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Y • e••t d Urdurma r- elli U Çe e-, Hab~ler 
! w 

İ Mümkün Olan Her 
Tasarruf Yapılacak 

Ankara, 12 (TAN) - Maliye Vekalet i, yeni 
yıl bütçe hazırlıklarına başlamıştır. Vekalet -
ler, ihtiyaçları olan tahsisat miktannı, fasılla

ra ayırarak nisan ıayının başlangıcına kadar 
Maliye Vekaletine bildireceklerdir. 

Yeni sene bütçesinin ~rtasiye, mahrukat ve 
tenvirat fasıllarında. kabil olan her türlü tasar
ruf yapılacaktır. Filvaki hazine varidatı artıpı~ 

tır. Fakat bu varidat, feV'kalade hallerin ic.ahet
tirdiği şekilıle en mübrem ihtiyaçlara tahsis cdi İ 
leceği için, vekaletler: bütçelerini bilhassa se- İ 
ne ortasında yeni tahsisat. isteıniyece-k tarzda 1 
hazırlıyacaklardır. 1 

Burada tahmin edildiğine göre, hük umet, bu 
sene için bir prensip karan alarak fasılbrdan 1 
fasıllara münakale yapllmasınm da ön üne ge- İ 
çecektir. ! 

"'--------~-------------· ... ·······-·······-·-----------------
Sin9apurun 
Düşmesi 
Ne Demektir? 

Singapurun Japonların ellne ııeç• 
mesi, hem Çin denizini İngilizlere 
kapamış, hem de Japonyanm Hint 
denizine uzanmasına imkan ver
miştir. Fakat Japoı:ı kuvvetlerinin 
Birmanya üzerinden Hindistao hu
duduna dayanmak üzere olduiu 1u 
sırada İngilterenin ba1ına bir de 
Hindistan meselesinin çıkması hiç 
de uzak bir tehlike deilldiı-. Bu l
tlbarla Singapurun dü1mesi n 
Birmanyanın işgali Pasifik harbi
nin yeni bir safhaya cirmesi de
mektir. 

''Türkiye 
Silah Elde 
Bekliyor 

Bir lsvic;re Gazetesi 
Memreketimize Dair 
Bir Makale Neşretti 

"Her Türlü Tecavüz 
Türkleri KarşıTarafın 

Türk - Sovyet 
Hududunda 

Bir Hadise Yok! 

Rus Askerlerinin Türk 
T opraklarrna iltica 
Ettiğine Dair Olan 
Haber Tekzip Edildi 
1\fos.kova, 12 CA.A.) - Tass A

jansı luldiriyor: Havas - Ofi ajan 
sı ilordeaux'dan vertliği bir Jıa -
berde, Türk - Sovyet hududunda 
bir hadise olduğunu bildırmi~ -
tir. Bu habere göre, Batumda bu
lurıan müteaddit Sovyet tabur • 
Lm ınülteci olarak Türk ıoprak
Larma sözde geçmiye teş~bbiıs et 
mişler, olenler olmuş ve yaraı• 
30fJ .rı.adar Sovyet as.:...eri Tur!f" 
tc.praklarına geçmişti.t 

.Havas • Oii Ajansının Solya
dan aldığı bu haberin ancak ismı 
F'ransız olan Ajans tarafından e
fendPerı Alman faşıstlemün em. 
rıyle ve tı:11;rik maksadıy1l? ha~ -
tan ha::a t.ydurulmuş ıtaL~ ,.e t-e 
r.c:·ıhf>JZ bır yalan old ı~unu 1 as~ 
P. ıansı l.e:ana mezundu: 

.. Jf. 
Anadolu Ajansının N<•tu: 
AnadoJu Ajansı cLt "tJ · ahJyr ıli 

•1'".hfillerde yaptığı tahkikat ÜZ<' 
riııe f!ıl'k - Sovyet aududıındı;. 
h iı;bir t.ıiı h e geçmem:ş c•tduğt• -
ı lJ bildi.ıt'. 

M. Zekeriya SERTEL 

Singapurun düşmesiyle, İn
giltere deniz ve impara

torluk yo l .arına hakim olmak 
için elinde bulundurduğu analı • 
tarlardan !birini düşmana teslim 
etmiş bulunuyor. Singapur, Pa- ~ 
S!fık ve Hint denizyo ı ~cıuna ha
kim olan dünyanın en kuvvetli 
deniz üslerinden biri idi. İngil -
tere, senelerce çalışarak ve mil -
Yonlar sarfederek vücude getir -
~iği bu mühim anahtarı iki ay 
ıçı~de kaybediverdi. 

Amiral Darlan Safına Koyacaktır .. Macaristan 
Lausanne, 12 (A.A.) - "Ga - • 

lngiltere, Avrupada olduğu gi
bi, Uzak şarkta da harpten evvel 
takip ettiği yanlış siyasetin mey
\'alanru toplamaktadır. İngiltere, 
Japon - Çin harbi başladığı za • 
:rnan, bunun ikinci büyük cihan 
harbinin başlangıcı olduğunu gö
ı-ememiş, J aponyamn Çin denizi
l'le doğru inmesine müsaade et • 
h'ıiş, Çan Kay Şek'e yardım et -
nıekten çekinmiştir. Harp başla -
dıktan sonra da J aponyanın mü
temadi hazırlanması karşısında 
Uzak Şarka ehemmiyet verme -
:rniş, hatta Japonyanın Fransız 
Çin Hindistanrna yerleşmesine bi 
le mani olmıya teşebbüs etmemiş 
tir. 

Japonya, İngilterenin bu seyir
ci ve müsamahalı siyasetinden 
istifade ederek Uzak Şarkta yayı
lıp genişlem~, daha büyük hare
ketlere girişmek için yeni ve mü 
hlın deniz ve hava üsleri elde et
ıniş ve Çin denizini her taraftan 
bir çenber ~çine almıya muvaffak 
olmuştur. Işte bugün de bu faali 
Yetinin mükafatını görmektedir. 

Singapurun Japonların. eline 
geçmesi, hem Çin denizini Ingiüz 
lere tamamen kapamış, hem de 
Japonyanın Hint deı;ıizine uzan -
nıasma imkan vermiştir. 

Japonların Singapurdan sonra 
Birmanyadaki askeri harekatı da 
La çabuk ileri götürmiye karar 
Verdikleri anlaşılıyor. Burada da 
Jctpon kuvvetleri müttefiklerin 
Çine yardım i~in kullandıkları bi 
ricik yoldan elli kilometre mesa
fededirler. Japon kuvvetleri b u 
Yolun denizdeki limanı olan Ran 
gun'a yaklaşmaktadu. Ingılizler 
buraya Hindıstan ve Çinden yeni 
kuvvetler getirerek bu yo~u rnü
daiaaya çalışıyorlar. Çin orduları 
başkumandanı Mareşal Çan Kay 
Şek bu maksatla şimdi Yeni Del
hide bulunmaktadır. Fakat müt
tefiklerin burada da ge~ kaldık · 
ltrı görülmerl:te ve Birmanyanın 
tt•hıikede olduğ11 :mlaşılmaktadır. 

Çin denizini lnybeden ınütte · 
f;kler için karada Japonlarla tek 
ternas noktas. Çindir. MiıLtefik · 
ltrin Japonyaya karşı ltu llanabl
ler.ekleri biricik ordu dıı Çin or
dusudur. Fakat Çin ordusu tank, 
l<ıyyare ve harp malzemrsine 

~ Sonu; Sa; 2; Sü: 5 

Y •ı n e zette de Lausanne,, , "Türkiye
de,, başlığı altında şu makaleyi Vichy 

Mihvere 
Meylediyor 
Japonlar Madagaskar 
Adasmı , Üs Olarak 

İstemişi eri 

neşretmiştir; 
"Türkiye bitaraf kalmak az -

mindedir. 1939 il.kteşrininde İn -
giltere ve Fransa ile muayyen 
bazı hallerde yardımı tazammun 
eden bir muahede imzalamıştır. 
1941 haziranında toprak biitün -
lüğüne riayeti ve iyi bir dostlulo.· 
ihtiva eden bir pakt im:lalamış -
tır. İngilterenin Irak ayaklanma 
sını bastırdığını ve Suriyeyi ış,gal 
ettiğini, Almanyanın da Yugos -
lavyayı ezerek Yunanistanı ve a. 
daları işgal ettiğini görmüştür. 

Ankara hükumeti, an~ak budu 
Mrl. Petai11 Alman duna tecavüz edildiği takdirde .. _ . I harbe gireceğini yüksek sesle söy 
Fuhrerı le Tekrar ı ıemiştir, ve modern silahlara ve 

•• •• -çok iyi askere malik oldıığu için 
Goruşecek! her şey, korkacak hıçbir tarafı 

olmadığına onu inandıl'makta . 
. Vaşing~on, 12 ~~.A.) - Birle- dır Bunl.Ulla beraber, gazeteler . 
şık Amerika Harıcıye Nazın M. de sık sık Türkiyeden bahsedil -
Sumner Welles beyanatta bulu- mekte ve durumu hJkkında <'esit
narak Birleşik Amerika ile Fran-j li mütalealar ileri sürülmektZ~ : 
sa arasında pek ciddi noktai na- dir. 
zar teatileri yapıldığını ve Vichy Muharipler Türkiyeyi her tarafta" 
hükumetine Amerika için istis - çevirmektedir ve ekonomik durumu 
nai ehemmiyette bazı sualler so- zordur. Buiünkü harp, Sk~ndinavya · 
rulduğunu söylemiştir. da, Holandada veya şimali Fr;ınsada 

(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 üncü say!ada) 

istanbuldaEkim 
Seferberligi icin 
Plin Hazırlandı 

Boş Araziden istifade Edilecek 

Vilayett e dün valinin ı-eisliğinde toplanan komisyon 
<Yazısı ikinci sayfamtzdadır.) 

Kral Naibi 
Değişiyor 

BU KARAR NAZI 
REJiMİNE DOGRU 
GİDiŞ SAYILIYOR 

Amiral llorti 

Budapeşte, 12 (A.A.J - Mebus 
lar meclisi, Perşembe celsesınd<
S:ıltanat Naibinin değıştırilmesi 
hakkındaki kanun projesinı ka -
bul etmiştir. 

Yeni harp hazırlıkları 
Ankara, 12 (Radyo gazetesı) -

Rus - Alman cephesinde iki ta -
rafın harp hazırlıkları ilerlerken 
szyasi faaliyetin de büyük yer al. 
dığı bildiriliyor. Almanya tarafın 
dan gösterilen bu faaliyet bilhas 
sa Romanya, Bulgaristan ve Ma
caristan üzerinde toplanmıştır. 
Birkaç gündenberi bu memleket. 
!erden gelen haberler, Alman3Wi~ 
ya yapılacak yardımda bir adım 
daha ileri gidildiğinı bildiriyor. 
Macaristanda bir naip vekıllığı 
k~nunundan bahsedilirken bunun 
Nazi rejimine doğru bir gidiş ol 
duğu ileri sürülüyor . 

Halkı, harbe alıştırmaya çelışan 
bir Macar iazetesi, Macarların tarihte 
düşmanlariyle kahramanca çarpışmış 
çarpışmış olduklarmdan bııhsederek 

diyor ki: . 
"Macarlar diğer Avrupa memleket

leriyle birlikte yine düşmanlariyle dö
vüşecek, din ve hürriyeti tehdit eden 
komünizmle de çarpışacaktır ... 

Bundan başka bir Bulgar gazeıesi 
de Bı.ılgaristanda otoriter bir . r~jlın 
kurulmasını istemekte ve bu müna 
sebetle Nazizmi tavsiye etmektr-dir. 

Amerikada imal edi1en yeni tip tanklar bir manevra esnasşnda 

·PASifiK HARBi 

Singapurda 
Mukavemet 
Kırılmadı 

Şehir Alevler İc;inde , 
Fakat Hara Şiddetli 

Muharebeler Oluyor 

Japon 
Tek,.-ar 

Ültimatomu 
Reddedildi 

o Amerika da 
Büyük Sefer 
Heyetleri 
Hazırlıyor 

Müttefikler Arasında 
Tek Kumandanın 

Kurulduğu Bildiriliyor 

"Japon Donanması 
da Ezilecektir .. 

Londra, 12 (A.A.) · -- Singapur Nevyork, 12 (A.A.) - Roose .. 
daki İngiliz kıtaları şimdi alevler velt, askeri nakliyat işleri için 
içinde bulunan şehriıı dış mahal- 2 milyon 245 milyon dolar tahsı-
lelerinde şiddetle çarprşmağa de- sat istemiştir. Bundan anlaşılı • 
vam etmektedirler. Japonlar tank yor ki, muhtelif cephelere büyük 
lar ve hafif mitraly~zlerle müceh Bırmanyada Japonların eline geçen Amerikan sefiri kuvvetleri gön -
hez taburlarla hücum etmekte • Martaban'ı gösterir "harita derilecektir. Yeni Zelandava da 
dirler. General Percival'e teslim~ 1 yeniden deniz kuvvetleri y~llana 
olm~ı için yeniden yapılan bir ı Filibe Panayırına ı caktır. 
teklif cevapsız kalmıştır. I ı Jn T etel i de 

Bataviadan bildirildiğine göre. ştirak E dlyoruz gı ız gaz er ıı 
icabke~ı::rse1. ga!1ı:ıizon1Harr 1tahdliye et Ankara. 12 (TAN) _ Bulgar bii· E Londraı 12t (~.d~. ) -k. Dtnily 
me ıçın ngı ız ve o an a ge - k'" t" . t kl·f· .. . .... ,_..,,m tı· xprese gaze esı ıyor l. . . . d b kl ume uıın e ı ı uzerıne :ııı .... e - "J B k .1. . a·~· 
mılerı Kepel lımanın a e e - miz Filibe panayırına iştirake kar .. r apon aşve ı ının ıste ıgı 
mektedirler. Müdafilerin en mü - ver~iştir gibi Amerikan donanması kendi. 
him kayıplarından biri ahaliden Panayı~daki pavyonumuzu'l i:-1gal e- sini muharebeye birdenbire nt -

~ Sonu; Sa: 2; SU: 3 deceği saha 400 metre murabbaıdrr. madı. Donanma ve mühimmat ya 
Burada halı, çlni ve el işlemeleri ile vaş yavaş batıya naklediliyor. U

AFRiKA CEPHESi 
MISIR İÇiN 

YAKIN BİR 
TEHLİKE YOK! 

İngiliz Devlet Nazın 
Litleton Diyor ki: 

"Mısırı Örten Stra· 
teiik Noktalar 

Elimizde Kalacaktır,i 
Tahran, 12 (A.A.) - Orta ~ark 

t::ıki lngiliz devlet' nazın Litleton, 
Iran hükumeti ile görüşmek ve 
bir cok meseleleri halletmek ü
zere ~buraya gelmiştir. 

M. Litleton, beyanatl!lda Libya 
vaziyetınden bahsederek demiştır 
ki: 

"Mısırın Libya · seferi başlama 
dan evvelkine nisbetle daha bü • 
yük bir tehlike içinde bulundu
ğu söylendi. Bu, doğru değildir. 

tlf!' Sonu; Sa: 2; Sü: 'l 

Türkiyeye ait fotoğraflar te~hir edi- zak Şark İngiliz filosu da hareke 
lecektir. te geçmiştir. 60 milyon İngiliz 

Vekiller Heyeti 
Ankara, 12 (A.A.) - İc :a Vdnl

leri heyeti bugün saat 15,30 d:ı Baş

vekil Dr. Refik Saydamm reis:iği al
tında mutat toplantısını yapmıshr. 

lirasına çıkan Singapur deni!. üs
sü harap olmuşsa da deniz kuv
vetlerimiz Japon donanmasını yı
kacaktır.,, 

~ Sonu; Sa: 2; Sü: 8 

, _...___. . ·: . . .. -·----._.~...-..-~--, 

ASKERi V AZIY ET ı 
'-.. ~...._............,_.ı..,.m-- • .--....--!1"!11•11,.....__.., •• ~...I 

Amerikanın Uzak Şarka 
1<urmak İstediği Köprü 

r·-- .... ___ _.. ...... __. ..... , 
~ Yazan : M. Sevki YAZMAN 1 - ·-·---·······-··-· ..................................... . 

Amerikalıların on gün kaJar ön.:e beklenemez. Yalnız Yeni Zelandlya 
Marshall adalarına yaptığı baskına o kadar olan sahada daha bir takını a· 
kadar fazla ehemmiyet verilmemiş ve rahk üsler tesis edilir ve bu sabaya 
fakat bu hareketin sonu nereye vara- kadar bir köprü kurulursa bun11I1 ha
cağı sorulmuştu. Filhakika bu hareke- yati ehemmiyeti vardır. 
tin sonu geldi ve Yeni Zeland.ıya da- Amerikalılar hazırlıklarını '"ıenüz 
yandı . Amerikan öncülerinin bu ada- ikmal etmedikleri için JapNı adaları 
ya çıktığı da bildirildi. veya Filipinler istikametinde uzana-

Baskın, Japonların Havay adahrına mıyorlar. Fakat çok uzakta bulunan 
veya İngilizlenn Otrantoya yaptll:l .. rı . Yeni Zelandaya ve dolayıs·yle A
çapta olursa bir kıymeti haizdir. U- vustralyaya uzamanın güç ve tehlik~li 
zaklarda ve mühim olmıydn üslen~ olmadığını da son hareket iôs•erdi, 
yapılan baskınlardan mühim neticl"ler (Sonu 4 üncü sayfadı) 

Uzak Şarkta yen iden göziikti.iğii bildirilen 
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t>=- +, ,_... oe.rc!ata. katuas - ~ 'bir 79'den selmbonmı. 
.ardılı halde ba oqan.dan - 86ylemek İfİDe ıelmi:por del!I 

Dumlupınar 
Yükleniyor 
Şubatın Y" arnü Birinde 
Yunanistana Gidecek fnlbnııık :ıçın bİl bir hareket yapma- mil 

Genem. tehvet ve arsa koba ne- - Raınl işime ıelmiyorl Re desmk JCmlaym Yunanlatana ~ 

Ziraat Seferberliği 
Programı Hazırlandı 

lllHllial 7&kı1orda. llıt110RanP. llda meııMtlnbd ....,_.. alllD Dutn 

Beraber kalktılar. Cemile aybda - Nereden celdillnl aalımak isti- lupmar '9apmıı buırhklarnıı tamam- T b•t Ed·ı E la G .. Fa n t G il k .....ı• .. bi kendini b bDedm deli- }'Ol'1UDI lamlfbr. vapunm 7Gt•··-- de es ı ı en sas ra ore a ıye e eç ece 
takip etti,, - Bir.. 7'lrlmek. lana almM 19- clGıı t. ... nmlf ft Dit oı1uü Tlearet 

• lf. lf. Wlm. 8afUll ai&ilCll'clıL .... bmim Vekiletlndm .... .._ lllre fOe Dtbl saba mt onda ~ Va- bilmeleri içla VDl:7et kGJeGıt1k ita- l'llla& al Mtllbdla plln!r bb tekllda 
..,..,_. -.ıtrhrh ....._ ftde bl....ı.Jıtnm lllıedllJai ~ '- ı.ıq. ftPDN .......... Diler llrıin riJWtlDde mOhim bir toplantı rosunca bir rehber bulrlamnu!: • JQrtltGbblll lcln. ı.mu,.omm ı. 

bll7'0I• stttl. QidarlEma mıt 80l'da.. dlm lllla maddeleri de 11Mne!V1 t*Ukee 78PılnuPll'. Toplanıtda Vail Muavin• kil edilecek k07 zlnıat be7eu.dnce bda -* -* ...,......._ da it.anır .... 
.. Yalraak 1olma dıc>tra Pttit - BeDd :::-~-=-~Un!: leri Ahmet Kınık ve Raşit Demirtq zQrraa yerinde icap eden 61Qtlertn wıe tlr!lmıtbr. tıdnd toplantı Cuma ıtl-
a&~edhn. - 0 - .... ,..,...._, g · De tohum mlah ıstu,onıan ve ziraat taahatm verilmesi için b• ~ ı. 1111 ~. 
Nlçia '"'9 ..,.,....., Fakat ıimdi 19temecQime tetlldf e- lupmar, urtuhafbm clllba bG7tlk ol- müdürleri, köy draat mümessilleri. ,ekldllden faydalandmam, Çlfelrrfler 11ebze 
Ne 1ıı11eJbn hammcıtnnf Al:lıma di7onım. Acaba Pmdl ~ :rerilD- ::;a ~ ~~~ ~ aeblecller eanı,eu reisi hazır buhın- 8 - Şımdiye kadar etflmemit «>- •-*l-U--~-L•-
plcL • Belki be~eıul .pi kar- de 0 aan ne yapudınP ........, .-... - ..._._. ,,._ ~. lan devlet ve teeekküllere alt arazi- .-99&~1WCr 

ic:ID o tanla doina st&üs r. - Ail1amqonmı Abmlıtl •• a&J"- rn:a=r ~ Vali, Bafvekllln ziraat aeferblrllli niD işletihnesl lchı terek• tetet>bb- ~çiler ~ diln wllk 
hıfik. Re ~ ken ken e lbot ....... bllkkmclald be:ranatmlb Gzantı anlat- lerln acele olarak yapdm-. lı:CIOll9inl ,.pmifbr. ıtonırecte ee -
~np 1l7'lhmnaktan 'ftSSe- - &.et Sa mektaba 1-1• - ol- raba~ "°':.t olan nt..nd ... a- mıp villyet suıtrlan lıçlnde yapılacak t - Elkonan hububatın tohumluk- mlyettn talimatnamesi yeni cemiyet-

ı---._ Simdi be)' beni balamQuı.. •Jdm ecaba ae yapardmP : ~ ..,_ bil ~«ek- ziraat ııeferberliii için ana prensipler lan elverişli olanlannm ayrdrp .ar- ıer kanunu &biram- ~ del'lfthil-
lhdrlmecek. Namıhüa ceketinin .....,. ...... tıaİaanra bat:adl da, .wt edilmesinJ 18tıem1Jtir. Saat tın raa datrtılmut. clfktıen 90nn, Bapeldl R.aJt Sayda-

Celıiaden "ben"' at cabrda. Bap- ell bir nrfla cıktı. fer de CllDlm a..m., ba -- De buçuğa kadar devam eden toplan- 10 - Seıhlr ~ ft bahQel.rde mm lpnıtlne a1'111arak bu 9ene bah-
Pelrdl. - Kimin mektabaP Ba ~. tlda, İstanbulun zirai ııeferberlıkte yapılacak zerl'latm •b&eye taMla il- oeı.nte eteet yerine ytyecelt .-yler 
.. o ...,. dDln cldl)"Onur.f - Kirııhı mektuba man .,.ı.! ~ ~ ~~ sarfedeceli meaainin verimli olabil- tlrllmesl. bunun için de K'bze ekimi yettstlrllmest. bllhllll88 patat• "' mr-

Tülata bir •ıw reacı ç6kmfl1- Birdenbire ıüktlnet baJarU: dmrQe ~ metti l(in d~ vilAyetlere ıöre; top- ve yetiştirimini ölreten neşriyat 78- sır ekflmest kararlaştmlmş, ha da 
nlla ~ libıesin .. terin cam- - Bembeyas kn ldin. Deci! O hal- murlarmm hulrladllı İcloBel:cle m:; rak hus\lalyetlerini de töz.önQnde ıu- pdmuı, lstiyenlere B4qk~ " BQ - bu karara uyacaklanna b0dlnnitler-

'7Qlltmtıll ıw renci kmlhlııc de anektaban kimdell oldatana anla- Mfer DumluplUl'Ja ~ tarak bir program teeblt edilmesi ıo- )'(!kelere i&tu7onlanndao panwz, Ye- Ur. ıtarartn ea mübbn tarafı, bU _.. 
wbm stlslct bmqtıracak bclar cim elemek, Ali · zumu üzerinde durulmu, ve eeular fflk6' istasyonundan az bir para ne ne 7Blım çfeek ~esinin ml-

kft. 'Uflaa 7Üm bir noktada y-L ı- T .. .LU tesbJt edilmiştir, Bu esaslar pmlardJr. ftde nrflmesl. tıbnM& dell1. tfmdf'le kadar çl~k e-
mıt boJ&larl71e renk enen lrt •eı;abıa brmna mtırken: uaGIClllm ve ••llUT 1 - Yazlık z.eıiyat arazisinin .o- Bu on - clabııetdnde derhal faa- ktbH'lfp bcıe bırakılan sahalar11l da 

1-IDt ldlmesl bnb. yaralı bir be- blrmet ab açmacbm Ka.,. •rflara E.P.1- Y ratle hazırlanmaaı ve tohumlarmm ll'lete geçilmesi için Vali, VekAletler hte obna .. Bebze 7etlştirmek Ozere 
lııartal lbl bmtlanm tam etm•ım bilirim. Aleanal~ utnrft ~ular tedariki ile tedarik edilen tohumlann nezdinde tetebbOalere 8irllmi1Ur. Zi- bulrlanmantr. 

S 01'M Bana 86ylerken lıananm uaama- -:__ .._-·- dm ?e nev11ertDf müsait bftlaelertn 
rlqlnn &tinde JPal .,.. ... :P&1l elini ah7Cll" " sarfı sorla tatta- Kadıkey Yerli M Puannln •-. tayini, Bu bölceıertn taytn1 YeeUkfS:r 
Witörl)'Ordıl. O sunan ba .,.._ rarak onma parmaldanm kltadna ı... ki mOdOrtl Omer, tGccar !'erltam 133 tohum ralah f.atu7onunca tennl tee.-

lıartalm ~ Qnlan te ttlne büli:yonta. Ba• yapenen sene teneke -.,tln7911 alm11 'ft bunlan e- klkat neticesinde yapdm11 olan plln 
iri ba pıhtılan cib arzın ıok kadmm parmak anm o bdıar kuv- vinin tavan arumda ııaldamıettr. Ya- dahilinde olacaktlr, 

Fazla Koyun 
Getiri• De birlettilı noktaya dükfll 1 •etle sıktı ki Fah renin ,& de bir palan anmada "9llar meydana çıka- 2 - Topratm bazlrlanması için köy 

71"'8' :P&•at bıa bdblı: her ta- r tırap Alameti teres um etti nlmsş, ömer ve Ferit Usküdar ac:W- lerde teşkll edılecek heyetlerin, k~y- Havalarm düzelmesi Ozerine !stan-
1-latıJ"Or', n7llı10 ı.. Elbette - Al !Oka •. lateneıı ne ldatunu yesbıe ftl'ffnlttlr. Su(lularm her i- lOnün bozuk, tamire muhtaç ve eluılk bula fazla hıt7VBD Ptirilmeldıedir. 

I Kara Yoluyla ltalya
clan Eıya Ger• 

Bdlrne, 12 (TAN) - Kapıkule 1'0'
lu ile italyadall ...,,.,._ 1 ton yün-

DlllKAT '\ 
KENDi KENDiMiZi 

TENKiT 
Hllk..... .. ,,.,. - ...,.,,.., 

Etektrlk ta•rt'llfltM ~-. 
•• ....... tıettdkn pptlryor 
8okaklardakl tambalan11 bir ac.
"" .SndGrGIOyor. Saat on ltlrd9n 
eonra eokaklarcla tenvirat k_.lf • 
yor, Vltrlnlerln aydınlattım- ve 
elektrJkll lllnlar y•pılmaa )"8• 

•k edilmek Ozere bulunuyor • 
Halbukl hOkOm.etn bu 111)'1"9-

tJq Vataltd .. lal'lll llmı)'lt9a W -
ylrcl kaldıklannı glrOyoruz. l!~
lerde, otellerde, lokantalarda. -
klal gibi, tOzumauz ve IDka ~ 
llıcak tetıvlrabı denm edtıora. 
HDkOmethı elektrik tlıHrruf.

.. llZUM glnneei, elbette ...... b.. lltttyeom dolurdu'8 bir -
rurettn netlcMldlr, BISyle dM8ft· 
larda tıDkOmetln hw al .. tecl· 
biri, vatandatfar da kendi "'811· 
bhlertyle, kvvvetlendlmtek •
rundadırlar. Mllt korun....,. lt
vıtendlrett h• itte vatandatlltt'lll 
da tıOkOmette elele verrn_. ve 
Ofta t ... bbDllOnde yerdtnl ._..... 
gerektir, 

Onun için efektrfk tuass• i
tinde de hDkOsnste yed'ChM ......., 
mlz ilamdır. au h.....U ......_ 
daılara d0f911 vazHe lhtiy8f .... 
betinde elektl'lk lnllfanMalf. ._ 
llVlftMSZ )' .... faltı teltvl ...... ~ 
klnmelc, ~ m- ltm.,_ • ... 
llfS"ak mDmkDn iken, oda .. bl· 
tGst llsnbalad'lftf ,.1nn81Mk. .... 
ve lokantalarda. ....... ı•llu • 
de bu ta.d't"Ufa riayet etmek. .... 
zDn ıc..... hDkOsn.elll •kale..,. 
yaptıOı tmrrwft: .vtwlot,.ılı • 
ltlerlmlzcle PP•*. ela dsel celarm ba pembe düa- bana .a,.ıenm., i de tevkif ~lbnlttır. ziraat vasıtalarını, bu ıse tahsis edt· Bolvadin celepleri dGn Oç bin ko7Un 

mU'illl'f olacakta, N nnl. oma Fahire: Kezzap, sabun 'ft pirinç ıakbyan ıecet avansla acele ~arak tamamla- ıetirmislerdir, Evveb •'!Dl celepler 
Hl, pamuklu DMnlUCatla ldm;yevt ve ____________ .,,,,,,. 

tıbbi ec:a, ncb'o ft nıcbo llltı ıelsörıae,,di; her vakit ded ti ıı b: _ Okuauyac ıı UeclL Soo"a KapalıçarsJda altm muamel~lsi Leon tarak topralm hazD"lanmaanın ko- sekiz yüz k0111n getirmitler ve mez-
Kml Ne pel fe7SiD ._, DJ.7e koc:anna: da İstanbul ~ tevkif edil· l~dmuı ve mevcut traktör kuv bahada kendileri ke..rek toptan ti -

- Fan:edelhaı ki lsttindelri _ :lar miştlr, vetine bir ekibin daha llAvesl için JA· 7atla 1&bnıslardı. Bu defa da bu ha7-
,.. Bunlarlan başka Kasnnpaşada k6- zım -len ..._..bilalerln Vekllet nea- vanlarm pahalıya mal olduklal'lb! Ue- Yolraal Halka Brsak 

mif, i.tanbula ewbdllmlftlr. Saklanan Stoldm
Tesbit Eclllyw dan ba mektalıan ldmdeıı gelditiAI •· _., rl •-· _. _....,labll müttü Mehmet t&nilr, Halasklrpzi dinde yapılması. ıQrerek nam fi.,._ .,,, -.. - n...x..tıldı 

öirend n. Gönderen adam benim için caddesinde kuap Toma et. llalunut- 3 - tstanbulun muhtelıt bftlaeleri- mest için k07Ulilann 7lne kendileri ~.a Fiyat Mllrakabe EıımlıQıuua ..,.... 
bir nbıuıadrr, battl nbaacrlann ya paşada Zara ,.On ipi tı vurıunculu- ne 16re, en mOsalt netice verecek to- tarafından kesihneslnl lstemftlsdlr. ~ emd)etl Blllktlıl IUbeBI. narak bakkaDar c:ıemf7et;l relll • &-

*•' ••• J'C)la ynq nT8' takip 
Bir bo.taa çltinia ketes 

blrdeabire Numi Be brp-

bancnrcbr. O halde ne isterserı öy tundan adli;yeye verllın tir. humlarfn b6lplere dalrhşmda k6)r- Vlll~ 78pdan inceleme O&erfne, Beilktılt bGlemnı:lekl ,.,aut halka rtnedar ~ NlalDI dlnh 's .... 
le yap - Beş'ktaft& hallae babtm t&nflr lerde te$kll olunacak nraat be'letle- bu koyunlarm mezbah878 &Gnderllme wk .. pıUa .,..c11rur .,.....,_ ta- Baklcallar ~ reisi. ıAşıwıda 

Bana ıoyl yerek k1lıt p&rÇ9 ms ko- vurgunculutund n 15 Ura para ce- rlnln. tohumhaklann yerine 181'fedlle- d ve Ol'8da bir kmnmm kendllerf ft nr ...-. tik o1ank 171 Jdtl7e balunm ~ lale IMCl1 ' M _.. 
c:aamm eline vermek uattı. Fa- zası, yedi gün dilkkAn!nf aerruımıya. bllme:d içJn dabnl illi a&terınelerl. bir lmmtnın da toptanrdlır tarar..- PlllDo. -..,.,. ı..uı,.. ~ tanı:ılann aklan> 9*nalc W ,....._. 
kat rfbslr clııha çabak davrandı Ki- Balıkpazarmda Ilmonca Prokoplo U- 4 _ Tabii silbl"e79 lllve olarak dan kesUrilmesi kınvıa.au.tlr. Ba-~ walm ft ..a..m dalllmllbr. ler1nl ~lemlftlr. faı.e llllftr'-1 imi 
tıdr kaptı· •n.rduta karu nprak- mon ve Gelatada Amsikan pnarı topratın vwimıni arttırmak için sun! gQn mesbahada l1d bin 'ko1un kellle-=~ eorat'ba 1 .O.,. de para iti lrıeeUJecek ve mnmt.......,. ._. 
lamı araamda ona da açanmırdi, sahibi Nlko da kundura T1lr'lrllftCU)u- ıtlbre telarfkl hususunda !cap edmı cektir. Bu ııuretle et bollutu devam baJm1mae. Qnea • ki- bH ettbewktlr Ba **1aır h4'd w 

(lonu ..,.) tundan bete!' lira para cezasına " makamlar nezdinde V llyet tarafm- edecektir, ID .....ı lı6ıulıll ..... •.,ew. vwilerek ballan •t.f71ıa • S >r 
yed1'er IOn dOkklnlarmı açmlllllJ18 dan tefebbO.slere lfrişihnesi, 1 ealdlr. 

---------- mahkftm edilm1'1erdlr. ı - ıtraat işlerinde çalıeacaklarm Basma Dağıtma çin Palt.olan Çalım• Talelae -------
v __ ,_ ..,._ n· vntfelertndm ekim ve biçim llln1'- Yeni Bir Teklif n- ...... K&nilr PGll .. 
.1. cuw:a IUIV&'Umdan ır r1ne ınahsua olmak o... m08aade al- u.• ~ 

Adam Varalda malan, ziraat yapılan Y~lmJeld te- ca:~~ı:arv. =~ ~ıı: Be;tazıtta '*""-W llll1t ParUai Zimmetine Ga.'-1• 
-..... bir --- sekkWlerln yardfmından istifade edil- -.tacak ft•,ertn ekmek karneleri11e ..tek talebe ~ palto "98ir ~ •-t 
......,.. ... _,_ pzt._.. Burhan 1'e mesı. snu .. ..,. çalmmatta o1dalundan. 71111 Wf19 lııoapeıattftntn ldlmar mtı-

Mıthat admc1a iki kfll 7enıek 7GZOn- ı - Tohumluk tedarikinde geç ka- bbikte tevzil dillQnQlmektedlr, mOdürl'lf!ti aıe;,tıinde IUlb hukuk teahblcU BQıtıanm akrabası ..,. tat;t.ı 
den kavp etmişlerdir, Buıtıan blça- lmmamuı lçtn b6lıelere (ll6re mun- Y"k--'- S hh t ŞA mahbmeslndıl bir daft ~. bl Mahmut l'atftı mmtakaamda W. 
ğım çekerek Kithatı vurmuştur, Sulh flk ,&rOlen tohum cinslerinin birden U M:A l a urası O.vayı açanlar Hukuk l'aJdllteıdnden 1ca t&nQr dalltmak tein TOi 1119 ka-
cer.a mahkemesi Bumamn teftHlne almıp merkezi bir 7erde muhafaza j Ankara, 12 (TAN) - Ylhft ...._ ıt .... ı ,.. Tarik. Yflbek T1C81"ettım dar bir para toplamtf ,.. mabbOla-
karar vwmilUr. edilsek. ~ mıntabsDta ..e I ı..t .-ram basln Sıhhat n tcdıDIJ H11 r l'W. Yurt mOdGrtl L6tt1 dlnJm- ele herke8e bir makbuz ftl'JDJfUr. 

Al Sa ,__ samnama l&'e alratle ıencternm..ı Mwaftltet Veklll Dr. Ralttl Alaiiat'1ft mll n ımt ~ taWı .. 9* ...... 1ııa ..,.._ 
tıa tlt•n tçln eDf tiln lb'alık bedt!Un fıeit'ıtnt. relslfbı<1e topbmam amt ~ ~ ıanm ımMa~ ~ dlfi\Mff- a ela """' 
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· . ' Türkiye SilCih Elde ( ASKE!._I VA~.~-~ET_) 
Amer·kanın Uzak Şarka 
Kurmak istediği Köprü 

ft1ij" Ba.ştnratı 1 incide 

Bundan başka san ırkla me5kiin 
müstemleke halkının Japonhra karşl 
mukavemetleri pek mevzuu habis ol:ı
Jl\P. Fakat ekseriyeti ~tibarlyle bc

"yazlarlıı mcskUn Avustralya ve Ye
ni Zclinda, silahça yardım gi5rürler· 
se kendilerin! çok şiddetle ve cesaret
le müdafaa edecekleri · muhakkaktır. 
Amerika, bu fırsatı kaçırmak istemi
yor. 

Bu harp Avrupada bitecekt!ı-, deyip 
herşcyi Alman - Rus veya Alman -
İngiliz muharebesine bırakmak bir 
hatadır. Çünkü harpte silah kadar za
man da mühim rol oynamakt:ıdır. 

Japonya uzak doğudaki adıılan bh 
biri ardınca ele geçirerek bunlara 
şarktan ve garpten gelecek yardım! 
okyanuslar ortasında karşıladı mı, bu 
yardan ne kadar büyük ve eozic: olur
sa olsun yarı yolda bırakılabilir, hat
ta daha karaya çıkmadan hava, deniz 
kuvvetleriyle önlenebilir Bunu daha 
ıyi anlamak için 1917 ile. bugünü mu
kayese edebiliriz. 

1917 de Anglo - Sakson'lar Alınan
yayı mağlılp,etmck ~çin Avrupa ka
rasında e'min bir üsse, Fransaya ma
likU1cr. Askerlerini rahatça getirip 
bu.rnya ÇTkardılıır ve kolayca barbed;p 
Almanyayı yenebildiler. Bugün bu üs
ten mahrum oldukları için Avrupa 
karasnıa çetin bir iliraç harı-keti yap
maya mecburdurlar, ve bu hareket 
kendilerine kaça m:ıl olacaktır, belli 
değil. 

Müttefikler Fransa üssünü, Amerika 
vaktiyle davranamadığı için kaybet
tiler, ve müşkülata düştüler. Tam ha
zrrlrk yapmak içfo şimdi yine geci
kirlerse, uzak şarktaki Yeni Zelanda 
ve Avustralya üslerini de kavbı-decek
ler ve Avrupada karşılaştıktan güç
lüklerle orada da karşılaşacaklardır. 

Harpte, milyarlar kadar, usulüne 
mutabık harp yapmanın da rolü var
dır. Amerika bunu anlamış olıaalı ki. 
elinde bulunan vasıtalarla ve daha 
şimdiden uzak sarka doğra köprü ku
ruyor, Bıı banket belirdiği şekilde 

ve azimle devam ederse Japonların 
bu sahada alt edilmek imlraru baki 
kalacaktır. Aksi takdirde Pasifikteki 
adalar tamamen işgal edilir ve ik: ta
tarfmdaki köprüler tamamen yıkılır
sa, Anglo - Sankonlar için buraya 
dönmenin çok müşkül olduğunu unut
mamak tazımdrr. Bu sahada Ja;>onlar
la harp için asgari bir rakam olan bir 
milyonluk motörlii bir orduyu naklet
menin en az bir, bir buçuk sene sü
receğini göz önünde tutmalıdır. 

Bu esnada Japonların bu nakliya
ta karşı hiç bir hareket yapmadan -n 
biç bir zayiat verdirmeden durmıya. 
cakları tabii olduğuna göre, bn müıi
detin ne kadar uzayacağı veya bu 
kuvvetin naklinin ne derece mümkün 
olacağı her vakit sorulabilir. 

Biz; Marshall adalan baskmt ve 
Yeni Zelandaya varmkla Am.-rlkalda
rm bu güç duruma dii$memeye k:ar:ır 
vermiş bulunduklanru sanıyoruz. 

Ben de "Moskova .. ya Gittim 
('Baş ta.rafr 3 üncüde) 

!ıarp meydanına vardıkları zaman, 
burada üniformaları kana btılanmı:ıı 
binlerce ölünün leşleri üz~·-indc do
laşan kurtlarla karşıla~tılar. Burad~n 
itibaren çekilili yerini bozguna vcr
dj,,.. 

:Viasına, 1 lkinciteşrin 

au mektubun tarihlnd..,n kışlık 

karargahımr knrmak üzere 
Polonyaya yaklaştığımı anhyacaksı
nrz. Böylece aramızdaki mesafe 480' 
kilometre azalmış oluyor. Hava mü
kemmel. sühunet sıfırın 3--t derece 
üzerinde. Güneş bütün kuv•ıetiyle 
parlıyor. Sıhhatim ve işlerim iyidir_ 

(Bir zamanki büyiik ordunun ba
iiycsi. gittikçe ıırtan btr brgaşalık 
içinde hfil geriliyord& İmparator, 
üzerinde kürklü blr palto, başmda 
astragan bir kalpak ve elinde sopası 
ile ordularının yanında güçlükle fa
kat devamlı bİr surette yiirüyordu.,. 

J İkinciteşrin, Sabah ll 

Göriiyorsıınm: ki, size yaklaşr
Yonmı. Y.ar.m Smolensk"te, 

yani Parise 1920 kilometre daha :r.ı
km olacağım. Hav.l.. bir kar fırtın:>. 

• sınm yak)~ olduğunu gösteri
yor. 

(Napoleorı, Smol~e 9 İkinci 
teşrinde vardı. Bu yürekler acrsı blr 
manzara idi Binlerle hasta ve yaralı 
şehrin sokaklarına yığıldı. Malzetne 
azalıyordu. Ve iki düşman ordusu 
:kaçmakta olan Fransızlarm Yolunu 
ıkesmek için süratle ilerliyo;du. On
lan emniyete ç:ıkaracak olan yol h
panmadan evvel harckcu gtçmek la-
2IIlldı. Anı:ı 14 ünde İmparator Sm!)... 
leDSk'i tcrketti. Vaziyet gittıkçe kö
tüleşiyordu. Fakat mektuplarında 
bundan biç bahsetmedi ... 
Orcha, 19 lkincitcşrin Bü-. 
yu"K Orduya Beyanname: 

ıın- çoldarımz onhıya terkedip 
tek ba.şmna yollara düştü

nüz. Böylelikle askeri vazifaıizc, or
dunun §crcf ve emniyetine bıy::ınet 
ettiniz. Bu gibi uygunsuzluhlar sona 
ermelidir. Bundan sonra mücrimler 
tevkif olunacak ve derhal cezalan
dırılacaktır.., v 

Orcha, 20 lkinciteşrin ,.,. 
Kazaklar irtibat h:ıtlamnua sal-

dırdılaı:. Sıhhatim iyidir ve 
size gittikçe yaklaşıyorum. Bir kaç 
güne kadar yollar açılmış ofacak ... 
Ba havadisi Napoli kraliçesine bildL 
riaiz. Mektubumu baş kati~ göste
rini~ 

lacaklannı ve bana çok mernk etti
ğim sizden haberler getireceklerini 
umuyormn. Size emniyetli elçilerle 
mektuplar gönderdim. Hava çok so
ğuk. vaziyetim çok ~yi .. 

(Napoleon ordusunun iyice hırpa
lanmı~ olan bakiyesi, ağır ağır yo
lnna devam etti; ve mütemadi suret
te Kazaklarm hücumlarına maruz 
kaldı. Dört bölükten mütcşf'kkil hu
susi bir alay teşkil olunmuştu. Ku
mandanlan Generaller ve su.baylan 
koloncllcr olan bu alay imparatorun 
muhafız alayıydı . ., 

Smorgony, 5 Birincikanun 

Da~. hiç olmazsa bir kaç hafta 
ıı;ın çekmek icap eden lizüntü

ra günleri düşinerek mütet-ssir oln
yonım. Bununla beraber k~ndimi hiç 
bu kadaı:- iyi hissetmemiştim, Ordu 
tebliğlerinden her şeyin fatediğim 
kadar iy: gitmediğini anlamış ola
caksınız Fakat şu dakikarl1 işler o 
kadar kötü gitmiyor. Hava sıon de· 
recede soğuk. 

•Ayni gün öğleden sonra Napo
lcon ordu kumandanlarını topladı ve 
onlara Napoli kralı Murat'ı:ı yük
sek emrini okudu. Kendisi o gece 
ortadan kayboldu.. Tebdili kıvafet 
ederek yola çıkmıştı. Vilna, Varşo
va. Dresden, Lcipzlg, Mainz tari
kiyle, 7 aylık bir gaybubetten son
ra, 18 Birincikanunda Parise vardı. 
St. Helene, 1815 " 

&en hırçın ta biatle değil; eli si-
lih tutan askerlerle dövüşme

Y_e g~· Düşmanın ordularım mağ-
1iip ettım. Fakat ateşi, soğuıru. uyu
şukluk ve ölümü fethedem~dim Ta
li benden daha kuvvetli çıktı. · 

~OT: };~ r>•rçalar NarolYon'un -~..-a· 
tonçe Mı.ne Louise'e yazdığı meictaµıard.ın 
ahatrJştır. 

İHTİRA 1 LANI 
•Mürekkep ahşap levhalarda ısla

hat,, hakkında alınmış olan 17.5.1940 
günlü ve 2891 sayılı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile korunak üzere ahe
re devrüferağ veya icar edileceğin
den, talip olanların Galatnda, İktısat 

hanında. Robert Ferri'ye müracaat
ları ilan olunur. 

KAYIP: Fatih mnliye şubesinden 
aldığım dokumaci ünvan tezkeremi 
kaybettim, yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. - Aksaray 
Taşkaaap Millet caddesi No, 152 
Mehmet Baki Dokur. 

B kr e~ __ ıyor 
ltlfj" Baştarafı 1 incide 

cereyan ettiii müddetçe, kendisini an
cak karşı darbe dalgalariyle müte
essir etmiştir. Fakat ltalya harbe gi
rince iş değişti. O zamandanberi Ak
dcnizde vapur seferleri pek riyade sı
kılmıştır. Almanyanın Rusyaya karşı 
mnhasemat açması Karadenizi tehlikeli 
kılın!Ştır. Ayni zamanda lüks misafir
leri ve işi acele yolculan get:ren Or· 
yant ekspresi artık işlemcmektedır, 
yol kesilmiştir. 

Karadenizin ve Hazer denizin!n bü
\ün limanlan için bir dış liman vazi
fesi gören, Londradan daha büyük !>İ.!" 
tonajı transit olarak geçiren İstanbul 
yabancı vapurlar tarafından bnr.ıkıl
mıştır. Fena karşılaşmalardıın kor
kan Türk şilepleri de pek az kara su· 
lanndan çıkmakta, rıhtımlar önünde 
yatmaktadır. Bunların da sayısı azdır. 

İşte büyük bir kısmı ititd.riyle bu 
hale çare olmak üzeredir ki, Türk 
hükiimeti Almanya ile bir anl:ışma im. 
zalmr.şt:ır. Fakat Rumen limınıları ü
zerinden olan münasebet e·ıvelkine 
nazaran pek azdır. Ve Suriyenin İng!l
tede tarafından işgali de~açrk deni7.
dcki durumu daha ziyade şiddetlen· 
dirmektcdir. 

Hükumete tam itimat 
Türkiye Avrupadan zor vazgcçehi

lir. Bugün bunun tecrübes~ni yapı
yor. Dış ticaretin gittikçe gerilemesi 
gümrük gelirini azaltmış ve hazinede 
bir delik açmıştır. Bir çok fabrikah.r 
ham madde bulunamaması ve müşteri 
sizlik yüzünden durmuştur Münaka
lattaki güçlüklerle navlunl~rın ve si
gortaların yükselmesi dolayısiyle her 
kes.in yaşayışı zorlaşmıştır. Bu hal
ler bilhassa orta sınıfları büyük dar
lıklara sokmuştur. Türkiycnin Yunao
lılarla harbettiği ve büyük devletle
rin baskısından kendini kurardığı u
zak günlerdcnberi devlet ve halk böy
le bir buhranla karşılaşmamıştır. 

Bnnunla beraber. müşahitlere göre, 
hiikfunete karşı hiç bir şikayet yük
selmemiştir. Tersine olarak, umumi 
intiba hillı:ilmetin memlekete karşı va
zifes!ni yaptığr mcrkczindcı:llr Sul
hu muhafaza için sarfettiği ~ayret
lerden dolayı herkes hüldlmt!tf> min
nettardır. Fakat milli toprakl.lrın her 
ne bahasma olursa olsun korunması 
ve yabancıların her türlü mudahalesi
nin şiddetli bir mukavemete ~rptırıl
ması hususunda milletle hük\iınet mu
tabıktır. Bu sebeple ağır askeri yük
lere ve s!Iahlanm1ş bir vaziyette bek
lemeye, şikayet etmeksizin katlanılı
yor. 

Türkiyerıin beynclım,el bir mevkii 
vardır. 1936 tarihli Montrö -Mon
treux.. mukavelenamcsi gerniler'n bo
ğazdan geçmesi hakkında bir çok :ıart
lar koymuştur. 24 üncü maddeye gö
re 1923 yılında kurulmuş olan komis
yonan salfilıiyetler:f Türk hüldlmctine 
devrcdilmi:ıtir. Bu salhiyctler Türkiye 
için bir vazife mahiyetini almıştır. 
Filhakika 3 üncü fıkrada şöyle de· 
niliyor: 
"Tür~ hiik6.meti. bu muk:ıvele

namcU:n Boğazlardan harp gcaıileri
nin geçmesine ait hükiim1C1inin tat
bikine nezaret C'tmelde müJı:,.Jleftir . .,, 

Ankarada bıı suretle tekrar elde e
dilen hikimiyct hakkının vecibeleri 
tazammun eylediği ve deniz yollanna 
nezaretin kara hudutlanna u,.zaretle 
müvazi gittiği kanaati vardır. Bunda 
haklıdırlar da. Çünkü bunlardan bi
rinde herhangi bir gevşeme derhal 
daha büyük gev§crnelcri siirükliye
cektir. 

Harpte olan devletlerden herhangi 
biri boğazlardan serbest geçme hak
kını elde ettiği takdirde, bu halin 
kendisi için, düşmanın kruvazöriyle, 
denizaltılariyle ve uçaklarla göstere
ceği karşıkoymaya rağmen, büyük 
bir avantaj teşkil edeceği açıktır 
Bundan dolayı iki taraf da Türkiyey~ 
iyi niyet teminaUarmı b1ldirmekte
dir. 

İngiltere ve Rusya resmt bir de
meçle Türkiyenin toprGklarma veya 
haklan:n.a karşı hiçbir fena niyeUeri 
olmadlğmı teyit eylem~lerdir. Al
manya da her türlü fena niyetleri or
tadan kaldırmak için son pakta gü
veniyor. Ve her iki taraf öte tara.fa 
en kara maksatlar atfetmektedir 

Bir tecavüz halinde · 
Türkler çok sağ duyguludurlar Av

rupa harbini tam ölçüsiyle tartıyor
lar ve Avrupa hudutları bir tecavüze 
maruz bulunduğu takdirde dağlık A
nadolunun bir mukavemete elveriş
li bulunmaktadır. Yuvalarında kuv
vetle silfıhlanmış olan Türkler, Av
rupada kendilerine hücum edecek 
düşmana ağır darbeler indirmiye ka
biliyetleri olduğu g:ibi, boğazlar da 
tahkimat ve mayinlerle teçhiz edile
bilir. Her türlü taarruz Türkleri kar-

TAN 

Vichy Mihvere 
Meylediyor 
~ Baştarafı 1 incide 

Mareşal Petain'in mihverle ya. 
ptlacak işbirliği hakkında görüş
mek üzere yakında Parisde Hit -
lerle buluşması mümkün adde -
dilmektedir. 

... 

13 - 2 - 942 

Söylendiğine göre Almanyaya 
teslim edilmek üzere mühim mik 
tarda kauçuk yüklü Vichy vapur 
lan Hindiçiniden hareket etmiş. 
lerdir. Bu vapurlar ablukayı yar 
mı ya çalışacaklardır. İLE SABAH. OGLE ve AKŞAM 

Vichy'nin Tunus yolu ile Libyaya 
10 Alınan tümenine bir ay yetecek 
miktarda buğday ile 3,500 ton ben
zin, 2 bin ton tayyare benzini, 5 bin 
ton zeytinyağı, 2 bin kamyon ve ~ 
milyon litre şarap gönderdiğine dair 
İngiliz iktısadi harp nazın tarafın -
dan yapılan beyanat Vaşingtonda e
hemmiyetle karştlanmışhr. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Vichy'deki görüşmeler 
Vichy, 12 (A.A.) - Mareşal Pe

tain, Amerika Büyük Elçisi Amiral 
Leahy'i bugün kabul etmiştir. Ami
ral Darlan ,bu mülakatta hazrr bu
lunmuştur. 

Sıra Madagaskara.da mı? 
Nevyork, 12 ( A.A.) - Herald 'l'ri

bune gazetesi "Şimdi de Mada~asltar .. 
başlıklı başyazısında şöyle diyor: 

1 

1 

BAS. DIŞ, 
K A Ş 

NEZLE, 
E· L E R 
GRİP, ' ROMATİZMA "Japonyaya, hiç muhalefet göster

meden Hindiçiniyi armağan eden, Vi
chy Fransızları olmuştur. Fransızla -
rın bu esaret altma girisleri Birman
yanm ve Singapurun ateş ve kanla 
kaplanması neticesine vardt. 

Ve Bütün ACirıları Derhal Keser 
Nazarl olarak bitaraflık bandırası 

altmda gizlice Rommel zırhlı kuv -
vetlerini besliyenler de Vichy Fran
sızlandır. 

• Sıhhiye Vekfiletini.n Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir.' 

Şimdl de, Madagaskar1 ırunanmak 
müsaadesini almak için Japonların 

Vichy üzerinde baskı yapb.klan söy
leniyor . ., 

Herald Tnöune gazetesi, bu mü
nasebetle Madagaskar'da kuvvetli biT 
Hür Fraruıız taraftan duygusunun 
mevcut bulunduğunu bildirmektedir. 

"" Londra, 12 (A. A.) - Slngapur 
radyosu, Japonlar tarafından mahalli 
saatle 7,30 da şehre yeni biT teı:;lim 
olma isteği beyannamesi attldr~m1 
haber vermektedir. Bu isteğe hiçbir 
cevap verilmemiştir. 

ği halde, silahlarmı başka yerden te
darik etmektedir. 

Türkiyenin Amerikaya harp mal
zemesi sipariş etmiş olmr-ısı manıılı 
görülmektedir. Bu bir dereceye ka
dar doğrudur. Hiç şüphesiz Arikara 
hükUmeti bunun tatbik edilmekte o
lB'TI eski bir karardan ibaret oldu
ğunu bildirmek hususunda müsaraat 
göstermiştir. Fakat M. Roosevelt'in 
Türkiyenin de kiralama ve ödünç 
verme kanunundan faydalanabilece
ğine dair verdiği kararın bir manası 
vardtr. Vaşington devlet adamfa.rı bir 
çok noktalarda uzağı görememiş ola
bilir. Fakat, Almanya ile münase
betlerin kesilmesi arifesinde, Türki
yenin milıverin yanrbaşmda yer al
mryacağı hakkında emniyet hastl et
meden Türkiyeyi silahlıındı.nnıyacak 

kadar dirayet göstermişlerdir. 
Şi.ı:ndilik bu tarafta yeni hiçbir ha

dise belirmemiş bulunuyor. Harp, 
Afnlta kıytlarmda ve' Krrrmdı:ı bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Asker taşı
yan vapur kafileleri birbirini takip 
etmektedir. Asker yüklti bir vapurun 
denizin dibine gönderildiği ve kur
tulabilenlerin pek az olduğunu hemen 
hemen her gün işitiyoruz. Normal 
zamanlarda bütün dünyada heyecan 
doğuran bu gibi haberler arlık göze 
hiç çarpmaz olmuştur. Bu arada Tür 
kiye her fötimale karşı hazırlanarak 
silahlanıyor ve bekliyor.,. 

Gazete yazısın şöyle bitirmektedir: 
''Türkiye Cümhuriyeti 20 yıl önce 

başlanan esere devam ediyor. Eski 
tesirleri ortadan kaldırmak., !Ayık bir 
devlet kurmak, adetleri değiştinnek, 
topraktaki kaynaklardan faydalan
mak ve yeni yazzyı yaymak için Tür
kiyenin barlşa ihtiyacı vardır. Fakat 
harp onu da içine alabilir. Ayni ar
zuyu besliyen başka milletler de ay
ni tehlikeye maruz bulunuyorlar. in
sanlık gerçekten terakki ediyor·" 

SiNGER 
KONTÖR 

Askerlik hayatnun bütün tezahüratm
da kullanılan bu lüzumlu alet, Spor
cular, makinistler, mühendisler, fabri-

kalar tarafindan da kullanılır. 

No. 64 Çift ibreli 55 Lira 
MEVCUT MİKDARI AZDIR. 

SINGER SAAT 
MAGAZASI 

İstanbul Eminönü Cad. No. 8 

KAYIP: Ekmek karnemi zayi et
tim. Bu.lan insaniyet namına aşağt -
daki adrese getirmesini rica ederim: 

Fatih: Şekerci hanında 60 No. da 
Ali Rıza Kanıgür. 

~ ................................ , 
Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llônları 

Haydarpaşa • Kadıköy Hattı Tarifesi 
Haydarpaşa - Kadık!Sy hattında 15/2/942 Pazar gününden itıöaren 

tatbik olunacak yeni tarife iskelelere asılmış ve cep tarifeleri gjşele-

satışa çıkarılmıştır. (2216) 

, .. _. ........ _._. ......... ._ ...... 

TlİR .KiYE BANKASI iŞ 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan · 1942 İkramiye Plam 

.Ke$Jdeler: 2 Şubat. 4 Maya, 8 Ağustos. 2 tkttıcıteşrln 
tarihlerinde yapıhT . 

~ 942 ikramiyeleri 

:a • 750 • -ı&oo.- • so • so .. -2500.- • 
8 .. 1000 • -3000..- • ı 
1 adet 2000 Uralık-2000,- Lira 111 40 adet 

1 • 500 • -1500.- • ' 200 • 25 • -5000..- • 
Hl • 25(' . • -2500.- • 1 200 10 -2000,- -

~ ............................... ~, 
ilanı Gayri Menkul Satış 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündert 
İmnail Nazif Ander 392 heı;ap No. siyle Sandığımızdan aldığı (1437) 

liraya karşı Üsküdarda eski Altunizade yeni Pazarbaşı mahallesinin Vcy
sipaşa sokağmda ·eski 9 yeni 35, 37, 39 No. lu ahşap fazla bahçeli köş
kü birinci derecede ipotek etmiştir. Dosyada mevcut tapu kaydı suretin
de mezk.fır gayrimenkulün ayni semt, mahalle ve sokakta ayni kapı No. 
lu hududu Mustafa ve Haçador bağları ve tarikam ve tarikihas ile mah
dut, 7352 metre murabbaı mesahası olan 18/32 hissesi mülk 14/32 his
sesi vakıf fazla bahçeli köşk olduğu beyıın edilmiştir. 

(Fransız ordusn Bcresma kıyıla
rındaki bataklıklarda sıkıştmlmıştı. 
Ileri kıyılar Amiral Tchitchagoff tu
tuyordu. Fransızların diğer cenahı. 
şimalden gelen ve nehrin sağ tarafmı 
talti-p eden ikinci bir Rus ordusu ta
rafından tehdit ediliyordu. Geride Ü
çüncü b1r Rus ordnııu vardı. Y egi.-ıc 
ri.cat yoluna Bodsov üzerind<:ki tek 
bir köprü teşkil ediyordu. Rus çe
tecileri bu köprüyü yaktılar. Fakat 
Napo]eon ordusunun bakiye-~i. dokuz 
kilometre ötedeki bir geçitten nehri 
geçmeye muvaffak olmuş!c...dı. İm
parator, 27 İkincitcşrin gecesini, 
Zaniwski'dc bir kulübede geçirdi ~ 
ertesi sabah erkenden Ruslar iki ta
raflı bir taarrnza geçtiler.) 

lstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: Dairemizin 939/1388 numaralı 
dosya, mahcuz olup bu kerre paraya 
çevrilmesine karar verilen Unkapa
Dt ve Ayazma cnddesi 295 numaralı 
dükkanda 200 çuval İnek kepeği sa
tılacaktrr. Birinci açık nTttınna 19/ 
2/942 Perşembe günU sııat 14 den 
16 ya kadar devam edecektir. Bu art
ttrmada mahcuz eşya muhammen de
ğerinin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde İkinci arttırma 24/2/ 
942 Salı günü ayni saatte yapılacak
tır. Alıcı olanlar muayyen gün ve 
saatte mahallinde hazrr bulunacak 
memurine müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

şı tarafm safına koyacaktrr ki, nebi- .. -------------------~-----------

ikraza esas olan muhammin raporu mucibınce mezkür gayrimentnı
lün umum mesahası 7352 metre murabbaı olup bundan 6432 metre mu
rabbaı fazla bahçe 920 metresi esas arsa olup bunun da 117 metre mu
rabbaı üzerine bina inşa edilmiştir. Binanın bir katı kargir bir buçult 
katı ahşaptır; Derununda bir taşlık. bir sofa, bir mutbak, iki hela bit 
banyo ve on bir odayı ve kuyu ve elE>ktrik tesisatını havidir. İçi boya
lıdır. Vadesind~ borç ödenmediğinden yapılan taldp üzerine 3202 No. lıı 
kanunun 46 cı m

0

addesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ieaP 
eden yukarıda ya:ıtlı fazla bahçeli köşkün tamamı bir buçuk ay müddet
le açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakt.-ı
dır. Arttırmaya girmek istiyen (500) lira pek akçesi verecektir. MHli 
bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş hii
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf iearesi ve ta\•iz tutan ve te1-
15liye rüsumu borçluya aittir. Artttrma şartmımesi 17.2.942 tarihinden 
itibaren tetkik ·etmek istlyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu malümat da şartname-
de- ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkW 
edı>rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkmda her Şeyi öğrenm iş ad ve. 
tel;lkki olunur. Birinci arttrrma 13.4.942 tarihine mtısadif P azartesi günii 
C'.ağaloğlunda kiıin ~ığırnv.da sıınt 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercı"han alm
ması icap eden gayrimenkul mGkellefiyetlyle Sandık alaca;_tmt tamamt'11 

geçmiş olması şarttı:r. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü baki kalma1' 
şartiyle 29.4.942 tarihine müsadif Çarşmba günü ayni mahalde ve ayııl 
saatte son arttuması yaptlaC9ktrr. Bu arttırmada ı{ayrimenkul en çok art
tıranın üstünde bfraktlacaktrr. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan a' 
Uikadarlar ve irtifak, hakkı s:ıhiplerinin ve haklarım ve hususiyle faiı 
ve masarife dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev' 
rakı müsbiteleriyle birlikte Sandığrmı:ıa bildirmeleri 18.ztmdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları. tapu sicilleriyle sabit olmıyanlaf 
satış bedelinin paylaşmasınlan hariç kahrlşr. Daha fazla ınalfımat alm;ı)( 
istiyenlerin 940/1436 dosya No. siyle Sandığunız hukuk işleri servisine 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Zeınlin, 28 lkinciteşrin 

9uradan üç günlük mesafede on 
beş tane elçinin beni bekled;

ğini biliyQrum. Orada sizd~n on beş 
tane mektup bulacağım. Cünlerle 
benden haber almamanın sizi ne ka
dar müteessir edeceğinl düşünerek 
üzülüyorum. Faknt fevkaliid~ zaman
lıırda sizin cesaret ve metanetinize 
güvcnebılcceğiıni biliyorum. Sıhha
tim mükemmel; hava gayet soğuk. 

İllia, 1 Birincikanun 

enüz kendileriyle buhışamadı

ğmı 20 elçinin yarın bcnl bu· 

ri, ne de öteki bunu dilememelidir 
Bundan dolayı öyle görünüyor ki: 
Ankara hükômeti ve Türk milleti 
kendilerini emniyette hissetmek için 
ciddi sebeplere maliktirler. 

Bununla beraber Türkiye endişe 
duymaktan da kendini alamamakta
dtr. Ve işin garibi ticaret münasebeti 
Almanya ve Almanyaya tabi memle
ketlerle ağır bir surette devam etti-

.O~~v.J~t;P.c~~i~yoJlar(..ve· Linfanlatr iş.letme .idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 33,250 (Otuz üç bin iki yüz elli) lira olan 149 

kale."D muhtelif cins bilyalı yataklar 25/3/1942 Çar&amba günü saat 15 
de kapalı zar! usulil ile Ankarada İdare binasmda toplanan Merkez 9 -
uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2.493.75 (İki bin dört yüz doksan üç lira 
yetmiş beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin cltiği ve
sikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
Reisliğine vermeleri lftzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşnda Tesellüm VP Sevk Şefliğinden temin olunur. (2003) 

~ 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
Kıldan gebre. torba, beJJ,cme dokutmak: fi7.ere bir mutaf usta~ma ih

tiyoç vardır. San'ata fışina olanların elerindeki vesikalariyle TophanPde 
ist. Lv. Amirligine müracaatları. (562 - 223.1) 

ı - PlAn, şartname ve keşfi mucibince 10 kalem mefru~t açı.k ek
siltme usu.liyle satm alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 2256 lira vıe % 7,5 muvakkat teminatı 169 
lira 20 kuruştur. 

III - Eksiltme 27/II/942 Cuma günü saaf 10 da Kabataşta merkez 
levazım şubesindeld ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - PlAn, şartname ve keşif sözü geçen şubede her gün görülebilir. 
V - hteklilerin ek.c:iltme için tayin olunan gün VE> saatte 3 7.li gü-

~e parasiyle birlikte mezkıir komisyona müracaatları. (2146) 

Sanat Okulu Müdürlüğün~en 
Bir Hastabakıcı .. Aranıvor 
İsteklilerin şartları anlamak için her gün saat 11. - 12,30 arasında 

okul idaresine blli! vurmaları. ( 1055) 

Sipahi Ocağı idare Heyeti Riyasetinden: 
Ocağmuzm 18.1.942 tarihiilde içti.mai mukarrer 'yillik kongresi ekse-

riyet olmadığından 15.2.942 tarihine tili)t olunmuştu; "\ 
Sayın azalarımıztn mezkür tarihe tesadüf eden ' Pazar günü saat 18 

de Klübü teşriflerini rica ederiz. '" (2220) 

. 
Sahip w: neşıi7at müdürli: H~ Liıtfi Döırd~ii. 
Gu~ilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası 

DİKKA'l 

ı 
1 

Emntyet Sandı~ı: Sandıktan altnan gayrjmenkulü ipotek gl5stermeıı: 

. 
istiyerılere muhamminlerimb:in koymuş olduğu krymetin % 40 m tecavilı 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretiyle kO' 
layUk göstermekteclir. (2252) 


