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PARA 
Yazan·: SADUN G. SAVCI 

Fiyat murakabe 
koridorlarında 

Etraftan kulağıma gelenler 
Yazan: Alllaet imla YALMAN 

E 6ki zamr.nların bozuk ve çö- \-
kük idare usullerinin ara· ,--.......-

e;ısıda tecriibedcn doğmuş pek ) • 

iyi bir w;ul . varmış. İdare 1 A m e r 1 k a 
~it vakit kıyafetlerini değişti
rir. Halkın arasına karışır, idari 

rnesuöyetini ellerındc tutanlar 1 
ıtedbirlerin ne netice verdiğini, 11 

halkın ne düşündüğünü. ne istedi- J Hu r F ra n sayı 
ğin; kendi kulaklarıle dinlerlermiş 
Btma da tebdil gezmek denirmiş. d 

Çok isterdim ki, Ticaret Veki· 
!imiz. Ztraat Vek•Imfa ve diğer resmen fan 1 1 
alakalı devlet adamlarımız bu es
ki usulü canlandırarak halkın, tüc· 
carın, çiftçinin arasına karışsınlar, 
neler söylendiğine hele şöyle bir 
kulak versinler ... 

Ben bunu bir nebzecik yapma
ğı gazeteci sıfat11e vazife saydım. 
Geçen gün Fiyat Murakabe Ko· 
misyonunun koridorlarında bir is 
sahibi gibi bdr kaç saat dolaştım. 
O kadar iyi mahsul aldım ki fır
eat düştükçe her sahada bu usulle 
talışmaya karar verdim. 

Pasifikteki büfün 
Fransız adalarında 
Hür Fransız otoritesi 

Amerika bu adalarm ( 
müdaf aasmda hür Fran- ( 
sa ile işbirliği yapacak ( 

( B•• ·Alman 
llar 111 J 

16 ncı Alman 
ordusu 

tehlikede 
Timoçenko kuvvetleri 
257 nci ve 85 nci 
Alman tümenlerini 

bozguna uğrattı · 

Cenup cephesinde harp 
şiddetlendi 

Koridorlarda ·geçirdiğim ilk yir
mi dakika ~inde vardığım kanaat 
şu oldtı: Bu kocaman kadrolu me· 
kanizma çok gayretle çalışıyor, 

memurları vazife saati filAn diye 
hudut tanımıyarak bütün dikkat. 
lerini, düşüncelerini, emeklerini !· 
şc veriyorlar. Fakat makine bil. 
tün heybeti ile boşuna dönüyor. 
K endinden beklenen gayelere va· 
ramıyor ve varmasına ihtimal yok
tur. Fakat muhakkak surette bir 
şey yapıyor ki o da şudur: Hele 
bu buhran gilnlerlnde saati saati
ne işlemesi JAzım gelen ticaret ha. 
yatını bir. iki ay gecikme ile iş· 
lemlye mecbur bırakıyor, tüccarı 
canından bıktırıyor, yarının mua· 
melelerlni he!lllp k~ul etmez bir 
hale koyuyor. Mal getirmek heve
sini kırıyor ve gelen malın tevzll
lli geri bırakarak iktısadi bayatın 
dönüşünde yer yer felçlen yaratı. 
yor. Bu komisyon gibi teşki· 
liitın kolaylık göstermek değil, zor 
luk yaratmak şeklinde olan müda
haleleri memlekette pahalılığın, 
darığın ve iktisadi hayattaki ya
vaşlığın baslı başına birer Amili
dlr. 

Moskova, 2 (A.A) - Cenup 
cephesinde Timoçenkonun asker· 
leri, 257 inci ve 85 inci Alman pi. 
yade tümenlerini şiddetle hırpa.la
mışlardır. Bu tümenlerden biri, 
yakında bir başka kesimden öteki, 
cephe gerisinden gelmiştir. Bu za
ferden başka alınan ba~lıca haber 
buzların çözülmeğe başladığı ve 
son günlerde bol yağmurlar yağ. 
dığı ve sis .bastığı haberidir. Fa
kat ilkbahar henüz uzaktır. Çünkü 
senenin bu mevsiminde buı.ların c;ö. 
zülmesini şiddetli donlar takip eder. 
Bununla beraber şimdilik stepler 

1 gevşemiştir ve cıvık bir hale ge_ 
len yollar, kıtaların yürüyüşünü 
güçleştirmektedir. Maamafih Rus

(De,·amı: Sa. 3: Sü. 7 de) (-) 

Memlekette çuval diye çırpını. 
Yoruz, değil mi? 

Murakabe Komisyonunun korl· 
dorlarında hırsızlama ku.\ak m~ 
safiri olduğum bir konuşmadan 
anladım ki tiiccarın biri epeyce 
çuval getirmiş, Toprak Ofis de bu 
çuvalları bir an evvel ele geçire· 
Yim, diye çırpınıyormuş, kflğıt ka. 
ğıt üstüne yazıyormuş, fakat bu· 
na rağmen çuvaJlar haftalardır 
Toprak Ofisin eline geçmiyor, çün 
kü fiyat tayini muamelesi tamam 
olamıyor. 

GI. dö Gol 

Vaşington, 2 (A.A.) - Birleşik 
Amerika hükümeti Pasifikteki bü 
tün Fransız adalarında hür Fran 
sız hareket& otorites~1t1i tanımıy~ 
karar vermiştir. Bu karar bilhas· 
sa Yeni Kaledonya ve Tahitl'ye de 
şamildir. Vaşington merkezinden 
radyo lle yayılan bir metinde şöy 
le denmektedir: 

cAmerlka makamları bu adala. 
rın mildafaası işinde hiir Fransız 
milleti komitesi tarafından kuru
tan makamlarla işbirliği yapmak. 
tadır.ıı 

Vaşington. bu suretle llk defa 
olarak hür Fransızları resmen tanı 
mış bulunmaktadır. 

Bu ;garistanın 
Uç!ü pakta giri
şinin yıldönUmü 

Führerle Kral Boris 
arasında sam:mi 

telgraflar teati olundu 
Berlin, 2 (A.A.) - Bulgaristanın 

ilçlU pakta iltihakının yıldönUmü mü
nasebetile Bulgar kralı Borls ile FUh
rer arasında samlmt telgraflar teati 
olunmuştur. Kral Boris, FUhrere 
gönderdiği telgrafta demiştir ki: 

Sevk ve ldarenlz altında mllll emel· 
!erimizin gerçekleşmesini mUmkUn kıl 

ı r ____ u~~~ı~r--'k l r- Ziraat sel erberliğinde 
Cava deniz J 

Ucr~tli iş mükellef igeti 
harbi h818 1 . 1 usulü tatbik olunacak devam e d 1 yor J A~~ara, 2 (Telefonla) - HUkılmet, ziraat ~efer- , lün~n tatbl~ edlleceğ-1 gibi şehirlerimi7.de işsiz kalmış 1 

berlığınde yenı ve çok mühim kararlar almak tızere- ve;ı;a hiç bır suretle 19 edinememiş olanların da 
dir. Buradaki U· bu mükellefiyet 

Japonlar müttefik ) mumı kanaate ., hududu_içıne alı- ı 
donanmayı teslim 1) :e~~:;rı~~;~~ :;~. Hükumet, yeni ve çok mühim :~::=~ ~;~: 
f d t tt' 1 !üye ve ~ehırll k J J k •• kedilmesi ihtimal o maya ave e 1 er ye bır ço~ vazı~ arar ar a ma uzere dahtllnde görUI-

feler \'erilecek- mektedir. 

Japon sözcüsü dedi ki: J tır. Yazlık ekim 
H h · b Hiikümetın nlacağı yeni kararlar meyanında devlet v~ biçim devresinde mUsbet netice alındığı takdir-

er ang I i r k aÇJŞ te- çiftliklerinde çalışmakta olanların hUkQmet eliyle sUr· bu usu!Un kışlık eklıne de teşmil edileceği bildlril-
şebbÜSÜ intihar demektir I dürülecek diğ'er boş arazide çal"'acaklara mim korun- mektedir. l ma kanununa istinaden Ucretll iş mUkellefiyeU usu- 1 '8. B.) 

,,_ - - - - - - - - - - - - .... - - - - ' ~..., .................................................... OLUVa>a>.L&ALL<&ARSAZLlS<t~«UW$z.. 

. 

lngiltere 
Hindistan 

Gizli bir Hint radyosu 
istiklôl istiyoruz 

diye bağırdı 

Çörçil. hükumetin 
Hindistan hakkmda 

Mark Arthur takibedeceği siyaseti 
Baııdoenk. 2 <A.A.) - Felemenk yakmda bildirecek 

resmi tebliği: Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) 
1 Mart sabahı av tayyareleri Tu· Berlinden bildirildiğine göre, gizlı 

ban ,ve Rcmbank arasında asker çı- bir Hint radyosu Hint istlklôline 
karmakta bulunan takrıben 20 dUş- ait bir beyanname neşretmiştir. Ru 
man taşıtına taarruz etmişlerdir. beyannamede şöyle denilmektedir. 
Büyilk kısmı taıık ve asker taşıyan cıSingapurun düşmcsilc lngiltercnln 
çıkartma vasıtaları bir kaçı mUstcs- Asyadaki imparatorluğu sarsılmış 
na olmak Uzere kA.mUen mitral öz sayılabilir. Hindistan senelerden-

Y beri yabancı bir dcvletln tahak-
~teştne tutulmuşlar ve batırılmışlar- kümü altında bulunmuştur İngil-
ır. tereye düşman olanla dostuz, dost 

Japon nakll~·e gemilerine olan'a dGşman olacağız. Düııya ta. 
yaınlan taarruz rihlnin bu dönüm noktasında ye· 

Batavla, 2 (A.A.J - Müttefik bom mln ederek söylilyorum ki istik. 
ba tayyareleri, Cava'ya çıkmağa te- Hile kavuşuncaya kadar mücnde
şebbils eden Japon ıstlltı kuvvetlerini le edeceğiz. Sonunda zafer bizim 
çok hırpalamışlıırdrr. HenUz tam ra- olacaktır. 11 
porlar alınmamış olmakla beraber Çörçil, hükumetin takip edeceği 
şimdiye kadar bilinen rakamlar müt- siyaseti bildirecek 
te!ik tayyarelerinin mlUeaddlt mu- Londra, 2 (A.A.) - Reuter'ln 
vaffakiyetler kazandıklarını göster- parliimento muhabirinden: 
mektedir. M. Çörçil, hafta tatilini başlıca 

(Devamı : Sa. S; Sii. 1 de) )-( 
En az 17 deniz taşıtı üzerine doğ-

(De\'·amı: Sa. 8; Sü' 5 te) () 

.............,,......_~, 

Mektepten iki 
yıl ayrı.lan ta!e- I 

J belerin askerlik 1 
J tecilleri 1 

Maltaya 
taarruz 

Dağıtma o/isi 
Yeni ofise 

lira tahsis 
10 milyon 
ediliyor 

Ankırra, 2 (Telefonla) - Datıt-ıki tetkikler de hemen hemen bit. 
ma .ofisi projesi tamamlanmış ve miştlr. 1aş? ~üstcşarlığında, evvel. 
tasdik edilmek üzere Başvekalete ee brdlrdığımiz kadrolardan ba~
gönderilmiştir. Haber verildığlne ika iki müsteşar muavinliği de lh· 
göre. memleketin bütün ıhtiyaçla· das edilecektir. Müsteşarlıklardan 
rınr temin edecek olan bu ofis Tı. biri iktısadi, diğeri idari işlerle 
caret Vekaletine bağlı bir umum 
müdürli.ıktur. 

Umum müdürün bir kaç mua
vini olacak ve yapacağı işler için 

emrine 10 milyon lira tahsis edi
lecektir. 

Diğer taraftan İaşe Müsteşarlı· 
ğının alacağı yeni ı;;ekil üzerınde-

meşgul olacaktır; 

Müsteşar muavlnliklerinin iktı. 
sadi iş erile evvelce muavinlığe gc· 
tırllcceğıni yazdığımız Şevket Sü
reyya Aydemir uğraşacaktır. İdari 
işlerle de uğraşmak üzere diğer 
muavinliğe halen Tokat valisi bu· 
lunan İzzettın Salpar getirilecek
tir (B.B.) 

rA1;;m11 

aleyhine 
başkaldırma 

JPariste 4genç, Alman 
oskeri mevkiine 
taarruz ettiler 

> 

Bir lllman nöbetçisi 
öldürüldü. 11/man ka
rakolu önünde büyük 

bir bomba bulundu 
Paris, 2 (A.A.) - Alman işgal 

makamları bildiriyor: 

Ordlnarli.I" Proft"!lör 

Nurettin )lün!JI Altan 

Prof. Nurettin 
Münşi 

gömüldü 
Bu maksatla muameleler. mu

h~bereler boyuna devam edip gl. 
dıyor, komlı;yon fiyat tayin et
mekte beş kuruş h ata yapmaktan 
korktuğu ~çln tilccarın parası 
bağlı kalıyor, çuvallar deporlarda 
~·er lşgııl ediyor, Toprak Ofisin 
erzakı olduğu yerde duruyor. BI· 
riblrine bağlı bir çok iktısadt 
hareketler felce uğruyor. 

'Konuşmalara kulak vermlye de· 
\•am ediyorum. Canı yanmış bir 
•dam anlatıyor: 

Ay tutuldu 
Dilnil bugüne bağtıyan gece saat 

24 U 31 buçuk dakika geçe ay tutul
mıya başlamış ve tutulma saat 4 u 
ıı buçuk dakika geçene kadar sür
milştUr. 

mış olan muzaffe~ Alman ordularına Ankara, 2 (A.A.) - Okul dislp. 
karşı bilhassa mınnettarlık duyuyo· lin kurullarınca bir veya iki yıl 
ruz. Bu ordular şimdi milletlere daha okuldan uzaklaştırılma cezası 1le 
mesut ve daha iyi bir istikbal temin cezalandırılan talebelerden bu müd 
edecek bir cihan nizamının temelleri- det içinde askere çağırılanların ve 
nl atmakla meşguldür. ya askerlik çağına girmiş olanların 

Hitler aşağıdaki telgrafla cevap 
1
1111 sayılı kanunun hilkümlerlne 

Kahire, 2 (A.A.) - Pazar günü 
Malta bir hava taarruzuna uğra. 
mıştır. 'l'aarruz 7,30 da başlamış 

ve saat 13 e doğru şiddetini arttır· 
mıştır. Öğ1 eden evvel birbirini ta· 
kip eden dalgalar halinde hücu
ma geçen Messerschmltt tayyare· 
lcri avcılarımızı yıldırmak istemiş
ler ise de bunlar akıncılara. ka
yıplar verdirmişlerdir. Saat 13 den 
sonra mütemadiyen havada görülen 
Yunkers 88 •ipinde tayyareler av
cılarımız ve tayyare toplarımız ta
rafından mütemadiyen hırpalanmış 
'ardır. Gök ınfilak etmekte olan o· 
büslerle kaplı idi. Bu sayede akın. 

ı Mart sabahı saat 9 da yirmi 
yaşlarınd.ı dört şahıs Pariste Tan. 
ger sokağında. bir mektepte bu
lunan Alınan askeri mevkline taar 
ruz etmişlerdir. Bunlardan biri bir 
tabanca kurşunu ile Alman nöbet
çiyi öldürmüştür. Bir diğeri, pat. 
la.dığı takdirde, iase kartları tevzi 
merkezi önünde bckliyen Fransız 
halkı arasında bir çok insanları öl
dürebilecek kadnr kuvvetli lnfi 
lak maddelerini muhtevi bir bom: 
bayı Alman karakolu önUne bırak. 
mıştır. Suikast failleri kaçmışlar· 
dır. 

T olebeleri, tabutu 
ellerinde toş• dılar 

Olllmll, dUn teessürle haber verilen, 
Yüksek MUhendLS mektebi ordinaryüs 
profesörlerlnıWn kimyager Nurettin 
Münşi Altan'ın cenazesi dUn Ayaz
paşadaki Endlko apartımanından me
rasimle kaldınlmıştır. Cenaze mera· 
siminde merhumun allesi, ilim adam 

1 - Bir daireye pirinç vermek 1-
fı n usul~ dairesinde mukavele yap 
'Mm. ~Fıyat fazladır bir defa da 

urakabe Kom!sy~nundan sora· 
cakğılzl) diye Paramı vermedl1er On 
se z bin 11 b • 
Ser ram ağlı duruyor. 
Tücmaycm de bundan ibarettir. 
•ci car sıfatife ailemi geçindirmek 
Yen neye dayanacağım? Serma
:m~: Ve .zamanıma değil mi? Ser· 
nıına m :;c aydır bağlandı. Zama
geçlrly~e ncc onu bu koridorlarda 
:mıyor ~umk Karar bir türlü çık
ket ı~ın ~l endlm. ne de memle
:mıynrak ,.·1 ç dblr faydalı Is yapa-

,,ı c olduruyorum. 

Dlter bir k~. 
-HukCimet bl · 

Yor. Bizi şakı ze emniyet etml· 
diyorum ki sayıyor. Ben de 
Manifatura: e «Bildiği gibi yapsın ... 
fiyat bildi . &Yası için hariçten bir 
faUte mesur;~ortlar. Ben tüccar sı 
k ıye duvabll -

endime sahi 1 • ecek ve 
hınsam böyı: ~! acak mevkide bu 
alırım! Pek iyi ~ . fiyata mal mı 
len fiyatların d~ lırlm ki gösteri· 
lfıkası Yok. Fakat"ya piyasasııc a. 
şirketleri Türk! hariçteki ticaret 
Yat vermetı ~l için Pahalı fi· 
Çünkü Fiyat l\f tutmuşlardır 
nunun fiyat bi urakabe Komslyo~ 
ölçQ, faturada ~me~te kullandığı 
nıe lbırn, devı::ı ı fiyattır. Ne-
(~ la. a. 6~e istedikten 

t .. , •+• 

vermiştir: göre tecillerinin mümkün olamı· 

Bulgaristanın UçlU pakta iltihakı- yacağı Maarif teşkilatına tebliğ e. 
nın yıldönUmU mUnasebetlle izhar dildiği haber alınmıstır. (De,·amı: Sa. s: Sil. S te) + Havanın sisli ve kapalı oluşu ayın 

tutuıuşunun gözükmesine mD.ni ol
muştur. 

ettiğiniz iyi dileklerden dolayı haş- ------------------------------------------
(De,·amı Sa: S Sii: 4 de) = 

Milli Korunma 
mahkemeleri 

Mahkemelerin kurulması için 
koordinasyon kararı çıkh 

Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) -ıvelA yalnız Milli korunma suçları
Yarın (bugün) resmi gazetede in- na bakılarak mahken1ede sürat te
tişar edecek yeni bir koordinasyon imin ;d.ilecek, sonra müddeiumumi 
heyeti kararına göre, Milli Korun- ive hakımler bu işlerde bir nevi ih
ma kanununa alt suçlara bakmak tisas elde edeceklerinden kararları 
üzere Adliye Vekaletine bağlı rnah süratli ve isabetli olacaktır. 
kemeler kurulacaktır. Bu mahke- Milli Korunma suçlarına baka. 
melerde vazife görecek hakim ve cak mahkemeler, bu suçların daha 
müddeiumumi ve katiplere asli ma_ çok görüldüğü yerlerde, İstanbul, 
aşlarından başka BaşvekAletin tas. Ankara, İzmir ve Zonguldakta ku
vibi ile ayJık maktu tahsisat ve- rulacaktır. Yeni mahkemelerin ku 
rilecektir. Kurulacak yeni mahke- rulmadığı yerlerde Milli korunma 
meler Milli korunma bakımından davalarına o mıntakada bulunan 
büyük fayda temin edecektir. Ev· mahkemeler bakacaktır Amarikada tarihi bir an 

B. Roose\•elt kongrenin kUrı;Ust'ı de diyor ki: «Harp 
iUın edilmesini kongrcd,.. ı t!yır .. m {Amerika hal
kının harbı nasıl kar ııaıl•tıııa. oı ., d:ı. r:"ter oldl.iğuna 

dair çok meraklı b.r ya~ı 1 yarıO.:.i s1vınwıda 

(De,-amı Sa. 8, Sü. 3 de) = 

Yer yüzündeki 
bütün Yunanhlar 
askereçağrı ,ıyor 
İngi!terenin YunanlJ/ara 
tahsis ettiği gemilerde 

elen denizcileri vazife 
görecek 

K.n~dif, : C.A.A.) - Yunan Baş 
v~kılı M. Çudcros, pazar günü Kar 
dıfte Yunan bahriyelileri adına ya
pılan bir fıyindc, bütün dünyada 
mevcut askerlik çağındaki Yunan. 
lıla.r iç.o bir mecburi askerlik pro· 
j~sı hnzırlandığını haber vcrmiş
t~r. Başvckl Britanya hükılmeti
nın Yunan bahriyesine gemi tahsis 
cl' iğinl ve bu gemilerde Yunan 
denızcilerinln tAyfa olarak çalışa
cağını da ııöylemlştir. 

M. Çuderos tıükılmetJnin ışçile 
rln haklarını himaye etmek üzer; 
demokrat ve hürriyetçi şeklini mu 
>-11faz1t Pd('"eğ::-.: beyan ctmişt:.r. 
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2 VATAN 

~§~~~~M1t~t1l~P,~,.i., ~ehi r 
Osaka Valisinin Haberlerı 

Kelimelerle mülakat j ...................................................... 

PARA Yine o tercüme ! 
Şehir nakil 

da n s l ı çay 1 vasıtalarına 
zam yapılacak 

- Allah rız .. ı için bir kaç 
para! 

Dilenci elini bana doğru uza
tırken ağzından çıkan «Para• 
kelimesinj hemen yakaladım ve: 

- Çok ıükür görüştuğümü· 

ze. .. diyerek kendisinden bir 
mülAkat rica ettim. 

yenlerden ve yaz>k ki çok para 
ka-,.1ınanlat'dan blrldir. 

- Bu da ne demek? 

saniye» diye bağıran bir müvez· 
zı çocuk yanımızdan yıldırım gi
bi geçti. 

fF=\\ Unkü yazın1da, Galatal\aray 

l'=::f/ U!teslndekl bir okurumun 
Vlcter Ifugo'nun «Soteli couchant:o 
aduıclakl şürlnden naznn yollylc 
yaptığt tereümenln yerhnln darlığı 

dolnyı~lle yalnız ba, tarafını yer· 
nıı,tlm. Bugün de son kıı,num )·azı. 
yorum: 

-3- - Anlaşılıyor kt para gibi ta. - Dünyanın hali ne olacak 
dersin? dedim. rihten de haberin yok. Anlata· 

yım: 

Davetliler ne olur, ne olmaz diye bellerine 
sardık/an ipek kuşağın arasına birer rovef· 
ver yerleştirmeyi muvafık görmüşlerdi, 

Ankarcdan gelen Vali 

projenin Meclise 

sevkedildiğ:ni söyledi 

Kelime. nazlanmadan 
verdi: 

- Beni mademki burada ya
kaladın, sözilrr.ü!e buradan baş. 

Roma. imparatorlarından Ves-

- Meıı;hur sözü unutma: uPa. 
ra ... Yine rı :ıra,... Yine de par&!n. 
Ayrılmak üz.ereydik: 

- Şu benim parasızlığıma bir 
çare söylesene! dedim. 

- Enfes bir çare öğretirim 
ama beş liranı alırım. 

Tcrcüınc: 

Artık zengin, hem ihtiyar; toprak
larla Ugl'I yok. 

llesabına tabatayan çocukların de

desidir. 
Bundan ba_,ka, slk aıklara nA.zır pen 

cere kepenklerinin kaldınlma.cıı ve 
perdelerinin indirilmesi ve kapı ön· 
terinde birer, lki.,er kova su bulun· 
durulması lA.zcmdır. Fırınların gUneş 

battıktan ııonra açılması caizdir. An~ 

cak kavga ve dövüş tamamlle ya· 
!laktır.] 

Gazetede, Ja.ponya hü.k\1.metlnin 
bu resmi tebliğin i okuyanlar, Japon 
m illetin in dini itlkatıarına dair epey 
ce birşeyler öğrenm~ oluyorlar ve 
artık Japonyaya ait havadislere, a
lika gösteriyorlardı. 

Japonyaya ait t"avadisler de, ar
tık ehemmiyet kesbetnıleye ba~la· 

mı~tı. Artık Japonlarla sık !ık te
macıa gelmeye başlayan Avrupalılar, 
oradaki görU, ve t etkiklerine dair 
kendi gazetelerinde yazılar yazıyor· 

lar, bizim gazeteler de bunlardan 
bazılarını sütunlarına. geçiriyorlar
dı. 

O tarihte lskenderiye fehrinde çı

kan (Vekayıl Mısriye) ismindeki ga
zetede çıkan uzun bir make.le, bizim 
fCeridei Havadis) in sütunlarına 

geçirildi. Bu makalede, bilyUk bir 
~tirştle t erakki eden Japon milleti
nin, gö.cıterdJği feyiz eserleri tasvir 
edıldikten sonra. yeni Japon impa
ratoru (TaykU) nün emrile, (OSaka) 
vaJis\nln, Of'adaki ecnebilerin 9erefi· 
ııe verdikleri bir (çaylı dans) tan 
bahsecliliyon:lu. 

Bu makale, çok uzun ve gayet ka
rışık bir ifade ile yazılmı9 olduğu 

içih, aynen nakletmekten, geri du
ruyorum. Ancak, Japonların o ta
rihteki hallerini anlayabilmek için, 
bazı mUhim kısımlarını nakletmeyi 
faydalı buluyorum. 

Bu çaylı dansa davet eclilen zat, 
mU~ahedelerlnt yazarken, Imparato
run ernrile kendisine davetname ge
tiren zabitin evine ceu,ınt •öyle ta
rif ediyor: 

cirnparatorun maJyeti zabitlerin
den olan bu zat, (pfiAkln) den!!en 
bir nevi tahtırevana binmiş olarak 
geliyor. Ve maiyetinde de, yirmi ne
fer süvari bulunuyor. SUvarllerln, 
göğüs ve yan taratıarında. ince de
mirden zırhlar vardır. (Karabina) 
StStemlndekl tüfekleri, atıarmuı 

eğerlerine ası1mış:tır. Boyun1anna 
takılm .. olan kılıçları, 1101 tarana
rından !&rkıyor. Ellerinde de, uzun
ca bir mızrak bulunuyor. 

Tahtırevan, davetiye sahibinin ka
pısında durunca, ev sahibi zabiti is
tikbal için kapıya iniyor. U!Jakları

na emrederek, tahtırevanla ev ka
pısı araaına bir hah yaydırıyor. Za· 
bit. kendi uşaklarından birinin sır· 

tına basarak tahtırevandan iniyor. 
Mütebessim bir çehre ile eğilerek: 

- Çin .. Çin? ... 
Dlye, selı\m veriyor. imparatorun 

ernrile getirmiş olduğ"u davetnameyi 
ev sahibine takdim ediyor. 

Avrupalilar, Japonların bu nazi-
kine davetinden çok memnun olu· 
yorlar. Bu davete ayni nezaketle 
icabet edebilmek için toplanıyorlar. 

Verilecek danslı çay, resml bir ma
hiyette olduğu için, davete nasıl bir 
kıyateUe gldllmek 1Azım geldiğ1nl 

müzakereye ba~tıyorlar. 

Re.amı sı:fatı hajz olanların, 

formalarile.. Tüccar ve saire 
üniforması olmayanların d&i 

ünl
glb! 

ıiyah 

setre, dar ve kısa pantalon, uzun 
kon(lu siyah çora.p, parlak tokalı 

v F oks tro tu 

trotu diJ•e yeni bir d~ns 

icat etmı,ıerdlr. Bu daas grup ha
linde yapılı.lor, üç kı13 bir uı.un a
dımdan lbarettl.r ki mor~ aJfabe!!ıio· 

de V harfinin I,aretldfr. Bir taraf
tan katlın, difer taraftan erkek el
leri daima havada kalıyor ve V har· 
rı te,kll edil•'· 

Amerika.da V harfi !lalgını wnu
ml bir Jptlli\. hallnl aımı,tır. :Sew 
Vorker atllı ınecnıua bu l!ie kızıyor. 

Diyor ki: cl.'tanmıyor muyuz! llem 
oturduğumuz )"erde keyif süİ-üyo
ruz, hem de harbin Eıık1nb';m1 ('e
kt>nlere ferahlık ,·ermek için Jcat 
rdUen "\' <'t'lreyanını kendlml~e be
nim e.yf'rt>k zafer, 7..ater dJye gürül· 
1.ı «'<llyoruz. Jlarbe g'innedikçe blz.lm 
\ · hareketini benlınsemeğe hakkı· 
mız yoktur. Bu damlar, fUA.nlar 
,arlatanııktır.• 

SERÇ!< 

iskarpin giymelerine karar vertyor
ıar ... Fakat ne olur, M olmaz diye, 
- o zamanın modası icabından ola
rAk - bellerine sardıkları siyah ipek 
kuşağın arasına blrer rövelver yer
leştirmeyi ihtiyata muvafık görtı· 

yorlar. ÇünkU Japonlar, henUz ec
nebilere lAyıklle ısınama.mışlardrr. 

Daha. hA.lA. ecnebilere (barbar) gö
zile bakıyorlar. ve ancak, zA.hiren 
saygı ve nezaket göeterlyorlar. 

Yalnız, dllfUnillecek blr mesele 
var ... Japonlar, temt-ılik htMusunda 
son derece tltt.z adamlar. Sokak a
yakkaplarile evlerine girmiyorlar. 
Danslı çayı veren valhı.ln salonuna 
da, pek tabiidir ki, sokak pabuçlari
le girilemiyecektir. Halbuki bir Av
rupalının, pabuçlarını çıkararak ço
rapla gezmesi ve bllhasaa dans et
mesi, mümkün değildir... Müzakere 
eenMında bunu da dUşUnüyorlar. Gl· 
yecekleri parlak tokalı iskarpinin 
üzerine ayrıca bir kundura yaptırıp 
giymeyl.. Valin in salonuna glrerken 
bu kunduraları çıkarıp iskarpinle 
kalma.yı muvafık görüyorlar. 

Nihayet, davet gecesl geliyor. Or
talık kararırken davetliler, .. sekiz 
hamal tarafından omuzda taşınan • 
birer (tahtırevan) a biniyorlar. Ec
nebılerin gelişlerini seyretmek için, 
valinin kapısmın önUne toplanmış 

olan halkın ara.sından geçerek ko
nağ:ın bahçesine giriyorlar. 

Bahçe, harikulAde IAtlftir. Her ta
raf, nadide çiçeklerle aüslenmlflir. 
Bu tlçeklerin arasında, taştan ya.
pılmış kocaman heykeller var. Bun· 
lar, (mabud) ların timsalleridir. 

Bahçedeki yolun iki tarafında, 

muhtelif renkte parlak kumaşlar

dan uzun entariler giymiş askerler 
ve zabitler duruyor. Bunlar, sağ ve 
sol taranarına birer kılıç asmışlar

dır. Ba.,ıarında, altın yaldızlı taslar 
ve bellerinden yukarıda da zırhlı bl· 
rer yelek vardır. 

Arkası vır 

Belediye bütçesi üzerinde ve
kfı.lctle, iaşe iş~cri için de iaşe ıtüs
teşarlığt ıJe temas etmek Uzere 
Ankaraya giden Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lô.tfi Kırdar dün sa
bah, Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. 

Belediye memurlarına. verilen 
zam bir milyon 322 bin liradır. Bu 
açılın diğer vilayetlere de olduğu 
gibi istanbula da yardım olarak 
942 bütçe~nden vekalet tRrafın. 
dan verilmesi kabul edilmiştir. 

Ahvali hazıra dolayıslle pahalı

lı(1ın doğurduğu belediye bütçe
sindeki, hizmet açıl!ının !i:apanabll
mesl için de İstanbul nakil vası· 
taları ücretlerine zam yapılmak 

surctile karşı~amak hususu da ka. 
bul edilmiş, bir· kanun projesi ha
zırlanarak l\'leclise scvkedilmlştır. 
Vali ve Belediye Reisi İaşe Müs
teşarlığı ile yaptığı temaslarda da 
müsbet neticeler almıştır. 

Vapur tarifeleri uygun 

bir şekle sokulacak 

Denizyolları, Şirketi Hayriye ve 
Haliç idareleri vapur tarlfelernln 
yaz mevsiminde daha uygun bir 
şekle sokulması için İstanbu l Be
led iyesi tarafından tedbirler alına
caktır. 

Kadıköy ve Adalar vapurlari1e 
Boğaz vapurlarının Köprüye yana 
şışlarında Hır.anda bir güçlük ol
maması için gelişlerinin aralıklı 
olmasının temini yolunda. tarifede 
tadi!At yapılacaktır. 

Bu suretle her iki h:ıttın vapur
larının yanaşmaları ayrı ayrı sa
atlerde olacağından köprü üstün. 
de tramvay durak yerlerinde de 
izdihamın önüne ıeçilmlş 'Olacak· 
tır . 

Bu tarifeleri hazırlamak tızere, 
yakında bir tarife tetkik komisyo
nu kurulacak, bu komisyonda bu 
hatların vaı:lyetlerl ve tarifeler 
bir kUl halinde tetkik edilerek ha
zırlanacaktır. 

Tramvay durak yerlerine de va. 
pur tarifelerinin asılması da ayrı: --;::============:- ca düşünülmektedir. 

r Soruyorlar : 
Tepe başı ti y atrosun d a 

kalorifer tık tık'orı 

Fen Fakültesi 
binası yeniden 
inşa edi'.ecek 

Is.yalım. paslen umumt halalara vergi koy 
Kolkola girdik, yilrUdilk, yü. muş. Bir gün oğlu Titus kendisi· 

rürken de konuşmağa başladık. ne Romalıların bu verQ"I ile alay 
O , sözüne devam ettl; ettiklerini söylediği zaman para-

- Para ile iman kimdedir, bel yı oğlunun burnuna dayayarak: 
n olmaz derler. DUnyada bu söz <ıParan'n kokusu yoktur-. demiş. 
kadar doğru bir şey var mt a· O zamandanberi, para kazanına~ 
caba? Şimdi avucuna beş ku· için her vasıtayı mübah sayan
ruş bırıtktığın dilencl, senl beş lar hakkında bu sözü kullanır
on kere satın alacak kadar para- ıar. 
1ıdır. Paramparça paçavraların _ Demek 
güç örttilğil bu vllcut sana eli- gösterdiğin bu •-

dam icin de paranın kokusu yok, 
nı uzatırken senin düşüncen: 

öyle mi? 
sZavaıtı, on para.ya bile muh 

t<ıçl • demek ve hareketin ona - Evet. Ka<\ın ticareti ya. 
istediğinin yirmi mislini vermek· par, kaçakçılık eder, rtişvct ve~ 
tir. Onun ne para kırdıjını hatı- rir, borç alır ödemez... Aklına 
rından bile geçirmezsin. Halbu. ne getirmezsen onu yapar. Kısa· 
ki o. günde on liraya para de· cası kaılp paradır ama bilmeye-
mez. ne geçer akçedir. 

_ Yok canım? Taksime gelmiştik. •En son 

- Borcum olsun. 
- Yoooo . .. Para meydan ,;ör-

sün! ... f' ırayı vermeden düdük 
çalmak yok. 

Cebimi karıştırdım. 
- İkl lira var, birini vereyim. 

dedim. 
- Yabancı değilsin, ver baka· 

lım. 
Verdim, kulağıma eğildi: 
- Kendin gibi bir enayi bul 

da benim gibi çare öğret. 
MRşaJ!ah! dedim. 

senin için de paranın 

yok! 
E oğlum, geçim 

bul 

Demek 
kokusu 

dünyası 

Haklt imiş: (I" Para.,, parayı çek 
ti, glttı ... Ve ben parayı tubna
s1n1 bilemedim. 

Sadun G. SAVCI 
Artist HAzımı taklit ederek: ı--;------------------------·---
- Ne sandın idi? Onun Pan- lran müzik evinin Mütek::it, eytam ve 

kaaltında üç katlı bir apartuma-
nı vardır dersem şaşmaasın! bir isteği dul maaşları veriliyor 

- Vay canı~aı fran devleti müzik evi Maarif Mütekaid Eytam ve Eramllfn 3 
- Elbette. Üstelik ha<h ııara- VekAletin il n.tı İ t b 1 aylık maaşlarının verilmesine baş 

d .. kka ki ver- e m raca a san u l l 
sı vermez, u ~ rası konservatuarı neşriyatından isti- anmış ır. 
mez, katanç vergısi vermez. .. fadc etmesi için müsaade istemiş- Emlfı.k ve Eytam Bankaı::ından 

Yürüyoruz. Yanımızdan ag~ tir. maaş alanların pahalılık zamları 
zındaki iri plft'onun dumanını v,kalet bu husustaki müsaade- dört ayhk olarak vrllmektedir. Di· 
savura savura yürüyen kerli fer- yl vermiş ve kanservatuara bil~ ğer taraftan çok çocuklu aileler de 
ıı bir adam geçti. Parmakları dirmiştir. tesbit ed\Jmekted!r. Bu ~lbi!cr bu 
kuyumcu camekanı gibi yüzük- ay zamların ı alacaklardır. 
!erle doluydu. Caketlnin iç ce· Be~ediye resimlerine L k 1 d 
binde herhalde tosbağa gibi şiş· o onto vitrin erin e 

kin bir para cüzdanı taşıması la- yapılan zomlar yemek teşhiri yasak 

zımdı. Belediyenin bütçe açıg"ını kapa. lstanb ı B ı d•· ı ı ı·•ı · 
Tanıyor musun? dedi. u e e yes re s '• nın 

yabilmek için umumi meellsln tas tı• t kl"fl b ı d" t il t _ Nasıl tanımam. Manifatura yap eı e ı e e e ıye a ma na 
dikinden geçen belediye resimleri· si b' dd k k b" kralı değil mi? ... Denizde kum, me ne ır ma e onara ır 

onda para ne yapılan zam kararının tatbiki- marttan itibaren lokanta vitrinle
ne dünden itibaren başlanmıştır. rinde yemek t hl l a ak dl! · 

- Belli olmaz d'Cmedim mi eş r Y s e mış-
Bu zam1arda kontrat harçları, ti. Bu kararın dünden itibaren tat 

sa~ı ..• Öyle idi zavallı. .. Şimdi ·ı• f" ·· kö ki ·ı h 
1> ~:.:-z .... Ak=rna sabaha ıtı•s ı an, a ış ve sus pe erı e afta bikine baıtanmııt>r. 

_ ... ..,... - Çl tatill resimlerine yapılan zamlar· D.. Z ld k 
etmek üzere... dır. U"'I ongu O fon = ~~:'~a;;!h~i~· ıey söyllye- Türk musiki k ons eri 3000 t o n kömür ge!di 
yim. Frenklerin bir sözü vardır~ Dün Zonguldaktan 3000 ton ma· 
Para iyi bir hl1'metçt, fena bir b u akşam verilecek den kömürü gelmiştir. 2000 ton 
efendidir derler. Parlıyı kullan- j kömür de yarın gelecektir. 

stanbul konserv•tuarı klasik 
masını bilmeli. Halbuki, o para- 3000 tonluk vapurun yilkUnün 
yı kullanacağına para onu kul. Türk musikisi icra heyetinin ha· tahliyesine bugiln başlanacak ve 
landı, bu vaziyete düştü. ~rladı41 konserlerin allıncıısı bu derhal Etibank tarafından halka 

_ Ne yaptı? akıam Beyoğlunda Şehir Tiyatro- dağıtılmak üzere bay!!ere verile. 
- Ne yapacak. Ticarethanesi. s_u_k_o_m_e_d_i_k_ı_sm_ı_n_d_a_v_e_ri_ıec_e_k_ı_ir_. cektır. 

nl, para kesiyor diye darphane 
sandı. Bir taraftan peşin para 
ile aldığını veresiye kaptırdı. 
Bir taraftan da üç kazandı beş 
yed!. 

Zaten 
bil· 

Seyrediyor gözü gökte: bu gök kub
be güzeldir ~ok! 

Kulağın<lan hiç gltmlyen gcçmi5-
Jerln o ıe&ldlr. 

Biten bir gUn değl§llmez yeni gelen 
ba,ka gttne. 

Jllavı kubbe Uttıyarı ne de güzel 
kucak.lamı'! 

Engin deniz yayıJmı' ta !)Al'!J&l g!bl 
cözönUne, 

Varlığında Umlt kadar bir geat,ıık 
ocaklamı'! 

GUn batarken st11tu he.,ey: rhgA.r, 
tepe, korkunç deniz. 

SUı.llyordu koca çoban batan ~il 

BJrdenbire kanı 
hep o ara. 

dondu: ihtiyarda 
uçtu boniz; 

Balı& kaldı bataıı ıtınet can çekl.,en 
ihtiyara.? 

Aslı: 

!lalntenant, rlche et "\'feu:z:, l'lme 
ent de la plaJne, 

D'une grande tamllle aieul laborJeux 
Tandl!J que ıes troupeaux revenal

en de la plalne, 
D~ta.rh6 ıle la terfe ll contemplait 

les cleux. 
qul va flnlr vaut le Jour 

quJ commcnce. 
Le Jour 

Le vleu.-= pnsteur rCvalt sou!o cet 
azur si beau. 

L'~an, devant lu.I, se prolongeait, 
ımmense, 

Comme J'espolr du juste aux porte' 
du tombeau. 

O n1on1ent solenncl, les monts, Ja. 
mer farouehe, 

Les vents falsalcnt silence et ces
salcnt leur clameıı, 

vlelllard rega.rdalt le solell qul Le 
~ eouche, 

Le solell regardalt le \"iclllard qul 
ıe meurt. 

KÖR KADI 

Anadolu • aJan-
Berlin sının 

muhabiri 
Anadolu ajansının Berlin muhabirŞeh1r tlyatro\u_nun Tepcba,ın

dakl dram kl!Jllıoa hiç ılttlniı. 

ınl? Glttlnlzse mu.hakkak siz de 
farkına "\·arını' olacaksmız. 

Tiyatroda. paltosuz khnse otu
r&.m.Jyor. ÇünkU Jçerlsl bir buz 
deryası. Jlele ı>erde ~ılınca bir 
soğuk rllzgA.rdır geliyor. Herke 
tırtır tltrl3·or. 

İki gece evvel bir yangın neti
cesinde tamamen yanan tlniversi· 
te Fen ve Edeblyat :Ca.kültelerlnin 
bulunduğu Beyazıtlak! Zeynep Ha 
nım konağının bir sene zarfında 
yeniden yapılması takarrur etti
ğinden "Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lôtfi Kırdar, yanında mühen
disler bulunduğu halde, diln yan
gın yerinde tetkiklerde bulunmuş. 
lardır. 

- Demek böyle ha ..• 
Allah para. verecek adamı Bir bu 
mez. 

- Evet, derler ki: Allah ima- tE!!!. on günlerde balık fiyatları ço_k 
nı iste-,.ene, parayl istediğine ve- ;;;;;;» yükseldi. Perakende olarak 
rinn.iş. Fakat hiç üzillme. Yine kılıç iki yiiz ylnnJ, u9kumru yUz, 
derler ki: Paranın efendisi ol.. i!ita\·rlt seksen, ham1t kırk elli, kU
m.az. Bugün onda ise yarın sen- çük kefallar elll, ınercan \.·e kaya ba
de, ya.rın sende ise öbilr gün baş hkları yüz yüz ylrml kuruşa satıh· 
ka.sındadır. Para serseri knf'!lun yor. 

eksikt i l 
liğine tayin edilen Ulus muharrirle

Doksan dakikalık maı:ta yalnız bir rinden Hikmet Tuna, bu ak~am va
gol yapıldığını öfrenlnce, bir gUn 1 zitesi başına hareket edeccktlr. Ar· 
ev\•el bu ma('ın fazla golle nettc:ele- kadaşımıza yeni vazifesinde muvaffa· 
nece,tını tahmin eden ba:r.ı spor mu- kıyetler temenni ederiz. 

Bundan başka, o ı,ıemiyen "\'C• 

yahut da l~leylp de etrafı ısıtmı
yan kaJorlferlıı radyatörlerinden 
«:ıkan ma~nl ff9 IMarun kula
fınr tırınalryor, !ı.sa.bını bozuyor. 

Bunu bize bir okuyucumuz ya
zıyor ye pek haklı olarak ıoru
yor: 

Binanın inşa planı ile keıfi ya
pılarak derhal Ankaraya gönderi
lecek. Anka.rada p'3n üzerinde ya· 
pılacak tetkiklerden sonra verile
cek emirle in~aata başlanacaktır. 

P a rti ge n el sekreteri 

şehrimizde 

gibidir, kime isabet ecleceli kes- Piyasada ek1Jik olan denJz mahsut
tırilemez. Bunun için de,i:il mi- Jerinln kara nlahsullerlle reka8ctı id.J; 
dlr ki bazan ne ciğer! beş para o ela. ba,ıadı? 
etmez adamlar para babası olur-
lar da ne çil para kadar tertemiz iŞTE O OLA.l\fAZ! 
insanlar meteliksiz dolaşırlar. Tasviri Efkt\r arkadaşımız ya.nan 

_ Desene ki bu da para ile Fen fakWtesl bina. ın10 bu sene ye-
deJil, sıra ile nlden yapılacaiını haber veren yazı-

- Yooook ... Çok defa para sına: «Zeynephanım konağı bu yıl 
ile... Çünkü, para parayı çe· içinde yeniden yapılacak:. ba,hğını 

kcr ... Fakat pek de sıra He de- koyrnu.,. 
ğil: Sır:ısı gelmeden göçüp gl- Artık yeni bhtanın cZeynephanun 
denlcr ekseriycttlr. konaf•» olnıaliiına lınkl\n buJunmadı-

harrJrlerl bulunduğunu ha.hrladın1. 

Anla,tlıyor ki gol, futbolcUnUn aya
ğından muharririn kaleınlndcn çık· 

trfı kadar kolay ı;ıkmıl·or. 

UÇAN KRUVAZOR 

Ca\·a deniz harbinde bir krUYazör 

ha\.·aya UÇRlu,. «Uçan kalc:o terden 

sonra. «Uçan kru,·nzör:o de )·apıldl.se 

bu harbln çabuk biteceğin! Um!t et
memeli! 

UNUTUL~llYACAK 

Ilüseyln Cahlt Yalçın, «Bo#;'azlar 
etrafında oynanan oyun• başlıklı bir 
yazı yaunı,. Efcr boğazlar etrafın-

Y eni neşriyat 

Perde ve Sahne 
(Perde \'e Sahne) nin on ikinci sa

yısı bir c;ok kıymetli yazılar ve zen
gin resimlerle çıkmıştır. Tavsiye ede
riz. 

TAKVİM 
3 l\IART 1942 

SALI 

Şehir tiyatrosu, ı>lyes oynanır
ken cürnıttı olın&811l diye fındık, 
fıstık yemeyi yasak ettirdi. Fa.
kat aeaba neden, kesilmesi kendi 
elinde olan, Asap bozucu bir ıo
ıtn ortadan kaklrrdınaıunı mün1-
kün kılacak tedbirler almıyor 't 

Parti Genel Sekreteri Doktor 
Flkri Tüzer, Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Genel Sekreter İstanbulda Parti 
ışı.erile meş"ul 
gUn kaldıktan 

ayrılacaktır. 

olacak ve bir kaç 
sonra şehrimizden 

Yinc yürüyoruz. Birden ko .. ğını arkada.ımıza hatırlatırsak blzl 
luınu dürttü ve tütüncüden ... a-

1' mazur görür sanırız. 
ra bozduran birisini işaret etti: 

SON ~lAÇIN GOLU 

da oyun oynan1ıya yeltenenler "\·arsa AY: 3 _ GÜN: 62 _ Kasını: 116 
bl:t Tlirklerln boğaı:larınuza çok dü, •. RUI\-Iİ: 1357 _ ŞUBA1': 
klin olduğumuı.u unutmamalıdırlar. 1 HİCRİ: 1361 _ SEFER: 
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Taniya, genç avukatın, çalıştığı zaman 
bile azap içinde olduğunu hissediyordu . 
l\.1eselA yazı yazarken birdenbire kalemi 
bırakıyor, başını elleri arasına alarak 
uzun uzun düşünüyordu. Bu düşüncenin 
işe a it olmadıfı, gözlerinin ıstıraplı ve 
korkulu mAnasından belll idi· 
Tanıya, orada bulunmakla Jak'a yar

dım etllfin! duyuyordu ve bunu yapmak 
da istiyordu. 

Kendi lçlndekl sükônu yeni ahbabına 
da sirayet ettirmek için uğraşıyordu. Ha
yatta her şeye sahip olduktan sonra hiçbir 
~eyi kalmıyan bu kadının artık kcndisl 
için bir ısteill yoktu. Başkaları için fyilfk 
d!lemekten zevk alıyordu . ÇUnkU artık 

hayattan b'r ıey beklemiyor, bir ıey iste
miyordu. Yalnız başkalarına sükôn ve ra· 
hatlık vereb!lmek .. tek artu bu idi. 

Jak ona ilzüntUsüniln sebebini ~öyle. 

memiştı. O da h!ç bir tek sual bile sor
muyordu. Bi'diğl kadarı kAflydi: Azap ve 
ıstırap çeken b:r insanın kendisine ihtl· 
yacı vardı .... 

Kaç zamandanberi hiç blr insanın on· 
dan bir şey istediği yoktu. Kapalı bir ka
pının arkasında kend;nı bekleyen birisi
nin bulunduğunu ve kendisini görünce 
sevindiğini düşi.indükçe nekadar tatlı bir 
heyecan duyuyordu! 

Taniya, bu hissi çoktanberi unutmuş· 

tu. Kendisini ne bekleyen, ne özleyen 
vardı. Halbuki işte şimdi lak bekliyor-

- Şu adamı görüyor musun? j 
HParanın kokusu yoktur,, dl. Bc,lkta,, Fenerbahçeyl 1 • 8 yendi. Tatlısert 

VA.TANIN l!DllBf BOMA."n: 

Yaa.o.: lta.ıH. ~oa 

du. Hiç b!r erkek Tanlyaya karsı bu ka
dar şefkatli o'mamıştı. Jak, ondan hiç bir 
şey istemiyordu. Dostluğun aşktan daha 
yüksek, daha kıymeti! bir his olduğunu 
şimdi anlayordu. Çünkü bir dost karsı
lık beklemeden fed•karlık yapabilir .. 

Tanlya, Jakı sevmediği ha'de onun için 
hayalın• fed• edebilirdi, çünkil Jaka 
karşı hudutsuz bir dostluğu vardı. Ne ga. 
rip bir histi bu! Halbuki dünyada tek sev
diği erkek olan lvan için bile ölmcJH ka
bul etmemişti, yahut daha doğrusu onun
la beraber ölmek istememişti. 

Ah, kadın kalbi ne derin ve anlaşılmaz 
muammelnrla doludıır' Çılgın. gibi sevdJ .. 
ıı İvanın hayatınıkurtarmak için çaba
amaları, yalvarmaları b·le, Jakın ıstırap. 

!arına· karşı hissettiği hüznü şefkat hisle· 
rınden kuvvetçe geri kalıyordu. 

Acaba şimdi hayata o'an bağları mı gev 
şemişli? Yoksa alçakça bir bedel karştlı
ğı olarak muhafaza etmeğe muv:ıffak ol
duğu canına eskisi kadar kıymet mi ver
miyordu? Bunu bilmiyordu... Herhalde 

' TEFıtlKA No, ~4 

C•Ylren: &eaan A. E. YALJılAH 

kendi hayatına karşı eskisinden daha az 
alAka duyuyordu, bu muhakkaktı. Bu 
hayatı muhafaza etmek için yaptığı çir· 
k'n hareketten şimdi daha çok iğreniyor· 
du. Yaıam•k için bir alçaklığı göze al
mağa değer mi? 

Gözlerini kapadığı zaman eski kor
kun<; gUnleri görür gibi oluyordu. İvanın 
ölümünü imzalayan o çirkin, o kaba ve 
menhus el hep gözünün önündeydi. O elin 
okşamalarını ve temasını, ertesi günil 
kurşuna dlzilmemek için kabul etmişti. 

Halbuki o adam ivanın, sevdiği gen-
cln celloidı idi. İvanı ne çok severdi! Ca
nının canı gibiydi. Fakat buna ra!men 
bu alçaklığı yapmağa razı olmuştu. lvan 
öldüğü zaman çok ıstırap çekmişti. Fakat 
demek ki !vana yalnız maddi şeklido 
bağ'ıydı, ruht ve manevi tarafı o kadar 
a7.ap duymamıştı. 

Bir gün geldiği zaman Jakı evde bul
r.ıamıştı. Son derecede merak etti. Aca
ba ne olmuitu. Hiç! Jak mahkemede biraz 
geç kalmıştı, o kadar ... Tanlya duyduğu 

... .. , 

heyecan ve merak karşısında uzun uzun 
düşündü: Demek ki bu dostluk kendisi
ne ıstırap verebilecekti. Bu hal karşısın· 
da cndtşeye düştü ve hislerini tahlile ko
yuldu. 

Acaba Jaka karşı hissettiği şey, dost
luktan başka bir şey miydi? Bunun yat. 
nız ve yalnız dostluk olmasını istiyordu. 

Jak, yalnız ve tenha hayatını si.isleyen 
bir varlıktı. Hergün onun yanında yaşa· 
dığı saatler sayesinde heyecan ve saadet 
duyuyordu. Demek ki bu dostluk lehli. 
kel! bir hal almağa baıtamıştı. 

Sonra başka bir şey de Taniyayı endi
~eye düşürüyordu. Jak çalışırken hazan 
işten başınt kaldırıp kendisine bakardı · 

Sanki orada olması sayesinde teselli ve 
sükUn buluyormuş gibi bir hal alırdı. 

Bazı defa bakışları birbirine takılmıs ve 
Jakın gözlerinde adeta derin bir sevda 
okur gibi olmuıtu. 
Şimdi ne yapmalıydı? Bir daha gelme. 

mek mi daha iyi olacaktı? Jakın keodlsi
nl sevmesini istemiyordu. Aralarındaki 

ılık ve tatlı dostluğun vahşi ve haris bir 
aşka dönmesini hiç istemiyordu, sonra 
aşkın icabı olan merak, endişe ve kıs
kançlık ba~layacak ve neticede kln do· 
ğaca.ktı, aşkın ezel! arkadaşı olan kin ... 
Aralarında fazla yakınlık doğuracak 

mevzulardan daima kaçınıyordu. Bazan 
Jak, ellcrirü elleri arasına alıp da öpmek 

Arkası var 
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VAKİT ZEVALİ EZA:-il 

GÜNEŞ: 6,31 
ÖGLE· 12,26 
İKİNDi: 15,36 

1 AKŞAM. 18,02 
YATSI: 19,31 
İMSAK: 5,52 

Gümüş balığı 

12,30 
6,24 
9,33 

12,00 
1,31 

10.~o 

taVO!I 

rc::5.) u <1abah Balıkpaza.rından J"&-

1.!:;l) ~·ll·ordum, taze taze günrii' ba 

hkları çıkını,, hemen aldım. Eve ge· 
lln<.'e de tava1Jın1 yaptım. Bir de ha~ 
vu~- ~alala ı \·e tahin hel\aslle bu
günkü yemeği taman1ladım. 

* Bu nlC'\'Slıntle balolar, çal·lar bir
birini kovala)·ıp gidiyor, tabii eğlen· 
celi yerlerde de ağızlar mWlürJU ol
maz ya, bayanlar da. ellK't llkür falan 
JçerlC'r ,.e iterken de güzel lt>ekll el· 
bltıelerlne dökebilirler, sonra. da. U7.ü~ 

Jürler. Jflç üzWmel·e mahal yok. EYO 

dönlınce hemen Jeke olan )·eri teı11lı: 

bir tülbendi ıslatarak sulu sulu tnn1· 
pon yapmah, veyahut bir hunJ il.zeri· 
ne gererek üzerJnden ılık "u akıtn1ah 
\"C kurumı3·a. bırakmalı. 

.EV KADL'il 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Fiyat murakabe 
koridorlarında 

s 
ADL!YE BORiDOBLARINDA 

SİYASİ İCMAL 
Askeri durum ı Mardinde poUsle iki sabıkalı 

Cavaya yapı!an arasında çarpışma 
(.... 1 bııdde) •+• 

sonra utraımak bana ını ka.ldılıı 

diyerek ben de her verilen fiyatı 
aynen kabul ediyorum, gel1?n 1a. 
tura da öyle yazılı diye komisyon 
itiraz etmiyor. Ne fiyata mal al
sam nasılolsa. satıyorum. Fiyat 
yüksek olunca kar nlsbctl de şişi

yor. Böylece hükumetin pahalılık 

olmasın diye olan u~raşmala.rında 
yanlış blr takım yollar tutulması, 
pahalılığın bcllibaşlı Amill oluyor.11 

''Barsak/ arını 
meze yapar 

deşer, 
• 

c=;: ===== ::::::t:: : : : :: 

Amerika 
Fransadan 

kuşkul~nıyor çıkarma 
hareketleri 

C Yazan: =ı 

ı~·· ıoı~ı 
l - Uzak doğuda: 
~ Unkll askeri \'nzımızda Ja

l6/I ponlıırın Cn\'a adasında müt

tefiklere karşı glrt,Uği tanrruzu ln
t·clerkı•n, !jll llıtlınall ileri ı;iirmüş

tlik: «Japonlar nılıınm doğu parça
ısına çılmıışlardır. Böylelikle müda
faa kun etlerini öncr: doğu tarafa 
çekrııel' \'C sonra adanın hah par
çasına d:ı Sumatra tarafından çı
knrnıa ynpmalc \e böylece, mlitte
flklcri adnn•n ortru .. na doğnı ıkıs

tırıp ;)Ok etmek 'ClD tut ak aıma'k 
gibi kurnazca bir Jllin dlişünmUş 

olıılılllrler. Belki de bu Japan çıkar
mıılıırı hakiki çıkarma değildir. Bel
ki de ınUtteflklcrl hu tali çıkarma
hır lh:crfno çekerken, adamn batı 

çm resine ve hUkfınıct merkez! bu
lunan B:ıttıl\ la dolnyınıla hakiki ÇI· 

kurma ynp:ıcaklardır.» 
HugiinkU tı•bllğlerden anlıyoruz, ki 

Jaııon çıkarına Jll~nı bundan ibaret
tir. \'e adımın batı rcneslnde Su
ınatra nıla ı karşı ında karaya çıkan 
Jarıon ku' \'etlerinin kun·etll olduğu
nu ,.e hu lrolun şimdiden SO kJlomet~ 
re kadar llrpledlğlnl müttefikler Jm
lıul ediyorlar. O halde Japonlar ha
kiki rıknrmayı, tahmin ettiğimiz. 
iizerc adanın batı çe' resinde yap
ınışlardır. Jaııonların yUrliyeceklerl 
hedefler şUııheslz Sura bala , e harp 
limanı olan Uattavla'dır. l'anl mUP. 
tcflklerl Ca\'a'd:ı. me,·cut başlıca de
niz ''e ha\'a lislcrlnclen mahrum et
mektir. Karn lnn vctlcrlnln lıa\'a \"e 
ıl,..nlz irtibatı Ju•sllıllkten sonra, Ja
ponlar adayı doğudan batıya ,.e ba
tııtan doğuda llerllycl't'k ı;liratle iş

gal edeblllrler. Kara muharebeslncle 
l ürUteeeklerl tabiye de bundan Jba
rettJr. Bertin, JaponJann Ca\a'ya en 
l~l kıtalar çıkardığını haber \ermlş-
1Jr; Joııon murnffnlnyetlne baJ...-ılır-

a llcıllnln \erı:llj;l hu haber dotru 
olabilir. ÇUnkU Jnııonlar şimdiye ka
tlar en güç olan bir çıkarma hareke
tine ı;-lrlşınlşler \C ilk safhada mu
' ııffak olınuşlıırdır. 

:lllıtteflklerln yap8<'.ıığı ı,, nıllda

flln cleğll taarruzdur. Zira ınUtteflk
lcrln mll<lafaayı kabul etmeleri ha
llnıle hu Jııııonlarn: a:Toprağmnza 

daha bir çok kunctler rıkar da on
c)an onm Uz.erimize saldır. Biz o 
'al.ite kııdar bckllycceğlz. demek
tir, ki Japonlar böyle bir ınukabe. 
Jel 1 öper clıı lıa lannın ti zerine ko
l nrlar. Ca\a adası, karaya rıkan ,·e 
lem' etlcnınek lstıyen bir düşmana 
karşı denizde. hınada \C bilhassa 
1.aracln ancak taarruzla müdafaa 
cdlJehlllr. Bundn gn,rrlM, müttefik· 
ler için Ccdakürlığa değer bir netice 

2 - Doğu cephesinde: 
limen golü cenubunda Stara Rus

sa'daki ınuharehenln ııeth'esl hcnllz 
aııtaşılnmaclı. ı~akot şu tahmin eıll-

kblllr, Jd Rusların ldıllasıııa güre 
kn)lıl:ırında kanlı sa,·aşlar eereynn 
ı·drn bu ~elılr hölgP'llnde mewudU 
96 hin kişi 7.annedllen 16. cı .Alman 
ordusu çc-nıber içine dllşmenılştır. 
l\luhu"ara eılllen belki tle bu orduya 
nıen uıı 2!lO \C 80. eli Alman tlimen
lrrJnln garnlzln kıtalanı'lır. No\'go
rod \'c Şluselburg h!Uii Almanların 
clin~e bulunul or; clem<"k ki limen 
golu cenubunda hÜ.) tik ölçüde lılr 
Ituıı k U'fatma tehlikesi yoktur. 
Merkeuıe ReJev ve Vlyazma şehlr

lerı bl • r ucu Kre ty'de \'e diğer ucu 
l>orogob 'd uş a bulunan Rus kı!lkacı-
ıııu k 11 
1 ° arı nra!oOında knlmıı;tır. Rmı-
ı&r bu" ·ı • 

h ,ı ılrl"rln dllsıneslııl simdi ıla-
a ku,.,. ti • • 

t c c llıuit edchlllrler. Cenurı-
a lıU~ilk 

1 Jt Rus tııarruzu 4 Alman wı 

Bir polisimiz şehit düşt :·. Kati Her 

kaçmağa rnuvaffak oldular 
Mardin, (Hususi) _ Bır çok den kat111cr de kaçmıya muvaffak 

hırsızlıklardan suç'u ve fırari Mar- olmuşlardır. 

U.çlinc-U sulh ceza ınahkeme.o;lnln 
kapıııı önünde m~hut suçlarla gr.tı
rllen bir kalabalık blrlkml,tl. F . .luıc
risl hırsız olan bu maznunlar yor
gunluktan yerlere çömelmiş, rökmu, 
lerdl. 

yerım,, 

kıyaretıı bir ad~m söylemı,tı. 
- na bası mısın'! ıliyc sordum. 
- Böyle Uç tanem daha \'ar. 
- Rlr kabahat ınl ı,ıedln T diye 

hatırını sormak iizere ona doğru ~ii
rliılihn. 

Korldrorun bir köşe inde maznun- - l 'ok; ağabey, çocuklara iki ('f-
ların anaları, karıları ,.e çocukları ma alac~khm. Tanesine on hcs ku
hulunuyordu. Bunların arasında ağ- ruş ı tcdllcr. Pabıılı fllün, derken 
Iıyan bir kadın gördllm, kucağında çıngar s;ıktı. 

güzel ve SC\'lnlll bir çocuk korku ile Sonra sıkıntılı bir c..cıle şlkftyet et-

Yazan: M. H. ZAL 

dinin GU1 mahallesinden Halil l\lıt. Bu acıklı o1an Mardinde çok 
rı?i i:e yine sabıkalı kardeşı Ab· derin bir teessür uyandırmıştır. 
dmkndlr 'Mıtrıblnln evlerinde bu· vazife kurbam Sa'ih Özselçuk 
lurtdukları hnber alınması üzerıne memleket hastanesinde otopsi a
yakalanmaları içln 6 kışiiik bir za- mellyesl gördükten sonra başta 
bıta kuvveti evi sarmıştır. Bu sı· vali, mevki komutanı, bütün mc. 
rada evin zabıta tara!ından sarıl· ınur ve binlC'rcc halkın iştirak et· 
dığını an!ıyan suçlu kartlesler el- li~i büyük bir cenaze töreni ile 
ler 'nd t c:ehit'er mezarlığına gömiilmUotür. 

etrahna b:ı.kınırorılu. Gidip kadının tl: 
Diğer blr konuııma: derdini sormak istedim, ı-ilı.el çocu- - sabalıtıınbcrl bekliyoruz, nğn
- Bir daha mat mı getirlrm! KUnun açlarını okşarken ötede ka- bey, şuraya bir girsek te ne olacak

Memlekcte ucuza mal olsun diye lın ,.e bozuk bir sc!'i: .. a oısn: 

A merika mAnl olmasa Jngll
tcre ,.e So,·yet Rusya De 

Gaulc lınreketlnl çoktan Fransarun 
meşru 'o kanuni Jıükflmetl diye ta
nıyacaklar ... Fakat Amerikanın l\la
reşnl Petaln'c çok saygısı \'&r, :lhU
) ntı elden bırakmamıya \'e \'isi hU
kilmctllc son hait<le kadar iyi ~~iıı
nıcğc tarnftardır. 

Amerikanın Ylşl'den ı tedlfl çok 
hlr şey deJ;llılir. Almanlarla imz.n 
cılllcn ınlitarcke şartınrının lu:lrlcl
ne çıkmnmasıııı lstlJ·or ki .l\lareşaı 
ı•etalıı'ln şahsi emeli de zaten bu 
yolılan l\yrılnıamaktır. 

ne külfetlere girdim! Bunlar kfı· - Hoı;mna mı gitti delikanlı, blil • l\lrhıııcılln ııııılınkrnırsinl' ıl:ıYacıııın 
ğıt üzerinde gösterilemez diye risk 
lerimin karşılığım ödemivorJar. le daha iki tane e\ıJe bekliyor, diye c;lkfn-etılo baııılanıJı. Şelırcmlnlm1e 
Buna karşı rakibim bir yolu~u bu· seıılemU. ;ney~·a satan İsmail şlkliyetiııl ~öyle 

ı e abanca:nrı oldu"u halde ' " 
sokaga fırlamışlar ve :zabıtaya ateş Ödevi için aziz canını feda e· 

lup dışardnn, malın kıymetinin i- Bunu, polis ynnınıla ayakta ılıırnn anlattı: 
ki misli derecesinde bir fatura ce· kara yiizlü, s;atık kaşır. pejıniirde - Diin bn adanı ıliikldina gl'ltll. Ne çare ki Petaln'ln etrafında 

Darlan gibi Almandan daha Alman 
nılaınlar 'ardır. Bunlar; bir kısıın 
l'riln ızlardnkl ezeli lngl!lz düsnınn
lığmın \fırlsl olmuşlardır. D~ok
raslyc cliişmaıı bir ı)artı ruhuna da 
taa.'ısuıı şeklinde ı.anlmışlardır. 

Frnn ız donanmasını Ingute.reye 
karşı kullanmak yolunu blllurlar!>a 
bunu l nıı:ır.ııkJardır. 

açmışlardır. Bu csnadn polis me- den Sa!lh Özselçuk 28 yaşında ce
murlarından Konyalı Salih özseı. jsur bir genç idi. Arkasında genç 
c;uk kalbinden vurularak şehit düş lbir refikası ile beş yaşında erkek 
mUştür. Karga;jalıktan isUfade e· bir yn.vru bırakmıştır. 

tirmi5. Elde bir kağıt parçası ol- [ ı Elmaları ortlu, liyatı11.rını öylcdlm, 
duğu ldn onun muamelesi meş- u z a k ' a k l ~ahalı. dedi, daha uruz. veremlyeee-
ru sayılıyor. r ğlml söyledim, bunun lızerlne bana 

la 8 r b 1 kllfrettJ. Ben de kendisini dükklin-

Anıt kahir 
Proje kabul müddeti bitti, hakem heyetine 

Başvekil veya vekili riyaset edecek. 
Ankara, 2 (Telefonla) - Ebedi ada Nafıa \'C Maarif Vekdletlerln· 

Şef AtatOrkün anıt kabrine ait pro ı'dcn Uç nzadnn mUrckkeptlr. 
jelerln kabul müddeti bugUn blt- Heyet riyasetini çok muhtemel o 
mlşUr. Yalnız ecnebi memleketler- Jarak Başvekil Doktor ReCik say
den gelecek projeler için kısa bir ldnmın veya kendilerinin inha ede. 
müddet daha bek1enecektlr. ceğl bir zat işgal eyllyeceğl umul-

Hakem heyeti, dün bild·rdlğimiz maktadır. 
ve bugün şehrimize gelmiş bulu. Bugün öğleye kadar teslim edl. 
nan Alman mimarı Profesör Pol ,len projelerin miktarı 29 tanedir. 
Bonat'tan başka, tanınmış l\Iaear Hakem heyeti, bütün projeler tes
mlmarlarından Vayingcr ve İsveç lim edilir edilmez faaliyete geçe
mimarlarından Kent Boem'den ma cektir. (B.B.) 

Malfaya 

taarruz 

Edirneli blr hayvan sahibi, yük
sek sesle dert dökUyor: 

- Beyaz peynir1n perııkende 

fiyatını yetmiş beş kuruş olarak 
te.sbit etmişler. Bu sene Trakya
da süt bol... Koyun sütü on ku
ruşa kadar indi. Fakat perak~nde 
75 kuruştan satılmak U:zere peynir 
yapmıya kimse rağbet etmiyor. 
Bunda hezap yok. PeynJr, fakir 
halkın başlıca katığıdır. Dar dü
:ıünmesinler. daha genişçe bir mey 
dan bırakarak peynir yapmağı teş· 
vlk etsin1er. Trakyada herkes işe 
sarılıp he1e elde bol peynir bu
lunsun, sonra fiyatlar kendi ken· 
dine düşer. 

Diğer konuşmaları anlatmıya 

yer kalmadı. Evet, hüktimet çok 
iyi niyetıe çalışıyor, Fiyat Mura
kabe Komisyonu sırtındaki afır. 
yükü taşımak için fizami derece
de çırpınıyor, fakat varılan neti. 
ecler, asıl gaye1cre uygun olmak· 

(Başı 1 llM'~ + tan uzaktır. Korkulan mahzurların 
cılar sarahatle hcdef1erine isabet önüne geçilemiyor, aksine olarak 
kaydedememişlerdir. Askert ha· !uzuli muamele ve muhabcreler1e 

Moskova, 2 (A.A.) - Tass a. 
jansı, Nevyork Timcs isimli Ame· ~arlar ehemmiyetsiz ise de kilis: vakit, ~nerji, para israfa uğratılı-

Tass ajansının 1 

yalanladığı 
haberler 

lk t 
1 1 ıle bir sıra binalara isabetler vAkı yor. 

r an gaze es n n aşağıdaki iddia. · t ' · .. .. 
la ını 1 1 

olmuştur. ÖlU ve yaralı miktarı ş.n lÇyuzu SU ki iyi niyetle bir 
r resmen ya an amaktadır· İ · · 
l S 

.. . · azdır. k.1 bomba tayyaresi ile ıo kaç sabıt nazarJye bir araya gel. 
- ov.ret hukumeU, Sovyct-ı 1 . ier blrl 'ğ' d ki J Mes.serschm!t gR.llp bir 1htlma1Je mıştlr. Bunlara sarılmakta ve ha-

ld 1; ın e . apon tebaasına a- Uslerine dönemiyceek derecede ha- kiki icap ve lhtiyacları ihmal et-
mn arı mUo:adere etmiştir. sara uğramışlardır D:ıh bl k mekte ısrar edilmesinin neticesi 
~ - Sovyct kılnları, Kotsk stra- düşman tayyarelerİne isa~etı:r ~~Y ıo!a~ak bir takım müsbet faydalar 

tejık mevzilerine doğru önemli ha- dedilml~tır. c·d~n gidiyor. 
reketler yapmaktadırlar. Şubat ayı içinde Malta ı 53 bom- Acaba tutulması Hlzım gelen 

3 - Şakalin adıısile karayı ayı- ba hUcumuna uğramıştır. mlisbet ve faydalı rol nedir? Bunu 
ran Tatar boğazına mayin dökill Ta~are topları 9 diişman tay· diğer bir yazıda dilimiz döndüğü 
müştür. • yarcsı ve Hurrleane av tayyareleri kndar anlatmıya çah~acağız. 

muhakkak olarak 5 ve muhtemel Ahmet Emtn YAL:WAN 
olarak 9 tayyare dUşUrmUşlerdlr. 

(Ba,ı ı incide) () 
nıdan doğruya isabetler olmuş \'C dl· 
ğer 10 deniz taşıtının çok ynklnlnc 
10 bomba dt1ştUğU görUlmOştUr. Bir 

kruvazöre tam isabet olmuş, diğer 

bir kruvazörUn çok yaklnlne bir bom
ba dilşmUştUr. Bir yardımcr gemiye 

ayni zamanda 4 tam isabet kaydedil· 
mtş, askerleri ta.,ıyan mavnalara da 

iki tnm isabet o1muştur. 

dan rıtuumak loı;tcdlm. Ka\'ga ettik. 

H!'lklm, lılehmeıle sordu: 
- söyle bakalım, nasıl oldu bu 

hAdfse? 
Mehmet, kapııln kencllslnl eyre

dcn karı ı ,.e çocuğuna acı bir göz 

athktan sonra: 
- •~vlıitıara eln1a almak lsteıllm 

bay hakim, bir elmaya on beş kuruş 

ı~tcdi. Dalıa ueuz vermcslnl &Öllc-
Avustralya tayyarelerinin faaliJCtl 
Sydney, 2 (A.A.) - Sydney Hernld ıllm, kavga ettik. 

- iyi ama, ıııen dilkklin sahibine 
gazetesinin Yeni Gine muhabirinin 

bırnk çekmişsin ..• 
bildirdiğine göre, Avustralya bomba _ Hayır efendim, ben bıs;ak fllan 
tayyareleri, Uç gün Uç gece durma- çelmıedlm. 

dan Blstemll bir surette Rnbaul böl- ll!iklnı ~lkfıyet~il e sorılıı: 

gcslndekl Japon tayyare meydnnlan- - Bak, bırak ~ekmedim, diyor. 
nı ve Japon gemılerlni bombalıımış- bunu görenler \ltr mı? 
lardır. - \'ar erendim. 
Japon kuv\"et!erl ba.'jkuınandaııının _ :l\'a ıl oldu bu'! 

sözleri ı - Kendisine clükknnılan çıkmaı;;ını 
Şanghay, 2 (A.A.) - Malezya Ja- . 

l 
söyJl':ylncc bana vurılu, ben de onu 

pon kuv\·etıeri başkomutanı tUmge- 1 k 1_.. n· d 
ı ışarı çı mıya zor .... ım. ır o ne 

neral Tomoyukl Yamnşlta, Slngapur giircylın, Sol kolunun içinden bir 
basın toplantısında, dUşmıının henUz 

bıçak ~·ıkarnıaz mı? Senin, dedi. bnr-
doğu Niyadan tamamllc ntılmııdıfım 

saklarım deşerim, onları meze ya-
söylem~ ve Anıstralya ile Hindistan-
da tutunmakta bulunduğunu bildir- iıar, J erim. 
m!ştlr. llliklrn: 

Aınerlkn d:ı bunu biliyor, bunun 
için ele l"rnnsn tamfınıJan notalarla 
'erilen iıUtlln teminata rağmen kul'
kulanııı duruyor. Doğrusu aranırsa, 
deniz aşırı yerlerde bulunan 1''ran
ınz lıarıı gemilerinin tam bu sırada 
nnıı yurıl llnı:ınlarına gelmesi bu 
kuşkulanmayı hakli gösterecek bir 
ıırullsecllr. 

Belli ki .Almanya. ilkbahar hare
ketleri lı;lıı deniz hücumlarına çok 
ehcmml~ct \°Crl3or. Elindeki ku\'
\"etlere Ji'nınsız gemllerlnl katmak, 
Almanya irin hnlati bir da\·adır. Bu 
maksatla elinden geleni yApacaktır. 
.Frıın anın bliyük bir kısmını :işgal 

ettiğine göre sllflhsız. Y:lşl hUkfimc
tlne karşı elinden gelen de !;Oktur. 

Gelecek haftalar içimle \'işi, Jkl 
taraflı bir şiddetli baskı alhada 
kalacak \'C ııek ağır kararlar ~·er-

ml.}O nıe<.'bnr olacaktır. 

* Son ıl:ıklkada gelen haberlere göre. 
Birleşik Amerika hür .Fransayı tanı

mıştır ki, Amerikanın \'işi hüktlme-
11nln tutacağı ;)Olu menfi balduğunu 
gö termr.ktedlr. 

General, cenup batı Pasifik çevre- - Bunu görenler o1du deınek. 
!erinde Japon siyasetinin, lngiliz, - E\ et elenelim. r 
.A."llerikan ve.. Felemenk nU!uzunun Şahitler çağirıldı. Şahit Ali: 
buralardan tnmamlle atılmasından _ Ben kngayı yoldan geçerken 
sonra, doğu Asyadakl bUtUn toprak- ..__ __ 

Bas· Alman 
barbi l 

J r gördüm. Mehmet dükkAneı3 a nıru- (u .... 1 1 ''nAide) (-) an re ah dairesi içine almıya mCıtuf ~ • ~ 
bulunduğunu i!Ave eylemiştir. )·ordu, dllkkdneı da onu dı,an at- lar her turlü şartlar dahilinde Her. 

Japon ırıözc·üsü diyor ki: DU,-ınan mak isterken Mehmet kolunun irin- lemlye alışmışlardır. 
J'ernllerinln kaçma teşcbbllsU den bllyUPek bir bı'-·ak çıkarınca 1- Mihverin bir sü~ ıri üç te piyade 

bir intihardır ~eri ko,tuın, bu sırada 1ıollı1 fo gel- taburu dağıtıldı 
Tokio, 2 (A.A.) _ Japon deniz dl, lı!ullse kapandı. '.ı\'foskova, 2 (A.A.) _ Sovyet 

mahfilleri sözcüsU demlftir ki: Dl.iş- Jlfıklm, şahit polisi çağırttı. Şahit tcb1iğlne ek: 
man deniz kuvvetleri Cava denizin- Mehmcdln akşam z.ll zurna 50rhoş ol- Sovyet hava kuvvetleri, bir 4 - Sovyet hi\ki'tmetl Japon as 

ke~I ateşelerlnin cephe;ı gezmele: 
rlnı yasak etmiştir. Tes Ajansı bu 
münasebetle hiç bir ecnebi as~eri 
a~aşeslnln cepheyi ziyaret etmedi. 
ğınl belirtmektedir. 

Nurettin 
deki muharebe esnasında topyelron duğunu söyledi. mihver süvari taburunu ve üç pi· 

M B lgarisfanın .. I" kt yade taburunu dağıtmıştır. 
Ünşi U UÇ U pa a 5 kruvazör ve blr torpito muhribi Mahkeme, ~stlrahatl umumlye;)i Alınan ordusunun wzlyetı 

(Başı ı ln<'lde = girişinin yıldönümu" kaybetmişlerdir. Bundan b3'ka 4 kru· JlQzduğunılan, ılükkanl'lyı dö\'tliikü ve fcnaJaşıyor 
vazör a~ hasara uğramıştır. bıçak çektiği şahitlerin lfadeslle a- l\foskovo., 2 (A.A.) _ Sovyct 

lan, profesör arkadafları ve talebele- t bll~ k' b (Baş tarafı ı lnclıle) _ Cava denizindeki dU"1lan deniz hlt olduğundan Melımeclln, bir ay e gl e ı 11diriyor: 

ı 
ri bu1unmu"lardır. Mühendis Mekte- ti" t kkUrl ı gU h .... k il 1 Staraya R 'd b i 1 ., me unuza eşe er mi bildiririm. kU\'\'eUerl, bnkuvvc imha edilmiştir. beş n ap:.ınc arar ven . ussa a çem er ç ne 

ASKERLİK İŞLERJ" ı bl talebeleri, hocalarmın tabutunu Zafere ve onu takip edecek olan ,_.eni \ dO d i 1 11 'Dft l'llahkcıııe.)I dlnliycn karısı, lıı!,'kı- alınıı~ 16 ncı Abmtn ordusu bir. 
. .. 'c şman en z t cru-et ı osu, °". rıJdar arasında: lik1erı iaşe bakımından çok büyük 
Eminönü l'erll As. Şubesinden· el llstUnde taşımışlar ve ona kartıı cihan nizamına sarsılmaz güvenimi tavia ve Surabaya açığında dolaşan - Kim bakar biı.lere, diye snJa-ızorluklarln. karşılaşmaktadır. Al· 
Topçu Yb. Ahmet oğlu Ası~ son vazifelerini yapmışlardır. Merhu- belirtmek ve Bulgar milletinin vo Japon donanmasının tehdidi aıtında- nıyorda. man komutanları bu birliklere tay 

(319 - 21 Tbb. Yzb. Andan ov] mun cenaze namazı Ferlköy cıunlln- haşmeUtınuzun mesut bir i!ltlkbale dır. Aılllye Muhabiri yareler vnsıtaslle yiyecek ve mü_ 
Mlhal 304 (38294) Tbb. Yzb. l\J~zu ·de kılındıktan Bonra ebedi met!enlne .1 1 1 h d t• ıhimmat göndcrmlye çalısmaktadır. 
hl:Iaür (5135Al0) .sv. Tj?m. Fevzi oğl~ i bırakılmıştır. naı oma arı ususun a beslediğim SözcU şunlan HA.ve etml.ş ır: Tayyarelerimiz dUşmamn bu teşeb 

sey n vnı 318 (30517) P. Tğm en samimi temennilerim! bildirmekle Dllşman gemilerinin yapacağı her Bu vadi, Bataan yarım adasının bUs1crlni fıkim bıraktırmalttadır. 
l\Justafa oğlu Osman Çokay 

324 
Nurettin MUnşi Altan memleketi- bahtiyarım. hangi bir kaçma teşebbllsU, bir lntl· 250 kilometre kadar şlına1indcdlr. Sovyet tebllği e~i Leningrad 

(48129) mizin tanınmı~ klmyn.gerlerinden idi. Kral Borls'le Jtalya kralı arasında har deınek olacaktır. Halbuld eğer Japonlar Cervantes ile Bangucd a fccphcsinde Alma~ ı~tlnat .noktala-
Ani olarak ölmesi memlekette ve bil- ) bu emller tcsrm olurlarsa tavfaları • rının tahrip C'dl1dığlnı de bıldlrmek 

Konferans 
Beyoflu Halke\'lnden: 

5.3.942 perşembe gUnil saat 18 
de Halkevlmlzin Tcpcbaşındaki 
merkez binasında Yliksek mimar 
Sedat Çetintaş tarafından «Kadın
larımıza sıhhi ve terbiyevi ba
kımdan ideal ev& mevzuunda bir 
konferans verilecektir. Herk 
lebillr. es ge-

hassa ilim Bahasında bUyUk bir ka- Roma, 2 (A.A. - Bulgarlsta.nın g ı .. rasındn 70 kilometre kadar uzun- tcdlr. Burada iki gün süren savaş_ 
yıptır. Kendisi :memlekete yUzlerce üç!U pakta girişinin yıldönUmU mll- Japon resmi mnknnılan ta.rafından lukta bir cephe kesiminden kovul- lnr esnasndn. Almanlardan 1200 as-

k 
nasebeUle ıkral Borıs·ıc, imparator insanı muameıe göreceklerine emln muc:lardır. ker öldürillmüştür. 

ıynıctll talebe yetiştirmiş \'e bir çok " faydalı eserler vUcudc getirmiştir. Kral Emanueı iki memleket arasın- olabilirler. Harbiye nazırlığının sözcüsü de- Tebliğ, Alman alayları mevcu· 
N vauinnton 2 (A.A.) _ Harbiye . ti k" dunun gittikçe azaldığı hakkında 
~ urettln l\l:Un.şl, bilhassa 81Ulerln daki dostluğu belirten telgrannr tea- " ., ' ~ .. mış r ı. düşman esirleri tarafından yapı. 

yakılması için :memlekette bir cerc- tt etmişlerdir. Başvekll Filof da Mus- nazırlJğmın b!ldlrdlglne gore, Ba· Müdafaa kuvvetıerinin yaptığı lan ifşaatı anlatmakta ve yaralı1&.-
yan uyandırmak için ı;ok çalışmıf ve soliıüye bir telgraf çckmtştir. :Musso- taan yarım adasında sUkôn hüküm bu hücumun ehemmiyeti yoktur. rı taşıyan askeri sedyecilertn plya 
OlUlerl yakmıya yarıyan tesısatın ı<u-

1
. 

1 
b d B 

1 1 
t sürerken, Luzon'un şimalinde A· Fakat bu, Filiplnlerde Bataan de gibi kul1anıldıklarını. kaçak va 

ıuhnas d dil 1 Ur F k t ın ceva ın a u gar s ıının rclııhı ya. t ,., bil i ını can an em ş • a a . . ınerika~ı ve Filipinli mUfrezeler, rım adasının dışında d k kalarının ar tıı;ını d rmektedlr. 
bu arzusuna eremeden ölmUştUr. lı;ın beslediği temennllerı ve iyi dl- l l a mu ave- t 1 ı Japon1arı Abra ırmağı vadls n ter metin devam ettiğini göstermekte- KırQnda, Doneç e ş clıletl nıuha· 

Ailesine tazlyctlerlmlzl sunarız. !ekleri belirtmlştır. ketmek zorunda bırakmışlardır dir. rebeler oluyor 
_ Berlln, 2 (A.A.) - Alman or. 

•··············~ırru g6türdü. Sonra büyük bir kuv-,pacağın1 bllemlyen genç kızın ıiarlaln.Mn. 'bir hırsız gibi U il duKları bdaşkuDmandtanlığı~ın tebllj;i: 
• w' • • • s r ne- ırım a. one z cep,nesl d 

. . 
1 

•...... '. , sevgı sın n men .,o u cenup 0 6usunda 
~ rc:::=' v N ~ lf5) dı. ve kuvv~tslz bır ~esle.. . 1 1 ;a:z z olusunu bıraktığL evin da- şiddeti! rnuharebe1cr d~vam etmek 

Küçük hikôye r ~ ~ lıla:. ~ 1 _ Zeynep dedi. Beni buraya - Benı bırak gıt diye söylend " ımındtın kızrı alevler çıkmağa baş. tedlr. Hava kuvvellcrile işbirliği 
ılu u1nıcn tUınenlnln taarruzlle dur· 

ru nıu Al şıı benzi.) or: bu mukavemet 
rnanı:ı b 

., l 
rvet sarfederek konu~ağa ba~la. ıs1ak yanaklarına degdırdı. Kısık 

1
rck yol alırken ·ıı . 1 İl n"l"nün d ,., n ı; ve 

gelirken gördiller, arkamdan a· •Uzakta inildeyen fırtınanın sesi· lamı5tı. Osmanın oraya girdlğlnl yapılarak Ker1ı; yarım adasında 
yazan : N. MARAŞ ._, •teş ettiler, yaraıaooım. Şimdi ne- rne 'bir kaç nal gürültüsü karış- ;fıırkcden hnlnler evi bir anda a- ycn!den bir cok dUşman hücum a

redcyse buraya gelirler bunun mı.ştı. Zeynep telaşla. !erinden tcşe vermişlerdi... Zeynep 'kendL- rabaları tahrip edilml5Ur. tU 111 lr Alman \'C bir Rumen 
ınenın 

n1,.,. c nıaı olınu"tur. Mare~al Tl-
··~enı.0 • k ' aıııt tnıırruz ,_.erini 'e lstl-
amctını ı ., 

ı,or k larkof'dan \az. gerE"rek 
dorr • Klef Uz.erine al a, belki daha 

e.ru olacakt • 
tık li<I ır. Zlrıı JJarkof'da ar· 
ku\\f.'tı~nrar da birbirini toslıyan Jkl 
teııı boğanın haline benzemek· r. 

İngiliere-Hindiston 
lll!.'sal (Uaşı l lııdde) )-( 

tırkndı.ışln 
Hındıstan ha rı ile, lıUkümctır: 
sı:vnrele nıt ~kında takip edeceği 
lamakıa g evnnnamesinı hazır
kııı bir tar~fı~~n:ııtı•. Baı;vekil, ya
mnrasında a demecini A vrım ka
le nrkadacı~rıPacaktır. M. Çörçıl !-
ını t .,, nın m ı le VC' girır . • ese cıı.n ehem 
cun içinde k ı~ığı hnsctilc biı kaç 
nıaları muht atı blr neticr.ye var-
lllafıh eırıc-ı d ğı.ldl ı . son teklifi c r. l\faa-
ı:ır ciddi bir erin nll!Sel<?yi hal 
decegı saıı,l:na~cıı~~.UsJ ihtiva e-

Zeynep başucundaki tahta 1 dlr devem eden fırtına bUtUn şid- için.. 'kalktı, başına büyüce'k bır peşte- n~. vatanına vakfetmiş yük'sck bir , Kertş boğa.zının ~enup ağzında 
kepenıkıerln tıkırtıstıe ye- detlle hUküm sürUyor kar yır.ın- Blrdenbtre nefesi bitmiş gibi maı doladı. Genç .adamın mln· Turk anasıdır. Ona son senelerdP b.r bava torpıllle düşman 6000 to· 

1 ' 60 • l'nd t tt ,., A' d n!llıtoluk bir deniz tasıtı b t 
.rlnden fırladı. Önce uykulu c;öz- arı tahta pancurları örtüyordu. durdu. Elini caketlnln cebine gö· <ierd;n sarkan c ı c u Ut;.U zar- na o1unun ufak bir ka-za.c;ında 1Jr. ~ a ırmış-
lerinl Ur'kek Urkelt ctrartn dolaş. flc'ynep .genç adamı kerevetin tür<iü. Sı.cak ~·arasımn kanlarına fı a1ch. İğl1dl, Osmanın derı'n çiz. raslltdım. ':Milli Mücadcıeden son- Voron t 'd t 
tırdı, sonra yava~a. pencereye ~zer_fne yatırdı. ÜstUnU sımsıkı bulanmış buruşuk bir zar! çıkar- \'ller'ıo öı-tUlÜı sapsarı alnına du· ra bir sıhhiye ı;avuşlle evlenmiş- rlkasına e :ar:t ayyare motör fab. 
gidip seslendi. f:>rttil. Ocakta sönmeğe yilz tutan <11. Ağır ağır sönen 'donuk ve fer- da'klarını değdirdi. Titrek sesile t.ı. Simdi iki gUr'btlz yavruya sa- hücumları esne!~~~ ~~~ıla~ hava 

- Kim ol •kıvı1cımlı odun1arı birleştirdi. ~Lz bakışları hayatiyetin! kaybe-~ku1ağ1na: hfpti .. .A<:ık1ı ma.::ernsını an1atır· hava alanları teslsl"' · Yte erci ve 
~onrn ellerlnl k d' . .. . k .. "r1ne am sa-- Aç Zeynep benlm. T.ahta d ğ en ı avuçları ıçln- diyor, derin nefcsler1e goğsı.i inip - Gidiyorum sevglllm, kapa en -buyilk bir heyecan geçirdiği bC't1er olmuştur 

kepenkleri hız1a ıtU. Drşarıda so- k e u uştunnağa, vücudunu hare- kalkıyordu. Sesine. son kuvvetini ;göiıerlni -diye fısı1d:ıdı.. 'bei'liydl. Sıra a1evler l~fnde bı- ---------------
ğuktan yarı donmuş bir hııldc Os- lC::t ı eturmcğe başlaor.. Zeynep topladı. Genç adam bu mukaddes vaa- raktığı sevdiği ölUsüne gelince Ek ki 
man duruyordu. Zeynep bilyiik "'d- ı~ n.'ısıcak bir yaşlığa tcsadüfile - Zeynep dedi. Vazifem 'bu din huzurllc demjndcn'berl tava~ı'~öz~erl yaşlarla ör'tülüyor, me er birgÜn bek-

oı;ru du. Gözleri hnyretl b'' .. ·k d v 1 /-\ d t k' ' "--blr korkuyla ctrnfı dln1cdi. -
1 

c u~u- a ar agrr om say 1 a ıp edil- na dik·ili kalan sabit bakışlı g0z. 'J - Jiayır -diyordu. O rn::nl af. letild'kt 
- Ne oldu Osman derli. NerQ- ~ltıi.lş, .~enkc ldsarnrınıştı. Birdenbire İiiğimi blldiği'm halde senin yn.. }erini ağır ağır örttu ... Dışarıdan ~ctml~lr Çlinlcü bir kadının vn-

1 en sonra 
1'1r ~ ll a ırclı. Osınanın g"~ ·· 1 ·..:ıı B Lk' iki ı · 1 " f r(lcydin? ınun sol t:ıra!ında kan ogs~- r1ına gc mezu m. e ı daki· 'Yine rüzıg~rın. der n uğuıtusu ge. ;tanına obn en .bifyilı{ iborcunu sa ışa çıkarıl k 

Genç adam parmağını ağzına uara ~ ·· .. .. rd la kaplı 'bır kaya kadar burasını basacak1n:r. llyor, yanaakı mandırada bir ço· "111ecek kadar yüksekti.. 1 aca 
.götürerek ıısus.. işareti yaptı., Zey'no;Pungu·~~ t bl ,.~akat sana. güvenim var. Benden tıan köpe'ğl uzun uzun hav'layor- t Sonra. başını yetrdeki hasırın: d aşe mUdUrlOğU ekmekler hakkın-

oz ~ne r anda h!l yarım ka'an bu işi sen ba k * a. Yeni blr karar vermıotı B ı 
)lonrn bh-den'blre aralık dura'nl cum eden ynşıarı zo lA t • saraca • .;ıu... ilzerfndc oynayan sıhhatli ik1. yav rn gö b . "i r. u mra-

'Pe
ncerenln Ustüne abandı hare- psm~nın .. on r 1 zap etti. sın değil ml? Bu ktığıt yarın sa- . Zeynep M'fili MUcadclenln so- lrusuna "'evfrl'yor r l dre, undnn böyle ekmekler fı-

' " " muş omuz arını bil- b h k d , · 1 " ' m ar an çıkar km 
'ketsiz ka1dı. Boıyılmıştı .. Genç kız tlin kuv'ı.•ctile sarstı. ı ~. a a. a.r l erme varma ıdır ... nuna kadar orduya hizmet etm~ - GôrUyorsuıı ya diyordu . .On- rılmıyacak t çı az satışa ı;ıka-
Şaşkmlıkla bir ızaman durdu. Son - Osman, Osman sö)1e ne ol- r:ozlerlnı ruz:gArın zorla~slle sal-1 i'c~raman =bir Tüy!k kadınıdır. ha vazifem tamam olmadı. tildikten s~ ezglhta bir gl1n bekle-
ra l>UyUk bir mUş'külAUa Osma- du? dlye hıçkırmağa başla·dr ;anan kepc~~leı; .~e;lrdı. Dudak- Düşmana yardım eden amcasının Bir milletin asil -duygularını .Alakadıır~a': s:~c~~Ak' 1 
ının donmuş vUeudunu ko1larına Genç adam bulanık gözlerini ara~ ıp~~~ ~7t.ıı · a:n ab ~oğa~ından,oevlndcn çık'hğı ~ .~oğuk kış gece- ıanlatmak için bliy'l.e ana'llllra sa. şeldldc biraz ; h nzalaca.;~; ~: 
ıaldı. İçeri çekti. Dışarıda günler- Jadı, parmağını dudaklarına doğ-' çık ad 

1 ~11 ,ar şkı 1 a~t a b r şey 'Sl oraya wtckrar donmesinln kabil ,~ip o'duğunu -düşünmek k{ıfi gel- halkın menfaat~ a 
m ı. n şa n ı an ne ya. -olmıya.cagını biliyordu. Esasen anez mi?.. ıne.ktedirler. ne olacağını ,,ayı.-



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

Kim OE.NÇ görünmek 

Emsaisı'z bir kesif 
say~inde · 

istiyor? 

BURUŞU~LUKLARA ~ i !,>umuşak, daha taze ve · daha 
SON. VERIL_DI ger.ç _olduğunu görürsünüz. Gün-

düzleri \<!• (Yağsızı beyaz Tokalan 

B t .,.. -" ,_,,. kre"1L'l!: kullanınız.. Terkibindeki 
u ecnweyı ya,y.nız: kuvvetlendirici vebeyazlatıcı·'.cev{ 

Meşbm_ bit clld"mütehassısılta: herler mesamelerin dahiline nutu:ıt 
rafından ~mussıhba bir ,genç kız ile oralarda gizlenmiş bütün gayri 
cildinin uıısurlanna benzeyen ve saf maddeler! eritir, siyah,noktaJ 
clld hüceyreler.inden tstıhraç edl- ları'' kaybettirir ve '1çııc. mesameJ 
len yel'.!!· ve · klymetl~ . bir· hulasa leri sıklaştırır ve bu sayede cildi 
keşfedfimiştlr. BİOCEL tabir edi- beyazlatıp kadife gibi yumuşatır. 
len bu kıymetli huüısa.. şimdi. clld Bu basit ve kolay, tarzı tedavi ile 
un3uru olan pembe ' renkteki To- her kadın bir çok seneler gençle-. 
kalon kreminlrl('\tetklbine >Uive şeb!llr ve genç kızlann gİpt~na-' 
edllmlştlr.';"' Akşaaıı\ın yatın.azdan zarlarlle bakacağı\ şayanı hayret 
eV'fel bu kremi sfuiiıaüz-. -Siz uyur- bir cild)ve bir ten temin edebilir: 
ken cildiniz bu kıyll'lt'tı~·unsurları Tokalon• kreminin memnuniyet
m&.9&eder vi! aabahlao; uyandıA:ı- bahş netıceler1 gaTantil\d1r.1 .. ıAksl 
ruzda da cildinizin dalsa açık. da- halde paranız iade olunur.Y-

~-------------------------------------------------ı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı - Şartname ve nümunesi mucibince (60,000) tabaka sele~ 
fan kağıdı pazarlıkla satrn alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20.3-942 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Leva
zım şubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacakttr. 

3 - Nümune ve şartname her gün sözü geçen şubede görüle
bilir. 

BULMACA 

sağa: Tok değil; 

Bir laştt, Bir nota. 2 - Bir nota, 
Serbest, Zamanın parçalarından. 

3 - Genişlik, Çok iyi, Beyan edatı. 
4 - Geniş, Kolay. 5 - Evin kı. 
sımlarından, Donuk. 6 - İş gör· 
meği seven. 7 - Tallı bit- madde, 
Hariç. 8 - Adet, Tersi: Kalem. 
9 - Tahassür edatı, Bir böcek, 
Bir nota. 10 - Şart edatının kalın 
ve kısası, Tersi: Sinirli, Bir renk. 
11 - Sanat, Yeşil düzlük, Bir no
ta. 

Yukardan aşağıya: 1 - Ateşin 

dili, Endişe, 2 - Bir toprak kap, 
Bir mevsim. 3 - Yemek kabı. 4-
Tcrsl; Şik;lr, Uzatma, Dahil. :S -
Üye, Kaba kumaş. 6 - Bir spor 
klübümüz. 7 - Evin kısımların. 
dan. Hamam. 8 - Bir soru, Hazır, 
Sanat. 9 - (Alım) ın zıddı. 10 _ 
Liıkin, Tokat. 11 - Dini tören, 
Desise. 

DÜNKtl BULMACANIN BALLt 
Soldan sağa: 1 - Gamalı Haç. 

2 - Eser; Sa; UtU. 3 - Rana; Itır. 
4 - ParaşU (t). 5 - Laz; Kıl; Kav. 
6 - El; Akın. 7 - Mat; As. 8 -
Enana (&nane); lfa. 9 - La; ilim. 
10 - Ayal; Ta; It. 11 - Canı ya
nan. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Gerile· 

me; Ac (ar). 2 - Asa; Alan; Ya. 
3 - Men; Talan. 4 - Arap; Na
lı (n). 5 - Akala. 6 - Isırık; Ha. 
7 - Hatalı: IIAn. 8 - (K) ı'; Nafi. 
9 - Çürük, Sam. 11 - Unlversite. 

RADYO 
lhı!'hl<i 

7 ,30 Program 
7,33 MUzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 

PrOıJ"••• 
13,55 MUzlk 

19,30 Saat ayarı 

19,45 Konuşma 

19,55 MUzik 

4 - İsteklilerin tayin olunan gün 
yat üzerinden yüzxle 7,5 güvenme 
misyona. müracaatları. (2966) 

8,15-8,30 Evin 
ve saatte teklif edecekleri fi· saati 20,15 Radyo &'RZe. 

20,45 M:Uzik parasile birlikte mezkôr ko- ı2.30 Program 

12,33 Müzik 21,00 MUzik 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 21,15 Konuşma 

21,30 Müzik 

12,45 Ajans 
13-13,30 MUzik 
18,00 Program 
18,03 MUzik Müfredat listesi satış müdürlüğü ilan tahtasile Belediye Me. 

zat işleri müdürlüğü illin tahtasında asılı sahipsiz CBitümen. bo· 
ya, mensucat, k3ğıt, Demir eşya, bakır mutbak eşyası, tıbbi müs
tahzar ve saire gibi) muhte:if cins eşya 1549 sayılı kanun mucibın. , 

18,45 Ziraat 
takvimi 

21,45 MUzik 

22,30 Saat ayarı 

22,50 Kapanı' 
ce açık arttırma usulü ile 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18-3. --------'--------
942 günlerinde saat 13 te Sirkeci Reşadiye caddesindeki satış müdür 8 Q R S A 
lüğünde peşin para ile !';atılacaktır. İ!';teklllerin bildırilen günlerde 
hiç bir vesika aranmaksızın satışa ştirak edebilecekleri ııan olu
nur. 2964) 

~lmll--------------------·~ Türhiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: l888. - Sermayesi: 108.000.000 Tllrk UrBSJ 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari 1rıer MVi banka muameleleri. 

Para b.iRktirenlere 28,000 lira illramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ,hesaplannda 
en az 50 lirası btılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki p!Ana göre ikramiye datıtılacaktır. 

• adet 1,000 liralık 4,000 ıı.a I 100 adet 50 llra1ık 5,800 lil'a • • ısoo • 2,000 • 
, • 260 > ı.oeo > 120 > 48 • 4,808 > 

&o > ıoo > •,ooo > ıao > 20 • s,zeo • 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan af&· 

fl düşmiyenlere ikramiye çıktJfı takdirde % 20 fcızlaeile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyltu, 

11 BirinCikA.nunda çek:Uecektir. 

1 
100 
100 
100 

2 MART 942 
Sterlin 5,22 
Dolar 130,70 
Pezeta 12,89 
İsveç Kronu 30,72 
ESHAM ve TAHVİLAT 

1 
İkramiyeli % 5 933 Erganı 23 9Q 
Anadolu Demıryolu l ve II 51 50 

!Merkez Bankası 174 50 

lsta.nbul Belediyesi 

ŞEHİR TİYATROSU 
Dıram Kısmı 

Bu a~am 20,39 da 
P A R ı\ 

Yazan: Necip Fazıl 

Ki SA KÜREK 

İstanbul Asliye tlçü•cü Hukuk 
Rikimli(inden: 

Nuhin vekili avukat İhsan Muk· 
bil Ben tarafından, Tepebaşında İn 
giliz sarayı karşısında 14 No da 
Hayim apartmanının kapıcısı nez. 
dinde mukim iken hali hazır 1-
kametgahının belirsiz olduğu te. 
beyyün eden Nişan Küşkcroğ'u a
leyhine mahkemenin 939 - 1371 
No. lu dosyası ile açılan boşanma 
davasının yapılan duruşması so .. 
nunda: Kanunu medenln;i!n 132, 
138 inci maddeleri mucibince ta
raCların boşanmalarına ve 142 in
ci maddeye tevfikan Nişanın bir 
sene müddetle evlenemcmesine ve 
1057 kuruş ma!llarifi muhakeme. 
nin kendisine tahmiline 14.2.940 ta. 
rihinde karar verilmiş olup yazı, 
lan nam mahkeme divanhanesine 
t"lik ettflmlş bulunduğundan M. 
aleyh Nişanın ilıln tarihinden iti
baren on beş gün zarfında müra
caatla temyizi dava edebileceği, 
aksi 'akdirde hükmün katileşcce. 
ği hususu ll~n olunur 

Sahibi ve neşriyat mtidlirü 
Ahmet Emin Y ı\LMA..'i' 

Vatan N.,rlyat Tllrk Ltcı. ı,tı. 

vu.a a·e·••r 

VATAN 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaat İlônları 

24.2.942 gününde ihalesi llA.n olunan ve mayi mahruk koymıya elve-
rişli 680 adet varile talip çıkmadığın dan tekrar pazarlığa konulmuş· 

tur. Hususi şartları komisyonda görUlebilir. Taliplerin getirecekleri 
numunelerden komisyonca beğen:ileni ve teklif olunacak fiyatlardan 
muvafık görüleni n-Umune tutulacaktır. !halesi 6.3.942 cuma günil sa
at 10 da yaptlacaktrr. Ta1lplerin Harbiyede Yedek subay okulunda 
.komi.Syona milraca.atları. (2342 - 2907) 

24.2.942 gUnUnde ihalesi ih\n ~lunan 10 bin liralık pa"'uk yağı
na talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Hususi şartları 

ve nümunesi komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen be
deli 91 kuruştur. !halesi 6.3.942 cuma günU saat 11 de yapılacaktır. 

Katı teminatı 1500 liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulun
da komisyona. mU.racaa.tları. (2343 • 2908) 

• 10.2.942 gününde thatesi ~n olunan 600 ton börülceye talip çık· 

madığ°ından tekrar pa:z;arlığa konmu~tur. Evsaf ve husust şartları ko
misyonda görutebilir. Beher kilosunun muhammen fiyatı 25 kuruştur. 
!halesi 5.3.942 perşembe ginU saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin te
minatla.rile Harbiyede Yedek Stıbay okulunda komisyona mU:racaa.tları. 

( 2344 - 2909) 

• 25.2.942 de fbale&i i?in okınan 100 ton yeşil mercimeğe talip çık· 
madığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görUlebilir. Muhammen bedeli 26,5 kuruştur. lhalesl 6.3.94.2 
cuma günü sa.at 14. de yapılacaktır. Taliplerin kaU teminatlarile Har· 
biyede Yedek subay ok™unda komisyona müracaatları. 

(23~5 - 2910) ... 
25.2.942 de ihalesi UAn olunan 400 ton çekirdekli kuru üzüme talip 

çıkmadığından tekrar pazarlığa konmu.,tur. Evsaf ve hus'Jsl şartları 

komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 45 kuruş

tur. }halesi 6.3.94.2 cuma gUnü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin kati 
teminaUarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaat. 
Jarı. (2347 - 2912) 

25.2.942 gününde tl>alesl illin ~iunan 100 ton nohuda talip çık
madığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görülebilir. Nohutların cins ve fiyatları a..ı,ağı:da. gö~teril

miştir. Talipler ne cins ınal vereceklerini tasrih ve işaret edecekler
dir. JhalMi 5.3.94.2 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin 
teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaat
ları. (2348 - 2913) 

Nohutların clrutl Muhammen fiyatları 

Temiz natürel 
28 No. lu kalbur Ustü 
ispanya tohumu 32 No.lı kalbur listü 

• 
21 
23 
29 

2:5.2.942 de ihaletıi HAn olunan 60 ton nohuda talip çıkmadığından. 
tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda gö
rillebllir. Nohutların cins ve fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Talipler 
ne cins mal vereceklerini tasrih ve lşaret edeceklerdir. !halesi 5.3.942 
perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Har
biyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. (2349 - 2914) 

Nohutların cinsi Muhammen flyatlan 

T~iz naturel 
28 No. Ju kalbur UstU 
lspanya tohumu 32 No.lı ka.Ibur Usttl 

:il 
23 
29 

* 10,000 çift er kundurası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme.!Ji 6.3.942 
cuma günü sa.at 15 de Balıkesirde Askeri satın alma komisyonunda. 
yapılacaktır. Beher çiftinin ta.hm.in bedeli 920 kuruş, katı teminatı 

11,700 llradır. Taliplerin be1U vakitte komt.e:yona gelmeleri. (2302 - 2917) 

* 25.2.942 gününde ihalesi ildn olunan 1000 ton nohuda talip çık-

madığından tekrar pazarlığa konmuştur. Ev.sa.f ve husust .,artları ko· 
misyonda görülebilir. Nohutların cins ve muhammen fiyatları a.şa

ğıda gösterilmiştir. Talip olacaklar ne cinsten vereceklerini ve fiyatla
rını da ona. göre tasrih ve işaret edeceklerdir. !halesi 5.3.942 pertembe 
günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Harbiyede Ye· 
dek subay okulunda komisyona mUracaatıarı. (2350 .. 2915) 

Nohudun Olnsl Muhammen fiyatları 

Temiz naturel 21 
28 No. lu kalbur t!Btü 23 
Ispanya tohumu 32 No.h kalbur üstü 29 

• 2:S.2.9-t2 de ihalesi illn olunan 20 ton !&de yağına. talip çıkmadı .. 
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi fartları komis
yonda görülebilir. TaJlplerine beşer tonluk partiler halinde dahi ihalesi 
yapılacaktır. A9idin lzamt derecesi 8 dir. 1 - 50 tenekeden bir nilmu· 
ne alınmak suretile tahlili yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 175 kuruştur. !halesi 4.3.942 çarşamba günü saat 11 de yapıla· 
caktır. Taliplerin teminaUarile Harbiyede Yede.k subay okulunda ko .. 
misyona mUracaatıarı. (2321 - 2813) 

* 24.2.942 de iftalesi iıfln olunan ellişer bın li-rahk 9 parti ayaktan 
sığır veya sığır etine talip çıkmadığında.n tekrar pazarlığa konmuş· 

tur. Beher kilosunun muhammen bedeli 75 kuru11tur. Evsaf ve hususı 
şartları ve teslim mahalleri komisyonda görUleblHr. !halesi 4.3.942 çar. 
!Jamba günü saat 15 de yapılacaktır. Beher parti için katı teminat 7500 
liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona. mfira
caaUarı. (2322 - 2814) 

• 25.2.942 gQnünde ihalesi ilAn olunan 390 ton sade yağı tekrar pa· 
zarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülebilir. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. Asidin A.zamı dere
cesi 8 dir. !halesi (.3.942 çarşamba günü saat 14. de yapılacaktır. Talip
lerin teminatlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda kemisyona mU· 
racaatları. (2325 - 2815) 

* 27 /2/942 gü.nllnde iha.lesi ilı\n olunan 90 ton kuru fasulyeye talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmu~tur. Evsaf ve hususi şartları 

komiSyonda görülebilir. Talipler alacakları cinsin numunelerini de bera· 
ber komisyona g~tireorek tekliflerini ve ne ci-ns mal vereceklerini de 
tasrih ve işaret edeceklerdir. Komisyonca satm alınacak fasulyelerin 
cinslerlle beraber kilosunun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 
Ihalesl 9. 3 942 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin katt 
teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 
Fasulyelerin ci11SI :\fuhammen liyaUarı 

Yumuşak çalı ve Anadolu sert 
ufakları tomb11 1 

Horoz 
Derma.M)fl 

26 
30 
3{ 

(236{ • 2955) 

27 / 2 ·942 gün ti ihalesi tlA.n olun~ 80 ton kuru fasulyeye talip çıkma
dığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsar ve hususi .şartları komis
yonda görülebilir. Talıpler alacakları malın numunelerini beraber komis
yona getirerek ne cins mal vereceklerini ve tekliflerini ona göre tasrih 
ve işaret edeceklerdir. Komisyonca satın alınacak malların cinslerile 
beraber kilosunun muhammen bedeli aşağıda gösterilmiştir. lhalesi 7 /3/ 
9-42 cumartesi günü saat 10,.'i ta yapılacaktır. Taliplerin katt teminat· 
larile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mtiracaatıarı. 

_Fasulyelerin cinsi 

Yumuşak çalı ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Horoz 
Dermason 

l\luhammen fJyah 

* 

sıı 
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Aşağıda yazılı JneYadtn pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün 

s-~-ou 

Akçakoca Sulh Hukuk Dairesinden 

Duyurma 
Akçakocanın Kuçar köyünden Ali Osman oğlu Mehmet Güler 

vekili Sadık Önen mahkemeye müracaatla Kuçar köyünden Abuç 
köyil mevkiinde şarkan Çakal oğlu Hamdi tarlası, garben umumi 
yol, şimalen kısmen yol ve kısmen de Şaban tarlası ve cenubcn 
kısmen Sarı Ahmet ve kısmen de Kadir onbaşı tarlalarile mah
dut tahminen yirmi beş dönüm miktarında ve 300 lira değerinde
ki arazinin tapuda kaydı olmadığından müvekkili namına tapu
ca tcsci'lnc karar verilmesini dava eylediğinden bu gayri menkul • 
de hak iddia edenlerin bir ay içinde Akçakoca Sulh Hukuk Mah
kemesine 942 .. 98 do~ya numarasile müracaatla davaya müda· 
hale etmeleri tliin olunur. (2946) 

/Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları\ 
A!tva camii 1mamiığı imtihanının 10.3,942 de saat 13 de mahaL 

linde yapılacağı tashihen ilan olunur. (2938) 

ve saatlerde Topkapı Maltepe askert satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin 50 15 teminatlarlle belli vakitlerde komisyona gelme-
ler!. ' 
Clnsf lUktarr Dıale gti.n ve saati 

Şeker pancarr 
Keçi boynuzu 
Pirinç 
Burçak 
Sabun 
Ye'il mercimek 
Odun 
Muhtelif malzeme 

Kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kalem 

• 

100,000 
150,000) 
14,000) 
50,000) 
8.000) 

10,000) 
500,000 
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6/3/942 10 

13/ 3/ 942 1& 
11 > > 10 

9 > > 10 
(2367 • 2958) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmeleri hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Geliboluda asker1 satın alma komisyonunda yapıla· 

caktrr. Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 
Cinsi l\flktarı Tutarı ihale gün ' 'e <ıııaati 

Susam yağı 
Pamuk yağı 

Kilo Lira 

10,000 
20,000 

* 

11,500 
17,000 

9/ 3/942 15 
11 > 15 

( 2369 • 2960) 

Yapılan pazarlığında talibi çıkmıyan ve beherine 175 lira fiyat tah· 
min edilen 2100 adet çift atla nakliye arabasının yeniden pazarlığı 13, 
3/ 942 cuma gUnU saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görUlebi1ir. Taban ve dingil demirleri aynen verilecektir. Muham
men bedeli 367500 lira olup katı teminatı 36900 Hra(l.ır. Arabalar 500 den 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Isteklilerln 
belli gün ve saatte Fındıkhda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2368 • 2959) 

* ' 27 /2/942 de ihalesi llAn olunan 100 ton kırmızı mercimeğe talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husust şartları 

komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 29 kuruştur. 
Mallar elli tondan aşağı olmamak şartile iki partide de teslim edilebilir. 
Taliplerin evsaf& uymakla beraber talip olacakları cin:;in numunesini de 
beraber getirerek tekliflerini ve n~ cins mal vereceklerini de tasrih ve 
işaret edeceklerdir. Ihalest 6/3/942 cumartesi gUnU saat 16 da yapıl.a
caktır. Taliplerin teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komıs
yona müracaatları. (2366 • 2957) 

* l\lalatyada 23,987 lire. 30 kuruş keşif bedelli inşaat işi kapalı zarf-
la eksiltmeye konmuştur. ihalesi 18/31942 çarşamba günü saat 14.30 de. 
Malatyada Hava mıntaka depo A.mirJığında yapılacaktır. Şartnamesi 120 
kuruşa komisyondan alınır. llk teminatı 1799 lira 5 kuruştur. Taliplerin 
kanunt v~Slkala.rne tekllf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeler!. (2370 • 2961) 

• Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gUn. 
saat ve mahallerdeki a.skert satın alma komisyonlarında yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlara gelmeleri. 
Clnsl )llktarı Tutarı Teminatı Dıale gün, saat ve 

Kilo Lira Lira. mahaHI 

Odun 500,000 19,000 
Palaska kayışı takımı 1000 
Çorap, getirilecek nümu 
neden beğenilmek üzere 
Tımar fırçası adet 5000 5,000 750 

* 

16/3/g42 15 Kars 
6 > > 15 Bolayir 

10 > > 16 Çorlu 
18 > > 15 Merzifon 

(2363 • 2954) 

10 ton taban köselesi alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 17/3/94 2 
günU saat 15 de Ankara Lv. Amirliği sa.tın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 55,000 lira. ilk teminatı (000 liradır. Şartnamesi 

275 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona. vermeleri. 

(2328 - 2820) 

* Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Açık eksiltmesi 13/3/942 cu. 
ma günü saat 11 de Çanakkalede askert satın alma komisyonun, 
da yapılacaktır. Tahmin bedeH 3300 lira, ilk teminatı 247 lira 50 
kuruştur. Talipe,;n bel}! vakitte komisyona gelmeleri. (2313 -2786 : 

• 684,000 kilo odun alınacaktır. Açık eksiltmesi 20/3/942 cuma günü 
saa.t 15 de KaramUrselde askert satın alma komisyonunda yaptlaca.ktrr. 
Ta.kmin bedeli 13,338 lira ilk teminatı 1000 lira 35 kuru.,tur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2261 • 2668) 

* 49;991 !kalık et satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16/3/942 
pazartesi gUnü saat 15 de Istanbul Rami askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Ilk teminatı 3749 lira 45 kuru,tur. Taliplerin belli va-
kitte komisyona gelmeleri. (2262 • 2669) 

* Talibi çıkmıyan aşağıda yazılı dört kaıem sığlr etleıri yeniden 
9/3/8-4.2 pazartesi günU hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla iha
le edileceklerdir. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. istek
lilerin belli gtln ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gel· 
mel eri. 
Cinsi 

Sığır eti 
> • 
> > 
> > 

l\liktarr 
Ton 

360 
200 
tOO 
180 

Mııb. Bd. Kati te. 
Lr. Krş. Lr. Krş. 

284400 
120000 
316000 
142200 

* 

30252 
14500 
32780 
16720 

Pazarhk zamanı 
Saat Dakika 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2279 • 2686) 

25,000 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarna eksiltmesi 12.3.912 
perşembe günü saat 11 de Samsunda Asker! Satınalma. komisyanunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 42,500 lira, ilk teminatı 3187 lira 50 kuru-\'
tur. Taliplerin kanunt veslka1arile teklif mektuplarını ih.llle saatinden bir 
saat evvel komi.Syona vermeleri. (2258 - 2636) 

j Askeri fabrikalar salınalma komisyonu İlônları j 
400 Kilo kUYJ'uk alınıwaktır 

Tahmin edilen bedeli beher kilosu (135) kuruş olan 400 kilo kuyruk 
pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 40,5 liralık muvakkat teminat. 
herhangi bir malmUdürlilğüne yatırarak makbuzile birlikte 10 mart 942 
salı gUnU saat 14 de Sahpazarındaki Askerı Fabrikalar Satınalma Ko
misyonunda bulunmaları. (2629) 

Zeytinburnu si1A.h tamirhanesi hududu dahilinde •300• ton hurda de~ 
mir pazarlıkla. iskeleye na.kil ve deniz vesaitine yüklenecektir. Talip olan~ 
tarın malı mahallinde gördükten .sonra 10 mart 942 salı gUnU saat 15 de 
Sa?ıpa.zarında askert Fabrikalar yollamasında .satın alma komisyonuna 
müracaatları. c2942> 

-


