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Kendisi küçük, şümulü1 'V on Papenin Bulgar 

gazetecilerine 

demeci 
Dağıtma ofisi 

faaliyete geçiyor büyük bir mesele 
Türkiye 

harp 
istemiyor 

Bir tek damla bulanık su bile 
umUmi hayatımız için zarardır 

.Bu of is ilıtikllrın ve 
ı .istifçiliğin önüne geçecektir 

Yazan: Ahm~t Emin YALMAN 

B u zamanda hepimizin ilk\
vaı:ifelerlmizden biri, umu-

mi bayata alt heroeyi açık ve şef_ Uza11,ark .. ...... 
Y 8 ( l Ankara, 24 <Radyo Gazetesi) _ 

( Yarın yeni çıkacak bir koordınasyon T arafsızlıg"' ını t heyetı kuarına göre e\"Velce hakkın
da malumat verdiğimiz dağıtma o!l-

l k kt sı fanlıyete geçecektir. Bu ofisin r;a-

' 

oruyaca ır ' yesl ihtiyaç maddeler ini mUstehlıke fal bir halde bulundurmata çalış. 
maktır. Hertürlü kararların isa
betle verilmesi, görü~crl bulan. 
dırebilecek vehimlere yer kalma 
maeı ve el birliğinden iyi veri~ 
alınması için buna şiddetle ihti
yaç vardır. Yalnız bulanık suda 
yapyın entrikacı unsurlara nefes 
almak imklnı ve fırsatı btrakıl
mamalıdır. 

\ kadar götUrmek ve ofisçe memleket ___ ..,. El T ' 1 ( içinde lüzumlu görülen yerlerde şu-j çi Ürı( • ~ 0mO~ mÜ• ( beler açmak \'C ajanlar gondermek-

J~ p n ar Cnre- ,nasebetlerı~ın bılhas-\ tlr~ıığıtma ofislnın hükümleri ticaret 

u .. ~ J sa ekonomık abnda ~ ve petrol ofisi hükümlerin(' benze-
., ( 

1 mektedır. Sermayesi on milyon ola-g 11 do r adası na t iyileşt . ğinİ bildi.rdi. ( 1 

cnk ve icra Vekilleri heyeti tarafın-
ı dan !Uzumu halınde bu miktar arttı-Sofya, 24 (A.A.) - ıD. N. B.: rılabilecektir. 

Ne ça.rc ki böyle unsurlar da 
nefes almak istiyorlar ve ya~a
maiannı mümkün kılacak nevi 
den bir hava yaratmak içln d; 
her çareye başvuruyorlar. Böyle
itti için insaf, vicdan, hakikat di
ye bir 'hudut Y<>ktur. 

Son günlerde, gazeteciliğin ku
lis tarafında bu gibi unsurların 
entrikaııı Yinünden böyle bulanık 
btır nokt.a beHrml~ir. Apaçık sah. 
ne tarafına çıkarılması ve haki. 
kat pro}ektörlerinln bol ışığı al
tında yıkanması, temizlenmesi 
mutleka lbımdır. 

Yedi, sekiz ay kadar oluyor. İs
tanbuld& çıkan beş gazete, ba~
başa vererek kendileri için de, 
hükumet için de, okuyucular için 
de rahatst~lık membaı olan bir 
derde müşterek bir çare aradılar. 
Dert SUdar: Ankarada her gaze
tenin, birer nqth_abir.l nr _Bir tek 
klpntn ~lla mUza«erelerlni ta
kip etmesi devlet merkezindeki 
tilrlü türlü çahtmalardan ve bun. 
l•rm netice ve ka.rarlarından oku· 
yuculara giinU gününe dolru ha
ber ~tiftirmesi lmklnsız bir şey
dir. Bunun için Bilyük Millet 
Medisinln hayası memlekete iyi. 
ce aksedemiyor, memleket işleri 
hakkında klfi derecede maltimat 
duyulmu)'ordu. Daha fenası, mu_ 
habiı'Ier, meıftek gayretile şu ve 
bu rivayeti hakikat şeklinde ve
ya hakikate yakın bir ihtimal di
ye gazetelerine bildirdikleri için 
olnlyucu yanlış tesirler altında 
kalıyor; hükumet, icraatının yan. 
hı şekilde duyulmasından rahat_ 
11ı2 01uy0r ve ıazetecller de vazf. 
felerlnl yapamamaktan ileri gelen 
bir vicdan azabından kurtulamı
yorlardı. 

Büyük elçi Von Papen $t,ılyadan 1 Dağıtma oflsl gecikmiş olmakla 

S !J I d 'I r ı?l 11 "' r ay~ılml\dan önce Bulgar gaz~te.~ı- beraber yerinde bir tedbirdir. Bugün-u :t ~ tJ lerıni kabul ederek Bulgarıstıı.n kti şartlar içinde memlekette lhtlka.-~ ~ J hakkında en iyi hislcrıe mütehas- rın ve istifçiliğin önüne geçecektir. 
sis olduğunu söylemiş ve akim ilgili kaynaklar dağıtma oflsinln 

Yeni Ginede şiddetli 
hava savaşları oluyor 

kalan suik usddan sonra Bulgaris- meşru Ucaret yapan tüccarlara bir 
tandan bir c:ok tcbrık tclgraf!nrı rakıp değil onlarla işbırllği yapaca-
atdığını hatırlatmı~ır. ğım söylemektedir. 

Büyuk elçi. Berllne gitmekte 
olduğunu, Führer tarafından ka
bul edllcct>ğlni, suikasddan sor.ra 
sol kulağ ındaki zarın mütecs,.lr 
olduğunu söylem;ş, 'şunları ilave 
etmiştir; 

Japonlar Sa/oman 
adasmd:ı Karo.'a 

Harbour'a çikttlar 
Vaı;ington, 24 (A.A.) - Haröt.< 1 

ye Nezaretinin bir tebliğinde kay• 
•• dedildiğlne gore 54 .Japon ağ .. 

Kaur Orbay (tirnstan) bomba tayyaresi Bataan yarıma. 
)~ · ~ • dasında Cor.regidor'dakl Amerikan 
J ı mevzilerine taarruz etmiştir. Ha-

$ Rauf O·J·bay sarat _h•f~rt~r-.3 ~.ap~n bomba tay. 
yaresı du5ürülmu~tur. 

Diğer cihetten, Amerikan top-

{ Dd 
çuları Bataan yarımadasındaki A-

0 faya mer'kan mevzilerini şiddetle pom-
bardıman etmlılerdlr. Japonlar a. 
ğır kayıplara uğratılmıştır. v a r d 

1 
(Devamı Sa. 3, ~'i '.! ,, .. , .ı.. .i. 

1 Baı-Almau r 
L__ barbl __J T aymis gazetesi yen.i 

büyük e~çimizin 
meziyetlerinden 

bahsediyor 

Ruslar 
Von P&pf'n 

I Brianskı tehdit 
Londra, 2• (A.A.) - TUrkiyenin d • 

«- Türk memurları şerlrlı~rl 

çok çabuk yakalamıştır. l\Iuhakc
me yakında görUlecekUr.,, 

Büvük elç', Türk - Alman mü
nasebetlerin n bilhassa eknnoınik 
alanda hergün dahn iylle§liğlni 
bildlrm 'ştir. 

yeni Londra büyük el<;lai Rauf Orbay, e f y 0 f 
dün öğleden sonra buraya gelmlftlr. 

Londra, 24 (A.A.) - THrldyenln 
y~nı Londra bUyUk elç1B1 Rauf Or
bay'ın lnglllz ihllkflmet merkezine 
gelmesi mUnasebetlle, Times gazete
sinin diplomatik muharriri, yazısınm 
b1r kısmında yeni büyük elçinin :ha
yatı hakkında uzun malQmat verdik
ten sonra diyor ki: 

10 günde 12 bin 
!Uman ölmüş 

Dcmiryollnrının tamirinden son 
ra bu mtinnsebctlcr dah11 ziyade 
kuvvctlenebılecektir. 

M. Von Papen şunları IIAve et-
Londra, 24 ( A.A. ı - Bugün Lon- miştir: 

dra'ya gelen haberlere göre, Mosko- v- Türkiye harp istemcmektc
va'nın 325 kllometre batı cenubunda dlr ve tarafsızlığını koruyacak-
önemli bir demiryolu kavuşak nok- tır.ıı 

tası olan Brlansk bu kesimdeki Rus Büyük elçi, geçenlerde Tiirkiye 

Bu~nar kc:b~tcsi 
12 saat sür~ n 

b~r top ·a~ll yapt· 

Ankarada ihtiyaca klfl geniş. 
ilkte bir lst~r bürosu kurm•la 
hiç bir gazetenin ıücU yetmiyor_ 
cfu. Nihayet beş gazete, el birllğl. 
nin kuvvet olduğunu hatırlayarak 
emeklerini blrleftlrmeii kararlaş. 
tırdılar. B. B., yani (Birleşik Bü. 
ro) adı altında iş ıörecek bir bü_ 
roya ait hertilrHl hazırlık yapıldı. 
Bilronul\ bir şefi olacak, onunla 
beraber Oç ıazetecı •rk&d&f 98-
lışacaktı. İstanbulda da havadis
leri alıp bet nüsha olarak hazır. 
lamak ve büronun teşlklAtma ait 
vazifelerle ufr&Jmak üzere bir I 

Bir TUrk kaptanının oğlu olan Ra- ktilll kuvvetlerinin doğ'ruclan doğ'ru- Cümhurrelsl ismet İnönii vr 'J'iir
uf Orbay, babasının yolunda yUrU- ya tehdidi altındadıı-. Daha bir müd- kiyenln Berlindcki blivük elçisi 
mu, ve meslek hayatında P&rlak mu- det evvel çetelf'r bu kesimde bUyUk, B. Gerede ile görüştüğünü söyle
vatfaklyetler kazanmı9tır. Orbay, In- bir faaliyet göstermişlerdir. Fakat miştlr. 
glltereye ve Birleşik devletlere yap- şimdi Moskovadan alınan telgraflarda Büyük elçi Von Papen siyasi 
tıtı seya.haUerle, nazarı bilgilerine Sovyet kUlll kuvvetlerinin bu şehir mahiyette olan başka sorulara ec-

(Denmı Sa: 1 Sü: 2 de)= 1 (DeTamı Sa: s Sü: J de) % vap vermemiştir. 

ilkbahar 
'taarruzu 

lsveç3 m:? Eulg:r radyosu m rşl _r 

ç 'ıyor v~ kohrcm . n " ık 
hikôyeleri ani .: fıyor 

gazeteci vazife görecekti. 

Bu proje Qç ay milddet tatbik 
lmkAnını bulamadı, çilnkil aradı_ 
lımız vısıflarda bir büro şefi ele 
g~Irıunedlk. Bu müddet zarfında 
defalarla Ankarayı ııttık. geldik. 
Mak!ladımız Ankara haberlerinin 
en iyi bir silzg~ten geçmesi ve 
gördüğümüz kusurların nihayet 
bulması olduğu için eski ve tec. 
rUbeli bir gaıeteci olan Matbuat 
Umum MildUrlüğü MuamelAt ı;efi 
lçln bu vazifenin biçilmiş kaftan 
olduğunu düşündilk ve kendisini 
avartmab çalıştık. Mümkün ol
~adı. Diler yetişmiş unsurlara 
başvurduk, hiç biri istikrarlı bir 
va7.lfe olan devlet hizmetini bı

rakıırak gazeteci olmajı göze ala
madılar. Meğer hakları da yok ı 
değilmiş. 

N ihayet Hukuk Fakültesinden 
diplomalı, İsvlçrede lktıFat tahsil 
etmiş, iktısadl işlerin 1~·1ndr bu
lunmuş, dürüst ve vazife duygu
suna sahip bir arkndaş bulduk. Üç 
aylık bir tecrilbe müddeti için dl_ 
ier üç arkadaşla beraber Ankar3-
Ya gönderdik. Tecrübe mükcm
rncl netice verd . Ankaradan b;ıl 
ve iyi havadis gelmeğe ve gelen 
haberlerden mann çıkmağa başlıı-

(De,·amı ~: S SU: 4 de) )-( 

Resımıe Röportaj 

l!!V\•el?~I akşaa Emln~ntı HalJrevinde bir ml189"lere 
verilmiş \ 'c bıı mUsameredc genç Türk kızları rytmik 
danslar yapmı:;ıardır. Türk sanat hayatında blr dönüm 
noktası olacak olan bu mU.amerede cıasrııque dans-

lan oymyan genç kızlarımız bUyUk bir muvaffaklyet 
kazanmışlardır. Genç kızlarımızın çok kısa bir za
manda göstermış olduklan bu btlyttk batarı kayde 
defer, 

İsveçt~ urrurr i sefer
be::-'ik ilôn olundu 

ltlmaılar Balflk sahiiine 
asker yığdı/"T 

1..ondra, 24 ı A.A.) Dally Express 
1 5 t muharriri gazett>slnln harici s ya C' 

ya7.ıyor: 

Bulırar Kralı Rorls 

Berne, 24 (A.A.) O. F. I. lyl 
bir menbadan öğrenildiğine göre Bu'
gar kralı Boris SofyaGıın hareket et
miştir. Znnnedlldlğlnc göre kral V -
yanaya yahut ta Berline gidecektir. 
Bugtın ''e yahut yarın bu mesele hak
kında bir tebliğ neşredilmesi muhte
meldir. 

Londra, 24 (A.A.) Bulgar kralı 

Ankara, 24 <Radyo Gazetesi)
Londradan bildlrildlğlne göre Bul
gar kabinesi 12 saatlik b ir toplan. 
tı yapmıştır. Sofya radyosu rnu
tad neşriyatının haricınde mar5-
lar çalmakta ve kahrnmanl•k hi
kayeleri anlatmaktadır. ı:::.ı hika
yelerin mevzuu 1914 te 19 uncu 
Bulgar piyade alayının ::" <Jsaya 
karşı girı~tiği savaşlara a:tHr. (Dnamı ı"a: S Sü: ., i!-') X 

ds,·eç, Baltık sahili boyunca ya----.,......--------------------·---
pılan mUhını n.ıiktardn Alnınr. tahşl

datıııın teşkil ettığl tehlikeyi uzak

laştırmak için tam seferberlik 110.n 

t . l ' Almanlar bu sahile askert c mış ır. 
kıtalar ,.e paraşUtçil müfrezelel'I ta

f!yan nakliye tayyareleri yığmı~lar

dır. Stokholm hUkOmeti bunların ilk 

baharda muhtemel blr taarruzdan 

korkmaktadır. 3 hafta t'\'\'el başlıyan 

bu seferberlik Isviçrenln 9lmallnde 
başlıyan bUyUk manevralar ba.hane
ııiyle yapılmıştır. Bu mane\Talara 
lft.Jrak eden ihtiyatlar memleketleri
ne dönmlyeceklerdlr. BilA.kis silA.h 
altına yeni ihtiyatlar çağrılacaktır. 

Şeker işinde 
yolsuzluk yok 

Bakkallar Cemiyeti, bir gazetede 
yazılan yazıyı reddediyor 

Bır çok gemilerden mürekkep olan Dün bir gazetenin ta basında: he uyandırılacak olursa meslek 
ı ısveç filosuna muhasematm başlan- 1 «Bu nasıl tevzlat?ıo diye şeker namına da, memleket işleri namı
gıcındanberl muhtelıf nevllerde 70 j levzline dair şiddetli bir yazı çık. na da ağır b ir suç i5lenmlş olur. 
gemi daha iltihak etmiştir. Harp en- mıştır. Herkes yiyecek kaygusun· Matbaamıza haber verildiğıne gb
düatrilerl ve bilhaııaa meşhur Botons da bulundulu bir sırada, en kil- re bahsedilen neşriyatı yapan ga
fabrlkalaTJ 120 milyon lirayı bulan çük bir yolsuzluğu bile ortaya zetenln bir muharririne mensup 
siparJ.tlerl tamamlamak >çın durma- vurmak her gazetenin borcudur. <>lan ~ dükktinı Laleli tarafın<la 
dan çalıfffiaktadırlar. Londra.da res- l'akat ıazete sütunları hususi ga- bulunan bir bakkal, istediği şeke
ml bir s6r.c:U bana Isveç ia!ll avlan- ra:ı. ve menfaate vasıta diye kul. rl kısmen kredi ile almak istemiş, 
mıyacaktır> eledi. tantlacak ve halkta aalmaca BÜıP- (l>evMtn Sa: a Sü: G da) Q 



! 

Japon gemileri 
lstanbul limanında 

- '!5 -

(Hiai) kumandan gemisinin bandosu (Mika
do) nun ve (Sultan Hamid) in marşlarını 
çalıyordu . Mızıkanm azametli ahengin . ge
mi:erin etrafını saran halkın coşkun sadala· 
rı karışıyordu. 

5 - (Sultaniye) Taht gemıei 
<ab•tlerlnden yüzbaşı Galip Bey. 

Bu zatların hepsi de iYi iogiliz· 
ce biliyorlar.. Mıhmand&rlıCın 
icap ettirdii:i bütUn evsaf ve şe. 

ra:tı haiz bulunuyorlardı. 

(Talla) vapuru, kılavuzluk cdi· 
yordu. (Hiai) ve (Konao) kruva· 
zörler ı de, onu takip eyliyordu. 

ı 2 kAnunusanı 1890 • 21 kônu. 
nu evvel 1306 cuma gecesi) Mar· 

k>plar awhyocıhı. İkı Japon genıl
sir»n !<>(> 5"61ertle Tlirk toplti-ı. 

nın saıdaları bırbirine karışı)'Ol"·· 
Henüz tam-a.ntlle açılamamış olan 
hafif StS tabakalarını sarsa sana. 
semalara yükseliyordu. 

Biri Tikk, lkiol Japon ol.....ıt 

üzere üç femiden mürekkep ola.n 
bu küçük kafile; kayıklarla, san. 
dallarla, ma..-nalar\a denizin i:lZC"' 
rin i dolduran haHtm: 

mara denizl geçtld i. Ve sabaha u- --..J....I,;.-. 

- ·~· g.,...;,,ız .•• 
karşı • alaturka • saat yedide, Ye. 
nikapı önünde tevakkuf edildi. diye ~retle bağtr~ı &

Burada. gtlndüz beklenecek "" ra.H>d& ilerledl. Tali& vapu ... , Dol 
merasimle Dolmal:>ahçe saray>nın rııabahçe önli<lde demirledi. Japot> 
öoüne geli nerek orada dcnttrlene· .gemijerKPin demir yerleri de t&yin 
cektl. edllml§(i. Şimdi, bir ltiltl .e ilı:I 

Faka\ limanı. dehşetli bor sis linet ıemlei, ı.... lıet üzeri..oe de. 
ka plamw;tı . Bu S<s, etle vaktine l """"leıni~dl. 
kadar açılmadı . (Hiat) kUM<mda geftıieiı>m ben 

Halbuki l•tarıbul !talkı . J_,.ı dosu, (Mikado) n\ln ve (Sultan 
r cmllerinin geleceklerınden ha- Hantld) ın ~lamn çalıyordu. 
herdar olmuşlardı . O ~iddeth slsıe Mızıkanı1t azametti aherıgine, te
ro~men , kayıklara, sandallara. w>ilerhı elre!mı sar"" ltalkl!! eeş· 
mavnalara doJarak ahırkapı &(:ik- kttn sadetarı karışt)'()rdtl. 

l:ır ı ndan Salıpazarının öRierine Bütön ecnebi gem+Jerlle llaıtktll 
kad!\r den ize dökülmüşler Bö~ tıemasından ve bilhassa coşku· 
yük bir sabırsızlıkla , misafırle!' lı.ıklarından hiç hoşlanmayan Sul 
bekliyorJardı . lan Hamit, (M>kado) nun şerefine 

Yıldız 98raytoda cereyan edetı olarak ııor ı.aç giin milsamahaya 
kaza.zedelerin isticvaplarıncJıan. Ja karar ~ı. Misafirlerin sawri
pon tarın Türk bahriyeHlerffıe kar mi btr şekilde karşılanmasını ar. 
sı gösterdıkleri insaniyet ve neza- zu etmjşti. Bu maksatla da halk 
ket anlaşılmış .. TAUhtettf kanallar· tarafından Jaj)Oll gemilerine kar
dan !'ızar•k haıl'k arasına. taşnuştı . şı y.,,...llıCak tezahtirata ilişik edti· 
Buna binaen herkeste, Japonları memesi iıçin icap edenlere emirler 
bir an evvel görMek Oftlara karşı gönderm işti . 

milli şükranı eda etmek lçôn bü. Şu anda. İstanbul hafftımn im;. 

,·iik bir sabırsızlrlt vardı . styetı . pek samimi idi. Gerek de. 
Sis ancak, zeval wl<tme doğru nlzl ,..., gerek İstanbul sı>hille.-inl 

açıldı ... Evvela (Talia) vapuru dolduran ahalinin dUCJ{indüğil tek 
demir kıldırarak . Kızktrlesl t ti· b ir şey var!lB- o da, .Japon ~nlz· 
kametinden. Dolınebahçc sarayı· !erinde ebediyete kavuşan ariz 
nın önüne doğru ilerlemeye b"i- şetıltlerln hatıralarını taziz etmek 
!adı . Önde (Hial) ve arkada (Kon- ten .. onlara karşı fedakarlıklar 
go) olmak üzere, iki Japon kru· gösteren Japonlara da. mlnnet ve 
vazörü. (Talia) nın dtHnen sw1a· şUkr&nlarını biidırmekten ibaret· 
rını takip ediyorlardı. n. 

(Selimiye) kı~asır>ın önQne Suttan Hamit. Yıldız sarayın. 
ııeldikleri zaman, evvelA (Hial) dıri<i !CtlıannümAl köşkilne geı. 
nin sancak bordasından beyaz bir 
duman yükaeldi. V-e Jepon ku- mlş .. ve oradaki büyiik dürbün;;-
m~ndan gemisinin ilk ~elim to. nil , limana çevirmişti . Halkın te
pu, bütün Jstanbulun ufukların- zahüratını memnuniyetle temaşa 
da ıürl<dl. Sellmlye kışlasııun ö· ediyordu. Ve, şehzadelik zamanın. 
nüne çıkarılmış olan Türk batar. danbe-ri hayalinde kurduğu (Ja. 
yası. dünyanın öteki ucundan ge. pon dostluğu) nu tah•kkuk ettire
len bu sevimli misafirlerin seli· bildii:i için pek mesrur görünü· 
mına, ayni suretle mukabele etti. yordu . 

Beşiktaş önünde yatan (Zuhaf) 
i<mlndeki karakol gemisinden ele 

Yeni bir keşif: Evinizde 

kedi ~ulundurmok 
pek iyi irriş 

n icat ve keşff .ıe.ıttını.. t<'Y· mut
laka ""'kine fıı.n ~kUnde ol

maz .. , Kedi meNkldarrndan biri dtln
yada rahat ,,.e mesut y...,..,...a.nın yofu· 

Sultan Hamit. bu samimi teza-
hürat karşısında, müsamaha hu. 
dullarını biraz daha genişlettl. Ja
pon gem ilerinin kumandanlartte 
İstanbul hükümctinin alAkadar 
makamları arasında • protokol 
mucibince _ resmi ziyaretler de
vam ederken, Türk matbuatı na
mına bir heyetin de Japon gemi· 
1"rlne giderek : 

- Hoş geldin iz. 
demelerini ( irade) etti. 

O tarıtıte İ<tanbulda intişar 
eden (Sabah _ İkdam • Tercilma· 
nı Hakikat) gazetelerinin ingiliz
ce ve fransızca bi1en bir kaç mu· 
ha.rriri derhal toplandılar <Türk 
matbuat) heyeti adını takındılar. 

Arkası var 

VATA!I 

Şebi r 
Haberleri 

HUSREV SAMI 
Dumlupınar 

vapuru bugün 
gidiyor 

Bügük ve vatansever insan 

Yunanistana yeniden 

çok miktarda yiyecek 

maddesi gönderiliyor 

H usr...- Sami, ,...- ı:tzak 

bir ktiı inde, dosüerKVll 

SOfl bfzmetlndea ınNmıom ... 
sureııe ıop.-ağa b..-akıldl. Bu 
yüksek !no&nMI ölilmötHi, omı 

seven bir doııtun kılefon?le öi
rend ığim zam.an hasta yatıyor· 

dum. Çok izildöm Ye çol< aita
dtm· 

Hu11t'ev 5"ml, .,..,;ı. tem'<ı bir 
Türk çoculu. bUtlkı ~"" 
yurdunun yükselmesftode -

- Büyük kahraman 

ı'Jtmıet Rıoa Beyin y.amnda fÖ· 
rürsünüz. saltanatın cani.ar ya. 
k11<1 idaresinden kSÇ<lrak lasan
lıı!ın mH: merkelli tanıian Paris. 
te btJ idare)'! ytknıak için çek
şan vatanseverler arasında bti .. 
Iursunuz. Fransız ınkıllblnın ye· 

Yazan: 'I 

BO•ametua ÜIHI 
Eskt Bı;iırlye Müsteşarı 

Eyüp Sabriye -

r'*>tı ı.cı,.ıe yilkaelt dımatlar 
iç>n ayrı bit" şeklide birer mezar 
taşı yapılsın . Bunlara mahsus o
len mezat" ~larında haya\ları

ıttA, h.Jzmetlerinin. tarihi kay
~sın. rnKleü.n kendilerine 
minnet ve şükr.anı bildirilsin, ve 
bunlar bütün memleketin ufuk
larında mılletln manevi btrer 
bekçlsı gibi dursun Yurdd&flar 
iç'n kuv.et ve Ollnlanma k•y
natı olsun. 

DıtmMpınar vapur\l lMtgh y,._ 
nanis\ana ikiQcl seferlot 1apacak 
ve Türklyeden dost Yunanıstaoa 
yiyecek maddeleri götürecektir· 

ratmıı bir ıııefkQrecı.... '--------------' 
Vakıfi onlar taş\ara dayanma· 

yan ruhlardır. Onların yeri ta· 
rihtlr Fakat milletin takdirini 
belırten bu küçük abideler fert
ler için bir !hız) kaynağı olur 

Bu defa gönderilen yiyecek ınad 
cteıe.rı arasında f&sulya, nohut, so· 
tan, - belok g+bl IR8ddeler 
vardır. 

Dwnltıpone,. vapun bol ...terin. 
de de memleı.etlmhıde bıtluoa1t 
Yuoanlıl..-ın, oradaki akraba ve 

Dilıüncele_.nde memleket. it<> 
nuşmalarında d&lm& mlUet... 0-
ıw genç bır çocukken Pkıste 

Berberlerin zo~ teklif"ll 

kabul ediliyor 
dostlarına gönderdlklet-1 küçük İstanbul Beledfyesi lktısat mü
paketlerle yiyecekleri de S(itür- dürlüitUoün berberlerın zam ıa. 
ınektedfr. BUtıl&r .oreda Kızılhaç lebl üzerine yaptığı tetkikler ne
vasıtasıle ..ı.ıp1eyınc ~zı edıle- tieesınde berberleri üç sınıfa •· 
cektir. yırarak hazırladığı zam teklifini 

Betediye masraf 

bütçesi 13,5 milyon liıra 
Bir komisyon ...-atıııdalı loazır

hınınakta olan Belediye _,-aı 

btıtçesı 13,5 milyO<ı ika olarai< 
kat't şekllıtl alrııı:ıtır. Bir 11<• gı.... 

ııe kadar Daimi encümewe verije
ccktir. 

Varidat bü1çes! 12 milyon ..,_ 
1tlz yüz b'1ı ttra ol..-ak tespit edil
Wtiştir-

VilAyet va.-ldat bülçesl1e birlik. 
te Belediye masraf ve varidat büt· 
çeleri Umumi meclisin nisan dev· 
resinde ınözakere edllee-elı:tir . 

Ceza gören muhtekirler 

Q<>latada Emekyemcıı: mahalle· 
sinde kömürcülük yapan Mustafa 
kömürü fazla fiyatla satmış, ya. 
kalanarak 1 ıaumaralı miltt ko· 
r """' W1ahkeme6i tarafından 25 
lira para, 30 g<in de dükkAnınm 
kapatılması cezıasına çarpılmıştır. 

Bundan başka, dükkAnında 265 
kilo et varken satmayan Tahmis 
sokağında kasap Tohsln!.c ortağı 
Mehmet ve dükk&nında 42 ktlo 
şekeri v..-k l saklayan Sultanah
mette bakkal Nuri de 5 er )j. 

ra para ceH91r>D, 7 :ıtt gün de 
dükkilnl&rırun kapatılması ve mal 
!arın mustıderesi cezaaına çerpıl
nu:ılardır. 

Erno • Sack dün akşam 
Bulgaristana ğitti 

İstanbulda bir konser verdikten 
sonra Ankarada da iki konser ve
rerek İstanbul• dönen meşhur Al· 
man opera artisti Erna Sack dün 
akşam saat 21 de kalkan trenle 
Sofyaya hareket etmlşlir. 

Alman artistlnden fstanbulda 
hayır cemiyetleri m~nfaatine bir 
konser daha vermesi. için ricada 
bulunulmuşsa da muayyen tarih. 
terde Sofyada angajmanları oldu· 
tunu söyllyerek kabul edememek 
vazlyet,ndc olduğu için teessürle. 
rint bildirmiştir. 

Bono sahtekôrlorı 
Dimltrl adında birisi, Dıyaman· 

di ve Atan as adlı tüccarlar namına 
muhtelif zamanlarda 1659 liralık 
sahte bonolar tanzim etmiş ve 
bunların para~ını da toplamıştır. 

Yakalanan sahtekarın ikinci a. 
ğırcezadakl muhakemesi son saf· 
hasına gelmiş, dün Müddelumum1 
müta.lAasını söyliyerek tecziyesini 
istemiştir Muhakeme. müdafaa 
için başka bı r güne bırakılmı,tır 

bugQn Daimi encümene verecek
tir. Azami zam 19 kuruş olarak 
kabul edltmıştir . 

Bo S ·mn vôrisler 

mirası paylaşamıyor 
Dün btrıftcl ağırceza mahkeme

otııdc ent.,.-eoan bir sahtekArhk 
davasına bakılmıştır. ötrendiill. 
mfze göre vak'a 3udur: 

tstanbulun maruf bozacılarm· 
d..., iken 1931 senesinde ölen bo
zacı Sinan 3 oğlu ve ı kızına 15 
bin liralık bir mtras bırakmıştır. 

Oğullar babaları öldükten sonra 
da dükkAnı ,işletmişlerdir Bun
lardan Şefik 2200 llr&hk mal a. 
tarak Ankaraya gitmiş "" orada 
ya1nız çalışmaya başlamıştır. Bu
nun üzerine kardeşi-eri Rll6im ve 
İbrahbn mahkemeye müracaat 
ederek Şefikten 2200 tirahk bir 
alacıtk talep etm!Jler. !'aka\ Ad
liye sarayı yangınında biltün kl· 
ğıtLar yandıtından davalarını tev. 
sik edecek Jılç lrir dell1 gllstere
memlşlerdft-. 

Şefik, tstanbula dönerek Be
tlk\&fl& bir dükkA.n _. .. ,.. di· 
ier kardeş! İbralılnı <le ona işti. 
ral< etm ı.,tlr. 

Bu sırada ya!ntt talan büyi'ik 
1 

kardeş Rasim fıelce utramış ve 
yatağa dilşmllJtür. BuM fırsat ..
yan Şefikle İbrahim !er& dairesi. 
ne bir senet lbre-z ederek Raslmln 
kendilerine miras payını verme
diğini . bundan dolayı 10,000 lira 
alacakları olduğunu iddia etmiş. 

!erdir İcradan gelen ödeme emri 
üzerine vaziyetten haberdar olan 
Rasim, senetteki lmzamn takllt 
olduitunu. borçlu bulunmadıtrnı 

beyan ederek kardeşleri aleyhin· 
de sahtelriirlık davası açmıştır. 

Dünkü durufma eanasında taraf. 
Jarın iddiaları dinlenmiş, b•zı bu
suslanlo tetkik! tçm da.va başka 
blT güne talik edllml,ıtt. 

TAKVİM) 
25 MART 1942 
ÇAKŞAMBA 

AY 3 - GtlN H - Kasun 137 
RUl\11 1358 - MART 12 
HİCRİ 13'1 - Rel>iiitevvel 7 
VAKtr :&l!VAJ 1 F.ZASI 
GÜNEŞ 5,56 11.28 
ÖGLE 12,20 5,53 
!KiNDi 15,49 9.2~ 
AKŞAM 18,27 12.00 
YATSI 19.58 1.31 
İMSAK 4,14 9.50 

'--------.J 

tiştirdili büyüklerin h4y&tını o
kuya okuya. Sorbon kürsüsün
den verilen dersleri dinliye dln
llye genç dimalını oııunlaştır· 

mış, «Şürayı Ümmet• gazetesi. 
nin sayfalarından sesin : yurda 
duyurmuştur. 

1908) i nkılAbı başlarken. Oh· 
r ı dağlarında büyük bir yıldız 

parladı ki adı Eyüp Sabri idi 
Husrev Saminin onun yanında. 

ayn i mefktlre uğrunda çalıştığı. 

nı ~itırsiniz 

M emleketin hertürlü fel4· 
keti karşısında bu metin 

ınsanı. yılmaz ruhu, teselli veren 
hareketlerllc bulursunuz 

Husrev Sam lyı koynuna aldı
! i için Adana iftihar eder sanı. 

rım Türk lnkılA.bının başından 
sonuna kadar omuzların& hizmet 
payları alan ve bunları bütün 
temlzliğile taşıyan pek nadir bir 
büyük insanın gömüldüğü yerin 
gözleri önünde bulunmasından 
Adana gençllğ! sonsuz ilhamlar 
alacak. övle umarım ki Adanaya 
utrsvan her v~tandaş ezeli in· 
kıllpç; Husrev Saminln kabrini 
\'&tani bir z.ivP,.et yert savacak. 
tv. Biisamettln tlhıel 

Balkan Harbinde, JtaJyar. cı. 

d•Unde, lran ihtılAlında. Büyük 1--8SUt bir 89! 8Dm8 
Dunya Harbınde. en nıhayet İs· 

1 
tlldAI Savaşında bilyük Ata-\ Yunanistan• Yardım komlsyo. 
türkün yanında bulundu. Sıv•s· nu Kızılay delege•' Feridun De· 
ta heyeti temsiliyenin teşkilinde ' mokan la Ankara fsmetpaşa Kız 
büyük bir azimle çalıştı, yakın Enstitüsü öğretmenlerinden Hacer 
tarihin her devr ınde fedak1ırlık Arıpınar Ankara Belediye daire. 
eserleri yarattı . sinde nlkihlanmışlardır 

Türk iyede başlayan, Pariste \ Niklhta Büyük Millet Meclisi 
büyüyen, Rumelıde meyva ve. Reis i AbdUlhalik Renda namına 
ren, Anadoluda kemale eren in· 

Hususi Kalem müdürü, Maarif 
kılAp hareketlerinin her safha. 
sına karıştı Her safhada tam bir Vekaleti Teknik Öğretim Müste-
!nkıl&pçıya yakışır surette ya- şarı Rüştü Uzel. Yunanistan büyük 
şamasını da bild! elçisi Bay Rafae! ve sefaret birin .. 

Husrev Samı. sevditl toprağı. ci kAtlbi Bay Veynoltlu. Kızılay 
na, milletine yaptığı hizmetle- Umum Müdür.il zıya Aydın. Bey
rinden şöhret çıkarmayı, şöhret. 
ten 543:rvet toplamayı hayaline nelmilel Kızılhaç komitesi delegesi 
sığdıramıy&n bir büyüktür Borç Bav Croisier. Anadolu Ajansı U
lu yaşamış ve borçlu ölmüştür. mum Müdürü Muvaffak Mene· 
Fakat ne olursa olsun. benlilini. mcncioğlu , Matbuat Umum Mü
mefktlresini maddt dilsüncelerlc dilrlüğü Matbuat müdürü Şeklp 
saı-smakı..n uuk kalmayı öltin· I ve d er evat hazır bu_lunmue-
ceye kadar prensip saymıştır Jardır. 

Husrev Sami, İnkı!Ap tarihi- Genç evlılere saadet dileriz. 
n+n temiz bir siması olarak ya- 8 1 d ,.! k 1 k 
şayacaktır. Yüksek hayatında yal a e iye, ~ a fi O UrSU 
nız temizlikler vardl'T Belediyede daktilolar için bir 

kurs açılmasına karar verilmiştir. il':!!!!. önfrl istiyor ki lnkılAp za-\\iiill Kursta Belediye fen müşavtri 
m•nlarının yetiştirdiği bu Nadir modern daktlloculuk bak. 

büyük insanlar için, mitıeün ya. kında dersler verecektir. 

Kime olacak? 
H asan Kuınçayı, Vatrtt refiki· 

n1tzdekl hkrMına «Kış kime 

yanlrm edly-er!» ıormunu bafhk 
yapm.,. 

Bunu .,llmlyecek ae •ar: 
- yanhm ediyor! 

BOGAZ TOKLUGU 
G-•rlmtı. otuz kadar dl1-· 

nin .,ırer hafta mt:tddetle belediyede 
bota• tokluğuna çalrymıy& mahl<Gm 
edlkUklerinl yazıyorlar. Bana kaJrrm. 
böyle bir haberi, bu yiyecek ptıholı

lılmda. slltmılara geçlımek hiç de 
cıotru ıle~I: Dllenclllğl l"'!vlk edeltl-
Ur! 

NANKOR KOPEK 
«Para"' piyesinde !ladakat rolün4l 

büyük bir bUg! \"e meharetle yapan 

köpek mahke..., kar&rlle sahibine ~-

.-ıı: tlzere Uya- alıımıı~. Şe
hir ttyatroou bu roltı yaptımıak için 
timdi ikinci bir köpek arıyo,.....,. 

Necip Fizıl K-- plyeıı\De, 

ııadal<Mln yeslne m6m-!ll oldup-
110 pteımek üzere bir kepek sok
m,..tu; ae yaaok lıt • .ı. -lir çtlıtı! 

SIHHAT KO~ll!L!IM 

BiT havadlot'-n öğrendlftme göre, 
htanbul beledly..,I .,ehlr lçloıde «Sıtı

hat k~rl• yap""'8km". 
Bele<llye, yertere tllkilrillmeolnl, 

htıJUrm sokakll!lra slDdlırnesınt:, öte· 
ye beriye bulaşık Mtlan ve delıa baş· 
ka sular dö-lnl, d- bwıhı.ra 
benzer plslllllerl kesin olarak önle

-• _..lnt bulııa &-..tun «Stlı
hat k...- k...ıtUfkHleo karulftllllj 
olur! Tath9ert 

nu k .. fehn!rı '"keşfini baf>ra bağ.ra ,.-----------------------------------------------------------------------... ,. ilirı o4m1tilı". Bulduğu yol; ev.ıe bil' 
kectl bulundu.rmtıılrtan ~r. 

Mefer kedi y_.,a ••11&tlnln dlln
ya y~ü~kJ en büyllk miadı ımı;. 
lcabtna. ıöt-e sert. lcaıbtna göre yu
Jtl~ davranır, ballan a.tıhr, t&th 
Mlnlklp yalvaru, her yere tamwnır, 
Mr taral1na bir ,,ey olmadan iter ı.a. 

raftan kendinJ .,atı Mat, ne yap9r 
yapu ylyeoe«ınt buhar. 

Fakat iş bu kadarla kalmaz. Kar
nnu doyUJ'duktan \·e t.eıni"dendtkten 

"°""' kedi kadar ...ııat •tıı-.ınl bl
hm hayvan yoktur. ı, haric-lne ("ıkın .. 
ca vtııııudlinde hı.; ıerglnltk kalma&, 
kendini tamamlle btnlup koyııverlr. 
Strtttdtt ~rde yuvarJan111 rahat etti
ğini görÜJK'e htsa.ıun Cö'Zü dio1eolr. 

ln"t&n e' inde bir k~ buJw.ndurursa 
kedtn1n uz.anıp dfnlenmesı ev haJkı
na örnek olur, slnlrlerinl •ersin bir 
halde tutup Jğ"riye dofru~a kızmak· 

tan, ürilmekSen lcurtulurlar \r boş 
umanda dfnlenn1f'yl '«> t"~1enjp e_, un
la ._ut olmaı ı ke<liden ilfnnlr
lermlş-

!il-ter NUlhlc K•mal'lıı k-11 
htr bttnıname yazarak kedllerl me~ 
betrm.bılrı Jılkınetı \'&noı':'· SedJllfa 
ıloetu kÖj)<'k kadar 90k llel:il, l•lnıt 
clooUan ,ok ı.ıııdık oluyor, demek ld 
- bıllntn y.....,a l&Datinln ü.
!Mı oWQiunu k .. fedenlerdlr. 

IS.t:alÇt; 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 7 

Maamafih (cami yıkılsa da mihrabı 

yerinde kalır) dcrlor. O güzel tatlı elA 
gözlerini gôrüp de seni tanımamak 
mümkün mü? .. Hele o, bukle bukle saç .. 
!arın, rengini ve p~l•klığını ne de gü. 
zel muhafaza etmiş .. -

Benim, bu müraice medihloerden fena 

halde sinirtendiğlmin farkında oiac~k 

ki, mevzuu değiştirmek isted1. SE:sine 

biraz daha hüzün katıştırarak: 
- Benim de başıma neler geldi ne. 

ler'L. Soysuzun birine düştüm. Adam 
bana kendiSin i komısyoncu diye tanıttı. 
Meğer, at cambazı madrabaz bir herif. 
miş ... Başıma üç çocuk · doladıktan son
ra gtınün birinde ortadan kayboldu. 
Dünya kazan , ben kepçe... Aratmadı. 
ğım memleket, diyar kalmadı. Bir ter. 
hl bulunamadı. Artık bu hayırsız adam
dan ümidimi kestll!lm içôn hayatıma 

yeni bir şekil verdim. Kendime ufa.k bir 
iş temin ettim. Kıt' kanaat geçlniyor
dıtm. M- ııene'ler l<'Çtikıten :!!MI!'&. 

Yazcın: ismet ZIYA 

bir ay evvel, blzıM ınıtlıut efendi çıka. 
gelmez mi? .. 

Artık dayanamadım. Bütün hayatımı 
bana zehir eden bu mendebur herifle 
bir tüzel kavga ettikten sonra onu kapı 
dışarı ettim· F•kat iş, yalnız onunla bit. 
miyor. Şimdi işte görüyorsun ya mah
kemeliyiz. Nihat Beyefendiyi bu iş için 
sık sık rahatsız ediyorum; dedt. 

Mazltlmenin konferansı burada bitti. 
Nihat; vaktinde imdadına Y'!tlten bu 

kadı na karşı minnettar nazatlarla bakı• 
yordu· 

Ban& ııelince: Bu niın resmi odada 
gördüğüm bu lAübali vaziyetleri büs
nilnjyetle karşılamak klbprlıtını glitı. 
!ermekten başka bir şey yapamadım. 

Geç vekit eve dön dütüm zaman Fatoş 
beni kapıda karşıladı: 

Yüzüne dikkatle baktım- Ajlama.ktan 
gi!zlerl kıpkırmızı k•ilmiftı. Hemen 
sordum: 

- :ite elıılıi Belıa~. Nl!İft ı.e...titı! l\a • 

rap edinceye kadar atladın, dedim. 
FalOf, önce bir şey söylemek isteme

di fakat ben ısrarda. d.,.,.... edince an. 
latmaita batladı: 

- Kaç zamandır st .. iizülmiyeolnlz 
diye söylemiyordum küçilkhanımcı

tım. ·· Bu Zeynep denilen kadın beni 
mahvedecek, öldürecek... Bana neler 
söylüyor, ne nlopetler yapıyor bir bil· 
seniz ... 

lmk~ı yok ııı-tık d•yanamıyacaıım 
küçUkhanımcıtım .•• 

P'alof\ln minimini yüzünü avuçlarımın 
içine alarr.k sordum: 

- Ne yapıyor y&vrum? .. 

Fat.oş hıçkırmadan ve gözyaııı döl<· 
meden bir şey söyliyemlyordu ki .•• 

Biraz slikQnet bulması için onu ken
di haline bıraktım. Ağladı, atladı. Bu 
aj!lam& buhranı geçtikten sonra biraz 
eçıldı ve anlatmata başladı: 

- Siz evden çıktıktan sonra yatak 
odanızı toplamak için yukarı kata çık. 
mıştım. Biraz sonra arkamdan Zeynep 
geldi. Bana hi<ldetle: 

- Kızı .. Btr saatteııberidlr burada ne 
yapıyorsun. Yine mi havyar kesmek? .. 
dedi-

T•aecüple: 
- Havyat kesmek de ne demek, de· 

d+m· 
- -,:. •• Sen betrl lıtldal& 3oetıine illi 

koyuyorsun. Sen kaçın k\lr'as .. ın. Ada· 
mı suya götürür de susuz getirirs.in, de
di ve sonra daha ziyade köpürerek; 

- Mademki havyar kesm<!t'lin ,... ot. 
dulunu hilmtyoraun dvr da ben _,_ 
anlata,.ım, dedi: 

- Burada .. na batıuttiitın ıwr,.ar, 

Mtşamları beye meze olarak wrdiitimlz 
havyar değildir. Yan; nasıl anlatayım? .. 
İş gönnüyocsun lf .•• Bu evde ,..ı.ıcinhk 
sökme.:. 0'1 odalı evin iti kolay kolay 
dönmüyor. Çallfm&k !Azım.. Sabahın 

k&ranlıfınd&n, akeem ez..,l•rma kadar 
iş görmeden imanım ıevrlym-. 5"na ıe
linc:e, küçilkhanı,..; bir pencereye bir 
öteki pencereye, hanımın odasından 
bahçeye, bahçeden sofraya ... Allah V>er· 
oin her yerde dört a.y&k üstüne düşü. 
yocsun... (Pencere) ckdlm de aklıma 
geldi. Kız, dün hanımm yatalı: odaı.ın. 
dalti küçük pencereden kime lpret ça
kıyordun? .. Biz balunayız -.ı .. görü
rüz, dedi. 

İftlran.ın btı kad&rma taı-ımut ede. 
M<!dlm: 

- Çok ohıyorsoo Zeynep ... B<>na bir 
daha böyle akla gelmedik iftiralar eder 
sen neticesi iyi olmaz dedim. 

Zeynep hemen köpürdü. Sar'- -.ı. 
rııuş traplar ı<bl atzındmı k~r sa· 
çılarak: 

o , -

Büyük bir istidat 
A rasna -tbaaya ıelJp bati· 

ram soran bir a.ıit8da,ıma 

dtlnkü ımn zll'a....tı...ı..: 
- Ne var, ne yok'! dedim 
- Çok üztilityorum, çok sıkıh)·o-

ıwu ; dedi . 
- DtinyaRın haline mi f 
- Dünyanın hali elblrllğlle "zu. 

lecek bir ,ey ... Benim canımı sıkan 
bi-zhn Ka.ya'nın hali ... 

Kaya, arkadaşımın tleıkuz; Y•!t•D· 
dakl oğludur. 

- Ne o, lla6tatamh mı yok1&? 
- Yok, turp libl m8'aliolı ... Yal-

nrı, derelerine çalışacağına. saçma 
sapan yazılar ya.zmaklp. \·akit ge('i· 

rlyor ... Bak 'una. btr kere. .. 
Dootonı cebinden bllyllkçe bir kl

ğıt çtkararak uzattı. Bakbm. Ya
zınm şöyle bir ba lığı vardı: 

«2041 yıh Umumi har'btrrin resmi 
tebliğlerinden blr örnek» 

Sonuna kadar okudufum yazıyı 
aşağıya nıııldedlyonım: 

Kara harekltı 

Ş-1 ceı>lıeslnde: Biltün ışıkları· 
nı söndlirmüş okluğu halde hatları
mıu dotru dU~manın bir otak tre-
111 havaya serpttflmh: maylnlerden 
blrlne çarparak ateş almuj, lokomo
tif uçakla bef!! vagon açak tamamUe 
harap olmu,, beşer yüz 86ker t&.şr· 
yan iki vagon uçak paraşütlerle 

hatlarımızın geri ine tnmeğe mu
vattaic: olmuşsa da içJndeJdler esir 
edilmiştir 

Şark cepheolnde: Bl•er toaluk 
lteş tanknnrz; «A», «C>, «il'» köyle
rini dümdti-ı ederek t-lfneytp ge('
tlkteo senra «D» fehrlnJn •aro.,ıa. 

rntla varnu,tır. 
Oenup cephesinde: Uç aydanberl 

şiddeti! muhasa.ramıza inatla. nnıka
vemet eden dö,-ma.nın cL» fehrlne 
bir he.va akmı yaprıını,,,a da bu se. 
fer hiçbir bomba atılmamııı. fakat 
para.,ütlerle fndirdJğimlz ı;inemacı

la.rlftllızın gösterdikleri propaganf!.a 
fi1mler1nln teı81rl k&rtjt ında dü .man 
garnizonu sabaha kanjı ka.yıtsız ve 
şarttnz teslim olmtL,tur. 

Garp cephesinde: Ha.va marE",all 
«K» nln ba.yra.tfnı ta.,ıyan «Saman. 
yoluıo adındaki ha.va dretnotumuz 
ile o:Yıldı-ı.» sınıfından be'j hava 
muhrff>hnlzden mUte,elkkU blr f'Uo· 
muz, düşmanın on hava kru\·azö
rUn<len teşkil edllml' bir ftlo~una 
rastlamı,, muhrtplerimJzln attıkları 
torpillerin tam tU• muhakkak 
olarak bir, muhtemel. olarak iki ve 
belki de Ut kruvazör t.amamlle; mu· 
haS&ak olarak iki, muhtemel olarak 
dört kruvazör de kıı;men tahrJp 
edl\mlştlr. 

DenJzlerde 

Sekiz denizaltı krııvaıör!Uk bir 
düşman teşkllinln kryıtarnnıza doğ· 

l'U seyretmekte olduğu öfrenllmesl 
Uzerlne kıyıl8J'ımızdan on mil açık
ta denizin dibine kurulmu' kaza. 
matlardakJ elektrikle kara.dan lda· 
re edilen t.op1arırruz atq açmış,, mü
tearrız denizaltı k.ru,-azörlerl pü'i· 
kUrtlilmU!JlUr. Suların fazla bula· 
nık olması toplarımız.ın yapbğı tah· 
rJbatı teeblte engel ()lmu,tur . 

c?\-1» ada'ı dolaylarında do1a,an 
'bir dÜ5Jı1Bn denizaltı gemicsl muh· 
rlplerlmlzln attıfı 1111 bombal&n yU
zllnden 80 metre derinlikte denizin 
dtblne otumıuş ,.e nluhrtplerlmlzln 
uzakla.şma'iını bekleml,tır. Bu kur
nazllfrn farkma varılarak muhrip
lertmlzden indirilen ı-. yllz dalgTç 
va rtasMe denlzaltr yiizdttrttlmü'j. 
ıeml zapt ve içindeki mürettebat 
eolr edllmiştlr. Dalınçlannından yır. 
otllll tanesi lloleı1ne clömnoml,tlr. 

Bu yazıyı oku4uktan &oRr& arka· 
""'!una: 

- Hiç tizlilme, •evin! dedim. Ka
ya'da mttkernmel bit' Jules Verae 
vey.a bir Well8 k-'>Ulyetl var! 

KÖR KADI 

Sığır dili rostosu 

K ocaman bir sığır dili aldım. 

1!1lyatmı hiç oomıayuı. tam 
Jliz ytımt kunorı verdim. EIU taraf•· 
nr mllıldneden oektlrd!m, yarın pişi· 

reoej'lm Mbır:e irin kıyma yaptırdınıı. 
Ust taPafnu da aovan wı ~ De ha .. 
llf aley&o pişir•- roııto yaptrm Pa
tateoleri de plire yaptım. lnoe ınec 

dofndığım dilin yanma püreyj koy
dum, üzerine .aıraomı ıezdll"dim. Çok 
lezzetti \le zarif' .,lr yemek oldu. 

Apa.rtrınanda oturanların mutlak 
ve kllerlerindM eksik olmıyıın küçül< 
hamam böcelkJerlnden şlkA.yet etnle
mele-rl mömklin değUdlr, ne kadar 
ternizlew;e, mutfaklardan el ayak çe~ 
kJJlnce mübarekler kum gff>i etraf• 
yayılnlar, ben kendi hettabıma. on 
yedi senedir apa.rbmanda otu.ruyo· 
runı, bu böceklerden cidden ısbrap 

çeklyontum. Bugün çareslııl buldum. 
nıauttakta bir tane bOCek k&lmatfı. 

Hem de ne kolay bir usulle .•. Bolca 
a..'Cidborlk Jyine pudra sekerl karıştt· 
rank kÖfe ve bucaklara serpmek ve 
bunu bir kaç kereler tekrar etmekJB 
maksada \·arüıyor. Ne kadar basit 
değll.-uri\t f;J1 KAe9Jatl 
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1 ;t1·HfJI1j1 jl•J:ı jJ(ftttl :tj:I JJ 1jJ1 
Askeri durum jKahveve çay inhisar 
~ .. ;~ • .u) maddesi oluyor 

B*tM•FM_,.. ........ 

Kendisi küçük; 
şümulü büyük 

bir mesele 

Maaş · kanununa bir ~- MAL 
madde ekleniyor Bulgaristan 

sahneye çıktı 

Doğu cephesinde : 
il!!:!!!. on ._ tebHfi, cephede onem

e;;JJ H INr d~Mıllk otmadıfrnt 

blldlrtyor. Alman tebllJtine (Ore, 

Ru111Jlar x.ırw-'da \.'~ Done( Çt\~ln
dfl .. ıddetll taarro-ılarda htduoma. -
ıar, ' fakat bttnların ht'p';İ nf'ticef'l:ı 
kaim .... 

Bwalfıalıeede 9rt tarafm yeni bü-

y1* - ~in )·apbkı lıM.oriıl<lar 

A1Uftıı!ıe - çelnrtektedlr. 8'ıtün 
k1f 1111J9 trMe yıpratma fekltnde 
.ıe.·- ....,. harp, hareket baı1ılne 
~ Y""I reıı,meı... ır"8terocelc
tlr. Son J8en habttler, Alma.nyan1n 
lkdl&a, , 'aa • •• Wt"p.t e&Ank • 

~00 bitt ldıflllk bir kuvvet iotedltıat 
lri~dlnnekUırtlr. Dof1ı ~Mine yeıııtl 
r~ ,-. ,.e Maıtar kw\~et

!erl de ,- olckığwuian 
_...._... Alman fal>rikalwı, 

ta.n-..., - y~- -·· 
pooll Jtiıodli<lil -· k., ....,,.....,. .,....,....,. ~ -at. ,... •yla
rındllM 111u'llaı-ebelıerde Alntaniemı 
B ? dea çek. tayy-M'e -.e tıaMm. tt

hlp .-....ıııu. -ttlı-Hr. 

Cephe -- -- or-n taarrw; k'ılll 9llllş uok' lır1. 8laeM; 

6MMll ~ ... ...,__ tıkıl-.Acı 
dfr. T9&•4•1 • BilMttof • JftlN • 

ON1 - ile -- ıı.... 111-
a...,. -~ "'- """*. a.t
ı- dlN ak'll*r. - .... -....... ll-
ll'e UMA. Wı J ılıa )"e9I tihn<:nltt 
...... "l'e il~ 

flOD .,..... .., '"" 'ı .. iMk .. 
tan-e ' ) -dır. 80• J ti ılcu 

bhıe- ......... ~ -·-de 9111l11r: ...... - -
ele ~ _,_ "- -

~- ..-... """""' - ~ 
-··l~--,....ı n "3 iM ......_, ~ftar. 

8- ı,ı. bl 1 .,. - ~ 
mzM' ... W'J · W a, 
Doa ..,a.n ... _ ........ Ye,,_,.. Kal-

- lnwvMlldlr. - Jlostet 
.... rtal .. _,.,. ı 1 cıad g1lıi .._ 
_,..,.., , t;ıec•. 

B l n1t Abn.t>... da t mie 
cdd??·ı .... 

ed.lkımııe&; fallaıt ... Wr ...... 

mtaı*la .. 7 .,.., ··-~ Uırfı 
lro~ kel>llit'et "" -et ıaiıl
bl oı.ı--.. .... şiiıtloe ...ııı-. 
9 aylık ıı..,. tee~ - .,,.._ .. 
.J'S koşma;luc. JS97ök ._ Mtftkkwt 

......... - - ~l&r 1'11-
dlk~ Seoryet -· - "" aw
ı • ..- ,..,....._ - lcılwcle .... -1 ............. rı ·-~ 
·~· YM &,.._,adı AJw MratıejllltDhı 

nud bellrecef11ot - -ıe. 
yw y--. Mtll ! mu ; ftlıkaıt 1N 

·-Jiye .... -..ft - ıc..,. 
ko,_..,, -...ı ywlarda pek az 
Yel' b+ ' 'ztadlT • DHler ... vlk 

--,_ .,ı..- .... Mt-
leoettnı» Ha ottıtı- lıelkl de ı.e. 
na lruııne4le lııknal verilımllktedlr. 

- ~ ll'OreSfiyet 
wtı l&jtwl ,-Yle t 'lrecelr"Ur: icap 
eder.e a.lar ara&t vertııtıek.ler, fa.
kat S.~ o_a.._ lltrakmoya

•altlaı<hr. :S Razlru llMl <lok! Al-

nı&o -- - -errllr -Bu t-.ı., yaz .,ıan- Sovyet 
Ortiulannm çıplal< l>iı: i<M1<- ha· 
llne d~Jerlne fimdiol<!tı ıı-.. 
v~ 

r °' 
ı Raı ·Alman ı 
L__ llar iti __J 

İnhisar idaresinin yeni teşkilatı içNı Vekalet 

bü:çesine 8 milyon lira ilôve edilecek 

Ankara, 24 {Telefonla.) _ ça.y ve 1 tnhisarıar unınwrı mlkHi:rlUğQ, 8'Ml· 

kahvenin . inhisar altına ahnacafını &yyen inhisar kapları içinde sattıra
e\-veıce bikhnnıftik. Altkadar ma- cağı çay ve kahveyı Hll:u"' ıordütU 
kamlardan yaptığımız tahkikata na· mıntakalarda. muvakkaten. a.çtk okl.
zaran, Gllnırilk ve Inlıloarlar Vekl- ra.k oattırabllecelctlr. 
letJ bu huaueta lMr kanun pro!esı Aa- Memlek:etimlade yeti,en yerlt çay-
Zlrlamı.ttır . tarı, ir91etmek. ve satmak İf"le devlet 

& proje. bugilnlerc>e miitaJt.aları ziraat ı,ıetmeleri ın'.etguı olabilecel<
almJMk üzere aliJ<adar -1ettere tir. Aynca lnltioarlar ldarMlnln bol 
gönderıJocelı:tir. i" hal<kile .,_,abilmosl >Çin "°'ki

Çay ve kaftvıe mh-Mi&rrn& •tt hazır· J.Atı geni,letilerek )'el'ride11. Wr takırA 
Janan projerıbı esaslarını bildiriyoruz: memurlar almeıeak '" ltıft~tne 8 

He.rıçten ttıhal edilecek çay ve kııllt- milyon Ur& nt.ve edilectıktir. 
ventn perakende fiyatları gUmrlttder Hazırla.nan projede çay ve kaıhwyi 
ldare!ince tesbit edilecek vıe <tifer eAIMk veya f•ta. ttyatla s.t&nlM" 
ınhisar ı.llddeMri gibi DMl!MeMlin hakktnd& cem1 lrtikUm1er dıe buiti.a
her tarafııoda ~l fi7atla oabllocak- Jnaktadıır. Bil p<ojon>11, bütçe kaaut1.

tır. Bu husuotakl iıthisw Hl'Cller~ Jarı m-esı sı....OOa Mecll&e 
veıcmer lleyetmce tetol7it "ff -.ytıı eıu- seYl<l için icap e6etı tedbirler alırı-
-tır. ınaktadır, 

r Uzak,arll l Mısırda 
..._l_ 11ar111 _ _. meb'us seçimi 

~ı~++ 
Yaunadaı>ta k9ri cephesinde 

de ~ çarpışma r ~· .._._. ... ,wı 
~' 34 (A.A.) - Beftr>

)l'e Nu.lrlığı baber\er OCTvisi A•us 
tratya ...., Amenl<an ~ ı.
..-tmdan Uzaqerk -binin b&
ttndatıberi batın:ı..ı ... ya h-ra 
utratılan Japon ıemlleri ,.ek&nu
"'"' >83 oldupım bildinnel<tedir. 
B-n ıreya ı.attıtı tahmin edılen 
ltarp ııemtleri 35 tanedir. ıe harp 
J!'CMisi ha98T& uğramıştır. 

Blnmnya lıı&rW 
Loe<tra, :t4 (A.A.) - AntR\s

tın ,.,ütaHalan: 
Bİnl*ty-1<.t .Japon ilan kUT

... nerı önemli ttıltylyeler almış. 
lardtr. B11 hal, !9arruza yakında 

leluıır beflanacaiına a!Amet alt
ra!< tetfıkki edilmektedir. 

'Foltlo, :M (A.A.) - Bir .Japon cte-
ıriz llo-n Doınei aj&Aouta bi!dl
r!lıyot": 

.Jepoıı ııi-ı birlikterl dtırı 
- Sakxnon adasuıda Karola Har
bour'a çıl<.,,.şhrnhr. 

C&ııberra, :!( (A.A.) - Bıı saıbalı 

-- tebll#d• tlellJJlyor ki: 

Sood vıe Liberal 
porlileri seçimde11 

istulkôf ettiler 

Ka.hıre, M (A.A.) - Jılıeir pAl"

lamentıo hayatının en saki.n geçen 
bir seçim müc.adelesinden sonra 
bı.ırün mebus ııeçimi yapılmakta

dır. 264 mebustan ımı ü Vtıft pe.r
tlslnden olmak üzere 110 tı mu
halefeWz seçl!mıştlr. Ve umumi 
kanaat Vdt hükl'.lmetinin çok bü
yilk bir çoğunluğu sağladığı mer· 
kezindedir. Saad pectisile Hberal 
partinin resmen jstfRkAfl&rı hal
kın seçime ilgisini zıyade9ile azalt
mııotır. 

Müslümanların m~n

korunmazsa footlorı 

Hint 
müslümanlan 

dayatacak 
Dftn ....,_ ?Milen hareketler Ja. 

ponlann Port Moresby'ye ve Wind-·a yaptilclan lllunlvdan ibaret
tir. Wlnd!ıanı'a takriben SO bomba 
atıımı,ıır. 

Yeni Delhi, 24 (A.A.) - Müs
lüman cemiyeti reisi Clnna, Slaf
ford Cripps'in ziyareti münasebe

Rauf Orbay londrada tne demiştir ki: 
•- Sir Stafford'un beraberin. 

(llaı/ı 1 
lneld&) = de g~tirdiği teklifler haklcınd• 

pratik tecrübeler i!.lve etml.ytir. 
Yeni böyük el<;i cessur ve '9Ci b' hükmümüzü vermek için bekle-

attır. Kaptan olaral< denizlerde 
11
:. memtz l&zımdır. Güçlükleri bal

diği zamanlardan kalma btr kon _ letmeie matuf bir pro)e her ne 
ma .serbestliği vardır. Sultanla~:n ~ahiyette olursa olsun eğer müs· 
zulftm hareketlerlnden hiçbir zam 1 luman menfaatlerine zararh olur
suçlanmamıştır lngilizceyl mUk an sa tatbik mevkiine konulduğu 
met konuşur. ~ntz kuvvetinin d:;;'~ l t~kdirde hertürlil neticelere gö
mAnasını mtldrikUr. lflogilt.zıerl ~ A'il~ germ~ğe hazırız Hlnt veya 
Amerikalıları sever. Uzun mUddet Brıtanya ıdaresi tarafından yapı
lnglliZ _ Türk doatluğunwı mlid&fil !.acık olan hertilr!U entrikaya 
olmu~ur. olUnceye kadar mukavemet ede· 

cetlz .• 
Crtppo'ln beyanab 

Hiiler • Boris görüşmesi Yem o.ttı;. 24 rA.A.ı - srr Stat· 
(ıı..,tarafı 1 incide) X rord Crippo, tekllfierinı b;r veya iki 

Bori8'1:n Berlın ziyaretinden bahseden styut partinin kabul etmemesi tak-

ı-. 1 ..-.ı )-( 
dl. y~ ..... 1tt*loPdaloi -
kAyelloer 91Jk -'dl. B'-' .,.... ... 
l<>crübe ınöddetl bitln<ıe, beş ga. 
:ı:ete ar~xıda bir mo.ıı:~e lıa· 
Z1rleııara1< ~ çalışnta:JN bir 
eene ~ wa.tmağa }ı;.arar uerdı. 

kr. 
Diiri ..,.., )"'kl"Pft faat.yet .... 

ma>tı ~- Birleşik Büro Ank•
radan 881 hıN>ec ""'di· Bu lteber
lerden anc•k l64 il bÜ\"O har'lclıı. 
cle«i en nvveuı pzetede çıktı ve 

Dettlet teşekl.:üAaewıde ç°"şoa rtçi ff misioh
denJer askere °"nwlCJFSO moa~rını olacaklar 

o ga.ele biiroınrn _.,,..,dlğı 3& _ _ı _ 
hlıber neşretti. y.,. oı..ad•iı ı.;... Emin Onarın izahatı Şeker işinoe 
neşredılemtyen bir kısmı ltaber. ııı.,a.."" ı ladde> >-< y-lsuzluk yok 
ler ele bıftunm .. kl• ber-r el blr- ğıftdan, pro)ede ba nokta ebem- Q1 

liille yaptlın İfİıt veriminin :ı..rdl miyetle ıözönünde tutulmuş ,.e (Jle91Atafı ı .-ı Q 

Y- M. R. ZAL 
1!!!!11 lllpl'M>tn l<ratı - ômdJ 
lli:J Bet"tlnde bula.ntıyıH. BuJgaM 

ri!tıtaıa, gitnün ıoü.llinı. rollerinden bi
rtwi o,ınamak Vure döuya Nhnf'll'i
ne ~ıttw. 

Bntgarı..r. '11 .. verln ya.rıitımlJe 
Dobrtk'ayı akn..,ıar, Garhi Trak~-a 

ve )fakf'dıonyanın bir krcınt1nı lş~al 

etnrhflerdlr. Buralar111 1.-....MhM' otur
...,._ da ~ hMetılf"t"i "'ar &'i:IM P
rlhıliyor. •·akat bunun bedelini Ode-
nteık, kMe~·e da.\.·ranmak ltitnrndır 

kJ İ'Jte huna iti(' mf'yll. gö-it.et-•l)er
l•r. 
G~ har~te ele BulgarMaıı. 

harp gayretini a'igari b•dfte tutma
nın yolunu buhnu';ıtu. Ana yvrt ha
ricinde hi("blr cephe ~in Bulg•r &A· bir c•zıetıenın yapebilecelinden el- anıtın dışının bir maske halinde bu yapılamayınca bahstmize mev-

L~ı~ fa•la old ., L-ıı· oldu 1 B kkal kerı ,.emlernl~tl. B~ar &rdutoıunun 
""'~ • 11•u ~ 1 · olmayıp ~kün bir iiade8I olarak zu olan yazı yazı mıştır a · ı 

B . ~ n.tı.--..ı- --.... itte ~, ele d rolti, haz.ıra konmakttt.n \f' fe-thedi-
,.. ..... ~ ~unxn< •··~ ç - - yaratılması n..-. illbere alın· ıar cemiyeu idare heyetın n uy. 
~ --L...1,~ "'""'- ~t d an len ;yerleri ı .. tu:'t ehnekteR iban-t ~ .... r t1ft.1"'15U ~·u uuı. ay a • mıştır. duı· umuza i:Ore cemıyet, bu neşrı· 
-k '-- OR haL--ı ~~ .. ve tek -1 kalmıı;;tı. K0t:·nn1an 'lakenz~n erdu-
~ ~,. ""' ,_n~• - Bu abideni11 ruhuA11 ......, eden yattan dolayı o gazeteye .ava aç. 
·be ht ·· ~ F k t __,_. ..,....~ ı \iu, Sırbhtanı 1..,111:1 etUktrn &enra zı mu aç lö«uuü. a 8 ""~.- Ye kabri ihtiva eden -ef holü mak niyetindedır. . 

de ~- _._. -'- b be ........ -· a.(ıla11 )·olh1.Nlan; hıir te~tnenin ida-
n Yu~ ''"ıye Y-"' 8 r -- bütün kütle .,.asındaıt .._ taraf. Bu hususta vali muavınııa .• la· .. .,. · h "-t" ·· t ..>.:."' ~ 1 re~I a.lt.toda bir tt>k Bulgar n11ifre-

.,..., "" ızıt a rn ıyaç gos era•gıne tan go··rülebilecek =kilde, bulun- •e müdürliı•ü. ve Şekerciler ce-
.. . ............. 1 k 1 · d k ..,.. Y 6 zetıf ~lmalf' doğru ilrr1tyl'rCk 'la-

ıor~ v~L ço yükse mış eme • duğu zeminden 3'5 metre irtifaa mıyeti reisliğinden aldığımız ma-
ti. Beş, on yanlış habere kar$t yükseltilmiş ve bu kütlenin etrafı. hlmat nehcesinde böyle btr ~uıts
!ftemleket l<;lerl hakkında altı yüz Atasını bekleyen her sınrf Türk timal yapılmadıtını ;;erenmiş bu-1 
küsur doğru haber verilmişti. En halkını temsil eden relieflerle lunuyoruz 
iyi maklnelet-de bile Arıza ve ku- kuvvetlendlrilmlftir. Mıntaka iaşe miidürü Mümtaz 
our ka<11hğı olarak bu msbetıe Şeref holünün etr8'fını Atanın Rek bir muharrirımize şunları 

kenzen ordu..,una ka,·u,llMl ... tu. Bt'r 

lin • ~i~. :"'of;ra - ı ... tanbal roluntin 
ac:ıldığını gOsteren bu h:\di.,~, &;\·nı 

zaınanda Bulgar~tanın harı> p~:rr

tini bir ne\·I ök;i.i itil. 
BulgarV,tan bu harpte ete 1:1imdi_,·r folerans payı nrdır. 

hatıralarne sarmak dii,Unülmilı. söylemiştir: kadar ~-an çh:ıne-nln yolunu buln1u'!· 
Eğer büro maksadına yti'zde yüz bu itibarla Atatürk.ün hatırasına w- Eskişehirden seker gelme- hlr. Şi:nldl lıpanyanın, Belt;Ü{a fa· 

derece ... rsaydı bu kadar kusu- a~ mti•e holün -~fına -rle-'i- dı·~,· ~ı·n şeker miktarı azaldığın-
bıı ~ 1 '" .... "C"ı.ı-0 ,J - ~~ 5 . ..,. ,ıetıerin1n yapt.lğı (tbi gönülhi gön· 

run e lvı-ü memesi lAzımdı. Fa. rilmiştir. Bu müzeler ve ıı:ılonbr dan. (bir kereye mahsus olmak derrırek .,ın }Çlndf'n ~ıkmak i .. H:yor. 
kat yüa:le yüz de kusllrsuz i,te. sütunlarla çevrilmiş Ye bu suretle üzere) Bakkallar cemiyell tar~- Bunun Ahnanyaya kıltt görtlnttrği 
mek ır;ç bir idare mekanizml!lsına hol Ue, ayııri zamanda bu kısımla- tından dağıtılmıştı çok ,uphelldlr, çünkü geıren conha-

rın nayı yırtan pencere ,,e a. ~ harda l."Krayna Ye OdM.a l'>ti-n11&;p ol1'taz. Bilhassa ki hergün bl k Bundan sonrak1• ~nıat. yine 1 
çıkan bir gazetenin h-aya.tı günler pıları ikinci plAna &tllmak isten- eskiden olduiu gibi . toptancılar kaınetlnt\e epey<"e yararlık gO..tt-rrn 
değil, saatıer içinde tamamlanır. miştir. Bu sütunlar terasla bal· tarafından yapılacaktır 1lon1anyı . bu 'tene Jenith:n barı~ 
~e~l~~. gayretile gazeteci hazan lanmış ,ııe Atatürkiln hatıralarını Şimdiye kadar şeker celmPme-, atı~ınak )('in motlaka '\1a<"ar 'c 
ölçtisunil ~ı~ır. Ş~radan ~ura. saklayan müzeler, Onun büyük sinin sebebi de. vagon bulunam2- Bulgar ordularının da fl'daıkıirlık -
d;n tekrar edılen bir r+vayetı ~a- eseri ve hatırası Ank&raya da bal dıfı içindi; İaşe müdürlüiil sırf bu tan ımy alınllfiında. ı~rar edl~·or. 
kıkat sanır veya akıl tahminıle 1 k t 1 dil . 1 d. 1. . . Ankaradan vagon istetmiş Şu kadar ki hari«ı ku"' et .. i.ln-. . anara evs e mış er ır. ış ıçın " 
h~vadıs vermeğe kalkar- Bırleşlk 1 Binanın otuı:tulmasında dini mi· ı ve dün Eskişehlrden külliyetli derınek Bulgarların i-)lne' gelnll·ı, 
Büro da, bu yolda hatalar yap. marf tesiri rol oynamıştır İ!<1Am miktarda şeker gelmiştir. bele Ruo;Jara ,·eya Sırplara kar,ı 
mıştır, ~.akat yaptığı on hataya. dininde lAhidin kıble istikametine, Çuvallar arRsındakt fiyat uy· göndermek hi(' ~1meı-, Bakalını, 
karşı, yuz hatalı ha~rın yay.ılma· ı bakması gözönünde tutulmuş ve gunsuzlul:una gelince: bunun ~e- kral Borb n,ın i("lnden tta"oıl çıka~ 
s~na k.~rşı fren .ve suz~e~ hı~e. hole 18hidin ayak ucundan giril. bebl. şekerin iki nevi çaval için. rak . 
tıni gorebllmlştır. Eskıdıkçe ıkaz . d d ı d B n kiti Bul Jstan Balkan . .. .. .. .' , mesi nazarı itıbare alınmıştır de !'2tılmasın an o ayı ır u - Bir \"& er ı;'llr , 
ve ılham ıordukçe tecrubesı arta- İ Şeref holünün ruhunu te$kll la'"~"'.., beyaz cuvalda olanlar _92 birliğine sabotaj l'aptıKından dola~ 
cakkt ve hata nlsbeti elbette aı.ala. 1 eden lAhid binanın şeklinden do- lira 7!5 kuru$: jüt çuvaldakiler ıse yı övunüyordu. Oylr saturı:ı ki bu 

ca 1• ğan merkeziyetten dolayı orta 93 lir~ 2!5 kurustur ki bu elli ku· ö\.·linıne mf'yli ge'"·1;ien1e.ı{e ba':ıln-
ft.{odern usullerle tatbik edilen kısma konulmuştur Biitün Türk rll"ll jiit çuvalının pahalılığından- n11 hr. Blr gün cel~, Bul"ari" 

bu çah$1!1a sistemi, bir takımları. milletinin Atamıza olan bağlılıfı. dır ı tan, diğer Balkan memleketlerllt' 
ntn menfaatlerine ve iş görme nı ifade için 1:1.hidin her sınıf hal- Bakk~llar · cemiyt:'tlnln bakkal- blrle~rek Balkanları bir 'harı5 , .. 
itiyatlarına uymamıştır. İlk gün- kı temsil eden bir kütle tarafın. l;:ı""" ihtivarıra f'öre yapm!iıkta eoıni~·ct· '\ahao;;ı haline koy1nıya hlz· 
den başlayarak büroya karş~ en- dan eller üzerinde taşıtılması dü· nl~·ıltu tevzi~ta aun dP. ntiz3m 1 11)t"t etınrdlğinden dolayı çok dö\'Ü• 

trika bataryaları harekete getrll- şılnülmüştür ŞoreC bolüne dah;ı. dphllhıde devam ôlunmuşt~r· 1 _:•:::e<":::•:::k:::t:::l'.:.·----=----'----'-
mtşttr. Bu surette ıttgide bulanık ruhani bir tenvir lemin etmek ve ı R 
bir bava yarıı.tılmış ve Blrleı•.k aynı zamanda 1Ahidın kütle ara.. 8 O S A P.:ıraya d:ıir konferans 
Büronun samtmt. açık ve temn: sından fışkıran kısmının azameti· / 24 MART 1942 
gayesine karşı süpheler uyandı- 1 ni paralamamak düşüncesıle üst. Sterlın 5.20 Üniversite profesörlerinden Şük 
rılmıştır. Bunun üzerine ıazetele- ten ışık verilmiştir 100 Dolar l30, 70 rü Baban bugün saat 17,30 da 
rln ikisi eneme ıazımıı. diyerek çe. Atani:n ölüm yıldönümlerlnde 100 Pezeta 12,84 :E;;;'in"Önü Ha1kevinde paraya dair 
kilmişler, diğerleri de ne yapa...! yüzblnlerce kişinin yspacağı tA-

1

100 İsviçre Fr. 30,365 bir konuşma yapacaktır. 
caklarını şaşırmışlardır. zim resmi geçidi için &iriş ve çı. 

Bu teııebbüs suya düşerse elbet- kışları da şeref holünün huzuru-
te kıyamet kopmaz Yalnız büro nu bozmayacak şek11de tanzim 
sayesinde tedavisi istenen dert ge. edilmiştir . I 
ri tepmiş olur. Zaten el birliğile Toplantı meydanı 15 bin kişi
iş görmege bir türlü alışık olma- likt.ir. Etrafı ve üstü kapalı ve ı 
yan gazeteler~iz arasında nasıl· dirsekli bir kolon-nadla çevrilerek 1 

sa yürüyen ve örn_ek olmaia li- buraya bir Türk mabedi giriş av· 
yık gibi görünen hır teşebbüs kör- lusu karakteri verllmi$tlr- Bu k:ı- 1 

ıetilmiş Ve bundan sonrası ·çin rakteri duvarlardaki demir par· 
verimli usullerle hep beraber ça· makhklı pencereler bir kat daha 
lışmak hevesleri bir kat daha kı. arttırmaktadırlar 
rılmı$ olur. Ankaradan iyi, bol Ayrıca 6 umdenin temsili en 
ve dolru haber almağe hizmet muvafık olarak inkıltp remzi o. 
edecek süzgeçli bir mecranın ıs. lan meş'alelerle ifade edHmiftir. 
lahına çaltş\lacak yerde böylece Bu şekilde. ölü bir remizden zi· 
tıkanmasına meydan bırakılmış yade parlayan ve yükselen alev· 
olur. lerile altı umdenitı varhk ve ca.n-

YARIN AKŞAM 1 PEK 
Sinemasında 

doya doya Weccğf aız ... 
Kahkahalarla alkışlıyacağı-

nız, seneAin en eğ,enceU ve 

Türkçe Sözlü 

Times gaz.et.Mi fU satırları yazıyor: 1 dirinM ne otaca.tı 'hakkında ga3et.e- Bunların hepsi yek\lna vuru· 
hlığını 6 meş'alede temsH eden 
bir tesir aranmıştır. Atatürkümüz. 
büyük uykusunda, bu 6 umdentn 
üzerine vuran 1şıklarile rahat ve 

3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 
(ARŞAK PALı\81YIKY;t.N) 

Bu Ziyaret AlMan ricalinin mü~te- etlerin kendisine 80rdutu btr suale lursa memleket ö1çüsile nihayet 
rek &'&yreUerinl knvveUendlrmek fU cevabı vermlftir· onuncu derecede bir meseledir. 
mak.sadile tibilerıni davet ettikleri Bu, btrhis mevzuu olan partilerın Fakat işin içinde birinci derecede 

ca., ......... 1 hMide) % rötil!mtier serW.ine datıll bulunmak- ehemmiyetine bağlıdır. Teklitleriml· bir mesele vardır ki o da etraftan 
\1a.r~1arının etrafında hareket yap. tadır. znı ~ yQı kabul edılecetini dii· yaratılan bulanık hava karşısında 
bkla.rı bildirilmektedir. Kral Borle Almanyaya Verilen tUnUrsem. fazla eyimserlik göeter- İştn esaaını anl&yac•k. dinleyecek. 

mil~terih uyusun.• 
Bu izahattan sonra muharrirf

miz profesörün ihtisaslarını ve bu 
münasebetle neler yıpılacalını 
sormuştur B. Emin Onar şu ce
vabı vermistir: 

N A L T 1 
ARAY li CISI 

Moıkova'nın iddia etUflne cöre avansı ödememiş otan kuaurtu btr miş olurum. BUttln eyaletler ba.;lve- faydasile mahzurunu ölçüye vtı
Ron 10 g-Un zarfında Kattnin bö\gıe- adam gibi gitmektedir. killeri ve eski başvektllerl, benimle racak. mahzurun azalması ve fay. 
Sinde 12,000 Alman öldUrütmU.,, biT 1 Almanlar, Bulg.arıetan111 ve doru :uıu~maya da.vet edileceklerdir. F~- danın çoğalması için çare arana
«;ok dtlfm.an tayyaresi tahrip edilmıt- cepheeındelc:i harbe doğrudan doğru- at bh' masa etratında umum! b~r erde hislere uymak suretile 
ve öneımU mJkta-...1.- m-~-me parca-, ya iftirak etmesi ı«;ın J&rar edıyorJar. konferans yapılacağını söylemermz 1 cak Y. k' t varılması 

·~ ~~ • 1 B ti dn&..u ohnaz. ant bır ansa e ~e en 

•- Ebedi Şefimiz Atatürkün 
hatırasına yapeblldlğimlz bu hiz
metten dolayı arkadnşım!a. bera· 
ber büyUk bir heyecan tı:lndeyiz 
<;u kana•ttevtz ki . bu nmsabaka:vı 
bfze kazandırıt"l ka.biliyetlmiz rle
i!ll e""ri hazırlarken lçTinlzdekl 
milliyet aşkı ve Atatürke man 
bağlılıiımızdır 

lanmıf Yeya ganimet olarak ahnm Nasıl ki, evve ce ra ·aıavada da sıo. ~L • t dayanan en temız ve 
trr. .... vak ordusunun fed&kA.rhk his.sesini B. Crlpps'e, Gandi'nin kongre tiye.si tyı nıye e b . .' Leni- ç.ı.., iaırd<Mt 
Moıtkova, 2t (A.A.J _ Sovyet teb-

Uti eklnde Lenincr&dda, Kalininde 
\"e merkez ke.alminde fiddetıl ••Vat
lar olduğu haber verilmektedir. Le
ningrad cephMinde iki gün devam 
eden bir muharebede RUıS kıta.ıarı tık 
Alman Blockhous'unu buı mitral· 
yöz yuvala.mu ve daha b~ka mu.. 
la'h.kem noktaları zaptetmt,lerdı.r. 

Almanlar 800 kifı telefat v...mı,ıer
dlr. 

olmadığından belki de kendlııl ile ırö· <Omiml bir teşeb use çok haksız. 
kabul etmesi için uırar eylemt,lerdt. rü-e&e delegeler ca cüphell bır damga vt1rulması. 

Bundan başka Berlin'ln Bulgaria- r·· b davet edilecek -s 

tanı TUrkly•ye karşı t~ka çallftı- arasında bulunmıyacağı hatırlatmı.ş- dır. . 1 . b"l 
1 tır. Küçük bır mese enın 1 e ace e-

ğlnı gö.iteı-en bazı belirtiler de va.r- b ld• ı 
B. Crinnı:ı., mı cevabı vennı,ur: ye ıetere. k u yo muame e dır. Bulgaristan& kar'ı bir Türk teh· "r-- r- ı ı 
Muhakkak ki Garıdi ile ırör"•ece- görmesi ınsana e em ver yor ve 

didi hakkrnda Sotyada gU!Unç ,ayi•· ... t lkl dl ö ki t ı 
lar dönmektedir. Bu, ge~ekte, Bul- llm. Kendisini gtirmekle çok mem- $U endişey1 el ün t~ y fr 1 en r. 

nu1t olaca.tan. kacılar bir iş n s ne az aca dil. 
garlar tarafından memlekeUerinln şüp devamlı surette çalışırlarsa 
Rusyaya karşı pasif hareketlerini Al umumt hayatın bir köşesini bir 
mazur ııöotermek için yapılan ...rça t ınan ya n~bzcctk olsun bulandırmak im-
bir te,ebblb olabilir. Bu 'aylalar:rn kln ve fırsatını bulab!}iyorlar. 

Profplprin Ankarada halka te~· 
hir mOddetı bitmeden mektehl· 
mızın qon sınıf ta1eobelerin1 hfl· 
kflmfl't merkezine ~ötilrerek. on .. 
lara da rı&=iereceli,.. C'iinkil ~1 1. 
taleheleriml• Jcin (avifalı bir tet
kik ('111\,.~ktn-."tl 

Katinin cepbesinde Almanlar, 
'l'levziden tardedtlmişlerdir. 

b ... ka bir tefsirini de lmkt.nsız addet- mu·· ttefik 
iki memelidir. Cenup Rusyası kadar 

Türkiye de Alman ihtira.alarmın ve 
Alman stratejisinin yolu ilzerlnde 
bulunmaktadır. 

Jüri heyetine verilen çay 
Böyle meseleleri aydınlatmak Anıt _ Kabir jüri heyeti dün 

Alman teblli"i 
Bertin, 24 (A.A.) Reaml tebli.t: 
Kerç ya.rımaduında ve Done: lc:ıe

•iminde daha 'lıafir hilcumlar pU.
kUrtUlmllştür. Doneçteki düşman hü
cumları daha. kuvvetli olarak destek· 
lenmiştir. 

Doğu cephe.sinin b,..ıta k .. imlerin· 
de hücum ve mUdafaa sav~larında 
b~ka muvaffaklyetıer ekle edilmif
ti~ 

Sivastopolun cenubundakl sularda. 
ıava.ş uçakları bet bin tonluk bir va
puru torpille batırnl1'lardır. Uçaklar 
bir K&fkaa limanında bir denizaltıyı 
latırıp etmişlerdir. B"'ka iki denlzal
.. ,. da loomtı&lar isabet -,ur. 

Yeni Neşriyat 

Fransız DW 
Grameri 

Yazan: Cevdet PERİN 
D. T. C. Fakültesi Fransız edebiyatı 

doçenti 
Frar:!!IZ dilini öğrenmek ietiyel'l1ere 
bllştlk yardımı dokunacal< bir eeer. 

224 sayfa 1150 klll"lJ4 
AJımet Halit Kllt1lplıaneoıtnde 

sMürn•H• ... • 

arıyormuş 
Motkova, 24 (A.A.) - Pravda ga

zeteat ba.fyazısmda Rusyayı yalnız 

başına yenmeğe muktedir olamıyan 
Almanların her tarafta kendilerine 
mUUefik aradıklarını kaydederek di
yor ki, cA)manyanın tlbılerinden her 
yeni isteği bunJarla Almanya arasın
da b!r suru anlaşmazlığın doğması
na sebep oluyor. Son zamanlardaki 
felAkeUer bunu isb&t eder. Zaten 
mUtte!ik11erin her birine ötekilerin 
zararlı olarak yaptığr vaadlerıe bu 
ihtUA.fla.nn büyümesine bizzat Al
manya !tiZmot ediyor. Tlbiler aruın
dakt bu mücadele HlUer ordusunun 
f;enetnde llarar&rzlfl)a .-ır-> 

vazifes:. Matbuat Umum 1\füdür. Güzel San'atıar Akademisine (e- ı 
lülOne düşüyor Bu dairenin ba. lerek eserleri kabul edilmiş olan 
şında Selim Sarper gibi bilgili, Türk mimarlarlle görüşmüşlerdir. 
görgülü. geniş dü~ünceH. olgun Görüşmeden sonra jüri heyetine 
bir insan vardır. Matbuat Umum bir çay ziyafeti verilmiştir. 
MüdürlülU de Başvekalete bağlı· ;;;,~~~:;;;,;;;;,;,,,====:=====:= 
dır. Başvekilimiz. bütün dünyanın; raklığa ve dürnstlüie aİ'C. esaslı 
bulanık sudan. entrikadan en çok bir dava diye d\H'sunlar, işi anla· 
iğrenen. sa! ve şeffaf bir havaya, sınlar, dinlesinler. ortada btrluoan 
samimiyete daima hasret ve arzu fayde. ile mnhzuru ölçüye vursun. 
duyan en mümtaz. en dürüst ruh. Iar, son hükümlerini ancak ooda!'l 
ıu insanlarından biridir. sonra versinler. Ve herşeyden ev. 

Gerek kendilerinden ve gerek vel de ftükfimefle gazeteler aıra
Matbuat Umum Müdürlüiünden sındaki el birliği ruhunun "" a. 
eu dilekte bulunacağız: İzah etti- hengin bu gibi işlerde kendini 
timiz meselenin llzerlnde gazete- belli etmesine daha fazla kıymet 
lere alt tali bir li diye değil , mem- ve ~".em verilsin .•. 
leltetin -"' ~tdakt ber- Ahlllet llmiB l'M.MAN 

&giin ve yıeırın son 
matlnelel"e-., 

ava O• 

Baştan ııNtayet-<' kada.• 1ca.hkaha 
tufanı.. dqanı}maz d<:!recffe gül
durUcU sahru·ler 

KISKANC 
~ 

=~~erdeıt 1 ldNBASİREN ve YAL. iZ j 

ÇEMBERLIT AŞ s~7ı~-
(Büyük Fedakarlıkla Yalnız Sinemamızda) 
bUtUn gönü11ere :!!aadet ve .Urabı td:ttıracak, Jtc>r kalbde aşkm en nA

hi destanını y,..a.tacak t.;tiMaf, ahh\kt gem;lik filmi 

ELMACI GUZELi 
( TOPKÇE SÖZLO - ARllPÇ/1 Şl1RK!LI ) 

8AI ROLDE: 
ilk tılrkçe dST ANBUL SOKAKLARI> filmktde baş relü ~nıyan 

Mtoıt"m "" ~ santı.tı. rı 

z 1 1 B • 1 B 
Kadın, tçl<i ve S<!fa!tat llemi<>r~ liltuı ve asri ltayatın iç yüzü 
e.-ıaız ...., 11&yrel6mlz bir •evzu iıerlceei teshir ed..,ek f3rk 
mwıik- • •""'1, 08 <Mip ... rı.tı....., g<Dil ve kalblerl 

meetetJecek lilMI*! Mıiı riMi, rutı c>qayıcı btr :ntUzik 

Yer bttllftak iÇtn bı1et~i eııı z eickcrı aldırınız 111e ıatten ı.ı &eall6 

-*ler1nde tefrif ednriz. llii»eten r-ı 

MllEIT MA•I - MiRi TIRZI 



• 
Çaldıkları bisikleti 
satarak parasile 

sinema seyretmişler 
SUltanahmet meydanında 

ra.n Ah.met adında birisinin dokuz • 
yaşındaki otlu Turgutla 7 yaşın- , 
da.kl otlu Hiiseyin, geçenlerde kom 1--l--!-
şu.lan Hafizenin evine, kapısının 

kllkbni kırmak suretlle girmişler 6 

ve içerkien bir bisiklet çalarak , 
bunu Sultanahmette bisıkletçı A- , ,ı-+-+-
Jiye 90 kuruşa ıatmı~ardır. 

• Paraları çıkolata alarak ve kov-
boy filim.leri seyir için gjnemaya 119 

giderek yıyen küçük hırsızlar tah
kikat sonunda yakalanmışlar, bL 
sıkletçi ile birlıkte &sliye yedinci Soldan sağa: 1 - Çok iyi; Gü
ceı.a mahkemesine verilmi.şlerdir. müş. 2 - Perişan kıyafetli. 3 -

Bir iskambil; Çok; Bir mesleğin Mahkeme, Turgutla kar~l 
yıldızı. 4 - Çoban; Fasıla; Tersi: 

hakkında y&;$larından dolayı du- telefon nidası . 5 _ Balık avı va. 
ruşmasızhk ·kararı verm iş, bisik... sıtalarından; Edebiyata vukufu 
letçiyi de hırsızlık mah satın al- olan. 6 - Gazetemizdeki fıkra;ar. 
mak SU<;undan 3 gün müddetle ha- dan birınin baslığı . 7 _ Pasll'ikte 
pis cezasına m•hklım etmiştir. küçük bir ada ; H iç bir zaman. 

Küçük suçlular şayet b ir ikinci e - Beraber; Yemin; Raci . 9 -
saç işlerlerse babalarından 200 li- Eski bir mabut: F•kir ; Tersi : bir 
~ kadar para cezası alınacak- ! renk. 10 - Bir seyi kendinin 
tır. eden. 11 - Birlikte; Düzeltıcl de-

ç baki d k• d miT alet. 
U U a 1 yangın a Yukarıdan aşağıya : l - Avu-

b. ki 80 katlar bi rliği ; Bir teki . 2 - Salça 
lr ÇOCU a koy' 3 - Tahassür edatı; Uzat. 

kuzu yandı ma; für n~ta. 4 - Sıfat eki: Bir 
erkek ısmı ; BıT renk. 5 - Hubu-

Çubuk!uya iki kilometre mesa- ı battan biri ; Familya. 6 - Toptan 
fede bulunan Talibın m&ndırasın- olmayan. 7 - Su taşıyan; Şehir 
dan evvelki gece bir yangın çı-, Tiyatrosu dram k ısmı art;stlerin. 
kara-k mandıra tamamen yanmış- den birin\n soyadı . 8 - Ayı yu
tır. ı vası; Göz rengi ; Bir gıda madde-

Mandırada yatıp kalkan çoban ~. 9 - Bir nota; Karadenizde hir 
l~ yaşında Ata.ettin, etrafını saran liman: Çıplak res 'm. 10 - Bil
alevlerden kaçamamış, dir i diri 1 g in1ik. 11 - Sinirler: MülAhaza
yanmıştır. A1Ae1tinle beraber man sız 
dıradaki 80 kuzu da kavrulmuş· Evvelki bulmacamızın halll 

1 • 
tur. Soldan sağa : 1 - Kuruma; Ası. 

Tahkikata Üsküdar Mliddelumu 12 - Asude; Avan• 3 - Ras; Za. 
mi muavinlerinden Fuat Gedik el man. 4 - Ar; Kavala. 5 - Ne; 
koymuş, ateşin çoban A!aeltlnlc Anka. 6 - Alan; Al. 7 - Isınan; 

arkadaşı 12 yaşında Mehmedin .l\'leze. 8 - Kanarya: Zat. 9 - An. 
geceleyin yaktıkları ateşten sira- 10 - Bile bile; Çi. 11 - Ulu; U
yet ettiği ve çocukların uykuda tema . 
olmalarından dolayı söndürUlemi- Yukarıdan a~ağıya; 1 - .Karan
yerek genişlediği anlaşılm ış!ır . ı lık ; .Bu. 2 - .urre:

4 
Sahı;s~ -;; 

Bundan başka Arnavutköyün- R( u•). (AAk) ın,5 u . M la Bu 
an · nane. - ezar r; u. 

de de bir yangın olmuş, gece sa- 6 _, Av· (H) 30 . ., (a): tı . 7 _ A-
at 2,5 raddelerinde Mumhane so-

1 
ma: Ai1~. 8 _ Avala : Em. g _ 

kağınd& 17 numarada oturan A· Sanan ; Eza. 10 _ İn; Kazanç. 
dalyanın evi tutuşarak burası ve 11 _ S&lkalet: tç. 
yanındaki 19 numaralı ev tama. 
men yandıktan sonra söndürül
müştür Tahsili Emval Konunu 

Evdekiler. uykuda oldukların. Verg i, resim ve harçlara ait tahsia 
rlan gilçlükle kurtarılmışlardır . lAt hükümleri ve tatbikatı 
Vak'aya zabıtaca el konulmuş, tah T-ı..-iJ:it 
klkata ba•I•nmıştır. 11 ıtan: Maliye Vekaleti ~ 

~ müdürü Tevfik Koral 

RADYO 
BaKünkü Prog-ram 

7,30 Program 118.55 Konu.,ma 
7,33 Müzik (Pi.) 19,10 Şarkılar 
7,45 Ajanı 19,30 Ajan• 
!,00 Mlltik (Pl.) 19,45 Vecizoler 
8,15 Evin 11&&\I 19,W TUrkWer 
12,30 Saat ayarı 20.15 Radyo Ga. 
12.83 P'a.sll ~azı 20,45 Marş 
12,45 Ajan• 21,00 Konu"'1"-
13,00 Fuıl •azı 22,15 Şarkılar 
18.00 Program 22,45 &ndo 
18,03 Orkeatr& 22,30 Saat ayarı 
18,45 Ziraat tak. 22,45 Kapanıf. 

Ticari, sınat ve: me.li bl\tün mü
e~seselcri atcikalandıran mevzuat! 
ve tatbik şekillerini muhtevidir. 
Bütün kütüphanelerde bulunur. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR TJY ATBOSU 

Dram kııımı Tepebqında 
Bu ak,am 20,30 da 

PARA 

Komedi kısmında 
Gündüz saat H te 

Çocuk oyunu 
Bt· ~k ~ .• , .,n '30 da 

SÖZÜN KISASI 

1 :;tan bul Nafıa l\1üdürlüğünden : 
26/3/ 942 perfembe gtinU •aat 15 de l•tanbulda Nafia MUdUrlUğü ek

siltme komiayonu odasında (4.730) 1ir& kefil bedelli yol inf&&lında kulla
nılmak Uzere bir adet Kompressör satın alma ifi pazarlık.la eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme Bayındırlık işleri Genel huaust prtnameleri dairesinde gÖa 
rillecektlr. 

~fuvakkat teminat (354) lira (75) kuru.ytur. 
ısteklilerin bu iş:e benzer Kompressör sattığına. dair idarelerinden 

almış olduğu ve.alkalarla 9i2 yılına ait Ticaret odası vesikalactyle gelmeleri. 
(3768) 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
K\INIUf taı1hl: lSM. - llerma-1: 100.000.000 Tllrk -

Şube ve ajano adedi: 2615. 
Zirai ve tie&rl her nevi banka muameleleri. . 

Para biriktirenlere 28,000 Ura llınm!ye verlyOI'. 

zıraat Bıınl<uında Icınnı.ralı Ye ihbarsız taaarrut heoapla.rında 

en as 50 l!nıoıı balunanlara sen..ı. t fffa çekilecek kur'a ile qatr
Ukl plba stire llı:ramlye dalttıla.cald:lr. 

, - ı.- - ı,ooo 11ra 
&» - • ı,000> 
• • ue • ı • .eeo • .. . * ...... 

llO -
ıte • 

* . 

141 llrallk 1,- lira 

.. > &,890 • 

• > .... " 

oı:KKA.T: HM&plannd&kt paralar bir sene içinde 50 liradan &f&
*1 dOfm!yonlere ikramiye çıktlft takchrde ',I. 20 f:ı.aluile verilecektir. 

1'w'al&r -- ı defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl(ll, 
11 BlriD<UWıW>U çekllac:ekt.lr. 

"---------------------~· 

1 Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İCABINDA GtlNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlanları 

Bin Jlralık dalı tathir malze
mesi ve muhtelif yeiları, bin lira. 
hk gres, 800 liralık halis yunus ba. 
!ık yağı, 300 lirallk bir ve 100 li
ralık •biT ceman 400 Uralık 50 ka_ 
lem oto tamir ve dernJre'i takımı 
malzemesi. 215 liralık 9 ka
lem araba tamir malzemesi ve 
kel'eSte, 800 liralık 12 kalem kun
dura tamir malzeımes~. 750 1irtrlık 
muhtelif /kunduracı, saraç ve ma· 
rangoz rnalzemes.ile brancla bezi, 
400 liralık 1 ~ !kalem tersi'ın ınal_ 
zeırnes?, 32 numara 6 adet et ma'ki
nesi , 150 şer kiloluk 5 adet kan
ta.r 100 er kiloluk 8 adet kantar, 
150 kiloluk bir o.det !baskül pazar_ 
tıkla ve peşin para ,(.le ve beğenil
mek suretile satın alınacaktır. Ta 
}iplerin tatil günlerinden gayri her 
gün Top'kapı Malt.epeslndeki as_ 
keri sabn alma 'komisyonuna ve
rebUec~leri nilmunelerile komis
yona müracaMları. (2537 _ 3506) 

* AnldO:rada 33,922 lira 48 kuruş 
keşil bed<!lll bl- pavyon inşası ita.. 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Taliplerin 2514 lira 19 kuru~ ilk 
temlnatlarile kanuni vesaik ve tek 
lif mektuplarını 2.4.942 perşembe 
günü saıııt 15 den bir SOM evveline 
kadar Ankarada M. M. v. satın al
ma komisyonuna vermeleri. Ta. 
liplerin ehlfyet vesikasını inşaa.t 
şubcsi:ndıen elara'k zarflarına ilAve. 
ten koyacaklardır. (2535 - 3504) 

* 28 adet ampul, 15 adet dliy, 10 
Adet anahtar, 40 adet izalatör. 
340,35 metre tel pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin hergi.in Top 
kapı Maltepeslndekt askeri satın 

alma. komisyonuna mUracaatları. 

(2630-3788) 

* 500 ,000: Bir milyon emniyetli 
çengelli iğne satın ahftacaktır. 

Nümune ve ~1rtnamesi herğün 
komisyonda görülür. Beherine 
tahmin edilen fiyatı 55 santimdir. 
ihalesi 31 / 3 / 942 salı günü saat 
il de Ankarada M. M. v. Satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

lra!lplerln verebiledj!klerl miktar 
üzerlnden yüzde 15 teminatlarile 
beHi vakitte komisyona gelmele. 
ri. (2625-3753) 

* 1 - 50 ton sığır veya koyun 
eti 31 mart 942 <alı günü saat H 
de Halıcıoğlu 760 SA. AL. Ko
misyonunda pazarlıkla satın alı. 
nacaktır. 

2 - Evsaf ve şartname hergün 
Komisyonda görülebilir. 

3 - Sığır etinin muhammen 
bedeli 95 K.r., koyun etinin mu. 
hammen bedeli ise 90 Kr.tur. 
Kat'ı teminatı 7125 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyona temlnatıarlle gel 
meler!. (2637-3793) 

Yapılan pazarlığında. isteklisi çıkmadığından 8.fağıda yazılı iaşe 
maddeleri 30/ 3/ 94:2 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saaUerde pa
zarlıkla satm alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görUle
bilir. Isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda. Satın Alma Komis-
yonuna gelmeleri. (2568 - 3578) 

CiMl 1'1iktan l\fuh. Bd. Kat'l te. DıaJe zamanı 

Toa Lira LJra Saat Caklka 

Zeytin yağ 
Sade > 
Sığır eti 

• • 

20 
20 
70 
fO 

22500 
36200 
63000 
36000 

* 

3375 
5'130 
8800 
MOO 

10 
11,30 
11 
11,30 

Afa.ğıda yaınh kuru otlar kapalı zarfla eksiltme~·e konmuştur. Ta· 
tiplerin hizalarında yazılı gün ve saatlerden bir saat evveline kadar 
kanun! vesikalarile teklif mektuplarını Adapazarında askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

Cinsi l\llkları Tut.arı 

Tel balyalı 
Ip balyalı. 

Dökme. 

Tel balyalı. 
Ip balyalı. 

Dökme. 

Tel balyalr. 
Ip balyalı. 
Dökme. 

Ton Lira 

200 

200 

200 

17,000 
16,000 
12,000 

17,000 
16,000 
12,000 

17,000 
16,000 
12,000 

* 

Teminatı 

Lira 

]?75 
1200 

900 

1275 
1200 

900 

1275 
1200 

900 

Thale gün ve saatJ 

6.4.942 11 

6.4.942 16 

7 .•. 942 11 

(2610 - 3678) 

Beher kilosuna 75 kuruş tahmin edilen 4.4,000 kilo sıfır eti kapalı 
za.rlla eksiltmeye konmuftur. Ihalesi 28/ 3/ 942 cumartesi günü saat 11,45 
de Balıkeslrde ask~ satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 
247'5 Uradll'. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komi.!yona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi Ankaa 
ra, lstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da görülür. 

(2438 - 3194) 

* Aş&ğıd& yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeei 26/ 3/ 942 p<r,embe 
günü saat 16 da Izmitte istasyon otelinde askeri satın alına komlsyo· 
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Js:..anbut Lv. A.mlrllk
leri satın alma koınisyonlarında da görUJUr. Taliplerin kanun! vesika
larlle mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Cinsi Miktarı Flatl Tcın:: : :ıtı 

Sıtır eti 
Koyun eU 

Kilo 

40,000 
30,000 

* 

Kuruş 

70 
9!i ' 

(242a 

45 ~ 50 ebadında ve 520 gram ağır· yonda her giln görUlebUir. 

Lira 

2100 
2137,50 

3184) 

lığında 2000 - SOOO adet kUçUk kıl 3 - ısteklilerln belli gUn ve saatte 
yem torbası, 50 - 60 ebadında ve 64.0 komisyona gelmeleri. (2638 - 8794) 
gram ağırlığında 500 : 1000 adet bU- + 
yUk kıl yem torbası, ıkl metre uzun- A'ağ"ıda yazılı mevadın pazarlıkla 
luk ve 200 gram ağırlığında 3000 • ekslltmelert 28/ 3/ 942 cumartesi gU-
6000 adet ip yutar sapı, 100 gram 1 nü saat 11 de Izmlr Lv. A.mirJlği saa 
ağırlığında örme veya dokuma kır tın alma. komi.syonunda yapılacaktır. 
gebre ve on metre uzunluğunda ve Ihale bedeli üzerinden katı teminat 
1000 - 1100 gram ağırlığında 500 • alınacaktır. Taliplerin belli vakitte 
1000 adet mek.kl.ri urganı pazarlıkla J komisyona gelmeleri. 
satın ahnacaktır. Taliplerin 30/ 3/942 Cinsi l\llktarı 
pazartesı gilnü aaat 15 de Bandırma- Kllo 
da a.skerl ıatın alma komisyonuna 

Tutarı 

Lira 

müracaatları. (2608 - 3676) Kuru fasulye 100,000 21,000 

* Hurda. incir 100,000 20,000 

... (2631 - 3787) 

* 'Beher adedine iki lira tahmin 

Hayvan hastanesinde bulunan 
35 araba glibre 30/ 3 / 942 pazarte-

18/ 3/ 942 de ihalesi llAn olunan ol günü saat ıı de pazarlıkla sa-
680 adet varile taltp çıkmadığın- 4ılacaktır. lstekliJerln belli günde 

k edilen 3500 adet araba poyrası dan te rar pazarlıkla münakasa... teklif edecekJeri f iyata göre kat'! 
k t 27 '3 / 942 cuma glinli saat 15 de :y.a onmuş ur. Evsaf ve husust teminatJ~rlle birlikte Fındıklıda 

~artları komisyonda görülebilir. satın alma komisyonuna gelmele-
lhalesl 30/ 3/ 942 pazartesi günü . rl. (2583_3621) 
ll!aat 10 da yapılacaktır. Taliplerin 

nazarlıkla satın alınacaktır. Nü. 
munc ve şartnamesi hergün ko
misyonda görülebilir. Muhammen 
bedel 7000 lira olup ka\'i temi
natı 1050 liradır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda satın at
-na komisyonuna gelmeleri. 

Harbiyede Yedek Subay okulun. 
da komisyona müracaatları. 

* 
(2639-3795) 

Yapılan pazarlıkta talibi çık

mayan yüksek takatta bir adet 
üniversal hassas freze tezgAhınırı 
yeniden pazarlığı 1/ 4/ 942 çarşam 
ba günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 10750 lira o
lup kat'i teminatı 1812 lira 50 ku 
ruştur. İsteklilerin belli gün v~ 
ıı;aatte Fındıklıda satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (2640-3796) ... 

3000 çift er kundurası paza.rhkla 
satın alınacaktır. Ihalesi 30/ 3194.2 
pazartesi günü sa.at 15 de Diyarba· 
kırda ukerf satın alma komisyonun
da. yapılacaktır. Tahmin bedeli 33.000 
lira kaU teminatı 4950 liradır. Talip
lerin belli vakitte komisyona gelme· 
!eri. (2828 - 3784) 

* Beher kilosu 75 kuruştan günde 
asgart 3 tonda.n af18#ı olmamak üze
re sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 30/3/94~ pazartesı gUnU 
saat 15 de Eyüp Rami a•k~rı şatın 
atma. komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin teminatla.rile beJli vakitte 
komi.syona gelmeleri. 

(3632 - 3788) 

* 40 baş kısrak veya beygir hay
vanı alınacaktır. Taliplerin 7 / 4/ 
942 tarih:nden itibaren satı, çar
c:amba ve cumartesi günleri saat 
15 de Eskişehirde askeri satın al. 
ma koroi~yonuna müracaatları. 

Yaşları en az 4, en çok 8 olacak. 
Yüksekliğt en az 148, en çok 158. 
Göği.is çevresi en az 165, en çok 
180 olacaktır. (?~95-3633) 

Jf. 
Pazarlıkla 25 adet beton karış_ 

tırma mak'.nesl satın alınacaktır. 

Vermek is teyenlerin 27 / 3/ 942 cu
ma günü saat 16 ya kadar marka 
ve tiplerini gösterir kataloğ ve 
tekliflerin; Ankarada M. M. v. 
Satın alma komisyonuna verme
leri. (2581-3555) 

* Muhtelif nakliyat yaptırııacAktır. 

Paza.r1ık1a eksiltmesi 1/ 4/ 942 çar· 
şamba gUnU saat 15 de Gellboluda 
merkez satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 39,000 
liradır. Taliplerin bc11i vakitte ko· 

(2582_3620) 

Jf. 
Ağaç dingilli dört tekerlekli dört 

adet ökUz arabaslle bir adet beygir 
27/ 3/ 942 cuma gUnU .'laat 11 de Us
küdar hayvan pazarında pazarlıkla 

satılacaktll'. Taliplerin mezkQr gUn 
ve saatte '.hayvan pazarında. hazır bu· 
lunmaları. (2633 - 37891 

* Komisyonda mevcut evsaf ve nu
munesine göre 24.00 kilo zeytinyağ, 

1500 kilo sadeyağ ve 4500 kilo K. 
uzum ayrı ayrı pazarlıkla satın alı

nacaktır. Zeytinyağının teminatı 432 

lira, sadeya~ın 398 llra 85 kuruş ve 
kuru üzUmUn 391 llra 50 kuruştur. 
Pazarlıkları 26 ·3. 942 perşembe gü· 
nü saat 15 te Selimiyede asker! eatın 
alma komisyonunda yapılacaktll'. 

( 2634 - 3790) 

misyona gelmeleri. (2629 - 3785) Maltepe AtL., mektebinde mevcut 
Jt1. 50 araba hayvan gübresi pazarlıkla 

ı _ 10 ton prasa, 10 ton lspanak satılacaktır. Teminatı 18 lira 75 ku-
31 mart 942 sah günU saat 15 de H~- ruş olup pazarlığı 26/ 3/ 942 perşem
hcıoğlu 760 satın alt;ıa komisyQnun- be günU saat 14 de Selimiyede aske
da paza.rhkla. satın alınacaktır. · ı rl satın alma komisyonunda yapıla-

2 - Evsaf ve şartnameler komls- caktır. (2635 - 3791) 

r ' REKOR! Teminat markasıdır 
Nefti 'btr pirinç unu almak isterseniz bakkalınızdan muhakkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

250 - 500ve 1000 gramlık ambalôjları vardır 
Adres: Istanbul, Ttltiln g1lmrUk Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 , 

Devlet Dcmiryolları ilanları 
Muhammen bedell 4000 lira olan beş ton 8.di hamızı kibrit 10/ 4/ 191'.2 

cuma günü saat 15 de a.çık eksiltme usulü ile Ankara'da ldare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat tem.lnat ile kanu· 
ııun tayin ettiği vesikaları hamilen ekslltme .saatine kadar komisyonda 
t.spatı vücut etmeleri lllımdır. 

Şartname Ankara.'da Malzeme dairesinde görillebllir. (3787) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Sı.llhat VekAletine bağlı dE"vlet ha9tahaneleri için <15,000> ktlo bU· 
rUt idrofili pamuk kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 1 / 4/ 942 çarşamba gü~U saat 15 de Cağaloğlunda Sıh
hat ve içtimaı Muavenet Müdürlüğü bina..o;ı nda kurulu komisyonda yapı· 
lacaktır. 

2 - Muhammen !iat beher kilo bürüt idrofil pamuk için 4. 230> ku
ru.ştur. 

3 - Muvakkat teminat cl687 lira 50 kuruştur.'> 

4 ....,....- Istekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebi
lirler. 

5 Istekliler 1942 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun-
da yazılı vesikala.rile bu i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubi1e birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatitıden bir Raat ev
vel makbuz mukabillnde kom~yona vermeleri. c3279> 

1 Askeri fc brikalar satınalma komisyonu lıônbrı 
Zeytinburnu sUAh tamirhanesine yilksek kudrette ve mastar yapma 

iktidarını haiz tornacı. tesviyeci. frezeci ve çeliğe su verme ustası alı
nacaktır. IsteklUerin nüfus tezkeresi ve bonservislerile me-zkQr fabrika· 
ya müracaatları. <3016 > 

Jf. 
Muhte.Uf ebatta 11 kalem ve ceman 282 ton demir Te i!lraÇ alnıa<"ak 

Beher kiloBuna 360 lira bedel t.Hhmin edilen yukarda yazılı demir ve 
saç askeri fabrikalar umum mUdUrlUğ'U merkez satın alma komisyonun· 
ca 30.3.9.f2 pazartesi gUnU saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 4.18 kuruştur. KaU teminat 10852 liradır. (3564) 

* Yaylık çelik tel 3 ton 2 m / m O de beher kilosu 620 kuruştan 
Yaylık çelik tel 1 ton 2.25 m 'm > de beher kilosu 620 kuruştan 
Yaylık çelik tel 0,5 ton 3,75 m/ m > de beher kilosu 320 kuruştan alına.cak 

Yukarıda yazı! ı muhtelif eb'atta 3 kalem ve ceman 4,5 ton yayhk 
çelik tellerin beher kilosuna tahmin edilen bedel hizasında. gösterilmiş

tir. MezkOr teller Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez Batın al
ma komisyonunca 17/ 4/ 1942 cuma. günü saat 15 de pazarlıkla iha1e 
edilecektir. Şartname 132 kuruştur. Kati teminat 3960 liradır. <3:567 > 

* Muhtelit eb'atta 6 kalem \'e ceınaR 6 ton teHk a.hnacak 

Beher kUosuna 620 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda yazılı muh
teUf eb'atta 6 kalem ve ceman 6 ton çelik Askert Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 16 4 .ı 942 perşembe günü saat 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 186 kuruştur. KaU teminat 
<5580• liradır. c3566> ... 

S'70S metre ve 572.968 t6n nazari s1kletl . .1tde font boru satm ala<'ağız. 

Beher tonuna 292 lira 95 kuruf bedel tahmin edilen yukarıda. yazılı 
font boru Askert Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 30/ 3/ 9.f.2 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname 8 lira 40 kuruş:tur. KaU teminat 19284. lira 96 kuru.,tur. 

<3688> 

Türkiye iŞ Bankası 
•lfllı talamd lleıaplan IMZ ikramlı• plim 

&EŞIDELl:K: 2 Şllbat, 4 -yıa, S Afulee 

1 &det 2000 liralık = 2000,- lira 
s • 1000 • = 3000,- • 
2 > 750 > = 1500,- > 

3 > 500 > = 1500,- > 
10 > 250 > = 2508.- > 

40 

50 

200 

200 

• 
• 
> 

• 

180 
50 

26 

ı& 

• 
• 
> 

• 

= &009,

= 2500,

= 5000,
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