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Mareşal 
Franko -Salazar 

mülakatı 

Milli Şef 
Devlet Tiyattoau ar
tistlerini tebrik etti 

/ngiliz gazetelerinin 
yazdığı yeni bir ihtimal 

Hükümdar Millet ~upo: No: 

Fjyatı 60 kunıı olan bu eet'r, 5 kupon gett· 

recıek \.'akıt okuyucusuna yalnız 25 kunıp Yeri. 

Jecektlr, Bu kuponları saklamayı onutma~mız. 

Adliye Vekilinin gazetemize mühim beyan~ı 
- 2-1 ... - - -- z::wwws - ~ =--

1 ht ikô.r suçlarile meşgul 

, 
1 

Yazan: Asım Us 
Uzakcloğuda Slngapurun Japon. 

lar tarafmdan l~gal edildiği şu 
:?iinlerde İspanya topraklannda 
fspanyol \'e Portekiz '.hükfımet r<'. 
1 lerf arasında dikkate değer bir 
millikat oldu. Mareşal Fra.uko ile 
Salazar aynı günde Se\ ll'e geldi • 
fer. Burada bir defa öğleden en-el 
saat on birde blr~tllcr ve iki sa. 
atten fazla konuştular; sonra öğ
leden sonra 8aat on altıda tekrar 
karşılaştılar \'e bu <lefa ü~ saatten 
zlyade mü1.akc.rede bulundular. 

Ankara, 14 (A.A.) - Dün ak• 
gam Halıkevi tiyatrosuna. Hidenyu 
Betovenin operası, Anka.ra konser .. 
vatuvan talebesi tarafından büyük 
J.>ir muvaffakıyetle oyn.a.nmıştır. 

Japonya 
ilkbaharda 
Rusyaya 
Taarruz edecek 

olmak üzere 
Hususi mahkemeler kuruluyor 

Jljanslann '\'erdJği malıimata 
~öre İspanyol ,.e Portekiz hükl-
met reltJleri arasında mülakat n'. 
hayet bulmu tur. Ne konoı;tular 
ve neye karar verdiler? Tabii b<''. 
U değil. Fakat muhtelif harp cer. 
helerindeld hidlselc.rln gelişimine 
IJakılırsa Mareşal Franko ile Por
tetdz diktat-Orünün endişelerini an
lunak mlimkiindür. 

Singapur Uzakdoğuda lngiliz 
İmparatorluğunun bir kilidlydl O. 
nan için Japonlann bu deniz , .c 
hava iissüne t.arnızu başlar ba~lı>. 
mm bütün cihan ~ umumiye. 
sinin dikkati dünyanm bu köşesi
ne ~vrlldi. Singapur Japon taar
ruzuna dayana<'.ak mı? Dayanamı. 
)"Mıak mı? 

Etkin umumiye, salahiyetli in .. 
glliz ma.kamlarmdan bun11 soru. 
Yordu. Ve herkes temlnath ce,-ap
lar alıyordu. Ç(>rçll Vaşingtonday. 
ken Amerikı\ gazetecileri de ayın 
8-1.l sormuştu. Onlar da lngillz 
~·ekilin<len tatmin edici ccnr. 
lar almıştı. 

Temsilde Millt Şef İsmet tnönü 
hazır buhınmuş ve oyundan c;ok 
mütehassis olarak perde kapa.n • 
dıktan sonra artistleri tebrik et • 
:miştir. 

Konseırvatuvar talebeshrln bun. 
dan evvel T08ka operalannda gös 
terdikleri sanat istidadı Hidenyo 
ile cidden yüksek bir dereceye 
<::&kınrş ve Türk tiyatrosunun Is -
tikbal'i hakkında yerli ve ecnebi 
bütün seyircile"re en parla.k ümit • 
lcr vermi,tir. 

Bu neticede tiyatro ve opera 
müteh8SSISI Kalibet, orkestra şefi 
Pct.avjusün hızmetlerini bliyilk tak 
clirle anmanınk kabil değildir. 

. Javonlar 
Singapurda 

ilerliqor 
Şehrin merkezine üç ltilo. 

metre yaklQfıldı 

11 gemi batırıldı 
Tokyo, 14 (A.A.) - Ofı: 
Singapur can cekişirken bir Ja. 

pon muha.birlnill telgrafı, nazal'ı 
öı'kka ti tekrar Birmanya muhare • 
be&ine çelmıektedır. Bu muhabir, 
Bir.manya muharebesinin Saluen 
sağ kıyıamda yapılan h&reıketler • 

---o--

Yarım mllyonlak 
b.r lapoa ordaıa 
Mançuko hududunda 
hcaır bulunuyor 

Londra, 14 (A.A.) - Tu Ajan. 
smın Londra muhabiri bildiriyor: 

Siııga.pui-daki durum dolayısile 

İngiliz gazeteleri Ja.ponlarm Rus .. 
yaya taarruz etıneleri ihtimalin • 
den yeniden ba.hsctmeğe başlamış 
1a.rdrr. 

(Devamı Sa. f Sii. 4 rle) 

Şimdiki halde istanbul, Zonguldak, Eskişehir, 
ve Ankarada birer mahkeme açılacak 

• • 
ızmır 

Ankara, U (Vakit muhabirin. 
den) - Adliyeci beni .kabul ede
rek kurulmakta olan, husu& mah· 
kemeelr balr!kmda şu demeçte be. 
Iunmuştur: 

- VillyeUerden milli korunma 
kanunu şum.,.IUne giren suçların 
miktarı hakkında malumat d.ste • 
nüştik. Bu malfımat hemen hemen 
tamamlanmak Uzere bulunuyor. 
Şdııdiki halde alman neticelere 
göre, tstanbulda, Zongu1dakta iki. 

"er İzmir ve .Aıııkar8da birer husu. 
;ı 'ma.hkeme teşkil edilmesi icap 
etmektedir. Bu :mahkemeler tama 
mile ihtika:r şuçlarlle :ıneŞgul ola ... 
ca.klardır Müddeiumumileri ve k ii
tipı.eri ayrx olacaktır. Çilımümeş • 
but kanununa göre, bu mahkeme
ler m~i saaıtleıi haricinde çalı;şa. 
cak1ıa.n için kendilerine ay.nen 
mmızam m:ıhiyeıtte olarak ta.zml • 
nat verileceılctir. Kanun· adliye ve
kaletine lüzum görilldUkÇe buma. 
hiyette ma.bkeme-ler teşkiline sa • 
18.hlyet verdiği için herhangi bir 
vilayette hwrusi mahkeme teşkil'. 
ne ihtiyaç ~re<:ek şe'kilde ihti
kar suçlan artt.J1'ça teşkili de ge~ 
dkmiyecektk. H'u.swıt mahkeme • 
!er teşkiline lüzum görülen yerlr. 
:-in kadrolan hazırlanmıştır. For. 
maliteleri bir.kaç gün lç!:nde ta• 
ınrunlan8.1'3ı.1c runayet on gün jçbı.;. 
de bu mahkemelerin faaliyete ge
çeceğini aöyliyebilirim." 

Alman deniz 
kuvvetleri 

Adlly6 Vekilimiz Huan 

Meaemeıncloflu 

l IAmerHıaa-IagUlz 1 
- Tebllil Hatınmızda kaldığına göre, bu 

oel-ap harfi harfine fjU Şekildeydı: 
- li'lngaılur, müttefikler Uzak. 

doğuda taarruza ~eçln<'eye kadar 
müdafaa edllecek11r. 

de ikinci aa.fhaya girdiğini ellylil - 1 
ltalyan filoaiyle birleterek 

ingiliz-Amerikan 
Singapur 
üzerine 

Düşman baskıs 
devam ediyor 

Bu ceup a~ıkf.'8. gösteriyordu ki 
fngilb: Raş,·ckili , lnı:npurun kati 
a~tt .. mitilaf11ı& <fı(llleceğlntleil e. 

tnlnli ·tyet bu rnlişh\lfı•em üs 
,Japonlarm eline (]iisse bile bu ne
tlee Jrendfk'rlne çok pahalıya mal 
olacaktı. 

Halbuki i~in hakikail böyle çık. 
nıadı. Adeta zapt.edilemez :farzr. 
dilen Slngapur birluı~ ~n içinde 
dti,ttt. 

Singapunın bu şekllıle ko1ayhk. 
I& zaptı mönferfd bir hadio;e ola • 
:rak kalamaz. Birtakmı maddi ve 
manevi neticeleri olacaktır. Her 
~yelen C\'\'el mlh, er de,·lctlerlnln 
Malta ile Cebellittank üzerindeki 
fimltlerinl artımcak, bu ~·old:ı. te
':. Lbfüıleri harek(?te g-etirecektir. 
~lalta üzerini' ttalvanlar \'e Al
manlar tarafm<lnn ~·:ıpılacak mli•·. 
terek taarruz tspan~ a ile Portek'. 
7.1 o kadar ilgilcndlrme1.. Fak.'1.t 

y<Yr. 
Nişi~i gazetesinn muhabiri, 

S3:1uen rrmağmı buharlı gemiler 
va.sıtasile yukarı doğru çıkan bir • 
lik~ 1tlmak mamıaıbme. 20 kilo • 
metre mesafedeki Kadoyu geçtik-

(Devamı Sa. f Sü. 5 de) 

Cebelttttarfı< me<ı.elesi ~yle değil. k 
di~lmanyanm PJrene dağlannr a- Göbels diyor· i : 
la.rak Oehelüttankı almak • · R h k 
panya hudııtlarma girmesi ' ' us are et-
klz icln de hanti ehemmiyeti hl'. 

izdir. 1ht.hnal ki Portekiz hükumet lerı'nden artık 
reisi S:ılamr bu yolda bazı teşeb • 
h&lcrin ilk alametlerini bile se:T. •fi k 
rnfıttir. Nitekim Trenustan son gün. mUVQ Q llj et 
Jcrdc Şimali Afrikadakl Alman 
Haşksmanılanı Romrncl'ln on fır • b k j f 
kasını bir ay beHlfyet>ek mlkdarcla e C. e fi.eme .z e ', 
buğday ile 8500 ton benzin, 2000 
ton tayyare benzini. 5000 ton 7,ey. Berlin, 14 (A. A.) - Almanya 
tin yağı, 2 milyon litre sarap ve propaganda nazırı Dr. Göbels. 
2000 kamyon gönderilmls oldui:'lt "Das Rcich" mecmuasında neşret. 
ve Fran anm mlh\'er tarafnıa ~it- tlği bir makalede şöyle diyor: 
tikçe fazla kaydığı hakkmdaki hr. Çôrçilin İtalyayı istila veyahut 
herler bu cümle<lendlr. Hatta ı;;u İtalyan yarımadasına karşı geniş 
~ünlerde Bitlerle Mareşal Petenin m:kyasta blr hava taarruzu yap • 
Pari~te birleşip konuş~mklan ye- mak timitleri bo§B çllkmıştır. Düş_ 
Junda bazı özler (le varrlır . .-\mı>. manlnr:mtz için ~imdi tek bir ümit 
rika ile Vl~I hUkfımetinin arasını kaldı. O da Sovyet Rusyadrr. Biz
hoa.n ve bu gcrgfnlliin harbe ko. 'i'at İngiliz gazeteleri bile Alman 
dar gitmec;I ihUmallni bHe hatıra kuvvetlerlnuı doğu cephesinde 
Ketiren im thrlU hiulkeler Porte _ çöstcrdikle'li aziınlr:ar mukavemet 
l<iz ve İspanyol de,·lr.t adanılan • yüzünden istikbalde artık bir da• 
nm elbette gözlcrlmlen kararnaz. (Devamı Sa. 2 Sa. 5 de) 
Onun ~in Portı•kl7. hl\kıimet reisi- 1 
nin bpanya. <le\·let \"e hükılmet l lmtln en yüksek metR1l makamla
rehdlc konuşmak ve anlaı;.msk a... rmı tensil e<lt'n şahsiyetlerin kar. 
70suna dilcımesi pr.1< t.'l.bii<lir. sılaşıp 'konuşma)~ ancak bu tan-

ı te Se,il'de bu (lefa ihi meml~. 1 <la br ihti~m ~vki1e olablllr. 

Yüksek sıhhat şurası toplandı 
Sıtma ile mücadele içın 

yeni fenni karari.ar alındı 
(Ya:m 2 incide). 

Şark cıephf»lnde gmen Alman deniyelert 

Alman tebliği 

Deniz iş birliğine engel 
olmaiı i•tiyor .. 

Alman gemllertnıa 
Maa,ı geçmeleri 
iyi lıarplaamadı 

1 Loodra, U (A.A.) - Gazetcler, 

1 Gneiaenau ve Schrnhorstın M8D§t geç 
meğe muvat!ak olmalan lfinin vara.. 
bileceği neticeleri incelemektedir. 

Deyll Telgrafın deniz yazıcısı, ıun. 
lan yazıyor: 

"Hitler, Brltanya ana yurt aularm. 

Japon para
şütçüleıı 

Soma\ra adasına, Pelan
banka taarruz ettiler 

Slngapur, 14 (A.A) - Reıımi tebliğ: 

• .. • da İngilizler tarafından alınan tedbir. 

Du··şmanın yen·ı ta- Bır çok dutman kuvvetlerı !ere nafiz olmak suretile Paaiflkte ln. 

Ç b • • 1 1 gillz • Amerika deniz i§birllğlnln ta. 

h k 1 . en er ıçıne a ına- mamlanmaama mani olmak taaavvu -

DUn öğleden sonra dllşman taarruz. 
lan batıda Alaleba çevresinde geliş • 
miJtir. Taarnız.larm her iki.si de pek 
büyük kuvvetlerle yapumıştır. DUo
man bugün de baskısına devam etml§ 
ve taarruzlarmı yüksekten uçan bQ • 

yük tayyare te~kkUUeriyle, pike tay
yarelerinin ve topçu.sunun bombardr 
manlarlyle dest.eklemf:t1r. Dtl§man 
§ehri de gece beş defa ta&Ila ~bom
bardıman etmiştir. 

arruz are et erı • d• d• runu mu güdüyor? Bu kabilden sual. "" . rak ımha e il 1 lere ancak nazari ıekllde cevaplar 

Agır zayıat ve:~1::11~~yl ıazetealnin deniz yazı_ 
25000 tonilatoluk 5 diifman cısı daha az ihtiyatlı görUnUyor ve 

verdirilerek ticaret gemisi batırddı !l~~:na;-ı:.0;~k muhtemel olarak, 

Pu•• sku•• rtu•• ıduu Berlin, 14 (A.A.) - Alman ordulan büyük Brltanyanm deniz ve hava mU. 

1 

başkumandanlığınm tebliği: dataaıarının mahiyet ve bolluğunu tec 
rilbe etmek istemişlerdir.,. 

İngiliz, Avusturaıyalı, HinW ve ML 
lezyalı krtaJar, daha faz.la ilerlemek 
için dllşmanm yaptığı bUtUn teııebbUa. 
lere karşı ko}ruyorlar. (Yamı 2 incide) (neuamı Sa. 2 Sii. 't del (Devamı Sa. 2 Sü. ! de) 

----·~---------------------------------

Ziraat seferberliği 
V&flngt.on, 14 (A.A) - Cum&rt.eef 

tebliği : 

Fillpinlerde: - Son 24 saat zar.cm. 
da Bataan'da cereyan elen hareket • 
ler aıraamda ıılddeUI bir topçu dUel · 
loau ve piyade tarafından ba.!lkmlar 

Ziraat Vekaleti iklime göre tarımın .nasıl. yaptlacag\J ını ~=:~rkı~ia~n~e::~:I8:: 
(Devamı Sa. 2 Sil. ı de) 

Ankara, 14 (Vakrt muhabirinden) -
Ziraat VekAleU mahsulü arttırmak 

makııaalle zı.rat ıteterberllk mevzuu 
etrafmdakl çelışmalarma büyUk bir 
hızla devam etmektedir. 

Vekllet her mıntakanın hususiyet. 
lerlni ve iklim şartlarını gözönUnde 
tutarak nasıl zerlyat yapılacağım gös. 
teren brö§Urler bastırmaktadır. Bun. 
lar köylüye bedava dağıtılacaktır. 

Bütün ziraat teoklllerl memurları 

bu brotürlerdt!kl malQmatı köylilye 
anlatmak, ve her maddenin cinsine gö 
re eklm yapılmasını temin etmek fçln 
faaliyete geçmişlerdir. Bir çok büyük 
phlrlerlmlze yakın mmtakalarda bah 
çe ziraatı yapılmaaı için faaliyete geç. 
mlşlerdlr. 

Her mümbit ve mahauldar sahanın 
bahçe ziraatine huredilmeal için vl • 

ıa.yetıerde sa!AblyeW makamlarda ku 
rulan komisyonlar icap eden tedbirler! 
almakta ve bunların derhal tatbikine 
geçmektedirler. Diğer taraftan ziraat 
vekili Muhlis Erkmenln Adapazan de. 
mir ve tahta fabrlkalanna tetkiklerde 
uuluıfmak için bugünlerde bir ıeyaha. 
te çıkacağı haber verilmektedir. 

Ziraat vekili faz.la laUhsaı için ıA • 
zım olan tohumluklar hakkında ma • 
hallinde ıWnıgelen direkUtJ.erı vere • 
cek pulluk ve araba imali için Adapa. 
zarı demir ve tahta fabrikalarının ge. 
nlşlet:ılmesi ve daha faydaıı bir hale 
getirilmesi için alınacak yeni tedbirler 
etrafında temaslarda bulunacaktır. 

Ziraat vekiline bu seyahatte müte. 
hasıs memurlardan bir heyet refakat 
etmektedir. 

Bl'DANMASI 
Kış ortaamda yakacak kıtbimı !)ehirde, bilhassa cİ\·ardakl mezar. 

hafifletmek ~.&releri aranırken ho. Iıklarda kummuş ve zararh ağaı:
tıra t8t.anbul sokaklannda~I ağaı;. lım da hatırlatmak ls~erlz. Mese. 
lar geldi. Şubat \ 'c ma.rt butıama li (iülhan:? ımrkmm kapısı karşı. 
mevı-lml olduğu için bu a~rııtlardan ~mda Zeynep Sultan camisinin mc
toplanacak dallar belediyece fa. zarlığı içinde üç senedenberl ku. 
kirlere dai;ıtılae:ık, denildi. Fakat rumul1 Swea.ınıwı bir ağaç duıııyor. 
:ıradan ı;tlinler geÇtlğf halde belli ~onra Çenberlitaı;m üstünde At!. 
bqh caddelerde buna benzer hir, kaUpasa cnmislnin me1..arlığmdakl 
bir hareket yoktur. Eğl"r belC'diyc ağaçlar Jahidlerf ,.e muar t.a.,larıiu 
gerrekten fakirlere bu yolda b!r !.:ırmaktadır. Acaba bu ağaçların 
yardım yapacaksa biraz stlratle muhafa7.asmda bir menfaat mi \ar. 
harekete germek ,.e muntazam <hr! Yoksa bu gibi a~ları k<'"• 
te~dlit ile ke8ilen dallann ı:arı;ur mekte de kanuni memnuiyet nı: 
edilmesine mey.lan 'ermemek gc. gıirülıneh-tedir! Bunu bir tilrhi 

rektlr. • 1 anlıyamıvorll'• 
Biz tstanbul <'addelerinde, ıM> - ~ 

kakla;mda \"e mc~·danlarmda olan HASAN KUMÇAYI 
sjaçlarm budama işinden başka 



. - _..;;;:-_ -~:--:--2~---= --- --~- -· -- ------- - ~---- - -

2 Y'AJflT 15. % .. tın 
\ 

Türk basınında 
"r ps'in natka~un 

akisleri 
Taynıis gazetesine göre 
nasıl tefsir ediliyor?. 

Koordinasyon Singapur dur~munu 
heyeti ve Manş hadisesini 

Japo ya Busyaya 
taarruz edecek 1 ASKERLiK iLANLARI 1 

1.onılra, 14 (l\.ı\,) - Tas :ıJan. 
rnın I..ondra muhablrı bildiriyor: 
Ta.rr..ıis gnzet esinin S tafford 

Crippsın nutkunun Türk basınında 
uyandırdıl;rı akislerden bahsederek 
·~Yle dıyor: 

Bu nutukta Türkiycnin en ziya. 
<le al.ikasmı çeken kısım, Rusya:ra 
.. ,·aıltajl r \'criJ.r;es!:nc ve Berli.nin 
r..u,,.. o.au.ıa11 ta.rafından işg~_l edil-! 
r.e ınc aıL olıın parı:atlır. Türk ~
ı:rıum• efkarı, lıus)anm genişleme. 
iıı ait mc delerde her zaman 

lıiiy Uk bir lıassııSiyet gfüıtermfş • 
t r, Türk ;;azetclerhtin ihtiyatlı ya 
7.ııarında, SLnfford CripJl6).ıJ n'la • 
.} a.ra t rım seı bestlik istemiş ol -
mnsından doğan can sıkıntıs:m o
kum,1k mümkündür. Böyle bil' fe. 
yın, Türkiye de dahil olmak iize'l'e 
l"reok Avnıpa r.ıcrnleketleri jçin 
hayati menfaatlerini Rusyanın e. 
liı:.e t.e lim etmek mannsma gel -
m k ihtimali vardır. 

-·-~ --- • 
lnglltz • Amerikan 

tebllll 
(Bo{! tarafı ı wcı sav/ada) 

siperler kazmakta.dırlar. Kavit'te dU§ 
man topı;uau afeşl tekrar liman mu • 
dafaa haUarımıza. tevcih edllm!JUr. 
Bu at.eo neUoesinde, hJO bir maddi ha.. 
sar olmamı§trr. DU§Dl&n, havada, ceb.. 
he.ınizln blltUn kwmlarmd& faaliyet 
g~rml§tlr. Diğer bölgelerden verile
cek h&ber yoktur. 

Başvekilin riyasetinde 
toplandı 

Ankara, 11 (A.,\.) - l\'.oordi -
rıasyon heyeti bugün sa.at 10 da 
Başvekil Doktor Refiık Sayda.mm. 
riyaset.inde bir toplantı yapın.ıştır. 

~~~~-o,~--~~-

1 kti sat Ve'kili geliyor 
J\nkonı, 11 (H115tJ!1öl mnhablrlmb:. 

d<'n) - ikUeat vekili Sım Day bu 

akpm l5tanbulzı hareket ctnıı,,tır. 
--~~---o,~~-----

D ün geceki yangın 
DOn gece saat 1,(10 da Çen.berllt.A§ 

Tnvul<puaraıda bir yangın cıluru§tn'. 
Yangın yetifen itfaiye tnrafmdan sön· 
dUrUlmllf tUr. 

Alman deniz 
kan etleri 

(Boş taru/ ı 1 ıw ı ~r.ıyf ada) 
Yazıcı bunısan sonra, halen mevcut 

Alman deniz kuvvetlerinin takr'ıb1 be. 
aabını yap7or ve bunların, ikisi C~l> 
Zlrblısı olmak Ur.ere, yedi zırhlı dört 
ağır ve daha kilçUk modelde tıç veya 
dört hatif kruvazörle .sıı.yısı malftm of. 
mıyan mUhlm miktarda muhrlpten i. 
baret olabileceğini zikrediyor. 
Aynı yazıcıya g<irc, bu mUhlm filo, 

İtalyan !ilooilç l,şblrliğ! yaparak Alt • 
denizde yahut denJ.zaltl muharebeslııl 

desteklemek için AtlanUkte nyahut 
da milnterlt bir Japon tıloeile birlikte 
kullanılablıcceğinl yazdıktan sonra 
bUyUk Britanya için mesul şe!ler ta. 
rafındnn bir karar hatuının önce sü. 
rtilmeslne nıUaaado eüilmlyccıık gekll. 
de, bir deniz buhranı çıkmaıı ilıUmali 
olduğunu bildiriyor: 

görüşmek üzere 
11 İngiliz ve Amerikan 

mütehassıs 

Bir toplantı yaptılar 

Müzakerelere Ruz.velt 
de iştirak etti 

Va ington, 11 (A.A.) - Genel 
kurmayların harp stratejisi hak • 
kında miizakcreler ya_.pıruµt üzere 
altdottiklerl içtimalar neticesi o • 
larak Beynzevde nuzveltin huzu -
rile yapıl:ı.n istişarelere bugün 11 
1.ngiIU: ve .Amcrikruı nskeri milte " 
hassısı iştir' k ctıru6tir. 

İngiliz m~messillcri 5unlardır: 

General Sir Jolm Dill, Gl. Col_ 
viJle, Marefjai .Art.bur Harı'ie ve 
Aminıl Sir Clınrlcs BiiUe, 

Bldeçik Am<lıika mümessilleri 
1,:unlardır: 

Bahriye nnz.ın Knox, Juı.riliye 

nazırı Stimson, Genelkurmay B38. • 
kam Gcorge MiırSchall, hıı.•a or -
dusu namma sene?kumıay b:ı:ıkanı 
Genentl Rcnri Armkl, <lenlz hnre. 
ketleri b:ı~kanr Am!ral Ha.l'old 
Staıık, Blrl~i.k Amerika. donanma 
r;ı Başkumo.ndanı Amiral Emest 
J. 1{ing. 

Beyıı.zevden bu hususta hiçbir 
haber nlmmamıe işe de müzakere• 
!erde Singapur durumunun ve 
Man§iaki deniz hfıdfscsinin gen~ 
Lir yer tutacşğı tahmin edilmek 
te<lir. 

Sowy et tebllll 

( Brıs tarafı l inc.1 sayfa.da) 
Vord Price, Deyli Meyi gazete • 

sinde §Ö)le diyor: 
Japonların gözil Holanda Hindis.. 

t..u.ındadır. Fakat B1.rmanyo.da ve 
has.kıt- yerlerde Jlori müdafaa ka .. 
rakolları tesis clmeğe çaln~11cn.kla· 
nnn da f!Üphe yoktur. Japonyruun 
geniş bir faaliyete seçerek Avus.. 
tralya veya llindistanın istilfun gi 
bi büyült bir öl~ askerl hare • 
kata teşobbils e~ iht.iniali yok 
gibidir. Havalar dUzclinee Rusya. 
l-'a bir W:&rnız ya,pılacağını };6recr. 
ğiz. Bu taarruz Almh.nlan,n bahar· 
<b Kafkasyaya ynpacn.klan taar • 
ruzla aynı zamana rasthyacaktrr. 

Japonlar, Hitlero itimat ebnc
ınck!c beraber, Almanya, Rusya.da. 
yenildiği takdirde Amerika ile ln. 
gfltere Çin ve Rıısyanın müşterek 
kuvvetlerine karşı tek bal5lanna uğ 
ra§mak Z9rWlda kalacaklarını bili • 
yarlar. 

Humı.,i menfaatler, Japonyayı 
Arnerlkaya salclrrnınğa sevketmek 
tedirler. ŞUplı~li ?lr muahede o .. 
lıın Japon • n.us bita.raflık paktına 
'rağmen aynı mahiyette menfaa.t -
ier Sovyetler :Sidiğini de Japon • 
~11.11m diişmanlan arasma koymak
tadır. 

Daha sonra Rusynrun bir Japon 
L:iarruzuna. ka.rşı ~vcut fmkllnln
rından bahsetmekte ve öyle de • 
mektcdir: 

Vlndivostoktan havalanacak Rus 
l:.omba uçş.klaıı, Japon §ehfrlerini 
tahrip edebilirler. 
U~ktaki Sovyet ordusunun 

hakiki kuvvetini kimse bilmiyor. 
Alman istilasına ka~ koyan krte. • 
!arı takviye için Uzakeaktan getl • 
rilen !kuvvetlerin mevcudu hakkın 
dn Kremlin de şuıılan yazıyor: 
Japonların biltUn tank kuvvetJe -

rinin yarmını ihtiva eden ynrmı 
milyonluk bir Japon ordusu, :Man .. 

Lon&n, H (A.A.) - Japonlar Ua. 
tün kuvvetlerle Stnga,pura kar§ı glrfı. 
t.Dtlert taarruzun altıncı gUnllnde ln. 
giliz kuvveUerl anudane bir mukave. 
met göstermektedirler. 

Slngapur radyosu bu sabah dahi 

PRJı;Ns Ô.JE~ AOm YAttALI 
Londra, 1·1 (A.A.) - l\l~ deni • 

zinde vukubulan deniz \'e hava muha. 
rebeslnde Gnaysenauv, Şamboret, 
Prens Öjen gemilerine 6 torpil ve bir 
çok bombalar isabet etUrilmiftir. En 
çok hasara uğrıyan gemi Prens Öjen 
oımu§tur. Tnyyarelcrfmlzdcn biri bu 

geminin yaDa yatmrı oJduğUnu gör • 

Mosl.:oua, H ( A.A.J _ So\·~ el ak. çuko hududuna y:rğılmııı bulunınik 
şaın tebliği: ~aruı:. B~ kuvvetleri burada hare • 

lle§riyatma devam etmıştlr. Spiker 
ı,unlan demt,ştır: 

"Buruı Singapur; Mevcut enıarele. 
re göre Slngapur adasında Japon 
kuvvetleri her oeyi lstedlkleri gibi bu • 
lamıyorlar. Tokyo, zorlu dllşman mu.. 
l\ave~ti ile kal'§lla.,bğmdaJı bahseL 
mektedlr. Topçumuz ~ deı-ece faal. 
dir. Ateş kudreti yükaekt:ir. Bazı ke. 
slmlerde saatte 400 me.nnı endaht • • 
ctilmi§Ur. Buna ra#mcn cıehlrdc tuhaf 
cır hava esmektedir. Halk aa.klnd.lr. 
Kahveler doludur. Yiyecek utan ma.. 
;azalar çok i§ yapmaktadırlar. Daya. • 
nacağız. Ümidimiz vardır.,, 

müştUr. 

18 Sııbat günü kuv,•clleriml7. car. Mest.siz lbır halde tutan b!Wn mut. 
pışar:k ilcrlcmc~c devanı clmlşler- ı tef.tklerimizdir. .. • 
dir. Cephenin bazı ke imlerinde Mihver askeri plinlarına gore, 
düşmnn tarafındon ynpılnn kar~ılık Almanların ilk'baharda Ukraynada 
tııarruzl.ır Almanlara 11ğır za~ınl l YBpacakJan taarruz ~ırasında Ja • 
Yerdirilcrck püskürtülmüştür. 12 po~nn Rusya.ya. hUeuma geçme. 
1: ·'· t - ı· lfı Al 1 1 1 h lerı rnuhtemcldır. Saatte 28 mil sUraUe gltmclttelor • 

ken muharebeden sonra sllraUerı 18 
mile dl!JtDOftllr. Hiçbir 1nglliz gemlal 
kayıp değildir. Almıuıınr ker.dllerjni 

•1ııua sun ı ı mıın ayyarl'! o - B'- . ib-•~..:.. h ~•· ti · 
· d"J · ı· ıı· dl ı..z; gerı u-...... •.ı.ucı arW\e en • 

rıp .c ı mış ır. ız :re tnynıre _,_1 J '-- R •---·-
fi "-'~ e apon .... uu usyaya •..oAuw. 

kayholl >. tm • ı _... N"t,,.,·· •• • c esme cnge vr..ıyoruz. ı ""'ım 

Uç kalm butut tabekallile hlmaye et • Moskoııa, 14 ( A.A) - Almanlar, 
mJşlerd1r. Jüılinin ceplıeslnlnôir kcsiıııfndı: 

• • • 

Londra, ı ı (A.A.) - Almo.n gcmı. tekrar müdafaaya gccmişlcrclir. Düş 
lcrinln llanı kanalından gcçmeğe mu. mıııı bfr kesimde Jmvvcllcrlnl tek. 
n.t!ak ounaıarz Londradıı hayli hoş • r~r loplayabilmek ltısan·uru ile bir. 
ııutsımııgu mucip olmuıtur. kaç gün c\'vcl hlr karşılık ınnrruıa 

Lonclıa, 1' (A.A.) - Taymls gaze. Alman gemllerinı 1'"'ranaada tayya • gecmlş bulunuyordu. • Hnrckl\lın 
c.sı Slngapur hakkmda §UI1ları yaz - re meydanlarmdan havalanan t.ayya • başlnnı;ıcmdn alrnıınlıır hira:z ller. 

ma.._.· .. -: "Stt ..... .....- 80llra J'"TVWI· ı • 
........... ~ --- --- reler himaye etm şlerdlr. lemlşlerse de Sov)cl kun·etlcrinln 

lar Malaka boğa.zmı tutmak l.stlye • ALMAN tlE~1Z :KU\'\'F,;TLICJtt şiddetli lnamızları karşısıııdn hu. 
ooklerdir. Buna kadar vakit geçecek. Muhlell! kaynaklardan gelen hııber curnJ:ırını terk etmek mcchıırf:retin 
tir. Ba lchtmizdedlr. Siııgapuru kur • ıere göre .Alma.nyanm deniz kuvveti (le knlmışları.Jır. J\nllnln cephesi. 
tarmalt ieln mukabil taarruzlarda bu. bugün §Öyledir: niıı en munidıır :ılayı m:ığlulı ıliiş. 
lı.mmak lüzumsuzdur. 35,000 tonluk bir tane Tıiplç isimli ıııanın hirknc zıınınnôon heri sC\". 

tıer1 ~~ ~u • ;muharebe gemlııl, iki tane 26 ,ar bin külcc~şi lıüyük r.hcmınlyptl olıın 
~= :~.btT blkim1yet;· elde" tonluk gemi, bir tnnc 19 bin tonluk rcrlcre ve birçok <,;chirlcre lsr:ırhı 

tayyare gemlııi, 2 tnnc ıo bin tonlult lııtuııııı:ık i~tem<>~icJir. 
ctmellylz!.,. cep kıuTIWSrtl 8 tnne lO bin tonluk · · · 

Baaavla, l'l (AA)-;. Skıg&pur ra.d.. ö • bin k k 1 Bıı ıne\"Zılcrdekı Alman sarııı7.un. 
YCIJUn8. giirc, bugflılkD•cmnaıtesi ak- a~ knıvu r, •tane 6 tonlu hrirub l:ırı mu\"effnld'.\Clslz birçok r:ıkışlar 

~CJN;d:,~,aadyuı bell'l'odlmayan 1:1..': ;ppnıışlardrr. l\luhtclif kcsimlcrclc ı;emı, .s!Dgapur ada.!ıı: sa.nuı,:lAn, hAll ve ~tı ır. - ı.a yo c-ııze..,,.ı - . b" 
1 

• • . 
İngil"'Jcnn dlndclbulwımaktadır. Jo... Lond 11 (A.A _ Scltıhi Ul bir :So,·_vet ı.rnı, crı l.ıı~bırlnlrı ıırdı 
hor §OaCSl, cuma. gttnU ldt§aml, lngt.; ra, bil ) ö ye mı ve hır usul odııhıljnde Alııınn 
lız tDpçuaunu:ıı ateft ettmda, ~mez .kaynaktan dirildiğine g re, Paıs de hlinad ııoklıılnrıııı :zJ.blelnıcklcdir. 
bir hale lconuJınutWr. .ca.ıais ilztrinde Alman zırhlılnrma kar Düşman ilk h:ı11a uz ·lordan gel. 

şı yapılan muharebe csn&ırulda hava- · .1 ı· 1 · ·· d l h Sldney, l I (A..A)•- Harbf,yıe ill&Zmt 200 300 bo ba ta . . 
300 

nıış ı ı ıy::ıı arını urnıu5se c ı a ıı 
larda • m yyare.eı ı;e . d"d - 1 " M. Fardc, hJ&'ün demJ§tlr ld: 

111 
b .şım ı en asır zııyı:ı a ıı~rıımıştır. ..... , _ _, .An""'- __ .. ft den !azla avcı tayyare ulınımakta. 

Altwrtura:ıy& lılr'...-...ı•, .,....,,__J .... . 
smd&k1 dağm.Ik mllste.bkem .mevkileri 1

""'• 
Hava maka.mlan, zırhlıların M:anj. 

hczıtlz tutmaktadırlar, .T • ~ ta gözllkeceklcrlnl,~csasen bckledikle-
N8%Ir, taarruz cdens aıw.::uvve~ (rı~~lıı bu ihtimale kar§ı koymak U:ı:e· 
~~ ıs :::ı:~ld=( ire\t.cdbirler almJlUI bulunuy~rdu. Kc· 
ı:: ~ lşU-'harekcUeri yaptlmakt.n. Mı ve hU • 

0 
et.mi§Ur. Haber 'VleZ1l- CClm kuvvetlerimiz bomba tayyareleri 
~. 14 (A.AJ -.ı J talı ve t.oı:pll tayynrelerl.de dahil olmak 

diğinc g&e, Slngapur ~ üzere ha.zlr)llllm~ardı Almanlar hn
llY<l cdilcn ~ ynraıııa.rı 1~ dolu va prtlan llakkmda 1~1 haberle; alı.. 
bircolt gcmt !Babı.vta'ya gcımt,,t.ir. -...ı ........ ~ -n. ..... ID'dekl Alnuui ı,.nım 

ıt. ....... -.. __ 14' (A.A ı-- rad .,..... ....... ~. ....,...... c ·-· 
• ...._... ,,_,., ) - ......._. ~bu m~h venflek suretiyle. belki 

;yosu, lngili.z kadm :vo çoeuk'larmda.n de iyi bir rol oyn&nu§t.ır. Bu durumu 
coğunun Singapur'dan •tahllye'~1di . kar§ılamak t1zcre icab e®n pllnıar, 
tini haber vc.qyor. aııı!r&llılc dafreslytc mUza.kero, tan -

ı..ondra, H (A.A)._-,Bugllnkü cu •• zim ve istflaro edllml§ ve her sa.thası 
'lı.arlcsi gUntı .Grcenvlsh saat.1yle 14, gene amlrallık dalrcslyle mutabık ko.· 
.:.O da. Slngapur radyosunun Loodra.' - lmarak teııbit olunmuıtur. ÖDC1l 

dan dlnlaıllen bir haberine göre, Sln- Svondfiah tayyareleri gönderlltnl§, fa. 
gapur ndaamdaki Japon taarruzıan kat bunlann hiçbiri gerı dönmemi§Ur. 
c lAıı çelin bir mukavemetle -karşıla.5 - Görll§ ımkAnırun azlığınd:ı.n dolayı Al
maktadır. man J:Cllllicrine bUcum ~k üzere 

ııata,tıı, 1'l (A.A) - Bntavia tebU· gönderilen büytfü hava kuvveUııln 
(;ınin bildirdiği.ne göre, Japon para • yüzde pek n:;ı hedefleri tcablt edebll. 
şUttülcri Somatrn ndnsmda. Palenı - mljUr. Alllmdar ııcrviıılcr yapılan ha. 
~xınk'ıı t.aıı.rruz ctmi~lerdir. ıekct hakkında. tahkikata teveMUl e. 

Fena ıcshit edilmiş olan bu cep. 
he üzerinde Tlu-; lı::ıberlcriııc göre, 
Sov~·ct ktr..·-..eUerinc mühim yarllını 
lar '.\Op:ııı ınaholli halkın l<'şkil el. 
tiği~Jıir takım t•cphclcr so,·yet ı.u,·
\"etlcrinin gerifcrJnc ltııırrıızn ll'ŞCh. 
hüs eden J.:iiçfik düşman gurupları. 
nı tahribe çnlışmnktııdır. 

••• 
Tol.:yo, H (A.A.) - Sovyet öğle 

tcblıtt: 

13 şubat günü kuvvetlerimiz, fa. 
Şist Alman kU\'\'eUerlno ltarıı faali • 
yctlc hareketlerine devam ctml§ler • 
dir. 

Bir Sovyet denizalbaı yedi 
gemi batırdı 

nuaıar d"a bizo !kar§: kullanılabllc. 
cek du..nıe.n, kuvv•Uerinl hareket., 
siz bir halde. li_almak r.orunda br.. 
ra.kıyoruz.'' 

Alman tellllll 
(Baş tarafı ı incı aay/ada) 

Doğu cephesinin muhtelit kes1mle • 
rlnde dUşman muvJL{!&ldyet.aız taar • 
ruzlarına devam elmljUr. Bu taarruz_ 
ıar pllskürlWmU§ ve dü§Dlan bllhaa. 
sa ağır kayıplara uğramııstır. Bu kta. 
nın işgal ettiği bir kesimde düşman 

yuvarlak hesap iki bin ölü verml§Ur. 
Birçok Alman taarruz harekeUerl 

esnasında dil§man l<U\'Vetlert geri atıl* 
mışlnr ve çember içine alınan müte. 
addlt üUşma.n gnıplan dur bir aahada 
sıkıştıı ılmr~lar ve ınuvasalaları kesL 
len dUı;ınan tcıeltkUllcrl tahrip et'liı • 
ıniş vC'ya esir cdllml~Ur. DUyUk bava 
kuvvetleri dUııman topluluklarm~ da. • 
ğıtmııılar. rna!zctnc ve iaşe kollarını 
\"C So\·yct mevzilerini müessir .suret 
le bombalamı§l:u·dır • .Aynı zamanda 
demlryolları hedctıerl de bombardJ • 
man edilmiştir. Murma.nsk cephesinde 
av tayyare btrllklerl bir dUgman aab. 
rıı. oı·duglhını tahrip etml§~rdir. Sov. 
yet hıı nı. kııvvetlerlnin uğradığı ka • 
yıplar df.ın SU tnyynreye ytiklK!lml§tlr, 

12 şubatta M~ kanalmm doğu ağ. 
zmda geçen deniz .ımvo..51 esnasında 

.Alman hücuın boUarı ve muhripleri 
lngillz hUcu botlarına taarnuı etmltı. 
Jer Vl' bunlardan ikisini bnllrnuşlar • 
dır. Bir mnYn gemisi bu aaVB§larda 
yeg!nc Alınan kayıbını tqkll edeıı 1. 
lcrl l•arakol gemimizin mUretteb&tm • 
dan 35 kl§lyl kurtarmııtır. Dcnlzaıtı 
&ernlleriıntz AUantiltte katilclerc yap. 
tıkla.rı hüeuınıar esnasında aralarında 
moUSrlU bUyUk bir petrol gemiBI bu • 
lunan topyekOn 25.000 toıınAto tutarın 
da beş dUşman ticaret gemlslle blr 
kort! bat:ınnı§lardır. Diğer dört dil§ • 
man gemisi torp!Uerlc ciddi surette 
:ıuuıara uğratılmı§tır. 

'!'obruk §lmıı.linclo deniz ÇOVJ'el!lndo 
.Alman sava§ ta.yyarclcrl ku~e hl. 
ınayc edilen b!r kU'iJcyo ~enaup ge. 
ınilcrden iki tıcıu·ot ve iki ha.ıp ge • 
misine boxn.baJarla isabet kaydetn:ı!J. 
Jerdlr. 

Emlalinli ~eril Aakc.rllk Şubeslndeıı: 
ı - 942 Yel. subay ve aııkeı1 me.. 

mur ve san'atkftrlann senelik yokla. 
malan 16 /şubat/ 1942 tat1hlıı&m 

b!l§layarıı.k 15 /mart/ 942 gQDttiıde 
nihayet bulacaktır. 

2 - Her Yd. subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburıyeUndedJr. Ge. 
lirken nUfus cllzdanı, aakeıi vesaiki 
ve sıhht suooylar<Uı. diPloma ve ihtllıaa 
vesikalanyıa birlikle gelecekltrdlr. 

3 - Ahvall Blhhıyclert dolayıstylo 
§ubeyc geleınlyccck derecede haata 
olanlar bulunursa bunlu (mahalU bü. 
"met tablhlerlndcn alacaktan mu. 
saddak raporu gönderecekleri taahUt. 
ıu mektuba bağlayarak ve oubede k&. 
yıtJı bulundu!;'U <1erter ııım numara. 
8llU bildirmek surcttyle §Ubeyo gön. 
dercocklerdir. 

' - Şµbc rnınt.akaaı haricinde olup 
yoklamasını yaptıracak olnnlar i.Ste. 
nilen ve8alkl bir dilekçe ile bulunduk. 
Jarı mtıhalll Aıı. ş. BŞK. ııtma mu. 
raca.at veyahut taabrUUU mektupla 
~ubeye göndcrcccltlerdlr. Veaalk (hat 
tercUmesl, terbla tczkl!'re sureti, nU. 
tus kütüğünde kayıtlı olduğU mahalle, 
c:ild ve sayfa numl\ralarmı) blldfrc. 
ccklerdlr. 

5 - Yoklamaya gelmlycn veya u.. 
sulQnc tevfikan ml!'lttupla yaptirmL 
yanlar (1076) M.rıh lwı\111 maddei 
nıahsusaaına göre (50) Ura para ceza. 
sma tnbl tutulacaklıırdır. 

6 - Yo!<Jamalardıı. naağıdakl vcaafk 

Yüksek sıhhat 
şOrası toplandı 

Aokara, 11 (A.A.) - YlikseJc 
aıhhat şuram mh1ıat ve~ mu 
avcnet vekili Dr. Huliisi Alataşm 
reisliği altında 1942 §Ulxı.t içtiına.ı
nı yapmak üzere I 2.2.19'2 tarilün
de shıhat ve içtimai mu.a.venct ve. 
kaletine Prof. Dr. Akil Muhtar Oz. 
den, Dr. Hasan Yusuf Başkan, 
Prof. Dr .. Murat Çankat, Dr. Ne. 
§et Ömer, Prof. Dr. Refik GU:ren, 
Dr. Saim Dilemre, Prof. Dr. Tev
fik Salim Sağlam, sıhhat ve jçtimaj 

muavenet vckA\di mtist.eşan Dr. 
Asrın Arar, içtimai .muavenet iş • 
Jcri dairesi reisi Dr. .filkrem Tok 
ve hrfZIBS.llıha. işlcrı dajrcSi. reis 
muavini Dr. Kamil Idıldan mü.rek. 
kep olarak toplanmıe ve ~emin 
<le bulunan Qcnı ilhUbar lcrjni tct 
kik ederek bir karara bağlam.Ti ve 
memleketin san hastalıklar vazi -
yethıi gö.zdcn geg!Terek .bu durı·. 
mun mem.nuniye.ti mucip olduğu 
neticesine vamuş ve sıtma mUca. 
'1clesfndo ta.tbilc edilecek tedavi 
usulleri haklan.da !bazı fenni ikara:r 
lar alarak içtimaına :nihayet ver. 
miştir. 

Japon tebllll 
(Bo{J tarafı 1 inci sayfada) 

jerlıtl ve 8 ~ııba tm lopçu ibom be.r • 
donanınm hlmayesj altmde. gecele 
y.in Mobi civarında karaya <:rka.rak 
nehrin sol sahillndçn gelen djğer 
bir kolla iljhlrl•~i yapmak sureUle 
baskın nct!cesınde Jşgal etU.kleri • 
:ıi 11öyleınektedi1:. 

* * ıı: 
Tokyo, H ( A • .A.~ - Singapu'rd~ 

bildlrUiyor: 

Japon hava kuvvetleri Slngnpur 
önündeki dU§ınan kactıcıcrlnc karın 
yapbğ ıtaarrı:zlr esnasında 11 gemi 
be.trrmı§trr. Gece eyncn ilci d~m:uı 
gemisi batırılmrş~ır. Japon tayyare 
lerine hiçbir zarıır olmarnıııtır. 

Tciltyo, H (A. A!) - Singapur 
C.}Phcstndcn Domcj ajansına blldlrfll 
yor: 

Bu sabah Snlctar dcftlz füısUnc gir 
meğeı bll§lıyan Japon kuvvctıcrl öğle 
vakU buranın işgalJııl tanıamıamrı 
!ardır. 

• • • 
Tokyo, a A,A.) - Bu sabah Japon 

de.ııis kuvvetlerine meıaup bir grupun 
Sinca,pur ad&.lının JuYISlnda Selotor 
harp limanını i§gaı ettıfl öğrcnllmlı. 
tir. 

Tokyo, H (A.A.) - Japon gucte. 
lcrinin SingapurdaJd harp muhabirıert 
Slnppuron :müthitı can scldfmutn.ı 
iıarBrfUe tuvir ediyorlar. Japon kuv 
veUeri §ehriıı merkezine 3 kilometre 
ya.kla§ıxırıııardrr. 

lobela diyor isi : 
natıl\la, H (A.A) -· Bu sabahki dcockterdir, Bu tahkikat, usulden iba· 

tcbllf;ın bir ekinde, l'nlanb:ıng yakini ret olup vcrilecel< olan rapor, lüzum 
ne lndlnlcn parll§Utc;Uler hakkında de. görUldUğü takdirde tcıtklk edilecektir, 

lıyor kl

l\losko\'31 it (A .. \ ) - Şimnldcki 

kızıl donanmaya nıenaup bir Sovyet 
clenizaltııu ı>on günlerde büyük bir dil§ 
nıan deniz ta§ıtı batırını..,tır. üsırtln • 
den mal<larda hareket yııpan, Uman • 
lar cığzmda. \'C dUoman muvn:mla yol. 
Jarı üzerinde d~ınan ]{UVVcUer!ic sar. 
pışan bu SO\")'et denizaltısı, eon:nıuvat 
!akiyeUc yedinci gemiYi bntınn~ bu • 
lunmaktadır. 

Bir dli§ma.n mubrlbl.nin ve lO bbı 
tonUl1toluk bir deniz taııtma kaybol. 
muıı nazarilc bakılab!Ur. 

GC'lcn ro.porlarc. göre, paraıUt.çU!erln 
ı ırak cttil<lerl hücum, a\'cı tayyare. 
1 rı rctakntındct 100 dC'n fnrJa tayyare 
tara!mdnn yaptlmı;,trr, Tayyareler pn
raşOtçUlrl"i Pe.lanbanı; civarında a nok 
taya. fndlrml&lerdir. Bunlara kafiı eid· 
d"Ul bir mukabele gösterilmiş ve on· 
Lırca paraşUtçU öldUrtıımUştUr. 

1ngiJlz bombardıman tayyareleri, 
iyi c;alışnu1Jlardır. Ye durumun ga.}Ti Ne dememeli ? 1 dUn gece batı Almanyada bazı nokta. 
mUsald olmodığı tahmin cdncb!Ur. lara t.a.anıJz ctınl§ler ve bu ar:ıda Es. 
Daha başka haberler bekleniyor. Te • !'--------""!'"'-----...: sen çocuk hasta.nesine de Lııaootıer 
)id edllmfyen raPQrlara göre, Baİıcer- Miıılerdc kookocaman yazılar: vukubulmu§tur. Sivil halk araawda 
mnain Jaı><>nlar tarafından Iııgal <?dil. Ekonomi. ve cırttzmıa kurumu! ö!U \'O yaralılar \'ardır. Bu taarruzlar 
mi~Ur. Sırı:ı. adalann diğer kısımların Bir d:ılw. :y-.ı:anıı•tık: (nrttır) dn c:sn::u;mdıı dli{m.luun ikl bomba ta:yya. 
da olduf,-Ü s.1bı dU~man faalfyC'U leh ! Jile ı;orrcfil s;-c-len bir ses tatıc- reııl <ltişürülmflşUlr. nundan ba.§ka ba 
Jıkeııl ~:;1 ve mUdataıı lmkt'uuıız ması -0lduğu ir;:in bu g bi sözler tıdn. icgaJ alandaJ~ toprakJar kıyısın. 
telft.kl<l cdild1'1 .z&mli.ll yapılM .sJştcm j (ıırtrr) şeklini nlmıc:tır. dıı. k:ı.rgrr koyma. ıtt.c§lCri ve av tayya. 

( Ba:ı tarafı ı invt 80Vfada) 
ha Rus hareketlerinden muva.ffa
Juyet beklenicmck lfızungeldiğini 
itirafa ınccbur lcalınışlardır. Kliln 
en fcn.'l. zamanlatrnı gcçirclik. Bu· 
nun bize ha:yli endişe verdiğini J. 
tiraf edelim. Fakat Juş bizi devi • 
re.memlstır. BiWtis kudretimizi 
tecrübeye koymuş ve art~t.ır. 

Dr. Göbels, mihver devletlori • 
nin biitUıı dU:nyade. vaziyetlerini 
mlah et.tiklerini ve bunun irkba • 
har ve Yf!Z a)·ları iCln çok Umit
lıor ıio ~urdu~nu ml. anedc ede • 
rek 'm;ısına son vem ektedir. 

B&mdı Palantıa.rıg- telıllk<"ye maruz 
kalmaml§tır. Par&§UlçUll!'rin §Chro yak 
ııştıklamn, yahut girdiklerini göste -

n biç btr belirti yoktur. Kıtalamnız; 
ıi tahrfbat Japonların Jşgall.nden en-el (artır) demeli, (cı.rttırJ dem~ relerimiz tara.fmdaıı nç d(}gman tay. 
icra cdilmi/1 bulunuyordv '"neli. yarcai daha. dtl§{1rtllmtı,şttlr. 

a.ıııllariyle btrllkte •e taadlklfz: olarak 
beraberlerinde bulwıduracaklardir. 

A - Terhis tezkerest, tekaQt emri 
ve diğer aaker1 vesaik, 

B - NUtus cüzdanı vanıa ahvali 
sıhhıye raporu, 

C - Mübeııdiı, kimyagerlerin han. 
g1 kunmda ilt.lsaklan bulunduğu, 

(au, elektrik, yol. inp.&t vealr glbl 
ve.slkal11:r) • 

7 - Her sımf için tayin edilen gUn. 
lerde yoklamaya geıme.tne riayet et. 
mesl ilb olunur. 

8 - YoklAmaJar aabablan saat O 
dan 12 ye kadar nbahlan yapılacak. 
Ur. Öğloden sonra yoklama yapılamaz. 

9 - 16 IJUbat, pu&rtesindetı 19 
§Ubat, perı:ıenbe günUne kadar piyade, 
oto, hava, demlryol. 

10 - 20 §Ubat cuma ~U general. 
kurmaylar. 

11 - 21 ıubat cwna.rtealnden 2S 
§Ubata kadar, topı;u, Ölçme, l§ıldak, 

aUvarl, nakliye, lltihk~m. 
12 - 26 fUbat pe.114lnbeden a rnar. 

ta Jtadar, levazmı, muhabere, dcnl..ı, 

jandarma. 
ıs - • mart. ı:a.rp.mbadan 7 mart 

cumartesi gününe 'kad.aı-, huap ve mu. 
amele memurlan dlftabib, \•eterlner, 
ooııaiyi harp, 

14 - 9 mart, pa.zartuı g1lnilnden 
12 mart pe.rşenbe gUııüne kadar tablb, 
CCZS.ÇI, kimyager, harita, adli mUıa. 

vlrler, 
15 - 13 mart cuma gününden Jtl 

mart cumartesi gilnUne kadar, esna. 
tat o(demircf, makfnl•t, marangoz. 
saraç, imam, mtlbendll, kamacı, ıuıke. 
Ti muallim). 

••• 
1. Tünı. Askerlik Dairesinden: 

f stanhul u Beyoğlu semtindr 
mevcut yerli ve yabancı ~ubelere 

mensup 1am ehliyetnnmelılerln 1 
M:ı1"l 912 tarihinde yedek sub:ıy 
hazırlık kıt'asında bulunmak üzere 
!:!5 Subat 942 gününde şubelerine 
müracaat etmeleri 'ilAn olunur. 

• •• 
1 1'üm. As. Dairesi11den: 
İstanbul ,.e Bl!'yoğlu sentlerin~ı: 

bulunan askerlik şubeleri ile B::ı. 
Jorköy ve Sarıyer Şubeleri mınta. 
kaltrmda bulunan yerli ve yohan. 
cı ihtiyat erntın }·okla. alnrınn lft 
:)ubat 1942 tnrlhlnde başlon ıltı. 
c:ıktır. 

Bu ihtiyat eratın mensup olduk. 
lnrı Şubelere mfir.acaat elmclcrl ı. 
!&n olunur. 

*** 
Rejktaş Askerlik Şubesinden: 
Aııağıda i&lmleri yazılı auba.yla. 

nn acele olarak subeye müracaat. 
lan: 

Piyade ilstte~'llleni Zahit Zeync. 
oğlu (149il) 

P.i.raBc teğmeni Hasan Çobanlı 
(26814) 

Harita Asteğmeni Ahmot Ncca. 
ti (30958) 

Muhabere teğmeni Jfc:cep oğlu 
Zeki (30950) 

Plycı.de binba§ısr Abdülhamit 
oğlu I<'Phmi (326..100) 

Yd, ölçme teğmeni Fchmı oğlu 
Muammer Yolacar (4215'1) 

...~ .. 
Fatt lı A~kcrlik ·~ ubc!\foclen 
Yedek t>Ubp.y yeti ecek dC1ı·ecc 

tahsili olu tam ehllyctnamc-lilerin 
l. Mart 1942 U!.rihindc hazırlık kı. 
t:ılarmda bulunmale.rı metjrultur. 

B:.ı .sebepten ~ubcmize mensup 
kısn hlzmetl' ve tam cl1Iiyctnanıc
lilerden as!cPrllğine karar venlmi~ 
muhtelif do~umluların l\evk mur. 
nıelelcri yapılmak Uzere 25 f;ubat 
1942 peı embe gi.inUnnen iUbaren 
nüfus cU:.>.r111nlarilc beraber her 
giin tıabah saat 9 dan 12 ye ka. 
dar şubeye mürııcaatları ilan olu. 
llUT. 

• • • 
~il ta~ Asknllk .')Ubcslnc!cn: 

1 - Şubede kayıUı \"C sene\"! TiltUn 
ikramiye.si l'.lmakla mUkcll t oınn 
h:ırp maluJU ve §ehıt yetimlerinin 1!42 
yılı yoklamaları bir Mart 942 d<'n NI· 
.san 942 sonuna kadar dc,·am edecek. 
tir . .au tarihlerden sonra muracııat 
kabul olunmaz. 

2 - Mezkur tarihten itib3ı·eo cu • 
martosi gU.nleri mUJıtc.snıı olmak Uıere 
.h:ıftnnın her gUnündo f\lbı:-yc mtiraca. 
at cdc.bllirlcr. 

3 - Şubede ka}'lUı olup ta hariç 
yerlcrue bulunanlar gönderecekleri ta. 
flhhl!Uil mektupla yoklamaları yarılır, 
kayrtlanna işaret olunur. 

l - ~oklamaya. gelecok olanl:ır el· 
!erindeki ikramiye tevzi cU.Zdanı ve 
nüfus hUvlyet t.cz:kereteri \'C malul o 
Jllllloır da malul raporlıırmı ve mo.a, 
cUzdnnlnrını da birlikte geUrmekrl 
Jı\zımdır. 

EŞREF' den seçmeler: 
Hllml p&ft.711. !MMlkoı t'dillncc ilin: 
- Ak,a.nı oldu, dediler; Jdm gcc,. 

nUa ,e~k! 
lıA:H tUiyc gece cdmedo hnkkı 

ılork6r; 

ç.'ünki gündliz .o .......... ne 
"' ~,gelecek~ 



, ___ ıs . ' • nu 

flYlfiil~ 
Hindistanın 

istiklali 
l~n<lrail n blldiri.ldlğinc göre, 

lflndio.tıın artrk İngiliz İmp::ırator
luğu ktndc bir dominyon salflhi • 
:.. eti knz.an:t.caktır. 

tnı;-tlt re 1mparatorlağu içinde 
Hindıstıımn ''mU3ierek dünya" ha.. 
~atma. l•&n· m11' olınaliı hllrriyetln 
~ t e.l'l o~ r:ık SC\'fnllecek bir Jta.re. 
~ettJr. ( ı: ~ iiz milyondan fazla in. 
"8111 tiz.eri de ~ 1Ilndl8ta.nm 
medeniyet tarihinde büyük, ehem. 
nıı~ Ptli btr mevldl \it.rdır. Hindls • 
ı an, tarlhin hu(ludnnda btiyUk ih· 
llrnslan Ustu.ne sııekml§ sen·et kay. 
tıaklan itibarile daima clhıtnglrlcr 
IUndistanıı. sahip olmak ittemit • 
ferdir. 

lllnı!btan, ilk zamanlar tar,lhjn. 
«len gUnUmUz.e kadar dünya tarı • 
hlnln Mıynebnilel m'6elesi olmak 
'~fnu muhafaıa Ctml!tfr. ı kıen: 
dc!'den tutunuz bugUıı, harbeden 
son ~bul nefere kadar emper • 
l'alitt da\alar hesabı.na kıhç ~kcn 
iıısanlann bayatmda Hindistan e. 
henunıl ctll bir mevki tutmuıtur. 
Jflndbt.an garptan, ıimalden, hü • 
cumlara uğnunış, dttnyanm ~ok 
l:lirbüz, yiğit üıı.anlan onun yolun
<la. t'an ,·ennittlr. 
BUtüıı tıırlhl bC'ynebnilel reka • 

betler nıevı:uu ob.n llindlstan, bll
tün a"lırlar boyunca hlr "<"O~f)·a'' 
tltefhumundan ibtlret kalmış ne bir 
'--rlb, ne <le bir kttltür birliği ki'. 
~lamamrştır. 

lfiUii. Hincfüıtan iklimi YC mah • 
li~Jler;_. htı~"\ıtnhm, ncbo.tlan gibi 
l'•ıı en: camislen Ustiinıle yasat. 
tıın;.1.ndır. Ru \ 'ft ıfhırı haiz olıın 
hJndl<;tau dcıal.z hlkbniyetine da. 
J"anarak 0~-y:anuslan m·iı:in "ofıı. 
laı-ı gibi dolapn, tl tU\-a hattını 
b~ne bir pa.ntalon taşır gibi ge • 
r·ırcn 19 unı-u a .. ır lngiltercslnln 
bir mU.temlckC'"t oH1u. 'BugUn ta. 
l'ihin hu safhlUimı değişUrlyor. 
Jn~ilt•re l!'!8 Rlndkt&nııt kolo

lıllikten çıluırnk (lominyon haline 
ı',irmcs'i iki bakımıfan dikkate lü. • 
lıktrr~ 

1 - tnı;llterec1e4<i zihniyet bala. 
ll1tndan 

1 [ __: J)ünya ÜICrin<le fn~Jiz 
İttıp:ıraUırluğunun geçlnliği buh • 
tan ba'kmlıntın.n. 

lngiıt.crc, lllnıllst.nm koloni siyo. 
ttlnln inkisar ctuğJ, dünyada mo .. 

tla halini aldıiı u.amanlanl:L eld<' 
ttanı~, fa.kat lmlonklllğin dünya 
r•Jconoınik ..artları önünde ffJİls et
ltği nma.nİ:ınla hile İnı;llt<'re bu 
liıtaya dominyon olmak hakkmı 
''cnn(.'lrfon çeJdnd i. 

BUyti\i Harpte htr bu!:uk mH. 
~ondan fada Hlntl ıı..,kcri inıparıı. 
1orlulc hesabına harbe glnnisU. 
l'aknt Blly\ik Hıırbi galebe ile bltf .. 
t~n İn~illE kolontcll<'r mUmc lll 
devret adamları, hnrı• scınra-;mdıı 
llıağliıplıuıı n mü~teıylcl.:elere kar 
ı a~"UI zilıni~·ctı~ hıırf!ı•ct ettiler. 
1ıfağlfıpla.n ve koloni halklannı he
'<'ri lıaklan:lan mahrum ctme:\'İ tn. 
lıt; buldular. 
lhılhuki harpten sonra lngiltcrı•. 

d~ lmparatorJ~[ btin 't-!llinCle büy1fü 
bir dcği~ıe ole.la. Dominyonlar jm. 

lıaratorluk mccli~inl te:::kil ettiler. 
fıaııa. sonra lnı;iltcrenin nufuıu al. 
lındıı bulunan memlC'kctler ılc it
tifak c:emherin~ girfüler. Hindi-. -
lan hütUn hu hareketler önünde 
11l<'alarln hlare cdlll'n Ye hürriyeti 
111nı1Hlcr f.arafmılan imha olunan 
hir koloni ha11n(le bırakılılı. Nitcl:tm 
l!cçenlerılc Hindistan me-;elesln • 
1lc.rı bahseden nazır Emeri, JlinılJI. 
1cr hakkında. un lan MiylU)·ordu: 

''- Himlliler hUrriyctıcriııi bir 
1•1rlerindcn alsınlar''. 

llindista.ıul& n.ealar s~tcmi bu. 
~linkli manzarayı aratmı~trr. Jlin. 
<ıi tan bir yandan raca politika • 
ll~nın, bir yandan İngiliz liolonicl 
11·~ aset inin C esiri nlhn<la olmalda 
l't:rabcr. Hinıflstanda son otuz <'• 
11<'denberi A'\lnden gllne lnld af l'. 
11 l'ıı hir Hind milli harelreti ,·arclır. 
>:utiin mi'ınia1a r:t rağmen Hind is • 
1ıınaa unayi fııallycU nrl1nalda 
'c hu sanıı)ilc5mc hrırckclinln or
~ ~ a. l'Jkardıı;'l ı;~yal tl'kim\11 ıner
•aleJ~rl ~uıırlarcfa yerlC' meldcdir. 

Hind lrnn!!.rcrilcri Uln<Ustaııdıı 
bıı ill"ri h:ımle,; ifnde ctmel..tcdlr. 
:er. uıııd ıconArecilcri 11U~·ük 1111 r. 

~ırı ııetirC',..inde "n rsılıı5tıklını ki>. 
1

11 sartları bilitfüleri için hu lınrı•· ' . . 
I:! ln1;llter<':\ c knr ı soğuk <hl\ rırn-

11'1nr. Hlndlı;tanın bu hal')ll elil rolü 
:ıu~ lik Harbe nar.nrnn IJir hiç mcr. 
tbı..•sin<'lerlir. Uincljstnnın lstil'liıF. 

ıı· 1 lsfi,-rn konı;n:c•ter mlhH•re tn. 
~ıırtar dcğilclirler. Bllh:ı a lion~ro 
"lı.j "clıru ln~ilir ı.o1onidliğlne 
~1<1uğu kadar f~sbt lıiklmh·etlne 
~" :ıle) ht&rdır. • f'hrtı, sn~~ ali,;t 
~ {lnıa;\·üllii olcluihı if'1n .Jnpon~ a 'e
l 11hut ıllif!r mlh\ f'r unsurları ile 
"birH\i yaptn! sı lıclilrııcm:ı-
trıcm<:r~. Jtinflbl ıın ha' .1.ıııclıı1'i 
l'arını 'ermek i!;in ~lngapurun 

• 
VAK 1 ı 

·~ oo a oo oo&rID ~ ~ ~ ıg oo o r~ gfiii§J~] 
____ . "Darüşşafaka,, ya teberrular 

ilk okullarda 

Musiki tedrisatı sımf öğretmen 
lerinin üzerinden alınacak 

[K 11 A HA B E R l ER ) Hayır i~lerinde, mübarek te! İ!'. ıılclıldan fe)izle yükselmiı:, \nt.11111 

- lerllf', insanı IMIU!bkla barı~ hraıı doll!l.tmı saJısi3·etJ di. 

Maarl! vekeJet1, ilk okullarda be· 
deıı terbiyeal \•e mu.alld derslerinin 
durıımunu uınum mütettl§lere tetkik 
ettirmektedir. Bu itle vazlfcdar olan 
mUretll,terln bir kısmı vlJAyeUcrde 
tetu,ıerc baflamqlardır. Şehrimizde 

mlltettıı llyaa Sınat bulunmaktadır. 
İlk ve orta okulluda mwıild tedrl· 

ısatmm ııınıt öfretmenlerinden alma : 

Radyo programla
rında değişiklik 

Geceleri netriyat 22,45 
de sona erecek 

Ankara radyosu ıırogramlarınde. 

bau teknik aebeblerden dolayı deği.§lk. 
llk yapılmasına :karar verllml§tlr. 
:SugUnden itibaren :ıabah ve öğleyin 
on beşer dakikalık pll'lk neşriyatı !tal. 
dmyıuştır. Hcrglln 12,SO vcı cumartesi 
gUnlcri 13 30 <lıı\q neşriyat bir saate 
fndirilrnlştır. Öğle ıneıriytı pnzar gün. 
)eri iki ısaat olar't\k bıraJulmı§tır. Ak. 
~m neşriyatı gene 18 de haşlıyacak 
22,4~ te sona erecektir. Söz. \"e mUzlk 
programla.rmda kualtma yııpılmamıı:ı, 
yalnız ) 1zı konuıma saatlerinin yer • 
lerl değ~tlrilmiı:ıtlr. 

Kadın hekimleri aylık 
toplan tıs-: 

Türk GinekolocJ. kurwnu bu ayın 
toplantUJını Dr, .A;rm Onur'un başkan. 
lığı altında yaptı, bu ceısede: 

Dr. Aııım Onur • 'Rnhlm lçlnden çıka 
rılan yabancı cWmJer • b&kkmda bir 
kanuftl14 yapniq ve bunu mU~e kip iki 
ilmt t1llm i'ÖSterilml,,-Ur. 

6Ul..'Utnnu bekleml t.ir. Bu, İngilte
rentn U7akı:arlt hMkieleri önlln<le 
ne kadar endit"C <loydu~nu, nasıl 
luı-.sn..toiyeUer takip ettiğtnt' ""ÖSter. 
mektedir. Hioılist.nnm tam lılr i~ 
~ ikliıle ka\'U mıa~ı onnn inı;lltere 
Uo Htifakma hrf.din \'erebilir, Bu. 
giin askeri z:ırur<'tler Ustl\nrlc ilin 
di~tau:ı. \'erilen hsk --anıyorum ki 
Hin<llstanın dahili bünyesinde ,.e 
fogltcre ile olnn münnsebctl1.?rindo 
'le yani tnglltercnin llinıllstanda 
taktıı etti~ sos)"1ll politfüa bakı -
mından bazı detismelerin yaptl ... 
ma.~mı fonp ~ttlrer<'ktir. Şimdiye 
kadar ing-lltcrenin Hrnd polltlk:t!'lı 
r:ıealarla l:\'İ dostluk C'-""ına da • 
)annn, fnı;i-.t si-et emini km \'etlen. 
diren, din \'e mP.7.hcp iht.ilnflarm • 
ılan J.,tifadc eden ''impamtorltd• 
naibi" ı1011tllwıına da~':ınırdı. Artık 
b•ı ımutik:ınm dalıa llcmökrat, ıl&
lıa beşeri bir hUviyet anoden bir 
ılhniyete yerini terketmesi tazım. 
du. 

Hind onlusunu Hind halkı te~kjl 
Cllecektir . • Jıina~na.Jeyh, halkın in. 
sııni Jıakkmın tanmmı<> oJma 1 hi • 
rin<"i a.rtt1r. 

MU~tnldl Hincli:-l!Wın ingiltcre 
ile olan mi\na.sebctini f an"'İın ede. 
cek ilt orl zlhııiyPfli bir ı;istcm ola -
hilir. 

SADRI ERTEM 

- Daha baska dahn beRka ? .• 
Bir~t>nbirc ayağ~ kalkmıştı. Tıp. 

kı Madam Gribaiofun küpelerine 
doğnı yürilyor ;ibi bana doğtı; 
dikkatle yllr.Uyor; Ye ı;öyle diyor-
<lu: 

- Anucka bir me"zudur. diyor
du. Üç ~ü~denberi pansiyonda bu· 
lunnındtğmdan hbcrini~ yok gibi 
et uru) orsunuz? 

- Olabilir! dedim. Galibn haf
tanın bnz.ı gUnlcrini blr ltalyanın 
yıınmt1:ı geçiriyormuş. 

Bunu da bir fm:atla ~ladam 
Zoya'lar b:ına f'Öylemlşli. Kocası 

vasıUı.siylc onları tamyor; burada 
Luka isimli diğer bi" ltalyn.ndan 
!'a bllh~ h()@b.mm.j gözUküyor
<1u. Gizep elli ya..5Uınnda kadardı. 
Durgundu. Anu"kanın bir deniz 
k:ıdar oynak hareketleri yanında 
hu durgunluk bü) iık bir te7.al W!i· 
•til ediyordu. Gi:ı:cn S"ınk cam bir 
~ta\'anozd.u. Anuçk~yı kendi hac· 
minclo muhafnz.a C'fmek i.oıUyordu. 
Belki de kadını hu ha<.'im içerisine 
dolduruyor, fakat her l"t)den emin 
nldl•ğu b r dakika, Anuçkıı. tr.krar 
yeni hir nt"nfez bularak birdenbire 
yPr(' dokülüyor ve Giup bu dol
durma ve })o(;almn hadisesini 
:rıı~ma ragmcn yorulmak bilmi. 
yen bir dinamizimle trkrerlıyordu. 
Anuçkanm Gizepdc nası] bir fev .. 

rak ihtisası olan öRTetmenle.re verilme 
si dlişUntilmoktedir. 

.Musl!(1 dorslorl yalnız ağızdan ıı6y. 
Jcmekle değil bir musiki l\letl çıılmak 
.ureUyle öğ'retUecektlr. Beden terbi 
yesi tedmatmı da beden terbiyesi kur 
aunu gören ~ğretmenler gösterecek ve 
bu hnrekekeler çocukların ynş durum· 
ıarme. göre yaptrnlo.caktır. 

Çöpler gübre ola
rak kullanılacak 
Ayaman deresinde 

havuzlar hazırlanıyor 
Çöplerin sunt gUbrc olnro.k kUllanıı. 

m::ı.sı kararının tatbikine yslnndıı. baş. 
la.nacaktır. Zirai .seferberlik dolayı.si. 

le İstanbul çöplerinden istifa.do edile. 
cekUr. Ye~!lk6y ne Bakırköy arasın. 
dakl (Ayamama) deresinin denize dil. 
kUldli~ bataklık lmsmmda. havuzlar 
yapılacak ve çöplernevtıerlne g~re bu 
havuzlara dllkUlecektfr. 

İlk olarak burada alınan gübre Yo • 
gllköy tohum ııılah istasyonunda kul. 
lıınllacak ve muvafılc glirOldllğU tak 
ı11rde blltUn ~plerden 1.stlfade edile • 
rek ziraat işlerin® kulla.nııaoo.ktır. 

Bu şekilde kullanılan gilbrelerdcıı 

istifade kabil olduğu t.nkdirde senede 
150 b\n lira gelir temin cdllmlş ola • 
caktır. 

Diğeı· taraftnn zlrtınt ae!erberllğt 

lçln per~erobı:ı günU yapılan toplantıla 
muhtc.111 ziraat mUcaseseıerı .direktör. 
ıer!ntn kalkmma ışı ~da birer 
ıapor bazırlamalarmıı. Jcar:ı.r verllrrit§. 
u. Islah 1.stasyonu raporunu baaırla. 
.mış, valiliğe verml§tlr. Bu raporda b. 
tanbul toprak vaziyeti gözönUnde tu. 
tularak 40 bölgeye a_ynlmalttadll', Bu. 
ralarda hangi tohwnlarm eklleccği 

gösterilmektedir. 

Yarın 
Ekmek yerine un alahi· 

lirsiniz 
1stanbu16a her bafta par.arte • 

si gtlıılcrinln un tevzi günU olma. 
sı kararl~Ilmıştır. Bir bUyük ek. 
mek kartına mukabil 632 gr. yarım 

karta 265 gr. çocuk kullarına da 132, 
gr. un vcrileoekdlr. 

Fınnlar, lcesc 'ktı.ğıdı vermeğe mee . 
bur olmadığından, herkesin, ununu 
kap gctUrcrck nlmıı.sı llwmdır. 

Kararm yarın tatbikine bn~lana.. 

caktır. • 

Yarın vilayette 

• FJyat mUrakabo bUrosu memur
ları, .Ayaz Bııruhl çorap fabrlkaınnda 
bir cUrnıU ınc§tiut yap.ınııılardır. Bu 
fabrikada. evvelce dUzineal l7 liraya 
satılan ipekli kndrn çorabı hllen 22 
liraya satıldığından .suçlu, milli korun 
nıa kanununa tevfikan aClllye;N vcrL 
leccktır. 

• Belediye artırma ve ekllltme ka. 
nu.nunda tadllAt yapılmasl ir;l.n vekA. 
letc müracaat etmiştir. Belediye pa · 
zarlıkln. 8.lım satım yapıdnasmı iste · 
mektccllr. . 

• Belediye zabıt.ası taıline.tnamesı. 
nin halkı alAkadar mll.stahdemlnin fil 
mc nlmma.sına karar vcrilml!!llr. Bllr. 
l:anettın Tepsi buna alt bir • BC'lnr\·u 
hıızırlaml§tır. l<"'ilm 1000 metre ola • 
caktl'r. 

• Petrol, çay, kahve, manüa.tura 
\·esalrc Sibl lrluı.lAt eşyası, §lmCllye 
kadar idhnllı.t birlikleri, rnilrakahc bU 
rosu veya iıışc mUdUrlUğll tn.ra.fmdıı.n 
tevzi edilmekte idi. Bu C§yaDın tek 
elden tevzi edilmesi kararlaştınlmı§· 

br. 
• Tlcaret vektı.letl, şehrlml.7.~kl id· 

hnlAt .stoldarmm bUdirilmcsiiıl emret. 
mişUr. Hazırlanan 11.stelerde idhalAt 
eşyasının mlkdan, nerelerde maı bu _ 
lunduğu tasrih cdlleoe.kttr. 

• İstanbul Ticaret ve aıı.nayı odaaı. 
nın ycnl btltçCJıi tasdlk edilerek teh· 
rlmize gelml§tir. Yeni bU~ ile odada 
bir müddet. e\'\·el kaldırılan muamelt\t 
mUdUrlUgü yeniden ihdaa edilmekte· 
dil'. 

• :Fatihle oturan SUley.nıan ı.tmll 

bir §alumı cvlnQe bir •andık '§eker uak 
ladığı föbar ccUlmJ§, yapılan arqtır· 

mada Süıeymanm sakladığı bir san
dık §Clcer JMydana Çtkanlmı§lır. SQ. 
leyman mahkemeye .ııevlrodllmi§tir. 

Oaküdar kazasında 
zirai seberberlik 

Üsktldar halk parti.si z!l"fti ııeferber· 
llk mcvz.uu ~tratında kaza, parti "Ye 
ocaJ( relsJerl zırae.t mUnteslplcrinln iş. 
Uraklyle bir t:oplantı yapmıştır. Bıı 

toplantıda. luızada zire.at yapılacak 

yerlerin to&bltl, buralar<lal:.1 to~ • 
Jar nzlycto göre ekilecek hububat, 
bunlara lfı.zım gelen tohuml rm 
fiyntl göril~lmUş \'e esaslı kararlar 
almmı§tır. Bu işle meşgul olan heyet.. 
Jer köylerde bugünden itibaren. :tnnu. 
yele g çmlı:ılcrdlr. 

l"AKtR HALKA 1000 Kll..O 
K(,MOR DAOITIWI 

ÜıkUdar lta.zaaındaki :fakir >halkıı. 
parti tnrn.fmdan dUn 1000 l'.ilo kömUr 
O.gttllmııtır. 

Sem.iha Berkmanın 
konseri 

Beyoğlu 12 inci okulda. okuyan yol$· 
suı c;:oeuklarm mentaa.tinc dUn Talt 
ııtm 11nlonlnnnda bir t'ğ'lencc tertlb c
dllmiJitlr. Bu eğlenceye tanınmış m\I. 
siki aanatkArlaroıdan Bayan Semiha 
Berkman cra ı,Urak ebnlş ve bir kon. 
:er )"rrml&tlr. Değrrli .l;ılr ı;anatkA.r O· 

lan Semlhıı Hcrlcma.nın konııt1tl tnkdlr 
edllmls, bir çok k1Cis1k ve yenl eıKırler 

Evlerin nasıl aranacağı ça.ıınmr,Lır. 
tesbit edilecek Dumlupınara Koliler 

Yarın vlllyette mUhim bir toplantı a lınıyOr 
yapıalcaktır. Toplantıda. vali \•e bele- Yunan!Jıtana göııdenlecck Oumıupı· 
diye ,rels1 mUddeiumumt, cmıilyet di. nnr vnpunınun sefer hazırlıkları blt
relüörU, ınşe, ticaret ve ll<t,Jsat mtldUr rpelt üzeredir. Dumlupınara yeni koli. 
lerl bulunacaktır. İ&!iC dlrektörtı Mllm ?er verllmu.ınc müsaade edilml/J \'e 
tazm Ankarnd:ın getırdlfi direktJflcr hunlar almm ya başlanını§lır, Bu sc. 
llzertnde görll§Ulecektır. Ayni z.amım· ferde İstanbul belediyesinin gönd<'rc • 
ela bu toplantıda evlerin ıını~tınlnıası ,I O<'ğ°I gıdıı maddeleri de hazırlanmak· 

i~i do gl5rUşUleccktlr. t tadır. ______ _.... ____________________ ,, 
R. B. K. 

• 

PANSiYONU 
6 Yazan: Kenan Hulusi 

kn!Adelik bulduğu ise izah edile • 
miyen bir ~cydı. 

Lukaya gelin<:e yirmi bc[lindc 
bir dcliknnlrydı. Şimal ltalyasmın 
bUWn hususiliğini toplamıştı. U ... 
zun boyu, sarı~n yüzü, yumuşak 
uzuvları, ,.e taze teni ile gururlu 
bir <'rkek hlssin.I veriyordu. Fa . 
kat Lukanm asıl hüviyeti bu de • 
~ildi. DNikanlmın kadmlaı~a hiç 
alııverili i yoktu. 

Anuçka ~clir gf'lmcz. ~rattı. Bu~ 
mı vine panruvonerlcrden elliliJ· 
Mad9.m Gatcnyu'dnn hnber aldmı: 

- Hayret, diyordu. Rö} le ııefil 
tir hayatta gcnı;liği muhafaza ede· 
bilmek!! 

Bir saniye durdu: 
- I<'A.kat cöke<:ck ! dedi; hem llf:1 

otuz yn mn ,·armadan! 
Bu kelime) i }"tkıla.n bir ev gibi 

ısöylüyordu. Bir abide ve bütün tc
mellori üzerine cök<>n bir ev •. oon. 
ra sözü l<'ransız crkc-klerinc getiı 
di! 

- Tuhaf Rey: dedi; düşünUn ki 
bir evlilik .hli.disoSi 011 beş gtlndc 
bir defa gönderilen rüg satrrlık bir 
roc-ktupla aJnkta duruyor. 

Netice: .Anuckanııı pansiyoıuı 
~clme..;i ayn bir mana, ynt.ıp kalk.. 
ması, Yemesi, ic.mesi, ~arkı söylc-
nıcsi ayn :ıyrı birer mfınadı. 

Bütün bu tC'fsidcr devanı ede 
dursım. Amıçk:ı. pansi;ronuıı kiiçlik 
tenis kortunda öğleye doğru şöyle 
Ur gözüktü. Mösyö Kdkaı~·anla on 
ı1es dakikalık bir parti ynph. Fa. 
lcı: t ço<:uğn ScrC'in viclc lıiç a.lAkalı 
,::öziikmcdi. 8oıuı:ı iki dakiknlık biı· 
iı'eri girm""i mütcn~tjp papağan 
) eşili bir mayo ile çıktı; b::ıhçeyc 
doğru ytiriimeğc başlamıııtr. 

Aııuı-k:ı. hu deniz kıyafet.ile bir 
biblo kadar zarifti. Y esil mayo 
Pltmcla, göğsü, hakiki bir dalga • 
nan fnrksrzdr. MUlemadiyen uzun 
bir tene ffüs yapıyor gibiydi. Ru 
teneffüs .Aııuçkanm küçük burun 

\'Ukıt farfnamelerinde, adı ık ,;ti. Halk ruhunda doğru_,'ıı, i)i)f, 
g~cn bir yu,·a \ar: "Darü5~a. ı;üzell sezen ne der:n bir '.lğ du~
kn". Daha bir hafta önce, mcı~bnr gu \'nr. En ~trefil, en karı. ı~ bir 
lıe1timlcrimizden, iinlü füt.ı ıı.ti:ıln. ... mescJede, I le 5:ı 11.ıdan som ce\. 
rnnrıda.n Celih Muhtarın da, acr. hc•i hemen bnh yor, 
n•finin yansını yine bu yuvaya Bugijrı , •.o nhta Dnril ıf ı n ı. 
bağı~ladığmı ôğrmıdlk. Yarun mi'. nifonnnh dr'ikanhlar!,1, 'ir• • •ı 
)·on lira tutan bu para, artık ''Do. yaşt.ııJ.ti nı M<' ı c:.ocukınrm i . 
rüsşıü:ı.ka" nınılır. mz. Dııı u<;ı, ot.ırutö, yilriiyü , konu. 

Menılel<ette hayır yu\'ası, r.ıüp. ı;us, ~e., edıı, tavır bakm1lann<laıı 
hesiz yalnız "Darüssafalm" <lci;-iJ. onJan b:ımb:ı..5ka gürcceltl>iniz. 
dir. Jlall<m derdlcri, ailelerin u. Bunu ö'ksüzlüğe, ;\·etlmliğiıı zıı. 
hrnptarr, yurt ta~lann acılıırllc uf. \ıtllıhğma vcrcme\iı. ('i!nkii Qı•. 
ra~n. onlara merhem. ~ifa bulın:ı. larda ürkok bir "ini-:; (!e~i~, \akı.ı·. 
ta çalışan daha bi~ok cemiyetler lı bir ağulıl~ ~""~ rnrpı~ or. lJnha 
wr. ilt"aknt hemen her zengin, frucir mnhitJM'de l t1.tlld i lı :. 
''hayır''a hlzmf'C otmek istediği de, tf!l'hiyeU ''' tcn:.11. dlllhlirler. 
'"akıt. ilk aklına gelen yer, "Da. Del"8lerindo ~' ötekilerle kal'6ı
riitıı5afalta" oluyor. Ja: tınlamrya.eıık <le.recede flcrde

Ru, o mddep ha.kkmda mcmlc- ılirler. 
ketin \'ePdfği değer notudur. De- Celal Muhtarı. kılı lurk yıı.rıın 
mek, bu bilgi ,.e ahlıik yurnsı, ~.1l. hir <likkat sahibi <liye tanırız • .ı\J. 
ll51lla n.."luUcri. yetiıtlrdlği t.ale. nmm teri, ilminln <le ~erile kazarı. 
henin hu-atta bıraktığı tesirlerle, dığı para~ı bağıslarlrcı <>fh.-=He en 
Tiirli bud~thn if;1nde, iyi bir de11e. lilyığmı anunı!Jtır. Onuı• J.lıı- İt'jŞ.'l. 
ce nlmıt bulunuyor. taka'Y" sec;ıl i clo, hu ı-.1ı.,-ııe,.e l •in 

Bu topraim c;-0<'11klarm<1an, bu bJr fazilet senedi ı.>ımlabilir, 
topmi:m bUyük adamlarmı yuğur- Bütün hu usi mektepler, onun 
muo:;; her l!(]e, her mıf içinde. yolunda yUrümeğt ikondllerlno ga. 
o l'.':lerlo o snuflann en değerli y" bilseler yeridir. 

nr1ıı<1annı yeti unnı~tır. Salih HAKKI SUHA GEZGiN 
'./'.ekiler, Ahmet Ra.<ılmler or-.dan 

[~~) 
Kurşun · kalem sanayicileri

mizden bir dilek 
MumRp.Sp. olup da kalem 

ltı.ıllamnalt zorunda. .buluıı
duğuın jçin kendi çıkamnı dü5U. 
r.erelt değil, :fa.kat bütün ntcmur. 
lar ve esnaf, bUtUn talebe için 
~kjst.iyorum: .l~~er ~u satır. 
hın hlt irmernc Jaılemim müsaade 
eılersc... Z.i,ru elimdeki de bir 
lmr un laılemılir. memleketimiz
de kurı;unkalem endüstrislıün sr. 
nai ananem.i:"..e uygun bir şekilde 
calışmnsmr amyorum. 

Bir zaman var ki Jcurşunkalem.. 
lerimltd<ın bazılarm:ı. bir hal o~ 
~lu. Bunu yalnız ben değil, cep. 
le:rinde kurşun.kalem bulundur • 
mak zor Yeye. clııı:kanlığında. olar. 
Jarın hcp.<ıi fankC'diyor. - Odunun 
sertliği, boya.smm garipliği blı· 

' yana - içinCicki ku~unların ufak 
bir dalwnhğa tah:ımınülü ~okttll'. 
Yazılan okunacnk bir kuvvette 
yazmak isterken kırılıyor: .. Böy
le olunca haydi yontrnağn kal"i'. 
yorsunuz. Yontulurken bir kere: 
ıçıp te]u·a.r yazdrktan sonra bir 

llcere daha ... Bu suretle .putun bir 
:kalemi, bir takı.kn. k8.ğıt Uzeıılıı • 
ide, memmmm snlatmndl\n ... 
- Pnrdon: i~te bunıtla dıı n~ nı I 
folitket benim b:ısmıa ;.teldi!.. O. 
tunııı kalemimi f«'krar tclnnr P~- ı 
cnağ-u. lıoyuldum w• şimdi par. 
maklanınrn ara ında fasulya tn~ 
ne"i kadar kalmıs onunla :\'azıma 
del am ctmefk i~tıi·orum- ·Evet ... 
meramınızı anlatmadan harca.yıp 
gitmek mlimkUndilr. 

Halbu:ti böyle mi olınalıclır? 
Yerli malımızı tutturmak için en 
uygun frrsa.t, ıutt.a. zaruret bPlir. 
:nişken çrkaracağmıız mal . ya.bar. 
cı yapısını arat.nuyn.cak kaliteden 

derinliklerinde nihayetleniyor: A. 
ııuçka iıdot.n her ııeyi, insanları ve 
t:ı.biat.i kokluyordu. F kat bir ~jcc .. 
ğin UstUne konan bir arı gibi ibunu 
yapıyor, ve yalnız kcndls:hıc Jfızmı 
olan. yahut kendisini bcsliyccok 
oh.n bir ta.raflarmı a.ıryorclu. Anu<' 
kanm hafıf knfç3J:ırı için ne BÖY• 
liyebilirim? Üzerinde böyle bir 
uzuv yoklu Bacn.klnrı bc>ilnd(>,n i. 
Ubare

0

n birdenbire aşağı dökülü • 
y<>r: yahut Anucka, küçük nyakle. 
rından itibsren yuknrr doğru bliyü 
yordu. Mösyö J\oknr.~n bir dnM. 
kn Anuçkanm üzerinde durduğu • 
mu hissetti mi bilmirorum. Yalnız 
~ e.nnna. ı:ol;uldu : 

- Profesör Gizep'e hak veıivo. 
:'Um, rledi ! ' 

Gizcp az C'vvc-1 aöy1ecliğim r,-ibi 
Anuçkanın fı.§rklmmd:ın birivdi. 

- Niçin? dedim. · 
- !Stındnn dolayı ki Gizcp hak'. 

l·atcn zevk sahibi olaf'ak! \nlnl. 
trklarma b..ı.lalırt:ı. Gizep cevir. b'r 
masa yaptırmış. fas:ı ~plak bir 
kadın heykeline istinat cdiyomıuı;. 

Giz.f"p'in en büyiilc zevki iso A· 
r:uckayı hu mas.-ı üzrıine ı:;ıkam _ 
nı.k orada rrpl 1i sc) retmckml-=. ı 
1fa~,r. Anu9Jc;ı bir mrJ>ude gfüi eh: 
nır, <";izep de Jıcırcn i\r,üNk sec -
deye yn.t.'l.l-m~ İ 

(Dt-;-t.:,a1111 ı•r:. ,,ı 
11 

olmalı değil midir? 
~imdiye ikndar lkul'6\1'I?ltıfiem a. 

dına zihnimiide kalını~ o!an bü • 
tlin m~hur yabancı isimleri e'
llp ataca!k yerli ~rlerlmiz .bp. 
zan görlHdil~ gibi yalnız §ek"I 
itılxırilc değil. maks:ıd:ı uygun • 
lu'k ve mulmveme.t bakunınd31• 
bir üstUnlUk, yab.ut bere.beril'. 
tqmıalıdtr. 

'Memurumuz kalem ·ullanı.} oı 
emıafanız !kalem... 8ğretmenb?ıı 
knlcm kullruuyor ve bilyük bi 
talebe ordusu =alem ... 

Memleketin bir ucundan ötek'
nc !kadar kitap o:mmuş insan c' • 
rccesindc knJem kullanan vateı•. 
daş var. 

Bu ara.da bizim gibi yazı yar
mağr, kendilc-rinc> m<:>slek edin • 
mi'I verimli kalem müsterlleri 
var ... Ümit cdt-tim ki kalem sa • 
nayicilerlm"z mı satırları okuyup 
da "hay y~maz olaydın" de. 
m~ler ... 

HiKMET MUNIR 
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.Milli Müdafaa Vekaletine ızafe. 
ten hazlııei maliye \'ekili awkal 
Hilmi Urlu tarafından J' asımpa.. 
şa D;niz Hasta.nesinde 182S sic l 
No. lu çarkc:ı bi11b35ısı Ahmet oğlu 
1hrı:ı.him. 'fayfun namına gönd('ri • 
len davetiye poeta ıdarcs'.nde muc'. 

ci('ialeyhin hnslımeden C'ıkamk h.,. 
len aclresln·ıı m<ı.lüm olmadır{Indan 
bahsilc ja.de cdilmiR ve müddei vr. 
kih ele lbmhim Tayfunun adresinı 
bulamadığından ve ikameli mer. 
hııl bulunduğundan ilanen tebliğe! 
icrasını talep etmek)(' mahkc>mecc 
ilanen teblirr:ıt krasına karnr ve ~ 
ıilmlşlir. 

Müddei.aleyh İbrahiının '"bu a. 
1aeilk davMıudan dol3), 1 <· .. ?.942 

salı gUnü saat lO dn. mahXemede 
hazır bulunmak Ve C:l'IC?t.iyo yerini' 
kaim olm:ık U~rc ilanen ~bliğ n. 
lunur. (38Si07) 

• SAH1!31 • . #ıSIM ı ·~ 
Basııdııh ver 

ih-ıtımi n~ ":.tı !ek~ e-:if'I" 
S.tfik A1'mt"t s~ı:~ı 
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V.\l\11 , t mı 
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1 
IstanbuJ Levazım Amirliğinden verilen askeri 

kıtaatı ilanları ------· 11.2.M2 tie ihale.si !lln olunan b!n ton nohuda talip çıkmadığmdan tek. 
rar pazarlığa konmu§tur . Evsaf ve husust §llrtlan komisyonda görülebilir. 
Beher kilosunun muhawmcn bedeli 21 kuruştur. 1hnleıı 18.2.942 çarşamba 
günU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin temlnatınrlle Harbiyede Yedek 8\1· 

bay okulunda komisyona müracaatları. (2134-2312) 

* * • 
Pazarlıkla 90 ton kuru tasulya almacaktll', Evsaf ve hususi şartlan 

komisyonda. görülebilir. Taliplerin alacakları cinsin numunesini de beraber 
kom!syoua getirerek teklitlcrinl ve ne cins maı vereceklerini de taarlh ve 
lpret edeceklerdir. Komisyonca satm alınacak tasulyaların clıuılerile beher 
kilosunun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 1halelli 18.2.942 çar. 
§8.Dlba gUnU aant 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat'ı temlnaUarile Harbi.. 
yede Yedek sub:ıy okulunda kom).ııyona müracaatıan. 

Faaulya.n:n cinsi 

Yuınuıak talı ve Anadolu .eert 
utnıuıın tuınbııl 

Sert .. ~ı 
Horoz 

Muhammen tlyaUarı ku~ 

••• 

26 
27 
31 

(2144- 2322) 
• 

. l S.2.H2 de !llaleııl ilA.n olt.n~n (60) ton çekirdekli kuru üzüme talip 
çı.Jmındığından tekrar P4Zarlığa 'konm~tur. 1'~vııat ve huRuaı oartlan fle 
nUmuncst ltorol.ayonda görül~bilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 415 

kuru§tur. !bıılc•i 20.2.9,12 cu.ına günU saat 16 dn yapılacaktır. Tallplerin 
kat't ~m1:::ı.~ ıı .. nır Hrtrblyede Yedek subay okulunda komi.8yona mtiracaat· 
lan, (2154- 2332) 

••• 
13.2,942 de ihalesi ilA.n olunan 200 ton hurda incire talip çıkmadıfm-

dan tekrar pazarlıkla münakasaya konmuıııtur. Evstıt ve hususi prtıarı ko· 
misyonda görüleblllr. Beher kUosunun muhammen bedeli 115 kuruıııtur. İha. 

lesi 20.2.942 cuma günQ saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlariıe 
Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatıan. (2156- 2334) 

~ ..... 
18.2.942 de ihalesi UAn olunan 50 bin liralık beyaz peynire talip çıkma· 

dığmdan tekrar pazarlı~& konmuııtur. Evsat ve husuat şartlan komisyonda 
gör1llebllir. Beher kilosunun muhammen bedeli 6:5 kuruştur. İhalesi 20.2.942 
cuma gUzıU aaat 115 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay oku-
lunda komisyona mUracaatlan. (21158- 2336) 

* * .y. 
12.2.942 de ihalesi Uln olunan 20 bin semer urganı ve 20 bin araba ur. 

ganma talip çıkmadığından tekrar pazarlı~& konm~tur. Husus1 şartlan 

ve numuneleri komisyonda görillUp öğrenlleblllr. Semer urı;anmm beher k1. 
!osunun muhammen bedeli 160 kuru,tur. Araba urganının beher kilosunun 
muhammen bedeli 1415 kuruştur. İhaleııi l!l2.942 perııembc gUnü .saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin kat'l temlnatıarile Harbiyede yedek s ubay okulunda 
komisyona mUracaatıarı. (2141>-2318) . ... . 

11.2.942 günü ihalesi illn olunan ve mayi mabruk koymağa elveri§ll 
(680) adet varile talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmu§tur, Hwıu.at 
prt'lan komisyonda gC:rülebillr. Taliplerin getirecekleri nUmuneıerden ko. 
ml.lyonca beğenlleJll ve teklif olunan fiyatlardan muvafık görillenl numune 
tlıtulacaktır. İhalesi 17.2.942 salı günü saat 11 de yapılacaktır, Kat'ı temi· 
nah 15100 liradır. Taliplerin Harbiye~ Yedek subay okulunda komisyona 
mUracaatıan. (213S-2316) 

• • • 
A§ağıda cini, miktar w muhammen bedelleri yazılı i§letme malzeme· 

len 24.2.942 Salı günU saat 15 de pazarlıkla aatm alınacaklarc1ır. şartna. 

melert her gUn koml.syonda gCSrWeblllr. l.eteklllertn belll gUn ve ._t.te l<at.'l 

tüıiüia.Uarı · ne birlikte Fmdıklrda satmalnıa komisyonuna gelmeleri. 

Benzin 
Vakum 
Valvalin 
Gres 
Motorin 
lıfaldne yatı 

Oeıı: Yalı 

\2000 
2440 
1205 

403 
2000 

1500 
t133 

••• 

lfab. Bd. 
il. Kıt. 

24440 
2037 40 
1006 17 
336 50 
492 
417 50 
106 66 

K&t"t te. 
Lr. Krf. 

seee 
306 61 
150 93 

50 48 
73 80 
62 63 
15 ~ 

(211S-227~) 

A§ağıda yuılt mevadm pazarlıkla ekAiltmeleri 24.2.942 Sah gUnU hJ . 
zala.rmda yazılı saatler de Ezinede a.skert aatmalma koıplsyonunda yapıla. 
caktrr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinai. 

Sabun. 
Sade yatr, 

Miktarı 

Kilo 
Tutan 

Lira 

6 ,000 4,200 
10,000 18,000 

• •• 

Teminatı 

Lira 
İhale 

aaati 

315 14 
1350 115 

(2092- 2200) 

:50 ton burçak bir parti, beher partisi 75 ton olmak Uzere iki partide 
yUz elli ton keçi boynuzu pazarlıkla satın alınacaktır. lbalesı 26 2- 942 
çar§anba gUnü saat 10 da Topkapı Maltepesinde askert satın alma konılıı,, 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin yüzde 15 temınİıUnrile belli vakitte ko.. 
misyona gelmeleri. (206S-2128) 

*** Beher çiftine 450 kuruş fiat tahmin edilen 6000 çlft yemeni kapalı 

zartla eksiltmeye konmuştur, İhalesi 21.2.942 gtinU saat 11 de Devrek'de 
aakerl satmatma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 36,000 lira ilk temi· 
natı 2700 llradıt. Nümune ve §llrtnamesl komisyonda görülUr. Taliplerin 
kanuni vesikalarile ttkllt mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko· 
mJayona vermeleri, (2040-2032) 

* * .. 
Aşağıda clns, miktar ve muhammen bedelleri yazılı 1§letme ma\zeme· 

teri 24.2.942 Salı günü saat 15 de pazarlıkl!L satm alınacaklardır. Şartna. 
meler! her gUzı komisyonda görülebllir. tsteklllerln belli gün ve saatte kat'ı 
t~minatları ile birlikte Fındıklıda satm alma komisyonuna gelmeleri. 

Beru:ln 
Vakum 
Valvalin 
Gtts 
Gaz 

Motorin 
Maktne yatr 

Miktarı 

Kilo 

73000 
3285 
1660 

455 
650 

13000 
4000 . 

• *. 

Muh. Bd. 
Lr. Kr§. 

34310 
2741 97 
1386 10 

379 !)2 

207 02 

3198 
3340 

Kat•ı teminatı 

Lr. Kl'J. 

5126 ~ 
u1 30 
207 92 
57 
31 05 

479 70 
501 

(2112-2268) 

1000 ton saman kapalı zartla eksiltmeye konmuıııtur. İhalesi 23.2.942 
Pazartea! günü saat 16 da Gellboluda askeı1 satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 60,000 liradır. Taliplerin kanuni veslkalarile tek. 
lif mektuplannı ihale aaatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(2046- 2038) 

* • * 900.000 kilo odun kapalı zartla eksiltmeye konmu§tur. İhalesi 2~2-
942 çarşamba günU saat 10 da Çorumdıt asker1 satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira, ilk teminatı 13:50 Jlradrr. Taliplerin 
kanunl ve.slkalarile tekııt mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel ko. 
mLsyona vermeleri. (2072- 2132) 

• • •• 
Kandly& tipi 40,000 adet kiremit kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 27- 2- 9i2 cuma gUnti .saat 16 da Gelibolud& askeri satın alma ko. 
ml.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 liradır. Taliplerin kanuni 
vesikalarite tekllt mektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2062- 2122) 

••• 
100,000 kilo bakla alınacaktır. Kapalı zartı& elmiltmeei 26.2,942 gQnU · 

saat 16,30 da Gellboluda ukerl aatmalma komisyonunda yapılacaktrr.· Tah. 

mtn bedeli 16,000 lira ilk teminatı 1200 liradır. Tallplerin kanuni vesikala. 
rile tekllt mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, 

(2026-2018) 

Deniz Levazım Satıaalma 
Komlıyoaa İIAaları 

Cinsi 

Kanı fmml'J'I 
Nohat 

.Kilosu 

-80.000 
80.000 

M. Bedeli • 
Lira 

22400 
21600 

Teminatı 

Ura 

3360 
3240 

1 - Yukanda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madd e
leri ayrı şartnamede ve bir partide alınmak üzere pazarlıkla eksiltmeye 
kon olmuştur. 

2 - Paıarlıkları 16 Şubat 942 pazar~i günü saat 14 ve 15 de tz. 
mitte tersane kapı'.'lındaki komi!;yon binasında yapılacaktır. 

3 ...... İşbu macldeler bir veya ayrı ayn bıliplere ih:ıle edilebilir. 
4 - PaıarhAa iştirak edecek taliplerin 2490 ııayılı kanupun iste

diği vesikaları Ye hiznlarında yazılı teminatlariyle birlikte belli giin ·..-ıl 
saa tte komisyona müracaatları. (2185) 

. -...,. - .. - ---
Devlet Deniz Yolları :i şletme Umum 

MüdürlüğÜ 'ilanla rı 

Haydarpafa - Kadıköy hattı tarifesi 

• 

H&ydarpa§ll • Kadıköy hattında 15.2.942 Pazar gUnUnden lt!baren tat· 
bik olunacak yeni tarife iskelelere asıltnl§ ve cep tari!elerı gi§elerlmlzde sa. 

tıp çık&nlml§tır_ o(2Zl6) 

~da yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerı hlzalarmda yazılı gün, saat ve mahallerdeki uker1 satın 
alma komt.yoıılarmda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu komisyonlarda bulunmaları. USKODAR - KARACA 

Keçi. boynuzu. 
Salımı. 

:e.,.z bez. 
ır::num bes 
SJyatı bn. 
~,.~ 

s.yv.~ 

Styalı~ 
Be:J'a11 ,.w 
Odun. 
Odaa. 
ŞoJar:r ~ 
Kalbur. 
Eloek. 
Dan. 
Sıkfr ~t!. 

R.lla&kl ııı:w.. 
İndi'. 

Nohttd. 
Sa~m. 

7.eytia yAtJ. 
P1riıı!:. 

&tdoe y 3E,'t. 

:a.rw..va. rıı.solyıl. 

r~ wwwotme~ 

SiMie~ 

Ton 

" 
Adfot 

.. 

:Miktarı 

715) 
40) 

5000) 
5000) 

300) 
200) 
200) 

100) 
100) 

500) 
150) 
100 

50) 
150) 
25 

Kllo 6000 

" 6000 
.. 15,000 

" 7500 .. 
I!,. 20,000 
'! .. 'l500 

.. 115,000 
" 20,0(1() 

fon 5 
30 

• 

Tutan Teminatı 

Lira 

• 

:S0,000 

4.~ 

1,800 
3,600 
ısı ?:i 
9750 

10,406 
H ,775 
•3300 

Lira 

:;150 
306 
135 
271) 

390 
732 
780 

1109 
248 
420 

5175 

llıale gün, 11&at ve mahalli 

26/2/ 942 10 Topkapı M:aıtepe. 

23 " .. 10 .. 
23 " .. 10 .. 
26.. .. 10 .. 
26.. .. 10 .. 
23 " .. 
25 .. ,. 

15 Halkalı. 

25 " .. 
25 H H 

15 
115 
15 
15 
15 
ııs 

115 
15 
15 

.. .. 
•• 
" .. 
" .. . 
" 

.. 
•• 

" 
• 

AHMET 
Mezarlıklariyle şehitli -
ğini güzelleştirme cemi
yetinden: 

St>neJik Jcongre~t 15 Şubat 1942 
Pazar ~nü sast 10.30 da t lskil. 
darda İmrahor<la Cemiyetin Mer

kf!T. . bina.,ında akW.dilecei:'i ~·e o 

gün ekseriyet olmadığı taJullrde 

22 Şubat Pazar ~ünü aynı snatte 

tekrar t-Oplanılacağın<lan muhte. 
rem azanın teşrifleri ri<'.a olunur, 

15. 2. 194! 

TURKiVE iŞ BA NKAS I 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
t9U tKRAMIYE PLANI 

KEŞtDELER: 2 Şubat, 4 

tlayıa, ı Ağuetoa, ı tJdn. 

cUeertn tarlhlertnde 
,apılll'. 

19!2~ 

1 adet 2000 LlralJk - 2000.- Lln. 
a • ıooo • - sooo- • 
2 • 700 • - 1'500- ,, 
a. GOO • -ı~ . 

10 • 

'° . 
~ .. 

200 • 
200 • 

250 
ıuo 

50 
~ 

10 

.. 
" • 
• 

- 2ôO(),- • 

- •OOO.- • 
- 2ôOO.- • 
- 6000.- -
- 2000- • 

' ~ ... . ·~ ı "" . 

lnliisarl~r · U. Müdürlüğünden: 

1 - İ<lareıııiz ' ihtiyacı için nümunesi veçhile (40 n dct hulıkçı mu· 
.<amb:m ve (112) !akım c.ııkel, p:ınlnJoıı 1rn1nrlıkla satın alınnc.aktır. 
' 2 _Pazarlık 20.2 .912 cuma ı:;ünü saat 10,20 de Kalınln.~ta lcvn-
1ım şubesinde merkez mübnyna komisyonunda yapılncnklır. 

3 - !\ümunc hrr giin ııclı geçen şııhede göriilebilir. 
4 - htcklllcrln yııkıırıdıı )'n:r.ılı giin ,.e snnlte t<"klif ederckleri (] . 

yat üzerinden yüzde 7,5 gü venme parasile birlikte mzki\r komisyon:ı 

mürııcaatları. (22·i5) . 
18ugünkü radyo lSTANBUL BORSASillı"IN 1 

14-2-DU Fiyatı.an 

&edro ~ upa.nı~ 
Londra 1 Sterlin 5.2 
Nevyork lOO Dolar. 129.GL İ 
Madrid 100 Pczets. 12.St 1 
Stokholm 100 İsveç Kr. 80.7!: 

ESILUI VE l'Aevtt.A 'l 
',~7 1/ 2 933Türk borcu t rall§ l 23.60 

8,30 Progrma ve memleket saat a · ı 
yarı '8,33 hafif program P l 8,45 ajans .

1 9,00 hafi! parçalar, marşlar Pl. 9,115 

evin saati 9,S0-9,45 müzik programı - ı 
nm son kıamı Pi. 12,30 program, saat 
ayarı 12,33 hUzzıım ve ıı<'gAh makamla 
nndım şarkılar 12,415 ajans 13,00 şarkı 1 
ve tur killer• 13,30- 14,30 radyo salon 1 
orkestrası. 18,00" program, saat ayarı 
18,03 müzik 18,40 !asıl heyeti 19,30 ı 
saat ayarı, ajans 19,45 serbest 10 da· 1 
kika 19,55 mtizlk 20,15 konuşma 20,30 K A Y 1 P L A R J 
karışık §&rkt ve tUrkUlcr 21,00 zlraııt , _ ____________ _ 

s aati 2 1,10 §&rkı ve tUrkUler 2lti5 
dans mUziğl Pl. 22,30 sant ayan, a jans 
22,4r.i Anadolu ajansının spor aervlsi 
22,55-23,00 kapanış. 

ıı 

I
Sel~~·itt~~Tiyu~~~U:~~ UA 

~
'- OUnt:üz 15,30 da 

. Alqam 20 so os 

:.ı Rüzgar 
ffilt Esince 
Yakında PARA 

HO~IEOJ KIS!\llNDA 

Kiralık Odalar 

OOKIOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OAHlLlVE l'fllTEIL'\SSISJ 

lllvanyolo l04 
Muayene 83&tleN: ı.~-6.1'el : 2230" 

Balat n 2.h iye miiclürlliğünden al. 
dığrm 5 nüfusluk şubat ekmek ltnr
neml zaJi e W.m. Yenisini alacağım 
dan cski::inin lıUkmü yoktur. 

Edimekapı TcJdnsa.ray Yenlu • 
sul sokak No. ı 1 l\lonto ~Solakunu. 

(38808) 

*** 
ÜskUdar Malmildürlüğ1lnde kul-

ln.ndığnn şalı$mıa ait mtihrümü za
yi ettim. Y enlsi.ni alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Jia.d ı'l<öy Moda caddesi blrinc·i 
t;ıkmaz No, l / '/, d e Şa.yıın Onıılte· 
kln. (38810) 

• • • 
İstanbul Emniyet Müdürlüğün .. 

den aldığım ikamet tezkeresin i 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
cskishıin hükmü yoktur. 

1918 doğamlu Arnavut tabliye. 
ı inıl('n Ha~im oğlu Seyfettin BaJI. 

(38813} 

~jeyt!B ~. 

~ 1mAll. 
~ Yat'l 
3-ytıııı ~ 

~ --.. 
KDQlık .... 

.. .. .. 
Adet 

• 
• 

800 
75 
tıO 

30 
25 

• 700 

5600 
9250 

34,500 
10,000 

135,000 
-«,000 

315) 
3715) 
600) 
700) 

20.250) 
6,600) 

834 

1950 

25 " .. 
23 .. " 
23" .. 
23 " ,, 

25 " .. 

25 " " 
28 " " 
21 ,, .. 

3)3/ " 

23/2/ " 

28 ,, " 

24 " .. 

11 Gelibolu, 
11 Balıkesir 

16 Gelibolu. 

16 İz.mit istaoyon otelL 

11 ~mıuıu . 
14 Bnkırköy. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser .. 

ım. 75,000 • icabında Günde 3 Ka,~ A lınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lsteviniz. 
"'2136,, ''2314,. 


