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DiKKAT 
1 - Saetlerlnlzl "bir saat Uerl almayı unutmnyınız. 
Sonra '-'.apunı knçınr, ışınlzc geç :kalır, rar.dC\'Uya 
erken gkü:r bir Mt 1><-'rlcr, eve geç kıı.lır, bıı.nıınla 
ka~a edersin·•· 

2 - Bugün 1 Nisan, Nioon balığı gUç hazmedilir. 
Dikkat ediniz. 

E 1 ·bir 1 iği Bir zaler y1ldö11I 
...... 

imtihanı· 
B ıh. ı·v•• t•h ti k Milli Şef, 21 yıl evvel milletin 

ue ır ıgıım 1 anınımu a a k A r e e ee e e 

kazanmalıyız ve kazanacağız ma us talıhını bugun yenmıştı 
Yazan: Ahmet Emin YALJl.AN J......_ . ...., .....,..._~,, 

· · • J Türk milleti bugün lnönü zaferi 

toplandı ola~k toplanmış bulu~~-} 

__ ,,,. ...... 

llvustra/yaya hücum 
saati yak 'aşıyor 

Çungklng. 31 (A.A.) - I'azartesit' 
akşam tebliği: 

Pazar g(lnü öğleden evvel Birman. 
ya'da haı·eket yap:ın Çin kıtaları 
düşmanın bire .ki nlı1betlndc sayı u~ 
tllrılUğUnc rağmen Tı.ngu ~hrinln 
doğı.ı kesiminde Mklml;rctı teknr 
elde ctnıişierdir. 

UslUı, Japon kuvvetlcı 1, tayyare
ler, tanklar ve topçu ile cleııtcklcnc
rcl: 25 martta Çın mc\'Zilcr ne karşı 
taıı.rnıza geçmişlerdir. ı 

Ileş giln suren şiddetli muharebe· 
lerdcn sonra Japonlar Çin111cri olduk. 
lan yerden çıktırmağa muvaffak ola
mamışlardır. Çin kuvvetleri demlryo. 
lu boyunca mevzilerini muhafaza et. 
mekted!rler. 

Blrııııııı;\'R hıırekAtı ön ııl !'ıııda 
'Maymlo, Sl (A.A.) - Haber \Clll· 

dlğlne gorc, Bırmanya ba~kumandnru 
General Alcksancler, Çtıngklng ı zıva
ret edercl< ornd!I Çnn-Kny-Şek • ıie 
gbrUştUkten sonra Gencra Ç:rn-Kay. 
Şek'ln cınr1 altındaki kurmn.} başka- ı 
nı General Stllwcli ile uzun bir mU· 

t 
1. 

(Devamı S..-ı: 3 it· 1 de) o:, Prof. Hans Vr -~"''~ <'llln geceki :kon erı ldar(' ı•df'rken. (Ya7.ı' ı "; llnc~ılr 

Bern, 31 (A.A.) - National Zel· 
tung gazetesinde çtkan b!r yazıda, 
Türkiye hakkında dola.şan tel!şlı şa
yialMa mğmcn Ankarada stik1ınet 
\"llrdır ve TUrklycye karşı herhangi 
bir tehdidin mevcudiyeti reddedıllyor. 
SalAhlycUI Tilr.k kaynakları Türk s •• 
yasctinde Mihver lehlnl:ie bir değişme 
mc\"cut olduğuna dair dönen hııber
lerde en küçük bir hakikat zcrreBl 
bulunmadığını temin ediyorlar. Türk 
kabinesinde bir değişiklik de bahis 
mevzuu olamaz. Çilnkü TUrldyl nln 
iç ve dış slyıısctlndekl istikrar şu 
anda en başta gelen vazifedir. Doğu 
Akdcnlzde alman tedbirler Anknr11• 

da ilkbahar Alman taarruzunun b.r 
kısmı olııralc telA.kki ediliyor. 

Almanya, gaz 
harb:ne mi 

1 hazırlamyor? 
I. vusturyodaki fabri
kalar geniş ölçüde 

gaz yapıyorlar 
Loııdra, 31 (A.A.) - Rcuter: 
A vusturyn tnbrlkalan ezcümle 

Leoben w I<:nittcl!eld fnbriknlan çok 
r. 1 d~çUdc zehirli gaz yapmnktıı
clırhı · Eu haber, bu fabrıkal.ırd:ı ça
lışmış olup şimdi Yugoslavyada bu· 

l lunnn işçiler tarafından yazılıp Lon· 
draya gelen rıaporıarıa tevki edlh •• 
n • .ıuyoı. 



VATAN 

Ş ehi rl 
Abdülhamit, M'kadonun hediye Ha!~~!~i e 

elfiği kılıcı muayene etti mec'isibJgün 
• • 

top.anıyor 

mor lçü çoban Üe 
koyunun hikô.gesi 

Res•ri kabulden sonra Yıld!z sa.-ayın1a J..;pon l 
m safir/ere muhte. em bir ziyafet verildi I Voli görCle:ı işler 

hakkında izahat 
- Çukurovada kara koyun, 

koyun -Bingöl yaylasında ıponlar huzurdan çıktıktan sonra' n:ye bağırıyorlar.. Karı:tllıkl 

Sultan Hamit derhal ayağa kalkt .. \nutuklar söyruyorl•r.. Yeni başla- Verecek 
E-asen ,i:aha çok meraklı oldu· ı:van Türk ve Japon doslluğunun Dünkü sayımızdan deram- havanın ker•metile yüzü yw:u-
~u :çin, hayatında ilk defa gör. sonuna kadar devamını temenni Belediye Umumt mecl si bugün vermiş; bir tek kuzuya bile bir 
dül'U bu Japon kıhcınt derhal kı· ederek: ôileden sonra saat 14 le Vali ve Haydutlar kaçınca sürü kala. şey olmadan, sürü, sai • salim, 
r.ından çekip çıkardı. Salonun or. - Viva .. Vıva... Belediye Reist doktor Llıtfi Kır- kalm1ş; iyi ama bu tarafa nasıl köyün yolunu tutmuş ••• 
ta~ındakl büyük ayizenln altın:l !'adalartle, Dıolmabahçe sar1.y1nın darın başkanhtında top1anacak ve geçireeekler, kendi1eri nasıl ge-
giderek. d.kkatle muayene)·e baş her tarafını çınlatıyorlardı. niı:an devresi ınüzakerelerine baş. çecekler? Dil~linmeye kalmamış, A ğa, çobanın kaval çaldık ... 
lad1 1 Bu saray kuruldu kurulalı, böy Jayacaktır. çoban kavalını ele almıı;;, ne ya- ça sökün eden ince terden 

Kıhcın ucunu yere da·yadı. De- le bir gün ve böyle bir gece gör. Vali ve Belediye Reisi doktor pacaksın diyenlere •atama se. alnına. yapııan perçemini eliyle 
r-ılarca üzerine ba...c;arak o parlak memi~ti. Üc;. beş ay evvel. Dol- Littfi Kırdar bugünkü toplant1da ıam .c;yleyin kızını bana verme.. itmiş, alnından öpmüş. Adam, da· 
cellitin esneme kabiJiye-tl üzerindef mabahçl• ~arayına bir ecnebi as- söyleyeceği bir nutukla Belediye· ye razı olursa 

mor 
rak kavalı eline alıyor, o zaman 
çobanının ça.Jdığınt iddia ettiği 

havayı üflemeye başlayor.) Bak. 
mış kl sürü bızh hızlı suya ini
yor, sonra hızların alamazlar da 

duramazJe.r diye düşünmüş, ha. 

ve)'! yavaşlatmış. (Fazlı Çavuş, 

bu ktsa açıklamada.n sonra. yine 
golma.ya davam 

------------------ ediyor). Hızlaft-t~C"riibel<-r yaptı Sonra. tekrar kt .. ~ keri kafilesinin gelerek bö:vle neş- nin ııördüğü ve daha yapılması bu sürüyii kılı. ız;. yazan : 
rıoa koyup esvapc;ıb8şL t~met Be-{ eli bir gece geçireceğini hlc; kin1~e icap eden işler etrafında izahatta 
Ye: 1 tahmin edemezdi. Hattı birisi ~öY. bulunacaktır. na ha.ta getirme· B h V ı ÇA ~LAR 

- Çok güzel kılıc ... Bııım Samı !ese, dinleyenler gülerlerdi Bu Bugün yapılacak toplantıda yal· ~aJınrımb•u gdeçemeyl•~. e çel .R, ema Ü 
k·I·çlarından hiç farkı yok. Demi. vaziyet, Sultan Hamit devrinin en nız 942 varidat biltcesi görüşüle- ~ 1 

dıra, yavaşlan. 

dıra derenh1 ~e. 

• narına getırmış. 
r nE", çok dikkıtt1e su verilmiş .• mi.L~esna had~"ekorfnden birini cektir. ajaya sOylemiş. 
l-ab"".RS1 da. hak'katen c;ok zarif 1~· te$'ktl etmekteydi. \ ler; uolacak iş değil Y1'-· Belle kl ra vara kavuşmaktaın memnun, fL 
e--mi•.. Bumı, kücük mabeyin Bu ziyafet de, geç vakte kadar Belediye tahsi 1 ôfı zı olduk , geçirsin bakalım. karşı_ kat verdiği sözden telaşlı, şaşıp 

A-1 recindek ka Jarda saklayınız. devam c-tti. Hep!'llne birer gümüş h I k lıCını vermiş. Çoban, kavalı du. duraklamış. Düğüne h&zırlanahm 
T'jve •iivlenerek, kılıcı süt bl- İmtiyaz v• gümü~ Tahlisiye .. m•-ı e emmiyet e ta ip dağına götürmüş, başlamış üC!e- mı diyenlere oBak•lım oğlan 

.. rlerir.e u7-att:. dalyaları veri1en J&J)On gemıcılerı, edilecek meye: Büyük tokluya: SürUnl;n tam çoban oldu mu, olmadı mı, 
. Tan.on hr eti, huzurdan çıktık.' memnun ve ~rur b"r halde is- tekesine seslenirmiş, ı.Tekcm! sürüye iyi baktı mı bakmadı mı, 

t ~n ?nra, d ğer bir sa.tona ıötürü-1 timbot)arla gemilerine dönerler... Şubat ayı sonuna kadar Beledi- Güzel tekem, güzel toklum be- söz geçiriyor mu ,ıeçirmlyor mu 
• ... ,.C'k orada bulunan Sadrazam~ken: Ytldız sarayında bulunan Ja_ ye tahsilfttı 9.287,400 lirayı bul· nim. Senden var mı gizlim sak- bir daha iyice sınayalım. demiş. 
"{;rn f S•rasker Ali Satp. l\fa·: Pon zabitleri d<", Sultan Hamittcn tnuştur. Yalnız şubat tahsilitı hm benim. Yünleri ipek saçak. Tekllflni beklemişler. «Emniyet-
1 ... Yn füşiri Omıan. J3.1hriye Na. 1 ~ôrclükleri iltifRttan hh~~C'tt:kteri 958,745 liradır. Bu tahsilat geçen lım benim· Bilirsin ağa kızında 1i adamlardan üçünü • beşini, 
..,. rı Jfa$An. Harlciycı Nazırı S:ıit j mahzl.1Ziyetle ~aray arabalarına 1 seneki tahsilata nazaran 200 bin aklım benim. Etme eyleme, geç gece • gündüz gözcü koya.yun: 
P::l.;:;ıJarJa dJfcr devl~t ric~line ve l binerek Dolmabahçt- ıarayına av· liralık bir fazlalık göstermekte. bu geçeye. Sürü de ardından tlç gün davara tuz yalatsın; hiç 
r!'"·::ıv ert.an1n.a takdım edıldt. · de-t etmekteJerdL ı dir. ıetsfn. Lafım olsun. Günlilm mu su yüzü göstermesin; üc günün 

l)<ı'an ttilenle-r arasında kısa gö- i 24 kinunue\'vel - Bugün Ja- 941 bütçesine göre hazirana k•. radına ersin. Ağam kızını bana sonunda ağılların olduğu tepe· 
.. ;ic:tmele-rden sonra, (alaturka) 1 pon za.bltlerl Harbiye mektebini dar daha 3 milyon liralık bir tah- versin" demeye getirirmiş. den suya salsın; tam lçece'kleri 
t?.!ll saat f de, ziyaf~l ı::alonuna ge· I zjyaret ecttilcr. Ve talt>l>E-nin talim- snat ye.pılması ıazım gelmektedir.! Toklu, çobanın dilinden anla· sıradııt., alsın kavalını, çalsın ba. 
<'ıldi. ferini \ılf! kf.içUk manevralarını Belediye Muhasebe müdürlüğü mı$. halden bilirmiş, vermiş ken- kalım sürü buyruğuna uyar da 

VC'mck· masası, cidden MUll:te. gördüler. bugün Tahs:J şubelerine bir ta- dini suya, onu gören davar de. geri mi döner, yoksa aldırmaz 
~n1dı. 25 k3.ncnuevvel - Bu_giin Sul. mim göndererek tahsilatın imkin reye dökülmüş, kavaldan çıkan suya mı gider bir görelim~ de-
Zıytfet. ( .. atlırka) saat 3 e ka- tan Hamit yine bir fevkaladelik 1 nisbetinde eh<'mmiyetle takibini ---------------ı miş. Haberciler, boyunları bü-

rlar dcva!TY elti. Bu müddet zar. gösterdi. Utanbul halkının Japon bllcl'rmlştlr. kük, ağadan şikiyetçi, çobana 
r•nda. Ofılbeynl Humayun) orkes- gemilerini gezmelerine müsaade K .. .. d hı Aksarayda, bir çocuqun olan biteni haber vermişler. Ço_ 
'r•<t, en lil.tf musiki parçalarını elti ... G"ra sivil halkt•n, gerek Omur V'i! 0 L:n nar b banın boynu büküleeeğlne ya gö. 
c•lm'<'ı. Ağır ağır ve .. ._ızce ye- deniz ve kara zabitlerinden bin- k 1 ı 1 1 parçolanmaSln'.l S: ep zü parlamış: •Bundan kolay ne 
• ...,eı.clE"r~ne de\•llm eden Japon za... \erce insan akın akın Japon ge- O ırı ıyor I .k. f h var. Ke.ndime güvenmesem lt:a-
,, t·rri. kulakl•rını bu nefis musl. milerine ıt1ttiler. Büyük bir saml- Belediye İkhsat müdürlülü bun O JO 1 1 Va man ma " valıma, kavalıma güvenmesem 
kidrn bir an bne ayıramamışlar- miyclle kar~ılandılar. Birbirlerine dan evvel Fiyat Milrakabe komls- kemeye ver idi sürüme güvenirhn.-. demiş. 
dı hediyeler ve hatıralar verdiler. yonuna verdiği bir raparla şehrin A ğa. gözcillerfni seçml3

1 
ço-

y 1chz . arayında, bu kİbar ve Türk bahriyelileri, Japon bahriye. mahrukat ihtlyac1<01 imkıln ntsbe· Beyazıttan Aksaraya giden Be. 
ed k ban tuzu hazırlamış, üç 

muhtec:em 7.iyafet deıvam er en, lilerile karşılıklı talimler va.ptı· tinde temın edebilmek için kömUr kir ErgUnün idare ettiği tramva-
h it kat <a Abd h gün Uç gece sürü hem tuz yala_ Oolmaba c;e sarayının a · - lar. Şarkılar ~öyleylp milli oyun- ve odun narhının kaldırılmasını yın ters tarafına urra man 

ile k k 1 mış hem su yUzU görmemlş. U-lonlarında da kıyame r opu- lar- oynadırar. i~te;mişti. Ka.ptan i!"lminde bir çocu ası mış; 
ıı i ı d a f d ld çüncü günün akşamı çoban al-~·or: btır:ıda da gem er n <' ra ın ~tiraha.t haT:ndc bulunan genç Fiuat l\fürakabe komisv. onu Be. ve Aksaraydan Beyazı a g en 

· ı f t ti" d .; mış kavalı eline, seslenmiş sü ... ı RO k;~ilik bır ı va e ver ıyor u. mühendis zabit namzetleri resim ledive İktı~at müdlirlü~;niln bu vatman Yaşarın teramvayı arasın-
ı · ı T" k~ Ja bay ~ 6 u rüye. (Tekeye s<-slenişinde oldu· S:ı on ar, ur ve pon · • yapıyorlardı. Nrfer1cr de, corap raporunu tetkik etmiş, bazı mil. d& kalarak ezilmişti. 

k 1 · ı · t• G ·1 de 1 g~ u gibi şimdi de Fazlı Çavuc ma-r:.ı Iari e süg enm1~ ı. emı er örüyorlar, dikiş diki;.·ol"'lar .. Bizim ıahazalar ileri sürmüştür. Maama· Bu ~disenin tahk:lkatına başa... ~ 
'h d' bit 1 salının kahramanı çobana uya. '"'olunan gene; mU en ıs za nam (dama) ya benzer bir oyun oynu. Cih umtımt kanaat narhın ka1dırı- yan Müddeiumumi Orhan Kön 

rtler;lr küci.ik 7.abitlerin kuman- yorlardı. Tiirklerde. C'rkeklerin la.cağı merkezindedir. Yakında tahkikatını bitirmiş. he: ~ki_ vat. 
clsları altında bulunAn Japon bah- c;orao iirmeler! ve diki~ d;kmrle. Jlarhın kaldırılmaq_na muhakkak manı da müşterek tedbırsızlık ve 
rivcl~leri. uzun ~ofralara yerleşt' - rl Ndet olmadıj:h icfn zivaretc;ilc· nazarile bakılmaktadır. ı dlkkat..dzlikten suçlu görerek vat-

ponnd'n ••len kazazede Tiirk e•.ıl yetlerlnl cok tııh•f buldular. Havogazı şirketinden kemesine vermiştir. 

Yaz akşamı. Su 
yenile serin. Günün son ışıkları 

vurdukça sular pırıl pırıl yanık_ 

lanıp susuzları çağırır olmuş. 

Çoban havayı değiştiriyor. Sürü
sünü yanına, geriye, su içmeden 
toplanmaya çağırıyor. Ses yanık. 
Hava içten. Davarların ;simdiye
dek hiç duymadıkları perdeden 
içlerine sinen bir ha.va kavaldan 
taşıp dökülüyor. Su yerine bu 
içilir doğrusu. Çoban veriyor ka.. 
vala kuvveti: 

4!Cey13n yapılı kuzular. Gönül 
sevdiğini arzular. Yilr elden gi
derse gitti gitti. Bir saat sonra 
yine burda bu sular-.. demeye gc. 
tiriyor. Söylüyor söylüyor: 11Baş

ka sürUler otlak bulamazken si-
zl yormadan bol çayırlara ulaa. 
tıran ben olmadım mı? Sular 
dondu, sular kurudu, sular bu
landı, sizlere o va.kitler de duru 
su içlren ben olmadım mı?-.. de· 
meye getiriyor. cıİçmcden &:elin, 
toplanın, bakın benim kuzu gön_ 
lüm nice yıllardır susuz, te:rtisl 
elinin ucunda, alıp içmiyor, vak
tini bekliyor, sizden ayrı düş

mesin diye. Bir .. iki saat sonra 
hep beraber içeceğiz. Bırakın 
şlmdi suyu• der gibi çalıyor da 
çalıyor, üflüyor da üflüyor. 

D a.,,r şöyle dursun yrlanuı 1 

bile canı dayanmaz bu 
sızlanışa. Sürü dönüyor, suya 

(Devomı Sa. 4, Sü. 1 de) + 

r'lmf•ı~rdi. Bın1ların arasında. Ja_ rin coCu Japonların bu me!t-ı mantarı asliye birinci ceza mah-

behrıvelileri de bulunuyordu. Ve hovrotle karsıladılar. h lk •kA 1 . 'th f il fı·yat 
Y•ldızda cerey•n eden sakin ve . Arka,ı nr Q in ŞI ayet eri raCO m- arına 

re•ml zlynfete mukab \ burada, t ı ı \ b f d•ld' ,lan bul Be ed yesl reisliği ha- te"' '1 e 1 1 
Boyun bağı 

biivük bir "amimlvet havası ~;. ,,,-- Lüks + 1 f -~ ~ 
Vor.dtı ... K•ndilerine '.·emek tak· f e gr(ı 11 vaıazi şirketlerinden yapılan şikıl. H"kü t ~racat mallarımıza 

.. yetleri nazarı itibara. alarak Bele· u me • •(ı. . 
diın edilen Japon neferleri, büyük kôğı !l rı rı d' ·e Makine şubesi müdilrlüğünü. azami fiyat tesbit ctmeğı karar-
bir r:l'~'e ne; Her P. T. T. merkulerlnde bu· b: işi tahkike memur etmiştir. laştırarak bu. hu~ustakı kararını 

-- Tt'~kkUr ederiz lunmaktı otan 1Uk11 teıgraf kA~ıt- j . birliklere btld1rmıştir. 
- Cok memnunuz... lari'.'-·le tebrikleriniz! gônderebıt- Yapılan şıkilyetler lla.vagazlnln DOn birJlklerd.e bu hu!usu tes-

mek için memura CLUk!>l de~e· oormal olmadıiı, tahsilitın uygun bit için mühim bir toplantı yapıl. 

Dünyanın en tatlı şe
kild.-. biten horbi 
~ u~n Amertka ite Çin aynı 

{g) {'tphe lh:erlnde d<h UttUyorJar. 

niz ,·ereceğ'iniz 15 kuru1' fazla bir şekilde yapılmadığı noktasın- rnış ve ihracat mallarımızın bu· 
UcretJe milletin yardım ve şe!ka. dRdır. Her iki nokta da derhal ıünkü fiyatlarının listeleri gözd<'n 
tine mulrtaç ~ocukları korumuş 1 tetkik edilecek ve bır rapor ha. gcçirilmtljt.ir. 
hem de muhatabınıza ince-hk \'e tinde Belediye reiı11ğine bildirile. Öğrendiğ;mlze göre testlit edile-
zsrafetin tinlSali kl~Ltlarla teb- cektir. cek fiyatlar, evvelki fiyatlara na.. 
rtklerlrizi gönd~rmi• olur. unuz. Ik zararı bir miktar düşük olacaktır. 

i muhtekir kasap ı 
~· Nı.on -ru.ıı Kllnil .aı.a.. Çif :eyi temiz eyim 

hın.ı.n 30 :\"ı.an ,.....,..nı.e giiıılk mahkum oldu 
ak ... ırno kadar mekhıı> ve le\- derken kendini öldürdü · Mezbahada toptancı kasap Sab-
•raftarın~ Çocuk n.ır.-en1e Ku· . ·ı y f Fatihte oturan altmış yaşında • rı ı e usu fazla fiyaUa et sat_ 
romu ,...-tkat pufu ,,.aP'f{ırılnt•f,r tıklarında.n milli korunma mah· Kghraman, dün çifte.sini temizler-
kanun iktı:ıaliiınflan butunctuktJnu kemesine verilmişlerdir. ken çifte ateş a.lmı.ş, adamcağızın 

Fakat 18'1.i o,eoeıııhıde az ka1 ın, . .\.nle· sayın :rurtta.tara Ç.ocuk Et;jlrı-e- Dün muhakemeleri yapılan her kafasını paramparça etmiştir. 
rlka ile Çin a..ra..o,ında. garip blı- ha~p m.e Kurumu ...ayı-ı)·Ja hatırlatrr. iki suçlu 7500 lira para cezasına Cesedi mua.y ... ne eden Hikınet 

~ ayo.n Belkıs ile Bay <JemaJed-ı ken 18tanbul şehir l<laresloln ala<'ağr 
la> din adllyedekl ktirtc da.,aları- dersler ,.e yapacaiı jşJer .. » haklnnda 

nı uzıa,n1a. )"OJl)·Je hallet.mı,ıer. Veri· bir ba,yazı ya11n_,. Arkarla.ıpn11z 
len n1al(Jn1ata göre, Ba)" ceıualeddlıı bunu kış erkartıren detıı girerken yaz: 
kürklere. mukabil bin lir& istemlfjı, Mydr, ne !kadar ma:klbuJe geç.erdi. 
Bayan Brlkı~ buna razı &imam,.,, at- Şimdi, gelecek k.,1 nu bekUyeceğlı. 't 
lıB;\"Pt kendi a\·ukatmın t.a.\·assutlyle TE:\-ffiEJ .. LIK ~IA.ZERETI 
Bay C'eınaleddln Bayan Bel\uaın 

klirkl{'re nıukabiJ Uç yüz Jlra. ,.e btr 
de kıro,·a.t vermefll 1'3-Ttlle dava.sm· 
dan vaz ge-(·.mi • 

Arkadaşlarffıan blrl dedi ki: 
- Kürklere karşılık. Uç yüz ıtra 

aln1asını anh) orum ama. blr de hoyun 
bağı istemesi .neden acaba? 

Ba~ka. bir arkada, cevap verdJ: 
- Arada. «gönlU bağD kalmayınca 

Bay cemaleddlnjn «boyunbatı» ıu da. 
tllne aln1ak \fı.tl'nıesl pek t.ablldlr. 

GELE<'EK KiŞi MI 
BEKLIYECf'-GIZ t 

Etbenı lızet Benice cKı'ta.ıı ~ikaı'-

- ı.ın1zın ba.,ına bir Ha&t geı; gel
diğinizin farkında mısınız'!' 

- Aman efendim, her günkü saa.t-. 
t~ geldim e.fendlm. 

- Saatlerin bir !IMt Heri ahnac&

tı hakkında. ~!derde gıka.ıı hava
disi okumaihnız mı 'f 

- Okıoılum elendim. 
- Oyle ise soallnt.I ~in ileri al-

ma.dınn !' 

- Vallahi efendint, 1 nisana. alt 
olmosı dola.yıslle ben hu ha\·adl~l nJ .. 
san ıbaJığı zannettim. 

Tatlı sert kopM.'aktı. Bundan garip şek.ilde biten mahkUm olmuşlardır. Nonu~r defnine ruhsat vermiştir. 
lı;;arp hareketi tarihte güri.i)n1etııı,tır. ;.:::::::::::;::;::;: ________________________________________________________________ , 

83.kııuı... anlat&.} un: 
187.i seneo,lndt· (Jn ltnparatoru, Ka· 

ı;fornlla demir)·ollarının l~a~ıntla 

çalı~n <;,"inli ı~·llere I~ 1 ınuamele 
edUıncditlnl du,\.·ar, gazaba. «elir, Çin 
donaooıa.o,ının bf.11nen Aınerlkay& Jl· 
df"rek ~·1·11~ri yakıp , ıkma,;ınr em
redt'r. lmparat-0ra. n""ıera.n1 anlahnak 
\.t ('in donann1a,ının bunu ba,a.raını
;yacaıtuu .-,oyJentek ldtnJn haddine 
du.ı,n1~ '! 1 

Ga;\et ~artp -:;ekH6C' )·apılmı, ~:edi 

('ln kah onu ı;:unün birinde l·elkenlerl 
aı;ara.k ~ola çıkarlar. Bin tUrlil :ıah.

met ,.~ ma<•eradan ~erek ayJarC'& ı 

-.onra ltlr Kaliforni.)-·a. ~ahillne Yarır

lar. A krr, t-Op 'ba"ına ge(er. Tunçtan 
·"·a.ınla.n toplarla 'lonteren ';oelırlni 

bon1hardnnan etınek lcln her ıe:l ha
ı.ırlanır. f"akııt halk İ;"arJp ıekildekl 

ge•nıllerl g-Urtln<'e lıeınen liiBndaHanı 

clolnrak .,f"~ rf' g("llrler. ('lnlllerln uz.un 

1 
'<A(' ku,yrukları, renkH .kı)·aretlerl pek 
hı~lanna gidt-r. A.ylarc-a denizlerde 
::ı(' '" u...,uz kalan adamlara. Zl.)·afet 
üzerine :ıllafet <·ekilir. Çlnlller Kat:
fornl~ alılard311 o kadar hcr,lanırlar ki 
inıpar:ıtorlarının elllrln, de, bombarch-
1., .ııı ı11. ('ine dön1ne~·ı de unuturlar. 
', a•.lı· ·, deııılr.yollnrında "i'J bulur, 

,lıi .. r. (.in harı> genıllf'rinl babkc;ı 

ı;~·nhl haline ko.}·arak balıkçıllk et- 1 

nıhp b" .. ıarlar. ıs;.J ÇiJı - ı\nıerlkan 
hıı~bi de. bO.)le tatJı tatlı biter. 

..,ERÇE 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika No. 14 

- Ölmez e.erlerHe bizi ta.Ilı hulya 
aıemlerindc yaşatan o büyük üstad ... 

Suat Halit, mahcubiyetinden ne ce. 
vap vercceıini bilemiyordu. Bir çocuk 
gibi kızarıyor. Düşük göz kapaklarının 
altındaki ıözlert kuanızlık içinde titri
yordu. Bir dakikalık silkılttan sonra üs
tad kendini topladı. Sevimli başını mah. 
cubiyctinden umulmayan mağrur bir 
eda ile yukarı kaldı.rdı ve elini ban• 
uzatırken: 

- inanmayınız hanımefendi! ... Nihat 
Bey, herşeyde olduğu gibi beni size ta.k
dim ederken de mubalüga yapıyor. 1\-ta
h.imya ... avukat ... Sözlerini da!ma yüz. 
de doksan iskonto lle dinlemeli, dedi. 

Ben, hemen cev2p verdim: 
- Nihat, hiç de mubaliııa yapmıyor 

beyefendi ... Hatti, size hakiki kıymeti· 
nizl vermekte biraz da hasis davrandı, 
dedim. 

Nihat. üstadın cevap vermesine mey
dan bırakm~dan söze karıştı: 

- Oturu11uı bakalım üstadım... Si. 

Yazan: ismet ZIYA 
zfnlc görülecek uzun hesaplarJm var. 
NC'dcn bizim dü&ünüınüze gelm~dlniz 
bakalım? .. Ve- onun cevabını bekleme
den bana döndü: 

- Ü.tadı bilme:ıııin Perihan? .. Bam
ba~a bir adamdır. İnzivaya bayılır. Va. 
niköyünde enfe!; blr yalısı var. O sa.kin 
köşe ile kitnplarını hıütün dostlarına 
tercih •der, dedi. 

ttstad cevap verdi: 
- hte bunlar da nıubaliia ... inşal

la-h teşri! ederseniz görürsünüz hanım· 
efendi... Nihat Be:rin söyl<>dlii ıiol en. 
fes fa.lan dei:il. .• Babadan kalma, ha
rapça bir yalı ... Yalnız, manzanısı ]>lbe
del ... 

Senelerdenberi o sakin muhite alıştı. 
ğım için bir türlü feda ..lemiyorum, de
di. Ve sonra siyasi bir yazısına ait bir 
dava üzerinde Nihatla uzun uzun a:ö
rUştü. Veda ederken de bizi yalısına ye_ 
mei!e davet etti. Üstadın, bizi ziyaretin
den dört güı. sonra Vaniköyüne gittik. 
Bu ki>yü ;ıoak.ıftdan hiç ~iirınetıti~im. 

Meğer, ne cana yakın ve şirin bir yer
miş. Üstadın evi iskeleden beş dakika. 
mesafede ... Bahçe kapısından lçeri gir. 
diglmiz zaman iki ta.rafı çam ağaçlarlle 
örtülü kum•al bir yoldan llerlemeğe 
başladık. Birdenbire karşımıza, gayet 
iri bir kurt köpeği çıktı. Vahş' bir sırı
tışla korkunç ve sivri dişlerini gösterir 
ıöstermez Nihadın aklı başından gitti. 
Faka.t o anda yaşlı bir adam koşarak 
köpei:: b•şından tuttu. Ve bize yol ıös· 
t<-rdi. Esrarengiz loşluklarllc insanın 

kalbine tatlı ürpertiler veren bu sık a.. 
ğaçJıklı yerlerden geçerken adeta heye
canlanıyordum. 

Yalı kapısının önündeki mermer mer· 
d ven\erl çıktık .. K&pının iç tarafında 
üstad bizi pek mütebessim ve neş'ell bir 
çehre ile karşıladı. Gen.is bir 5ofaya gir. 
dik· Saçları bembeyaz fakat dimdik vü
cutlu bir kadın: 

- Buyurunuz efem ... 
diye bize doğru ilerledi. 

Kocam, bu kadınt görür görmez: 
- Oo, Pervin kalfa ... Maşallah ••• Sen 

hata vefat etmedin mi? .. 
Diye bağırdı ..• 
Kocamın bu kaba ve soiuk şakasıftı 

Pervin kalfa büyük bir neıaketıe kar
şıladı. Çetrefil bir Çerkez türkçesile: 

- Ne yapalım efem? .. Beyefendi izin 
vermiyorlar. Sen gidersen bana kim 
bakar? .. diyorlar. 

Di)ıe ~andı· 

üstad, kıskıs gülerek iki kelime ile 
kadını bana tanıttı: 

- Eski emektarlarımızdan. 
Kadın, eski ve metin terbiye görmüş 

bir konak kalfaııı olduğunu gösteriyor; 
bir elini ıöisünde tutarak etek öper gl_ 
bi derin selAmla.r!a geri çekiliyordu· 

Sofanın deniz tarafındaki camlı ka· 
pısından, serin bir rüzıAr geliyor; pen
cerelerin atır ve yaldızlı kornişleri aı_ 
tından sarkan perdeleri şişiriyordu. 

Kocam, eayet teklifsiz hareket edi
yor. Altın yaldızlı büyük masanın ke
narındeki ıenlş ve stil koltuta ;rerlepr_ 
ken: 

- Aınan üııtad, btırada oturalım ... 
Oh .. Ne eUzel esiyor? ••. 

Diye bağırıyordu. 
Üstad, endl§e\I gözlerini bir bize. bir 

de açık duran balkoft kapısına ıezdirl

Y<>r: 
- Fakat bu hava. cereyanı size do· 

kunma.sın. Malfuny&.. Boğaz havası . ., 
Yalı da ı.ıteleye biraz uzakça... Belkl 
hanımefendi terlic::Url-er. H iç olmazsa, 
balkon kapısını kapayalım, diyordu. 

Üstadın allkasına teşekkür ettim: 
- Mli9lerltt c>lunttz efendim .. Hiç ter_ 

lenıedim. Hem ben de serin ha.va·)'! pek 
severim. dedim. 

Balkon kapısına doğru ilerledim. İs
tanbulun eşsiz panoraması ile nihayet 
IMllan pH'ıltrlı denize göz eezdirirken 

~-
• 
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Lôtfen ... 
la ugün Ba.lıkpazannı dolaşa-

19) cak olursanız, en makbul 

bahk1arln kilosunun yüz kuruştan 
rok aşağı olduğunu görlin;ünllı.. J<""'a
kat hemen söyUyeyJm kJ, bugünün 
en tatlı balığı Nisan bahğl olduğu
na göre, yukarıdaki söze olduğu ka
dar aşağıdaki satirlara. da. lôtfen 
inanmazsanız -rok isabetli bir I';! gör
m ilş olursunuz. 

Bugün lıangl kasa.ha. gln.enlz bol 
bol koyun eti lmlablllrslnlz. 

Soğuklar, gelecek kıştan önce bir 
dllha. gerl geJmemek llu.re, kf'!ıln 

olarak ııena. erm.h}tlr. 

Gideceğiniz semtin tTamva), he

men gelmekte ve 8J"8ba1arda rahı:tt 

rahat oturulacak yer bulunn1akta

dır. Ara.balar durak1Mda ~ bt'kle

medlfinden gldecetlolz yere c·aru

nn: sda:lmadan ulaı,.naktMtnroı. Sar

mr:eak kokusundan burnunuzun di

ret! asla reDelde olmıy...,.tr gibi 

nasırmıa baathnı~fma ve in.ip 

lolnerken düğme,,_ llopmıyacağt

a& emln e1aılıııtliftiwh:. 

Artık lst.nbulmrnrıda merdiven. 
yapmıya etveri\111 M!JD!< yer kohna
m"br • 

Pal'a piyflHI etrarındıdd ıledtkodu

lar bitmiştir " lıtr W.. Utkrarlan· 
nuya.caktlr. 

Erlıuğ'rul - OııWeıldln E
zlnenin, Pe,-.-nı Safa .ilııe N~lp Fa
ul Kısakttreği• lıu oabalı SultarıAh
met parkında kel- &'-dikleri 
gör'ülmüştür • 

:lfkl flyatlan aıeh.kta11. ll()Jtra 
meybaıte ve g-.lnelar -ttm"-

Slzt tst.edlği.ni:z yere Jöttiırecek 
taksilere aıltın ba.'jıml& r-ııelebl· 

lirsiniz. 

l'!Uh.-er Bilseyln CııAlt Yal~'"" 
S:ırk, Müttefikler ll!le ~ JJrkl
İetı Libya cepltderlıd !Plnnete ıl&
"'t dmtşlerdlr. 

Spor if.:ıılerlMh «efra-dıııu camt, ai· 
yarım mani> bV feldlıle ılllMlmlıt
tır. 

Yem şahitt; vezinli, Utenkll, b
ttyell, mAnah, usWlii erk&n.b ,atr 
yazmıya karar venw.ı,lfln1tr. 

Bu sene, Nisan bahğı al--· 
Jan ertada.a kaDun.,tır. 

KÖR ıtADl 

Bir lôstik hırsızı 
tevkif olundu 

Sirkecide gaz.-jcr Azizin -
!Astiklerini çalan ŞeYkelin dtln, bi
rinci sulh cer.ada muhakemesi yap1l· 
mış, mahkmne durUf111& eonunda MllG"' 
lunun tevkifine !karar ver:miflir. 

Maarifte tayinler 
Ankara, 31 (Telefonla) - Maarif 

Vekilliği birmci sınıf mutettışlonR

den Hikmet TUrk'ün, i>afmntet
tı,tiğe tayininden dolayı açılan lolrln
cl sınıf müfettişliğe Neemeôdln Bora.. 
ba'mllfettiıı Rasim Arsan da Anka
ra. Maartf mtldUrlUğline ta.;rin edll
mişlerdi.r. 

TAKViM 
1 NİSAN lHZ 
ÇARŞAMBA 

AY « - GÜN 91 - Jtaeıaı 1'5 
RUMİ 1358 - MART 19 
HİCRİ 1361 - Rebiülevvel 1' 
\' •.KİT :U\ '\ 1.1 BZA:"ıl 
GÜNEŞ 5,43 11,10 
ÖGLE 12,18 5,45 
İKİNDİ 15,53 s,ıo 
AKŞAM 18,34 12,00 
YATSI 20,07 1,33 
İMSAK 4,01 9,29 

~VıcôS~~ 
lsponoklı yumurta ve 

güllôç tatlısı 

B ugönkö yaneflmls ı.,....ı<I' 
ymnurtaııbr. SmlıllıMeyba -"' 

~evat.çılımla yeıın Y"911 ıo_.ı.ı.t' 

s<iı.1inc• öyle - ld - ,,,,,,_ 

.rarak p\,lrttlm ve içine de - .,., 
murt• koyun<:& nrilk«nmel bir ~ 
oldu. Bir de !ı- Cilll6ç ....... 
ya1>tım. Çocılldar bll y-n ıP' 
menınundular. Fal<M yemek ..,.,........ 

söylediğim blr liÖ<, -ya pek .. :.:: 
kün Demlr'bı pek ı.o,wta ,ı 

Bundan ııonra bütçe - $ıldı 1 ... 
rneA'l ltaftada. !bire lnıl!Jnıel< ~~ 
&'•leceğlnl anlatt.om. Kliçllk AY'I" 
ıosor ~iktı. Dünyanın bu&11al<~ •• .':: 
Hnde bunm ... buldoğuDWZa ...... -

mek - geldltınl ..ı-ywlll<l ""; 
Ja&tt. Sommda da: cTattıhk ....-nı 
içinde olmalı» derli. Jla,{llnöa ya.,,.. 
\arı ~ gol< ı.tımlş şeyler ... 

EV K'S'J'I 
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Uzak doğu cephesi: 

V fllll Otne adasında karadan 

Moreııtııy Jfmanı lstikaınethı

de llerlfyen .Jll)JOn kU\'\'etlerl, sula
na ~ı yftrllndMJ farkham ~ 
dblnde aldtklan )erleri bosattmış
Jar ve Bert hareketJ tehire mecbur 
oknUflardrr. ihtimal 'erdiğimiz ö
nemli muharebe, tabiatın bu nrilda
halt'ftile lflmdlllk goolknıfVtir. Ma
manb, müttefik ha'a kın'l·etıerl 

Yeni Ginede, mmakkat ta olsa bir 
hava ti8tün1üAii temin t'tınlŞ gibidir. 
Be östonlUk cle\am ettlğl ınllddct
cıe, Japonların Yeni Oinı>:;li tıımaml
Je MtDA t;mtlftl gecllmı.'eldlr. 

Avastralya ,ımal kıyılarında yal
ltrll bava muharebeleri olmaktadır. 

Avuliltralyalllar, Japonların iki haf· 
faya Jaldar A \'U5tral~ ya taarruz 
edeaeklcrine lhtim:ıl ,·eriyorlar. B.z 
IM:ı kadar vr.a'kta iken bö.)le h

0 r ke
ramet taıılıyamnyız: ancak bil.) ük 
bir .Japon taarruzu, ynnı gösteriş ,.e 
wı ttkannalar katıhnak ı;urctne 
~ bü.)1ik lbfr Japon ç.duır

lnMt on .,,., ıttn ~ncJe beklenemez. 
Blmıanyada iki yerde şiddetli mu

harebe oluyor: Biri Tungu'da, diğeri 
Pro.rıe <'etıahunds. Tungu'da bir 
&V11Ç Çin kuvveti ttstlhı Japon kuv
\·etlfırf ne karşı hlUli dayanmaktadır. 
Japonlar burada ç.ok a.zhnkftr ve inat
çı bir Çin gfmeral~ çatmışlardır. 
Yok•, 'limdlyo kadar Tun u'yu ge
ride hıraklK'aklar ,.e l\lnndnlay şeb· 
rlttf' )'111daşuaklıınlı; fakat .Japon
lar talniye ku'\"Vetleri aldıklarından 
Tunp•cta Çtn l'JÜdafaasını JormaJa
n ve Şt':iıN h.A.kim olmaları beklene
bilir. 

Prome ~ephesine ~elin~, bu bm
reıte .Japonlar Jra.,•ndl nehrlnln Hd 
krvı8uıdan şlınale do~ taarnı7. 
ediyorlar; Japon donanması bu ndılr 
•ıt"zınıtakl maylnlert temizlemekte 
oldafundan .Japenlar artrk denrL ta
rafından da ikmal f!'ln isUfnıle e<le
Mleceklerctir. Pronıede lngttizler 
ta.k Mrülderile taarru?.a gtl9ffi}ş
hırdfr. 

DenllebUlr ki, Müttefikl r Blr
nuınyada artık oyalanın tahlyeslo
dfon v~~r. hakiki müdafaa
ya &1~ıişlenUr. .Japon n petrol 
ha\'usı eernibunda ati -ol rak dın
dunnatı& p;vret edl)orlar. General 
Wavell ve Mareşal Çan-Kay-~'in 
m~t.erek pM.nı ı,lmdl anlaşıhnakta
chr. Artlk .Jaf)()nlara karşı kati mü
daf• yapeaıık kadar kuvvet toph
yllbtldlklerhıl tahmin etmek yanlı. 
olmaz. 

Doğu cephesi: 

En şimalde Mıırman5'< yeni hare
ke~e •Mınfı olmryıı başlamıştır. 
Alman tayyareleri bir tarn.ttan bu 
Umana akınlar ;:vııpmakta, diğer ta. 
rartaa ballf deniz kuvntlerl Ame

V A 'l' A N 

CllqmalrsJeıden cltmınt) 1 

:i birliği imtihanı iman orkestrasının 
dün geceki konser .. i 

Bu hususta bir kanun layihası 
Meclise verildi 

sek bir badele çtkarılması icap et
tiğinden bu rri6betlerin % 20 ola
rak tıesbitl kararlaştırılmış ve ha
zırl8'1Qn «anun projesi Büyük 
Millet Mectisine 11evkedilmiştir. 

Uyih& İkhsat YC Maliye encCl
menlerinde aynen kabul edilmiş. 

Ankara, 31 (Telefonla) - Bun
dan bir müddet evvel Hazinenin 
kefaleti altında Amortisman San
dığı tarafından çıkarılan 5Q mil. 
Yon liralık Tasarruf bonosu, hal
kımızın gösterdiği fevkalAde rağ· 
bet sayesinde tamamen satılmış 
ve bu husustlkl talepler devam 
etmekte bu1unmuı; olduiundan se de Büt~ encflmeni, halkımızın 
bu talepleri karşılayabllmek için Tasarruf bonolarına töslerdlğl bu 
25 milyon liralık daha Tasarruf talebi kaT§ılamak için Maliye Ve
bonosu çıkarılması 'Malive Vckl
letlnce muvafık görülmllştür. 

kAJetinln yeniden bonolar ı;rkar

masını 'f1IC hökılmctçe mevduat 
munzam karşılık nisbetinin 7o 15 

ıeo % 20 ye yükseltilmesi teklifi. 

D1ğer taraftan, bankalar kıı.ım. 

nunun 26 ncı maddesi mucibince 
tesisi l§zım gelen mevduat mun-

ni esas itibarile kabul etmekle be. 
zam karşılığının 1941 senesinden 
itibaren % 15 olarak tesbit ed!J· raber bu tki maddenin ayrı ayrı 
mlş bulunan n!sbetlnin, böyle bir kanunları alakadar edeceği kana· 
ka.r~lık tesisinde 6mil olan mali atine vaı-mış ve ayrı Hiyfhalar ha· 
ve lktısadi sebepler nazara :ılındı- zırlanınasını istemiştir. Maamafih, 
ğı takdirde, bilhassa hnlihazırdaki layiha ruznameye alınmıştır ve 
şartlar muvacehesinde daha yük_ i yarınki toplantıda görüşülecektir. 

Türk siyaseti ve yabancı gazeteler 
(Baştarafı 1 fneJdt-) (-) fçfn de hiç bir vaad onlara esas 

tar. Bu sebeple Türkiycnin gerek gayeyi unutturmuyor, son geliş. 
müttefiklerin ve gerek mihver meler Türklere mcmleketlerintn 
dcvleUer.inln bazan gizli ve bazan ileri mevzideki durumunu kay_ 
imrendirici vaadlerilc karşı· bettirmemtşttr, bununla benbcr 
!aşması şa!alacak bir .şey değil- her taraftan nmharlplerle çevrilen 
dir. Bu harbin tarihi yazılırken Türkiye adeta mahsur bir halde 
Ankara mühim bir mevki işgal bulunuyor. Türkiyenin nefes al
edccekUr. Sinir harbi hiç bir ta- makta zorluk çektiği ve hlç bir 
rafta. Türkiyede olduğu kadar tarafa emniyet edememekte h~lı 
şiddetlenmemlş ve hiç btr yerde olduiru kolayca anlaşt1rr. Vakıa 
Ankaradaki kadar geniş ve ince her taraftan kendisine emniyet 
entrfkalar, tertipler, tazyikler, verici sözler söylenmiştir, fakat 
tebrikler ve hesaba müracaat ediş Türk idarecileri bu sözlere a]dan
şcklllcrl gl>rülmemiştir. miyarak ve dikkatlerini daha z4. 

~ltaelde)§ 

oe itiberiı ve namuslu sanılan bir 
yerli mfresseseye gönderilmlitir. 
Bu~ memlekctinıizdc k~yfi su
rette doldurulduktan sonra hükQ
rnete mahn kıymetioo dair bir ve. 
sika diye göstertıecek, l:m suretle 
harice döviz kaçırılacak, malın 
fatura bedelinden geniş ve hr:ıksız 
bir menfaat t'cmin edilecek, kAr 
n!sbeti, fatura fiyatı üzerinden ta
yin edileceğine gÖl'e ayrıca yük
sek bfıo resmi kür da. koparılacak
tı. 

Bu gibi h:treket1erc ctir'i?t eden 
adamlar her kimlerse kendilerini 
belki de bir ölçüye göre refli ve 
namustu sanıyorlar, ;fa.kat hare. 
ketleri sahtekfırfık. dola.ndırıcıhk, 
kaçakçılık diye nsrfiandmlacak 
maddi ve manevi blr ~ur. Va· 
taııdnşlarmın kar51srnıı, çoluk ve 
çocuklarının kar~sına ~slu 
aoom diye çıita.cak yüzleri yok
tm-. 
' Namu.cıJu tü<:carm vaziksl, bü· 

tün fiyatları asgari hndde bulun. 
durmak, en ucuz fiyatı aramak, 
~afları asgari hadde indirmek. 
gümrük ka.nununun en uygun 
maddesinden lsUfadcyc bakmak· 
ht'. Bugün bu tab11 düzen başaşağı 
gelmiştir. Her f "yata satılabildiği 

ve kirda maliyet fiyatı ese5 tutu
larak "V'erildiğl içln tüccarm bü· 
yük bir kısmı arasında bAkim olan 
cereyan pahalı almak, masrafı şl. 

şirmek, gümrük maddesinin en 
r>ahalı maddesim arayarak hüku
mete ÇOk vergi vermektir. Bu su
retle tüccar, vurgunculuğu güya 
kita.ba uydurmuş ~uyor. Fakat 
böylece meslek namusun-un hari
cine çıktığı gibi hem halkı eziyor, 
hem de fiyatların delicesine fırla. 
masına sebep olu)"()r. 

Bir fiyat diğerini arkasından 
<:ektiği için menfaat sahiplerinin 
ticari namusa aykırı bir yol tut
maları yüzünden paranın satın al
ma kudreti tabii surette azalıvor. 
Fi-yat istlkrarJ kalmıyor. Sabit. ge
lir sahiplerinin geçim imkanı git. 
gide daralıY'Of'. 

Türkiycıılıı izzetinefsini koru· yade artıracak bir slyast dirayete f~ bu korkunç gidişe gem 
yan bu milcadclc aynı zRmanda maliktir. Türklerin vat'iyetl ta· 

~rmak mutlaka lilzımdtr ki bunu 
muhariplerin ona taarruzdan re- mamile arr'Ltır Onlar '-- k ı -..ı 

,. ,. ... • ı1':r es e ı.,,.. hükümet tek başına yapamaz. Bu 
kindiklerlnl gösterir holanda veva g.......ıniyor ve tarnn d LL· ti ., ~· ar an IT'rllle - işin ~zünil ıı.ncak tüccar bilir. 
frakın istilflsı içln yıılmz askeri tihakla ka•..ı...""' kl · k ı ;ı V<:uece erı azanç s- Ticaret aleminde şeref ve Tıamusu 
sebepler ileri sürfilmü=e de kuv- rınd"n P"'k faz} la ğ ~1· 

o;w .. " a o ca ını !"<'"' .. a hakim kılmağa ve bu gidişin önü-
veti hakiki olan ve coğrafi duru. b 01iyorlar B g- '--da ı · u une "'" r o an va. ne geçmeğe mecburdurlar. vatan. 
mu itibarile bu"Ün b irinci dere""- zı·yetlerl ihtı· at d- ü tı··k t ı. '""' Y , ur s u ve a- daş sıfatile manevt ınes'ullyetleri-
dc btr mevki işgal eden bir dev- rafsızlığa bir örnek sayılabilir. Bu D'İ duyup harekete geçmelidirler. 
letc knrşı ayni tarzda hareket dü- hareket hakiki durumun mükcm- Bumı yalnız memlekete ve diğer 
şünülemez. Muhariplerin tek ümit mel takdir edilmesinden doğmak- 1 vatandaşlara karşı değil, kendi 
leT'i ikna suretile Türkiyeyi vazi ta ve yarm. akıl ve mantık yeni. kendilerine de borçtudtırJ:ır. Bu. 
yet almağa razı etmekten ibar t~ 1 den dünya üzerinde hüküm sür· güne kadar tüccarın namustoo 8!'" 
t . T'i kl h 

1 
e meğe başlar ve harbi bitirmek için rılmamnda bazı yanlış tedbfrJerın 

ır. t r er u ya peşinde koş· bi 1. d H ad kl . 1 r aracıya ihtiyaç basıl olursa de mes'u ıyet poyı vo.r ır. arp 
: 

1 m::rı ıç n,. ne vaadler ve ne kiınb Lir belki de bu husustt\ bir ~Uarından ileri gcfon riskler he-
e le ıtlcr müessir oluyor. TüTk. rol <>ynayabilmek arzusilc kuvvet saba katılmıyor, kilr haddini çok 

!er dev1eUn kurucusu 1aral'tndan bulmaktadır. Anlaşılıyor ı;,: Tür· dar tutuyor, cidden nı:ımuslu olan· 
bırakılan esere daima sadık kala. kiye kendi arzusile tarafsızlıktan !arın cesaretini kırıyor, diğerleri 
rak hlç bir emperyalist nrzu güt- ayrılmıyacak ve ş:ıyet lhtil{ıfa sil- de namustan ayrılmağı kendi 11e. 
rnüyorlar. Bir tek istedikleri ~lle· riiklenlrse bu idaresi elkıde olma. fislerinc karşf mazur göstermeğe 
rinde olanı korumaktır. Bunun yan s~plerin tesirile olacaktır. çalışıyorlar. Tüccarın malı aylar-

ca sattırılmıyor, sabn alınmıyor, 

Orkestra Şefi Prof. Ben da, gösterilen 

hüsnü kabulden memnun olduğunu söyledi 
Memleketimize, birkaç konser wr-ı 6is ettiğini antatıı.mam. V-ermekte 

mek Uzere gelmiş bulunan Bertin fi... olduğumUZ koııserler filArmonlk or
IArmon k orkestrasına mensup 6 na.t- kcstra konseri değil, daha ziyade 
kAriann teşkil ettiği salon orkestrası 1 Kanner konseridir. Gösterilen hUsnU 
dUn gece Fransız tcyoatrosunda güz!- kabuklen çok te.şekkllr ederim. 
de bir dinleYfcl kUUesl önünde bir Konser 'başladığı zaman Prot Ben
konser vermlştır. Konserden evvd da sahneye çıkarak herkese alenen 
gazetecilerle görüşen orkestra şefi k'ktlrlerlnl bildirmiştir. Orkestra 
PrOf. Hans Von Benda memleketimiz cwnartcsl gününe kadar şehrimizde 
hakkında Çok iyl intibalar cdtndiğinl kalacak, cumartesi gllnU Almanyaya 
SÖy'ledikten sonra demiştir ki: hare'kct ecieeektlr. 

- Mernlekctınhıde görmüş okkı- Prof. Benda btıg1ln Istnnbul Kon-
ğum tnisatirperverliktcn çok mem-, servatuvarına giderek Tllrk mlslkl
nunum. Gelirken hududda pa.sapor- sinden parçaalr dınllyecektir. 
t~mu eomna:mak nezaketini göstcr-ı Diln akşamki konser bUyük bir 
dıler. BunWl beni ne 'kadar mtıtehas- muvaffakl)'et kazamuıştır. 

Bir Zafer Yıldönümü 
(Başı ı fncldıe) = .Xi!Jetlmizln lstlklfı.I ve li:ıyaU, dahi· 

Eri, mtttıtelif safhalar geçirdikten son- 1 yane ldarenlz altında, verene vazlfo
ra, 30 mert gün(l, bütün kavveUle lerlnl göre!\ kumanda ve sılüh arka· 
hUcum eden dlişmarun, sağ cenahı· daşlarımızın kaJb \•e ham yet.ne 'bil· 
mızda tam mağl1föıyetine mUncer ol- yUk emniyetle istinat ediyordu. Sız 

1 
muştu. Yunanlılar, gerçi sol cenahta orada yalnız dUşm:ını değil, milletin 
muvattakiyet kazanmışlardı; fakat, makQs talihini de yendln.z. Istnıl al-
o muvatfakiyetı kazanan yedinci Yu- tındaki bedbaht topraklar1mızl:ı be· 
nıın fırkası o kadar aıPr zayiata uğ- raber butUn vatan, bugUn münteha· 
ramışt:ı ki, ele geçirdiği araziyi mu- ıanna kadar zaferinizi te.sid ediyor. 
kafaza edecek kudr~ı bllo kalma· DUşmnnm htrsı JstllAsı, azim ve ha
nuştı. mlyetlnlzin yalçın kayalarına 'başını 

O gece, Ismet Paşa, BUyiik ErkA· çarparak hu-rdehaş oldu. 
nıhnrbiye riyasetine çektiğı bir tel· <Namınızr tarihin kttabci mefahi
gra!ta, son vulyctl anlatarak iki 1 rıne kaydeden ve bütün mttleti bak
fmka ve btltün sUvnri kuvveUerile, kınızda ebedi minnet ve şükrana sov
bllyük bir taarruza geçmeyi dUşUn- keden büyUk gaza ve zaferinizi teb
dtığUnU bildirmiştL rik ederken, üstünde durdul,"W1uz te-

0 zaman Büyük Milliıt Meclisi re!- penin, size, binlerce düşman ölllierlle 
si Mustafa Kemalin, bu telgrafa ver- dolu bir mcyda.ru şeref ıseyretUrdlğl 
dlti tarihi cevap şu oldu: <Son ra- kadar milletimlz ve kendiniz için 
porlarınız muhteviyatı, ve kanaat1 şAşani itllA ile do~u bk ufku lstR~!>31e 
devJeUeri mucilıl memnuniyetimiz de nazır ve hAkım olduğunu soyle· 
oldu. Muvaffakiyetinize dua ederiz. mek iSterbn.> 

SlikQnetıe geçen karanlık bir gece Bundan ykml ibk- yıl ~ bugtin 

nin sabn:hı, gUneş Kemaleddin Sami yendiği düşmanın ardından emniyet
beyin gösterdiği bUyük şecaatin ön\in- le !bakan ısmet Inöntl, bugün düş· 
de donuk kalmıştı. Kemaleddin Sa· 
mi Bey 0 sabah ilk olarak taarruza marufun ternlzJcrunMI olan Türk Jıu-
geçen alayının en önünde ilorl atılmış 
ve taarruzu idare etmiştir. Adını hUr
meUe andığımız bu büyük kumandan 
ha.reklıtın muvıı.ttakiyettnde tunil ol· 
muştur. 

Baskına uğrayn.n düşmruun, bir 
hayU maktCıl ve esir bırakarak peri
şan bir halde kaçması neticesinde 
Teke mevziinin istirdadı, o günün 
muvaff&klyetkr siiBilesinde ilk adımı 
ıe,ıı: il etnı işür. 

dutlarına da emniyetle b kıyor. 

Bugün nem.utlu bize ki mlllclhı makOs talihini yenmek kudretini gös
teren bUyük kumandanın etrafında 

yekvllcut olarak toplanmış bulunu
yoruz. Tarih onun Inönll zaferlerini 
kaydettiği kadar, cihan kaynaşmaları 
önünde gösterdiği büyük irade ve 
slyast zaferlerini de kaydedecektir. 

Ankua, 31 ('relet'onla} - Tttrk 

Cümlıuriyetinln kurulmasında büyük 
bir Amil olan Inönü zaferlerinin 
ikincisine aW: yıldönümU, yarın An

kara Halkevinde büyük töreme ktıl· 

le.Mca.k tır. 

Bu tören içhı geniş bir pr<ıgram 

hıızı:rlruıınıştır. 

Mısırın s · yaseti 

M ısır hlC<'Jisl fös1ırd1Jdl, cçim 

tn:1.C'lcıull. Vaf<I partlslnfn en 

Ucrl gelen mc115ubn N'ahas paşanın 
bll1j\ ekJll,j!'e getJrllnuısı, mecli in 
feshectflm ini tabii ,,,.ümıruı;. 

., ''6e yar-
dım eder. Çiınkü N'nh yı bu 
mc\'kle getJren krnlın, Jla-'µlnın 
ımwUs öniindekf lya i dunımunu 
ağl:un ı da gerekti. 

Nnhas p::ı :ının iktidar mevkllne 
gehn~1. bazı nı hfillerde, Mısrnn 
dts polltlkn rndn önemli 11eğişlkllk
lerln ba,ı ngmı olarak tef~ir edildi. 
Dcğlslldlklurln , ulruu h:ll nde clı> 
bunlardan, en fıızla lngiltere _ Mı-
ır ittifakının müteessir olması al • 

la g<'llrdl. 

Yrnl mcdlste Vafd psrtısı ezlcl 

bir r1cc;erlvct hallndecllr. Jı(~~Jelllcl 

Nahns p:ı ,!lnın dıınımu kuvvetJeıı
ınlııtfr. ~ ı halde Nabas paşanın ta

kip cdecf>ğl clrş 8lynset, teı ·i dest 

flnf de bulmu dcmektfr. 

V ırı. Na p:ışa iktidar mev-
kllne geldiği crn::ın, kend ı tara 
fıııd. n ha. rrlmış olan log-iltere • 
l'\Iı~rr nııl~.mnsımn denun edcc(' ı. 

nl hildlrınlştJ. Fakat bu özlerin, 
eski mcdlsl lmznmnak ı~n sarf,._ 
<lllınl' oJıtuj;'IJ Heri silrülebllrdl. 'llal
bukl, 'ıdıns pa,:ıom güv.etıebllece

ğl bir me<'lls önllndc bu siyasi çlz
gilertıı ,Jenlden bclirtflıncs5 nley;]}t 
) lir'Utülcn id411:ıları çürüttiyordu. 

fajcstc kralın :reni meclis:ln nçı
h' nutkunda lngilüıre - ısır ıttJ
flllıına sadrk 'e demokrasi el ile
rine b ğJr kalıllaı<'.ağını, bununla be
rnher tı ırın bir t:ıarnız \:C doj;'TU· 

dan do~nıyn bir tehllk~ e mnruz. 
bulunmadıkça cblm:ı harp dıştn<la 

durac ğ-ım 'belirtmesi, 'nhas pnşa
nm ~vetoo SÖ) ediği sözleri kuv
\'etlendlrmlş \:C dış • sette dcğı-
lkl ol •)acal:'lnı tcyJd etmiştir. 

Demek ki Kralı, kabineyi ve mcc

ltsl bu hususta mutıı2nk s:ı~mnk 

yaıı!ış dcğtld r. Ancak anbşılsna 

göre ljllUU tl bellr.bm!.k t:tumclır ı.ı, 

Mısır k&t1inesfndeld değişildik \C 

meeHshı uğradığı )enf seçtm, Mı· 

sına llcıh ngl blr taarruzla meclıur 

edflmecUkfe ikendiliğinden Jınrıbc 

gimıo>hıi ioleınek içi• yapıbnıştır. 

Sa-ip 

Lava, ~azı 
olacak mı? 

Amerika 
Peienden 

sefiri 
bunu 

sormuş 

Londra, 31 (A.:A.i - Dün Marcş:ıl 
lstarrbul HalkevJerinde nterafibn Pctcn Be t:' n Birleşik Amerika 

bUyük ~ı A'mirnl T.~ .. nin La-Bugün YQnci Iaönü zat:eri yıldönQ- ... ,..~ ..,,,.,....;, 

rlkaclan gelen harp malzem 1 ytiklii (,--------------, büyük zorluklar ya-ratılıY<>rdu. 

O gUn akşanta kadar devanı eden 
ha.NkAt ncticestnde, sol ccna+ı gru
punun da düşmanı mağl(lp elliği gô
rllldt1. Aynı gece, Ismet Paşa, ordu
ya vecdiği bir emirde, düşmanın 21 
mart gUnU umumi taarruzlımna de
vam edemedi~!, bilakis baZı geri 
hareketleri yaptığı göriildüğünll kay. 
dediyor, 1 nisan saat altıdan itibaren, 
ordunun 601 cenabf, sivari kuvvetle
rinden mürekkep btr grupla tak'l.1ye 
edileceğini bildiriyordu. Ismet Paşa, 
o giln, tabiye bakımından mflt16p et
tiği düşmanı. şimdi de sevkuJeeYfi 
bir mağlQbi)lele uğratmak kararın· 

va!'in tekrar nazır olup ohnıyacağınr 
ına müna.&ebetüe lstanbuktakl Hal- sorm fikrinde bUl ut'llllu T.imes 
kevlerindc merasim yapılacaktır. gazetesi ~yor. ':flftlt k&flJeler!ne hücum etmektedir. 1 D D s A 1 m a \ 

iki lııareketin ;ay.ı, Rusyaya tıu 6 
• D 1 

u... &serinden yapılan malzeme b. ar 1 
le•lrillfı M6nf olnıaktU'. ----

(B ı l IDckle) -

Hindistanda müna .. 
kaşalar başladı 

Satış bedelleri kısmen :fatura 
harici ödendiği iç!n, resmi faturn.. 
ıarı.n hükiımeUn gözünü boya· 
maktan başka manası yoktu. Hü. 

<Bat tarafı 1 incide) = kümct, «büyük lthalAtçı, bu malt 

daidl. ~ ...................................................... 11111~~ 
31 m:ı.rt gecesi, za.yı! kefit kolla· •1111 llavaıar yenJden soğumut. her ta

raf donmo, oldu~un<l::ı.n bunu fıreat 
hlJen ı&..IM tekrar taarruzlara baş· 
Jaın.,lal'dır. Alman tebliğim-. göre, 
ıı.. ltı. faarruzlan tılllıassu merkez 
CleptıefClnde Rjev dobyında ve Dooeç 
ı....,,J:Mınıta llarlcof doğusunda ç-ok 
tiddetıidir. RU8lar YAloız merkez 
~fiille biraz H~rllldlklerinl ,,e 
1-a. kö~J geri aldıklarını hlldir
-..,ıerdlr. 

U "'*at IMlVlcuh•ey~; durıımda önMl
h btr defttikllk yoktur. l'ıpratma 

•rbt hlıl6. bfttibı şlddotlle devam 
e.llyor; Almanlar müttefiklerinden 
lıll~klerl yeni ttımenlerl MlA. te
:•ı edip harekete gctlremem1şler-

r. Bunları ikinci dalgada Jnlllana
C'ollkların, kahut etsek de nisan orta· 
1111lda --.n .. 
h,ı ~"J'YK bir Alman taarnızunun 
ıtı1'tlarnası '}lrndll k mnhWrıel değll-

r. 

--------------~-~-----1 V z u şar"!ı l 

Bükreş, 31 (A.A.) - Harkof 
bölges nde bir kaç günlük bir 
sükünetten sonra Sovyet zırhtı 

kuvvetleri, şimal, cenup ve doğu 
istikametlerinden taarruza geç. 
mişlerdir. Taarruz, dün gece ya_ 
rısına kadar devam eden bir top
çu hazırlığından sonra yapılmıs· 
tır. 

Ankara, 31 (Radyo Gazcicsl)
Moskovadan verilen bir habere 
göre Rus paraşütçü kıt'aları Al
man cephelc: ntn gerisinde faali 
yette bulunarak Alman teşkilleri: 
ne zararlar vermişlerdir. 

Stokholm, 31 (A.A.) - Lenin· 
grad bölgesinde ve Staraya Russa 
etrafında Rusları.n faaliyeti devam 
etmekte ve müstahkem şehirlerle 
Atman lstlhkfımları :(3ptedilmek. 
tedir. 

Al ıt tebHkf 
Berlln, 31 < ı\ A) - Alman 

umumi karnrctıhının tebliCinde ez 
cümle den!li ror ki: --- ar ı __J Donetz hOvza ında ve nıerıkcz 

t&kere (Ba.oıtarafı ı ınrlde) o:r. k(.'!llminde Sovvet taarruzları püs. 
~k 6 Yarımıştır. Bu mUzakcrenln kilrtiilm(ı~ür 24 talik 1 nbetler al· 
ııf!rld nernıı olduğu ve mUttefıklerln mırur Ccphen n muhte11f keıdm-

e Bınn ~ 
rekeu rı anya'da yapacakları ha- }erinde Alman tııa.rruz hare-ketleri 
buıun;u~ 8 evk ve ldareıı Jc alAkadar muvaffaklycUc devam cd yor. 

Japo111 r t;:min ediliyor. 1man hava kuvvetleri Sıvasto. 
Yenı Delhf nbo nehrini geç.tiler pol tayyare fabrikasını ve Kerç 

Yadaki ln r' aı (A.A.) - Bınnan- berzııhındakl liml!Jl tesisler nl te. 
rargMurıı gl ız kuvvetleri umumi ka- slrli surette bombalanu~r. Bir 

Japorı :e teb~it : cok g 0 ,'Yet tayyaresi ve büyük 
ll'ıuazzarn d .Bırmanyndun mUrckkep ! ,.,, ·ktnrdn miltehnrrik malzeme tah 
ne.ıırını ' Uşman kuvvetleri Tonbo r P edilmtı:tır. l(ourmanQk 11manı 
taal'?'uz !~erek Schwcdnung şehrine bombalenmıı:tır. 23 martın 30 

Melbou işlerdir. mart arası l 83 Sovyet ta$ı tah-
Ya hük rne, 31 (A.A.) - Avustral- i edilmiştir. 
tart O.rnetı Jnpo11ıann iki hafta r p -...'.! Al ta 

ında A tr hıUP man arruzu tq vus alya kıtasına karşı 
l't.rza geçeceklerini ta-lmıln et- Moskova, 31 (A.A.) - Mosko· 

tl'ıek~.r. va radyosu, Almanların batı ~imal 

şecektir. Gandi'nin yarınki t~ seksen li-raya mı sattın, yoksa 
lantıda konuşması bekleniyor. On. doksan liraya mı? münakr:ışasile 
dan sonra kongre reisi Mevlana meşgulken ıthal edilen mal, ikin· 
Azad söı alacaktır. ci elden fatura harici 600, 7-00 li-

Yeni Dclhl, 31 (A.A.) - ıton- raya satılıyordu. 
ıre ile müslümanlar blrüı1nin bu- Maksat kendi kerw:rmizi aldat· 
gün Stafford Cripps tarafından mak ve edostlar bizi tılışveri te 
yapılan tekliflere cevap vermeleri görsün 9 demek değil bu imtihanı 
beklenmektedir. Siyasi şeflerin ce- yurt hesabına, büton vatandaşlar 
vabı ne olur olsun bfltUn parti. hesabına en iyi bir şekilde g~lr. 
ler yapılan teklfllerin muhtar bir mek olduğu için hükumet hr:ıtalı 
Hint hükö:mettnin kurulmasına tecrübelerden ders almakta ge· 
yol açtığını itiraf etmektedirler. cikmemi"", geniş ölçüde bir el bir. 
Kongre~ tekliflerin lehin~ ve llği çığırı hazırlam tır. 
aleyhinde büyük cereyanlar mev. Dava hepimi:r:1n davasıdır.. Hü
cutsa da kongrenin bfltün azası kiımet, millet ve iş lı.Jeml arasında 
İngiltere hiikCımetinin Hindistana ayrı gayri olamaz. Hepimiz birden 
teklif ettiği kanunu esasiye uygun çetin bir imtihana girişmiş bulu. 
$fyasetın pek sarih bir şekilde ffa- nuyoruz. :B!rblrlmlzl anlayarak, 
de ed ldlğlnl ve muhtelif Hintli dinleyerek bütün yaraları dc~rek 
um~urları memnun edecek kanunu ve temizleyerek lmtlhn.nı iyi gc
esast şeklinin bulunmaı:ı işinin çirmeğe mecburuz. Tutul<ltl yeni 
Hindistana bırakılmış olduğunu eığırlar karş:~ında şuna iman et. 
tamam!Je anlamışlardır. mek caizdir ki imtihanı geçit"ece-

Burada hAk!m olan kanaat pBrti ğlz. 

~eflerlnln teklifleri reddPtmekte Ahmet Emin YALMAN 
çok güçlük çekecekleri merkezin
dedir. 

En nüfu:tlu kongre azasından 
Pandlt YawaharJal Nehnı'nun tek. 
Hfierin kBbulüne tara!tıır oldu~ 
söylenmektedir. 

Bu zatın pek büyük olan ştıhı:i 

nüfuzunun müessir olacağı mu· 
hakkaktJT. Nehru mihvere karşı 
mücadelede birlik temin etmenin 

bu aralık bütün mülAhazaların 
llstünde blr chcmmlyeU olduğu 
kanaat ndedlr. 

Atlantik harbi 
şiddetlendi 

(Baştorafı 1 incide) _ 

Alman tayyare1erlnln hlleumunıı 
uğrayan Jmfılc 'lrnvvetll bir himaye 
altında ı::eyrcden bfr Amerikan kafl
le.:31 idi. & kafile c!ddf znrarlnra uğra 
mamış ve yoluna devam edeb.lm!ştlr. 

rilc basıunıar yapıımı.ş. b1r1no1 tırlta, Zafer ve Şerefle Dolu Bir Filmin 
GUndüzbey şlmallndcld &rtıan iŞglll 

::;;ae:t~n;::a:k:;:ıın:nkı:~ 3 üncü Haftası Bugün Baş 1yor 
llyo edilmiş bulunan .Metris t.cpeyi 

tut:muştu. ı nisan sabe3ll. saat beŞ 1 R J A N T 1 A buçukta, Ismet P~n verdiği bir 
emir~, süvari ıruvvetıerl.miz. ordu· 
nun sat ve sol cenıdılarıadan hare· 
ket ederek takibe çıkt.Bderı cWşmaıu 
sıkıştırmağa bo.flndılar. 

O glliı, saat 16.30 da, dQşmaRtn 
artçı kıt.alarma esaslı bir t.aarnız ya
pılmıştı. ismet Paşa, taarru7JU, Met
ris tepdıen takip ediyomu. Dtlşman. MELEK' 
l}lddetll ve seri taarnızlar karşısında. llıll~~~~·-•••••••••••••••••11:1••~ bo~un halinde çekildi, 172 nci ai Y 
tarafından taki-p edıkırek, ağır za
yiat v~e \tere, BöğUt istlkamet.irıdı~ 
kaçtı, 

O andan Wbeı"en, IJdftei .kTL\fıll 
meydan mu'hare'beBinin ııaf cenah 
grupu cephesindeki çarp14malar za. 
ferimlzle net.teelenmif, cephenin <H
ğer kısnnlarındaıa da, zaferin tam v 
kııU olduğu.Aa dair ımUjde)er gelme

ğe b:ışlamr.;tı. 

l6met Paşa, yedi gün stiretı muha· 
rebenin akşamı Ankaraya. fU tarihi 
telgrafı çekti: 

<Saat 16,30 da :M-et.riS tepede• g&-
dilğllm vaziyet'., GtlndilzbeY şlmaJlRde, 
sabahtanbeı·I sebat eden ve dfündar 
olınnsı mubtemel bUlunan bit" di)ş
man mUfreze.si sağ cenah grupunun 
taarruzlle, gayrimuntazam çekiliyor. 
Yakından takip ediliyor. Hamidiye 
istikametinde tmnas ve fa2!1yct yok, 
Bozöytık yanıyor. Düşman, binlerce 
maktullerlle doldurduğu muhanıbe 
meydanını sUA:hlanmıza tcrkctıniş-

Ur.> 

TÜRK Fİ.LMCİLİÖiNİN, Ti}RK DUBLAJiı iN, TÜRK 
MUSİKİSİNİN ZAFERLER HA RİKA'SI 

Hn.yall Sfhrtif-tiSunlıt dolıı cvvdzamoo masallarını gölgede bu:akacnıc 
b'btbtr c-ece efsıı.aclerinin en. güzeli, cfs:ıncvf aşkft~ycl in CU<eazibi 

TÜ&KÇE SöZLÜ 

TÜRKÇE ŞARK&I LEY 
Rüyiik ~•i Ye HNJu 

Sönmez bir ~ çılgın aerçkeUcrlnl, ölmez bir 
nağ"ıneleriRi terenniim edcJI. bU tesna btlyilk 
ve klAslk T ti. r k awsflcislnln dlzı balınde en 

can alıcı parçalar 'e sUslcnmlştir. 

sevginin acı 
eser, taraıı 

vaz ve 

Türk milli musiki hayahmızm en büyük hadisesi 

40 kişilik 
Muazzam KOKO heyeti 

36 
Küıne saz he.)~tl 

60 kişilik 
.:W: t.'hter takıroı: 

lhslkl 'ille şarkMarının bestckft:n 

Runelt Hind stan'a şalı">i mÜJIW>S5ll 

ı-önderlyor 

Saygoon, 31 (A.A.) - Yeni Del 
hidcn bildiriliyor: 

Ismet InönU'nUıı ıtaza.ndığı bM Z&· 

feri Atattlrk'ün zaferi müteakip 
çektiği telgraf kadar güzel ifade 
edebilmek imk8nı mevcut değildir. 

Kemani SADi IŞILA y 
İTİBAR N l.{ellıourne, 31 (A.A ) _ Hava na- cephesinin muhtelif noktalarında 

tırı"'D · ı a ki; bü tı.ı aı. raketoı"d, Yeni Gine'de ma- Sovyct hat arını Y rma ~-n -
it hava UstünıtıtU temin edildiği· yük gııvreUer ssrfettlklerıni ve 

~!,buttun, muvakkat dallı olsa Japon Alman tAyYarelerinin -kara ordu
~t~ını ciddi surette gcclkt.rdlğl· 5 le t birliği yaptığını söylemekte. 
~. dir. 

Hindistandaki Amerika heyeti 
b&§kanı albe.y Lu!s Conson, reis 
Roosevelt'ln bu memleketteki şah 

si mümessillll;lne tayin edilml§t:ir. 

Diğer cihetten Amerikan sahili ya. 
kınlarında Alman denizaltılarının 

girdiği hattı aşmağa muvaffak olan 
bu kafilenin Alman hava hUcumJarı
na karşı kendini müessir surette mll
dafaa ettiği ve büytlk Alman deniz 
kuvvetlerini oyaladığı Beı !inde sak
lanmamak tadır. Bundan başka Mur
mansk limanında Rl!S!arın ihtiyacını 
temin eden Anglo-Sakson kafileleri
nin gıtttkçe kuvvctlcndırilmesl Al
manları Norveçtckf kıtalarını ve Fin
IAndadaki tayyarelerin! takviye et
mek zorunda bırakmıştır. 

Atatiirk'ün telgrafı 
<Bütün tarP.ıf lılemde sizin. ln&ıil 

meydan mu'hıırebelerinde deruhte et
tiğiniz vazife ikada.r ağır bir va:r:lte 
deruhte etnHş lrumandanlar azdır. 

AKS m s 



' V A T .d. N 

.ı\nado~udan ses 
. .. ·- . ' ' ' ' .. , - . ·1 .. ~J::.." .... ~ ~-.~ 

(n.,t 2 ncld•) + 
dokumnadan, eğilmeden dönü· 
yor. Sfirllnün baş koyunu: Mor 
k"Y\lll, hail derenin içinde. Eşe· 
enip duruyor. içt i içecek· Bir 

aa rahat nefes alan çoban bu ba. 

li görüp, alnında terler. göz:ünde 

ya~lar, yeniden kavala başlar: 

ı Sürübozanlık etme mor koyu
num! Sana var mıydı benim bi.r 
oyunum? Kuzunu koynunda ya

tırdım. Boş mu kalsın benim 

koynum ,, demeye getirlrmiş.

1 İşte bu kısım, kaval nağmesinin 

~~::;:~:::~f;:;~:~::::ğ:. 1 BAŞ-DIŞ. GRIP-NEZLE-KIRIKLIK-SOGUK ALGINLIGl-ROMATIZMA-NEVRALJI 
nı dokundurmadan ba•nı sa!la~ • • 

sallaya çoı,a..ın yan-ına Jooşuyor, Ve Bütün Ağnları Derhal Keser. isim ve Markaya Dikkat. O B 1 P 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
ac:ik kollarına döşüyor, sa nasın 
çobanla öpüşüyo<... Mor koyu

nun inadı, ('Obanla kızın ilk ÖR,.ÜŞ 

tokler i gün, devrilen bakracın 

kabahatini k.,...dinde bulmaları, 
c;obanın onu boymızundan itele

mesi ve asıl el atz.ını susturur 

b ir bağları ve sö-z:Leri yokken a. 

yıp b ir şey yapmış olmaları yü

ziifldenmiş. Bakm"J: f!fin sonw. na

sıl oln iyt, arih ; raz.ı olmuı, sil_ 

rübozanlrk. etmcmıf· · 

Ağa hale şsşmı~ . işe razı ol

muş, kırk giin kırk gece düCün 

olmu~ ... 

A nadoluyu gc:r.enler, bu ma 

salı Çukurovada .. Kara 
koyun • , Bingöl yaylasında •Mor 

koyun., belki de Antalya dliz· 

lüklerlnde «Ak kuzu. \•e Kırk-

la reli 

diye 
dlr. 

yamaı;la.rında .sarı teke» 

yenibaştan dinleyecekler. 

Türk diyarı bu! Sevciler ve 
Aşıklar, destanlar ve adsızlar, 

stir Uler ve çobanlar, masallar ve 
k ahra.mani.,. memleketi .•.. 

Beh~et ltemal Çailar 

Kız okulbr voleybol 
maçları 

Kız okullar voleybol maçlarına 
d ün Efnı' nönü H•'kevi salonunda 
d evam edilmiş, Erenköy İstanbul 
Kız ?iııeslne 15 • 7, 15 - 12. Kız 

Öğretmen Cümhurlyete 15 - 3, 
15 - 11, Çamlıca Kandilliye 15 • 1, 
15 • 9 galip gelmişlerdir. 

Yeni neşriyat: 

•• harbi• lçylzl 
lngiJ.tere bafvekili Wineton atıur

dtdl'in J;tarı> nutokJannı ihtiva eden 
bu mil'lim. Mer ingiHZIC'e aslından llEıa
•ımt'ta HaJ<Nn Y8'3rotlu tarafından 
nak1~tir. Atı.met Halit KltapeYi 
taralındfln nf'fiııı bfr !'lttrette bastırıl

m ıft.ır. 

Içindıe btthtftdwtuıhw b.arb.n Ingi
liz ba4w-ki•»1e ıöre ıs.ebeplerl ve iç 
yti:rilntl anlarnak ittbyenlere bu etı'eri 

tavaye edenZ. 'Janesi 100 kurUıftur. 

ZAYt 
Şehremirti nitfus memurluğun. 

d an a.ıdıJım nüfus kağıdtMı ye 
içinde, askerliğ ime ait vesi k.aları

mı zayi ettim. Y ealsinl çıkaraca. 

fımdan ...n<inin hUkm ii yoktur. 
Ali Rıza Çaylak 

Çapa Ördekk ...,ap m ahall .. i 
Çanak sokak N o. 1 7 

DOllTOll 

ORFANİD L 
aJd ve ZUhl'e\.1 mtitetıasaı~ı 

Beyottu SuteraZi eokak No. fi 
N fl. apartunan 2 ei .kat Tel '378( 

VAT AN GAZETESi 
iLAN' FİYATLARI 

Başlılı: 
1 IDCI _,,. 
z nd • 
ı inci • 
' öneii • 

761 ... 
üO 
151 
se 

BULMACA 
lstanbul levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônl arı 

t l-+-+-+-t-1-
' ı-+-ı--

Soldan sağa: 1 - Serkeşlik e
den. 2 - Tersi: Atolicr'den adapte 
bir komedi; Bir hayvan. 3 - Çok 
ince. 4 - F astla; T ersi: intihap e. 
dil. 5 - Bundan böyle. 6 - Ye: 
ni değil, Ayakta durm& ile yatma. 
nın arası. '1 - Ekin arsası ; Bir Er· 
meni adı. 8 - Şef; Dilsiz. 9 - t. 
fa; Yolculuk. 10 - Basına (m) ge
lirse oyun vergis [ olur: Linete 
müstehak; Beyan edatı . 11 - Blr 

Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı ikl k&lem taıı:ıe 

maddesi 6/4/ 942 pe.urtesi günü hiıa1arında. gösterilen saatlerde pazar
lıkla ihale edileceklerd.Jr. Şartnameleri her gün komi~yonda. görülebilir. 
Isteklilcrin belli ıgün w l!laa.tıerde katı teminatları ile birhkte Fındıklıda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Cinsi Mfktan Muh. Bd. K uti te. 

Lr. Kııı-
Pazarlık zamanı 

Saat D . 

lıpana.k 

Elbl.!e 
Kllot 
Çizme 
Manevra. sandıfı 
Karyola 
BUyilk Unlforma. 
Battaniye 
Kaput 
Manevra kemeri 

Ton 

60 
3t 

Lr. Kr. 

1471)() 

9000 

Adet 

191 
195 
147 
211 
269 
268 
271 
186 
186 

2212 60 
1350 

10 
10.30 

(2721 - 40!5) 

* t .. 40 ton Mara elli Kastamonu pırın-
ci mevzuaUı olarak pazarlıkla satın I 
alınacaktır. Fiyat mUrakabe komis
yonunun verdiği fiyatlar üzerinden 
eksiltmesi 14/ 4/ 942 salt gilntl saat 
15,30 da. Geliboluda Merkez satın al· 
ma komieyonunda yapılacaktır. Tah· 
min 'bedeli 24,400 llradır. Jetek1ilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2728 - 4052) 

* soru; Bir ünvan. Hu~ 278 Beher kilosu 70 kuruştan 50 ton 
Yukardan aşaııya: 1 _ Ak ı llı. Harita. çantası 274 çekirdeksiz kuru üzüm alınacak· 

hk; Ç ; 7.~i, 2 _ Irat; Kuı::atan. 3 _ Yukarıda yazılı malzemrlf'rln ka- tır. Pazarlıkla ek~iltmesi 9; 41942 
Palı zarfil\ ek~iltmelerl 20/ 4 1 942 gU- per•embc günü sa"t 16 da Balıke 

Falakaya ba~arken; Bir nevi do· ~ a -
kunıı:a. 4 - Bir böcek; İlim. 5 - nU saat 10 da Çangırıda okul talim s:rde askeri satın alma komisyo-

alayı satın alma komiB'-'onunda ya.- n nd yapılacaktır Teminatı 5250 
Kalabalık delil; Aı;alet i n başı . 6- .J u a · · • 

25,000 lc1.lo sade yağı alınacak. 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14 4 1 

942 salı gt.i:nil sa:st 10 da Samsun
da askeri sat ı n alma koml~vonun
da YO'Ptlacaıktır. Tahmin ~dP,Ji D. 
yarbak~ yeığlan için 42 ,500 l ira , 
ilk teminatı 3187 lf.ra 50 kuruş., 
Knrs veya Ardahan yağları iç-! ::"'! 
tahmin brdeli 40 .500 lir a, ilk tem' . 
natı 3037 1"1"a 50 kuruştur. T:ı 
!iplt>rln kA.nıtnt ve~i'kakp· lJ~ telclif 
mc.lctuplarını ihale !"a!ltlnfiel'l hi'r 
saat evvel komisyona vcnne-leı·'. 

(2531 - 1j00l 

* K' 'ht ve kaplık mal7eme~i Ve-
kaletten verilmek üzere 32 k lem 
r vrak bastı rılacektır. Tahml~ .li
vntı 16.120 liradır. Be$ bin lir a
dan a-,::ığı oJm~mak üzere ~yrı ay_ 
r ı taliplere de hale edilebilir . 7\ü
munc VC' !'{artnamcsl k0Mi.s , ·on d11 
'!Örülür. İhale~ i 9 14 .1p42 perc;.e ın. 
be gi\ni.i C'.aat 15 de Anka.r~da 1\1. 
!\f. V. Sahn alma komlsyon tı ": da 
yapılacaktır. İs:teklilerJn basae"O-lı::· 
ları evr~ k miktarı Uzerlnd('n ,..., 15 
kat'i tem:natlarile beli! vskıtte 
kom i~yona gelmp1@ri. (2683.3936) 

Jıf.. 
~rinlik. Bir notl\ , 7 - Basına bir pılacaktrr. Dk tem ina tı 3150 liradır. liradır. Taliplerin betıi va kit1e ko-
J.J'~ Taliplerin kanuni vf's '. ka.larlle teklif misvona gelmeleri. (2727-4051) Ankara. civarında 44.376 lira 16 
(g) ~ellr~ bir Mv l pıek~l met olur ; mektupıai-ını ihale saatinden btr saat . ... kuruş keş : f bedelli kalor!fer tesl_ 

' 1 cvı-el komlsyona vermeleri. Kapııh 7.str a 5 oı~ ~ı:ı~r P ve ,, s az~r ı · a e ı::ı mP:ve on. Geni•lik. 8 - Vaktllc ort•lığı ka- ı fi 7 t ti 1.o atı p ı ki k · ıı k 
sıp kavurmuş b ir hüki.imctnr. 9 - l2796. 3987) j ton ıı:ı~ır veya kô).'lln eti Alınacaktır. n1uştur. İhalesi 13/ 4 !l42 pazartesi 
Yat~ğın elbisesi. 10 - Beraber. • Ttıalttıi 17/ 4/ 9f2 gi\nt\ saat 15 de An- R"ünU ~aat 15 de Ankarada M. M. 
Artık ((Örünmiven bir ~ i nema k-0- Balıkesir, Jzmir ve lcrtanbu1da tc~- kanda L,·. ~irhA"i satın alma ko· V. Hava satın alma kom:syonun· 
mi.ğ l. 11 - Kuru nıelnt. Kısrağın lim mnhall l narhlar Uzerlnden 177,000 miAyonunda yapılacaktır. Sığır rtinin 1 da yapılacaktır . Knt'i tC'minatı 
kuynığu; Afr:kada bir da~. kilo ben;ı:in, 8845 k!lo valıı:um, 3005

1 

tahmin bedeli 80 kurııı;-. koyun etin in l 66!i6 lira 43 kuruştur. Tal :plerin 
F.VVFLK.i BUL~ACAS1"'1 ff Al .Li 1dlo valvalin. 13 ıt 2 kilo gTf':"I, l ~ fli7 k uyruk duhi.J 120 kur\lştur. HıA-ır f'ti- bC'\li vakitle koml!1<iyon~ e-elmf'lC'ri. 

ti 
1 kilo gaz, 45,500 kilo motorin, 4000 nln ilk temi n a tı lZ~O li ra " " koyun (2710_4005) 

Soldan sağa· 1 - Bava ama. j . . . . . 
~ kilo makine yağ'ı pazarlıkla <Satın alı- etının ılk temınatı 10,250 hradır. Ay - + 

2 - O t; İHinat. 3 - Cermen. 4 - nacaktır. !halesi 14 / 4 '94-2 sah giinU 1 rı ayrı t a liplC're de ihale edilebilir. 120,000 kilo sığ • r, kC'çi veya ko· 
Af('t , Oto; Aş. 5 - İni Ad. 6 - ı;aat 15 de Balıkesirde asker\ !lalın 1 L11teklllerin kanu~I veslkalarlle tek- yUn eti elırıacakt ı ,. . Kapalı zarfla 
Iça!'para ( Araps!J<;ı ): Aç. 7 _ K e- alma kom\syonunda yapılacalctır.-Ta- . lif mf'ktup1arın~ ıhale saatlndPn bir i rksi!tmesi 20141942 paz~rtesi gU-
za· Teşavt. 8 - Alem: Avize. 9 - 1 l!pl~rin belli vakitte komisyona get-ı ıııaat e'·vel komısyona Vl"rnıelerl. nü saat 15 de Bireciktc askeri sa-
N;; Ad<ıt. tG - Emanet. 11 - meler!. (27Zll - 40531 (2705 - 3986) tın alma komis~onunda yapılacak_ 
İlk: sı: At. İ A K A k !ır. Tahm:n bedeli 12,000 l ira, ilk stanbul Vilayeti J. lay . '. ıgv 1 çı teminatı 950 liradır. Taliplerin ka- 1 
Yukarıdan s~ğıya: 1 - Boşa 

Eks'.}lme İ ı'a• nı nuni vesikal•rile teklif mektup]•. 
~ıkan. 2 - At: Çelebi. 3 - Ce· tını ihnle saatinden bir ı::ı:ıat evvel 
naze. 4 - Adet; Sam; Ek. 5 - ı 

İp; Um. 6 - Lim<>0at&j As. 7 -
Alet; lttvanl. 8 - Mano; Aside. 
9 - An; Aza\. UI - Adavet. 11 -
Taş: Ç i; it. 

RADYO 
B....,nkU Provam 

7,30 Program 118,55 Konuşma 
7,33 Mll"1k (Pi.) 19,10 Şarkıia< 
7,46 Ajans 

1
19,30 Saat ayan 

8,00 Müzik devamı 19,of5 Serbest 5 D. 

8,15 Evin saati 19,50 Fa.•nl heyeti 
20,15 Radyo Gil. 

12,30 Saat ayan 20,45 Halk t8rl<Us 
12.33 Karı.ık ,ark 2l,OO Konuşma 
12,4~ Ajans 21,16 Fuıl 
18,00 Program 21,45 Bando 
18.03 Ork...tra 22.30 Ajans 
18,4.'l Ziraat tak. 22 .4~ Kapanı,. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
31 MART 1!142 

Sterlin 5,24 
Dolar 132,20 
İsviçre Frangı 30,365 
Pezcta 12,9375 
lsveç kronu 30 ,72 
ESHAlll ye TAHVİLAT 

Türk borcu 1 24,00 
Z3,85 İkramiyeli r.~ 5 933 Ergani 

14 '4 '9"f2 tarih inde salı g ünU saat 14 de ım.anbul vllıi.yet konaj!"ında 
V'ihl.yet jand~nna K. makaın tnda ekı;Htme komisyonu odasında. 1067.~4. 
lira kf'i!'if bıed<>UI, Jstanbul JaındatM~ bölük komutanlığı hamam tanliri 
ı.çık eksiltmeye konulmuştur. 

.Mukaveie ekslltme ba.yındırhk iı,leri .gem"\ 1-usUfff ve fMlnl ~tname
leri proje, ke"'if huJl.!!asile btina m üteferri diğer ~vra.k dairesindı:ı, görü
lecektir. 

X wvak'k.e.t teminat cS<n lira c50lo kuru' okıp isteklilerin ve en az 
bır taıııllhUtte: 4"500• Hra.hk bu iıfe ben"Zer l!J yaptığlna dair idarelerinden 
ahtllıf olduğu weikalara. l!tlnaden l sta1'bul \.ili.yetine nıüracaa.Ua ek..e;lt· 
me tanhinôen tatJt gttnlerl hariç, c3 gitn evvel alıftfllIŞ ehliyet ve 9'42 
ylluıa alt T iearet Qd.ası veslkalarile gelmeleri. c.3P'i7> 

Türkiye Ciiınhurlgeti 

Ziraat Bankası 
Ktıruluıı t oribl: 1888. - oermayesl: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

komi~yona vermeJcri. (2712-4007) 

* Yıldızda elli l'raba kadar gübre 
pazarlıkla satılığa ('ıka.rdmıştır. 

fhalesi 4 ·4 ;94 2 cumarte~i g·;nu 

saat 14 te yapılacaktır. fstekliler 
gübreleri maha1Jtnrle ~ördükten 

sonra ihl'leyc iştir a k C>deb ilirler. 
Tal:pler Harbiyede Yedek Su bay 
okulunda komisyona müracaatla. 
rı. (2720-4044) 

.... 
4000 kilo sade yağı ahnaca.ktır. 

Pazl'rhkla eksiltmC'sl 7 / 4 1942 sal ı 

~ünü saat 15 de Geliboluda askert 
ı;af.tn alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 7000 liradır. 
Tcliplcrin belli vakitte kom isyona 
gelmeleri. (2723-4047 ) 

* 140 ,000 kilo koyun eli alınacak. 
tır. Pazarlıkla ekıriltmesl 4/ 4/ 942 
günü saat 18 de Ank:arada Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli kuy · 
ruk dahil 122.000 lira, kat'! tem i. 
nalı 19,200 lira<iır. Şartnamesi 8 40 
kuruşa komisyondan alınır. T alip· 
lerin belli vakitte komisyona ıel. 
meler!. (2724·40<H! ) 

* 

l'SÜMER BANK SELLÜLOZ SANA YL 

4000 kilo sığır et i kavurması a .. 
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6/ 4 942 pazartesi günü sa.at 14 te 
Bakırköyde askerl satın alma k o
misyonunda yapılacaktır. Teminatı 
381 liradır. Taliple r in belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2725.~049) 

Ml ESSESESt M ÜD ÜRL ÜÖ ÜNDEN: 

KAVAK AGACI ALINACAK 
lmalA.tmııza ltizumhı 'kavak ağacı mUesseseml2Jde tesl im met re ml

:ıu\bı 18 liradan alınacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek Uzere: biZzat 
veya tahriren Izmltte Müessesemiz merkezine müracaatleri. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Beyazıt inkılA.p mUzfl'..Si etrafının tanziminin Jkmali lf1 açık ek.,iltrne

ye konulmUftur. Ke~f bed~li 3:;49 lira 4. kuru' ve ilk teminatı 266 Jira 
18 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelAt MüdUrlUğü kalemin
de gorUleb,lir. lhale 8/4/ 942 ÇBl'famba gUnU oaat H de Daimi EncUmen
de yapılacaktır. 

Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları ilıale tarihinden 3 
gü.~ evvel lleled:ye F en lflerl mUdUrlUğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası ves:Jtalar lle ihale günü m uayyen 
-le Daimi E ncümemie b11l\llllll&ları. (3760) 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla.nnda 
en az 50 lira& bulunanlara senede ( dofa çekilecek kur·a. lle aşağı
daki pllna. göre: ikramiye dağıtılacaktır . 

t adet 1,000 Ural.ık 
1• 5i0 > 
4 > 250 • 

... > 100 > 

.ı .ooo lira 
2,000 • 
1,000 :t 

.ı,ooo » 

100 adet 50 li ral ık 5,000 li ra 

120 • 

160 • 

.. 
20 

4,800 • 

• 8,200 > 

* Beher çiftine 1 O li r a tahmin 
edilen 1500 çift er fotınl pazarlık· 

la satın alınacaktır. Tahmin b ede .. 
)1 15.000 lira, teminatı 2250 lira
dır. lhale•i 6/ 4/ 942 pazartesi gU_ 
nü saat 11 de Erzincand& asker! 
sa.tın a lma komi.:;yonunda yapıla- ı 
caktır. Nilmune ve şartnamesi ko
misyonda görülür. T aliplerin bell i 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2 722-4046 ) 

nIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.ş:a- + 
ğı düşmiyenlere Jkramlye çıktığı takd:.rde o/r 20 fazlasile verilecektir. 50 ton incir Rlınar'lktır . P azar. 

Kuralar senede 4 defa, 11 ntart, 11 he.ziran, 11 eylül, lıkl~ C'ks:ltm~si 9 /4 /942 perşembe 
11 Blrincik.B.nunda çekilecektır. ~ ı (!ünü saa t 15 rlE' Balıkeslrdc :lske-

.. 
~.'r!I j ri satın alma kon1lsyonunda ya . 

•••••••••••••••••••••••==~o:. • t>'lacaktır . K;losunun t11hmin fl· 

Sahibi ve N.,rıyat Müdürü : AJımel Emln YALMAN 

'1ataıı Nefriyat Ttirk Ltd. Şıt. Vatan --

yatı 45 kuruş, teminatı 33 75 l ira. 
dır. T alipl er in belli vakitte ko
misyona gelm eleri. ( 2726.4050) 

EKOR! Teminat markasıdır 
Zeytiny'Jğla rıntn 

H &li.siyetinin aksini ispat edene 

l GOO • lira iı~ r ..... miye veri lir. 
Zeytinyağı istediğiniz zaman, yalnız 

REKOR Zeytinyağl arını 
Bakkalınızdan ısrarla l.steyiniz. 

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

Depo adresi: Jstanbul Tütün GUnırilk Kemerli so. No. 21 • Tel. 2'19'1 

inh~sarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Proje, ke.şit ve şartnamesi mucibince idaremizin Sivasta Cedit 

tuzlasında yaptıracağı memur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konmu.ştur. 

2 - Keş.f bedeli 20538,69 lira % 7,5 muvakkat teminatı 1541 
liradır. 

3 - Eksiltme 17/4, 912 cuma gUnll saat 10,30 da Istanbulda Kaba
taşta levazım şube~lndcki merkez mtibaya.a. komisyonundl yapılacaktır. 

4 - şartname lstanbulda levazım şubeal vezne.'iinden ve Izmir, An· 
kara, Sıva! başmUdUrlUklerinden 103 kuruşa alınabilir. 

5 - Mtinakasaya girecekler mlihUrlü teklif mektuplarını kanun! ve
salkle ':'f 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ı..·e şartnamesinin cF .> fıkrasında yazılı vesikayı thtiva edecek olan ka
palı zarflar ını ihale günü eksiltme saatinden bir saat C\"\"eline kadar 
mezkQr komisyon başkanlığına veya s:vas başmüdürlüğüne makbuz mu· 
kabiltnde vcrmelerl IA.zımdır. Postada vuku bulacak gecilunelcr kabul 
olunmaz. (3970) 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
Muhammen bedeli 43433.31 t Kırk Uç bin dört yüz. otuz Uç Ura otuz 

b ir kuru!j) lil'a olan 6000 ton Linyit köınUrll 15,.1 -1 11912 çar~amba g1lnli 

saat 15 de kapal ı zarf usuJU ile Ankar ada ldare bin asında toplanan ~ter-

kez 9 wıcu komisyonca ı;atın alınaca ktır. 

Bu ışe girmek isteyenlel'in 3257 r50 (Uç bin iki yUz elli yedi lira elli 

kurua) liralık muvakkat ten1inat ile kanunun tayin ettiği ves.kaları ve 

tekliflerini ayni gUıı saat 14. de kadar adı geçen komisyon reisli~inc ver

meler i IA.z ımdır. 

Şartnameler (2) lira. mukabilinde Ankarada ~terkez \"Czncsindcn 

Ha.ydarpR{lada Haydarpaşa. vcznes~nden temin olunur. (3957) 

JI. 
Muhammen bedeli 4000 lira ol&n beş ton Adi hılmızt kibrit 10/ 4119!2 

cuma gUnU saat 15 de açık eksiltme usulU ile Ankara.da Idare binasında 

toplanan J.terkez 9 uncu komisyonca Ela.tın alınacaktır. 

Bu i~ girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği VC'fliikaları hA.milen ek iltme saatine kadar komisyonda 

iııı:patı vttcut etmeleri JA.zımdrr. 

ŞIH'tname Ankarada ~Ialzeme dairesinde görWebilir. (3767) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Klflll ta.....ı lltaapluı 114Z lkramlr• plbl 

&qWELl:B: z Şubat, ' Hayu, a Ata&~ 
Z DdncilefrlD larlblerinde )'apollr 

1MZ IXBAMIYSLEJU 

ı adet 2000 liralık = 2000,- lira~ 40 a > ıooo > = ::;ooo,- > 
2 , 760 > = 1600ı- > so 
3 > !SOO • = l!j()().- > 200 

10 > 250 > = 2500,- • 200 

> 

> 

> 

> 

100 

611 

26 
lQ 

> 
> 
> 
> 

= 4000,
= 2500,

= ~.
= 2000.-

, 
, 
, 


