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V. Papen ile Refikasının 
Yakınında Bomba Patladı 

Struma Vapuru 769 
Yahudi ile Battı 
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215 Aydanberi Limanımızda Bekl5yen Bu Vapur, Evvelki i 
Sabah Tekrar Karadenize Açllmıştı • i 

·································~······················ ............................ ~~.-~~ ...... ~~ ........ ~ 
Bombayı Taşıyan Adam Parçalanarak Öldü • Büyük Elçi ile Refikasına 

Birşey Olmadı · . Zabıta, V. Papen'in Şahsına Müteveccih Bir Kazazedeleri Kurtarmak için Derhal Tahlisiyeler Gönderildi: 
Suikast ihtimali Üzerinde Ehemmiyetle Durarak Tahkikatı Derinleştiriyor Iah~:!:~a~!!b~!~!·>h;;erA:1ı:ı~;!:a ~ö':~11~i::~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••-•••••,./ 769 Romanyalı yahudi bulunan Panama bandıralı 

ilttjmali oJan devletlerin Ankaradaki mümessille
rine biTkaç oda müracaat edildiği gibi bu yahudi. 
lerin geldikleri memlekete iade etmek imkanı 
oiup olmad>ğı araştmldı. Diğeı taraftan da bu ya
hudilere ya yollarına de~·am etmeleri veya geri 
döume:leri için blıkaç kc.rrc teblii'atta bulun.uldu.. 
Müracaat edilen devletlerdcıı kimi alaka ıihlter • 

-, 
MiLLi SEF iMiZ 

"Struma,, upuru İstanbul'a 15 Kanunuevvel 194.1 

Roosevelt 
'Me Stalin'in 
Nutukları 

farihinde geldi. Gemi, makinl'~inde tamil'i müş
kül ve hatta kasten olduğu intibaını veren arızala· 
rm tamiri bahanesiyle ikametini uzatmağa başla
dı. Bir taraftan bu yabndileri kabul edebilmesi ~ Sonu; Sa: 2; Sil: 1 

Harbln tam ortastnda ve ilkbahar 
taarruzlarına hazırlanıldığt bir sı
rada söylenen bu nutuklar, Ame
rika ile Rusyanm önümüzdeki harp 
;iılları hak.kında ne düşündüklerini 
de anlattığı için üzerinde dunılm.t
ya değer. Her iki de\·let adamının 
sözlerinden çıkan müşterek mana, 
!harbin uzun süreceği, fakat zaferin 
mutlaka müttefikler tara!mda ol
duğu merkez.indedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Vakayı Müteakip Hususi Kalem Müdürlerini M. Roosevelt'in 
Dünkü Nutku Ve 

Göndererek Büyük Elçinin 
Refikasının Hatırlarını Sordular 

Ankara, 24 (A.A.) - Bugün, 
24 şubat 1942, sabah saat onu on 
dakika geçerek Ankaranın Em • 
niyet meydanı ile Kavaklıdere a
rasında Atatürk bulvarı üzerinde 
bir bomba patlamış ve bir adam 
tamamen parçalanmıştır. 

O saatte bir adamJn, kucağın -
da kumaş parçası ile sarılı bir 

Mr. Churchill 

''Düşmanı 
Mutlaka 
Ezeceğiz,, 

cisim olduğu halde oradan gittigi ,. n CJ •• ı terede 
görülmüştür. Vücudü parçalana-
rak ölen adam budur. Patlayan il Muvasala yollarım 

:b~d~·ıt:;:i~i:~~o~~~~~ Harp Vaziyeti Açık T utmıya, istihsal 
Vaşington'un doğduğu günün 

yıldönümü dolayısi.yle Mis 
ıer Roosevelt, Kızılordunun ku • 
l"uluşunun 24 üncü yıldönümü 
ınünasebetiyle de Stalin evvelki 
eiliı birer nutuk söylediler. 

Harbin tam ortasında ve i:lkba 
har taarruzlarına hazırlanıldlğı 
bir sırada söylenen bu nutuklar, 
Amerika ile Rusyanın önümüz -
deki harp yıllan hakkında ne 
düşündüklerini de anlattığı iç.in 
lizerintd.e durmıya değer. 

tadır. O sırada, oradan geçmek:e V "f · • d T 
olan iki genç kız muhtelif yerle- G .. .. ·· ıd .. azı emızı e am Reis Roosevelı bir merasimde 
tin.den hafif surette yaraıanmış. OrUŞU U Yapmıya Mecburuz,, . .... 
!ardır Takriben on metre kadar . le· M··ıı t•kı M B t 1 
~:~ef~~ı~u~~~!~ç~it~~~ Ch tt•ı a! N t ki w!~t:f~~:u!4J~iı~;unu~e~r: ır u e ı er acar. u gc 
Papen ile refikalan, sademenin u ' • ır u u a dönümü münasebetiyle radyoda B • G lk 
tesiri ile yere düşmüşler ise de Müzakereyi Açtı söyl~di~i ~utkunda M. Roosevclt eyannamesı ene urmay 
kendilerine hiçbir zarar olma - - o- demıştır ki: 1 
nıış ve sefarethaneye gitmişler • . "~kiden taarruzıa~a _k~~şı bi- mzalanacak Görücmeleri 
dir • "İyice Hazırlanmamış zı mudafaa edeceklermı ılan et- 3' 

Dahiliye Vekili ve Ankara va- tiğimiz geniş Okyanuslar bize 
lisi ile Adliye ve zabıta memur. Haf de Harbe Girilirse mütemadiyen meydan okunan 

Mister Roosevelt'in nutkunu ·d k uh b d 1 h 
ları derhal vak'a yerine gı ere Kar~ıla~ılacak An"ı sonsuz m are e mey an arı a uç kısma ayırabiliriz: tahkikata başlamışlardır. 3' 3' line gelmiştir. Düşmanlarrnıız bil 

N-;•• 
Amerika Cümhurreisi hazırlık Reisicümhur, hususi kalem O b 1 N"" h Ol yük mesafelerde bulunduğu için 

lan tamam oluncaya ve harp sa- müdürlerini göndererek, büyük ar e er a OŞ Uru bizde büyük mesafelerde harp Stokholm, 24 lA.A.) D. N. B. Sofya, 24 {A.A.) - D. N. B. 
nayü istihsali azami haddine va- VON PAPEN elçinin.le refikasının hatırlarını Londra, 24 (A.A.) - Avam Ka ediyoruz. Mühim.rnatımızın n~kta Svenska Degb ! :ıd~tt ga.!etesnıJn Kral Boris, Macar genelkurmay 

lngiltere ile Amerika 
Bir Anlaşma Y aptdar 

Sofyada Yapılan 
Temaslar ilerliyor 

nncaya kadar düşmanı nerede ve _il sormuşlardır. Başvekil de hususi marası, harp vaziyeti etrafındaki n bize bariz üstünlük temin edin Londra muhabiri, Times gazete.si- başkinı general Szombathelyi ka 
ne vakit bulursa orada vurmak, --------- kalem müdürünü göndermişler, müzakerelere bugün başlamıştır. ciye ·kadar düşmanlarımıza, mu nin bir başmakalesınde Atlantik bul etmiş ve kendisine harp salibi 
bazı arazi kaybı pahasına da ol. ve Hariciye Vekili ile hariciye Başvekil Mister Churchill, bu mü vakkat bir zaman için arazi kay. beyannamesi nevinden yeni bir nişanını vermiştir. 
ia, onu yorup yıpratmak lazım· jumwni katibi sefarethaneye ken nasebetle beyanatta buluharak (Devamı 4 üncü sayfada) müttefikler beyannamesini bahis Harbiye Naztrı g~eral Dasga-
geldiğinde ısrar etmiştir. Bunun. dileri giderek büyük elçinin ha- demiştir ki: mevzuu ettiğini Londradan haber lof, Macar misafirler şerefine bir 
la da Amerikan sanayiinin he - J 1 r tırım sormuşlardır "Japonyanın ani hücumu neti. 

1 
f vermektedir. Sovyetler Birliği bu akşam ziyafeti vermiş ve· ziyafet 

il.ÜZ umulan istihsal derecesini a p on a Bombanın, Alman büyük elçi. cesinde geçirmek mecburiyetin - K a ·, o r n •• a beyannameye doğrudan doğruya te söylediği nutukta ezcümle de.. 
temin etmediğini ve bir müddet ' si ile refikasının yakininde pat- de bulunduğumuz yakın talihsiz. iştirak edecektir. miştir ki: 
daha talihsizliklere, felaketlere c 1 lamış olması, zabıtayı bu kötü liklere dolu büyük devreden öte- t?r Sonu: Sa: 2: Sil: 5 ~ Sonu; Sa: 2; Sil: 2 
ve mağlubiyetlere katlanmak ıa- ava y 1 niyetli tertibin büyük elçinin ye bakarak geniş bir şekilde har sa h ·, ı ·ı n d e 
~geldiğini anlatmıştır. şahsına mütevecciıh olması ıhti. bin başlıca manzarasına gözetc • 1 4 

M1ster Roosevelt'in temas et. Kuşatıyor mali üzerinde ciddi surette dur. cek olursak, vaziyetimizin son ıki -- r;. iin JJe.L r:. .... ___ ......... ,.. .... 
tiği ikinci mühim nokta yollar maya sevketmektedir. Tahkikata sene zarfında cleğil, son aylar zar '-ıl ••• ~&., ...,: 
pıeselesidir. önemle devam olunuyor. fmda çok fazla düzeldiğini gayet Bir Denizaltı Bir Pef• 

l\fihvercileri mağlup edebil .. TAN: Bombanın Alman büyiik ~Sonu; Sa: 2; Sil: 8 rol Tasfı·yehanes·ın·ı 
fll.ek için büyük kara kuvvetleri. yeni Britanya Adasm- elzisi v. Papen ile rdikasının 
ne sa!hip olan Sovyet Rusya ve yanında pallamış olması Ankara 20 D k•k T T ++ 
~ıne yardım etmek, bunlara harp da Bulunan Japon ve tstanbulda olduğu gibi butun Evlerde Yapllacak a ı a opa u u 
malzemesi yetiştirmek lazımdır. •· b 1 d memlekette de derin blı teessür ld A A I Nevyork 24 (A.A.) - Kalifor-
Bu malzemenin yetiştirilebilmesi Usleri Bom a an 1 uyandırmıştır. Büyük elçiye ve arı rama ar niya sahilinde Santa Barbara'nın 
•çin ise yoJılann açık alınası la - --- refikasına geçmiş olsun, deriz.. Ankara, 24 (TAN) - Milli 50 kilometre kadar cenubunda 
ram.dır. Müttefikler Çine Birman Japonların Gemi korunma kanununa istin'3den ev Japon olduğu tahmin edilen bir 
~a yoluyla yardım ediyorlardı. lerde yapılacak idari araştırma - denizaltı, bir petrol tasfivehane-
Japonlar şimdi bu yolu kapamış Kayıpları ACJ"' ır lar ancak hükumetçe beyanna- sini hedef tutarak bM- bom'bar-
bulunuyorlar. Sovyet Rusyaya . meye ve el konmaya tabi tutu - dıman yapmıştır. Ne ölü ne de 
gönderilen yardım üç Y:oldan gi. Vaşingto? ~4 (A.~) - H.arbı- R K t 1 lan ve istihlaki de tahdit edilmiş lııasar vardır. 
diyordu. Biri şimal~e şımal .<!-e : ye ~ezaretın:n telblıgı.nde bılhas- US 1 a Q rı bulunan maddelere münhasır o- Taarruza şahit olan vali Rown. 
nizi yoluyla ArkanJelden, dıgerı sa şoyle denılmektedır: . Iacaktır. Bunların haricinde denizaltı ~eırıisinin sahilden tak-
Basra yoluyla İran üzerinden, ü. Bu .sene bir sonkanundan?e:ı b mesken masuniyetinin daima riben bir mil acıkta meydana 
çün.cüsü Vliı.divostok yoluyla Ja- Amerıkan hava kuvvetlennın DorOCJO UZ mahfuz kalması esasının p;öz ö- clktığmı ve 20 dakika kadar 
ponya üzerinden. Bunlardan ü. Holanda Hindistanında ııöster - nünde bulundurulmasını Veka- 5 _ 6 pusluk toplarla ateş ettiği-
çüncü yol Japonyanın harbe gir- dikleri faaliyet neticesinde en I~!· J>iit.ün, ... idare amirlerine teb-\ni, fakat iyi nisan alama~~ğım 

• tnesiyle kapanmıştır. Arkanjel aşağı 9 düşman ııemisi batırılmış Şehrini Aldı Iııı ~tmıst... 1 ~ sonu; sa: 2; su: 2 
yolunu kapamak için de Alınan ve 2~ ıı:~mi ha~'::l.ra uğrahl~ıştır. .... 
donanması Brestten şimale çıka. Aynı muddet ıcınde 48 duşman 
tılmıştır. Alınanlar ilkbahara ka- ~yyar~si .d~şürülmüş veya ta~
dar Mısırda ve ilk.bahardan son- rıp edılmıstır. Hava kuvvetlerı
ra Kafkasya üzerine yapacakları mizin faalivcti neticesinde diiş -
hareketlerle Basra yolunu da ka man kayıpları hakkında yapılan 

Bu Şehir Smolensk' e 
80 Km. Mesafededir 

pamıya teşebb~ . e?-~ce~erdir. tamamlanmamış tahminler sun M~~ova, 24 (A.A. - Sovvet j 
Roosevelt'in dedıgı gıbı duşrna - lardır: teblıp;ı: 23 şubatta kıtalarımız 
aun hedefi bu yolları kesmek, Bir zırhlı 12 kruvazör hasara düşmanla şiddetle çarpışarak 
ınüttefikleri biribiridden ayır • uğratılmış , iki pet:oı ıı:emi.si. ba- yeniden ilerlemisler ve bi1· kaç 
ınak ve sonra her birini ayrı ayrı tırılmıs. altı naklıye gemısı ba- meskiin mahalli işgal etmişl~r -
ınağlfıp edip yok etmektil'. ~me. tırılmış. 8. ı:akliye, gemis~. bir tav dir. Bunların arasmd:ı Sıııolensk 
rika Cümhurreisi bu tehli.keyı yare gemısı ve ıkı muhrıp hasa- in takriben 80 kilometre sadrnı
şimdiden görmüş, ve .b? yolları.n ra u_ğratılmıs bir muhrip b"ahrıt- da bulunan Doro,llobuz $ehl'i 
ııcık bulundurulması ıçın ted~ır mıştır. Bundan bas~a 13 bom - de bulunmaktadır. 
alınması lüzumuna işaret etmış- bardımaı:ı tavvarr>.<:ıv~e . 35 av Alınan son haberlere ~öre 2 L 
t: tayyaresı tahrip edılmıştır. subatta evvelce bildirildi~i ı.ı:ibi 
.rMlster Roosevelt, neticeden e. F. HINDIST ANINDA: 16 değil 22 Alman tav:varesi dü-

rnindir. Nutkunun sonunda "har .c.. _ sürülmüştür. 22 şubatta, hava 
bi biz kazanacağı~, s~ü ~iz ku- Batavya, 24 (A.A.) _ Halka hita- muhar~?elerinde 20 ve yerde ~ 
racağız,, cümlel~nyl_e .nihaı zafer ben radyo vasıtasiyle neşretti&i bir olrn~k uz~re. 2~ Alman tayyaresı 
hakkındaki emnıyetını tekra; et. mesajda Rotanda Hındıstanı valisi bil tahrıp edılmıştır. 12 Sovvet tay 
ıniştir. bassa şöyle demektedir: ~ varesi kayıptır. . 

·~Sonu; Sa:!!; Sü: tl ~ Soııu; Sa: 2; Su: 4 l:1ff" Sonu: Sa: 2: Sll: 5 
-~ A • ~ 

~ - .... 
Amerika donanmasına mensup 1Jtr tayyın·e an:ı 

Vaktinde Yetişemiyen Tebligat 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

Silivri yoğurdiyle yapılmış enfes bir tatar bö
reği yemek için iki haf tadanberi pazartesL 

yi iple çekiyordum. Zira o gün fırınlardan ekm:ek 
yerine halka un verilecekti. Bizim semtte verme
diler; verilmeyince de özlediğim güzel yurt aşın~ 
yiyemedim. Niçin vermediler? Sebebini, ertesı 

günü gazeteler yazdı: Vilayetin tebligatı bazı kaymakamlıklara 
tam vcıktinde yetişememiş de ondan ... Şaşıp kaldım ve şaşıp ~al. 
mıya idmanlı olmakla beraber, gösterilen bu sebebe yine de ına
namadım. Kendi kendime dedim ki: "İstanbul vilayeti ne kadar
cık yer? Kedi ne, budu ne?. ~üt~ kayrnak~~ar ~~k~ç kilo
metre üzerinde, yan yana dızılmış duruyor, bırınden ohho desen 
öbüründen duyulur. Neredeyiz Tibet yaylalarında, Amazon 
ormanlarında, Mozambik vadilerinde mi? Hangi asırdayız? Orta 
çağda mı? Elbette ki, sal çıkarılacak, tatar koşturulacak, posta 
kaldırılacak, kervan yürütülecek değildi. Etrafı kar da bastı:
ınamış, yollar ve geçitler de kapanmamış,~ telgr~ ve .telefon dı· 
rekleri de yıkılmamıştı. Yerlerin yanldıgı, denızlerın karaya 
saldırdığı hakkında bir haber de işitilmemişti. Hayır, hamdolsu:1, 
hava şartlan her zamankinden uygun, iş görmiye daha elverış. 

' liydi. O halde? 
O halde bunda bir iş var. Daha doğrusu bir iş bilmemezlik, 

bir işi benimsememek, bir savsaklık, bir kusur, bir suç, bir kötu 
ı memur zihniyeti, bk kırtasiyecilik var. Kimdir acab~ o ka?ahat

li memur? Elbette onu bulmuşlardır, sorguya çekmışlerdır; de
mişlerdir ki: "Aç gözünü! Hiç bir işte, ~ele iaşe 9izmetlerinde 
baştan savmacalık istemiyoruz. Se~, şefın~en a1~ıgın teb'ııgatı 
yalnız kağıt üzerinden ba~al~rı_na c~ro .etmıye ~~~l, telefon elde 
bunun yürüyüp yürümedığinı, ışleyıp ışlemedı~mı k.on_t~l etm~
ye ve akşam üstü valinin karşısına çıkıp tekmıl haber.mı ~errn~. 
ye de mecbursun!,, B~yle yapıldı ise ~elecek pazartesıye ozl.edı
ğim yemeğe kavuşacagırna şuphe etmıyorum. 

Fakat, şimdi suçlu memur, bunları okuyunca içinden. der ki: 
"Hele bakınız şu aç gözlü, gırtlak düşkünü, obur muharrıre! Ta
tar ocireğini atıştıramadığı çin bana ateş püskürüyor!,, Hayır; 
ben o bôreği yiyemediğim için değil, o memur bu nan~i yedi di
ye, memlekette, hiç sebepsiz, bir teşkilat bo~luğu hava~ı Y!1'~
tıp münasebetsizlerin ekmeğine yağ çaldı dıye ateş puskuru-
yorum! 
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Sozünu blınamlıyatntyor, tık nıyor
du. Bu ukanış içinden .. Evı:t .. Rahan
d n geliyordu... I tırap çelfüci belli 
o uyorda. 

- Artık hayatı yeniden bas1amı>·a, 
y but şeklinı değıştrmeye i:nk§n yok. 
Z ten neyi seçeceğim ki? Bundan son 
r munzevi mi o\ayım?. • 

Ondan sonra ne zevk, ne arzu, ne 
ekle ustume atılıyordu.,, 
Bu behimi dakikalara karı an s f 

e samımi anlar arasında mesut bır 
k ya5ıyordu. Bu yüksek ruhlu de
nlı onu bazan kendinden uz kla$· 

trrıyor, bazan da kend'ni ona yaklaş
tı ryordu. Bu bi bınne zıt hisler ara

da yıne yaklaşma hissi hepsine ga-
lebe çalıyordu. 

Fahire, okuduiu romanlarda boyle 
t lere tesadüf ettifi z man romanrı
ın bu gıbi ad mlıırtn yanınd:ı onları 

se en bir kadın bulundurmal:ı.nna 
y et ediyor ve "yalanı• dıyordu. 
- Burada bir sene kalacaksın de-

m? 
Aali Safi cevap vermiyordu. 
- Ko ku bir sene için tütmaôm mıP 
Aşk henuz iki aylık olmadan ondan 

d h mtithrıı bir cehenrtem hayatını 
renmek icap etti. 
AH S finin bıktığına 9üphe yoktu. 

S a karıırsındakini tahkir etmek, 
1 etmekten zevk alıyordu. Adeta 

k nlannd bulunanların hissiyatını 
kostebek tahripkarlığı ile kan çı
ıncaya kazımaktan zevk alıyordil. 

H sta· mutereddi fakat betbaht bır 
ukl Zavallı, biçare bir çocnk ... 

- Dün Medihaya yazdım. Köşkü 
ıl bulacağını merak ediyorum. Ö
gun sen gelme. Perşembeye ak 

m y me nl ber bcr yeriz. Yalnız 
m yeme inde bulunacaksın. Çün
Medıh burada kalacak. 

B nu b r emir gibl dlnleml& ve ka
y nııtd bu themmiyetsız kaltyor

u Bırdenb re yaralı yi.ıreginden bir 
it geldi. Hiç bir şey h tırlamak 
e yordu. Neler c;ekmlştil Alı Sa

arfı hissettiği muhabbet yüre
e b r aht pot sarılmıstı. O zaman 

kendine: 
- O ıun her ar usun itaat edici 

merh met gostertnemeliydlml Di
dıı. imcll artık yapacak hiç bir 

y yok .. 
H cranlannı pek h fU bir tab kn o
r k kaplıy n killh:rlnl e$eledl. O 
ı h tıral r kendini goılterdi. Genç 

.famm yaptıgı densizlikler, kUIUnç 
eler, evden kogulmalar.. Meş'um 
fellket silselesi g bi birb'rlnl ta

p edlyo du .. Kendisini ins nlıktan 
kmış, efendisinden merhamet dile. 

bir köpek seviyesine inml~ sanı-
o du. 
Medihadan sonra, bir Rus karısı 

eldi. Ondan sonra t anbulun eski 
d v rlerinde patantalı bir fuhu& ate

n n imtıyazlı bir sermayesi olduğu 
u saklamıyan ufak tefek bit karı dı-

geldi. Ve mütemadiyen bu zevk 

• 

Yazan: 1RFAN BEHCET 

5.letler.i değisiyor, yenileıs,iyordu. Ali 
Safi, her şeye boyun egen genç ka
dintıı bazait gözlerinde okuduğu is
yan ızlerıne bile tahammul edem!ye
rek: 

- N~ var? Diyordu. Kıskanıyor 
musun? .. Anlıyorum kıskançlıktan de
liriyorsun. Kendini, beni hatta onları 
b le olduı:ecek katlar delirlyorsun. Dü
ştln, aşkından bu ıstırapları atacak o
lursan ortada ne kalır? 
ruttuğu Fahirenin başında ateşin 
kuruttuğu gözlerine bakıyor, ilave 
ed'yordu: 

Eti Bank Deposundan 
Kömür Dağıtıracak 
Yapılan incekmel<'rden sonra bir 

çok kömür bayilerinin kendilerine ve
rılen kok kömtirlerini el altından faz
la fiy tıa sattıkları anlaşılmıştır. 

Bu ar d::ı bu kömürlerin bazI bti,l<'.iik 
npnrtnnan sahipleri ile hususi mUes
s eler tarnfmd n gizlice atın alındl
gı belediyeye bildırilmiştir, Derhal ha
rekete geçen belediye iktısat müdUr
lügü, halka kömür satmıvnn, kendisi
ne verilen kömürleri gizlice başkal:ın
nıı veren kömürcülC'rln bulunduğU 
tntntak tarın kaymaknml rma va:ziye. 
tl blldınnl ve hemen tahkik ta baş
lnnmasmı istemiştir. 

Günlerdenberi hiç bir yerde kömUr 
buhımıyan kimseleri kömürsüz bırak
mamak için Eiibank Kuruçeşmedeki 
deposundan halka perakende olarak 
kömür !;1ltTTlayı k rarlaştrrmı trr. 

Diin kömür geldi 

- Benden ayrılmak htı istiyorsun? 
~una cesaret edebılecek misin? Eğer 
beni bununla tehd't ed'yorsan bil ki 
umurumda blle değ l. Yalnız senin 
hakkında yanılmışım.. Seni biraz d -
ha zeki ·daha uyanık ve mahcviyatc;a 
daha yükliı daha zengin sanıyordum. 
Yarın geleceksin de~l mi? Kcişkte 
kimse yok... Bütün geceyi sana has
redeceğim... Gelecek misin? Diln Zonguldnktan iki bllyük motör 

maden kömilrU gelmistir. Ağvotıon da 
O bir makine gıbi ba:ıını sallıyor- üç motör mang l kömurU getirilmiş 

du: ve Beşikt la Fmdıklıda s ttlmışttr. 
- Olur; olur, gelirim. Bu~ün de Ağvadan bes motör manır•l 
Ağzın8atı bd muvafakat climleslrıi kömürll. gelı!~ektlr. Motörclllerin s<sy

ciğerlerlni parolıyarak c;ıkarırormuş. ledlklerıne .. g~re, Ağvada .bazı madrn
gibi onu bir ıstırap saylhasiyl li _ n7.lo ıh koyHld n ucu:ı:. fıy tıa kômur 
kırtti Etrafına bakınıyor Tav~til aya toplıynrak motörclil rC' '.Vl'dl kuru~tnn 
ka<Lt; tıkan kitap sırallır~ntlan b~~- • :ı. ı tm drklarından bu kömllrlerl 
1 1 d d ' sC>kı:ı:. kuru tan asa ı veremed klerinl 
o or an, ptr elerden metlet utttatak k d"l 1 d k" ku t k" dil•" u d ve en ı er n en se z rus an o-
~un yor u: . .. mUr ahın ba:zr kitn~eıerin bu kHmlir-

. - Evet. 1:f er şeyi kabal ettım: Çu~- !eti on beş kuruştan satttkları g6rUl
kil onu ııevıyorum... O da benı sevı- mU tur 
yordu. Eminim .. Katiyyen eminim... ·-----o----
Hayatta yalnız zevk n levsl, kiri, ça
muru yokttır .. 

Buna etrnfmd ki eşyay attlattnak 
ve kendine hak verdirmek istiyormuş 
gibi yavaş yava tekrar ediyordu. 

O, Adeta bu zilleti gdstetmekten 
zevk ııltyoı: gibi idi. Onu aşkın IU
zumlu bir kefareti gibi gfüUyordu. 
Sanki akla gelmiyen hakare\lere ta
hammül etmezse sevdi itte muhabbe
tini isbat edememiş zannedlyotdtl Zıl 
let ve tezdlelin onu sUriıkİedigl 'uçu
rumu ona gôsterett, tanrtnn bu rezalet 
Uykuııund n onu üyatidıraıt Ahmet 
Nazmi olau. 

<Devamı var) 

1 -RADYO 
BugilnkU Prognun 

7.30 Proıram 18.55 Konu ma 
7.ss M lk (Pi.) ıuo Tilrkulcr 
2.45 Haberler l 9.30 Haborlcr 
B.00 M lk (Pi ) JP 4.5 Sezbest 
8.15 Evın saati 19.50 Şarkılar 

12 30 Proıram 20.15 Radyo ııuctesl 
12.33 Şar ılar 20 45 Halk tUrküıli 
12 45 Haberler 21.0I> Ko>cuıma 
13.011 TilrkQlcr 121.15 Fasıl 
18 op Prorram 2ı 45 Bando 
18 03 Dans ork~ ırası 22 30 Haberler 
18.4$ ?.irııit takvimi 22.4$ Kapanı~. 

1 

Yurquncu ara Karşı 
Yeni Tedbir er 

Mi11l korunma kanununun tntbikn
tını incelemek ilzere dtin s:ıbah l:ışe 
mii!UrlU!tünde mühim bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıya müddeiumuml 
muavinlerinden Fethi ile emniyet mü
dilrlüğunden bir mümC' sl1 ve fiyat 
miırakabe komisyonu azasr iştirak et
mi tir. 

Toplantıda bazı maddeleri tadil ve 
nııve cdlten mt11t korunma kanununa 
göre vurgı.ınculuk yarıatıl rla y pmak 
istiyenlerin kanuni durumları görü
şülmüş ve yeni bazt lı tedbirler 
alıntiıt tır. -------0-------v aliler Arasında 

Afiknra, 24 (TAN) - K ~ e i va
l"si Halit Ak oyun Zonguldak valili
iıte ve Zonguldak valisi Cavit Ünve

rin Kayseri valill~ioe naklen tayin
leri yüksek tasdikten ı:ıkfuı tir. 

o- -

l thal Eşyası Geliyor 
Ankara. 24 (TAN) - Son günler

de; Türkiyeye ithal ed imek liure Bul 
garistanda toplanmış olan 1500 tona 
yakın ithnlat eşyasından bir kısmı 
hterttleketlmize girmiştir. İthaıat pey
derpey devam edecektir. 

Roôsevelt ve Sta
lin'in Nutukları 
~ Baştaruiı l ıncıcte 

lsviçre 
Ticaret 

ile Yeni 
Ani asması 

Bir Stalinin nutku bizce daha 
muhimdir. Çünku Stalin 

nadiren söz söyler. Bu itibarla 
söz söyledigi zaman uzurt mtiti -
det müphem kalatı m~selelerjn 
diığtimleri!ni çözer. Sonra da şun 
di herkesin gciziı şark cephesinde 
dir. ilkbahar taarruzu hakkında 
Stalinin ne düşündüğunü bilmek 
haylı meraklıdır. 

1 

lsviçre Mürahhasları Bugün Geliyor 
Ankara, 24 (TAN) - İsviçre ile 
üınetimiz arasında ticaret mUzake 

teri yapmak üzere geleceğini blldir
g.unlz heyet yarın fstanbulda bulu

ktır. 7 kişiden mutekkep olan bu 
yete, İ viçre iklısadl 1 !er dnire!i 
teh ssıslarmdan B. Hebraht riyase1 
c tedir. Heyetten üı;;U İstanbulda 

Boğaz Dışında 
4'. Baştarafı 1 incide 

mcdı, kimi de kabul edcmiyeceğiıtl 
b ldfrdi. Romanyanın Ankara sefiri 
de bunlarin Romanya tebaıllı yahudi 
olduklarını memleketi yolsuz bir şe
k lde terkettikler ni ve kendılcrinin 
Romanyaya kabtıltl asla bahis mev
zuu olamıyacağmı bildirdi. 

Geminin tanııii hitum btılduğu hal
de bizzat Yahudiler de ne yollarına 
devam ettiler, ne de geriye dônduler. 
ÇilrtkU geminin kaptan ve tnyfası Bul
gar olduğu ve Buıcar'stan harp halın
de bulunduğu lı;;in yollanna devam 
etmek istemiyorlardı. Binaenaleyh 
gemiyi geldiği denize iade etmekten 
başka imkan kalmadığı cihetle bu 
hususta alaka gösterecekleri zanne
dılen devletlerin mUmessllierine ha -
ber verildi ve badehu gemi 23 ~u
batta Kıtradertize iade edildi. Ertesi 
gunu sabahleyin Boğaz dışında Yön 
burnunun 4 - 5 mil kadar açığmda bir 
t fılaktan sonra gemin'n batmakta ol 
du u haber alınarak mahalline tahh-

yeler gonderildl. --o----
Macar • Bulgar 

lt Basıarafı ı lnelde 

'Her iki milletin menfaatleri
nin hiçbll' zaman aykıt olmama _ 
sı, her iki taraf için gerçek bir 
saadettir. Geçmişte nasıl silMı ar 
kadaşlığı ettikse, şimdi de cephe 

e yeni nizamın tahakktiku uğ -
runda mücadele etmek içiti dost 
bulunuyoruz.,, 

General Szotnbathelyi, her iki 
mıll tın yaptıkları mlıcadeledı:> 
hep ayni hürriyet ve istiklal he
dc>fını takıp ettikierini hatırlat -
m tır, 

kalacak ve başta reislC'rl olmak Uzere 
dördU ayni gun Ankarnya hareket c
decektır. Son zamanlarda sekteye uğ
ramış olan ıki hiıkOmet arasındaki ik
tisadi hareket yeniden canlanacak ve 
ınamul nialzcıne ve maklhe gelırtll
ıtiesi milmkUn olacaktır. Bunlar ara
sında dokuma snnnyiine yarar maki
neler de bulunmaktadır. 

Staliniıi nutkunu de belli başlı 
üç parçaya ayırabiliriz: 

Stalihin nutkwıdah çıkan ilk 
mana, zafere o lan emniyet ve gü. 
venıdir. Stalln duştnatıın kuvve
tini hala küçümsemiyor. Hala bil 
yilk ve çetin harpler olacağıni ka 
bul ediyor. Fakat teşebbü.;ün ar
tık kendi elinde bulunduğunu, \"C 

ilkbaharda bu teşebbüsü düşma -
Kalifornia Sahilinde ha vetrnefulye karar vetdigini 

söylüyor. 
1:1tr Bastarafı 1 incide Stallhin nutkunda tlikkatc şa-

yan olan ikihci nokta: harp gaye 
ve mermilerin hedefe isabet et- lerıni anlatan cilmledir. stailn bir 
medi ini söylemiştir. emperyalist harbi değil, bir mü _ 

Denizaltı, gece karanlığı dafaa haı:fui yaptığını söylemekte 
bas~crya .. kadar görülebilmiş \'e eme'.linitı sadece evvelce Sov
ve yirmi dort defa ateş etmiştir. yet bayragının tlalgalanfügı top. 
Harbin başndanberi Amerika kı- raklar1 kurtarmak oldugunu be
tası. bu suretle ilk defa ölarak yan etmektedir. 
doğtudan do,ğt'uya bir taarruza Bu beyanat, son zamanlarda İn 
u,i!'ramış bUJunmaktaaır. Taı:ır- gillzlerm Avrupa ve bilhassa or. 
ruz, M. noosevelt nutkuhu söy- ta Avrupa mukadderatını Sovyet 
ledl~ sırnda yapılmıştır. lcte terkettikleri hakkında yapı-

Balan gemiler lan propagandanın yerinde olma 
diğinı meydEiha çıkat1nıştır. Ne 
Sovyet Rusya böyle bir şey iste. 
m.iş, He de İngiltere böyle bir §e
ye razı olınuştur. Avrupa millet
lerini Bolşeviklik koııkusiyle ür
kiltmek için yapıİan bu propagan 
danın hakikate tnmalıieh zıt oldu 
ğu ahlaşılırtıştır. 

Vnşington1 24 (:A..A.) - Resmen 
haber verildiğine göre, Birleşik Ame
rikaya alt bir muhrip ve bir yük ge
mi i fırtınalı bir havada Terre-Neuve 
açı mda batmtıitır. 

Bahriye nezareti de "Republit,, is
mirtBekl Amerikan rıetrol gtınıislnirt 
Atlantik kıyılıın açığında bdttrıltlı• 
ğını blldlrmektedlr. 

Hapishaneler İş Yeri 
Hallhe Konacak 

Ankara, 24 (TAN) - İktısat Ve
kftlcti ile Adliye Vekl'ıleti ai"nslnla va
rılan bir nnlaşmaya na~aran meıtıle
ketimizln muhtelif mahalleritiilekl ha. 
pishanelerde islahı hal etmiye müstait 
bulunan mahkılmlarm el dokuma tez
gAhlarında çalıştmlması kararlaşhrıl
mı b-. Şimdiye kndar bU ~kilde ç:ılış
ttrılatı 1000 mahkUmd n çok mil bet 
neticeler alındıgı için k b 1 olan yer,. 
lerdeki hapishanelerin birer iş yeri 
haline getirilmesı için peyderpey ça
lışılacaktır. 

Stallnlli nutkunda temas etU(ti 
üçfüıcil nokbda. Zafet hal•nde 
Alman milletlhin unhastnı iste -
digi hakkındaki dedikoi:lulnrl tek 
zip etmesidir. Tarih hiçbir mille
tin ortadan k ldırıl tnadı mı güs 
teri:n.lşHr. Polonyalılat muaı;ır h 
riliin bu hususla en canlı ınisal. 
lerini t~şkil ederler. Alman mil -
letl gibi, Avrupa hiedeniyetinin 
en yüksek seviyesine çıkını~ blı· 
mill~H halita uzerintien kaldır • 
mıya imkan var nııtlır? Böyle bir 
ıddiada bulumt!ak bir devlet ada 
mınuı aklından şüphe etmek la
zımgelir. Stalin jmha edi!mes la 
zımgelen kuvvetin Bitler ve Na. 
zi:t:m olduğunu söylemiştir. 

25 - 2 - 9 t2 

........................... ·-················-··· .. ··········-----.............. -, Dün de Et 
T oplantısa ! K 

r ........ DiKKAT: ........ , 
esilmetli 
Sığır Eti Fiyatları 

Tetkik Ediliyor 
Dün toptancı kasaplar koyun kes

lıiemlşlerdlr. Mezbahaya götUrUlmUş 
bir mlkdar geçi ve kuzu ile m!lhda ve 
sığır kesilmiştir, Kuzu eti iki ytl:ı:. ku
rustnn, kecl eti doksandan, manda ve 
sığır etleri de Ytlz bes ktiruştan sa
ttTmrştır. 

Sığır etinin fiyat mürakabe komis
yonu taratından konulan narhtan faz
laya hııtt~ koyun etinden !aha pahalı
ya satılması naz:ın dikkati celbetmlıı
Hr 

f ıtşe tnildilrlüğü derlıol işe el koy
muştur. 

Acele 
Lazım 

Yapılması 
Bir Yol 

Vali ve belediye reisi LOtfl Kır
dar gehrlmlze ve halkımıza sağlık 
bakfmından da güzel ve klymetll 
bir müessese daha kazandırdı. 
Cerrahpnşa hastahaheslne lllve e
dilen pavyon, bir noksanı tamam. 
ramak için çok yerinde bir icraat· 
tır. Cerrahpsıa hııstahnnesl clva
ri yavaş yavaş bir satilık mahal· 
lesi olmak istidadındadır. 1 lerde 
burada klinik mahiyetinde daha 
bıızı mUesseseler kurulacağına 
şüphe yoktur. 

Londra Halkevintn açılması mUtıasebetiyle İngiliz kültür heyeti 
t tanbul direktörU tarafınd·ın dUn Pıırkotelde bir toplantı tertip edilmiştir. 
Toplaıtlı, tttm bir snmlmiyet ve sadeıtk içinde geç vak!Uerc kadar devam 
etmış ve davetliler neşeli bir halde Otelden oyrılm1şlardlr. 

Mayi Ma rukot 
Tevzii için Hazırhk 
Mnyi mahrukat tevdi için yeni b:ı

zr esa~l:ır kararl• tmlacaktır. Bu 
maksatla dün öğleden so11ra iaşe rnü
dUtltı!Htııde petrol bfls mUtlUrU Talha 
ve belediye makine şnbesivle iktısat 
mUdllrlili:!U ve tn!lll ımıfayl biri! indt-n 
birer miımessllin iştirakiyle bir ton
lantı yaptlmrştıt. Oagıtılmakta olati 
mayi mahrukatın bundaı'l böyie iaşe
nin tesblt edeceği mlkd~rıara gcire ve
rilmesi karnrlaşnuştır. 

Fııkat bu hastahanenin Aksa
raydan itibaren yolu bozuktur. 
Hasta otomobilleri sarsıla sarsıla 
bu yolu katediyor. Hasta var ki, 
bu sarsıntidan mUteeulr olur, hat· 

tfl belki de bu hal hayatlarına mnl 
olabilir. Bu yolun da tamiri sıra· 
sf gelmlıtlr zannındayız. , 

Hastahanenin etrafını çevrele· 
E mlş olan tahta perdeleri ve pav-
1 yonlara yakın olan toprak ve tag 
i yığlnlarınr da görünce kıymeti! 1 belediye reisimizin bunlann der· 
ı hal kaldırılmasınıı emir vereceölne 

Yukarkl resim, bu toplantıda bulunanlardan bir grupu göstermektedir. 

Her Mala 
Koy urula 

tike+ ' 
k 

E y fıy tıarınm köntroliınil kolay
laştırmak için her ma azada s tılacnk 
m llartn üzerınc etiket koydurulması 
için yeni tedbirler alınacaktır. iaşe 
mildUr!UğU bu işin tatbikatı itin lll
zmı gelen incelemelC'ri yapmaktadır. 

'l'ramvay l\llinakalfitı Dün 
Bir aht J{esildi 

DUn snbah snat g,So da Beslktns -
Fntlh arasında lşliyen l 01 numaralı 
tram\•ay, EminHnllne gelirken KoprU
de raydan çıkmıştır. Bu yüzden mU
na lf\i bir !I t kad r ke llmlştlr. 

Posta İle ithalat 
Ve İhracat 

Ankara Adliye l\femurları 
Yeni Bir Cemiyet Kurdular 

Ankara, 24 (TAN) - Cemiyet aza
sını tasarrufa alıştırmak, azadan lh· 
tiyacı olantara ödilnç panı vermek, 
zaruri ihtiyaçlarını temine yardun et
mek ve ölenlerin ailelerine bir defa
ya mahsus olmak llzere para yardı
mında bulunmak maksndiyle Adliye 
Vekalet ıle temy'z mahkemcsı ve 
Ankara adliyesi hakim ve memurları 
bir yardımlaşma ceın yeti teşkil et -
mişlerdir. 

.;.~·PASifiK :ııHARBi ·t · . , 

ıf2 Baştarafı ı lht:lde 

"Cava adasına umumi taarruzun 
yapıİacagı zaman yaklaşmıştır. F' .!o
muzun prensibi taatruza gec;meklır. 
Sizım Cavada kuvvetlı bir ordumuz 
ve hava te!iklllitırliız vardır. Cnvanın 
vaziyeti dış topraklarımızın vaziye
tinden bilsbutUn b şkadır. Dilştnattı 
burada derhal biz m ktıvvetlerlnuze 
tlstün kuvvetlerle h3.rekete geçmes: 
guç olacaktır . ., 

Cava adası kıışatılıyol' 
Tokyo 24 :A.A.) - Askeri mahfil

lerin ittifakta ileri surauk1eri hıillale
nya göre Bnlinin ve Sumatrada Bond 
boğazı şimalinde onemli bir stra
tej!k diğer noktanın işgali sayesin
de Cava şimdi tamam!yle kuşatılmış 
ve garpten şarktan ve şimalden gelen 
hücumlara maruz b.r vaziyete girmi -
tir. 

BUtidah başka bir yandan Avustral
ya ile Hind'stan arasındaki, diğer 
taraftan Avustralya He İngiltere a
rasındaki muvasala hatları kesilmiş • 
tir. Öyle ki, Tokyo Nişınişi gazete
sinin bu sal:iahkl sayısıitdıt da belir
tildig! gıbi şimdi Jnponyanın Hind 
tlenlzine girrtıesıne hiç bir 3cy engel 
değildr. 

* Tokyo 24 (A.:A.) - İtıtparatorluk 
umumi karargll.hı blldirlyor: Japorl 
bahriyesine mensup parnşlitçiller, io 
şubatta Timor adasında Keopang ci
varına inmişlerdir. 

Japoh üsleı·ine lıücum 
Melbrun 24 (A.A.) - Avlıst.ra!ya 

iayyarelerl diln Rabaul ve Yeni Bri
tanyada bulunah Japon kuvvetlerine 
şiddetle taarruz etmişlerdir. Japon 
gemilerine ve hava meydanlarına isa
betler kaydedilmiştir. 

RIRlllANYA'DA: 

Rangon, 24 (:A.,Aj - Ordu \.ımumt 
karargflhıntn son tebliği, kuvvetleri
tnlzin imdi Sıttang geris ntie iyi mev
zilere Çekilmls tılduklnrmı hlldittttek 
tedlr. 

"Nbrmanth,, Yangınında 
Baltalama Harelrnti Yok 
Nevyork 24 (A.AJ - tHıtlye ma-

k mları larafıtidan ıt Hıdlleıt bir be
yahnam ye öre, Nbtmntıt11e ~o1cu ge
rrılslni:le çıkan yangının bir bliHalnma 
hareketi olırlntlığı yaptian tlerltt tnhkl
kat neliceslııl:le kal'! suretle sabit ol
tnu lur. 

Her iki devlet adatnının nutuk 
~arından çıkan muşterek mana, 
harbin uzun süreceği, fakat za -
ferin mutlak'1 müttefıkler tarafın 
da olduğudur. 

MahkGm Olan 
Vurguncular 

o 

Bir Nallhtru Dölandtrmak 
İstemişler 

1 

eminiz. Zııten lıtlmlllk edlleh bu 
arsaların da yeıll saha veya bir J 
park yapılması da en sıhhi ve ye-
rinde bir teşebbüs olacaktır. 1 

···················-· .. ········-··· ..... -
• H v q 

Buqi.inden 
Kontrol 

Saati ri 
1 ibaren 

Ediliyor 

Yerli Mallar Pazarından vesika i}e 
aldı ı ba malan fazla fiyatla satan 
Cemile 10 lira para cezasına mahkum 
edllml lır. Btlttlatdah b:ıska Balık ptı
zarmda Pastırmacı Hacato pastırma, 
Fatihte bakkal Ali, Beşlktaşta gazino
cu Hnlil ve Galatada bakkal Olmıtri 
ııeker, Kapalıçarşıda eskici Milini mu
şamba vurgunundan mahkemeye ve
rilmiştir. __,, ___ _ 

Bir Tüccarın 500 
Lirası Calındı .. 

Evvelki gece sant 23 te kahveden 
çıkmak Cağaloğlundaki evine dönmek 
te olan Snit isminde bir tllecnr, meç
hul bir şahıs tarafından atılan taşla 
başından yar::ılanmıştır. Yaralı bııygın 
ölr hale gelince cebindeki 500 llrası 
ç:ılınmışttr. 

Gedikpnsadn nıılbur Bedrosun dük
knnma giderek çimento sornn ve faz
la para istiyorsun diyerek tabıt tut
mfya kalkan, daha sonra da 60 lira Son günlerde birçok h vagazı sa t
verdiği takdirde kendisinC' bir ŞC'y ya- !ermin bozularnk fazl ııarflyat kay
pılmıyııca;!ını sövllyen Recep ve Ek- dt>ttigi .?ele?iyeye ikA:vet ·ed'lmi5tır. 
rem ynknlanmış ve adliyC>VC' vcrll- Bunun uzer ne Jj 1edlye m k n ub 1 
mlstir: 1 miıdurHl~ ı biltün hav~ zı ilerini 

İklnt:I ceuı mahkemesi suçluları tev 1 kontrole karar vermı lir. Ynpılacak 
kir etmi~ ve duruşma ba kn gUne fır- kontroIIerİe her t:'\ in normal gaz ar
takılm1şttr. 1 !"yatı ile son aylard kı gaz arflyalmı 

--------<>-~~~~ 

Enişte Baldızını, Baldız 

da Eniştesini Yaraladı 
BC'yazıtta Koskoda 126 ntımartılı ev

de oturan Muhtar, ayni evde oturan 
lfaltlızı Mel k ile kavga ctrttfş ve onı
d bulunan bir odunla onu dövmek 
ı temlşt"r. Me!C'k de eline geçirdiği 
ekmek bıcağı ile l\fuhtan bocağmdan 

ı surette yaralamıştır. 
Yaralı hmrlahaneye kaldıi"ılmış, süç_ 

ıu yakalıtntnıştır. 
.(1 

Pansiyonları Yalnur. Türlt 
Vatandaşları işletecek 

Ankara, 24 (TAN) - Pansiyon ve 
bekar odaları işletiimesl ııini11 Turk 
vatandaşı olmı;vanlar tarafından ya
pılmasının yasak eôllmesine kaı:ar ve
rilmiştir. Bu yasağıti. tatbikine 5 a
ğustostan soıtra başlanılacaktır. 

··---·~-----... -·.____, __ _ 1 KÜÇÜI{ HABERLER : 
: .... ._ ·-----··-··· .. ··-· ....... _. ...... : 

+ KAGlttAN YAPtLMIŞ tUVALtAR
Jta1ya ve Alırtttnyıtda l<Alıtthh yar;ıılmıt ,u. 
ullardan tnUltlııı bir J•nl•! tıly lllmııa ıkarıl 
mııtır. Bu ~U\lltların i ltı.k olatıık bl'c l.ıır 
mllddct boılilmnllı ı gllrUlmUıtUr. 

+ AYAN~ lıt1R MAR!iANDlZ - Ticaret 
Vtkllllil :veni "'""''" ltlbiten bUgllne kadar 
iıhılh ve ihracat 111ılları111 klrfılJlı: oalrak ne 
mlktr avanK •Ur tnttrınllz vetdllklerlnl mlllı 
bııltalıtdnn lıormu ur. 

+ KAliATttı\H FIRINLAR - Belediye 
mU7eııı,lel'I elcilk tartılı ekınek çıkaran, 
kirli pahibcrl kullanan ilci lırtnı birer hafta 
kıpatmııtır. Tehl,elre ilevam edılcccktlr 

+ tiSANS VtRtLECEk MAODELER
Tlcaret Velılllll!lnlb kecl tılt, kendlr, kenevir 
elyafı n ııaınult dllklltıt l~rlttln ihracı için 
lintts verece!! ~ylentntkledlr. kar,ılıklı tııal 
mllbadelnl e!Ulbtl ıl!rc tıu tııaddclerden ih 
rıcat J'lpılahllmul makudlyle lı,-aıların tcs 
bitine blllabmııııt. 

+ SAHTE MEMUR - Kendl~lne Maliye 
memuht sUsU vttorelı: Nlkrer, Koheıı "' Na· 
tiden 4DO !in ~imale l'lıyclıl Cihat 2 ay, ıo 
sOn h p m hkllnı e<lllml tir 

+ ıtMMl lS'I'ENI N SUÇLU - Nişan· 
tısı 15 yaıınl;lakl Muurrerı bıeakla y1ralıya· 
rak bldUren a,ııudııı duruımaslna dun denm 
edllmlt tnUddclumuınl ııutluııun idam edll!1'csl 
nl lsteıtılıtlr. 

lnglltarede Harp 
l:1iJ-' Başt:ırarı ı ittclde Vaziyeti Görüşüldü 

Almatı resmi tebliği 6tm-' Baştarnfr ı lncıdl! 

· SARK CEPHESi 

Berlin 24 (A.A.) - Alınan teb açık görebillH.v. Bu di.izellşi el -
ligi: Ordu ve hava teşekki.illeri behe Rusyanın muazzam kuvvc
dun de doğu cephesinin muhtelif ~ine ve kudretine (tasvip har~ket 
kesimlerinde düşman hücumları- leri) ve Birleşik Amerikanın öl · 
nı akim bırakmışlardır. çülmez kayna.i<lariyle beraber 

Savaş tayyare teşekkürleri, Sovyet müşterek davaya girişine bon;lu. 
demiryollarının tahribine devam et -
miışlerdir. Bu hareketler esnasında ml.i 
teaddit nakliye trenleri, İlmen gd
lünUn doğu cenubunda !tnha edilmiş 
ve Murntansk emiryolutıun bazı kısım 
ları ciddi isabetlere uğramıŞtır. 

Alma11 savnıı tayyarelerinih Sivas
topol kaleslhe yaptıkları gece hll
cumları esnasında büyük yangınlar 

Çıkmıatır. 

Beı·Un tekzip ediyor 
Berlin 24' (A.A.) - "D.N.B,,. Bov

yd birliklerinin Rlga'ya 160 kilomet
re mesafede bulunduklarını bildiren 
İngiliz - Sovyet propagandasıhın yay
dığı haberler, salahiyetli Alman mah· 
f!lleri tarafından baştan başa uy
durma oiarak vasıflandırılmaktdır. Do 
ğu cephesinin şimal kesiminde ce
reyan eden c;arpısmaların Rlga'daıt 
450 kilometre u:zakta yapıliiığı ve 
Sovyetlerin bu keslmdekl hUcuınlatt
nın kendileri için ağır kayıplara mal 
olarak püskilrtUldüğü Berlintle belir
tilmektedir. 

Yeni 8ovyet ihtiyatları 
Moskova 24 (A.A.) - İhgiltereden 

gönderilen Hurricane muharebe tay
yateleı:iyle Utttl bölgelerinae ihtiyat 
Rus hava filoları hazırlanmaktadır 
Ayni bölgelerde ihtiyat orduları ye~ 
t:ştifllmekledir. Bunlar yakılHfa ha
rekata lştinik ebiıeğe hazır bir vazi
yete geleceklerdir. 

Bir Müttefikler 
Beyanname i 

lt1if' Başlarö fı l n d 

Vaşington, 24 (A.A.) -- M. 
Roosevelt, bir İngiliz - Amerikan 
anlaşması yapıldığını bilditmiş. 
tir. Dün imzalanan bu anlaşma 
gerekince Birueşig Amerika bü -
yi.ik Britanyaya yardım kararını 
tekit etmekte ve Britanyada Ame 
rikaya karşı ayni şekilde hareke. 
ti taahhüt eylemektedir. 
Anla~anm gayesinin, bütiln en

gelleri azaltarak Atlantik beyanna
mesinde dercCdllmiş bulunan hedef
lere vasıl olmakttr. 

Bu anlasmn gereğince harpten soı1-
ı:a hrttıı-ılmı bir istihsal daha bliyUk 
mübadeleler, daha fazla mal istihU\
kl, Birleşik Arnerikada, f ngilterede ve 
bu büyük gayrete iştirak etmek iste
yen bütlin diğer memleketlerde bese-

::;uz.,, 
Harp vaziytinln son safhnlarmı ve 

hassaten P11sif!k harp bölge!ini göz
den geçirmedt>n evvel M. Churchill, 
kabinedeki lodillerln hedC>f'nl ve lü
ıumunu uzun uzadıya r etmiş ve 
mUstes:ıflat tırnsınl'i ü ti, ha başka 
değişiklikler yapılaca~ııtı öylemiştir. 

M. Chul'chill, harbın geniş bir 
haya yayılmnsı ilzerine İngiliz 
mosuna tııhınll edilen siddetl 
va:ziyeti baliis mevzuu etmiş v 
iki ay zarftnda tlt:ıret filosunun son 
derece ıırtan kayıplara uğradıgm1 söy
llyerck detnlştlr k 

"Zira, denizaltı karşıkoyma gemi 
fllotıllflmız ve hafif her nevi deniz 
kuvvetlerimiz hayatımız icin zaruri 
olan gıda tnaddelerlnl memlekete sok
mak ve milcadelemlzde kullandtgımız 
mühimmatın imali için muhtaç oldu
ğtimuz trlııh:emeyi get! k znruretly. 
le gayretlerini azami h dde kadar yUk 
seltmlslerdir,,, 

Churchill şöyle devam etınl t 
"Mecli~ ve ıtılllet, açık ve acı y-

lara göğüs germelidir. Eğer h be İyi
ce hazırlanmamış olarak girer, İyi si
lahlanmış ve birisi son derece kuvvet
li askeri tC'şkilat;ı sahip iki memle
ketle hayat mücadelesi yaparsrınız ve 
bunlarla tam mnnaslyle bir l;arpışmlı 
hlllintle bulunduğunuz srrndn Uçüncü 
bir bti)1lk düşman sizin elinizde bulu. 
nan kUvv tlerden ı;ok daha büyUk M

keri kuvvetlerle birdenbire Ustünli e 
tıltrsa, ve siz nisbeten mildafaa 17'. 

bulunursanız elbette işiniz ağtr ve 
r ıla c ğınız ani Harbeler nahoş o. 

lur. 
Japony hucuma geçer geçmez., de

nız kuvvetlerimizi, tayyarelerım·zı os.. 
kerlmizl ve ffialzemert!lzl yalnt7 ell
ıtılzde mevcut bulunan deniz va"rt lrl
rlyle ve mahdlıt ölçüde derhııl Ulı'. k 
şarka doğru harekete geçirdik Bli•ürı 
bu kuvvetler ve malzeme geldıkleri 
harp sahalarından burııya çevrllmiq
lerdir. O sahalartn bu kuvvetler~ ve 
bu malzemeye iht!yaçlatı vardı Ay
ni zamanda se!Amelimiz ve harekt>tle
rimizin ilerleyişi ile bir dereceye ka
dar, kat'l surette dPğilse bile, olduk
ça ehemmlyetli nisbette bu kuvvctll're 
muhtac idi. 

riyetin ihtiyaçlarını tatmin sistemine 
dayanan ye~i temelleri kurabilmek i
çin yakında g_öril!:melerin başlıyacagı 
bu anlasmada 'bahis mevzuu edilmek
tedir. 

te b't edılecck ve ar da fazla fark 
görUlurse bu mikd rln lrket taraf:m
d n ödenmesi temi! olun c.aktır. 

Belediye matine şub i mudurl ü 
ha\ a gazı sa Uennı kontrole bu sa
b h ba !ay c ktır Bununla bC'r ber 
s atlerınin bozuk oldu nu ananlar 
da derhaİ bcledıye makine ub 1 mü
dUrlüğiiniı haberdar ettiklerı ta dırde 
bu kabil yerlere tere h il bakıl. c k ... 
tır. 

Ay Tutulacak 
M rtm it tinrlı nU k mı ece 

saat 3.20 de ay tutula ktır. Tutulm 
tam olacak ve dört s at sürecC'ktlr • 
~u hadic;e, btihin Tür iycden örülc
cektir. R ııthtıne şimtllden hadrlıkl -
ra başlamıştır. 

ltın ~ iyntıarı 

Altih sat~larr v e gitınektcdir: 
Bir altın otuz uç lirad n, bir grııırt 
ktilçe 450 kuru t n s ttlmıştıt. 

İlkkfinun ayının başında Birleşik 
Amerıkaya hareket etmeden evvel 
başlıca sıparislerin çoğu verılmısti. 
Sıngapul: u ııo 000 tleu fazlıı kı:rle 
killl!yetll miktarda tayyare kat ı
koyma topu ile takviyeye muvaffak 
olduk. Bunların hep ı fazla ihuyaı; 
goruldukleri dıger nokt İardan hatta 
faaliyette bulundukları mahallerden 
geri alınmııılı Bilhassa modern tay
yareler baktmınlfaıt bu böyle oldll. 
Malcscf bu tnbderıı tayyareler Malez
ya yarımadasına ıhtıyacı knrııılayacak 
mıklnrda gelecek vakit bulamadan Sın 
gapur ıidıts tıd ki t yyare meytl nları 
Johor'dakl Japon topçusunun ateıi al
tıha alınmış bulunuyordu. Emirlerin 
verilmesinde gecikme olmamıştır ve 
bu t yy r e ın gönderilmesi içın bır 
çok ve m e ddit metodlar iatbık e.o 
dılm t r 

Chütc urun bir kale ol• 
r ettlz Üs!ıU oldu· 
şoyle aevam etmij-

Bu denizler yeti tazam-
mun eden bır d umdu. Denız ha
k mlyeti ise hava hiiki yetlne bağ t-
dır. Singapurdakı tahkımatla d mi 
bataryalar deniz har tı ıcapl rına 
gore ınşa edilmiş ve yerle tirllmış bu
lunuyordu. Johor'da vUcude getınl
ıttlS olan muhtelif rnUı1ataa hatları 
muvaffakıyetle tutulamarnıııtı. Ada 
Uieritıde boğazı mütlnfa:ı elrttek mak
kafilyle yapılan tahkimat ise yetecek 
derecede t;:eniŞ bir 611;üde yapıl::ım -
mıştı, Hiç şilpheslz harbin blı safh -
sında kıtalenmız ve y hut komutan
ları hakkında her hangi bır hükUm 
verecek degılim Duşm n askerlerı
mizdeti 73,000 kişiyi esır ettigınİ illin 
etmiştir. O anda bu mevcutt n daha 
fazla kuvvetin çok elver1$!ıiz blduğü
nlıtt ve buttlın esasen hnnkBr b r iş 
blduguna kahlim Yapac k daha müs
t cel işimiz vardır.,. 

M. Chuı:thlll, ABCDA (Amerika, 
BU 9r llnnya Çin, F lemenk, A-
u ttnlyn) böl e 'ndf' 26 Japon lüme

ni bulundu unu oy! niş ve demi t1t 
ki: 

"Ş"mdıl ABCD öl e inde bizim 
tlimC'nl miz du man ki kadar de
~ild r. Dil m n h va! ra hı1 imdir Bu 
da hava takviye kuvvf'tlerlmlzln yer
leşmesini ve hf'lkirn bir durumu elde 
etmesini masratlı ve gbç bir hale ko
yuyor. Bu itibarla Ç tin ve talih iz 
bir t;ok vaziyetlere lıttizar etmemiz 
lütıındır.,, 

M. Churchlll, sozlcrfnl bitirirken 
şöyle demiştir: 
"Snrfedcceğimiz faaliyetlere ve tu• 

tncagrmız gidişe göre. dnhn kısa veya 
daha uzun oİtıbllct:C'k bu lallh lzl"k 
afhasıhdatı sonra BlivUk Brlt nv nm, 

Blrk lk Amerikanın, Rıı y ntn 'c 
Cinin, hakikatt bUtlin Birle k mıl
letlcrin on zaferi bize h ıcum ed n 
biitUn dü rııanlnra karşı kaz nıl r k 
olan tam zafer kcnd ini i:ı· term kte
dir 
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Sowyetlere Yardım 
Yolunu Kesmek için 

Yazan: M. ANTEN 

Oç Alınan zı:rhhsmm, İngiltere ve 
Amerikadan Sovyet Rusyaya 

harp malzenıesi nakletmek için kul
latıdan finıal yolunu kesmek maksa
diyle, Norveç sahillerinden 11imale do! 
l'U ilerledikleri haber veriliyor. Bu 
hareketin, İngiliz ana vatan filosu
nun bazt ünitelerinin Pasifiğe yahut 
Akdenize g6nderllmesine mani olmak 
ttıaksadiyle yaptlm~ olması ihtimali 
olduğiı gibi, hakikaten Sovyet Rus
hrun yardım yollarmdan birini kes
ttıek maksadiyle yapılmış olması da 
lnuhtemeldir. Harbin mukadderatı 
Avrupada taayyün edeceğine, Alınan
Janm bütün kuvvetlerini yaz taarru
tu için topladtğına ve son olacağı mu
hakkak sayılan bu taarruzda muvaf
fakıyetin kendisi için bir ölüm dirim 
ıneselesi oldu!!una göre, Sdvyet Rus-
11ıyı gittikçe çoğalan İngiliz ve Ame
rikan yardımından mahrutn etmek i
~ bütün gayreilerini sarfetnıesi g~-
1et tabiidir. 

Evvela Amerlkanm harbe ghıtttye
teğini, sonra da Amerika. İngiltere ve 
Sovyet Rusyaya müessir bir surette 
hrdmı etmek iınkAnını bulamadan 
tvvel Almanyanm İngiltere ve Rusya
Jı mağlftp edeceğini illin eden Al
tllanyantn gün geçtikçe Amerikan yar 
dtrnından endfşelentnlye baştadıfi hls
olunmaktadır. Filhakika gecen harpte 
Anıerika T NJsan 1917 de harbe işti
rak etın.l§t1 ve bu sene müttefikler i
çin muvaffakıyetsizlikler senesi Q.1-
ınuıtıı. Bu !!enenin Nisan ayında Ge
tıeraı Nivelle taaITUZU hezimetle ne
ticeletmıfş, Fransız ordusunda isyan 
ıknı11t Temmuzda iki İngiliz taarruzu 

ll\uvaffak olamaml§, Rus ordusu mağ_ 
JQp olmuıJ, İtalyanlar da Caporetto he
litnetine uğraın~lardı. Fakat mütte
fikler Atlantik harbini kazanmışlar ve 
bu sayede Amerikan yardımı tesirini 
ı stermiş Ye Alınan ordulan mağlup 
Obnu§f;u. 
Japorıyamn Pasifikte kazandtğı, ve 

it zanacaft milvaffakiyetere rağmen, 
rtihiin birlnde Amerika ve So"Vyet 
kusyanm müşterek: bir hareketi ile, 
ağtr bir hezlırtete u~amıuıı, lhtlı:nali 
Çok fazladır. Böyle düşünmek için e
saslı sebepler mevcuttur. 

Kuvvetlerini ana vatandan çok uzak 
"e geııfs sahalara dağdmjş olan Ja
l>bnya, muhtelif harp sahnelerinleki 
kuvvetleriyle irtibatın kesilmesi ve 
bizzat ana vatana tecavllz tehdidi al
tında bulunmaktadır. VIAdivostoktan 
ıooo kilometre kadar uzajda bulunan 
Japon şehirleri ve sanayi merkezleri 
So\'yet hava ktivvetlerinln kolaylık.la 
taatttazıarma hedef olabilir. 

Amerikan Hazırlığı: 
Buna kal'llllk Amerika, hiç bir ya

ltnı tehdide. maruz kalmaksızın muaz
ıanı sil~hlaıuna programım tatbik e
debilecek bir coğrafi vaziyettedir. Ge
lleral de Gaulle, Fransanın 5000 tay-
1are ve tankta harbi kaybettiğini, fa
ltal müttefiklerin 100.000 tank ve 
tanıare ne harbi kazanacağını söyle.. 
ttıişti. ltooaevelt bu sene içinde Ame
l'ikanm bu mikdarda tank ve tayyare 
hpacağ111! bildir:tttl~lr. Ham madde, 
~. teknik biiİtmılarmdan dlln-
1anın en zengin memleketi olan A
tllenıtanm, bir kere karar verdlktetı 
e_otıra, bU i§1 başaracağından ~phe e-
dilemez. 

Bundan bit' tnOddet enet, Amei'rka 
'3ranmdan askerl işler komisyonunun 
l'eJst btihman Robert Reynolds'da A
tnernmyı küşalaö çlillk müdafaa çem
berinde ban zayıf noktalarm bulun
c!tttıma işaret etnii~U. Bu zat, bir çok 
~erin rtöktal nazariiia muhalif o
ltrak, Dakat V"e Asor adalarını işgal 
edip fts blarak kullö.hm.ıya taraftar 
tleğüdir. Çünkü Amerikanm Alman
hdtln enrel buralarttıt if gal edebile
~ •e bu yerlerde mildafaa terti
betı kurabileceğini zannetmemektedir. 
lıtınunıa beraber, cenubi Amerikayı 
~dit eden Dakarda Alınanların yer
leeınesine mtisaade etmenin tamiri 
hm kabil bir hata olacağı fikrinde
dir. Bu zata göre: "Cenubi Amerikayı 
~ nı~esıdr bir surette müdafaa ede
uueceıc bir Os, Brezilyanın en şark 
~tısında ıneselA Natal'da yahut 
lleclfe•e kurulabilecektir. Bu mesele 
~ Brezilya ile derhal müzakereye 
~ak l!zımdı:r. Şimalde dost mem 
~ olan Kanada, şlmali garbtde A
~a ~ buradan şimall Pasifiğe doğ
ııt 1500 fx11lllk: bir çıkttıtr teşkil eden 
A.tııııtyen adaları vardır. Bu adaların 
l!li ~ ttmht1iri11da da :te1il Osli!t' 
lturiMk ıtzırndır. Alaskanm ıimali 
larktsfnde, 80 mil genişliğinde ve 85 
tnn uzunluğunda Wrangel adası var
l!tr. Simal kutbtırlda havacılığın son 
lerekkiyatı g6z 6nüne getirilecek o
' btı adanın da çt>k mühim bir 
ba\ra 6ssfl olabileceği anlaşıltr. 
~ds Jja beyattatıru Rio koiı

~ı:hdan evvel yap:ırliştı. Bu koö
~ sottta, eru ve Arjantlti müs
tesna ohnak üzere, hemen bütün Ame.. 
~ deYletıerl mihvl!t' devl~tlenyle 
bttınasebetıeiini kesınl§ler ve Sltleşfk 
:ı\n\erlka ile be!"aber iki Amerfkahin 
hıüdafaashıa iştirake karat vermlşler
'1r. lfu d@!nektit ıµı einıdl Amerika
~-çeR .mothlfaa cenıberl taıtıSiniyle 
~ ve Birleşik Amerika e
lliıiıi bir tnih"r taamizuhtıan kork· 
blataııtaı ,.US binlerce tayyare ve 
~I b{ly(lk bit ettihitet iÇfttde 
>"at>&bllece1ı:tlr. 

~ ········· ~··· · · ·~· ~erlere tükilrenin ayıbttu ek 
bıb de!lldir. • 

~-···················· 

j BU HARBiN i N IUYUK _!_Ö~Of!! AJl.ı 
-3-

Mısır ve Süvey5in İttg!llz İmpa-
ratorluf11 için büYük ehetnmi

yeti vardır. Size ıimdi artlatacağım 
Akdeniz harbi, ikinci derecede i.yl 
malzeme ile iktifa eden bir harptir. 
İngiltere her ıeyin en iyisin! tnıtıi2 
adaları için alıkoymak zlhrtiyetiyle 
Mısıra ve Akdenize dalma ikinci de
recede i.yi malzemeyi göndermiştir. 

.. .. .\L 
Mısır, lngilterenin 
- -
Uvey evlddı 

iNG ILTERE 
Avrupaya Ne 
Vakit Asker • 

Çıkaracak? 

Mıslı ve Stiveyşin İngiliz im
paratorluğu için üyük bir ehem
miyeti vattlır. Fakat İriglltere _ 

. İ . • nin müdafaası, Sovyetlere yar -
Nıl ordusu, ngılterenın kullanıp d ·uı b .ı.J •· ·t d Ak 

b ım gıu se e,. er yuzt n eh -
attifi el !seleri glyet. Mısırda deniz ha bi ik. • :..1 d ı 

şimdi Hurricanes tayyareleri vardır. r ıncı uerece e ma -
!;Unkll bıı tayyareler artık inlfltere- zeme ile yapılmaktadır. Çünkü 
nin müdafaasına yaramaz. Mısıra A- İngiltere Sovyetlere yardımı Mı
merikan hücıım tayyarelerlnl g8nder sırdaki askerine yardıma tercih 
meği tercih eder. Çünkü Amerikan etmiştir. 942, fazla lsdhsal y~lı 
hücum tayyareleri heııllz Matı, üze- olacağı için Ü itler A vrupasını İs
rinde harbe yaramaz. Mısırda ftuııa- tilaya yete-cek malzemeye malik 
nılan bomba tayyareleri bir sene ev- olunacağı sanılmaktadıt. 
velkiler?Ir. Mısttdakı Anter~k~tı tanir.. Zaten İngiltere, bu harpte, 
latı blzım yapttfımt:r en küçük tank- bir defa olsun Hitlerinkiler gibi 
tardır. Bu defa Mısırda baştan b:ı-ı1a ui blr hUcumla bir siirpriz yap-
Amerikım malzemesi ile harı; edı - . 
yorlar. Çünkü ba malzeme İngiltere- mak tasavvurundadı.r. Amcrıka _ 
~n yüksek ınlldafaasında işe yara- nın harbe &frmesiyle artık Atlan 
maz. tik harbinden de kaygu duyma -

Ingilteredeki en cesur alaylardan maktadırlar. Esasen halkuı uıun 
bazıları şlrttdi Mıirrd4dır. tnrtıtere nıüdHet uyktida görünen heyeca. 
Mıarra daha bir tok kuvvetler ıört- Ilı milli bir hareket hainde kert
derebnir. Fakat lnglllz adalarına ver- dini ifadeye başlamıştır. 
diği büyük ehemmiyete btnaeh Mısır-
daki evHltlarnıa attcalt İngilterenitı 
mllda~aatıtna :varamıtan, tkinci dere- , ___ yazan: - ...... 
cede ıyf malzel\te g8nder1r. ' 'ı 

Yazi,et b8yle ohıiıca. l~h't ı R 1 h 1 1 
yardım cereyanımn niçin İngiliz hü- G p ftCJerSO 1 
kUmetJnl rahahıız ettiiftti anlamak Nevyorkta çıkan P. M. Gaze
güç değf1dir. So\'J'et ltıııyadan Mı- 1 tesinfiı ~tdt.Jp ve ba$rtitthsıtriri i 
sıra döndüğüm zaman İngiltere : 1 
Sovyetlere yardmn Mısırdaki as
kerine nrdıına tercıiı etıtı~ 
karar vermişti. İngllhı generallerin -
den birinin k:ararglhmda bulunduğum 
bir sırada, Mısırda bulunan ttıyyıtre
lerden 250 tanesinin Sovyetlere ıön
der!lmesi emri ıeldi. General hiddet 
kesildi. Kendisi için ktynıetli olan tay 
:YQreciler ölüme ı6nderlliJ'Ol'lardt, n
h'llt o öyle hissediyordu. Akdenitde 
herke9 bu karardan müteessir oldu. 
İki defa lü.zumsıız yere israf edilmiş
lerdi, ıimdi üçüncü defa botuna sar
f ediliyorlardı. Girit ve Yunanistanda 
Londranm göst"rdiii ıiyasi ıebeplere 
binaen askerlik tarihinde fiti defa 
feda edilmişlerdi. Yunanlstana gider
ken hepsi orada katliama uinyacü:-

lanm biliyorlardı. Artık bir daha 
feda edilmek istettıiyorlardt, Bu defa 
siyasi bir zaruretin bıncudiyetine 1-
nanml}'orlardı. Sovyet ordusunun harp 
ıııeydaıiıiida tutıinttıası lüzumuna kani 
idiler. Faka.t işte. ~mdi iki ateıı ara
smdt kalmıılardı. 

Lobdrıtdak:f Taziyeti anlıimalr tein 
bütün bıınlarin eheminiyeti vardır. 
Cbarchill Btallne yardim vadıettitl 
zaman bunu yerine getirmefe de ta
rar vermişti. İngiliz hükUmeti bir tll
raftan derhal Arkanjel Jt)Jiyle malze
me sevkine ba,lidıit gibi, General 
Wavell'i de tran ve Hlndlstanda hıl
relrte getirdi. Fakat İngilterenin Sov
yetlere elinden geldiii kadar yardım 

ÇENBERLlTAŞ ı··~~~ - ~·ı Bugiin 
SI NEMA SINOA ........ 

2 Fevkalade Güzel Filın Birden 
1 - thtıyari sükut etmek mecbti.HyeUntıe kalah ve bu yüzden 
hapishane köşelerinde sürilherl bir annenin acıklı ve müessir 

rorhan.ı 

A NGELİK A 
(Günahsız Kadm) 

msst oİduğu k~dar tecı o1aıi btı btlynk tllmitt kahramanı 

OL GA TSCHECHOW A 

etmesi demek, sadece İngilterenln a
daları mudafaa planını bozmıyacak 
derecede her türlü yardımda bulun -
mak demekti. ...... 
Ne vakit Avruprı11a 

asker çıkaracaklar? 

942 de, y9.ni fazla istihsal yılı, 

Hitler Avrupasını iııtillya yete-' 
cek malzemeye malik olacaklarını •an 
nediyorlar. Ayni zamanda butechiıatı 
kullanabilecek miktarda talim görmüı 
asker de bulunacağını umuyorlar, Za
manı gelmedikçe fstfllya kıtrıir ver
miyeceklerini söylüyorlar. Her halde 
bit hti!lustaki pllrtlarthı herkese bil
dirmek n.iyetlnde değiİdirler. İngilte
re bu harpte, bir defa olsun, Hitle
rinlriler gibi, ini bir hUcutnla bir sürp
riz yapmak tasavvurundadır. 

Sovyet Rusyaya yardım cereyanı 
bu k:ıdar ehemmiyet kaıanii1adart e•
vel Ingiliz hükftmetin.i s kan ve üzen 
bir çok meseleler variiı. Her şeyden 
evvel Sovyet Rustanırt vaziyeti on
ları üzüyordu. Amerikan ve İngiliz 
istihsalinin Mısırda bir muzafferiyete 
yardım edecek derecede Mısır ordu
sunu ne vakit techız edebıleceğı me
selesi onları düşündüruyordu. Hatti 
Almanların büyük bır taarruzla Mısır 
harbini bitirmesınden bile korkuyor
lardı. Şimdi artık Atİantik harbinden 
kaygulanmıyorlar. Amerikan tayya
relerinin kontrolü bu meseleyi hal
lettniştlr. 

Düşmana darbe vurmak üzüntüsli -
nün halk arasında yarattığı rahatırz
hk da bir müddet Ingiliz hükUmetini 
üzmuştur. Sımdi halkın açığa vurıı
lan bu duygusu t5. geçen ilkbahardan 
başlar. 

Amerika da onları l:iayll UzU1ordtı. 
Lindberg ve taraftatlartttrn 'ite kadar 
kuvvetli olduğunu bilmiyor, Ameri
kan istihsal kudreti hakkında nrUeıı 
rakamlara ne dereceye kadar inanmd: 
liZım geldiğlttl tahniln ede!tiltorlardi. 

Nihayet harbin idaresi de onlar 
için üzüntü kaynafı değildi. 

Bütlitı bu sıkıntılardan tnııvaffaiı
yetle çıkacaklarına emindiler. Tecrü
be ve tüçiiik yılı teçiyordu. 942 fazla 
lst:lhsal yılı olacaktı. ~u sayede harı>
te teşebbüs onlartn eline gec;etekti. 

İşte tam bu sırada. halktn. 11%Un 
müddet üykuda götUnen hi!Yecaru 
ntilli bir hareket halinde kendini ifa
deye başltyor, ve ne babaıina blursa 
ohıuıı derhal tecavUze geçilmesini is
tftot. 

İşte ıimdi İngilterenin balandufu 
vaziyet budur. 

.. 

LOKMAN Ht>ltimin_ÖğiiH!!f. 

ALTMIŞINDA N 
SONRA ••• 

Sayın okuyucularımızdanı Nuri im
zasiyle gazeteye mektup gönderen bir 
sat altmış dört yaşında bulunduğunu 
J8Zdıktan sonra. nezleden ve öksü -
rükten kurtulamadığından dolayı ta
accüp ediyor .• 

25. 2. 942 

Sark Cephesinde Kıs Harbi : 
r Eminönü Halkevlftde 

nAllLEZIYEN .. 
KaYaklar, Sıcak Çadıtl 
Gocuklar ve Tanklara 
Karsı .. 
BE 

Köpek Taburları 
1 

Yazatı: ULUNAY 

Haık .. terlnin onuncti ytldörıünıU 
intiıitsebetlyle Eminönü Hal· 

vinlİ• '8pthu:i bir ıtıUsamerede bütiik 
Fransız ediplerinden Alphonse Dııudet 
nln "Arl'lı Km,ı aiilı piyesi ot
t1andı. Bu mttsamerede bul11Ddum E-
minönü temsil kolundan cok büıııedil 
Wil cihetle "Arleziyen,, gibi temsılı 
(ÜC bir piyesin ne suretle oynariabi-

1 leceiini mera' ediyordum. Btı me
takım ıamdutumdan fazla bir mcmnu
blyetle teilrin edildi. Amatör ıan'at
kltlar bıa attr eseri pek, pek siizel 
byııadılar. 

kara ktşta Sovyet Rusyada kızaklt&rla yapılan nakliyat 
PHlflk harblnlr yıldırım süratlyle ler tevsi l:dlltttfSt.fr te tltl lttJ3fetler!e 
Japonya lehine inkişaf etmekte ol· Ruslar ve Almanl.it ''beyuil., llrt ben 
masına rağmen şark cephesinde zemiştir. 

Sovyetlerle Almanlar arHında ce• * * * 
reyan etmekte oıan muhıtrebe, Almanlar bif mllgfJn 
dUnya matbulltıni:la hlll birinci f 
planda yer almtıktadır. Vaktiyle 1__.ı., L _..u ... _..J..sa. •tt~,_, 
bu harbin kiftan önce alacaOı ne• ~gdn; n•UIRUh::ı ~_ıı:; _ _ _ 

tice ile mefful olan dUnya gaute. 
leri. şimdi de kıtın iki taraf üze
rinde yaptfjı teslrlerle1 ıoJuOa ve 
kara kartı iki taraflı olarak alınan 
ve alınmakta bulunan tedbirlere 
dair yazılar yazmaktalırlar, 
Bu arada son gelen Avrupa mec· 
mualarından birinde gördüQ'UmUz 
ve kiş esnasında "Sovyet - Alman,. 
harlfüU! illt bazı yeni haberleri ih
tiva eden bir yazıyi okuyucularımı
za da nakletmeyi faydalı bulduk: . . .. 
R usyada harp şeraiti ''lı:ıı .. ın ~o-

l ünü yapmak üzere sahneye gır
mesi dolatisltle ııdamaktllı teklini 
deliştlrm!stlt. CepHenln büHln boyun
ca karla tirtülmüı sahalardan başka 
bir ıey yok; yollar kılparlmıt, ttehlr
ler donmuf, Berri kuvvetler, ilkba
har taarruzuna hutrlamak !çltt tilr 
müdafaa hattı tlzerltte terleımııttr. 

Mourtnansk'da soluk fiO aerecedir. 
Ve bu rtıuhaHpler için tnUthll bir n
zlyet ilii!a~ ediyor. Her tkt taraf da 
muharip ku\rvetlerltı soluk dolayisij
te tıfradıltları ttıüıktllltı azıtltmafa 
çalıııyorlar. Bunwi içfıi 1ıett1 elbise-

A imanlar lı:ehdltcHde ihahsai oı.ıı 
lt$k .iltc;ıitkla sbtttta ltıtrıı ltib

cadete ediyorlar. Otdurıail ktS kl
rıirdkı olarak terlettikleri k8tierde 
sıtak sıtınaltlat tesli edllıttlttlt. A.1-
trtatt}taaah ııtılp haiıııde ıııı:ılrt" yakan 
blh1erle saç AbbıU:tt. battıını•eler, öt
tüler, ta\tşın tliylittden it ~;Htia,tr1atı 
ratt~ril11il~tlr 

Açılttı ori1tigAH lrürıı!ıljra. Almıtn
tarıd Himal,ya seferindt ltultandıl
tarına b~ter hafif c:ııd rl:ı 11erlllhis
tit. Ba tıdırlat tıft lfomı.~lıı ~Ap1 ıihr 
lre Stepll'rin rüzgarh•rı ohll tı-,_H 11!
lierttez tht"t'ıt t'ıit~ rı" "'ll ·ı ~n\rlo 
Ut- tltnıırı 1.1fıfölt sbl:ia1aH ih vlrdır. 

Bit ita tarla \iu•lin A lltttırı,ada titt
lanan kayıi1t1ıır te ktlffk ltthd\trtt&tt 
hıüsadere edilntl,tit Kutnanıfa lıf'yeti 
tepheye bir mll:ton k111ak ıendentıelr 
Uzl're tertibat almı,br. 

Nnrvectt bu'unıın l11•R1 kuvveılerht

den her Alman viin bıottıonfyelerlli
nen birini Rn"v~).~ ı..~.ı. .. .:irn arka
rh"tarınıı vn~.A ... "'~~--• H lfınkl ..,or 
vec;te de so~ıık ~usyadan az delildir! 

(Sona 4 llncü sa•fad1l 

Sihetna dünyasının iki blıyUK y.tdızı 

JEANETTS VE E D D y 
MAC 1)0 NALD NELSO 
terafıntfan şahane bir S\.U'ette ibda' edilen bUyUk aşk, niWilltl. 

ve gü7.eilik tiltn 

BIRLE Ş! N 
GÖNULLl!lt 

f'm;;ali a:? gc~rülmiış bir muvaH:ı.kıyetle 

M ELiK 
----................................ ılılıııl ..... lliımilıım .... ~ ... ~~~ .. 

Tenlı:ltde futa l.nsafsıılıiımdan ıi
klyet edilen bir münekkiclliıı. Bu iti
barla ıençlere böyle bir kalem darbe
siyle ımıfı atlatacak bir numara ver
mekliiım onlara cesaret vermek için 
değildir Oynanış tarzı ayrı ayn in
celenecek oluna belki bir çok kaıur 
bulunabilir. Fakat bu kusur temsilin 
lhenainl bozacak mahiyette defildiı 
niha,ret eserin havasına ait bulunu -
tordu Ve bu noksan ne uikilin, ne 
~ejiıörün ne de artistlerin yüzünden 
olmuştur. Bunu bir noksan olarak: te
llkki eylemekte de ne derece haklı 
olduıumu biİmıyorum Çünkü mese
li F'ransanın her hallll bir şehrinde 
oynandıiı zaman bir kusur gibi ıö· 
rüle0 bu ıhmat, baska mCmleketlerde 
•ucudünü hissettirec~ bir sekitde bc-
lirırlez. 

lrtansahıb cenup kısmı büsbütün 
baeka bir dimağla düşünen, baıka 
ıtötl~ t6t'en. baŞka zihniyetler mu
hall\trle eden. hattı başka lisanla ko
nutab llJtt bir Ulke gibidir Şimal 
taraflarının soğuk havasını teneffüs 
ederelı: ıahldyetltı! o iklime uyaurlltı 
bıh: libl \nsattlat. tettubıl lndikleı:ı za
mth bu rU11eş. memleketinde lı:e11di
ıil tabancı uyar1ar. Cenuplu da 61-
ledlr. Onlln için de ııımalde bulun
mal başka bit tttemlekette yapmalı: 
fil:lldir. 

Fransanın celiup l:araflar1 ressanı
hft. iti\illlklıslnaslar şairler muhartlr. 
fer ı,lh !Sltmb Hikenme2 bit sanat 
ııermayesldir. Resımde Montic;etli, şı
lrde Ftederlc Milıtted gtbl dAhiler ye
tiŞtlrtnl•ttt Franınılarıtı Mim dedik
leri bu gUnet ve ziya ülkesirtl en giı
jel anlınn •e anlatan bic; 4tiphesl.t 
•· Alphonse Da adet., dit. "Arlezlyetı,, 
1'Detjrtnencinin Mektupları,, "Taral
totl'lıı Tllrtaren•, ıeıisl ayrı ayn bi
ter ,aheaerdır Bu eserlerde yeril ren
i! o kadar kuvvetlı surette veriltniş
lir kl Tırtaren'I okurken lrtsa!1 Adeta 
tatırlardan bir sarımsak kokusu taı
t•lttti hl!ısefter. 

fttf Arlezlteıl'in getıç artlııtler tara.. 
frndan temsilinde gördüğüm noksan 
b havallye has olan ateŞtilltln kin 
8erecede bellrtllentemesidir Ye bu da 
llediiim gibi ren' sartatklrlÜ':iil rittı
•·affakı"t n hllner teraıilertnln -.:e
ieıertnde bU.,IUt bir dctlılldlk fapa
hk mahiyette defildlr. 

Kmln6nU Hatlte1'1 temsil kolunun 
,\,ilttin oyun1ah da dikkat ve ehetn
hiFetle takip edilnteie deler. Oenç
f •rin hGnerlerf !tadar büyük olan te
batlerlnf takd'rle kaıodedliroram 
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İhtiyarlığın kaç yaımda geldiğini 
ıinıdiye kadar hiç kimse kesin olarak 
söylememiıse de, altmıımdan sonra 
bir insana henüz genç denilebilece
ğini de hiç kimse iddia etmemiştir .. 

enısaİsiz dehat sanatkaı-anesi ilt! size bu muammayı halledecektir Vakıa yetmişine geldikleri halde yine 1 

OLDU REN ORMAN :~ç0v~:::s!ör::~:~a v:~~a:~; 

1'\.aaınnu uı ~ıtd!Kt~ı ın ouyuk1~rln1 &uçu.K.letın eınası 
bütün lst.anbul !:ılriema se\Terlerinin göreceğı. be~ehe~~ı 

~1'b-1C"1'>1Ml"ı>i'h ı:ı}'ıl!Hri hihttl~ :ııtlt ''"' m>h;.111f. f'tlft;f• 

Cümhurly8t Halit PliHlsl İstanb\11 
tllAyetl ldarl! hef'@tl 9l! tstan1;uı be
İediye ml"l'Ilsl ataıımdan Azlt Ak t>e
fat ~tmlstlr Cenaıkl bugünkÖ 15-2· 
942 Carşamba gllnO saat 11,90 da Be
totlu hastahanesinden merasitnle kal
dırthırak Teşviklye tamlindl! cenaze 
ıtııımazı lnlmdıktan sonra Zinclrllku
fudakl makberi mahsusuna defnedUe. 
t'Pktlr Allah rahmet eylesin. 

genç değil, genç ihtiyar derler •• 

1 J 
İlitiyatlamanm ilk alameti yorguıı- ı Richard Arlen - Andy Devine , luktur. Gerçi. gençler de yorulurlar 

' Fakat gençler dinlenince yorgunluk-
t arafından Yatatıilttuş baştatt n.fha~te kAdat ltalbl~ri heyecan- 1 ları geter. Halbiikl ihtbarhkta yol:-

' dan titreten aşk ve macera filmi l gunluk büsbütün geçmez, istlrahaUc: 

~ ........ llill ................ ~....ı---. 
Kralları tahtlarından .•• İnsan.lan mevıkilerinclen. vazgeçiren 
Bütün kalblere eü tatlı hey~cah.ı "Rren. ••• Büyük a~klarıru en 

güzel romanı. 

Yartn Akşam L A L E de Y asatecak 

Günah Gecesi 
BARBARA STANWYCK 

f:R6D MAC MURRA Y'tn 
yarattığı büyük kudretltrin süslediği hakiki bir hayat akışı 
herkesin goıı1.erinde yaş, kalblerinde heyecanla seyredeceği eŞ

siz bir filmdit. 
Numaralı yerler ıimdiden sıttıliğa ba~hi.ışbt. Tt!l: 43595 
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SAıi..~ ~i~~~~Sl~~ıı 1 
Musiki, Şarkı te Cü Galası 

Şarkı Kraliçesi 

ALiCE FA YE'nin 
BttYtl'K YILDIZLAR ..• MEŞHUR 

ORKEsTRALAR tşT1RAIUYLE 

l&T1Y 91AILE " JOHN 
PAYNI! ve JACK OAKIF 
ile leraller YaNttıtı 

HALLOi BlOADWA Y! 

yalniz azalır ve bir ıUnden kalan a
zıcık yor~nlu.lı: ertesi gühü gelen yor 
ğillılufa katılır... Onun iç.in ihtiyar 
daima yorgun kalır .•• 

Saym dinleyicimiz günde il~ dört 
saat gezermiı.. Bu hatcie, ihtiyarlığın 
alimeti henüz kendisine ıelmemiıı de
mektir. l3ununla beraber her ıiin o 
kadar gezmekte ısrar ebnese daha iyi 
olur. Altmışından sonra ıünde ni
hayel bir saat ıezmek yeHşir ••• 

Altmışından sonra, ıençliğin artık 
elden gittiğine bir allhıet de nefes 
yollannın hastalığa karşı mukavemet
lerihin azalmasıdır.. Yaş ilerledikçe, 
nefes yollarını kaplıyım ince deri, da
ha ziyade iııcelir. Onun altmdakl ne
siçler de. aksine kalınlaııır. Bundan 
dolayı nefes yollan, dııarıdan gelen 
mikropların tesirlerine dayanaıhazlar. 
Müzmin nezle ve dhamli 6kıürlik 
bunun neticesidir. 

Altttııştttdatı toıttıi, tltclierlerin, ne-
feıı ıtlıiiak için, açdıp lı:ıipaı:ıınıtlı: has
ıa11 uahr. O yap kadarı nefesle dı
tarulan gelmiıı türlü türlü tor:lar da 
akciğerlerirl iıerl:lelıt bAtelı:etlerbıe mi
ni olurlar. Jıundan başka, yaı ilerle· 
dikçe, insamn sinirleri de, bayat iı
lerine ıençlilrteld kadar iyi uyamaz 
vini ıimdi dilimize de ıirmiı olan ti 
birle koordinasyon iıi, albnıııtıdar 
sonra yolunda gidemu ••• 

Altmıpndan sonra. bozulan ıeyler 
•aınk' iıtntelr mflmlriln olmaz... Ontın 
lçinı artılr tamir kab1İl etmiyen nefes 
!)orulannm haline giSrıe nt&mıta p-
ı .,ma1r daha dofn ol11r. 

Y&n fanlle, altmıımdal'I eônti ln-
~llJUd befb tollarmı mllhafata,.. pek 

1 

~ok hizmet eder . Ten herine, bir hı· 
,.e, oribn BRrihe de bir l:hhb fab!le 

' 

-'aha iyidir ... Bir de ayaldaiıt bir lttc" 
•ireden, ı:ınuh herine de bir kalınca 

Mevsimin en fevkalade musiki, şatkı film ini takdim ediyor 1 'ünden ~rap giymek pek iJ'i olur 
ALİCE FA YE, bu filmde 14 gÜzeıl prkı söyİiyecektir. 1 tnsamn ayaklarmdan burnuna ve göl· 

Ytlflll akşam için yer lerinizi eveldmı alditıntz. j 1:ıtine, gözle görUntıtiycn baflar var-

~iaıııiıiiıiil•••••••••••••••••M•Mlllm•lll~ dır. Ayak fiıüdttkıe insan nezleden 
kurtula.mu ... 

ELMA CI GUZELI 
Tü rkÇe StizlU - Arapça Şarkılı 

"İstanbul Sôıtakları,, 
ilk iürkçe sözlü fil- hı en son ya-

minde baş kadın ro-AZl%E EMiR rattığ'! emsalsl! 
IOHU alan Mısır'th en bır eser 

meşhur yıldızı. 

Mtıessif Ulr Olum 
Makine mühendisi Ferdi Erdolen'ln 

babası eski Ankara \7alisl merhum 
Doktor Reıld'ln kayın pederi, )'Qksek 
tnlmar Şinasi, Sirkeci gümrük müdürQ 
t'ezml ve toprak mahsulleri ofisi me
trıurlarmdan Cehtl Sahlnglrav'm bll
Ytlk babaları emekl: binbaşt Mehmet 
tıva Erd8İerı vef etmletlr. 

~enll:t.~l buırlln 6ğteyln Beşlkta• Jıı:.. 
kareUer k2 numaralı eVtrlt:!en Ttatdm-

Pek Yakınd.- •••••• 
_. 'ıırak nezemı Beşlktas Catnftnde lhlm

Sin eftıasınd~ r ı.fılttah.sdtittı Yııh~r ~nd!d~ at1esl 

1 

mııltbtor~lt1~ t~•dl oİUnıteakttt. 
~--••lllliZlım••••••••••-•••• .. " t!ı~ Yunan \\arblntlt!n Mflt:tıf •# ıısmrı lhıdıır bt\t11n h.atp1ert!! tetlntt 

Bu pel1etttbe akfıimı 

s A R K Sinemanın vü~uda ğetirdiğı eı 
büyük ci.Jiai lllinlertieb birı 

SİNEMASINI>A 
Cettıiyeti harat> etıhiye çalıpn çetelerbı bütün esrarı ... Cahlle 

rin feriki ve a'1ruı tesirı altJnda l:ıareket ~ıeıt katlınlıir ... 

PARA ••• AŞK ve KANUW 
O YNAY ANLAlt· 

ttunottı' FERWAU ~ KRİSTkN ıtJ!tBIRC 
Büyuıt heyet!anlar uyandıracak bif flhn. 

biitln fstanbul'u meftun etti. 

- · C L H A M it A Slhel'llt111nde ' 

~öhrett Biiıiik 

ARTİE SHAW CAZI 

' 1 • 'vtt 

tftil9 mııtl'\e Y@ otauya del!efit hfz-
l'tl"H!• bu1lınff11iŞ olan HU ın;;metll 

utiliym alletılrt~ iadyetll!rlmlZi lttnirt 
n~htiıtı fa.Httıl"Uer dOftiz 

" 
V l!FA1 

Bayan Dul San Assa ve eoeu'k:İan 
qııbl ve Nı>li ""l'f~ ve rn>nE"rlerl olan 

Nlt~IM ASSA 
efat ettiğini ve cenaze merasbnlnln 

... ugün Cıırsamba ı1aat 13 te BQytik 
FfMttl@lt ltett~t \ttiıi!!i !IJthaitotutıtla 
"M"ll otunacııtı tH&!lilrle bildirirler. 

~........ ••'""t.-f M "'•""'"'~ 
t 7 td'b 7 « 

-TAKSIM• 
kinemasmda 

HiRLi 
Ç İÇ EK 

rnr~ .t l\ra~ •ııtıı 
Ttııtçi ti6tlü ttlmih Yllııı) 

Od ırünÖ kaldı Acele edini 
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M. Roosevelt'in 
Dünkü Nutku 

&tir .Baıtaratı 1 mcide 

betmek lazım gelse bile, bulun
dulclan yerlerde ve onlara her 
rastgeldiğimiz zaman darbeler in 
dirmiye devam etmeliyiz. Düş _ 
maru her gün ağır kayıplara uğ
ratmaktayız. İaşe yollarunızm ve 
müttefiklerimizle muvasala yol • 
larıımzın ll).ildafaası için bu bü
yük mesafelerde çarpışmak la • 
zımdtt. 

Nazilerin ve Japonların maksadı 
Birleşik Amerikayı, Büyük Britanya
yı, Çini ve Rusyayı, birbirinden ayır
mak bunları çemberlemek, malzeme 
ve takviye almalarına mani olmaktır 
Bütün bu büyük kudret hazineleri dü~ 
manm müdahalesiyle veya kendi arza 
lariyle birbirlerinden ayrı düştükleri 
takdirde ne olacaiı malUnıdur. Bu 
takdirde: • 

TA~ 

-

NEZLE • KIRIKLIK • 
1. - Çine uzan müddet yardım e

'demeyiz. Hemen beş senedenberi 
lJapon taarruzuna mukavemet eden ı 

Ve Bütün Ağrıla rı Derhar Keser, isim ve Markava Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Başka 
bı:ı kahraman millet yüz binlerce .Ja
pon askerini ve çok miktarda Ja
pon cephesini tahrip etmiştir. Çinin 
mükemmel müdafaasına ve kaçınıla
maz mukabil taarruzlarına yardım 
ebnek esaslı bir iştir, Çünkü Çin 
Cf aponyanın bozguna uğraması için 
mühim bir unsurdur. 

2. - Büyük Okyanusun cenubu gar 
bisi ile muvasalamızı temin edemiye
cek olarsak Avustralya ve Yeni 
Zelanda da dahil olmak üzere bütün 
bu bölge Japon tahakküinü altına 
~rmiş olur, Japonya o zaman bir çok 
gemilerini ve askerler:ni Alaska da 
da.bil olmak üzere ıarp yarnn küresi
nin sahillerine karşı yapılacak bü
yilk ölçüde taarruzlar için kullanabi
lir. Japonya o zaman Hindistana ka
dar ve Hind Okyanusundan Afrika
ya 'ile Yakın Sarka kadar fütuhatını 
genişletebilir, 

3. - Büyük Britanya ve Rusya 
ıçın Akdenize ve Basra körfezine 
cephane gönderilmesine nihayet ve
ruek olursak nazilere Türkiyeyi, Su
riyeyi, Iralo, İranı. Mısrrı, Süveyş ka
nalını V'C bütün Afrikanm şimal.ini, bü 
tün garbi Afrika sahillerini istila et
mek fırsatını vermiş oluruz. Bu hal 
Amerikanın cenubunu Almanyanm 
kolayca elini uzatabileceği bir mesa
feye getirmiş olur. 

4. - Atlantiğin ıimalinden geçen 
Büyük Britanyanm ve Rusyanın iaşe 
yoluna müdafaadan vazgeçmek gibi 
saçma bir siyaset takip ettiğimiz tak
dirde Rusların mükemmel mukabil ta
arruzlarını güçleştirmeie ve İngil
tereyi esaslı cephaneden ve gıda mad
delerinden mahrum etıncğe yardım et
miş oluruz. 

Dört muvasala yolu 
Şimdi ıemilerimiz!n takip ettiği 

başlıca dört muvasala yolu vardır: 
Atlantiiin o.imali, Atlantiğin cenubu, 
Hind Okyanusu ve Büyük Okyanusun 
cenubu, Bu yollar bir tek istikamet
te lnıllanılmamaktadır. Çünkü asker
lerimizi ve cephanelerimizi nakleden 
gemiler avdette bize kendi ihtiyaçı
m.ız için lazım olan esaslı iptidai mad 
deleri getirmektedirler. Fakat bu 
hayati yolların idamesi için, cür'et, 
çare bulmak kabiliyeti ve muazzam 
miktarda tayyare, tank, top ve bun
ları taşımak için gemi lzımdır. 
Ağır bombardıman tayyareleri ken

di vasıtalariyle buradan Büyük Ok
yanıısun cenııbu garbisine kadar u
çabilirler. Fakat daha küçük tayya
reler bu işi göremezler. Bunun için 
daha hafif tayyareler sandıklara ko
narak: ııileplerle sevkedilmiştir, Yol 
uzmı ve bir çok noktalarda tehlikeli
dir. Bir gemi takriben 4 ayda gidip 
gelebilir. Seyyahatin uzunluğuna ve 
nakliyatın güçlüğüne rağmen Büyük 
Okyanusun cenubu garbisinde her 
gün düşmanla temas eden Amerikan 
tayyal'1!cilerinin idaresinde bir çok 
bomba ve av tayyare1erimiz vardır. 
Binlerce Amerikan askeri bu bölgede 
bııgün kara ve hava hareketlerinde 
bulunmaktadırlar. 

Roosevelt, harbin batında Japonla
rm sahip olduiu üstünlüğü izah etmiş. 
Filipinlerin 1922 anlaşmast mucibince 
mevcut istihkamlara yeni bir şey ila
ve olunmadığını söylemlş ve ~öyle 
devam etmiştir: 

"40 senedenberi şuna karar verdik 
ki: Bu adalara karşı Japonlar tara
fından büyük ölçüde bir taarruz ya
pılacak olursa biz bllmecburiye bir 
bekleme muharebesi yapmak tabiyesi
ni kullanacağız. Japonyayı yenmek 
için umumi heyeti itibariyle bir yıp
ratma harbi yapmak lüzun geleceğini 
önce biliyorduk. imkan ve vasıtala
nmrzm üstünlüğü sayesinde Japon
yayı nihayet ezeceğimlzden daima e
min bulunuyorduk. Son iki aylık ha
diseler, bizde, bu sratejide her hangi 
bir değ;işiklik yapmak ihtiyacını do
ğurmadı.,, 

uson muharebeyi. kazanacak 
olan biziz,, 

Roosevelt, daha sonra fÖyle devam 
etrnl$tir: 

'
1Atlantikte Hitlerin denizalt?lan ve 

Büyük Okyanusta Japon denizaltıları 
şüphesiz bize kayıplar verdiler. Va
ziyet yeni bir cereyan almcıya ka
dar şüphesiz: daha da verdirecekler
dir. Fakat müsaadenizle Birleşik A
merika namına bütün dünya milletle
rine kesin olarak şunu söyliyeyim: 
Biz Amerikalılar, arazi terketmek 
mecburiyetinde kaldık, fakat bunları 
geri alacağız. Biz ve diğer Birleşik 
Milletler Japon militarizmini yok et
meği taahhüt ettik. Kuvvetimizi her 
gün biraz daha arttırıyoruz. Yakında 
taarruz kabiliyeti düşmanlarımızdan 
bize geçecektir. Son muharebeleri 
kazanacak, nihai sulhü yapacak olan 
onlar değil. bizf:ı: Memleketleri zap
'tedilen Avrupa milletleri nazi bo -
yunduruğunun ne olduğunu bilirler. 
Kore ve Mançuri halkı Japon İ5tip
tlad&ıun maddi azabını çektiler. Büün 

Şark Cephesinde 
Kış Harbi 

(Bat tarafı 8 Une~) 
Ruslar da askerlerine 

kürk veriyorlar 

R uslar harbe Slberyadaki ordula-
rını soktular. Bu meşhur ordu 

biDıassa soğukta ve karda harbetmek 
mak:sadiyle techiz edilmiştir. Son de
fa Almanlar tarafından alınan Rus e
sirleri krükler giymişlerdi. Elbiseleri 
şundan ibaretti. Ren geyiği derisin
den bir pantalon, koyun derisinden 
bir gocuk. Bu gocuğun sırtına ilişti
rilmiş bir kukulete. Ve bütün bu kı
yafeti . tamamen örten beyaz bir kaf
tan He omuz tarafına bağlı bir çift 
kürklü eldiven. Rusla,i, ayaklarına 
büyük: keçe kalçın ve fok derisinden 
yapılmış kısa kayaklar yahut kar ra
'keti takıyorlar. Bu suretle Ruslar 
kar ve buz üzerinde saatte 12 kilo
metre süratle bir yerden diğer yere 
gidebiliyorlar. 

Kıyafetin hususiyetlerinden biri 
şudur: Deri, kayış ve meşin kullanıl
mıyor. Deriye alt şeyler kendirden 
örülmüş şeritlerle yapılıyor. 

*** Tanklara karşı köpekler 

R us askerlerinin kış techizatından 
bahseden Alman gazeteleri, Sov 

yetlerin tanklara karşı köpekleri kul
lanmalarından bahsediyorlar Tankla
ra karşı köpekler sonbahar· muhare
belerinde kullanılmıştır. Sırtlarında 
patlayıcı maddeler bağlı olan biçare 
hayvanlar tanklara karıı koyuverili
yordu. Pavlograd'ın zaptından sonra 
Almanlar şehrin civarındaki "it ahır
lannda., btt zavallı hayvanlardan 
27,000 tane bulmuşlardır. 

Ruslar tank şeklinde örnelderfn ü
zerine yiyecekler koymak suretiyle 
köpekleri tanklann Üzerlerine atlama
ğa ahştırmışlardır. Sn·tlarmdaki di
namit yükü yerine de kum t.orbası ko
nuyordu. 

Bu suretle tanklara karşı yüz bin 
köpek terbiye edilmiştir. 

Alman gazeteleri buna rağmen da
J.ıa bu vasıta ile bir tek Alman tankı 
tahrip edilemediğini de ilive ediyor. 

YENİ NEŞRİYAT: 

iKTiSADi YURUYUŞ (Bankalar sayıaı)
Faydalı neıriyatiyle temayil.r eden Iktısadl 
Yilrüyuş Mecmuası bu defa Türkiyedeki bu
tün bankalardan bahseden resimli ve renkli 
bir kapak içerisinde 100 uyfahk fevkallde 
bir sayı çıkarmı$tır. 

Bu sayı biltiln bankalar haklı:rnda esaslı 
ınalOmatı ihtiva eden büyuk bir emek mahsulü 
olarak meydana eetirilmittir. 

)(.. 
YAPt - Cilbel aanatlar, filtlr "l'e kiJltür 

dera"isidir4 Bu mevzu]ara •İt ya.rı "Ye reıiml~ri 
havi oldufu halde 7 nci sayısı htanbulda çık· 
mı~ur. 

YENT ADAM - Haftalılr fikir nretesidir. 
S73 tinc;il "1'181 latanbulda neıredilmiştir. .. 

VARLIK - Milliyetçi ve memleketçi fikir 
mecmuasıdır. 207 nci sayısı Ankarada ,ık
mııtır. 

* GEOMETRi - Orta okulun cözillmiiş 
problemlerini havi yardımcı kitabıdır. Oğret· 
men Ali Rıza Beyıı:o tarafından yaulmı~ Çı
fır kitabevı tarafından neıredilmiıtir. 

GENÇ TURK - 't.nat. fikir ııazetesidir. 
Biriaci uyısı htanbulda neıredilmiştir. 

ZA vl Üsküdar mal müdürlüğü. 
nim 1272 nwnarasiyle maaş almakta
ynn. Tatbik mührümü kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Nesibe Suslu 

Asya milletleri kendileri ve biııim 
1çın şerefli ve kabule şayan bir is
(ıkbalin Birleşik Milletler tarafından 
mihverin esir edici kuvvetlerine kar
şı kazanılacak zafere bağlı bulundu
oğunu bitıyorlar. Burada bulunan biz
ler için diğerlerine takaddüm edecek 
bir diışiınce vardır. Ru ise ist ihsal va
zifemizi yapmaktan ibarettir •. , 

• 
OSMANLI BANKASI 

31 MART 1941 1'ARIHINDEKI VAZIYET 
AKT iF 

l.ter ltn Ş, P 

Hisse senetlerinin ödenmesi istenme-
miş olan ktsmı 5,000,000 
Kasada ve bankalarda bulunan paralar 8.268,728 13 1 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 2,205,000 
Tahsil olunacak senetler 7,929:892 18 7 
Cüzdanda bulunan k:rymeUer 1,895,667 7 6 
Borçlu cari hesaplar 6,969,397 1 7 
Rehin mukabilinde avanslar 1,914,137 13 2 
Kabul yoliyle borçlular 419,315 3 3 
Gayri menkul mallar ve mob!lya 557,828 9 8 
Müteferrik 111.754 'l 

35,271,721 7 5 

PA SiF. 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 
Tedavülde bulunan banknoUar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve 
vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

ı .. 

lster11n Ş. P . 

10,000,000 
1,250,000 

339,990 a 

157,502 3 
22,082,587 5 

747,033 12 
419,315 3 
275,292 13 

1 

9 
s 
4 
3 
9 

35,271,721 T 5 

ı!tuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
'qmum Muhasebe Şef Muavini .. T!irkiye Umum Müdürli 

PH. GARELLI A, A. MAYER 

Askerlik işleri 

ihtiyat Erat Yokla
maya Çağ~rtlıyor 
Şthremlnı Aakerlık Şube11 Baıkanlıiından: 
ı - Şubeye menaup ihtiyat eratın 942 

YOklamaları ber ciln lliledcn evvel yapda
caktır. Haftanın hanıri &1inlerinde hanei do
tumlular<n yoklamalarının yaprlacafa •1•ı'tı
da aösterilmiştir. 

2 - Yokalmaya eelecek ihtiyat erat, ilri
şcr lotoiraf ile nilfus cüzdanll\rı, terhis ve 
ikametgah vesikalarr, lhtiıuları var1a ihti
sas vu;kalan ile mtlracaat edeceklerdir. 

3 - Yoklama &ünleri: '. 
Pazartesi: 329, 527, 315, 324., 
Sali: 32&, 323, 322, 314. 
Car§&mba: 333, 320, 321. 
Perşembe: 332, 33J, 319, 318. 
Cuma: 330, 317, 316, 313. 

FATtH ASKERLi;; SUBEStNDEN: 
J - Şubemize mensup ihtiyat eratmın 

apfıda yanlı &ilnlerde sabah eaat 9 dan 12 
ye 14-17 ye kadar ıabe binasında J'apılacak
tır. 

2 - Yoklamaya celecek erat nlif~ cüıı
dıniyle ikamet&'ih tezkeresi birlikte cetirile
celı:tir. 

3 - Bu muddet :rarfında yoklaması 7•P
tırmayanlar cezalı olacağı ilin olunur, 

DOOUM 
25/Subat/942 çarıamba cOnn S2S-313- 314 
26/Subat/932 per,embe ırGnü 329-315- 316 
27/Şubat/942 cuma günU S30- 31'1·-318 
2/Mart/942 pazartesi ı:UnU 331-319-320 
3/Mart/ 942 Salı ırUnil 332-321-322 
4/Mart/942 Car,amba ırünii 3S2-323-S24 
5/Mart/942 perşembe ııllnU 333-325- 326 
6/Mart/942 cuma ııünil 333-326-327 

EYUP ASKERLtK* suBEStNDEN: 
1 - Yedek subay ve ihtiyat eratm mutat 

yıllık yoklamalarına ba,ammı,ur, Yedek 
subaylardan şubemize kayıtlı bulunanlardan 
ıubemize menau pbilOmum ihtiyat eNtın 
(Cumartesi hariç~ ıs mart 942 tarihine kadar 
tıer ciın öileden evvel ıube:ve müracaatla 
942 yoklamalarını yaptırm21an; 

2 - Şubemize mensup olup ta 1 mart 
942 tarihinde harırhk kıtasında bulunmalan 
llıımgelen tam ehliyetli lise ve maadili okul 
mezunlarından tahsilde olmıyanların da he· 
men ıubeye müracaatları: 

3 - Yoklamaları devam eden 338 ve bu 
dojfumlularla muameleye t.ibi eratın yokla • 
malan şuabt nihayetinde hitam bulacaf<ndan 
bunların da vakit geçirmeden müracaattan 
tekrar ilin olunur. 

EMINONU YERLt ASKERLIK ŞUBESI 
BAŞKANLIOINDA.N: 337 doiumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tlbi tam aalcerl eh· 
lintnamell ve kısa hizmetliler için toplanma 
ıüntl 25/Jubat/942 çarşamba eilnD aaat ( 14) 
dür. Me:ı:kO.r ııün ve saatte 'ubede bulunma
ları. 

Şubemiı:de 15 Mart ~42 de nihayetlenecek 
ilan Yd. subay yoklaması için illn edllınlş 
&ünlerde müracaat etmemit ve yoklamasını 
yaptırmamı$ olanlann derhal milracutlan ve 
yoklama nihayetine kadar celmivenler hak
kınd (1076) oyılr kanun tatbik edilecefl illn 
olunur. 

* Şubemizde lı:antlı ihtiyat eratın yoklamaları 
aşağıda yazılı ırünlerde sabah saat 9 dan 12 
ye kdar ıube binasında yapılacaktır. Ilin 
olunan müddet zarfında yoklamaya ırelme
yenler hakkında ceza muamele•i tatbik edile 
cektir. 
Per.embe : 
Cuma : 
Pazartesi : 
Sair : 
Ç~r~amba : 
Perıembe: 
Cuma ; 

26/Subat/942 313- 314--SlS 
27/Şubat/942 316-317- S18 
2/Mart /942 319- 320-321 
3/Mart /942 322- 323- 324 
4/Mıırt /942 325 - 326- 327 
5/Mart /9~2 328- 329- 330 
6/Mart /942 331- 332-333 

* BAKIRKÖY ASKERLiK ŞUBESlNDEN: 
Ernckii den!ıı: mııkina telfmeni !brahlm oflu 
Hü~eyin Avni Pann (3995) acele şubemize 
müracaatı. 

* SARIYER ASKERL!K SUBESINDEN: 
Deniz üstteimen Ahmet oflu Vasıf Yenel 
1328 in acele ~ubeye müracaatı. 

D:r. IHSAN SAM! • 

Gonokok Aşısı 
l!el&ofulı:lafa " lhtllltlanna lııa1'fı 
oek tuirll -re taze aııdır. Dh•anyotn 

Sultanmahmut tOrbeal No. 1 U ------·-KAYIP - Beyoğlu nüfus memur
luğundan aldığnn hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Beyoğlu As
malunescit Lorando çtkmazı No. 4 ha
nede kayıtlı 1338 doğumlu Siragan oğ
lu MigırdrÇ Pedioğlu 

-- -----------
KAYIP - Hasköy nahiyesinden aL 

dığtm hüviyet cüzdanı ile Kadıköy 
mal müdürlüğünden alm::kta olduğum 
maaşa ait cüzdanmu kaybettim. Yeni
lerini alacağundan hiikiimlerI kalına
mrştır. Kadıköy Kızıltoprak Hatice 
K<ıptaıı 

İstanbul Umumi Meclisi Azasına 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 

İstanbul Umumt Meclisi ve Parti Vilayet İdare heyeti azasından Aziz 
Akın vefat ettiği teessürle haber alınm1ştır. Cenazesi bugün Teşvikiye 
cam.ünde öğle namazı ktlındtktan sonra oradan kaldınlacak_ Zincirlikuyu
daki asrl mezarlıkta ihzar olunan makberesine defnolunacaktır, Umumul 
Meclis azasının bulunmalan saygr ile rica olunur. (2740) 

f/lıNlıN 

C, H. P . tatanbul VllAyet idare Heyeti re lellöindem 
Vilayet İdare Heyeti azasf Aziz Ak vefat etmiştir. Bugün yaptlacals: 

cenaze merasiminde Partili arkadaşlanmızm bulunması rica olunur. 

Deniz Levazım Satınal~a Komisyonu - İlanları • 

1000 KiLO KUYRUK ALINACAK 

28 Şubat 942 Cumartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 1000 kı1o k:uy
mk alınacaktır. isteklllerin belli gün ve saatte Kasmıpaşada bulunan ko-
misyonda hazır bulunmaları. (2647) 

MNtıl 

1000 metre mavi entarilik bez alınacak 
• n. Şubat. 942 Cuma günü saat 15 te pazarllkla 1000 metre mavi en

tarilik bez almacaktn-. 
İsteklilerin birer mikdar nümune1eriyle birlikte Kasıı:npa:ıada bulunan 

komisyonda hazrr bulunmaları. (2702) 

""""""" 1 Adet 1 5 metrelik trona tezg{lhı komple 
1 Adet Marangoz hizar tezgah! "0.02 X 0.02 den 0.80X0.811 e kadar,. 
1 Adet Pulımya tezgahı komple 40 santimetrelik 
1 Adet Frrtldak ve makkap tezgahı komple "ahşap için,, 
Yukarda cins ve miklarlart yazdı ört kalem tezgah 28. Şubat, 942 Cu

martesi günü saat 11 pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Kasımpaşada bulunan komisyonda haztr bulunmaları. (2705) 

YAPI İŞLERİ iLANI 
Nafıa VekCiletinden 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Etl müzesi ittihaz edilen Ankaradaki 
Mahmutpqa bedestanı büyük kubbelerinin ltur§un kaplamasınm ikmali 
isidir. 

Keşif bedeli: (7899.08) Liradır . 
2 - Eksiltme 4 3.942 Çarşamba gfinil saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı 

ve İmar İşleri eksiltme komisyonu odasında açık: eksiltme usullyle yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl evrak Yapı ve lmar İş
lcıi Reisliğinde ve İstanbulda Nafıa Müdü.rlüğilnde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (592.43) 
beş yüz doksan iki lira krrk üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
bu gibi kurşun işlerini muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair tşl yap-
tınm idarelerden alınmış vesika ibraz etmelcr:I lazımdfr. (2340) 

Kadıköy 
Askerlik 

Yerli ve Yabancı 
Şubesinden 

1 - Bu yıl 313 - 335 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratın mutat se
nelik yoklamaları 338 doğumlularm ilk ve son yoklamalariyle başlanmıs
tı:r. 

2 - İhtiyat yoklamaları 6 Mart 942 tarihine kadar devam edecektlı:,, 
3 - Mükelleflerin yukanda yazılı güne kadar Cumartesi ve Pazar

dan maada 9 dan 12 ye kadar ikametgah senedi ve bir fotografla şubeye 
müracaat ederek yoklamalarını yaptırmaları, 

4 - Muayyen günlerde yoklamaya gelmfyenler bakkmda A. Kanu-
nunun 94 maddesi tatbik edileceği ilan olunur. (2263-2670) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Yıldırım telgrafiarma tf'rcih !'riilmek suretiyle keşide ve teslimi Umm 

geen telgrafların son zamanlarda oogalmtş olması dolayısiyle yıldırım 
telgraflarının ve bunlarm teslim ihbarlarmın arzu edlien şekilde heT ta
rafa ulaştırdmasmo imkan kalmamıştır. Bu sebeple yıldtrmı telgrafiarmm 
teslim ihbarsrz olarak, yalnız doğruişleyen merkezler ara.Sında yazılrp 
alınması zarureti basrl olmu~tur. İstanbulda yalruz gece - gündüz açtk 
bulunan "İstanbul Telgraf, Kadıköy, Beyoğlu. Beykoz, Büyükdere, Galata, 
Şişli ve Üsküdar" Posta Telgraf ve Telefon merkezleri aşağtda gösterilen 
merkezler için teslim ihbarsız yrldırmı telgrafı kabul edeceklerdir. 

"Ağva, Ankara, Adana, Ad~ııazarı, Bursa, Büyükçekmece, Çorlu, Ça
nakkale, Çatalca, Çerkesköy, Darıca.Edirne, Ereğli, Gölcük, Gebze, Geli
bolu, Geyve istasyon, Hadımköy, İzmit, İzmir, Kartal. Ktrklareli, Kasta
monu, Kandrra, Konya, Keşan, Pendik; Sllivri; Samsun, Şile, Tula, Te
kirdağ, Uzunköprü; Yalova; Zonguldak ve İstanbul §ehlr dahilindeki bl
ICımum lokal merkezler., 

Sayın halkrmıza ilan olunur. (2661) 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Lfüfi Dördüncü. 

Gazetecilik ve neşriyat T. L . Ş. TAN matbaası 

25.Z.9U 

Bir Marka Verirlerse Siddetle 

Besleyici Bir Eksirdir, Bedialar Yaratır. 
Ebedi Olarak Gençliği Muhafaza Ede~ 
Letafet ve Körpelik Verir. 

--- ... 

faydası Müsbettir. ( 45) Dakika Sonra Kendi Gü
zellik ve Zarafetiniz Karşısında Hayran K.alı}'Smız.. 

Acil Bir Devadır. Yüzünüzdeki Çizgileri Derhal 
İzale Eder. 

M üessir Bir Tarzda Kanı Celbederek Cildinbe 
Hayat, Sıhhat, Gıda ve Zarafet Verir. 

MAR KAYA D İ KKA~ . 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletı:, Merkez Hıfz!sstha Eı:ıstftftsft 

nün 17-11-941 tarih ve 791 numaralı Kimya ve 13-11-941 numaralı 
' Farmakodinami şubelerinin raporlarını haizdir ve her hakkı mahfuzdtır I 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra MemurluğanClan 

Mirat ve ölü Eşref tarafından Vaklf Paralar İdaresinden 24193 ~ 
numarasiyle borç altnan paraya mukabil birinci derecede ipotek gooteril
miş olup borcun ölenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta
mamrna yeminli üç ehlivukuf tarafından (1500) lira 00 kuruş kıymet tak· 
d.ir edilmiş olan kayden Ortaköyde eski Dereboyu yeni Küşadiye soka-o 
ğında eski 117 mükerrer yeni 4 kapı No. lu sa~ LAmb?nu~ h~esi, so.. 
1u Yerginin hanesi, arkası Rafael Karyanın hanesı cel>hesı Kuşadiye sok:a
ğt ile mahdut evin evsaf ve mesahasr aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Gayrimenkule tahta bir kapıdan girilince :zemhıf ~ 
karesiman ve kısmen t2hta döşeli bir ıwfa üzerinde zemini kirmm çini 
döşeli bir mutfak ve buradan geçilir bir aydmllk mahalli ~ zemini çı... 
mento bir heladir. 

Birinci kat: Bu kata ahşap merdivenle ~drrlır. Bir sora !hs:incle ti 
oda bir belA vardır. 

İkinci kat: Bu kata da ahşap merdivenle çık.ılır. 1kı oda bir mutlaktae 
ibarettir 

UmÜm! evsafı: Binanın beden duvarlar! kArgir olup diğer alclallıt ta.o 
mamen ahşapfu, Ve sureti umumiyede tamiTe muhtaçtır. Elektrik tesisao 
tı mevcut olup mutfakta tulumbalı bir kuyusu vardır. 

Mesahası: Tamamı 35 metre nıuTabbaı olup bunun 6 metre mll1'abbal 
aralık ve aydmltk mahallidir. _ 

Yokarda hudut. evsaf ve mesahast ya.zıh gayrimenkumn tammnı aeık 
arttırmaya konmuştur, 

ı - İşbu gayrimenkulün arthrma şartnamesi 2-S-1942 tarndnden ftS.. 
baren 937/ 2020 No. ile İstanbul 4 cü İcra dairesinin muayyen numara
smda herkesin görebilmesi için açıkttr. handa yazılı olanlardan fazla ma~ 
11'.imat almak isteyenler, işbu şartname:pııe ve 937/2020 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazrlt kıymetin yüzde 7,5 1l nf9-ı 
betinde pek akçesi veya millt bir bankantn teminat mektubu tevdi edile
cektir (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacakltlarladiğer alAltadarlann ve irtifak b~ 
sahiplerinin gayrimenkul üzerit}dekl haklarını, hususiyle falı ve masrafa 
dair olan iddi.alarmt işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde av
rakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin payla~asın
dan hariç kaltrlar . 

4 - Gösterilen günde arttırmayaiştirak edenler arttırma şartanmesini 
okumuş ve lüzumlu malılmat almIJ ve bunlart tamamen kabul etmis 
ad ve itıöar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 23-3-1942 tarihinde Pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İst. 4 cü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diger 
alacaklılar bulunup da bedel bunlartn bu gayri menkul ne temin ednmiş 
alacaklarmın mecmuundan fazlaya çıkma7.Sa en çok arttıranm taahhüdil 
baki kalmak üzere arttırma 10 Ji? n daha temd ıt edilerek 2-4- 1942 tarihin
de Perşembe günü saat 14 te 16 ya kadar İst 4 eti icra memurluğu oda
sında, arttırma bedeli satış isteyenin alacağtna rüçhanı olan diğer alacak· 
lılarm bu gayrimenkul ile temin elilmiş alacokları mecmuundan :l'azlaya 
çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ini tutmak şartiyle en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve sah§ 2280 
No. lu kanuna tevfikan geri brrakıltr .• 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal wya verilen 
mühlet içinde parayı vermeT.se ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaya 
razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün mQddetlc 
arttırmaya ~kartlıp en çok artttrana ihale edilir. İki ihale arasmdald fark 
ve geçen günler icln yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madle 133) 

7 - Altcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellftliye resminden milte. 
vellit belediye rÜSUJl'U ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 
arttrrma belelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda Ji?österilen tarihte tst. 4 di icra memur
luğu odasında işbu il~n ve gösterilen arttnma şartnamesi dairesinde satr
lacağı il{ln olunur. (2738) 

Gümrük ve inhisarlar VekCiletinden 
1 - Taşra Gümrüklerinde açık olan 10 Ura aylıklı kolculuklara or· 

tamektep mezunları. arasından müsabaka ile memur alınacaktır. 
2 - Müsabaka imtiharu 10.3.19·ı2 günü saat 14 de Ankara, İskende

run, Mersin, Trabzon, Kars ve Van gümrüklerinde yaptlacakttr. 
3 - Tayinler müsabakadakl muvaffakıyet sırasma göre bulundukla

rı yer ile harcirah vaziyeti itibara altnarak yapılrr. Müsabakaların sayısJ 
boş yerden fazla olduğu takdirde idare bunları daha sonralan açılacal' 
yerlere tayin ile mukayyet olm!yacaktır. 

4 - Müsabakaya gireceklerin askerliğini yapmış bulunmaları, me
murin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıfüırı haiz olmaları ve yu
karıdaki şartları haiz olanların müsabakaya girebilmek için adı yazılf 
gümrüklerden birine 9.3.1942 Pazartesi günü akşamına kadar dilekce Ue 
lni.iracaat ve şahadetname, nüfus, hüsnühal ve sıhhat vesikalarını verme
leri, kolculuk vazifesini görebilecek sağlıkta olduklarını resmi bir dok .. 
torun raporu ile isbat etmeleri lAzımdrr. 

51hh1 durumlarlnı lüzum gÖ" 5 - İdare müsabakada kazananların 
rürse c;ıhhf heyetlere sevkedebillr. (1295) (2616) ..; - c -... !te A. E. P. Komisyonundan 

'ıafüıhanesi göz kliniğinde yaptrrılacak 1197.14 lira keş!f' 
> Perşembe günü saat 15 te rektörlükte açık eksiltme ılt! 

...:u ı~e ait evrak rcluörlükte görülür. (2708) 


