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2 nci aayt&mızda okuyunuz 

VATAN KOŞESINDEN H. d. ı Mu·· hı·m kararla·r rr.·· k :ft . . ,, (' h ın ıs an 
~ ar çı _çı~ı V': Y_e Y 1 k~~a~ naibi Hükii.met, fı,alkın ilıtigacı ile 

M ah sın ı Fanı,, ldegışıyormu?~ alô.kadar geni kararlar aldı 
Yazan : Fevzi Lutfi KARAOSMANOGLU > Stokholmaen gelen 

N c vakit Aydın yolculuğuna 1 ) bir habere göre 
niyet etsem içimde tatlı bir 1 

ürpcnne pcy~a oıur ve hemen Ol. Vavel Jural J 
meı1nnn Samıh Rliatln o meşhur t uf 
ve gUzıel mısralarını hatırlayarak na:pll§lae a,,.a 
mırıldanmağa başlarım: ) edilecek > 
«Aydın, Aydın, güzel Aydın! ) J 
Ke,ke :yanıp yıkılaydın .•.••• > ) ) 

Geçen hafta Aydında idim. E... ) Lord lintithgov.7'un ) 
havası içinde gönüle ferah veren klctm böyle yumuşak bir bahar i vazifesinden öyrr!acağıı 
Aydın ovası şimdi göze kasvetli biı'diriıiyor 
b:r dehliz gibi görünüyor. Aydı. Stokholm, 17 (A.A.) - Stefa. 
nın incir bahçelerini kışın flddetll ni: AftonbladeL gazetcs;nln Lon. 
eoğuklacı kuru odun haline getir- dra muhabiri. 1:-,,g ıtcre payitah-
di. Trende konuştuğumuz tanıdık. tında General Wnvel'in Lord Lin. 
!ar yer yer zararın dereces:nı an. tithgown'un yerine, H ndlstan kral 
!atıyorlar. 7,.arar büyüktür, fakat naip! ğlne tayini iht'mallnden bah 
Tür'k çiftçisini hangi kışın afeti, Sl.'dildiğin ı bildirmektedir. 
hangi su basJunının zararı, hangi 
kayıp ve tablatkı hangi cevri yıldı 

1 
rabilmlşt.lr? .. Her Afc~. her dert tar 
l&ırnıı:daki mahsulü, bdıçemizdekl 
yeş:lllğl, 'lğacımu:daJd canlılığ_ı ve 
en nihayet etlmlzdeki taraveti al. 
mıştır. Fakat ruhumuzu ve taham 
mUlümüzü alzma.mıştır. Bu kış 
Afeti de Aydınlının inci.rint, Sul-. 
tanblsarlının portakalını, Mncisa. 
lının üzilmüniln çoğunu yaktı ka
vurdu, fakat gelecek ırenelerln 

ilınldl ~lA hepsinin içinde... Za... 
ten Türk çlftç;.sinJn en güzel has
letlerinden biri bu değil midir? 
Çiftçinin karnını açmıılar, kırk yıl! 
çtk1nış, derler. Btımeyen ve bltml
yecek olan yıllar-·· İstikbal ve 
ümit... Bu sene olmazsa seneye, 
&eneye yine olmazsa öbür sene. 

Fransaya 
ağır h&va 
baskını 

400 den faz:a İng i liz 
tayyaresi Şimali 

ye .... Sonsuz bir ümit ummanı...... Londra, 17 (A.A.) - B. B. c .: 
Türk vatanının ve Türk milletinin Dün İrıgil 'z tayyareleri ~al aktan 

· Fransayı bombaladı 

dayandığı destek budur. akşama kadar fasılasız Şimali 
ÜzUm ve incirin para etmeğe Fransaya akınlar yapmışlardır. 

hafıaınış olmasından sevinç duyu- Bu akıalara dört yüzden faz'la 
)"ordu&. faka.t incir ajaçlarına ve ta~kre 'iştirak etm ~lr. Bu akın. 
OzQm asmalarına musallat olan ıar, Almanları garpl1ı, 'bir milyon 
bu be!Ayı hesab& katm•m-·k dil. 1 -en .. _ .. _ _.. _ ... ,__ asker , .e hava kuvvetlerın·n Y. arı-

•• 'Y ... • 11 .... z vvn1U9nlrman '"'1.--.--mın P ar18 &zerinden geçerken v 

JUnmemlftlk. Aydın ovasının bir .sını tutmağa mecbur bırakıyor. 

:~.:e:=:e v~n~~~ :~çaçl:ı:; --=-ıs-tan-bul-da-sa-tıl-ac-ı k Sa.nayi teslslert bombalandı beklemek icap edecek. Mahsulün X.:,ndra, ı 7 (A.A.) - İngiliz ha. 
bu sene için yarı yarıya kaybol<iu. va kuvYetleri dün Şimali Fransa 
tu ılmdlden kestirillyor ve bu üzcrir.de devr;ye taarruzları yap. 
noksan bir kaç ame için böy\ece mışlardır. Bir hareket esnasında 
hesap edihndk lhımdır. z e y t ,. V 1 Boston tipinde bir 'bomba uçak fi. Aydınlılar bu acı hAdlaeyl, ba. n y a 1 f r 1 !osu Havre'a kadar refaka.t albn-
sit ve C'ilndelik bir iş gibl anlatı_ da bulundurulmuş ve burada e lek 
~or:lar ve hatt:A aonnadıı.ıı blr ıey trik .santralı ve doklar boanbillan-
de söyJernl)"Orlar. Hemen hepsi ml§tır. Ancak hareketler h•kkın-
toprafın 11kbahar l§lerlne geçm~ F• f k b k d . daki raporlar tamam olmıı.makla 
bulunu)"Orlar. Pamuk, mısır, ak. 1 ya m ura .a e 0 m İ $yon U lJ n beraber b" dilşnan av UÇ3iının 
darı, IRl9am yerlerini h&Zirlamak tahrip edlldlli ve iki İngiliz uça. 

Ve incir bahçelerini sürmekle meş yeni fiyatları fesbı"f ettı• ğının noksan olduiu bilinmekte. IUldilrler. Y&lnız aiaçlarına ne dlr. 
lertıp vereceklerini dilfünüyorlar. 
Bir çoklarının bütün ömürleri bo
~ baflarına gelmemiş olan bu 
~t zararın ~ful için ne yap. 
mak lAzımdır~ Bunu bllmeyenler 
Ve tereddQt edenler var. Ataçları 
~en bud1lmalı mı, kökünden 
keıımeli ml, bırııatmalı mı? .• , 

Ziraat VeldıleUnin bundan hL 
beri var mı? Bilmiyorum. Ne yap. 
mak !Azrm geldljinl heme.n şbndi. 
den çiftçiye söylemek ve anlat. 
mak vazlfesl ziraat millehaansları. 
na dil1üyor. Onları, iş ba§ına çL 
lrnyoruz. 

* Aydından bu müşahede ile Ma. 

Fiyat Milrakabe !komisyonu dün ,- -

bir !çUma akdederek Vek.Alet ta. ,~ .............. ..._ ...... ._.__...-ııı9 r B D 1 • Alma a l rafından zeytinyağlar için konu.. ~---------
lan fiyaUarı lneelem!ş ve 'bu zey-ı r J JI a I' • ı 
tınyağlann fstanbuld1lkl satış fi- VzaJr .... k ..___ U 
yatlarını tcsbit etmi§tlr. _ 

Komisyon, Vekilet tarafından - --llarltl --- R u s 
lesbit -edilen fiyatıaraı 12,15 kuruş 
kadar bir i!Ave yap1nı&tır. c • d 

Alınan karara cQre bundan böy orregı ar ( 
le Yüzde 1,5 asitli ekstra ekstra ( 
zeyUnyağ İ~nbulda aza.mı 114,5 

kuruşa, yüzde 2,15 asitll yaflar k h 
ı_10,s kuruşa, yüzde 3,5 asitli bl~ a ra manca 
rın<:l nevi ve Yi1zde 5 a.sım diğer 
zeytin-yağltirı 106,5 ve 102,5 ku-
ruşa satrtacaktır. d 

Azamt yUzde 5 nlsbeUnde ec: ayan 1 yor 
ne~l m&ddell rampan YBilar 95, ) 
ralıne yağlar ise 113,5 kuruştur. J 

taarruzu . 
ınkişaf ediyor 
Xoskova, 17 (A.A.) - Reuter: 

1 - Halkın yemeklik yağ ihtiyacı 
işi kökünden halledi liyor 

2 - Hastalara 125gramlık gluten 
ekmel<~eri karne ile verilecek 

3 - F ia t art ı şla r ile mücadele 
için esaslı tedbirler alınıyor 

Amerika i!e Fransanın 
arası iyiden iy:ye 

açıldı 

Fransız donanması 

hür Fransızlara karşı 
kullamlacakmış 

7 (A A ) _ Birle. 
~aşington, l · · . , i 

şik Amerika hükümetl Vıchy dek 
A 'k büyilk elçisi Amiral Lemerı a ü e 
ahy' yl tıükOmetle görüşmc_k zer 
davet etmeğe karar verrn ıştir. 
B. \ 'elles selJrln ıerl çafınlacatını 

teyit ediyor 
l 17 (AA) _ Harici. 

VekAletlne 11a!Ahiyet verilmesine karar verilml~t!r. 

Nebatı yağ, margarin ve emsal! yağları imal ve ls
t: Jısal edl'ıı sanayi mlless<'se:crine ne kadar, ne çe-

Vichy. 17 (A.A.) - Nazıırlar 

meclisi iulerini bitirdikten sonra 
Mareşal Petain, Laval ile aörüı. 
müştür. 

Laval Mareşale yenl !hükumette 
kendislle ı,birliil yapmalarını IB
tediji zatların listesini takdim et
rnlftir. 

ı.a..ı•ın ya)llMlaiı işter 

Vaşington, 17 (A.A.) - Vlchy. 
den alınan resmi mahiyetteki lha. 
berler şu iki noktayı belirtmekte
dir: 

1 - MüsellMı kuvvetlerle dlJ 
işlerin ·ve polis vazüelerinln tam 
kontrolu hakkında Laval'e verilen 
olağan üstü salahiyet. 

(De,·amı Sa. S, Sü. Z de) "'-* 

isyan 
hareketleri 

Alman askerlerile dolu 
bir tren yoldan 

çıkarıldı 

lil/es rmntakasmd11ki 
/l!m11n askerlerine 

taarruz edildi 
Londra, 17 (A.A.) - B. B. C: 

Lava! kabinesinin teşekkülil füın 
edlld ıkten sonra Bretagne' da izin. 
il Alınan askerini nakleden b ir 
tren yoldan çıkarılmış, Lillcs mın 
takAS'nda da Alman askerlerine 
tııamız edilmS.,tir. 

nlaaya. dönünce bağların tomur. 
cuklanmağa bafladığını 8Ördüm. 
Yalnız jkl gün iç!nde JU taber ya. 
yılmış... Baf!arıda kış zararı va,r. 
Hakikaten zararı te.bit ve tayin 
için dolatan balcılık ve zeytlncl
llk müteh8'!15qJJarı.nın !.fidelerin. 
den ana üztımlerln epey zarar 
gördüğünü ve bir çok zeytfn a. 
iaçlarının kökUnden kunnnUı5 ol_ 

Halk Partisi 
sanat 

mükafatı 

Japonlar, Amerika

Mar1 mevzilerinden 

çıkoram:ıdılar 

Sovyet teblıt:.ne ekUr: SmoleMk 
c~hebinln bir ke.sımı de, Sovyet ııU
varilerl iki kiSyU geri almışlardır. 
Ayni cephe ,il.zerinde Kızılordu birlik
leri bir gllnde 11 sahra lopu, 3 rad
yo gönderme posta~ııı ve bir çok baş-

(~amı Sa: s su: e da) x 

Vaş ngton, · · 
ye N2Zır vekil i Welles, Laval ta
rafından yeni bir kabine teşkil 

(Dfl\·anu Sa: S Stt. 4 de) iE 

2 - Fransanın hlll"b'n kazanı!. 
ması ~in Almanyaya yardım mec
bur4yetlnde bulurıduluna dair o. 

(Denmı Sa: S stl 5 de) t.·> 

Fra-'• A"'-nya ille ~irlifl 
~lyftlar 

Londra, 17 (A.A.) - Brı tano~ 
wı: 

dutunu anladık. 
Bağcı da, incin:l gibi meUn ••• 

Yalnız bir farkla .•. Aydınlı zara. 
rı, mühtrnsem~yen bir taVtrla an. 
latıyor. Mani.salı biraz daha fazla 
kQQuşuyor, içln~ sıkıntısını dışa. 
rıya döküyor. Za.ten bizde ziraat 
ftlbeleri araşında en çok konupn, 
Y•z.an, başvuran, derdini ve dile. f ini dökmeğe çalıpn1aı-, bağcılık. 
a ufrapnlardır. Bağeılık d•ha 

fazla tehirli ve kAtıabalı ~n'atıdır d: ondan mı? Bilmiyorum. Mu. 
~ kkak öyle olacak. Bağcının dili 
ale_mı, toplantısı, müracaatı v; 

~a:cbatası ooktur. Bununla bera. 
er o da her TUrk ~~lsl ııbt il 

tevekkül ve funltvardır o d ~ İ 
mahsul f ' a Y 

ve ena :flyat senesinde ol 
du~u gibi, bu yıllar gibi kötU """'h
sul v iyi .. r. -

e 1i Yat Ylhnda da dalma 
!~l~k Yılı ve yılları beklemcsi

IT, bekler, umar ve özler G dl .... 
e z ve Menderes ovalarının 

bu lenekt bu tallhairJltı karşıaın;. 
<Denaa: 8&. a, .. ' de) -

2500 liralık mükafat 
bir kompozitöre 

verilecek 
Ankara, 17 (A.A.) - Ctını

hrırlyet Halk Partıaı ııarı•at 

mtikUatı bu ııene bir kom
pozJWre nrl~kttr. MllkA-
fatın maddi df"ferl 2600 lira
dır. San'at mllkAfatının han-

cı kompodtısre verUdJtı ge
~n )ıl oldutu gibi haUte\·lerl 
Aı!)dına t.örenJnde bUdırUe-
cıekttr. 

1 
Fi/ipin/erde, Kana ada
srna Japonlar asker ( 

ihraç ettiler 1 
Tokyo, 17 (A.A.) - Domel ajan-

sının blldlrdlflne göre Corregidor a· 
dasında henUz Amerıkawarın elin
de bulunan topçu birllklerl Japon a-

t~ine mukabele ederken Bataan ya-
rım adasında top1u bir halde bulu· 
nan Amerikan t-.slrlerl araaında bir 
çok kayıplara 11ebep olmuşlardır. 
Kana adasına Japon lllraç hareketi 

Va.fington, 17 (A.A.) - Harblye 
Nazırlığının bir tebllğ'inde bildirildi· 
ğlne göre, Fillplnlerde Japonlar ye
ni b.r ihraç hareketi yapmıf}ardır, 

Harp gemilerinin hlmayelerınde nak 
llye gf.lnilerlnden Fi.lplnlerln tam 
ortasında bulunan Kana adasına aa
ker çıkarılmıftır. Bu ada Luzon ada. 
Bı ile Jıllndenea adaaının orta&ında 
olup mukavemet edıbnektedtr. 

!Fransız donanması ne yapacak? . 
) 1 

Dlbı, Almanlara karşı harp l~ln, arkadaflannı silAlı b~ma çafı~an bir Fransız, .t>orün. do~ayı m.lh
verle berllber demokrasilere kal1Jı harbe ıllrükl~k için ayni eınrı ,.enıbllecf'k mi. Bunu L'\,;al in procra
mı ve Fransız mllleUaJn hareket tarzı lllbat edecektir. 

Beelmde FralllllZ baıltrlyellminla eembollk cluruyaou, Fraa11z dOAMm.....,.aa kllvvetU bh zıdlhmn açık 
delllzde ~ söröyenwuız. 

Lava! dlin Vichy'dc Pı?taln ve 
Darlan llc görü..,türken yapıla n 

gen :ş baltalama ve tedhiş hsr cket. 

!erine dair §ehre bir çok h aberler 

gclmekl,. idi. Bu Mdiscler ln La. 

'al'ln Vlchy'yc döndüğü Uk saat-

ierde vukua gelmiş olması bunla. 
rın Almany;nın Fransayı dıtha sı. 

kı bir işbirliğ ine icbar etmek hu-

suırunda vcrd gl kararın Fransız 

milletinde uyandırdığı akishmn 

belirtileri olması lhtim ııl. n ı kuv

vetlendirmektedir. Bu rn.fıc'isclerin 
b ' r kısmının, yeni tenkil tedbirle
rini haklı ıgöstermek için Almarıyıt 
ile işbirliğine taraf~r olan Fran. 

sızlar tarafından ilham edllm .ş ol-

mı:.ı;ı da muhtemeldir. Ne olursa 
olsun Lnval, Almanya 11~ lşb!rlL 

ği yapıbnaaını iıitemeyen Fransız 
milletinin iradesini kırmak için 

kuvvete rnüncaat eQnek. 7.0n&Jld• 
kalaca.kur. 

1 

l 

til 
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fTARiHl MUSAHA~ 
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Falih ve Candarlı 
oğlu Halil Paşa 

-3-

yılı Mayısının 29 uncu Sa!ı 
kahraman Türk ordusu lstanbul duva rlarını 
aşarak şehre girdi. Ayasofyo üzerinde şanlı 

r 
1453 günü 

Türk bayrağı dalgalanıyordu 

Şeh 
Haberleri 

Belediye 
Meclisinin 
kararları 

• 
ı r 

Beyannameye tôbi 
kazanç vergilarine 

yüzde 25 zom 
yapılıyor 

Belediye Umumi mecllıil dün 
1 öileden sonra saat 15 de reis ve ... 

k\li Abdülkadir Karc:.mürselin ba~ 
kanlığı altında toplandı. 

Ruznamedeki maddeler ait ol .. 

V & T A !il 

[§DoLüôAN~.}J 

Göklere komşu 
yayla l ar 

ehirlerin butk 'havasından 
ş ve kuru güri.lltüsilndcn usa

nan kafalara \ 'C ruhlara. dinlen. 
mek ve yeniden hR.yata. dojmak 
için. en güzel yer, yaylalard ır. 

Renkten, ta,tan ve kardan mcr. 
diyenlerle yükselerek l n!'anı ~Aı.l 

lahla buluştur::ı.cak b irer tarha 
benz.eyen bu göklerin komşusu 

sildirn1cyi, kah cğ:llp otları dişle- rccck k'ın~c çıkmamış... Cahil. 
meyi, kah doğrulup ih1hları sar. ;;örgi.ü,üz ne olurşa olsun bu aziz 
mayı özleyerek dolarma.k.... halka büyük ve çetin mefhuml&rr 

Peygamberler, kahraınanlar ve değil zrtık otu bol ve çabuk bıç
şairlcr, çobanlardan çıktılar. Ka. mcsi lçin de tcs rli tclk:n yapıla
val1, değneği, sürüsü, abası, ygl. maz mı~ Nerededir buralarır. 

nızlrğı, yJğltl'ği. ük~Uzlüğü ve iç. Halkcvcllcrl, köy öf,retmcnleri ve 
li11ğile çoban . .. Biz de hcr;.!un yrı liısat('ilcr ~. KöylOJ·e çok ot biç. 
dlışüncclcrlmizin ya duy.;ulıtrimt. menin, ertesi yıl iç;n biriktirme-

yay•ata:rı düşü.. n·n. raydalarını, 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
dukları encümenlere havale edil .. 

b'ürdi. Bundan ötürü beklemek, dikten sonra asker ailelerine ya. 
münasip vak:t ve fırsat kollamak 1 pılmakta olan yardım . miktarının 
zemini ha:ı.ırlama.k daha muva.rık. ,, artırılması için Hesap Jşleri mü
ol•eaktı. Kendi•ine rwp olarak dilr!U~ünün yaptığl teklif okun. 
:l~i sürülebilecek olan kardc~inı du. Bu teki.le göre, bundan bir 
ilk iş olarak yok etmek ger~kti'. ~Uddct evvel yir.e. Şehir m_cclisi.
Evrenosoğlu A h Bey henilz me- n:n btyannameye tabi tutt~gu mü 
mede bulunan §ehz•de Ahn"ledi a- ke1lc!lerin kazanç vergllerınc ye. 
nasının kolları nrasından alarak pılan yüzde beş zammın ihtiyacı 
boğdu. Anasını da b'.r köle gib kRrşılamaması .dolayısilc yüzde 

Başvekil (Bodl..< Pepen), Papa Ü
çüncü Greguvar'a b:-,şvurdu, nü
fuz ve iktidarı c ınde tulan•n n"lı, 
~·oksa başında ta.ç buJunan, fakat 
elinde hiç bir kudret bulunmıyan 
klınscnın mi kral ta.nınması gere
keceğini :tardu. Arzusuna uygun 
cevtp alınca son (?.-terova) kralını 
ortndan kaldırdı. Kendisi taç giye. 
ı·C"k yeııt b.r hJncdan kurdu 

zorla evler.d1rdi1er. ona çıkarıJma.sı ıstenlyordu. 

nürken büyük ( yaz o n : l ç•re!erinl öjre-

Dühamel'ın şu Belıçet Kemal ~,'AGLAR mudur?Ot'iıiçen 
Fransız yıztc ?st 

1 

tecek aydın yok 

1 satırlarını hatır.'"-----------------------------' makineler mem
layorum: uKır1ar lcket dahil 'nde 
ortasında bit' yer ayrılın:ısını, bu zın çobar.ı değ 1 miyiz~ O ntaro. yapılnbi1ecck kadar ba.fit veya he. J 

yerin sınırlarına. (buradan n"lotörlü kanacakhtrı p1n~rı. doyacRkları rlçtcn gctirtlhcck kadar ucuı d e
vasıtalar giremez) veya (buradan otlağı göstermedikçe rahat edebi- ~il n·üd'r? Otların cir.t;leri ve ne-ı 
ötesi sükiin mıntakasıdır) t11rzın. lir m yl.ı? Nerede nasıl o!Lırsnk s Heri ülcrlnde cturulcımaz mı? 
da ta5lı:ır d ikiln"tcs'.r:i ve büliln ola.hm baş ödcvin1iz, csıl 14 ıniz Yoı:ct, yulaf, korunı.a ycllştlrile. 

yoraunların gid'p o topr;;klarda bu değil mi?.. n1cz mi? Dan11zlıklsr iyl seçilip ·ı 
yalnız tabia.t sesleri arasında kafa A nadoluda tırlalardan, or- kontrola tAbi tutulup hayvan nc
dinlendlrmelerini isterdim... mantardan, b<"lhçclerdc.ı, salcrinin bozuln"lası ve çökn1csi 

Büyük kararlard~n. büyük cehd bağlardan çok yayla.tar var. T op- ö.ılcncmcz mi? .. 
terden c;onra, kaputuna bi.ırünüp rat:ı sürm:kteıı f:;:zia hayvanı .re- 1 

karlar üstünde uyuklayan bir t"ştirmek, halkımızın belini do~- lR\ amızltk deyince -aklıma ge
ııı:ustafa Kemal re~mi vardır. O ru1tab!liyor. Bu hakikate va.;;ıl 0ı. U:m1J len btr Erzurumlu h:kAye

(752). 
İki aile arasında. benzerlik ta_ Hakikatte Sadrazoam, mevkiindc 

mamdı. Hain de. Çandarlı a;lesin- kalmıı;tı. Fakat saUanat makinesi
dcn gelen dördüncü se.drazamdt. nin miin;veiilsı, padişahın en-'ştesi 
Onun da evvela altı aylık Ahme- (Zagnos) un elir.de~ydi. İkinci l\Ieh. 
i ta.h•a çıkarıp sonrn 'bir dl~ .ulu- met ona danışmadan hiç bir iş 
su~.a başvurarak (Pepen) gıbı fs- ı yapm1yor, hiç b:r tekl:fi ve C:kri 
tcdiğı ş kilde bir ietva alması zor kabul ve taı;v.'p etmiyordu. Doğ. 
blr ış de-ğildl. / rud;,;n dojı.-uya çık;tn iradeler de 

i.te babasının ölümüOO httber hep (Zagno!'i) un kafasının n1ah. 
alır almaz atın& atlayarak Manisa j sulü idi. Artık Dcv.şlr~eler ikt\
ilc Gel.bolu arasındaki mesCtfeyi dt.rı ct:erir.e ~cç:rm!şler, Türkicri 
ıkl gUndt? alması ve orada durak- .vüksek makamlardan uzakl<lştır
lam•sL bu kabil düşüncelerden 

1 
mışlardı . 

ileri gclmi.şt!. Fakat Edirneden ve 1 Halil Paşa, İstanbul du\·arların • 
d·ğer taranardan ~elen haber~.er döğccek ağır top:orr dtiktürınck, 
orun bu cndi~elerıni ~ğru goS- muhasara hazırlıklarını tamamla
lerecek yolda deıl;idı. Çandarlı 1 makla rneşauı oluyordu. 
oğlu Edtrnede karşılama. hazırlık-
! il ld" Ken.dlolnin Gell Nihayet 1453 yılı mayısının 
ar e mcxu u. · - 29 1 " .. k h .. 

boTuya geldiğir.i duyan civar ka. uncu ~a 1 gunu J :-a man Turk 
~ ı k .. ·ı halkı da ven[ pa- ordusu İstanbul duvarlarını aşa-

~.1v3. ar, OJ er ,, r; k ş h . d A f .. . 
d!sahı selAmlamak maksad~le geçe_ d e 1 reT~ırk ·\,,. .. ya~ yda ,uze1 rın. 

Bu hesaba göre 15 nisan 1942 
tar·hlne kadar vuku bulan tahsl. 
ıat 1,448.112 liradır . Şubelerde he. ne güzel dinlen:şur Allchım! K a-

duğun1 :ünden-beri, harg.i yaylad J 
nüz tRhsil cdilemiycn 113 bin, ta. rınca. kararınca büyük J.;ı:lcr yap- t · • "' o ç ;:ncscm, sararn11ş otl;r gör-
h•kkuku yapılmış 115 bin lira ile mak, büyük Joler ''•pmay• ,-eni. 

v ,, ,, :::cm, için1 ez'liyor, şcvkhn kuru. 
t•hsiJ3t miktarı 1,726,112 liraya den kuvvet ve $CVk kazanın' k 

~ yor ... Her tutan1 ot, bir ib:trd .. k 
baliğ olacaktır. Buna mukabil 15

1 
için yaylal.,,rda öylece uzar.mak süttür . diye düşünüyorum . Geçen 

r."san 942 tarihlr.c kadar sarfiyat ıazım ve belki kiır:d·r. b h a ar bol :örülüp biç'ln"lc1nl') ve 
1,847,734 liradır. 1 Anadolu, bir yaylalar men1lc. karlar altında çürümeye bırakıl -

1\Isrt ve nisan aylarında asker ketidir. Buralarda yıldızla.rla göz mı.ş otl1tr için bu kış ağıtlar yakan 
a:Ielerine yapılacak yardım için göze, bulutlarla yanyc.na, baştbo.ş, tıalk şıLrleri var: 
400 bfn liraya iht:yaç vardır. İıt- se.:)i ~ür, alsblldiI:ine dolaiabilirsi- Ka\·alnnrr. defin1lı. 
Ukraz edilen para da 100 bin lira J niz. Pir Sultan Aptal, ne güzel Tnılc yanılc lıHmıız 
olduğuna göre ihtıyaç 2 1147,734 ! söyler: l"Mmt:ror ala.fımı~ 
!:rayı bulmaktadır. Bu teklif o. Bu göıi.in.en yayla ne :Uzel yayla Jnejlmlz atımız:: 

kÜr:duktan sonra Bütçe ve Ka\'a- Bir dem sü remedim g'derln1 böyle l'et".şn\fJ·or otwuuı; 
nin encümenine havale edllml~tlr. Pirimi Gidiyorum sen hin1mct Dıye yanıp yakılıyorlar. (fAlaf•, 

On dc;klkalık b'.r tatilden sonra eyle otun dofudaki n.d.r. Hangi köylü 

Hap meselesi 
c::iJ 7 :rıltla.n!>cri bu ı~te uğra~an 

U Japon A!IJayı Ko' a.'hna, 
~on giinlerde yiikseJc ı;ıd& 1na.d.-tc
leri11l ttıtt,·a eden bir komprhue 
fonnühi tC".Sbit ttn115. l !itlhsal ala· 
nına koottlan bu IH·~if, u;ı.uu zarnan 
ft{'ktdınak \:c b~Jennleınek lt:.hl!Le.-..i 
ııc kar,ılanan Jopou para~ütc;- illf"rl 

taraftndıuı Celebes udala rı ı;.inıalin

dr Ye Suınııtrada te1·rhbc• Cl1Iln1l":'· 
Biz fıkracdarm bstadı olan Ah

ınet Roshn merhun1, !\f"nçikofon ö
lümü \'f'folile otuı; dUTt N!ne C\'\ eJ 
yazdığı lJir ~-azı:ra ~öyle ba~Jamı<:-4 

tı: 

«Bir tertlıı bap ile koca bir haf
ta~· r h11.":çt.en bir lokma alnıadan 
geıc;ırınek sü.hnlelini, lhtl,5-·:.arlıkla 

bir şebt&lu ı:lc'lyo ka.\•u,mak eme· 
Unl birbirine karııtırnıL' olan mü
te\"effa. l\fcnrlkot, kendi g 'bJ bir 
h:ıyat dü,künUnü ta üç bininci a • 
rı mUıidlyo ku.dar saşanuya se,·
ketm.Jş, ann. mahut Fipro'da. bOy
le bir önlrti musaYvcr bir makıbei 
edibe yazdırmt' idi. 

«Fakat ne manktbe, ne hayal ı.1..

bad ! ... Mençlkof"Hn hapl öyle bir 
tekH.mUJ devri geçlrml~ ki eencl 
ınerkuıuetJe ilde-ta KarU!!ıbat ,.C!9alr 
~uların tuzu g:bl abı ha.yat tuı.u ol
mu,. Bir tane aldınız mı, ~ on 
gUn tok, zinde, faal bulunuyo'M'Ju
nu7. ... Xo tablb \'ar, no eczaeı, ne 
ekınckçl, ne de a.~ı. Bu ınünı&.&e

betı eeınlle llo bUttln dUnya. bo.kkaJ, 
liaS&p, zerze"a.t<'•· 5ucu ye emsali 
af~tı ka..vnli,}'eden ına~un ! .. » 

Oh ne fllfL! ... U&tndın hakkı \ ·ar: 
Gerçekten bir zaman geUyor ki, 
bakkal, kasap. zen:ova~ı, sucu \'C 
benzerleri sal-rh felU.ketlerden ke
!tlllyor , .e insan bıı tehi.ketıerdcn 

kurtuhnak içJıı hapı yutm1ya rıızı 

oluyor! 

:\Terlıun1 Ahınct Rasim, hap nıe
ı;;eTel!ıJni lı.a.)· IJ derinl~tJrdikten .!ıon

ra yazısını ~ylo bitlrmhjtl: 

cKadınla.rmıız b ir Jıap, hlr &u der~ 
lf'r ... Hangi hap, hangi su? •• lnııul· 

niyet mil:ldLn hangi toene.,lııo eri· 
~lrse eriş'§ln da.im& ınnhtacı tedo.
\ İ kalacak; her devrin kendisine 

.1 d"I ül ·· t" ş halde• e şan ı ur va-vragı a.ga ant. c."c ~ yo. ara o:: mu~ u. u ~ 

tchlıke yoktu. Edlrneye g:dcblllr- yo~du. Fatih ilk ve c:1 bürük zJ-
dl. 1 Cerınl kazanm:ştı Eu zaferle. (İs-

tekrar toplı:nan Umumi mec1!s 1 Bu ytl bu yayladan şaha gldel ·m. nelerime köyünden h a ber sorsf'm: 
r.iı.zım p!dnda ün:versile mahallesi Şah idealin ve in1anın tek keli- « İyilik s.=.ğlık ~mma alafımız yet
olarak gösterilen Şchza.debaşında- melik remzidir. Ancak bu yaylg._ miyecck• diyor .. Halbuki ot, en 
ki sahada bulunan ve Konserva.. !.ardan fç:nız ve lba,ır.ız temiz, }·ti- az bittiği yıllarda bile etrafın hay. 
tusr binası in~a edilmek ilzcrc rüye yürüye, asıl sabaha kavuş- va.nlarını bol bol ·besleyecek xa_ 
ayrılan 10812 metre nrura.bbnlık mayı hPk .edeceksiniz... dar oluyor. Vaktinde h('.r yere ye. 
sahanı::ı talebe yurdu inşa edilmek Dupduru gökler, diz boyu itlar, ti~ip sararrp yatmadan b:çmeyc 
üzere satılma!'ıı için r iya.set maka. yalçln yamaçlar, omuz başı gibi, za1nan ve im.kin bulamıyorlar. 
mına. s~li&.hiyet vet·Hmest hakkın- göıi:üs ucu gibi kabarmış ta tlı tüm Evet bi(:ecek makine yok gibl. 
d•kl 1n1:1zb&\.O\. kabul edilerek sah' sekter, çlsekh~.l~O dokun.nlUf top- Sot'\ra 474. Ol.\roııır h .. ı·k vJlAyet
günü tekrar toplanılmak üzere rak halılar, eski ntısırlıhrın tap. ler! yayla m·zii k•nunu h.ç de iyi 
toplar.tıya nih!yet verllmiştır. l•l:ı mukaddes hayvanları hatrrla.. ta tbik edilememiş. Mas.a başında. 

sl-:i anlatmadan yozıına. son v cr e
r."llycccğln1: Köylerden birinde bir 
nçıkgôz im&mın b'.r ınUkcmmcl 
dan1ızl1k tekesi var, clvar köyler j 
hayvaı;larını hep on& getiriyorlar, 
im:ım fl'aŞlna " ücretini artırdıkça 

nrtirıyor; köylüler gelip ~ehrin 

idare adamına sıılar.ıyorlar, «imam I 
iş.i ihtkAı·a 'bindirdi, tekenln t'Ş- ı 

masına çok para istiyor• diyorJ :r.

1 
İlk cevap c•Sfz. de ib3şka damızlık 
bulun , oluyor. • Ötekiler iyi döl 

vcrdirmı~~or• diyorlar. Öyleyse 
K\ 4 Crin istcdlğl parayr ,, dcn 'l lyor . 

l{öylüler yalvsrıp yakarıyor, <ıa

man -diyorlar_ yeni kurulıı.cağın. 

haber aldı~ın1ız s ıfat istaı:;yonuna 

bu tekeyi <iamrzhk alın, biz de 

imtma soyulmaktan kurtulalım ,. . , 
ınahsuıs bir hapı bulunacaktır .. » 

Teke resmen satın alınıyor, dev-
l:'&tadın bunda da. hakkı \'ar: t> 

.. tar..bulu fcthedecr k emir en iyi 

1451 aenesl şubatının (15) Jnde emir, asker en iyi ~kerd r!) ~u-
d b - , •• I &- yuran C~n.•bı l\Iuh nunedln ~ı:ıta-EdlTnc sat11yın a ı.aı.: ...... ren Y . 1 .. 

d Y ~ •. , h tahtrna Y ı ne de mazhar oldu;u ıçın ordl\ 
pılıy<>r u. ec.• pav-Ş• ' ·ıı t -- - · · 
oturmuş, iki yanına Ktzlarağa.sı ,·c m! c uzerınde sooouz b•r nU. 

Ş ,~· 1 D 1 1 d İbrahim ı ruz elde elmiş oluyordu. 
.urın e !?'\"~ rme er en 

p.şayı almıştı. S•draı.am Ha!:l İşle ş;mdi, Fatihin dokuz yıldır Anado•uda siyasi birliği kuran 
P'1şa derhal azlcdileccğ:nı sanı- kalbındc sa~ladıit lnt.lkam duysu- }cahramsn Türk ordularına ~baş
yordu. Herkesin kanaati de bö.r- larınl tatmın etmek, uykularını buğluk etmek gibi şereflerin en 
le~ d~- Bu sebeple gerilerde dur-1 kaçıran kötü da,l\nceıe:den kur. bt:.yücüne, en yükscğ'.nc ermiş o-
1nu.ştu. Padl~ah bunun farkır.a tul":1Rk zam;nı gelmışt .. Etr afır.._ t lan büyük F at!h, bu yakışıksız, 
". rdı. Şahin Ağay:ı.: (Lalam Halil 

1 
dakı Devşi.rmeler de onu bu yoln 1 zal~n"t hareket.le, devlct'n nıukad

n~den bu k•dG.r uzakta durur? Git sokmak !çın Şeytana taş çıkarta .. , deratını henüz temsil edilmemiş 
ona _söyle, makamın:ı mahsus yere cak haince .faaliyetlere koyulmuş- DevŞ"irmelerin cilerlne te~Jim et. 
gcçs:n) emrlnı \."erdi. P&ş!\ padL l~rdı. l\filletın Scdraz;.ma. ve al~c- meklc ker.dindcn sor.ra geleceklc
§4\hl yaklaşarak elini öptü. Yerir.e ~ıne karşı beı<tlcdlğ. ~e-vgt ve rnın. re çok kötü b'.r örnek vermi~, ku. 
geçt .. Vazi!esindc bırakıld:ğı an- 1 net. duY.g.ul:.rını körletmek m~k-ı ru~akta olan ;mpara.tor lujun te. 
ltt$ıhyordu. 1 cıa.dtle Bıza r.s ımparatorundan ruş. mcllerine zehir akıtmış, kund &k 

ikinci Mehmet, yüksek zekaya, v~t aldığ., padişahı İstar.bulun zap ! ko),nuş oluyordu. Artık Sad
gc..•niş malümala sah:p oi'Jnakla be- tından \': ıgeçirmeğe çal•~tığı şa. razamlık mçkan11r.da memlekete 
raber henüz. pek gençt.. Yirm. bir ytaları ~ta!a atıldı. Bu dcdiko- ciddi bir bağı ve sevgisi. olmayan 
yaşınd idı, devlet işlerinde tcc. dular h".Ç b :r delile, vesikaya da-ı De,•şlrmelerdcn olanlo.r birbirini 
rübe_,"i yoktu. Hususile ordu üze- yanmıyan kuru, lirenç iftiralar- kovalayıp gitti. Bunlardan·b!r ço
rındc kuvvetlı bir nüfuza nıal~k dı. Bununla berıber H;lil Paşa, ğu C5k. memleketlerindeki uzck 
bulunmuyordu. Ilu scbep1e buncl:' 1 zaferden iki ~Un ~onra Yedlkule. yakın akrabalarını İstanbula ge_ 
) ılllk sadrazamın bilgilerinden, ye eel'bedildi. O n sek :z gün bek. Urterck adlarını değl3tirlp daha 
tecrübelerinden faydalanmak zo- ı lendi. Baştan başa zafer sevinçleri, tUrkı;e öğrcnıneden vi13yetlerin, 
runda tdl. Sonra lJAlilln azli bel. ~enlikleri :çinde çalkanmakta o. sar.caktarın, dlger makamlarır: 
ki halktn, ordunun hoşnuL~uzlu4 lan menılcketlec, ordudan ses. sa- başına musallat ettiler. Ve bunla. 
ğur.a-, 1:;yan çıkmasına st·bep ola. ds çıkm<--dıgı görülünce de idam rın zulümleri, hesaba gelmez fe
============== 1 edıldı. Ker:d ı mentaaHertnden ba~ •. nalıklarr, v:cdan sahibi ve vatan

ka blr şey dü~ünmeyen ve mem!c- sever insanları hükün1ct kapıla4 
t keti düşür.en v edanlt unsurlarr rından uzaklaştırmaları yüzür.dcn 
yollarında cf.loge! sayan kapı kul- çıkan lzyanlar, ihtıtaller uzun yüz 
lcırı da k•t'i a:alebe~,ri kazanmıs oı- yıll~r sürdü, yüzbinlerce masum 
du. Tı.i.rkün ba..~r kesildi, İmparatorluk 

Y cşlı k-:ırı koca 
orasınd ~ sevda 

tlalii P;1.şadan önce hiç bir Sad.1 bu yüzden parçalandı, güzel ve 
razam ldan1 d~jil, azll d•hı edil- mubarck yurdumuz: kana boyan_ 
memiştl. B;n yıllık Şarki Roma dı, viraneye döndü. 
tmparatorlu&unu tar:he mal eden, Cemal Bardakçı 

tan hiUll boynuzlu öküzler, pan._. taksimlerle hiç hayvanı olmayana 
!::ıra benzer keçiler, yun1uk yu. dönümler ayrılmış, Iıı:ıyvanı bol ve 
muk kuzular .. Jielc o ya kahribor işi gücü hayvancılık olanlara. mah. 
g.bl siyah, ya altın gibi kızıl inek. dut yerler verilmiş .. Ot biçmenin, 
ler: Yerli kara veya. doğu kırmızr ot saklamanın, ot t~ımıının ko. 
sürül~ri. .. Neba.tıarrn ve h~yvan- laylıkl•rını, yeniliklerini köylü~ 
ıarın dilinden anlayarak, gökler. nün aklına yatıracak, ~çlr.e sindi. 

Jet ma lı olarak işe başlayor. Fakat 

biraz sonra kudretten kaldığı gö
rülüyor. lmPm büyü yaptı diyor- 1 

tar. ldtıre •damı, imamı çağırtıp 
sıkıştırıyor, sebebini bul ve söyle 
diyor. iman1ın C<'vabt şu oluyor: 
«Ne büyü ne bir .şey. Tekeyi ma
zur görmek ıazım. Artık test:yi 
kırsa da bir 'suyu getirse de bir. 

Yet, ln'tll.JIJyet Jıangı dm-Jrdc olursAo 
olsun ııaıu )-utımyn. heves edecek· 
tir ... 

KÖR KADI 

Müzeyyen Senarın 
ikinci konseri bugün 

Fazla verin1h oldukça M yemi 1 Güzide ses san'atkarımıı Bayın 
cırtacak ne bakımı düzelecek. Te- ı Müzeyyen Senar ikinci kor.serın 1 

kc, Jl'rt~k ·ma~şa gcçtl'.>ı... bugün öğleden sonra Cerrıhpa.ı.ıl 

den gürültüler ve topraklardan 
fısıltılar duyarak; kah bir ağ;ç 

olup buralarda. kök saln"layı , k;lh 
uzanıp alnınızın terini bulutlara 

B. K . ~~a.;-ıa.r hastanesinde vercccktır. 
~-:::::::::~-,-=----~~--':--7-~~~~~~:__ ; 1 x 1 O dun ve kömür ;ş'eri 

-------------
Bir moförde 
yangın çıktı 

{ i:A a ~ .Aı.::8~ Düny~~b~h ;~:~~;t~ldv~ıı ve 

M it d ••k "' Belediye Reisi doktor Lütfi J>:ır-
Q a a su un 1 darın .b2şkanlıjjı altında bir to~-

ıantı yapılar~k odun ve kömı.ır 
Salih reisin idaresindeki Şarköy 

motörü Haydarpaşadan sldıgı 80 
balya kendiri S irk.cet vapur iske. 
lesine ~etirlrken eksoz ~rusur. ... 
dan çıkan kıvılcımlardan balyalar 
tutuşmuştur. 00 b&iya kendir yan 
dıktan sonra. yct:şcn itfaiye mo
törü yanmaktan kurt~rmtştır. 

M Jta ıakJn blr Kiln ,.e gece ge- How eourteous Js tho Japancsc; .. .. . .. .. bir 
çirmJ",··· Bu }laber, tnnınmı!', He ahvays says cE:ıccuse l meselesi ;:oruşülmu.5tur. Uzun .... , me, p ease... .. .. d d k .. rnıı 

Ekmekte mısır 
mikdo rı aza lt:l d ı 

ha~talar hakkında ne,rcdllen rapor
Jara benziyor. l Jo,, 2100 ha,·a akınına. 
utrıyan ~l•lta da ~k srhb&tte sayı· 
Jamaz. AIJa.htao :d.cll 11ıta dUerlz. 

AIUERİKALl AİRE GÖRE 
Amerlkalıla.rın Oıden Na.'5-h adın

da me~ur bir mJz&b şalrl ,·ardır. 
Bir okurum bu ,aırın urak bir ,urlle 
kendi yaphfı ten'iln1eı;lnl bana gön-

Ekmek unur:.dakl mısır miktarı dermi,. Amerika. ile Japonyanın harp 
dün sabahtan itibaren yüzde ona ballnde bulundukları bir sırada, bir 
indirilmişti r. Dün ekmekler de bu Amerika. .,aı:rlnln bir kaç yıl önce Ja. 
suretle çrkarılmı~ır. poolar bakkın'da. ne dü,UndüğünU 

Diıcr tor•ft.an unun da dei!ir. j (ôot•nn .. ı itibarile r•rok ~lirin as
menler taı·afından halita yapıla- lını , .e &"trek okurumun tercüme.!iilnJ~ 
rcık fırınlara verilmesin~ dl\n. s•-ı lıılç bir ~ey eklemeden a,ağ1-ya 3aıı-
bahtan lfbaren başlanmıştır. yonım: 

He clin1b.s ınto h is - hbo . d ~oru~e en. s.or:ra o un ve o · 
And smiles, and ;ae~~. <lurbs ga;o~~ işir..'n ıb:r birlik Yeya bir ~irkc~ 

eg d tarafrndan n11 veya narhtn tdanıc 
flc bows and rrrina a frJendJ pa.r ~n:> si surettle mi yapılacağL hakkın~~ 

e· y gr n, bi k il •şt• ş· dl~l 
And ca.ııs 11:s hungry famtıy 1 . r a~r ver emen1: .r. ım 
He grins, and bo\vs s. fr iendlyn ,boy,·; hal~c :'ck~le~le )·ap:ıan ' teına.!Utl 
tSo oorry, thia my garden now:> netıces1ne .ntızar cdıl-ccextir. ~· 

Terc\lmesJ: 
Japon gibi naz'.k 1nsan bulunn1az, 
c-Affedın·,. den ba.~Xa. sb?.U duyulmaz:. 
Komşusunun .bahçesine girerek, 
cAffınııı dilerim» der, giiJerek. 
Eğ'l1erek bir doet g;bl ıurıtır, 

A r; arc peşindedir, kırıtır; 

Bir do•t i ·bl cflltrok hep gUJer, 
<Pek mahcubum, bahçe artık be~ 

nim!> der. 
Tatlıııert 

r- TA K V İ M -ı 
18 NİSAN 19t2 

CUlllARTESi 
AY 4 - Giin 108 - Kasım IiZ 
RUMİ 1358 - NİSAN 5 
RiCRi 1361 - ıı.>biülıihlr ıl 
~·AKIT zı:v ALI BZ/\:-; 
GÜNEŞ 6,17 10,25 
ÖGLE 13,14 5,23 
İKINDt 16 59 9,09 

~ U:ı postadan (\'atanda Scr~t) 

U::::ll adre,lne bir mektup ı:-ıktı. °B<'· 
n 1nı .,iitunwna çok tnrktup .(l.'lnıcdl· 

ğt h:ln buna nıemnun oldurn. ;\trkhıp 
~bibi )'a'51ıe& bir hanm1a. ben1.iyor. 
.Rdkını~ :ıeler di~·or: «l)i kocanın ylr
rni be' tı.en<"de J cu,ı:ğıne dair a.r.Jat
tığınız doğrudur. Jkn kendhn bunu 
tt·<'rilbe etttn1. Zaten" hakiki &e\·dn., 

1 

anC'~k ya.~ıra, olgun tn~anlar ar:.ı- ı 
hıntJa olabilir. St>\-danın en .l ük"lck 

SÖNMIYEN ATES 
Fakat bu akfll<ll, Mazlıimen!n getlrdifl 
haberle coşan. kocamın şımarıklığı, hay .. 
ret edll<eek dereceyi a.~mıştı, Hatta. bir 
aralık Fatoı, yüzüme öyle b ir bakış bak. 
t• ki: 

- Bu çılgınca. rczale lle:ro nasaıl ta
hammül odiy"Orsunuz demok tstedt. 

Nihat Beyi sarmadı. A~k onun sarho~ 
kalası, atrrlaşmış bir cisim gibi sağa so
la, öne. arlca.ya sallanıyordu. Per iJan 
hafLzssını da bir türlü lo.parlayamıyar•k 
söyllyeceil sözün kellınelorini bu1•m•
yord u. Bu yilzdcn de mtitemad yen ke
keli;yordu: 

AKŞAM 19,52 12,oO 1 
YATSI 21 ,28 1,38 
Ll\!SAK 4,28 8,37 

(f Kô${li.J 
v.w;tı şJddrtl detıtdir. ' 

l::"a,JK'a. karı ile kocanın sevdaın .... 
C"cmll'l.:ten kurtuhnu,tur. Türlü tür
lil ha.rat te<.·rühr .. ile zen~lnle~nıi,tir. 

Kı,kançlığın yarnthkı dU~manhk Ye 
ania,man1azlık ortadan lllmnl,ttr. ı 
~e' danın haı4aretinl duyınıı.k 1tiJl 
dabıı ziyade hay,·ani .-,lah.lardan ta.
'"an ah.·~I kucakla~malorn lhtll:W. 
~·oktur. Sıra"ında e~lnlzln eUnJn mu· 
habbetıl tema~ı ~l7E' ne tath. ne ?.e, k-

1 
il h~ler 'erir! T:tr('ınlye ba.,lıyao t. ki 1 
<"I hirblrin~ hil.-..~nlı ne kadar mutıab· 

~Uc- .. arılabflJr. Jkl rencfn birbir.ne 
'>arıhJJ öı>li':me"'l yabancılar' iıCln tath 
+ıir ına.n7ara cle,ı;-Udir. l'akat mufıab
h<'tll .Ya-:lıca bir kadının k~a-ıına. tat
lı tatlı «filüın ;)·erek balm1ası öyle 
lıltıf bir ınan7aradır ld, bunu &"örö.n 4 

.. uıı:.t!;tka haı dul anınıı, gOı.lerı .. 
t1jz; rikkatle y~rrr.Jı 

Tefrika Ne. ~9 

Nihat, Adi b ir palyaçoya, Mazlüme de 
ıjrenç bir pan;yır maSkar-ısına benze. 
mi:ll. Artık baiıra, çıcıra, senll benli 
konuşuyorJ .. r. Saçma, sapan mevzular 
buluyorlar ve en ehemmiyetsiz bir nok
ta üzer:nde dakikaJarca durarak uzun 
uzun eülüyorlar<Iı. 

Bana. gelfnce: Kararımı vermi~t:m. 

Zaten bozuk olan ııinlrlcrlmt büsbütün 
bozup kendimi har.ap etmektense, jğrcrç 
b ir komedi seyreder c.bc bu rezalet 
sahnesinin temaş_ıına dalarak sonur.a 
kaclar tahammill c<Mrte~eeektlm. Ve böy
lece de sabıırımın dereceS"lni dcrcyecek
tım. 

Kollarımı masaya dayad ım. Şu anda 
bile hayrette kaldıtım bir metanetle, 
bu iki hayasız mahlükun, alkol tes'rile 
insanlLktan uzakl-l.§an ve &<ttikçc hay_ 
vanlaşan cilve4eşmelerine daldım. On
lar. bir hiç için katıla katılA gülüyor
lar. Ben de onların haline zülUyorduın. 
Kocın1. h '<; bir ;:e<:c bu kadar uysal ol
du;:UTnu ~ermediı:;ı içın bana ha~Tet edL 

Yazan: ismet Zi YA 

yordu. M11zlümc, o kadar sarhoştu ki 
ne benim r.c de kocamın vazl:rctin'n 
tarkında de&ildi. Goliba , mutfakta Zey. 
n< p de çakıştmyordu. ÇUnl<ü türl il ba.. 
hanelerle yemek odasır.a ı; 'rlp çıktıkça 

nefesi a.rtnıış görünüyor, ııebeplt sebep
siz b'r takım vosllelerle Nlhada hlt;p 
ederken: 

- Beye!endlc:ğim ... 
Diye, süzüm süzilm süzülüyordu. 
Kapının biraz !Jerıs:nde duran ıaval. 

lı Fato5umun benzl yine sarırmı~ ... 
Saf, masum ve temiz çehresinde endlşc
ı. hatlar gerilmeye başlsmıştı. Ruhunun 
nczahetlnl gösteren süz:ün sinıasında: 

- Bu ne rezalet? .. B ·z, buraya bun
ları görınek ~in m . gçldik? .. 

l\.'!anasını :Iadc eden blr hal vardı. 

Bir k~ defa, gözleri göı.rerime ilişti. 

Bu gözler o kadar nemı. ldl k i, •ier 
bira.z fazla bakacaık olsam derhal hlr i1-
:ran tufanı bof.anıverecektl. 

Vakıa. N;hadın böyle hal)erl. !(imdi. 
ye kadar !,'Örülmemiş bir :;ey degıld i. 

Kshkahala.r o kadar artıyor, birbir

lerinin Ômuzlarını dürterek konuşma. 
l•r o kadar yüksek perdelere çıkıyordu 
ki,,. odarın bir köşesindeki kollukt=< 
kayun koyuna uyuy•n Ywnakla Sin
cap, bu rezalet sahnesinin iki dils:z ~·
hltler l vakit vak'.t ba,1arını kaldırıyor
lar. Rahatlarını ve t;tlı uykularını bo. 
zan bu aaygısız sa.rhoılara hiddetli na. 
zarlarla bakıyorl•rdı. 

N 1htt, her sarhoşlujunda yaptığı g!_ 
bi yine Zeyneb<: 

- Krz Zeyn•p... Bur>ya gel, k;l. 
fir .. . Hadi çabuk b Ir şarkı... Ama, 
oyunu da olacak .. diye bağırm•ğa. baı
i•dı. 

Efendisinden cesaret alan ve mulfak
ta kafayı hayı; tütsillemiş oian Zeynep, 
evveli kıta.ea nazl&ndt ve ronra diliün 
evinde ttlll!riliğe gelm:ş bir yo.sına gibi 
ortıya a.hld!. Ç'M.tJ ak ve hirıltılı bir ses
le: 

Meıll\aMle r kapandı 
SarPto,um ı11erecle kaldı? .. 

Oiye, cıyak cıyak btıl•r•r•k sıllın. 
m1.y1. b&'la<fı . Fakat bu şarkı, bu oyun 

- Onu bırak .. . Hanı şu ... Şe)'l söy. 
le .. . Hanı. .. Şu .. . Llrke, Lrke ... Y<>k. 
mu .. İşte onu ... 

Bilmem nedense Nih• t, bu kaba Kürt 
ş"<k•sına ptk bayılıyordu. No zaman 
biraz f'Zla kııç•rsa, mu.hakkak Z•Ynep. 
ten o şarkıyı isterdi. 

Zeynep, bir panayır ıAtcrn ;sı g'bi ha
vayı derhal detiıtirdı. öfkeme ma4Iüp 

olmamak için gUlUyordum. Bu ııillü
~ilm Nihadın pek hoşuna gitti. Hemen 

yanıma. gelerek: omuzların1dan yakala. 

dı. Tahammül edilmez bı r iğrençl.i< le 

kokan no.fesl yüzilıne çarptı. 

- Ya;;a be k•rıeı4ım ... Sen 'yl adam 
sın v&liahl .. . Ah ... Snnl, şu <akLya da 
bir a.lı~tırab!l5cm .. . 

Ve sonra yalvaran bir sesle: 
- Hadi kalk.. . Bize piyano çol ... 

Ama •bu şarkı olsun -- diye beni, omuz
larımdan tutarak zorl•m•go başladı. 
Kararımı bozmadım ve onun iğrerç nc
ftGinden l>'r an evvel kurtul,nak lçln 
yerimclen kalktım. Kapıları açık duran 

Arkası Yar 

Tepsi de uskumru bo lı ğ ' 
.,ıı~ 

B u M:ne h~· balık ,·ıye1'1 , ., .. 
1 

.~bebin! ara7brıyonı<"· •"'' 
ırtın sokaktan geçon balıkçıJJJP (•
l det& bana. ho" geld:, Bahkr•.11 r•· . o• 
tsrd1nı . nır haylı paı.arlıkta11 !tattı'• 
klloıu.nu 80 kuru~tan aklım. r• fi". 
haTilf, maydanozu da aJdırılml· /; ~t 
tatara.k. Ufak parçatım doğr•d1":. 1 ııı 
ha,ladan1. Bir t.ep'il lt:"lne bir:\'& 'tC'.,tr~ 
yağı \e su koyarak balıJc1•rr d..J. · ~ır 
ı.,tırdlnı. Tepsiyi at"'o koydıını· 11 . ·rıaı t 
miktar doma.tt4 "alça!;ını da. b t"ı 

1 • "e da eurek bir ka,ık to1: Jıart e-. dol'' 
Jli.ve ederek balıklarnı UıerinC 1~ 
tüm. Yarmı sa.ııt kndar p!'~21 ,,11ıe 
sonnt, Uzertne dofrııtın'tl' nı•Y lt .,,. 
!lel'perek atr'!ten lndirırın. ')'('lfllt1"ti'•i 
manına ka.da.r ,oğumu' oldll· ili 0ı· 
ile Mıfra:ra. verdim. Pek: teZt;.,"~11' 
mu,tur. Usknmru bahfı btl ..tlo':~dt 
yatsız okluğu ·:«;in an('.ak bU ' 
p~rse Jyl oluyor. 
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BAfMAIALEDEN DEVAM 

Askeri durum 
<Bv.ı ı lnclıle) •-• ı UçUncU :karar hasta.111.rı allll<adar 

Yazan · ~ ştt ve cins maı ıst•hsal cdecclderl etmektedir. JOO ·,ramlık ekmek mlk· 

... IOIAJI ta~'in edilecek ve yine bu çe11t Yat· ı tarına mukabll 125 gram gluten ek· 

Türk çiftçisi ve 
"Şeyh Muhsini 

Fani,, 
tarın bnallnde ldzı01 olan iptidai meğl verilecek ve bu ~!er Sıhhat \'C 

maddelerin satış şelilller: de tanzim t v kf\I u He Ti~a-
U zak dog~u cephesi: edllcceı,tır. Içtlmaı .Munvcne c ' e , 

ret Vektüetl tarafından :mU~tereken 
Jd --. önce ~ıkan aıke.rl ya- I'Jyuada evvelce bu Yatların mah-

1 &~ 1 Pasifikte JüUarına tesadüf edilmekte, saf yağ tayin olunacaktır. 
E11111Zda. cetrub tt k ö fiyatına satılark hem gıhhl hem de 

Japon 1-Na tı6Jdm.lyeWtln a ·, !1"1 ıktısadl bakımd!ln zararlı oinıakta f- Şehirlerin kömür 
rillmecHftnl .r•nn,trk. Hın·ab 1~htı. dl. HUkQmctın y~ı karan tle bu 
ne ... r ,-en.ı selen ha~~r,ı~r u • yağ iş. düzenlenecek ve hnııtalar da İ hfiyocı do holledıliyor 

lmıllrmeJıt..,..ı" 
maM lalT'ft!t n , k :1ıandaııın kontrol altma alınını, bulunncaktır. Tafl'erleral ~ ıın u -
dakt mütwlk t.va rıı~unun )Bph· la,e Mü t~ıırhğr t~kllı\tr: 

Ankaro, 17 (Telefonla) - HükQ· 

01et, bilhassa. bUyük ~h1rlerlmt%ln, 

önUmllzdekl kı!J yaKacak ihtiyacını fi .., P..ıtllc 'llarbl "'mdanbetl Iklncı karar Ticaret Vekıl.Jctl Ia~e 
~·- Dk uzun 11a,·a akınıdır. 18 , 

l'Önueu hl bo .oIU3te;arlığı tefkllAtına aittir. Ge· temin edecelt tcdb!rleri bugUnden honılla ~ mUrekkeop r m· 
herdanao tUoBu ATU8tral~adakl bir ten sene H 2.9U tarihli bir karar- almıya b~lamıytır. 

..._ Jlallrank l"tlipin adalarına name Ue Milli korunma kanununa Bu cUmleden olarak Istanbul, An· 
lmclar UOftl9lf. bu &dlllar üzerindrid g5re 'Mcaret Vekdlet1ne bağlı bk la· kara ve Iznılrln m84cn 1,ömUrU ih· 
öaellllt bedeOerl t'e kara ıularındıı şe mUste~rlttı kurutmuştu. 
hulaan Japon remllerinl hombala- Bir senellk tecrtıbcdcn ve ekme· 
nn" tıı1r b&Ta nn*arebeslmle 

8 
Ja- ğin karne ile daiılma.9ından sonra 

poıa tanares1 dllfOrdükten sonra tek· h 
,.... A.----~a.ra clilımUttür· Dünü.f· lssedilen bau lhUyaçlardan dolayı 
~-1• ıa mt'Tkezde ve taıırııdn olmalt üzere 1e _,.,. Mr tayyare ka~Ve(ti.lm"'l• • 

,_ ... 1 y~nl lcadrolar kurulmasına karar ve-t.a.u mlaeMıa.ta lnlrtanlmıttır • ..,.. -
...... _...,., ..-&eJlf JtOktaıanla rflmlft1r. Merkez teşk1lltll\da Tfc&· 
_ 8 _ .,_.191 bahnJmış, 4 ret VekAletı emrlnde btr mUstqar 

tiyacının mUlılm blr kıımı :Jts ağua· 

tosa kadar bu 4ehirlerimizo gönde· 

rıımı11 bulunacaktır. 

Dığcr taraftan öğrendlğinıizc J'CI· 

re, lstanbulun mangal kömllrü iht.1· 
yacını buau!! mlleaeseler ve ,ahı.9-

ıar ancak yUzde M n~betlnde te· - .. __. bulunacaktır. 
ll!llllJ'e lelibetler kay<l~dlknlo:. han min edebilmektedirler. 
...,.....,_. H lbuaııJarda talı· MUsteşarJıta clfüt umum mlldllr· 
~ ..... , .............. Bu bemberdımaa IQk batlı bulunacak ve bu mlldUr- HUkQmet, Iatanbul Elektrik ,ır. 
mo.. slcllt • ce19 MOI kilometre IUkler ihtiyaç maddelerinin tedartk!, ketinin bankada. bulunan 2 milyonluk 
~&ar. dağlbmı i~le mefgul olarak fiyatlar- p.:ırasındıın Istanbul belediyesine 111-

0eaenl M9C Alllıllll'-.. JIMırlayıp la mücadele edecektir. Ticaret, Da-
t&Qıdc ...,_ ..,_ elnuJaD ba Rttnıa ve Petrol O!lslerl ifleri de Ia
ıı.... alcım, ~ 7ÜlD bir 9e MUııtepriıfmda görtllecektır. 

zumu kadar ikraz yapılmasuu ka· 

rarla,tırnu'°r. 

Belediye, bu 1stlkra%ln, bllh&.l!ııa .....,._ .. .Japo11J81A ka19r ıiuıl bir Bundan bafka daimi mtlljavlr bir 

..._ ..... ,.....ııuecetıae kQçUk bir heyet te ayda bir toplantı yapa.cok P,ehrln faltir mahallelerinde depolar 

lrllelr .-- Hlt.rlle dDcbte ~~n- \'e ticaret t9!e:inl görü~erek bunları vUcude getirecektir. Bu de.porlarda drr Ddllel llOldır. da. J1dml'da ...,".e-
~IZ tmere, Japon lıa,•a bılkiml· 

1 
raporlarla tesblt edecektir ve ayrıca. fakir halka ucuz ttyat'la kömUr ve-

(&,taralı ı IacJde) 
da eskıl Osmanlı Nazırı llüseyin 
K~lım Be:,·ı. Şeyh Muhsını Ffrniyı 
hatır!J)"Orum. Şqh Muhıinl FArıi 
bundan kı.r'k acnc evvel Manı.ada 
bir kaç sene çlftç!llk yapmt!f Vl' 

kccdindc zararla, afetle, t.ab~atıc 
mücadele kudreti göremeyince b 1r 
sabr..h köylüleri toplayıp: 

•- Bu buğday, Hazreti Ademı 
bl:e cennetten koğduran uğursuz 
blr şeydlrJ ••.••• Ben etdiyorum! ... ,, 

Diye veda edip tarlasını, ç ift.fol 
çubuğunu bırakıp gltın~! ••• 
Şeyh Muhsini Ffınt b;rakır gi. 

der. Fakat toprağına. ba.ğlı hakiki 
çltlıçl için dun:n&-ktan, dayanmak
tan ve ıur~ektcn b~şka yol \'tır 
mıdır? .Anlay-orum k•i çlft.çll!k ka. 
rakter, t&ıhanunill ve Mbır is!dir. 
Daya.nanlar bir gün mu1'9tlarınc, 
ermek isteyenlerdir ve anadan ba_ 
badan, ata.dan d~dedcn dayanml§ 
olaniardır. Dayananlara ve yılma. 
yanlara ancak hürmet edelim, on. 
!arın işlerini kolaylaıtıralım, kuv. 
vctli slnirlcı:fol daha kuvvet.len_ 
direlimt 

Türk çiftr;t,ıı:ıin yolunu ke&nıek 
değil, yolunu aydınlatmak ve dU
zeltmck lazımdır. 

İşte hükumetin ve bllhOssa Zi
raat Vekillctinln birinci vazife. 
si ...... 

Fenı Lôtfl Karaesmanotfu 

Amerika 
Fransadan 

elçisi 
ayrılıyor 

CS.,tarafı ı lodde) JE 
üzerine Roose~lt'ln isti

şare maksadile Amiral Leahy'yi 
geri çağırmağa karar vcrdiğ:nı te. 
yit etmi1tlr . 

"'8Ultla _......., olcluflUtU , .e rrılitte· 2 - 4 azadan mUrcl<kep Ticaret Ve- riJccek \'O .cap etliği takdtrde bu klS· 

tik lıMa kau uelleıWn kemtJet ,.o kAletı emrinde !lyat murakabe he- mUrden mü.'lıtm bir kısmı, piyasaya edilmesi 
QJ•>etve lltEelclltlDl stıatıermelı.te- yeUerl kurulacaktır. çıkarılmak surcUle i'iyaUarı ve ihti· 
dlP. Alnertkaldar, taM·a - denls lnn·- Hnstalarll g'lüten ekmeği ,·erilecek yacı tanzim !~in de kullanılacnkt:.r. 
l'effttUe .Japon an vatıı.n adalarına 
........ etmeyi lllnllanu PJIDllflar 
clu. AlaaJuMla ve ~ül adalar 
ile kıyılarda 781"1- büyük bazırlık
larm ~fi t.adu. $e\ kulce~i , .e 
cotratı danım& gire, Amerikalıların 
bu ttbl 1mJraDsıs hlr ı, delildir. 

Cenubi PMlftlrtıe ~ilk mlldafa
ada kalaa anüttellkler, mukavemete 
deum etmekle ve gende taarruza 
hazmaıunakıa Japon llM'a - ı1ea.1z 
kırnet1ertnt lkı,e ayumıya ,.e za
l,llatnuya çalı,maktadır. nırm:ın
Y• l'e Hlndlstana dotru karadan , .e 
dea~ Uerlemelde laponlar dıı ay
nı ı,ı Y~lardır. Fakat Japonyanın 
Amerikan ııana)'llle baf& çıkabilmesi 
ilerde ~Uıaküa olınıyacatıoo. göre, 
"••ık ~ bu ikiye ayrı). 
makta, P.-tmct. 'l'9 Blnt dellhlle 
cenubi A•yada ~ılmı, olan net cep. 
hede barl>o dcnm etmekte daha uı
rarlr çdmıaJan mall&.emdcllr. 

TAKSiM Sinemasında 
2 haftadıuıberl lstanbwun her semtJnaen acJ l'O akıa .balJnde 

100000 Klşlala 
GöriilnmnJ' bir alfLka ile can 'c gönülden alkıfladığı 

LEYLA 
40 Kişilik koro 

60 kişilik saz heyeti 
60 kişilik 

Mehter takımı 
nın ı,tıraklle 

Türkçe sözlü ve şarkıh 
Senellln ea bllyük fllınlllln 

S UncU ZAFER HAFI' ASI 
de,am edl~ur. 

mnc olarak: 

Frannz donanması hür FraD9Jzlara 
kaPşı kuDandac:akmı' ! 

Vaşington, 17 (A.A.) - Vlchy 
IJc münasebct1crin •kesilmesinden 
kaçınmak !çln pek az ümit olduğu 
VaJineton resmi mahfillerinde be
lirtilmektedir. La,·nl'in pek muh
temel olarak yakında hür· Fran. 
sızla*1ı hal~n ellerinde bulunan 
toprakları geriye almak ma.ksadl. 
le Fransız filosunu kullar:mağa 
teşebbüs ~dcccği kanaati izhar 
olunmaktadır. 

Nafıa Vekili geldi 
Nafıa Vcklll AH Fuat Cebesoy 

dün sabahki ekspresle .Ankaradan 
~ehrimlze gelmiştir. 

Mücevher 

ı Mahkemeye düşen şiir 
3 

1. ı~ı 
Haydarpaşa -Duruşmada, maznun şair ~eni Hayriye bugün 

şiir anlayışını izah ettı karşılaşıyor 
Inkıll'ıpçı C'renc;lil( gar.et('sinln 2S !rlerim ol:undııktan ımnra bır fık r 1 Aylardan beri büyük bir ir.Uzam 

~ubat M2 tarihli sayıımda Salih edlnlleb!llr. ~inde devam eden \ ' C alaka ıl . 
Birsel imzasını tafıyan <Bulut ıeç· Bunun üzerine lddıa mal•amı., Şii· tak!p olunan mektepliler futbo~ 
ti~ ıs:mu şiir aile kurmak esaslarını 1 rln son mısraının dUr.e1tıım ş o.ma- §amplyoıı:.sının en mühim karşılaş 
sarEacıık mahiyette görlllerck mah· ! ımıı mıı!ts:ıttnn nyrı:m:ı surctlndı• ması bugün Fencl"brılıçe st:ıdır:da 
kemeye vcrilmişt!. ı kabul etnıedltfııl bfldircrel<, bu ~·1• yapılacak, Hııy:lyc _ Haydarpaş 

Dlln de Altıncı Asliye :'>tahkem~· rln, aııe kurmak eEaeını sarsacak anısında olacak •·e bu mlisabak 
sinde bu dayaya bal\ılmıştır. Di\'I\• mllıh·ette olup olmadığır.ının tayını senenin mektepliler ~ıımp'yonur.~ 
ya sebep o!an şllr okunduktan l!IOnra tç.n Edebiyat FakUlt~lnden bir ehli meydana çıkaracaktır. 
k<'ndlslno bu husustaki cevabı so- \•ukuC seçl'meninl ıst~dl. Puvan vaziyetine göre şlmd.kl 
rulan şair SaJdh Bırsel şunları soy·, iddia makamının bu talebi muz.a. , halde Hayriye !isesi en iyi du
led : ı kcı·e c:dıldlkten sonra maznunlann l ruında ve rokluindcn bir PU\'Dn 

- Ben şiiri nıfrn:>.. lçln yazmam. anıkatı Illsan Mukbil şu mUd:ıfaadn ileride bulunınaktaeiır. Şuna göre, 
Zaten bugün ı,ıllrde nıAnanın a:ıııı b:ılundu: ınekteplJler ,şampiyonası o kada c 

1 

teı,ıkll etmediği hakkmda bir fikre Şll:r, kendisini bırakarak bir naz:k bir vaziyettedir ki, Haydar • 
varılınıştrr. Ben şt•r yaz.-ırken blr ı htlyarla e\'lenen se\'gil!slne kıır~ı paşa l.sesl ııamplyon olabilme · 
gUzellik yaratmak isterim. Şllr l\eli· duyduğu ıst.ırab ın tahassU.!!UnU yaz· için muhakkak galip gelmek, bu. 
nıelerle yazıldığı l<:in, kcndUlğ:nden 1 mı.,tır. Binaenaleyh ~ilrdc herhangi na mukabil Hayriye de beraber 
bir mAna çıkar. H:ılbuki bu kelime· bir kasıt yoktur. kalmak ve yahut yenmek mecbu_ 
lcr, yanyana g.eım:, bir büyük keli· tcabı düşUnlUdil. mahkeme, şiirde r:yctlndcdfr. 
meden baı,ıka bır şey olmamalıdır. . , r kaeıt olmadığını görerek Her ik1 takımda da tanınmış ve 

Bu şiirimde. iııe benim hakkımda bö)le b\ d l 
l . tıeraetlne karar ''er . her biri birinci sınıf klüplerlmlz n blr fikir verilemez. Ancak bütUn şl· ıııaznun arı .1 

Eil!S! 

Laval yeni kabineyi 
kurdu 

(Ba,t&rafı ı lnc!de) «·» 

!arak ekseriya Lava! tarafından~ 
izhar edilen dü~ünce ile mutabık 
bir tecavüz siyaseti takip cdccc,i . 

Bundan başka hür Fransızlar 

aaı. Alman ı 
barbl __J 

Rus taarruzu 

k r. 
in i a ':) -:" ıyor 

tarafından alınmış bulunan Fran- (BG!ftaralı ı i~lde) X 
sı?. müstemlckclerlni geri tılmsğa l kıı. harp malzemesi ele geçirnli~ler· 
çalı~acağı da muhakkak sarılmak 

dır. 

tadır. Bir Sovyet Bil'llği Vıtcbsk ı,;ene-
Surlycnln, Lavai'in tecavüz po- sinde tahkimli b-r me,·zii zaptetmlş· 

lltika.sının ilk hedefini teşkil et. !erdir. So\')'ct Jataları ir A 'man gar· 
me>sindcn end~c olunmaktadır. Bu 1 nizonunu ımha etmlŞ. bir mühimmat 
siyaset. Fransız filosunu Amerika depos!le bir atölyeyi yakmış ve 80 
kıyıları yakininde Sa'nt Picrre ve kadar asker öldUrmUşlerd ır. 
Mlquelon ile beraber :\Yartin!que, t 

1 G d l F Gl-1uanına Almanlara göre Hu'< aarru1 arı ua c up ve ransız ~ 

yaklsşhrEb!Jccektir. piı.kilrtlildü 

BerHn, l 7 (A.A.) - Alman ordu· 

blrlncl takımlarında her zamal" 
iç-in yer alabilecek kıymetli oyun-

cular bulunm:ı ktadır. Bu kar~ıla~ 
'manın futbol ıevklnl tatmin ede
cek b 'r karşılaşma olacağında şüp 
he yoktur. 

Yannkl maçllr 
Yarın da senenin en mühim kar 

şıla~esı Şeref stadında yapılacak 
\'e ikl ezeli rakip Fencrbalıçc _ 
Galatasaray klüpleriınlı: karşı kar
sıya gelecektir. 

Karar hulaşas:dır 
c 42/840 

Fransız halk parü&t reisi mühim 
blr nutuk söyledi 

MlllJ Koruma kanununa muha" 
lcfettcn Jstanbul Küçükmustafa_ 
paşada Üsküplü caddesinde 88 nu. 
marada kömürci.ilük ticarctile meş 
gut Mehmet Ali oğlu Yunus hak. 
kında İstanbul Asliye ik'ncı ecza 
mahkemesinde cereyan eden mu_ 
hakemesi neticesinde suçlunun fi'-
11 sabit olduğundan Milll Koruma 

tarı ba.,kıımandanlığının tebliği: kanununun 31 ve 59 uncu nHıd. 
Par :s, 17 ( A.A.) - Fransız halk 

partisi reisi Dorlot .Wylcd'ği nu
tukta demiştir ki: 

.5ark t.•cph<'.'.-;lnm nıc!ll<ez .kesiminin deleri mucibince beş lira ağır pa_ 
bir noktasında. dllşınan oldukça mU· ra cezası ödemesine ve yedi giln 
hlm kUV\'et:erle taarruza geçmiııtır. milddctle dükkanının kapatılma

Bu tııarruz grri pil~kllrtUlmU~Ulr. sınn ve hilkiim kat'ile,ıUğind~ üc
R- Fransada. Bolşe\·~kliğc kar-

1 

Cephenin mt'rkcz Ye şimal kt'~imle· reti suçluya ait olmak üzere karar 
ı:ı savaşan, Avrupa::; ın itimat ede- rlndr. düşman tarafından yapılan dl- 1 hulasasının Vatan gazetesinde neş 
cci;i bir lıüktimet .kurulmalıd~r· ter me\'Zll mUhim taarruzlar da mu ı redHmesine 10/2/942 tarlhindc ka_ 
MI. Petain, Laval ve Darlan mıl. \'affak olamamı!!tır. rar verildi. u4652» 
Jetin ~ükranına layık üç isimdir. • 
I-'ransız hnlk :pnrtlsi böyle bir hü- -_-_-_-_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_------------------ı 

kılmetc tam b!r rnOuhcrct ı:östc- 1 
1 

lla"' nlarJ l 
recektlr. Es:ıs olıın oeY Fransanın Devlet Demiryol arı 
Avrupalılık vazl!cslnl müdrik ol. 
malıdır.» -~--

Satış ilanı 
Devlet Demlryollarında 8eyahat edecek ccnebı memleketler 8ubey1A

rına mahsus tarıfe, 20.4.942 tarihinden !tlbclren Mlllt Müdafaa Veklletl 
iŞll'rindc ı;alı~mak ~artlle, erlerine de teşmil edilmiştir. Fazla tafsiltıt 

lç'n ıstuyonlara müracaat edilmelidir. C:!i80 • 4880) 

Japonlar Flllpin adalarını t,ple 
dttam edlyorlar. Cornıcı<ıor kalfı!ıı, 
ha,·adan ,.e denizden ate.' ,.o denıir 
l'&fmuru altında maltavemet etmek
tedir. Fakat ablokada kalan ,.e her 
türlü yarchmdan mallnnn kalan bu 
kalenin uıun :ı.ıunan dayanına<ıı, her 
halde bir lftQt!lze göt~nnlye bathdır. 

YURDDA YAZ ve BIŞ SPOllUBI İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden ... 
Muhmmen bedeli 29864,93 lira otan muhtelit kereste 4/5/942 pazar

teııl g-UnU saat 15 de kapalı zs.rf usulü ile Ankara'da idare binasında top. 
!anan Merktı: 9 uncu komlııyonca satın alınacaktır. " Tlrkçe Matbuat Jarnaıı,. 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkate: 
Türkiye Cilmburtyett hudutları dahil.inde LEYI,A fUmhl.ln röe~rme 
hakkına sahtıı OZt:X FiL)( bo, .sene lstanbulıta , .e JııtanbulDD biç 
bir :.crtıtlnde bu filmi göıJte.rtnıJyecefinden, muhterem kalluml&ın bu 
fıruh katımuunalarını Ye yer bı:ılınak lçlo Jfltfen tam leantı saat

lerinde teşrlficrl11t tamye edertt. 

lllnnaa;raya ıeımce, Japon taar· 
ruzları bl~ dalta g~mlştlr. Gerek 
~lttango uı c-erekse lravaıll ndlle
rlnckı llerllyeo iki Japon kolu Çinli· 
lert Te Jngtllzleri dllba flmale 11Ur
nllye rnın-atfak olmqtur. Salda Mao 
dalay üzerine )'Ürüyen kol bu febrln 
200 kilometre cenubunda 'e başında ' 

ÇlllUJerl ~1k etmektedir. 15 Dl· ~~~~~~~~~1111••••••••••11111!11!1•••••~ 
"en ctlnkU yaznnızda, JapooJann Çin fl••••··~~··••••••.immİİİİmİİİİİİİİmmm ... lllertn sol cenal11n3 da taarruz et- 1 2\ 
ı~ertne ihtimal vermtfttk: 11on ha· B U G N Yen ı' b · Z k 

Bug1ln seanslar: ı _ 2,30 _ 4 _ :S,SO _ 
7 

_ 
9

• 

berlerden &nlıyornz kJ, .Japonlar da- M E L E K 1r neşe.. ev .. 
ha Mlda Ml&adala:r - ı.tıo demir- Güzellik .. Dans .. Revü yolu iııtlkıunetlnde de yeni 'bir kuv-

\ ttle taarruu ıftl;'hllflıerııır: tıu tn.- Slnemuıntla ve müzik filmi 
arnızd&o ınakıat dopd&o Maııdalay B R o D v A y üzerine ytlrUme.k vo Çinlilerin yan 
,.e serisini k&lTamaktır. Eter bu 

.Japon t-rruıu Unlenemezııe, ~ınıuer ç ı L G 1 N L 1 K L A R 
1 Ç.ln hududW1a doğru tillratle çckll. 

rnek ve Jngolll%le.rdeo &)Tılmak zo
runda kalacaJ<Jardır. Bu lbtlmal de 
~·akrn ıörtınmektedtr; çllokü Çlnlller 
top, tank ve tayyare l'lbJ ba?lıca Si· 
IUı.l&rın çok az oldufanu \ c kendi
lerinden mactzeJer IJeklemenek ıa. 
,.RR ıeldlflnl a(ık(;a ııQ'lt'nıl,ıerdir. 

lral'&dl udi.sinden Uerllyen Jaııoıı 
kota Naza !)e)u1rıl aınu, ve petrol 
han:a!iı cenup böll'e!flne glrlJ\ktır 
Görü!ü~ofl kJ. :Wa.ndalay ,.e petro1. 
lı&\-z»ı ~·ok Uı.ttlıı ,.e .)akın bir Ja. 
ı>on tebd.Jdl altındadır. Bunlar kay. 
hedlllrllf', Blrmany&d& haıekAt l}lmall 
ftlnnanyaya yanl 91n ve Hindistan 
h11dut. ooylarrna lntlkııl cclecektlr. 

RADYO 
'l'.80 Prperam 118,G~ Damı ork!I. 1 
'l',33 :\lllzlk (Pi.) 19,SO Ajans 
7,4ı5 Aja05 19,4ı5 S. 10 dakik 
8,00 Mllztk (Pi.) 19,Gii l"uıl 
1 ıı.ao l'roıranı %0, 1.'l Rad) o Ga. 
ıa.aa Ş.rlaıar 20,<tö Konu"ma 
IS,4ı5 AJamı !?l,IG Milı:!k 
1 ı.so Bando ı l 46 Kon~ 
18,oo Progrnnı :?:!:oo l\llidk 
ııı,aa Çocuk kllUıi:1:!·!.ııo AJan~ 
ıs,ts Ziraat tak. :::?,4G Kapanı, 

11a, Rollerde: 

]OAN BLONDEL -LANA TURNER 
GEORGES MURPHY 

1 

llıi.,•o olarak renkli :\fikl )Jaos 
llugUn saat ı de tcn.ıllatıı rnatlııo 

Bugün ağız tadıyla ğülmek istiyenler. .. 

P E K Sinemasında 
Se.neııin eıı eğlenceli kome4J ıaJıeserlııJ görmelldirler 

LOREL·HARDi 
MEKTEPTE 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER 
mn·e plarnk: l - MATBUAT u. MÇDÇRLÇG~) :\IE:'llLEKET JL'R

X' ALI... 2 - Benkll Mlkl Mal'B 

nugUıı snııt ı do tenzllütlı matine 

[ to°tt E L H A M R A 
MEÇHlJL 

'da 
DOKTOR ) 

Mer.ıltlı, he.) ccanlı cın:.:ıl iz film. Tılrkçc ı.öı.JU 

1 Tefıb.l.r 
No. 

Doıya 

No. 
lleNp 
No. 

bbn Sandıkça tahmin 
edllen 1-ıymet LI. 

RelılııJn Cinai ------- :ı-

783 40/869 94344 Mihrf\·er 
97588 ll'lllm Fuluk 
86299 Adil 

Bir roza tek taş yUzUk 400 
765 40/ 1251 
i66 40/1296 
i67 40/1337 
7t8/1 41/ M 
788/2 41/M 

Bir altın saat 
Bir altın saat 
Bir çift ro&& kUpe 
B;r pırlantalı yUzUk 
Bir çlft roza kol dü~·mesl 

80 
!iO 

40 l 
15 
5 

769 -iO/J.132 

9232% Fatma Girgin 
99758 Tevhide Matay 
9tıi58 Te\•hide Mo.lay 
99286 Mustııta Fallt Bır roza yüzük 200 

770 41/ 95 
Şam ases 

100210 Sadi Ozden 
99-i24 Muammer 

Tarhan 

Bir pırlanta yüzUk 150 
7i1 41/ 47 Bir altın saat 60 

776 41/ 137 95286 Sabahat Pa- Uç nazarlık altını 45 
laska 

711 4.1/ HO D.r altın saa.t 6(l 

778 41/lH 
95467 Saniye Fas 
72307 lkbal Bir altın ~:ıat ıoo 

779 

rso 
781 

41/193 

41/ 194 
41/ 212 

101068 Alıledd!n Ce
mil Topçuba~ı 

101082 Itakat Sııkız 
SiH~ Melek 

B:r pırlantalı yüzük t>O 

Bir roza. yüzük 
,,. 
·" 

Be.ş gUmilş k<tfık bir gUmllş 
ta.bak (600 gram) 40 

78!? 
783 
iS9 

790 
791 
792 

793 

41/ZU 
41/219 
41/ Zi6 

40/1240 
40/1295 
40/ 1388 

41/107 

M228 Firde\'S Koral 
90646 Cemaı Buran 
102189 Fatma Şerife 

!Biçmen 
9730! Ihsan Uğursay 
91i3i Makbule Es.n 
9SS24 Fatma Tugay 

89072 Te\•!ik Niaarı 

Bir çl!t pırlantalı küpe 150 

B!r aıtm b.lulk ss 
D!r roza yti%Uk w 

Bir altın ıa.at 20 

Bir roza. bilezik 40 

Blr pırlantalı bilezik iki lal}ı 
JOO yok 

1500 gram on parça tat!J ta· 
130 kımı (kapaklarJ:e beraber> 

Yukarda !simleri yazılı borçlular Sandığa olan borçlarını borç le· 
nedl mucibJıce ödemem!~ olduğundan 3202 :No. 1ı kanun hUkmllne gö· 
re her biri hakkında baflıyan takip haseblle borça kAfl miktardaki rehin· 
leri ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. 

Rehinfcrin ne olduğu hesap, takip dosya, rf'hln tcşhır nunııırası ~er 
borçlunun t!lml h1%a.sında gösterllmı,ur. Re.hinlerin :;.o.tıız tarlh'ne ka· 
dar cağaloğtunda Sandık bfn&.l!ı dahUindcl{I camckAnda te,fh!r edllece· 
ğinden !stıyenler göreb!Urler. Rehinlerin açık arttırması 6.5.9f2 tarihi· 
ne mtısadlf çar,aırıba gtlnU Sandık tarafından lstanbul Ecledlyesl Mezat 
idaresinde (Sandal Bedesteninde) yapılacaktır. Borçlular Ye rehin hak· 
kında &)Ti &)Ti illn mahiyetinde olmak \'e borçlular ile alıcıların sabş· 
tan haberi temin edilmek Uzere lllln olunur. (4688) 

Istanbul Belediyesinden: 
Bir kısım sakalar tarafından tdl suların mcnba suyu diye evlere \'e· 

r :lmckte olduğu haber alınmıştır. 
Bu halin: Menba suları Uzerln<kki kurşun milhilrlerln sakalar ta~afııı 

dan• çıkarılıp alınmak \'e bllllhore bunların iffeti bir surette &dl su xap. 
lan tızerınc komı?mak suretlle yapılchğı anlaşılmaktadır. 

Du hale mllni olabilmek Uzere su kaplan tızerindek! kurşun mUhUr
lerin dikkııtııce muayene edilerek menba suyu oldufunıı. kanoat hl!ıl 
edildikten sonra kurşun mUhUrlerln sucular tarafından a!ınma1ına mey 
dan verilmemesi ve iğreti mUhUrlU kaplar görilldUğil takdirde bunlann 
en yakın zabıta merkez.ne ınalQmat \•erilmesl sayın halkımızdan rica 
olunur. ( ıt:i38) 

Bu i.fc girmek iııteyenler.n 2239,87 liralık muvakkat teminat Ue k&· 
nunun tayin ettiti \'eeikaları ve tekliflerini aynı giln eaat H de kadar 
adı ıec;en kon11Jyon relslitine vermeleri llzın1dır. 

Şartnameler parasız ol&rak Ankar&'da :Malzeme daire.sinden, Hay-
darpa,a'da T~ellüm ve Sc\'k tflllfinden temin olunur. (4~t9) 

• Ifletmemiz mıntakuı içinde bulunmuş olup bir ııene'denberl .sahip-
leri çıkmamıf olan %26 kalem muhtelıt' e~ya açık arttırma ile satıla· 
caktır. 

Arttırma 2'T.4.9f2 paza.rtcııl gUnU aaat H de Sirkecide ambar önü."l· 
de yapılacaktır. 

lstekUlerin o gUn ve o ~aatte arttırma yerinde hazır bulunmaları f!An 
olunur; (4-i07) 

* Mubimmen bede:ı 23940 lira olan 49 kalem muhtelit elektrik malze· 
meal 1 / 6 11942 pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı zart uııuıu !le An
kara'da idare binasında toplanan M'.etltez 9 uncu konılıyonca satın alın 
acaktır. 

Bu işe g;rmek isteyenlerin 19~5,öO liralık muvakkat teminat ile ika
nunun tayın ettiği VC.!!lkalıırr ve tekllflt.rlni aynı gün eaat U,30 a :kadar 
adı geçen komisyon re'aliğine \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruı.z olarak Ankara'da Malseme dairesinden, Hay-
darpa.şa'da Tesellüm ve Sevk ~den temin olunur. (45f8) 

Sabş ilinı 
Üsküdar icra Memurlufuadan : 

Sedat, Suat, Pertev ve ölU Veli Pat& tarlllmdan Vakıt Pa~Jar ldarc
a:nden 23571 ikraz No. ılle borÇ alnan para)!& mulcabU birinci de· 
recede ipotek «i19terilrnlf olup borcun l:ldenınemealnden dolayı sııtı l· 
muına kırar Yerilen ve tılmamma ehli \'ukuf tarafından (2000ı llrn 
kı)"met takdir edilm~ olan Usk11darda Icadlye mahallealnı!e Sedba.şı 
ve Karabet Kalfa aokapda kayden eski 46, 48, yeni 31, 37, 35, 33, 46 
ve mahallen 31, 24, 33, 36 ve iT kapı No. h satı mC!rut blntı bafda· 
sar arsası, solu Setb&.fl caddeal, ISnU Karabet kalfa sokafın arkası Ha
lise arsası ne çevrili b r dUkkAnı mUftemll dört ahşap ev, U'\'elcc 
yapıl&n satışında mU,teri.111 Faruk nam:na ihale edildiğ'l halde aatı~ 

bedelinin müddetinde ödenmemesi dolayısı:e \'Akl ihale !csh ve mezkQr 
gayri menkul yeniden icra ve 111lts kanununun 133 Uncll rnaddes!ne te\'
!ikan yedi gün mUdcletıc açık arttırmaya konınuftur. 

1 - Arttırma 2i.4.t62 tarlblne mtısadlf cuma günU saat l4 den 
16 ya kadar UskUdar lcra dairesinde yapılacak \•e Uç defa bağırıldılt
tan sonra en çr-k arttırana ihale ed!le<'ekt.r. 

2 _ M~zkW' ga)Tl nıeııkulUn arttırma şartnamesi UAn tarıhlndcn 
itibaren dalremlz!n 937/ 6lil dosya ~o. sile herkesin göreb.l01esl 
için açıktır. Bu U&rida yazılı ~lanlardan fazın mal~mat almak ıstı· 
:, t-nler dairemi.Seki 93T/ 8l 7l ı:,ıo. lI dosyasına. ve satı~ şartnamcırıne 
müracaat etmelidirler. 

3 _ Arttırmaya iştirak için yukarda ynzılı kıym~tin yüzde 7,.:;t 
nlsbct!nde pey al\çesl \'eya lnllll bir bınkanın teminat mektubu te\'d 
edilecektir. 

4 _ Göster~len gUntle arttırmıya iştirak edenler arttırma. ,artna
mes.ni okumuş \'e IUzumht m~lfımat nlmış \'C bunları tamamen kabul 
etml• ad ,.e itibar olunurlar. , 

ı,bu gayri menkul yukarda gösterilen tarlhde U.skUdar Icra memur· 
luğu odasında işbu ilan ve şartnnnıesindc göster.len şarUar dalreetn
de satıla<:oğı ilan olunur. C 16!0) 



• VATAN 
. ~ . . 

.••·ııı.-•.: ,,,.,..I'-,.,...·,·. ,. t',,' • REKOR! Teminat markasıdır 
Zeytinyağlarının 

lstanbul Belce·· yesi ilanları 

Beyoğlu Kaymakam ve B. ş. MQdtlr!UjtUnden: Yenişehir Kadmeık 

So. 5 No, Ju A.nl olarak bir kısmı çöken evtn sa..htbt meçhul bu\undu

fllndan mahzurun 2-i saat zarfında izale5l için ihtarname mak&mllla 
kaim olmak Uzcre Uln olunur. (t6541) 

* 

Hall!ılyetinin al<llni t.spat edene 

1000 • Lira ikramiye verilir 
~·ratı lı!ledlğlntz zanan, yalnız 

R EK O B Zeytinyağlarını 
Bakkalmi:Man ısrarla tsteyinis. 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Ha•köy, Aynaltkavak kö~U yolunun ~e inşutı a;ık ekoııtmeı·e 

konulmu~tur. Keşif bedeli 987 lira. 87 kuruş ve ilk teminatı 74 Ilra 7 

kuru~tur. K('ıtt ve fartna.me zabıt ve muamellt müdi.\rIUtü kalemin

de görUleblli~. Ihale 27 .(.9(2 pazartesi günU saat 14 de Daimi EncUmen

de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale 

ta.rıhtnden sekiz gün evvel Belediye Fen lfleri MUdUrlUğUne müraca

atla alacakları fennt ehliyet ve 94.2 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 

ihale gUnU muayyen saatte Daimt Encümende bulunmaları. ( 4.399) 

"5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satm almmaktadır .. 

Depo adM!!ll: lst.anbul Tütün Gümrük Kemerli so. No. 21 - Tel. U.19'1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

( İs tar bul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônlorı 
ı - Şartnameleri mucibince 4. adet güverteli motörlU çektirme pa

zarlıkla. satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 2(/~/942 cuma gUnU saat 9,40 da Ka.bata\Jl.a. Lev&Ztm 

Pazarlık günU talibi c;ıkmıya.n &fBg"ıda cins ve mıktarları y,.azılı iaşe 

maddeleri 22.4.942 çarıpamba gtlnU hizalarında gösterilen saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komlff)'onda görUle
b~Jir. l~teklılerln belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komi!l
yonuna gelmeleri. (2872 - '4'460) 

Cin&! lfiktan Muh. Bd. Katt Te. ihale Zamanı 
Saat D. 

Kırmızı mercimek 
Sabun 

Ton 

15 
30 

Lr. Kr,. 

4575 
21600 ... 

686 25 
3690 

10 30 
11 

Teklif edllen fiyatı pahalı görülen ve ayrıca yapılan ekRiltmede ta
libl çıkmıyan ~kl kalem yaş !lebz~nin yeniden pazarhkları 20.4.942 pa
zartesi günü hizalannda. gösterilen saatlerde yapılacakla.rdrr. Şartna
meleri her gün komisyonda görülebillr. 50 ton ıspanak Uç parti olarak 
ayrı ayrı taliplere de ihale ~itebilir. isteklilerin betli gün ve saaUerde 
Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (2873 - 44.61) 

Cinsi 1Uktarı Muh. Bd. Katı Te. Pazarlık Zamanı 

Ton Lr. Krr,. Lr. Kı-ş. Saat D. 

Ispanak 
Ispanak 

30 
50 

9000 
1'1750 

1350 00 
2212 50 

10 
10,30 

* Aşağıda miktarı yazılı etler kapalı zartla eksiltmeye konmu,tur. lha· 
leleri 25/4,'912 cumartesi gUnU saat 11 de Eskil!Jehlrde Ha.va satın alma 
ko1n~syonunda yapılacaktır. TaUplerln kanunt veslkalarlle teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden 
Cinsi 

bir saat evvel komisyona vermelerJ. 

Sığ"ır eti 
Koyun eU 

Miktarı Fiyatı 

Kilo Kuruş 

100,000 
"l00,000 

* 
83 
123 

Teminatı 

Lira 

5650 
7400 

(2804 - 4300) 
Aşağı:da yazılı mevadtn kapalı za.rfla ek!Utmeierl 4/5/942 pazartesi 

~nU saat 11 de Doğu Beyazıt a.sJcert sabn alma. komisyonunda yap1la· 
~aktır. Taliplerin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale !l&atlnden 
i>ir saat .evvel komisyona vermeleri. (2805 • 4301) 
Clıı.51 Miktarı Tutan ~emlnatı 

Koyun eti 
Koyun eti 
Xoyun eu 

Kilo Lira Lira 

60,000 
70,000 
60,000 

27,000 
31,500 
27,000 

2025 
2363 
'lll25 

* A,ağıda miktarları g&terilen t'şyalar hizalarında. yazılı yerlere ta-
fıttırılmMt pazarlıkta 21.4.942 ııah gtınU saat 11 de 1.stekUstne ihale edi
lecektir. Pazarlık her k.lometre Uzerinden yapılacaktır. lsteklilerin bel
li gün ve saatte teklif edecekleri fiyata göre katı tem:natları ile bir 
llkte Fındık:ıda. satın alma. komt.syo nuna gelmeleri. (2962 • 4.677) 

Clll!!! MJkt:en Taşınacağı on.aha! 

Ağır 

> 
OJIY& 

> (ta,ıma 

(da belli 
sonun·) 
olacak) 

900 Ton 

Jf. 

Bostancı ctvarından bostancı 

iskeleılne 

Bostancı tatasyonundan B~tancı 
civarına 

50,000 kilo sığır, koyun veya keçi ı 9000 kilo taze bakla pa.zarlıkla 
:J alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme.si satın alınacaktır. İhalesi 2014i942 
1/4/942 cuma günü saat 10 da Top- pazartesi ,günü saat 14 tc Bakır-

ı .1.pı Maltepesinde askeri aatın alma köyde askert satın aJma k:omi~yo
'm'.syonunda yapılacaktır. Taliple- nunda yapıla-cakt.ır. Tem :nalı 405 
~n katı temlnaUarile belli va.kitte liradır. İsteklilerin belli vakitte 

•. omt.syona gelmeler!. (2939 - t597J komisyona gelmeleri. (2948-4664) 

Türkiye iŞ Bankası 
INtapbın IMZ a.emr• ..... 

&EŞD>ı;LJ:JI: 2 Şııl>at, ' -,. .. 1 ~ 

2 lklac.lı.,ria ta- ,...
UU um.uunıLUı 

adet 2000 liralık = 2080,- lira 40 
> 1000 > = 3000,- > 
> 7;)0 > = 1600,- > 60 
> 600 > = 150Q,- > 200 

> • = 25ıQO,- > 200 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

• 
> 

=--= 2608,-

= :soiO,

- 2000,-

> 

> 

> 

• ~ -...._ ________________________ ,J 

50,000 liralık sığır eti alınacak
tır. TaJ ;plorin 20/4/942 pazartesi 
günü sacl 14 te askeri posla 1210 
~atın atına komisyonuna gelmele
ri· (2895-4505) 

* 

Apğıda yazılı malzemelerin pa_ 
zarlıkla cksiltmeleri 24/ 4/ 942 cıı

ma günü saat 10 da Topkapı Mal. 
tepesinde aslceri satın alıma ko
misyonunda yapıl'llCaktır. Talip. 
!erin belli vakitte komisyona gcL 

Müteahhit nam hesabına pa- meler!. (2951-4668) 
zarlıkla lha~si ili\n olunan 121273 Cinsi Miktarı 
kilo sığır etine talip çıkmadığın. Çatal ç ivi 6 kilo 
dan. tekrar pazarlığa konmuştur. 3 4 s ilk ı · 10 . . m. ç vı • 
Evsaf ve hususi şarl!ar;ıe teslim Muhtelit buııgu 26 adet 
mahalli k<ımisyonda görülüp öğ. Muhtelif boy el testeresi 15 > 
renile'b;Jir. Beher kilosunun mu- s·gaça 4 > 
hammcn bedeli 95 kuruştur. İha- Ufak el hizarı 1 > 
lesi 22/4.: 942 çarşoımba günü saat Demir testere kolu 1 > 
10 da yapllacaktır. Taliplerin ka.t't Demir testere ağız.ı 12 • 
teminatlarile Harbiyede Yedek Kütük ıhizarı 10 • 
Subay okulunda satın alma ko- Göğüs matkabı 2 • 
misyonuna müracaatları. İngiliz. anahtarı • • 

+ (2926-4M2) d 
Eminönü askerlik 'ubesinde yaptı· · 1\iesaha şeri i 2 • 

Palanga ipi 25 kilo 
rılacak su tesisatının pazarlığı: 20 

Vo1t metre 12 adet 4/942 pazartesı gllnU saat 14: de ya· 
pılacaktır. Keşi! bedeli 189 Ura 10 Kerpeten !'i • 
kuruş.tur. Katı teminatı 28 lira 36 Lente çlvisl 30 • 
kuruştur. Reşit evrakı her gUn ko· Cihet pusula!l 6 • 

O· rek mahmuzu tokası 1 paket misyonda görülebJir. lsteklllerln bel-
Kıtrk 15 kilo 1i gün ve saatte Fındtkhda satın al· 
Alçı 10 > ma komisyonuna gelmeler:. 

(2931 _ ~589 ) Toz fırçası 3 adet 
Düdük 40 > 

* 10.000 adet kil m pazarlıkla sa. 
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 
39,500 lira, k•tl teminatı 5925 li
radır. ihalesi 20.4.942 pazartesi 
günü saat 10 da Ankarada M. M. 
v. Hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. TaJ :plerin belli va_ 
kitte komisyona. gelmeleri. 

(2900 - 4510) ... 
12 ton sığır eti ve 12 ton ko

yun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. ihalesi 30.4 942 per. 
şembc günU saat 11 de Esk'şch!.rde 

askeri satrn ıalma kom ·syonunda 
yap lacaktır. Koyun etinin beher 
kilosu 120 kuruş, sığır etinin be
her kllosu 80 kuruştur. Taliplerin 
kanuni vesikalarile tekl'f mektup 
tarını :hale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(2843 - 4382) 

Kırmızı mavi kalem 
Nışadır 

Sabunlu kösele 
Emniyet kemeri 
İr.şa.at çantası ınaa 

5 düzine 
30 ltilo 
15 • 
5 adet 

teferruat 10 takım 
Tel çatalı 20 > 
Tel çıkırılh 5 adet 
Yol aşırma sırığı 20 takım 
Metrelik ağ2ç ölçü 12 adet 
Ders maniplesi 30 • 
Yol aşırma sırığı kazığı 80 » 

* 1 - 2500 llralık taze bakla H• ... 
!Icıoğlu 760 satın alma kom.syo. 
nunda 21 n isan 942 salı günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler:n belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(2960-4675) 

* MUtealıhit nam ve heaabma 8.4. * 
942 gilnUnde ihalesi ııtn olunan KU- Komisyonda mevcut evsafı da-

* 551866 (6/16) s&yılı mazba
ta ile hayvan aynıyat muhasipliği 
mühürii ka)ibolduğundan lıük"mü. 
nün kalmadığı j}8n olunur. 

(2956-9671) ... 
1 - 2500 liralık sadeyağı ve ta. 

libt çtl<rnadıtından 2000 kilo eri. 
tilmemiş kuyrukyağı 21/4/ 942 
salı günü saat 11,30 da. Halıcıoğ. 
lu 760 satın alma komisyonunda 
paz.arhkla satın alınacaktır. 

2 - Yağlara. alt evsaf ve §&rt. 
name komisyonda görülebil ir. 

3 - l•teklilerin 'belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(2955-4670) .. 
Belher kllosuıı.a 30 kuruş fiyat 

tahmin edilen !'iO ton horoz cinsi 1 

kuru fll6ulye 22/ 4/ 942 çarşamba 
günü !Bat 10 da. pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
15000 liradır. Kat'! teminatı 2250 
l.radır. Şartnamesi her gün komis
yonda görUJebilir. İsteklilerin beL 
li gUn ve sas.tte Fındıklıda satın 

r.lma komisyonu.na gelmeler'. . 
(2950-4 674) 

* Komisyonda mevcut evsafı da-
hilinde ve kimyevi muayene ile 
1450 kilo ~adeyağ pazarlıkla satın 
alınacaktır. Teminatı 380 lra 70 
kuruş olup pazarlığı 21/ 4/ 942 sa
lı ııünü oaat 15 de Selimlyede as. 
kert satın alma komisyonunda ya_ 
pılacaktır. (2954-4869) 

* Komisyonda mevcut evsafı da-
hillnde ve k imyevi muayene ile 
1450 kilo sadeyJğ pazarlıkla satın 
alına-caktır . Teminatı 380 ı:ra 70 
kuruş olup pazaTlığı 2214/ 942 çar
§'lmba günü saat 15 de Sellm:ye. 
de a9ker! $8.tın alma ~omtsyonun_ 
da yapılacaktır. (2953-4668) 

lüks marka, 3 ayak, Osmanboyde 1 

~ubesindekl Merkez MUbayaa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün öğleden sonra adı geçen fUbede görWebilir 
4 - YalnJz makine veya yalnız çektirme teklifi kabul edilir. 
5 - I.steklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri tiyat Uzerinden % 7,5 güvenme paraslyle birlikte adı geçen ko· 
mlsyona. mUracaaUarı. c~96> 

. ..• 
:: 

.• .• 

.. ;. .. 

L İl2A 

Rumeli c~ddesi No. 83 Vildan Apt. --------------------------
kapıcısın& müracaa.t. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
17 NİSAN 19U 

Sterlin 
Dolar 
İsveç Franıı 
Peı.eta 

İsveç kronu 

5.22 
132,20 
30.365 

12,89 
31,16 

1 Askeri fabrikalar sotınalma komisyonu ilanları 1 

1'1Uhtel1t ebatta S kalem ve ceman 210 !\IS ~am vey& köknar ke
re!lte ahoacak 

Beher metre mlkA.bına 80 lira bedel ta.kdlr edilen muhtel!f ebatta. 
ve ceman 210 M3 ça.m veya. köknar kereste Askert Fabrikalar umum 
MUdtlrlüğtl Merkez Satına.ima koml!yonunca 24.4.94.2 cuma. gUnU saat 
16 da pazarlıkla thale edilecektir. Şartname para.sızdır. Katı teminat 
(2520) liradır. (4490) 

çUlı>;ekmece ambannın (5,618,868) bilinde ve kimyevi muayene ile 
kilo yem ile (2,979,631) kilo muhte- 1450 ·kilo sadeyağ pazarlıkla ıatın 
lif c:ns erzakın icabı haline göre ıs- alınacaktır. Teminatı 380 lira 70 
ti!, tahmil ve tahliye9i müteahhide kuruş olup pazarlığı 20/ 4/ 942 pa. 
ait olmak üzere vagondan ambara z.artesl gilnCl s&a..t 15 de Selimiye
veya ambardan vagona na.kil tahmil de askeri satın alma komlsyonun
ve tahliye•! mUnak..,aya konm"' ve da yapılacaktır. (2961-4676) 

~~~~~d~~~~e~iy~~~~n:::"'::..~'., ___ C_"_m_h_u_r_ı·y_e_t_M_e_rk_e_z_B_a_n_k_a_s_ı __ _ 
ye konm"'tur. Husl18t ~artları l<omt.s- U 
yonda görülebıı1r. ı.teklil•rin teklif 11 NiSAN ın42 v· .. zj YE Ti 
edecekleri fiyata göre komisyonca • 4 

muvafık görU!enine ihalui yapılacak- p A S 1 F 
tır. Ihale•l 2(.(.9(2 cuma. g"llnU •aat A K T 1 F L1n Ura , IıiTa Lira-
10 da yapılaca.ktır, Taliplerin Har-
biyede Yedek Subay okulunda satın 
alma. koml:!lyonuna mUracaatlan. 

(287t - H62) ... 
84,000 kilo koyun eti alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 
4 ' 942 salı günü saat 10 da Ço· 
rumda askeri satın alına komis. 
yonurıda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 75,600 lira, ilk t..mlnatı 5670 
liradır. Taliplerin kanun! vesika· 
larile tekl.f mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komlsyo. 
na vermel<ri. (2819-4332) ... 

75 ton pirinç alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 6/ 5/ 942 çar. 
şarnba günü saat 15 de Erzurum
da askerl satın alma. koml8'jonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
46,875 lira, kat'! teminatı 7032 Ji.. 
radır. Şartnamesi komisyonda gö. 
rülür. Tal iplerin belli vakitte ko
misyona. gelmeleri. (2950-4665) ... 

Komi'Syorda mevcut evsafı da
hilinde ve kimyevi muayene ile 
1450 kilo s2deyağ pazarlıkla satın 
alınacaktır. Temina.tı 380 lira 70 
kuruş olup pazarlığı 23/ 4/ 942 per 
şemlbe günü saat 15 de Selimiyede 
askeri satın alma. komisyonunda 
yapılacaktır. (2952.4667) 

* K.,,if 'bedeli 1846 lira 99 kuruş 
olan Gümüş.suyu hastanesinin muh 
teiıf tamir işi 24/ 41942 cum& gü
nü saat 11 de pazarlıkla i3teklisi. 
ne ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli 277 lira 05 kuruştur. Ke~if 
evrakı her ltıün 'komisyonda. görü
lebilir. isteklilerin beli! gün ve 
saatte kı>nunl vestkalarile birlikte 
Fındıklıda satın aLma komi~onu. 
na gelmeleri. (2958-4673) 

1(-. 

Altın : Safi Kllogr&ıll 72.8GC.213 

Banknot 
Ufaklık 

........................... ........................ 
Da.hlkleltl MüalriTler: 

Tllrlt Llruı ···········--·······--
Barifiekl M•u•ırı.: 

Altın: Safi Kilogram 22.78:1.(73 
Alm,a tahvili kabil -boet dhmler 

Dtfer dÖ"t"isler n Borçlu kllring 
b&kiyeleri . .......... , ........... . 

Baııiıae Tabiileri: 
Deruhte edl. evrakı nal<4t7e karyılıtı 

Kanunun 1-3 ine! .....ıdelertne tntı.. 
kan lta&ir.e tarafından VUi to4!7at 

Seaeolat CiisUıu: 
T1carl aeneUer 

ıtslıaın Te T~lı'Jilil Cisılaıu: 

(Deruhte edilen nrıı.ıu naltdi· 

A - (yenin kar,ılıfı - "• talı
(Til&t (!Ubarf kıymeUe) .....• 

B - Serbeet eııJı&m ve tah'Jll&t _ 

AT&aol&r: 
Altın 'f'e dö'f'is üzertne .,,... . ...... ... 

T&lıvll&t üzerine avua ····••••••••••• 
Hazineye k.ı.sa vadeli avu.ı ••.•••••• 

H&ane7e 3850 No lu ltaııuna sor. 
açılan altın kar.,ılıtı &Tana •••••• •• • 

102.1'6.4'6.8~ 

6.917 .343.-
252.526.89 

194.283.52 

32.049.689.91 

-.-

66.9!7.239.30 

1oa. 7t8.56a.-

347. 758.635.12 

43.192.261.93 

10.t26.56ll .71 

3.121.22 
7.808. 722.-
1.212.000.-

167.500.000.-

Biaedarla.r: ••••• ••••••••--. ....... •••••• ••••••••••• ...... 
Hllhtelif: ················--··-- ..................... .. 

Yekiıı 

108.297.376.53 

194.283.52 

98.996.829.21 

136.293.910.-

347.n8.835.12 

tlll.618.827.84 

176.523.843.22 

4.500.000.-
11.tl78.597.81 

939.860.303.05 

lialtlbi ve N"9rl11K Mlldtlrll : ~ Emioı YALMAN 
Vatu !ff9rl111ı rtlrk ı.tıı. şaı. V- M•Mıaaıı 

I 

Serma7e: ••·····--· .. ·····--· ................... - ••••••• 

Adi ve fevkalade .................... . 
Huawıt . ....................... . 

Te<larildelı:i Bıuıknotlar: 

Deruhte edilen enalu nakdiye 

Kanunun 6-8 in<:! maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından v~ tediyat 

Denıl>te e<lllen evrakı nAl<dlye ba. 

klyesı . . •....•.•.•.•.••••••••..• 
Kar\Wığı tamamen altın o!aralt 
UAveten ted.avWe va.zedllen 
Reeskont mukabili Ulveten tedavWe 

vazedilen •••••••••••••••••••••••• 
Hazineye yapılan ,t.ltın k&rfılığı a
va.na mukabili 3902 No. lı kanun mu .. 
eibince UA.veten ted&vtUo Vazedilen 

Mevdaat 

TUrk Lirası ........................ 
Altın: Safi Kilogram 877.422 

28541 N o. h ı.anıma &"öre lıuineye 

açılan ......... - ıe...ıı -
allmlar: 

Safi Kilogram 

Di'Jlz Taalılıllda&ı: 

M.541.930 

AJtuıa ta.llv;H kabil dÖTizter 
Dlfer döv\2ler ve ~ ·~ 
bakiyeleri ············· ··········· 

7.822.019.15 
6.000.000.-

i58.U8.563.-

22.(54.653.-

136.293.910.-

35.500.000.-

288.500.000.-

115.000.000.-

84.463.955.54 
1.234.164.05 

78.124.167.90 

-.-
28.080.601.98 

Muhtelif: 
························~ ....................... . 

-----::::::-

15.oeo.ooe.-

13.m.019.l~ 

9tı9 
85.Gos.l1 · 

------!~ 
Tekim -

ı Team• lHS larilalndea ttıKrca: 
tauate lwW r. ' Ali&a iiıerbe A- ,-. 1 


