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Askeri tetkikler 

Bugünkü Çin ordusu 
Yazan: İHSAN BORAN 

2 nci saytamu.oa okuyunua 

Milis bombardımanı . aydınlanıyol' 
Milli Şefin 

lzmirdeki hıtabesi 
'fiôl~kadanl lngiliz tayyarecileri 
1 Türkiyeye yanlışlık mı yaptılar? 

yardım • 
r ' Milli Şef, iz miri seçerek milli siyasetimizin değişmez 

prensiplerini Türk milletine ve bütün dünyaya karşı 
bir defa daha ifade ve ilan ettiler. 

Yazan: 
Manisa, 18 (Başmuharririmlz., 

den) - Milli Şef İsmet İnönü İz- • 
mir dönüşii Manisada bir müddet 1 
durdular. Bütün şehir halkı ken· 

Ahmet Emin YALMAN 

Vaşington Elçimiz 
M. Velles'le bir 

1 görüşme yaptı 

J l Amerika, Türkiyeye 

J malzeme gönde,-m k 

1 J suretile büyük askeri 
yardımda bulunacak 

1 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ofi: 
T~rkiye~in Birleşik Devletler bü
yuk elçısı Mehmet l\Iünlr Erte. 
gün, ödünç vermP. ve kiralama 
ıınlaşmasının talblkilc ilgili ola. 
rak Türkiyeye harp malzemesi 
gönderilme~· hakkında Hariciye 
Nazırı mu:ıvini M. Wclles ile bir 

Tahkikat derinleştirilecek 

lngillz tayyarelerinin helki tıir van
lışlık eseri olarak -'llli,.,ı bonıb•l~dık 

tarını teessiirle bildiren Ingillz 
Büyük E lçisi Sir Hug~sen 

fi:;ii'iz B üg ü k ~;:ı 
J şimdiden hükiımetimize f 
1-~~~ür.lerini b~~'LJ 
Eğer böy1e bir yanlışlık olmuşsa 
İngiltere, kazadan zarar görenlerin 

zararlarını tazmin edecek 

dilerinl görmek için istasyona dö
kulmüştii. Tren ayrıldıktan son. 
ra etrafı gözden geçirdim. Yüzler
de derin bir sevgi ve güvenin haz 
ve iman dolu ifadeleri vardı. Kim 
bilir; hangi savaşların gazisi olan 
bir ihtiyar tatlı tatlı ağlıyordu. 
Yanındakilere anlattı: 

görüşmede bulunmuştur. 1 ~-------
M- "elles, gazeteciler konferan- : 

u- Ne yapayım elimde değil 
onu çok seviyorum ve gördükçe, 
içten tatlı bir seyler yükseli~or. 
Gözler m ycışlanıyor.• • 

Sabah, İzmir gazeteleri gelince 
herkes Milli $elin İzmirdeki hita· 
besini okumak için gazetelere sa
rıldı. Bir k'şi okuyor ve herkes 
~üyük bir altıka ile okuyanı din. 
iıyordu. 

İsmet fnönfinün, milletin kal
binin yolunu aramaya ihtiyacı 
yokt~r. Ciinkü zaten o, Türk mi1· 
letinın kalbinin içindedir. Onun 
bir parçasıdır. Her~yl halkla be
raber duyar ve duyduklarını hal • 
kın ruhuna ve vicdanına ko11tylık .. 
la aksettfrJr. 

Milli Şef İzmir! seçerek milli 
slyasetımiz!n değişmez prenııiplc
rini Turk milletine ve bütün dün
:)•aya karşı bir dcla daha ıfade ve 
illin ettiler. Dünya deği iyor fa. 
kat milli Şefin sözlerindeki mana 
değişmiyor. ÇUnkU gerçekleşmesi-

ni bekledığlmiz prensipler yalnız 
bizim için değil btitün dünya tein 
ebedi bir ideal olan, barış, hak ve 
emniyet esaslarıdır. Milli Şe.fin 
harp dışında knlmak fakat mec· 
'bur kalır&ak şeref ve haysiyetle dö-

ğiişmck yolundaki sözleri, Türk 
milletinin ruhundaki devamlı ar 
zu ve iradenin canlı bir ifadesi~ 
dlr. Tartırsız bir siyaset idare et· 
mek zordur. Bundan başka harbin 
dışında kalmamıza rağmen har. 
hr.denler<' mahsus zorluklara ve 
darlıklara biz de maruzuz. Milli 
~etin haklı olarak işaret ettikleri 
bu zorluklar mllleti yıldırmıyor. 
C?n~ü bir taraftan Milli Şefine ve 
h~ıkumete, diğer taraftan kendi 
hırllğine ve mlnt imanına güve. 
nivor. 

Hlikumctin bu zorluklarla çar
:nışnıasında hatalar da oluyor. 
Bunları açıkça münakaşa ediyo
ruz. Fakat bu milnakaşalardan 
mak.<ıat kusur aramak ve mevcut 
zorluklara bir dr. sun'islnl katmak 
değildir. Herşey.n mevcut iyi gi
dişe uygun <>imasını ve dünyanın 
"" zaman bltec<>ği bilinml:vcn fır. 
tınaları karşısında mllll biinyemi. 
zin azamt derecede kuvvetli ol
masını temine hızmet etmek ar. 
:ı:usudur. Tenkit ve münakaşa an 
cak iş beraberliğine ait bir alet 
,.e vasıtadır. Ayırıcı ve kırtcı bir 
mahiyeti yoktur ve olamaz. 

Milli Şefin ifndcs'ndeki ilham. 
!ar arasında lUrlU tUrlU yazı mev-

2~Jıırı vnrdır Bu mevzuların ilze. 
rıııde ayrı ayrı durmayı fstanbula 
ıionüşc bırakıyorum. ,------.:==, 

Sönm;yen 
Ateş 

Bı.ısün yeni bir ed<>bl ter
rıkaya baı;lıyoruz. Ince 
bir füıJOp, kıvra!< bır hsan
la yazılan bu tefrıka
yı nıutıaka okuyunuz! ... 

Y-z, n : 
lrm·t Ziya 

Sizi baştan aşağ'ıya heye
can ve merakla sllrUkle
YC<'ek olan bu tefrika, 
bugtl ı lkıncl ısayt'anuzda. 

sında demiştir ki: 

lnglllzler Tlrpiç Alman zırhlısının pe,lnl bırakmıyorlar. Gemi !llorv~fo 
bir llyora sığınarak denizin dibini boylamaktan güçlükle kW'tuJdu. Re
simde Ingillz torpil tayyareleri bir gemiye taarruz ederken görlUüyor .. 

.,_ İki hükumet, fıliyctta bir 
anlaşma ımz.alnmamışlardır, fakat 
malzeme gondermek suretile Tür
i<1yeye m\imkün olduğu kadar bii. 
yük askeri yardımda bulunmak 
tiz.ere yol hazırlanmıı;tır Simdiye 
k'1dar Tlirkiye, Birlı-ş'k Devletler. 
cien almakta olduğu malzemeyi 
peşin para ile ödemiştir. Ödünç 
verme YC' kirahıma anlaşması, 

Türk yeye halen yapılmakta olan 
yardımı fazlalaştıracaktır .11 

............................ , .-~~~.~--~-~~~~-~ 
T i r P i ç ır-.. -A••aa l 

~ llarltl 

l 1 f h 11 81 Sto~holmden ~.e!en 
bır habere gore 

J 

kıstmldı 
Alman zı rhltsı 

Norveç'te bir fiyor'a 

iltica etti 

1 
İngiliz gemi ve tayya. 
releri ZJrh/Jya taarruza 

haz1r/amyorlar 
Londra, 18 (A.A.) _ B. B . C .: 

Norveç açıklarında İngiliz torp il 
tayyareiel'inin hücumuna utradık 
tan sonra Trondhayma iltica et: 
mlş olan Almanların 35,000 ton
luk Tirpiç zırhlısı, oradan çıka. 
rak daha şimalde Narvlkte .. 
ili .. i go_ 

r muş ve nglllz tayyarelerile de-
niz kuvvetlerinin hücumuna uğ
ramıştır. 

Bunun üzerine Tlrplç zırhlısı 
b~~ fıorda girip saklanmıştır. İn~ 
ı;ılız gemileri fiordun dışında do 
!aşıyorlar. • 

Ruslar 
Harkof'a . 
girdiler 
Viazma - Rjev 

kesiminde 200 bin 
Alman askeri kuşatı l dı 

Lon<tra, 18 (A.A.) - Stokholm 
den alınan haberlere • göre, Sov
yetıer, son derecede şiddetli mu. 
harebelerden sonra Harkofa gir· 

M. Welleııı 

Yakmşarkta 
lnoiliz 

müdafaası 
İngilizler Beyruttan 

Tahran'a kadar 
tahkimat yapıyorlar 

mişlerdir. Bu muharebeler esna- Londra, ıs (A.A.) - Ingiliz a.ske
sında Almanlar, iki general de rf mUhendislerlle binlerce Suriyeli, 
dahil olduğu halde 15 ila 20 bin Iraklı ve Iranlı değerli petı·oı mem
subay ve er ölü bırakmışlardır. balarına karşı bir Alman llerleylşl-

Şehirdcki diğer Alman kuvvet- ne karşı istihkamlar, ıtoprak altı mtı
leri kaçmışlardır. Şehir, Almanlar 1 nileri vOcude getirmektedirler. Bu 
tarafından ateşe verilmiştir. cephe Beyruttan Tahrana kadar 

Staraya Russa'da çember ıçın. 1200 mil uzunluğundadır. Bu cephe
de kalan Alman k uvvetlerinin va- yi 10 uncu ve 11 inci ordular tut
ziyetı de gittikçe fenalaşmaktadır. maktadırlar. 

Ankara, 18 (A.A.) - Resmi teblit: 
Ingiltere Bil)iik t:l~·i"i bugün Haridye Vekaletine gelerek 

Mila'>'ın bombalanması hii.dlSe61 şayet Inglliz tan·arecilerinln btr 
:rantı,lığ-ı neticesi ,·uki olmuşsa, ki, bu ihtimal ilk bakı,ta imkan 

rl ışında adıledilenıez, Ingııt.-re hükumetinin i<'ap eden tıthklkatı 

derinle':tirmek hakkı nıahruz kalmak iizt're ';'imdiden Türkiyt• lıii
kftmetine dl"rln tees.,ürlerlnl hlldlrdiğlnl ' e yanln;lıfın tahakku
ku akabinde bu tees,.ilfe <:ayan kazadan zarar görenlerin urar
larını tazmine amade ola<'aKıııı tebliğ f'tmı,tır. 

1 

lngilizler 
Rodosu 

bombaladılar 

~~...., ................ ~I J İran Ajansı 
J. tekzip ediyor 1 

lr an f' 
Taarruz çok şiddetli 

~du . Tayyareler 

hedeflere yüzlerce 

bomba attılar 

l llmanlar. Rodos'ta . 

Azerbaycam 
JRusyaya ilhak 

edilmedi 
Kıbrıs 'a taarruz için M 1s 1 r a giden 

haztrhk yapıyorlarmış kraliçe tekrar 

deniz ve hava kuvvetıcri tarafın· Tahran' o dönüyor 
Lon<ka, 18 (A.A.) - 1ngi1lz 1 

dan müştereken Rodosa inct•rılen 
darbe, Britanova ajansının askc-
ı i muharririne göre, İngili:>. tay-

1 
Türkiyeye k açan 

ya'l'eleri tarafından Franı.ll. ı. .. ·.t!A İranlı subay ve erler 
ı manlarına karşı yapılan toıarn..z. 
.arı hatırlatmaktcdır. . ımemleketlerinedöndü/er) 

Bu muharrir şuniarı ilave cdı· \ Londra, 18 (A.A.) - Pars 
yor: ajansı müwercilerin çıkardığı bazı 

Rodosla Kıbrıs arasındaki me-
safe 480 kilometreden ibarettir. şayiaları mutlak bir surette tek. 

Al zlp etmektedir. Ajansın işaretine 
Rodos garnizonunun bır kısmı - nazaran çıkarılan şayiaların ak· 
mandır. İtimaaa şayan bir mcm. sine olarak İranda hiç bir rnilrtc
badan alınan nabrrlcre göre, acia· 

... el Türkmen yoktur. 
nın başlıca endüstrisi llkbahrırua 

l 1 Sovyet Rusya İranda tevessü tatbik cdllmesı muhtemel o an s-
tila pHinları mucibince bir nevi siyasetini götmcmektedir. Ajans; 

l g 1 Şahın memleketini terketmcdlğl-ma\•nalar inşa etmek c meş u • i 
dür. Kıbrısta bulunan İngiliz ve ni ve ran Azerbaycanının Sovyet 

A,·aııtralyada yerini Mac Artııar·e 
bırakan General Bennett 

[ Uzakfark l 
--- barltl 

Mac Arthur 
Avust ralyada 
işe başladı 

Sir Henry Povnal da 
Sey!ôn kuvvetleri 

kumutanlı ğı:ıa getirildi 

Japonlar Mindoro 
adasında San Juse 
şehrini işgal ettiler 

Canberra, 18 ıA.A.) - Mlldataa 
Nazırı M. Forde, Mac Arlhur'll kar
şıladığı sırada Avustralya hUkQme
tinin A vustralyada çetin Sa\'a.şlara 

intizar ettiğini söylemiştir. Nazır, 

Avustralya askerlerinin Mac Art
hUr'Uıı emri altında çarpıfmakla if
tihar edeceklerınl ilave etmiştir. 

Heary Pownall, Sc~·Jin Ku ,·etleri 
Kumandanı Oldu B. M. Meclisi 

toplandı 

Sovyetler bu kesimde son iki haf
ta içinde 80 meskun yeri• geri al. 
mışlardır. 

(Dernnıı sa : s !'il: 4 dt:) § 1 Rusyaya ilhak olunmadığını bil. 
dirmektedlr. 

;:::==========================( Tahranda çıkan Ittıla gazetesi 
OnUne çıkan ha

ınmları nıUthi~ 
yumruğilc naka\'t 
eden a~r sıklet 

dOnya şampiyonu 

coe Luls, şimdi 

Colombo, 18 (A.A.) - General ~lr 
Henry Pownall, Seylan ku1:vet1erl 
kumandanlığını ele almı~tır. Tayini 
14 Marttan itibar etm~ktedlr. 

. Ankara, 18 (Telefonla) _ Bu 
gUn saat 15 de toplanan B" -k 
Millet Meclisinde, ölen beş m~b~
sa ail Başvekfılet tezkeresi okun
rnuş ve bunların hatırına hürme
te~ ayakta beş dakika süki'.it edil 
mıştır. • 

Bunu ~ütcakıp, ruznameqcki 
maddelerın muzakeresine geçl!
mış ve maadin nizamnamesinin 
b~z_ı maddelerini değiştiren kanun 
layı~ası, dalm1 encümenin talebi 
uz.cr~ne bu enci.imene havale edil. 
mıştır. 

Bu miinascbetlc söz alan Ziya 
Gevher Etıll· maadln nizamname
sindeki Arap ve acemce kelimele 
rin türkçelcştirlJmeslnl encümen: 
den rica etmiş ve şöyle demiştir: 

•- Türkçe olmayan herşey u
o;ulsüzdilr. Teşkl!Atı esasiye kanu
nunu türkçeleştlrirken hiç olmaz. 

(Devamı: Sa. • • 8tL 5 te) )-( 

Almanların Vulyet l Vahim Sayılıyor 

Moskova, 18 (A.A.) - Harkof. 
ta Sovyct kuvvetleri dün Alman 
hatlarında bir gedik açmağa mu· 
vaf.fak olmuııhırdır. Düşman 1000 

Amerika ordusun
kişi zayiat vermiştir. Almanların 

da askerlik et· vaziyeti çok vahim sayılmaktadır. 
200.000 Alman A!lkerl KmJahldı rnektedlr. 

Maçları bUyUk 
bir heyecanla sey
redilen bu manı! 
boksör, acaba harp 
sahalannda karşı
sına çıkacak düş

manları da nakavt 
etme~e muvaffak 

olabilecek mi ? 

Yoksa meşhur Al· 

man boksörU Şme-

Stokholm, 18 (A.A.) - O!i: Ha. 
ve şartlarının gayrı müsait olması. 
na rağmen Rus cephesinin bütün 
kesimlerinde şiddeUi savaslar de. I 
vam etmektedir. Rus radyosuna 
göre, Vla1.ma - Smolensk otomobil 
yolu ilk riefa olarak Rus topları-J 
nın ateşi altında bulunmaktariır. 

Sovyet haberleri Viazma • Rıjcv 
cebinde kuşatılan Alman kuvvet. 
!erini 290,000 tahmin etmektedir 

Lealngradda 22.oot A lman Aıskeri 

imha Erllldl lingin Giı'ltte ba
şına geldiği gibi 

harp harıcı bir 
duruma mı düşe

cek? 

1 de yazdığı bir makalede İran -
1 ingiliz - Sovyet Rusya paktının 
imzasından sonra bu üç hi.ikl'ımet 

(Deumı Sa: S Sü: 6 da) Q (Devamı Sa: :; Sü: 4 de) )-( 

Cay·, kahve satıslan 
serbest bırakıldı 

Çaya kiloda 750, kahveye de 
kiloda 300 kuruş zam yapıldı 

Ankara, .t8 (A.A.) - BeşvekA. 

!etten tebliğ edilmiştir: 
ı - Koordinasyon heyetinin 

300 sayılı kararile 19/3/942 per
tembe ıününden itibaren hecneYi 

hernevi kahve fiyatına kiloda 300 
kur~ zam yapılmıştır. Moskova, 18 (A.A.) - Bir Sov· 

yet tebliği ekinde, Lenlngrad cep
hesinde iki gün süren savaş esna. 
sında 22000 subay ve er imha 
edild ili bildiriliyor. ·---------------...;.....::....----------J.Ç9Y fiyatına kt'9da "59 ltttr"f ~ 

2 - Bu .suretle konulacak yeni 
fi:.•atıarla çay ve kaJwe sat111 ltl 
3/942 eilıü.lden itMMHıeo ~ 
tir. 
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Haberleri 

Ertuğrul gemisinin 
feci akıbeti 

-·-
Yeni 

•• 
Universite 
binası 

~~ERilETKTKI~ ~] 
Bugünkü Çin 

ord·usu 
Yokohamadan hareketinin ertesi akşamı 1

1 
o müthiş ( tayfun ) a tutulan ( Ertuğrul). 
tam 44 saat o cehennemi felaketle mü· 
cadele ettikten sonra (Oşima) sahi/.ndeki 
hain ve insafsız kayaların üzerinde 
parçalanmıştı. 

Ertugruıun makinesi ağır ağır ~· 
llyor .. Alay bayraklarile donanmış 

olan bu narin ve zarif gemı, bir ge
lin gibi süzülüyOl' .. Güvertede bu
lunan bando: 
.,. sazıler, yol göründll, 
Yine cartp serime ... 
,arkısını çalıyordu. 

.... 
Mevzuumt1zdan hariç olduğu için, 

c Ertuğrul) un feci akıbetini t.Mvir 
edt"Cek degthz. Ancak, tek bir nok-

' 

Akşam yaklaşmıştı. Kaşınozaki 
fenerinin kapısı açıldı. Yarı çıplak 
ve vücudünün her tarafından kan
Jar sızan bir adam tttriye titrlye 
içeri daldı. 

Fener bekçilerı. yerlerinden fır
ladılar. Korkunç bir manzara arze. 
den bu yabancıya baktılar. Ayni 
perişan kıyafetle, her tarafların
dan kanlar sızan bir takım uzun 
boylu adamların ~ndeleye sende. 
leye onu takip etliğini görünce şa_ 

Parti 
dün 

Ganel Sekreteri 
tetkikler yaptı 

Bir rnüddettenberı şehrimizde 

bulunan Pa.rti Genel Sekreteri 
doktor Fikri Tuzer dün Vali ve 
Belediye Relsı doktor L(ltfi Kır

dar ve imar müdürü Bay İbra-
himle birlikte yanan Zeynepha. 
ntm konağına gitmişler ve yapı. 
lacak yc-ni brnanın yeri üzt"'rınde 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 
Diğer taraftan Fatihteki Talebe 

Yurdunun yapılacağı bina.nın yeri 
de tetkik edllmtştir. 

Gazinocular yeniden 
zam talebinde 

bulundular 
taya temas etmekle iktifa eyliyece- ~ardılar. Vücutlert ve elbiseleri ıs- İnhısar maddelerine yapılan 
ğ z. lak, gözleri kızarmış, yilzlerl mo. .,,,,.. a d 1 kil 1 . .-yyn z m an sonra c; i gaz no ve 

Yokobal'l'ladan hareketinin ertesi rarmış, ayakta duracak hallerı kal 1 k t 1 d t . · o an a ar a ariielcre yalnız o 
akş11 m 0• mlitıhi.f <tayfun) a tutulan mamış olan bu bedbaht ınsanlara . k. 1 ·· d. · d. 1 · ıç ıye yapı an zam nisbetlnde 
!"l·:rtu"°rul ı tam 44 saat o cehenne- ı goz gez ırır gez ırmez , o c varda 1 . 

0 ' b.. ·· k b. f i'k t ld • zam kabul edılmişti 
mi felAk('tle mücadele ettikten .son-', uyu ır e et e o usunu der. . · 

. . . 1 hal anladılar. Hemen hepsini birer Lokanta ve gazınocular arasın-
ra, (otuna) lllitııhlhndekı ha.in ve in· . .. 

f k 1 
·~- .nd 1 yere oturttular.Mevcut bardaklara dan hır heyet Belediyeye mura-

A- sız aya arın ı.r"-Crı e parça a- 1 
. k--

1 
d ·ıd· ve su kaplarına sıcak çay doldur- caatıa bu zammın arttırılmasını 

n U'ken bu fela ~ı.e ya nız egi ı... ı ı ı d · · 
' .., t k d hl dular. Fener mühendisi 1t1ösyö Sei stem şerse e bu taleplerının ka. 

ZaUm ta,-..un. yıne o mın a a a • . . • . . ... 

il d alt ad t 
"·h b. Jıotakızava. lf•an bflmiyen bu a bulU lmkAnsız gorulmektedlr. 

n e ı e vapuru ....,. a, aç ır . -
damları ı~aretlerle isticvap ederek 

cana\•ar gibi kahir peRÇesinde ez.. m~eleyi anlamıya çalışırken, bek 
mıf, kırmı~. parçalamış.. Bunlann ('iler de. fe13ketzedelerin sırs1k· 
n1Urettebatından, ancak btr tek a- lam elbiselcrlni kurutmak için çar 
dam kurtulabilmiştir ki o da, btr t;abuk ate~ yaktılar 
J11ıpon yoku vapurunun makinisti Bırbirlerinin lisan•ndan tek bL 
idi. rer kelime dahi bdmiyen Türklerle 

Vilôyel Maarif bütçesi 
kabul edil:Ji 

VllAyet encümeni yaptığı tet. 
kikler neticesinde vilılyet maarif 
bütt;esini kabul etmiştir. 

Yeni sene bütçesi de geçen se. 
neki bütçenin ayni olarak kabul 
oJunmuştur. 

U zakdofuda harp 
Avustr&lya adası 

Pasifikte 

etrafında. 

ve Asya kltaeında da Birmanyada 
gell{'meye ıı..,ıadı. Anglo - Sak
sonların en bU:ı,.11k iki desteğinden 
birıst Mare~al Çan-Kay-Şek'in ıde

re etmekte olduğu Çin orduları ve 
Çin milletidir 

Japonlar Blrmanyada Çinin ha
yat ve harp damarını kestiler, do· 
ğu şinıalde, doğuda yaptıkları gibi 
cenuptan da Çin ordularını mUtte
fiklerden ayırmak maksadile hare
kete geçtiler. Mlltteflkler. Çine 
harp malzemesı göndern1ek için 
yeni yollar bulduklarını söylüyor· 
lar. Eğer Mareşal Çan-Kay-Şek'1n 

emri altında bulunan n11Jyonlarca 
asker mevcuduna yetecek kadar 
tayyare, si1fth ve kamyon göndere
bilirlerse, Çin orduları Japonlara 

Helvacının 

13 sene hapse 
mahkum oldu 

Galata Necatibey caddesinde 
helvacılık yapan Mehmet Çeviği, 
.parasını çalmak ma.ksadile boğa· 

rak öldüren Vehbinin duruşması. 
na dün bir)nci ağırcezada nihayet 
verilmiştir. 

Suçlunun bu cürmü taammü. 
den işlediği tesbi\ edildiğinden 

800 lira öl ilm tazminatı vermesi. 
ne, çaldığı parayı Mchrnedin va· 
rislerine ödemesine ve on i.iç se. 
ne hapsine karar verildi. 

(Ertuğrul) un t>ğra<Jttı bll feci Japonlar. anla'lffilllt için büyük bir 
akıbetin aleyhmde ve lehinde. pek müskü13t karşısında kalmadtlar .... 
-;O ıııc aözler ~ıeML Pakat en doğru Mösyö Şerrtaka. bu zavalhların 
tıözü, (Ciei Şempo) gazetesinin mu- büyük: bir facıadan kurtulmuş ol. 
hıu-rırl Môsyö Noele. ııöylem~i. .. Bu duklarını öğrenebilmlsti. Fakat bu 
ut, harikuh\de K•raMa.Rlrkla tav- facıaya kuman «iden gemi, ne ge
•if ettiti (Erhıtr>Ml oo me•'""' f<>- misi idi• 

25 fırına daha yıldırım Nakil 
cezası verildi 

vasıtaları bi rleşik 

tarifale ri 
iaketıM kaydeden makaleeinın soou· Şf>rit:tka, hemen kütüphanesini 
:ıu. fU cümle ile bitimıi.,t.i: . at;arak onlara beynelmilel denizci 
IErtwğrul, vazifeoini i!a. etmiftır.J' ı·k 1 tl . ·ı t hl 
Evet.. ( Ertttğrui), va..ı.ifesini ıta 

etmi~tı... Kendieine verilen emri ta
nıamile yerine getirdikten sonra, 
pervasız bir feda.i. gibi, ölüme atıla

rak Türk kahram&nlığıfta. parlak. bır 
misal daha göetermiş .. Böylece, ba.y
rağının şerefini yükselttikten sonra, 
kendi aduw da ebedtle,tirm"ti. 

* BÜYÜ&: ALAKA 
Ertuıırulu o müthiş facıaya kur

ban eden korkunç fırtına, karada 
da devam edlyordH. 

RüzgAr kudurmuş bir canavar 
gibi homurdanarak, tüyler ürper
ten ıslıklar çalarak uğulduyor .. 
yerdeki taşları ve toprakları her 
tarafa savuruyor .. sahilindeki Ka
şinozakı feneri, bu &iddetli hücum 
lara dayanamıyarak devriiecek gi-. 
bi görünüyordu. 

Ertuğrulun hailevl i\kıbetind~n 

henüz hiç kimsenin haberi yoktu. 
Çünkil o korkunç h.aileye sahne o
lan yer. ltiç biT taraftan göriiemü. 
yordu. 

ı şare erı ı e, o arı e mevcut 
olan gemilerin sistemlerini ihtiva 
eden bir kataloğ gösterdi. Kazaze
dclE"r arasında bulunan lfaydar B· 
ismlnde genç bir mi.ili't.zim. gemi 
tiplerini terk:tk: ettikten sonra, 
Park tipinde blr gemi üzerine par 
mağını bıııstı ve beynelmilel işaret. 
!er ile de. felılkete uğrıyan gemi
nin, bir Türk harp gemisi olduğu
nu anlattı. 

Haydar Beyin verdiği mahlmat, 
Mösyö Şeritak:a,-a kiif: geldi. Bu 

zeki adam, Ü(: aydanberi Yokolta. 
ıına ltmanında ya'8n Ertuğrulun , 

o esnada vatana avdet edeceğini 

işitmişti. Ve derhal anladı ki ba 

müthiş facıaya kurban giden, 
vaııı Ertujrul gemisi idi. 

Mösyö Şerltaka, o civardaki 

za-

hal 
kı ieliiketten haberdar etmek,.ya
rı t;ıplak ve aç olan !el8ketzedele. 
re derhal yardım istemek için Ka
şinozaki köyüne bir bekçi koştur

du. 

Dün rc.:>.mt fırında yeni bir ek· Naktl v8';ıtaları tarifelerinde 
mek <;eşnlsi daha alınarak nümu- bir irtibat temini için çalışmakta 
ne taıhUl edilmek üzere kimyaha_ ! olan kcmıisyon yeni tarife hazır. 
neye gönderilmiştir. lıklarını ikmal etmek üzeredir. 

Bozuk ekmek çıkardığı tesbit 1 Bir nisandan itibaren şehrin 
olunan 25 fırına daha yıldırım bütün nakil vasıtaları tarifeleri, 
cezası kesilmiştir birbirile tearuz teşkil etmemek 

Kendisine belediye 
memuru süsü veren 
birisi tevkif edildi 

Koço adında bir adam Ko•k•
da bakkallık eden Yorginin dük. 
klnrna giderek dükkan ta.belası

nın değiştirilmesi lAzım geldiğini 

söylemiş ve Yorginln karısından 

12 lira istemiştir. Yorglnln karıı:-ı 

korkarak paraları vermiştir. 

Aldığı paraya mukabil verdi~ 

makbuza kullanılmış pul yapıştı· 

ran Koçonun dUn üt;üncü sulh ce
zada duruşması yapılarak tevkifi. 
ne karar verilmiştir. 

Bir ( ocuk otomobil 
altında ezilerek öldü 

üzere tatbik edilecektir. 

Azılı hırsızlar 

mah kum oldu 
Dün birinci ajırceza mahkeme. 

sinde üç soyguncu hırsızın mu-
hakemesi yapılmıştır. 

Topkapı dııında bir ağılı basa

rak Ahmetle Şevki adındaki a

damların elini, ayafını bağlaya. 

rak pa.ralarını ve koyunlarını çal

maktan suçlu ola.n Mustafa oğlu 

Mehınetle Ahmet, dörder sene; 

ve üçüncü hırStz Ahmet Şen de 
üç sene on ay ftapse mahk:Um ol

mu.şlardır. 

(T AKV İ M ) 
19 MART 942 
PERŞEMBE 

r--=- Yazan: 
j basan BO!l N l 
karşı bUyUk meydan muharebele-
rine girışecek kudret 
1ardır 

kazanacak· 

Çin orduları 3 temmuz 1937 den 
beri dört senedir Japonlarla harbe 
devanı etmektedir. Bu Çln orduları. 
Japonların bUyük taarruzlarını, ba· 
zan dayanmak ve hazan da genış 
Çin U~kestnin !<;eri.sine doğru çeki· 
lerek boşa çıkarmıştır. Çinliler 
5 bin senedenberı aeker olanları 

uşaklardan daha aşağı göl'Urlerdi. 
Fakat Mare~l Çan - Ka.y • Şek 

tenleri ve ruhları uyu~uk Çinlilere 
yepyeni bir hayat ve hürriyet in1a· 
nı verdi. Mektep talebeleri de köy· 
lüler gibı gönUllU olarak derhal or
duya girdiler. Dört l!lene içınde top. 
raktan sllA.hlanmış bir millet ve 
ordu fışkırdı. Işte bu ordu. !? bin 
kılometrelik bir cephe üzerinde 
dört 'enedir Japonlara taş söktlir· 
mektedir. 

r in askerleri gllnde bir avuç 

~ pirinçle kahramanca harbe

derler; şevkle ölüme atılırlar. Or
dunun bUyUk kıemını te,kll eden 
Çin köy!Ulerl dört senelik ha.rp tec
rUbelerile ueta asker olmuşlardır. 

Sıcak ve soğuk bunlara vızgelir. 

Yazın ter kokan ince pa.muk elbl· 
selerln içimle bunalmazlar. Kışın 

gece gündUz açık siperlerde kalır

lar. Çoğunun ayakları postal gör
memiştir. Fakat emir verildiği za
man, nasır tutmuş çıplak ayakla
rlle gUnde 6ll - 70 kilometre yol 
alırlar. 

Etleri ve kemikleri meşakkatle 

pişmiş ve ruhtan taze manevlyaUa 
kuvveUenmiş askerlerden meydana 
gden bu ordunun kumandanları 

gençtirler. Ordunun en yaştı ve 
ba.IJlkınnandanı olan Çan-Kay-Şek 

henüz 53 yafınd&, muavini Gene
ral Şeng-Şeng 41 y..,ında.dır. Çin 
tümenlerini ve diğer bUytik birlik· 
teri idare eden generallerin çoğu 

3~ - 40 ya.ştannda bulunuyorlar. 
Genel kunnay ba.şkanı henüz 3t 
yaşındadır. Alayların ba.,rnda 30 
yaştrta basmamıf albaylar vardır. 

Çin ordusunun. kuruluşu 300 tü
men tahmin edilmektedır. Fakat 
topçu, hava kuvvetleri, tank ve 
zırhlı birlikle geri teşkilleri bu 300 
ttlmene nt.sbetle pek azdır. Mare
pl Çan·Kay-Şek'in elinde, zama· 
nımız harbtnln icaplarına göre sa
vaşacak kuvvet, vaeatl olarak 150-
200 tümen kadardır. Mareşa..J , 1938 
de Almanlarla ltalyanlardan aldı

ğı ve ondan sonra Ruslarla Anglo • 
Saksonların gönderdikleri harp 
malzemesile bu 150 tümeni asrı de
nebilecek bir duruma getirebilmiş
tir. Bu tümenler arasında, sert hU
cumlarıle şöhret kazanmış sUvarl 
birlikleri de vardır. Çin .sUvari1eri, 
vaktile bUyUk ata1o.rımız Hunların 

binnıiş oldukları kısa ve JcüçUk 
Mogol atları kullanmaktadırlar. 

Hunlar da bu atlarla Karakurum 
dağlarından kalkarak Orta Avru
pay-1 gclmişleı· ve Adriyatik kıyı. 

larında atlarınl yıkamışlardı. 

F in ordusu, insanca büyük 

V UstUnlUğU sayesinde malze

mece olan zaafını gidermeye çalı· 

.prak harbetmektedlr. Esaslı bir 
talim ve terbiye devreel geçirme
yen askerler ve eubaylar, muhare
be ede ede yetişmişler ve pt.ş:mlş

lerdir . Bir yerde taarruz veya. bas
kın için gizlice toplanmayı, sUratle 
harekete geçmeyi ve iyi işleyen 

bir geri hizmetinin önemini tecrU· 
be ne öğrenmiı:ılerdir. 

Çin ordusunun kuıtandığı tabiye 

de. kendl durumundan mülhemdir: 

Bu tabiye, Japon taarruzları önün· 

de oyalama muharebelerlle çekil
mek. fakat bu arada. Uerleyen Ja. 
pon kol1arının ikmal yollarını kes
mek için bUyUk mesafelerden Ja· 
ponların yan ve gerilerine taarruz 
etmektir. Çin ordusu bol malzeme
ye sahip olunca, şüphesiz bOyük 
meydan muharebelerine girişecek 

yani sevkulceyşi müdafaayı bıra

karak sev:kulceyşt taarruza geçe
cektir. Zaten Birmanyanın ve Hin
distanın bir Japon i!itilA...sından kur
tulmaları, Çin ordularının ha.rp ph\· 
nında. böyle bir de~lıJildik yapıl

masına. ve Ja.ponla.ra. karşı büyük 
meydan muharebeleri kazanılması
na bağlıdır. 

Büyük mazhariyet 

M 
uıı Şefimiz Jnönll diyor ki: 

«Bahara gY.venle, k uvvetti ve 

güzel hislerle giriyoruz.» 

knrı yapmakt<ın •1191" oltınk aılllye
ye "·er~. 

Bil'!)Ok ecnebi radyo lst&Byonları 

propaso.nda yolunda mttthl' !tir eaç
ma dampingi yaparken bir saçma 
mubt~kJrJne rutta.mak fflkl de se· 
vlnllecek bir ııeyd!r. 

OPERAMIZ 
Radyo mecmua.sınıa son ~ dör

düncli 8&yıoında.kl çok değerli yazı
lar ve resimler arasında, Ankarada 
tıeıınMI ~en «Toeca:t, «Madame 

Port 
Mac 

Arthur'den 
Arthur'e ... 

B lr takım isim ve ayılar var

dır ki bazı klmselerJn, bazı 

allelertn, hatta. ba:ı1 dıevJet ve mU
Jetlerin mukadderatında, kAh lehte 
,.e kA.h aleyhte rol oynarlar. Bu 
yolda bilinen birçok misalleri orta
ya atacak değUim. Benin1 bugün 
üstünde durmak lst.edlğlm sadece 
Arthur adının Japon muke.dderatr 
üstünde oynadığı ve oynıyablleoeğl 
rollere işaret etmektJr. 
Japon,yanın geıt-:ıme ve yaylhna

sının ba!!!l&nglcını Port Arthur'de 
aramak lı1.z.ıntdır. BUindJği tiz.ere 
Port Aurthur, eski l\.lançuryada ve 
şimdiki l\lançuoko'da Sarı Denizin 
Peçlll körfez.inde önemli bir ticaret 
ve deniz ü~üdü.r. Çin - Japon har· 
binde ve 1894 de Japonlar tarafın
dan zaptedllen bu liman, 1898 de 
Ruslara kiralandı ve Çarlık Rusya.
smın Uzak Şarkta M l:ıeşh deniz 
ii:ssü oldu. 1904 - 190.'i Rus • Japon 
Jtarbinde AmJral Togo bu limana 
bir ba1Jkın yaparak oradaki Ru5 
donanmasını mah,·ettı. 

Port Arthnr deniz muharebesi 
bir taraftan Rus - Japon ba.ıt>lnde 
RUByanın mağlft:biyetloe başlangıç 

o1urken, diğer taraftan da Japon e· 
mellerJnin tahakkukuna. bir ba'lan
gıç oJdu. Çünktt Rus yenilgisinden 
sonradır ki Japonya büyük deoYlet .. 
ler ara.ı;ına kan-,tt. 

O andan ba,hyarak JaPonyanın 
gelt'J"'e ve ya.yrlma.sınr kısaca göz
den g~lrtbllirlz: 

lTmumi Harpte müttefHder sa .. 
tında bulunan Japonya, Almanların 
Klao • Çlao sömürgesini ele geçJ.r
dJ, harp sonunda da PaslfJktekJ Al· 
ma-n adalarınt n1andası aıtına akh. 
19S2 de haydutları tenkil bahane
slle I\fançurlye taarruz; etti. Bu ta
arruz, Jaf)On I\fançuoko'sunun orta
ya çtknUlf!ılle neticelendi. Japonya 
19St. de Vaşington denJz anlaşma.
sının boz.ulmasını istedJ; 19SIS - S6 
birinci ve iklfl('tkA.nun aylarında.ki 

bit' konleraMta da lngUtere ve A
merika Ue nıikavı harp geml.'JI ya. 
pacağını 11:\n etti. Bu sözünü yeri
ne getirerek o za.1na.ndan bft9hya
rak harp gemisi ın,asına l11z; verdL 
Bir taraftan bunu yaparken öbür 
taraftan da. Çin 18ti1ft. hal'blne ba!f
ladı. Hlçıblr ı,natı kaçımuyao Ja
ponya. 911 da Fransa hezimeti üze
rine Vf1ıi Fraruıası lkı anlap.rak 
Hindi Çinl'de üsler kurdu. Nihayet 
de ıı.nı bir bBSkınla harbe prerek 
blllndlkl üzere Hong - Kong, Mala
ya, Slngapur, Felemenk Htnd.Jsta.
nını eie geçirdi, şlmdl de A vutral· 
yaya yüklenınf'k heredir. 

Japonya De fJgill ikinci Arthur 
adı, FUlpf11 kaltramaru General Mac 
Artbur'e alttlr. Filipinler de dabll 
olduğu halde Avuııtraıyadakl bü
tün müttefik latalara ba,kamarulan 
tayin edildiğini öğrerullğimlz lll<W 
Arthu:r, Port Arthur gtbJ Japonlara 
ha}'ırlı olmamıştır. Şimdiye kadar 
Paoifikte Japonlara yegAne kafa 
tutabtıen ve karşl8ıodakl Japon 
generalin! lntüıar zorunda bttakan 
be Mac Arttuu ohnuştur. 

Kim bUlr, Port Artlıur'de başh
yan Japon gelişme ve yayıbna~n, 

belki de, 1\-lac Arthur'ün önünde 
sona ermeğe baljlıyacakbr. 

KÖR KADI 

Halbuki o anda, Kaşinozaki kö. 
yü de fe!Aketten henüz haberdar 
olmuş bulunuyordu. Buna da, Mös 
yö Tı>kano isminde bir köylü "'1-

sıta olmuştu. 

Dün akşam Tozkoparanda (Re
fiksaydam caddesinde) bir çocu· 
ğun ölümile neticelenen bir oto .. 
mobil kazası olmuştur . AY 3 - GÜN 78 - K88Un 131 
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Bütün dU.nyad.a ilkbahar az 90k 
müı)hemllk ve endtşe içlnde bekle· 
nirken Oi.tm1ıurretslm1zln ywkandakl 
sörlerl barışseYer Tü.rk m illeti için 

ne kadar kalbe ferah ve kuvvet ve· 
rlekllr. Bunu en salfihiyetU blr ağız

dan işitmek ve bunun gerçekten de 
böyle oldufunu bilmek bilyük bir 
ntazha.Tlyettlr. 

~ MI <n'UIWYOftDlJK! 
Butterfly», ve c-Flıde.tioıt operasına ---------------

4 nla.n 194.2 cumartesi akşamı kıy· 
alt reehn1er, ınecmvamn benkn gibi 

Kadınlar, neden 
fareden korkarlar? 

8' adınların tu\·aıet için röze al· 

~ d:rkları kWfetJerden .lkllyet 

eder, dururuz. Bu c;ılkQ.)·etler tarih 
bllmedlğhnlzl f~terlr. Eski a-.rtar
dakl kadınların gfu:el görünn1ek ~in 
coarfettlklt'"rl gayretlere nL4betle bu
günkü uJtra,aı1a1Br hlc: kU.r. 

1777 Mneı-lni:n moda-sına gUre bir 

be tu\.·aJeti yapmak -.atler<"e zaman 
alırmış. llzu.n ,.e pudralannıu' be
yaz. ~ moda olduğundan baş yap
mak lıçJn avuc:tar d<>lusu pudra ve 
kutular dolusu pomada. sarfedfllrmı,. 
Bu kadar malzeme ve emek a.rfohı
narak bir lta.' yapıhooa. bunun hJç 
oımavta il(> hafta. dayanması lılıım 

gelir, «Aman 'iaA;>m1 bozulma!'Sın~ dt· 
ye kadınlar ar.ap i('iatle vakit geçl
rfrlerm19. 

Ak!JlHA'e bakın kJ pudra da, tKlm&
da da. gıdalı maddeler ... Fareler bu
nu k~fedlnce kadın saçlarına. mlMAl
lat otm"'tar. lş.te kadınların fareden 
korkmasını• aın•ane tııa1kle gelmesi e 
zaınandan başlamJ'j? 

ı~udralı, pomadalı saçları yeMek, 
gtizelltk dü~manı fareler arıuı:ında 

moda olun<"a J ... nuJr.ı aı . .:..ıt t·eınlyeU, 

;\:atak ri\arında kuJl·uulac·.a.k t.•ıı iyi 
fare kapanmı ~u ı•a:ı.ı ıuukAla.t , ·aad 
l:'df'rek bir n1ü .. alı·d;.& ~mı,. Martln
go adında bir adaıtl rttmüş:tea küçU
<·ük bir ka.n·ıa ~ aıuttak ıııüsa.baka.yı 

kazanm.q. au k:ıınuıhu·tlau birkaçanı 

y»ttklarının t-traiuı4'. .. ıral. ınadıkea 
1777 &ene l!1de .• Rılftyan Mı1thı kadm. 
lar ıöz kapanıağa t:Ubarct e-tınezltr

mlfo 
SERÇE 

meUl sanatkAr Hazım KömrlikçU'nün 
Bu köylü, evinde bir iş He meş. 

e:u:l olurken. top patıamasıRı ası_ 

dıran bir ses duymuştu ve, bunun 
ne olduğunu merak ederek, işi 

anlamak için, o müthiş rüzgAra ve 
yağmurun şldd<>tb sağnakla.rına 
rağmen fenere gidiyordu. 

Caddeden hızla gitmekte 0 1an 
Mehmet Fazılın kullandığı 2729 
numaralı otomobil Recep kızı 

Yüksel adında bir çocuğa çarpa. 
rak yaralamıştır. Çocuk, tedavi 
edttmek üzere Sen Jorj hastanesi. 
ne göUlrülilrken yolda ölmilştür. 

VAKİT Zl!VALI l!ZA:>il 

Bizim gaı;eteel arkadaşlar ltıwa

ti118lere bau zamanlar ne garip gar.., 
·b~hklar 'koyuyorlar. lfte, 4ttr pze
tede gördüğllm böyle bir ta-1: 

Anka-ya gitmek l11'88tını blllamı-· - sanat hayatının :l5 inci yıidönllmU-
yan okurlanada haldı hlr sljlta ve dUr. 

(Arkut VM') 

Ceset, Adliye tab ı pliğincc mu
ayene edilerek defnine ruhsat ve
rilmiştir. 

GÜNEŞ 6,06 11,46 
ÖGLE 12,22 6,02 
iKiNDi 15.46 9,27 
AKŞAM 18,20 12,00 
YATSI 111,50 1,31 
iMSAK 4.26 19,06 

«lstanbula. erzak verWyor.,. 
Şimdiye kadar btanbalda ~ mı 

eturuyonluk ! 

SAÇMA IHTIKABI 
Amu.rada bir bakkal, ._ tlltl-

hasret MMt yaratacaıktrr. 
BUynk tıa,arılarını lflttltiftriz 0-

permnmn, mttayyen bk mevsimde 
ıstanbullUlarm h-DI de glderm&
&I sanat ve tıa.nat&everlik yayımı lt&
!wmndan ne kadar yerinde bir ~ 

oı..r. Tal1ısert 

SONMIYEN ATES 
Her lıalde Upini de merak ettin ıleiil 

mi N3za.n! 
Dur Oft\l da sana tarif edeyhn. 
Orta boylu, zayıf ... E&ıner ve minyon 

!>;. çehre üzerine itina ile yerleştirilmiş 
çok cazip bir çift parlak siyah göz ... O 
gözlerin altında tatlı fnhinalarla duda 
ğmın üzerinde nihayet bulan uygu~ 
bir burun Ye dolgun dudaklar... Hare. 
ketleri, İspanyol asılza<ieler!nl hatırla
tacak ka<laır mubalagalı ... 

- Buyurunuz, dedim. 
Müdi.ir konuşmaya devam etti: 
- Bizim hukuk müşaviri hakkında

ki düfüncen;,. nedir?.. dedi. 
Bet> de ehemmiyet\i bir ış müzıol<et'e 

ediyormuşuz git>; hiç t<ıCeddi.tt etmeden 
cevap verdim: 

T ekika No. 1 

Sevgih NAzant .. 
Bugün, yirmi yedi senelik hayat11rt1n 

fft. mes'ut bir dönüm rünü .•. 
Dün ıeceki yorgunluktan hala gözü

mün önünde kıvılcımlar uçuşuyor. Ka. 
famda al'r!i ıeeOY<' alt bin bir tafü ııa.tı
ra saklı ... 

Çok Y'IJl'iUn oldufum lr.rlde, s&adetin 
bana verdiği kuvvetin hızıyla sana bu 
mektubumu öyle büyük bir hevesle ya
zıyorum ki... Bugün evlili-k hayatımın 
ilk günü Nizan! 
Düğünümüz akşam Park Otelde <>ldu ... 
Davetlileıin çoğu adliyeeilerle, çahş

tığım şirketin memur1aırı idi. 
Düğün, çok samimi bir hava içimle 

geçti. O havanın içtJtde çalkanan rsk. 
!erden, kolculardaR ve r;ebreierden ha
tıramda kalıt>n lrkr, lık: şüpiıe etmiyo
rum kl ,,...... """'an lıayalimolen silia
miyecek. 

Lcmanlar, Mehhalar, Şadi,eler hep 
ge\clilm-. Bunların aıc ICbw.ia M sen ek 
sıkt.:ıı.. Göıilet' ıı ......._. -i:aR wıtı ki 

Yazan: ismet ZIYA 

NAzan ... iki dam Masında mutlaka ar
k•daşlarla lı<>p senden bahsettik. 

Görüyorsun ya! Şu a.nda bfle karıım
da sen varsın ..• Şu anda diyor1:1m. Yani 
yeni YUY&mın tam iş zamanında ... Yeni 
yuvam. bugünün biraz da dünün delcor
l~ı ~çinde sakin, itısanın yüzüne gü. 
lu.msıyen bol IÖBeşlf 'bir bahçe içinde 
mmımi~i bir vBIA ... XOcam. ka.fasıyle ça_ 
lışan brr adam olduğu için gürültüden 

pek hoşlamnıyor olsa gere!<... Ne o? 

Gülüyonun. Her lıaide il!ı: defa olarak 

(kocam) kelimesini kttllel!Rıaın tuhaiı

na gitti pllba ... Bmin ol ki, ben de se

ntn gibiyim. Ha:yoatıma daha d<ln ak_ 

:;- eklenen bu yepyelOj hotY<>t iç;,, be

ı>tiz Re dVşUrıdilğliınü ve ne diıifünece
i!imi ben de bilm!yorwn. 

Faloat kazı.- söz sırası kocama ıelmlr 
!ren, dur onu sıma takdim edeyim. 

Kocamın adı: Niı.at :Noodlr, - 9'az 
~... lllE&eCi avııkatlıl-. 

Kısacası, kocam tam manasile kudret 
ifade eden bir adam ... Tanışma ve ev
lenmemiz pek acele o1duğu için sa.na 
bunu haber veremedim. Bırak ki haberin 
de olsaydı etrafını saran dört yumurcak· 
la Diyarbakır gibi bir yerden nasıl gele
bilirdin? .. 

Nihat, çalıştığım şirketin huk11k mü
şaviridir. Ben, şirkette umum müdürün 
hususi kAlibi olduğum için Nihat şir
kete geldikçe sık sık karşıla:;ıyorduk. 

Fakat, ne y<ılan söyllyeyim. Evlen
meyi kafamdaıı tııımamlle çık ... dtğlJll 
için Nihada. lıiç de alıcı göt:ıle bakmı_ 
yordum. Meğer o, beni inceden inc.,.e 
tetkik edermiş. 

1
Bir gün müdiri umumi, beni odıaslıfta 

çağırdı; gUlilmseyen bir yüzle: 
- Şu dakikada görüııecejim l"Y sl

ı;ln hayat ve· istikbalinize aittir, dedi. 
ı.ı-., ,.;ieiine Jwı)Q'&tle balol1m 

..... : 

- İşlerinde çok dilı:kaıttl ..• Mesleğin
de çok kıymetli bir zat ... Şimdiye ka. 
dz hiç bit: davamıu kaybetmedi. 

- Evet orası öyle... F&ltat bY zatla 
evlenme;ri 1liç aklından ceçirdin ...ı1 .. 
Duraladmı. HatU biraz da şaşala

dım fakat derhal kendimi toparladım: 
- Ben mi efendim ... Avuka.t Nihat 

Beyle değ;\; şimdi.ye kadar hiç kimse 

ile evlennıteyi aklımdan geçirmed:irn. 

- Niçift? .• 

- Vallahi efeııctim ... bu yaşayışımctan 

ook meml\unum da onan için .. 
- Fakat düşünmelfsinlz k;, sızın y.a

şım ... gelen bir ku evlenmeyi cid>di bir 

su.retle diişlinmdidir ... 

Sustuk.. İlfintiz de düşünüyor.dtık .. 

Bu süktt11, yine müdür bouhı: 

- Anlaşıl+yor ki, siz Nilı.at Beyle 

n-1 olmam~ınız. Halbuloi o, çok-

1ıe.llberi sleıe ahil<a tıösteriyordu. Ve ni_ 
hayet l>vıün ban a ~!arak Mlnle ..,_ 

lenrnek i*diğini ~· ........ _ 

Güveç pilôvı 
n:::5) ugiln pUAv yapmıya karar ver· 

~ mlştlm. Kaıu çalındı. Atınca 

bizim ettki a~•başıyı karşımda bul
ntıya.yıın mı'! Çok sevlndinı, lcerf al

dım. Bir kahve lkram ettim. Konuş
mıya başladık. Göztlm saate gidince 
yemek yapmak için teıa_5 ettiğ'lnll 

anladı. Galiba sen yemek yapaaıksm· 
Haydi durma., vakit ge-ldl. Bakahnı 
ne pişireceksin T dedi. Pilav yapmak 
istiyorum, dedim. 

HaydJ, ben sana bir pilii.v tarif e
deyim de yapıver, dedi. Pek memnu" 
olurum, a.~ıbaşı, zira tarifin üzere 
yaphitım yeomekler pek makbule ge' 
elyor, herkes beğeniyor. dedin1. 

Biraz et suyun var mı'! Tavuk sı.1· 
yu da oıur. Şu git.veri de lftdir. şıı 

çay flncanıte altı fincan et euyu "'lcoy, 
pirinci de ayıkla, üç finean da. oeda.n 
koy. Yak f}tl. havagazı :Crrınıoı. (BU 
fırın ohnaı.ı..a. Hekak fırmına da gi
der)' GU,·eetn kapağını kapa, bit 
parç&('ık un getir, ~ulandır. Kaftağın 
etrafını tı•va., fırına sür, bir buçu.5' 
saat sonra. pişmiştir. 

Fırından çıkar. Kapağını ~. m\i· 
nasip gördUğ'ün kadar tereyağıtt1 

pa.r.ça parça üzerine koy. Blr&Z kil
şıkJa knbartıver, fırını sôndür, ye· 
nıek \"aletine kadar fırında. bırai'· 
Sofraya olduğu gibl ver. Bunun ysı· 
nına bir de hOf}af yaınverlrsen 9olı 
mlinaslp olur. 

• 
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,___f u~~~ı~r---'ı. ll Vurdda ~eoiden 45 SiYASiitMAL 

,~·::~=~ gösterilecek kolaylık 
Mac Arfhur, Avusrral

yada işe başla.dı 
(~rafı 1 ....,ide) )--( 

Rooı:.evelt'ln Sö-zterl 

san'at okulu açılıyor Fransada 
mes'uliyet 
hesapları V,..ıngton, 11! (A.A.) - selı gUnll 

gazeteclleti kabul eden Rooeevelt, 
Cenubu Şarkl Paet!ikte General Mac 
A'f'thur'Un kumandası altında bulu
nan bölgelerin Singapurttn IJS.rlnne. 
kadar uza.nan bUt\ln çevreye uaa.ndı
ğını söylemiştir. 

Bu okullarda 10 bin falebe Yazan M. B· ZAL 
are~I Peten, Franftamn boz· 

gununa "e çöküntüsüne ait lloponla< An•tralyayı l!Jtlli. mak

«:JJ sadlJe hazırlığa de' an1 ediyor

lar. Bu b&zırhk. AYustralya lnıal 
kıyılarına yakın olen adaları ı.,gal 
etmek ve bu adalarla A' u-;tralya. 5J
me.l kıy!lan arasındftkl denJz gef;lt-

Hazırlanan yehi nizamname 
bugünden itibaren tatbik edilecek 

· ders görecek 
Mitil Şefimiz lem.et lnöntln1in yük~ Btl okutlar tedrici olarak açtlacak· 

M 

ReisicUmhur, mihverin Mac Ar· 
thur'lin başka. bir yere naklinin Fi
ltpinlerin terkedilmesine karar ve
rHdiğine ve bu vaziyetin Van Bookun 
Ca.vadan ayrılmasına ben?..ediğine 

da.ir derhal propagandaya başlıyaca
ğını zannettiğini aöylemiş ve demiş· 
tir ki: 

sek direktiflerHe vilAyeUerde yeni- br. 1942 - 43 yılında bunlardan sekiz 
den 45 sanat okukı açılmasına karar tanesi açılmış bUlunacaktır. 
verilmlfllir. • BüWn bu mekteplerde 10 bin ta-

m 'ullyet heeaplarmın gör~ı

ııe karar , .. erdJğJ zaman sunu de. 
ml11fl: ~ 

«1''rans1z milleti lhant'te 11tratıt

mı,tır. Fakat hl(' olmaz.'& aldatd
nuyaeaktır; meh'uUyetJere alt tıe

saı>1ar görUJM>ektlr. Karı,ık bir 
zanıanda bulunu,loruz. Dli\.anın 

lerlne hl.kim olmaktır. Japonlar bil- Ankara, 18 (Telefonla) - Mat- vetiye gönderilrııesi tahdidi ta-
hlMMA Oavanın l"itil.li ında bu d~nlz buat Umum Müdürlüğü tarafın. zammun eder. 

Bu 'okulların açılması için de Ve- lebe okutulacaktır. Bu okulların ma
kA.let bütçesine 4 milyon 225 bin li- kine ve A.let ihtiyaçlarma 2 milyon 
ralık bir tahsieat konmu,tur. 800 bin Ura sarfedilecektır. t:lblyestni kullandılar. Yeni Olne'ye dan Türk Basın Birliği mensupla. Basın Birli.ti az~ları.na verile. 

!'•kan laponJar ,imdi bu ada ile A.- rına mahsus (basın kartı) nın ve- cek sarı kart, hA.mıllerıne yukarı .. 
VU8tralyanın şimal dofu1tunda Vork rilmek şarUarı, meriyet müddeti 1 da yazdığımız bütün kolaylıklar~, 
btn·n1:1.na en yakın olan Turllfday ada- ve kartların hAmiline temin ede- yardımcı azaya verilecek yeş 1 
~nnı ifKale ,.e Tu~day ıuta~ile Vrnl ccği kolaylık1arı gösteren yeni bir kart, hAminerine B, C, C, E f.ıkra. 
Gine arasrndakJ Torre& deniz geçhll· nizamname hazırlanmıştır. larındaki kolaylıkları ve mı~ır 
ne hMt:im o1mağa ('alt~ıyoıOar. Ja· Yarından itibaren meriyete gi.. azaya verilecek mavl kart, hAmıl
ponJar Avustralyaya çıkmak için bu 1 recek olan bu nizamnameye göre lerine • mi.ttekıabiliyet şartile -
adalan hareket u.,ı(>rl olarak kull~ ı ~arı. yeşil ve mavi olmak üzere A ve B :fıkralarında yazılı bulu
nacaklardlr. Yeni Glne doğu.,unda üç kı. ma ayrılan basın kartları. nan kolaylıkları temin edecektir. 
Salomoa 919 Avustralya dotusunda nın temin edeceği kolaylıklar şun- (B.B.) 
Yf!ılli Kaledonya adaJa.f'ını Z.&J't& fa- lardır: 
ıJ~"' JBUhteıneldir. Yeni Gine '11· A - Basın kartı hAmilleri, kart 
ftW doğmuJtda Yeni Britanya ,.e Ye- tarını ibraz etmekle devlet veya 
.u lrtal'.'Mla aıda.Jarı da. tehlikNledlr. belediyelerce veya burrJar adına 
Genertııl Maıc Arthur Cenubi Pa"tlflk ış yapan müesseseler tarafından 
kutnandaalıi'tna. tayin edllml,tlr. Bu ge-rek şehir dahilinde, gerek şe
~ bö;llik ba;arılar bek· hirler arasında işletilme idarcleri
l&QebHtr. 1 nln haiz oldukları sa18hiyete da. 
Bi~ kara harek tıflda ö-ı yanarak tenzilatlı veya parasız O· 

netınJI bir de~ikJlk varsa, o da Ja- ]arak yapabilcceklerj seyahat ko
l*' Rert laareketlnin ağ"ırlaşmı1 ol· laylıklarından istifade Nierler. 
-· Bk..-ya - Siyam hude- B - Kart hamilleri, resmi el-

R3f et ülgenin 
muhakemesi 

Duruşmaya bugün saat 
15 de tekrar 

devam edilecek 
4'91tda omuz omuza retemlyen Çin • lcrle idare edilip ~idilmesi ücrete Ankara, 18 (Telefonla) - Bu 
lngt1iı; ve ııtnt kuvveıleri nihayet bağlı bulunan konferans, müze, sabah saat 10 da Urla. mebusu Re
'Bim.any& topr&klıı.rı orta•ında bir· galeri, •ergi, stadyom ve h ipod. !et Ülgenle yel:enl Zeki Ülgene 
letehikltter. Art.k BJmıanyada re- romlArla bunlara benzer yerlere ait davaya Ankara ağırceza mah. 
'rt"P*&ft ş61nafe dnfru uza.yan ve ~- parasız olarak girerler. kemesinde devam edilmiştir. 
hca tstlk&Metlerl kapanını' bir müt- c _ Kanunen veya idarE"ten Muhakemenin ilk günündenberi 
lf'ftk nriidafa.a. <"t'pbesJnln me,.·c-udl· ~izli bir tahkik 1 veya muameleye , iddia makamını işgal eden Müd. 

Fakat Birleşik: Amerikada herkes 
benimle beraber şu kanaattedir ki 
Mac Arthur Cenubu Garbt Pasifik 
başkum~anlığında Ftlipinlerdekt 
vazifesinden Ziya.de faydalı olacak
tır. Çüftktl BU:ytik Okyanusun cenubu 
garl>ieinde muharebe devam ediyor. 
Avuslralyada Y....ı KumandBnlıklM 

Melbourne, 18 (A.A.) - Avustral
yada. Amerikan kuvvetlerine kuman
da eden ~neral George Brett, Pasi
fik batı cenubu kuvvetlet""i balJkU
mandan muavinliğine tayin edilmiş

tir. Kendisi ayni zamanda ayni ke· 
simde mUtteflk ha'Ya kuvvetleri ktı· 

ma.nda.rudır. 

J..,.e Şelırı J, gal Edildi 
Tokio, 18 (A.A.) - Domei aj1lnsı

n1n FUipinltf'dekl husust muhabiri, 
Mindoro adası cenup sahili üzerinde 
kAin Kalapen yakınında. karaya çık
mış olan Japon kıtalarının 16 Mart
ta adanın cenup kısmında önemli 
stratejik bir mevki olan San Juse 
şehrini işgal ettiklerini haber ver· 
mektedir. 

Uzakşark'ta 
Japon 

hazırlığı 
Ruslar da mukabil 
tedbirler alıyorlar 

Çunking, 18 (A.A.) - Çin hUk1l
metini-n askeri sözcUsü, Japon kıta.

larının Şarki Sibiryadakl mUhim üs
leri tehdit etmek için hazırlık yap
tıklarmı ifşa etmiştir. 

•.rdl ka1>ul eıtıı.ı.uır. F•k•t deniz \Ab! olmayan hertürlü hadise ve deiumuıni muavini Kemal Bora, İngilizler Rodosu 
h.arritUcaa gelince, durum daha z.i- topl~ntı yerlerine kart hAmlllerL '-"1ahkeme huzuruna çıkmamış, 

Ayni sözeli, bu harekAtta.n haber
dar olan Rusların da şUpheslz buna 
karşı tedbir aldıklarını HA.ve etmiş

tir. Alınan !haberlerden anlaşıldığına 
göre, takriben 30 bin kişilik Japon 
tümeninden mürekkep bir kuvvet Ko
re'den Mançukoya. nakledilmiştir. 

Başka kuvveUi Japon mUfrezelerinin 
Sals:alin adalarında. Karaputu'ya gön· 
derildlği söylenmektedir. yade Japonlar Jehkldedtr, BJnwanya nin .serbestçe girip çıkmalarına yerini Müddeiumumi muavinle· bombaladı 

"e Hint IHll9noda Japen denizalttla- müsaade edilir. rinden Zeki Kumrulu işgal etmiş. 
" mütldlk gemi avlamata Ç•km•ş- ç - Matbuat kanununun 21 in- tir. (Ba,ıarafı 1 ın<:ide) § 
lardn·. Aldıkları vazife. tJUhaM& Jlln- el madde~inln diğer hükümleri İddia makamı, hazırlanmış o. İmparatorluk kuvvetleri bir kaç 
d~ian tloP limaltlarına gelel"ek milt- mahfuz olmakla beraber, basın lan iddianameyi okumuştur. Kısa hafta içinde başlaması ihtimal da. 
te:ftk deni'z katHeterlnin yol .. nu kes- kartı hAmilini, bu maddede zikre. olan bu iddianamede, vak'a tek. bilinde bulunan mihver kuvvetle
nıek ve batınuaktır. BöylellkJe bH- dilen hüviyet varakasını taşıma- rar tekrar izah edilerek Refet Ül- rinin bir taarruzuna tntizaren ta. 
ha.8sa Çille ,...a..m yapılmuı mene- !ttndan var~te kılar. gene lsnad eailen suçların doğru !im görmektedirler. Küt1e halinde 

Büyük Mi let Meclisi 
topbndı 

dUeoek.Wr. D - Basın karh hA-ınnll"ri için olması ıazım geleceği anlatılmak yapılacak hava akınlarına ve de. 
2 - Doğu cephesinde : bu n12amnamc ile muayyen olan istenmekte ve ceza kanununun nizden yapılacak bir istim tcşeb. 

(Başı 1 incide) )-( 

sa Meclise gelmekte olan yeni ka· 
nunlan. da. türkçeleştirelim .... 

Bundan sonra Meclis, Örfi İda.. 
re kumandanlığ:ına verilecek o1an 
bir binek otomobili hakkındak i 
kanunu kabul etmiş ve cuma gü
nü toplanmak üzere içtimaına son 
vermiıtir. (B.B.) 

Lenlnsrad ..., llmen Jölü böla"•le
rlnde büyilk Mr ~lkllk yoktnr. 
Stara • RUAM mey.tan mm.rebefH 
Ruslar Wrintı neticelenmek ilz.ffedlr. 
ıı.u.ıar lMı mey<loon mulıarebe'll.le Le
ni....,...ı - '\lelllıl göfü demlryolwııı 
keomete ~•yorlar. &ylellkı.. Le
nlngradı kart..,..,...k lııMkA.1nnı hula
ea.klardı.r. 

hususlarda hüviyet varakası, hüs- muhtelif maddelerile tecziyesi ta- büsüne karşı koymak için müda
nühal şehadetnamesi ve ikamet~ lep edilmekte ve yeö-eni Zeki Ül- ı faa hazırlıkları yapılmaktadır. 
gfthı müshil vesika yerine kaim gene ait suçun sübut bulmadığı Rodos adasında küçük seri ge. 
ohır milerin üssüne, vapurlara ve ll. 

· ileri sürülerek beraetı istenmek. 
E - Xart h3mi1lert, hususi ma- tedir. man tesisatına yapılan hasarlar 

hiyeti haiz olmayan hertürlü tören İddianameyi müteakıp söz alan Alman hazırlıklarını sekteye uğ. 
Tere davetli '1fatlle kabul olunur. Refet Ülgenin vekili "Fehmi Koral utmak gay .. ini gütmüştür. Taar-
ı ~r V•z!f 1 · ı k ı ·1 d ' ruza iştirak eden hafif İngiliz kuv-

larını ve evlerini iyice görmek 
tmkAnı hasıl olmuştur. Bir çey· 
rek saat müddetıe yüzlerce obüs 
düşmüştür. Bir cok mühim bina
lar hasara uiramışhr. 

. e erın f'fl o ay ı a e e~ müdafaanın yapılması için mnh-
bilec~klerl yeri alırlar. Ancak a- keme heyetinden kısa blr müddet vetleri o kadar yaklaşmışlardır kt 
! 'kal d f ·· ı patlayan obüslerin ıı:ığında gemi.-

Merkezde Rvs kf!rilaeı ağır fakat 
şkldetle devam ediyor. ~jev, Vlaz.. 
ma. şehirlerini yandan çevlnnej"e ça
h.,.an Mel kol arasm<la SO kHometre 
ıa.cıar -e kaldığı ...,,1"nlyor. 
DertlyfJO Rwt lata.Jarı Vlazmaaın 1'7 
klloınetl'e ttopsunda Plsjovka'yo, VI- · 
aana demlQ'OIUna M loHonıetre me-

111&fede Godonovo'ya "e Derecobu.9 1...,n.- bul......, So..-•u 14-
PI ~lr. Böylelikle Viaz
,_ ve Kejev 'lflhlrlerl tamaml
le döııpnıek teltlJkeel altında Jtulu.no· 
Y•rlar. Eter Ruolann Smolensk bül
l'eolne p&ra111Kçiiler indirdikleri doğ
rn lııe, &rtık Buslann bu bölgede le· 
~ t.m .mn..tle ele ald.ıkla.rıoa 
ve yakın Mr "am'nılnda. ~k bh· ne
tı..ıe beldedlklerine hilkmetmek la· 

1 ı.un l'flllr. 

.. ı a re ve muessC9e er bu "' istemiş ve mubakame müdafaa "' 
b . 00· ı d b ı k k' .... - lerin güvertesinden adanın sokak. 

ı ren er c u unaca art hA- yapılmak üzere yarın saat 15 e 
millerml tahdit edebilirler. Da- bırakılmıştır. (B.B.) ============~~~~~===::::::::=:;::T,::;:=;;==:r 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Cenupta Doneç -zastnda B<ı> la
&rnnları düt& Miyak •l~ttte ('eft'yAR 

•tmektedır. 
ifa.kof - Ktu9k - Orel ba*lında 

ıtlddeUl muUrflbeltt olmaktadır. Bu· 
radakl Alınan nlilıdafaa hattında bir 
K"edlk açdmqtll', Harkol'Dfl dol•yın· 
da ve dl1J mahallf"lf'rlnde çf'tin bir 
meydan muharebeRi olmaktadır. A1· 
mantar bttılln Ru taarru7J&.rını püs
kürtttlklerlnl blldlnnl;<>rııe de, R<ıo 

taarruzları biitHn lıııdle devam et
mektedir. Harkorun ditııınesl lhtl· 
maı dah.Ulndedlr. Buna muvaffak ol
duğu takdh"(Je, ~are'?a.1 Tlm()(enko 
olanca hızHe cenuba doğru yU.klenf'
cek ve Tacanror • Stallnollakl Al- ' 
ma.n cephcslnJ l'f'riden kavraınağa. 

rayret edocek ve belkJ Kınmı da 
knrtarmap A-Vaşac.aktır. 

RADYO 
Bagiinkü Procram 

7,30 Program 18,45 Ziraat tak. 
7,33 Müzik (Pi.) 18,55 Dans ha-
7,4ö AJanS vaları 

8,00 Müzik devamı 19,30 Saat ayarı 
8,15 Evin saati 19,45 Müzik. 
12,30 Saat ayarı 20,15 Radyo Caz. 

ı 12,33 Türküler 20,46 Müzik 
12,46 Ajans 21,00 Konuşma 
13,00 Şarkılar 21,15 Müzik 
18,00 Program 21,30 Konuşma 
18,03 Fasıl heyeti 21,45 Müzik 

MEVLÜD 
Me.rtıum zevcim ve pederimiz 

l\{ehznet FERiT .ŞERBETÇİNİN 
tuhu !Çin bueünkü perşembe gü
nü Maçkada Teşvikiye camiinde 
öA:Ic namazından sonra Mevlüdü 
Şerif kıraat olunacağından mer· 
huınu seven dost ve ahbapların 
ve arzu edenlerin mezkı1r günde 
l<>şriflerlni rica ederiz. 

Refikast ve ...ı.atıa.ı 

" 

Coşkun ve içlen gelen bir rağbetle Istanbul Sinema severlerini teshir 
edecek senenin en bUyUk içtimaı ve ahlAkl Filmi 

BU CU/11/f : Matinelerden itibaren 

TA SiM Sinemasında 
Bütün Istırapların toplandığı yüksek heyecanlar Şaheseri. 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

E, iz OkUYll('u ftlCIZETYE!J Konser.atuar 
Büybk 'lanatkA.r 1 E N A B 118' M""'nnisl BIZA 

Besl<>klir Taıtbt>rl Sel haddin - Kemanı Nobar ,.e 86 Wfllik 
Saz Heyeti 

Senelerin... Asırların ftıtifamını gölgelemlyeceği... Güzelliğini ~ 
_ . unutturamıya.cağı... Afka benzer bulamıyaca&ı 

En buyilk Rejlııör c o ··· 
E C 1 L B. D e M l L L E 1 in yarathiı 

TURKÇE 

KLEOPATRA 
Bu Akşam L A L E Sinemasında 
KLElOPATRA b fl ır 1 m değil, canlanan •bir tarih ... KLEOPATRA bir 

eser değil, YtLtanan bir a.,k romanıdır. 
Programa ilAve olarak V ALT DISNEY'in en yeni Renkli 

Harika llllKILERINDEN 

•t:•lz ızc: 1 L 1 a 1 
Numaralı yerlerinizi lQtten evvelden kapatınız. Tel: 43595 

Bu Filin Bnfiln ayni urnenda Izmlrde 

LALE ... T A 111 

1'fuba~n 

kıymeti 

4155 Oi 
. 

1H3 40 

117 00 

200 00 

447 83 

Teminatı 

311 63 

1'l8 26 

8 76 

s 23 

15 00 

33 59 

Beyoğhmda Kuloğlu malıallesinin 

.Myon sokağında eskl 12 yeni 14 sa· 
yılı klglr evin 21'! hissesi. 
Meşrutiyet nıalıalleeinin Kodaman 
sokağında. eski 28 yeni 55 sayılı e
vin 1/2 hissesi. 
Ortaköyde Hacı Mahmut mahalle
sinin Fakirilane sokro ğında. eski 11 
yeni 19 sayılı 373 metre 46 santim 
arsa. 
Ortaköyde 3 cU Orta sokağında 21 
mükerrer sayılı 78 metre 66 santim 
ansa. 
Tomtom mahallesinin Kumbaracı 

yoku4unda. eski 39 yeni 29 - 92 sa
yılı 202 metre 50 santim vakıf arsa. 
Tomtom mahallesinin Ortmealtı so
kağında eski 8 yeni 18 sayılı ahşap 

barakaların 126/316 tı.Lssesl. 

Yukarda yar.ılı gayrimenkullerin mWkiyetlerl peşin para. ile satıl~ 
mak tlzere 15 gi.l.n müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Iha1elerı 
25/3 ·942 çarşamba günü saat 15 dedir. Isteklilerin Va.kı:f Akar ve Mah-
IQlle~ kalemine müracaatları. (3209) 

Istanbul Defterdarlığından : 
Darphane ve Damga Matbaası binasında yapbrıJacak (2701.10) li· 

ra. keşi! bedelli tamir işi eksiltmeye çıkarılmı"tır' Jlhalf'Si 23.13/942 Pa· 
zarte«>i gUnU saat 15 de Defterdllrhk Mlllt EmlA.k MUdUrlUğünde :mil· 
teşekkil komisyonda yapHacaktır. Muvakkat teminat (203) liradır. 

Istek~ilerin en az bir teahhütte (1500) liralık 'bu işe benzer iş yap
tzkla.nna dair idarelerinden almış olduğu vesikaya 16tinaden Istenbul 
VilA.yeUne müracaatla ihale gününden (Tatil günleri 11.ariç) 3 gün ev
vel aıınmıf ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını ibraz 
etmeleri muktazidlr. Şartname veaair münakasa evrakı Millt EmlAk 
MUd~rlilğ!lnde görülebilir. (3048) 

İs.tanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
940,"2204 

Eınnlyet Sandığına. hor~h.ı ölü Rıft.t ''arislerlne Ul\n yolUe tebliğ 
Rrfat, saflığında Fatihte KaragUmrUkte Atfkalipaşa. mahallesln~e 

Sütçü sokağında eski 15 yeni 18, 18/1 numaralı kft.gir ma.a dUkkAn bır 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 1 - 12 - 931 tarihinde 
609;12356 ·hesap numara.sile sandığımızdan aldığı (1000) lira borcu 
20;9 . 940 taı·ihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç 750 lira 95 kuruştur. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mu· 
ctblnce ha.kktnda icra takibi ba.ı:ılamak Uzcre tanzim olunan ihbarname 
borçlunun mukavelenamede gösterditl ikaıvetgAhına. gönderilmiş: ise de 
bon;lu Rıfatm öldüğü anlaşılmış ve tebUğ yapılamamı.,tır. Mezkilr ka
nunun 45 inci maddesi vefat haltnde tebligatın UAn suretile yapılmas!nı 
i.mirdir. Borçlu ölU Rıfat mirasçıları işbu UA.n tarlft.lnden ltibare.n hir bu· 
çuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri 
veya kanwıen kabule ,ayan bir itirazları varsa bildirmeleri llzımdır. 
Mlr118Çılar ipoteği kurtarmaılar veyahut bafhyan takibi usul dairesinde 
durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür kanwıa göre Sandıkça 
satıla.caktır. Bu ciheUer alA.ka.darlarca. bilinip ona göre tıareket edilmek 
ve her birine ayrı ayrı ih'barname tebliği makamına kain1 olmak Uıeere 
keyf~ ı!An otun ur, 3696 

• ş.lrndl ~·ıhnası bir takın\ tehllkeler 
lron ajanSI fekzip ediyor da,·et tdeMleeektlr. Fakat fayda-

(Ba..,tarafı ı incide) Q Jarla ınah2urları Uh;-t.U.n11 neticede 

arasındaki münasebhhn hakikat- dü.va)', açmağa karar '"·erdlm.» 
te mütekabil bir teşriki mesaı Bunun ne- demek olduğunu biz 
esasına dayandıiını ve gün geç. pekölii biliriz.. Bl:ıde de Ucnumi 
tikçe kuvvctlend:ğini tebarüz et- Jlarhln gôrlllnıeğt" llıüht~ nıehull-

Yt"t hl""apları \ardı. Talü.t Paşa, 
tirmektedir. 

Ittıla gazetesi; Azerbayc.anda ittihat \'e 'J'erakkl)·I, kendi kendi-

il ·· 1 n1 fC°"'ohE-tmeğe da,·et eden 90k sa-
süklınet hüküm sürdü~· nu, ran-

h d ıntmi beyanname"llnde bu mesull-
dakl Rus faaliyetinin mua c c h ~:etleri itJraf etmlı;ı. :yoJ..,uzJukların 
prensiplerine hürmet edilmesine ı-.eheblni anlatn11'7 ve he-o.;ap görnlek 
münhasır kaldığını beyan etmek. l:"l7.rın gelt.·(·r~iııl dtl! !oohylenıı,u . 
tedir. ıran Kr&li(e~ı Dönüyor Fakat bu h~J) hiçbir z.aman gö-

. · riilernedi. ('Un.kil he..,abı görm(>A-e 
Lo-•ı·a, 18 (AA ) - Ailes•nı 

ııv kalkanlar, dl\rU..,t Thrk , ·atant0e,·er. 
görmek için bir müddet evvel "Mı. Jerl de~lldl; ~araydı, şah..,i garez \C" 

sıra gelmiş olan İrnn K.~:1lçesı ihtJrao;ları olanlardı ve '\'atnn öl('U· 
Fevziye bugün Tahrana mu ev~c- .. ue parlak bir lnıtlhan ge'('lreml-
cihcn hareket edecektir. Krahç~ yen ıtürrll-·et ve ItiUıt partlı,lydl. 
Tahranda Şah, nazırlar ve ccnebı Bunun Jtln gelenler, bütün ku"ur· 
sefirler tarafından karşılanacak- tarllf' beraber glclenleri ara.ttılar '\e 
tır. _. hı m:izlnln ht>'Japları gürültüye gitti. 

Tiirki~·eye KA(8.n Jrarnı r 

Ankara, 18 (Radyo Gazetesi) -
İranın işgali sırasında Türkiyeye 
kaçan bazı İranlı su~_ay v: erler 
memleketlerine dönmuş1erdır. İra. 
na indikleri zaman gösterilen mi_ 
safirperverliğe karşı şükranlarını 
:fade etmişlerdir. . 

Bu münasebetle Ittılaat gazetesı 
İran suba.Y ve erlerine. gösterilen 
samimiyetten bahsetmış, Jurnal 
dö Tahran gazetesi de bir maka
lesinde şöyle yazmıştır: 
~Türk milletinin göı;;termiş ol

duğu samimiyet ve fllicenaplık~an 
dolayı en minnettar ve samımt 
~i.ikranlarımızı bildiririz. Bu. Türk 
milletinin mis2firperverliğinin bir 
ifadesidir Türklerin, kardeşi olan 
İrana kara günlerinde gösterdikle
ri yakınlık bizim içi'ft memnuniyet 
vesilesi olmuştur ... 

TEŞEKKOR 
Aile Reislmiz Merhum Eczacı 

Bay Beşir Kemal Pclin'in ufulü 
münasebetile derin acımiza iştirak 
ederek gerek cenazesine gelmek 
lütfunda bulunan ve gerekse bız. 

zat veya tahriren beyanı taziyet 
eden akraba, m~lekdaş ve do~t. 

tarımıza ~amimt teşekkürlerimi. 
zln iblAğına muhterem gazeteni
zln. tavassutunu rica ederiz. 
Merhumun zevcesi: Güzide Pelin, 

Ev!Adı: Eczacı Mahmut Cevat 
Pelin 

ı··rarn-ıada da I\lare~aı Petenln 
şı:th"ii dürü"itlüğilne rağmen dıl.,·a, 

~iyasi raklsıler tarafından B(ılnıı-, 

ve ;\farer:-alin bahsettiği tehJlkeler 
pek çubuk bellnnl.,ttr. O)le anla'}•
byor ki derece derece bir de\·rln 
ın~uJlyetlt>rlne l<jtlrak edenlrrden 
bir kısnun diğer kısımdan hebap a· 
ramBbı ~ok gUçthr. 

Eski Fransız BaŞl·eklll Paul Ke,)"

naud tarafından 5 Nl"'8n llM l d<" 
Frani;\ada. neşredilen bir a~ık ınek
tup, bugünJerde IA>ndrada Deyll 
Telgraf gazetetılnln &iltunlarında 

!'llunı-:tır. 
:\tektupta müdafaadan ztyade a· 

(lk hü<·unllar \·ardır. &ki B&lj\C· 

kil \"iı:lye 'unu demektedlr: «.."\lü· 
tareke ııartlnrına aldırmıya.rak Al
~ - LorenJ ilhak eden ' 'e bugiln 
bıı)· rağı Paris üzerinde dalgalanan 
bir düııroanla i'jbirliğl yapına? nJ. 
ha:vet ,-eriniz! Bizim kurtulu~un1uz 
Jn~lllz zaff'rine haklıdtr. Heplml-z 
f\"in tJövU~n gayrıf'Ul lft&'"llizlere 
ka"1• yapılan tilrizlorl menedlolz. 
Be-n, Dö Gol'ün flkrlnl 193.'S de ka
bul edf"rek motörlü kuvvetler ya
ratnıağa (':.dı'Jhm. Tankların hiçbir 

ı~ yaranıadıkt hakkındaki bir ki
tabı &!'ıktan a~ıka tasvip eden "e 
bu t'ereyana karşı gelen l!liz8la.lz?,. 

Görülüyor kt Rlom'd& Fransız 

milll'!tlnln ho' görebllec.>eğl .IJek.llde 
b~plara baktla.mıya<"ttık, ba mu. 
hakenıe Fran1>anın harlf'i fırknala
raın yeni yE>nl dahili fırtına1ar w 
dedikodular katacaktır. 

BRONSITLERE 
' KATRAN HAKKI EKREM 

1 Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İlônları 1 

Kırıkkale ve Küçük Y ozgai:ta İnşa Edilece~ 
İşçi Evleri ve Bekar Pavyonları 

ı - Beheri dokuz bin beş yüz otuz sekiz lira ktrk dokuz ku
ruş tahmin edilen ve ikişer daire den ib&ret 40 çift ev ıle beheri 
on dokuz bin iki yüz. dokuz Ura yirmi kuruş üç adet iki katlı be. 
kAr pavlyonu yaptırılacaktır. 

2 - Bu evlerin üç çifti Küçük Yozgatta ve otuz yedi ç:fti Kı
rıkkale civarında üç muhtelü yerde olmak üzere yaptırı.acaktır. 

S - Yapılacak bu evlerden üç bekAr paviyonu hariç dlğer-erl 

tek katlıdır. Tavanlar betonarme değildir. 
4 - Pencere ve kapı tentoları ile bodrum tavanı ve hatıtıar 

ve çift katlı üç binaya ait betonarme kısımların demirleri idare. 
ınizce temin edilecektir. 

5 - Nakliyat hususunda Devlet Demiryol1arı nezdinde milteah· 
hit lehine de'ftlette bulunulacaktır. 

6 - Çimento için de dairemizce taahhüdü tazammun etmemek 
üzere ait olduğu makam nezdinde istirhamatta bulunulacaktır. 

7 - İş kapalı zarf usuiU i 1e lh ale edilrcl"kLr. 
8 - Muvakkat teminat akçesi .. 21316,69• liradır. 
9 - İnşaatın hepsintn birden bitir11mcstni beklPmck ~art de

ğildir. B:ten binaların ~sellümü derhal yapılır ve parası ve~~j!ebi
lir. 

10 - Mukavele tarih!nden 1tlbaren az;ımi 15 gün sorra ibza
rata ve bır ay sonra da in~aat: .. baslAnmı.ş olması ~.'.i.rttır. 

11 - Müteahh:de teminat mektubu mukabili.!ıdc mukavele fi 
yatı üzerine t;t. 30 kadar avans verilE>cektir. • 
Yukarıda yazılı in.~aat Askeri Fabrikalar 1\·1erkez Satın alma 

komisyonunca 31/3/942 salı günü ş.aa.c 15 de ihale edilecekttr. 
Teklif mektup'arının mezk.Or gi\ııde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri. c:3327:ıı 

* Dor;yasına batlı iki kıt'a 11"1tede yazılı 88 katetn ~trik 
n1a12:emeı-I ahnaeak 

Tahmin edilen bedeli 51064 lira olan yukarda yazılı 83 kalem elektrik 
malzemesi t...skert Fabrikalar Umum A-lildürlüğU Merkez Satınaıma Ko· 
misyonmıca 1~/(/942 Çarııamba gUnU saat 15 de pazarlıkla ilıale edil • 
cektfr. Şart name 2 Ura 56 kurUftUL'. Kat'! tem.inat c7659• lira •69• k:. 
~tur. Hey'eti umumiyeııinl birden vennek mthnkün olmadığı takdirde 
parça parça da Meıabtli<. (3568) 

* Des.y.asına batlı iki kıt'a lbtede yaı.ılı lPl kalem elektrik 
rnailzemcsı 

Taim>m edrlen bedeli 27458 lira elan Yllkarda yazılı 54 kalem elek
trik mat2emesi Askeı1 Fabrikalar Umum h!üdürlüğU Merkez Satuıal· 
ma Komisyonunca 15/4."!14~ Çarşamba gilnti saat H te pazarlıkla maıe 
edilecektir. Şartnamo 1 lira 38 kuruştur. Kat'! teminat 4118 lira 71) ku
rtH1tur. Hey'eti umumiyes\ni birden vermek mttmkUn o1madığ'ı takdirde 
par~a pe.PÇa da alınabilir. (35~ 

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

loalıuHla 9latle 3 O.• ah.aa1'11tr. 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 

14.3.942 de ihalesi ılAn olunan 
600 ton börölccye talip çıl<madı
ğında.n t.ekrar pazarhja konmuş
tur . Evsa:f ve hususi şartları ko. 
misyonda görülcbilı« Beher kilo
sunun muhenvnen bedeli 25 ku
ruştur. ihalesi 20.3.942 cuma gü_ 
nü saat 10 da yapılacaktır. Talip
lerin Haı'blyede Yedek Subay o
kulunda komisyona müracaatları. 

(2551 • 3!i45) 

* 12.3.942 de ihalesi i!An olunan 
19 ton sade ya&ına talip çıkmadı_ 
ğıodan tekrar pazarlığa konmuş

tur. Evsaf ve hususi şartları komis 
yonda görülebil ir. Beher kilosu. 
nun muhammen bedeli 175 kuruş
tur. ihalesi 20.3 .942 cuma günü 
saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
temlnatlarile Harbiyede Yedek su. 
bay okulunda komisyona müraca. 
atları. (2553 • 3547) 

.... 
13.3.942 de ihalesi nan olunan 

':190 ton sacle yağına talip çıkma
dığından tekrar pazarlı~a konmuş 
tur. Evsai ve hw:u~1 şartları komis 
'yonda görü1eb.lir . Beher kilosu_ 
nun muhammen bedeli 175 kuruş
tur. Asidin Azami de reces i 8 dir. 
•ihalesi 20.3.942 cuma günU sAat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin te
minatlarile Harbiyede Yedek Su. 
lbay okulunda komicry'Ona müraca
atları . (2554 - 3548) 

1f 
Ordu ilıtiyacı için on bin liralık 

çuval pazarlıkla mUna-ka~ay:ı. kon
muştur. Husust şartlan komisyonda. 
görülebilir, thale!: i 21 / 3 . .1 942 cumar
tesi günü saat 10.5 ta yapılacaktır, 
taliplerin getirecekleri numunelerden 
komisyonca be~enile nt ve tekli! olu· 
nan fiyaUardan muvafık gOrülent nu
mune tutulacaktır, taliplerin t~kllt 

edecekleri, fiyat üzerinden kalı te
mJnatıarile H~rblyede Yedek subay 
okulunda komisyona müracaatları. 

(2565 - 3575) 

.... 
10 ton pirine sabunu alınacaktır. 

Tahmin bedeli 5050 liradır. Evsaf ve 
.şartnamesi komisyonda görillUr. lha
leol 24 (3/942 salı gUnU saat 15 de 
Gehboluda a.~kerl satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin bel
li vakitte komU!lyona gelmeleri. 

(2575 - 3585) 

.... 
Gfindt'I 3 tondan ~ağı olmamak 

üzere !ığ"rr eti alınacaktı r. Kilosunun 
tahmin bedeli 75 kuruş,tur. ihalesi 
23 / 3 .r942 pazartesi günü saat 15 de 
Eyüp Rami askert satın alma komis· ı 

yonunda yapılacakt ır. Tal iplerin te
minatlarile bell i vakitte komisyona 
gelmeleri. (2572 •. 35821 

* 50 adet ekmek küreği ile 50 adet 
kürek sapı pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin 27 / 3 9(2 cuma gUntl 
!&&t 14 de Bakırköyde 88kert .satın 

900,000 kilo odun alınacaktır. Kapalı zartla eksiltmesi 24/3/ 942 salı 
günü sae.t 10 ·da Çorumda askeri satın alma komieıyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk teminab 1359 liradır. Taliplerin kanu
n! vesikaJariJe tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yon• vermeleri. (2397 - 3087) 

Beher kilosuna tahmin edilen ~ti 450 kuruş olan 5000 kilo .siyah 
vakete kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 23/ 3/9'2 pazartesi 
günü sa.at 11 de Ankafada M. M. V. satın atma komisyonunda y~pıla

caktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatınden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (3856 - 3032) 

1f 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 55 kuruş olan 100 il! 130,000 çitt 

yün çorap kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. !halesi 25/ 3/ 942 çarşam
ba günü saat 11 de Ankara.da M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
ıacakbr. Şartnamesi 358 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktar Uz.erinden k&nunt katı teminatıarile teklif mektupla
rını ihale saatinden en a.z bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(24U - 3118) 

"" Yapılan eksiltmefline talip çıkmayan aşağıda cins ve miktarları ya-
zılı Uç kalem iaşe maddeleri 20/ 3,.. 942 cuma günü hizalarında gösterilen 
saatlerde pazarlıkla satm alınacaklardır. Şartnameleri her gt1n koml!
yonda görülebilir. Isteklllerln belli gUn ve saaUerde Fındıklıda .satuı 
alma komisyonuna gelmeleri. (2-'i32 - 3190) 
Clruıl Miktarı Me.b. Bd. Katt te. ihale ~ 

Zeytin yağ 
Sacle yağ 

• • 

Ton Lr . Kr. Lr. K.r. Saat Daldka 

15 
25 
29 

15750 
45250 
52490 

* 

2362.50 
6787.50 
7749 

10,30 
11 
11,30 

?tiüteahhid nam ve hesabına. beherine tahmin edilen fiatı 30 kuruı:ı 
O:l.an 485,763 adet portatif çadır direği ve beherine 20 kuruş tahmin edi· 

len 48(),300 adet portatit çadır kazığı pazarlıkla satın alınacaktır. lha
Jesi 23/ 3 / 94.2 pazartesi gilnU saat 10 de. Ankarada M. M. v. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Katı teminatı 26,678 lira 90 kurW}tur. · Şart
namesi 1209 kurul}&. komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komi.a
yona gelmeleri. (2435 - 3193) 

40,000 kilo zeytin yağı alınacaktır. Tahmin fiyatı 120 kuruş, kaU 
teminatı 7200 liradır. ihalesi 23.3.942 pazartesi gUnü .saat 16 da Izmittı 
istasyon otelindeki askeri .satın alma komisyonunda yapılaca.ktır . Ti
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 10 ve 15 ton olara.k ayr1 ayrı 
taliplere de verilebilir . (24.81 - 3348) 

* Aşatrda cins, m ikta r ve muhammen bedelleri yazılı iki kaJem iaşe 

maddesi 25/ 3,.· 942 çarşamba. günü hi zalarında gösteri'en saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görül-e
bilir. !eteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (2522 - 3491) 
<JlMI Miktarı Muh Bd. Kati te. Pazarlık zamanı 

sut 
Yoğurt 

T on Lr. Krş. Lr. K r Saat Dakika 

25 
30 

7000 
12900 

• 
1050 
1935 

10,30 
11 

Aşağıda yazılı 38..de yağları pazarlıkla hizalarında yazılı günlerde 
Geliboluda merkez satm alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bel· 
ti vakitlerde komisyona getme'eri. (3527 • 3496) 
CJn ı l\t ik' •Tı Tutarı iha le g ün ' 'e eıaatı 

Sade yağı 
Sade yağı 

K ilo Li ra 

4000 
2500 

* 
7000 
4375 

28/ 3/ 9(2 
26 > > 

11 
16 

Yapılan pazarlığında isteklisi çıkmadığ"ından aşağıda yazılı iaşe 

maddeleri 30/ 3 / 94.2 Pazartesi gUnü hizalarında gösterilen saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gtin komisyonda görüle· 
bilir. tsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Satın Ahna Komis-
yonuna gelmeleri. (2568 • 3578) 
CJnsl l\'ltktarı Muh. B d. Kat'i t.e. ihale zaınanı 

Ton Lira Lira Saat Da kika. 

alma komisyonunda bulunmaları. Te- 20 

1 
Zeytin yağ 

minatı 30 Jıradır. (2574 - 3584) 20 
22500 
36200 

3375 
5430 
8800 

10 
Sade > 

5400 

11,30 
11 
11,30 12 3 942 de il!lesi nan olunan 1 Sı!ır :u :~ ::: 

60 ton çekirdekli kuru üzüme la- * 
lip çıkmadığından tekrar pazar. l4-3.942 de ihalesı ılcln olunan Aşağıda yazrlı etler pazarlıkla sa-
lığa konmu~tur. Evsaf ve hu~usi 100 ton kırmızı mercımeğe talıp tın alınacaktır. Ihalesı 1.4.942 günü 
şartları kom'syonda görülebilir . çtkmadrğından tekrar pazarlığa aaat 11 de Lilleburgazda askeri sa
Behcr kilosunun mu1ıRmn1cn be- ı konmuştur. Evsaf ve husu ıs i şartta- l tınalma komisyonunda. yapılacaktır. 
deli 45 kurul'.'tur. İhalesi 21 .3 .942 rı komisyonda görülebilir. Beher Parça parça da ihale edilebihr. Ta
cumart~i g ünü saat 12 de yapıla- kilosunun muhammen bede li 29 liplerin belli vakitte komisyona gel-
caktır Taliplerin teminatlarile kuruştur. Mallar 50 tondan aşağı melerı. (2169 3336) 
Harbiyede Yedek ~ubay okulunda_ olmamak şartflc iki partide de tes. Clnsi ~Uktarı 
komisyona müracaatları . Jirn edilcb:lir. Taliplerin evsafa uy Kilo 

TemJnah 
Lira 

(2542 -3536) makla beraber talip olacakları cin. * sin nümunes1ni de beraber get ire. Sığır eti 
A,aıt ıda yazrh sı~ ı r etleri pa~~r- rc-k tekliClerinl ve ne cins mal ve- Koyun eti 

tıkla. "!atın alınacaktır. Ibaleleri 20 ' receklerni de tasrih ve işaret ede. 
3 ·942 cuma günU 8aat 14 de Hadım- ceklE."tdlr. İhnJesi 20-3.942 cuma 
köy ctvarındıı. Arnavutköyde askeri günü s2at 10,30 dil yapılacaktır. 

ı:ııı.tın alma knm isvonunda yapıla<'Rık· Taliplerin Harb:yedc Yedek Subay 

75,500 
173,000 

3270 
9900 

trr . Ta: rl ,.ri 'l be-lii vakitte komi~yo-
na ~"''melerl . (2579 - 3."i89l 
'\tlktar1 Ternine.tı 

Tnn LITa Kr. 

7 787 50 
7 787 50 
7 787 50 
7 787 50 

* Ankaorada 33 ,922 lira 48 kuruş 
keşif bedelli h'r pavyon inşası ka. 
palı zarfla eksiltmeye konmu.ştur. 
Taliplerm 2514 liTa 19 kuruş ilk 
temtnatlarile kanuni vesalK ve tek 
lif mektuplarını 2.4.942 perşembe 

, ~ü sa~ıt 15 den l::fır saat evveline 
kadar Ankarada M. M . v. •atın al
ma kom·~vonuna. vermel~r:. Ta_ 
1.iplerin ehliyet vesi.kasını inşaat 
şubesinden 8larak zal"flarına ilıive. 
ı..ıı koyaeB'klard"'· (2535 - 3504 ) 

okulund~ kom i~yona müracaatla. 
Ti- (2549 • 3543) 

* 

17 ,274 lira 30 kuruş keşif be. 
dclH' yol inşası pazru:lıkla yaptırı 

lacaktır. Tuminatı 2591 bT& 50 ku
ruştur. ihı>ksl 23.3.942 pazactesi 

16 3 912 de ihalesi ilAn olunan 80 günU saa:t 15 de Eskişehirde ask c. 
ton nohuda talip çıkdadıg"ından tek- ri hi.lva satın al'ma kom:isyonunda. 
rar pazarlı~a konmuştur. Evsaf ,.e 
husu~ı şartları komisyonda g örU.le
bilir. :Nohutların cins ve fiyatları a..,a
gıda gMterilmiştir. Taliı)ler ne cins 
mal vereceklerini ta.~rih ve işe.ret ede
ceklerdir. Ih&leai 24.3 .9'42 11ah gUnU 
ıı:a.a.t 11 de yapılacaktır. Taliplerin te
minatlarile Harbiyede Yedek subay 
okulunda komisyona müracaatları. 

Nohutların 

~insi 

I\t uhammen 
fiyatları 

yapılaca•kttr. Taliplerin belli 1va. 

kitte komiSyona gelmeleri. 
(2524 - 3493) 

* 14.3.942 de ihalesi i!An olunan 

10 bin liralık pamuk yağ\n• taJ;p 
çıkmadığından tekrar münakasa

ya konmuştur. Evsaf ve husw;J 

şartları ve ntimunesini komisyon 

da görülebilir. Beher kilosunun 

Temiz naturel 
----· I muhammen bedeli 175 kuruştur. t. 

21 halesi 20.3.942 cuma günü saat 11 
23/ 28 :ı;o. lu kalbur Ustil 
29132 No. ıu kalbur Ustü 

23 de yapılacaktır. Taliplerin Har. 

ispanya. tohumu 29 
(2566 - 3576) 

biyede Yedek Subay okulu nd a k o
misyona müracaatları. 

(2550 - 3544) 

VATAN 

akşamıarı · evım iz ne ·kadar noş oıuyor. 

Evimiz, gOn~ şuaları ızıbi oarlak meşnur TUNGSRAM 

19 • ! .. 8-i! 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 941/ 2498 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
ve tamaınına 5465 lira 62 kuruş 
kıymet takdir edilen Galatada 
Yülı:sekkaldırun Şe'bboy sok&k es-
ki 45/ 1/3/ 5/ 7 yeni 1/ 3/ 5/ 45 
45/ 1 - 2 No' lı gayrimenkulün 
nısıf his!esi. 

1 - Zemin kat Şebboy sokağın
da 5 No. Jı berber dükkAnı bir 
kahve ile bir numara.yı taşıyan bir 
berber dükkanı ve her iki dükkjin 
arasında üç numaralı mahallebici 
dükkAnı olup Yüksckkaldırım üze
rine 45 No. lı berber dükkAnı 
vardtT. 

2 - BiTinci kat Şebboy 90kağın 
da demir kapılı mahalden içeri gl. 
rillnce dört metre uzunluğunda ve 
zemini malta taşı döşeli bir kori
dora girilmekte ve karşı tarafa üst 
kata çıkılan merdiven bulunmak
ta ve merdivenin sol tarafında da 
en üst kata kadar uzanan bir ha. 
va bacası vardır. Merdivenden yu
karıya birinci kata. çıkıldıkta 5/ 5 
metre tukınde bir koridora varıl 
mRkta ve bu koridor üzerinde Uç 
oda bir hela mevcuttur. 

3 - İkinci kat birinci kıt ko. 
ridorundan mt-rdivenle ikinci ka
ta cık1Jd1f1nda bu kat ta. btrinci 
k~tın avni o larp k üc oda bir hc
l~dan :barC"t. bulunmaktadır. Y al. 
nız fazla. olarak tki sabit dolabı 

vardır ve binanın iki nısıf sa:ha~1 
miktarında taraçası vardır. l:lina 
ahşaptır. 

ışığı le 'S ayııınıanıvor. Üstelik bu IAmbalar bize cereyan 

1 - işbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 20.3.942 tarih in
den itibaren 941/2498 No. ile ls
tanbul Üçüncü İcra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin gö-

pilrasıngşn . da taıoarruf ettiriyor lar .. rebilmesi için açı ktır. İ l anda ya_ 
z.ılt olanlardan fazla malftmat al
mak i9tiyenler işbu şartnameye ve 

Ta1mılln 'bedeli 10750 lira olan 
yUksek ta.katta Üniversal hassas 
freze ""2Jgahı 21.3.942 cımıartesi 

günü saaot 11 de ~zarhkla sırtın 
aımacılktır. Katı teminatı 161 2 li. 
,,,. 50 kuruştur. lsteklllertn belli 
gün ve saatte Fındıklıda sı>tın al
ma komisyonun& gehneleri . 

(2520 - 3489 ) 

941/ 2498 dosya numara.sile me_ 
m uriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu_ 
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nlsbet!nde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev 
d l eclil.,;,ektlr. (Madde 124) 

3 - ipotek s•h bi alacaklılarla 
di~er a18kadarl~rın ve irtifak hakAşağıda eb'adları yazılı 500 M3. f 36,808 lira keşif beclelli Vantı. 
kı ~ahiplerinin gayri menkul üze

kereste pazarlıkla satın alınacaktır. lasyon klıma ve teshin tesisatı rlrıdeki haklarını hususile faiz ve 
!halesi 27/ 3/ 942 Cuma günü saat , malzemesi 26/ 3 . 942 perşembe gil- masrafı:t dRlr olan iddialarını işbu 
15.30 da Kars'da. askert satın alına l nü saat 15 d e A nkarada M. M - V- dilet{ tarihi,...den ;tibarcn 15 t!:iin 
komisyonunda yapJlacaktır. Takar- j Satın alma komisyonunda pazar. iclnde evrakı mü'i'b.telcrile birlik. 
rür edecek fiat üzerinden kat'I t emi- tıkla satın alınacaktır. Taliplerin te memurivetimi1e bildirmeler i i
nat alınacaktır' (2569 _ 3579) 5521 lira 20 kuruş kat'ı teminat_ cao edrr. Akc:I halde h:-tkları tapu 

Lira l arile belli vakitte komisyona gel. sic:ıu ile ~~bit om?dıkça ~atış be

* Tahta.100 M3. 3X2, 30X4,5 
meleri. Keşif ve ş9rtnamesi ko- delinin paylaşmasından haric ka. 

65 misyonda görUlür. (2562-3556 ) hrlar. 
12.3.942 de ihalesi ilan olunan Kalas 200 M3. 5X6X2, 30X4,5 

60 ton börülceye talip çıkmadığın Kiri~ 200 M3' 15X15X4,5 
60 
55 

+ 4 - Gösterilen günden arttırmı-
Beherine 30 lira tahmin edilen ya iştirak edenler arttırma şart-

dan tekrar pazarlığa konmuştur. * 
Evsaf ve hususi şartları komisyon 

500 adet tavla halatı pazarlıkla !arını okumuş ve lüzumlu malU. 
satın alınacaktır. İhalesi 25/ 3/ 942 matı almış ve bunları tamamen 
çarşamba günü saat l!i de Bahke_ k abul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
sirde askeri satın alma kom!~yo- 5 - Gayri menkul 10.4.942 ta· 
nunda yapılacaktır. Teminatı 2200 rihlne müsadif cuma günü saat 14 
liradır. Evsaf ve nümunesi ko- den 16 ya kader İstanbul Üçüncü 

da görülebilir. Beher kilosunun 500 ton ~dun ~lınacaktır. Pa
muhammen bedeli 23 kuruştur. \ zarlıkla eksıltmcsl 25 / 3, 942 çar
İhalesl 2 1 .3 .942 cumar tesi e:ün il şamba günil saat 1 5 te K arsta as
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin ker! satın alma komisyonuncl& ya. 
teminatlarıile Haııbiyede Yedek su ptlacaktır. K ilosunun tahmin fi .. 
bay okulunda komisyona müra.ca- yatı 4 kuru .Ştur. Takarrür edecek 

İcra memurluğundan üç de.fa bamisyonda görülür. Taliplerin bel-
ğırıldıktaıı sonra en çok artt1rana 

li vakitte komi5yona ~elmeleri. ihale edilir- Ancak arttırma bede. atları. (2544 • 3538) fiyat üzerınden k•t"i tem inat alı-
(2573.3583) Ji muhammen kıymetin yüzde 75 * nacaktır. (2570-3580) * ini buln1az veya satış istlyenin a· Ordu ihtiyacı için (500) kilo gıli

sirin pazarlıkla münakasaya konmuş
tur, taliplerin teklif edecekleri fiyat 
üzerinden pazarlıtJ yapılacaktır, iha
lesi 21/ 3/ 912 cumartesi gi.lnü saat 
11,5 ta yapılacaktır, taliplerin kaU 
teminatıarlle Harbiyede Yedek subay 
okulunda komisyona. mUracaatları. 

(2567 - 3577) 

.... 
12.3-942 de ihalesi ililn olunan 

400 ton yeşil mercimeğe talip çık. 
madığından tekrar pazarlığa kon
muştur. Evsaf ve hususi ~artları 
komisyonda görülebilir. Beher ki
losunun muhammen bedeli 26,5 
kuruştur. ihalesi 21.3 .942 cumar. 
les i günü sa.at 10 da yapılacaktır. 
TaJlplerin teminatlarile Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komisyoA.a 
:nürac•alları . (2538 .3532) 

* 14 3.942 de ihalesi i!An olunan 

1 
100 torı yeşıl mercimeğe talip çık
madığından tekrar pazarlığa kon- 1 
muştur. Evsaf ve hususi şartları 

komisyonda J?:örülebihr. Muham: 1 
men b"!'deli 26.5 kuruştur. İha1esı 
20 3.942 cuma günü saat 10 da ya. 
pılocaktır . Tal iplerin Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komlsyo 
na müracaatları . (2548 . 3542) 

* 16 '3 ' 942 de ihalesi 116.n olunan 
(100) ton nohuda talip çıkmadığın

dan tekrar pazarlığa konmu~tur. Ev
saf ve hususi şartları komisyonda 
görülebilir. Nohutların cinsi ve fiyat· 
l'l.rı aşağıda g.österilmı,tir. Talipler 
ne cins mal vereceklerini taerih ve 
işaret edeceklerdir. lhalesi 24 / 3/ 942 
Salı günü saat 10 da yapılacaktır. 

Taliplerin temlnaUa.rile Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda. komisyona 
müracaatıarı. (2580 - 3590) 

Nohutların 

cinsi 

Temiz nrıturel 
23 ' 28 No. ıu kalbur Ustu 
29/ 32 No. lu kalbur UStü 

* 

~luhammeo 

fiyatları 

21 
23 
29 

Seherine tahmin edilen fiyatı 

395 kuruş 55 santim olan 8000 ._ 
det k ilim kapalı şarfla eksıltmeye 
konmuştur. ihalesi 6 14/ 942 pa. 
zartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M- v. satın alma komisyonun· 
tJa yapılacaktır. ilk teminatı 2373 
lira 30 kuruştur. Şartnamesi 138 

* 2500 kilo kösele pazarlıkla sa. 
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 
17 ,500 lira, kat'i tem inatı 2625 li
radır. İhalesi 2313/ 942 pazartesi 
günü saat 16 da Kay.;;erlde aske
ri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
kom isyona gelmeleri. (2525.3494) 

4 partide ellişer tondan 200 ton lacağına rüçhanı olan diğer ala· 
koyun, keçi veya sığır eti, 20 ton caklılar bulunup ta bedeli bunla. 
kuru fasulya pazarlıkla satın alı - rın bu gayri menkul ile temin e
nacaktır. İhalesi 27/ 3/ 942 cum a dilmiş alacaklarının mccmuundan 
günü saat 10 da Topkapı Maltepe- fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
sinde askeri satın alma komisyo. taa'hh üdU baki kalmak üzere e.rt
nunda yapılacaktır . Talipler in b el tırma 10 gün daha temdit edile_ 
1i vakitte komisyona gelmeleri. rek 20.4 -942 tarihine müsadif pa· 

(2576.3586 ) zartesi günü saat 14 ten 16 ya ka-

* .... dar lst. Üçiincü icra memurlu. 

Pazarlık la 25 adet beton karı,_ 

tırma mak inesi satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin 27 ·3; 942 cu

ma günü saat 16 ya kadar marka 

ve tiplerini gösterir kataloğ ve 

tekliflerini Ankarada M . M. v. 

10 kalem demirci malzem esi. 20 ğu odasında arttırma bedeli satıs 

Satın alma komisyonuna 

!eri. (2561-3555) 

verme-

kalem iş ocağı malzem esi pazar. 

lıkla sa.tın alınacaktır. Listeleri 

komisyonda görülür. T aliplerin 

Topkapı Maltepesindek t ask eri 

satın alma komisyonu nda pazar

lık için hergün müracaat edebile. 

cekleri. (2577.3587 ) 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kunı!Uf tarihi: 1888. - Se rmayesl: 100.000.- Tllrk Uruı 

Şube ve aja M adedi : 265. 
Zirai ve ticari her nevl banka muam elelen. 

Par& biriktirenlere 28,000 ·11r,. llıl'uılye veri7or. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaaplarında 

en az 50 liraısı blllunanla.ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f•fı· 
dakl p!A.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

100 o.ıet ' o.ıet 1,009 IJnılık &,000 lira 
' > 580 > Z,808 > 
' » 250 > 1,000 » lJIO > '° » 189 » ,,000 • 180 > 

DIKKAij : Hesaplanndak t pa ra lar bir sene içinde 50 liradan Af&· 
tı dllfmlyenlere ikramiye çıktığı t akdirde % 20 fıı.zlaaile verilecektir. 

Kuralar senede t. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 ey!QI, 
11 Birincik.A.nunda çekilecektir. 

istiyenin alacatına. rüçhanı ola n 
diğer a lacaklı ların bu gayri m en. 

kul ile temin edHmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çrkmak şar 

tile en çok arttırana ihale edilir. 
6 - G ayri menkul kendisine i. 

hale olunan k im se derhal veya ve_ 

rilen mühlet içinde parayı vermez 
se ihale ka rarı f esholunarak ken· 
dislnde n evvel en yüksek teklifle 
buluna n k imse a.rzetm 4; oldutu b e 
d el1e almıya rarzı olÜrsa ona, raz ı 
olm az.sa veya bulunmazsa hemen 
yedi gün müddetle arttırmıya çı

karılıp en çok arttırana ihale edi. 
lir. İki i'hale a rasındaki fark ve 
geçen günler için Yüzde beşten he· 
sap olunacak f.aiz ve diğer zara rlar 
ayrıca hükme hacet kalmak~ızın 

m emuriyetimizce alıcıdan tahsil o· 
lunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma. bedeli hari. 
·nde olarak yalnız tapu ferağ har 

cını, 20 senelik vakıf taviz bede
lin i v e ih ale k arar pu11 arını vcr
m iye mecburdur. Müterakim v('r. 
giler 'Ye tenvirat ve tanzl f&t ve 
telJAiiye r esminden m ütevellit be· 
tediye rüsumu ve m üterak im va .. 
kıf icaresi alıcıya ait ol mayıp ar t. 
tırma b edelinde n tenzil olunur· fş· 
bu gayri menkul yukard a gösl•· 
rilen tarih te İc:tanbul 3 üncü t ers 
memurluğu odas ında işbu i1An ve 
göste r ilen arttırma '5artnamesi dal. 
resinde sa tılacağı ilan olunur· 

ZAYİ 
Kasımpaşa nahiyesinden Şükt i # 

ye Derici ve Hakkı Derici ... adırı<t 
almış oldulumuz iki adet ekrrıci' 
karnesini zayi ettik. Yenisini • 111 • 

cağım ı zdan cskisintn hükmü yo~' 
tur. 

Kasımpaşa, Zindanarkası rrı;; 
hallesl Eminçeşmc sokak 

numarada Şükriye ner icı 

kuruşa komisyondan alın ı r. T a. ,fr.ım•••••••••••••••••••••••••••°I tiplerin kanuni vesikalar'lc teklf 
mektuplarını ihale saatinde~ bir ı 
saat evvel kom isyona verme!erl. 

ISTANB~L BEJ.EDIYESl 
ŞEHIB TiYATROSU 

Dram kısmı Tepebe..şında 
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Komedi kısmında 

Bu akşam 20,30 da 
Öl>SE VE SÜKSE (2560 - 3554) 

llalalbl ve 1'01Jrlyat llud olrU : .&nmet EM1ıı YAL.)l.UC 

Vatan N~pt Tllrk L ki. ~ -V- llo-·· 
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