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I Hindistan meselesi 

Başvekilin reisliğindeki top(antıda, 
gurdun iaşe vaziyeti tetkik edildi 

Mahalle 
ruhunu 

diriltme
ğe doğru ı 

Müstahsilin malı kıymetlendirilecek ve istihlak 
merkezlerine sürafle sevkedilecek 

T aymis gazetesi bir 
yazısında diyor ki : ~~~~~:a~or":n:~e~:~~~~: ITHrkiYBl 

' Anlaşmaya hakkında 1 Bu 1 gar ı.a ~ ( 
Mahalle teşkilatmı1 

canlandlfmak, umumi 
hayatın hudutlarmı ge 
niş/etmenin en fay
dalı ve en ameli yo-J 
ludur. 

rua•: Ahmet :t.Anln l"AL.~-uoı 

Parti Gcnrl !Sekreteri 
Dr. J<'ikrl 'J'Uı.cr 

Düııkil toıılantıyn riynset <'ılcıı 
Bn, \'ekil Dr. Refik Sn~·dam 

varıldığı 1 dolaşan ı lstanbul ıçın 

Cripps bugün müzakere 
neticesini bildirecek 

Sofyada dolaşan 1 İS f İ Y 0 r E &kiden bizde kuvvetli bır 
rn&halle ruhu vardı. Ma.. 

halJell büyük bir aileye benzerdi. 
Mahallede \'e kBydc halkın bir aile 

tqkll etmesi ve birbirini gözet. Ankara, D ('.felefonla) - MaJtıtU· rt'l~ll&-ı altında Cli.ıııhuriyct llalk 
mcsl, koruması; bizde en koyu Is· ilin Jdrıik mcHılml ~·aklaşmo.ııı do- Parti ı Genel ı.ekretcrl Dr. 'Fikri 

Ziraat \'ekili 
i\lulıli . Erkınen 

grup rehıi Ali Rana Tarbau, Mecll-
11in al:ikah cııdlml'n rehıierl iki top-

Ruzveltin mümessili 
IJ şayialara göre 1 Türkler her türlü ihti-

J Von Papen'in Türk- mele karşı tetik 
tlbdat 21ımanlanr.da bile bir de. ıa:rnılle bııg-iln öğled~ enci Ye ı;on- Tii'l'.l'r. J",Jrant \"eklll l\luhlb ı:rkml'n, lantı )aprnı~lıırdır. 
moı:>kraaı ruhu, bir beraberlik ha. ra ı•artl <:enci ckreh.:rllğl blnnı.ın- '.I'knrct Vcklll illünıtaz Okmeıı ile Du toplantııla büti\n J ıırdon iaşe 

memnun 
Yeni Delhi, 9 (A.A.) - Mlstr 

Crlpps mUzakcrelcrllc !lglll vaziyette 
çarşamba akşamındanbcrl daha fazla 
!)inserllğe meyleden bUyUk bir deki· 
""klik olmu"lur. MU1.akcrclerln kcsU· 

lerin muhakkak SU· bulunuyorlar 
vaq yapmasına hizmet etmi§tİ· da B&.,,·ekll Dr. Rofik Saydam'ın -'ledis gruıı rels \clo;lllerJ, mü takil (De\'amı .Sa. :ı. SU. 2 de) o_ (l 

Mahalle ve koyle devlet arasın. -------------------------------------~---

1 
rette mukavemet 

da kôPt'ü vazlfc.s1nl ;örmek üze. 
re bir de muht:ırlık t~UAtı var. 
dı kl devle~ masraf olm~dan her 
rna.ballcyl, her evi ve her vatan· 
dası umumi hayata ı,.ııamıya ya. 
rıyordu. TefkllAtın boı.uk tarafları 
\•ardı, UlrlU tllrHl yolsuzluklara 
Alet oluyordu. fakat bir ~rak 
sahibinin hC!apladıgına göre o. 
tut iki nevi ''azlfe gorUyordu. Ya· 
nı mahzuruna karşı 1'oydası hiç 
ekstk ~lildl. 

Gnnün birinde: ııEskldcn kalma. 
her ~Y kötüdür" nazarlyes!le ma.. 
halle teşkllAtı kaldırıldı, bunun 
yerine bil> Ok ~hlrler~ nahiye 
teşkilitı kuruldu. KüçUk Yerlerde 
mahalleye ail vazifeler, polisin ve 
belediyenin zaten ağır olan vazı 
felerlne kaUldı. • 

Sözde bir lcri h•mJcsı, fakat 
dolrusu oranın;a yenilik taaEsubu· 
nun tam•mlle ölçüsüz hareketle. 
rlnden biri ... Halkliki demokrasi 
ruhunun ve ihtiyacın özenerek 
yarattıilı mahalle teıkilQlının bo 
zuk yerleri varsa dUzeltmlye bak: 
malı, m3hzurlarını kaldırmalı I. 
dik. Fakat faydalı t.araflarına el 
uzatmak, dogru değildi, hem de 
yerine b .r §eY koyamadan 

fstanbulu n nahiye te ·kİJAt 
bir bakın: Elli, aıtm 1 .. hın'~ .•na 

ı...ı » nüfu 
ırun 'rnc bir nahiye bakı• B • 
t " 1 .-or. U· un mem eket içinde bu hl 
1 na ye. 
erden fazla nüfusu olan vllA et 

merkezleri Uçten, dörtten fazla ~ 
lildlr. Her tarafa s~ldı 1 c
ları olmadan b' rı mış kol-

ır nahiye müdü 
ile bir kAtıp, elli aıtmı bl k ril 
h 1 ' § n l~lnln ı t yacına nasıl Ycllıebili • 

ce şu olur ki P<>llsc v r? Nflı. 
taş:yamıy~ağı kadar e ~lcdlyeyc 
bazı l~ler ~·a\'81 ya J Yilk biner, 
ler ekalk Y&ptlır ba:ı !:: bazı 111. 
yapılmaz. · ' 1 ~er de hiç 

M~kezde bulunanıar bu bo 1 I' 

lu duymazlar, fakal halkl il u. 
etmek ve bir •-k a temas 

~ ım fşlerı .. u lllnüne gördürmek gun 
lunan fd me\•kllndc bu 
...... l ar"' Amirleri şiddetle du: .r-.. r ar. 

Yiyecek ı 
ta h•"'J ' çecek işlerini teşkili. 

- amak lizını " li le te•kil,,.t .,e nee mahal 
v • ının nok~ . • 

duyuldu. Meselw k nı ş ddetıe 
hazırlınacık ~ d ~ mek karneleri 
naaı17 İste i •••lılacak •.• Ama 
rn ı r stcmez bir takım mc

ur •r başka 1 1 1 
K!inuııa s ('r nl bıraktılar, 
hamıed Y:ırdımcılar buldular, ilk 

c I-; t'e\'rlldl· 1 
a>-rı teıkllat k : sonradan da 
dl. Bir tah ı urınak Yoluna gidil. 
le\"zlln 1;ı •. e ~orc yalnız ekmek 
de lkı ~nla., te k'!fıt devlete Een" 
rntktadır.ıl on lira mtsrafa mal oı: 

H rbln ve --
kıır.,, d ı>ıııhalılıgııı de\'amı .,. n a l•ı 
tnek ht e lılerlnl ıenlşlet. 

Yacı du. 1 den m~ul ~ u unca bu işler. 
bo3hıklarrıa olanlar, tnşklJlıttaki 

(~ n çok tabii olarak ürk· 
·~ •: a il a 4e} c·» 

Almanyaya karşı ikinci 
cepheye doğru > .ı Jl. laşma havası esiyor. Bu değişiklik lı .. ,-..._ü,z .... a11 .... .......,, ........... k ~, lj sı·r Italvan ~~esi lhUm:ıının yerine şimdi bir an-

çarf&l1lba akfamı geç vakte kacl&r kruvazörü dev&m eden hararetli müzakereler 

A •ı neUc~lnde bulunan bir tormUI Uzc-m eri ka > bar. batırı!.dı rine hasıl olmUflUr. Bu müzakerelere 
) R005evelt'ln hususi mllmcssllı Mlstr 

edeceğini söyleme
si üzerine Türkiyeye 
hücum plôm terk 

edildi 

Biliyorlar ki eski anlaş. 
malar Bulgar K·almı 
Yugoslaı'Ya ve Yunanis-

Janı isti/adan 
alıkoymamıştı 

A d ) F • ı • ı 1 d k a Johnson. Mlıılr Crlpps ve kongrenin ~upayaor U ) 1 ıpın er e 1 11kdenizde bir İngiliz :;:~.~·:.::_~;:,~·'~;'.:~~.,;~:;;,~ J gonderecek > denizaltısı 10 bin tonluk teşebbüs ed .. en formlll Hind!ııtan için > 

fflmanya Bulgarista
mn Rus seferine işti
rakini elde edemedi 

Londra, O (A.A.) - T.mc.'I ıa 
( ı:ctcsf, uBulgıarlstan ve Türklyen 
( başlıklı başyazısında d yor ki : 
( Kral Dor.s Alınanyııya on be 
( gün kedar slirln bir zlyarelt(!n 

I> Amer·ıkalılar İtalyan kruvazörünübaf!rdı Avustralyanıııklne benzer bir anlaş-
mayı derpiş ediyor. Ç Londra, 9 (A.A.) - Amlrallık 

örçil, Ol. Marshal ve dairesinin tebliği: Xetlee bugün belli ola~ak 
Hopkins bunu Yilzbası Tomkins.on kumanda. Yeni Dt'lhi, o (A.A.) - Cripps'ln 
k sınd:ıkl bir denlz;ıltımız ort:ı Ak- yarınki cuma ı;-UnU ya.zffc1lnln neti· onuşuyorlar denizde sekiz puı.'!Uk top]arln si. ccslnl blldirc<'eğl umulmaktadır. 

I.ondra, O (A.A.) - News Chro- Hlhlı ıo bin ıonlliıtoluk bir hal. Crlpps, Ma.hnsbha Hınt partlBi reisi nlclc gazetesi yazıyor: 
yan l•ru' aı:örUnU torplllemlş ve sııcarkar'a bir te:graf çclterelc, par-Ocneraı Marshall ve Hopklns'in Manil koyu ve batırmıştır. Kruvazörün rcfaka· tisinin Hint milli hUkQmctıne fştiralc 

Londra"da bulunuşu önUmUZdcki ay- ~ tinde muhripler \'e tayyıırelcr bu. edip ctmiycceğini sormuştur. 
tarda m~terck b!r hareketın yapııa- ı Koregodqr adası f lıınmakta idı. Jtaı~ ~11 kru"azörlt Ca"""nı bcllrtm kt...,ı Bulmıan .'eni formuı "' c ._..,. r. ne isabet olduktnn sekiz daktka 

Bu gazete, V141ingtondakl muhabi- müdafaa ediyor sonra geminin pnrçalanıp battığı 1."enl Deolhl, 9 (AA.) Kongre 
rinln ~u telgra.ıını neşrclmektedir: duyulmuştur. [;Iraz sonra bir ınuh icrn lrnmltcsl toplantısını yarın sa· 
V~lngtondakf Amerikan mClşahit- 1 . 1 rföln kazazcdclerı kurtarmakla baha bırakmıştır. ,\uıd \'<l Nehru öğ· 

!erinin fikrine göre M. ChurchUl, İki İngiliz kruvazörü meşgul olduğu görUlmGst!ir. lcde:ı ııunra Crlpp1 ile bulu~ıııuşlar· 
Marshall ve Hopklns Almaııyaya kar- batuıldı, büyük bir ---c:-- C:ır. Kongre !le Cı lpps nrıısıııda bir 

sonra memleketine döıımüştUr. 

Kra 1 Borls Filhrerin ıırzulnrm. 

ögrenmck tizcre Almıınynya çıığı. 

rıl:nı§tı. Alman devlet reis r.l,1 
emirleri r.e olduğu önlimüulekl 
gilnlerde nnla~ılacaktır. Ş.md ilk 
birbirini tutmayan bir sıra şayia. 
lı:.r Balkaıılardnki propagand1 fn 
ı:ıllyclJ ni belirtmektedir. 

Mart sonlarırn dot;rıı, Bulg:ır 

hükumeti Rusyaya knrı-ıı önümilt
deki Hltler taarruzuna asker gör. 
dermcktcn lmtlnaını bostermel: 
için Türkiyenin Bulgarlstanı teh
dit ctlifj ne clr.lr b'r tı1kım mann. 
sız ı;aylalnr yayıyordu. Derken, 
lıükOmet.n kontrol ve llh .. :n. et!l. 
ği gazeteler birdc:;blre Türkiye 

'1
1 

taarruZda Amerikan .kıtalarının ı ( h / .. anlaşmaya ,·nrıl111ssırın sııroltal kes· 
kı.'.llanılma.sı :r>IAnını ıncelcmlşlcrdir. deniz harbi bekleniyor ( 1 Hulki ff lis ~- ı .~qm~rba :k he~tiğl Rrutcr mııhablrl tarat_ından İ 
Böyle bir taarruzun hemen yapılaca- v rı t 0 <A A ) Amcrl- , umun1 nwduru oldu re'~ P.ooscvcıt·ın şahRt mumessıll nı-, """' 1 Amerikadan gelen 
A'tna dair hl,.bl b ıı ı aıil'nt: on, ''" - 9 ıTclefonl ) "I ı b · n- • hlldlr\;dıg-ı zaman mu· 

(De,·amı ~11: 3, :;u s de) X 

., r c rt yoktur. Y..'akat ka Harbiye Nazırı Bataan J·erıın Anka~a, . a - ~ u ki a~ ""nson a •· t"nınun "Örlln· Alın:ıny:ıya ~·a ptığı on !icyahatl bir haberJere göre Amertkanın Avnıpaya b.r ordu "Ön- d 1 .,1, 800 kadıır A · Ali~bah ın Sllmer Bll"lk umııın mu nuülevh bundon ço ... n ~ 0 1 . 
dcrın 1 .. _kl " a as11H a çarpışnn .1 '· 1 1 d 1 1 · gl bir tdslr )"8P· çok tefıılrlt"re ~ol a~·an Alınan bUytlk 

es .....- cnlllyor. merlkan vc Fıllplnll askcrın J a. dUrlllğUnc tay n o ayıs le arılan mllş, fakat herlıan , Co~· 
1 

t.lçhıl \'on Papcn 1 
Hatırlarda oldufu Uzere, "'""en 1 • 1 .. tUnlu· "Ü zıraat bankaııı umum mlldUr mua- maktan istinkaf et·nlşllr. Alba,li 

1 
ha t G .,_~ pon arın sayıca czıc us .. 

1 
. 

1 
•
8 

varılmasına 
rp e encraı Marshall giZllce Saint k d t 11 ld ki rını ... a vlnllğlnc. bankanın t cart krediler so:ı un b!r an aşma) 

0 
·U'· Bcrn, 9 (A.A.) _ Reutcr ajnn· 

u 1 1 l'd ar~ısır. a es m o u ı: .ı. • p k . d ynadı,...ı b .ı; " -
.... c 

1
<' en Argouno cephesine G00.000 kat Korrrerodnr ile Manlla ko:> un- mfidlll'U H!'ım t c can tayın cdll· yardım bııkımın ıın o eo 

61 
blldlrivor: 

asktt ta~ımı~tı. • (~mını 811: ~:Sil 2 ıleı (·) mıştır. rol burada tasdik edılmcktc<lır. Tarafs;z d'plomalik mahfıllerfn Almanya 
Türkiyeden 

geçit isttmiş 

---~_.:. ________ _:_ ___ :::.:::.::::::::.:=:..:_.:_~=~-----------..:_-------======::: Sofyadan aldıkları haberlere ı;ö. 

Sokaktan toplanan dilenciler 

Bir kaç ~ündcnbcri şehrin 
manzarası değişti. Sokaklan:Ia 
dllenmeğı san'a~ edinen adamlar 
toplattırıV p kim memleket !eri
ne gönderildi, kimi ~imdilik Da. 

rüliicc1.cdc barındırıldı. Arndak: 
çocuklardan bir kısm Yeşilkö~·. 

deki yurda yerleştlr'lecektlr. 

Darülacezenin kudreti hudutsuz 
olmadıtı ç n digcrll'rl için ba!i-

'. 

Dllcııd ıtılr !.)OCUkla Darüıa.,·ezenlıı kurt<11rdığ'ı bir ya\ ru karşı kar~11.ı 

k:.ı ç reler uı·a,.acakt:r. llcrha!. 
de İstanbul Belediye \ c Zabıta. 
s nın sokaklarda mcrh<met tica· 
rcU yı:ıptı rmamok hu. usunda 
kal'i nz'mlcrı ,. rdır. Zaten ço. 

cuklarclaıı çoı,:unun \'lcdansız bir 
takım rdamlar tarafından köle 
gibi çalışt.r.ld:~ı meydana. çık. 
mır.1ır. 

(De,·anu: Ss. 8, !D. 4 df} -

re, Almanya Kral Borls'Jn Berlinl 
son z'yaretl esnııs nda, Bulgar is. 
tanın Rusya seferine faal surette 
ıstiraklnf elde etmeye muvaffak 
olamamıştır. Öğrenildiğine gö~c, 
Kral Borl.s, Bulgar halkının geniş 
tabakalarının Ruslara karşı sem· 
patisi bulunduğu çln Rusyaya 

kı:rşı bir seferde Bıılgar ordusuna 1 Amerika Türkiyenin 
muhtemel olarak itimat edlleml- 1 

ycecğlnl ileri sür~rck, Alman ta. tarafsızlığı İÇİn elinden 
leplcrlr:c muvaifakiyctle mukavc· I . 
mel eylemiştir. ge enı yapıyor 

(Dernmı Sa: S Sii: 6 da) X Va:!nglon, 9 (A.A.) - Rcutcr 

Vişi hükumeti 
Amerikayı 

protesto etti 

bildiriyor: 
Beynelmilel meselelerin goru. 

nilşlerlne göre, Amerlkıı Birleşik 
Dcvletfor, TLirkıyeyt tarafsızlık 
sly115etlnde tutmak için elinden 
S<.'lcnl yapmaktadır. Vr s·ngtonda 
herhangi bir tcy.t edici hııber ol. 
mamakln lx-rabcr, Alınan kıt'ala· 

Vr.şington, 9 (AA.) - Fransa. rının Türk!ycden gcçmesın.., mu. 
nın Blrleş:k Amcril;:a bUylik elçi· \'Dfakat etmesi için son zamanlar. 
si Bcnry He.ye. Fransız hükumc. dıı 'l\lrk hükumetine baz: tekli!· 
tını:n talimatı gereğince diin Hıı. !erde bulunulınuı; olması muhtc-
riclyc Nazır vcldll Summcr mel görülmektedir. 
Wallcs'i ziyaretle şu hal l 855 l>e> • Amerika gcnr.l kurmay bttşk::ı. 
nclmllel anlaşması hükümlcrir.c nı General Marslıall ile ödiınç ve 
aykm bir tedbir olarak Fraı sız kiralama iı;lerl müdurü M. Hop· 
Afrlkasına l:fr AmerikRn konsolo. kıns'ın lngllfrreyi ziyareti Birle. 
su ta)-lnl kayfiyelini protC!lO et. ~lk Amerlktcla bü) ilk :.aıltler 
mlştlr . . uyana rmaktadır. 



Şehir 

Nada Efendiye verilen 
. . Haberleri 
ımtıyaz Ekmeğe, ıo 

-u-

TATA)I 

Hayatta en sağlam 
kuvvet nedir? 

Na•rettın Hoca ta.buttan beşını 
kaldırıp gülerek df'm kf: 

10 • l • 9l~ 

Manevralar 

A n1eriku. genelkurına.y b~ka

nınm Lomlrada cawtet·llere 

&itün ihsanlara ve imtiyazlara rilğmen l 
nihayet agırba;lı Japon gazetecisi bir 
hastalığa tutuldu. Bu hastalık. vatan has- ) 

para zam 
yapıldı 

metre önünde oldulu halde bu 
şaeoyu kurn1uştu. Keyfi, ne~est o 
kadar yerinde idi. Bunun için de. 
ğil m!ydi ki o gUnkil Almanya; 
ha.rbi, askerlik bakım ından k.a. 
zaınmı.ş, .fakat polit.ka yüzünden 
kaybetm işti. Polit.kasında da miı 
n i kuVYetl bu yük•ekllkle ol
muş olsa)·dı ••• Neyse. t<thliL bi. 
ze dUşmez; t;PÇelim. 

- Ben sağlığımda s•gdakl yol. 
dan giderdim! 

M.iyfedftlı g ın rlkada z.ırhh 

( huruç) gibi arada bit", gazele· 
sinde (çıkış) ı.r gösleclr· İyl mi 
eder kötü mü'? Bu, kendi bitece

reli denilen bir hastalıktı. 
'--~~~~~~~~~~~~~~~ 

, Törkçe lisanını öğrenmek 1çi-n 1 ra<laın 'o+r sene geçtikten sonra, ol.·: 

Bugünden itibaren 

10 kuruş 10 paradan 

satılacak 
Cstanbuh:tıa kalan Jap-0nya gazete. dukça ıuuvaffakıyetl bir surette l 
cı~l"Jllıden oda Efendinin, cuma Japoncayı okuyup yazıyorlar- VE 

goole!"'l, mabeyn hüınayun katip- n1eramların ı aoıa.tacak kfJdar ckl 
!erine maihEıus resnıi elbi_ ile se- konu ., uyorlardı. Ekmek narhını tesbit etmek 
liırrMtk resm. a1 · bulunm~ Buna mukabil, .... oda Efendi de Uzerc dün toplanan Fiyat Milra. 
huswıuna, ırCMlcı senıye şcrefsadlr tUrkçede bir hayU ilerleınlştl. Gün kabc komisyonu ekmece on para 
u>mU§tur.) dc1ik gazeteleri taınnınilc okuyup zam kabul ederek narhı 10 kuruş 

Resmen mobcy.n kiit.ıplcri ara. anlıyacak ve serbcSL<;E: konutacak 110 para o~arak kabul etmiştir. 
slnda dahil olm&ctı'ı halde onlara hale ıe~mi.şti. Kısa. bir zaman ,.on· Yaln1~ ~ var kt bu narhı~ ka. 
ınahsus elbtSeyi giyerek seiam h k. ra, artık iki tarar ta t.Am b:r şekil· bulünde b;r ka~ar daRa verılmış· 
~3 bulunmak, yle hususi bır Jm· de ıst,fadclerlnl gOstcreceklerd;. ı tir. Bu karara göre de ekmek tam 
t""'' ki, Sultan Hamit ş md.ye Ha'bukl Noda Efendl. blrdenblre 1 olarak almdıj:ı takc>lrde bu zam 
kadar b u hiç kimseye vern1e· değtşıverdi. Çürtkü kalbLne. vatan verileeek, yarım. alındığı takd,irde 
ın ştı.. Aynl zanuında, ecnebi teba .. ha retimn acıları e-trmiştl . yine beş kuruş tizertnden eskı fi. 
asın~o. b·r k'rnsenin de, her cu. 0 a,,rba.olı sak.n genç, artık hiç yatla sa-ış yapılaeaktır. 
ına. Adeta bll· (vazife ) hal ndc se- Dır ....erde durup oturamıyordu. lh ,.,.. t · • l"kl • 
· ı k ı ı t • k 1 --· ı · f" ""'a ... ı r ı er ı nm 1 n\el'P61m ne ş a e Rh .. ~, Yemekten, içınekten tamamile ke· 
gorultnÜŞ ve ışlt>lm • bir şey de· sild ' ği lçıR, ıündCfl güne zayıflı. mümessilleri 
g i4; B r çok k ı:1n~er düşündük. yordu. 
!eri ı>ldc, .Nod• bECendihyc bverilerı B>ı ,...zıyet. cioe<ltal sultan Ha· Ankara ya gittiler 
bı..ı nıt yaıın scbe tne, ıç ır ma- ı . . 

1 
. . . · d- mtdc h~bcr verild . PJ<iıc:ah tela~ Tıcaret Vekalehnde hayvan de· 

na veren1cmı:ıer ı. • . . . . _ 
il-aiOOkl Sultan Hamid n dü~un- etti. KcAd.sinl ftcmcn saraya ge- rıler:, yer1'.tStıgı, zeytınyagı, ke-

.. . k b ·ttl. On ~oda E' • 'ı t· t k h ·1 doktorları tarafın .. ten, kcecv!r tohumları ve susam 
cc:!) L ço as un, • ,l'en ır er~ USUCi · , dd l ı · · h r· . . _ g:bL ma c er ıı azamı ı raç ı. 
dı~-c bu derece c-Rcnınııyct verlp dan a-yt·ı ayrı muay• cnedcn gcçırt 1 · · ı t "'lo · tutm ... sının yegane 5C'bebı, ke1-1 I . · yatlarının tesbıtl~ıc ba ~ırını ınış ır. 
d 

• t 
1 

• 
1 

k ·ıe be ti .. ve hcpfJi-nden bırer rapor ıste... Bunun için şehrımizdeki ihracat 
sıne a C1.1t.' o ;,ı,ra verı n ~ . . . . . , 

Turk zabıt.ine bııır an. evv-el Japon. ci\. bırhkler~nden ~onılen müm.e:;sıl-
(.'a~ ı oğrctnıesinden Başka bir şey Nod.a. E'fcndJn;n sthhat ve hayatı· ter Vekaletle. teına~ etme~ üzere 1 

değlıd l. nı tchdıt eden bellibaşlı bir hasta. Ankaray~ ıııtm ışlcrdır. lst•nbul 
SUitan Ham<t, a)'l>i z&mar.da lıtı yoktu. O sadece (vatan h•sre- ~ıntaka Ticar.et ~UdürlüUü ~ bu I 

Tü•k zab•li«J ııe ele iltlC..!ıl<ırd& bu ti) dcn•len hası.lığa tutulmuştu. 1 husu.;tokl mütala•sını Vekalete 

lt.nuyordu .. \'e :s l-k s tk kend1lerine K.kta.n ıwm ka.pan Sultan Ha. bi.1dırmi5t i r. 
ın.ıen••r yo11amakı.. beraber: m1t. meeeıeyi d•ha es••lı bir su-ı Hovogozı saatlerinin 

- Japooc•nın cüç bir ıısan ol- rette tetkik etmek .st.edi. Süt bi· 
,ıuguııu 90y4tlyorle•·· Gö<eytm ken raderi Esvapçıbaşı İ&met Beyle, en kontrolü 
dılcrinı .. geceyi gündüze kaL.:.,;ınlar , ah-rem ve hu:ıusi bcndeganından 
~u Hsa.ru çarçub.-k: ö~rens.n~cr. (&;diş ı:nüdürü) me.,hur (Sanı'ar 
Turk Kl<llctlRln ,.,;ı.:ısıeı göster- Mahmut) Efendiye şu emri verdi: 

Havagaı.i :aaUcrinin boı.uk ol. ı 
dut::u etrofındaki ~ikilyetler üze· 
r:ne Belediye Rei:tliği bütün sa- 1 

- Aıcaba, onun burada bulun. atlcrln kontrolu iç:n allkadarlara. Jil il lf".'I" 

ği şeydir. Fakat ınkiıra sığma~ ki 
çoğu başyazıları akla, di~ uygun 
gelir. Dünyan•n v-c dünya :4ıridc 
bizim geçirdiğimiz çct~n iıntlhan 
la-r hakkında. yazdık\arı, bu uy. 
gunluğa birer örnektır. Her im.· 
tihan iyi haz.ırlannllıj, bilgili ol- f 
maktan ziyade (miıınevi kuvvet) 
ister. Siniri bozuk, manevi kuv. 
veti sai'sılm:ş bi.r talebe is\ediği 
kadar sınıfının bK"inci-s:, ögrct· 
menlerinin gözdesi olsun, lmti· 
han masası önüdıe mu.t·laka sapır. 
cıar. 
Yi rırıi dö<t yıldanberi (19l8) 

bütün dünya böyle degil mi? lrill 
ufak! , balaban, kaltaban, erkek 
ürkek memleketler hep ölçüleri· 
ne göre ku-mq almaktadırlar. 
I\1:3.nevi kuvvetin bu&ün için lü. 
zu~uzluğundan bahsedenler, her 
şeyin ~knlje, demire bağlı oldu. 
ğunu sananlar bir defa daha al· 
danmaktan kurtulamıyacaklardır -

N'ice teknik demir kuvvetle. 
rinl bol bol ellerinde tutanları 
gördük ki işbaşında üflenmiş sa
bun köpüğüne dönnıüşlcrdir. 
Maddi kuvvete ne kadar krom, 
bakır, çelik, melinit, dinamit ıa. 
zımsa, manevi kuvvete de neşe 

o kade.r lazımdır. En dehşetlı t•h. 
Hkelerin, en kapkaranlık ölüınün 
ve ölüm için bogazlaşmanın jçin· 
de blle ne~ vtıırdır. Onu bulanlar, 
dır ki. hayatın her çeşit ıntiha. 
nındıı ikmale kalmazlar. Bu ne· 
şe:, mii.nevi kuvvet denilen yenil 
mez sllBh:ın iptidai maddes1dir. 
İhUyoarlıktan mı ne, kalemim &it. 

Yazan: 

AKA OfJNDOZ\ 
K kinci misal. 
U Çan•kk.alc 

Bunu bana 
harpleı·ındc 

tün1en komutanı oian Capon Re· 
fel Paşa merhum Malta zlndanın. 
de. anlattı: Demırel adını verdik. 
leri kısa boylu. topaç gibi Boya· 
batlı Mehmet; uıun boylu, atlet 
bir Yeni Zelit r: dal ı ya ~üngü ham. 
lesi u;in yürür. İkisi de tek baş. 
larınadır. Gafil avlanan Yeni Z • 
l~ndalı, :\Iehn1edln yalın sUngu 
gelmekte oldugunu görünce eli. 
le !\.Iehmedc durmasını 5aret e. 
der. l\.'lchınct durur. Zelôndah a-
vucundaki ~on parça çikolatayı ağ 
zıına atar, çigner, yutar. İşi bl. 
tincc 1\llehmede ... artık gelebilir. 
sino gibi işaret cd~r - Mehrnet yü· 
rür ve Zclfıııdolı yerdeki sUngü
Jü tüfcGln • alıp mübarezeye baş. 
larlar. Ne Zellındalı, ölüme gl
derken son lokma çikolatasının 

lezzetinden kendinı mahrum el-
miştir, ne de J\olchınet düşınanı . 

nın bu son keyfini bozmuştur . 

Kasıgından ve dlrıoqı:nden iki ö
lümsüz yara alıp cs.r düşen Zc. 
ıaadalı Demircli görn1ek ister. 
GörUnce elini sıkar. Tercüman 
vasıtasile aralarında şu 1&kalaşma 

geçer: 
Zelanci.alı. - İleride yeni blr 

dün~·a harbine girersem çikolata. 
mı vakt:nde y iyece& im, d .·r. 

1~te bütün bunlar tehlike, ı:s· 
tırap, darlık, Olüm ksr ı:;ında m:ı. 

evi kuvvet imtihanının tam n\I· 
mara alanlarına misaldir. Çelik. 
en tank şüphesiz kuvvetlidir. t 

fakat onun .çindckl etten keml -
ten in:sanın manevi kuvveti daha 
kuvvetlidir. Bu kuvvet hayatın 
her zamanında ve her safhaslnda 
lazımdır. H&tta epeyce komlk O· 

J.an •mtıhanlarda bile ... 

fi::i una da bir fıkra lle n1isaı. 

naz> Eski deniz. kurullarımızda 

bir şube vardı ki adLna Ha.tlaıı 
derlerdi. Burada teknikçi deniz 
adamı yetlşirdi. Hernen he~i de 
uçarı çapkın, afili külhanbeyi o. 
ıurlarch· Bütün dünyan;n deniıci· 
lerl gibi . 

Bunlardan birlşi Hattancdek i 
son hntıhan;nı muvaffııkiyetle 
verip ı;::cdik1i d;plomas. alır. Ar. 
kadaşları kutıamıy& ı;eLrler. On

lara der ki: 
- ~ı\celc etmeyiniz. Daha b:r 

.mtihanım kaldı. 

- Ne imtihanı? derler. 
- Külhanbeyi ;kten de imli-

han vermek lçJn müleh-r.~sıs bir 
müm('yy!z ~rıyoruın. 

Mütehassıs müıncyyiı olarak 
-diyelim ki- ke.plaı\ cmekli:;i 
Ahmet Bcybabayı bulurlar. Kar 
şısına götürüp meı:oeleyi anlatır. 
Iar. Ahn1et Bcyb~ba ne~ell bir 
eski kurttur. İmtihan etmiye ra. 
zı olur. 

- Gel ba.ka.y:n1 evlat! der. Sa
na. bir şey soracağım, usturuplu 
cevap verebll;rsen bu mtih3nı da 
kazanırs1n. 

- Emret Beybaba! 
- Söyle bana: Neden anafor 

vardır da babafor yoktur? 

tüı nler bü~· 014,.·tld~ nıa.ne" ra 
ya.pnıaktadır. Geı;:enlerde- de ı\.meri
ka ordu.,u wnuıni: 'aJılabUecek bir 
nt n ra ~-apnu'?tı. Bu nıan~:ra 

hakkın -.on ge-l<'n bir nıe<;ntuada. 

okudutuın blr hU,;°1.)"e pl'k ho<:ıwna. 

gitti; ,ıı..Jn dP Jıo·;unu7.a. gidece~inJ 

tahnıln ettlğinı için buraya naklet· 
ınekten kern.lhni alanıadını. 

Blr kadın, ber ~a.bah. eh~ 
bir köprfid n ~rırk • ne ekler· 
ınl':. Aın<'rlka on.I unun n-.ane,·ra 
~·aılhğı gUolerden birinde J-ine bu 
kOılrüden eı;nıek i~temio:. Köprü.· 
niin bu':'ına ~t'hnc bir nöbetc;i ka· 
dını dur<lurınu~: 

- Bayan, bu köprüden &eçe:mez· 
sınıı, zira h<'nllz tahrip cdOdl. 

Xöbet-ot bunu söyledlkten sonra 
köprönhn »apuağ1anı blr du.nuDda 
olnuuood n af&lhyan kadtw blraka· 
rak 3·ürlhnü~. Kadın «M"&ba çıldır· 

dı 1111 ":» dl~-e dü~ünörkeon b~ka bir 
a~krr Prnlii., yaid~ aor· 
nıu,: 

- lleın.,erh11, "'öyl~ bana, be.il al 
c:ln bu köprüden geçemem. 

ker kı...aca ce-,·ap \.'CTn1f : 

- ll<on hl~bir !J"Y oö. •llyemfltD, 

~·iinkü. ben Uç gün ~eJ öldüm1 

* B~ baruı ba~ a blr t•rayt da ....... 
tırlnttı: 

A\·rupa meınleketrerhuten Mrin .. 
dr. bir nl.ıt.ne\.r& :vafllhrken »kerln 
biri hir n~acın <tibine çe1'ilml!j, T&• 

h:tt raJıat 1ı;.lg-ara.."lro.r !Ot'1ourda.tnu;ye. 

ba~lln111. Bira~ sonra. ttuu cören 
onbaJ:>ı: 

- He~'· baTia. bak, manevrada ol· 
duğunu unutu~oNıun galiba... J[alk 

'l)Qkalım ! den1i.~. 
- Kalkanıa•n, "'cızi:fe g-örüyonım. 
- Ne vazifesi': 
"Sefer ~;~ra.,ından bir nefes çe

kerf'k dunıanını sa.l,,_rmu,: 
- Görmü) or n1usua, suni 'UI ya· 

pıyorun1? 

Dıye de haberler göoderiyordu. 
Sulttın Haın.rt bu beş zabü.e yal

''" bu oeı·ecroc iltifatta bukın. 

mas-n~ı çekemiyen ecnebiler tara.. · ı · ı ı . . . ., kafi emır er vcrmışt . 1 

fırnial'l gtzhce tchdtt mi edılıyor. Makine ~ube:;i n1üdürlül:tincc 
Yott.~a. bırine i.jık o\du da, sevda 1 , .. a.pıla11 kontrollar neticesinde bil 

glde tıknefes oluyor. düşUndük. 
!erimi esk:sı gibi kolayca kağıda 
geçiremiyor. Edebiyatımızda o1· 
dugu gibi, meramımızı tek keli .. 
melerle i{adıe edecek. yerde o ke. 
Jimelerln - çünkü çoğunu bil· 
meyiz - tariflcr:ıe kafa. törpüle-

Demlr<ıl de ay11l tatlı gülüşle 
şu cevabı verir: 

- Şeker yiyen bir arkadaşına. 
daha rastlartiam ona da. böyle 

Çıa pkın delikanlı bu çetin so
ru karşı$ında ~(' ·rlelcmez. Bir an 
dü~ündüktcn şo!ırs . istifini boz~ 
mııdan ve hafifçe gülümsiyerck 

1 
__________ ıı:_ö_·R_K_A_D_ı_ 

nı&kla da kalman ~tı. Be~ltti de, -~ ., c..... . - . .J ını ~ıt."Y'-ı:ror · •runu ıytee öğrennıız. tün sHatlerin yüzde dört ve altı 
(Ydver~nı Hazret• Şehriy&ri) s~l- Ded. 

k
. ~-'t k · tJ .. 1 :. ;ıraftlnda bir fark yaptığı fak.at bu 
ne ~•Y~' ""'"" ,....ıye ne ..,. B '"" t N-~- E[ d" · b m .. \ Bunı•rKı beış'i de, cuma gün u ,,..ı za ' vu;:.ı en ıyı ır fark;n da norınal olduğu anlaşıl. 

1 1 J 
·- ~--

1 
tarata tekti\er. Uzun uzun :ıshcvap mı,tır 

eı • ;:osus ertı-.! strfft3 ı ya.ver . . kl>rd M& Miui lt<ılde l\iod E· et.l. ler ve netıced•, :-loda Efendın . n Z b f il 

d~ . rbeı O~~ "- -~ _, 'k' a l memleke!iA~ avdet arıusundan i a Cinayeti Oi eri 
lt.'n ı ıtc r-.--r M."'l"..ıısıı ~ r.esm R. 
d• • rlardı. ~n~~,!'.'.ç biı elerdi olmadıı:ını og· dün tevkif edildiler 

N0<19 E<e.,,oıyc gost.erllen b'1 fev A..._ ftr 1 k uwl ı1t at, Bcyoı:!unun ecneb 

1 

Necmiyi öldürım·kten zan alt·n. 
ını:...afltindü ~k çctk: Hll.tarı di-kr<a· \ da bulunan Kemal, Hacı Bayram 
tı ccibed:)l'Ot'du._ Ve U.tbaf tuh-do! de· r Soruyorla ve Mehmet dün üçüncü sulh ceza 1 

ct.kodllll>!", bİrbit: trH ti>kip ey.l~r. r : "\ mahkeme•kce tevkif edilmişler· \ 
du •------- dir. • 

~.~. E'~--l · · i_ ~ .:ı... p k Tevk>f edilen suçlular Müddei. 
·""'- ~,.u!"'1., ~,aı=Ulda g.1.· QJTlU yagvlnl nereden bı.r va.ttfc aJmiŞ o-lan btr J.ıpon umuınü:ge verdiklcrl tfııdedc bil. 

pr<ıll61 ol~unu Kkl'a edenı.,r var btıluyorlar? ha... şunl&rı söylemektedirler: 

d Bazıları de, hakiki hüviyet nl Pi ___ __. Kemal, c.... y-..a. f ,,.afların •~ 

riz. Ben de burada ne demek. is. 
!ediğim\ misallerle anlatmak zo· 
runda kaldım. 

Blrincı misal. Bunu Ahmet E-

yapacağım. 

Üçüncü misal. Bu da herkesin 
bildiği - hak'kali fadc eden -

mtn Yalmanın çok e~ki b;r yazı. hayali blr mi!'aldlr: 
stndan aldım: Nasrettin Hoca öhnüş. Tabuta 
t?:::!. cçen dünya harbitdc Ah· koymuşlar. Gömmeğe götürüyor-
\\31 met Emin Yalman (Ta. larmış. Bir, üç beş yol agcına gel_ 
nin) gazetesi namına harp mu. mtşler. MeıarlıSa ~u yoldan mı 
ha.birlitt etmek t<:in bütün ınüt· gide lim bu yold'iln mı" d iy e bir 
teti:k cephekır~ni dolaşıyordu . B:r tereddüt ve mür.akaşa başlamış. 

şu cevabı verir: 
- Beybabacığun! Sorduiunu

za başka bir soru ile cevıap ve-
reccğim. 

- Peki, söyle bakalım. 
- Neden babafing:o vardır da 

anatingo yoktur? 
- Aferin cvl:it! Tam numar""lı 

bir uçarı ımtşin~ 
Sütun kısa, söz uzun. Onun i. 

çin kesiyorum-

gün en ileri. en tchllkell. bir şl'. ı-

~:;i ~:~:zor:~r~ü:::: ı~r.e~~~'. ~ al A lC 1 rr nun~n ucunu gösteren[ alnınd•.n 1 ~ a e ,. çıvllıyorlard•· Bu sıperın bır ko· ;:r"" -......O- --- - '~ · l · t ~'~ltıll!• ti . - · :.tlılllt?H 1 1J lR!• $ 

şestııde topraga. oyu muş, bır me 
re. nısıf kutrunda bir_ oyuk gör- Tokyo nerede ? 
du- Bu oyuğun içi !Uks bor va. • 

Hol~o tevzi edilecek 

gıda m::.d:eleri 
Halka erzak satışı yapmak ilz<·· 

re Bölge İş_§e müdürlüğü He nahi. 
ye müdürlükleri tarafından seçi· 
len mutemet bakkalların i.simler: 
dUn Toprak Ofis nılidUtlu4uno' 
gönderilmiştir. Bu mutemet bak
kallara sattırılacak erzaktan bir 
k)9fllının Nltış fiyatları tcsbit cd:t 
miş, diGer kı.smına ait tcsbi.t ınu· 
amelesi de bitmek üzere bulun
muştur- Dün, Hatay ve Seyhan 
pirinçlerine 43, Maratcll i ~rincc 
52,50, fasulyaya 19,50 fıyat tayin 
edilmiştir. Sade yaglarl& 1>ey•z 
peynir evvelce konulan narh fi. 
yatile satılacaktır. hft-11 1 etmeden t~tanbukia "- aş1'.·an - Necıni bani\ dı~arda bıçak 

.J balunma,ından C'Uret &lan ınah-
bu .ı~ asilZc•desm ln. ru>-k .vak•n· :saplaın ış~ı. bet1 de kcnd:mı mü-

__..... """ J"t('uların MOR günlerde huınmali 
cM btf' sultan He izdiv<-tı; t! dece"'lni daföa etmek ıçln Mehmet Aliden 

• bir ,ek-Yde ~ah,hkta.rı, plla&&)'& b ,ddte. cd•yot4.3Tdı . !'Çagı '4ldım, sonra Kasımpaşaya 
m..Wyet+erl n'4"(1'hul ç ,it ('~lt 1 d Bu cl<!<rkoduWır bozan Nooa E. ogru kaçarken polis beni yaka-

purun lüks kamaraıana. benz:yor-
du. Tıraş. tuvalet takımları, re- ı y aıı.lı~ık telgrafın a.lında nu, \giden sağlnın gider; •aitlam giden 
simler, levhalar, fotoğraflar, fa. yok>& ajans nu yaptı bUml· uzun zaman gider.~ 
la.nlar fıl8nlar •.. Bu oyuk, bCr p.- ~:oruıu .. Japooyanın Be-rlin e1fı:l"4inln BQ.§kanın da.: ,·rupııda harekilt 
yade erbaşının kendi clile hazır- 1 Bükre';'ten Tokyo le ı\nkara~·a doJ"· ba.şJa~"ln<~ tutukJu_k duymıJ-""&Cak mı
ladığı bir yuva tdi. Buraya kadar ru ~oluna de\·aın edeceRt bild>rildl. ~ınız ·• Sualine gülmekle mukabeJe
olanüstülüğü yok· Fakat Yalman Bu telgraf, dalgınlıkla bıut gazete· 1 etmettl Amerikalılann da bu ltalyan 
bu yu~a~n çıkarken gözled ~a. t<rde bu ı:ekllde ~ıklı ,. tA Lzak· ~~~ne kıymet verdiklerini göt.teri

P.rlnç, (asulya, bulgur hal~• 
şinldilik birer kilo, peynirle sade· 
yağı da 250 şer gram verilecektir. 

~ ağlar çıkararak "4f yat bMa- ı d 
ft•ttdiı1tn kt1l&ğına kadar geliyor- "'',.. ~attdüarı her yerde 8Ö)leni· a 

1
' 

dQ. FJ«at bu k ·n ve aG:ırbaşl ye!'. IMan yağlana taYMa eri· Hacı Bay-r•m da şOyk demek. 
ıen(, bütün bunJ,ara g11lt.1ıntieMek· tedir: ttttrken yarı yan~·a a('Yp t.a)i 
l~ .Hıc:tif• ~-ordu oıhna ı, itele b&zılarmın etrafa - Ben, h;j.dtSeye ebep olan 
~ Ef"adıttin tak-bel.eri, az fflll& ini kokutar Mmt•ı a \ kiılc)ın1a konuşurken, Necmi bana 

z.amenda m.,yük t..:~akkl es<.·r\.ei-1 gQııotWriyor )il, ..eJ·lf:Ri:leo !'!Öder, .. K::;.dına neden vuruyorsun?• di-
g06termiyc başl-ıf!''<·dı. Hatta a. llerl~e ııliTöJeoıı ldcllalar ıı..tr..ı.r. ye küfür ct!I, ben de "Sen neden 

karışıyorı:;un'? • dedim. Beni itti.. 

pın1n ustune ilı~ti. Kapının uı:-tun· ':'Arktakl Tolcyo ')f'lu"I de bu yanh:.,hk 
de özene bezene yatılmış :ıu al- ybJ:ünden geldi, Bilk""'1 ne .r'nkara. 
manca yaı.ıyı okudu: KeyCi ye. 
rinde Bavyerahnın şatosu! arasında bir yere )erlf'~tl. Jiarı-. bir 

Bu Bavyeralı erbaş d\r.;manın taraftan cogra.fya. hilK~tnlLl atUtl'

Jı;ınirde değl,tirUeın aflr yarah ettlr 
Jer ara&ında harbin fecaati ka.P,1&1oda. 
a.kı.llarıw oyna.tan bir k~.ı da. va.nnış.. 
llu :ıa.va.lb deliler, muharebelerin feel 
ıuanzarala.rı karttsmda. Zt'Vawa.dan 
çıkmanın en a.kdhca&. btr hareket ol
duğuna. hökntetmtş olaeeklar! .. 

Alman motem 
kıyafetine ait usuller 

Şa halde ..• ~ D tü Bawa btr oktty-.cttMOZ ·,-y... 1 Uş .. m. Bu sırada ortalıkta, bt. 

\e mora~or: 
- MtOlthitt yaJ!"le<Hl ftıllhtnlya

tH.da "'e btr nWbet daıhtlhtde ltv.· 
hutMa!fı kap eden paınuk yatfarı 
°" fliııl..-cle ~)·anııame)e btbl 

ttrl.ukltı~u 'f' 'at''' menohıftduğu 
- bu mahlttçular, _..., ya
~:nı kiMtenlen ah,.er ve erimiş 
tere-3-a.,C-ları•ı at.retten buhlyorJM 

çak 90kildi, diye bagınlıyordu, 
ben çekilip kaçtım. 

Üçüncü maznun Metımet de 
şöyle demektedir: 

- Kadın, KemaW11 üzerine bar 
dak attı. Necmi Kemale ltıçak sap: 
ladı. Xemahn agzından kan ıeli. 

yordu· 

ycdi metre ve ölümün yedi mili· 

Profesör Ebül'u!ô :çin 

bir jübile yapılac:ık 

makili. beraber hlr taraftan da. eog· 
rafya.dan 'bildlklerbnlzl un1lttunlu. 
l·'e.kıt.t Tokyonllll yeri nerft.l oldafu· 
nu henüz unuta<'ak hale g~lnıedJk? BIR KAHRA.~l.Ail'LJK MENKIBESi 

AMERJKADA MAN:fl~"gALAB Bataanda. Amerika.. mul<avemetl
Londraya. gelen Amerika genel.kur- nln sona erdltl bUdlrUtyor. Bu, ttar· 

nmy ba'kanı. AJnerlk& zırhlı tümen- bbı en glizd kallrarna'Rlk meıt.kıbele
lerlnln geni' ara7.Jde n1anevra. yap- r~nden birinin sona erfllt'MHlr. Orada 
tıklarını ı:azetedlere bll<llrml,. Harp çok Ustiln sayıda Japonlara l<ar1!• 
~inde bu mane\"T& bana ttaıyanların dövUşmler, mu'haretle etmellnl bll· 
ıt:r atalar ~tıaü katırla.tb: cY&\'A' \ diklerini gösterdtler. T..a:h&ert 

A lroanyada htt '1f'Y u~ tatM 

~ &ld~ı Jll>l. o..ten1 kıyafett 

Ukkt11da da U"ıttlter konutnuı~. 'ı r 
ı .nıumı kakte ı-udur ki matem. ktya· 

Şekllnd<? yerıtikleri ifadeleri 0 

kunmuş: ba ka blr diyecekleri ol: 
madJcını ... Oyleyen maznunlar ı.e.v. 
kif edilmişlerdir. 

Üniversite Hukuk Fakültesi 
Medeni hukuk Ordinaryüs Profe. 
3Öt'Ü avukat Ebül'tılil Mardininin 
ilim w hukukçuluk haya.tanın o
tuzuncu yılı munasebetilc bir jü. 
bHe terP-p edıhnesine Ünivcrsi te. 
cc karar verilnıtştir. 

SONMIYEH ATES 
Fakat nasılsa hazımlı davranarak o<omo
bili durdnrdu ve ıı. t.ı.da ~esltndi. 

Oetat, biz.i görünce kaldırımdan a,agı 
indi. Yanımıza geldi. Ben, eve dönmek 
~in 16rar edıyordum. Nlh• t ise, üstadı 
blzimkı beraber sinemaya götürmek için 
ik,.- çaltfıyordu. Üstad, bizi e~le'llililc

mtzden m&hrum .. tmek is\emedlt.nl ı;öy. 
!<.)'erek sinemaya beraber gitmeğl tercih 

arasında. bocalıyor. Nihayet, l)abıanın 
müsamahakfır terbiyesi kıza daha cazip 
g .hyor ve fam•men babaslnın k&eakte
r1nl atı)'Or· Öyle bir gün celiyor ki ""
valh anne, koca.sile kızının hakareUeri· 
ne ve alaylarına tahammül edemiyor, 
yuvasını terkediyor. Fakat, müııfık kalp
li kadın kı-.ını bir türlü unutamıyor ve 
onun hayatını ad.un ad>m takip ediyor. 
Kız nlşanlamyor. Evlenme ıtünü davet
lilere bahçede bir ı:arden parl< t.crtip e. 
dıllyor. Ba1"ı9enin duvarları olmadı&ı i
çin içi, sokaktan mükemmelen cör!ln
mektedlr. Bedbaht anne, h&r\çten düJii. 
n!I seytc ııclen h8lk kütlesi anasına so. 
kularak gi.ılice kızını ve damadını e:ör· 
m!ye çalışıyor. Kız, mesut gOrlinüyor, 
gülüyor, dans ediyor. Kızının 1111.adetlnc 
yakından lt c:Han anne, sevinç ıöı yaı 
ları arasında bahçeden uzaklasıyor ve 
!ilm b•Uyor. 

ft>ti wnuRll elbbe 'e-ttka.Jan herk'in· 
d4' ul.arıtk ted.-.rtk edOeıbllir. Fa.kat i' tt1tbikatııa. getiıM'e türhi Rlriu ka· \ 
;\tÜar \,ır. Uk h 1tMkah ~) ~ 
'ura-p Mr af.ı.nıbalı \~-.ı alm:ak· 
hr. 

Dair< ..ı.rabah#;m d<~- ıet- 1 
kik edıerri.. b-. maifm e8ı 

1 

1 
7 

hurünmf'\i kac_, t"Uirıı-. ctürnıcdiği
•e kat'aT \erir. )latenı kıyafetnte 
~trmek if;fn. 18 ,-~ını aı,enr: olnıak 
lıınmdır. h..aym baba. \e a•aya; o
lf'n damat ,.e:\- a gellnlt>ri Jtln nlate:m 
izni \·erUınez. Dan1at \e ı-elin ifıller· 1 

~ kalın Nba \€' anaları i(ln nıalf'ın 
kı.)&feUne burrtnebillr. '1.a.teın }"Lnl 
..enede bir dera \erilir. Bir ~ne 1- ı 
c,·-nde birden fa:t.la akraba.<;ını kaybe· 
ıtt>nJer, ~ki ınatenı kıyafetıerlle lk· 
ura ebni) e ınocburdurlar. 

Sal:ilil~ettl daireden nıate~n kı.,.a

ftti i<:in \ e!'ıika koparılır~ l>ununJa 

elhit.<' te' ı.i ıncrkeLlne gidilerek icap 1 
t'4.l,.n ınu ... a.de alınabilir. 

fl,utiin bu ~ünlltülf'r '" nuıanle· 

Jı•ter .. onuıuh• f't"kf'k ı.-·in '-ef'tika. ha· 
riı· iudf' \erilen matrnı e'!ya. i .,unlar· 
ıltr: Cir .. ;~ah kırııxa.l, kum~t.n ya• 
ıııınu, bir çl!t iyaıh ekltven, yakaya 
'«'~a kola takmak üzere bir )'&r<,·ı1.I 

1) aJt tu.ı ... 

lefrika No. 21 

Ot\a n1f"'k.tup Y8Lml;ya ka4"iııılf v~ı mi. 
"111? Bcnını g.bi iradesine güvenen b~r 

kızın hlw1'>rine maı:ıitp olarak ooyle lılr 
karar vermesi ıülünç değil mi? Hatta 
bu hareketimi. üstadın bir hafifltk telAk. 
kı etrn<?Sl ı htimah li •hi beni f.ikrlmden 
,·aıgcçlren•l"di. Nihayet, yazı rrwsa9Hlın 
başına geçtlm ve üs tada ı<>:;-le 9tr rı>el<· 
tup yazdın1: 

Muhterem üstat! 
1--Iaftalardanberi devam eden uzun sU· 

kittunuzu, ne Ue tE'f~ir etmeh bilmem?. 
Kıymetli do:;tluğunuzdan kısa bir zL 

manda ed;ndi'ğim güzel inhbalaı-a derin 
bır hürmetle bağlanmasaydım, ben de 
~yni ~UkUUa mukabelede devan1 edecek 
tim. F~at görüyoFsunuz ki, bu-na mvk: 
lecfü clcğllim. 

Sfzi, en kısa bir zaınaeıda evimizde bek 
lıyocum, kafamdal<ı isti!hıımlat"a _,ak 
sizi •ördükten ve sizinle konıo,tuktan 
onra cevap vereceğmı. 

Sonsuz hürmet ve ..ıygık>ı:ımın k•bıı· 
lmıü l'ICa ...ıe.JJı\. :acıl!ıoııa 

Ycucuı: ismet ZIYA 

Mektubu, kendi cliınle po>t.<ya tcv<ll 
ettim. Ustadın ıı.ı mcktuboı olı:uduldan 
a.oııra cetcceğlr.e o kadar emindim ki. •• 

Fakat hayret... Aradan üç ciin ceçtl-
11 halde, hail üstattan haber yok ... As• 
biy-ctten ve h...ç<nlıktan ne yapacacım~ 
bilemiyordum. Evde oturmak ve bol bol 
tahayYUUere ddlmak -1 bü9büt'iln bed
bin yapıyordu. 

Bir sabah gazetenin birinde (Anlaş•· 

mıyaR çiftler) diye biT sinema reklt.mı 
gördüDl· Hayatıma benı.elıtlğim için bu 
filmi &'Öm>ek istedim. Nihnda söyledlm. 
o ela muvafıkat etil. öı;ıe yemc(indtn 
&0nra por otoınobllimlLe bındlk. Evden 
bir hayli uzaklaşmıştık ki y<>'un karşı 
taraCından ll9tadm bizi> ooğru gittiğin' 
gördüm. Gözlertnle inanamıyordum. Bir 
müddet bir şey söylemedim. Neden ~on. 
ra kendimi toplıyarak: 

- Nihat. dur ... üstat ... Her ;,,.)de bl 
ze gidiyor. dediın. • 

Kocam, ben; ın ııı ı ·;.slt ·e he~f"h 
l• ıaıtıwili•n ilıer J·, • ~iı~ı. 

Onu da otom<ibllimi;ıc aldık ve :ol. 
nemaya celd•k. Locaya ı:ırdi~imit za· 
ınan ü•tat, solumdaki sanda.lyaya otı>r· 
dU· Nihat, biraz arkada ve ıklmiztn a ... 
rasında l>alunuyordu- Film, h"'1üz baş. 
1amamıştı. üstat, bize karşı iadel ziya
rctie gecikti~Ini söyliyerck ltızarlar edi· 
yordu. 

!~ıklar söndü, Perdede Metro Goldvln 
l\18Yt."r'in ttrma.sını taşıyan o rnccı-bur as. 
lan belirdi. Düşük göz kapaklarının al. 
ttnd& nazlı bir ıstiğna ile sü<tü'Len göz
lerini etrafta gezdirdikten sonra, o hey
betli başını mağrur bir eda ile ya.na. doS· 
ru çevirdi. Tuhaf değll mi? Düşük iÖZ 

ktipakh bu aslan başı ile üstadın va·kur 
ve mtibtaı:;ni başı ıtrasında öyle büyük 
b;r benzeyiş var ki. .. 

Film başladı: Ahlak ve karaktcrlerı 
taban ta.bana zıt bir karı koca ... Her 
günleri ve her saatleri tahammül edil
mez bır ,e:eçimsizhk içinde ... Yenı yeti
Şffi bir Jızları var. Kız, muh~fazak~r 

- W.ııloi; "k: li!iı.oti bJMıl. terııı,esl 

Jı;.ıklar bir®ııbire ya-nınca kamaşan 
gözlerimle en önce üstada baktım. Bu 
büyük adam, gözlerinden döklilen tees. 
~ur yaşlarını silmiye vakit bulamadan 
m<."bzul b:r ışık tufartle ka.:~ılaşınca bi· 
raz sıkıldı. Rengi de göze çarpacak de
recede kızarmıştı. Nihat, üstadın bu ha. 
lim görünce: 

- Ne o üstat llğ!ıyor rı>UBUn? 
Dedi ve güriiltülü bir kafıkaha 

Soma. ııla; 

attı. ....,._ 

TAKViM-ı 
lO NİSAN 194~ 

CUMA 
AY~ - Giin 180 - Ka,,un ıst 
RUMt 1358 - J\IART Z8 
HİCRİ 1361 - Reblülevvel Z3 
VAKİT UVALi szA~I 
GÜNEŞ 6,29 ıo,46 
ÖGLE 13,15 5,33 
i:K.l.NDi 16,55 9,15 
AKŞAM 19,43 12,oO 
YATSI 21,18 !.35 
iMSAK 5,44 9,0l 

B ug\lnkü yenıeflnllz ıı.ıca )IJ1: 
nıah. \iı:erlne yumurta ıerf" 

ye.ı.J döl<lllmüıı ıspanak köküdür. '",; 
p&ıııı.iın terkil>lnde çelik oıd..tı"' 
ooktorlardan ı,ıııımışttr. y,..uı ıol*" 
nal< J>l,Uği giin ]eim ralut.t ecıcr, r'" 
•11klann bu yomekten IlalaJl.W-ııı' -· . iki gün tWW'I 3·aphğınıı anta.t~ 
ttıpanak köftet.inden kökler ~ cıt" 
S&lça 'e soğanla yal,'<la bira• ~ ~ 
dlğinı kıymayı k11.,ııanentn eıboıe ı· 
yarak tizerloe ıspanak kökJeıiJll • 0 
raladt1\l. Plııoniye bash&,·mC"a ıaaı~" 

• · " rr 
kattım. Suyunu c;ekilK'e bir&Z li

1 f" 
su kG)"flum. ~ a~ MJobruk su ıı• • 
mamıya dikkat etnıek liızını oJdll.-;111 
nu uoot,nadwm. Tabağa. c;e,,;rdi1't I" 
M>ora iki .} uoıu.rta. ve J)lraz jj.-0~ • 
hazırlaıdığ'ını terbiyeyi üteriPe ıtfıl' 
tüm. LC'ı.zeUne di)ecek yoktU· , 

TERLJVEN AYAKLAR l<Jf." '"' 

~·· Teriiyen a~:aklur ha."alar t!--
1 

,.,.. 

feoa fena kokar, sahibini sıkS~~ 
nında. olanları 61.a rahat"ıız eder· ıı:"' 
YB)·da, sine.inli.da. )·anuuza. ıa:filğ°l.,d'f 
kau blrhl g-elir~e o koku.la. ne- 1' ttt' 
;üç talıammiil eden>inlz. AY"'' ~·ıol e• 
llyeuler ~arı yatmadan ,,. 
ılık suyun içine bir mlktar •ir~• .,.,., 
yarak a.}"aklarnu ba.n)·o edrr .. 
_yakları t#dt11w•~ u koı.uıa"• ·j 

Si~ 
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dolaşan sözler 
1SiYASI .CMAL 

Askeri durum Köy Enstitüleri 
teşkilitlandınlıyor 

Mühim bir 1lirilt~!!! , ~~.~!..0 Öğrenıldlğine {,"Öre, Kared eniz 
ıımanlnrınckı bulun;;ın mühim a -
keri ve bahri komisyonlar dışın. 
dR, Bu)«arlstan, bugün Alman kıt 1 
alarmdan tem12.lenmlş bulunmak-

ı:- Yızao· 

J~aa BOaAll 
d v • •kı•k k !üler. crMaNllle muhwrlıklarmı 
egışı 1 y o dlrlltmck, mahallede bir la c kil

'!ıgü kurmek, mahalleyi bir la~ 

.lııWkara, 9 (Tetcfo~ - Dı&Uti- ük olaiUwı bitirdikleri Mide daha 
ler kUnı.rak kö;il lçindell 'k~ak yiJaıe.k Mekteptere d~am et.ıntyettıer 

bil' hamlede bulunan JıC'urif Wıtdllifi, mtclJıurS <*ırak meslek kurs)anna &'i· 
bu ehemmiyetli işi deha tfhnttllcndh·- reeıeklerdtr. 

blrlit:I d iye tanımak lfı2ıını ... » de. t~ır. .. 
Çarpışmalar devam ediyor diler. Sot'yarla dola~ın sayıalara sorc, 

Uzak doğu cephesi: 

IE5\ ~tfikte .Ja ı.on dewlz Juın•ei· 

u--"" lerl takım ada1UR 81 büyük 

• arç.a ı olan l\taıuıs'a 8!9ker ç.1kar
rııışlardır. Kısa bir fasıladan so11ra 
Jaı,.,nlar t40.krar adadan ad•J a Si!'· 
raınaya başlamışlardır. 

mek, gem.:i ve iıht1P41'1, nwııııkenl ve Ayr.ea JAifAQ.ya. çocutunu, hast:a
tarlelıu"Ile köyü MtnUe refaha. ka- lık '"~ gibi meebm1 ıtır aebeple 
vuşturınak Jçln koy en«ttttiluinln ve k\H'S veya. olrullara. devam etUrml
k6y okullarının ~ llUandmlmım yen velilere de ım.Wıtelif cezalar kon
hakkmda 'bil' kanun liyıhası Jtuırla- muştur. M~A. bir talebe, devamlı 
mışttr. -..eya aralıklı olarak blr ders yılında 

BerliU, 9 (.A.A.) - Ordu b3.şku- Bu fik(r hem doğruduı., hem ha-ı Almanyanııı Türkiye bllyük elçi-
mandaıılığ'ının tebliği: yırlıdır. Hem bir takım vazlfclc- s l\t. Von Papen'ln, Berlıne :rap. 
Doğu cephesinin .:imal ve merkez ı · ·· 1 ı b l nd f d · kl ., - .ı soru ınc tıını .,n ay a. t·''ı son ziyarette, T\ır - crtn mu-

kcsimlerlndc dU.'1flanın yaptıg'ı mlin- • d h d h lkt k be b ı ı 41 

ferld ve şiddeti. taan·uzıar pUskllr· 
1 

r, cm c n a ·ı ra er ' hnkkak surette mukavemet ede-
\ c deınokra<-1 ruhunu 11crlctrn ~·c ,1 Alman~ aya karşı 

tlilmQltUr. h :unct eder. Mahzurları ., ok mu? rck bu sure. c 
Finlandlya körfczin8c Sovyetlt'rln Elbette \•ar ... Bunu h~st mak· muttefıklere iklnct bir cephe te. 

Flliptnıerde Batoan ~arımada,..n
da bliytik bir muharebe oh~ or. Ja
ııonhır ıııırıdtye kadar ,ı;örlılrııU~ öl
rüd Amerikan müdafaa nıeulJerl
ne taarruı.a ~eçnıh:ler 'c Manllla 
körfezindeki ah ile doğru aa &op 'e 

En mü!ıım noktaları blldirdiıtimh~ı 30 gtın devamsızlık ettiği takdirde 
bu ıaynıa ile ö!Tet~nll, ~tmer.li velisi 15 günden 6 aya kadar hap:.s 
köy okullan, pa.nsiyomu ve yansiyon- cezasına mahkum edilccckUr. Diğer 
suz bölge köy okunan, aı~~tn okul- taraftan ıs yaşını bitirmiş n 80 l"a
lan, köy meslel< 1Curıtları nan11le ne- .şını geçmemiş köylU!erden bölge okul 
\•llere ayrılan bu okul ve kut"s!ar, ta- binalarının yapılması l.şlnde yılda 20 
lebelC!'le 'b rllkte aynı zamanda köy günU geçmemek \izere çalışma mec
hallwu yeUşt.ırmelcle mlikcDef tutul- burlyetl konulacaktır. 

Almnn ve Fin kuwctlerlnın işgali al- .;atlnra fılel ederek yolsuzlugn g!. mln eylıyeceğinl ı.:rarla bUdirmc
trnda bulunan 'l'ytacrsaaarf ıı.daı;ına denler olmıyacak mı? Elbette o. si üzerine Ahnanlar, Türklyeye 
karşı taarruz teşebbUsleri kırılmış- • cak B ·· ı ı 

ı -•·• ucu zaten her işte gcızc hilcum pJAnlarını terkctmlşlerd r. tır. DUşman bu mUııasebctle 270 ö!U almak Jfııım ... Her ,ı:ülle bcrnbcr 

bırakmıştır. dikenini kabul etmezsek dünyada ============== 
Kafkas kıyısında Alman sa\"&Ş tay- faydalı iş yapmaktan vaz.-;:cçmek neden mahallelinin Ecçti~I .sdam-

yereJeıi gtindUz ve gece liman tesis· icap eder. )arın 0 mahalleye ait mahdu: l~· I 
sker ~ öklll kllçllk dcnl1. 'asıtala

ı'Ue hücuma bşı;;loııtı~lııırdır. Son ha
~r'ler. Amerikalıların ;) e ni nıe\ ıtile
re !:e1dkKttnı 'e JMf>0nların tla bu 
~·<'ni nıe\~Here durmadım taarru7. et~ 
tlklerhıi b11dlrmek ledir. ,Japonlar 
!bol miktarda pike ta~~arelcrl kıtl
landıklarlrMlan nıeı·"klllılar !Miylik 
ka~ ıJ'lar lern~klC'Allrler. :t:fer Ja
l'Oı>Jar, Anıc.rikıın topcu ate-:tnc ra~
ınen Manllla korfczlmtckl "ahlle çıl•
llııya IUU\"llffak o'Jurlar.iR Amerikan 
ntiidafaMı yandım ku~ntlhntŞ \·e 

llO<lrıa cnnl" olacaktır. 

ler!nl ve bir petrol taı;fiyehaneslnl 1 deki mahdut sallıhlyctl goı.u \ 
mu,·affaldyetıe bombalamışlardır. c~·ze batı,·or? Yolsuzluk ihtimali. 

maktadır. 

nnı. • 
1 Stokholm, tı (A.A.) OFI: Ruslar . Çok llGri .C 1k.rll bir dostum var ne gelince, bu ihtiınnl, ınnbfı le 

Volkhof'ın soı kıyısı llzerlnde. Ye 

1 

bkı kbazı işlere memur gözHi~ü ile halkının mümcı:sill ol n mu!1t~rblık 

1 
='io,·gorod'un 18 kilometre şlmalınıic J maktan kendini n]::ımaz, bir de hc\'C'tİ hııkkırda da var, <-UtU o. 
Podb<'reoje·yı işgal ettiklerini bildir- bizde mevcut eski tcşklllıtn !'Orta 1 zuk olabllccek bir kısım nıeıı:ıur-

1 

Oğ'l"etrııen ve eğitmerıler, l1öy hal
krnın milli klUtUr1lnU yUkseltnıek, 

k<Syiln ekonomik hayatını değiştirmek 
ic;in :ıiraat, sanat ,.o teknik alanların
da koylillere örnek işler Daşaracak
lar, tanhf eserleri ve mcmlelrnt gü
z:elliklcrlnl sev<!lrecekler; gençleri 
spora alışUracaklardır. 

Bulgarlar İstanbul 
için harp etmek 

istiyorlar 
mektcdlrlcr. çag.., diye bir dam"a vurmıy•a ve lar hakkında da ... 11 ı 

Stok"'holm, 9 (A.A.) - Rus kay· ancak har '~ten gelen usullere tc-· 1 

(~h 1 ie<:lde) X 
naklarından alınan haberlere göre. m z pratika vermiyc meyi! \'ardır. nöre düı:ünülcn 
So,·yet b!rllklerin.n e as hUcunıu, şl- Eu dostumla mahnllc muhtıarlıb'l Duyduğum_u~aar7 h ~r bin' nüfusu! 

nin en IY): komşu oldu"unu görü
\'Crdllcr ve Türk • Bul:ar milna
sebetlcrlnın mükemmel olduğunu 
yazdılar. 

mal ve bilhassa Yatslt'da \'C B!rl:ın lt mcscle.;!ni milnakaşa ettik. l\lümı- şekil. :ışağı :\ u i\: beş I·i ·ilik mııh 
istika.metinde bulunan Alman ann •<'Ş.."l b raz ateşli oldu. Do.!tlım: h ti seçmek , olund dır. ı ı ı 1 b r m::ıhıllc sayıp ' ' • 

Llyihada en mUhim nokta da. koy 
çocuklanna mecbur! tahsil konması
dır. 6 yaı;ını bitirenler ilk okullara, 

çember içine alınmasını hedef tut- < Bunl&rı canlandırmak orta çağ tıır1hk cykcll'·tı ıı c;nlandırdı:r.ı 
il · .. nsc tcs· .. rt b 

maktadır. usu crır.e donmektir. Hem gayri 1 · • 
11 

f k l 
1 

,.0 k dogru ve 
Tablyedekl bu ani değişikliğin 

Bulgar hiiktbnetl Rusya ile mOna-

Sokaktan toplanan 
tiilenciler 

1 l bu maha e r n ,.. 
mesu unsur ara umumi hayata ait 1 Lak n isin verim 
vaz fe vermek nasıl olur?,. dedi. faydalı bu urtumz. emniyet ve ahenk 

li oln111sı ve a 
Den de su ce,·abı v~rdlm: uyandırması için "ki şarta ~)ıgı 

Bırm-.r~cla Mandalay 'e petrol 
ha\'Ul .. ı htlkametlerlnde ilerlemek 
ıc•i rı Jaııonlar tekrar bir •azırhk'~
resi Keçirınektedlr. Bu ııebef'le llHI· 

lııırcbelc.r hafifleınlstlr. Fakat bu 
11:\nrtıı;-ın (ok slirm~ı muhtemel de· 
A'lldlr. l'eıü bir Jaııon taarruzu Mk· 
lenebilir. 

l 
:.ıncak b'.r tek mana ı ohıl) lir: Al-

[ u z a k ' a r le man baskısı altında hareket eden 

Jı a r it 1 ---• sebctlerl kesmeğl \"e böylece Füh. 
rer'in emrini kllbul elmcği karar-

- ?1-Iah:ılleyi teşkilfıtlendırnıak göstermelidir: Bir"si, mahalleliyi ı 
(Ba.,ı ı in1:lde) \'C vataııda~n c\"lne ve hayatına reylerir.de tıımamilc serbest bıra-

Dün bir ınuharrlriıniıi ve fo- 'aklaşmak için her memlekette karak se.;!ındc tesir yapmama!t. 

Hint dı-.nlzinde ,Japon ha\"ll - ck11l:r; 
ı..u\Hllcrı lkf gün Jrlnde .20 mUtte
nı. gembı batınnıslardır • .Japonlar 
lngl)l~ donanmasın•rn umumi rlcat 
halinde olduğunu iddla cdlJorlar: 
ll lnt denizinde şlnıdlJ c kadar kay
da dc;er önemli bir ha' a - deniz ntu
hnl'('tıe..~ı olınanııştr. Jngiliz flloııu 
111nt ıılarııı(b Jıcrım görlinnıcmı,. 
tir. Hu filo görı.lnd"ktcn onra, bir 
ııenı1. muharebesi beklenebilir. Jhı 
nun da ~·ok llnnlJ cccı:-ı ~llph~lzlllr. 

~kdenizde ve Libyada: 
llorbln lııı,ı nda nlıcri eıı çok lta,·a. 

hururııuna ll~ra\arı \e en h'I mUda
~ . -

n edilen Mıtltıı ada~ı :?000 el defa 
olmak tlw.rn Jıa, a taarru:rlan aıtııı
•lıı kıılını-:tır. Miln erin, hu adaya 11e 
ılr.ııı11ıe b 

h lr çıkarn1a 'e ne de ııa-
raı;ııt krtalarllc lrımek suretilc bir 
fo,tlfA hıırcketinde buluııamaınası 
rn~ • afaanın ne k dnr kU\ etli oldu
ıhınu · l:Ol>tennckteı!lr. 

1 
~ilin er hu adını ı ....... , ed<-ıııeditl 

\'ln 1 n ... -
1 

• • 1.rııdakl Almaıı • Jtalnın or-
ıısunun 1 • 

~ a~e H': Jl,,nal hakıınndau 
ll.) iik ı:Uc:lilklcr !,'ektiği nıalünıdur. 
\lınarı • llnlyarı ba\o - drnlz Uslen

n .. ~akın hıılunnn tıu ıııl nı n ltlh\er 
l.ıırarındarı l'<r11ı edllcmeıııe .. ı bü\ lık .. , ... . . 

r hat it oltnu,ıur \ c olmakta llC' anı 
L'<li~ or. 

ı .ıı.~ nıln, <ri>ııeral R(•ııınıı~ı·ın ol
•h ıkı·a iııtenıJi '1ir lıar('ketfe hul un
ııııık lİ7P.re tertlhat aldı""ına dair ve-

1 "' • 
n enıan-~r ;-lırl.ilıııektcdlr. J.llwıufa 
bil.\ lik lıarckiıt 3 ııın~bllmek çi~ nl
haı ct dah:ı l,!i a•lık zam11n \ Rrctır. 
Ondan sıırıra hih iık 'ıl'al.lar c;-OIU 
k•ı1ıp ka\ uracaktır. Gen,ral Rnrn
m .. ı ma.yıs sorıurıa kadnr ha, .. ınrdan 
1"1İfıııle rıl ·r<'k hlh {ık\"<' harel.etlcr
d!' hulıınahltir. l'ııkaıt '\ltooıra 'e , lı
\ ı•~şe kadnr uıaıuu·lık Jılr har<'kct 
lıcı..ı..·mek doğru drğlldlr. 

Do.<Ju cephes ·: 

(Ba.~tara fı 1 laclde) (-) lıı~tırmıştır. 

dakı diğer istıhkiiınların muharc. Bulgarlar kendi memlcketlcrl-
beye devam ettltlni gazetecilere nln muknddcr tını m!'hvere bağlı. 
söylemiştir. yalıd4lnberi hususi hiç bir §CY 

Resmi olmayan kaynaklarda.n yapmadan baı:ka mllletlerln top. 
blldirildıt:.:ne göre FHlpinlcrdc ta- raklarilc mi.lkftfatlandırıldılar. Bul 
ıırruz eden Japon kuvvetlerinin garların Rusya ile münasebctlerl-
sayısı 200 bini bulmaktadır. n: ke..;mcden ve bu suretle Sle.v. 

İki bılllz kruvaı:örü batırıldı hk davasına ihanet etmeden ev
Tokio, 9 (A.A.) - Umumi ka- ve! Hltlcrk> kolları arasında çır

rargahın perşembe günkü tebliti: pmdıkları muhakkaktır. 
Japon kuvvetlerı, Hint denizin_ Türkiyedc öyle sanılıyor ki. 

deki deniz hareketleri esr.asında, Kral Boris'ln Almanyadaki ko. 
7 nlssn tarihine k 11dar London tipi nu:ımalıırmda Bulgar askerlerinin 
985~ .~or. ilatoluk bir k~ı.liz kr~- Rus seferine ı,ı. raklerl mliıakere ı 
vazliru ile, Cornwall t_lpı. 1 O bın edilmiştir. Bu)gar askerlerinin 
tonl~iı~oluk di#er b r IngOlz kru. Llbyaya gör.derileceil de söyle
vazöru batırmışlardır. . Bundiin nildl. F;;ıkat bu, n•nılmıy~ak bir 
ba:tka 44 ticaret gemlsı batır.!-

1 
illt iınald 'ı·. 

m~ş ;eJ'a.. hıısa~a huğra~ılmıştır.. 1 Bununla beraber Ti.irkler, Bul
Bııynk bıl' d enn: •rbı beklenıvor "'ar hatt ı h" k il · d :r.· • ı .. . . • .,, .. re e mn ctiışmesın 
Kalkut~, 9 (A.A.) -. lngı llz ve izah eden b!lşka lht m;;ıllerin de 

Japon fıloları arasınoa BengaJ ...,ulund llu d"" ~ .. 1 T .. k 1 . . . . .. u., nu uşunuyor ar. ur -
korfe~indc denız hak miyetlnı t<ı.. '1azet ı · B 1 ... a 'lt' • tl 

ı cd k 1 bü - k b " h ,.. eer. u. r ı ııa arına ne_ 
;c~enı:~.11 :ı;;a y~ıım:; m~ := zaketlc mukabele cd.yorbır ve ıkı 
lcnmckted r. 

1 
c memleket ara ındakf iyi münasc-

1 

b"tlerln muhafaza ed.Iccctı üml
An karadaki t J l ~i. · gi.).;tcriyorlar. Fakat Türkler op an ı n<>rturlil llltimale kar,şı tetikte bu_ 

(B a-:1 ı lnl'irlc) *-~ l lun-uyorlar. Türkler blllyorlar ki, 
, nı~etl ~~ alikah hl r -:-t•kil<te t et- F'il<ıf.rtan c\'Vel gelenlerin lmzala
klk edilı-nı, 'e 6nl.Rnll,.dek l me'"lm- dıklan nntıaşma ''e aııla5111aların 
de rnalt .. ıtlli" müba~aat "e se,·kiyatr 1 rıe Filoff'u r.e de hükümdarını Yu 
ıdn "lcıııı, getırllt'<·ek te":kilılt hak- goslavya ve Yımanlsiarınn üıtlla
S.ııııla çok miihlm bir ko11u~ıııa ya- şına m!isaadc ebnekten aııı..:oyma_ 
pılnu-:tır. 1 nuştır. Tilrkler Bulgıtri<:tandan ge. 

A3 rıca hlllcrımet, dallfla tf'krar len yolcuların söylediklerin! de 
~ttiA'I J:'fhl nılı..tahıttlln mıtlısıılıinü blllyorlar. O da şudur k : Bulgar· 
J.;ıytıwtlrnd!rece.k \O fıo mıd. " '""" 1 lar ancak ~arki Trnkya ve 1stan 
tıya <lll"tlılmed•'n l!'>tittl k nte.rk~~e- bul için ha;betmek istiyorlar. • 

"e' kt:dllecek11r. 

tografçımı211 Dariil1'ıcczcyt• gön
derdik. Alınan resimlerden lkl. 
sini sütunlarımıza geçlrlyoru:z.. 
Toplanan dilencilere Dnrillüccze
yc mahsus sev'yede elbise, lc
mlz yatak vermek imkanı bulu. 
namamı~'ır. Şlmdlllk dilenci kı
yareuıc geziyorlar. Fakat hiç ol
mazsa barınacak b r dam ve bir 
lokma s·cak yemek bulmuşlar. 

dır. Resimlcrimlzden b iri sokak
hrdan toplan&n dilenci ~-ocuk
lardan bir grupu eski kıyafetle. 
rılc gö,,teriyor. Diğeri çok dik
kate ~ğer bir kvhadır. Gıyimli 
çocuğun adı Ali'ıcUin. diğerinin 

aclıı Kemald1r. Alaettın de az bir 
zaman evYel Kcmı:ılhı kıyafet ıı

de ~erserl serseri gezerken Da. 
ri.iliıcczcdc başını sokaetık ı::ef

k&tli bir ocak bulmus, burada 
okumak, yazmak ve kunduracı- ı 

hk öğrernı0ğe başlnmı"tır. K c. · 
male olan b:;klşına dikkat ediniz. J 
Bu bakışta. serseri mazisinin kor
kulu hatıralarını okumak müm
kündür. Kcmnl de elleri cebinde 1 
kurtarılmış çocuğa tereddütle 
bakıyor: uAcaba ser crlllk hi.ir. 
rlyeti r•ıl iyi, disiplin altında 

kurtuluş mu?» 
Kemalin Dnrüli'ıcczcye getiri-

1 şl i'ıçüncli defad ı r. Bundan ev
velki defalarda ser~erllik clenıarı 
üstün çıkmı5, kaçmışhr. nu dda 
ınilcsscsenin kuvvelll kolu ya. 
kasını b-rakmoyacakt ır. Bu 7.ekl 
bakısh ço:uk belki bu defa kur
tulur, menılP.kct:r i'>lne yaraya. 
cak b.r adam olur. 

rlne en •H:uz. 'e Ura t1i 'asıtalarla I 
Hlttdbtarı Çin yoı .. ıw.•h3 or İnhi•arlar Umum Müdürlüğünden 

1 Çıınk lng, 9 (A.A-) - Haber ve· I 
1 rıldiğınc gbrc yakırd:ı. Çmıc Hin. 

distan arasında açıltcıık oJ;ın .. 
yolda mıkllyatıı bs lı:ımaı- ,. uç 
b ı • ' u7.Cre 
ın erce fil, deve, katı r 'c be ı 

hıız.ırlnnmıııtır. yg r 

1 - Proje, keşif ve şartnamesi mucibince idııremi.zin Sh·asta Cedit 
tuziasında yaptır.tcağı memur e\'leri inşaatı kapalı zııı r usuıııc ck~Ut
meyc konmııştur. 

2 - Ke;ı!f bedeli 2o:ıaS,69 Ura t;(ı i,5 muvaltkat teminatı 1541 
llradrr. · 

ka~,phtrla J>Ü!'ikurtUlmli~tt· • • ıı-. JSu 
ıı~,7lı Jıareı.etlf'rdeıı .\lmanıarın 

rJl'llflş ~'" ~ r.I rııüıla fn• hutlarına I J-enırıgrlld , fi Kırtnıdı hli .. k 
Yarına ~-aımıo;1ır .. o\'~t'tk-rln ldd.a- ruz 1 1 1 ~ti 1aar-

.\lnı ıtnln,. ıılmıtM~ l.<•ıılıı.ı:radıb Te 
tenııpt" Kırıındıt ıııukıü•il taaruz
lıırıı hııshunı,.hlrılı rı ilk ılefaı ııuıtör
lli hlr \hnıı;ı tim1('11I hrnl.l11rııı K ı-

3 - Eksııtmc li/'1 !H2 cuma gUnU saat 10.30 da Istanbulda r'aha
taı;ıtıt levazım şubeslndrkl merkez mUbayao. komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname t.runbıılda Jcvazm1 şubesi veznesinden ve I~mır, An· 
kara. Sıva.s başmUdürlUklcrinden 103 kuruşa alınnbllir. 

5 - MUnakasnya girecekler mUhUrlU teklif mclttuplarını kanuni vc
sııiklc <ô 7,:> ~th·cnmc parası malibuzu ,·eya banka tcminıtt mektuh:ınu 
\'e şartnamesinin cF1o fıkrasında yazılı vesikayı ilıth·o. edecek olan ka
palı zarflarını lhıtle gil.nU eksiltme saatind<'n bir saat evveline kadar 
mezh-Ur komls;ıron başltanlrğına wya s:vas başınUdUrlUğllnc makbuz mu
l;:s b!llnde vermeleı:l I zımdır. Postada vuku bulacak gee11cnıelcr ltabul 

ı: rı f' 'crı,ı durum ka:r.ann .. ,·a 
~rC', hu Alman taarruıu ııtır 1 ı:alı~tıkJan wftla':'ılmaktadır. • 

İstanbu l Defterdarlığından: 
nosya ="o. ="' ~ ., 

l\l uhamıııcn Teınlnatı 
bede11 

51217 ... llH Mt-CldlYeltöyUnde 12 pafta 107 ad;tı.-2;:;:tı;;--------
.. oo pars(') •·o lu "063 tr 

301 

2!li 

· .. me c murabbaı ar-
anır lamnnıı. 

Mecid k 300 '5 ıyc övUnde 1!? pafta 10i ada 31 
fi r rl ı~ıı metre mur bbaı ıırs 
tama.mı. anın 

Mçrldıyeköyi\ndl' 1.., ,.. .. _ - pa..... 10, ae s2 
P rıcı No. hı :.!063 metre burabbsı ar
ımnın tn~\ mı. 

M<cidl)"Cl<o.)'Undc 12 paftıı 107 d . 8!i 90 
pııı s 1 N I a o 12 

• • 
0

' u " 261 metre murabb ı 
oı aıım tanı mı. 
M id GS!? 80 • PC yekôyUndc 12 Pafta ıo- ad 6 
pnr11 1 No. lu 2104 metre nıurı:bbaı ııar· 
s nın tıımıımı 

l\Tceidıyc.1,öyU •d<' 12 pafta 107 ada 15 210 '10 

pare 1 No. lu " ôO metre murabbaı ar· 
<ııını tamamı. 

'cf d k 20f7 tiO ·• l)c öyUnde 12 pafta 107 ad;ı 17 
pnı ı No. ıu 3606 metre murabbaı ar
llnı ntnmom, 

Mecıdlyelttiytlndc 12 pafta 107 ada lS 721 29 
rarııcl ''o. Ju 10 6 metre murabbaı .ar~ 
ııanı ı turnamı. 

Mecldlyı•ktiyllnde 12 pafta 10i ada 2 
p:ırııcı •·o. lu 1200 metre ı.nıurabbaı ar-

nın tamamı. 

Mec dly<'kfö•Undc 12 Ps.!ta lOi ada .,_ 
P r 1 N 1 " "° 1 

c o. u .. ıo:ı metre murabbaı ar-

2013 

181) 

16 

l5f 

:ıs 

l:J3 

ltf 

&anın Lanınmı 
ıkar d ya:ıutı ara l~r '>{I ., li02 50 128 

1 Mlı uı ıu :U de mUte ; 1 
1 9-t. çn~mba. ~unu ıı at ııı de l\fllJi 

ile ı ~ı c klır. I• tla izah ı;; ııı komi yondn ay1 ı ayrı Ye atık arttırma. 
a •çın mczl>fir mUdUrlUtc mUra1;aat. (ı1&77 ) 

olunmaz. {3970) .. 
l ';'a.rtnamcleı i mud l .rec 4 adet güverteli motörlO çektirme pa-

zarlıkla ~atın alınacaktır. 

2 - Pa.z:u-lık :H/4/912 cuma. gi.inU saat 9,10 da 1'nb:ıta.şta I...cvnzım 
şubc.'llndekl Merk!'Z Mllbayaa komisyonunda ynpılıı.caklır. 

:ı - Şın·trıanıeler her gUn öğleden .ronra adı ~oceıı ~ııbedc görUIP.bUır. 
4 - Yalnız mıı. l•lne Yeya yalnız _çektirme teklifi kabul edilir. 
5 - Jsteklllerln pazarlık için tayin olunan ~liıı rn s:ıatte teklif ede

cekleri fiyat Uzerınden 70 7,J gU\·enme paraslyle birlikte adı geçrıı ko-
ınisyona mUracaaUarı. <4895» 

Devlet Demiryolları lıanları 
Muhammen bedeli (2W00) lira olan n1uhteltf ebatta 13750 adet ç:

mcnto künk (2i/4 042' pazartesi gUntl sant {15,SO) on beş buçukta Hay
darpa..pda Gar lıln&SJ dahlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf usu
lı le satın a lınacktır. 

Bu işe glrrnelt isleyenlerin (lSIJ) Ilrlık mU\ akknl temlnııt, kanunun 
tayin ettiği vesalltlc lckllflerlnl muhte\i .Zartlannı aynı sun ııant (14.~0) 
on dört otuza. kadar komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. 

Bu işe alt ~artnamelcr komlsyoııdan parnc:ız o1arnk d~ıtılmnktndır. 
l4:)ii) 

Askeri fabrikalar sotmafma komisyonu İ lônlorı 
5IO .i\J3 çırah <;anı ve kökur .\zınan ııltnıı.cak 

Beher metre m!k6bına 60 lira ~del takdir edilen yukarda 
yazılı 500 M3 çıralı çaın ve lföknar azmam Askeri F'lbrlkalar U
mum l\lildilrlilğil Merkez Satın alma komisyonunca 14.4 942 salı gil. 
nU saat 14 de pazarlıkla !hale edilecektir. Sartnoıııc 1 lira 50 ku
ruııtur. K &U temi na L 4500 liradır. ( 4009 ) -

ihtiyaçtan dogma türlü türlü yeni ikincisi de Rklı başında bııyıı.rılcrm 
hareketler ver. B!z kendimiz bövle muhtarlık Jıcyetlcrlne mutlaka ko. 
bir şey yıaratmı, iken onu canl~n. rışmasmı tavsiye etm:k . . • Mahnlle 
dıracak yerde hariçten ,seleeck 1 büyük bir e\' demektir: Ev fdııresl 
misali taklit etmesi r.eclcn bekli· ne demek olduğunu bılen bayan. 
yel'm? Sonra bir mahalle halkının j ların tccrüb<:s.ndcn mahalleye alt 
ıncsuliyct alarak mümessil seçme- i<>lerde istifade etmek, elbette pek 
si neden 'gayri mesul ve mahzur. iyi ncUce vercbl!ir. Şurası da var 
ıu. bir hareket olsun? Şu miktar-1 ki kadınlar ur:ııumi h~ya~ta hcnUz 
da halkm seçtiği mebusa kanun cslclmcmişlcrd.r. Dürustlük ruhla
yapmak ve memleketin en hayati rı daha tnzed:r. Yolsuzluk etmek 
meseleleri hakkında. rey vermek ı mc.yıllcrl daha azdı~- • 
salflhiyct.ni çok ,sörmiiyoruz dıi. Ahmet Em.ın YALMAN 

Sa tıs ilanı 
Istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

lhsan l'e Seyldc tarafından Yalcı! Paralar idaresinden ~5092 ikraz 
numarasile borc;: alınan paııı.yıı mukbil blrır.cl derecede lpotelc göncrll
dlkten sonr bUtUn hukuk ve vecaıblle Ktı.mll \"e Fatma lrfana devir ve 
feraıı. edilen ve bu suretle ytnı borçlular tarafır.dan borcun öde.nmeme
~inden dolav1 satılmasına kanır verilen ve tamamına ehlivukuf tarafın
dan (69i) İıra krymet t kdlr edilmiş ola.n Beşiktaşta Abbas$ mahal
lesin rı eski C>Uukçu yeni Bhçe ve Loşbııht!e soJuı.ğmda eski l yen:ı 8 kapı 
No. ııı bir tarafı Ahmet mcnzlll ve b!r tarafı .Mustafa '\-e he:n<>Jrcsi Ha
nife menzili ve bir tıırnfı Hamid nıcnzlll \ c tarafı rnbil tarıkiıim ile mnh
dud blr ahşap evin cvııaf ve me.sahası aşatıda razılıdır. 

Ah.şap lcapıdan girillnce malta te~ı döşeli bir kor.de>r üzerhıde sağ
da hlr mO'hzen ve içinde bir heli ve yanyana ahşap Oç kömürJUk \"e bah
çede merdi\·enle inilir ha.rap blr mutfak mahalli Yardır. 

Al'ma kat: Bıırada iki oda vardır. 
Birinci kat: Bir sofa Ur:erlrıde iı;:lçc iki ve sokal; CPphesi~lde bir olmak 

UzcrP. ik oda Ye bir hcl! vardır. 
lltlncl kat: Bir sofa Uzt'rlnde iki oda, bir l!lcllt Yt sokak cepheıılndc 

zemini çinko ve demir parmaklıklı bir balkon vardır. 
Umumi evsafı: Bina nhşs.p ve tamire muhtaçtır. Elektrllt tesisatı 

meveııt olup su yoktur. 7A?mln katta bir ku~,ı varsa da ~uyu het:.1 mcc

rasilc karıştığ'ınd!\n kullanılmrunal~tadır. 
lılesahası: Tamamı 85 metre murabbaı olup bundan 6S metre mu· 

rabbaı bina ve l 7 metre murabbaı da bahçe \'C harap mutfak yer: dlr. 
Yukarıda hudud, evsaf ve m'snhası yazılı gR)Tfmenkultln tamamı 

açık arttırmaya. konmuştur. 
l _ hbu gavrtmenkulUn arttırma ~rtnamesl 15/4/9~2 tnrHılnden 

IUbarcn 93;ı :?277 No. u~ Ista.nbul dlSrdUncU 1era dairesinin muayyen nu-
~nd hhrkA"ln t"'/jrı-b!lmtsl için açıktır. nanda :1--azılr olruılarc:lan m ra.,. a " = .. ....3- .. 

2
-

fıızln malumat almak ıııtcycnlcr, Lşhu .şartnameye ve ır • ı - • 7 dosya 
No. sile menıurlyctimlze murııcaa.t etmelidir. 

2 .:_ Al'ttınnaya işt!rıtk için yukanda yazılı kıymetin ~'ilzde 7,r; nLcı
besindc p.-y akçesi veya milli bir bankanın lemi.l'lat mektubU tevdi edlle

t:'ektir. (Madde 120 
3 _ lpotek sahibi alR<'Aklılarla diğer alAkadn;lıı.rın ve irtifak hakkı sa-

hiplerinin gayı·ıme:ıl<Ul üzerindeki haklıırını hıısııslle faiz"~ masrafa f'lair 
olıı.n lddiıılRr:nı ıııbu ilAn tarihinden itibaren on bt'Ş .!rlln foinde e\'rakı 
mUsbltelerlle bM;k-te memuriyetlmlzc bl:dlrmcle.ri icabeder. Ak ı halde 
hakları tapu s~cill ııe sabit olmadıkça satış bedelinin rıa~·laşnınsından 
narlı; kalırlar. 

4 _ GQst~rıtcn gi.lnde artbrmııya iştirak edenler arttırma ı,art:name!lnl 
okumuş Ye lllzumlu maH~matı nlmış ve bunlan tamamen kabul etmiş 

nd ve itibar olunurlar. 
5 _ G:ı;Tlmenkul t5/51iH2 tarlhtr.de cumo. gtlnU saat 14 den ıs ya 

kadar Istanbul dördUMli ıcra wemurluğıında Uç defa bağ'ırıldıkt.an son· 
ra en çok arttırana ihale edilir . .Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin yil?.dc 75 şlnl bulmaz veya satış isteyenin alacağına ı·Uçlıanı olan 
dl"'er alacaklılar bulunup da bedel bunlarnı bu ga~Tlmenkul ile temin 
cd~lmlş aıac.aklarrnın me<"muıından fazla,·a ~ıktnaz..<ıa en çok n.rttıranın 
tııahhüdU bak\ k91ma1t Ut.ere a r ttJTma on gttıı daha. temdit edilerek 25 'fı/ 
!\~2 tarihinde pazartesi gilnU saa t H den 16 ya kadar Istanbul dördUnrU 
icra. memurluğu oda.,.ırıda arttırma bedeli .satış isteyenin alııcağına rUç
he.nı olan diğer ala«aklıların bu ga~TJmenkul ile temin Nlılmif alacak
ları mecnıııundan fazlayn. çıkmalc şartlle en çok rltırana ihale cdıllr. 
Böyle bh; beclel clıle ('dılmczse ıhaltı yapılmaz ve ımtış tııleb! dilşcr. 

6 _ Gııj,imenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya \'erilen 
ınUhlct içinde parayı vermezse ihale kararı fe.<ıholunarak Jcendıs.ndeıı 
e,·vel en yüksek teklifte bulunıın kimse arzet:mlş olduğu bedelle almıığa 
razı olursa ona. razı olmaz \'eyn bulunma~a hemen yedi glln mllddetlc 
ıı.rttırmava çıkanlıp en çok arttmına ihale ıxtillr. Ikl lhaJ(l ara!tındakl 
fark ''e ge~en gtınıer icln J1lzde 5 den hesap olunacak faiz ve dlter 7.:1· 

rarlar &\"rıea hUkme hacet kalmaksızın memurlyetlmlı:e alıcıdan Lahsl! 
olunur. (Madde ısın 

7 _ Alıcı arttırma bedeli hnı·lclndo olarak yalnız tapu ferağ harcı-
nı. yinnl _enellk \"nkıf ll!.\'I! btdelln! \'e ihale karar pullarını vermeye 
mecburdur. :MUteraklm Yergiler tcıl\"lrat \"C tan7,ffnt ve tclltıllye resnıln
de?J mf\tevclllt ~lcdiyo rmııımu ve nıiltcrakt,11 ynkıf icaresı ahnyn :ı.Jt 

olmayıp arttırımı. bedellndrn tenzil olunıır. Işbu ı;ayrlmenku!Un :1-,ıknrı
da göster ilen tarlhtc ıstnnhul dördUr.cll icra memurluğu odasında işbu 
ııtı.ıı ,.e gfüıtelilrn arttırnıu şartnPrncsi dairesinde satılacağı ilAn olunur. 

(4373) 

· , r.· vat Mürakabe Komiıyonundan: 
Illın ~o. 157 
• .. ..... • rutubetli 60 tnmhk ~r cdct ekme~n fiyatı 10 kuru~ 

10 p .ı·adıı. :,oo gramlık ysırım ekme~:ı f'yııtı 5 ,.e 150 ~amlık dörtte 
b.r ekmeğin fiyatı yllz }tara l)ldu:U ilin olwıwr. 

İzmirde yapılan 
mübadele 

ı·azan : ~ı. H . 7.tU. 

B u harbin karanlık gldi';'lerl a· 
ra .. ıoda ara ı.ıra ufak hlr 

•';o•k ol;.un görUn"e J üre~imlze hlraz 
su serıılllr. Ilugiinlerde bliU\n ı n an 
lık lmJlt• bir ışıj:;ru ka\ uşmuştu r. 
Buna Tlirk yurdunun hlr kö s.lnln 
ı;ahne olına,.rna ı;-,ok memnun olduk 
\C böyle haJırh bir işe \a.sıta olduk 
(il~ e ıı:hnlz açıldı. 

Man1.ara <'lddcn ~ÜZl.'Jdlr. iki ta
rafın ha tahanr. gemllcrı f!mnll et ı
ı:lnde dcnlz.lcrl a~ış, Jz.mlr Jlmanı
rıa gı'lınlştlr. 

Her iki tarar resmi tebll~lerlnde: 
«. u kadar aclarıı MdUrdükıt dile ö
' ilnılrkrn 'e en ~·ol.: mlktardıı adıl

ını toptan iih llhnıek lı;-ln dlııderı ge· 
leni ~·a ıııırkı•n, llrıllr llınanırıda hlr 
:ı ~ır ;\ ıırnlı •lü>ft11nıı n~kerl lnt'lnııw. 

sin dire hin itina gösteren insanlarla 
l<arı:ı lıı ,tık. 

Hlı: -:llphe ~ok ki a~ır ~aralıların 
ıııllhadclP,,I, ınllletlt•r ara,;ı \Brılan 

1) r aııl:ı-:mıı ııın nctlocsldir. Bu anla~ 
11111 2~ lcmmu1. JO'!D ıla Cencvre<lc 
!1111.alanıııı-:tı. lııı:lltcre ne ltnl~a ıln 
irn1.al.1.\nnlar onı.,ında bulunuyordu. 
ı\Aır ~ aralıları miktara bııkmadan 
ınilhııı l elc .~tnıek 'c dol.."1orlarla Jın,.. 
tnbakıe ılıırı hnrıı e iri munmeleslne 
t:ihl tııtnıaıııı.ık ('nevre anl~m:ı.sı
mrı tııhli netl<'elerlıllr. 

ı ·aımt hugiin ınlll<"Aler ar1111ı h n
gl ıııılaşwanın h:ı,!;la~ rcı lılr tr"irl 
\ U'l' Rıııı:ıl nkli harbi n 'ah,ı manza
ra,,ı: rıı l ııU•lııı. l<ıı ııa en çok ı.u nmış 
ııı .. nııları iıurı•nclirerek :rnldadır. 

l ':t t• bunun için l .ım1h'\le yaııılnn r.

sl r mllhaılelcsi ln .. ana kaııkaranlılt 

bir hınnda, bulutlar ar ·mclan "ıuı.ıı 
ilk ümit 'eriı-1 ışık tes.rlni ~ aın~ or. 
Bu ı 'lık kınntı .. 1 , ha\amn nçılncar..ı. 
na bİr emare sayılamaz, fakııt \"11h
şete dıı~ ıuuı.o gidi~lerln hızı giln 
geçtikçe artarken, bir tarafta ln
s.,nca hlr manzara ı:önnck \'C ınede

nl~rlln in.,ıın hayatını yok rhnek 
0

değil, ırnrunııık miınasn:ı geldiğini 
llatırlamak her halde küçücük l>lr 
teı;cllidlr. 

BULMACA -

Soldan sağa: 1 - Sııkı sıkı. 2 -
Yemin. 3 - Alçak ııdam. 5 - Şef
faf bir madde. 6 - Kuru yeşılllk; 
ıercden. 7 - Mefhumu olmamak. 
8 - Dir spor: bir pe~ambcr. 9 -
Ukrovnanın dört harfı: familyam. 
ıo _: Ebedi Şef; Su. 11 - Dini 
itikat; Baht yarlık. 
Yukarıdan aşagı~ a: 1 - H d

dctlcndlrmek. :! - B r Muse\ 1 a. 
dı. 3 - Japonların aldıs adalar
dan; Ccd. 4 - B r millet. 5 -
Yaş; lçtiklcrlmlzden. 6 - Ba~ınl\ 
oK. sellrse oz bulunan demekt r, 
Merkez. 7 - Başına .i9 gelirse iç 
kuvvet. olur; fasıla. 8 - Tcrsı· 
bir yere çorpıp geri G lenlcr. 9 -
Rüyilk b çak; yakının yarısı. 10 -
intizar; clb senin bir kısmı; Do. 
nuk. • 

m X K U ımı.'\tACAr\IN llA.l..Ll 

S<>ldan sağn: l - Al mane. 2 -
Keman; J.ftti(. 3 - Akan; Kad fc. 
4 - Sene; itina, 5 - Ve: BAka. 
6 - At: İsale; Al. 7 - Ek. İk z 
Te. 8 - İkn, sı. 9 - Ant; Çanak 
ıo - Dersim; Mide. 11 - Alt; 
Katar. 

Yukardan aşağıya: 1 - Akas· 
ya; t:.<Ie. 2 - Leke; Tekne. 3 -
tman: Kotra. 4 - Mfinevi; Sı. 5 -
An; F_c,I. Çil. 6 - K : Aksam. 7-
Ellıt; L{ıln 3 - Adi bez; Ama. 9-
Atlna: Ak t. 10 - İfakat; Da. 11-
ECe; Aletler. 

fstal'l'bul asliye alt·ncı 
mııhkemcslndcn: 942 59 

hukul<-

J\IUddcl: O man Y .q:an 

l\1Ud~ııılc) h: Dudu: İzm r İkı

çcşmclik Bıiı hanl)•c mahallcsı Sa. 
raç sokak No. 32 

Mi.lddcl Osman Yazgan tnrııfın· 

dan ml\ddc!.alcyh Dudu al~hinc 
açılan davası için müdde aley

hin 6 4 1942 pazartesi günü so t 

14,30 da mnhkcmcmlzdc hazır bu. 

lunmnsı lilıumu lltincn tebliğ edıl 
rncsı uıcrinc mumaiJcyhın o ,sün 

gelme.ıncsı Vı''Ya bır vekil gör.dC'r· 

memesine mebnl hnkkıııdn gı> p 
knrarı ittihaz olunmuş ve ıınlil 
kılınan bu karara ail ıhbarnanıc
nln bir nüsllRsı d,ı mahkeme dl. 
vnnhancsine asılmış ve key!lyet.n 
on beş gün müddetle .lanı ıc;ın 
tıı.hkikatın 14/5 104:? perşembe 
günü saat 14 c bırakılmış oldul:u 
tebliğ yerine 'eçmek uzerc ilfın 
olunur. 

' 
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Bng-llııkü .Pıoıra.m 

7,30 Proıraın 18,45 Zira:ı~ t;.k. 
7,33 Müzik (Pi 18,55 Damı (Pi. 
7,45 Ajans 19,30 Ajans 
8 100 Müzik (Pi. 19,~5 Türk MU.:. 
8 1 15 Ev • :ı !&&ti :?0,15 Radyo c, 
12,30 Program 20,45 Saz cserl<- ı 

12,33 Ş~rkılır 21,00 Konuşma 
12,45 Ajans 21,15 Temsil 
13,00 Şark•L!r 22,000rkesi.ra 
18,00 Program 22,30 A)lns 
18,03 F•s ı l He. 22,43 Kapar.ı. 

BOR S A 
9 NiSAN 1H2 

l Sterlin 5.22 
100 Dolar 132.20 

ioveç Franı:ı 30,363 
Pczeta 12.89 
İ" \"oç kroru 30,72 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İkram iyeli 'o 5 938 22,3J 
ikram iyel i 'i'• 5 933 Erııaoi 23,80 

'--------l-st_a_n_b_u_ı __ L_e_v_a_z_•m ___ A_A _m_i_rl_iğ_i_n_de __ n __ V __ e_ri-le_" ___ A_s_k_e_r_ı __ K_ı_ta_a_t ___ i ı_ô_nı_a_rı _______ ,,) 
, , ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiıiii~ 

-- EK OR ! Tem inat markasıdır 
AşajfKia 

kerl atın 
Cinsi 

yazılı mcvaddtn pa7.arl ı kla ek.siltıneleri hiz;alarır.da y ı; ı ı lı güu, saat. \ 'C n1alı a.lic ı"<l ek ı a,,· 
alına komisyonlarında yap:lacaktı.r. TaHplcrln belh vakitte kom ~syona 'cln1eleri. 

Sade yaı:ı 

Sığır, koyun, keçi eti 
Sade yafı 

Nal. No. l giyim 
NaJ. No. 2 • 
Muhtelil naklıyat 
Balta. Çelik ağızlı . Adet 
Demir saç dolap • 
Bir t&vla in§& ettir ilecektir. Ka. 

palı z•rfla eksiltmesi 14.4.942 salı 
günü saat 15 de Çan•kl•alede as· 
keri satın alma komisyonunda ye. 
pılaeaktır. Keşif bedeli 10.932 l\_ 
ra 71 kuruş, ilk teminatı 819 lira 
95 kuruştur. Keşif evrakı komıs· 

yonda. görülür. Taliplf"rin kanunt 
ve~ikalarile tekli f mektuplarını i .. 
hale saatinden bir saat evvel ko· 1 

m i~yona vermeleri. 
(2675 - :ısını 

* 45,011 lira 32 kuruı keşif be-
delli vestiyer ve kart basma bi. 
nası kapalı arfla. ck.~d ltme' e kon
muştur. İlk tem ina !ı 3375 ·lira 85 
kuruştur. İhalesi 22.4.942 satı ııu
nü saat 14 de &ki'°hlrde Hava 
sahn alma. komj!=ıyonurıda yap;la .. 
caktır. Taliplerin kanuni Yesika· 
larile teklif mektuplarını :hale !a .. 
etinden bir saat C'VV<"l komiıryona 

vermeleri. (2677 - 3883) 

* Beher kiloauna 5 kuruştan 300 ton 
saman kapalı zarlla. eksiltmeye kon
mu,tur. lha1eai 22.4..942 .;;ar~mba 

gUnU saat 10 da. Sn·a.sta askert ~atın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tu 
tarı 15,000 lira. ilk tt-m i r.atı 112:) 
ı : radır. ŞartnamP i A:ıkara , l~t&nbul 

Lv. A.mirlikleri sıııtın alma komisyon
lannda da. g-örUJür. Taliplerin kanu
ni vesikalartle teklif mektupların ı t
hale saatlnd('n bir saat ('\'Vel komls· 
yona vermeleri. (2681 • 333() 

l':lbl.!e 
K:lot 
Çl.zme 
Manevra ttndığı 

... 
Adet 

191 
19j 
H7 
211 

Karyola 260 
Büyllk üniforma 268 
Battaniye 271 
Koput lt!ll 
"!\fanevra kemeri 186 
Hurç 278 
Harita çantuı 2H 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün, saat ve mahall i 
k ilo 

7.~oo 

32,000 
10.000 

5 ,000) 
2 .500 ) 

300 
: 

lira 

13.:5:00 

32,000 

6,750 
50,000 

825 
4(0 

lira 

2025 

2500 

l 012 .50 
7500 
123,75 

66 

13 4 942 

li 41942 
16 • " 

16 • 
15 '·1 ,. 
16 •/ • 
16 1 ! • 

13 

13 
16 

lö 

15.30 
13 
15 

İ:ı:ın t t po~tah•~n c 
}ı;. a ı-§ cunda 
Bolayir 
Bols ylr 

Gel bolu 

Gel •bolu 
Gelibolu 
Gelibolu 
(2845.438C 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı etler 17 / 4/ 94:2 cuma. glinU hiza · 
1arrnda yazı lı saatıe.rde pazarlıkla tın alınacaklardır. Ş :ı rt nanıeler J 
her blin kom isyonda görtilt'bllir. l~tekl tl~r in belli gün \'e stuı.tlcrcie Jı;at ı 

teminatları ile birlikte Fınd ı.ldıda satt'l. alma komisyonuna ~etmeleri. 
Ohı~I \flkt.arı "lluh. bed. Ka.tf tt". ihale zarn'.lrt 

Ton ı .. r. J\rı Lr. KT.,. ~aat O"kl~ıt 

Satır eti 
Koyun eti 
s,tır eti 
Koyun eti 
Sı~ eti 
Koyun eti 
Sıjtır eti 
Koyun eti 

200 
wo 
100 
100 
150 
130 
100 
100 

* 

2<0000 
J 60000 
120000 
180000 
18()(1{)0 
270000 
10:>000 
15;;000 

' 

:?6100 
•0300 
ı-t.;~ 

20:;00 
20:;00 
29100 
13000 

ıu 

ıo 

ıo.:;rı 

10,:;o 
11 
l1 
11.30 

19000 ıı .~o 

~28•6_4385) 

A,ağ"ı:da. ya.zdı etlerden han;;;.ıı en uctız fiyatla vtrilirsc ondan alın .. 
mak üzere P•~rhk.la ek!Fi ltmeyc konmu,tur. lhaleel l:l /4 f9i.2 pazartesi 
gi.lnU saat 15 de Siirt askeri satın alnıa. ko1ni3yonunda yapılacaktır. Ta· 
liplcrı:ı belli vakitte kom:syona gclme:ert. (2SJO - 382.:>) 
CiMi Miktarı Fiyatı Temlno.tr 

ıu.ıo Kw.ru, Lira 

Koyun etl 
Sığı• etı 

Keçi eti 

50,000 
50,000 
50,000 

* 

36 
32 
30 

13ti0 
1200 
1123 

Aşağıda yazılı etl•r pazarlıkla satın alınacaktır. Tallpierin 16. 
4-942 günü saat 15,30 dı KırklPreli a..~keri salı n alnıa kom"yonuna 
gelmeleri. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri ve Çorlu 
askeri satın elma komı»yonlarında da görUIUr. (2795 - 4266) 

Cinsi ~llktarı Tutarı Teminatı 

S~fi ko)ıın eti, bulunamadığı tak. 
dlrde keçi eti. 

:ıı:ııo Lira Lira 

97 ,000 97 ,000 
97,000 75,562,50 

7312,50 
4155,92 

-~-~~~~-~~~~--

Stil koyun eti, bulunamadığı tok. 
d irde keçi eti. 

Sığır eti, bulunamadığı takdirde ke 
ç i eti bu da bulunamadığ ı takdirde 
koyun eti. 

Sığır eti, bulunamadığı takdirde ke 
çi eti bu da bulunamadıitı takdirılç 

koyun eti 

* 

86, 000 86,000 
86,000 68.800 

17,718 14,174,40 
17,718 14,174,40 
17,718 17,718 

17,408 13,926 ,40 
17,408 13,926,40 
17,408 17,408 

6450 
5660 

1063,8 
1063,8 
1328,85 

1044,48 
1044,48 
1305,06 

Aşağıda mahal ve keşif bedelleri yazılı inşaat i şleri 13-4.H2 
paz:artesl günü hizalarır.da gösterilen saatlerde pazarlıkla. 

0

Jhale edl· 
lecekl~rdlr. Kcş11 evrakları ile şartnameleri her gün komisyonda gö. 
rülebll ir. İ!tcklllerin belli gün ve saatlerde kati tcmlnaUarı ve ka.. 
nunl vesikaları ile birlikte Fındıklıda satın a.ln1a komisyonuna. gel· 
meleri. (2793 - 4264) 

A:;.ac; .da ın ı :....t ar l a r yazı lı er / Bch~r kilo.sur;a a~ c:1;k tan 73 ı.·ıı . 
kunduraJ :;ı rı pazar.Mı k l a satın a lı. ruş !i:rat tahınin ..::dilen 60 t0 :1 .. ı 
r. acaktır. ihaleleri hizalarında ya· ğır e:U ayaktan olınel.k ~.ıı:cr<~ 12 -l 
z ; Jı günlerde Konyada ı;:.: kcri ı;a. 942 pazartesi gün;.! ı.;aRt 11 de p :1. J 

tın ;;..inı a kom i.ı::yo r.u nda yfl pıl ac:ı k. 7 Rı r 1· Jda sat ı n alt~ •(' ,;. i;.tı r. l\Tı : l.aın. 4 

t:r . Tcıli plcrin .b~ ll i vak :ttc kon1 i:~ · 1 men bedel~ 45 p .. ~ ol•;p k ~ı· i t r.· · 

1
.roı :n ,;: c lın elcr ı. n1 t nal ı 67a0 ı · ı ~r.t r taı.· lr::S; nl P 
:\1 ktar: Fiyatı Tcın : n a tı İhale gü n her~li ;l kom ·:;;~·oneı ı ~Oı·U • .: b ,li : 

ç.ft. lh·a lira ve saat i 1 1<"k lıl ,..n bcl lı i Un \'C saattr-
.ı;.ooo ı ı 3300 15 4 ·g42 ı ı ; ... <ı.i' i !eminatlaril ~ bı r lll\ tr Fındık. 

4000 11 3300 17 ,, / » 11 l ı da sa t ı n a lma ı :rtn , l.5 yon urı a .,,: e: . 
ı (2323-4338) ;:·eleri . (2779·.J~~J • 

* Pa uıırl : kla 40 ton pirinç alına .. 
c<r. kl .r. Evsaf \'C hususi şartl a rı 

· i ~ om tsyorda görtilcbilir. Tallplerin 
ı?;t r;_ık l ar ı cinsin nümunclerin i d e 
h..:-r.:ı. bcr kom isyona getirerek tek . 
i · Ilr.r in i ve ne cins mal verecek le· 
r in l de tasrih ve işaret edecekle r. 
d ır. Ko ınisyor r.a sa tın alınal· ;.h. 

p ı nnçlrr i n cin 5lc-r iJc bf'her kilo. 
s.unnn ınuha ınmcn fiyatları a şag ı· 

d 3. göstcrilm!;tii r. 1halc~i 14 / 4 042 
!->:ı:ti. günU saat 14 de r:lp · l t('flk tır. 

T ttFplcrin k i fi t eıı1iıı::• ll a.rilc Hflr. 
b!,,-cde Yedek Suba~· okulurda 
Kon1:sy ona müracaatl & rı. 

Pi r inçlerin J\1uhan11ncıı 

cinsi { : yatl~TI 

Kuru~ Santim 
K3'tan10n ı Maratelli 61 75 
Antalya Mısır 54 75 
H• i•y 52 25 
Se>.r han 52 25 

(2829.4342) ,,. 
7 4 942 gUnü ı hales i il~n olu· 

nan 200 ton kuru lnc;re t&lip çık
madığ : ndl'n t t krar pazarl ı ğa kon. 
mu~tur . E vsaf ve hususi şertıarı 

komh.>yonda görülebilir. İha le>l 
16 41942 perşembe gUnü s;at 10 
da Y• pılaeak!ır. Tal 'plcr!n kat"i 
tcmi r. •\l•rilc Harbi~-cde Yedek 1 

Sııbııt.y okulunda satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(2843-4387) 

• 
Aşa,Pda cinsi, n1 iktar ve mu~ 

hammcn bedelleri yaz ı lı 5 kalem 
mutabtye eşyası pazarlıkla. satın 

alınacaktır. Evsaf ve husu~i şart· 
lanı komisyonda görti lcb ~ lir. İha. 
ı..,ı 17/ 41942 cuma günü saat 10 
da yapılacaktır. Taliplerin kat'i 
temlnatlarlle Harbiyede Yedek Su 
bay okulunda komisyona müra. 
caatları. 

Cinsi 

Kadana yem 
torbası 

Yerli hayvan kıl 
yem torbası 
Gebre 
Belleme 

Miktarı Beherinin 
tuhammcn 

bedeli 

10900 

20000 
30000 
40000 

175 

185 
35 

300 

* 82.000 k ilo ko~ ı ı n -:t.ı al· nRc .i k. 
tır. Kapal ı ı.arfl ck~ i ltmes l 22.4. 
942 çar~nmb3 iÜ C: ll saı.t ı;; el ~ To· 
ka tta askeri ı;;~t ·ıı s! ma ko:n i!-:yo. 
i'u nd.1 yil pılaco.l·tır. T~ h ın in b ed e'.! 
57 .400 lira, ilk te ın i nat1 4305 ı · ra· 

d ı r. 'Iıı.lip1erin kanuni \·csika1 e. r '.1c 
t rk l~ [ ıncktuıllar : n ı ihalr ·";a tı n. 

den b .r ~at C'\·vel koın l::)· o ":tl \·cr
n1cleri. (2788 -- 4'.!29 ) 

* 40 ton n1r.Y1. 11fltl ı k ı r 1nı z 1 nırr · 

t• : ınrk p~1arl • kla. satın ;-ı lı ııaC'akl 'r. 

T• hm n bedeli 12,600 li radır. "f:\"
~af ve şartn»mE>.' 1 komlsj·onda ;;ö. 
ri.il ür. 1hale!iil 18 4 942 cun1artr.s; 
günü Eaal 11 de Gcliboluda askc· 
ri satın olına kon1 isyonu::-da ya· 
pılac a ktır. Taliplcr:n belli vakitte 
kom isyona gelmclf'ri. (2815-4311) 

* 30,000 kutuda ,a fi 7500 k llo ' . 
ğ ı r et konserves i ~at n alınacak· 

t ı r. Pa7.a r1ıkl a ck .· iif ıne~i 15 14 94~ 
t' ~ r :)ambn. günü !' :ı at 14 te Bakn·· 
kö;rde a:ııkeri 5atın alma kon1l,yo. 
r:uııda yepılacaltl.ır. Evsaf ve şart. 
n~mcs l kon1iS)·ond a görülür. Te· 
minatı 1800 l i radır. Tallpler 'n bel 
1i va.kitte kom '. ~yona gelmeleri. 

(2816-4312) 

* Beheri yüz; yi rın ·~r ton olınak 
üzere n1uht.eli[ !'erlere tesl im şar .. 
tile dört parça odun pazarlıkla sa. 
tın aJır.acaktır. İhaletii 17/ 4 '94:2 
cum• gUnU saat 16 da Halkalı kö· 
yünde ask~rl satın alma ko.nisyo. 
nunda y.aptlacaktır. Her llarça için 
kat"i teminat 360 liradır. Taliple_ 
rln belli v:ık.ltt~ koınisyona gelme· 
!eri. (2844-4383) 

• 
Yıldızda 50 araba gübre satılı. 

ga çıkarılmıştır. İhales i 13 '4/ 942 
~zartcsi günU raat 10 da yapıla.

c•klLr. İstekliler gübreleri mahal
linde gördükten sonra ihaleye iş. 

tırak edebilirler. Taliplerin Harbi
yede Yedek Subay okulunda ko
misyona milracootlaoı. (2850.4389) 

* K.apalı zarfla aşağıda c insi ve 

Yolc:arıda yazılı malzemelerin ka
pa.lı zarna ek•lltmeleri 20/ 4/ 942 gU
nU saat 10 da Çangırıda okul talim 
atayı aatın alma. komLtyonunda ya
pı!oeaktır. I!k teminatı 3150 liradır. 

Ta.liplerin kanuni ves:kalarite teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir .saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Ya)ltlacak ~n ne-.ı Keşif Be- X..tl Te. l'l ıu.rhk zamanı Yerli hayvan ip 
Lira :ıı:r. Lira :ıı:r. S-t Dakika yular başlığı 

miktarları yazı lı allı kalem mu· 
tabiye eşyası münakasaya kon .. 
muştur. E~af ve hususl şartları 

komioyonda ı:örüleb , Jlr. Mutabi_ 
ye eşyası toptan bir talibe ihale 
edilebileceği g.bl ayrı ayrı talip
lere kısım kısım da ihale oluna. 
b ilir. ihalesi 30 4 942 per,embc 
günü saat il de yapı lacaktır. Mu. 
vakkat tem>nat 10942 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat cvı:~l t eklif mcktuplar:te 
Harbiyede Yedek Subay okulun
da komi!yona müracaatları. 

(2706 - 3987) 

* Kapalı zartla 75 ton Bıtır eti ve 150 
ton e:ıtır veya koyun et.ı alınacaktır. 

lh•l .. i 17/ 4/1H2 günU B&at 15 de An
karada Lv. A.mirıttt ~atın alma ko~ 
misyonunda yapılacaktır. Sıtn' etinin 
tahmJn bedeli 80 kuru?, koyun etinin 
kuyruk de.hlJ 1:ıo kuruftur. Sığır eti
nin flk teminatı '4:250 lira ve koyun 
etinin ilk temlna.tı 10,250 liradır. Ay .. 
n ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
isteklilerin kanuni vulkala.rlle tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
s.ıat evvel komi8yona vermeleri. 

(270~ - :W86) 

* 10,526 kilo er:mlş tuzlu ya{: pa-
zarlıkla satın alın.acakttr. İhalesi 
16 ·4. 942 gUnü SGat 15 de Anka. 
reda Lv. Amirliği satın alma ko
m ,syonunda yapılacakt:r . Tahmin 
bedeli 18,946 !lra 80 kuru~. k•t'I 
ternin&tı 2842 1 ıra 2 kuruştur. 

Şartnamesı komiı;yooda görulür. 
(2814-4310) ,,. 

Taahhüdünü ifa etmeyen mütc. 
ahhit na.m ve hesabına 215 ton ke· 
çl.boynuzu 4 parça olarak pazar .. 
!ıkla eksiltmeye kor.ulmu tur. Ek. 
siltmesl 17 /4 1942 cuma ııunu saat 
on beşte Ayazağadak l kom isyon
da yapılacaktır. isteklılerin muay. 
yen gün ve saattC' komisyonumu. 
za gelmeler! !An olunur. 

(Zl36·4340) 

Sarayburnu h•&tahanesinln istim 
kazanı tamiri 

831,60 124,74 10 30 

GUmü~suyu hastahanesi elektrik 
tesisatı 

1235,63 185,34 11 30 

Gümıtı:su)ıı hastahanesinin çama_ 1821,87 
şır m&kinesi tamiri 

273,28 10 30 

* A.ıat;ıdll yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmeleri 11/ 4/ 912 cumartesi 
SUnll saat 10 da Jzmitte postahane ya:undaki asket1 ıııatın alma kornts
yonund& yapılacaktır. Kerestenin ebadı Ist. Lv. Amirltğl ntm alına ko
mlııyonunda ııın-Wtır. Taliplerin belli vakitte komlayon& ~elmelerl. 
OlftOI Miktarı Fiyatı Teınlnau 

A • et Kll""J Lir1' 

Çam. kereste 
Marsilya tıp! yeril 
kiremit 

6620 

30,000 

20,000 kilo .ııı r eti •lınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 22/4/ 942 sa. 
lı ııilnü saat 15 de LUleburııazda 

2 numaralı asker i satın atma ko· 
n1lsyonunda yapılacaktır. Taliple. 
r;n belli vakitte komi>yooa gel. 
meler ; (2841-4380) •• 

Beşer ton olmak üzere ayrı ay· 
rı ~artnamelcre ıst:nadcn 25 ton 
ead~yağ pazarlıkla eksiltmeye kon 
mu1(ur. Şartnameleri komisyonda 
ı:örillcblLr. Eksiltmeler! 16 141942 
perşembe gUoU nat 15 den 17 ye 
kadar Ay•zağadaki komisyonıh 

yapıla<:aktır. İstekliler muayyen 
gün ve saatte komisyonumuzda 
bulunmaları lilın olunur. 

(2835-4348) 

7000 lll3. 

10 

1620 

4:i0 
(2821 . "33i) 

18,000 kilo sı 4ır ,et; pazarlıkla 
satın al ınac•ktır. Tahmin bedeli 
16,200 liradır . lhaleol 13/ 4/ 942 
p3zartesl günü s•at 15 de İzmir 
Lv. Am irl'il "3tın alma komlsyo. 
nurda l·aıııiacaktır. ihale bedeli 
üzcr;ndcn c-;, 15 kat•t teminat alı. 
nacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ı:elmelcri. (2840-4379) 

* 5500 kilo iıpan•k pazarlıkla ek. 
siltmeyc konulmu~tur. Şeraiti ko· 
mi~yondan öğrenlleb1J '. r. Eksilt. 
.rncsi 13/ .f:"942 pazartcsl güo.ü sa. 
at 15 te Ayazağ2dakl koınl•yolıu
muzda y•pılacaktır. isteklilerin 
mu> yyeıı gün ve saatte komlsyo. 
numuza gelmeleri iliin olunur. 

(283t.4347l 

maa sap 15000 32 
(2849·4388) ... 

120,000 kllo sıcır, keçi veya ko
yun eti alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 20/ 4/ 942 pazartesi gU
nü sut 15 de Blrecllj:tc asker! sa
tın alma komisyonunda yapılacak. 

tır. Tahmin bedeli 12,000 lira, ilk 
teminatı 950 Urad ır. Taliplerin ka· 
nunl vesikalarile tekli! mektuplı
!'lnı ihale saatinden b ir saat evvel 
komisyona vermeleri (2712-4007 ) ... 

Keıif bedeli 1849 lira 10 kuru~ 
olan Gümü~uyu hastanesinin bu
har kazan ve etüv tamiri i5i mü
teahhidi nam ve hesabına 20/ 41 
942 pa7.Artesl gUnU saat 11 de açık 
ek~iltme usulile istekl i.sine ihale 
edllecektlr. İlk teminatı 138 lira 
68 kuı uştur. Keşif evrakt ve ~art
naınesl hergtin konıfsyonda göril· 
lebiUr. İsteklilerin kanuni ayrıca 
lnşaat şubesinden al:ıcakl arı vesi. 
)<aları ile birl ikle Fındıklıda satın 
aln1a kom1syonuna gelmeleri: 

(2731.4222) 

* 200 ton kuru ot kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu,tur. ihale,! 27. 
4,942 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. !ıın,rliği satın aln1a kon1i:ryo· 
nuncla yapıl•caktır. T•hm!n bedeli 
17,000 lir•, ilk teminat ı 1275 lira 
dır. Taliplerin kanucl veslk:.laril; 
tekil! mektuplarını ihale saatinden 
b :r saAt c\·vcı kom isyona verme. 
Jcrl. (27~1 - 4136) 

Cinsi Miktarı 
Kadana yular başl ıj!ı 

maa sap 
İp yular bl~lığı maa sap 

Yerli hayvan için kıl 
yem iorba9l. 

10000 
30000 

30000 
Kadana hayvanı için kıl 
ycn1 torbas ı 10000 

60000 
8000 

(2801.4297) 

Gebre 
Belleme 

... 
Komisyonda mevcut. ev~•( ı da· 

h 'Jlnde 10 ton i'panak Scllmlyc. 
de aırrbara teslim şartilc, 4000 kllo 
;spanak lll•ltopcdc Atış ·okulun• 
tcslin1 şarU1c ayrı ayr ı pazJrhkla 
satın alınacaktır. 10 ton ispanağ · n 

tcmin&tı 330 Jlrad·r. Ve 4000 kilo 
ispanağın 132 .lira olup p~zarltk 
ları ayrı ayrı 11 / 41942 cum:1rtC'J! 
~ür.U saat 12 de S.:-Lın iyedc a~keri 
satın alma konı l e:.vonunda yapıJ o. · 
cakt:r. (2851-4394) 

Sahlb: ve :\"e,r!yat MUdUrU 
ı\hmet Eın l n YAL.,lAN 

Vatan N•~r;yat TUr1' Ltd. Şii . 

\ ·a1an Mıttbaası 

Xe..fl.! b;r pirinç unu a lmak i.3ttr!eniz bakkaJ.rr.ızdao. mult.alıkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 
l~rarla i.steyi:ı.lz 

250 · 500 ve 1000 gramlık ambalôjları vardır 
A..ireı&: ıstanbul, ·rutun gilnırUk Kemerli So. ı\o. 21 T el : 3+197 

~ ............................. ,, 
Satılık Emlak 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

2666 

2679 

2iPO 

2862 

2873 

2896 

2Qt;1 

296? 

3038 

~039 

30t0 

3078 

3263 

3586 

3686 

:i788 

XS951 

4229 

Z\fe,·ldl ·re clu l Jl.ıymelıl T, Llraııı 

l(ıızguncuk ı cadiye mah. Icadiye cad. eski 7, yenl 
9 No. lu nuu~av gediğinden mU.'1.kallp tahminen 23 
nlPtre nı ıır ı bb~ı dUkkfın. 

<;~ : fi. ';"liıil 1a. '\ftn~ ar Hayret t !n mah. Ta.tlıkuyu m-
l:ı:ı ~1 JlR ft"I. 77, ad::ı. :?Ol, rarttel B, kapı e8li.l 18 No. 
lu :i1 ,:-.o rnıootre murabbaı ;;-edikten mUnkaJi-p arM· 
n n :-ıo 120 hi~;esi. 

R,.ycıtl u . InönU malı. Kti• : Ukbtlyır sokagı pa.!ta 55 
r .. • ı 61:-ı . pıt.rPel ~z. kapı f'"'k i 103, yeni 101 No. lu 
220 n1Ptre murabbaı ah~ap e\·ln 5/32 hlırsesi. 

F.minör. U ' Mahmutpa,a> Surlrt mah. Sultan oda.· 
lan ~okııo~ı pafta. 136. ada 31!1. pa~ı 2, ka.pı eski 
21, yeni J9 No. ıu -1- metre murabbaı ki.rlir dlikkin 
Beyoğlu. BUlbUI mah. Klreçhane HU.seylnağa •o
kagı pAfta. 41, ada 588, parscı 18 kapı eski 23, 
13 No. hı 38.50 metre ınurabba.ı ev. 
Beyoğlu, Şehit Muhtar mah. Tavla sokağı eski 4. , 
yeni 8. taj 8 No. lu 60 metre ınurabbat klrglr ev. 
Topkapı , Fatma Sultan mah. Ethem efendi yeni 
~("r;!~t ~okBğt eski 10 No. Ju tahminen -4.0-0 metre 

n1urabbaı C\'in 3, 6 hlssePi. 
EnıtnönU, Dayeha.tun mah. Txgcıtar sokafında 

pafta 6, ada 631, parsel 13 kapı eski yeni 82 nu
rnaralı 19,50 metre murabbaı klrgtr dükki.nın 

2."8 hissesi. 
Fatih, Kirmastl mah. Atpazarı meydanı ve l-!ih· 
~tlar cad. pafta 246. ada 2118, pareel, 14. ka.pı PSki 
21, 23 en e!'ki 8 mükerrer 141 16, yenl 17 nuınaralı 
36 metre murabbaı ba.lıçeli kirgir eVin 42375/ 

29SS2S hi!se6i. 
Beyoğlu, BUlbUI n1ah. Tenekeci sokağl pafta 41, 
ada 570 parsl!'l 11 kapı eski 5, yeni 7 numaralı 
58,50 mf:tre murabbaı BJ'S&. 

Beyoğlu, BUJbUI mah. Tenekeci sakatı pafta 41, 
ada 570, par8el 12. kapı .,.ki 3, yeni 3/ 5 No. lu 
43 ınetre murabbaı arsa. 
Reyoğlu, Bülbül mllll . Tenekeci -·~ pafta 41, 
ada 570, parsel 10 kapı eski 7, 9, yeni 9 No. ıu -ti 
metre murabbaı arsa . 
l(uzguncuk, Simitçi Tahir sokağı nki 19, 21 yenl 
19, 19·'11\o. ıu 517 metre mui-abbaı iki el-in 2 '6 
hissesi. 
~yoğlu, Kocatepe mah. Çaylak sok°''' pafta 46, 
ada 530, parsel -47, kapı 59 mUkerrer, yeni 73 No. 
1u 82,50 metre murabbaı &r3a. 
Kadıköy, Osmanağa maJı. Mlskianber sokatı ,.e 
Kuşdlll caddesine yüzü olan pafta 8, ada 2 parsel 
11, kapı eski 15 mUkcn·er, yeni 131 No. lu 208 
metre murabbaı arsanın 1/ 3 hissesi. 
Çar~ı Sıra odalar han ıı.lt kat pafta 160, ada 27t6, 
p.usel 37, kapı eski yeni 28 No. lu 27 metre mu· 
rabbe.ı küg!r oda. 
Balat, Hacı lı&a mah. Mahkeme altı soka~t eskl 80, 
numaralı tahminen 40 metre murabbaı ev. 
Yedlkule, Mlrahor n1&.h. Şi'1M-n Ohanis <Şişman 

ata.> Sokağı cskl 1 No. lu 172,36 metre murabbaı 
arıta. 

Usküdar, Rum Meh1netpaşa mah. Şemsip~ cad. 
cSkl, yeni 62 No. lu 4-28,32 metr e murabbaı &l'S&· 

nın 1/ 2 hl5.5esi. 
Çengelltöy, :ye>krnacı, «Lokmacı .KA.fifb sokağı eeki 
l, yeni 1 No. ıu 80 n1etre murabbaı ev. 
Heybeliada, Ergen çıkma.tı sokağı pa!ta 6 ad& 30, 

33(,-

ıft,-

~13.-

3161,-

317,-

JOi,-

213,-

216.-

m.-

4.77,-

206,-

20s.-

540.-

pa.rsel 10, ckapı cakl 14., yeni 6• No. lu 110 metre 
murabbaı araa. 44:6, ...... , .. 

YU.k:arıda adretl ve taf8lll.lı yazıtı gayrimenkuller pe,ln para ilt 
açık artttrma usullle satıtacak t.J r. 

~-Mtızayedeye t9tlrak edecekler n1ukadder kıymetin yU.zde onu ni' 
tinde teminat yatırmaları JA.zımdır. . c1 

lhale 2i ·( 942 pazartesı gUnU ıııaat 10 dadır. Sa.tr' ~sna.suıdii. \·crıltl • 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal artt:v 

nuyarak ihale kimin u.>tdesine icra edilir!!e teminat akçesi ona. JJC 
ettırileecktır. ,J1' 

l stcklilerin teminat akçesi, nUfus tezkeresi ve Uç kıt'a fo tol1'
1
tfi

b1rllkte bildJrUen ıtln ve saate kadar :şubemiz emlA.k servisine ı;elrz1e 
N~ : ~ 

X 1'ar•Ul gayrımenku!Un ıhalesl, umum mUdürIUtumtızün ~"' 
ne arzedlld lk ten ~onra yapıl~aktır. ~92.7~ c:41 ., 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
. . ,,ıif 

Açık .ek.,.ıtlnıc suretiyle ihalesı takarrUr edeıı (783.64' J J lı'!L j:ı• ' 
bede11i Sll.\'l'f linıon blna.sı tamiratının muayyen olan gUıı \'e saatte 1tJ. 

,ı " 11'.'sJ yapılamadığından bu ı~ın 2100 sayılı kanunun 43 Uncu nıaddt ,pıt 
clblnce ihales i tekrar 16. 1/ 94-2 perşembe günü saat ıs de I stant>ol -:: 
}ı(UdUrltiğündc pazarlıkla yapıln.caktır. 

A - Bu fff! alt ketlf ve şarlnamelt-rl dairesinde görtııecektir· 
B - Muvakkat tem!nat (~7 ) lira (28) kur~tur. 4•~ 
I.stE'!kl llerin en az bu ~~e ben7~r (500) liralık ~ yaptıkJatırı• ı ,.,. 

t~arclerJrıdcn almıf olduldarı \'eS!knJar!:ı 9i:? yılına. a!t Ticaret od~~ 4t 
sıl\:aınru hamilen ck~iltme stınU olan 16/ .o{ J!)tZ per~mbe ;tınil sa~t.U 
ı;clmeler~ --


