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Mac Arthur 
Uzlaşma sulbü 
olamıyacao :nı 

bildirdi 
~ General dedi ki: 

1 
~~ 

Ya galip gelece-
ğiz yahut da 1 

öleceğiz 

Gandi ile 
Cripps 

görüştüler 
Görüşme çok 
uzun sürdü 

Pan - İndien kongresi 
Olağanüstü toplantıya 

çağı rıldı 

GaHp ırelhldye kadar, yahut ölünclye kadar ç.arpışa<".aiııu &Ö)"liyeta Ge
neral Mac Artbur erklnı harblyet>I ile ... 

Kanberra, 27 (A.A.) - Dün par
lamento ziyafetinde söz alan Gene
ral Mac Artllur, son zafere olan i-

Bir habere göre anlaşm 1 

plam zar.ncdildiğinde · 
dah:ı liberaldir 

B. Çörçil in 
barometresi 

Harbin lritrneMnln iki ,.ı.: Biri 
ytldıram ..._ını, ~ uaa 

yı.,...._ ı.a.w ... •rt.ıt ...ı 
mlltverhı, 11llıldııl .,_.nBblla 
lellhle41 r. 

Y_..: A11met llMta YALMAN 

B Çörçll, bat'cımetre nev'in
den bir a4am .•• Yakıt va

kit söylechil nntuldann b&fhca 
vazifesi, harp barometresinin en 
son ne itıtldaUar ıe>.terdiilni an
latmaktır. 

Şimdiye kadar geçirtten \ecrü. 
belere göre bu barometrenin hata 
payı a:ııdır. Libya saldırışıtun ari
fesindeki büyük tahmin hatası bir 
tarafa bırakılırsa B. Çörçll"e ba· 
rometre lllfatile oidukça ıüvenlle· 
bilir. 

İr\Millz Bafvekllinifl son nutlnt1l. 
da iyi hava vadeder gıbl bir hal 
Vftl', ~en sene muvaffaklyetsiz
lfğl esas, muvaffakiyeti istima sa· 
yarken; bu eene için muvaffakiye· 
ti esas diye kabul ediyor. uBlr se_ 
ne eYVel yalnı1Jdık, şimdi üç bü. 
yük devlet bizimle ber•berdir.• 
diyor. 

B. Çörçtre göre müt1efllt cephe
ıtnln teçhlza.t, vasıta ve lmkAn ba
kımından öyle ezici bir üstünlüğü 
vardır ki bu taraf harbi kazan_ 
mata adeta mahkömdur.' Bu üs
tünlüğe rağmen kaybedecek olur
ll'a 1'8 hatı&hı.r lılemesl, ya kuvvet
lef'lni yerinde kullanamaması ve 
Y.hut fırsatlardan istifade etmeğl 
bilmemesi yüzünden olacaktır. 

Eter gözümüzü yakın h6disele_ 
re ait dıar ufuklardan kurtaracak 
ve yarma atı lmkAn ve istidatlara 
geniş bir gözle bakacak olursak 
B. Çörçll'e hak vermemek güçtür. 

-, nanırun sarsılmaz olduğunu söylemiş 

A m e r .1 
k a' ve bu meselede bir uzlaşma suHıU 

olamıyacağını büdinniştlr: 

General fC)yle demiştir: 

Ya galip gelece~lz, yahut ta öle-

R 1 1 n •ı cettz. Size memlel<•'· ınin bUtlln kay 

US ar a Ye naklanm, blltlin kudretini, yurttaş
lanmın bütün kanını vadediyorum. 

bir anlaşma 
yapacak 

Ruılora malzeme 
gönderilmesi ıçm 

büyük gayretle 
çalı11lıyor 

Ruzvelt, amirlere yardı
mı güçleştirecek engel
lt!!ri 1<1J1ilırm~ya çalı$ma-

larmı emretti 

[ Uza11,ark l ___ llarlll __ 

Siamda büyük 
meydan 

muharebesi 
baş l adı 

Çin kuvvetleri T unguya 
yaklaşıyorlar 

Şehri müJaf aa eden 
Çinliler şiddetle 

dayamyorlar 
Anka.ra, 27 (Radyo Gazctesi)

Kuvvetll Çin kıt'aları Siama ıir
mlflerdlr. Çin kuvvetleri iki isU
kamette ilerleyerek büyük bir 
DaeJ'dan muharebesi olan Tunıu'ya 
250 kilometre yaklaşmışlardıı·. 

Ç~... da1&1111•rla.r 

Yeni De?hl, 27 (A.A.) - Slr Staf
ford Cripps'ln Gandl ile yaptıtı gö. 
rU.şme, şimdiye kadar yaptığı öteki 
bUtUn istişarelerden uzun olmut \'e 

kabul listesinde yazılı ba~ka ziyaret
çilerle görUşmek ?.aruretlnden dolayı 
sorıa erdirUmlştıir. Görüşmelerden 

sonra Gandl, 'bUtUn suallere cevap 
vetmek istememiştir. Bu akşam 
Cripps ite Pencab Ba~eklll Slr Is
kender Hint Han arasında yapılacak 
olan görüşme başka. zamana bırakıl
mıftır. 

Kongre toplantıya çağırıldı 

All&habad, 27 (A.A.) - Pan - In
dien konçesi b&\lkanı Pandld Neh· 
ru, kongre daimi komitesini bir çok 
azMIJ1 isteği üzerine olaganllıBtU top 
lanuya çağırıldığını bugün haber 
vermiştir. Toplantı 31 martta Yeni 
Dellıi'de yapılacaktır. Kongre Ub&f
kam Dr. Pattabhl"ııin Cripps'e veril
mek üzere konçe S'Öril,Unli anlatan 
1S2JW\ bir muhtıra hazırladığı tah
•in edilmektedlr. 

lngiliz teklifleri yakında neşredilerek 

Londra, 27 (A.A.) - Gazete ha
ber!-erine .,göre, Sir Stafford Crlppıı 

,~, ,. Sa ••• Sü. 1 ie) ;:::: 

Bulgaristan 

1 ve Romanya. 
da tevkif !er 

Romanyada 9~ po
l i tikacı yakalandı 

Yeni Delhi, 27 (A.A.) - Bir. 
ma.nya pereembe tebliği: 

Önemli Japon kuvvetleri her ) Bulgaris:anda d11 mühim 
taraftan Tungu'ya taarruz etmiş· J tevkifler y3pıldı 
lerdir. Çinll müdafiler mütemadi. 

B. Banelt yen düşmanı pü.skürtmektedir. Beme, 27 (A.A.) - Britiech: 
Tuncu kesimine kumanda eden Romanya ve Bulgaristanda bir çok 

Nevyork, 27 (A.A.) - Vafinc'ton- Çin ıeneral! ,ehrin şimdi sarılmı5 tevkillcr ya.pılmıftır. 
dan Nevyork Tlmes'e gelen bir teı. bulunmasuıa ratmen vaziyetin el- Bulgaristanda aralarında eakı Da· 

Harp iki suretle bltebnırdl: gra!a göre, Ruzvelt ylliuıek memur- de tutulmakta olduiunu söylemiş_ biliye Nazırı General Zaimoıtt ve Al· 
ı _ H a z ı r ı 1 k l 1 t a r a. l&ra ve bu arada bahriye ve harbiye tir. bay Kollef bulunan marut 20 alyaaı 

f ı n Yıl dırım Sek 1 inde nazırlarına enerjik birer mektup gön Japonlar Çin müdafaasının dı~ şahsiyet fesatçılık ve lhanetı vatanı. 
b dererek Sovyetler Blrlftine malzeme h ye suçile tevkif edllmt.,lerdlr. 

• s k ı n ı... ,.tSndertlmeslnl ırıorla.ftırabilecek ..... •Uannı delmete muvat.Cak ola· da d ala d k 
'Mihver o kadar iyi hazırlanmıı, """ mamışlantır. Şehrin 12 kilometre Romanya a ar rın a ea 1 Pro 

tlln engelleri ortadan kaldmrıatarını N T. lanu bul 
o kadar yıldırıcı bir harp makine. ııtemi~lr. fimalinde balvnan hav& alanı ha. paganda azm ıc unan 95 
st kurmuş, henilz kalkanı bulun- t, len Japonların elindedir. politikacı tevkil olunmuftur. Ayni 

Ru.zvel me~ut anl .. manın nıtıd- zamanda Romanyanın 19%1 anıtı ee-
mamıı o kadar yeni usullerle or_ deli önUmiliıdeki haziranda bittı.ıw ••• Twltcw',ıa t.k1'11'• lmnıetleri ~eldi altı 
taya atılmı•ı ki yıldınm -kllnde ""6• - Çunckinı, 27 (A.A.) - Reuter nan erbabını ıllAh na ı;afırdlfı 

~· r- co.v.... s.. a. sa. a •> -- llm'•tı 
ezici bıt- zafere göz açıp kapaya. -----~-----~....:...!_ __ _:<::°"=-=:.:=_:la.::.:.":..:•~a:_:te:>:._:>_:<_:ö:fr.:.en=:..:.."':._r_. _______ _ 

~~:~~~::11~:~~: .. .=: Berlin filarmonı·k orkestrası geldi 
dotru çıkmasına kıl kalmıştı. DOn 
kerk'in boşalhldılı dakikalarda 
Almanlar Girlde tatbik ettikleri 
usullerle fnglltereye bir baskın 
Yapsalardı harp 1940 sonbaharın· 
da nazillğln kal'! zaferlle bitecek, 
bundan 90nra Rusyanın, Amerika· 
nın hesabını ayrı ayrı teml:ı.lemek 
güç olmayacaktı. 

2-Uz.un yıpratma 

h a r b 1... 
Baskın usulil para etmeyip mlh. 

\"erin yarattığı yıldırıcı hava 
yavaş yavaş dağılınca ve diğer a
.JAkalılar birleşmek ve eller ndekl 
ıenlş kaynak ve vasıtalarını hare
kete getirmek vakit ve lmkAnını 
bulunca harp talihi mihverin a· 
leyhtne dönmüştür. Sür'at için 
ha:ı.ırlanmış bir yarış atından ağır 
takat icap elUrcn bir iş nasıl bek. 
leneme:ı.se uzun bir yıpratma har
binde de deniz yollarına tıAkim 
olan, en zengin malzeme ve insan 
kaynaklarına sahip bulunan tara
fın gUnUn blr.fnde hedefe varma
ınnı ve geçen harpteki tecrübenin 
bir defa daha kendini ıöstermesi_ 
tıl beklemek caiullr. 

( .... la: 181:' •> § 

BerHn ffllrmcmtk ork•traamdan ı c- Harp clolayııılle bütUn orkestra 1 bir seyahat yaptık. TUrklyeyl g&-. 
27 klşnik bir gnıp dUn sabah şeb- gelemedi. Bununla beraber 17 kemanı meyi ve bir konser vermeyi çok iıU
rimlze gelmiştir. Misatlrler dUn ak- ile diler çalgıları çalan 7 sanatklr yorduk.> 
,aınkl ekspresle .AnkarayıL hareket orkestrayı tefkil etmektedir. Bizim Orkestra, Ankarada iki konser ver. 
etml.şlerdir. Orkeslr11ıı.ın şetl bulunan grupun adı Kemmer'dlr. Harp bafln· dikten sonra, bUradP 31 mart gee•i 
Profesör Be.nd" ·r ı:-"lrü,en bir ar. danberl muhtelif memleketlerde 500 \'e ı nisan günü ı ·. nsız tıyntrosun

kadafun.ı.ıa ~f, fUWIW'I llÖyltıllHftir; &OllMI" verdik. US ilin kilometrelik ııla .konser verecek .. ıı. 

Şeker Şirketi umunli 
heyeti toplandı 

Şirket, geçen sene 22 milyon 
liralık şeker sattı ve 2 küsur 

milyon lira kir etti 

Kral Boris 
· euıuaristana 

dönüyor 
Boris , A l man 

isteklerine ilk defa 
boyun eğmiş 

Bulgar hariciye nazı· 
nmn bugün Sobran· 
yada harp hakkmda 

izahat vermesi muhtemel 
Loodra, 27 (A.A.) - İnanılır 

bir kaynaktan öğrenildiğine ıöre 

Bulgar Kralı Boris Hitlerin umu· 
ml karargahında yaptılı ziyaret. 
ten Sofyaya dönmek üzere yola 
çıkmıştır. 

Alman gazetelerinin &nc•lı: be
IÜll bahsettikleri bu ziyaret bun· 
d&n bir kaç hafta evvel yapılacak

(Denmı: Sa. •• SiL' ele) -

-, 
87 bin küsur 

köylüye 9 küsur 
milyon lira para 

ödendi 

Japonların 
kullandıkları 
gizli silah 

Japonlann Pearl Harbour ba.<;
kınmda kullandıklan gizli sil6.h 
bu reırimde gördllfünUz iki kişi
lik derıizaltrdrr. Bunun u:ı.untuğu 
12, su kealml bir buçuk metre· 
dir. A;.afı sUraUe iki yllz mil 
mesate içinde vazife görebilir. A
zamı aUrati 2t Ingillz milidir. 
Motörlerl elektrik akUmtilatörle
rüe ı.ıer. 18 pl18luk iki torpil 
taşır. Teknesinin aşağı lkı8mı 
patlayıcı maddelerle dolu olduğu 
için bUtlln denizaltI bir tek tor· 
pil diye kullanılabilir. 

Amerikan .denizcilerinin tah· 
mbıine göre bu kllçük denlZalt.ı
ları Pearl Harbour ba.skuu lpti
dedaıı tasarlanarak, Haval'nln 
yibı mn açıftna gelen bir ana ge. 
~iden denize bırakılmıştır. Ja· 
penlar bunlardan beş tanesinin 
bMkın eenaaında batınldığını ve· 
ya iÇlrıdekilerln bUtttn denizaltı· 
yı torpil diye kullandıklarını 
tebliğlerinde söylemiflerdir. 

Ankara, 27 (TelefoDia - Bugün mer
kez binasında idare meclisi reisi Faik 
GUndayın başkanlığında Türkiye Şe· 
ker Fabrikaları Anonim Şlrketı U· 

muml heyeti toplanmıştır. 
Bu toplantıda 1941 yılı faaliyet ve 

muamelelerine alt blltanço, k!r ~e za
rar hesaplan tetkik edilmiş ve or· 
taklara dağıtılacak kazanç rnlktan 
tesbit edilmiştir. 

Şirket idare meclisi, buglln umu· 
mi heyete verdiği raporda şeker sa
nayllmlzln umumi durumu ve gele
cek gllnler iÇln alınan tedbirler hak
kında dikkate değer malumat bulun
malttadır. 

(idare Mf!<'lislrnn \·erdiği ra,.r ı

kiıKi Mıyfamızdadır.) 

Lindberg Ford 
fabrikasında 
Eski infira tçı, şimdi 
tayyare istihsalini 

arttırmak için ç"olışıyor 

l.indbel'I' 

Det.Toit, 27 (A.A.) - Ford kum 
panyası memurları albay Liı d· 
berg'in bomba tayyareleri fabrl_ 
kalarından bırindc makine mQ. 
hendı.,llğl vaz fesini kabul ettlğlnt 

per~mbc gunu bildirmişlerdir 
Al~ayın sivil müşavirlik vaz.ifesile 
bulunduğu Harbiye Nezareti mu
mailcyhln vazifesinden çekilmesi
ne müsaade etmiştir. 

Ford'un bundan iki sene evvel, 
Unrberg gibl adamlar tarafından 
teknik sahada yardım görmek su 
retlle gUnde binlerce tayyare çı: 

r ' 
Jcarabilecek mevkide oldufunu 
söylediği hatırlardadır. 1 Baı . • Al•aa f .._ ____ __. 

Rusıa~·Sİ~raya o a ü ı t m a Ofisi, müteahhit 
hakkı ile resmi daire Russa kapı la-

rına dayandılar i~~~~~~~~~~~~~;~:. 
16 ncı Af man ordusu 

şi d defle karıı 
hücuma geçti 

Stokıbolm, 27 (A.A.) - Staraya 
Ruaııa'da hücuma geçen Rwı kuv. 
vetıerl şehrin dı.t kaprlanna dayan
mıftır. 

Almalllar da taarruza l'flÇUler 
Ankara. 27 (Radyo Guetesl) -

Verilen bir ha.bere {;öre limen g6lt..,_w a.. 1ı .._ ı .. ~ 

ı.r.ı mtabn Meııelelerl llalledecektlr. 

lllılclbnle btr çolı: ••dtlya meydan veren JDiiteahhlt hakkı ,.e 
remıır dMre •tıı~ları kati olarak teııbit ecUlerektfr. Bazı ree· 
mi möıı• eeeler, kendi hlMelerlne ayrılım maddeleri müteahhit· 
)erille •trtımaıktadırlar. Bazıları itte mtlteahhltlere hiıtselerin-
4iea bir şey vennemektedirl"r. Ve bu hl&eelerinl '"llayetlerdekl 
te,ekklUlerbMı sevketmektedlrl"r. 

Teni slateminl bozan ita farklı mumelelerln önüne geç· 
mek tçhl mOteabhlt haldarlle 1'e91DI daire lhtlya~ları ayn ayrı ıeıı
lıılt edl)eMktlr ve reıımi müe88Nelerlmlzln ''llAyet teşekküllerl. lh
~ merlle&e bllcHrerek eradan u.nı11 edeceklenUr. VJIA.yetle
re ele yal•rz halk ihtiyacı l~I• ayrılan maddeler M'ı'~P:::crl•ttr. 
.. M9111eleria 114ç lılr '<"~hile rrsnıi ıııtıc. .. -,r.sclcrc , r nılitca.Jüılt
............... eıı&ll &.twniD dlecektir. 



( 
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Japon gazeteci si, Türk 
gazetelerin~ tetkik etti 

- 28 

Henüz Japonları göremiyen:er işlerin i 

güçlerini b1rakıyorlar, sandallarla, kayık
larla gemilerin etrafında dolaşıyorlardı 

Heniiz Japonlar ı göremiyenler, BU tün matbaalarda kendisine 

Şebi r 
Haberleri 
Bir kadın Haseki 
Hastahanesinden 

dava ediyor 

İddiaya göre Hastahane 
kadımn çocuğunun 

ölümüne sebebiyet 
vermiş 

şlerin l güç\erini bırakıyorlar .. , ~n nefis sigaralar, b ilhassa hazır. Kar~ümrükte oturan Tan a.· 
s a ndallara, kayıklara atlıyorlar . lanmış çaylar, Hacı Bek irJn dük- dında bir kadın doj:urmak üzere 
Gemilerin etrafında dönüp dolaşı- kanından getirilm iş olan lokum- olduğunu bıl<llrerek Haseki has
yorlar. , la-r , şekerler, kurabiyeler ikram tanesine mü racaat etmiş, hastane 

Sult.an Hamidin mttkerrer (tra. I edilmiş .. Japon gemiler inin İstan. kadını muayene ettikten sorıra do 
de ) !erile zabıta Jl<!niş mikyasta bwla muvaMlatını yazan gazetele· jurma vakti henüz gelmem~lr 
mü!&m•ha ıöeteriyor . EcnebL yol· rin yaldızla basılmış birer nüsha. diyerek eVine iade Muıiştir. 
cu vapurlarının y&mndan ıeçmek s ile İstanbu l manzaraları nı ih ti va o gece evinde doğuran kadının 
bile ~i ddetle ,. .. ak olan o devir- eden resimler verllmiştı r çocuğu ölü olarak do~uştur. Ka-
d~ . JaPon harp gemi1erinin etrafı Mösyö Noda İstanbul hakkın· dın , zabıtaya müracaatla çocuğu. 
kayıklar ve aandeHarla kuşah·l · dak:i lhtisasatını şu ·zıerıe bildir- nun ölümtlnden hastanen in mes-
mış bulunu)"Of· m ıştir : ul olduğunu söylemiş, hastane a-

Kayık:çılar ve sandalcılar da - Memleketin ı z i ıördüğüm d•. Jeyhinde tahkikat yapılmastnı is· 
memnun .. Bır dakrtra bıle ttJsiz tıka.dan itibaren, daha hilA hay· tem i ıtir. MüdMlumumllikçe ve 
k3'lm ıyorlar.. Mütemadiyen bu lllnltglmı ye11emiyorum. Mevsim Jebıtaca tahkikat yapılmaktadır. 
meraklı mü~eriler i taşıyarak bol dolay19ile havanın pek kapalı ol· I 
bol para kazl\nıyor)ar . masına ratmen, ~hrlnlz'in man· ı 

ISTANBUL TARAFlNOA, zarası beni teshir etti. Bilhassa, 
İLK CEVELAN TUrk halkının samimiyetine, ade-

Filibe panayırı 
9 uncu Tihbe arsıulusal fuarı 

6 nısanda açıl ıp 19 nisana kadar 
devam edecektir. Bu hususta Türk 
tebaalıl•r ruara iştirak edecek o· 
tanlar ve ziyaret edenlere mecca. 

Kanu nue•velin 23 üncü pazar , ta Asık oldum. Hayatımın en mes. 
günü . _ gemilerde nöbetçi kalan 1 ut günlerin i y"fadıtıma tamamen 
7.&bitler müstesna olmak üzere · J kani bulunuyorum .. . Ve size açık· 
bütUn .JaPon zabitleri husuri İ!· ça şunu da tJAve edeyim ki , .Ja. 

il 1 Dol nen vize verilece"'i Butııar Baş· timbotlar ve ~anda ar a ma. ponyaya. dönmekten vazıeçiyo- • 
bıhçe ••rayına geldiler Yıldız rum. Uzun, çok ıtzun b!r müddet, konsolosluğu tarafından bildirili. 
,:arayından relen öfle yemf!K:lerl· aranızda kalınaya karar vermek yor. 
n: yedile r. Sonra, saray arabaları. istiyorum. 
na binerek , Galata köprüsündeft !Nltelı:im, Möoyö Noda, bu ka. 
İ•t•nbul tAraflna ı~t\er. rarını wnti. İleride arzedeceti. 

Bu zabitler arasında b<ılunan m iz veçhile, (is!Ami:ret )i de ka· 
nzeteci (Mösyö Noda) . arkadaş. bul etti.] 
farından ayrıldı . Yanında , ıemile· Mösyö Noda, BabıAU caddesin. 
nn 'k i (rlhlb) l ile, m ihmandar de m&tbaalan ziyaretle meşgul C)· 

ve terctimanlıt:tna memur olan lurken, Jepon zabitlf!ri de Xapa. 
(Nllveydi fütOh) l•mindekl kara. lıçaptıyı ıeziyorlardı . 
kol remisinln zabitlerinden yi!z· 
b• ş ı Atıf Bey vardı . 

'-fösyö Noda He arkadaşl&rı, A
l ı f Beyin delıilel1 ile Babıali ead. 
cle•ln• geldiler. Matb9aları gezdi
ler- Türk gazeteeflerinin ziyaret. 
lerlni iade ettiler. 

A.Pk .. ı var 

r\ Soruyorlar : 
Kömür satışlarının 

güçlükleri 

Yaz saatine göre 
mektep saatleri 

tesbit edildi 
Bir nisandan itibaren yaz saati. 

nln tatbikı dolayıalle tek tedrisat 

1 

yapan mektepler derslere sabah 
aa.at 9,30 da başlayarak 15,30 da 
nihayet vereceklerdir. 

Çlft tedrisat yapan mekteplerde 
ilk bölüm dersleri 8,30 dan 12,45, 
ikinci bölüm de 13 ten 17,15 e ka-
dar ders yapacaklardır. 

Mevlidi Nebevi 

VATAN 

Tatlı bir bahis: 
n • 

ekel' 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
senelik raporuna göre 1941 senesinde 
eski senelerin vasatisini çok aşarak 

108.450 ton şeker gedik 

Şirket, bir senede 22 milyon liralık şeker 
satmış, 2 küsur milyon lira kar etmiştir 

T ürklye Şeker Fabrikaları 

Anonim şirketi hisseda.r. 
larının yedinci acil ve umumi 
toplant..lsı dun Ankarada yapıl· 

mıştır. 

İdare mecllainln hazırladığ ı 
raporda. ilıketin bir senelik mu
ameleleri hakkında etraflı ve 
umum için de meraklı ve dikka
te değer maltimat vardır . 

Rapordan anlaşıldığın• göre 
pancar ekilen saha 1938 de 
23, 778 hektardan ve geçen sene 
42,145 hektardan ibaretken 1941 
de 44,213 hektara çıkmıjlır. El. 
de edilen pancar 1938 de 274,597 
l<ın iken 1941 de 556,190 tona 
çıkmıştır. Bununla beraber hek· 
tar başına alınan pancar 1939 da 
17,890, 1940 da 14,535 ton iken 
1941 de 13,474 l<ına düşmüştür. 
Bunun başlıca sebebi, ziraat işi. 

nin da.ha ziyade kadınlara kal· 
ması ve pancarın muhtaç oldu .. 
ğu ihtimamın gösterlle.memesl· 
Olr. MeselA Turhal mmtak&sında 
azamı 24,30 ve asgari 14,97 ara
sında değ işen vasatiler birden
bire 12,03 tona kadar düşmüı. 

tür. 
Elde edilen neticelere varmak 

için bir taraftan artan umumi ik· 
tısadl ve zirai zorluklarla ç&r-

pışm&k. ıazım gelmiştir; bir ta
raftan da Eskişeh irde ve U:ıakta 
arazi su altında kalmllj, Trak. 
yada. hıid is olan vaziye tler bir 
kısım sahanın ekimsiz kalması

na sebep olmuştur. 

K öy1ilnün bu sefl(! pancardan 
f-&zlaca miktar pekmez kaynat
mış olması ve şekerinden istifa
de iç in bir m iktar pancar kurut. 
ma.sı da vasatinin düşmesine se
bep olmuştur. 

Raporda ileri sürülen bir dl. 
leğe göre pancar tamamile şeker 
jçin kullanılmalı , halkın üzüm· 
den veya diğer maddelerden pek. 
mez yapması teşvik edilmelldlr. 

mahsul yüzünden köylünün eli· 
ne 1939 da 6,230,338 lira, 1940 
da 7,921,271 lira geçmesine kar· 
ıı 1941 de 9, 709,373 Ura geçmiş_ 
tir. 
Diğer senelere nlsbetle bu ka· 

dar a:enişleyen pancar ziraatine 
ait işleri ve hele nakliye ihtiyaç. 
l'arını bugünkü şartlarla. karşıla

mak hiç de kolay olmamı~tır. 

Karaağaç köprüsünün yıktk ol. 
ması dolayısile Edirne civarında· 
ki pancarların Alpulluya nakli 1 

tmkAnsız bir h'ale gelmişt ir. On 
dört, on beş bin ton kadar tah
min edilen mahsultln anca.k 91609 
tonu Babaeski yolile Alpulluya 
nakledllebilmişlir . 

Bütün z;r&i mahsulerde oldu
ğu gibi buğday ve arpa f iyatla. 
rlntn da 1941 senesi sonunda 
yükCl'elme~i Ü7erlne panca.r tly&· 

tını yenldf.n tayin etmek zarure. 
ti h.a•' I nlmustur. 1942 senesl 
başında 2,5, 2. 75 ve 3 kuruş o
larak tesbit ed;len taahhütlerle 
l ııe ba$lanmıştır. Zorlukları ye. 
tiştirebllmek için de hazırlıklara 
g irlşllmiştir. 

1941 senesinde fabrikalar, 
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Petrol 
~ etrol harbi yeni bir Rafhaya 

lF""""'" glrınllj bulunmaktadır. Bit 

taraftan, kendJlerhıden ve salAht~ 

yetll bir zatın sö~ledJğine göre 
cAtlantlk mtibarN>e.qf muvakkat 

blr zaınan i('in müttefikler aleyhi
ne dönmü, • buhınurken, öte taraf· 
tan da Holanda Hlndktaru petrol 
kaynakları - az ('Ok tahrip eıdl1n1t~ 
te ol-. • Japonların eline geçrnt,tır. 
Atlantlk muharebesi, mlhverln müt
tefik tlearet gemilerine ~ı yap
tığı kıyasıya. bir m-...ıte olduğu· 
na, bu muha-e petrol taşıt ge
mUerl daha fırda bedel tutuldufu
na, petrol ta:;ıtlan hem&ngı bir 

hücumdan daha kolay zarar gördü
ftlne ve nihayet petrol gemllerl ti
caret ıernllerl kadar fazla o1madı· 
ğına göre müttefikler bAla ellerin· 
de \'Ok fazla balıınan petrolü de
nJı:lerde bir yerden bir yere ıaı,ımak 
bahsinde okluk('.& güç bir durmna 
gınnı, bulumnaktaduiar. Huo .. ne 
Holanda HlnıdWtanının laponlarm 
ellnrı ~~J üzerJne, Pasifikte 
müttefiklere petrol Yetiııtlnnelı: 1'I 
de Arnortkaya d•ektedlr. 

Bir mecmuada. senelik dünya pet 
rol l~tlh~allerı hakkında şu 1'8ık

kanıları gördüm: 

I\ofUtteflkler •e doMlan: 

Birleşik Amerika 16~.700.0IJÖ 

Rusya 29,SOO,OOO 
VeneWeliJı 

Iran 
~ldallka 

Irak 

~ihvPr: 

Holanda Hlndlstaaı 
Romanya 

27,tflO,OOO 
ıo,ovo.ooo 

4:,80U,000 
4,250,000 

1,S00,000 
6,800,008 

ts,900,000 
Diler meml.tler 16,630,000 

Btt rakkam.lar gijsterlyor ki milt
tef lklel'lıı petrol kaynaklan nılhve-
rlnklne göre a'}ağı yukarı yirmi 
tlefa fazladır. Mlhverln Kafkasya, 
lran vo ll'ak petrollerini eline ge· 
çlrebllmek için klilı Buoyadan, kAlı 
Surlyeden yapacafı söylenen taar
ruz da aradaki farkı az çok azalt. 
mak için oloa gereldlr. 

Mö ·yö Noda, Türk basım işler i
ne çok büyük alaka göslerdi. Mat
baaların mUrettip ve J111ak ine da. 
·relerini büyük 'tliı- d!lı:katle tet· 
k ile e\11... Bu müşahedelerine, ne 

•·•• IManbul Kömür s.tt_, ve 
T8\"sl MÜl!!llM'91, satJ,..a.rd& .... 
t al yapildı ını nerl ürerek 
adeiierl bMMent kar• baliğ olan 

ba)ilerlne bir 7.61R&ndanberl ki
rnlir wrtrtlyor ve doğrudan dol· 
rttya Mtt1y~ lplerl ile mume-
le yapmayı tf>n-Ht edtyorm . Bu, 
be•ı do fen bir fikir değ'll. Fa· 

İstanbul 'Müftililinden: 
30 mart 942 pazanesl ıünü 

1 
Rebiül'evve\ ayının on ikisine 
muaıtrdif oldutundan · ilmUzdekl 

pazar günü akşamı (pazartesi .ııe. 

cesi) Mevlidi Nebevi oldutu ilin 

Küçük hırsızlar 
türedi 

C:: irket, mevcut zorluklara 

l:::!fi1' karşı istihsale kuvvet ve· 
rebilmek için geçen sene sulama 
faaliyetlerine daha erkenden baş 
lamış, haşaratla ve hastalıklarla 

mücadeleye kuvvet vermlştir. 

Köylünün büyük miktarlarda 
muhtaı; olduğu sun'! gübre te
min ed "lememiş, ancak tohum 
yetiştirme tşlerJne emnlyetJe de
vam etmeğe kifayet edecek k&. 
dar sun'l gübre bulunmuştur. 

1939 da bol bol tevzi edilen sun'! 
gübrenin son iki senede buluna
mamasının tesirleri mahsul üze
rinde derhal görülmüştür. Şlr-

1 
ket, alet ve vasıta tevzlile de 
meşgul olmuş ve c;lt'tçlyi her ta_ 
rafta. üç senelik münav~beye a
I ı ştırmı~tır. 

mevcut prtlar'a uy&ra-k hazırla. 

nan bir program d'8.iresinde işe 

sarılmış, 556,190 ton pancar iş· 

Ieyerek 87,023 ton pancar yap_ 
Petrol harblnhı yeni ııallıa8mda 

mı1tır. Bunun yirmi dokuz bin müttefiklerin miktar bakımından 
küsur tonu Eskişehlrde, 23 bin hlçb:r sıkıntıda olmadıktan açrkt..r. 
kilsur tonu Alpulluda, on dokuz r...ı -.-.A· 1 ~- ~- troO 

notlar verdiğin ~ birhniyorttm. l 
Fakat, ilk defa olarak bir Ja. 

T'OJ\ f&ze!ec isinin Babtlli caddesi• 
r. e ayak bastılı ve Tilrk matbua. 
tile tenı a • yapbt ı (1306 senesi : 
k:lnunuevYel ayının 23 öncü gü. 
ni!ne ıeııa<ıUf «len, 1890 senesi i 
k8nunusa.nl ayının 5 inci pazar I 
günU) nU ııuraya kayıt ~ tesbit 
ettikten sonra, dönyaıun öteki 
ucundan ıelen bu muhterem ~s
lokclaşın , Türk ıazet<'l'Me~i tara
h ndan P<'k hararetle kar~ılandıtı
r.ı da lllve eyliyorum. 

O devre yetişmiş olan Babtlli 
cıdd•st s•ktnlerinin rivayetlerine 
ıı~ zıran , Mösyö Noda, yalnız mat
baaları ziyaretle de kalm•mtŞ. 
ıı; ıtapeı d!lkkAnların• cı. utramış
l:n !ula okunan kitaplarla, bun. ı 
l •rın satııları ahkkında da mııa-

ı 

=m=a=t==aı:m;;:ış:tı=r=·================== · 

T os•anininin polis 
hafiyeliği 

M 8'1mr ol'k.,.tra ,efl Ar*"" 
TOIC&Jt'i•l Nevyorkta k...er

ltr ,·tırdltl sırada şu »uzasa. meJc .. 

tubu al:mr': c~n IJlr g-e.nç kıwhnnn. 

Gf'beJ dlm, dokuz aydır büytik Um.it .. 

lerl• ~OM1tumu bd<ledlm. {'-0ewtum 
ölü dotdu. Betıln1 !(in y..,....,,... de· 
, ·an1 ttmdc: lıf:ln hiç bir sebep kalma
dı. Bir ak,.m kooam h+nl &\,.tmak 
itin radyoyu açtı. Bir de siz.in seeinis 
a.klllit'ttl. Koneerinh.l dinl«llkten son .. 
ra. fU kuarı \6rdiln: cY-..mrya de--. 

Vail\ ~' dö.nya yUzünde bu 
kadRr yttksek bir rwmYrl ve ~ 
•erdlfl derin hu -km. kendi ar
zenlla beyte bir dlin)'Sdan ayrıla· 

marn. 

KJm oklutumu bildirrnlyorwn, Ç'in· 
kti C'4'\' &p l1Umlyorum. Yalnız nuı 1-
khdxln bt>nlm \kerimde )·aphfı. te
.. ırden haberfnJz olmaıeını l!-tedlnl.ıt 

T()lt\('anlnl bu mektuptan pek mftfl• 

nun katnn , kadını mutlaka buJup 
bu mf'lnnunl,yetinl duyv.rmak hevfJAi

"" di~mü~ Mektubun t.arlhlne bak&· 
rak btltün Xevyork bastaneleriae t;e. 

1'"ron etm""1er 'e (,'ocuğ\I ölü dotan 
\t" bundan dola}ı bUyfilc. bir ytJH 
dlt,en kadını araını .ı.a.r. Blitün blr 
=-ün !ıiÜrt'n u~rlMJlnl& neUceilnde ke. 
41 ,. rll annenin kim oıdufo meydaaa 
, 1l.n11~. '°'anatkir bir fotoğrafının Ü.· 

, .. rint': Poll, 11.tlyesi Tosca.nilll'ala 
l ·•r ln AJ&"larile .. » diye yuarak ~· 

ile hu kadm& yollanu • 
. \rhk ı.avallı kadınt:n bAyretılal 'Ve 

ho,nu4.luğua• siz dU.,loüa. 
l;ltÇE 

bl f.o . k b ' k T ~ ı ~· """arın -.ı:;ıru~ ~ ...- pe e-
n na ya ın ır . ısmı ur- rln bir erd~n bir naJdlnl te-

1941 senesinde 87.008 köylü 
pancar ziraatinde çalışmıı ve bu 

h.alda, on beş bin küsur tonu Y yere 
(Devamı: Sa. s; Sil. 8 da) «//• mln etmek ve mihverin ellııe yeni 

petrol kaynaklan vermf!lllektlr. 

kat, ~elii 260 kllo kOmür al
n1atı ar'tu1ıyan , -e diyelim ki 

Cerrahpa'}a 8"ntlade oturan bir 

olunur. 

Bir muhtekir kadın 
cezaya çarptırıldı 

Hikmet isminde biı- kadın , şı. 

14 yaşında biri ell'lere 
girerek öteberi çalarken 

yakalandı 

Isınma bahsi 
• va.tanda,ın bugünkil va'&lyette 

kömür t(Jn kA(' kunaoı;ı U.,ıtma 

ı:t0raıın vermek zorluğunda. kala
('Afı, a.n~llan m~M"litfı<.'e hJç ıe 
Sinönünde tututmwyor. Maksat, 
balk1 zarardan, vurpneuhıktan 
korumak ile, bu tan:, haJkın men 
fa&t~rlne pek te: uypn olm~ 
ı;er<lk. ÇUnkU, ylllwek taıptma 

paraları He Kurot~eden alınan 
kömörler, n1öşterllere bayl1er· 
den ahnanlaTından ltlot tf' ucuza 
cehnedJJI ntol\Jikk~tir. Ordino 
ve kömür almak .için günle!'Ce 
beldenllm~l de t>aba. Sonra. bu 
yef'I meameıe ıd"9tetnl icabı or
dinolar naln& defll, hı\nltllne ya
'Zıkhfı ((in, ortaya yepyeni bl_r 
sutl8timat zemini rıkmıfj ve or
dfnolar ıııtnısarfar etinde atıktan 
birer mtn/aat , · a~ıtası obnWJ-

l 
leden 3335 kilo manı:aı kömUrU 
getirerek Çarşambada kilosunu 12 
kuruş gibi fazla fiyatla satarken 
yakalanmıştır. 

Hatice adında 14 yatında. bir 
kız çocuiu, muhtelif zam6nlard& 
Aksaray ve clvarıııda kapıları a· 
çık bırakılan ev1"re girerek elbi
se, manto, şapka, ve saire çalmış, 
13.kin sonuncusunda yak:a.:yı ele 
vermiştir . 

- U.Va ne g4Sel mıtH mi f nılnatD 1MllıMt* OhUAihd tmılıannrriU 

hele eclemMt Bu fiyatla kömür salmak lbti· 
k3r sayıldığından 1 numaralı mil. 
li korunma mahkemesine veril
miş , neticed~ 30 lira paca cezasına 
mahkCım olmuş ve elincieki kömü. 
rün musadere&ine 'ka.rar verilmiş
tir . 

Dün Adliyeye teslim edilen kü· 
çül< hırsız kız socgusu sonunda 
tevkif olunmuştur. 

Buo<llln başka 15 yatıD<ia Nec.a.. 
ti adında bir çocuk, Sirkecidelci 
bir saatçi dülıkAnında çalll)ırken, 

dükkandan ?2 tane muhtelif cino 
ve Upte .-t çalmlf, bunları bir 
çok kimselere ucuz flyatlarl<ı sat· 
ıruf\ır. 

- Ne aöy!Qyonun Jıtrader, 

tlll<tir kf!l'ldklerlnı - ...... ı. 

-- -de --
OOBmmN JŞBt 

ArnerB<a - -" y..U lıoııtkumaodam: ez.ter lı!tklan rtirtmmf-

Oııttelerhl ,...ı.tına gııire, w sa
nıtl'ô ......... uıllwı Mi!Bet'Yen SeMI', 
t !' 11)6)4!1 BIÖiaı::ıwt ederek 1te:r ayı. 

Ulı:-. ı.,.ıa - bir -
· - eıte? lwcı' J·nn Nht &'lcJalannı 

tm.ııı l!ıl• ııo- vennelı: ı.te.ııttaı ..._,. ,-TAK V 1M1 
28 MART 1942 

CUMARTESi 
AY 3 - GÜN: 87 - Kasım Hl 
RUMİ 1358 - MART 15 
HİCRİ 13Gl - 11.ebliileTVel ıt 

Necati de yakalenarak, saatleri 
... ttılı kimııeleı'le beraber Adliye. 
ye Yerilmiş, tevkif olmunuştur. 

ye beşl.......-n demt.,. .Epr "* P. 
rilndttyııe ,ım.ıı yeni ~ 
~ .... fllolvını ı... ...,.. uı...,.. .. 
maJdrr. 

N A8Il.. M.EYBAltllOOI Bil f 

Samaty.da bir meylıaneet ......,., 

içine •u katanlt sal:tıfı lfjn adil,,._ 
ye veribnt.,. Meyhaned ı..t ~ 

taklit ....... lot.emlş - -. 
.tıtte kendini kolay kolay ele vennl
yen &1Q'11n nıllnda hemen Nrrtıvere

cetlnl nasıl olma, ta alnl octsnemı, 
lı&yretıtlr. Me;ıhanecl oldup lf.ln ~ 

mest ıa~ımdı iri, .. """ bet' '9YI liu· 
lamk goiirilT ....,. k-ne -ıılan 

Spoctıalar .... ,-.: ~ 
hMtaJarııt, «Galat sray hutelarııt 

deıılldlfl gibi bullllan bö,ı.. 11'1Biki 
&l<mlnde de cMlizeyy'"' Senar hasta-

VAKiT zııv ALI EZA:<il 
Yedi motör idhalôt 

eşyası geldi GÜNEŞ 5,50 11,%4 
tur.• 

'Bunu blr &kurvınuz. yazıyor Ye 

soruyor: 
- Su kOMUr sat,, ,.e ~I işi 

h6ltl dlkeltll-lye<ek ml &e8ba ! 

ÖGLE 12,19 5,50 
İKİNDi ıs,sı 9,21 
AKŞAM 18,30 12,00 
YATSI 20,02 1,32 
İMSAK 4,08 9,40 

Dü'n Bulgaristandan limanımıza 
gelen yedi motör ithalat eşyası 
getirmi,ır. Bu eşyalar elektrik 
malzemesi, kAğıt, radyo aksamı, 

boy& ve manifatura gibi m&dde
lerc!lr. 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika No. 10 

- Yok, Perihan Hanım! .. Bunca sene
dir saçını bana sUpürıe eden blr kadını 
kolundan tutup da kapı dışarı atamam· 
Ejer bu münakaşalara bir nihayet ver~ 
mek istiyorsanız siz, Fatoşunuı:a müna. 
sip b ir yer bulunuz. dedi. 

Artık tahammül edemedim. Sert bir 
sesle: . 

- BeyefendH.. ded:im ve sonra onu 
yıldıran bir se9le: 

- Fatoş bana, ailemden hatıra ola
rak ka.lan yeglne varlıktır. Bu sadık 
ı:ocuiu benden uıaklaştırmağı düşün

mek kll<l&r büyük cinayet olamaz. Onu 
benden ancak ecel uzaklaştırabilir, de
dim. 

BH.mem çehrem nasıl bir hal almıı 

ki. onun sarsıtdılını hissett im . Bir şey 
;öylıyecektl . Yaka! kelimeler, dudakla. 
rının ucunda kaldı . O ı.nda kapı açıldı . 

Fatoş rayet munis bir sesle: 
- Beyefendiyi telefondan istiyor!..-, 

dedi. 
Nıhat, ayata kalktı . Mağlüp bir düş. 

Yazan: ismet ZIYA 
man ordusu kumandanının harp mer 
da.nından kaçması ılbl :oür'atle odayı 
ter ketti . 

Garip adam .. . Mısır prenslerinden 
biriyle, davasına dair öyle uzun bir mu 
ltavereye daldı ki, aşağı yukarı, bir çey
re-kien fazla süren bu telefon muhavere. 
sinden sonra neş'eli bir eda ile odaya 
daldı: 

- E karıcığım ... Kısa günün kArı aı 
olur .. Prens Ferhat P•ııadan iki bin lira 
daha koparabildim dedikten sonra neş. 
eli bir kahkıı.tıa attı. 

İki bin liranın rüzgArı, bütün fırtına 
buhiilarını dağ:ılm ı ş, oriahk süt liman
lık oluvermişti ... Kökünden h&lletmete 
karar verdiğim Zeynep davası yine kal· 
mıştı . Kocamın bu mütelevvln karakte
ri karşısında h&disata tM>i olmaktan 
başka ç&re kalmam,.ıı. 

Bu hAdiseden b1r kaç gün sonra gö. 
rilmcemden bir mektup aldık. Yaz ta. 
tilin! geçirmek üzere, bizi çlftlite davet 
ediyordu. Nihadı, bin müşkülatla ikna 

edebildim. Sıcak bir temmuz günü, g!l. 
zel bir deniz seyahatinden sonra çiftlile 
geldik. Saadet Hanım ve doktor Bey, 
bizi büy!lk bir sevinç lçi'nde karşıladı· 
!ar. Fakat Nihedın yUz!l, hiç ıülmüy()l'
du. Herhalde 98kin ve mUnzevl çiftlik 
hayatının ona pek yavan .ııelecellnl öıt. 
oeden tahmi'n etınlş olacak ki, daha l!lt 
günden ltlb&ren sıiı:ılmaya başladıtuıı 
söyledi. 

Bana ıelince: H&yatımda bu kadar 
güzel ve cana ,,akın bir kÖljeye ilk d•fa 
tesadüf ettiitiml söylereem mubal~a 
etınemiJ olurum. Bütün çlttllk, ~an 
başa ben; a1'kadar eden şeylerle dolu ... 
Hayvanları nekaclar çok sevdiiimf bilir. 
sin Nlıanı .. Burada o kadar çok çeJlt. 
!eri var ki ... yllzlerce, koyun, keçi, inek
ler, tavuklar, ördekler, kazlar, ıavp.nlar 
ve bilhassa pek ci'ns ve ııuzel atlar 
var ... 

Buradaki hayatımı daha iyi tasavvur 
edebilmen için dur sana evvel;\ çtftıltl 
tanıtayım Nbanı .. 

Çiftlik, her tarafı minimini çam oı:· 
manlarlle örtülü yemy~l bir tepenin 
eteğinde... önünde, Florya p!Ajlarını 
aratmayacak kadar .ııüzel ve kumsal bir 
denizi var ... 

Çiftlikte, paviyon şeklinde yapılmış. 

önleri virand&h yayvan iki köSI< var. 
Bu binaların büYill\i Saadet Hanımla 
doktora ai\.. Kileüğllnde işçiler yatıp 

ları> diye ... -------· ~ ~Yl ÇlllU!lt! 

Nedp Fkıl x-Jdirek, - pı. 
)'911 "'eklmwJ•1 Y'UJ81 dolayllllle P&-
yaml Saf& ~ .ı...·a - ve 
on bfn lln tasminat Jıı,t;emJ. Da~ 

•da para: - - perayı ~ 
lıer demenılıfller! Tatıuert 

k.alkıyorlar. G<irümcem bana, köşkün 
hem koruyu, hem de dettizi· gören en 
güzel odasıtıı ayırmış. Pakat ben bu 
güzel odadan ancak geceleri istifade 
e<lebl!lyonım. Gtlnün ek3W ~lerlotl 
açılı:havada, deni:&de ve korııda geçirl. 
yorum. lıfih&t, ne deniz ve ne de ıezme 
sporlarından hoflanmadılı H;ln bize ıs. 
tlreiı: etmiyor. Saadet Hanım da tabii 
ev lfierlle mewıl... Doktorla ben sa. 
bahları blkar kallıtmaz mayolarımızı 

sırtunıa fl!Çİt'iyoruz. :ıtaıwaıtımızı ıla· 
rak ~ pllja "°"""'1'uz. ötı..,., ka· 
dar oı:ada, denr.den kuma, kuındaa de. 
nı-.e ılılclılı.ça. dünyalara sıjamayacak 
kııd&r teraltlıyor111D NAıan! .. 

Deııt~. 1'ayat " fifa meınbal ••• insan, 
o mavi "" llODIUZ •hada yüzdükçe yüz_ 
mek istiyor. Doktor da yaşlı olmasına 
ratmen çok sporcu bir ad..,,. ... 

Bana, tem&tik şekikle yanmanın .usu~ 
liiı>ö ve faydalarını öiı'ettJ. Bir )ıaft:ı 

içinde o kadar güııııl yelldım ki ... Gü
neş altında buneldıJm11z zamanlar, p!A· 
jın hemen yanıadaki ııam<ıia iltica edi. 
yonz. Orada, tabla.'in bu emı;alsiz rnan_ 
zarasıru seyretmeden saatlerce keadiıni 
alamıyoı:um. Hattl baı•n o k-r dalı-
10l'llll\ ki doktor, yemelt vaktinin gel
diJlnl b9ber vermese belki de &Jtş&m!L 
ra kadar ~ı vuı,ıette kalacafım. 

Ariu&aı var 

Durumu bft •retle holMa ettik· 
ton 80lll'a ltatımna gelen bir fskra

yı yaonadan 1'-'Jeeeğtın! 
Vaktlle, bllm8n hangi Inftllloke$

te, «A» adıncla bir adam «B-.. adm· 
dald arkadaşına gelel'elı: Atrmm
mn insan eli ve ayağı g6rmeıml~ 

yerlerinden birinde çok kolay lotlh· 
..ı octllebUettık ~ı buluınnaın 

...-.eı Molııpnu, biner llrahlı: 

iptidai .. ...,.,.ye k-1< ~ 
?\ıldhefldls cC» yl A.frlkaya yollarlar· 
.,. ileride !,lOk para kazamıbilec>el<
kırinl ~emiş. Biner llra koymwı
IH ve .C. ~ Afrlkaya ,-mı,,.. 
Jer. Andan aylar geçtljt halde cC• 
cleıl bir lıaber f-P eti dh de 

ıı;;-..ı.,. Arlık cAıo bin -
... J!ttlğlne h!imıederken ı.ır JÖ" 
db Çlkagdmlıı ve cAıo - -.e 
oa - lira atnış: 

- ı.,te petrol Işlndea pay.- dli-

fell,...... 
- Ya? o-5 Mlihendls c<J> M· r- petrole ielıadlit etti T 
- ll•yır, petrole değil bir are

latıa teııadllf etti. Bea bunBll böy· 
le olaeağmı hesapladım da ınUhen· 
dl:stn hayatını ytnnı bin liraya &I· 
ro.ria ettird.imdl! 

KÖR KADI 

Ciğer tavası 

C iter ta\8"ını blzbn çee.ıdat 

çok severler. Bende de blf 

bahar yemetı M"8lnl verir. Kuzu el· 
fert, tae ooğa.ıı plyaııu, yemetın ..,. 
fıık olarak yeılli}l bilmem neden ıı-

•a llld>ahan düfJü.nıdürü.r. 
Buglln ele aylaroanberl ı.ao...,wıl 

çdrtlğ'lmlz .JÜ""'JI g&ilnce, 1,ı.. el• 
ter tavuı aklmıa. geüverdi. 

0..yet baıılt gibi görtlneıı eller ta" 
va"ı pek kolay değildir. Aranıuı yıl"' 

M...-klıfı la•ada kızaran elpr ..,. 
....,.,.._ ~ yaptıfım clfer pel' 
tyı oldıı. N1111ıl yaptığımı •ızl'ere .,ı· 

latıvereylnı: Ciğerleri ufak ~.,. 
ra. doğradmı. Bir '""" soğuk 8U ırtıı· 
de bıraktım. Sudan çıkarıp .ııZll""' 
koydum, iyice sllıilldü. Temiz bir ~ 
ı~ne aklım, kunılndım. ut.k bir )<Uf 
hane içinde kızdırdığım zeytin yai'• 
nm ~ine clğ'erlerl ıma bulayarak .,t
tmı ve altüst ederek '81Dam bet .ıs· 
klka. bıraktım. Ateşt.eıı ladlrdlm. 'f•P 
cerenin kapağını ka{>ayarak sotu"'1" 

ya bı..-.ıı. Yemek zamanı tabaı
alara.k üı.erlne maydanozla taze ,..,.. 
tan piyazını döktllm. Tumııu auıt• 
ten lnlllee koyclımı. 



• 

-RADYO:·TELEFON. TELGRAF HABERLERi 
Askeri durum 

Y ızan · :-:-:1 

VATAN 

F.AŞMAKUADEX DEVAM 

B. Çörçil 'in 
barometresi 

(~l~'§ 

B. Ç&-çih SOl'IDUflar: 

Uzallıarll 
--llarttı __ 

~ ı hMılılıııt H 
ajansının haber ver.diline g6r'e. 
Tlmeu'daki Çia k:µnıetlerine tak· 
viye kl:t~an gelmektedir. 

Şeker 
(llaıp 2 neidW ./1• 

liş'aldııa tmııln eclilmlftlr. 
~ 11-0, E11ldwehir ıos. 

uşae ıoz gön çıaı~ halde mab 
suiüa az olması yiizündea Tllr
h3' aneek 86 gün çalıpblbiftiT. 

s 

ı SİYASİ İCMAL 

llaıaa BO~J 
Doğu cephesi: 

Zeytinyağı f iyat1ar1 
artmıyacak _ Bu dötilııme niçin? Yeni İR

glıtıere için mi, eski İngiltere lçin 
/mkara, 21 'T~ - lH- bil riwayetterl çı151ıramer sıpekilfl· mi'? 

Ankaaa, 27 (Radyo Geaeteet) · F abrikalanD tAII bir istih· 
Bir habere gl.ire 'Mandalay bölge. sal ,maddeei olen ispirto 
sinde Japon taarruzu kltV'\l'etlen- ıp.ı verieıı siparl§leri kal"flla. 
miş ve Sittang bölgesinde in~ mek ilzere llHl de 2,411, 752 lit-

Alman yanın 
çözdüğü kör 

düğüm 
• kflıneöo tftırile ~ı Ye pa-: tör zlbniy•etHe hareket eden vıe- Ceırap ventrit; 

A lmanyannı yeal harp plim. muk~larllllll toptan llitılmllsı boııgunou r1lhu tafly&n kimeeler- - Her ikıisi için.. •• 

c~n INıbar baııfmdaki lmUan- ~enedilmeei ii2lerine orta18 bazı diı'. Yatlarm ,mıcilUk toptaa sat. Doğrusu aranırsa bu bir cevap 
baslamışbr. re ispirto yapılmı:ftlr. 

Rııngoon limanı temlzienlyor 1941 senesinde şeker lstihlAki 

Yıwan: X. H. ZAL 

B ulgarl8taatn nihayet )'Ola gel· 

ıneslnln 'e Alman,yarun ar-dıfı pıAndan farklı detudir; yeni pla. rıvayeüer çıkını, bulunmaktadır. e&ele6i tamamlle baş değil, bir kaçamak ... 

eM111lnln ıWaa büyük ölçilde tekn.- Bu r ... yetlere töre, zeytin ve ~~ir Yoksa fiyatlarına Hiç şüphe yok ki )leni bir İn-
rıadan ibarettir. Ba yeni pl&n da pam kyatf 1 k ka m ... ,.y · giltere doğı{ıuşt.ur. Denizlere hft-
baflrca Ud hedef üzerinde hali6a e- tır. ~1'hiy:~~i ::::::::~ a;:P~ herhangi bir suretle z.am yapVını. kim bulunduAu, bir çok menıle_ 
d!JebWr: tıtnnız tahkikata nazaran bu ka- }laıeaktır. ketlerin halkını köle gibi kullan. 

ı _ ln&iltere.Ye karşı yıpratma dığı 2-lde; kendi açlarını, işslzle-

Rangoon, 27 {A.A.) - Japon lOS,450 tona çıkarak diğer sene. 
filosu, Rnngoon Umanı metha- lere nisoetle en yüksek yekunu 
llni ~k ~in İrraV&di deltasın- bulmuştur. Tiraret Vekaletinin 
deki mayinleri toplamağa hafla- delAletile hariçten ıelen 9,850 
mıştır. Bir çok Japon ftAlı> ge. ton ecnebi ~kerile fazla ıstihlflk 
mlJeri Rangoon'a kadar çıkmışlar karşılanmıştır. 

ıı.ttlannı )'erine getınneslııln ma
nası şudur ki Almanlar, tanı ~n 
ala<•ak bir dakfkada Dop A' rupa
nın cenubunda karşılarına ~an 
bir engeilln bakJ.,ndan geıJOOUmtş
Jcr \e bir kör düğümü ç~er

hadllne denin; rlni milyonlarla sayan, hariçte 

,ı - Yu. aylarında y~ im- T u" r k -Bu 1 o ar f ·ı c a r et manevi kredisini Ye itibarını git-

ve «l"il Burnu» önünde demfr1e- Geniş ölçüde gelişen z.inıat lş-
mlslcrdir. lttinı karşıhlmak üzere şirket Alınall3'"B: Rusynda zor bir kt-:; 

dlr. 

ba mubarebelerlle So''Yet erdıdal'llll gide kaybeden eeki ingfltere, bu 

lltl bartd bırakmak. harpten sonra da bütün zihirl de_ 

A~~"::.z ~.::::.. ~ anlaşması •ımza eo•ıın•ı :~krh~m':~::i:~:mb: ~~: 
Japon') .tnn yeni 1hraç hareketferl geçen sc-nc otuz lise mezunu se. geçirdikten onra. Y•ı>raııan Jnsan 

Saygon, 27 (A.A.) - Bazı h&· çerek çiftliklerde staj gördür- membalarını yanlnncı memlekeüer
berlere göre, Japonlar Bis'mark müş, sonra sekizini Almanya.ya de biraz tazelemek llıti)acınt duy. 
takım adalarında önemli bir filo tahsile yollamı~. geri kalanları du. l•"akat bir do ha.~mı ç.cvJrlnoe 
ve sayıca üstün kuvvıetler topla.. da Ankara Yüksek Ziraat Enstl- ne gön;Un! Bu yardımeılar h~ ora. 

maktadırlar. tüsüne kendi hesabına kaydet- Jr değil, birbirlerine karşı ganimet 

glUı& ~rlufuaun damarlarını ı Ü diktatörlüğü halinde devam edip 
keamek için .rapılra111 ve _yApllmakta gidene cidden yaz.ık olur. 

olan denn, ha".. "" kara ~- Ankara 27 (A..A ) _ Bir nıf orta e~ Cevat AÇ!kalın ve İtııglltere milli birlik hareketine 
leleriDdea lbMettlr. Bunda yeel bir müddette~berl Anka;ada mü- Ticaret VekAlett M.ü~teşar ve- herkesten evvel, ta on biri~ a. 
ter vu., Almanya denlulblarınoı zakere edilmekle olan Türkiye. kili Cahit Zamangll ile Balıga· sırda Norman istilAsı zamanında 

Diğer taraftan Şanghaydım ge- tirmiştir. 1940 da bir senelik ka""gBSına atılmaktan başka blr 
len haberler J'aponların Santa. • staja alınan l4 ortamekt-Op me_ şey' düşünenıl)orlar. Macar Genel 
Ceruz ve Tucopla İngiliz adaları- zunu talebe İstanbul Ticaret li- Kumıay Reisi Bulgarlstana gitmiş. 

,,.,_nı ~tmış, ıenı kaflllelerine Bulıariıırtıan Ticaret anlalrnUı ristaın nemına Butıarlstan JD88. başla.mış bir memlekettir. Dünya-

a.. ~ Mılaa üzerinde lll9Mllat bugün Hariciye Vekilednde lahatcüza.n Mösyıö BanQe{ ve nın ticari inkılabı, sınai inkılfıbı 
olauya a.,11U111Ştır. K..ca in~ en evvel oraya uğramıştır. Fert 
ola et.iz bAldndyetbd ~&ır. la- Türkiye Cümhurfyeti namına t:caret 1'e7ett reisi Bulgar Milli slfatile İngilizler dUnyann en hoş, 

na &ıskcr ~kardıklarını bildirmek· sesinde, lise mezunu olan 15 ta- Bir rfrayetfl göre, Rlla da#'lannda
tedir. lehe Yüksek iktısat ve Ticaret ki bir maııa.'itırdn nılizakerelcr o1-

San1ıa • Ceruz takım adalarına mektebinde okutulmaktadır. Bun muş, Romanyaya karşı bir knl"'ı
asker çıkardıklarını bildirmekte- dan evvel Almanyaya tahsile Jıklr yardnn pakh lınzalaımu • ı7"o-

cfUz1er A&laııtik tö.t1e m.nı .. , Akde- Türk :heyeti mu~ ~ı:' banJcası müdürlerinden Mösyö en açık görüşlü insanlarıdır. Fa
nı.ete M1e bir pmt lıaftleeinla Mlılta :.n:~e!!a~U~cl 51: Totef arMmda imza edilınlp. kat hayatlarının sistemi bir türffi 
aclMına ........... IMlptı Mr -- sınai inkı!Abın ncticclcrinc uya_ 

dfr. gönderilen talebe ile İstanbul manya bunun ib1üne telaşa chiş
Santa • Ccrus takım adaları Sa· Üniversitesinin Kimya kısmında müş, llın'tlttst:an \C clovakya ile 

lamoo adalarile yeni He'brldlcr a.. okuyanlar kısım kısım tahsille- elele \ererek bu lkb;ine karıp yeni 
raınndaki geçidi kapamaktadır. rinj tamamlayorlar ve son staj. bir kllçök JtllAf kttrmıya kalkı,nıış. vatfaluyet saymıya ~r. 2 o o b • h d • mamıs, akim icaplarına da uygun 

Fakat ba ~ lııaıltl ile laıtMe- M a r e ş a ı n ya u 1- bir hale gelememiştir. İngiliz mil-
renin ywkıJacatı.. ltfl IDtle.r, ve • letinfn de, bütün dünyanın da ye· 

Santa • Ceruz'un cenubundaki Jarını yapıyorlar. HefıM mllner i>alk.f,tna Jnna has-
Tuc<>pia adası cenup denl:ı:lerfnde tikları ve a)~I dal'a Jrln §arptfitk-

de ad<aıdafları tamamne kani cletD- d • nı·a s·ı Ah a tına nı bir tngitereye ihtiyacı vardır. 
dlrler. Almanya - harp •ulDe -- Keitel'in avetı a. Eski İngiltere, bir aristokrat sım-
he çıkar btr yol balıunıyacaktır. in- fın an'anelerinl asırlardanberl bil. 

şf mdi en Heri Japon üssünU teşkil I IC5} arem ka11ununun ~cşrl t.nnı :iddia ettikleri halele t.irblrle
etrnektediır. ~ üzerine Tekaüt Sandıgının rine kan;ı diş bllıl)orJ::ır vo blrblrle-

liJtere, harp Vtı tkarM lllola.Jlllll alınması isteniyor tün dünya sah'nesinde yaşatmata ::':::;: ı:~ e;::~~ Marec.nl, Rumen GeAel çalışmıs. bundan kendi de, bütül) 
,.- Vatinıtıon, 27 (A.A.) - Nev· dünya da zararlı çıkmıştır. Barışın n• loindlr kJ Almaayaıı1a "- Mı11e K Boc.konmı _. .... :meb--.ı Somer&, dün Jıl. Çör· devamlı olması ve iıısanlığa ferah ımha ~ '• • ,, ,, urrnoy .... ,, ... . 

d çil taı::afmdan lracl edilen nutk1l ve emniyet getirebilmesi, yeni bir 
Alman mltıeöneoalt ~...... Benine çog.r 1 llit olarak JDÜJOt!l98l1'er meclisinde İngilterenln lı:ök tutmasına bağlı-m ... ıf)ardar. 

Bertin. "' (.A..A.) - :Rumen or- l'ilistia w Oriaprtnn başka mem dır Geoeıı yaz Ahnenlana Oral -.... datan ıenel ~ bqkanı ~ lekeUerinde 1'111878n 200,000 Ya, 
na kadar Berttyeoelderl ve a. or- aera1 s..aa )lanp1 Keit.el"in da· ı.df hakkında Batveldlin dikkat 
dularmı imha edeceılderi poir llÖyiem- veti iberine• yarınki cumartesi fi- nazarını çelmiıek ı.teditinl töyle- B. Çö~il. barış hazırlttı hak· 
ml,tı. Yfllll yaz ~ lda ~ •pi nü bir kaç liln kelraak iizere AJ.. mif "" bunların derhal ailAh altı- kında: .. Pıanlar hazır, fakat açık 
Bıthnal şimdi tıeım.r ileri •-•il llD9IQll3'9 pieeıaktir. M ahnnteıaunı telkin etml1tfr. münakaşanın sırası değil, şimdi 
tecllr. Mumaileyh, iman lrudretınln kul- işimiz harbi kazanmaktlr.. diyor. ~t.ler, bu ym _........ , .. lr ır• Amiral King lanılmas; mabadiyle Bilyttk Bri. Harbin b1taraf seyircileri arasın-
u ... a mahartıbelerl ...... ... ...,,.. t.at. .. :::metile müzakerelere da bu fikri hoş görenle!' az ola_ onfuJarınm yok edtJecettal !Mjy......,, • tt • caktır. Dava, lınrbl değil, sulhu 
fakat 8dltea 'nt etı rn':t8ı» "l'.... yemJft e 1 :!'~. )(. lhinıekt.en iste- kazanmaktır. Harp bu gayen~ 
Dotu cepM&tncle ~ ... .._ berbat bir vasıbıerndan başka b·ı-
blr Mkerf llaftılll'lt ariık ı... ._.. ~. 21 

(A.A.) - Amini ~ deği](fü. Prensip sulhu fiht 
zuu defllıllr. ~ s-yeı Mlrert Kilıe'. deais MreJtMı tefi matik ,. iş Bankası renl idare ipttdadan herkese duyurulmazsa 
tel}kBt.tı _, ı..r.ıt ~. min ett1ıtea .ama "1 demeci YllP- hereti reisi ve kabul ettirllmezse :rann kısas 
Demek Dofa ceplıeelllde de ~ ..,ur: . •-'--- ruhu yeniden hortlar ve ayni acı .,. ... ...._..__ _..._._ ... ·-t~. Milletin çetiR darbeler ymıesini nıuı.1111"8, 2"7 (Telefonla) - Bu-
,,_ - oorua - - .. -- ~ li t- teeruöeleı:!n yenibaştan geçirilmesi A~ Alman~ a......eı ..... _. ...__ beklemek lizımdır. Millet bu çetin gun sene t toplantısı-nı yapan ~ -.-- ----~ --·;ı ~ ....,.- BanL tehlikesi belirir. ~- ._ ..,_ _.. Jaartel lıiüUa- ~- .._ ~· mukabeie aası umumt ibr& he,oeti, idare dn... 
hlleeelder mlf Jl'DIMer 1118 •• ,._ edeoelı:tir. meclisi retslllfne, eekl Hariciye Harbi bitirmek 1çtn ne .,,_ 
bunda seoen ...mı ltbl 1ııMıılırbıııı'lee Birl6f6k Amerika tarihinde ilk de Na:ııırı Altmet >lesimlyi ıetlrmlt- mutlan maddi slJAha bel befla· 
aynllY'Of' " ~. x., ._,.. t8da' ld, bir uniral deniz llarekAtı ttr. nt9lt? Oeçe.ı harbi bfttren sftAh, 
danberl mMalae tlefll! 1 I• - ... tetJtti ııoe dıonuıma bafkunıandanlı- vııson pren!dple!'intn ntm değfl 

aolttaıara elde bahlDllaru Al- .,. 1'uiı.lnl Wlltldıe olM'&k denıMıe r B 'l 
ima , bu,_ Oral daflanna bilar ehnelltedir. ~I • Alma~ miydi? Bu 'Prensipler tntu!madı, 
IMDlar çünkii müttefik memleketler: «0. ::ı.7:.V-: :=. ~ Şimali Mısırda llar iti nu Amerika söyledi, biz söyleme-
maalar ,l'frileriDde .._ çeWeri ._ Ca.,r 1 lllelıle) + + dik·• diye ya.ntizdller. Amertka 
ÖftlfJrlnile 8o~ orcı.u bll'8kmac1aa d • IJ nön cenubu1'da. &taraya Russa böl- da küstü, kaçtı. Bu kurnazlık ve 
ckl;Utrlelwe lledefe eripn1ıf oWııllir- emıryo an l'eShıde Çevrftl bultMan M neı Al- açık~ük başta fnglltere ve Fran 
18" Fakat._~ emell- bo b ) Rtan ordusu Scnryet kuvveUerine kar- a olmak üzere bütfin dftnyaya 
let." ..... ıttımtf dewlrtlr. A....... m a andı fı bOyftk bir faarruıııa ~iftir· Ta- ~ pah8lıya oturdu. 

ber halele, llallJ1'l'I .. Uea ,...,,.__ -.uz devanı etmektedir. Bütün dünyaya müsavi fırsat ve 
lannıı.a maltrwn ..,,.,..._ - - .--&_., · 1 

- v-: ,,_._ ~,..,,_ her m~te emniyet verecek yol-
~ ..... - '-'- Ar 9

·-"- 27 (A A.~ Tak~ A!m·nlar -~- -ı-..,.rlar 
kanjelek wı Kaftl• ,......._ Jree- Şim&K A:frikada Tobntk llmanma Maskova, 2T CA.A.) - Ahnanlarm 
"'* anrudlwtlrtıar. w ._ --~ yapdan .. ,.. twruzıan es- star~ Ruasada 'Jwtatüan H ncı da bir prensip sulhunun değiımez 
VatfM ..._ela,...,_ epen dl- wuıda orta. '°na.Jcla IJJir tlc8"t va- ordulanna kadar ufafmak için btr şartları, Amerika, İngiltere, Rus· 
YMefbıe IMM'8I '1M'llemez. ..... puru lauara ut"ratıım.,r.r. yot ltÇlınafa. gitgide dalMı fa.da te- yanın müşterek kefaleti altında 
:ronar ,_.,.,._ w ._.. ..._.. elmaJl lıCtırır otilbüa ~H" ~btle etttkJeri ha:ber verilmektedir. hele bir ilan edilsin, Sttlh per!Jerl_ 
.- .-.... bdtı d&l ceee t&lll ~ 1-betleri lıl<ıskova, 27 (.A.A.) - Kallntn 
.... e www. 1 dünya yüzüne çekmek çok ko-Bö,.a \r u ı 78 .e ee11••« P ı ile 1* be aoktadan k.Umiftir. Ba cephesinde 2'1 martta biten ı~ gün- n 

arada blr lnsltia nakH)Je kelli.__,_ de, on Mr biR Alman ökMh11tm""tUr. laylefmış olur. da,,_ blıkıılanlı AınlMllM1ll ,..... _.., ""'i • "ALM 
~. Berlirı, Jll' V..A.) - Alman rad- Ahmet Emuı .-. AN Benellt ıtbl ~ ...... llerllyecelde- -7" 

"'· ihtl .... wırlltyvr. Jl'KM....,. R ı 3'<*ı 2( mertta Ojallık''" fltnal do-
- blyDk ı..artıldar ~rl ... uzvelt e ~ f)ddeUi çarpt91'lalar oldu-
OralJara kadar derin ..,..llat ...._ tunu bHdinnektedtr. I>üıpn6n af1r 
lan dö....-ne. MlnanlıM1a ....,,_ • •ı • _,..ta utranuı,trr. 
hnlaa mallanıbelerl k.......ıan -- JŞÇI enn arası Yebltz bir Alman ttımeninin *81 
tA: _.ve kolay .ı.cata lıememl ett.ltf ceplwıde ~ 1000 den 1..-

,_,r, Artlk bötDn Rmya WiJ81J• bozulacak mı?. CM 'blre.luıu,lardtr. 
kadar bir .stıa11n ....... MHae .a- ~ ftildetll •+- em 
llllfür. \Jaflnltıon. 27 (A.A...) - 1 ınffyOft lıheJto+a, !T (A.A.) - SovyetJeriR 

Kral Bor;s Bulgaris
tana dönüyor 

(8-fı 1 hlclıl&) -

tı. Bulgar kaynaklarından alınan 
haberlere bakılırsa bu ziyaret 
Kral Boris tayyare He yola çı.k. 
mak istemediğinden ve bilhassa 
Tuna nehrinin taşması tren yolcu. 

Gandi ile Cripps 
görüştü 
(Baş tarafı 1 incide) = 

vasıtasile Hindistana yaprlan lnglllz 
tekliflerinin yakında neşredileceği ve 
Hindistan camiasının en önemli grnp
larile rnilza'kereler yapılacağı anla-
fllma1<tadır, 

lngiUslıerin Uldtflerl 
Berne, 24 (A.A.) - Of!: 
Londradaki Hint mıthfillerlnde do

laşan ve Neue Zuroher Zeltung ga
zetesi muhabiri tarafından bildirilen 
rivayetlere göre, Sir Sta!ford Cripp
sln Hindistana yanında glitUrdUgii 
anlaşma plf!.nı şhndiy~ kadar zanne
dildiğinden daha liberaldir ve şu 3 
noktada hullsa edilebilh': 

1 - BtitUn Hind idare Amirleri 
son zafere kadar mihver devletleri
ne karşı BUyt1k Brltanya ile birlikte 
mUcadeleye devamı dilşUnmelidirler. 

2 - Büyük Britanya, Hlndistana, 
Büyük .Britanye. ııe mUt.terikler~en 
çotunun ıMlhlp oldukları derecede 
hftrriyet 'Ve IBtfkW vermetı hedef 
tutan bir melp'UU stattı bahfedeeek· 
tir. 

3 _ BOytlk Brltanya harpten ltO!I• 

ra Hindistanda bir mUesstsler meolltıl 
toplantısına mllsaade edecektir. 

4 _ Niyabet icra komitesinin btl· 
tUn azalıkları derhal HinUllet' tara
fından işgal edilecek, btl azalara Ha
rlclyc, Maliye ve Müdafaa işleri ~
di olunacaktır. 

5 Siyasi işlere nezaret Ye bu 
lJlerl idare etmek ttzere chrital bir 
harp kabinesi tA.ıfkll edilecek ve bu 
kabineye eyalet nıuraıhfta.9ları iflil'ak 
edeceklerdir. 

Amerika, Ruslarla 
yeni bir anlaşma 

yapacak 
(~liDC~= 

man malzeme gönderllnıeetne. dev&111 
edllmesı içln yeni blr anlaflllarun nıü 
zakeresine hazlI' olduğufıll St.allBe 
bildirmiştir. 

Yine bu telgrafa göre buCk Sov· 
yeUer BirliğiM yapdaıı llebMl• tes
bit edilen htZıa yapılanlamakt& ı:
de yeter sayıda yardım yapllam&m • 
sına· rafmelı teeümatm huıl&ı>Cla.ıl· 
111&81 için icap eden pyreüer Jl&PI• 
lacaktır. mTANBUL BELKDIYEfd 

fJElllR 'DY AT&OSU 
Dnlll ~ Te.,..,.._. 

Bu akflUll •,30 da 
PARA 

UU& bulunan Amerika ı, fflden.s. bir kaç gilnderıberi lleliemekte ol
yonWMm bafkaaı Green :ınunwıasoıer duklan cenup cephesinin bir kesimin
meclı.i tetkik konıi8Jonunda. yaptığı de fiddeUi bir 88.V8f cer~an etmek
clenıeçte, it Juurunwı• fimdl tetkik tedir. Dk çıkll} manevruı aetJceein
eıdilmek~ o&aa 40 aaatıik hatta 118U- de Me8k6n bir mlllhal Jıfıgal edilmif
Ml He faıll& ~ eaatlerinin 6- Ur. 
denmeet WJUMlnUn kaldırılm88mı c5er 

Iutunu da güçleştirdl~i için ıe· ,. 1 
clkmifti. Alman, Bulgar basını ı ASKERLJK iŞLER 
karşılıklı iltifatlarla. dolup tafl-

yor. Hedıade müttefikler verilen Beşiktaş Aekerl.lk ~nden: 
IComedl lusmlDdlı 

Gündilz sut 14 te 
Çocuk oyunu 

Bu ak,.m 20,30 da 

9ÖZCN KISASI 

pif eden tadilltın, ~ ile ifçDet
araanda &'izH bir harp çıkarmak telt 
lik•I lhti?& eyledlfinı lbildirm~. 

A-.. telıllil 
Bedin, 3f (A.A.) - Alman ordu

Jvı ba..,kumanclMıltfmlll tebHtf: 

. IOL " atı.atı. 

M. Gf'een "1nlan 114.v. etını.,Ur: 
11ecliıs asuından, 1Mı. kanunu ta.

Yip ederek lfçUere bir darbe llıdir
Mek isteyip lsternlyeceklertnı aorv
yonun. Ben kendilerinden :pek fazla 
flddetli olen bu tedbiri red 8\lretile 
memleket lfÇfııine J"8ni blr ce..ret 
ve yeni bir bbn ..rilmeebıı rica 

Ken;: yaınm ad8ıllftda Alman ve 
Runaa kıtaıan dÜflllanın birbiri ar
kasından gelen dalplar halinde )'Ç

tıaı taanıman l'8li püırkilrt.u,ler 
ve 2 tank tMrlp etnriflerdir. 

Tacanrocun flmaıı f&l'klsinde ya
Ptlan bir mukabil taalTWI neticMlnde 
mühim Sovyet kuvvetleri alır zayi
atla hareket mevzilerine kadar &'eri 
•tıhruflardtr. 

... 

Opera ftlml 

ILBAMB&'da 
edi)'orum. 

Senenin en ço~ beğenilen 

ARJAN-TiNA 
MELEK 

Sinema51ndo tahminin üstünde bir muvoffokiyet kazomyor. 
Bagh ._n1er: l%M (TemRl&th) - :?.at - 4,11 - 1,11 '" 9 .. 

' 

karadarı tahmin husuS\Nlda şüp_ Emekli deniz önyüzbapı ÇOl'-

hede btrakılrnalı: isteniliyor, fakat lulu Sefer oğlu )ılusiafa (1~) 
Berllnde tahmin edildiğine göre Emekli deniz güverte yuzbeiJSl 
Jtral Botis ilk defa olarak Alman Mehmet oilu )ılehıaet ~ Ba· 
•-tekleri önüade boyun eğmiştir 11.

9
) 

... 'lN 'le yındır (19ız .. ~ ...aı.... ve Sovyetler Birha· ı münaee. Yedek T.op wjmelal ~ -
beUerini kesmek üyhze:~r. Bulga- Fııat Kıbrıs (43394) 
ristanda Rusya ale ınuo:: niinıa- Bu subayların pek acele ,ube. 
yişier hazırlanmıştır. Rtts cephe. iu - attları .tlAlt ~r. 
sinde harbet.Jnek 67.ere gönuıın ın :mtll'ac Y 

11 
Askerlik ,.belli 

toplanması için geniı bir ı>ropa. * Beyoğldu ~ Aşatıda sı.nıfl ve 
ba..ı-ııbr başkanlığın an. 

1 &anda _... . rütbesi yazılı Yd. Sb.ların ace e 
llarlai~ Nasın be,._... şubeye müracaatları iıno okJnur. 

blllanacak Yd. Top. Tğm. Ali Kemal otlu 
Aakara, 27 (Radyo Gazetesi)- Zeki Kuneralp (52758) 1s-

Bir habere göre Bulgaristan Rus Yd. Top. Tğm. Hasan oğlu 
cephesine asker yollamafa karar mail Uygur Rize 331 (53730) 
vermiştir, fakat miktar hakkında (3233/5340) 

aenüz mahimat yoktur. Bulgar -------------
radyosunun bir haberine göre ek· 8 Q R S A 
seriyet grupuna mensup parti bu-
ıün ıı den 14 e kadar silren üç 4'7 MAıRT 1"% 
saatlik bir toplım'tı yapmış, Baş. ı Sterlin 5,22 
vekil Ye diğer nazırlar hazır bu- 100 Dolar 132,20 
lunmuştur. Başvekil söz almış ve 100 İsveç kr.oRll ao,72 
bazı maddeler görüşülmüştür. 100 Pez.eta l2,89 
Yarın yapılacak mühim bir top- 100 İsviçre Fran&ı 30,365 

lantıda Hariciye Vekili de söz a- ESHAM ve TABvlLAT 
1aıcak ve muhtemel olarak harp Sıvas . Erzurum 2-7 19,90 
meselesi de görüsmccektir. Aslan Çimento 1~30 

tasflyesi Jazıın gelmiştl.r. _Bunun rlnden ı;eklntyorlal'. Hepsi birden 
yerine geçmek üzere Turkıye Şe- dl)or kl: «Rusyaya n&..'111 a8ker gön 
ker Fabrikaları Anonim Şirketi derlriz ! A-yu~ tehlikede..» 
Mensupları Yardım cemiyeU ku- Romanya, yeniden asker nrmt>k 
rulmu5tur. Eski Tekaüt Sandığı- ı,,ln Bulgariınanla Macaristanın ö
:mn sonnayeşinden de Dolan sı- ne geçmmini ~ aç.ğa şart 
"Orta şirketinin tıesisi içiıı istifa· koyuyor. 
o Akn&JQ'&: «MM1 boacuk sende..» de edılmlfilr· 

şırket memurlanndan ']'o 25 1 slyaset.Jle bir miiddet Romanya ile 
memleketimiz.de veye ecne~I Macarl!!;taarn pnlönü etmlye oğ
memlekeUerlnde yüksek taasıl ...,,u, lştll :tcinden Çlkamadı. Niha-
g"'-mü..+nr. ~ 28 ı liseden, % 21 i yet köröiiiiimü ç.özntek IPn Bull'a
~ il"" 'lk ek rtstana btNJvonnak ltıtfyacını doy

ortamektepten, % 26 sı ı m • dtr. Herelu"e g~ için Bulga-
t-Opl.en çıkml§tlr. Memurların % rlırtana ne beclel teklif edtkllit he-
31 i 17 !le 30 yaşları arasında, % nüz llfm eıdihnedl. Pakat Bulgar 
36 sı 31 le 40 arasında, % 21 i 
40 la 45 arasında ve '7o 12 si BaşwkHJnln Deoau Zeiung'da çı

kan ııöderlM1en öyle anlaşdıy.r ld kırll beften yukarıdır. % 83 şirket Bulprltltan iter şe,. ka~ lh-
hizmeUerinde bes seneden fazla, ttmeHJe bütün «Butganaın blrlcş
% S7 be& seneden az hizmet ıör- ttrerek büyük Balpri8taa. ınır-k 
m~tür. Memurlarla işçiler ye. ,.e doğtl An•pll\lrn cCllUbwtda fer
kiınundan yüzde seksen sekizi man 8innek tmW.rumı.. Mrilll ı.eç
kırk beş yaşından gençtir. mek meddinde hırakılmıf, büyik 
Şeker Fabrikaları şirketinin BolgariıJtan rüyasııua ha kadar ya

sermayesl ylrml iki milyon, 1h· Jue ~ BaJpi' ievW a
Uyırt akcesI 988,788,76 liradır. ...._.. .. , .............. .-y. ._... 

1941 seneMnde 21,908,74% liralık *"'· d191pr .Blrytb • 'I 1 1 len 
küp ve krı.t-1 ,eker, 478,383 lL .. ......,...,.uu da bir ...-JUer Ma
ralık yarı mamul ve tAli mad- k~ flmdl BuJıpr lsgaJI aJ
deler satmıı, 2,180,381 lira ve 91 tmıılekl Ywıaa tıopraktanada 'latılıik 
kurut kAr temin etmiştir. Vergi_ eMen ..,..,. belirimAye kA.Mlr. 

ıer tenzfl edil~kten sonra hisse- Rllndl baka.hnt. Hk: kördftttim ~ö
darlara yüzde 6,30 kar tevzi edL zaktwn- ııonra lllhcarlarla Bumeu-

lecektir. Jerl yürUtnıek kolay olaeak mı ve 
Raporda tesadif ettiğimiz bli· B~ ait 'latıltlkat ae &'l>I 

tün bu mahimata göre memleke. neticeler verecdı:-

tin şeker irırtılltı i~, iyi karu4· ------------
mtt1, iyt işletilmf& b~ iş manza- --------------; 
rasını göstermektedir. İhtiyaca Milli ilftlkW ,.e varlli-.-an 
uygun iş usullerini hangl saha- ~ oeeBk ve ..-dır. 
da tatbik edersek mudaka iyi 
neWce alabildiğimize şeker fab_ Ç. E. it. Geael MerR&ı 

rikaları ifl de canll bir deMldir. =--------------

1 PEK 
Shıem111u11a kopt111 

DU.rya km11lkler IR'alı 

ARŞ.AK PALABIYJKYAN 

tarafından dayanıln1az derecede 
gUld6riicü Bel!meff!rle dohı 

ftıtlle .... 

·3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

.. )111 ---;dl 

Am!Q\: .: V. .. Mı , , et JaMIMls ~ 
SeanıııtaT: H,.a fl'ı dWJW - 2;30 -- 4,30 - 6.,36 v~ 9 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Menfaatine 

Berlin Filarmonik 
ORKESTRASI 
Profesör Bons Von Benda'mn idaresinde 

lstanbulda Yalnız IXI KONSER Verecektir. 
Komerlel': 
sı ~ Mi! _.. ..... aık ... ı saat !ıt de 
l Nlall M! ~ rlntl Mat l7 de 

Ş«111r 'J1yatroA llomedl K-. (Fra1191Z Ttyata08ii) Ma 
Biletler: Şelllr Ttyabesa gı,elerinde ıtatıhnalrtadır. 
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BULMACA . .. 

1 

' Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Soldan sağa: 1 - Büyük in; 

Boş şey. 2 - Bir dağ; Bir renk. 

Nevralji, Kınkbk ye Bütün Ağrılarınızı Derhal Keeer 
tCABINDA GtlNDJ: 3 ıı:AŞE ALINABtLtıt 

• 

3 - Başa sarılan. 4 - Üç tane 
"""";,, harf; Nezreden. 5 - İstan· 
bulun bir ııemtl. 6 - Bir iskam· 
bil rengi; Sal&t&sı yapılan bir ot 
7 - Bir 9eıbzei Bir soru. 8 - Btr 1 
nola; ötıe. 9 - Kansızhk ; Bir 
nola. 10 - Baş; Kat boyası. 11 -
Üçüncü bir madde; Zer'ede ede. 

lstonbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Su 
taksimi yeri; ttç. 2 - Bir minct; 
Kabile. 3 - Bota& i\ieı; B<r no
ta. 4 - Bir böcek; Yağı çıkarılan 
bir madde. 5 - Tersi: salak; Ge. 
neralin başı. 6 - Bir hayvan; Hi
JeH iıJ· 7 - Taharri etmemek. 8 -
Bir renk; Tersi: bir ünvan: B:r 
mektep. 9 - Abdülhamid':> ku· 
yumcusu: Bir nc-vi cetvel. 10 -
Nefer; Zarf edatı: Birb!rıne ya
kın. 11 - BiT nakil vasıtası; Bir 
nevi kumaş. 

l:TI'elki bulma"8tn1'Zlll 'halli 

Soldan sağa: 1 - AIA; Sim- 2 -

Hırpani. 3 - As; Pek; As- 4 -
Rai; Ara; Ota (alo). 5 - Olta; 

Edip 6 - Ç&llakalem. 7 - Bali; 

,A,,!a. 8 - İle; Ant; Ait. 9 - Ra; 
İde; K& (ak). 10 - Maleden. 11 -
İle; Ü\U. 
Yukarıdan &Ş&ğıya: 1 - Baro; 

Bıra. 2 - Sa~aJı.. 3 - Ah, İtale; 
'.Mi. 4 - Lı; Ah; AL 5 - Arpa; 
Aile. 6 - Perıllı:ende. 7 - Saka; 
tedü. 8 - İn; Ela; Et. 9 - Mı; 

Odesa; Nü. 10 - Alimlik. 11 -

Asap; Atak. 

RADYO 
7 ,30 Proıram 
7 ,33 Marşlar 
7,4l5 A)ans 
8,00 Senfon•k 

19,30 Ajans 
19,45Kahramanli 

destanları 

19,55 Rumeli 
program tür killeri 

U,30 Program 20,15 Radyo gaz 
13,33 Oyun 20,45 Koşma ve 

havalan semailer 
13,411 Ajanı; 21,00Konuşma 

H,30 Bando 21,15 Dinleyici 
18,00 Procram istekleri 
18,03 Çoculı: 21,45 Konuşma. 

klUbü 22.00 Orkestra 
18,45 Ziraat takv 22,30 Ajans 
18,45 Orl<estra 22,50 Kapanış 

T ohsili Emval Kanunu 
Vergi. resim ve ha,,.çlara ait talwlllt 

'hUkUmleri ve tatbikatı 

Y-: Maliye VokAletı Talullit 
mtldttril Tevfik Koral 

Ttcart. eınal ve malt bütün mUes
selleleri alllcala.ndıran mevzuatı ve 
tatbik fekillerlııl muhtewlır. Butttn 
lt1lt0phanelerde bulunur. 

Beher kilos•na 5 kuru.tan 300 ton 
saman kapalı zarfla eksiltmeye kon
muftur. ihalesi 22.4.942 ı;arııamba 
gtlntl saat 10 da Sı"Ya.sta ekerf satın 
alma komtıyonund& yapılacaktır. Tu 
tarı 15,000 lira.. ilk teminatı 1125 
lira.dil'. Şartnamesi Ankara, Jeta.nbul 
Lv. A.mirlikler1 satın alma komiısyon
larında da. görülür. Taliplerin kanu
ni ve.eikalarile teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (2681 - 3943) 

* 45 - 50 ebadında. ve 520 gnm ağrr-
lıtında 2000 • 3000 adet kUçUk kıl 
yem torbası, 50 - 60 eba.drnda ve M:O 
gre.m ağ'ırlığında 500 - 1000 adet bü
yük kıl yem torbası, iki metre uzun
luk ve 200 gram ağırlığında. 3000 -
6000 adet lp yulM' sapı, 1-00 gram 
ağırlıfında. örme veya dokuma kır 
gebre ve on ıne\re uwnluğunda ve 
ıooo . 1100 gram ağırlığında 500 -
ıooo adet meltklri urgıını pazarWkla 
&&tın alınacaktır. Taliplerin 30/S/9"-2 
pazart08i gllnU sa&t 1~ de B&ndlrma.
da aekerl satın alma komiayonuna 
mür..,.atları. (2608 - 3678) 

20/3/1142 gfuıU tnaı .. ı illn olunan 
(390) ton •ad• yağına. talip çıkmadı
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. 
Evsaf ve hueust tartları komieyonda 
görülebilir. Beher kiloounun muha.ro.
m~n bedelt 175 kUru~tur. Aı!!idin ~a
ml derec .. ı 8 <lir. lhaleı!I 1/4/942 
çarşa.rnoa. gUnU saat H de yapılacak
tır. Taliplerin teminatla.rile Harbiye
de Yedek subay okulunda komisyona 
mttre.caatları. (2644 - 38111-J 

* 21/319't2 de !lı~ıti llln olunan 60 
to• çekirdekli kuru tlzUm talip çık
madıftndan tekrar pazarlığa. konul
mu9tur. Evaııaf ve hus\l.11 ••rtla.rı ko
misyonda görülebilir. Beher kUosu· 
nun muha.mmen bedeli 45 kuru,tur. 
!halesi 1/4/942 çaqamba gUnU saat 
ıı de yapılacaktır. Taliplerin temi· 
natlarile Harbiyede Yedek subay oku. 
ıunda komisyona mtıracaatları. * (2655 - 3820) 

21/3/9•2 de lhaleai llln olunan (Gn> 

ton börWceye talip çıkmadığından 

tekrar pazarlığa konmu~tur. Evsaf 
ve hususi ışartları komisyonda göril· 
ıebilir. Beher kilosunun muhamınen 
bedeli 23 kuru,,tor. lha.l .. i 1/41942 
çarşamba gUntt saat 10 da yapllacak
ur. Taliplerin teminatlarile Harbiye. 
de Yedek ıubay okulunda komisyona 
mllraca.&tlar~ (2646 • 3821) 

ŞiRKETi HAYRiYE 
Yaz ıııaatinin tatbiki dolayı.sile 1 Niean çarp.mba gününden 

itibaren: 
Göeterilen lüzum üzerine seferden kaldırılmış olan H1c: ve son Ru

mdi ve Anadolu postalarının Kemak.A.n 21,10 ve 21,15 de K~prüden 
hareket ettirileceği i!An olunur. 

Askeri fabrikalar sotınalma komisyonu İlônlar1 1 

Kınkkalede ın,a ettirilecek su d•polan için bu depoların tağdıyeslne 
mukta.zi boru ve fertiyatı için umumi 'erait 

1 - Yaptırılacak su depolarında bir adedi 1700 M3 lılt olup ktml
leıı betonarme ve diğer 400 M3 !ık olup kıt.rgir ve üzeri betonarmedir. 

2 Bu depolara ait betonarme demirleri umum mtidürlükçe mU-
te&bhide verilecektir. 

3 - Fer, edilecek 350 MM. lik font borular umum mUdUr!Ukçe 
müteahhide verilecek ve diğer aksam ve te!errttatile bağla.ma malze
mesi ve 60 125 m/m lik borular mUteahhit tarafından temin olunaca.k· 
tır. 

( - Nakliyat hususunda Devlet Demlryolla.rı nezdinde müteahhit 
lehine delllette bulunulabilecektir. 

6 - Çimento için de dairemizce taahb.UdU tazammun et.memek 
Uzere alt olduğu makam nezdinde lstlrhamatta bulunulacaktır. 

6 - Iş kapalı zarf usullle ihale edtlecektir. 
7 - Muvakkat teminat akçOBI 3851,51 lirada. 
8 - Mukavele tarihinden itibaren azamı on beş: gün sonra ihza ... 

rata \·e bir ay sonra da infaata b&.ljllamış olmuı meşruttur. 
Yukanda yazılı inl}aat Asker! Fabrikalar umum mUdUrlUğü mer

kez ıatın alma komisyonunca 9/4./94.2 perşembe gtlnU sa.at 18 da kapalı 
zarfla ihale edllecektlr. Şartname 261 k~tur. Teklif mektuplarının 
mezkO.r gUnde sa.at 15 e kadar komisyona vermeler!. c3735> 

* 800 ton döküm kumu alm8"ak 
Beher tonuna 2!'.'i Ura bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 800 ton dö· 

kUm kumu A&kerl Fabrikalar umum mUdUrlüğü merkez satın alma ko· 
mlsyonunca 21/4//1942 salı günU oaat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartn&m.e para.suıdır. KaU teminat 3000 liradır. c3691> 

* MOO - 1800 metre mlkô.bı dı' budak \•eya 'kara ağaç kalası alınacak 

Beher metre mikA.bıqa 83 lira bedel tahmin edilen yukarıda yazılı 

1600 • 1800 metre mikAbı dış budak veya kara &ğaç kalası Askeri Fab
rikalar umum mUdUrlUğU merkez satın alma komL8yonunca 5/5/942 ealı 
gttnU sa&t 15 de pazarlıkla ılıale edilecektir. Şartname c747> kuru,,tur. 
KaU teminat cı 7 Ut» liradır, c3692> 

Yapılan pazarlığında. i.lteklisi ~ıkmadığından aş&ttda yasılı 16'0 
maddeleri 30/S/942 Pazarteoı gUnU hizalarında gösterilen se.atlerde Pil· 
zarhkla sabn ahnacaklardtr. Şartnameleri her gün komisyonda görille· 
bilir. Isteklilerin belli gün ve saaUerde Fındtkhda s.tın Alma Komla· 
yonuna gelmeleri. (21568 • 3578) 
Clnol Mıı.tan Mllb. Bd. Kat'ı te. ihale zamaru 

'I'&n lJI'& LJra S&at Dakika 

Zeytin yağ 20 22500 3375 10 
Sade > :IO 36ZOO 5t30 11,30 
Sığır eti 70 63000 8800 11 

• • 40 36000 540Q 11,30 

. * 
Afağıda ya.zıh muytablyelerin pazarlıkla eksiltmeler! 31/3/942 gUnU, 

ıaat 15 de Bahkeslrde askeri sa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Her 
kalemi ayrı talibe ihale edilebibr. Isteklilerln belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2659 . 3834) 
Ohtsl Miktarı Fiyatı Temtnah 

Adet Kuru' Lira 

Gebre 
Yem torbası: 
Ka,ağı 

Tımar tırçaeı 

Ip yular sapı 

20,000 45 
20,000 225 
20,000 ııo 

20,000 110 
10,000 30 

1350 
6750 
3300 
3300 

450 ... 
24/3/~2 de ihalesi ilin olunan 80 

ton nohuda. talip çıkmadığından tek· 
rar pazarlığa konmu,tur. Evsaf ve 
husus! şartları komisyonda görtllebi· 
lir. NohuUarrn cinsi ve fiyatları ap
ğıda gösterilmı,ttr. Taliplerin ne clna 
mal vereceklerini tasrih ve i•aret 
edeceklerdir. ihalesi 2/4/942 perfeın
be glinU saat 10 da ya.prlacaktır. I.!· 
teklilerin tcminaUarile Harbiyede 
Yedek subay okulunda komisyon& 
mllracaaUarı. (3681 • 3836) 

Cimi Muhammen 
Fiyatları 

Temiz natürel 21 
23 • 28 numaralı kalbltf Ue:tü 23 
29 ... 32 > > > 
lapanyol tolwınu 29 

• Beher çiltine 50 kuruş ta.hmln 
edilen 10 i!A 50,000 çift çorap ka
palı zarfla. eksiltmeye konmuştu~· 
İhalesı 1, 4/942 çarşıı.mba gUnii 
saat 11 de An'karada M. M. v. 
satın alma komisyonu1*la yapıla· 
eak't.ıır. Taliplerin teklif edecekleri 
miktar üzerinden il'k teminatıarile 
teklif mektuplarını !hal,, saatin
den b:r saa.t evvel komisyona 
vermeleri. Şartnamesi k:omlsyon. 
d& görülür. (2499 • 3408) 

* 50,000 liralık sığır eti &hnacak. 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/4/942 
pazartesi günü saat 15 de lstan
bul Ramideki asker! satın a1ma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 49,991 lira 45 kuruş, 

ilk temina.h 3749 lira 45 kuruş. 

tur. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (2599-3637) • Kapalt zarf usulile 10.3.942 de 
lhalesı ilan olunan 300 ton sabun 
talip çıkmadığından tekrar müna. 
kasaya konmuştur. Evsaf ve hH. 
sus! şartları komisyonda görülebi· 
Ur. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 80 kuruştur. Vıaıesi 8.4..942 
çarşamba günü saat 14 te yapıla. 
caktır. Muvakkat teminatı 13250 
liradır. Taliplerin ihale saatinden 
b,,. saat evvel teklif mektuplarile 
Harbiyede Yedek Subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

(2539 - 2533) 

* Müteahhit namı hesabına K!içlik 

1200 ton eşya ve yiyecek nakli. 
yatı kapalı zarfla ekı:ıiltmeye kon 
muştur. İhalesi 3/4/942 cuma gU. 
nü saat 15 de Muğlada askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla .. 
caktır. Tahmin bedeli 27,750 lira, 
ilk teminatı 2081 liradır. Taliple ... 
rin kanun1 vesikalarile teklif mek 
tuplarını Jhale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(2571-3581) 

* Bchcrine tahmin edilen fiyatı 

395 kuruş 55 santim olan 8000 a.. 

ı 
det kil;m k•palı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 6/4/942 pa. 

ı zartcsi günü saat 1 ı de An karada 
M. Ai. v. satın alma kqmisyonun· 
da yapılacaktır. İlk teminatı 23'13 
lira 30 kuruştur. Şartnamesi 138 
kuruşa komisyondan alınır. Ta... 
lip1erin kanunt vesikalarile teklif 
me1ctuplarını ihale saat.inden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2560 - 3554) 

* 1 - 80 tondan 400 ton odun pa-
zarlıkla Halıcıojlu 760 satın alma 
komlsyontıonda 31.3.942 sah günü 
seat 11 de satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartname koınls 
yonda görülebilir. • 

3 - isteklilerin bt"lli gün ve sa. 
atte komisyona. tcminatıarile gel· 
melori. (3869) 

* Beher kilosuna 450 kuruş t•h. 
min edilen 5000 kilo siyah vakete 
pazarlıkla satın alınacaktır. Katı 

teminatı 3375 liradır. İsteklilerin 
Ankarada M. M. v. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (2654-3829) 

.... 
200 ton döklirn halinda dHğen sa

manı alınacaktır. Pazarlık.la ek!!ill· 
mesi 28.3.942 cumarteai günU saat 11 
de Esk"ehirde ask~rt satın alma ;:o-
misyonunda yapılacaktrr. Beher ki!o-
sunun tahmin fiyatı 4 kuruştur. Is· 
teklilerin katı teminat'larıle be1ii sa· 
atte komisyona gelmeleri 

(2685 -3938) 

* 650 ton buğday kı:rdırılacaktır. Ka-

.. 
'llJ • /(, ... 

Evet ama cereyan sarfiyatı ıçın :;ok para harcamalısınız 1 

;-Hayır hiç de Oyle değil: aksı ne: biz paradan tasarruf 
bile edıyoruz.. çünkü eakı ampullarımızı TU,NGSRAM IAm• 
balarile değıştırdık . Bu lambalar ise, gOneş şuaları ~ıbi ışık 

'verıyorlar 1 ve cereyanı çokça tasarruf edıyorlar. 

40 - 60 ton kuru ot. 4 ton l&bun. REKO 
50 ton kuru satan pazarlil<la atın - R' T . at k J alınacaktır. !halesi 1.(.9(2 ç ....... m- . • emın mor ası ır ~ 
ba gUnU saat :ıcı da Topkapı Maltepe- . Zeytinyogvlarının 
sindeki a.sk:er1 aat.m alma komisyo. 
nunda yapılac&Jırtır. Taliplerin yüzde llalisiyetinin aksini ispat edene 

15 temınauarue belli vakitte komıs- 1 lGOO • Lira ikramiye verilir. 
yon& gelmelerL (2688 -3941) ' 

Zeyt.ınyağı istediğiniz zaman, yalan: 
• 1 

Keııil bedeli 904 lira 20 kuru, ola.n R E K o R Zeytinyağlarını 
bir takım isterilizasyon cihazı 1.4.942

1
1 

Bakkalınızdan ısrarla isteyiniz. 
çarşamba günti. saat 11,30 da pazar· 

1 

ııkla yapılacaktır. F•nnı fı.rtnaıne i-
1 

"5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
ıe ke,ır evrakı her giln komisyonda tarafımızdan satın alınmaktad!f., 
görülebilir. Katı teminatı 135 lira 63 Depo adre51: Jstanbul Tiltön Gllmrük KemerU so. No. 21 • Tel. 24197 

kuru,,tur. lıteklllerin belll gün ve oa- lllı••••••••••••••••••••••••U•llli" atte bu gibi if yaptığına dair ve.!ik& 
lle Fındıklıda eatJn alma komisyonu· -----------------------------

na ge1me1.n. c2692 - 3945> İstanbul Vilayeti J. Alay K. lığı Açık 
* 40,000 kilo sıtır veya keçi eti aıı- Eksiltme ilanı 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3.t. 
942 cuma günü saat 10 da Topkapı 
Ma\tepeslndeki ukerl sa.tın alma ko
millyonunda yapılaeak.tır. Taliplerin 
yüzde 15 temlnatlarlle beUI vakitte 
komisyon& gelmeleri. (2689 • 3942) 

* 500 tOft balyalı dUfen 11amanı alJ ... 

nacak.Ur. Beher kilolunun tahmin 
bedeli 5,5 kuru\ltlır. 100 tondu •f&· 
ğı olmamak üzere ay:t"\ ayrı taliple· 
re de ihale edilebilir. Ihaleısi 30.3.94-2 
pazartesi günll saat 11 de Eııkı..,ııir· 
de ukerl satın alm& komi8yonunda 
yapılacakbr. Isteklllerin teminatlari· 
le belli vakitte komlsyona. gelmeleri. 

(28!H! - 3939) 

* Pazarlık gUnU talibi çıkmıyan a~a-
ftda yaaılı koyun etleri 30.S.94.2 pa
zartesi ırtınll lılzalarınd& göoterllen 
saaUerM pazarlıkla satın alınacak

lardır. Şartnameleri. her gün komil!I· 
yonda görtllebillr. Isteklllerin beiU 
giln ve saatlerde teklif ed.ecek1eri fi
yatlara gönı k&U teminaUarı ile bir· 
likte Fındıklıda satın alın& komia ... 
yonuna gelmelerL (2691 - 39HJ 
Olııol Mlk'tan Pıı.zarhk Zfll'll-
!{. eti 
ıc. eti 
!{. eti 

kUo S..tD-

4000 
3000 

• 
10 
10,30 
11,30 

ı•.4.9-4.2 tarihinde sah günU saat 1( te Istanbul vUAyet konağında 
vilA.yet jandarma K. makamında eksiltme komisyonu odasında 1067,21 
Hra k°'lf bedeli, Istanbul Jandarma bölUk komutanlığı he.marn tamiri 
açık eksiltmeye konuLmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırhk işleri genel, husust ve fenni şıartna" 

melerl proje, kcfif hulA.saslle bun& mUteferri diğer evrak dairesinde g3" 
rWecektlr. 

:ı.ı:uvaltk&t teminat 80 lira 50 kurt14 olup isteklilerin ve en az bır ta· 
&Wlı.Utte 500 liralık bu işe benzer ~ yaptığı.na dair idarelerinden alnıı:f 
olduğu vesikalar lıltlnaden lsta.nbul vilAyetlne rnUraea.atıa eksiltme ta
rihinden tatil günleri hariç, 3 gUn evvel alınmuı ehliyet ve 9tZ ytlın• 
alt ticaret o4uı veeikalarile gelmeleri. (3947) 

İzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğündeıı 
Haıtlee BamiA!em ve kızı Saniyenin mUter&krm 1651 lira 82 kurtıl 

bina ve bdı.ra.n ver.gile.ri borcundan dolayı muta.sa.rrıf oldukJan ve ta-· 
pu kaydına göre KIJ"fıyakanın Ala.ybey mahallesinin Mirat sokağında 19 
ad&n111 25 pal'l!ellnde mukayyet ve 888 hisseden 1137 lıisııeai 10537 Ura 66 
kuruf& mukabil hazineye ipotekli ve 375 lira varidatı gayri aafiyell 
3000 lira kıymetinde 23 numaralı hane ile altındaki 50 lira varidatlı 
408 lir& kıymetindeki 21 numaralı dükkln ve 839 lira 25 kurUf vartda.01 

771' lira kıymeUi dükkAn maabahçe ve 56 lira katlı ve 4-40 lira ıuy· 
metli ü ıu.mıaralı dükkA.nın mahcuz millk.iyetleri villyet idare heyeti 
karvtle satıııta çıkarılarak 21 gün müddetle mUzayedeye vazedilm~· 
tir. Taliplerin ytlzde 71/ 2 teminat akçelerlle 7.4.942 gUnU oe.at 16 d• 
vtılyet idare heyetine mllrace.&tları i!An olunur. (1558 -376() 

k&U f.em!n&Uarile Harbiyede Yedek 
eub&y okulunda komisyona müraca. 
atıerL (2647 • 2822) 

çekmece •mbarının (5,618,868) 
kilo yem ile (2.979.631) kilo muh
telif cins erzakın ica·bı hale göre 
istif ta.hmil ve tahliyesi müteah
hide aıt olmak üzere vagondan am 
bara, veya ambardan vagona na. 
kil ve tahmil tahl'yesı açık eksilt
me ile münakasaya kon1m.1ştur. 
Hususi şartları komisyonda «örü· 
lebilir. Taliplerin teklif edecekleri 
fiyat üzerinden teminat alınacaka 
tır. İhalesi 8.4.942 çarşamba günü 
saıwt 16 da yapılacaktır. İsteklilerin 
Harbiyede Yedek Subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

palı zarfla ekslltm .. i 16.4.942 per
fembe gllnll saat 16 da Bursade. Top
hanede A.skert satın alma. komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 200 ton kuru ot kapalı zartı& ek ... 
19,500 l!Ta, ilk teminatı H62 lira 50 ılltmeye konmuftur. Hıaı .. ı 15.4.942 
kuruftur. Evsaf ve şartnamesi An~ çarşamba gi.lnU saat 11 de Adapaza ... 
kara, Jatanbul Lv. Amirlikleri satın rında uke?'l satın alma komYJyonun· 
alma komisyonlarında da görUlUr. da yapılacaktır. TaJipluin kanuni 
Taliplerin ihale saatinden bir .saat ev. vesika.larile teklif mektuplannt ihale 
veUne kadar. kanuni veeikalarile tek· ıaa.Unden bir ıaat evvel komisyona 
lit mektuplarını komiayona verme· gelmeleri. (~2 - 393&) 
!eri. (2627 - 3755) Olnsl Mikt.&rı T-...lı 

18/3/H2 de lhteaı llln oluna.n 30 
ton sabuna talip çıkmadığından tek· 
ru pazarlığa konmuştur. Evsaf ve 
hUBu.sl ışartıla.n komisyonda görüle· 
bilir. lha.lOBi 31/S/942 salı gUnU saat 
10 da yapılacaktır. lsteklilerin teklif 
edecekleri fiyat üt:erinden katı temi· 
natlo.rlle Harbiyede Yedek •ubay oku
lunda komtayona müracaatları. 

rar münakasaya konmuştur. Evsal 
ve hususi şartları ve teslim mahal· 
feri komioyonda görülebilir. İhale• 
si 8.4.942 çarşamba günü .. at ıo 
da yapılacaktır. Beber kilosunu0 

muhammen bedeli 26 kuruştur· 
Muvakkat teminatı 16230 liradır· 
Taliplerin ihale saatinden bir sa~t 
evvel teklif mektuplarile Harlı'· 
~ede Yedek Subay okulunda kO' 
misyona müracaatları. 

(2541 - 3535) 

• 
24/3/942 de ihalesi llAn olunlln ıoı 

(2543 -3537) 

* Kapalı zarf usullle 10/3/942 de 
ihalesi ll~n olunan 1200 ton kuru 
fasulyaya talip çıkmadığından tek 
rar münakasaya konmuştur. Ev
ı;a'f ve hususi şartları ve teııllm 
mahalleri komisyonda görülebilir. 
ihalesi 8141942 çarşamba günü 
saat 10 da yapılacaktı•Beher ki. 
tosunun muhammc;n bedeli 26 
kuruştur. Muvakkat teminatı 
16,230 liradır. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evvel teklif mek~ 
tuplarile Harbiyede Yedek Subay 
okulunda komisyona müracaatla
rı. (2489.3627) 

* 4 parti yedişer ton Sıfır eti alı-
nacaktır. Her kalemin teminatı 94:5 
liradır. Iha.leleri 1.4.942 çarşamba 

gUnU saat 14 de Hadunköy civarında 
Arnavutköyde askeri satın alma ko· 
misyonunda. yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2600 -3943) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla 

eksiltmelerl 9.4.942 perşetnbe gUnU 
hizalarında yazılı saatlerde Gelibolu· 
da merkez satın alma komisyonuna 
da yapılacaktır. Taliplerin teminat· 
la.rile belli vakitte komisyona gelme. 
leri. (2687 - 3940) 
Cinsi Miktarı 

Sabun 
Zeytin yatı 

kilo 

25,000 
4,000 

Tutan 
lir& 

23,750 
5,200 

ihale 
saati 

15,30 
16 

Tel balyalı. 

Ip balyalı. 

Dag"ınık. 

* 

lira lira -
17,000 
16,000 
12,000 

1275 
1200 
900 

22,500 kilo ispanak, 2500 kile 
havuç, 5000 kilo prasa p&zarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 31/3/ 
942 salı günü so.at 15 de Alemdra· 
da askert 111atın alma komisyonu
na müracaatları. Takarrür edecek 

:;, t üzeri· def'. ktıL'i teminat a. 
lınacaktır. (2614.3718) .. 

18/3/1142 de ihalesi illn olanan 30 
ton zeytin yağına talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa komnu.,tur. Ev
saf ve husust f&rtları komisyonda 
görUlebilir. I!ıaı .. ı 31/S/942 Hlı gU
nU sa.at 11 de yapılacaktır. lıtekUle
rin teklil edecekleri fiyat üzerinden 

(2648 - 3823) 

• Kapalı zarf wıullle 10.3.942 .,e 
ihalesi ilin olunan 300 ton zeytin 
yağına talip çıkmadığından tekrar 
münakasaya konmuştur. Evsaf ve 
hususi şartları komisyonda görü_ 
lebilir. Beher kilosunun muham ... 
men bedeli 119 kuruştur. İhalesi 
8.4.942 çarşamba günü saat 11 ,de 
yapılacaktır. Muvakkat tem·inatı 
18530 liradır· Taliplerin ihale saa. 
tinden bir saat ·evvel teklif mck. 
tupları ile Haroiyede Yedek Subay 
okulunda komisyona müracaatları. 

(2540 - 3534) 

* Kapalı zarf usullle 10.3.942 de 
ihalesi Jlan olunan 1200 ton kuru 
fasulyaya talip çıkmadığından tek 

ton nohuda talip çıkmadığından teJC" 
t 

,. 
rar pazarlığa konmuştur. EV!a 

bl' husus1 if8rtıla.rı komisyonda görUle . 
lir. Nohutların cinsi ve fiyatları a~ 
ğ'ıda göstcrllml,tir. Taliplerin ne el t 
mal vereceklerini tasrih ve i~sre 
edeceklerdir. Iltalesi 2/4/942 perş•ıt'' 

ı•· be günü .!aa.t 11 de yapıl~caktır. t 

teklilerin teminatlart1e Ha.rbiYed 
1 

Yedek subay okulunda komisY011 

mUraea.&tları. (2660 - 383~) 
011!111 MuhanlJll'~ 

FJyatJttfl 
.:..:_--' 

Temiz natürel 
23 - 28 numaralı kalbur tlstU 
29·32 > > > 
Ispanyol tohumu 

21 
23 
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Vatan Neşriyat Ttlrk LtıL şu. Vatan lllall>aası 


