
BAŞi\ICHARRİRi 

Ahmet Emin Y A L M A N 

VATAN BVI -
Cağaloğlu, J.lolla Fenar1 

Sokağı 30 - 32 

Çarşamba 

ıı 

Denizci gözUyle 

Madagaskar 
blytlk 

adasımn 
roll 

Yazan: 
Hüsamettin ÜLSEL 

Telef. 241S6 - Telg. VATA..~ bt. 

MART 

1942 ~ DôGRUY A DOGRU - l(iRfYE l~Rf ~ Fiyatı 5 KuruJ Eski Bahriye MUsteşarı 
Bugün 2 nCi sayfamız.da okuyunuz 

Memleketin buğday 
t k t ı - Japon 

s o u ar tırıııgor harbi baharda 

Milli Sel, yeOi Amerikan 
Elçisini kabul etti 

Bir taraftan ziraat seferberliği ,f patllyacak 1,Haricige VekiliŞ. Saraçoğlu 
yapılırken diğer taraftan ~ Japonlar Mukıen'de 1 kabulde hazır bulundu 

bug'-' day ithaline çalışılıyor 1 Rus~;;;a~ar:;~~~an- I 
J tes'it ettiler f 

Ankara. 10 (Telefonla) - HUkQ 
met bir taraftan ziraat seferber
liği için her türlü tedbire mtıra
caat ederek, gelecek seneler için 
memleket ziraatçlltğlnl ytikselte

getirılm!ş bulunmakla beraber 
dtinyanın geçirmekte olduğu 
buhranlar hesaba katıldığından 
daha ziyade arttırılmak iınkAn· 
ları aranmıştır. 

fazlalaştırmak için lü.zımgelen 

her tUrJU tedbiri almış ve harice 
sipariş edilen buğdayların mem
lekete ithalini temin için teşeb· 
bUslere gırlşmlıftlr. Bundan baş

cek projelerini 
tatbik ederken 
diğer taraftan 
da. memleket 
buğdny stokunu 
arttırmak çare
lerini aramıştır. 

,-;:;:-:;eri halledil:-.::;;::-ı 
1 adam bcşııa verilen ekmek ~ 

ka son günlu
de azaltılan ek· 
mek, buğday ıt

hal işleri tamam 
lanır tnmamlan
mnz, bundan ev
velki mıktnra 

ytlkseltllecck tir. 
Yalnı?. hUkOmct, 
karne usuliyle 

Muhtelif ruem 
lekellerle yaptı

ğı temaslardan 

t ___ ~i~°._"'_ eskisi kadar_ ~l~_c_cı~- ___ j 
>tGa;vaLAUA4414Lt CWLV<aU>QJUYLM4F" 

sonra bugilnkU vaziyette bile h iç 
bir suretle sıkıntıya dUşmlyece
ğlmiz bir stok hazırlanmıştır. 
Bu stok, yurdun ekmek ihtiya
cını kapatabilecek bir raddeye 

Şark cephesin- 1 

de beklenen 
düello 

!Umanlar yeni harp 
usul ve vasıta!arile 
zamana karşı zaferler 
kazandıltJr, fakat me
safenin kolay kolay 
hakkmdan gelemiyorlar 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

16) Hitlcr son nutkunda l'ÖYle 
lliii:i!) • demişti: aBir kaç haftaya 

kadar cenupta ilkbahar baıgöste· 
l'ecek, yavaş yavaş !iimale doğru 
yayılacak, işte o zaman vuracağız, 
ezeceğiz.• 

Haber aldığımıza göre son bir 
kaç hafta 7.arfında memlekete 
yeniden kWllyetli miktarda buğ
day ithal edilmiştir. 

Hl1k0met buğda.y stoklarımızı 

B. Eden 

ekmek dağ"ıtmış olmal<la isra
fın önüne geçmiş ve bu suretle de 
memleket buğday stoku için bü
yük faydalar temin etmiş bulun
maktadır. (B. B.) 

Hindistanda 
mühim bir 
tevkif 

İngilizler, Hindistanın 
"İleri Blok,, u re ısını 

tevkıf ett:ler 

Bombay ve Karasi de
nizden gelecek bir taar
ruza karşı haz1r!anryor 

Bang-Kok, 10 (A.A.) - KalkUta 
radyosunun dlin verdiğı bir habere 
göre, Hindistan elleri Bloku• reisi 
Serdar Sardul Sing dUn Hlndlstanın 
milli müdafaası kanununa tevfikan 
Ingillz polisi tarafından tevkif edil
miştir. 

Çungking, 10 (A.A.) - Çin Ha 
riciye Nezareti sözcilsli radyo ile 
yayılan blr dem<?çte, elde edilen 
malumatın ilkooharda b r Rus • 
Japon ihtilafının vücuduna rnu
·hakkak nazarlle bakılmağn mü_ 
saıt olduğunu bildirmiştir. Sözcü, 
Moskovaya yeni bir Japon elçisi
nin göndcrlJ.mesini, Ha,·ay taar
ruzlarından pek az evvel 1\1. Ku· 
rusu'nnn Birleşik Amerikaya gbn
derilmesine benzctmiıit!r· 

1\lukden zaferinin • yitdünümü 
Tokio. 10 ( A.A.} -:-- l\lukdcn 

muharebesinin yıldönumü. tnilna. 
sebcti'e söylcd ği nutukta Başve
kil Tojo, bu zaferin Asya istikra
rının sarsılmaz temelin! teşkıl et· 
tiğlnl söylemiş ve demiştır k : 

«- $1mdı bile Jnponyn, ıınpa

ratorluğunun bekası ıçin çarpı,Bı. 
yor. Japon kuvvetleri do~ıı As. 
yada birb:ri ardınca kaleler fct
helmeğe muvaffak oldu'nr. Bu
nunla beraber biliyoruz ki , .JRpon 
imparatorluğunun attıbetl ancak 

istikbalde takarrür cd"cekhr Bu 
imparatorluğun 100 milyon nüfu
sunun bin yıllık şanlı Japon tarihi 
hiç bir leke i1e kirlcı,mcmesi !çın 
gayrctlerını artıracaklarına v e 
İmparatorun emirlerini sadakatle 
yerine getireceklerine iimldlmiz 
vardır. 

İleride karşılaşılmas.ı muhtemel 
bütün güçlük'ere ve zahmetlere 
r.ıı.~num son 'l f"r ~l?rlP. J.vı imalı. 
dır. 

' 

Ankara, 10 (A.A.) - Cumhur· 
reisi İsmet İnönü, bugün saat 
16 da Çankaya köşklerinde S.rle· 
şik devletlerin yeni büyük e"çisi 
ekselans Steinhardt'ı kabul et
mişlerdir Büyük elçi, Cümhur
reisim!zc itimatnaınesinl takdim 
eylemiştir. 

AFRİKA DA 

Fransız 
müstemlekeleri 

tehlikede 
Bu nutuktanberl haftalar geçti, 

bu arada mart girdi, ilerliyor. Dün.. 
yayı 5ark cephesindeki büyük bo
ğu!iJ1ladan ayıran günler artık sa. 
yılıdır. BUtün Alem dikkat kesil
miş, boğu!iJ1lanın alacağı !jekli, ve. 
rcceğl neticeyi merakla. bekliyor, 
çünkü bu neticenin bütiln harbin 
gidişi ve yarınki Olemln mukadde
ratı ilzcrine bUyUk bir tcsir1 ola. 

Eden Japon 
mezalimini 
anlattı 

dleri Blok• Subhas Chandra Bose ·-c .. -
Amerikalılar İngilizlerle 

b:rlikte harekete 
hazırlanıyorlar 

caktır. 

Bugüne kadar devam eden mü- Japonların yüksek ci
cadclcnın scyrl takip edilirse va-
rılacak kanaat şudur: Alman kuv. VOnmertlik iddiası aritk 
vetlerl Rusyayı istlIA için insan , .. 
kudrctlh!n nsti.lnde ~ayılacak sav_ ıgrenç bir riyakôrlıktır 
!etler yapmışlar, gayretler göster- Lond- 10 (AA } Ha · · 

i l d . k ı ... , · · - · rıcıye 
m şer ır. Fa n.t vaz fe o kadar çe Nazırı M Ed b ·· A 
Undlr ki insan kudretinin üstUnd; 1 marasınd~ J:n, 1 ugun II vam ka. 
bl g yret bıle b h pon arın ongkong 

r a unun akkından da yaptıkları mezalim hakkı d • 
~elm'ye yctııımemiştlr. Rusyada 1 bugün ne!jredilen resmi de~ a, 
)enllmesl Hizım gelen düşman, yal esası üzerinden izahat vermişti~ 
nız Rus ordusu değlldır. Her şey. <Devamı sa 3• ·- · 
den cvvt'i mesafe, sonra bir de • • ısu. 5 de) - -
mevsimdir. 

• 
Bu iki düşman gözleri 0 kadar 

.vıldırmı~. hesapları o kadar şaşırt 
mıştır ki, son asırların t&rihind~ 
şimali Ruı;yaya karşı yapıtan ·stıIA 

harC'kctlt'rl ikiyi geçmemiştir. ı Bun 
lrroan b rinclslnl gaye edinen a
dam, İsveç kralı On İkinci Şart 1• 
ıi ! ki biz kendisini Demirbaş Sarı 
diye tanırız, Şnrl, dünya tnrlhfnln 
<'n iyi kumandanlarından biriydi. 
Kar ıııına çıkan her orduyu t 
ıı epe-

vordu. Fakııl Rusyada tepelediği 
her ordunun yerinde yeni bir or
du ~cyda oldu. Mesafe gitmekle 
bltmıyordu. Şarl besleme zorluk
larını dUşUncrek harbe küçük bl 
ordu ile çıkmıştı. Bu ordu zafe~ 
kazan~ kazana eridi. O zaman Şarl 
bize iJtlca ederek Rusyaya karşı 
el . birllğıle hnrp açmnmızı istedi. 
Yllz bulmadı. Senelerce burada 
kalmac;ının nctlce"I yemeklerimize 
nlı, mrJ.dnn ve S?ılniin birinde İs· 
veç<' clrıniinct' iw~lilere köfte ve 
ckılma '"01P ycmC'g' öğretmekten 
1b~rrt knlrlı. 

Napolvo ı Rus seferine çıktığı 
7"•"''ıın kıılnfın• biikcn çok oldu '""'1' N•p 1 h • ' o yoı1 cpslnc gUldü· 

'il~ 1 ')n'••k rl 'l ' • 
1 °'" '1 r rıdivorum. 

H" hl,. "rvı fC'sRdi.ıfc bırakmıyo· 
tıom ft dnıil N'1on'Yonıın bütün Av
tU'l'1 mille 'r,.ln! zorhı arkasına 
1"'1"'""''1t ı. .... ..ı .. ı;,, ~"' hlıtün nakllve 
zor uklarıııı vpn<'rrk Rll!:vanın kal. 

IJ)P\.Rmı Sa: 3 Sil: 4 d~) = 

lngiltere-Rusya ı1 arasında 

gerginlik mi? ı ! 
Bir lıveç ı ! 

ıazeteııae gire: · 

İngiltere y~ Sovyel i 
müttefikini kaybe- ( 

decek yahut da di- ı 
ğer milletlere verdiği l 

ı 
sözü l~lrr ıyocak. 1! 

İngiltere ile '!_m_erika ( 1 
arasmda muhım ( 

fgörüşmeler yapJ/ıyormuş( 
Stokholm, 10 (A.A.) - Biı İs

veç gazetesine göre Sovyetlerlc 
İngiltere arasında gerginlik hasıl 
olmuştur. Sovyetler harbe faal o
larak lstirake devam için harp 

(De\uw Sa. 3, ısu. 8 de+=+ 

tarafından te.<ıis ed!len kongrenin ra
dikal bir llıtllAl grupudur. Serdar Sar
~ul Sing bu grupun Hlndistanda sağ 
ell mesabesinde idi. 

Bu mllnasebctıe Bang Kok'un Hint 
mahfillerinde işaret edildiğine göre. 
Boze'nin beyannamesi Hindlstanda 
derin akisler ~usule getirmiş ve In
gillzler bir isyan hareketinin önüne 
geçmek için Boze ile alakalı hareke
tin şeflerini tevkif etmek zorunda 
ka}mıı~lardır. Boze'ııin kardeşi Sarat 
Şandra, Boze'nln geçen llkkaııunda 

(DeYamı Sa. 8, Sö. 2 de) ++ .Japon ba,veklli General Tojo 

Bfom, 10 (A.A.} - Şimali Af
rlkadakl ı-·ransn mü .. temlekt"lt"
rlne karşı pek yakmda bir Inıtl
llı; - Amerikan hareketi yapıla
cağı haber '"eriliyor. Hareketin 
nt>reye kar,,ı ;1·aprlacağı belli dt'
ğilse ele buna teşcbhü<ı edlleceii· 
ne dair \°i<•hy hUkiımetlnln ('lln
de mlMıim d~liller varılır. sı~·a"i 
mahflller bu haberin . yapa('a~ı 
te!.lrl ~aka Jle be'l<Jl~·or. 

Benli Belkıs davasına 
-----~ 

-ceıaıettin Ezine de kanstı 

Dlln gıu.etemize bir tekz!p gönderen 
B. Belkıs 

' i 

Bayan Belklı dlror ki : 

Ortada mücevher mevzuu
bahis değildir. Davanın 
mevzuu kürk mantodur. 

DUn Istanbul asliye dördUneü hukuk mahkemesin
de çok enteresan bir davaya başlandığını yazmış
tık. Bllyllk bir dinleyici kUtıesi tarafından takip edi· 
len bıı davanın enteresan oluşu; B. Belkıs isminde 
şehrimizin tanınmış ;::-Uzel bir kadınına taallQk etti
ğinden değil, ortaya yeni bır dedikodu me\'Zuu çı

karmasından dolayıdır. 

Mnr\lf zenginlerden Cemalettin adında birisi Benli 
Bı::lkısa talip olnııış ve kendi5lne evlenmeyi teklif 
etmi11tır. Aralarındaki nıUnaı;ebet iki nişanlı arasın
da olan mlinasehPt şeltlinde devam ederkt•n, Cenıa
ldtiıı UelkıHa klirk vesaiı·e gibi haıı hedıyeler ver
miş ,.e sonra nişan bozulunca bunlarm flelk:s tara
:fından inde olıınınadı:ı-ını ılcrl ı.ıUrı•ı ek mahkemeye 
ıııilrtıeaat etmiş ve hakkını nıahkemP mnrlretile al
nıak istemiştir. 

Pazartesi günü yapılan duruşmada, iki tarafın 
karşılıklı iddialan dinlenirken, Cemalettin ortaya 
atrlaral< vakayı bUtun taisilAtile bilen şahitler getl· 

receğinl söylemiş ve zikrettiği şahitler arasında mu
(D~"-arnt ~a. s, SU. 2 fle} = 

Hariciye Vekıli Şükrü Sarnçoğ· 

Ju, kabulde hazır bulunmuştur. 
Büyük elçi, Çankaya köşküne 

gelişinde ve keşkten barcl:ctlnde 
mutn.d törenle selamlanmıştır. 

\'ATAS - Stelnhardt Amcrıkn 
nın eski Moskova elçisidır. Son 

dcfn Moskovııcfan ayrıldığı sırada 
~imdi Sovyetlcrln Va:;ington clçis. 
bulunan Litvinofla birlikte bınmiı; 
oldukları tayyare kaybJimuş ve 
her iki diplomat heyecanlı bir 
macera geçirdikten sonra 
releri Baküye inmişti. 

tayya_ 

F;;.;;;1ır..__ _u~a.~ı~r" l 

kime karşı ı tahliye 
1 koruyacak? 1 edildi 
> Japonlar ·Yeni Gi-
> Fransızların 6 harp neye yeniden askei 
Jgemisi Madagaskara çıkardılar 
) doğ,.u yola çıktı Londrn, ıo (A.A.) - Londrıı. 
) nın sallıhiyci 1 bir kaynağmdan 

1 ı 
bildir Uyor: 

Almanya. Madagaskartn H ngon'dnkl ingıliz ricali bi. 

I kısım kuvvetlerin Pegu da mu-
J Japon arın eline ( vakkaten tecrit edılmlş olarak 
J geçmesine razı değil ( knlmnsındnn ve Jnpoııların Bakir 

Va~lnglon, 10 CA.A.) - Vnşiııg
ton diplomatik mnhf 'Jerinde bir 
kaç hafta ev,·el D.ıknr'dan Mada
gaskar'a müteveccihen altı Fran. 
sız hafif "ft\Uharebc gemisinin ha· 
rckct ettlğ teyit cdJlmcktedlr. 

Birleşik Amcr.ka hük(ımetinln 
Fransı z. filosunun hareketleri hak~ 
kında Vlchy'den istediği temınata 
memnuniyet verici hiç bir ccv p 
almadıltı sanılmaktadır. Vichy hiı. 

• (D \&mı Sa. :ı, Sli. 6 ıla) •-

Yeni Macar 
kabinesi 
kuruldu 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Salü 
hlyctli bir kaynaktan öğrenıııyor: 

Sıhhi durumu yüzür,:en halen 
sanatoryomda bulunan Macar .hü
k(ımet reisi M. jJa.rdossl salı ge_ 
ccsl devlet naibi Amiral Horty'ye 
lstifasıııı vermlstir. 

Budnpcştc 10 (A.A.) - Eski 
Ziraat Nazır; M· Kall:ıy'in 1\1. Bar 
dossv'nin yerine Bnşvckülcte ta. 
yin "edildiği öğrenilmiştir. Maliye-

, ye henüz yeni bir nazır 1ayin edil· 

ırnıağı şiınal "ahili 1 e batı sahili· 
ne askC'r çıkarmalarır.dnn dolny: 
tnc 1 edılmlştlr . 

(De' 01111 Sa. 3, SU. f'i de). ccO:o 

Amiral Stark 
Avrupa ya 
geliyor 

memiştir. 
1 Buciııpeştc, 10 (A.A.) - E ki Vn§ington, 10 (A.A.) - Amiral 
l Ziraat Nazırı M. Nicolas de Kal. Stark, Birleşik Amerıkanın Av. 

! 
lay, yeni Macar kabinesini teşkıl rupa sularındaki de:niz kuvvetler· 
otınlştir. MUnhal olan Harlc!ye kumandnnlığına tayin ecillmiştlr 
nıı.zırlığı Başvekil tarnfından der. Mumaileyh, İnglltcrcdc bul••· 
uhte edilecektir. Diğer nezaretler. nan en yüksek rütbeli Amerik • 
de dcğl~ikli~ler .Yoktur. HükOmel 1 deniz subayı Kornrqiral Ghomm· 
bugiin öğle uzerı meclis huznruna ı ley'i istıblaf etmek üzere yakındıı 
çıkacaktır. lngiltcrel c r:ıı.Icccktir. 



z 

Japonlarla ilk ticarat 
muahedesi 

-n-

Şehir 

Haberleri 
Havagazı 
saatleri 

--------ı Eksik yazan saatlerden 
iş yalrnz ticaretle de kalmıyordu. Japonlar. yazdığı kadar ücret 
sefaret ve konsoloshane/er açıp, derhal si- alınacak 
yasi memurlar da göndermek istiyorlardı. Bozuk havagazl saatlerinin İs· 

- Japonların ııös\erdıklerl bu 
•rıuclan istifade edilmelidir. An
cak şu vır ki .. Muhterem kom.şu. 
muz ~Çar) hazretleri de şüpheye 
düş.üri.llmemcll. Ve. a:üccndirilme· 
n1clıdir. 

Sultan Hamit, bu IJ1eselede, ha. 
kikaten siyasi zekAsını gösteriyor· 
du . Cihan medeniyeti sahasında, 
ölçülemiyecck kadar geniş adımlar 
ile yürüyen .Japonların, bizzat ken 
dl taraflarından geien muahede 
teklifini büyük bir fırsat addede. 
r<ık bunu derhal k:>bul ediyordu. 
Fakat bu muahedeyi yalnız ( tica... 
ri) mahiyette akdedip şimdilik (<! 
~·a.si) cihetine yanaşmak iste. 
mıyordu· Ve bunda da, iki sebep 
görüyordu. 

Bir:nclst, .JapooLar1n bu süratıi 
. nkt,a!•ndan esasen pek fazla şüp
helenen ve hatta, pek aşik~r bir 
gurctte telaş eserleri .,Osteren çar 
kükUmetini ku~ulan.dırmamak ve 
tar ordularının ant bir ba!kın ı na 
ujramamaktr... İkincisi de, Avrupa 
devletlerine verilmiş olan kapitü· 
ltis1· onların afırltğt altında ezHlp 
dururken, yeni bir /uya devletine 
de- • • diğer devletlere kıyasen • 
yen. den kapitü1Asyonlar vermiye 
ınr<"bur olmamrktı. 

Petcr1burgdakl Japon elçisinin 
vrrdik\ ıayiha müsveddesine g~re 
J111ponlar, Osmanlı memlcketlerın· 
de, (en ziyade imtiyaza mazhar o· 
lan devloet) ler gibi muamele gör. 
m•k istiyorlardı... Sultan Haınıt 
• (t:carct) noktasından . bunu ka· 
bul etmekte hiç bir beis görmü· 
yordu. 

Fakat ayni zam1tflda Japonlar, 
sefaret ve korl30JoshafteJer de a· 
çtp, derhal siyast memurlar da 
,t:önderırneyt teklif ediyorlardı .•. 
l•te Sultan Hamit bu tekli! kar. 
,;sınd• duruyordu. Ve Japonları 
J.('ücendlrrneden, buna bir (atlat· 
ına) çaresi düşünüyordu... Bunu 
da, Sackazam Sait Paşa buldu. 

Sultan Hamidln bUtUn dilşünee. 
!erini derhal sezen bu zekt adam, 
şöyle bir mutalAada bulundu: 

onlıır istifade edeceklerQ!r... Bu 
sebep~ muahedenin (adliye) nolı:.
tasından, y.atnız onlar !ayda. iÖre· 
ceklerdlr. 

Dedi. 
Salt Papam bu mulaltası, der· 

hal Sultan H•midi ikaz etti . Yeni 
bir (kapitülasyon) vermekten ka. 
çınmak için Sultan Hamidin ak· 
lını, çok uygun bir kaçamak ça. 
resi gelmişti: 

- Su halele, o madde'erdcl<I 
teklifleri reddederek Japonları 
kendimizden uzaklaştırmayalım. 
B iz de onlara şöyle bir mukabil 
teklifte bulunalım: Mademki Ja. 
ponlar büyük bir siyasi: d irayet 
eseri göstermişler, Japonyada bu· 
lunacak ecnebi tet>aaların, kencti 
hilkômetlerlnin kanun ve nizam .. 
!arına trtbi olacağlnl Avrupa ve 
Amerika devletlerine kabu ' ettir ... 
m:şıerdir. Btz de onların tc-baaJa
rının, burada (beynelmilel hukuk) 
kaidelerine göre muamele iörme 
sini tek1il cde!lm • 

Diye, cevap verdi... LAyiha 
müsveddesi, bu (mukabil teklif) 
le tadil edilerek, Petersburıı seti. 
ri Şakir Pa~aya iade edildi. 

Ayni zamanı>:ı S•kir Pa•avs 
(mahrem) kaydile de Sultan 'Ha· 
mit tarafından şöyle bir talimat 
da verildi: 

fJaponlara , bu karşılık teklifi· 
mfzi kabul ettirmeye çalışınız. 
$•yet bir red ve itir<tz karşısrnda 
kalırsanız, müzakere-yi k~eyJ .. 
nlz Derhal hail bize blldirlnlz.l 

Esbak Parlıı sefiri merhum (Mil 
nir Paşa) nın salilıiında kendisin· 
den notetmiıs olduium şu m•'O. 
mata göre Sultan Hamidin Japon ... 
lar hakkındaki siyasi düfijncest, 
şu noktada toplanıyordu: 

[Mikado il<>, uzaktan, ııahst ve 
kuvveUi bir do•tluk kurmak, f&· 
kat (Çarlık) ı ürkütmemek için, 
şimdilik Japonya tıe "iyesi bir mil· 
nasebete girişmemek. takat icap 
edene, lam lüzum &örU\dUIU an
da o dostlufu, derhal bir (ittifak) 
şekline kalbedivermek ... l - Efendimiz pek iyi bilirsiniz 

ki bütün dostluk ve ittifak mua. (iUi.k..>ılol ne düşii•üyerdu? .. 
hedc!eri, ancak karşılıklı meni•· Çok tabiidir ki (Mikado) nun 
nllcr üzerine kurulur. Halbuki, düşilncelerlnden bahsetmemiz, gi!· 
Japonların göndermiş oldukları şu lünç bir kehanet olur. Biz. böyle 
ı:~yiha müsveddesinin 8 inci, 9 un· b:r hareketten fçtinap edecefiz. 
cu ve onuncu maddelerinde, bi. ı Sadece. cereyan eden hAdisattan, 
;dm h:ç bir menfaatimiz yoktur ... ı (Ati!cado) nun düşüncesini istidlal 
Çünkü, bizim tebaamızdan hiç etmck1e iktifa eyliycceiiz 
kimse, buradan kalklp d<J. JClpon· Yukarıda nakJettlfimiz. vak'a. 
yaya. gltımez. Ve orada büyük iş . ı nın üzerinden. tam altı sene geç. 
tere girişmez. Şay-et gidenler bu. m'şli ki, lstanbula bir Japon pren 
lunsa. bile, bunların adetleri iicü, ı sinin geleceği iş.tildi. Ve ırası çok 
bE'~i geçmez. Halbuki japonlar, ıecmeden de, beş kişilik bir h~ 
Avrupa ile münBsebe-tlerinl hergün yetlc bu pren~ geldi. 
artırıyorl~r. Muhtelif maksatlar· (ıtareşal) rütbesini haiz olan 
la, bir çok k~mselcr gönderiyor· bu prens, (Mikado) nun dayısının 
lar. Bu suretle Japonyadan gelen· oğlu ve Ja.ponyanın en mühim 
ler, bizim memleketlerimizde yer· şahsiyetlerinden b:rlydf. Bir Jtıç 

leşmeseler bile, stk sık gelip ıe. sene evvel de Avrupayı ziyaret 
çecek1er, ve muahededen, yalnız etmişti . 

Kilometre hesobi le 
yemek 

v .ıcuıarrna yemek \eFen hü· 

yük tayyarelertle yemek za. 

(Akl hito • Komatso) tsmıni ta. 
şıy<ln ve o tarihte henüz kırlı: üç 
yaşında bulunan bu lVIııreşal prens. 
japonyanrn en <."Ski hanedanından 
prens (Ari si nava) nın büyük bl· 
radcrzadeslydi. Amc•sı. (Mikado) 
nun nezdinde, mühim bir vaz;fc 
ita ediyor ve çok ylik'<ek bir mev. 
ki i,,ıa\ eyliyordu. (Prens Art st 
nova) vefat ettiği zaman (Mika.. 
dol derhal bu genç asılzadeyl su· 
reti m&h!usada nezdlne davet et. 
mlş .. 

Ark.alı .,.r 

tanbul Bcledtyesı Makine şubesi 
müdürlüğünce kontroıtarına de. 
vam edilmektedir. 

Bir çok saatler ekrik yazdığı 
halde havagazi şirketi yine iki 
aylı~ üzerinden bedeli tam olarak 
almakt:ı, bozukluğu dolayısilc f•z 
la yazan saatlertn fazla ücretleri 
de alınmaktadır. 

lstanbul Belediyesi eksik ya· 
zan saatlerden muayyen Uerettn 
dctil yazdıiı kadar alınmasına. ka
rar vermiş ve bu kararını Hava. 
ıazi şirketlerine b•ldirmiştlr. 

Yahud ili ğ i yaymak için 
cemiye t kurmuşl ar 

!!yazar, Salamon, Mordo, Han· 
ri, Mişel, Nesim adında 6 Musevi 
ııenci, iddiaya ııöre, cKardeşllk• 
isminde bir ccmtyet kurarak, Mu~ 
sevliif:I yaymak için faaliyette bu· 
1unmuşl;ır. h~p&I de cemiyetler ka
nununa muhalif hareket suçundan 
asliye altıncı ceza mahkemesine 
verihn11"lerdir. 

Cemiyetin kütilphaneslndc Slyo 
nizme alt bir çok kitaplar bulun. 
mu,,tur. 

Geneler mulıakcmclermde vaki 
isnadı reddetmişlerdir . Muhakeme 
tahkikat için kalmıştır. 

Mısırçorş ı s ı nrn inşaatı 

ilerliyor 
Mısırçarştsının tnşaatı devam 

etmektedir. Çarşının yakın bir z•· 
manda inşaatının ikmali için silr· 
atle çalışılmaktadrr. Çarşının b•
z1 kısımlarının yıkılmasında kili· 
lly..tli miktarda potrel demiri çı. 
karılmıştır. Müteahhit bu potrel. 
\erin bedeli muk•bilinde kendisi· 
ne ... tılması için teklifte bulun· 
muştur. Fakat lstanbul Belediyesi 
bu teklifi reddetmiştir. 

Bir otomobil kazası 
Evvelki akşam Beyotlunda !iç 

klştntn y aralan masH.e neticelenen 
bir kaZ& olmuştur . 

Şehrim izde bir daireye ait 5 
numaralı otomobil, Beyoğlutıdan 

geçer'ken Adil, Hüsnü ve Hatil a· 
d•nda llç kişiye ça"Pmı,,tır. 

Bunlardan AdU ağır, diğerleri 
hafi! ınırette yaralanmıştır. Adil 
Beyoğ'lu hastanesine yatırılmış, 
diğerleri tedavi altına alınarak 
tahklkata başlanmıştır. 

l:ışe mü steşorının 
dünkü tetkikleri 

iki günderıberl şehrimizde bu
lunan İaşe l\.1üstcsarı Sökmensüer 
iaşe müdilrlüfünde tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Müsteşar dün sabah da Vali ve 
Belediye Reisi doktor LUtfi Kır
darı Vilayette ziyaret ederek ken. 
disile uzlHl müddet t~ işleri üze. 
rinde görü~müştür. 

Unkapanı köprüsünün 
muvakkat kabulü 

Unkapanı köprüoünilıı muvak· 
kat kabulü yapılmıştır. K öprünün 
bütün noksanları tamamlanmış 
yalnız boya kıomı ke.lmıştır. Bo· 
yalar da A ' manyadan gelmiş bt ~ 
lunmnktadır. Müteahhit boya işi· 
nin yaz gelmeden yapılmasına im 
kiin olmadığından kat'! kabulün 
yapılmasını istemiştir. Belediye 
bunu reddetmi~lr. 

ITENiZCiGoZ~ 
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Madagaskar adasının 
büyük rolü 

.J aponlat1fl Sh1gırpurdan 

sonra bütün sürat ve kuv. 
veti\e Holanda Hindistanına dö. 
nerek buraları kontrol etmete 
çalışacağı mi.italAesını Singapu· 
run düşmesinden epey zaman 
evvel ileri sürmüştük. HAdiseler 
vaziyet• bu ş.e. 

rak zaferin kend'i:lcrine dönmest 
için lciı.ıın gelen fedak~rlı~ı yap· 
mağa kalkacaklarını tablt gör· 
mek gerektir. 

Bu ham maddeleri Japon iş. 
gali altındaki yerlerden Alman 
ışga l inde bulunan memleketlere 

!aşmayı kabul edeeecinl düşün· 
mek blle ıstemiyorın. F•kırt ay· 
ni zamanda Hindistanda içten 
~ kargaşalığın çıkmasl }çin 
elinden ge1en bir gayretle ça. 
Jıştıt•nı da tereddütsüz k•bul 
eder'Z· 

hkbahar t&. 
arruzu her ta. 

kilde belirt.. 
mektedir. Bun· 
dan cvve'kl ya· 
zımızda muha. 
rebeyi kısalt. 

Yazan: •. 
Hüsamettin ULSEL 

rafta başlar· 
k en sıklet mer 
kezler i nın Al· 
manlar için Kaf 

mak için ilk-
bah•.rda bütün 
denizlerde birden harekete geç· 
menin mihver devletlerı içln ka· 
çll"ılmaması ıaz.ım bir fırsat ~l
duğuııu da bütün ince\iklerılc 
e:emiştık. 

İngiliz Bahriye nazırlığının 
düşünüşlerini bildiren telgraflar, 
m ihver bahar harekefcrini de. 
nizlcrde b ir tehltke olarak v&· 
sıflandırmaktadır. 

Bu yazımızda Alman • Japon 
hareket ve işbirliğinin en ziyade 
hangi sahada. en verimli neti~eye 
varabileceğini '. ncelcmek lstl!riz. 

Japonya, bugün işgal ettiği a. 
razlde bol bol ham madde kay· 
na.klarına sahiptir. l\.tihver dev. 
lctlE'rinin bu ham maddelerden 
faydalanmak istiyeceklcri tabii. 
dir. Bu stokları her üç mcmle· 
kete yaymak surcllle Amcri· 
kan ~ fnglllz mcınba'arına k:ırşı 
bir Japon · Alman kaynağı kur
mağı düşUneceklet i nl ve harbin 
uzun süreceğini gözönünde tuln. 

Küçükpazardal 
heyecanlı bir 

kovalama 
Bekçi ile iki sarhoş 
orasında tabanca ile 
korşı : ı kl ı bir düello ol cu 

U.tif ve A1I adında iki arkadaş, 
evvelki gece, Küçükpazarda Ya. 
vuzslnan m•haJ\esinde Türbe so· 
katında o\uran sepetçi Mchme· 
din evine gitmişler ve kendine: 

- Seninle konuşmak istiyoruz. 
Bizl dinlemezsen kendini ölmUş 
bil! demişlerdir. 

Mehmet şaşırmış: 
- Benden ne istiyorsunuz? di. 

ye kekelemlştir. 
Bunun üzerine iki arkadaş, Meh 

medin tanımadı&• bir kadından 
bahsederek, bir d•ha bu kadınla 
konuşmamasını söylemişlerdir. 

Mehmet, böyle bir alAkası ol· 
madıfından kızmış ve: 

- Ben böyle bir kadın tanımı
yorum. Haydi bakalrm işinize de. 
miş, fakat LAtifle Al! gidecekleri 
yerde birisi tabancasını diğeri de 
bıçağını çekmiştir. 

Mahalle bekçisi Rasim h!ldiseyi 
uzaktan görmüş ve koşup LAtitle 
Aliyi yakalamak istemiştir. L~kin 
cilretkArl•r bu sefer de bekçiyi ta· 
banca ile tehdit ederek köşebaşı· 
na kadar gltmi~ler ve bundan 90f!. 
ra da kaçmağa başlamışlardll". 

Bekçi Rasim de arkadeşı Der· 
vişle pe~erinc düşınüş ve nihayet 
iki arkadaşı Unkapanında yakala. 
mışbr. Suçlular yakalonmadan 
evvel sllAh atmışlarsa da bekçilere 
blrşey olmamış, her ikisi de ya_ 
kalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Eeki Bahriye Mtl&t~&rt 

taşımak meselesi, bu harbin ka. 
zanılması l~zım gelen en büyük 
davasını teşkil edccektır. 

Japonyanın eline ıcçn1iş olan 
bu ham maddeleri taşımak 1ctn 
muhtelif nazarlyelcr dUşUnülebi· 
lir. Geçen Büyük Harpte Al 
mantarın bUyük denizaltı gemi· 
leri vasıtas:ıe Amerikadan ham 
madde nak:etmelte muvaffak ol· 
dukl•rını biliyoruz. Doyçland ve 
Bremen denizaltı gemileri bu va. 
zifeyi büyük cürctle başaran 

unsurlardır. 
Fakat bunlar o zaman itil~! 

de,·lctleri donanma!arı tarafın. 

dan bulunarak batırılmıgtır . Ay· 
nl zanıanda Japonya ile Alnıanya 
arasındaki Büyük Okyanusları 
aşarak Almanya için ham mad. 
de taşımak pek güçtür 

Bugün için Hint denizine htl· 
kim bir Japon donanmasının Bas 
ra kör!czlnde veya ona civar bır 
yerde deniz ve hava ilslE'ri kur· 
ma.sı imkinı görülcbillr. l\!adrı. 

gflskar ada:nnda üsler elde ettik
ten stnra gerek Basra. körfezi ve 
gerek Kızıldeniz a~ızlarınci3 üs· 
lrr kurmak pek ziyade lcolaıyln. 

~ı·· 

İ1kbaharda Alma'l taarruzu en 
bi.iyi.ik hedefini Kafkasyaya çc. 
virmeklc baş1 ar ve Rus kuvvet· 
Jerinl bu sahadan atm.ıia mu. 
vafft1k olursa bu kuvvetlerin 
Kafkasya üzerinden İran ve Ira· 
ka inmesi pek kolay olur. Bu 
surcth> Basra körlczl her iki 
kuvvetin blr~eşmcsini temin ede 
cek en kısa yol otur. 

Japon kuvvetlerinin Hindistan 
Uzerlno askeri hareket yaparak 
orada bl\yUk zorluklarla karşı. 

kasya ve J1-
ponyanın Ma.. 

dagaskartla yerlel"tek Baa
ra ve SUveyı deniz yolları· 
nı kesmek olacağını tahmin 
ediyoruz. Bu. baıarılması gilç b ir 
iş olmakla beraber uzun sürecek 
bir harpte mukavemete ve zafe· 
re ulaşmak için yapılacak e,. 
enıin bir hareket diye düşün. 
mekte haklı olduğumuzu da zan. 
nediyoruz. 

0 apon • Alman birleşmesi· 
e=!J niR ve ifbirliğinln en kes • 

tirıne yolu budur. B•kü petrol· 
tarını eline alacak Almanyanın 

karşısında. Suriye ve Iraka, İra· 
na gldccel< yol Uzerlnde kuvvet.. 
1i hiç bir engel kalmıyacait tse 
tabiidır. 

İngiliz adalarına bir kara ta· 
arruzu yapmak lstemlycn Alman 
yıntn harbin sıklet merkezini 
şark üzerinden Ortaşarka gö. 
tUnnek tstiyecctini ve harbi bu 
sahada bitirmek emelini besliyc. 
ceğin l dilr:ünmck yanlış olmaz 
kanaatindeyiz. 

Almany• yeni ihti!Atlara mey· 
dan vermesıen ilkbaharın mUs&· 
it havalarından sürat!• istifade 
ederek harekete geçecektir. Ye • 
nf taarruzu beklersek bunun han 
gl sah•da ink'şaf edecefin! 18r· 
mek ı:Oç olmıyacaktır. Avrupn 
ile Asyayı ve Asya ile Afrikayı 
birleştirecek en emin saha Ba!l"a 
kör!ezile Kızıldenizdir. Almanya 
ile Japonya arasındaki en kı!la 
yol da bu denizlerden geç 'n yol. 
dur. Mad•gask•r adası burada 
en mühlm r olü oynar. 

H-ettkı tlLSl!L 
!:ski Bahriye Müsteşarı 

ft!g].~ =ıc.•m: 
iki tarafa hizmet 

- 8lrara fiy•tlan a rttakt&a .o•ra ı ka.,alar hat'- devam ediyor. Münekkit, 
H yaptyorsun !' '9f!rlerntf, yazıyor. Miientf, köpürrnttf}. 

- lıtlıtsarlar VekHtııln ~terılltl yazı;yor ... Para plyeoi , • ..., tlllltn· 
larınd a. karşıhklı papara haltno rcl
d l. Bekalım b• pa paramn tadı en •on 
hallf:I daıukt~ kalll<l&I< f 

yolu iki taranı takiı> ediyorum. 

- N .. ıl ,ey ot 
- OkWnatl r.o nn ! Sayın 1'eklf, 

7Mflların l&tfhJAke tesiri of•ı• olnwya
cafınr eoran. Mr gazeteciye: cTeslr 
etrnezee hükftmet kazanır, tMlr edtt
se .unettw •ıllfı•tl kauaır. fll~r. 

- P el<lt 
- Be.a iki tararı da kail.andırmak 

ist:edhn. Eskiden ay4a tıleksan paket 
Serkldorya• Jçiyordmn ; • n yedi lira 
on kur~ tutuyordu, ŞitndJ a.~a yet· 
mı, beş paket Jceceğ'.bn; on se.k ir; Ura 
yetnıirj b"'J kurU\I tutacaıı. Hem hü
lı:On1etln benden ıenede on dok u Ura 
seksen kuru. istifadesi olacak, hem 
de ben lienede üç bin altı yüz sigara· 
n ı n vüeutlütne yaptığı fa r.la ZArardan 
korunacatrm. 

PARA HI ... PA.PARA MI ~ 

cPAB A• piyesinden doğan mllua-

YALNIZ BANA UG~! 

GwLetelerlle f{mtM btr dıe «Pa ra:. 
mevı•ıuDD V eiat N edim T'ôr'dcR 
ahndıtıu bea&« y-.ı.lar ,..nkıaefe 

başladr, Şu p&ra deıtllerr ne gwlp 
şeydir ld dtlnyada lterkesl dolaşmı ş 

da yal 11ft baaa uframaJ'ı ihmal etw 
ın'9 ! 

GAJUl' BiR MAHLUK! 

Bk ıazctede küç.ük ~lr Uin gör
tl tim: c ..... de ;,ıek bir ec:....neaJn 
.... ..ı mlidltrlötli için dolp.a ın...,ıa 
bayaa ve 1'.,,- INr eczu11a U.Uya~ 

vard U' ... :. 

Hem ltayan, hem H y M.r esaec_aıa 
11ud bir mıaldOk olacaflaı merak 
edecdder ~ ttnablllr: 

Tatııııert 

........ , dr.kik&lari& detll, n..,.aıe De ,. .............................................................................. ,..,..,..,.. .. ,..,..,..,..,..,..,.._.,.._.~~------------------------------................ ..._ 

öl\'mek ldet olmuıtur. Bu tayyare- S . i d be , '--i ö VATAN'IN EDl!Bl Ro~•~•ı~. TEFl!IKA .. No. U 
1ertle Kbah kab\:alh8ı, tana.renln 

- üzıy e nım .,.. n p., ,,.,.,, 
k - Peki. 

~ ıen llii. yüz ylnn1 ktloınetre yol A t t J k k 1 k n uane a a so u ara : 
aldıft bir zaman tçlnde tamıımlanır. 
Ardaki fark, kahvaltı !!,'in rafadan - Beni sevdiiini söyle, dedi. !çimdeki 
yımnrri& ı.teylp ıstememenlze batlı· şüphe bilsbU!iln gitsin ... 
ı:hr. Sa ha.z:ırtanıp yarnurta rafadan - Seni seviyorum .. 
ola.noıya kaıclar tayyare kırk kile· - Doiru mu? Bunu söylerken tözle~ 
- )'fil alır. Yokular tam bir iğ· rlmin içine bak .. 
~ veya a1c....,, ymıel!nt ylylnce)·e Bnkablldl. Kadın yavaş sesle: 
kadar tanare 124) ili. ıeo kUometı-e - Canım sevgilim, dedi, seni herşey-
yol llfır, ~unun httine nJıat rahat den çok SC'viyorum. Batan hırçın oluyo· 
bir kahve lçeıı,Jm de~ntz bu kaJtye rum. benl af(ct. Bizim için nekadar iyt 
ta.mamta.nın<"lya kadar tA.yyarenln al· ve Ie-dakô.r olduğunu biliyorum. Ah, b?J. 
dıjı: )'ol tO kilometredir. Bir tabak !!:en .. Böyle sana sokulduğum zaman ne ... 
f.'()rb& içiş, adamına. göre; 18 Ui. 2:5 kadar mes'udum .. 
kllonıetre tutar. SebzelJ bJr tabak et jak, genç kadını ko11arı arasında tn'A.· 
yemeği, tayyarenin 60, 70 kilometre bilınek için bilyilk bir ıayret göeterdl, 
yol aldığı btr 7:aman içinde lenlr. İçinden yine öfke ve hırs kabarıyordu. 
Tatlı ayrıca ylrml'fer kttometre aıır. Kendi kendine söylenfyor.du: 
Yanı siz tatlıya bir kaç çatal ,e clJ' - Hasta çocuğundan fazla. bent düşü· 
'uruncıl·a kadar tayyarenin a1dığı nüyor. İnsanın artık sevmedlli bir kadı. 
yol, sizin yaya olarak hızlı<'& bir yU- nın aşkı nekad:ır çirkin bir $E!Y oluyor. 
rUyü,ıe dört saAtte CldeblleeeğlnJz Sonra öfkelendiii için pişman oldu. 
Yoldur. Ne olsa bu kadına kar!'.=ı suçluydu. BUtiln 
Y~kJI yol<'ll tayyaTelerl Islan· bu ıstıraplarına sebep kendisi delil miy· 

bulla Ankara arasında J-f:lemefe baş· dl? Sırf erkeklik gururunu hoşnut ~tmPk 
lana b!Dnı thndlkl lokanta vaıon- ldn kadını baştan çık•rmı,tı, bütün feJA. 
tarmd& oldufu \'Cklldc Y"netı ta- ketlcrine mukabil verebileceği tek tescl. 
marnlar tamamı.naz tayyare Anka· li kendisini sever görünmekti, Antuanetln 
raya lntnı, bulunacaıdıı:, kahvenJı:ı •r· de bundan barka blrşey istedlli yoktu. 
hk hava ı..tasyonucnn lokantasında Bu yalanı söylemeie, kalbini ebedi suret· 
~meım IQum felerektlr. te ısıtacak olan bu hatır .. yı kadının gön. 

)IYıoıte 7aşı t:.M>ia mecbıH'ıMı· lli&- Siln ;öz 

yaşları kuruduğu zaman, kırık saadetinin 
acısı biraz dindikten sonra hiç olmazsa 
bu hatıranın, solgun bir çiçek gibi, kal. 
binde yaşaması llzrmdı. 

GUnUn birinde kadın kendi kendine 
kaldığı zaman hiç olmazsa: 

- Beni o kad._r sevdi ki bizi ancak 
ölüm ayrrabildi. 

Diyebilmesini istedi. Tekrar Antuatei 
kolları arasına alarak: 

- Şunu bilmen !Azım, Antuanet, de· 
di. Oraya gittiğin zaman beni beklerken 
daim• seni düşündüğilmü hatırla. Sevdi. 
ğlmi, senden başka kalbimde hiç bir ka· 
dm sevgisi ya~amadığını ve bütun haya.. 
tımı sana ve sevgimize vakfettiğ imi bil. 
ment ve buna inanmanı Jsterlm. 

Bu yalancı sözleri söylemekte ~ok zah· 
met çekiyordu. Kelimeler adeta boğazına 
tıkanıyordu. F•kat kadın bu halleri sev. 
gilislnln heyecanın& yordu ve adeta ba. 
yılacak gibi oldu .. 

Jak, kap1dan çıkar çıkmaz kendint dl· 
V"'1>ıt iberine a.ıı. Yanalduı ateşli, göz. 

.(!eviren: Benan A. ı:. YALMA..'i 

teri yaşlıydı. Kendi kendine: 
- Beni seviyor, seviyor, artık bundan 

şi.!phe edemem. 
Diye söyleniyordu. 

* Jak, blr kaç saattenberl son kararını 
vermlşU: Borcunu ödeyeeek, bu borcun 
kilçlik Süzinin üzerine kalmasına mey
dan bırak'ınıyacaktı. 

Bütan geceyi son işlerini görmekle ge. 
çirdi. KAıtıtıarını, dosyalarını düzeltti. 
Herşeyi yoluna koymaeı lhımdı. 

şafak sökerken her iş bitmişti. Yalnız 

bir kaç mektup yazması \Azımdı ... Üç ta. 
ne mektuptan bir tanesi Antuanete gide· 
eokU. Bu mektubu yazmak pek cilçtu. 
Kadına ne söyliyebilirdi? Sonra bir tane 
de Taniyaya yazacaktı. Bir tane de ihtı. 

yar dostu avukat Slmoniye yazmak icap 
ediyordu. Yapmış olduğu bü!Un lyillklcr 
için kend1slne teşekkür etmeden bu dün
~·adan göçl\p ıltmek doğru olmazdı. Bu 
iyiliklerin de bir fay·dası olmamıştı ya .. 
Ne ise! 

Öğleden sonra mühim bir mulıa«emesl 
vardı. Son dakikada kendine &üvenmlş 
olan adamın ~ini yarıda buakmalt ol· 
ına.:dı. Bu mühim davayı mutlaka neti. 
celendirmellyd i. 

Sonra tam her§eyl bırakıp cltmeden 
evvel son bir zafer kaza.ıımak ruhnnda 
tat\t b ir ıurlll' uyandıracaktı. Son saatte 
kazanılmış bir muva!fakiyet, son dava· 
!I,, , 

Şimdi b ir kaç saat dinlendikten t1onra 
adliye sarayına gidecekti. 

Mühim kararını verdikten sonra artık 
içi rahat etmlşU. Adeta keyfi gelmiftl, 
Bir insan herhangi bir mücadelede ken. 
disinl mağlO.p sayar saynıaz artık müc.aw 
dele kendi kendine durur, nefes alınır .. 
Düşman da mahvolmuş olan şlkftrını, bu 
bozgunu hissedince, rah at bırakır. 

O akşam eve döndüğü t:aman ilrliyar 
uşağı Fransua Ue adeta netell neşeli ko· 
nuşmu~. uşağın da içi rahat etmiş, üzün. 
tUleri dinmişti. Fr•n•ua keıo<li kendine: 

- Oh, çok şükür .. Her~ey dUuldt ar
tık. .. diye düşfinmüştü. 

Sabah olmuştu. 

Jak saatine baktı, beşti. Daha yirmi 
dört saat yaşayacaktı ancak ... insan n e· 
dense kendini gilndüz öldürmez. daima 
bu işi ı:eee vaktine saklar. Neden acaba 
böyledir? 

Bir eser vesilesile 
CC. ~e l>lı' .,.d!ll'lna hilı.i)e 

l:::Ji" anlabrb.r: 

Bil- ~MJI ıtenl7Je Mbsrndıı 
ufacık, fakat soRtleroce münblt, 
zengin madenli bir ada ka,fedilmtf. 
Bunu Hk haber ahı.nlardan bir ka
rar yllz lnglltz. Almaa, Fran~n:, 

Amertkalr, l~panyol ,·esalre henıen 
kapata bu yeni cenuete atmı'}lar 'e 
elbfrliğile bir koloai vücude ıetlr

ml~ler. 

Jler bskmıdan elbirltğ:ile hareket 
eden bu tki hin kada.r ki'intn uğra
dıfı biricik ~l\lk dl! mesrie&i ol
m•': Fransız Almanın. AJma.n in· 
gllizin, 1ngi11z Js;panyolun dilinden 
aıılamıyor. 

Böyle ol.Makla beraber bo•a da 
rare butmo,lar: Her dilde birbirine 
benzeyen kettme1er seçeırek iki Uç 
yilz keHmeltk iptkl:ıi, kaide!lı:, ç:ıt· 

ra. patra kon~ula .• bir ılll Meydana 
getlrmt,ıer. Ancak bu, hepdnin ı,ı. 
ne yara.n1.ş da Ah"Aanlann ı,lne y:ı
ran1an11ş. Çünkü AJm:ınJar ı-ramerJ 
oJm ıyan bu garJp dili bir türlü öğ· 
renemen1ı,ıer. 

Bu hlkiye ile anlatmak tsterler 
Jd Almanlar her metodik ı, gibi 

ramere de s ıkı sıkı,)la. baj'lıdırlar 

,-e Alman dilinin ıramerl t:.ek le· 
terruathdır. 

Gerçekten de ~1!t JnglllzcedQ 
gramerin yok denilecek: kadar ba· 
sıtU.tıne mu.kabil almanca, fransıı.ca 
gihl dillerde graıner ~k te.ferrüat-. 
lıdlr. 

Yukarıdaki hlkityeyl; Dil, Tarih, 
Cofra!ya fllkülleil Fr:ııısız dil \O 

edebiyat doçentl ()evdet rcrin'ln 
meydana getirip bir nüshasını bana 
da J'Öndern1ck lCıtfonda. bulunduğu 

cFr11ınsı~ dill grameri» nln sayfa1a· 
rını karı,tcrırken hatırladım • 

Bu güzel eser 22-1 sayfadır l'{I 

m uhaTrlriniR de belirttiği gibi Fran 
ıııız gramerini henl\z fransızca yazıl~ 

mış J>' r Jdt.spta• takip etlttek tlf' · 

recede frausrzca bUmlyen khnse1cr 
için yaı:ılmt,br. Frnnscz gramcrı

nln yukıırıda t~ret ettiğim bel Yl' 

teferriiatılı ka1delerl, ~ık, etranı 

•e ko1Ryca. ... ıaşılır 'tık.ilde ldtapt:ı 

yer aln•ı,trr. 
Hayatımdaki tecrübelerle bilirim 

ki, meanlekctimizdekt Fransız mtk· 
teplerlnde okuyan Ti.irkle.rin t&~u. 

efer Hnrada.n tekrar meşgul elnıa· 
nu f l&rsa., hele mektebi bllinlletltn 
ayrılm ışlarsa, Fransız gramerinde 
a<t {'ok zayıf kalm1,1AJ'dır. ÇUnkii 
b11nlar Fransız g-ran1erlni, l:leniiı. 

fr&ın11zca yazdnıı' bir kita.pta.n ta· 
kip edecek derecede o dili öfrenme
dıe• fransnıca kitap1aria1l Ö~l'eaınek 
zorıında kalmıılanlır. 

TirkJer, Jter dili öğrenmek busu· 
ounda herkesten ka~lliyetlidirlcr. 

Bunun da yüzlerce, ~irılerce Rtlsall· 
nl göf'di.Un. AJ01ancan 11a, fransı7A'a~ 

nr• Jcar11:nk gramerleri tl:ıhl hl1;J 
yıklırama~. Yet.er kJ Wr dili öğrc· 
nlri<en kufllatumu• t-eı •ai'bm 
oı.wı. 

ı,te Cel'det l-erln'ln kitabı, fran· 
s~a öjreRml-"k lsiiyen Türkler için 
böyle ıaC'lam bir temeldir, 

JtÖR Jı:AJ)J 

Na~t a kı ! hastahane 
sine yatırı l d ı 

Türk sal\nesinin kıymetli sanatkAT· 
tarından komik N!l.Şit son gUnlerde 
sinir bu.hraıuna t11tulduıtundan ken· 
dist tedavi edilmek üzere Bakırköy 
akıl hulah&ne&inc yatırllmı~tır. 

S&n.atkl.ra lcil şifalar diler iz. 

TAKVİM ~ 
11 !UART 94~ 
ÇARŞAlllBA 

AY 3 - GÜN 78 - Kasım 121 
RUMİ 1357 - ŞUBAT 26 
HİCRİ 1361 - SEFER 23 
VAKİT ZEVALİ &ZA:'>! 

GÜNEŞ 6,19 12,98 
ÖGLE 12,24 6,13 
1K1Nı>t 15,42 9 ,31 
AKŞAıM 18,11 12,00 
YATSI 19,U 1,30 
IMSAX 4,49 10,29 

Torik balığı 

B ugiillienle torik botlanaı, ki· 
tosu elli kuru~uı. l\lbbar~fln 

her türlü pl,nll_,ını 5e\""erlz. Bo«ün de 
şişte delne yaprağile keb•bını yap· 
tık. Kılıç ke1tabı kadar gii:ıel "'otda. 
Taze so,·aıtla ye,n salata. ile lle bol 
ı.ır ı•l•ta yapttk, çoluk tıaCuk tte't·e· 
rek yediler. 

* Bir mutfağın en büyiik Jhtı)·acı 

H*llr. B u za.naanda. da bez. bulmek 
ook mUjkül oldu. El·de'kl ~kilerden 

dikerek mutlak bezleri yaıulryor. 

Ten<'ereyJ ateşten olmak ,-e kap:ığıuı 
açnıak için erkek göınJeğinin a,ronıı'j 
ko11 arın<lan lstlf:ıde olunur. Bir çift 
kolun sert yerlcrin<lco kct:terek ilil,tc· 
rlodcu uzunca bir 'erit geçirmek !!lu~ 

:retile kull anılJr, çok pratik bir usul· 
ctür. 

• 
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11-S-"'2 VATAN 1 

IV·rI·ı•ttıı·2:ı•mııı:a=u.ınn 
Askeri d urum 1 Ankara - 1stanbu1 

BAŞMAltALEDEN DEVAM 

Şark cephesinde 
beklenen düello 

Eden Japon me
zalimini anlatb 

F~;::ok:,ı;d~:;:ykoo;ı [SİYASİ iCMAl 
(Ba.51 1 tnclde) »--« ~====r =~====== ::-

(Başa 1 incicle) - - Bu !.'Öl ~phcslııUe H. ay lı;inde, 

Libyadaki da . I k I I 
askeri durum mıryo u ısa tı ıyor 

M. F.dcn, resmi dcmcçi okuciuk- kitmetl, Amerika gıda maddeleri 
(8-ş tarafı ı inekte) = tan sonra demiştir ki: ve diğer malzeme göndermeye de-

l - Japon kuvveUerinin yilk- vam ettiği takdirde Fraru;ız filo
sek civanmertlik h..slcrllc m~u sunun Jıarcketleri hakkında Va... 

Hint-Çin cephesi 
Yay,a.ıı R(, Q. ZAL 

bine kadar soktuğu ord\I., o zama
na kadar bir arada görülmemiş bir 
kuvvetU, fakat Rusyadaki mc!;a!< 
ler bunu bile yuttu, Rus kıuı, mil. 
yonluk bir kuvveti zahmetsizce 
yok etti. 

bulunduğu hakkındaki Japon id· şington'a maliimat vet"mcği kabul A syaıJa bir taraftan Nikeli 
dinsı iğı-enç bir riyakfırlıktır. edcbHeceğlni bHdirmiştir. hfuli.seh.•r z.arvrı oereyıtala-

C Yszan :-:l 
• 1~ .. ıoı~ı 

Libya cephesinde: 

n ihyada de\1IID eden durgun• 
16 luk, yalnız :ı:anıan \"C mesafe 

kanıuılarınr unutan zlhlnlcrdc hay
ret \C merak uyandırabilir. 

Bu röl oephe!lllnde H ay lçtnde, 
6 ı.oyttk hareket harbi cereyan et
mıı,; fakat hitblrhıhtdc kati netice 
alınamamıttn. Jnglllı.lcr uzun rbl 
ltoyuıl(l& Traltluırıarba uzanamadı

la r. Almanlar \'e ltal~-nnlar da Mı
rıırr yalondıuı tehdit etmlye nıovaf
fak ohuıtadıla.r. 

B&J·iik Fttl{frlk demiştir, ki casıl 
lıedef tNi,man o"lusudur.» ynaı d~ 
m:uı kUYVeHerlııln imhasıdır. Libya.. 
da bu stratejik he<lefi hiçbir tarar 
elde edeıne41. Hangi tarafın mu,·a-
ala hatları uzar ,.e lkmaJ ı,1er1 afır

ıaıı:ırsn, o tnmf taarruz kU<lretinl 
kııyhcdlyor ,·e bıı Jilulcn Dk haı-eket 
lislcrfnc Qclıllcrek tekrar llllüdafaa
~ a geçlror. 

ı•asfllktc ve Uzak ıılofuıtakı ckMJ 
durum tlolayı llo lngntzlenn ku,·
' rt ı•tU\'llı7.CıtOSI ıleğlşınl~tır. u7.ak
şıırka göntlennck liırere Ubyadan "·e 
orta şnrktaıı kırnet ayımtıo; olma
ları mlimkilndür. rakat Gf!neraı 
nonımel'ln 'e General Raı.tJoo'nıtn 
tnk,·I~ e kun·ctleri ır.JclıklRrı muhak
l<ııktır. Akılcnl:r.de lnglliY. flloı u eskl-
ı;i lm!lar kıın etli ıleT.fülir• 111 ,.. 1 b • ' nl\"Cr o 
Mallay11 YBJttığı iirckll hombardı
ın:uılar dolayı!.llc, denizi ,,." tli a•ZO yen 
l;ıglllz ha,-:ı. kun-ctıeriaiu faaliye-
ti azaJını!Jhr. nu lll'ada Tnıhlus
ga rhn \O Blnga1.lyo ~llh\crln tkniz 
ıı:ı.kli ·atı ~·npnıış olınası k 
muJıtenıeJdlr. en etle 

I.lb:ı;ada bir tarafın .,.1 " .~ renalk'e 
hA.ILlm oltnasının hlhiik b' ,_ . .. ·• ır a&•erı 
onc.ınl ~·oktur. Askeri k~oın te-

ın~nl, lnglllzleriıı Tralıhtıtgll.rbı '°'''' 
r.ııh' erin ltıkeQdcrl,·e,ı l . 

J ., a ıntiına 
hağlulır. ı ... teı iki tarat h. • ·-- ., • • s...-a...,jik ,.e 
ııl~ llhl onenıleri olan bu iki laüyük 
nHı\ kil muJıatn2.a etmek lf:bı karı;ı 
ı,arı;;ıya duruyorlar Bıı •-ıı l • , • .,.. ımtan 
dPııeolifr ki J.lbl ada iki tarar haki· 
ka~te şhudlye karlar tooaftit hlr stra. 
tejı takip etınl 1 rdfr· arft..ı..ı.1 \ f • • ..._.. OlQ• 

1
11 fıılıı.)6tlcr bu uiarda yapılan ta-
•l.)Cl I t arn12lardaıı ibaret tir. 

1'ı11Jn·cr ttıı1lnıat bakımından lngl
ll:r.lerc Ustıarı glhl gl\rUnUyor. AJ
ını:ııılnr ;,; nılllmctr<'llk toı.ıarln mU
ı·eMıcı. 'e lllaı'k 4 tııllndo t.ınklar 
l.ııllanı~orlıu. lngllb:lcrln kullandık
lıırı lnglli:r. ve Amerika tipi 2.; t-On
hık Malllda, 16 tonluk \"elenthıe ,.0 
('hryı;Jcr taııklarındakl toıılar 3,5 • 
4 saııtJmet re !.'.nıı ı ndıı , e menzilleri 
tlııha kısadır. nu yüzden, Ing!llz Ge
ıııırali Wlc'hlo ute, nd ı ğını tellHI 
için, salını toıl!."11!.ıından hol<-a l'ltlfa
ıle etmr.lc zoruntln bulıınınaktaclır. 

Hundnn haşlm iki tarafın kullnn
chiı tnbl)ede de fark HLrdır: Maki
ne h:ırl.ılnıJc ıniitchas ıs olan Gene
ral JU»unıel tauklıırını üı.leta J ana.ııık 
ııiznınıla l~rletll or ve bıııılann 7.a~ıf 
kalan ) anlarını Jıhnnyc için :ıırtıh 
ılcfl toplarlle <leııtckllyor. Ilıma mu
kabil Jııglllzler, cla~ınık f}rklldo ve 
l•ilı;Ulc gruplıır lı:ıllncle kııllanınan 
tcrdlı ~il.) orlar. l'aııl l n;-lllzlf!r hİr 
ı..ı•loııl lıarlıi .} npıyorlar, hnllııık\ Ge
tu•rnl ltonımel ,, , rıı ııa har hl M>ne-le
rlnde tatlıll< ettiği tahhe UL"' ii .. 

• "'41 lllU 
rı vııen ~idi! do tathlk <'dh·or "'ld • • .... dl 
Reze!< ı lo lrıRillr. lhatasırıclan hu 
6a)ı•dc lmrtull!ıblldi \C Jnsıuwa !>t•k 
kayııı lc.nnedcıı Trablıu. hududuna 
kadar ~-elrfü•rek sağlam hlr ıne\kf 
tııt1u 'c tak\ 1) e alınca da bu lllC\-

2:11 taarruz i!,"lrı !,'ıkı' meı-zıı 1 kullaudı. 0 arak 

BliUin ıtıu hareketler b"·-
•. t 1 ~ ~unu 

G'O!ıi er ~or, ki çöl bolgclerlnde taar-
ru:r. kudretllc mııkn"enıet Idd 

~ etini 
hklcştlnncl< !,"ok &'\İçtUr . · • oıı de!ıı 
Jııg1lı1Jcr ı;ok muııtaı.ııııı ~lidJler 
nıa]7.('nıe hırnknııs olınakJ b ' • a eraher 
,,.,rdlklerl C!llr miktarı ""'k .. ~ ıızdır. 

Bu bnkımdRn JııgU'71er :'lllJ . 
f üııtü l\ t'r ta-

r~ a u hul uımtRkt•dır. J<•akat 
U1.akşıırka kun et gönderdikleri k 
hul eıtUlrsc. bliyllk hlr taar a-. ru:ta gl-
rı,meleri muhtemel tJpıwldir B 

k . ~· • una 
nıu abıl Mihlorlıı de, Ruı.yadakl du-
rum dola), llc, 1'ılısıra doğru bU lilc: 

hlr twırrum ı;iri,ınesı 'Rrld d:ill· 
dir, Ancak Gencrııl Roınmcl'ln Soi
lunıa kadar ilerlemek ,e 'J".J.. uk' 
,ı · · U •mr U 
t u' nnol; üzere ııııı.lıdut hedefli bir 
aarruzda bulunınıısı hatıra gelebi

lir. Onu lıa~ketler gü tennl Ur ki 
l.lhyncfa tıhı:ın oııuııa kada; ı~ev
ı>lııı lıarckllta ııılisalttlr. 

Deriler standari
ze ediHyor 

Anknra, 10 (Telcio:ıla) - Tl· 
~:;~ Vek{ılctı b r deri standıı.ı·ı. 

:\'onu kuı·mnk kararı 1 
tır B nı a mı5 
tclk k~ maksaua yapmış oldui~ 
Pek r tamamlanmak iızeredir. 

Yakında bu kararın tatbik 
gct·ilmesi beklenmektedir. (B.B~~a 

Boludan geçecek olan yeni yolun 

hazırlı kla rı tcmomlo ndı 
k Ankara. 10 (Tclcfon"a) _ An· ı Hattı:ı inşası .çin lArnn olan 

ara - İstanbul arasındaki tren rnalzemcnın mühim bir kısmı ha
yolunu kısaltmak maksadilc ya_ zırdır. Deviet tarafından istimlaki 
p;lan tetkikler sona ermek üzere- ! lfızım gelen bnzı köy cvlcrlle eş. 
d r. 1 hasa ait arazi tesbit ed!lmişt.r. 

Ankara • İstanbul arasınd~ki Doğrudan cloğruya devlete alt bu
mcsaieyi 7 - 8 saat gioi mühi.:n tur.an ar.azlnin sfiratie tesviyesine 
~rette azaltacak olan bu yer.i b:tş!:ınıla::afı tahmin olunmakta· 

at Bolu üzerinden geçecektir. dır. (B B.) 

2 - DUşmanın tam:ımUe mağ. Fransız hükumeti, sözü gc-çen rrm <takip cderkn, bir taraftan ye-
lt•P edilmesi JAzıındır. sevkiyatın durdurulması yüı.ün- nl blr As.rauııı dolumu hakun.rn-

Hcrhalde Avam kamarası da den kendisini artık böyle bir la. dan millıiın ndrnılar atılıyor. Çinle 
Almanl:ır, motörü ve çeliği harp benimle ayni fikirdedir ki bu kor. nhhilUe bağlı görmemektedir. Jllnt ıırası.ccla peyda olan tesanüt, 

h izmetlerine koşarak yıldırım u- kunç mezalim sempatimizi en iyi Madagaskarın himayesi mesele_ J eni bir Asyanın tcmell gibi ı;ü
sulleri icat et.tiler ve bu \'asıta ve bir tarz.do. if:ıdc etmek tarzı, düş- sine ait olarak Vichy'nin aldığı rlinmckto<Ur. 
usullerle zamana karşı za!er!eı· ka msnın tamamile mağl(lp edilme- durumun, Almanyanın bu istika- .. m~t ':at:ınse\·erleri ını:IH(lreJe 
zandılar. Bunun üzerlr.e kendiler!- sini ve ezilmesin! temin jçln gJ.y· mette hN'hangi bir Japon hareke- kuskündur, Ingll!dorln ,erdikleri 
ne :u ümit geldi ld, zamana kar· retlerimizi bir misli daha fazialaş- tine muhalif olmasından llerl gel- tcnıln:ıta kapılarnk caıtdan harbe 
şı kazanılan zafer mesafeye karşı tırmakt!\dlr. diği ye bu ftll>Prla Medagnslcnrın kanşmn!arı beklcneme:r:. I"akat 
da kazanılır. Mlll1 liberal Pcrcy Hnrris şu Hint Okyanusur.da bir Japon üssü Hintlile1', A.<ıya aımotıcrlaln is1ik-

Berlinde yüz. yirmi beş senedir suali sormu~tur: haline gelmesinden endişe edU- lallııl, Çln1 beraber Jaı>onlara kar 
Militar _ Vochcnb"att n.dh milo;t:ı_ - Hnr!eiye Nazırı, bu mcza. memesi lazım geldiği söylenmek- şı kornmağa çalı§a<-ak bir ce~-

• kil bı"r k ki p limden yalnız Japon ordusunuu _.... ,...., 

1 
~mua çı nr rusya t...-uır. Dzerlnde döğilşmeft PfikAlü 1c•~...1. • ı 1 • ask"r·ı anan"l i · ı d t ·ı· b. değil, faka• Japon İmparatorunun, -::=::::;;:;;:=:::;;;~~;;;;::==::; ~..,..-, 

ngı tereaen Yeni 
... .. er ıç n e eme ı ır , ne ;\atırıyorlar. Çin umum kmnan-

ycr almı~ır. Bu mecmuanın ya- hükümetinin ve bütün Japon mll· 1 ~~~-,-1 d ı zıları dalma 
0 

kndar mühim \'e 'etinin mcs·u1 olduğunu sarih su- -· anı , -e t C\ Jet reisi Ç.an-Ka.r· 
ft l .. ·1 rette b!Jdlrecc-k mi? Şck'in Hlndlstanı ı;on ziyareti llxe-

lok om otı• f ler geldı• ~r~a~a!::. ~~;;ü~ıı~~1~~;r~~~ :~= M. Ed~n, şu cevabı verm'ştir: rtne bu te anut ~k gf'H'}m~ir. 
nen telgrafla memleketlerine bll_ - Muhakkak ki böyledir. K k JI Ulnt ıuilllyetpcn·erleri rei"I Pa.n 
dirmeği faydalı sayarlardı. Japon mezalimi Jmkkınıla }Z O U arı dit Xc-..hru'nuıı Xcws Chronicle p-

. Yüz beş seoc evvel askeri mec- lnglliz fobliği zcteslnde çıkan bir felg'M'fıntta ye-
bıtmez haUarımızda ~ıştırı1masma rnuayı kuran adam Nnpolyonla Londnı, 10 (A.A.) _ Bugün n· voleybol nl tesanlit hakkırı4a ~u wz1er nr-
başla.nacaktır. Diğer tarafta~ mUhlm beraber brr Prusyalı' sı;bay sıfatı· sağıdaki rcsmt İngiliz dem~! neş- dır: 
miktnrda. kamyonet de gelmıştlr. le Rus harbine iştirnk etmiş, nn. redi.lmlştir: l t:Ttı l\lıını:urlnln istilismıla; Hint 

(B.B.) sıl~a s:ığ dönmüş ve çıknrdıjtı mec İngiliz hGkUmetl, Hongkor.g'da maç arı mer Japon tec:M'ÜZÜUÜ oirid• bul-
______ _ ______ ..,_____________ muada Rus seferine alt yazılara kurban gidenlerin nlle1erini ~özö. muşlu \C Çh!..ln taraf'mr ~Tı;i u~ 

l 
pek çok yer vermişti. Sonrndnn nünde tutarak, hertiirlil şüphcy! tutmu-:Jıı.rdı. <:;'ln - Jnpon mul1are-

Anknra, 10 (Telefonla) - Son 
günlerde Tnglltercden yeni ba.ştnn va
go:ı ve lokomotif ithal edilmiştir. 

Bunlar da, montaj ameliyesi biter 

Ben~i Belkis davası ( 
(B-,1 ı lncldo = 1 

Bas· Almaa :ıskcri mııhnrrir sıratile şöhret n- ortadan k:ıldır:ıcak mı:ıhivette hn· Kız Muallim, şampiyon.: bad, Hlndb~nıa Çln. ve Burma 
lan Clausevitz adında genç b !r sn- berlcric teeyyüt etmcd~ c\•vcl, arasında lmra yollan açı~n:l 
bayla beraber ne'irettiği serl seri Japonların Hongkong•de. ya-ptıkl:ı. (uk yo:undo ilerliyor sebep olmuştur. Çinin tkntz tara-

hıı1Tir Ce!Alcttin E:ı:lneyi de ileri =--- llar bl ___ _. makalelerde şu davavı isbnta ça. rı mezalimi ncŞ"?"etmek istememiş· 1 b 1 la na. :tından harl~lc teına5lan k•lllnce 
hştı ki Rusyanın istiİ,rısını du··"u-n- tir. Fakat maalesef bu mezı:ılimı'n Kız okullar vo ey 

0 
maç rı BUrmUştur. Gelecek oelscde Celı\let

tln Ezine ~maletUn'in .şahidi olarak 
dln!eneccktlr. 

B. Bellmı hlıdlseyi aydı:ılııtmak 
üzere dlln gazetemize aşağıdaki mek
tubu yollamı~tır. :Mektubu aynen neş
rediyoruz: 
\"atan ga7A!!Mıfıi tMrir mfnhirlüfünc 

Rej'ev vı·azma Smo .. inö .. Halkevi salonunda ~öı.lerh:I At;yaya ve Cll ziyade Hin-
- · - - mck vjhi bir emeldir. yapıldığından artık şiiphc edile. diin Em n_u dlld dbıtarııı tC\'kmf,tlr. iki ~ak se-

1 e nsk f e Sovyef baskını 1941 ilkbaharındn Rus tnnrru mcz. Şimdi inglilz hüklırnetinl n de\·am e ı. 1 1 el çı 
re b:ı.~l~mazdnn evve1 avnl mecmu: elinde Hongko:ıg'don knçmııv:ı mu Bilhassa Kız Muall ~ - Çam ıca ne en· nl tle1a.\lf:Jm. Her taraf-

.. , 1 • · d k. ı:ıç senenın şamp yo- ta Ud mt-mlc.ket ıuasıacJaki ıniUıa-· d d ti d· ~nın su.u:ı arındn garip bir takım vaffak olan ve meza'lmi gözlcrile arasına 1 m• -· "h t d '" k .. 
şı e en 1 makaleler pQyda oldu. Öyle s:ınıln- gören Ş'lhitl{!rin demeçleri m<ıv. nunu to.yln cdcccı:ı ~-ı c e. un ~ ~etlerin artmasına alt anmarta 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet bHirdi ki Clauscvltz'in yüz yirmi cuttur. Eu şahlt~rln ifadeleri Ja- karşılaşmalar çok muhımdı ve bu ka~ııa,ıım. 
t bl

·-· k b ! · b" tr,ka ı'l" takip olundu. 'linin Jap""'~a.,.a ..... ~ lıt e ıgıne e : eş sene- evvc yazdığı yazılar cnn. pon ordusunun Hongkong'dn. ırk yilk rr a a '"" . ~ """' .r .. _ .,ı 0 
n mu-

Merkez cephesinde yapılan iki 1.:.nmış, Alman başkumandanhğının ve renk farkı "Ö7ı-tmek.,\rin h;ırp 
1 

Dünkü karşılaşınalıır netıezsln. kavemctinlıı «"anlı hlT abldec;I olan 
)luhterem pzctcnirJn 9 mart 9-12 günlük bir muharebe neticesinde karşı~ına dikilerek hcs:ıpsız kar~r- csir1erine ve sl;il halka karşı ıı:ı37 de Ktz MuaJlhn güzel bir oyunla l başkuın:mdan Çaıı-Kay·~ bir 

tariJıJi Dilsh:u.ud:ı na~· Cema.lettia Sovyet kıtaları 2000 Alman su- lam karşı iknz vazifos:ni görmlye de Nnnkin Jr.:atlifımı esnasında bii- gCçen senenin şamp!yonu Çamlıca· lmç hnfta cwc1 buraya ~c.lıli. lieıı-
1 Salihoğla ile aramn:d:tlti da, ... yı ya.- bay ve erini yok etmişlerdir. Bu çalışmıştı. tün ~~niyet dlinvasının nefreti· yı yenerek birincil k yolundaki dlslnl m!\r.l~kI do Uuktan siyacJc 

1 
z"n muharririn~ son ('elscnln ccrCTil· muharebe neticesinde bir kaç ka- Rusyaya karşı bir harekete gi- ni kaldıran ayni bn.~b:ırlık':ırı yap. vaziyetini kuvvetli hatta muhak· btlkba1dckt arkad~lığın haberol 1 
nını nAklcderken bir takını miic•c\·- saba işgal edilmiş ve naziler pek r!şlleccği her halde iptldndl!n sc- mtslardır. kak bir hale koymuş oldu. diye J.-ıı~ı!:ıi!ık. Müşterek taıliıl
'ber1crden betlf;etmı,ur. IJ:lilbuki da- büyük miktarlarda harp malze· zılerek yazı1an bu maknlc serisin- Tesbit olunduğuna göre, fnglllz Gilnün en mühim maçından m}z, Çin \& Hint mukad<lcratını 

1 

"·a Jne\°:ı:MI yalnız: bir klirk mantodur. mesi kaybetmlı;lcrdlr. de (Rusya) lakırdısı hic yoktu. ordusundan 50 subay \'e erin el. başlayalım: git.r;klc birl~tlrmek yolwıu tut. 
Hakkımda kulbnılan (JJE~Ll nEL- Sfetka ~:uı 7.avtooDtll Fakat motörlii b~rlik1erln um,, me lc>ri \'e ayakları bağlanmış ve bun· Kız Muallim • Çamlıca arasın- mwıtur. neıı.. dü11yıının l!!Wıb:ılinl, 
KIS) tAbfrlnin ne derree~·e kadar Mo.c:kova, 10 (A.A.) - Sovyet lsafclerde vazife göremiycceği, ba: lar. bu suretle süngü'enmi~tır. Ge- dakl maçta Krz Muallim ağır ba- hu iki eski ye Wi.} ille milletin, lıll
nezaı.etJe telifi kahil olrlu{;•un• tak- gece tebll~i: Sovyet kıtaları taar- kım ve ikmal ihtiynçlnrının temi- ne tesblt olunduğuna göre, 5chrin s:ırak rakipleri Çamlıcayı lkl set- tiin t•iha.nın iyHiği ııanuna ~lefo 
dlrinnc bırakırmı. ruz hareketlerine devam ederek, nj mümkün olamıyecağı ileri sürü- tcslhı olmasından 10 saat son· te kola}·lıkla denebilecek blr va- w~rJnC!ll şckltode tasavvur edeblll· 

MAtbuM' J.-anununnn btıh.'4'tttti ııa-I d~m~n m~kavem~tini kır_m~şlar l~re~ ~u de~ek isteniliyordu: ııB!z rn dııbi yaralılar hrı1'i kırlarda bu- ziyette 15 • 7, 15 - 5 mağlup etti. yorum. lllncHstan<la bir rek iosan-
lı\h)ye(;e ls\inatlen bu tauJhiınln ı:a- ve b.n- çok meskun yerlcrı ışgal ~enı ~arp vasıta ve usullerımiz e lunuyor ve Japonlar ölüleri g;~.... !er. lımn 7.ttml, bir Asya federıt11y•nile 

7
etenlzJn ıtk !:!kar.ak nüıtlıAsınm a,·ni etmlş'crdir. • ı,:ı b1r kumar oynadık , z:ımann mf'kten lmtln:ı C'di?:ordu. GC'nc tes· Her iki sct'tc oyunnn tar:zı ce· 

. • Merkezde R(';ew Vlauna Smo l karşı zaf('r k:ızanrlık faknt n,·ni bit 01tınchı~u•1a gore. Asyalı ve rcı.·anı üzerinde b ;r söz söylemek mcşgaldür ki Çlıı ve Hi.nt ba lede· 
•ayfa11nun nvııl ıııltunuftflıı n-rcdll· • ' • ' • A • " k t bl" aznl:m obrakt r · -.., lensk arasında Sovyet kıtıı.larının zafer me~aft'yc karşı knranılom:ı.z. vrupalı knrJ.nların namuslarına lazım gelse gerek takım ve ge~e - rıts\ ocun 

11 1 1 
• 

nı-1Jıl rloa ederim· baı:krsı gittikçe artmakta Ye Vi- 1Gözüm~z~ açmalıyız. Rusyrıyn ta- ~ii~~ C'~~i~iş v: 'knıiınl~r .. son~a re fert itibarile Kız Muallımlc Uiilün ltu,·ntınıblc Çinin irnda-
Bnı.M.IS SOYLEMEZ azma ile Smolensk arasında Yıık- arruz gıbı bir m~ccr:ı.ya siirilkl<'n- 1 oldurulmuştur. Nıhayct butun bır Çamlıca arasında bir klfıs farkı 1 ıhna ko';'-'\CC~-n 'e Tokyo, B:ınkok 

hof'a doğru açılan cebi genişlet- lmemeliyiz.ı> 1 Çin mn~allcsi. cnımumi bir mahal. olduğunu kabul etmek icııp eder. \C Ilerllıı radyolarının bizi b~fJtn 
Hindistand~ .evkif m<'ktedirler; dün ::1tratejllt önemi --- len 1rnlıne konulmuştur. Kız Mua"limin dünkli oyununu !.'ılcannak Umldfte yaptıkları ttl· 

olan SfC'tka ~ehrlni işgal etmişler Bu ikaza rağmen girişilen taar- gördükten oonra, iftiharla stiyli- kinlere ku\nk ,-c.nıoıycceğiz. Hür 
(Başı 1 Jrıelde) ·f--1- YC. burada bir çok Alınan esiri al. ruz b!r baf.ıma göre .,Parlak neti- (LW'l z a .. ş a r ip "ı yebllirim kl; kızlarımız spor s:ı. bir Hlndlstann. \'C lıUr hlr Çine ~r 

tevkif cdll<llğ"i ve JıtUi mahpus bulun· mışlardtr. celer verdı, çok me53fe kıı-zaraldı, IU A ~~ hasrnöa. büyük bir varlık olara'k 'emılyen hiç bir sulll yaş~:un.z. 
duğu bu mHnascbetlc hatırlatılmak- ·ıng ı' ffere Rusya Rus ordusunun tamamile ı:ok c il a r b i yer ıılabllecc-k bir kabiliyet g·· l'!tll..."bıılln Jıcırtilrm JıMJederbldc 
taeır. dildiği de bir aralık sanıldı, fakat termeJdC'dirler. Aı;J• kıta mm da ~eri ve aör.li o· 

Bonıbay ,e Kftra,l IMl,ıtılıyor d I k tam Moskova karşısına. varıldığı, (~r 1 lncfde) «0• Bi hassa Kız 1\1uallim t11.kımı ı:acaktrr.• 
Yeni Dclhl, 

10 
(A.A.) _ EugilnkU Or0$1n ':! gergin İ mi Lenlngr&dın etrafı çevrildlCi, Knf- Ran;on tam:ınıcn tahrip e<lllılHcten içindeki Hayriye ile l\Tell\hnt at· I nu tdgrnf, Japon tar.ylkt aU.m· 

meclis toplantısında sivil mUdafaıı (Ra,ı 1 incide) +=+ kasya yolu nçılmış göründüğii da- soma dii,maıı:ı teslim edildi tetik kabiliyetleri, volevbolu,, bü. 
1 

tla A~yada ne gibi blr Tub ıloğ· 
kikada kıs geldi, çaltı. Hem de ne :rvıandala'-·, 10 (A.A.) - Ran- tün inceliklerİne vukufları ilibl- m-•·tn olduvunıı a"'k "''- ıııurette 

nazır nm8\1nl Bombay ve Karaşi Ji- sonrasına ait bazı garantiler ~ti- • .. ı bl 1 
• f b..... 1 ' '"' "' ,,. un 

1 
kı.,! ... Bir Alm:ın harp muhabiri "oon'un kn-.;.•ıbını b!ldiren askeri ri e r·ncı smı ffer vo ey r ... 1 1 gfl 

man annın denizden bir ~ıUcuma uğ~ yorlar. Bu istek ise AtıanHk de- ,. ., giblcrınclttı:u r. n ir. - Hint nıU· 
r., ..... .,.

81 
t hllk . k d B tl . lfıtifc yol'u şöyle d[yor: <tGilkler- telıliT< söyle demektedir: cudurlar. n.·•ebetlnr'ı n• "-.ekil alı-... a'"ın, 

"'""' e esi mevcut olup olmadı- meeıne .ay ırı ır. u sure. c In b • n·ır. 1 '-~1 1 1a b "ki kı " "' " ··- "' .ıı.. - de, havalara diizcn veren kuvvet nan""'on tahlivc cdi:mistir. Dok. ıı;cr vo cyuv cu Dr U 1 z 
6' sualine mlisbet cevap venniıo, '-'a- giltere ya Sovyet müttefil<lnı ka:v- ov ., • .:ı •• 1 b"" ·· k Çlnle Ilimfu,tan :ıra.,ında uyanaa ., " • her kimse mutlal'a Rus ve)·a Ya· hır, petrol tasfi-.:chaneleri ve fab- sporcumuz arasınua ov ~ •ıyu pılncaıc vazıresı olmı,~nların Bonl- betmck yahut da diğer milletlere " ;f k k" b a ·· 1 g 1i hır al:ıkn, lllnıtlsta:ıı tfonıokrıısl .,.. hudi olmalı ki bize karşı bu ka. rikalar da taşınılamayan makine. bir nr var ı. an oy c C' yor 
bay ve Karaı:i Ihnanlarını ne zaman karşı giristigw i taahhi.itlere ihanet ttl k . b "ık" kı,•metlı" ··olevbo'cu-.·a <'tpheslnde tutrr.a"a hlı.nıct ede-.. dar gııddarlık e . .,, lerle biitün teslsler tamamen tah· ı; ıı 1 

• • • J 

0 

terketmcleri ve bu meselenin ne Şe· eylemek zorundadır. Bu mese!e!er Öyle göriinüyor ki, Almanlar, rip edilmişlerdir. Hafif diişm:ın yine l\rualJ!m mektebi takımı nrn. c"<ıktlr. 
kflde lldn t'dllmcsı !Az cldtıı.i fngiltcre ile Amerika arasında gi..\ bu .. tu""n hesaplarını kıştan ev\•el ka- . 1 sından herhangisi o1ursa olsun bir ---------------
karar verme•· ""al t fdım Jg ı tı nlet 1 ri.işillilyor. Lo. ndradaki Amerikan devriyeıerı Pegıı-Prom ayrı ış yo. nı .. k. ·ıık b. k d 1 bi " ._,, e are er ne a b- .. , 1 . ı V ! t b ti netice almak ümidile ynpmış'ar, lu üzerinde Tankkayan'da görül- pasör ver rse uç -ı-:: ır a • NI 14 

r ~ olduğunu UAve eylemiştir. iç~~u;ı~l~~~r. as ng ona u:ıun kı:ı hazırlığına giri~1emlşlcı·dl. Bu müş1crdir. Dü~mnm ha!i[ muka- ro ile diğer mektep takımlarile "I a \ a 
.., nun baslıca dehli, C'ephedcki ns- vcmeti bu sabah savulmu-; ve g4'ri boy ölçüşeblllrler. ~ t 24 saat 

fasılasız 
bomba~andı 

kere sıcak elbise tedariki hn)tkın. çekiimc harekctim·z muvnffaki· JCız l\1mılllmin, sporun her sıı.· 
da'·ı· ıın1umi hareketi, kıc bastık. hı:ısında bOyilk bir varlık olarıık 

- " " yetle bitirilmiştir. d t 
tan iki ay sonra yapmış olmaları- Japonlar Yeni Ginl.'•yı:ı ;yenlclen yer almasında 11. ecrübe'i ve 
dır. Cephede neden so!lra kızak asl{er !,'ılıardılar spor ruhilr. yonılmadan çnhşan, 

te"~kllfı.tına girışı·mıştir. Süvarinin beden t"rbiyesi hoea1arı M<'.s'odet Stdr.ey, 10 (A.A.) - Japon lnıv i i l b- · k 
kı,,,n oı.·nı,·abilcce1\i rol de h"sap Snvcrin h sses ço: tıyü ·tür. 
~ J J b " vetleri Yeni Glne'de Lae'nin !15 İk ı d 

harı.cinde bırakılmıştır. inci karşı aşmıı. a şampıyona· 
kilometre garbında 1'"inscha!eıı'e k b~ k 1 

Bll
ndan ba<:ka Almnrılar, kış da rol cwnııy:.>cn r arşı aşnıay. 

" üçi.incü defa. olarak asker çılrnr_ k'" 1 c·· h ı 
mc•·s·.·minden zaruri bir mtit,,reke dı. Ert>n o~· e .um ur \"C!t arasın 

1 
• - ınışlnrclır. Finschafon'!n küçük bir ·· b k d • Al 

(1oğac::ı irını, nuslartn kcnd:lcı·lnl ra. . rlaki hu mıısa a n ıı Cüınhuriye· Vnlelhı, 10 (AA.) - man • 
1 .. hnva limanı ve ortn. tonajda gemı· · t 
h~t bırakacaklarını. bu sn"ecle ııs. tin takımınoa goze çarpacak o- talyan Jıava kuV\·ctlcrl dün 24 

.. J !erin girehiiecc-ğl bir limanı var- 1 1 ~ l M •t d keri geri çckc:ek dlnlendlrcrcklc- yııncu ar omasına ra~mcn takım saat süren bir nkın.a 11 ayı ur· 
ri.,i \'e ilkl:>;;harıı rahat rahpt hn- dır.I'mılfll<te hiivül< hir Amr.rlkon itibarile daha güzel bir ovun ny. ' madnn bombalamıştır. İngUlz rı.v 
zırlan:ıbilecl'klerlni snnmışlardır. fllo~u taarruza hazırlanıyor ııııyıı.n Er<'nköv ı-akihl'll iki set'lc tnyynrclcrl fasılasız faaliyet gös· 

Bu hesap yanlış çıkmıştır. Hus. 15 - ıo. 15 - 13 Y<'r.di. nu suretle term' 'erdir. Hnsar ha.fiftir. İnsan. 
' Nc\·.vork, 10 (A.A.) - Ncw. iki Tıti s 0 "0-'-l 1 ı d tk· d" •-
' Ycrk Tlmes gazetesinin Vnşing· l\t kt 1 1 1 d ··ı n t · t ·11 

M EL EK Bugün Sinemasında 
.senenin en netts, en mükemmel ve en gUzcl 

AŞK .RU YASI 
Şahr:serinin 2 nci Zafer Haf tası Başlıyor. 

LESLI E HOW ARD
!ar, mevslıne alışık olmalarından, ncı ı. ı., '"' nmış odu. 

1 
ca te clnt az ır. ı ı.~man .... y-

geniş ve iyi si.ivarl tcşkilfıtınn sa- c co er m z e !mOru,, kök. yaresl dür;üru mı ş ur. ngı z tay. 
ton muhabiri, Prarle Hıırbour'a l ı d b 1 11 • d k "k kt tarafmd lliihl hlo bulunmalarından, kıznklı kı c->m<'" n "· ac; ıca am olarak da y:ırclcrın en e .sı yo ur. 

an bir lerzdıı yaratılan ihtirasla dolu rıJ..-ın bir aıı,kın ı · · karı;ı yapılan taarrıızrlanbC'rl biri. .,,.- c:porcu Mıı:ır'f - ıı· ro " 0 talarından. tayyarelerine vak't ye 1 E' "'' • ' ı muc ır mııavl· 

ve İN GRID BERGMAN 
manı ... Nefis ask, musiki ve "''k.c:ek he,•acnn ş~hc~crı'dlr. t ken kafi1C"lrrin Pac:"Cik d,.njzin n nl Vııhı"vi unııtn1a k ı · d 

., .lu ""' " .. w zamanile kızak ter ibatı geçirme· • nıa ıı7tm ır . 

~~~~~~~~~1111•••••••••••••••••••' batı cenubunda Japonlara hiicum -rr • ıerinden, katılasmaz makine ya"'ı ı- n..emııl 0:'\'AN .. 
... ' b etmek icln bu böigeye oldu,..,.a ----------======--------------- kullanmalarından istlf::ı<v.? ederek, bUvük Am<:'rlkan kuvvetlerini dal Yanlıın ~ennler Cemiyetinin Bugünkü Pı-og-r:ırn 

ŞARK YARIN' AKŞA:At 

Büyük Şeref Galası 
Slncmasındıı • OLARAK 

Amcrlkadan yeni avdet G w PA BSTin ilk yaptığı bUytik 
eden bUyUlt ve dfıht Rejisör 1 1 SUper !ilmi: 

BUtUn kadnıların, filmlcriııde en kUçUk bir aşkın tatlı hatırası va
~ıynnların can ve gönUlden sevecek ve takdir edecekleri bc,ert ihti
asların en unutulınnz ız.tırabı ... Bir kadının tari~ci hııyntı ... Olmez 

bir Se\•gtnin elim bir scr~Uzeştı: 

ARTiST iZT~RAB! 
Arabacının kızı fılminin unutulmaz dehlikı\r yıldırı: 

H /LDE KRA HL 
HESSY rORTEX Ye JC.\.TltE DORSH'ln 

müştereken tcmsll cttlklcrt emsalsiz ve e.~iz fnheserlc.ri. Pclt az kalan 
numaralı yerlerinizi hemen aldırınız.. Telefon: ,.0380 

bovuna taarruz etmişler ve Alman r.aİnr hıı.l'nde getirdiklerini bildi- kong-rcsl 7,30 Program lS,55 l>:onuşma 
.ku;..vet'er!ne göz nçacak vakit bı- · Ankara, 10 (A.A.) _ sayııı Bn- r 1 1910 T ı·ıvor. 7,33 Hafi p.'lrça a , ürkUJer 
rakmamışlardır. 'Ame:iknhlar ho~ ~·f'r<' tnaı-ruı:s yan Mevhibe İnönünün yüksek 7,45 Aj:ıns 19,30 Ajans 

ıuvırlam~·orlarıııı-: himayelerinde bu'un:ın Yardım- 8,00 MUzll< (Pl.) 19,45 S. 10 dakika 
Bu hareke!lerln b~lf\nçosu ne ol • 

du? Almanların idnla ettici gibi 

/

Ruslar. diişmanlarıns verrllrdikle
ri zayiattan fazlasını bin.at verctl
lt"r mi? Alman tanrruz kudreti ve 

jRus müdafaa lmkftı~ı bugün ne dc
rE"cedrdir? B11n11 bılmlvoruz. Rus

I Jar tarafından kazanılan arazinin 
ne dercct'ye kııdar bir eckcri kıy. 

Lozaıı, 10 A.A.) - nııngooıı vr· scveııler C'eml)·etin!n gt•ncl mer· S,15 E\' ımntl :ın,15 Radyo Gazc 
Ca\•anın i~a'i hakkında tdı:lrlcr- k~z ikinci umumi kongresi bu- ı:ı,so Snat ayan 20.45 Halk lUrkils{ 
ele hulunnn Tribün de Jenev r.a· glın toplanmıştır. Nizamnamcsln. 12 33 TllrltUlcr 
zdcsi Amerikalılnrın boş yC1·e mu de b:ı7~1 tadilattan ~onra 15 ~lşilik 12:<ts Ajans 
Imbll bnrruza gc-çmeğc l•,ltraştık. u~1uını merkc7. heyeti scçılmlı,ı, ıs,oo Tilı kUler 
lnrım ve.> Anzlcı-C:ak~nn {ıleminln buyUklerlmlzc tazim ve b:ığlılık 

118 00 P. ,. , 
Imh-tın ve 1c11g!n!iklcrlnln nihai tclr,raf'nrı c:cltilmeslne ve Anl;arn ' ıoı;.ı ın 
znfcre u1rsnıağa kafi ıte1miycceğl- valisine teşcltkür edilmesine ka- JS,OS De.ıs Orks. 
l"ı ı:nrm:ıkladır. rar \•er11.miştır. 18,45 Zlrnat Tnlt. 
Bir ga:retc Anı~trıtl\-a mulınrcb~i 

bııgiin bıı~l:ulı diyor 

21,00 Konuşma 

!!l, 15 Fasıl 

21,45 Bando 

22,31} Ajans 

22,50 l{apanı~. 

Çnrnberrn, 10 (,\.A.) - Avustral
ya harp meclisi dün toplanarak Ja
ponlar tnra!ınd:ın Yeni Glnc'ye ac;
ltcr r.rlmrılması Uzcrlnc alınacak tcd
blrle;i görUşmUştür. Sydncy Sun ga
zetesi yazdığı bir makalede diyor ki: 

Bu akşam iPEK Sinemasında 
Mnenin tek TUTII{ l<~lLMl 

met nrzcttlği ne kccıtlrllemiyor. 
Yalnız <:U muhakl:ak ki, Almanlar 
ilk tnh~11n ettiklerinden çrık frızln 
yıpranmış'ar ve k1!i. harbinin te· 
slrlerinl hem mııddı bokımd:ın, 
hem de miınevlyat bakımından cluv 
mu~lard11·. ı:ı;r kaç g{ln ('VVcl hİr 
askeri mütehnssısın Berllncr und 
Börscnzeltun~f clR ç?kan bir maka· 

•••••••••••••um•••••••••••••~' Je~lnde ~ıı itiraf vardır: uRus or-
dusunun kudretini, old11ğunı'an çok 

<Avustralya muharebesi bugUn 
baı;ıanııştıı·. Bu mulıarcbcd11 iki t\mi· 
lln tesiri oıacalüır. l • Amerikan y:ır
clım. 2 - Avustralya halkının Ctsareti. 
Şimdi ırkımın enerjisini kullanması 

KISKA ç 
Selimiye Tümen A skerlik Dairesinden: 

Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile ~ıbclcrlnde 

yabancı: kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 dotumlu jan
darma eratı talim için all~h altına nlınacaklarından acele kayıtlı bulun. 
duldan yabancı askerlik şubelerine ikamet kC1ğıdı ve nU!us cUzdanlari
Ie beraber başvurmaları ve bu ll!nm celp yerine l<alm olduA'unun bl
llnmeslnl ve davete icabet etmlyenler hakkında askerlik kanununun 
maddei mahsU!asınııı. tatb!k edileceğinin billnnıcsı. (2HS - 3122) 

a~ıığı tahınin etlik, kışın bizi rahat 
bırakacaklnrını yanlış olarak um
duk.:. 

Bunun manası, A1ınan askC'ri 
kudretinin sarsılmış 01ınesı değil-

idir. Can ncısilc ilkbaharda Rıısln. 
ra her halde i<iddelle saldıracak. 
!ardır. Fakat şimdi belli o'muı;tur 
ki bıı saldırış, rahat bir ilerleyiş 
halini alabilmekten çok uı.ak oln. 
caktır. Bu seneki muhnrebeler de 

ıru:ımdır ... 

ge~en yaz ve sonbahardaki muha
rebc!er kadar yorucu ve zor ola
cak ve birbirine dnha milsavi kuv
veUcr arasında cereyan edecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

BA~ ROLLEUDl~: 

ERTUGRUL MUHSİN 
CAııtOE - l GALlP - PAl':\L\ AntiAN - SUAVi - NEOI~A. HADi 

S.\l\U - SAJT - KANI ve DEHZAT 

Numııralı l>oltuklar erkenden aıdırı!malıdır. Tel: 442S9 

·1--------------------..1 



VATAN 

REKOR!Teminat markasıdır 
Nett! bir pirinç unu almak Jster~ bakkalınızdan muhakkak 

., Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

250 · 500 ve 1000 graml ık ambalôj l arı vardı r 
Adre'l : lstanbul, Tütün r;ıUınrük Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 

BAŞ, DIŞ, NEZLE1 GRiP, ROMATiZMA *:======~====, ===== Türkiye Cümhariyeti 

Ziraat Bankası 
1 Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

KW'Ul119 tarih!: 11!88. - Semıaye8!: !00.080.000 T!!rk Urut 
Şube ve ajana adedi: ~. 

1 . ·~:r... . . .. .. . ·~·. . . .. ,!'.., . , , ·. ... . . . ... .. t:'~ . ,~ . .. .• . .... ~ :· 

Zira! ve ticari her nevt banka muameleleri. 
Para bitiktıreıılero 28,000 lira llonmiye veriyor. 

1 d D01'TOK " 1 
ORFANİDİS ' Devlet Demiryolları ilanları 

Ziraat Bank .. ında kumbaralı ve llıbarslz tasarruf he.oaplannda 
en az 50 lll'•ı btdunanl&ra senede 4. defa çekilecek kur'a De Af&tı· 
da1tl plilna göre ikramiye dalttılacaktır. 

,.,.ıeıı,eeellrıobk ,,_u.. 
• • 5tO > ı,eeo • 
' • %60 > 1,8" • • 

"° > 100 » ""° > -. • 

Cild Te ZUhreYI mttteha.seJ.Sı 

Beyoj!lu Suterıu:i aok ak N o. 5 
Nil apartıman 2 el kat Tel 43734 

DOll:TO.R 

TABANTO 
Dalüli -.ıar ınütelwıom 

<P NÖMOTORAX TATBİK 
l'.DİLİR> 

~ falıdotınıa• il. Mo. D 
Tel: 49216 

--- DOKTOR --.. 
HAFIZ CEMAL 

L Oll:MAN BEJl'..b\, 
Balüliye MüteU

DmuaTolll IK 

Muayene aaatler i: Ptıa.r 

hari~ hergün 2.S. T el: 23898 

ISTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROSU 

Dram kısmında bu gece sa.at 20,30 da DIKKAT: HNaplanndakl paralar bir lene içinde 50 liradan Sf&· 
'1 dtıfm!yenlere ikramiye çıktığı tak>d!rde % 20 !azluile verUecektır. 

Kuralar oene<le • defa, 11 mart, 11 lla.r.!raıı, 11 eJ'IOI, 
11 BirlncikAnunda çekilecei<tır. 

1 

P A RA 
Komedi kısmında bugün saat 14 de 

Çocuk oyunu, Akşam 20,30 da 

~ . ÖK SE VE SÜKSE 

Muhammen bedeli 39.292.90 lira olan 7 k alem muhtelif bakır 
izole NGA tel ve kabloları 20 4.1942 pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü Be Ankarada idare bınasında toplanan Me:-kez 
9 uncu komisyonca satın alınacaktır 

Bu işe girmek lstlyenierir. 2.946,97 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiğ:i vesika arı ve tekliflerini ayni gün, saat 14. 
30 a kadar adı geçen Komisyon reisliğine vermeleri lAzın1dır. 

Şartnameler parası z o1e.rak Ankarada l\.talzeme Dairesinden Hay 
darpaşada Tesclüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2846> .. 

Muhammen bedeli (8235) lira (90) kuruş olan ceman 95,893 metre 
mikA.bı muhtelif eb'at ve miktarlarda Çam dilme, çam kalas ve çam 
tahta (24/ 3/ 1942) salı gilnü saat (lS,30) on beş buçukta Hayda.rpaışa
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 
almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (617) lira. (70) _ kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarnarını 
ayni gün 8&at (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine verme
leri lAzımdır. 

Bu i~e alt farlnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3043) 

Jt. 
Muhammen bedeli 30,000 lira olan 300,000 adet telgraf makinesi 

!<Ağıt bandı 17 /4/ 942 cuma günü saat 15,30 da kapalı zart usulü ile An· 
karada Ida.re binasında toplanan merkez 9 URCU k omisyonca satın alına

caktır. 

Bu işe girmek Lsteyenlerfn 2,250 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerini ayni gün saat 14,30 za kadar 
adı keçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada. Malzeme Dairesinden, Hay-
darp&fada TesellUm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2796) 

B ULMACA İstanbul Levazım Amirliğ ' nden Verilen Askeri Kıtaat İlôn!arı 

' 

Soldan sağa: 1 - Şart edatı; 

Bazı şehirlerimizin en büyük ma
bedi. 2 - Halil yaralama. 3 -
Bir bamya yemeği ; B ·r hayvan. 
4 - Su; Zalf ve mecalsiz hayvan. 
5 - Eski bir Unvan ; Kıyı toprağı . 

6 - Sonuna (e) gelirse para yar
dımı olur; K3inat. 7 - Babanın 
karısı ; Şart o:an. 8 - Bir nota; 
Sonsuzluk; Su. 9 - Bir meyva, 
E lde taşınan eşya tomarı. 10 -
Bir erkek .smi, Para. 11 - Vaktile 
memleketimize gelmiş bir Çek !ut 
bol takımı; Kemer. 

Yukardan aşağıya: 1 - Cümle, 
Saha . 2 - Sada, İyi değil, Bir is

4 / 3 / 942 tarihinde jhalesi tlAn olunan 350 ton sağ yağına talip çık
madığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Evsaf ve husust şart-

ı 
lan komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 17~ 

kuruştur. Asidin A.zamı derecesi 8 dir, ihalesi 13/ 3/ 942 cuma günü sa.at 
10 da yapılacaktır, taliplerin tcminatlarile Harbiyede Yedek subay oku-
l Junda komisyona müracaatları. (241% - 3116) 

A~ağıda gösterilen ta.mir ve inf~Şleri 12 ' 3/942 perşembe günU h iza.
l&rın<la s&.terilen ••atlerde pazarlıkla thale edileceklerdir. 

Keşif evrakları ile şartnameleri her gün kornit:yonda görülebilir. lB
tekJilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komi!yonuna gel-
meleri. c2431 - 3189> 

l l}in nevi liet!lf B<t.Kati te. Pazarh k z.amanı 

Selimiye fırın tamiri 
Taşkışla helA. gruplarının 
yıkılmaın 

Nalbant ocağı yapılması 

Lr. Ki'. Lr. Kr. Saat Da k ika 

3375.70 S06.35 10,30 

3206.11 4i!0.92 11 
800.00 120.- 11,30 ... 

9/ 2/ 942 tarihinde kapalı zarf usuliylc mUnakasa.~ı yapılan aşağıda 

cinsi ve miktarı yazılı 6 kalem mutabiye gali gtsrUldUfU.nden bu defa 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Evsaf ve husuııt ş,artıarı komisyonda gö· 
rUlebtlir. Toptan bir talibe ihale edileceği gibi ayrı ayrı taliplere de 
kısım kısım da ihale olunabilir. Iha.lesi 13 mart 942 cuma güntl saat 
1:5 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber Harbiyede Yedek 
subay okulunda satın alma komisyonuna müracaatları. <2421> <3161> 
Ol.MI l\llktarı Muhammen Flatı 

kambil . 3 - Su hali~~ gelme. B :r Kadana yular b&fhğı maa sap 
nt"hir . 4 - A,'ç aklar. Us t . 5-:- Ba- ı Ip yular baflığı maa ııap 
şı na (

1
kl gKelı n- c 

1
uzu

6
n ve(lylu)k~eık ı Yerli hayvan için kıl yem torbası 

10000 
30000 
30000 
10000 
60000 
8000 

93 kuruş 

22 
165 
175 
35 

300 

> 

> 
vapı o ur an yo u . - e n n 1 

h
. f!f. B.' h . z kı ım Kadana hayvanı için kıl yem torb&Sl 

a •• ır ayv.an, amanın s . Gebre 
> 

> 

> 
larınd•n . 7 - Ümit et! Başa g!y ı _ 
len. 8 - E~ : yete tahammüllü , Tok 
o~ğil . 9 - ZPhirli, Evin kısımla
rından . 10 - S iddet' e h:teme. 11-
NC"fer , J\:fü lfıha ı.ıts ız . 

DÜNKf BUl,~IACANJN H ALL1 
SoldRn ı:ı a ğa : 1 - Acrleci: Re. 

2 - Kelt>bf>k ; EmR. 3 - Al : Rebah · 

fHRberl , En. 4 Maç ; Ak. 5 -ı 
E!A: Ansız . 6 - Ka.ı:ı ; AIAka. 7 -
Kı?'ıntı: Et. 8 - Su; Ar; Acemi. 
11 - ?ı.fama; Ak. 10 - Da: Anıt ; A· 
na . 11 - Orak ; S rt. 
Yukar ıdıın a!J&ğıya: 1 - Akamet; 

Do. 2 CelAI: Kumar. 3 El; Ça
kı; 4 - Ler; Aramak. 5 -- Ebe : 
Aşıran . 6 - Cebin ; Is. 7 .- ika; Sa 
(la) ta; Te. 8 - Ilıca . 9 - Re; A
za; At. 10 - Emek; Keman. 11 
An; Va~ı kan. 

j ASKER LİK İŞLER İ j 
F,ınfn<tnü ye rlJ A~. ş. Başkanhkı o· I 

ı'l :ı n : 

1.J ~,t art 912 de nihayetlenecek olan ı 
1-d. sub:ıy yoklaması tçin ilA.n edil
m iş g ün lerde- müracaat etm iş ve yok
la.muını yaptırmam1' olanlar dahi 
mUra.caatıeri ve yoklama nihayetine 
kadar gelmlyenler hakkında (1076) 
sayılı kanun tatbik edlleceği (Uçlln
cU) defa ilA.n olunur. 

BOR SA 
18 MART 942 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 130, 70 
100 Pezeta 12,89 
100 lsveç kronu 30,72 

ESHAM VE TAHViLAT 
<;;. 71:, 933 Türk borcu tranş I 23,90 
İkramiye! ! % 5 936 21,4& 
Sıvas _ Erzurum I 19,50 
Sıvas - Erzurum 2_7 19,70 

Belleme ... 
Aş,ağıda yazılı mevadın pazarlrkla eksiltme!'!! hizalarında yazılı gün 

ve saati.erde Topkapı Maltepeslnde askeri :1at1n alma komisyonunda. 
yapılacaktJ.r. Taliplerin kanuni veeıikalarile belli vakitte komisyona gel-

mel eri. 
Cin 1 

Darı 

Kıyma. makinesi No. 32 
Kantar 150 kiloluk 

, 100 > 
BaskUl 150 > 

Odun 
Sağlam hayvan oatı 1. 

Kunduracı malzemesi 
Dingl! yağı 
Balık yağı 

Sandık in1all için malzeme 
ve tahta 

~ilk tarı 

Ton 25 
Adet 6) 

• 5) 
> 8) 
• 1) 

Ton 500 
Baş 20 

Liralık 700) 
> 1000) 
> 800) 

> 61 

Dıale gün, oaatı 

23/ 3/ 942 10 

16 / 3, 942 10 
23/ 3/ 942 10 
11/ 3/ 942 10 

19/ 3/ 942 10 

19 > > 10 
(2423 - 3163) 

* Aşağıda cins, miktar ve m uhammen bedelleri yazılı ıa.,c n1addele· 
ri 18 3 912 gUnU hizıl l arında gös te rilen sa..1tlerde pazarlıkla ihale edi
leceklerdir. Şartnameleri her gün komisyonda görUlebieir. isteklilerin bel· 
11 gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
CJnıı;J :\ ll ktarı )l uh. Bd. Kati te. ihale u.ınanı 

Kuru ot 
Saman 
Patates 
sut 

'l'on Lira Krş. Lr. Krş S. D. 

500 
500 

33 
20 

32SOO 
27500 
6187.50 
5030 

4875 
4125 
928H 
795 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2419 - 3159) 

Beher çiftine 10 lira tahmin edte'n 9000 çift er kundurası pazarlıkla 
sa.tın alınacaktır. lhalesl 19 131942 perşembe günü saat 1:5 da Balıkeslrde 
a11kerı satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Teminatı 11,500 liradır . 
NUmunesi komisyonda görtilür. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (2HO - 3231) 

* 4:500 kilo .şeker pazarlıkla satın alınacaktır. !halesi 18/ 3/ 942 çar-
şamba günü saat ı~ de Geliboluda ?tterkez satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 44.10 liradır. Taliplerln belli vakitte komisyo· 
na gelmeleri. (2H4 - 3238) 

Beherine 9 lira fiat tahmin edilen 7000 adet çul pazarhkla satın alı
nacaktır. !halesi 19/ 3/ 942 per~embe günü saat 15,30 da Balıkes!rde as
keri satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Teminatı 8800 liradır. Ev
saf ve numunesi komisyonda görillUr. Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeler!. (244~ - 3239) 

* Pazarlık günü talibi çıkmayan pençellk kösele yapılmak üzere tabağ-
lattırılacak 300 : 400 adet ııığır derisinin yeniden pazarlığı 12/ 3/ 942 per
tembe gllnU aaal 10 da ya:pıla.cııktır. Şal'tna.m6Sl h or gün komisyonda 

görillebil!r. Isteklilerin belli gün ve saatte t eklif edecekleri fiyata göre 
katı teminatları ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelme-
ler!. (2130 - 3233) 

Aşağıda yazıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Erzurumda askeı1 satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin belli vakitlerde komlııyona gelmeleri. 
OJnııt ?'-llktarı Tutarı Teınlnab DıaJe glin 

Er fotini 
Çimento 
Keçe belleme 

Çift 3900 
Ton 200 
Adet 2000 

lf 

Lira Li ra ve !ia&tl 

39,975 
20,000 
16,000 

5997 16/ 8/ 942 14,30 
1500 18 > > 14 
2100 18 > > 15 

(2446 - 3240) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksilbnelerl hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Çanakkalede askeri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona gelmeleri. 
Olmıl Mtktarı Tutarı Teminatı 1.h.ale gün 

Bulgur 
Sade yağı 
Kırmızı mercimek 
Sade yağı 
Pirinç 

Kilo 

100,000 
30,000 
25,000 
10,000 
60,000 

* 

Lira 

26,000 
~2,800 

6,250 
17,600 
30,000 

L lra ve t'iaatl 

3900 23/ 3/ 942 11 
7920 23 > > 16 

938 23 > > 15 
2640 23 > > 15,30 
4500 23 > > 11 ,30 

(2U7 - 3241) 

Aşağıda yazıtı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 26/ 3/ 942 günü saat 
14 den 16,30 kadar Kırklareıtnde askert satın a lma Komlsyonunda yapı
lacaktır. Evsafı lst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda da görUlilr. 
CI nsl l\.li ktarı Ton 

Sabun 
Pirinç 
Nohut 
Kuru üzUm 
Yeşil mercimek 
Sade yağı 
Kuru fasulye 
Barunya fa~ulye 

lf 

3 
5 

10 
5 
5 
l 

10 
10 

(2438 - 3232) 

A'!'ağ ıda y~zılı mevadın kapalı zarfla ekeiltmesl 26 ·3 912 per~embe 
günü ıuıat 16 da Jsmittc IRta.syon otelinde a!i!kerl satın alma kon1lsyo· 
nunda yaprl::ı.cr,ıJ<tır . Ev!!af ve 'artnaınesi Ankara, Istanbul Lv. Amirlik· 
ıerl satın alma komisyonlarında da görUlUr. Taliplerin kanu nt ves ika
Jarile mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel koınisyona vermeleri. 
Cl n ~i ~lktarr l<~latl Teminatı 

Stf,ır eti 
Koyun eti 

Kilo Ku ru ' Li ra 

40,000 
30,000 

70 
95 

2100 
2ı:ı7,50 

(U26 - 3181) 

* Yapılan pazarlıkta. talibi çıkmayan 49 adedinde bulunan muhtelit 
ebaddaki yaralar tamir edilecektir. Son?'a 83 adet dış oto lt\sllğine sırt 

geçirJlmesinin pazarlığı 16/ 3/ 942 pazarte~i gUnU saat 10,30 da yapıla
caktır. Şartnan1esi heı· gün komisyonda görülebilir. I,teklilerin belli gün 
ve aaatte teklif edecekleri fiyata göre katı teminatıarile birlikte Fındık· 

ltdft. satın alma komi!'!yonuna gelmeleri. (2441 • 3235) 

Beher çiftine 125 lira fiyat ta'tnin edilen 2000 ı;lft nakliye koşum 
takımı numunesine göre 20/ 3/ 942 cuma gUnU saat ıo da pazarlıkla ~atın 
atınacaktır. Koşum takımları 500 çiftten a.,ağı ohnamak üzere ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. NUmune ve şartnamesi her gün komisyonda 
görUlebilir. Muhammen bedeli 250 bin lira olup katt teminab 27500 lira. 
dır. isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda. satın alma komisyo-
nuna gelmeler!. (2443 - 3237) 

* MUteahhid nam ve hesab ma beherlne tahmin edileo fia.t.ı 30 kuruş 

n -S·IMZ 

-

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllfllE taslll'rlll laoıaplan 1142 lkrudre plim 

ıu:.şm~: 2 ŞulıM, 4. -y.o, a At-te. 
Z Il<lnc!leşrln tarihlerinde Y9(llllr 

1H2 IKRAMIYELEJU 

1 adet 2000 Hralık = 2000,- Ura 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,- > 
3 > 600 > = 1:500,- > 

40 

150 
200 

> 
> 
> 

100 
58 

25 

> 

> 

• 

= fOOO.

= 2500,
= 5000,-

> 

> 
> 

10 > 250 > = 2600,- > 200 > 10 > = 2000,- > 

Askeri fcbrikalar sal ına'ma komisyonu İlônlar1 j 
l :'.S t-00 k ulp ipi a h nacak 

Beher kilosuna 132 kuruş bedel tal.dir edilen yukanda yazıh 15 
ton kulp ipi asker! fabrikalar umum müdUJ JUğü merkez satın alnıa ko
misyonunca 19/ 3/ 942 perşembe günü SR.at 15 te pazarlıkla ihale edile-
cekti?'. Şarbıame parasızdır. Katı tem;nat <t: 2970> liradır . 43146> 

* 18799 adet l~plt, 18300 ft<let h&'!lık alın~ak 
Beher adedine 3 lira tahmin edilen yukanda yazıh iki k alem V<' 

ceman 13700 adet lsplt ve 10900 adet başhk askeri fabrikalar umum mü· 
dilrlUğ"U merkez satın alma komisyonunca 30 mart 912 pazartesi günll 
saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 369 kuruştur. Kati tf' · 
mlnat 9880 liradır. c3145> 

* ı 100 metre mlk!\tn <'e,-J-,; trıntruğu a hnaeak 

Beher metre mikAbına. 67,5 lira bedel tahmin edilen yuka'"rda yazıl ı 

1400 metre mikAbı cevJz tomruğu askert fabrikalar umum mUdürlUğU 
merkez satın alma komisyonunca 20131942 cuma günü sa.at 15 te pazar· 
tıkla ihale edilecektir. Şartname 473 kuruştur. KaU teminat 11950 lira· 
dır. c3147.-

* 4.6 - 50 t on 12 No. ~lnko ıe, ha, 10 - 11 ton 13 No. çinko J e\· Jıa ahnacal~ 

Beher kilosuna 135 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda ya.zıh 56 - 61 
ton 12 ve 13 No. lu çinkolar askeri fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
satın alma komisyonunca 11/ 3/ 942 cumartesi günü saat 10 da. pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 412 kuruştur. Kati teminat 1073!5 liradır. 

<3144• 

* Tahmin f'd.Ilen bedeli c3605:t lira olan 3500 kilo sığır eti 21 mart 942 
cumartesi saat 11 de pazarlıkla. Salıpazarı a.skert fabrikalar yollama.sın

daki sa.tın alma. komisyonunca satın alınacaktır. KaU teminatı 542 liradır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda gôrillebilir. isteklilerin o gün ve saat te 
komisyonda bulunmaları . c3243• 

* Dosyasına bağla re!lim ve ~rtnan1esl e\·8afında SS2490 adet me.,e 
, ·eya. dı,budak tekerlek pannağı a lınacak 

Tahmin edilen bedeli «26599> lira olan yukarda yazılı 332-490 ad~'. 

rne~ veya. dışbudak tekerlek parmağı Askeri Fabrikalar Umum Müdü: 
ltiğü merkez satın alma komisyonunca 18/ 3/ 942 çarşamba günü saa : 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 133 kuruştur. Kati teminat 
<3989,85> llradır. c3222 :> 

Devlet Limanları İşletme 

Müdürlüğünden : 

Um;,ım 

Işletmemiz anbarlama l!ervisine merbut kara·- i~çllerl teı,kl14.tımıza 

bir kısım işçi alınacaktır. A~ağlda. gösterilen şeraiti haiz olanların vesi· 
kalarile birlikte altı.kadar lstanbul şubesi anbarlama servisine mtıra

caatıarı. 

1 - HUsnUhal varakası •polisten musaddak olmak > 
2 - Askerlikle hiçbir surette ala.kası ve yaşı 45 den yukarı olma-

mak. <3242> 

Nafıa Vekaletinden: 
20, 3/ 912 cuma. gUnU saat 15 de Ankarada Nafıa. VekAieU binası 

içinde malzen1e mUdürlüğU odasında toplanan malzeme eksiltme komts· 
1 y.onunda • 3.200 Ura b~el tahmin ed ilen • 5000 • adet Buldokun açık ek
sıltme usuhle ekı=iiltmrsı yapıl&eaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferruatı bedelsiz o1arak malzeme mUdür-
1 IUgtlndcn alınabilir. Muvakkat teminatı <240 liradır. isteklilerin mu· 
vakkat teminat ve :;;artname~lndekl ve..qaikle birlikte aynı gün saat 15 e 
kadar mezketr komh>yonda ha~ır bulunmaları hlzımdır. (1605 - 3028) 

olan 485.763 adet portatif çadır direği ve beherine 20 kuru.IJ tahmin edi
len ·!80,300 adet portatif c;adır kazıgı pazarlıkla satın alınacaktı r. Iha· 
lesi 23/ 3 912 pazartesi gUnU saat 10 da Ankarada M. M. V. satı n- · atma 

komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 26,678 lira 90 kuruştur. Şart
namesi l209 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte kon1i...:;· 
yona. gelmeleri. (2·135 - 3193) 

.... 
Yapılan pazarlığında talibi çıkın ayan ve beherlne 1 '116 lira fiyat Ull· 

min edilen 2100 adet çift atlı nakliye arabasının yeniden pazarlığı 

13/3/942 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Şartname~i her gün komis· 
yonda görUlebilir. Taban ve dingil demirleri aynen verilecektir. Muham· 
men bedeli 367500 lira olup katı teminatı 36900 liradır. Arabalar 500 dc:ı 

aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir .. isteklilerin 
belll gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2368 - 2959) 

8alılbl ve :s.,...ıyat Mödüril : Alımet Em!ıı YALMAN 
Va.tan NOfriyat Tlil'I< L tAI. Ştl. - VU.n illa-

1 


