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Yll Z /fN · 
İHS A N 80.RAN 

2 nci sayfa.mu.da okuyunuz 

Bomba hô.disesinin 
bazı tô.li neticeleri 

Yazan: Ahmet Emin 

Ankara, 2 (A.A.) - Cüm· 
hurreisi İsmet İnönO, Beden 
Terbiyesi Umum Müdilrlüfüne 
apgw:ı~Jki telgrafı öndcrmiş. 
lf:Pdir: 

YALMAN 

oluyorum. T~kkürlerlmle sizi 
tebrik ederim.. ismet İnönü 

aSporcu eoçlerimlzln güzel 1 
çalışm larından çok memnun 

Bu telgraf, Beden Terbiycsı 
Umum Müdürlüğü tarafından 

Cümhurrelslm\ze bütün sporcu. 
le.r namına gönderilen telgrafa 
cevaptır. 

Teknik terimler 
türkçeleştiriliyor 

JJ/aarif Vekili Uzmanlar toplantısına 
başkanlık e tti 

Singcpur ve Cavada 
150 bin asker var 

Japonlar llky ab'e 
ask er ç:kardJ/ar 

Sidney, 2 (A.A,) - Müttefik U· 

mumı kararg4hı neZdlndeki Sldney 
Sun gazetesi muhabiri bildiriyor : 

8 Japon tumenl, takriben 120 111 
150 bin kişi zannedlldiğlne göre Ca
va ve Slngapurda toplanmıştır. Bu 
kuvveUer yakında yapılacak bliyUk 1 
ölçUde bir Japon taarruzu ~in hazır 
bulunmaktadır. 

1 
Artmakta olıı.n Amerikan yardı· 

mının taSaV\'Ur edilen Japon taarru- I 
zu tlzcrlne gitgide artncnğı tı:ıhmin 
edilmektedir. 

Yunan milli bayramı 
münasebeti le 

lnönü, Kral 
Jorj'u 

ebrik etti 
.Hor;c iye Ve kili de 

bir telgraf gönderdi 

Yunnn Kralı JorJ 

Ankara, 2 (A.A,) - Yunan Milli 
bayramı münıısebetile CUmhurrebl 
ismet Inönfi Ue Yunan Kralı Haş
metıtı Jorj arıısındn tebrik ve teşek
kür telgrafları tentl edilmiştir. 

Ankara. 2 (A.A.) - Yunan Milll 
bayramı dolayıslle Hariciye Vekili 
ŞükrU Saracoğlu tara!mdnn Yunan 
Başvekili Mösyö Tslderoa'a bir t~b
rlk telgrafı çekilmiş ve M. Tsldero, 
buna bir teşekkür telgnıfı ile muka
bele 6tmlştir. 

afkasyaya 
hücum 
hazırlığı 

) Almanlar, Varna ve 
Kösfencede levazım 

topluyorlar 

Taarruzun, Karadenizi 

1 geçerek yapılacağı 
tahmin ediliyor 

Londra, 2 (A.A.) - Almanların 
Varna ve Ktıetencede vapurlar ve Je. 
vazon topladikları şUphesızdir. Fa
kat bu vapurları Karadcnizd n ge
çirmiye muvaffak olncaklarından 
pek a.z şansları vardır. SalUılyeUl 
mahfiller sıvastopol ve Karadenıa 
hAJdmiyetl Ruslann elinde bulunduk
ça Almanların bu denizden geçerek 
Kaf'kasyaya varmalarmın ihtimali 
ıadlr. Bu denizdeki Sovyet !llosu, 
Balkan limanln.rile Odesa arasında
ki sahili tesirli kontrol altında tu-
tuyor. 

karar 
arifes;nde 

J H. · 11" J ınt mı ı 
J partisi teklif:eri 
1 reddetti 

Kongr€ n:n karara 
bugü .ı C r ipps' e 

bild ı riiecek 

J 
ı 
J 
' Rooseveltin Hindistan 

işine m t1dah3le 
l deccği söyleniyor 

Bir Hint mccmlllL<>ından alılığımız bu knrfkatUr, llindfctundal.-t \a· 

zlyeti çok l~I belirtmektedir. Bu :knrlktıtUre gdrc bir bkambll O)Ununa 
oturnıu':' bulunan lllnt liderleri elle rlnıl kendilerine göre bir koz ba
lunmal.tadır. ln~illC'rcn!n lılrlt":"ıc trkllfinc ı.arşı en ıtolda MUsli.irrmu 
!'deri ,Jlnnah, diğer b r Hint lideri o 1 n Rajago1J:ı1a~hariı1 kendilerine 
"Urt' lddlıılar ileri ürlil orl:ır. Bıınn r ~men l'andlt Sehru ta.m ı~tıklıil 
ı~th ur. Gıımll iSt" şiıldet nlc~ htnrlığınıfa l!ITar ediyor. Nihayet kongre 

Yeni Delhı, 2 (A-A.) _ H.nt n'.,; ııe ııa,.. ıtemck ctü,tl)or. llıırblıı Hlnıll-,ıtnn kapılarına. dayandıkJ bir 
milll partisi Cripps'ln tekliflerini · ı rnılıı JliJlt liılerlerilc lnı;iltert:niıı ı::tıra.k ettlj'l bu poktır partisi tchll-
rcddetmlştir. kclı bir kunıur ol :ı gerek. 

Yen. Dclh", 2 (A.A.) - Kongre---
icra komltes. Slr Sta!.ı'.ord Cr ppsln 1 
teklifleri hakkındııkt ktırnı· p .-ujc· I 
,;ini tasv p etm ştlr. Bu knrcr, bu 1 
.ık:iam Azad tarafından Cr pps'e 
tevdl edilecektir. Komite, tahmin 
edildiğine ~öre, cr:pps' n alacnğı 
durumu mU:u:kere etmek üzere 
bu sabah tekrar toplanacaktır. 

1 

Yeni Delhl, 2 (A-A.) - Gandi 
ile Pandlt Nehru bir beyanname 
projesi hazırlamağa memur edil- ı 
m.şlerd r. Proje kongreye tevdi 1 
edilecektir. 

Yeni Delhi, 2 (A.A.) - Kongre 
partisi başkanına Hint müdafaa 
meselelerinin şümulünü takdire 
vesile vermek üzere, Azad • Gene
ral Wavell mtil~katının cumartesi 
günü yapılması derp!o edildiği sa. 
nılıyor. 

Vaşington, 2 (A.A.) - Hindis
tan meselesinde Roosevelt'in ta. 
vassutta bulunacağın& dair btr §il· 
yln dolaşm ktadır. 

VaşlJlf;t.On. 2 (A.A.) - .R.uzvelt f· 
le iki saat görilşt.Ukt.en .sonra beya
natta bulunan Sir GtteJa Shaugar 

(Devamı : !'la. • : sa. • d&) • //• 

Rumen naş,·ekllı Antone!!!ku 

·Romanya 
kıt ığa doğru 

gidiyor Seylan adasıda 
meşrutiyet 
istiyor 

Rus askerleri, Rumen 
askerlerine beyanname 

atarak kışksrhyorlar 

"1ihverle anlaşan 
Seylôn nazırları, /lntoneskoyu kovunuz 
Cripps'i adaya Ankara, 2 (Radyo G azetesi) -

Gelen haberlerden anlaşıldığına 

çoğlrdılar ıöre Rom anya da iaşe bakımından 
Colombo, 2 (A.A .) - SeylA.n Na· sıkıntı lçlndedir. B u münasebetle 

zırlar meclisi CrlpJ>6'dcn Seylanı zi· bir nutuk söyleyen R umen Maliye 
ya.ret veya SeyJAnlt bir muralıha.s Nazırı b u sıkın'lının neden ileri 
heyetini kabul etmesini lstemışlerdir. geldiğini anlatmıştır. Maliye Na-

Cripps, cevabında, ~lmdlkl seya!ıa· zırına göre ziraat istihsali azdır, 
tınde yalnız H int meselesi ılc met· stok yoktur, harp şartlarına uyul· 
gul olacağ"ını, ScylA.n mefrutlyeti ile mu~ur ve Yahudiler tasfiye edll
işli{:ale vakti olmıyacıığlnı bildlrmı.f· mlşt.ir. 
tir. 150 m ilyar olan hükUınet bUt· 

Cripps, harpten sonr& SeJlln mq· çesin ln 35 milyarı normal devlet 
rutiyet islahatı meselesinin yeniden masraflarına harcamnakta, geri 
ele alınecağma dair teminatı tektıı.r· kaJan kısmı ile harp masrafları 
lamı~tır. (~aıru: Sa. a, Sü. t do) -

s........_~___.. ................. ~~ 

Bulgarlar ı 

J harbe J 

l hazırlanıyor 1 
Sofyada karart-f 

ma tedbirleri 
alındı 

Bulgar askerleri 
Rusyoyo değil Libyo

yo göndorilecekmiş 
A nkara, 2 (Radyo Gazetesi) -

Verilen haberlere göre Bulgaris. 

tanda hnrp hazırhkları faaliyeti 

artmaktadır. Bu meyanda Sofyada 

ı ıkların karartılması için tedbir· 
ler alınmaktadır. 

D iller bir habere göre Bulgarls
tanın mihvere vereceği asker Rus 
cephesine değil lnglllzlcre karşı 
ha11betmek ilzcre Libyaya gönde. 
rlleocktir. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 2 (A.A.) - Icra Vekiller\ 
heyeti bugün saat 18 da BaşvekAlet
te Başvekil Doktor Refik Saydarrıın 
relslifinde mutat toplantt;ını yap
mı~tır. 

Atlantikte 
gemiler neden 
bahrdıyormuş 

( ResDmle Röportaj Amerikalı Amiral 
Simons' a göre gemi 

süvarileri Bahriye Na
zırlığına c'inlemiyormt:.ı 

Bundan bir müddet enel Hey
belladalla bir cinayet ı,ıendlğlnl , e 
a_!layı sUsllJen ıs · 20 çaın ağft('ı
nın lnsobızca keslld.ğlnl yııun17, 

ve bu hakikati belirterek Valimi
zin dikkatini ıbn it lizcrlne çek-

Heybel:adada kesilen çamlar 

mlştık. Bapn bütiln ,·atanda,ıar, 

yapılan kanunlarla kendi malı O· 

lan a~ları k(!8eıll ;yorlar. Kanun 
bunu ml.'ııettiği halde Heybelide 
horkcı;in malı olan çamlar k O&ll
mlş bulunuyor. lkelmlerlm.lz, ke-

ilen çamlann yerine yapılan l'Vl 
Hı yeşil yapraklannı \ e go\deı<ıiD I 

ka)1>l'tmı, blr ÇJ&nl J<ütüf linü gös
teriyor. Bu cinayete "ebep ola nla
na layık oldukları <'ezaya tar~ 

tırılacaklarını lt edl)orvz. 

Vaşington, 2 CA.A.) - Amiral 
Simmons, dUn Amcrikanm yenı de
nlz'istasyonunun açılı:j törenine baş· 
kanlık ederek der.uştır ki: 

Pearlc He.tbour mcseleslndenberl 
AUanUkte batırılan ticaret geml
lerinL"l en nz yUzde 40 ı eğer sUva
riicrl Bahriye Nazırlığının kendDe
rlnc verdiği talimatı dinlemiş olsa
lardı, dil mıın denizaltı gemilerinin 
kurbanı olmıyacaklardı. 

Ayni Wrendc sez söyiiyen diğer 
bir şahsiyet, Birleşik Amerikanın 
btitlln Amerikan ticaret gemilerinı 
emirlerin dinleneceğine katiyyen emin 
olmak ve bu suretle gemi kayıpla· 
rını azaltmak için nlllhasematın de
van11 dliddetlııce Ballrlyc Nazırlığı
nın kontroıu allına a masını istemiş
tir. 

Bahriye kabili sevk balonların mU 
tehıı.ssısı ve eski Lakcuhrs OssU Jro
mu tanı Rodendalıl, Amerikan d··niz 
ticaretinin sonkı\nun, şubat ve mart 
19f2 aylarındaki kayıpları en az 918 
dek.l kayıpların dört miı!ll olduJunu 
eöyleınırur. 
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skeri bahisler i r oô . 

nP ~!t~&.&lt'!~i~IL ş eh 
· Haberleri §1 

Garip bir h3dise 

' .... .,., ......... -"-' -....., ... ~ 
.. - ........... 

At/antik denizaltı "Wm 
-iN.-

r Sivil bir polis. Japonların cadde ortasına 
bıraktıkları şeker kese kağıtlarını akşama 
kadar bekledi. J1ponlar akşam gemiye dö
nerken kese kağıtlarını alıp gittiler. 

'ı 

Mısırçarşısı 
kubbesindeki 

laleler 

Bütün Japan zabillerilc efradın Japon neferleri, bunları ellerin-
goğiuılerinde, Sultan Hamit tara- de: taşımak istemediler. Birer mik. 
f:ndın verJlmiş olan madalyalar tarını yanlarına aldıktan sonra, 
parlıyordu. kalanlarını da oradaki kapalı sebi-

Sultan Hamit, bueünkü selim. hn önüne bırakarak yollarına de:
lık reımine. t.tanbulda bulunan vam ettiler 
bıitün askeri kıtaların fi tırak ini T ~adüfen oradan geçen ihtiyar 
emretmı,u. Buna b~naen. o devrin bir Türk, bunu &ördü. Derhal ka
parlak ünıformalaril Yıldız sara- rakola koşarak haber verdi. 

Solôhiyettar kimseler 
bu meseıe etrafında 

neler söylüyorlar 
Kapalı pazar hali.ne konulmak 

üzere yenid-en tamir edılmekte o. 
lan Mısırçarıısırun kubbeleri üze
rinde bulunan J.Alclcr hak.kında 

gazetelerde bazı neııriyat yapıl-
mıştır. 

yının önünü dolduran askerler o Karakol zabiti oraya cıoeldi. KA-• Belediyede •lahiyettar kimse. 
n11ntakayı bir ordu me heri halt· tılları muayene ettı . Japon nefer- ler bu mesele hakkında şu malü.-
ne ıettrmlşlerd:. 1er1nin dönü,lerine kadar onlara matı vermektedirler. 

.'.\teşhur Plevne taburunun . kA- hiçbir kimsenin dokunmama$ı ithl 
milen uzun boylu ve lrl yarı - o civarda sivil bir nöbetçi dikti. ·Mr.llrçarıP1ı kubbelerine konu-
sc ......... e efradı, Ja....,.nlara 6deta ha.v la.n lcileler yeniden yaptırılmış de. ,... ~" Japanlar, geç vakit geldiler. Şe. '!d' T k ı 
ret verd'ı ve bllhR!;Sa bu t~burun ğı ır. a ı an ıaıeıer eskldenberi kerf('rini, bıraktıkları yerden ala· t b 
kurst•nl•r1a parçalanmış ancaaı k mevcu ulunanlard&n aynen kop-..,.... • ra gemilerine gittiler. 
ile Plevne kalesindeki kahraman- ya edHm1'jtir. Eks{k 19.lelerin ta-
lık macerası kendilerine _. tercil_ * mamlanması iŞ1nde orijinal Türk 
rranlRr vasıtaslle - anlatıldıktan (Hiai) kruvazörünün (~<"yrls!'fa. motıf'n, tamam muhafaza gayes1. 
ı.onra, bu alaka bir kat daha te· in) muallimi yüzbaşı (Kisi) ilim le sar!ettiğimiz dikkat ve itina 
zcıyüt etti 3.sıkı bir zattı. Bahriye yüzbaşıla... ~hakkında salAhtyet ve ihtısas 

Sultan Ha.midin Cseıtn,trk) ı, he- rından Atıf beyin ck>lcilctile bu mevkHndc bulunan 1\'lüzeler U
m~n hemen hi("bir hükümdara na- zat b!r hayli mektepleri dolaştı. ı mum Müdürlüğü kararı da şudur: 
~ip olmıY. an bir debde-be ve ha • Tetkikler yaptı (. faarif nazırı, . 

M .. rl ) · t ttı . MUzcler ınudlırliiC"ünUn karan 
mel gösterırdı. JaPonlar, bu mera. un paşa yı zıyare e • Kendı· 
simi büyük bir heyecarı.la seyret· 

sine son derecede izzet ve ikram • Mısırçarşısı kubbeleri üzerinde 

mi ·e ba. ladılar . v~ padü~•h (!18lta- ~öster ıldi. Memleketine avdet etti- bulunan Alemlerin şekilleri hak-
nat arabası) ile önlerinden geçer- ğl zaman, (Türk maar tf) ne datr kıftda Beled;ycden gelen resim ~ 
kon , büyük bır hararetle '. bir eııcr ne1redecektl .. Bilmem et. fotoğraf encümene havale olun. 

_ VJvaaa .. ti mf, etmedi mJ".. makta tet.kik edildi. 
Diye haykırarak, c:tost hüküm.da. ...._ YapıJan yeni alemlerin eskiden 

rı ıeılımladılar. 5 -.;A.NUNUSANİ 13&6 meV<:ut alemlerin aynen kopya. 
Sultan Hamit, bu ht-yecanlı gö~· Bu ıece Japonlara iklncl (ziya- sından ibaret oldugu görüldü. An. 

terıştc-n pek memnun kaldı. Ja· feti sıeniye) verJldl . Buna da, 18 cak zaman ve teslratı havaiyeden 
µonları. defalarca ellerlle ;elam- i zabit, ~O mühendis t lebe, 179 ııe- j dolayı asıl şc~lini kaybetmi~ mcv· 
ladı ve ~onra hepsine, cıgaralar. fer ·..ştırak etti. cut niimunenın tashıh l ile oleden. 
pa~alar kurabiyeler. nefis şeic:er. Bu ziyafet .çin, Gümüşsuyunda- beri tanı11mı.ş ve İ!.tanbul mebani_ 
lemeler "" kok..ıu şerbetler yol· I ki (Muzlk,aı hümayun) kışlası kı· sinden bir çoğunun ve hatt.A Ye· 
ladı. tfh•p ediJmJşt.J. Ziyafetten evvel ntcamı şadırvan avlusu kubbelerl-

Na..mazdan 60Ma, geçit resmi Japonlar Yıldız •arayına geldiler. nin üzerinde bulunan en orijinal 
yapıldı. Birbirini takip eden kıta· (Büyük m•beyin dairesi) nın önü- Türk motifi bulunan bu resmin 
tarın büyük bl'f" ıntızam ile gcçişı, ne dizfldiler. Sultan Hamit pcnce. Mısın;arşısı kubbelerinde tatbikı 
J1t.ponların üzer>nde çok ıy! bir te. reden kendilerin iltifat ettt. (Ha- kararlaştırılmıştır.,, 

<lr bıraktı. deme! haseaı ahane ve muzikai Anlaşılıyor k i, tarih! bir kıy_ 

:\ferasfm bitUklen ronra, Japon hümayun kumandanı Süleyman meti olan Mısırçarşısı tarihi kıy· 

efradı Glimüşsuyundaki (l\.luzikal paşa) ile Cl\Iabeytn mUdUrU Hacı metini kaybetmemek ilzerc tamir 
humayun kı lası) na davet edildi. Ahmet bey) v.,ıtasile •elam eön· edilmektedir. 
Orada. kendilerine blr öğle yeme. 1 derd Bunu müteakip Japonlar, 
ıı:ı verild~. arabalarla Giimi.işsuyu kı~tısına 

Çalgılar çalındı. Muzi"kai htima· ı nakledi\d" 
yun efradı tarafından, (ortR oyu• KışJa, Türk v~ Japon bayrak. 
\'lu) oynandı J~nlar da boş dur- larile donat;Jmı'iiı. Japanlara , par. 
mRdılar . Onlar da şarkılar sOyı.edl. ı lak bi:r karşılama meraıiml yapıl· 
in Mllll oyunlar oynadılar. dı. Zabitler icin il<l katta ve ku· * ı ."-ril.Mı var 

Günler. böylece geçi.yordu ve 

s~rD'!Orl r: 
Japonlarla !stanbul halkının birbi· \ 
rlr.e g~terdtk1eri Hmim1 alftka, r 
E!Ün ge('ti-kçe artıyordn. 

Japon remlleri, sabahtan akr•· ------------.! ' 
rna kadar dolup bo$alıyor .• kalaba. 
ık. biran bile eksilmiyordu. 

Gemilerdeki temizlık işleri, fıde. 

ta felce u(:ramışt . Buna binaen 
kumandan mirala)· Tanaka. gemi
lerin ancak per~mbe, cuma ve 
cum.a.rtelti giınlerl ıaat beşten on 
bire kadar ziyaret edilebilecetini 
ilana mecbur kaldı. 

Bu arada, garip vakalar da olu
yordu.. Kanunu ınınln 2 nci gü
nü. karaya çıkan b~r kaç Japon 
nefer , Fındıklıdan geçer1crken 
bir şekerci dükklnına g.rdiler., 
Hem gezip hem yemek fçln biraz 
"ek"r almak l!'tedHer. . Şekerci, 

ın safirler! memnun etmek ı~ledi. 
Hf'p. ·ne, biiyUk ke:Je k;iğıtları için
de birer ok.kı ker hediye etti. 

Bir fırrnı"l pisliği 
« ... Kadıköyi.inün Gazh•nf' !ıl('.M-

tinde oWran bir okurunuzum. 

Emekli bir nıemur ve l~~lz bu-

hınlnek d&fa;rblle e\'lmin günl · 

ihiiyac;larını tu~r g'bu kendhn a

hr ve " Mir tıe \."aktt re<-lrettk 

avun•rurn. Bu lilun•"uzda ya-

zıhnak hı.ere beniln d~, ha)ır, 

yalnız f"ııttonhn dekll, n1uhlt "'e <"I· 

"·arın11zda oturan btttlin "·at.aa
daşlarrn dn l~tır k etUAi biT şl

kQ.)·etkn "·ar ki, o da, Gazhanede 
~JetllımtJc:t.e olan bir· tlanek 
rırının1n ı•I lltldlr. Bu ı>l .. llğl her 
gören, emin olunuz ki, tik lnlr 
,.~ a{llık JtMI hemen k~lllr.> 

BURU bir okurumuz yanyor \"f!ı 

ruyer: 

Vali ve Belediye 
Reisinin dünkü 

tetkikleri 
Va!. w Belediye Rclş! doktor 

Lütfi Kırdar dün beraberincİe a
lakadar daıre müdür ve mühcn. 
chslcrl olduiu halde T•k•im İnö
nü cezJaJ. Gazi bulvarı ve Beyazıt 
meydanı :nşaatını yakından tetkik 
etmiş, lntaatın tesrii, bilhassa bu 
yolların ..,açlandırılması projesi. 
nin t tbikı etratında alA.kadarlara 
kat'i t'lırekhfler vermiştir. 

Bir randevu evi 
meydana çıkanldı 

Ahlak z•bıt8-'ı tertip ettiği bır 

cürmü meşhutla içinde küçük kız
ların da fuhuş yaptıkları bir ran
devu evini meydana c:ıkarmıştı _· 

,..ıemdarda Çatalçeşme sokağ,n, 

da ic:tihat partımsnının 1 num:ı~ 

1 

rıh dairesinde otur~n Ali ~ayın 
idare ettıii evde bır çok çifUerı 

1 

bulutturduCu ve on b<>ii yaşından 
kü<.'İlk kızları da fuhşa teşvik et· 
liii ihbar edılmiş, bunun üzcrıne 
bir baskın yapılmıştır. 

Fılhakika bu baııkında bır çok 
çiftler münasebetsiz bir vaziyette 
yakalandığı g:bi bunlar arasında 

on bot yaşını doldurmamıı khçUk 
kızlar da côrülmüştür. 

harbi neye varacak? 
A tlaotikte Alman ecvi<ul-

ceyşl 14 ay içinde çok ge· 
nişled!. 1941 şubatında. b&flıyan 

Alman denizaltı harbinin gayesi, 
İ118iltereyi o zaman llarp dışında 
bulunan Anıerikanın yiyecek ve 
harp malzemesi ya.rôımlarından 

mahrum ederek yıpratmaktı. Fa. 
kat Amerikanın ve Rusyarun har 
be katılınasile beraber Almanlar, 
denizaltıların sayısını, Norveç 
ve Fransı& kıyılarında bunların 

barınacakları üeierl çogalttılar. 

Böylelikle Atlantlkte denizaltı 
harbini önceki aylara nisbet edi· 
lemlyecek kadar kuvveUendlrdi
ler. Çünkü, Atlantikte lnıılltcre. 
ye, doiu Afrika ile Orl&f"rka 
&elen ııemi kafJleleriodeo başka 

şimali Atlantlkt<> Buz denizi yo· 
Jiy1e Sovyetlcr için Munnansk 
Limanına gönderilen gemi kafile
ler.le de mucadcle etmek lilzım. 
dı . 

Atl•ntıkte şimal yolu yani Gro 
enland • İzlanda cenup kıyıla. 
rından İnglltereye veya Buz de
nizine uz.anan yol, birinci derece
de önem kazandı. Çünkü Ameri
ka. ve Kanadadan İnglltereye ve 
Rusyanın :n.furmansk l i manına 

yiyecek ve mal210me taşıyan ge. 
mi kafileler! hep bu yolda •eY
rüse!er etmektedirler. Bunun 
içindir, ki Alman denizaltılarının 
çoğu, bu çok önemi! deniz yolu 
üzerinde dolaşmakta ve büyük 

-------------
Bazı fırınların kapatıl- 1 

ması ve birleştirilmesi 
isteniyor 

Bundan evvel verilen b ir karar. 
la her isteyen için fı.rın açmak 
serbest bırakılmıştı. 

Bu serbestiden evvel İstanbul· 
da 156 fırın olduğu halde bµ ka.. 
rarın tatblkından ~onra. fırın mik. 
tarı 200 U aıımıştır. 

Fırınların çojalmasına rağmen 

un m;kt.arının ayıı1 oluşu ve &Un· 

de yedi çuval işleyen fırınların 

ücreti im•liyenln ço.kluğunu ilcrl 
süren fırıncılar mınlakalardaki fı

rınların birte,Urtımcsl ve iki lı. 

rına verilen un miktarının ayni 
verilerek ekmeğin bir fırında çı- 1 
karılarak iki fırınd1ı satılması için 
bir müracaat yapmışlardır. 

Bu mıntak<iVl birleşmelerin hUs 
nüniyete mak.run olup olmadığı. 

nın meydana çıkarılması ve on. 
dan sonra müsbet veya menfi bir 
karar verilmesi için tetkikler bal· 
lamıştır. 

Ekmek kartı satan baba 
ile oğul yakalandı 

Küçükpezarda Atll<ali sok•i!ın
da. 102 numarada manav Mustafa 
ve oğlu Mehmedin ağır llçilere alt 
ekmek karneleri sattıkları habıl!r 

alınarak bir cürmü meşhut ya
pılmıştır. 

Bir Fiyat MUrakabc memuru 
Mu~tafanın dükklnına giderek 
k:art. almak istedlgini söylemi~, 

manav parayı alıp kartı verirken 
h:..d!seyl gözieyf'n memurlar i~eri 
~imişler ve Mustafayı cürüm üs. 
tunde yakalamıf]ardır. 
Mu~tafan1n üt:ilünde 15, ottu 

Mehm!'din ü•tünde de 5 tane ek
mek k&rllHI bulunmuştı>r. 

bir faahyet gbt;fıerınektedlrlcr. 

Büyük faaliyet diyip geçmiyelim, 
bunun müttefikler için ne kadar 
tehlikeli bir hal aldığını aşağıda· 
ki haberlerden anlıyoruz: 

1 - Alman denizaltıları 7 ilk· 
kilnundanberl, yani 120 gün için_ 
de • Amerikalıların hesabına gö· 
re - 98 müttefik ıemi.si batırmış. 
!ardır. 

Yazan: lib.an BORAN l 
2 - Amerika deniz kuvveUerl 

baş'kumandanL Amiral K in.g , At
lantiktc Alman denizaltılarına 

karşı ne &ibi tedbirler alındıiına 
dair izahat vermek üıerc Ayan 
meclisinin deniz encümenine da. 
vet edilmiştir. 

3 - Alman denizaltıları şima. 
il Atlantikte ve Amerika açıkla· 
rında 110,600 tonilato tutarında 

16 müttefik ticaret gemisi batır· 
mışlardır. 

4 - Alman torp!to muhrlple
ri Buz denizinde 11.urmansk'a 
gitmekte olan himayeli bir müt_ 
tcfik gemi ka!ileslnc hücum et· 
miş, 10 bin tonilatoluk tank ve 
mühimmat dolu olan hUytlk bir 
~emiyi topçu ateşi ve torpille ba
tırmışlardır. Kar fırtınası altın
da yapılan deniz muharebesinde, 
gemi kafi1eslni himaye eden bir 
İngillz kruvazörüne bir torpil 
isıtbet ettirilmiştir; bir Alman 
torpito muhribi batmıştır. 

B u haberleri lncelemeie 
lüzum yoktur: Alman de. 

nJzallıları Ailantıkte vasaU he· 
sapla her gün bir gemi batırL· 

yorlar; Amerika. günde bir gemi 
yapmakla bu kayıbı önliyemiye
cektir. Zaten ııünde 2 • 3 gemi 
y•f)6a da Atlantik deniz harbi 
yalnız fabrika işi oJa.n bir sistem
le kazanılamaz. Atıantikte bil· 
hassa şlmal yo1unu deniz ve ha
va. kuvvellerilc emniyete almak, 

yani Almanlar gibi denizaltıları. 
nı çoğaltarak meydan okumak 
lflzımdlf. 

Ayan meclisi denJz encümeni
nin Atla.ntikte Amerikan dona.n
m&.ı;ı baş-kumandanlığının Alma0 
denizaltılarına karşı şimdiye ka
dar ne gibi tedbirler alınmıı ol. 

masından gafil bulunması epey· 
ce gariptir. Eğer Amerika harbe 
girdiği gün İngiltere ile deniz&!· 
tı tehlikesine karşı bir AUantik 
müdafaa planı şimdiye kadar tes. 
bit edilmemiş ve lüzumlu tedbir. 
ler düşünülüp tatbike giri~lme
mlşse, iki büyük deniz devlet.inin 
bu kadar büyük bir ihmal ve ha· 
tA içinde uzun zaman kaybettik. 
lerine şaşılmaz da ne yapılır? 

S avyetle-r Birlıli. A"\Tupa 
ktyı1arında Jkinei cephe 

açılması için Vaşingtondl\ ve Lon • 
drada bulunan elçilerinin ağzile 
bayağı feryacl etmektedir. Halbu 
kt Alman denizaltıları yalnız Us
lerine yakın. bulunan İngiltere 
acfası çevresinde değil , ;;lmal yo. 
lu üzerinde ve hatta üslerinden 
çok uzak bulunan Amerika doğu 
kıyılarında dolaşıyorlar ve bu 
kıyılar açıklarında. yiyecek ve 
malzeme yüklü gemiler batırı. 

yorlar. Netice şudur, ki Atlantik
te Alman denizaltıları İngiltere 
sularına ni..9betle Birletik Ame
rika sularında gemi batırmakta 
d'aha çok muva.ffak oluyorlar. 
Bundan da anlıyoruz, ki şimdiye 
kadar gafil bulunan Amerika 
Ayan meclisi deniz encümeni A
miral Kin&'den izahat istemekte 
• çok geç kalmış olsa d'a • isabet 
etımiştlr. 

A tıantikte durum böy'le e· 
lunca, Avrupa.da. ikinci bi.r 

cephe açılması, köstebcltln &üne
ııe taş atmıya kalkışması kader 
lmkAnsız bir şeydir. Amiral. 
Klııe'in ne ııibl tedbirlor alındı· 

ğı hakkında. deniz encümenine 
verecetı !zaha.tı mahrem tutacw.. 
ı)ından belki ele bize kad•r gel
m;yecektir. Avrupaya çıkarma 

yap0<0ak durumda olm:yan Ame. 
rika ve İngiltere, Rusların Oral. 
lara atılması ihtimalini mümkün 
görmektedirler. Bunu önlemek 
için her ikisi hiç olmaı:sıa Atlan
tik imıal yolunu em.niyete alma
ları ve gemi kafilclermin Rusya, 
nın :;Oma! limanlarına muntazam 
şekil.de ulaşmalarını acele temin 
etmeleri llzımdır. 

Atlantik deniz lı&rbindcn bli 
sırada !aıia. zarar gören İngilte
re değil, müttefikler hesabına 

Sovyetler Blrlll!ldfr. 

f;i~Ja :KAiem 
ESRAR 

K adıl<i,Y41nde Maruf bir ....... 

kaçak9>01 yakala-. Son 

u.ıınanla.rd& dünyanın d•rum• öyle m
ra.r oldu kJ .-.rııağa kadar eitrar içi
ne gômülmelc ~ k~ı o!Dtıya 
blle hly.wn yok. 

Nl!l YAl'MNLAB! 

Bi.r Londra telgrafına. ı-öre, ~ıaca.

rı..tan 'ark <eııtı,..ıne (Öhderllmek 
üzere ke-ıldh;toden .istenen beıı;ı yiız 

bl.n askeri, tarlalar ba' kalac'ak ld
dlar;lle ı-öıuleınnlyomıt1f. Macarla.r, 
galiba. tarla doldurıuanın çllkur dot
durmaWB.n h.ayırh oldufu•u anla
nıt!jlar!. 

NECiBiN MANYASI 

Eltae ne k.ada.r frenkte kelime ge
çlrlrse kuyruğun& blr ya taluyor. 

Bu ka.bJ}den olarak dün de melia
koUyl me&.lnlrolya yapmıfj: 
Yukuıda yazdıtım manya),. anlar 

yMnadınızsa, ara sıra dJUml:ıde de 
kutlanılan ve •lulsıtaltk haline gc1mı., 
mera.kıt .ın&ıuM,ına dft. gıeJebUen fren.k
çe manl kelimblnden b&J:ka ltir şoy 
'1eğild1r. 

i Çi VE İŞÇİLİK 
Gaıt.ta. f~ memurlarından bi.rinJn 

afır Jşçl kam-0&1 ~tarlten cürmü 
mef!ilhut yaptla.rak yakalandıfı ve 
ınüıkklum..,,ulğe vaitdlıJiftl oku· 
dum. 

Dört buçuk yaşıli-
da Kızıl Derilile-

rin eline düşen 
harp etmekten 
hoşlanmaz mı? 
la. u .,tttunda b,jr fkl defa. kcn· 
19 dibinden 1ıa.Mettiğ'lm, ..,ki 
J;'illpln ku\. \.etleri kwnandanı "·e 
Pll.lliflk bölge!'tlnde müttefiklerin ye
nı Ba'kwnandanı General Mac Ar
ttıur'Un hayatı gerçekten meraklı 

çlz.g;ıerle doludur. Ba ~lzıctlenlen 

bir ~\.Yrupa mecmuaJ.uıdan ötren. 
diglrn en )·enlleriıti buraya kısaca 
nakledi:y orun1 : 

:\fac Arthur, bir kaç Pnlük born
bonhrnandan M>nra ~f.&nUayı Japon· 
tara bıraktıa:ı .ı.aman bir NO\-'YOrk 
gaze~ı Generalin l"ert çatırdmaın· 
nı ta\•~lye etmişti. Halbukl o, şimdi 
ıniUi ıblr ka.lıraman \i-e be.Şcwnan
dandır. 

Baba,ı, Jı'ilipln adalnrınm ilk va. 
lil('"rindt>n oldu~ için General ora
da "'onuna knda.r döğü'Jfllek itJtanlş, 
fakat ~kumandanlık "'erilince A
\.'llhtralyaya. g-itmlye mecbur olnıuş. 
Ge-nf'ral kendhinden yJmll ya., kil~ 

('tik olan tkhw·ı ka!'JlriJe Manilanuı 
palmlyele-rJ a\tında. ev~ıımlş. 
Blrl~lk Amer.ikaınn. Arka.0838 

bükfimeUndo müstahkem. bir nteıV• 

kide dünyaya gelen Mac Artlıur, 
dört bu(uk ya~nda. iken klzıl deri· 
Jiler tarafından kaldırıbnJ.tj.. Fakat; 
sonra. kurtarılm117. Söyledtklerlne gö 
re Uk karı...ıısı ile evlenmeden, başka 
ba.ıka ..-kU kı•la nlşanlanmı.,. 

General Bu:, - Japon harblnde, Ja.. 
ponlar tarafında mil~t oh•rak 
bulunmu,, bir numaralı ımtumi harp 
te. Blrl~lk Amerikanın bütün hü
klmıetlerhte mensup a kerlerden 
t...,ku edllml' celcflm sağma» flr· 
ka!ima kumanda etmı5. 

19'!8 de Generall, A.ubtenlam o
limpiyad1na giden Amerikan takı· 

mının menecerl yapnu-:lar. Orada 
o kadar parlak bir mm·affakıyet; 

kazanmı'! ki o zıunankl Ciln*arr~:l· 
~l, GeMraJI heımen ~l ko.nna.y 
ba';>kanJığına. grt.ınm.,. General elli 
ya~unda. lken, o Mıra.da emekli m:.a.a
şı nıeotWleslnden ayaldauan MJd. mu· 
harlpleıi ba.o;lınuıya memur ed.llmı, 
fakat sonradan vtrdan azabına tu· 
tuıaraJ' keodl t'fikl tırk~uıdaki es· 
ki muharlpl<lrl bularak ...ıara pa
ra dağıtmı,. 

B. Ruzvelt'ln bir gazeteciler koıı· 
tcra.Rtıoında genel'al k;>Jn: 

- lyl kalpli, fakat dik kafalı a· 
dam, dedlğt hatırls.oıhyor. 

1935 yılında tekrar Flllı.Were 

göaderllen )l{ac Arttınr'lln Amerl· 
ka Jıüki\metileı ara.<;ı a~ıtm.r,.. fakat 
ı~nıpıo <\e\.·lct rel~nln enede 18 bin 
dolar ücrette cFeldmare,aJ.» tayin 
etmesı üzerine orada. kaln11' '"·e 
yerU bi.r er-d11 yetıştlımetde 111"ra,
nuştt:r. 

XÖR KADI 

,-TAKViM-ı 
3 NİSAN 190 

CUMA 
AY 4 - GÜN 93 - K- 147 
RUMİ 1358 - MART Z1 
HİCRİ 1361 - ReblıilcYv4 1' 
V AKIT :&8V Ll li:ZA)oı 1 
GÜNEŞ 6,tO 11,05 
ÖGLE 1,17 5,43 
iKINDI 16.53 9,18 
AKŞAıM 19,36 12,00 
YATSI 21,09 1.33 
İMSAK 4,57 9.22 

1) lf)A\"' 
::}?l>tll4 

- Bu pJ~Hk ah\kahların göz· 

terine 1ıiç batmıyor mu ac•aba T Ali Bay Adliyeye t .. ıim cd ı. 
miştir. 

Suçluların bu kartları nereden 
bu'lclukları araştırılmaktadır. 

Necip FA.zd Kutakürek'Jn zararw.n 
ve kim ltlllr belki de dHlntlc için ı..y
dalı t.lr nıanyMı var: 

J~i karnelerinin ~tıüude «l:\ı(Uik» 

yapılıNA, bunUll. eHa!nz ka.hıyacafı 
~il pluıolz<llr. 

Tatiı>e<t 

İyi niyet, fena netice 
~ re t\1111 -''*""terd adında bir 
ar-"" Behemyah kadın harpt~ e,·. 

"el Ka.ıt9dada ~)·ahat etmJıj. Bir de 
bakrn~ kJ Vlz.on denH~n Jıay,·ao ~:ok 
par& f'!(Hyor. Ga)et kolaylrkla cola
Jan bu hay\·anın Jteın kadınların rü

yMarına &iffn bir derlı81 var, hem tle 
etf Kanadaıdıı eok makbul ... 

«Bol'ıemyaya bir tıer\et haı.ifleı,.i 

1"etireytn1, meınleketlme fayd•h ola
yım~ di.)erek bir ('ek \:fzon alryol', 
Bohemyaya getiriy&r, orada dre&flte. 
te ..,..,hyor ... 

Ntyet mlikMlrnel değil n1j ~ Gel ce
leUrn ~~lere: ~nt8fi Xanadanın 

buz gibi ormanJannd& füJı lerl büyü
yen, llarlak renkler alan Vl"Lonlar 
BoheınJ:&nın daha mutedil JkUmtne 
(elln<'e muhitin k>abı tU)'lerJ tr..:llı

.)Or, u.yw.a dönüynr. Onnanlarda ha-
)&t geıçtrtrken, ttl('rl le7lz ohlutu 
halde ,ehlrde , .e kö.' aralaruıda. aJ{za 
ahnm• bir hak- dü')liy-Or. 

ı,, bu kadarla kal a bir 'l"Y değ11 ... 
'tutedll JkUm hulunra. tarla faresi 
gibi çotaJıyorla r, btltün Bohenıyanın 
tarlalarını t.•Olf" ı:e,·irlyorlar, Bavye
ra.ya falan dıı doinuya ba~Jıyorlar. 

KöıMebek Jibl t-lf' &\.'ll<'a ıı~rııaz ha:v
' anlar ... Şhndl bUtttn B~<'m~·tt halkı 
lyJ niyetli pren"'ıhe kütUr f'd'p dur-
m kUodır. ,.,ER~'E 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 14 

Ufuklar> kıııl bulutlarla yanıp tutu
f•n bir N.l m•nıar .. ı ... Altında (Türk· 
lcr Vı _y .. rıa kapılarında) etiketi bu1unıın 
heybetli ve auımetli bir harp sahnesi ... 
Kamalardan, kılıçlardan, hançerlerden 
mOrekkep bir arma ... Deri üzerine yazı!_ 
mış ve çerı;evelenmlş, pek eski tarihi biT 
vesika ... Geniş bir mihrabın öntine baı· 
daı kurmuş ve i!Ahi bır lstlAr•k ile göz
lerini yummus bir auda mabudu ... Onun 
yanında Yusuf peygamberle Zelihanın 

sar aşklarını temsil !'den bir tablo ... Mi· 
mar Sınanın büyük sanat haşmetini ıös. 
teren Süleyınan!ye camisınln şaheser bir 
yağlı boyası ... 
Köşede zari! blr rıı.fın üzerinde, yeşil 

:.arıklı d:lım dilim beyaı bir - bektaşi 

tacı- .. Tacın mukabtl köşesınde yine 
ayni. z:eraf~tte bır rafın üzerinde, deve 
tüyü renıindc bir mev1evi külahı. .. Bun-
1.&rın ik~inln ortasında karmakarışık 

Arap yazrlarından ve eayet a'çık talik 
hatl, ıan müteşekkil muhtell! levha. 
!ar... İki pctl(:ercnln ortasında, Mesih! 

Yazan: ismet zjy A 

göpünün i.tzerindc s.1msık1 kavramı~ o
lan bir <Meryem) ta.svlr!... Nefis bir 
peyzaj ... Onun yanında Üçüncü Selimin 
kibar ve zari! bir portres.ı ... 

tlstad:.n, tam yazıhanestnln önünde, 
buyük üniformalı, ııeniş sakıLllı bir Türk 
zabiti ... 

Gözlerim ı.,, resm<' takıldı kaldı. B•· 
~ımı çevirdim, ortadaki uzun ve geniş 
masanın kenarındak' sarı kli'ıda göz 
gezdirerek ;i~tacta hıtap ettim: 

- Yanılmıyorsn.m pederiniz .•. 
Cııtııd, zckAmı takdir eden bir bakışla 

güliımsedl: 

- Evet, dedi. 
Konuşmama devam ederek üstada 

doğru ilerledim· 
- Ser~emledım ... Etrnln olunuz, f na 

halde ser~mledim .. asıl hayretimı mu. 
cip olan bir şey var. Bütün bu kıymetli 
eserler o kadar büyük bir zevk ve 
Ahenkle yerleştirilmiş ki .. 

- ..... . 
- Sonra, a.ruıyamadığım bir şey var .. , 

lıf..elı1 .. bu Buda mabudu ne münase
betle burada yer alıyor? ... 

- Buda, çok büyük bir &damdır ha
nıınefendl .•. 

- Pek lılA... Ya ııu Meryem ana tas· 
virı •.• 

- Meryem, masumiyetin Umlialidlr .. 
ı»r metıdlre sembolü ... 

- Güzel bir düşünüş ... Fakat şu kö
şei<>rdekl bektaşl tacı ile mevlevl külA· 
hı?.. Vak tile bu tariklerle münasebet • 
ntz var mıyrı? .. 

- Hayır ... Onları maziye k•rışan bir 
tarihin hatıraları olarak saklıyorum. 

- Ah şu tablo pek hoş ... Yusuf ile 
Zelihanın aşkı. 

- Tarihin o meşhur menkıbesini her 
halde çok iyi biıtrs'ıniz: ... 

- Kolle;cıe (tarihi kadhnl dersinde 
gecınişti ... 

Kocam, kitap isimlerini okumaktan 
usenmıştı. Şimdi, pancurları yarı inik 
pencerenin önüne t:lderek yandaki ya
lının bahçesinde fıkırdaşan genç kızla. 

rın temaşa!luna. dalmıştı. Herhalde, yeni 
bir cürüm halinde yakalanmış olmamak 
için söze karıştı: 

- Üstad... Karımı pek boş kafalı 
zannetme ... Yamandır ha ... 

Üstad; birdenbire başını Nihada çe. 
virdi. K~d:sloe bir fenalık lsn•d edil· 
mif gibi kızararak çehresinde müdafaa 
çizgileri belirdi, Fakat ben, kocamı meı;. 

pliyetlne t.erketmek ve şu anda karşılaş. 
tığım bir te.kım sırları öğrenmek isle
dim. Üstadın Nthada cevap vermesine 
meydan bırakmadan: 

- Affedersiniz üslad... Saygısızlık 
etmezsem bazı şeyler soraea~ım, dedim. 

üstad, baŞtnı bana çevirdi. Düşük ı:öz 
kapaklarının altında munis bir sükü. 
netle gülilmseyen gözlerini derinle t1-
rerek: 

- Buyrunuz. 

Dedi... Konuşmamız ,ı;ylccc devam 
etil: 

- En çok nelerden Hham alırşıı1ız? .• 
- Vallahi hanımefendi ... Bana bu 

swali soranlar çok olmuştur. 
- Onlara. ne cevap verdiniz? .. 
- !Ier şeyden veyahut Jdçbir şeyden ... 
- Cııwatııoua çok mAnalı ... Derler ki 

bütün b6ytilt muharrirlerin idcaı bir 
sevgilileri olurmuş. Ondan iham alır· 
larmış. 

Üstad ktzardı: 
- Bilmem kl .. , diye kekeledi. 
Sözü burada kesmek ve üstadı daı.a 

ziyade sıkmamak 1'1.ım gelirken bilmem 
nasıl bir tecessüs hissine kapılarak ka_ 
tamdaki ish·hfam1ara cevap alınak ümi
dile tekrar sorm~a. başladım: 

- Cesaretimi affediniz. Bu mesleğin 
Slf'rını ötrenmek için soruyorum. Tabii 
sizin de bir sevgi! iniz vardır değil mi? .. 

Arkacı Tar 

Kıymalı bulç:ur pilôvı 

O lor m•f iliyee~lnlz. :NIÇI• 

olıuasııı. Her iJeY tecrU.be ue 
yapdmı.,tır. Geçen1enle Ankaradafl 
g'f'lf'n bir ahbablm ba.11a bira.,; butgtır 
ft"tJnnll!'tJ. Blz btırada hasretini t:tr 
ket.Juralım, Ankarada her bak:kald• 
ı.tedlltinlz kadar bnlgur varın .. : S" 
sabah pUA.v yapmıya karar """rdJfl'I· 
Y&\."an yapmatı gönlüm J ·temadi· 
Koyun eti k .. aplarda tek tiik görU•· 
dü .ise d1": henı m.anzara&t Köı.üme J.) 1 

görünmNi, hem dt" fiyatı kmemeı uY" 
madı, kuzu etjni de bulgurl& pl'!'lrlfle' 
yt bir türlü yakı~trramadun, yarın' 
kilo •ığır kı)ması aldnn "·e eve ıeJ· 
dim. 

PUii.vı kı ;ıma ile yapıM;ya ııar•1 
verd.Jm. Blr kilo bulguru a.yrkJadJ"1• 

iki mlsJI sa koydum, bir balf IO,... 
'")dum, •uya attım. Aldığım 1<11""'; 
nuı yansını kavtll"&J'ak onu da tçlO 
koydum. Suyunu çekmJye baf;tlaY11"-"' 
biraz fındık üzlim ,.e yağı koydo:o'' 
Güzelce pı,ıı, kepoe tersUe bira• ~: 
rı.,.tırarak bir kenara çektiln. so;.t.. 
ya büyUk tabak iolude geldljji h .j)J<• 
tabakta Orneğl bile kalma.dl. JOiı( 

1 

büyük herk.. b•ğ'endl, se•e -e ~ 
dl. zannedilmesin ki bu ,M(lıktaJI ıı 1 
poşıldı. Sizi temin ederim ki pel< U 
ve Iezutll olmruttu. 

1 EV JLU>L ... 



.~ 

~ 

•· 
ı· 

ı• 

it' 

I'• 

il' 

Askeri durum 

)azan =1 
[ iıaaaa BOB~I 

Uzak doğu cephesi: 
~ enıibf Pıv.-Hlkte, 1'ml Gine a

~ da8fndıı H' A\Ostra~a tma

llndP.ld dlb"CI' kilelik ad tar üzerinde 
müttefik ha\ a km' ctlt'rl, Japonlara 
karı:• li!;tünlük gostrnnlye lada
lar; iki giin içinde tın bölgclcrele SS 
ve Mlnclanao'da 22 Japon ta) res 
dU~tür. 

Flllplnlerde Bataan yarun ııdn ın

da Japonlar Amerikan mlıdafan cep
besluhı merkezine 'e cenahına 

taarruza ıgeı;uni!}lordlr. Amcrlkahla
nn bu Japon taarruıunu da kırmaları 
'e mewllerinl muJıafaza etmeleri 
beJdeneblllr. 

!Bfr.man ada Tungu nıcydan mu
bart'ibef.inf, tahmin ettiğimiz veçblle 
Japonlar kazanmış, Çinliler bu ehrl 
bo~tarak 25 kilom tre kadar şlma

ngi İZ 
tay eleri 
hucumda 

Londra, 2 (AA.) - Hava Na
zırlığı tcblıği: 

Dun ece bomb rd man scrv s -
ne mc up t yyar !er, Alman a_ 
nın b t ında VC' batı imalinde 

n Y ve mi.ln kal hedeflerini 
bombaJamışlard r İşgal altındaki 
araz de Po'SS) d Matrord fabri
ka ın ve Havrc'd doklara ve 
ccmllcrc bombalarla hlicum edıl
mlişti"r. Dilş n tiJ rınıı. mayin 
dokülmOştür. 

Alman harp 
gem·ıeri göz 

hapsinde 
Londnı, 2 (A.A.) - Tayyareden 

alınan fotoğrntlar. 26 bin tonluk 
Gndse:ıau .zntııısının ağır hasarn tığ 
radı.ğını isbat etmektedir. Zırhlı Ki
cl'de kunı havuzda bulunmakta ve 
Zll'hlannın yarısına yakın kısmı sö
külmllş bir halde bulunmaktadır. 

Daha başka. fotoğraflar, 45,000 
tonluk Tirpltz :r.ır1ılıaının Trondhetm 
doğu şimalinde Aas körfulnde bu
lundug-unu meydana çıkarmıştır. 

Zırhlı torpil nğlarlle Ç<'vrilmlş ve 
aynca mıutkeleme B#lıı.ı·ile gizlen
miştir. Ayrıca yine maskelenmiş hi
maye 'birlikleri, Tirpltz'ln etrafını ku
şatmış bu'lunı,ıyorlar. 

Av servisine mensup tayy reler 
Be çık d ve mali Fransadakl 
hedcfierc hucum etm lerd r. Bu 
hüeu • r e ında b r düsman 
bomba. tayy resi t hrıp edilmiştir. 
Bomba tayv re crimfzden 15 1 dun 
geceki bu harcketlcrd<'n donmc. le ~idim! \:C ,liı~lz lramdi ,;a

dlshıde P.rame bölgesinde bulunan m 
lngiliz laf\"\etlcrJnin dunımu güQ!eş
mlf}Ür. Çünkü lburad Jra,'Bdf oclırl-

r. 

Par , 2 (AA )- tng 'z lı va 

kuvvetleri dun öğleden sonra 

12 adada 
hazır ıklar 
yapı ıyor nln iki tarafından llcrU~cn Japon 

kll\'VCtleri lngfllzlerJ <',epiıedcn taz
yik etmektedir. Tungu'yn alan Ja
pon ktn"\etıeri de garp 1 :tlkametJn
cle taamna dtwrun ed rlcrse Jngiliz 
k11vvet1erf iki daıxın taarruzu ara ın
da kalacaklerdır. 

BöyteıfJdc .Nponl r aniblay şch
:r:ı 11e ve lbüyUk pct rol ınn biraz 
daha yalda11111 lardır. Japonlar gerek 
Tıuı:g11 '~ gcl"Clla;o lravadl bölgmin
de havalem hftldm bulu•111yorlar; bu 
~ Japonların t•ra.mc bi)lg~lni 
de flie Keıcfnneleri Ye lqgUiz lcın"~t-" 
Jerhıi daha şimalo çckilml)C nuıcbur 
et.meıerl mahtCIRddir. 

Doğu cephesi: 
•Rmı1ann nmen gOlü cıenop doğu

Rnda ve Harkof hötgelerlıtde giriş

tikleri taarnrdıu' yeni "lr netice vcr
ı-.ımişılr. S taraya Kw ada Alman
ların Jodlrdlkleri 60 pera~ltQfıclcn 8'7 
lif lmha ndDmlf(tr: fakat Alman kll\·
vet terf itila maka.vemet etmclctOOlr. 
Mertrez oerı"Ninde Ru taarruzunun 
1ıat1nedlğl anlafılıyor. Harkof - ta
llno IU'Mt ndakl böl l!de Ruslar aç
h'klan cebi biraz olsun Uerl gotllrc
memişlcn!lr. 

rokhohn'tln ,;~iğ( habere göre, 
yeni Alman lntalan her gün il re et 
eden ytlzf~ ırenı Do~ lıa' 1-

na ve Kınm Y l"imad ına goııno. 
.rUmektodir. Diğer taraftan lngilb.Jcr, 
Almanların Vam:ı ve Kö!ftence li
manlarında hazırlık gördülderlnl \t'I 

Kafkasya kıyılarına lr çıkıınna )a
pacaklarını t!ÖJ lemoktedlrler. Bunun
la beraber, Knnı.denlzdc Ru donan
ması ııağlam knldıkça, Kafkw;)ıı.ya 

bir !;ıknnnanııı pek ml'şkül olaca ını 
da. kabul ctmekt.edlrler. 

Bl7.lm gbrlı,Umilze gött, Alınnn

lar Kıranı tama nflc istll3 ettlkt n 
liOllra Kere )IU'tm nd ından bir çı
kamııı i-OıfdJbliırlindo buluııahWrfer; 
yani Kırımı ııncak b r ıçrama tahta-
• olarak kullanınalanna ihtimal "e

r1'teiblllr. l'enl Alnuın kıtalarının btl
Yiik kr.ttnı ile oonup ooııhoone M"ıV-

1'edilrnc8t de yanlış ve)& mlibalii? 
ohnaııa gerektir. Almanlar her hal
de, Röf;tof'u Jlk hamlede ele geçir
meye H'ı RU!ll:ırı T:frolden mahrum et 
ll'\lye ı;:alışacaklardır. Bu arada 1

• 

\'astopı:t1u slırotle dl\.'}iinnek için cl
den golenl yaı>lMlllklardır: bu ınak; 
ııatla 0 copheyo ağır mllhasara top· 
• u gettrdlkl~rine ı:tlphe edilemez. 

Teknik terimler 
(Baştarafı ı indde) % 

bulunduktan ve wplantıda. bulu
nan arkadaşların her blrınin du
ZUncelcrl öğrenildikten sonra ça. 
lıŞJnaıann 10 takıma ayrılması ve 
8Yl'ıca mildn.faa tekniği için bir 
U1:rJlan davet edilmesi ve bu ııart.a 
her takımın kuruluşilc ve çalışma 
T>r~ramı esasları ıle uğraşılarak 
11clecek J>c~bc gunil tekrar 
~tıt>lanılması karar altına ahnmtş-
ır. 

la leuruıan çalışma takımları şun· 
rdır· 
tık. 

e lroteknfk· B Hamdi Toker, 
trıakı · · 
cıı k ne: O. Bülent BOktnş, maden. 
n Ve crltmecillk· B. IIııdi Ye-

er lcl • c 
'11! ' rnya, Rustu Uzel. yap v 
'r:arlık: B. Kemal Hay rlıoğlu, 

"ıı • ""ler 11er. orman: B· SureY 

t • San tlar· B Re at Bcner ııİk
'~"8t \r 

dUr . ekllli 11 Sannvi Umum Mu. 
d U • taşıt tekniği B. Cemal H 1-
ıa7aet Serter, teknıkle ilgili ortak 

trıaddeler: B. Bckır Sıtkı O
ransay. 

l{ornı~. R" tfl 
1 

"<P.YOn b:ışkanlığına B· uş. 
}lfd '.lzcl, n basknnlığa B. Cemal 
da ~Yet Serter ve raporculuğuna 
r k Bekir Sıtkı Oransay scçllc
"c . S."lnt 13,30 da toplantıya son 
t'rıJnıiştfr. 

lnsanın en büyük eseri J&\TjU 
8 0dur. 

Ç. E. K. Genel lerkezl 

Manş denizinin Fr rısa kıyısında Kahlre, 2 (A.A.) - Tass ajansı 

B 1 S M ,...ınc mut- bıld rlyor: Mihver devletlerinin ou ognc ur er çevr""' 
İlk t 12 odadaki hazırlıklarını artırmış 

hış bir akın Y pmıştır. cm z-

1 

olması d kkatl çekiyor. Askcrl 
l~ işinden sonra 14 U çocuk ol- kaynaklardan öğrcnıldiğlnc göre 
mak üzere 40 ccsc. çıkarılmıştır. Alman ve İtalyan deniz ve hava 
60 yaralı vard r. makamları Kallmnos adasındaki 

Japon arÇinde 
mikrop harbi 

deniz üssünü genişletmt.kle ve bu
raya ağır çapta uzun menzilli top
lar yerlcşt.irmcUcdir. İstankoy, 
Kastros ve Nis!ros adalarında ye. 
nı hava meydonln.rı ve ycrn.ltı ben
zin depoları hazırlanıyor. 

Bundan başka Alman, İtalyan 

Yapıyor armış işgalindeki Si.sanı adaslle Tatmos, 
Laros ve İl~k! adalarında büyük 
den z u51eri kuru>maktadır. Bu Çung-kıng, 2 (A.A.) - lBtihbarat 

N zırı, J ponln.nn Çınde mlkrop 
harbi y.aptlklanna. dair elde ettlgi 
mn.JOmatı mütte!ikkre blld.rcceğini 

söylemiştir. 

adal:ırdakl sivil halk S klfıt t~ım 
adalarına götürillilyor. Bu göç 
gizlice ve bilyilk gruplar haiindc 
oluyor. 

Emniyet müdürl .. ğ .. , gümrük muhafaza 
memurlarına bir er tay nı veril c .. k 
Ankara, 2 (Telefonla) Emniyet Uyfüa, Mecliscc kabul edildiği 

umum müdilrlliğü ile gUınrllk muha- takdirde her iki teşkilA.tta çalışanlara 
f v mu e ınıfı t ki tında bir er tayını istihkak olarak \'erile
çaJışa.n maaşlı ve daimi ücretli mc- cektir. Her tayın istihkakı, bu ma
murlar için hUk\imet, çok mUhim ve aşlı veya tlcretll memurlara, mahalli 

rayiç nazarı itibara. alınarak bedelen, 
yerinde bir karar almış ve bu kara- yalnız, asken birlik olan yerlerde bu 
rı tatbik mevkime koyab imek rna.k- bedel, bu blrllk mensuplarına ödenen 
sadlle bir kanun lftyıhnsı hazırla- her tayinin istihkakını goçmiyccok
mıştır. tir. 

ÜÇÜNCÜ 
7 Nisan 

ÇEKiLiŞ 
1942 

!kramiye ikramiye Ikramlye 
Adedi :Miktan Tutan 

Lira Lira 

l ao.ooo 30.000 
4 10.000 40.000 
6 5.000 80.000 

40 2.000 80.000 
120 ı.ooo 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
l.200 50 80.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 
ı7o.731 Yek&n 960.000 

YOZ BİLETTE 42,68 BiLET KAZANACAK 
Tam bilet 4, yarım bilet z Ura 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları j 

Kiralık Odalar 
G ıatada He.cı Ama mahallesinin Azapkn.pısı 4>okağında bllA numa

ralı :Xrın uzertnde odalar aylığı 25 liradan 31.5.948 gUnU sonun& kadar 

i ya. verltecektlr. 
k r~aıes 4.4 942 gilnU aa.t 10 d:ı yapılacatmdan isteklilerin Beyoğlu 
VakııOar nıUdürlllğU Akarat kalemıne milracaatJarı. (S7'l7) 
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VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEV Al\I 

Bamba hadisesi
nin bazı ta:i 

neticeleri 

Zeytinyağı fiyatları SiYASfitKAL 
tetkik ediliyor 

S7 ;ç :;as ; = ' => 

insanlık.felaketin 
son haddine 
g idecek mi? 

(~ıl itldde} § 
ma'hsus kavrayıcı, sürükleyici bir 
hayatı olsa menfaat cazibesi fis-

Fi!faflonn 
için 

iAdirilmesi 
tedbirler 

ve artmaması 

oltnocok 
tün çıkamıyac k, bu uyamk ruhu 
rethcckbilecek ••• 

Şfındi sahnede görunmc n 
Ömer adında diğer bir Vsküplil 
genç var. Ömerin, tLküptckl an_ 
nesi, dört kardeşi kimbilir neka
dnr derin bfr ilzüntü içindedir. Bu 
gencin de ayağı kaymış, cehalet 
yüzünden öyle bir akıbete gitmiş
tir ki vücudu binbir parçaya oy_ 
rılmıştır. Uğradıl:ı akıbet bize 
mühim bir şey öğremnck fırsatını 
veriyor. Ömer lisenin ikinci sını
fını atlayamamış, fakat 'Oniversi
tcye girmek için lazım olan dip. 
lomayı satın almış. Demek ki bL 
zim baş fistUnde taşıdığımız. ba
rem kanununa temel yaptığımız 

diploma sahte bir k{tğıt parçasın. 
dan ibaret olablliyor! 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ticaret 1 mış ve zeytin yağı fiyaUarının niçin 
VeklllcU Iaşe Milsteşarlığı, yiyecek böyle anoMl!lıl tcrcffüler göstcrdl
vc giyecek eşya fiyatkırında istik- ğlni mUtehrulfilS]ar ve toptancı zey
ro.rı temin etmek içıln tct.ktklerlnl tin yağcılarla bitlikte tctlkike lıaş-

~ ün gelen haberler anısındm 

lb:/J ÇunkJıtg'ten H'.r.llcrı b'r tel

grafta .ls1flrbnrat Nazırmın, Japon
larm Çimle mfln-op harbi yaptıkla
rına dair elde ettiği malUnıah müt
toffkle.rfne blldlrcccbrfnJ O) lcdiğl 
)azılı bulumruı~ıdır. 

tamamlamak üzeredir. M teşıırlık, lan ıştır. 
bu cllmleden olarak son zamanlarda Esas Jtrbtırile iaşe Mllsteşnrlığı, 
anormal te.retfWcr gösteren zeytin- zeytinyağı !iyatlarınm dnl oltu'a.k 
yağı mesclcslnt ele nlmış 'bulunmak- bu kadar yükselmesine bir sebep gör 
tadır. mcmektedir. Zeytlıııyağcılarla laşe 

Bunlar gibi dlğer tflli noktalar 
var ki muhakeme ilerledikçe inki
şaf cdecektır. Esasa girince ilk 
cclscde iki nevi iddia çnt.§ıruştır. 
Birb"rinc karşı ifade veren tnrar
lardan ikisi de blrbirllc ayni ş,ra. 

Mailim olduğu üzere bundan bir 
mllddet evvel .Milstcşarlık, zeytin 
Yatının toptan 53.tılmasını menetmiş 

bulunuyordu. Bunun üzerin ortaya 
bır ıtOk rivayet çıkmış ve zeytin ya

ğı ffyaUanmn artacağına dair bazı 
şayialar dönmlye başlamıştı. 

Memnuniyetle 6ğrendfğlmlze gllre 
Ia.şe Mttsteşarlığı, derdi kökünden 
halletmek M;ln, memleketin her ta
rafından zeytin yağı Ucaretlle meş
gul tllccarlan Ankaraya davet et-

Sovyet · amele 
murabbasıarı 

Londrada 
Londra, 2 (A.A.) - Sovyet amele 

murahhasları Londraya. gelmişler
dir. 

MUstcp.rlıtJ. mUtabassıslannın yap
mnktn olduğu görüşmeler sonund:ı 

ZC>ytln yakı !fyatlannın hiç olmaz
sa. ytıkselmlyc başladığı tarihlerde
ki fiyata yakın bir hadde indirilerek 
bu iivatın hiç bir suretle ve billl. se
bep YuksclUlmemesi için icap eden 
kararları alacaktır. 

:Mllstcşarlığın, toptan yağ s..-ıtışını 

mcnetmesinöekl sebep, perakende 
yağ satanların toptan yüksek fiyat
la. yağ alarak bllAhare mutazarrır 

oımamalrmı teminden SbarctUr. 

Hindistan karar 
arifes!nde 

(lb-.51 2 ncicle) ıı//n 
Sajpal, Ingillz plllnının k bUl edil
mesi Hıtlmalinln pek znyıf olduğunu 
B'Öylcmiş, fakat son dakikaya kadar 
Uınldlnl kaybetmemek Ilı.zen kcldi-

nır 1kf gün önce l.Qndrad~
len lılr teıgnıftn da A\'ustucyada 
hlr kaç fabrikanın harıl harıl '\e 

nıühlm miktarda zehl.r'Ji ı;:az ~~P
nıakta. ohluğu blldlrlll)ordu. 

insanlık ,.~ medeoly(.."1 hesabıııa 

bu gibi hnhcrlerl hiiylık bir lhth-ııt 
knyıfile tel.ıl<kl etmek ı.ı:ımıdır. 
Çlıııkll hepı;lnl nrndeni olarak tanı
dığııııız muharip de' letleNlen hiç 
birinin mikroıı ve zehirli gaz gibi 
imıanlığıı rn knrkunç yaralar aç ]( 

olan llıUılnnı başvurac.ıığına Jn n
nıı~ oruz, lnnnanıı)oruz, fnnnmak ıs
tf'ıııl~ onız. 

'Dm letlı'!r anısında sfyıl!lf, ttıı 

da bulunmayı tenc:z:ztll sayıyor, 
taraflardan birinin iddiası, diğer
lerinin bir ecnebi devlet hesabına 
çalışıp Türk - Sovyet münasebet. 
lcrirn bozmak lçln bir tnkım yıı. 
lanlar i.ı.Ydurdufu. Abclurrah. 
man da diyor ki: cıOnJar hem Fon r 
Papcn'i vurmak istediler, hem 
Ömer! yanlış bir his altında bıra

Yeni DeHti, 2 (A.A.~ - Zanncdli
dlğinc göre, Crlppe'ln yapacağı bun-

karak paramparça edecek yolda --- l 
g-tnf ildve etmiştir. 

dan sonraki ilk basın toplantısı ö-----
Uzakş ark 

b a r it i 

il hlı lhUI flıınn - bulunmaması 

1 tcnlr olrnnkln herııher - mewndl
JOtl, nl ;bct<'n mahdut feı!iketler do
ı:urur \O bir glln hnrış olduğu :r~'l

man kısn Hl~a uzun bir znrnantla 
yaralrtrı kapatın k imklUıı ' rdır. 

ı~nkat fn aıılık, lıa'l• felııketJnln hiç 
ılcğllse şlmdUlk ı;on haddi sa~abllc
c·c~iınlz mlkroı• \C :r..ehlrll gnz hnr
blııc hnş\ Ul'l\Cak Hl huna hız Hırc
eck olursn, ııonuç hııvsnl.ının la
mıyacağı kndnr korkunç olll.('.tl"iır. 

tertibat aldı.Jar, hem de benimle 
Süleyınanı berhava ederek habe
rin sızrn8Slna mAni olmayı hatır. 
dan geçirdiler.» Çatısan bu iki id
diadan hangisinin ha.Jdknte yakın 
olduğunu, davanın bundan sonra. 
ki inkişafı ortaya koyacaktır. 

Ahmet Emin YAL IAN 

Romanya kıtlığa 
doğru gidiyor 

(Başı t lnclde) -
yapılmaktadır. 

Bu halden istıradc eden Rusya 
beyanname atarak Rumen asker
lerini kış!urtrnaktndır. Bcyan~

mede şöyle denilmektedir: cıRu

men askeri sana hürriyet verecek 
olan :Rus askerlerine ateş açma. 
'Mihverle anl~an Anton<'scu'yu 
başından kov, çünkü ı;enın başına 
yeni fcltıketlcr getirecektir. 

Sllfıhımzı bırakın, bunları ar

kadaşlarınıza d:ı anlatın. Ailenizin 

sükunu için bunu ynpıntz.D 

(Başta.rafı J Jndde) 41-lt 

Saingon, 2 (.A..A.) - B!rmanyad:ı 

Tungu'yu tahliye !'!den Çlnlil<'r fclı
rln şimaliııdeki lngillz ku\'veUcrrıe 
irtibat tesis etmlye çalışmaktadırlar, 

Yeni Delhl, % (A.A.) - lrravadl 
cephesinde mtlttefikler hava yardı
mı gl>rıned.kleri için mllşkUI bir va
ziyette kalmışlardır. Japon tayya
releri mütteffklerin mevzilerini ve 
muvasala yollarını istedikleri gibi 
bombalamakta ve dövmektedirler. 
Müttefikler keşif yapamamakta ve 
dhşmanın hnrekeUcri hakkında ma
li'ımat alamamaktadırlar. 

Londra, 2 (A.A.) - Rangoon'da 
olduğu gibi Birm4nyada da Japonlar 
tablyelerinde muvaffak olmaktadır

lar. Oldukça kuvvetli kollar Blr
ma.l}yalı A.sllerin yardrmı ne Ingtllz 
mevzilerinin etrafına sokulmakta ve 
rical yollarını xesmtiJ<t"idli"ler. Bu 
vazıyet karşısında. Ingillz ileri un
surları geri çekilmek veya Hyıca 
pek UstUn olduğu anlaşılan düşman 
tarafından çevrilmek şıklanndan bi
rini tercih etmek zaruretı karşısın

dadırlar. 

REKOR! Teminat markasıdır• 
Zeytinyoğla rınm 

Halislyetlnln aksini ispat edene 

1000 • Lira ikramiye verilir. 
?A'lytinynğı lstedJğf nlz :r.aınan. yalnız 

BE B Zeytinyağlonnı 
BakkalmıZdan ısrarla isteyiniz. 

".5 k iloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satm a/mmak tad1r .. 

Depo adresi: 1 tanbul TütUn Gümrük KemerU ııo. N o. 21 - 1'eJ. %-t 197 

Derhal 

"SAHiB.NiN SESi,, 
Atelyelerine Nakledilir. 
Beyoğlu istiklal Caddesi No. 32 

nUmUUleki salı günü olacaktır. Bu 
da o zamana. kadar önemli milzake
relcr cereyan edeceğin! göstermek
tedir. 

Azad ve Nehnı. Cripps'in nezdin
den 50 dal<lka stlren bir görUşmeden 
sonra çıkmışlardır. 

Azad ile Nehrll'yu tekrar gllrUp 
görmiyeceği h:ıkkmda gazeteciler ta.
rafından sonı1an btr ooalc Cripps, 
şu cevabı vermlı,ıf.ir: 

Umit: ederim ki, dostlar arwnda 
daha bir ~ok toplantılar olıı.ca>ı:t1r. 

Yeni Dclhi, 2 (A.A.) - BugUn 
Crlpps, Hindistandan hareketini ge
cikUrdlğı.ni söylemiş ve demiştir ki: 

Gelecek bıı.tta bir şey yapabilece
ğimi zannediyorum. 

Crıpps, pazartesi günü yola. çıka
caktır. 

Berlln, 2 (A.A.) - BUlUn gaze
t ler ilk saytalannda Şandıı-a Bose
nın Hınt halkına hıtap eden beyan
nnm<" ını ncşrebnekteda'ler. 

Völklscher BeobtıChter gazetesi, 
Hlndıst.anın yegline düşmanı Inglll.z 
emperyall1.mı olduğunu yıızmnkta ve 
Hint mJlllyctperverlerinln haklıırmı 

tnnıtmak lç,n ellerine Hindistan ta
rihinde blr daha böyle blr fır.tat geç
mlycc<?ğinl JUi.ve etmektedir. 

Dörsenzeltung ve Deutsc.iıe All
gcmeine Zcltung Hint mllllyetpcr
ıer.nln, UçlU pakt devleUerlnln nın
distana detihal hllrrlyet vadettiklerini 
teyit eden sözıerlni kaydeylcmekte
dlr. 

Ba koıikunç sontl!Jfan mikrop , e
yıı ze.hlrll gn.ı. harbine Uk glrl~ck 
de,;letln \cyıı dml Uerin kendi )a
knlarım 1..-urtanıcaklnnnı \C yalnız 

k rşı tarafa zarar \t~dkle l in ı

~·lııden çıkacakbmı samnak ısafdll
llk olıar. Medeniyet - bilinmez ki o
ı.ef etmek mi Jru.mulır': - o kndnr 
1lerf gttml tir ki en gtzll c en ;)e

ni IJıUı lıırm bit .r'Jannrn en kl!;n 
bir zamanda knrşı tarartnn öğrenll
dlklnl, mukabil tOObirlerl ve tta 
d:ılıa listtln benzerleri bulunduğu 

bir dc\lme, bir clcfa mikrop \e gaz 
hamı lr.aşlıyn k olursa, biitüıa bü

yük de\ !etler nynl biblan kUI n
makta ~iki ile bir an bite tered ut. 
etmlycl'eklerclir. 

lııunmak 1 temediğimiz Hd mna
dlıı \Cl!illesile dfişündüğümiızü bel r
Utitc·n, zatı yeter .fel: ketler ırı -
Janan IDl'!llnlri:-ın fcıautlıl son had
dine gftnıenıesJııJ, yine bütnn la· 
saaJık hcsabına dileriz.. 

Sa - ip 

8 O RSA 
2 NİSAN 19f2 

1 Stclin 5,24 
100 Dolor 129,20 
100 İsviçre Frangı 30,.365 
100 Pezeta 12,93,75 
100 İsveç kronu 31,16 

ESllA 1 ve TAHVİLAT 
% 7 941 Dcmiryolu II l9,35 
% 7 941 Dcmiryolu 11 19,37 

Bugün Matinelerden itibaren " 

TAKSIM sinemasında 
Hnyııll aihrUfüsunla dolu evvclzaman masallannı gölgede b rnkacak 
blnblr gece efsanelerinin en güzeli, efsanevi aşk hık yclerlnln en cazibi 

;~::~=~~:~~LI LEYLA 
B uyfik revu ft korolu 

Sönmez bir aşkın çılgın hnsrctlcrini, ôh z bir scvgınin acı 
nağmelerini terennüm eden bu mOstcsna büyük eser, Klas k 
TUrk musikisinin üstadı DEDE EFENDİ'nftı en ruhnOvnz 1>3rça. 
ıarlle sil enm'ştlr. Mcmleketlmirln en bfiyük musiki Ostadltırı, 
en tanınmış san'atkfırları ve en meşhur okuyucuları bu esere 

rutfen işt.irakelmi lcrchr. 

Bu filmin en ruhnilvnz parçalarını teganni eden 
ı:ncm'!ekeUmlzin iki büyük okuyucusu 

MUALLAIŞILAYSUATGÜN 
Musiki \"C şaıiulorınm bcstckdrı : 

Kemani S A D 1 1 Ş 1 LA Y 
Türk Mllll Musiki hayatımızın en büyük hfıdiscsi 

40 ki !Uk 
KORO H EYETi 

60 klşWll 
Mehter takımı 

Tiırk fılmciliginin, Türk Du~jının, Tir..ı k Musikisinin zaferler 
hfırıknsını teskll eden bu büyük eseri sayın haJbmıuı hararetle 

tavsl~·c ederiz 

İstanbul Vilayeti J. Alay K. lığı Açık 
Eksiltme ilanı 

l"1/1ly942 tal'lhinde salı gtınU saat 14 do Istanbul Vil~yct konağında 
vi:lfiyet jıındarm:.ı K. makamında c~Utmc komisyonu odasında lOGi,24 
lira keşif bedelli, Jetanbul Jandarma bölUk komu~ hamam tamir! 
acık eksıltmcye ıtonulnuıştur. 

Mukavele eksi1tmC bayındırlık b;ıleri C el .ıtus ve f<'nni şartname-
leri proje, kefİf WAsasile buna miltefcni d r evrak <biresmde görü

lecektir. 
Mu\-akktıt: teminat c80 ııra O kuru olup istcJdikrtn ~ en az 

bir taahhlltte c600> liralık bu i1Jc bell20r iş Yaptığlnn dair idarelcrlnd<'n 
almıf olduğu ve!ik.alnra istinaden lstanbnl V'ilAyetfne mtıracaatla. ebflt-
me tarihinden UWl gtlrileri hariç, < n evv.eı alınmış ehliyet ve 942 
J:Iffna att Ticuet Odası :\leSika g lmelerL c3947> 
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1 lstanbul Levazım AmirliOinden Yerilen Askeri Kıtoot hôN.on 

Aıpağı.da yazık mevadın pazariıkla eMeiltmelm hi:ıMarında yazalı gün, saat ve maıhallerdeki askeri satın 
alma komisyonlarında ya.pllacaktır. Taliplerin belli Y'llk.!Uerd~ ait olduğll komieyonklrda buhınmaları. 

{~'1611 - Uff) 

Siyah yağlı kösele 
Yemeni 
Tunar fırçası 

ip yular .sapı 
.Muhtelif nakliyat 
Kuyruk yağı 

Sade yag-J 
Zeytin tanesi 
Dllğen samanı 

Kilo 
çın 

Adet 
Adet 
Ton 
K.to 
Kilo 
Kik> 
Ton 

~ıda yazılı rt1<1ytabı)'<'ler pa· I 
zarlıkla satın alınacaktır. İhalele
ri 714 942 salı günü saat 14 ve 
16 da Balıkesir asker! satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 
Cinsi M"ktarı Fiyulı Teminatı 

adet kuruş \i.ra 

Çul 7000 1100 10,200 
Keçeli belleme 8800 400 4,080 

(2700·3981) 

* 

8000 44,800 
3000 17.2:19 

20.000 s..ı-ı 

10,000 &ileri 
1600 20,250 

10,000 15,000 
1500 ) 

>MIO) 
500 KU-, 

6720 
2588 

HO K ........ ) 
40 Kurut) 

3038 
2250 

4 Kuru• 

ıı.aıe &iftl, oaat ve molWH 

6.4.1142 
8.4.1142 

8.4.IM2 
13.4.1142 
H.4.942 

8.4.912 

8.4.&42 

16 
15 
H 

16 

10 

Dıyarbalur 

Diyarbakır 

Balıkesir 

Erzurum 
Çanakkale 

Suourluk 

Esk"ehır 

* . . Atatıd& yazılı etlerin ebıltmelet'I hizalarında yazılı fekUJ.erde ve 
ııaaUerde 21.4.942 gUnU Yalovada. askeri satın alına komisyonunda ya· 
pılacaktır. Kapalı zartlar için ihale saatmden bir saat evvel kanuni 
vesikalarla teklif mektuplarının komJsyona verilmest ve açık eksiltme· 
ler için ihale vaktinde komisyonda bulunulması. Evsaf ve f&rtnamesi 
Ankara, Istanbul Lv. Amirlikleri satın alma komiayonlarında da gö
rülür. (27113 - il38) 

Olnel Mlktan 

Sıg>r etı 

Koyun eti 
Sıgır eti 
Koyun eti 

.Kllo 

8000 
8000 
9000 
9000 

FIJ'•tı 
Ktrnş 

80 
100 

80 

Temlaatı 

I.Jra 
Ihale şekII ve Saati 

Kapalı zart 
> 
> 

• 
> 

VAT&M 

HAZIM GECESİ 
4 Niean Cumarteol ı;illN ak· 

?Jllı Hazmı jtll>H- -r! 
herg11ııı l<omo« lo~a •&

tıım.-. 

llA&AR lltıl.Ail31DIR 
c. 942/488/2116 
MHl ikol'tlllltla ka&MılMIO!& _. 

he1""~ttıen ioıa..o.ıı Y e<Mtulede 
Gıeoçei& sokak 3! iNii-.: ada O• 

dttn ve lı:<;Mtireütük ticaretıle met 
cıtl H~ oilot Meıo..et ve Jt06 
U oilu Andon kaltlonda İstanOOl 
asli)'<> ittmcl -.. maltkeme<rinde 
cereyan edeR ~emeııi neti. 
ceeiode ,,.ıçm""" füll satıiıt old11-
ğundaıl milli k<>N.-a k•nunti· 
"°" 31 ,,., ı;g ..,.,.. meddeiePI ""'· 
ciım- 1-' lir& paya '""''"" öd@_ 
melerb>e "" ,...ıı «iİf! ınüddetle •de 
dükl<Anın.ın kapetılnta"""' ve hii· 
küm kat:'tlt!91iğinde üere1l suçhıya 
ait oır-lı: ü:oere lı:ertr lurlAsasınıo 
V•len !:"aet...ınde _.-edllm .. ine 
13/Z/H2 tariftlnde k.ıırar verildi. 

t121 

Acele Satılık Konak 
Ü&lı:üd<ır Bai!latbaşı N11hkuyu· 

su .,..ı<1e9i 131 numar•hdır. S - 6 
dönümilük bİI' babçe<ıi .......ıır. Çe
şitli meyva a~ları ve l>AjL var· 
dır. İııteklilerln i~ mil. 
raceatla.rı ilin oltıml!'. 

4/3/942 &ünfuıde lhaleıri llAn o· 
hınan 100 ton fasulyaya teklif o
lunan fiyat pahalı görü.ldüitünden 
tekrar p<ızarlıta konmuştur. Ev. 
saf ve hususi şartları komisyonda 
görülebilir. FasuJyaJarın cinslerile 
muhammen fiyatları aşağıdaki ~ 

lı:llded'r. Talipler ıte cins m•l ve
receklerse fiyatlarını ona göre 
teklif edeceklerdir. İhalesi 9/4/ 
942 per~mbe günü "8at H te ya. 
ptlacaktır. Taliplerin Harbiyede 
Yedek Subay olı:ulurıda. komlsyo· 
na müracaatları. 
Fasulyaların cinsi Bedeli 

' ........ 
T 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
ve bütün ağrıları derhal keser. 

"""tre Velllletfnta rabıatuaı balzdll'. lcabıada glnde iç kat• almaltWr •. 

Kapalı zarf usulile 10-3-942 de 1 14,658 lira 13 kuruş keşif be
lhalesı llAn olunan 300 ton sabun delli su tesisatına alt tulumba, 

Müteahhit nam heı:;abına pazar. Sığır eti 
!ıkla (121273) kilo s•ğır eti alına- Koyun eti 
caktır. Evsaf ve hususi şartları ve Sığır eti 
teslim m'l.h31leri kom'syonda. gö- Koyun eti 
rülüp ö~enilebilir. Be~r kllosu. Sıg"ır eti 
nun muhammen bedeli 95 kuruş- Koyun eti 
tur. İhalesi 1!14 942 cumartesi Sığır eti 

13,000 
13,000 
10,000 
10,000 

3500 
3500 
2500 

100 
80 

100 
80 

100 
80 

100 
80 

480 
600 
MO 
675 
780 
975 
600 
750 
210 
263 

> 

> 

> 
> 
> 

• 
> 
> 

> > 
Açık eksiltme 
> 
> 

> 
> 

10 
10 
11 
11 
u 
H 
15 
15 
16 
16 

YumUJ"lı: çalı ve Anadolu 
sert ufak tombul 
Horoz 
Dermason 

talip çıkmadığından tekrar müna- motör ve elektrik tesisatı işi ka. 
26 kasaya konmuştur. Evsaf ve hu. pah zarfla ek:slltmeye konmuştur. 
30 susl şartları komisyonda görillebi· ihalesi 14/4/942 salı günü saat 
34 lir. Beher kilosunun muhammen 16 da Balıkeslrde askeri satın at-

bedeli 80 kur~ştur. fhalesi 8.4-942 ma komisyonunda yapılacaktır. 

Kağıt ve kaplık malzemesi Ve
kAlelten verilmek üzere 32 kalem 
evrak bastırılacaktır. Tahmin ti
yatı 16,120 liradır. Beş bin lira
dan aşağı olmamak üzere ayrı ay_ 
rı taliplere de ihale edilebilir. Nü· 
mune ve şartnamesi komisyond<ı 

görülür. İhalesi 9/4/942 perşem
be günü saat 15 de Ankarada l\T. 
M. V- Satın alma komisyonund1\ 
yapılacaktır. İsteklilerin basacak
ları evrak miktarı üzerinden t;:h 15 
kat't temfnatlarilc belli va.kitte 
kom syona gelmeleri. (2683.39361 

J?ünü ~at 10 da yapılacaktır. Ta
liplerin kafi teminatlarile Harbi_ 
vede Yedek Subay okulunda ko
mi~yona milracaatları. (2759-4144.) 

* 50.000 kilo sı~ır, koyun veya 
kPçl C'ti pazarlıkla satın alınacak. 
tır. İhalesi. 10 '4 ·942 cuma günü 

•-.t 10 da Topk•pı M•l!epesınde-
1<'i askeri satın atma komisyonufl
ı"f<ı. yapıhı:c3ktır. İsteklilerin t;f,. 15 
teminatlarilc belli vaktte komls. 
vona gelmeleri. (2750·4135) 

* 200 adet radyo cihazı hoparlör 
ve akimlatör!le b:rlikte pazarlıkla 
,,.ahn alınacaktır. 20 adetten aşa. 

P,ı olmamak üzere ayrı ayrı tek
lifler de kabul edilir. İhalesi 13' 
41942 pazartesi günü saat 16 ya 
k•dar Ankarada Fen Sat'atta tet
k 'k edilmek ÜZ('re cinsleri ve ka 
tl'Tojtlarını ve bir nümunelertnİ 
M M. V sat•n alma komisyonuna 
Vf'rmeleri. 100 adedi her ceryanla 
r'1h~ır ve 100 adedi de akıimlatör 
'le çalışır olacaktır. (2731·4082) 

Koyun eti 2500 100 
150 
188 • > 

17 
17 

(2747-4132) 

* Pazarlıkla 5 ton tuzruhu alına. * eaktır. İhale<! 10/4/942 cııma gü-
50 • 60 ton eger sabunu alına. 1 4/31942 gününde ihalesi ilan o- nü saat ıo da yapılacaktır. Mu

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ lunan 90 ton kuru fasulyaya tek. hammen bedeli 55 kuruştur. Ta. 
4/942 pazartesi günü saat 15 de lif olunan fiyat pahalı görüldü· !iplerin teminatlarlle Harbiyede 
Ankarada M. M. v. Satın alma ı ğUnden tekrar pazarlığa korunuş- Yedek Subay okuhında komisyo
komisyonunda yapılac:akbr. Be- tur. Evsaf w hususi şartları ko. na müracaatları. 
her ktl01unun tahmin bedeli 140. misyonda. görülebltir. Fasulyal&rın ( 2"1S8-4l43 ) 
kuruş. 20 tordan aşağı olmamalı: clnslerile muhammen fiyatları a- * 
tizerc ayrı ayrı taliplerden de a. şağıdaki şek!ldedir. Talipler ne ı - 5 ton patates 6 nisan 912 pe.
lınabillr. İstek1'1erln teklif ede· cins mal vereceklerse fiyatlarını zartest günü saat 14 de Halıcıoflu 
cekleri miktar üzerinden kat'l te- ona göre teklif edeceklerdir. İha.. 760 satın alma kornlsyonunda. pazar. 
minaUo.rile belli vakitte komlsyo. lesi 9/4/942 perşembe günü ;aat j lıkla satın alınacaktır. 
na gelmeleri. (2738·4089) 11 de yapılacaktır. Taliplerin Har. 2 - Patatesin evsaL ve f&rtnam••i * biyede Yedek Subay okulunda ko· ı tıer gün komisyonda görUleblllr. 

Aşatı:da yazılı ?Mvadın ka.palı zart misyona müracaatları. 3 - isteklilerin belli gün ve sa.at-
la ekslltmeleri hiZalarında yaz 1 gün 1 1 Fa.sulyaların cinsi BedeJıi te komieyona gelmeleri. 
ve saatlerde Eskl.-ebirde Ha.va satın ı (2742 -4127) 

Yumuşak Çalı ve Anadolu -alma komisyonunda yapılacaktır. 
T .. rt ufakları Tombul 26 * 

aliplerin kanun! v~ika1arile tekli! Horoz 
30 1 

551866 (6/16) sayılı maz.bata ile 
mektuplarını ih&le saatlerinden bir Dermason 

34 
hayvan ayniyat muha.sipllfı mü.hrü 

aa.t evvel komisyona vermeleri d d u U kal 
Cin 1 Miktar, Teminatı lhal . (2743-4118) kaybol uğun an hUkm n n ma-

e gün * dıkı UAn olunur. (2748 -4133) 
Kilo Ura ve Aaatl 

4/3. 942 gününcle ihalesi !lAn + 
1 7 

30 ton sı<'h... etine Wip çıkmadı· s ,,.._ o unan 5 ton kuru fa.sulyaya tek 6 
..... 

ı~ .. eti 100,000 6187,50 21.4.42 ıs g-Jndan t•krar pazarlıkla ek•Utmeye 
K ti 100 000 9•2 lif olunan fiyat pahalı görüldü_ oyune , .. 5 25.4.42 11 komnUftur. Ekslltmeıııl 9.4.94-2 per· 

(2752 _4137) ğünden tekrar pazarlığa konmuş-
tur. Evsaf ve husust şarUarı ko- şembe günü saat 15 de AyazaA"adakl 

1 da kom•-yonda yapılacaktır. Ieteklı"l•r 
m syon görülebilir. Fasulyalar1n 1ı1 

Istanbul ilan lan Belediyesi 
· ı · ı muayyen gUn ve saatte komlsyonu-

cıns: erı e muhammen fiyatları a. 
şağıdakl şekildedir. Taliplerin ne muza gelmeleri ilA.n olunur. 

. 1 (2754 • 4139) 
cıns ma vettceklerse fiyatlarını 

Atatürk bulvarına yaptırılacak ıskaralar açık eksiltmeye konuJmU'}· 
tur. Keşif bed~ll 2588 lira 88 kuruş ve ilk teminab 194. lira 17 kuruş· 
tur. Keşif ve fartname zabıt ve muameJAt mUdUrJUfü kaleminde gö· 
rUlebiltr. Ihale 20.4.94.2 pazartesi gUnU saat 1( de Dalmt enctlmende 
yapılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarı. 
hinden sekiz gün evvel Bel~iye Fen itleri müdUrltlftıne mUracaatıa 
alacakları fenni ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret odası veslkalarile iha· 
le günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4126) 

ona göre teklif edeceklerdir. !ha· 
lesi 9/4/942 per'ICmbe günü saat 
10 da yapılacaktır. Tarlplerin Har 
biyede Yedek Subay okulunda ko
misyona müracaatları. 
Fasulyaların cinsi 

Yumuşak Çalı ve Anadolu 
sert ufakları Tombul 

Bedeli 

26 
30 
34 

* 200 ton tel balyalı ot paza.rhlda 
satın alınacaktır. I•hale&i 9.4..942 per. 
fembe günü oaat 15,30 da Çorluda 
a.skerl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin verebilecekleri 
miktarlar Uzerlnden ut'ak partiler 
halinde de alınabUir. (2756 • 4141) 

* 
İstanbul Üçüncü Ticaret Mahkemesinden: 

Horoz 
Dermason 

15,000 kilo sabun alınacaktır. Pa· 
zarılkla eksiltmesi 10.4.942 cuma gU~ 
nU saat 14: de Çana)C:kalede ukert 

çarşamba g!lnü saat 14 te yapıla. . . . 
calı:tır. Muvakkat teminatı 13250 Talıplerın belli vakitten bır saat 

liradır. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat evvel tekUf mektuplarile 
Harbiyede Yedek Subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

(2539 - 2533) 

* Kapalı zarf usulilc 10.3.942 de 
iMlesf tl~n oluriaıı 1200 ton kUl"u 
fasulyaya tal'p çıkmadığından tek 
rar münakas:ıya konmuştur. Evsaf 
\'e hususi şartları ve te~llm mahal
leri koml'!yonda ~örillebilir. İhale. 
si 8.4.942 çarşamba gUnü saat 10 
da yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 26 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 16230 Jlradır. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evvel tekllI mektuplarile Harbi. 
ı·ede Yedek Subay okulunda ko· 
misyona müracaatlaTı. 

(2541 - 3535) 

* 45,011 lira 32 kuru~ keşif· be-
delli vestiyer ve kart basma bi
nası kapalı zarfla ekşiltmeye kon· 
muştur. İlk teminatı 3375 lir• 85 
kuruştur. İhalesi 22.4.942 salı gü· 
nü saat H de Eskişehlrde Hava 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin kanuni vesika· 
larile teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2677 • 3883) 

* 200 ton J:ı:.unı ot kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmu..ştur. !halesi 15.4..942 
ÇJIJlamba günü saat 11 de Adapaza
cında askeri ıc.tın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplannı ihale 
sa.atinden bir saat evvel komiayona 
gelmeleri. (2682 - 39~) 

Olııol Miktarı Teminat. 
lira 

cvvehne kadar kanuni vesikalarlle 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. Teminatı 1099 lira 36 
kuruştur. (2699·3980) .. 
Kapalı zarf usullle 10/3/942 de 

ihalesi il~n olunan 1200 ton kuru 
fasulyaya talip çıkmadığından tek 
rar münakasaya konmuştur. Ev
saf ve hususi şartları ve teslim 
mahalleri komisyonda görülebilir. 
İhalesi 8/4/942 çarşamba günü 
saat 10 da yapılacaktır. Beher ki. 
losunun muhammen bedeli 26 
kuruştur. Muvakkat teminatı 

16,230 liradır. Taliplerin ihale sa. 

.. 
Aşağıda yazılı etlerin pazarlık

la eksiltmeleri 15 4.942 çarşamba 

günü saat 15 de Slirttc askeri sa~ 
tın aln1a komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri. (2707 • 3988) 

Cinsi Mlktan Fiyatı Teminatı 

Kllo Kuruş Lira 

atinden bir saat evvel teklif mek- Koyun eti 30.000 
tuplarlle Harbiyede Yedek Subay S•ğır eti 30,000 
~kulunda komisyona müracaatla· 'Keçi eti 30,000 

36 
32 
30 

810 
720 
675 

rı. (2489.3627) * 
.... Müteahhit nam ve hesabına be· 

Aşağıda yazılı mevadın pazar. 
!ıkla ekslltmeleri 14.4.942 salı gü· 
nü saat 15 de Çanakkalede askeri 
satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Tahmin bedeli 50.000 lira, 
ilk teminatı 3750 liradır. 
23,000 adet Tuğla 

26 • 220 volt ve 25 v. 
lık ampul. 

18 • Entereptör 
1 • Üç safhalı priz. 

52 • Teşaup kutusu 
1 • Tevzi sandıkçası 

50 metre Üç safhalı antigron 
kablo 4X2, 5XM/ 
M2. 

150 • İki safhalı antıgron 
kablo 2Xl.5 

1 adet Grup alektroien 
(Dizel.) 

(2715 . 4010) 

her kilosuna tahmin edilen fiyatı 

450 kuruş olan 6000 kilo sarı va
kete açık eksiltmeye konmustur. 
İhalesi 13.4.942 paznrtPf::i gilnü sa
at 11 de Ankarada M. M. v. sa· 
ttn alma komisyonunda y1\p1Tacak. 
tır. İlk teminatı 2025 liradır. Şart
namesi J 35 kuruşa komi~yondan 
alınır. Taliplerin belli vak:ttc.' ko
misyona. gelmeleri. 

(2655 - 3830) 

* Aşağıda yazılı me\·adın p~ısr· 

lıkla eksiltmelcri 6.4.942 pazartesi 
günü saat 15 le İzm:tte İstasyon 
otcJ!r.dck: askeri satın f'lma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tallpl<'. 
rin belli vakitte komisyona gel· 
meleri. (2713 · 4008) 

Cinsi I\-tiktorı Fiyatı Ten1inah 
Te>n Ku-rn~ Lira 

Mehmet Şevket Karacan tarafın d&n LA.lelide Koska caddesinde 22 
No. da Mehmet YUrttUren aleyhine, mutu:arrıt bulunduğu ve Beyoğlu 
Bırinci Noterliğinden rvııen tanzim edilen 9.10.939 tart'hll ve 17674 sayılı 
mukavele ile 2400 liraya müddeaaleYtıe sattığı 938 model ve DESUTU 
marka otomobil bedelinden bakiye 13!50 liranın tahsili taıebüe açılan 

ve 942. 1183 numaraya kaydolunan davadan dolayı 10 günde cevap ve
rilmek Uzere müddeaaleyhin arzuhalde yazılı adresine gönderilen da
va arzuhall mumaileyhin bulunmadııtından bahane bilA. te'bliğ iade edil· 
dığtnden keyfıyetin davacı vekilinin taleb:le UA.nen tebliği latenllmiş 
mahkemece de Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 141 ve 14.2 inci 
maddeltri mucibince yukarda münderecatı yazılı dav& arzuhalinln 25 
gün mUddetıe i!Anen tebliğine karar verildiği ve bu baptaki dava ar· 
zuhalinin sureti dr mahkeme divanhanesine asılmış olduğundan muma· 
il~yhtn ilAn tarihınden itibaren 25 gün içinde mahkemeye müracaatla 
dava arzuhalini tebeUUğ ederek 10 gün içinde cevabınl vermek üzere 

* 
(2744. 4129) 

satın alma komi.!lyonunda yapılacak· ----- * Beher kilosuna 435 kuruş tah. Sığır eti 40 
Koyun eti 30 

80 
95 

2400 
2137.50 

keyliyC'l Iıinen tebliğ olunur. (4.106) 

Devlet Demiryollar ı ilanları 
Muhammen bedeli ~3433.31 (Kırk Uç bin dört yüz otuz Üç lira otuz 

bir kuruş) lira olan 6000 ton Linyit kömürü 15/4/1942 çarfamb~ gUnU 
saat 15 de kapalı zarf usulü lle Ankarada ldarf! binasında topla.nan Mer
kez 9 uncu komis:yo"l.c& satın u.lına.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3257,50 (Uç bin iki yUZ' elli yedi lira elli 
kuruş) liral•k muvakkat teminat ile kanuhun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ad! geçen komisyon reisliğine ver. 
meleri lA.zımdtr. 

Şartnameler (2) lira mukab;Unde Anlı-arada Merkez veznesinden 
Haydarpaı;ada liaydarp&fa veznesinden temin olunur. (39.:S7) 

Sahibi ve N.,riy8* Müdürü : Ahmet - YALMAN 
Vata& OIJılyat T11rk L tıı. Şti. Vaı.. Krııtloueı 

23 '31942 de ihalesi ilan olunan 
50 şer bin liralık 5 parti sığır eti 
veya ayaktan sığıra talip çıkma· 
<lığından tekrar pazarlığa kon. 
muştur. Evsaf ve hususi şartları 
ve tesellüm mahalleri komisyonda 
görülüp öğrenilebilir. Beher ki 
Josunun muhammen bedelt 95 ku: 
ruştur. İhalesi 10' 4 942 cuma gü. 
nü saat il de yapılacaktır. Talip. 
!erin Harbiyede Yedek Subay 0 • 

kulunda Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2745-4130) 

* 28/31942 de kapalı zarf usullle 
ihalesi il8n olunan 200 ton kuru 
incire talip çıkmadığından tekrar 
pazarlıkla münakasaya konmuş. 
tur. Evı;;af ve hususi şartları ve 
nümunesi komisyonda ğörülebilir. 
İhalesi 7/4 942 salı günü .-at ıı 
de yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 26 kuruştur. 
Taliplerin kat'i teminatıarile Har 
biyedc Yedek Subay okulunda Sa· 
tın alma komisyonuna müracaat. 
!arı. (2746.4131) 

* M52:SO sayılı bo~ levazım eşya ay-
niyatı ile 1864 Kg. 800 Gr. ekmek 
doldurulmuş 10.9.9.fl tarih ve 548111 
sa.yılı levazım ayniyatı koybo!duğun

dan hUkmUnün kalmadığı HA.n olu· 
nur. (2H9 • 4134) 

tır. Tahmin bedeli 12,000 lira, katı 
teminatı 1800 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2160 • UUJ 

* Aşağıda yazılı muytablyelerlıı 
pauırlıkla eksiltmeler! 8 41942 
çarşamba günü saat 10 da Bursa. 
da Tophanede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta. 
liplerio belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 
Cinsi 

Yem torbası 
Gebre 
Kaşağı 

Kayış yular başlı'lt 
İp yular başlığı 
Nalbant heybesi 

* 

Adet 

13,000 
13,000 

1,000 
2,000 
6,300 

50 
(2&97·3978) 

Kapalı zarf usullle 10 3-942 4e 
ihalesi illin olunan 300 ton zeytin 
yağına talip çıkmadığından tekrar 
milnakasaya konmuştur- Evsaf ve 
tıusust ~artları komisyonda görü. 
~ebillr. Beher kilosunun mı.ıham· 

ınen bedeli 119 kuruşlur. İhalesi 
e.4.942 çarşamba giJl'Ü saat 11 de 
vapılacaktır. Muvakkat teminatı 
1R530 liradır. Taliplerin ihale saa. 
tln<len bir saat evvel teklif mek. 
tupları ile Haroiyede Yedek Şubay 
okulunda komisyona müracaatları. 

12540 - 3534) 

Tel balyalı. 

Ip balyalı. 

Dağınık. .. 
17,000 
16.0,0 
12,000 

1275 
1200 

900 

Beher kilo~una 5 kuru~tan 300 ton 
saman kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
mu!flur. lhaleel 22.4.94.2 çarşamba 
gtlnll saat 10 da Sıvasta asker! satın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. Tu 
tarı U5,000 lira, ilk teminatı 1125 
liradır. Şartnamesi Ankara, ıstanbul 
Lv. Amirlikleri satın atma komhı:yon
larında da görü.tur. Taliplerin kanu
nt veelkalarile tekli! mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (2681 • 3931) ,,,. 

50 ton incir alınacaktır. Pazar. 
lıkla eksiltmesi 9/4/942 perşembe 
gUnü saat 15 de Balıkesirde aske· 
rl satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Kilosunun tahmin fi· 
yatı 4~ kuruş, teminatı 3375 lira. 
dır. T aliplerin belll vakitle ko· 
misyona gelmeleri. (2726.4050) 

* Beher kilosu 70 kuruştan 50 ton 
çekirdeksiz kuru üzilm alınacak· 
tı •. Pazarlıkla eksiltmesi 9/4/942 
perşembe günü saat 16 da Balıke. 
sirde askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Teminatı 5250 
liradır. Taliplerin bell' "•kitte k4. 
misyona gelmeleri. (2727·4051) 

mln edilen 5 llA 8 ton sarı vakete 

ve beher kilosuna 450 kuruş talı· 

miat edilen 5 ili 8 ton kösele ka 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur~ 
ihalesi 14.4.942 salı günü saat 11 
de Ankarada M. M. v. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. TaliP
lerln teklif edecekleri miktar üze
rinden kanuni llk teminatıartıe 
teklif m..ıttuplarmı ihale saatin. 
den bir saat e\~vel komi~yona ver· 
mclcri. Şartnamesi 354 kuruşa ko. 
ml•yondan alınır. (2858 . 3833) 

* Beher çiftine 10 lira tahmifl 
edilen 1500 çift er fotini pazarlık· 
la satın alınacaktır. Tahmin bede· 
li 15,000 lira, teminatı 2250 lir•· 
dır. İhalesi 914,942 pazartesı gii. 
nü saat 11 de Erzincanda askeri 
satın alma komisyonunda y•ptlıı· 

caktır. Nüınune ve şartnamcs; kO· 
misyonda ıtörlilür. Tallplerin bc11 1 

vakitte komisyona gclmrlcri. 
(2722·4046) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Proje, keşif ve Şartnameai n1ucibince idaremizin Sivasta cedit 

tuzlaaında yaptıracağı meınur evleri inşaatı kapalı zarf usullle eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Keşi! bedeli 20338,69 lira % 7,5 muvakkat teminatı ı:ıt1 
liradır. 

3 - Eksiltme 17/4 i942 cuma gUnü saat 10,30 da Istanbulda ı<:c..bil• 
taşta levazım şubesindeki merkez mübayaa komisyonunda yaptlacıtklJI · 

4 - Şartname ıstanbulda levazım şubeı.i veznesinden ve Izn1ir, .. \n• 
kara., Sıvas başmüdUrlUklerlnden 103 kuruşa alınabılir. 

5 - MUna.kasaya girecekler mUhUrlU teklif mckturılarını kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ba.nka teminat mektubunll 
ve şartnamesin!n cF> fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva edecek olan kS.· 
palı zarrlarını lhale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadsJ' 
mezkOr komisyon başka.nlığına veya. Sivas başmüdUrlUğüne makbuz mu· 
kabilinde vermeleri ıtzımdır. Po.~tada v,uku bulacak gecil(meter )Co.bU1 

olUl>fB&Z. (3970) 


