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Milli el, lstanbalu ıerellen~irdi 
''Temel şart, 

El birliğidir 
'' 

1 . 'I ' .. ı 
•• t' 

HükUmetle halk arasındaki karşılıklı güvenin 
icapları yerine geldikçe harp ekonomisinin 

verimi yükselecektir. 
'-------------------------------------~J 

Harp şartlarının sebep olduğu , 
darlık ve sıkıntı dumanlı blr ha
va yaratır. Diinyanın her yerinde 
görüyoruz ki böyle hayalar, vur
euncunun at oynatmasına çok 
uygundur. Miktarca ihtiyaca kifi 
lelmeyen eşyayı istif ederek 80ll-

(8"aml: 8L .... 1 •> ı-( 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Şehzadebaşında 1000 yatakl. 
bir talebe yurdu yapılacak 

Uzaktarkta .Japon flbıuna bf dar lııeler ladlrdlji haber , ·erUea Alnerl
haa ba\oa \e ~.nJz hlrllklerf mÜtfterek Mr bücmn esnaaınd• 

n--ıaa ..... 1 .. mııc-an \'ali ve Belediye ~l!!I Dokt-0r Lfıtrı Kmlarl:ı beraber 111111 Şef. :aeivl< limtıD1' im.et lllıhl, kfllMlltılnl Jtıtanbul ...... "'"" • -' 

lnönü 
hararetle karsılandı 
İştanbullular Mi'li Şeflerini aralarında 

görmekten do!ayı büyük bir sevi:ıç içindeler 
.Kelr.lciinmurumuı Milli ~f l8Met lnönü, dün qat 1.1,5 da Sa

,·arona yatı ile ,efırlmlı:I ~reflendlnnişlerdir. 

Refikaları Me\itlbe lninU He mılhdumları yata fa.ıuıtt~n iN•· 
n•f.7"'riltt. 

Milli Şef. \'ali , .e Belediye Reiıll Doktor LflııtJ Kmlar, Orft 141a· 
re Komutanı Sabit Noyaa ~e Parti Geeel Sdrreterl Fikri Tlhıer, 
Ordu Mtifrtt.,ı ... ahreUhı Altay ve et-. bir çok •-ınmı§ ~·at 

tarafınd- karşıla•mııttır. ,'\lllli Şeftlniz kendilerini kartdıyanJa· 
rın her blrtata ayrı a,·rı ellerini aılnn" ve bu arada da \·aıı ve Be· 

ledlye Reial Doktor UIUI Kırdardaa UJllı\·entte bJauı llakk .... 

izahat almı,lardır. 
ııtanballular MUH Şeflerini araları.., ıermek~n mite\lellit 

bUy6k ilk 8e\lhlf;ı l!:lndedirler. 

, J..enu keadl!lhıl ka,.,ılıyanlara Jlttfat edtl or 

Türk Coğrafya Kurumu 
çallsmalanna basladı 

Kurumun koruyucu başkanlığını 
Milli Şef kabul buyurdular 

Ankara. 30 ( A .A.) - Geçen yaz ----
An karada toplanan birinci Coğraf- tııııi-.ııllllııllllııııılllllllı .... 111111 _ _.__.._.~~I 

ya kongresince teşkili kararlaşan y k k . f 
cTürk Coğrafya Kurumu> nun tef- 0 in Şar V0ZIY8 İ 

MollloYadU gelea kiline aıt bazırııkln.r &ıımı, Ye ku- ehemmiyet 
y okmcarkta •1r ........ ,. -•re: rulDUR çahşmalarına başlamaeı için 

Y • .99 .. Ankara vallligin<:e icap eden 11lüsa-

hi çbir Rus hazırlığı ..ıe verilmiştir. 
M 1 1 8 1 1 Mllll Şer ve R~lslcUmhurunnız ls-

Y ok t tir acar ara u gar ar met Inönü cTürk Coğ"rafya Kuru-

) Romanya aleyhine bir mıt• nun koruyucu başkanıık1arını J ·ı 00 d ıatten kabul buyurmuşlardır. K•ru· 

1 
Hitlercı er, uy ur- anlaşma yapmışlar mun yasasına göre fahrt başkanı sa-

ma/arla Türkiyenin yılan Ba~vekilimiz Dr. Refik Say- h u d u d u n a 
· l · ·· · ,.1 Moskova, 20 (A.A·> - Tass a- dam ve fiil başkanı da Maarif Vekl-dış sıyase ı uzennue l J·ansı bı·ıdır· Iyor·. .. 

liıob: Hasan AU YQceldlr. 1 ro/ oynamak İstiyor/ar Buraya gelen haberlere gore 

Mo~ko~·a, 20 (A.A.) - Tas ajansı Almanlar devamlı M.a~ar -veB~!i raf~ı:~:~: ::::\~rll:lyb:~:r !~::!: asker y 1 ov ı ·yor 1 
. ~. . gar dostluk gösterilerın en ltrhıln geni•lemesine Ye llerleyl•lne blldırı~ or · 1 . . le ket arasında ,. ., 

Gazeteler, cHillcr kışkırtK:ıları Ba- hassa bu ıkı mcm 
1 

r bl dost çalışmak, TUrklyenln ilmi metodlar-
fında ilkbahar kayn~ınuı> başlığı Romanya ale;>:hi~e ıfd~ ıı ~akkın: la coğrafyasını incelemek, cihan coğ ı 
ıt ıda bir makale nc.şrctmişlcrcllr luk muahedesı )ap j rafya hareket ve llerıevi•1erinl takip Jranda fng·ılı·z-R a ıı . . k' . ı d dolayı son dere- ,, 'f' J US 
• •· k .. t rıyorlar. 

gazeteleri yeni mllcadelclcrinc Iran- cc hoşnutsuzlu gos c . nüfuz mıntaKalan , 
S~n günlerde. fRşıııt propaganda da ı ~ayıa ıır an . eylemektir. 1 

dııkl hayııll hidf~elcr hakkında ta- Budapcı:ıtedeki Alman orta clçı H d d ı 
manıilc w budalaca uydurulmuş her si Macar hukumetı nezdinde te· i İl i S ta n a tahdit edildi 
çeş.t iftiraları mevzu $eçmişlerdlr. şebbilste bulunarak bu hususta 

i Tr•nsocean adındakl.Hitıercl Hjans. izahat istemiştir. - s· " f ıı·yet Tokyo, 20 (A.A.} - Domel: 
t 17 mart tarihinde gfı;r~ Ankaradan Macar hükümetl verd.lgl cevap. ıyası aa Asahl gazetesinin Tahrandan öğ-

1 
aldığı, gerçekte lııe açık olarak Ber- tll, böyle bir muahedenın mevcut rendlğlne g.öre, Ortaşark yeniden a-
linde uydurulan bir 'haber rıe,retmlş- olduğunu kat'i olarak ytılanlamış, !Akayı üzerine çekmektedir. Söylen-

tir. Bu haberde SO\'yet kıtalarııun ayni zamanda bUha.."Sa Macar top- Bu" tu" n Pa rt ı· dlğlne göre, Ingiltere \'e SM)'et.ler 
kontı ollerlnl lranda ve bilhaMa batı raklarını su altında bır&km&kla Birliği, lrarıt!la karfılıkh nUfm: böı· 
lraııında yeni çcvrt>lere uzattığı bıl- tehdit eden Rumen makamlarının 
dirılmektedir. kı11kırtıcı hareketlerini ve Tran. geierl kuran yeni bir ıhudut anlıq-

Ayni gün, D.N.R. ajanın da KQya 1 slh·anyadaki Macar halkının ~~ Şef 1 erı• ı• çtı• maa ntası yapntqılaı'dır. Bu anl8.fmanm 
Ankaradan aldığı bir telgrllf)a koca- ruz bırakıldığı dayanılmaz %Ulmu akdi haberi, Sovyctıer birliğinin l· 

man hir ııydıırma yaymıştır. kaydeylemiştir. rak - Iran hııduduna bUytlk kuvvet-

DE'!nlldil<ten sonra Iranın bazı mm Macar nota~ı. Rumen hükume. d • ı d • ler yığdığı ve bu kuvvetlerin Mu.ul 
takalarının işgal olunmadığını, Ingil- tinin iyi komşuluk milnasebdleri· davet e 1 1 

1 Petrol bölgesi istikametinde ilerlemi-tere ile Rusya arasında bir anlaşa- ne riayet etmesi ist<'ğİI? h tmekte. 
mıımazlık mevcut olmadığı ve bH- dir. ye ba~ladığı haberlerini takip et:miıf· 
tun bu haberlerin uydurma oldu!u Öbür taraftan, Macar • Rumen Bombay, 20 (A.A.) - Britanya tir. 

bellrtllnıekledlr. 1 hududu bölgesinde 6 Macar tü. hükumetinin tekliflerini hamil o. Açığa vurulduğuna göre, yeni bu· 
Eğer Hitler blöf,:UJen ııaflarındakl meninin toplandığı bildiriliyor. larak gelecek olan Cripptı'in mu- dut hattı, Hemedan, Sutlanabad .,.. 

llkb3lıar kaynaşması, diğer bazı kıf· Sovyet _ Alınn1 cephesine giden 1 vasalatına lntizaren bütiln parti. 
1 1 1 b . .. Isfahandan geçmektedir. Bu bat, I-kırtıcı entrikaların şkldeUenmesı ile birliklerin yerine konulmak üzere Ier efkArı umum yen n ütun şu-

ve Hltler Almanyasının bir çok Ya- daha iki Macar tümeninin Sırbls-ı heleri büyük bir faaliyet sarfet. ran hakknıdaki 1997 lngillz - Rm 
kınfark memleketlerinin rahatı ve tana gönderilmesi hakkında yapı· ınStıedirler. Haber '1er.Wdtğine anlaşm•ı ttattıllln hmten IMmea.at'· 

(De\Wlll s.: a H: , .. > § ı (Deftnl• s.: a M: ı .. > = (DeYMM: s.. a. M. ' ,.> - nfdtr. 
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Ert Uğ • er ı ru ı şehitl 

1306 senesi eylül ayının 23 ün. zedelere elbıseler, çamaşırlar, fa
cu günü, İstanbul gazetelerjnde in. nileler ve bir çok hediyeler gönde 
Lı ar eden fıkra şundan ıbarettl: riliyordu. Ja.ponyanın en milhiın 

fErtugrul firic:ateyni hümayunu. gazetesi olan Cıci Şımbu gaze .. 
·ı.un ı:arkına dair Avrupa gazete- ı tesi, ~hiUerin ailelerine gO~~eril· 
\erinde gOrülcn 'telgrafname sure.. mek uzere derhal bır ıane sutunu 
t.dir: J açtı. Bir kaç glin zarfında 18 bin 

(Japonya adaJ:e.rının c,hetj cenu frank toplandı. 
l:Jıyesinde zuhur eden bir fırtına Tokyoda, bir tar.aftan bu insa. 
esnasında Ertuğrul firkateyni ile nt var.lf.eler devam ederken, diğer 
::\fosa3imaro nam JaPon posta v&- taraftan da siy.ast entrikalar can .. 
puru batmıştır. Posta vapurunda la.nmıya başlamıştı. Sultan Hamit .. 
bull]J1an adamlardan yalnız bir ki- l\.fikado dostluğunu kuracak oları. 

Şehir 

Haberleri 
Mezbahada 

koyun 
kesilmiyor 

Şehirde satılan etlerin 
hepsi keçi eti 

Bir kaç gündenberi Mezbahada 
koyun kesllmemektedır. Ve daha 
bir müddet de şehre koyun gel. 
mesi beklenmemektedir Kasap
larda koyun eti diye satılan bütün 
etlerin keçi olduğu anlaşılmakta. 

dır. 

Yoğurt işi de tetkik 
ediliyor 

şi ve Ertuğrul sefinesinden ise 61 Ertuğrul un geldiği gündeobert va- Yogurl fiyatlarının yüksekHii 
,abıt ile 57 nefer kurtulmuşlardır. ziyeti adım adım takip eden çar. karşısında İstanbul Belediyesi İk. 
F.rtuğrulfln süvari!>I Ali Bey ile lı.k'ın To~y~ elc;ist, derhal b~ va: hsat müdürlüğü tetk~kler yap. 
kumandan Osman Paşa da mag- zıyetten ıshfade etmek ıstedı. maktadır. 

ruklar aı·a.sındadır.J Türklerin en müt~r .btr ~- Beş kilo sütten çıkan bir kilo 
F.Ttesl :ııünkü gazeteler, fcliıket. manlarında parlak bır cemıle gos- ı i . 70 80 k d 

· terarek ·ıyası· dostlLı•un hed<"fini peyn rın • uruş arasın & zcctelere y;rdun içın bir iane def- ~- '"' · e hl ı ld - ı 
ld. b'I k .. 'dl ·ı derhal Ka nar a sa ı ıgına göre b r buçuk 

teri açıldıgınt bildirdiler ve her- çe ıre ı me umı ı e - kil ·•tt ki• .. 1 
beye •eldı'. Fel'ketzedel-1 ziya. ğ 0 su en çı 1 oı soy enen YO. 

kc~ten evve! Sultan H<ı:midin 1620 :o. ... ~ 
.ılt1n \lf> - servetile meşhur o- ret etti. Biraz ingilizce bildiği için 

1 
urtun bir kilosunun 80 - 100 ku. 

lan - Baht""iye Nazırı Bozcaadalı Türk askerlerinin kumandanı mev ruş arasında satılması çok haklı 
lfa.çan Paşan'n da 1500 altın ver_ kiini almış olan Mülıizim Haydar ola.rak gayritabii görülmektedir. 

rt'klcrini ilave ettiler Bey ile görü<erek: Milli korunma mahke-
Başta bütün bahriyeliler olmak - Padişahınız, bizim hükUme-

ı .ere bütün tstaabul 1'alkı bu bü· hmlze müracaat etmiş, sizin, bizim meleri işe başladı 
vıı· k felaketten <> kader müteessir vı.purla-rımızdan biri ile İstanbu· Şimdiye kadar ikinci asliye ce-

'
·c mtıztarip id ı kü en yüksek roec 1a nakJedllmenizi istemi~. Hazırla. za mahkemesinde bakılan ihtik3r 
''ı:;Jer<len en ücra köselerdeki ma. ntnız. Bir kaç güne kadar. bizim davalarına bundan sonra dün a-
!uıilc kahvelerine kadar bu facıa- vapurlwrımızdan biri ile sizi fs. 1 ili~ k hk 1 t rtb 

1 
.. nd w. çı an m ı orunma ma eme e-

dın başka hiç bir ~ey konuşulmu. a D~~a go erecegım. rinde bakılacaktır. 
~·ordu ve bedbaht Ertuğrulun. Sul. t=U•· j Bir numaralı milli korunma 
f ın Ha midin bir kaprisine kurban Haydar Bey. bu sözlere teşcJt- mahkemesi dünden itibaren ça-
gıttiğındcn bahsolonuyordu . liat- kürle mukabele ettikten sonra: hşmağa başlamıştır 

t.11 bu arada, damactı Osman pasa· - Pak.at bize, hükiımetimiz ta- lk· 
dan hoşlanmıyan Bozcaadalı Ha. rafmdan böyle bir emir tcl>Hğ I muhtekir 
s~n Pa~anın, mahza. onu mahvet-

edilmedi.,. Şu anda, Japonya hii- t k'f d'ld' mek için Ertuğrul gibi çürük bir ev 1 e 1 1 
~,.mi He bu Japonya ~eferini kat ki'tmetinin misafiri bulunuyoruz. 
"ttigin: irldia edenler bile bulunu- Kendi hiikümetimizden emiT alm
··ordu. caya kadar, bu hükumetin tayin 

İ•tanbul , işin !ç yüzünü bilml· edeceti hareket hattını taklhe mec 

Dün asliye ikinci cezada bakı. 

lan ihtikar davalarında bir kWh
veei ile bir bakkal tevkif edilmiş.. 
lerdir. 

,.<"nlerin bu saçma sapan dediko. 
dularile vakit geçirirken, Tokyo
da va,:yet daha ciddi bir şekilde 
rlevam ediyor, h&tta ~öze çarpa
C"ak derecede !'ıiy&.."i.i şekillere giT
nıek ;stldadı gö.rteriyordu. 

. fikado. her şeye tercihan, fela
ketten kurtulanların istirahatleri. 
nin teminini ve yara~lıların dikkat 
lC' tedavisin: emretm ·ti. Ayni za

btıruz. Kahvehanesinin ihtiyacı için 
Diye cevap verdi. aldığı 200 kilo !;ekerln beyanna· 
Halbuki (:\fikado) Türk bahr:. mcsini verml~·erek evinde sakla. 

yelilerlni kendi harp gemiletlle maktan suç1t~ Halle: Fcn~ril"ldt:! .o-
' . .. _ I i.uran kahvecı Raı:;lmlf'.': elındc :ıc~l-

vatanlarına ie.de etme~ t düşünü 1iyetıi miktarda şeker ve pır ınç 
yor .. Ve böyle<:e de, (Ertufrul) u~ oldufu halde müşterilerine mal 
kurduğu dostluğu, kendi harp ge. yok demekten suçlu Benal Jete· 
milerinin İ~tanbulu zlyarctlclrle konun muhakemelerine yakındll. 

manda. Osman Paşanın cesedini kuvvetlendirmek istiyordu. başlanacaktır. 

Bir firma, lstanbulda 
asri fırınlar yaptırmak 

istiyor 

bulacak olanlara. büyük mükafat. 
\ar vadedilmlşU. * TEESSÜRLE !!;ARJŞAN 

BİR SEVİlllÇ 

Avdet hazırllı kları başlamıştı. 

liayago ve DakayaMa valtleri, 
·~ıerini, güçler~ni bırakmışlar. fe
'.;jket yerine g~mişlerdi. flalkı, 

'"ardım seferberliğine davet et Ba ·ta (İmparatoriçe) olducu hal- Bir firma İ•tanbul Belediye•i-
0_ ne, muhtelif semtlerde aı:ıri fırın .. 

lar açmak ve ekmek işini kendi· 
rnic:l<"rdl. 

,:\ıtikadonun saray nazırı viıkont 

liicikana. mütemadiyen l?u valiler

de muhtelif sınıflara mensup 

lan Japon kadınları kazazedelere 

le muhabere ediyor, bir taraftan kalın fanilalar ve iç çamaşırları, 

vapılan işler hakkında malümat bü~·ük kutularla bisküviler ve tü
alırken, d•ğer taraftan C:a ".\1ikado. · tünler yolluyorlardı. 
nun emirlerini tebliğ eyliyordu. {Mikado) nun emrile zabitan ve 

Kurtulanlar, Kabe kasaba:;ına 

Ierine devretmek Uzere müracaat. 
ta bulunmuştur. 

Bu müracaat esasen bundan ev. 
velce de yapılmış olduğundan, ya. 
pılan tetkikler bu işin bugün için 
imkansız olduğu neticesini ver
miştir. 

VATAN 

Doktor Todt 
Raybın her türlü müesseseleri var. Fakat hiçbiri, 
şefinin adını taşıyan ve Almanyada O. T. işaretile 
tanınmış olan ( Organisation T odt = T odt Teşkilatı ) 

ile kabili mukayese değildir. 

S on defa ıı.oyhıtı Mffken- ( y a z a n : 'ı 
!er koml5e<i t..)'On akı- 1 1 

zira sonsuz insana, malzelJM!ye 
ve yeni fikirlere malikti. 

nan Dr. Ley Kattowitz ~ ltö- .J • B ı Todt teşkilatının hususiyetini 
gösteren ibda'lardan bir misal: 

nlgshiltte'nin nüfus fazlas1J11 :ra- '----------------' Volhinya'da, o. T blrıcik şe. 
rait altında, bataklıklar arasın
dan 95 kilometre yol yaptı: Va. 
si' ormanlar memleketi kaplayıp 
Alman ordusunun irtibat ve ta. 
şeslne ciddi bir mani teşkil eth
ğlnden. Todt'un mühendisleri a. 
ğaçları devirtip testerelettHer, 
kütükler kaldırım taşının yerlnt 
tuttu. Bu ağaçlar deınlryolların. 
da traversler gibi dizilerek, a .. 
raları toprak ve çimento ile dol. 
duruldu ve sevkiyatın kamyon
ları az zaman sonra bunJarın 
üzerinden tam sür'atle cepheye 
doğru ye>! atm•ğa başladılar. 

rıya indirmek için inşası ıazım 

gelen 160.000 (y(iz alt11uş bill) 
apartımanın kendisine ... :ııoı ... 
nan plAnlarını etüd ederken, ba. 
şını sallayarak: aBu işi ııncak 

Todt başarabilir.. demişti. ~ 

demek istiyordu? Dr. Todt'11 mu 
kasdediyordu? Yolrea .,.,... )t&J. 
ketıljl! teşkil Atı Mı? 

R•yhın hert&rlü möe-leri 
var. Fakat hiç biri, şefinin adnıı 
taşıyan •• Al,,,.nyada o. T. lşa
retile tanınmış olan (Organlsa. 
tion Todt = Todt teşkilitı) ;te 
ita.bili mukayese değildir. 

Führer'in erkA.nıharblyesine 

çagırılmadan Dr. Toclt ecneb; 
mem1eket1erde milhendlstl ve O· 
rade. uzun seneler fngiHzler'den 
gördilğü örneklerden ilham al
dı ve bir ibda' üstadı oldu. Don_ 
dan Alpların santrallarının suyu 
mu eksild;? Todt derha.\ Sllez
yadan Viyana'ya yijz milyonlar
la kilovat cereyan sevkediyordu. 
Yukarı Sllezya lmalAt'hane\erl. 
ne. Krivoj • Rog demJrlerinin 
nehir yollle teslimatını yapabil
me1eri için nakliye fiyatlarının 

artmasına intizar edilmesi 18zım 
ı?"eldiğlni haber veren de o oldu: 
filhakika. yırptığı bir plind• 
Dniepr ve Pripet kanalları sis. 
temini Vi~tüJ havzaı:ına ba~la. 

ya.n bi!' k"nal bulu.,uyordu. 

H arp patlayınca, Dr. Todt 
kendi teşkilatile yüz bin. 

lerce lstihk8mcıklar inşa ettirdi. 
O. T., kuryelerile muhtelif şu. 

belerine, da.ha mürekkepleri ku. 

Motörlü nakil vasıtaları 1 

gece iç lômbalarını \ 
yakacaklar 

İstanbul Valiliğinden: 
l - Görülen lüzuma binaen 

tebliğ tarihinden it*baren gece 
seyrüsefer eden bih'Unum motörlü 
binek nakil vasıtala.rının iç IAm
balarını yakma1arı mecburi oldu. 
ğu tebliğ olunur. 

Un tevziatı yine 
fırınlarda yap:loc · k 
Paıertesi günleri karne muka

bilinde fırınlar tarafından yapılan 
un tevz:latının bakkallara veril_ 
mek suretile tevzii etrafındaki ri. 
vayetler hakkında alakadar ma. 
kamlar nezdinde yaptığımız tahki

katta bu şekildeki tevziatın im. 
kansız olduğu anlaşılmaktadır. 

rumamış inşaat piAnları gönder. 
di ve böylece, Dr. Todt servisi. 
11itı mühendlslerl, ekseriya der
hal yapılacak işlere koşuldular 

ve bu işlerde her biri, elinde o. 
laıftla verilen emri başarmağa 

,.,..cbur oldu. Bu usulle Dr. Todt. 
Ah1'an mütıendislerini, maka. 
matın V'isayetinden kurtararak 
dehalarını canlandırdı. TeşkilA

tını müstakil bir ltale koydu, 
öyle ki bizza.t askeri idarede bi. 
le artık hususi hu;aat büroları 

kalmadı. 

Daha sulh zamanında. bütün 
memlekP.tlerin mühendisleri, hat. 
ffi İsveç'in, Hollanda'nın ve fs
viçretntnkilcrde, bu Alman mes
k?kdaşlarının büyüyen itibarına 

kapılarak Almanya'ya ieldiler 
ve Todt fikirlerini ıeçirmeği o 
kadar iyi bildi ki, Rayhın İş Na· 
zırı. kendisine, nthayet, işgal 

edilen memleketlerin imarı için 
bir takım Fransız, Belçika ve 
Hollanda firmalarının hizmetle. 
rinden istifade etmek salahiye. 
thl.i de verdi. Rusya'da beher 
o. T. adamına elli yerli esir ve. 
ya tşçi hesap ediliyor. 

Dr. Todt evvelA yollar yaptı; 

~onra köprüler. istihkAmlar~ ni
hayet iş o raddeye vardı ki şim. 
di onun servisleri kat'iyyen her 
şey inşa ediyorlar. s on planları, şarkta, ayni 

zamanda elektrik cereya. 

n-:tnı geniş mikyasta kullanıp zi
rai istihsali teksif etmekle bera. 
ber, kanallar inşası ve sulama 
vasıtalarını istimal ile toprağ:ın 

verimini ıslaha aitti. Elektrik 
santrallarını tamir ettirdi, trak. 
törler, ziraat makineleri yaptır
dı, ve bu işlere. fırsat düşer düş
mez. kendisine davet vakt ol. 
maksızın başladı. Yapabilirdi , 

it="\\. r. Todt bil.tün vazlyetler-
1.bJJ den istifade etmesini de 

btlıyordu Rayhın nafıa tşlerile 

muvazzaf bütün dairelerine kat'i 
bir emirn2me göndererek, ke_ 
reste, demir ve çimentonun tah
didine ve işçinin azalmasına. rağ. 
men işlerini nasıl :vüriitebilecck. 
lerjni gösterdi. Alman Harp sa
nayii işçisinin azaldığını gördü
ğü zaman, Avrupa kıt'asının iş 

kabiliyetini hiç kimsenin bile_ 
mediği derecede bilen Todt ona 
yardıma geldi. Almanyada ona, 
tarihin gördii~ü ilk Devlet Mü
hendisi dediler. 

M ühendisleri, Erk3.nıharbL 
yesi, bütün mesai arka. 

daşla.rı, uf(H eden şeflerine ne 
medyun olduklarını biliyorlar. 
Halefi, profesör Speer, ki Füh
rer'in mimarıdır, o da harbin 
başındanberl Todt'un bir mü· 
hendlsi idi. Kendisi Speer erka. 
nıharbiyesi reisi, Speer askeri 
nakliye şubesinin yaratıcısı, ve 
nihayet Viyana'yı Alman kanal. 
larile Şimal Denizine balllayan 
ticaret fllotlllasının bAnisi ola. 
rak tanınmıştır. 

J. B • 
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Felaket ve talih 
T aJHı deftDen şeyin 'bazı 1a- ten tekrar Hindlstana gönderilen GJ. 

mantar /e1Aketterde de ken- V&vel91n şhndl de Hint Okyanusu 

dlnl gösterdiği olur. Meselü. içinde bölgesi başkumandanhğma tayini 
yangın çıkması mukadder bir evln mu.ht.emel olduğunu Utrenhıce Hac1-
um111nt bir havuz. dolaylarında olma-] babanın: «Her derde deva •.. » sını ha-

bl . tırladım. 
l"t r talih cseruUr. Çok zaman ol-
duğu gibi terko born1arındakl taz
yik az ise Jtfal)·enln lt&\'llZ.d•n fay
dalanına!r kabt1dir. 

MACARLAR DAHA USTA 

""ı aklolunarak her türlü istirahat. efrada ayni renk ve şektlde sivil 
lcr i temin edildi. Toplanan ceset. elbiseler yaptırıldı. Kalın ve kır. 

mızı çuhadan, hepsine fesler d~-. 
lt>r de KaşJnozak J fenerinin önün- '"' 
deki düz sahaya defncdHerek bu. tirildi. Japon sanatkarları, bu İl· 

te de meharetlerint gösterdiler 

Berberlerin zam talebi r- T A K V İ M l 
kabul edildi 21 ;\IART 1942 

Postahane önünde bir stltlti tn1dat 
otomobili tarafMJdan çiğnenen ada
tnfn felAketlnde de az tok talUn par
mağı \'a.r. ÇlğnenntC8l mukadder o· 
lan bu adaıncağız, sıhhl inımrt oto~ 

n10bill yerine oo,ka !tir otoınobUe 

çlfnenseydJ lıMtaneye çabukça nakJi 

Romanyah1arla Macarlar görUnüş
te ne ')(adar dost olsalar perJJerl ko
lay ke1ay barıı,nl1lZ Ye bu brqmazlı~ 
ta tınat dü.,tükçe açığa. ,·urulur. Bir 
taraftan Romanya. Hariciye Nazırı 

sıfatlle söz söyllyen Miebel Aııto

nesku, 'aktlle Almanya ve ltalyanın 
lta.kenıllğinl yaptıklanoc Tran8llvan
ya mesele~Jt hakkında Macarları kas
t.ederek: «Biz a.ı;ı,k kada:r kin besle
mesini de bllJTiz» derken ve bu ı-ı-öz

lerJ dlnllyen halk: «Transll\'anyayı 

Jsterlz!» diye baKırırken, öte taraf
tan yeni Maca.r BBfVtkJU: «Macuıs
tanın daln1a Almanya \.'e ltaJya He 

beraber yürUyeceflnl ve biitHn g-ay
reüerinl bu llarbe lrıasredeceğini» söy 
ledl. 

r>da büyük bir şehitlik vücude ı:e F 1 . d kı' 1 ı ı a~ tir es erm ı ş er n •~•ya ge -
tirildi. Hayat pahalılığı karşısında ber

berlerin de İstanbul Belediyesi 
İktısat müdürlüğüne yaptıkları 
zam talebi tetkik edilnı.iş ve esas 
itibarile kabul edilmiştir. 

CUMARTESİ 
mişler, bunları da siyah püsk{H. 

Bu işler için, Japanya hüküme- 1 t ım· lerd' B ıa k ler e se re ış ı. un rı ıov· 

tl hlç bir masraftan çekinmiyor- vetll ütüden geçirdikten sonra, }ta.. 

AY 3 - GtlN 80 - Kasım 133 
RUMİ 1358 - MART 8 
HiCRİ 1361 - Reblülevvel 3 

belki kabil olma7.dı ... 

HER DERDE DEVA ... 
du . l\lfuhteHf yerlerden de feI<ikct_ 

Kurnaz bir hayır 
cemiyeti 

H i..)·ır ı,Jerüçln para toı>taınak 

için her yerde müracaat edi· 

len bir usul \>&r: Bak>tar, çaylar, pa-
7-&J'l&r tertip ederek biJet 8:114ınak •• 
Bilet ha&ılatının bir k~nıı rnasnta 
.ı;ltttJı k:4o geriye kalan safi kı\r çek 
""1flldlr. 

l1>gUteredt" bir lıa)'ır fo:;I J~ln f.tene
de bir defa. bir ı>azar tertip eMnek \ıe 
'uradıan buradan toplanan eo,yayı r;ll
ı.~I kadınJar VMıtWtile tıabnak Adet 
ka.Hni ~· Yaılnn; bu sene o ha.yır 
cenıi3et:ine yrnl bir retK &elince btt 
idett kırarak, bUet alabllecf'k adam
lara ~ mektubu göndermt,tlr; 

«Her "enekt lff>J hu sene de Mr pa. .. 
zar tutlp edip sizi <.ıa#;rrsayd•k bHet 
p&raMndan l>aŞka )·oı {MW'Md, hizuın· 

~w; e,,ya ı,atın alnıak parab.f, ~dwp 
parattt, elbif\t vt aı~·akkab!lannızı:o 

. kJntt! par86r '""'alr" olal":ıl, oıu ka
dar paradan C'.'rkacPkfını:>:, klabal.ıkta 

rtııhahiuz olacaktını:r:, heır bakJe pek et 
lenmiyecektlniz. f)nun iy.i81, b h~t
tlk!ml'Z para Yt'ktınıınn bJ7,e &önd~rl
niz, src.acık oıl·ın·ı~ın rnd~onuzun ba.
l!ında ke) finll't• hak'"''·• 
~e 4rr .. ını, ! ffiç 7.ahnlt>lP &Jrft1e

rltn bu nıelchıp '""'. lndf" ı oplA na" 
ı-ra, puar tertlt,t '>ft' eaJnitr rlP ge· 
~ft paranıı• n .. ı ınhlini aı.-m1'' 

krki feslerden hiç farkedi!f!lnl~- VAKiT ZF.VAJ,I EZA:-il 
Bir va.kitler Galatada. gümrük bi

naları önünde SurlyeU ml, Şaınh mı, 
HlntU mi, Afgan.h rı11 pek bJlmiyo· 
rum, blr adam dolaşır, Hindistan ce
,,.,,.ıl Yfl başka şeylerden yapılmış bir 
euneyl: «Her derde deva ... Ha.cıbaba 
mı:wunu ?:. dlye satar dtıırurdu. 

cek şekle getirdiler. G'ÜNEŞ 6,02 ll,40 
ÖGLE 12,21 5.59 
İKİNDİ 15,47 9.26 
AKŞAM 18,22 12,00 
YATSI 19,52 1,31 

Yaralılara son derecede ehem· 
mlyct veriliyordu. (Japon Salibi .. 
ahmer) ı ile (Kobe) kasabasında 
bulunan doktorlar, Türk yaralı.la· 
rııu paylllfamıyorlardı. 

i'klıll nr 

Yeol tarifenin tespiti için ber· 
herler gerek sermayeleri, gerek 
bulundukları mevkiler ve iş va. 
zlyetıeri gözönünde tutularak üç 
sınıfa a.yrılmışlardır. Bu sınıflar

da fiyatlara azam! olarak 5·10 ku
ruş arasında zam yapılacaktır. l 

İMSAK 4,22 10,00 Llbyadan ırana, Irandan llinctis

tana. Hindl5tandıın Pnst:flğe, Paslflk 

Gaffba Macarlar ttaka. wııta! 

Tatıısert 
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SONMIYEH ATES 
Tefrika No. 3 

Çtınkü şu koca k ıthğında 
lal< bir izdivacı reddetmek 
budalaltk olur dedL 

ı.öyle par 
ltiraz da 

Tahk•kata girl-tik. Akl>ı;ıM>z netice 
şw; 

Nihat Bey, urnmnl hayat....ta çok 
dürüst ve saila.m bir adam... Baroda 
ve mahkemelerde sesi daima yüksek 
işitiliyor... En karışık davaları bile tıe
reyağından kıl çeker gibi hıınediyor ... 
Bol para kazanıyor. Kibarca yaşıyor. 
Güzel bir villisı ve bir de sp&r otomo. 
bili va.r. Eli gayet acık.. Bazı erkekler 
r.lbi cimri ve hasis dejlil... Yalnız ... 
Evet yalnız, genç kadınlarla biraz :tez. 
laca meşgul görünüyor. 

Halam, bu noktayı şöyle izah etti: 
- Kızım, bu adam saçı, sakalı hacı

yağı kokan bir Mısırçarşısı esnafı değil 
ya ... Hayatın,n en coşkun devrini ya
şayan dinç bir erkek ... Hem kardinal 
gibi erkek de neye yarar. Erk1'k dedi. 
ğı.ı !.erşeyi biluıeıt .. Ç"91<ın erkekler 
ka.n+ıı<ımn kı;ı>metlel'ini ciaba ç<>k btllr-

Yazan: ismet zjy A 
lcr. İşte, nümunesi enişten ... Benimle 
evlenmeden evvel İstanbulun sayılı ya
ramazlarındanmış... Halbuki, nur için
de yai~ın. Evlendikten sonra melek gl. 
bi uslandı. Benim üstüme bir kere bile 
gül koklamadı. Ama... ben de onu iyi 
i~arc ettim. Adamakıllı ç~ktın1, çevir. 
dım .. · E sen de cahil ve bön bir kız de. 
ğilsin. Kocanı çarçabuk kendine bağla· 
ya bilirsin ... 

Dedi. 

Halamın, bu kuvvetli mııntığı karşı. 
:unda. kararımı verdim. Ve bu kararı 
da müdiri umumiye bildirdim.. İşte 
Nazan, sana izdivacımın mükemmel bir 
tarihçesi... • 

Dünden itibaren balamın evini ter. 
kettim· Şimdi öyle bir yuva içindeyim 
ki, beni burada rneınnun eden bir çok 
şeyler var ... MeselA: Zengin bir kütiip· 
hane, bildiğim lisanlardan yüzlerce ki. 
tap ... 

Kocam; işten vakit bulup da bunların 
ıoaprakla.rını bile kesememiş. 1'al<at ben, 

_ artık kocamın arzuslle _ iş hayatına 

nihayet verdiğim için bu kütilphane be· 
nim için bulunmaz bir hazine olacak .•. 

Ya piyanom? .. Ah, bu ıUzel ve muh. 
teşem (Tormer) markalı piyanomu blr 
çocuk kadar seviyorum. Btlirsin ki an
neciğimin hastalığında doktor ve ilaç 
paralarına medar olsun diye o güzel 
kuyruklu piyanomu naı;ıl gözyaşları 

içinde satmıştım ve sonra benim için 
ikinci bir gıda teşkil eden musiki ihtı. 

yacımı arkadaşlarunın piyanolarında 

nasıl tatmine çalışıyordum? .. Benim ı:t· 
bi musikiyi çılgınca seven bir kız için 
plyanosuzluk ne feci oluyordu. 

İlk fırsatta, izdivacımızın şerefine 
gilzel bir şiir yazıp besteliyeceilm. No. 
tasını sana gönderirim NAzan! .. 'Mektu. 
bum, pek fazla uzadı. Sana evJmin kad. 
rosu hakkında da maili.mat vereyim de 
ondan sonra susacağım. 

Kadromuz: 

1 - Uzun zaman Mısır prenslcrhıin 
yalılarında çalışı.nııs güleryiizli.i, terbi
yeli bir aşçı ... 

2 - Şimdiye kadar evin kilhyalık 
vazifesini y.apmıı; olan takriben otuz 
yaşlarında (Zeynep) adında dul bir 
kadın. 

3 - Kocamın hususi işlerine bakan 
ve boş kaldığı zamanlar bahçe lşlerile 

ugraşan (Ali) ismindeki uşak. 

4 - :ı;:a.t,oş... Fatoşu hMırlar..,.. NA. 

zanı .. A11neciğimin büyük itinalarla ye. 
tiştlrdiğ! ve (kedi yavrusu) diye sevdi. 
ği kız. Aşağı yukarı o da. şimdi yirmi 
yaşında genç bir kız oldu. 

5 - Yumak ismindeki zeki, şeytan 
ve yaramaz bembeyaz köpeğim ... 

6 - Yumakla her dakika kavga. eden; 
fakat bir dakika ondan ayrılmak iste· 
ırneyen (Sincap) adındaki gri kedim ... 

Benim.le kocamı da bu zümreye so. 
kacak olursak, kadromuz tamamlanır. 

Görüyorsıın ya... Çok bahtiyarım 
Nazan! .. 

Mektubwnu bitirmeden, sana evdeki 
misafirlerimizden de bahsedeyim. 

Bu ıni.safirlerden biri, kocamın .ab

lası Saadet Hanım, die-eri de oovn ko. 

cası doktor Suphl Bey ... 
İşte kocamın yegane akrabaları ... 

Bunlardan başka akraba namına kim

sesi yok ... 
Saadet Hanım, iht;yar doktorla Mar. 

mara sahillerinde güzel bir çiftliğe yer. 
leşmişler, ltzun senelerdenberi orada 
miln:oevt bir hayat yaşayorlarmış. Dü
ğün münasebetile bura.ya. gelmişler. Bir 
iki .gü.n sonra avdet ediyorlar. 

İkisi de çok s:>mimi ve cana yaokıo 
ı;eyler... Bizi, uzun uzun çiftliğe davet 
ettiler. Benim böyle münzevi yaşayı~

tan nckadar çok hoşlandığımı bilirsin. 
Aıtıa. .,.r 

21 - 3 - 941 

Evlenme bahsi 
fa h' müddet 9'Vel ......,teıerı-

19 mtzden biri, evlenme bak

kuıda bir anket a.{;tı. Bu hususta 
bir kaç ~atır yazmak Jçiıı anketin 
bltmllf'lnl bekle<Um: 

ita.yatta edin<Uğ'lm terriibelerc 
göre el·lenme bakkındakl dü.,ünce
lcr ~yledlr kanaatln<leylnı: 

1 - Evıennıe çağını geçJrmi<:ı o
lanlar umumiyetle evlllltfn aley
hlndedlrler "·e bekilrlığın sultanlık 

oldu&ru sözUnii her halde bunlar çı
karnuşlardır. 

2 - EvlUer e\.-lUfğln ne aleyhin
de, \.'e ne de JehJndedlrler; daha 
dogrusu heın lehinde, hem aleyhln
dedlrler. 

8 - E,-Jenn1e rağını geç.irmemış 
olanlar uınumJyet-le evlenme:ttin le· 
hindedirler. 

Bu liesUe De bazı tanınrru' Jngi
Hz 5alr, edip ve RlütelekkJrJerinin 
C\ilenme hakkında ne düşttndükJerl
nJ a.ı;ı,ağıya yazıyorum. Bunların da, 
dü,Uncelf'rlnl yukarclaki üç sınıfa 

göre ytirbtmü' olflllıaları muhtemel
dir. 

Dokt-0r Johnson diyor Jd: 
cEvUUfin bJr çok zalımetıeri ,.al' 

dır; fakat bektlrhğm hiç b+r ~,·kJ 
yoktur.,, 

AynJ doktor şöyle dJyor: 
«Ddnel defa e"'lenmek, ümidin 

teerUbeye galebesidir.» 
Quıtard: 

«EvllJlk muhasarada bir kaJedJrı 
Dışıudakller içine girmek, tçlnde
kller dışına çıkmak ist.erlen diyar 

1'fe,Jıur Byron: 
c...."Jtkı'lh etbtsesı tedarik etnıek 

ayni kadınla altı defa. konuşmak 1 
{'indir.» diyor. 

Swlft şöyle düşünüyor: 
«')1esut evlenmelerin az o1uıı:u 

genç ka<hnların vakltlerinJ yu'a 
kurmaktan ziyade ~ örmefe sar
tetmelerlndendlr.> 

Ohestertıeld diyor ki: 
«E\•Jenmenin ancak iki sebebi 

vardır: Aşk ve para. 
cAşk için e\iJenlnrsenJz hiç şüp

hesiz; bazı meıııtut gUnlerinJ:& 'e 
mohtemeldir ki bir çak Sfkınhh 

günlerlnlz olacakbr. 
cPara için evlenJrsenlz; tne.<;Jut 

günleriniz olmıyacağı gilil muhte
meldir ki sıkınbb gtlnlerlnlz de ol
nuyM"a.Jctır.> 

Hamletçı Shak.,,,peanı: 

•Erkekler evlenmlye ntyet ettik· 
lerl zaman Nisan, eYlendtklerl za
man BJrlnclki.nundurlar. 

«Kızlar, kı~ken l\layrstırJar, ka· 
dtn olunca havalan dcfişlr11 diyor. 

Şair Tennyson: 
«Evlenmeler cennetle imal edU

mişür:o dJy•r. 

Galiba en doğru lifı bu Tenn~·
son söyleınl ... Aneak merak ediyo
rum, ~alr bu düştincestnl yürü
türken acaba. dayağın da cellJletten 
çıktığını biliyor muydu~ 

KÖBKADI 

Mesut bir evlenme 
Miltt 'Müdafaa Vekaleti İdari 

Teftiş Reisi Tümgeneral Mustafa 
Öktemin kızı Refia Öktemle de
rJz inşaiye binbaşılarından Ke
mal Bencrin evlenme törenleri 

dürı Fatih Belediye dairesinde il<j 
tarafın akraba ve dostları huzu. 
runda icra edilmiştir. 

Yeni evlilere saadcllcr dileriz. 

Salçalı köfte 
/?:!!!!. ünde bir ka1, yeınek yaparak 

~ beş kl'iUk bir e\.·halkını do
yunnak \.'C her gün de değl,lk ohnok 
sonra dıı. idareli ve rotuk çocuğu he'f~ 
Uyecek yemek bulnıa.nın ne kadar 
güc:; olduğunu okuyucularımın takdl· 
rlne bırakıyorıun. l']te bugün de dü· 
şUne dü'jllne tial('alı köfte yapmıJ'·a 
karar ,·erdtm. Bir kllo sığır etinden 
ak,amtı H.bahh köfte yaptım. ıç,-,·c
li. soğruıJarı llalka halka doğradın1. 

Ya~ "·e salça Jle, biraz da su koyarıık 
Pl~Jrdhn. iki kere ~ekllnılş kryrnanıP 
l~lne bir yumurta, n1aydanoz, blraı; 

da ıslannu' ekmek ~l koyarak iyk•C 
yoğurdum ve yu"·arlak köfteler yal''" 
tım ve tencerede pl,en harcın f(;ine 
attam. Yavaş at~te pl,Jrdbo, pf'IC 
lezzetli eldu. 

* 
Çikolata/J kek 

Yarnn ray fincanı tereyağı dört 
kahve flncant pudra şekeri, dört kııh 
ve llncanı un, be, yumurta, dört Jd\
len1 çikolata, yarım kadeh konyaJC. 
lkl kahve kaşığı Beldn boder C\.'\·t'lıl 
yağ ile şekeri le yumurtayı tel 11° 
iyice vurn1alı, unu Uıl\.·e ederek (.'IJıO'" 

lataları da ufak parçalar hallnde l .. 
~ine k&yarak tekrar vurmah. Ti.ı. ıJ 
göı; güz kabarcıklar olı:.un,pudraJı dB 
atarak yağlanmış kalıba koyarak fı· 
rına "·ermeli. 



.... 

l?l • ~ ~ ıru 

sularını beklemek zorunı1ıulır. ,Ja
ııonlar lllnıl Hı Rlrınan~ a ularııııla 
d<'nl1a1'1 harbi 11'.'lll•"la;dır. Bunun 
ucu (,llne de dokunmaktadır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Toprak Tevzi komisyonları için yaptırılacak 050) adet ı>ortatir 

karyola 5141942 pazartesi s:ıat 15 de Defterdarlık Milli E lak 
mOdü~Ucünrlc mlite~ckkJ1 komisyonda açık eksiltme ne lhal m dl 
lccektlr. Keşif bedeli (2550) temi nntı 092) liradır. c e • 

Resim ve şartnamesi mczkür m üdiirlüktc hcrgün görük-bilir. 

(3668) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2.4.942 perşembe gUnU saat 13 de Ist.nnbulda Nafıa mUdUrIUğü ek

Siltme komisyonu odasında (051.98) lira keşif bedelli Nlfanta.,ı J{ız or
ta okulu tamiratı açık eksiltmeye konulmu tur. 

Mukavele, ek3ıltıne, Baqmdırlı k lşleri genci, huııust ve fenni şart. 
nameıeri, proje keşif hulA.sa.sfle buna mUtefcrrı diğer cwak dairesin
de görUlecektir. 

Muvakkat teminat 71 lira. 40 kuruştur. 

Isteldllerln en az bir taa!lhlltte 500 liralık bu fşe benzer ış yaptı. 
~tna dıur idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden latanbul vi· 
!Ayetine mUracaatla l'ksiltıne tarihinden tatil gUnlerl hariç 3 gttn en-el 
alınmış ehliyet ve 9f2 yılına a.it ticaret odası ''eslkalarııe gelmeleri. 

'41f2.ı) 

VATAN 

Ikramiye 
Miktarı 

Lırıı. Lirn 

- 30.000 30.000 1 
4 10.000 ·10.000 

6 5.000 30.000 

40 2.000 80.000 

120 1.000 120.000 

160 500 S0.000 

1 .200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 so.ooo 

160.000 2 320.000 --170.731 960.000 

YOZ BİLETTE 42,68 Bl~ET KAZANACAK 
Tua ltUet 4, yarım bilet 2 Ura 

KARAR 
c. 942/ 168 

BULASASIDm 

Mllli korunma kanununa mu. 

halcfcttcn Galatada KeraköydC' 

3 numaralı Yüce kundura mnğa. 
zıısındn tezgahtarlıkla meşgul To. 
dori oğlu Mihal hakkında İstan. 
bul asliye ikinci ceza mahkeme. 
sinde cereyan eden muhakemesi 
neticesinde suçlunun !illi sabit 0 1-

j duğundan milli korunma kımunu. 
mın 32 ve 59 uncu maddeleri mu. 
cibince yirmi beş lir?. para cezası 
ödemesine ve yedi gün müddetle 
mağazasının kapatılmasına ve hük 
mün kat'ileştiğlnde ilcreti suçluya 
alt olmak üzere karar hu1Asasının 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 
6/Jl/941 tarih!nae karar verildi. 

Caa&O) 

• 

1 

carlıırın 'l'rnnslhonyR Rumenlerine 
ettiği fena muanıe!P.den ş.lkilyet e
dlllyor \"C mih,·er cephesinde 11ıtklı 

ti uran kın galarıfaıı hirincisl açağa 

'urııluyor. 

\'lyıımııl:ı «hııkom karan» adı 

:ılhnda htil Lik Romanya hulyıt<ıına 

'urulnıı d:ırh<'~lrn sonra Ronıan~·ıı 

lmltem ı.ıırorınn rıı.ıt ı;iisterlr glbl 
giirlloınüs, fııknt Transll\ anyayı el
dr-n lcııçımııı~ı içine ynhramaını<:<tı. 
'l'urı.ı tiirlu rl,alelerle, fllnılerlc, 

rn•I o nr"rl3 ntlll' r.umrnlerln Tran
s(h ııya lızrrlnıle'~I Jı:ıklarından bir 
clıl7.liyc balı!tedillyordu. 

ŞJmıll işin n~'lğıı \1Jrulmasını, 

yalnız ı:unıcn - Macar mUnnsc
bctlcriııc alt hlr nl""l'lc diye kar
şılam:ık ııılinlliiin değildir. 

Alıno.nya, şark <·ephcsl ldn bir 
ıııilyuıı:ı ~akın Mac•ar, Rumen. I· 
tnlyan a kerlııe ihtilaç gösteriyor. 
l{iın e bu askeri \'crmlye tarnftar 
d~'ğildlr, geçen (l"fa en h\\yiik fc. 
dal\lirlığr ynpan R-0manya bu de
fa l'ılnl'nrlnrl:ı Bulgarlar öuce as
ker \'er in, ben arkaılnn geleceğim» 
de) ip duruyor. l'lfl!.<'-arl:ırı harekete 
getlrmelc için Almnnyanııı Roman· 
ynyn ce arct \Crmlş olmn.sı pek 
milrnkUndilr. Rumenlerin ağzından 
Almanya, Macarfst.ana şunu dil or: 
dranıdhanyayı ltak etmek füzım · 

dır. l'«-nl fedaklirhk yoluyla "eel<•ll 

Docıyaı;ma bağlı Hd kıt'a listede ~l!Lılı 83 kalem clektrlk 
maızenıl'f'I alınacak 

Tahmln edilen bedeli 51064 Ura ornn yukarda. yazıh 8" kalem elektrik 
mlllzcrnesı Askeri l<'abrikalar Umum MUdUılllğU M<'rkcz Satrnalnıa. J{o
mlsyonunca 15/ 4/ 912 Ça~ba gtlnU saat 15 de Pazarlıkla ihale edile
cektir. Şart name 2 J!ı ıı. 56 kuruştur. K t'I t!'mlnat <765:>> llra <69> ku
ruştur. Hey'eti 1:ınumly~lni bird n vermek mlimkün olmadığı takdirde 
parça parça da alınıı.btıır. (3518) 

* Dosyasın :IJeilı *' ~t:a listede yazdı G« kalem t!Rktrik 
malzemesi 

Tahmin edilen bedeli 27~8 lira ohm Yllkarda yazıh 54 kalem elek
trik mnlzemesı Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satınal· 
ma. Komisyonunca. 16/4/9~ Çarşamba gUn11 saat 14 tc pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname l lira 38 l<uruştur. Knt'i teminat 4118 Ura 70 ku· 
ruştur. Hey'cti umumiyesinl birden vermek ımUmktiıı olmadığı takdirde 
parça parça da alınabilir. ('3665) 

• 1 
Muhtelif eMt.ta 1'1 kateRt '1e oemam 232 ton clenrir , c ~ alınacak 

Beher kilOSU!J& 360 Hra 'bedel tahmin edilen yukarda. yazılı demir ve 
saç askeri fabrikalar umum mMürlllğü merkez satın alma komisyonun
ca 30.3.942 pazartesi gtlnU saat 14,30 d:ı pazarlıkla hale cdılccclctır. 
şa:tnamc 4U k~·. Kati t~t 10852 lirndır. (3564) 
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,.. Bulunmuş para~\ ''. ,ı.,(~·.'"• -- ·.':. ·~ .\-' ... '"Jı.' -· • 

1 
Sttmıer B&nk Y~rlt Mallar Pa
:ı.arl&n: .llUmseee!!I )fudürJye
tlndea: 

1 
ıatanbuıt mağazalar1mız1n bt· 

rinde, bir miktar para. bulun-
muştur. Sahibinin Yeni Po.!!ltane 
karııısında Kilc;Uk Kınacıyan 

hanındaki Istanbul mağaza.lan 

... şefliğine mllraco.atlım. J 

Bazımıu yıldlalml 
4 Nisan 19'4.2 cumartesı akşamı 

:kıymeUi sanatkar Hi..zım Körnrük
cUnün sanat hayatının 2G inci yddö

nilmUdUr. 

,. __ DOltTOR " 

ORF ANİDİS 
Cild Ye Zührevi ıaUt.eh&lan 

Beyoğlu Suterui sokak No. 5 
Nil apartıman 2 el kat Tel 43734 

BAŞ - DIŞ - GRiP -NEZLE-KIRIKLIK -SoGUK ALGINLIGI-ROMA TIZMA- NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. İsim ve Markaya Dikkat. 8 B İPİN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddedtniz. 

İstanbul levazım Amirliğinden Yerilen Askeri Kriaot İlônlorı 

Aşağıda cin~, miktar ve muhammen bedelleri yazılı 2 kalem yty~cek 
maddesi 23/3 / 9(2 pazarteoi gtinU hlzalannda gil<rterllen saatlerde pazar· 
lıkla satın almacaktır. Şartnameleri her giln komisyonda gOrUlebihr. 
I.steklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda .satın alma. komisyonuna 
gelmelerı. (2480 • 2296) 
Cinsi Hlktarı 1\luh M. xatt te. Dtale zarnam 

Ton Lr. Kr. Lira ıı:rıı. Saat Dakika 

K. Mercimek 15 
Sabun 30 

3975.00 
21000,00 ... 

596,26 
3150 

11 
11,30 

Aı:ıatıda y~lı mevadın kapalı zarfla eksıltmesl 26/8/ 942 perşembe 
günü saat 16 da Izmitte U!ıtasyon otelinde ukerl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Evsa.t ve fartna.mesi Ankara, lf;tanbul Lv. lmirUk
Jeri satın &lma komisyonlarında da görWür. Taliplerin kanunt veeika
Iarile mektuplannı ihale saatinden bir sa.at evvel komısyona verınelert. 
cıo.sı Miktar• Fiıltt Teminatı 

Sıfır eti 
Koyun eti 

ııı.ııo X•""I Lı.-a 

40,000 
30,000 

* 

'1'0 
95 

2100 
2137,50 

!2426 • 3Ul4) 

A,agıda yazılı mevadın pazarlık la ekııiltmeleri !ıi"""armda yazılı 
gün. saat ve malıaU,rdeki ask:ert tıa tın alma koml&yonla.rında ya.prlacak· 
tır. Taliplerin belli vakitlerde alt ol dttfu komisyona gelmeleri 

cın~f l'fiktMı Tutarı '.l.'emiaatl lha.le r»n, saat .e 

Koyun eti 
Sığır eti 
Zeytin yağı 
YUn çora.p (çift) 

Lahana 
Pırasa 

Havuç. 

Kilo Lira Iha mahalli 

45.000 
18.000 
10.llOO 
27,000 

6.800 
6.609 
3,000 

14.040 1053 
6.4.942 16 Bu,.,,a. 

21.3.942 14. Mimar Sinan 
24.3.942 H Çanakkale ( 11,600 

20,200 
1740 
~38 25.3.942 

H8,50) 
138,&0) 24.3.942 

54) 

18 Erzurum 

H H. Köy Ar· 
navutköy 

Mısır ımu YA{)lınlma.Ju 2.5IO 
Yazı maktneel. adet. 10 beğenilerek 
Bef parti ayaktan veya ke.!lilmi' sr· 

31.3.942 
23.3.942 

2~ Li· 23.3.942 

1'6 Çatalca 
Çatalca. 
Çatalca 

15 
10 

fır eti. ralık 

ıı.., parti a.yaktaıı veya k .. ilmi9 Si· 2500 Lı- 26.3.H2 1~ Çatalca 
ğır eti. ralık 

(2603 - 3671) 

* Pazarlık gllntı talibi çıkmayan &f•tıda cm~. miktar ve muhammen 
bedelleri yazılı iaşe maddeleri 27/ 3 i 9t2 cuma günü hlularında gösteri· 
len saatlerde pau.rhkla satın alınacaklardır. Şartnan1elert her gUn ko· 
mUııyonda. görWebUtr. Isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2557 • 3551) 
CtD91 Miktarı Matı Bd .Kati te. lkate zama•ı 

Patates 
Prine sa.bunu 
Sabun 
Zeytin Yat 

Ton Lr. Knı Lr. Knı. Saat Dakika 

29 
20 

29 
10 

ü800 
11600 
15000 
11250 

870 
1740 
2250 
1686.50 

10 
10.30 
11 
11.30 

A~da yazılı kuru otlar kapalı zarfla ~ l<oıunuştur. Ta-
1iplerin hiZ4larında ya.31h gttn ve tııaatleırden btr Sftat eYYetine kadar 
kanuni veeil<alarlle teklif melttuplaruu Adap&zarında aelıerl ooıtın abna 
komisyORUJHI. vennelerl. 

01051 Mfkt6rt Tutan Teminatı ~ ııı. .., suU 
TM Lira Lira 

:-------
: Tel balyalı 

1
, ip balyalı:. 

Dökme. 

Tel balyalı. 
Ip be.Jyak. 
Dökme. 

Tel balyalı. 
ip balyalı. 
Dökme. 

- 17,000 
16,000 
12,ooe 

17,000 
16,000 
12,000 

200 17,000 
200 16,000 

12,000 

1275 
1206 

900 

1275 
1300 

900 

1275 
1200 

900 

6.~ 11 

16 

11 

(2&18 - 3678) 

A~ğıda y-lı mevadın pezarlıki?' ek9iltmeleri lriza:Jarında yazılı gUn 
ve s9Atlerde Izmir Lv. &mirliği aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komlı8yona gelmeleri. ihale bedeli üzerinden kati 
teminat alın&C8'kt.ır. 

Obıel 

Rafine zeytin ya#ı 

Sade yagı 
Rafine zeytin yağı 
Kuru Uzüm standart No. tl 
Sade yağı 
Rafine zeytin y&ğı. 
Toz !Jeker 
Sade yağı. 
Kuru UzUm aıtandart No. 91 

Miktarı 

Kllo 

20,000 
15,000 
40,000 
50,000 
25,000 
40,000 
25.000 
25,000 
50,900 .. 

24,000 
25,500 
48,000 
:19,000 
42,000 
48,006 
28,000 
42,500 
29.000 

-..---
36.S.942 
30.3.942 
27.3.942 
27.3.942 
27.3.942 
25.3.942 
25.3.942 
25.3.942 
25.3.942 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

(2605 - 3673) 

A~ğ"ıda cine, miktar ve muha.mmen bedelleri yll'Zllı iKl kalem 1&.,.<::e 
maddesi 25/ 3/ 942 çarııamba gUnU hizalarında gösteri'en •aatlerde pa
zarlıkla satın a1ınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görüle· 
bilir. isteklilerin beıli gitn ve saatlerde Fındıklıda Batın alma komisyo .. 
nun& gelmeleri. (2522 • 3491) 
cı...ı Miktarı Muit Bd. Katt te. Fuarlık zamanı 

Ton Lr. Krş. Lr. Ki") Saat Dakika 

sut 
Yoğurt 

25 
30 

7000 
12900 

16,962 lira 40 kuruş keşif bedel. 
li Dizel elektrojen grupu 24.3.942 
salı günü saat 15,30 da Ankarada 
M· M. v. sa.tın alma korn.isyonun. 
da pazarlıkla satın ahnacn.ktır. 

Taliplerin 2546 lira 36 kuruş kati 

teminatlari1e belli vakitte komis .. 
yona gelmeleri. (2563 • 3557 l 

1050 
1935 

10,30 
11 

30 ton sığır eti pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi komisyon. 
da görülebilir. Eksiltmesi 27/ 3 / 
942 cumartesi günü saat 15 de 
Ayazağadaki komisyonda yapıla. 

caktır. İstekliler muayyen gün ve 
saatte komisyonumuza gelmeleri. 

(2609-3677) 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
14 MART 1942 VAZIYET} 

AKTİF 
ıta..a: 

Altın: Satı Kllogram 72 606.138 

Banknot 

Ufaklık 

........................... 
........................ 

Dahildolı.i Molıabirler: 

Tttrk Lirası .......................... 
Hariçteki M•habirler: 

~\Jtin : san K ;. og. ar.1 16.21J.433 
Altına ta.h\•ili kabıl aerbeet dOvi.&ler 

Dığo:r dövtsler ve Bort;lu k.Jtring 

bakiyelerı ....................... . 

Bas ine TallTilleri: 
Deruhte ed.i. evrakı nakdiye ka.r~ılığı 

Kanunun 6..8 inci maddeJerıne teVfl .. 
kan haz.ir.e tarafuı.dan vt.ki tediyat 

Seneda.t Cüdanı: 
Ticarl aeneUer 

E~haın t'e T .• kvilit C1izda.aı: 

(De-!"Uhte edilen evrakı nakcll
A. - (yenin ka11ılığ1 eı!h&m ve tab.-

(villt (itib&rt kıymetle) ..... . 

B - Serbe&t. eeham ve tahvia.t .. .. 

AYa.nslar: 
Altın ve döviZ li.zerine a.-&n11 ........ . 
Tahvillt Uzerine ava.na ............. .. 
llazineye kısa vadeli avans ........ . 

H&zıneye 3860 No lu Kanuna göre 
a.c;ılan alt.ın kaJ1ılığ:ı &vana ... , ..... 

102 .126.341.61 
7.3113.3()1.-

987 .:ıoı.26 

51.688.30 

22.808.303.31 

-.-
. 72.056.552.39 

158.748.563.-

1 22.2:27.905.-

337.193.575.39 

4-'U92.261.9Z 

10.126.565.71 

4.906.19 
7,290.216,59 

-.-

167.500.000.-

Hluedarlu: •...••••••••••.•••••••••.••••••.•••••••••••••• 
Hubtelif: .................................................. 

Tel< in 

Lira 

110.(66.943.87 

51.688.30 

~-861.M:i.70 

136.520.658.-

337 .103.575.39 

55.618.827.64 

lH.795.122.78 

4.500.000.-
8.252.219.57 

922.173.891.2.'.i 

PAS 1 F Lira 

Şerma7e: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtiyat Ak-i: 
Adt \.'e f~vk&llde 

Husust . ...................... . 
Tedavüldeki Banknollar: 

Deruhte edilen evra.kı nakdiye 

Kanunun 6-8 incl maddelerine tevfi· 
kan h&Z:İ..!'!e tarafından vlkl tediyat 

Deruhte edUen evra.Ju nakdiye ba .. 
klyeei 

Karşılıfı tama.men altın olarak 
ilt.veten tedavUle vazedilen •••••••.• 
Reeskont mukabıli Ulveten tedavll.le 
va.zedilen 

7.822.019.15 
6.000.000.-

lMl.748.563.-

1 22.227 .905.-

136.520.6:;8.-

17.000.000.-

286.000.~0.-

Lira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

Hazineye yapılan altm k&l'fılığl a.. 
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu. 
cibince ill:veten teda.vtUe vazedilen 115.800.000.- 554.520.658.-

Meydaat 

Tilrk Lira.tı ······················ .. 
Altın: Sa.!1 Kilo~am 877.422 

2850 N o. lı kail una &öre llMJneye 
açllao avallll mu.kal>lli tev~ oı ...... 
altnılar: 

93.619.297.81 
1.231.161.05 94.803.461.89 

Safi '<ilogrun 

Do•·iz Ta:ıhlıüdat.: 

5ô.5H.930 78.124.167.90 78.12U67.90 

AlltnP tah\• . ! ı kabıl dövizler 
Diğer dövizler ve alac&..~ 

········· 
bakiyeleri . ...................... . -.-

28.505.9U.36 

Malltelif: ................................................ 
----,~ 

• 

1 Tenmnn 1938 tarilıinılen üiı.a ren: 

28.505.9H.36 

137.347.639.95 

§22.175.891.25 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
İllin numa<ası: 153 
İstanbul şehri dahilinde Karam an, Dağlıç, Kıvırcrk ve keçi etle. 

rinin canlı, toptan ve perakende satışları için Fiyat Mürakabe ko~ 
misyonunca tespıt edilmiş bulunan narl\ın 21/ 3• 942 tarihinden iti. 
baren kaldırılmış bulunduğu ilan olunur. (3684) 

16/ 3/HZ de ttıaı .. ı ilan olunan 80 
t~ nohuda. t1!1.Jıp çıkdadığından tek· 
rar pazaıl'lığa korımuştur. Evsaf ve 
hU8U61 ,şartları kon~i6yonde. gorUle-

biltr. N ohu U ann cins ve fi Yatı arı &{la· .;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİq-.. 
gıda gösterilmiştir. Talipler ne cins ı' -.. 
mal vereceklerini tasrih ve işaret ede· 
ceklerdir. Jh:a.1eei 24.3.942 salı günü 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin te· 
tninaUarile Harbiyede Yedek subay 
oku>unda komi5yooa mHracaatıarı 

NMıutl&rın Muhammen 
chMM fiyatları 

Temiz n&turel 21 
23/ 28 No. lu kalbur tistU 23 
29/ 32 No. Ju kalbıır tıstU 
lsp&n.f'a tohumu 29 

(2566 • 3576) 

* 18/3194"2 de ttıaJesı 11An olunan 
(100) ton nohuda talip çıkmadığın
dan tetı:rar pazarlığa. konmuştur. Ev· 
saf ve hll8U81 şartları komiısyonda 

görillebllir. Nohutların cinsi ve fiyat· 
ları aşağıda gösterilmiştir. Talipler 
n.e cins mal vereceklerini tasrih ve 
l?aret edeceltlerdir. llıalesl 24/3/ 9'12 
Sah gtinU sa.at 10 da yapılacaktır. 

Taliplerin teminatlartıe Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komisyona 
mUrace.atları. (2580 - 3590) 
Nobatlarra Muhamme. 

cinsi fiyatları 

Temiz naturel 21 
23/28 No. lu kalbur üstll 23 
29/32 No. 1u. kalbur UetU 29 

* 150 ton odun 25/ 3 / 942 çarşaın. 
ba günü saat 10 da ve 25 adet 
kornomctre, 100 adet Ion. 100 a. 
det çelik açılır kapanır metre, 
300 adet pusla ile bütün teferru
atı tam olmak üzere köhne b1r 
otomobil motörü tatil günleri ha. 
riç hergün Topkapı l\.1alepeslndc 
askeri satın alma komisyonunda 
pazarhkla eksiltmeleri yapılacak
tır. Taliplerin t;"{, 15 temlnatlarilc 
komisyona gelmeleri. (2606.3674) 

* Beher kilosu 125 kuruştan 6000 
kilo zeytlnya~ı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 25 13/ 942 çar. 
şamba günü saat 15.30 d~ Bola· 
yirde askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. TU'tarı 7500 
Ura, kat'i teminatı 1125 Hradır. 

Taliplı-rin belli vakitle komisyo. 
na ge!m<?leri. (2588.3626) 

* 3-0 ton nohu~ ahna.caktır. Pa· 
zarlıkla eksiltmesi 25 '3 942 çar. 
şambg günü saat 15 de Bolayirde 
askeri !'atın :ılma komisyonunda 
yapıJe.caktır. Beher kilosu 26 ku. 
rus. kat't teminatı 1170 liradır. 
Taliplerin belli vakitte komisyo
na gelmeleri. (2601·3639) 

* Bin lralık gjqfıh tathir malze· 
mesi ve muhtelif yıa·gları, bin IJra. 
lık gre~. 800 liralık halis yunus ba. 
lık yağı, 300 liralık bir ve 100 li· 
ralık bir ceman 400 liralık 50 ka. 
lem o1ıo tamir ve demire'- takımı 
malzmnesi. 215 liralık 9 ka. 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
J{uru!Uf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Jirut 

Şube ve aja.n.s adedi: 385. 
Zirai ve ticari her nevi baıüca muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ilınıniye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.ıs&.rruf hesaplarında 

en az '6 liraeı bulunanlara senede 4: defa çekil8Cek kur'a ile a,•'1· 
daki p!Ana göre ikramiye datttılac&ktır. 

'·"'° lira z,oet » 
1,000 » 
'6,9" » 

100 ..ıet 1141 

128 • '° 
168 • 

1inlık 5,- Ura 

• f,800 • 

DIKKAT: Hesa.p1annda.kl paralar bir Bene içinde 60 liradan &f&· 
p dU.m!yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fı:ızluile verllecei<tlr. 

Kuralar senede 4 defa.. 11 mart, 11 haziran, 11 eyliU, 
11 Birinclk&nunda çekilecektir. , ________________________ _ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konulan İş: 

1 - Niğde su ~!eri 7 ne! şube mUdUrJUğll mıntakası dahlllndek• 
saz bataklığmm kurutulması ve Sarrmsakh Buyu tevabiinin ısla.hı işler 

muhammen keşif bedeli vahidi fia.t esası üzerinden 481003 Ura 68 ku
ru~tur. 

2 - Eksiltme 27/ 3/ 9·12 tarihine rastlayan cuma gUnil saat 15 de 
Ankarada Su işleri Re.isliği binası içinde toplanan Su Eksiltme komis· 
yonu odasında kapalI zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme fartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel .şartnamMi, umumt su işleri fennı şartnameBile husu.si ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c24 ı. lira. 05 kuruş mukabilinde Su Jşleri 
Reisliğinden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin <22990> lira <15> ku· 
ruflUk muvakkat tenıinat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az Uç gUn evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte blr dilekçe ile 
Nafia. VekAJetine müracaat ederek bu işe rn<thsus olmak tizere vC!'ika. 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet jçinde vesika 
talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i~tirlk edenıezler. 

5 - ıstcklilcrln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bit 
saat evveline kadar Su işleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
ıAzımdır. 

Po'3lada olan gecik.meler kabul edilmez. c1569> c3013> 

l\Uktarı Eksiltme 1 runda askeri satın aibna karnisyo. 
• saati 1 nunda yapıla<:aıktır. Tahmin bede .. 

---· 1. 54,150 lira, ilk teminatı 4061 
Kuyruk yağı 2 Ton 

lem araba tamir malzemesi ve Sabun 3 Ton 
kereııte. 800 liralık 12 kalem kun- Kuru ot (balyalı) 50 Ton 
dura tamir malzemes:, 750 liralık Saman (balyalı) 40 Ton 

14 
14.30 
15 
15.30 

1 

ı ira 25 kuruştur. Taliplerin kano· 
?i vesikaleırile teklif mektuplarını 
ıha1c saatinden ıb;c saat '<?:Wcl kO. 
misyona vermeleri. 

1 - Yukarda cins, miktar ve ek· 
.'3iltme saatleri yazılı n1addcler 21 
mart 942 sah gUnü Halıeıoğlu 760 .sa. 
tın alma komisyonunda pazarlıkla 

* 
(2532 • 3001) muhtelif kunduracı, AAraç ve rna· 

rangoz malzemesilc b,.and:ı bezi, 
400 llraııtc 15 >kalom tef''ln mol. 
zemes?, 32 numara 6 adet et maki .. 
rwsi, 150 şer kHoluk 5 adC't kan· 
tJJr. 100 eır- kilo·lu'k 8 adet k~nlar, satın alınacaktır. 

Sirkeci ordu amb&rının cm bİ 11 

ton yem vo üç bin ton erzak talı. 
m:l YC tahliye işi kapalı 1.arf u!'O· 

Jile münr:kasn.ya konmuştur. 110· 
suc;i şartları kom~·onda görilll' .. 
.bilir. İhalcı::i 3/ 41942 cuma .gorıii 
,.;aat 11 ıclc-yapılacakt1r. Muva~ktt~ 
lc-minatı (1170) lirRdır. Ta.lipJC'rifl 
ihale $aatfndı:.-n b:r saat C'~el tele. 
11( mektublarilr Harbiyede "{c· 
dek SubR.y okulu•1da komlsyortfl 
müraca•tlnrı. (2457 • 3293) 

150 kiloluk bir adet 'ba."C;kül pazar. 
lıkla ve pesin para ıı. ıc vc b!'ğ(>nil. 
melk ~uretıJe ~at ı n alınacakır. Ta
liplerin tatil günlerinden gı:t:vri her 
gü.n Topkapı Maltcpc!->'7ndeki as. 
kert satın alma 'komisyonuna ve. 
reb)1ecek1Ni niimuni!'lerilc komls· 
yona mikaca<>tları. (2537 . 3506) 

* 1000 ton buğday kırdırılacak· 
tır. Kapalı zarila eksiltm1>Si 3.4. 
942 cuma günü saat 15 de Balıke. 
sinie aSkcrl saıtın allına koml;'SYO
nunda :vapılacaktır. Beher kilosu· 
mın Uıhmin bedeli 3 kuruş 35 san. 
tim, ilk tem natı 2512 lira 50 ku. 
T1uştuı·. Tati'ıpleriın kanuni ve-sika
larile tekli[ mektuplarını ihale sa· 
atinden bir saat eıvvel komisyona 
ver.meleri. Evsaf 'Ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Iıv. ftmi.rbikleri 
satın alma 1romjgyoolannda da 
görülür. (2526 - 3495) 

2 - E\."!B( ve ~artnameler her gün 

kom isyonda görülebilir. 
3 Is tcklilerin brlli giln ve ~a· 

atte kom l.s yona gf"lmC'lcri. 
(2'401 - -3672) 

* ı - 2500 liralık kırmızı ınercin1ek, 
2500 liralık sabun l:Ialıcıoğlu 760 sa· 
tın alma komisyonunda acele pazıır· 
hkla. bcğennerek satın alınacaktır. 

2 - Isteklilerin 24 mart 912 salı 

günü saat 11 de konllsyona veı·ecek· 
ıeri malın nUmunesilc birlikte gel· 
meler!. (2607 - 3675) 

* . 60,000 kilo sabun alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltme i 4.4.942 
pazartesi günU saat 11 de İsk~nde-

* Nümunecı:ıne göre 250 ka~bur i· 
le 200 elek 2~.3.942 paz•Tte<i ~ii· 
nü ~aat 14 de pazarlıkla satın 3: 
lınacaktrr. Şartname ve numune;~ 
hergün koml~yonda görülebilir· =

tekHlcrirn 'belli' ~ün ve saatte trk· 
lif ed~eeklerl fiyata .ııöre kati te. 
minatıar ı:Je. birlikte Fındıklıda 9..:. 

keri satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (2521 • 3490) 

li&lıll>l ve N9frlyıı.t MUdtirtl : ~ Eml• YALMAN 

vaa.. N<l§riyat T- L ... §ti. - l'--
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