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Türkiyenin 
vaziyeti 1 

Fil ipinde 
harp 

kızıştı 

Anıt - kabir proje 
müsab rıkası neticesi 

Hitler, Boris, Papen 
görüşmesinden sonra 

anlaşı'.acak 
1 
f 

Von Papen, Balgar ı 
rfcallyle girifti 1 

f 
1 

Amerikan kumandanı 
teslim teklifini 

reddetti 

Vavel ve Çan-Kay-Şek 
Mac llrthur'e mesaj 

gönderdiler 

Bir Türk, bir Alman ve bir 
italyan san' atkarının 

projeleri mükafat kazandı 

I 

\ 
JIJtier'Ie Bulgar krah Borl'I. bugDne kadar beraber yurüttülflr, :sertinde 
;t·apıla<'ak görU-:me bonunda Bulgarların l\UJl\ ere nf' kadar ayak u;rdura
bU~lttl me,)"dana çduw.·aktır. RMlm Hltl"r'le Borlt'tn bundan e,~,·efrkt 

göru,n1etiilade ~lknl,tlr. 

-· 
Fi/of. /liman talepleri 
karşısında istifa etmiş. 
istitası kabul olunmamış t 

Budapeste. 23 (A.A.1 - Berli
ne gıtmekte olan Bulgar kralı Bo· 
rıs Budapeştcden gcçmişlir. Buda
peştedc trenin kısa tevakkufu es. 
nasında kral, vagondan çıkmamış. 
tır. 

Fon Papenin Sofyadaki temasları 
Bern, 23 (A.A.) - Ofi: 
İyi bir membadan öğrenildiğine 

göre, Bulgar kralı Boris, bugün 
Sofyadan hareket etmiştir. Kralın 
Viyana ve)•a Bcrhnc gideceği zan
nedilmektedir. Bugün veya yarın 

iyi ma!Omat alı>n m<ıhfillere ge· 

Sydney, 23 (A.A.) - General 
Wavell lle 11f&refal Çan-Kay-Şek, 
General Mac ArttıUr'e eon zafere 
inançlarını btldıren me!ajlar gônder
mifleı·dir. 

A ,-ustral)'alllarla çarpı"11• ba,hyor 
Melbourne, 23 (A.A.) - \'arkham 

vadisin<M llerliyen J'a.pontarla Avus
tralya birlikleri araffında pek yakın· 
da bir muharebenin ba"layaca;ıı ta.h
min edilmektedir. Hava kU\'\·etıeri 
General Bertt'in kumandasına vertl
mlştlr. Bertt. Jııponlar Avustralya 
kıtasına aaldrrmafa \'&kit buhnadas 
onları \•urmağa ·çal ı~acaktır. 

-, 
Diğer beş 
proje de 

satın alındı 
Ankara. 23 (AA.) - Başvek;l. 

lct Anıt _ Kabir komisyonundan 
tebliğ cdilmişt•r: 

1 - Ebedi Şef Atatürk için Ra
sattcpede yapılması kararlaştırıl

mış olan Anıt • Kahire alt millet .. 
lrr arası proje müsabakasına 49 
kişi lşt '. rııık etmiştir. 

bu mesele hakkında birer tebliğ 

-ı neşredllmesi muhtemeldir. 

'

len bazı haberlere göre Von P•pen Sinir harbinde 
mukavemet 

bütün pazar gününü Sofyada ge
çirml1tır. Burada bazı hükumet eri kAnı fie ııörUımeler yapmıştır. 

Bil' S.l!IMrlaad deniz ta.yyar~I, Betan bir gıeıınlnln -Atlantik orf'AM!ıında 
- li8 tay-aı Hıur gibi y<1&14e rek kurlardı. Re•lnMle btt tayyare· 

2 - Bu projelerden bir tanc~i 

müsabaka müddeti bittikten ı:ıon. 

ra komisyona vardığından diğeri 

de projenin ambal&jı üzerinde sa· 
hiblnln hüviyeti yazılı bulundu· 
ğundan müsabaka talimatnamcs'. 
nln yedinci maddesi mucibinr!? 
jüri heyeti tarafından müsabak~ lerden lıı6rt9J h..-Batf'llen görtt~·orSUllU~ 

Bizim tutacağımız iki yol var : 

Türk taraftarlığı ve insanlara 
emniyet ve saadet getirecek 

bir barışa taraftarlık .• 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

! Von P•pen bugün Sofyadan ha. 
reket edeco:ldir. 

in~ rıuteıerlnin tefsirleri 
Stokholm, 23 (A.A.) - Ofı; 
Bulgar kralı Borisln Ber!ln 7.i. 

yııretı hakkında tefsirlerde bulu: 
n•n İsveç gazeteleri şöyle diyor
la ' 

Alman siyasi mahfillerinde, Bul 
ıaristanın imdi bolşevtzme karşı 
mihVerin yan1b•şında harbe iştira
ke haz.tt bulunduğu ihsas edilmek. 
tedir. 

Sozial Demokraten gazetesinin 
Berlll\ muhabiri diyor ki: 

Kral Borisin Führeri Fon Pa-

M ila& hadisesi aydınlandı. in-~ • _ • penle ayni zamanda ıörecek olma-
gilızler tarafından yapılan GU ... ( sı siyası müşahitlerin dikkatini ta-

araı;tırmalar, suçluların, yolunu Rumen • Maca f bil olarak Türkiye üzerinde top. 
şaşırmış bır, iki ln~iliz tayyarecı- r lamaktodır. Bir taraftan Türkiye 
ı; olduğunu ortaya koymuştur. in-\ gazetelerinin :le Bulıarlstan arasındaki münase 
ıı•ıtere hükumeti, bu kusuru açık- d.. il betlerin, öte tara!tan da bu ikl 
ÇI. itiraf ediyor, zarar ve ziyanı ue osun dan sonra devletin mihverle olan münasebet.. 
ödemiye hazır bulunuyor ve böy. !erinin pek yakında katı olarak la-
le hid.loelerin tekrar edilmemesi 1 (Devomı: Sa. S; Sfl. ı de) )-( 

;;~;~#i.~'.~l~:~~l~ . ıalyanlar . Başvekil Berlin 
bir yanlışlık; ·p•rdon!· demekle J.NIC~V~SaVO· B. Elçimizi geçiştırllecek bir hAdlse diye ••-
yılamaz. Ne çare ki dünyanın bU· 
tün hAdiselerlnde bir kaza payı t 1 
::::deD~~~~erdedıi:i:~ :=~~~~ ııeyı ıs ıyor ar kabul ett"ı 
Ne kadar sakınıl•a bu ateşin kıvıl. ! 
cımları hazan kaza nevinden etr;ı.- 1 
ra sıçrıyor. Bundan evvel de bizim Evve!ce kapatılan Ankua, 23 (A.A.) - Başve-
aahillerimlzde, İsvi~rede. başka F kil Dr. Refik Saydam bugUn öf-
Yerlerde kaza yüzünden serpintiler ransız aleyhtarı led<!n sonra, mezunen şelınmlze 

. 
Ftt•pPMerdC"'kt Japotıı kumandanı 

Gen«::ral l'ama'}lto, bunda.JJ e,·velki 
kumanda• Amerikan mlld•-· 

karşısında intihar e1:ıntifti 

Canberra, 23 (A.A.) - Lae ve Ra
baul Uzerine yepılıt,n mUttefikler hü
cumu Pasifik harbinin en muvaffa
kiyetıl hareketi olmu.!Jtur. t~ Japon 
tayyaresı mUhakkak ~urette, üç Ja
pon tayyar&ıi mutıt"met olarak tah
rip edilmiş:. diger 6 t&yyue hasara 
uğratılmıştır. 

An1erlkan teblltf 

Va,lngton, 23 (A.A.) - Harbiye 
nazırlığının dünkü tebliği : 

Ftllpinter, Mantııa körfezi cenup 
kıyısında dUl\Kl'lan bataryaları ateş. 
lerlni Fort Frank ve Fort Drum ttze. 
rtne tek8if ederek mUdataa hatlarımı
zı bombalamata deva.m etmlflerdir. 
Bir mermi bir çok telefata 8ebep ol
muşsa da dü.fman at~i bunun dışın· 
da t&ıirılz lcalmı,tır. BUtUn ~tih

kA.mlanmız düşmana karşı koymuş· 
tardır. Düşman sık sık yaptıj'ı mev· 
zil baskınlarla Bataan cephesinin bU 
tUn boyunca kefil taarruzlanna de· 
vam ediyor. 

(Devamı Sil. 1, Sü. ş ele) = 

Bir daniz 
tayyaresi 56 

kişiyi kurtardı 
Tayyare havalanma

dan 10 kilo metre su 

üzerinde kaydı 
Lol)dra, 23 (A.A.) - Hava Na

zıruıı haberlec servisi bildiriyor: 

Sunderland tipi bir deniz U!Y. 
yareal Afrika. sahilleri açığında ba
tan bir İngHiz gemisinden bir u· 
çuıta 58 kişiyi kurtarmıya muv•f. 
fak olmuştur. Deniz tayyaresi ken 
di mürettebatile beraber 72 kişi 
taşıdığından havalanmadan evvel 
deniz üzerinde takriben 10 kilo
metre mesafeyi . kaymak suretile 
aşmıştır. 

Nahas paşaya 

suikast 
yapılmamış 

Kııiı\re, 2'3 (A.A.) Mıscr bape-
klli N&hu paşanın geçen cuma ctinil 
Sldl-El·HUSeyin camiinden çıkarken 
Mısırlı bir talebe tarafından otomo· 
biline ateş edildiği hakkında. yabancı 
kaynaklardan çıkarılan haberlerin 
hiçbir aslı esası olmadığın[ Reuter ıörülmüşlür. ) b 1 ıeıen Berlin bUyUk elçimiz HUs-

İtıglllzlerln krediye !Ayık olduk. l) ir gazete neşri. _, Gerode'yi kabuJ etmifı.ir. 
ları meseleler vardır, !Ayık olmı- yata başladı ------------------------------------
d.~k11arı rncseleler vardır1. Şunu tftıu ızaısıeu' .....,....._. .......... ..._......._.. ....... ...,.. •t:A:ıt , V4e''5Ps?._•s uSu• un 7%P .. 

ajansı blldtrmekledlr. 

soy •mek lazımdır ki, ngilizler ) 'I ' 
ınışlerse itiraf etmek ces•ret nl ) feri Fransaya yaylım kaza nevinden nerede kusur işle- )l Bütün ltalvan gazete- ı ..... '~_Ni!._an_ıa~.'-.K .• ı_z~ __ Ens_ıitu_· SÜ defi esı 
göstermişler ve hatAlarını tamir 
•tınek mesuliyellnl de üzerlerine ateşi aç:ıliır 
ı ~'1şantaşı Kı~ En.oJUtürdl, talebelerlnln çaJı'jtnalarını götJtern1ek 

• mışlardır . · B"rn, 23 (A.A.) - Tass·. b d•flJ•yl 
I:;' "- için dün bir defile tertip etmlştJr. Bayan lnônil u ~ '" 

İdeal ıŞıtyen b;r işte kaza. payı Son günlerde İtalyan gazete ve ~rtflendlmıll)lerdlr. Bayan 1'tevhibe lnönU, Enstitüye Bayan 
olmaması IAzımdır. Fakat dünya. radyolarr Nis ve Sa.vote'nin Akıbeti Kırd&r ne gelnıı, ve talebelerin ç1\1J"'1alarını incelemiştir. De· 
da ideal lşliyen hiç bir iş buluna· meselesinden daha sık bahse başla- fll{)(le gi.iı.h'.le bir hılk hazır bulunmuş ve t.aıebelerln ı,ıerl tak· 
rnıyacağı içIÔ her ~•hada az veya mışlardır. dlrle k&l"fJlanm19tır. Denleden sonra da,·etUJere çay ikram edJJ-
tok kaza ve belA payına ra!'tgell- Lavaro Fascista'nın İtalyan mil- .. ' ını,tir. 
n:yor. Harp tavvareclliğlnde bu ıettnln Nis ve Savoie · üzerindeki 
Pay büyüktür. ç(i~kü bir taraftan asırhk haklarına dair olan neşri
ıaatte dört, be·ş yüz kilometrel!k yatı.~ Rela.zyoni İnternazionate'nin 
bir st· t · • • · dl ıra . me1';1feler1 hıçe ın r- bu bölgelerin her zaman İtalyan 

~ektedir. Dli!er taraftan y•ni ye- olduklari hakkındaki iddiası, Re. 
.~n harp tayyarecileri, hava ~Pv. gime Fascista'nın bu çevrelerdeki 

rııse!erinde Ancak yarım yamalak İtalyan halkının Fransız makam .. 
rnaJUmatı olan, bu kadar o ·nak ve tarı ti:ırafından maruz kaldıği mu
Şert bir vasıtaya tamemilf' ~ah:p amelt!-ye d:ı.ir olan neşriyatı geniş 
~e hflkim kalan:u:van acemi gpnc· bir Fransız aleyhtarı mücadeleye 
Prdlr. Karanlık bir ırrcede tavya. b"şlangıç olarak telAkkf edllmek

r(' fetn be,, on dak:kalık bir me- tedır. 
"~fp d('mek olan b;r mesafe dahi· Kont Ciano'nun MilAno faşist 
lınde birisinin, lkl•inin yanlışlık I partıs: delegelerinden ınüteşekkll 
~~Pmagı, ihtimal dahl\inde bir şey. heyete. haksızlıkları tamir için a. 
ır. lıMn kati le fülrler hokk:nda yap. 

tığı demeç de b11.nıı göstermekte. 
Zaman çok naziktır Bôvle h~· dfr. 

dı~eler karşısında tel~şa kapılm"- Maarif Nazırı ~1'. Bott11. öğret
rnak;, propngandaya kul•k verme. menlerın vaz1fesı hakkındaki son 
!!\ek. ~Pitniz1n vazifemizdir. His- ı nutkunda ayni mesel~yi.,. anlatmış-

-..,., SL ı. su. 4 de) - tır. (-• la. ı. Sil. Ü .. +==+ 

dışında brrakılmış ve tetkikat 47 

\
- proje üzerinde yapılmıştır. 

r A 1 l 3 - Bu 49 pt"ojenin on yedlsi jü 
B a 1 • m a D ri tarafından mÜ'abakanın yük ek 

- il ar iti gayesini karşılıyac•k m•hiyelte 
----' ~örülmiycrek ilk tetkikte rrdde. 

K 1• "I dilm•ştir. 
rşı 1-A 1 ___ <_n_e-_·_-_· _ı<•_:_s_ı-n_:_•-'-.ıe-ı_x_ 

taarruzlar 
devam ediyor 
Rustor Kalininde bozı 
yerleri geri aldılar 

Ber!ln, 23 (A.A.) - Alman or· 
duları başkumandanlığının tebliği: 

Kerç yarımadasında. düşmanın 

yaphjı dljer taarruzlar akamete 
uğramıştır. Donetz çevresinde çetin 
muharebeler esnasında Alman ve 
Rumen kuvvctlerl 1 tanklar ve ö· 
nemli kuvvetlerle desteklenen Sov 
yet taarruzlarını püskürtmüşler. 

dir. 
Cephenin merkez kesiminde mu 

vuaıa yolları kesilen blr çok Sov. 
yet teşkilleri tahrip olunmuştur. 

1ki gün içinde düşman bir çok esir 
verdikten başka blnlcrce ölü bırak 
mış, 15 hücum arabası, 31 top ve 
mühim miktarda diğer harp mal. 
zemesl kaybetmiştir. 

Doğu cephesinin diğer kesimle· 
rinde Alman kuvvetleri düşman ta· 
arruzlarını püskürtmüş ve yaptık 
ıarı hareketlerle muvaffakıyetler 
kazanmıştır. 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet 
tebliği ekinde. Kallnln cephes;nde 
bazı meskıln yerlerin işgal editdi. 
ği ve Almanların 800 den fazla 
subay ve er kayıbı verdikleri bil. 
diıiliyor. 

Cripps 
temasiara 
başladı 

Cripps, İngilterenin 
vaadini yerine geti

receğini söy'ed 

Dominyon 
Hindistan 

işbirliği 

olacak o ·an 
müttefiklale 

yapacak 
Yeni Delhl, 23 (A.A.) - Matbu. 

ata beyanatta bulunan Crlpo,;1 ya. 
pılacak gôrü::;mcleı-e itim~tla ba~
ı yacatıını söyicmlş'i ... Crip?s i'!L 

kik edilecek olan tekliflerin mah.
yeti hakkında bir şey söyJiyemlye_ 
ccğini, fakat bu tetkiklerden mak~ 
sat Hlnd istanın kendi kendini ida
re edeceğine dair evvelce İngiltere 
hükOmeti tarafından yapılan vait
lcri yerine getirebilmek için alına. 
cak tedbirleri sarih btr şekilde ı. 

fade etmek olduğunu söylemlş ve 
demiştir ki: 

Ben daima ~mlckelinizln bü. 
yük bir dostu ve hayranı olduğum 
için buraya geldim. Bu. meseleler 

(Devamı Sa: S Sil: 2 dq = 

Para piyesinin artist 
kadrosu eksiliyor 

Eczocı Salih Necati, köpeğini mahkeme 
korarile Şehir Tiyatrosundan alıyor. 

Para müellifi. Peyami Safayı ve Tasviri Efkarı dava ettı 
«Par•• piyesindeki kö~ek mcse-ı eczacı Salih Necatinin birdenb!re 

lesi nihayet adliyeye ıntıkal ~tmiş ortadan kayboluveren köpeğı oldu. 
ve sonunda da köpek geri alınarak ğu anlaşılmıştı. 
Şehir Tlyatrosu?da . gö_r_ül~cmiş Bu vaziyet karşısında Salih Ne
bir rağbetle tcmsıl ~dJldlgı soylen. cati, muharrir ve tiyatro mesulleri 
n-ıekte olan piyes kopeksiz kalmış. tarafından yapılan hararetli ricalar 
hr. üzerine köpeği, beher gecesi için 

MalOm olduğu üzere, t>ıyesin 25 lira tazminatla piyes bitinclye 
soıı perdesinde a:örünerek sahibini, kadar tiyatroda bırakmıya razı ol. 
cebine doldurduğu söylenen lez~z mu3tu. 

J olrzola.Jar için yalayan krip~irı, F"'kat.. sa~ih Necati bil~harc 
Dördüncü Vakı1 ha11 ı lı;;ar~ısınd.ak,i 1 (lJf'!\aını: ~.:!,su. s M) )-( 
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~§»t~1r.~~l~p,9jl. 
Kazazedeler lstanbula gelir Hab~rleri 

' . Nısan ayı 

Şebi r 

gelmez sorguya çekildıler ekmek karne
- %4:- leri dağıtı ıyor 

Büyük bir ihtişamla uğurlanan Ertuğruldan 
ar,an 69 kazazede yandan çarklı taht va
purunun kamarasına sığınmış sessiz se
dasız lstanbula geldiler, 

Ağır işçi kortları için 
İaşe Müdürlüğü yeni 
bir tamim gönderdi 

) 

19 ay evvel, o temmL?z ıünil [1) J zabitanına selAmı şahaneyi ~bliğ 
hava ne kadar sıcak. . güneş ne ediniz. Karantina müddeti biter 
kadar parlak .. sema &e derecede J bitmez, doiruca İstanbul 11manı
berraktı ... RengArenk alay sancak- na gelmelerini biJd iriniz.) diye, 
tarile süslenmiş .. ve bütün efradı emir verildi . 

Nisan ayına ait ekmek karneleri 
bu ay tevzi memurları tarafından 
evlere dağıtılacaktır . 

İaşe MüdUrlüğü, atır işçilere alt 
karnelerin tevzii hakkında ali.ka. 
darlara bir tamim göndermiştir. 

Yeni verilen talimata göre evvelce 
afır işçi karnesi almış olanlara ni. 
san karneleri verilirken çahştık

ları müesseselerden alınmış ve son 
tarihle verilmiş bir vesika sorula. 
cak, bu suretle ağır lfçl oıdukları 
tesbit edilecektir. 

(çamaryoa.) etmiş olan o zarif Er- İzmirHler, Japon gemilerine 
tuğru l , köprülerden çıkarak Be. karşı çok ~amimi davrandılar . Ka
şıktaş önünden Marmara.ya doğru yıklar ve sandallarla, gemilerin 
dönerken, nazlı bir gelin g ibi sil- etrafı nda dolaşarak tezahüratta 
:ültiyordu ... l\1:lzana direğinin di· bujundu1ar (E.rlulrul) şctt'tıeri. 
Jinde çalan b&ndonun çaldığı : ne ve fe!Aketten kurtulan Türk 

Ey gaziler. yol göründü, 
Yine ga.rip serime ... 

Şarkısı, o sakin ve durgun 
temmuz havası içinde dalga. da1ga 
yayılarak tstanbulun berrak sema 
•ın• dotru yükseliyordu. Sahilde 
toplanmış olan binlerce Ye bin. 
!erce insan; Türk sancatını Hint 
ve Japon denizlerine götüren Er
tu&:rulu candan, yürekten kopan 
heyecanla, en tatlı ve 5amimi göz 
vaşlarile takip ederken: 

--- Allah :'felcimet versfn ... 
Diye feryat ediyordu-
Fakat bugUn.. (İzzettin) 1""11n

Jeki yandan çarklı (Taht vapuru) 
nun kamaralarında Japon denizle. 
.. 'ne gömülen, yabancı memleket. 
,erin topraklarına terkedilen bed. 
baht arkadaşları için göz yaşları 

döken şu 69 fe!Aket artığının clö
nilşUne hiç kimse alftkadar görlin
mUyordu. 

Vaziyet , ne kadar hazindi. Ve 
hu hazin vaziyetten, tabl3t bile mü 
f Pe~!rd 1. Hafif bir yağmur ç iseli
vordu. İzzettfn i n kamaralarında 19 
P v evvelki ~refl l hatıralara g5z 
,.Ac:Jarı dökenlerle, sanki c:ema da 
.. &l•,-nrdu . 

İz7rttin, Salıpazarı önünde de. 
""irlcıdi. Derhal saraydan bir kaç 
"Pver geld\ •. Kazazedeler. Sultan 
1r,mh:Hn iradesile, Tophane rrhtı. 

""'l!"la çıkarıları:tk , arabalarla Yıl. 

·l·z sarayına nakledildi ve derhal, 
,,;r hevetf mahsusa tarafından is
tievaplarına girişildi 

BİR HİLAL VE İKİ GÜNEŞ ... 

Sultan Hamit, yine siyasi bir 
meharet ıöstermi,U. (Çar) ı kuş_ 

kulPndırmamak için Japon gemi. 
lerinl hararetle karşılamaktan iç
tinap etmişti. İki kruvazör, karan
tina bahaneslle İzmire gönderile
rek (Urla) tahaffuzhanesinin ö. 
nünde demir1er demirlemez, Yıl

d1z sarayının telgrafhanesklden. 
İzmir vali ve kumandanına birer 
loig1"'f çekildi. Ve bunlara (Japon 
l{emılerinin kumandan, efrat ve 

bahriyelilerine bütün insanlık va_ 
zlfesini yapmış olan Japonları ha. 
raratle alkışlayarak teşekkür et
tikten sonra, sepetlerle üzümler, 
incirler yolladılar. Gemilerin mü
rettebatı için lAzım olan ııda mad 
delerinden para almadılar. 

İki Japon kruvazörü. samim! 
bir hava içinde, bir hafta karanti
na bekledi. Bu müddet zarfında 

gemtler de boyanmıt· bembeyaz 
ve pırıl ptrıl bir hale gelmişti. 

Gemller. İı:m.irden kalktılıar. 
Çanakkalede, tekrar (Talia) va
puru ile karşılaştılar. 

Vapurda, Japon heyetinin (mlh 
mandar) lığına tayin olunan şu 

zatlar bulunuyordu'. 

1 - YaverAnı hazreti şehrlyA

rlden ve Teftişi asker! komisyo
nu azasından bahriye liva!lı Hak
kı Paşa. 

2 - YaverAnı hezrctf 
rlden, (İzzettin) vapuru 
kaymakam Rıza Bey. 

şehriy~. 

süvarisi 

Parti Genel Sekreteri 
Ankoroyo gitti 

Bır müddettenberi şehrimizde 
talebe yurtları ile yeni Universlte 
binası etrafında letklklerde bulu
nan Parti Genel Sekreteri Doktor 
Fikri Tuzer, dün akşamki ekspres. 
le Ankaraya dönmüşlüı'. 

Emirganda 
feci bir yangın 

Bir odam diri diri 
yandı 

Evvelki ııece, EmirgAnda, Boya
cıköyUnde feci bir yangın hldisesi 
olmuş. 60 yaıında bir ıdam diri 
dıri yanmıştır. 

3 _ Bahriye Nezareti yaverle.. Yangın cıke.11. e:v Nimet adında 
rinden kolağası Sermed Bey. bir kadının Keıkek sokalındaki 

4 - Bahriye Nezareti Harbiye 
komisyonunda müstahdem yüz· 
başı Ziya Bey. 

rı1 ! ten1mu2 13K pa:zaT Pnü. 

16 numrah evidir. Burada yalnız 
olarak oturan 60 yaşında komis. 
yoncu ve muameleci CArap) Şük-
rü, evvelki gece çok ağır hasta bir 
halde, manıatını yaknua, gece ya. 
rısı.na dolt'u manıaldan sıçrayan 

Arkası var ....-· bir kıvılcım, odanın döşemelerini 

tutu~turmuş, saat 2,40 da alevler 
bütün evi sarmıştır. İhtiyar hasta 

,_J Soruvor,ar .. ... bağıramamış ve alevler ar•sında i mahı;ur kalarak dır! diri yanmış-' 
'------------' tır. Ateş böylece bu evi tamamen 

Host J oğlunu k:ıbu 1 

ettirecek host .. hane 
bulamamış 

yaktıktan sonra, blltişlkteki 12 
numaralı eve sirayet etmlştir. Bu· 
rada oturan Liman memurlarından 
ishak ile ailesi tamamen kurtarıl. 
mışlar, ancak eşyalarının çotu çı
karılamamış. evle beraber yan ... 

Uokapanında Fil yokuşunda 1 mıştır. 
i)lmaıbey şokağuıda, 1 numarada Bu sırada gelen itfaiye yangını 
oturan btr kadıD<'ağız ddn mat. 1 ~ daha fazla. büyümesine meydan 
ba.amıı.a. kadar gelf"re'k, 7 aydan- vermeden söndürmüştür. Yangın 
bert e\'lude hasla okırak yatan tahkfkatma Sarıyer milddeiumu
oğlunu bir türlü hastahanelerden misi el koymuş, Arap Şükrünün 
birine )'-atıran1adığını ağhyarak kömür haline gelmiş kemiklerin
anJattıktan sonra. dedi ki: 

den bazıları enkaz arasından çı. 
Fakrı hal kı\fıdı lst.edller, al- karılarak gömülmüştür. 

VATAN 

[~~zCıG o-Z:-~"5' iTI 
:;;Qlbeuwuw ua auaz ~ı 

Cava deniz 
harbini talılil 

C a..- 1-bilH yaP9!1 gewiiet' ı yeceği d<!w!z "" bofazlan ve t.eh- ı M eaelA Holandalı, mesafeyi 
arasında en büyük tonaj, ilkeler! hesaplamajla, buraları geç metre ile ölçer, diğeri yu

aşağı yukarı on bindir. Evvelce de mek için ııeçeceili zamanları tayin da kullanır, Amerıkalı bilmem ne 
tahmin ettillmlz ılbt bu deniz etmeğe, kafilenin süratinl, bu sili'- yapar. Top nışanııAhlarını dettş

harbi kafilelere refakat etmekte •tin dUşmanla karıılaıma esna- tlrmek kolay mı? Ufak bir rakam 
olan tarafla bunJa.ra. taarruz z&- sında ya.pacajı tesirleri gözönün· hatası yüzünden harp en nazik 
ruretlnde kalmıı zamanında felA-
bulunan taraf a_ yazan : kete çevrtlebi\lr. 
rasında mecburi Böyle bir filo, tıp 

~i~gi~r:~::!1:: Hüsameilin ÜLSEL :;rm~!;~erm::::. 
Jar, hususi1e ada- rası htsslnı verir. Eski Bahriye Millteşarı 
!ar bölgesinde, Bin türlü yanJı,_ 
ani tesadüflerin !ıklar doğuracak 
neticesidir. Harp vaeıtalarının va· de tutmağa, düşman deniz kuv· böyle haller, atır k&yıpla.ra yol 
ziyeti, hava prtlarının derecesi, vetlerinın bu bölgelerdeki dolaşan açar. 
karşıla.şan gemilerin vasıfları, mu. miktarını ve vasıflarını bütün in. Bununla beraber her iki taratın 
avin sililhların adet ve tonajları ceilklerile hasal>& katmağa mec- da hakiki kuvvetleri, hakiki ka
bu gibi vak'ala.r üzerinde zafere burdur. yıpları ve harp sahasındaki şart. 
tesir eden bazı kuvvetli ve mil· Aksi.ne oaralt. mütaarrız mütle- ları etrafiyle biliruniyen deniz 
hlm amillerdir. Vaziyeti iyice ve fik filo bu bağlardan tamamlle harbini şu veya bu tarafın ka. 
tamamile incelemek 1çtn her ta- uzak, yalnız eline geçecek bir avı zandıiına hüküm vermele kaJ· 
raf deniz kuvvetlerinin uğradığı cansız bir hale sokmak ıçin en kışm.ak dotru olamazsa da Japon. 
kayıpları da bi1mek icap eder. büyük fedakArhğı yapma&ı düşü· ların asker çıkarmağa muvaffak 
İngilizlerin dUnyaya yaydığı ma- nür olması bu harbin Japonlar tora. 
!Qmat. a~ır kruvazör Adedinin ller fınıla.n kazanıldıilını ıöstermekte-• H ava filolarının pek tesirli dl iki tarafta mUsavl oldutunu ve r. 
Japonların ç0k üıtnn destroyer- surette araya karışmadığı İngtllzlerln kaybettliı CP!kze-
lere malik bulunduğunu bildir- böyle bir harpte Japon donanma.. ter) kruvazörü, CMontevido) a
mektedtr. DOşm•n gemilerinin sis· sının daha fazla zararlara uğra.. çıklarında Alman (Graf Fon Spe) 
ter arkasında kendilerini çok us- masını beklemek tabi! bir şeydir. ağır kruvazörü ile dentz harbi 
taca sakladıkla.nnı ve müttefik Yalnız şurası vardır ki müttefik yapan kruvazördür. 
filonun ancak desroyer hücumla. kuvvctıertn aleyh'ne tesir göstere- + 
rlle batırıldıfıftı ima eden man&- cek bir amili de unutmamak IA· 
Jarı da anlatmak suretlle itin için- zımdır. Ayrı ayrı devletlere men
den cıkm•k tsti-,orlar. sup deniz kuvvetlerinin derhal 

birleşerek az zaman sonra da bir 

IF akat... Yalnız 11nutulma
hırp vermek pek de muvafiakl-

1111ıı leap eden bir hakikat yetıi bir semere doğurmaz 
vardır. Japon donanması harp yL Bunların her biri ayrı ayrı ye
parken altr bir yükü korumak ve tlştirilmiştir Uzun senelerin alış
kurtarmak zorundadır. Büyük bir tırdığı sistemi bırakarak yabancı 
nakliye kafilesini düşman taarru- bir kumandanın bağlandığı deniz 
zundan muhafaza etmek prtlle disiplininin altındı birleşmek ve 
harbi sevk ve idare zaruretinde- maksada varmak kolay deiildlr 
dtr. 

Bir filo kumandanının çetin va
zifeleri vardır. Nakliye kafilesini 
en kısa yoldan ıötürerek çıkar

mak baılıca hedefidir. Uzun uzun 
dUşUndUkten ıonra emniyetli diye 
kabul ettlll yol Qzertnde; dUsma
mn kendi tnt attı rl'l&m•k hıti .. 

Dünkü hava 

Bundan sonra kor 
yağması ihtimali 

kclmomış 
Nisan ayına yaklaştığımız halde 

kış hAll yakamızı bırakmamış bu
lunmaktadır. 

Evvelki gün öi!leden sonra baş
hyan kar tipisi, ıece yarısına ka. 
d•r devam etmiş ve gece hararet 
derecesi sıfıraltı 6 ya kadar düş
müştü. 

Kandiltı rasathaneslnden bildir.il. 

Her deniz harp kudretinin ye
tiştirilme sistemi kendine mahsus 
ıtzllliklerl taşır Umumi hatlarda 
bir ıtbl görülen bu incelikler tat
bikatta pek çok yanlışlıklara se
bep olur En küçUk gibi görUnen 
i,aret verme ve atma slstemlerl 
ve ırreıert biri rlllrse bile t -
bikattı büyük zorluklar doiur
mata ve hattA bir harbi kaybet
tirmeğe sebep olabilir. 

26 Mart: 
N lz.amettln Nnll arkad .. ımız, 

clatlklA.1• cazet:Mlnl tekrar 

9rkannak ı,ının peşindedir. 

n apon filosunun yaptı~· bu 
eı:/J kın . lnglllzlerln 'k! bUyOk 

harp gemisi kaybetmesi, miltte· 
flklerln bu sulara tekrar al'.Jr harp 
gem. lert göndermemek hususun
daki karar ve durumlar1n1 açıkça 
be11rtmektedir Cava sularında Ja. 
POJl donanmasına taarruz eden 
bu deniz kuvvetinin içinde tek fn. 
gillz ve tek bir Amerikan kruva-
zörü vardır Bunun da tonajı on 
bindir Holanda Hindist•nını ve 
bu denizleri Japon filosur.a karşı 
müdafaa vazlfe!'iı doğrudan doğru

ya Holanda deniz kuvvetlerine bı. 
rakılmıştır Holanda filosundtt a
ğır he.rp gemilerı bulunmaması. 
Jnponlara bu denizlerde fstediğt 
11ekilde ve tam bir emniyet içinde 
dolaşmak lmkAnını vermiştir 

Bundan herşeyl anlamak müm
kündür. 

Rü-..ettın tlLSEL 

Pazartesi 
kad&'Jrmız pı.etelltnı ~•mtak için 

günlere bağlı kalam170r. 

DördüoeU dliultmentn aon olması

nı temenni ederken, gautestne yap.

tJfım bu rekllmın makbuzunu 28 

mart per,..nbe (Ünü kendlllne rön
derecekfml arkada1nna aneylerlm. 
Umlt ederim ki Nlu.mettln bug11a 

Bir hatıra 
IE" dip, ~ ve tiyatro ya'Z&n 
~ Hll!eyln Suad aramızdan ay

rılarak eıleblyat tarihine göçtU. 
BeR onu da bütün «edebiyatı redi
de> cllerl olduğu gibi uzaktant cSer~ 
vetl Fünun» koUtk91yonlarından ta
nıdnn. Daha sonra «Kalem:. de 
G&ve-1-Zallm takma adiyle yazdığı 
mtıahJ tllrlert uvkle okudum. 

Yazılannı se\.·dlğirn Hüseyin Su
ad'ln ş.a.hsmı tanıyı,rm, hatı7.&m be
nt yanı1tmryorsa, blr Karadeniz se
ferinde oldu: 

Sekh on sene e"~eJ, o zaman Baş· 
vOkU otan Milli Şefimiz, her mem
leket meselesinde o~doğo ~bl kö
n1ür ~ini de yerinde incelemek H:te
.., Zonguldata gidiyorlardı. ııera

kat1ndekller arasında ben de. bir ga· 
zetecı olarak bulunuyordum. 

Gece yarıs1na doğru Mllonda, ''a
punın doktoru Hüseyin Soad'I ara
dılar. lnönU lifi ıöslerdller. 1'1eğer 
lklnct mevki yolcu1an arasında bir 
kadının dolum sancdan tutmoş. 
Doktor seğirtti ve yarım oaat son
ra 00,llş bir yüzle ll&iona "!odü, 
Befveklle: 

- ~m, nur topu rlbl bir oğ
lumu~ oldu; tahminime ıire bir 
lklnc181 de yoldadır. 

lnön!I, anaya ve !)OCota Hıtlmanı 
olunma ını ta\-'!llye ederken bir ta
raftan kendi heeapla:rma, mtktarı 
hatırınıda değil, münasip bir para
nın lohusa hediyesi olarak kadına 
verilmesini em.Jr buyurdu. 

Gazet.ecllik damarlarım klil>ardı: 

Doktorun etrafında pervane ıtbl 
dönmefe balJJadım. Höeeyln Suad'tn 
ne şen, ne ho, sözlü. ne iyi yürekli 
olduğunu işte o zaman yakından 

öğrenmek fırı;atını buldum. 

Bir ... ı kadar sonra, doktorun 
tahmini gibi ikinci bir oklan dün
yaya geldi. lkJz rocuklardan birinin 
ad.Jn1 clsmet» koydular. 

Bu mesut olayı sabaha kanJı va

porun telslzlle etraflıca pzeteme 

bUdlrdlnı ''e sanırım ki öteki arka

dafları da atlattım. 

Oldüf;Unü öğrendlğlnı zaman ak
hma geliveren rbu lath hatıranın bu 
sütuna intikal etmesi, şair doktora. 
AJlabtan rahmet lstemek için b:lr 
vesile oldu. 

KÖR KADI 

Fazla fiyatla ekmek 
satan lokantacı 

cezaya çarptırıldı 
Dün geç vakit cürmü meşhut ile 

1 numaralı Milli korunma mahke
mesi bir aşçıyı derhal cezalandır· 
mıştır. 

ÜskUdarda aşçılık eden Karanfil 
isminde bir adam, aşçı dükkanın
da fazla fiyatla ekmek sattığmdan 
yakalanarak mahkemeye verllmiı. 
tir. Muhtekirin duruşması derhal 
yapılmıı ve suçu tesbit edilerek 
(temyizi kabil olmak üzere) on U. 
ra alır para cezasına ve on ıün 
müddetle dükklnının kapatılma. 

sına karar verilmlıtır. 
dnn. Belediye Sıhhat müdUrllltü· 
uUn rapor vermesi ve yattrılmak 
Jçln haetohane gö.,tennesl lıizım 
dediler. GUnler<'e uğraştıktan son
ra bunları da temin etUl<. Fokat 
gtl geleUn1 çocuğu hastahaneye 
yat.Irmak lmk.A.nını bulamadık, 

Yatak yok, d<'dlior. BugUn git 
yarın (el dediler \·e bO)'·loce gün· 

Jert"e bizi kapılarından i(ert sok
madrlar. 

diğine göre, bundan sonra kar 

G jzeller sokrığındo bir yatması ihtimali ka1mamııtır. 

Blr gün şehrin du,·arlannda ıördli· 
ğl'"1U~ an,ıer bu razeteııin yakında 
çıkacağ"rnı blldlrlyordu. Bekledik, ga
z.ete çıkmadı ama orta.ya yeni afişler 
çıktı. Bunlarda cbtlklı\I» in 2 mart 
pazartesi çıkacağı blldlrlftyordo. Çı
kıt günU yaklatırken 2 mart tarllıl
nln üstü'le 16 mart JbarMinl ta,ıyan 

kA.fıttar yaprftırıldı. 18 mart yakla. 
şırken btr de baktdt kl 16 mart tan. 
hln1n Ustüne 2S mart lbarelt kA.fıJar 
yapıştirılmı,. Z, J 8 ,.e 28 mart hep 

pa.7.artesldlr diyerek makbuzu reddot- -------------

Askerlik ve hipnotizmo 

ŞlındJ soruyorwn. Bu he"ta ço
cuğ'u hastahaneye karbul ettirmek 
~l.n ne yapaynn ! 

evi güzelce 

fakat .• 

soymuş 

Ramiz adında birisi, evvelki ıe. 
ce Büyükadada Güzeller sakatın
da 16 numarada. oturan Haticenin 
evine, anahtar uydurarak a:irmiı, 
bir dikiş makinesi ile, yatak, yor-

H(]lk şairleri gecesi 
Beyoi!lu Halkevl bir halk ıalrlert 

gecesi hazırlamıştır. 

me-L! 

BiR YAIJINDA DiPLOMA 

Akl}am retikbn1zde merhtmı fiilse· 
71n Suaıd'ln bayatını okuyordwn. Ar· 
kad&9ımıza balolıl'$& Hllsey!n Suad 
1868 de dogırt"' ve 11169 da, yani bir 
ya,111da mmldJre tıbbiyaılnden dJp-
lomasrnı al~. HUsey1o Sua.d'ln çok 
kablllyetll bir .-ır, bir edip, bir dok
tor oldufuriU biliyordum ama bir ya. 
tmda diploma alacak kadar bir tabiat 
bArlkaeı oklufwııı bllmlyordwn. 

B Ug'lln1erde N e\-'YOrk'un en meıı,· 

bur adam, Salteo adında bir 

hlpnotmne<:ıdır. Dl;ıoecekalnlz ki dlln
yada kıyametler koparken btr tttpno
tiunacı nasıl şöhret kazanır. Bakı· 

nn; nasıl: 8a't.en varyeielere çdı:an 
btr oyuncu fa:lan değlldlr. Univetı!IJte. I 
terde olddi surette polkolojl oı.u111.,. ..,. ____________ ., 

1 

gan vesaire çalmış kaçmı&tır. 
Hırsız, dün bunları muhtelif kim 

selere gatarken yakalanmış. adli· 
yeye verilerek tevkif olunmuştur. 

Gelecek ay içinde yapıl&s:ak o
lan bu halk şairleri gecesi Fransız 
tiyatrosunda. verilecek, bu eecede 
halk şiirleri ve halk şarkıları okµ
nacai!ı ı:ibi halk oyunları da oyna
nacaktır. Anadolunun muhtelif yer 
terinden mahalli oyunlar oynıyan· 
tarın bu gece için a:etirllmesi yolun 
da teşebbüslere de ıeçllmiştlr. 

paıarteolye tesadüf ettiği için N!za
mettln Nazırın düzeltrnelerl kolay
lıkla 'başarılıyordu. Fakat en son 
olara-k l!8 ınart tarltılnln üıtüne 26 
n1art ibareli kı\ğıtlar yapr,tırdll'ken 

iş pek kolay oknamı!J. Çünkü 26 nın 
paıarteSI ıleğll, perşembe olacığını 

farke"tmemlşler. Bu gösteriyor kl ar· Tathsert 

a.Hm bir adamdır. Yalnıt. )tocahk ,.------------------------·---------------am-------------------------------
..ıeoek yerde bll(l•lnl hayata latbllc 
~bnJye ka.Uı:ışmı,tır. Hem de hayatın 
hanJI knımma f Doğrudan ıl<>ğrııya 

askeri!~ ... 
Satten'ln lddJa ı 9udur: BJr fn8anın 

zevkH, n~U olma.sı, güler yüzle zo
ra dayanmuı, ıaeverek tedaklrllk et
me91 bir telkin meH:lesJdir. AskPrlere 
kendi nerı.ıertne le n ulU!lerlnln 
öğr<>tllmeo!, 1anı ıora reUııce lcendl 
lceodilerini htpootlzma yapm.ıya al"· 
tırıhnalan çok fa.ydaJı olur, çlinktl 
me&elı\ y~k bulmed&n btr erbt kırk 
kllometrellk bir ytlrlly1lş yapmuı 

lAzım geldi, ke.odtnl bılpootlzma ede. 
bilen er hlc açlık ve yorguoJuk duy
g-usu du.t-madan bunu başarabilir ... 

Amerika harbiye nezareti bu tez.I 
fena. bulına.mı9, Salt«ı'in uker ara· 
ında tecrübe yapınasına fırsat ver
nıı,ur. 

Salkn şöhretini bir kat daha re
nl~letmek 1~1n l'&rip bir yol keı,let.:. 

mı,ttr. Yakında. Holllvuda gldertk 
Fl~ran krz.lar araınndan h.lpnotb:
maya eh:erl~li birini 5f'IÇeeek, kendl
... ıne dünyanın en meı,:hur film yıldızı 
flldulu kanaatini telkin ede<".ek ''e hJp
•11ıtl1.nıa \ın.natt sayıpslnde bu ktz.1 blr
lcnhire film llemlnfn en nteŞhor !ti· 
nıa-.ı yapacalan19. (Bu; adamın ken. 
ıtı kldJMı) bakahm, attından na.art 

Sö MIYEN ATES 
T efriko No. 6 

Bu müstekreh manzarayı seyretmiye 
tahammül edemedijim ıçin derhal odayı 
terkettlm. 

Nihat, arkamdan söyleniyordu: 

- Ne o, küçükhanım ... Alaturka si
nirinize mi dokundu .. Kacıyorsunu:ı: ... 
DoI:rusu dostum, o Bethovenlerin, Mo· 
zartların kafa şişiren gürültUlü nalme
leri de benim slnirlmc dokunuyor dedi 
ve uzun bir kahkaha Mtı . 

Hissiyatıma karşı indirilen bu alır 

darbenin acıs1nı çıkarmak için Nihada, 
hırpalayıcı bazı sözler söylemek lıte· 
dlm. Fakat halamın (del:den ziyade 
sarhoştan korkmalı) IAkırdısını hatır· 

layarak sustum ve Amerikalıların yap • 
tıkları gibi ona kadar sayı saymakta 
d~vam ederek odadan uzaklaı;tım. 

Sana, daha ikinci mektubumda kal. 
blme ait acılardan bahsetmenin dolru 
olamıyacatını biJd;ğim halde irademe 
hAk;m olamadım Nazan ... Sen de tak
dir edersin ki çek .ıııılnmm. Halam, ,.aş• 

Yazan: ismet ZiYA 

it ve sinirli bır k•dın... GörUılerl ve 
düşünceleri b:zimkilerden büsbütün 
bnşka. .. Sen ise, benim herşeyimsin. 
Esasen senden gizil bir fCylm yok ki ... 
Bir.ne! mektubumda ıı&na, (çok mes
udum NAzan) demit!im· Hayatıma k,a.. 

rışan yabancı bir insanın hiç bir şeyini 
öğrenmeden kendimi mes'ut zannet
mekte nek&dar acele ettiğimi ıtmdi an
lıyorum Nl:ıan! 

Göndereceğin mektuplarda, beni te. 
selli etmeyi unutma .. Teselliye o kadar 
muhtacım ki ... 

• Kocanı hürmetler e9tt, senin de ıöz 
terinden öperim. 

Perihan 

Sevgili NAzan! .. 
Bu mektubumu sanı görümcemin 

çiftllllnden yazıyorum. İki aydır bir
birimizle mektuplapmadık. Bu müddet 
zarfında ne hAdiseler ıeçti bir bilsen? .. 
SMıa ~ki ya1A1ışım<lan J>aobaet· 

meden evvel İstanbul& ait bu hAdtaeleri 
birer birer sıralayım. 

Hani blz'.m sınıfta MazlQme adında 
bir kız vardı ya ... Bu mel'un kızın ba· 
na yaptıklarını hatırladıkça onunla se ... 
nelerce ayni çatı altında beraberce ya ... 
53maia n&oıl tahammül ettllime hAIA 
şaşıyorum. İşte, o menhus çehreli insan 
müsveddesi mahlQk, lzdlv•ç hayatımda 
da karşıma çıktı. Heın de eskisinden 
dalla mürai bir çehre ile ... 

Bir gün earşıya lnmi~im. Avdette, 
Nihııdın vazıhanestne uğrnıiım. Yazıha· 

nenin kAt'b'.. bert görür görmez sı11:ala· 

dı ve bozuldu. Ben adamcıııfızın halin
den hiç bir ~Y anlamndım ve: 

- Nihat Bey burada mı? .. dedim. 
KAtlp tekrar bozularak'. 
- Burada ama... dedi fakat cUmle

sinl ikmal edemedi. Ben, Nlhadın bu
lunduğu odaya doğru yürüdüm· İçeri· 
den kesik kesik kahkahalar taşıyordu .. 
Kapıyı bir iki tıkırdattıktan sonra içeri 
girdim. 

O anda ıözüme, bir sürü allıklı düz ... 
gUnlü kad>n çarptı. Bunların hiç birisini 
tanımıyordum. Yıalnız içlerinden biri 
hemen ayağa kalktı. Sıkıla sıkıla ve se
si Utreye titreye elini bana uzatarak: 

- O ... Perihan ... Ne ıcızel tesadüf ... 
dedi. 
Kadına dikkat ettim. Bizim 

Mazl6me ••• 
mabut 

o zamana kadar ne yapacaııru blr 
türlU kestiremeyen Nihat, hemen sun'! 
bir poz alarak, bu blr sürü maskaraya 
hıtaben'. 

- Refikam, dedi. 
Mazlüme, gQyı bllmiyormuı da yeni 

öirenmlı Jibl: 
- Ya.... Öyleydi de bana neden Pe

rlhandan hiç bahsetmediniz Nihat Bey, 
eledi· 

Nihat, milmkün oldulu kadar eiddt 
cörilnmele çalııarak: 

- Hanımefendi! ... Sizinle buradı da
vanıza att meseleler üzerinde ıörttfÜYO
ruz. İşlerimin baııımdın aşkın olduğu 
şu yazıhanede hususlyetimden b•hııet. 
mele imkln var mı? .. 

Şöyle bir ıöz uciyle o, allrklı, dUz
günlü maskaraları süzdüm· Hepsinin de 
dudaklarında mQıkhzl birer tebessüm 
dolaııyordu. 

Maz!Qme; odada karayel kadar soğuk 
havaya biraz el!§ vermek lüzumunu his
setmiş olacak ki: 

- Nihat Beyi ... Biliyor musunuz ki. 
Perihan 51nıfımızın hatta diyebilirim ki 
mekteblmitin en ıüzel bir kızıydı. 

Sonra bana dönerek: 
- Fakat nek&dar bozulmuşsun Pe

rilıancığım vıh vali... Hasta mıydın 

yavrum? .. Emin ol ki dtkkath bakma
saydım seni tanıyamıyacaktım. 

.ı\rl<Mt'JU 

24 MART 94% 
SALI 

AY S - GtlN 83 - Kasım 136 
RUMi 1358 - MART 11 
HiCRi 1361 - Rebiülevveı 5 
V .\.Klı' ZEV" i EZA 1 
GÜNEŞ 5,57 11,32 
ÖGLE 12,20 5,55 
iKİNDİ 15,49 9.2~ 
AKSAM 19,25 12,00 
YATSI 19,57 1,31 
İMSAK 4,16 9,52 _________) 

Kuzu başı i'e rjlôv 
re::::b 1r kuzu ba.,mı ha,hyarak su-

19) yuna pirinç sal4ım. Etlerini 
4e beyni ve diliyle beraber doğradmı
Pnav plftnce Uzerlne koyarak eofra· 
ya verdim. Blraz da SUlvrJ yoğurdu 
aldım. Bizim evde pUAvla yoğurt pek 
malcbol bir yemektir. . .. 

HALI tlZERiNE DÖKtlLEN 
!lıtlREKKEP LEKESi _ 

Ekseri çocuklar ders yaparken mil .. 
rekkep hokka mı ellerinden du,u.re-
rek halılar üzerine kocaman ve çir .. 
ktn lekeler yaparlar. Annelerinden de 
ya fJlddetll bir tekdlt ı,ıtırler veya .. 
but da bir iki tokat yerler, lekeler d• 
otdofa gibl kalll' "·e ev halkını sinJr .. 
lendlrlr. Halbuki bu leke pek kolaY
hkta ~ıkablllr. Gayet kMkln ttzUJtl 
slrkeslnJ lekenin Uzcrlne dökerek y& 

bir eski fırça. '\'eyahut tenılz bir t>eZI 
tampoo yaparak ovaJamalı, bir taraf· 
tan ılrke dökmeJJ, çıkan mUrekkeP-
lerl ıu 1900 kAtrlla almalı, ta ki mü· 
rekkep bitinceye kadar ... 

...v &ADiNi 
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t!l·tkliUJl·J:111a;tg:t;J:JJJ!i1J1 
y,.1:.r~:::~~~~!~~·-I Anıt Kabir projesi I 
dlr ve bu hususta cenup - doğu (Baştararı ı inclcle) x an, Mehmet Handan> 

VATA1' 

B<llt;llAKALEDEN DEVAM 

$ n · r harbinüa 
mukavemet 

; ngkf or Hü~e~in Su~d'm cenaze' Şi~4şJ iç. 
m8f8Slmlnd80 10f lb818f Hindistanın 

A vrupası He Yakınşark durumun. 4 - Geriye kalan 30 proje •- ' 8 - BOtün bu kararlar jüri he- lerlmf:z kabamıamalı. görfişOmtı. 
da önemli nklsler yapacak olan kinci bir elemeye tAbl tutularak yeU tarafından ittifakla verilmlt· zün berraklığını bir saniye için bl· 
hnyırlı ve kat! bir gelişme bek- bcnlardan 19 u jüri heyeti rapo. ttr. le karartmamalı, bizi şu veya bu 

(S..,. 1 IDC*1&) -

Dün kı)-mcUI ()dip Doktor H~. 
yln Suat Ya.lçının cena.ıealnde, 
memleketin fikir adamlarından ge
niş bir kUUe toplanmtŞtı. Merhum, 
fikri <:ılgunluğu i~ ve devamlı ne
şeslle, çok sevilen bir insandı ve 
Yll§amak denilen sanati iyi bilen 
bir sanatkArdı. BütUn dostları son 
vazifeyi görmiye gelmişlerdL 

lertm~ kapayabllmcAi AllaJa he-o 
pimize nasip etsln.aı mukadderatı 

'cnebll!r. runda izah edilen sebepler dol&- 9 - Gerek mükAf.at kazanan, tarafa sQrfiklememelidlr. 
Tlmcs'e röre llkbahJ r ~rruzu yıslle kabul edilmemiştir. gerek takdire Jlıyık görülen 6 ve Sinir harbinin tam ortasında. 

Türklyeye de olabılır ,. 5 - Bu suretle ilk iki tetkikte 7 inci maddede yazılı 8 proje mü· yız. Her iki taraf; sinirlerimizi gev. 

Cenazede bulunanlardan Hakkı 
Tarık Us arkadaşımızı telaş almış. 
tı. Hakkı Tarık Us, derin araştır. 
malar neticesinde memlekette ya. 
rım asır evvel yazı yazmış olan· 
ıarın Jıstesıni hazırlamış ve ilk e
serleri hakkında malümnt topla. 
mıştır Bunları bir araya getırerek 
tarihi bir toplant ı yapmak için çok 
hoş bir proje tertip etmiştir Fa. 
kat araştırma uzamış. araya baş

ta işler girmiş, toplantı biraz geri 
kalmıştır. Bu arada son altı ay ı. 
çlnde yarım asırlık Türk muhar
rirlerlnin üçü aramızdan eksilmiş. 
tir ki bunlar da AbdCllfızlz Mecdi, 
bir iki gün evvel kaybettiğimiz 

Hayrettin Nedim ve şimdi de Dok· 
tor Hüseyin Suattır. 

Yazan !U. H. ZAI, 
«!!!!!!!!. lr tafford Crlpps, Karn.,ııtc 
Q) Hint toı>rağın:ı ayak ha ııııs
tır. Buglln yalnız lngillz tnrlhln;n 
\ t': im harbe alt tarihin dej;-tı, hlıtiin 
111han tarihinin en mlihlm b!idi elr 
rlnden hlrile karşılaşmış bulunıı\o· 
ruz.. lllnUllcrlP ya candan bir nnl;,... 
ııınya \Bnlacak \c Hint mlllctl~c 
kendi toprağını tecn\il:r.e karşı ken
di hesabına nıüclafna etnıek duygu
s. \'crllooek 'eynhut ip bil tün bü
tüne kopncıık, Asyııcla dcmokrn..,ı 
••ephc l, Japonların lehine olarak 
yıkılıu-aktır. 

Londra, 23 (A.A·> -:- Tımes ın temayüz edip son bir incelemeye sabaka talimatnamesinin 19 uncu şetmek, dünyanın yanlış gidişine 
Kahire muhabiri blldlrıyor: bırakılan 11 projeden üçü jürlce maddesi mucibince hükumetin ma bizi de sürüklemek, kendi !stedik-

Buradn gittikçe kuvvetlenen ka- müktırata lAyık görülmüş ve beş lıdır. leri cereyanlara kapılır gider bir 
nnatc göre, ilkbaharda I' \'an t~· tanesi de takdire değer görülerek ıo - JQrf heyetinin raporu ay. hale düşmemizi temin etmek için 
nrruzu başladığı zaman bu~m Lıb satın alınması hi.ik\lmete tekli! e nen neşredilecek ve ayrıca müsa. ortaya her gün yeni bir haber çı. 
Yada da akisleri görülecektir. dilmiştir. • bakaya iştirak etmiş olanlara da karıyorlar. Çok şilkür başımızda; 

Rommel ordusun~ tak~lye için 6 - Jüri heyetince mükA!ata gönderflecektlr. uzağı gören, gemimizi selllmete er-

Cenazede bulunanlardan biri de. 
dl ki: 

- Hüseyin Suat. yıışamağı bll. 
dlğl kadar ölmeğl de bllml§lir. Öl· 
düğü akşam klüpte bir .tllÇ arka. 

daş hep beraber giilOşQp konuş
tuk. Oyunlara d& biraz karıştı, her 
oynadığı oyunda kazandı, bize dö· 
nerek şu sözle.ri söyredl: «Eh, o. 
yunda da kazandım, artık varayım, 
eve gideyim .• Meğer son gidişi i. 
mlş. Fakat bence öHlm partisini 
de kazanmıştır. Yetmiı üç ya11ını 
geçtikten sonra hiç sıkıntı çekme
den bir an içinde güle, söyllye göz. 

gayretler snrfettiğl şOphesızdlr. Dl. lllyık görOlen projeler müracaat 11 - İkinci madde mucibince dlmıek kudretinde oldukları defa. 
~er taraftan Onlki adaya nske:, sırn numarasına göre şunlardır: mOsabakaya tstlrak hakkını haiz !arla tecrübelerden geçen, her ci. 
uçak ve gemi yığıldığı artık bır ıra lflMyet Proje "8hlbl görülen 47 proje 24.3.942 sabahın- betle gOvene lAyık, çeUk azim?i 
:ı:ır değildir. Bazı müşahitler bu No. :So. dan 31.3.942 akşamına kadar An- .rehberler vardır. Fakat onların işi· 
ta:hşltıerin Türkiyeye karşı oldu. kara Sergievlnde umuma teşhir e- nl kolaylaştırmak ve yanlış hava 
ğunu kabule mcyllJi gibi görün- 9 21472 Pr. Johann~ KrUger dilecekt!r. yaratac!lk ve bitaraChk ırlyascUmi. ikisinin ortası yoktur. Vadesi bir 

ıliizlle ıız.ntılıın lllnt istiklali bono
larının son \'e kati vadesi gelmiş, 
çatmıştır. 

meklc beraber burndakı intıba Or· 2.5 60927 cPr. Emin onat Doçent VATAN - Projeleri kabul olunan ze zarar verec~k düşünce ve söz-
taşarktakl kuvvetlerimize karşı şld Orhan Arda.> Türk sanatkirlannilan Emin Onat }erden uzak durmak ta hepimizin 
detll bir taarruz hazırlandığı 44 14916 Pr. Arnaldo Foschlnl halen Mühencffw mektebinde proteear. vazifemizdir. 
merkezindedir. 8 inci ordu böyle 7 - JUri heyeti tara!ından takdire dür. Tahıılllnl ı:ltntprclda yapmı~ır. Etrafımızda korkunç btr mftca. 
bir hücuma karşı koymıya hazır· değer görfi!Up satın alınması :tıUk1ı- Orhan Arda da kendlstn1n doçentidir ı dele devam edip gidiyor. Biz de 
dır. metc teklif olunan beş proje, jürinin Feridun ,.., Mehmet Alf Handan bunun çok alAkalı scyircnerfyfz, 

Doktor Hüseyin Suııdın cenaze 
namazı Teşvikiye camllnde kılın
dıktan sonra FerlköyUndc aile 
makbereslne defnedilmiştir. 

Hlltiin da\·a 'uraıla.dır: Dünyada 
lkl ölçil nıü hulunıu-ak ~ Bir tek ül
çü mil! Kölelik istemi fertler hnk. 
kınd:ı çok zıunaıı en·e-ı kaldırılınış
h. Fakat bugün hfll!\ dilnyo. ~ii1.Un. 

de milletlerin kölPllğt diye bir sis
tem ''ar . .Mlh\er bu .. ı ... teml A\ ru
pada tatbik etmek istiyor diye de

moknı 1 cephesi 1 yan halindedir. 
Fakat kendilerinin lehine olartık hu
na A!;yadn tatbik ctnıe~i tahit gö
rilyorlar. Jnglllzlr.r, 'Fnın ız1 r, Jlol
Jandalılar için lstlklal, hürriyet, ft'

nkkl -kendi hesaplannıı en b\iyllk 
nhnetlerdlr. ll'akat Asya mlllctlcrl 
bunlara talip olunca: cO ize göre 
detti ... » diyorlar ,.e kafesi yalıln.ln
yıp köleliği clernm ettimıck yolun
da ı rar ediyorlar. 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter tesblt ettııw Hyakat derecelerine göre Gsl&t&saray 119fl8tnden me'Londurlar ı 
t>• B r savaşta seyircinin taraf tutma. 

Bulgar kralı Borls'ln Almanyayı şunlardrr: ve Mehmet Ali Handan tala8Illnl Pa- ması gfiçtür. Fakat kendi hayati~ 
ziyareti lle alfıkalı olarak hatırlatıl- 42 11119 Mimar Ronald Rohn rtste ikmal &tm'-ttr. 

'7 menfaatlerimiz namına ve lrısıın· dıa-tna göre, bir kaç zamandanberı 41 63636 Mimar Giovannl Muzto Alımet Kemal - HAmlt Kemali, Be-
Para piyesinin artist Afe-7 feş : kkür 

kadrosu eksHdi Bakırköy Emrazı Akliye ve A. d"""' A lığa karşı üzerimize aldıtımız ulvi mtıer, Vf>U vrupa memlekeUerin- 45 875U cMlmar Glusseppe Vac caı ıstanbal Güzel Ranatlar akaclemJ- vazifeler namına bu güçlOIO yen 
den, Rus seteri için kendisine mun- caro Glno Franzl> sinden mez:undurlar Bunlardan HA ıt • 

• m mlye mecburuz. Vakit vakit vic· zam yıı.rdmılarda bulunmalannı iste- - .. 2218 cMlmar Hamit Kemali Kemali fle Kemal Allmet ,,__ ._...._., 
--~ • • ..., _.,..,. danımızı yoklıyarak bir temizleme mlştlr. Söylemez.oğlu, Kemal lerlaJ o.:latLoıaray lisesinde blthml~ ameliyatı 

1 
Bi 

1 
t t 

Rumanya ve Macarlstan, Rusyada- Ahmet Aru, 'Recai Ak- JerdJr. Güzel Sanatları bitirdikten bileceği i yapmakıyıik~· ... zfm ~ a: 
ki savaşçı birliklerini fazlalaştırma- çay> eonra talı Jllorinl Almanyada ~tut- m z anca .... ra va ır. 
ğa davet olunmuşlardır. 29 12898 c.Mlmc Feridun Ako- pnlda bltirm.ltJerdl Türk taraftarlılı ve insanlığı de. 

Şimdiye kadar Rus cephesine mun· r. vamlı bir emniyet ve saadete ka· 
tazam asker göndermemiş olan Bul· vmrturacak haklkt bir barış taraf. 
gR.rlStall\ sanıldığına göre bUyUk bir Dünkü Mec1is ita'yon1ar Nice ve tarlığı. .. 
baskıya tAbl tutulmuştur. Kral Boris, 5 
biri 1940 lkinclte'1'fnlndc ve dfBeri 1 OVOİayı İstiyorlar Milli Şefimiz; tzmirde söyledik-
19H haziranında olmak Uzcre Al- top an tısı (ll&tt 1 tnctcle) +=+ lerl hıtabede, mmt davamızın hlç 
manyaya gitmek tlzercı yapılan iki Nis'in Fransaya bağlanması sı. deşltmiyen mAna ve şümulilnü çok 
d:wete rağmen Alman ~rdulannın Ankara, 23 (Telefonla) - Bugün ra.sında kapatılmış olan n Nlzzar berrak. vakur bir dille, b!r defa 
!ethctUğl bazı nrnztnin işgali dışın- toplanan Büyük Millet Meclisi ruz. do gazetesinin tekrar çıkması & daha aydınlattılar. Dediler ki: 
da, '!aal bir f.fblrllğinden kaçınmaya namesinde, teşrii masuniyeti kal- di~kate deler bfr olaydır. «"Blrbirlerile muharebe eden dev 
muvattak olmuştur. Bazı haberlere dırılan bir mebusun heyeti umu- Italyan gazeteleri bu olay etra. !etlerle &hd[ münasebetlerimiz 
göre, Hltler, geçen eylQlde, kral Bo- mlye kararı olmadan tevkif edilip fında şüphesiz mOlhem olan neş· vardır. Anlaşmalara dayanan mü. 
rls'ten, Rus cephesine bir Bulgar ko- edilmlyeceğlnln tefsir yoluyla halli riyata başlamışlardır. Gazıeteler nasebetıerimlz vardır. Anlaşmalara 
lorduau göndermesi hakkında k:att hakkındaki takririn geri verilme- Nis ile Savole'nin milli kurtulu•- dayanan münasebetlerimiz doğru 
talepte bulunmuştur. Fakat bu pro- sine dair ikinci bir takrir vardır. !arına doğru ilk adımın atıldı»ı~ı yürekle ve ayrımsız olarak tatbik 
je, muvakkat bir zaman için geri bı- Celse açılır açılmaz EBz alan Re. ve nihayet 92 yll """"tikten 

90

6nra edilmektedir. Bilirsiniz ki muha-
rakılmı,tır. Bundan sekiz gün evvel fik İnce, Tnekfl .. tı Esası.•e kanu. N'- .,_.,.. be 1 j d b l 1 1 dos 

"" .. '" ,. ve Savole yurttaşlarının mü- re ç n e u unan ar a t ve ise Bulgarfstandan yeni taleplerde nunun ı 7 lpci maddesinden anladı. d l ta fsı" · t t kib' k 1 3 ıı.11 
ca e esini idare edecek olan h NI• ra .. sıyase a ı o ay neı;; • bulunmaya intizar edilmesi gerektiği 11>ına göre, bir mebusun umum! he· "· d" C" h iy t h"k"' ti B 

öp il ~t· & zardo'nun Romada tekrar çıkmtya ır. um ur e ü ume . ilyük 
en m b ır. yet kararı alınmadan tevkif edllmi başladığını kaydediyorlar. Miltet Meclisine dayanarak. bu si-

Alman askısı Uzerine, kral Boris, yece»i kanaatine varmır oldu»unu G t · ı· i b-tü 1 
ı dld R et ı 6 

" & aze e ilk aayısrnda, Fransa a.ley- yese ın u n devlet ere karşı iyi .ş m en, us 8 eri için gönUllll top- blldirmls, tefs'ır talebinin encu··ml>n hl d idd i ti i i 1 t 1 t kll"'tı • " n e l7 etli bir yazı nt--etmiıı, t!r. n ye e ve Y n yet en kuvvet ela. ama eş a kurmıya mUsaade et- de tetkikini 1s1emlştlr. .,. 
mek zorunda kalmıştır. Bulgar ba.ş- Bqyazar Garlbaldl'nin imzuını ta- rak ciddiyetle takip ediyor. Bugün 
vekili M Fı'l f Al Bundan sonra reis, ruznamede, Şryan bu Y&ZJda N~'le Savoie'nin bizi muharebe eden 1araflarla ça. · o , en son man talep- 'M 1' t 

1 !erini kabul etmektena,e krala istl(a- vle ec ıs c ha.zır anmış l~ylhalar Fransaya bırakılması !hakkındaki tışmıya götürecek açık meselemiz 
aıru vermiş, :takat kral, bu Jati!a.yı 0 madı nı hlldırer ecl n ç r- muahedeyi ltaJyanm eden-dola,., yoktur. Yakın ufkumuıda bulut 
kabul etmemlşUr şamba gilnO toplanmayıp, cuma hllkllmsQz addetmekte oldutu anlatı- lar görünmüyor, bununla beraber 

Almanyanrn ;., k bllyQ gllnü öğleden sonra toplanacağını lıyor bOtlln tahmlnlerJmi:>:I ihtiyatlı yap-
n ara. k elçisi bOdlrmlştlr. kt 1 l H bl 

M. Von Papen de, muhtemel olarak -------------- Glornaıe d'lt&lla'da btr kaç gOn .,. tna an ayrı mıya ım. ar n ge. 
h!lI«mıet.inln yeni talimatını almak C veı Galda'ntn tınzası altında çıkan bir niş ve karışık mahiyet! fçfnde her 
Uzere Almanyaya Gitmektedir. Tilrki- rİ pS femosf ara yazı da Fransaya ka"'ı doğrudan ihtimalin gözden uzak tutulmaması 
yeden geçerek yürtlmek tcşebbllsU b.,clodı doğruya tehditler savurmaktadır ?ti. lAztmdır. 
ihUmallnde, Almanyanın, Bulgar or- Gaida, 'P'raruıızlara, çok tehlikeli. bir : . • Bugün her türlü tedbirleri. 
dulannı kendi emrinde görmeyi dil- (Baştarafı 1 inekte) = oyuna devam ettiklerini ve kendileri- mızi almış bulunuyoruz. İlerisi ı. 
fUndütu daJma tahmin edilmiştir. halledildikten sonra tamamIJe ser- ne ait olmıyan (!eyleri muhafua.ya çin kararımız açık ve sadedir. Harp 

Bununla beraber. Tnrk - Bulgar bcst olacak olan Hint halkı domin çalı~mak •uretlle mlllt menfaaUerlnl dı,ında kalmıya çalışacağız. fşleri-
ınUnaaebetlerl •imdiye kadar dilrilst idrAk bahsinde ıçok bUytık bir hant- mlzl düzenllyeceğlz ve harpten ka-
olmuftur. yon srfatlle yalnız Büyük Britanya lik götterdlklerinl ihtar ediyor. çınmak mümkün olmazsa vatan 

Ankara. 23 (Radyo Gazetesi) _ ile deil! onun büyük müttefikleri Keza bttarat memleketlerin muşa- borcunu şerene ve haysiyetle ödc-
Londradan verilen bir habere göre, olan Rusya, Cin ve Ameı1ka ile de hltlerl Ttalyan - Fraıuıız mUnas~bet- yeceğiz.• 
kral Borls'ln 9eyahat maksadı pek lşb rlili yapabilecektir. Böylece lerlooekl g-erginlefmeye de dikkati Bu büyük sözler bir defa değil, 
bilinmiyor. Yalnız bu huauata iki tef- hepimiz blrlettll'lmiz takdirde dü'l çekiyorlar. defalarla okunmıya, ezber ed11ml. 
sır yapılıyor: ya milletlerinin aerbestlllinl mu- Bu Italyan 4steklerine Mihverin ye deler. Ben kendi hesabıma her 

l. Kral, me.seleyi fahsen anl&flllak hafaza etmek hususundaki a 1 Romadakl mah!lllerlnt'e, P'ransnı fi- okuyufta yeni ışıklar buldum ve 
üzere 8erUne citmektedir, mlzl gerçekleştir 1 1 

zm -, !osunun ve •imal ve batı Afrlkadakl bir kat daha gönül rahatına ka· 
JI. Bulgaristan aaker vermete ra· m 1 ° uruz. stratejik U.lerin teslimi için yeni ta- vuştum. 

zıdır, yalnız bunun, teferrtıatı UM- Crlpps, ilk iki stlnilnü Hint u. vlzler elde etmek makıradlle Mihver Milli Şefin sözleri, bizi ilgilen-
rlnde fÖrt1fWecektir. muml valisi ile birlikte geçlrece- devletler taratından Vlchy hUk>metJ diren her harici işte tablt ölçümnz. 

Londra lklnci ihtimal! daha yakm linl ve orada imparatorluk kuv- ilJıertne yapılan tazyikin bir deHU ola- dür. Bunu ilstümüzde taşımalı, ta. 
buluyor. Buıcarı.tanın bir kolordu vetlerl baıkumandanı ve icra kon- rak bakılmaktadır. raf tutma yolundaki her münaka· 
vennete ruı oJdutu blldlrllml•tlr. i 1 <rada Türk taraftarlığının bir ifa. 

Dlter taraftan Macv ve Romanya ıres aza arı ve eyalet valileri~ 18TANBUL BELEDiTESt desi diye ileri sürmeliyiz, h«>r 
da harp lhavuı yaratılırken Bulgar bulupcajını IÖylemlıttr. M!llt tElllB TiYATROSU tllrlll propaganda telkin ve zehlr-
l'Uetelerinhı nefl'iyatından a.nlafıl· Hint konsreıl azaları ve MOalümaa 1 Dram ın11nı Tepeb&fında terine karıı bu bizim panzehirimiz 
dıtına a-öre. Buıcarlatanda bir aulb oirlllı \'e diler teılcilluın kendt. Bu a119a.m 30,30 da ohnalıdır. 
b&vuı yaratılmak iatenmektedir. p t •-'- Y•LM•-sile ıörllfmek tUere D'•urahhaalaı A • A Alnne r.nun n AA 

Muharri~ 
V:ctorMargarit 

.. ,d .. o .. u 
'Moulhv, 23 (A.A.) - Muharrir 

Victor Margarit bu sabah Mones
tier (Alller) • 6lmüttür. 

tayin etmiye davet edildlklerin• i. 
J&ve etmiftir. Crlpps · '•nı 1• 

care ve mildllfi'l ede.ı Ilndı.. 

tanın tems:ı ettitt büyük davaa,a 
yardım ~n Hint matbuatının ken 
dine kolaylık 16-termesiıu istemli 
ve Hint . MOslOmanları ile Hind Is. 
tan camıuının diler bütün azala 
rının menfaatlerini ıözönünde tu: 
tarak tam bir hakkaniyet zlbnlye
tile işe ba11Iıyacatını lllve etmlıtlr. 

Askeri fabrikalar safmalma komisyonu ;lôn ları 
'9rtll&llleıle dellflldlk .ardır. llohıdan Adapa&an lstu:ro-- llM 

metre mlllba kereste uakledllecek 

(Baştara.fı ı incide) )-( sabiye hastanesinde Dahntye ser. 

bunu resmt bir vesika ile de sat- vlslnde tansiyon yüksekliğinden 
lamlamak istemiş, işte iş böylece tahtı tedavldeyim. Çok değerli eı. 
başka bir ::ekil almı11tır. T:yatro Jer elinde hastalara şifa dağıtan bu 
müdOrlüğü ile Necip FAzıl, böyle kıymetli müessesede gördüftüm f· 

bir vesika tmzalamadıktan başka tına ve tedaviden mütevellit mln· 
köpeği de vermiyeceklerinl söyle. nettarlığımı ve her fırsatta hakkım 
mişlerdir. da teveccUhkAr yazırlarlle il tlfııt 

Bunun üzerine eczacı, hakkını 1 ve himayelerini es!rgeırtlyen muh. 

aramak üzere adliyeye mOracaat terem matbuata yakın zamanda yl. 
mecburiyetinde kalmış ve ıısl.ye ne aralarında bulunmakla milbaht 

hukuk mahkemesinde tiyatro me. olacağım ve hastalığım dolayısile 
su! mildürü aleyhine bir dava. a. beni sık sık sorup arıyan muhte. 
çarak köpeğini istemiştir. 1 rem kalkımızın candan gösterilen 

Evvelki gün ıörillen muhakemt? allıkay:ı teşekkürü 'bir vicdan bor

de. mahkeme. köpekte mevcut a. cu telfıkkl ederim. 

meliyat yaraları vesair bir çok 

deliller lizerlne köpeğin Salih Ne· 
catiye alt olduğuna kanaat getir

miş ve köpeğin sdllye vasıtasile 

Balk 3anatkin 
Naşlt öscan 

Adapazarı Asliye 2 inci Hukuk 
Hı'\ktrnllğlnden: 

aldırılarak sahibine iadesine karar 11.t 'lcld e i::ıleyh: Adapazarının Ce-
vermlştır. lül mıth:ıllcslnde kayıtlı olup, hA-

Köpek bugün tiyatrodan olına. len firarda bulunan Salih o~u Me
cak ve sahibine verilecektir. Şim- 1 mlş: dl merak edilen cihet. Necip FAzı- Dnvac-ı: Adapazarının Sakarya 

lın piyesi için ayni mehnrette ye
ni bir aktör köpek bulup bulamı

yacajıdır. 

Necip Fôzıl dava açtı 
Dün. şair Necip FAzıl Kumkil. 

rek, Müddeiumumiliğe mUrııcaat e. 
derek, şahsına ve eserine hakaret 
ettiklerini iddia ile muharrlr Pe
yami Safa ve Tasviri EfkAr gaze· 
lesi aleyhine dava açınıştır. 

mah&llesi Kuyudibi caddesi 217 
No. 1ı evde mukim İbrahim kızı 
ve l\IIPmlc: karm Havva Özpek ta. 
rafından aleyhinizde boşanma da
Vll!l:l için namınıza vazılan ve bu
lunomamanı7dan tehllğ eclilmemiş 
olıın davetiy«> ve or:mhal sureti 
mohlreme c:alonuna fls:ık edilmiş
tir. fltından itibaren on bec: gün 
znrfında cevap vermed'~lniz ve 
22.4.942 çarşamba saat 14 de mah
kemrvı> gel11'ediğlnlz veya vekil de 
göndf'rmf'dlğlniz tııkrllrrle kanunen 
mukte1i muamelE' yapılaC'Oğı teb. r u z a k ' a r k "ı llJ: olunur. (3738) 

bar b 1 -- TEŞEKKOR 
(B81Jı 1 incide) = 

Japon kumandanı General Wrin· 

rrlg'ht'a hıtaben bir beyanname net
retmiş, ya en geç pazar günU öğle
yin teslim olmasını veya vereceği 

muhtemel red ce,·abırun aklbetlne 
kaUanmasını bUdlrmlftlr. Bu beyan
name cevaptan müstağni olduA'U için 
hiçbir cevap verilmemiştir. 

Çine yeni ihraç 

Ani olarak aramızdan aynlan 
sevgili aile reuimlz Bay Ecvet Yıl· 
mazerin cenaze merasimine ijUrak 
eden, evimize kadar eelerek büyük ' 
acımızı paylaşan, mektup ve tel· 
grafla taziyet lQtfund.a bulunan 
kıymetli dost ve akrabamıza Ye 
merhumun arkadaşlarına ayrı ay_ 
rı te&ekkür etmiye büyük teessii
rümOz mlnl olduiundan, bu hu
susta sayın gazetenizin tavassutu
nu rica ederiz. 

l\lllletlerln kölcltğl ,..ı ... temlnln hu 
harp H:51leı;llc A\Tupada olduğu gl
hl A ya \C Afrlk.ııdn da kaldırıla
rak gönllJ ho luğuna daynnnn bir 
müna.'iebet tnrzıuın kurulması , e 
riyanın ortadan kall..-ması; ynrmJd 
haldkf barı ııı en esaslı bir tem •I 
taşı olscJıktır. 

Dıinya yüzünde kendi benim cdl· 
ğl bir imtiyaz ,.e nimetten ~c rm
,.e ayrılan insana veya. insan gru
puna. nadir t<ısadüf fıdnır. Fakat 
ı.ora. gelince Anı:-fo-Saksonlar dalma 
hakikati k1ikünrlen kavrayış lstldat
Jıırı gö.,ternılşlerdlr. 

Bu~n Asyada yangın bocayı tıar
nııştır. Bu baskı kaJ":l'Sında ana.ne 
halini alan bir iya"l'tteıı vaz geç. 
meğe \'e yeni bir rıj;'Jr ~mıya razı 
olmak Jli.7.Im geknclrtedlr ki bu iş 
bir menfaat ela\ asından ~ ziyade 
bir mhl da\adır. 

işte bunun l~n Hint mesel inin 
halline, Jngtlterede ananeye knrtjı 
bayrak DÇmış olan adam seçllmls, 
voka yerine gönderHmışttr. lnglll7.
lerln işçileri hile hancd:ına, aaane 
&evglsl yüzünden saygı gösterirken 
. lr ~tatford Orlpps, si~ i ve içti
mai hayatta mevki snhlhl meşhur 
bir avukat ve L<"ngln bir adam oldu
ju halde s<'ııelerce en•el hanedana 
kar!Jı hlk'uına gOÇ1nl' n laglltere
nln aklın icabına uygun bir yolda 
HerllemeflfııJ :1 tomlştlr. 

Orlppi'Jn anane dü~ığı yo
lundaki şöhreUne göre Illnt dav~r
nıo halli için ondan münasip adam 
bwunamazdı. 

Jnglltere tam bir iyi niyetle lıa
reket etıse ve Oripps de ('Ok incem. 
stetenıe t>He da\'Mlın lhalH kolay de· 
fildir. Hlodllltanda blrlala .kara de
dlfl•e dlferl Myaz. diyecek meyUde 
la.anlar urdır. Fa.kat bir taraftan 
de mOfJterek tdıHke gelip tat1..ıfıo:ı 
ıtlre bir an~ma 'Zemfnl bulonaca
t11u ... yepyent bazı rıtırlar aç&la· 
utı111 ummak caizdir. 

istanlnıl AB»ye Blrhlcl Ticaret 
M&bkemesioden: (9'2/85) 

Çunklng, 23 (A.A.) - Resmi teb· 
lif: Kvantung eyaletinde bulunan 
Ohungshan bölge!li sahilinin bir çok 
noktalarına Japon kuvvetlerinin top. 
çekerler himaye!lnde ihraç yaptık
ları bildlrllmektedtr. 

Aile efra411 namt• damadı 
Türkiye İş ı• ınbsı A. Ş. lstaabtll 

, .... zmee. - K.efalet ~ 
Dnllılm BUi 

Bursa Birlik ambarına bağlı Bir 
)fk motörQnlln 14/ 15.3.942 tarihin. 

1 41e Mudanyadan İstanbula gelirken 
Hayırsızada a(ıklarında Dinçe] mo 
törü ile vukua gelen müsademe. 
sine ait raporun almması motör 
kaptanı Cemal Şener tarafından 
fatlda ne istenmekle tekne ve yilk
ıe allkalı ve bu işten zararlı her· 
kesin raporun •Jınacatı 1.4.942 
prpmba gQnü saat 11 de mahke· 
..ete hazır bulunabileceği ilan o. .... 

Istanbul Belediyesi Dini an 

Boludan Adapazarı ıstaayonuna nakil ve tstuyonda vagon dahilinde 
tealim f8l'llle naklettlrllecek 3150 metre miklbı kereste nakliyatı Aakeı1 
l'&brikal&r umum mtldilrllllfl merkes satın alma komJayonunca 6/4/942 
~ eönU hat 15,30 da kapalı artla Hıa1e edUecekUr. N&klettlri
lecek kereeteden çaınm beher metre mlk&bma 11 ve köknarın beıber 
metre aük&bma da 10 Ura bedel tahmin edllm1'tir· Şartname 1 lira 74. 
kUhıftur. Muvakkat teminat we Ura 75 kurUftur. Taliplerin tekllt 
moktuplanıu madr gtınde N&t H,80 a Jcad.ar komt.yona vermeleri. 

Beyazıt meydanında InJnl&p mlwlnin dahili ve har1cl Jmnnlan
nın 'mecra ın,aab açık ekallbneye konulmu,tur. Ketif bedeli H'1 Ura 
99 kurut ve ilk teminatı 108 lira 1& kUl'Uflur. K-.U Te tu1n&me abıt 
ve muamel&t müdQrlOlü kaleminde görWeblllr. ihale 2/4/9U per.-nbe 
günü saat U de Datml ıı:nctımende ,aprlac&Jctır, Taliplerin 1lk teminat 
makbua veya mektoplarl lba.le tarlllinden ti; l'ta OY"1 Belediye J'en 
ı~ıert mtldtırJlllfln• mUno&&tla alaıoaklan ferud eb1tJ9t ve 941 yılma 

alt Ticaret Oduı ....ııcal&ril• IMl• rtna .......,,.. saatte d&lml EncO-

Bina Aranıyor 
Rarb1Je - Maçka "'fa Harbiye - Ş"1J -........ on dirt, 

09 nıelltep olmıya eJverlşll nl olaa Yana ful& tafall&t V..::: Odalı 
Vatan pzeteelne mektup De bDdlnneeı latenlr. illere 

RE~ 0 ft1 Teminat markasıdır 
Zeytinyağlarının 

Halistyetinin &Jadni lspat edene 

1800 • Lira ikramiye verilir. 
f.e:r*in:ralı lllWllfrılz. Z&11911, yalım 

B l il O B Zeytinyağlannı 
Bakkabnmdan JBrarla isteyiniz. 

.. , kiloluk boş ieneke.'erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satm ahnm-ktadır .. 

Depo edreal: 19tanltul Tltttln Gtbnrilk Kemerli so. No. 21 ·Tel. :Hl9'1 

* c360e> 

Kınlckalede fnta ettlrllecek au deJIOları için bu depolann tafdlyestne 

muktul boru ve fertiyall için umumi teralt 

1 - Yaptırııacak au depolarmda bir adedi 1700 !43 lık olup Umi-
1111 betonanne ye dlfer 400 M3 hk olup kA.rgtr n Uzeri betonannedir. 

2 _ Bu depolara alt betonarme demirlen umum müdtlrlükçe mü
telliblde ,,..Uecektlr. 

a _ 1P8ı, edilecek aao XJI. Uk font borular umum ınüdtırlWcçe 
mUteallhlde Yerilecek Ye diler aksam ve teterrtı.atile batlama malae
m•i ve eo ız m/m Uk borular mütealıhit tarafından temin olunacak
tır. 

4 - Nakliyat hususunda Devlet Demlryollan neminde müteahhit 
lllılne del&Jette bulunuJabllecektir. 

5 - Çtmento için de dairemmoe taahbüdtı tazammun etmemek 
o.ere alt oldu&u makam nezdinde S.Urhamatt& bulunulacaktır. 

& - If kapalı sarf u.sulile ihale edilecektir. 
7 - Muvakkat temlnat akç•l 3851,51 liradır. 
a - Mukavele tarihinden itibaren uaml on b9' cUn aorıra taza

raıt& ve bir ay aonra da !Jıt&at& bat ı.uı,. oımuı mllfl'Ultur. 

Yukand& )'uılJ lnfWl Aakart Fabrikalar umum müdürltlf11 mer-
a. l&bD alma komlQonwıca f/'1M2 J>9119mbe gtln11 1&&t 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 261 kurtıftur. Tekli! mektuplarının 
me.akQr cQMe saat. 15 e kadar komüıyoııa vermeleri. c3ıaı5> 

mende bulunmlan. (3C507) 

Kadık6y Oınnanata m-.ıtest ~an. ~ • Mo. Ju ~ 
nm harap ve tehlikeli obnuından dolayı mahsurun s.ı..ı ıctn ~ 
darlardan TeOdoa ve Beblyeye i\tarname cÖDderilm1' • de ..,_. lll8-
aedarla.rdan Behire Ue Hulbenln lkametsMııanıun mecbul olmınna 
binaen tebllpt yapılam&m1' olduj'wıdan ll&n tarihinden lttbann l6 
,.un zarfında tamir wya yıkmak swetlle mahsur lale edilmedlfl talı• 
dlrde yapı yollar kanununun " Unc6 maddeelne tnftkan Belediye t&· 
ratmdan hedmen maflsurun kaldırılacatr tebHgat kanuniye ıHkamma 
kaim olmak Usere llln olunur. '37Ml 

T9lımla .. Dk ._. 

Hll,00 

2000,00 

ıoe.20 

150,00 

Temisllk itleri lçln alınacak 300 metre plftlılz 
telli kauçuk hortum rekor. 
Temialik YOl&itin!n boyanm1181 içi,11 -..llCM 1000 
kilo 18'b bô)ııa. 

30l,U Belediyeye alt motörlU veeaitln k&l'QBWi veeair 
alcHmmın t&miriftde kullanıhnak Umere ahnecak 
ker•te Veııair·e, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat ıntktartan ,,..._.... )'Mllr lfler 
ayn ayrı açık elcBilbneye konu1muttur. Şartnamelert zal>ıt ve Kuame
l&t Mlldürlllto k&lemind• l'Öl'filebüir. ~ale 8/4/N2 c;tı'981ftba 1rOntl saat 
u de DaiDıt JCncllmende yapda.caktır. Taliplerin ilk teminat maJrbus 
veya mektuplan ve 941 yılın& alt Tica.ret Odam veeıkalar!le ihale gtbıti 
muayyen a&atte Daimi J!Jndlmende bülunJD&lllrı. ~ 

Sahş ilanı 
Osküdar icra 

Memurluğundan : 
(9381711) 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen 9 onar 
yaşında Kırım kırması sanlı be
yazlı ve beyaz sarılı 4 be~ inekle 
sarı renkte elnı beyailı tfü baş 
öküzün 6.4.942 tarihinde pazarte
si günü saat 14 ten itibaren Bey
koz çarşısında paraya çevrlleceği 
Ye birinci arttırmada teklif olunan 
bedel muhammen kıymetlerinın 
yüzde 75 ini bulmıyanların ıo.4. 
H2 tarihinde cuma günii saat 14 

ten itibaren ayni yerde ikinci art· 

tınna ile en çok arttırana föale e_ 
dileceii ve taliplerin ıün ve saa
tinde tnah&lUnde hazır bulunacak 

memura mil'ı:acaat etmeleri 14zım 
ldiji ilin ohaıtlr~ 
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BAŞ - DiŞ - NEZLE - GRiP -ROMATiZMA 
ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

Sıhhat Vekaletinin haizdir. icabında günde alınabilir. 
.. 

resmı ruhsatını 3 kaşe 
• ' o o,. •A • ' •'. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 1 lsfanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri K ıtaat llô nları 

Istanbul !eylt tıp talebe yurdu merkez binası cümle kapısı tadila.t 
ve tamiratı açrk eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8 14. 942 çar~amba gUnU .!il&at 15 de Cagaıotlunda 
Sıhhat ve içtimaı Mua\•enet MUdtirlUğü binMında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli • 2031,, hra c33 ,. kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat c1~2• li ra c3~• kuruftur. 

4 - Ieteklller mukavele, eksiltme. Bayındırlık lflert genel hususi 
ve fennı farlnamelerl proje ve keşif hulA.saslle buna mUteterrt diğer 

evrakı çalıı~ma. günlerinde komisyonda görebilirler. 
5 - 11rtekliler en az. bir taahhUtte clOOO liralık bu ~e benzer if 

yaptıfına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara ietinaden Istanbul 

vil.Ayetine mUraca&tJa. eksiltme tarihinden tatil gUn)eri hariç Uç gün 

evvel alımnış ehliyet ve 942 yılına alt Ticaret Odası vesika.slle bu lfe 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublle birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. <3667> 

Türk iye Ciimh ar igeti 

Ziraat Bankası 
KW'ulllf tanhl: 1888. - Serınay•I: 100.000.000 Tllrk Uruı 

Şube ve tjana adedi: 2'6. 
Zirai ve bcaı1 her neTt ba.ıü.a muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikr~ve veriyor. 

Zlrt.at Banka.ıunda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf' heaapiarında 

en az 50 Uruı bulunanlara 11enede 4' defa çekilecek kur'a ile &falı· 
d:ı.kl pllna göre ikramiye dağıtdacaktır. 

' adet 1,000 Uraltk 4,000 11.ra 
' • &00 • 2,000 • 
' • 2.5ıO • 1,000 • 

60 • 100 • fı,000 • 

100 ..ıet 

1%0 • 

180 • 

80 Unldı;, IS,000 11.ra 

" . ~. 
20 • l,280 • 

DlKKAT: H-planndakt paralar bir ff!le içinde l5G llrada,ı &fll· 
'1 dUfmiyenlere ikramiye çıktığı takclirda % 20 tazlaallo verllecolıtır. 

Kuralar 1enede 4 deta, 11 mart, 11 hulran. l1 eylQI, 
11 Blrlnclkl.nunda çekilecektir. 

Keşif bedeli lij7 Jıra 20 ku .ış 

olan 19 pencerenin demir par· 
makhklarının alt kısmına demir 
konulması 13 santim beton yapıl· 
ması işi 2613 '942 perşembe günü 
saat 11 de pazarlıkla istek11sinc 
ihale edilecekt..ir. Şartnamesi her 
gün komisyonda. görülebilir. Kat't 
teminatı 25 lira 8 kuruştur. İstek. 
}ilerin belli günde kanuni vesika. 
larile birlikte Fındıklıda satın al. 
ma komisyonuna gemeleri. 

(2612-3714) 

* 22,500 kilo lspanak, 2500 kilo 
havuç, 5000 kilo prasa pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 31/3/ 
942 salı günü saat 15 de Alemdra· 
da a&kerl satın alma komisyonu· 
na müracaatları. Takarrür edecek 
fiyat üzerlr:den kat'i teminat a. 
lınacaktır. (2614.3716) .. 

10 kalem demirci malzemesi. 20 
kalem iş ocajı malzemesi pazar-

ı hkla satın alınacaktır. LiStelerl 
komisyonda görülür. Taliplerin 
Topkapı Maltepeslndcki askeri 
satın alma komisyonunda pazar· 
tık için hergün müracaat edebile
cekleri. (2577 .3587) • 1.75 boyunda 1,30 ,enl~lljtlnde 2,800 
gram ağırlığında 1000 adet göğüs

lüklü hayvan çulu, tahmin bedeli 
12,000 Jira. katt teminatı 1800 lira. 20 
santim boyunda 14 santim genişliğin· 
de 130 gram ağırlığında 10,000 adet 
gebre, tahmln bedeH 3000 lira kaU 
teminatı 4.50 lira. Maa aap ip yular 
baflığı 7500 adet, talunin bedeli 4875 
lira katt teminatı 731 lira 25 kuruş
tur. Pazarlıkla eksiltmeler! 28/3/942 
cumartesi günU saat 10 da lzmitte 
istasyon otelindeki askert satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tallplerin 
belli vakitte komisyona g-elmelert. 

(2622 - 3750) 

* Seherine tahmin edilen fiyatı 
395 kuruş 55 santim olan 8000 a. 
det kilim kapılı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 6/4/942 pa. 
zartesi &ünü saat 11 de Ankarada 
M. M· v. satın alma komisyonun· 

1 

da yapılacaktır. İlk teminatı 2373 
llra 30 kuruştur. Şartnamesi 138 

_. kuruşa komisyondan alınır. Ta.. ••1111••••••••••••••••••••••••• ı liplerln ka.nuni vesikalarile teklıf 
mektuplarını ihate saatinden bir 

lebibl •e l"lıfitriyat •il dUra : AJuneı Zm1ll Y AL."KA.N saat evvel komisyona vermeleri. 
V- NOf'iJ'M Tll<k L W. Şı.L • Va&aa Ma- (2560 • 3554) 

Aşağıda yazıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, 
saat ve mahallerdeki askeri satın alına komisyonlarında yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda. bulunmaları. 
Cinsi ~llktarı Tutarı Teminatı ihale ıttn, saat ve 

Kilo ı .. ıra Lira mahalli 

Kuru UzUm 10 No. 30,000 19,800 2970 27 /3/942 15 
Sığır eti kilosu 90 kuru~tan 15,000 1125 :?il • • 14 

Çanakkale 
Yaısınviran 

Eziımlş döküm halinde darı 
·1 parti 
8aman 100,000 
sut 4,500 
Yoğurt 3,500 
Koyun eti 6,000 
Tel balyalı ot 200.000 
Kalori!er tamiri 
Zeytin yağl 4,000 
Sade yaıtı 2,000 
Mtıhtelif nakliyat 
Muhtelit nakliyat 

2500 
350 
186) 
237) 

4145 
4,600 
3,50-0 
5,000 

45,000 

* 

2~ > > 11.,30 Avcılar 
27 1o > 1.{ Ba.kırkOy 

27 • > 14 Bakırköy 

1/ 4/ • 15,30 Çorlu 
31/3/ • 15,30 Çorlu 
2/4/942 15,80 Çorlu 

28/3/ • 11 Gelibolu Mrk 
2/4/ • 16 • .. • 

31/3/ • 15 • • 
31/3/ • 15 • • 

(2621 - 3749) 

Pazarlık günU talibi çıkmayan aş;a.ğıda cins, miktar ve muhammen 
bed~lleri yazılı ia~e maddeleri 27 iJ/942 cuma gllnU hizalarında gösterl
Jen saatlerde pazarlıkla .satırı almacakiardır. Şartnameleri her g1ln ko· 
misyonda. görWeblllr. t!teklllertn belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın 
o.ima komisyonuna gelmeleri. (2557 - 35:11) 
CJn 1 Miktarı 1\Iuh. Bd. Kati te. ihale zamanı 

Ton Lr. Krı Lr. ~. Saat Dakllıa 

Patates 29 5800 8TO 10 
Prine sabunu 20 11600 1740 10,30 
Sabun 20 15000 2250 11 
Zeytin yağ 10 11250 1686,50 11,30 

* 4500 kilo teker alınacaktır. Pazar· 4 partide ellifer tondan 200 ton 
hkla eksiltmesi 2/4/942 ııertembe koyun, keçi veya sıfır eti. 20 ton 
günü l!laat 15,30 da Geliboluda mer· kuru fasulye pazarlıkla satın alına· 
kez satın alm&: komisyonunda y&;"tıla· caktır. lh&leıi 27/3/942 cuma günü 
calttır. Tahmin bedeli 4410 liradır. saat 10 da Topkapı Maıtepelılnde 
Taliplerin belli vakitte komisyona askert 11atın a.ıma komlsyonunda ya-
gelmeleri. (2620 - 3748) pıla<:aktır. Talipl<!rin bel1i vakitte * komı.yona gelmeleri. (2576 - 3586) 

Bebor çiftine 10 lira 50 kuruş ta!ı· ı Müteahhit na! ve hesabına be
min ~ilen 9000 çift er kunduraşı p&· herine tahmin edllen fiyatı 85 ku· 
zarlıkla satın alınacaktır. ihalesi ruş olan 50,000 adet kaşağı açık 
30/3/942 pa.zarwl günU •aat 15 de eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8. 
Balıkesirde a.akerl satın alma komla- 4,942 çarşamba günü saat 10,30 da 
yqnunda yaqıla.cak:tl1r. 'Deminatı Ankarada M. M· v. satınalma ko. 
11,950 liradir. Şartname ve nUmunest misyonunda yapılacaktır. İlk te. 
komL~yonda görUJUr. Taliplerin belli minatı 2437 lira 50 kuruştur. Şart. 
vakitte komillyona gelmeleri. namesi 163 kuruşa komisyondan 

(2624 • 3752) alınır. Taliplerin belli vakitte ko· 

* 
mi•yona gelmeleri. (2628 • 3754) 

* Belıer kilosuna 4 kuruş tahmin edi- Beher çiftine 50 kuruı tahmin 
len 500 ton odun alınacalttır. Puar- edilen 10 llA 50,000 çift çorap ka
hkla eksiltme!! 30/3.1942 pazart6Si pa'ı zarfla eksillnneye konmuştu•. 
gUnU saat 15,30 da Kacsda askeri sa- İhalesi 1/4/942 çarşamba gün!! 
tın alma komisyonunda yapılıu:aktır. saat 11 de Ankarada M. M. v. 
Takarrür edecek fiyat Uz.erinden katı satın alma komi9yonunıda yapıla.
teminat ahnacaktır. Taliplerin belit caJdır. Tallplerln teklif edecekleri 
valtitte kamı.yona &'elmelerl. (3719) mıkta.r Uzerinden ilk teminatlarlle 

Türkiye 1 Ş Bankası 
''flll t ... i ıd M..,ıan 1141 lla'amlJI pllıu 
~· 1 ..... ' ... ,.., ll APo'-

:1 ~ •rilılerin<ie ,...... 

- IU.UllTiılu:lu 
1 Met - - = -.- lira a • 1000 • = 30IG,- • 
2 l 750 > = 1600,- • 
3 • liOO > = 1600,- • 

10 • aliO • = :ı600.- • 
\.. 
teklif mektuplarını ihale saatin
den b~r ı1a&t evvel komlsyona 
vermeleri. şartnamesi komisyon. 
da. görülür. (2499 • 3408) 

* 4000 kilo zeytinyağı ve 3000 
kilo kuru üzüm pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 30/3/942 pa
zartesi günü 'saat 10 da Topkapı 
Maltepesinde askeri satın alma 
komill)"On""da yapı!S<:&ktır. Ta
liplerin % 15 temlnatıarile ko· 
misyona gelmeleri. (2587.3625) 

-'· 
1200 ton e"' · yecek nakli-

40 > ıeo > = 4800.- • 
liO > liO • = 2580,- • 

:ıoo > 35 • = 6000,- • 
:ıoo > 10 • = 2008,- • 

yatı kapalı z•r!la eksiltmeye kon 
muştur. İhalesi 3141942 c~ma ı;ü· 
nü saat 15 de Muğlada •>kert sa· 
tın alma komisyonunda. yapıla. 

caktır. Tahmin bedeli 27,750 lira, 
ilk teminatı 2081 liradır. Taliple· 
rin kanuni veslkalarile teklif ınek 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

... (2571-3581) 6 baş deve yavrusu sa.tı1ac&ktır· 
isteklilerin 27.3,942 cuma günü 
saat 10 da Üsküd•r Bağlarbaşı Al 
pazarında bulunmalar 

(2623 -3751) 


