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Birbirine çok. aykırı 
iki manzara 

Aynı memlekette, aynı zamanda; aynı hüklımetle 
halk, bir taraftan en v.erimli ve parlak bir iş başa
rıyorlar, bir taraftan da gayeye çok aykırı 

gidişler a"Öze batıyor. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

örçil muhofozokôrl;Jr 
önünde bir nutuk 

~öy!ed i 

Bulgaristan 
Rusya ile 
münasebet- J 
lerini kesiyor t 

Bir sena · 
evvel 

yalnızdık Kral Boris 200 
bin Bulgar aske
rinin harbe işti
rakini kabul etti 

Şimdi dünyanın 
j üç büyük devleti 
i bizimle yan yana. 

çarpışıyor 

( 

Çör çil dün lngi
liz muhafazakllr
ları önUnde ol
dukça mlih im bir 
nutuk söyled i. 
Çorçıl'ln bu nut
kun.an mütteflk
Jerı mnğlıiblyete 
sUrüklıyebllecek 

sebepleri buldu(;'u
nu ve harbin 
devamı ilzerinde 
bu ma-hzurlurr 
gözönünde tuta
rak hareket et
mek yolunda ol
duklarını anladık. 

l ıWı size bir havadis: hmır 

Tarım Satı§ Koope.ntlfi, 

Sümer Bank fabrlkal..-ının bütiin 
pamuk ihtiyacını te<Mrlk Ye tes
lim etmek üzere beş buçuk ay ev
vel bir taahhüt altına girmişti. Bu 
taahhüt vakit · ve zamanile yerine 
ıetlrllmlş, pamuklar fabrikalara 
1eSlim olumnut, bedelleri ödenmiş 
hiç bir pürüz ve sızıltı çıkRlada~ 
:iki taraf birbirini ibra etmiştir. 

Taahhüt deyip geçmeyiniz. Tes 
lim edilen pamu~un yek&nu yir: 
mi b ir milyon kilo tutuyor. Bunun 
mühim bir kısmı, saf bir hale ko 
nulm~ pamuktur. Bedeli on iki 1 
milyon lira gibi ltiT yekin& •arı
,.or. 

Londra radyosu, Bul
garları, Kralı tahtan 
indirmeye davei etti 

/Uman gazeteleri: "Bul
garistan mes'u/iyetini 

müdiriktir,. diyorlar 
Bern, 26 (A.A.) - Bugün buraya 

gelen hebrelerden çıkan mAna, Bit
lerle bundan evvelki görüşmelerinde 

Harbi hotômız yüzün
den veya fırsatlardan 

istifade etmezsek 
kaybedebil.riz 

Rusya ile münasebetlerini kesmekten Biz eski ve yeni İngiltere 
imtina etmiş olan Kral Boris'in bu 
.se!er Rusya ile ml\nMebetıerl kesme- için çarpışıyoruz 

Bozgunculuk davalarına 
bakmak üzere Ankarada 
bir _mahkeme teşekkül etti 

Bu ftaberhı mAnaeı fU<)ur: Bin
lerce vatandapn hOkö.metle tam 
yohmda it beraberliil etmeal sa
yesinde ~mleketitı. bir köte&inde 
öyle bir iktısadt kudret peyda ol
mat ve bu Jı:~t o ~ilde dal 
budak satdtnnıştır ki, diler türlü 
türlü istfheal, imal, tsc-ret ve sev. 
kıyat faatiyetlerl arasında on iki 
milyonluk bir •ahhüde ıirffeblii
yor ve yirm i bir milyon kilo pa. 
mutun tophnmasma, temizlenme
sine, balya edilmesine, sevkıne alt 
her iti ıünil ıününe b&p.rıYQr, 
Sümer .Ban«'ın az, ~k kırtast ı:t· 
11ul1erte çalışmasına ratmen işi 
J>•rlak surette tamamlı)l'Or· Sü, 
mer Baonk fabrikalarının p&muk· 
suz kalmaatna, h0k6metln ıeeen 
sene yapmıya mecbur kaldılı ılbl, 
pamula el koymak ihtiyacını duy. 
masına, fiyatların ölçüsüz bir şe. 
kilde oynamasına meydan kalma
dan her şey yoluna 1lrly0r. 

Bu mühim haberin hepimizi dü. 
şün<Nlrecek bir kaç tarafı vardır: 
Birincisi ıu kl ~zetelerimizln dört 
sayfa olmasına ratmen ıfilAn fa
lafltl sarhoşluk sevkfle bıçak çek
miş. yolunda haberlere sütunla. 
rımızda yer ayırmak lmkAnını bu· 
luyoruz. Fakat bütün memleket 
hesabına varlık ve inkişaf ifade e. 
den bu kadar mfihlm b ir haber, 
gazetelerimizin sütununa anetme
nln yolunu bulamıyor. Zaten ak
setse de gazetelerin bugünkü ölçü. 
lerile dedikodulu bir haber kadar 
inet ve ikram görecek mı? Bu da 
biraz şüpheli ... 

~apealann A~ ı..mn etmeleri IM!kleı11lrken Japon ordulan 
llenttz 1 .......... hlr ~ heHeılmnedldert Hlndllıtaa yeı .. a tuttular, 

BellCale kirfeDM hı\kba Aa4allla0 Malanaı Jpl ettiler . 

nln mümkün bulunduğu merkezinde- Londra, 26 (A.A.) - Bugün 
dlr. Bu haberlere göre Kral Borlıı Londra MuhafazakAr Cemiyetleri. 
200 bin Bulgar askerinin harbe işti- nin merkez meclisin in senelik top· 
raklni ko.bul etmiştir ve bu kıtalar lantısında söz alan Çörçll, Birleşik 
bugtin stiratıe sc!erber edilmekte ve milletlerin artan kuvvetlerine tel
teclıiz olunmaktadır. Temin edildiği- mih ederek deml§tir ki: 
ne göre, Almanlar Kral Borls'ln Al- Biz harb! ancak kendi hatamız 
man taleplerine mutavaat etmekten yüzünden veya mUşterek ezici kuv 
her yeni imtlnaınııı şimcliye kadar vetl kullartmazsak, yahut ta eli. 
Bulgarislanın harpten elde ettiği bli- mize geçen fırsatlardan istifade et· - , f U · • h l tün arazi kazançlarının geri alınma- mezsek kaybederiz. 

.. 
___ z

11
a

8
arl !ı'_• ___ _. sına mai olaca~ını bilclirmişlerdir. Harp vadyetl 

Bulgar Başvekilinin • _ 8obran~anın ıe,·kalıUte ıc:tlmat Yeni harp vaziyeti hakkında Çör 
be t Sofya, 26 IA.A.) - Iyi haber alan çil şunları söylemiştir: 

yana 1 : J 1 mahfillere göre Sobranya meclisinin G~n sene muvaffakıyetstzlile a P O n a r alellde toplantı devresi 28 martta uğramadan muvaffakıyetler kaza· 

Bu 1 gar'ıstan ı nı ı ~~~::t:.r ~~lg:~:~!~c:~;. f:~ namıya~.: :r;,m~i~·~i~ 

. ... Andaman ada- nunla beraber ah,·aı dolayııılle me----busların ilkbahar ve yaz zarfında btr Sovyetlerin Londra 

V a Z 1 f e S 1 
çok defalar fevkalAde toplantıya ça,ğ- Elçı'sı' Maı'ski dedi ki : 
rılmalart ihtimali vardır. 

1 1 d 1 
Alman saze&elerlnln mütalA8lan a rl n 1 a 1 ar Berlin, 26 (A.A.) - Kral Boria'ln . c e n. u p :~~~ez~·:~:iuı =~:mp:ı:~:~~ 

d1nnı11tır. Velklscher Beobahter ga-

d oft ud adı r Çin kuvvetleri ~-= .. 1

Ys.111111ııor._; s .. Rtıı._: %-.deııııııı> --... 
Y T oyland' a girdi ·--------

Bulgar milleti Alman 
rleri sayesinde bir
l i ğini elde etmiştir 

Seylan adasında 
f aa hazırllklan 

müda
başladı 

Berlin, 2t (A .A .) - Japonların 

asker çıkardıklan A ndaman ad a
larındakı İngiliz kuvvetleri muka
vemetin faydasız olduğunu anla
m lf ve kayıtsız şartsız teslim ol. 
muttu r. 

J 

Muharebe 
inisyativi 

elimizdedir 
Bunu terketmek 

niyetinde değiliz 

Resımıe Röportaj 
• 

............... ~......_,..,( 
Ankara, 26 (Telefonla) - Bozgunculuk davalarına bakmak üzere « j şehrimizde ötel bir mahkeme teşekkül etmiştir. Asliye üçUncU ceza 1 

1 
mahkemesi bu işe bakacaktır. Mahkeme rdsliğini Sedat GUmralı f 
yapacaktır. , ( 

~,...--~,.....,-~.....,.....,....,.....,,, 

Akdenizde 3 
gün süren 

deniz harbi 
1 

Hafif bir lngiliz filosu 
kuvvetli bir İtalyan 

filosunu koÇ1rdı 

35 bin ton/11k bir İtalyan 
ztrhlisma bir torpil 

isa/Jet etti 
Roma, 2'6 (A .A.) - Stelanl bildi

ıyur: 

Jtalyan tlenlz kuvveUerlnin 21 
martta yapılan deniz savaşında ka· 
yıplara uğradığı hakkında dll.şman 

propagandası tarafından ileri sUrll
len lıddia Italyan mahfillerinde bir 
kere daha IJiddeUe yalanlanmakta-

•· 
Ingillz kayıptan, ltalyan askeri 

tebliğlerhMle daima olduğu gibi, lh

t1111amla yapılan tesbltten sonra bll

dlr llmi1Jtir. Şimdi, Ingllizler yeni fan

tdllerle kendilerini avutmağ'a çalı· 

9ıyorlar. 

Llttorıo zırtılısmın gtya kaybedil

difine S"elince, bu iddia lngiliz donan· 

mumın ,ımdiye kadar uı-radığı ciddi 

kayıpları IngHiz halkından gizlemek 

için yapılmış kaba bir manevradır. 

120 ilk bir obüsün Italyan zırhlısının 
122 ilk top kulelerinden birine isa-

bet ettiği doğrudur, fakat pa Uama 
olmamı,tır. 

Ingiliz amirallik dairesi, neticeleri 
yakında görlllecek olan Italyan hU· 
cumlarının tesirini asla değiş tlrmlye
cektlr. 

Malta üzerladekl han harfıl 
Londra, 26 (A.A.) - Hava nazır· 

Crlppıı l nailtere el<;ltıl elarak M08ko
vaya pttlğl Ullllan kamıUe birUkte 

Hindistanda beyanatta 

bulunan Cripps 

diyor ki : 

Tekliflerde 
değişiklik 

yapmak bahis 
mevzuu değil 

Gandi, Cripps'le 
göruş,,;ek üzere 

Yeni Delhiye gitti 

Cnpps. siyasi parti 
şef/erile müzakereler~ 

başlıyor 
Yenı Delhi, 26 (A.A.) - Vazl_ 

fes i hakkında sorulan suallere ce
vap veren Sir Stafford Crlpps, 
matbuat toplantısında şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

- 1 lığı hab~ler .servisinin bildlrdi#ine 
göre, dün Spltfire ve Harrıcane tay
yareleri Malta ilzerlnde yapılan çok 
büyUk bir muharebe esnasında ao ta
ne Yunkers 87 tayyaresini tahrip 
etmif ve hasara uğratmJIJ)ardır. 

Ben harp kabinesi azası sıfatlle 
hareket ediyorum. İngil 'z harp ka 
binesi tarafından kabul edilen tek
lıflcri Hint şeflerine bildirmlve 
geldim. Kabine, bu tekliflerin H.ln 
distan iı;!n pek uygun oldukları 
kanaı:ttndcdir ve bunların Hint ef
k&.rı şeflerince kabul edilip cdll
mıycceklerlni öğrenmek istemek 
tedlr. Bu tekliflerde deği~ikllk ya~ 
mak bahis mevzuu olmamakla bc
rabc!r icap eder~ bunlar bazı mü
lfthazalara intrbak ettirilebilecek. 
tir. 

BOMBA HADiSESi 
MUHAKEMESiNE HAZIRLIK 
izdihama mani 

kart lan 

-
olmak için giriş 
hazırlandı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Alman .WyUk elçisi Fon Papen'e karşı 
yapılan suikast faillerinin muhakemesıne l nisanda bqlanacatını evvel
e~ bildirmiştim. Ankara ağır ceza mUddelumumilitf davanın halk üze
rtnde uyandırdığı alAkanın büyük olduğunu gözönünde tutarak ızcHhanıa 
llltnı olmak için ağır ceza salonuna mahsus giriş karUarı hazırıam19_ 
br. Kutları olmı;ıraıılar mahkeme salonuna 9İ1'eml~ceklerdir. 

~ ~ ~ 

Dolu tramvay buna derler 
Gördükllntn ik i fotGl'raf komt u bir memleketten 

sehnlıftir· Dolu tram\ aylardan hf!plmlz hakkilf! ıtlki
;yetçlytz. Fakat meğer beterin beteri de \'amıı,. Bu 

metrılekette kömlir ,.e elektrik Mkı t:ıhdlde utra4ıtı 

l~ln t rannayla r nadir ı.,ııyor. ı,IP.d ltl u ma n da itte 

böyle pencerelerine sardaola r , üstüne tırmananlar, 

traınvayı bir ın .. n ulkımı haline koyanla r ekıılk 

olmuyor. 

Nahas paşanın 
partisi 216 
meb'usluk 
kazandı 

K a.hlre, 2'6 (A.A.) - Mı11tr parlı\
mentoeu seçiminin .son neticeleri şun
lardır. 

Meclist eki 264 azalıktan 216 sı 
VeCd part isi, 13 fi Müetakiller, 4 u 
Liberal, 2 ai Vataniler ve biri Sadls
ler tarafından 1'..azanılmıştır. Geri ka
lan 28 azalık için yeDI &eçkn yapıJa. 

eekbr. 

V&f'dhas, 26 (A.A .) - Gandı, 
Slr Stnfford CrippS'in ricası üze. 

(l>e\·a11ıı Sa: s Sfi: 3 de} X 

Von Papen 
Berline vardı 
Beriin. 26 (.A..A.) -~ 

Ankara l'IUyUk elçi.si B. Voıı Papon 
BorHn·~ ~eimlfUr. 
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• 

. . . Haberleri 
Sultan Hamıt gazetecılerın Bir muhtekir 

Hüseyin Suat 
Yalçın 

verdiği raporlardan memnundu kasap tevkif 
olundu -:a-

( 

1 stanbulıl;m, ~ Aşina,.. Şu mavi gölgelerin, 
U gelen telefon haberi Hü- Şebi Amakı pUrhayallnden 

scyin Suadi11 ölümünü bildiri. Gfu;U rUhu Ieyali bihabere 
yordu. Neşideler söyler .. :. 

Bu haber Ank&rapalasın 16· tal"'.Zındaki ince, renkli 
kayd muhitinde kulaktan kulağa. melerine yer vermekle 

manzu
kendinl 

ve bamın yerini alan .Cem. de 
uGAveizallm> imza.sile şirin, haf, 
iç ferahlandırıcı manzumeler er 

kuduk. Bunları da yazan o imiş. 

Ve o içli, vakit vakit heyecanlı 
şairin mizahta yüksek kabiliye. 

Japon kumiH1dam Ye 
mabahçe saraymda 
hazırlanmıştı. 

maiyeti için Dol
mtike/Jef daireler 

blivilklerinin resimlerile, (Çiçek· Hamidin 11l6beyncilerinden biri ve 
ıe," beldesi) nln ı.er tamı cü....ı bir de hilBl<Ar yaveri olarak (Hi· 
olan manzaraları muhtevi albüm· ai) kruvazörüne eldi.yor. Kuman. 
Jcr göstC'riyorlar.. kartlar hediye dan, miralay Tanaka'ya şu emr~ 
ed•yorlar ve sonra, cemıyl je2l<li- tebllt ediyor: 

8842 lira 
temin 

fazla kôr 
etmiş 

Gedikpaşada oturan ve mezba.· 
hada toptancı ka~aphğı yapan sab 
ri Ertuner, muhtelif• zamanJarda 
kasaplara fazla fiyatla et satarak 
8842 lira gayri meşru menfaat te. 
min etmiş, adliyeye verilmişti. 

yayıldığı zaman y 

~;;~:;=:~ ~::m::ı ~~=~: -rA~Üj-
ı.,.. Oyun masa. ....-...-.......................................................... .___ ... ~ 
sında, ilAn edil. 

tini de böylece 

tanımış olduk. 
Sonra, milli 

sahnemiz kuru. 

lur kurulmaz o
na ilk defa eser 

riyorlar. - Sizin için, Dolmabahçe sa. 
Geminin temizliği, intizamı, her rayında bir daire hazırlanmı~ır. 

tsln en pratik bir şekle 1fratı. Türk Tarafınızdan tayin olunacak za· 
gazetecilerinin takdirlerini kıza_ bttlerle, bu dairede misafir olacak. 

gınız ... Aynj zamanda, gemileri
nıyor. 

Sıra. ıemi kumandanının kama. nlzin fstanbt.rJda bulunduju müd. 
raıııını görmiye geliyor. Ve ka~t, det zarfında, bütün yiyecek ve 
açılır açılmaz, Türk gazetecilertnın içecekleriniz, (Zatı şAhAne) tara· 
göıleri:ıde. derhal yaşlar beliri· fıdan deruhde buyurulmuştur. 
yor ... Çünkü kamaranın duvarla- Hergtin saraya, bir ihtiyaç listesi 
rırda, başlıca üç resim var: Mika- :volhyacaksırıız. 
do. Ertuğrul .. Osman Paşa... Diyor. 

Gazeteciler, do~tluk hatıraları. Sarayda hazırlanan daire, (Pa-
nın bu derece fnceliklerine riayet a daire) si~in yanındaki dairedir. 
ızil~teren Japonlara teşekkUrler e. Ve son derecede mök:eHefttr. Sa. 
diyorlar. Çok samimi şükranlarla ray arabalarından on araba da, 
'lli.ilehassis oldukları halde, g:emi· miralay Tanaka ile maiyetinde 
den ayrılıyorlar. bulunan zabitanı-o emrine tahsis + edilmiştir. Ve yıldız sarayından 

Gemiden Tophane rııhtımma eı· dıa etliyl mütecaviz. hademe, sof. 
kan ıazetecileri, orada btr yaver racı ve saire gönderilmiştir. Ay· 
beklıvor Ve kendilerlnln doirt1- rıi zamanda, Bahriye Mczaretinin 
C'a !'la.raya ıetme1erl hakkındaki en güzel, en temiz ve eft sür'atli 
(lmri tebliğ ediyor. istinıbotıarı da, eırıfrlerlne. veril. 

Gazeteciler saraya gidiyorlar. miştir. 
Ra!;mabeyinci Osman Beyin daire. Miralay Tanaka, derhal Dolma· 
!<!ine kabul ediliyorlar. Osman Bey behçe ıtarayına naklediyor. Daire. 
kendilerine ayrı ayrı yerler gös. yi geziyor. Kendisi ve büyök rüt. 
teriyor: beH zabltler için hazırlanan ayrı 

_ zatı şahane efendimiz irade odalarla, küçük rütbeli zabitlere 
buyurdular. Gemideki müşahede· tahsis edtlen on ikişer karyolalı 
nize dair derhal ayrı a,.rı biJ!cr ra- odaların pek itina ile döşenmiş 
.X>r yazacaksıntz. okfttiunu goruyor. Büyük bir 

Diyor. memnuniyet izhar ediyor. "i'e sa· 
Gazeteciler, kolcıo> w Uğıtlıra raya ye.-lefİ1'<>r. 

c:arılıyorlar. Birer eseri cedit ka. Burada kalan zıabitterin yemek
ğ•dını dolduracak ölıı;-öd• birer !erile kahvaltı ve meyvaları kii· 
mü~hede raporu ye.zıJ'()f)at. Mat_ milen Yıldız sarayından gel'iyor .. 
b3oıJarına dönöYortar. Misafirleri memnun etmek için, * bütün saray adamlarında baş dön-

Stltan Hamit, met!Jditltt... Sa· dttriicii btr faativet görünüyor. 

Sabri ve kAtibi Sabahattin hak
kındaki tahkikat dün bitirilerek, 
adliyeye verilmişler, sorguları so· 
nunda da tevkif olunmuşlardır. 

Osküdar tramvayları 
kongresi dün yapıldı 
Üsküdar • Kadıköy Halk tram· 

vayları umumi kongresi dün saat 
onda ~irketin Bnaıarbaşındaki i ... 
dare merkezinde yapılmıştır. 

Kongreye belediye hissesi namı· 
na reis muavini Rifat, memurin 
müdi.irü Tarık, hesap 1 Ieri müdü. 
rü Muhtar iştirak etmiş, idare 
meclh;f reisi Haydıtrın başkanlığı 

altındaki toplantıda Feridun 1tfan· 
yas ~nelik mesai r.,aporunu oku
muştur. 

Şirketin bir senelik mesaisi ve 
halkın ihtiyaçlarına cevap verecek 
faaliyeti takdirle karşılanmış, ye. 
ni idare meclisi i ntihabına sıra 

geldiğl zaman bc-led iye memurin 
müdürü Tarık söz alarak, bir se· 
nelik m~ainin takdire oqaya.n ol~ 

duğunu, irare meclisine teşekkü· 

rün blr vazife olduğunu söyJtyerek 
idare mecli~nin aynen ibka edil
mesini teklif etmiştir. Bu teklif it. 
tifakla kabul edilerek idare mec· 
Hsi ve murakıplar aynen ibka e. 
dilmiştir. Bu suretle toplantıya ni
hayet verilmiştir. 

Müzeyyen Senarın 
güzel bir teşeı. büsü 

Kıymetli okuyucularımızdan 

Bayan Müzeyyen Sen-er, İstanbul 
rayın kiler~ "('l!mıı.-- Gemile· lf-
re sandıklarta, sepeflerle yiyecek- Art~. gcmf~rdekl ?.abltan 
ıer .. e içecekler gönderiyor. l!(radtn karaya çıkmalarına 

ve belediyesine müracaatla. ber ayın 
da. ilk haftasında belediyenin tayin e-

Ayni zamanda, Bahriye Nezare. müsaade ediliyor. Ve Japon a~. 
t (Fen komisyonu reisi kayma· kerlerinln Tophane rıhtımında 
kam Ras;m Bey), ytofttnda Sultan karayak ayak basmaları. bütÜ1l 

lstanbui halkı için mühim bir ha· 

Filipin Cümhtırreisinin 
hikôyesi 

dise t•ııkil ediyor. 
Japon askerler i, kendilerini ha. 

raretle kar,ılayan ve samimiyetle 
ellerini sıkan halkı hiç yadıra:a

mıyorlar. Geldikleri uzun yolda, 
misafirleri olan kazazedelerden 
öğrendikleri bir "kaç ketime türk
çeyi söyler söylemez, Türklerin 
büsbütün sempatilerini kazanıyor_ 
lar. Kendilerini görmek için so· 
"k.ıtlara dökülen halka tebessüm 
ede ede, dolaşmaya başlıyorlar. 

dcceiii bir hastanede, hastalara bir 
konser vermeğ:i arzu ettiğini bil. 

dlroılşttr. Bugün memnuniyetle 

öğrendiğimize göre. değerli okuyu· 
cumuzun bu dileğini belediye tak

1 
dirle karşılamış ve. böyle bir ha· 
r~kete teşebbüs ettiğinden dolayı 

kendisini tebrik etmiştir. 

Müzeyyen Senarın bu asil hare

keti, sade konser vererek kendi. 

lerine tatlı dakikalar yaşattıracak 

bastaları değil, bütUn iyi düı;ünen 
ve dtı1yanları da memnun edecek· 

tir. 

mlş bir şlemin ne gibi incellk!er
le başarılabileceiini düşünen 

briççilerden biri etrafına bakı. 
nıp sordu: 

- Hüseyin Suat Bey mi? Han· 
&i Suat Bey, bu?! 

Sualini cevapsız bıraktılar .. 
O da tsrar etmedi. Elindeki dört 
a.sdan her birinin, [Edeb!yatı 

Cedide] nln dünyadan göçen bu 
sevimli ve kudretli simasından, 

onun indinde şüphesiz ki daha 
çok deleri vardı .. 

* 
H üscyin Suat, yurdun fikir 

muhitinde bu kayıtsızlığa 

en az IAyık olanlardan biri idi. 
!Lanei melA!J i ile edebiyat ma.. 
melekimize önemli bir parça 
katın~. "*'şrutıyeti müt~akıp 

parlayıp bir iki yıl kadar sonra 
sönen hakiki mizah cdcblyatımı· 
zın en güze! örneklerini vermiş, 
tem veya adapte piyesleri oa. 
rülbedayiin ilk devir repertua. 
rında gerçekten muvaffakiyet 
kazanmış, her manastlc bir edip 
olan Hüseyin Suadin bir de in· 
san cephesi vardır ki, muhit, hiç 
değilse bunu bllme1l, bunu unut. 
mamalı idi! 

* O nun hal tercümesi kısa ve 

basittir. Garbın bilmem 

hangi bir aforlzma meraklısı: 

cBahtlyardır o millet ki tarihi 
olmıya!... demiş. HUseyin Suat 
da, resmi tercümeihallcrl kala
balık olmayan bahtıiy.arlardan. 

dı. 

71 yıl evvel İstanbulda dotup, 
babasile birlikte gitmiş oldukla. 
rı Bahkesirde ilk tahsilini yap
tıktan ıı:onra tekrar İ!lltanbu1a ge
lerek Tıbbiyeye girmişti. 19 ya· 
şında doktor oldu. Mecburi biz. 
metini Midillide, Namık Kema. 
lln adada bırakmış olduğu hatı

ralar ara~:anda ifa etti. Sonra Pa. l 
rise g!dlp ihtı~as yaptı. Dönüşte 

Sıhhiye müfettişi oldu; Suriyeye 
gitti . 

Meşrutiyette tekrar İstanbul& 
geldi ve tekaüt olup da çekl!in· 
ceye kadar burada Karantina 
meclisinde aza bulundu. 

İşte bu bAzık çocuk heklminhı, 
bu hassas şairin, bu ince, zarif 
adıamrn ve bu ınükemmel, tasta· 
marn (efendi) nin resmi hayatı 
budur. B ken memle'ketlerden blrJ de Fakat bu resmi hayatın yanı· Genç ve kıymetli sanatk3.rı.n bu 
başında bir de hususi, samimi 

FIUpirwKr. Orada Japon taarruzuna cele soruyor: &üzcl herekctlnl ka)'dederken biz şahsiyet görüyoruz. Hüseyin Su-

İstanbul halkı, derin brr hayret 
ıç;nde·· Herkes bôrbiriee ac~ a. 

ka'°" durabtlen yeg4ne demokrasJ _ Gördünüz mü-- .Japotlları de kendisini tebrik etmeli bir at «~l"VeU Filnun• da Recaiza· 
<ept...ı 1 bu1u"""aıkla beraber FUJpln gördünüz mü?... borç sayarız. denin _ ki bugün onun bile ede. 
ayn -ıla bir bii~ k devlet tara- Görenler, memnun bir şekilde d bi hüviyetini inldlr. yeltenenler 
fından harpte alınan, fakat o devlet s· hırsız o" rt sene 2 6 müşah~•lerinl anlatıyorlar. ır var . etrafında toplanan yeni 
tarafıntlan göniit rı:ıaAIJe ı,,-tHcliüe _ N,. minimin~ adamlar .. Ade· ediplerin hatırı say1lanlarından. 
ma1lhar ..ıııetı yegiine memlekettir. ta, büyücek birer çoeuga benzi- oy hapse mahkum oldu dı. Eğer ikinci planda kaldıysa, 

19511 
wneMnde Amet"lka, Ftllpine yorlar ... Acaba bütün Japon mn. Abdullah adında bir hırsız, Ni. reklt\mdan, methedilmekten pek 

~tikW vennlştlr, fakat 1946 Sf'n~i- leti böyle mi? Yok~a. seçmişler konun evini soyarken yakalanmış, ziyade mUçtentp, babacan, ka· 
n~ kadar öfretmen ıfatlle mt'tn.le- de, hep bYr çırpıda oJanlarını mı mahkemeye verilmişti. 'Mahkeme, tendermeşrcp olduğu için, insa. 
~ ka>mak ve hıtllcWe a.ıt roüeo-

göndermi~ler? hırsızın altı suçunu daha tesbit et_ nı in~an eden '$eylerdfl'n gayri 
~loerin kenıll'rla •na yaNwn etmek Görenler!. en ziyade bu müsa. mişt i r. Her suçunun cezası birbi. hiç bir ş01rretc kıymet v~rmedL 
,art.lif>... be-het şaşırtıyor. Cilnkü bütiln Ja- rine eklenmiş ve dün Altıncı As. ğinden dolayı kalmıştır. 

1911! de*"""' Gucnou........., biri pon askerleri, sanki bir anadan, liye Cezada bitirilen duruşma ne· Halbuki, o zamanlar, Serveti 
P1WpinJn ilk <'ümiturrekl olmuş, 0 va- bir babadan hasıl olmuşlar gibi, ticesinde Abdullah , dört sene, 26 Fünun. onun: 

Hüseyin Suacl Yalçın 

bahtiyar sayıyordu. 

* M eşrutiyetın ilk yıllarında, 

Türklük, tam bir asırlık 

kanlı bir cidalin muhassalası o· 
lan Gtridl elden çıkarmamak 

için çırpındığı bir sırada, vatan. 
perver ıençliğin duyauıarına en 
güzel tercüman Hüseyin Suat ol. 
muştu: 

11Girldin çok yaşamış, yırtıcı bir 
kartalına 

. sorunuz: Kaç kişinin beynini 
bel etmiştir?I• 

diye başlayan heyecanlı man· 
zumesi günlerce, haftalarca İs
tanbul ufuklarını çınlatmış, coş. 

turmuş, çalkandırmıştı. 

* V ine meşrutiyetın Ilk gün. 
terinde Sa18h Clmcoz, Ce. 

lL t Arseven, Ressam Cemll 

Cem, Refik Halit Karay ve Mü· 
nir Nig3rın el birliğile çıkardık. 

ları mizahi •Kalem• ıazetesindc 

verenler arasında yine Hüseyin 
Suadi gördük. ırKirli <:amaşır· 

lar», «Yama• ve hele rahmetli 
1'-fünlr Nigftrla beraber fransız. 

cadan adapte ettiği 11 Kayseri gül 
Ieri» o devirleri idrak etm:ş bu· 
lunan t iyatro meraklılarının ha_ 
tıralarında yer etmiş piyesler. 
dendir. 

L 3.kin dedim a? Biz. Hü
seyin Suadin yakın Aşina. 

ları , dostları, bugün ne doktora. 
ne de edibe yanıyoruz. 

B izleri ölümü ile dağlayan: 

İnsan Hüseyin Suat.. Efendi Hü
seyin Suattir. Paraya, pula kıy_ 
met vermeyen, ikba1e, şöhrete 

kıymet vermeyen, fakat kazanıl. 
mış bir dostluğa icabında hazi· 
neler feda etmeğe, bedbin ruh. 
tara bizzat örnek olarak nes'e, 
fimit, inanç aşılamağa kıymet 

veren büyük adam ... 
Karantina meclisi dağıtıldığı 

vakit sandıkta birikmiş aidattan 
o dünya kadar para aldı. Fakat 
başkaları gibi o paraları memle. 
ket dışına taşıyarak o yAd eller
de kAşaneler edinmedi. Hepsini 
burada, son kuruşuna kadar, 
dost meclislerinde yedi, tilketti. 
Bu israfta - çok kişi farkında bl. 
le delllldir • fakir fukaraya, yok
sullara, muhtac: doellara yapmış 
oldufu yerdımlar ehemmiyetli 
bir yer tutar. 

Hüseyin Suat, paraya köle o. 
lanlardan delil, paraya köle mu
amelesi edenlerdendi. Dünyada en 
büyük servetin, onun indinde 
zerre kadar değeri yoktu. Ve ih_ 
timal onun içindir ki para da o. 
nu daima seviyor gibiydi. 

Karantinadan aldığı tazminat 
5uyunu çektUcten sonra, maJ • 
tini sağlamak için geml!erde dok 
torluk etmcğe katlanmıştı. Ve 
(Devamı: Sa. S; Sü. 1 de) )-( 

Odamı, kahvehane mi? 
Ş 

işllde bir odaya istif edllmı, 
on dört çın."81 kahve bulun

mu,. Bu vaziyette çuvallarm buJun. 
duğu yere 00& defU, ~ IAblrle 
dcahveha,..• demek daha dollno ohır. 

SEYLAN 
Japonlar Seyl.tı.n adasına yakl&ljı

yorlarmış. Eğer bu haber doğru ise, 
yakında o dolaylarda da neyel.ii.nı 

dem» başlıyacak demektir. 

HilR İTALYANLAR 
Londradan Brıtano,·a. ajansmtn bll~ 

dlrdJğlne göre, orta An1erlkanın bir 
çok yerlerinde Londrad&kine ·berner 
hür ltaJyanlar koınJtelerl kurulmUf. 

Fransa gibi maflOp olmuş mem1e
ketlenlen ayrllan kinıselerln chür 
Fran'>a», c.httr Belçika> kurmalan.ru 
akıl alabiliyor ama. hür ,.e n1U9takil 
blldlf'lmlz ltaJyaya kal'f}ı ayrıca btr 
hürrl)·et llAn edilmesi garip oluyor! 

Junan Yananlstanda ekmek tayınlan 
yüzde ylnnl heoı arttuıbnı,, aynca da 
paskalya mönasebetlle beı, glin her 
nüfusa doksan&r &Taınt fazla. ekmek 
verile<d<mlş. 

Yunanhlar, dln:I l'e dinin Jcaplarmı 
kuranJarın vaktlle paskalyayı ayfar
c::a 8Ö1'ecek meraskne nfçln tiibl tut. 
rna.dlk:Jarma teessüf et.seJer yerldJr. 
Eğer böyle ol8ayth Yunanlıların çek~ 
tfğl acı bir hayU hafifternlş olurdu. 

AYLAR VE GÜNLER 
Bir melbusmnuz bazı ay lblmlerJnin 

değiştlrilme11I kin bir tek:Uf yaptnış. 

Bu tekille göre teşrinJevvel, te,rinJ
saof, kılnunuevvet, kftnunusanl a.yla~ 

rma yeni isimler takılması gerek. 
1\.lebusmnuz bu tekJJff yaparken 

gUnlerlmt'~l unutmuş olacak. ~
ba, pe.,em'be gibi gtlnl•rlmlz de ay
larrmıza uydurulmaır ki «ti!ltU kaval 
altı ~ane» kabilinden -,a,kınlığa 

PASKALYA HilRMETİNE 
Büyük blr cıda stkıntnıı Jetnde bu~ 

oğra.nıryabm. kttıe.-rıı de k ba~ında. kaJmı,tır. kAmilen birbirlerine benziyorlar. ay, 20 gün hapse mahk:O.m olmuş. ıı O dem kl bülbülü s~vda sanav· 
B. M'&nue"J ()ıidd(('a garip hh- adam- ArkaM •ar tur. beranı terin, Tatlt8ert 

tkr. Şok gtylnlr, !\*klon, ll"f*ıniık- , .......................................................................................... ._._._._._.__._._._. .. _.._..,._.__._._.._._._._._._._.__.._._..,,.. 
tan, kumanlan çok h9'1a.11r. Btı ku-
svrianaı ~b'.Jetneğe hiç çal1"llaz. Bu
auala benaıber btr taraftan da mem. 
-hl -·er, lylllji için utrıuıor. 

B. Manvel, FIH1>ln ünlv-hMle 
Jtwkulı:: ~, ('fkttkıtail '96nra kJIS& 
bfT müddet M-'Ukata• ~ HıORra 
poltıttka. hayat.ana atılm.,,tır. Verem
lidlr. Flıikat 1980 se.nes!ndenbert Dr. 
Trepp IMhnd& çok ılikkatU bir lovlç
ttlJ doktorun *1 t4'davt ve balumı 
altında oldup için lnınabk !Jerlem&

mlf, - cömhıırrmlnln ı:•zlp t<rı-
1 "*""& imk n bıraknuf!Ur. PeM",ere

lerhrln <'8nla.rı l(eriden dı,..,ı9ln111 

gt;nllm<ı81ne imkan bırak-. fakat 
dıııandan ~rlsl gö•ftlnı;y..,ek ,...ıı. 

de yap1laıı """'1ur otomoblllnln k;ln
ıı.. neler oldupnu Ai.lıılı bUlr. 

ııt...,,, 16,000 dolardır. Geçirdiği 

iMraflı hayata .)-eti. mez. Ban:un içln 

zengin "'°i)'atıi doıırt1armdan ayrı<'a pa. 
ra ah'nlııktan ç~lnmeı.. 1937 de- res
nle-n Am«.&taı! a seyahat ettiği uunan 
Flllpln -u.ı 76,000 P""°" -t 
,errnJ,ttr. Manueı bum. na.ve olarak 
,eı<er --. sahiplerinden l!0.000 
pfl';OS bDar yardın1 ı ... temı;ır. 

1988 tem-mU7Unda Tokyo;ra c.lderek 
l91pOnl&rm Fill1Mn hakkında niyetleri 

ne olduğunu nnlaoağa talı·"' ı.r. 
O nıldöeoberl Japonlar dalma '.\fa
nael ne m~ruJ olmu"lar , .. bu nıü.,. 

alıf ...... ıter ,.e'!ife Jlf' bedl.)e)e- boğ-

, ws.ssı:ı. ;;&RÇB: 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 9 

Nihat bozularak bir iki öksürdü· Ve 
müml<tin oldugu kadar ciddi gorünme
ile çalışarak: 

- Perihan Hanım! .. Ne acaip insan
sın sen... Benim ya-zıhaneme ağzı süt 
kokulu toeuklar gelecek değil ya ... O· 
raya hırlısı gehr, hırsızı a:eUr. Canisi 
gelir, katili gelir, ııllığı gelir, aşiftesi 

gelir ... Avukat yazıhanesi demek, gü_ 
nahların harman olduğu yer demektir. 

Kocamln bu kuYVet1i müdafaasını. 

hariçten biri dinleseydi muhakkak ki 
ona hak verirdi. Fakat meselenin içyU
zü öyle defi! ... 
Kaşlarımı çatarak cevap verdim 
- Acaba. her avukat meslejfinde St'· 

nin ıibi geniş mezhepli midiT?. . Egcr 
öyle ise acırım onların zavallı ba.lltsız 

karılarına ..• 
Nihat duraladı. Vereceği cevabı zih· 

nlnda tasarladıktan sonra aşabiyet!e sö
ze ba<;ladı: 

- Pef'ihan Hanım!.. Sizden 
deıoei - deiiiim· Bıeıo>ın, 

ahlak 
tnall3SlZ 

Yazan: ismet ZIYA 

l<:nioitlere tahammül edemedlgimt kaç 
kere sana söyledim. Fakat bir türlil an
latamadım. Her mesleğin kendine ıöre 
garip hususiyetleri vardır. 

Sana açık söyliyeyim. Benim kazan.. 
cım ve senin refahın, bugün görüp de 
istihfafla dudak büktüğün ve (düzeni;, 
bezenli) diye tavsif ettitln o zavallıla. 

rın sayesindedir. Onların görünüşlerine 

ne bakıyorsun1 .• Tabii ıenç kadınlar ..• 

süslenmC'k, trmiz giyinmek ve herkese 

hoş görünmek ı terler. Hakları dej:il 
mi? .. Fakat bir de o zavallıları söylet de 
bak, yüreğin nasıl parça parça olur? .. 

Mesleğim bana, onklcı yakından tet· 
kık etmek frrsatını verdiği fç.n, bu za
vallılu.rın Jçy4.izlerinl o dar iyi bilir!"Tı 
ki ... Mesela Mazhimenin hayatı az acılr. 
lı mıdır? .. 

Sinirlenerek Nihadln sözünü kestim: 
- Rica ederim bana, o menhus çeh .. 

reli kadından bir dıı.h& bahsetme. Onu 
sen, benim keder bilemezsin, dedim. 

Kocam daha munis olmağa çalışarak: 
- Mesela, diyorum yavrum, me'Jelii ... 
Sözü Zeynebin meselesine intikal et-

tirmek için sabırsızlanıyordum. Bereket 
versin Fatoş, şişmiş ve kızarmı~ göz1e
rile odaya girdi de mevzuun şekli de
ğişti. Üzüntü içinde Fatoşa sordum: 

- HalA mı ajlıyorsun Fatoş. ... 
Fatoş, gözlerlnJ sllmekte devam ede

rek fineanJo.rı topluyordu. 
Nihat, derhal alakadar oldu. 
- Ne o Fatoş?. Ne oldu kız•m, bir 

,eye mt sıkıldın? 
Fatoştan önce ben cevap verd ·m: 
- Mesele gayet basit... İki terbiye 

çarpışıyor. Biri kötü terbiye, diğeri iyi 
terbiye ... 

Nihat sordu: 

- Bu da ne demek? .. 
- Ne demek olacak?.. Fatoşla Zey. 

nep davası.. Aylardanberi ha.lledilemi. 
yen karışık bir dava ••• 

Nihat, ciddi blr şekil almak istidadı 
gösteren meseleyi alaya boğmağa çalı
şarak: 

- Madomki ortada bir dava vardır. 
Tarafeynin birinin, mesela Fa.toşun da· 
vasını deruhde etsem nasıl olur? .. 

- Fatoşun bir avukattan ziyade, ha
klkatr görebilecek Adil bir hlklme ih. 
ttyacı var._ dedim ve Fa.toşu bir göz i~a
retile dışarı çıkardım. Sonra Nihada 
diiodüın: 

- Nihatçıfım! Seninle açrk konuşa. 
cağım yavrum. Bu Zeynep denilen ka· 
dın, benim. fena halde sinirime dokunu. 
yor. 

Nihat, sıkılmış bir vaziyette: 
- EJin zavallısından ne istiyorsun 

karıcığım? .. insan zayıflarla değil, kuv. 
vetlllerle çarpışmalı, dedi. 
Kocamın bana vermek istediği' bu in

sanlık dersinden fena halde sinirlen· 
dim: 

- Farkında olmıyarak Zeynebin da· 
vasını deruhde ediyorsun. Artık senden 

Adl!Ane hüküm beklenemez, dedim. 
Nihat, bu konuşmamdan fena halde 

sarsıldı. Gözlerimin içine bakarak: 

- O halde ne yapmamı istiyorsun? .. 
diye mırıldandı. 

Ben, kangren olmak istidadı gösteren 
bu yarayı bir anda deşıp temizlemek 
için zihnimden geçen kararı derhal bil
dirdim: 

- Fatoş, evin hizmetini görmeğe kil. 
fidir. Eski bi'r emektarınızı taltif etmek 
surctfle, buradan uzaklaştırsanız ve baş 
ka bir tarafta istirahate sevketseniz da. 
ha iyi olur. Hiç olmazsa bu çirkin mil· 
nakaşalarla hayatımızın ahengi bozul
maktan kurtulur, dedim. 

Nihadın çehresi birdenbire karı tı. 

GMlePinde 8Çtk l>ir öfke ateşr parladı: 
~var 

Görünmeyen 
adamlar 

/?::! azete M.tan bir çocuk: «Gö

~ rüom.iyen adamın esrarı> di

ye bağıra bağıra, t.ram\·aydakl ka
labahtm ~ine daldı. O sıkı,ık ,-azt. 
yette bilet almak için btle etlerini 
<'eplerine daJdıra.bilmeyt külfetli bir 
ba.,arı o;ayan yolC'ular, gazete satı
"'"'run wnduğu ilgiyi g~b·nnf'f;e 
Pf'k de yana,madılar. Brrakınız k1 
ak,anun o c.;aatinde yol<'u1ardan bir 
k~m,, ,"Jiı1<e11:lde \'P-) a htanbul Ba .. 
hl<pazarında hafiften çakır keyif 
Oldukları için, görUnmJyenlert drğil, 
görünen klm.,..('ferl dahJ görmJyerek 
ayaldarına ba~makta. birblrlerııile 

yart' edlyorlard1. 

cGörünmlyen adam» a kayıltııiız 

kalınrna!iı belki biraz da, görtlnmı .. 
yen adamlara kanıksaomıı_j olmasm· 
dandı: 

Günün biraz gtıç vaktJnde \'e ha· 
fifçe yakmurlu bir havada Sirkec-i
de, bo' &'eçtlğinl gö"lüğUnüz bir 
talatyt (el·lrmefe kalkarsınız. Ara
banın l~lntle ki~ olmamakla bera
ber şoför, bayrağı lndJrllmllJ saatt 
gö'Jtererf'k: «:llU,terin1 \'Br» der ve 
basar gldf'r. E\.·et, araba b<MJtur ama 
lçlnde görüomlyen mW. teriler nr· 
dır. 

Oy1e gtinJer olur ki ply&l'loadan pa.
ket paket, kilo kUo tabun, çuval 
çuvaı pirinç, sandık .ndık şeker, 
teneke teneke yat t.opıandıfmı bls
MM!ershtlz. Bunları kimler toplar, 
nerelere götürür; ke.tlremezslnlz.. 
Faka.t anlanını~ ki, ortada. 1'9rlln
n1lyeo l&tlt(ller vardll'. 

FUAnın fiyatı basiln birse, üç 
gün sonra iki, ~ gü.n &0nra. dört;.. 
tllr; on &Un sonra. aruanrz bula· 
mazsınız. Halbuki o teY dı,arıdan 
selmez, içeride vardır; hem de bol
dur. Fiyatıom yü.kseltllme"1. veya 
malın ortadan kaldırılıp saklanma.-
tı l(in bir ı,ebep yoktur. Fiyatı kJm 
yük~ltir, malı kim llBklar; belll 
değildir. Fakat aldrruz erer ki, or
tada görürunlyen '\.'lll'gıtnc.11lar var
dır. 

Şuradan burada.o, Türkiye Jıak. 

km<Ja, yalan yanllf ııa7ialar çıkarı
lır. Bun1arın U:ıttlwt:.e bir kaç gün, 
mitralyöz takırd181 gibi blrblrlnl ko
valadıtı da olur. Bunlan kim çıka
rır, n~ln çıka.rır, ne umarak çlıka· 
nr; a1l.ıl erwne&. Fakat ı-an etmlf· 
sinizdir ki, ortada görtlıınüyen pro
pagandactla.r vanlır. 

Yukarıdan bert ancak bir lu&nu· 
ru saydıfnn görümnlyen adamların 
ıörtınen bir tek .,eyle-rl vardır ki o 
dıı. yapt•ıan veya yapmak istedik· 
teri ,,eylerdlr. 

KÖR KADI 

Berlin Florl"'lonik 

orkestrası geliyor· 
Evvelce memleketimize gelip 

bir kaç konser vereceğini bildirdi~ 
iimiz Berlin filArmonlk orkestrası 
bugün şehrimize gelecektir. 

{TAK V 1 M~ 
27 l\IART 942 

CUl\IA 
AY 3 - GÜN: 86 - Kasım 140 
RUMİ 1358 - l\IART 14 
HİCRİ 1361 - Reblülevvel 9 
VAIIT UV.'\LI EZA. i 
GÜNEŞ 5,52 11,24 
ÖGLE 12,19 5,51 
İKİNDİ 15,50 9.22 
AKŞAM 18,29 12,00 
YATSI: 20,01 1,32 
İMSAK 4,10 9,43 

_) 

~KôS~~ 
Patatesli kuzu budu G özden nak olan gönülden dt.ı 

uak olun dJyen atalar, tonu 
da anJatmak lstemJ1}1erdir k1 göz 
önünde olan gönille )-akın olur. 

Dd a.ydır kasap dUklkfuılarında s1rn. 
arra cllzW kuzuları fÖnlüme yaklay 
brmamak tç!n gönnemezllğe ı:eıtyor· 
dtml, bugün w(ır etinin de Jrur.u fi~ 

yatma ~ıkınıq olduğunu ııörünce ço· 
<-oklara. kuzu ziyafeti çekmlye kar•' 
verdlm, e-;klden hıdrellez gekneden 
kuzu ka;Umezdl, bizlere de kuzu zı~ 

yafetl ancak Hıdrellez JUnil., bahçe~ 
lenle, ye,illlk1er üzerinde kurulaıt 

80:fralarda yapdırdı. Kuzu doloı38'• 

irmik hel\la ı ''e löp yıanurt.ah )-~!! 
salata bu zJyafetlcrl tamamlardı, tırY 
gidi (U.nler ... Bugün et alırken hep o 
gllnlerl düşündüm ,.e gene, hall.oliZe 
,ıııuettım. 

Kuzu budunu aldun, e\:e geldim. Pi· 
yazhyarak yanına da bir kilo patai.rt 
soydum, biraz salt;"& da koyarak fırı~ 
na koydı.uu, tatlı olarak da ancak bit 
erik hoşa.fı yapabildim. Çocuklar .. ~ı 
bolluklan bllmeılllderi için buııttnl'il 
yemekten aon derece memnun oJdU .. 
ıar. 

1 

1 
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IJ§·rt·•iJlll·J:ııtHtıl=D=lilJlilJI 
Askeri durum. lnb S8rlar fekaüf Sandlğl 

VATAN 
IUP•K•T.l'!l)J:N DEVAM 

Birbirine çok 
aykın iki manzara 

lstanbul Adliyesinde yeni 
tayin ve nakiller 

lSiYASi İCMAL 

( fb•_!.•z;~~ kanununda bazı değişiklik 
Uzak Doğuda : Ankara, 26 (Telefonla) - İnhi- nunun muvakkat 5 inci madde. 

{Pef*llnıtı 1 bdde) )-( 

meli? Buntt nasıl izah etmdi? Adliye VekAletlnce son defa h&. wiııliğiae, -.,. bal müddeiu

Ne.sıl mı iz~ ll? Bakınız ' zırlanan yeni tayin ve nakil listesi mumi muaytnlerfnden Sümıhi Me.. 
me ' dün İstanbul müddefumumUiilne ıiç tiltüdar mlllt korunma mah-

Bulgaristan ke
seye davranıyor 

Yazan M. H. ZAL B .,..den .-,n hlr teıgrar 

Havay ....,.ı INıfında Japonla.rm 
Wake ve Jıl.arkm adalarım bombar
dıman l'!tml,ıtr. Bu hareket, Amerl
kalıJann Havay adalarında epf!yce 
kııvvtıtleadtlderlni göırt.emıdctedlr. 

Yeni Gine ve Avtl!i1ralya bölı-estn
dtı .Japonlar S&lomon ada.lannı ta-
1nam1Je iıfCal etml~lerdlr. A\'Ul!ltral
ynyı bir taarru~ üssU haline getir
mek için General :Mac Arttnır'a ge
niş salı\hl.)etler H'rllecekttr. Anla
şıldığına göre, değerli ı-eneral bU
ttın kaynaklardan istifade edecek ve 
A' ustml.rayı gii\'cn ile müdafaa 
t'lllecektır. 

Döktlntti ltallnde kalan Felemenk 
kuV\ et.ıerl, Borneo deni~ kesiminde, 
Seltıb adalannın bir iıok noktalantt
da ve Smna&ra ortMında .laıpoaları 
ut,..mıap de"-am ediyorlar. Fa
kat bu mevzii malca\'emetleriR azan 
sil~ beklenemez. 

Flllptnlerde iJapowJann hM-. ,.e 
kara faaHye&J arbnllJhr. ~ 
~•nllla mlldataa ınenlleırtrıe -.ııe 
cephedeki Aınertaa llMlanna Yeni
den htiearna .. ~rc11r • .ı~ n
'"•ndanı taJn1ye kuvvetleri almaş*ir. 
Yeni bir .Japon tMrruzw ıı.,a.ma1t 
Ü~f'redlr. 

Rlrınanyacta Japonlar Tango llltl· 

ha~lnl k-..OmJŞlarchr. Burada 
bir hava meydlaıtını ele &"eçfrmlş
lf!t' ve 80 kHomMre ~ Manda
lay yohınu keıımk,lerdh. lftCOizler 
muharebe durunnınun Vllhhn olchl
ğunu 8Ö.)1Üyorfar. BöyJeJtkle .Japon
lar Mandalay'a doğru Heri llanıkete 
<le' am etmekte lle müttefHı: :müda
laa cepbeıilnf 111er'kemden yamuya 
çah,maktadırlar. iJaponlar, beiki de 
Alman tlıbiyeelnden mülhem olarak 
lnıfll~erle Çhilllerin OlllWZ omua 

'enlikJerı Yeri "e lııUkametı ~ıl ta
arruz için seçmlflerdlr. ~le ek 
Yl'rlf'rl ek1erlya uJlf el• "e taar
ruza eh-erif,ıll buhlnur. 

.JaponJann Hfnt detW&inde Blngal 
körfezinde de ~ clefer bir mu
''affaklyetle.rl var: Körfezde bulu
nan Andaman adalarını lffal etmı.,... 
lf'rdlr. lngtllzler bu adalan bo!!alt
ınışlardı. Jo'akat bu adaların mUda
raa ecUlınemeı>ı oldukrs garfptJr • .ı~ 
ponlar bu adalarda üııılenerelc Bbt
gale körf~lnln Mtyttk bir k-.na 
h&klm olacaklar ve bir lllraç bare
ket I için daha eherişll ct.r.Ma bu
lunacaklardır. 

Japonlar Blnnanyadan '• HJnt de
nlzlnden Hlndistana dotnı her gün 
hlraz daha ilerlemek~ devanı eder
ken, lnglltere Hint şenerne hAlı1 ko
nuşma.larla \'akit ~ktedlr. Ga- · 

llba bu konU1Jmalara ~ boğaza 
,Jayandık\an sonra 80R verilecek, 
fakat ıı, lf]ten s~mlş olacaktır. Ge
çen büyük harp sonuodaaberı Hint
liler lnglltereyl «t'Ok vaadeden fakat 
blç vennfyen» Wr lllilribnet elarak 
tanm11şlanlır. 

!'\lyasi ~ilikler lçJnde Bir.-ııya 
,.e lllndltıtanın müdafaasını üzerine 
alan General Wanıı. bu Nyük "e 
:r:engin memleketi htr Jkl llafta için
de ı;efeıber edebilir mi! Hazırlıkla
rın hAlA çOk noksan kaldığını anla
mak lçJn, Blnn&n\·ada 881! muhare
IH\ ağırlığını (,;lhılİlerln yUklendlğlnl 
hatırlamak kAflıtlr. Bu :hal devam 
ettıikçe General \Va,·eıı Blrmanyada 
oyalama muharebeleri vermekten 
\'e şimale doğru dallık araziye ı:e
kllmekten başka hlr ~ yapanın:&. 
Bunun içindir ki meydanı oldukça 
boş bulan Japonlar orta BlnnanJ a
ra dofru hızla Der!lyorlar. 

Hüseyin Suat Yalçın 
(Baı}t 2 nclde) )-( 

sarlar tekaüt sandığı hakkındaki sinde yazılı kayıt ve prtlar dahl
kanunuıı bazı maddelerinin değiş- llnde borçlanmak suretlle inhtsar
tlrilmesı ve bu kanuna bazı mad- ıar hizmetine ilave edilecek ve ve
dehır eklenmesine daf r Gümrük kil memurların aldıkları ücretten 
ve nhlsarlar Vekfıletınce hazırla- sandık aidatı kcsilmlyccekttr. 
rum kanun ltıylhnsı bugün BUyük LAyihantn diğer maddeleri ay-

~;. a.:tım~ e~lğl kadar ~ıat~- tebliğ olunmuştur. Listenin İstan· kemesi mftddelummnt muavlnlltl-
a~· r a l ooperatwıılyiurd~.. bulu aldkadar eden kısmı m..ıe ne Tunceli müddelumumJıd Hak. 

m-ına esas o an kanun u- d " .,.,:1• • ' . .. .. ır: ıu Usküdar ıniltt korunma müddei 
,ünulmuıı, bilgi ile hazırlanmıştır. . lnltı.ı lst 
Bunu hazırlamıya hizmet eden es lstan cümhurlyet müddeiumumi mnumt muav •• ne, . anbul 

· • m inI 1:n • - müddelumtımi muavınlerinden 
kJ !elsefe ve edebiyat hocası, ide- uav er den Feridun Bagaaa ıNnt k ah-
allst kooperatifçi Servetin ruhu İstanbul sulh hukuk hakimliğine, Tahsl~ Okur onıruna m 

dofnı Jse BulgarJ tan Jfo 

Mihver ara md:ı. pazarlık kesllmls 
Bulgarlar keseye davraoının ın~~ 
bar lmhnı'1ardJr, Bıllganetan 200 
bin JdtUik bir kuweüe Sevl etıe.ro 
ka"'1 harekete g~ekttr. nır ta. 
raftan <lıı SırblshınıbkJ J&tfklAI kı
yanıına karşı beş tüınenllk bir 
ku~et gönderdiı-t e\'\·eiee Mldtrll· 
mı,tt. 

Mıllet Meclfs!nc vcrllmi§tir. nl prensiplerle kurulmuş olan İn. 
!Ayihanın bir maddes ne göre, 

şadolsun ve kanunu diğer hazırlı- Çatalca müddeiumuml$i Necmct. kemesı müddeiumumi muavtnllğl. 
l il U 1s " . ç rum mfiddelumumlsi Atıf 

yan arın e eri var olsun. n tanbul muddeıumumt muavin ne, 0 metsuh hisarlar ve Devlet Demlryolları 
Reji &lrketl zamanında 

mUU hilk" t tekaüt sandıklarından Devlet De· ume tarafından Anado 
luda muvakkaten idare edilen Tll: miryolları tekaüt sandığı için 4001 
tün inhisarında vazife görmüş o-1 sayılı kanunla kabul edilen hil
lanlardan htılcn idarede müstah- kümlerin inhisarlar tekallt sandı~ı 
dem bulunanlarm 0 zamana alt için de aynen kabul edllmeslnl te
hlzmet müddetleri 2927 ;ıayılı ka- mm maksadile hazırlanmıstır. 

Kanada Avusfralyayo 
asker göndermiyor 

Tekliflerde deği~!'dik 
(~ı 1 ln<'lde) X 

rine kendisile görUsmek için De 
Amsterdam, 26 (A.A.) - D.N. I hi'ye gitmiştir. 

B.: İngiliz radyosunun bildirdiğine Siy;uri Parll Şeflerlle miftıııııkere 
göre, Kanada Başvekfli M. :Mnc. bqlıyor 
lı:enzle Klng, Avustralyaya Kana- Yeni Delhl, 26 (A.A .) Slr 
da sefer kıtası göndcrilmiyeceğini Stafford Cripps hilk\ımet, idari ma 
bildirmi§tir. kamlar, başkomutanlık ve vllliyet-

İt Jyan Genel K 
ler valileri ile yaptığı görilşmelerl 

urmay bitirmiştir. Şimdi siyasi partiler söz 

Başkanı M · f -1 cülerile milzakerelere başlıyacak-
O CO rlS =ın .. O tır. Diğer tar~ftan Hint tcşrlt mec-

Budapcştc, 26 (A.A·) - İtalyan 1 llsl parti kongresi yarın toplana. 
orduları genel kurmay başkanı ge. caktır. 
neral Cavallaro bu sabah Buda· Bombaydan bildirildiğine göre, 
peşteye gelmtııtır. Hindu cemiyeti reisi 26 martta Sir 

Stnfford Crlpps ile görQsecektlr. 

Sovyetlerin Londra 

Elçisi Maiski diyorki: 
Ce.ta 1 lıdlle) ++ 

lemfştir. Düşman diğer bazı cephe. 
lcrde bu tnlsyatlvi hAle-n muhafaza 
etmektedir. 

Amrlt~r tarafından gönderilen 
bir me:.---aj Slkh partisi şefi Tara • 
Singh ile diğer iki parti Uderlnin 
İngiliz mfimesslll ile görilşmek ü· 
zere Yeni Delhlye hareket ettik· 
lerlnl bildirmektedir. 

Çörçilin söylediği 

İkinci nokta: Bu kooperatifi in- llğine, Edirne h!kimlerlnden Hak· mlnt korunma mahkemesi bakiın
de hükOmet, h<?r nasılsa, vastlik kı Ya&ar İstanbul sulh hiikimIL liğine, Finike hA.khni HAmlt mllıt 
iddlasile ortaya çıkmam11, elblrlf- ğine, Akı!ehlr Mklmlerf:ndcn Ce- korunma mahkemesi müddeiumu
~ile t"alışmak lstiyen vatandaşların mil İstanbul ceza hfıklmliğlne, Baf mi muavinliğine, Üsküdar ceza 
hızını ve hevesini kırmamış, onları ra müddeiumumisi Ziya Başkut hAkimlerlnden Nuri ÖıncUoğlu 2 
çalışmakta s~rbest bırakmış, !az. İstanbul müddeiumumi muavlnll. numaralı mrııt korunma mahke
la olarak kendHerJne destek ol- ğine, Sütade sulh hA.kiml Mesut , mcsl htıkimliğine, İstanbul ikinci 
muş, kendi otoritesini hayırlı bir Toy İstanbul milddelumumt mua- ajır ceza mahkemesi hAkimi Ke
lş beraberlifi ııeklinde kendilerJnln vinliflne, ElAzığ müddeiumumisi mal Aşkın da 1 numaralı mllU ko. 
önüne sermşitir. Osman Nuri İstanbul mUU korun- runma mahkemesi hAklmll!lne ta-

HükQmet, kooperatifin yalnız u. ma mahkemesi müddeiumumi mu- yln ve 11aklolunmuşlardır. 
mum! müdürünü seçiyor, umum 

müdür muavini ile &Ubc koopcra. ~------------
tifleri müdürlerinin vazifelerini r 1J z a k • a r .. " r 1 A 1 • a D 
tasdik ediyor. Başka hiç bir su· 1 ,;;:, D ı ı R g 1 • " 

f retle engel olmuyor, idare mec. bar b 1 _· __ L-- ııarlll 
lislerinin seçimini de tamamlle ser
best bırakıyor; bu .işe idealle sa. 
rılmak ve heyecan ve hazla çalııı
m'&k lmkAnını vedyor. Fazla ola
rak kooperatifin başına B. Muhip 
gibl ideal denecek vasıflarda bir 
umum müdür SC'çi!miştir. Ankara. 
da, T'caret Vekliletlnin koopera· 
tiflerle meşgul dairesinin başında 
bulunan B. Avni de, kooperatifçi
lik hareketine cansız kliğıt çerçe. 
velerinden bakmıyor; teşebbüsüne, 
hızına, heyecanına candan ortak 
oluyor. Kooperatifin idare meclisi
nin içinde de Fevzi LQtCi Karaos 
man gfbi kalbi en asil heyecanları~ 
atan, müstesna bir memleket evltı
dı vardır. 

tını süratle 
dır. 

(Ba'ı 1 incide) ) - ( 
biUrmiye çalışmakta-

Seyland& mecburi askerlik kabul 
edilmedi 

Kolombo, 26 (A.A.) - SeylAnda 
mecburi askerlik h izmetine dair 
verilen kanun Hiyihası çar&&mba 
günü devlet §Ürasında 17 reye kar
şı 22 reyle reddedilmiştir. 

Çin askerleri 'Ih~'1 nıda girdiler 
Çunking, 26 (A.A.) - Çin as

keri sözcüsüne göre, Shan'dan ı;:e. 
len kuvvetli iki Çinli kolu Taylan. 
d3 girmiştir. Bu kollar, hududu iki 
noktadan geçtikten sonra Tanrav 
ve Heinghong'a doğru ilerlemek· 
teclirler. 

(Baft&rah l htride) Q 
Alman tebliği 

Bedin, 26 (A.A·) - Alman or
duları başkumandanlığının t<'bli· 

~I: 
Kerç yarım adasında ııayı! düş. 

man taarruzları püskürtü1milştilr. 
Donetı: havzasında, düşmanın kıs. 
men takların desteğlle yaptığı ta_ 
erruzlar Alman ve Rumen kıtala· 
rının mukavemeti karşısında ve 
şiddetli muharebeler neticesinde 
kırılmı~tır. 

Doğu cephesinin diğer muhtelif 
kesimlerinde de düşman taarruz
ları devamlı olarak eriyen karlar 
içlnde ve kısmen çetin muharebe. 
lerden sonra püskürtülmüştür. 

Mlh\erden gfüdüğO Jfituf1ar ,.0 

aldığı \-nndlerc knrşıhk bu şekUdo 
bedeller ödemek Bulgarlara pek ca
r.ip gelınlye.•('ktlr. Ne !;Bre ki bu 
l'lerdc her nçıkgözıtllOğiın bedelini 
ağır surette ödemek gerektir. Bul• 
«•r milleti Ruslara karşı askeri bir 
hareke~ ıetmc)1 de pek tatlı bu· 
lamaz, 1stlklıllltırl ır.ın ölümü göze 
alarak <Hh·Uşen Sup labıll86Verhı
rlnl arkadan Yunnayı da. •. 

Fakat lıu 1 terde fclAıket, ilk yem. 
lere kapılıp ilk odnnı atmakla batı
lar. Ru bir defa l n)Mldıktan sonı'.a 
Ddncl, UçUnoU achmbr kendi ken
dine biriminin arka ından gelir. 
Raı}ta hulunanlar ı..,ımnrn dalıp 

kemli lktklnr me\ kllerlol tclıllkeJ e 
koyduktan sonra, kumara sonııım 

kadar de\·amdan baŞka !:arell'rl 
yoktur. 

Bulgar radyoları fstedlklert ka
dar R"slara karşı hnrp ŞC\kl uyan
dırmıya rstışsmlar. Bu gayretlerin 
pek zornkt olınadıJ;•ma mı kemli 
\'atanda larııu, ne harlçtekllerl ko· 
lay kolay lnaııdıramıyncaklardır. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
HAklmllgindc.."l: (941 / 1380) 

.Alman pzetclıerlnin mütalialan 
Berlin, 26 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildlrlıtyor: 
Siyası Alman kaynaklarına gö· 

re Sovyetlerin Londra büyük elçi
si :Maiskl tara!ındıın yapılan de
meç, bundan bir müddet önce Va
şingtondakl Sovyet elçisi Litvlnof 
tarafından y~pılan demeç ayarın • 
dadır. 

İşte bütün bu uygun Amillerin Blmıanyada Çinliler dayanıyor 
(~ ı melde) X b~rblrine katılması, öyle verimlı Çunklng, Z6 (A.A.) - Çin kuvvet-

bır iş beraberliği havası yaratmış. leri umumi karargı\hının tebliği: 

nutuk Mevzii tll'1rruz hareketlerimiz 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

24 martta, Alman savaş tnyya. 
releri bir Kafkasya limanında or. 
ta h:ıcimde bir ticaret gemisini 
bombalarla ateşe vermişlerdir. 

Davııcı Aksaray Selimpaşa yo. 
kusu Orta sokak 13 No. da mu
kime Vahkle Akaraltın tnrafından 
Sultanahmet İshakpaşa mahalles 
Cami sokak 7 No. da mukim Be. 
kir Nlzamettln aleyhine açılan bo
şanma davasının icra kılınan gı
yabi rmıhakemcsl sonunda : Dnvatı 
Bekir Nizamettln hakkında bütün 
tebliğler lllinen yapılmış ve binne. 
tice T. K. 1\of, sinin 134, 138, 142, 
150 inci maddeleri mucibince bo· 
şanmalarına kabahatli müddealey. 
hin bir S<?~ milddetle b:ışkasile 

evlenmekten mcmnuiyetine VC' 
keyfiyetin nüfus kütüğüne tcscl. 
line ve mesarlfi muhakemenin da
valıdan alınmasına temyizi kabıl 
olmak üzere 15.12°941 tarih :vr 
941/ 1380 esas ''e 9421202 karar 
sayılı hükmün bir nUshası mııhkc
me divanhanesine tebliğ yerine 
geçmC"k üzere talik edilmiş oldu· 
ğundan işbu hiikilm hulAsasının 
da on beş gün müddetle ilfinına 

karar verildi. 

Tıpkı Litvlnof gibi, IVlalskl de 
İngilizlere 'YC Amerikalılara ders 
vermektedir. Onlara anlatıyor ki 
zaman hiç te mihver düşmanları 
lehlne işlememekredir. Sovyetler 
Btrllfl tek b8ııına 'zaferi kazana
maz, ikinci bir cephe kurulması 
llızımdır. Bu sırarla isteniliyor. 

Maiski'nln, Sovyetler Birliğine 
teslrll bir yardım yapılması yolun
d~kl isteği bizzat Sovyetlcr BlrU. 
ğ~nde askeri durumun nasıl görül. 
duğüna isbat eder. 

Bulgaristan - Rusya 

münasebetleri 
(Başı l lnC'lde) 

Alman - Bulgar dostluğu yai°;ız 
iki devletin siyası ittifakları tlzerine 
müesses değildir. Bu dostluk geçen 
büyük harpte iki mflletln sllAh arka
daşlığından dolayı knlbleri birbirine 
bağlamış olan duygulardan ileri gel
mektedir. Bugün Bulgaristan mod • ern 
tarihinin hiçbir de\Tlnde görUnmedi-
ğt kadar büyük ve kuweUidir. Yeni 
A\TUpa nizamının kaidelerinden bi
rini teşkil etmek sıtatne U'hdeslne 
terettüp eden mesullyeu mUdrlkt· 

ır. 

Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) _ 
Londra radyosu bulgarca neşriyatın
da Bulgar halkını krala ve hük1ime-
te karşı kışkırtmakta ve sebe 1 P o a-
rak kralın Berllne gttUği, ve Bulgar 
askerlerini Rusyaya karşı harbe so
karak Bulgaristamn felı\ketine sebe 
olacağını söylemektedir. Radyo, <bu: 
:ııu halletmek için tek çare kralı taht
tan indirmektir> demiştir. 

di 1943 yılında muvaffakıyet ka
zanmadan muvaffakıyetsizliğe ue
rayacağımızı beklemek için hiç bir 
sebep yoktur. 

Bu harbin upck çetin bir harp» 
olduğunu söyHyen Basvekil demiş 
tir ki: 

'Mazi hakkında bir hüküm ver
menin henüz sırası gelmemiştir. 
Bütün düşüncelerimiz, bütün a7.
m1miz etrafımızda ve karşımızda 
bulunan şeylere teveccüh etmeli
dir. 

Geçen senenin hAdlselertnl göz
den geçiren Çörçll, şunları söyle
miştir: 

Feliıkctlerlmizln sonuna geldiği
mize dair size bu sabah hiç blr te. 
rnlnat veremem. Gözlerimizi arka. 
ya, geçen karanlık seneye ve ö
nümüze, bizi bekliyen imtihanlara 
c;evfrdlğlmlz zaman kimse harp 
v:aziyetimlzde büyük bir salAh hu· 
sule geldiğinde bir an bile şüphe 
edemez. 

B'r sene evvel yalnızdık. Şimdi 
dünvanın en büyük üç milleti bi
zimle sıkı bir ittifak halinde git
tikçe artan kuvvetlcrfle bizimle 
yanyana çarpışmaktadır . Şimdi 

yanımızda kuvvetli müttefikler 
vardır. 

Harbi • tsıl kaybedebiliriz? 
Başvekil sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 

Müttefiklerimiz ve biz, yani 1. 
lan ettiğimiz gibi mlitteflk millet· 
ler, bu harbi anr.ak kendi hata-
mız veya onların hatası yüzünden, 
yahut ta, tamamil~ seferber edil
diği ve teskiltıtlandırıldığı za
man ezlcı bir mahiyet alacak olan 
rnllşterek kuvvetlerimizi kullan. 
madığımız takdirde veya aylar 
geçtikçe elimize geçecek olan bir 
çok fırsaUardan lsUUıde etmiyecek 
olursak kaybedeb!Ilriz. 

tır ki bunun içinden doğan İzmir Japonlar Tungu'nun 8 kilometre 
Tarım Kooperatifinin günden gü· cenubunda Aktv.'lTl'a karşı tayynre 
ne büyüdüğünü, geil§tlğinl, mem- ile desteklenerek yaptıkları hllcum
leketin .iktısadi hayatında en ha. Jar pazartesi gllnU Blrmıınya'dakl Çin 
yırlı bir gidişin öncüsü olduğunu kılaları tarafından pUskllrtU!mü,tUr. 
apacık görmek ve Adeta gözle ta- Bu kesimde çarpışmaya devam edn-
klp etmek mümkündür. mektedlr. ı 

Bu misal bize göstermi:ıtlr ki i- Y~ni Delhl, 26 (A.A.) - Blrm&nya 
deal iktısadi devletçilik halktan teblığt: 
ayrı gayri kalmak ve bir takım Büyük bir Japon muhtelit kuvveti-
kapalı serler içinde sunt itlnalar 1 nin Prome .cenubunda M kilometre 
ve ağır bedellerle bir takım fidan. mesafede Bırmanya petrol sahaları
lar yetlştirmek mAnasına gelmez. na do~ ve Prome :yolu Uzcrinde 

D k at bl · t d d 
1 

de Kyangln şlmallne doğru llerlemekte-
emo r r sıs em e f ea v dl 

Rus tebHğl 
Moskc.wa.. ~ (A.A.) - Sovyet teb

liği t'ki şöyle demektt'dir: 
100 kadar Alman ö1Usü Kallnln 

cepheslr.de mutıarebe meydanında 

kalmıştır. Çarpışma iki glln devanı 
etmiştir. Bu ceplıenin diğer kesimin
de karşılık taarruzlara glrL~mek te
şebbüsilnde bulunan Almanla.r 930 
subay ve er ölU bırakmışlardır. Rus
lar ilerlemeye muvaffak olmUffardır. 
Çeteler bu cephede Sovyet kU\'Vetl~ 
rlne yardım etmektedir. letçilik, hük.~metten kuvvet al.an 1 ~una benzer başka bir Japon kuv

ve yardım goren, fakat vasilik ıd- vetı de Mlnhld - Tharawady çevre
dlalarının kurbanı olmıyan bir koo sindedir. Pegu • Yoma.s ısUkameUnde -----A--L--.,,--M-----
pcrati!çiliktlr. henUz hiçbir temas te.cıls edllmemlş- U " 

Ahmet Emin YAT.MAS tir. Düşmanın yerli hainler arasında 

ana vatanda istl!Aya karşı bütün teşkilAt yapmak maksadite paraşUt
ümltlerlmizle bağlanmamız !tazım. çiller indirmekte oldıığu söylt'nrnek· 
Benden mütemadiyen harpten son. , tcdlr. Amerl~alı gönlil!Uler gu.rupu 
rakl dünyanın kurulmasına dnha ve tayyarelerımlz 2• martta Chıeng
çok vakit ve dikkat tahsis etme- mal tayyare alanına taarruz etm1'
ml istiyorlar. Bu kadar mühim ve ter, 10 düşman tayyaresini işe yara
sabırsızhkla beklenen bu devre· maz hale getirmişler, diğer bir çok
ntn tetkikler ve plAnlarla hazır- !arını da ha.sara uğratmışlardır. 
ıanması için bazıları karışık fa. Japon ve Slamlılardan mUrekkep 
kat hep"i ihtimamla kemale er bir kuvvetle Yetasle - Tungu çevre
mlş tedbirler alınmıştır. Fakat si~ sinde çarpışmalar olmuş ve düşman 
d t ıı dersiniz ki h d ağır kayıplara uğra:nıştır. Kuvvet-

e es m e er şey en 1 . 1z· bllh çı sefer heye· 
1 ·m korunma v .. it f k· enm ın ve assa n 

evve mı . e mu e tinin iddetli mukavemeti ytlzUnden 
ıer . arası vaz~~lerımlzden dikka- bizim şka larmuz ok hafif oımuş-
tlmızl ve ener1•mlzl başka tarafla. t yıp ç 
ra çevirmemlye gayret etmemiz uDr.ll T ·rmtş ve •eh · lb şman ungu,yu çevı Y -

JAzımdır. Bu ıt arla bugün bu rtn 60 kilometre şimalinde Tyungon'u 
mevzu~ temas etmlrereğlm, yalnız lw;at etmiştir. Tungu'dakl çın kuv
şunu soyleyeylm: ~ ~ kaç hafta ev. veUeri iyi tahkim edilmiş mevzller
vel büyük ~lr fıkır adamı ola.n de bulunduğundan kurtarılıncaya ka-
muhterem mbnevvcrlerlmlzden bı- d d bil ktl 

t 
. ar nyanıı ece r. 

rl bana yeni ngıltere için ml yok- J ta . 1 1 "'ran111- körfez.ini 
ı · 1 • apon n are er .• .... 

sa eski ngııtere ç•n mi çalıştığı- bombaladılar 

mızı fılenen sormuştu. Bu sualin Vaşington, 26 (A.A.) _ Harbiye ne-
cevabını vermek kolaydır. Ben bu zaretfnln tebliğinde kaydedildiğine 
cevabı <:izin için ve kendim için göre, 54 Japon ağır bomba tayyaresi 
vereceğ'm . Manilla körfezinin girimlndekl fstih· 

Biz her iki İngiltere için çe.lıııı- kllmlan 6 saat müddetle bombardı-

Fatsa tllocarlanndan Ziya ve Sami 
YUcel'ln biraderi şehrimizin tanınmıt 
ihracat tllccarlarından Hacı Ibrahlnıı 
zade 

SITIU YUCEL 
26 Mart 9'2 tarihinde Amerikan has· 
tahaneeinde ebediyete intikal etmlt
t!r. Cenazesi 27 mart cuma gttntt sa
bah saat 11 de Amerikan hastahane
sinden ka'ldırılarak namazı Beyazıt 

camilnde kılındıktan sonra Edimeka
pı febitllğine delnolunacaktıl'. 

BORSA 
26 MART 1942 

ı Sterhn ~O 

100 Dolar 132,20 
100 İsveç Kronu 31,16 
100 Pezeta :n,84 
100 İsviçre Frangı :ro,365 

ESHAM ve TAR\'1LAT 
İş Bankası hAmilinc M,-

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstonbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ham OlçUyor kendi namına biffısale ve ~klan Yusuf Izzettin ve 
Şahabettin ve Bahaddin ve Nurusatı.an ve NazAn namlannan bllve!Ayc 
24806 hesap No. sile Sandığımı2ldan EMdtğı (000) Hraya karşı Kız~ında 
Mustefabey • Sofular mahallesinde Kıztafı - Sofular caddesinde en eski 
50, 50, 50. 59 eski H9 yeni 171 No. ıu kAgir ~ birittci derecede ipotek 
clmi,tlr. 

Dosyada mevcut tapu kaydı svretincle mezkQr gayril'Renku!Un Sofu
lar mahalle ve caddesinde eski 50, 58, 50, 50 yeni 171 No. taj 169 kapı 
No. lu şarkan yol şimal1?n 11 parsel ''e yol gnrben 3 cenuben 2, 1'2 parsel 
No. ralarla mahdud 88 metre murabbaı kAglr ev olduğu beyan edilınlftir. 

Trabzondan İstanbula patronları.. B 1 B k 
ed u gar acve ı"lı'n'ın ın koyunlarını sevk en ço- ~ 

Bu bakımdan kendi hareket tar 
zımızı ve harp gayretimiz.hı ma
hiyetini ve vasfını bütün şekille
rile ve her cepheden derin ve ıs
rarlı bir tetkikten geçirmeliyiz. 
Vatand:ıslarımız ve müttefikleri
miz kendlTerfne en iyi şekilde hlz. 
met tdecelimizden emin olmalı
dırlar. 

yoruz. man etmişlerdir. 4 dUşrnan tayysresi 
H:ı.,bfn korkunç meseleleri dllşUrUlınUştür. BUtün Bataan yanm-

Simdiki harp pek cetin bir baro adası cephesinde şiddeUl piyade ıı.te

ikraza esas olan muhaaımln raporunda mezkQr ga)Tlmenkultln 
umum rnesaihası 82 metre murabbaı &lup bunun 55 metre murabbaı kıs
mında bir buç'1k katlı kllgir çatısı a'hşap binanın inşa edılmi.ş olduğu, 
binada bir antre, 2 taşlık, 4 oda, ı mutfak. ı helA, l odunluk elekt.rlk ve 
terkos tesisatı bulunduğu beyan edil mlştlr. Vadesinde borcunu ödenmeme 
Binden dolayı hakkında yapılan takip tızerlne 3202 No. 1u kanunun 46 cı 
maddesinin matufu 40 cı maddesi.ne göre satılması icap eden yukanda 
yazılı kAgir ev bk' buçuk ay mliddetle açık artbrmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gırmek isteyen (Z~5) 
lira. pey akçesi verecektir. Millt bankalrımızdan birinin teminat n:ektu
bu da kabul olunur. Birikmiş bUtUn verglko~le f:>eledlye re.simler! ve vakıf 
lcaresı ve taviz tutarı ve tetlı\llye nıf!mu borçluya aittir • .ı' .• t"ttırma şart
namesi 28/3/ 42 tarihinden itibaren teütlk etmek ist~yenlcre Sandık 
Hukuk lfleri servisinde açık buhmdunılacaktır. Tapu sicil kaydı vesair 
Jtiuımlu malO.matta şartnamede ve takip d05yn...Sında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa.talı~& çıkarılan gayrimenkul hak
kında her ~yl öğrenmiş ad ve telllklr.J olunur. Birirıcl arttırma ~/'5;42 
tarihine mUsadit pazartesi günü C8ğ'aloğlunda Ja\ln Sandığımızda sa:ıt 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvkknt ihale yu.pılabllmesi :için tekli! 
edilecek bedelin tercftıen alınması icap eden gayrimenkul mlikellefiyeUle 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı takdirde son art
tıranm taalıhUdU baki kalmak şartlle 1-0/6/42 trlhine mUsadif çarşamba 

' an, gemide sıtması tuttuğu va. beyanatı 
kit kendisine şefkaUe el uzatan (B&Ht 
hek 'min ne büyük bir phsiyet f "kl . • arafı 1 incide) X 
oldul\ıınu bilmeden ona minnet 1 dı ekrınedlkatı&makla aynı zaman-

. a en lktıda · duygularlle bağlanıyordu. ' d k rı nısbeUnde, Av 
rupa a ı yeni · -

ııııı piyangodan, günün b!. da 1 bl 
1 

nızamın kurulrnasın 
r nd . H ey n Suade muazzam na ş t r iğ• yapmak kntt azrnlni de 
b.r ikram ye vurdu. O, bu para. 1 ~ ~ m~tlr. Bulgnrlstanın vazife· 
lırı dıı evvelkiler gibi harcardı. 

1 
er; nğ cenup doğu alanında bu 

Ru drf :r.nmnn izin vermedi. 1 U" u u sarlhUr. -
•r <'minim ki. Hflsevın Suat Mazide müşterek mUcadelemtz mu 

• ' \'affakl tsh: • u kC'n yapmı<ı olduğu !ylllkle- ts ye lığe uğ'ramıştır. Bugün 
• n z nı d1>f 1 yapamadıkları e, tam aks'ne, Almanya. ile büyük 
1 tlynk ve husranını alıp gö: :üttetiklerlnln başlamış ve Bulgarls-

rdü. nrn da llçlü pakta lll!hakta katı 
İyi ndamdı O· Temiz adamdı.. ~ış olduğu bu mUcadelenln neuce!; 

K ibar adamdı .. Efendi adamdı! zerinde hiçbir Ş~he edilemez. 
Ne mutlu. arkasından bunları Neuilly muahedesinin zincir] 1 

dedirteb11cnlerel. kaU olarak kırılmış ve bir kurtuler 
eseri vnc d uş 

Ercüment Ekrem TALU u e .getirmek ve nıUleUerin 
ayaklar altına alınmış h ,_1 

-EŞEK KOR 
Kardeşim Doktor Hüseyin Suad 

Yalçın'ın vefatı mUnasebctile cenaze 
merasimine iştirak etmek veya mek-

110 ve telgrafla. taziyette bulunmak 
ıretıvıe kederimize iştirak eden 

dostlara ailemiz namma derin tefek-
kUrterımı takdim ederim. 

Hiiseyln Cebhl Yaifla 

·d n" arını ye-
nı en kurmak için Balkanlarda haki-
ki bir haçlı seterı yapmış olan Al
man erlerinin görWmemlş cesaret 
harekeUeri sayesinde Bu'--

1 o0cu m ileti 
birhğlni elde ebniştir. Buglln Bul-
gar mllleU, Alman askerlerinin Bul
garistandan geçişini şevkle hatırla
maktadır. Alman askerleri, Bulgaris
tancla, kan kardeşllğlnın verdiği bU
tün samimiyet ve heyecanla ı~ kabul 
gömıüşierdi. 

Tenkitlere "e"'9p 

C'nrçil, bundan sonra yapılan 
ti.,kJitlere cevap vererek d-emlş
Ur ki: 
Ananevı milesseselerimlzl, söz 

!l:erbc<:tl"~lnl, tam ve faal bir par. 
IAmento hükümetlni ve matbuat 
hürrlvetini .,.erbest olarak muhafa. 
za etmlye muvaffak olduk. Buna 
baz1 anlarda hiç bir medent dev. 
Jetin şimdlve kadar uğramadı~ı 

kadar gergin ve heyecanlı olan 
ti, 1hn"ln ııll''Dclıı/:: l"RUZ h 1r 

zamanda başardık. Fakat riayet e. 
dilmecıl lAzım gelen bir hAd var
dır. Ba!!hra mNmllvet ellPrlmizin 
a~sında bıılııntfu~tı müddP+çe pro 
naganda'l'lın !rlmdl kuvvetli ve sağ. 
lam olan orduya zarar vPrmesine 
veya memleket'n, mOselUih lruv. 
\"t'tler, sadık muhafız. genel kur· 
may ve harp subaylarının emnl· 
vetlerinl sarrnlasına miisaade ede-
..,em 

Bizim onlara valnız yabancı 

memleketlerde cilretkOranc teseb
büslerJn eeft olarak değil burada, 

tlr. Onun çok ve korkunç mesele. şl teati edilmiştir. 
leri hısanlık camiasının temelle. !\lac Artllur'a madalya verHdl 
rlne kadar gidiyor. Mahiyet! ci· Vaşington, 26 (A.A.} - Reis Ruz-
hansiimuldiir ve yaşıyan bütün velt, General Mac Arthur'a kongre 
milletleri. bütün erkekleri, ka· madalyasını vermiştir. 
dınları ve çocukları alfıkadar edl. Canberra, 26 (A.A.) - Mac Art
vor. Strat~ji ve iktıs~d1 mC'<:C'leler hur'ün de iştirak ettiği harı> şarası 
birbirine karısmış bir haldedir. De toplantısından sonra başvekil Curtin, 
niz. kara ve hava bir tek servisi müzakere mevzuunu teşkil eden mUt
te<:kll edivor. flmtn <:on ineeHklerl tefik kuvvetlerinin teşekklll tarzı. 
ta<: devrlni-n hainllklrrlne karı.,_ yapısı ve durumu ile harbin devamı 
mı!'ıtır. Atetve ile {'('ntıe h<ıttı b'r içln elzem takviye kuvvetleri hak
lr!m!l<:tf,., Trhlikrlf'rl VP '"'t•tı,..n- kında rna!Qmat vermiştir. 
ları vıkıım•vacak oh>n mfl i birlik Başvekil düşman stratejisi ile ta
ve tükcnmlvecC'k nlaıı m'lli kuv· blyeslni gayet itina ne incelemiş ot
VC'tle kRr~lıııı:hrm:ıhv•;r.. Onları kor duğunu ııtıve etmiştir. 
kudan uzek ve h,.r !l:C'VdC'n evve1 
navanmak hıııı:u<:U'ld" <:1'r.,ılmP:t bır 
a7fmle kıırııı:ık bir rlftcrtfldvet ve 
maharpf]P karc;Jfa.,tJrm.,l1v17. nu. 
nunla berahPr <'oktanberl ı:ıdah ır· 
lı:•mı,.n .,öhretlnl trmin PdPn <'Üret 
1P nP herrkPt ı>tmP'Tl!z lllı•:ım. 

Nf'flr.~ 

Cörçll, netice olarak şunları ıı(Sv 
lemi<ıtir: 

7.ulüm e"llinc-lvP kııd~r blrllkt" 
i'eri ı?itmf'kfPn bacrka b!r Vtı'l'!f,.. 
1.rı ô 1!"'l'VA!1 ottı" l-!!1'-ı,. dPvlf'ti" 
Vl" mm~+'n }n!T'dl'~' !Hlfııkın "9!?! 
piyonları olmıya yalnız ve ancak 
btt Aretle Mytlı: olabiliriz. 

RADYO 
Buc9nk'i proç-.n 

7 30 Program 18,45 Ziraat tak. 
7:33 Müzik (Pi.) 18.55 Müzik 
7 .45 Ajans 18,30 Saat eyarı 
8,00 Müzik Pi.) 19,45 Türküler 
a.15 Evin saati 20,15 Radyo Ga. 
12,30 Program 20,45 Marşlar 
12 33 saz eııerlet 21,00 iKonupn.a 
12:45 Ajans Zl,15 Temall 
13,00 Şarkılar 22,00 Orkestra. 
18,00 Program 22,30 Ajans 
13,03 Fasıl sazı 22,45 Kapanış. 

günU ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttır
mada ı;-a)Tlmenkul en çok arttıraswu UstUnde bıralulaoaktır. Haklan 
tapu sk:lllerlle sabit oımıyan &Wcadarlar l"C lrUfak hakkı sahiplerin ' b 
lıaklannı ve huausile faiz ve masartle dair iddialarını il4n tarihlncıc: ili~ 
haren yirmi gün içinde evrakı müshitelerile beraber dairemize bildirme
leri lbnndır. && suretle b.aklarmı lıMdirmemış olanlarla hakları tapu 
aiclllerlle sabit olnUy&nlar sabf bedelinin paylaşmasından iharlç kalırlal'. 
DQha fazla matam~t almak isteytınıerln 94.0/2144 No. siJ.e Sandığıma.z 
Hukuk lşleri aervisıae MÜl"&Cu.t elnteıeri llizumu Bıln ohtıruı:. 

DiKKAT 
EmJliyet .sancııtı. Sandıktan &ftııan gayrimenktilü ipotek göstermek 

iateyenlere mulıammlnlerimizin :ıw.mUf oldutu kıymetin % 40 JU teca
vtlz etmemek Uzere ~e bedeltnin Jl'msına kadar borç vermek suret.ile 
ltıoia,y.hk gı&ıterınefttedir. (asııil 



' 

KAŞELERi 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Ve Bütün Ağrıları Derhal KeRr 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatım Haizdir. İcabında Oünde 3 Kaşe lflınabilir. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

K-1ı Earl usulile 100 bin lira· 
hk er ku.ndurası münekasaya kem 
muşt\li". Hu.slll!i şartları komisyon. 
da eö<"ül.ebüior· Tal:lplerin getire
celkleri ntimunelerden komisyonca 
beğen leni ve teklif edecekleri fi
)'IOtlal'dan ımuvatıik görüleni nti. 
muınc tırtwcaktır . ?halesi 6 .4 .942 
paurt'te5i günü saat 11 de yapıla
caktır. Muvakkat teminatı 6250 
liradlf. Ntipleriın 'iıhale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplaclle 
Harbiyede Yedek Subay okulunda 
komil!Jyona müracaatıları . 

(2493 - 3462) 

* Bir tavla i nşa ettirllecektir. Ka-
palı zarfla eksiltmesi 14.4.942 sah 
günü saat 15 de Çanakkalede as
keri satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Keşif bedeli 10.932 li. 
ra 71 kuruş, ilk teminatı 819 lira 
95 kuruştur. Keşif evrak ı komis· 
yonda görülür. Taliplerin ka.nunt 
vesikalarile teklif mektuplarını i. 

hale saatinden bir saa..t evvel ko
misyona vermeleri. 

(%675 - 3881) 

* 30 000 adet deliks iz inşaat tuğ-
lası pazarlıkla satın alınacakt ı r . 

Tahmin bedeli 1000 •dedi 27 lira
cJ.ır. Ev~af ve nümunes i komisyon. 
da görülür. İhalesi 9.4.942 perşem
be günü saat 15.30 do. Geliboluda 
merkez satın alma komisyonunda 
yapılacakt ı r . Taliplerin belL va
kitte komisyona gelmeleri. 

(2676 - 3882) ... 
Beher kilosuna 450 kuruş t•h. 

min ed!Jen 5000 kilo siyah vakete 
pa.z11rlıkla '.!t&tın alınacaktır. Katl 
teminatı 3375 liradır . İsteklilerin 
Ankarada M . M . v. '8t•n alma ko
mlsyOflU'TI& gelmPleri. (2654-3829) ... 

Pazaı1ık günll l.!teklt.i çıkmayan af&ğıda elno ve miktarı yazılı iki 
kalem yem maddesi 3/ 4/ 942 cuma gUnü hizalarında gÖSterilen l!l&aUerde 
pu&rlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri 1ı.er gün komisyonda görüle
bilir. isteklilerin betli gUn v:e .sa&tlerde Fındıklıda ı1atın alma. komisyo
nuna gelmeleri. 
<Jlnııi 

Saman 
K. Ot ip balyalı 

Tel balyalı 

llllktan 
Ton 

500 
(500 
(525 

Mub.B«I. 
L. K. 

45000 
(50000 
(52500 

Katı Te. 
LI K. 

6750 
7500 
7750 

(2666 

lkale g.mp.,nı 
Saat D. 

10,30 
11 

3872) 

* A'ağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksilbruileri 3/ 4/942 cuma günü 
hizalarında yazılı .saatlerde Çanakka1ede aske.11 satın alma. komtl!lyonun· 
da yapılacaktır. T'"Unlertn belli vakitte komisyona gelmelerL 

OlnsJ Miktarı Tutan Teminatı ihale 

Sabun 
Sabun 
Zeytin y&ğı 
Zeytin yağı 
Fasulye 
Pirlnç 
Kuyruk Ya#I 
Bulgur 

KUo LJra Lira saati 

15,000 
15,000 
10,000 

5,000 
100,000 

60.000 
5 ,000 

100,000 
101000 
30.000 
ı;,ooo 

30,000 

11.250 
11,700 
11,600 

5,800 
30,000 
30,000 
7,500 

26,000 

1787 16,30 
1755 14,30 
1740 14 

870 15 
4500 15,30 
4500 10,30 
1125 15 
3900 14,80 
2640 14 
7920 14 
1584 16.30 
7920 14 

Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağı 
Telefon diret! adet 1560 

17,600 
52,800 
10.560 
52,800 
15,600 2340 16 

(2680 - 3886) 

* AfB.ğ'ıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmeltri hiza.la.rında ya.zıh gün 
ve aaatlerde Gellboluda askert satın &ima komisyonunda yapılacaktır. 

Tallplerin belli vakltlerdekl komisyona gelmeleri. (2662 - 3837) 
Clnol Mlkt&n Tutan ihale ,U.. ve ... ıı 

Piri"ll 
Pirinç 
Pirinç 
Pirinç 
Deliksiz ınıaat tuğl&Bı 

Kilo Ura 

8,000 
8,000 
8,000 

lM,000 

Adet 40,000 

4,880 
4,880 
4.880 

U,640 

9/4/942 
11 > > 

9 > • 
9 • > 

Bini 27 Lr. 9/4/U.2 

15,30 
15,30 
15,30 
15 

15 

Davutpaşa fırınının su tesisat: * 
nazarhkla 30 .3 .942 pazartesi gilnü 45,011 lira 32 kuruş keıif be· 1 - 50 ton sığır veya koyun 
•a•t 11 de ihAle edilecektir. Ke· delli vestiyer ve kart basma bl- eti 31 mart 942 salı günü saat 14 
c: if evrakı ile sartnamesi her gün nası kapalı zarfla. eksiltmeye kon- de Halıcıoğlu 760 SA. AL. Ko
knm i~von da görülebilir. Kesif be_ muştur. İlk teminatı 3375 lira 85 misyonunda pazarhkla satın ah
ct• JI 19RO li ra 55 kuruş olup kati j k~ruştur. İhalesi 22 .4.9~12 salı gü- nacaktır. 
t .. 'Tli.natı 297 Jlra 8 kurustur. İstek., nu saat 14 de Eskışeb rde Hava 2 - Evsaf ve şartname hergün 

rlf"rin bell i Jl'ün ve saatte Fındık
' ı d"- ~atın ;.lma komisyonuna gel
'1'1Pleri. (3884) 

satın alma komisyonunda yapıla- Komisyonda görillebillr. 
caktır. Taliplerin kanuni vesika- 3 - Sığır etinin muhammen 
larile teklif mektuplarını ihale sa- bedeli 95 Kr., koyun etinin mu. 
atinden bir saat evvel komisyona ham.men bedeli ise 90 Kr.tur. 

?4 ~ . Q42 de ih•led llAn olunan vermeleri. (2677 - 3883) Kat'! teminatı 7125 liradır. 
;o !rm nlrlne sabununa hlip çık- * 4 - İsteklilerin belli gün ve 
m~dtltından tekrar eksiltmeye 1 - Kullanılmış 4700 adet er .. saatte komisyona teminatlarile gel 
kn,-n·nııcıhır . Fvıı;:~f ve huıı;:u~i şaırt_ zak çuv&lile 2670 adet un çuvalı meleri. (2637-3793) 
1Pr ı ko1T1i~yonda Pörilleb;lir. Be- Aleni arttırma suretlle Eyüp paza- • 
lı"'I" k :loc;11n t1" f"lnhl!rnmen bedeli rıonda 3 Nisan 942 cuma günU sa- 16/ 3/ 942 de ihalesi ilAn olunan 
-t~ kuruc::tur. fh ı:ı 1esı 20.4.942 pa- at 11 den itibaren satılaca.ktır. 880 adet varile ta1ip çıkmadığın-
...,.:"lT'tfıo •l ~iinü ~aat JO da yıı.oıla<'ak- 2 - İsteklilerin malUm gün ve dan tekrar pazarlıkla milnakasa
••r . T~TlrılPr ' n tem' natlarJle Ha r· saatte Eyilp pazarında. bulunmala- ya konmuştur. Evsaf ve hususi 
h 'verlP Y•rl•k ~ulı.v okulunda ko. rı . (2664 -3870> şartları komisyonda görülebilir. * İhalesi 30/ 3 / 942 pazartesi günü .... ;.:yona müracaatları . 

(2679 - 3885) 

* 
25.000 lciJo sade yağı alıntııcak. saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14.4. Harbiyede Yedek Subay okulun. 
942 salı günü saat 10 da Samsun- da komisyona müracaatları. 

Mnteahhit na m ve hesabına be- da 8!1keri Slltın alma koonisyonun· (2639_3795 ) 
h ... r k :losuna tahmin edilen fiyatı da yapılacaktır. Tahmin bedeli D"~. + 
4,0 kuruş olan 6000 kilo sarı va- yartıakır yağları için 42,500 lira, Yapılan pazarlıkta talibi çık· 
1Fete açık ek~iltmeye konmustur. 1 ilk teminatı 3187 lıil'a !50 kuruş, mayan yüksek takatta blr adet 
tlı~lesi 13.4 ~42 oazarte.;;i günü sa. Kars veya Ardahan yağları i('fn üniversal hassas freze tezg3.hınır 
, t 11 de Ankaracla M . M . v. sa- tahmin bedeli 40.500 lira. ilk tem!\. yeniden pazarlığı 1141942 çarşam 
t,1.,, ;ılma komi!i'lyonunda yanılacak. ! natı 3037 b'ıra 50 kuruştur. Ta- ba günü saat 11 de yapılacaktır. 
tor tık teminatı 2025 Ura.dır. Şart. !iplerin kanunt vesikalerile teklif Muhammen bedeli 10750 lira. o-
Rme~l 135 k uruc::a komisyondan tnektup1a.:rını ihale saaUnden bi'r lup kat'J teminatı 1612 lira 50 ku 

;ı:lın ı r . Tat:p"ı cri • 1 he1E vak :ttc ko- saat evvel komisyona vermeleri. ruştur. İsteklilerin belli gün ve 
mi!=yona. gelmeleri. (

2531 
• 

35
00) s~atte Fındıklıda satın alma ko-

12655 - 3830) * . misyonuna gelmeleri. (2640. 3796 ) 
... 18.000 kilo koyun etı alınacak- * 

Beher kilosuna 435 kuruş tah- tır. Kapalı zarf1,a . eksiltmesi 8/ 4/ 1 - 80 tondan 400 ton odun pa· 
min edilen 5 tıil 8 ton sarı va.kete 942 çarşamba gunil saat 16 da. A- zarlık.1a. Halıcıoğlu 760 satın alma 
ve beher kilosuna 450 kuruş tah· dapazarında askeri satın alma k~· ı komisyonu·nda 31.3.942 sah günü 
mi~ edilen 5 ı tA 8 ton kösele ka. misyonunda yapılacaktır: Tahmın saat 11 de satın alınacaktır. 
nalı zarfla ek•iltmeye konmuşlur.1 bedeli 17·820 lira ilk temınatı 1336 2 - Ev•af ve şartname komls 
fh:ıl ts i 14.4-942 sah günü !tBat 11 lira SO kuruştur. Taliplerin kanu- yonda görülebilir. • 

de A ka -•a M. M. v. satın alma nl vesikalarile teklif mektuplarını 3 - İsteklilerin belli gün n rd"U "h 1 t• k ve sa-
kom:~yonunda ya pılacaktır. Tallp.

1
1 ~ c saa ındcn b~r saat evvel o· atte komisyona teminatJarlle gel· 

l erı n trkJl f ede"'.'ekleri miktar iizc· mısyona gelmelerı. (2816·3718) mcleri. (3'869) 

r ln~"" k:\ntı ni ilk lt"m!natlarilc j ... + 
t"kll f mrk•uplar · nı lha-te ~aatin. 4500 kilo teker alınacaktır. Pa.zar- 2000 ı;lft er f'otiT'i alınacaktır. Pa-
den bir sa At cvvPl kom;syona ver- lıkla eksiltme~i 2 ı"i /9(2 perfembe 1 zarlıkla eksiltmesi 3 '4/ 9f2 g1.1nU saa~ 
meJcr i. Sartnamcsi 354 kuruşa ko. ı gUnU saat 15,30 da Gellboluda mer- 15 de Me-rzifonda. asker1 ~atın a1ma 
mf<ı.yondan alınır. c2858 • 3833 ) . kez satın alma komisyonunda yapıla- komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 

... caktır. Tahmin bedeli 44.10 ltradır. j bedeli 20.000 lira. kaU teminatı 3000 
Taliplerin belli vakitte komisyona liradır. Şartname ve numunesi ko· 45 • 50 ebadında ve !520 gram afır

lığında 2000 - 3000 adet kUçOk kıl 
yem torbası, 58 • 60 ebadında. ve 640 
gram ağırlığında 500 - 1000 adet bü
yük kıl yem tot"bası , lk.1 metre uzun
luk ve 200 gram ağırlığında 3000 -
6000 adet ip yular sapı, 100 gram 
ağırlığında örme veya dokuma kır 

gebre v~ on metre uzunluğunda ve 
1000 - 1100 gram •t?rlığırİd• ~00 -
1000 adet mekkA.rt urgu.ı pazarlıkla 
'8.tın ahnac~ktır. Ta1iplerm 3013/942 
pazartesi günü saat 115 de Bandırma
da aakerl satın alma komisyonuna 
mil,...,aatla.rL !2808 • 3676) 

gelmeler!. (2620 - 3748) ml•yonda görülür. (2670 • 3876) 

* 500,060 : Bir milyon emniyetli 
çcngeHi iine satın alınacaktır. 

Nümune ve şartnamesi hergün 
komisyonda görülür. Beherine 
tahmin edilen fiyatı 55 santimdir. 
ihalesi 31 13/ 942 salı günil saat 
11 de Ankarada M. M. v. Satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

ıraliplerln vere.bile~kleri miktar 
üzerinden yüzde 15 teminatlarlle 
belli vakitte komisyona gelmele. 

· ri. (2825-~753) 

* Aşağıd3.ki mevadın pazarlıkla ek· 
ılltmelerl 1/4/942 glınU aa&t 14 de 
Bakırk6yde a.<Jkert satın alma komiı
yonunda yapılacaktır. Taliplerin bel· 
il vakitte komisyona gelmeleri. 
Olnsl :nDktarı Temtnah 

Marsilya 
Matı ya 
Marsilya 

Adet Lira 

kiremidi 13,500 142 
4 > 300 

> 1,080 114 

(2668 - 3874) 

VA!l'AM 

ORFANIDIS 
QW 'ft Ztllarwl mi' & 

~ Sutet-Ui .... :ıto. 1 
Nil ~itil 2 et kst Tel 43TS4 

İllTANBVL BELEDfYEsi 
Şll:llm TIYATllOSV 

J>ruı ıı,... Tepebafındo 

Bu .......,. :ıo.ııo da 

PA Jt A 

K.ıımcdt kmnındıa 

Bu akfllm 20,30 da 

SÖZtlN ltlSASI 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 4000 lira olan be' ton Ad! hamızı kibrit 10/ 4/ 1942 

cuma günU ı1aat 15 de açık eksiltme usulU lle Ankara'd& ldare binasında 
toplanan Merkez 9 uncl:l komisyonca satın alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komisyonda 
ispatı vücut etmeleri lı\zımdır. 

Şartname Ankara'd& Malzeme dairesinde görülebilir. (3767) 

* D. 4/ 401 No. lu Mersin iskele tarifesi değiştirilmiştir. Yeni tarifenin 
tatbikine 25/ 4/ 942 tarihinden itibaren başlanacaktır. Fazla tafsilAt için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. c2137> c:3850~ 

• .... , 
Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her yerde FIMİL ve BAGLARINI arayınız 

REKOR! Tem inat markasıdır 
Nefts bir pirinç unu almak laterseniz bakkalınızdan muhakkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

250. 500ve1000 gramlık ambalajları vardır 
Adrea: Iatanbul, Tütün gUmrUk Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Karaköy ve Gazi köprUsUnde çalışan işçi ve ustabaşılar için yaptı

rılacak 83 kat tulum elbise müteahhit nam ve hesabına temdiden açık 

eksiltmeye konulmuştur. Mecmu unun tahmin bedeli 581 lira ve ilk temi

natı 43 Ura 58 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelAt mUdUrlUğU kale

minde görülebilir. !hale 6/ 4/ 942 pazartesi güntl saat 14 de Daimi Encü

mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları Ve 

1 

941 yılına a.tt Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Da-

imi Enctlınende bulunmaları. (3890) 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
21 MART 1942 VAZIYET/ 

AK T 1 F Lln Lira 

ıc...: 

Altın: Satı Klloeram 12.606.21a 102.126.06.84 
5.370.489.-

990. 700.13 
Banknot 
Ufaklık 

....... ········· .......... . 
108.487.635.97 ........................ 

Dalıildelıi Mullaltirler: 

52.768.04 Tllrk Lir- ······················- 52.768.04 

Bariçtelıi lllulıaltirler: 

Altın: Satı Kllog:am 16.215.488 
Altına. tahvili ka.bU aerbeat döviz1ez 

Diğer döv!Zler ve Borçlu klirinı: 

22.808.303.Sl 

73.966.708.31 bakiyeleri ........................ 96. 775.011.62 

Buiııe Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı: 158. 7 48.563.-

Kanunun 6-8 lnci maddelerine tevfL 
kan hazine tarafından vW tedlyat 22.227.905.- 136.520.658.-

Seneclat Cüzdam: 
Ticari. senetler 333.878.075.39 333.878.075.39 

Esham n T .. llvllit Cizdam: 

(Deruhte edilen evrakı nakdi· 
A - (yenin k.artılığı eısh&m ve taJa.. 

(vlllt (ltlbaı1 kıym•tle) ••••.• 45.192.261.93 

10.426.565.71 B - Serbest eabam ve tahvııt.t ·- 55.618.827.64 

Avanslar: 
Altın ve döviz U.zerine avau .• ••••••• 4.906.19 

7,290,216,59 TahvilA.t Uzer ine avans .. . ..... ...... . 
Hazineye kısa vadeli ava.na ........ . -.-
Hazineye 3850 No ıu Kanuna g6re 
açılan albn k&rJıhğı &vana ••••• •••• 167.500.000.- 174.795.122.78 

Biaedarlar: ···········••••••••••·•• ..................... ... 4.500.000.-

Muhtelif: ...................... _._ ...................... .. 8.391.762.74 

Ton 

25 Pirinç 
30 Kuru fasulye 

3 Sabun 
5 Zeytin yağı 

10 Sade yağı 
10 Nohut 
15 Yeşil mercimek 
Yukarıda yazrlı mevadın pazarlık· 

la ekslltmesl 3/ 4 942 cuma günü sa
at 15 de Çorluda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin teminatlarile belli vakitte komts· 
yona gelmeleri. (2667 - 3873) 

* 1 - Birliklerunizde mevcut gübre-
ler &leni arttırma ile 1/ Nigan / 942 
çarşambR. gUnü ~aat 14. ten itibaren 
Hahctoğlu 760 satın alma komisyo
nunda satılacaktır. 

2 - istekliler numuneyi her gün 
komisyon.da görebilir. 

3 - isteklilerin ayni gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (2665 4 3871) 

• 1000 adet gebre ve 300 adet çul pa· 
zarhkla satın alınacaktır. Taliplerin 
1J4/ 94.2 çarşamba gUnU saat 16 da 
Susurlukda askeri satın alma l<omls· 
yonuna gelmeleri. (2669 - ::J875) .. 

2100· zer liralık ıo parti sığır eti 
alınacaktır. Taliplerin 31/ 3/ 94.2 sah 
~tlnU saat 14 de Çekmece civarında 
Avcılar köyündeki asker !satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(2674 -
0

3880) 

%ekin 919.019.862.18 

MUteahhld nam ve hesabına 5000 
adet tımar fırçası alınacaktır. Açık 

eksiltmesi 30/ 3/ 942 gUnU •aat 15 de 
lferzifonda askert satın alma komis
yonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5000 lira teminatı 750 ~lradır. Ş4rt· 

na.me:li komisyonda görUlür. 
(2671 - 3877) 

* 600 liralık n1ekkA.ri urganı alına· 

caktır. Taliplerin 27 / 3. 942 günü saat 
15 de Çatalcada asker1 satın alma 
komisyonuna gelmelerL 

(2672 - 3878) 

... 
10,000 kilo pirinç alınacaktır. Tah

min bedeli 6100 liradır. Taliplerin 
1/ 4 1942 gflnU saat 15 de Gcliboluda 
BBkert satın alma komisyonunda. bu· 
lunmaları. (2673 · 3879) 

1 ASKE. Li~ iŞLERi 1 

Beşiktaş As. Şubesinden: 
Kurmay Albay General Servet 

oğlu Mustafa Edip 314 - 29 şu. 
bemize pek acele müracaatı, etme. 
dlği takdirde 1076 sayılı kanunun 
maddeyi mahsusasına göre mua· 
mele yapılacağı. 

Saltfbl ve ne,rt7aı müdllrl 

~BmlaY~ 

Vatan NOfrly&t Tllrk Lt4. ft1. 
Vata. m·ttc·w 

PAS 1 F 

~crmaye: ••• ••• ••••••••••••••••••• •• •• •• • 

ihtiyat Alı~: 
Adi ve fevka.IAde ................... .. 
Huaust ....................... . 

Tednii!dekl Baıı.Jı.nollar: 
Deruhte edilen evra..kı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi

kan hazl"!.e tarafından vlki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdlye ı. .. 
kiyeei . • •• .••.••• .••••••••••••• . 

Kar91hğı tama.men altın oia.rak 
UA.veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilAveten tedavWe 

va.udi.len 
Hr.zineye yapılan al tın karftlığı a
vans mukabili 3902 No. h kanun mu ... 
ciblnce UAveten tedavüle vazedilen 

Mevclııat 

Tllrk Lirıı.n ························ 
Al!Jn: Satı Kilogram 877.422 

28l50 No. h ka!lıma &"Ö<e bulne:yo 

aç.laa ··- - ..... oı ...... 
altmlar: 

ıı.n ııcıı.cs- liUit'l..13Q 

Döviz Taalalı.liclaaı: 

Altın& tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacal<h ldlrlııg 

bak.iyeleri •••••••••••••••••••••••• 

Lira 

.................. 
7.822.019.15 
6.000.000. 

158.748.563.-

1 
22.227.905. -

136.520.658.-

17.000.000.-

288.500.000. . 

115.000.000. ' 

87.831.702.08 
1.234.164.05 

. 
78.124.167.90 

. 
~-

27.740.1131.92 

Mütellf: ••••••••••••••••••-••••••• ., ..... ................. 

---· 
ı Temmas 1931 larihl!ıclen ıtiba rea: 
İskonto haddi % t Altın üzeri ' Avans % 3 

~ira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

557.020.-. 

89.0M.866.13 

T8.12U67.90 

27.740.681.92 

laıı.:u.e.uı.os 

1 Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İ lanl a r ı 1 

S79S metre ve 372.968 ton nazari sıkl etinde font boru satrn alSC"ağız. 
Beher tonuna 292 lira 95 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 

font boru Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUgü merkez satın alma komi:;
yonunca 30/ 3/ 942 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname 8 lira 4.0 kuruştur. KaU teminat 19284 Ura 96 kuruştur. 

• 3688• ... 
1'tuhtellf eb'att& 6 kalem ,.e eeınan 6 ton teılk alı,nM:ak 

Beher kilosuna 620 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda yazılı muh· 
telif eb'atta 6 kalem ve ceman 6 ton çelik Askeri Fabrikalar umum nıU· 
dilrlUğU merkez satın alma komisyonunca 16 '4/ 912 perşembe gUnU saat 
15 de pazarlıkla. ihale edilecektir. Şartname 186 kuruştur. KaU teminat 
c:5580> liradır, c3566» 

Yaylık çelik tel 3 ton 2 m/ m O de beher ktlosu 620 kurut-ıtan 
Yaylık çelik tel 1 ton 2,25 m m ~ de beher kilosu 620 kuru~tan 
Yaylık çel ik tel 0,5 ton 3,75 m/ m > de beher kilosu 320 kunıştan ahnacııl< 

Yukarıda yazılı nıuhtcllf eb'atta 3 kalem ve ceman 4,5 ton yayJıl< 
çelik tellerin beher kilosuna tahmin edilen bedel hiz~ında göstcrilnıiıı:· 
tir. MezkOr teller Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUftU merkez fiatın p.l· 
ma komU:ıyonunca 17: 4 191.2 cuma gUnU saat 15 de pazarııkıa ihf'\c 
edilecektir. Şartname 132 Jı;uruştur. Kati teminat 3960 liradır. c: 3!"•6 ... 

GUnlUk ihtiyaç nisbetinde Bakı~öyilnde teslim ve parası o gUnkil 
rayice göre hesap edilmek şartile 1500 kilo sığır eti 7/ 4 912 s alı gUttil 
saat 14. de Snlıpazarında askeri fabrikalar satın alma komisyonunc~ 

pazarlıkla ihale edilecektir. Evsaf şartnamesi her gUn komisyonda. görU· 
lebilir. isteklilerin o gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. c3808 .. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
I!An N o. sı 15( 
Jstanbul şehri dahilinde kavru'lmuş ve çekilmiş kahv,.nln kiJosurH' 

perakende olarak 675 kuruş a:ı:.amt satış fiyatı teshlt edildiği ih\n oıuror· 
.:ıss9• 


