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Bu deveyi gütmek lizım, pahalılığın 1 
__ --~!1_t~aka hakkından g~lmeliyiz ı 

»<LLDauxtauxaaNSAi..._... ._.,,...,..._.~...-. 

Yozon: Ahmet Emin YALMAN 

A zrallln yardımcılanndan bi· -

J İngilt.erenin cevabı 

1 Müdafaa 
Nazm, bir 

Hintli olacak 
rl diye dünyanın karşısına 1 • O 

1 d.kUen b+r düşman 'Y&l': Hayat ı • ı • it lngif fere harp 
p~:1~~-Ötçfisüz ola.nılar milstes- ngı iZ - 8 yan kabinesinin cevabı, 
na olmak Uzere hepimiz bunun J 
pençe6lnde kıvranı"yoruz. Hiç in- e ee b d 1 e ) kongre reisine 

~~~n~~~· ;e~;!:~ ~~~:;ı~~l ar. esır mu a e esı J tevdi edildi 1 
Bu umuml dUşma.n yuzundcn, ) 

her memleketten feryaUar yükse· J Madrasta ilk defa 
lıyor. İnglltere Başvekili: •Ahl~k ) 

nerede kaldı? Bu vurgunculuk' Malul hastaların mübadelesi J hava tt:.hlikesi ı 
neh diye bağırıyor. Amer ka: işareti verildi 
•Bu tedbirler olmadı, fıyat artışı· lzmı•rde fı"ı"len başladı 
nın önüne geçmek için ne yapma- Londra, 7 (A.A. )- Reuter'lr. 
h?. d ye eli şakağında düşünüyor. diplomatık muhabıri yazıyor: Ha-
ni Izmlr, 7 (A.A.) - Anadolu ajan-ı refakatlerinde mihmandnrları olduıı.u 1 sipllnc, itaate, vatani işlerde şu. " ber aldığıma gbre, nazır a,· 
urlu el blrlığlnc örnek diye cös- sının hususi muhabiri bildiriyor: halde karaya çıkarak komutanlıkça Cripps'ın Hint liberalleri ve Hint 
tcrllcn, fazla olarak yıldırıcı bir Sakat \'C malQl ıngıllz ve l talyan temas eturilmlştır. milli kongresi tarafından bir Hint 
idare sistemi olan Almanyada da esirlerinin mübadeleSI, bu esirleri ta· Vnktın gecikmesi dolayıslle mUba- Müdafaa nazırının tayinine da'r 
işler çığırından çıkmış, el altın· ~uyan hastahane gemilerinin limanı- delenın yarın snbah 7 de başlaması olarak bır istekte bulundukıarı 
dan istifç1llk, vurgunculuk almış, mıza gelmelerile fillen başlamış olu- kararla.şmıştır. hakkında Crıpps tarafından çön 
Yürümüştür. yor. Saat 16 de 14.000 tonil0.toluk Komutanlık namına hoş geldiniz derllen mesajı diln akşam tetkik 

Demek ki hayat pahalılığı bü- ıtalyan Gradlsca hastahane gemisi demek ve :hastaların hatırlarını sor- etm:şlerd.r. Bu hususta Cripps'e 
tihı di.ınya ç n amansız bir düş. ve saat 16,30 da 22.000 tonluk La- mak üzere bir yUksek subayla ve I<ı- çok yakında tcbllgat yapılacaktır. 
mandır. İktısadi tcşkilAtı en esas. dovencasll lngllız hastahane gemısi zılay Izmtr merkezi namına bir he- Yeni Dclhl, 7 (A.A.) _ Cripps 
lı mcmlcketlC'r bile bunun hak· Jcendllcrinl Türk kara sulan budu- yet gemilere gitmiştir. ve Wavcll ile yaptığı görüşmeler· 
kından gelcm yor Böyle olunca dunda kan;ılıyan torpltolıy-ımız refa- MUbadelenin, gemiler devlet demir- den sonra beyanatta bulunan Cin. 
biz de şöyle duşünilyoruz: .Bız kaUnde limana girerek komutanlık yollannın Alsancaktaki bUyUk lske- nah $byle demiştır: 
bunun omu önünde denurtemlşlcrdır. Her iki ge- lesinin iki tarafına yanaştırılarak 

zunu Yere getirmeı;i cı- Bugün ö"'leden sonra Crlpps 
nasıl umabill ı ki mide bulunan beynelmilel Kızılhaç yapılması kararlaştırılmış idi, fakat 6 

r z teşkllAtımız ile buluştum. Muma lcyh, Britan. 
zayıf, hazırlığımız ve vasıtıl!arı- delegeleri tahsis edilen motörlerle (Devamı Sa: S SU: '1 de) (/ ) Ya hükumctınln beyanname pro· 

mız mahduttur. B~kalnrının ya jcslnin son maddesi hakkında ya-

pamadığını bız~ Yaparız?:. • MaJı•ye Vekı•Jı• Fuat pııan tenkıtıeri gözönuncte bulun. 
Evet, klmsenln yapmadığını biz durmak suretlle ne gibi miltem. 

yapncağızı 1''iyııt yarışının önünü mim tcdb1rler alınab.Jeceğlnl izah 
kesebileceğiz! Çfrnkil zaten biz A 1 b etti. Ve Hint cemaatini temsil ede· 
herkesin hrrcUn yaptığı basit iş- gv ra ının eya at cek bir H.ntıınln Hint Müdafaa 
lerde zorluklar severız ve en çe· n ı nazırlığına tayln edılebileceğlni a-
tin bır i"'e k ıı çıkça anlattı.• ,,,, o arımızı sıvamağa 
b~: . de!a. karar verince imkansız .. Cinnah şu söz.lcrl de ilave et. 

gorunen gayelere varırız. lş.n esa. yeni 25 milyon l ira lı k bono memleketin her miştir: 
ııı "U ki blı çok 1 tidatlı, çQk c nh c- Cripps mütemmim tedbirle. 
adamlarız. Fakat kırtasl mecra tarohnda SaflŞQ Çlkanldı ri ' cnp <'ftirC'P F bepleri ne anlat· 
!ardan işleyen va ılık baskısı b~ mış bulunduğundan benim bu a k· 
lst d tı Ankara, 7 CA.A.) - Maliye Ve· ı kılırs;ı bu son 25 milyonun da tc· 8 arın belınnes ne daima scd kil Jolı ğ şanı General Wavell ile buluşmak 
çekiyor. Fevkal~de lhtıyarlar ka- ı at A. ralı ııu beyanatta bu- halükle karııılanacağı muhakkak'. (Devamı Sa. 3, su. 2 de) • - • 

" • lunmuııtur: t 

1 

Bomba hadisesi 
Bugünkü duruşmada amme 

ıa.h iti eri din 1 ene c ek 
T oros oteli sahiplerinin 

Tokadın 

.. 

Almanyanın Ankara. BUytik elçısı 

Von Papen'c yapılan ' 'e teşcbblis ha
linde .kalan suikast suçlularının du· 
ruşnıa.sına bugün Ankarada devam 
edilecektir. 

BugUnkU duruşmadıı Amme şah.t
lerlndcn ve yukarıya resimlerini koy
du{:lımuz Ankara Toros oteli kfitlbl 
Bekir St'yf eddln Sanoğlu, ve yine 
aynı otelde çalışan Halit, kapıcı Ali 
ÇC'l k \'e yine berb<'r SUlcymanı tanı
yanlardnn iki berber ve diğer tımmc 
şahitlert de dinlenecektir. 

Bugünkü duruşma bir çok nokta
ları aydrnlalncak v., bomba patlama
dan evvel olan hadiseler de meydana 
çıkmı' olacaktır. 

A:man Basın ının 
Tass' ın iddjala

rına cevabı 
Berlln, '1 (A.A.) - Almanyıı

nın Ankara bilylık elçl10l \'on 
l'aı>en'e karşı yapılan ımlkas

tın Tiırklyenln komşularllc ara· 

şısında baskı kalkıp kestirme yol· O .. .. ır. Vatandaşlar faizi peşin ve is. 
dan bir işin icabını yapmak tmkfı. "- çuncu dcla 25 mllyon il. tenilen anda pa,raya çevrilmesi 

rahk Tasarruf bonosu çıkarılma- kabil olan bu bonoları tasarruf· 
nı açılınca derhal muc,zeler yara. sına salfıhtyct veren 4195 sayılı 
tıyoruz. kanun yürürlüğe girmiş bulunu- larına en iyi ve en karlı plasman 

yor. Faiz, vade ve kupilr itibarile bu lurlarken ayni zamanda bu bo· 
Bugüne kadar işin içinden çı· evvelkilerin ayni olan bu bonolar nolar hasılabnın milli müdafaa. 

----------·----, Tor0& oteli sahip ve mUstahdemle-
------------.... rinln lfadelerl parçalanan Orner To-

z a .. ' a .. .. l [ B •• • A •• a. J kad'ın hAdı.seden evvelki vazlyeUerJnl nıQhakeme de daha şhndiden 
a a aydınlatmış bulunacaktır. So\)Ct iddialarının boşluğunu 

il a r .. 1 __ __; b 8 r b 1 Alınan Büyük Elçi.sinin Ankara hpaı eUlğhıl yazıyor \'c SO\'• 
Cumhurlytt Müddeiumumiliğine gön- yetlerin 7.0rbaca hareketlerle 

ını boz.mak için Almanya ta
rafından tertip edHdlglae dair 
Ta" ajanıonın iddialarını ele 
ula n A lman basını b u iddiaların 
lSOl'J'etlerc ma.ıus U8Ullerden 
okluğunu \"C Ankarada yapılan 

kamadık. Aks ne olarak zaten bugi.ınden ıtıbaren mernleket'ın m t mızın a r tan ihtiyaçlarını kar§ıla. 
c~u zorluklara. sun'i zorluk· her tarafında satıca çıkarılmıc:tır . 

lar v d l kl k " .. mağa yarac:tıır.ını ve b ir va tan va· e ar ı ar attık. Çünkü Daha evvel çıkarılmış olan "" .. 
zorluklara karşıdan pala salladık milyon liralık Tasarruf bonoıa;"'ı. ıifcsl yaptığına da kanidir. Va· 
ve tetkik etmeden, teşhis kondur- DHl çok kısa bir zamand a satılmış tansev r halkımızın Cümhuriyet 
tnadan ve düşunduğumfiz ilaçların olmasına ve halkımızın bono Maliyesine gösterdiği buyilk ıti. 

USküdiirda"" bmfr~·"iramv~y~· "d;;;ı .dki~ 
1 ölü, 14 varall var 

Durakta tramvay bekliyen emekli binbaşı Ahmet 
C ::vat meğer ölümünü bekliyormuş 

f 

Sabah n"t \'atınan Kemal Beıledlve mühendlslerıne hAd'.ee ~~"'-
Av " 9.5 da ~ -·- ....._, veriyor 
K cnLın ıu re lnd "tttman Kemal Yaralılardan Haydarp&.fa tskele 
11.dıkoyUnt' gıtrn ek4 numaralı araba komutanı deniz b.nbaşısı Ne;Yfr ne 'd 

Pa a duragını'l c tc lk"n Ha)dar- ikl er nskert hastahaneye kaldınl-
dönec,,ıM Yanıbnşınd k . ı li '"el' sırada a ı viraJt mışlardır Bunların yara an atırca-

l!.Ydarpa48 raydan çıkrnış \ e dır. 
ncıı emrazı sa 
rnı nın duvarına t rtye h~taha- Atalay, Yurdag1ln adında iki ço-

~tlr ı~ıyarak de\Til- cukla, Behice, Behzad, Rahlka, Mel-
" '.rı ani\ ı.y r.:ı.~dn fan, Ismet ve St'pan adlarındnkt dl-
v&.!'a doğru gıd r~ çıkıp sUraUe du- ğer yaralılar Haydarpaşa Nümune 
buy ~kieıtı<>kt(' eln durakta tram. hsstnhaneslne göUlrU!mü lerdlr. Ah-

nb Şı o an em ki 
•da 1 .ı\lımt-t Cc\ , e ı dt-nız met Cevat Asket1 hastahaneye nak· 
var:c t zı le'<crlekle;d a çarparak ledllmış \C orada ölmUştUr. 
fJu kadar sUrUkı 1 altında du-, Sepan'd:ın maada diğer yarahlann 

;;~le :nıra1ıunıştı ıyerek tehlikeli !lk tedav.leri yapılmış ve evlerine 
..... _ dlseye k<>fan r. 1 nakledllmlşlerdır. 
-ııaneaı d ernrllZl sa 1 
lııarı Oktar ve r ye h&.11. Vatman Kemal Avcan bu hAdl.ae-
~ dettıaı haal&b rneıııurıarı yara- ye firenin tutmama.sının sebep oldu&u 

' &neye kaldınnqı. nu .sOylemektedlr. 

(l>enaJ t;e: 1, • 1 •> ,)( 

Amoyda · büyük Sıvastopolda :::!=.ri u ..... •• •• • .,, ... .:...._:_~_"'k_,_~~-~!_·!_ık_'ıc_er_:_:ı_,·e_~_:ı_,:_~_~_~;_~--e_•_-....J 

Japon kat:ıesi Ruslar şiddefü Dızdızcıların bir 
görüldü taarruza geçti k ·· ı·~ı··"" .. 

açı_ goz u ugu 
Japonların bir şileple 

üç büyük petrol 
gemisi batırıldı 

Bataanda şiddetli Japon 
taarruzlarmda iki taraf 

ağır zay iata uğrac/J 
Çungiting, 7 (A.A.) - Çin as· 

kerl sözcüsfi, bugün demiştir ki: 
Formoz adası karşısında A

moy ~ığında 13 Japan taşıtıfo bl. 
ri topçeker olmak ilzcrc 6 Japon 
ha11> gemisi görülmiiştUr. 3 Japon 
tümem Formoz'da tahşlt edılm §. 

sc de nereye gidecekleri belli de· 
ğlldir. 

'Vaşington, 7 (A.A.) - Bahriye 
tebliği: 
Uznkşark: Bir Amer.kan deniz· 

altısı Jai)On sularında bir düşman 
şilebinl batırdığını bildirmiştir. 

Pasiflk'ln cenubu garbisinde bir 
( De\'aMI ..,a, 8, SU. 8 de) ••• 

Milli piyango 
çekildi 

30.000 lirayı 
117.089 numa-

ra kazandı 

Orel şimal batısında 
Ruslar ağır kayıplara 

uğradı 

B. Hitler Rumen genel 
kurmay haşkanrnr 

kabul etti 
Berlin 7 (A.A.) - Alman baş

kuman~nlığının bildirdiğine gö· 
re 5 nisanda Sıvastopol muhasara 
cephesinde oldukça kuvvetli Bol
şevik kıt'aları iki yerde ve mille. 
addlt defalar Alman ve Rumen 
mevzilerlle temasa girmlşl.crdlr. 
Bu taarruz tC'şebbilslC'M daha baş-

(Devamı Sa: S Sü :% de) H 

Slav:ar ko:·. f aran
sında Bulgar . . 
mümass;,ı 

942 nin Alntan yeni lgi 
yılı ohnasmı 

temenni etti 
Moskova, 7 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 4 nisanda Moskovada Sldv 
kongresi toplanmıştır. Teplanbda bir 
çok Rus ve Bulgar hatipleri eöz al
mış ve bllnassa Bulgar mümessili 
Madam Pekla Bladov deml.ştir ki: 

Bugünlerde lstanbulda yedi bin 
liralık yağlı bir av ele geçiren 
dolandıncılar yakayı ele verdiler 
Dızdızcı ne demek olduğunu elbet- Dızdızcı ıçın bu makine ikinci dt'-

tc duydunuz. Bunlar parayı çoğalt-1 ı ecede bir hl.zmct nlçtidir. Aın ış. 
mak uıru!UnU keşfettiklerini lddıa kurbanları iyi seçmektedır. Dızd..r.cı, 
eden usta dolandıncıla.rdır. Saf adam- karşıs ndo.klnın ruhunu okuyan m • 
lann gözUnü boyayacak tarzda şata- hlr bir adamdır. Tuzağına dllşcbllc
Catlı b.r makineleri vardır. Bunun cek adamı kolayca gözüne kestirir, 
içindeki motör elektrikle işler, gü-ı onu, idare ederek emniyctinJ knzıın
rUltUlcr yapar. Fakat bu lşlcyl.ş V<' mak usulleri analının asıl hüneridir. 
gUrUJtünUn hiçbir nevi işle nlflkası Bugünle?Vc lstanbulun mah!r dız
yoktur; sırf ustaca kurulmuş bir tu- dızcılarından bir! bütün bu sanat er-
zaktan ibarettir. (De\'amı Sa: S SU: ı de) ıy., 

Dilenciler . 

toplatılıyor 
Hariçten gelenler memleketl ~ ri
ne gönderiliyor, buralılar Darü

lacezeye depo 
cBulgarların Alman ordusunda hlz. I Bir, iki gUndUr zabıtamızla bclc· ı ruhlu adamlardır. Bazıları da kllçük 
met etmeleri aftedlllr şey değildir. dlyemiz elblrllğl ederek faaliyete geç- ! çocukları merhamt't uyandırac.ı\ kı· 
E\"lı\Uannızı Bulgar mllletlr.lh dUş- miştır. Istanbul sokaklarında dilen- , yafetıerde sok kl:ııa d ğ"ıtarak ko c 
manları emrine \'ermeyinlz. Onları clllk ıle geçinen kimseler toplattırı- ' g.bı çalıştıran kimsckrdır . 

Milli p 1yangonun 9 uncu tertip aslterlilüen kurtarınız ve Bulgar Iıyor. Bunlardan Anadoludan gclen- ı Emniyet altıncı ,ubcsınin ~ I." 1 mU· 
3 Uncü çeklllşı dün Ankara Sergievin- milletinin dUşnıanlannıı değil, kendi ler, me.rnlekeUcrlne la.de ediliyor, Is- dürü Kemal Aygün bir kaç gll dllr 
de saat 15 de çek.imiş ve çekllışl ka- milleUerine h.zmct için yemin etrn~ tanbulda yerleşrnı.ş olanlar da Dartı- motosikletin<' atlıyarak şehrı baştan 
!abalık bir halk kUUcsı takip etmiş- olduklarını hatırlatınız. 1942 yılı lAcezede topla'lıyoı'. I başa dolaşmakta ve dilencllc , 1 top-
tır. 1 Slav zaförinın ve Alman yenilgisinln Dilencilerden Ç<lğU, dilenmeyi kol:ıy lRttın•:"" 1 '\ n!'7. 'ro·l tm ktl"dır. 

(Dcwaaıı Sa: S Sti: G lla) X l'&l ı ol'Sw •. .ı btr 'hlunet di)le kar,ıJıyan erscrı (0~\amı :s.,, s, SM. ı ... ::: 
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lstanbulda ilk 
Japon mağazası 

Şebi r 
Haberleri 

Zeytinyağı 
fiyatları 

-SB- Vekôlet fiyatlort 

f Bu küçük dukkan. hemen dikkate te~pit edip 

1 
çarptı. çünkü camekanf.r,.uı lstanbulda ilk mtntakalara bildirdi 
defa görülen akla ve hiJyale gelmez 1 Anka.radan istacbuld•ki yağ 

1 / · J tilccarlcırına. ıelen haberlere gö· 
\..._ ___ _:e~şy~a~~y'...e:.r:.:l:.:e:.:ş_:t_ir_ı_· _m_.:ış:..t_1 ___________ _.. re . Tlcıret Vek•ietl ze ·tınyagı ıı. 

1 
aklar i yatlarını tesbit etmrş ve keyfiye· 

Ertesı gu..,.., erkenden , J:ı.po=-ı g e- yelpazeler, vaıv 11.r, o)'unc 1 tin lıt hsıl ve lst h13.k mınta kela· 
nıılcr• nın ctrafın.ı. kay !t1ar, san.~ kıntonolar , kunla 181 ' 0 k~dlr uy. rına bildirllmesı lüzumunu aliıka 
daUJ.r , ıçıcri haik dolu mavnalar lg.un b_ir .sh~nk ve )ntlzamla ye~leş· ı darlara tebliğ eylemiştir- Bu ha: 
\ st mbot,ar sarmışt~. Sultan Ha- tırilmı_ştı . kt, h_c~sı ayr. e~·r ı ınsa- bere &öre sLhııal ınıntakıla.rında 
n1 ı t de. m.safirt.erı teşy u.:ın muh· 

1 
nın yüz.üne gul{ıyord~· . yemeklık yatlara 93, ekstralara 

t•l ı hcYetleı ynllam<Şl · Satılan şeyler. kamıl<>n ucu• 97 ve ekstra ekstralara 100 kuruş 
Gcmllc~.ı..ı.1 kupc1telcrlce . dolan mallardan nıürekkept ı. Btlhıt!'>Sa fiyat takdir cd~lmiş bulunmakta· 

Japon behrtyelller, ~endıleri~~ kahve ve ç~y flncanla~ı.. halkın dır. Alikadarlar, beher kllo yai;a 
ugurlamaya ,ele:' iuı k dostlar pek hoiuna gıtU. ~erh<J.: lstanbul- ambalaj ,.e nakliye olarak aıami 
na; da, moda oluverdı . 1~ kuruş ma&raf olacalına naı.a. 

- A)laha mar'&d 1<... J U.nbuld•; hiç bir milk!tın em. ran elde m<vcut yatları bu mas· 

Ve TUrkler de, göz~ arın. u. le sempati k.t1zanmam t .. Tema· lecek k:Ar nlsbctlerinin zammı tıure 
Diye. bağmyorlardı. 

1 1 
ltea ı, Japon m&!lwı kadar ıur'at· u! mikt•rlle mutıvas ıtlara veri· 

tam yarak .! 1 Memlel<etl. mile haıırhye>rum ki çok az bir Ule bir aatış ! ' y•tı tayin edllmesı 
Uğur aıı. oh~utlnc.ri~ zc sellm zamanda Japon kahv~ ve çay f'in- lhtimalıni ilet• süriTıektl' ve bu 

nızı:lc yataıı ıe . h b . b kü f 1 ca'l}l&rJ. bi.ıyUk "·c küçük vazoları, ese a ıore u.gUn ıyal arın 1 
ı; ~~Y~n ıcrıat edıyorlacdı. . l ncec ı k ve _ cilalı tahtalardan y•. bir haylı dü~e&ln ilmi\ etmek 

Öğl vaktındcr: b raı. aonr•, (Hı· pılınış mınımınl c:ekmeceler, du· tedırler. 
a'> kruvazörU~ün sancak bOrda. var sU..lerl yopılan yelpazeler. şem Sabun fiyatlar• 
sından ilk veda selüm...nın top ya. j siyeler, aralarına fotoğraf yerlE"ş· 
lım• parlad .. Ayni zamand~ İsveç, tirmek içtn yapılmış olan dar ve UCUzl::ıyccok 
preı.sintn acmisi de dcmır almış- uıu.n duvar ·hasırları. bir kac ay 
\1. 1 zarfında. lstflnbuluı.ı eR hücra kö-

lstanbu""11 sema ı tcıp wslerile şclerlrulck• evlere kad r delılmış. 
sar ılıyordu- M ı ka slerl. sahil· L. 
ere 1<ador taşııoordu. Bembeyaz Y'ne çok ıyl ı...tırliyorum k i 

renkll iki J pon C<' 1, Dal Mösy(l ·a amora, o kilc;ilcük d\lk 
>•hÇe on ndcn y .... aş ııava azak. kamna tıklım tıklım d<>ldurdutu 
ıaşıyor Tam oıuz k z glln İs- blnblr t!\rlU •ıyoyı, hır kaç ay 
lanbuloo sam n 1 dost h vt>Sı lçın· zarf'lıda kctlvenn\tlt•· Ve, delıa 
ele yapyan bu beyaz gemiler, Mar· ı mü it bır dllk naklederek 
:naranın acıvt rt ıne doğru 1 : 
Nrcr ımır .ı'b uzül y<ı<laro ı. işi b_üyütMCk mr<.i>ıır•yeton. )t,5-

... 5"' işti.. B ınun iu.erme ( Jap0R 

IST • 'Bl J,DA A(ltLAo. )bit magaz&ııı), fÖmrii Tokıollıyan ote· 
JAPO.. ıll~AZASI hnin -tonesmın Yl"l'lrıdC ı,.ıiıı. 

lstı<nbııla ıelcn Jap0n tUccarı Ran bır <lukkiına naklcd idi 
'MôoYö Yamada) Y' yınc Japon (Mo&Yii Yaınııdal Ue (MÖSYÖ 

Sabunluk ıeytinya&:l•rına Tica
ret VekAl•tlnce azami Ciyat nla. 
r•k 85 kuruş ıı~al likdlr edlldlg_' 1 
t.tanbulda bulunan •IAka1t1-. a· 
raaında söy enmekte ve bu vazı

yet\e bu&ünkü sabun fiyafürı~ın 

en "4"ll ktlo btıfın& 7 • 8 kuru$ 
<IOşınest Umıt edilmekted r- SAbu· 
m•n bucUnkü t<:ıplan flyall•rı ko
kulular 84 • 8.5, kokusuz beyaz 
sabunlar 8Q • 82 ve yeıil bulaşık 
abunları d• 64 kuru hır-

EkmE-ğe on para 
~om yapılacak 

VATAN 

r BüGU-NoN "A6AMLARIJ 
L ·-'" ........ . 
Dar kata ile basiretin savası 

\ 

Zengin bir 
kaynak 

General Mac Arthur, hak kazandı. Fakat 
X pg-IJtf'rf'ı • Jlh1ıli ... tan anlaJ:mato• 
U nı t+-ınln i4,.'in lngilte-re kadar 

,\n1M'lka , .. e ('in df" uKra.,ırlarkt'n, 

Jaron)·a hö)·Jc hir ';'C'.\e mr.\.dan '"·er· 
rntı1mek W;tn rllıu1e-n gPlf'ni '.'-Rpıyor. iş işten bir hayli geçtikten sonra .. 

mü alaa imkanı bulunduluna da 
nannuyordu. Nihayet. ~ıac Ar. 

thur ı: ıeı;,remiyecel;nl ınla· 
yınca 1937 de tsy•n hatlnde A· 
n1er ı kan ordusundan çekild ı . 

ıfaı,,>ıı .. •tun uğra~nta .. ı, Jllnd~ta· 
nın mıutzr.aın bir harn ınadde ka ·• 
natı ,.e harp endUstr(slnde t.oo de• 
re("f' öneınli hlr rol O,Ynan1ası dola
ll'ilf":tltr. 

thur bu 1 adeta bır Hkerl da
va diye ciddiye a nış. :ı.damla. 
rın ı o kadar yel ·tirınif ve 
ı.;atı~tırmıştır kl Ameı'lktın ta· 
kımı ztıı.fcrden :ıafere koşmuş, bu 
müna:;ebetle ~ l\.tac Arthur A· 
rncrıkanın en çok scyı1en bir ti· 
damı mevkiine çıkm~şt•r. Bunun 
üzerine o zanıanki devlet reisi 
Hoover, k•ndısi hakkında allka 
duymuş ve b:r tetkik yapmııtır. 

(r-1\ i:tR.yiiltlii1 h<tr ~rinde ~ı 
lb.P gidiş ,-ar: akin mm•n
larda ortı ~evıyede poHtık.~cılar 
el b;r)iği ederek idare makınesl.. 
ntn başına üf(i~ürler, Suyö, aa· 
bun• dokllnmayan bir dUıen ku· 
rarlsr. Rahat rahat maa~ların\ 
alıp kendilerini yornlad.:ı.n çalı .. 
şırken gözleriM de pembe göı. 
lük\er takarlftr. Tehlike, yolsuz· 
luk filan gib' şeylerle karşıla· 
şınca üztinlil duymasınlar diy 
goı yumarlar ve keyı!lcrlnc bak. 
maga dev•m edcrlt:r 

r Yazan: ...-...--i 
1 M. H. ZAL < işler i kendıne dert eden, ner 

tehlıkeyl oldu~u Cibı &ôrüp işe 
atılmak. ; ca.bını derhal yerıne 
getirmek isteyen kıymell•, vıc. 
dllnh, dOrilst. zorlu adımlardan 
1dare makineleri hiç hoşlann1aı. 
Bunları ıçlerinden atmak ve tatlı 
gaflet uykularına devam edebil· 
mek için eller ı nden gclenı .> a· 
parlar Faka\ h•rp gıbi ielakct
ler gelip çatınca ııallct uykusllo 
menul olanlar birer tarafa ~a~. 
bolur· S<tkin zamanda hor göru· 
len zorlu, dinç, dürüst adanılar 
aramr, bulunur, baş köşeye g,e· 

çirilir· 

ıs 
u umuııni gidı hı nıanasını 

kavram.ak 1çin General 

• ıac Arthur'un bayatını ;özden 
ı:eçirmek kafidir . 

Mac Arthur, Amerika ordltsu
nun yetlştirdlğ • en deCerl! su. 
baylardan b•r'dlr. Babası kırk 
sene evvel Flllpinde umumi va
lilik ettiği için mukadderatı U
zakşarkla birletmlş\lr. Kcndiıll 
de iJç defa Flllphıdc vazife ver
m:şur. Orada evlenmiştir, anne. 
si, M•n•liı ınezarlığıncla gön1il• 

lUdUr-

J-____ _...(, 
Mac Arthur•un An1erikanın en 
meziyetli askeri olduğuna aklı 
ke> nce h ç tereddüt etmıyerek 
kendiBinl Aınerıka ge-nel kurmay 
re l y:.pmı,..tır General. o sıra_ 
da y lnız eltı yaşında bulunu
yordu ki bu ya:ta buyilk bir 
ınl"nıleketin genel kurnıay reis· 
liC~r.e c;ık anlar aıdlr . 

Mac Arthui• derhal ort•lığı al
lak bullak etmiş, Amerika or. 
dusunu bir şeye bcnzetmcğe ça· 
ll~mııtır. Bugün ordu te kil~tı 
namına Amerika"da ne gibi fay· 
dalı şeyler varsa çoğu bu zorlu 
rclsı.n bıraktığ. eserlerdir. Hava 
silAhına bilyük bir kıymet vere
rek rnüstakıl bir hava kuvvet! 
kurulmasına doğru ad 1mlar ;ıt. 
mışt ı r- Eğer bir müddet daha iıı 
başında kalsaydı mutlaka b!r 
şcyter becerecek ve Amerika or· 
dusu bugUn bambaşka bir ha· 
zıtlık manzarası göselercccği 
iç:n belki de Japonlar harp eç. 
mafıa eür"et edemlyeceklerdı. 

Fakat Vaşiııt\on, ele avuca 

V at&nına karşı vcntt<?sini 

liOl'luna kadar yaptığına 

\'C söı dinlctemediğine göre müs 
t<•rlh bir vicdanla çifthğıne çe. 
killr, emekH sıfatile maaşını a. 
labiltr ve keyfıne bakllrdı. 

F&kat M•c Arthur bunu ya· 
pacak odam d~ğlldl. İ! başında 
bulunanlar. Amerikanın müda· 
Caasına. aıt ihtiyaçları kavramak 
ıtudre\lill göstermeyince t~k l>L 
ftna bu tşı başarmala karar ver. 
d • Itilip ı.n Cümhurreisi lVlanuel 
QuerLOn'u aradı, buldu Kendisi· 
ne dedi kı : 

.,_ Bu memleketl vatanımı 

gib ı sevıyorum. Japon '6lilasına 
uıramasına razı degı\im. Beni 
1' .. •lipin hlzmeiine ahnlz, 1946 M!· 

n98ine kadar burada kalayım. 
Size yarıın milyonluk biı· ordu 
yei13tireyim. O zaman J&ponlaı· 
Flliplne hlicum etseler bile bu. 
rt1sını almak için üç sene uireı. 
ınaları ve beş rnJyar dolar ma9" 
ra[ etmeleri lA.zu·n gelir.1 

Bu tekhf. bir kUçUk tiya.tro 
sahibinin, Cla•k Gable veya 
Greta Garbo tarafından beraber 
çalışmak yolunda bir teklif al· 
masına benziyordu. FU!p'n htikıl i 
meti, Amerika generalinin tekli-' 
flnı sevinçle karşıladı ve kend._ 
sıne senede on sekıı bin dolar 
maaş b•ğladı-

M•c Arthur derhal IŞe satıldc. 

Jlindl~tanın 

rakaltı ı;enginliki~rl, bu çetin harp· 
lf' .Japanl:ırı dh!Ojilndıi.reeek kadar 
df'.lfl~lk ,.f! boldur. 

Blr krrc harp ettdü tr ... hHn en 
milhtnı nıe•ldelerlndf'fl ola.o pantu .. 
ğun l~tih.,allndc llindi:ı,tan lldnct 
ınp,·t.tı tutm kta<lır. Hbtt pmnutu· 
nu11 t·lu!!il Mıınrınkl kadar tyl oltna• 
makJa bf'Nlhe,. Japoıda.r bunu pek 
bf-ğenou•ktf!!<lirler 'it! llarptea ewe1 
l)lrinrl ah('I fdiler. 

•ltit flf'I ınndi!ıhııttn be!fllr("a aıPn· 

ginltkleri arıı ındadır. Harptea önCe 
faııa htlh..al bir buhran yaratmı , 
hfr ç-ok fabrikalar k panntı~tı. Fa
kat h rp n.,ıa~ıoc.-a Jüt fabrikMI 
t("'kr1lr a.çıimıt '\.'e t.am verimle c:a
lı,nh.'·a b· Nm tır. Jüt her 1MM 

-t•J için en ııeğlam ,.. - bir 
şeydir. 

llinıli tand11 geviş Uh;-ildr keyun 
:veH"'l,.tltr. Bunan k,'in büt.:in Mf'M .. 
lekctıerin alR'l okluğu Hint ylitıtil 

çok ı..tenlllr. 

X•b•li ~'atlar eııdü trı.t ptk ı:e
ni .. tir. Bu ~ağların ~tihlialinde dtiJn .. 
·..ıa ('in birin<!, Hiadı.t• IWnd 

Kehneku.r. 

llioc•rlarınd••l CMOS!'Ö , ·akaJRO. Nakamoral berober çalışıyorlar. Toprak M .. ruıuııe..ı Oflıi tara-
11 takip et 1. Bu zat bır hayll dı ... Yamad•, mütemadiyen Japon fından hlr lıcıncılarına veril. 

ı pon maluH da beraber gel rıııış- ı Y11Ya Cidlp geliyor. Ve her defa· mckte ol•n unların beher ç"vılı-
tı sıftda. dahi faVa mal gcti.J" ı yordu. na 7 kuruı zam ye.ı:nlmışltr. Bu ı 

iıtaı buk!a ltk .Japon ğaz•Sl"" Japon malları, artık {Japon ma· zammın ekmek nilrhl üıeılndc te-
nı . ın_yö N k......,.... açtı. Çok ~yl 1 taz• ı) Rclan taşmaya başlamıştı. otr yapmoaı tab•ld>r ki. buna a&e 
hatır.ıaruD Btı malaza, şimdi, Is .. Ve b lh&ssa, Su\tanhanıamı ile-\ ekmete de 10 pa.rallk btr za11l ya. 1 
l hl 1 cıaddes nin • me- dQl.ru Mahmut paşa yOkutuna yayıımıştı. ptlrııca.lttıt· Bunun 1\ de ~rın 

Amerıka genci kurmay reısllğı 
elmiş bır adam, yerlilerden lba· 
ret mevhum bir ordunun kuman 
danlığını kabul edince kendisini 
sevmeyenler derhal alaya başla .. 
dılar. Bu zorlu a~ker hiç aldır. 
mayıırak işine devam ettl-

1940 ttanesinde Japonların Hin 
di~i.niyi almaları üzerıne va11ng. 
tonda gailet. uykusuna dalanla.rın 
aklı baıına aelm · e bafladı: cBu 
deli herifin hakkı varmış. Pasi
fikte tehlikeler yok değil-• fikri 
nihayet kafalarına dank dedi. 
Nı.hayet 1941 haziranında yeni• 

Harbin tıf'tr'". paınok kadar hf• 
rlnc;i riıında gelf'fl maddesl kaaf:u· 
lvft lllndt!iihinda litllt"lia!ll ınUletler· 
ar~ı anlaş-ııal"rl& tabd1d edttmı,tJ. 
Bu nuı.(lıdede }'elemtnk JJ\ndl&tanı 
hf n<·l Jtt"lf)·nrtlu. Hhıdl8t.an<la tse o 
kada,. ln'kt9f rtmemt,.U. Bununla 
berahf'r -.on oo ...-he(te ktltrt6l tkl 
nı1 lin•ı c.·ıkarı1ntı,h. ı··e1cmenk Hin· 
di .. ta.nııtdM. •lollandaJrlar, Matezyada 
IngUlzler. Japonlar gf'ln1ede:n önce 
kauc.·nk ahala.rını nıümkün olduğu 
kadnr tahrip e-tti1er. Bu yiii:dtn 
hhudl Hindi tan kaU<,'uktan yana bl· 

;lnt·l nıt"\:kU hnı';i sayt1abihr. 
Kömtirde. Büyük Brltanya lntpe.

ratt>rluf;unda lnı;lltereden sonra Hht 
dt"'tan ikinci d'"ret'ede gelir. Henü& 
ı, "ı;tmtyen d maıiar da •J"l'lTZ'" 
dır. Hindi" tan demir ve ~ellkt.e de 
yit1f' ltnpa.ralorhıkta. lkiJl(•\ mevktl 
aMnl'hr. Bu~bn Hindi tanda senede 

;ıd rkea • cephe tnde \YıldtZ) Arı..t - Fıyat Murakabe kom11yonu kara· 
' nema n+n ka · kôşes :>de bUhı- nı» w1ec•kt:r. 

nan bakkal dOkkin ın blt1$llin. n 
d:~r:; "" _, bır dW<k6ndan 1r Soruyorlar: Vilôyet ôdi 

fevkalôde masraf 

b\Hçeleri 

1905 de Rus • Japon h•rbıne 
gozcü göndermek ]Azım ~ehnce 
Mac Ar\hur diğer bazı •ub•ylor
la beraber bu vazlCeye ~cçOmlş. 
Ur. Japonların nasıl dOj:U~:tüğünU 
bc>)·lece yakından gorm~k lır~· 
tır.ı bu1mu' ve Jllponlar&. karıı 
be~ledı~ı nl!frtte ve dU rnanlıl• 
derin bir s~ygı ve hayranlık ka· 
rıfır11~ır- Meselı (Mukden) de 
alınması !mkinsız gibi g:orünen 
bir \<peye Japonlaraı be~ defa 
saldırdıklarını, kanlı hücumlar 
verdlklerlnt, fakat yılmadıkları
nı, altıncı htiCUJnda Japon ba~-
rağının tepeye dikildiğini görün· 
ce Japon aekeri ruhunun mana.· 
ıını anlamııtır. 

aığm•y•n bu sert ukerden hQf. 
lanmı:ı.dı. Kimseye kulak vermi· 
yor1 hatır ve gönül teşirlcrinc 
k.ar~ı sımsıkı ku1aklaırını tıkı
yordu. Nihayet politikacıların 

tesirilc 1935 de kendı.Sini ıenel 
kurmay reielilinden indirerek 
Flliplne kumandan Y•ptılar. ik: 
sene bu vaz\.fede k•ldı. Fakat. 
tavsiyelerındcn hıç bırine kulak 
"-'an yoktu. Amerika Harbiye 
Neıaret ı Fılipinl tahkim etm<'IC 
raz~ olmuyordu, bır dela tehll• 
keyi gormüyor, sonra odaları (Deftmı Sa: 3, Sü: t dıa) = 

ltç nılty<tu ton deınlr .;-ıka.rılmaktaı

dır. 

(Japon mai;ızası) adı ""rÜCR ! , _______ _._ __ . ..__. _ 
bu kilçük dilkldrn, çarçabuk na· 
tarı 4 <kaU celbettı. ÇUnkü, ca. 
mckAnl-arına ve rafla"na oyie ak. ı 
la ve hayale ;elrncyen binbir tür· 
'u eşy• cloldur•ılmuştıı k•, bunlar 
1 taı>bulda ilk defa .,ıarak ıörü• I 
1cn yıcrdl 

Maı•za ilk gortlştc. bl<' renk 
neşh~rınc benziyordu tizerk?rln. 
de .Japonya zaraları bulunan 
kahve ve çay Slncanları, tepsıler, 1 

1)4\ l)tll\l 1 

:t?l> l4ı 
Gandi vücudüne 

bir 

Pis v-e mo-h~Ot 

yağllar 
«····• ,.'\ltttkanhktan n11 yok• 

\arlrtct.n Muhr tmemenı. ~ın
n1iı.in f'k .. f'r halkı cWli ben de. 
ınalıttyetff.rl .ue('lnll n1ahlllt ;\·a«
ı.rı Blnıa.kten k»('nttr '"·e deö11a 

rıfa. D~·arbakır, "8....., ,.e E.r:ıu· 
rrıarn yatl•rın•n biritti ledartı.e 
talı ınıfl, F:.Aıkat, ne ~fllt.ık ki, 
bunları nııırh OOlaxt"Ue pi~·aıı.ada 

, e lt.Wka.llıtrtle h~"n k_;ll bul· 
mak llnkanları •.;ok S1kleıpn .. tir. 
Btınhirtn )erlerini l"tanhal ma.h· 

lü~:Wlirı111n ne oklukları beUNtfı. 
~·fılığları &101-... ~f \it?. llııılH-. ya;; 
ınttakldarı dM kara bor~tların 
ı&t•Ourıaa ınutıta~ kUmı.ı:Jardır. 

VAtt·tlar '-IJ"& tııehe1ı olılW:ak MLf 
yatt.ra nark konwhlı•fu halde 
nWditt ~aAt.rla don Yl>A:IM""n 
~~ ltırttkılmaısını g~Rmtek· 

Şckır ın<'Clisi dün ögleden sonra 

Val ve Beled•ye Reisi doklor Lut 

\ d
(İ Kırd3rın baıkanlııında nisan 

evresi ikinci topl.antısuu yapmış. 

wr. 

1 
14 ınadd< den b..-et olan rıı .. 

name ttzerinde gt>1·üşülmüş.';ür. Bu 

l 
meyanda 942 yılı Vılayet bütç .. ı 

Uınutnl mecll•• vet·ilm!f ve Bülç• 
encikoenlnc hi:i'vale cdHm~tir. 

Da.ııııni eJK:Umeınce kabul edtlen 

l ma1raf btltı;cslne ıoro Vilfıye~ iıdl 
masraf bütçesi 4,322.0119 lira, !ev· 

\ 

kalade •••·•i bl!\<;m de ş,oıı:ı,904 
liradtr-

Ete narlı konacağı 
doğru değil 

!918 de Arden zaferi, Mac 
Arthur•un tumenl sayesinde te
mon e<lllın11 ve 38 yaşındaki tü. 
men kumandanı meşhur b•r a:;
ker olrnut<ur. Faka\ hiç kimae· 
ye boyun -etmemesi, amtrlerinl 
dai.,... tenkit ederek ga!let uy
kusı.ına dalanları uyandırmağa 
u!P'a~aaı, vaş-tncton muhit:n 
ktzdLrm~tır. AmerJ.ka Harbiye 
Nezareti, Japonların bir tehlıttc 
te!lkıl etıne<llllnl ..., Fll pınt mü. 
dalaaya nhtiyaç olmadı&ını bor 
defa aklına koymu~ oldu&u için 
Mac Arloftur'un (sRrı tehlike) di· 
ye koparıp durduj!u !eryıLU•ra 
içer-lemi§ ve bUtUn Silih arka· 
d..,Ian vehinılerlnden dolayr kon 
disile alay edip durmı.ışla:rdır. 

~4)CLX(J~~ 
Kış bitti mi, onu anlıyalıml 

A 
imanlar. luıt barhi arhk bit.ti 1 Ru rad.yOMJ da Run1tnlere hılap 
dL~orlar. K harblndf'n in<·e. ede-r ; Bızı.at Antoneekonwn yle-

. dJll &i:bJ, "V&tanU..,larmrz Marar ta-
bu """ne hepımlzin kE"mikJerlRI don·ı . k di 

1 
b"tti 1 h8klrumll alhnda ezUtyor. izin do~ll· 

duran kı'?ın en .,. 1 Rl ' OJW. an~ da. hiçbir ınüttenklnJz 'e em«lniz 

hyahm ! )'Oktar. :'.\1a<'ar c;luueterl al.tında ve 

SiLAH OLACAK MiLYARLAR Al.manya -- lllçin lıarp edlY«• 
A111erlka •iWılann1a ı1ın SOO mtl· unuz°?» diyor. 

yRr dolar har<·ı.)-·a.<·aknU"f· Bf'n kendi D(hınaa dU-,mana rahmet ctkunl•Z 
ht".,,ııbm1a hu nllJ.)·arJarın heı-ıa.bını l derler. J<,akat de\-rlmizde propagan~ 
tutmaktan )·oruldwn, .''~rlka har- d• da propepndaya ratuuet oku.ma-. 
ca,naktan yorulmadı "'" a.nlM:ıhyor kl malda kahnıyor, üıltellk: mey4tan da. 
karşı tar11fı yorn1ak lf;\11 de yorlli· oku.)·e>r! 

n1aına;,,ı ıazım. BİRAZ ÇABUK DEGiL :\Iİ:? 
PROPAGAN"DA YA&l;:il Bir keri baht.,.Jer,. yw.u~ımn 

U.llrlt-r.-·• 
Bunu Mr ok.,....WZ y_,,fH' .e 

hüküm geçiren 
adamdır 

G 
Et narftının kaldırılm•ın<fa.11. Japon ba~,·eklli: t::Jllndl"ttanın kea· ba4htı: c-Bugünktt llarpte ea miWl1m 

üntin bw!lıca ııneseie ı flinditt· sonra. son günl-E-rde tekrar ete narh K endlsini a kcrllk al~kala- dl tlrftlk1ıllıllıle -..a.hlp ol.t>llmt!!tl için rolU znith tü.meolff oyııtUyor» 
landır. ııınt hudi>oe ,ahn.,..._• -·~""' konulaca&ı hakkında baır şayialar rından biraz uzakla,tır. mıimkun olan bütün yardımları d,,_ iki 00.,ukl :,e~~tıü~p gebelk'n mu; .. 

' - Btr tbrhl anı-.ıJaııtQor, p~ rtthte e-tnli~ hulunu)'orwn .. dl)or \.·e \ harelbeler n Y.-1'( ,.. .. e<:rli erd'n 
~ 

1 1 1 
. ..., ~ı!Gmış(u. Dün btı huswota yaptı- ...- W.in 1928 de •PO' lşlerınin • ,~ d .. 1 bu hak"--! b•~· - ~ oı 

rinde ha! r<>l'.lcru,-n h r n oynı~an , .• tttalılftt ,_·a&lar& bu ın1tiyuın -.- bunu bir ta,,,,are ka.ı.asında '--n or ıt0nra lfta:e "-", '•rnmı ... " •ımız tahkikatta buıılin oç>n böyle başına •N·I ·ımı Amsterdama " ö -•~• •darn to.e (ittndl'dlr. BanuR için gaze• dl 1t T & .~.; rı Ş VC Hint ınlill•e..._nıerinin hatıra1arınJ maıea doğma a~r. 
tıeğ".lllnnı ... - ne r ,.. .• a 

1 

bir tasavvur olınadı•ı anla~lnu•· •iden A ı·ka Oll p·ı~t he· ' .,~ T~ tefı•rde sık ık Uandt'ye dı1.lr ilik& •e- • ,,... .,, • mer n m .r.,. tebcil eden bir nat*.u.nda. bUdlrty-0r. -ı....,.ı; 

'----------------~ ı.r yetine reis olmuştur- Mac Ar-if'~ ra. t grllrık, r. ~======:::::::..:. ______________ .:.,.:,~:.:..::..::::_.::...:..:..~---------------------------
Uandl' e ıns11.n denenıez. Uwn •tıiı· • , 

n!VlHr f'nn'-, ,. l•.,.nlara ~~u., za. 't h "' karıt Y&vı!ı• y&vaf ona doiru ilerledim. El· " o 1 rlme dalarak Şopcn n a en,..ne • -
an"rdan kurtulnuı.v.tur. ""'ık ~.k or•....,. s N M y E H AT E s .1 

ü ine .,..n ıcrJmı, onun oturdutu koltua;un arkalı. ., --. tım· Parmaklarım tu'rar z.er _. 
t1:1tarak hUıı,\. lnıtt'kl raa11_,·rtlerJ dur- ı d kta nra tabure ~ına d&yayarak bira.z evvel bektıaı ta. ·· nağmeleri kondur u n so • " 
durur '" lraııe-inl 'örudune h"k"" nın üzttlnde birdenbire dôndüın- Bula- rafa göz ge<dlrdlm- Bir&z ilerideki aa• 
kılar. tr..df'!-1 "'a~·rı.indo elde ettit;'I nik gözlr:rlmle evvel& üsiad.A sonra da hilde rılt1rdaşan kadınları &örür aörmeı 
nf"tfı·rltr, aklıN kola~ kolay ermt~·e~ ! Niheda bflktım. üstad, Şopen'ln san'at &ülüınsedlm ve müstehzi bir- sesle: 
<di . ~'8dlr. dehası karşısında ezilmiş 1Iblydi. F•k•t - H•ı>I, şarkıyr yavrum? .. 

fiaodl'nQ. ııtırht;ı ........ '~ be•il N 9 yazan : 1 smet ZIYA Nihal, dirsekkrlnl pencerenm kenarın~ Dedim· J(ı•IH tarzı n•tl~lnde 43 kllo~a duıı- Tefrika 0. 1 dayamı,, eline geçirdiği bir dürbunu Nlhııt, kendlııtnl yeni bir etiTrntl _,. 
ını_1..,uı. ~a .. hkla ·'"'"m·••r ,-.

10 
•~k- d d d klarınd• e.r'" hut halinde y11.kaladıjımın farkında de ıı; ... ç- .. ... un zözlcrine uy urmuş; u a • 

toru t•n aı etli kil" ·a ~ıkrlltiiına h•· ı -En1roderSı1nız: t,bt.ad.. Fakat şlze mu:~emmel &örüyOTdum. D:rseğinl mar· sız b!r tebessümle sah.lin bir noktasına ğlldi. Bent. yen; bir me11uhyete sevke .. 
zum söoterdi. Go1t<li. or"' ,. p•la dinletebilecek kadar bir şe)ier çal•bılc. kııin k..,arına, c;enes.ni de avucuna da· dalıp kalmıştı. derek sandald8kı kadınları daha ı.uı 
tarıını d•ğl~lırın t raı• olmadı, ra- ce&lml zanaetm!yorum· yanıı , beni büyük bir dlkkatle dınll, Üıt•d. a&ır ağır başını kaldırdı. Son. seyretmek için: 
kat atırlı~ını Mı kUo~·a çıkan0<·aftoa Diye mırıldandım· . yordu- Tual•r üzerinde dola,an l"lrmak- ra ayata kalktı. CıddiyeUnden ~üphc - Şey cıcim ... Clre bulan e>lmadı bu 
ı.öt 'f'rdl. lkl harta "onra a~trhtJ üst.ad, herkes aibi parlak .e f;,ın\ezt larunın yarattığı nağmeler ağır a4lr <'dilmiyen emin bir sesle: yitreyc ..• 
<·iddt:n tlll kllo olıııu,tu. tekerlemelere glriŞIDC<iL. Zarif bfr eda yük!ellyol'.', tiz notalar masanın ilzt:rlne - Hakikaten tebrik:e de&enın ı z ha- Artık dayana.madun. Bi-c kahkaba at-

<randı. ul kın-una da lüikünı gt"(i· ı ile tekrar eiild~. sarkan büyti:k avizeniR billürlar•nd& nıınefendl... Eğer Şopen Hl olup ~a lım: 
rir, r ... tl'dlğl ıaman uyur, tstedlli za.. _ Mustkİ kt1dreliniz .. , dillicyeıı;ercicn çınlıyordu. sizi dlnleseydi, erninlm )<l kalbının bil· - Ah azi:ı dostum .•. Siz.in yH.rmize 
ll1311 Ul .uıır. Oinlenınek fc:in Jılmn l ltt~m. zaten, bu parçayı çalarken kendim· tiln hararetilc t~ik ederdi. hakfk.aten hlç bir şifa çaresi bulunamı .. 
,,a11t u~ kU) a llıtlı~ orum• dedi.ti ııni:- Oemt-icJe tk\ifa ett den gcçerım. Şimdi de kendimi 0 co~- Dedi. )'ecak. ÇünkU. kangren olmuş, dedim. 
~-~ıc u)'ur, .rı1rHn qat Aonra Mut-

1 

Üstadın bu kıs& fakat k<tt"i ·öıterl kttn alleniln çatlayan gi-bi akoıp giden J\.Iera.k ettim ... Acaba Ustadın bu ·öı;.. Üstad, bir anda ,,aşaiadı. .• 'Dü~ük göı 
J:ık:ı uyanır. Bir dt.>fu ot-0n1obil kv..a.~ karşısında. artık nazlanamadıın. Tabtı.. cereyanına kaptırmıştım. Parmakıerım terini muhterem ıevcim işitmiş miydi'!· kapaklarının alt..ında derinleşen. naz.ar. 
... , grçlrını~. f(ıknt Jkh11·1 hlr aruba reye oturarak oOUA yüzüne baktım ve er. hassas klvrılmalarla dolaşıyorlar. Başımı tekrar ona çevirdim ••• .Nihat, iarını evvcıa bana sonı·a d& Nikada. çe. 
da kr.nd;~nl taklıı ed<·n dostları Uıün. ı.'ll•rıı.dsndım· ~open'ln bütün rtthunu. can.landırı,~or ınuslki !aslının çabuk bittil):ine herhalde virerek uı:un uzun baktı ve sonra~ 
tü it;inıle ~anına fırla~:ınca Gandl'nin _ Ne emredersh't'iz efendim!.. latdı. " • Uzühnüştü. ...... flanımefendi. •• Bir kahve içer mi· 
hir h~nrlPk lçlndtı tatlı tatlı u~·uduKu- _ Siz ne arıu edcrsenlz... B'lirsiB ki kendimi methetmekten hiç Çünkü artık o da, pencere hariciııdt'!. s1nız1 . Arzu eder.:;enız kalfa &oğuk bir 
nu ha, rr.tle günnü terdir. Aia .. Şu halde ben de kenclimı Usta· hoşi&nrn•ın NS-n .. Fakat, o anda çal.. ki n1enutıyctine devam cdemiyecektl. ttY getırsın. dcd; 

«iandt. dlinyu ıe'\·lderlPI tcrketnıt1 da blraz gösternıeliyd 1m. Göt~riml ka. drtrmı Mn de bcğenıyordum. N hat, kurnaz davrannıak lıtedı.... Ve bu suretle bir gürültüye a1e)'iian 
ohna•ın.• rağnıen tubatlıktan a .. ıar payarak en ıevdljllm parçaları şllylece Bır aralık gözlerim, pıyanonun cilalı Kcndlsınc baktığımı hisseder etme• dur. vermeden bahsi dei:iı;Urdl. 
"' K•ilme•lnl blh<- Bir deta demi,lir zlhnımden aeçlrdlm· Şopen'ln on Udnc' taht.ısına lliştL Üsfad;n bap hafifçe bünü başka taraflara çevirdi Wl b&na Üıt&cl, herkesten başkll bir adam Na-
ki ı.utıf«l<n ••"k almak iotldadını etlldünü çalmaya karar ""1dlm. onüne eğilmiştl ve g~zlcrl de meçhul bir olan a!Ak•sını göslırrrnek için: un! .. 
ka,~t~e,diın dün)a ylızünde kalma- Üst.ad, pıyanonun k:arıı91na tesadilf nokt:ıya dalmı~tt. -. üstadı .. Perihan alaturkayı da İ)' Alevlenmek istidadı gOsleren bir me. 
)' ı:••• ;üamu~•m·• eden C!! tflemcll b ~ m•rkııe yerl<t· Onu, ~lece gııll<:e gozctleme~i cıd- çalar .. Kuzum Perihan ... çals~na ıu ııar· sek>yl o kadı« bü,1\lk JıU meluıretle Y•, 

LK\t.: mişıl. P•JllH>OMlll cılMl ıaııtwnd;ı.a eou cli ~ac:lım· Yine kM~ I h ve ha~lle• k~ ~ ~··· ArlıMUK 

Dünya n1ıtn~ne:Llnln üçle bJrt 
ınnd&.t.anda. '.'rkar. Bütün bunlars 
lak. mçıne. <k'rl, mlka., bakır, 

bek'.'>il. kronı. mağneı;yull\ı petrol 
gtbl 'jtylerl de ıııı"·e edersek ıuo-
dll'ttanın lM' k.ıyınetll bir ham nıad
df' kaynaj"ı oldutu ıö:ti.Utıtude oan ... 
ı,....r. KÖR ll:ADI 

TAKViM~ 
8 NİSA.'i 190 
ÇARŞAMBA 

AY 4 - GÜN 98 - K .. ım 15! 
RUMİ 1351 - )IART 26 
HiCRİ 1361 - Rebiülevvel %1 
V AıtlT UV ALİ •z,t.ıd 
GÜNEŞ 6,33 10,52 
ÖGLE 13,16 5,36 
iKiNDİ 16,56 9,16 
AKŞAM 19,41 12,00 
YATSI 21,15 1,35 
lMS.AK 5,48 9,07 

tvKÖS~iL:I 
Kuzu etile taze bakla 

B ugtlnkll &ün"'1e beraber gô•• 

ilim de açddr, lıa&t& ()()tllll•• 
pe,... • ..,.., de ... 11.ıoım •anıl• .. ıı. alt# 
«ttrestnden herke9 btktr, u •ndı, .ıtt 
~dır Küne,U giınler •ayılııbtllr. •• 
•-h odanun 90k&ğa bakan peııcr 
reelnl aı:.tmı, temiz bava, bol bol ıti' 
...., o kadar ho,um,. &itil ki ... soı.-1'' 
1arda lı•nüz kln,..ter yok. Evv~ P' 
Hte1:.·JJer, BOnra mektep ('IOCUkl&nı ~ .. 
ha •onra da .. trrıl&r ceçmlye ~ 
dr. Seibın11tçılan g'Orünc.·e buıt'O , 

ı ~emek apac."8tnnıı1 dü iin~1in'I· ~ 
bUla gözüme ıttştı. Ene! tt>'9 r 
ökrenmek w:ere kaı;a olduğUDU '°, .. 
4...,, Elli komııa dtyloce day•°""'cıı· 
dun. bir bu ·uk kilo ald1m. sa11k1 il 

er ebzeler de da1m. u.ruz. dei "j 
.·\oabll zeytinyağlı n1_ı. etil nıı. ~ 
l·apayım diye tereddutte.n ~nt.lı ~ 
rar \·erdim: Etli~l daha doyıırUC",.ı•' 

1 
befileylci ohır ve c;-ocuJdarın fi~ ,_ 
daha lvJ temin eder. Yarnn "Uo . ıA . .,. .... 
kuzu eti aldırarak klL~hancye e "''''" 
parfı,•a pt1-rc:a etleri, ota uıa da. .,, ... 
duğun1 bir ~oğanı bütün olarak )'"1''" 
dwn. l'ı.f'rine de a)·ıkladığınt tlll ,.,• 

"" ları bıralıt.dım, biraz yal{. ı,ir teftt" 
~ag-r da şeker koyarak hafif il dl"'" 
pi,lrdim. Baklaya ç.ok güzel arkil 61 
lık eden Sllivrl yoiurdund•~ 
bira.ı aldırdnn. Baklaya azıcık '"' 
tırdıktan ıoora kalan yoc-urd

0 
t 9JI 

<'Uklar toz keri "W:"rptrek yedi~..., 
tattaod~ar. lllrbalıarm bu ı..,.e _!.a 
Jil ı.ıek W cıWu. NI -,ıAP"'" 
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RADY() .. TELEFON. TELGRAF HABERLERi 

ı Ekmek kneterille 
yapılan suiistimal 

Fiyatlarla 8' /'~ :1!:2.MAPJ~L'E~JI iYASi ıC 
Askeri durum 
r= Yazan· 
j~saa BORAN 

Hint denizinde 
Japon tehlikesi 

IHI lnt denizinde mngale ko,,..,. 

zJ tiUJarında yanında bir tay• 

YIU'C gen1151 bulunan bir .Japon fHo· 
ı.u hareket halindedir: bullA ftıeMUf' 
tayyare~r ,·e harp gemlled n1tttteflk 
tltıaı-et geınllerlne taarrma bBtlanU • 
lardır. 

• Japon hal-a kun etleri &.J lan 11<1•· 
ının merked olan ffolornbi> şt.hrltıi 
Ooınbalıımışlardır; bu ha,·a ba kıaı, 
Japonların Seyllln odaMn• l.ıtilllra 
haım1andtklarını ı;-östcnnckt illr. 

Jatıon tayyareleri, tılnt doğtı kı· 
Ydarında Kakanodo ,.e 11ıı·ı:ıompatan 
linıanlannı bolJlbalnınışlardır; e.}· 
lin ad · ı \ "<l Hint doğu kıyıları An· 
daman adalarından liJOO kilometre 
ur.akladır. Bu r;ebeııle Japon tayya• 
relerinin, adalardaki u .. 1erden değil, 
t~nare geınll~tlntten Uf:ttlklarına 
ı;öpbe edilemez. 

Fakat bn önt>ınli lı. d eden çı· 
karr acak C\ kulN".} t durum şudar: 

Hint deniz.inde Japonlar deniz. • 
hau U5tlln1liğUnü ele aımı,ıardır. 
Bu ütıtUiKü~e kııtşı ko~ aciHi. bit 
müttefik deniz 'c Jıu a ku\"\ eti he
nüz me,cut değildir. Hint do •u kı~ ı
lıırıııdakl ııınımlar, ıırtık Japon eb· 
ıoka!dle tCl'·rld edilnrek üzeredir; 
ııek yakındcı miltteflkler, Jllnt doğu 
llınanlarına deniz ~ ktyatı yapa· 
nııunak zorunda Jral caklardır. Bu 
takdlı-öe, nıUtt nkt r lllnt batı H· 
Jtıanle.r111dan 1 ttfade 1 dil eeek• 
!erdir; fakat Japon dcııl1Jtltılsn bu 
!imanlara \e Baııra ktiff ine giden 
gemi kafllelerlne de nıu allat olabl· 

ı klel'dtr. 
Hlridffitanfto. h~I müzakerelerle 

\akit kıı 'be<'llldlk·~ \C Hint IJenWD• 
de mUttcfikfor :bir ha~ a • deniz filo· 
ile harekete S'fıçttıci111' ·e Japonla· 
rın Bn,.ru kötfer.lnc kadar denir. ~o
ıl 4 il ~ m l rl erhk kutu bir ha· 
.u•I olmasa gıırektır. 

işle Hin dımlz.lnde l~lren Japon 
tehllk~I şhhdl hu kadar genl~leml • 
lir. Jııııoıtlnnıı ısc.~lıin adat1ına çı· 

karına t.cşcbhti,.Undıı bufunnııahirı, 

belki de Anllaman adalarının uıtak· 
lığı dola~ ı;ıilc ,·atid gbrülntez.. Pa· 
kat me\ kHnln C\iculce~ ı ônenıl iti· 
harıır .JBjıonların e~lfııta tıkarnta 
:l ııpnıaları her zaman rııl\mkUndUr. 

Ada ı miidafan edecek kU\"oetıf bir 
denlt: fllo5u ;) oktur. 

t ;jt r Hlııtllkr, tehllk~nln yalnız. 

Jnı:flli.lerc r.arnr 'erccetfnl \C Hin· 
dlstanın hundnn nıUtee;!'llr olmı,>a· 

ı·a~'lnı !\3nı~orlnr!'4t, aldıındıklarını 

ııek J ııkınıla <if"rc.nN,>eklerdlr. F.~r-r 

Jngtllı.ler, 1 in ınliı..akerelerlc halle· 
dllınet;i l~ln daha k(ıfl zaman kalöı· 
lhna lhtınıal \eriyorlıırıın yanıldık· 
ları rnuhııkkaktır. Bundan lıttlfadc 
~P.n .ıaııonlar gercı. Blnnan,>ada \·e 
terek e Jllnt tila.ında l•l ılmıJ n 
"~ batıya doS"ru llerlcnı lJc de,·aın 

edC\:4'klcrdlr. 

Hulftı.ll lllndıelan dol;ltdan tec·
rld edilmek liı.erectlr; bu bU3 tik bir 
tehlikedir. 

Dilenciler 
(BAŞ ı.rafı l lıtcide) -

Dıi«'ncilerdcn çoğunun UetUnclc 
"l>evce para bulunrnu~tur. Et;cr mal<· 
•ııt bannacak yer ve blr lokma ye
ltıl'.'kııc belcdı"e l)arl\lacczcdc bunu 
ll'.'ının ct111e.kledir. Bunun .Lçln halkın 
clUcncııerl d ğ"ll. beledlyrJ1in tarafını 
tut.arak bu haklı tedbirden tam neti· 
ı:e alınm 1 için yardrmcı olmalıdır. 
"Y"aınız Emnıyet memurlarının, dilen· 
ellere IUzumııuz derecede hafln mua
:eıe etmeleri halkı rencide etmekte-
lr ki verJlen emirlerle bu tarzda 

~uanıeıenın mUmkUn oldutu kadar 
nu1"1 reçııecetıırt unıuyoruz. 

tı!;.ktk1 mtfltacıar, seCaletlttlnı bir 
la~ t melal !laline koyarak aokak· 

9 
a rrıerhamet uyandırmafa ı;:alı· 

\ ~nlar detfldlr. Kulübe k&,elerinde aç 
~areet• bir 'hılde ınleyenlerdlr. 

r&r errınuniyeue haber aldıtımıza 
ce.ıc e belediye bu gtbl muhtaclara ıı· 
bir :errıek tevzi etmelt Uzere esulı 
:b Vekı:te ge<;mek Uzeredlr. Tar• 

nııeverı tap er cemiyeti, Topkapı fıka-
bu 7''er cemlyeu. şı.,ıı Halkevl ıtbl 
den f~erJe a:ıtt.en mefllll mUMSeseler· 
beıecı u ll\aksaua ııurade edilecek, 
be ıye elinden relen! yapmakla 

raber te.-ı 
aıreıer ··a•nlutmlz de içtimai va-
cıktı ini yerine getırmefe çatırda

r. 

Dızdızc1lar 
babının <a.,tarafı 1 tıteNe) " 
ının at'&ını ıulandıracak blr vur• 

vurnıuttu L~ 
bir adamı ..... r. r ıızııı saf ve paralı 
•<:inde ov -·nı dUı:türmU.. le ay 
dı-, •• alıyarak vakit vakit kazan• 

... ,..., \'e h 
hayet ıHııtı ayaktındırmıf, nl· 
lllitllne ;edı bin liralık bir paranın 

B o Utnnu;ıtur, 
U h&\Bdt 1 

için dtldı ge<; vakit al&ftmıa 
ltrı hakk ll<:ı ile kurbanının hUvlyel· 

?1111rı1cı =~a matamat toplı)'amadık. 
ııb;rn Zda buıılal'ın bUtıy.t• 
lt tın naıırt çevrlldlfln• 

'ereb eceğlmaı umu-

savaş 
~ ı intiıl&) -

~! ltesa<pbmadan ptıım:tzca 
h eıcçttıc. 1 bayQhn 
Sçmdc :yer akın unsuriarla ve 

Sadeyağrn vesika ile tevzi 
edileceği doğru değil 

. httlkıa d n n ve berabl!f' 

Alakadarlar suiistimalin muvakkat 
karneler üzerinde yapılması 
ihtimalinden bahsediyorlar 

Son gQnlerde ekmek karnele· ı ne tevziatı miktarı 802,881 o ôUş. 
1 de yapılan sulistlmallcrin bir- müştur. Esa en son nUfus sayı· 
~;ini toklp etmekte ve ~ydana mında da lstanbulda mevcut nU· 
ıı~arılan ihAdiseler hı.kkında da Cus m.ıktarı da buna yakındır. A· 

ç 1 radakı farkı de. son zamanlarda 
tahkikat (h!v m etmckted r. Bu şehrrmizde artan nüfus kesafetine 
sullstJmallcrln ha ıılyade mu. 
vakkat karneler Uzerınde yapridı· atfetmek ıcap eder. ı . d bir 
eı tıö lenmelttet\ir. Bundan başka şehr ını2 e 

y mıktar da muvakkat karne dağı. 
SalAhlyettar blr tat bu karn_e tılmıştır Bunların miktarı da 

!UıistımtıJI etrafında kendlslle gÖ· kat'i <Ql~rak 'henüz tesblt edileme· 
rilşen muharrlrimlze şunları sOY• miştir. Gazetelere akseden karne 
lem!şur: . yolsuzlukfarı olsa olsa bu muvak· 

t1- Şehrimizde ~ubat ayı lçın. kat k rn lcr üı.crlnd yapılmııtır. 
de 809 bin aylık karne verilmiş· Maamafih bu hususta alacağımız 
tır. Bunı:ian sonra ~.-apılan el mc· tedbirlerle bunların da önlenece
ler sayesinde mart ayı ekmek kar. ğınc kanliı..ıı 

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

1 Rus· Alma_a..-ıJr Uz~8krlltalrkl I __ . Darbl u -=..__J 
(B.,tarah ı incide) (·) 

ıansıçta kırııtnı~ır· 
Kerç yarım odasında Alm~n top· 

çusu buyük bır faaliyet gö9ter-

ml~tlr-
Orel cepbeslndc 

Berlln, 7 (A.A.) - Orcl'in a.ı. 
mal batısında biten cephede bır 
Alm•n piyade tllmenı 5 nısanda 
Bol§e" k kıt'ıalarını ışı,:al cttikle· 
rl mevzilerden çıkarıp atmış ve 
b r şclırc kadar kovalamıştır. Dilfi 
man çok ağır kanlı kayıplara us· 
r mıştır. 

Berlln, 7 (A A. )- Alman u
mum karargahının bir tebliğine 
gore Almanyadn seyahatte bulu. 
nan Rumen genel kurmay başka
nı General Ste!len, pazar sunu 
Filhrcr tarafından kabul cdllmls
tır. 

General Stcf1en, Alman askeri 
mak mlarının daveti uzerıne Ai
matı asker tcşklllerinl ve tesisle. 
rlnl gormUştOr. 

Alman tebliği 
erlin, 7 (A.A.) - Alman tcb· 

lltlnd denil.yor ki: 
şark ccph inde, Alman hücum 

hırı yeni muva!fak,yctler kazan· 
mıitır 

Cephenin bir çok kesiminde, 
düşmanın mah ili hücumları pus
kUrtulmiı~ur. 

Lenil'IGrad'dakl mühim askeı-1 
lcsiıslcrtn ordu aı;ır topçusu tara. 
Cından bombardımanı, devam et· 
mcktcdlr. 

DUn ,andUz, şark ccphesınde. 
29 duşman tankı lnıha ed lmlş ve 
60 So\·yct tayyaresi ya düşüri.ıl· 

mUıı veya yerde t hrlp olunmuş. 

tur. 
119 Alman 1 \yyaresi duşürulmü 

Moskovn, 7 (A.A.) - Cece ncş. 
redilcn Sovyet leblljl: 

6 nisanda cephede mUhlm b r 
d~lşikllk olmamıştır. 

& nisanda 24 U hava meydanla· 
rında olmak uzere 110 Alman tay 
ya resi tahrip edllmıııtlr. 17 Sovyet 
tan·aNsl kayıptır. 

(Ba'it l incide) ııı•ı:ı 

Amerikan denızııltısı Karolin ada
ları cıvarındnkl sularda. ağır yilk. 
ıu iki Japon arnıç vopurunu ba· 
lırdı~ını haber vcl'mlştlr. 

Bern, 7 (A.A.) - Vaş.n~londan 

lsv.çre telgraf ajansına bıtdlrlU· 
yor: 

Bir Holanda deniz.altısı Japon 
sularında 14000 tonluk bir Japon 
petrol ıcmlslnl batır6ıktan sonra 
Amerikanın ıgıırp stıhlllnde bir ıı. 
mana gelmlşUr. 

Oennaltı su bombalarlle hasara 
uğramı~ olmasına rağmen Amcrl. 
kan limanına gclebilml&llr. 

Vaşington, 7 (AıA.) - Hlii"Ulye 
N ezaretinln tc-bllgl: 

Fıliplnlcr: Büti.ın pazar gü_ 
nü düşman Bataan'd6kl halları· 

mızın merkezine doğru ağır hü· 
eumlarına devam ve bazı muvaf· 
fakiyetlcr elde etml ır. Her iki 
tarafın zayiatı ağırdır. 

Bataan cenup sahıtının ve gerı 
bölgelerinin hava bombardımanı 
da ağır olmu tur. 

Manilla körfezinde bir duşman 
deniz tayyaresi batırılmıştır. 

Mütldiklerln hava akJnları 
Melbourne, 7 (A.A.) - AVU& 

tnlya sah tebliği: • 

. Muttcl k bomba • av tayy:ırele· 
rı, bu sabnh erkenden Ln Haye'e 
hücum clınişlcrdlr. Uçuş alanlnrı 
ve binalar muvaff:ıklyetlc bomba. 
l:ınmı~tır. Bir çok düşman ttıyya, 
resinin hasara ut:ratıldı[:ı ve ya· 
kıldığı tahmin ediliyor. 

Sydney, 7 (A.A.) - MUtteflk· 
lcr dün Rnbauı ve Gtısmata'ya şl(I. 
d?tle taarruz etmişlerdir. Bir çok 
buyUk \•apurlarıı tam isabetler 
kaydcdlJmlştlr. Müttefik tay~·are 
leri Rabaul ve Gnsmata'daki Japo~ 
hava meydanlarını hasara uğı·at· 
mıolardır. 

Blrrnan31 da 
Yeni Dclhl, 7 (A.A.) _ Bir· 

manya tebliğinde deniliyor ki· 
Dün lrrauadd.y cephesinde .yal. 

ingilterenin cevabı nız düşman dcvrlyelerilc tcınaslnr 
olmuştur. l<uvvcl.lcrim z el'an 

(Başı ı lnt·lüe) ~-• Thayctmyo şimnllndek yeni mev 
Jı~ım için tcdb.r alınmıştır. Ak- zllerl almakla mc gullcrdlr. Tha: 
şamUzcrl umumi knrargfiha gıttık. I yetmyo ile Alonmyo'da bulunan 
Crlpps beni başkumandana t.anıt. I petrol ve çimento tesisleri, kuv· 
tıkt•n sonra eyrıldı· Wavell Ue bu vetlerlmizln geri ~ekllıncslnden 
ışı. münakaşa ettik, Wavell bana evvel muvaUaktyetıe yıkılmıftır. 
ınhat verdi. Meseleyı yarın mils· 
lüman cemiyeti dere eneUmenln· 
ce tetkik cdılmek üzere blldlrece. 
tim-» 

Yeni Delhi, 7 (A.A.) - Zenne· 
dıldillne ıöre 1nılllz harp kabl· 
neılnln konı:renın muhtırasına ('c. 
vabı konıı·e reisi Azad'a ve Nch. 
ru'ya tevdi edilmiştir. Bunlar ılm· 
di Cripps lle ıöruşm<:kted.rler • Yeni Delhi, 7 (A.A.) - Clnnab, 
BMt•rcy• cevabının Müdafaa na.· 
Z1"1 sıfatllc bir Hlntlln.!' tayinin! 
kabul ctmcl:te bulund•Jiunu bu 
akşam blldlrnıl \ r. 

NA iad.la'aaa mubıtruı 

Osküdar tramvay 
kazası 

(...,..,.,. ı lllOfle) x 
Oğledcn ıtonra: ~tediye heyeti fen· 

nlyeııt makine f1Ube.81nden Be~lr 
Tezel, Şevket Akbulut Jle Istanbul 
elektrik ,ırke~I mUhendlat Ragıp Bat
eıoA"lundan mUte,ekkll bir heyeti 
fenniye hldllıe mahallinde uzun mucı. 
det tetkik ve keflne bulunınuflardır. 

Fen heyeunın Verdlfl rapora gilre 
vakanın tam teabltı için hldlıenln 
cereyan ettlfl lnlften bir bafka tram
vay arabUı yürütWerek vakanın ıu
retl cereyanı teebtt edilecektir. 
Batlarbqı tramvay depoaundan 

aldığımız maıamatta. sabah seferle
rine baflamadan önce anbalann 
vat.man ve kontrollar tarafından 1)1-
ce muayene edlıdlA"i ölrentlm'4llr. 

çalışmad n ~ cbi ~lzl n. 
dM. Halkm bu maddeyi IMmakta müşkülôt 

i ~ımııı ııntmnış bu· 1 
lunuyoruı. El btrli.ğlnc ve blrbırl· Çekmemesi için tedbirler O ımyor 
ınlzl anlam a, dinlc.meğe doğru Ankara, 7 <Telefonla) _ suıc ya· ı kaya; lsltcnatrun gümrUklcrl 00.V-
gldlyoruz. Hayatın Sçind-Oıı t şan ğı bil' tipe inhisar ettirilerek vesika nılldUrlUgilnc. GUmrUk ve Inhlsarlar 
co un i.hUyaçlnrı, bit {lklrlcr- ile tevzi edlleccğ hakkında ortaya \'ek 1 u başmU!ettlş.! Fethi Kcskln. 
den ve boş kelimelerden ibaret ~ıkarııan şayialar ctıafanda ııalAhl· GllnırUk ve Inlılsarial' Vekllletı ~-1 
scdler lclne hapı;ctmek iddiasın. yetll makamlar nezdinde ya.pmış 01_ mur ttlfllğlne. Iskendcrun gümrük- 1 

mm şifa. bulmus snyıl&biJlrb;. duğum tahkikat bu şayiaların aAıl!!IZ lerl b&fmUdUrll Abdullah Bahtoğlu 
Prenslplm:z ıu olacaktır: Na· olduğunu ortaya koymuftur. tayin edılmlştır . 

mus1u kazanç var, vu~un yok. laşe müsteşarlığı, her Mvl mıı.d- ~:....-----~-:----:---
Namuslu kazancı da.r tutmak ma- delerle meşgul olduğu gibi sade yağ Bug·u·n·u·n adam~arı 
na.sızdır. Kfır haddi, hariçten mal meseıesı 11e de ıı.Jlıkadar olmakta ve 
getirmenin, burada ınal yapmanın halkın bu maddeyi bulmakta 11109. (B, 1 2 ncltlcl = 
risklerini ve zahmetini teşebbils kUllita uğramaması için tedblr1erlnl ı den Amerikan ordusuna gır P 
sahiplerine göze aldıracak kadar almıya devam etmektedir. ı t.:ııplne kuınandBh olması ıç n 
gentş olmalıdır. .l\teşru kazançta.. Ayrıca fiyat teı effülerindekl anor- ı 1 o d Mac Arthur'n yal\'&rdı ar. a 
ki yilzde beş veya on farkın bu. mal yUksellşlerlc de yakından alA· ..... rd k ea!ıl darroanlarına d·~ gıcı -
günkü fiyatlara nısbctlc tesırı, aclnr olarak, zeytinyağında olduğt.ı tarak kabul etti. o saniyede eli. 1 
devede kulak .gıbidlr. Asıl iş, tı· gibl sade yağda da lsUkrarı temin ı d ne verilen kuvvet üç b n Ame-
careti açık ve namuslu bir hale e ecek ve bir mevsim için devam j rlkan askcrile esktmış b ıı 111- ı 
koymak ve faturasız satışların, edtıeek :tJ!r rıy11.t tesblt edecı!lttlr. I Ulhlerdan ve yUz tcy~ ar d 'O 

gizli kara piyasadaki yüzde bini 1 Bu fiyat tesbit edilirken gcrelt lbarett •. Bunun haricinde olarak 
A~an ltftl'lfirın önüne geçmektir. mtistahııllln, gerek halkın urBl'ına kendi elile ~et.~lirdı(;I or. bin ki. 

Ticaret çok ağır bir imtihan ge· hareket cdllmlyecekllr. Bu makanı- ş tık milkemmcl ve dls"pllnll Fi. 
<;lrlyor. Ya ııtnllll tilccar,. diye larrn söylediklerine göı·c yağı tek lipln oı'dusu vardı. 
AtatUl'küıi Meclis huzurundaki tipe inhisar cttlrmek doğrudan doğ-
son nutkunda çizdiği BlçUye uya· ı uya lmkAneızdır. K ıen<ll memleketinin sallo• 

rek milli bilnye içinde hayırlı va. Polis Enstitüsü ~üdürJ tıne ra men onu kurtar· 
tifclcr alacak ve yahut. kendi hak· makla tek başınR ısrar eden kıy-1 
kında intihar ~ararı verecektir. Vekôlet eııırine alındı metli asker derhal i~e sarıldı. Bir 

Pahalılık uyandırcın fasld da· 
lrcyl yer yer yarrntık zorunda)ız. 
İhracatçılar karıımız.a. çıkıyor, 
Masum masum diyorlar ki: 1ı:l\1n. 
lımız hariçte çok para ediyor. O. 
rndııkt fıyallara mal satıp bolca 
para kazanırsak fena mı olur? Blı 
bol paraya konarız ama Türk ma
lına karşılık hertç\cn memlekete 
çok para girmış olur., 

Hııngl çok para? Parn, 5imdıhk 
bir mübadele vasıtası halinden 
çıkmıştır. Ancak hesap tutnınğn 

yarayan conıııı bir rakamdan iba· 
rcUır. En iptidai devirlerde oldu
~u gibi mal mübtıdelesınden baş. 
ka bir şey yapmıyoruz Pamu&;u· 
muıa fazla fiyat koyacak olursak 
onlar da bize verecekleri malın 
sun'i fiyatını ayni nısbelle artıra· 
caktır. Arada.ki fark da boylece 
ecnebi memlcketın kcscsındcn 

dc~ıı, Türk mUstehlikinln dışın. 

d n lırna ından alınmı olacaktı.r. 
Fıyat artışına dayanan hlç bır gı. 
diş n memlekete hayrı olamaz 
Zaten bir mnlın ıhracat ,fıyatı yük 
st?k oluncn dahili tstıhlflk fiyatı 
da derhal yükselmiş olur. 

hırae:ıt eşyasındaki artış istidat· 
lnrının önUne .geçersek, lthalfıtı, 
yerli tstlhSallerl çor;nıtmıık yolun· ı 
da cidden yardım ve teşvik gös- 1 
terirsek, olmayan şeylerin yerine 1 
ikame çarelerini ararsak, ticaret. 
teki gizli kopaklı sayısız uygun· ı 
suzlukllirın ve yolsuzlukların önil· ı 
ne geçmek mcs'ullyctinl vatanı bir 
vazife t'ltye doJrudıın doğruya 

tücrora verirsek, para sızdırma 
mecralarını tıkarsak, spckUlasyon 
yolunda el dcgfştlrmenln ve ile
ride fazla para eder diye mol sıık. 
lamoıun önüne geçers k, tüccar 
ve hakin hakiki bir l§birlljl ku· 
rarsak davanın halline doğru epey 
cc yol almış oluruz. 

Gayeye cidden vnrmak için me· 
murluk azametine tamamile veda 
ederek iş heyatındıı bulunanları 
müşavir ve )'nrdımcı haline koy. 
muk l~zımdır· Bugiln her ecnebi 
hUkumct bu )'Olu tutmuştur. Biz 
de ecnebi hi.ikunwtlcrle Ucarct 
müzakerelerinde tüccardan muşn. 
vır diye istifade etmiyerek memur 
ölçUlcrlle ezberden iş ıordügUınüz 
l~ln m~mleketln zararına olarak 
atır hatalar ışlenmlştlr. 

Anluıre.. 7 (Telefonla) - Görülen ı 
ldnrt IUzuma binaen Ankara polis 
enstılUsll mUtlUtU Adil Başer \'ektı-1 
Jel enwlnc alınmış ve EnstıtU mU6UI'· 
IUgünc Balıkesir, \'llt\yetı birinci sınıf 
Emniyet mUdUrU Mehmet Ali Aydın
eıotıu tay.n eıillmlştlr. 

kaç ayda ne yapmllk imkl'ııı 
varso y ptı. Fakat yapılan çok 
b'r ş('y değildi. Sahil mlldtıfna 
tertibatı namına da çok bir sey 
yaprn:ıCo meydan kalmamıştı 

Usturt Japon kuvvetler nln 
saldırı ı karşısında Mac Arlhur 
bir, iki gUnde Manll{tyı terk 
cdıncc ıt4m e eskı mcs'uHyctlcrln 
hesabını ve kuvvet tnuvaıene· 
sindeki boşluğu h•llrlamck ı le· 
medl. Bir Nev~·oNt g&tclesl! dlu 
dlrayets·z adamı derhal defet· 
melilıı diye yazılar ~·azdı. Fakat 
Mac Arthur aldırm;;dı Corregl. 
tıor'u snğtıı.m sur«ıttc tuttu. Bt1· 
radon i\lnnlla limanını ateş ol· 
tında tuhnak ve dayanmak yo
lunu buldu. İmkAnsız sanılan 
ınrtlar altında aylarca Japonlara 
kerıı da;randı ve onları iyice 
hırpaladı. Nlha)·ct demok-ra i 
cephesi çin Pasif•kte son hayat 
davosı olan Avustralyanın mü. 
da{ ası iıinı 'kcndıstnc vazife dl· 
) 'C verenlerin askeri kıymcllnl 
en açık iCklldc itiraf etmiş ol· 
dular. 

Mek;upçular arasında 
noki 1 ve tayinler 

Ankara, 7 l Telefonla) - Bursa 
mektupçusu Şe\'kct Erten, Içel mek· 
tupçuluğuna; lçel mektupçusu Mit
hat Göknar, Bursa mcktupçuluğ\ınll; 
Mlhalıç ık knymnkanu Izzet Orııtln, 

ar,;ık bulunan UçUncU sınıf mUlklyc 
mıırettlşllğlne tayin edllml~tlr. 

G 
• . 

ümrük ve inhisarlar 
Vekôletinde nakil ve 

tayinler 
Ankara, 7 (Telefonla) - lnhlsar

ltır umum mUdUrlüğU muavinliğine. 
llltUn işleri mUdUrU ômer Relik Yal-

Valiler 
arasında 

değişiklikler 
Ankııro, 7 ('11clc!oıılı•) - A~ık 

bulunan :sam~un yallllğlnc, ıa

ni"o valı..t J.'nlk Düreli: l\fant~a 
\alillğine, Sh"as \1ıllsl ı\klf Jylılo· 
ğan; ıuı5 \"llllllğine, Tratızon \a· 
ll!!I Narı Kıccman; Trabwn \a• 
JlllJtlne, :ıuaraş \ "&iM Sııllnı Oün
dR)'; M•rnş 'allliğine, Mardin 'a• 
11&1 Nurettin KıırllJ ıkoğlıtı Dlyar· 
bakır 'allliğlııc, Ordu vaıtııı Omer 
Oe\·aı Oknıcıı: Ordu ,.mıtıne, 

Burdur , ·ol isi Ha~ rl Ako: Bur· 
dur \ulllltlne, llrd \RI' 1 !laliı1' 
Nihal Bebe3l1 Mardin ' 'ali \ekli· 
11/;lıll', l!<ofltnbUl \ '&il lllUR\"llllij"n• 
de ınlht.ahdenı ıznıit kaynıakamı 
Kaşıt Demlrtu,; Sllrd ull \ekil· 
ll~lne Neemed4111 Ersin; \ ·an ,·al! 
\f!kHlltlae, Ankara vali ••'1nl 
Nalhhan uymakamı DUAnr ICr• 
gu nakU ve tayla _.llldfletdlr. 

Havalarda 

Fransadaki fabrik•lara 
şiddetli hücum 

Londrıı, 7 (A.A.) - Pazartesi ak· 
famı Ingillz tayyarelerinin b-.ııca ta 
arruzuna bedet olan Gennevlllerıı'del<i 
Knome • Rhome fabrll<aları muhtelit 
tiplerde Alman tayyareıerınln imali 
için binden fuJa lfÇl ııcuııanmakta
dtrtar. 

y A 

Belli ki Amcrık•da makbul a. 
damlora kıymet ve m~vkl ver. 
mek için lyt bk sistem hukUm 
sürebilseydi, Mac Arthur glb 
bir edomı iş işten geçtikten 11on· 
r değ 1, korunma hazırlığı ya· 
pılacıık zamandn arayacaklar ve 
ı~ i1Örme ine meydan bırakncnk
lıırdı. Mac Arthur'un geçirdiği; r 
nıilcnd le ve macera ile dolu ha. 

• ynt ıunu ~ııtcrlyor ki hakiki 
meziyetlerin ıscnelercc ihmale 
uCramosı, Amerlkayn çok paha· 
Jıya mnl olmuştur. 

Mil:i piyango 
(~tAINfı 1 lnc-lde) X 

Ikrnmiye kazanan numaraları aşa
ğıya yazıyoruz: 

36.&90 lira Li.a7.anırn numııra 

l 17080 
10.000 Jira kaz.anan nıınıaralnr 

09~1a2 ı31<m2 3555~0 a 9068 
l'l.0041 lira Li.aı.ıınım ııunmroJıır 

09-0003 128895 l4i557 229974 
2 3999 386503 

2.00CI lira kn7.aaan nuımıralar 
Son beş rakamı 18281, 23507, 

36843, 49438, 54319, 5i778, 60639, 
70043, 80899, 99932 ile nihayet bulan 

140 bilet. 
1 J .... Ura ~anan ••maralar 
I 9on bet rakamı 00824, 10507, 
ıoeeo. 1212~. 153;3, 18962, ıeııa, 

ııoot. 28:i&5, a11eo, 81409, 37847, 
41487, 5&166, 63090, 69989. 71154, 
71367, 74780, 81571, $1597, 83820, 
89tOI, 89492, 89603, 89843, 91942, 
92177, 93088, 99502 ile nihayet bulan 
120 bilet. 

ait lira kazanan nwnaralar 
Son dört rakamı 2619, 3492, 7772, 

9366 ile nihayet bulan blleUer. 
1 it Hra kaz.anan ••maralar 

Son Uç rakamı 589, 681, 866 Ue ni· 
hayet bulan bıletler. 

51 ltra kazanan 11.....-r 
Son üç rakamı 517, Mt, 858 ile 

nihayet bulan bUeUer. 
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Y annki kuvvet 
muvazenesi 

Yııznıı: .ı\J. JJ. 7..AJ • 
iiffiıı insanlar harbin glılls.-
nl hCJ<ıe~nla tnklp cdl)~r

lar. Gimllik lıüd~erı taklJI eder
ken, şu Vf'JD bu c•cphedeki gr,çl<"J 
man7.anıtnrııı tesiri nlhnda kalnı.ı
mı:ı rok tııb:Mır. Pukaı insanlığın 
mukac'Ji1cmtı tınkımıooaıı mithiııı 
olan nokta, tıu nıanuıralar değUılir, 
Harhin en son gtinllndekl ku\' et 
lllU\azeııcsJdlr. Bana alt tnhmlnler
ılc ele Amerlkn sınai kudretinin , " 
"ennaycı.lnlıı çok ~~slı bir 3 er 
\ardır. 

Oeçr.n harııtP Amcrlkn tı:e knrıs
tıkt.ıuı "onra J cdl uy nıiııldet ortı;. 
lıktıı Aııwrikııu kmlrctJııc nıt hlctıir 
cnııırc goriihneıll, JJu esnada Al
mıınlor alıt) ettiler, l<'rıınsız.larlıı 

lngllizJcrl de kredıllld ardı. f'akn! 
ondan sonm Amerikan yardımı ı>el
lcrlc nktı. liiindc \'n nti olarak 01, 

bin Aıııcrlkaıı askeri ıığırhklarlle 
beraber OkJ anu'iun bir tnrofınılon 
obllr ta fın gef,•lrlldl. t 'c nyda bir 
mll3 onluk lılr ku\\ et, blıt.1.in engel
leri J cnerck Frnn ız nhlJlne çıkmış 
bulunu.} ordu. 

ıııı clf'fıı Amerika h rtıc lrt'li Uç 
buçuk y olu3 or. ı aknt h rp Snın 
lltına it teınellcr ondan eltlı., on 
ay .C\'\"el kurulmıya başı nnııq, hı-

ım kts1111 nıııh!!Ullerl ıh• hP.r tal". fu 
ııkmıştı. Asıl miihhn ııı hı.ul lııı , .• 

ne ıçlnılr ele geçltHeloekllt. runkil 
ıblr fubrlknnın ynpılmnsı, mnldnı .. 
1 rlntn fedıtrikl \e ~erlno konıılmıı~ı 
u:ı.un 11J tara mnhta<' bir ,\ dlr. 
l\Itn~ut ot ntobll vo dl t'r fnbı tkıı
lorı lııırp ımnl.ıt.ına n' scrı u tıll('-

rloo ı:e,irmek tein 4lr man ı .. t.rr. 
m rlka ın caenı rln anlattı ı

na giıre Amerlkıulıt tuırıı lnınlatı \ f' 

n k ri ha:ıırlıklar tasıl\' ura ısıt;nıaz 
bir hır.la llerllemekw.tllr, Fnknt bun
Jnn katre katle erltm nıek, hatır
lık tamam olunca cı.iei hareketlere 
glrl-:mek usum tcrC'lh c.cl:tmekte
dlr. 

·oa elınnıı hnbcrlere bakılıl"f;ıı 

Amerikanın u seneki gemi ın,ıııılı 
Nckiz milyon tonu bula<•akhr ki Al
man,> o. Jnpnn;)a 'c ltalyanrn hrp 
bc-nıbcr 'lirude gctireblleceklcrt 
~ ııkQndnn drfalarlıı fa:ilodır. !>;ekiz 
ın lyonluk yckfın, hc-r trirl on bin 
loııluk ekiz JÜZ \ııpurdan lhnrct 
tır. C'arn cltlen gittiği için uni J 111-

tlk ıma'llne kunet Hrllmlş 'e l'

ııedc J cdl J u:r. bin ton uni la..,t k 
3aıınııık üzere tı-rt:lbat ahnmı .. tır. 
~rank ltıuıl!Uı rı knıJnr Ucrllcmı,11r 
ki .}eıtl &.) ı>oıım 'anlına~ı unıul:ın 

nokta) ıı lnldldeıı 'tınlmı~tır. Oto
mobil fııbrikalnrrnıu tııyyart'.'ye çe,·
rllıııesl tamıın1 olunca t.ıı)';)nre imıı
llıb do A\·rupndııld ı:artlar bakımın
ılırn tasan ur kalıul etmez tılr hiçti. 
ye 'arw·aktır. 

l>emokrasl, Jıar'hl bir sr.ııc dalıa 

117.afnınııııı imkanını huları-ıa, lnn·
'Ct ınU\nzcneslıılıı o tnmfm imine 
tlöııcccğlııc ı,üphe cılllcıncz.. { ıınlitı 

illi\ er turufı !>On lhtl.} ntlurını lml
laııırken, dt'.'nıokrııs!, toır.I' Jıaıırlaıı

mış kU\"\ ctlt'.'rlnlu ııne k ilk partne
rini ate h Uma iınnli olacaktır. 

lngiliz-ltalyon esirleri 
cna~tarnfı l iııtlde) (/) 

acı l bir in bat rUzgll.rı bu knrann de· 
ğl.ştlrllmcsinc sebep olduğU gibi f:t"· 
mllcrln yüksek tonajda olmn!!ı da bu 
hl uetn nyrı bir fımll olmuştur. Mu
I>adcl<' ı~ için bir Jcör!ez vapuru ikı 
bUyUk sal ve Istanbul romotkörU tah
sl~ edllm şUr. Jşc önce Ir.glll~ gemi
sindeki l talyan csil'lcrınln boş llıl
mnslle başlanacak, sonra Italyon gc. 
mlelndekı lnglllz esMeri boşaltıla

caktır. 

Çok bUyUk bir kalabalık sah 1 bo· 
yunda gemllerı görmek için toplan 
mı,tır. 

Ilalyan g-emiılnde 129, Ingllla le· 
misinde de 917 ealr bulundugu genıı
le~ giden &atlardan ötrenıımı, ise 
de reeml makamlar Italyan gemlıln
de t)D, Ing!Hz gemisinde de 340 ma-
101 harp estrl oldutunu, dığerlel'lııtn 

harp csu·i olduklaı ı hakkında ma!Q. 
malları olmadığını sô)'lttyorlar ''" 
doğl'u rakkam sayının yarın mübade
le tamamlandıktan sonra tahakkulc 
edecelinl ilave ediyorlar. 

18 Ura kazanan numaralıu 
Son iki rakamı 34, 71 iie nihayet 

bulan biletler. 
2 Ura ku.apan nunıaraJar 

Son bir rakamı 1, 4, 5, 7 ile nihayet 
bulan bilc.ller ikramiye alırlar. 

A • 
Yenı Delbl. 7 (A.A.) - •All 

lndia• icra komlteılnln muhtıra. 
sında Hlndl5tanın 1.tıkball hak_ 
kınd•kl lnclllz beyannamesi mu
ıalt surette karıılanmakta ise de 
ınilstakbel Hınt devletinin tarifi 
bahsloc şiddetle itiraz edilmekte-

dir· 
a. Run-eıt•ın mltr9bba11 

Vatman Kemal Avcan neaaret al-. 
tına alın111ıttır. 

Buaüne kadar ne olmuşsa ol· 
muştur. BuıUn fiyatlara karıı aa· 
vaı açmağa ve el birliQlle mllca. 
dele etmde mecburuz. Fiyatlar 
ya el blrlillnin nokıanı yUzUnden, 
ya vurguncuların gemilerini yU. 
rütmeğe lmkAn bulmaları yUzUn· 

den, ve yahut tedbirlerdeki hata 
yüzünden artıp durursa hiç biri· 

·mlzde ayakta duracak hal kalma. 

yacak, memleketteki olr çok kıy. 
meUer sarsılac•kUr. Bol paraıı 

olanlar: .Fiyat 1rtı11ndan bize 

neh diye dUıUnilrlerıe bUyUk bir 
tallet ıösterınlı olurlar. El birli
tile baş rollerden birini oyna

mak, kendi menfaatleri namına 

Yaralılardan Numune Jtut&h&ıle- onlara dUşer. 
ıinde yatmakta olan Sepan bldlHyl Milletimizin .mklnsız iılerl bı· 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
NOSHlfSI 

FRllNSI ZCll SÖZLO 
NÜSHlfSI 

Yenı Delhl, 7 (A.A.) - M. Ruz
veU'in Hind standakl murahhası 
M· Johnson, dun kongre reisi A. 
zad ve Nehru · ıe Jörilştilkten son· 
ra Slr Slafford Crlpps He konuş
mu!Jlur. 

MabM'• ... telalllLe ...,.. 
MaclrU, 7 (A..A.) - Bu .. b&h 

ilk defa olarek 'Mactr.. ,ehrlnde 
ha\ a Lehtıketl lpretı v•rtlın ftlt. 
Tehlikenin gcçllğı 85 dak .ka son. 
ra b•ldır lmııt;r. 

fÖ;yle anlatıyor: şarmakta ihtı.tası vardır. Fiyatla· 
ra karşı savas açmakta (!lele ve. 
relim, lAzım gel•n ıevkli, ahenkli 
havayı yaratalım. Kimsenin )'ap. 
maclığını bl& yaJMlım. Yarınki 

Alemin karşısına kuvvetli bir mil· 

11 bünye ile, tam birlik ve ahenkle 

•- Nümune haatahan .. ı önUnde 
durduk. Ondan .onra HaydarP&f&Y• 
dofru inerken tramvayın gldl.finden 
bOfuk bir gUrUltU çıkıyordu. Ayafa 
kalkayım, dedim, dUflUm. Dllfllf, o 
düşüş! Tramvayın içinde çoluk çocuk 
birbirine &1tiı,ll. Baftranl&r, aflıyan
lar •• ana hb& sQnUne benliyordu. 
Kafamdan kanlar &Jctıfını ,sörilnce çıkmanın lmkAnlarını böylece h~-
kendı ıterdtme dU~tUm. Sonra ken- zırlamış oluruz. 
dimi baatabanede buldum. 1 Ahmet Emin YALMAN 

iPEK SARAY 

ALKAZAR MUHASARASI 
Mılthlı ve tıalmikl ıahneltr - Xanlı mücacleleler - TefrUcaya di.ışen bir millet.o feci 
Muaıwun nhraın•nlık ve fedaklrlık aahntlerf. .. Gözlerin ze İNANAMIY ACACIN!Z bır ':~::~;: 

DiltlltAT: NwnaNh koltuklar bU&"Ünden ublmaktadır. 

\l 

t. 
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KJZILA Y CEMiYETi 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden : 

Afyonkarahisar Madensuyu 
T.- y<Jla tıu-1 biitin teblrkr4e 4/4/fH:l. tarıııı...ıen Wl>aren 

........ J""'W llat:ıarla satılmUledır. 

1-1141 .. .- bir ,.... Kil M -1 15 lntnt' 
10 • bir ~ •fi "" -.ıı 10 • 

• • llir ,.. Mil .. -· 8 • 
ı-• -mıı ııuı bir bof ,ı.,e bedeli 15 • 

N • bir ı..., ,ı,e - 10 • 
» • bir "°'l 91ııe ..-U H » 

1-ller 9'" ctıoo ,.,_in ..., ndık ,._.teou (208) kuro,tur. 
t-.fieıttedara lJıerl'tleeek f.W..ı.Ka -a su Welladen % 19 

1*••to yapohr. 

VATA.ili 

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

İCA BI NDA GtlNDE 3 JCA!iE AL I N AB İ L İ R 

'--------is_to __ nbu __ ı ___ Le_v_a_z_ım ____ A_m_i_rl_i ğ-in_d_e_n ___ v_e_r_ile_n ___ A_s_k_e_r_ı __ K_ı_ta_a_t __ i_ıô_n_lo_r_ı ______ ) 
Afaıtlda yaztlı inşaat itleri 19.4.SM.2 cuma gilnU hizalarında. yazıh 1 

saatlerde peza.rhk.la rRale edilecek_tir. Şartna.rneJ.eri her gtln komisyon
da görtl1ebilir. isteklilerin belli gün ve Matlerde kaU teminatıan ve ka-ı 
nunt ve&ikaları ile birlikte Flftd.ıklıda satın alma komrsy.on\Hl& gel
meleri. (ll'l418 - H72J 

Aşağıda miktarı yaz.ılı etler kapalı zarfla ek~iltmeye konmuştur. Iha· 
leleri 26/(;942 cumartesi günü saat 11 de Eskışehirde Hava satın alma 
kom11Syonunda yapılacaktır. Talipler in kanunl vesikalarile tekli! mek· 
tuplarını ihale aaaUnden bir saat ev vel komisyona vermeleri. 
CiRıbl :\llktarı Fiyatı Teminatı 

1 
ı - 15000 liralık sığır cU Ha

' lıcıoğlu 760 Satın alına komisyo-

1 

nunda 1-0 nisan 942 cuma günü 
saat 14 tc pazarlıkla satın alına. 

caktır. 

J3e;likt&41 As. fUbeoi tamiri 
Pra.vantoryon 8U d-eposu tami:ri. 
19 pencere demir parma.klarının 

tamırl 

NUmuneetne göre 1 a4et CeJ'HlZe 
a.rabu1 J'8Pl}ma.sı 

K~ Bd. Kati Tf'. PıPa.rhk zMnaaı 

Lr. Krıt- Lr. Krı. Saat DakJka 

588 04 
504 02 

167 29 

87 46 
75 60 

25 08 

10 
10 30 

11 

11 30 

Aşağıda yazılı 

saatlerde 2U.942 
ptlacaktw. Kapalı 

ellerin ek. iltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve 
günü Yalovada askert ıatın alma komisyonunda ya
zarfla.r için ihale saatinden bir saat evvel kanuni 

veslkallll'la teklif mektuplarının komlR-yona verilmesl ve açık eksiltme· 
ler için ihale vaktinde komi:ııyonda bulunulması. Evsaf ve şartnaıneai 

Ankara. Iatanbul Lıv. Amirlikleri salın alma komiıl!Jyonlannda da gö
rlllllr. (2753 - 4138) 

Ol.MI Miktarı 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sıfır etı 

Koyun eti 
S.ıtır eti 
Koy>ın eti 

Sıtır etı 

K-eti 
Sığır etı 

K~ eti 
Sığır eti 
K"11J.U eti 

Kilo 

8000 
8000 
9000 
9000 

13.000 
13,()08 
10,000 
1~.000 

3500 
31100 
2580 
2588 

Fiyatı 

Kuru~ 

80 
100 

80 
190 
80 

l(IO 
80 

100 
80 

100 
80 

100 

Tenlinah 
Lira 

480 
600 
540 
675 
780 
975 
690 
7.50 
210 
263 
1'50 
188 

Kapalı zarf 

• 
• 
• 
• 
> 

• 

> 

> 
> 

• 
> 
> 

> > 
Açık eksiltme 
> 
> 

• 
> 

> 

10 
10 
11 
11 
H 
H 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

Af8-ğtda yızıh mevadın kapa.il zarna eksiltmeleri 1614/942 Per
•embc günü saat 15 de KUtahyada Mtrkez K. Satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni \"eeikalartle tekit! mektı.ıplarını ihale 
atinden lttr eaat ev\'el kom1ı1yona vermeleri. (2698 w 3979) 
OIMl Miktarı T -. tan Temlnatı 

Sıtrr eti. 
Koyun eti. 

KUo 

15,000 
15,900 

• 

K.r . Sa. 

69,48 
90,48 

Lira 

681 
1026 

~tıda yazılı mevadın pazarlıkla ek&;ltmeai ayrı ayrı olarak 19/4! 
IH2 cuma günU Mat 15 de Bolayirde aekert ııatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin be1li vakitte komisyona gelmeleri. 
CtMl )ltktarı Tutarı 

lp yular b°'lıtı sapı ıle 

Tunar fırçası 
Urvan 
Beygir n~ı. giyim 
Bttyllk boy yem torb•sı 
Gelın 

Adet Lira 

500 
500 
300 

1000 
3:ıo 

500 

* 

5ô0 
300 
600 

1000 
800 
250 

TemJnatı 

Lira 

41.25 
22,50 
45 
75 
60 

18.75 
(2812 - 4308) 

Afa.ğıda yazıh mevadın kapalı zarna ek&ıllmeleri 4/5/9~2 pazartesi 
gilnö Mat 11 de Doğu Beyazıt asker1 satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Taliplerin kanuni veeikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir aaat evvel komieyona vermeleri. 
Cinai ~lktarı 

Koyun eti 
Koyun eti 
K o)'IUI eti 

Kilo 

60.000 
70,000 
&0.000 

Tuta" 
Lir• 

27,000 
31,500 
27,000 

Tf!ll11natı 

Lira 

202S 
2363 
2025 

(2885 - 4301) 

Sığ"ır et. 
Koyun eti 

Kilo K u.ru1 

100,000 
100.000 

38 
123 

L ira 

5650 
7400 

(2804 - 4390) 

Aşağıda rnakal, k"if .. bedclleri ve kati teminatları yazılı inşaal l!illeri 
15/4/942 günU hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla ıstek.Jlslne ihaw 
le edileceklerdir. Keşi! evrakları her gün komisyonda görülebilir. Istekw 
lilerin belli gUn ve saatlerde kanuni ve şubesinden alınmııı vesikaları ile 
birLkte Fındıklıda salın alma komisyonuna gelmeleri. 
YaıHlaeak ff.ıln nev'i Ke.,ır Bd. Katf t.e. 

Levazım Amirliğinde 

yapılacak inşaat 

Yedek subayda yapılacak 
inşaat 

Lr. Kr; Lr. Kr,. 

2786 39 U7 96 

1786 19 267 78 

* 

ihale z.amanı 
Saat Dak.lka. 

10 

78 
(2803 - -1299) 

2 - Evsaf ve şa.rtna.mc hergün 
komlsyor.da görülebilir. 

3 - Muhammen fiyat 125 Kr. 
kat'i teminatı 2250 liradır. 

4 - İstekl:lerin belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(2798-4269) 

40 too mevzuatlı kırmızı mer· 
cimek pazarlıkla .satın ~hnacaktır. 
Tahmin bedeli 12,600 liradır. Ev
faf ve şartnamesi komisyonda gö, 
rülür. İhalesi 18 14 ' 942 cumartesi 
günü saat 11 de Geliboluda askew 
ri satın alma komi~yonunda yaw 
pılacaktır. Talipler;n belli vakitte 
komisyOfla yclmeleri. (2815-4311) 

* 30,000 kutuda safi 7500 kilo sı. 

ğır et konservesi !11'.atın alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 15 1°4'942 
çarşamba günü saat 14 te Bakırw 
köyde askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Evsa( ve şart. 
namesi. komisyonda. görülür. Te· 
minatı 1800 liradır. Taliplerin bel 
1i vakitle komisyona gelmeleri. 

(2816-4312) 

* 

15 ile 125 dekalümen arasında 2201 Müteahhit nam ve hesabına be
voltluk 1510 adet ve yine 15 ile 150 her k:losuna tahmin cdi1en fiyatı 
dekalllmen arasında 110 voltluk 1500 450 kuruş olan 6000 kilo sarı va
ki ceman 3010 ade-t ~ram, Fillps kete açık eksiltmeye konmuştur. 
veya TunguAram me.rkalı elektrik İhalesi 13.4.942 pazartesi günü sa. 
ı>.mpulU 1~!41912 çarşamba günU saat at 11 de Ankı>.rada M. M. v. sa· 
11 de paZRt'lıkla ea.tın alınacaktır. t•n alma komisyonunda yapılacak. 
isteklilerin be-lli gttn ve saatte teklif tır. İlk teminatı 2025 liradır. Şart. 
edecekleri fiyata göre kaU teminat· namesi 13~ kuruşa. komi~yondan 

Beher çiftı elli kuruştan 100.000 
ıa.rı ile bırlikte Fındıklıda aabn alma alınır. Taliplerin bPlli vakitte ko- çift yün çorap pazarlıkla satın aw 
koM-i!;yOQuna gelmeleri. mts"""'na gelmelf'ri. 

•- lınacaktır. Taliplerin 13141942 pa. 
(2~ - 4298) . (26:;5 - 3830) zartcs: günü saat 15 de Konyada 

* * askeri satın alma komisyonuna 

Aşağıda yazılı etlerin pazarlık
la eksiltmeleri 15.4.942 çarşamba 
günü saat 15 de Sıirtte askeri sa. 
tın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belli vakitte komis
yona ı:clmeleri (2707 • 3988) 

14,658 lira 13 kuruş kcşır be- gelmeleri. Tem nalı 3750 liradır. 
Evsaf ve şartname~ı komisyonda 
görülür. (2807-4303) 

Clıı>i Miktan Fiyatı Teminatı 

Kilo K•ruş Lira 

Koyun eli 30,000 
Sığır eli 30.000 
Keçi eti 30,000 

* 

36 
32 
30 

810 
720 
675 

40 veya 60 ton kuru ot. 4 ton sabun, 
20 ton kuru soğan pazarlıkla satın 

alınacaktır. Tahplerln teminatlarile 
1314/942 paz:ı.rtesl gUnU saat 10 da 
Topkapı Maltepeıılnde askeri satın 

atma komteyonunda bulunmaları. 

(2787 - 4228) 

* 

delli su tesisatına ait tulumba, 
motör ve elektrik tesisatı işi ka. 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 14 ' 4 1942 salı günü saat 
16 da Bal:kesirde a~keri ~Atın al-

ma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitten bir saat 
evveline kadar kanunt vesikalıtrilc 
teklif mektuplarını komisyona 

vermeleri. Teminatı 1099 Ura 36 
kuruştur .. (2699-3980) ... 

200 ton kuru ot kapah zartıa ek· 
siltmeye konmu,tur. !halesi 15.4.942 
çar!Jamba günü saat 11 de Adapaza
rında asker! sı:.tın atma komisyonun· 
da yapıl1tcaktrr. Taliplerin kanun1 

vesikalarile teklif mektuplannı ihale 

saatinden bir saat evvel komisyona 
gelmeleri. ( 2682 - 393:;) 

Be+ıer kilosuna 435 kuruş tah. <JIMI 

min edilen 5 na 8 ton sarı vaketc 
MJktarı Tmıinatı 

lira 
ve beher kllo:-"Una 450 kuruş tah
min edilen 5 llA 8 ton kösele ka_ 
palı zarCla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 14.4 .942 salı ıünü saat 11 
de Ankarada M. M. v. satın alma 

1 
komisyonunda yapılacaktır. T alip. 

Tel balyalı. 

lp balyalı. 

Dağınık. 

17,000 
16,000 
12.000 

1275 
1200 

900 

: !erin teklif edecekleri miktar üze· 80 ton odun alınacaktır. Pazar .. 
'rlndeo kanu ni ilk lem inatlarlle lıkla eks.ıtmesi 10141942 cuma 

tekli f mektuplarını ihale saati rt- günü saat 16 da Susurlukta askeri 
den bir saat evvel komisyona ver - satın alma komisyonunda yapıla. 
mel eri. Şartnamesi 354 kuruşa ko., caktır. Taliplerin belli vakitte ko· 
mısyondan aı1 .. ır. (26:;8.3833) mis)'Ona gclmckri. (2806-4302) 

* Pazarlıkla 2 ton prasa ile 4 ton 
ispanak satın alınacaktır. Evsa(la
rilc teslim ma·hall'erl ve hususi 
şartlar ı komisyonda görülüp öğrew 
nilebihr. Bir tal ibe edllebileceğl 
gibi ayrı ayrı tallplCre de ihale 
edilir. Ve teklif edilecek fiyat üze. 
rinden uygun görillent alınacak~ 

tır. İhalesi 11/41942 cumartesi gU· 
nü saat 12 de yapılacaktır. Talip. 
Jerin k at'i temi.natlarile Harbiye, 
de Yede k Subay okulunda sal"1 
alma k omisyonuna müracaatları. 

(2808-4304) 

• 30 ton çekirdekli sarı üzüm pa· 
zarhkla salın alınacaktır. Bulunaw 
madı(:"r t akdirde siyah üzüm alı_ 

nabilir. K ilosunun tahmin fiyatı 

50 kuru~. kat'i teminatı 2250 lira
dır. İhalesi 1014 1942 cuma günü 
saat 16 da İzmltte İstasyon otelin
deki askeri satın alma komisyo
nunda. yapılacaktır. Taliplerin bel_ 
1i vak itte komisyona gelmeleri. 

(281 0-4306 ) 

sahibi ve N°'riyat MUdUrU 

Ahmet Emin YAL..'llA." 

Vatan Ne,riyat Türk Ltd. Şti. 
Vatan M•tbeaaı 

~----------------------·· REKO ! Teminat markasıdır 
Nef'lll bir pirinç wıu almak t.sters~nis bakkal.:wzc!an mıı)aakkall: 

"Rekor Pirinç Unu,, 
1"rarıa ı.steylnia 

250 • 500 ve 1000 gramlık ambalôjlorı vardır 
Adr•: latanbul, TtltUn gUmrllk KeMerll So. No. 21 Tel: ~197 

KUPONLU-VADELi· MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN E'DER 

f.IEQ AYIN BIRiNDt ·PARANIN · f:"'AiZi·Vl;RiliA 

TÜRK·TrCARET· BANKASl·A·S· 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen l>edeıı 10000 lira olan 10 &det M. tipi vagon 17/ 4/ 1114' 

gi.lnU saat 16 da kapalı zarf usulü ite An'kara'da i dare Wnuı.ında arttı,,,,,. 
surelile eablacaktır. 

Bu i~ gtnnek isteyenlerin 7ö0 liralık muvakkat teminat ile ıc:a.nun\1"11 
tayin ettiği veolkaları ve tekliflerini aynı gUn saat 15 e kadar komıtY"" 
reisliğine vermeleri llzrmdır. 

Şartnameler Ankara'da MalzemeDairesinde ve H a.ydarP&f&'da T~~ 
itim ve Sevk Şefliğinde dağıtılacaktır. (~3) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Haseki, Cerrahpa..şa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastanele~~ 

Zeynepkiı.mll doğum evi içln alinacak 875 kilo Beyaz peynir açık etc•~I' 
meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 721 Ura 87 kuruş veuf' 
teminatı 54. lira 14 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelA.t mUctUrl-,;..J 
kaleminde görUJebllir. ihale 231l1942 perşembe gUnU saat 14 d• o-"~ 
Encll.mende yapılacakMr. TalipJerin ilk teminat makbuz veya :nıel<~ 
tarı ve 94.2 yılına ait Ticaret Odası vestkalarüe ihale gUnU ınu•Y ) 
saatte Daimi Encllmende bulunmaları. (4.sıS 

Askeri fabrikalar satma ima komisyonu ile~ 
590 l\13 çıralı çam ve köknar Azman alınacak ı6' 

Beher metre m0 kAbına 60 lira bedel takd ir edilen yu~' ti" 
yazılı 500 M3 çıralı çam ve kök nar azmanı Askeri Fabrik8ıar ıJ. 
mum Müdürlüğü l\.Ierkez Satın a l ma k omisyonunca 14.4.942 ~lı JıY 
nü saat 14 de pazarlıkla ihale ed ilecektir. Şartname ı lira 50 

~r_u_ırı_u_r_. _K~a-tl~t-em~in_a_t~•-5_o_o~ıı-r_•_d_ır_.~< 4_o_o_o_ı~~~~~~---~-

YENİ NEŞRİYAT 

Bu harbin içyüzü 
l ngiltere Batvekili W. Çtlrçilin 1 

harp nutuklarını ihLva eden bu mu. 

hlm eser Haldun Yaşaroğlu tarafın· 

dan tercüme ve Ahmet Halit k itabevi 
tarafından neşredilmiştir. 100 ku
ru!ftur. Ingihz b&11veklline göre har
bin sebeplerinı izah etmektedir. 

iLA.N FİYATLAJU 

Bqlık 
1 ı..ı .. ,.. 
Z aci • 
s inci • 
' iacii • 


