Bu mü
naksşalardaı11 ne blrinın öbürü· 
nli mantıktan ve hak katben 
uzak olarak ilzam etmesi, ne de 
diğerin ·ın münakasada mrığliıp 

olması işi tııtlı bir neticeye bağ
layamaz. Ao~c:lk bu iki taruf a. 
rasrnda lns.camlı bir anlatırn:ı. 
b..rinln d!ğerine ve diğerinin 

&bürüne fedakllrhk ed-:-rek, sı:· 

mimiyetle y.a.klaşmaları !Azım. 
dır. Sanıyoruz ki daha doğrusu 
k~ .. .,.ilz ki müıstahsih koruyacak 

ki teferruata girmeden, rakam- Fenıt Lütfi K...aosnunotlu 

-

Ça.1a:Ko~ 
ti!_ il -

Kurtuluş gok 
B Jr Alınan trt-nlıte yapılan Mil· yı kurtardım, bu sefer beni tahta ku. 

kaı;t yü:ıündt'n Franıııatla yine ra1• &'tbl Her. 
4-0 rdtine kur,une. dl:!!llm~. Zengin adam: 

•·rkra 'lftC!!lhnrdur, fakat ~ d&Jııa - Yirmi lira ,·ar: dent~. 
anlatalım: - Amu efendim, kıyına~nn bana! 

KöıH'tt ihıtüode en!>C klllak yerimle Dalkaııruk hu ı&rar kadar yirmi be'.! 
bir adam gkllyonnu,. Arkadan s•n hr-tn da zenginin cebinden kendi• 
ı:eng"ln bir adam da tlatkta~u~una: alne intikali hayali ka~ısıJtda daha 

faı:la dayanamam'\', llerilemilj, yara-Gidip şo cllih eNıeye ı.tr tDkat 
ilana sıı-ınmı~: Şıraa.ak l 

aşkeder-en t;ana on Jln var, demıl'f. 
Dalkavnk on liranın •özllnü da)"Un· Adam hiddetle dônmü,: 

c-a durur mu, ilerUeıııtif, yarada- - Yine mi ~eıı. bu kaçın<'ı yaıtlış-
hk ulan! ıoA-ınmış: Ştra.aak! 

Adam hiddetle dönünce: 
- Afff'denlntz, yanh,hk ölfhı, bir 

arkaıı..,a benett.llR, dl;rip yakayı -.. 
yırmış. 

Ze•l'i" ada"' t.lraı; ~ına dlllkavu
ğu•: 

- O dliıh ell6eye lıılr tokat 4lüa& 
lndlrl111e• saıta on Jlra daha -ı-ar. tfe. 
mı,. 

- Aman efCIHtlm, ~niz mi 
lleril nud Mddeıtleadl, cfııı;-. ,..aıa.-

- '\·aııMıı af~Rl, ı.ana doirusuRu 
~.öyllyeylm mi, bizim bf-~-cle bu para, 
sende de bu eme \·arken ne hen tokat 
&tmaktan, ~ Mn tek.at y~mri<ten 
kurtuluraan. 

l"raoYda ~al kun•etlerl, Atman. 
lana elhı~ dfl reJtiMıler ,·arken iM· 
na öyle g'ellyor ki ne }Kal kunetle
ri "1t!kMtlerden kurtulur, Jte de re· 
ı.lneltt lda,. edllnlekteıt l 

Tath&ert 

SONMIYEN ITES 
basmaktan çekiniyordu. Halamın buru
şuk ellerini tutup başımı ona doğru yak 
laştırarak sordum: 

- Ne düşünüyonım biliyor musun 
ha1acağım? Tekrar buraya dönmek, se
nin sayende ve himayende çallJl!lak, 
vıelinimetslz ve minnetsiz yaşamak ... 

meli, zamanlar· her şey yoluna girer, 
dedi. 

Halama sordum: 

- Biraz evvel size, Nihatla anlaşa· 

ınadıiımızı söylemiştim. Sebebini .sarma· 
df(ıız halacıtım ... 

Tefrika No. 48 Yazan: ismet ZIYA - Ne sorayım. Kim biHr ne incir çe. 
kfrdeği doldurmıyan sa~melardır? 

Kaıa elbette lıısıuı ıc:ııdlr. Fakat 
dikkat '~ itina ile ka1:a ihtimallerini 
87.altmıık ı.ekılli mümkhndiir. lti?.dc 
kara l!itatf,.,fj'I yok, fak1ı1.t &ağdan l'iol 
ılı&n lrnlafa ıf'len korkunç kualar 
g~tf'!r:3 or ki ı;ocuklar arasında ka
yıtsızlık ,.e ltlnal'>ı:r.hk çok fazladır. 

Daha ı:t>A;en gfln hlr allf'nln luymf'tJl, 
fakat yaranıa:r. ,\·ın·ru!m, oynamak 
için Man~r ı,.nnaklığından IÇP.rl ı;ir
mlş, yukarıda bulunan asano;i>r blr
Mnblrc ln.nce altında kalarak e:r.ll
miş oımu,tur. 

- Yoksa benden sakladığın bİr der-
din m var, dedi. 

Nibatla anlaşamadık. Bunun !ç·n çok 
bedbahtım •.• 

Halam, ıözlüğünün altında uyur gibi 
bakan göı.lerini birdenbire faıta11 glbi 
nçtı. Adeta beni tehdit eden bir se!le: 

- Ne dedin, ne dedin? Buraya dön· 

mek mi? .işte birim kifaptq bunun yeri 

yok kızım... Asağı yukarı yüz senelik, 

köklü b r aileyiz... Koca aileden ~mdi· 
ye kadar yuvasını bozan bir tek in~an 

çıkmadı. Aıle şerefimizi berbat mı ede
ceksin Perihan? Sakın ağv.ından bir da. 

ha böyle lakırdılar işitmiyeyim. Baban· 
la, anneni görmeı miydin? Birb:rıerini 
nasıl severlerdi? insanlar, sevdiklerini 
bUtün kusurlarıie hoş görmelidırler. Al· 
ah rahmet eylesın annen, az hırçın ka
dın mıydı? Öyle olmakla beraber ba
ban ona (gözilm) dediği zaman gözü· 
nUn bcbclt, tıtrcrdi. 

- Yok halacığım, zannettiğiniz gibi 
saçma şeyler det!I... Bilakis çok mü. 
him ve hatırı sayılır şeyler ... 

Bu gibi ku.aların ebeıılerlle elblr
lltlle mllcadele ll:r.m1 ... Rlr defa ~o
<'Ukları kendi kendllP.rlne baknuya 
alıştınnalı~ ız. Vu' rularııııı.rı ,·asilik 
altıncb tutmaktan hu) ır yoktur. B'r 
anhk ltllMf't bir kıua ,\arntmıyll k!'l
flcllr. onra kaı.a~a J>f'k t;ok deraıar 

lhnıal \e kayıbn:t.lığın ~<'hf>ıı oldııtu-

1111 uııutnıanıalı, ıııeselil a...an!>or ha· 
reket halinde lkf'n kapının acılııı &4;ıl
madığını kontrol altında tutmak ıu
lını ... RöJ le bir kontrol olsaydı ana· 
~ının babasının goz beheğl olan 1<e
\imll, zeki hlr )RHU buıün cliinya.. 
da bulunur, gilnün birinde kim bilir 
ne kadar kıJmetıı bir \"atanda' dlJe 1 

·etifirdJ. 
Garünmez. kauya alt ihtlmalleri 

ar.aHmı:ra, görünür k11z11~ a meydan 
bırakm&mıya kkmalıyu:. 

- Bir dert değıl, 'bin dert halacığım ... 
- Nasıl b n dert? .. 
- Yuzilmdc gördüğunüz şu uçukluk 

ve solgunluk koca bir senenin binb!r ıs· 
tırabını taşıyor, dedim. 

Halam, gözlerimin içine endişe ile ba· 
karak: 

- Sôyle Perihan neyın var yavrucu. 
ğum. Seni çok bedbin görüyorum, dedi. 

İlk defa olarak. dertlerim. dinlemek 
isteyen bir nsanla karşı karşıyayım. 

Öyle bir insan k• teessurlerlmdc göste
recelf'm ufak bir taşkınlık, bu yaşlı 

kadını pek feci bir akıbete sürükl•ycbi· 
l r. Onun ıı;in lht yatlı bulunmam l{ı

zım. Sesimi ve hareketlerimi mümkün 
olduğu kadar tabi-leştirmeğc çalışarak 

halamla kon_!!,Şmağa başladım: 
- Dertlerim etrafında s zl uzunboy

lu uzmek lstc.mcm hah\cığım... Onun 
içı.n vazi)"cU hullısa edeceğim: 

Halam; bu soz!eri lş.teceğlne evvel
den hazırlanmış gibi hiç hayret etme
den sadece: 

- Ben bunu, çoktan hissediyordum. 
Fakat sana birşey sormıya cesaret ede· 
ffi•) ordum Perihan... dedi. 

Halamın nekadar zeki bir kadın ol
duğunu bilirsin Nazan .. Onun gözünden 

cıı ufak birşcy kaçmaz. Bizi zlyıtret ct

hği günlerin ekser sındc, Fatosu mah· 
zun, beni endişeli buluyordu. Sonra ev· 
deki o Kürt karısının hali, N hadın ma. 
nasız tzşkınhkları ve kırdığt potlar ... 
Büti.ın bunlar karşısında. bu zeki kadı. 
ı ın benim saadet .me hükmetmesine im
kan var mı? .. 
Halnmın da benim gibi ayni ıstırabı 

çekUğ!ne emindim. Fakat şunu da çok 
'y l biliyordum k ı , o, benim 1stırabıma 
benden fazla ehemmiyet veriyor, kalbi· 
ml kanatan o derin yaraya parmağını 

Halama takılmak istedim: 
- Ne o? Görümcelik damarların ka· 

bardı galiba halacığım, dedim. 
Halam, la'kırdımı hiç işitmemiş gibi 

sözün:! devam ettı: 
Aile hayatında neler olmaz yav

rum. Hıç bir şc).'de iimİtsizlığe dtlşme-

- Nihat Bey, belki biraz laübali ve 
hafif meşrep bir adam. İçkiye de meyi 
fazla ... Kadınlardan da hdif tertip hoş· 
!anıyor. Bütün kusurları, bunlar değil 
mi? 

- Nihadın, eğer gecelerini hariçte, 
başka kadınlula ıeç~rdiğlni söylersem 
bana acımaz mısınız halacığım? 

Halam kızdı: 

- Kadın ol da kocanı sıkı tut, dedi. 

Eniştenin ne kıratta bir adam olduğunu 
sana kaç defa söyledim. Son zamanlar
da öyle bir uslanmıştı ki (ensesine vur 
:ıtzından lokmayı .al) dedikleri adıımlar. 
dan olmuştu. Bu işte sabır lazım kızım. 
Tekkeyi; bekliyen çorbayı içer ... 

- Bu leziz çorbayı içebilmem iç.n, 
bana mezar kadar soğuk görünen tek
keyi '&Caba daha kaç sene beklemem lıi· 
zım gelecek? 

(Arkası yar) 

tııdır. 

G~en )'ılın Ahnnnya üsfüne h~ 
ya ıtkınlarınılan Alman tebliğlerin· 
de pek u: balısedlJlrdl. Halbuki bil 
"<'ne akınlara heın tcbllğlertle ol· 
dukı;a :rer \'erllınektt-, hem de ~1· 
man raıh'olarında bunlardan balı· 
solunnıl'k

0

tmlır. llattA lnciliz. ıdtf.•· 
!arına bakılırsa Almanlar, ka.~1• 
lıklı gecr akııılarından \ll:t g~illYlf'" 
,,ı için t'I altrndıın tekliflerde bife 

bulıınu)orlarmıı:. 

Almanların radyolarnıda bo ı,orıı· 
h;ırılınııınlardaıı hah-.edl::.Icri c1ıtJı8 
fnıla yarı şikiiyet, yarı tehdJt .,.. 
hh·etındf'd.r. Aı.kcri olmıyan yerl&
rln bomhalıı.ndıılını, ""il lıa.lk1n 11ır· 
ııalandıAıııı ~öyli3 erek ı,lddetl«' 1ı:ar· 
';otlıkta hıılunulıacağım söyliiyorlar 
\'f' Inglltere liı.erlno yaptık'ları akı•· 
!arla da hıı t.-.hdltıerlnl Jf'rinf\ ıe· 
tlrıneğe ı;alı)ı)·orlRr. Anc·ak ıncıııı 
rnılyolarınıı. bnkılırsa Alman muit•' 
br.le'<i ve tesirleri bt'.şe bir ntebt*' 
tei\lr. Yani AlmaıtJar ,.~~ıA tıl' 
a\dn otuz fabrika tahribine "'"" 
,~ffak olurlnn;a Jngllluer 31)& t1' 
tanesinin tahribini ba!j&n~orı.r.-t 
Bunun için lngill7lf'r: «Biz bn ııi!· 
bete razı:nı \C ge<·e hilcumıarıl1'1" . ... 
rn de\·am edcceğfr.» diyorlar ,e ~ ... 
nu da ilfl\ e ediyorlar: «.Almanlar 
ni!lbctl arttırmak btf'rlerse b•~"" 
('f'i•hf'lerden uçak çekmt-k nıt'ı<'~ 
rhetlndedlrler ki bu lngfHdel' 
ııl~~ hine ol a bile mütteflkterln 1t' 

hlnetl1r». .. 111• Son bir ajan<ı telgrafına gore 
gUlı. bombardımıı.n uçaklarının 

,.,... 

'a mııre~all ~yle ~ylemı,: :JP' 
ccAlman~ın ı ne.re aldır111 .. . . ~·•'" bombardıman edeceğlı:. Alınan., • ,. 

aman dedirC<·cğiınlz glin ya)(ı~ıı 
.., "0 P' 

Eğer bu ge<'I' ,~ man~ aya ~ ._,J· 
bomba uçağı gondt-f'dlile(•ek ' _. 
yette ol,.,am yarın Alnıaaya siJtlal 
rını bırakır.» tll 

Runılan onladığıııııı. şudur ltl tll 
ş'.ddetıi lı.ına akınlarına raP . 
Ingııtere hlı; dej\-ilı.e bı>Kfln J\~. 
'il\ ıa arıı11n dt·dlre<.'ek 'azlyf'tfi .... • . it .. 
mt'nıl,tır. Uı.t tarafını lftC anc• 
ntan gö tcrocek. 

KÖR~ 
Zeytinyağ satışları ~, 
kmda vilayatin teblı91 

e 

29-4.942 t.arlhll vilayet tcb1İi'tı 
ektir: şef 

29.4.942 tarihinde saİ"!lari ıııı~ 
best bırakılan zeytin yağların~ 
tarı ne olursa olsun tC>Ptan sa"' 
larında muhakkak sureUe ıı t 

. ·ve 
tarafından ·fatura verıtmcs1 ~·· 
su.retlnln Ticaret ve Sana)~...il,,C 
sına tcvdıi mecburidir. Tw- ,,ı 
satışları haricinde 5 tenekede~ f"' 
la satııiilılrın toptan sayılı paY ııJ o· 
malitcye tabi bulunduğu tcb 
Iunur. e~ 

\fil81 

Yüksek iktısat ve 
Ticaretin imtihanlat'eJ· 
Yiı.kBck lktısat ve Ticaret ~ı( 

• k}llf'" A ! t~binin imtihan devrcsı ya 11ı;ı· t.ır. Tanzim edılen progra~a eıeıı>' 
dersler 18 mayısta kesılıP ı;ılil 

ve 5 ,. 
inıt.hanlarına 20 mayısta .;•'fi 
tmtıhunlara l haziranda "'be ~ 
caktır. Elemeye girecek tıı!:ıa 'Jr 
rınel sınıfta 600, ikinci sırı 
ve üçüncü sınıfta ı 70 k~ 

1 -

r-TAKViM 
8 )IAYIS !HZ 

CU.MA ~S 
RU~Iİ 1358 - NİSAN ır ~· 
HİCRİ 1361 - Re.blülilı S 

111sır .,ı 
AY 5 - Gün 128 
VAKtr ZEVALi 
GÜNEŞ 5,50 
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İ::\ISAK 
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Askeri durum 1 Türk dili kurultayı 
[~~liz:~.-;J top) anıyor 

Uzak doğu cephesi : 
Bu defa ki toplantı, 10 Ağustosta 

Ankaroda yapılacak 
Ankara, 7 CA.A.) - TUrk Dil ku- gtınU Ankara'da yapılacaktır. 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Yeni bir lngiltere 
doğuyor 

<S..,. 1 hleldo) "'§• 
- O ka<lar nikbin olmayınız. 

İr~anları ko1tuk sıııiho:tU yapan, 
ihtiyaca aykırı hilkümet U5ullerl 
yaratan Amil; mevki dcğlldk. O 
m~vkie mahsu şekHlcr, usuller, 
:ılliyiş ve mera ·mdir. B r vek 1, 
basit bir odada voz fc görürken 
etrafında dört memur bulunur
•cn, yalnız !~ini düşünüp salim 
e makul kararlar vcrcb·Jlr. Fa-

Otomobil yedek aksamı 
yapmağa · başladık 

Bazı müteşebbis müesseselerin gayreti ile 
~ı okın do bu mühim ihtiyaç karşı lanmış olacak 
Son z:ımıınlardn mc.mlckeUm!z- Mİiii Sanayi Blrlir:; bu tcşebbü-

de otomob.I ye<iek ııks:ımı ihtiyacı ıü gayet iyil karşılamı~ \'\'1 mtitc· 
çok fazlalaşmış olduğundan bazt .,ebbis Türk müesseselerine her 
müesseseler ~rll olarak otomobn türlil lmkflnlar dairesinde yardım 
yedek aksamı ve parçııları yapmak etmeğl kararlaştırmıştır. 

s 

slmıiCMAl 
::: q 1 ; =:;: =:=:a= 

Rus-Japon 
davası 
Yaıan: M· B. ZAL 

B 1fl'fbıftn hAdbıeJerJ ...... -. lıe
. nlrr. yer aJmıyan, fakat bUtUn 

dUn~'ayı ılü1Unıtüren bjr meeeıe , ·ar: 
Ra'J·a He Japon,a Bl'881ndaJr1 mUııa
M"bet. .. 

fa lrmanya'da tıatı sahilinde 

~ Akyab hava ıneydH11tın Ja

ı•onlar tarafından ı,galindt'n onra 
dikkati Çl'ken Jkl Londra JtaberJ l'll· 
ılur: 

1) lar~I Çan-Kay.Şek 8lmıan· 
.ra hududunda yakın bir Çin ~hrJne 
gelınlştl r; 

rumu genel sekreterlıginden bildlrll- ı Kurultay Uyeleı .rden bu toplantı 
m~Ur: 1 da bu}unmak isteyenler, 15 temmuz 

Kurum ann tUzUtune göre üç yıld& 1942 ak~amınn kadar bu isteklerini 
bir toplanması gereken Türk Dıli ku- ı Kurum genel sekreterliğine yazı ile 
nıltayının 1939 yazında yap lamıya- bildirmelidirler. 

.at ayr.i adamı büyük ve sl;ıyişll 
' r binaya koyun, etrafını derece 
ıere<:e yüzlerce memurla çevirin, 
> Gdam mcvkiinin esiri olur, sa· 

'Jlt fikirler ve kurulu usuller :.ıra
·ında görüşüni.ln ~rraklı{:ını kay. 

bcder, glder.ıı 

!çın çok hayırlı bir teşebbüse si· ı Haber aldığımıza göre .s~rkccidc 
rifm şlerdlr. Bidayette kcrilbc ma şark\ otom<>bil malze~sı mücssc
h.yet nde yapılan muhtel f parça. ses: bu yerli otomobil levazıma
Jard_sn çok iyi neticeler alınmış ve tından müteşekkil bir vitri~ ter. 
bunlardan 'bir çoğu.:ıuıı Avrupcıdan tip etmiş ve malzem.._yı, tcŞhır et. 
ve Amerika<ian gelen emsali kadar mlye 'başlamrştır. Bu teşebbüsün i· 
iyi o~ukları görülmliş ve bunun 

1 

ler:dc memlcket 'mlzde kurulacak 
iızer~ne bu parçaların scrı halinde oloınoıbil zanay~inin bir __ kad~ınesi. 
lmalıne geçllmişlır. nl te~kll ct.mesı çok mumkundUr. 

.Japonların ıoon aylardaki O\'DMbk

l!trı rollerle Almanyıının 19CO dakl 
harekf\'tlerl arasında UJılnle.re JMu·ret 
\ 'f'Jf'Qe.k kadar benzerlik \'anlır. Her 
lkl 1 z.aferden zafere zabmtt.&lıce uç
m"" fıı.kat kati :tıtferi kazanmamı,_ 
tır. 

2) .8'mıanyada Çta kuwetlerl ku
mandanı General SWweJI :ll~ mua,·I· 
rıf olan Çin g~erall bir ÖIM çekll
ıııiye ınm•affak olmuşlar<lır. 

rak geri brrakılmı, olan dördUncU Kurultayın çnl~ma proğramı ayrı-
t toplantısı 10 ağustos 1942 paurtesl 1 ca na.n edilecektir. 

in önünde 
yapılacak 

Ekmek 
meselesi 

hallediliyo~ 

f'Bkat mı llt'nzerlltln ıllter mühim 
hlr tarafı \'RMır ki o da Alnı-ya Jle 
Japonyanın Rılfiya ile ıınü~ert
d 'r, 

Rıı iki h~rle .Japon sol oenahı-
11111 Akyıtb hl .. ına kadar 't'amııt 

olıııa.~ı. Blrmanyada nılltteflk cep
het.Jnln nasıl bir tehlike r~ıntıtını 
'e Jaııonların bir taraftan Blrman
Yn - Çin hududuau .,.tıen, t'llftl" 
taraftan da !!ahll boyanra biran e,._ 
' el Hint hududuna \'Drınak istedik· 
lerfnı tanıaınlle g&.ıtemıektedlr. Ma· 
r~al Çan-Kay-~ek'ln Blrmanya hu
dudunda yrıkın bir Çin ~hrlne gel
ınesl, herhalde Japonları durdumtak 
'c f('krnr cenuba llrmek J~lndlr. 
Ru ınak<ıatla elindeki J<un·etlerle bir 
mukabil taarruz yapma."ı akla yakın 
gf'lil or. C.'inrle doğu Hıtlkametlnde 
taarru:ı:n gc.,·en Maretal, Çunl'·King 
renubuna düsen ~·unrum oolg'eıılnde 
'e daha garhlnde Japon kun•etıerl
nln hüküınet nıerker.lne \e umumi 
kararg-ahıııa doj'ru Hcrlemelerlne 
hcı'halıte tıe\'lrcl kalamaz. 

Akyab böıge81ne ,·aran Japon 
soı ı>cnahıııa gelince, JnglJlı.ler lçJn 
bil.) lık , l' ukın bir 1ehlllı:e teşkil 
ctııırktcdlr: Japonlar Hint hududu· 
1111 \'arırlar~a, JoıiJlz - Çin kn,.,·et
lcrı taıııaınlle ayrılmış olacek ,-e 
lllng11le körfezinde .Japon hına - de
ıııı. h4kimh eti km"\ etlenecektir. 
Hundan sonr~ Japonlar ~Uır.lllme ta
bi~ e"'lle ftlnple kıyılarına da aııker 
ı.:ıkarııııya teşebhli'!> edcbUlrler. 

• 
merasım 

~erasime flnkaradan 
bir heyet gidiyor 

Ankara, 7 (A.A.) - 10 mayıs pa
zar gtlnU lnönU 'chltl.ğlnde yapılacak 
merasimde Ankara'yı belediye mec
ıı.ı Azasından Mecdi Sayman ile C.' 
H. P. vilayet idare heyeti llzasından 
Ha)TUllııh Ozbudun temsil edecekler
dlr. MerasJmde Ankaı a namına bir 
hıtabc irad olunacalt ve l}chltllğe bir 

1 
çelenk konacaktır. 

J!ipon 1 

Bir kaç güne kadar ekmek 
tevzial! normal halini 

allJcak 
Şchr n buğday stokunu temin 

içtn her lilrlil tedbir alınmış ve 
bu alınan tedb rler de ınemnu
ntyeUc otrendlğlmize göre mUs
bct neticeler vermiştir. 

Bazı t'ıritl sebepler dolayısile, 
memleketin her tarafına ıamll 

olmak üzere ekmek is'tihka'kının 
muvakkat blr zaman 1çin bir gün 
tam, b!r gi.in ynrım olarak ve.-11· 
mesi pek uzun b'r zaman sürml. 
ycccktir. 

Jorj Young'un ortaya koyduğu 
r.azar:ye; İng!lizler hakkında da 
doğru çıkarak bar.şlan sonra in- r 
ıllterede her§-Oy eski Uıs, eski ha. B a 1 • A 1 m a D 
mam mı olacak? l 

! ,--U-z_a_k_ş_a_r_ll:_l 
_ barbl B. lngersoll'ün görüşlerine gö· ·--- b a r b A 

re İngilterenin yeni elde cttiğl ru. (Ba,ı 1 in<'ld~(i)"" <Baı:ı ı lııdcle) (U) 

hu muhafaza etmesiıcc kuv\•etlı Muı.a ... aradıtl,ı Almanlarla tenııı.., bere gorc, Çan-Kay-Şek Yunnan 
b.r ihtimal vardır. Çünkü asıl in. Berlin, 7 (A.A.) _ o .!\.B. A- eyaletinde Brmanya hududu yakı-
kılAp hUkO.mette de:ıı. h~lkta ol· jansı dünkü Alman tcbl!ği h:.ık'kın· nında bir şehre dUn varmı,tır. 
mu~tur. Bütün işlerin a!'ll sahlb , da şu malümatı vermekled r: çung-Klng, 7 (A.A.) - Birmanya
B. Çörçil ve memurları dcğ:ldir; Roo cephesindeki olayların en dakl çın kuwetlerl komutanı Gcnr.
doırudnn doğruya İn~llterc hal- ehemmiyetlisi Şimal kes,mlndc ~ok ral stııweıı yanındaki Çin komuta-
kıdrr. önemli bir Alman üssü-ne tekrar nlle birlikte ismi b.ldırllmlyen bir 

Bakınız, Ingersoli ne diyor: muvasala toem'n ed imiş olmasıdır. Blrmanya UssUne sağ sa im l'rişmlş-
11İngilterede harp .ç~n sarfedi- Bu üsteki Alman teşkilleri, Al- Jerdlr. 

len emeklerin kaynağı halktır man başkomutanlıgının kullandığı çınıııcr )laııdaJay ~·enwnılo 
Harp selinin iç'ndc erkek, kadın, lastikli ınüdaf .. a sistem; neticesin· dayanıxorlar 
çocuk, herkes şuurlu bir surette de ınuhaı;ara altına glrm §t . Çung-kln, '. '. A.A: ı .. Çın askeri 
vazife a.larak kcndı kuv\·etilc yü. Çevrilen Sovyet ku\'vetlcrl Al-! sözctısUnUn b.fdırdığıne gore Bl~an
züyor. Nereye gltm.;;ıscm gönüllü manlar tarafından imha cdllirkcr. ya yolunda llerliyen Japonlar 1: un
surette vazife alaı:ı hnlk adamla. bu çevrilmiş Almsn teşkilleri b ' r nan eyaletı hududunun ~eri .tarafına 
rile kar.şılaştım ve bunların işle· kale haline ,getirdikleri iislcrinl il~ takriben kırk kılometre.lık bır mesa-

Harbin hafındanherl Alneanlarla 
au .. ıar hirblrlcrlne . di':' biliyorlardı. 
HUtiin dosttuk ıı(~Jerlnl'l rağmt'n kar. 
"ılıklı Juı..uınet ' e şiiphe hiç e~llme
mı,u. l'akat ı;.ar11ı,nıa~·ı ~ri~ ata
rak blrl>'rlnln ~ üzüne gillmek lıer iki 
tarafın t.,lnc gl'.liyorcfu. 1'1ha,et Al
manlar kendllerlrwe unun gördllk
lerl dakikada Rm>lara l!laldmldar, 
Onlar saldırma;,•p da RDSların uy
KUn &aydıkları bir dakika gehıeydl 
aynı çarrm1nıa ola<1aktr. l\•lteklnt Al-
ınan hulfutlıırına yığılan hil.)1ik Rtnı 
kunl'.tlerl; ya taarruz hekll'nd'ğine 

u~.ra hazırlandığın:t ılelalet ediyordu. 

BIJl'llıı Ru,,~a ile .Japonya anwnırda 
•'.'' Dı hal vardır. i ki t.araf da blrbirl
ııln .lilziine Kfililyor wı ı.aldımıama:,. 
lık ııa)(tına 1!11.l gı l'Öf!l~rilecf!tlnl 5öy
Jüyor, fakat il<l•lnln de b>' rblrlqe em
ni~·ctı yoktur. Ku,\·ettl bir Rusya 
\ 'lfldl\ ostoğ'a hfıklnı oldukça .Japon
lar rahat nefes alama.:ılar \ 'e f'le ge
çlrdlk14'rl koc:ıman lolmutları lıume
doo1czlr.r. Diğer taraftan da Aşyaya 
hükhn h"r .Japonya, Rusyan11t lıı~ t,1-
ne ıelme:ı. 

\fııdaga.'ikarda FranMı:ı mukau~
ııı .. tı, Jnglllderln hareketine giiı,lük 
tıka rınıızl ır. ı~raruıı1.lar, ı.ayı(~ j>ek 
ar. n: hele Jıa\'a ku,"\·etıerl bir kaı.· 
lıı~·.rnrı·.)c inhisar ettiğinden uzun 
t.aınan nıukııH~met edemezler; Ma
ılagn,kar , ııJJsl, rJdekl kun·etJerle 
adanın ınerkezlnc doğru daflık ara
ziye çelcllecrtıııı. bö.} lelikle ll'l&'IHı
ler, utraşlıracaA"ını &aylemlştlr. ln
ı:'lllzl~rln adanın do!u kıyısında ha'
ka llnt•nlara d• aıker ~ıkannaları 
beklenebilir. Bllha....a içerilere dotru 
~ol '' .,ıınrndlff!r hattı olan llman
IRn ihmal edcme·ı:ler. Yalnrz en fl
maldc Dlegn - Suarf'ır.'e eritip ora
dan cenuba do~ru llerJlyerek bütlln 
oClo\ ı 1 Kale t~ebblb etmek en yan
lış Jılr hal'f'kı•t olur. lnliltzler n 
lıölıte;l ı• hAklm olduktan 11onra, atta. 
11111 diğer öneı•ll noktalarına çık

ını~ ıı ' ıı lwr turortan :ıncrkC'..zc dof· 
rıı llerlenılye çalı,acaklardır. Eter 
ıı~·nı 7.amnnita bir kaç noktaya çrk
"ıılıırdı, elhetle ıl alıa doğru olurdu; 
;\ npıı.nuıdıklarınn gcire o kadar bol 
ku\\ctlrrl olıııadığı anlat-ılıyor. Bu-

1111 daha ııonra yapabileceklerdir. 

BULMACA 

Soldan sa{:a: 1 - Yapının kı
sım.tarından; Bir taraf. 2 - Dört 
~lıfcden biri; Takla. 3 - Gizli· 

ama. 4 - Tutu.,,,..a 5 B' ' 
datı ,,... . - ır e-
l n kısaltılmışı; Mu k de bir 

arct. 6 _ Su· 4 _ k 
7 y • '"'>'1 ve anlaşılır. 

- apma• So 
Aıkraba k • Yu karşık. a _ 

arıısı · Ta 
bir mıadd . ' vır. 9 - Uçucu 

e, BUdala 10 
korunma tertibatın~ - Pasif 
Parkların ba~lıca sü ~-1~· 11 -
va.n. su, Bir hay-

Yukorrdon aşağıya: 1 
ulluk. 2 - Bir renk· B;- Yok

lfıkct. 3 - Bir erkek ~dı· KYUk fc· 
ık 4 • ansız. 1 

• - Vıtfıyet; Bir öl/u 5 Bağlama vasıtalarından; İri lı -
; ~ı ny1rma 6 - Büyuk gü:ült~: 

- Nefer; Ek. 8 - Sebebi ney 
e; Çok iyi. 9 - Ortaoyunu ıahıs: 
larııl(fan. 10 - Eda· Bir oy 
11 ' un. 

- Has s; Bir spor avadanlığ· 
ot NKU BUUIAt'ANJN HALLİ. 

Soldan sağa: 1 - Bedava; Ta
ka. 2 - Alamana; Av. 3 _ Ta. 
rnııı (llı'\nat); Abla. 4 - Asa; Su
al 5 - At: Paskalya. 6 - Nine. 
~a (Rhenın) 7 - Kının:. (B) aca. 

imparatoriçesinin 
hediyesi 

Tokyo, 7 (A.A.) - Japon fmpara
torlçesı, cenup çevreler! başkomutanı 
General Tarauşı ile Japon filosu IJe!l 
Amiral Yamamalo'ya memlekete 
yaptıkları paı·lak hizmetlerden doğan 
memnuniyetinin nlşanes. olarak, ken
di eliyle örülmüş halılar hediye et
mışllr. 

Bütün Amerika 
bir gemileri, 

'bayrak a1tında 

Alakadar kimselerin temin et· 
tlklcrir.e göre normal olsrak ek
mek tevziatı dört beş güne kadar 
b~şhyabllecektır. Bunun temini 
için azami gayret sarfedilmckte· 
d r. 

Bugün yine ekmek i~tihkakı 
yarım olarak verilecek ve yarın 
tam olacaktır. 

Balı koğı ve ketenlileri 
bir!ikler ithal edecek 
Ankara,17 (A.A.) - Ticaret Ve 

kaleli, İth&latçı blrl!k1crinln i~tigal 
mov-~uları arasına her nevi balık 
ağı •;e ketcnliler ithal etmlşUr. 

Madrld, 7 (AA ) - Vaş:ngton- Bundan sonra, birliklere dahil 
dan bildlrlldl~ine gorc, Uruguayın olmıyiln 1üccarlar bu maddcle.rl ,ge 
Vaşınglon elçisi Blanco Amcr ka 1 tirlemiYCCE>klcrdlr. 
Har clyc Nazırı M. Hull ile gciru;;ı· 
müştilr. 

Du konuşmada orta ve cenup 
Am rika ile Birleşik devletler ara
sında deniz nakl yal buhranına bir 
çare olmak Uzere Amerikalılar: a
rası bir tlcurct f.losu kurulması 
müzakere edılnılştlr. 

Uruguay, Brezilya, l\Icksika. Kü 
ba, Peru ve Venezuela mihver dev 
letlerinden müsadere olunan va
purları bu müşterek ticaret !ilo
suna katacaklarını b ldlrmlşlerdtr. 

Bu ticaret :C !osunun bayrağı me 
sele:sj de halledilecektir. Amer ko 
Birleşik devlctlcrlnfn bu hakkı is
tiyeccği tahmin ounmaktadır. 
Yi~ zannedlldlğinc göre, Ame

rika Birleşik dcvlctlerile orta ve 
cenup Amerika artısında gemi ka
fılc usula kullanılacaktır. 

Millet aleyhine 
hare~~et edenler 

(Baıı ı llM'lde) XX 

Maaşlı profesörler 
tayini için kadrolarda 
değ'şik ' ik y :: pıldı 

Son zamanlaı~a dünva. harbinin 
doğurduğu fcvknlfıde halİerdcn bilis
tifade şahsi ment'uatıerlnl temin 
lnaksad iP. bazı ahlt'ı.k düşkünlerinin 
devlet ve millet aley.hlne olarak bir 
takım sullstımaııer yapmıya bnşla
dıkları ve bu suretle gayrlmeşru ik
Usaplara kalkıştıkları Jşf tllmckte ve 
görlllmektcdlr. Bu gibi hallere kalkı
şanlardan yakalananlar hakkında ka
nuni tak bata tevcssnı edilmiş ,.e :iç
lerinde mahkflm edilmiş bulunanlar 
\•ar ise de bu gibi hallerin tevalJ etti
ği ve Ati için önUne geçilmez bir fe
nalık mahiyetini alacag-ı da, yapılan 
ihbarların çokluğundan anlaşılmak-

; tadır. 

Ankara, 7 ('l'clefonla) - Anka· 
radak11 yOksek öğretim müessese
lerimizde evvelce tedrıs vazifesi 
kabul etmiş olan mebusların daha 
sonra profcsörlClklen isUfa etme. 
lerl dolayısllc yen.den maaşlı pro
fesörler tayin edebilmek İçin kad. 

rini bir memurun hiç bir zaman ay mu"dafaa t 1 1 d' D d !ede bulunan Şetang'a )<adar ller.e-e m ser ır. or. uru- . 
yapm&dığı, yapamadıf:ı kadar cld- cu soğuğa, sonradan da buzların nılşlerdlr. Ş' ndvln nehrinin sahıll~df' 
dl tuttuklarını gördUm. Halkın rözu"lmeslle d k il bulunan ve Mony:v..a yolu ili' Jehu ya k .. mey ana çı ıın sc c· 
c?ş un bir :ıevkle ,gördilğü bu va- re, cephane ve yiyecek okluğuna kadar ııerıemı, olan J~ponlar Mand:ı-
z feler kal"§ısında hükumet, gayet rağmen yapıl b ky t Al ıay bö!geslnde Çlnlllerı muhasara et· 
eh . ıs· 1 an u mu aveme .. tıeJ rd' cmmıye n b,r var ık halfnc man kıtal 1 .. t 1 melt için şarkıı. dotru donm .., e ır. · · 1 . ar nın vucu ve mancv -ır.mıştlr. ngılterede hükümet de. ''at u"st . 1. . .. . bl delı'ı Bu bölgede Çin'ller Japonların Man-

i ,, un ugunun yenı r -
ili en şeyin ehemmiyetini kaybct- ı dlr ş mdl Al k t 1 b .. dalay'dan 4ln1ale doğ"ru ılerlemeleı ine . · • mnn ·ı a arı u us· 
mesi; ınarulmıyacak, insanı cid- tekı' m"d f 1 1 t k kııraı koymaktadırlar. u a a,ı;cı ara c ·rar mu va- ., 
lien merııka sokacak derecelere snlııvı kurmu 1 d Tokyo, 7 (A.A.) - Şantung eyn-
vilrmıştır. Hayır, hukumet artık j c"eph 1.şl Bir dır. b' k b l Jelinin batı kı"mında Hııhslyen ch·a· 
b . e ger er n e ır ço o -
aşta gıtmlyor, halkı sürükleml. <ı::e\•lk t 1 • 'd k d'l rnda Çıınklng ku\'\·etı,.rlnl' kar.şı ha-. . · çe e er. vt>n! en yo < ı - · . 

•·akat biri eenuı•ta. cflfert Alman 
l'.f'Phe8lıtde 111e.şı;-uı olduğu iç.in zoraki 
bir miitarf'Ju• de\·aoı edip lidlyor. Al 
manlıır kahir bir r.afer kazanır da 

ror. Yazıfesınl tam ve icaba uygun ın'"l'ı· II lk b. 1 'k • 
1 

ht rekAt yapan Japon kUV\'eUcrı pa1.Ar 
b . . a ın o şcvı n ey ıır· . .. u 
ır surette görmek üzere hıılk ta· ı 1 .ı:1 b t 1 k 1 l,'11nilne kadnı· 1293 Çin askerı old ı- le~f'ktir. :\fthnr orduları._ Jmv-f . t> u çc e ere ar~ı yapı an sa- k . 

ra ınoan seYk ve idare ediliyor. vaşı kolayl ı:ştırm~ktadır. mUı;rlerdir. ıooo kadar Çunkıng Bil erı 1 veUrrinl imha edemnlerııe "e Ruııya 

Rı~~a ;\·ıkılırsa Japonya gen.ş neffl5 
nlıu·aktır. O 7.aınan dt'mnkrwılnln .Ja
ponları Jt'rlndf'n oyııatmaJan g'ÜC· 

Hem de bu hal yalnız harici l:ile. de bu muharebe esnasında Japonlara \'lüdlrn~tok'da kunettı kalım Ja-
rm, harp meselelerinin çerçeve. Dekarın' da işgali teslim olmuştur. Japonlar çok mlk- ponların işi Mrbaddır. 
sinde kalmamıştır, dah lj bUtün tarda sllAh ve cephanl' e'e getirmiş- I>emokr~ı dC\lellerl, bunu hesap-
işler de halkın arw ve ihtiyac1na yakı !1 !erdir. Bunlar arasında 385 tüfek ve ladıklım lç'n A"~a ı,ınl ihmal edl-
görc oluyor. İr.glltcrcde hııngi ne· 100 bin fişek vardır. yorlar ve R8'<lara yardım etmeyi da-
zarete gitm'şsem memurların es- (Ba'ı t ındde) <•> ha faydalı görüyorlar. Bu itibarla 
ki gidi~· terk lUklcrini, lıalkın J.ım tar!lfmdan vcrJlen talimat \'işi- Diego · Suarez R•• cephelerinde yalnız Kas. Alinan 
arzusunu yerine geUrmek için ça- nln kati kararının ilk l9areti olacak· h • • J d•td• dlvalarının dttfil, demokru.I - .ıtıpoıı 
lı.ştıklannı ve halkın ıstcklcrile tır. Bu talimat ya.kında verilecektir. Ş e fi IŞ8 C J 1 ,.e .Rutı • Japon dA\•alannın da laalle-
bir hizada kalabllmck üzere can- Tulon'da'ki filo denize açılmıığa hazır (BAfı ı JllCWe) >+< dilecejinı 9Ö3 lemek yanlı' ohna. 
la, ba~a uğraştıklarını gördUm. bir \'azlyettedir. vetlet"I kumandanları teslim olmuı 
Bence İnglltercde harp neticesin- f"as meı.ele!-of lardır. Dlego - Suires şehri de ı:.ap. 
de b .r içtimai lbtilAl olmu$tur ve Moskova, i (A.A.) - Reuter bil· tcdilmi;;ıtir. 
bu ihtılal İııgllterenin mukadde- diriyor: Bern'den Sovyet ajansına Bu sabah erkenden limanın gi. 
ratına hakim kalac:akltr. Tcrrd- gelen bir habere göre, Almatı genel- rimlnde Oronjal bataryalarına kar 
düt chncdon soyllycıbilirim ki bu kurmayına mensup subaylardan ·mu. şı yeniden taarruza geçilmiştir. 
lht'dfıl sola doğrudur. rekkep bir heyet uçak meydanları ve Bu bataryalar da şimdi te.llm ol-

İstil<ıbal bakımından dn halka telsiz istasyonları kurmak maksadlle m.ışlardır. İki tarafrn kumanda n. 
bir uyanıklık gelm.şt.r. Halk harp Fas kıyılarında ve hava UırılerJnde ları bu aralık bir prokıkol tanzim 
gayelerinin fplidacinn iyice ç zil- tetkiklerde bulunmuştur. lyi haber etmekle meşguldilrler. Amiral 
mcsjn. istiyor. Tn.}yaresıle Alman alan mahfillere göre Fas unıuml va- Syfrct'ın kumandasındaki kuvvetli 
yayı bom'balamağa giden pilot, !isi General Xoges Fransız Fasına Al himaye filosunun mayin tarayıcı 
bunu Alm~n şehirlerini yıkmak mıın kıtaları verilmesine muhall!Ur. gemileri vazifelerine ba§lamı~ ol. 
emehle dcGil, yeni bir fılcmi ha. Diğer taraftan başvekil Laval'in Al- dukları fç~n filonun saat ı~.80 a 
zırlamak ve bundan sonra harp manların Fastan faydalanmak ıhusu- doğru • Grlnvfç saati • Dİego Su
çıkmasını önlelltt!k dUşUnces.lc ya. sundakl isteklerlnln kabulü için ısrar arez limanına glrmf!6i muhtemel-
pıyor. Zihni b rdUzlye bu illemin ettlgi zannediliyor. dir. Muhtelif ncvllerdc 1ehellkcler. 

Milli Piyango 
<Batı ı lııdde «/» 

~.000 lira kazanan numaralar 

019084 032030 082852 23+5&9 

!?.000 lira kazanan numaraıar 
031371 045732 050179 059406 084958 
092078 114693 147906 149771 150094 
212502 234~79 251539 272590 282570 
291171 334747 347512 351153 391526 

n:ıs•J olGcağile mcşguldiır. B.r çok .La\ltl Jaı>nn e~·iı;lnl kabul ettl Je dolu olan bu herekat büyük b'r 
Amerikalılar glbı bir çok İngıliz· Vişi, 7 (A.A.) _ Japonya. bUyUk gayret w şiddetle yapılmı$hr. 311107 311532 315698 319545 324175 
lerin de gözler: cinı.indc beliren elçisi Mitanl, bugUn Laval tarafın- Fransızlar da büyük bir kahra· 328963' 3ı50192 361830 371396 380185 

J .ooe lira kazanan numaralar 

006283 011294 039633 043593 046769 
0627~ 064286 082396 088026 122040 
14271H 146099 146302 203377 %17277 
217984 224108 Z32098 Z3872f 257152 
261111 ~62233 263572 273222 276693 

şekil, bir Avrupa birJc§ik devlet- dan kabul edilmiştir. manllk ve dislplın ile çarpışmış. 385238 386361 390702 394950 39604r> 

lcri kurulması ve ıbütün kıt'aya GI. Laurende te\'klf t>dlldl !ardır. Kalben müşterek düşmana M>O ı;ra kaunan numaralar 
ait "c müşterek hava kuvvetleri· Londra, 7 (A.A.) - PariS radyo· kartı birleşmiş olan memleketleri· Son dört rak1<amı (9004) ve (9831) 
nin kıt'anın asnyi§i.nl muhafaza sunun b!ldı'ı·dı"""lne ...nre General Ser- mlzln kıtaları arasında kan do"ku"l- 80 bil t 
etmek vazifesini üzerine 1 t> .. - • ile nihayet bulan e , 

H ması. net de ıa Laurencle Vifl hill<Gınetı müş olmasına pek müteessiriz. 
dır.» 

Ir.gersoll'un kitabı sunu 11. lli 
ediyor ki b~r tar:ıftan harp hadi. 
seteri birbirini takip ed ,p durur
ken, bir tarsflan da ufukta yeni 
b:r Alemin güneşi doğmağa yüz 
tutmuştur. 

aleyhinde bulunduğu iÇln tevkif edil· Dlego - Ruarez z.apteıttldl 

nılştlr. Londra, 7 (A.A) - Resmen bil-
Almanlar 85 bta }'raasaz pilotunu dirlllyor: 

Rrbest bırakıyorlar D !ego Suarez'de her tür~ mu· 
Londra, 7 (A.A.) - ocı ajansı bil- kavcmet sona crmlştır. Y.fılen tcs-

dirlyor: Um şartları hazırlanmaktadır. Kü· 
Dally Express gazetesinin Llzbon çük DJyego ~ehrl dün akşam kı. 

100 Ura ka7.anan ııamaraıar 

Son üç ral<kamı (2f5) ile nihayet 
bulan 400 bilet, 

150 lira kazanan numaralar 
Son Uç rakkamı (003) ile nlhayet 

bulan 400 bilet. 
2t ı:ra kauııan numaralar 

rolarda bazı değl§.klUder yapılmı§ 
ve bu husustaki kanun Uıyıhası a
lakalı encümenlerden geçerek Mec 
!is umuınJ heyetine sevkedllmlştir. 

Amerika Corregido 
ru unutmıyacak 

(Başı 1 incide) (-) 
vetleri tarafından batırılmışlıırdır. 

Corregidor yakınında bulunan 
küçük ve mahalli deniz vasıtaları 
ku\·vetlcrlmlz tarafından tahrip e
d lm~tlr. 

Vakıü. ihbarlardan biı· kısmının ha
kikate uygun bulunmadıg-t ve mmı:e. 
ket içinde bulunan bazı şıı.hısların, 
hUkfımet idaresi mekanizmasın ı idare 
edf'nlcrln btiyük bıı· kısmmuı sulhal 
He melQt' oldukları hissini uyand ır
mak ve meslek rnAnevlyatı nı kırmak 
için metodik bir şekilde çalışmaların
dan doğduğu ihtimali olmakla bera· 
bcr, memurlar arasında akidesi bo
zuk -olup kendi menfaatini, memle
ket ve millet menfaatine tercih ede
rek bu gibi çirkin suçları işllyenle
rin de bulunduğu görülmektedir. 

Bu kanun maddelerine göre ma~lı 
veya Ucretll, daimi veya muvakkat 
memurlarla, hfı.klm ve müddeiumu
miler ve htıkim sınıfından sayılanlar 
ve Amme müesseselerinde ikretli ve
ya Ucretslz olarak vazife görenler, 
icap ettiği takdirde bu kanun hü
kümlerine göre cezaya çarptırılacak
lardır. Bu kabil şahıslardan, gel ırleri 
ile yaşayışları mütenasip görUnml
yenlerden, gaYT'imenkul mallarile 
parıı, esham, tahvllAt, altın \'e mü
ce\•her gibi menkul mall&rınıı. ait bi
rer beyanname istenllecektlr. Sivil 
memuriyetlerde çalılJanlar için beyan. 
name istemek salA.hlyetı, alAkalı ve
kile veya onun saJAhiyet verteeğl bir 
Amire; askeı1 mensuplar lh&kkında 
Genelkurmay başkanına alt <ılacak, 
seferde, teşklltıtı esasiye kanununun 
40 ncı maddesine tevfikan harp kuv
\'etlerinln emir ve kumandaJıı kendi
sine tevdi edllmilJ olan zat dahi .Millı 
MUdat'aa veki!lnln haiz olacag-ı bu 
salıttıiyeU kullanacaktır. 

Tar.ili bazan garlp yollar tutu
yor. Geçen sulhun haksız.lığından 
yeni ve kuvvetli b:r Almanya 
doğmuştu. Bu Almanyanın yarrt· 
tığı tazyik de galiba Yeni ve tam 
manasile deJllQkrat b!r ingilterc
nin ve yı~pyeni b:ır alemin annesi 
olabilecektir. 

mu'hablri yazıyor: talarımrz tarafJOdan işgal edllmiş-
Fransada itimada değer kaynak· tir. 

fardan öğrenlldlf;ine göre, Almanya
dakl eslrll'rden pilot. makineli tufek 
neferi ve makinist, 3() 114 35 bin tay
yareci 1 haziranda serbest bırakıla
caktır. Almanlar bu harekctlerlle 
Laval'e bir yardımda bulunmak isti· 
yorlar. Filhakika Lava, bunu Alma~
larla yapılan i.şbirliğinln derhal gö
rülen bir faydası olarak zlkredcblle

AnDılreııe !,'Mri de alındı 

Londra, 7 (A.A.) - Resmen b!l· 
dirJllyor: 

Antsiranc şehri zaptedllmiştlr 
Baslıca taarruz cenuptan yapılmış
tır. Bununla bc.raber bahriye si· 
lfıhcndazlarımızın şimalde karaya 
çıkarılması faydalı bir şaşırtma ha
reketi olmuştur Antsirane'deki 
Fransız den!z ve kara kumandan
ları teslim olmuşlar ise de hcniiz 
mukavemet eden bir kaç cep var· 
dır. Diego Suarez limanında bulu
nan b r Fransız denlzaıtıslle bir 
ııalupa batırılmıştır. 

ıSon üç rakkarnları (139), (460), 
(732), (806), (972) ile nihayet bu!an 
2 bin bilet, 

ıo Ura kar.anan numaralar 

Son iki rakkamı (72) ile nihayet 
bulan 4000 bilet, 

2 lira k azanan biletler 
Son rakkamlıırı (4), (9) ile niha

yet bulan 80 bin bilet ikramiye alır
lar. 

Gorrcgıdor d~lüğU zamıın ada 
garnizonu, takrıbcn 173 s~ay ve 
21 00 bahriyeli ıle l,500 bahriye nl
:;ncısından ibaret bulunuyordu. 

u subayhırla erlerin es'r edildik
leri tahmin edlllyor. 

N Vaşi ngton, 7 (AA ) - Harbiye 
azırlıtının p .... _ 

rettığl erşem~ sabahı nc§-
tebJJğdc den 1 vor ki· 

M .. t • · 
la us ahkt?m dört adada bulunan· 

nn he))SJnl "'' 1 dukl 11 wmd harp csıri ol-
k .... arı tahmin edıl yor .• Tapon hii· 
umetı harp 1 . 

ani ' es rlerrne Cenevre 

m tşması hükUm!crinc göre mua. 
e e etmek 1 . 

Ahmet Eftlin YALMAN 

ları gibi muvakkat olarak memuri
yetten de çıkarılacaklardır. 

Bu kabil memurlar hakkında tah· 
kHcat yapmıya ba.şlanchğı sırada, tah
kik memuru JUzum görürse al!kalı
ların mal ve alacaklarını hazcettlre
bllecektir. Suı;Iulann haklı olarak 
iktisap etuği ııablt olmıyan malları-

cek ve bunu ba~ka hareketlerin takip 
edeceğini vaadedebileccktlr. Bununla 
beraber esas :tıedef, bu tayyarecileri 
Ingiliz hava hilcumla.rına karşı Fran
sa topraklarını müdafaada. kullan
maktrr. 

nın musadereslne ve müebbed suretle 5 
Amme hi.zmetlerlnden ve tekaUUUk Ankara amsun 
haklarından mahrumiyetine, beyan- (~ı ı lndde) § 
nameyi hakikate mugayir dolduran- 13 m2yıs çar~amba saat 11 de ve 
lar 6 aydan 2 .seneye kadar hapis <·e- Sıvastan.: 111' mayrs cumartesi saat 
zaımıa, haksız olarak iktisap ettiği 6 da hareket edeceklerdir. 

Madag8"kar uUsJnln telJnfı 

Londra, 7 (A.A·) - Vişiden bil
dlrilly<>.r: 

~adagas1kar valisi M . Annet tar 
sam'ba ak~mı, Madagaskardaki du 
rumuıı ~buhranlı~ oldugunu b r tel 
grnrıa bildirmiş ve şöyle deıni5tir : 

Bu çekilişte 20.000 liralık bUyllk 
ikramiyeyi kaza.nan bilet Dörtyolda 
satılmıştır. 

- Zı; Dümdüz. 9 - Ifa· Nam· 
Eda. 10 - La; Filinta. ıı '_ Ik~ 
l•m; Tra (pcz). 

Yukal'ldan aşağıya: 1 - Bataan· 
Şii· 2 - El~tik; Fak. 3 - Dana: 
~ıza. 4 - Ama; Peni: Fı. 5 - Vil~ 
.aM; Nim. 6 - Ani: Sandal. 7 -
Ümit. 8 - Asan; N (a) r. 9 - Bul 
<sur); Adeta 10 - Kalay; Cüda. 
11 - Avala; Aza. 

blldlr i n Yetinde oldutunu 
m şt.r. Bu anlaşmaya göre 

harp esirlerin n listeleri mübadel~ 
edilmek IAzımdır. Japorıvadan ge· 
rek b ta • • raf bir memleket vasıtasL 

Ayrıca, verilecek bu beyannameler
de l eylfıl 939 tarihinden itibaren alA
kalıların elle.rlnden çıkardıkları mal
lar da kaydedilecektir. 

malı giZ:iyen veya 'kaçıranlar 1 se- Koşucuların Erzurum ve Sam. 
neden 5 seneye :kadar ağır hnpls ce- sundan Sıvasa saat J 7 ,30 da ve ay· 
zasına mahkGm edll~eklerd,r. nl zamanda.jsrvastan Ankaraya da 

Bu kanun, ı eylGI 1939 tarihinden tam 11 de muvesalatJarı temin o. 
itibaren her ne sureUe olursa olsun l uoacktır. 
vazl!e veya lhlzmetlerlnden ayrılmış Bu yol üzer.ndc yalnız giındüı..
olanlarla ayrılacaklara da teşmil ı~rı koşulacağına göre, atletlerin 
edllrniftir. Erzurum - Sıvas arssmda: Ter. 

uŞimdl Courier koyunda 23 İn· 
gıllz gemisi vardır. :Bunların beşi 
btiyiık, 12 si orta ve 6 sı kiiçlik'tür. 
Buradaki küçiık 1''ransız hava kuv 
vetı büUin kudretilc çarpışmalara 
iştirak ediyor. İngiliz taarruzları 
gittikçe ı!ddet.lenlyor. Fransız 'kuv 
vetlerl de şiddetle mukavemet c· 
d yorlar. Çarşamba günü 27 İngi. 
liz. uçaimdan ~ dülilrUim~ ve 

10.000 Urnlıl< 1kramlye kazanan 
biletler, Ankara, Bsndrrma, 5 ,000 Jro. 
kazanan biletlerden a tanes llıtanbul, 
1 adedi Turgutluda, 2000 lira kazanan 
bletıerden 4 adcd l&tanbul, 2 .,er ade
di Ankara, Tarsus, Keşan, Artvtn, 
Afyon, Kars, Edirne, Gellbo!u, Pa
zarl'ık, Soma, Zonguldak, Osmaniye 
\'C Adapazarında, 1.000 !ıra ikramiye 
kazanan blletleı'dcn Hi tanesi lstan
bul. 3 er tane~ı Ankara ve lzmlrde, 
2 adedi Adana, Urfa ve 15 adedi Yur
dumuzun muhtelif yerlerinde Atıl
mıştır. 

le, gerek lbeynclmllel Kızılhar va-
sıta '1 .. sı e bir esirler listesi alınır alın mına veya tamamına cevap verme-
maz Harbiye Nazırlığı tarafından dikleri takdirde 3 aydan l seneye ka
ncşredılecektlr. dar haf>ıa ceza.sına. malıkfbn olacak· 

Beyananameye tAbi tutulanlar, bu 
beyannamede sorulanların bir kra-

Kanun, fevka1Ade hane.nn sona er- cav. Erzincan, Refahiye, Zara'da, 
mesinden iUbaren geçecek fı yıl io;in-

1 
Saımun _ Sıvas arasında :\ Hav 

ele. dahi mer~·ette kalacaktu. Zi ve Turhatda, 

bir kısım hafif İrıgllız tankı iııe ya· 
ramaz hale getirilmiştir .• 

V.,tde, Fransız kuvvetlerinin sa
yıca üstün İnglllz kuvveUerine 
karşı daha uzun milddcl muka\'6-
:me't. cdemiyeı:eil ~T· 



' 
lstanb.ul Defterdarlığından: 

• 1111. 

'io. 
l\lükelleftn 

J5rni 

l Karırbct Zuik 
ve Bogos 

~ İstcfan Yani 

Necati Yarıu 

Cam tüc. 

Adresi 

Tersanıe 28 

Kemeraıtı 12 

Zürafa 30 

lUahallesi Kazanç Buh. Z.n C.. Sene 

Yenlcami 32,62 

~M· Zade 

.. 

6,52 8 ,15 

0,82 1,03 

l,24 3,tl 

0,72 1,80 

7,09 941 

0,89 .. 

VATAN 

n~~!I~~ ~Ha•: 
neşetli arka.d!UJiarın kır

kıncı yıldönUmlerlnl kutlamak 
maksadllc bir kır ziyafeti ur
tlp edllmi~tir. Ziyafet yerine 
gotUrmek U:aere öntimüzdekl 

• Mus11.lfa Malatya 

'i Htr'siofori Fotı 

'..i Mustafa inal Tekın 

Kunduracı 

Hurdacı 

Kahveci 

Çıçck ve 

çolenk 

Daktilo 

Bereket oğlu han 33 

Kemersltı 1/1 

Necatibcy 261-263 

Kcmcraltı 50-52 

Y.Camj 

M. Zad~ 

4.11 

6,22 

3,61 

8,32 

H. Mimi 29,17 

M. Zsdc 2.36 

1,66 2,08 

5,83 14,58 

10 MayıB 9-&2 pazar gUntl aaat 
onda Be.fiktaşta Yıldız caddesi 
ba.ışında va'l'ltalar hazır buluna
«'a.ktır. I!Jlirak edebilecek arka-

• 1 daı,ların teŞ'r'ıfleri rica olun- Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
7 Sabri Küçiik

yaman 

Hurda de
mir ar. 

0,47 1,18 0,60 » ı maktadır. 

' 
Newalji, Kınklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Keser 

İda K~gam Terzi 

Radyo ve 

Kcmcraltı 8/4 

Voyvoda han 47/11 
2,01 

5,78 

0 ,40 0.50 

1,16 2,89 
BORSA 

IC.A.BIMDA GÖNDE S ltAŞE ALINABILt& 

:J 1\lair B~nyamln Y. Cami 

ve ortak. sınemı tamiri 

ı O Nazmi Isıgan Sayacı ve Fcrmcneciler 9/1 Y. Cami 3.12 

yemenle. 

, 

0,62 1,56 ~1 1 

7 l\IAl'IS 942 

S~rlin 

100 Dolar 

1 l Fahir Yeter Kahveci Haraççı 26 

Mektep So. 5-8 1 
Y. Kaldırım 13 

Kar.sb;ış 5 

.. 10,67 2.13 2,67 .. 100 İsveç frangı 

5,24 

132,20 

30,3&5 Fatih Askerlik Şube81nden: ... 
• Selman oğ. Şev~t Eskici H. J\Iimi 1,H 0,23 0,28 0,25 

0,27 0,24 

2,ll8 

,. 100 Pezeta 12,9375 

31,16 

P. on yzb. M:. Rifat ojtlu A. Sami 
334' - 20, aoe~ şubeye mür&alatı. Cemal Kuşı;u Kitapçı M. Zade ı,:ı3 940 100 İsveç kronu 

i\Iahmut Gbkkaya Kahveci 

1 ı fUt, BOC"d! 

·; Tologas 

'· D kran 

' Ohanncs Hır ' 
tıyar.1 

ı) Emin Mele 

Yazı m• ki ne

leri tamiri 
Boy;ıcı 

Aşçı 

Terzi 

Terzi 

" > Hıristo Gr go .. yadis Tcr.:1 

Hıristo Gr'goryadis Toerzı 

~ Yosef Lcvl Elektrik mo-

törü mal. 
Murcı.d Akın Kahveci 

İbrahim Bay- C~m bu7.~ama 
kora c;!çeklcmc 

G. z. han 20 

Kumbaracı Yakup han 

I\ccatlbcy 177 

Terzi hım 

Fcrmcınciler 

Haraççı Ali 

JI 

Zen.c.rlı han ' 

Hartunç 7 
::\faroken ruın 57 

H. Mimi 14,91 

Y. Cami 3,45 

H. :Mimi 19,88 

• 0,28 

Y. Cam! 1,84 

.. 2,46 

.. 48.99 
, 0,44 

• 0,65 

H. ~imi 47.25 

Y. Cami 44 ,10 

0,69 0,62 

3.98 4,97 

0,06 

0,26 O,H 

0,49 

9,80 

0,09 

0,13 

9,45 

8,82 

ll 

il 

940 
939 

939 

939 
,, 

• 
• 

1 Ahmet Ar f Komisyoncu Tevekkül hm 4 34,22 6,84 41.~ 

3 Yuda Ventura Peyango bayii 

7 Mahmut K~sapbaşı Börekçi 

J Vasilyis Bcrbt-ryan 

H{iseyin Gülhan 

Terzi 

Otelci 

Lo&rnta ') Nebahat Bay
raktar 

Ziya 
R· jcl V tr~n 

l Alber Bıılı 

ı Edgar Bernar 
Bast fcld 

5 
6 

,7 

• 

8 Osman VuNl 
,9 :'.Kosta Popo 
O Mordohay 

'1 " 
12 Andon 

13 J k Barllya 

Kundura lam:rı 
S eci 
Terzi 

Krem ve 
pudra ima. 

.. .. 
1) 

Kahvecı 

Sütçü 
Cam ve ayna 

• 

Tuhafiyeci 

14 Aron Aksnt~n Hırdavatçı 

15 Anastas oı;. Yani Ba·kkal 
l6 Anustas oğ. Ysni Bakkal 
17 Mehmet Co- Hurd.ıı motör 

rckçi 

Camiicedit 

" 17/2 

Y. Kaldırım 75 - 3/14 

Necatıbcy c. M. 3 

Anıp oğlan 19 

Kemcrl'ltı 817 
Demirhan 15 28 
M. A!ipa~a h:ın 47 
Serdarı Ekrem 56-53 33 

• .. 
• 

Nce&t!licy 279 
Sıra Kasaplar 2e 
Camıicedit 17 

:ıı 

Haraççı A li 5 

C;ımilcedit 7 

Ters-ne 90 
Kumbaracı 18 

• 
Z indan So. 6 

y, Cami 0 ,98 0 ,20 

> 0,59 0,12 

M . Zade 7,60 1,52 

> 69,42 13 ,89 

H Mimi 12,96 2,59 

M. Zade 
Y. Cami 

• 

2,33 

1,73 

H.Mimi 

9.60 
7,14 
0 ,35 
9,13 

1.92 
l ,43 

0,07 
I.8J. 2,28 13,2~ 

.. 7,00 

.. 9 ,13 

11 2~.70 
H. Mimi 91.55 

:ıı 118,87 
'{. Cami M,62 

• 324.00 
.. 128,47 

333.45 .. 
UB,07 

• Terkin 
fi , Mimi 

• il 

Y. Cami 16,14 

1,40 3,50 
1,83 2,28 1.99 
4,54 5,67 32,91 

18,31 22,89 
23,77 59,H 
28.40 78,90 
64,80 81 ,00 
25,69 
66,69 ) 
29,61 ) 

17,25 70.12 

939 
939 
.. 

940 

941 
.. 
ll 

• 
ll 

" 940 
939 

940 
939 

938 , 

Galata Maliye şubcs mUkellef erinden yukarda is1m ~ ctdred yazılı mükellefler terki tioaretle 
yeni adreslerini b Jd,rmcmlş ve yapılan tahkikat nct.ces!nde de tebliğe saliıhlyetll bir k imse de ı<>s· 
termem ş olduklarından keyflyel tebliğ y-erir:e kaim <>1mak üzere 3602 sayılı kctnunun 10 utıcu mad
dcs ne tevfikan iUıncn tcbliı; olunur. (5272) 

Yeni neşriy3f ,· 

B6yftn camları 
Yazan: 

İhsan BORAN 

lnebolu Belediyesinden: 
Inebolu belediyesi ltfalyeal için 24 - 32 beygir kuvvetıııde çift sain

dirll ve altında lı\!tlk tekerlekli arabalı bir adet motopoıınp alınaca#Jn
dıı.tı bu makıneyi vermeyi teklif edecek olan !irmaJar bu baptaki tediye 
,ufüm ile fennt evııar ve şeraitini ötrenmek tizere tektif mekt.arını 
Hanın hitam müddeti olan 2015/942 gUnüne kadar Inebolu 'belefiyeeine 
gondem1cklc '9artnllmeyi bedelsiz itıteyecekleri illn olunur. 

Milli Korunma Kanunu ~ 
En Mın tadilleri, mwıclp ııeltep t•;rthalan, ktaabıul ~urakabe Kemkyo

nu a.ı.aMi kar lladdJ Jlı;telerl, MMkeme IQWıaadları 

Avukat: Nazmi Nuri Köksal 
Cthan ve Uninrsiu kitabhanelerin<le .satılır. 

KUPONLU ·VADEU· MEVDUAT 

1-lEQ·AVIN Bl~iND~ · PAOANIN · f:"AJZi · Vr;Qili~ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

-KIZILAY CEMiYETi 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden 

lıtımbulda pel'Mcf'nde olarak 

Oyun Kiğıtları 
yal•ız BirdlirK'Ü Vakıf haaıada Mi1lJ PJYHl'O l'ite]erlnde: 

53 lük oyun kôğıdının destesi 230 kuruşa 
37 lik " ,, ,, 210 kuruşa 

Gllael bir Un!Cıp1a yazılmış bir şiir --------------------~------=':5:27~ı6~·~~"~~~~~!!~~~~~_:Sa:t~llm=aık~ta::d:ır~ • .....!!!!~!!~~!!!~~!!~ 
kıtııbı neşrolunmuştur. Bu şiir kita-

bında hassa!! bir kalemin botlln inct- CDmhurı·yet Merkez Bankası 
ilkleri hlsscd lmcktedlr. Fıyatı 25 

kuruştur. Tavsiye ederiz. 3 O N J SAN 11142 VA Z J YET J 
Milli korunma kanunu AKTİF 

72,6e6.213 

Avukc.t Nazmi Nuri Köksal. bu 
.ıdh bir eser vücude getirmiştir. a: .. : 
Kitapta. knnunun a~lı, tad lleri, 
mue!p sebep lfryıhaları, koordinas 
yon kararlarından bazıları, İstan
bul Fiyat Murakabe Komisyonu· 

Banknot 
Ufaldık 

........................... 
.......... ············ .. 

nun Azami ](Ar hadleri listesi, mah DüiWeld KllMlrirlw: 
keme, içlihaUarı bir araya getiril- . 

. . ,,.__ . h' 1 i 1 T\lrk Li.raeı mıştır. cr.><:r, ııs sa ıp er , avukat ar ....................... . 

ve alakalı daireler için çok faydalı ! •an.teki ll•lt.abirler: 
olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Altın : satı Kılognm 22,785,473 
Bedeli üç liradır. Altlrıa tahvili >ta.bil Mrbe9t döııırisler 

Diğer dovialer n Bıor(lu klirutı 

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 

bakı) elen 

•uiH TNrilleri : 
Deruhte e4ı. enak.ı naJtdıye Jc~ılılt 

1&2.1~.HSM 

6.763.03MO 
264.622.69 

203.0$3.60 

32.04.9.M0.91 

-.-
67.~.691.49 

15ş;,H8,563.-

22.5H.628.-

Ula 

188.lM.100.03 

~3.083 .60 

. 
99.91'.21!.iO 

136.203.935.-

PASI F Lira 

Se-rmaye. • .••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

iltti)oat A.k~: 
.A eti ve fe•ka!Ade 
HU&uaıl 

. ................... .. 
. ...................... . 

Tedari1Geki Bal\k-tlar: 
Dforultte eıiileıı evrakı n'-i(di'J'• 

Kanunun 6·8 irıcı maddelerıne tevfi
kan hazine tuat:ndan v&lcı tediyat 
Deruhte echlen evrakı n&kdıye ba. 

klyeei . . ...................... .. 
Kaı·tıiığı tamarn~n altın o:araıc 

!!Anten ted&vü:e vaz;edilen ........ . 
R~es~o:ıt mukabllı ilaveten tedavillı 

,;azed.len ....... ................ . 

9.412.135.731 
6.000.000.-

• 
lM.748563.-

22.5H.628.-

136.2()3.935.-

.C0,000.000, -

288.500.QOO.-

15.000.000.-

15.412.135.73 

7.30 Progum ve memleket sa
at ayarı, 7.33 Müzik: Karışık 

(Pi. ), 7.f5 Ajans haberleri, 8.00 
MU:>.ik: Senfonık parçalar, 8.15 
Evin saati. 

KafttlllUll 6-8 inci nıa1delerine tevtl. 
k- ku:.ı:e t.&ratıDAlaa ...W tedı7at 

Huineyc ~·apılan. altın k~~lığı a. 
va:o~ mukabili 3902 No. lı kanur. mu. 
C:':>ince l'.1'. eten tedavüle Yazet.liler. 126.000.000. - 590.703.935.-

ÖÖLE 
12.30 Program ve memleket sa-

at ayarı, 12.33 M'.U7.lk: HııCıf t;ıır· 
kılar, 12.45 Ajans habcrlcl'I, 13.()f) 1 

.Mllzlk: Fasıl heyeti. 

AK~A;\I 
18.00 Program ve memleltct ııa

at ayarı. 18.03 Mnzlk: Fasıl he
yeti, lR.40 Milz.11\: (Pi.), 19.00 
Konu~ma, 19.l:'i ı:.•ııı · • · Opcrf"t 
parçaları, 19.30 ;.-c-n'cl\et eıı..ıt 

ayarı ve ajans haberleri. t0.45 
Mllzlk: KlAsik pro~am, 20.15 
P..adyo Gazetesı, 20.'15 Mil; ·Saz 

ae.-.t Cü .... : 
Ticari aenetıer 

(Deruht~ edilen enalu aalldi· 

A - (yenUı k&rflbfı eM&Jn 'Ye tala. 

('ril&t (itibari llıJJReUe) ...... 

B - Ser1".lt eUıa.m ve tu.vtat _ 

Altın ... doYıs ~ a ...... ........ . 
TahTilt.t Üllerine avaııa .............. . 
Ha.ı:ıneye kıaa vMlell a•ans ....... .. 

Huıne:re 3850 No ıu KanUJta S6re 
• :a., altın lc&.f1tlıfı a i ana ....... .. 

34.4.122.JH.04 

45.192281.93 

10,427,628.06 

ol.121.22 
7.230.896.15 

--,-

193.:'iOO.OOO.-

eserleri, 21.00 Ziraat tak,•iını , 4 
111'. c.darlar: •••• • •••••••• ...... ••••••• •••••••••••••••••• ..... 

21.10 TomsU, 22.00 Mil.zik, 22,..crıO 1 '-J.~t..:ill: •••••• •• •••••••••••••••• .. • •••••••M•••••••••••• •• 
memleket 88.At ayart, ajans ha· 1 
berlel'ı ve borsalar, 22.f5 Yarın. 
ı.ı pı c ur m ve kap:ı.nJ.f. 

l J[ 

3•• .122.344 .Ot 

55,619,889,99 

200.734.017 .3i 

4.500.000.-
11.583.769.34 

962.037.420.77 

MeTtlaa; 

Tlirk L!ruı· ........................ 
Altın : Ss:t Kı!ogram 877,422 

2'6e .Xo. lı DDUDl\ sore ba&Jaeye 
Df>lan a\'6ftS ır.W<altW Unli ıN-.a 

t\Jt:ııl:ır: 

Safi S:ilot;'t'am 'i!';,5-U,930 

I)(; v lı: Ta.alıh lidata: 

Alı.I.ın :.tı.~\ •• ,.ai:ı:! doviz.l .. r 
Diğer döTiıı!ler .,. alaoL.lflı ········ 
bakiyeiui ....... ················· 

92.l 00.794.24. 

1.234.llH.05 

78.121.167.90 

23.997.f54 .111 

M•tltP1lf: _____ .. ~··· .. ..................... ····················· 

l Tumııas 19H ıarlhiHen itibaren: 

İlbllto haddi % 4 .A.ltıa iaeri.ıe An.• ~ 1 

93.334.9:;8.29 

78,12t,167,90 

23.997.454 .41 

U5.46t.769.H 

962.037.'120.77 

30 Ya$ında ihl{yar 
40Yosındo genç! 

-----...-.....,' ·~ 
~)$ - ~ '--

(_-~' / 
f ) 411:>' 

30 YAŞINDA Cildin kıymetli 40 YA~JIOA 811 korlılfht ,..-
unıurl.,ının ga· '/ dacltdffWk•,_... 

ip ol~ıından mutevellid çizgi vı bu · il ve tabii unMıriarfa ıa.ı.,... ~..,. 
PUfukluklar, ıeyıtlamı, adaleı•" için hıç blf> endi•• mut.uwer .. ttdir 

Cild liüceyr-elerinden ıstıruat M•flııır bir "'Oteh~••" k-.fi • · 
edilen bu lc..ıymetlı ve ltenJ cevher. lup ' 0 yasında oe~ ~mek içlıı cUcfl 
hali sıhhatte bir genç kızın cil- nnıl bulemelı ıazımoeldiii Mklıın•· 

lıi izah.tini olıUJUlll.Z ; 
dlndeki tabii unııurlarına mii.$a-
blhtır. Viyana UnivP.rsıt.e~ı Pro- 1 da çizgfl;r Ye bmıittlldtıtfa.nJ!l 
fesi>rlerlncen Dr K. Stc1skal tara- 1 vardı. Hemen .hemen elli ~· 
fından keşf ve •BİOCEL• tabir e- yaltl~mışa beıuiJordwn. , Bu..Un 
dilen bu cevMr, cUd gıdası olan butun arbd~lanm bir een.ç kl
pembe renk.teki Tokalon lcremın- zınk.! gibi açık Te taze tenhne JJP
de mevcuttur. ônu her alı:şaı:n ta nazarıyle bakı1orlu. Ben M 
yatmudan eYVel kullarunız Siz hepsıne benım yaptltım gibi bel: 
uyurken. clldlniz. bu kıymetli cev- ıkı Tokalon ltreotlttlııi kıı&Ua.nma
herl masseder. Her Sabah_ uyan- larını soyledınu 
dıtınııda cildiniz daha taıe. daha Bu basit ciinlüt teda'f'f aaye
beyaz, daha yumuşak ve DAHA slnde, h er kadın bir çok sene 
GENÇ oldu~unu ırorursunuz G;,in- ı;ençle~eblUr Ye ber genç tızın. 
d\izler1 için beyaz .renkteki (yağ- müftehir olacatı .. ,anı hayret. 
sızı Tokalon kremlnı kull:-.nınız Bir bir tene nulik olabilir. Bugwıden 
kaç ~n ~;,ı.rfında rn .sert. vr. en do- iLlbarP.n dld cıda.lan oıan her jı.l 
nuk bir cildi yumuı>atıp be;azlıttır. Tokalon kremlerınden bir!r vazo 

Bayan M. D. nin ~u mektubu- veya birer tup ahrua. CYatsız> 
mı ' okııyunuz : cZevcım gozlerine beyazı ı:undüz içfn ve penbesi ırecs 
ınanamıyor ve bu adeta bır mu - ıçindir. 1'okalon kremınden mus .. 
cızedır. diyordu . Yilzumde, alnım- mir neticeler garanıllıdlr. · Ak5' 
da ve cozlerlmle a~zımın ı:trahn- takdirde paranız iade olunur. _ 

PARASIZ GUZELLİK KUTUSU - Derununda lbeyaz ve pembe) 
rmklerdeld Tokalon kremleri ile muhtelif renklerde Tokalon pUd· 
rasınm nümım.elerini havidir. Ambnl1j .ve sevk masrafı oıatt.~ 
.,n ~lll'U41Uk bir pulu aoa~ıdaki adrese ~onderiniz: Tokalon Serfi.Sl 
• - • Posta kutusu 822, İstanbul. 

Nafia Vekaletinden : 
Talip zuhur etmemesi yüzünden yeniden el<sıltmeye konan ve 8150 

lira bedel tamnin edilen 5000 adet kürek mtibayaa.'lının 23/5/9!2 cumar
tesi günti saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde Malzeme 
MUdUrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda kapıı!J 

zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme ~artnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak Malzeme MUdürlUğlinden alınabilir. 

Muvakkat teminat «156• lira •2:5> kuruştur. 
Isteklilerin teklif mektuplarının muvakkat teminat ve ı;ııırtnamesln· 

deki vesaik ile birlikte aynı gUn ııaat 10 a kadar mezkı".ır kom:syon!L 
makbuz mukabilinde vermeleri ltzımdır. c3239> «5273> 

.,!~~~~ !LLi!-A~t Ttl 
Müessesesi Müdürliiğünden: 

- bmlttf' yapıJacak MliM'ette ~lüdtiriytt btnal'ı ila\·e ın,aah ka.· 
pah zarf t111ull lle ve vahit flat esa ah dahilinde ek'AiJt.meye ko
nllhnu,tur. 

2 - I~btl hılfll&bn muhammen keşif ~<'il mtiM~e \·f'rllttek b..
tonarme demiri hariç 5SSCH,40 Jlradır. 

S - E~Uhne evrakı hlmltte SellüloL sanayii mü~inln mutıa· 
~be tıf'r\.111lnden 2.~ lira mukabilin~ alın!M'aktır. 

4 - ~luvakkat teminat miktarı 8997,fU liradır, 
5 - Ek .. ıttıneye 15.5.fW? tarihine mü"adlf ~11111a ~ünü ııaat 115 dt 

lnnlttf' Sellüloz sanayii mÜl'."leNe'I mildürlüi;ünde yapılM"aktır. 
6 - Iıııt.ekliler teklif evrakı meyanında ştmdl;\'·e kadar yaılmı' olduk· 

!arı hu gibi ı,ıere alt v~kaları tf'kllt rAe-ktuplarına ııı,tırecek· 
1erdlr. 

7 - Teklif mektuplarını ha' 1 7arnar kapalı olarak ihale günü uat 
14 de kadar makbu11 mukablllnde n1ü~,...• mubaberat ~ııtıne 
tll!'llm nlun&C'aktır. 

8 - Po'lta llf" ıönderllf"<'t'k ttkliflf'r nthayf't ihale ıııaatın<lt'n bir !!&at 
enf'll nt> 1.:arlor jtf'lml~ \f' 7arfın kanıırıi t:f'kllde kapatılma' oıma
"' l!17m1dır. rodada \ilki olııbilN'f'k gttlkmeler nazarı Jtıbar• 

ııılınmın:. 

!) - :\liie ~e ihale"~ 1 '<·rada "f'rhesttlr. 

~~~-~~-~~·~~~~,.-~~~~~~~~~~-----

Is tan bul Belediyesi ııanıa 
Menba !U kapl~nnda kullanılmak tlzere yaptırılacak 300,00o ııdet 

kurşun mühUr açık eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 861 lira v~ 
ilk teminatı 64 lira 58 kuru~tur. Şartname zabıt ve muame!At mlldUrJUğ 
kaleminde görülebilir. !hale 11/5/912 pazartesi gilnü saat U de oıılf111 

Encllinende yapılacaktır. TaJ.plerin ilk teminatı makbuz veya ınektllP" 
ları ve atölye ııahibi olduklarına dair vesaik ve 912 yı'ına ait Ticaret 
odası vesikalarlle ihale gtinU muayyen saatte Daimi Encümende buıuıı· 
maları. ( 4920) 

SM'bl ,.e Neı,riyat MUdlirü : Ahmet Emin YAL~'l 
Vatan Neşriyat Türk Ltd. Ştı. Vatan Matb..., 


