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Bllg'Ürlden it.'iba.rtM bat:ftn dükklnlar her malın tlzc· 
~ ft;ılıat etiketi ~"'nlttk mectıuriyetındedir. Maim 
t\3Crnıde fiyet etiketi görmedlğlnız takdirde Fiyat 
M~ai>e bti!'osumırlıa'bef'dar ediniz! .• 

r Yeni Amer"kan E çisi Cankayada ı-von Papen Urfa mebusunun 
muhakemesi J Berline 

J gitmedi 
J 11eruae ı••= f Ankara Başmüddeiumumisi 
l Alman büyük elçisi.t şahit olarak 
> Ankaroda kendisini { 

1 J tedavi ettiriyormuş f 
BerHıa, 11 (A.A.) - Yan Tfl!I· 

ai Mr kaynakten blldwillror: 
Ahwanya1Un Ankara ~k 

~ B. Ven Papen, kfJIMlittml 

ıecıa~ı ettirlM!kte oklu~n 

1te1ttK BerHtııe l'flhnek ~ J'OI& 

Cllmhurrf'lsi ltııııet lnönii'nün, n•ni Amıırikıııı F.lçi-.I El<selfuı"' ~teinhr.rdt'ı Çankaya kö,klerlııde kabul 
ettiklerini ~111.mıştık. Re nıimir. bü~ük l'lı.'i.)'i Rel.,iniııılıuruıııııza itinıatn:ımeslnl takdim ebnek üzere kö~ke 

Balkanlarda 
hareket 

girerken gıistf'rıııektcıllr. 

----~~~~--~~~------

arış 

Etra ında 
Bir münakaşa 
B. Vi.'kie'n:n bugünkü 
sayımızda Ç1kan mühim 

makalesine dair 
düşünceler 

r n: AL AN 

~ ugünkü sayımızın diğer bir 

A '""'tmlya ordu na:ıın F(lr<le siitununda pek müh m bir 
yazı bulacaksınız. Bu yazıyı, A. 
meriknn cumhuriyet partisinin, ( 
son Amcrıkan seçimlerinde devlet 
rcıs:lği için namzet gostcrdlği B. 
Wilkic yazmı~tır. Bunu dikkat.le 
gözden geçirmenizi ttı.vstye ederiz. 

Uzak ark "ı 
-- barbl. ___:___ 

Japonlar 
Birmanyada 

ilerliyor 

Yazıda; nazllik hnkkında bir 
takım dü:ıuncclcr vardır ki bun
lar sırr Amcrlkndaki fikir cerc
Yanla.rını aydınlatmnğa. yerar. 
Hanci alem için asıl can atacak 
nokta, R Wılklc'nin barış gııyele. 
rı hakkında ifade ct.t.ğl kat'I pttR 
sipl<'rdir. 

İlk Cihan Uarnl fcli'iketlnden 
~irmj bir sene sonra fnsanlık da-
ha büyük ölçt.idc bir felftkeUe 
kar ılaşmıştır. Bu tckrnrlamanm 
dclfılet et-tığ mana, bir tnkım dev. 
lct ndamlarrnın. bu kadar ağır bir 
bedelle ödenen U>crübelcrdcn hiç 
bir ders almadıklarından lbaret-
•.ır. 

Dunyanın her köşesinde bir ~k 
'1klı başında insnnlar, kıendi ken. 
dilerim~ şu suali sormakla mes. 
gulctürler: Yeni bir umumi har· 
bin önün<' geçememek surelilc 
ortcıva konulnn tecrübesizlik, bu 
harbin sonunda barış kurulurkc'l 
de tekrar cdılC'cek mtdir? Bu de 
fa dr- ha~tn dunyal'n teskin edicİ 
bir llAç sunmakla mı kalınacak? 
Yeni barış emniyet ve sevgi ya. 
ratnenk yerde tür'ü türlü menfa 
atlC'r arnsındn geçici bir o.rialam; 
ve uzhışm:ı şekline mi dökülecek., 

Bu sua-Jln merak uyandırma ·1 
J){>k 1abildir. Çunkü harp mt : 
knt b r hl dir Asıl !<;, bu ~~~n -
fedakarlığın ııonunda vnrıla h r 
d~· . n ~ 
nın· ın anlığın stcdlği ve b 

ledlğl hedef olup olmavac ~ ek. 
dır . agında-

.. Escflc SÖ) lemek lfızım gelir ki 
butün dcmokrası cephesinde b 
Yük fcdok rlıklarln "arpı u. 

t 1 "' şan Sov. 
ye u c.ını, yarının bir bıı. 

· rı:ı ve cmnıyct nm\ll olacağı 
m ~ ctlerın istlklfil hak ve hbaşka 

U • ve urrı-
ye ne saygı costcrmeg! iş cdıne 
ceğı ~akkındn dunya hr.lkınn t • 
bır . ıUmnt tclki:ı cdememı;: 
Aksınc ol r k ortnlıktaki b 
zıntıla S azı sı-

~· ovyct Afomın n şu veye 
lbu şekılde toprnk ve nüfuz i lha 

tarı b lediği flkrınl uyandırmı" -
ır. Bu fıkir ist d ,,. 

1 er ogru ister yan 
<) un bit f ' • h ' ara rnemlckeUerın 

ep fndc ifaoc buhrıaktad 
y· ha ır. 

tcr/~~k~ zı c.marcıerc gl.ıre İngll_ 
İngtb nnctı, daha doğrusu bazı 

z devlet ndnml 
snnlıgın b arı, bütun in
al . arıştan heklcdlklerı ide-

Prensıı> cro ba h k 1 &On z 1 a o.mamış 
ı aman arda ortalıkta g"zli d. ' 
oma i VC' ga i t ıp. 

ni Uyllnd n rll<" paznrlığı hissi· 
rSt l ıracak btr takım sözler 
ovy emlşlerdır. 

Bu IUbarla Amerıkanın f aıJ 
(Do, anu lS, Sü. 111 de) ...... . 

Rongoon'un şimalinde 
T arabaty şehri 

işgal edildi 
B('rlin, 11 CA.A) - Alman rad 

YoSu, Jııpon önciılcrinin, dün Ran. 
gonun 100 kilometre şımal nde 
T.anıbaty'yi lşı;nı ettiklerini bil
dırmektedir. 

I..ondra ı ı (AA ) · . • · - lvı haber 
atan Felemenk mahflllerl~e Su· 

(IJe,·amı &ı. S, Slı. 2 deJ ++ 

Gebelitarık 

tehlikede 
Japonlara gire: 

Almanlar yakında 

Cebelitorık'ı 

alacaklarmrş 
Vichy, 11 (A.A.) - O. F. l: Japon 

harbiye nezareti levazım dalrcei reisi 

major general Kato demiştir ki: 

- Ingiltereyc kati darbeyi yakmda 

indireceğiz. Almanya, pek yakında 

Cebeltittarığı alacaktır. Pasifik üsle
rimize yapılacak münferit hücumlar, 
bi:ti korkutamaz. 

Almanlar Yunan 
adalarına asker 

}'4ğty0f'lar 

Hitler &!kanlardaki 
/Uman ataşelerini 

kabul etti 

GL. ROXMELDE IDTLERIN 
KABARGAHll"iDA Dlli;i 

Londra, 11 (A.A.) - News Cro
nicle'in bildirdiğine göre Alman
lar Yunan adalarında külliyetli 
kuvvetler topluyorlar. Almanlar 
buralardan kuvvetli deniz h mL 
yesilc Liby ;rtı lnalzeme dahi 
göndermişlerdir. 

Gent'ral Rommt'I Hltlerln 
karargahında 

Londra, 11 (A.A·) - Afi: Daily 
Herald'ın bildirdiğine göre Gene· 
ral Rommc!'in Balkanlnrdaki Al. 
man ateşemlliterlerileberaber Hit
lerin umumi karargAhın.da bulun-
duğu şayiaları dol.aşıyor. · 

Malul memurların 
tekaüt maaşları 

Belediyelerle bunlara bağlı müesses.e. 

memurlarınm maaşları tesbit edildi 
Ankara, ı ı (Tcle.l'ıonla) - Da. 1 neden 35 ::eneye kadar olanlara 

binliye ve Sıhhiye Vckllle!'ince 25 senelik hizmete dü5en tekaüt 
belediyelerle bunlarn bağlı mües- aylıtının yüzde 50 fazlaslle ve 
~e.>eler ve Belediyeler Bankası hizmet müddeti 35 seneden fazla 
memur ve müstahdemlerinden va- buhmanlara, son aldıkları aylığın 
zifc icabı birinci derecede malül yüz:de 7o i nisbetlnde ayı k 00x. 
olanlarına, hizmet müddeti 25 se- . 1 

a. 
~-' 1 k .. kada !anacaktır. Nızamnamede iklnei n ....... en az o ma uzere ne r 

olursa olSun, 25 seneHk hizmete ve üçüncü derecedeki .ınıMüllerin 
düşen tekaUt aylığının yiizde 40 de teka.ütıükierJ tesbtt edilmiştir. 
fazlasile, hizmet müddeti 25 se- (B.B.) 

Wilkie diyor ki: 
Sulh yolu 
kapalıdır. 

" İngi lterer.in ışıne gelen bir 
gidişin rr~ufloka bizim işimize 

gelmesi lôzım değildir.,, 
lMeşhur İngll ~ muharrirlerinden Mis 

J~reda Utley Aıncrlkada nesrettiği bir 
n.akale ile bütiln memleketi velveleye 
\ermiştir. Bu makalede diyor ki: uAme. 
rlka, bizi Hıtlcri ezin(:cye kad!ir harbe 
d('vama teşvik ediyor. }!itleri cımek. 
için Avrupaya asker çıkarmak 15zımdır. 
Buna mecalimiz yok. Onun iyisi Amerl· 
kş bize arka versin, münasip bir dakika. 
d ... barış müzakerc!line girişelim. "lngllte
rcyl kurtaralım. Dcnıokrasl esaslarından 
aa ne kurtarmak müıukiinse kurtarma. 
s& bnkalnn.ı. Cilmhuri:ret partisinin son 
seçim'erdc devlet relsHği için namzet 

<Devartıı Sa: ~; Sü: 4 tıe) 

dinlendi 
· Mahkeme, kararını 18 martta bildirecek 

Ankara, 11 (Telefonla) - Bu sa
bah saat 11 de Urfa mebusu Refet 
lJlgen ve yeğe»t Zeki Ulge!Hl ait da
vaya tekrar bakılmıştır. 

Mahkemede Refet Ulgen .söz ala
rak demiştir ki: 

- Geçetı celsede ciimhurlyet ba~· 

müddeiumumisi Cemli Altay'ın dm- tulmnsı lcşklllitı esı.ısiyc kanununa 
ıcnmesl, iddia makaınını işgal eden muhaliftir. Böyle olmakla beraber 
Kemal Bora'nrn talebi Uzerlnc karac bl\.\'müddclunıumI Ktc birlikte Kemal 
altına alınmıştı. Masunıyctim rcfc- .Born'nın da şahit. sıfatile celbıni ta. 
dHmeden evvel zaptın altında C<'mll lep ederim. 
Altayla Kemal Bora'nın da imzası ı Kemal Borar. 
\'ardır. Halbuki böyle bır zaptın tu- (Doanu ~a. S, Sü. 5 de) c<>ıt 

Bütün düyanın dikkatin! iizf'rinde toplıyan Hindktanın nıevkllnl ~ö!!terlr harita 

C r ip s 
Hindistana 
gidiyor 

Miitıinı bir va?:lfe ftt Hindistan& Çörçil Avam 
• g-Jdecetı ltHdirUeıı s. Oripp 

· - · t Kamarasında 
., ........... ~----··· 4<$lli ( 

J a -ıl izahat verdi 
1 

A . k 
aponyay 1 Hindistan hakkmdaki ı j m er 1 an 
yapılacak resm:~:~;~~/ün ı filosu taarruza 

Londra, 11 CA.A.) - Resmen hıı-taa rruz :::~ği: ~::~fes;;e ~~!~!n~r~~~ hazırlanıyor 
mektedlr. Cripps askeri vaziyet hak- '.J 
kında Hindistan umumı valisi ve baş
kumandanı Ue görilşecekttr. Cripps'in 
Hlndlstana yaptığl resmi Ziyaretin 
gayesi lngiltcre hUk~metı tarafın
dan • meşrutiyet hakkında yapılan 
tekliflere !Mr muvafakat cevabı nl· 

lapoa aeaerall 
sato dedi 111 : 

Ruslar böyle bir 
harekete teşebbüs 

edemezler 

Ederlerse Rus arazisinin 
uğnyacağı akıbet 
şüphe götürmez 

Tokyo, ıı (A.A.) - Japon harbiye 
nazıdığı yUksek memurlanndan Ge
necal sato, Tokyoda söyledlğ'i bir nu
tukta demiştir ki: 

Birleşik devletlerle Sovyetler Bir
ilginin doğtı Asyada Japonyaya karşı 
müşterek bir taarru2lla.rı takdirinde, 
bu bölgedeki Sovyet arazisinin uğra
yacağı aklbet şUphe götllrmez. 

Iııgllizler ve Amerikalıların ası:ert 
projelerini tetkik edersek, b:..ınlann 
son Umltıerini Alman - Sovyet har
bine bağlamış gibi bulıınduklnrını 
görUrtiz. Müttefikler, bütnn vasıta
larla, Japonya, Almanya \'e Italyn
nın kombine hareketlerine mlni ol
mak istiyorlar. Onlann gayesi sonra
dan Japonyaya karşı taarruza geç
mek Uzere evvelt'ı Almanya \'e Ital· 
yayı yoketmektır. 

(De,·aıı.u Sa. :!. .. • s .. +-+ 

matı:tır. 

Liderlik ,·azifebini Eden laııaenk 
Londra, 11 (A.A.) - Slr Stafford 

Crlpps'1n Hindistan seyahati esnasın
da. Avam kamarasında liderlik vazi· 
fe8'nl Eden üetline alacaktır. 

Ç"ur~'l• derneçl 

Lonctra, 11 (A.A.) - M. Chur
chill Avam kamarasında Hindis· 

(Devamı: Sa. S; Sil. '1 ele) (-) 

uzveıt Knoks Ye 
IUng görtl,Uller 

Avustralyayı himaye 
için donanma 

pasifikte toplanıyor 
V:L4ington, 11 (> • . A.) _ Dihı Roo

sevelt fle albny Knoks ve Amiral 
King ve Heart arasında yapılan gö
rtişme!erl:n gayesi tekrar teşkilltlan-

( Denmı ·a: s sn: 6 da) X% 

Dük d'Aosta için ltalyan 
sefaretinde ayin yapıldı 

Ayinde Şükrü Saracoğlu ile 
birçok sefirler hazır bulundular 
Ankara, 11 (Telefonla) -· Bu sn- ı Mihver ve bttarar devletlerin sefirleri 

bah, ıtaıyan sefarethanesinde, ltalya hazır bulunmuşlardır. (B. B.) 

kralının yeğeni Dük d' Aosta'nın lsU- * Bundan başka dün şehrimiz
rahall ruhu için bir Ayin yapılmıştır. deki biıtUn İtalyanlar da Beyoğ-

Aylndc, Hariciye Vekili ŞUkrU Sa- luııda Salnt Antoin kıltsesine gi
derek Dük d'Ao.;;ta'nın L<tit"ıh ti 

racoğlu, Hilrk:lye VekfilcU crkdnı, n.rhu ç!n b ·r 1'1;\ in yapnıışlan:iır. 

• 



• 

1 

~§~Y!Afiltr!ff i'-Pı~~ '. ' · ş.e h i r 
··~'·ffiı · e I' rl 

lstanbufa 
Japon 

ge ı en 
prensi· .. 

..... 
E ltm ele 
Tevziat ı 

•· 
Ağı;· işçi, çocuk d ~1c 
.Q.Y,f)1m'.p::sız!n herkes 

aynı rr.ikt.: rda 

1 

J,pon P''"s;, lsto::uı,;,n çok ""' ";,;ı 1 
samimi intıba/arla ayrıldı. Sultan Hamidin de 1 
1'-likadoya olan güvenci bir kat daha artmıştı, , 

clac::k · '...)" :· ·ekn-ek 
f i ~ilı.obUJ Vi.:ıyel l\ rı. vaplı~ı li!l. 

Büyük .iJti~atlarda bulunduk- 1 yaya bağl~xğı üırut1er taman1ilc• .~ k .er .net ce.sındc a· ,;1 Jçilcrin 
t n sonr·t , kendısrne (l\.Iareşal) lr~' ku"~'etlcnm1$' ve artın:şt. • teth ~ .d hucu _ ı d~ V\; .ı< a l t c ;:ün
rutbesı _ver.erek a_ıl!ca~ının.mc,;kı- ~ Vakıa bu mektup hu u. i .adın!.) de di 1 tc , \rekalctçe: tetkik 
ı "l l! gccırmJş"tı... lşte. ~u kadar, laşıro~~!a bcfabcr, um..umı bir çc5,.:. .erli ınr tcdir. 
chcın:nıye~L h&lz olan . ~ır .Ja~n ÇC\I~ t .içinde. bulun~>:o~dıı. Resmi ÖÇ rcrı..~ığımız·e gııı-c çôtuk. bü
prc?sı n.n lst:,nbula g~hş_1, hıç şı..ıp ~ı: ı.~an ıle sadece~ ıkı ~b\'fet v.c yült \'e Rgır .şç dıye Y<lpıJan tef. 
hcsız .kl ş dc~ctlc dıkkalı ceJbede-. ıkı mıllc.t . a~asındakı dost •. uk .. vc .. tı_, , rlkin ortada. ı kaı dırı1arnk tek t P 

• CC]{ blr ke_yfıye'ttı. r ca~\e~n ınkış:ıfırı,t tcmennıdçn },b::ı-, tc>VZI tı· ;..,. .i_ınjn t a tbtkı da •düşll
Su!tşn Ha;n.t, (Prens • !\iare·. ret kallyordu. Fakat Su.tan H•· · ·ı ki" , .• bu da taMkkuk et 

V A 'J 4 N 

r _...,_..._ .... --···· .... ·-ı 
, Wilkie diyor ki: ı 
!..... .... ,......, ....... -...~ 

(llaşı 1 inclok) 
ııösrrrdığ! B. Wilkle, bozguncu 
. ayılan bu yazıya çok dikkate d<!.
ı:er bır yazı ile cevap ver.ıyor. 

1 

Jicrkcs·n bildi~ı üzere B \llil
klc ~on seçimlerde dc\r!ct rl'irıı. 

1 oıa.momakla bet·abcr Amerikanın 

1 

Ruzvc. ll'.te~ •. s~nra en n1ühiın ada .• 
mt sayr rıbı ı ır. PcvJcf reisi1c ('lele 
çaJı~nı . 1 ta ve .\nl<.'r~iianın sl,r:t5i 

1 
birl"ğıni en iyi bir şckıldc tcnı~ıl 

1 

etmektedir 
Bu çok !l\lihin1 :'-·tızıy~ bıtS.iÜlU ·· 

nurnu1ct'tı yer \"eriyoruz 
B u ç o k m il lı i m ~· ~ 7 1. 

yarını yaratacak es~ ! 

fikir cC'rcyfl.nlarınt 
bclırttiğl için biz t rn 
t .ı r a C ı nı 1 z d a n d a b i. 
linnıcğc değer Bu 
s c b c p l c · b u n 'a b a ş s U
t u n u m u z d A Y c r v c r t
y o r u z,J 

B. \\'!iki~ 

be deva.111da n vaz~~mlştir. ln1· 
za ctlii:lnı:.iz barış biri tam em
niyete kavustunnalıctır; yeni ve 
d~ha büyük bir harbe veya czi. 
ci b;r silfrhlann1a programına 

:·ol sçn1~n1alıdtr. 

11 • s . , .• ~ 

Koca bir 
imparatorluğun 

son günleri 
~ unctan drirt yıl önce dUn, ya .. 

l.gJ ııi 11 nıart 1988, koca. bir 

intı>Rf"Atrırluktan arta kelanr da t.a
riht> n1al eden bir hareketin baı;cl•n
J::•\' gılnlı •• di. 

Ru hnrf'kete AnM.·ttlu~'t ad.ı V«trlll
~·ordu. «11hak:ıt mô.na.qna ıelen hu 
ulıııan«n kf'lhue AlnıanyanıR cCer
nıf'n ırkından olanları llhMa. pr..: .. 
r;,ıntının adı)'·di. Anscıhluss presn
nıının tatbikine ilk bedel oJu, A
YU'.turya. - l\facarist.an lmparat..r
luğunchın gerl kalau A.YUi_,,,a. 
oldu. 

şai t."\k ıı.ıto) 3.-a, çok parlak bır · mıt. b:tşı sıkıldı~ı takdirde, ,bu.re~ I nu k~~ct:r Ilu suretle b ·t ·· ,.a: 
• • J>I d D L 1 , t . . d h l . k . .ııe u un ' 

·.stikbd'liı. ıner.a'Slını Y~. ır ~· . ~. ~ı·r ~mcn7ın:n er ~._hır as e.rı tnnd~l~ra çocuk, büyük ve ağır j 
mabalıc::e sar.ay~~ıın . diı~ . . aıres ru

1 
l ıttı a · .. ~ yo açıverecegınc de. kana. i .. c,·\ d;ye te>frik yapılmadan mu-

kJ.m1.ı, e tahsıs ett·r gı. prens. at bes ... yordu. lkt d k k ·ı k 

H itler, bu harJ,;n hazırlığı. 
na blzdcn yedi· sene evvel 

başladı. çarpışma satıs.sına da 
bizden büyük ve alır bir takım 
çıkardı. Harp topu bir müddet 
hep o takımın aya.kları altında 

dolaştı. Bizim a.yakl.iiır.ıı;nızın top
la teması kesildi. Boyuna gol 
yedik. 

Sulh yolu 
kapalıdır 

N'az: idaresinin bizim ınandı

l:ın1ı:ı volda bir su.ha rRzı ola. 
('ağınA. yani de.nokra:-1 ilt' idare 
~di!C'n nH"mlc•k;:!tlcrP ~crhestçc 
yaşan11k. ticaret etn1ek ve ge
lişme~ 1mktınını vcrf'ccgınc ina
namayız Bizim ölçünıiiıe güre 
barış yalnız at<'ş:n kcsilmc··I rle
j!:lldlr. Bizım hııya:ımı~ın ve ı da

rc şeklimizin temc'.i h:ırı:..- vC' 
enıniyetlir. Halbuki na'1.i s:c:.tC'. 
minin temeli httrptir. NHzi idare
si İ.f başınn gcldiğ' ~UndC'nbcri 
ya harbctmis veya harbe ha:r.ır

lann1akla u'trasmtstır. TotaUtrr 
küle1ik sistemi. hürriyc-tin z1ddı 

olduğu için n-azlllk baln koldık. 

ca hür varlık sistemlerini teh
ditten v~ıgcçemcz. İ~tc bundan 
dolayıdır ki nazilcrtn ~özün<' 

kıymet veremeyiz ve onlarla 
sulh müzakeresine gır:şemeyiz. 

11 ınart 1938 deki bartılletle Jci ... ' 
f,'Ük bakl,y&ıl de ortadan ılhl:mlf 

olan \' ll"'furya - l\laearkt•• keaa 
hlr lnıparatorluktu. Bu lmp.......,
luk 1866/67 de AVl>llturya lmpwa· \ 
torluğlle :.\lacarhtan kNJ.lı~ • 

· . . · ayven m a"" a e IT',1~ vcrı ece -
Y· d z iaı:ayında o,o.k dostl'.ne bır. Pre in avdetındcn sonra, a~tık ı;r: 
e>k•:dc ~BrŞlladı . '.Sultan Hamit kafa~ını işlctınıye 

;, Para" piyesi 
davası açılmadı 

Prens. (\Iikado) h.,rnfındRn gön başlamıştı. 'htikadOnun 'tcsmi b:r 
cft·rJim:ş ola"l hususi bir mektup-, lisan ıle temenni ctti~i dostluğu 
ı . Japonyamn en b{i~k b;r ni- artırmalc için Ja.ponyrıyn bir hc
&a JAI ~ Ham\Ge b1'dim et_ yet göndermeyi karariaştırmıştı. 

ti. PadHfa-lı, & zam:ı.p.a kadar hi(' . Fakat bunun şf"klini tayin edem ı
b·r hilkO..."YTI.ett.cn -n·şan kabul et·~ yordu. l\fe!.!:eleyi, sessiz sadasız hal. 
med 1\ı haldi'. CM:ıt o} nun bu !etmek istiyordu. . Necip Fôzıl hakkında 

ciıyesloe kaz::qt r:~k hU-yfJk bir H:ç şüphesiz ki, JaJ?On prensi- 1 
•'lka ve t='nnuniyet gllsterıli. ı nin zh·aretıne mukabele göstemıek fakibat mı yapı GC·::ık? 
Pr nsın "'C'ref'ne. muhte-ş-cm ziya. l ~zJ dı F k3ıt . t' t d . . ~,Para. piyesinin müçili.fi Necip 
frt'cr Y~rd. (Şeke,_. Abmct Pasa) a m . a • zıya.re ın a csını 
ck-ıu en zat 8 c! -"er in&ilizce bilen bir Osmanlı prensi ile ·ve bilh&s!".a, Fazılın, Tan gazetesi neşriyat mil
hozı ya\.·erlerlı:i prer.~l n mjhman- devlet ricalinden siyas.t şahsiyet.. dilrJ,. mı.ıh:ırrt~ Refi Ce\-·at Ulu-

v • • .. • nayla. Yaşar Çımcn a1.cyhine, pi. 
darlıj1na tayin edf'~ek. t~tanbulun lerle yaptırdıgı trtkdırd<-, butün ı' yes ctrafıl"!da yaratılan münakaşa-
tıer t:ıratını ve b'llıa.ssa - o zama- Avrupada buyilk bır v-clvele uya_ 1 1 dol b h k t ~-

k.ad k: bl-r k b · arr 'P a~; ı rcr :ı are u....'lvası 
n ar anca _., kaç yla ~!nc~~ın nacak, hele çar hukiımeti üzerin. ! açtığı vazrlmrştı. · 
g.cınneye mı.ıVd.ILa o abı d•5t • ' • . , ~ ., 
(Jfa-z.inet Illimayun) u .l{C'.,.dirtti. de. rena tesırler yapacaktı. ,Şu ha}. ~ürld~ıu1mumfı.ık 1 buh. bh_usus:a 

y[Jcfı...z Farn.yının ön rıdt\ birinl'i de bu meseleye resrniliJ< ıle hu. .ı. t;>G P F.aıı . !~:a ınc :n ıç ır ~~ı
vc ,ki!'l.c_ f rkanın askerlerine ge_ susılık arasında bir şekıl vermek 1 r~caat vnKı oım.a~ i gını ve boyıe 
~t res~: y:ıptırdı. Sarayın"\:M:1yük ıazını:dı. 

1 

hır da\' açılınıt.dı~ını bildirmekte_ 
"alonunda, l\fabcyn mü"Zike!=:ının ~ Su\tan H-amit, . 1 d. .. dir 
nvunCutarına mn:i oyunlar ovnat. I gun erce uşır- Ö~rçndi~inılıc Zôrc Nc-s:p Fazıl 
tı. rorense, l>!rincl rfilbrclen o;m•n! · nerek bu şekil aradr. Nihayet, ka· dnva oçttm ctıye l·an!ış beyanatta 
'şanlartıe '11tın. ~ümüş imtiyaz ye , fas.ının icindc., şjmşek ~ibi bir bu- buh.ındugundan, 1V1.'üddciumu=nilfk. 

ft·har mcıciafyaları verrli. Pren!=:in luş parladı. Öyle patlak bit brıluş ç<' akıturo.1 t ıJ- bnt y.apılacaktır. 
mı:yet nde-kileri de ayrı ayrı tal- ki, atacağL bir taş ile, bir kaç kuşu { 9· k'" .. hf k' , 
tıf ettı. birden \'Urncaktı. ' :r omur mu e ırı 

ııu~""· Mika<'oyo k•rJı. be•le- Derhal sadrazam Kamil Poşoyn 1 SUÇ "i.İ"flindc yakalandı 
d' i rl ~.:ıne hi<:Jcri:ıi göstermek haber yolladı. Saraya çağırttı. O- ı · ._ 
icfn Prcr.s: Akthtto':ru. fzıet ve nunla !}Öylece konu:..-:nıya başh.dt:.• qa~<.!l<\d\1-.... Ş:~~·~~u,,.:ruapa.~da 
jl<ramlnra glrke,-!f'ch. - Pa~f .. B:z. JJpooya d.~nJz.lc>- . Bos[or ha_ı.lJnda .. 'kornu.r l!~ar.~tı ya_ 

J41.porı prcn">i, İstaubuldan çok rine b:r mt"ktep gemişi ;;,ijndercbi:.tpnn !\f~ hr.ıfe.t 'Ccrra~1 fır~a~.ının 
t.t . k ·• ı 'ı · t b 1· ~ lı'r miyiz'. Zonguldak an 2~t!rdıği kömurle· \ e pe s m m ın ı a a.n.a ay ~ · , • . .. • '! . 

ıd ı <;uıta IY • ... "°t .!le -•:-..:ııd.ı:> - E"'cr bu •··e ntv i h!r ,,,' rln lon·ınu 40 ırhHnn ~attığı ha-
n • n .n:rnı.a.n ue ıvuKa o \.• ,. • , j._. ""·!!.· · · çs; ı ,.,.. n,•b •· 'fu • • ·• • ~ • ~·k 1 d 
v l"l P.f v~b •J! 9efta~arlt- mt o,ulu.r_stı~. ~~nlrçrc .;ı!ı;I: . :· .:, .1 •• 1ın.n1 ş ....... t• .

1 
.. 

1 ~u <' c 
ını tı. - Bunun, sı}.-asi bıİ' mall~uru lYl> l~ t-Hcay.,. 1'u fıyat uzet.nden 

Fakat çar her halde bu Jaoon var· mı" "l kötr..tir satar·arkctı ·zabıta. tara!ın-
pr n!f,.,tn z·yarctlnden kuşkulan- . Arkası rnr . dan· ynka!anın:ş.la.rdır. · .. 
mış. olacak ki, pek kıu bir müd, J 'l\.1il:'l'~-:csC · sA:übi hnkkında milli 
c.kt sonra, ıımralarından Gr:ın diik s 

1 
korunma' kanununaı.göre takibata 

s~rj i1e Grandük Po"'ü İ.!!:tanbula 
1 r 'Jruyor ar.:· ' başlanmıs. bülunmaktadır. 

1) adı. Bunlann rel•k•tl;>r!TI<le, 1 Karries.i.z e. km .. .ok v.e.ren 
G andllSe'I S<>rj de vardı. · '·''" 

Abdulhamlt, c&rın m•k<•d•nı' Yine et meselesi 20 fırıncı yakalandı 
rl ·ht-1 &nl dı. Bu misafirleri. 3ıde. 
• hükümdarlara mahsus met"l.sim- « .... Diin bir ga.ıttedc okudun1. Bazı f·rinİarın' lck'anta1arla uyu 
le kar-11 adı. Yıldız sarayında, her 17.nlir '\·e ha\·aıL .... lıule yirmi bt". ş.a.ra.k 1~ _ · 20 kuruşa ekmek sat-
ik grandükc d~ ayrı ayrı da:re- bin ko,yun buluıun ... kta \-c fakat, tıkları \'c l0knnta1arın da halka 
1f>r hazırlattı. O suretle hareket Izmlrdekl t>t fiyatları ı,tanbn1a karn iz olarak ekmek verdikleri 
. t•I ki, J.ıPon prensine gösterilen nA7,aran daha. ;\liksck oJdufu if,'ln haber altnmtş, yaptlan kontrollar 
hümfi kabulü kr'k~nmak icln bu koyunların Jo; ta.nbula g('tirtıt- ne-tfcesinde karnl'Siz ekmek veren 
ortada hic bir ~f"bep kalmadı. ınt'-,i ınıkô.nlarr buhınanınınakta 20 fırın tc..-bit C'clilmiştlr. Bu fı. 

11.\R..\.RETLİ J\.ti''NAKAŞALAR 'lnlf,. ehil" ka .. :tıt>lnrı, t>t İiarltının 4 rı:ıl{trın: . hlpli--rl dothal Örfl:fda· 
biraz daha arttırıldığı takdirde 're n1ahkcrTicsine sevkedilccckler

PrcnsMart"Şal Aklhitonun l\llka· 
d•Y tarafından J:?etırd!ği hususl mek 
hıp, Sultan Ilamidin ümitlerini 
blL lit:!n arttırmış, artık Japon. 

Erkeklik gayreti 
n ki Ingllll'. Kolleji aral.ında tut· 
D bul OJ nan13·or. Takımlardan hl

ı i ilk tl('Yrf"de oı.· KOi .)tyor, berbat bir 

bu koyunların l~tanhuJn g<'tlrti
lf'bllt'f'eğ°lnl llerJ ı,.lirnt('Kt('ı ,.e hu 
\l"il<' il(' fl f' biraz zanı J<.ıttnt('kİC' 

ıını-:ter. Ru dile.te ker7ı, ka.ı..nplc1.r 
l('lıt hlraı: in af ile hir1lkt('ı k;'lr 
gt'"ni~llll d ua rtın('kteon bn<zka di
J•l'<'eiln1lz yok. Fakat. .... » 
Bun~ tılr okuruınuz yazıyor 'e 

~oruyor: 

- l:'a, lıınlrde et. fiyatları t<•k
rar arttırılır Yt" bu l-lrml lw<; hin 
koyunun ~iplf"rl, yo1a. çıkardık
ları o;ı:lirlıltri 3 üz gt"rl ettırlrJe-ri\O 

ne o1ocak &('ab~? Bu, lzfl"lrlr. Js
tanhul araı..ındtt bir mli1 .... 'l,lrıle ha
lini ahnaz mı? .. 

d r. 

Mangal kömürü de 
halka" ·numara fle ' . 

verilecek 
n:r çok körnii1·cülbrin 12 & 15 

kurl;şa k ömür . ..;attıkları, bir kıs. 
nunın dJ. .k<:ınürc· su att_ıkları gö
ril!C'rek b!lklerıttaa taklb:ıta baş
lanmıC;tır . 

j t, tanlıul flelcdiyl's l mangal kö.. 
miirii tevzi ıt!l-nnt daha muntazam 
bir hale sokulması için numara 
u~ultiniin ta-fulkı~11 d~. di.işünnıck. 

t,.,.dir. Bu suret.~ kiin;ürcüler hal. 
ka k.ömlirü c'l \ "-' gibi değ;J, 
numara ne v '\. c klcrdir. 

Fakat Rusya ile olan mücade
Je A 1 manyayı epeyce uğraştırdı 

ve yordu. Almanların Rusyada 
uj(r:'ldıklerı kayıplrr aiırdır. İn
giliz tayyarelerinin hücumları da 
Almanyayı iyice sarsmıştır. Biz 
de Atlantlkte harekete geçtik. 
Bu sayede top, son zamand:t 
arasıra bizim ayaklarımız ara
,!;;Jnda da &örünmeğe başlamıştır. 
Evet, oyun hilii. bizim kalenin 
önünde devan1 ediyo,r, fakat tc. 
şebbüs git ıtde bize feçiyor. 

Tam bu sırada baz.ıları ıtar~ı

mıza çıkıp: "Oyunu bıraka.lım11 
diye ıckli!lerdc bulunuyor1a:r. M e 
~eıa tanınmış inılliz muharriri 
Bayan Freda Utıey, Amerikalı
tı:ıra diyor ki: •B izi sonuna kR
dar harbe teiVik etm.eyiniz. Bu 
harpte her<eyl kayb<'tmomlz ih. 
timali vardır. Halbuki müruı.~p 
bir dakikada si7.in yaydım1nızla 

barı~ imzalarsak İnfiltet°enjo ve 
dominyonların Yarlıtını kurtara. 
blliriz . . . 11 

Bu makaleye esas <Man fikir 
şudur ki Amerika, Hitlere karı• 
ola.n bilyük mücadeleye sırl İn
giltereyi kurtarmak için atılmış ... 
tır. B u f i k t t" ta. m a m i le 
y R h ) I Ş t I r. 

Evet, bizimle İngilizler ara
sında bir takım müşterek bağ 
ve menfaatler vardır. Bununla 
beraber İngillereyc yardım eder 
ken kendi selametimizin tohli. 
keye düşeceğini aklımız kessey· 

"lngilterenin işine gelen 
bir gidişin mutlaka bizim 

işimize gelmesi 
lôzım değildir.,, 

za.ralara bakılırsa. mihverin g:ir· 
dicl her yerde kölelik kurul
maktadır. Hatta m lhverin ana 
yurtlarındaki hayat da kölellğe 

dayanıyor. Demek ki mihver 
kazanırsa, Amerika da dahil ol
duğu hlllde, hiç bir yerde hür 
adaml ar ve müstakil milletler 
içln nefes almak imkinı kalma
ya.ca.ktır. 

Biz, inrilizlerle beraberiz, çün 
kü onlar da bu hakikati kavra. 
yor'lar. Milyarlarca dolar vere
rek ve donanmamızı , va.ta.ndaş-
1a.rımızın canrn1 tch ilkeye ko
yarak !ncııtereye yardım e ı! iyo
ruz, çünkü fngiJizJerin giriştiği 
mücadele bizim işimize geJiyor. 

~ sas aranu"Ga bütün Ameri 

~ kahlar barış taraftarıdır. 
Gönlümüz sulhu yalnız istemek
le ka.Imıyor, birim inandıjını:ız 

yoldakl bir varlık ancak barış 

içinde mümkiln olabilir. Harp 
halinde bulundujumuz veya si
ltlıh4.Anma yarı,J.a.rına atıldığımız 

zaman demokrast hayatı, müm
kiin de~I iyi ~yva vcrem(?z. 

Fakat müzal<ere yolilc barışa 

varmait göze almazdan evvel 
şuna emin olmalıyız ki Hitler de 
yalnız askert manada dıefil . si
yasi .,., lktısadl manada. da har. 

Farzedelim ki llitler, Ru~Yada n1f''.hur ı·~raMuva .. Jor.ef. hlar~ 
bazı hedcf"erinc vardı ve İnç:ll. birİeşme'-lle nıeydana geh"1fU.. 
tereye başvura.:_~k: hnrbe dPv;lm 

1
. 1908 de.BC)fjıtn. _ ııersefl de ı...- · 

etmek i!;temcdı~ını vr barışa ha· 
zır olduğunu bildird!. İnit:iltr.re Pden Avu"iturya .. l\facari8'8.D kupa.-
reddederse (reddedeceğine rmi- ratorluj{u, Umuml haJ"be. (lrerk8n 
nim). 0 yaman propag-anda mR- 671.4S8 kllonıetre mtı1nıbbaı ara&We 
kinesini harclretc getirerek A- ksrn1akar1'5Jk ırk ,.e mt.Hetiel'thn 
merikliilya başvura<-rı k ve tngil. 51 buçuk milyon nüfu9 topl .... ı. 
tereyi sulha razı etmek için bas- l"nıunır hnrı)ten sonra 11 e7l&ı 
kı kullanmamızı lst<':.·ecekttr.

1 
19~!) da. ln1z.alana1t Sen J~mn •a

Belki de sunu d:yeceklir: " Ile~ I ııhede ... ı koca fn1paratorıutu param 
Britanya İmparatorluğunun hiı; par<:a. etti: )faearı-,tan, ÇekotıJevak
bir kısmını almadım. Z::at.cn hiç ~-a, R,qınnnya, Polonya, Vu1oslaYya1 

bir zam:'ln İrı~·ltcre l'c harp ara- ıtalyaya aJrılan paylardan HRra. 
madım . fngJli7.1cr, barı~rı razı ol- kal~ kala, nıerkezı güzel ve !ert 
mayınca (~aldırıcı) mevkiinc \-"lynııa olınak i\r.ere 8SJ88 kUomet-
düsCC"Ck:lerdir.. re ınur:ı.hbaı arazlde altı yedl tı1tll-

Böyle bir fa.raziyeyi hayal ~a- ~-011 nüfu<;Juk küçük bir A\."lMturya 
nanlar bulunabilir. faknt Jiit1er. kaldı. 
geçmişte de, h:ıyale sıf{mayat'a~-< 

türlü türlü haTeketl<'rde bulun. 
muştur. Bu hareketler karşısın

da bİ'r çok memleketler boşta 
bulunup mukavemet kurmak 
ihtiyacını unutmus. nazilik de 
dilediği dakikada bunların üıc
rinc birer biTer çullanarak h:r 

lla~langıf,'ta. ikhtıa.dl ve mali ı~· 
HikJC"r kar,,ı-;ıuda kalan bu .tak 
A' uo;tursa • .\.nfK.•hluss ba~larkeu şl· 

mald('n }\lnıa.n)·a , .e Çekoslovakya; 
.,arktaıı I\lacarl,tan; ceaurtan Y•· 
ı=-0ttla,-3 a ,.e Italya., garpten b•içre 
C4' ('C\ rill Jeli. 

kan dökmeden zaferler kazan- 11 ınart ve!!ıll~ile, ı,te koea. bir 
mıştır. Hitlcİ-in ilk fırsatta (\.- lını>arat.orluğun '\e bakiye•lnln lnıta. 
merlka.ya karşı da bir sulh ta. bir tarihi , .c tarihe nıal ohv:unun 
arruzu açmasını bek1cmek H\- kı .. a bir hlk!'13·esl. 
zımdır. 

Böyle bir tekli[ karşısında ka
lırsak kabul edelim mi? Bu te
şebbüs-len hak'.kl sulh cıkabll!r 
mi? Elbette hayır ... 

Bu takdirde Almanya Avru:>a 

JtÖR SADi 

Tramvay arabaları 
urr.urr.I konirola tôbi 

kıt'a.sına h&kim ka.lacnk ,.e Av- ı TramvAyların İstanbul Belediye 
rupa.nın zirai kaynaklarını, ına.' fen heyetinde teıskil edilecek blT 
dcnlcrini, fabrikalarını, ter~anc- konıisyon tarafından umumi mu ... 
terini kendi hesabına ı..-1ctccck, ayene-yc t.'.ıbl tutu·arak alınacak 

dl bu kavgaya. hiç girmezdlk. ,-

(J>e\·amı: ba. Si ~u. 3 te> müsaade ile sefer yapmalarına. ka 
rar verilıniştir. 

! n g il terenin işine 1 x ı 
gclen e.n iyi tedbl: {;.a A a ,ft~ Tran1vay arabalarından btr kts. 

mının bazı malzeme noksa-nlıiı 
dolayisile düz hatlara vcrilmesl 
de kararlcı):mış bulunn1~ltt~dır. r ı n b l z ı m d c en i yıl t J!!!!~~~~~I(;'!:'• •. aı,. 

i ş i m i z e g e 1 e n y o 1 • -ı. ~~= l ~"4\.'''~~~"""'''~ 
olma.sı hiç 1Azım 

g e I m e z. Münasip b ir z•man... G [[ J 
do. sullı müzakereoi açmanın tn- enera er arasın a 
gllte-renin menfaatine uygun ol. 
duğunu farzetsek bile bunun l>i· 
zim de menfaatimize uyduiu yo
lunda bir neticeye varmış olma-
yız. 

K a~ımtu!a öyle bQ!it bir 

Şekilde hallec:lilmiyecek 
bir dava vardır. Bizim bütün 
varhğLmız; düşünce, söz ve vlc
dan hürriyeti ilzWne kurulınµ~. 
tur. Halbuki mihverin dayandı· 
ğı esaslar, istibdat ve köleliktir. 

Bizim mazimiz fstibd&da ka.rşı 
mücadele içinde geçmiştir. Kö
leliği de ort><hln kaldırmajla çok 
kıymet verdik, çünkü istibdat 
demokrasinin bekasına karşı bir 
tehdit teşkil eder. Köleliğin re. 
ka.beti ise hür adamların çalışıp 
yaşama!ını lmkAnsız kılar. Bü
tün gözümüz önünde duran man. 

.J 
apo• geaeraıterinden Xato: \ la.r. Bundan ba,ı:.ka, su kenarınllan 
~iıtere.ye katr tlar\>eyl ya- kaya dibine gklcn püj 'iCriili o ı~:.ul:ır 

• darti•r ki inecek para.'jiitçtilcr derhal 
kında indirecefiz. A>manya pek ya- yakayı ele , ·ertrJer.» 
kında Cobe.ttittank"1 atacaktır» diyor. Tngllit.lerln en az Jcorktukln.rı, de-

Siaıapul'la Cebelüttarık'ın benur- nlzden bir t:ıa.rruzdur. JngiUz gene
Jiği göı;.önü11de tutulur ve Japonlarca ral bu lhtJ.mal ü"tünde durnuyn. lü· 
Slllf&J)llru kua t.a.ralı•ilaıı sıkışturp zum bile görmüyor. 
al.4N<ları tlü,üıt.UHlne Mill\•erln Ce- «Karadan taarruza geline<', Ct"iw--
Mlttttarık'ı alnuya te~~lerl \'a· 
rld &'Örökıblllr. 

Vaziyeti iki t.arafiı, dalta doğru~ 
ta-ralııı; ıniitalia iç'in hir de 1928 den 
llS& e kadar CebelUttarık ,·&JIJiğinde 

bllhtıtma, bir tnrlliz ge11erallıll din-
1\yellm: 

cHaYadaıı 'bir taarruz için, Cebe
JUttarı'k bombardnnan tayyarelerlae 
FranM ve Glrld'de hulddklan hedef
leri yern1er.. BombaJıyacak ne kıta. 
)ar r ne ile nrilnakale yelları hulatrıaz-

IUttarık'ın karaşa. çok <lar hir IK"r
zahla bafh oldui'n nıalOındu r. Eu 
berzah, A.)nıan1arıo bir me\kll 7 .. 'l.p

tetmolc. için hil~wna. geçirmek fldetin
tle oldukları kUtle ha1indekl kU\'\'et
lerın harekitına ınüsait dC'ğlltllr. Na
zllcr ku\"'\'etlerini ve techizahnı bu 
be_rplıa at.salar bile miik<'ınn'K"l talinı 
g-örmüş , -e ınüdJı.fa&)a a:r.mebni5 olan 
garnizonun hakkıntlan gclerneı:.» 

Bakalı-Ut zanıan hangi generali ya-
Ja:r\Jıyacak? Tatlı!Jert 

Bu hafta içinde Romanylldan 
bandaj ve tramvay malzcme~I ıel· 
mesi de beklenmektedir. Bu' su
retle bir çok arabaların nokıfan • 
ları d11 ta1n::ın1lanacaktır. 

(TAKVİM 
12 MART 942 
PERŞEMBE 

AY 3 - GÜN 71 - Kı'tltm 1%5 
Rrrni 1337 - ŞUBAT 27 
IlİCRİ 1361 - SEFEll'. Z4 
VAıtİT zı:v ALI l!Z.U.1 
GÜNEŞ 6,17 12 ,05 
ÖGLE 12,24 6,11 
İKiNDİ 15,42 9,30 
AK$h!\1 18,12 12,00 
YATSI 19,42 J ,30 
İ:l1ShK 4,38 10,2G 

~VKÖ1~~ O\ un o.-.·nuyor. 'Iitnt-.·f3·atı bo7utc, 
ikln,·I de,·rNte bunun a(•111ını f,'ı karıp İ 

rı) unu kazannı:t<.ıına hJç ihtimal yok, J 

(,'O('Uklar tamamllf" kt-ndlnl bıraktltı,. 
Gülümsedi .. Bunun bir kaldesı yoktur VATA!\'1:-1 EDEBi ROMANI: TEFMKA NÔ. 83 ete ya:ı:ılı ;dl. Başka lürlil olamazdı. Bun· 

da sebep araştırmak boştu. Kaderin bü
yük ve değ!fmez çarkının gidişi bunu 
gösteriyordu. Bu kısmet çarkı boş yere 
dönmez ki--

8u;;ün yemegımiz 
paça tiridi ı ·a'.'ıotla ı:anı~lnııula kaptan gört\nü

)or, Takım; koptanlıırının ktndliilnr 1 

ı:ıkıı:oın:.t!oıını, ıu•ı SÖ'Llf'r ö3-Je-tne-,inl, 
ı· •nlandırnı:lk f<·ln knrn<.·ılan1a...,ını fi.i-

1 ıır..u7,·a ht.4'11lor. :\e t•.Yle1e \ız ge
lf'f"<'k, C'nnlannııya, oyunu ka7.anınl)'R 
hiç nl.yctlrrl lok. 

Garill .,e,\ ... Kaı,tan aA-zrnı UA,'IJ> bir 
Şf'~· ~il) IC"1111;yor. Ç0<•uklar pa.)do.., za
nıanınfla kendilerini koyu,-erlı• lyi<'f' 
cllnlr-niyorlar. tkinc·I de\ r(' ba~h)'B<'a".' 

ı!• ıanııtn kaptan, gayC"t ı,.nde bir tR
' İrlıl <;u l.ö.derl 1oöylU~·or: 1 

- l{aydl kızJar. oyun zaınanı gel
li. 

Bu ,.()1., 111.ıın nutukların yapanııya

·aj{ı hir tt' .... lrl ~·apı~·or, o u~--u'!uk ço
·•ıkl'tr hlr h:.ınılt>ilE> eanlanı\'Or, ar tan 

kr--.:llyor. Ed .. t>klU .. g;_t ~retı u;\anı~·or. 

h..;.1r~rılc1.; ilk de-ı-rt"<IMd zaff'rln ne~e

.. ilf' kı•ııJiııl kO)'\:eren, rnklpl~rlnf' 

k:tr,ı .u:ılıırıeot .. ız \e kahir bJr zaft-r 
lır-kll.vrn t.akıııı, nt>Jf' uğratlı~u11 nn-
1.ınıaıl:.tıı lılr. bil', bir daha. beş gol .' i· 
)t'rrk O)Uıtu kayl>t'di.'·or. • 

T.ttl·...,J giir. "'POI' ı::azt•teJcrl Jıayl'et· 

ı~·r lı;iııdc hu nıuı·izf-~·ı iJ:aha \'tıh-, ı 

' ••l.tr. )(·1Thukl i~in ""ırrı, erkt-k ı:u-

11ınrl.tn nnlı,lan hlr kaptanın tam da
kJ1 .. u...,ında tf>k bir !OÜZ 

lh:ır<·t.-

"'Ö~'l('Olt""ıinden j 

l'Ul~E / 

hcrhr.lde .. Frkat ned~'lSe herkes bu sa_ 
atte yapacağını ynpar. 

Uzun uzun a:n::•.r - b ktı. Hft.1ft yakı~ 
şıktı adamdı. Fakat bu ~O!'l ~nrtalar ın. e11-

d1ı:;e1f ht\diseleri yiizündc b1r t~kım yeı 
ç;~~ller belirtınişti. Şakakla rınd aki s_aı;ıa 
ağarmağa başlamışt · Şu kndar ki bu ç·z. l~aı.:ın~ Karc·n Br:ı.ıntSon 
giler ve ak saçlar da. kend sine· ne yakı· 
ştyordu! sjnrlen mutlaka intikam ft.lmak istediğine 

Ayna karşısında. ve yi\ksek SC"slc kendi vo b.u .. lntikamın.ancak kendi ölümü ola-
kcndine ~u hıtn..pta bulundu: cag nıt .\.n·HıtyQı:du. Açaba çıldırmış mı 

- Yarın sabH.h ıa!ak sökerken nrl;k df' Belk ele ... Fakat öyle bile olaa yiiil .. 
yaşamıyacaksın. pıl a c3 k bir ŞC'Y yok;tu .. Uzun ve yıpratıcı 

Bu sözlerin kendine ne ttcslr yapaca- l'ıJ>··· d-:<l~nnıcdcn sonra. artık kaderine ra
ğına mcrttlt cdtyorrlu. Fakat h c' •. Yiizun- zı. olmu:-tu, _mağ1üp olduğunu kabul et .. 
el~ en küçük bir ha.rekrt b ile 0 1 111:ıctı . De- ı ni:ili. Çünkü suna inanıyordu ki ödene. 
mC'k ki öllimde::ı.- korkm\ıl.vordu. Dünyn. c bir borcu vardı. 
dnn çekilip .~itmek 1htımnlinı h :r an için ·. I..us'. yen n bu sözlcrt tekrar eden sesi
oi~un kol'kunr; bulmuyordu . Zn'l'n har~ nl her ı;ccc duyuyordu. Çok şükür yal
betmtş. harptl' yaralanmJş ad'l'Ylrtı.. r ı.z bu gece- -işitmf'mlşti. Tabii işitmemlş-

F::rkat bi.itün bu tcreddütk.~e scbC'p ti, .ııy.ı.ıı11~mıştı ki i~'.tsln .. . 
ne idi? J-IaC!alardanberi az!!p !ç!ndc yaşa- qı.h~·do, demek ki bu söıler, bu borç, 
maı'i';ı neden razı olmuştu.? · ... ı hepsi rüyada duyulan boş seyJcrdl. De-

I~ilmiyordu, l'lrlık hiç bir ıC!· hlln1i;·o:_ 111,ck ki~ lıaktknttc buna i.m~n yoktu. 
du. li:er şey kcnd's'.rıc,o k::ı.dar garip g<'· F;ı}ı::rı)ıyinc.bHcm!yordu, zihni karma. 
liyordu ki ... B.üti.in .b'i.şına c:clonlcr- ina- k.:ırı~:.~~ı. Düsi.incn1iyordu bile ..• 
nılmıya.cak kadar :ıcaip id~. Geçlrd,:V'' korkµnç geceleri, azaplı sa· 

J · k, tıer za~an doğru. .~·c dU Usl dü u.- ntlc.ri <l.ii -üı.ıdükçc nasıl Qlup ta kendi 
nilp muhakemc .. cdcn· .. hir insandı. Vehnı:P. ·el' ıı 1 ii!dürmiye daha evvel karar ver. 
1':olay kolay kapılmazdı~ Jıurafat;ı ~f!n- nH 1"!1 ş o'duğuna şa~ıyordu. 
.mazd1.. Halbuki bu defa zlhni:ıe sapl :ı nnn .ı,Bc ı i _ bıu1un d& esrarlı bir sebebi. v•r· 
sab'.t. bir .(ikir :."ardı: •Bfr·:_öl~J~ün kcndL cı;ı:· ~.cJki \ ppg_q.ıı:ç~;~~nr~ _y~şaınası ve 

Qe'rir<!n: ...,..,. A. E. YALMAN 

bu yözde11 bir çok yeni hadiselerin mey. 
dana gelmesi kader ve kısmetinin ioabıy. 
dl· 

Ae•ba Tanly;. yüzünden mi bun• d•· 
ha ~el karar vermeınlf*j? Yoksa <hıh& 
çok ıstırap çelcınek, borcu d<tha ağır b ir 
~rette ödemek için mt? Taniyayt ken
disine gönd~rcn Lüalyen de-ğil ıni idl? 
Bu başına gelen ~y, yi.nc Lü9iyenln şey
tanca b ir intikamı sayılmaz mıydı? Tam 
beynine bir kur~un sıkacağı anda.; }la.yat. 
ta ilk defa olarak bu mahh'.iku cidden 
seniinl hl!Sediyordu. Lüslycn hesabı· 
na bu ne mi\kemmel bir intikamdı! 

Taniyayı sonsuz bir aşkla. seviyordu. 
Kendi kendine gülUınscdi. Genç bir lise 
talebesi gibi a~ı\:\ı. Temiz, tertemiz, he
men hemen arzusuz bir sevgi ... 

Kendi kendine hiç şu suali sormamıştı: 
- Acaba. bu kadını !levlyor tnuyum? 

dememişti. ilk gördilğU andonberi mut
l~k surette ona tutulmuştu. 

Bu da kader ve kısmetin l11 bir cllvesl 
idi. Taniyayı •evmesl mutlaka kaderin. 

Şu halde facıa. günündenlıcri başıno 

gelenlerin, hele Ta.nlyayı tanımasının Lü
siyenln arzusu olduiuna inann1ası d<>Gru 
de~ldl. 

Bu tesadüf, kalbine doğan bu sevgi; 
ne bir dirinin, ne de bir ölünün .arzusilc 
meydana ııclecek bir şey del!lldi. ııu~un 
sebebini daha uza.khirda arama.k, yine dö~ 
nüp dolaşı,> kader ve kısmetle aramak 
ıa.rmc11. 

Taniya Rustu. Zengin, kibar bir aile. 
ye nı.enııuptu. Rus !htilillıl Yüzünden kur
şun.a clizilmekten kurtulmak için mem. 
leketten kaçmıştı. O ~kıbellen k•ç•n'ar 
milyonlarca yekOn tutuyordu. Tanlya tek 
başına değildi. Demek ki, bütlin bir 5!e
min defişmesl yüzünden Tan!ya Fran
saya kadar gelebilmişti. H:ıyatını da r.e 
kadar acı bir fedakarlık paha!'ın:ı- olar::ık 
l:urtarmışlıl Alçaklık etmcğl göze almak 
kolay değildi. 

Fransaya geldikten sonra inci gerdan_ 
hğın bir insafsız tellAl .eline ~cçmcsi bu 
yüzden avukata gitmesi, bu avukatın Lü· 
siyen oıma.sı gibi tesadüf1cr birb;rı arka
sından ı:elmli'tl· 

.ı\.rkMı var 

IE5) u 6al1ah: «Ne yeınek Y&ft'" 

1 191 san1 ?'1> diye dü~Unürken, De-
nılr çol;:tanhcrl ı,..ça tiridi yemedlği-

1 

ıni~i hatırlattı. Ayşe ile yenıekte pek 
de blrhirlerinc uyınuyorlar. O d& pa
tayı sofuk lste<ll. ll<lslnJ de hotau~ 
ehnek için bugiin ı>aça araylfl bm· 
dunı. Blzinı i('in tirit yapkl'._... 
A)·şe Jçln tle bir Jki pa.rça Ue· 
durdwn. ~c derslRlı:, DenıJr, kııe8'i 

t&tedlğl tiridi bırakıp Ayşenla Ua
durulıuu' pata&1Ra. ortak t.&on.-ın 

oıı'f Ne ıse, barı' kuntııtak süt ol_. .. 
dı. B3~ka. e"·lerl bllnıtnl, fakat ~trJıl' 
evde yeınckten ileri ıeıoo ıaıltıı..r 

çabuJ' halled)liyor. Ç.-OCUklara: 
- Bu sani3·cde k~ milyon ç.cu.k 

açtır. Hu 3cnıeğln rüyasıaı bile götr 
miyorlar. ı·emek befemnerncfe ııkd" 
n113·or mnııunuz '! 

Dil·in<·e derhal yola. gcllyorJat· 
Doğru~u da. ö3 le ••• Buıün ba.şka nterK"' 

lekctlerl bir tarata bırakalım, keodl" 
ıulı; '1e her gün bulduğ'omuz atmete 
şükrede ede yemek nıe\'kllndeyls. su, 
p1lluıltlıkla. çocuk1armın karının d..-

1 .} urabilnıek için her gün fakir ve ot"' 

ta. hanı aile erkek ve kadmları nele<' 
çcldyorlar! 



11-3-'.l'! 
VATAN 

Dt:YAJI 

Askeri durum 

Rusların 
güttükleri askeri 

hedefler 

l l Şimali Afrika ) 
----' ,_! __ harbi 

UJ:mkşark 
har~ı 

Barış etrahnda 
bir münakaşa 

D
o~u c·eph('<o<ıind,.. sı,,-vet nr

d uJ1t.rı, Urri ~Ur111f'kten ,.,,_ 

nuuhkJarı kı'l taarru11arilt", .\J.nı:.tn 

rn Uda raa c.·ephcslnılc Hı: lıiiJtikçc 

küşe nlCJ"dana getirdiler: 

(Jt11~1 1 i!l.C'ldr) "'f-T 

ınn'rant.""1 merkezi l\Icdan'ın halen 
L~c et. r-ı.k kuvı:ct!ertn:n elinde 
b~:,,, ~u lıildlri!mcktrıdir. 
Jaı u l, ll·dyan Yf' Alın:tn kU\\Ctlrrl 

llint ı.erıtlL'ldo hlrtcı:;occl.:l<'rnıt' 
S"v on, 11 (A.A.J - Cavadaki 

J .l uz fı;:. vcti Tokyodn bii. 

Hür Fransızlar 
Fizanı işgal 

ettiler 
ul; lr sevJnc1c kar, .l.1nnHştır

J )ı 1r, A-ı. ·o-S""l:·!';on '-::uvveft'· I..ondra, ll (A.A.) - Brazz - Aville 
rı."c ,. uha ebesi VC'rmcğ~ r'ldyosu, dün akşan1 General Lcclery 

1 hrııırJcnı t l tad• ·lar. kuınandasındalü hUr Fransız kuvvet-
Di1n bir dem tc ı:nı1tı; ın Tüm- !erinin çölde 1500 kilometrclil-:: bir 
'1 ~.,, ? $ ıy'ü ·~'Tlıc:tır· j i!cı-i h:1re~ett~n ı;o~ra Libya ~enu
• - ~ıft"'d:ve kaı ~r k::-r7::l:-ıılnn bund~l Fıznn a gu'<liklerlni bıldtr

C\' 
1 

, ft Iyan ve J\lnıan i.ı:bir- mektctlir. Bu kuv·vetıcr "Çat.> ha\·-
1 - llınt· n ~i,Jli ile l'jC\"r. nrasuHl:.ı 

\ ·ttt kl gölti de1ı1ır,·01 "1C\kH11e doğ

rulan, bi\" rJJto pnrc.:ı; 

• ,ı '"lcak veni .Japon tacr. zasınd~n harekete gt>Qmişlerdir. 
"' t ircr iis te .. kil etınck 

fJıh n C'd ln1ekfC'dir .• Tapon. 
n ve İtalyan kuvYetleri Pek 

l''Bkır 1 1 ITtnt d·snizindc hirbirlc-
Japonyaya yapılacak 2 - Dorogqhu' He C>rtl .ı.ıra.'>rnda 

Uri:ın<ık'a ılu ru 
u r.ana n ç•kınh; 

S - llarkof ile Don"') nehri Uzr-
rlııdek l St&vjan1.k arw.ınrl;l J.Hın·e

prope-trewka. dıığrn ~·oı...ı:,, n k ~ 

Bunlara bakın<'a. Rusların g-ıi.tt 1).k

lcr i a . keri hrdrfler derhal anl:L,ılı
~·or. 80,·y~Uer Lenına;nd bülgcslnde 
ki Alınan ku,·,·rtıcrinl C'enuı•tan ıtıa
t~ et n1ek, mcrkt·,ı:<le Sınol<"n-.h.'(': u
la'1fl:ık \'C crnup~a hii,vtt!~ bir *'arı.aJ ı 
mcrkrı:i olan Dinyrpropetro\ek'u c1c 
g('Çinnrk ,-e Tagaııroğ - st·ıllno Jı:ıt. 

tı ndaki ku,,·ctıi Alman rtphC4'inl "'~
ın:ıldcn ka\-r:ıınak. 11-u ii<; kü'J(",-e ı:ır 
d OrtJüneii..,ii tlalırı kalıln1:ılı: i"ıJ.t•rrılir. 
Ru"' ku,-vetJcrl Or<"l - KuM-ı..- nra ... ._. 
da .-\Jnıan nıliıl~rna ('f'iJ1tC'iiln1 rök,..rt

nıı, "·e bu ikl nehrin lıatı orfa.,rnıl·ı 
ll tıluııan Diınit.rO\hk ~'2hrini iı;;al ct
ml,1t:n1ir. 

Artık bu durun1 h:'.' ıle \Jın:ınl.ı
rın lelılnc '1"'fildJr. ÇdnJ..ii l'lnıahl<' ı 
<'CRUha do~ru C\o,gorQıİ, htara· 
ru ... ,.a, Rje\<', \'!yazına, Orcl. Kunk. 
l farkof) gthf Ahnan n1ftda(a;1.o;ırıın 
ınü,L.ı.hkt-'n ıne\ l~l ha.llr.c gt•11rtlit'l 
hu 5<'hirlcr artılı. ta.hiyc sah·ı-.ınd:ı 
bile 8o,·3·et tl'iıdfdl aliınd:ı halıınu-
3 orlar. 

~ILl'C'jal Ti:ınOf'rnko'nun ,-eni hlr 
grupman yaparak ,.e ha,ka bır t:ı~ır
ruz Jstlkanıetl d:ıJıa. '<C'-(,'.crek ()rtl -
l farkof ara.,mtlan da taarruz rtnır
'f.hıfu doğru oJacn~ını bir vnzınuzıl:ı. 
Ucrl Urmu l" • ~ Uk. Bu duruına g"tlrc 
Oreı • Korsk ar:ı~ında. b:J..,lıl;ın .Y<'lli 
Ru 1ıı taarruzu, ~lare":.ıl ·1'.h;ıoı:-C":ıl.u. 
ıı utı dalın cenupta Df~J;\'"<"prt'pctroS\ k 
lstlkarn&Hnde yaa>tı~ı taarrw.u ol
dukta kohlJla~tırn<'aldır. 

ltu~~:adn. ln':I "'tnu, 'kı., ha ıntl.ıtn 
dah a. ;yoruC'u h11i'!', «:iinkü Ju~ın Jn"l:ıln 
Uzerlıtde yu.ptıgı p-ı;ik<ılojik 1r,irler 
hl Oıa'i1>a 'ubat \·o ınart a' Jarıııd:\ 
ra:t.J:ı lıi!'o"Cdilim1lo: .. ı\..,herl~r, 1\Jı.tn 
G"<'çirdlklcrl yorgunlu.tıı ı:ub:ıt '" 
ınartta. dU)"lllı)·a bo!hırl:ırnıı,. nu 
fl<.ılko J ojlk let1irler, ~llphesJz Husy\ 
l kJlınioe J><'li alı,kın olrıtıl·an ~\:nnın 
,.e mbtterık a kerJ~rı h,·in halılcı 
'TIC\wı.uudur. Bundan ba'"kn. fiol'ıuk 1 ·1 ti . h • 

erC<.·edcn fall;.t. iken. hl·Tit<"nll-.; btn-

rH birieşcccklr.riir. 
rn ~ mc-kterfr'rr-
·lnponTar J\.\"u-.trnly;ı Hr- 'nlh ı\#'~il. 

anl.i.n1;1 ~-iipal:UlrJ<"nnf~ 

T· kyo, 11 (ı\ ı\.) - Jopony• 
ile Avu•tralya nrasında •yrı bir 
sulh ak:d,..tmek fr:ı.1i.fl.n1 olup oT
n ... d In'l dair sorula 1 b~r sunlr 

zcü su <'cvalıı verml'·tir: 
ff- r' · ,.,. bir ~eye jırıktın yok

t ır. Çünk'" Janonyn, A1mı;.:1ya ve 
t 'ya il' rt sulh t:nza etmemek 
1cln b,. an';:ı<:m'.l ~·aprnı~l:ırdır. 
B 1 unla ht"rabe~ J.ıponya ile A
Yu tr"1Vtl1'l'l l \-ıi • n .... Vl nrı'aşma 
J'!]prr lları mnmk!in nl.ıbi; ._,, 

1 
C•nbc.rn. 11 (!\..,\.) - ı\vus-

tru1y"!l 1~bll ı: 

S l~mavR" a dilı:man gemilerj11e 
T.;: ı .>" -,1 1 ~ r.kın hakkınrlaki yC'_ 
T\1 f r;'J"lt~ 4 gP1ninin yan:ır bir 
1.t'ltlc-. 2 gcıı11nlr 1ıatnr ynziyctte 
h1:-rk1 ığını ve dij'!f'r 1Jir grmi;ıin 
de l<a ,.a olurmuş gcri .. l ~uya 
J:Ömülii terk~dildiğ:inl güstcrmck
tedlı·. 

Ditşm 1nın ('n az 8000 tonilcito-
1 k b!r ":°'"'"n11__. batm t!r 5 Japon 
rı~ı tavy ·e 1 p:iski.irt;:jln:ü~ttir 

T!ir .\nlf''"il;:an l>.ru 1:aıi)rii h·.ıtırıJch 

1 Tokla. 11 (A.A.l - İmparator
t~ıc umcMi karargahının tebF~i: 
Avıc 'rnl~a do:usun.da Hint Ok· 

,. uc:unda l1 :ı.rtket yRpan Japon 
kruyazör'er' -d~n mürC'kkC'p bir 
t, ~ı;:il 2 m::ırt r,iirı:i Avu~tJ.l-lvn Is 
tl'-ı. n"'f "'rlc kaçmakta ot~n -AnıC'~ 

I r!kan l\llin·hlehcad kru\'fj7örünü 
tı~tr•·mıc::Ja clır. 

f! ph~e f":ı::trrtı7h-ı.ra d<'l-an1 ediyor· 
"Tar; 'e m~,·-;JnJ flolaJı"ile ('Ok mik· 

t :-tla tanl(: l(nllAnamarhkl· rından 
ı'l:ıha 7lya{le flİltıdC" Ye ... u,·ari h lr11k
lrrlle \"e tC"J..11111 Ct"phc ho~~n,·a Jıe· 
nlen her :rerde ilcr1 atılı~·orl:ı.r. nu 
lr:lkıın•l:1n Rus ınu,·ar:akil·eUcrlni 
yrtlr.ız nrazı lia7.:ıl)('Jle <lf'ğrrlentlir
n•l"''c '<' C\'Y<"lkl .-\lnı:ın taarruzne 
U!r:·nr-!t hatı olu~. \"ıpranın:ı ,-e yıp
r:ttına f-;1 l•alı:'lr sonunda Yeni harc
k.it Jıa1Iaıl·~ı z:ır.ıan anı:ı.'ıı:ı<':ıktır. 

.\lın:uıl:tr lıüyü~c ~tiılrlere 7.ırhlı \"e 
ınotörhi birlHderlt' ve tanklarla ı;-lr
dilt·r; Ru'ıit'lr a3·111 'ehlrlero 'iındl 
pi~ ad(' \"C &U\"ari blrlikler~le hiicum 
ooı~·orlar. Jlnngl tarafın daha g\i 

foarruz 
(Baııı ı incide) +=+ 

Ja.ponyaye. karşı yapılabilecek bu 
tıarruzun nereden gelebileceğini tet
kik edeHn1. lngiltere ve Birle9ik dev. 
Jetler, herhalde Sovyetler Birlijtinin 
lş.bfrliğine bU)itil\: ümitler bnğlamak
tadırlar. SO\J'etlerin doğudaki kıyı 

cyalctt, Japonyaya knrşı hücum ha
reketi için hn.reket noktası olarak 
nhnmR.ktl\dır. Bununla bcrsbcr, bu 
iki memleket Sovyctıcr Birliği üze
rinde kuv\'etli bir b.ı~lu dahi yapsa.
l:lr, batıda kuvvetli Alman hlicum
Iarile lı;arşı karşıya bulunan Sovyct· 
Jcı· Birliğinin bizzat Stalin"in de teyit 
c·tmiş olduğu gibi, Ingilterc \•c Birlc
~ik devletler hesabına doğuda ken· 
dis!ni ateşe atması imkJ.r:sızdır. 

Wilkie diyor ki : 
(B:ışı 2 nctde) 

askerini istediı;i yerlere dağıta
caktır. Böyl~e bütün Avrupa, 
Almanya hesabına bir tek askc-

. ri üs halini alacaktır. Bütün bu 
kaynaklardan islfade ederek sL 
Tah yarışına devam edecektir, 
hem de bundan evvel Almanya. 
nın tek başına ba53ramaclığı b'.r 
ölçüde... Evet, yapılacak barış 
muahcdc~ne si'ahlorrn terkine 
c!aır bir madde de konulabilir. 
Fakat bu maddeye saygı göste· 
rileceğine nasıl emnivet cdebill· 
riz? I-Iangf Amerikalı buna gi.l
vencrek kendi silcihlnnma pro~
ramını bir tarafa atmaöı ve si 
13hları terketmcği göze 

0

alabilir? 

İ~te bu tab:t ve. zl!lıruri emnl· 
yctslzllk, imzalanacak herhangi 
bir csulh• muahedesinin barış 

yaratmayacağının açık bir aıa. 

metidlr. Almanya, Versay mu'l

hedcsindckl en sıkı yasaklara 
rağ'mcn s:ıahJanabihniştir. Bü-

tün Avrupa avucu içinde ol. 

duktan sonra hangi babayiğit, 

Almanyanın siJihları f.crkedece

~inc alt bir maddenin ıatbl ltına 

kefil olab'llr? 

( .... ı-ı •+• 
terede beliron bazı yanllf cen:
~·anları takip edip etmedljl ve 
muayyen pr_;ııs1\)lere baflı kaltp 
k.almayaca~ı çok merak edilecek 
bir noktadır . 

İşle B. Witk.ic'nln bugiin ilk kıs
mını ncşrcltiğ'imiz yazısı, bu me.
rakı ha11cdccek bir mahiyctte-d ir. 
B. Rvzvclble sıkı bir işbirliği l>a
lınde y~rüycn cümhur>yet p artisi 
~~mzedı~ açıktan açığa. şunu söy. 
l~ror kı Amerika, bu harbe İn
gııtcrcye yardım için girmcmlştir
Kcndi hesabına ve insanl ık hesa. 
bıra ihtiyaç gördüğü ba.zı lde•lle
rhı gerçekleşmesi için girnıişti r . 
Ancak İngilterenln de ayni emel· 
lere doğru gittiğine inan<hiı için. 
d!r ki .tng~:izlcre el uza tmıştır. 
Fakat Ingiltere muvakka t zorluk· 
!arın baskısı altınd a. v eya :z:ilmre 
\'C şahıslar tarafından açı lacak si
yasi cereyanlar netice!::!ı---indc bu 
prcnslp1<-rdcn fedakarlık ctmc-Ce 
kalkı~cak olunsa ikl m emfeket 
arasındaki gaye bJrUği sarsrlm1ş 
olacaktır. 

. Makaleden çıkan mana şudur 
k~ ~erıkanın icçen defa olduiu 
gtbı sulh masası başından kaçma. 
sına ve umumi mes'uliyctlcrde n 
yan~fzmeslnc ihtin1al yoktur. A· 
mcrıka,Jtlar bu dera •. davanın rna_ 
nasını iyice anlamışlardır, yap 
t'ıkl•rı fedakarlıi!•n son fedakarlık 
0 ma.<ı ve bu dcf•ki b&Tışın da 
korkulu bir mütarekeden ibaret 
kalmaması İÇ-n sonuna kadar mü. 
cadele edeceklerdir. 

_Amcrikadaki bu istid ada bizim 
aı_~kastz kalmamız mümkün de. 
ğıldir. Bizim bitarafhğım1z h~r~n 
''e gelecek sulhun seyircisi olmak 
manasına ıclmcz. B iz c:ok [aaı bir 
Tol oynamaktayız ki hederi, dün· 
yanın çok n1ühim b'.r geçit yerini 
ha11> afet inin haricinde tutmak 
ve burasını ha.kiki barışın köprü. 
başı yapmaktır. 

Bizim barış hakkında kendi öl
çülerimiz vardır ki on~ar da. dtln. 
yada. hakkın. emniyetin, söze ! a
dakaf.n her vak;t için kurulıınası · 
nl ga.ya bilmekt:r. Biz bu gaye. 
Y_~ doğru her nerede bir hırek e:t 
gorsck candan taraf ta r oluruz, ne. 
rede buna aykırı bir cerayana te. 
sadüf edersek ve dar bi r kısas 
zihniyeti. rniJlctlcri şu veya bu 
şekilde köle edecek ve istiklalden 
mahrum bırakacak bir gidiş veya 
gayeyi kö"'e.tecek bir uzlaşma is. 
tidadı görilrsek bunu da kendi 
ölt;;ülcrimizle e1bettc kötü bulu· 
ruz. 

Elimizde böyle m üsbet ötc;:ülc r 
olduğuna göre b;;ı;rış etrafındak i 

her hareketini ; 1:.iı ka ile tak ip e tme 
miz hassas ölçülerimize vurmamız: 
pek tabi! biT şeydir . İşte B. Wil· 
b.--ie'n1n makaleS'i de böyle bir ali. 
kaya mevzu tcşk ll edebilecek ıibl 

görilnmek lecllr. 
Ahmet Emin YALMAN 

zln kul111nı111tk dıt. lc:.tbll d·"~llnıl!o!.. llıt 
'Cbtt>lere bir d(' ,'t.Jın:uıvaıun ~nilt. 
tcnk.lcr Ue geni' tuttuğıı. hazırlıkla
rı n g-~lkti~lnl ka.tar-.ak, .\.Iına., or-
dul arııun 1 . .. n ~an sonu'.1dan ouce t:.ı:.ır-

ru.ı,a JrJrl':fn<·..,ine ihtiınaı ,-t•ıilenıe:"' 
l~te buuJarı bil<'n Ru ... 1flr hütlin 

• rtl.l."' it;indA taarruz <'tllfI ,-6 fe~ 
ılalWhk gi.i~terlliı;lnl anlaınak itin 
hu iki taarru:ı. ";ekli bize k;\fi blr 

lc=b u şekilde bir Avrupanın 
~ karşısında İngiltere ne 

yapabilir? IIitleri blr muahede
ye imza bastıktan biraz sonra 
onun hükümleri har!cine ('İkma. 
ğı ve yeni isteklerini blldirmeği 
usul tutmuştur. Barıştan sonra 
tngtltcre, A1manynn ın en küçük 
bir dileğine kar~ı kafa tutmağa 
kalkışsa derhal yok edilcb:lir. 
Böyle tehditler karşısında fngi . 
llz halkı hürriyet ve lstlkl~lln 
yüzünü h1ç bir zaman göremez. 
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Sinemasında 

İstanbul Fiyat rdürakabe K . 
iı~n No. 148 om:syonundan: 
1 -~ Bt'l,lUUm Pr>rıık~ndc S3tt•] . 

tatbikınc kıırar vcrılr ~-' Jr .- d ffyat aleniyeti usulünün 

. 2 - Ticari ica nlıllcr rucilı.ı>c e r a. . , 
dılcn macklcn:n az:ııni .sat I • 1 Y .I.trda "ıcnıyct, satışa arzc. 

A - J a nı lçık ol k ., .. l 
- Et.ket koym 'i:, il ,,.os eren: 

B -- Lı ;tp bu1cndu 'TIS;:: 

C ----- E'r df'f'er \""" a ~ .. 1 , 
tdllccckt r. t:> t l.eJm ct~c1(, f"tırchlc latbik 

3 - A Yukar'<l bı!d. ., f" . 
~1arlıksıı; ı;;-atış kanu ıun:ı ek 1 ~ ... d ..ı )c.t ate:"" .)ct:i mecburiyeti, pa. 

frrnn 11Cfrindc>ıt 1 ib:ı ' .. \ıC' c>ı-cle '"... 3tış, ı::ııb<'lt.:rindc bu 
B •ren o:;ı: t b!r hafta 

- Paz.arlJksıı: sat k ' 
munı nı~dUclcrtlc,. 's .. aı unu rıc,·zuu11'l dah: o!·nay:ı:1 bilCı-
rcn 15 &tin zarf'nd~c :a J şubcle i°"' c il ıı. ... f'~ .... njt."n itiba. 

4 t~tbık c mi b ıunscaktır. 
- Isn1arlan1a üı..crlne ı na . 

- ayakk!lbı sanaı.kD.rla .,'3 Şd) f n tıca· c hane ve mağazalarda 
muıu ınevdaııa "cf mt':-r a er' sr-J.; c: 1t.!"'d:ı koı-deıa gibi • ma 
dikleri takdirde flvat -~e y .... t van ma'z --ue:lcr satışa :ırzed'lınc: 

5 -- Bı1 1~ın taİbn· alenıycU mecbuıiyctıne Hibi dcğilct;rıer. 
ca t ''"'a ı hct kınd , ?!"alı o.ı ı l. 1 re ve Sa.na)·i Odn.&ınn. .• n a nııı~ stey.,nlerln Ti-

n-, .J.ca.l t.mı ılan olunur. (326S) 

Ya Amerika. böyle bir hareket 
karşısında ne yapar1 Ne mi y a . 
par? Geçen harpte ve bu harp
te vcr1neğe mrıcbur olduğu ka· 
rttrı ve bu karara bizi vardıran 
miicadelelı?rt ycnibaştan bir de
fa dnha tekrar eder. Yani ya İn
giltercnin mah,·olmasına s:eylrcl 
kalmak veya fnq:ıızleri kurtar. 
mak için bu dcfakidcn de daha 
büyük fc<l'9.kcirlıklar1 göze at
mak ıazım gelir. 

Diyelim ki İn:ıitterenln mah
volup g.itmcsine razı olduk- O 
zaman tarihin en kndrcll: ve 
korkunç bir fatihile tek basın1r ... 
z:ı. karşılaşmış olaıcağız. Bu fat!. 
hin bizimle" barı., esası üzerine 
münasebette bulunmasını ümit 
edebilir m!yfz? Bizi siyası. iktı_ 
~adi ve ~slcc-ri tazy.fkından harJç 
tııhnasTnı bl'klcmemi7e hlc se
bep :.·oktur- Çünkü o, n<'yi he· 
df'f tutmu~a biz ak!i!1ni temsil 
ediyoruz. 

B'z scrbe.st se"im, hür düşün. 
cc, hiir söz, hiir vicdan i~Uvo. 
ruz. NP.zi ~i!'tcıınl bunlara d·ü1 
m~n~hr. çünkü böyle bit temeİ 
ilzer:nde iş gör.eb11mcsf lmk.lin
!lıızdır. Eund~n başka nazilfk. 
:"-vrupanı.n hır takım yerlerini 
ı ~gal C'lmPkle kalmayacak hal
kt istik15ldcn mahrum cdi~ ken
di hc:>abına. temsil ctmcğc çalı . 
şac::ı.ktır. Hiir bir Amerikanrrı 
varlığı, bu ln<;an~ora. UmltJcr ve 
recC'k l"P nazHik kazanında kay: 
namnların1 :;:-ıjçlr~tlrecC'ktir. n e
m c k k l n a z i l i k, A_ 
m e r 1 k a d a k 1 h ü r r i y c. 
t 1 d c e z m e d i k c e d ü n
y ay 1 kendine ~sir 
e d emez, 

' .\rka•ı var) 

t::"las l\'o. 

x 496 

x 501 

567 

1112 

1187 

1378 

1566 

1583 

ıses 

2257 

2493 

2528 

2581 

273~ 

2856 

EmlAll: YI 
l\fe, ·ki l ,.e ci mi 

Beylerbeyi Bostancıbaşı Alldu>lııil ata ••elleol 
eski Aziziye yenl Ara'b-&cıtar şeka.fı eıık i 7, yeni 
17. 19 numara lı H ,306 Metre l>lUral>l>aı !ula 
Çengelköy Çengelköy ca.ldeıl T""'°"atı ..iıı U 
numıı.ralı 97,66 metre m41'a.~a.ı ar• 
Beyotıu Kiremitçi Ahmet Ç•l•bi ıulı . Caİni tıllc 
•okağı 2 No. ıu 171,38 metn muu._)laı h&Mfl ka
rakoJhane 
Kadıköy Boota.ncı Mail. Çatıı.; .. ,_ aoilıfı. Miti 
11. 15 mlik. yeni 59 harita 59 nunıarah talmH••• 
356.26 metre murabbaı a rsa 
Beyoğlu Pangalt r mah. Dola.pdere ead4•l M& 
632, pafta 56. parsel l-0 kapı Mltt :ıtıl, Z7•, 2n 
yeni 27-i No.Ju 163 metre mura.)baı ._.,... 
Galata Sultan Beyazı t Keınuıktf malıall.,I •unı· 
hane Gal~tasaray iskelu i caddMI eekt ı, :r.e.nt S 
No. lu tahn1inen 58,28 metre: murabbaı dükki-.M 
9 38 hissesi 
Kadıköy Haaanpa!"' mahalleı i e&ki Fıtll<~ey ,..,.ı 

Kurbağal ıdere SOkatı f>Rrsel 8 k~ •lri li - · 
yen j ari/8 No. lu 05,-40 metre mura~a.J aua. 
Ye~ilköy Umra.ıo iye mana.lleo'I .. ki Karal<o ...... e 
yeni Dotru ıoıratt e!llrl 19 yeni 12 N•."'1 IH metre 
murabbaı arııl 

Kadıköy R M!lmpa,a. malıai!Mi - 1 ~ ,. .. ı 
~{ısırlıoğtu sokafı eski 18 mWt. yelli 46 No. hı 
71,25 metre mura.bbaı evin 1/ 3 llis-1 
E minönU Ahiçetebi mallı. Yafcı)al' .e Ullılha• 
meyhane sokaklarmda pafta u, a<I& 43'1' panel 13 
kapı ••ki 40, 49 nlllk. yeni 3•, it No. lu ınt ...,.., 
murabbaı ah!•P dükkanın 024/ 15120 h!NMI 
Fener Küçük Mustafa pa.şa malııU.,I .A.1'Rlolel 
paşa caddesi pafta 25J a«a ms r-ı ı;e lcaJI• 
cııık i 21U yeni 227 No. ıu 72,50 metre m~ 
rırsanın f:J/7 hiMtsl 
!{adıköy Cafcrafa roa.ı.aıt .. i Hacı H"Ül!uıı l!Gkatr 
pafta 27 ada 39 par•el 8 ve 23 kapı - il 
yeni 16, 1-1 / l No. lu 3H metre mW1lb1Nıı 2 ..,,.. 
Heybeliada Uluçpaşa ve uıugı.ey ""!taklanae& 
pafta 11 ada 5ll paruı S k•pı eokl ııt, ı;e namaralı 
75 metre murabba: iki ahfıp evin 7N/ 2%(0 ......,! 
Or taköy Hacı M"'1mut mahallesi Antıl.rlıdere e.-... 
katı eski 9, 11 yeni ıı No. ıu taıınıinen ll*l M•tre 
mburabbaı çiçek tarlasını mü~temll evin 1(141 MI. 
Beyoğlu Bülbül m&OOliesl Kıll>unıu ca4ıio9J ve 
Serdarı Omer pa.ııa caddesi pafta 4~ 9i& M7 JırNel 
29 kapı .. ıc ı 121, 123, 125 y•I 111 He. lu Mt 
metre murabbaı k&rrlr ev 
E minönü Dayelıatun m-H•ııl J11riiı ,-...ı Jueı 
avlusu pafta 87 ada ~ p~ ~ Pl' 11"ki )Olli 

-
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&M.-

··-
··-
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Srtt.-
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H?f 

3l'l'S 

M• 
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:U Ne. la •.H -
1/ 3 hia .. i 

... ll 1lıl1llıir' ..... 

.. , ...... ,,, J 1e4ııl ınllfııtJSM{ U..I\ ı.k .. cm. 
•111 ınıfla .. al& fff psrM! 13 k&J'I Miti ti ,. ... 1 
91 Moı tu 11 attre --·a)tıı9aı üettinde <Hbıı ola1t 
klrJlr aftUruıı Hlllle5/HT700 -MI 
-ırkiiy Inoirli tifllJoti ı.nıta 3t!' ltlıpt J , f , 1 
Ne. tu ... l'aetre mur8.bb&ı arsa 
llalrırkiy Iuirli çlfWtl ı.uıt& lte kapı 3, t, ~ 
N.ı.ıı 551,19 Metre mur-&ı HH 

-lırlc6y Iıoelrli ~iftl iji lıarita Hl k•ıtı 3, 4, li 
~- l\l 61'4,17 m.etıe mwa.Mtaı arsa 
l!ütl'tıl.1 l!K!irli Çlft.liıtl hu!I& 311 kapı 3, ., li 
Wo. JQ M ,56 melre ,.,...ablo., ..,.. 
lklurM7 lnıeirll çıttııtt ltorita aM kapı 3, 4, ~ 
He. 1u • metre Muraı.aı ırı& 
lll'lıırlt1i(p lftoirli çiftlıt; 3, f . 6 He. lll Hfı60 noot0 

.. -..ırııltaı &rK 

~lıi!I" Jae!l'li gil\iifl S, f , li Ht. lu lot,M metre 
MK Mil: ı am.ı. 
.....,k.,. Inei.rli filU ijl 3, 4, S "Ho. ln liff,!7 nıet
r~ alıl'.Nlılta ı &Na 

:ıı.,.,ıu J(alyo-ull•fıl M•lt111 .. ı ll«ı:t~ı M
lııatı poa& ıo ada 45t ,,...uı 31 kapı ..arı ıs Y'-"l 
JI to:l • No. ıu Hl m dr• -..~ anıa 
Teailıli7 PH&iya m.ı.aıı..ı Hlıl Kak&~a. yeııt 
K.ımte _.,, ..ırı >3, y.111 sı We. 111 talım!ıı• 

ııq ..ere .,ura-• UM 

T~ .Ayuın...Ia -l&ll•M ıı::er11teııı -a.ft ••
iri 17 ,_ı ll6 Ne. lu t<itnıi.aen 71 Molla Mıırı•lıltaı -.. y<ıflu Kal;roncutı-lu Mdla!Iu J SMnane1 Ali 
_,. ~ ,.ıu ı. ad& i52 P•-1 25 kapı 111ı1 

2S yal tll l:IJ MJlf Jfe. lu M 111etre murııl!obaı -• 
:Se7°*'U lSllll>ll 111~ Tüektcl sekatı pafta 

"' "- MI poal il! klıı>ı ~ :ıt,zı Y!ftl 11 N.. 

...__ 
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~..toy• 14tıraıt .-.. •üa441or ın~t,,.· ....... · b .,,..... "_. •n.u :aıa .... 
titı<lo temOı>at yatrııtlllu? ı-.ıır. 

Iha!• Zll/l/ H'l P..,._ ırıwı Mat l>lldadır. Strtıt llnııenı4a v_.ikn 
"'"1, .r ıııdoıl•r ~ 1-.ıatl t.wı..ıo t-.ıat a~..ı w aPlıbrıl· 
*4•* ...ıe ki- llıltt!nt ilnı. .. lline ı-ınat akcuı oıta 11<111aı ottı-111_.. 
r~ t-at ........ •llfwı ttduır .. ı ... ili - Jtıt<wrafl• l>ır

)ldtiıe ~et7ık ila ile •lıh IMier 1,"Jlı<eın ız erıılllc sorviolıle ao1ın.erı. 
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l~jla leflllGJ XMltrUiJ•• 
P.at'ihte Saraçhanebuşında Mac aırkardeı;ier cadl:icsinde 2192 • 

2191 _ 11647 • 11646 :harita ve eski 28 • 30 • 32 • 10 · 12 yen! 
30 kapı numaralı ar.safarın eski ~rlerdcn Amca Hüseyin Paşa. 
türbesi önüne tesadüf .etmesi ve Imıar plira vec;hile yeşil sabaya 
kalbi l~ıım getmesi dola:vısile isthnlakc fabl trutulmuş olduğun. 
dan 2415 lira istiınlAk bedeli takdk edilmiştir. 

VA T A N 

Mezkı.ir yerin mu tas arrtfı Yun us oğlu Kahraman Seyfiye mu. 
kadder bedel 3710 llll"1aralı Be l edıye lstiı-.IAk kanununun 11 in. 
ci mB<lde!i mucibince ~bliğ edil ınek '9tenilmt.,se de 2373 yevmi
ye numarası tahtJnda tevd: C!d i l en ihbernaınc-deki tebliğ memu
runuzun meşruhattna istinaaden Yun us <Ctu Kahraman Scyfiinin 
ıkametg3hı tayin ..edil~miş \'e bu suret!e t..eb'j g edilememiş ı>u· 
lunduğu beyanile iade cdilmi~ olmasına binaen ilftn tarihinden 
itibaren kanuni müddeti zarfında takrire gelmediji veya mahke. 
meye müracaat etmediği takdirde istimlak kanununun 16 ve 
18 inc l maddesi hükümlerin4n ta ll"-ik ol11nacağ:ının yine İstimlli.k 
kanununun 10 uncu madde.si iktl,..aı::ınca tebliğ: makamına ka '. m ot. 
nıak üzere iki yevmi giazelede il an ettirilmesi ve nanı muhtr>vi 
gazetelerden ikl~"r nüshas\nın g.ünderilmesinl saygılarımla rica 
ederim. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 

, • ' !,;. ·1.'"~ ~ ~..;... " . •• ;, 1 • t· ' . . ""· • 'I . ' " ·. .; ':o .. 

lstanbul Vatı ve Belediye 

Reisi N. M. 

tşbu tlAnname ne~'.r ,.e il <.Jn c dilmek 

gazetes. idarehanesine teblii olunur. 

1.timlak Müdürü 
A li Yaver ~'!azal 

lmz&< A. Mazal 

üzere muhatabı Vat~n 

Beyoğliu Beşinci Noteri 
Reımi mühür ve imza 

Devlet Denizyolları l lanları 
M•da•fa B.attı Tarlleıl 

Fatih birinci sulh hukuk 
kimliğinden: 942/128 

hı\.. 

Tebliğ ett•ren: Recep İyigün 
Tebliğ edi lecek taraf: Hüseyin 

kızı Seher: Karagümrük Beyce. 
ğiz mahallesi Meymeı:ıet sokak 
22 numarada 

Davacı Recep vekili tarafından 

Karagümrüktc Beyccglz mahal1e· 
sinde Meymenet sokağında 22 sa. 
yılı evde oturan Hüseyin kızı Se-

l her aleyhine açılan lzatet şuyu da. 
1 basının icra kılınan muhakemesin. 

ele: 

Davacı vekilinin talebi veçhile 
mliddeaaleyhe mahkemece 15 gün 
müddetle gıyap kararı tebHline 
karar verilm iş olduğundan durus· 1 

manın 3 1' 4 / 942 ter' hine musadif 
cuma günü saat onda ve 30 l3 / 942 
tarihinde saat 14 te mahall inde 
keşif icra edlleceğ. c ihetle tayin 

l\.Iudanya hattında 1413 942 Cum&rtesı günlinden it ibaren tatb;k edilen ~ünlerde mahkemede ya 
olunacak yeni tarifeye nazaran Mudanyaya Cumartesı 14,00 de, 

1 

bızzat veya bir vek ıl göndermeniz 
Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve C ı.ıma. günleri 9,~0 de, Mudanya. aksi takdırde muhakemenin gıy&. 
dan istanbula Cumartesi 12,00 ve 118,30 da , Pazar 18,30 da, Sah bın ızd• bakılacağını blld rir mu-
12,00 de, Perşembe 9,00 da sefer yapılacaktır. 1 ameleli gıyap kararı makamına 

Fazla tafsilAt için acentemize mtıı-acaat olunması. Tel:eton: 42362 kaim olmak üzere 15 ~ün müd. 
(3246) detle ilAnen tebliğ olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartname ve nümunesi mucıbince (60,000) tabaka sele. 

fan k3ğıdı pazarhkla satın alına ·aktır. 
2 - Pazarlık 20.3.942 cuma. günü saat 9,30 da Kabataşta. Leva.. 

zım subeslnde merkez mübayaa komisyonunda yapılaca ktır. 
3 - Nümunc ve şartname ker gün sözü geçen şubede görüle

bilir. 
4 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fi· 

yat üzerinden yüz.de 7.3 güvenme parasile birlikte mezkıir ko
misyona müracaatları. (2966) 

BRONSlTLERE 
' KA TRAN HAKKI EKREM 

Devlet Li m an l arı 

Müdürlüğünden: 

İşletme Umum 

ı,ıetmemtz anbarlama serYisine merbut ka ra-- ıı::çilerl teşkilAtımıza 

bir kısım işçi alınacaktır. Aşağıda gösterilen şeraiti haiz olanların vesi· 
kalarile birlikte alilkadar ı ı:ı tanbul şubesi anbarlama servisine mUra
caatları. 

1 - HUsnilhal varakası c: poliste n musaddak olmak> 
2 __,, Askerlikle hiçbir suretle alilkası ve yaşı 45 den 

mak. 
yukarı olma· 

c3242> 

İstanbu l levazım Amirliğ . nden Verilen Askeri K ıtaat İlôn l arı 

Soldan seğa: l - Suyu <:ekil
me; Serkeş. 2 - Rahat; Öndelik. 
3 - Habeş komutanı; Vak•t. ~ -
Sanat; Yunani!Unda bir ka99b&. 
5 - Soru edatı; Mevhum kuş. 

6 - Saha; Bir renk. 7 - Hara. 
retlenen: İçki çerezi. 8 - Bir 
kuş; Şahıs. 9 - Uhza. 10 - Bi. 
!erek; Pişmemiş. 11 - Büyük; 
Bilginler. 

Yukarıdan aşağıya : 1 - Zul. 
met; İşaret edatı. 2 - Nebat su· 
yu; Kıyı. 3 - Bir m'llet; (A
kın) ın sonu; Sıfat edatı. 4 -
(Sudan) da bulunur; Kökleşmiş 

Adet. 5 - Kabirler: lııaret edatı. 
6 - Şiklr; (Hanya) nın oda ye. 
ri; Vilayet, 7 - Llkin: Familya. 
8 - E!okl Yugo..lav ajansı; M ... 
set! 9 - Zanneden; Cefa. 1 O -
Ayı yuvası; Kir. 11 - Cırkin)ııık; 
D&tııl. 

D l.JNJtÜ BULMACANIN RALLi 
Soldan sah: 1 - l.e, Ulucaml. 

2 - Bereleme. 3 - Aside, Fare. 
4 - Ma. L Jf&r. 5 - Eferıdt, Kum. 
6 - tan (el, Aıem. 7 - Ana, Meş 
rut. 8 - La, &ka. Ma. 9 - Nar, 
P•ket. 10 - Nail, Akça. 11 -
Slavya, Tak. 

Yukardan aşa~ıya: 1 - İbare, 
Alan. 2 - Ses, Fena, As. 3 - E
r'me. Ni'. 4 - Edani, Bala. 5 -
(k) ule. Damar. 6 - Le, İnek, Ay. 
7 - Um. S•pka. 8 - Cefakar. 
Aç. 9 - Ağulu, Kat. 10 - Meram 
etme. 11 - Er, Atak. 

RADYO 
Buı-önki P ro.-ram 

7,30 Program 18,55 Müzi.k (Pi 
7.33 Hafit parçala 19,30 Ajans 

7,45 Ajans 19,45 H•lkevleri 
8 .00 Müzik (Pi.) folklor saa 
8.15 Ev saati 20,15 Radyo Gaze 
12,30 Saat ayan 
12,33 TllrkWer 
12,45 Ajana 
13,00 TUrkU!er 
18,00 Program 

18,03 Fasıl 
18,45 Ziraat Tak. 

20,45 Saz eser. 
21,00 Konuşma. 

21,15 Şarkılar 
21,30 Konllf"1a 
21,4S Radyo Ork 
22.30 Ajans 
22.50 Kapanı~. 

BORSA 
11 MART 942 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsveç kronu 

ESHAM VE 

S,22 
132,20 

12 ,9375 
31,16 

Sıvas • Erzurum I 
Sıvas • Erzurum 2. 7 

TAHVİLAT 
19.55 
19,60 
19,30 
52,50 
29,50 

'X 7 941 Dcmiryolu 2 
Anadolu Dcmlryolu I ve lI 
Anadolu Demiryol'u t1c 60 
1\lerkez Bankası 
!< Bankası hlmlHne 

172,75 
14,50 

JSTASBUL BELE DiYESi 
Şr:Hl.R TIYATJWSU 

Dram kısmında bu gece saat 20,30 da 
PA R A 

Komedi kısmında 
Bu aki•m 20,30 da 

ÖKSE VE StlK SE 

HO,oeo kilo koyun eti alınacak llr. Kapalı zarfla. eksiltmesi 28 / 3/ 
9•2 günü saat 11 de Ankarada Lv. Amırliği satın alma komisyo
nunda yapıl&.caktır. Tahmin bedclı kuyruk dahil 134.000 lira, ilk 
tem:natı 8950 liradır. Şartnamesi 770 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin kanuni ..-esikalari.le tek lif mektuplarını ihale saatinden 
bir ;,(at eYVel komisyona v~rmel eri. (2442 - 3236) 

* 6000 kilo sade yağı alırnıcektır. Pazarlıkla. eksiltmesi 23 / 3 942 
pazorteıi günü !Aat 15,15 de Çanakkalede askeri salın alma ko
m isyonunda yapılacalf:tır. Tahmin bedeli 10,560 lira, kat' ! teminatı 
158-4: JJ.radır. Taliplerin beni vakitte komisyona gelmeleri. 

(2451-3287) 

* 309 ton nehtit ahn&caktır. Pazarlıkla clu~:ıtmesi 14/ 3/ 942 cumar. 
tesi günü ıaat 11 de Konya.da askert satın amıa komisyonunda 
yapı\ttaktrr. 4 5 tondan •!$&11 olnl •mak Uz.ere ayrı &Yt'l taliplerden 
de ahoabllir. Beher ki' osunun !ly atı 13 kuruş 25 santim, hepsi için 
teminat 2981 lire. 25 kuruş , 45 ton .çin 447 lirar/lr. Taliplerin belli 
vakitle komisyona gelmek!ri . •2452• «3288• • 60,000 kilo sığır c>li alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1813 / 942 
çarşamba gün il s&at 15 de Gelibo luda askeri ..,tın alma kom~o· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 40,500 liradır. Talip· erin belli 
vakitle komisyona gelmeleri. ıı 2453:e ·ı3289:. 

* Dört adet ağaç dingilli öktiz ar abaslle 4 adet beygir müzayede 
komisyonu marifetile 13 13 / 942 cuma gUnü saat 11 de tl~üdar 
hayvan pazarında satrlac&.ktır. Ta }ipleriın mezkOr giln ve sa.atte 
Üsküdar hayvan pazarında b;olun maları. • 24:;5, <329h 

* 4'IO kHo kadar salça alınacaktır Pazarlık1'ı eksiltmesi 12/ 3/ 942 
günü saat 15 de Çatalcada. a~kert satın alm• koml:syonunda yapı. 

Jacaktır. Tutarı 320 liradır. TaHp 1erin belli vakitte teminatlarile 
komlşyona aeı-leri. ·246h .329 7, 

* 40 t>:>n saman almaeaktır. Paza rl•kla eksilın-.i 16/ 3/ 942 pazRr-
tesi ıüiıü !aat 14 te Bakırköy askeri sttın a•ma komisyonunda 
yapılacak·tır. Taliplerin 330 lira teminatlarile belli vakitte komis. 
yona telmeleri. • 2467~ ,,3303.,. • A'9flıda. yazılı m&Jzet»Plerin pazarlıkla ekstlt~si 1.f/3/ 9i2 cumar· 

tesi gUntl saat 10 da lzmitte Istasyon otelindeki astt:ert l!Nlttn aJm a ko-
mlayonundra yepılacakttr. Taliplerin 9eUi vakitte komisyona gelmelerl 

Olıool Mlktan 

San renkte yağlı boya 
1 No. )U fırça 

2 > • 
3 > • 

• 
> 

4 > > > 
400X2, 5X2,5 
Ok ağacı 

Bud ağacı (Teke<lek~ 
Bqlık ağacı 

Parmak ağacı 
ispit ağacı 
Taban demiri (L&Ma) 

Cıvata ma !'!omun 8.12 Sm. boy 
YuvarJak demir 12 Mm. kutrunda 
Poyra 
Muhtelif boyda çivi 
Çift hamud ağacı 
Kösele (aabuniU) 
Va.kete 
Sahtiyan 
Saraç ipltğl 
Bal mumu 

A~et K ilo 

10 
18 
10 
10 

100 
50 
50 

100 
1000 
500 

2000 

100 

10 

so 

2500 

100 

200 

250 
100 

25 
5 

(2450) (3286) 

Af&ğıda cins ve miktarları yazılı iki kalem kuru soğo.n 17/3/ 942 
salı (ilnll ~a.at 11 de pazarlıkla !'!atin aırnac&ktır. Şartnameleri her gün 
konı.Jıı!yonOa görU1ebilir. Istekliterln belli gün ve saa.atıerde Fındıkhda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Ol•I Miktarı Muh. Bd. Kati t.emlnall 

K. Soğan 
> > 

Ton 

23 
28 

L r. Kr'} 

3220 
3780 

* 

Lira K uru' 

483 
567 

(24~8 • 3294) 

Ket!f bedeli 1832 llra 95 ku~ olan Yedikulo hastah;µıesinln kalo· 

cins ve miktarları ve muhammen fiyatları aşağıda yazıtı erzak pazar
lıkla tekrar münakasaya konmuştur. Evsaf ve husust şartları ve teslim 
mahalleri komisyonda görülebilir. ihalesi 16 13/ 942 pazartesi gUnU yapı- · 

tacaJıı:tır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda. komisyona mlira· 
caatıarı. 

)ftıhaımmen bedeli 
Kunış 

Ciıısl Mlkları ihale S. 

45 
21 temiz naturt'I 

Çekirdekli kuru UzUm 400 Ton 10 
) 

23 28 No. kalbur Ustu 
29 32 No. kalbur Ustu lspanya 
> > • > 
> > > > 

N'ümune \'c tt>klif edeceklcrl 

Nohut 
Tohumu 

Ciyat Uz~rlnde:n Varil 

Benzin 
Motorin 

Kati teminatı 15528 liradır Motorin yağı 
Makine yağı 

Nümune ve teklif edecekleri 
fiyat Uzerinden Kunduracı takımı 

* 

) 100 > 11 
) 

1000 > 12 
80 • 11 

680 Adet 14.5 

300 Ton) 
300 • ) 15 
100 > ) 
500 > ) 

30 Adet 16 
(2465 • 3301) 

25 ton sarı sabunlu k66e1e kapalı zartla eksiltmeye kon.muı,tur. Iha· 
lesi 24/ 3/ 94'2 günü saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapıJacaktır. Tahmin bedeli 125,000 lira, ilk teminatı 7500 lira· 
dır. Şartnamesi 625 .kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin k,anunt ve.el· 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir ıSaat evvei komisyona 
vermeleri. (2402 • 3092) 

• 
Muhtellf nakliyat yaptırılacaktır. Açık eksıltmesi 13/ 3 / 942 cu. 

ma günü saat · ıı de Çanak kalede askeri satın alma komisyonun .. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 3300 lira, ilk teminatı 247 Ura 50 
kuruştur. Tallperin belli vakitle komisyona gelmeleri. (2313.2786) 

• 15,000 kilo sığtr, keçi, koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla eksilt-
mesi 17 / 3/ 942 günü saat 11 de Lüleburgazda bir numaralı aske· 
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komlsyona gelmeleri. (2316 • 2787) 

* Ko)"dfl. stğır ve kec;i etlerin hangisi ucuz ohırea. o etten 50,000 kHo 
ahna.caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23/3/ 942 pazartesi günü saat 15 de 
Siirtte asker! 88.trn alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanun! 
vesika1arile t-eklif :mekt'ctf)larnu iftale saatlıtden bir 88.a.t evvel komlsyo. 
na. vermel«i. 
Flatl 
Kuruıı 

36 
32 
30 

Temhtatl 
Lira 

1350 
1200 
1120 

* 

Koyun eti 
Sığır eti 
Keçi eti 

(2"32 • 2861) 

196,000 küo sıjtır otı alınacaktır.Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 3/ 942 gllnil 
saat 11 de LUleburgazda bir No. lu a.skerl satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Ilk teminatı 9090 liradır. Taliplerin bel1i vakitte komisyona 
gelmeleri. 
Miktarı 

Kilo 

M.000 
42,000 
12,000 
26,000 
11,000 
10,000 
40,000 

• * 

Temlnab: 
Ura 

3300 
2~20 

720 
1560 

660 
600 

2100 
(2357 • 2922) 

Benzin tenekesi konulmak üzere 1800 adet sandık 16 13/ 942 pazarte· 
st günü saat 11 de pazarlıkla yaptırılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda. görülebilir. Isteklllerin teklif edecekleri fiyata göre kaU temi
natları ile birlikte Fındıklıda satı n alma komisyonuna gelmeleri. 

(2392 - 3082) 

• 25,000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeSi 24/3/ 942 salı 
günü saat 15 de Geliboluda merkez satın alma komiı.yonunda yapıla.cak
t:r. Tahmin bedeh 43,750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel· 
meler!. (2434 - 3192) rlfer teelsatının tamiri i~i 16/ 3/ 94.2 pazartesi gllnü saat 11,30 da pazar

lıkla tha1e edilecektir. Katı teminatı 215 lira 09 kuru.,tur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gUn ve sas.tte Fndıklıda 

satın alma komisyonuna gelmeleri. .. ' (2659 • 329G) 

Evv~lce Uıaleleri i16n olunan yj kalem erzaka talip çıkmadığından 

E\T\.·elce ihalesi llıln olunan dört kalem erzaka taUp çıkmadığından 

l cins ve miktarı ve muhammen t1ya,tları aşağıda yazılı erzak pazarlı-k'a 
tekrar münakasaya konmuştur. Evıaf ve husust ~a.rtları ve teslim ma
halleri komisyonda görillebilir. ihalesi 14/3/942 cumartesi günü yapıla· 

Türkiye 1 Ş Bankası 
l:lfllı talal'l'lll lleıapllll'I 1142 lllnml~ plim 

IUlŞIDELER: 2 Şubat, * Mayıo, 3 A~ 

Z Iklnclt.ıfrln ta rihlerinde yapdlır 
11142 lK&AMIYJ:LE&l 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lira 40 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,- > 
3 > 

10 > 
500 
2W 

> 
> 

= 1500,- )> 200 

= 2500.- > 200 

> 

> 
> 

> 

1ee • = 4000,-

5& > = 21100,-

25 > = 5000.-

10 > = 2080,-

Istanbul Belediyesi ilanları 

> 

> 

> 
> 

Tophane garajında yaptırı lacak dinamo ve motördcn miltcşckkil 
akimil3:tör şarj grupu tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min bedeli 1700 Jira ve ilk teminatı 127 Ura 50 kuruştur. Şartna· 
mc zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 19/ 
3 / 942 perı,;embe günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktı~-. 
Taliplerin i}k teminat makbuz Vi? ya mektupları ve 941 yılına aıt 

Ticaret Odası vcsikalarile ihale günü n1uayyen saatte Daimi En
cümende bulunma1 arı. (3008) 

İstanbul Sıhhi Müessese:er Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Hıfzıssıhha müzesi yanındaki sinema binasında yap ·'a. 
cak 4022 lira 82 kuruş keşif bede Hi tamir ve tahkim işi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiıtme 18 3/ 942 ~ar!)am ba günü saa": 15 de Cağalo~lunda 
Sıhhat ve :çtin1ai Muavene~ l\1ü dürlüğil binasında toplanan ko
misyonda yap·lacaKt 1r. 

2 - Keşif bedeli 4022 lira 82 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 302 liradır. 
4 - istekliler, mukavele, eksi ltmc, Bay1ndırlık İşleri gE"ne1, 

hususi ve fenni şartnamelerl pro jr- keşif hul3sasi1e buna mütefer
ri diğer evrakı çalışma günlerlnd e komisyonda görebilirler. 

5 - İ'9tekliler en az bir taatı.hi.ı tte •30008 liralık bu işe b~nzer 
iş yaptığına dair idarelerirden almış oldukları ~ikalara istınaden 
İstanbul Vilityctinden Eksiltme tarihinden tatil günleri harie •3• 
gün evvel al:nmış ehliyet ve 942 yılına a.t Ticaret Odası vesıka. 
sKe. belit gün ve saatte komisyona gelmeleri. «2890-. 

caktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komi~yona mUra· 
caatlan. 
l\ftlbammen 

bedeli Cln!I 
Kın'UŞ 

25 
29 
91 
26,5 

Böğr11lce 

Kırmızı mercimek 
Pamuk yağı 
Ye'il mercimek 

* 

~ilk tarı 

600 Ton 
100 

1000 Liralık 
100 Ton 

ihale Matı 

10 
11 

11,30 
12 

(2t66 • 3302) 

Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı 2 kalen1 yiyecek 
maddesi 23/ 3 '942 pazarte!'fi günü hızalar1nda gösterilen saatlerde pazar· 
Jıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gUri komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli gtin ve saatlerde Fındıklıda sa.tın alma k0111itsyonuna 
gelmeleri. 
cı .. ı ~Oktan 

K. Mercimek 
Sabun 

Ton 

15 
30 

Muh Bd. 
L r. Kr. 

3975,00 
21000,00 

• 

Kati te. 
Lira Kr,. 

596,25 
3150 

ihale zaman ı 

Saat Dakika 

11 
11,30 

(2460 • 2296) 

Atağtda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 23/ 3/ 942 paza.rte51i 
gUnU saat 10 da. Topkapı Maltepesinde asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin % 15 teminatıarlle belli vakitte komisyona gel· 
mel eri. 

Cinsi 

Kuyruk yağı 
pamuk yağı 
Şeker pancarı 

Miktarı 

3000 Kilo 
3000 • 

100,000 > 
(2448 • 3284) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarhkJa eksiltmeleri 23/ 3/942 pazartesi 
gllnU saat ıo da Topkapı Maltepesinde askeri satın alma. komisyonu11dıı 
yapılacaktır. Taliplerin o/o 15 teminatlarile belli vakitte komisyona gel~ 

meleri. 
Cinsi 

Kuru ot 
Pirinç 
Prasa 

Miktarı 

100,000 kılo 
50,000 > 

200,000 > 

(2449 • 3285) 

llAlıibl ve N"trl)•at Müdliril : AJımet Emin Y ALMA!ll 

- N~ TW* LN. ,.a.-- Mdb°'E 
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