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Yazan ~ =~.~"~~.~~~=uz SAVCI 
Fiyat. 5 Kuruş _ 

dedi ki: 

Bir memleketin ve bir devrin nabz~na b~~manın f Avru pad a 
yolu, o memleket ve devirde hangı nevı ınsanın f J d ıı .. 

Refet Ulgen 
beraat etti 

makbul tip sayıldığını araştırrr_ı~~t~~-·- - ~~ o v u ş e 
Yazan: Ahmet Em'i:YAiiiiN hazırlanıyor 

Dün, yüzlerce dinleyicinin 
bulunduğu mulıakemede 

lıararetli münakaşalar oldu 
a 11 ç dört ay kadar evvclisi ı
U ;u siıtunlarda cBerraklığa 

doğru• d iye bir yazı serisi çıktı. 

Bu un arkasını kesmezden evvel 
n 1 • b ' seriye katmak isted ğım ır mev-

zu vardı: Meziyet üzerine ıstıfa 
lesi yani en i:yllerln, en la-

mese ' n · ı · yıkların, en feragat! erın, çı mu-
kaddes ateşle en çok yananların 
bir memlekette makbul tip sayıl. 
m&8t ve umumt hayata ait vazlfc-
1 rde bunların aranması, bunlar
d:n hakklle istifade edilmesi da
vası . •• 

Bu bahstn füerlnde durmağa 
bir türlü elim vacmadı . insan ma_ 
ga başında, b ir matbaanın bin 
tOrlü işi arasında zihnini topla. 
mağa, böyle ince . ve derin bir 
ımevzuu işlcmcğe ımkan bulmu
vor . 

•. 

Ortaşa rkın bu yoz 
tebliğlerinde mühim 

yeri alacak 

Düşman kuvvetlerinin 
İngiliz hava taarruz /an 
altında eriyeceği saat 

g ~lecektir 
Vaşington, 19 (A.A,) Lort 

Hnllfaks, ingllterenln harp faaıı . 
yeline dair henüz vukufu olmıyan 
halk kuUelcı ini tenvir maksııdlle 
radyoda bir nutuk söylemiş ve 
rakamlar vcrm l ~tir. 

mebusu Refet Olgen, Urfa 
mahkemenin 

olduğunu 
adaletinden emin 

söyledi 

Bintz ttfuk değiştirmek ve taze 
yazı nurlzemesi toplamak maksa
diie Bandırma vapuruna atladı. 
ğım ve kısa. bir Anadolu seyaha
tine çıktığım zaman aylardanberl 
kAğıt üzerine sermete imkAn bu
lamadığ11'ft düşünceler zihnimi 
kurcalamağa başladı. T aze hava, 
bol gOneş içim i: açtı, düşünce sa
ham genişledi. 

5 011 günlerde sık sık bahsedUen I ran Şahı, ka.nsı ~·e Ç()(.•aklan 

İngiltere adasındaki ordunun 
mevcudu 2 milyon klş"dir. bu or. 
dunun bır kı smı bazı saatlerde 
fabrikalarda ç:ılı şmakt:ıdır. Fakat 
1,5 milyon k işi tanıamile kıyıların 
müdafaasına hazır tutulmaktadır. 
Ortaşarkta ve Afrikada muharebe 
sahnelerinde bulunan diğer tü
menler de Yardır. 

Aııkal'a. 19 (Telefonla) - Bugün 1 
adliye kol'idorları. her gUnkUnde.n 
da~ıa kalabalık . Hel'ltes bUyilk hır 

mern 1, içinde aylardanberl stlren de· 
dikortu halinde bin tnrlll ltlınmların 

altında bırnkılmı' olan Urfa mebusu 
Refet Ulgen'le yeğeni Zeki Ulgen'iıı 
mahkemeden nasıl bır karar alacnk
larını bekliyorlar. Saat 15 ı biraz ge
çe milbaşlrin ilk sesi adliye koridor

Bir taraftan da yol arlradaştm, 
ayni mevzu etrafında dtmağımı 
h arekete getirdi. 

Bu yol arkadaşı Naima tarihi. 
nin son cildidir. B u tarihin sahi. 
hl Mustafa Naim bugün yap.say· 
dı temizlik mücadelelerinde baş 
kaldıramayan cür0 et11 bir gazeteci 
olurdu. Memleketin inhilal dev
rinde gördüklerim cilt cilt yazı 
ile apaçık anlatbktan sonra ese. 
ı-in t.0nunda gördllklerlnden ve 
anladıklarından bir takım tarihi 
neticeler çıkarıyor. Bu neticeler 
büyük İngiliz filozofu Herbert 
Spencer'in urun araştırmalar ne
ticesinde vardığı kanaatten farlc· 
sızdır. Tıpkı Spcncer gibi Natma 
da şu kanaattedir ki bir memle
ketin ilerlemesi ve gell~mesl, 
S pcncer'in tabhfüıcc en iyilerin 
ve ltiytklıırın, Naima.nın tabirince 
h akiki istihkak ve liya'kat sahip_ 
lerinin makbul tip sayılmasına ve 
vazifeye seçi1mı-sine bağlıdır. 

İkisinin de laakkı olduğunu an
lamak için pek çok z:ıhln yorma· 
ğa hacet yok. Hepimiz kolayca 
takdir ederiz: ki bir ~mleketın 
zengın olması için verimli tarla
lara, geniş ormanlara, bol maden. 
lerc sahip olması kAfi değlldır. 
Zenginlilin asıl unsuru bunlardan 
istl!ade ctmeği bllen adamlardır. 
Bir cemiyet zengin olduktan son. 
ra da. boş bir mirasyedi hayatı ge
çirmeyip manevi ha.zlardan na. 
sip alması, devamlı bir !erahlılt, 
rahatlık ve alhenge kavutmafiı, 
düzeninde ty!ltk ve istikrar bu 
lıınması yine iyi vasıfta vaz:if~ 
sahiplerini n tem in edeceği bir şey. 
dir. Demek ki hem maddi, ıhem 
manevi bakımdan asıl zenginlık 
ve iyilik kaynağı, iyi vasıfta va
zife sahipleridir. Mevcudu icinden 

( Devamı ~a: 1 Sil: 4 de) ) - ( 

~~-.;;;;-~- ı ıran kraliçesi 
Mihverin iki ortağı 

larını ınletıyor : 

- Refet Ulgcn! .• 
Koridorları dolduran luı.Jabalık, 

-----1 zaptedllmez bir akınla nıahkt>me sn· 

M il t t f il k 1 İ lonunıı doldunıyor. Ağır ceza reisi 

Refet Ulgt'n 

Romanya 
1 Macaristan 1 
1 bozuşuyor ı 
1 Bir taplanltda halk 1 
J HTraaıllvaayayı J 
1 1ater1z,1 J 
J diye bağı rdı J 
t uman adliye müsteşarıl J Bükreşte ) 
Bükr~, 19 (A.A.) - Ofi: Ha. 

riciye Nazırı sıfatile söz söyleyen 
M. Michel Antonesco, Viyana Ha
kem kararından sonra, bugün ilk 
defa olarak Transllvanya mesele
sini mevzuu bahsetmiştir. 

Nazırların, kilise yüksek men
suplarının, bityük rüt~l! devlet 
memurlarının ve üniversite pro. 
!esörlerile ecnebi basın mümes
sillerinin hazır bulundukları bir 
nllmayiş esnasında M. Michel An. 
tonesco, ezcümle şunları söylemiıı
tlr: 

«- Rtımcn ordusu, btrlikte ta. 
k~ ettiğimiz: mli11terek miicadele 
ile, üçlü pakt taahhütlerlle ve şe. 
refimizle telif cdllcmlyeeek şekil
de Macar matbuatının yazılarile 
hakarete u~ramıştır. Herkesin ma 
ltlmu olmalıdır ki, Rumen milleti, 

(De,-amı Sa: a ~ü: 4 ~) § 

Tahrana U e ~ e r Sabrı Yoldaş, her zamanki vakur ve 
1 insana emniyet veren tavn ile yerini 

işgal ctmış, azalar önlerindeki dos· 

döndü J a P O n j"aları karıştırıyorlaı·. Iddln malta· 

1 
nıında Kemal Bora bulunnıaktadır. 

S ıu \'ekili anıkat Fehmi Kural , 
uç l •. t 

hAkim bir taYır ile Refet U gen ın d O na n m a S 1 na müdafaasını yapmıya başlt)'Ot'. Gcnl?ral \'a\·eıı 

Kraliçen:n dönüşü 
Mihver propagandasını 

1 _ Maarif cemiyeti tarafından r.:......-... ......-., 
ağ1r bir darbe ::::. fi::.:~~;~~~~:iı~.~ ı Wave:, Hint 

yalanlıyormuş 
Londra, 19 { A.A.) - Iran ımpara

torlçesl Fenlyenin. Kahlreye yaptığı 
seyahatten Tahran'a dönmesi, bu es· 
nada Şahın da siyasi sebepler dolayı-

vurdular · .._[ _ ..... ~:~:-.. l f Okyanusu 
R u s kumandanı sile memleketi terketnıış olduğu hak- Yen·ı Gı'nede 25 Japon kında Alman propagandasının yay-

dığı şayiaları tam olaralt yalanla- h f f · · 
maktadır. Bu husustaki şayialar bir- arp Ve aşı gemlSI 
birini kovalamakla ıdl. fl mart tnrlh- l ,Md Halıırax battı Ve hasara 
li Naohrichten Und Poıttıschen Dl· İngiliz kıtaları Avrupada dö-
enst gazetesine göre, Bağdad'a gel· .. gv hazırlanıyorlar. Düş. UQ .. rafıldı 

Jt ğusme e 
mis olan Şah, Alman kontrolü a rn- • b b!llyor. fakat nere- Vaşington, 19 (A.A.) - Bahriye • . . 16 art 1 man unu dakı hUr araplo.r radyosunun m ·de ve ne zaman olacağını bilme. nazırlığının dUnkU tebliği: 
n~rlyatına göre hatta katledilmiş a·v· . i endi~e içlnncdir. Bbyle- Amerikan ve AvUBt.ralya kuvvet· 
bulunuyordu. lmparatorlçe Fevziye- li~lıe ı~;un bir sahil üzerinde bir leri tarafından Japon gemilerinf' kar-

devam ediyor Dallı Mall 
ı . Bu ~umondanlığın 

nin Tahran'a dönmesi, bUtU~ bu ı,ıa- (Dennıı: 8a. s, Sü. ~ te) >-< 111 yapılan !On müşterek tıarekAtta 8 Sovyetler Viazmo yiaları yalanlamakta ve vazıyet! ~a- Japon harp ~emlslnln batırıldığı ve-

kmatte olduğu gibi göstermektedır. [ ._ ~ ı va hasara uğratıldığ'ı sanılmaktadır. Gjafsk demiryolunu ----- ----- -.---- U Z 8 • ' a I' • aunıar batm1aığı an1aşı1an 2 ağrr 
Rommel Lıbya bar b 1 kruvazörle hasara u~atılan '\'e muh~ kestiler 

temel olarak batan bır hafl! kruva Stokholm. 19 (A.A.) - Ot'i: 

baş kuman danı Bı · r manya da ~.:;,::~ . .:::~:::::-~::~·. ~:::: .. ~:.ı~:""u-:~.;:1'~:~~ .:::'. 
pito muhribi ve hasara uğratılan bır nan haberlere göre, hafif Sovyet müf· 1 d büyük torpito muhrlbidir. rezeleri Vlyazma'nın 60 kilometre ~i-

0 u h a r p 3 Aıınerikan denlzaltıst kayıptır. mal doğusunda Gjat:ık batısına ııinUl-
5 Japon nakliye gemisi veya kar- milşler ve Vlyazma - Gjatsk demlryo

gosu batrrılmtş veya hasara uru~~ lunu kesml~lerdlr. 

İtaly:i:~;~e~il:atne ş·ıddef lendı• ;~~:~A=~~~~~ ı~~~n~:ı:~:a~i; t~~~~1~e :ı~~~zr.ce~:e~:~:;a~ı~~! 
" -, . 1 genlisi muh- Rjev ve Gjatsk'dır ki kapalı bulun-Bern 19 ( A.A.) - General Ul,'Tlltılmrş, bır may 11 makta ve Vlyazml\ UcUncU cep! de 

' 'h temel olarak batırılmıştır. a d.enlz Rommel'in resmen Llbyadakı m. '·'"-ilk sınolensk'e doğru 50 kilometrelik bir 1 ır. A th b' 'I uça.ıı.ı dUsıUrtilmil" ve bir çok "'""' ver kuvvetleri başkumandan ı6ına Mac r ur ır mı yon 6 .., y d dil açıklığı ihtiva etmektedir. Ruslar bu 1 Jannn .... emisine isabetler kay e • 

l 
lron, Irak ve Suriyeyi 
içerisine olacağını 

bildiriyor 
Londra, 19 (A.A.) - Da.Uy Mail 

gazetesi yazıyor: 

Başvekil, Anıt -kabir 
jüri heyetini kabul etti 

tayini haberı, Romada lalyan as- ,,_ b ceplerdeki Alman garnizonlarının 
keri mahfillerinde çok fena kar- askere kumanda , mişt!r. 1 mukavemetini kırmağa çalışmakta 
şılanmıştır. VakıA Rommel, uzun Müşterek mUtteflk kuvv~tıer ya - "e deva.mlı olarak kendi rne\-Zllerlni 
zamandanbcrl Şimal Afrikası Al. edecek nı7. bır uçak kaybetmlşlerdır. ~ döv"n dllşman topçu kuvvetlerlnl or· 
man _ İtalyan kuvve~lerlni kendi Vqlııgton, 19 (A.A.l - Jllpon a- ı tadan kaldırmağa savaşma.ktadırlar. 
ba"ına idare etmekte. f'lkat tta1. I ada m ecb - y1pları daha ev\'el blldirllrnlerclcn Staraya Russa'da Alman hava kuv " 11vustra 'Y un · ·eya hare- . 

Londra'da iyi haber alan mahfiller
den çıkan haberlere göre, General 
Wavell'ln yeni bir · başkomutanlığa 

tayin olunması muhtemeldir. Bu yeni 
komutanlık, Hint Okyanusu bölgeıı1 

komutanlığıdır. Bu bölge, batr A vus
tralyadan Baııra körfezine kadar aJa. 
nı ve Hlııdlstanla Iran'ı, lrak'ı ve Su
riyeyi de fhli\•a edecektir. General 
wavell, evvela stratejik mahiyetteki 
mesullyetlcri kendi üzerine alacak ve 
taktik alanlarda komutanlıklara ta
yin edilmek üzere genç Inglliz gefte
ralleri a.rasından en iyilerini bizzat 
kendisi seçecektir. 

Bu yeni başkomutanlığın kurulma
sı, müttefikler stratejisinde, general 
Mac Arthur'un Aıızak bölgesi komı:
tanlrğına tayinini takip edt-cek büyük 
değişikliklerin ancak ilkidir. 

yan generali baı;kom•..ttı.n sayıl· k / ~ d f d rarklrdır. Tahrip <'dllmış ' 
1 

vetlerl, Alman birliklerini mUhım· 
makta idi. Şimdiye kad:.r harekat seferber!i i an e i ,· ketsiz bıralulmı~ olan 12 harp ge~ı - mat ve yiyecek bakımından besleme· 
planlarını birlikte tanzim için ba. Tokyo, 19 (A.A. ) - Stc!ani; si araı;ında 2 a~ır kruvazör de vardır. ye devam etmektedir. -------- -------

zan ' halyan ccnerallııi -t.ıvet eden ~apon kıt.ıları ~~.rmanyada Bas. Bu hUcııın Yeni Gineye olduğ.u k~~r Bu mukavemet ceplerinde tutunan Amer·ı kan 
Rommcl bundan böyıe İtalyan ar- seiıı ;:chrini ve lıınanını l~gal et. Avustralya kıta.'ıına kaJ11t bırld~ B • Alman kuvvetlerinin baharda yapıla-
kadhını tamamlle lrrr.ıtl edrce mislerdir. . . keyi bertaraf e meb cak doğuya doğru Alman ileri are· 

k 
t <'1-e matuf ı . 11 h 

,\nrt • kabir jüri heyeti çalıtırken 

ı\nkarn, Hl ( A.A.) - Başvekil Dr. Refik Saydam bugUn Anadolu ku
IUbUnde snıt - kabir JUrl heyeti şerefine bir öğle yemeği vermı;tır. 

" • i g il l B a a _ t"celerl resmen . . . k ve mümkün ilk ba,•a.,c ile keı~- Bu suretle 
11 1 

zer ırm ny taarruzı hareket ne 1 . .ıd · ketinın ilk kademelerinı te.fkıl etme 
ü ak 1 1 d daha ıvı ır. t t 1 • disini Romaya dönmek zoruı-da sahilindeki son m n ne yo unu bildirilen neticeler en .dli üzere oldukları yerde mukavemc e ayyare ·erı 

· 1 ıvo l;ı h· hrl~·esl bir Ş· bırakacaktır. · a kaybetm ş 0 
l. r r. Çünkll Anıcrlkaıı a J ld ğu devam emrini aldıkları sanılıyor. 

Rommel Hltlf'rle görü~tü cı Japonlar irob.udl ve Sıtta.ng va- man gemisini. batmak llzere ok bu t Sovvet raporlarma glSre, Ruslar 
lcrlcmckt dı ŞI htemel olara a -, • ) X A ) n - dileri boyunca ı e r. m görillmedlkçe, mu ki et- (Denmı Sa: s Sil: J de 

Stokholm, 19 (A .. - er . •e Proıne vakınlarında mı" göstermemek usulllnU ta p hazırlanıyor llnde ~osterllcn en son Alman 1 dı Tungu ' . b 1 • 1 kl d T 

1 R 1 dd u· ınulıare cer o mn a ır. mektedlr. Film gazetesi Genera ommct şı e ı 9 (A.A.) - Yeni Del __. 
' Hitlerin doğu cephesindeki umu. Londra,. 1 1 ad dd 11 

k h . dyosu B rmany a ş. et mi karargahını ziyaret eder en ı ra • . t k b 1 ~ 
·· · muharcbelcrın C' rar aş adı6ını gostermektedır. ki cti Ja ı 

• St.ok'holm 1J dnlngcn'in Bc-rJin. lmber verme e . r. . pon arın 
deki muhııbiri t 5 giin kadar önce baış!ıca hiicuı;ı ettıkl.crı .. "?ktalar 

t il i Rommeli iroviddl nehrı boyu ıle bııtun Pro yab~nrı ~a:~. eke!~ cirn~ fak<tt ken· me yolu V<' Mandaiay yolunun bü Berhnck gor .. ıı • .-r • _ • 
dilerine bu h:ıbcrl vcrmeınelC'rinin tün uzunlugııduı. 

.. · R .,.,. nd~lav 19 (A.A.) - Gayri tebliğ edildıgın! yazıyor. om- ma " • . . . . . 
· · d' ş· al Afrlka.,ına dön resmi bir kaynaktan bıldirıldığıne melın şım ı ım • . . , ı ,.I n 

1' J aktadır tıöre Ingıliz kuv\ et <.:. rrome de. müş oldu..,u sanı m . . 1 il 1 
Londrıı 19 (A.A.) - Stokholm mlryoluna giden yo zer ndc Ran 

··v 'Ild 'ğine göre General goon'a 80 kilometre mesafedf' Ta_ den ogren · · k'I ı ı 
· l' g General Rommcl ile ravady şehri cıvarına çe ı m şer-Kavser ın . . 
k. d yapılacak büyük taarru- ciir. Taravady. Japon kuvvetleri. 

va ın a l .. 1 T lk • h ı k üzere Libyaya git. nin toplandık arı soy enen a • 
zu azır am ( !>fR-ıunr s a : a Sü: '1 ele) = 
mlştlr. 

Yakında Berlin ve 

T okyoyo ağır 
darbeler indirilecek 
Nevyork, 19 (A.A.) - Ne\-york 

Sun gazetesi Amerikaıı bomN. ~
!arının yakında Tokyoya e"tderelr 
ağır darbeler lndirecetfni ve Benin 
ile Romayı da. Ziyaret ea.rek Hıtier· 
le MusaoUnlnln raiıatlanaıı •çınıcıa
t;ını yazıyor. 
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Ertuğruldan kurtulanların 
karaya çıkışı 

Şebi r1 

Haberleri 
Belediye 

kooperatifi 

ATEŞ 
T 1 ....... ,.a. naettoa yet: ı...1. 

moış O'turm uş*ttnı. Ofti!im · 

de ayakta du""" ~ yine ayak. 
taki arkadJltına: Sadun 

Yazan: 

Galip SAVCI -:ıe-
"~ 

kö~·Jüler son tavuklarına ve .c::on 
l'~tatec:lerinc kadar biiti.in gtda 
ntıdd~lerjnı feda elmlııı;lerdi. 

İkinci düşünülecek ~ey de. hem 
;ır ve hem çıplak olan misafirleri 
ı;:iydlrmek meselesi idi. Bütün 
kövlii erkekleri, yaza ve bayram. , 
1ara mah.c::us olan t'lbiselerınt orta
~·· dökmü!lllerdl Fakat mtntminl 
Japonlar i('in yapılmış olan bu en. 
taril~r. kimono.lar, renk renk ve 
ç~elt kuma!ll'lardan :vaptlmtş olan 
(rim1~k1f'r. bu U?:tın hovlu ve ek
.C::C'ri~ İTİ nrı o4an Misafirlerin, 

Tatlı biten bir 
karşılaşma 

I '"' olu .., •altr ~nele lılr r•· 
»MKt.. H..-. de Mr, Ud sene 

ev,.-eıı Kan&.danın ltlr ,elııriıldıe elm-, 
hakiki bir romaft: 

Bfl' erkekle Mr kn y•ya. kahlırı

nu üz.etinde ka...,..ı..,..y-0rlar. lkiısi de 
(e"( ~e taı.e, Jk~t ~ A'tiz.el ve hoş ..• 
Riri tflierinı yol ,·ereyim Siye safa. 
-.ola ha~.fer ~-apıyorlar, ltu ara
da &'Otu l'öiütoe .,arp.-,ıyorlar. 

Kn;, «affeden+iniz» di:ye yoluna. de
\am etrnek l!ttl,,-or. 

DeliıkaDh diyor ki: 
- Se atfetmesi T OnırUn1de bu 

kadar lezlz bir an ge(lrmedim. He
plnllz bir takım budalaca kaidelerin 
{"'iilrl.Jlz. bu yU.ıdPn bir düzUye fır.,at 

ka~ırmakla me':'(UiUı:. Rana -,iındi o 
hhoi geldi ki, ~;\adt:'Uııı "'ize baAhıtır. 

""'iz.inle ta.nı,.p t'\ lf'nnwu.eım bir cla
ha böyle btr MJtdrt fll'8MIJe kaMJıLa
~annyaıcağtm. Eı:;er ~ 19eotz 
mil-.de edfnlz dP lunı,alırn, ba ta
nı~ma tlrimltl dl' ıııeınnun ('dM\lle ha,.. 
yatluımtzı htr1e~tlreliın. 

Kız serbN--t111I'!· T&1101ı~orlar, IWWl• 
ş.lyorlar. ~'leni~ orJar, bt.Uün o /!lf'hlr
de bu itri te .. ıullifiin kıırdulfu kaüar 

heftk .e 5e\gi dolu ~ U\& ~·okn111-;! J 

SERÇE 

usulü 

Otyarbakırda bvhınan anneıuln 

'9ııhtıattnden Jaaber almak üz.ere 
Beyoııu po&Uthane&lRe giderek 
bir yddırrm telg-rafl vermek iste
dkn. Telsraf memuru ytldn'ım 

t~rafı kabul otunnıadığını, tel
&'rafın aqcak ildi fekilde yollana
biJeceğ'lnl SÖ.)'ledl. 

yag.arı 

Vali muavini Ahmet Kınık dün 
; s~bah Voli ve Belediye Reisini 
temsilen yanında Ziraat müdürü 
ve Halkalı Ziraat mektebi profe
sörlerinden Ragıp Ziya Maden ol
duiu halde Çatalcaya gitml~Jer. 
dlr. 
Ragıp Ziya Maden geçen hafta 

Silivride vermiş olduj:u zirat kon
feransı tekrar1amış. köyJüye ve .. 
rilcn t.ohumlukta ekim vaziyetleri 
yerinde tetkik edildikten sonra 
köylü ile de tem.a..."Jar yapılmıvtır. 

- Çar~ı dola,tım ... Hf:r şey 
at es pahası na.. dedi. 

Bu cümleden aYTılarak üstüme 
düşen a~ kelimesiru, paltomu 
at~lemesine meydan vermeden 

cebimden çıkardığım teneke bir 
kutunun üstüne alıverdim ve 
kendisinden bir mülikat rica et. 
tim. 

- Ne ötren~ 
Sor bakılım ... 

istiyorsun" 

- Düny;;ınırı haltnl n;;ısıt gö_ 
rüyorsun? 

- Bunu be.na ne soruyorsun? 
Sen görmUyor musun: Het· yerde 

deş yaj'ıyor ... Şehtrler. kasaba!Qr 
ateıı yafıyor ... Şefirler. kasahalar 
at.eş alıyor ... Sil!).h1nı kapan kar. 

şısınctakine ateş ediyor... Başını 

ne tarafa çevirirsen ufuklar ateş 
..-gfnde ... 

- Pekı, diınyayı böyle ate<;e 

ver1M1enin sebebt ne'? 

Çay fıyatlarına kilo başında 

750, kahve fiyallarına da kiloda 
300 kuruş zam y&pıldıktan sonra 
ıazino tarifelerinde yeoidcn t.a
dilat yapılması bir zaruret oı. 

muştur. 

Bf:lediye İktısat müdürlil!ü bu 
:zammın ıazino1arda. ça.y. kahveye 
ne miktardt:t. tesir yapacağın1 tet. 
kik etmiş ve iki kuruşluk bır zam 
icap edeceği neticesine varmıştır. , 

lktısat müdürlüğü Daimi encü
mene teklifini yapacak ve tasdik 
olunduktan sonra tarifeler 'bu şe

kilde detiştlr+Iecektir 

vermedillnden bu bir sermayedar 
tarafında.n yapılacaktı. 

Bir sermayedar 300 bin lira 
sarfile Saraçhanebaşında bır si. 
nt!ma inşasına başlamıştır. Bu bi
nayı Belediye kjral&y;;ıc;;ık ve ko_ 
medi kısmı temsillerini burada 
V<>N>Cekl>r. 

Ayni zanıanda Saraçhanebaşı 

ile Fatih camii arasında.ki saha-
nın açılarak tanzimi1e bura.ya Fa
tihin bir heykelinin dikilmesine 
de karar verilmiştir Yalnız bu 
proje bir müddet sonra tatbik 
edilebilecektir. 

,-TAKViM) 
2t MART 1942 

OUMA 
AY 3 - GÜN 79 - K"Sım 13° 
RU~Iİ 1351 - MART 7 
HİCRİ 13'1 - Rebhilevvel 2 
\ 'Ml'TT Zl!'VALI F.ZANI 

- Ne olacak! Insanların ihti. 
r&s ateşi! 

- Bu ate.-,i söndürn1ek ımkflnı 
yok mu" 

- Oln1az olur mu? Fakat prk 
kolay değil... Ateş yeni yakıldıfı 
sı.ralarda daha kolaydı .. 

- Şimdı neden deill? 
- Çünkü durup durup a.tefri 

uyandınyorla.r. Polonyada başla· 

dı, dura dinlene, döne dolaşa U
zakşarkı boyladı. 

- Doğru .. Meler ne cehen. 
nem ateslymiş bu! 

- Etbct. Ate<ıle oyruuursa böy 
le oJur ... 

- Uzak~ark dedin de hatırı. 
ma geJdi~ Bu Japonlar ne yaman 
şeylermiş? 

- Evet ... Doğrusu, her b1ri bır 
ateı;. par~ı~ı ... 

- ilk agızda meşhur Singapu. 
ru ne çabuk alıverdiler Ben bu
rasının az çok dayanacağını sanı . 

yordum 
- Oysa ki saınan ateı,I gıbi par 

lamasilc sönmesı bir oldu. 

kar da onun için yapar. 
- Gerçekten şu Fransa iki a_ 

teş arasında kaldı. Bu vazıyette 
müttefiklerin durumu da pek 
parlak degll 

- Evet. şımdılik bu durumun 
düzelmesi. An1erıkanın mtlttcfık

ler hesabına ortaya atacağı ateş. 
cilerin. ates bahklannnı, ateş bö. 
oeklerfnin sayısına bağlıdır 

- Ateşci. ateş balığı. ateş bö· 
celi ne demek? 

- Ha ... Bizim argoda k&ra as
kerine ateşçı, denızaltıya ateş ba. 
lığı, tayyareye de ateş böcej!I 
derler. 

- Ya? Güzel bir bulu!=> doğru
su! Fakat o kadar ateşten bahset 
tik ki her tarafıma ate.,- bash. 

- Merak etme, dünyanın ate. 
~i bastırıklığı zaman senin de 
'fte~n iner. 

- Iner mi? 
- Hatta ateşin sıfıra düşer. 
- işte o zaman ben de ate~ 

gibi bir adan1 olurum' 
. Sadun Galip Savcı 

- l\tültefikler ate~ püskürLiyor ---------------
lar ama Cava da gitti. Şimdi Ja y • • t 
ponlar ne yapacak dersin? . enı nesrıya 

- Avustralyaya saldıracaklar./ F o·ı· 
- Emin misin• ransız ı ı Grameri 
- Elimi ateşe ookarnn. J Dil. Tarih. Cogratya t&kUJtesl 
- l\.füttefikler bunu da. önli· Fransız diJ ve edebiyatı doçenti Cev-

yemiyecekler n1l? det Perin'in kaleme aldığı cFransız 
- Zamanında ateşe atılırlarsa dili grameri • gUzel bir şekilde ba.sı-

önliy<·billrler !arak satışa çıkarılmıştır. 
- Ya? 22.f sayfada ve fonetik, gramer 
- Evet, bu işlerde atc.':!'i olmak ve Sentaks, tahlil adlarını taşıyan 

lc1zım 

- Bir de, Japonyanın h1ad~u~·As 
k;;ırda üs~r kurmak için Fransa 
:ıc anJa~tığından veya anlaşaca

ğından bah!=iediyorlar. Ben .nan. 
mıyorum, ne der~in'? 

- Senin inanıp inanmamana 
karışmam ama, ate..~ otmıyan yer 
de dunıan olmaz, 

- Doğru. Fakat Fransa eski 
müttefiklerine karşı böyle şeyle· 
ri nasıl yapabilir" 

- Kim bilir, belki de yeni dost 
13rından a~-::ten korkar Klbf kor. 

Uç kısımda. fraıısızcanın gramerini 
pek etranı ve kolay anlaşılır tarzda 
belirten ve öğreten bu e!=leri, fransız
ca öğrenmek lsUyen her t\lrke ha
raretle tav.siye ederiz. 

150 kuruş fiyatla satılmakta.dır. 

* Türk Tarih Kurumu yayınların-
dan sekiz:incL serinin beşinci sa. 
yısı olarak Halis Bıyıktay tarafın 
dan kaleme alınan ırTimurlar za
manında Hindistan Türk impara
torluğu .. eseri 75 kuruş .fiyatla 
satı!)& çık&rılmıştır. 

~gl8,.11Xglf!~ 
Yerinde bir ka,.ar 

aftada bir glln fırrnJarda ek-H mek karneleri MttkaıbUtnde 

fstlyen1ere ekmek )·erine un verlll
yordu. Bu l~tn fırmJ&rC'a l9tenlldlğl 

şeklJde ba'arılamadığı görttterek bu 
yolda yen) bir karar \erllmlfjtlr. Bw 
karara göre, seıntlerln lteHI bakkal

larına buğday unu vecJlecek ve halk 
yine haftada bir gtin karneleri mu
kahlllnde bu bakkallardan halis ve 
be,·az un alaeaktır. 

fevlklerl meydana ~kann,., ve ytka.. 
lanu,ıar. 

Datıa. fazla propaganda Jc.okan bu 
habere ben kolay kolay inanamıyo
rum. Çtınktt Rumen pollelerln, aylar· 
ea insan eti yemeğe alı~Jardan 

nazik bedeMerit'tf kurta.rabifmı, o1-
ma.ları kolay lnand!r fflY dej'iklir! •. 

BEU.I OLUYOR? .. 
B. Roosevett'hı resmf demecine gö

re Avulttralyadakl mtitteflk kıtalar 

başku.nıandanlıjına. tayin edilmh' otan 
Ji'tlpln adaları kahramanı General 
Mac Arth11r, Japoıtlara bskthna Pi
llplnJerden k&çını,nr. 

Buau ltlze Beyofluntfa. oturan 
bir karihnlz yazıyor ve pek ltakh 

olarak ~uyer: i. Galibin kanferaıı'>ı GÜNEŞ 6.<M II,41 
ÖGLE 12,22 6.00 

1"ırınlar1n un dağıtnıa i'lnl l&ytklle 
~raınadlkları bir ta.rafa bırakılsa 
bile, fırınlara \erilen mısır ve başka 
,eylerle karıttk ekmokJlk un, yemek

lik unun göre<>ekf ı,ı pek göremiyor· 
du. Bu IH<!!akhk, husU8He n1ua.yyen 

ya,takl ~0<.'Wdar1n n1uhtelif gıdala

rını hazırlarken daha faz.la kendini 

beJli edJyordu. Be bakımdan, \ 'erilen 
son karar, en tazın. kalabalrk ve ço
cuklu aileler( hakkUe se\indlrecektır. 

'KaNjısında çok U.tüo kllvvetlerle 
hareket eden Japon GenerMinl inti
har zorutıtd& btrakacak kadar ma
\'&lfaklyel81zllfe uğratan _, Art
hur'un k~ışı gerçekten şaşılacak l"e 
ü!!Wnde dut"uJacak bir şey olurdu; 
eğer J9poo sö?.clisü: dta.e Artlnıır 
da mevzllerlnt ve blnnetiee hlınaye 

etrnetrı s-ereken milletlerl en lehllke-
11 anda tet"keden btr 9ok mötıtefik 

ba.,kumandanlarındao birisktlr» W
zünü kuflanar&k o wnUletleri» kı~

kılmak lotediflıN ~ıfa vurm .. aydo: .. 

- PHI& ve tel~llf ı.ı..r .. ı yıl
dtrm1 telgTah u ulilnü mü kaldır
tlc, yona oı~·arbakrra mı yıldı· 

rtm teJrıafr götMlerHmiyor ! 

İKİNDİ 15,47 9,26 
AKŞAM 18,21 12,00 
YATSI 19.51 1,31 
İMSAK 4,24 Hl,03 

ISANl\l'AK KOLAY DrotL? Şehir tiyatrosu artistlerinden 
!. Galip Ercan 23 311942 pazar· 
tesl günü ~A1tt 17 ,30 da Eminönü 
Halkevlnde (Tiya.tro) mevzuun. 
da bir konferans verecektir. 

Bir ajans telgrafına göre Odesada
ki Rumen poltıJJer, yeTaltı meıarıa

rında ya':ıl·an ve a,ylardanberf lnsaA 
etıl yemekle geçinen bir takım B&l~ Tathsert 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 2 

Gabba, biraz kıı&l'd>m. Beyle b>r 
söz karşısında kalan lıer ıenç kız ı:tbi 
ônume bakarak mtl6aya dayandım, 
elimdeki bloknotun ucunu karıştırrnağa 
başladım. Umum müdür, düşün.meme 

meydan bırakmak istiyormuş gibi 81r 
kaç dakika sustuktan sonra: 

- E söyleyiniz bakalım. srz ne dü-
şünüyorsunuz? • 

Ciddiyetle başımı kaldırdim. Bu mü
him ve ciddi pazarlıkla l>ld&nmamak 
için düşündüklerimi aç>kça söylemeye 
başladım: 

- Evlenmiye hevesli bir genç kız için, 
Nihal Bey çok ideal bir koca olabilir ... 
Fakat ben, henüz evlenmek kwrarını 
vermekte tereddüt içinde olduğumdan 
bu huııusta f'kir yüriitmekten wzak bu. 
!onuyorum. 

- Neden lf:reddüt ediyorsunuz? 
- Şa!lısl vaziyetim evlenmiye miiııait 

olmad•tı için ... 

B<.ı- b;,.,.,. - lzal\ edel>ttir "'ı. 

Yazan: ismet ZIYA 

Şoyle bir düşündüm Elimdeki k•
me baka baka anlatmıya başladım: 

- Beyefendi. ben. Milli MücadeJ,,.ıe 
ıcıııt düşen bir miralayın kızıyım. Baba. 
mın arkasından annemi de kaybettim. O 
zamandanberi halamın himayesinde yaşı 
yorum. Babamın bıraktığı ufak bir ser. 
vetle koleji bitirdim. Hayatımda, herşey 
den çok sevdiğim musıkiml de az çok 
ilerlettim. Şimdi ele yine halamın orta 
halli evinin bir odB8mda, hiç değişmiycn 
sessız ve eşsiz bir bayat yaı;am&ktayım. 
Müşterek aBe hayatı kurmak isUyen_ 

Ieı·in, müsavi şartlara malik olmaları ıa. 
ıım geldiğini söylerler. İşitti~ime göre, 
Nihat Beyin oldukça büyük bir !!f:rvcti 
ve parlak bir hayatı vaı:mış: Bana gelin. 
ce: Babamın bıraktığı tertemiz ve şerefi.; 
bir isimle "!imdeki diplomalarımdan 

b"fka hiç bir şeyim yok. Bu vaziyette 
ik<0n, Nihat Beyle izdivacı göze alırsam 
biraz sıfıntı vaziyetine düşmez miyim? 

Hal'buki ben, tnsanlar>n her şeyden 
~ lltif'll!'I- lıOiyiik ... kıel<ançlotkla 

muhafaza etmeleri liizım geldiğine ka
naat getiren bir kızım. 

Umum mtidür, yaylı koltuiıunda bir 
ıki defa ileri geri hafifçe sallandı. Bir 
sig&ra yaktı. Herhalde benim yaptığım 
mantığı çilriltmek için zihninde kuvvetli 
bir müdafaa lr..ılZ1rl9.dı. Sonra sigarasının 
du.manını, mesanın üzerlne sarkan geniş 
absjura doğru üfliyerek söoe başladı: 

- Bana kalırsa yanlış düşünüyorsu_ 
nttz Perlnıın Hanım! Çünkü izdivaçta 
müsavi sartlar l~zımss, siz de az çok Ni
hat Beyle müsavi sayılabilirsiniz. Mese. 
ıa: Diplomalarınız büyük bir servettir. 
İki yabancı dili, ana lisanı gibi biıtyor
sunuz. Bugün de iş hayatlnda çalışan 
kadın ve kızlardan daha yüksek bir mev 
kide bulunuyorsunuz. Gerek şirketle ve 
gerek sizi tanıyanlar arasında şerefli bir 
mevkHniz v~. Sizden ba.tısedenlerin 

hürme11e Usan kullandıklarını işittikçe 

ifUht>r ediyorum. İşle bütün bunlar da 
sizin servet ve sermayeniz... Bana ka._ 
lırsa daRa tabH dtişünmell5:iniz. Sonra 
size babaca bir nasihat vereyim. YaJ. 
nızlıl~, sizin ya'Şınızdaki kızlar içitt bi. 
raz da tetrfikeli alabilir. 

Umum mUdür sustu. Ben de Suf\tum ... 
Bu büyük can pazarlığına - bir şişe ko
lonya gibi -. bir kaç dakika içinde ka. 
rar verilmesine umum müdürün de ra .. 
zı olmıyacağına emindim. Nitekim öyle 
<Mdu· Miidiir, k<Mtuğıııwft :ıı;ı:ıılarını ıııcır. 

dalarak ayağa kaolktı. Ellerini, mll<i&mn 
kristaline dayadı. Çolc ciddi bir -ıda 
b<>Ra etildi: 

- Y&vrum, beniırn maksadını Pk:i ta
raf11. ela iyilik etmek ... Nihat Bey, bu me. 
sele•iın üzerinde ısrarla duruyor. ÇüR
kü o, kar.arını vermiştir. Şimdi Stra siz 
de .. . S"zin de düşünme ve araştırma ttl
tiyacınız var. Gidiniz, düşününüz. Tahkl
katınızı yapınız. Tam bir hafta sonra siz 
den cevap bekliyorum. 

Dalı:ın ve dü:ıünceli bir halde """ gel. 
dim. Yemekten sonra meseleyi halama 
anlattım. Halamı bilirsin Nftzanı. ~e 
kolay kolay hayallere kapılan bir kadın 
değildir. Hatt~ düşünce ve kararları da 
biraz sertçedir. Böyle olmakla beraber 
o da, müdiri umumlnln fikrine iştirak 
etli: 

- Kızım! .. Servet, yaJnrz para değa. 
dir. Bu Nihat Bey denilen zat, bol para 
kazanan zengin bir avukat~a buna mu. 
kabil sen de manevi bir servete malik-
sm. Evlendikten sonra karı koca ara· 
sında ayrı gayri olmaz. Bunun için mü_ 
savat meselesi üzerinde durmaya lü-
zum yok. Asıl düşünülecek me~cle; Ni. 
hat Beyin şahsiyet ve hususiyetidir. 
Şimdi biz, paça.Jarı sıva.yalım. Adama· 
kı!lı bir tahkikata girişelim. Eğer o el. 
bet uygun gelirse, hiç durma kızım 
deıi\al k<K'ı>rını ..er. 

, 

Japonların 
vetli ve zayıf 

tarafları 
aslfikte önemli ba!Jardar gös

teren Japonlar Avustralya 

kaı>ıla.ruıo. dayaıun•'j bulunuyorlar. 
Ba,ıang~ta ı:ok hızlı br yayılma 
fırsatını bu.lan Japonları dordura
bihnek \.'6 zamanla da, ellerine ce
ı:lrdikleri yt>rlf'rdeu ı;ıka.rabilnıek 

i(in miltteftklerin blitlin ptflnları 

('Jn, Avu!-Jtralya ve Hindistan& da· 
yanmaktadır. B 11enedir ••yanan 
fok nüfu~lu Çlo, mütteflk.lerJn bUof!l
ltca kozudur. 

Bir Çin ordusunao yıHardaoberi 
Japonlara. karşL harp eden komuta
nı bir generaJ, g-e-:JrdJğt tecrübelere 
gôre, Japonların harp ediş ta.nla.
rındakl kuvvetU ve zayıf taraflan 
şöyle sıralamaktadır. 

Kuvvetli tar-aflaı:ı 

ı - Japonların harp ~iliihları bi
zlmkUe<o (yani Çin!Uerlnklnden) 
Ü!';tündUr ve bu 5ilıl.hları bizden da
ha J3-1 kullaıuyorlar. 

2 - Japonlar, asketl JdAnlarını 
çok gizli tutablllyorlar. 

3 - Japonlar te,.,Jin1 olmuyorlar 
,.e oldüciUünceye kadar dövi.işüyor
lar. Bö)'·le hareket etmek M;in baz.ı 

sebepler vardrr: TesHm olurlarsa 
öldiirUlmekt.e-n kol'kayorlar. Çünkü 
halkunızı o kadar ka.tıe-tmi!tlerdh ki 

esir dU~erler!-.e kendUerJnl öldürece
ğimize jma.n etmişlerdir. Sonra. 
kendi suba.ylarnıın, Çlnlllcrin bütün 
esirleri öldürdükJerJ yolundaki pro
pagandasına da Jnann:u~Jardır. 

4 - Japon kıtalarının harekü.tı, 
hazırlanan plıl.rdara uygundur. 

5 - KJc&t ıorun:da kaldıkları za
man bizim kadar çabuk çekilmezler. 

6 - Sıkı.,tıkları zaman çok !i;abuk 
t8'kvtye alırlar. 

Çin generali taratındaa sayılan 

Jaı)onların bu kuvvetJI taranarınr 

heo1en hemen bütün PasJftk hankt"t
tıtada. gördük. Ancak Av11Stralyaya 
taarruzlarında 1, S ve 6 nwnaralı 
meziyetler az çok kt1v\·etlnl kaybe
decektir sanıyorum. Çünktt Avu'§
tralyalılar modern sUiUı bakımın

dan - son Amerika yardı.mları dola
yıslle de • Japonlardan &.".jal't bir va
ziyette değtldlrler ve 'bti sllatdarı, 

d~erll mebarlp okl11kları için Jyl 
k111lanma&101 da bHJrler. Japonlar, 
esir dllşerlerse Çinlilerin kendilerini 
öldüreceğine lnBReaJar bile Avus· 
tralyalı)ann esirleri öldüreceklerine 
kolay kolay inanamazlar. Muvasala 
yolları uııadıfı gitti Avustralyanın 

müdafaasında müttefik deniz \'e 
h,..a kuvvetleri ııolı: şiddetli Ioare· 
ket edeceği ı.;ın Çtnde olduğu ka
dar kolay wı çabuk takviye ala
mazlar. 

Zayıf tarana.r-ı 

Çin generali, bunl&rı d& şöyle sı
ralıyor: 

1 - HU'it:t5ılle efradın mine,·i 
kuvvetleri , • ., sava~ak 1Meld~rl 

,ım.ıı esklolne nl9bctlo r<Jk şük

tür (tabii Çlnde) 
2 - ııJapon askerleri mli.dataıa in· 

şaat.onda ga!upnakten h..,ıaıımıyor· 

!ar. 
S - l\ıtilletlmize oisbetle aı; olduk

larından beşine! kol ve casDOluk h· 
iMi ağır "lemeldedlr. 

.ı - Datfara tırmarunakta ~ ':e· 
te harbi yapmakta bizim kadar be· 
cerikll dej1Jdlrler. 

5 - Başl1ea zayd tara.Oarı göğüı
röğö!ie h rpten kaç.malandır. Ka· 
naatlmce Avustralya taarruzunda 
bu zayıf tara.flo.rdan 8 ve 5 sayıda 
zlkredllenler da-ha fazla kendini 

gö8t.erecekt:ır. KÖR KADI 

Mes'ut bir • 
nışan 

Yüksek İktısat ve Tie&ret mek
tebi profesörlerinden doktor Esat 
Dem'irel ile sabık Ticaret Vekrıt 
Ali Cena.ni kızı doktor doçent 
Afife Cenani nişanlanmışlardır. 

Nişanlılara saadet dileriz. 

f!KôS~~ 
İspanaklı omlet 

IF:!!!!!_ ~en giin Kadıköyüne bir ak· 

\\;111 rabama n1h~arır gltml~tltll· 
'Yeıneğe alakoydulıtr. Gayet iyi ~:a

pılmı" bir omlet vardı, bir de .ftütliı 
nıuhallebi. Ben de bugUn e' de a..rıd 
yemekleri yaptun. Bol so\·anla i ... ps.· 
nağı kavurdum, sekiz ymnurtayı çal
kadım, ta,·actakl kızgın yağın fçtnr 
döktüm. Sallıya. sallıya pJşlrdlm. vuı: 
kepçe ne tabağa oldun. KavruJmU7 
ispanağı orta ına kol•dum ve katıs.

dıın. Uzertne Jnee doğ'raıunıOf mayd&'" 
noz '\·e kara biber scrı)tin1. 1'fanzarJJ· 
ttı ho", Ie:czett illi. bJr yemek oldU· 
Bir kllo siith Jllrlnç unu ile ııişlrcreli 
tabağa döktüm. Sofrada üzerine pud .. 
ra şekeri ve biraz da glüsuyu serpe· 
rek yedik. Süt iyi otınak ~arttıe bU 
da nefis oluyor. Bu hafif ve ~el 
cmöaü» den ~uklar da hoşlanddBf• 

&VKADIN1 

• 
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l!J·U·IDID·l :•nHttı:e:HJIJD 
Askeri durum lsviçre iie yapılan ticaret 
[;.~h?;;nAN l müzakereleri nihayetlendi 

V A T A N ~-:-.:-:------------------:--------:-:---~------------------------------

B M:k b ıtl ;i;" Refe O l gen 
• 

ır Uzak,ark 
barbl l 

ky'nin 
dodir. 

CB8'J tamlt l IMkte) _ 

şimııUne yakın bir mevkL eni::.~!=~!.. beraat etti 
(~ l lnelde) W Dİ)IOl" ve ~e ediyor: Saygon, 19 (A.A.) - l\'lnc Ar-gitmenin Yolunu bulurlar. Gör.c. 

ncğe ayak uyduraıu, hulllskfırı; akrabala.rma vet'mek ve onlara ik· - Madem ki öyle uzu buyuru. t~ur takriben bir milyon kişilik 

mat beklemektedir. 6ahsiyetten, !cdakfırhk ateşinden, 
Tahmin edildiğine göı·c, müı.a· , ç~~ışma hazzından mahrum olan 

ramiye temin eıtmdt suretlle emni· ,_,rtar, söyllyelim. M'.ilddeiumumillk ı brr Avustralya ordusuna kuman 
yeti BUlistimal, tct,ıkflrıtı c.ııaıSlye kanununu fekkedı:ı~ da edecektir. Bu bir milyon askc: 1 - Birmanya ve Hint su/a. 

nnda Japon denizaltı harbi: 
~ aslfik'dc .Jııponlar Sum:ıtrn 

ır-"" adaı;mın şlınal parçasını ,.e 

hunun hemen şimalinde bulunan bazı 
kti~ük adaları lı:gul etmekle ısingu
IJUr deniz yolunu artıl• tam bir kon· 
trc>I 'ile emniyet altına alnıı~ hulıınu

J orlar. 

1 
sılık fakat g .. t · · k · 

kereler çok dostane bir hava için_ ' . os erışçı ve açı ·goz 
. kiınselerı makb l u· ·1 

1 

de cereya.n et.miştır. Bu sebeple u P sayan mı • 
Bildirildiğine göre, İsviçre he- ı~viçre hükumetinin müspet bir letl~r de; en iyi istidatlara bile 

Yetı mualled · · sahıp olsalar e ük l f · cnın parafe ve imza cevap vermemesi için ortada hiç • n m emme ır. 

. Anka.ra, rn (Telefonla) - İs· 
vıçre tıcaret heyetile y&ptlmakta 
olan müzakereler nihayetlenmi" 
tir. .,. 

2 - Büyük Millet Meclisine satıl· rek masuniyeti refedilmeden müek- re, Bırleşik Amerlkadan gelen 
mak 117.ere alınıın &00 'biletten 4-00 11· klliml11 ifadesine müracaat edemez. takviye kıtaları inzimam etmeı.tc. 
nUn bedelini cemiyete yatırmamak Kaldı iti kendileri tarafından tutulan dJr. 
sureltıe emniyeti sıriisttmal. zabıtta ayıten ckAı:ı-ıtıardan bıızılan- Melbourne, 111 (A.A.) _ '?uğ. 

3 - 938 yılı ikramiyesinde tanzim nrn altındaki hendest şekiller> denU- gen.ernl Hurley. Avustralya böl. 
edilen ve zabıt varakası adını alan mektedlr. Bunda sarahat yoktur. Nl- gcsı ~eni başkumandanı fJe ya 
bir ll~tedcki bileti satılmamış gibi tekim mUekkilhn bu şcltlllerden b:ızı- tığı bır görLişmedPn sonra Ge P. 
göstermek ve adi kliğıtlarda sahte· !arının kendisi tarafından yapıldığını ral Mac Arthur'ün başlıca hed 

0

:ı· 
karlık yapmak, ı oo~1ilyor. n~n Japonları son bir hezım:t~ 

edilmesi ıçln memleketinden tali. bir sebep yoktur. (B.B.) satlaa-a b~lc ka~mısalar, vcrımll 
___________________ ..:......:....--------- usullerle ı~Icrlnı göremezler ve 

Japoatar yeni bir h dl c olıınık 

Bimıanya ve Hint sularmila mütte
flldcre ka"'1 deniz.altı hıublne giriş· 
tiler • .Japon hrırp gemileri bllJiik 
klSllllıl cenubi Paıılfik'de Yeal Gine 
ve A"118tralya sularından şimdilik 

ayrdamı.)'OI'. Fakat Jııpon denl7..altı· 

lannm • !layro;ı mntteflklcr<·c de 
~ olGft fllr k~mı - Mıılc1.ya \'e 

~ üslere dayanarak Bir· 
rnıut~ v.e Hint s11lanna xeçmJştir. 
Baniann aldıit'ı öde,·. şürhe51x Hin· 
distaa lhnanlanna ı;treı:·ek silıih "'e 
~ yftklti müttefik gemUcr:I ba
tlrm.ktar. 

Milli korunma mahkemeleri 
bugün işe başlıyor 

lfıyık oldukları hayata sahip ola· 
mazlar. 

Sunu demek cafozdlr kt nasıl bir 
ferdin vücudunun yolunda işleyip 
işlemediğini anlamak için nabzı. 
nı yoklarsak, bir mmetln nabzını 
yoklamanın yolu, umumt haya. 
tında hangi tip adamın makbul 
sa.yılıp sivr!Jmek fmkftnı buldu. 

4 - 939 yılında sntılmıyan bilet- Bu sözlerden sonra heyeti Mklme, ugratmnk ve Fil cinlerde h 
!erin deU dil mu a. a erini, numa.ralanm te.sblt ınüzaltere odasına çekiliyor. Koca sa- sara l' en garnizonu kurta ak 
etmek üzere huırlanan listede bır Jonu dolduran yüzlerce klııi merak ve lcın kabil oldui!u kadar süratl1;°bir 
~lletı satılmı, gibi göstermek için heyecan tçerslnde nctlce;rı bekliyor. taarruz kuvveti hazırlımıak old 
agyir ve ta+ırifte bulunarak UstUne Ye.nm saat sonra aylan dolduran ko- ğunu söylemiştir. u. 

ve altına çir.giler ~kmek ve hendesi caman zıııhlı bir dedikodu knlesl Camberrn, 19 (AA.) _ Avus-
Evvelce İstanbukia iç tane mil- ı küdı&r aati)oe ceza. h~lmi Nuri, 

1i korunma mıthkemesinin açıJa· Müddelumumlliiine Lütfi, hAklm 
cağım bildirmiştik. Dün haber al. muavlnliAine de Arif tayin edll
dığımıza göre bu mahkemeler fi. miştlr 

juna bakmaktır. 
Türk tarihinin (Osmanlı) adı· 

nı verdiğimiz devri, !yi ve fena 
tipler arasındaki çarpı<ımalar1 en 

.şeklllerle delik açma~ suretile ilah· Türk adliyesinin mUesslr silLl.hı ile de~ t al tekAriık yapmak... !iniyor. r . ya harp kabinesi müdafaaya 

Bu tasniften sonra Felıml Kural. MP.,;nunlardan Refet Ulgen'e lsııad fştırnk maksa-Oile blltun Avustral 
tam iki saat 15 dakika. suren mlida· olunan fiillerin doğ'rlı olduğun11 ispat yalıların mecburi sefcrbcrlif;c tli~ 
:na.namesinde, isnad olunan bu suç- edecek \'C kanaati vicdaniye temin bl tutulmalarına karar vermiştir. 
arı esaslı bir şekilde tai\lil ve tetkik edecek b.r delfılle rasUanmadığını Cambcrra, 19 (A.A.) - .M. Cur 

ediyor ve bunları şu cUmielerlc va· ve Zeki Ulgpn'in de açığı bulunma·! tın, aşa.gık! tebliği neşretmiştir· 

le~ teşekkül etmiş bulunmaktadır. tstanbulda m!Jıt korunma mah· 
Istanbulda kurulan ı numaralı kemeleri Gümrük binasında faa. 

milli korunma mahkemesi hlkim- llyette bulunacaklardır. 

a k b" " Çl rr sekllde ortaya koyan ta. 

,Japoalartn biiyle bir teşebbii e 
atrltM.-.ldarını, bunun için Jngilizle· 

"'- ..- dotu fiiMlle Hint -'arıttda 
heırnttk görmelerhd Ye ha arada 
~ ad&tilnr tahkim '\i'e t.ak\·iye 
etme1er1.t epeyce e\''\lel ba sllt»nu
nunda ya«mlfJhk. 

liğlne asliye ikinci ceza m hke· İstanbttl Cümhuriyet Müddd. 
mesl reisi Kemal Aşkın, Müddei. umumisi mllU korunma mabke
umumi muavinliklerlne Fethi Sc. melerinin MüddciumumiUğinl de 
zai ve Tahsin Okur tayin olun- yapacaktır. 

rlh[ devirdir. On dördüncü, on 
beşinci ve on altıncı asırlarda bir 
ta~ım menfi amilJere rağmen te. 
ının ettiğimiz yCikselmenin ve is
tikrarlı ~enislemenln bir eşi bil· 
tün dünya tarihinde yoktur. Çün
kü en iyiyi makbul tip sayıp en 
ine: ölçülere göre seçmek ve ye. 
Uş~ırınek için o devirde tnklp 
edılen mükemmel usullerin bir 
aynine hiç bir memleket tarihinin 
hiç bir devrinde tesadüf edile. 

Siflandınyor· . · dığı anlaşılmış olduğundan her iki.Si· :rayyarelcrımız 18 martta R 

1 
- Bu iş kaJbur dışındaki adam· nln de söz birllğ'I ne beraetıe.rlne ka· baul üzerine b r akın vopm 1 ~ 

ara sUrtıltnek itıte 1 k 1 bil d . • ış or nen e en n ve • rar \'Crfldi. Salonu olduranlar bu \e gcm.'cre muvaffakiyetl bo 
Yilklerln cesedine basarak yllkselmek karan heyecanla alkışlarlarken Re- c m
istiycnlertn bir tczahUrüdUr. Fazilet !et Ulgcn'in etrafını sarnnlardıuı kı- bala~ at~ıc;lardır Bir Japon ağır muşlardır. Mıtlf korunma mahkemeled 
ve vazife demek olan cUmhuriyet misi elini, kimisi ;ı.ilzllnll öpllyor. bir :<rU'l:ozllrunilr ~upasına' tam bir 
idaresinde bu kabil Mdlselcre asla aralık yanına yaklaşıyor ve intıba- ~~bet 01

'?:1u'. gokl<'re bir duman 
2 nnmaralt mahkemenin kadro· bugün 1~ ba&layacaklardır. 

su henüz belli değildir. Kemal Aşkından bo alnn asliye 
müsaade etmiyecer.ız. Bu mukaddes sutunu yukc:elmlş1fr. Üsküdarda kurulan milli ko- ceza Mkimlijinc de Münip tayin 

runma mahkemesi reisliğine Üs. edilmiştir. 
,.,, larını soruyorum. O, biraz mUtelıey-

.. L tJ M 
Japon kanargfthı tarafından llJnt 

kı)"tlan açı~ınd11 ı t müttefik gemi· 
~lniq bttanldrğına dair verilen haber, 
oneq verilecek ihir h4dlsedir. Bu llA· 
dise, laponlan• Hint denldade de ..... ...._ 

a .. anlJ,·et daıı;aııına Çlktikbrını 'ile 
timdfden 00.,arı ile hareket ettildcrJ
ni ·· COStermektedir. .Japon matbuatı, 
hu deniz raau_,·etınden bahsederken 
ı:u lbttmaH Ueri sürmllı, tfir: ŞOphe 
Yok, ki bu lnldşaf oldukça. yakın bir 
Atide Hindistan il:aerlndc ve batı 
Asya.dllki hareketler tizeıoinde aJc.is· 
ler yapacakbr. 

2 - Doğu cephesinde : 

RO!llar, Klıpn dftan11nden IMffado 
ederek bötlin oeılbr bovulK'.a llÖrekll 
ttlarnızıa d • ' a bııhmuyorlar. I<'akat 
Alnıan müdafaa ~inde en Herd: bnlunan öncınli şehirlerden birl-
ı.nl o'6un heııı~ zaptedememW,kır

dır. Merkezde \'hlzma ıtlmaHnde 

Jask rnev1diui alıntıplar, Rjev ,.e Vi· 
a.zma,a biraz dala ~ a M)kaJmaşlarchr. 
R.oııJarm 11ntc1Uklan httyökMktıeı lıtr 
netice almaları lllUnaklhMIOr. 

Cenupta Hatkof'an dış mahalle· 
lerinde muharebeler ohlutu söylen
mektedir. Ru!!lar. Almanlann 1"ı 
kMlmde muharebeye bir tllmeo da· 
ha MrMiklertnl ve keoıtııerlnln 419 
takviye kUV\'etleıi aldıklıı.noı l>Rılir· 
ml<:-lerdlr. 'Bunılan nnlaşılıyor, ki 

Harkof ıneydan muhart.>tıefli bih·il· 
mekte \'e Ru!!ler ll"ltlne ıett,...ektt>
dlr. 

3 - lraoda RIMO kıt&larının ıran • 
Tiirklyc hududu hD)"Ulll'& lleriedlk
lcrl hakkında D ,... B · • • .. • ' llJ&D!'ll nı il 

vrrdlfl haber ünemU bir bôdi!e de
~lldir. Bu tedbir. o bölgeden geçce 
Ramı • Ka.tkae yolunu aonuoouıa
ra k~ı muhafaza makııadlle alın· 
°"1

' olea gerektir. 

BOR S A 
19 MA,RT 1942 

1 Sterlin lOO 5,24 
Dolar 130,70 

100 p eta ez 12,9875 
l 00 İsveç kron\! 30, 72 

ESHAM VE TARViLA.T 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 23 85 
"' 7 941 Deınieyol-u ıı l 9 );o 

Ruzvelt 
yeniden 17 
milyar istedi 

Bv para. orduya 
sarf edilecek 

Vaşington, 19 (A.A·) - M. 
Rooscvelt, çarşamba gOnil kon· 
greden Harbiye Nazırlığınıı 17 
milyar 579,000,000 munzam ta.h. 
sisıtt verilmesini istemiştir. Bu. 

1 nun 8,516,000,000 u C"!'du hava 
1 kuvvetlerine ayrılacaktır. 

8,2511,0ltO ~i 

Vaşington, 19 (A.A.) - Mart 
sonunda harp sanayllnde 8,250,()()t) 
erkek ve kadın çalıştırılacaktır. 

1 milyar 
dolarlık 
hedi ye 

Ottowa, 19 (A.A.) _ Kanada nıa
liye nazırı Inglltereye Kanadanın bir 
hediyesi olarak hemen bir milyar do· 
larhk harp maJzemes1 verilmMi !~in 

: parlAmentoya blr kanun Ulyihası tev
di etmiştir. 

Singapur 
En büyük Japon deniz 

tezgôhı oluyor 
Tokio, 19 (A.A.) - Mit.suvishi Li

mited, ağır sanayi idare O.mirlertn. 
den biri olan M. Saburo Mat8uı, kum
panyanın Singapur'u Pasifik -batı ce
nubu sularında en bllyUk Japon deniz; 
tezgtiılanndan biri haline getirmek 
tasa.vvunında bulunduğunu &çığa 

vurmuştur. M. Saburo, hUkOmetin 
Mitswvishl finnasına Şonan arazıstn 
deki deniz tezglthlarının kontrolfin ~ 
Verdiğini ili.Ye etmiJtir. ti 

----------------------
laJID Doktor ve Eczacılarla 

"-lkmtlZlft Dikkat Nazarma: ~ 

AL~l!TI N EFFERVESAN 
hllaaaJa AK. KUM llAS'l'ALIKLA'RISA v ... - . 

n HAcın, bu kere ~·ad 1 &id • _,,._,ı 
mllllCarda Eezane ve Eeır.a --· ı P Biyesi geldiği dhetle ınebı:ul 
ederim. ...,. .... annda baluochığuau •n•larınııla arz-

A. :s~·m USMA.111 L&boratuva ~ n, ..::o.aJ\NBUL 

y alova Ka~lı~al~~ İşletme idaresi 
Mudurlugünden. 

Kırk beygirlik di7.el motörHnde Pazarlık • 
caktır. Bu L,cıe isteklilerin tamir edilecek mou!:-U esa.str tamtrat yapıla. 
yapmak ftzere 27 /3 t2 tarihine kadar idare görmek ve PBZarhğ'ını 

ye mtıra.caauarı ilan olunur. 
c3807:r. 

lstanbul Nafıa Müdürlü w ünd 
. 26/3/ 942 perşembe gUnO saat 15 de IstanbuJ! en : 

~ksı~tme komisyonu odasında (647.60) lira keşif be~afıa mUdUrlüğü 
lısesı tam!ıatı açık eluıiltmeye konulmuştur. 111 

Kandilli Kız 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genci hususı ve 

lll<'Jeri, proje keşif hult'ısasiyle buna mUtcferri diğer fenut şartna-
görlllccektir. evrak dairesinde 

Muvakkat teminat (48) lira. (57) kuruştur. 

Istcklllcrln en az bir teahhUtte (500) liralık bu iş be 
~ğın~ daır idarelerinden almış olduğu vesikrılara. fstlna:ıen ;zer iş ya.p-
Yclıne mUracaaUa eks11tme terUılnden tatil ...ıınleri ihar· Stanbul vl-

vcı aı . b" ıç (3) gün 
L.-J.. ınmış ehlıyet ve 9't2 yılına ait Ticaret Odası vcsikaıa..ı 1 ev._ uy e gelme-

(3223) 

işlere karşı gelenleri al aşağı ede· ylç. fakat lıakkındnn emin lnsanlann 
ceğlz. mert ve pUrOzsUz diliyle: 

mez. Fehmi Kural, biT taraftan lsna.d - Tllrk adliyesinin dllnyadnki en Göring'in 
köylülere 
demeci 

Tarihimiz med ve cezirlerine 
hakim kalan amil, meziyetli ve 
fedakar tiplerle açıkgöz ve alA 
ylı:çi tipler arnsındaki mücadele: 
dir. Bozuk tipler fırsat buldukça 
ortalığı kasıp kavurmak ve lkti 
dar makamlarını şahsi ve kcytt 

edilen suçlan ve dinlenen ş:ı.hiUerin Adil adliyelerden biri olduğ'nna. kani 
ifadelerini, resmi evrakla sarih bir idim. 
surette tetkik ederken diğer tara!· Diyor. Netlceyı, 'hatt4 tevki! edil· 
tan da kendisine suç lsnad edilen Re- dlgim akşam emniyet ile bekllyor
fet Ul:gen'in memleketine ve Maarif dum. Sizden yalnız şunu rica ede
cemiyetine yaptığı hizmetleri vesa· riın . Benim derdimle dertlenen, beni 
lke istinaden bir bir sayıyor. arnyıp soran tanıdık ve tanımadık 

Bu vesaike nazaran mllll mUcade· binlerce vatandaşa gazetenizle te.']ek

F.-ski Sadaret Tercümanı, Mül· 
kiye Mckte<bl tercüme muallimi, 
llrızinei evrak Müdiırü Umumisi 
İstanbul Şehremini vekili ve Har~ 
Akademisi Tarihi siyasi muallimi 
HA YR.ETI'İN NEDİM GÖÇEN 
Rnhmetı rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi bugünkü Cuma ı;:üniı 

Bakırköy Camisinde Cuma nama. 
zını müteakıp cenaze namazı kı. 

hndıktan sonra Kazlıçeşmcdeki 

aile mezarlığına defnedilecektir. 
Allah Rahmet eylesin. 

•Sizin işin iz cephedeki surette kullanmak imkanını buı. 
muş, memleketin·~ milletin Is· 

lenin başından sonuna kadar memle· kUrO borç bilirim. 

askerin işi kadar tldatları iyi olduğu için en b<>r
ba.t zamanlarında bile meziyet ve 

mühimdir» liyakat sahipleri ortalığı düzelt. 
Berhn, 19 (A.A.) _ mekte zorluk çekmemiştir. 

Mareşal Yak 
Göring, Alman köylülerine hitap ı? vakitlere kadar gazete. 
ed b

. . mlzln ıkinc· say! d . !\" 
en ır demecınde, Alman köy· 1 . ..ı asın a . « .aca· 

lüsüne, yiyeceğin temin bahsında rıstand~ _Turk~er. başhğile çıkan 
bAşardığı büyük işten dola b - bir tarıhı tefrıka vnrdı. Bu eseri 
tün Alman milleti adına t~ıekk~; 1 yazan ·Macar edibi Yokay, Macar 
etmiştir. 

1 
~embalarından topladığı taze ma. 

Mareşal Göring, bu yrl da "e j lu~ata da~anarak iyj ve kötü ida. 
çen yıhn neticelerini elde etm~k , recı tiplerıne hayret verecek ka. 
~ mümkün o\ursa bu neticeleri dar c.~nlı V? mtıkc:mmeı nümunc
de aşmak i~n k- ~ü U 

1 
ler gostermıştlr. Bır tarafta. Peşte 

da t 
1 

. oy Y • ~a ışmaya Muhafızı Hasan Pasa diye btr tip 
\l'C> ey emış ve demıştır kt: göstermiştir ki şahsi keyif ve he-

. «- Ziraat ~in lüzumlu f~ ih. vesinden, a!Aylşinden başka emel 
tiyaçlartnı karşılamak üzere iııgal tanımaz. Maksada varmak için rl. 
altındaki memleketler işçile . se· yanın ve fenalığın her nevini caiz 
ferber edilecek . n görür. Diğer tarafta Küçük A-h

ve aynı zamanda met Pa"<a ile oğlu Ferit diin de 
Y
1 
atban1cılar ve harp esirleri de ça. bugiin de hayatta mevc~t olabile~ 
ış ırı acaktır Si 

1 
' ceğinc inanılmıyacak kadar yük-

- •
1
z ere lOzumlu gUbre ve tohum sek. !edakt\r, ktımll birer in~an 

\·erı ecektir Ben . t . t 1 t - . .. . . 
1 

h. · zın evzıa ı z raa numunesi dıye gosterılmiştir. ide. 

t~d ı~e olarak halledildiği gibi ip. al için döğüşen asil, oocip merd 
1 aı madde tev iat d · • ' ki . z ı a zıraat ma. temiz insana bundan iyl bir örne-

nelerl ımalatı lehine hallolun· ğin: en geniş bir hayalde bile ye· 
nı~~.t~r. . ri olamaz. 
isi' ~ı~ ışhılz, c~phedeki askerin Bütün Türk tarihindeki adam 
. •. a ar ehemmiyetlidir. Bunun ıstı fasını gözden geçirıniz. İyi tip 
ıçındlr ki işinizi gereken sadnkat hnyrl't verecek kadar bol miktar. 
ve çalışkanlıkla yapmalısınız ta ki da ,.e nadir vasıflarda olarak ve 
~lman milletinin yiyeceği istik. tlşmtştir Fakat zor yetl en bu ;.a: 

akie de temın edilmiş olsun.. man ağaçlar dalm1l birer baltada 
r yok edilmiş ve hulüsk6r ve s!Hk 

R as • A 1 m a D " tip. İŞ başına sokulmanın yolunu 

l 
bulmustur. En iyi nlyl't sahibi tip· 

bar b 1 ler bile, bütün o iyi niyetlerine 
- - --' rağmen en h· lcrin ve en lfıyıkla. 

:O (Ba"ı 1 incide) X 
onetz'de :S giln stırcn savaşlardan 

sonra Alman kuvvetlerinin bır da· 
Yanma noktasını geri alarak mt>vzli 
muvaffakiyetıer elde etmişlerdir. 

Timo.;enko Harkof cenubundakl 
baekıc;ını arttrrmağa çalışmaktadır. 
Kırıma, Alman hava ve topçu kuv

vetlerinin hareketleri neticesinde Rus 
taarruzları tekrar pUskllrtWmUştUr. 

Moskova, 19 CA.A.) - Moskova 
~adyoı;uııun blldird[ğine gört', Smo· 
ensk cephesinde Sovyet kuvvetleri 
düşman tarafından kuvvetle tahmin 
edilen bir kaç köyU geri almışlardır. 
Çarpışmalar şlddelll olmuş ve köyler 
Almanların Şiddetli ateşl altında hll· 
cumla zaptedihniştır. 

Cenubu garbt cephesinde Sovvet 
hava kuvvetleri hava. muharebele~in
de ve al~aktan yapılan bombardıman
larda yeni muvaffaklyetler elde et
mişlerdir. 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman umumi 
karargahının tebliği: 

rın umumi hayot içinde ıstıfa fır 
satı bulmasını t<'ınln l'tıncniıı ca~ 
resini bulamamışlardır. 

En iyiyi, en lAyıkı ve mezlvet· 
llyl makbul tip halinde bulun
durmak h<'r memleketin ve hl'r 
devrin ebedi bir davasıdır. Bunun 
için bu milhlm meselemin bazı 
safhalarını bir yazı scrl!<ll" ıı.vclın 
lat~ak elbettr' fP.ydıılıdır. • • 

Diğc-r mevzular müsaade ettik
ce, bu sütunda bu mühim b:ıhsln 
ta.hliline devam edeceğiz 

Ahmet Emin YAI,:\tA:'ll 

Romanya 
Macaristanla 
bozuşuyor 

(Baştıırafı 1 in<'lde) § 

kalbinde aı;k tasımasını bildiği ka· 

dı:ır, kin saklamasını da bilir.» 

ketin lsUkllıll için canını dışına tak· 
mış olan Refet Ulgcn, Maarıf «.ml
yctlne reis oldukta.'1 sonra bu vazife· 
Yi fahri olarak deruhte etmiş, evvel· 
ce senede iki bin lira getiren resmi 
ilanlardan senevi 30 kUsur bin lira 
temin etmiş, cemiyete yUz binlerce 
liralık 'bina kazandırmış, şahsl parası 
ile okuttuğu 20 • 30 çocuk bugün htı
klm, mUddeiumumı ve mualllm gibi 
vazifelere gelmiş; Fehmi Kural, Re· 
fet Ulgen'ln .şahsını bu suretle anlat
tıktan sonra: . 

- MUekkilimi jurnal eden Uıtfi 

hakkında ne söyliyeylm? Onun hak
kında, Mili! :MUdafaa Vek!leti icap 
edeni s5yll1yor. Bu adam vntanıı iha· 
net etmiştir. Ttırk çocukları isttkUU 
için kanlarını akıtırken bu adam ku· 
vay! lnzlbatiyede yer almıftır ve Mil· 
1t hllkQmetin teşekkUllint'len sonra 
askerUkten kovulmuştur. Yurduna 
ihanet eden bir adamın sözlerine ina· 
nıhr mı? Millt Şefimiz, cvatan se
verlil<, ahlakın başında gelir> buyu· 
ruyorlar. 

Heyccam gittikçe artan Fehmi Ku· 
ral, son sözlerini şu suretle bltırmlv· 
tir: 

- cumhuriyet hükumetinin muh· 
terem höklmleri bu mesele üzerinde-
ki kalın perdeleri kıymetli parmak· 
lannızla kaldırınız. Vereceğiniz ka· 
rarla Türk adliyesinin eşsiz adaleti· 
nl, beşer adalet tarllılnln Ustllne çı

karıı.cağınıza inanır- z. 
Avukat henllz yerine oturmadan 

müddeiumumi muavini I\:emal Bora, 
söz alıyor ve dün serdedilen iddiana· 
medeld iddialara muvazi beyanatta 
bulunarak: 

• Muhteı·em nıUdafi, diyor, zabıt
lnrm altındaki hendesi şekiller nrnse
lesini sl\kQtla geçiştiriyor. Hendesi 
~killer maksadın husulU için <:izli· 
nılştir. Sa:htelu\rlık suçu meydanda· 
dır. 

Bu beyanattan sonra Kemal Bora, 
Refet Ulgen ve a\'ukat Fehmi Kural 
arıısındıı sert bir münakaşa geçiyor, 
Fehmi Kural: 

- Evvelce de arzcttlğimlz glbl bu 
meseleye dokunmak istemiyoruz. 

Lord H lif aks de di ki: 
(Ba§ı ı indde) )-( 

çok kıtalar bırakmak zorunda kal. 

mıştır. 
Ortnı::arktaki İngilız kıtaları iyi " . kumandanların sevk ve ldıırcsın-

Saat 19 u çeyrek geçiyor. Biz, ko.· 
ranlık adliye korldorları:ıdan iner
ken all'ırceza mübaşiri, bu geç vakitte 
hak lstlyenlerden birinin ismini daha 
haykırıyor: 

Çelenk gönderilmemesi rica o. 
lunur. 

- Ahmet oğlu Mehmet! .. (B. B.) Sirkeciden Tren 12,10 dadır. 

1 Askeri fabrikalar safına ima komisyonu İlônlorı j 
20.000 metre yerli IJlek kumıu: alınacak 

Beher metresine 365 kuruş tahmin edilen yultarda ya?.ıtı 20.000 
metre yerlı ipek kumaş a.skeri fabrikalar umum mUdUrlUğil merkez 
aaun alma komisyonunca 3/4/94-2 cumıı. gUnU saat 15 de pazarlıkla 
ihale odilecektir. Şartname 36!i kuruştur. KaU teminat 9800 liradır. 

<3259> 

* M hın U tılpü alınnt•ak 
Beher kilosuna 34.25 kuruş bedel tahmın edılen yukarda :yazıtı 50 

ton tıstllpü asker! fabrikalar umum müdUrlUğU merkez satın ııJ.ma 

komisyonunca 13/4/942 pazartesi gUnU ııaat 15 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 2568.75 liradır. c3258> .. 

55 uın pamuk alınııc k 

Buhcr kilo-una 40 kuruş bvdel tahmin edilen yuknrdıı yazılı 55 ton 
pamuk aSkl'li fabrıkııla.r umum mlidllılllğll merkez satın alma komis
yonum·a. 26/3/9~2 perşembe gilnU saat 14 de pazarlıkla. ihale edilecek-
tir. Şartname ptırasızdır. Kati tcınlnat 3300 liradır. c:ı212) .. 

Tezgüh nlına<'ak 
50 - 100 kiloluk Şahmerdan (Hnva.çckici), Toma, Freze ~aıkull 

planya, zımbalı makas, destere, makkap ve marangoz planya, rende, 
fmldak, zıvana, daire desterc, şerit destere, ufki makkap, zincirli mak· 
kap, morsa, daire lamba, vesaıre gibi tczgl!.hlıır mlibayna edilecektır. 

Elinde bu tezgAtılarda.n (yenl vrya iyi vaziyette az kullanılmış) bulu· 
nanların bir isUda ile asken fabrikalar umum mlldürlüğllne müracaat
ları ve ter,glhların eb':ı.t ve evsafile fiyatlarını go3tcrır bir lıstesini de 
bu istida ile birlikte vemıclerl 11An olunur. (3263) 

* Usta , .e 1, ı alınacak 
.~nkara fabrikalarında "°ııştırılmıık u.,ft~c d . ta k-'M' . _. ~ emırcı us ve ııa.u86ı 

tesvlyecı usta ve kalfası, tornacı marangoz 1 s•-- t l· ı k i ' t !hl d • ı ...... ı. e ,er e ç , maran-
goz c~ arın a çatıışmış işçi. ve boyacı alınacaktır. Isteklllerin bır 
istida ıle Ankara marangoz fabrikası müdllr!Uğllnc mllracııtıtl3.n i!An 
olunur. ~26b 

* Saııtrttuj su tnlwnba ı alııınca.k 
Vcrhni: 70 • 80 ton saatte 
Manometrik irtifa: As"aıi 80 t 
"20/380 V lt. 0 mc re ~. 0 50 per. Uc; fazlı mutenavlp cereyan motörile akuple 
): ukanda evsafı yazılı iki adet sa.ııtrıfuj su tulumbası alınacaktır 

Plynı;a mevcud d · k un ıın vermek veya hariç menılcketlerden getlrtet>ılc-
cc lcnn tekliflerini umum mUdUrlUğe gondeı·meleı 1 il n olunur. <3267:. 

..,t 
soe t-Oıı yerli llııters p:ımuğu alınacak 

Beher kiloouna. 31 kuruş bedel t bmln edilen vukanda yazılı noo 
ton Y.erll lintcrs pamuğu nskert fabrikalar umuın .mUdürlUğtl mer;ez 
satın ıı.lma komisyonunca 6/4/01? pazartesi gllnU saat 15 d 
la ihale edilecektir. Şartname 46; kuruştur. Kati tem nat ı;sopoazlaırlık

r1>...ıır. 

<32eo~ 

On iki kalem ve cem'an •1000 mctI~ mikabı çom veya köknar k t 
alınacak, heyeti umumiyesi verllcmdlğl takdııde 200 m<'trc mikabı::~ 

aşağı olmamak Ş'.lrtlle p:ırı;a parça d ~ ahnab lir. 
Beher metre miklbınn 68 lıra bedel tahmin edilen yukarda 

12 kalem ve cem'an 4000 metre mlklıbı çıı,n veya ki:ıknar kcr 
1 

tc yazılı 
r! fabrikalar umum müdür1Uğ11 merkc.z satın alma komtS''O es aske-
91., ,, nunca 7/4/ 

~ sah gllnll saat 15 de pazarlı!:la. ihale cdllccektır. Şartname 1 . 
60 kuruştur. KaU teminat c29260> liradır. 3 !ıra <3257> 

* 

Kerç yarıma.dasınd:ı dU~manın bun 
dan e\.-velkilere bcnziycn şiddetli ye
ni taarruzları pUskUrtUlmUştür. Do
netz havzasmda. Almıın ve Rumen 
kıtaları dUşmana ağır zayiat verdi· 
rerek Sovyet Jrnvvctlerlnln yaptığı 
şiddetli taarruzları dctetmlşlcrdlr. 

Alman kuvvetleri muvaffaklycUI mu. 
kabil taarruzlar yapmışlardır. 

Mumaileyh, istıkbalde 'Rumen • 

Macıır sulh mütarekesine, Macar. 

lar tı:ırafından riayet <'dildiği miid. 

detçe Rumenler tarafından da ri

ayet olunacağını ilave eylemi§tlr. 
Top~ntıda bulunanlar, cTran. 

silvanyayı isteriz» s<'slcrlJc bir 
çok defalar ayağa kalkmışlardır. 

de bulunuyor, bu kıtalar Sovyet 
kıtnlarile irtibat tesis ctmi~lerdlr. 
Afrıknyn İngiliz ordusu. 2 biiyük 
İtalyan ordusunu imha etmişler. 
d!ı-. İngiliz hava kuvvetleri şim. 
diye kadar !l bin düşman tayyare
si tahrip ettiler. Yeni İngiliz t:ıy. 
vnrelcri evvelkilcrinden daha rür 
~tlidir, ~e tesiri daha fazla ve da. 
hıı ağır bomb::ılara maliktirler. Bu 
tayyareler şlnıdi daha uzak mcsa. 
!clerc gidebilecekler ve düşman 
harp sanayllni, linıanlnrını, mü
himmat depolarını tahrip ve imha 
edecC'klcrdlr. Düşman orduları. 
nın İngiliz bava kuvvetlerinin ta. 
arruzları ııltındıı eriyip mahvola. 
ca~ı saat gelecektir. 

Tahmin edilen be:iell c3605> lira olan 3::i00 kılo sığır ti zı ' 
cumartesi saat l 1 de pazarlıkla Salıpaz .. rı askeri fabri~ar ·o mart •

9
t
2 

daki satın al:na. komisyonunca satın alınacaktır. Ka.ti t.eını ~ llamasın
Şartnnmesı h<'r gün komisyonda görWeblllr. ısteklilcrln 

0 
na~ 5~ liradır. 

komıı=yonda bulunmaları. gün ve saatte 
c32i3> 

Moskova, 19 (A.A.) - Bugtlnkli 
Sovyet tebliği eki: 

Batı cephesinde Sınolcnks'dc Rus 
piyadeleri dlğt'r iki köyü dRha geri 
almışlardır. Dilşmnn 120 ölU bırak

mıştır. 

Almanlardan esir de alınmıştır. 
Viyıızma • Ezhev keslmlııde kuv

vetle tahkim edilmiş diğer bir nokta, 
400 Alman er ve subayı öldUrüle.rek 
ve bir miktar malzeme alınarak ele 
~lrilmİ19tir. 

Alınan Aı111ye mü t.c.,,arı 

Bi.ikreş. Hl (A.A.) - Rı:ıdor a. 

ansının bildirdiğine göre, Alman 

Adliye mi.isteş::ır~ M. Stuckı:ırt, Ru 
men hükümetlnın daveti üzerine 
Bükreşe gelml5Ur. 

M. Stucknrt, Mareşal Antoncs
co'yu ziyaret ettikten sonra Bas
vekil muavini profesör Antonesco 
ile bazı adliye meseleleri hakkın 
da görü~lere ba~bmıstn-. · 

Londrıı, 19 (A.A.) - B B. C.: 
tngl11ercnin Vaşington dçisl Lort 
Halifaks, demiştir ki: 

ır- Ortaşark cephesinin eh<-m. 
mlvetl iizerf.r>dc bilhassa duraca. 
ğım. Ortaş:ırk vaziyetinin bu ynz 
tebliğlerde mühim bir yer tırta<'.n • 
ğı kanaatindeyim. Elverir ki çok 
yanılmtş omıı~yıft\·> .. 

* Şartıtamede ıleğlŞlliMk \"ardır. Boludao Ada.ııaza 1 rı sla.s-yenıuıa. 3158 
metre mikahı l>ercste nakledilecek 

Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ve ısta 
teslim şartile naklettirilecek 3150 metre miktı:b k syonda vagon dırhilindc 
Fabrikalar umum nıUdUrltiğü merkez satın al 

1 
ercste nnklıyatı Askeri 

pazartesi gUnU eaat 15.30 da kapntı zartı • ma ltomisyonunca 6/4/942 
lecek keı·esteden çamın be'her metre m·M,n ~hnle edilecektir. Nnldettirl· 

lnabına 11 ve k""kn bch 
metre miklıbına da 10 lirıı bedel t&bmin edil 

0 
arm er 

kuruştur. Muvakkat teminat 2596 ı · ml.ştır. Şartname ı lira 74 
ıra 75 kuruştur Tar ı 1n t u mektuplarını mezlWr günde Bll&t 14 30 · ıp er ektu. 
' a kndıır komisyona vermeleri. 

<3606> 



' 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamiJn dişlerinizi fırçalayımz. 

• • '. 1 i '.' . - ·~ ;'. {, ' '~ . . 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kooat İlônlorı 

lT/3/942 de paZ8rhkla ııhalesi llln 
ıJlunan 66 bin kıio benzin, 660 kilo 
gaz, 3960 kilo ....ı.om, 1320 kilo val
valin , 660 kilo gres 'Y'L1lar1ne. talip 
Çtkmadıtında.n tekrar münakasaya 
konmul'b><, l:ıaleııi 2413/ 942 Balı gti
ntl -16 da yaptlacaktır, kati temi
nab 5100 liradır. Taliplenn Harbiye
de Yedek subay ok:ttlunda komisyona 
milracatlı&i'ı. (2900 - 3628) ... 

17 /(1/ 942 de ihalesi UAn olunan 50 

Beher k!!oeuna 75 k"""I tahmin edilen H,000 kilo •ığır et! kapalı 
urfl& ekaflbneye konmu~tur. Ihaleı! 28/ 3/ IM2 cumartesi günü sa&t 11,45 
de Bahkesirde askert .satın alına komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 

24.75 liradır. Taliplerin kanun! veeikala.rile teklif mektuplannı ihale &aa· 
ünden bir aaat evvel komisyona vermeleri. EYBaf ve fartnamesi Anka· 
ra, l&tanbul Lv. Amirlikleri satın alma komi6yonlarında da görülür. 

(2436 - 3194) 

* 140,000 kilo koyun eti alınacaktır. K;tpalı zarfla eksiltmesi 28/ 3/ 
9t2 günil saat 11 de Ankarada Lv. Amirliği satın a lma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kuyruk dahil 154,000 Ura, ilk 
temi natı 8950 liradır. Şartnamesi 770 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin kanuni vesikalarlle tek lif mektuplarını ihale saatinden 
bir -'at evvel komisyona verme! eri. (2442 • 3236) 

1&0,000 kilo saman ile 145,Jkilo balyalı k\ln.J ot pazarlıkla aa.tm 
alınacaktır. ihalesi 25.3.942 çarııamba gilnti saat 1-0 da H&dımköytinde 
a:akert ı1atın alma komJsyonunda. yapıJacaktır. Samanın fiyatı 5,5 ve o· 
tun fiyatı 6,5 ktın.ııftur. Ill.ale bedeli üzerinden kaU teminat alınacaktır. 

(2472 - 3339) 

V"TAN 

~ 

T 

"RADYO 
Bqiinkü Pro&TOm 

7,30 Program 18,45 Ziraat tak. 
7,33 Mtızık (Pl.) 18,55 Radyo ork. 
7,46 Aj&n11 19,30 Sa&t ayarı 
8,00 Mllzlk devamı 19,45 Ti.Irk mUziğ: 
8,15 Evin saati 20,15 Radyo Ga.z. 
12,30 Saat ayarı 20,45 Şarkılar 

12,33 Türküler 21,00 Konuşma 
12,45 AjaM 21,15 Temsil 

13,00 Şarkılar 

18,00 Program 
22,00 MUzik 

22,30 Aja.ııa 

18,113 Fasıl heyet; 22,45 Kapamıı 

ISTANB':JL BELEDiYESi 
ŞEBi& TiYATROSU 

Dram kısmı Tepeb~mda 

Bu akşam 20,SO da 

PA&A 

Komedi kısmında 
Bu akşam 20,30 da 

Öl!tSE VE SÜl!tSE 

Vebol!d Llmtted Şirketinden 

Ikdam gautesinln 12/10/940 tarih

li ntls'.hasında şirketimizin tasfiyeye 

karar verdiğini ve tasfiye memuru 

olarak da Bay (DUrrü Aygün) tayin 
olunduğunu UA.n etmiş idi isek de 
bugüne kadar tasfiye keyfiyeti kanu· 
n1 yollardan yürünerek tahakkuk et
tirilememiş ve bu kere de bu kararı· 
mızdan sarfı nazar edilmiş bulundu· 
ğu cihetle faaliyetimize devam et
mekte olduğumuzu ilAn ederiz. 

VAT AN GAZETESi 

ton prine sabununa talip çıkmadığın· 
dan tekrar aıç~k ekailtme ile mUna
kasaya konmUft.ur, eY36! ve hu.susl 
şartları komloyonda görWebil!r, be
her kilosunun muhammen bedeli '48 
kuruft.ur, ihalesi 24 / 3/ 942 salı gUnU 
saat 14: de yapılacaktır, taliplerin te· 
minatlarile Harbiyede Yedek. subay J 

okulunda komillyona mUraca.atları. 

(2591 - 3629) 

... 
17/ 3/ 942 de ihal..,! !IAn olunan 200 

ton hurda incire talip çıkmadığından 
tekrar pazarlıkla mUnakasaya kon
mu~tur, eveaf ve hususi f&rtlan ko· 
misyonda görUlebilir, beher kilosunun 
muhammen bedeli 18 kuruştur, ihale
si 24/ 3/ 942 ıalı günü •aat 11,5 da 
yaptlaıc&ktır, taliplerin teminatıarile 

Harbiyede Yedek subay okulunda ko· 
mHıyon& müracaatları. 

* Aşağıda yazılı muytabiyeler pazarlıkla satın alınacaktır. Talipluln 
24/ 3/ 942 salı günü .saat 15 de Çanakkalede askerl satın alma komisyo· 
nuna. getemelri . Her kalemi ayrı tallbe ihale edUebUir. 

1\flktarı J.~iya.h Teminat 
Ci~I Adet kuru~ Lira 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
ve bütün ağrıları derhal keser. 

iLAN FİYATLAKI 

Bqlık 

1 bıel aa:ıQ 
z nei » 
3 üncü • 

759 
5" 
HO 
158 

Ip yular ve ee.pı 3000 100 
Zincir yular sapı 2000 270 

450 
810 

BıllblJe VelriletJDID l'llllıatıuı llalzdlr. icabında glade iç lraıe alıaaltlllr. .. t üncii • 5t 

Krl keçe belleme 500 500 375 
Tımar fırçası 3000 150 875 
Kalbur 1000 265 398 
Kıl yem torbesı 4000 175 1050 

r . ' i 
ı REKOR!Teminat markasıdır 

(2592 - 3630) 
(2564 :ııı:ısı 

* 
Nefls bir pirinç unu almak üıterseniz bakkalınızdan muhakkak 

... 
17/ 3, ·9('2 de ihalesi UA.n olunan 50 

bin liralık pe.muk yağlna talip çıkma· 
dığtndan tekrar pazarlığa konmuştur, 
evsaf ve husust ~artları komisyonda 
görülebilir. Beher kilosunun muham
men bedeli 91 kuru,tur. ihalesi 24 / 
3 · 942 salı günü saat 15 de yapıla
caktır. Taliplerin Harbiyede Yedek 
subay okulunda komieyona mUraca· 

Beher metre murabbaına 10 li. 
ra fiyat tahmin edilen 700 metre 
çakıl ve kum elek teli 21 .3.942 cu· 
marte:""i günü saat 11,30 da pazar. 
hkla satın alınacaktır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 7000 lira olup 
kati teminatı 1050 liradır. İstekli. 

1083 kilo ~ızdınlmtıj iç yağı tutarı 
1678 lira ve 108 kilo birinci nevi zey
tin yağı tutarı 114 liradır. Pazarlık· 
la eksiltmeler! 20/ 3/ 942 günü saat 
14 de Bakırköyde askert salın alma ı 
komU!yonunda yapılacaktır. Taliple
rin belli vakitte komisyona. gelmeleri. ! 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla i~teyiniz 

250 - 500ve1000 gramlık ambalôjları vardır 
Adr .. : Istanbul, Tütün gümrük Kemeri! So. No. 21 Tel: 24197 

( 2597 - 36351 

atları. (2593 - 3631) 

terin beili gün ve saatte Fındıklı- * 
da satın alma komi~yonuna gel. Komisyonda. mevcut evsafı dahHtn-
mele:rl. (2~58 - 3552) de Sellmiyede a.rtbara tesUm ,artile 

* 40,000 kilo . pirinç alınacaktır. alınacaktır. Tem inatı 392 lira 75 ku-
* 1 1500 kilo sade yağ pazarlıkla satın 

12.3.942 gününde 'halesi ilan o- Pazarlıkla ek<ıltmes 28 3 942 cu 
t 

· .. .. · t 
1
'
1
' d 'G. 1.b 

1 
-'" ruş olup pazarlığı 24/3 942 sah ""' · lunan 50 !jier bin liralık 8 parti a_ mar esı gunu saa c e ı. 0 u· . &" 

yaktan sığır veya sığır etine talip da askeri satın alma komisyonun. nü saat 1!5 de Selımlyede askert !;a
çıkmad ığından tekrar pazarlığa d:cı yapılacaktır. Tahmin bedeli tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
konmuştur. Beher kilosunun mu· · 18,400 J!radır. Taliplerin belli va. (2600 • 3638) 
hammen bedeli 75 kuruştur . Ev. kitte komisyona gelmeleri. • 
saf ve hususi şartları ve teslim (2559 - 3553) Komieyonda mevcut evsaf ve ıııart· 
mahallerini komf~yonda görüp öğ. * ' 
rene-bilirler. halcıc: i 23 .3.942 pa- 2600 adet küçu··'k ve 480 .adc't ı ki t .. .. zarı a sa ın alınacaktır. Teminatı 

inhisarlar Istanbul - Cibali Tütün 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

P'e.bl'\kamız yuva.'lrıdaki 7 yL'jından a,ağı çocuklar için açık eksiClt-
me ile 100 kat elbise yaptırılacaktır. 

~fuharnmen bedeli 400, teminat akçesi 30 liradır. Taliplerin her giln 
fabrika levazımına rnüracaatıa mevcut numuneyi görebilecekleri ve iha· 
ıe günü olan 10/ 41942 tarfhinde saat 14 de fabrikadaki mUbayaa komis-
yonunda hazır bulunmaları i!An olunur. c3510> 

1 

1 

ları dahilinde lSOO kilo sade yağ pa· 

zarf.esi günü saat 10 da yapılacak- buyuk kartuş alınacaktır . Pa~r· 392 lira 75 kurw, olup pazarlığ'ı 23 1 
tır . Beher p::ırtı için katt teminat lıkla eksiltmesi 23/ 3/ 942 paz.arte. 13.1912 pazartesi gUnU saat 15 de Se· ıılllll••• 
7500 Li ra.dır . Taliplerin Harbiye. sl günü saat 11 de Ankarada M. . .-
de Yedi>k Subay okulunda komis· M· v. satı.n &ima komisyonunda Jlmıyede a~ker1 ~atın alma konıi-syo· 
vona müraca.at1arı . (2~55 • 3549) yapılacaktır. Küçük kartuşun be. nunda yapılacaktır. (2602 • 3640) 

--.. 
... herine 6 lora, büyüğün beherl:ne ... 

3000 kilo sabun ve 7000 kilo sıtır 11 lira fiyat talımin edilnıi~tir. 140 ton balyalı kuru ot ile 150 ton I 
etı paurhkla satın alınacaktır. Iha· Hepsi birden veriietb ! leccğ gibi balyalı saman ayrı ayrı şeraitle pa· 
lesi 2.5 / 3/ 942 c;arııamba günü saat büyükler ayrı ve küçükler 1000 zarhkla satın alınacaktır. Ot ve sa-
16 da Susurlukta &11kerl satın alma. adetten aşağı olll\Clmak üzere ayrı ı manın muhammen bedelleri fiyat mU
komi9yonunda yapıla<'aktır. Taliple- ayrı taliplere ihale edilebil ir . Ta· . rakabe komisyonunun test>lt ettiği 
rin belli vakitte kom isyona gelmeleri. liplerm tekl.f edecek'.eri miktar l :,ekildedlr. Eksiltmeler! 23/ 3/ 942 

Bayanlarımızın Gizli Tuvalf:tlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi. Ufak, Yumuşak !fdet Bezleridir. 

(2581 _ 3619) üzerinden kat'i temlnatlarile bel. , pazartesi günü saat 15 • l6 da Aya· 
li vakitte komisyona gelmeleri. zağadaki komisyonumuzda yapılacak· 

i8,781 lira 14. kuru' ke!'!tf bedelli 
bir inşaat yaptırılacaktır . Pazarlıkla 

ek!'i.ltmesi 25/ 3 1942 çarı,amba günü 
saat 16 da Erzurumda asker! ~atın 

,.'. 2454 • 3290) tır. Istekl!l<r muayyen gün ve saat-
te komısyonumuzda bulunmaları. 

Beber çiftine 50 kuruş tahm:n 
edilen 10 i!A 50,000 çift çorap ka
palı zar(la eksiltmeye konmuşıtur . 

alma komisyonunda yapılacaktır !halem 114 942 çaqamba günii 
KaU lf'minatı 10,379 liradır. istekli· saat ll de Ankarada ::\{. M. v. 
terin 100 bin liralık i nşaat yaptıkla· 1 satın alma komisyonurw:ia yapıla· 
rına dair ehliyet vesikaları ve temi· caktır. Taliplerin teklü edecekleri 
natJa.rUe belli vak ı tte komisyona gel· miktar üzerinden ilk temina.tlarilc 
meleri. (2585 • 3623) teklif mektup larını ihale saatin. * den b ·r saat evvel komi..;yona 

AIJ&tlda cins ve mtktarları yazıh vermeleri. Şartnamesi komisyon. 
koyun etleri 21 / 3f942 günU hızaların. da görülür. (2499 • 3408) 
N gösteril~n !l:aatlerde pazarlıkla sa· ı ... 
tın alınacaklardır. Şartnameleri her Beher kilosu 125 kuruştan 60-00 
gün komisyonda görtilebilır. I!!ltekli- , kilo zcytinyaı'!ı Rlınacaktır. pa. 
1erin beli ~ gUn ve s~tlerde teklif .ede· ı zarhkla eksiltmesi 25 ·3 942 çar
cekleri fıyatlara gore katt temınat·. şamba günü saat 15,30 da Bola· 
ları ile bırlikte Fındıklıda satın alm& I · d<! k 4 t 1 k · 0 komis onuna etmeleri. yır as erı sa ın ama omısy • 

el i 
Y g M kta nunda yapıl2caktır. Tu'l:arı 7500 

n J rı Uıa.le1.amaru • . 
lira, kat't temınatı 1125 l ı radır. 

Kilo Saat D. Taliplerin bel!i vakitte komJsyo. 

Koyun eti 10 
> • 4000 10,30 

• 3000 11.45 
( 2ö86 - 3624) 

Jıf 

500 ton balyal ı dtiğen samanı ah
nacal(tır Pazarlıkla ek.siltmesl 2·1/ 
3 942 salı gür.ti saat 10 da Eski"hir
de u.keı1 satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kilosunun tahmin bede
li 5 kuruş 50 santimdir. 100 tondan 
aşağı olmamak tizere ayrı ayrı tahp· 
lere de verilebilir. Ev.sat ve fartna· 
mesi komisyonda görülür. 

(251M - 36321 

Be.ı parti 2500 'tr liralık •ıtır eti 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmeleri 
23/3'942 pazartesi günü saat 11 de 
Bakırköyde ukert .satın alma komla .. 
yonunda yapılacaktır. Her partinin 
teminatı 375 ter liradır. Taliplerin 
belll vakitte komliyona gelmeler!. 

(2596 - 3634) 

na gelmeleri. (2588-3626) ... 
Ankara.da 49,822 lira 82 kuruş ke· 

-"if bedelli iki pavyon pa?..a.rhkla yap· 
tırılacaktır. lhale!'l~ 24-3-942 Salı gü
nü saat 10 da Ankarada M. ?.1'.. V. 
Satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin 7473 lira 42 kuruş te
minatıa.rile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (3407) (2498) ... 

220 voltluk en çok 100 mumluk 
olmak Uzere muhtelif mum kuvve· 
tınde 1510 ve 110 voltluk en çok 150 
mumluk olmak üzere muhtelif mum 
kuvvetinde 1500 ki ceman 3010 adet 
elektrık ampulü 23.3.SM2 pa.zarteaı 

gllnU saat 10,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Marka mevzuu bah18 de .. 
ğtldir. Istek1Uerln belli gün ve ı1aat~ 
te tekl!f edecekleri !!yata. göre katı 
t.6mlnaUa.rı He birlikte Fındıklıda 

ıatın alma komieyonuna gelmeleri. 
(3488 - 3397) 

(25t5 - 3539) 

* 4000 kilo zeytinyagı ve 3000 
kilo kuru üzüm pazarlıkla satın 

alınacaktır. İhalesi 30 3/ 942 pa
zartes-i günü saat 10 da Topkapı 
l'ı.faltepesinde askeri .satın alma 
komisyonu'1da yaptlA<:aktır. Ta .. 
tiplerin rr 15 teminatlarile ko
m isyona gelmeleri. (2587.3625) 

* . 30 ton nohut alınacaktır. Pa· 
zar!ıkla eks!!tmesl 25 3 942 çar. 
şamba günü saat 15 de Bolayirde 
a. ker1 ı;atın ~lma komisyonunda 
yapılacaktır. Beher ktlosu 26 ku. 
rus, kat'ı teminatı 1170 liradır. 

Taliplerin belli vakitte komisyo. 
na gelmeler!. (2601-3639) 

* BehPr adedine iki lira tahmin 
edUen 3500 adet araba poyrası 
2713 942 cuma günü saat 15 de 
!)a zarlıkla satın alınacaktır. Nü_ 
mune ve şartname~i hergün ko. 
m isyonda görülebilir. !\fuhammen 
bcrirH 7000 lira olup k•t'! temi
natı 1050 liradır. t~tPkJ i lerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda satın al· 
~a komiı:;yonuna gelmeleri. 

(2582.3620) 

* 1200 ton eşya ve yiyecek nakli-
yatı kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur . İhalesi 3 4 942 cuma gü. 
nü saat 15 de Muğla.da asker! sa
tın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. Tahmin bedeli 27,750 lira, 
ilk teminatı 2081 liradır. Taliple
rin kanuni veslkalarile teklif mek 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(2571-3581) 

Her yerde Fir MiL ve BAÖLARINI arayınız 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 21000 (yirmi bir bin) lira olan 58 kalem muh .. 

telif elektrik boruları ve teferruatı 30/ 4/942 perşembe gtinU saat 
15,15 de kapalı zarf usulü He Ankarada ida.re binaııında toplanan mer
kez 9 uncu komisyonWlca satın alınacaktır. 

Bu ite glrmek. isteyenlerin 1575 (Bin h<'• yüz yetmif beş:) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,15 e kadar adı geçen komisyon reisliğ'ine vermeleri 
18.zımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Anka.rada malzeme dairesinden, Hay· 
darpa.şada Tesellüm ve Sevk fefliğinden temin olunur. (3365) 

Devlet Denizyolları ilanları 
Muntazam poet& seferleri yoku navlun1arına 1 nisan 942 tarihinden 

itibaren yüzde on zam yaptlmNJtır. Acent.alarnnızdan izahat alınabilir. 

(3388) 

Iiayvan harianesinde bulunan 1 kuru:ftur. l\1uvakkat teminatı 
J5 araba gi\bre SO '3/ 942 pazarte- 16,230 lıradır. TaJıplerin ih&le sa
:a günü saat 11 de pazarlıkla sa.. atinden bir saat evvel teklif mek. 
•ılacaktır. isteklilerin belli günde tuplaril<!: Harbiyede Yedek Subay 
~ekli{ edecekleri fiyata göre kat'i okulunda komisyona mürocaatla· 
teminatlarli< birlikte Fındıklıda rı. (2489,3627) 
satın alm~ komisyonuna gelmele· 
ri. (2583.3621) 50,000 liralık ı:;ığır eti alınacak .. , * tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5 4/ 942 

40 • 60 ton kuru ot ve 4 ton ~- pazarte~i günü saat 15 de İstan. 
bun alınacaktır. Pazarlıkla eksilt. bul Ramideki askPri s:ltın alma 
mesi 25 3 942 çar~amba günü sa. komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
at 10 da To.pknpl Malteposindeki min bedeli 49,991 lira 45 kuruş, 
askeri ~atın alma komisyonunda IJk teminatı 3749 lira 45' kuruş~ 
yapılacaktır. Ta'iplerin o/(I 15 te- tur. Taliplerin belli vakitte ko. 
minatlarlle belli va.kitte k<omisyo. misyona gelmeler!. (2599-3637) 
na gelmeler!. (2511) (3436) * * 40 baş kısrak veya beygir hay-

K• palı zar! usuli!e 10/ 3 / 942 de vanı alınacaktır. Taliplerin 7/ 4/ 
ihalesi nan olunan 1200 ton kuru 942 tarihinden itiabren salı, çar. 
Msulyaya talip çıkmadığından tek ı;amba ve cumartesi günleri saat 
rar münakasaya konmuştur. Ev- 15 de Eskişehirdc askeri satın al. 
saf ve hususl şartları ve teslim ma komisyonuna müracaatları. 
mahalleri komisyonda görülebilir. Yaşları en az 4, en çok 8 olacak. 
ihalesi 8/ 4/ 942 çarşamba günü Yüksekliği en az 148, en çok 158. 
&&at 10 da yapılacaktır. Beher ki. J Göğüs çevresi en az 165, en çok 
!osunun muhammen bedeli 26 180 olacaktır. (2~95-3633) 1 

, 

MÜTEHASSIS BiR RADYO 
Şef Teknisyen.i 

Aranıyor. 
Bliyük btr yadyo tamirat atelyeslnl idare edebilect''k mC"letJ e!§aBlı bir 

l!iurette bilen bir "er teknisyeni aranıyor. 
T.ıJplerln ~ta kutu!!lu 11 l'J a•r~lne ya-zı ile ml'ıra<'aatları. 

Bina Aranıyor 
Harbiye • Maçka ,·eya Harbiye .. Şi'll arasında on dört, on be':' odalı 

mektep olmıya elverı,ıı e,·ı olan varsa faz.la. tafsUü.t vermek üz.ere 
Vatan gazetesine mektup ile bUdlrmesi Jstenir. 

İnhisarlar idaresi Cibali Tütün 
fabrikası Mü::lt:rlüğünden: 

Fabrikadaki çocuk yuvasında bulunan yedi yaşından aş,ağt çocuk1ar 
tçin açıl< eksiltme ife 100 çift kundura. yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeH 500 liradır. Teminat akçesi 37,5 liradır. Taliplerin 
fabrika levazımın& müracaat ederek mevcut şartnanıeyi almaları ve iha· 
ıe günü olan 9/ 4/ 942 tarihinde .saat 14. de fabrikadaki mübayaa komls· 
yonunda hazır bulunmaları ilA.n olunur. c3.509;a. 

Tüı·hige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
ıcuruıwı tarihi: 1888. - Se rma.yesı: 100.oeo.ooo Türk ııruı 

Şwbe ve ajans adedi: 266. 
Zirai ve ticarl her nevt banka muamelelert. 

Para biriktirenlere 28,000 lira Hlramiye veriygr .. 

Zira.at Bankuında kumbaralı ve ihbarsız ta.sa.rrut hesapl~da 

en az :SO lirUI bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile a,ağı· 
d&k1 pıane. ıı;öre ikramiye dafıtılacak\n'. 

' adet 1,000 ilralık t,OOI lira 
... 300. %,teO. 

lff adet 58 liralık 5,008 Ura 

, • 250 • l,eeo • 12& • 

.. • 188 • ,,- • uıı • 
•• 
:ıo 

• 
• 

"808 > 

UllO • 

DiKKAT: Fleuplarındakl paralar bir •ene içinde 50 liradan ~
tı dilfJnlYenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaile ver!Jecekt!r· 

Kuralar senede 4: defa, 11 mart. 11 haziran, 11 eylo.I. 
11 B!rlnc!kAnunda çekilecektir. 

r...-------------------1' , -bl ve N•ly&ı MUdllrlt : ~ Etabı YA.L.'IAN 
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