
BAŞMUHARRiRf 

Ahmet Emin YALMAN 
- Vatan li•I -

Ol#SJoğtu, MoJl& ll'en&l1 

Soblı 80. u 

Çar~omba 

29 
DENiZCI GÖZÜYLE 

Akdenizdeki 
yeni durum 

Y/IZ/11'1: 

1'elef. ı4186 • %'ele· VArAN h t. 

N ISAN 

1942 Yıl: 2 -Sayı: 560 "DOGRUY A DOGRU • E~rtlYE EGRI,. Blsamettln CLSEL Fiyatı S Kuruı 1 
Bugün 2 ıncl sayfeımızdo 

Boğazlarda 
Tiirkiye 

Meşhur bir tarih aliminin 
gazdığı eserde şögledenigor 

"Türk milleti, elindeki strateji üstünlüğünü bü-" 
tün insanlığınfaideve menfaati için kullanıyor,, 

B lr sene evvel uBoğazlarda \-

Türkiye• adıyln çıkan mü. • • • •ı f ı ı 1 • 
:.e~fü::;:.:::~·~~~:~:: unıversı e pro esor en 
knr§ılnme.mız.a iki sebep vardır: d t f • ı 
~~r~~c~~~l~u;:r~~ 1~11~~!~::1cı~~~~:~ a r a s 1 n a e r 1 e r 
!csör Shotvcı1•ın eseri olmasıdır .Bu 
pro!csiir, (Tarihin tarihi), (Dini 
ihtilAI) g bl cserlerlle büyük bir 
§Öhret kazanmış ve Karnegl sulh 
milcsscseslnin reis, sıfatilc mlllet 
ler arası milnascbetlerdc mühl~ 
roller oynamıştır. HAia da oynu. 
yor. 

İkinci nokta, es"rin, herhangi 
bir sabıt fikirle değil, yarının sul
hUnU sağlam esaslara dayanır bir 
§eklidc hazırlamak cr.dlşesitc ya. 
zıtmış olmasıdır. Profesör Shotvell 
z ten ilk babları, UHB de Vilsonun 
tarihi milsavırı sıfatııe Parlste bu
lunduğu sırada bir muhtıra şeklin· 
de hazıriamıs ve Boğazlar mesele 
sinin tarlhl mAnllSl hakkında bi; 
Clklr peyda etmesi için Vllsona ver. 
ın ştl. 

Ondtın sonra){! htıdısclcre alt 
mnlCımat Profesör Deak tarafın
dan tamamlanmış, hepsi birden ki 
tap §eklinde ncşrolur.mu;>tur • 

Bu eser, hOdtsclere bir gazete sü. 
tununun geçici pcnccrcsmden de· 
fll, en yüksek bir tarih kürsüsün 
den bakan bir Alimin, Boğıı.zlar m~ 
E'clesindekl rolUmüz hakkında ne 
glbı bir kanaate vardıcını iş tmek 
Cırsatını bize veriyor. 

Eser, MllAtlan on Uç asır evvel 
Truyndıı. Boğazlnr hiikimlyetı na. 
mına yapılan muharebt>den başlı. 

yarak Boğazlar etra!ındakı siyasi 
ve askeri mücadelelerin esaslı bir 
tarihini çizıyor ve nihayet Umumi 
Harpten sonraki devre geliyor. 

Bu devirde Boğazlar meselesi 
bakımından büyilk bir dönüm 
noktası var: 1917 de Rusyııda mil. 
hlm bir lhtllAl olmuştur. Lenin, 
çarlık emperyalizmini kati bir tas. 
C yeye uğratıyor, gizli muahedeleri 
'llçığa vuruyor, eski diplomasinin ip 
lıginı pazara çıkarıyor ve İstanbul 
t·e Boğazların Tbrk elinde kalma. 
ısı arzusunda olduğunu bütün diln· 
Yaya tifın ediyor. 

İşte bu )·eni .gidiş ilzerlne iki 
komsu memleket arasında çok sa. 
mimi bir dostluk ve yakınlık ku. 
ruluyor ve verimi bir Is birliği 
b~şhyor. 

Sovyct Rusyanın emperyalizm 
ve g izli diplomasi dOşmanhğına 

ve mü~terek emniyete dayanan ye
ni ve güzel siyaseti devam edip 
l:id or mu? l5tc bu noktada pro· 
:k o Shotvcll tıyarırda bir tar,h 

On dört profesör, bir üst 
dereceye terfi ettiler 

Ankara, 28 (Telefonla) - istan. I orta zamanlar tarihi profesörü 
bul ünlversıtcsi hukuk fakültesi Mükrimin Halil, Tilrk dili tarihi 
hukuk usulil, .icra ve if!As or~inar - ~rofesörü Ahmet Caferoğlu, me· 
YÜS profesörü Mustafa Re:ıi. Bel. tınler şerhi profesörü AU Nihat 
gcsay, mcdcr.1 hukuk ordınaryüs Tarlan, Türk iye cojrafyası ve mev 
profesörü Saml.m ?önensay, edebi. zii coğrafya profesörü Mehm t B • 
yat fakilltcsl fızlkı coğrafya ordi. c e 
naryijs profesörü İbrahim Hakkı sim D argut, umum1 Türk tarihi 
Akyol, tıp fakıiltesl ikinci harıciye profesörü Zeki Velidi Doğan ile trp 
hastalıklar ordinaryüs prof. Ah. fakültesi pro!esörlcrlnden flzyolo. 
met Kemal Ak~ay, iktısıı.t fakültC.:i ji profesörü Sa.dl Irmak, ikinci da· 
maliye ve mıılıye kanunları ordı- hill hastalıkları profesörl ı M 
naryüs ~ro~~örü Fazıl Yelll, edebi_ zaffer Şevki ve teşrih p~~fesö~ 
yat fakultesl profesörlerinden fel. Osman Zeki Zeren b ir üst derece 

efe ii"k"e r· Ua. f 1 ·e re~r·i'D e . 
yapılacak yardım 

·-:------==----
Gayrisafi Q(?lirleri 500-2000 

liradan fazla olanlar da 
mükellefiyete tabi 

Şeh r Meclisi dün öğleden sonra 1 
toplanıırok asker ~ilclerln 1 l"ası nlsbetinln yüz.de o na fblfığr 
ak d e yapı a 2 G ' c ~ar ım için beyannamey Ui • - ayrı saf i irat C38sı ilzerin· 

bi mükelleflerden alınan yUz.d c be- den kazanç vergisine tAbl m ilkel. 
miktarın arttırılması tckl'f' .e ş (~vamı: Sa. 3; ~ıı. 6 da) >+C 

k ı ını mü· 
zn ere ve kabul etmiştir. 

Muhtelit encümen bundan l 
yapılan teklifi inccledlkte evve 
mUkellefly~t Ccdveller!nl n son;a 
letllmcsinc 1 .. .. rı. gcn.ş. 

uzum gormüş ve b 
t7~llfkte karar altına alınmıştır. v~ 
rı en arıır şudur: 

l - Beyannameye tAbi k 
vergisi mükelleflerinin b ~anç 
Cevkalfıde zam ve .. d C u ran, 
lerl dahil olmak ü mu a aa vergi. 
kazanç vergiler i ~ere 1941 mali yılı 
yüzde 5 yardım zer nden alınan 

Dumlupmar 
Pi rede 

Rooseveltin 
kongreye 
mesajı 

Hiç kimsenin yılltk 
kazancının 25000 
doları aşmamasını, 
ağır vergiler kon-

i Am:::::n ~::;~as- JJ 
rafı şimdilik gtinde 
yüz m ilyon dolar 

B. ftan·ett 

Vaşlgton, 28 ( A.A.) - Ruzvelt, 
kongreye bir mesaj göndermiş, ya. 
§ama şartlarının esaslı kısılmasını 

ve kArların tahdidini istemi~tir. Me 
sajda deniliyor ki: ııDüsma.n ge. 
çen harpte olduğu gıbi başlangıç· 

ta çok bilyük avantajlar elde et. 
(De,·amı: Sa. 3; 81i. 3 de)X.X 

Kanada Vişi 
ile münasebatı 

kesti mi? 
' mes -Vişi, Kaledonya 

elesi kakkınaa Ameri-
koya protesto notası 

veriyor 

Bonnet'in Vişinin /inkara 
Büyük Elçiliğine tayini 

teyid edilmiyor 
Anl<ara, 28 (Radyo Gazetesi) -

Bir Londra haberine göre Vlsi ile 
münascbetlcrıni kesen yeni blı· dev 
let Kanadadır. Kanadanın müna. 
ı;ebetlcrini kesmesi iki noktadan 
mühim görülüyor: 

ı - K8llada aslen b ir Pransız 
mernleketldtr ' 'e halen büyUk bir 
Fransız nüfusu Kanadada yaşa, 
maktadır. Kanadalılar Fransyı k ar 
des bir memleket tanımı:ıtardır. 

Vali ve Belediye Reisinin 
gazetemize beyanatı 

Şehrin mahrukat meselesi, 
iaşe ihtiyaçları, ekmek işi 

Pauır gUnli şclırlm ,zc gelmiş bu· 
lunan Vah ve Belediye reisi B. Dr. 
Lfltfl Kırdar, iki gtln içinde mahnı· 
kat meselesi etrafında allıkadarlarla 
temaslar yapmıştır. Vail ve Beledivc 
reisi, lıu temasların verdiği nctlcel;n 
alAkadar vekt\lctlcre arzetmek üzere 
diln akşam tekrar Ankaraya gltmış· 
Ur. Doktor Lfltfl Kırdar, mahrukat, 
iaşe ve diğer şehlr meseleler! etrn.tın· 
da bir arkadaşımıza şu izahatı ver· 
m~tır: 

<-Ankara seyahatım .n esas mak· 
sadı, evvelce de yazdığınız gibi ls· 
tanbulun maha' li ihtiyaçlarının temi· 
nl için alınacak tedbirler etrafında 
a!Akadar makamlarla temaslarda bU· 
lunmaktr. 

(Devamı Sa. S; Sil. 5 tc) § 

Sir Cripps 
Parlamentoda 
izahat verdi 

İngiltere, Hint liderlerinin 
üzerinde mutabık olacak· 
farı her teklifi tetkike 

amade olmalıdır 
Londra, 28 (A.A.) - Slr Sta!. 

ford Crlpps, A vnm kamarasında 
müzakereyi, Hindistardakl !'!On va
zlleslnc dair olan demeci ile aç. 
mış ve demişUr ki: 

ZiyareUm ıanını güçlcşUrmlş o. 
lan ilç sebep vardır: 

ı - Düşmanın Hindistan isti· 
kametinde yaklaşmasının pek ya. 
kın ve muhakkak oluşu, 

2 - Uzak doğudaki hfıdlsclcr do. 
1ayısllc Hint umumi cfkftrının ba· 
zı şubelerinde kendini gösteren 
bozgunculuk hıı.vıısı. 

3 - H;nd istanın mUstakbel hü. 
(Dcumı Sa. 4, 3ü. 2 de) •=• 

Moskova sefirimiz 
lstonbuld :ı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Şthrl· 
rnlzde bulunan Moskova bUyilk elçi· 
mlz Haydar Aktay bu nlq•am lstan· 
bula hareket etmiştir. 

'\'al t ve Belediye rel!!l ıllin ııabah \'ııaycne yapıtım toplıtntıclıı. 

Para piyesinden 
doğan diva 

Peyami Sofa:" Necip Fôzı lı n şiirl erinde Faruk 
Nafizden alı nmış mısralar old uğunu da 

göstermeğe hazırım, , dedi. 
Muharrtr Peyami Safanın oPa· 

ra• piyesi hakkında Tasviri Efklır 
gazetesinde yazdığı tenkit moka. 
les ndcn çıkan davaya dUn de 2 in. 
el Asliye ceza mahkemesinde de· 
vnm olunmuştur. Dlnleylcilcrin 
fazla olu~ yüzünden davaya bl. 

r inc zıd lkl kitap lçınden bulunan 
benzcyi::Ier dinleyiciler üzerinde 
çok tesir bırakmıştır. 

Necip Flızıl Kısakürckle, Peya· 
rni Safa, bundan sonra blrbırler ne 
hücwnlarda bulunmuşlar, bilhassa 

(Devamı Sa. S, Sfı. 6 da) (* il< ) 

rlr.cı ağır ecza mahkemesi salonun. ~~ 
da bııkılmıştır. 
Davacı şair Necip Fazıl KısakU· 

rek siiz Jstlycrck eserine ve şah. 
sıne. kar§ı h&karct gördüğü iddiası. 
le şunları söylemlstlr: 

- Eserim rıe Oro Puro piyesi 
arasında gösterilen bcnzerllkler 
.ancak kelime benzerlikleridir. Bu 

61. Giraud 
meydana çıktı 

iki eser arasında ba~ka hı~ bir ben Bern, 28 (A,A.) - İsviçre Tel. 
zerlik yoktur. ı:rıır ajansının bğrcnd iğlnc göre, 

Dedikten sonra Peyıımı Safanın harp esiri olarak Almanyada bu. 
gösterdiği yirmi benzer ilzcrmdc lunduğu Koenigstin şehrinden son 
ayrı ayrı izahatlar vermiştir. giinlerde kaçan Fransız Generali 

Sonra Oro Puro lle Para piyesi- Giraud müstear bir lslmlc 21 :nJ· 
nln mevzuunu anlatmış, mahkeme sanda fsvlçrcyc gelmiştir. Hüvi. 
makamına Orman ve Ağaç isimli yeti bc111 olduktan sonra, hukuku 
bfr kitapla, Temyiz mahkemesi: kn beşer hükümlerince yoluna devam 
rarları isimli bir kanun kitabı ve. etmesine müsaade edilmiş ve 25 
rerek bu ikf kıtap içinden aldığı nisanra İsvlçreden ayrılmıştır. 
benzerlikleri okumuştur. Bu b lrbl. - - ~ _____ ~ _ ~ _ ~ _ 

a.u<aw.~~ ..... 

Von Der Goltz'un 
hô.tırasz 

Von 

bir 

anıldı 
Papen, muzenin 

nutuk söyledi 
(Dcuını Sa . 3, Sil. 4 de) *§"Ct 

katına y ine 941 !:~~\ııtehakku· 
malen yüzde 5 llfıvcsıı ~ için lk. 

e yardım pa. 

AUna, 28 (A.A ) - Türk Dum. 
lupınar vapuru tstanbuldan m uh· 
t elif yiyecek le yüklü olarak dün 
Pireye gelmiştir. H alk mutfakla. 
rın.da p i~irtıecck olan bu yiyecek. 
lcr Yunan milletine entrnasyonal 
Kız.ılhuç tarafından dağıtılmakta· 
dır. 

2 - Vişlye karşı tııklp edeceği 
siyasette İngiltcrcdcn ziyade Ame· 
rikaya tftbl olmasırı.a rağmen Ka. 
nada Vic;i ile milnascbetlcrln i A 
merikada':ı evvel kesmıstır. · ı 

(Dıwamı: Sa. IJ; Sıi. 6 da) ( Q*) 

Alman Büyük Elçisi 

açıhşında mühim 

Odun 
narhı 
kalktı 
Kararın tatbikine 
den den itibaren 

bcş'andı 
Kunılması talmrrUr eder. 

ınahııılcııt ortıı.nln tcşkl l için 
ı,ılmdıd<'n tedbirler alınmıya 
başlıı nm ıştır. 

DUn tupl!!nan Fiyat Müraka· 
b<' konıl~yonu ilk tedbir olarak 
O<Jun narhının kaldırılmıuıınn 
knııır vrrmıı,ıtlr 'e bu karann 
tatbıklnr de d lııdel! ltıbaren 
bMI mı tır. 

,,=-====I 

Hint denizinde 
birçok Japon 

gemisi görüldü 

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

Parti Grupu 
dün top~andz 

Jap~.n~ar Mondalay Anıt - Kabir raporuna dair verilen 
şehrıne 120 kilometre takrire Başvekil cevap verdi 

yokloş~ ılar Ankara, 2s <A.A.l - c. H. P. 
Londra, 

2 
Meclis grupu umumi heyetı bugtln 

blr ka k 8 (A.A.) - Salahiyetıı ~28 '~/10 f2 saat 15 de Reis vcklll 
mUtterı~;~: lan blldlri id ığine göre, Trabzon mebusu Hasan Sakanın re· 
lcr bir k tarafından yapılan keşif- lsllğinde toptand ı : 
Be;ıgatc çokor Japon deniz taşıtının Celsenin açılmasını ve geçen top· 

Ruznamcnlıı diğer madde'erını l<"Ş· 
kil eden, Manisa mebusu Hcflk Jnce· 
nln, askerliğe mlltculllk kamın Jiıyl· 
hıı larmın ask<'ri şCırndan geç rlllp gc· 
çlrflmcdlğine dair olan takrirıne Mll
Jl Müdafaa Vcltlll ve Kayseri mebusu 
Suad Ha)T• UrgUplll'nun, vapur in· ,, .A 

1 
fezlnde bulunduklarını lantıya nlt zabıt hu!Asıı.smın okunma-

gvsı.urm Şllr. Bu t aa ti f h --t1 arın Blnnan- smı mUteak.p ruznameye geçilerek şaatımızı temin edecek çalışma ve 

d
yQakml ~ arebcsı .çın tak\·lyeler götUr-' Konya mebusu Dr. Osman Şe\•ki 1 programa daır takrlıfoe de MUnaka· 

eı ı sanılıyor , ş f t tU · · ınudağ' ın, Ebedi c A a rk lçın 
1 

IAt Vekili tarafından veri' en cevap. 
Birman.)ada 1 t k hl h kk d yapılacak 0 an anı • a r a ın a tarla bu mevzular Uzcrlnde sıs 

Yeni IA!lhl, 28 (A.A.) - Blrman- neşrolunan jüri raporuna dair lakri· z alan 
yada mUttefıklerln durumu vahim- rlne Başvekil Dr. Refik Saydam tn- hatıpierln mUtalAalnn dinlendıkten 
leşmL<ıUr. Japonlar Mandalaya doğru r:ıfından verilen cevap umumi heye- sonra saat 17 de toplantıya son ve-

(Dcnımı: Sa. 3; il. 4 te) (/) tın mUttefıkan ta.svlblylc kartılandı. rildL 

\ 'on De,. Gııltı'un mrruslnı lnıtc bultı nmP k llı.erc gelen grneraı Ankarntlıı 

Ankara, .28 (A.A.) -- Almanya 1 baylnrının ı'<'sl~lerlnd::n mürck. ııcl'<l l Hüsnı.i Kııı..:ış ile Gcneikur
Büyük Elçısl M. v .on Papcn tara- kep olarak buyuk elç ~tk bl,ı~ında rr.:ıy sube reo.slerlndcn Aibay H .I. 
fı,.dan, bugün, Turk ordusunda hazırJanmıs olan tarılıı milzcyl aç- 1 mi Oı "y b ı ·· d h .... 1 • , u u orcn c azır .,u un. 
pek eski zamanlardaı\brrl hizmet mak vcsılcsile bır k.ıl~·l resmi ys . rııu~lo.rd r . Alman ordusu namına 
etmiş olan Alman \ 'C'Y? Prusya su. pıimıstır. Türk ordusu namına Ge. I (De\aını : Sa. s; stı. 7 ele) () 

/ 
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Akdenizd·eki Tünelden 
i!hamlar Başkaları nasıl Zeytinyağ 

ı ? satışları yeni durum A 
rabaya ı;Irdlnl, oturdun1. Jlc.r· 

ke&ln i':i)le glicli:yte uğra,hğt 

yapıyor ar • Satış serbest bırakıld 
bir ba.at; yol<'ular seyrek. Brk.llyo~ 

rUT ••• 

İsviçrede 
düzen 

karne işine 
verilmiştir? 

nasıl 

Yazan : Fara 'ı FENiK 

a
n svfçre-dcn yerJ ı:t~ m·.:;; ~4 boş arazi sebze bahçe~ine çevril· 

yolcu !e kar;jılaştım. F.r· m:ştir. Muayyeıı~ y şlardakl çocuk
lar hakkında. me<:buri zirai hizmet 

ıatı .. animet bi.erek sordum: · ı • vardır. Her çocuğa nerede h~zme 
- K•rne usulü s!zde nasıl ku_ . ull 1 b'ıJd;rillr. , t"deeeği a kerı us er c 

rulmu~t..ı.: Bana anlatır mısınız.. b d Gittiği 
- liay hay. hJlkın hepsine bol Oraya g.tmeğe mec ur ur. . 

k d ht' a 1 yerde çiftçılere misafir olur ve bo· 
bol yetişmeyen ne a ar ıy iç~ ğaz tokluğuna çabşır. italyadan da 

fakat piyasada satış yok fE ransadakı s:yasi dct:işiklik, rc:::3. u vcıziyet karştsıoda De 
U- cenubi Avrupa denizinde· l9l Gaul kuvvetlerinin elinde 

ki kuvveU..:or arasında yeni Jstl. bulun.;.n Fransız flosu Vişl hü. 
datlar meydana get!rdL kümctinin elindeki f!lodtn d:lha 

Bu yeni gidış, Fra.nsaya s:ya. kuvvetlid:r. Yalnız destroyer ba· 

kelrrinln yanında De Gaulist b:ı 
mü~tcmlckcnin de olduğunu dü. 
şünmek ıazımdır. ~1üstem1ckclcr· 
den bir;ne el uzatılması dljet 
Fransız müstemlckelerir.c karşı 
De Gaul'cUlcrln hareketini kohy 

set ve askerlik bakımlarından ye· kımından Vi~l Fransası daha zen. 
ni kazançlar verebilecek midir1 gind·r. Fakat deniz hikimiyetln. ıa,tırır. 
Acaba Fransa ı,ı'illB.hh bir kuv. de ağır harp aemileri göı öcünde Zaten Amcrıkada.n gelen t~~c 
"\'etıt haline get:rilerek dcmokra. tutulduğu için Vlşl Fr~n5asıı11n ınaddelerinc çok lhtiyacı olan bu 

müstemleke 
si cepheye kar· --------- v a z a 11 ·. !erin denizden ab 
şı kullanabilecek J 
midir? Yok.<a " 1 Joka altın• alınır· 
k•ra kuvvetıtr• Hu"sameffı"n ULS EL \sa. buraıardakt Fransız kuvvetle. 
noktasından $11n rinin pek az za-
d:kl hal muhafa Eski Bahriye 11-'lüste~a.rı man sonra. tıpkı 

ctntası v~ru bunlar umumu ma ı . . . . . 
VJ k f k sebze ve ıneyva geldıg~ içın ves.ka 

Addedllmlş, zenıln, fa r ar ı ile te\"Zl edilen erzakın temin. ede· 

l\luvakkat btr zaman beyanı .a. 
meye t~bl tutulan ve toptan sa· 
tı§ları menedilen zeytin yağI sa. 
tışlarına tay;n olur.an )·eni fiyııt. 
Jarla dün sabahtan itibaren tekrar 
başlar.ıımıştır. Ellerinde b:r tene· 
keden fazla y2g bulunan peraken. 
de ve- toptancılar her A:Ün yaptık. 

ıarı satışları bir liste halinde bll
d:rmlye mecburdurlar. Satışların 
serbest bırakılmasından sonra tah: 
m:n ve ümit olunduj:u g'bl pek ha .. 
ra.retll alım satım olmamı~tır.Buna 
sebep te. toptancılardan bir çok1a· 
rının ellerinde, tayin edilen fiyat. 
lardan faılayıı mal olmuş külliyet. 
il m'kt•rda yalı bulunmasıdır. :Bir 
kısım toptancılar mall&rJnı, kcr.di 
zararlarına olan farkları aramak· 
sızın, gösterilen fiyat üzerinden za. 
rarla satmakta, dijer bir kısmı da 
zarardan korur.mak iç'n mallarını 
szkltyıp kara borsacıh~a sB.pmak. 
tad•rl::tr. F:yat Mürakabc bürosu. 
bu ihtlmalt daha evvelden düşün
mü:ı ve ayırdıtı kontrilörlerle pi. 
ya.sayı sıkı bir kontrol altına aldır· 
mıştır. 

za edilerek Fron 1----------------------------- Suriycdc olduğu 
sanın yalnız de. 

niz silAhlarındsn mlh\'er kuvvet. Almanyaya. meyli Akdeniz ınuva· gibi. De Gaul kuvvetlerine katıl. I 
kaldırılmııt•r. Mılyonlarca paranız _. b ·ı 

med·gı gıda, se zc ve meyva ı e 
olsun, bu paranın lhtıya~ eşyası tam~mlanır. Faknt f:yatlar çok 
almak için lşt ra kudretı yoktur. D . .. . b' k k" 

O d pahalıdır. uşu• un ır ere ı 
Kar ply e. yok dent>mez. ra anı .1 T .. k il lk' k · muzun kı o. u ur paras e . 
alıp satan elbette ~ardır. Fı at ıı a E' anın K·lo!':u elli kuruşa 
bunun nisbet!, ilzerınde durulma. r~y 'y >m ırk 1 tuz ku-

k kadar aıdır. ge ır. .szın reçe ı e ma o 
yac.a. 

1 1 1 
? ruşa kadar satılmıstı. Kahve. c;ay, 

Tevz nası o uyor .. ( 
ld t t ki .. kakao gıbi ~oylcrden ayd• nu us 

- E e mcvcu s o ara gort! başina cem'an dört yüz gram vc-
heler tevzi edıleb.lecek.se ~a(ttı.da \ rilir. Fakat çlkolat& memleketi 
~ir def~ .miktarları ve fıyat~a~ı olan İsvit;redc kakao ve çikolata. 
ılAn ed 1 lıyor. On y.aş>r.dan_ ,a::j gt ! yok gibid:r. Herkes ıhlamur içi
ı•ocuklara varım tayın ver1l:r. Ek· 1 ") :. . yor. 
'nek Jki gunliJk bayat olmak şar· 
ı le vesikaya tAbl değildir. Lakin - K•rr.eler yalnız yiyecek eşya 
ekmet:~mtz, m•h.!ılt bir kara ek- 1 Sçln mi" 
me-kt!r. Son zamanlardak tevzi 1 - Öy1e şey olur mu'! Btitün 
miktarları ıunlardır: Un. ayda · ü·; ıhtiyaç eşyası karneye tab.dir. 
fus başına y;;ıırım kilo, mak"rnB. J{erkc~e harpten cvvclk: kömür 
ehriye gibi hamurlu ~eyler 250 ihtiyacının yalnız üçte biri verilt

gra.m Iasalya, bezelya nev'indcn yor Zengin, fak r herkesin evinde 
kuru ebteler 400 gram, peynir yalnız b:r oda ı.sıtılablLr. Diğer 
iki kık>, tereyağ 100 gram, içyağı odalardaki kaloriferler hükümet 
400 ıram, zeytinyağ 0.4 litre, pi- taraftndan mühürlü.dür, açılamaz. 
r~ç 200 gram. Mevcuda göre süt Elektrikle su ısıtmağa yı:ılnız cu· 
ve et, ayda. üç yumurta... mırtesi ve pazar günleri lzin var· 

Küçük çocnklara ihtiyaçlarına dır. Herkesin bir ayda. kulı.~.abl· 
göre halis süt ve mama1ık unlar lee~ği elektrik tahdit cdtlmişt'.r. 
veri. r. Çocuk bakımevlerl, hasta· Bunu i!'lrat edenler kışmen karan· 
tıeler ve darülAeezeler hususi ka· Iıkta kalırlar. 

E:bisellk kumaş cçln yalnız ipek· 
tiler serbesttir. Yünlü \.'C pamuk· 
lu kumaı için ser.ede y.rmt beş 
kupon ver'lir kl Jiyece&e ait her· 
şey bunun içindedir. B.r ktşlJk 
=nto 35 kuponla. yapılabildiğine 

yıtiaro. Hıb:dir. Lokantada yemek 
yiyenler erzak almazlar, yemek 
vesikası ;ıhr.lar Yarı miktards <-r· 
ıak iılln1ak. diğer yarısına kar~ı 
yemek vesikası almak ca.:zdlr. P•· 
tatcs. yas meyvalar vEt b.zelcr 
ves.ı<aya tabi de~Udir. Bütün park
lar ve çjçek bahçeleri ve bütün göre bir kldın; o da başka eşya· 

1 S)c;dan kesmtk ,şart ile, ancak iki 
senede bır kıjhk manto yapabilir. 
Pamuklu cue. için yünlülerin yarı 
miktarı kadar kupon vcrllir. Kun· 
dura için 80 kupon verillr ki se~ 

(Devamı Sa. 4, Sil. 1 de) * 

İstanbul Kız Sonat 
okulunun müsameresi 
İstanbul Kız Sanat okulu, ma

yısın üçüncü pazar günü saat 15 tc 

Eminönü halkevinde bir müsamere 

tertip etmiştir. Bu müsamerede o
kurların yaptıkları elbiseler hazır 
bulunanlara gösterllecek, sonra. da 
dört perdelik b:r piyes temsil edi. 
leccktir. 

Hastalara 
konser 

Üçüncü konser dün 

Heybeliada sonotor-1 
yomunda verildi 

Ses sanatkA.rı 1'tUzeyyen Senar ve 
arkodllJ tarı Necatı Tokyay, SaJAhad
dln Pınar, Cemal ve Ha.san Tahsln 
UÇUncU. konserlerini dUn Heybeliada 
:sanatoryomunda vermtşlerdlr. 

ı~rinln istifadesi mi düşünülecek· zencsinde c:ddl b r df"gişikl k do. ması beklenebilir. 
tir'! Bunlara kati bir hüküm ver. Gurmaz. Çünkü De Gaul der11 l\-lihver, Akdcnizc hfık"m bulun 
mek biraz güçtür. kuvvetleri bu mu,·azcneyi k&r~'- n1adıktan sonra, havadıın yapa. 

Değtş:klik. Fransın1n arzusun. lıyacak derecede mühin1dir. cağı askeri taşımalar bu geniş sa. 
dan daha ziyade Almanyanın bas· İkinci ve esaslı bir nokt!I dil hplarda üstünlüğü ve zaferi kE'n· 
kısınd-an ileri gelmiştir. Mihver, 1' r&nsız ;:sk~r'.nd kı ruhi dliş· di tarafına çev~recek kadar mü. 

· · him ve ciddi olaınaz. İklinl şart. 
Fransanın, Inglltereye karşı vaıı. künlüktür. Dilşmonı olan .4.ln1an 
yet alma~ından büyük istifadcl<'r '."''~·a karşı harp etmekten vat:. tarı ayrıca düşünUlmiyc de(:er. 
gözetmektedir. geçerek teslim olan ve mütar<'- M hvcr, Fransayı kaz2nmakla 

Bu istifadeler ~u suretle müta. kenin imzasından bugilr:c kad~ r yal::..;..z siyasi bir zafer temin et· 
13.a edilebilir: gittikçe artan açlık ve bir çok m:ş olacaktır. Askeri bakın1dan 

1 _ Fransa. donanmasını in- yokluk içinde çırpınan Fransız yenı bir tchlıke doğmuş oJmıya. 
giltereye karşı kullanmak; halkının duyguları nedıılr'! Meyli caktır. 

2 _ Fransa.ya yapılması bek. hangi tarafadır? Bunu kestirmek IF ransa bugünkü durumunu 
lenilen bir çık•rma. hareketinde güçtür. 

k 1 
· d l" degişt'rd:ğt takdirde do. 

Fransız kara uvvet erın en u- Üçüncü bir nokta şudur~ ,ı\1· 

d d l k nann1asını fed& etmeyi gözüne al-
zumun & yar ım a ma ; manya Fransayı sililhlandırrr..ak 

3 Akdenlzde tn•'llz deniz mış demektir. Bu da Fransanın 
- •· ister mi? Siliıhlanmış bir FranS!" 
lil

-ü il k k t vatansever evlatlarını düşündür. 
üstün · g n ezme ve ya e - ordusur:un fırt.at zuhurunda Al. 
mek; k miyc değer bir meseledir. Bu. 

4 _ Fransız müstemlekelcrinl manyaya karşı harekete &<çme günkü değişiklik, Fransanın ya· 
imkiınını Almanya gözönüude tut · ı t hl'k ı ·1 d ı k Alman denizaltı gemileri ve uçak. rrn :ç n e t e er 1 e o u arEn. 
maz mı? Bu d:kkate de~er ihtl. ı k b' il .. kt l" Iarı için birer yuva yapmak; ı ır uçrum& Y rume e o · ıl!-
1nal dü§ünülmez ıni? 11 ·· t ı H lb ki b .. kü 5 - Müstemlckelcrden ihtiyacı 5Unu gos er ı·. a u ugun 

olduğu madcleleri kolaylıkla al_ A 1 b" durumunu bozmasaydı ye.rııı de· 
mak·, manyanın Fransız Jş ır· mokrasilerin kendisi için büyük 

Jlğlnden lemin edeceği en d 1 b kit b·ı· 6 -Dcmokrasilerln buralardan yar ım ar yapmasını e ye : ır_ 
herhane:i şekilde temin cdccel:i göze çarpan nokta, garp Afri:~a· di. tna:ilterede bulur.an gem11crinl 
menfaatlere mani olmak; sınd•kl Fransız mtıstemlekele. eline ıeçlrdiil ve mUstemlekele. 

7 _ Almany•nın müttefikleri· rinden denizaltı üsleri ve hava rlne yen'den hAklm olduğu za
ne ve Alman halkına. :styasl bir meydanları kurm~k ve ora~ardan man dünya siyasetinde söıU g,_ 
zafer ;:östermck. ham madde tedarık .etmektır. Fa· çer bir devlet olarak meydana A lmanyanın temin etmesini ~ A!rlkada Fransız mtıstemle. çıkabilirdi. BıisameWn tlLSEL 

yan•nd:~~~:.U!~ eı:: .:.::~~:~l ~;:9::aı· A Xa 18111# 
yüksek kazanç Fransız donanma. il'" _.. _ 
.,nın hırpalanması ve yok olma. .ı ... ~~!rf!W!.!~ 
sıdır. İtalya, ileriye alt dU,ilncc. -

lerle h•rpten •onr•ki d•n'z mu_ Başarılırsa, şerefl ı· 
vazeneslndc kuvvetli kalmak c. 

melini gütmektedir. Bunun için b ,· r h a m le 
donanmasının büyük kısmını fc· 
da etmekten daima sakınmakta. 

1 \ 

Sanatoryomun geniş salonunu dol· dır. Fransa. bugünkU vaziyetin: 

"--~-~!~J~! ı_~! _'._1°'1 duran hastaların önünde verilen kon- muhafaza ederek aı çok biı deniz .ser, hastalara neşeli dakikalar yapt· kuvvctl ile sulhe kavu~abilir~e 
Kırtasiyecilik kurbanları mı, ve hastaların her tUrlll arzuları !taıye. için cidden cr.dişcli olur 

klu 
.. bu" l yerine getırıımı,ur. Hastalar ses aa- Donanmaııız Frama ise harpten 

c(lnkdı\pc:ı Gençlik• n1ec'n1uaı,ının 

son sayısında, Jddlası büyük bir 3·aıı 
okudum. Fakat iddia ed}len şey ba
~rılrrsa. ge~ekten ,erefl daha bil3·Uk 
olaeak. 

hangi şartlarla zuhur ettiği bil!nml· 
yen moda t'ere3·anlarını getiren ~llr 

telA.kkllerl ile, Aıyanın göz yaşlarını 
bağrunıza bo,aJhl1ak Jstlyen aptal 
,ur ll!JtilA ından öz &e&:mlzl kurtara
cağız. Gazinolarda natktrımızdan bir çok ,arkılar tste- sonra kalacak olan ltalya lç'n el. 

K ırta lyeclUk dUnyumın her ye- mi~lerse de hastahanenin kıymetli bette daha. tyldır. 

«GenrHğJn yenl edebi han1le5l -
A\·rupanın ,uphell moda cereyanla· 
rJle ,arkın melAl lıa"\·~ından Türk 
Shlnl kuratar~ağı'Z» ba'lıkını taşı· 

yan bu l azının en önemll kı mını 

a~ağıya alıyorum: 

Gazetemiz bu ı,ın bUyUk meoult-
3·et10J, ~etio ı ini Uıer:ne ırtlharıı .. 
alnu' bulunmaktadır.» rınd• kırta tı· ... !llktır. Amerl- VU rgunculu K 1, başdoktoru bu kon.serlerin kasvet Vişi hilkümetintn elinde bulu· 

kada B. Ruz,·f"lt, ctoJtrudan doğruya 1 c ..... çı~· kah\e fiyatlarına ya· 1 dafıtmak için sana.tklirların temiz nan filo, bir alır harp gem!si lle 
maJum('t tedarikine,., imaline ait ı,- pılan zan1 dola)·ı!ı!Ue ruıno ,e :dUşüncelerile verildifini, neşeli da.ki· 6 kruvazör ve 60 dcstroyerden t. 
terlf' harp .bttihbarah ,-aı.Lfelerinl ktr· kaln·ehanelerde müfterilere Te· 1 kalarda acı duymanın, duyurmanın barcttir 
ta'41yN'lllkten kurtamıak i('ln elden rllen kahl.e ,.e çay n;,.-atlan da doğru olam1yac&1;1nı tlerı BÜrerek b&· fskendcrlye ile İngiliz limanla. 
~elenı yapn11,, de,·ıet dalrele-rinln ı~-' birer nıtktar arttırıldı. lla.IJ" zılarının programdan çıkarılmasını rında bulunan 3 ·aj:ır harp ıem:· 
la..hı Jmk:int oln1adığına karar 'ere·• kah\"t ,.e ('ay kullanmayı es&Aen r;ca etmiştir. si, 7 kruvazör, 8 destroyer ve bir 
rt"k bö:torı hu ı.,).f'rl ı, adaınlarından 1 lldet ed!nmlyen kah,·c 'e ga'Z.ino Her ,arkı bUyUk bir alkışl& karşı· tayyare ıcmlsl De Gaul Fra'?lsa. 
mürekkf>p fr\·kalade telfkllAta yükle· 4'ahiplerı. im rırsattaın istifade ile la.nmı~ ve konseri müteakip bir has· _;•:;:•n:;:a:...;:a:..tt.;.;t.;.;lr:..· ________ _ 
m'.,ttr. Bununla beraber harp d4)1a:yı. kah'e :.rerinc ka\ rulmuş nohut. 1 ta, sanatkAı'lara. teşekkür ettikten y J J' .. d" .. 
liile türlh tUrlli ka~ıtlar konuhnu':tur 

1 
(·ay ;yerine dfl 8), ü7.ümlt otu kul· sonra bir buket vermiştir. Q İ Ve aşe mu U rU 

1 

ki \.a.taıKhı.,ıarın bu. yüzden del.lt"t ıannula 'e bunların ,-erdikleri \ Ha.stalar sanatklrlardan bu kon· Anka raya giffi 
dAireltrine t,I dü~mektedJr, Bu ı,1er dolgun kıirlarla dUğü.n, bayram Serin tekrannı ıica etmi.yler ve bu ar· Vali ve Belediye Reisi Doktor 

ı 
n kadar )'&\·aş görülüyor ,.e kı"'men ~·apn1ı)·a ha,ladıla-r .... » zuları memnuniyetle "kabul edllmlş:· LüUi Kırdar, kurulınası mukarrer 
tenbell"li.. kı9fn('n a.lıika..>tızhk, kı'-mPn Bunu blr okurumuz J·azı3·or ,.e tir. Bu lNn.ser bir iki hafta sonra yakacak iıleri etrıfında te. 
mf't.Ul:'J·f't korkusile halk o kadar ba,. "-"ıoru)·or: tekrarlanacaktır. maslarda bulunmak üzere dün ak. 
tan &\Uluyor ki a)·nı derdden 5lk8.· - Bo &ibl C&.ılno \-·e kah\"e !la· Hastahanenin kıymetli sertabibi şam Ankaraya a:itmtştlr. 
;\:ttc:ı olanlar \'aşlngtonda kırta. .. l,Ye hiplerlnln bu hareketlerl vurıun· matbuatın bu konserlerin devamı tçin Vali ve Belediye reisi ile birlikte 
kurbanları klUbünü kurmu.,ıardır. Bu ('Uluk dekU midir araba.! gö!Slen:hklerl ha.sııa~iy~tten dolayı İaşe müdürü Mümtaz Rek te An. 
ldübun tetkikine g-öre nıemurların (O· bilhassa tel}ekkür etmektedir. karaya ıitmiştir. 

«Bunun için yerli .,,e yabancı eser· 
lert tefrik edip, bunları tahlil ederf'k 
ırıertnde kendlml~I aramak suretiyle 
I~ -,ıanılabll!r. 

Şiir dünyamız.da bÖyle ç-etln ve zor 
bir ayıklaına. yapabllnıt-k ıc:ın. caze. 
tmıı~ salahlydl! bir ed•bi h•yet seç
m'ştır. Bu ıorctle Türk ••natmc en 
hu9.as bir miyar& '\.'llTaeak olan bu 
heyet. en :.lakın ıaınn.nda TUrk ,,,url· 
ne, Türk M&natın"' ,.e Türk khltürü· 
ne J&yık olan hıklkl ve ö~ deterln 
Ustesin.1 ve eserlerini meydana tıka· 
racaktır. 

Zengin duyruJanmı:ıı, ku,·,·etıı zi

hin lwnlelerlmlıl lbmo.l ederek, yeri! 
•etimizi hor rörerek btu, Avnıpanm 

Şimdlllk ~'Arı dlleyor1 li.stönde d&· 
ha fazla durabilmek l('in ,-aadedaen 
hamleıyi bekllyonıı. 

DERS ALMJŞL.ut A~~IA ... 
DUok\l fıl<ramd&, lzınlr ınohtelltı-

ne Z • ı yenUen &tanbul tutbolcula· 
rının aynı muhtelit! '1 - 1 ye.nen An· 
karahlan Jyke !f<'yredlp gol abna. 
usuller:oı öğrenıneltri ıazını geld1i'I· 
nl yazdıjnn sırada, meter Istanbullu· 
Jar Ankaralıları Z - O yenmı,ıer. Tav· 
l'llye ettlğlm dersi umdufwndan kı~a 
bir ı.amanda. almı,.ıar amma yJne 3·e· 
ter d•fll: ÇllnkU, iki gol yapacakla
rın& üç rol yapsalardı 2S nlı;an şam
piyonluğunu ve kupaeın1 alacaklardı. 
Yine ded'ğlnı gibi çnr.,.ıı gclec•k 23 
nısanı beklemek lizım. 

Tatıısert 

&u. ~t değU, kendini dü,ünur ,.e hak , ..,_._._._...,..,..,..,..,..,..,..,..,_._._...,..,..,..,..,..,.., •• ..,..,..,..,_..., .. ..,..,..,..,..,_...,..,_...,..,..,..,..,..,..,,.._...,..,_...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,., 
ıo.a.h.IJtlPrlnf ba.,tan .._,·ar adanılardır, 
ıt~i ktndine derd edenlt>r nadirdir. Kır-
ta'llc kurbanları bu glbllere (<"an 
kurtaran) adını takmıııtır. ll<"r dal· 
re-de ıııö-ı. anlar, aklını kuJlanan, l'ı_ı\ 
df'rd filer, gül~r )·ü:db (C'an kurtaran 
htrın Jilte l l&Jıılflu-: 'c U.za)·a. dağı 
tthnı,tır. 

KJüp aynı zaınanda kırtasiye t.lblr·-ı 
Jt"ıini'n bir lıl~atlnl ,·apn1' ,.e gazete 
lt"'rle nt,retmı,tır. ı,te bazı tU.blrlerJe 
mi.naJarı: 

~'\füracaatlnlı tetkik ed Jmektc
'ii-r.• = Bö~ı, bir i.tcn haberim 3·ok 

..._,türaC'a&tlnlı. itina ile tetkik edl· 
ı yor• = Belki de doıı.)·anızı aramak 

1 

:ı.ahmetJne katlan&t"atnn. 
•f. in lt'abı :yapıla.raktır~ = memur 1 

1'J.4ıdrnızı okunlUiU- bilf' kendini bat
lamak ıı,teınlyor. 

«.\~azlfedar n1emur encün1tndedir• = '1tn1ur K&l·u,mu'1tur, ne uman 
~•leretl bclll dej\lldlr. 

41BU c-e,·abımıı: hakkındaki n1UtaJQ.. 
anızı "üratle bildirin• = Dm.yanız 
ka ·bohnu~tur. :\ftf'ttlenin nedrn iba
ret oldu tunu blldlrmek üzere ~ enlden 
n1alôn1al ,·erJn. 

•Kağıdınız; ~ ük-.ek n11lkan1a blldl.; 
rilnıiştlr• = Kltıt ha ır altı ed~lml • 
tir. 

Kurbanlar klübil, ha,tahğın n1u,. 
r bunu tttı"hl etmrk ,.f" _ ermnunu 
ı.ııtma.kla meuuı olmaktadır. 

1 
l>t:ll~ t; 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika No. 40 

- B;r arkadaşın hayatından... Ölü
münden bir hafta evvel bunu, benden 
rica etmişti. Çok acıklı bir aşk mace
r&.sl ... 

- Her halde ölümle netıcelcnen bir 
fac ..... 

- Evet öyle ... Bu romanın stzl faz
la mütehas.s.s edeceğini tahmin etme
dim değil, fakat her nedense size okut
mak arzusunu da bir türlü yenemedim. 

Klt•b• üstada göstererek: 
• Bunu bana getirmek liltfunda bu

lunduğunuz ıç:n s:ze tesekkUr ederim, 
üstadım. Romanınız:, yazacağım eser için 
de bir destek olacak ... Üslubunuzun te
siri altında kalırsam, romanımda belki 
d•l"'.a f,zJa muvaf~k ol;:ıbili..·im, dcd•m 

Oda ka.pısı çalınıyor. Fatoş kapıda gö
rOnüyor; 

.... Çayları ;etlrelim ml? diye scru
ylr. 

Cözüm, derhal dU\-ardakl saate uı,:_ 
yor. Beş buçuk .. N'h•t, ha14 ortal•rd• 
yok ••• 

Yazan : ismet zjy A 

Ü•tat, çok nazik bir Lda ile. 
- Acele elmlyellm. Nıhat :Bey gelslr. 

lcr de hep ~ratcr 'çcriz, diyor. 
Ben. Ustada rica ediyorum: 
- Öyle lıc tatlı bir bahis açalım ü•t•-

dım. diyorum. 
üstat gülümsüyor: 
- Mesclil... Hanımefendi ... 
üstadın sözünü kesiyorum: 
- Ben, artık sizin talebentzlm. Bana 

bir hocanın talebesine hıtap ettiği gibi 
ıutren l!'mimle hıtap ediniz, sadece (Pe· 
rlhan, deyin'z C:tyorum. 

üstadın yüzündeki gü!Umseme d•ha 
fazla ı:enlşliyor: 

- Tuh•f olmaz mı? d'yor. 
_ B !Akis pek samimi ve pek yerinde 

b'.r h:tap olur, diyorun) ve sonra: Gele. 
Iim aço~ağımız tatlı bahise ... Bar.a ço

cukluk hatıralarınızdan baiısetmck Jste-
mez misiniz~ üstadın gözleri memnunt. 
y•tle tlt6yor: 

- Bl~111cn1 sl.:::1 a18kadar eder tul'! Ca· 
nınıı ~ıkılmısın? diyor. 

- Bll3kis, uzak mazi hatıralarını din
lemek beni o kadar memnun eder ki .•• 
Bllhu~us bu ha.tıralar, aziz hocamın kü
~·Uklük hayatını anlatırsa ... 

üstat, sıkılmıyaca:ımdan emin bir 
ı:iilüşle anlatmıye. başlıyor: 

- Evvelce de size bahsetmiştim. Kü
çüklüğüm yaJn.ızlık içinde geçti. Evde 
bendtn ba.ş!ia ~oc;,ık olmadığı için beni 
azdıracak ve yaramazlığa sevkedecck 
de kimse yoktu. Yalnız, ı<eyrek fak&t ol. 
dukça mühim -.ddedilen bir kaç yaramız 
lığını \'jrdır ki bunları hiç unutaman1. 

Korkunç denerek kad:ır s·yah ve dcv
cüsseli bir lalam vardı. Bütün hayatım 
hemen hemen onunla beraber geçerd!. 
Beni, bir dakika bile yanından ayırmoz
d•· Her gün bir iki saat beni c&lendlrir 
at Jibl dört •yak v&zıyctlne ctrcr ~ent 
sırtında gezdirirdi. Ona. bir de &em UY· 
rurmuatum. Küçücük ayaklarımla kar
nına bastıkça §Bhlanır, çifte ııtar, tepinir, 
kl~nerdi. Bu oyun beni çok eğlendirir 
ve saatlerce güldürürdü. BJr ailn nasılsa, 
lalıının meşgul bir zamanında. sokağa 

k•çtrm. Mahallenin en azılı çocuklarının 
peşine takılarak deniz kenarına gittin1. 
Çocuklar, orad.. buldukla;ı ;:er~i}Çı:? bir 
tahta parçasına beni oturttular. Denize 
dolru sürdüler. Y•ıuu ıxık küçük oldu
iu için iyi hatırlamıyiruın. Fakat, l•h
taya çok ııkı sarılmama rağmen baıım 
dönmlyc ·başladı. Biraz sonra ellerim 
gevşedi. Kcnd'mi tan1'mile suların ce-

reyanına terkettim· ötesini pek iyi bile. 
rnlyorum. Her halde korkudan ve heye
cnndan b::ıyıl:nış oıacnğım, gözlcr-11n aç· 
tığım zaman kendimi annemin kolları
nın arasında buldum. Zavallı kadın htç
kırarak ağlıyor, lalam da zaptedemedi
ğl göz yaşlarını yenlerine silerek anne
n1i tesclL;ye ç-ıl11ıyordu. Bu hAdlst!den 
sonra. beni evde sıkı bir göz hapsine al.. 
dıiar. Bir daha bir yere bırakmadılar. 
Aradan bir kaç sene geçti. Artık epeyce 
büyümüştüm. Tahminen sekiz yaşlarınd3 
h:ıc.iardını. Cir sün yine ttra:ia.ya çıktım. 
Sokak çocuklar:ıe temasım yasak cdil
dt"i fçln onlarla anca~t penc::reden ve ya 
hut tarasadan konuşabiliyordum. Tara
sanın kenarındaki duvara oturarak ba
caklarımı boşlu~a do:ru saliamıyo. baş. 
ladım. Evimiz yük!oektl. Tarasa ile r:oktık 
.ı:.rr.sındClkl rars:tfe hl~ şüphe-siz ki on 
metreden •ı•ı:ı dej:ildl. :Bir düşecek ol. 
sam parça parça olacağ:ım muhakkaktı. 

El•mclcki uçurlm•yı aşa~ı Yukarı in
dirip kaldırarak mahallenin çocukl•rlle 
eğleniyordum. Alt kat pencerelerinden 
uçurtmanın ip:ni gören annecigim, der
hal meseleyi antamııh yıldırım silratile 
tarasaya koşmuştu. vaz:yct o kadar na_ 
ztkti ki, annem bağırarak üstüme atıt
mıya ve be.ni tutmıya teşebbüs etse hiç 
şüphe•lı ki yanlış bir hareketle aşa&ıya 
uçabillrdlm. Onun için biçare kadın se
sine mümkün olduğu k•dar mülayemet 
vermiyc çalışarak: (Arkası yar) 

Bt"ı!J' aJbı yaı:ların<la"ki ço<.-uğ"unu 

f"linden tutan bir kadın girdi. Kar~ı
ına nturdul.ıır. 

Annr. 'nr '< ıluldarınclan aııltyo· 

ruın ki c;-o<·uk tünelf:' ilk defa giri
yor. 

- Anne burası ne'!' 
- Tünel yavrun1. 
- Biz bu-ra,ya hu •ral;ada ntut· 

nıak Jçln nli girdik'! 
- Jla;rır ço<'uğum, zamanı "°elln

<.'e araba yürU)·ecek, bl7:I Beyo_kJuna 
götlireeek. 

Zan1anı .ırelıll, kapılar kapandı. 

araba kınuldadı. 
- A anne, yerin altına girdik. 
- El·f't ... 
- Lan1balnr cıhna!->a tünel kararı-

hk olur tleğıt mi anne! 
- Elbet ('CK"uğ'om ..• 
- lh.•p tlinelln karanhkla.rındtt 

n11 gltleeeftiz? 
- Yok ran1n1, gene aydınlığa. çı· 

k•<"'•.tız. 
- Çok süre<"'ek ml ! 
- Bekle görür..,iin ... 
Biraz sonra araba. durdu. Ç'ok 

ı;-t('meden Beyoğlu'na ayak basan 
ÇO<'Uk: 

- Gün 1~;ilkına ka' u,tuk anne ..• 
diye &e\ 1ni)·ordu. 

tnıanlık, tıpkı tU.nel yolcuları ,ı .. 
bl, kendi ısıeı-·ıe kaı'ıı.nlığa gömül· 
dü. Btr gün tekrar aydınh~a çıka· 
<ağını blllı·or, fakat içine girdi*! 
karan11fın ne kadar sUreceflni kt" .. 
tlrenı'.yor. Onun Jtin, aydınlığa c:ık .. 
tı~ı gün, <:oc.·uk glbl ~e,·lııecek ... 

~ 
Bey oğlunda lı..lml bltirdln1 i tünel· 

den döniiyorun1. 
Arabalar yolda. olduğu l~Jn drnılr 

parınaklıkın arka3ıntla. bekli3'·oru:ı. 

Parıuakbiın öte tarafında., pa~0 

sah"bl lkJ kl'J dola.,Iyor. ArabR JCC" 
lince, hizln1 gibi otomatik koJuıı 
ka.lkına.ı,ını beklen1eclen tçert dal .. 
n1ak Jıntll·azına sahlp bulunuyorl•t· 

Biraz sonra yerin altın& gıro· ıı .. 
mlz zaman pasolularla. p&! o!tuzta.r• 
birbirinden ayırt etn1ek hnkilnı k:ıl· 
nııyacak. 

Jn&anlır. göı.lerini dünyaya yu· 
mup ta ıe~ekten toprafm aıtuıfl. 
ı;tratklerl ıanıan da bir h'zaya ge
liyorlar; tıpkı tünelin paeolu ve pa· 
sosuz yolcuları gibi ... 

KÖR KADI . 

''eterlner kongresine gidecek 
heı·et 

Mayısın dördünde Ankarada toP 
tanacak olan veteriner kongresJr.e 
fstanbuldan gönderilecek heyet •· 
lakalılar tarafından seçilmiştir· J.JC 
yet önümilzdekl cumartesi günU 
!stanbuldan ayrılacaklard"'· 
..::.=....:._~_;_~~~~--

TAKVİM --
29 NİSAN 94! 
ÇARŞAMBA 

AY 4 - Gün 119 - Kaııan 173 
RUlllİ 1358 - NİSAN 16 
HİCRİ 1361 - Rebiül:ihir 12 
VAKiT UVALl KZJll'll 
GÜNEŞ 6,01 9.58 
ÖGLE 13,11 5.09 
İK!ND! 17,02 8,59 
AKŞAM 20,03 ı2.oo 
YATSI 21,45 1,43 
İMSAK 4,07 8,0) 

Sütlü makarna 

O 
ün çok sevd?jflm bir dO!tıııtl 
beni öğle ı-enıeğlne tağırııı•Y 

tı. Çoktanbcrl saklamUJ olduğ• bit 
paket makarnayı benimle bcrsı-t' 
yeııı•yl ı.tedlflnl söyle<IJ. Ben d• ~··: 
dlı..ınc te ... ekkürlerlmi &unduru. socr• 
ya gelen° nefl!!ı ınakarnayı yeı11t~ 
ba,ıadık. Bu maJcarne o kadar ıııı• 
yaptlmışh kJ hepimiz lkl1Jer. uçer ~~ 
ta tabaklarımıza. aldık ,.e son,uı 1 

tUıa He yedik. ı•· 
Gündll:ı; ycdlğ'n1 makarnanın ne ~ 

~~.~~dt•:n::'~:k:;:= ;ı!~ ~~lı~:.~: 
lara ~-aııa)·ını .• :\ocak okuyucublrı;, .. 
da makarnası olan bulunursa bil , .• 

)ı>l !& rlf edec:f'klm u~ulde pı,ırmeıer rJfl 
slyt" edt>rlın. Oradar aldığnn t• 
aynen 3azı)oruın: ,ıa· 

Bir paket makarna bol kayııar .ıı .. 
dil ha.,ıanacak, süzülecek ,·e tf'P ,,g,.tı 
konaf'ak1 Jkl yüz elU graın idi• 11• 
iki )·üz elli gran1 grO.\-'.)'f'r p<'")·nJrl rt 1• 

ı·at" dtlenecck, :yarısı tep~dckJ ms '" 111 .. 
nın aralarına serpilecek, dilet Y~,Jı· 
nı da Jkl a,·uç dolu'lu unun ıı:ıno ~ 
,,,,, bir kilo 1'1iltün içine atııa.nıl< :~ ... 
eritlldikten sonra b:raz da tuı: li" ıııl 
rak Ye tepsJnln ü.zertne döktiJtı{'Clt~r· 
yUı. elU gram tereyağı da parça-~ ıı· 
('& ~.-apılarak en ü~tüne konacaJC '•fi"' 
rına nrllecek. Şu bir up!il "'-;'o 1"' 
htr şeyin ateş, pahasına oldU d "t' 

ı.an1anda. ~oğa mal oluyor I~ " 
meoloc de doyu.ın olmu1•r.:.. • nıl''İ 

ı;v .....-
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TELEFON ~TELGRAF. HABERLERi 
Askeri durum 
f::' Yazan·=ı 
ı~- ···~ı 
Uzllk doğudll: 

Hava akmlan Fin ordusunun 
şiddetlendi dörtte biri 

Londra, 28 (A.A.) - lngiltcre ha
va nezareti tebliği: imha edilmiş 

N V .:r. VA 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Boğazlarda 

Türkiye 
(8afı ı IDclde) •§• 

gfü:cüsünün ne dUıilndUğünu :ınıo. 
manın bUyUk bir klymett \:&.ı:dır. 
Kitapta ileri silrillen kanaate ıo· 
re o güzel siyaset devam edemiyor. 
Günün birinde Rusya ycnl~n 
emperyalizm ananelerine dönüyor, 
topraklarını ve nüfuzunu ıen.ı. 
!etmek hevesine düşüyor ve Bil-A watnqa etnfıDc'la ve FW

plnlerde kayda değer bir dc

ğlf:kJtk )oktur. Ancak Amerikalı· 
Jana 'apoa .....,._ ll&l'fl laava 
taarruıamu tekrar etmelert beldc
ncbWrı bunu de,·am üzere 3apmayı 
&öle almaı.Jana Japonlar A' ustral· 
ya19 karyı Yeni Ginede nbatp ba· 
zırlannuya ,.e Blrmanyada da ileri 
bankete devam ecleeeklerdlr. 

Pazartesiyi salıya bathyan dOn 
gece, açık ha\'ada, bUyük bir bomba 
uçak te.,,kll. Kolonya \·c Rhcnanıe·nın 
b~ka tara!larındakl hedeflere taar· 
ruz etmf9Ur. Hedefler kolayca ayrt 
ed.lmiş ve devam eder halde büyilk 
yanıınlar olduğu görUlmü,tUr. 

Londra, 28 (A.A.) - Ha,·a ve da
hlll emniyet nuırlıklannın tebliği: 

DUı,ıman. dUn gece taarruzlarını 

Stokholm, 28 (A.A.) - Brlt: Stok- yük Petro ıle İkinci Katcriniıı c· 
holma gelen haberlere göre, şimdiye mellerine gerek §İmal ve gerek 
kadar 150.000 den fazla Fin askeri cenup tarafında yeniden sarılıyor. 

ölmU, veya yaralanmı,tır. Bu sayı Sovyel fik.r adamları, Rusyanın 
Fin ordusunun dörtte biri demektir. emperyallznıe dönüıü yolundaki 
Finlandiya, bundan başka Yunanls- iddiaları şlddeUe reddediyorlar. 
tan derecesinde, ciddi bir açlık leh· Fakat hallerinde, hareketlerinde 
d:dl altında bulunmaktadır. her h::lde böyle b ir zan uyandıra. 

BUmanyada ÇJn ve Jng'Ufz; ku,._ 

Yetlen tlstUn .Japon taarnızlan ö

nünde MaadaJay'a dofru fekillyor
lar; teJırln 100 kilometre cenubunda 
öllCedea luwrlaam•t menUerde .Ja
pen ileri llarelEettnJ d11rd11rmayı ft. 

mtt ecllyorlar. Dlpr bir Umlt de, 
Blnnuyada yatmur menlmbıln 

&elnüı olmuadır. Her taraf yatmur
larla bataklık llallnJ alacatından 

.Jaııou l~ri barekeUnln bdkJ atır· 

1 
doğu Jngllterede bir şehrin üzerinde 
toplarnıştır. Alınan ilk haberlere gö
re ha.sar çok büyüktür ve çok da ölü 
vardır. Yangınlar çıkmıştır. 

Londra. 28 (A.A.) - B. B. C: Rus- cak emareler ve alAmetler olmalı 
yadan alınan haberlere röre, Kınnı· ki Prof. Shotvell Ayarında bir ta. 
da arazi, kara kuvveUtrl araaında rlbçi böyle bir kanaate varmaktan 
hUcuma mllaalt bir derecede kuru- kendini· .alamıyor. 

Londra, 28 (A.A.) - B. B. C: DUn 
şimali Fransa üze~lne yapılan hava 
akınlarına Jngiıteredekl ilk Amerl· 
kan hava b81Uğüne mensup Ameri
kan tayyarecileri de iştirak etmişler
dır. Bunlar ağır bombalar atmışlar
dır. 

muf ve hareklt kızışmıştır. Bazan fertler gibi milletler de 
Almanlar bu kesimde Uç gUn zar- had'selerln tesiri altında kalırlar 

fında müteaddit hUcumlar yapmışlar ve asıl arzularına aykırı yollara 
ve 200 ki~ kaybetmi~lerdlr. Cenup saparlar. Profesör Sholvell clbl, 
garblde de Almanların bir hUcumu Rus ihUlAllni tarihi bir gözle gö
püakürtUlmüş ve Rualar tarafındar. ren ve bu lhtllalln yarattığı iyilikle 
15 me3kQn yer geri alınmı~tır. .rin tam hakkını veren bir Alimin 

So\·yet1erln bir aotuı vardığı kanaati tahlUden geçirmek, 

lqmuı muııtemeJdlr. 
Cripps parlamentoda 

izahat verdi 

Londra, 28 (A.A.) - B. B. C: Sov- Rus !:kır adamları için her halde 
yet hariciye komiseri B. Molotof, zahmete değer bir şeydir. 
Rusya ile diplomatik mUnaaebetl olan Kitabın bizim Boğazlardaki bek. 
hükQmetlere 'hılaben bir noh ne17- çllii:mlz hakkında vırdıjı kanaat 
retml.ştlr. Almanlar ellerinde bulun- çok dikkate layıktır. Profesör Shot 
durdukları arazide ahahye slstema- veli diyor ki: e.Cihan harbinden 
tık zulümler yaptıkları n aç bırak· sonra. sulh kurulurken Boiazlar 
tıklan hakkında deliller verilmekte- meselesi hakkında :yepyeni bir bab 
dlr. açılmak istendi ve bu mesele ~n· 

Japoıılar Mandalay tebrını alma-
dan durmak 19temlyerelklerdlr. Bu- (Ba'ı 1 incide) •=• 
rMı Çıaak:ns yolunu Hlndhıtana bağ- kümcl sekli bahsinde cemaatler a. 
lıyan öaeınll bir noktadır. ıoo kilo- rasında mevcut ihtilafların daha 
metre cenubunda dunalacak bir he- sarih bir §ekil alması, 
del deJUdlr. Banua 1"'111dlr ki Japon- Durumu aydınlattnak ve Hint ef 
lar 8aloea nehri dotuaundakl Mrp karını kuvvetlcndn-mek ihtiyacı 
daflan ., • .,..r ve biran önce Marı. Brltanya hükümetini bir takım 
c!May'a varmak Jçla ÇJn aol cenahı- müsbet tedbirlerin süratle alınma· • 

Ruzvelt'in kongreye 
aa ytHdeamllflerdlr. Manclalay - La- sı lüzumuna ikna etmiştir. Hede. meSaJl 
910 demlryoluna dofru yapılan ta- fımlz ve ümidimiz şu anda mevcut (Bafı 1 .lncide) XX 
arruz, .Japonlana maksadını ıös- güçlüklerden lstlf"de ""derek hem 
termeJE•---•r Ba •· "'- ı " ~ mic:tir. Buna karaı milli istihsal 

._.. • - ~ 90 cenahını Hindıstanın istikbali meselesini hal " katatarak ç ... ı.ı-- ol nroı?ramını kabul eltlkö Barış P.. 
- Y unu keamf'k lctmek hem de Hind stanın yaban. 

Hı Mandalay tmrlnl ('~nıber ı~:e naylinln harbe uyması mükemmel 
almakta BU .ıı... cı müstevliye karsı müdafaasını bAcarıldı. Fakal bu maliyeyi altüst 

r. , .. .,en telılUce ancak kuvvetlendirmek gibi iki hedef ü· -v 
kuvveW b!r mukabil •--- la etti. Hayal seviyemizi önemli su· 

-.-na& önle- zerinde bütün H:nt idarecilerini 
nebW Bol ta"""" •--k rette kısmalıyız. Hayat pahalılığı r. .. .. -re. .... ve top blrleştlrmekU. Albay Consonun 
olmadı"- hiJ•le bir harek t d c:lmdlyc kadar yüzde 15 arttı. Bir ..,,,. e e mu. ve Amerikan lkhsat heyetinin ben v 
\allak olmaz; Bu •lıll•• M _ .. _ ikt yıl içinde yUzdc 80 - 90 arta. 

• • .,.e • a ...... ıay henüz Hlndistanda iken oraya "el. 
mtHte!Uder eHnde 10R ~•-• _._ 0 bilir. Buna kar§ı mutedil bir prog . 

...... eonı ya- ınelcri bir tesadüf eseridir. Conson, 
l}&maldadır. ram klfidlr.:. 

Nchruyu ve diler Hint idare A· B. Ruzvelt şu yedi maddeyi tek· 
Bl& Japonların Siyamda topladık- mirlerini sırf "ahsi surette ziyaret 

ı t. k ti ı " lif etmektedir: arı z;e uvve ere mütteflklerln ctmlc:tlr. , 
sol h ... m.ı "' 1 - Şahıaların ve şirketlerin kir ceııaa ına .r - eneceklerını galiba Crlpps, •öyle devam elmi•tlr: 
bir ,__..._ ,. " " la.rını makul bir hizada tutmak için 

ay -r vnce tahmin etmt, VCI Hindlstanın milstakll idaresinin 
ce..ı.-ı ÇJ h dud ağır vergller konulmaaı, ,....,,.. n n u una doğru UUhJ- hayati ve temel noktaları ile müs. 
naaaı lllnmu .., ı u 2 - Toptan ve perakende satış. nu uer • nnU1JtUk. Jo'a- takbel meşruti idarenin Hindistan 
kat 9hndl anı larla kiralar için bir hudut tesbit ıroruz, ki nıüttetıkler tarafından tayini bahsinde bir tek 
Japonların badat llzerJnde Şan dat- anlaşmazlık olmamı"tır. Anlacmaz- edilmesi, 
larnu .,._ ........ ~.___ " "' 3 - ÜcreUerin istikrar ettiril • . .,,_... .._.,._.. lık kendi kendine verilecek bu ka. 
ve bu cenalu lbmal etıa191e...a:r. 1b· rarın ı;ull tatbik edilccetı meae. mest, 
maUa .,...,..rebede doturwtı a1u. lesinden çıkmıft,r. 4 - Çiftlik mahsulleri fiyatları· 
bet ve feliket de kencllnl &'htennlf- sır Crlpps lhUlAf noktalarını an- nın isUkrar etUrilmeai, 
Ur. l~ttıktan sonra §Öyle devam etmiş_ 5 - Harp bor.oları satın •lınma. 

Ortada Şlttanır ndl91nde llerllnn · tır: sının tesvlk ~dilmesi, 
Japon kola o kadar tehllkeU det:ı- Bunur.la beraber bütün netice 6 - Yeter derecede mebzul olmı 
dlr. Ba kola ka"Jı cephe tutmak terin menfi tarafta bulundutun~ Yan bütlin esaa maddeler hakkın. 
•önılıthıdUr. Jo"akat eo1da Jrravadl zannetmemelidir. da karne usulünün tatbik edilmesi, 
vadi9lnde Uerllyea kol da satda sa- Sır Crlpps sözlerini EÖyle biti • 7 - Kredi ile veya taksitle sa· 
lo.a vaclbılnde harelcAt yapan kol mlştır: r tını almalara karşı propaganda mü 
kadar telallkeUdtr. GlSrtlnü,~, sat- Proje her ne kadar ıeri alır.ınış cadelesl yapılması ve borçların, 1. 
•akt kol kadar rahaJr ı~rlm"alyor. sa da, bu ne Hint mUdafaası me. ı>oteklerin ve başka vecibelerin ö. 
Fakat hlr müddet sonra sUratıe Her- selesinde ıörmejl arzu ettııı.· . d • denmesi için teşvikte bulunulması. 

. . •. mız a Cilmh le111e11 pek muhtemeldir. Çllnkll .Ja- ha sıkı bir ışbırllji için. ne de harp urrelsf hiç bir vatandaşm 
PGıtlar mllttetlk cepbeelnl parrata. ten sonra Hindltta:na verilecek rnuh senede 25 bin dolardan fazl• ka· 
hıak ve iki cenaı.tu kanıyank tar hilkt1met meselesnln halli için zancı olmaması llzım ıeldillnl bil. 
tlaadalay bölpMncıe ı.n bir lmba kapıyı kapamış dei.Jdir. Simdilik diriyor. 
lllaharebesl kuunıak lçln bunu yap- yapabılcccilınlz başka. hiç bir şey Londra, 28 (AA.) - B. Ruzvelt 
ınak Jati)"eceklenllr. MüttefWer ti- YhQlk tu

1
r · Sabırlı olmamız, müsama- konareye mesajında Amerikanın 

lllale dotnı fe)dlc1tk~ ffpltenln &e- a ı o mamıı ve Hint ldar-ıı . 
1 

şimdi harp masrafının ınnde 100 
.. ı.. ilz · .... erın n ·1 d -rlltl artıyor, bu yüz.den rıt&lde erır.de mutabık ol"bil mı yon olar oldulunu. senenin so. 
r.ayıOıyor. her tekll!i tetkike fım:de ~~~~ı nuna doğru bunun iki misline çı· 

Mlltteıell ao1 cenaluaıa rabllk re- mamız 14zımdır. Siındillk Hl dls- kacağını söylcmlıtlr. 
k11JDeB1 Çunklns yola J('Ia sarartı tanın mudafaaaı için elimizd n • Rnveıt radyoda konapc:a.k 
fakat at cenahta lnglllderin fa- leni Yapmak vazifesine ken~~~:i Vaıınıton. 28 (A.A.) - Reis 
bak fekllmeal claba urarhdır. Bir- ve.:tmt el.ly z. Bu \'azfle için bilY'Ük Ruzvelt Jnflasyona karşı mücadele 
illa.ayada mlfterek Çin • JnsUla mu efıklmlz Amerikalılar Progr.amılll anlatmak için çarşamba 
kunetıeıı:ıe barbe devam ı .. ın Ak· yardım teklifi d b ı ınertçe ıabahı ınahatıı saatle 2 de Birleşik 

~ n e u unmuşlardır A 
.Yab • Manclala7 - Laflo cenabanclan ve bu teklifi ıcrek bl 1 merika milletine hıtaben radyo l· 
-- bir hatta tutu--•· •&·ı.mdır. Hintliler iyi k ı zer ıerek le yayılan bir dem-te bulunacak. .,...._. -- -.. arşı ıyor ve takdl _,, 
Ba iiyle bir ceplte kl ıerek ÇllllQe. ediyoruz. r tır. Reis, takriben yarım saat ka· 

rla ve serelale laıtUderln ça. ve -;;;;;;;;;:::====:---~~d~ar~k~o~n~u~p~ca~k~t~ır~. ------HlncUstu iJe D1D\........ )'Ollan ce- ıl 

adın Hakimiyet·. Dllnyaları titreten 
11 bir kudreUn romanı. .. 

adın Hikimı·y t• Isyanlan auaturan e J 1 bir &fkın aen!onıaı ... 

trika. havasından ve gizli dip!o. 
m.asl husumetleri sahasından kur. 
tarılarak mlUetıer araaı menfaat. 
!ere dokunur bir mesele şeklinde 
halledilmek istendi. Fakat Atatür· 
kün idarest altında yeniden dirilen 
Türkiyenln varlık kudreti o zaman 
hesaba katılmamıştı. Az zaman 
sonra büyük devletler ister iste. 
meı §U kanaate v.ardılar ki Bo· 
iazlar etrafındaki meselelere isti. 
kamet verecek liderlik rolü Tür. 
klyeyc alt olmalıdır. 

Bu gid!şln ne kadar zaman de· 
vam edeceğine dair tarih hiç bir 
kehanette bu1unamaz, çünkü Türk 
lnkılabının bir benzeri bütün ta. 
rihte yoktur. Yalnız ıurası var ki 
Türk milliyetperverliği son sene. 
lerde takip ettiği siyasetin dünya 
iılerl hakkında belirttlğ1 geniş gö· 
rüşc sadık kaldıkça, Boğazların 
Türk kontrolü altına girmesi, eski 
gidişlere dojru bir irtica diye te. 
lAkki edilemi"Yecektlr. sadece Türk 
milleti, mazlşlnden kendi51ne mi. 
ru kalan b!'r hakka ;yeniden sahip 
oluyor ve bu hakkı lnacnlıtın bir 
emaneU diye Jrullanımk ınıretfle 
milletler arası ticarete ve barışa 
hizmet ettlii ı:bl eline geçen stra
teji ilstilnlillünü de bütUn b-,şanlı. 
tın fayda ve menfaaUne hasredi· 
yor.:. 

Kitabın son kısmında da Dal. 
kanlardaki müıterek lktısadl ve 
jçtimai menfaatlerin eski kavgaları 
unutturarak bir tesanüt istidadı 
y.arattıtı, barış ve emnlyeH bera.. 
berce korumak endişesinin mut· 
laka ;yeni bir Balkan Blrlltl dolu. 
racatı ve TQrklyenln bu harekette 
.Jider rolil oynıyacatı anlatılıyor. 
Eser, şu sözlerle bitiyor: «Bolular 
meselesinin başka bir şekilde halli, 
bir daireyi murabbaa çevirmek ıı. 
bl imkansız bir iş kalacaktır ... 

Türk"yenin, barışın bekçisi sıfa· 
tile Botazlarda oyn&dıiı rolün bu 
kadar iyi .anlaşılması ve meşhur 
bir Alim tararır.dan ,bu kadar ifade 
edilmesi bizim için büyük bir allka 
ile ve pek tabı! bir hosnutlukla 
karşılanacak bir hAdlsedir. 

Botazlar ~selesi, biırıJerce sene 
milddet, harp ve düşmanlık do 
ğuran bir bataklık halinde kal~ 
mıf{ır. Burasını nihayet bir barış 
gillüstanrna ç.evl'Cmek Türk mille· 
tine nasip olmuştur. Dünyayı de 
vamJı bir emniyet ve istikrara k..: 
vuıturacak sulhiln de bu ıOiüslan 
ufuklarır.dan dolmasını beklemek 
hakkımızdır. 

Allmet Enıln Y AL.'\IA.'f 

Vali ve Belediye 
Reisinin gazetemize 

beyanatı 
<Batı 1 iDclcle) § 

Maluııkat meeeleel 
Geçen kış !çersinde çekilen sıkıntı· 

ların tcıkerrUrUne meydan vennemek 
azrııiııdeyiz vo Qunııı.ıın bafında da 
Şehrin mahrukat ihtiyacı gelmekte· 
dlr. letanbulun ihtiyaçları Uzerlnde 
Ankarada başta Sayın Bqvekllimlı 
Dr. Refik Saydam o'mak Qure bU· 
tUn vekA!eUerln göeterdikleri yakm 
alAka ve b;çblr yardımın esirgenme· 
meısı, çalışmalarımızın muva!faklye
Unl temin edecek !mklnlan hasırla· 
mıf bulunmaktadır. Bu temaslarda 
geçen senenin bir kısım mahrumiyet· 
ferinin setıeplerı fncelenm~ \'e ıcabe
den tedbirler müştereken dUfünWe· 
rek alınması lbım gelen kararlar 
Uzer!nde mutabuat temin edilmiş· 
Ur. Çekilen mahrukat noksanlığı yal· 
nuı krşm uzun ,.e şiddetli olmasından 
ileri gelmı, olmayıp, kAtı miktarda 
stok yapılamamış olmasının da bun· 
da mUessir olduı"tu neticesine varıl· 
mış ve önUmüzdekl sene için bllhaa· 
sa bunun temini Uzerlnde durulmuş
tur. Istanbula gelir gelmez ilk ışlm 
hemen bu mesele üzerınde çalışma
lara bqlamak olmuştur. DUnkü top· 
lantılarıınnın mevzuu buydu. Şehre 
odun ve kömür getirten büUln ttlc· 
carlar davet edilerek şimdiden hemen 
işe glrl~elerl temin edilmiş, kendi· 
lerıne yardım için latediklerf tdarf 
kolaylıklar üzerinde görUı,ıQ mn, ve 
hwrusl teşebbllslere yapılacak yar
dımlar teıblt edilmiştir. Bununla be· 
raber, bu sene Istanbulun mahrukat 
ihtiyacınm temini yalnız bırakılmıya
cak, hUkQmet ve Villyet nl&ım 
bir unsur olarak piyasaya girecektir. 

Bunu söylerken hemen Ulve ede

yim ki hUkQmatin burada.ki rolU her
hangi bir tlcar1 rekabet o!mayıp, lh· 
Uyacın noksanlarını tamamlamak ve 
piyasada nl&ım bir rol oynamaktan 
ibaret olacaktır. Bu keyfiyet mahru· 
kat tacirlerine sarahaten anlatılmış
tır. 

Geçen sene maatteeııaüf bu lmkA· 
na malik değildik. Vllflyet veya Be
lediyenin mevcut mevduaUa herhangi 
bir Ucart işe il.rlfilmeslne imkln yok
tu. Bu nokta Ankarada. tetkik edile
rek kabul edilmif. Koordlnuyon he
yetinin haiz o!duğu aalllılyetlere da· 
yanarak çalışmak esası kabul edil· 
miştlr. Bunun için de bir mahrukat 
ofisi teşkili ka.rarl"'tırılm19tır. 

Bu ofis emrine hUkdmet 500 bin 
lira tahsis etmiş, a.ynca oflae Bele· 
diyeye bağlı mUeaııeaattan iki milyon 
liraya kadar ikrular yapılmaaı ta
karrt1r etmlŞtir. Ofisin kadrosunu h&· 

Yaacılar 
An karada 

Müzakereler bugün 
bitirilecek 

Ankara, 28 (Telefonla) - Şeh. 
rimlze gelen yağ tüccarları, hşe 
Milsteşıırlığ• ile resmi daireler için 
yapılacak mtrgarln yıığı üzer ndc 
uzun görüşmelerde bulunmuşlar. 

dır. 
1asc M!lstcşarlığı, resmi müesse· 

selerln yıığ ihtiyacını sUratle ka. 
p:tmıık ve sade yağın. pıy~sada 

r..:-~cst b!rakılmesını temin etmek 
isted ğlnden, 'maltıthanclerl mar. 
gıırln yağı yapmıya müsait olmı· 

ytn tüccarlar. is~e Müstcs·rlığın. 
dan, lmallıthanelerinl tııdil etmek 
çln müsaade lstemi~lerdlr. Bir kı. 
sını tuccarJarın ise, imalAthanclerl 
bu tip y~ğ yapmıya müsait görlil· 
düğünden bunl2rla müstcsarhk a. 
rasında müzake~ler devam etmtk 
tedlr. AIAkııd~rların bild rdiğ r.c 
göre, bu müzakereler yarın öğle:re 
knd r n hayet bulacaktır. 

Zeytinyağ sahşlorıiçin 
yeni bir karar 

Ankara, 28 (Telefonla) - 1aıe 
MOsteşırlıl•. evsıf ve f yatını tes. 
b.t ettlll zeytlr. yağlarının ı&tııı I· 
çln de şu tedbiri almııtır: 

Bir tenekeye kadar zeytin Yat
ları hiç bir kayda tlbl olmıdan sa. 
tılac~k. ik ı ve daha fazla satışlar 
için de fatura mecburiyeti ihdas 
edilecektir. 

Para piyesinden 
doğan dava 

(Bafı 1 JIM'lcle) ( .. ) 

Peyami Safa şur.ları söylemlfUr: 
- Eğer o, beni tekrar dava et. 

mezse, ş:lrlerinde Orhan Seyfiden, 
Faruk Nafizden alınmış mısralar 
oldutunu göstermlye hazırım, de. 
mlşUr. 

Bunun üzerine Necip Fbıl ye· 
rlnden fırlıyarak §unları söyle. 
miştlr: 

- Hak:kati tahrif ederek bütün 
benzeylılerl kendisi yaratmııur. 

Mahkeme, bu gibi şahsl hücum. 
tarın yers:z olduğur.u ihtar ettik· 
ten sonra müdafaa ve iddia evra. 
kını tetkik etmek üzere duruşma. 
yı 5 mayıs salı gilnü saat 4,5 a bı
rakmı§tır. 

aır1aına1r~. HWcGmete an.cUp, __ K_a_n_a_d_a __ ... V ... ı-.fl-.-
tuvıp aldıktan eonra lfe ll&flamak 
kararuıdayı& Bu t-.kilAUa &tanbul <-. 1 ._...) ( .. ) 
mahnıkat lhUyaclnm yarasını blaat 
kendi ellmı.Je temin etml9 buluna.ca-. VlfWa A...,_ 1ti7iWl elt8ltl 

Vlyl, 28 (A.A.) - D.N.B: 
ta. Bu sureUe hem ihtiyaç k&rflla· Eski H•rlclye Nazırı Bonnet'ln 
nacak, hem de norm&l tartlar içinde Fransanın Ankara büyüt elçfllll
flyat nAzımlığı yapılabilecekt!r. Ar· ne tayin edlldiltne d11 ir ecnebi 
tık bu, vaziyete göı·e narhın devamı· memleketlerde dolaşan haberler 
na lllzum kalmadığından, narh da Vlıin!n allkadar mahfillerinde te. 
kaldırılacaktır. yit edılmemektedlr. Ayni mahtlJle· 

1-.e llatiyadarı 
1 

re ıöre, hilen bu hususta Türk!. 
lııtanbulun dlfer tqe ibtıyaçlarına ye hOkılmetl ile müzakereler ce. 

reıınce, peyderpey plyaaaya yenl reyan etmemektedir. 
mallar verilmekte oldutunu biliyor· Amlrl.I Leallr ile ı~ 
ııunuz. Bu mallar şimdilik bir krııım Vlıl, 28 CA·A·> - Marepl Pe· 
bakkallara. verilerek halka tevzı edil- ten diln öf leden sonra yakında A. 
mektedlr. intihap edilen bakkallar, merikaya gidecek olan Birleıik A. 
Bakkallar cemlyeUnUı verdıtl iılm· merika sefiri Amiral ı.e.hy fle gö· 
!er üzerinden ve mahalli kaymakam- rüşmilıtur. Hilkılmet şefi ve Harı. 

ıarın tetkikinden geçirilerek tayin clye Nazırı Laval dün ölleden son. 
edilmektedir. Vakıa bu şekil difer bir ra Amiral Leahy He uzun bir mü· 
kıaım baltk&llann ,ıkAyeUerınl mu· llkat yapmı,tır. 
cip olmakta ve halka tevallnde tam Ankara, 28 (Radyo Gazetesi) -
bir mUsavat teminine klfi ceımcmek- Vlşlden geri çekilmesine karar ve. 
tedir. rilcn !Urleatk Devlet~rlrı. Vlşl se. 

Ancak bu tevzi tarzı muvakkatUr. f;rl Leahy bir kaç ıüne kadar ha· 
la.tenin tevzi tarzı kurulmak üzere· rekct edecektir . 
d!r. Bu tefk.lAtın lı,ıe t>aı,ılaması ile Fu Valisi Vitlde 
beraber mahzurlar kendillf!nden or· Vljl, 28 (A.A.) - D,N,B: 
tadan kalkacaktır. Cezairden ıelen Fas umumi va· 

Ekmek meeeleel llıi General Noıues hilkOmet~ ıö. 
Ekmek işine gelince, Beledıyem l· rilşmek üzere VIılye muvasalat et· 

aın bütün teft(f ve murakabe te~kl· miştir. 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 

1 

ISiYASi itMAL 
== =::=:=:: ; :> 

Avrupanın cenu
bunda ganimet 

kavgaları 
Yazan: M. ır. z.u 

B uJprJstanda yenl bir propa. 
Pnda ba,lamı,tır. Bolpr 

tM-ı altında Bulgar , .e ırp mmet-
l«"rln'n btrıe,meıoıı propaganda,.1 ... 

Sırblstana gönderilen Bulgar mı
kerl, Sırp fstlkı\I hareketini ha!ltrr
mağ'a memur bir kun·et diye dl•tll, 
bu birliğin bir ı\!et ,.e 'uıta ıth e 
gösterilmek l&tenlyor. Bunun ınA
nuı, Bulg-ar hük6metfnln, Sırblsta
nın kenarından, kö,eslnden toprak 
almayı kln görmlyt'rek bütlln Sır
h~tanı yutmak emeline ıfil,ınü, ol-
maındır. ' ' 

l"ırplar g"bl lsttklAllerlne dll?SkUn 
hlr nıllletln ooyle hlr birleşme~" 
ra7.ı olacakları bir dakika için bllr. 
hatıra gelemez. iki lromiJu mllle& 
arMıııda 7.aten çok arı hatıralar 

\'ardır. Sırı>lar lııtıklflller.ı için ~·eıs 

itinde dö' ii:ıürken Bulprlann k~n
dlJerlnl arkadan ,·armaıan, buna 
da cblrlCfme» adını takmalan, Sırp. 
lılan bir kat daha kızdırmaktan 

baıfka bir netice \'ereınea. 
Balpr Mkerlntn Sırp ~nde 

llerllemetıl, yalnız Srrblatana alt bir 
mesele halinde de kalmıyor. ltalya 
(büyük Arnavutluk) diye bir hari
ta rlzm'ttlr. Bununla (büyttk Bul
prletan) harltuı, Manaetır Kfbl 
bir taknn noktalarda çab1J111aktadn. 
Bir rlnyete ıöre Bulpr ukerlnln 
Sırblltenda llerllemeal üzerine Jtaı
yanlar icap eden yerlerdeki ku\"\'et
lerlal arttrrmıtlardır. 

Jtalyanlann gözJerlne kestlrdlk
lerl raatmet de yalnız. bu Nhalarda 
kalmıyor. BUyttk llın·atatan d'ye 
btr Jtalyan rll.}"Ul l'&rdır ki bana 
MM"arlt.tanı hile katmak, J'&nl Hır
\"&t ve Macar taclarını, dlın·atı"· 

taa kralı Namtelan aıavanını *-f•· 
yaa ltalyan prenal Amedo'nun lda
realnde blrle,tlrmek hulyaıu da var
dır. 

Dlpr tarafta MM"arlarla Ramn
ler anıımdald teprak kavpsı da 
ll)"Ul'llUUttır. 

Bütün bu çapl'&'1k emel ve lıh· 
rular, orta çata mabs1111 bir man
zara ;raratmakt.adır. Sanki lUlh\ er 
~l"("e\'PSlnllf>kl blrlfll}lk Al-rupcla bir· 
lelfllle ve anlaşma he,·es l ' fl atadat
Jan pek fazla bir derecede~ bat· 
mıyor. 

Von Der Goltz'un 
hatırası anıldı 

(:aa,ı 1 incide) () 

d• umuml harp ean&1ında Türk or 
duaunda hizmet etmtı olan General 
Guhr. Berlinden sureti mahsusa
da ıelmek suretlle merasime işti. 
rak etm~tir. Bundan başka Mare. 
pl Von Der Goltz'un eski slllh ar. 
kadaşlarından General Pertev De. 
mlrhan ve General Refet Bele ile 
eski Mtlll Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan, Basın blrlili reisi Bolu 
mebusu Falih Rıfkı Atay, Matbuat 
ve Ajans umum müdürleri, ~hrl
mlzde bulunan Türk ve Alman ga· 
ıetecilerl de törende hazır bulun. 
muşlardır . 

DaveUiler büyük salona geçtik. 
~ sonra Almanya Büyük Elçisi 
M. Von Papen aşağıdaki nutku ile 
bu kUçük fakat çok kıymetll mil· 
zenin kilşat resmini yapmışhr: 

uHer sene olduğu g!bl bu sene 
de ebedl Mareşal Von Der Goltz'un 
hatırasını ihya etmek üzere bura. 
da toplanmış bulunuyoruz. Şanlı 
Türk ordusunun mümessillerini bu 
sene de burada selimlamak terefi. 
ne nail oldutumuzdan dolayı bah· 
Uyarız. Kalplerimiz ayni zamanda 
m~Afile doludur. Ankara mevki 
komutanı General Hilsnil Kılkıı ve 
Genelkurmay İstihbarat şubesi re·. 
si Albay Hilmi Orayı burada sc. 
tAmlamıkla bahtiyarım. Ayni za· 
manda b 'ze buıün şeref veren 
Türk ordusunun esk' mensuplarım 
da selAmlamakla bahtiyarım. 

ulalanncla kalıyor. Maadala7 dllfer
-. artık mütteı:Jder Çlae yardım 
lpia A..anı J'olaaa lndlaıumya mec
bar ka•aeaıdardır. itte banaa için
dir, ki 'aponlar MandalaTı hem 
cepltedea ve hem de do.,_.Ddaa ve 
•taından taaytlıe ~r. 
qer Saloea ve Jrnvacll vadll•rtn
dekı müttefik kuvvetler aıkı da)a-
ıamaı.lana Haaclalay ceıaubaada 
}'ttanı vadlalncle c1a,..._ ÇlalDertn 
kahramanca mukavemeti ııevlndcıenı 
iurumu kurtaramaz. .JaponJann 
nütteflk ut cenluıu lncıeden kav
ramak l9ln Blnple körfedftde ş·ı
tans c:tvanna bir t•kanna tefebbu
•tlncle bahınmalan da uzak bir lbtı
mal dettJcllr. 

Kadın Hikimı·y t• Ren(in azamet Verdllf e 11 bir rUya dUnyuı ..• 

adın Ha" ki . . cJDORGıı:s mucm·1e • BEVE 
mıyetıı Geosceıı Brent'le • Beverly 

Robert'ln yarattııı bQytlk filim 

Kadın Hikiıniyeti:.:;: LALE 
nln göstereceği efSi.Z faheaeıdlr. 

Bu Akşam 1 P E K Sinemasında 
A c·i··R~l.TT"i·'HAM 

Ba9 Rollerde: 

Hint denizinde bir 
çok Japon gemisi 

görüldü 
(Bafı 1 incide)(/) 

ilerliyorlar. .MUttetlkler feh:rden 
120 kilometreye kadar çekilmişler
dir. Sol cenahlarında Japonlar Bir
manya yolu üstündeki Yung • Kang'a 
ulaı,ımıya utr~maktadırlar. 

Sitang bölgesinde Çinliler uyan
maktadır. 

.Japon baf\'eldJinln nutku 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon ba.,ve

klll general Tojo söylediği bir nutuk
ta demiştir ki: 

Bu harbi kaunmahyız. Size şunu 
hatırlatayım ki, sav&fmamız gerek
miştir ve tıarb!n gelecek Safhası Ja

lltı ekmek ı;. üzerinde çalıttınlmak· 
t&; vezinde, rutubet ve pl.fklnllflnde 
yapılan suUsUmaller derhal ve !Jld· 
detle tecziye edilmektedir. Unların 
hal!talan da ehemmıyetll ıurette ıs
lah edllmlı,ı olduğundan bllhaSS& aon 
gUnlerde çıkan ekmeklerin nefaseti 
gözle görU'ece!< kadar açıktır. Bazı 
mıntakalarda daha beyaz ve blr kıs· 
mında nlsbeten esmer ekmekler çıka· 
rılması, fırıncıların kusuru olmakta:ı 
değil de, tevzı edilen unların muhte
lif mıntaka bufdaylanndan mUrek· 
kep olmasından ve unların huaual
yeUerlnden ileri gelmektedir. Haki· 
katle verlien unJardakl bulday nla· 
beti umumiyetle yQzde doıc.an befe 
çıkanlmıf bulunmaktadır. 

BafvekWn 71U1Mk al&kalan 
Çok sayın Baı,ıvekillmlzln Istanbu· 

lun la.te işleri ve btıCmum ihtiyaçları 
Uzdrlnde gösterdikleri yUkaek haasa
slyetl olduğunu, takip ve lbllal buyur. 
duklan, her tUrlU mtızaheretı burada 
bilhassa fUkranla Jıı:aydederim. 

pon milleti için hakiki bir aağlamlık ----
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lmtihanı olacaktır. Bu safhaya tam 
bir birlik halinde glrmekliftmlz ll
zmıdır. Merhum çıttllk nazın Vehbi kızı 

<llatı 1 btclcle) >+< 
leflerden gayri safi iratları 500 iL 
radın 2000 liraya kadar olan (500 
dahli, 2000 hariç) milkellefler buh 
ran. fevkallde zam ve müdafaa da· 
hı! olmak ib:ere 941 mali yılı k•. 
r:ı:nç vercller'.nln yüzde onu n is. 
beti&de yardım paraaı tarhı, 

3 - 1 ve 2 No. lı bendlerde 7a· 
zılı esaslar dairesinde ve 1395 sa. 
yılı kanunun 73 üncü madd•lne 
tasrih ed.lcn taksitlerle tıhıil edil. 
mek kaydile her lkl zilmre mükel· 
leflerJne 1942 yılı lç!n buhran, fev. 
kaIAde zam ve müdafaa dahil ol. 
rnak üzere kazanç verıllerinln yüz 
de seklzerleri nlabefnde yardım 
parası tarhı, 

Diler tarRftan fırınlara otomatik 
elek klmnası meeeletl 16rilfülmil1 
ve muayyen bir zaman sonra tat· 
bik edilmek üzere kabul olunmuı. 
tur. 

Çünkil ştmdlllk bu elekler bulu 
namamaktadır. Meclla bu devrede 
ıürUoUlecek itler oldufu için lçU. 
ma devrnlnl uzatmaktadır. 

Alman orduları başkomutanlıfı 
da ıeçen harpte Türkiye ile y:ı n. 
yana harp eden subaylardan bu. 
raya birisini gBr.dermekten kendi· 
ı'nl alamamıştır. Gc>ncral Cuhr bu 
kadar sene sonra esk~ silüh .arka 
daşlarını görmekle mesut olacak: 
trr. :Büyük elçlli~ımlz.ln askcrt ata· 
,esi, sade b'r meras·mıc bu gunU 
teslt etmek vesilcsllc \'C yorulmaz 
bir gayretle Türk dosUarına hiz 
:netler· r.i cslr~cm 'yen Prusya v~ 
Alınan ordularına mensup zc\'atın 
r esimlerini bulmuştur. Büyük Frl • 
edrlch zamanındanbcrl ki ordu· 
nun ne suretle beraber ve dosta 
ne çalıştıklarını görmek haklka~ 
ten d ikkate dt'ğcr bir hlidlsedır. 
General Rohce'nln bize gösl rccej 
kolleks 'yonu seyrcde-rkcn bunun 
her iki ordunun mazı ındekt s·lah 
arkadaşlılını ve dostluğunu tey'de 
vesile olacajına kanl!m. 

ROBERT TA YLOR - RUTH HUSSEY • WAL TER PIDGEON 
Muuıam Amerika denla ve hava kuvvetlerinin lfUra.JUle ;yapılDUf ıı.efla bir AŞK, ARKADAŞLIK 
ve KAHRAMANLIK Dll8TANI Dikkat: Numarah koltuJdar erkenden aldırılmalıdır. Tel. 44289 

Yeni Ginede ve fe)ılt ıubay Tevfik eti Zar.fe GU-
Tokyo, 28 (A.A.) - lmparatorluk ney kalp sektealnden lnl olarak Gö

umumı karargihının bu sabah bildir- nende vefat etmlftlr. 
diflne göre Japon deniz kuwf'Uerl Merhume faztlet ııah!bl bir bayan 
garbi Yeni Ginen n flmaı kısmının oldutundan 6111mU muhitte derin te: 
yanauıın bl1tUn stratejik noktalan- eaetır uyandımuftır. Tanndan rah• 
nı lı,ıgal etmll)llerdlr. 1 met dileriz. 

VerUeıı karara göre 1 Mayıstan 
itibaren 115 ıon müddetle dO\•re 
temdit ~flmiftlr. 

öntıınüldekf lçtimaını meells 
pel'fembe günil J&pac.attır. 

Bu vesileden lst!fede ederek her 
iki millct'n §etleri İsmet İnönU ~ 
Adol{ H ltlcrln önünde eğ lir m. 

Bu ııutukt .. n sonra Ge .cral Hüs· 
nü Kılkış ta bir nutuk sbyliycrek 
Goll;z; Paıanın hatır sını anmıı ,,.. 
C:cr.'"ral G•ıhr'ıı <le 1.imlı:y 
kendisine h'>t celdiııı.z, cfem.ı,ttr. 
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Başkaları nasıl 
yapıyorlar? 

(Ba...,ı 1 ltK'lde) • 1 evlerin pencereleri maskelenir. 
ı;cde iki çift kundura almak in'!- t Barlar ve cglcnce yerleri on b ir
kflnını verir. de kapanır. Yalnız cumartesi ak_ 

- Elbise kuponları bu l:edır şamları gece yarısına kadar izin 
RZ olduğuna göre sokakla.rci;.ı. düş· vardır. Maskelemcde kusuru gö
kün kıyafctlı adam çoktur. değil "ülenlcr Uk defa beş t~vic;re Iran. 
mı? kı cezaya tıibl olurlar. Suçu tek-

- De~ıldir, çünkü b:r def3. hü. rsr ederlerse ceza yüz franka ka_ 
kU.met harbin baştayaca~ını iptl- d&r çıkar. 
dadan kestirerek ve İsvıçrcain mu _ Scy&haLniz nasıl geçti? 
hasara g:bi bir hale düşcce~ıııJ _ Eski zamanlarda isviçreden 
gözönünde tutar•k halk.ı \ed•rikli lstanblJla gelmek bir hAdi•e değil· 
davranmaları, faz!ac:ı elbise ve ça.. di. insan seyahati hakkıcda SÖY

maşır yaptırmaları, iki aylık yı~·c· llyecck söz bulamazdı. Halbuki bu 
cck istif etmclerı içın ıhtarlarda geçirdiğim seyahat hakkında bir 
bulunmuştur. Bu say("dC herkc;;!n kitap yazabilir;m, Mil3n, Venedik, 
az, çok ihtiyatı vardır. Bundan Trlyeste, Fiyom, Zagrep, Belgrz.t, 
başka. bir aile iç:ndc herkes bir. So!ya, Sivilingradda. tren dcğlştir
b:rine yardım ediyor. Birinın ınan- din1. Oradan Türk hududuna oto
tosu varsa mesele\ çamaşırı ek.cr.ik büsle, huduttan Bobaeskiye de 
olan yakınlarına kupor.unu ver:_ yedi saatte taksi ile geldim. Son
yor. Bazan bir cvdckl kaôın1ar ra yirmi dört ~aatr yakın bekleye. 
clbıseleri nöbetltşc- giyorlar. rek grcc trenile yoluma devam et-

- Kuponlar Slltıtmıyor mu? tim. Yollardaki hudut muayene-
- Kupon alıp salmak cezaya lcr;nl hiç sormayin. Tren değlştir-

t.Abidır. Gizl:ce satan1ar ol.sa. bile diğim yerlerde trenden ir.erkcn 
azdır. Söylemcği unuttum. Yiye. iki tarafıma. da:ma sivil memurlar 
cek ve giyeceklerden başk1 •;ama. dikildi. Bunun faydası oldu, iea. 
şır, luvalet, tıraş sabunJarı ve bında otel buldular, eşyamı taşıt
şampuan da vesikaya tabidir. Nü· tıtar. Yani poli.!lln sıkı alcika~ının 
fus başına üç ayda bir 250 kupon zararını değil, faydaısını gördüm. 
ver!Jir. Kütük bir parça lura sa- Hudutlard~ki muayeneleri hiç sor_ 
bun lçin yUz kupon ıazımdır. Ça- mayın. Yalnız eşyamı birer b.rer 
maşırda kullanılan bır paket pcr. gözden geçirmekle kalmadılar, çır
sil, 150 kupon tutar. çıplak soyarak vücudumun bir 

- Umumt hayatta harp tahdit- tarafın& hakkedilmiş not olup ol-
leri v.ar mı? m-;dığına bile baktılar. Heyecanlı 

- Evet, geceleri hava korun. bir macera seyahati. g~lrmi-ş ka
ması polisi faaliyettedir. Ondan dar zevk duydum ve maddi rahat_ 
sonra sokak 13mbeları sdncr ve sızlıklırı unuttum .• 

Katıl T evrik hırsızlık 

yap:ırken yakalandı 
Galata Postanesi veznedarınr öl. 

düren ve f.rarl olarak ar~nmakta 
olan Antakyalı TevOk b!r hırsızlık 
suçu üstünde yakalanmıştır 

Ayvansarayda İpekiş duvarının 

~ nında bir kazan üstüne çıkarak 

muhasebe ambarır.ın çinko duva

r~;ıı makasla kes~p 1567 lira kıy_ 

metinde dört top kumaş çalarken 

l'iikalcnan Tevfik, dün Dördüncü 

A!liye ceza mahkemesinde şöyle 

fctde vermiştir; 

- Bu kumaşlarr bana kaçakçı 

Hasarı Hurşil verdi. Ben de sah. 

yordum. 

Mahkeme, ş•hltlerh1 dinlenmesi 

çtn başka güne bırakılmıştır. 

Mensucat fişleri 
I !ensucat fişlerlnın mayısın :ık 

haf~ cında vHAyet iaşe memurları 

tarafından tevziine başlanacaktır. 

f\.tıl almak için kuponlarla milra
caat, nüfus cüzdar:ları da gösteri· 
lecekt r. Her karne mukab:linde 5 
metrelik mensucat alınabilecektir. 

Yerli Mallar Pazarları 941 eylQI 
ayındanl:>erl halkın nüfus cüzdanla 
rına işaret E:tmek suretile pamuklu 
mensucat dağıttığından, bu defa 
yapılacak tevziattan evvelce pa_ 
rnuklu mensucat &lmamış olanlar 
lst iade edeceklerd,r. 

VAT AN GAZETES; 
iLAN FiYATLARI 

Ba,şlık 

1 inci sarfa 
Z nci • 
3 üncü • 
ı( üncü • 
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, R©ı©lyo, 
BUGi'NKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program Ye memleket ... aat 
ayarı, 7 .33 Müzik; Radyo orkes
tra!ı. (Violonist Necip A~kın), 

7A5 Ajans haberleri, 8,00 Milzik'. 
Radyo sa:on orkestrası programı
nın dt\·amı, 8.15 '8.30 E\·in saati. 

ÖÖLE 
12.31) Program ve memleket saat 
ayarı. 12.33 ~tUzik: Şarkı '\'C Tür· 
klller. 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
?-tüzik' Şarkı ve Türküler prog
ramının devamı, 13.15.113.30 Ko
nuşına rçocuk E~irgeme kurumu 
adına). 

AK;,nı 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarI, 18.03 MUzlk: Radyo dans 
orkestrası, 18.4a Z:raat takvimi, 
18.~5 Konu!',ima {Drş politika h<l
di.se1eri L 19.10 Radyo çocuk klU
bU, 19.30 MemlPkf't saat ıı.yarı ve 
aJan1 habf'rlrri. 19.t5 Serbest 5 
dakika, ıo.;-.o Müzik: Fa.-.ıl heyeti, 
20.lJ Radyo Gazetesi. 20.15 Mü
zik: Bir halk türküsü ö~reniyo
ruz - Hattanın tUrkUsU, 21.00 Ko
nu~ma (Sağhlt saati), 21.1~ Mü
zik: Şarkı ve türküler, 21.15 Mü
z~k: RiyaseticUmhur bandosu f ~er 

Ihsa1 KUnçer), 22.30 1'-lemleket 
8aat ayarı, Aj11n.s haberlel'! ve 
bor!a ar, 22. lj 22..'>0 Yarınki 

progTam \.·e kapanı~ 

Bir:ikler tarafındon 
yapılacak tevziat 

İthollt ve ihr•e•t birlikleri ta. 
rafJndan tücca.rlara yapılacak tev_ 
ziata a;t pl;ln umumi kAUp tara
fır.dan hazırlanın~ ve T!ca.ret Ve 
kAlettne gönderilmiştir. Plfln ıeli~ 
ce tcvzJat başlıyacagktır. 

D"ğer taraftan hazır elbise ve 
gömlek ~atanların bu akşama ka_ 
dat ithalat birlikleri umumi katip
liğine bir beyAnname vermeleri 
alakadarlara b;ldirilmi~lir. Bu be. 
yannamelerde ne vakit işe başlan_ 
dığı ve adresler sarih olarak blldl
rilecek ve tevziat buna göre yapı_ 
lacaktJr. 

Kilosu 15 kuruşa 
kömür satmışlar 

Mecidlyeköyünde oturan Ahmet 
Tabak IJe Dursun Tezgel ıdına tkl 
k'şi Hasıriskelesinde Telclon soka. 
ğında kilosu 15 kuruşa kömür .sa
tarlarken yakalanmışlardır. 

Dün Mflll Korunma mahkeme· 

sir:de duruşması yapılan muhte_ 

kirler 3 er ay hapse ve 100 er lira 

ağır para cezasına mahkCım edll

mişlerd:r. 

Reçete ile satılacak 
ilôçları reçetesiz 

satanlar 
Reçete ile verilmesi J{azrm gelen 

hazır :IAçların bazı eczacılar tara· 
[ından istiyenlere reçetesiz vctil_ 
mekte olduğunu haber alan Sıhhat 
VekAlet!, üzerinde reçetesiz satı_ 
lamaz, ct!ketl bulunan hazır ilaç
ların bu surette !atışının ör.lenme 
sini alikah makamlara emretmiş~ 
tir. Bu emr~ aykırı hareket eden
ler şiddetle cezalandırılacak ve 
icabında bu i•b.lerln eczaneleri 
kapatılacaktır. 

Posta havaleleri evlere 

kadar gönderilecek 
Posta ıdaresi. halka bir kolaylık 

olmak üzere, sekiz liraya kadar o
lan havaleleri müvezziler elite sa_ 
lıipler;nin evlerine kadar gönder. 
mek kararını vermiştir. Bu karar 
mc;yı~rın birinden itibaren tatbik 
edilecektir Bu tecrübe iyi sonuç 
verd.ği takdirde idare. bu şekil 

dağıtmayı daha büyük miktardaki 

1 
havalelere de teşmil edecektir. 

1 Askerlik ı,ıerı 1 

Beyoğlu Yerli As, Şubesinden: 
Aşağıda künyeleri yazıtı subay

ların acele şubeye müracaatları i 
18.n olunur. -

Yd, p, Atğm, Saı,m oğlu İsmail 
40895 lstanbul 325, Yd, Tbb, Yzb, 
Ahmet oı:ıu Ali 38206 N•blıs 310, 

* Yd. Demiryolu At&m. Ali Rıza 
ogıu Ha~an liayr; Kayadelen 
39996 ın acele şubC"ye mürc;caatı. 

Abone Oç:reti 

Senelik I aThk I a:rlık 

1400 '50 ''° 
Hariç memlokellenle: 

8en•llk f aylık 

Aylık _ .. 
a a1blı Ayhll 
.. iL :rolılv 

1 _ı_1_oo ___ ı_•_1_•_~----~ 

1 

Gazeteye röndertıe. eTnk dere 
edilsin e<iUmMl.a la.ele otu.amaz. za .. ..._ ___________ ..- f&D'dao m8'ulllfl UIHıl eoııı-

İpek Film stüdyosun
da bir hırsız'ık 

İpek Film stüdyosunda bir hır· 
sızlık olmuş, mües!e.se sahiplerinin 
müracaati üzerine işe mahalli pol:s 
el koymuştur. Vaka ~udur: 

N'ş;.nta.şında. Valikon•ğ! cadde. 
sindeki stüdyoda, film alındığl es. 
r:!:&da sahnede dekor olarak kulla
nılan bronz ışık a.vizelerinden on 
adedir:ln ~klı durdugu depoda 
bulunmadı"rnı gören müessese sa_ , 
hlb, hAdiseyl üç giln evvel Polise 
bildirmiştir. Mahallinde inceleme. 
Jer yapan memurlar, hırsızh&ın ya

VATAN 

' . , 

bancı biri tarafından ya.ptlmadığı Soldan sağa: 1 _ Zihin; Bir 
net:ce~ine- varmış ve edilen şüphe mabet, 2 _ Şiddetli istek, Bir ırk, 
üzerine müessesede çalışanlardan 3 _ Ferarı1amak. 4 _ İbadet ça· 
Ayten adınd~ bir kadını ~akala. ğırısı; Bir nehiT, 5 _ Volganın ba_ 
mış_tır. Tahk•·kata devam cdılmek.- , 1; Bir şchriıniz, 6 _ Bildiğini o~ 
tedır. Çahnan lAmbaların deierı, kumak; 7 _ Pişmemiş 8 _ Na
dUnkü akşam gazet~Jerinden biri- mus Maden kiri. g _'Bir renk: 
nin yazdıAı gibi 3_5 bin. lira değil,! Ya~ruyumru; Bir edatın kısası. 
ancak beş, altı ytlz lir& kıymct1 n_ 10 _ Bir r.ota; Haliçte bir semt. 
dedir. 11 - fnilı:; Bir yemek. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
28 NiSAN 194? 

Sterlin 5,22 
Dolar 132,20 
İsveç Francı 30,365 
Pezeta 18,89 
İsveç kronu 31,16 
ESHAM v.. TAHVİLAT 

Yuk>rdan aşağıya: 1 - Bir seb. 
zc: Zeybek ulusu, 2 - Bir nehir. 
Saha, 3 - Kurtulu;ı;;, Bir hayvan, 
4 - Umuma blldir, Zamanın kısım 
tarından, 5 - Bir musiki· Aleti. 6-
Hlçbir zaman, Irak, 7 - Bir nota., 
Bir kıta, 8 - Şefhf bir madde; 
Zarf edatı; Zarf, 9 - Budala, A
yak, 10 - Hınç; Fiyaka, 11 - Bir 

İkramiyeli "t: 5 933 Erganl 23,15 hayvan, Beş duygudan bıf'inin cs-
1941 Demlryolu I 19,80 kl adı. 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:- DlJNXU BULMACANIN HAJ.LI 

Soldan sağa: 1 - Darbuka; Nls. 
2 - Re; Zerdali, 3 - Um, Yasa; 
Nem, 4 - Tarama, Av, 5 - Aj, 
Kafiyeli, 6 - Nara; Esat, 7 - Tc_ 
razi, 8 - Bay; Lain, 9 - Adama, 
Damla, _o - Kassam. 11 - İfa; 
İlam. 

BUYUK FIRSAT: 
Kiralık bahçeli ev 
Nifanta.yınd& Vali konafı kar

'ıemda. Eytam caddeeinde 3 numa 
rada 7 odalı, banyo, veranda, mü
teaddit balkonu, tarhed:Umif mun
tazam bahçesi, denize mllkemmel 
manH.ra.sı ve telefonu bulunan 

bir ev, rnevalmUk veya ae.neıtk 

mobilyell ve mobtlyesiZ kiralık

tır. Telefon: 80864. 

Yukardan •şağıya: 1 - Utan; 

1 

~li, 2 - Armağan, 3 - Re, Baka, 
4 - Yakalama, 5 - Uzama; Yas, 

1

6 - Hesafet; Si, 7 - Ara; İse; Dal, 
8 - Ayarlama, 9 - Nan ve ta.am 
10 - İle; ZHe. 11 - Sim; İtina. 

Yeni Neşriyat: 

Mukaddemei Besair 
KARAR BULASABIDDt Istanbul Baroeu avukatlarından B. 

c. 942/328 
Millt korunma. kanununa muhale· 

!etten Beyoğlunda Tarlabafı e&dde-
8inde 40 numarada bakkallık ticare

Abdullah Koruman, cMukaddemel 
Besair veyahut Kuranda neler varın 
b8.flangıcr1' adlı bir eser nqretmlf~ 
tir. Fiyatı otuz kuruftur. 

tile meşgul Girlgor oğlu Yorgl Pula -------------
hakkında lstanbul uliye lldneı ceza Kitaplarınızı 
mahkemesinde cereyan eden muha.ke- • 
mest neticesinde suçlunun filli oabil ARiF BOLA T 
oldupından milli korunma kanunu- Kİ T it B E V İNDEN 
nun 31 - 59 uncu maddeleri mucibin
ce ytrml beş lira para cezası ödmıe
sine ve yedi gün mUddeUe dUkkA.n1-
nın kapatılmasına. ve hUkUm katlle,ş

tljinde Ucretl iuçtuya &ll olmak üze
re karar hulA.su:ının Vatan gazete-ı 
sinde neşredilmesine 20/11/941 tari-

alınız. BUtUn kitapları 'bulabile
ceğiniz gibi Ankara. ne"°riyatı
nın, Avrupanın model ve.sair 
nıKmuaıarının Babılll.de yegAne 
ealıf yeridir. 

Ankara caddesi 89 htanbul 

hinde karar verlldi. c4998> 

r ~ ___..,-. TULiN 
KiTAP VE MECMUA EVİ 

Türkçe ve ingiUzce her nevi kitap ve mecmua. Ingilizce: Roman, llmt 
eserler ve bilhassa tıbba ait 

Kitaplar Kira ile Verilir. 
En yeni Voıue, Queen ve diğer bütün Avrupa mecmuaları l!atıta çıka
rılmıştır. Kitap siparifl kabul edillr. M;mar Vedat caddesı No. 19 

Sirkeci .. 11tanbul 

Devlet Demiryolları İlanları 
:P..Iuhammen bedell 150000 lira olan 1200 MJ fırınlanmış: kayın keres

te 12/5/1942 salı gUnU saat 13 de kapalı zart usuıu ile Ankara'da idare 
binasında topla.nan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacakbr. 

Bu t'e girmek Uıteyenlerin 8750 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettifl vesikaları ve tekllflerinl aynı gün saat 14 de kadar adı 
geçen komiayOn re.181ltine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler 2 lira. mukabilinde Ankara.da Merkez veznesinden ve 
H. Paşada. Haydarpafa veznesinden temin oıiunur. c.4865~ 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
lllln No. 183 
Tıcaret VekA.letinin 21/'4/9.t2 tarih ve 16/11593 sayılı emirleri muci· 

bince muhtelif tip ve menşe.Jt sadeyaglarm lstanbul şehri dahilindeki top
tan ve perakende t\.z.a.mt satış fiyatları, htanbuı fiyat murakabe komts
yonunca qağıdaki şekllde tesbit edUmL,tır. BUQmum perakende satıı:ılar
da A.zaınt satı, fiyatını gösteren etiketlerde yağın men,enin ve nevinin 
açık olarsk gösterHme!i mecburidir. Hilifına hareket edenler hakkında 
milU korunma kanununa göre takibat yapılacağı ilAn olunur. 
Sadeya~ın men!}el ve nevi 

g 11 az ~f 98 sütyagını ve en ~ok t:"O 3 160.
asidi ihtiva eden tortusuz, tablt renk 
ve kokuda Urfa çiçek yağt muadih 
eritilmiş ve sUzillmUş yağ. 
En az t-~ 98 sUtya~ını ve en çok r0 7 1:>5.
aA:dı ih,tiva eden tabi! renk ve koku-
da yabancı maddeden A.ri birinci Di-
yarbakır muadili eritllmi"' ve silzUl-
mu, yağ, 
En az "l- 98 sUtyagını, tn çok r-0 7 155.
asidi ihtiva. eden ta.b:t renk ve koku-
da yabancı maddeden Ari Kars ve Ar-
dahan menşeli erltUmL.' ve sUzülmu, 
yağ. 

En az r:., 80 sütyağı:nı, en t:ok % 8 130.
a.sidl ve «]'ı:ı 7 ayra.nı ihtiva eden koku· 
suz tabii tat renk ve kokuda hali~ 

' . 
Trabzon yağı muadili eritilmemi' yağ. 
En az % 80 sUty&ğını, en çok ~< 8 135.-

a.sidi ve % 7 ayranı ihtlTa eden koku· 
guz ta.bit tat, renk ve kokuda. halis 
Vakfıkebir ya.ğı eritilmemiş. 

190,:;7 

lSJ,32 

1R8,17 

1t)3.82 

1~9,07 

Kilo 

210.-

20i,-

207.-

169.· -

175.· 

•5028• 

• - " - 042 

' -: ~. '. 
• • . • .. ' . • , • • ... .J.:'. ·. 

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

İCABINDA G1'NDE 3 Jı:AŞZ ALINABİLİR 

1 IJDIUl!?ll fDDfl)I !Ja~sv U9j!Ja" uepuıŞıpıwy WIZDA91 ınqUDfSJ 1 

~'------------------------------------J A.pğıda yv..ılı mcvadın pazarlıkla ek!lltmeleri 30/4/9-12 günü ElA- 1 Kapalı zarf usulile 400 ton keçi 
zığda a.skert f'&tın alma kom:syonunda. yapılacaktır. Taliplerin belli va- boynuzu mUnaka~aya konmuştur. 

kitte komisyona. gelmeleri. (2928 - t564) Evsaf ve hususi ,,artları koml~y!ln· 
Cin~l 1\tlktarr Tutarı Teminatı da görillebiJir. 400 ton keçl boynuzu 

Kilo Lira Lira toptan bir istekliye ihale edilebile· 

Şeker 

Kuru üzüm 
Erimif sade yağı 
Nohut 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Zeytin tanesi 
Zeytin yağı 
Pir•nç 
Kuru soğan 
Pirinç unu 
Ni'185ta 
Salça 
Makarna 

MOO 
2500 
~000 

l0,000 
311. liOO 

5000 
2000 
2000 
5000 
500 
100 
~o 

1000 
ı;oo 

Jf 

5800 
1500 
6500 
1300 
5100 
750 

1400 
2800 
2200 
100 
100 

60 
1000 

300 

112,50 
487.60 

97,M 
382,50 

M,25 
105 
210 
165 

7,50 
7,50 
4,50 

75 
22,50 

Aşağıda miktarları yazı1ı koyun etleri kapalı zarfla eJtSiltmeye kon
mu'}tur. ihaleleri 4/5/942 paz.a.rtesl gUnU saat 16 da Iskenderun asker! 
sa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka.nunt vestkala.rile 
tekUf mektuplarını ihale saat.nden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Cinsi MJl<tan Tutan Teminatı 

Koyun eti 
Koyun eti 

Kilo Llra Llra 

115,000 
55,000 

103,500 
H,000 

7762,50 
3300 

(2921 - 4567) 

Askeri fabrikalar satınalma komisyonu llônbrı 
50 ton sud kostik alınacak 

Beher kilosun& 39 kuruş bedel takdir edilen yukarda yazılı 50 ton 
ı1ud kostik askert fabrikalar umum mUdürlüğU merkez satın alma ko
mLsyonunca 16.:S.942 cumartesi gUnü saat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir, Şartname parasızdır. KaU teminat 2925 liradır. (H93) 

* 11 40 metre m!ki.bı ceviz tomruğu alınacak 
Beher metre mikAbına 66 lira. bedel tahmin edilen yukarda yazılı 

1140 metre mikAb1 ceviz tomruğu Askerl fabrikalar umum mUdUrlUğU 
merkez !atın alma komisyonunca 19.5.942 ea:ı günü saat 15 de pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartn•me 377 kuruştur. KaU teminat 11286 li· 
radır. ( H92) 

• 
Şartn-eolnde def:şlkllk vardır. 10 ton çiğ- INıdr alnıacal< 

Beher kiloouna 175 kuruş bedel tahmin edilen yukarda yazılı 10 ton 
çiğ bezir a.skert fabrikalar umum müdUrlUğü merke:ı ı!atm alma komis
yonunc& 18.5.942 pazartesi gUnU ııaat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır, Kati teminat 2635 liradır. (4789) 

* '150 metre mlkl.-bı cevlı; tomrufu alınacak 
Beher metre mikAbına 66 lira bedel takdir ed.Uen yukarda yazılı 

750 metre miklbı ceviz tomruğu Askert Fabrikalar umum mUdUrlUğU 
merkez satın alma komisyonunca 1'4-.5.942 per,embe gilnU sa.at 15 öe 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 248 kuruştur. KaU teminat 7425 
llradır. (4791) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
lstanbul fehri dahllinde odun için Fiyat MUrakabe komisyonunca tes

bit edilmi11 bulunan na.rhın 27 /4/942 tarihinden itibaren kaldınlmıf bu-
lunduğu ııa.n olunur. c5029 .. 

~ .................................. .. 
Türkige Ciimhuriyett 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarihi: 1888. - aermayeol: 100.000.000 TUrk llrUI 

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

Pa.ra biriktirenlere 28,000 l•ra. ikramiye veıi)'or. 

Ziraat Barka1nnda kumbaralı ve lT\ba.rsız ta!arru! hMaplarmda 
en az 50 lira..~ı bulunanlara senede 4 dt'fa. çekilecek kur'a ile qat:
dakl pl.\na göre ikramiye dağıtı lae&ktır . 

4. adet ı,000 Urolık 
•• 600• 

260 • 
100 • 

4.,000 lira 
2,000 • 
1,000 • 
4,800 » 

100 adet 158 liralık 5,900 lira 

ııo • 
160 • 

.. 
ıo 

• 
• 

DIKKAT:" Hesaplartndaki (>6falar bir eene içinde 60 liradan aşa
ğı dQşınlyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~'o 2-0 tazJuile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haZtran, 11 eylQl, 
11 Birincikl.nunda çekilecektir. 

~-------=ıı:ımı--------------~ 
Sah·bl '\e Neıı:ri;,·at 1\lli.dUrü: Ahn1et Enlin YAl.:llAN 

Vatan Ne.riyal Türk Ltd. ŞU. Vatan Malbauı 

cegi gibi 200 tonuna talip çıktııtl 

takdirde de ihale yapılab:Jir. !halesi 
9/:i/942 cumartesi günü saat 11 d•: 
yapılacaktır. Muvakkat teminab 
:5-650 liradır. Taliplerin ihale saatin .. 
den bir .saat evvel teklif mekluplari· 
le Harbiyede Yedek Subay Okulun· 
da komısyona mUracaatJarı. 

(2963 - 4678) ,,,. 
80.000 kilo koyun eti kapalı zarll• 

ek&iltmeye konmUflur. Iha.lesi 6_ti5/ 
942 Çar~amba gUnU saat 15 de Er· 
zurumda Mkerı satın alma koınisyo-

' nunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 
56.000 lir&t ilk teminatı 4000 liradır. 
TaJipJerin kanunt vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa· 
at evvel komitıyona vermeleri. 

(2973 - 4723) 

• 60 ton sabun alınacaktır. Kıa.pall 

u.rfla ekı::ilbneı-;t 4.-5,'942 Cuma güııU 
saat 15 de lskenderunda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır· 

Tahmin bedeli 54.150 lira, teminatı 
4061 lira 25 kuruş,tur. Tatplerin ka.
nunt veeikala.rile teklif mektuplarııı 1 

ihale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. Evsaf ve şartn•· 
mesı Ankara, Istanbul Lv. Amirliklt"' 
rl satın alma. komJııı:yonlarında. da gö-
rUIUr. (21175 - 472~) 

• 10,000 kilo zeytin yağı: aJmacaktrl"· 
Pazarlıkla. eksiltmesl 4/5/942 pazar· 
t .. ı günü oaat 15 de Erzurumda a!" 
kert satın alma kom i.syonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 15,500 Hrtt 
kaU teminatı 2325 liradır. Şartn&J11e"' 
sl komisyonda görülür. Tallpleritl 
belll va.kitte komısyona gelmelerl. 

(2916 - 41152) 

Jf ı• 2380 çift er kundurası pazarhl< 
oatın alınacaktır. !halesi 8/5/9ıı 
çarşamba günU saat 14 de Erzururıı· 
da askert satın alma komiayonurtd• 
yapılacaktır. Tahrllln bedeli 2a.soC 
lira kaU teminatı 3570 llr:ıdır. ş•rt· 
namesi komisyonda görülür. Taliple' 
rin belli vakitte komisyona gelmeler 

(2917 - 4553) 

Usktidar Tapu sicil muhatızıığırı· 
dan: 

·r1ifl 
Usktidarın Bulgurlu mahaJJesı 

3 
Llbade Uçpınar sokağında e:;;ld 1 

yenl 17 ve 19 No. lu evvelce ıısr•: 
baıt mahaUI şimdi üzerine bir ev ınf .,,. 
edllmlı:ı olan mahal tapu kayıt ve 
nedine mUstenit olmayıp Muharr~1 i>dU. 
1239 T. 11 mUbayaa hücceti !le ;.. ,. 
lcı.h oğlu Ismaile ait iken 35 ıre~e e,·e 
vel vefatile veresesi karısı Hatıcc ,·e 
oğlu lbrahlm ve kızları Fa.tına. 

rcc· 
Hayriye ve Ay,e Sıdıkaya ve .fl• 1 

, 

nin de vefatile verasetlerinin yşt~~
ve Hayriye ve Ane ve Sıdıka.ya rıı deıt 
hasrr olduğundan b&hisle vere.se 11 • 
Fatma tarafından intikali talep ed 
ml~lr. ııı:r 

Senetsiz tasarruf edilen msh9
04 '! 

hakkındaki ahkıl.ma tevfikan 8/5 d~ 
tarihine tesadUf ~en cuma günU ~t 
at 10 da mahallinde keşif ve tah1<1

1
..,. 

icra edllecektlr. Bu gayrin1enkul 
1 

·r 
rinde mülkiyet ve mülkiyetten g~ıt 
ayni bir hak iddiası o!anların o ,,. ,·t. 
mahallin<le hazır bulunmaıa.rı f'lJ 
bu müddet zarfında UskUda.t 1'~;\ı1 
sicil muhafızlığına müracaatları 
olunur. ----___ K_A_RAR ___ H_UL_A_S_A_S_l_D_l::ll 

c. 942.1620 n.ıc
Mıın korunma kanununa ıııtı pe1~.

fctten J51tanbul Yeni~thirdc 1>01.~,rt 
rede 7 numarada kömürcülük tı ~J· 
tile meşgul Karabet oğlu varı-~ cet> 
kında Jstanbul uliyc tkinC~ııtı•' 
mahkemesinde cereyan eden ··ı' fi' 

fll l 
kemcsı ntticesinde suc;lunun :ı<:tıl1o· 
bit o1du~undan milU korunfll~ 111 ıırı· 
nunun 31 - 59 uncu maddeterl ·ııı' 

,..ıenıc;, 
hince elli lira para. ceza~ı uu . 01111 
,.c yirml gUn mUddetle .. dUl<1<~ıe~tl' 
kRpatılmasına ve hUkUrn }<ll tıtfr" 
""inde Ucreti suçlu\'a ait oınısl< ,..ı• 
to • Jfll 
\'atan gazetesinde neşr<'d\di· 
5/21'942 tar:hin~P karar vert .. 9911 

~ 
~~~~~~~--

0 p ere t der••' 
1 ~tayıs cumadan ltibArtn tJ8)ı"ttl 

operet temslllc_rl. Muhlis ~~ tir1111.11' 
o~retl. I. Toto, Cehil surun f rtııııd1 
Şehir Tiyatrosu komed~ l<

1
' 

. Kadınların Beğendiği! ,.ı.ııl' 
Yazan: M. Yesari. BeSle· 

Sah lt.t.:11. .=c ı -.1ktır. 


