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Bugün, bizi muharebe eden taraflarla 
çatışmaya götürecek mes'elemiz yoktur 
Harpten kaçınmak mümkünlC. H. P. Meclis1 

J ol"ıazsa, vatan borcunu grupu toplandı 
j şeref' haysiyetle ödiyeceğiz ~-arici~e Vekili iki saaf 

Izmlr. 17 (A.A.) - Milli Şef Ismet Inönll 'bugUn ı m işlerdir. Hevesli ve dikkatlidirler. Talebe ile candan suren ızahatfO bdundu 
Izmlr halkına ıhıtaben aşağıdaki konuşmayı yapmıştır: me.,gul oluyorlar. Bundan çok memnunum. Yeni nes- Ankara. n (A.A.) - C. H . P. 

Iz!rlller, sevgili vatandaşlarım, !in yetişmesinde öğretmenlerin vazifesi bUyUktUr. ilk Medl!! gnıpu umumi heyeti bu-
Bir iki gUnden~rı nıanızda iyi vakit geçiriyorum. öğretim, telmik ötretım, orta ve yUksek öğretimin gün o:li/8/1942» ~t 1.'> te reis 

Ayrılırken ıılzlnle bir konuşma yapmak istedim. ilk te~kllAtını genişletmek için hiçbir fırsat kaçırılmıyor, ,·ekili Trabzon mehu!<u llMan 
önce şunu bildireyim ki, seyahatimden çok memnu- hiçbir fedakArlıktan çekınilmiyor. Bunlardan iyi sonuç- ! Sak&'nın reisll~iade toıılandı: 
nunı. Vatandaşlarımı ıııhhn.tli, lma.nh. işleri ve güçleri ıar alan öğretmenlerin göstereceği kabiliyet, çalışkan· Celııenln a~ılınaı.ını müteakip 
ile dP.vamlı <Marak çalışır gfüdlim. Uğradığım bir çok Jık ve anlayışa bağlıdır. Talebe ve ana babalar da öğ· geçen toplantı.ya alt zabıt hulA· 
yerlerde okulları gezdim. Okullardaki durum \'e çalış- retmenlere bu yönde yardım etmelidirler. Çocukları· sa.tıı okunduktan sonra Büyük 
malar. benimle 'beraber olsaydınız, sizi de mt>mnun mızın karakterlt>ri, ah!Aklı olarak yetişmeleri, onlann Millet Medlsinln faaliyetine fa. 

ederdi. Okullarda talebeyi umumi olarak iyi buldum, bilgili olarak yetişmeleri ve hattıı. ondan daha çok ~ıla ,·erlldlklndenberi geçen altı 
Talebenin her bakımdan sağlığına çok önem veriyoruz. önemlidir. Ancak ah1Akh ve karakterli çocukların bil· hafta !~inde bizi alakalandıran Sovyetlerln V.,tactoa elçlsl Utvlnof 
Onları çalışkan, gürbüz ve anlayışlı olarak, hayata gllerlnden memleket faydalanır. Yavrularımız memle- &lyui bAdJıte.ler \ 'e ,·akıalar hak · 
yeni zamanın isterlerlne haurlam(lya çalışıyoruz. Ana ketin ilerisi kendi ellerinde olduğunu bilerek, kudretli kında Darlclye Veklll Şükrü Sa-
\'e babaların da talebe işlerini benim anlayışımla. takip 

1 

ve 'bilgili olduğu kadar, a'hlAklı ve karakterli olarak racoğla tkl saat süren izahatta 
MllU Şer tn:Jn::·nun istikbale emniyetle bakan 3 ::ı.:ı etmelerini isterim. Oğretmenler vaızffelerlni benimse- (Devam.ı Sayfa s, Sütun 2 de) (X) bula ndu. Bu izahata temaıo eden 

-----------------------------:--:======---------- mevı:ular üzerinde söz alan ha-( [ l tiplere icap eden ce\·apla r veril· 

Elek tri k etüd leri ne 
neticeler verdi? 

• • • • A •• a. dikten 80nra saat 17,SO da top
lantıya son verildi. 

-- llar 111 -- -:::======::\ 

Derlet adamlarrmızdon. mebuslarrmızdan bir dilek: 
llılk1 UIMll kayıUanadan lzad edl len işlerin nasıl gell,tiğlnl, canlı 
Öneklere bakarak araıttmaız. icap eden manhki neticeleri çıkar
--- ·lııMlz tie pı" m hk! 

Yazan: Ahmet E min YALMAN 

B u&ün JlMlmleketlmlMe elek.----
tri« lüks eşyası sıras•nda- ~--.--ııw .... --.-.. .......... ._.._.. ... _. 

dır. Hariçten gelen Dizel motörlc
rt\e veya buhar makinelerlle çok 
pahalı bir surette mal ediliyor ve 
pahalıya satıhyOt". Dizellerin ya. 
kacaiı da dıprdan gehyor. Buhar· 

handa 
1ı olanların kömürünü uzaklardan 
taııyıp getirmek ieap cdiyıor. Bun- ) 
d an 'başka yurdun pek az yerleri ) 
elektrik kuvvetine kaVltŞmuştur. I 
B unlardan da pek azı iyi ve de. 
vamh bir cereysn elde edebiliyor 
ve her iti gördürmlye kifayet e
decek kadar bol cereyan buluyor. 
Memlekete sokı.dan malzemeden 1 
bir çotu başka yerlerin artrkları-

hazırlık 
yapı il yor 

d ır. Bueiine kadar esaslı bazJ va 1 
•iftara uygunluk ve tecanüs aran: 
ın.tııştır. 

fste elektrik etftt idaresi, akan 
sularımızdan ve Kütahya linyitle
r~n b üyük ô~de e~ktrlk çı. 
karıp bunu k<Sylere kadar sevket· 
mlye ve elektm ,şlerinl bir dil. 
zen altına almıya ait etütleri yap. 
mak üzere kurulmuştur. Yarına 
alt plAnlı çalışmalarımızın en müs· 
betldir. Hiç olmazsa bu !'labada iş. 
l@rlmiz keyfi ve tesadüfi ölçülere 
t:Abt olup gltm yecek, fabrika aç. 
rnak isinde yaptığımız hatalar tek
rar edllmtyecektlr. Ne yaptılımızı 
b fterek yürQyeceğiz. 

İdare 193S senesinde, yani yedi 
llene evevl kurulmuştı.rr. İse baş. 
'ladıtı zaman nehirlerimiz hakkın· 
dakl malömatımız, haritaların üs· 
t ünde gördillUmilz mavi çizgiler. 
den pek fazla d~IJdi. İlk iş ola. 
r ak akan sularımızın miktarı , a· 
kıf kuvveti, huyu hakkında maJ1l. 
mat toplamak IAzımdı kl bu da se 
neden seneye olıft.ı deği~kliklerİ 
U7un seneler takip etmlye ihtiyaç 
ıösterlyordu . 

Ruslar, Türk - lran 

hududunda İran 
toproklartnı işgal 

ediyorlar. 

Rumye gölü cittdrİntla 
Çin askerl~ri de 
bulunuyormuş. · 

Berlin, 17 (A.A.) _ D. N. B .... 
çok iyi hM>er alan Jc:aynaklanSan tit
rendlğlne R'Öt'e Iranda Rumiye gölO 
llittkameUnde ilerlemekte olan .,._ 
yet kıtaıarı Revaoouz yolu ne cenup 
batıya doğru TUrık hududu boyunea 
llert hl1l'eketlerlne devam ediyorlar. 

Sovyetlerln daha ~irndfden MU8Ul 
çevresine n.Uvazı bulunan hudut böl· 
geslne vardık1an eöylenllmektedtr. 

Ayni kaynaktan öfrenlldlftne '6· 
re Rllf!ların niyeti bUtUn batı bölce

atnı Kermanşaha kadar ltgal etmek
tir. 

Ankara, 17 (Radyo Gazeıe.t) _ 
Bir Itaıyan kaynağıooan verilen ha
bere göre, Iranda Urmlye gölU ctva
nooa Çin askerleri bulunmaktadır. 
Hıçblr kaynak tarafından tel'td edll
mlyen lbu haberi ihtiyat kaydile ka
bul etmelidir. 

• 

Amerika.d&n ce· 
len h..,_.kr, Ja
poların, Alman
ların Ukıbahar 

taarruzuna ı,u. 

rak edeceklerini 
ve Ruayaya hü
cuma geçecekle· 
,W..bildinn~ 
cltr. Japon lmpa
toru Klkadonun 
Mançuko b.,.ve
kllint kabul et
mesi ve Mançu
ko hW<Qmetlle 
temaaa geçmesi 
bu haberi teyid 
eder mahiyette
d ir. 

RulL•e 
ıa.,.. imparatoru 
..... qale&I ile 

Mikado 
Mançuko 
başvekilini 
kabul etti 
~il Mançuko 
imparatorunun bir 
mektubunu Mi k a -

doya verdi 

Japonyanm yeni Moskova 
El,isi vazifesi başma 

gidiyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Ja~n im. 

paratoru bu sabah Başvekil G ene· 
ral Tojo d& hazır olduiu halde 
sar~da Ma nçu ko Başvekillnl ka
bul etmipir . 

llanç uko Başvekili, Mançuko 
(Devama 8L ı, su. 5 de) = 

lstanbulun iaşesi 

Japonya -
Rusyaya 
taarruza 

hazırlamyor 
i:k taarruzda Alman
larla birlikte Japon
ların da hücuma ge
çecekleri bildiriliyor 
Vichy, 17 (A.A.) - Amerikan a

janslannın bildrrdigine göre, Uzak 
şark hfldiselerl hakkında pek doğru 
ma!Qmat alan Vaşlngtoııun askeı1 
ve siyası rnahflllerinde hasıl olar. ka-

Harkof'un 
düşmesi 
yakın 

Leningrodda çıkış 
hareketleri sıklaşh 

11/manlar günde 2000 
kişi kaybediyorlar 

Mo&kova, 17 (A.A.) - H arko. 
fun hemen yakınlarında ~iddetıl 
b ir meydan muharebesi olmakta· 
dır. Bu büyük endüstri şehrinin 
yakında Rusların eline dUşmesl 
muhtemeldir. Ruslar O rel.Kursk. 
Harkof hattındaki Alman mevzile· 
r inde bir gedik açhktan sonra Al 
mantarın şiddetli mukavemetine 
rağmen ilerlemtşlerdir. 

National Broadcasting'in Mosko· 
va m uhabiri, radyoda verdiği ~ir 
ha~rde Harkofda binlerce kişıye 
işkence yapıldığını ve on bi~le~~ 
kişinin de şehirden sürülduğ!ınu 
bildirmiştir. Genç bir Ukraynalı 
kız bir Alman generalini öldür. 
müştilr. Çeteciler 66 piyade tüme
ninin karargahını bomba ile at· 
mışlar ve tümen komutanı Gene. 
r al. B raun da dahil olmak üzere 
bütün karargah subaylarını öldür
müşlerdir. 

'Moskova 17 (A.A.) - Mosko· 
va radvog~nun bildirdiğine göre, 

(Deumı ~a: S Sü: 6 da) Q 

Almanlar 
takviyt,. 

kuvvetleri 
arıyor 

naat, garbi Pasifikte stratejik vazi- Ba!k.::ın/ard'"'n 900 hin 
yetini sağlamlaştırmağa muvaffak d · f ,.(' 
olan Japonyanın fü<'haharcla Rusyaya kişilik bir Of U I en . / 
taarruz etmet!'e hazırlıuıdığı rnerke- Londra, 17 (A.A.) ·- Taymls ga-
zindeöir. Bu hareket şark ceptıesiıırle zetesl yazıypr: Sanıldığına göre Al· 
Almanların yapacağı bUyUk taarruz- manya. şark cephesine gönderilmek 

1 Uzere Bulgaristandan 300 bin, Ro· la ayni zamanda baş ıyab!llr. 
manyadan 300 bin, Macarlstandan 

Amerl.kan hUkQmet merkezinde d d zc.n bl 300 bin !kişilik, I talya an a "" n 
yapılan ııesaplara göre, Japonya kl~llk bir ordu talep etmiştir. Buna 
Mancurfde takriben 1 milyon kl91llk kaJlılık olmak Uzere kendilerine 
bir ordu tabŞid etmektedir. Bu kuv- Balkanlarda daha fazla toprak vüdet · 

1 
\'Ctln bUyük bir kısmı V'ladlvostok 
civarında bulunmaktadır. Diğer el- _m_i_,t_ı_r·---------:--

Bu maksatla muht<>lif nehirleri· 
mlz az.erinde 49 rasat istasyonu 
kurulmuştur. Bunlar nehirler n 
su miktarını ve akış şiddetini ölç. 
mekle kalmamışlar, barajlar fılAn 
lar yapılırken sulardan edlJccek 
diler istifadeleri de göz.önünde tut 
muşlardır. Çilnkü esas bakımından 
ııu çlft(inındir. Turblnden geçirip 
elektrik kuvveti hesabına buna 
Vtt71fe gördürllrken, suyun diğer 
vlt?'ffelerlnl körletmemek, sulama, 
kurutma ıtbı işleri dilşilnmek 13· 
zımdır. 

hetten ayni derecede kuvvetli bir or- • b • d 
dunun şimali Çlnde. ,ımc11 yayılmış Em: r ı n ı ss u u un 

Ticaret ve toprak mahsulleri ofisleri piyasaya bir vaziyette bulunduğu bildirilmek- w 

külliyetli yiyecek madde çıkar1yorlar t~:~ıendiğlne göre, Vladivostok et- . cglu Mısırda 
Ankara, 17 (Telefonla ) - ıs'.. 100 ton bulıurun p iyasa thtiyacını varındaki Sovyet garnizonunun kuv- Kahire, 17 (A.A.) - Kral Ibnlssu-

uzak,ark 
llarlll 

Avustralyayı 
Mac Arthur 

müdafa edecek 
Amerika filosu Japon 

adalarına 

taarruza hazır 

Mühim Amerikan kuv
vetieri llvustralyaya Ç1kfı 
Vaşington, 17 (A.A.) - General 

Mac Arttıur, harbiye nazırlığının bil
dirdiğine göre, mUttefık kuvvetleri 
başkumandanlığını ele almak üzere 
A vustraJyn'ya gelmiştir. 

Vaşington. 17 (A.A.) - Bıı.taan 

yanmadasındak! Filıpin ve Ameri
kan 'i<uv"Vetlerl kumandanlığının tUm
general Jonatan Wain Wreight tara
fından deruhte edileceği resmPn bil
dlrllmt>ktedir. 
Vaşington, 17 (A.A.) - Harbiye 

nezaretinin neşrettiği tebliğ, Japon
( Deu.mı Sa: 8 8ü: lS de) w 

Litvinof taarruza 
geçilmesini istiyor 

Harbin çabuk 
bitmesi 
lehim~ zed~ r 

Almon ordusu ikiye 
bölünürse Almanları 

Berfine kadar sürmek 
imkônı olur 

Halifaks da bir 
nutuk söyledi 

Ncvyork, 17 ( A.A.) - Dlin ge· 
ce Economic Club'te Birleşik A
merikanın mUttcfiklerl ~ercfine 

verilen bir ziyafette bir nutuk ı. 
rat eden Hallfaks demiştir k i: 

Bu muharebeyi tamamlle teda· 
füi bir tabiyeye uyarak yapmak 
tasavvurunda bulunmadığımıza 
dair dUşmana teminat verebiliriz. 
Düşman ne zaman ve nerede ken. 
dlsine Uııırruz etmek istediğimizi 
öğrenmek aNusundııdır. Bunu ta. 
bil ona söylcmeyeceğız. 1942 sene· 
si ilkbaharı ve yazı şüphesiz her 
tarafta serbest insanların cesareti
ni ve tahammillünü çetin bir im. 
tlhandan geçirecektir. Biz cok şey· 
ter kaybettik. Daha bir çok şey. 
ler kavbetmeltliğimiz de mümklln 
dilr. Fakat bizi tehdit eden tehl' . 

(De\"amı Sa: 8 ı;;u: 7 de) (/) 

~eleri hazırlamak için sular 
hakkındaki malOmattan başka, 
memleketin bugUnkü elektrik ls
tltsal ve istlhlAk durumu hakkın 
.. •untarum istatistikler tertip et: 
8Mlı lbım ıelmiıtlr. Bunun için 

tanbul piyasasında bazı gıda m ad kal'fllilmak ü zere T lca.ret ve Top. veU takriben 600 bin kişidir. Fakat udun otlu Emir Mansur, General 
delerinin darlıiı nazarı dikkate a· rak mahsuJleri oflslerı tarafından bu kıtalardan bir kısmının Avrupa j Auchirleclc:'in daveti Uzerine Mısıra 
lınarak ayda 150 ton plrlnç; 300 p iyasaya çıkarılması l~~n Ticaret cephesine gönderi!-;' ~,.111 ihtırr.~-ı gelm1' ve M~rr hUkOmetinin 11en ge-
ton fasulye, ilk parti 1690 teneke Veltl'letinden llıili JllUene&e}oere , ... _ dı 

1 1 
r · a.- -"rllt mu tur. 

Dün Heybellada Saoatoryomunda bi r konser ,·ererek hastalara ctDel 
bir p n geçiren lbrahim 07.ı;-Ur , .e Ate~ B<M·ekle.rl hastahaneden ayrr
lıra.en. 11N'abim Ozgür'ün -ıh~ mUltarririm+ıo ~nrlt r~nj}."dir. 

C-.Uwı S.. a, ın. •de) - peynir, iM teneke ı.ade )'&i ve talimat verl.'":tiJi llalter aJtnnuotır. li ve var r. ene ' ...., ..., • • l Yazısı ıkll'cı sayfanuztjaJ 

• 



VATAN 1'·8-0tZ 

ABDÜ!HA>1f r Ye1'imAno 
<TAR/Hl 'TEFR/ffA .. YAZAN, ZİYA AR/R 

Şehir 

Mik do Osman Paşaya bazı Haber!eri.§ 
' Beledıye ınşaat 

Heybeliada sanatoryumunda 
verilen · bir konser Lorel - Hardi 

mahrem şey!er söyledi yapamıyacak 
-18-

Ertuğrulun hareket günü Japon Bahriye 
Nazırlığı barometrenin düştüğünü ve fır
tınanın yak/aştığını Osman Pa;aya bi!dit'Wi 

Osman P~ın ikametine (Tok· Mikado, Sultan Hamidin hediyele· 
yo) da, çok muhte~em bir dn.ire tah· rine, ayni kıymette hediyelerle mu· 
si!; ed11ınifU. Bu daırenin uşakları, kabele ettiği gibi, \'eda esna!!ında 

hıtdemelerı, aşçıları. ıırabflctları ı:ıek- Osman P8.f8ya kar.şı çok samimi 
sen kilflyı mütecaviz.dl. Müteaddit davranarak iki hükilmetin takip ede 
.aray arabaları emrı!le müheyya ceki siyaset hakkında, b1\Zı (mah· 
bulunuyordu. Mihmandarlığına tayi~ ı rem) şeyler ı;öylemişti. Osman Paşa 
edılmlş olan saray teşrifatçıların- bunları, - .şifahen - Sultan Hamide 
1an bir zat. her dakika bir gölge gi.. arzedecekti. 
bt kend~int takip ectiye>rdu. Osmfl.n Pa..;ıa, 1890 . 1306 seneıi 

Diğer zabitanla efrat gemide ka· eylO.lünUn ıı inci günü. artık {Tok· 
hyorlar .. Her,rUn poffta, po!tla kara· yol ile ala.kasını kesti. Avdet hazır
ya. çıkarak .. bir ıaat sUren - 'imen· lıklarını son defa olarak gbzclen ge
diferle Tokyoya gelıyorıa.r .. Japon· çirmek için CErtutrull a avdet et
i.ardan peyda ettikleri drnJUarla bu· ti. Ve Yokoha.madan, Istanbula IJU 
:.ı,uyorlar .. :-lezıhane bir' surette ge· kıH. telgrafı çekti: 

Zip eğlenıyorlar. Ve ıoftra, gem.He· 
rıne &\'det Miiyorlardı. 

Dahiliye Vekaleti hayat 
pahalı/Jğını göz önüne 
alarak inşaatın men'ine 

karar verdi 
Dahiliye Vek~leti, belediye ve 

hususi muh4sebe bütçelerlnin ha· 
yat pahalıhğt karşısında büyük bir 
açık husule gelmesinden sonra be
lcd:ye imar ve inşa hareketlerinin 
normal zamana kadar men'ine ka. 
rar vermiş ve bu kararı da İstan· 
bula bıldirmiştir . 

Vekaletin bu tamimine göre be .. 
ıcdiye bundan sonra yeniden in. 
şaat yapamıyacakt•r. 

Pirinç ve fasulye 
tevziatı 

Fiyat Murakabe komisyonu e9 

linde bulunan 150 ton pirinç ile 
128 ton fasulyanın evvela leyll 
mektepl~r. hastaneler ve himaye 

BütUn bu gezmeler, eğlenmPler, 

zjyafeUer ve ziyıw-etıer, gemideki 
leri ve muntazam tahmlerı sek.te-

&hriye Nezaretine 

Yarın degil, öbUrsU gUn kıyam 
Aareket eluna.cağı maruzdur. 

13 eylOI 1890 

cemiyetlerinin ihtiyaçları gözönUn 
de tutularak ondan sonra da koo

ve peratlflere ve büyük bakkat:ye 
mağazalarına tevziine karar veril. 
ml5ttlr. 

dar e-tmtyordu. Bilmem ki.. (18) rakamının şea. 
Kahve ve çay 
bey ::- nnameleri 

Ertuğrul gemicilerinin, b+lhassa metine inanmak mı 18.zım geliyor? ... 
dırekler llz~rinde yaptıkları (arma) Ertesi gün akşamı geç vakit, Ja
t !imleri eanasırıda, hmanda bulunan ponya Bahriye Nezaretinden Osman 
ec~ebi gemilerinin blltün dflı'bünleri Paşaya. şu haber tebllg" edildi: 
Türk gemi8inln Uzerine çevriliyor.. [Barometreler fena halde dllştU. 
Ipler::n ve yelkeLJerln Uurlnde ö- BtlyUk bir fı-rhna çıkmak ihtimali 
rUmctokler glbl kOtf~&n Türk gemi~ var. Hareketinizi tehir edinlz.1 
cıJerlnın çeviklikleri, hayretle te~ Ô!lma.n Paşa bu habere, ~ !'lözler-
m.:ı.şıa ediliyordu. le mukabele etti: 
Mülazım Ismail Efendi isminde .. Fırtma, programımızı deği'1ir-

bir 7.etın ıdare @'ttlği eHl k~llik ban· meğe !\ebep ola.mu ... Hareket gUnU

Kahve ve çay beyannameleri, 
dün ~abahtan itibaren verilmlye 
başlanmı~tır. Bu akşama kadar bil 
tün beyannameler verHecekUr. Be 
yannameler yarın Başvekalete ıön 
derileeektir. 

Odun ve kömür 
do, her ak.yam ikindi vakti güverte- MUZ. leta.nbula blldirilmi,tir. Ayni na h k ld 1 
Y• çıkıyor .. Ewelt l»r iki mttıı şar- günde bareket etmeliyiz. r J a JrJ JyOr 
kıdan SOM"a ~arp l'ftUSlkisinden de Japon bahriyesine mensup bazı İstanbul Belediyesi İktısat mü .. 
kl&Rk paı'ÇC\lar, kadri Her. valsler, zeyat ertesi s:abaıtı erkenden gemiye r dürlüğü kömür ve odun narhının 
mazurkahM" çaffyor .. Türklerin Mu- geldiler. Osman P&.faya vaz:tyeU.11 kaldırılarak satışın serbest bırakıl 
sıkl l.ltklaıt ve kab!Hyetlerini de gös- vehametini izah ederek harekete mA.- ma~ı için tetkikler yapmaktadır. 
teriyordu. ni ~m&k: istedi~. Fakat 80z geçire· Belediye i kt ısat müdürlüğü an-

O tarmte, bütiin Türk &!llokert baR- med.Her. cak bu şartlar altında gelecek se. 
ne için şehre ihtiyacı karşılıyacak 
odun ve kömlir gelebileceğini ileri 
sürmektedir 

dolarında moda «Han fÖ~e bir J&rkı 
vardı: 

Türkmen kızı. Türkmen kızı 

Sen allar giy, 8et1 kırmm 
~en ~! l<>pla. bm n.,...-tzı 
Yandım sana Türkmen kızı. 

Bu •arkı. .J:t.ponların pek ~na 
g-diyordu. Her ı>kfam bandonun 
ı nöbet) çeJac8*ı zaman, Ertuğn.ılun 
etraf.nı au:lran yüzlerce kayıktan af· 
k:~ eadaları yitkseliyor .. Ve bu fllr
kının tekrarı .riea ettttiyordu. 

* (Ertuıı;-rvl), \&zlf""'ini tfa etti 
Bôyle<e, rçk;ekler beld••i) - tiç 

ay geçMllfti. Artffc Stlltan Hamtdin 
maksadı da Raı:tıl oldufu if,;t.n avdet 
ZJ.mRnı gelmiı;ıti. 

o.nan P-.a. har~etin~n bir 
hafta evvel, avdet edecefi gllna hem 
Japonlara ve hem de I~tanbttla bll
d trdi. Bu hattanın MU gü.Rt1n\I. lMpa.
ratora, lmpAratoriçeye, Batıriye Ne
zaretine, !'efa.retlere ve ı.air doetle.ra 
veda He geçWdi. Ve avdet hazırlık

lannı teftiş etTRek içiıf\, gemiye av· 
det etti. 

İnsanları., abtallığına 
ölçü 

D n~anların nf"kadar aptal olu doklarına bir Olc;-ü mu. i'ıtl.)or .. 
fiunu1-: Ok~·anu ... '!le.\o'&hatinln .eııl41lı 

,eklf" bakınız. 

fları•te-n t"\_\_i"l Ok.)'&nu .. u aşınak 

7.amanı dort ı=-üne kadar lnmi,tl. Va.
pttrlar o kadM.r n1ükeınmeldl ki 1•
'°IM.n orada lt'nlln ettiA'I ze.\·kJ v• ...,.. 

hah k:p·arlakl f>n iyi otelde bulamaz
dı. Bu "!f'\·alıatl adeti. yek paitMtu. 

:r&f•ardınu:. 

8u(iln Okyantt"'" ~yahatl Kr1"t..! 
Kolı>ınh LJWnanından berbad, sıkın

hh \"fi! ma.-.canı bir 1;C!'kll alnu~r. 
ı,tt-r bir .ruifılaJ: Gfl('elKle .Sa\·t!llrt&r 

adlı hic Mpanyol vapuru 11'!0 yol<'O. 
ile Se\il'tlen Se\l'york'a ııamıı,ttr. 

Z....ında ara,,...nı.ı , . ..,,_r btr ~P· 

te-n llla.rf"t, an<'a.k 28 yolcu ala
<-ak yerf \·ar. Bu 11 :?8 khjfdt>n (Oğu, 

kıu ratınen gü,·ertede, tatıli8tye 

sandallarında yatını. tır. Çünkü \,... 
purun kapalı ,terlerJndfıokl ı•IJt koku
ya Uııhammill imkanı yoktu. Queen 
'\far~· \.'"'PUrilf': flört günde pJUen 
yol 'MI \llıl•urla tam yedi balta ür
ntii.C.Ur. Volda alh kı,ı Ohnu,, bir 
çııkları hlillltalanmıfthr. Doktorlar, 
algın bir ha..t.ahk çıkMama!ilıRI m1ı1-

<'f'1..e "ı&l-mutlardır , 

Bir \·akitler, Okyanu..ta yür: de-
1.a :I· raJıat. mlikf>mmel hlr t.f"l hat 
yaııılabıllrdl. :'\a\'ema.r'ın berhat ~ 
~alwı, J(;iıı ,-apur tipleri luttu.ra-
bilılikle-ri para~·ı kopamır~lard.Jr. 

i 7,j() ılolara kad· r hiLrt pal'Bkı \er· 
ıneğe mecbur lullanktır bulunm 
..... :S.&llÇI!; 

OMrıan Paşıa; mertıtfin, kahra· 
manlı.ğın ve vazi!eperverliğ"in tim~ 

sah gibi dimdik duruyor: bUtiln dos
tane tavsiyelere nezaketle te.tekkUr 
ederek: 

- Hareket emrini verdim. Mttm· 
k\ln değil, verdiğim emri gerl ala.-
mam. 

DJye mukabele ediyordu. 
EylQIUn 15 inci gUnQ Ertuğrul, 

teşyie gelen zevatla dolmu~tu. Bun· 
ların arasında, {Cici Şempo) iRmin
deki bUyük .Japon gazetesinin mu· 
h....,.lrlerlnden (M6oyö Noda) ile, 

Kürtaj faci:ısı 

Yakalarıa'1 iki kadın 
dokt run ismini 

gızlivorf,,r 
Müddeiumumılik bundan k>ir 

n:l'ıddet fl\'\'t .. m02yd"ıtna çıkarıl~ ı 

kilrtaj !aeıa~ı etrafındaki tahkika· 
ta ehemmiyetle devam e.tmekte
dir. 

Tiirklyede ticaret işine atılmak is· Yaptığımız tahkikata nazaran bu 
teyen (MöRyö Nakamora), (MOOyö facıa şu şekilde cereyan etmiıttr: 
Yamade.) glbi, Japonya.nın ticaret 
Aleminde tanınmış zatlar da bulunu· 
yordu. 

Mösyö Noda; Türklerin Japonya.ya 
a.yak ba8tığı gUndenberl çok bUyUk 
alAka göeterm"tı. Derhal Osman 
Paşa ve sair zabitanla tanışıarak 

Türkler hakkında hasıl ettiği kana
at~re dair, gazetesinde bir c;ok. ya· 
zılar .... retmı ıtı. 

Slze .. ve ntemleketJnize ~k 
oldum... Yaknt4ta, Venl l.MaRbulda 
görecekelnla. 

Diyordu. 

(Mösyö Nakamora) He ('lotöayö 
Yamada) da ayni şeyleri söyltiyor
lardı: 

- _.Japon - Türk ticaretinin eea· 
sınr, Istanbulda kuracağız. En kısa 
bir zamanda, bizi bekliyebilirstniz. 

Diyorlardı, 

Veda, çok samimi oı......,tu... Teh
likeli btr vaziyette yola çıkıldığını 

herkes bilmekle beraber, m'-''um bır 
akıbete gidilditfni hiç kimse aklın· 

dan geçirmiyordu. 

Ertuğrul , tam zamanında demir 
almı~tr. Geminin etrafını, binlerce 
kayık, sandal ve istimbotlar sarmJŞ· 
tı. Binlerce mendiller se.lla.ruyor .. 
SelAMet temenni eden sadalar, bir 
utultu ha.tinde dalgalanıyordu. 

(Arkası var) 

Soruyorlar: 
Ekmek yerine u:ı 

vermiyen fırın 
c ..•. Dün, maltm ya pazartesi 

ve fırıncıların ekmek karne81 Ue 
un , ·ermete mecltur tutuldukları 
.ıUndtt. Birçok bafvurmalara raf. 
men geı;;oen pu:arteel almıya. mu. 
vatfak otamadıfım un ~n dün > 
d•, Flruzafada camı bltı,ıtlnde
kl 1 ~ numa.ralı fırına tam tlç 
defa. uğradım ve iter defasında 

muht.ellf behanelerle b&.IJlaD u.
, :aklom .•• -. 

Buna btr .amr-ıuz yın:.ıyor Ye 
seruyor: 

- Fırıncılar, ve-rüe.n enır.l ae~ 

elen yerine cetlrmlyor ve bu gibi
ler, benzerlerine btr ibret olmak 
tiure, ne l~ln ~ ve Mira.tıe 

tecziye edOmJyor acaba? 

• 

Beyoğlu , AQ'acamiinde, Balcı çık 
mazında 16 numaralı evde oturan 
Despina isimli genç kız gayri meş_ 
ru bir çocuia hamile olduğunu 
hiıtSe:dince h~en ta.nıdıfı bir ka· 
dına müracaat etmiş, bu kadın dl.. 
ter bfr arkadaşı ile Desplnayı e'be
yc götürmtiştür. 

Genç kızı muayene eden ebe: 
- Artık ben b ir ııeY yap amam , 

ôoktora gidip kilrtaj ;yaptırmanız 
IAznnd.ır, demfştiT. 

Bu tavsiye ilze-rine kadınlar Des 
pinayı bir doktora götürmüşlerdir 

ve doktor DespinaYa kilrtal ameli 
yatı yapmıya karar vermi$tir. 

Fakat ameliyat neticesinde De•
))inanın rahmi ve barsakları deıtn 
mi§, bir müddet sonra da ölmüş· 
tür. Meselenin meydana eıkması 
ve genç knın mezardan çıkarıldık 
tan '.IK>nra t'l")()rgun ölüm sebebini 
lesbit et~ı üzerine yukarda bah 
~etttıtmiz lkt kadın yakalanm ışlar 
dır. Fakat bu kadınlar !iıebep ol. 
dukları facıayı aydınlatmaktan im 
tına etmek istemektedirler. Bu ka 
dınl-arın sorgularından sonra suç. 
lu olanlar anlaşılacak ve haktarııı
da takibat yapılacaktır 

Bir katil için idam 
cezası istendi 

Bir müddet evvel baba<ı Şevketi 
miras yUzUndn öldüren ve birinci 
ağır ceza mahkemesinde otuz yıl 
ağır hapse ma·hkfrm edilen Zeki
nin, karar esnasında kravatının al 
tından çıkardığı bir bıçakla kar 
dcşi Sıddık'ı öldürmlyc te«cbbü; 
elliğini yazmıştık. 

Bu yüzden tutulan zabıtla ikinci 
ağır ceza mahkcm~ine verilen ze 
ki h;ıkkında yapılan duruşmada 
Milddeiumuml Ed ;p Erııun iinal 
idrUanamesini okumu~ ve tarımmÜ 
den katn işlemiye k~etttğl ı. 
leri ~Urerek suçlunun idamını is~ 
tem iştir. 

Vasfi Rızayı soyan hırsız 
Bundan bir müddet evvel Şehir 

Tiyatrosu sanatkarlarından Vasfi 
~tzanın evine girerek maharette 
bir çok kıymetli eşyaları çalan 
Mehmet Alinin duruşmasına dün 
devam edilmiştir. Dünkü celsede 
Mehmet Ali: 

- Ben Erzurumda nahiye mü. 
dürü iken bu eşyaları Vasfi Rıza
va saklasın diye vermiştim. Çal. 
mııdım, şimdi geri aldım, demiştir. 
Mahkeme diler bir &üne bırakıl. 
mıştır. . 

pbr;;;;; o-;gür en büyük h;di;;;;,i"dü;; 
1 bir hasta çocuktan aldı: Bir demet çiçek 
~ ........ ,..................... ....... ...................... ... 
U zun bit' kıştan uyanan Jstan

buldan, tatlı bir bahar ya,ı

yan adalara gidiyoruz ... 
Bindiğimiz yandan çarklı vapu

run çarkları, Sarayburnu ak ıntısı

nın süratine, çarklarının sUratini 
uydurabllmek için çırpınırken. biz 
de, kamarada detff, güver tesinde 
güçlUkle yer bulduğumuz bu emek
tar geminin, bacasının dibine sin
miş, bir parça ısınmıyv. çalışıyoruz. 

Çarklar, Marmaranın köp~klü s u
l arını m i temadlyen kulaçlıyor ve 
bJz, çektlğ'imiz bütün bu sıkıntılara 
rağmen, hAIA adaya gitmenin bU
yUk sevinci içindeyiz ... 

Bu sevinç, adaya eflenmek için 
gittiğimizden değil, eğlenceye has
ret insanları eğlendirebilmek ümi
d inden dofuyor ... 

Evet bugün, hiç de adaya gi tmek 
aklımdan geçmezken, tesad üfen 
rut1adığım Tbrahim Ozgtir ve ar
kacla,larlle Heybeliadanın yolunu 
tutmuştum. Kim bilir? Diyordum, 
hastalar ne kadar sevinecek ... 

Ibrahim Ozgtlr cevap verdi: 
c- Eğer onlara. k endilerini unut

turabilecek bir dakika yaşatabillr
sem bana ne ntutlu ... 

il"!!!! eçenlerde aklıma geldi. Sana

~ toryoma telefon ederek, has

tahanede bir konser vermek ist edi
flmi, kabul edip etmiyeceklerini 
sordum. Çok memnun oldular ve 
beni bugün bekltyeceklerini söyle
diler. Onları eğlendirebilmek için 
elimden geleni yapacağım.> 

* Uzun bir yolculuktan 80nra, va-
purumuz Hey'belladaya yanaıııtı. Bi
zi 1bUyUk bir nezaketle karfda.d.ılar. 
Blndltlmlz arabalar cennet l!tanbu
lun cennet kö,elerinden biri olan 
He)"belinift !ırtlarını dönerken, ıe .. 
vinç ve heyecanımız C'itUkc;e artı

yordu. Bizi Sanatoryomda da en 
bUyUk misafirlere g&ıt<ırdlklerl bU
yUk bir hUsnll kabulle kıı.r,ıladılar. 

OUneşll, balkonlara dlzllmlf sıra 

sıra yatakJa.nn HnUnde dura.n haa· 
ta.ıar .... eUerlnd•kl aendlllertnl Mlh· 

yarak bize, dıo' geldiniz!> dedi· 
ler. 

Çam ağaçlarının kucaldadığı yol-

larda c;:am kokularını ciğerlerimiZe 

kadar çekerek. yürUmeğe b&Jladrk .. 
Hast&hanenin başhekimi, Dr. Tev. 

fik Ismail hepimizin ayrı ayrı elle.. 
rimlzi sıkarak teşekkür etti. HB.8· 
tahaneln büyük bir konferans ve 
.sinema salonu var. Daha btz gelme· 
den çok evvel !hastalar Klonu dol· 
durmuf1ardı. 

Hemşirelerden birisi anlattı: 

«- Hastaların en büyük zevkleri, 
müzik dinlemek ... Bunlar müzik ol· 
maz.sa yaşıya.mazlar. Bir parça mü
zik onların hayatlarına hayat kata. 
bilecek en büytlk illçtır. 

tF::'!.. örsenlz bugün ne kadar mem. 

~ nunlar ... Onları bugünkü ka· 

dar neşeli, bugünkü kadar sevinç 
it;inde görmemiştik. Bizim sevinci
miz de müzik dinienı.ekten ziyade, 
onları ne..,eli görUşUn1üzdendir. Has
tahane bugün tam bir bahar hava~ıı 
yaşıyor. Kaç aydır yüzU gWmiyen 
hastalar, bugUn inanır mısınız ki, 
kahkahalarla gUlecek kadar ne~e· 

Udlrler ... > 
Baktım, Ibrahlm Oze-Ur'ün de göz· 

teri ya,armıt7tı. Her şey hazır dedi· 
ler. Salona girdik. Geniş bir konfe
rans salonu, balkonunu kadınl&ra, 

aşağlSını da erkeklere tehsis etmiş· 
ler. Hepsinin yUzU gUIUyor, lldeta 
gözleri parlıyordu. Biran, tsyan ede
cek oldum. Hasta diye tuttufunuz 
bu insanlar bizim kadar, hatta. blı:· 
den de daha çok srh'hatll, bakınız 
bazılarının yüzleri kıpkırmızı, kan 
damhyacakmı, gibi ... Bunları bura· 
da ne tutuyor~unuz? dedim. 

Arkamdan bir el, ha.tJfçe omuzu· 
ma dokundu. Yanılıyorsunuz, dedi. 
Buruı haıtahane değil, bir istira
ha.lhane. O gördUklor!nlz. hasta. ola· 
rak geldll<T, lylleştller, ,ımdl de i•
tlrahat ediyorlar. Yakında sapsağ· 
lam olarak burad&n çıkıp cidecelc
\e.r. dedl. Baktım he.kik&ten burada. 
hasta.ha.ne h issini verecek hiçbir şey 
yoktu. Herkes kendl evinde imiş 

gibi idi. Yatıyor, kalkıyor, geziyor 

ve yalnızca ıstirltı&t ediyordu. 

t?:!!!!, enç ve kıymetli sanatkl.r lb

~ ratılm OqUr n AtOf böcek-

IerJ orkestruı bir saat kadar süren 
blr zamanda, lhaatalan eğlendire

bilmek için ellerinden relen her .. yl 
yaptılar. Koca S&lon, dakikalarca 
alkıı~la inledi. Bazı bazı coşan hu
taıııı.r, kalabalığın içinden sivrilerek 
sanatk'rı içten gelen bUyUk bir 
cotkunlukla tebrik ettiler. 

Sevincin bUyUk teza.hUrUne şahit 
olduğum bu yerde •ben de, lbrahlm 
Ozg11r de, arkad .. lıı.rı da, ôoktorlıı.r 
da, hepimiz biran, kendimizden r•· 
çer g'lbi olduk ... 

Perde kapanırken, utak bir çocu
ğun lbrahlm Ozg11r'e uzattığı bir 
demet çiçek, ve blr hastanın titrek 
seslle mikrofonda, hast&hane namı
na, san&tkAra teş.ekktlrU, eminim 
ki, lbrahlm Oı.gilr'ün bugUne kadsr 
aldıtı hedJye ve müklfatların en 
bUyUfU ldl. 

+ 
~ rabalarımız sert btr poyra .. 
~ ıın çam aJ-açlarının dalların .. 
da.n kopararak, a.8'falta. savurduğu 
yaprakları çlğnlyerek Iıkeleye 

doğru yol alıyor. Arabamızda bi
zimle beraber iskeleye reımek ne· 
za.ketlnl ıöateren hastahane b&fhe
klml tevflk lımall, Ibrahlm O'z&llr'e 
anlatıyordu. kulak mlıatlri oldum: 

c- Hut& çok, yerimiz: mahdut. 
Vaki mUracaatleri çok geç yerine 
getirebiliyoruz. Bugün mUracaat 
eden hastayı:, ancak 7 • 8 ay ıonra 
hasta'haneye kabul etn:ıek lmkA.nı 

oluyor. Yüreğim yanarak 9öylüyo
rum ki , 8 ay sonra ha.atayı ya öt
müş, yahut da veremin son devre
sine gelmi' olarak buluyoruz. Kur· 
tarmak da bundan sonra. pek gUç 
oluyor .. . > 

V apur iskeleye yana.fmıştı. Ko .. 

şarak atladık.. A.4& &'ittikçe 

ufukta. kayboluyor. Istanbul fitlik
çe ya.kl&f1yordu. 

Hepimizin içinde gU\mtyen insan
lara bir Iıihza n~e vermekten do
fan, büyük bir sevinç vardı. 

Faruk Fenik 

Çay- k ahve satışları 
me ne dildi 

Çay ve 
maddesi 

kahve inhisar 
olarak satılacak 

Ankara, 17 (Telefonla) - Çay pişmiş çay ve kahve satılması ser· 
ve kabvenOıı hUkQmet tat'afırıdan besltlr. 
beyana ~i tutuldui.ı malfundur. 3 17 / 3/1H2 salı •&botundan ev-

Evvelce de bildirdiğimiz gibi ve! satılmı' olup da henUz ~teri
çay ve kahve İnhisarlar VekAleU ere teslim veya gösterdikleri yerle
ta.rafından bir inhisar J'lladdesi o.. re sevked.Umiyerek satıcı elinde kal
tarak piyasaya ç•karılacaktır. mış olan ça.y, çekirdek ve çekilmif 

Kahveler, hA.len kabvecilerle bfır kaıhveler satıcı tara.tından eeYkollln
Jik te inhisar maddeleri satan dük_ mryarak verilecek beyannameye der· 
k ftnlarda satılacaktrr. Çaylar d& cedllir. 
·buralarda aml>alallı paketler için· 
d e satışa çıkarılacaktır. 

Ayrıca inhisarlar idaresince çe. 
kirdek kahvenin de satışa çıkarı. 
lacağı tahmin edilmektedir. (B.B.) 

4 - 17 /3,11942 ıalı ıabılunda.n ev
""1 satılmış ve mU,tertıılne teslim 
edilmek U-• )'Ol& çı.ka.rılmış yani 
satıcının elinden ç1kmlljl ve fakat 
mü9terl e»ne varmamıf olan ça.y ~ 

lwt&nbıd vHAyottoln t-tı: k8'1ıveler milşterlye vardığı gUnU ta.-

1 - Koordinasyon heyetinin 299 kip eden günUn ak'"mına kadar 
sayılı lcararına müsteniden 17 /3/1942 ikinci • maddede y&Zllı fek.ilde ayrı 

bir bey&rınan1e ile bildfrlıtr. 

ı:s - Ticaret ofisinin eıtnde bulu
aan kllhveler beyua t6bi delildir. 

6 - Beyanu.ıne venılteieri tazım 

l''tıldiği halde beyaıınaMe vermedik· 
leri veya beyanname ~rip te mev
cutlarmı nokean eöeterdiklerl anla· 

fılanlarm. icap eden yttlerhtde milli 
koruRma konv.nunuJt. (l~I sayılı ka

nurda muaddel (6~) iftei madde.si mu
cibince vali ve kaymakamlara veri

len salllhiyet da~incle araına yapı
lacakt.r. 

7 - Çay "" kallveı<ln oa~ma ne 
vakit müsaade olunacaj'ı bil.Aha.re 
bildirilecektir. llıt. Vr>llel Y. 

Mımet Kınık 

ıalı günll oabelbın4ırn ltjbaren her ---------------------------

nevi ıçayla çiğ, kavrulmuş veya dö- .-- 1 ..., 1 
~~d~şm~~~~~~~i:.atışı ~·arı &hare J (Cip A ~ GJIL 

2 - Tlcıı.retle iı:ıtiı:al «len btttl!n - ~ 
haltikl "" -ırıt ..,, .. ıarıa ticaret pas ifı·k 
mad<aadl)ile ellerinde çay ve k*ve 

bts.lundurantar ve ça.y ve kahveyi imal 

ettlk:lerl maddelerde kulla.nan haki

ki ve hükmi şa!tıslas' 17/a/ 1942 salı 

sabaJu ticarethane, ma.faza, dükkAn, 
Depo, ambar, fabrika ve ima!At:ııa. 

nelerinde şube, komisyoncu ve acen· 
taların neZdinde vesaJr yerlerde mev
cut çayla kahvelerinin cins ve nıtik
tarlarıM ve bulundukları ye~eri gös
terecek bir beyannameyi 18/ 3/1942 
çarpmba ırünU akşamına kadar bu
lundukları yerin en btlyük mfilkiye 
memurlarma makbuz ınukabllinde 

yarışı 

P
..ıtlk, mtilhlf bir Ylll'1f salıa- , ıı.r-..ı ta.yywedabı .......... ı>; 
11 lıallAdodlr. ~t orMlakJ bir oo_,.u d& .ı>onanma.ya !bun 

ya.rı' yalo"' mulı~plere mtinhUır ...ııımı,..... admd& lllmle< _.trmekt. 
kalmıyor. a. yar..,a, Holtvudon bil· d:irler. 
tlln olnema ftrmaları da katılm19lu. Bu rkllşle Pasifik h&l'l>lnln blttlğt
Atla.nUk ötesinden &'•len b-lere nl görmeden önce l>elkl de l'Mlflk 
bakılırsa, Amerika film kllmpanya. harbini mevzu olarak altnlş lilmlerJn 
larırun hemen hepsi PasJflkle Hglll bitip gösterilmeğe b&şladığulı göre. 
.filmler çevirmek üzere birbJrUe y..a.- ceğJz. 
rJl elmektedlr'Jer. 

Uç büytlk kumpanya «l'earl • Har- NE Dl!MEI: iSTİYO.lt? 
bour> adında. filmler çevirmektedir. Timee pzetalne bakılırsa, Alman-

IE5) üyük Po~tahanenln önünden 

la> geçiyordum. Bir adam, elle· 

rinde tuttuğu alfıdan lkJ ka.fa.yı 
satmıya ç.atı,ıyordu. 

Bu alçı kafalar, slnen1e.n111 blrbı .. 
rJnden &,frılmaı; me,ıaur iki konııtt 
sı5ka Lorel lle ~tşko HardJ'yl can· 
Jandırıyordu. 

Her zaman birlikte oynıyan ve 
seyircileri birlikte &'UldUren bu iki 
tanıornı, komite alt olarak ılne.ına. 
me<>muaJannda okuduğum 1nalO.· 
matı hatlrladım: 

Beyaz peıt<lede 'birbirinden asla 
aynlaınıyan "e dalma blrblrtnl ta. 
mamhyan 'bu tkt artist. meter atUd· 
yo dışında. huıııu f hayatlarında bJr· 
birinden hlt ho,lanmaz, tabl&tlerl 
birbirine uyrnadıi'Jndan bir araya 
relemeuntş.. Filmde bu tkl aanatki.
nn birbirine ne kadar yakın arkadaş 
oldufunu görenler onların husust 
Hayatta taban tabana z.ıd karakter .. 
le.r taı ıdıfını kestremeder. 

Lorel Ue Hardl, aralarındaki ge .. 
çlmslzllk yUzUnden bir arada lllm 
(:evtrmtıyl hl( ktemezJermJ,. Fakat 
ancak blrUkte muvaffak oldukları 

fçln - menfaatleri bakamından 1 ter 
lstemf'z • blrllkte çatışırlarmı,. 

Söylendlflne göre aen zamanlar .. 
d& aralarındaki hoş1anmamaıhfı 

blrllkte nım ~vlnnemtk kuarını 

verece-k" kadu Heri c<itUren bu sa
natkArl r, epey ltlr müt'ldet J,slz 
kaldıktan ıtonra l}bndl yen.iden be
raberce film çevlrmf'.ğe ba.,11.ır11,ıar. 
1'feofa.atlerl, son ceçtmslzlllderlnin 
de hakkından gelmiş demek! 

Dünya. propaıanda yayınl•rı11da, 
politika adamlarının demeçlerinde, 
dllnya baeınrnda !Jıkan ya:ı.llarda. 

komUnt:ım Ue demokrasinin nasıl 

olup da elele "erdlttne; csan tehH
kt>ıt ı:tözünü ilk defa ortaya atmış 
olan Almanyanın nasıl olup da Ja· 
ponya ile llf birliği ettlğlne hayret
ler. imalar, hiddetler görUyoruz. 

Ha~· rete, imaya, hJddete IÜ'Zum 
yok. Ssdece Lorel He Hardl'yi ha· 

tırlamak kUI ••• 

l:ÖR .il.ADI 

Kör kuyuya atlıyan 
hırsızı itfaiye su 
sıkara k çıkardı 

Bundan bir müddet evvel işle· 
dlği bir suç yilztlnden Hataya k•
can Ha.taylı Tevfik, son günlerde 
İzmirde yakalanmıştı. Fakat sabı. 
kah İzmir polisinin elinden de kur 
tularak !stanbula ı:elmlştır. Niha
yet Tevflk'ln fstanbulda olduğunu 
haber •lan zabıta dün suçlunun 
evini basmıştır. Fakat Tevfik, ya. 
kalanacağını görünce evin ba.hce~ 
sindeki kör bir kuyuya atlamıştır. 

Zabıta memurlarından bazıları 
kuyuya lnmek istemiş iseler de 
T evfik kendilerini ölümle tehdit 
etml~tir. Nihayet şe itfaiye mil· 
d1<bale ederek Te\rfik'ln üzerine ısu 
sıkmış ve suçluyu yuvasından çı .. 
karmıştır. 

--TAKVIM--
u MART 9'2 
ÇARŞAMBA 

AY 3 - GÜN 77 - Kunn 131 
RU~ti 1358 - MART 5 
HlcRİ 1381 - Sl!Fl!R Z9 
VAıttT UVAI.I llZANI 
GtiNEŞ 6,07 11,49 
ÖGLE 12,22 6,03 
İKİNDİ 15,46 9,27 
AKŞAM 18,19 12,00 
YATSI 19,49 l,31 
İMSAK 4,26 10,09 

, 

Nohutlu prasa 
~ izhn Dem1r pırasayı pek ff\I"' 

l!i:i:I mez. Ama ne yapayım ~ 
kendi heı.ııbınttt. bol kıymah, nohut .. 
lu, ku,ııaneye sıra. flııra dlzllml' ı•P' 
ile biraz pcnbeleşnll,, lllk glbl de pl!Y 
mit pıra-..ya. bayl!ırım. Hele bu a.ycı.. 
pırasalar QOk 4a. tathlaşır. BJ:r;ler b\I 

yemekten çok memnun ·isek de, btr&Zi 
da küçllk.lerl hoşnut etmek ltı.zıDI· 

Ama onlan memnun etmek bl.rıtS 

güç oluyor. Yaramazların yttzü, aut'"' 
cal< sofrada. tatlı olursa glilUyot· 
Bugü.nlerde şeker de bulun.Jtıuyot• 

Güç hal ııe biraz ,eker tedarik ettırıı• 
llaM tarafından onlara !,Utlil "'• 
biraz ~lkolata. koyarak bir muballobi 
yaptJm. Mulıalleblyl J'Örünce pır_.. 
yı da l5Wıa ile yedtler. 

. * . " 
vereceklerdir. 

Bir dördüncü.sünün yapmakta oldufu ya Bulgartsfand&n SOO. Macarist-an
filmin acil: «Pe&rl Harbotır'un lncl- dan 808, ltaJyadan 250 bJn kişruk 
Jerh dtr; bir beşlnclıılnkl lııe «Poarl birer erdu loh!m~ ve bıona karşılık 
Ha"bour'u hatırlıyalım> ı•bnı t.4ı- olarak da ı.u devlellere dalıa fazla 

SARARMIŞ ŞiŞE ve SURARIL"· 
Ri ŞU ŞEKiLDE TEMİZLEMELİ: 

.Lokanta, otel, kıraathane, çayha
ne, l'&Zino ve bu gibi umumi yerlerde 
ellerinde bulunan miktarlardan (ıbeş 

kllo) kahve ve (iki kilo) çaydan fu
l asını yukarıdaki şekflde beyan et
mefe mecburdurlar. Bu mabaUerde 
beyana tfılbl tutııımıııan JMlunleııdan 

maktadır. Mıpnıl< v...ıemıı,. 

Bqks bir fiı'ket cW&ke adMı>; IngllJs pzeteoı bu haberi -k-
blr baıJkaaı «Japonyııda dört -e•; le Almanyada toprak boU.,tı, insan 
bir baıjl<aaı «Paalflk llstilndekl J<a.. kı11a§tı .., -•k ı.ouyor! 
-a; lıir ...,...., ..çteho-ı ..._ ı'.......,t 

Gazete kA.ğıtla.rını ufak par('ıılllo"' 

ra doğrıyarak yumurta kabukJarıfll 
d& Ufalıya.rak şişenin irine atmııl• 
Biraz da sn koyara.k iyice r..ıııalrv 
malı. Sonra. da su ile yıkamalı, ııoll 
gUz~l parlar. 

• 



• 

VATAN s 

' R'ADYO. TELEFON . TELGRAF HABERLERi BAŞMAKA.Ll!'.DIJN Dl!IVAM ır l r Rus • Alman _ • .. 11 • U z a k ı a r k 
ı:.....::ktrıl: etu .. -:1-. 11 ar b ı ı....- llar 111 --ı 

ll litvinof taarruza 
geçilmes;ni istedi Askeri durum 

'\szan ~ r İbsaa BOB~I 
/ - Doğu cephesinde: 

n 
lkbeharla ber~r Alman ordu· 

larımn tekrar taarruta ha,,,ı

faıC'aklarına ihttmaı verenler ("oktu; 
Alman tebHğlerlnde donfluru<·u "O· 

taklardan ve kar tlpllerlnden bah· 
aedUdlğinl gördükten '!Onra. tüplıe

ılz bu yanlış fikri bırnkını-:tardır. 

HttlttJ son demecJnde Sovyetıerln 

öotimüzdeki yaz a)·Jarında imha 

edlleeeflnl ııöyledl. Biz ukcr gôrtt-
9lle Hltterin hu !lkrlol şöyle t•f•lr 
ecffıbJ)trfz: AJn1an orduları &IM'ak 0-

aümtir.dıekl yaı; aylarında tekra:r 
- muhattlıelerlne &i....,llecek-
-· Sovyet ordolanoın lmlla edil-
- ~- cellMe, Mı llu•u ta 
_,.. - tonlar oöt'lenel>IHr: 
Eğer AJmsA °"'1.ıları l"eQen yaz 

..,_ l<ın1(>0 ıte llerterlN .. , 
lloeyet ....-..aı yn ·ıa..- im· 
'-" etınıelerl. ltekleaemez.. Stwyetıer 

- ""11<111.tlnı bu "''"" !lovyet 
uazı '"1ıoattle milt•na p ohırak tA 
~ lı:adar kadenıel<'ndlrml,, 

ıoe..ı., -,. elinde k&laa lııorp oa
na.yUM emin bötfelere çekerek Y• 
ıoldon t.ertıpıeı..ı, ve müttefiklerin 
yardı- de kllwet belma,tur. 
Aridt -berlltlnl bllirmenıif, yd
dırtm JtaMae vakufu olmıyaa 

ac- Wr ooduyu l>Mk•- •trstm.ı. 
be.h9 nwııvı:au detUdir. A>manlar ı-e· 
ff"n yaz seferinde, SevyetlerJn ~n
df'n yıkılfnQı8ı lhtilnaliM de zafer es· 
hM>ıuc.1Qn bJrt. otara.k saynu11ıardı. 
lluclln artık harfi ...., hsrekr.t plıi· 
••nda böyle bir lhtlmllle de yer tı:.ı
noam~r. S..vyMler lç!Rdeıı ııat
lallHfır; 1lUkftmet mf'rkezı 1'1mk&V&

.ı... defll, ll:ulıl,_,rden Orallara (ÖÇ 

eb•ek :UWUAda ka.._a da, Rusların 
Stallo ile berabet' IHtrbe h~ blrHkt<> 
dOY- edecıeklerı ....... dmı,tır. 

So.>yet •r<I-. Alman or- ku· 
rnandanlarr ayarında çok Miktarda 

yük- k--ra ..ı.tp defHdlr. 
Fakı&t ~.. AIMan ktmtan
dan- ııo,. ~ete kabiliyetli 
old~ .. kıt devrindeki taar
rullarta ti& ı.po;t -l terdir. s.ı ... , 
Jehllllce ... --r· -t -tf<. 

Buglhııldl ........ .,ılyloxllr: (lephe
nlo '"'1"1 bölıreolD<le •otaJ< 81fınn 
albntla 18 "-eye ~llı/tılr. ıı;n 
<'f'ftUp4a Xtl"llnda MJe IOfuk 20 cJe.. 

r..,..ıı,.. ---- So.;yet or
duları --"" DOMÇ lı&..._.n. 
da, Aım.u.tan karttlık -·-1 yapmak, ~ thtlyatlan lutJlanrıtak 
1..orund&. bıraklM'a.k .Orek11 taarruz
lar& """-.,. ediyorlar. Geaeıarl Zukof 
onlWt•, Rlıel'kKde Vlyanna derntr
yoluna M kllornetre meı.afNte Go
donoıv.o 11ıe Dorogobu, ya1ınmnda So. 
robek mM'klletilll iııPI etm~tlr. 

DON!j)'de -1 """etlerlie Dtnyep
rıqpeta s '* lstikM'nfMJlıde yüklenen 
"~ TiAıote.Dko taarruzlarını 
Harlloıf ~ Orel'e kadar ge
n~r. SewteUk benzine mrtı-
11'0 thıı:Jıınf"'1 a...ıar 20 • ilO dere
ce ..,,__ 'ank va Ztmlı birlik

leri .._ - 1<oın..,ıyorlar. Bo 
1- .,.,_,de - <l<ıllnml' 
- Alman mll.ı.laa ·~ lfar. 
k<ıt • - ..._...._ a""'ntı ı;e-

1111!' ANll':JL BELEDiYESi 
~nrIB TIYATROsU 

Dram kumu Tepebqında 
Bu al14am 20,30 da 

l' A R A 

Komedi kıemıru:ı.. 
Gündüz saat 14 te 

Çocuk oyunu 
Bu ak~m ~o .30 da 
ÖISE VE SÜltSI: 

Türkçe ıözlü ve p.rkılı 
fll:mlerin en gtlzcli 

AL 1 B A e·A ve 
KIRK HARAMiLER 
E:.hamra' da 

ŞARK 

il.ll""'ı Aefın hitabı 
1

neneticeler verdi~ t&ştM&fılln<Jd&IW 
,..Z (l!aoj& 1 lııdd&) _ tıorm :e.tau. yarımadaama kar~ şid-

<B&ottvafı ı •hlel (/) ın..şwatı ı incide) Q 
keler bizde yeni bir kuvvet hissi 

LeniJıSred cephesinde Sovyet kı. uyandırarak kendi zehirlerine kar 
taı.rı düşman h&tlarını karl!i ka. ş, ilacı da beraber ı;etinniş bulu· 
rıt kemirmektedirler. Krav-taovun nuyorlar. 

yellşınelıdırlerOı';~~e 1 bir) >~~ J ~';!irlerimizl sıraeile .:.öyliyecc. ~~r~e';. S:\:::paır:~:",:Z Y~:: :~i :.::ıd::.:p~1!:n"':ı.:: 
arn~ küc;ük ya.ıa. mektep sıra- Birincisi, d1ı1 siyaset. !'Ti\. ız a~~ btr ~ k dlr 

larında zihinlerde yerJeı;ıirPe sat- tekilde ifade edllm1' ır. 1 
rah· mahalıt ara~ırml.lar yapılrı>lflır. Melbotıme, u (A.A.) - Amerikan t B r'bi le.. na ıidilmemiş, memur göoderere · 

lam olur. Bir nooktayı daha rile muharebe eden devlel1et"le A Böyle hareket edilmeseydi cevap· donanmaaının t.urnıza har.ır olduğu 
komaodasınd&l<l kıtalar Zazktko· Hılifaks dürmanın sınai ve as. 

• l
·ze belirtmek ı"ten·m Çocuk- dl m.ı:.n86ebe-tlerimlz vardır. n. b ad t ed ı kted· J nya 0 

u eti ı l•r ayni 0 .. ı~u"lerc go··re olmıyacak, ur a emin ime ır. apo • . . la alara dayanan münaseb er • ...,. larunıı vatan sevg_islnt fUUrlarıyle ~ . ki ayrımsl'Z 0• işe yaramıyacak;tı. Bazı yerlerde e. ya karşı yapılacak oı.n bu taarruz 
koruyarak yetişmehdirler. Şimdiki mız d~.:ür:il~e~~edir. Bilirsl. lektrik santrallerini idare edenle. için bir çok denizaltı filoJ.&rı öncU 

kumanda ettiği tankların yar keri kuvvetini son haddine kadar nun ·· kil t k 
dımHe düşmanı gert pu!t. r ('re kullanmış olduğunu belirtmiştir . 
bir kaç kilometre ilerlemlşlerdlr. Halifa-ks netice olarak şunları 

••.ma.n bizim yetiştiğimiz zamana l~rak. t 1
h ebe 1 ... inde bulunan. rin teknik malQmatı mahdut ol· vazifesi göreceklerdir. 

• k d . . nız kı, mu are ... . . k .. ~. 
gvre c;o eğişmı,tr. ııemleket için· 1 d t ve tarafsız siyaset takı duğu için hiç cevap veremıyece - Diger ci'hetten A vu&tralya '4yy&· 

stoko!İolm, 17 (A.A.) - Rjef söylemiştir: 
cephesinde hare-katta bulunan Rus Harbi kazanacaiımız zaman sul. 
kKaları Viyazmanın 17 km. doğu- hü de kazanmak icap ctti4inI hiç 

den ve dıfından gelen tesirler çok ge- l~r: 1 
05 

d ğitdir. Cümhuriyet hü- lerdi. releri Yeni Ginede ve Tlrnor adasın-
n_iştJrlrr. Çocuklarımız kendi nefi~le· ~~m~~y B~yUk Millet Meclisine Mevcut ist.!hsal ve lstıhlttk du da bulunan Japon istllA kuvvetlerini 
r1ne güvenli ve biltiln ters tesirlere, d a'rak bu siyasetini bütün ruml&rı esas tutularak ilerisi 1çin hırpalama'ğa devam etmektedir. Ja. 

d bir verl ılmı~lardır. Bu ye- bir zaman unutmamahyrz. sun • · ht ld! 
rln Plsjovka olması mu e~ıc r. Halifakstan ~nra söz alan Lit. 

_ . ayan , . . 1 b ı h · akıntılara karşılıyabllecek zrhnıyette d letlere karşı iyi nıyetle ve ıy tahminler yapılmış ve un ar er ponla.rın Çinde bulunan kuvvetlerinı 
hazırlanm. alıdırlar. Vatan severlik ah 

1 

n~;etinde kuvvet olarak ciddiyet. ı-ene yeniden kontrol edilmiştir hemen kA.milen geri çek.tiklerine da. 
IA.kın h"°"ında. gelir. Vatan sever ola .. le takip ediyor. BugUn bizi mu ha- Mesela Ege ·bölgesi ıçın yapılan tah tr gelen haberler dü~manın Pasifikte 
rak yetışmek, terbiye sistemimizin re-be eden taraflarla tahşmıya ~ö mlnleri. hakiki inkişaflar derhal yayılmak için sarfettiğ'i ga.yretlerjn 
temelk11r. Çocuklarımızın toy zaman- türecek açık meselemiz yoktur ısmıştır. Yani bugünkü menfi a- ehemmlyethti göstermektedir. 

Rusların eline pek e~k, nvktarda vinof biJha c;a demi~tir ki: 
harp malzemesi ge-çmışt:r. l\.Iihverin ruhu olan HiUere kar 

Donetz havzasınd;,:t, Mo~kovadan ~ı zaferi kıtzanmak için tatbik e
trelen haberlere ~örek .. _A1l~a~~ad1:'· dllecek pratik carelerin Hk dera 
günde füıtü.te 2000 ı,ı •-Y~ '· olarak diişünilldüiü inHbaı h•;ıl 

larında ters akıntılara dayanmaları Yakın ufkumuzda buluüar görün· ı-nillere rağmen inkişaf istidadı tab Vaşington, 17 (A.A.) - Harbiye. 
\.'e yeli.ftikleri çağda iyi mücadele et· müyor. Bununla beraber bütün tah -ninden fazla çı·kmış ve llerisi için nazırı Stln'lson mühim miktarda A· 
meleri için öğretmenler onların zrh.ln- minlerimizı fhtiyatlı y~pmaktan '!ayet geniş hesaplar yapmak ıa.. mertkan kara ve hava kuvvetlerinin 

ı Ha bin gen" ve ka •ım geleceğini lsbat etmiştir. lerini iYi i!flemelidirler. Oğretmenler- :'tyrılmıya ım. r . . 
1 

• • 
1 

r A vwıtralyada karaya çıka!'Ildığlnı 

1 

oluyor. Harbi kaybetmemize imyorlar. 
Berlln. 17 (AA.) - Alman f"lr. kAn olmcrltlını umumi surette söy 

duhırı baı;ktı"'landıı,nlıl':ı 19 rnsrt. lernekle ne kadar müteı:;clU olıı. 
ta dlismanın Orel do~u re-rubun. vorc:ak 1afcre ,ıide-n yoldan o )ta
da bir Alman tUmeninin me .. vzller~- c4'ar uT.aklasmakta olmam1zda11. kor 
ne ılddetll hü<"umlar yaptıınnı b l kulur. 

de bu istediklerimlZi canlandırma.k rısık m.abiyeli içinde he-r ıhtımal rı Muhtelif bölgelere ait proıe e blldlrmtştir. Stimson bu hususta fıı.z. 
•·ı·n ayrıca dı'kkat ottım. Dola11tı""ım a. özden uzak tutulmaması 11\zım. vapılırken gelişi gilzel 'hareket e. 
"' Y • " <iilm.,m1ş, ihtiyaç str .. ı \$.kip .,dil· la tafsUM. verwıek latememlftlr. 

dirm"ktl"ct'r J(<:ır fırtınıııl~rına v~ Litvinof zaferi elde ctme-k için 
o::oğı.ı~?. r~~m"n Alman p1:a.del~rı trt.b\lc: edilecek pratik usullerin 

yerlerde önem verdiğim bir nokta da dır. u artlar içinde olarak, dış si· 'l1iştir. Kömür havzasına alt san-
fUdur: Talebenin ffttiyaç1arını kartı- B ti ş. 1 size anlattım. Şimdi di tralln projesi ltk önce hazırlanmış l k M yük ....ı .. okulların vase mız • 1 d 
ama · erkezlerde s..,... _ ler tedbirleri söyliyeceiim. Bu tcd ve bir bu-çuk ıene evvel iha e e 
yatı paralarını bulamıyan halk_ ~ birlerin başında müdafaaya daima cdilmiştlr. Bugün kömör sık1ntısı. 
cukJarmı daha mütevazi f&l'tlM' ıçı - hazır olmak gelir. HB.l"bin ba$tn- '1ın sebebi d'Tye yalnız direk me· 
de be.nndırıyorlar. Bu çocultlann iyi daDberl h"men hemen seferber hal •elt!!ilnden bahsediliyor, halbuki e. 
bakım. w kontrol albnda bulunma.1~- de bulunuyoruz. vatandaslar nö· lektrik cereyanının azlığı da bir 
rı gerektir. Bunun ne aureUe t.~mın betleşe askerlik ödevlerini yapı_ narlık iımllidir. Bu santr4lli bes se. 
edılebileceği11l göeteren iyt iki orne- yorlar ve sınırları bekliyorlar. Sı- ne evvel yaptırmak mümkündü ki 
ğ! bılr!Mk size eöyllyoceğim: sandık· raları geldikçe hususi işlerine ve öyle yapılsaydı kömür havzasının 
lı kaeabe.sında.n Afyonkarahisara ge- güçlerine dönüyorlar. Bu durum "'elişmesi çok fazla 'hızlanmış olur· 
lea ent kadar çocuk için bir bina bu· değişmtyecektir. Memleket ordu- du. 

tu.nmu,,tur. Sandıkhh talebe burada tarını daima ayakta hazır ?e uya. Bundan sonra Kütahya linyitle. 
hep bH'ttkte barınıyorlar. Hayatları nrk tutacaktır. rine ait elektrik cttidü yapılmış. 
dUııgttn •e ucuzdur. Va.linin ve devle- Dünya harbinin Y~lettiği bir tır. Kütahya santrali orısile İs
bn diğer bUyUk memu:larının kon- büyük 1ş de ekonom~!ı harp fşl.e. tanbul arasında, İzmit <fa+ıil, bi-r 
troMt altındadırlar. sandıklılıları ba- rlne uygun olarak duz:enlemektır. çok sahaların elektrik cereyanını 
,prllarmdan dolayı burada teıtekkür- Memleketin bilt~n ~~l~rl ve. yurt~ temin edebi·lecektir. Bunun etüdün 
le anmak k;in bunu size söyliyorum. taşlar a~asındakı butun miln~se. de Maden Arama idaresinin kömü. 
t ta S k t k asaba.st da etli betler zıraatte, ticarette ve dığpr rün miktarı hakkındakı' aractırma. ~par nın ınır en . . . ., 

''"" Afyonkarahtsarda alanlarda olsun, düz:cnlenmelıdır. tarından istifade edilmi-e:. ve şehir. kadar çocuEı ....... u • ., 
. bar d B nlar da dikkat ve Bu durumda bır 90k mahrumiyet. Iere alt hesaplarda olduiiu ııibi ıyi ın ırmış. u k ı ..._ 

b 1 uyorlar. sınır- lerden sa ını amaz en zena~ıı mem senelerce beklemlye 16zum olmakontroı aJtında ~sizinle bereher leketler biJe, yalnız kendi yetiş· murtır. 
kentlilere de bu:a . Denizlide de tirdikleri ve yaptıkları mallarla. ge Bundan sonra Ankara ve Kwık • 
teşekkUr et~~ ~ten:adır. VUAyet çinemezler, bir çok şey1eri dışar. kalenin enerji ihtiyacı üzerinde du 
bu mesele ıyı bır Y dan getirmek zorundadırlar. Dün.. rulmuştur. Burada istt1ı1Ak sene· 
ırıerkezlerinde yüksek okul olan ytt- ya harbinde bunların bir çoğu a:e· den seneye artıyor. İlkönce D1ze1 
ıerde kazalar ilgi göetertr' bu me.r- lemiyeceğinden mahrumiyet tabi! ırupları varken sonra kBmür Ya-d t•..VUA.t kurarlarsa ora.ya ' 
kezler • -r· t b olur. Fakat biz yiyim maddelerini kan turbinler ilAve edllmi~ ve bü. 
giden taıebelertnl ucuz veolrıı.ııka ıılıa- olsun, kendisi yetiştiren memleket yüme mütecanis ıeki1de olmamış-dah önemli ara • 
rındırıriar. a lerdeniz. Bu yolda sıkıntılarımız tır. Artan ihtiyaç karşısında Sa. 
hat, öğretim ve ah1Ak bakımlfldtan g~icidirler. Bunlar iyi mahsulle k:aryadan kuvvet alınmak sureti. 
tenı tesirlerden uzak olarak oku a- düzelebilirler. Yeme, ve geçinme le yapılacak •Sakarya - Çağla
bilirler. BUtUn memlekete telkin yap- bakımından biz bahtiyar memleket yık• ••ntrallnin memleketin ilk 
mak ~ bu örneklerden fa.ydalan. 1erden sayılırız. Size burada acık. hidro elektrik santrali olmısı il-
mek istiyorum. 1ı mfsal'ler verecek değilim. Etr&- zım gelecektir. 

Günün dlğr esaslı bir lşt de ge· fımızdaki memleketlerin mahru· Sakaryanın ilk plHna alınmaıı. 
niş ölçüde ekim meselesıdir .. Bazı mlyetlerini ve çok can yakan du. nın bl!" sebebi de nehrin rejimin· 
yerlerde sert kışın yaptıjh testrleri rumlarını bilirsiniz. Endüstri mal deki seneJlk del:~ikhklerin baska 
gördüm ve acı duydum. Bu duru. tarı bakımından durumumuz daha nehirlerimizden az olmasıdır. Bu 
mun yurllaşların cesur yürekle sıkıntılı olacaktır. F,.kat bunun t. oayede beş senellk rasatların neti. 
karşıladıklarını görmek Ins&ııa '-'. çin de gereken tedbirleri almak· cesine dayanarak etüt yapmak ca. 
Hlll ve kuvvet veriyor. Yeni ekim tayız. Bütün bu sıkıntılarla bere. ~ .-örü1mü,t:Ur. 
yılı tçm. hüklımetin lılazırhğ1 ve ber biz muh&rebe içinde bulunan Kütahya ve Sakarya etütleri he
bu bakımdan halka yaptığı genl!J memleketlerle az, çok, kolay, &ile, men ı.haleye konacak ve tatbik e-
davet her yerde iyi kabul görmilş ticaret münasebetleri olan bir dilrcek şekilde hazırdır Şimdi Ge_ 
ttl<. :ıt" ekimi h"r yerde l<'nlş öl· memleketiz. dizde ba,,Ionmıştır. Et:• bö1ge•lntn 
çQdedir ve ümit kuvvetlidir. İzmir Vatandaşlarım, elektrik ihtiyacı çok sıkışıktır. fz. 
ve dolaylarında da bii~ük ölçü~ 1'-1em1eketimizin ekonomisinde i. mir santrali bütün fabrikalara de-
mahsul almıya çalışmak arzusu ;n şimiz ihtiyaçlarımızı düzenlemek vamh surette ve kAfi miktarda e
sanı memnun edecek surette göıe ve harcıyacaklarımızı tertibe koy· ıektrik yetiştıreml;\·or. &renin dl. 
çarpıy~r. . . maktır. Bu işlerimizin en önemli. ğer şehirlerinde ihtiyac:: şiddetle 

tzmırliler, şımdi. memleketin si- ]erinden biridir. Belki istenilen artıyor. Burada yakın bir zaman· 
yast durumunu benimle beraber tedbirleri bize bildireceklerdir. Te da hare-kete geçilmesine memle. 
incelemeniz için söz söyllyeceğim. mel şart el birliğidir. Herkesin tec ke-t ekonomisi natriına ihtiyaç VH'. 

Bugün harpten zarar görmemiş rübesinl birbirine eklemesidir. Her dır. 
mem1f"-ket yoktur. Harp aynsız bil_ kesin birbirine güvenini devam et- Gediz işi tamam olunca etitt kol· 
tün dünyada tesirini yapıyor. Si· tlrmesidir. Vatana huzur için va. tarı Seyhana gldecektir. Oralarda 
IAhla birbirin~ tutuşmu:, bulunan tandaşların birbirine inanmaları, demir madenlerimiz var ki bunla
devletler de dünyanın çoğ:udur. Ba hükt1mete güvenmeleri en önde ge rı f!!llemek ve sanayi kurma-k içffl 
zı devletler _ ki .biz de bunlar ara_ lir. Böyle bir inan ve güven için ucuz elektriğe- ihtiyaç vardır. A. 
sındayız - hal"bm dışında. kalmış biltiln sebepler vardır. Memleke· da.nanın elektrik ihtiyacı da Ber
lar, fakat tesirleri içindedirler. Du timizi dünyanın bugünkü duru. dan nehrinin bir kolu olan Kadın
rumu ve bütün tedbirleri öyle bir .mundan bu itibarda tutmak kolay cık suyu ile temin f"dilecektfr. 
Yönden görmek lAzımdır. Siyası bir şey delildir. Bunu takdir e· Bütün bu eti.itlerde göze çarpan 

MEVLÜD 
Met1ıtum zevcim ve pederimiz 

Mehmet Ferit Şerbelçinln ruhu ı. 
çin 19 Mart perşembe ı:ünü Maç. 
kada Teşviklyc c&miln<le öğle na
maı>ndan ıonra Mevl-0.dü ı,ertf kı
raat oh.tnacağından merhumu ie 
ven dost ve Ahbapların ve arzu e: 
denlerin mezkur günde teffl'iflerl 
ni rica ~riz. 

Refikası ve evlMları 

MEVLÜD 
Sevgili O\lim Kadriye Erkuşun ölü

mUnUn kırkıncı gUnUne teeadtlf eden 
1913 ı 942 per<ıembe günü li<lndi na
mazını müteakip.,_ Fatih camlinde 
mf'vlO.d okunaeatından aayın mes. 
Iekla.f ve dostlarımın, anu eden dtn
~a~arımın te~riflerlni rica ederim. 

Fatih Askerlik Şubesi B~k. 
Yarbay 

Ziya Erkuş 

Sinemasında 

dersiniz. Bu aRcak halk idaresinin nokta, i$in icindP sabit bir fikir 
ba~arısıdır. . olmaması, bütiin vurda ait ihtiyaç 

Bu.-Un her türlü tedbi:r1erimlzı Iarın sırayA knnulması ve hiç bir 
almış bulunuyoruz. İlerisi icin ka~ şeyin tesadüfe bırakılmamasıdtr. 
rarımız açık ve sadedir. Harp dı- ·Yurdun elektriklenmesine ait e. 
ışında kalmıya çah~acağız. İşlerimi tütle-r:n bu ru+ıla yanılması. bütün 
zl dilzenliyeceğiz ve eğer harpten vatandtı!jlara frrııthtık verecek bir 
kaçınmak mümkün olmazsa, va. hAdh•edir. CünkU p1An ve usul dal
lan borcunu şerefle ve haysiyetle rf"~inde istikhı:ıl ha1ırh4ı diye duy. 
ödeyeceğiz, Memleketimizin kuv- du~umuz: ~l~Pt1i ihtivacın hi(' nl. 
veti yalnız kahraman ordumuzun mızı:;A b:.Y. !ll"'h~d,. verine "'e-t!rHdi· 
kuvvetile ölçUlmez, o kadar dB C-iııi ~öc;tprrııttktf'dlr 
Yurdun içindeki durumla. vatan. F.Iektrik li'filt idare~I. YRlnız va
daş1arın idare edenlere ıüvenile rına ait plAnlaFmR faaliyetleri için 
ve yardımı hissiyle ölçülür. Harp deJll. umumt c;ıırettC' ivi çalı~ma 
ne kadar sürerse sürsün · ki çok ve is !{Örme ucıılJPri lcin örnek di. 
ıı::nrece~l ı.rılaııı:ılıyor . bundan dlp ye alınmıYa lAvıktır. 
dirt ve kuvvetli bir mi1let olarak : ~unu da diiıı::iinm~k lAzımdır ki 
çıkacağımızdan eminiz. Mesele t- hu idarenin !,.; 'c cı~armas1nın 
çerde milletce hazır bulunmayı bil h:kmetinf valn17 Hamdı Toker!n 
mek ve inanmaktır. İdarenin hal_ 

1 
ve arkadaslarn·un bilgili ve vic· 

ka, halkın idıreye gOvenl olma· ·danlı bir şekilde ralıı:;-masında ara. 
lıdır. Ahnan tedbirler eksik ola_ k hata 0J11r DikkAtj çekmpgl 

1 ma · b 'd 1 bilir fakat tedbirlerin tamam ana lAzım veTPn h~rhıı::,.. u ı aren n de. 
ca~ı~a lnınmak ve onları kCitUli- tınkı Jr"öv pnc:•itfUft.r;. Vtt i':'i yürü. 
yecek yerde tedbir alanlara dost C'hilen dil'i""r her ısımh: ı:tıhl, kır· 
yardımı yapmak 1Azımdır. Bu U· ;ac:1 kavıtl~rrlan ~79ri l'di}rni~ bir 
fak teferruat üzerinde çok ısrarla '"'"C'kkül olma'1iıdır . 

S t hücumlarının henııııını pus· tehlikeleri dsvet ettlli tr.kfır edi1e. 
ovye ·dil tıı· •a·· .. co • ~ı · k d d k nl · k .. tmücılcrdir. Bu ~' e · . mıyece!'i nı av e ere şu arı ı. 

1 ur f'ıı::n~·nnrla bolşevikler çok faz. live- etmistir: 
Mikado Mançuko 

Başvekilini kabul etti 
1:r k;v•nlnr vermiFleırdir. Fakat hareketsf-z )cal•ralt ftnat· 

T _ r .. ., t7 CA-A.) - ~tarava 1.,rı birhiri ~rkasından kaybetmek 
R ~~ti'.l ·la nrı Alman cırdıı•:,'"''" ır ct~hA bü~·i.ik hir lC'hlikeyc yol ar 
•• 

11 
., ı ...... ,·re•lr. .. ;n,. r11rt""e., ~- •:· .,,ı~ oluyoruz. Tehl:keli oları her (lla.tı ı tıoclde) = umı "'? . 

vet k·lt-1 .... , rrnılteri dara.Itm1~·a ı-." .. rk~tl~ hic olmaz!"& hir muvaf-
imparatorunun bir mektubunu Ja. 1 fQkırct ih.,,\cll vardır. FEtkat ayni devam rd·yor er. 
pon imparatoruna vermi~tlr. Bu ~uretle tehlikeli olan harekeU;izlik 
mektupta on senedetıberı Japonya- t~tanbul 4 üncO fcra memurlu· l'.<=e herrırn hir b.lr muvaffakıyet 
nın Mançukoya yaptığı yardımlar. temin etrncı. Harbin lD-13, yahut 
dan dolayı bu memleketin minnet. ğundan: (94:1/453S) 1Q44 veya rlRha uzun ~rmt"si ih_ 
tarlığı bildirilmektedir. samsun Hançerli mahallesi Poı !imali hPrbl dalı, evvel bitirm•k 
Öğleyin imparator bir ziyafet t ııokak 12 No. da ve Clhanclr 'cin hlcb'r teşchhH•I• bulunulm•· 

vHmiı ve bu ziyafette tmparato· :~:rsular T•llt (Paşa) ko!"aiı 18 ması 16,.ım l.!elrliğı mAııasını tfad,.. 
rlçe ile prensler ve prenııesler de No. dı mukım iken hAlen ıkamet etmez. Harbi k!<aHmalı: Icln lıir. 
hazır bulunmuıtur. &hı meçhul Mustafı . Oran"."'. kac teı,ıııı:e atlat,.,•k daha mlln• 
Akşamleyin Hariciye Nazırı M. i Seyit Bi181 Esenin zımmetınızde c:;tp olmaz mı? 11Z~manı. her ikf 

Toıo da Mançukolu misafirler Sa un ı inci Noterinin 8.6 938 taraflarda oaroı..,,ıya hazır alda· 
şerefine bir ziyafet verecektir. 1 ';;,'ve 2070 118 No. Iu resen tan tıoı bir müttefiktir. 

Maocuko Başvekllı ve maiyeti ~r edilmiş sınedile bakiye ala Lltv•nof s&zlertn• ~le devam 
Japcnyada kaldıkları müddetçe z İ olan 400 !ıranın maa faiz ve pfm;•fir: 
imparatorun m!ıafiri olacaklardır. c• 

1 
iI tahslll talebile yaptığı ta G•ni< öl•Ode ihtfyat d!Ahlar bl. . masar i · a ... 

Tokyo, 17 (A.A.) - Japon ım- ki üzerine tebliği mukteı ıcr rlktlrmek •ur•tlle bir bel<lıme si. 
paratoru, Mançuko Başvekili Ge. p 1 in ikameig3hın1zın me("hull vac:eti takip etmek bu müddet i-
neral Çangçıngvei'ye birinci •Do· e";'. ~ascbile 'bir ay müddetle llA. 
ğan Gilneş•, nişanını vermiştir. ye 

1 
t bllğine karar verılmlşttr. t- cinde dilşman Atıl kalmafı taah-

Hsinking, 17 (A.A.) - Japcny~. ~Aen t:rlhinden itibaren bir ay .ı. hiit etmiş olsaydı, her halde (av. 
nın Rusya btiyUk elçlst Sato, maı. n d borcu ödemez l•enlz tetkık d•lı bir"'Y olurdu. Fıtkat sizde bi
yeli ile birlikte dün öğleden son· çln ~ı de veya tadel muhakeme liyonıunuz ki dtişman tem•mllc 
ra buraya gelmiştir. Sato, Kuibi- merc ln alt oldu!u mahkemeden bu•un sksine hareket edecektir. 

. . yoJuy & 1 h•kkınıla " şefe gıtmektedır. . nın geri bırak• ması Lttvinof btı millllıazaları askerf Sato, Japonyanın Man(uko bi.i- 1 icra ar getlrmedlkc::e eebrt fer• 
yük elçrsine bir nezaket ziyaretin· b~ 1~1•:.~, vı yine bu müddet için vaziyetin kendisinde bıt'aktıtı en. 
de bu1unmuştur. Y P b yanda bulunmazsanız tıleı> . di$e He ortaya a.thltnı ve btltün 

Slnping, 17 (A.A.) - Japon. de e. d hapsen tazy;k ve hıla1f•ı I birleşik devlet.Jerln müşte_ı:ek d~. 
yanın Rusya büyük elçisi Sato ve vu~ı~~~ "1:ıeyanda bulunduiun~ı. vaları menfaatıne ol. ar.ak boylc du· 
maiyeti :ıtulbişefe gitmek ttzere bu hakdird• haıt-•ll• ceulındırılac.•• t 
ıun M&nçukodan ayrılacaklardır. ta 41/4536 numaralı icra emrınin şündüiünü söylemış ır. 

Mancuko imparatoru. Satoyu ka "::.ı··i mıkamına ilin olunur. Son 9 ay içinde Rusya, HitJ.,..in 
bul etmiştir. t.u 

18 
herhangi bir ce1>Mde mühim bir 

lstanbul IJçüncü icra Memurluğundan: 
ı jırıldıktan sonra en cok arttıran& 

Bir borçtan dolayı mahcuz: ~lup 'hale- cdiJir. Ancak arttırma bede. 
paraya çevrilme.sine 'karar ver en :i muhammen kıymetin yüzde 75 
ve tamamına 548:i lira 62 1k~r~ı lnt bulmaz veya sattı i&U.yenin a· 
kıymet takdir ed'ilen Ga a a a lac aına rüçhanı olan dıfıer a.lı-

ld Şe'bboy soka.Jc es- •• d 1 b 1 Yüksekka ırun 3 5 45 cakhlar bulunup ta be e t un a. 
ki 45/l, 3, 5, 7 y~nl ~kui ' rın bu gayri menkul ile temin e· 
4~11 • 2 No. lı gayrı me ~kalın· dilmiş alacakl~rının meemuundaıı. 

1 - Zemin kat Şe'bt>oy A bl fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
d& 5 N<J. il berber cttl1tk nı ı' t b'hüdU baki kalmak üzere art. 
k ahve ne bir numarayı taşıyan b r taa 10 gUn daha temdit ed11e. 

h tk' dUkk~n ırma 
beri>er dükkAnı ve er ı 1 ek 20.4.942 tarihine müsadif pa· 
arasında üç numaralı ma'hallebic :artesi gilnü saat 14 ten 16 ya ka-
clükkAnı olup Yük•ekkalö1rım üze. d İst "-ünctl İcra memurlu. 

ıHtkkAnı ar . "" 
rlne 45 :!'o· lı berber t odasınds arttırma bedeli satı$ 
vardır. ın is~iyenin alacağına rüçhan_ı olan 

2 _ Birine! kat Şebboy sokağ 1 diğer alacaklıların bu gayrı men. 
da demir k"Pılı mahalden içeri g. kul ile temin edilmiş alacakları 
rilincc dört metre uzunluğunda ve mecmuundan fazlaya çıkmak: şar
zemlni mal't .. taşı döşeli bir k0<l· tile en çok arttıran• ihale edilir. 
dora girtlr.ıekte ve karşı tarafa U~t 6 _ Gayri menkul kendisi•ıe 1. 
kata çıkılan merdiven bulunma - hıtıe olunan klomse derhal veya ve. 
ta ve merd'i.-venln sol tarafında da rllen mühlet içinde parayı vermez 
en üst kata kadar uzanan bir lta. se Mtıle kırarı fe&holunarak ken
va bacası vardır. Merdivenden ytt· dlsinden evvel en yüksek teklifte 
karıya birinci kat& çıkıldıkta 5:ı5 bulunan klınııe nzetıplş olduğu be 
metre tultinde bir koridor~ vM' .. • delle almıya ra-zı olursa ona, razı 
makta ve bu koridor üzerınde t:C:: olmazsa veya bulunmazsa ~men 
oda bir hel~ mevcuttur. k yedi ıün müddetle arttırmıya rı. 

3 _ ikinci krrt birinci k•t 
0

• karılıp en çok arttıran• ihale edi 
rldorundan merdivenle ikinci ka: ıtr. İki l'lıale aras]ndakt fark , .• 
ta çıkıldılında bu kat ta bırlnet geçen ıunler için yüzde beşten he
kahn aynf olarak ü<:: oda bir;~-. sap olunacak fıiz ve diğer zararlar 
tadan baret bulunmA.ktadır. 8

.,- ayrıca hükme haeet kalmak11zın 
nrz fazla o1•rek Hd ~aıbit dol• 

1 
me-murlyetlmlzce alıcıdan t.&h9'-1 o

vırdır vr binanın iki nısıf 5~.ansı tunur. CMadde 133) 
miktarında taraeaın vırdtr. Bı 8 7 - Alıcı arttırma bede11 harl. 
ahşaptır. ·cı.ı nlarok yalmz tapu ferağ har 

t _ t~bu gayri menku"K1n a;ı· cını, 20 senelik vakıf taviz bede
hrma ~artnamesl 20.3.942 tarJ.h ~· tini ve tha]e nrar nullarını ve-r. 
den itibaren 941/2938 No. He • miye mecburdur, M\iterl"kmı ver. 
tanbul Üçünctl tora dalreılnln mu- giler vo tenvirat ve tınzif•1 ve 
•YY«'n numarasındR hrrke•ln gö. te11Ally~ ret;.mlonden müten11it be· 
rebilmesi ic:ln uçtktır. fJAndı ya. lediye rüsumu ve möteral<im va
zıh olanlardan faz:la malt\mat al· kıf icaresl alıeıya att olmayıp art. 
mak istlyenler lfbu rartna~eye ve tırma bedellndcn tenzil olunur. 1r 
941/2938 do•:ra num•rHıle me- bu ıayrl menkul yukarda ııöste. 
muriyetimlze müracaat etmelıdir. rilen tarihi<' İstanbul 3 Uncü İcra 

2 _ Arttırma:ra iştirak için Yll: memurlulıı od88tnda tsbu tllln ve 
karda yazılı kıymetin yüıde vedı gösterll.-n arttırma şartnamesi dai. 
buçuju ni&betinde pey veya milli re•lnde sıthl<ıcajh ilin olunu. 

askeri harekette bulunmasına wıA 

ni olmuştur. Rusya müttefiklere 
mOhim kayıplara uğramadan B!\

kcrl kuvvetler toplamak için bir 
zaman temin etmiştir. 

Biz de AJmaıdarı pek uıtttara 
kadar sürem•dik. Ancak bir kaç 
yerde 300 ki1ometre kadar ıerl 

p(lskürttük· Fakat kllVYetlerirııizin 
arttıtılması imle-Anı o1Lrrsa ~a 
Alman kuvvetleri ·ikiye bölünür ve 

ya şark cephesinde başka taraflar. 
da yapılacak bir '8ıtrtma ı.areke· 
tile zayıflıyacak olursa ki bu da. 
ha kolaydır, bo takdirde düım•nı 
daha uzaklara, Alman hududuna, 
Berline ve daha ileriye doğru at. 
mak imkanı Msıl oıacaoktır. 

Litvinof netice olarak ş811ları 
söylemişUr: 

Harbin blr an evvel btıtmesfnde 
m.enlaatimiz vardır. Bütibı mlllet· 
lere emellerine uygun bir şekilde 
inki~af etmek ideallerine kavuş. 
mak, ecnebt müdahalesinden ~·e 
harbin yeniden patlak vermesın. 

den korkmadan ya~nmak imkanını 
verecek bir sulh istiyoruz. 

KARAR RULASASIDIR 

c 42/1'06 

Milli korun• kanununa muh•le. 
fetten Sultan hamamında Ye!lieam; 
caddesinde 33 numarada manlfa. 
turacılık tlcarettıe meşgul S-ban 
oğlu Ali Tatlıııi! hakkında ı.t .. n. 
bul Atlliye Nci.ncl cez:a mahkemp· 
sinde cereyan eden mahkemesi ne. 
tlcesinde sutlunun fiili ~abit ol. 
dufundan Milli koruttma kanunu
nun 31 ve 59 uncu lll~delerı mu. 
clblnoe yirmi beş lira para cezas• 
ödemPsine " yedi ıun mtJc)dP,ti~ 
dUl<klnının kapatılmasına v~ hU· 
kilm k"tileştif!nde ilcreH suçruya 
alt olmak ti•ere karar hulh•rtnın 
Votıın ıazeteslnda neşredilmeolne 
31 7,942 lar!l.lr.de kirar verildi. 

C3'9Ul 

BU PERŞEMBE Matinelerden itibaren çılgın bir macera içinde cÜ· 
zeran eden uıvı bir a.,k. btiyük bir sevgi 

SENiN G·oı Dl Kao~N 
duruyorum. Umumt düze-nin başa 
rısı için temel taşı iyi görü:,. iyi 
duygudur. Bundan bahsedl~im bl. 
raz da vıtandas1arımda ıt"ordük1e· 
rimden memnun olduJ!vmdBn.dır. 
An'karaya gidince Büyük A1tllet 
Meclisindeki arkadaşlarıma bunu 
r.nlatacağım. Durum ilerisi için 

Bunlara bıılnncıı iJU111ın ~u $Ulli 

sormPktan kend'rıt alamıyor: Kır. 
ta!llt kavıtlardan .. ,.at erlilmenin bu 
k~dpr havırh rı,..tı('" Vftrdlği ranh 
örnf'1<-lttr1e tX?Xn\lnde dururkftn, 
rıe nıve cJ.i~t"r id.-ı.re ma1dnelerimlz. 
rif" ktlhne u~ııllerln. knflf!l'nm·;'S m,.
"lllivet ölçülerinin Pnf"rfi:vl veri. 
~t. ·eı:tlıMna ha.7~ını bn~masına, za_ 
m~n1n kıvmctirıi hlr" indirmesine 
hala razı oluvnruz? 

bir bı:ın~anın teminat mektubu tev ====:;::===~=::======ı 
dl edilecektir. (Madde 124) 11 11 '"' 1 

3 - İpotek sıı'hbi ~Jacaklılarla Devlet Denizyo arı an arı 
<tiltcr a!Akadarların v• ırtıfak hak· ----------------! 

BRIGITTE 
}OACHIM 

~ok ilmlt vericidir. 
Vatandaşlar, 

kı sAhlnlerinin gayri menkul Ü?e-
rindcki haklarını hususile fai~ ve 
masrafa dair olan iddialarını ·ı~?u 
dilek tarihinden itibaren 15 f11tı 
içinde "vrakı müsb'telcrile blr~ik 
te memuriyetimlze bildlrme-lerı 1 
c:'aP edf'r. Aksi halde haktar1 f'tpu 
cit"':ıJt flE' ~~bit omadıkça sat.ış be 
rlı-llnin '"""Y1•!5ma!"ından harıc:: ka 

Muntaza.m poet& ııefer-ieri yolcu navlunlanna 1 niean 9(2 tarihinden 
itibaren yUzde on zar.ı yapılmlljltır. A.cent&lanınızdan izatıat alına.bilir. 

(3988) 

Devlet Demiryolları il anlan HORNEY
GOTTSCHALK 

Seven ve seviı;ıenlerın candA.11 takdir edecekleri ~k, gen~Uk ve nef'e 
filmi (Fransızca aözlU) 

Ba'hara ,«ilven1e, kuvvetli. oldu. 
l!umuzu bfl"rek ve ~üzel hısl~r1e 
cıkıyoruz. Kuvvt>tirnl.7. yalnız sılAh 
kuvvet; drA'lldir. Karar~ ve lınan 
kuvvetidir. 

nevlı!"t adpmlarımı1dan ve me
hıu~ıar•rrı17cJ11n hir dileiimnı; var: lırlar. 

c:;iz f'l"mlrlilerden buJ?ün ayrıla. 
rai!ım. ~sen kalrna.nı7.t. 'huzurla ea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l ıı~anııı, ileriv<' emniyetle bak· 
manızı ı~terfm, $f1den 2fdece11'lm A:keri P. 489 K. dan : 

Elrktrik etnt ldarrsi gib;. eski u
c:uJl~rin bn~ııcu hava~rnrtRn Azat 
p!Jil"n ic:lPr'"' ,.Ac:ıl l'ellc:tiiln va. 
kındPn tetkllc ptc:inle-r. bund~n bil· 
fihı ldBl'e f'Y""'trlrıfudn·:n klevf~lnı de. 
~'c-tirm_.lt lii"'lJr""l" h?kltırcla f~an ,. . 
n,.n m::ınfılrt ... ,.•jrpv( rıknrmakta 

her halde oPclkmiyeceklerdir. 

4 _ Gösterile~ günden arthrmı
ya f~ttrak edenler arttırn1a $art
ların~ okumuş ve 10.zumlu mılO. 
matı aJmış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve ttlb•r olunur1ar. 

Muhammen bedeli 21000 (y!rrıti bir bin) lira olan 58 kal<ım muh
telif elektrik boruları ve teferruatı 30/4/94.2 perşembe günü aaat 
15,15 de kapalı zarf usuUl ile Ankarada idare binasında toplanan mer
kez 9 uncu komisyont.UJ:ca sabn a.hna.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1575 (Bin be' yila yetmtf bor/) Hralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği v .. tl<l.lan ve teklıflerinl 
ayni gU.n saat 14,lti e kadar adı geçen kcnnillyon reiaUfine vermeJerl. 
llznndır. 17/2.1942 tarih ve 11/16 cilt. 150266 numaralı levazım ayniyatı zayi 

0"4ıjıundan lıukmü olmadıtı. (2536 • 3095) 

t>rlerft c:e1Am pötHrP,..eltirr.. Ban~ 
~ö~e-rd;ıinh: iyi )r-::1bul ve ~evgj f_ 
çin sl?c çok teşekkfir ederım. İz. 
mir-itler. Ahınet Emin YALMAN 

5 _ Gayri menkul ıo.4.942 ta· 
r;hinE' müs~dif cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Üçüncü 
lcra memurluğundan ilÇ defa ba-

Şartnameler pazıa.sız olarak Ankuada malzeme dairesinden, Hay .. 

c!up~a T- "° &Mt ~ t<mıı. eltnMlr. (3a86), 



T raş Bıçakları 
ge'm;ştir. 

DiKKAT: İstanbul da 
1 adedi 5 kuruştur. 

1110 ADITLIK PAKIT 45 KUBUŞTUB,, 
Taş.-ada l adedi 5. 70 adedi 50 kuruştur. 

Askeri fabrikalar sa~ın:ı 1 ma komisyor.u İlônları j 
On iki kalem ve cem'an 4000 metre mlkAbı çam veya köknar kereste 
alınacak, heyeti umttmlyesi verilemdiği takdirde 200 metre miktı.bından 

,..atı olmamak fartile parça parça da alınabllir. 
Beher metre mikAbrna 88 lira bedel tahmin edilen yukarıda yazdı 

12 kalem ve cem'an 4000 metre mlkAbı çam veya köknar kereste &'!ke
rt fabrikalar umum müdilrlüğü merkez satın alma komisyonunca 7 / 4/ 
942 saıı günü saat 15 de pazarlıkla ihale cdılecektir. Şartname 13 lira 
60 kuruştur. Katı teminat c29260• ·uradır. «3257• 

30 ton U1t~ö ahoacak 
Beher ktlosuna 34.25 kuruş bedel tahmin edilen yukarda yazılı 50 

ton UıstUpU askeri fabrikalar wnum müdilrlUğil merkez satın alma 
Jtomieyonunca 13/ 41942 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Katı teminat 2:568.75 liradır . «3258• 

• 29.000 metre yeril ipek kuma alınacak 

Beher metresine 365 kuruş tahmin edilen yukarda yazı:tı 20.000 
• Metre yerli ipek kuma~ askeı1 fabrikalar umum mUdürJUğü merkez 

satın alma komisyonunca 3 '4/94 2 cuma gt.inU saat 15 de. pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 365 kuruştur. Katl teminat 9800 liradır. 

«3259> 

* SOO t-On yerli Unters pamuğu a1mo.ea.k 
Beher kiloeuna 31 kurut bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 300 

ton yerli linters pamuğu askeri fabrikalar umum mUdUrlUğü merkez 
satın alma komisyonunca 6 /41 942 pazartesi gUnü saat 15 de pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname 4~ kuruıtt"1". KaU teminat 11800 Hradır. 

•3260> 

* 55 - pamuk alınacak 
Beher kilmıuna 40 kurut bedel tahmin edilen yukarda yazılı 55 ton 

pamuk askert fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 26/ 3/94.2 perfembe günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şutname para.sızdır. Katı teminat 3300 liradır. c3262> 

Tezph almacak 
50 • 100 kiloluk Şahmerdan (Hava.çekici). TOt"na. Freze fakuU 

planya, zımbalı makas, destere, makkap ve marangoz planya, rende, 
fınldak, zıvana, daire destere, şerit destere, ufkt makkap, zincirli mak
kap, mor&&, daire lamba, vesaire gi't»I tezgı\hlar mübayaa edilecektir. 
Elinde bu tezgahlardan (yeni veya Jyi vaziyette az kullanılm'41) "t?ulu
nanlarm bir istida He asker! fabrikalar \ımum mUdürlüğüne mUracaat
lan ve tezgı\hların eb'at ve evsafile fiyatlarını gösterir bir listesini de 
bu istida ile birlikte vermeleri ilAn ohınur. (3263) 

* Uıta ve ~l alınacak 
Ankara fabrikalarında çalıştırılmak üzere demirci usta ve kalfası, 

tesviyeci usta ve kalfası, tornacı, marangoz ustuı, tekerlekçi, maran
goz ter.gA.hlarında çah"1tıf işçi ve boyacı alınacaktır. isteklilerin bir 
i.s.tida ne Ankara marangoz fabr•kası mUdürlüfüne müracaatları ilA.n 
olunur, c3284 > 

* SantrifuJ su tuJumbası alınacak 
Verimi: 70 - 80 ton saatte 
Manometrik irtifa: Asgart 80 metre 
220 380 Volt, 50 per. Cç fazlı mütenavip cereyan motöriie akuple 
Yukarıda evsafı yazdı iki adet santrifuj su tulumbası altna.caktır. 

Piyua mevcudundan vermek veya hariç memleketlerden getirtebile-
ceklerin tekıtflerini umum müdürlüğe göndermeleri HA.n olunur. c3267> 

T. C. Münakalat Vekaleti P. T. T. 
Bursa Müdürlüğünden: 

Bu~a ~ti telefon rehberi yeniden tabedileceg-inden reklAm \'ermek 
lstiyenl!'rin Bunıada Koza ftanında 275 No. da. Naci Aygon Kurtula mü
racaaUarı. (3273) 
Telgraf: Na.el BURSA Telefon: 391 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllfllı: tuamd lleuplal'I 1942 ilı:l'udJ• pıt.ıu 

&Efll>l:LEK: Z ŞelıM. t May>1, S ~ 

J D<incllefritı tarihlerinde ~ 

1M2 m&AMIYELJ:&I 

1 adet 2000 Jiralllt = 2000,- Ura 40 
8 > 1000 ,, = 3000,- > 
2 > 760 • = 1500,- • liO 
s ,, 500 > = 1000,- > 200 

10 > 260 > = :ı:;oo,- > 200 

> 

> 
> 
> 

100 > 

liO > 

2IS > 
10 > 

= 4000,- > 

= 2500,- .. 

= 5000.- > 
= 2000,- .> 

VATAN 

BAŞ, DIŞ1 NEZ LE1 GRiP, ROMATiZM A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında glade 3 lı:••• abaa1'1Ur. 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıta at İlônları 

Uç partide ıo tondan 30 ton ku
ru soğan, 40,000 kilo sığır veya keçi 
eti pazarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin 2;.3.942 ça.r,amba gtinU sa
at ıo da Topkapı Maltepe.sinde as
kerl sa.tın atma komisyonuna temJ
natlarile gelmeleri. (24:85 - 3394) 

11--
6000 kilo toz ~ker alınacaktır. Pa-

zarlıkla eksiltmesi 26-3-942 Per~m
be günU saat 15 de Geıtboluda mer
kez satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 5880 liradır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2506) (3431) 

* A~ğıda yazılı mevadın pazarlıkla 

eksiltmesi 23, '3/ 942 Pazartesi gUnü 
saat 14,15 de Çanakkalede askert sa
tın alma. komlsyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (250{) (3429) 
Adet Oln91 

1 , Mikroskop. 
ı Yağlarda inkisar karinesi ta

yini için (Abb.) retraktomet
reei. 

1 Mayiatta dansite tayini için 
Vestfal terazeei. 

1 Maylatta IUzllciyyet tayini i
çin viskozımetre. 

1 6 numaralı bir adet elek. 

* 2600 adet kuçu\< ve 480 .ade't 
büyük karrtuş alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 23/ 3/ 942 pazarte_ 
si günü saat 11 de Ankarada M. 
1\1. v. sa!Ln alına komisyonunda 
yapıJacaktır. Küçük .k....tuşun be
herinc 6 lira, büyüğün beheri.ne 
ıı !ıra fiyat tahmin edilmiştir. 
Hopsi birden veri l ebi.leceğ ı gibi 
büyükler ayrı ve küçükler 1000 
adetten a.şağ1 olmamak üzere ayrı 
ayrı taliple!'e ihale edilebilir. Ta· 
!iplerin teld'f edecek;eri miktar 
üzerinden kat'i teminatlarile bel. 
li vakitte komisyc>na gelmele~L 

(2454 - 3290) 

* Balıkesir, İstanbul ve İzm'rde 
te..,.Um anahatlı· narhlar üzerinden 
177,000 kilo benzin, 8845 kilo 'va
kum, 3905 kilo valvalm, 1342 ki
lo gres, 1467 kilo gaz, 45,500 kilo 
motorin, 4500 kilo mald~e yağı pa 
zarl~la satın alınacaktır. İhalesi, 
20.3.942 cuma günü saat 15 de Ba. 
lıke!tirdc aSkeri sat•n alma komJ6-
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vafkltte komisyona gelmele
~i- (2534 • 3503) .... 

500 ton odun ve 20 ton kuru 
soğan alınacaktır. Pa~rlıkla ek· 
siltmesl 25 ·3;942 çarşamba gUnil 
saat 10 da Topk•pı Maltepe aske_ 
ri satın alma komisyonunda ya. 
pıta.ca.ktır. Taliplerin % 15 temi. 
natlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2510) (3435) • Ramideki birliklerin !Ağım yol-
ları ncele temlzlettirilecektir. Ta 
lipler7n tatll günleri hariç hergü~ 
% 15 teminatlarile komisyona. geL 
meleri. (2512) (3437) 

* pazarlıkla 100 bin liralık beygir ve 
katır nalı 20.8.942 cuma günü sa.at 
14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gtin komisyonda gö
rülebilir. KaU teminatı 12500 lira
dır. 1-0 bln geyimden &l}afı olmamak 
üzere bu nallar muhtelif taliplere de 
ihale edilebilir. isteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda. satın &ima ko
misyonuna gelmeleri. (2•86 - 339:'i) 

Jf. 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla 

ekılltınelerl 23/ 3/942 pazarte•I gUnU 
saat 10 da Topkapı Ma1tepesinde as
kert satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin 'i~ l:'i teminatla
rile belli vakitte koml:syona gelme-
leri. (2418 - 3284) 

Olaııl Jlllklan 

Kuyruk yagı 3000 Kilo 
Pamuk yağı 3000 • 
Şeker pancarı 100,000 > 

• A~ağ"ıda yazılı mevadın pazarlıkla 

Aşağıda cin&, miktar ve muhammen bedelleri y&Sllı 2 kalem yiyecek 
maddesi 23/ 3/ 942 pazartMi günU hizalarında. gösterilen aaatlerde pazar
lıkla satın &lmacaktır. Şartnameleri her gün komi&yonda görülebilir. 
Isteklilerin belli g1ln ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 12460 - 2296) 

Clnsl Miktarı MU Bd. Katı te. Dıale zamanı 
Ton L< • .IU. Lln ıru,. Sa&t Dakika 

K. Mercimek 
Sabun 

15 
39 

596,25 
3150 

11 
11,30 

* A'a.ğ'ıda yazılı etler pazarJıkla satın aJtnacaktır. Taliplerin 31-3-942 
gi.i.nU saat 15 ve 16 da Kırklarelinde askeri satın alma komisyonuna n1U
racaatıan. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Ista.nbul Lv. Amirlikleri ve 
Çorlu a:skert sa.tın alma komisyonJarmda da. görülür. (2503) (3428) 

Clnsl a.llktarı Ta tan Teminatı 
kilo Lira Lira 

Koyun eti. 
Keçi eti. 
Koyun etl. 
Keçi eti. 

97,500 
97,500 
87,000 
87,000 

97,500 
75,562,50 
81,000 
67,425 

7312,50 
4155,92 
6525 
5056,87 

* 160,000 kilo saman ile 145,00-0 kilo balyalı kuru ot pazarlıkla satın 
alınacaktır. lhalesl 25.3.942 çarşamba gllnü saat 10 da HadımköyUnde 
askerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Samanın fiyatı 5,5 ve o
tun fiyatı 6,5 kuruştur. Ihale bedeli üzerinden kaU teminat alınacaktır. 

(2472 - 3339) 

• Yapılan pazarlıkta talibi çıkmayan &Şcağlda cins, miktar ve muham-
men 'bedelleri yazılı dört kalem i~ maddeleri 25/ 3/ 94.2 çarşamba gUnü 
hizalarında görillen saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartname
leri her gün komisyonda görülebllir.Isteklilerin belli gün ve saatlerde 
Fındıkhda satın alma komisyonuna gelmeleri. (2556 • 3550) 
OlnsJ Miktarı Muh. Bd. Katt te. ihale zamanı 

Kilo Lr. Krıı Lr. Krş. Saat Dakika 

B. Peynir 
K. incir 
Z. tanesi 
Pekmez 

1000 
6000 
1000 
11.'1()() 

700 
1220 

550 
HOO 

• 

105 
285 

82,:IO 
660 

10 
10,30 
11 
ll,30 

Pazarlık günü talibi çıkmayan a.ş:ağıda cins, miktar ve muhammen 
bedeUeri yazılı Ja.,e maddeleri 27 /3/94.2 cuma günU hizalarında gösteri
len saatlerde paza.rlıkl& satın alıne.cakla.relır. Şartnameleri heı· gUn ko

misyonda görülebilir. lıteklllerln belli gün ve saaUerde Fındıklıda aatın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2557 - 3551) 

ClnBi Miktarı Mutı. Bd. Kati t;e.. Ibale zamanı 

Patates 
Prlne sa.bunu 
Sabun 
Zeytin yağ 

Ton Lr. Krş Lr. x,..,. Saat Daklka 

29 
20 
20 
10 

5800 
11600 
15000 
11250 

870 
1740 
22:!0 
1686,50 

10 
10,30 
11 
11,30 

* Afafıda yazılı mevadın pa.zartıkla ek'!iltmelerl hizalarında yazılı 

glln, sa.&t ve IT!&hallerdeki askeri satın alma komisyonlarında y-.pıla
caktır. Taliplerin belli vakitlerde alt otdufu komisyonlarda bulunmaları. 
Cin.si Miktarı Tutarı TernJnatı ihale gh, saat ve mahalli 

Kilo Lira Lira 

Sabun 
Zeytin yağı 
Nohut 

15,000 
5,000 

50,000 
10,000 
15,000 

11,700 
5,800 

11,2:;0 
15,500 
23,250 

17~ 

870 
1687,50 
2325 
3488 
2981,25 

U / 3/942 14,30 Ça.nakkale 
24. > > 1-i Çanakkale 
24 > > 15 Çanakkale 

Sade yağı 
Sa<le yağı 
Nohut 
Nohut 
Yol lnpa< 

300,000 
10,000 2,02:; 

15,H7,ıMl 2363 

25 > > 14 
27 > • 14 
24 > > 14. 
23 > > 10 
23 • • 16 

Erzurum 
Erzurum 
Konya 
Gelibolu 
Balıkesir 

35{0) 

Ankarada ıf.9,822 lira 82 kuruş ke
~lf bedelli iki pavyon pazarlıkla yap
tırtlacaktır. !halesi 24-3-942 Salı gü
nü saat 10 da Ankarada M. M. V. 
Satmalma. komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin 7-i73 lira. 42 kuruş te
minaUarile 'belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (3t07) (2498) 

• 13.3.942 de ihalesi ilAn olunan 
390 ton sade yağına talip çı'kma
dığından tekrar pazarlığa konmuş 
tur. Evsaf ve hususi şartları komis 
yonda görülebilir. Beher kilosu. 
nun muhammen bedeli 175 kuruş
tur. Asidin azamt derece~i 8 dir. 
İhalesi 20.3.942 cuma günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin te. 
mlnatl•rile Harbiyede Yedek Su. 
bay okulunda komisyona müraca
atları. (2554 - ~~48) • 14.3.942 de ihalesi ilim olunan 
600 ton börülceye ta~lp çıkmadı
ğından tekrar uazarlığa konmuş. 
tur. Evsaf ve hususi şartları ko_ 
mi!"yonda görülebil:r. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 25 ku. 
ruştur. İhalesi 20.3 942 cuma gil_ 
nil 8::ıat 10 da yapılacaktır. Talip
lerin Har'biyede Yedek Su-bay o. 
kulunda komisyona milracaatlar1 

(2551 • 3545) 

* 

(2546 

* Kapa'lı zarf usulile 10.3.942 de 
ihalesi ilAn olunan 300 ton sabun 
talip çıkmadığından tekrar müna. 
kasaya konmuştur. Evsaf ve hu 
susi şartları komisyonda görtilebi: 
lir. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 80 kuruştur. fhalesi 8.4.942 
çarşamba günü saat 14 te yapıla. 
caktır. Muvakkat teminatı 12250 
liradır. Taliplerin ihale saatinden 
b;r saat evvel teklif mektuplarile 
Harbiyede Yedek Subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

(2539 - 2533) 

* Kapalı zar! usullle 10.3.942 de 
ihalesi ilAn olunan 300 ton zeytin 
yağına talip çıkmadığından tekrar 
münakasaya konmuştur. Evsaf ve 
hususi şartları komisyonda görü. 
lebilir. Beher kilosnntr \ nıııham
men bedeH 119 kuruştur. İhalesi 
8.4.942 çarşamba günü s•at 11 de 
ytıpıla<:akıtır. Muvakkat tem'inatı 

18530 liradır. Taliplerin ihale saa. 
tinden ·bir saat evvel teklif mek. 
tupları ile Hanbiyede Yedek Subay 
okulunda komlsyona müracaatları. 

(2540 - 3534) 

* Kapalı zar! usullle 10.3.942 de 
ekslltme1erl 24/3/942 .salı gilnU saat 
H.3~ ve 15 de Çanakkalede askeri 
satın alma komisyonunda yapılacak-
tır. Takarrür edecek fiyat üzerinden 12.3.942 de ihalesi iHin olunan 

19 ton sade yağına talip çıkmadı_ 

ihalesi ilAn olunan 1200 ton kuru 
fasulyaya tal•p çıkmadııtından tek 
rar münakasaya konmuştur. Evsaf 
ve hususi şartları ve teslim mahal· 
!eri komisyonda görülebilir. İhale
si 8.4.942 çarşamba gilnü saat 10 
da yapılacaktır. Beher kIIosunun 
muhammen bedeli 26 kuruştur. 
Muvakkat 1emlnatı 16230 liradır. 
Taliplerin ihale ıc:aatinden b'ir savt 
evvel teklif mektuplarile Harbi_ 
yede Yedek Subay okulunda ko
misyona müracaatlaTı. 

katı teminat alınacak ve ViHl.yet fi- ğ nd 
1 
~ k 

t U k be komıs k d ı an tekrar pazar ı 6 a onmuş. 
ya m ra a Y<ınunun oy u tur. Evsaf ve" hususi şartları komis 
ğu fiyatlara an~alaj ~e nakliye ma.s- .YOntla görülebilir. Beher kilosu_ 
rafları llAve edılecektır. h bed l· 175 k nun mu ammen e ı uruş-

ClMI Mlktarı tur. İhalesi 20.3.942 cuma günü 

Nohut 
Kuru fasulye 100 > 

(2542 - 8:;41) 

!'"&at 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
50 Ton temlnatlarile Harbiyede Yedek su. 

bay okulunda komisyona milraca. 
atları. (2553 - 3547) (2451 - 3536) 
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~r------------------------• Komisyonda mevcut numunesine 
göre 3000 adt"t ateş tuğlası pazar
lıkla sa.tın alınacaktır. Teminatı 121 
lira 50 kuruş olup paza..rhğı 19 '3 1 942 
perşembe günU saat 15 de Selimiye
de askert satrn alma komisyonunda 
yapılacaktır. (2552) - 3oi6) 

f'minatlarile belli vakitte komis
yona gelmeleri. (2563 - 3557) 

* 12.3.942 de ihalesi ilan olunan 
400 ton yeşil mercimeğe talip çık. 
madığından tekrar pazarlığ'a. kon
muştur. Evsaf ve hususi şartları * komisyonda görülebilir. Beh.er kl· 

12.3.942 gününde ihalesi i13.n 0• losunun muhammen bedelı 26,5 
lunan 50 şer bin liralık 8 parti a_' kuruş~u~: İhalesi 21.3.942 cumar. 
yawtan sığır veya sığır etine talip 1 tes\ l[un.u saat. 10 da. yapılacaktır. 
çıkmadığından tekrar pazarlığa 1 Tal plerın temınatlarıle Harbiyede 
konmuştur. Beher kilosunun mu- Y~~ck Su.bay okulunda komisyona 
hammen bedeli 75 kuruştur. Ev- !·auracaatıarı. (2538 -3532) 

saf ve hususi şartları ve teslim 11--
mahallerini komisyonda görüp öğ_ 12 3 942 de ihalesi llAn olunan 
rene-bilirler. İhalesi 23.3.942 pa- 60 ton çcklrdckli kuru üzüme ta
zartesi günü saat 10 da yapılacak. lip çıkmadığır.dan tekrar pazar. 
tır. Beher parti için kati teminat lığa konmuştur. Evsa! ve hususi 
7500 tiradır. Taliplerin Harbiye_ ~artları kom:syonda görüle.bilir. 
de Yedek Subay okulunda komis- Beher kilosunun muhammen be~ 
yona müracaatları. (2555 _ 3549) 1leli 45 kuruştur. İh2lesl 21-3.942 * cumarteqi günü saat 12 de yapıla-

Beher metre murabbaına 10 li. caktır. Taliplerin temina"llarile 
ra fiyat tahmin edilen 700 metre Har'biyede Yedek subay okulunda. 
çakıl ve kum elek teli 21.3.942 cu· komisyona müracaatları. 
martesi günü saat 11,30 da pazar- (2542 -3536) 
tıkla satın alınacaktır. Şartnamesi * 
her gün komisyıında görülebilir. 12.3.942 de ihalesi ilAn olunan 
l\'Iuhammen bedeli 7000 lira olup 60 ton börülceye talip çıkmadığın 
kati teminatı 1050 lira<lır. !.tekil_ dan tekrar pazarlığa konmuştur· 
terin belli gün ve sa&tte Fındıklı- Evsaf ve 'husu~t şartları komisyon 
da satın alma komisyonuna gel. da görülebilir. Beher kilosunun 
ıneleri. (2558 - 3552) muhammen bedeli 23 kuruftur· * İhalesi 21.3.942 cumartesi günü 

41),000 kilo pirinç alınacaktır. saat 11 de yapılacaktır. Ta'Hplerfn 
Pa<zarlıkla ekslltmes; 28.3 942 Ci!, teminatlarıile Hamiyede Yedek su 
marlesi günü saat 11 de Gelibolu· bay okulunda komisyona müraca
da askeri satın alma komisyonun- atları. (2544 • 3538) 
da yapılacakttt. Tahmin bedeli * 
18,400 liradır. Taliplerin belli va. 14.3.942 de ihalesi llAn olunan 
kitte komisyona gelmeleri. 100 ton ye~il mercimeğe talip çık ... 

(2559 - 3553) madığından tekrar pazarlığa kon· 
+ muştur. Evsaf ve hususi şartları 

100 ton keçi boynuzu alınacak. komisyonda görülebilir. Muham. 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.3.942 men bedeli 26,5 kuruştur. ihalesi 
çarşamba gilnü saat 15 de B•kır- 20.3.942 cuma günil saat ıo da ya
köyde askeri satın alma komrsyo- pılaeaktır. Talip'l'erin Harbiyede 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı Yedek Subay okulunda komisyo 
1587 liradır. Taliplerin belli va_ na müracaatları. (2548 • 3542) 
kitte komisyona gelmeleri. * 

(2523 - 2492) 

* 10428 kılo !Ahana ile 4180 kilo 
pırasa P!lZ&rlıkla. alınacaktır. Ev
saf ve husust şartları komisyonda 
göri~elbfllr. Ekısiltmrl~ri 20.3.1142 
cuma günü saat 15 de Ayazağada. 
ki komisyonda yapılacaktır. !slek
lilerin muayyen gün ve saatte ko· 
misyonmuza gelmeleri. 

(2516 • 3441) 

* Müteahhi-t namı hesabına Küçük 
çekme<:e ambarının (5,618,868) 
kllo yem ile (2.979.631) kilo muh. 
telif cins erzakın icabı hale göre 
lstlf ttı;hmil ve ta'hliyesi müteah
hide ait olmak üzere vagondan am 
bara, veya am'baNlan vagona na_ 
kil ve tahmil tahliyesi açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. 
Husus1 şartları komisyonda görü· 
lbiJlr. Taliplerin teklif edecekleri 
fiyat üzerinden teminat alınacak. 
tır. ihalesi 5.4.942 çarşamba günü 
saaıt 16 da yapılacaktır. İstekl'ilerin 
Hamtyede Yedek Subay okulunda 
k'omisyona milrac3atları. 

(2543 -3537) 

* 16,962 lira 40 kuruş keşif bedel. 
li Dizel elektrojen grupu 24.3.942 
~alı günü saat 15,30 da Ankarada 
M. M. v. satın alma komisyonun. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tal!ı*ırin 25'6 lira 36 kuruş kati 

14.3.942 de lhalesı ilan olunan 
100 ton kırmızı mercimeğe t aliP 
çıkmadığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. Evsaf ve hususi şartJa ... 
rt komisyonda görülebilir. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 29 
kuru tur. Mallar 50 tondan aşağı 
olmamak şartile iki partide de tes. 
llm edilebilir. Taliplerin evsafa uY 
makla beraber talip olacaklarJ cin
sin nümuncslni de beraber getir e. 
rek tekliflerini ve ne cins mal ...,e ~ 
receklernl de fa!';rih ve işaret ede. 
ceklerdlr. İhalesi 20.3.942 cuııı• 
günü saat 10,30 da yapılacaktır· 
Taliplerin Harb;yedc Yedek Sub•Y 
okulunda komisyona müracaatla· 
rı. (2549 • 3543) 

* 14.3.942 de ihalesi ilAn. olunan 
10 bin liralık pamuk yağına t a liP 
çıkmadığından tekrar münakasa· 
ya konmuştur. Evsaf ve husıısf 
şartları ve nümunesini komisyo!l· 
da görülebil :r. Beher kilosunut' 
muhammen bedeli 175 kuruştur· !. 
halesi 20.3.942 cuma günü saat ıt 
de yapılacaktır. Taliplerin ıı:ar
biyede Yedek Subay okulunda I<O· 
mfsyona müracaatları. 

(2550 - 3544 ) 
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