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Dünga için gıldız 
barışıklığı 

"Barış, Dolmabahçede mi müzakere edilmeli, 
yoksa Yıldızda mı?,, yolunda 

faflı b ir münakaşaya kulak misafiri oldum. 

T ramvayda 11as1ls& yer bul. \ 
mu:J, oturmu:Jt,um. Arkam· 

daki sırada iki kişi konuşuyordu . ' 
Kulak misafiri oldum. Günün me
selelerinden bah9edlyorlardı. Biri 
dedı ki: 

- Ağır yaralı esirleri detişt:r. 
m~ işinin bizim toprağ ımızda ya· 
Pılması ne hayırlı ıblr şey oldu! 
Bu barpte biz hep böyle insanca 
roller oynamak fırsatını buluyo
ruz. İç s.c;acak bir şey delil mı? 1 

D!terl cevap verdi: 
- Elbette öyle... Zaten göre. 

ceksin, barış işinde de biz önayak 
01&.cağlz. İki taraf propaganda ya· 
pa yapa birbirinin dUlnden 11nla. 
tnaz oldu. Bunların arasına İman. "' 
lık dllıle konuşmağı bllen b ir ter· 
cUman g irmesi !Azım, bu tercü. 
ınarı.ıığı da bizim yapmamız tabii 
değil mi? Harbin manasını kim 
~izinı kadar tanır? Sürekli harp. 
erden sonra gelen barış devrin· 

den kim bizim kadar istifade etli? 
Blzlnı kadar Gözü dışarıda olma. 
~an kim var? Şu kadarcık f(ip. 
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Cripps'in ı 
teklifleri 1 
reddedildi 1 

1 
Hintliler, hakiki bir 1 

J milli hükumeti ~ kabule hazır olduk-1 ı larını bildirdiler 

J 1 Cripps bugün gaz~-

1 tecilere beyanatta f bu.'u.7acak 
Yeni Delhl, 10 (A.A.) - Hint kon

gresı icra komlte31 Crlpps'in teklif
lerini reddeden karar suretini itti
fakla kabul etmı.tır. Ret kararı, 
Cripp.s'e b:ldirllml~tlr. Reuter ajan
sının öğrendiğıne göre evvelce üze
rinde bir anlqmaya varılması muh
temel görUlen milli müdafaa mese
leslle d iğer teklifler hakkında. ye· 
niden lhUIAOar b<lŞgöstermiştir. lc· 
ra komltesı Uyelerl yeni milli mUda· 
faa formUIU Uzerlnde yaptıkları el· 
rafit müzakerelerden sonra şu ka
naate varmışlardır ki verilmek iste
nılen salAhlyetıer ve memuriyetler 
tatmin edici değildir. Kom.te hakiki 
bir milli hUkfımeti kabule hazırdır. 
Ancak 'imdiki teklifler kongreye 
böyle bir hllkQmet için fcap eden ha
reket sahuı temin etmemektedir. sır 
Staf!ord Cripps nzıtesinin 11on neti· 
ceslnl bildirmek üzere gazPteclleri 
yarın öğle üzeri toplantıya çağırmı;ı· 
Ur. 

lzmirdeki mübadele resiôı·ıeri 

* IzmırC!c l!ıı>:l.ıın ağır yaralı 

esı rlur.ıı mUbadcleşi haberini 
vermlştllt . Dün, bu harbin mU· 
him htıdiselerlnden birini tt:~kil 

eden bıı hAdfsenln :resimlerini 
a.dık. 

Uzun bir ayrılıktan sonra a· 
~r yaralı, yani artık vtıcutça 

işe yaramıyacak bir şekilde 

memleketler.ne dönecek olan bu 
yaralı ların esaret havasından 

kur tulup her bakımdan bllr 
bir memlekette hUrrJyeUn tadı
m tatmnları ne bUyUk bir saa· 
det tir. 

enı Yok ki barış İstanbulda. im· 
zalanacak. Adı da (Dolmababçe 
barışı) olacak. 

1 
- Yok, bana kalırsa böyle top

~~lılar ic;in Yıldız daha iyidir. 
ılletıerarası Kadınlar koncrest 

:manında yolum dü§til, gördüm. 
rı Ü2akereler için boy boy salonla. 
zeı var. O a~&çlıklar ar&Slnda, gü· 

f8Uiü8riar -ır us:::~{t. J 

1 
Snbistam Corregıdor -PB-~ •• -. A- •• - •• - ,, 

d ~ barbl __J 

1 işgal a ası Almanlar 

Yukardakl reSimde Ingiliz e· 
s rlerini Bayraklı vapurunda gö
rüyorsunuz. Aşağıdaki resimde 
ağır bir Italyan yaralısımn bU· 
yük bir .şefkatle nakledilmek u. 
zere vince yerleştirildiğini gö· 
rüyorsunuz. Daha dUn birbirini 
vuran iki ayrı ordunun askeri 
bııglln birbirine şefkat gBıstert
yor. 

manzaraların karf!Sında barı~ 
~urwt•ı"*1arına uM fikirler •e.; 
~;' sevgı duyguları ruhlardan fıı. 
bl rır. Hem de kıyameti andıran 

ediyorlar 4ayamyor bütün c~phede 
taarruza Meclis m üza kcrel eri 

Bir çok yeni Bulgar 
tümenleri Strbiş. 

tana girdi 

r harbin barışı için Yıldız daha 
P~rlak, daha ümit verici bir isim 
0 :r· Zaten cıyıld zları barıştUı, 
~ lah Yıldız barışıklıiı versin• 
t ;:ıYor muyuz? Bu türkçe bir 

1 
a ır, ama manasını herkese an· 
hatırız. Ben aklıma koydum: Bu 
d Bl'bln barışına cıYıldız barıııı. I 

enecek... Bulgar gazeteleri, Mi-
r - Peki, senin dedllln olsun, hailoviç'in yok edilme- 1 
aka,t otel meselesini ne yapaca. sın j istiyorlar 
itız? Böyle bir barış için her mem. 

t
lehketten murahhas, mUşavir, mil· Londra, 10 (A.A.) - Times ıa
c &ssıs, kAtıp, gazeteci diye yQ. zeteslnln diplomatik muharriri ya 

zl er kişilik heyetler gelecek, bun. zıyor: 
arı barındıracak otelimiz yok. O Hltlerln emlrlerWıl almak üzere 

umana kadar da yapılmaz. Acaba Almanyaya ılden Kral Boria'in 
ne tare bulmalı? seyahaUnin ilk neticeleri Sırbis-

- DUııündü#ün şeye bak. Hele tana giren Bulgar kıt'alarının mü 
barı.ş için buraya toplansınlar da Mm harekeUerfnde ıör!Jlme.kte 
~CPımiz kendi evlerimizi, yatak· dlr. Londraya gelen haberlere gö~ 
arımızı veririz.... re Bulgarlar •imdi hemen bütün 

Sırp topraklarının ko.ntrolu nu . el· 
Oh, kendi kendilerine mUkem- lerlne almaktadırlar. 

ıneı ıeıın -güvey oluyorlardı. Otel Son :zamanlarda cenubi Sırbls 
ıneseıestnı bir halledlveneler ba. tana inh1-r eden Bulgar iaaİ 
rı, konferansını hemen Yıldıza bölgesi şimdi Be!-ıradın 50 . kilo. 
cafırıverccekler... metre kadar cenubu nda bulunan 

Ne de olsa bu konu~ pek ho· Malednovak'a kadar uzanmakta-
§Uma gitti. Bunun tesiri altında d Hal 
Yatağıma yattım. Sabaha kadar ır. en Be)ıgrat ve civarını iı 
barış, ışı k, bahar dolu rüyalar gal eden tUmenden başka SırblS: 
&:ördüm ve bu karanlık, kanlı dUn. tanda hiç btr Alman tilmeni bu-
yayı bir kaç saat içl.n unuttum. lunnıamaktadır. Altı veya yedi 

_ Bulıar tilmeni ve bu aracıa altıncı, 
yedinci, on dördüncü 1 Sabah cazeteml açınca bir d _ • on a tıncı 

baktım ki eski tas, eski hama e ?.n . yedlncl tumenler, . birinci 
Yine ayni dedikodular devam ~dl: ~;1ı::;11!1:u~en ve dlier motörlü 
yor: Topraklarımızdan ıeçıt isli rp topraklar'°ın geri 
ycccklermı.ş, fakat B. Fon Pa ~ kalan kı~ına ıirmlf!erdir. Utro 
mutlaka karşı duraeatı pe ve Zora lsımlerlndeki Bulıar ga 
mıa. Bu plAndan va.,... m~zıl an.lat. zeteleri General Mlhailoviç kuv: 

v -.ecmıt er. Fa ti . . k il . 
kal bir taraftan da B ı · ve erının yo ed mesı lAzım gel· 

u garlar ıark dl~I l kt 
cephesine kuvvet gönd • n yazma a ve Bulgarların 

ermekten j Alma.ola ı d ıw Yakayı sıyırmışlar. Bul arı r n yapama la• bu vazi. 
(Devamı: Sa. s, Sil. :'•d ) arın !eyi başarmaları lAzım ıeldilfni 

e - llerl sürmektedirler. 

Bengol körfezinde bir 
İngiliz tayyare gemisi . 

batınldı 

Fi/ipinde . Japonlar bir 
kruvazör . kaybettiler 

FIHpi.Bdek l a?:1f0ıl kumandanı 
General Y8111Afl&o 

Vaşington, 10 (A.A.) - Harbi. 
ye Nezaretinin teblill: 

Filipinlerde Cebu'ya asker çı
karmakta olan Japonların biı' 
kruvazörü batırılmıııtır. 

Bataan ve Corregldor araaında 

muvasala 24 aaatlenberi ke$llm!J 
bulunmaktadır. Bataan'da çarpış. 

maların .sona erdlll aşlkArdır. 
Japon hava ve topçu kuvveUe

(Devamı Sa: a S il: ' de) § 

--İstihlak birlikleri kur~luyor-
Yapılacak yeni feşkılatta 

rından azami istifade 
mahalle bakkalla

e dil e·c ek 
'le ~~::a lO (Telefonla) - Ticaret VekAletı la· ları Dağıtma otlııl tarafından bu bakkallara 
edil e•arhğı, yurdun her taratma tqmll verilecektir. Bakkallar ayni zamanda ha.ika da· 
nııv~ekB latihtAk birlikleri kurmayı karar1a,tır- ğıtılmatsta olan karne lf(erile de me;ıgul ola· 
emrin~e ~~:hllk blrllklerı, Dağıtma Ofilllnln ' caktardır. Bir mahalle sakinleri, ikametgAhları· 
mın lçtn bü tır. MUsteprhk, bu maksadı te- nı detift!rmed!kçe batlı bulundukları lsUhlAk 
büYilk ba yük lsUhlAk merkezlerindeki kUçük, birliklerinden bqkalanndlln alıtyerlt edemiye-
tır. Billı~~ dllkklnluını tqklta.Uandıracak· cektır. Yalnız bb kayda tAbi maddelerin Dqıt· 1 
ıurette mahalle bakkallanndan Azamı ma otial taratmdan ı.atÜıttk bailkleri:ıe verll-

ı:ılt!ade edilecek, halkm b~ü~ i~U~aç~ ~e~ ;ı:r~ır. . 
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geçecekler 

Alman tank ve tayyare 
hücumlar1 arth 

Stokholm, 10 (A.A.) - Stok. 
holm T itningen gazetesinin Berlln 
muhabiri yazıyor: 

Kuibişef 'fe 
siyasi 

görüşmeler 
Almanlar belki mayıs ayının "lngı" ltere, Amerika 

sonundan evvel taarruza ıeçmfye. 

Ekmeğin bayat satılması 

hakkmda münakaşalar 
Ticaret Vekil i Rasih Kaplanm 

verdi 

sualine 

ceklerdir. Cenupta arazi Kafkas· J enı" sh' 

1 Ve aponyamn Y Ankara, 10 (A.A.) - Büyük 1 varsa bunun kanunt yolda ta ı. yanı.o petrol sahalarına karşı ha. 

cevaplar 

rekete geçilmesine imktın vermek. elçileri faaliyette MU!ct Meclisi bugün Refet Canı· h ine gidildiğini çünkil bu suçun 
te i'Se de Almanların cephenin di· ı tezin reisliğinde yaptıiı toplantı- milli korunma kanununa göre de. 
ğer kısımlarındaki şartlar ileri ha j da bazı kanun lAylhaları hakkın. ğll de ceza kanununa göre suç sa-
rekete devam edilmesi.ne lmkAn Hepsi Sovyetleri Pasi· ı ı da görUşüldükten sonra Antalya yıld ığını blldlrmiştır. 
Vermedikçe bu bölgede taarruza .1 k d.' meb'usu Rasih Kaplan·n taze ek· Adliye Vekıllnden sonra söz a. 

fik harbinue en 1 mek sattıklarından dolayı ceza- lan Raslh Kaplan Vekile teşekkilr 
geçmek istemiyeceklerdtr. tarafına çekmeğe ıandırılan 2 vatandaş hakkında ettikten sonra demiştir ki: 
Kuybişef, lO (A.A.) - Unlted ) Adlıye VekAletinden vaki olan şl. cı- Arkadaşlar, gazetede bu 

Press: ) ça/Jşıyor fahl takrirlne Adliye Vekili Ha· hükmün liulAsasını görünce be-
Karların erimest ilerledikçe git. Tokyo, 10 (A.A.) - Nl.fl Nlfl ga· san Menemenci cevap verm•ştır. nim d ikkatimi celbeden bir hAtıra 

tikçe sayısı artan Alman tank ve zete3inin Kuib~e! muhabiri 7 nisan· Vekil cevabında mahkemenin oldu. M 'lll korunma kanununun 
piyade pike uçakları, Rus mevzi. da Blrleşlk Amerika Sefiri Stanleyin verdiği kararda b ir kanuni hata (Devamı: 8L a; Sil. 5 &e) = 
!erine hilcum etmektedir. ve ondan evvel Japon sefiri Satohun 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman or· ve Ingiltere sefiri Kerr'in Kuibl~te 
duları başkumar-da.nlığıtun tebll. gelmeler.le Sovyetler Birliğinin Pa· 
ti: Bitik harbinde ittihaz edeceği tarzı 

Kerç yarım adasında tanklar ve hareketin bağlı olacatı d iplomatik 
tayyareler yardımile yapılan kuv. muharebenin başladığını yazmakta· 
veUi hücumla.ra kar31 gösterdi#!- dır. 
miz mukavemette tam b !r milda Muhabir, vaziyetin bazı bakımlar· 
faa muvattakiyetı kazanılmı3tır. • dan 1939 sonbaharındaki vaziyeti an 

r ıımau Alrlb l 
11ar111 

Libyada mih
ver taarruzu 
başladı 

Kahire, 10 (A.A.) - Reuter A· 
jansının Kahire muhabiri bildiriyor: 

lngiliz umumi karargAhının dUnkU 
tebl{#i mihverin batı çölünde henüz 
büyük ölçUde bir taarruza b8'1adı· 
tını fösterlyor gibidir. 

Dll.fınan Martuva hava a.lanlarınm 
müdafaasına büyük lhtlma.mını ve. 
rlr gibi göı-Unüyor. 

Berlin, 10 (A.A.) - Tebllt: 
Şlmatı A!rikada kqlt kolları mü 

sademelerinde lngillzlerin bir çok ke· 
fif tankı ve topu tahrip veya zapte· 
dilmiftir. 

Malta aduında yaptlan hücumlaı 
gece gündüz devam etını,ur. Bu 
hücumlar Alman pike sava, tayya. 
relerile avcı tayyareler! t"klllui ta. 
rafJMıan ~tır. 

dırdığını belirtmektedir. O sene mlh· 
vercllerle mihvere k&11ı olanlar Moll· 
kova üzerinde tesir icra. etmek için 
mücadele halinde idtler. Muhabir, 
bununla beraber bugtlnkü vaziyetin 
de oldulııça. mUşkill olduğUnu ııa.ve 
etmektedir. Japon kıtalarınm muzaf 
ferlyeti ve Alman taarruzu~un ya· 
kınlığı Sovyetler Blrliğinl ıhtlyata 
11evketmektedir. 

Ruzvelt, 
Fransız Elçisi 

ile görüştü 

Fransız Elçisi Ruzveltten 
gıda maddeleri isiedi 
Vaşington, 10 (A.A.) - Rm:veıt, 

UUn Fransız büyük elçisi Henry Ha
ye·yı kabul etmiş kendlsile yarım 
saat görUşmUşttlr. MillAkıı.tın büyük 
b.r kısmı işgal altında bulunmıyan 
Fransa topraklarındaki ahalinin gı· 
da meee.Jesine ve Atmanyadaki Fran 
sı.z ealReri ifine taı-.ms edllml9tlr, 

Bir adamı iple 
boğdular 

Cinayetin failleri olan Ha~ice 
ile dostu yakalandılar · 

Suçlu olarak yakalıınan Hatıre \ 't' Slyazl 

Dün Usküdar adliye ve zabıtası çok 1 içinde ş.yaklarına bır cısım takılmış 
feci bir cinayetin tahkikatına el koy. tır . Elektrik fenerini yakan bekçi bir 
muştur. adamın kantar iç!nde yattıgwı kor· 

Cinayet şöylece meyöana çıkmıt- ku lıe göt'mllştUr. 
tır : Yapılah 'ilk tahkikat' neticesinde 
Meıdtvenköyll bekçilerinde..., Meh· cesedin Kızıltoprakta: ımam sokağın· 

met evvelki gece ta~ ocakları ,c'.va., da oturan duvarcı ustası Erzurumlı: 
rında dolafırkef\ ocaklardan b.rınln (Deumı sa. a, su. z de) •-• 

b 
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VATAN 

\ Şehir 
Haberleri 
İhmale 

[ -~-?-:iud::Z o~= ;N] 
S<UiJ b 4 

Japonyalla ilk islam 
p r o ııa g·an dacı I arı 

'' Sürgünler 
'' 

ve Dominyon 
hakları 

-c- uğrayan 

bir hak 
'' Kaçıklar " 

S on mlizakereltr sırasında. Hln 

dllıtana deminyon hakları 

verilmesi bahis mevzuu o1du. Bü
yıil< Brll&ııya. , lmpan.torloğu do
mhtyon1annın ne gibi haklara "la· 
hlp olduğunu bu vest1e ile gOı:den 
geeJrmek f:aydasız olmaz. 

(, Hacı ,M,ustafa admda bir adam her nasılsa \ 
Japunyaya gitmiş ve orada müslüm;mlığın 
·ık tohumunu saçmaya çalışmıştır. Bu adam 

le eş • on büyük ~hrimiı· 
lliii1' den btede, Anadolu içle

r inde herhangi bir vazife aian 
münevverlerimizin çoll>l)a blr 
•sürııln• halsizliti ve ürkeklit. 
çöküyor. K•pa~ı bir an evvel 
büyük şehre atmak için çabala_ 
maktan başka gayrete geçtif i 
pek görülmüyor. Onun da henüz 

yatı, onu ~inde bulorak 90v. 
ke ve hamleye çağırmalı? 

ile ıeııç münevvere anl•tacak? 
BöYle yerl~de, lc;i 11eçmli, be

li ve he'Vesi lbera.ber çöltmilş in. 
sam.arı büYük vazife ba§larl'nda 
bulundurmamak, şahısları tekaüt 
za.manlarını doldurmak için alı· 
koymakla müesseseleri tekaüt 
etmemek ıazım! Böyle yerl~rd.e 
öyle idare ~mirleri ııördüm kı: 

:ahi/ olduğundan ilk anda herkes kendine 
güldürmüştür . 

Tramvay vatman. biletçi, 
kontrol memurları ve 

Sul<an Ho.mıt, Japon gencının' başlayacaıını tayin ec>ememiş: amelesi yapılan pahalılık 
maıeretını ka.bul ettı. Kench111ne - Slıln dinlr>ıı, Lpkı b;ı.m di. zamlarından istifade 

Anadolu içinde çalışmaya ı:ôn. 

der>len münevveri .. orıun. ol· 
makteın, kendini «sürgün., say
maktan kurtarm2k gerek! Bu 
olmadıkça büyük yurd kalkııı. 
masının ça.buk gerçekle~mesine 
imkan yok! 

Kasabanın tepe 
sl11dekı kona. 

İç idare 
lngUtere hllkOmetı, domlnyonJa. 

rın parlAınentolar( tarafından ~ı

ka.rılan kanunlara hiç bir suretle 
ın Udahale etmez. 

Domlnyonlann esas u..,kiJR.tı 1 ka
nuni muameledet1 geç.mek şartlle, 

:n1ahalli hükümetıer tan.tınıdan la.bl
·r rok hedi'-·elerle t>era-ber, gayet nimıze benziyor. Ancak bir nok· 

• ' rdl E- ı d bl 'm •· ~ttı'rilmemiş do\cun bLr yol rn••i!.fl ve ~-~ ıanınız var. a:er ı z e z, .,.. "" 
Noda Efendi, o derecede ..evdıc b: ckirt kadın almayı kabul eder. Hükümetten ve belediyelerden 

imkAnsız oldu· 
ğunu anladı mı 

kabına çekili
yor; artık tabi. 
atin ıı.üzellıkle
rini bile görme 

r- Yazan: 
ÇAG LA B 

iından aıağıda. 
ki da.ireye ve. 
ya çarşı.ya. ya
yan inmeti, kalp 

dil edilir. 

.k .. ld ··e Türklerden ayrıl· er.iz, tam mUılilman olursunuz. i la hs Jstaı-.u an .. t D 
1 

J 
1 

b • .. maaş ve ücret a an r& m;ı. us o. 
dıi:ma teessufler ederek çıkıp gı • 1 e~·'ı···u lapon ar, u zırv soz- lan 't yirmi beş zamdan istifade 

1 Behçet Kemal lngntere fi.il 
n1aksadlle yapılacak müraca.a.tlara, 
clomioyonlutn müstakil hUkOmet
lerlnce 111Usaado veya bunlar red
d&dfleblHr. 

1 ere ıu m ş er; etmeyen kocaman bir kütle var: 
t. (isnt.r...t ohw·ıik unu da Jo>O~~ıı· - Ejer i•IArniyet, Y lnız dört Tramvay vatmanlar ı , biletçileri, 
. kı Noda Efendınln talebe-! kadın almaktan lb&retşc, bizim koatrol memurları ve tamir işçi. ;::.:m ckrsİer!ni bcrakmıı<lılar- Ara! müılümanlıia \htiy•cımız yok. !eri •.. 
•ıra Musyö Nakamur•)'a mu.raca- O.ye cevap vermişler. . 

-~- k ve kendi kendtlertne 1 Hacı lıCUı1tafı, artık: orada diklş Bunların ne kadar aiır bir ı-ş 
at ,....,re ( . · Bi gördüklerl, nek•dar ç:le çekt'.klc
çatııar•k oldulu;a iyi bir surette ıuttur•mamıf·, Çın) e ceçm:ş. r rl hepimizin gözümüzün önünde. 
JapoCW:::i;Yt öğrenm:yc muvaffak ol. mUddet ıezm·Ş- Oradan da kal.kıp dir. Hükümetin kabul ettığ i ıımu-
d

·"ar. Bunlardan (J,,_,_ Ah Bey) lstanbula ıolmlş. Sultan Hamıdln "' ,_ ı mi prensipin kend:ler.ne tatb'k 
d ·ıcn zat ile (Ahmet Bey), ya. üt biraderi ve Esvapçıbaşısı -mc 
'eınmzamanlara ka.d.ar hayatta id;-ı Bt"ye tavı:ye edilm:ş. O da, . cdıilmemesl, herhalde bir yanlışlık 
~ J d b eseri olsa ıerektir. Çok çetin 

Ahmet Bey iki sene kadar ve - Efendimiz!.. apony• • •r . . 
ter. 'en sene içinde' ve- hayli zaman l~lflm\yetl neşretmek- şartlar alhnda vazı(e &ören tra!°: 
Ali Bey de geç le ~uı olan Hacı Mustafa ECen vaycıl•nn hakk:nın yerine gct:r. 
fal ettl\er ) "-•• ı · · · Bel a· 1 1 Tram 

A IL. K ıSLAllI di ırmlnde bir z•t l•tar.bul• ııel_ e<egını ve e ıyem z e -
JAl'ONYAD 1 ld · 1 b i l~\.-a gös PROPAGANDAClLAIU 111 :ş. Maiyeti .cntyenlte alsanız, vay are .. n n u şe a -
Ertuğrul f~iasından sonra Ja. I ııünOn birinde ~Uı::I 1Azım olur. terecctın\ umuyoruz. 

pou,-•ya ilk ayak basan Türk, n;ye, bu .maıcerapcre.t . damı Ek k 
(So~yh U.cı Mustafa) dor· Sultan Ham:de takdim etmış, Pa- m e 

R:vayete naz.aran Hacı Musta· d\şah. Hacı Mustafayı kar.şıs:na o-

f 'n 
ailesi (Konya) lıdır. Fakat .... tt•p, onun anJattıklarlnı büyük 

an ' · · dl 1 · J 
1 ~ası evvela Hicaza gitmiş. ara.p. bir dıkkat.c n em l~· ap0nyada, karnelerinde 

suiistimal :ayı öğrcnmiı- Oradan da H•ndis. i•IAmiyetln ilk tohumlarını attıtı. 
t· na g,derek (Bombayı da ye-r- nı idd:a ed•n bu ad•mı, derhal 
ı:ımlş- Hacı Mustafa orada dün-

1
tmu

1
,..hip) !eri meyanına ithal ey· 

em • Dün ôA:leden onra yine Vall ve 
yaya gelmiştir- . ., ..• 

Bu adam, pek az tahsıl görmek. Hacı Mu.lafadan 90nra, (l'tlısır) Belediye Relslnir> başltanl:jı al. 
le ber;ıber, çok zekı imiş. Aıi:zd~n ulmuı ından bir zat datıa ııelmlş. tında aiikadar daire müdürlerile 
kapma bir çok şeyler ö(renmış. O da, (Mikado) ile ıarll§erek ken- kaza kaymakamlarının l<;tirakile 
B•ba.sı 'rbi parlak bir macera!a ~·nı (lıl4mlyet) c davet ctn~ek: ikinci b~r toplantı yapılmış, bu 
atılmak itlcm-o· Evvela kalkıp Is- :ırtcmlı. Fakat Hacı Mustaı.nın toplantıda da ekmek karneleri 
ı.nbula -ııcknlş .• Ve bu geliş!. Ja. yap(ılı f•na te•ir üzerine, kendı. üzerinde CörUşülmüıtür-
ponların tıtarıbulda bulundu&u ıln~ yüz verilme..-ntı. Ekmek karnesi suilstimalinin 
za.mana tcsa.düf etmiş. Bu zeki a. Ark.Mt .-ar önüne ıeçmek için yeni kararlar 

dam, Sultan H•mid.n Japonlar• alınmıştır. 
hakkınd.ıki sıyasetini oı:renir öğ· Hayclarpoşadaki ı Karne sullstımalinin daha ziya_ 
renmez, bu f:rsatlan istifadey k•- de muvakkat karneler üzerinde 
[asına yerieştırmiş. Japonya)-. ıi. tramvay kozası yapıldı~ı cözonUnde tutularak bu 
d.p (islamiyet) propagandası ya.p· muvakkat karnelerin de numaralı 
nıaya ve bu yUzden b..- külib kap. fahkikafı neticelendi olarak tevzllne k· rar ver>lmi~tır. 
ın•ya karar vermlj. Evvela CHI. ı Bir vatınd•~ın parçalanarak ·ı .. d.. I" • .. k d 
caz> a gidip (Hacı) unvanın'. ka- ölümü. d•cerler inln de yaralan. ı aşe mu ur UQU 0 rO-
ıandıktan ronra, doeruca (S.nca- maşilc neticelenen Haydarpaşada· • 1 f'I' 
pur) a gitııuş. Orada uzun bir ki tramvay kaza.ına alt olup Üs-ı SU genış e I ıy~r 
moodet kalarak muhiti tetkik et_ kUd•r Müddeiumumlliiince yapıl- İstanbul İaşe. ~ild.ilrlUğu kadro-
miş. Japonlar hakkında ıylce f~L makta olan tahkikat, dün öğleden sunun bugunkU ıhtıyaçla_rı karşı. 
kir edinmi}· Kati dererede malu- sonra neticelenmiş ve kısnlen suç· tamıyacak derecede oldugu neti
m•! topl•dıktan aenra,. _do~ruea lu ıı;örüleıı vatman da tevkif ed.1- cesine varan iaşe _Müsteşarlığı bu 
Japonyaya gidere~ ~endısıne bir 

1 

miştlr. Tahkikat neticesi hakkın. kadronun 120. ~·şıye .çıkarılması 
( lım) si.ısü vermış . Isl3mlyet pro. da malüma.t almak üzere dün ken kararını vermışllr. Yen ı nadro ya
paganda.s1na a:ir~!ş. . disine m.ilraeaat eden bir arkada- kır.da teblii edilecektir. . . 

Japonlar, C\.'Velet bu adamın 
1 

şımıza Üsküdar ve Kadıköy Halk 1 İstanbul İa.şe müdürlili:U ycnı 
.Ozlerine ehemmiyet ve~~eı:nişl.~r· Tramvayları ldaretıl müdürü. ya- bir kararname ile Bölge İaşe mü. 
Fakat, İstanbulda.n geldıgını ot· pılan t•hkikat neticesinin henüz dürlüğüne dcğiştirilrniş ve vaz:.fc 
ren.nce, kendisini dinlemek lüzu- kendilcrtne bildirilmcdij;lnl söyle. ·ahası genlşlcLlerek Bursa ve Te
munu h.sseım;şıer. (Kont Okoma) miş ve kazaya sebep olarak şahsi klrd•~ı villye\lerl de bölııe hudu· 
ile bir k:aç zat (Hacı :Mustafa) yı bir kanaat olmak üzere şunları du lçınc alınmıştır. 
dinlem;ıJer. eôslermlıt.ir: Müdürlük yeni kadros:le, el_ 

Bu c•hit adam, söıe nereden "- Kazayı y~pan araba kaza· ycvm bulundue;u Atabey hanına 
nın vuku bulduiu sefeden evvel sığamıyacağı için, Sokoni Vakun1 
ayni yolda altı sefer cı-ha yapmış. caz ş·rketlnln boşaltmak üzre 
tır. Frenlerde bir bozukluk olsay. bulunduğu Dördüncü Vakı! ha
dı bu kazanın böyle yedtnci se(er- nındakl daireye nakli ınilnasip gö· 
de detll. daha ;ık seferde vuku rülmUştür
bulması icap ederdi. &nce, kaz.a-

l nın sebebi vatmanın kaza. mahal 
. . • • • • ... • llnc yakın olan ve dur işareti bu· . 

Ekmekteki Mısır mik-
tarı azaltılıyor 

yen, mahalli husus.lyetlerlc avu.n 
mayı bile akledemeyen renksız 
ve maksatsız bir inziva başlıyor. 
İçkiye ve tütüne raebet artıyor. 
Radyonun alaturke. saatlerindeki 
ahü vahlar bu halin en iyi tercü
manı oluyor; kitap şöyle dursun 
gazete okumak bile lüzumsuz 
görülüyor. Şevkini kaybetme. 
den çalışan, hele buralara iste· 
ğlle geldiği haber alın~n J>,rlsl 
olursa, görmeden ve konu~ms
dan lnanılmıyor, ondan sonra da 
ıc kaçık-. farzcd'.ltyor .. 

Memleketin en bzlü, en içli, 
en saf ve himmete en muhtaç 
yerlerinde hizmete gelen mil_ 
nevverlere şevk ve hamle vere· 
cek, içlerindeki heves ve haya
tiyeti devam ettirecek ve ha.ttft 
arliracak telkinler nasıl yapıla. 
cak, imkfinlar nasıl bulunacak? 
Bulundu~u yerde bir hazine

nin kapağı üstünde oturduğunu, 
muhitin tab\atlnt ve halkın ru
hunu biraz deş.erse orada mils. 
tesna ,silzellik:ler ve emsalsiz 
hususiyetlerle karşılaşablleceRI· 
nl, bütün yurdun bir dünya cen
neti olabilmcsı. ıçın herkesin ba. 
kımiıZ köşesini onarması ve ljien· 
lendirmes: !hım geldiiJni bu 
milnvvere nasıl anlatmalı? Bu 
kaybolmuş ofıula dönüp dolaşıp 
bulduiu tabiat anayı ve h•lk 
babayı nas;l hatırlatıp nasıl sev
dirmeli? 

N
asıl kitaplar, nasıl mcc. 
rnualar, naııl ıazetolor, 

nasıl ekipler, nas:l radyo neşr : -

Husrev Gerede 
Bugün gidiyor 

Bir kaç g1lndenberl şehrimizde bu· 
\unan BerI\11 Büyük Elçimiz Htlsrev 
Gerede bu sabah tayyare ne vazUe· 
si başına harekat edecektir. 

TASBIB 
Dünkü ıayımnda htanbul Unh-er· 

sitesi Ordtoaryli.5 Profesörlerinden 
JiJbulCilB. ~ıardln için bir JUbUe yapı
Jacağ'ı yaz.ılmı,~r. Unh·enltenl'fı 

prof~re otuzuncu yıh mUnasebe
tlle bir armağan ,·ern1Ml )·an.ıı,hkla 
bir jübile )apıla<'nt• ~kllnde )·aı.ıl

n115tır. Taf!hih ederiz. 

(TAKViM-) 
11 NİSAN 1942 

CUMARTt;st 
AY 4 - Gün 101 - K .. un 155 
RUMİ 1358 - MART 29 
HİCRİ 1361 - Rebiiilevvcl 24 
VAKtr UVAJ.l SZ/ıNl Çınlılerın nıkbınlıgı lun•n yerden ıra süratle ıeçmiş r inlllerle Japonlar koın~durlar. ya da. d .... urduktan sonra ka~.k~ığı Bugün ekmek ununda bulunan 

~ ırk, dll, din bakımından a- ı sırada. a;:ır hareket yerine sur at- yüz.de kırk ni9bellndeki mısır mik 
.ralannda benzerll~r ,·ardrr. Fakat le harekete ıeçmiş olması ve bu tarının yüzde otuza ve yarın da 
dtln:rada ka,Jnaşanulocak adamlar esnada arı:1;bayı durdurmaia m~. yüzde yirmiye indirilmesine karar 
l"ar"la Çtıılilerle Japonlardır. Birbir- f vaffak olamamasıdır .. Maama!ıh verılmiştır. Bu miktarın bir kaç 
1erinden ~lddetıe nefret ederler. Ha- adlf tahkikat bu clhetı aydınlata· gün 1çinde yüzde ona kadar indi· 

GÜNEŞ 6,28 10,44 
ÖGLE 13,15 5,32 
İKİNDi 16,57 9,14 
AKŞAM 19,44 12,00 
YATSI 21,20 1,36 
İMSAK 5,42 8,58 

Genç ·bir ruhun ermesi ve ol· 
ması. yetisınesi ve a:ehşmesi ~in, 
kendi içine kapanmasının, tabi
atle başbaşa kalmasının, halkla 
kaynaşmasının, ıstırap ve mah. 
rumlyetle plı:p dövillmeslnir> bl· 
rlncl ı•rt oldujunu daha ilkokul 
sıralarından başlayarak anlat. 
mak, ınandırma-k, içe sındirmek 
lazım. Yarım bir eseri tamMnl•. 
maktansa hiç başlanmamış bir 
şeyi, icat eder gibi, halkeder ıı· 
bi, ilkbaşt•P, tek batına moyd•
na getirmenin insana verecell 
mU..tesna hu ve ıururu her genç 
ruha anlatmak ve aeıl•ın•k ıe. 
rek! 

sektesinden ölmesine, otomobille 
veya araba ile Jnme.-l mide bU· 
lantli'ından ])aytlmasına ııatııydı! 
Sanki orada var.ile)'<> deQil de 
lkan1ete memurdu! 
Şimdiye k•dar Anadolu.tan 

yazdılım yaz.ılard& hep muhitin 
ılirlnden, hep halkın hazinesin. 
den, hep Türk şan'atının ve ta
biatının güzel tezahürlerinden 
bahsettim. Bu yaıımda büyük 
ve haıin hakikate büliln çıplak
lıille temas ediyorum: Anadolu 
içinde vazife almıı münevverle. 
rln çojunda lbir «1ürıün• edası 
var. 

Domlnyonlarlıı. Bllyilk llrllanya 
ara•unllakı reımt bat, lngilt.e.re 
hllkQmetlnln vekili rf&tlle fıtll, 

kralın mUmewUl tırfatue J'ioderl
len bir ınnu-mt ,·alldlr. 

lnglltere hllkün1etı her domlP· 
yonda ıcra ku-n.·etlni temsil eden 
kablnenJn kararlarıaa mUdlhale 
hakkını haiz değlldlr. 

DomJnyonlarııı bütün va.tanda,la
rr Büyük Brltanyır. tebaa ıdırlar ,-e 
bu sıfatla lnglltere hiikOmetJnlP 
her tUrlll himaye ve )'artlın1mr gör 
n~k hakkını hat7AJlr1er. 

Londrada muayyen zamuJarda 
toplanan lmparato-rhak ko"feran· 
•rnda hor domtnyonun mibne_ slllt· 
rl blrblrHe ve BJrl*'-'lk - Kralhfın 

dtı\-let adamlarue tenıas ederler. 

Sevdiiti ve anlaştı&ı b•r kadın· 
la evlendtklen sonra, tabıatin •· 
hşılmamıı ve cörülmemlı gü
zelliklerlle dolu, halk ruhunun 
ve halk san'atının belki iptidai 
fakat llAhl hususiyetlerine sahip, 
bir yurd köşesinde, elele ve ha,:. 
başa ıcçecek sevimli ve verimli 
gür.terin iki ruhu birblrine kay_ 
naştırmakta, memleket ve m!Ilet 
sevıisile beslemekte ne büyük 
rolü olacağını gözönüne koya· 
cak eserler nerede? 

G Un ıeçtikçe uyuıuyor ve 
kUıüyorlar. Onlarda bıl· 

yilk yapıcıhlın. yılmaz yaratı
cılıtın şevkini ve hamlesini 
uyandJrmak lflzım. Radyo ile ve 

kitapla telkin mi yapılacak, si_ 
nema ve tiyatro ile ayaklarına 

eğlence mi götürülecek, yerleri 

ve ödevleri çabuk çabuk dellş

Urilerek şevk: ve heveslerinin 

kaybolmamasına mı çalışılacak, 
orasını bilmem, fakat muhakkak 
olaı> bir şey var: Anadolu için. 
de, büyük şehirlerde okuyup ye_ 
tlşen yurddaılar. tam verimli, 
tam başarılı, tam hevesli dctll
di.rler! Bulundukları yerde kal
dıkları milddetçe kendilerini ay_ 
lar süren bir Kutup ıecesi lçin· 
de farzeden ruhl•rı büyük ve 
güz~! sa.baha kavu,turmak ll
zın1! 

Dış siyaset 

V alnız büyült ve temiz sev
giler için, yalnıı büyük 

ve temiz sevgilerin scvkilc, gün. 
delik kay~ul•rdan ve zevklerden 
uzak, inaaıııea ve il8hça yaşama
nın ruha verece!i olgunlu~u, 
zekaya getireceil parlaklığı ve 
vücude kaıandıracatı sıhhati, 
hanı:ı l>Uyilk ve tesirli şaJahlyet, 
hangi esaslı ve mufassal tecrübe 

Sessiz 

Behçet Kem•! Çatlar 

işgal 

e lr Avu&tralya tehJlğlnde An1l· j - Kunduranın natura ıeleu ye-

rate adaları Uıerlnde yaıM· rlnJ biraz; keeiver ... 
lan bir ke.,ıt uçuşu esnasında Lo· - :Se Mylüyorsun :yallu.. Bu za. 
rengau'nun ıJaponlar tarafından ışgal manda. a.yafımı keserkn de kundu
edllmlş bt1.hındufu, tarihi blliruftil·eıı rayı kceo1en1 • otuz liraya. k.lnı kun
ihraç hueketlnln buraya hayU z.a- dura al&cak ! 
man ö...., yapılmış olrııaaının tnulı- ZAVALLI BATAA.." 
temel oldufu 1blldlrl1mektedlr. Bataanda Aıneriku ve FJUpln ku,·-

Paqtflkte o kadar çok ada ,·ar ki ,·etleri teslim olmadan .aatlerco e\
~anglslnln Japonların eline ceçUğlnl vd bütün yarıın adayı oaroan şlddetll 
öfrenmek lçln tayyarelerin ıık ıık yer depnınılerl otmw7, ıtır çek yerler
keşif U(UŞlarl yapmaır JA~ım ceJe.. de toprak kaywıı!J. 
eek. Oy1e yapıhnaz a. «Bh;.hndlr», dl- «Bir teli.ket yalnı~ &el.mewı• sözU 
ı·• lıerlıan(I btr adaya cldeeeklerln bu Jlbl ol•ylar için ortaya •hhnış· 
adanın klraltk oda clbl oahlp deflf- tır. JUm bilir, belki de FYlplnlller ye-
Urdlğlnt &örnıe1erl mdten1ekHr. rln sarstlma~ını cepheDln ıarsılrna--

AYAGlNI KESl\.UYE RAZI ııadan daha zararsı-ı. bulmu,tardır. 

Tramya3dıı. biri yanınd•klne dert GÜNEŞİ GÖRÜRSEK 
yanıyordu: Bir gazetenin havacıhk mtltehusı-

~ınıetler <Jemlyetf amanındıı 

her Dominyon Btrllğln aı.uı idi ,.e 
BUyllk Brltanya mlbrııeasUlerJnJn 
ttu,unee51ne aykırı dahi oı~a rey 
vennek hakkını haizdi. 

Dominyonların kendl alya!l teı· 

klllltı olabllir, fakat BllyUJc BrJton· 
ya ~lyasi n1akamlarının ya.rdın11n1 

ı,temek hakkına ~a.hlı>tlr. 
JI~ bir <1omlnyon. imparatorlu· 

tun öteki üyelerine eVl-"rlden 11a
her ,·ermeden yabancı bir d9'·1etle 
bir anıa.,111a. yapan1aı:. Bununla ~
raber, bu fornaUteden ıonr& hır 
dominyon tam bir hareket er'be1t
llğlne w1ptır. 

Doınlnyonla.r BU.}'Uk BrJtanya.11ıt1 
;\·aptığı muahedeleri kabul etn\t'k ,·t 
ya etmemekte tamamlle serbeettlt· 

lnglltere lııllkfllnetJ, domlnyor1ı•-
1'1n idare adamlarını harlcl W3·aıttı 
üzerindeki dUşüncc1erden haberdi~ 
eder ve domlnyonların hükOmetler 
tcırafından Uerl slırWen htr ttır11 

vrya her düşünceli lttba.ra. alır. 
~llidafaa ba.hı-;lnde doınlrıyonıa.rıfl 

serbestllll tamdır. i\lUdafaa kU .. ~ 
vetıerlnln ehemml:let dereoettl ,c 
terhizl husUılilarınt kend~ hük&nıtt~ 
ıerJ tayin eder ,.e 1Rfll;z mil a,·ırıer 
ancak doıninyonlar hQkUntet1uln

111 

acelo ı.tefl üzerine müdahale eder' 
ler. , 

ırarp ,,.kuunda, JSUyUk Brıtaıır _, .. ,1 
11afında :\''-r alınak ,·eya. tar•·,. . ı•-
dunnak kararını 'e:rnle-kte do"ı 
3·onıar taınanıi1e ae~ttlr. 

KÖ&KA~ 

Necip Fôzıl - Peyorfli 
Safa dôva sı bugün 

başlıyor 
ıı•· Necip Fazıl Kısakürek tar• 

- Ayafınıda öyle mdQn blr nasır sı diyor ki: cBu Ukb.ıt:ar mev hınlnde 
\'ar kt kunduran11 güç beh\ gtylyo- ha,·ala.rd& neler göreceflz? Bilmen'i 
rum, nasıra \"Urtlukça. gö:ı;\lmdcn •· ama, c\hıe,ı biraz Mk cörUrttek n1em
tef} çıkaracak kadar acıtıyor. Bilmem narı olacatız. Zira JllJA blr &ün ısı
ki sokakta bir müddet terllklo mi nır .. k üç cUn titriyoruz. 

I>•r
dan Para piyesi dolayıstle mu .jf 

rir Peyami Safa ve Tesvirl f:f~ • 
gazetesi aleyhine açılan da\-"•;~ 
bugUr> saat 10 da asliye ikinci 
za mahkemesinde başlanacakt~ 

7athsert 
caktır" rllmesl de muhtemeldir. rl Japonlar, blnler<'e senellk bir kül· ı,. ________________________ , _____ .:;;;,;;;;,;;;:_,;;. _______________________ :---------------., 

t-ürc <;alıtp olan Çinlileri köle- diye 
kttllan.mağı ('oktanbtri akıUa:rına koy 
mlf'ljJardır. Çinlilere ıelinc.e onJar da 
Japonlara: cSonradan gttrme:o diye. 

lıklarım ne zamana kadar devam edecek 
Nı>zan? 

bakarlar. 
Bc!iJo senedir iki n1\llet tarıu':"'.) or. 1 

Japonlar ('Ok ı.orJu blr dli,,.,.andır. 

F'akat Çtnll de çok ~oğukkanlı \C 
nikhtn ruhlu bir adanldır. 

Bir 1 \.k;'re gazeteAI ç:ınlUerin l'.llk
hiollglne dair ,u hlkAy~)i anldıyor: 
Empp.rar of Kanada adlı bfr Ianada 
,-&f"1ru, Çin - Japon harbinln Uk he· 
n~!ıindc &anadadan Çine gidiyor. 
Yolcular ar ındo. bir ihtiyar Çinli 
Y&J', '\?apurun bürotı:una her gün ba, 

1 
\"Urup fioruyor: 

- Son muharebelerde kaç Japon, 
~ Çinli öldU ~ 

- On bin Çinli. iki bin Japon ... 
Dl~ ro ce,·ap ,·erl,yorlar. 
Çinli !ole' in.; 1t1ntle gidil or. Erle.,ı 

ri.ln •uaJ, aj-·nl J-oJda ce,·ıp. dahJL er
t~"il ilin yine öyle... Xthal·et ,·apu
run kaptanları n1trak edip ~oruyor· 
lar: 

- Bu kadar ('Ok Ç~nll. bu kadar azı 
.Japon telefat( oldutu halde neden bu 
kadar .. e,·lnl) or.,un ! 

~lkbJn Çinli 'u <'e\-abı veril·or: 
- Biz be'} 3 Uz n1Uyonuz, onlar tıek 

-,en miJyo11 ••• Japonların bütün yekO.-
no l;;adıır Çinli oı .. e grrl~ e 420 n1lll on 1 
~inli kalır. 

SÖNMIYEH ATES 
Tefrika No. 22 

- Bunlar olağ•n şeyler, diye bağırdı. 
Kocamın bu münasebetslz kahkahası

ll11, etraftaki localardan bakanlar oldu . 
Üatadın da hi,.edilecek derecede canı sı
kıldı . Fakat kibarlığını zerre kadar boz. 
madan ayab kalktı. Acele bir işi oldu
ğunu söyllyerek veda edip ıı;ttı. 

Kocamla, bu yavan ve tatsız adamla 
başbaşa kalınca içimde ona karşı Adeta 
bir hırs duydum. 

Haftalardanberi büyük bir sabırsızlık 
içinde bekled;ğim üstadı patavatsızlığı 
yüıilnden ka(ırmııttı. 

Üstadın hıslerile eğlenir gibi kahkaha 
ıt~eak ne var sanki? 

Btnl !ersemıetecek bir tokat yesey
dim, bu kadar afallamazdım. Perişan bir 
halde, kocamla bir kelime d•h ı konuş. 

madYn eve döndüm. 
Markası Ustünde insanlardan pek kor· 

kulmaz. Fakat kocam; karakterini bir 
türlü tebellür ettiremediğim bir adam ... 
Kaba n11, nkzik m, ~ Hası:;a:s nu, hissiz mi 

bor tılrlü anlıyamadım. 

Yazan: ismet ZIYA· 
B&zan bana insanlığının en güzel ta

ra!larını gösterir, kendimi hakikaten 
mesut zannederim. Fakat arkasından vü. 
cudUmü zehlrliyecek toksinleri kanıma 
akıtmayı da ihmal etmez. Nihadı, Adeta 
asabi bir hastalık geçirmiş ve izleri hfı.13 
uzerinde n1uvazenesiz bir hastaya ben
zetiyorum· Ona acımamış olsaydım, ev· 
lendiğlmiz. gündenbert yuvamızı bozmak 
fstidadı gösteren hangi kabahatini ali~. 

debilirdim. 
Nlhatla sofrada karşı karşıyayız ..• 
Or.unla konuşuyorum: 
- Nihat, üstada karşı çok ayıp ettin. 
- Neden? 
- Neden olacak ... S:nemadaki kahka· 

han herkesi locamıza baktırdı. Üstat, A
deta müşkül vaziyette kaldt. 

Nihat, kızıyor: 
- Sen de benim her hareketimden 

bir mAna çıkar:yorsun. Esasen ne zaman 
ıeninle lki insan içine çık~ak behemehal 
beni tenkide kalkış:ırsın. Yabancı b:r 
k.msenln ~~nında ajiız açm:y• çckiniyo. 

rum- Gülsem kabahat, şaka yapsam yine 
kabahat, somurttuğum zaman büsbiltiln 
kt.baha.t ... Seni memnun etmenin çare
sini bir türlü öğren<:medim. 

Sesini biTaz. daha yükselterek: 
- Ne tahammül edilmez bir insan ol· 

dun biliyor musun Perihan? Saadetini 
tehdit eden bu huyl.'arını ne zaman ter~ 
kedeceksin bilmem ki··· Bundan sonra, 
.seninle iki insan lçinc çıkmıya töbe ede· 
ccğim. 

Nihada kızarak cevap veriyorum: 

,-- Çok isabet eders•n ... 
Nihat Bey!endi sinirleniyor. Peçetesi

ni masanın üstüne fırlatıyor, söylenerek 
sofradan uzaklaşıyor. Bu muvazenesiz 
adamla münakaşaya girişmemeye kaç 
kere karar verdiğim halde, öyle mü na· 
sebctsiz. vaziyetler tahaddüs edlyor ki bu 
kararımı bozmıya mecbur kalıyorum. 

Mektep hayatımızda o çocukluk ve 
tecrübesizlik çağlarımızda ne büyük söz 
lcrlmiz vardı, hatırlayor musun Nazan? 
Meğer hayat, o pembe yaldızlı dekor ar· 
kasında, seması bulutlarla. kaplı ne ka
ranlık b'.r fllemmlş? 

O tatsız ve renksiz alemde barınabil. 
mek için bir çok fedakarlıklar lazım. 

Gurur. vekar, haystyet ve onur keli· 
melerl kafamızda yer alan fakat hayatta 
tatbikine. pek azimkar bulunaı mel· 
humlaı: ... 

B•hlun bu takdirsiı kalan !cd•kar. 

Kendimi, yalancı kahramanlara benze· 
tiyorum· Nihatıa, herhangi bir münaka· 
şada ona l(iyle bir görünmek istiyorum. 
Fakat ıahısiyeti belll olmıyan bu ı:a.rip 
mahlukla eiriştij!im her münakaşa ve 
milcadelcden mağlıip olarak çıkıyorum. 
Bu matlUbiyetler, bedbin olın ruhum 
üzerinde o kadar menft tesirler yapıyor 
ki ... Adeta kocama karıı içimde derin 
bir kin duyuyorum. Bazan onu, bir ha. 
yat arkadaşı değil; fena bir tesadüfün 
önüme çıkardığı bir engel olarak görü. 
yorum. 

Üota.dın bir romanında. okumuıtum. 
(Hayatı •nladıktan sonra çirkin ~ey kal· 
maz) diyor. Halbuki ben, onun aksini id. 

dia ediyorum (Hayatı anladıktan sonra 

ı:ilzcl şey kalmaz)... üstadla görüşür· 
sem ona da bu fikrimden bahsedeceğim. 

Üstada. ikinci bir mektup yazdlm. O· 
nunıa tanıştıktan sonra eserlerile daha. 
fazla mcşııul olmıya ba~ladım. Mektu. 
bumda okuduğum b:r eserini çok be_ 
eendi,im için kendisini tebrik ettim. 
Bu mektup, onu bize davet etmeme de 
bir vesile oldu. 

Mektubum, her h•lde üstadın hoşuna 
.ıııtmlş olacak ki bir kaç gün sonra bize 
geldi. Bu seferki intizarın1 uzun sürme· 
di. Fatoşun delil.letlle salona giren Us. 

Arkaa&var 

Macar gu laşı w 

B u yemeği val<tlle ban& blf ~ ~· 
car ahbelnm tarif el•':IJI 

O zamanlar koyun eti bol oıduf" ,er· 
eığır etine ~lmdlkl kadar yet ,ti' 
mezdlk. Buglln ı, değişti. sık'' ~r'· 
nln te,,itlerlni arayrp bu1mtY9' : ırl' 
tııoruz. işte benim de deıteritı11,.ı'· 
kenannda. yazılı duran Macat 
''"I pı.,ırmek aklnna celdl. .re•' 

DUn kasaptan alarak ufak P _ıtP 
lara dofrattığın1 etı pencere d•fl tıl' 
sabahlattım. Sabalıleyln Uz.erlt1~ 1,ııt 
bardak sirke döktüm, bir saırJ ,rıll 
i~lnde bıraktıın: «Sarap "\-ey• ".0,.r' 
btralkol olursa daha. iyi oıur,. 5~ Jı'' yıkadın11 bol soğan dofradınl· . ·t t' 

illi-.. ., 
ı, ık J•.t ,.e bir miktar sa1~ıı )40~ 
derek tencere.ye kol·arak ate'e.cflo ~· 
duın. EUer Vi!Jınlye yliı. tuturt ,,ı1111· 

5tr ı · 
zerine bir ~orba. ka,ığı un 
Tuz ve kırmızı biber ko~ <tııfll· ıe .. ıt11 

Ka.buklarlle ha,ıadığın1 pot~ırı ,.,~ 
soya.rak tabağa boşalttığın1 e df it' 
runa yerıe,tlrd:rn ,.e satça.)'1uJıı1~.,
zerlne gezdirdim. Tadrna doY 
bir yemek oldu. ı:ıı!..t' 
Oku,yueularıma h.en1en bU 

3·a1lmala.rını ta.\·~ıye f)derlm. ~J 
EV JViP 
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Askeri durum 

r:- \Uıın· ] 
~an aOMN 

Ziraat set erberliğinde ücretli 
iş mükellefiyeti kurulacak 

Uzak doğu cephesi: 

D Unktl ~tt!da &htlmıtl 'erdi

timiz ösere, 11'Ulpinlerde Ame
rikan mftdalaa ~esi yandan Ja
psn t-ft'tlaUe kuptdmış 'c sona er
mı~rr. Tok)'Odall selen habere göre, 
80 bhl ldşff lk Amerikan • Fillpin or
dmu IDBtMdre talehfndc bulunmuş
tur. 

Mahsulün ziyona 
yeni bir 

uğramamttstnı temin için 
teşkilôt kuruluyor 

Jlhıt deMııdwdfo, tahmin cttJğlmlr: 

Ankara, 10 (Tdefonla,) - Hüku
met, ziraat .seferberliğini en geniş 

bir tarzda tatbık etmek için yakın
da alınacak mahsulU malıallinde kon 
trol ttmek, zamanında kaldırmak ve 
!stlhliı..k merkezine süratlc scvkctmek 
için yeni bir takım tedbirler almış 
bulunmaktadır. 

Derhal tatbik edilecek olan bu mU 
him tedbirler mey nında lstlıhsal mer 
kezlerini, bilhassa tarlale.n kontrol e
decek \'C mahsul kaldınlıneaya ka
dar lfln bofından a;>Tllmıyacak kon
trolörler bulunduracak bir teşkilAt 

vUeudc getirecektir. Bu teşkillt ıca
bında zabıtadan da mUıaheret göre
cektir. Vazifesi, mahsule iyi bakıl

masını, zamanında kaldırılmasını ve 
herhangi bir suretle ziyana. uğra-

mamasını temin etmektir. 
Diğer taraftan mahımlfuıU dah:ı. er 

J<en kaldırmış küçUk tarla sahıple· 
Ti de komfU)an bulunan bUyük tarla 
sahiplerine mahSulU kaldırmak için 
yardım etmekle mükellef tutulmak
tadırlar. Yalnız 'bu suretle ba~kala
rının tarlalannda çalı~cak olanlara, 
maha)lin .şartları naz.an itibara alı· 

narak tesbit edilecek b.r Ucret ve
ri1ecekllr. . 

Ayrıca hllk{lmet, mahluliln isUh!Ak 

merkezlerine veya değirmenlere nrı.k 

1i sırasında ve icap eden yerlerde 

!kretu I~ mUkelleflyetı tatbik edt· 

ceği gıbl kap eden yerlerde de ordu 
nakil vasıtalarından da. istifade ede
cektir. 

U..... bir detti~ - ha'\'fl muharebesi 
bekleamektMlr. Fakat Japonlar ~ım
ctıden 1Hıı denizde Ustünlilğü ele al
rnı~laPtbr. iki lnglH7 krU\ arorii ,-e 
41 ıulltteftk &'eml&i tıatıran Ja1>0n fl
ı..ı. büyilk ktı.mlle Rangon \'C l'ort
Blalnl'cle ttıplanmıştır. Diğer taraf· 
taa r.-.u.tJnde tayyare nakllle gc
lhileri ~ Jııglllz filosu Hint 
denbJ.ıie ftttllaa~~ e haz.ırlanmak

tactn-. ifteklenıea IMı muharebe netıre
alllde Hfnclftıtan y.e1tl bir duruma gl
hOek ve deniz nllft'95alıı yolları bel

kt " 41fıtlflldlte uğrayacaktır. 
Bil'laaayada Japonlar 1\Jandalay ,·e 

Jletrol M\"Ua.AA ytirUmck l!;ln yeni 
bir iauruza buırlanmakhulırlar; l>u 
nı.klıMI& Mandalay cenup dofueuM 
diiten in • May'4& yeni ku\"\'dle.r 
t<ıpllMftldarı \'C l\landalayı mlidafaa 
edecek Çin Jcu\ ntlulnln doğu cenıı
hıQa ~ ..... da bir taarruzda bulunma
larına llıtfmal ,·erllmektealr • .Bundan 
hlllfka Japonların Blmanya batı kı· 
lılarıDa cıkarma yapmalan da müın 
lc\lJMl\ir. 

Bir adamı iple boğdular 
(B~ı 1 IDClde) $-* tasarlamışlar da öyle ırelmlfler. D&· 

Mehmede alt oldutu ve eweııı. iple ha. eUme 'beş paraları da geçmedi. 
boğulmak ve sonra boğazı bıçakla ke- Geçen gün gittim, baktım. Iki er
silmek suret.ile öldllrUldUğü anlaşıl- kektlr, oturmuşlar .. 

mıştır. - Hanginiz bana para \'crecekııl-
Hldlse hakkında mahallinde tah· ı nlz, dedim. 

klkata giden arkadaşrmız şunları an- SUI B 
latı ·or: . eyman: « en vereceğim, dedi. 

~ . . Silleyman bıraz vakitli imiş .. Hatice 
Meıdh·enköyU clııayctlnl, yerınde ile N!y-aziye de 0 bakarmış. Bir kaç 

tahkik etmek Uuıre hAdlsc maha111ne gtın .sonra kontratı yaparız. dedi. 

l . gitUm. Vakıı.nın tQ!nde gcçUği e\•ln 
...!_bya Cephesinde: kapısı de\'letin eli tarafından mU- O HaUce kadın da bana: 

1 
hUrlenmişti. G-Oztepenln arkasına ırı- Blz köşkte otururduk .. Buraya 

il ngi]Jdere göre G~ncral Kommel'ln Ju~mış gıbi duran 'bu sessız köye geldiğimize bakma! diye .söylendi. 

~::: ;·~~~ un;:ad• ve mo&örtü olt mak sanki hayattan bezmiş insanlar yer- K~yden dönerken arabacı bana 
11 en ar bir kU\"\'e ı;ar- leşmişU. MUhUrlU ev.in etrafında. ko· JAf attJ: 
ır, h• kU\'\et s lard lru • 

\·etıt'.ndı U on zaman a \• nuşace.k ınsan arıyordum. Vakit he-
da r mı,tır. Mayıs sonuna ka- nUz ""'nd!lz olmasına rağmen orta-

r roevııını h '·"t el işi old 1 b .. fllftd&a Geae arc- a ver 1 u- lıkta kimsecikler görUnmüyordu. 
aydan ral Romnıel'ln bu 1,5 Komşu evin kapısını çaldım kapıya 
t.&rru~:ttf';:1u~ ederek hüyUkç~e bir ı kucağında bir çocukla zayıf.' perişan 
.\"""''· uımt~ı nılimkundür. kılıklı bir kadın çıktı; ona. maksadı· 

. .._, bq laarru S" k ı na u zuu • uveyş ana ı- mı ,,...,.,ıva vakit bulamadan ÇQiutu 
Z&rııasına ihtf ı · ıı F _ .. " ' 

kat l"Aib. ına 'er emez. •· çocuğu, anası, babası ile bir sürü in-
. Hır orduıun T h k' dü .lirırıiJ·e \e :'\f un ° ru u • san kapıya dolmuştu. Dışardakl kim-
rn~·• ~•tmatı nıır hududuna yanaş- sesizllğe mukabil bir evin !çln<Mın fır
diltl ~do 1 akla g-eleblllr. "'im. lıyan kalabalığa hayret ederek alle
llzlerJn t tt General Rommel'ln Jngl· nin rcLsl Kasıma. komşusu hakkında 
natıına d:f'r:kl~rı ~~tın ı·enup <ıc- bildıklcrinl sordum. 
ntakaatı &fm- istediği, bu . . . 
iı.ı 

8 
a bazı hareketlerde buJuadu- - Onlar bu eve gclelı bır ay bıle 

nıeı•ı nlaşıl~aktadrr. General Rom- olmadı. Iki erkekle bir kan geldiler. 
bur :~RgıUzJerl kolayca rlcate nuıc Kadının iki de çocuğu vardı. Niyazı 
len:uı ek gibi bir hııreJcet tarE.Jnı adındaki adnmla karr beraber dUşUp 

edeceğine lhtimal \erllebillr. kalkarlannış. Olen Süleyman da ga-
D llba, lfittJtlmlze göre bunlara .ba-
_oğ u cephesi. karmış... Bakarmış ama Niyazı ııe 
~--~::...:.;:.::~·:_ karı da. ça.lışırlardı. Haydarpaşada 

~!lıuR.an tebl!ğiııclcn aııla,ıldığına ambarda iş yaptıklarını söyler idiler! 
• ueıar c .. Burada oturdukları mllddetçe blr gU-

he.ın 1 eıı.,eniıı J..enlngrad cep tileri • i 
rnı™ı:~e ı'O dofusunda. ınerkt"z kesi- rlllt. nı Şilmedik ... Ama ylne işit-
'•- 'I ~ •lrtetıı \(') ıııünfcrlt taarruz- tik ki k rı iki erkek arasında kalır-

... 'C\ ıuıı etı .... mış! 
ner, ha ıı..,.. tedlrler. l:'alnız Do 
tıtııı ıııi ''7.asın<fa Marepl Timoçenko· !çerden kucağında çocuklu bir kil· 
lcıa11>eı:..ı.ıı taanııı.Jan eski şiddetini dın daha çıkageldi: 
7.ete..ı 

8
1
' ve dum1u1tur. R11dl o p- · - O karı bir garip karıydı ... ln

du.u ' f'lra~ a Ru!ôtiada Alman or- sana bir fena bakardı ki ... Şunun "U· 
nun temb .., 

duru erden kurtuldutunu 'c rasında kapı b.r kOmfUyuz. Gelip bir 
nıı,u~.• hAklnt oldufunu haber nr- gün hatınmızı bile sormad{! 
ıtu • bu haber d<•tru ıso Staraya s k k a nıe d • o a kapısına yaslanmış bir ço-
ını .l an rnultare~I ııona er- k ki ı .. , Un 

' ,.e it cu ' r ı luZ On içinde pırıl pını 
r•ııu lmlann LenJng-radı llmen yanan bakışlarını bana doğru dikc-
bU U :ennhundan kurtarmak teşcb- re~, eli.le karşıdaki su blrlklnlisln! 

etıce8Jz kalrnHJ demektir. g~lerdı: 
ın~eblllr ki, cephede taarruı: 'e 
l1t1 ..... 'aa ınuJıarebclerl • C''' ıtcnılştlr. bl ~r lyş~~· vdacdf: Şuskunrvıdaki S'Öl s-ı-

... ..._, t r l ıı... leymanın ölUsU-
httr""lıa t a ~phe J'C.rlslnde gelecek nU orada buldular. 
gııı't lt;ln hnurlıuırnaktadır. in: 
l-'rıı.n ha\'alıun:etlerlnlıı bahda ,lrıınlı Kasım, beni orayıı s-ötUrUrken: 
lıtrı :- ~ıı Alıııa11la iı:ıerlııo laptJk· - OlUyU buradan çıkardıktan son 
lUcJer a&rruzlarla RUt>lara yardım et- ra muayene etmlı;ılcr .. Sırtında derin 
h J lC .Almanları bu bölielcrde bıçak ynrnJarı varmış. Varmış ama 

h•'• ku\\etlerl lbulundumu;,a nıcc- UstUndckl lşçl elbisesinde bı k 
ur t llk ça de-e Uklerı muhakkaktır. Hu u- lcri yokmuş ... 

'~Je lngilJzicr. Avrupada ikinci cep. E il 
he ı l? v e bu küçUk göl arasında 20 
J 

J vn(·c ha\alarda ~nı!f &aydabJ- metr k d 
itler, 300 tayyare Jle l•Pılan hııl-a ~ a ar mesafe &.ncn.k "ardı. 
ta&rruaıarı ık aık )llpılmıya ba~ar- ' bana fazla malQmat vere 
aa. Dofu -....e.Jnde Ruıı ha'a ka,·- bUır dllfUnceıılle, beni hldlsenı 1 -

~.... de g uıı. n tç n-

- Bayım, dedi. Ben öldUrUlen SU
Jcymanı tanınm, o eskiden de Göz. 
tepede otururdu. Karısı ve çocukları 
da ı·ardı. Onları iki ay ev\•el mem
leketine, Erzuruma gönderdi. Ifltti
ğlmizc bakılırsa. SUleymıı.n memle
kette bir kadını baştan çıkarmış, 
mış ... Bu. beraber oturduğu kan ile 
'rkek tc Erzurumdan gelmlflermiş .. 

Bu osrarlı cinayetin dUfOnılerl ba
şımda birbirine illklenerek Göztepe
nin yeşil yolları kenarında uzayan 
bahçeleri, yeni açılan çiçekleri sey
rederek ~hre döndtlnı. 

Nihayet al k dar makamhlrdan 
:rapılan tahkikat neticesinde Mdise
nln şöyle cereynn ettiğini ~endlm: 

OldUrUlen SUleymanın odasında 
yapılan tahkikat sonunda, yatakta 
çarşaf olmadıA"ı dikkati çekmiştir. 

Yerde '.kan lzlerl görUlmU!f, bu izler 
takip edilerek bir .sandığa varılmış, 
sandık açılmrş ve !~inde, SIUeymıı.na. 
alt' olduğu 611Tenllen bir yatak çar
şafı bulunmııştur. Bu çarşaf yeni yı
kanmış olmakla beraber kan lekeleri 
gl:lrUlmUş. tahkikat derlnlettlrllm!ş, 
ve bir taşın evdeki kuyuyu örttUğil 
dikkati celbetmlş ve bu taş kaldın· 
lınca açılan hendekte bir koyıın pos
tu bulunmuştur. Bu postun ıçı kan 
ve ÇU\•al parçalıırlle doludur. Bu çu
val parçalarından biri de mııktulUn 
Slrtında bulunmuştur. 

Bu deliller karşısında mnznunlar 

ağlamıya başlıyarak tfadeyı vermiş

lerdir: 

- Gece yatarken SU!eymanm o
dasından ıh, ıh! .. diye sesler işittik. 
lmdadına koşneı\ğtnuz sırada kapıya 
ellerinde silAh bulunan bazı adamlar 
geldi, bız! tehdit ettiler, diyerek ba
zı isimler söylemlşlerdlr. 
Kadıköy mUddelumumlsl Sıtkı Ko

rtıltan bu isimlerin \'C hMlscnln et
rafında incelemelerine devam etmek
tedir. 

Şahit 

ı 
VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVill 

Dünya için 
yıldız barışıklığı 

Tal ebe yurdunun SiYASİ iC)lAL 
gq 

(B8şı ı inclde) -

'8e'\'e seve yap&cilkları bir htlrp 
varsa o da İstanbulu ve şarki 
Trakyayı almak için bizimle dö
ji.l§ınck im~ ..• 

Ktml V&şingtonden, Jçil'tli Lon. 
dradan, ldmi İsvlçredcn gclcn bu 
dedikodu haberlerini okuyunca 
düşündüm: Bir gün evvel tram. 
vayda kulağıma çarpan tatlı ba· 
rış havnsllc topraklarımızdan ge
çit m~it llıkırdıları arasında ay. 
kırılık yok mu? 

Hayır, hiç de yok ... Biz, yalnız 
kendimiz i~ n değil bütün dünys 
için barış istiyoruz, dUnyanın kn
ra gidişine üzülüyoruz, barış sö
zü diltmlzden düŞlllüyor. Fı-rsat 

buldukça bu :uCurda candan da ça. 
lışacatız, fakat bir taraftan da 
dünyanın halıne hiç emniyetimiz 
yok. Böyle bir kıyamet gününde 
kendimiz için ve dUnyıının biltün 
bu kısmı için sulhu korumanın 

yolunu bütün hudutlarımızı si
lahla beklemekte bulduk. Gece 
ı:ündüz çözlerlmlzj dört açarak 
ufuklarımızı göz hapsinde tutuyo. 
ruz. Bütün açık veya kapalı teh. 
diller, uzııttlıı.n bütün yemler bizi 
bir an için bile şaşırtmamıştır. 

Mukavcmcl azmimizi gevşetmek 
için sarfedilen hcrtilrlü gayretle
rin tesir~ sıfırı geçmemiştir. 

Büyükmek hırsllc kendin! yiyen 
ve kumar oynayan memleketlere 
acıyarak bakıyoruz. Tıpkı kumar 
uı:runa e\•ini yıkanlar hakkında 
den.ildi(:~ gibi, ı<Alh.h ıslah etsln!ıı 
diyip gcç:yoruz. Bizim hakkımız. 
da abuk sabuk sayıklayan olursa 
hastalığına veriyoruz. 

Bize yan bakan; barış halinde, 
tarafsız kalmnk yolundaki irade. 
mlze karşı gelen olursa Türk sı
rarne vazllemlzt nasıl yapacağımı. 
zı bütür> dünyn bilir. 

Bir taraftan böyle bir ihtimale 
daima hazır durmakla beraber 
dünyayı barışa kavusturmnk eme. 
linl de hfıtırımızdan uzak tutma 
mız için h:ç bir sebep yoktur. • 

Tramvaydaki. meçhul yol arka. 
daşımın hakkı var: Dünya m:Jlet_ 
lcrınde yıldızını barıştırmak llı· 
zım ... «Yıldız barışı-. hiç de fena 
bir ad değil. .• Hakiki barışın bli
tün manasını ve hedefini blr tek 
kelime ile ~nlatıyor. 

Ahmet Emin YALMAS 

Pa:rti Genel Sekreteri ile Parti 
mimarı bugün şehrimize geliyor 

Ankara, H> (Telefonla) -
Parti ~ne! Sekreteri Bay FJk
ri Tuzer bu akşam !stanbula 
hareket etm~tir. Fikrı Tuzerc, 
Partt mimarı Sabri Oran refa. 
kat etmektedir. 

Bu seyahat, istanbulda yapı
li!C&k olan talebe yurdu bina. 
sile alAkadardır. Malümdur kı 
bu yurdun inşası hakkında 
Milli Şef ismet İnönli çok kıy_ 
~etli direktifler verm)şlerdl. 
Oğrendiğlmlze ı;örc. yurdun in 

psı, tefr!§atlle beraber l mil· 
yon liraya mal olacaktır. Der
hal ınsasına başlanılaeak olan 
yurd, kız ve erkek 1000 kadar 
talebe barıhdıra~aktır. Bina ık! 
kısımdan mürekkep olacak, bfr 
kısmı kı:ı:, diğer kısmı erkek 
talebeye hasred.Jecek. Bina 
içinde talebelerin rahatça ça. 
hrmasmı temin -edecek hertürlü 
tesisat bulunacaktır. Kız ve er
kek kısımların ayrı ayrı mil
dürleri olacaktır. 

Meclis müzakereleri 
(Bafı 1 inekle) = ınuını olarak bir çok yerltrden aldı· 

hazırlanmasını temin için- teşckkUl fımız fikAyetler fırıncıların 'kmek
cden ih1..ari bir cnci.ime.niınlı var. !ere fıu:la su vererek kilo itibarile 
dı. l\lemlekette ve yiyecek mndde. sıkleti arttırıp undan tasarruf ettik· 
!erde tasarrufu temin için tedbir- Jeri şlklyctl wkAlete geldi. AlAkalı 
ler di.işünulüyordu. Ekmeği bayat dail'e tetkik etti. MOll korunma J<s
satmak, bayatlamış satmak acaba nununun hUkQmete verdiği bUtun aa
tasarrufa fayda verir mi vermez IAhlyetıer tamam.le icra Veklllm'-i 
mi dıye görüşülUyordu? Encümen. heyetinin knrnrı llc istlma edilir \'e 
de konuşulurken doktor arkadaş. milli iradeye iktiran eder, Resmi Ga
lar da iştirak ediyorlardı, şu ka- zcte ile intişar eder. Bundan eonra 
rara varıldı.· Ekmek bayatlayınca ınerl olur. Bazı yerlerde Adliye \'e· 
gıda hassasından mühim kısmını klll arkada.<;mız da soyledlgi gibi 
kaybeder, bir. İkincisi fazla ek- mahrem emirleri bu noktadan mUm· 
mek sarfını muc'p olur. Binaen klın olan yerlerde fırınlardan sıcak 
aleyh Vekil arkadaşlarımın da iş: olarak çıkıp hem vatıındaşın kanunen 
t!rnklle encümene ba at ekme- mllretttp olan gıduını az vermemek 
ğin bir faydası o!mıya~ağı kanaa bakımından. henı de ona hamut· ve 
ti gelmişti. Bir Koordinasyon ka: sulu ekmek yedlrm,.mek bakımın
rnrı da olmadığır.a -göre • Tiear<~t ı dıın ckınekltrln bayaUattıktsn sonra 
Vekili rıfçln böyle bir emir ver- atılmasını tebll!r ettık. Bendeniz hA· 
miştlr? Onun lçln Adliye Vekili, dlseye bugUn muttali o~uyorunı. Dır 
nln ekme~ı sıcak t il il vekAlet emrinin veya hUkQnıet kara· 

ıs sa manı.n c r m , 
olacağı hakkındaki kanaatine işti- rının tta edilip edllmemcsı~l takdir 
rak ctmem.ıı . mevktlnde olan en ıııı.lA.tılyetlı nıakam 

Bunun üzer.Lne Ticaret Vekili hiç şUphe yoktur ki mahkemelerdir. 
Mümtaz Ökmen kürsüye gelmiş Bu ftibarla mahkemenin ittihaz e-
ve şu izahatı vermiştir· deceğf kararda bir hatayı kanuni 

TJuret Yeklllnln ~e,·ahı \'arsa. arkadaşımız bunun tashihi l-
Tlcaret Vekll! ){Umtaz Okmen (An çln kıı.nunı yola gitmiştir. Kanunen 

kara) Efendim dotnıdan doğruya sallhlyettar olan merci bittlı.bl bunu 
arkadaşımız Ticaret VekAletlnln blr tetkik edecektir. Manızatım bundan 
kararına temas etmiş olduğu için ibarettir. 
.sual nevema Dahiliye \'ekıllle s~hlbl :Mcclls pazııı-tes. gUnO toplanacak-
sı~aı s.rru;ından çıkıp kısmen Tlcaret tır. 
VeklUetine de intikal etml~ olduğu 
için '1ıtı.diseyl tavzıh etmek Uzere söz 
aldım. Bu hareketim nlzamnamtve 
bu noktadan mugayir olmaııa ger;k. 
Milli korunma kanunu encümenini 

Jı;tanbul A liyl'I l~ lnd Hukuk 

M .. ıkerrte inden: (9"%/1118) 

MUddel: Emin .Aygil.n. '..\f'Uddei· 

aleyh: ~her: garJg"UZtıl Hoca Uveyz 

mahallesi No. 87 de Hatem eliyle I· 

r Uzak,arll: 
barbl 

de tasarrur bakımından bayat ekmek 
satılması me,·zuu hakikaten nıUza· 
kere edildi. Fakat bu mevzu cncUme· 

) nin kararına girecek bir şey det.\- ken halen ~l\ameıphı meçhul~ 
dl. ÇUnkU kanun ''c karıı.r mevzuu Müddei Emin Ayglln tarafından 
olamazdı. Bunun Uzerlndc bazı te- mUd<klıJeyh Seher al•yiılne acılan 

(Baş&&rah ! incide) § 
rfnln ezici Ustilnlüğü neticesinde 
aç ve bitkln bır halde bulunan mü 
da!llerln anudaııe muknvemetini 
yenmiştir. Bayrağunız ccmber 
içinde bulunan Corregldor adıısı. 

meıınller Vt' aksi mUtallalar ae.rde• 
dildi. Muhakkak olan şey ~u idi. U-

BULMACA 

nın kalesinde dalgalannıngu dev:ıın f._.+--+--+--< 
etmektedir. t 

!-+--+--, 
Düşmanın Cebu adasına asker J 

çıkardığı tahmin cdllıncktedlr. it ı-+--...., 
Torpitolarımız düşman gemile. 5 

rlnc taarruz ederek bir Japon kru 

' vazörilnU bahrm1~ardır. 

davas• t91n mUddelalP;,"hin 10.4ı9U 

cuma günU saat 9.30 da mahkeme
mizde ·hazır bulunması ltlzun!u llA-
nen tebUğ odllmesl üzerine muma
Ueyhln o &11n ıelmcmesi veya bir ve-

kil göndermemeı!iııe mebni hakkın· 
da gıyap kararı ittıhaz olunmuş Ye 
lmlA kılınan bu karara ait Jhbanııı
menln blr nUMa.şı da mahkeme di· 
vanhaneslne asılmı~ ve keyfiyetin on 
'beş gUn mllddetle 111nı için tahkika
tın 15.5.942 cuma. gUnU aat 10 a bı· 

rakılmış olduğu tebllt yerine geçmek 
tızere llAıı olunur. 

Yazan: M. U. ZAL 

B ataan yuım adasında dört 
aydanberI eşsn kahraman

lıklar g&teren Amerikan ,.e Flll
l"in kın·,·etıerl, iki .}ilz bin kisilik 

bir 1aJKJn orduı.unun lbaı.kı ı altın
da nihayet te&lltn olmuşlardır. 

Bu kD\"\'etlerln aylarca üren mu 
dl\faüı, bu harpte gösterilen kub· 
ramanlıkların hll§ında gelmekteıllr. 

Çünkü anayurttan hlnleroc mil u-
1.ııkta, tan:arcden \C ct"phancden 
mr.hrınn bir Aınerlkan kuV\ etinin 
lı~ bir m~~t al!;keri gayeye, hiç 
b:r lınıtat ümlıll, \e biç bir ba,arnıa 
lhtlmall olmadan sırf dayanın& a:ı:.
nıllc neler ~apabllncetını orta,·a 
koymu-:tur, Jlem clo Ja1>0n a k~rl 
gibi inatçı, fedakAr, bugün için 
denizlere hakim \O bol malzeıne)c 
ahlp lblr dü mana karşı ... 

Goçen lıarpknberl gaflet uyku
suna yatırılmış olan Amerikan or
dusu, \'1lZlfeyc bir defa sarılınca 

neler yapab'lecetının o kadar mü
k"'nmeı bir örneğini ortaya koymuş 
tur ki, harbin hundan sonraki uf. 
haları için mlh\cr tlevletıcrlnl her 
halde dU~ündUrccckUr. 

Bundan bı\.o:ka mukaıldt'raUarmn 

\e ltlpraklarma hiiı.klın bir mUlctın 
na ıl dö' lir:ehlleceğlnl de Uç clort 
ı;encllk kUçii<"iik rlllpln ordu u par
lak bir !'>urctte fqbat etını,ur. !'\ı• 

(ia\'ad8, ne ı-oumatrada, ne nıırma
da şJmdlye kadar buna benı.cr bir 
man:ıara görmctllk. 

Göre !:Jll'Pfln ii!;'Uncü tılr r kta, 
lı!Wl&elcrln General Mae Arthur'üıı 
iddia 'e gayretıcrlnıle ne katlar 
haklı oldağılnu lsbat etmesidir. Mnr. 
Arthur, sulh :r.aınanında, «58rı tch· 
l'ke» deylıl dur•lu~u. tıcrkcsln ra
hatını \'C trmbellik bakkırıı bozdu
ğu ,.l'I gayret ,.e hazırlık lstedlkl 
için yum~klar ,.e kırtasiyeciler 
tarafından tık iince Genel Kurmal 
relı.11,:0laılt'n uzaklaştırıhıw:tı. ı;onra 

rıııp1n kumandanlığından kendi 
~ekildi, !;linkü Va,.<JnA:tondakl l:'C\. 

ş•k ~!Wı arkad~larının harckthlz
llilnılen gü<'ennılo: \C ;\·eni bir ı IH
pln ordw u kurınllk gibi blr ı-:e tek 
başına ~.arılmı,ıı. Bugün Flllpiııde 
muka,·emet diye ne ~·apılabllmlş e 
Amerika ıu.><eri tcı kUatınııı ctıerl 

ıleğildlr, bu t~oJ..ilatı pnet tı,)ku
&uııdan uyandıramıynn bir kk ,·ıç.. 
llaah adamın ~lt!il ~rlcllr. Bu ıın
~ ede bir miktar Jnpon kU\"\ eti ol
ı>un hağlanmış, biraz ~akit kaza
n~ı, '\'e 1apo1'Jarın diğer cephe· 
Judek1 salılm.~ı biraz gcrlleUlmlJ
ıır. 

R11aiin merikalılar A vrupada I· 
klacl bir oepbe kurarak Almazı ıru, 
\'etlerini ikiye bö&metl, harbi o. 
ıuuıa getirmek balonundan, Japon· 
tarla rarJw maktan mühim giiru
yorlar. ı.:;er Il'lllplnde ~rlerl go
rUlen a keri ruh, garbi A\'ruptMla 
ıb gö terlleblllr e mlll\·crtn garbi 
.\ı.:tUJla cephesine alt ihtimalleri 
ıkı ıluya hcetaba katması lttı.ım 

gelecektir. 

Demıcs tayyare gemi ·ı battı 1 

Londra, 10 (A.A.) - .Amirallik r 
dairesi Hennes uçak gemisinin Scy- ' 
lı'i.n açıklarında bir Japon hava hO- ,. 
cumu ncUceslndc battığını bildir- ,, 
mektcdir. Tafslll'Lt l;'elmemlştlr. Fa· 
kat mUrettcbattan bUyUk bir kıs

mının kıyıya vardığı sanılmıı.ktadıl'. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları j 

Tokyo, lO (A.A.) - lmparatorluk 
umumi karargflhının tebliğinde, bat
tığı bildirilen Hermes 10850 tonluk 
b1r tayyare gemisi idi. 1918 senesin· 
de tezgAha konan bu geminin inşaatı 
1924 scne31ndc bitmişti. Kızağa ko
nur konmaz tayyare gemisi olarak 
kullanılmasına karar verilen ilk 
harp gemisi Hermes'llr. 

Soldan sağa: ı - ÖldUrınek. 
2 - Kolay; raci; beyan- edatı. 3 -
Rü:;temin babası; yemek; Bir er. 
kek odı .. ı - Bir meyva: Bir ta
şıt. 5 - Yemek yeme: İ§arct eda. 
tı. 6 - Bir gıda maddesi; kış bah 
çesl; bir peygamber· 7 - Mukad. 
des bir yer; ufak mağara. 8 -
Kadınlara hükmeden; islın; blr 
nota. 9 - Babanın eşi; İhtiyat. 
10 - Fırlatırken; Su. 11 - Kom· 
şu bir memleket; san'at. 

klraııı 

L. K. 

Mahalleııl • okafı Cinsi 

200 00 Anadoluhlsarı Çavuşbaşı 1 numaralı kA.glr köşk ve 2 numaralı 

1000 00 

ı oo Beher 
koyun 
b~ına 

) 

çirtliğ'! fırın mutba11 mahalli ile 3 numaralı 
dahlllnde karklr mil~temllD.t. 

> Çınarlı çcş.nıe, dUz kestanelik, Şa-

> 

kir ağa 'deresi rnevkllerlle Baklacı, 

Budak Dere Boza Batak altl ~\rpa 
Tarla, annut yalak \'e çamlığın alt· 
Uat kısmındaki arazi mecmuu tahmi-
nen 1250 dönüm 

;.:ıcrı R1111 ordulannı daha iyi hl- cç ol evin sahibine gôtUrdO E 
•- .re le tıık\i.}c Jmkinını bulanak Sahibi Zelihtı ihtiyar bir knd d .• v 
,.Nır. ~ • ze şöyle başladı: ın 1• Sö· 

Iııt&nbul tilnemacılıfının l>uırUne kadar kaydettiği en 
büyük mu\'ILffaJuyet 

Yukarıdan. aşağıya: l - Hava
dis kaynağı; zamanın kısımların. 
dan. 2 - Tutsaklık; Donuk. 3 -
Sonuna. (A) gelirse bir deniz hay 
vanı olur; BUyük ev. 4 - Geniş· 
lik; veznedar. :ı - Müthiş bir 
hastalık; .beyan edatı. 6 - Kaya 
parçası; İdrardaki zehir; Nefer. 
7 - B.r no\.a; Bir renk; Tuval~t 
vasıtalarından. 8 - Uçucu b r 
madde; İç uzuvlanmızdan. O -
Temizlik vasıtalarından. 10 -
Korkulu rüya. 11 - Tahta kiriş; 
Belli. 

KAg!r S giiz koyun °$lı ve bu ağılın 
önüne tesadUf eden setli arazı ve 
koyunları otlatmak Uzero mera <be
her koyun lçln 8cne-.1 l lira olmak 
Ozere tahminen 600 koyun bnrınabl· 
lir. 

- Sanki benim evıme böyle bir iş 

İstanbul Defterdarlığından : 
Jstazıbu.l Adn Tıp lflen binaaın 

'bedclU tanılnıt ~ 15.t.&U çar da yaptırılacak (23i8,6S) lira k if 
<lfirillgflnde müteşekkil '.ko ... ı-~ b:ı S'ÜnU saat 15 de Mllll Em!Ak :iu 

.....,,.unda a~ık eksilt il -
Mıwakkat teminatı 179 lirad me c ihale edilecektir 

liralık bu işe benzer iş yaptınt Isteklllcrin en az bir tealıhUtte 2~ 
Vesikalara. IBUnaden l8tanbul vu-:'na dair idarelerinden almış olduğu 
tatıı günleri hariç S gUn evvel al~~Une mUracaaua eksiltme tarihinden 
Oduı vesikalarını ibraz etmcıert ıf ehliyet \'e 942 )'llına alt ticaret 
kaaa evrakı mez.kQr mUdllrlUkte ~rUlUklazidlr. Şartname vesaire müna-

&ru ebllir. (4025) 

\}.skeri fabrikalar satınalma komisyonu ilônlon 1 
10 ton 7'.cl11nya~ı 10 t 

7.eyun yn..._ b • on Pamuk yağı almacak 
41a. 1 ,., ....,.nın cher kilosuna 125 
Aak:~ kuru bedel takdir edll~n yukn.ı·ı:: P~~uk yağının beher kilosuna 
ll/5/19:2abrlkalıır umum nıUdUrlUğU merk!z elıt pamuk ve zeyt.n yağı 

pnzartcsı gtınu saat l" d ıı ın alma komisyonunca 
~~c ::ırıuııuıır. KnU teminat c~6o~.~~~lıkla ihale edilecektir. Şart-

e nıUmkUn olmadığı takdırde ır. Hcyeu umumlyesinl birden 
.... parçs, parça da tıhoabUir. dOOb 

Beher k 1 US toıı kıllp ipi alınacak • 
k 1 , osuna 132 'kuru9 bed ı 
l'~:U~~~ Askeri fabrikalar umum ~~~~r edilen Y\lkarda yauiı 15 ton 
ş 21.!l.fH2 salı runu saat Uğü merkez satın alma komls-
&rlna.ı:ne Paraslr.dn, Kau t _,_ 14 de ı>az&rlıkla ihale edilecektir. 

Cuu.ıat 2970 ltradır, (41~) 

ARJANTİNA 
MELEK Sinemasmda 

4 üncü ve Sonuncu Hafta 
Bugün aaat J de ten.ıllith matine 

Onümtızdcki çar9amba akfamı prog'l'am değifUrllecek. Yeni ve mO-
temmel bir fılmc başlanacaktır. 

BROADW AY ÇILGINLIKLARI 
~ noııerde: 

]OAN BLONDELL-LANA TURNER 

Dtı~'"KU BUl.ılfAOA...'1ilN HA.LLI 
Soldan sağa: 1 - Kı:skıvrak. 

2 - Ant. 3 - Zelil adam. 5 
Mika. 6 - Ot; Eken. 7 - Mana. 
sızhk. 8 - Av; L<ıt. 9 - Kray; 
Ailem. 10 - Atatürk; :r.ıa. 11 -
iman; Saadet. 
Yukarıdan aşa!f:ya: 1 - Kız· 

dırmak. 2 - A vram. 3 - Salo. 
mon· Ata. 4 - İtalyan. 5 - Is. 
lak; 'su. 6 - (K) ıt; üs. 7 - {İ) 
rade; Ara. 8 - Relslka (akisler). 
9 - Kama; (Ya) kı. 10 - Bek
leme; Etek; M!!.t. 

( ... _M_E_f_~~1~~~~~-~-0_R_..] 

4.00 00 > > YUz başına kadar sığır ihayvanııtı ba
rındırmağa ma'hsuıı Uzerindc l odalı 
t numaralı ahır ve 4.5.6.11 11/l nu
maralı ahırlarla samanlık ve bu hs.y
vanları oUatmak Uzere mera. 

Yukarda ınevkUeri yazılı b!ıı& ve araziler kiraya verilmek üure :nU
zayedeye çıkarılmı,tır. lhalelerl 20.!l.942 pazar~! günü saat ı 4 tcdır . 
lsteklllcrln kira bedellerinin yüzde yedJ buçuk nlsbctindck! t'nılrıatıarilc 
mUdUrll\k akarat kalemlne mUracaaUarı. (4772) 

Devlet Demiryolları ilanları 
9 dan 19 numaraya kad•r olan tenzllAUı tenezzUh tarifeler! 10.5.9ıl2 

tarihinden itibaren JAğı.'.:dllml'tlr. (4'42) 

* Muhammen bedeli (974) lira (2ö) kuruş olup bam kauçuğu idııre 
tarafından ,·erilecek otan muhtelif şekil ve ebatta yedi kalem llst!k 
rondele "" klape (Zi,4.942) pazartesi gUnU saat (14) oıı <Nirttc Hay
darpnşada sar binası dahilindeki komisyon tarn.fından açık eksiltme u
.sulihı satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek lstlyenlerhı (73) lira (7) kunışluk muvakkat temlnııt 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birhkte eksiltme s-UnU saatine kadar 
komisyona muracaatıarı IAzımdır. 

Bu i~e alt şartnameler komisyondan parasız olarak da.ğıWmaktadır. 
(4415) ,,. 

Izmlrden Denizliye, Somaya ve Alaşehlre scvitedllen eşyaya mahıııa 
D:0./2W numaralı tarife l0.5.9C? tarihinden itibaren ıa.:ı·eclllmlştlr. 
Faz:la. ta!:slllt 1~ ls~ara mOracaat ccllllr. (25~ • 4489) 

' 



• 

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

İCABINDA GtlNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

• , • • 1 , ,., • 1 • • , _ ' ; •• r , : 

r ' l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônl:ır1 M 

~-----------------------------------) Aşafııda 
kert satın 
c.nsi 

yazılı mevaddın paı.arlıkla eksiltmeleri hlzalarır.da yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
alma komısyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kom -syona gelmeleri. 

as· 

Sade yağı 

Sığır, koyun, keçi eU 
Sade yağ ı 

Nal. Na. 1 giyim 
Nal. No. 2 » 
Muhtelif nakl!yat 
Balta. Çelik ağızlı. Adet 
Demir saç dolap • 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale gün, saat ve mahall t 

7,500 

32,000 
10,000 
5,000) 
2,500) 

300 
2 

lira 

13,500 

32,000 

6,750 
50,000 

825 
HO 

lira 

2025 

2500 

1012,50 
7500 
123 ,75 

66 

13/ 4 942 

16/ 4/ 942 
16 .. ı » 

16 t,, / • 

15 '•I » 
16 '•/ • 
16 ( .ı • 

15 

15 
16 

15 

15,30 
15 
15 

İzmit postahane 
karşısında 

Bolayir 
Bolayir 

Gel ıbolu 

Geltbolu 
Gelibolu 
Gelibolu 
(2845. 4384) 

* A.!}ağıda. ya.zıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri h i zalarında yazılı sa- ı 8.4.942 günü kapalı zarf u.sulile i-
atıerde 16.4.912 günü Kırklarelinde askert satın alma komisyonunda halesi ua.n olunan 300 ton sabuna 
yaptlacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2861-4-128) J tal ip çıkmadığından pazarhk usulile 

Cl.osl l\11ktan Tutan Temlnata lbaJc saati tekrar münakasaya konmuştur. Ev-
Ton Lira Lira saf ve husust şartları komisyonda 

Ayakta.n canlı sığır 36 
Derisi satana lade ed;lecektlr. 
Kavurma 8 
Kuru soğan 15 
Patates 15 

3 
5 

H,400 

12,800 
262.50 

5010 
21~ 

1080 

960 
19,19 

16 

16 
16 
14,30 
15,30 

görülebilir. Beher kilosunun muham
men bedeli 80 kuruştur. ihalesi 16.4. 
912 perşembe günü saat 16 da yapı
lacaktır. Taliplerin ka.U tem inatıarlle 

Iiarbiyede Yedek Subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

(2863 - 4430) 

VATAN 

REKOR! Teminat markasıdır~ 
Zeytinyağlarının 

Hali.s!yetlnin akaln! i.spat edene 

1000 • Lira ikramiye verilir. 
Zeytlnyafı istedll'IDlz zaman, yalnız 

REKOR Zeytinyağlarını 
Bakkalın•zdan ısrarla llıteyiniz. 

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

Depo ad....,!: h$anbul Tlitün Gümrük Kıımerll •o· No. 21 - Tel. 24.197 

Nafıa Vekfiletinden: 
Eksil!meye konulan iş: 

1 - Aydln Su işleri dördüncü şube müdürlüğü mıntakası da.. 
hlll r.de Horsunlu - Nazilli ve Pi rlibey kanalları ile Büyük Mende
res nehri arasında kalan takriben {25000) yirmi beş bin hektar 
gen · şliğ : ndeki arazinin Nirengi şebekesine müstenit tesviye mün
hanili haritası ile bu ovaya akan derelerden idarece lüzum görülen. 
Jerin şeritvar i h s ritalarının alınması i şi muhammen keş if bedel ı 

vahidi fiyat esa sı üzerinden 75000 lirad ı r . 
2 - Eksiltme 28.4.942 tarihine rastlıyan sah günü siat 15 de 

Ar.karada Su işl er i reisliğ i binası içinde toplanan su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 _ İstckl ! lcr eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayın

dırlık işleri genel şartr.amesi, umumi su işleri fenni şartnamesilc 
hususi ve fenni şartnameleri ve projeleri (3) lira (75) kuruş mu
kabil inde su i şleri reh:liğinden alabllirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5000 rra1ık muvak
kat tcm :nat vermeli ve eksiltmenin yap ılacağı günden en az üç gün 
evvel ellerinde bulunan ve en az 5000 hektarlık bir arazinin takeo
metr'k haritas ! nı muvaffakıyetle yapmış olduğuna dair vesika ile 
birlikte b'r dilekçe ile Nafıa Vek8.letlne müracaat ederek bu lşe 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şartt ı r . Bu müddet iç inde vesika talebinde bulur.mıyan1ar eksilt. 
meye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını iklnci maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar su işler i reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lAzır..-dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4183 - 2352) 

Mudanya Askerlik Şubesinden : 
Mudanya şubeslnde 64 No. da kayıtlı yedek topçu teğmen Mehmet 

Cemalettin oğlu 314 doğumlu Muhsin Ertutrul 28306 bir buçuk 
senedenberl aranmaktadır. Kendistn in çok acele olarak Mudanya şube
sine ve yahut bulunduğu ma.lı.allln askerlik '1Ubeslne mliracaat etmedlğ"l 
takdirde hakkında kanuni takibat yapılacağı UA.n olunur. (2869-4436) 

23 Nisan 1942 Bayramına mahsus 
Fevkalade Piyango Planı 

• 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 

Ik ramiye 
Miktarı 

Lira. 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

ikramiye 
tutarı 

Lira 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

Yekun ... 480.000 

Umumi bilet satış, hasdahnm % 60 1 ikramiye olarak tevzJ 
Tam bilet 2, yarım bilet 1 ı:.radır 

eclllocektır. 

Sabun 
Pirinç 
Barbunya fasulya 
K. fasulya 
Sade yağı 

10 
10 

l 
5 

3250 
2448 
2200 
1775 
1600 
3200 

378 
196,87 
243,75 
183,60 
165 
133,12 
120 

15,30 
15,30 
15,30 
15,30 
15,30 
15,30 

* 8.4 .942 günü kapalı zarf usul ile i-
halesi ilAn olunan 300 ton zeytin ya
ğına talip çıkmadığından pazarlık u
sulile tekrar münakasaya konmuş-

Cümhuriyet Merkez Bankası 
Yeşil mercimek 
Nohut 
Kuru tlzltm 

lO 240 
3000 22S 

* MUteahhit nam he!!abma 150 ton kuru 1 Beher çiftine 1160 kuruş tahmin 
incir satın alınacaktır. Evsaf ve hu- edilen 190:230 bin çift C. tipi ve ye
sus! şarUan komisyonda. gôrUlebillr. ni orijinal tip kundura ve beher ç if

lhaleei 20.4.94.2 pazartesi günü saat 1 tine lOM kuru, tahmin edilen 50: 
11 de yapılacaktır. Isteklllerln tek- 70,000 çift B. tipi kundura pazarlık· 
lif edecekleri fiyatlara göre komts- la eksiltmeye konmuftur. !halesi 
yonca muvafık görüleni ihale edile- 16.4.942 perşembe günü saat 11 de 
cektir. Taliplerin teminaUarile Har- Ankarada M. M. v. satın alma ko-
blyede Yedek Subay okulunda satın 
alma komisyonuna. mllracaatları. 

(28{7 - 4386) 

Beher kilosu H5 kuruştan koyun 
eti veya beher kilosu 130 kuruştan 

mlsyonunda yapılacaktır. Şartname
si 50 liraya komisyondan alınır . Ta
liplerin teklif edecekleri miktar Uze
rinden temlnatlarlle belli vakitte ko
ml>yona gelmeleri. (2868 - 4435) 

sığır eti olmak üzere 70 ton koyun 8.4.912 gllnU kapalı zart usutile t. 
veya. sığır eti ,artnamesi mucibince halesi i1A.n olunan 1200 ton kuru f&

kapalı zarf eksiltme usulü ile satın su1yaya talip çıkmadığından pazar· 
alınacaktır. Koyun etinin muvakkat j hk ueulile tekrar münakasaya kon
te.mlnatı 7613 Ura, sıtır etinin mu- muftur. Evsaf ve hu5ust şartlan ko· 
vakk&t teminatı 6826 liradır. Ih&le- misyonda görWebilir. Beher kilosu· 
sl 28.4.942 ealı günü saat 16 da ya· nun muhammen bedell 26 kuruştur. 

pılacaktır. Şartname koml•yondadır. Iha! .. ! 16.4.942 perşembe gUnU saat 
Taliplerin ihaleden blr saat önce tek 11 de yapılacaktır. Taliplerin kaU 
Ji! mektuplarını vaktinde Selimlye- teminatlarae Harbiyede Yedek Su
de a.skert sabn alma komisyonuna J bay okulunda satın alma komisyonu· 
vermeleri. (2853 - t420) na mUracaaUarı. (2861 -H29) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllflk tasantd llffa•lal'I !MZ lllrudJ• ,ıiıu 

u:şmı:uı:a: 2 ş-ı. ' ~ ı Atao'-

2 llı:bocllefria "'--~ uu nm.uun:ı.uı 
ı adet 2000 lir&lılı: = :.ıooo,- lira 40 s > 1000 > = 3000,- > 
z , 750 • = 1600,- • ao 

• 
• 

3 > 600 > = 1500,- > 200 > 
10 > 250 > = ~.- > 200 » 

180 
ao 

• = &oOO.-
• = 2ll00.-

• > = 6000,-

10 > = 2000,-

• 
• 
> 

• 
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tur. Evsaf ve husust şartları komis-
yonda görUlebUir. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 119 kuruştur. Iha.
lesi 16.4.942 perşembe günü saat 14 
de yapılacaktır. Taliplerin kaU te
mlnaUarile Harbiyede Yedek Subay 
okulunda satın alma komisyonuna 
mUra.caatıarı. (2884 - 4.431) 

AKTI F 
Kua: 

Altın: san Kilogram 72.606.213 

Banknot .... ······ ................ . 
Ufakhk ........................ 

102.126.446.84 
6.390.332.50 

471.930.36 

Lln 

108.988.709.70 

* 65,264 ltra 14 kuru' ke\'if bedelll Dahildeki Muhabirler: 
tedrisat binası inşası kapalı zarfla 
eksiltmeye ltonmuştur. !halesi 28.4. 
9'4.2 eah gUnU l!laat 15 de Eskişehlrde 
hava satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. Ilk teminatı 4513 lira 21 
kuruftur. Taliplerin kanuni ve.sika
la.rile teklif mektuplarını ihale .. saa
tlnden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (2866 - 4433) 

.... 
2500 liralık sığır eti alınacaktır. 

Pazarlıkla eksilbnesi 11.4.942 günü 
saat 10 da. Yassıviranda asker! satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta 
Jiplerin belll vakitte komisyona gel-
meleri. (2855 - H22) 

200 kilo salça t 100 kilo kırmızı 
blber pa.zarJıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 15.4.942 çarşamba gUnü 
sa.at 16 da Susurlukta askeri satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(2856 - H23) 

l:S ton mercim~, 15 ton bulgur, 
15 ton nohut, 15 ton kuru fasulya., 
:; ton zeytin yağl, 5 ton pirinç pazar
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 17. 
4.942 cuma gUnU saat l6 da Susur
luk.ta askert satın al.ma. kom!syonu· 
na mUracaatıarı. (28li8 _ H 25) 

.... 
16 adet 150 voltluk, 8 adet 120 

voltluk anot bataryası pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Ihaı.,ı 16.4.942 per
ş:embe günü saat l:S de Çorluda as
ker! satın alma komisyonunda. yapı
lacaktır. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (28li9 • 4426) 

* Nümunesine göre aş:ağıda yazılı 

defter ve kAğıUar alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 16.4.94.2 perşem
be günü saat 16 da Çorluda ... kerl 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeler!. (2860 • 4427) 

Olnsi Miktarı 

Haber alma kayıt defteri 
Haber verme kayıt defteri 
Beher 50 yapraklı haber al
ma k!fıdı 

1f 

Adet 

325 
325 

2t70 

Geyvede asker! satın alma komis-
yonunda aş:ağıda yazılı mevadın pa
zarlıkla eksiltmeleri 16.4.942 gUnU 
hizalarında yazılı saatlerde taliple
rin getirecekleri nlimunelerden beğe
nilmek suretlle alınacaktır Taliple
rin temlnatıarile bellı vakıtte komis
yona gelmeleri. (28li2 • 4U9) 

Cinsi ~llktarı FJyatı Dıale 

Kilo KW'UJ saati 

20.688.20 Türk Lir3Bl ··········· ............ . 20.688.20 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi KUogram 22.78li.473 
Albr.a tahvili kabU aerbelt dövialer 

32.()(9.589.91 

-.-
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 

6M03.4 73.54 bakiyeleri ...................... .. 97.8S3.027.tS 

Buine Taht'"illeri: 
Deruhte edL evrakı nakdiye karfılıtJ: 158.H8.563.-

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtL 
kan ha.z:r..e tarafından vW tediyat 22.454.653.- 136.293.910.-

Seaedat Cüzdanı: 
Ticari seneUer 3t5.507.40t.O 34S.507.40t.42 

&ıham Te T .. hvilit Ciizdz.m: 

(Deruhte edilen evral<.ı n&kd!
A _ (yenin ka.rfılığı oeham ve tala.. 

(vUf.t (itibari kıymotıe) ...... 45.192.261.93 

10.426.565.71 B - Serbest esham ve t&ııvııat _ SS.618.827 .64 

Anmlar: 
.Altm ve döviz Uzerine &Y~ ........ . 4.944.30 

7.808.722.-
2.657.000,-

TahvllA.t u.zerıne avans ....••••.•••••• 
Ha.zlneye kısa va.deli av&ns ...• , .•.• 

Huineye 3850 No ıu Kanuna gere 
açılan altın karfılığı avaıı. ....... .. 167.500.000.- 177.970.666.30 

Bissedarl&r: ....................... •• ........................ , 4.500.000.-

Muhtelif: ..................... ······ ...................... . 11.639.151.08 

A.Şağıda miktarları yazılı sabunlar 
pa.zarlıkla satın alınacaktır. Taliple
rin hizalarında yazılı gUn ve saat
lerde Izmir Lv. Amirliği satın alına 
koml.syonuna yüzde 15 teminatlari· 
le mUracaaUarı. (2865 - 4432) 
])llktarı Tutarı lb.alc gün ve sa.atı 

Kilo Llr& 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

37,500 
37,500 
37,500 
37,500 

16.4.942 
17.4.942 
15.4.942 
14.4.942 ... 

15 
15 
15 
15 

Beher kilosu 95 kuruştan 55,555 
kilo sığır eti· alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 17/ 4/ 942 cuma 
günü saat 15 de Yassıvlranda as. 
kert satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İlk temmatı 3750 lira. 
dır. Taliplerin kanuni vesikaJarile 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona ver. 
meleri. (2714-4009) 

* 100 kilo üstüpü, 100 metre te. 

Yekin 938.392.384.79 

Aşağıda yazılı etlerin .Pazarlık. 
la ekslltmeleri 15.4.942 çarşamba 

günü saat l:S de Siirtte askert sa_ 
tın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin belli vakitte komls· 
yona gelmeleri. (2707 _ 3988) 

Cin.si Miktarı Fiyatı Teminatı 

Kilo Kurwı Lira 
~ 

Koyun eti 30,000 
Sığır eti 30,000 
Keçi eti 30,0QO 

* 

36 
32 
30 

810 
720 
675 

650 ton buğday kırdırılacaktır. Ka-
palı zarfla eksiltmesi 16.4.942 per
şembe günU saat 16 da. Bursada. Top
hanede Askeri satın alma kom!.syo
nunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 
19,500 Ura, ilk teminatı 1462 lira 50 
kuruftur. Evsa.f ve şartnamesi An
kara, Istanbul Lv. A.mirlikleri satın 

alma komisyonlarında da görülür. 
Taliplerin ihale saatinden bır .saat ev
veline. kadar kanuni vesika.larUe tek· 
Uf mektuplarını komisyona verme
leri. (2627 - 3755) 

Kuru soğan 
Rezakt kuru 
tlzUm 

500 
1000 

20 
65 

14 
m:-zlik bezi, 50 şişe vernik, 100 
adet zımpara kAğıdı, 20 k ilo sa-

14,3J> atçi yağı pazarlıkla satın alına-
* Muhtelif miktarda kavurma alı-

nacaktır. Taliplerin teklif edecek
leri miktar üzerinden % ıs temi. 

,natıarile 16/ 4/ 942 per:;embe giinü 
Kırklarellndc askeri sa.tın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

Sade yağı 

Koyun eti 
Sı~ır eti 
Sabun 

1000 
1000 
1000 
1000 

190 
120 

8li 
100 

caktır. Taliplerin % 15 teminatla. 
15 rile 15 4 942 çarşamba günü sa-
15,30 at 10 da Topkapı Maltepesinde as-
16 keri satın alma komisyonunda ya_ 
16,30 pılacaktır. (2823-4338) (2818.4331) 

1 

PAS 1 F Lira üira 

Sermaye: ••.•••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • · 15.000.000.-

tlıti1aı Al<~eol: 
Ad.1 ve fevkallde ...................... 7.822.019.15 

6.000.000.-Hususi .......... ·············· 13.822.019.1~ 

Tedniildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Ka.nunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazl"e tara!ınaan vf.ltl tedlyat 

Deruhte edilen evralu nakdiye b&. 

158.748.563.-

22.454.653 .. 

k!yosl . . ....................... . 136.293.910.-

Karfılığı tamamen altın olarak 
llA.veten tedavüle vazedilen 32.000.000.-

Reeskont mukabili $veten tedavUle 

vazedilen ....................... .. 288.500.000.-

Hazineye yapılan altın k..,..ılıfı a. 
vans mukabili 3902 No. lı kanur. mu.. 
ciblnce U&veten tedavUle vuetlilen 115.000.000.- 571.793.910.-

Mcv.ııaat 

Türk Lirası ......................... 88.394.126.75 
1.234.164.05 Altın: Safi Kilogram 877.~2 89.628.290.80 

2850 No. h k&ıluaa ~re baııı.o70 

açılaa avaao makMlll •.ıı oı
altınlar: 

Safi Kilogram 55.541.930 78.124.167.90 78.12U67.UO 

Diivls Taalı.llliılah: 

Allına tahvi!i kabil dövizler 
Diğer döviZlor ve alacaklı l<llrlnır -.-
bakiyeleri •••••••• ••••• ••••••••••• 28.288.176.95 28.288.176.9~ 

141.73S.819·9P Hu.btelif: ••••••• •••••••••••••••••••• ·••••• ................... . 

Yeıkiuı 
938.392.3~ 

1 Temmus 1938 tarihinden moa ren: 
İskonto haddi 9' 4 Altın üzeri c Ava115 % 3 

Muhtelif nakl:yat yapılacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15/4/942 
çarşamba günü saat 14,30 da Ge-
1iboluda merkez satın alma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 38,000 lira, kat'! teminatı 
5700 liradır. Taliplerin belli va.
kitte komisyona gelmeleri. 

(2822-4335) 

* 
14,500 liralık beş parti et pa-

zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
18 ·4; 942 cumartesi günü saat 11 
de Halkalı köyündeki askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Her parçanın teminatı 2175 lira. 
dır. Sığır, koyun ve keçi olmak 
üzere hangisi beğenilirse o cins et 
alınacaktır. (2824-4337) 

1f 
12/ 1/ 942 de ihalesi ilan olunan 

beş bin liralık te!efon direğ.ne ta· 
lip çıknıa.dığınd.a.n tekrar pazarlı_ 
ğa konmu~ur. Evsa!, eb'at ve hu· 
susl şıırtları komisyonda görüle
bilir. İstek!ilerin teklif edecekleri 
fiyatlara göre komisyonca muva_ 
fık görüleni ihale edilecektir. İha
lesi 14 4/ 942 salı günü saat 11 de 
yapılacaktır. Taliplerın temınatla

rile Harbiyede Yedek Subay oku. 
lunda satın alma komisyonuna 
müracaatı•rı. (2827-4340) 

24/ 3 / 942 de ihalesi ilan aıun•~ 
200 ton hurda incire talip çıkıtı~ 
<lığından tekrar pazarhğa konrrı00: 
tur. Evsaf ve hususi şartları ıc:4 
misyonda görülebilir. İhalesi 14 • 
942 salı günü saat 10 da yapıl• 
caktır. Beher kilosunun mu.Jı.8 1"': ·p< 
men bedl!li 22 kuruştur. Ta_ı. de 
rin kat'I temlnatlarile Harb1Ye , 
Yedek Subay okulunda satın •1"' 
komisyonuna müracaatları. 

(2828-4341) 

Aske rlik iş leri ::J 
Beyoğlu Yerli Askerlik ı0~c· 

si başkanlığından: . 
rı·

P. •s!Eğmeo Mustafa ,ıığlU 

yazi (19583) 
ı~r•· 

Tüfekçi S. 8. Hakkı oğlu 

him (328 • 78) in 
ğl" 

Tbb. teğmen Osman Nuri 
0 ,r 

İbrahim Şaha!>ettln (36137 >, 1~ 0 
acele şubeye müracaatları 

olunur. (5206) 609S _,/ 
======~ 

Sahibi ve Neıırıyat J11Ud0tU 
Ahmet Emin Y AL)IJ\:-' ıı. 

Vatan Neşriyat TUrk Ltd. Ş 
' ratan MatbaaAI 


