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Zorluklar büyük yekiin 
tutuyor, fakat •.• 

insana öyle geliyor ki 
bizde atvar, meydan yok 

Ahmet Emin YALMAN 

MECLiS MOZAKEREL~RI 

Maden nizamnamesine 
ilave edilecek maddeler 
/ktısat Vekili ileri sürülen 

mütalô.alara cevap verdi 
gidilmiş ve bir çok tadiller yapılmı,. 
tır. Çok temennı ederim ki bu son 
tadll6t olsun. A n)tarad&kl temaslarımızda;ı

hUk(lmetin iyi niyeti ve 

gayretli çalışmssı hakkındaki ka
n&.&Umizl taı;elcmekle ve kuvvet. 
lendlrmeklc kalmadık. Memleke
tin bu kış karşılaştığı zorluklar 
hakkında da derlitoplu btr fikir 
sahibi olduk. Bu zorlukları hepi. 
mlz takdir eder gibi görünilrilz, 
fakat lam manasını kavrayanlar 
azdır. Pahalılık ve darlık karşı. 

sında kalınca derhal: uBuna sebep 
hükumetin yanlış tedbir alması

Moskova 
Büyük 

ElçJmiz t 

Arı kara, 21 ( A.A.) - BUyUk Millet 
ıı.cJiıl&nln dUnkü ~tısında ma· 
den nizamnamesinin bazı maddeleri· 
nln defiftlrllnıesıne ve bu nizamn&
meye yeniden buı maddeler 116vesl
ne dair kanun lAylhasının müzakere
si sırasında ileri 11ürUlen buı mUta
JAala.ra cevaben IktJsat Vekili Sırrı 
Day tu beyanatı& bulunmuftur: 

Efendim; 322 senesınde çıkan ni
zamnamenin tamamen Fransada cart 
olan maden statüsünden altnmııı, ter· 
cttme edilml4 olduğu malQmdur. Ma· 
den hayatı memleketimizde çok geç 
lnklfaf etmiş \'e bu nizamnamenin 
bazı hOkUmlerinin memleketin maden 
siyasetine ~·e maden lfletmesine uy
gun olmadığı kanaatine varıldıfın· 

dan dolayı perdeypey bunun ıslahına 

Ikltsat Vekili geniı; izahat verdik
ten aonra made.'1 ruhsat:ıamesi Uze
rlndc durmu' \0 e şunları söyleınlşLr: 

B.r adam taharri ruhsatnaınesı al
mı' ve yaptığı taharri neticesinde 
maden kef(elmlf, bu kanun lfı.yiha

sında g~terdiğlmlz neticede lhaleyı 

kAşlfe defli. devlet lşletmesıne veri
yoruz. lşletme onun hakkı olacaktır. 
O halde bu zatın kendisine kar41lık 
olarak hir fey verelim diyoruz. Ne 
verelim? Evvel& diyoruz Jd, taharri 
ruhsatnamesi aldıktan JIOllra madenin 
işletme servisinde... llıleselll linyit 
madeni bulan bir adam cevheri çıkar-

dır, yoksa bu memleket bu kadar 
sıkıntı çeker mlyd ?. diye ezber
den hükmümüzü basarız. 

insafla hesap başına oturursak 
görürüz ki bu kış memleketin kar. 
şılaştığı zorluklar cidden cğır ba. 
sıyor. Kııım şiddeti ve uzunluğu 
biz.im lklimlmlz iç!n korkunç bir 
istisna sayılacak şekilde olmuştur. 
Buna sonbahardaki feyezanlar ve 
saire de karışuıca memleketın; 
kendini rahat rahat geçlndirdikten 
balika diğ~r vl!Ayctlcre ve harıce 
yiyecek ihraç eden tarafları, yiye. 
ceğc bizzat muhtaç bir bale dU5. 
milşlür. 

Mezuniyetini ge~ir- 1 
mek üzere memle- 1 

ketimiz• geliyor 1 Udıut '\'ekili 8ım Day (De\-..nı: Sa. 3; S6. 6 te) = 

Yapağı fiyatları:- --~---:. 
Kasaprar t>unaan en·eı yapllİ(:an bir toplantıda 

Ank&ra, 11 (Telefonla) - X08ko
va büyük elçlm!a, bir mOddet :izin 
aldığı için memle)ıetlm!M gelmek 
ilzere Moskovadan hareket elmiftlr. 

Toptancı kasaplar 
cevap veriyorlar 

Haydar Aktay'ın, JCrzurum yollyle 
fehrimize gelmeıı beklenmektedir, 

y_ükseltiliy_~r ~ : meclısı nde · 
Bundan ba!ika dünyanın tehli

keli manzarası karşısında hudut. 
larımızı beklemeğl faydalı saydık. 
Tarafsızlıtımızı muhafaza etmek 
ve memleketi harp afetinden ko
rumak için biricik güven11ecek 
:Yolun bu oldujunu hepimiz.in ak
lımız kolayca keıer. Nitekim flm. 
diye kadar bir çok tiuhranlı gün
leri bu esaslı tedbir sayesinde at-
lattık. 

Bütün bu amllleıin blrleşme. 
sinden hasıl olan manzaraya is. 
tlhsaı için lüzumlu bir takım it
halAt eşyasının gelmemesin!, nak. 
l.ye zorluklarını, hayVan yemi 
noksanını, tedbirlerdeki tecrübe 
payını, normal hatA ve geclkmele. 
rı katacak olursanı:r; çok sıkıntılı 
günler geçirmemizi, darlığı ve pa.. 
haltlığı kısmen olsun tabil ve za. 
ruri bulursunuz. 

Öyle umabiliriz ki sıkıntının 
asıl atırlık haddini atlattık. Mah. 
ıul mevsimi :gelince bolluk arta. 
cak, hOkCımct de tecrübelerden 
dersler aldılı için tedbirleri de ih. 
tlyaca ilaha uyıutı olacak, hepi. 
mlzın üzerindeki geçim yükU bir;ız 
olsun hafineyecektlr. 

Yalnız şurası vardır ki geçirdi. 
ilmiz ııkıntılard& tab l zorlukların 
payını hesaptan indirdikten sonra 
dn ıerlye epeyce bir tortu kalı. 
Yor. Bunun bir kısmı, tecrübe lh. 
llyecından doğan normal hatalara 
aittir. Fakat diğeri, l&lerlmizln ku. 
ruluşundakı devamlı hatA ve Arı. 
zaların mııhııulüdUr. Bunu hepimiz 
IQrüyoruz, bu yüzden ileri gelen 
zaman, emek ve para israfından 
h~plmlz yanayakıla ııkiyet ediyo. 

(Deftmı Sa: s Sö; 4 de) § 

• 
''/nhisarcı,zorba, tufegli 

değiliz,, diyorlar. 
l4 ni!an tarihli sayımızda et me- ,-------------

selesi hakkında. (lktısatçı) lmzaslle J llfllll-----------, 
aldığımız bir yazıyı ne1retmiştik. Ka-
sapl&r cemiyeti umumi kl\Ub! Omer 
Koç lmzasıle aldığımız blr mektupta 
buna cevap verilmektedir, Mektubun 
esuıı kısımlarını &f&ğlya geçiriyo
ruz: 

lsftnbulda diğer vllAyetlere nls- ' 
beUe etin pahalı olm&Sının sebebi fU
dur: Burası yalnız mUstehllk mınta
k& olduğu halde diğer vUAyetıer ken. 
di ist.hlAk ihtiyacından aşkın bir de
recede fstıhııaı mıntakası halindedir· 
ler. Aynı zamanda; Iııtanbul için ci
var vılAyeUerden .satın alınan kasap. 
lık ha)'\•anların, mahauı valıler tara
Cından mıntakalarının ihtiyacından 
bahsl!e ihracına. müsaade olunmama
sı d& mUhim bir pahalılık Amili teş
kil etmektedir. 

suru tle getirilen hayvanları. mtln
hasıran beş on kişinin aldığı ve ha. 
rlçten zuhur edecek alıcının korJcu
tulup kaçırıldı~ı vcyıı. menfaat gös
tuUer~k rekabetin önUne geçildiği 
asla vaki detfldir. Canlı koyun satı
frnın ne fekli ve ı,artıarıa cereyan 
ettiğini yerinde görürseniz hakikati 
anlarsınız. Ne korkutmak ve ne de 
menfaat temin ederek alıcıyı Uzak
lattırmak gibi hlldiseler vakı olma. 
dığı gibi herhangi bir zaman, herhan

Sof ya elçimiz 
iki memleket 
münasebetleri 
hakkında de
meçte bulundu 
Ankara, %1 (Radyo Gazeteel) -

Bllkre,ten bUdlrUcUttne söre. Tttr
klyeaın Sofya ~I lnıJcatta 
Slovo pt:etalne Tllrk. - Balpr 
nıüna~betlerl hakkrnda beyanat
ta b11lunmuıııtur. ~ Tttrlllye -
Bulprbtaa mttnaeebetlertaln iyi ı 

oldutunu ve BaJcar baıJveldllaln 
Türk - Bulgar mönasebetlert bak
kında IGyledlft sözleırtn Türk.iye-
de iyi teMr bıraktıtını llÖyllyerek 
Tlrklyenın Bnlprtıtua lcarp 
aynı 11lyuett taklp edeceftnl UA-
ve etmı,tır. 

Japon 
komutam harp 

divanında 
Vavel Hindistotta 
Japon taarruzunu 

uzak görmüyor 

Hint liderleri, Japonlara 
makavemete azmettile~ 

Los-Angeles .-Kallfornla. 21 (A. (l>Mwnı: 8&, 1: 84L 1 da) C/ /» 

Ankarada 23 Nisan 
çocuk bayramı 

Bağdat -Basra 
yoluyle gelen 

mallar 

A .) _ Japon redyosuna 'löre, ge. 
çen cumartesi JaP.onya üzerinde 
yapılan hava akını yüzilnden yurt 
müdafaası birlikleri komutanı 
h&rp divanına verilecektir. B un. 
dan baska Tokyoda Bahriye ne. 

(Devamı 8a. 8 , 8 U. 1 de) ••• 

Fransada tren 
su i kas·ıı eri -Yavrularımız başta 

olduğu halde 
Milli Şefi;,,iz 

büyüklerin 
öpecekler ellerini 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bu 
sene 23 n fian Çocuk bayramının 
bir tok Yeniliklerle kullanması 
iı:ln Çocuk E~lrgl'mc Kurumu ça. 
lışmıılarına cvım etmektedir. 

Büytık bir memnun yctlc öğ. 
rendıjt mlzc Küre, Ankara tüccar. 
!arı, Kuruma buyUk mikyasta yır 
dımda bulunmaktadırlar. Kurum 
bu yardımlarla btyram gUnü ilk~ 
okul ta!t'belt'rtndcn 1000 fak r ço. 
cutn sıcak Yemek vermek ı~ın 
tertibat Rlmı3 bulunuyor. Ayrıca 
>-ardımlar dl.'vam ~tmekte oldu
lundan l<>Oo ktılllk lklncı b r ıru. 

S>a da Yemek verilmek için ha. 
zırlıklar yapılmaktadır. 
Göğsümüzü iftiharla kabartan 

bir hAdlse olarak şunu öğrenmiş 
bulunuyoruz ki, Ankarnnın yük
sek tahsil gençliği, Çocuk Esirge
me Kurumıına müracaat ederek 
23 nisan ı,syram i;unü ev ev do. 
)aşmak surctlle Kuruma aza kay. 
detmek teklif nde bulunmuıta:-aır. 
Kurum,, bu iyi yilrekUJ ğı takdl::-. 
le karıılamış ve gençlere, yapmak 
'stcdiklerl bu işte muvaffak ol. 
mala:-ını temenni etmiştir. Haber 

(De,,..,... 8a. a, Sü. 2 de) •-• 

Türkiyeye nakli için 
lngilizlerle müzake

reler baJladı 

Mallar arasmd11 yüz ktım
yon, otomobil lastiği var 
Ankara, 21 (Tehıfonla) - Ameri

ka Ye Inglltere imparatorıutu mem
leketıerlnJen tUocar tarafından ge
tirtilen 1,500 ton kadar mal bugiln 
Bağdad ve Burada bulunmaktadır. 

Bunlar arasında mUhlm miktarda 
otomobil l!stlğ:, bir kaç yUz kam
yon, otomobil yedek parçaları ve deri 
bulunmaktadır. Bunların tUccar t.· 
rafınd&n Tilrklyeye nakli bazı mllf
küllerle kar,ııa,utından Ticaret Ve
kAleti. bu malların toptan nakli lçln 
Inglll.z ticaret korporasyonu ile mU
Ukereye baflam~tır. 

Asker to11yan her 
trende sivil Fransızlar 

bulunacak 
Rouen, 21 (A.A.) _, Jou~aı de 

Routn Almlln işcal makamlarr111n 
qatıdal<I blldlriğlnt netretmekte
dlr: 

16 nisanda Alman askerlerini tqı
yan bir trene karfı yapılan •ulkast 
sebebile bugUnden ıt.bart1n bOyUk sa
yıda alvll halkın bütün Alman aakerl 
trenleri ııe· seyah&U bu emirle mec· 
burl tutulmuştur. 

Bundan rnada 30 komünist, ~ahu
di ve taraftarlarının ldam!an emre
dilmitl :r 

1 

,. mönak8şalar:. 
Yeni fes.bit edilecek fiyatlar :Başvekil yoplon ten-

decek kitlerden ş i kô-yet ı • 
müstahsili memnun e d son- , ederek memlekette 

1
~ 

II - Yen! flyatıann ilbın an t 

Ankara, 211 ~~~d;:. Gnd::~ sö-1 r& malları bu f.i)'a.t& satmakta. tered- 11: emniyefsizli k hüküm JJalU wıt•m_ar ..... .,..e .ı.n iaUM.-ne1141r 
"· hOkGmet ,,.nı Nne m 

18 
için dad . 1

1 sürdüğünü söyledi 
y&p&#ı t'lyatıannı y1Jklıe1tmefe karar l ı 
vernllttır. Ticaret ve Iktısat Vekl- r • • • • A.... Ankara, 21 (Radyo Gazetesi l -
letlerl geçen sene iç pazarlardald ya. ' Tahrandan blldlrlldlg'ine göre meclls 
pafı fiyatını teshil etmişti. Bir sene· 11 ar it I toplantısında batvekll SUheyll me-
lik bir zamandan sonra müstahsiller bu!lann aordukları bazı suallere ce· 
tarafından bu fıyatın alçak olduğu 5 lOOO 

0 
.. 10.. vap verirken ,unları söylemlştlr: 

ileri sUrtumU~tU. Malı olanlar ııatı~a cBAfvekll olduktan sonra memleke-
arı:etmemlf. fakat bunlara hökQmet ( Deftllll Sa: 1 Sü: 7 de) (/) 
tarafından el konulmu,t u. 

Yapatmm bugUnkU durumu nazarı 11 o o o 
itibara alınarak Ticaret, Iktısat ve 
Ziraat VeklleUeri meseleyi inceleml! 
ve yapağı fiyaUarının ytlkaeltllmMinı 
karar altına almıft.tr. Fiyat yUkıeJifl 
ancak tetkikten sonra belli olacaktır. 
Bununla ıteraber ~i makamlara 
göre, yeni mahınıl yapalı fiyatları 
mtıstabsillerl memnun edecektir. 

esir Fransaya Sert 
bir nota 

MU.Slahsil burada iki noktayı ıöZö· 
nllnde tutmalıdır. 

I - K ahlulü yeni fiyatı tiğrenme· 
den elden çıkarmamalı, 

Lavaı Almanya 
ile mutlaka 

uzlaşacakmış 
Amerika LavakJen 
tarafsızlık teminatı 

bekliyor 

lc. vıl, bartş· müzaku esi 
ıçm ı.r11cıllk mı y apacak? 
Vicby, 2t (A.A.) - DUn aktam ~· 

Laval tarafından söylenen demeç e 
bltJıuaa fil kısımlar da wlunnıaıtta-

dır: k muaz 
Içinde Yllfadıtmua hallf ço -
dır Göslerimllli kapamak!& orta-

zam · ile uz 
dan kaldırılamaz. Almanya , -
lqma ve barıt aıyasetimlz, dünıt.Wc 
ve tıul6s Ue tatbik olunmalıdır. Bu 
ılyaaet. tesirli olabilmek için, k~· 
lıklı ltlmad& muhtaçtır. Her tUrlU 

kta kalmalıdır. Devamlı fUpheden uza 
barıf ve uzıa.şma. yalnız hareket ve 
söz'.erde samimiyet temelleri Uı!ıtUne 
kurula.bilir. 

Geçml9te, hiçbir zaman yabancı 

U! mu•oair olmasını kabı,;J n uzunun ...,.., 
etmedim. Bir çok defalar Ing.llf!rede, 
f&hSım \'e takip ettıgım siyl'..set hak
kında. meydana gelen ihtıraslar an
cak bu suretle aniatıtablllr. Ezcümle, 
Italya ile bir Akdeniz .slyesetlnln te
mel erin, kurmak çarelerin! aradığım 
•ıralarda da aynen böyle olmuttur. 

Bu,.Un,. hlçb.r tehdld, Almanya ile 
(0....U 8a:. 8ti 1 de) «·• 

Sene baıındonberi 
Ruslara bu kadar 
zoyiat verdirilmiş 

Stokholm, 21 (A.A.) - Alman 
kaynaklanndan gelen bir habere gö· 
re, aenenln başındanberi yapılan ilk 
büyük taarruzun neticeleri tunlardır: 
33 Uncö Rus ordusuna meruıup dört 

Bir takım Fransız: 
.; 

gemileri Japonlara 
devred i liyormuş 

tümen imha edllmlştlr. 57 bin Rue Vaşington, 21 (A.A.) - Harici. 
UlmU. ve 11 bin esir alınmıftır. 33 Un· ye Nezareti bir takım Fransız ıe. 
ctt ordunun nerede olduğu tasrih edil· milcrlnln Japonlara devrine a 't 
memekle beraber bu muharebelerin olarak yapılan müzakereler üzerl
Vlazma bö!.geıılnde cereyan ettlfl ne V:işl hilkCımetlne sert lisanJ& 
tahmin ediliyor. Ruslar bu muhare· yazılmış bir protesto notası tevdi 
beler hakkında ketum davranıyor ''e etmı,tır. 
merkez keslmlnde dU~mamn anudıne RmTelt'ln milllın ıörü~lerl 
mukavemetini kırdıktan sonra mUte- Vaşinıton, 21 (A.A.) - Reis 
addid yerlerin geri aJındıtmı tı~e- Ruzvelt bugün blrlPşlk mıııetıer 
mekle iktifa ediyorlar. (Deftmı Sa. 3, Sti. 2 de) (,..) 

1 

r SPOR --ı.__ ...... ------..._~ ~ . < 

1 Kız Muallim, kız okullar 1 

tehi bugUne kadar yaptığı mUa&· J bakaların hepsini kl'..zanarak kıa 
) okullar voleybo1 famplyonluğ•JM: 

J kazanmıııtır. 
Dfi:ı yapılan son m'IP •• balca ı<.:~ l M•Jallim _ ıstanbul Kız lisesi ara

) sıııdıı. oynanmı{'. fBITitJ!yon takım 

) bu maçı da iki sette galibiyetle 

) bitlrmlfllr. 
) .ae.ımlf'rde yukarıdan 11-thıtrtıı 

Kız ?tıuall mln kıymetli iki \'oley

) bol ytlclı&ı Hayriye Ue Mt-lıüıat 
) ve alttaki reslmltrde de ~ra ile 

j Melllıa. Unırııa, Neriman, ilan

) du ıirlUMelltedJr. 
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P Haberleri anama VapUrUı Beyoğlu. 

f acİaSilllll İçyÜzÜI Halk evinin 
____ j başarısı 

Asıl mesuller, Romanyadaki 
i 1 e açıkgöz bir acente 

Filistindeki kırtasiyeciliktir 

r an::ıkkalc n1cbusu Ztya Gev-~ vapuru?_ur. Karasular~n~n ha~~ci~v herin Amdolu Ajansına de bck•ıyor. Bu b nd.ğınlz kuçUk 

t A b ' l kit vcdlcsile J vapur sizi oraya bırakrp dönecek. 
kaı r yap ı6 r ır en • 

1 

Halk şairleri, halk mu
sikisi, halk oyunları 

gecesi alaka ile 
!:ekleniyor 

Beyoğlu Halkevlnin esaslı bir 
c:alışn1ada.n sonra önümüzdeki cu
martesi günü akşamı Şehir ttyat. 
rosu komedi kısmında vereceği 
•halk şairleri, halk musikisi, halk 
türküleri gee<sfu hazırilıkları ta. 

llüyük Millet 1\.1eclislnde Yahudl t r. 
I · da bahc-ed;id ve İster istemez nantyorlar, vapur mamlanmtştır. 

vapuru acLasır. n .,, d. 1 limandan çıkıyor. Açıkta ne va. Tertip cd..len bu ıgece o kadar 
Başv~kll~mfz bu faciayJ aır za ... pur var, ne bir şey ..• Tuzata dUş-1 bUyilk b'.r alAka toplamıştır ki. 
h 3 t verdı. . . . . tük)crini anlayorlar ama. çaresi davetiyeler tomamen bltmtş ve ya_ 

. Romanyadan gc tcn b r yo~~u \:~ yok. Düşe kalka tsianbul limant- ptlan müracaatlar karşısında. Halk 
.Fıllstinden gcleıı b:r gaı:elecı bl!e. na geliyorlar. Buradan ancak tran_ evi f('isliği bu gccen·n tekrarında 
bu mesele hakkında elrafoı malu- bl b · i i . t k sit geçmelerine lzin var. Fc..kat va- r mec urlyct hıssctm ş ve ş m. 
mat verml~tı. Fakat vapu" b:tt 1 

- f d edecek halde didrn bu karart verm1 ştir. 
t k ld ğ i<"i., vazının pur sc ere evam 
an ~o :on_ra 0 u u · değil. .. o sırada da Panama hü. lI&zrrJanan progr1tma göre. c~·

taze!.&I .eçıtğlne karar ve,miş, kUıncU Butear.slana. harp !Hin et. vela Haikcvi reisi Ekrem Tur bır 
yazmamı~tık. miş:. Vapurda Panama bayrağı kaç söz söyleyecek ve bunu Sa-

Mcelı!"tekl münakaşa bu bahs ta ı var, kaptan t~c Bulgar ... tıBcn gl •. dettlrı Nüzhctin M:Ili edebiya , 
zelcdiğl için blz de duyduklarımızı demem, hükümctim Panama;ya milli mus"kl mevzulu bir konu~-
;razalım. Romanyadan gelen yolcu 1 
bir muharrirhnıze :şunları anlat. 

düşman oldu ... diye tutturuyor. ınası takip edecektir. 
Diler taraftan Fl!istinden bek. Bu konuşmaları müteakıp halk 

mrştır: lenen vize bir türlü gelmiyor. Y al., ~airlerlndC'n Köroğlu, Gevheri, 
Romanyadaki Yahudi mual. nız Sokanı şirkelinin Romanya di. Aşık Ömer, Emrah, Bayburtlu 

liın, avukat, doktor, tüccar gibi a .. rektörJle kıtrrsına ve çocuğuna Zihni Ye diğerlerinden parçalar o. 
damlar. bir senedir ça.liıJlTIBk ve karadan Ftllstlne gitmek üzere vi- kunacakttr. 
haya.tıarını kazanmak lmkAnından ze geliyor, onların lstanbula çık. ÜçUncU kısmı halk türküleri, 
mahrum bulunuyorlardı. Bunun malarına izin veriliyor. halk oyunları teşkil etmektedir. 
için harice gitmeğe can atıyorlar. ' Vı.purun derhal yoluna gitmesi Anadolunun muhtelif mtntakata_ 
dı. Çürük bir tekne lle giden bir traıısil usullerinin icabı oldulu . rından getirilen yerli san'atk&rlar 
kafilenin lt-Jarmarada kazaya ui- halde hükUmetimiz zorluklara ba. kendi şarkılarını söyllyeccklcr ve 
r~ması, cesaretlerini kırmadı. İçin. 1 ki karak müsamaha gö~tcriyor. l\lu- oyun arınr oynayaca ardır . Ege 
de yangın olan bir evtn pencere- hacirler lki aydi.n fazla limanı_ mıntaka.sından başJayacak bu oyun 
sinden atılanlar öldü veya bacak. J k A d ı 
]arını kırdı diye içerideki diğer a .. mızda. kalıyorlar. Bu esnada Kı. lar, cenup ve şar na o usu, K a .. 

zıJay yiyeceklcrlle meNul oluyor. radcniz ve serhad1ere kadar ya_ 
damlar pencereden atılmaktan vaı- t k 1 
geçemez. 

Nihayet Fillstindcn vize ı;:clme. yı!acaktır. Oyunlar ve ilr ü er 

Yahudiler ara.sındaki meyilden 
bolca istifade etmefl kuran Yu. 
nanlı bir vapur acentaSl, Kösten. 
ccden Fiil~Une bir seyahat tertip 
ettiı;ine dair resimli, parlak bir 
bro ür f!eşrcder. Broşürdeki lddl. 

diği anla~ılır.ca. vapur geldiği )'ere o mıntakaların kendi e1b1selerile 
dönmeğe mecbur tutuluyor, Kıra. okunc.cak ve oynanacektır. 
denizde de bildiğimiz kıza olu. 
yor ... 
Şimdi işin Filistin cephesine gc. 

lelim. Flllstlnden gelen ı•zeteci 
şunları anlattı: aya &öre gidecek Dizelll son sls-

tcn1 vapurun mükemmel salonla. «Karadenlzdc batan bu yüzlerce 
zavallı ı ruan, doğrudan do~ru_ 

rı, banyolu lüks kamaraları var. 
ya kırtaslyecillitin kurb•ntdır. Fi. 

Dünyanın en rahat vapuru olan lisUn umum!,. vallUQ:i, kendileri 
Queen Mary vapurundan alınmış 
bir takım resimlerle 'steklilcrln hakkında istenen vizeyi verme. 
gözil tamamlle boyanır. Ücret bL mek için llkönce demiştir ki: 

- Bunlar Romanya paıaportu 
zim paramızla bin beş yüz lirayı 

ile seyahat ediyor. Düşman tebaa. 
aşıyor. Fakat kim aldırır? «Yeni 

sı sayılır. DUşmanlara da vize ve
ve hür bir yurda kavuştuktan 

rliemcz. 
sonra Allah ker~m • diyerek yüz-
lerce Musevi Yunanlı acentanın Bunun doğru olmadığı, Roman-

yadan ebedi surette ayrıldıkları, 
tuzağına düşerler ve bilet alırlar. Filistlnde yerleşecekleri, zaten yo. 
Böylece kurnaz Yunanlı b:r mil. 

Ja çıkmış bulundukları, felaketle 
yon liradan fazla parayı cebine 

karşılaştıkları ileri sürülüyor. Fi. 
indiriyor. !istin valisi diyor ki: 

Bir de yolcular Köslen<:eye re- - Ben arızi hadiseler yüzün. 
lince ne .görsünler, lüks banyolu, den esas kararlarımı ve prensip_ 
lüks kamaralı, Dizel motörlU son leriml bozacak adam değilim. 
~islem vapur beklerken, ortada Tam bu sırada. Londrad;.n 1942 
kırık bir tekne var. Bunun jçfn. senesinde Filistlne girebilecek Y a
de yolcuların ancak ü<:te biri için , hudi muhacirlerin miktarı hak. 
yatacak y~r bu~unuyor; beş .. de ı kında kontenjan listesi ı::eliyor. 
tuvalet ycrı ..• Dızcl denen molore ,, Yahudıler tekrar valiye müracaat 
gelince sonradan anlaşılıyor ki ederek diyorlar ki: 
bu tekne eski b'r Bulgar vapu~un. - İşte kor.tcnjan geldi. İstan. 
dan artakalmış, 19·10 sencs ndc 1 bul !imanında bekleyen müıtccile. 
tekneye eski bir benzin . motörü ri bu miktara mahsup ederek içe. 
koı::.muş. ?.1otör bazan lşlıyor, ba- rl sokunuz. O zaman prensiplerini. 
zan i~Iemiyor. zi bozmu~ olmazsınız. 

Yolcular kıyametıe_r kopar1yor- Vali, daha evvel yola çıkan a. 
lar. Yunanlı a~ent~ pışk:n adam ... damların bu kontenjandan malı. 
Şu cevabı ver yor· subu yapılamayacağına dair kırta. 

- Cannn, deli mi o~dunuz? A~ sl sebepler gösteriyor ve ilk kara. 
ııl vapur, kocaman bır Amerika ı da 

1 
dl 

ll)A\ l~Ll!DA\ 
;:5?1)Jl, fıLA\ 

r n srar e yor ... 
Bu hlkı\yedcn belli ki yüzlerce 

Musevi mülteci ancak açıkgüz bir 
vapur acentasının ve Filistindeki 
kırta..o::iyecili,in kurb..,nı olmuştur. 

Bizim bu işteki rolümüz, harbin 

Şehir Meclisinin 
dünkü foplanfısı 

Şehir meclisi dün öğleden son. 
ra Faruk DcrcJinin ba$kanhğı al
tında toplanarak müzakerelerine 
devam etmişt:r. 

On maddeden ibaret olan t'UZ. 
name ilzerindo konu~ulduktan 
sonra mazbatalar kabul edilmiş, 

teklifler alakadar encümenlere 
havale edilerek cuma. günü tekrar 
içtima edilmek üzere toplantıya 

nihayet verilmiştir. 

Cumhuriyet gazetesi 
aleyhine açılan dava 
Cumhuriyet gazetesinde Nadir 

Nadi tarafından . F arazi bir tetkik 
seyahatinin neticeleri• adı altında 
yazılan bir yazı atcyh\ne Boluda 
dava vekili Osman Taşkınbaş ta. 
r•flndan hakaret mahiyetinde gö. 
rillerek dava açılmıştır. GOya bu 
yazmın bütün Türk münevverle. 
r1nl istisnzsız milli duygudan mah 
rum suretinde gösterdiği iddia 
edilmektedir. Ve kendisi de Türk 
münevverlerinden bir fert olmak 
h•scblie 5000 lira manevi tazmi. 
nat istemektedir. 

Dün altıncı asliye cezada yapı. 
lan duruıımada Nad r Nadi ve 
Cllınhurlyct .gazetesi mes'ul mü. 
diirü Hllimct Münif hazır bulun. 
dular. hiüddeiumwnlnin beraet ta
lebi kabul edilerek beraet ettiler. 

sebep olduğu facialardan birine 
yakındnn seyirci olmaktan ve tran 
slt esası üzerine buraya gelen b ir 
vapurun limanımızda azami müd
det kalmasına müsamaha etmek. 
ten ibarettir. 

YATAK ._,_..,...__] 
Kon!!.~~~ HaftaDak 

• 

Eski defterler yokladım. 
Faydası başkalarına! 

bir zamandanberi sahipleri tara
' fındı:ı.n aranrlmad1ğı için bilmem 
ka<; sayılı kanun gereğince, muh. 
telif banka ve müesseseler ta.ra. 
fır.dan !\taliye hesabına muhafa
za edilmek üzere Merkez Banka. 
sına devrolunmuş paraların dcf-
1 e-ri idi. 

l\:fer ak bu ya? Bu, parasına 
karşı bu derece allkasızhk, ve
fasızlık gösteren istiğna. erba.br .. 
nrn kimler olabileceğlr:I anlamak 
için on bu kadar koca sayfa.tık 

defleri, mUtekaltler.n kıraatha.. 

nede gazete okuyuşları gibi, harf 
sektirmeden ba~cıı"1dan sonu.na. 
değin okudum. 

Aman, ne e&lencell bir okuma 
oldu bul O sütunlarda ne tuhaf 
tuhaf şeylere rastladım! Ne ha. 
kikatlcrc, 'llC gari·belcre. ne ina .. 
nılma.z, &kıl, sır ermez ıeylcre 

muttali oldum!. 

fa akın, bir kaç tanesini size 

19 de arzedeyim. 
Mesel! derler ki muharrir ta. 

kımı, güzel san'atl•r erbabt ek. 
seriya meteliksiz olurlar. Bu ka. 
naat yalandır, yanlı§tır, şudur, 

budur ama milessestir, vı\kldlr. 

İşte onu silip sUpUrecek ve res. 
mi bir llı\ndan olınmış kan bUr
h•n: 

Ressam Çalll üstadımız:, mcv .. 
zuub&hls defterde lstanbul lı 
Bankasından 0-89 kuruş alacaklı 

görünüyor. Sevgili romancı ar. 
kadaıımız Mahmut Yesari de ay. 
nl bankadan 0.20 kuruı alac&k. 
Jıdır. Akbaba sahiplerinden, has. 
sas ı•irlmiz Orhan Seyfinin de 

Kfımran Şerifin babası 

öğretmeni rahmeti! İhsan 
tarih 
Şerif 

w işle böyle bir kaç damla ar. 
tık bı~karak unutulup gidiyor. 

'8 ine ayni defteri gözden 
1 Tf e geçirirken, nazarlarım ba. 

zı is·mıer1n ve meblAğların üze
rinde hayretle durdu : 

'l'llese!A, b&kınız: Müflis İspir. 
to İnhisar şi rketi, l 50ft lira!l İI
ıas eden b :r tlcaretbanen'n, be. 
nim btıdıaım, bütün al•caklarına 
1f1As masası el koyar ve alacak
lılara dağıtır. Kaldı kl adı geçen 
ispirto şirketinin tasfiyesinden 
sonr•, bülUn hakları dotrudan 
doğruya devlete, devlet hazine. 
sine intikal etmlştl d'ye bil yo. 
rum. Bu önemli meblAğ sahibine 
rücu edinceye kadar epey zam.an 
ıeçmlı. Niçin? 

Kezalik Mardln İcra. dairasl. 
nin 806 lir~sı, Mardin Ziraat 
Bankası aja.nsında yıllarca ara. 
nıp sorulmadığı için bu defa Mer 
kez Bankasına devrolunuyor. İc
ra dairesi resmi bir dairedir. 
Kendi defterlerinde kaydı bu
lunması Jcap eden böyle hilr. 
metlice b ir parayr nasrl olur da 
aramaz? 

Haydi o aramadı. . O nasıl b ir 
bankadır ki burnunun dibindeki 
resmi bir daireyi senelerce ikaz 
etmez? 

Kozan Ziraat Bankası ajansın
da. da. İhtiy&l zabitan ~mlyctl 
adına 114 ııra bir matlüp görü. 
nüyor. Bu da nasıl olmuş da a. 
rann1am1ş?. Buna da aklım er
medi? 

Şeker İnhisar müdirlyetl na. 
mına Mersin Ziraat Bankası şu . 

brslııdcn de 129 lira dcvredllml> 
bulundujunu sevabına haber ve
reyim. 

Böyleleri pek çok. Fakat asıl 
sevabı şimdi işlemek istiyorum .. 

Bunlar nakletmekle bilecek 
gibi delil · Kimbillr, talibin ih
dô!! eyledili hangi cebri vaziyet. 
!erle bırakılmış ve takip edilme. 
miş olan bu pareiarıo, belki bu
gün zaruret içer'.sind-e çırprnan 

sahip veya m:rasçılarrnı ikaz 
edebilirsem derin bir vicdan haz_ 
zı duyaca ım. 

Bahsettllim liste Resmi Gaze. 
tenin 16 mart 942 tar 'blnde çık. 
mış olan 5058 sayılı nüshasında. 
dır. 

Orada. daha bir çok isimler ve 
o isimlerin karşısında da hazan 
thatırı sayılacak, yabana. atılma. 

yacak rakamlar vardır. 
Görüyorsunuz ya? Eski def

t~rlerl karıetırmak pek de f.l;y .. 
dasız değllm'ş. 

Gerçi kendim doğrudan doğ. 

ruya. faydalanmadt isem de, bel. 
ki b'r veya iki kişiyi sevindirlm 
olmak ihtlm&ll ile şu anda bah. 
tiyarım. Ercüment Ekrem Talu 

iki kalemde 0.49 kuruş hesabt ,- ~ 

var. Ortağı Yusuf Z!ya da kızı • 1 'il~ ı ~ 
~~~a;;.~.:::;1~.2~~,u;ıuş ~~:~~ ~ ~Cl C(. ~in# 
Kadri yine İş Bankasının Anka.. ~ : a ıca1 LbL'"**''-~ ~•n •~wt.ı.."tt~lll!I : ı ı ı 
ra şubesi dclterlerinde 5 lira 56 D • d /f 
kuruş alacaklı görünüyor. enız e a ın 

70 lik kamber kulübede 
ölü bulundu 

Kasımpaşada Okmcydanındo 14 
numaralı kulübede bulunan 70 
yaşında Kanber adında b ir ııahıs 
ölmüştür. Ölüm B elediye tablpll. 
ğince §üpheli görülmüş, "!? ceset 
Adliye doktoru Enver Karan ta. 
rafından Morga kaldırtılm•jllr. 

Seyyar satıcılar do 
kontrol ediliyor 

l\lıntaka İa1< mUdür!ülU, bun. 
dan sonra pazar yerlerindeki sey. 
yar esnafı da. kontrol etmeğe ka. 
rar vermiştir. 

Dün ilk defa yapılan kontrollar. 
da fasulye, pirinç, mercimeği yük. 
<Jek .fiyatla satan seyyar satıcılar 

yakalanmıştır. 

- Şu Amerlkahlar yanian adaın· ı - ~l•demkJ bö~·te bir l..""Udrete ma-
lar dotrmu... llktırJer, neden ta.mammı yaknuya. 

- Yine ne 1"'pml'!Jlar? <'aklar da yalnız yarısını ya.Jc.acaklar 
- Yeni Zelo.nda ~ıflod& 130 met. acabaT diye sordu. 

re derlnllie dalg09 indirerek b&tmıt B k bir kad 
bir vapurun enkazı arasından tam on. a, a ar af 00\-'&p \ 'erdi: 
milyon dolar kı)'metinde alhn külçe· - BelkJ. «Al.manJır yanmayan yer-
leri fıkamuşlar. tere baksınlar da yakhfmnz yerler1n 

- Adatn sen. de, bu da bir teY mJ !' eski hallol dfu.ıüMünler» ftkriledlr. 
Biz her Allalun gönü denizin dibinden KIZ T ALEBELEB 
alt!ıı çlkarıyoruz. Maarif VekA.letı pek yerinde bir 

- Anuna yaptın .ha'! emtrle kız talebelerin ipek çorap Ye 

- inanmazsan Balıkpazarını blr kısa etek cıymeleJ'lnJ, n1anlkür yap-
dolaş: LUterln kilosu üç, kıhcınkl maJarınr, 5ÜSlcnmelerlnl yasak ettı. 

alh, Jevreftnkl on lira? Artlk kızlarımıza. - men.kları var-
NiÇIN YARISI! sa.. ipek çoraba, k1sa eteğe, manJkü-

Bir Ing1rz gazetesi: «Hayatın ta. re, süse ka.' u~n1ak ~ln J)1ce rah,ıp 
aanıır edemlyecelt h&\·a hücwnlarUe tahsUlerlnl çabuk bltlrmekten başka 
Almanyaıun yarısını yakacağız» de- yapacak ,ey kalmadı. Bundan böyle 
mı,. en çatu1kanlan, belki de süse en du,. 
Arkadaşlardan birine ıneraık ol· kl\n olanlar teşkll edecektir. 

mu,: Tatleert 

Uzun bir dargınlık SON MI YEH ATES 
ediyoruz. 

- Vah vah .. . Çok az .. . Kim'>iiir b r 
daha scnı. kaç ""°" sorır:ı. görebllecc
ğ'z? .. 

kadar üziildün ? .. B en de olsaydım ayni 
üzilntüyü duyardım. Arkadaşlarla be
raber geçirdiğim o mes'ut .gün, ruhum.. 
da göze çarpac<'k kadar bir değişiklik 
yaptı. Bedbinllgim biraz hafifledi . 

Iİ ondrada iki li.~ık f"lll bone ev. 

16 , .el bal a3 ı g~lrlrkeu bJrbl· 

rlne .kü.5müşler, aynı e\" lçlnde önıür 1 
ı1;ürdU.kterl halde elli sene blr tek ke-
Jıme konu.man11,.ıardır. Geçen seneki 
,ıddetli lıaY& bonıbardmuun ,Uo1er1n .. 1 

de nlba3·et dilleri çözlilrnü..~, beraber
ce. li'U°";"tnafa. kn,mu~Jardır. 

Tefrika No. 33 Yazan: ismet ZIYA 

Nadide tekrar içini çekti ve gözleri n
de, hissedilecek derecede yaşlar belir. 
di. 

Nadide tekrar içini çekil ve gözlerin
de, his!edilecek derecede yaşlar belirdi. 

Son hadfsenin mabadlni kimbilir ne
k adar merak ettin?. O meş'um geceotn 
ertesi gUnü Nlhat, berbat bir vaeiyette 
yataktan kalktı. Bllkinlltlni bana belli 
ctmcmıcğe çalış•yordu. Ben de ona kar. 
şt mümkün olduğu kadar serin kanlı ve 
olddl görünmeğc gayret ediyordınn· Kah 
voltı bile elınedcn çarçabuk hazırlandı, 
giderken de: 

TERS TARAFI'.\.....- GIUDS • ı 
Fl!Adelflyada bir otomobil, bir 

tramvayın yanından seı:ip hızla yolu
.., devam l!;ln sokafln tenJ tara.tına. 
~,, bunun llzet'lne on lk1 pollB 
memuru dii"Ukler çatarak n1oto lk
leUerJe UzerJne aldJrmı' \e Anıerl· 
ka pzeteleri bu wıul~ü1. hareketi fev. 
kalıl.de bir hı\dioe diye sUtunıarma 

gcrlnnl~lerdlr. 
L'iSAFI KIT Bffi KADIX 

çı)(ım bir Hvinç kaarrıası içinde bütün 
•ğızJardan: 

- A ... Nadide ... Cantm Nadıdeclk 
sözleri yükseldi. 

Kapır.ın önünde bir kaynaşma oldu· 
Herkes Nadideyi k<JcaklıyOT . S ıkryor ve 
öpüyordu. Onu., kollarımızın aT•srna. • 
!arak bi.r koltuia olurlluk. Her taraftan 
karmakarr,ık sesler yükseliyordu: 

- Mektepten çLktı'kta.n sonra bir da
ha görünmedin N~d'de ... 

- Seni, artık görebtlcceğimizl hlç 
zanr;ctmiy·ordum. 

ti: 
- DeS"Cne ki bütün hayatın Avrupacra 

geçlY'Or. Ne bahtiyarltk? .. Maamatlh bi.. 
zlm burauaki hayalımız da pek atılacak 
gibi değil. Sofradan yatağa, yataktan so. 
kaita, sokaktart komşuya zikzaklar ve 
dönemeçler çizerek öınür geçiriyoruz. 
Daho doğrusu nebati bir yaşayış ... 

Nad.de üzgün bir sC6le: 

Meliha yine ortaya o tıldı: 

- Aman çocuklar ... Naimeyi, nun1a
l ayı btrakıorz da güıtiım, eğlenelim. 
Jladl Leman; grar:ıofonıı vals, tango ı.rc 

fokstrot prnk!arı koy... Dans edelim. 
Bonim dam1m Peri.han, diye haykırdı. 

Ve ~şrn;n vücudundan umulmayan bir 
çeviklikle bent kavrayarak salonun or. 
tasına sürükl<>di. öteki arkadaşlar da 
çift çift ortaya çıkmtşlardı. 

Bir çok danslar yapltk. Mellha, ayrı_ 
ca bazı muallimlerimiı;in takl>tlerini yap 
tı. l\Iatmazel Hosepyandan bahsetti: 

- Akşama geç kalırsam merak et • 
meyir.1z, dedi. 

Hiç süpheslz ki Mulılmeyc gidecek, 
pek merak ettiği prensesi derhal görc
celııtl. 

Baskınlar planı 
a agilterede bir mllddet kaldık-
0 tsn sonra. mt.'?lılcl;.et:oe dönen 

BjrJe,ık Alnerlka ı;;cnel!ıurmay ba5-
kanı, lı arehetlnden önceki bir tlc
ıuecindc, busu~.ı ~arette tallın J:"Öt· 

müş blt' Amcri.k:ın kulordusunun 
A\•rupaya. ya ınlıı.ca.k bu-.,.b.ın hare· 
ketlerine J~tırak edeceğini söl le· 
m!-:tı. 

Bflgtlııkil harpte bir lrnlordu, bU· 
)·ük bir ku\"\·et dcğlldlr. Fakot, 
Nor,·eçte Lefoten adalar ına. \C 
l''ransada. Sen Nazer llman1na ya
pılanlar glbl tahrip baskınJa.rında., 

hususi bir şekilde yetJ,tlrllml' b 'r 
kolordu önemli roller oynı3·abHe«ck 
bir kU\"'"\'Cttlr. 
Başkanın denıeclnden öyle anlaşı· 

hyor Jd. Inglliz ,.e Amcrlkahlar Av
t'upaya. herhangl bir lht'aç hareke

•tine te~cbbü~ etmeden öne~ hJr 
ınüddet daha, dilşınan üslerini tah
ribe yat'ıyan baskınları ')Oğaltmak 

, .e ~ıkla,tırmn.k dü~tin<'eslndedirler . 
Bu dU'fUncenJn bir sebt'bi de, At.lan· 
tik muharebesini ha.flfietmek &W'e

uıe. Umumi harpte olduğu g·bı A
merika a!,kcrlt"rlnin AYrupadıı açd-
1na&1 ı.,tenen ceı>he lçhı lnj:Çiltrre)·e 
naWUednl kolayla,tınnak oJablllr. 
Çünkü, bugünkü Atlantik harbi, 
böyle bir naLl l~ln lfarbl umwnlde 
olduğundan çok tehlikelidir. 

Ge;en t; nınnıi harpte, 28 haziran 
191'1 de Uk Amerika askerleri Fran· 
sa. topraklarına ayak basblar. Bun· 
lıı.r bin kadardı; JkJ ay sonra )·üz 
bin oldu, bir st'ne &<>ora da bir nıil· 
yoou buldu. 

O zaman Amerika. ordusunun nal< 
li l~ln bilyük gayretler sarfedllmt<;. 
önce ayda 64.000, sonra 71.000, 
120.000, 250.000 hatta. 1018 hazıra· 
nında. 278.66-l, temmuzunda. ise 
306.000 a~ker nakledilml~tl. 

Bugllnkü şartlar iti nde, hele doğ· 
rudan doğruya Avrupaıda. kurulmU-' 
hazır bir cepheye çlkmryacak oıan 
böyle J-·ü:ı blnlerC'e askeri ~ngin de, 

nlzlerden ge~lrmek pek kolay de-· 
ğlldlr, Bunun ir!ndir ki • belki du· 
ha bir müddet - çok kun·etıı ve &ılC 
baskrnlarlo. dilşn1anı taciz ve garp 
cephesinde de kuv,·etler bulundur' 
n1oğa n1ecbnr etmek, aynı zamanda 
denl%altı gemileri üslerini ve ha,~• 
n1eydanlr.rını tahriı> etıntk suretıle 
Atlanliğl ent.~n bir gec:lt hııJlne g.,_ 
Urmck tcrcllt edilecektir. 

KÖRKADI 

Sirkeci cincyetinin 
• 
faili tevkif edildi 

Dün Sultanalunet birinci oul~ 
ceza mahkemesinde Sirkeci cin•· 
yetinin cürmü meşhut muhakenıc· 
si yapılmıştır. Mahkemede benz 'n· 
el çırağı Muhzrrcmi öldüren sami 
3öyle ifade vermiştir: 

- Ben tabancamt çıkarırJ<eO 
kaza ile patlamıı. o d& vuruJınu:, 
kabahatim yoktur, demlşt:r. 

Sorgusu neticesinde katilin tc\'· 
kifine karar vcrıım:ştir. 

Kırtasiye eşyası fiyaf
lorındaki kar nisbefi 
Kırt asiye eşyasının azamı kAr 

hadleri a!Akadarlarca yeniden ıcs· 
bit edilmiştir. 

Buna gör~ ithalAtçıya $t 25, toP .. 
tancıya 'iO 10 ve perakendectli§e 
% 30 kar bırakı1mrlsına karar ,,c .. 
rilml~iir. 

Bu kararla evvelce ~o 60 a 1<•· 
dar y11kselcn kar nlsbeti yarı y•· 
rıya indirilmektedlr. 

Kuzu c i ğeri yahnisi ,ı 

B ugttn bir takım kuıo cıl', 
ı.ı ( 

a.Jdım. Lfak parçat:ıra ıı .. o~ 
t.l,)ahile beraber doj"radnu. D01 ilı.t 
-,·anla bahar koyarak blrai da ırı~ 
nane doğrıyırak pl,lt'dlm. pelı 
zetıi oldu. ,ıııı~ 

Balthnorda blr hiktnı, kocuından 
dayak yıyen bir kadını bu suçun ce-

1 

za!ını ta.yln etmekte serl>e9t bırak. 

mı,, kadın da Jıet'lfln ömrU oldukra ı 
h•j>'<inl lsteınl)tlr. 

t "Alffil BIR BEY AZ 

Amcrlkada Vlskomtn \'alisi, kır· ı 
mızı derlll bir adamııı memlekete 
hlznıetını milkM&tlandırmak için 1 
kendisini beyaz ırkın fahri üzası 

şapını,ıır. 

- Hiç d& deiliıımeınişsin. 
- Nck•du- da güzelleşmişs'n? .. 
1\1"cliha herkesten sonra söze karıştı: 
- Elbet güzeUeşlr 'ayol... Avrupa 

gönnUş hanım bu ... 
Nadide de anlatıyordu: 
- BUiyarsumız ki mektebi bitirir bt.. 

tıirmez ni~aolimla evlendim. Avrup3y3 
g;tllm. Sekiz senedir muhtel.! şehirler
de kocamla ber.ı'ber do~yoruz. 

- Buradaki hayatını küçük görme 
Meliha... !~an oralarda bir, nihayet 
iki sene kendini oyalayabiliyor. Ondan 
sonra ins:ında yakan, tutu turan btr 
memleket hasreti başlayor. Vatanın te
miz havasını tcnt-ffüs etmek, taşına top
Tağına yüz silrmek, scvgllilcrine k•vu~
mak için lnsamja o kadar dayanılmaz 
arzular uyanıyor ki. .. , Bu arzuları, an. 
cak memleketinden mun zamaıı uzak 
yoşamış insanlar hissedebilir. 

Nadideye sordum: 
- İstanbulda. çok kalacak mısınız? .. 
Nadide içini çekerek c•vap verdi: 

- Kafir karı .. amada sa.kallı bıyıklı 
bir mahllıktu. Nerede olduğunu bil. 
sem, ona bir tıra3 takımı hediye eder. 
dim, dedi. 

Kahkahalar lginde çayımızı içtik ve 
kucaklaşmalar arll$ında birblrimizdeıı 
ayrıldık. Seni unuttuk zanne-tıne. Buna 
lmkAn var mı•? .. Üç dört saatlik toplan it 
içinde hiç olmazsa on kere senden bah. 
seti.ık. Bu (Uzel ve me<ı 'ut günde bizim. 
le bcr•bor bulurunadtğTna. kimbllir ne-

Gece. saat bl'rc doğru geldi. Cok sar
hoştu. Elbiselerin i çıkarmasına yardtm 
ederken, ağzından ctrsfa yayılan iğrenç 
rakı kokusundan midem bulanmağa 
başla.dı. O r.u, bu vaziyette btrakacak 
olisam koltuklardan birinin üzerinde ol. 
duğu gibi clbisclerlic sızıp kalacaktı. 
Yardıma muhtaç, fo•kat J:ı.tç b ir za. 

man merhamete 1ay1k olmayan bu ada. 
ma ka~ş• yine IÇlınde bir zaaf uyandı. 
Ve o müstekreh kokuya r&ğmen kendi. 
mi cebrederek vazifemi tamamladım. 
Kocam, baıtnı yastığa koydukta.ıı son. 
ra, y•ttığı yerden b•rdenbire dotrularak 

Çocuklar gf'oe tatil diye fllt~1 ,,ı:ı· 
Jar, ne yap8<'ağımı şa~ırdınl· #' 

1 

dan bu pamrteoı un ..ıamadıl<- Jll• 
haftadan bir p:ırta. un katı1u"Jtı· 1,J1ılf 
terde biraz da nl'ı41-~ta bntdWl~0j1'ı.ı~ 
kh.rı,tırdın1, b.r hcJ\·a. )Jptı:.nı, f'~ 

•u il l olacağ'ından eoun <öeğUd~~· .,Jt" 
kat öyle güzel oln1n,tu ki tsl"~cıl'of 
n1eın. Yalnız t.oculd.1r dcfUı ._,..,-• 
bejendt, unla ni~ta) ı !il< bltel•'.,,... 
getireceğ"lnı günü tekı·Dr bıJ b 

SERÇE 1 !lfellhB' hemen Na.didenin aöz!lnü kes- - l\laalese!, yarın Pcşteye hareket (Arkut yar) 

~ apmanıı rica etliler. • nı:ı>t 

'J'ill · -
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&\'MAKALEDEN DE\' AM 

Meclis müzakereleri Ş,iVAŞtf Ç~_A! • Zorluklar büyük 

k 1 • ~ taraıı ı •ide) = tuyor. Bir maclenleri ~letmcy! teşvik A k "' durum T .. . çre yekôn tutuyor DUŞ ve bundan bir miktar para al~, maksadile daima Maliye Vek~letinln s er 1 ur ıye - s•"ı dcmq ki, nıaaraflannın bir kısmmı muvafakntlle bir ~ok işletmeleri teş-~ y f k f böylece karşılamıştır. Bunun haricin- vlk için bunu yüzde l c kadar indir· a 8 •••• kt Bunu yüzde 2 Uııcrlnden ' c:zan~ ~ } § de muratları varsa bunu imtiyazı me eyız. 
1 

1 

P 1 (..,.,... 1 
l9eWe 1 k bağ"arsnk madenin c nıı-e A 1 alacak olan mUesseJe ödeyecektir. l<atl o ara . ıH d ~im F ransanıu yeni hiikekmet r•!1l91 

( .o.
AN t aşması rm. Lüzumsuz muamelelere ıa- Soııra ldare ettlf. m&d-nın imrar edi· )erine göre t~h~Uf ed~elco•nbl;nn~ade~ 

Lavalin tuttuğu 
yol 

lllU ıear 1 an manın öldQrQldUlilnU, .memurla_ len kıymetinden de ~zde .şu kadar dl buıUn elınt.ıde böy li • B. Laul, u:ıun blr beyıı11D4-
rın asıl icıl deı;u, mes'ullycltcn ı lk•- b u · ktur dalma olduğuna g re ~ e me ile ıırcnsııılcr:nı Han ,.e mlid:ı· ,, • k n .... rnır u m esııese kAşU'e '"erme- yo - ad it Zrrh/ı - favyare monaka- •• ,,.. ••• dü,Uneoek .,, mev .e 11• mocbu' olacakb<. M•f<' ki allk•· m•mi<kelte yaV&f yava1 ~ .:ildi. • .. odlyo •• ı.nı, Almaohkla v .... 

J · k dUştüklerlnl, gayenin §Ckle !eda darlar rnaktu bir parada nıutab•k lerlne daha çok ehemm ye arı~ 8ı:ıJık aruında a"ırlan'a tle,·am eden 

Ya:ıan: ~f. il. ZAL 

Şası ve hmerikan planr Mu"" badele, hususi ta as ve edildiğini, ve'1min boş ye<e ""1• kalarak aJAkaıan .. k"8i~'"· Ma'Q- ltl•odon dol.,, bu atıy.., ytlzd• y ...... ,...ı. .. bll)ilk hl• ...... ,.,_ 

-..ı..,"lln 1 k D il n ın z maden cinslerine göre gell· az, ;) . azamt kabul .etsek. YUz-dıöını, mürakabe üzerine mo.ra. m 41 1 'ilzde lkl çok değildir. yor \'t! ı·ransanın ınukadderat1n1 
7 Eyl61 llU de PMlflkte ._...., b f d.. • f d" as"ıle o aca kabe kurarak nefes almak \'em s. ri çok değişen b!r ı.şlctmedlr. Bina· YUzde 2 .>I .• e nuaran yUzde artık kati surrtte Almanya :ile hlr-

.. ,·a • - ..... ı.ı.e ,.nıan ııts- ser (;)S OVIZ e 1y"° bel mette iş görmek lmkAnln"- <nal•yh zoy.t hl• modonln k4n bolkl do. homlaU "'"'Y land••<n 1.,u,,.,kt, monfaat gGrily,.. n, 
rf k ı y!ıJc lmak nın yok edildiğini. memurda ve d t ııas lalı gayri eatlye va ...., blrle.'m~en. Franıııı:ı esirlerinin ha-....,, -- ~- d.-ae, Ank- :1 !Telefonla) - ln1çn' baie .,,..,.. ~-in:;....,. .::..ı..e halkh teşebbüs ve çoI•,ma zevki ' pye ...,,._ HallA bir çok mom- 2 ' al•VhlÖ• midi•? A,...t. llnl 1y1•.,ı ""'k •·• mijta""'""n 

1 - -- ._. k•• ile "'apılan tlcaı1 muahede hakkındaı llzcre mal .. bcdell""sı"' ten1ln -""ilmiştir. leket.erde htiki\metıer sflspnnslyon lehine mbldllrb,u te.haıuı -"er. Madenin 
-w de tayyareye -· " ..... bırakılına(J•ğını ı;örfip nnlamayan ve k 1 1 t t i"' gı • "" !!ehtıp olduğu mali yükleri haflnet Ol<blr .... •- •a,.hı,-.uı makamlanlan aldoğ•m>Z p.,ınon ö<Mme 1 ,.,., ' e moyı temin ed"''"· B" • m . "' ••tıt''- M..,. 

•• emniyette detocDr. ~malQmata g"re bu anJA•ma husıiB! Bu muahede ile Iınrlçreye olan .mali yoktur. İşlerin başıı:.d:ı. bulunan alr itibarla zarara dahi katlanmak lm· ı cinılne, vaaıyttltiene ghalı'nde bulunması hl"k yolunda derhal l8tlfadeler temi· 
r bir u • .... tAf 3 m iyon bunu herkesten !yi görüyorlnr, e - ka A k mun ki n·nı unııtuğu gibi Fransa, A\'nıpada z _ - ....... bolmn lakaa ..,..1ııe ,. • ..,,.,., oo.-ı, t'"'1- bo.-çlor•m"m l!donm,.ı ~ n ' •"' vanı,.. Ya m•ml•ketın d•hllln- 1 "' 

1

,.; •·e aalmi 
._ ___ ... _....._, _ __,, •• ve 100 bl Isvlçre franklık mal ihraç lt"rin'n bağlı bulunmasının, ;:kıl. deki RıtlyarJara' .... ahut har CA ••ıkar- ve bunun nakliye mese k •e"'lerdir kurullM'ak «yt'nl bah:ırilan11 bu sa-

arbb da _,, __ _._._ yeaile mUbadele esaaı dairesinde ce- n ı .. ·:-ının emreltlı;l yolda hare.ket et- ak t ~ .; " ~ dikkate alınaca ., ,, · yedn pay alaeağını , .e bo!şe,·lklt~e 1o,.ıııu- - . ""Y4n ""'''-ktfr. elm<ml•l kobul ebnl• bu~nu,...,.._ • m '""il• ""mlek.ıt. "Y• •meli num lok! Foth;yodokl k•om· 
• - Ta .. -- "9mbalannın , -e tor· Bu ma'ların ı nıllyon &26 in fralc· mele usulün mAnl olmasının acı. te~1k etmek J!zımdır. Maden vardır Bılfarz garp, • kı· kromlardır ve bu kar,ı k11runma lmkAnmı bulacafını .. u-~ Bu mübadelelerin esas kaidesini dk ı f st k· sını herkesten fazla duyuyorlar. k k t k a tında ııö~·ltl.'·or. plu

_--.'n mUüalf teelrlerlne karşı eat lık grupunu fın ı ' cev z ve ı ı ' 1 ıymetı çok fazladır. Bu itlbn,..Jıı I lnr opra • . bl '•letmc mev· l k ltı\ .,.uuı • ., bl ko--- hus\1!1 takaa t"•kll edecek, serb 425 bı"n 'ra.nklık grupunu UzUm, in· made . k t' ö ll k omıar tamRmen r ı., Jtı,, Almanya;\"& dol't u n f'f 
..._ k-• ' ·-- ~ • "'" '""'""' g " bunun Y ,_, ' • ·h ....... ttı""lm "'İbl -rb kalmhfı ... _ d .. ••lzle mQb,.dcle irin Ticaret VekA· 1 1 reklrde&ı· 600 bin franklık H l ı ı ' ·ı l'-kalı memur , " aenal,' ... ~ ~ ., meklc "'I kalacıık1 Bu Alman,ıı 

_ ., - • , 

6

, e c ••e , .. ,. e • • - de Yor•mdon yti.Oe lklyo kad,. la· """""'· ,.on ~ .-azl•ot yoğ>n h .. 
.. ..,, ,,,...., lollndon mU,,.ade ahnacakb•· llha- ''• y::.: 'muhtelit lulUul"; 500 bin !ar gece ymıo.,n, kador ç•ho•- hovvuı etm<0! lmkAnm• tom n <ime'< '"''"'" bulunduğd ... lu.,nma!.ına na- için karın d11~"Uracak bir ,ey de~ıı ... 

t _ Tayyareel~ donanma, denlı:de lıltta serbest döviz mUsaade.si ancak ı grufr~npklık "rupunu hah, barsak, gül yorlar. Halk tep 'nerek isini takip k 
1 

t 
1 

d damar halın e ,.u J,ıt,·at'ln sözlf'rlntlen belll ki kendl-
f 

.. almıva mab· I k .. ., gere fle ene. ve gerckoıe bunu tc!lr lln P , • •akın'ıık ve••a U· k'"' 

1 

b' h ,. 

1 

.._ .... d .. olu zayı • 

4

- memlekeUn mllhlm lht ya,.larını ar- . .. sUn er kemik do""kUntU- d"yor K .. liıt buhranına ra,,men ed lnt"nd fer~ ) ,, sinin, Fran'a için .. r ı r e..,r ·~- • • e . •v • ene muhik g6,U' ocok bl• "'"''"" '"an f • • az veya çok kAr ....,.,, •<hyaoak madd~e• tçln venıoc:kU•. i.':~" .. :'~7~i. no!atİu le>kU .. ocok- dolduml•oak bol knğ•t y;ne bu- """"" nokl.,mda bfr çak on•Un0<u. I zakhğma """"" ""''!!> n•ktaya btm• mel ,.,. 
Pa61ftkt• -iye kod" ~onyan lW.oat '"" bqlroa m.Uamm• uou- - 'mail bo• lanmm ödemok lunuyor, fekat ı, ç<km•yor, y•hul ıeroedu.ulmuştu.. Euctlmonl•ni<alil-lgot"""ııı'. 1 d !mor "'"•nl ntak itin elden gelen her şey yapı. 

edf'.n mubarebeJerl Japon donanması ı •I laku muouıel•l"1ne aynlnnıbr. tir. 'alm • :_,. .,,....,., o kador Y'V•S ç<k>yor ki is '•le• kal> orkOdaŞ!ann ""dlki'>1 "''h" ı M•deo '''""'" n : DUn ... ·anın la<'ak. ~·anı Fran"a mümkün oldu~ıı deıı.aı, ...... sörüfUnü uzatan Te nın· Serbest dö\izle ihracat mUsaad~ııl için lsvlçrfreydeayı Pmllyon 550 bin la- geçmiş oluyor b d l h kn'Jl'leti ~-~ .. r. ,, kııı!ar Alınonyanın do~tu ''e muu .. -

... ha,. kuv tih 1 azlyetıne 1 sene za ın • k ta en en zl ve enC'Umı-ndckl arkad ,- cev er, . d böyledir. Herhanı:;l flkl, lnr;iltt're ile !\mr.rlkanın dU . -- ......... arituan ' - onoak '' "' '°' p ya•a '° . mlyocekU. Yap•- Umumi momııar •P"<' o' • '"'' tatmin etm;şt '· Sorı ho,,lat bah· h<• ta.ofmda a. h ·ı~t es.as tutu· ıl •etlerf ka:ıamnıııtar. Japonlar 7 Ey- göre verilecektir. Hususi takasla. vı~re !rangtıını r!. gio sı mail ~rçlar- da dururken; neden usuller yü. sinde: • ır ı~tihkska fııtf~ bss. :un herhn"rrl manı gibi hareket edecek. 
• -""-' rma baskın Ub d lcl lktıs dl •-ymctleri bir- lan ihraca n ıo 1 k ' 11 h ""'' r e- "~ Bcı, 'ttlfak mllnıu;cbeti, donırnnıa· 

161 iNi de Hany __. . m a e "• a •• ""'"''k '< •o •I için de .,.. •ünd<n, yan •ş b ' t• •m m'5 u - Şimdi yilk"k tıyatıo "'' "'"'""· aı-: lan devlet her o ı'"' - seı .. ""''zde bir"' 

................. - , d• , al aoakh• Yani Iovıç .. Yol o cu er Y zun en, m fiyatla m' "'m•ş? Takdl• ""'""'"" hl• .,.,.r •"" h• ·bnk'·ı:ıın da ın- · 
.. _ ... bir Amerika• birin! karşılı'-•an her tUrlU mal lle dan d~ ' " ··ı -1 ı {l ·· d cmurun ., 

1 

~m n·c u .1"' ... 

1 

n Alınanlara ~llm etmeğe ~·oı 
,,..,...,. n to"'1 ,.,,......., ... olabil<e•kfü. H"'"'' takas muomol•: b"l . • ~· .. ..::m""''~ 50 k,;...., d ... ı,ı değil, kendld dU,Unme' yü. ""' ki bu hak "'"" "'•dn·~ bütU" !nd!Mltl .,m,. " .:.,; ~ •• , "ma" ""''" •·e ''"""Y' """' oll•Ok· euın ettiler. Bu tayyareler Tok)odaıı, lcrlndc mal bedellerinin nınl ile ~en 1 hllkfım ·ın 100 kuruşluk malımı:ıı sa- zünden vak.t, emek ve p:raltrı- h t • 1 i <' y-ıı.zdc tu.~~e ı;ı" e. ıı;·ecek bir hadde kadar d:ı nracaı Paıılf

.kte "~terden '""a ta~.·,-are ge- mesi t.ab!l olınaltlıı. beraber Is\'ıçre mek iç b . tlndedlr i f ı ll'tlln aya ınca. bir ınlicadele me,·zuu ola· mt-s ,, kaJedec.ek bu adama faı.· mı'! J,:ıval'e kaltıa C\'ct ..• 
, u.,. .,,, " 

1 
k ıy mızın sra edılmes ne, ver caktrr. Bu itibarla bu formUIUıı J{a· da mad .. ııl ll~m·c~ı 1aı.ımdır. Devklk 

........ ,. -• '""""' - kRo- plyasa.,mn humiyetlerl no=• iti· bn • ma m .. "' ' • boıı ye•e a,almas>na seykd kah. bu!Undo m•ntaat mu·Ahaza odlvwum. l lıı. hak ver ~ "'b tı hukuku Am- Falmt hunun hlr talmn cn~llcri ınetre ıneaafe aldılar. f t b·r Japon komutanı yoruz? Re!.k Ince <Manıııu yllzde yarım· madencinin m .F'akat maden muka,·emetl, jkfncı"ı ı.ınat'ln nOfıı • ... _ __.. lan ve tor- ransaya ser 1 Ortadaki dava, at~ıet kanunu. ı · 'I bnkınnndandır. • 
Yak-.. - ta-are vuuıua - dan k1'.·e ka<lar olan nlsbetı kat oJıı.. mo b tlcr·ın• tamnn1cn t 1 

· Unasc t. u ur kt hlrlll<'l"'I Mare,ııl J•ctf'n'in 

·- " t •! "' ,. , , '"""" hu ''' ... "" "''m~ •· > PWert 1 - 2 ton afırlıfmda olacak ır. h~rp divanında nun hazırladığı, kökleştlrdlti' as. rak, mesela. iki olarak kabul etmrk sah blnlnh,"msuııı~: bakımından muta- Fr11nMz: milletlnde destek bulmn-
Bunlan• lrt.de 1oflllk madd..ı ol•- nota ,. garl "hmet yolu oekilne koyduğu m•,.leolne gelluoo. bu made.no gb.-. hukuku u • ı· T'unun lltisinln 11 
rak (Trialt.oWa6no) ._ .,_. (Ba" ı lndde) (.,) (a.,, 1 1oelde) *" bfr gkUşe kar., oome!lc hirek<te 

1 
•k ""m ge "· ~ • ""'" il<llu.-0•11 ,\m.,lko ile in• • 

Toute ve Penttuite kalJandmaktadır. mümesslller'nl Beyaz Saraya da- zarctinde diğer bir ck?ğ' işikl l k da- geçmek kar.arını \'ermekten, bu- görUnUyor ~mmıı b!r madenin kıv- j ltarıştırılmaması a de~şir. Bu Yilzde 5 burada a.z gibi ııı.a. e m d ha muvafık ola- terenin cfo Gol hareketini me-,rıı Pentlırl~ '"akın zamanda keşfe m ~ \•et ctmi" ve 51rasile Sovyet Rusya ha. yapılacaktır. nun ·ç n lazım olan cnerjly sar e - meU Uzerinden bUvUk b'.r '-"ckOn tu· caktır. d

il 1 ı ı f l " J.·ran!iil7.. hilkfımr.tl ıll~·e tanımMı 't' 
,, dlr • , , r ••hlll .... , •unnnumrn 

!:ok Jnn·ntıı blr lnlUlk maddesi • büvük elçls; M. Lltvlnof, Çin bü. Yeni I>clhl, 21 (A.A.) - H in_ meği göze almaktan lbarettJr. Par. ran•ız l 

kla ,, k Hl f ı ı k }ar a.-ıı;-a 'ıınıhna"lı korku<ıu ... Çok Paılıalı ve "Ok tebllkeU oma y{lk e1,.1sl Tvsking, Felemen n d"stan backomutanı General Va- ti bu ş e e alıp hazırlarsa mese- L A ·ı Toptar.cı asap 
,, .. k ., aval lmanya 1 e <'ok belll ki ı .. av:ıl'ln ~·olunu an. 

beraber, hal"M:ılı.x.... bundan ,.a:ı ~.e· dlstanı umumt valisi Van Moo vel radyoda, blr hava taarruzt;. lenin Kristof Kolombun yumurta. ~ 

1 .... . ı ar e.ak bu gibi engeller l'e bir de IH'lk 
~tine ihtimal \"er!Jeme:r;. Bugün, VA Felemenk orta elçisi Loudom- nun Hindistan iç-n ilk tehlike ol- sından dc:ha basit olduğu görille- anla~acakmış cevap verıyor 

" •~•! ,..,,_ ve ı-<•khallae alt eo· 

.. ,., ı...,. koyma.....,."°'" ,..,. ı •li<Usmüştür dutunu, takot lm•n•a~n logtı. cekil« 

1 
-'"- baJln.. a .. · lflk ha Ad ı k dl (Ba,tara.fı ı lncıde) «//» <11.,clı•r keo;eceı,t·r, ;rokcııı ;\"On "er-

lllUerfDde kallanılmaeı m.,.... "' Re:s bundan sonra, Pas rp tereyi, İngilizlerin de Almanyayı amsız ı tan ş'kAyet e yoruz. (Ba!}tarafı ı la~!ıle) <-» ı b 

1 

tı 
' d h Pll"' yerinde ha,'Van hc<ıt bııJı:;a ,\lmaııyanın kör lr a c COhnlfU.. mecll•lne baok•nhk etm;o ve Lo' bomb•rd•m•n eUlkl.,i kudret ve Hay<r, a8'1 dolmu şu ki bu mem. "''Ofma ve ba.., ışıue dmmdon bo·, gl bl• şa "" r ;,,, ''"''P ,..,,;akla oı.-e F.,m,,.. """" bno •Orilkllye· .ı ...... nlar, on 11ene ııonra bile Ame- Bl\·crbruk ile .M. Harrl Hlpklns'i ısrarla Japonların Hint '"'hlrlerlni lekctte meydansızlık vardır. Yani ni alıkoyamıyaca.ktır. ÇUnkU bu af· alıp, toptancı ss ıı. • • bi 

1 _.. r- t b rsı \"Rrdır ('('ıc.ıne Ye Frnnsanın gcçk'I r ~:ı ııs rlkalılann üatlbı bir donanma ,·lkude öı;le yemeğine al>koymustur. bombard..,an edemıy.,,,.klerlnl at var.,r, meydan yoktur. mk&n ,...,... emıce .-e bugün de olduğu mutlak bl'"' "' · • d·ı 
6 Am df.lkkıl larının \C narll lhtırtıı;ın:ı kurban e ı e<:c· 

·-'7«ddeda1 .. ,ıu, ...... F• Vas' .. ton, 21 (A.A.) - e- sôylemlıt'r. • verili,,. me.'ul"yet t .. •y•blleock gibi, yolu" ;11k'<k n.ent.,Uerlni dU· J Pemkondod k'-''P •. n · r . 

... .._,..._bir,. .. ,..,. krml· r.k& genel kurmay başk•n• Gene. Vavcl •ö•lerlne §Öyle devom et.. yetişmiş, olcun unsu.lar<m" •• ,Undngıım Fm•anm ko,.nm•" ksy· ı çoğu tortonodm a'.l olduğu ve dlğoo 1:1•• ••rhe ""''"'''-
yet ve keyfiyetçe u.tün b:r Jaa,•a do· ral Marshall, Hariciye Nazırı M. mfştir· değild!r. Eksikleri yetiştlrmc-r.ln 1 ı;ıısundaıı ilham alnw1 bulunmo.kta· kasapların da cs!r vazıyette bulun· I 
- ,._,,,...kıamu ....... Corde!l Hull. Hacri Hopkln• ve ,_· Japonlar •imdiye kad" s!. biricik yolu d• kendHe'1ne SB!Ahl. d,.. d•ğu da haklkoto tamamen aykon ı lonarodo gizli celse er 
.._, iddia .... "'' ,.. lapen <•k- Amerlk•n•n Landra bilyük elçisi vıı halk• pek nod~ bombardoman 

1 
yet ve m"'ullyet denldne w- L..-al lngiitm hakkmda da şun· bk lddlad,.. ÇOnkO 1'tonbulda mo.--

1 

dro 

21 

(A.A.) _ Lo•tl" im· 

-.,b,. M. Wlnnal'm d• hwr bulunduk!•- etml-'erdlr fakat önünde sonunda b.,lçe abhp YÜ•mc lm"'m"' , .e,. !on ""ykmlşt~' , out k"•P dilkkiinlonn<n % 
10 

" hOo 1 ..on b'uglln .. ız1ı bir celse nkde:.lc· 
A 

ı _, ·1 ~ ' · • ı• ımod•~ gibi mam•. • , "'°" beU....,.,k lot .. ı•. ki m"' - " öflc yemeğinde rcı, Rum.i '• bunu y;pacaklar çünkü bu hareket mekbr. Bu arada boğulan!" da ou,unc"" bllh.,,. •idm, "'""" ' ıorton<> k•"P "' a • 
0 

•• ' k n yal so.-mlr.n> .-e •Q°'n o.!· kahıa, l'uJf!kte "'"" d<•-.m ı,;n Beyaz Sorayda iki oaat ,nrcn bir hedefler;ne verm•k için lüzumlu. Ç<kac•khr, fak:t suyun yllzünde dok! .,ki hl' mUtleflkln tao=•lan· diğ" perakend<CI k"'P'" d: ':.::; :.,;h: ""''' u'"'""'" yorln• b>Ş-
- .... •lleudo CO'-ial beki,. görüsme yapm•otır. dur. kahp Yilzenıe,d<>n de memleket na uğ .. yanl"a •'"'~'· B1'1 harbo •- bir·--·· mnHakok ka·/ katarının ırnnması h:ıkkmda hUkO· 
- ,....._, değlldl•ltr; bn •o""'m Yemekten ron•a, Ge"""*'· .,,,,~ • '' bol bol liflfaôe e<fo~llecekll,. •ll•W<•..,lkton, hl.ı <UJH.-ı•~ad• 1.ım•C- moob"' deflldk. B' < ı tıo ma!Omal .-um.,lno ve Llon 
a:t: &amanda •eJ4ana cetıreceklerl na. İnglltcreye yaptığı seyahatin MHmaflh, sizi 'temin edcb.J rlm Ortada biltün memleketin kana vıılım: bıraktıktan so!lra, bu mütte-1 saplıırın fstedıklcrf zaman, dlledl:l~r 1 mc f. yenı zırhlı'arda memnuniyete 
.. ._ flloı..ıı. •• '"""''" de donbal- -ok memnuniyet veokl oldujfunu ki, •i., halk •oiukkanhhi•m mu at b:rlllilo teşh'• etlljl bir dorl Ôk donenm~"' tah•.be l<t•bbQo toptane>d~ " •l<hklan mu ' ~ ':"~~ tuokkRer gö>il!Dp görlllmodl· tıJarUe te-.n edebUlrJer. " l bafaza eder ve pasif korunma ser. k bun seyirci kalınm·sı ve etti denlzcllerlmizl öldUrdU ve halkı- nakilye kayıtlarının tetkiklle meyda f ) blıd · ı esine dair Amiral '6ylemlı &kat ba•k• tefsir" yap ''' ı te bit •· ı ı ı v" en, a • • . l hlikode tinin . "m 

""'""'"'"'' •eaız '<la SO "°"'"'' moktan ç0khunl,ı",. v n n ' eıı .• , tedbir er ',._ bu 1ıeodln umumi hayat mekanlz- mm n<; b"akb. DUn boz ' "'çoka•. Ch tflol 

1

.,at<ndan mil"' k""' 
il "'• mUdafaa ,.,., .. ,~, '"""'• •<- Camhnrlyotçll"'• "'"" " telefat say"' m&hd~.t olur ve ma"nda yav.,hk, tulukluk, Ar>za, iken, Adeta h"pton muun kaim~ P<rakeodocl ka,.pl•"n iti""" kal· ,.:.u hakk<nda mU,.kmlo.-do bu· 
'""'""''"''"Amerikan ... la • .,._ Şlkago, 21 (A.A.) - Cumhu.lyot- hava ak•nl•r< ya,.ı. ve olü verdfr. v.,ım 9oksan• ,-.,atma,.na m•Y- yurtıa.,mmn tah•lblnl tamamla~na k>ımom W.dirlndo baklannd• ""'"*· 

1 

mUJIU. 

......... <ok btlyök .... nıotan mi- çilu mDll komıt .. ı, B. Wondell WOkle ~e';,'.en zly•de bir gikilllüden ha• dan bu-ak•lm.., dddon YaZ>kt... için b"ak•P k"<hklan Fran,. ... ,: 

1 

f m""""' eebrll •dd•t lrulland<h· "~ lak;klu g1'11 "'"de mllZAko-

........... •• ...,,_ ... teldt. ıa.otmdan .-uııen vo "''" kazombn- a _,şey olmaz., .._, Emla YAL.VAN tinde, bugün"" mlltletikledn uça • ' • d ~ olmad<ktan baıka in· "''"' Lo•ll8' kamarM< lldo•i C'8n· 
"""""'· .._,...,._, .... •-nı caya kadar ha.be dovam od!lecotıuo V•vel, H '•ufütona •aradan ve i"' dol•9cyo'.> t< iddia" o k bom• ta•of<ndan yapd~ tavolye U· 
btrtnci pllıaa almıflardır. Bundan ar· ve barıf s:ıatinde Amerikalıların hat- denizden gele?:ıllttek bir tehlike. AJı• Mahı•r Amerlkalıl&r ne ümit edlyorlarf sanı dehfete dU.şilrecek kadar a.y ı- zerine karar verilmiştir. 
W. ...... ........_ tA Blrl .. lk Am,.ika d•şmdok! !fi" den bah'-dorek oOyle demi'U" v.,ıugton, 21 (A.A.) -B. Lovalln nda. Avam kama...,>nda 

Japon adalarma luwadan taarruz hakkında da söz sahibi olacaklarma «- H int kıyılarının tehdit al- k f nutkunun, işlerin Fransada. vahim Narh harici }ta.saplardan para alın· Londra. 

21 

(A.A.) _Avam kam:ı-
ecllhneea11e aeıtnce, 1"ı hareketi de bir dair verilen karar suretini kabul ,.e tında bulunduğu ve düşmanın küt paşanın te V i j bir dönümdo bulunduğunu •anau A- ""'vo "°"'n eti diye koç! eli Voril· , .. ,.da Crlp,,.'.n Inglltereye döndü· 
• .,,_ ....,.,u teakkt eimlyo ım- lo..ıp otm1'tir. le h•llnde bir oske, ç•karma hA"- mertkablara •ak venl!ll dOfUne"I dil! baklondoki iddiaya gellnu; ,,.. tll•ll bl"dl"n Edon, aokerl mlyct 
kAn '°"'"'' Am•riblda•, boulon· kebne teıebbU. edecetı aşikl""· Kohl.-e, 21 (A.A.) - Parllmonı~ movcuttu.. B. ı.v.ıın F,.....nm ta· tu.-a muo:bl mol "bnak m~burly•tı hakkmdakl müuke,..ledn bu hatt4 
>na - , ......... ı,ı - Blrl ... k mllleiler blllün deniz- nun bir ouollne covap • .,,. l<ahhas ,.,.,,,,,.., muhof.,. od~•ll hak- olduğuoa - bl1>1e bir lhUmal dof- için., al<dodll<eek il<Ouoil toplanh ı.,,.,. ..,. • .,,.. ,,_.-bu•> Ankarada 23 Nisan >m hAklm olup Japonl1'• Hını paşa, All ""''' P8f&n•n lovkUlnln kmda teminat vonn .. ı llsmub•. su- ru oıanuyaoac< gtbi, koyun ol! Dok,. .,..,,oda gizli "'"de yoınlacaf<m 
Yetinde de dettJdlrler. Hauıeıhk •· b Okyonu"mdan atmoaya kadar düş hlçb1' ya...., de.-ıot ta•at<ndan ki- nu, h!Ç olmuaa Vlfl'd•kl ~rl•:,.: çl oilnl yalruz kaoap ,...,, dogıı, .. ,,..,.iştir . 
..,.. o-., u.n.mı,11r, ki - çocuk oyramı tnan•n k•ym•n herhanıı bir yerin- kin odilmomı, old"'"n" •• Yaln>Z mortka ifgüd"I B. TUlk• m halk da ilk""''"" ,,....buır. Edon b.,vekUln radı·oda bl• hlla"' 

A- 11 W. ..,.clr --... <""r ı ,....,) .._. .. "''" ç<k•rm• hareketlne feç. ve yalruz devl•t •mnı,..u bok•mmdan elan>k blldlnnok lbllyolkld.,.nda Bfr çok om•k •• zobmet mukabili ,,..d etmeğo kmr '°"''P vennedltlnl 
d6rt .._, .. ...,, - ıo bin yc.Ud•ğ1'e göre, 23 nı.on gllnil tnek 1'1cyecetı tıilnle• o k•dar olmm" bl• tedbh·d"' ibaret bulundu- bulunm('t< Umlt odilmeklod1'. yetiftfrilen sUJ'Werln hiçbir emek mu- bllmedlğinl lh\\'e etmiştir. 
""-"• otao ve ae lo• .. 11 ...._ Uzak olm"a geoekfü., ğunu oliyl•miıU.. B. Bullltt mU9ahlt o.Calila "":dr•e.· 1 d ki edl 
..... 

1 

.. ·an .. n aıı..r bomba ta1.')arelerl rozet dağ1tılmaya<::ıktır. Çünkn G ri al d Gaul'un ntı.dine gönd kabili olmıyarak a ın ı Ye arzu • ~" "" •• " ıg~neler d~hııetli pahalılasm. ı..+ır. c eral Vavel mUdafaatarın gün da Gener e len fiyata ııatıldıfı iddiasına gelin· Yapılmaktadır. Bu t.n-areler, Ha,·ay, • "' yadak·i Çin kuvvetleri umumi ka. 
Aleutua takım aclal&nndakl OaJenlen Bu kararı öğrenen Ankar-a orta geçtikçe daha kuvvetlendiflnl, Hin rargahının tebJiii: r!Jmi9tır. al k mı yapAeıık T ce; aalıf fiyatının dalma miliıtahsl· 

okul ve lise talebeleri de Kuruma d·~an içlerine hergün daJıa fazla ı.a,·aı arac 
1 

tin menfaatin! korumakta bulunduğu veya AJaaka yarnuaduından kalka- Çin kuvvetleri iki gün süren 
21 

(AA ) _ Dlploma-
rak Japonya~·ı bonıbarılıman edebi· 1 k cıiddelli b '.r savaştan sonra Yaneng 

1

,

1 

d B L&val ln s .,-müracaat etmişler ve rozet tak. Yayıldığını anlatmış, bundan bay. V&finglon, · · , on dakl- "4ıphealz olmak'a beraber, ~in para 
• madan lone kuıu,.nu holka ıut. • mUdaf.,la. pek yakmda ço • tik maht •" '• · ..,..,. """''"' alman vo mUhlm 

11

''''- mok i,tedlklcrlnı bildirmişlerdir. daha kudretli bir hole gelecekVr, yuang'• düşmandan &eol alm•ş ve kada bir blöf yap..-ak bani' mUUk,. m..,a.rıu .... alınarak k<B!Hp aa· Aınerikadaıı selen haberlerde, .Ja- d 1 1 üstün düşman kuvvetleri tarafın. re l"ln aracılık teşebbüııUnde bulun-k ti 

.__ a •----·· Kurum, bu iyi gcn,.lerln arzusunu em st r. 1 1 bl 1 B L "' ··-·" tutulma· tılan etler, ekseriya Ytldeli olarak -...,. .... •- , _,. -·-- • dan çevollm ş o • n n eroe ' il ""'"' ~ 
•·- yapı•---ıım .,t-•yoruı.. Diin yer:ne get!rmcyl muvafık bulmu•. Kalku··ta 21 (A A ) Hint 11-

1 
• e '-- d k t ması ihtima ı a Al· peralceadecl kasaplara verilmekte ve 

-o ....-.. v ...,.u " , · · - tanya askeı nı ç mucr en ur ar- maktadır. L&val, bundan sonr • 
Tok,_•• dtfe• ...,.._, bt• .... lur. deole•J Joponlara mukavemeıe .,_ ml~ard>r. Japon!" 500 den fH!a ,.,. ı..-om•- toptann •-••n ,.rmay.,ı delma 
........ ,_.e_...- -"'- •..a.•ike ....,_., n· Ayrıca Ankara sinemacıları da metml• olduklarını yenidt-n teyit "' çı ııı ı manya Jle işbirlltl yapm blltUn -rakendecl kasabın çengelinde aııılı 
- •- ·-,_ - ~- • •- ö!U ve•ml~erdl•. n er n koy•b• dan .,,.,,

1 
.. ,.., tomın için r-•llmlt«. ı.,..,. .,.....,. ...... ar•l•r<nda bir toplonU yaparak etmişlerdi,. Pencab Baıvoklll u-

100 
k;•ld'r. okt C"I d"'· kalmaktod,.; O ...._.e kt; bu yös-

bi• ..__ ••-·~•tana- Coeuk boyr.m, matıa"••n be• gü. kend., Hayal Han dilu, bu h.,. • ,a,...etıednl ""'"" "' VOf'nr- don toptan" <ok defa mllhlm •-
.. d b h " bl k ld ,. .Japonlar iki acJa,ı • çıktılar madıfını aöyleyeb!JecekUr. . ,. •-- dU•mektedi MUstaJıaU "-! .. ,. - -1> ......_.,..,_ nun e, '" a sanı 10 don 17 ye n mu adde. b·r cihat o uounu. Toklo. 21 (A.A.) - Sumatra. lon'da hiç kim,."""' bir kumul••• '"-· • r. ~ 

•-· .... : - .... ....., ....,_ kadar •lnemal•nnd• Çotuklara be- ""ylemıştı.. dan N~lnlsl ıazetesıne blldirl!l. bu,.. ... bl•....., lhUmoli ,.. .. ,. 
flkte ve Hint Okyanıısanda b!r rok dava terbiyevi filmler göstermeyi Matbuata ı--•anatta bulunan a1danmıyacaktır. Perakendeci kasaba. istenilen fiyata k 1 

"""'.T yor: Jlk topJaulı ııah&lara yayalınılJ oldutundan Ame· arar a,tırmışlardır. Kongre llderl Nehru da §öyle de. Amiral Darlan ııatılma11 keyfiyetine pllnce; canlı 
rikaa semllerl .Japon •alarıııa kadar Çocuk Esirgeme kurumunun ha. mlcıtir: "' · · t lantısı- ha)'l·an plyuastıe ke&Jlmif e .uJ& • Sumatra nın cenup batısında Vlchv 21 (AA ) - t .. t 
............. ..... ıuda r..ı bir ha- ""ad•ğ• P•O&rama ••re, Anakuoa.. •- fündl.stanm parol1'• .. ııı. • t dan aon- lan "*<t•ı.,tmbna .-ı '"' • " Mlnta11·ı· takım adalarında hareket dUn Laval kabinesinin ilk op k 
\& - dem muharebeaı ohna11 lbtlmal ğı ve Kreş yavrularile ilkokul ta. memek ve teslim olmamak. tır. vapan Japon kuvvetleri 16 nisan. na iştirak etm4ıtlr. T.oplant~ lantıya konulan aermayenln normal tetnettU· 

d:ı Spora adası ile bu &danın C'C- ra neşred'.len bir teblığde, P 
1 

ılık ol ............... lcbclerl 23 nı.an gilnD öğleden Cünkü lnclllere ile işbl'1iil yap. nubunda No•d••• ad"ma muvot. Mmıaı Peton';n "'''" .ıtıtı ,.~ ~·~ •n• ve autodno. ..,.,, ..,. • 
Ga ..... ı ... ı.,e, l•landa •·• ıma- •onra Cilmhu.-.eı.lmlz l.met lno. mamak, Japonlan Hindlstana da. 

1 
•••ı yapm,slar ve ·hUkQmet relslle nazırları ııellm a ı maktan çok usaktır • .. """'""bl..,-..,... kava•• ... ,. nilnün, B•ovek'llm·z doklor Relik vet etmek demekHr.. faklyeill b' ç l:t m_, .. , no zaman,....,.,... 

ü!llerl haline cetırUmektedlr; Aınerf. Sa d l\... 1 Ç._'U.-r bir -hrl rerl alcldar buralardaki dilşman unsurlarını blldlrflmekted!r. dına Ma· te halledllmak ,_.enm'•ıte tuteyll olan 
Y :ı.mın, •Rreşa Fevzi Çakma. - ... T" • tcmı.zıemcır.e başlamışlardır. B Lava! bUtUn nasırlar a "' ... .., kan .,..,..,., ........ ı. au,.ıı. bn. i•n ve diğer devlet bil)'Üklerlmt. Çunkl .. , 21 (A.A-) - B;,man. • · 

1 

ve nazn-lann .., ..... ..., ..,....,.. Onl-• 

,....,. aklodn-ı , .• Ingııı. ı...-. zln lkame .. 6hlarma giderek ,.,aıo lefd<kUr otm ' ..,.,a ·oıon .,ıınee: mllat-llo •- - -· 

, • ar., er.n öpeoekludlr. ~ tam batlobklann> ""'eyi"" 1 .i yeye m"budyot h•Hb • 
Jnanetıer:n1n bU~·tık ölrllde ban a- 1 cll ' 1 on. 1 gerek tahaına. gerek Fr 1 Ur il 8ermqHI· 

...... ,.... ...... , ........ '""'" Aynca, Çocuk Esirgeme Kuru. BU_,.... Sinema dünyosının en Amı ... ı ,,. ....... ..--tara nl ert•ya. koymu~ ve ııruuıcla pera· 
bir -la ,,,_.,, •h-ta '"· mile '"'""ti yapan oY•rd•mseven. .,. h 

21 
(A.A.) _ Darlan - kendecl kuaptan tahsil&t yapama· 

du&...-u .-..termektcdlr Gerek do&... lcr 1 t 23 1 M E L E K 1 k ld z· Hol ı' vut'un •lC y, orduları· ..n........ _ ......... _. d• ataıak e- ·- • AU· ccm ye •• n san akşamı An. par a yı 1 r • • ftndan kara. deniz ve bava ln muı ~ ......... en 9llUaAlD 
da .. .....,. Avrupo P-de MI.. kara Halkevlnde çocuklan bl, na hdoben • .,-,., gtlnlllk ""' ., ıc..._ - - -
"' ........ ,11 1lmdl oıınldt hl• bolo vereocktır. 81"E>IASINDA en güzel. arf15f, r&vo ''"'"' --- kalnuf 
ba,·a telıd dl altına airmt,Ur. Denile· Kurum, muhtelif kütüphan"le. nı .o;ni: d..a-...ı•ya emri altın- otan to,..tancı, ~ban, kltıp kullan· 
bl 

._. y L A M A R R Beni doğrudan ve•~ ku ,.. k zo Ur, ki mlltte.nkler, tana harbini rin camekanlarında, çocuk neşri. H E D D da olarak askeri kuvveUerln bıı.fbU. mak, geceli gUndUzln çalıfllla • 
..... ,..,.. ... Almanya,-. COrl gı;. yabna a t kö,.ıer h•z.,layacağ< m~donhtma ta,ın obnekl• ban• - '"•da kal.,.. •• de•l•t. dahi -.ı 
,.._ ,..,.,, ..... .,..,.,,. Boa- glb' çooukı.r için de mublcllf eğ. ytlk .,, ı~• vo.m """" "'"n ay- """""°' gtlnU gtlntıne Bd•YOftk tı-
dan ,.n..._.,, "'" ,., lda,.,e ,., ,._ lenecler, toplanblar, •nd içme me- Ye ı ıa;n'• biri•"'"" ..,;u, ""'""' bl• ad""""· Tuf<yU nayı kudretlııe hafla bir J<eJ flJcttlr. rcsım:•:!rt p etml5Ur. R ~:;:~~ı:uv!8:ıen:ırmlftir. Bun~ı° tAblrlnin bu zQmre ne allkuı ola· 

- ELHAMRA'da 
Yarın akşam saat 9 da 

ALEV ŞAR'KISI 
/ILEKSllNDR GRllY - BEREN}S KLER ve 

Nevyork Metropoliten operasının en m~hur artlııUerl, 
' T.-,,.-- - ..__"' ·~ :ıır. .ı ,, h 

"C5 

J A M E S S T E VV A D ım Uk bir gurur duymaktayım. • maz. 

Y -wıda evvelce ytlk· Arıktaıı gelip ha)'l'art kesenleri te-tarafından ilAlıl bir surette yaratılan neflS bir .şaheser 

AŞK YILDIZI 
Cöslerlnl&I kamqtıracak". cönWlerlnizl teshir edecektir. 

DiKKAT· Nuınaralı koltuklar bugünden satılmakta.dır. 

siplln ve vatan Ue• U imden ., 

lendiğim vazifeler ar!~~Un z:raktıml şebbUslerlnden men için keslclleTe 
kalkmış olduğu için ed bll para vermek suretile derilerinin tah· 
9~ arkad-.ıanma tahsis e ece- rlp edlldlline gelince; kesiciler bele
ğlm. Mareşalin yUksek ~:~~=~ ~; diyenin eclrl olduklarma göre toptan. 
tında namus yolunda .T __ .. cı kuaplann idaresine tibl değUd!r
lmparatorlutu müdafaa etmek hu· 

o;uıUJlda aıa·n bana JUvenebil~ttı;ız ler.Kasaplar cemiyeti umuml kltlbl 
fibl ben de al&e gllvenmektey m. a- Omer Koç 
fasın Mareşal, yqum Franaa. 

Yunanistana yapılacak 
yardım 

Londra, 21 (A.A.) - Lo~dranın 

sallı.hlyettar mahf.llerinde söylendi· 
tine göre Jngl!lz, Amerikan ve Kana· 
da hUkGmetıerl aç ka:an halka bir 

ardu'n olmalc üzere Kanadadan Yu· 
~anlatana ayda 15 bin ton bufday 

...K .. derllmesıne mllsaade etveya un•-· 
fflerdlr • .Iawç htU<6ınetl bu if için :Vec yapurlarmın kullanılmasını 

teklif etmıftlr. 
aöylerıd!ğtne göre Isveç hUkümetı 
ardımı kolaylaştırmak için Alman 

~e Itaıyan iıUkOmetlerly:e mUzakcrc 
bal indedir. • lran Mecl:sinde 

münakaşalar 
(Baştarafı 1 bıc14e) (/) 

Umde her fena ı:ıeyi dllzeltmek için 
candan çalıştım, bu ,Yorucu ve Ozll:l· 
toaı bir me!ele illdu. Memleketin iç 
durumunun bozuk olması teessllfc 
pyandır. 

M.ıcJ!s, memurlar hakı<ında iyi bir 
Usan kullanmaqııştır, bu hareket 
dotru deflldlr. Memlekette ik!llk 
dofurur ve bu tekilde çalışmak im
kllnı bulunmaz. MemlekeUn her tara· 
tında. emnlyetai7.llk hUkUm sllrUyor, 
a.skerlere ehemmiyet verllnılyor, fa. 

kat onlar Iranın lstlldall için feda
klrlıJHa bulunmuşlardır. H çbir mıl
let ordusunu hakir görmez. Siz bana. 
ltimad rtyl verdiniz. Ben memleketi· 
mln f!ıtlfadesı için çalışıyorum. Yap
tığınız tenkit memleketi zayıtıat
makta5ı başka hlr şeye yaramaz.> 

Başvekilden sonra aöz alan harici· 
ye nuın föyle demlftir: 4'l!aataha· 
nelere askerlerimiz yaralanarak ıel· 
dlği tıa·de yine ordu tarafınızdan 

tenkit ediliyor. Bunun lyı bir şey ol· 
madıfnu 83yteınek isterim.~ 
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Devlet Demiryolları lıanları 

Muhammen bedeli 25940 lira olan '49 kalem muhtelif elektrik malze· 
me5i 1/6/1942 pazartesi gUnll saat 15,30 da kapalı zarf \1SU1U ile An
kııra'da. ldare bine.sında toplanan .Merkez 9 uncu kom.syonca satın alın 

acaktır. 

Bu işe g.rmek isteyenlerin 1945,50 liralık mu\'akkat teminat ile ka· 
nunun tay:n ctUğl vesikaları ve tekllfJerfni ayııı gün saat 14,30 a kadar 
ad.ı geçen komisyon re.s:lğinc vermeleri IA.zımd1r. 

Şartnameler parMız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay. 
da.rpafa'da Tesellüm ve Sevk şefliğinden temin olunur. (4M8) 

• Muhmmen bcdell 29864.9~ Ura olan muhtelif kere.ete 4/51942 pazar-
te3l gtlnti saat 15 de kapalı zarf usulii ile Ankara'da Idare binasında top· 
lanan Merkez 9 uncu koml..syonca. satm alınacaktır. 

Bu i'e g.rmek isteyenlerin 2239,87 liralr.k muvakkat teminat ile ka.· 
nunun ta.}in ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn ~aat 14 de kadar 
adı geçen komüııyon rei"liğine vermeleri ıa.z.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anl<ara'da Malzeme d&irt$lnden, Hay-
darpa.ş:a'da TeeeUUnı ve Sevk fCfHfinden temin olunur, (4549) 

* lluhammen bede!i 23390.00 lira olan 10 ton küp ve 12 t(ln kr:!'tal ~eker 
8/511942 çarşamba gUnU •Mt 15,30 da kapalı za.rr usuJU ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Me:rke-z O uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu i~ g~rnıek iSteyenlertn 1754 ,25 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettığt vesikRları ve tekliflerini aynl gUn .sa.at 14,30 a kadar 
adı geçen komisyon reisliğ:ııe vermeleri lA.zımdtr. 

Şartnameler para.sız olarak Ankara'da 1'talzeme dairel!!linden Haydar-
P&f&'dıı Te.seUUm ve Sevk şefliğinden temin olunur. (4695) ... 

MuhR.mmen bedeli (2907) Lra olan 660 adetten ibaret muhtelif eb'at
t& ambuvatmanh dökme akıntı borusu ve teferruatı (5/5/1942) sah günü 
~aat (14) o:ı dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek isteyenlerin (436) l.!ra (:>) kuruş'uk kati teıuinat ve 
kanunun tay.n ettiği ve3aikle birlikte pazarlık günU ~aatlne kadA.r ko
mlsyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait l}artnameıer komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadtr. 
<4801> 

Istanbul Belediyesi ilanlar ı 

Haseki ha.stanesi mutfak, çamaşırhane ve soğukh&va dairesi te~rı:ıatı
nın yaptırılması kapalı zarf utulile •kslltmeye konulmu,,,tur. Keşif be
deli 19003 lira 50 kuruş ''e ilk teminatı 1423 lira 27 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme, Bayındırlık işleri genel; husust ve fenni şartnameleri, proje, 
keşif hullsasile buna· mUteferri diğer evrak 95 kuruş mukabilinde bele
diye !en işler1 mUdilrlilğtindrn verilecektir. ihale 7/ 5/ 912 perşernOe günü 
saat ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıninat makbuz 
veya mektupları ihale tarihinden sel<ız gün evvel Beledlye fen ı.,ıerj nlll· 
dllrlüğüne müracaatla. alacakları fenni ehliyet. 942 yılına ait Ticaret Ochı.· 
sı veaikaları ve kanunen ibrazı 10..zım ge:en diğer vesaik ile 2400 nun1a
ralı ka.nunun tarifatı c;evre!inde hazırlıyacakları teklif mekt'1plarını iha· 
le gUnU saat 14 de kadar Daiml Encümene vermeleri ıa.zımdır. c.4788:t 

Nafıa Vekfiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Aydın Su iı:-lcri dOrdilncü. şube müdürlüğü mıntakası da. 
bilir.de Horsur.lu - Nazilli ve Pirlibey kanalları ile Büyük l\fende
res nehri arasında kalan takrıben (25000) yirmi b<ş bin hektar 
gen şliğ:ndeki araz.inin Nirengi şebekesine müstenit tesviye mün· 
hs.nili haritası ile bu ovaya akan derelerden ldare<:e lüzum görülen. 
lerin şeritvari haritalarının alınması ;şi muhamn1en keşif bedeli 
vahidi fiyat esası üzerinden 75000 liradır. 

2 Eksiltme 28.4.942 tarlhir:e r11.&thyan sah aunü saat 15 de 
Aokar&da Su işleri Teisllği binası içinde toplanan su eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zar! u;uliJe yapılacakt1r. 

3 - İstekl.ler eksiltme ~artname.=sJ, mukavele projesi bayın· 
dırhk işlcrl genel şartnamesi, umun1i su işleri fenr.1 şartnamesilc 

hususi ve fenni şarlnameleri ve projeleri (3) lira (75) kuru; mu. 
k&bilinde su işleri rc:sllğinden alabilirler. 

4 Eksiltmeye g!rebllmek için lst~klilerln 5000 l'ralık muvak· 
kat tem:nat vcrme!i ve cksiltmer:in yap!lrcagı gfınden en az üç gün 
evvel clterir.dc bulunan ve en az 5000 hektarlık bir arazinin t•keo~ 
metr:k haritasını muvaffakıyetle yapmış olduğuna dair vesika ile 
birlikte b;r dilekçe ne Nafıa Vekfllctine müracaat ederek bu lş-c 

mahsus olmak iizcre vesika aiınaları ve bu vesikayı :braı etıneleri 

şarttır. Bu müddet içinde vcsik1 taleblr.dc bulur.mıyanlar cks:lt.. 
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede :yazılı saat· 
ten bir sa;;t e\rveline kadar su i:;:lerl relslitine makbuz mukabilinde 
vern1rleri l:lz;mdır. 

Postada olan gecikmeler k•bul edilmez. (4183 • 235ı l 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Blett ta......ı llcuplan 1142 lkrnllr• plaıu 

ıu::şmELEB : % Şalıel, 4 !llA1-, 1 Aiu&o9 

ı DıJııcltotri• ı..rt~ ,...ı.. 

llM!ı IllAAMlYELEJU 
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VATAN 

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

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINAB1LIK 

Taksimde Osmanlı Bankasına Ait Binada 

lstanbul Klübünün 

BİRİNCİ MADDE 

Ana Nizamnamesi 
istifade edemez. Heyeti idarece j Muvakkat Azanın aidatı şehriye_ 
müttahlz mukarrerat eski A.za.Jsr si on . birinci maddeye tevfikan hc- ı 
gib'. yenl fızalar hakkında da mer-J yeti darece tay n olunacaktııt. 
ldlr. Muvakkat ıızayı takdim eden ~ 

ON BiRiNCİ MADDE dalın! Aza Az: yı muvakkati o llk 1 

A• d i C . ti kan 1 iki ay zarfır.da bu nizamnameye 1 
z<:yı2 a mı e d'dnlıye. er 

9 
n• cuu-, q:örc tr<h~kkuk rdebilecek bo:ç.a_ 

nunun ne ma esının u , .. 

~ - ' - 9.t! 

Türkiye Ciimhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kuruıwı ta.rilıt: 1888. - i>ermayesi: ıoo.000.000 Türk ııraaı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye verlyot. 

Ziraat Bankasında kumbal'alı ve ihbarsız tasarruf hMapla.nnda 
en az 50 · Jlrası bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur'a ile ..,.ğı. • 
dakl pli.na göre Jkramiye dağıtılacaktır • 

t adet ı ,000 llraJrk 4,000 Ura 100 adet 50 llnWk 6,000 lira 
4 » 500 > 2,0GO » 
, » 2so • ı .ooo • 120 • f-,800 • 

.(0 • 100 • 4,000 • 160 • 20 > s,zoo • 

İstanbul klübü !stanbulda sure
ti daime veya muvakkatede ika.. 
met eden Türk veya ecnebi aaza-
1arına b.r içtımagılh hazırlamak, 

Aza arasında münasebatı içtim:;._ 
tyenin h:k'şaf;na yardı.m etmek, 
mütalaa ve yazı srJonl~rında bir 
kütüphane, .muhtelif lisanlarda 
gazeteler ve sair neşriyatı mevku
te bulundurmak maks. d le: 

f k d ·· d · h ddi t cavu··z r•nın te'd yes nden mes uıdurlcr. 
ı r2sın a. mun cr~ç a e 

1 etmemek üzere 60 Ira duhuliye ON YEDiNCİ ~!ADDE ğı 
ve jk.i defa otuzar ı r wdan 60 lira 1 lstanbtıla misa!ireten gelm ş kim ı 

OIKK.A.T: He:.aplar:::dakl paralar bir sene Jçinde .50 liradan 8.J&· 
dü.şıniyenlere ;kranliye çıktığı takd.rde % 20 fazlaaUe verilecektir. 

a d~t; .;er.eviye ıtı ed<'rlcr. Klübe :cl('re ·a'" ~·ı daimıde:-~ bir1 tarafın. 1 
Kuralar senede 4 deta, ıı ma,rt, ıı haziran, 11 eyl~, 

ıı Bir'lllcikılnwıda çekilecektir. 
I Cetareddin Arif, Avukat, 'Türk 
1 tab ly< tir.de 

azayı d::ı.:mc olarak kabnl edllen dan heyeti idareye vak olr.:~k 1 
1.e\·at akab\ kabuller:nde o ~·eneye mürscaat üzcr;ne dJhulivc vara- ~m:ııııma:ısı••••••••m••••••••••••••I 
mahsu alô t ile duhuliyeyi klü- kası verilebilir ve bu Yarak~ kli.ip 

' 

Cemal, İstanbul Ticaret ve So
nayt Odası Umumi Katibi, Ti.ırk 

1 
tabiiyet nde 

· Deland~. Fenerler İdaresi Umu
mi Katıbl, Türk tabi yetinde. 

Kare·gözyan, Banker, Türk tn
bilyetindc. 
tarafır.dan te·s·s edilmiş bir ceml
yctt'r. 

!KiNCİ MADDE 
edemi_ 

oyna-

büa ka.;asın"- tediye c;tınegt• rrı-i!~- ~·· lonlarına bilfı üc-ret duhul h:::ı.k. 1 
Jurdurlrr. l\1aamafi 31 aj;uslos ta.-! kını bahşeyler. 
·ih nden sonra kal:ul edilmiş oL . Bu kabil zevatın Is m ve ı:;!.fatt. 
J7.'i aidatı seneviyenln yalnız nıs- mahalJi ikameti, ve kend'lerini 
cıtıı vel"meğe mecburdur. Heyetı takdim eden zevat i!ml ve du_ 
idar~ duhul ye resm ·r.in mahdut huliye varakasının tarihi bir def
Oir müddet için alınmamasını tah. teri mahsusa kaydolunur. Duhu-
tı kartra alabtlir. 'iye varakaları Azamt sekiz gün 

ON !KiNCİ MADDE ı,;·n muteberdir. Duhuliye varaka_ 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kıtaat İlônlorı 
A,atıda miktarı yazılı eUer kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Iha· 

leleri 2Gı J.'942 cumartesi günü saat 11 de Eskişehlrde Hava satın alJl'l.11 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesi.kalarile teklif nıek· 
tuplarını ihale saa~Jnden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Ctnsl Miktarı Fiyatı 

Kilo Kuruş 
Cemiyet siyasetle iştigal 

yeceğl gibi klüpte kumar 
mak dahi memnudur. 

Aidatı senevlyenin tcdlyei mec- !arı ıheyeti jdare Azasından bir zat 
buriyeti her sere mart i ptldasın- tarafından imza ed:tmlş olmak lA-
da tahakkuk eder. Nisanın biJ"ine zımdır. Sığır eU 
kadar ic:bu aidatı tesviye etmemiş Bir misafir flzayı takd·m eden 

wa --J 00,000 83 5650 
• ı .. Koyun eti 

olznların es3mlıı:; klübün büyük k Up azası misafirin klüp kasasına 
100,000 123 uoo * (280·1 - {300) 

ÜÇÜNCÜ MADDE 

Klübün \-'aridatI muhtcl'fesi ba. 
lllda. muharrer maksı>da nıahsus 

olup, isbu varidattan, masarifin 
tesviyesinden sonra, bir fazla ka_ 
lacak otı:~s:ı, mezkiır bakiye mün
hasıran )l.ltibUn tekAmülüne sar
folunac :;.k ve klüı> bütçesinde zu_ 
hur edelı:Iecek açığa karşılik t\ı. 

tulab :ıecektir. 

:;alonuna tal:k olunur. J\'layısın bL 16 ncı maddeye göre tahakkuk 
~inden c\.·vel aidatı sencvlyeyl te- €decek düyunatından mes'u1dür. 

diye etmiyenler azalık sıfatını ON SEKIZ'!NCI MADDE 

DÖRDÜNCÜ MADDE 

kaybederler. Heyeti :aare bu ınüh_ 
leti uzatabil:r. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE 

Klüpten çekilmek niyetinde bu
lunan ~zı martın birinden evvel 
bu baptaki kararlarını klüp klta 
betlne b.ldirnıek mecbur:yelinde_ 

KLUbün 50\onları hergü.n aa.ba.h- cr.r. XlUpt çekilmek hakkındaki 
leyin sa~t dokuzdan itibaren a- niyetler:nı 111art:!l birinci gününe 

1 çıktır. ' kadar k ta bete bildirmemiş .olrn-
1 BEŞİNCİ MADDE ıar senet atlyeye mahsus aidatı ••-

Kiüp azası daimi veya muvak- r:cviyenln ted yesile mükelLc!tlr _ 
kattır. ler. 

A.LTINCI MADDE ON DÖRDÜNCÜ MADDE 

Klübiın se,.ei maliyesi 
birinden başlar. 

YEDİNCİ MADDE 

martın Bir sene veya daha zl)rade b ir 
inüddet !~in İstanbulu terkcd.:n 
daimi aı~ mart:n birinci gilnüne 
kadar klüp kltabefüe tayı malu-

K lübün bilcümle tızc:sı adresle
rini kitabete k«ydett"receklerdlr 
Klüp tarafından işbu adreslere ya_ 
pılacak tebligat klüpçe usulü d•
lreslnde icra. edilm!ş addolunacak. 
tır. 

ON DOKUZUNCU MADDE 

Klüp azasından olmıyan veya 
yed 1nde duhuliye varakası bulun_ 
mayan zevat heyeti idarenin k2-
rarı m&:hsusuna iktiran etmedikçe 
klüp snlonlarına hiç bir sebep ve 
suretle girmezler . 

Kltibün ecanibe mahsus odElR-
rına misafir davet eden ftza davet_ 
l: geldikleri kimselerin 1;eref ve 
haysiyetir.i tekeffül -ederler. 

Klübe ltzöyı daime olmak isti
ycnJer azayı dainv.:-den ikl zat ta_ 
rafından takd ·m olunmak IBzım-

mat eyledikleri takdirde, kaybu- YİRMİNCİ MADDE 
betlerlrtn devam eyledıği müddet Klübün emri idBresi on iki zat.. 
çe me'zun addolunurlar. Bu Furel_ tan mürekkep bir heyeti :dareye 

dır. Klüp aza.c;1nın on dokuz ya- ı h ,. 
le me·zun olan _.rın ~r sene ınsr- mevdu olup her sene bunun nısfı 

~ına. dahil olcnlardan olması ·\-'e hn bırlnden evvel kayıtlarının tec 1 · ; hafi 
b.r cinayC'tle ınahkıim veva hu. 1 • • . •. • • heyet umumıyec:e rey ve 

· dJdi ıçın muracaat etmelerı ve kı_ ek!:erlyeti mutlaka ile intıha p edi-
kuku medcnlyeden mahrum olma. tabetc adre~lerlni bildirn1elcri ıa. lir 
ınası meşrut olmakla beraber, tak- zımdır. 1 · . . 
dim eden az~vı dalmenin namzet M , d ti d '*- Heyeti ıdare kendı Azas111dan • - ezun aza ov e erın e dZayı . . . 1 . 
lcri ~ah~an tanimaları lAzımdır. d 

1 
k k k'ff . d bır rc 's, bır re s veklh, bir vezne_ - • ;•mc lU u unun d esın en . . 

Azalığa kabul hakkındaki ta- .. t ı·t 1 enci i 1 dar ve bır kalıbı !ahrl intihap 

1 
, . . . mus e ı ve ya ntz s car ye a - eder. 

lep.c" kA!lp nczdıtıdekı bır d•fte- d. t t d' il mu·· keli ( ı a ının ; ıves e e o ur_ 
rl mahsusa k·vıt ve ı.rf namzedi ı ·. . Heyeti Jdare ilk jçt;mru umu-
t kd . d :k. . !ar. l\1aomafıh, agustos ·11:hayetln-
, a ~md"ı· enG• 1 k ftza tara{ır.dan, den Fonra İstanbul&. Evdet etıniş mlye kadar kendi arasından ist:fa 
ıınza c · ır. ere· .nanızetlerin ve 

1 

olanlar sene: cariye aldat;nın yal - ed~cek olanların yerine diğerteri-
1er(.)k _bunları ta.kdım eden azanın nız nıFflnı tediye ederler. r:l ıntlbap eder. 
e!:amha ve sıf;.tı .Jçtlmaiyelerl in-. ON B İNÇİ l\'1ADDE ı Heyetı idare k:endl arasında mu. 
tlhap muameles:ne başlamazdan EŞ vakk;:ten gaybubet edecek olan.-
evvel sekiz gi.in müddetle klübün ı' Sefaret heyetleri me~subini ile Jar1n yerine, avdetlerinc kadar 
salonlarına talik edilir. konsolOl"haneler memur rı klübe '. fayı vazife etmek üzere, diğerle-

Bu talikten maksöt, klüp azası- Aza olmak istcrl,crsc lsbu nlzsm- rin• intihap eder. 
n111 ~zalığı t~klif edilen r.a1nzet \ namen-n 7 net, ~.o ~:cu, 11 inci, Heyf'ti idare l:lakal ayda bir ke
hakkındakl it razatı muhtcn1clele. ~ 12 ne, ve 13 uncu maddele_ ı re zleliıde ve rei~ tarafından lü
rlni dermeyan edcbllınelcrinc mey rinde ınukayvt't . ~eraite tebaan zum görilldük('e su reti fevkalıtde-

1 

dan bırakmaktır. klübe azayı doiını c:>larak k 'bul de akdi ·çtima eder, !evkal8de bir 
SEKİZİNCİ ?ı.IADDE edllir!C'r. Maama.f h ış~u zc-vat ei- lçUma ııe gibi b'r sebebe müstenit 

Naınzctıerin 3zayi daime hak. 
1 
dAl~ du~u!iyelcr~n, tarıhl kabulle_ ise olbaptakl davet tezkeresinde 

kını ikfsap ed~bllmeieri hcveti rlni t;kıp eden Ik iki seneye tRk- z krolunmak ıazımdır. Heyeti ida. 
ldatcnln Jfiakal sckfz Azasının- is-1 sim suretile peş n olarak tediye rede altı zatın huzuru n;sa bı mü
tiraklle Hti.haz olunacak kararİa edebiUrler. Bu kabil Aza a'.datı sc- zskere için k5fidir. 
h hakkuk eder Hin· intiha to. lıi . nevlyeyl her a)tı ayda bir ol.nıak YİR"İ . . İ 

· ı P r ·· ·k· d 1 dil berve h' · a, BIRINC MADDE 
nanızedin aleyhinde üç reyin zu- uztre - ~ ' e a ç l pe~ın 1 . . .. .. . 
huru intihabı n taliki içl_n kitf:dir. v~reb.Iırler. ~.z~yI mtım2.lleyhım Heyeti ıdare kldbun emru ıda-

001<.UZUNCU zıkrolunan mu(idet ~a.rfında. tah_ resine müteallik b·JOınum mesaili 
i . . 'MADDE . vil( meınurlytt ctmcdıkleri takdir- tanzim ve intizamın muhafazası 
ntıhap reyi haft ıle yapılır, ın. de aidıitı seneviyeyı tan1amen tc

t;habtn neticesi (kabul) veya (ta .. d-yc ederler. 
ll~) kelimcl.cr11e illin olunur. Aidatı !lenevlyenin altı aylık 

için ahkiimı mevzua dairesinde 

münas·p görtceği mukerreratı it-

İntihabı talik edilen Aza ancak t~ksitlerinden birisinin ve 
alt.ı ay sonra iiz~ık Jçin yeniden duhulyrn·n a:demi tediyesi 

aidatı· Uhaz eyler. Heyeti idare niz•mna. 

muracaat edebilir. de t~bu zevRt klüp ilzalıgı 
ONUNCU MADDE kaybederler. 

halle_ ıneyl esasiye veya umumi heyet 

!'llfatını ınuka.rreratına mujeyir kA.rcirl~ r 

.Azalığı kabul -tdllen zevata key-1 Heyeti :dare bu sur.:tıe azalık
fiyct L·hriren teb1lğ olurur ve o.y_ tan ihrcç edil!""i~ olanların vere
ni zaınanda kendisine klüp nizam- cegi l;:ah tı ktifi gCrür8c azalık 

nemci dahll'sinden bir r.üshası gön hukukuru iade edebilir. 
derllerek aidatı seneviye ve duhu- ON · ALTINCI MADDE 

ittihaz edemez. İdare heyel Ce- 1 
m ;yetlcr k&nWlunda yazıit dellcr _ 
lcri tutar. K lübün hayc.hna ve 
mevkilne müteaJllk olan ınesait 

ancak içtimaı umumide müzakere 
edil~bil'.r. 

li:'·eyl te'dlye:yc davet edlllr. İı;ıtanbuida muvakkat bir mi\d_ (Arkası var) 

Bu a'datı duhuliyeyi tesviye et_ det için bulunanlar, <lzayı daime-· -;;;iİİİİİİİİİİİİ~oc;;ro;-liİİİİİİİİİİİİİ-
miyen yeni Aza klüp s2 lonlarına den bir zat tarafınd ~n ıheyeli ida- ,.,. DOKTOR ' 

duhul l1akkından mahrumdurlar. reye vflki olacak müracaat üz~ri_ Q R f AN J" D ı· S 
Heyeti idare, klübe kabulü tarL ne ıki aylık bJr müddet için mu
tılndcn itibaren bir ay nihayet.ne vakkat Aza olarak klUbe kabul 
kadar te'diyesinc mecbur olduğu edilirler. Bu iki aylık müddetin 
aidatı tesviye etm·yen Azanın k3- hitamında muvakkat 8.za tarafın
bulü hakkındaki kararı !eshedebi_ dan vftki olac ak müracaat üzerine 
lir. i5bu müddet temd 't <d•lebilir. 

Yeni kabul edilmiş olan Aza ita- H eyeti idare bu kabil 'namzedin 

Cild "e ZUhre\-1 mtlteh&asısı 
Beyoğlu Sutera.zı sokak No. 5 
Nil apartıma.n 2 ci k:at Tel 43734 

Aşağıda yazıü l.nevadın kapalı zarfla ek.siltmıderl 4/5/942 paza.rlt5f 
günU saat 11 de Doğu Beyazıt a.skert satm alma komisyonunda yapıl•' 
ca.ktır. Taliplerin kanuni vesikalarile tckllf mektuplarını ihale saat41dt11 

bir sut evvel komisyona vermeleri. (28M - 4301> 
C:aıl l\Uktarı Tutan Tenılnltl 

Koyun eti 
!{oyun eti 
Koyun etl 

KUo Lira Llı1' 

60,000 
70,000 
60,000 

27,00~ 

31,500 
27.000 

____., 

Kapalı zarr u.uLle 750 ton pirinç !ıacaktır. Mu\•akkat tenıi~,; 
alınacaktır. Evsa.! ve. hususi şartları 113650 liradır. Taliplerin ihale~~~ 
komisyonda rörUlebUır. Taliplerin a. atindcn b"r snr t evvel tekli! 111 

1
-. 

laeakları cin.sin nUmunelerln! de be- tuplarilc Harbiyede Yede'k 5ub ~ 
raber komisyona getirerek tekJltle- okulunda 93 tın alma komtsyocııırı 
r:nı ve "' clns mal \'ereeeklertnl de müracaatları. ( 2925 _ 4561) 
tasrih ve işaret edeceklerdir. 700 ton * ,,:rı"ı 
pirinç bir istekliye ihale edilebllece- MUteahhit nam ve he!llabın• "ti' 
ği gibi bir veya lk! taksi<1ine de talip l)i.ft er kundura.ısı açık eksil_t~t·; 
çıktığı takdirJie ihale yapılablllr. Ko· konmu.,tur. lhale--'i 4.5.942 p&P'·t~ 

misyonca satın alınacak pirinçlerin g1lnU saat 16 da Erzurumda s!",: 
clnslerile muvakkat temlnaUaı·ı aşa- satın alma komi,yonunda. yB-pı:sc~r 
flda. gö.sterlmqıtır. ThtılMi 4. •• 5.942 tır. Tahmin bedeli 25,210 lira, ıJl< bt 
paza.rte!i gUnU saat 11 de yapılacak- mlnatı 1891 llradır. TılllplerlJ\ 

tır. Talfplertn ihale saatinden bir vakitte kom isyona gelmeleri .... ~ 1 
sa.at evvel teklif mektuplarUe Harbl· (2887 • .4A 1 ~ 
yede Yedek Subay okulunda sa.ta\ al· . ~\),; me. kon1l~yonuna müracaatları. 

(2830 • 4313) 
Keşi! bodell I 646 ııro 99 

1 
olan GfJmuşsuyu ıhastanes'r.111 J1 ( 

!\lu'\'akka.t tel'f tamir i<i 24 -4 '942 cunı& 11 Pirinçlerin Cln..."!;l 

Kastamonu maratelU 
Antalya ?.fı!ır 

Hatay 
Seyhan 

. ~ . 
temlnaUarı nü saat 11 de p3.zarlıkla ıste ~1 

ne ihsle edilecektir. Mııha.fllpr4 
22275 bcd<!li 277 lira 05 hıruştur- {.I 
20175 evrakı her gt\n komisyond8 6 
194%5 lcb:llr. lst<-klilerin bolll güO ~' 
19425 s2attc ka!":uni vesikalarilc b:.oıı 

Jf J Fındıklıda satın atma ı<onı • 
Kapalı zarf usulile 400 ton y.-şil na gelmeleri. (2958-4673) 

mercimel< alınacaktır. E"·"'a.f ve hu· + fttf J 
sus1 '}artları komisyonda görillebilir. ' NUmunelerlne göre 600 d; ıcl';ı 
200 tonuna de. talip çıktığı takdirde ~ 2200 adet blok halinde hıı})(' st1 
ihale yapılabilir. 200 tonuna teklif 2i/4 912 cwnll gtlnU sMt ::;,ıı1' 
edilen fiyat 400 tonuna tekJlf edilen pazarlıkla tabettlrUecektfr. ed~ 
fiyattan ucuz olurfta ucuz 0_ rin belli gUn ve saatte teklif tJ•ı1 
lana ihale edlltr. lllaleai 4.5.942 pa. l~ri. fiyata göre kat't tcn1ln:ırıı!J r 
zartM! gUntl SaR.t 15 de yapıiacaktrr. birl.ktc Fındıklıda satın 6 - ıtJ 
Muvakkat tenıinatı S."150 liradır. TA- m:.Syonuna gelmeleri. (296 

liplerln ihale saatinden bir saat ev- _ * 111 ~~ 
vel tekltt mektupJarilc Harbiyede Ntimunelcrıne göre 31 k• 1 t,:ı cıı"" 
Yedek Subay okulunda. ı;atın alma 1 güvercinlik malz('mesl 2-4/4 '9

1
, ~ 

komisyonuna müracaatları. gtinU saat 10,30 da paza.riılC ıtri~ 
(2831 - 4341.) alınacaktır. Evrak ve nUJ'(lt1 11

t 19ı~ * gün komisyonda görUJebılır'·}<tif 
Kapalı zarfla 400 ton çekirdekli lorin bolll gün ve saatte t< ,,,•d~ 

kuru Qzü1n münakas•ya konmu5• cekleri tlyatR göre kaU tr" 111ıt 
tur. Eyga! ve hususi şartları ko- ile birlikte Fındıklıda satfıl ıJ .. t 
misyonda görülebilir. İhalesi 9.5. misyonuna gelmeler!. 

1961 
_ ~ 

942 cumartesi günü ••at il de y•- ~ 
• • ~0(1 

Askeri fabrikalar satına ima komisyonu~ 
- ~ .. 

Muhtelif ebatta 3 kalenı ye <-eman 2 1 O i\13 tam yeya köı..aıtr tff 

reste alınacak 1 tr' -1' 
Beher- metre mlkılbına 80 lıra bedel takdir edilen ınuhtel tJ1'1 ı 

ve ceman 210 M3 çam veya köknar kereste .t~!iikcr! Fa~rU<•1"'rl'JU ~ı 
MUdUr~Ukfl Merkez f2atına.lnıa komisyonunca. 2·t.4.912 cun13 g-0 terı1 1 
16 da. pazarlıkla ihale cdlleceklir. Şartııame parasızdır. J(a.U 
(2520) !!radır. U~90) 

* 20,000 metre yeril Jı>ek k11n1a., ahnarak 11 ~.ı.~, 
Beher m etresine 365 kurul} bedel t ahmin cdl:en yukarıda yaP- l'~' · 

metre yerL ipek kurna.., askert fabrikalar umum mtidürllığil ""~ııı. i11:, 

tın .alma komisyonunca 28/ 4/ 942 .salı günU saa\: 11 de pılz:ırll ( ı !ı• 
edilecektir. Şartname 363 kuruttur. KaU teminat 0800 Hr11.dır· 

" ... , ... 
800 ton yerli llntero panıuğu alınacak , 3('0 ıı" 

Beher kilosuna 60 kuru, bedel takdir edlleıı yukarda. ya.ıı.J . .oflıJ 1 1r ~I tJ' 
sına mecbur bulunduğu meb&l ğl kabulü veya taliki hususunda reyi 
te"dlye etmedkçe klübün Azaya te- h•ft ile ve ekseriyetle tayı karar 

Sahibi ve Nefriyat J.t:Udürü 
Ahmel Emln YALMAN 

Vatan Ne~yat Türk Ltd. Şii. 
yerli linters pamuğu asker! fabrikalar merkez' so.tın atma krJ··i':" ş,.r ~ı 

ı 27/ 4/942 pazarle•i gtlnU •ae.t H de pazarlıkla ihale ectııec•• · (~1 

1 m• 9 liradır. KaU teminat 20.600 liradır. mln eylediği mcn•fi ve imtiyazdan eyler. Valan Malba .. ı 


