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El birliği işte 
bögle olur 

ön plônda Alman B. Elçisi 
Cripps'etamı Yon Papen geld. 
saıa~:yde! 1 Bügük Elçi, bugün taggare r Şimdiye kadar fert halinde tabiata kar ı 

mücadeleye çalışan Türk çiftçisi, muntazam 
ordu haline gelmeğe başlar başlamazhayret 

verici netice ve istidatlar belirmiştir 

1 verı 1 1 ile Ankaraga gidecek 
GI. Vavel, Azad'la C 
görüşecek görüıme- ( 
de Cripps ve Nehru ı 

fl-11 ük\nnct vesi tawı takın-' 
lr1J mazsa, btllr bilmez bütün 
teferruata karışmak ve herşeyi 
uzaktan uzağa idare etmek iddia· 
sında bulunmazsa, hük\tmetle halk 
arasında tnth bır işbirliği ruhu 
kurulursa, bir işin ldareSine alt 
seçimlere müdahale edilmeyip a
Uıkıı.lılar reyler inde tamamile ser. 
bcst bırakılırsn, halk emniyet ve 
yaratma hazzı duyarsa bu mcm· ı 
lekctte nckndnr feyizli ve hayırlı 
lktısadl harekeUer uyanabılir, bi
lir misiniz? 

Hayır, tt bu şartlar yerine gelir
se şöyle olurıı, dıye nazari bir 
münakaşa ac;acak de ilim. Bunun 
böyle olduğunu Ege ovalarında 

gördum. Tatlı heyecanı ruhumun 
h"'r kösı:?cıinc slnmıştır. 

Otuz bin ç ftçının cle1c ver· 
mcc:ı ve hükümctlc tam k1Vamın
dn bir clb rliğ kurmaları saye
sind<' mcmll'kette nekadar hayırlı 
bır lktısadi kuvvet doğduğunu iki 
gün evvel biraz nnh,tmı~tım Bu 
bnh<;e devam etmek ve duyduğum 
heyecan• size de g~lrmck isterim. 

Bu"itnlcrdc Egede. b rölrinden 
avrı sıınılııbılcn iki hfıdisc olmuş. 

t~r : 27 martta Aydın Milli Ban. 
kMt, 30 martta da Mım sn Bağcı· 
lnr B:ml:'lııı , senelik toplantı ını 

y n'n c:t r Bu iki haberi böylece 
duyar anız sizde h 'c; bir al k& 
uyanm z .. toplanmışsa toplanm1ş11 
der. t!('Çerq'•nlz. 

F k at iı;ln içlnde1 ıs var. AYdm
dnkl toplnntıva Manisa bağcıları, 

ınnlc:adakt toplııntı;va da Aydın 

lncircileri ortak sıfat1le gelmiştir. 

Yazan: Ahm~t Emin YALMAN 

Dünkü Meclis müzakereleri 

25 milyonluk bono ihracma 
karar ver· idi 

lnkılôp Enstitüsü tesisi 
hararetli münakaşalar 

hakkında 
yapıldı 

ıruat Ağrah 

Ankara, 3 (Telefonla) - Bu. 
gün Büyük Millet Meclisi saat 
15 de toplanarak ruznames ndeki 
maddeleri ıgörilşmüı;tür. Bu arada 
Ankara Tarih ve Dil Fnkülteslne 
bağlı bir clnkıUıp enstitüsü. tesi
sine dair kanun müzakere edliir
ken hararetli münakaşalar cere. 
yan etmiştir. 

Ew,re!A Nevzat Ayaz söz almış 
ve Cümhurre.s'mlzln de nutukla
rında bnhls mevzuu ettiği «inkılAp 
enstltüsOıı açılması kararından 
~olayı hükumete teşekkür etmiş, 
Ibrahlm AlAettin de, kanundan 
maksadın, inkılAbı mHl! bir su. 
rette tedvin olduğunu ifade et. 
mlştir. 

Refik İnce de şunlan söylemiştir: 
«- EvlAUarımıza, lnkıİltbın ne· 

ye mal olduğunu bild'rmck ve in. 
kılAptan' neler b~kledlğlmizl an. 
lalmılk çok mühimdir. İnkılap ta. 

(Devamı a.: 8 Sti ti de) «·» 

bulunacak ı 

Jaoosevelt'Ia şabsıt 
J mime 111 11111· t 
J dlstaua vardı f 
) Çan-Kay-Şek, Nehruya 
J mektup yolladı 

Nevyork, 3 (A.A.) - Yeni Del. 
hl'den Amerikan ajanslarına b!ı
dirlliyor: 

Yeni Delhl'dckl İngiliz mBtıfil
ierine gelen haberlere göre İngi. 
llz harp kablncsı Hintli şeflerle 
gırıştiği müzakerelerde Crlpps'I? 
tnm b ir serbestli!t vermi~1el'dır. 
Çünkü Akyaba Japon askerler.•ı l 

çıkıı.rılması derhal Hlndlstandıı se
ferberlik yapılınası zaruretini do-
ğurmuştur. , • 

r.r.pp~ 

Raı ·Al 
llar 111 

Yani 1-rıcirle UzUm elele vermiş, r 
Gediz \'C Ml'ndcrcs ovalarının ik
tısadl mukadderatı hamur haline _ 
gclmlstir. ..._ __ 

D J ~Z 8 k ' a k l Ayni mahfillerde söylendlflne r göre, Cripps'e münasip göreccğ: 
----...ı il 8 1' • 1 -----' 111ekilde b ir anlaşma yapmak salA. 

Manisa Bağcılar Bankası, 1917 
de kurulmmıtur. Sermayesi, ban. 
kanın kendine a t 7,000 liralık his· 
sc senedi ile beraber 207,000 lira· 
dır. Şimdi Tarım Kooperatifi bu 
7,000 lirayı ve daha 93,000 liralık 
hl~seyl satın alıyor. sermaye 
300 000 Hraya çıkıyor. Fakat koo
poratif ortakl.nrının. kmdDcrlne 
Ödenecek mal bedellerinden ayı. 
rncnkları yUzde beşler de hisse 
aJmnğa sarfedilccck, böylece Ma· 
nl a bankasının da, Aydın baflka
sının da sermayeleri yarımşar 

tntlyon liraya çıkacaktır. Demek 
k i bugUnki.i şeklinde ancak bir 
kaç sel"cllk ömrü olan Tarım Koo
J>cra tıfl, damla damla ayrılan pa. 
rıılarla geniş arazi, tc~kllllt, fab
rika ve saire sahibi olduktan baş-
kıı sermayelerinin yekunu bir 
mlJyona varnn iki bankanın da en 
bUyUk hisse sahibi mcvkiinc çıka
caktır. 

Almanlar on 
günde 22 bin 
ölü verdiler 

Sovyetlerin taarruz. 
lan şiddetini kaybetti 

11/manlar, Ruslarm 29 
istinat noktasını 

zaptetmişler 

Filipinlerde 
kanlı harpler 

oluyor 
Bwmonyoda 1 Çinliye 

karşı 2 Japon 
harp ediyor 

Yeni ~lhiye göre 
llkyab'a ihraç yapılmllmış 

Londra. 3 {A.A.) - BB.C.: 

hiyeti verilmiştir. Crlpps Hint kon 
gresi şeflerınc görüşünü lmkAn 
nisbetindo kongrenin görüşlerine 
uydurmıığa çalışacağını söylemiş· 

tir. 
Mii.naık.aşalar devam ediyor 

Yeni Delhl, 3 (A.A.) - Crlpps 
teklifleri bQyük Hint siyasi parti
lerinin icra komitelerinde mQna_ 
kasa mevzuu olmağa devam et-

(Devamı: aa. a; a ıe> = 

Bulgar k1rall, 
Sofyaya döndü 

-- ---... 

Dün tayyare De şchrlmlze gelen Alman BUyUk Elçi 1 '\·on Papen ken-\ 
dlslnl YeşUköyde karşılıyanlar arasında ... 

lngi izler Paris f7ı:ı:'~?:"J 
. ti . . 1 zıyare erını r .. k. , 

ur ıye < 
SlkfaŞf lrdllar J Yakınşarkta 1 

. J iyi niyet 1 T ayyoreler Parıs 

1 
ı 

civarını bombaladı göster.yor 1 
Gazeteler. lngiliz!ere l londra ve y okınf ( 
ateş püskürüyorlar ( 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ha- şarkta yapılan 
va kuvvetleri dün gece Pııris böl- d ki ki b 
gesinde Poissy'ye bir hava akını ) eğişi İ er UnU ( 
yapm1şlardır. > ispat ediyor ( 

Vichy, 3 {A-A.) - Polssy'nln Kahlre. 3 (A.A.) - Mısır gn.ze-
dün .gece İngiliz hava kuvvetleri telerl yeni TUrk elçisi Numan Tahir 
tarafından bombardımanı netice. Scyıncnln ta)ininl memnuniyetle knr 
sinde bir kişinin öldüğü ve altı ki- şılamnktadır. 
~nln yaralandığı haber nlınmış. Elclıram diyor ki: cTUrklye de
tır. Bir mavna batmış ve bir çocuk mokrat bUkQmctıerle mOnasebetlerl
boğulmuştur. Andresy ve MorlY nl her gtın daha fazla kuvvetlendir· 
Uzerlne de bombalar dUşmüştür. mcktedir. Türkiye, V~lngtondakl 
Bir kaç ev hasara uğramış ve blr (Pevıı.nu ~a: s l'!!ü 2 de) -
kaç kişi yaralanmıştır. 

Biri Conflans, diğeri Snint Ger. 
main'dc olmak üzere iki İngiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

lrandaki 

Yeni ispanya 
Elçisi de 

dün geldi 
Almanyanın Ankara BUyUk El· 

çbl B. \'on Papen, memleketi
ne J apmış oldoıtu ııeyalıa tteıı 

dönmtiştllr. ser:r, dün aat 17 de 
tayyare ile gelnıı, , .e l'eşllkoydc 
Alman ııefaretı erkanı tararındR.D 
karşılanııaş .. r. B. Von Pa~ 
karşılıyanlar arMoımla Rumen el· 
~!!il de bulunuyordu. l paııyanın 

yeni Ankara elçisi de \'on Papen· 
lo ayni ta~yarede gelmiştir. 

B. \ 'on Papcn, bugün tayy re 
De Aııkarayn lıareket cde<-ekttr. 

Lôval, Petenle 
görüştü 

Lavaıe gire : 

Fransanın 

iç vaziyeti 

fenalaşıyor 

Görüşme, flmerikada 
aksülamel uy.andırdı 

Lava! 

Kürtler Paris 3 {A.A.) - D . N. B.: Londra, 3 (A.A.) - Fransndan alı 
Fransız' basını tarafından iri baş· nan haberlere göre, Lava! dUn l\l . 
lıklarla neşredilen son haberlere • s an etti rt?,a! Petenle ı;örUşnıUştUr. 
göre, Boul-Onya şehri ilıerine Y~- 1 Y La\•aı gazetecllerc yapmıf olduğ 
pılan İngiliz taarruzu 40 kl:inın Ankara, S (Radyo Gazetesi) bir tı~yaı.atta Montolrc siyasetinin 
ölümüne ve 60 kiş1nln yaralanma. Iran radyosu bugilnkU neşriyatında 

t nizımı olduğunu. Fransnnın \'tı.Zly sınn sebebiyet vermiştir. Gaıe e· Irandaki KUrUerden bir 'kısmının is-
ler, bu taarruzun blr cinayet ol- yan ettlğlnf bUdlrmlştlr. Fnkat bu tinin gUnden gllne fenalaşmakta bu 
duğunu söylemektedirler. kalkınma hareketi dcı1tal hUkQmet lunduğunu. bunun için Mareşal ile g l:. 

Clermontt Fcrrand, 3 (A.A.)- tarafından bastırılmış ve tısileı· da- rUşmcler yaptıtını ve bunların n hn· 
Haber alındığına göre Faris böl- ğıtılmıştır. yete crdığtnl aliylemlştJr. 

Bu hfıdl clerin arifes inde Egede 
dolaşırken adeta çifte bir köy dü. 
lrnnnnun iç ac;ıcı, neş'eli havasile 
~nrşılnşum. Vaktim olsa Aydına, 
G'hınlsaya gldccl'k, üzümle inciri, 

Moskova, 3 (A.A.) - Alman. 
ıar l2 marttan 31 marta kadar 12 
bin ve Kallnin cephesinde 21 mart 
tan ı nJsana kadar 10 bin ölü 
verm~lerdir. 

Fillpinlerdc müthiş ve kanlı mu
harebeler cereyan eylemektedir. A
merikalılar Batann yarım adasın
da Japonlann l}lddetll hlicumları kar 
ftsında ileri mU!ruelCrlnl geri al
mışlar, fakat Japonlar, taarruzları
na devam e<lerek Amerikalıların baş
lıca mUda!aa hatlarını yarmıya mu
vaffak olmuşlardır. Amerikan kuv. 
vetıcri müthiş bir mukabil taarruz
la bu gediği kapatmıya ve mühlin 
Japon kuvveUerlnl sarmıya muvaf
fak olmuşlardır. Mahsur Japon kuv
vetlerinin imhasına devam edilmek
tedir. 

Londra radyosu kıralın 
seyahafinin Bulgaris
tana felôket getire

ceğini söylüyor 

2 4• ıt OO 30 a Bu isyanın ret i, Ali Raşldc tcs- Lavalln yeniden Fransız hUkCımetı 
geslnde dün saat 

2 ~ a teehnllkc. 1.,,,_ Um olması için hUkQmet tarafından ne dahil olacağı hakkındeld şayınlnr, 
kadar devam eden .,..r O#"' ekli! ı ~ ı ef 

.IS:ıl 1 tılmış t yapı mıştır. ~akında bu hu- 1 V'lşldcki Amer knn s aret merkezin 

:dizle Menderesi bu kadar yakın 
ah raba haline kovan hareketlerin 

!'V • 
C!'an1nı daha yakından duya· 

caktırn. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman or 
duları bn omutanlığıoın tebliği: • 
DUşmnnın yaptığı mahalll ma

hiyette şiddetli hücumlara rağmen, 
kemiyet itibarile düşmanın taar. 
ruz fnaljyetlndc bir azalma mUş.a. 
hede edilebilir. 

_ Almanların taarruz harekatı 

'RooPera.Ufln az zamanda pe;vdaj esnasında, oldukça mühim sayıda 
CDemmı s : s sn: 4 de) § metal alınmıstır. 

:------____ _ (D~wanıı.~a: 8 ll 2 de) (·) 
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"'" ııların ltırıhııaııınn ~ı<-meıı Jtmı''tlda JıarekAt kış mtn-'Slmhıdekindea 
d:ıh h " ekAt -·-11--a ~·ok giiçlctitnl17 bulunuyor. ~lilnkil ya.' toprak bar 1 0·~ 

o ı bir çamardur. 

Amerikan mUd:ıfaa hnUan yeni
den tanzim edilmiş ve düşmanın i
lerleyişi durdurulmuştur. Müdafllerin 
zayiatı hayret cdUecek derecede az. 
dır. 

(Devamı Sa: S U: 2 de) = 

Ankara, S {Radyo Gazetesi) 
Bulgar Kralı Borls Sofyaya dön
müştUr. Londra radyosu bulgnrca 
neşriyatında kralın seyahatinin :feltı.· 
ket getireceğini ve Bulgar hn.lkının 
askere iıımarak cepheye sevkedile
ceğinl söylemtştir. 

Diğer taraftan Alman radyosu da 
Bulgarlar için dikkate lı\yk blr neş
riyatta bulunmuştur. Radyo işgal al
tında bulunan Rus araziBlndckl Rus
larm bile SovycUere karl}ı harp et
tiğini söylemiştir. Bunda Rusların 
kendileri b.le SovyeUerc ka~ harbe 
girmek isterken sizler neden bun
dan çekiniyorsunuz demek istenmek
tedir. 

Heybe i ç mları 

r--tehrked 1 Heybeli çamlarmm maruz olduğu suıkast hak
) kmda ikinci sayfamızda neşrett ·ğ ·m 'z yazı 

Ll 
.. erine İstanbul Belediyesinin. Orman Koruma 1 
şkilatımn. Defterdarlığm ve Emlak Bankasının 
kkat:ni, çekeriz. .......................... ~ ............... ~ 

ret! verilml~~· R le cir, altllml": ı susta bir tebliğ ııeşred leccktlr. 
1 
d kuvvetli nksUllımel uyandırmıştıı 

tır. Uzakta iniılfik ses er •S " tir. _, _____________ ....._ _____ -..,. _____ _ 

.. 
, 

işgal altındaki Fran ayı bombahyan Jn~rr t:&).}arelerı 
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gemisini ziyareti 
- &:i -

Bahriye mektebi ilk sınıf talebelerinden 
Osman /<lazhar. Japon zabitine öyle ce
vaplar verdi ki zabit kendisine bir kılıç 

hediye etti, 

mandanlık dairesinde muhteşem Tek bir kelime bile ınglllzc" bil_ 
bır sofra ve efra.d lçln de orta kat. miyen bu zeki çocuk. ı.saretler ve 
l•k. büyük ko\"Uşta 179 kişilik u_ beynelmilel kelimelerle ı;orulan 

zun bir masa haz.ır1annn tı. Bu ı.l• suallere o kadar parlak cevaplar 
ya!ette de, (Erıutrul) felaketzede- verdi ki, yüzbap K•si derhal ka-
1E"rinden 18 nefer vard. 

1 

mara~ına koşarak kendisinde bu· 
Ziyafet. pek parlak ve neşelı lunan fazla bir bahriye kılıcını ge-

geçti. Sultan Hamiclı. arzusi!e. tird~. Bu Türk çocuğuna hediye 
(Abdull h biraderler) tarafından j ett~ 
muhtelif resımler çekıldi. Ziyafet Bu zeki c<>cuk, blr yabancı za. 
esnasında JeponJara eski ve yeni blt tarafındatı kendisine verilen 
Türk mu~kisl dlnletildl •.. J\.fi!'afir bu .kthc k&r§ısında duraladı. Bu
Jer. geç vakit gen1iler;ne avdet nu kabul etmenin muvafık olup 

karnelerinde 
suiistimal 

İaşe Bürosu, Emniyet 
fv:üdürLğü işbirliği 

yaparak tokıbatta 

bulunacak 
Son günlerde ekmek karneleri 

Uzerınde yapılan sulistımaller ve 
hariçte oatışlardakı methut cürüm 
terden sonra bu işin ehemmiyetle 
takibi ~in tedbirler alınmıştır. 

Bu işi meydana çıkarma.k ;çin 
iaşe bürosu, Emnıyet mUdürlUlile 
i!fbirliğ. yapecakbr. 

Sokak ortasında 
düşerek öldü 

ederlerken, hepsinin çclırelertnde oln\.lyacaJ:ını düşünıneye başladı. : Ka:sımpaşada Camiikebir ma9 
büyük memnuniyet eserleri görüt Fakat o kadar .srar karşısında · h.aJlesinde oturan kırk yaşında 
mekte idi. kaldı ki, reddedeeck olursa büyük Hazım, üzerine fenalık gelerek 

6 kfını.. :ıu ant. bir kabalık olncağını anladı. Yüz· sokakta düşmüş, ölmüştür. Adliye 
Bugün , hmanı altilst <-den bir başı Kisi ıle oradaki Japon zabit· doktoru ce.-;edl muayene etmiş, 

!•rtına vardı. (Hlal) kruvazörü, de_ !erini askerce selAmladıktan SOR. kalp basblığınd•n vefat ettiği an_ 
miri~ tarac! . Az kalsın, Dolma-ıra •. kılıcı !ki eliyle tutarak aldı .. laJılarak de!nıne ruhsat verilmış.. 
bahc;c sara},nın rmtın11na bindi- Çocuğun bu harckeU, J pon M .. tir 
recekU. Fakat geml süvarlillnin tMtr btr&ktı. 
meharet sayesinde. bu kazanın Tt'RK _JAPON TİCARETİ Gençlik spor bayra-
.t;ııünc geçildi. Kruvazor, tekrar 
esk• yerine çeklk!l. - İlk lllll'eket - mına hazırlık * Bu &trada, JapÖn tüccarlaruıdaıı 19 mayıs Gençlık ve SPor bay. 

Her geçen gün Türk . Japon (MOsyö Yamada) isminde bir zat ramının bu .sene her senekinden 
do~tlu~unu biraz d.::ıha kuv·vet1cn· 1stanbula geldı. Beraberinde. bir daha muazzam bir şekilde yaptl
ilriyor .. O devrin ırddetli taa u· haylı Japon kuma.şiarı vesalr Ja. ması için Maarif VekAleti allka
buna rağmen, Japor: zabit ve clra- Pon ınalları getırmi,tl ... Bu ı:atKi darlara bir tamim göndermiştir. 
dı Tt1rk evle:-lne dav~t ed;Jiyor. gayesi. fs-tanbulda bir Japon ma- 1\-Iaarif Spor ve Gençlik bilrola. 
kendllerine Türk yemekl<'rl, bö· , ğaza~ı açarak (Türk • Japon tiıca. rı bu SıCneki proğram üzerinde ça· 
reklcr. baklavalarla ziyafetler çe· 

1 
retı) nln artık fillen inkişafını le. !ışmalarııı baslamışlardır. 

kiliyor. m:n kti . 

Zeytin yağı 
fiyatlarının düş

Japon.lar da b-nı.ra mukabele-! Vakıa 1981 senesinde, Japonya. 
den gerı kalmıyor-Jardı. Ttlrk dost.. . nın (Pekr:d>t.ırg) scflrinın tekJ!fi 
!arını gemilere davet ederek Ja. ve Sultan Ha.midin teşviki ııe. Uk 
pon yemekleri ikram ediyorlardı. Japon tılcarct muahedesi aktedil-

Tuzsuz Japon yemekleri, Türk miş .. bazı izmtr Te imanbul lüc- mesi 
lt"rin pek tuhafına gıdiyordu ve c:arlarının teşebbü~lcrHc de JaPoO. 

bekleniyor 
bılhassa, ay•kta durarak - catal ya He ticarete girişilmişti. Fakat Zeytınyağı fiyatlarını tesbit ıçin 
yerin~ • kırmı?.ı boyah ki küçük yapılatt ;ş, pek hafif gıdiyordu. Se- Ar.karada konu ·malar devam et. 
..,ubuk ile pirin~ haşlamAsı yemek, nelik ihracat (101.000) ve ithalat mektedir. Bu konuşmalara mem. 
uzun kahkalı•lara sebebiyet veri. da (16.000 yen) i tecavüz etmiye>r- leketln belliba.şlı z.cytlnyağı müs-
yordu. du. o tarihte bir (yen) in kı:>·meti, tahs:Ueri ve ileri gelen zeytinyağ 

+ (22 buçuk kuruş) tutuyordu. Bu~ lliccarları ı!ştirak etmektedlr. 
.Japonlar, İst.A.nbu\<kı.. ez'p gör. na binaen l memleket ara.ında Alınan haberle-re söre müst.ah-

medik hiçbir yer bırakmadılar. yapılan t:carct muamelesinin pek sllletden bazıları fiyatların art_ 
Hw.tta k.HnÜnusanınln 7 nci günü basit olduğu göze çarpıyordu. masında ısrar etmektedirler. Bun~ 
Sultanahmet~kı umumi hapisha- İki dost devlet ve milletin Uca. lara cöre istihsal masrafları gün-

• .nd k he t f d 1 t den güne artmaktadır. Bazı yag n""ye •. ere r ara ını o ıı ı· ret hudutlarını gentşl~tmek için 
1 ima lcithanelerile bazı ti.lccaİ'lar °' bu sırada lstanbula gelen (Mösyö 

9 K9nunus&Ri~ Yamada), işe başlamadan evvel, bun'\ın tamamen aksjne olarak fi. 
Bugün, CHiai) kruvazöründe, re9:1nt makaml•rt ve İstanbul ttca. yatların dü!pnesini istemektedir-

kayda değer blr mestle cereyan ret odasını ziyaret etti. Maksat ve ler. 
eı ' Bahriye mektebinin ı~ Zeytinya'°' fiyatlarının sabunluk 1• •• ıA sı- projesini lzah eyledi. 6 

nıf talebelerındcn 14 yaşlarında Sultan Hamit, ::\iö-tYÖ Yamada- 80, rafine 115 kuruşa düşmesin. 
<Osman Mazhar efendı). ıemiyf zi nın İstanbula geJme!flnl ve ae yap- den bahsediliyor. 
y~retc gelmışti. Bu talebe, gemi- mak 1 tediğinı haber almakta ge. Y ~ğ1 ı tohum spekülôs
ntn Cse~T~faln mualllmt. yüzbaşı cikınedi. Kendhdni derhıl $araya 
Kisi) nin gözüne ilişti. Biraz ev- celbettl. Bir hay! iltı!at gösterdi. yOnU deva~ ediyor 
v.cl de arzettiğlmlz bu mektep ve Ve kerıdi~ne her hu usta kolay. 
taleb kl · ı b kn "k .. e mera ısı za · u C'U hklar temin edilmesi için de. icap 
Turk tocuğunu derhal kamara sa. edenlere derhal sıkı emirler verdi. 
lonuna çekti Derhal oraya topla_ I :lfİ.'ŞKUL But VAZİYET 
nan .Japon zabitlerinin huzurunda 
- lngilizce konuşarak ... sıkı bir fm. 
t ·hacdan geçirdi. 

Volga kanalının rolü 

Gerek padiş:ıhın ve gerC'k istan
bul halkının JaPQnlııra gösterdik
leri samlm, muameleler, arlık 
(Çar) lıtu1 canını ınkmıya .• ve 
Beyoğlu siyasl·l mahfillerinde bir 
takım dedikodular uy&ndırmıya 

başlamıştı. 

Sultan Hamit, ba dedıkodular_ 

dan epeyce telaşlandı. Arad•kl 
kıskar:ıçlıjı unutturabilmek i~ln 
çareler aradı. B ir k&( kere Carın 
lstanbutdaki sefirJ ile zevcesine 
kıymettar hediyeler yolladı. Cuma 
günleri (sel8mhlt) resmine ıelen 

~cfitl huzuruna kabul ederek ik. 
ranılar ve 1ltifatlarla kar dadı. .. 

Ark.Mı ~ar 

Yağlı tohumların ihracına. mi. 
sa.ade cd:lmedltlnden bu maddele
rin fiyaUarı düşmektedir. Ellerin
de külliyetli miktarda yağlı to_ 
ı.um bulunduran bazı spekill3.tör· 
ler fiyatların düşme~tn1 önlemek 
!çın piyasad&R mal toplamaJ<tıadır-
lar. 

Fazla fiyatla kömür 
satanlar 

BazL kömürcülerJn kendilerine 
halka tevzi edilmek üzere verilen 
kömürleri günün tenha saatlerin
de tevzi ederek mühim bir kısmı. 
nı artırdıkları ve ondan sonra da 
yüksek !iyatıarla satış yaptıkları 

Rörülmüş, bu gibi hareketlerde 
buluı>anlar hakkında şôddetlı ta. 
kibata beşl•nmışt!'r. 

VATAN 

f SERBEST KORSO 
--======---

) 

Ada çamları, çok 
çapraşık bir davadır 

Esaslı çare: Orman kanununun 14 üncü 
maddesine uyarak derhal isfimlak efmek 

ve çamları korumakfır 

H eybell çamlarına karııı lş_ 
lenen cinayeUer hakkında 

p!erd4iniz a!Ak&ya nekadar 
teşekkür edilse azdır. 

Ada çı.mları eski -..e çapraşık 
bir davadır. BuAu biraz. aydın

latmaia çaJı,ayım' Çamların ki
me alt oldugu meselesl seneler_ 
denberi Evkafla Hazine arasında 
i htJW mevzuu olmuıtur. Osman. 
lı idaresınden kalan dav& devri
mizde de devam edip gitmiş ve 
şimdiki halde Hazineye ait oldu. 
ğu esası üzerinde karar kılın. 

mıştır. 

Bu arada Belediye de işe el 
koymak i temiş ve şu iddiada 
bulunmuştur: •Bu orman İstan
bul şehrinin belllba~Jı sıhhat te. 
mellerinden biridir. Halkın mü
messili sıfatile bu çamlara benim 
de alil.kam vardır. Sahibi kim 
olursa olsuR, muhafazasını bana 
v"Crin.,,, 

Belediye, bu meseleye dair bir 
aralık Evkafla bir anlaşma yap
mıştı. Sonra buna lüzum kalma. 
mış, çamlar Hazineye ait oldu. 
ğuna göre • devlet ormanı. mua· 
melesi görmesi lAzım gelmiştir. 

Bunun üzerine adalarda Orman 
Koruma teşkilatı kurulmuş ve 
her adadaki Orman Koruma er. 
Jeri en ufak bir çalı kestirmiye
cek ve toprak çıkartımayacak 

kadar düzen temin edebilmlşler
clir. 

N e çare ki Ormarı idare.si. 
nin bu şiddetli a!Akası 

çamlık sahaları korumağa klfl 
gelmemiştir. Çünkü üzerinde 
çam olan bir takım arazi çam 
Ol'tnanını.n içinde ve onun bir 
parçası olduğu aytrdcdllmcden, 
kanuna uygun olan ve olmayan 
bir takım sebeplerle hususi şa. 
hısların üzerine ıeçmiştl. Çam· 
Jıklar, Hazine malt diye kabul 
edilince, böyie hu~usi tapuya 

Dün sabah Vilôyette 
bir toplantı yapıldı 

Dün saooh v:ıayetle kaz~ kay
makamlarının işt1rakile aylık top_ 
Jantı yapılmış ve bu topl<ıntıda 
kazaların ·ihtiyaçlarile iaşe işleri 
üzerinde görüşülmüştür. 

İstarbul mahkemeleri
ne zabıt kôtibi alınacak 

İstanbttl c. M.üddeıtHnwnil (in. 

den: 
İstanbul mahkemelerinde açık 

bulunan 1000 er kuruı maaşlı za
bıt kiıtiplıklerl içil\ 15 1'ısan 942 

günü ıoaat W,30 da Adliye binası 

kütüpbaoesınde ırıüııabaka "" dak
tilo imtihanı yapıı..c..ıt:wr. 

Memurin kanuaunun 4 i:iıııcli. 

maddesinde yazth şertları ltaiz 
olan taliplerin :ıntihandıan bir gün 
evveline kad..- bu maddede gös_ 
terilen veıılk&l ... la birlikle İşta.n
bul Ad!ıye eneumentnc mü<acaat
ları. 

baglı yerler; orman, daf, nehjr, 
göl gibi umuma ait yerlerden 
sayılmadı. İstanbulun herhangi 
bir yerinde, mese1A BPyoglund~ 
veya Kasımpaşada Hazineye ait 
bir anıa., ev veya dükkAn gibı 
satıŞa çıkacıldı. Bun111 rdan bir 

f. Yazan: 

1 S. M. B. ] 
kısmı İstanbul Deftcrdarl,ğınea 
satıldı veya bu tapular iştirak 

hl esi diye EmlAk Bankasına 

devrf'dilmiş bulunduğundan Em. 
ilik Bankası tarafından ~atı~a. 

çıkarıldı ve öteki berk, aldt. 
Ziraat Vekftleti , <;anılıga kar

ıı böyle cinayetler hazırlandığı· 

nı görünce işin önüne geçmeğe 
çalıştı. Fakat çamları k<-smeleri 
menedilmek istenenler tapuları. 

nı gösterir.ee iş durakladı. 

HaJbukI satılan yerler, umu. 
ma ait bir devlet Of'm3ntnıo 

p&r(alarıdır. Bunları satışa çı· 

karmak kanunun yasak ettiği 

bir fiildir. 
3116 numaralı orman kanunu. 

nun on altıncı maddesinde şöyle 
deniliy01': flDevlet ormanları 

toprağile birlikle ~ahıslara veya 
müesseselere devir ve temliki 
bir kanunla izin alınmasına ve 
bunlar üzerinde herhanJ,?l bir şe
kilde lrt;fak hakkı tesisi Vekil
ler heyetince karar verilmesine 
bağlıdır-• Bu itibarla bu yerle. 
rin ~tışı bugünkü kanuna aykı
rıdır. Zaten eski orman kanunu 
ve arazi kanunu da umuma ma.h· 
ıu ormanların G&tışına m\haadf> 
c mlyordu. 

Ne çare kı bu yerlerin orman 
olup olmadığı tapuda görünme. 
mekte, göslerilmcmektedlr. Der. 
terdarlık da, Emlak Bankası da 
çamlıkları ıidi tepularla kendisi-

ne devreden hususi emlik ara. 
81Dda s&tıp fi tmlftlr · 

~ urum karışıktır. Fakat 
~ adaların ve bütün İstan
bulun slhhati ve selameti namı· 
na önüne geçilmesi muUaka lA. 
zımdır. Gaflet yüzünden kanuna 
aykırı bir ta.kun satışlar yapıl

mıştır ki feshi zaruridir. Ancak 
idari cimirlerin huk.ukan bu işi 

halledip ~dcmiyecekleri meşkük· 
tür. Bununla beraber ağaçların 

kesilmesi derhal menedileb1Ilr, 
çünkü orman halindeki bir ağaç· 
lıkta.kl ağa~ları sahibi bile izin. 
siz kesemez. Tasarrui senedi gÖS
lerilmesine rağmen çamların ke· 
silmesine tnıani olmak, Orman 
Koruma teşkil3tının vazifesidir. 

Senetlerin iptali yolu da varsa 
en esnslı çare yine orman kanu. 
nunun on dördüncü maddesine 
göre derhal istimlak muamelesi 
yapmak ve gerek Heybeli çam
larını ve gerek diğer adaların 

<:amlarını buna benzer tecavüzle
re karşı her vakit l(!n korumak. 
lır. 

B elediye ve Orman Koru
ma teşkilatı teşebbüse ııe

çerek ağaç kestirmemek ve izin. 
siz kesenleri cc1,alandırmak yo
lundaki varılelerini derhal yap· 
malı, hep;mizin ezeli ve ebedi 
malı olan çamlıklara karşı sul. 
ke.sd işlenmesinin önüne geçme. 
lidir. A~ırlardanberi bütün mem 
leketl ağaçtan mahrum bırakan 
tahrıpkıir bir gidişin önüne bir 
milyonluk bir şehrin orla~anda 

ve halkın gözü önünde bile geçi
lemezse cidden yazık olur . 

Dcctcrd•r ,1ı: ' Em!Ak B•nka_ 
sı da çamlığa ait satışları derhal 
durdurmıılı. ve kanunsuz olarak 
yaptıkları satışların iptali liizu
munu pa tetkik etmelidirler. 

s.M.B. 

GIPTA 
M 11ra.tlııwe inalı köylUtde M:r [ lbtaııbld mi'IMmlun dörtte blrinden 

k..ı- köpek, il( _.- elli biraz fM:l&8ı -r J'Olcu tra...vay-

kadar koy.,.. •1rn1•'f· Çocakla.ra. ve 
koyunlara a<•nnanınk kabil değU a
ma, bu kadar bol koyan bulabilen kö· 

pefe de K>Pta - e ıelı: doğ1'111Ml el
den gelınJy.or. 

beşh~: c»t2 de UOI pa.8"ız -e 

na""1<• 

Jşhı atolı, oluıUara JJeraMZ talebe 
almak defli, okullara talebeyJ pMa

sıı; alnıaıktır. Ufak blr !ark var!. 

TEVEKKELi Dl!lGIL! 
Elckh'l'k, Tr&R1vay, Tünel idarele

ri tarafından -t olundutuııa gö
re 18tanba1 traınvaylan 1941 yılm
da SQ.516.4811 yolcu tat~- Ortala
ma olarak &ünde 22t ltin ıuı,t, yani 

Jarla &idlP ı;ellyor. Te.ekkell defli, 
Traru\ ay araıbalarında pa.sttr•aın1z 

Ç.tklyor!. 

KOMEDi IUBM.IMIZ 

SMat haya.&IDID yirml be~..,. Y<
IHu doldu.ru M'o·ball koınedl artf!i
ttmiz: H&zona ımz.ar akşam1 llalke
vlnde ...., ı;fydirllecelonJoı. Arbk bir 
de iter ~ 5 n~ pnü, komedl 
kıra.lmıız Majtıttte Hi~nnın «&etev
~ nter&blı»i:t Rfn ylklHÜIUÜltÜ. kut
Jıyacaji;ız. 

YOKSA JiU'ONLAR 1111 ? 

Japonlar, HJad.ilJtu hududuna 130 
kllometre -ı'edo bir lhnana as
ker ~ıkamu,...... Bit' türıtt ull>Ş&

"''Yan ruı.tıUerle lngillzıerı Japonlu 
mı ıı.ir~eeek )'Oksa t 

ti!!!!!!!! ~·y~t Rtl"tyanın _tjınanlara 

e;;;;JJ kar;ı herkeıdn bfıkJedf,tfnclf'n 
\·oh fazla t\luka,·rn1f't etıneı-.lnln bir 

"ılrnnı da \"ol(a kanahnda araınak 
liuırndır. Bu kanal "8ye .. ındr '"ol1ra 
nf'hrl Moe.lco,·a:ıa kadar g-ehnekte ,.-e 
ffazer dıefliz.Ue Baltık de-nlzine "e 
~~·az dt'ni'u akan nehirler ltirMl
ne b&ğlanmakt.adar. 

Volplıtn ,_ı,ııtı o.t .. ~11 ı.;, ılôtliı! 

lit&hnf'!Mll olan Ka.hnhtde iki lÜ.Z 1nt"t

reye tmnKle ~ber sarato' 'da 
l'.!M metre w Staltngrad'da 80oe 
ınt~ye ,·arır. ll~yanın nehir ht'yri.i 

!->("ter te-.;ının yar"'' Volp üzerfo
dr ı,ler. Bvrada be~ bin l<lnlu~a !<a
dar nehir vapurlart 'e H&y~ız ko
ı·.ıunan dliba '"' ftlMıtftlar '"·archr. Rwı 
_\anın belli ha.ı;ılr hMn madde aıtkll· 

)atı hep nf'hlr )·olu.\·la olur. 

SONMIYEN ITES 
adaM. ••• Demete dilny.ada b6yle losanlar 
tia varmış ... 

Bu tatlı bahsi bwada ıı....ıttıın. Söeıl. 
derho.l değiştirdim: 

- Z.annederim 1" bü -.ıa ç.aMşı.. 
yorsun u ı.? .• 

diye nurıJdeft<iım. O, 1'iç cevap \>erme
den ,..;itCYaıı bir ta.vırla be.şını öoilne 
eğdi. 

Yandaki YBlının bahçesindeki genç 
kız J:ingirdcmeleri kesilnıiw\i. Nihat, eğ
lence~inden mahrum. kalan btr yaramaz 
ı:ocuk eooişesiıe başım pencereden içerl 
soktu ve lç~ni çeke çeke yanımıza geldi: 

Kanalın a(ılma~ı. Ru.t>)anın i1k be':I 
,-,ıılk plainıAa konularak 193'! de hq
lanu.t! '\'f' dört ~ nede taman1ı.n&11 • 
tar. t9J1 M!fk'81 n1a.}·1 .. ında kanal lif")"· 

rl~ff're at:ıh111..,tır. T ı.u1Mok1f 1'?8 kl
l()f11f'tre, cenlrrftğl 36 metre Ye de
rinliği 5.6 motredir. Ea btlylik nelılr 
,·apurlan bile 'tnrradan l't"<:'("'bfllr. ı ... a. 

nal 'bOJ'llUCA tutunma '"ta .. ~ bnu. e
lektrik Taet'keaJ, köprıl 'e 'alrc Ta .. 
rak iki 3'tiız ne,·t t~ı .. at yapılmı!)tır. 

Olğer bli).ilk kan&llalla aıllkaye

M"de Vajga kaaatı ruk llazaıur. UW 
kll(IO)elre 11'1.unluıtunfla olan 8İl\f!)'Ş 
kanalı Si f'<'H<'d ~6'pılnıı .. trr. 

Haı11ıfn ha".'ınd6'obt-rıi \"olgıl kanalı 

AlmaaJa;rın d 'aıulı hU<·unıliirın tıta... 
rta olmüda. beralber A,ir denılryl ··ıa11 
boanak ~llnde kanalı bovnak nı ·1111 ~ 

klift olmalllJ~tır. ~ER~'F. I 

Tefrika No. 15 

Ded 1on· Ve bu Uuıük "'damın, ka}bint 
ı:ormek isbi~rmuşum gibi ııö•leriml 
onun gozlerinc dıktim Ü11ta.dın Ytizün.. 
deki hatlar dctiştl DudakJ.,..ıftdakl te_ 
bessum geniı!edı: 

- Bir "'"'illi mi?.. Hıdbultı benim, 
bin •evgillm var.. 

Garip bır gülüsle: 
- Nasıl? .• Bin sevgili mi? .• 
Dıye manasız bir tcliışa kllplldım ... 
üstad, yine o J<ln !ebcssümle: 

Evet .•• Şüplıesiz ... 
Dedi. 
Mcrakııu. arttı~ 

- Fakat b!r ı,,.,an kalbi, bin vglye 
çok dar gelmez mi?-· 

Hayır ... Kalbım sevgiye kar~ı o 
kadar susamış ki ..• Hatta bu sevı:ililcrin 
adedi ~ ııün arlmakta devam ediyor. 

Gozüm NiMda kaydı ... Nihat, kom
u bahçesindeki genç kız fingirdemele

rini daha yakından seyreclebılmek için 
p "<len yarı beline kadar sarkmıştı. 
,\ rt ı< kocema ı.~ lıootnN>!Miı idİJll· 

Yazan: ismet ZIYA 

İpe üı;tad diye herkeı;i k.endisine hürmet 
ettiren u &dam da ooa benziyor ve biç 
de sıkılmadan bana ı:,i.n bir sev&ilisin. 
ckn ve bu sevrililerin de her gün art
makta devam ettigınden balıoodiyor. 

İçimde adeta bir hiddet duydum \Oe 

zilttılm tırmalanarak sordum: 
- G•rip ... Çok garip sey ... Bu sev-

Cil;lerln bir kaçtnı olııun söyliyebilir 
· ıniz? .• 
- Hatta hepsini .•. İ~ie bekmız. 
Dedi ve sağ eliyle kitap raflt.rtnı 

eösterdi ve sonra na.ve eUi: 
- llunlar ... Bu kibıplar ... Hayatım 

ve varlıgım, bütün buni1ıra bai!lıdır. 
Onların bir satırt bana bin sevgi.tiden 
daha fazla ilham verir. Başka ilham 
FC'yıi ara.map ne lüz 1ı11 var haıwnc. 
!endi ... 

Göz kapaklarını Jıaruçe kapandı. O 
bll!an zulmetın içinde binlerce kıvılcım 
parladı. Derinden gelerı bir ses bana şu 
sôzJeri fısıldadı: 

- Ne a<tıım... Aııııııan Yarabbi... Ne 

- Evet. 
- Fakat m;ısoo...ta bir h ·usiyet ııö-

rüyorum. 
- Ne gibi? .. 
- Üç '3ftdalye ... Ve he.- sandalye_ 

ırin. önünde ayrı ayrı ki.ğ:ıUar ve kitap. 
lar ... Herhalde sızınle çalıııan ba§ka ar
kadaşlarınız da var .•• 

- Hayır... Yalnız çaiııırm ..• Fakat 
<?«ıseriya. üç ya21 yazarım. 

- Hayret ..• 
- Hayret edecek bir şey yok hanı_ 

n\efendi... Tek yazı ln6anı bıktırır, 

usandırır .. halbuki ben, sabahları erken 
kalkarım. Yazının birine başlarım. Bir 
kaç saat onunla meşgul olduktan sonra 
onu bırakırım. Şöyle bk do1..,,-ım. Biraz 
kafamı dinlendl.rlr!m. Ondan s<>nra baş. 
ka bir sandalyeye oturur oradaki yazı
ma devam ederim. İkinci yşzıdan son_ 
ra da blrc.z fasıla verir, üçüncüsüne baş. 
)arım.. böylece yazılarımı ve kağıtları
mı birbirine karıştırmadan günlük ça. 
Jışmamı ikmal ederim.. 

Dedi. 
O andaki hislerimi saklıyamııctım: 
- Çok 7iibek h,UllUSiyctleriniz ._,, 

- Anıına da lafa daldınız ı.a .•• v..ı_ 
ıaııı. karnım açhk»n zil çııJı,ı-or. 

D•ye söylendi. 
Az kalsın sabredcmiyeooktim: 
- G&lıba si:tin temaşa per.ıesi ka. 

P8ndı. Eğer. o cıvık kızların kırıhşma· 
larındaın mahrum kalm86aydın ne Yanı_ 
mııa gelecektin, ne de karnının açlığını 
düşürtebileocktln? .. 

D•yecektim ... Fakat, üstadın şu enı..,,.1_ 
'Stz mabedinin sti.kUnuna hürmet ettim. 
ve bilhası;a, tlstadın önünde kocamla 
ç•rkin bir münakaşaya girişmek isteme
dim. 

Üst&d: 
- Zannederim ki yemek Nırdır, . 

buyrunuz. 
Dedi. 
Fakt Nihat, bctrl !t'Ohıından tutarak 

kapalı bir kapııı.ıa önüne doğru •iirlik. 
ledi: 

- Gel .•• Gel Perihan ..• Bir kere de 
ii.tadın yatak odllBUll &ör. 

Dedi-

Hoş bir argo 
~ 1r doııtınmı ..- zlJllf•t et-
19 tim. Büyük bir odada dos

tumla. halle.ı:oi.rken, dot;tumun on 
yedi ya>;ındald küçük oğlu bir ke
narda kitap okuyordu; biraz sonra 
on a1h ya,ındakl büyük otlu kan 
te-r i~lnde odaya girdi, eJJml sık

tıktan fi"onra .kaniel).inl:D yanmıa 

gitti. iki karde' &rAAıoda ~yle bir 
muba,·ere oldu. 

- :Seredeı kaldın? Hani N&at ü
te kadar dönecektin! Sa&t ddrt.-

- Ne yapayım, ltnell fıçılara gt
rebWrsen Kd· Ha\·a biraz yatmur .. 
lu oldu mu durmazlarm aldırma:ı
ları ?\la.ita mı Malta. Sakalh sakallı 
boyun etmekten başka rare yok 
Merdlvenköyden buraya kadar pt
yadeyJ harekete getirdbn. 

- Teyzeme ufradın nu f 
- U fradım. Oğle yeme~lne sıı.-

rılar KetmifJ, temı,taıar ••. Ent,tnn 
kolları sıvamı'9 mutafağa gJmıı,. 

- Propaganda! 
- Vallahi defli ... 
- Aytül ae ilerwde? 
- Babasının Jön1üntı ehnl.'f, 85 

ylldıruna bir gillüm: almı,. ~mdl 

bl.r ka.ç \"f'fasız almak ~ln annesi
ni kandırmıye. (:&h1ıyor ... 

Del karde, kon~ konu~ oda
dan çıktıJar. na.turno yftune 
bakttnl: 

- Bu ne'? Deıdilll. 

-Dil .hakkında ne kadar kitap 
tık~a ahyorum. Türk at'g"Obu ki
tabını aldığ'ml ı;ünden bir ~ ırün 
80ll.J'a blzJm çocllklar kendllerlne 
hu bir argo koat ettiler. lloğnısu
nu hilt"rsen ne konlıljtuklarmı ben 
de anlamı.)·orHJn. 

* Bir n1üddet ll-Onra ~uk1ar odar 
ya döndükleri zaman tklAlnJ de ya.. 
nmıa ('afırarak, kendi icatlarr o
lan ve mulıa'\lerelerinde geçen ke
linıe1er llalıdandakl DWıi'akdllı gi
derdim: 
Durm.az, hık,,1 demekmı,, akhrnta7 
da şoför ... Tram"·aya JğneU f1tı de
meti mllnaslp bulmu~lu. Sarı, «8&

rı Uıhllke»den kinaye ofaNk lta· 
berstz nlli.a.fir denwıontş. Saltalh, 
ke(llerln çok kere kuzu diye sürü.1-
mesl dolayı•lle kuza ılemekm.lıf- Sa
kallr o&kallı !boyun .. pıek, yanJ 
kuzu kuzu boyun eğmek.- Eminö· 
ollnttn adını ME>ntlvenkijy yapmış

lar. Piyadeyi Jaarflkete celtnnekı 

-. yağlamakmı.,. Malta, ... 

clarun aayn.ı iki bine yak)"'l"n -
va akınlarrna karşı durabllmet.ln
den kinaye olarak 'ftll'dom duymaz 
mAn-ıaa geHyomooııı. P>opaganda, 
yal.. denıekml . A!lljVerlşte çok 
çabuk gtttlfl ~n Unya y.ıdırlDl 

demlı/ler- Apar1m"'1 denilen kat kat 
kadın !Harplnlerlnln adı glllllnç
mllş. Ç.ok çabuk kaçtığı lr;lıı ipek 
çOt'ab•n adını da vefasız koymuşlar. 

N Bfiıl buklUJt11z ho argoya f Ken• 
dl Jıeoabıma benim en çok ııo,uma 
giden lpd< ~ aıuıan ....,,.,, .. 

ol<hl.-

KÖR KADI 

Belediye masraf büt
çesi en<:ümenden çıktı 

Beledıye masraf bütıçeslnin ıet
klki bıtırl!miş ve Daimi eMÔimen. 
deıı çıkıruştH. 

Mesraf biılç<?oi, Ollümüzdeki salı 
günQ nisan devresı ikinci toplan· 
tuıını yapacak Umumi mecliste 
görüşülecektir. 

r-TAKVIM-ı 
4 NİSAN 1942 
CUMARTESİ 

AY 4 - GÜN 94 - K- 148 
RUMİ 1358 - MART 22 
HİCRİ 1361 - RebiöleYftl 17 
VAll:IT :U:VALI BZA:O. l 
GÜNEŞ 6,39 11,02 
ÖGLE 1.17 5,41 
İKİNDİ 16,54 9,18 
AKSAM 19,37 12,00 
YATSI 21,10 1,.'J4 
İMSAK 4,55 9,19 

Taratorlu beyin tavası 

B ioJR1 lı~-iikler çokl.anberl b<"' 

yhı yenıedlklerinl, ktlbll o· 

hıırsa yapanıaın 11\f"mnun oıacaklarıı:u 
oi.ıledll<'r. Onları ltoıfnnt etmek tçi• 
IHıgUn iki ·ıgır lleynlne tamıun 140 

karo' v•rdlm. Blr iki -t ııoiul< •"" 
da bı...ı.tım. Suyun lçlııe tıııdıl' 
bUyUklüğündt" bir &oda pan;aı!H ati-# 
rak uda. başladım. Iıtlak bıtaJda di-' 
Hm dlUm k .. -. Ktrdıfım ör y•• 
mıırtarun içine bir kaşık un k•Y,.. 
rak iyice vurdum. Beyin dlllmlerıııl 
yaptığım bıılamaca bulayarak ta•"' 
da kı:tJdıl'llıfım yaftla knarltıı<ta0 

SOllI!B tebafa dizdim. Bir mlldaI' ~ 
vW Jylee lıavanda döğdüm. Içlııe ..
ıaomı., ekmek ••l n tuz koyar.ı< 
slrke ile sulandırdon. Koyuca bOpt 
haline gellnclye kadar-. Bunu çul<"' 
bir 'kap içinde beyinle beraber oot• 
- ,...... " &AJ)Jl!ll 



... 

1. - f ... -

ain·•iJ!Jl·J:MJHlill:tt=HJ!JU 
As -:rı ..,.urum 1 Zeytinyağ fiyatları 

~~~·z~~ ~ 1 tesbit edildi 
11.luntik cephc..,i: 1 
~ ıınunl.ırııı lddiasııuı ı::tirt',. mart 

~ a\ 1 l\'lndıı Ati ntlkt~ Alman 

ıınuı 'c denh: kU\ H·Uc rl G.tG.980 to· 
nllı\to tııt:ırındıı IOa ıııüttc-flk tlcn
rc-t gı 111 .. ı b tınııı-.lnrdır. l\lütteflk
ler iı; • 7 llkk.iınunrlanberl ~ani dort 
ııy ;uırfıııd.:ı ıım nk 08 gemi b:ıtırıldı
ğırıı blldlrdllrr. (ırnıl kıı~ bındn hlr 
fıırk ~"k, ~alrııı 7tmmıı farkı '"lir. 
.Alıııııııl rn ,;ıın• J:"llml lıç ı:eml 'e 
ııılıtteflklerc- gorr giındc nlha~et bir 
gemi batım tır. Hangi lddla~ı ele a-
Jrrsnkıılnlrm hu A 11ııntlk mıic·adl'le5f-

Bu fiyatlara göre kiloda en 
.. 

oşogı 
. . 

yırmı 

kuruş bir iniş vardır 
Ankara, 3 !Telefonla) - Iaşe M!ls- b.r iniş kaydcdllecekUr. 

Oğrendiğimlze göre, yüzde 5 asıUi 

zeytin yağının toptan satış fiyatı 

tcşarlığı llc u•ytln yağcılar ara.•11nda 
l llpılmllkta olan mUzakcreler bugün 
ncticcıcnmlştJr. Uzun münakaşalar
dan sonra her iki tarar ta şu fıyat 105 ten S5 kuru.şa. indirilmiştir. A-
Uzertnde mutabık k lmışlardır. siUeri daha az ''c daha. çok olan zey 
Yakında resmen ıliı.n edılccck olan t n yağlannrn fıyatıan da, bu s 

yeni fıyaU ra göre, zeytin yağlarının nazarı itibara alınarak aşağı indlrı
beh<'r kilosunda en aş ğı 20 kuruş ıccektir. 

ııiıı aldığı ~kll, ınilttefiklcrin tama- r· 
mile aleylılnr.dlr. nıına kıırşı, günde 
S gemi yapmaklu dıı tehlikenin ön
Icn!"ml~e<·t>i:I aıılaı:ılıııı':tır. Mutteflk· ,__ __ _ 
ler fılzln gemi .rnııııı::ıl.tan bnı;;ka, de
nlı 'c ha\ u lıartıı fılolarını 'e de-

ran ~ıığmıırlnr dM tun etti ~nden bu 
adada bulunan Jaııon h \a me~dan
Jan sular nltmda kulrnıstır. Bunu fır-
a! bilen Avustral~n tayyareleri Ja

flOnlarn kan:ı srlc Mk 'c mu,·affnkı· 
.retıı lı:ı\a hikuııılıırı yapmaktadır
lar. 

> 
> 

= 2500.- 1 

> = 5000.- 100 
100 
100 

10 = 2000,-

100 

VA '.I' AN 

BASMAKALEDEN DlffAl\I 

8 ORSA 
3 ::"İSAN 1942 

Stelin 5,24 
Dolar 130,70 
İsviçre Frangı 30,365 
Pezeta 12,93,75 
İs\eı; kronu 31,16 

s 

Dün!·i:Ü Meclis 
müzakereleri 

SİYASİ itMAL 
•er 

Vadeli çek 
istenmiyor (Baıjlarafı 1 loclde) c-ıı 

rlhiını~in kaynakları meyanında 
birinci Millet 'Meclis1 zabıUarlle, 
neşrinde mahzur görülmediği tak
dirde hafi celselcrln zabıtları esas. 
lı bır rol oynayabilir. Bunların bü. 
tün miliet tarafından blUnmcs:nde 
çok fayda vardır .• 

Bu beyanattan sonra MaarU 
Vekili Hasan Aıı Yikcl ezcümle 
demiştir ki: 

o:- İnkılap tarihini, bugünün 
ve yarının gençliğinin bilmesi ha
yati bir meseledir. Arkadaliların 
bu kanun hakkındaki düşünceleri 
hUklimet tarafından ve onun na. 
çiz: bir uzvu o1arak benim tara· 
fımdan büyük b!r memnuniyetle 
karşılanmııstır. Türklere faydası 
olmayan bir b 1lginin faydası yok
tur. Bunun içindir ki lnkılAp tıı. 
rlhlııe muayyen bir organ verm~k 
Hiz:ımdır. Muayyen bir proğramlıı 
hareket etmek mecburiyeti var
dır. Bunun l~in ne öyle bir ku
rum te;:i~ etmek IAz:ımdır ki istik. 
H'ıl Savnc.:ın·n tarihini ve bunun 
viiksek manasını ge~lere aşıla· 
Mnlıır. Bu ~uretlc ırrnç!Pr, s&ğ ,.c 
sol cereyanlara meyletmesinler ve 
?'z1rn rejimimlz-' n ruhunu kavra
mıı: olsunlar . .,. 

Kazım 'Ka.N.beklrln harp keUmesl 
üzerinde bir dllel'i 

Crips'e km sa'ôhiyct 

verildi 
<Baş hlrafı t lncldıı) = 

mektcdfr. Hint birl:ğı kongresinin 
icra komitesi bucün 90 dakika sü 
r<'n bir toplantı yapmıli ve eelııevl 
yarına talik etmiştir. L iberal fe
derasyon üyeleri ve Allahabad<lan 
bildirlldlğ'ne -göre, milslüm•n ce. 
mlveU icra komitesi de ayni za
m;nda birer toplantı yapmıflar
dır. Allahfıbaddaki ibasın toplantı. 
sında mUslilman cr.m yeti başkanı 
J innan şöyle demiştir: · 
~- Heniiz Crlpps teklifleri h<>k 

kında bir neticeye varmıc: değiliz. 
Delhlyc dönüşümde kararımızı 
Crlpps'c b'ldirmeğl ümit ediyo· 
rum.11 
Diğer taraftan General WaveH 

ile hlnt birliği kongresi başkanı 
Azad arasında yapılacdı dün b!l
d lrllen buluşma yarın nk$am için 
lı.-sbil ed ' lmiştir. Crlpps ile birlik. 
te Nehru da bu toplantıda buluna· 

caklardır. 

Yeni Delh1, 3 (A.A.) - Roose
velt'ln Hindfstandakl şıh!l mO. 
?ll(!sslll albay Louls Johll!on. bu· 
gün öl?lr<!en sonra Yeni Dclhl':'·e 

gelmiştir. 

Yen· Delhi, 3 (A.A.) - Can. 
Kay.~ı.-k'in hususi bir memurla 
Nehru'ya bir mektup yolladığı ö~ 
rcnilmektcdlr. 

Yeni Delhi, 3 (A.A.) Cripps 
bugün saat 12 de Wavell ile görü· 
şccektlr. 

Açık teşekkür 
ZatUrreeden muztarlp bulunan re

fikam Sahnenin tt>davlslnde gö9tf':-ı 
dlğl dikkat ve itinadan dolayı Hay. 
darp şa .:-.;unmnu 1lastall4131 SAyın 
B~eklml Bay KAzım Ruhiye arzı 
şUkrnn eder ve ihl'ınş!re Bayan Şazi. 
yenin vazlfcslne olan bathlığtnı tak
dirle karşılarım. 

)hlıanir: )"ud ııJMnth 

da enstitüye mal edilmesi için kanu
na bir madde 11 vesini istemiş ve bu 
münasebetle, kendisinde bulunan ve 
AtatUrkUn orduJara '\'e.rdlğl el ya
zısı Jle yazılmış bir emri teslim et
rnlye Amade olduğunu bllc!Jrmlştlr. 

Maarif \'eklllnln 8Ö7.lerl 
Bu münasebetle muhtelit defalar 

söz ala.n Maarif Vekili, Kı\zım Knra
beklr ,.e Re<'ep Pekerin kklifl hak· 
kında 911 beyanatta bulunmWJtur: 

- <Harp> ıcellmcsi yerine csa\'SŞ> 
kelimesini 'kullanmanın bir mAnası 
vardır. ÇünkU IsUklAJ MUeadclesl bu 
tarihin yalnız iharp kısmını d~ll. is· 
tıkldl mUe8delesinln bUtUn sathala· 
rını alı\kadar eder. Meselı\ AtatUr
klln Samsuna gitmek için motör f. 
çlnde neler dll~UndUftUnll tt.sblt et
mek de lnkılA.p tarihinin meşgul ol· 
ma ı JAzım gelen bir borçtur. lnkıltıp 
tarihinin aydınlanmasına o devri yıı· 
şıyanların yazılı hatıralan da katı
lacaktır. Bunları getlrf!Ceklere şlm· 
diden teşc~Ur ederim. 

Maarif Vekili, ayni 7.amnnda ~ec
llsln eski T.abıtlannın da yeni tUrk· 
çeye çevrileceğini blldlrmlş; bir kaç 
hatip, Recep Pt•kerln teklifi \'eçhlle 
milli fnkı!Aba alt ve.~lkaların kanuni 
maddelerle toplanmasının muvafık 

olmıvacag"ını söylemiş, Maarif Ve
kili de bu miltalAalara iştirak etm~
tır. 

Kanunlln mUzalıeresl yarıılırken, 

Kemal Unalın teklifi llzerine kanu
nun 3 Unçll maddesinde bir tadil ya
pılmırk Jçin Jllyıha encümene havale 
edllıntşllr. 
:?6 milyon liralık Ta"Arrnf lloııoları 

Bundan sonra., yeniden 25 milyon 
liralık Tasarruf Bonosu ihracına "e 
bankalardaki me\-duat: karşılığının 

yllzde l5 ten yilzde 20 ye çıkarılması 
hakkındaki lı\yıha müzakere edilir
ken MnJlye Veklll sôı.: almış. şimdiye 
kadar çıkarılan 50 milyonluk Tıuıar
ruf bonolnrlle şimendifer lstlkrnzla· 
rının kısa bir zamanda satılmasını, 
halkın mllll mllda.faa ihtiyaçlarına 

gli6terdlğl yakın ali.kanın bir dellli 
olarak belirtmiş, halka teşekkür et
miş ve yeniden 25 milyon liralık Ta· 
sarru! Bonosı ihracına ve me,·duat 
karşılığının l'ilzde 20 ye çıkar.lma· 
sına dair layihanın mllstacellyetle 
mllzakereıılnl rica etnılştir. 

Vekilin talebi kabul edilmiş ve ka
nun aynen kabul olunmuştur. 

Meclis, ayrıca Macaristan ve Ro
manya ile teati edilen ticari işlere ail 
notaları tasdik etmiş ve pazartesi 
gUnU toplanmak Uzere )ÇUmaına son 
\'ermiştir. 

l'a:r.an: M. il. 7..AJ, 

IL...J1 lnt milli ı•artllerı Jnglliz teli

U--U liflcrlııı rtı<ldctmlşlcrdlr. Bu

na d hayret cdJlemez, çlınkU Jn. 
ı;illzler tarafından llerl ürülcn tel' 
lifler, Hlndl,tanda hüküm süren ru
hi nıe_, 11 \e lstıdaUnrn \t'. umumi 
ılurwnıın k>aıılıırına 11~ ı;ıın olıııak
tnrı uı.aktır. 

ilk orta) a çıknn rh'R) etlere 111._ 

kırı olarak, lnglltc~e, bu defa ıİ.ı 
Gnııdlrıln tnhfrlnce \ iıclf'li hlr ~k 
\enn<'k istiyor. flalhukl geçen harıı 
ten M>nra lllntlller arasındaki lnsı-
117.. kredlsJ lurılmı tır. \'aatıert tı ' r 
cleftt daha tı"!knı.r etmek uretııe 

lllntlllt'rc lıarıı e\lcl \emıek miim
kUn dt'ğfüllr. Hlndbtan halkı, .lngl· 
lb:lere alt hir ıtınava h'untt etme. 
dikleri. keıııll oı. l urtlarını Jaı)(ııı

lıtrıı knrşı ııııirlnfaa ettikleri yolda 
duy.gulu ılu.\ ablln•!"lldlrler. Bunu 
du) ama1.llln.n (.inliler, Ruslar, A· 
rnerlkn lılar \ c J ogill.ı:lerlc beraber 
ınli terek h:r cephe kurmıya nUıkn 
giiı.tem1Plerl heklr.nenw.z.. DU~mnn 

Hlndl!!t.an knpısrnn ıtaynndı~ hal
de l..onclrnmıı ha1.1 ııartı muhltlc
rlntle bu ruhi noktanın hiılA anla· 
şılnmnmn ı hayret cdllccek bir şey
dir. ~in Rnşkuınanılanının lllnıııs. 

tıırıı 7Jyorctı nıUna. .. fl'lıetlle hazırla
ıııtn Kil7el hamdan ı .. tifaife edllf'
mt"mtı:tır. 

lllndhıtana ~lmıllden A\·\l-.tral~ a 
, .e Knıında ı;-ihl muamele etmek \C 

bir il nt orllusu liıırup ona kendi 
toprıı~ını aınan ... ıı. bir dfü;mana kıtr
şı milılafaa \'ll7'.ifeslnl \'ermek bel
ki de Rrltan)a lmıı:ırntorhığu hc
Mtlıınn b1r tehlikedir. :Fakat arn
rlHkl ınllnast'lbct gönill boşluğunu 

ılU)'llnııcaks:ı ve lnglllı.ler dominyon 
ttkr'lt(le snınlmt btıhınu~ orlonıa bu 
tehlike nazari kalır. Buna karşı 

lllndbtıınla bu sıradn ıınlnşamamak 
kat kat hUyük, kat kat ciddi bir 
tehlike t~kll edt>r. 

Hint ıı:tnd~ son !'ÖZ ..ı;l lt'Dınetnlştlr 

Ortflıla bir ııa1.arlık \ardır. Bu pa. 
:r.arlığı yanda lhırakmak iki tara
fın ıla işin!" gc-lın('r. Bunun )f,•ln o;oıı 

saniyede mm akkat bir hal çart51 
ol\lun lıııluııacağınıı. ihtimal \Cruıf'k 
t•ab:clir. 

Hôzım gecesı 
ı tiklfıl caddesinde Kom<'dl Kısmında 

Bu ak anı r;aat '!I de 
t>Y.ı.moı.u 

(Operet) 

f stanbul Sıhhi Müesseseler 
ve Eksrtme Komisyonundan: 

Arttırma 

Srhhat Ye lçtinıaı Muavenet VekAletlne bağlı Devlet hastaneleri i
çin iki adet sabıt etflv açık eksiltmeye konulmuştur 

1 - Eksiltme 10.4.942 cuma g1.lnll saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve lçtinıaı Muavenet MüdUrlllğtinde toplanan komisyonda yapılacak-

- B ir adet sa.bit etllvUn muhamm<'n Clyatı 2250 lir dır. 
Muvakkat teminat 337 lire llO kunışlur. 

tır. 

2 
3 
4 rstekliler şartnamesini çalışına günlerinde komisyonda gorc-

bilirler. 
() - Istcklıler 1942 yılı T.cııret Qdası ''estkasilc ve 2490 sayılı 

kanunda yaz::ılı vesikalar ile bu işe yeter mu\•akkat teminat makbuz \'C'· 

ya tıe.nka mektubilc belli gtln ve saatte komisyona gelmeleri. (38061 

İstanbul Defterdarlığından: 
D0toyR No. :uuJı:ııımıt•n 'J'f!ltılnatı 

'b~M 

51:214-ıH Me('idiyekoyllnde 2 pafta ıos ada 14 pnı ~ı 

------No. lı 1872 metre murabbaı orsanın ta-
178 
174 

177 

282 

87 

15 

186 

13 

279 

mamı. 

Ml'ıCldiyeköyUnde 1 pııfla 108 ada 7 parsel 
No. lı l6-t5 metre murabbaı arsanın ta
mamı 

Mecidiyeköyllnde 2 pnftıı.108 a 
:-\o. lı 3916 metre murabbaı 
mnmı 

13 parsel 
aı-sanın ta· 

MccidlyeköyUnde 12 pafta 96 ada ı parsel 
No. lı -t337 metre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

'Mecidiyeköyünd 8 pafta 57 nda 22 parsel 
Xo. 1ı 1817 metre murabbaı arsanın ta
mamı 

M.ecldlyl'köylinde ı pafta 37 ada 7 parsel 
Xo. lı 220 metre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

MecidiyeköyUnde z pafta 105 ada 2 parsel 
No. lı 505 metre murabbaı nrs:ının ta· 
mamı 

MeddiyeköyUndc S pafta 56 ada l p:ırsel 

No. lı 1011 metre murabbaı arsanın ta
mamı. 

parscl 
ta-

Ml!CldiyeköyUndc ı pafta 5 ada 8 
No. 1ı 473 melre murabbaı rsanın 

rnamı. 

Mcctdiyeköyilnde 12 pafta P3 nde 3 parsel 
No. b 9289 melre murP.lıl>aı arsanın ta-
mamı 

MecidiyekoyUnde 12 pafta 107 ada 21 pat'S('l 
No' ıı 86" metre murabbaı arsa ile dahi· 
llnde "'lıe\·cut 55,Ci7 kapı No. lı iki hanenin 
tRnıamı 

52301/991) .Aksaı-ayda Inebey mahalleslııln eski Imrn
tıor lhamamı, yeni Kuçııbey sokağında eski 
146 yeni 19 No. tajlı 84.B ada 12 parsel No: 
ıı (21,00) nıetre murab'baı arsanın tamamı 

2·•071 UskUdarda YenlmahaUcdc eski Vangm. 
bağı yeni Şetaret sokağında eski ıs yeni 
48 sayılı 69 metre murabbat rsamn ta· 

036 71 

16f5 124 

1371 103 

4337 326 

1817 137 

220 17 

252,00 10 

3033 228 

236~ 178 

3715.50 279 

1720 129 

125 10 

mamı. 60 5 
Yukarda yazılı gayri menkull<'r 15.4.942 çarşamba {;'UnU ant 15 de 

MUH P.:mW< MlldUrlllğilnde mUteşekU komisyonda ayrı a;>n \'e açık art
tınrıa ile satılacaktır. Fazla l.uı1ıat için nıezkOr mUdUr!Uğc mUrac at. 

(4026) 
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Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GÜN D E 3 KAŞE ALINABiLİR 

. • ~ ' ,. • ' .. ,._.r ' :,. ·~ 

lstanbul levazım Amirliğinden Yerile n Askeri Kıtaat llônlorı ) 

Aş.ağıda. y&Zıh meıvadın paZArhkJ& eksiltmeleri hızalarında yazılı .gUn, saat ve mahallerdeki aakert satın 
alma komisyonlarında. yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitlerde aıt olduğu komisyonda bulunmaları. 

1 

Balyalı düfen samanı. 

Kuru Uztim. Standard No. 01 
KW"U Uzüm. Standard ~o. 91 
Kuru tızUm. Standard No. 91 

Sığır eti. 
Koyun ett. 
Penc;elik köse14ı 

Diki' makin .. L Adet bir ayaklı 

Miktarı 

KUo 

500,000 
50,000 
50,000 
60,00Q 

75,500 
,_73,000 

T11tarr 
Ltra 

27,500 
31,500 
31.500 
31,500 

3,000 16,500 
herhangi bir marka. 

Teminata 
Lir• 

32'10 ) 
9900 ) 
2tn 

10.4.942 
10.1.912 

6.4.912 
8.4.942 

10.4.942 

8.1.942 
9.4.94.2 

15 
ı:; 

15 

11 

15 
16 

(2762 - 4166) 

E~kU}ehir 

Izmir Lv. A. 
lzmlr Lv. A. 
lzmir Lv. A. 

LWeburgaz 

Diyarbakır 

Çorlu 

* Aşa.ğlda yazılı inf&at iş1erl 10.4..94.2 cuma günU hizalarında. _yazılı 1 1/4 942 de ihalesi il3n olunan 
saatlerde pazarlıkla Ihale edilecektir. Şartnam.elerl her gün komısyon- 390 ton sa.de yağına talip çıkma
da. görülebilir. isteklilerin belit gUn ve saatlerde kaU teminatları ve ka- dığından tekrar pazarlığa kon. 
nunl vesikaları ile birlikte Fındıkhda &&tın alma komisyonuna. gel- 1 muştur. Evsaf ve hususi şartları 
meleri. (2768 - 4.172) komisyonda görWebilir. Beher k1-

ıı:-.ıt Bd. Kati Te. Pazarbk zamanı !osunun muhammen bedell 175 
u. ~ Lr. ırw,. Saat Dakika kuruştur. Asıd;n azami derecesi 

~ikU.. As. 'ubeoi tamiri 
Pravantoryon Bu deposu ta.miri 
19 pencere demir parmaklarının 

tamiri 
Nümunesine göre 1 adet cen.ue 
arabası yapılrn•ı 

588 04 
00( 02 

l87 26 

111 4.6 
75 60 

25 88 

60 

10 
10 30 

11 

11 30 

Paz:arlık cunü tAhbi çıkmayan aşa~da cins ve miktarları yazılı 
ta.şe maddeleri 8 4.;942 çar;,amba ı:ünü hizlllarında yazılı saatlerde 
pazarlıkla ~tın ahJ'lacaklardır. Şartnameleri hergün komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli ıün ve tıaatıerde Fındıklıda sa.tın 
alma komlayonuna ıelmelerL (2769.4173) 

Cinsi 

Kuru mercimek 
Sabun 

Mıktarı Muh. Bd. 

Ton 
15 
30 

Lr. Kr. 
4575 

24600 ,,. 

İhale 
Kafi te. zamanı 

Lr. Kr. 
886 25 

3690 

saat o. 
10 30 
11 

Af&ğıd& yazılı kurıı otlar kapalı zarfla ekııiltmeye konm ... tur. Ta
Uplerin hizalarında yazılı gün ve saatlerden bir o.at evveline kadar 
k&nunl veaikalarlle teklif mektupla.nnı Ada.pazarında. aekert aatın alma 
komlayonu.na vermeleri. 

Cimi Miktarı Talan Temlnalı 

Tel balyalı 
lp balyalı 

Dökme. 

Tel balyalı. 
lp balyalı. 

Dökme. 

Tel balyalL 
ip balyalı. 
Dökme. 

Ton Lira Lln 

200 17,000 
16,000 
12,000 

200 17,000 
16,000 
12,000 

200 17,000 
16,000 
12,000 

,,. 

1275 
12eo 

900 

1275 
1200 
900 

1275 
1200 
900 

llı&le pa ve ..atı 

6.{.IM.2 11 

6.{,9{2 16 

U.IM.2 11 

(2610 - 3678) 

A'ağıda yazıtı eUerden ha.ngial en uct.12 fiyatta verilirse ondan alın· 
mak il.tere pazarhkla eksiltmeye konmu~tur. ihalesi 13/4-/94.2 pazarteıSi 
günü ıaat 15 de Siirt ukert aatın aıma komlayonunda yapılaca.k.tır. Ta· 
llplerin belli v&kltt• komiııyona celmelerl. (2650 - 3825) 
Cinsi Mlktan Fiyatı Teminatı 

Koyun eti 
Sığır eti 
Keçi eti 

Kilo K""'f Lira 

60,000 
50,000 
50,000 ,,. 

36 
32 
30 

1350 
1200 
1125 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla elaıiltm•leri 1't•t'9{2 Per
'embe günü aa.at 15 de KUtahyada :Merkez K. Satın alma kom~yonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanunt vesikalarlle tekli! mektuplarını ihale sa· 
aUnden bir aaat evvel komisyona vermeleri. (2698 - 3979) 
Clıı51 Miktarı Tatarı Teminatı 

Sığır eti. 
Koyun eti. 

Kilo Jlr, Sa. Lira 

15,000 
15,000 

Jf 

681 
1926 

Afağıda cins, mtit:tar ve muhammen. bedel1eri yazth iki kalem t~e 
maddesi 6 , 4 f942 pazartesi günU hizalarında gösterilen saatlerde pazar
lıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri her gUn komisyonda rörlllebHir. 
ısteklilertn belli gün ve eaatlerde kaU teminatları lle birlikte Fındıklıda 
satın alma komisyonuna. gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Mub. Bd. 

Ispanak 
> 

Ton 

50 
30 

Lr. K r. 

H750 
9000 

* 

Katı te. 
Lr. Krş. 

2212 50 
1350 

Fazarhk zamanı 
Saat D. 

10 
10,30 

(2721 - 40{5) 

24 3 942 de ihalesi llAn olunan 20 ton Sarı sabunlu kösele alı· 

50 ton pirir.e :;&bununa tallp çık-1 nacaktır:_ ~azarltıkla eksiltmesi d7 / 
4 942 gunu saa 15 de Ankara a 

madığından tekrar ekıı:lltmeye Lv- Amirliği satın alma komisyo_ 
konmuştur- Evsaf ve husus1 ~art_ nunda yapılacaktır. Tahmin bede
ları komisyonda görülebilir· Be- li 100,000 l'ra, kat'i tem nalı 
her kilosunun muhammen bedeli 12,500 liradır- Beş to"dan aşalı 

48 kuruştur. İhalesi 20.4.942 pa- olmamak üzere ayrı ayrı talipler
zartesi günü saat 10 da yapılacak. den de alınabilir ve iki partide 
tır . Taliplerin temlınatlarilc Har- teslim edilebilir. Şartnamesi 500 
bıyede Yedek Subay okulunda ko. kuruşa komisyondan •lınır. 
misyona müracaatları. (2736.4087) 

(2679 ~ 3885) Jf * 125 kilo sığır eti için 27/10 
9 4 942 perşembe günil •&at 15 115410 numaralı ve 223 kilo sığır 

de Ankarada M. M. v. Satın alma eti için 27117 • 115417 numaralı 
komisyonunda ihalesi yapılacatı müteahhit Şakir Süter namına 

nan edilen 32 kalem. evrak bası- tanzim kılınan ayniyat makbuzla
rnının yaptırılma91ndan vazgeçil. rı zayi olmuştur. Zuhurunda hük· 
mlştir. (2767-4171) mü olmadığı. ((2769.4168) 

8 ıfü. İhalesi 9 14 1942 perşembe 
günü saat 16 da yapılacaktır. Ta
liplerin teminatlarile Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komlsyo. 
na müracaatları. (2775-4179) 

Jf 
Jkşiktaştan Sirkeciye 2000 ton er

zat ile fOO ton yemin la.hmil ve nak
li ile Sirkecide vagonlara tahmill pa.... 
zarlıkla münakasaya konmuştur. 

Husu.od şartlan komisyonda görüJe
bllir. Ilıal .. ı 6.4.942 pazart•si gUnU 
aaat 14 te yapılacaktır. Iatekhlerin 
tekli! edecekleri 'fiyatlardan komis
yonca muv&lık görUldüftlne ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin katı teml
natıarile Harbiyede Yedek subay o
kulunda komisyona müracaatları. 

(2761 - 4165) 

Jf 
1 - Talibi c;ıkmadığından 40 ton 

sığır eti veya koyun eti Hahcıoğlu 
760 satın alma komh!ıyonunda. 7 nl· 
san 942 salı günü saat 14 te pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameler komis
yonda görülebilir. 

3 - Sığır etinin muhammen f.yatı 
125 'kuruş, kaU teminatı 7500 liradır. 

4 - Isteklllerin belit gün ve saat
te komisyona. gelmeleri. 

(2765 - f.169) 

Jf 
2500 zer liralık 2 parti balya ha-

1inde kuru ot ve 2500 zer liralık 3 
parti balya. halinde saman pazarlık· 
la satın alınacaktır. Ihalesl 6.4.942 
pazartes: gUnU eaat 14 te Ya.ssıvl

randa askert satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Otun iplik balyalı 

tahmin fiyatı 10 kuruş, tel balyalı 

11 kuruş. Samanın beher kilosu 9 
kuruştur. Taliplerin belli vakitte te
minatıarile komisyona gelmeleri. 

(2766 - {170) 

Hadım1cöyUnde t"a.st&hane binasının 
çinko asma uluk dere ve indirme 
y&tmur borularının yapılma.at ve ta
mir ettirilmesi pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. ilk keşfi komisyonda 
görülebilir. !halesi 6.4.942 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. llk ke' 
flne göre muhammen bedeli 4486 
lira 68 ku"1ştur. Taliplerin teminat· 
lartle Harbiyede Yedek Subay oku· 
ıunda komisyona müracaatları. 

(2773 • U77) 

Jf 
300 adet komple yangın sön

dürme aleti ve 400 takım yedek 
eczası pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 20,000 lira, kat'! 
temınatı 3000 llr2d;r. ihalesi 10 4 / 
942 cumo. günü saat 11 de Anka
rada M. ~f. v. Hava satın alma 
komisyor.uı:da yapılacaktır. Ta_ 
\iplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2757-4142) 

* Müteahhit nam ve hesabına be· 
herine tahmin edilen !iyatı 65 ku
ruş olan 50,000 adet kaşağı açık 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8. 
4.942 çar~amba günü saat 10,30 da 
Ankarzd.a M- 1\.'I. v. satınalma ko_ 
misyonur.da yapılacaktır. İlk te. 
mına.tı 2437 lıra 50 kuru~tur. Şart
namesi 163 kuruşa komic;yondan 
alınır. Taliplerin belli vakitte ko
mısyona gelmeleri. (2628 • 3754) 

* 40 baş kısrak veya beygir hay-
vanı alınacaktır. Taliplerin 7/4/ 
942 tarih 1nden itibaren sah, <;&r
şamba ve cumartesi günleri saat 
15 de Eskişehirdc askert satın al~ 
ma komisyonuna mUracaatları. 
Yaşları en az 4, en çok 8 olacak. 
Yüksekliği en az 148, en çok 158. 
Göğüs çevresi en az 165, en çok 
180 olacaktır. (2595-3633) 

VATAN 

Doğan Sigorta 
Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi Hissedarları Heyeti UmumJyMi 24' . .f. 
942 tarihlı cuma günü sa.at 11 de Jstanbulda Ba'hçekapıda Ta_,hanın 

tıçUncü katında kii.ın Şirketin ldare Merkezinde fevka.lAde surette top
lanacaktır. 

Şirket ec:ıas mukavelenamesi mucibince 14.eıkat yUz hisseye malik 
olan '.hissedarların ıeıtıip oldukları hiE-se ııeneUerini müsb.t vesaiki u;p 
tima güntlnden bir hatta evvel J.stanbul<la l}irkct merkezine, T. C. Ziraat 
Bankası veya TUrkiye Iş Bankası Jsıtanbul ~terine veya Türkiye 
imar Bankasına tevdi ederek bırer dllhuliye varak""1 almaları rica 
olunur. 

RUZNAME 
Şirket esas mukavelenamesinln befinci maddesi mucibince şirketin, 

memleket da.hil ve haricinde fUbeler ve acenteler teısiei. 

, . 
KIZILAY CEM.YETi 

İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

AFYONKARAHiSAR MADENSUYU 
Tren yolu üzerindeki bütün şelılrlerde 4..4-.94.Z tar»ıioden itiba

ren aşaftda ya.zıh fiyatlarla Mltılmaktadır. 
1 - 100 Santl!Urellk bir ,ı,e o&li au bedeil 15 Kuru' 

50 > bir şişe safi 8Y bedeli 10 » 
so • bir '}işe san su bedeli 8 > 

Z - 100 Santilitrelik bir 00, şişe bedeli 15 » 
60 » bir ı.o, şı,e bedeli 10 » 
so « bir bo' ,~. -il 1 o » 

8 - Her üç clno '~nln 00, sandık d•pozitoou (200) kunı1tur. 
4, - Satıcılara. verilecek faturalarda eaf't s u ıbed~llnden 3 10 l lJ

konto ya.pıtır. 

, .. , ... 9.., ·-··-

REKOR! Teminat markasıdır 
- bir pirillo un• alm&k ıateraen!J; b&kkalnuzdan muhakkak 

"Rekor Pirinç Unu ,, 
Iararta lateylnia 

250 • 500 ve 1000 gramlık ambalôjları vardır 
Adreo: latanbul. Tlltün ı:tımrlllt Kem•rli So. No. 21 Tel: 3'197 , 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 10000 lira otan 10 adet M. tipi vagon 17/4/ 1942 

günü saat 16 da kapalı zart usulü ile Anka.ra'da Idare binasında arttırma 
suretile satılacaktır. 

Bu i~ girmek isteyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler Ankara'da MalzemeDairesınde ve Haydarpa.,a'da Tese1-
1Um ve Sevk Şefliğinde dağıtılacaktır. (4023) 

Askeri fabrikalar sofıno lma komisyonu İlônla rı 
46 - 50 t.on 12 No. ('inko levha 10. 11 ton 13 No. çinko levha alınacak 

Beher kilosuna 13~ kuruş bedel tahmin edilen yukarıda yazılı Jkl 
kalem ve cem'an 56 - 61 ton 12 ve 13 No. lu çinkolar Askeri Fabrikalar 
umum mUdUrlUğü Merkez ısa.tın alma komisyonunca. 6!4i942 pazartesi 
gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edilecekliı-. Şartname c112:t kuruştur. 

Kati teminat c10735> liradır. c39U> 

Küçük Ynzgatta su""eslsatı yaptırılacak 
Keşif bedeli c:95426> lira c381' kuruş olan yukarıda yazılı inşaat AB· 

kert Fabrikalar umum mUdUrlüğil Merkez satın alma komisyonunca 17/ 
4/942 cuma gUnU saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
c478> kuruştur. Muvakkat teminat «5567.06> llradır. Teklif mektuplan 
mezkQr günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. cıf.002> 

C "mhuriye Mer ası 
28 MART 

AK T 1 F 
Kaa: 

Altın: Bati Kilogram 72.606.213 
Banknot 
U!&klılt 

................... ········ ........................ 
Dalıll4eld Mdabirle r: 

Türk Liruı .... ······ ............ .. 
Hariçteki Muhallirler: 

Altın: Sa.ll Kilogram 16.215.f.33 
Altma tahvili kabil serbeat dövi&ler 

Diğer dövizler ve Borcıu kliring 

bakiyeleri ••••••• ••••••• •••••••· •• 
B as.ine TahTilleri: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye karfll"1 

Kanunun 6-8 Lnci maddelerine tevtl.. -ı 
kan hazine tar&fından vtJd t.edi.yat . 

Senedal Cüzdanı: 
Ticari .l!!eneUer 

Esham ye T""hvili.t Cii.zda1n: 

(Deruhte edilen evrakı na kdi· 
A - (yenin kar,ılıtı oeham ve talı.. 

(vil&t (itıbart kıymetle) ...... 

B - Serbest esham ve tahvilAt _ 

A nııalar: 

Altın ve döviz üzerine a•ana .••• ••••• 
TahvilA.t U.zertne avans .•••••••••• •••• 
Hazineye kıaa vadeli avana ..... . .. . 

Ha.zlneye 3860 No tu Kanuna cnre 
&.çılan altın k&rfılığı avana ••••••••• 

102.126.H6.84 
7.882.287.-

947.289.79 

29.430.44 

22.808.303.31 

-.-

73.301.075.31 

15S.H8.663.-

22.227 .905.-

338.658.075.39 

46.192.261.93 

10.'26.565.71 

4.906.19 
7.808.722.-

-.-

167.500.000.-

R luedarlar: •••• • •••••••••• •••• ••••• •• ••• • ••• ••••• ••• ••••• 
M ıılı !elif: ······•··•·····•···•·••···• ..••..•....•••..• ••... 

Yekin 

Lira 

110.956.023.63 

29.~0.H 

96.109.378.62 

136.520.658.-

338.658.075.39 

55.618.827.64 

176.313.628.19 

f..500.000.-
8.526.151.95 

926.232.173.86 

Lira Lira 

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

İlıtiyat Akçesi: 

Adt ve tevkalAde .... •••··••••••••n•• 
Hususi ························ 

Tedavü ldeKI Banknot lar: 
Deruhte edilen evrakı na.kdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl
kan hlli.."'e tarafından va.ki tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b&... 

klyesl . . .............. ......... . 
Kartıhğı tamamen altın olarak 
t,l&veten tedavtlle vazedilen 
Reeskont mukabili iLlveten tedavWe 

vaudilen 

Hazineye yapıla.n &ltın k&rfı1ıll a.. 
vanıs m u.kabili 3902 No. lı kanun mu. 
cibince ilA,-et.en tedavW• vazedilen 

Me•tlut 

TUrk Llruı ················.········ 
Altın: Safi Kil<>&'l'&m 877.422 

Z850 No. h kanllll& söre ıı.zı.e1e 

açdaa •- m-.ı te•oti oı .... 
altınlar: 

55.541.930 

Altına ta.hvllt kabil dövizler 
Di.ğer döYislCll' ft •lvtkh 
bakiyeleri ························ 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.74.8.563.-

22.227.205.-

136.520.658.-

26.500.000.-

288.500.000.-

13.822.019.l.5 

115.000.000.- 566.520.858.-

87.772.757.96 

1.234.164.05 89.006,922.01 

78.124.167.90 78.124..167.90 

-.-
28.928.373.19 

Mülelif: ............... ······· .................... ······ 
28.928.373.19 

13{.830.033.61 ----..__ 

926.232.173.86 

ı Temmmı ItSI tarillln4en itik rea: 
iııkooto haddi % ' Alhu iiaeıbe Avans % 3 

Yapılan eksiltmesine talip çık- deli 45 kuruştur. ihalesi 7/4/942 1 ••••••••••••••••••••••••••••. 
mayan a~ağıda miktarları yazılı J salı günü saat 14 te yapılacaktır. * 
iki kalem koyun etı 6/ 4 1942 pa- Taliplerin kat'! teminatl•rile Har· 
zartesi gunu h' zalarında yazılı biyede Yedek Subay okulunda sa. 
saatlerde pazarlıkla satın alına_ tın alma komisyonuna müracaat-
caklardır. Şartnameleri hergün Jarı. (2771-4175) 
komisyonda görülebilir. İstekllle- * 
rln belli gün ve saatlerde Fındık· 30/3. 942 de ihalesi ilan ol unan 
lıda satın alma komisyonuna gel_ 680 adet varile teklif olu nan f iyat 
mel eri. 
Cinsi Miktarı Pazarlık zamanı 

kilo Saat dakika 

Koyun eti 50oO 10 

• • 4000 10 30 
.... (2763-4167) 

Aşağıda yazılı mev&dın pazar. 
hkla eks:ltmelerl 8.4.942 çarşam

ba günü saat 10 da Topkapı M•l· 
tepcslnde askeri satın alma komis
yonunda yaj,ııacaktır. TaliplerJn 
belli vak;ttc komisyona gelmeleri. 

Üç parti 50 tondan 150 ton sığır 
koyun veya keet eti. 

20 ton fasulye. 
(2708 - 4003) 

.... 
ı 4 942 de ihalesi ·ıan olunan 

60 ton böğrülccye t glip çıkmadı· 
ğırdan 1Pkrar p •ıa rlığa konmuş. 
tur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda. göri.ilf:'bilir. Hr.r kilosu

pahalı görüldüğünden tekrar p a. 

zarlığa konmuştur. Evsaf ve h u

susi şarUarı komsiyonda &örüleb i

lir. İhalesi 11/4/942 cumartesi gil. 

nU saat 11 de yapılacaktır. T alip

lerin Harbiyede Yedek S ubay o· 
k ulunda satın alma kom isyonuna 

müracaatları. (2772_4176 ) 

* 31/3/942 de ihalesi nan olunan 
30 ton zey\inyağına taJ; p çıkma. 
dığından tekrar pazarlığa kon
muştur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görülebilir. İhale_! 
9 4 942 perşembe günü saat 15 de 
yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
cdecekl<'ri fiyat üze r inden kat'i 
tcm:natlarilP H arbiyede Yedek 
Subay okulurda komisyona mü_ 
racaatları. (2774-4178) 

nun muhammen be~li 23 kuruş_ ------------ - 
tuı" İhalesi 7 / 4 942 .alı ~ünü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin le
minatlar·ıe Harb'.yedC' Yedek Su
bay okulunda komisyona müracat. j 
!arı. (2770-4174) I 

* l.'4 / 942 de ihalesi ildn olunan 
60 ton çekirdekli kuru üzüme ta
lıp çıkmadığından tekrar pazarlı_ 

ğa konmuştur. Evsaf ve hususi 
şartları komisyonda görülebilir. 
Beher kilosunun muhan1men be-

DOKTOR ---· 

ORF ANIDİ S 
Cild ve Zührevı mütehassısı 

Beyoğlu Suterazı eokak No. 5 
Nil a.partıman 2 ci kat T el 4373f 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
Ahmet Emin Y ALMAN 

vatan Ne'1'1yat Türk Ltd. ŞU. 
Vatan Matbaası 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
K urul119 tarilıi: 1888. - <ıermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans ad..Si: 265. 
Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri. 

Para blnktlreıılere 28,000 lira ikramiye verlyu. 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarınd8 

en az 5() ıtrası bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a Ue aşağı# 
dakl plAna göre ikraınıye dafıtılacaktır • 

4 adet 1,000 lir lk 4,908 lira 
' » MO :ıt 2,000 » 
• • 258 • 1,000 :ıt 

•O • l OI :t 4.,800 :t 

180 adet 58 liralık 5,060 ııro 

l'!O » 40 

l&e » 20 

> 

> 

.ı,800 ıt 

3,200 ıt 

n lKl{AT: He.saplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aŞs.
ğı du,mtyenlere ikramiye çıktığı: takdırde % 20 fazlaslle verilecekti!· 

Kuralar ııen..ıe 4 del&, 11 mart, 11 haziran, 11 eylfil, 

~ ......... 11111Bt•rt1n1c1üt1An•un•da•ıçe1k1il1ec•e1k1tır1 .............. ~ 


