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Ya kilelik ya blrrlJet 
Bu iki ihtimal karşısmdayız 

Dilekler, neydi? -Cr'"iPSTnl 
Neticeler nasılolugor? Hindistan 1 

vrusunun üstüne titreyen, onu sıkı sıkıya J Mllavere gire: 1 
J bağrına basıp tutan, aman düşmesin diye her J ÇörçiJ, C iripsi Lon- J 
·ı adımına bekçi olan bir anne, çocuğunun ( drodon uzaklO§.tır- J 

. . . . . d . 1 mak için böyle bir 
serpı l me~ı n_e__' gelışmesıne hız'?1_e! _e __ er ~~?- _f p!ôn tertip etmiş 1 

__ ......, __ ,.. Yazan : Ahmet E;;;n-;. i"r,"";'iiır"""'" IHintli!er arası komitası! 
J 23 Martta fevkalade J 

H atasız iş t.a6avvur edilemez· ,- b ir toplantı yapacak 
Hata ySPfnağa ve bunun ·• 

rnes'ullyetinı taşımağa cesareti Btr habere göl'fl Alınanlara tes- • t~ . Ba.ngkok, 12 (A.A.) - D.!'i.B.: 
olmayanlar, zaten hiıç bir müsbet Um edltmlyeceğl, diğer bir ha- Oğrenildiğlne göre, kongrenin Hint 
adım atamazlar. bere göre ııe teslim edUml-z ol- liler arası komitesi, Çörçilln Hindis-

İyı n yelle yapılan her ilk ha. duğu bildirilen Diiııkerk z.ırh- tan hakkındaki demecini müT.akere 
tayı tabti görmek ve mazur say· lı ınm kaptan ;uıle<!I \• öo için 23 martta Varda'da toplanacak 
mak, zaruri bir şeydir. Fakat is- tarctlerl ve Gandi de bu toplantıya iştirak e-
lenen ve beklenen tesirlerin aksi 1 decektir. 
belirmesine rağmen hatalı usuller- I ngiltere, Hlnıli!ıtaııın biıtiin taleple-
de ısrar ve lnad edilirse kıymetli rlni yerine getlre<"ek mi? 
zaman ve emekler israfa uğramış Londra, 12 (A.A.)- Crlps, Hindlsta-
olur. nın dlnıl, siyası teşekküllerini mUta

Buhranın yarattığı iktısadl iş
lerle çarpışnak lazım gelince he. 
deflerimlzi çok açık ve temiz bir 
görüşe çızd·k: Mevcut imkanlar 
dairesinck azami bolluk. azami 
ucuzluk, hnlka sıkıntı çektirme· 
mek, taşınacak yükü mümkün 
oldugu kll<iar müsavi bir hale koy. 
mak, vurouncuya göz açtırma
mak, ilerlsı iç n hazırlık yap
mak ... 

Bu güzel hedcflcrın tatbikına 
~eçillıwe ortaya bir takım usuller, 
kayıtlar çdtmaga başladı. Bunla. 
rın hnrekct noktası, pek de doğ
ru sayılamazdı. Mevcut durum 
bll.nmeden, bilenler dinlenlhne
den, neticeler hesap Pdilmeden 
rna.sa başında tedbirler ahndı. 

Bunlar t carct hayatına düzen vc
:rccek Yerde mevcut dıizeni boz
du, ucuzluk )'erı~c pahalılık ya 
rattı. Bolluk yerine darlık doğu~ 
du. Vırrguncuyu ezemedi fakat 
halkı lüzumsuz sıkıntılar~ uğrat
tı. 

Böyle olduğu halde hatayı gör
mek ve düzeltmek yoluna gid·le
mcdı: Aksadığı göze çarpan bir 
tcdbırın Yerine diğer bir aksıık 
tedbir geçirlld . Böylece iktısedl 
hayat tecrilbc tahtasına çevrildi 
ve bu hayatın herşeyden evvel 
muhtnç olduğu istikrar ve emnl. 
Yet sarsıldı. Yarın hesap kabul et
mez bir hale geldiği için açık, na
muslu ticaret gitgide gizli vur
~unculuğa Yer ve'rdl. İsb'lısal ve 
ıthalfıt işleri, mevcut imkAnlarla 
atbışı beraber gıdcmedl. 

Bu meselelerin etrafında artık 
münakaşaya lhUyaç kalmamıştır. 
~eticeler gözleı;imlzin önüne se
rılmlştir. İptldadan şunu söyliye. 
llm ki bunların hepsini yanlış 
tedbirlerin neticesi saymak elbet
te haksızdır. Sıkıntıların bir kıs
mı, dünyanın bugünkü halinden 
doğuyor ki bunları düzeltmek in. 
san kudretinin haricindedir. Son
ra ortalıktaki dedikodulu hava 
lçınde; zedelenen ve umumt men 
faat maskesini takınan hususi 
menfaatler n yaygarası da bu'un
dufunu unutmamak lAzımdır. Ted 
birlerden hepsi de yanlış değrı. 
diı-, arada doğru olanlar, iyi ne
ticeler verenler de vardır. 

Fakat bunların heP6J. hesapt , 
lndirlld k1en sonra da geriye kan 
Jan bllA~oyu cazip bulmak 

0 
a. 

tür. Hi~ şüphe yok ki tedbl 1g .ç. 
h • .... n d . r erın 
ep~r ,,.uz e yuz iyi niyetin k 

fcdakArca çalı$maların İ1i ço 
hayrı iı;in candan ' 'lll etin 
mahsulüdür 0y·· 1 çırpınma.ıarın 

· e olduğu h ld 
varılan nokta 8 1 a e 

k k ' sı hedeflerden 
ço ' pc çok uzak düşmekt dl 

Hatalı neticeler o k d e r. 
o kadar açıktır ki ö a ar ~k ve 
bir gözün bunları g ~7:ıek ısteyen 
~örmesi için hiç bir ~ğu g bl 
ihtiyaç ~"Oktur. nev gözlüğe 

Yavrusunu çok sevdiği . 
blrdlizlyc bağrına sık ıçın 

r an, serbest 
rıe es almasına imkan b .,__ 
:van . ıran.ıııa-

, a.man uşilmesln dl 
1 tN sıcak . t Ye, hava 

• ıs er soltuk olsun .. 
rınc kat kat elbiseler . uze-
nıan bc'kı "'(I geç ren, a. 

•• S"r dh·e att ~ h rlırnrı tıtl " ı&ı er a. 
zer- bir Ş('fkat'e bek Tk 

rdr-n bir an çı ı 
ı:ribi bir k lb~enln belki de altın 
"'unlı a vardır, fakat ı;ocu 
J' sevm<'~i , • 

Kahireden gelen 
bir habere göre : 

Fransız 
donanması 

J Almanlara 
1 teslim edildi 

1 
1 

Fronsız gemilerine 
Alman tayfaları 
yer:eştiriliyor 

l f!mir~/ Reader bütün 
ışlerm 10 gün iç,'nde 

tamam/anmasmı emretti 

Amiral Reader 

Kahire, 12 CA.A.) - «Tassa 
Buraya gelen haberlere göre, Al-
man donanması başkumandanı A- . 
mlral Reader, Vichy hükumeti ta 
nıfından Almanyaya ver len Fra~ 
sız harp gemilerine Alman tayfa. ı 
sının yerleştirilmesi işinin en çok 

• 1 
on gun ıı;indc tamamlanmasını ls-
tem·ştır. 

Jlıalarını dinledikten sonra bunlar ara 
sında bir anl:ışma husule gctlrmıye 
çalışacaktır. Londra C'amlinin ima
mı MevlAna Şems Britanova ajansı
ne Slr Stafford Crlpps'ın Hindıstan
da iyi karşılanacağından emin bulun 
duğunu söyliycrek clemiştlr ki: 

- Sir Stafford Crıpps'in şöhreti 

Hindistana yayılmıştır. Birbirine zıt 
görüşleri telif etmek hususundaki 
tecrübesi ve telkin ettiği sempati, 
kendisinin tanınmasına ve hilrmet 
görmesine sebep olmuştur. 

~-v-m mm :ı Çörçil, Crlııpı;'J I.ondra•lıın ULDklaş-

F A
- - k- - tırmak ~ Hindi tanıı göndermiş 

rOASa merİ oya Ankara, 12 {Radyo Gazetesı) -

teminat Verda' 1 Sir Staffor4 Çripps'ln Hindistana 
gönderilmesinden bahseden mihv.er 
kaynakları bu tayinin Çörçllle 

D 
Cripps ara mda olan anlaşamamaz· o n a n m a 1 ·Uktan ~· gd~ «tırıl. "i 3or ~·c car-

Almanlara 
teslim 

edilmiyecek 
Madagaskar, her te
cavüze karşı kendini 

müdafaa edecek 

i 

1 
Vichy, Japonlarm Ma- ı 
dagaskara ÇJkf!k /an 

haberini yalan/Jyor 
Vaşington, 12 (,A.A.) - F r ansa 

.sefiri Henri Haye, çarşamba günü 
Sumner Velles'I ziyaret ederek Fran 
sız filosunun mihvere teslim edllml· 
yeceğine dair kendisine yeniden te
minat vermiştir. Sefir, bundan aonra 
matbuata beyanatta bulunarak Ma· 
dagaskarın Fransız olduğunu· ve 
Fransız kalacağını soylemlştir. 

Madagaskar kendU.lnJ müdafaa 
edecek 

Vaşington, 12 CA.A.) - Madagas
karın kerı.di rizasllc mUtte!lklcr ta
ra!ına geçmesini beklemek Vişinlıı 

oraya gonderdiği takviye kıtalarlle 

muharebe gemilerinin gelişinden sor. 
ra ortadan kalkmış sayılmaktadır. 

<Devamı Sa. 3; Si. 5 ele> - -

OanıJJ 

çilin rakibini Londradan uzaklaştır· 
mak ve bu suretle mevkllni ku\rvet· 
lendlrmek için hazırlanmış bir plAn 
olduğunu söyl!lylr. 

Italyan gazetelerin~ göre, Çörçll, 
Cripps'i itibardan düşürmek Jçln mu 
vaffak olamıyacağı bir işin başına 

yollamışbr. 

.Japonlara göre, lnglltere, H indil§tan 
iıtlnde geç kalmı' 

Salgon, 12 (A.A.) - Slr StafCord 
Cripps'ln Ingıllz Hlndlstnnına gönde
rilmesi Londra hllkOmetınln Hint 
meselesinin halllne verdiği ehemmi
yeti göstermektedir. Siyasi Japon 
mahfillerinde bu hususta izhar edi· 
len kanaate göre, Iııglltere bu ka· 
ra.rı vermekte gecikmiştir. 

Devlet · inşaat 
ofisi kuruluyor 
Yeni ofis, inşaat için 
malzeme tedarik edecek 

Mütedavil sermaye ile 
çalıŞacak olan yeni ofi
sin lkhsat Vekaletine 
bağlı bulunması 

muhtemel 
Ankara, 12 (Telefonla)- Gerek resmi, gerek hususi 
ınşaatn mnlzenıe bulma meselcsı giln geçtikçe 
mUşkUlle.ırnış, bu mUşkUlatın da münferit teşeb

büslerle temin edilemlyeccği hllkfımet tarafından 

anlaşılmış olduğundan memleketin mll-hrem lnşaa· 

tını karşılıyacak çok mUhlm bir teşebbUse geçıl

mıştir. Bu teşebbl.is, resıni ve hususi inşaata her ne
vi malzemeyı temin etmekle tavzıf edilecek bır o· 
!istir. HenUz ofisin teşkUtltı ve hangi vekalete ra.p
tedileceği meselesi ile uğraşmakta olan hllkfrmet, 
kurulacak bıı ofısln hükmi şa.'hslycti haız ve mU
teda\•il sermayeli olmasını prensıp itibarile kabul 
etmıştlr. Tahmin edildiğine göre, inşaat mevsimi
nin b:ı;lamak üzere olması, bu ofısln süratle ku
rulması etrafındaki mesaiyi hızlaştırmıştır. 

Avustralya ve R indistana ikinci defa llltarda bulu
nan Japon Bşvcklli Gen•ral Tojo 

Şimdiki ısml (Devlet lr.şaat :Malzemesi Tedarik 
ve Tevzi Ofisi) olan bu teşkilAt çok nıuMemel ola, 
rak lktısat VekAletlnc bağlanacaktır. (B.B.) 

Avustra!y~nm !Başvekil Amerikan 
hesabı sur atle elçisini kabul etti 

görülecek · 
aı. Tojo bir aatak 

siyllyerek 

Avustralya ve Hindis
tana . yeniden ihtarda 

bulundu 

J .Jponya Uzakşarkta flv
rupali müttefik/erile iş 

birliğini takYiye 
edecekmiş (/) 

Tokio, 12 (A.A.) - Tojo'nun 
Dlet meclisinde söylediği nutuk. 
16 subattaki nutkunun aşağı yu
karı bir tekrarı olmuştur. Tojo, o 
nutukta Avustralyayı muhareb eye 
nihayet vermeğe ve Hindlsta~ı 
İn,gillzlere kar.şı isyana davet edı. 
yurdu. 

Tojo, bugiinkü nutkunda. .c a
va'nın sukutundan sonra tesırlı su 
rette nv.ıkavemete iktidarı kal
mayan Avustralyanın mücadeleyi 
terketmesi lazım geldiğini, bu 
takdirde merhametle muamele 
g'öreceğini anlatmaktadır . 

Tojo, Hint milletine hitap eden 
ihtarını eskisinden dnha ısrarla 
tekrar etmekte ve eğer Hintliler 
Büyük Brıtanya boyunduruğun
dan kurtulmak için bu fırsattan 
istifade etmezlerse Allahtan gelen 
bır talih eserini ebediyen kaybe. 
dcct:'klrrinr kendilerine haber ver
mektedir. Nutuk. bundan $Onrakl 

(Dernmı : Sa: S. SU. 8 da) -

Ankara, 12 (A.A.) - Başvekil ı Steinhardt'ı kabul etmlştır. 
doktO!" Refik Sa dam ıı..-..an sa.at Anknra, 12 (A.A.) - B!şvekll 

Y ' "'"• doktor Rcfık Saydam, bugun saat 
11,30 da BllŞl."ekillikte kendisine 10 da Bnşvekı1lıkte Madrit elçi. 
ilk ziya reti yapan Birlcşık devlet· mlz HulOsl Fuat Togay'ı kabul et
ler in yeni A nkara büyfik clçlsl M. mıştlr. 

İ~veç diyor ki: ı ___ ı_u z ak Şark l <L barbl. 

1 Alman-lsveç . Müttefikler 
> Sumatrada 
J münasebatı dayanıyor 
f Normaldir 1 · 

Alman tedbirler 

fevkolôde bir vaziyet 

karşısında alınmış 
değildir 

ı 

Stokholm, 12 (A.A.) - Reuter: 
Almanya ile İsveç arasında va
him bir gergfnltk mevcut olduğu
na daire Avrupada ve Amerikada 
dolaşan şayialara İsv~ln siyasi 
mahfillerinde inanılmamaktadır. 
s.~ mahfi1lerde beyan edildiğine 
gore, iki memleket arasındaki mil 
nasebetler ııümlt edildiği kadar 
normalıı dir. Ve son zamanlarda 
İsveç askerlerinin silah altına ça-

(Devamı: Sa. 8; Sti. 6 ela) (/) 

Aıniral Hart 

M~ume, 12 (A.A.) - Felemenk 
Hlndistanı umumi valisi M. Van 
Mook, Sumatrada Medan ile irtibatı 
tekrar tesis etmiş ve Sumatradct mut 

(Dıwaını : Sa. 3, sti. 15 te) )-( 

Yahya Kemal "Türk 
lstanbul,, u anlattı 

blldil!'l 'e ona bakmağı 
korıırt n; onun menfaat;nı cidden 

. u ıına, serntlmesine "el·ı-
mt ınC> h t . • ,.. " 
ı zme cttıl"ılne hükmedl 

Muteaddlt Fransız limanında 
deniz mektep'eri çalışmağa başla. 
mı.ştır. Dunkerque ile rki kruva. 
zör ve diğer Fransız harp gemi
lerinin tayfaları şimdi Toulon'da 
bulunmaktadır. Vrochefort, Bor
deaux ve Brest'de de buna benzer 
meıktepler açılmıştır. 

Nevyork limanında yanan Normandle sem lltl i-
çin büyük projeler taııarlanıyordu. Bir kaaım 111U
hendlsler geminin aaker naklinde kullanılmasını, 

diğer bir kısmı da tayyare ceınlsl haline p t lrllme-

ka ukerlerln 19 tlnıll&tiM barakıl~ak btr &aha da 
\ 'Ü<"ude get lrllebllecekti. 88 mllyo11 dolara mal ol-

Konferansı dinlemeğe gelen. birçok 
kimseler; merdiven sahanlığında bile 
yer bulamadıklarından geri döndüler 

Dün Beyoğlu Halkevinde, saat Salon kapılarının önünde k&lan 
altıda, Yahya Kemal <Türk İs. Yüzlerce ge~ ayakta ve sandal. 
tan.bul) a dair bir konuşma ya.ptı. Yaların üzerine tırmanmış olarak 
S&Jıon dahııo saat 4,5 tan it.ibaren sairin sözlerini büyük bir alAk& 
dolmağa başlamıştı. Altıya çeyrek Ue dinliyorlardı. 500 seRelik bir 
k•a ,eleah!l'. delil saloııa vaklıı. tarihi t-ütün inceliğıle y.,.._ 
19bH~. yukarı kate eMt~ mer- ~·'hya K"mıl n-•·ht~n evvelki ı.. 
d"ve111n settardtfınde ketu.:ılard•. 1 (De,·amı: 8a. ıs; .su. 8 da) •//• 

('m('7. • 

tııı~·,.~ı ... ı..;tırnlzin iktısadt hava. 
7ın• :ı '· rc:r .,, cıUn ve hareketin hı-

"'"'"'" mil d" lstibdattı Bugl\~ :n keyfi bir 
(IJeHrnıı :sa s ~llço•k .. _m) Oşfik, .. ~. - •+• 

SallıhlyeUI mahfillerdeki kana. 
at, Alntanların FraD6ız harp ge. 
mi1erlni ilkbahar deniz harekA
tında kullanmak niyetinde olduk
ları merkezindedir. 

81 fikrini Deri ııüröyor:ardı. Hakikat te illa cemi hem 
nakliye, hem tayyare cemlııi olank kuUaıulabUe

cek bir dorumda idi. Bir müllendWa projeelne &'Ört! 

1 
semi to tayyareyi " ıe bla askeri JwlayhkJa ta- ı 
9ıyıüUecetı cı1tıaik'.-ı.-, 11Ç11t . ... , .... .,.,. 

'"°' bui9nan n SM metre uzunloğ11nda olan 
bu m aazzam gemlaln ytlzdürülebll~I için Ameri

kalılar bir şirkete şbndlllk 5 milyon dolar talta•t 
vermlt b.aunqyorlar. Eter Nonnandle yüzdörüHir ve 

tayyare semlel llaHne k-.na dİİlly&111n H bü)'tY( 
llarp Senihl •cakm .. 
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Ertuğrul gemisi Japonyaya \Haberleri 
O ö n d e r i li y o r , F ~:;ıı~::ne 

-1'-

Hasan Paşanrn, Ertuğrul gemisinin Japon- 1 
yaya gidebileceğini söylemesi /lbdülha- ı 
midi sevindirmişti. 

'--~~~~~~~~~~~~~~J 
Gıdecek gemi, Hindlstandan 1 dan ceiooelı: olan tezkereye cevap 

Sıııgapurdan ve Müslümanlarla ı verinlz, 
meskUn bulunan adaların arasın- Bu konU(Jl'Tla da, burada bitti. 
dan geçeceği için, Felemenk ve Sultan Hamit, çok memnun gö-
ingiliz1eri ku,kulandırabilir. rünüyordu. Bilhassa, bu ~şi yapa_ 

- Gem mi%i seyahatten mene- cak olan gemlnin (Ertuğrul) adını 
debilirler mi? taşımasına pek sev!.iniyordu. 

- Ne münasebet. şevketmeap~ Derhal sadrazam Kftnllt Paş~:yı 
Hukuku dUvel kanunları sarihtir. saraya 4'f'tirtti. Bozcaada'ı ile gQ_ 

- Tabiidfr ki, ~·kriml anladı- ri.iştüklerini anlattıkta.:ı sonra, hah .. 
nız ... Japonl~rın zıya.reiıne muka- rlye nezareti ile bu bapta resmen 
bele etmek lazım. İmparatonıa he. muhabereye girişilmesini emret..ti. 
d:)~elerine bir ~a;şılık gön~erm~- Sadaret ile bahriye nezareti ara· 
t.y1Z. Eğet" bu ışıeri husuıı.ı hır i sındı bir muhabere cereyan eder 
hovetle görmiye kalkışırsak. bir 1 -
c:ok dedikodulara kapı açmış ola- k.e-n. nezaretin erk3nıharblye dalr~ 

~ B d k sınden, J3tanbulun muhtel f mecl.s ca5 u. una mey an vermeme . . 
. . J 1 b' g 1 ve mahfılierıne kadar, şiddetli ve 
ıçın, a.ponya su arına ır em . 
gbndcrmck istiyorum. Ve. Hind.5... hararetlı münakaşalar ba.ş göster .. 
tan ile o civardaki ada!arda, bay- 1 mişti ... Bu müna.Jtaşaların başlıca 
raiitmız1 gezdirmenin faydalı ola. : mevzuu da, şu sualden ibaretti: 
cağ•nı düşünüyorum _ ı - (Ertuğrul) gibi narın bir ıe-

- Fcnnan efendimıztn... ı .ı ı . 
- Şu h•lde ben, tetkiklerimi · ~~ ~nya su arı"'." kadar gıde-

;kJnAI edeyim. Neticeyi size !>'idi- bı r mı. ı'demez mıı,-
rlrlm Istanbulda bir türlü halledUeml_ 

Sultan Hamit ile KAmtl Paşa- yen bu münaka~alara, bizzat (Er
nm aruındakl bu konuşma. 1304 tuğrul) cevap verdi. Ve büyük bir 
<enesi kAnunusnni ayının 30 un .. 
cu güftü cereyan etmişti. 

Padişah. diiıüncesin:n slyasl bir 
mahzuru o1m&dıjını oğrenince. 
Bahriye Nazırı Bozcaadalı Haşan 
Pa aya haber gönderdi. Derhal sa. 
raya ıelen Hasan Paşa ile de ŞÖY. 
Jece müzakereye girişti: 

- p:ışa! Zannedersem evvelce 
b:z, uzak denizlere mc-ktep gemi· 
si göndtriyordtık. 

- Evet. efendimiz... (1280 -
186~1 de. (Hüdavendigar) lıımln
dekl Cirkateyni.miz, (1-allm ı:emisl) 
~C'kUnc şokularak açık den'!z'ere 
gönderildi. Tunus ve Tr•blus sahil 
!erinde doJaştı. 

- Başka? 

- (1873 . 1289) tat'lhinde de. 

muvaf'fakiyetJe, 

gidebildi. 
Japonyaya kadar 

Japo......,,n Dk defi• gördülı.lıeri 
Türkler 

(Ertuğrul). n""ıl gitti? .. 

Bu seyahati, bizzat ah1kalılardan 

topladığmıız malo.ruıt ve vesikalara 

lııtinad ederek, (151 numaralı şe
htt) adlı bir eserimizde, bütün te-

ferruatına kadar naklottiAimtz için 
Ryni şeyler! burada tekrar etmek-

ten geri duruyoruz. Yalnız, bu 

menu üzerindeki esaslı noktalara 
temas iJe ikttfa eyliyoruz. 

(Ertuğrul) gemisinin gönderil_ 
(Muhblr! Sürür) adındaki fırk•- mesi kararl0>lırıldıktan sonra, Su! 
te}·nimiz, Siiv~yiş kana'ından ~<:- tan Hamit, şahsi dü~üncelerini kav. 
ti. (Adan) e uğradı. Doğruca 
(Basra) ya aidr.cekti. Fakat yolda rıyabHecek ~ onları muvarcaki~ 

edecek •dam aramıya l•rtrııaya tutbldu. Yolunu dollşt!
rerek (Bombay) limanına gitm!ye 
moobUT oldu. Fırtınadan uğradığı 
h••ar tamir edild'kten 90nra B.,... 
raya gitti. Böylece, program tat. 
bik edilip bitirildi ve gemi. t•m 
otuz Ü( hafta !'türen ~yahattt-n 

~ra, ffQl>rnen İstanbu 1 a avdet 
•iti. 

- Aı:; ... Şimdi. biz de Japonya 
deni11('rfne b'.r mektep veyahut 
talim 0efinrıı gönderebilir miyiz'?. 

- S•yel şahanenizde, ı:öııdere
btljriz, efend:m. 

- -- Hangi gemi gldebilir'! 
Bahriye nazırı llasan Paşa. kı 2 

düşünceden ~nra. epv.ap verdi: 
- Zannedersem.. bu iş için. 

CErtuirul) fırkate-ynl Plverlşlidir. 

- Pekii!A Siz. bu şi esaslı b:r 
~urette tet'kik ediniz. Sadrazam-

Toplu iğne tecrübesi 

F llm artMU JMın R"rrymoore, 

meJthur R• rejtılOrü Kenır

tantin Stanb.Ja\: l'ye 'u ıuaıı e>r
mu!J: 

- !"tim oyarwuJan:aazı lt&lfll ~ 
('e1"'fılh ! 

yet1e tatb!.k 

başladı. 

(Arktıııı nr) 

rl Soruyorlar : 
Üniversite Talebe 

Birliği balosu 

"\ 

Unh·erstte talebe b.irıtği top
Janmı' , .• ilk topJaotNında (e
kuyonlnrı hayrette bırakac-ak 

l<adar yenslı.) bir karar ,-ermltj
tlr. Karar 'odur: 

l~ nJver&U.e Talebe Bir1iil her 
"lf'flC Bt"ylerbeyi sara)-ında, bir 

balo verecek. 
Bunu okuyan<·& memleket na.

ını na ne kadar Uztııdilfürn üzü 
talunln ed{'ıllle-L.Slnlx. 

Bunu )·az.an okuyuC'umuz mek 
tubwıı•n sonunda şunu eonıyor: 

- A<'aba l .' nJyerslte talebe 
blrıttl bugün bütün ınernle1'c

tln eılblrlijfl ile unklıfı ekim 
-.eferberllttne lı;4tiTn.k kararı ,·e
rttcğJne rw"derı balolarla utra~ 
şıyor? Balodan ev\·el yapılal'ak 
hl<' ltJr iş yok mu! Bu bir11~1n 
kuruJn1aR1 INlloJar ,·ermek J(ln 
mldlrT 

fırınlar 

Bugün bir çuval undan 
koç ekmek çıkacağı 

tesbit olunacak 
BazL fırınlarda verilen l:lna na. 

zaran ekle edilmesi ıazım gelen 
ekmek miktarından Cazla karne 
toplandığı, bu vaziyet karştsında 
bu karne fazlahjının neden Jlerı 
gcldi&i etrafında tetkl.kler yapıl

maktadır. 

AIAkadarlarla yaphgrmız te
mas nettc~nde bu vaziyetin ya 
elcmeklerln ve"Zln noksanlığından 

ve yahut da fazla su katılmak su
retı1e un arttırıldılt ve bu ekmek 
fa;ı1alığın1n bundan ileri gelebile
cej!i söylenmektedir. 

Bugün l..'lJkert fırında bir tecrü_ 

be yapılacak, bir çuval undan kaç 
ekmek çıkablilecei!i tesb>t edile
cekti.-. 

Ekmek çeşnisi alındıktan sonra 
h:lcli yollara saparak noksan ve
zinli ekmek çıkaran, muayyen 

miktardan fazla su katan fırıncı.. 

lar hakkında şiddetli takibat ya
pılacaktu-. 

İaşe işlerinde hileli yol

lara sapanlar şiddetle 

cezalandırılacaklar 
Bir kaç ı:ilndenberi şehrimizde 

bulunan İaşe Müsteşarr Şükrü 
Sökmensüer dün öit. eden sonra 
Belediyede Vali ve Belediye Re_ 
isi doktor Llltfi Kırdarı ziyaret 
ederek ta c lılerl üzerinde uzun 
bir görüşme yapmıştır. İnşe işle
rinde hileli yollara sapanlar j4;Jn 
şiddetli tedbirler a11naca'ktır. 

Vali ve Belediye ReiSilc İaşe 
Müsteşarının yaptıkları bu uzun 
görü""e ımrannda Cümhurlyet 
:ll:üddeiumumisl Hikmet Onat da 
Vali ve Belediye Reisin1: ziyarete 
gelmiş ve bu sörüşmede hazır bu
lunmu1tur. 

Cümhurtyet l\füddeıumumisinin 
ziyaretinden makı;at iaşe işlerinde 
hileli yollara sapanlar için yeniden 
kurulmasına karar verilen mah
kemeler meselesidir. Bu mahke
meler yakında kurularak derhal 
faaliyete geçecektir. 

Kadınlardan mürekkep 

bir hırsız çetesi 

yoka!andı 
Kadıköyi?nd' Kıtrbaj!ahderede 

Arnavut İbrahlmln evinde oturan 
Şehriban ve ark.a-daşı Hatice a. 
dında iki kadm. evvelki ~e Ka
dtköyüncle Çinillpazarda Nadir€. 
adındaki kadının 117 numaraıiı 

evine pencereden girmişlerdir. 

İki htl'Slz kadın, evin odalarını 
dolaşarak sandıkları, dolapları at 
ınışJar ve buldukları kıymettar 
eşyaları birer torl>aJI* doldurma_ 
J!a ba,ı•mışlardır. 

Tam bu sırada yaptıkları gil
riiltü ev halkını uyandırnıış, ka
dınlar ~uç ilzerinde yakalanmış
lardır. Bunun üzerine v:ık'Aya el 
koyan zabıta, kadın1ar cvdeykr.n 
kendl"k>rine gözcillilk yapan Şiik
rOyü de yakn1amıştrr. Böylece 
iki laıdın ve bir erkekten lb>ret 
olan hırsız çetesi yaka1anmış, Ad .. 
}iyeye verllmiştlr. 

VATAN r-"""'------ ---, s Wilkie diyor ki: l ! _ _ _ _ _ (ilk kısım dünkü sayt'!!f!d'!_ .?_ _I 
o lWuıuı:v SlUM ~ 

le:D arıt m Qzakere yoll)'le o-
~ Jı!> iddiasında bulunanlar yal 

nız askeri m-eler Uzerinde du
ruyorlar. Şunu unutuyorlar ki harp 
yapmasının yogi.ne vasıtası, top 
ve tutek delttldlr. TUrın tUrlU siyasi 
ve iktı.sadl silAhJarla da harbi el al
tmdan devam ettirmek mUrnkUn
dUr. Na.zHerle mUzaltere yoliyle en 
'lla·kUI bJr barıt bile imza etsek, 
ımzalarının mUrekkebi kurumadan 
dünyanın her tarafında umumt bir 
siyası ve lktısadt taarruza geçecek .. 
leri muhakkaktır. 

Bu kldia keyfi 
bir .şey değlJdlr 

Yakın mui bu-

Ya kölelik 
Ya hürriyet 

Bu iki ihtimal 
karşısındayız 

Yazan: 

~ Alnıan milleti, nQ.Zllmin ve em
salinin gidişine gem vuracak. bil 
istidat göetereıneml~tır. 

işin can alacak noktası da Lfte 
budur. Eğer Alman milletile müza,.. 
kereye girişmek JmkA.nı ol:ea bir 
bar)fa varmak az zamanda mUm
kUn olabilirdi. Fakat M.manlarla 
bi.Zim aramızda nazi idare.st bulun
dufu için bu idare çekilmedikçe 
sulh yolu kapalı kalacaktır. 

N 
azı td&resi nasıl ortadan kal~ 

Jcablllr? Bu saniyede bunu 

tahmin etmek im 
k4nsızdır. Nazi i

nun delillE'rile do 
ludur. Nazilik gö

zUne k.,tirdlt;I 
her kurbanı ilkön 
cc .riyası yollar-

Vende! L. Vilkie 
daresinin kurulu· 

fu ve geu,meel 
yalnıı askerlik va 

6rtasile olma.mı~. Amerikanın son seçlmlerlnda devlet rel•llğl ~in Cilmhurt
yet partisinin ne.mzedt türlü turlu vMıta 

dan zata ve acı;e uğratrnıftır. 
Afeaell. AlmanJar, Yugoslav hU

kOmetini elde etmişlerdi. Ona daya
narak memleketi sessl2ce tşgal ede
ceklerdl. Yugoalav halkı, kendi hU
k1lmetlerinin ihanetinin farkında 

olmadılar. Bunu son dakikada an· 
Iayınca harekele feçtller, fakat iş 

işten geçm~tl. 

Nazilerin a.yni usulleri bazı cenu
bi Amerika lıUkOmellerl Uzerlnde 
tecrübe et1Jklerine dair elhnizde 
ve:ükalar vardır. Müzakere yollyle 
sulh imzalanınca bu gibl teşebbUs
Jerl tekrarlamak için bol fırsat el
de edilmiş ola<:aktır. 

Ya iktısadi silAhlar? Cenubt A
merikanın ihracat •abası Avrupa
dır. Naziler, totaliter iktısadl usul· 
ler kullanarak Cenubi Amerika jh .. 
racatının çoğuna hAkim olurlar ve 
taka., yoltyle oralara kendi malla
rmı dök:erk>r. Amerika solda slfır 

kalır. ÇUnkU o zaman Avrupada az 
Ucrette .köle ~alıştırarak vUcude 
getirilecek mallnrla rekabet edeme
yiz. fazla ıstnı.sal1erlınlze mU,teri 
bulamayız. Kendi yafımızla kavrul
mıya mecbur oluruz. 

H•lbukl bugünkU dUnyooa kendi 
yağıyle kavrulmak, bir nevi tota1i
ter ve mUstebit sistem kurmak de
mektir. Böyle bir a'8tem, sıkı bir 
hUkQmet kontrolü yaratır. Sıkı hU
kOmet kontrolü olan yerde iıe hUr
riyet ve te11ebbUs yaşıyama.z. 

Sulh muahedesmln tçlne ne ko
yarsak koya.lım, inaa.nlarm mukad
deratına h&kim olacak hakiki un
sur, bu muahede olamıyacaktır, Na
ziler, mUnuıp rördUkleri zaman, 
münasip görecekleri yerde baekın 

yapmak tmklnına sail.lp ka.lacak
lardrr. Bu L<Jtidatıara göz :yummak 
mümkün o1madığına g-öre sulh mu
ahedesi yeni ve daılıı.a korkunç blr 
silA.hlanma yarışının ba,llLllgıcı ola
caktır. Bu yarışta Hitler kazanmı
ya namzettlr. ÇUnkll malzeme Y'lP
mak iÇin çalışanlar hUkfunetin kö
leleri oldufu cihetle yük Nazlllğe 
pek alır gelmez. Fakat bu yolda 
bir barış, bir demokrasl için ezici 
bir y(lktUr. 

Netice ııu olur ki demokraS1 mem
leketlerinde ıanayt ve 1.fÇIU·k pus1a
sını şaşırır, hUkümet borçlanır ve 
idare aıst,mi ister istemez keyft bir 
istibdada dotru yol alır. 

V ine bazıları ,u iddiada bulu 

nuyorla.r: cA1man milleti fe

retll bir sulh yaparsa tam.amile de
ğişir. Medeniyetin yüksek tuttutu 
bUtUn lnymetıerl yeniden benim
ser.> 

Hiç tüphe etmem ki bu <medeni 
kıymetlere> sahip olmak ve bun
ları ge!tştirmek fçln Alman mille
tinde bUyilk bir istidat vardır. Za
ten kavgamız Alınan milletile de
ğ11dlr, ancak naziler1edir. Ne çare 

ve sllA.hlara mü
racaat edilmiştir. Ayni idarenin 
yıkılması hakkında da. a.skerlik ha
ricinde tUrJU tUrJU yollar dUfllnU
lebtHr. Her halde şunu biliyoruz ki 
ıstik1Ale alışık bulunan ve hUr
riyct esası üzerine dayalı demok
rasi kurumlarına sahip olan bir 
takım Avrupa memleketlerini l!j'g&l 
etmek mUmkUndUr. takat o mil
letleri fethetmek AJmanlar için bi· 
le çok afır ve çetin bir lftlr. Bü
tün aansör kayıtlarına ratmen sı

zan haberlere bakılırsa ilfıal altın
daki Avrupa için için caıeyan ha
lindedir. Bu saniyede kim bi1ir kaç 
isyan kazanı kaynıyor ve kaç mil
yon insan kölelikten kurtulmak i
çin canını tehltkeye koynuya ha
zır bulunuyor! 

Şurası f'Upheatz kt bugün zatere 
bir sene evvelkinden daha yakın 

bulunuyoruz. Demokraıtlntn mevkii 
gün reçtıkçe kuvvetleniyor. ltalya.n 
donanmumın bir kı-ımr imha e
dllml~tır. Bir kısmı gJzleneceok yer 
arıyor. ItaJyan mnıetı harbe kıı

rıştıfına plı:nnandır. Almanya, gar
bi Avrupada Inglltereye kartı ha
va UstUnlutünU muhafaza edeme
mı,ur. Bu UstUn!Uk Inırlllzlere 

geçmiştir. Alman orduları Ruıya

da korkunç bir derecede yıpranmış 
tır. Atlantık muharebesindeki ka
yıplarımız azaJmıya yUz tutmuş

tur. Amerika, malzeme teslimatını 
bizzat yapmıya başlamıftır. Harp 

(Devamı: 8L I; su. a te> 

IHI akikl bir sulh fırsatı çıkar-,--
sa. biz Amerikalılar buna Allllll"I• 

dOrt elle aarılacağız, fakat lt.akikl ı 
f~a.tın mt.nrı. ge-1dt#1n1 tytce 
belirtme1iyiz ki gUniln birinde baş
ka memleketler gibi gafil avlanmı-

• yalmı. 

BugllnkQ tartlar altmda haklkt 
fırsat, anc&k Nazilik yıkıldıktan 

ve A1man1ar dUnyaya hAklm olma.k 
rilya11n1dan vaz geçtikten aonra çı
kabilir. Nazi sistemine ve buna da~ 
yanan mekanizmaya Lf batında 'kal
mak fırsatı veren bir suUı, kakikt 
bir barış ve emniyete yol açamaz. 
Ancak elde ettlklerll\l ha:ımetmek, 
kurba.nlarını köle hallne indirmek 
ve bUlUn Avrupa kıtasınm ka.yna.k
Jarm1 yeni bir harp tçln aeferber 
etmek Uzere Nazilere, nerea alacak 
zamAA bırakılmış otar. 

Bazıları dtyor ki: cE?et, Naziler, 
defalarla söalerlnl bozdular, fakat 
bu defa tutacaklardır.> J.ı[C>su1tyet 

duygusuna sahip hiç bir adam, böy
le bir hulyaya kapılamaz. Naziler 
hiçbir zarna.n söze kıymet verme
mişlerdir ve hlçblr zaman vermiye
ceklerdir. Naziler, bir hedefe var
mak için karşılarında. bir fırsat ve 
ya imkan bulunduğuna. veya ustaca 
bir manevra ne bunu ya.r&tabUe
cek1erlne .kanaat getirirlerse, kendi 
verdikleri sözlere hiçbir zaman bir 
engel gözile baJtmazlar. ÇünkU bU
tUn sistemleri. yumruk hakkı üze
rine dayanır. 

Oldu olacak? 
t?:!!!. azetelerde &ördüm. Adamın 1 fazla.lını ı,,raı etmlfler. Fransanın 
~ blri blr ll&ndal çalmış. Yaka- Irandaki ıeflrl lran o.azırJarından bl

Jaıup ta ifadesi alınınca cmemleketı rUe konuşurken sözü bu harbe ge. 
olan Rlzeye gitmek l('la sandalı tal- tlrm1ş ve artık Holanda.nın mağ'lQp 
dığın1» söylemı.,. olduğunu söylellÜfj. 

Rlzeye ufacık bir sandeJla. git- - Zaonetri1em._ 
mek kolay değildlr. HaıınoUe Kara- - Niçin ekııel!lna r 
deniz bafka denizlere de benumez. - ÇUnkü kör!e&de ılzin bir tlca-
Oldu olacak bu. zah terif blr vapur ret ıemlnlze mukabn ylrml Hola.a
l)&]saydı, kendi gibi memleketlerine da. geDllsl '·ar! 
bedava gitmek ı.tlyenlerl de ı.era- SiııP ORDUSU 
berine alahlllrdi? Yugoalavyada ~flhvere karşı hlllA. 
MARİFETLERiNİ GÖRELİM! narp "'1en Ge•era! Mlhallo\içln bir 
Embıönünde tramvay bekllyen, fa- Hkbahar taarru;ıu ha.7.Jrlamaktıı ol

kat tıklı:m tıldıın geliı, geçen ara- değu 11aber verllmlşU. 
br.Jara blr türJU blnemlyen btr aft.m cYugotı1av ordusu teslim olmuştur, 
yanındaki arkadaşına; takat Sırp ordusu ao;ıla!» dlyerek 14. 

- Şu. JapouJar canlarının IRtediği te.mmuz 1941 de çete harbine başhyan 
yerlere koJ.a..~acJk çıkıyorlar. Gelsin· ve şlındl 2-00 bln kl7l tamnln t"dllen 
lcr de bir de ~ EmJnönüude bir tram bir or<lu başında bulunan 1'fihallovlç 
vaya binsinler de mariteUerl.o.e a- ku\'Vetlerinln durumunu gözden ge-
n1enna dlyellm! 

TİCARET HARBİ 
Dolanda HincUsb.nı uı11umi vallsl 

Van 1'fook: cllenUz: muazzam kov
vetlerJmlz var. Bunları ticaret har
binde ku1Ianncaktz» demJ,. 

Bu, J:ıena tarlht bir fıkrayı t.atır

la.ttı: 

Vaktlle aralarındaki ı.ır harpte 
Fran~ızJar lfolandanın yal'ISmdan 

çlnnek fena o1maz: 
Bo6na He~fln geni' bölgelori, 

(,ehlrler mliotesna) hemen bUtlln 
Karadat SwpJarlll elindedir. Yarbay 
Kavatevlg Saraybosn:uın şlmallndl"kl 
<lafları l9pl elmektedlr. Draırı:ıa 
Vaıılç şarki SU"blıtandakl kıtaları 

idare etmektedir. Belcradın cenubu 
garbio!ndekl orul General ~Wıallo-
vJ('ln eJlndedU. Tatımert 

R<>jito!Or, ~r toplu lfne gü~ermi': 
- Bunu va ıta edere-k 11i4!ltt!:rim. 
Demiş. Barrynıoore, hayret ı«~ııı-

işte dünyanın ta bir yabancı ucundan 
kalkıp gelen bu kadmr anlaşılmaz te
sadUfler neticesi olarak sevmesi yine ka
derin bir cltvcs! değil mi ;d:? 

VATAN'IN EDEBİ ROMANI: 
.• ı 

TEFlt!KA. No. ~l temiz vicdanlı dei!illm. Fakat kafamın 
içine sabit bir fikir saplandı. Lilslyene 
olan borcu ben ödemezsem mutlaka bir 
ba:lkası ödeyocektir. Bu başk&Jı da an
cak Silzl olabil!,,. 

tt"rlnee ı,u aüzlt'rl Uı\ve etmı,: 

- YanclAki odaya gidip geliniz, 
ltir toplu ltneyl Vablt& ederek nasıl 

artist seçtJA-lmJ size anlataym1. 

Kadına rastgclmck ve onu sevmek bir 
kısmet .. Bunu yaptıktan sonra ölmesi de 
yine bir kısmet 

Yazan: Karen Bramson Çeviren: Renan A. E. YAL!llAN Barrymoore gltmiıf, biraz fı&ora 
ı;e<I ı;-ellooe rejisör (ll>mllj klı 

- Bu nıa. ... a ilzerlndrld 119yadan 
~irini.o altında. bir t.oplu iğne ıak.

hdrr, fğnf"yt arayıp bana veriniz. 
.:\.rtiet aranııya koyulmu,, masa 

üzerindeki kitaptan, hokkayı, pa
ketleri kaldırarak ıtneyJ aramı,. ni
hayet arayıp bulmuş ve l·ennı 1. Rf>

jihör, bunun Uıetloe bafırmu1: 

Fakat ö!ümünden sonra neler olup bt 
teccjlinl artık bilemezdi. Belki de bu ö
lüm başkalarına talih ve sa:ıdet verecek
ti, belkl de aıoı ... 

fn<anların talil, daima kendilerinden 
ziyade başkaları Uzııerine tesir yapmaz mı? 

Jak başuıı salladı; 
;<.fuamrn.a, h<op muamma ile oolu bir 

hayatı vardı. 

Mektup yazarak büyük sovı:-l;lni an
latmak isledi. F•kat ilkönce Antuanet'c 
yazması lAzımdı. Ona ne sôyliyebtltrdi? 
nu mektubu yazmak kolay bir iş olmıya
••ktı. Fakat yazılmıısı da mutlaka !Azım
dı. Kadını bekletmek ve habersiz bırak_ 
mak fazla hainlik olurdu. 

F<'ylcre inanıyorum. 
r .. il.i1yen'jn aon sözlerin! katırlıyor mu

"Un: 
1<Bcnl öldür. Katıl olman sana verebi

leceğim en büyük cezadır. demişti. İçin
de yaşıyan intikam hisleri o kadar kuv
vetli idi ki bunun için ölmeğc razı oldu. 
Bir borcu hayat-ile ödemek, bilyilk bir 
~ey. Antuanet... Kolay değil.. LUsiyen 
bunu yaph, fakat biş yere yaptı .. ümit 
ettiği netice çıkm•dI, ben alçakçasına kur 
r.azhğun.1a bu cezadan kurtuldum. Borcu 
nıu ödemedim. Fabt kendim biliyorum 
ki kabahatliyim. İnsanın borcunıı ödeme
mesi alçaklıktır. 

Ya o, ya ben, Antuanett Babası birL 
mizden birimizi istiyor. Çocuj!un hayatını 

tehdit altında bır-aktı, bana en fazla te

sir edeceğin! bl!diği için içime bu korku
yu soktu. 

Sana dila akşam da söyledim ya, SüzL 
nin ölmesini istemiyorum. Çocuğumuz 
hasta, teblkell surette hasta.. onu biran 
evvel kurtamuık ıazun... Bu da ancak 
borcu benim ödememlo olacak. Kaybede. 
cek vakit yoktur, Antuanct.. onu kurtar
malıyım. - Aferin, Jmtıhanı gE'('lrdlnlz. lle

';elA. ahi art&,t dl.le alabilirim. Tec ... 
rübeme göre bundan l'li(· bir Jn1tihan 
olaına~. SlnP01aya t~tldadı olmryan a
<laınlar, yaınnaC'ık ta\-ırlar takınır, 

n1i.iha.14fah lıııreketler .)·apar, bir ıt
ne aromağt bir JtAdl19e haline çıka
rır, tlalbukl h.tfdath bir adam, «it
ne a.rıyan bir klım;e• rolünü tıft>U 

•orett<> oynamağ> blllr. Bu iki clakl
kahk tecrübe ~na.ınnda gözümü o
)'Un('udaıı ay1rnıanı. Netk·flde derhal 
hükmümü blldlrirlm, kimini lntma 
.. ivnettae alır, ldmlnl 1'atJt ılı,.arr e
derinu 

Çektill ıstırapların sebepleri. biltOn o 
sabit fikirleri, içinde doğan ölmek arzu
su... Bütün bu bilinmiye_n şeylerin bir 
araya gelmesi ayrı ayrı muammalardı. 

Klnı bilir kaç tane genç avukat ölilmil
nü duyunca sevinecekti. Ölümlle, onlarn 
parlak mevki yapmak !ırGatını veriyor_ 
du. Son zam•nlartla çok töhret ve çok 
para kazanmıştı. Boş kalan yerini başka 
]arı dolduracak, ölilmOnden ist!tade ede
eekler olacaktı. 

.Jf 
Tan:ya son bir de!a daha ı:örmck, onu 

kolları a.rasına. almak arzusunu duydu, 
son defa olarak ..• 

Fakat hayır, bunu yaparsa dünyadan 
a)ll".....ıt ~ gllç olacaktı. 

Şöyle bir mektup yazdı: 
Zavallı Antuanctçlj!lm, zekamızın kav

rıyamadı4ı bazı noktalar vardır. Bunları 
boş yere ]>azan anlamai!a çalışını. 

Likcfiyenin ölümünden, daha doğrusu 

kendisini öldürdilğümdonberl bir çok es
rarlı Md iseler! anlamağ• çok çalıstım. 
Daima etraftp onun ruhunu ve arzularını 
duyuyordum. Sana aa:ma siiylediğim gi
bi, bir tek gece gcçml'di ki şu sözler ku
laklarımda çınlamasın: 

tÖdenccek bir borcunuz vart• 
Be'ki bunlar benim yorgun ve elemli 

hayalimde ynş1yan hildlı;clerdir. Belki de 
"alamın içindek~ sabit fikirlerin doğllr. 
duğu vc-hlmlcrdir. Belki de başka şeydir .. 
bilmiyorum, anhyam13rorwn, yalnız bir 

Ben bu borcu artık ödemeğe karar 
verdim. Sana mektubumun başında in
san zckAsının kavrıyamadığı bazı noktalar 
ver. demiştim. Bu esrarlı noktalar belki 
de hayatta yoktur da sadece kafamızın 
dt'ğurduğu hayali şeylerdir. Ne olursa 
olsun bunlara mademki Jnanıyoruz1 var 
deınekL!r. 

Ben ba~alarından daha hlsll ve daha 

Artık bundan sonra Silzl iyi olacaktır, 
Antuanet-çiğim. Sana söz veriyorum. Fa_ 

kat ona iyi bakmak,. sabırlı ve ~fkatll oi

mak l;12ım... Silzi iyi olacak ve yaşıya

caktır, buna erntn:m. Fakat eğer ben ya .. 
şamağa devam edersem, :Lüslyenln be 
nim için karar verdiği cezadan ka('.ar:am 
o zaman Süzi bu borcu ödeyecektir. 

Şimdi sen diyeceksin ki: •Sen cinayet 
işlemedin .. bunu kendi kendimize k•ç de
falar tekrar ettin, benim hayatımı kur
tarmak için silfth kulianmağa mecbur 
kaldın .. , 

Arkuı T&r 

13-S-H2 

Hindistan domin
yonluğuna doğru 

R a(l<>n tehlikesi bU)1idüğU , .• 

dJ A"ustralya ile Hlndlstam 
da t<>hdlt eder blr duruma firdlğl 
serada lllndistana dorninyonluk 
hakları verilmlye dotru Rihayet in· 

g-llterecle ilk adun atılmı' bulunu~ 

l·or. 

tl~u.."'i "·az.ile ile Illndlıı;;tana gön 
derllecek olaa Sir Stafford Crlpps 
lllndı.tarun muhtelit teflerUe gö
rü-,erek meı,rutlyet hakkın.da in· 
glltere tarafından yapılan tıeklillo-

re maya.fakat cevabı almrya çalı .. 
şacaktır. Bu hu'tusta .&lare,at Çang
Kay·~k'ln de JngUl:ı: .nasırı.na bü.
yUk yardımı dokunacafını aanıyo
ruz. Bununla beraber, deııll:nyoa.. 

hallnln tatbikinin. harpten M>nra .. 
ya bırakılacağını ela kuvv&Ul ıö ... 
rllyoruz. 

lilndJstana d-0mJnyonluk 1J1ernıe.k 

yalnız Inglllerooln elinde değildir. 

Domlnyonluğu JUntlilcre de kabul 
ett1m1ek ldznndır. ÇUnkii llindls
tan öyle geııl' bir ülkedir k1 ayrı 

ayrı mJlletlero, ırklara. dinlere 
mensup muazzaın nütu!lta ıJya.Ri 

blr birlik mC)dO.na cetlrmek J;l
zın1dır. Ilalbukl Hlndf'ltan coÇafi 
bir bUtUn oldultu Jıaltle lılQ te sl
ya~i, lktıu.<li \.e içtimai bir ~Utün 
d•ğlldlr. 

Bir tnglllz prof örDn :haklı ela
rak oöylodlfl g\bl bütun HlnUller 
lnglltere aleylılne az çok blrleflk 
oldukJarı halde aralarında kolayca 
anl&.!}amamaktad.r1'1&r. Dlter trat

tan Hintliler JngJltere ak\tiılnde ol
ıalar blle blr bakımdan da lngJJlz 
hıiklmlyetlnln, ualarınd.akl anıla,a.

marnazlıldara blr hakem vuifesl 
gördUf:llnü kabul ehnektedlrler. 
Bundan başka, lltntıner, .Japon em 
peryalfzmlne kar!Jı HindJstanı an
cak kudretli bir lngUterenin mü
dafaa edec~ğlne de kanidirler. Çlln
kil Rlndi~tantn muazzam nli:fu.suna. 
rafmen askerld.::ten ho,ıanan cen
gıl.ver sınıfı, nüfusa nJsbetıe pek 
azdır. Bundan ba,ka Hfndtııtanı 

müdafaa için ku'' ' etıJ bil' 41onan
maya Jhtlyaç vardır. 

Hindistan nüfusunun nazari ola
rak yüzde altmış "'I Illntll (Me
cu i), yüzde ylrml lklo;ıl 1'1lam, ae
rl kalanlar da muhtellf dJalere men 
auptur. 

h1•m nUfu u, Inglllx idaresi or
tadan kalkmoıı, nli!u<Ca ~ fazla 
olan lllnUllerln hAklm.Jyetl aJbna 
dilfmekten korkmaktadırlar. Bunun 
la beraber, Hintliler de beraberlik 
arzetmenıektedlr. !tlecusUer, lkl ,bin 
.kadar tarlkate ayrılmı' balunmak 
tadrrlar. Bu tarlk&tıerln her •lrln
de ibadet, e\llenme, yemek pt,ırme 
ve yen1e u&td ,.e kaldelerı son de-
rece riayet edilen ve 
mUnaferet oyudıra.n 

göotermektedlr. 

aralarında 

a)'TI]ılılar 

ı,ıe ayrı a.yrı nhaınla.nnııa~ı ce
rekll olan bu aykınhklar ;yüzün
den Dlndls~na domlnyonlak teml
nftıtı verüecef;tnl. btt yolda muh .. 
teur şrnerin mm:·arakatJ ahnaca
ğrnı, fakat dOl)li11yonluk hakJJrınıu 
taıtblklrdn ha.rp~n twnn.ya ltırakı

lat"ağ11tl sanıyor117... )[ÖR :&ADI 

TAKVİM 
13 MART 94% 

CU11fA 
AY 3 - GÜN 72 - Kasım 126 
RUl\tl 1357 - ŞUBAT 28 
HİCRİ 1361 - SEFER 25 
VAKİT ZBV ALI llZANl 
GÜNEŞ 6,15 12,02 
ÖGLE 12,24 6,10 
İKİNDİ 15,43 9,30 
AKSAM 18,14 12,00 
YATSI 19,43 1,30 
İMSAK 4,36 10,23 

Ş::ılgam musakkası 
r ocukluğamda nlnemden Jşl

~ tirdim, senede bir dcla. olıun 

l}&lgam yemeli, ylyemenenh: tarla
smdan olsun grtmdl derrll. BllmJyo
run1, bunun ıebebi Uf'dtr ! 

Acaba şalg:.ım ~:ok faydalı bir seb
ze nıl? O :r.aman adı billnmlyen \.'i
tan.Jnl mi bol'! Jlazmt mi kolay! 
Bunları blln1lyoron1. Yahıız bildlji.m 
bir 'ey \arsa o da çocnJdutwnda ı

,ıttıklm ,.e e\1nll.zde yapılan şeyleri 

yapmakta zevk buJduğwndur. 
J)ün '!Cbzecl dUkk!inının önünden 

Jretf'rkfn <'an1ekll11da kırrnızıh, be
ya7.h sıralanını~ ,a1gn1nlar trözüme 
Ulr;tl. llemcn hill ük annemin SÖ'lleri 
nl hatırladıın, diikkfLna girerek !}n1~ 

ram aldnn. Bu fi.abalı d.a. bol kıynu .. , 
~atça "·e ,ofanla şa1,an1ları Jnee Jn
re •lllerek ku'Jbancye dlzd1m. irine 
bir ka,-ık ta şektr atarak phJlrdlnJ. 

Sofrada lfmh ile yerken nineclğl· 

mJ andık "·e falpmın keekln 11.aua
&mdan da şltalnn<lık. 
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Japonya Rusyaya 
.. taarruz edrcek ıni j 

r. Yazan -;:ı !Ziyafette Vekiller ve İngiliz Büyük 
l~~an ~I Elçisi hazır bulundu 

ff aponyadan, Birleşik Amcrlkn

dJ dan le Jııgllterroen Alıılcıı,z: 

ha\'znsır.da.ki a kl'ri durumda hfiyUf, 
bir değlşlldlk lfnde eden .\ l'ııl hnbcr
ler gelmf.}e tı:ışlııılı: 

Tokyo haberine gor<', Almanlllr 
pek yal,ındıı <'cbrllU\rık'a lıUt"um e
deceklerdir. I..ondraya ı;-ilro General 
Ronunel, DalkıınlarclakJ Alm:m ata
ışeınlllteıicrlle beraber doğu cephe· 
sinde Jlitkmln umumi JmrnrgfıJunCb 
bulunuyormu~ 'o Almanlar 'Yunan 
adalannıla ki\lllyctll kuwetler toplu
yorlamnş. Hattı\ bııralnrılı•n l.'1n'H•tll 
deniz "lınayoslndc I.lbyayn harp mal 
zcmesl de göndermişler. Voşlnz;tona 
göre, li'ransn; don:ınma~mın Alman 
kontrolü tçln ch_frl§ll oln11 Ttılon il· 
manında toplanma ı 'c GO parça h ırp 
ı:-e.ınlslnlıı l\ladnga!;kam glhne<ıl m:l
nalı bir Jııırt•kctUr; hnzr mtiıj itler 
bir kaç tiln lçlnclc Surl)enin başlıca 
harckAt salıahırınıl:ın lı!rl ol:ıbDt'<'e
tf ne lnancyorlarmış. Dnha bıışl.n, 
rivayetfor ''ar: Blrlcşlk Amerllca, Ja 

A ·kara, 12 (Telcl'on1a) - Şeb., caTet Vekfılet'mlzc gelen malı'.\. 
rim ıe gcldlginl blldi'rdlğlmlz Ü· mata nazaran bugünlerde İngilte· 
naytcd Kın1 Dom ticaret şirketi· reden bilyük mikyasta mensucat 
nin müdi.irii Sor Nilcsom scrcfine, 

1 
i'lhal edilecektir. Mühim miktarda 

bu ı: rketln Anknrn mümessil. ta- 1 olan bu pamuklu ve yünlü men
rafındnn bu akşam Ankarapn.las sueat, !:>lrllklcr vasıtnsllc mcmlc. 
salonlarında bir ziyafet verilmi:ı. ket'n muhtelıf mmtnknlarına gön. 
tir. derllecektır. (B B.) 

Bu zi; afette Hariciye, İktısat, 
T l'arf't, 'Maiye, GUmrilk ve İn
hisarlar, Nafıa ve Münnkaltıt Ve· 
knterile Ulus başmuharriri Falih 
Rıfkı Atay ve İn:g\llerenln Türk'l
yl' büyük elçi t hnzır bulunmu:ı. 
lur. 

Bu m(inasebetlc öğrendiğimize 
göre, şir'kctın müdiirü Slir Nik
SOM, aliikadar VekfllcUcrlmizle, 
Ti.ırkiv<' - İngiltere ma.11, ticari ve 
lktısadi munast'betıcrinln inkişafı 

etrafında çok esaslı ve mühim ll'
m ıardn bul"unmaktadır. Bu tc. 
ma:-Jarın her lk'r memlekete fay. 
da ı olacak bir netice vereceği 
tahmin cd lmektedir. (B.B.) 

ııonların nl'Snn sonunda, galllıa Al- Ge!cn '1ol·omotiflerin sayısı 
man tanrruzlfo oornber nu lllYll ta- Ankara, 12 (Telefonla) - İki 
nrruz edeceğine de lhtım31 \Crl~or. gün evYel; İrrglltcreden l:thal edil-

nunları huUlsa edersek mUtteflk· d ğlni. bildirdiğimiz 1okomotl:f'1erin 
adedi 18 ve vago!llann adedi ise 

l<"rln ılüşüneelcrJ şoylQ<llr: • 380 dtr. 
1 - ırrnnsız fabrikalarının bom- D~cr taraftan 6 lokomotifle 

lıardnrıanı ,.e Suriye fstlkl!lllnln tn· 270 vagonun daJıa alakadar ma
nınması, lngil17. _ Fmnsız _ Amc- kamlar1mıza pek yakında teslim 

ril<an gergtnllJi'lııe tuz biber ekmiş- cdilcce~i blld'rllmcktedir. (B.B.) 
tir. ı~rnn ~ ,.0 1 U t ı·n., ...... c-·~cn küW..,"'etıi miktarda 

~ spanyn g n giJi: lk~e .. ,. ""' " 
mUıvcr dmietlcrlne ı.-ıırşı artan bir ırncnsuont geliyor 
temayül g6stcri.)orlar. Portekiz.in mü Ar.kara, 12 (Telefonla) - TL 

dn!aa te<lblrlt"rlnl arttırma ı mlh-ı ========:;:::====== 
\ere kar ı olm • 
b • gerektir. Bu e- rekttr. Bu gaye Japonların 1fodcsl· 

eplo Japonların c..s..-ııt 1 1 • "'"" arı c ml'S('le· ne .... -.re Avrupa , ·e AıB-n mllı•er dev 
ini hu orada t 1 l 1 ,,,~ • 

değildir. ' 37.c Mne er boşuna ıetıerlnln llint denizinde birleşmeleri 

2 - Amerika Hı ln""lt<'re mlln<'J"· 
il ~· ' 

" erin do!;rudn \C bnbcla Iluııyaya hı· 
arnı:ı:la beraber Akdeniz hıl\'za ındıı 
ayııi zaınandıı Cehclltarıka ve hllhas 
J.a Mısıra bir mlln er tıuırnızunu da 
rııolıfomcı gilrilyorlnr. llu nrad3 Sn· 
rlye de bir harolııU snlınl'Sl olnbl· 
lir. 

3 - Jaııonyı:uıın A\'o tral.}Byn ve 
ilindi ta 
<! na do rru taıırruzıı de,·am e-
~;~ı. nıUhnklmlt aıUedllmckf<'dlr. 

orillll)or ki, gerclc t: za"k do •ud!l 
~~ ~ereksc At.deniz hau.naıncb en 

Ylilc tolıllke lnglllz: lmp ratorlak 
Yolu3Ja b 1 1 u lO ızerfnde bolnnnn U"n-
&~n toııraklırra te\elh cdlle<"elttlr. t~ 
it :r Cclıcllturık k lllr 'c l\lı:ul:ıgas
karııa c ... 
~ crıuuı Afrika )olu tılcanınıa 
• 

1 ınn 'C SU\'l'.ıyş knnnlının Jmrtn
l'ılnınsı mUmkUn olur mu!' Hindi· !:" cenubundan geren d<"nb: yollan 

ten Jaı>on tehdidi altınıı glnnek U
ze ıl lrler. 

.. 1~akat blı;ce btlttln bu müttefik dU 
fjUnccıer:ı, nıih~er<'ll<"rln ortaya attık
ları bli ii l k &a,lccJeıı mlilhem ol n ge-

dlr. L'fo bu mlmer fikrine kapılarak 
.Tapon)ıının Almıııılnrln 'beraber ni-
nnda Ru.qya~·a tnnrnız eıleblleceğlne 

de ihtimal \'eriyorlar. Acaba .Japon
yn, henlir. mlidnfunsı ;rnyıf olan A
\oı.tralya \'C lılJhaSSB Illm1anya \ 'C 

JDnıJI tan duruıi(en, Rwıyaya taar
ruzu tercih ccler nıl 'f Jnııonya. Hint 
<ltnlzlnc yeni çıkmış 'c Hlndlstanın 
lrnknsuBu yeni almıştır. Blnnanya 
) olunu kesmiş ama, Çini biisbUt\ln 
yımmamı tır. Hindistan Jle Jngllte

re nrasınılııkl ı;lyru.I 'e a"'keri du
rum, Slblr)aya taarruza feda cdlle
mlyeoek kadar kt\rlıdır. 

Japonyarun Hint denizinde yayd
ması, Almanya ,.e ltıılya irin l\lı-

ıra t:ıamız bııkımındı:m elbette kür· 
iıdır. llnttA Japonyanın Siblryada 
Ru larla h:ıroe tutu':mnsmdan daha 
fa)dalıdır. Fakat Almnnlnrm Akdo
nlz lıaYzn ında bU_rlik Uuırruzlnrn gl
rlşme!il, anenk Rus seferinin nctl<-e
slne bağlrdır. MUttclikler bir bedel 
Uzerlncle naul hlrleşeınlyorlarsn, 1nlh 
\Meller de Ö)lc nnlaşamadnr, yoksa 
hııtp çoktan biterdi. 

RE . mm:" T emı 1at markasıdJr 
Nen, bir pirinç unu almak i: terseniz bakkalmızd:ın muhaltkak 

''.Re 
q 

r ç Unu,, r 
I ı arla t.;tcylniz 

250 · 500 ve 1000 gramlık "Ombalôjlorı vardır 
~Adres: Istanbul, TUtUn gümrUk .R'.emcrll So. No. 21 Tel: 21197 

j İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - 6/3 942 tar hinde 1<'kllf edilen bedel h ddi lfı 

rühnedlğınd n td r mir n Bal. t B kım Evi d a yıkında gö. 
şcmesl, ı kele 'c tııh pcrdo k re t i sat ın eki zemin kat dö· 
bıktı. d iıoı:lndc (10) m t<'md t ed:lmişUr~s arttırmnsı :ıcrıı.iU sa. 

2 - Muhammen b'.'dclı (2704.90) J • c' 
minntı (406) lir dır. rıı. 'e '" 15 muvakkat te-

3 - Arttırın 17/3 042 salt gU .. 
zım şube inde 'M rk<'Z ımtı nu saat 10 do. Kabata~hı Leva. 

4 - t tokllkrln t yln ed\.':~ syonundn yapılacaktır. 
si c bi'rliktc mezkOr kom'syo g n .':e saatte % 15 teminat para· 

na muracnalları. (3254) 

Devlet Limanları ı· 1 ş etme 
. ~üdürlüğünden: Umum 

Iş.etm<"mlz anb:ı.tlama n 1 n b 
b.r kısım i~i alın'lcalttır. Aşağ'ıda o ::::r ut kara· işçileri tcşkilAbmıza 
kalarlle blrllkt<.' aı~adar 1 tan bul g :.ıbe Ilen Şeraiti ha1z olanlann vcsı
<:aaUan. ş 1 nnbnrlanuı. servisine mUrn-

1 - HUsnUhal \arakası cpolLsten musaddak ol k 
2 - AJ1kcrlıkle hiçbir suı etle alAkas ma > 

irlnk. 1 ve Yaşı 45 den yukarı olma-
•3242> 

Karar Hülasasıdır 
c. 42/156 
Mili! korunma k 

Zııklrbn ı &okağınd n~nunn ınuha:C~cttcn İstanbul Xazlıçcşmcdc 
Kcğoı·k kızı O cm a numnrncıa komtırc!ll(lk tlcorctl'e meşgul 
tncsl'ldc cereyan e~r hal.kında is t~nbul. ıısJ.ye lk nci ceza mabkcı. 
oldu{?undan mili! k en muhakeme ı nclıccs ndc suçlunun filli sabit 
muc bJnce Yirmi b or~:ım;ı kanun unun 31 ve 59 uncu maddeleri 
dctle dükk" ş ra p:ıra ccz ~ı tdcmcs ne ve yedi gUn :nüd 

unı~ın kapatılm hükil • . • 
suçlu) ıı ııit. o'mnk ü ı ve•. • m knt ll<'şilğ.nden üc.-retı 
redilmooıue 18/10 Zt're k rar hu • :ısının Vatan gazetesinde neş 

ı941 tarJhinde karar verildi. (3314) • 

Wllkle diyor ki: 
(Başı 2 ncldc) 

Jıanaylimlzln istihsali yeni yeni saf
halara girmektedir. 

(Bu yazı Japon bnskınmın arife
sinde yazılmış. memleketimize hc
nllz gelmiştir. Bunun için Japonya. 
dan bahis yoktur. - Vatan) 

H azırlılcsız glrlştıt;-'imlz bir 

mUcadclede bugUnkU mu

kavemet derecesine \'arabilcecği

mtzi iki sene evvel, ihattA bir yıl 

evvel umabilecek bir -halde değil
dik. Bunun gibi, yarınki zafere 
hangi yoldan ve ne zaman varıla· 
cağını da bugün tahmin edemeyiz. 
BuğilnkU harp, her gUn değişen 
şartlara sıkı srkxya uymıığı ve 
serin kafalı kalma~ı lcnp ettir
mektedir. B!l<liğimlz şey şudur ki, 
zorlukları ycnmeğl mUmkUn kıla

cak bir yola girmi7 bulunuyoruz. 
Yeni ve daha çetin zorluldan ycn
m&k için usul ve formUllerlmizl tıı· 
dU etmek !Azım gelirse onu dtı ya
pacak kudret \'C lstldattayız ... 

. Bizim, bUyUk ve ezici UstUnlliğU
mUz, istilısal kudretimlzdedir. Me· 
se!A çelik gibi esas maddelerin ls
Uhsaltnde Amerikanın kudreti, In
gtıtere de dahil olduğu halde bU
ttın Avrupayı aşıyor. Bugiln yap
makta olduğumuz gibi, lsllh."3al 
kudreUmlzi Ingııterenln kudretile 
bir araya getirince, yarın bununla 
boy ölçUşebilccok kudret yoktur. 
Hele vapur yapmakta Avrupayı 

kat kat ,eride bıralmb!Iirlz. 

Sonra unutulan bir nokta var: 
Avrupa kendi karnm1 doyuramaz. 
BugUn Almanya ancak komşuları-

111 aç bırakmak snretlle bunu az 
çok lemin edebiliyor. Halbuki A~ 
merika ile Kana.danın zlrnt sahaları 
bUtlln dUnyayı be!:llycbilir. 

Amerikadakl UzlnJma arzuları
nın hepsi iki noktaya dnyanıyor: 
Birincisi, totaliter bir dUnyanın or
tasında Amerikanın, bir hUrriyct 
adası şeklinde kendi başına yaşı
yablleeeğl iddiasıdır. Halbuki slltıh· 
lanmak için uzun seneler bUyUk 

Paralar sar!etmlye mecbur kalir· 
salt Amerlkacla hUrrlyet ve demok 
rasiyl yaşatmak imkAnsızdır. Za
ten köleleri işçi diye kullanacalt 
bir nıızl dUzcnf ile rekabet edebil· 
memıze de lrnkAn tMllV\"Ur edile· 
me2, 

Ikincl iddia, Amerika da totali· 
ter usullerle idare edilirse ayni u
sullerle idare olunan bir Avrupa· 
Yt g(lnUn birinde ezebllcccğidlr. 
Bu iddia belki de doğrudur. Faknt 
totaliter idare hOrrlyctten vazgeç· 
mek demekUr. HUrrlyet olmadık· 
ça ise yaşamanın ne değeri ,·ar? 

fa lıdm asıl hedefimiz HiUcıj 

19 cı:mek dcfll(iir • .HUrrlyet ve 
lsUkltUin nimet, hak ve memıli· 
yellerini kendi hesabımıza ve ev
lAUarımız.m hesabına korumaktır. 

Iştc asıl dava, nazlllğln bu hUrrl· 
yet ve lstıkltl.11 tehdit etmesinde
dir. Bu tehdidi yok etmek için bu· 
gUn kendi hUkQmeUmlze, prensip· 
terimize aykın bir takım saltıhiyet 
lcr vermlye mec'bur kalıyoruz. Zn· 
fere varırsak bunları geri alacn
~ız. Nıu:i!ik davayı lcnzanırsa ge
ri alamıyacağız, ya..,ruıak bile to
taliter usullerin esiri haUne inece
ğiz. 

Mis Utıeyin kafRsında olanlar 
.şöylece dilştlırllyorlnr: «Nasıl olsa 
türlU tUrlU belAln.rdan birini ycn
mlye mecburuz, bari hafifini sete· 
Um ki bu da mUr::ı.kere yoluyla 
bir uzlaşma sulhllnc varmaktır.> 

Hayır, ynnlış... Karşımızdaki ilı· 

timallcr, lıelalard:ın ibaret dcğtli

dir. Razı olacağız ve yahut hUrı·ı

ycti korumak ve geliştirmek lmkA

nı için çarpışacak ve d:ıvayı knza

nncağız! 

Bn ilci ihtımo.l karşısında bir 

Amcrııuwı için tcreddll<le dllşıııek 

lmkı'uu yoktur. . 
Oc<;en yıl içinde bUtlin hatn ve 

tercddUUerlmlzc rağ'men ileriye 
doğru yol aldık. Harp futbolUnUn 
topu artık bizim ayaklarımıza geç 
ml.ştir. Bundan sonra işimiz, to
pun arkasını bırakmamak, g'itgidel 
dllfmıın kalesi tarnfına doğru sü
rerek s~ golii yapmaktır.> 

Vendel L. Wllkie 

TAT AN 

Uzak,ar. BAŞMAKALEDEN DEVAM r ._ l 
Dilekler; neydi? b a r b 1 --· 
Neticeler; nasıl 

oluyor? 
<Batt ı inclde) «+> 

fakat çok vasicİ ve çok müfrit bir 
babaca sevgi ve alflkadır. 

Ekim ve istihsal iş:crlndc ve 
iihal[ıt tlçaretindc; mürnkıp teş. 
kllAtın kendi kendine daima sor
ması Itızım gelen sual şudur: 
Aldığım tedbirler 

c k i m ı, ı s t i h s a ı ı v e 
t i c a r e t i t c ş v ı k 'e d f. 
Y o r m u. k o 1 a y ı a ş t ı r ı
Y o r m u? Y o k s a a k s i
n i m i y a p 1 y 0 r? 

Bo"luk kendi kendine ucuzluk 
doğurur. Mevcut mal ihtiyaçtan 
cok az olursa hiç bir lnzıbat tcd. 
"1ri ueuzluk temin edemez. Sun'i 
ve muvakkat bir surette temin 
etse bile bundan pek azları isti
fade eder, bir çok ihtiyaç sahip. 
leli açıkta kalarak g'izll ve kara 
plyasnnm şartlarını kör körüne 
kabul oder. Bu plynsaya fse hiç 
bir dilzen gircme""Z. Bir defn doğ. 
ru yoltlıwn ayrı1nn ve yakalanırsa 
c~zayı göze alan adam için hısaf 
dıye bir ölçii yoktur. Rlsklnln 
karşılığı olarak aztı.mt derecede 
ne koparmak mümkünse onu ko· 
parma!;ra bakar, ortalığı kas:ır, 
kavunır. Hem de ka~ancından 
hükOmetc bir tek habbe verai 
vermlyerek ••• 

(Başı 1 incide) >-< 
tcfikJcr mukavemetinin de\'811l otti· 
ğini haber almışbr. 

Japen mosu yeni btr hardııete 
Jtazırla nıyor 

Sa!gon, 12 (A.A.) - Şangho.ydan 

gelen bir telgrafta Yeııl Gine sula· 
rında bulunan kuvvetli bir Japon fi· 
losw1un Terres boğazı istikıımctıne 

doğru gittiği bildirllmektcdlr. 
Japon askeri mUşahltlerlnln kanaa· 

tine göre A vustralyayo. karşı bir 
Jtıpon taarruzu asgari tehlikelerle 
başarılabilecek tir. 

Anılrnl Ilart'm beyanatı 
Vaşington, 12 (A.A.) - Uzakşark 

tan döndllkten sonra ilk defa olarak 
matbuata beyanatta bulunan ccnu
bt Paaifikleki mUtt<o.fik deniz kuv-
\'eUerl eski kumandnnı Amiral Hart 
demL1tır ki: 

Prlnce of Vales ve Repulls battı· 
ğı esnada ölen Ingillz amirali Slr 
Tom Fll1pe Japonları kara kuvvetleri 
Mnlezya aahlllerinde tutunmadan ev 
vel mağlQp etmek teşebbUsUnde bu
lunmakla Slngo.puru kurtarabilecek 
olan yegilne tedbiri almıştır. 

lkl tarafın kaybettikleri deniz 
kun·etıerl 

Tokyo, 12 (A.A.} - Bahriye Na· 
zırı 1\1. Şimada, Japon bahriyesinin 
bugüne kadar yaptığı hareketleri 
hu!Asa eden bir raporu parlt\mento· 
yo. vermiştir. 

Nazır, nutkunun sonunda şimdiye 
kadar 130 dilşman harp gemisinin 
b:ıtınldığını, 81 geminin de az çolt 
ağır hasara uğratıldığını söylem1'· 
tir. 

Fransa Amerikaya 
teminat verdi 

Alman - lsveç 

münasebotı 
(Başı 1 laolcle) (/) 

ğırılmasile Stokhol.m eu.ctelerlndc 
neşredilen tabliye plAnları vçok. 
tanber:i düşfin(Jlen müdafaa ted
birlerine uygundur. Bu tedbirler 
fcvkaltııde 1:Rr v~t ka!"§ısında 
alınmış değildir.• Aynı mnW:il
Iere halen Alman ve İsveç hU
kömetleri ar86ın.da hiç bir miihlm 
mesele miizakere edilmedi~ ayni 
mahfillerde ilfrve edilmektedir. Bu 
mahtlllcrde evvelce Alman mat. 
buatında İsve~i tcnktt eder ma· 
hlyette bazı yazılar çıkmış olduğu 
kabul edilmekte fakat şimdi İs
vcç!n böyle bir tenkide hedef ol. 
madığı kaydedilmektedir. 

İl<( haber aıan İsveç mahfille
rinde Atrnanların kılalnrını İsveç 
topraklarından gcçinnek talebinde 

bu1unacaklıırı zannedllmemekte 
çünkü böyle bir talebin reddedi
leceğini bildikleri bellrtilmcktcdir. 

Avustralyonın hesabı 
sürctle görülecek 

(Başı ı lnl'!de) -

hareketleri meskut iCçmekte, 
Hindlslana karşı yakında bir Uı· 
nrruz yapılacağından bahsetme
mekte, fakat A vustralyanın hcsa. 
bı sürntle görüleceğini söylemek
tedir. 

Tojo, Jnponyanm ilkbahar ta
arruzundıı mihverin müst~ek hn
rekeUerlnc ne dereceye kadar lş. 
11rnk edeceği sua11ne hiç bir ce
vap vermcmokte ve yalnız harp 
hedefine varmak fçin Japonyanın 
Avrupalı miiltefiklerlle işbirliğini 
takviye etmek maksadını umumt 
tabirlerle ffade eylemektedir. 

SİYASİ İCMAL 
c en : 2 7ll:c= • =~ 
Çıkmaza düşen 

bir mesele 
Y-.aa M. &. ZAL 

~ mnerı ord~a g~ ... .,._ 

~ har ta:ırruzonda cenubi Rus 
yada <'llCYl'O iş gürınüşttır. Bir 4lefa 
J,o kangınış oldu~una göre ilkbahar 
tnnrrınıınıla da' aenba ayni :ı; gö
re<-ok, ayni fccla.kftrlı{,'1 göze alacak 
mıdır? 

Itoınanya., kendi kendine .kal"'a 
belki de bunu l"'Bpaeak, hlldlselerla 
cereyanına f.Abl olup gidecektir. Fa 
J<at Romenleri kuşkulandıran b:ızı 
davalar 'ar. l\lncar ordusunıuı Rus 
hııreketlerlne 1 tırak! !;ok ııaab<fut 
olmuştur. Bnlgar ordusu ite Raa 
ce1>1ıcslno tilı; gitJnemlf:ttr. 

Böylece Romarl'J-n yıpranıp du
rurken, yannkl toprak rckabetıe
rl bakımından Rumenlerin dllşman 
s:ı3 mıya mecbur oldukları lkJ ordu 
hem ımğ"lam knlıııış. h<"m de blrl
blrlcrllc tcsnnüt hağlarile bağlan

mışlardır. «Harpten sonra do~u 

A nııpasının cenubunda. hcrahcrı·e 
dlttcn lirnlll olacağıT..» yolunda id

dialar, ba~ka b:ı..,kıı ~csllelerle nuı 
garlardan , .o l\lacar1ardan duyul
muştur. 

Rumenler bunu du.rar da kuş
kulanmaz olurlar mı'! Harpten son 
rn ganimet hesaplarıııın görüleceği 
&ır.llarda mutlaka kunetJi .kalmak 
istiyorlar ve orılıılarını dnha fazla 
lıarı·ıuııaktan korkuyorlar. Bu ('). 
hetlo bu sene şark hareketlerine 
iştirak lı;In bir şartları \'a.r: dik 
iinrıı :.'\lıl<'Arlnrla Bulgarlar, Mrıra 
blz. .. :ı> 

Umumi surette deneb'für ki 
mürakabe baskısı arttıkça mal 
o:t~dan. çekilir. Tüccarın ve çift. 
cının bır kısmı kaçakçı olur. Na. 
muslu o·anların da iş görmcğc ve 
yeni bir şey Yaratmnğa vakitleri, 
hevesleri kalmaz. Böylece sıkı 
mürakabc darlık ve kısırlık yara. 
tır ve netice olarak pahalılık ve 
s~kmtı doğurur. İdare m:ıkinelc· 
rınln havanda su d~CT gibi bo 
suna çırpınma.:arı, uğraşmaları d~ 
caba.._ 

To.tb1kat s:ıhalarrnın yakınında 
olan memurlar tatbikattaki yan. 
lışlıkları görüycrlar, fakat ne 
yapsınlıar? Emir kutudurlar yap. 
hkları işin boı;-una gltUğ;nı.' hntUi 
hazan zararlı olduğunu bild:kıeri 
halde bile uğraşıp dururlar. Çün· 
kU kendUerine tal"'Cfir ve tcşebbils 
hakkı verilmem~ştir. 

(Başı 1 incide) »-« 
Vişinln Vaşington bUyUk clçlsl M. 

1
• 

Hayc, Madagasknnn 'her tecavüze 
karşı kendini mlldafıuıya amıettlğl 

nokta!:ındıı devamlı surette ısrarda 

bulunmaktadır. 

Yahya Kemol'in 

konferansı 
(Bap 1 incide) «/ /» 

tan'buldan uzun uzun bahsettik
ten sonra sözil (Tiirk İstanbul) a 
intikal ettirdi. Mimarisini, sanatı· 
nı ab!delerlnl velhasıl Tü,.k ts
ta~bulun hertnrlil gllzelliğlni say_ 
dı dökUl- Her bir semti ayrı ayrı 
gi.izel olnn İstanbulun her köşesi
nin kendisine mahsus olan husu· 
slyetlerln! belirtti. 

l\llJn·er erktinı bıı şartları y~lne 
getirmek ıcın BerUn ,.e Roma ile 
ı•cşte arasında lıatto.lardantıe,J me 
kik dokuyorlar. l\lacar.lı;tan ,.e Bul· 
garlstan fcdakf,rlğa yan~qamıyor

Jar. Çilnkli bir de.fa işlerine gelml
) cır, Jionra &Skeri kıtalar111 doğu 

c.c,p2ıeslnc gitmek emrlal dinltyl'
eeklcrlndcn bile e01ln bulunmuyor 
tar. 

Biitün bu didinmeler usuller 
kayıtlar ncti'CC1Sin<'lc lda;e makine' 
si teferruata boğuluyor, asıl ga: 
Y.elerl görmez hole geliyor. 'Üze. 
rıne binen taşınmaz yOkOn altın· 
da kıvranıyor, ayni yük iş t\lcml 
n\ de inletiyor ve halkın lehin~ 
olarak düşünülen tedbtrler, kı. 
sırlık, darlık ve pıı~alıl1k yarat. 
rnaları bakımından, halkın alcy· 
hine dönüyor. 

Bu sözfcrimizln nazari birer fd. 
dia haHnde kalmaması iç'n amcU 
misallerle aydınl:\tllması ltlzımdır. 
Bunu da yarınki yazımızda. yapa.. 
cağız. · 

Ahmet Emin YAL!\IAN 

İranda Süheyli kabinesi 
itimat reyi aldı 

Tahran, 12 (A.A.) - Yeni Süheyll 
kabinesi bugUn mecliste bUyUk bir 
ekseriyetle itimat reyi almıştır. 

104 mevcut arasında 100 mebus 
hOkQrnet lclılnde rey vcmıiştlr. 

Dunkerk, Ricihlieu \'O Jan Dark 

zırhlıları 

Londra, 12 (A.A.) - Çarşamba 

gUnU Londrada söylendiğine göre, 
şimdlkfhalde Almanlarm Fransız fi· 
!osuna el koyacaklarına dair ortnda 
bir altı.met yoktur. 

Oran'da hnsara. uğTayıp sonradan 
Tulon'a getirilen Dunkerk zırhlısının 
aradan uzun aylar geçmeden işe ya
rıyacağı zannedllmemektedlr. Fran
SIZ donanmasına mensup bir çok blr
llkler çoktanbcrl Toulon'dıı. bulun· 
makta iseler de elde mevcut: maltl· 
mntıı. göre Richlieu ~imdi Dakarda 
h\tlunmaktadır. Onun eşi olan Jan 
Dark Kıızablankaya gltrnlşUr. 

JııponL'lr Mada~ara asker 
ç.ıkarmadılaJ' 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon kıta· 
larının Madagaskar adn.ııına çıktık· 
larına \'eyn. çıkmıya hııır.ırlandıkla· 

rına dair Inglllz, Amerikan, De Gol· 
cU ve bolşe\1lc radyolarının yaydık· 

ları haberler dUn alcşnm salAhiyetıı 

Fransız knyna.klannca en kati bir 
tarzda yalanlanmıştır. 

Bir Japon askcrt heyetinin veya 
iktısndl heyeti şcltllne bUrUnmUş b!ly 
le bir heyetin Mndagaskarda bulun· 
duğu ve asker çıkarmak için tlsler 
hazırladığı haberi de ayni ~lddctlc 
yıılanlanmaktadır. 

(Ne F.mlrgltn Kanlıcaya , ne A
noclo1uhlsarı ynnıbnşındakl Çu. 
bukluya benzer. Fakat buralarını 
gören yabancılar iyi hissederler 
ki hepsi ayrı ayrı güzel ve hepsi 
de Türktiir) dedi. Konferans b!r 
alkış tutanı içinde bittiği zamc.n 
coşkun dlnlc~ciler şiir isteriz dl. 
ye haykırmab başladılar. Şair 
uzunboylu yn':varl.madL Büyük 
musiki ilsf8dı ItTI için yazdığı hlr 
şiirle başladı. 11İstanbula aih, cE
renköyde bahar. ve cTcpeden• 
gfb1' bir kaç parça daha okudu. 
Bunlardım sonra da uVus1at. ile 
bu güzel toplantıya nihayet verdi· 

Gelenler arasında İstanbul Va. 
li ve Belediye Re;sı LOtfl Klrdnr 
ve tanınmış bir çok kimseler var
dı. 

Dinı,.y:cllerin ekser'yctini genç· 
lik t~~ldl ediyordu Toplantıdan 

sonra i.stada bir ço .. < k imsenin 
konfer'lmı dinleme~-:? flrsat bu
lamatlan geri döndükleri söylcnp_ 
Tek ko: 1ernnsı tek:a.·leması rica 
edildi. Yahya Kı?ma. Bcyo.!;lu 
Halkevi reisi Ekrem Tura ayni 

Bu işler ister lst-Omez bir ~ıkına
za glnnlştlr. Bir çıkar yol açmak 
JC)n mlhrnr büttln gayreUa.1 sar
fetmekle mC!JguldUr. 

VEFAT 
Sehrlmlzin eski ve tanınmış ecza

cılıırından Beşir Kemal, Mahmut Cc· 
vat ccznncsl mUessls ve sahiplerin
den 

ECZACI BEf;İR KEMAL BELiN 
MUpteltı. olduğu hastalıktan kurtula· 
mıyarnk dün rahmeti rahmana ka
vuşmuştur. Cennz~I bugUnkO cuma 
gUnU s:ıat 11,30 da Aksarayda Ha
seki hastanesi yanındaki haneslııdcn 
Jmldırılarnk öğle namıı.zı Aksarayda 
Valde camllnde kılındıktan ııonro. E
dlrnclcapı şeh!Ulğlnc defne<JilccekUr. 

Vasiyeti dolayısilc çelenk gönderil
memesi rlcıı. olunur. 

konferansı yakında tekrarlaya<-a
ğı vaad;ndc bulundu. 

Yahya ICcmalin dünkU konfe· 
ransı 5lmdiyc kadnr misline pek 
az. tesadüf edilen bir ını.:vaUaMvct 
kazanmıştır. 
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Karşılıtı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle v&zed.ııen ........ . 
Reeskont mukabili ilAvcten tedavWe 
vazedılen ........................ 
Hazineye yapıları altın k&lliliı'tt a
vans mukabili 3902 No. ıı kanun mu. 
cibince lll\·elen tedavWe va.zedileıı 

Mevduat 

Türk Lira.sı •••• •••• •• ••• ••••••••••• 
Altın: Saet lo:ilosnm 877,422 

2850 No. lı kanuna söre haaht~ye 
açılan a,·ans mukabili tevıU olan.M 
altuılar: 

Saft Kilogram 55,5f.l,930 

Dö\•lz TaahhUdata: 

Altınn. tahvıa kabil dövlzler ........ . 
Diğer dövizler ve alac&klı llllriDg 
baklyeleri ••••• •••••••• ••••••••••• 

7.8~2.019.lli 

6.000.000.-

158.'748..:i63.-

22.227.905.-

136.520.658.-

l 7.000.0CO.-

28G,000,000,-

1115.000.000.-

04,039, 724,01 

1,:!34,161,05 

78.124.167,00 

-.-
24,7GG,252,73 

Muhtelif: ................................................... -----...... 

ı Tenmı• 1938 tarihiadea itibaren: 

islr.oato lta4di .% ' Alim ~ıı.e A•us .% ı 

Lira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

554,o20,6M,-

95,273,888,06 

78,12{,167,90 

24,766,252,73 

138,186,367,50 

öıb,693.s5'i-& 
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VArAN 

I İstanbul üçüncü icra memurlu- ı 
tundan: 94111398 

8 AŞ, O 1 Ş, NEZ LE, G R 1 P, ROM AT 1 Z M A 

Bir alacağın tem.ini ıçi• hacze 
dilip paraya çevrilmcsifte ka.rar 
verilen ev eşyaeı Rızapaşa yoku. 
şu 66 numaralı mah<>kle 16/31942 
günü soat 16 ~ l:Hinc! açık a.rt· 
tırma ile satılacaktır. İşbugün 
mahctlza tahmın ediien kıymetin 
yüllde yetmiş beşlni bulduğu tak. 
d•rde 1813/942 günü aym saatle 
ikiRCl arttırma ile satılace.ğr Han 
olumtr. (973) 

ISTAN'BUL BELEDiYESi 
ŞEHIR TIYATROSll 

K AŞELE Rİ 

Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser Dram kısmında bu gece saat 20,30 da 
PARA 

KOlftedi kısmmda 
Bu alı:pm 20,30 da 

ÖKSE VE SÜKSE 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
......... .-... J ._ 111-ı.ıtir. - ,,_ ...U• ıı.- n - We,.W.. 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesçr 
~.... ....... .... • • ' • • .-·. ·~·- 1 ,' ., ••••• Sıhhiye Vekaletinin R1:1hsatrm Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe l'ıl:nabilir. 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kıtaat İlanları 
Paarhk.la 19 bın Hralrk !!lfK!e yağı beğenUerek satın alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuru.ytvr. !ha.lesi l•t.3.942 cu
martesi günU saat 10,5 ta yapılacaktrr. Tahpterin teminatlarile Harbi
yede Yedek Suhe.y oku.lttftda komi!!lyone. MÜl'acaatları. (2'1.79 • 3346) 

• Pa3&rlıkla 19 btR hrahk Mde yatı beğenilerek satın alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedelı 175 kuruı;ıtur. lhal81 16.3.942 pa.
aartesi günü saat 15,5 ta yapdacaktar. TalipJeriR temına.tle.Mle Ha.:rbi
vede Yedek Subay <>kulvnda komisyeAa miraıcaatıaI'I. (24-80 - 3347) 

. * Ltileburgazda, 20.3.9-12 gtinü ihaie8i ikin edilen 196,000 krio sığtr eti 
ek3iltmetiinden vazgeçilmi,tir. (2470 - 3337) • • A,aA"ıda yazrlt mevadtn pazarhkla eksfttmeleri hizalarrnda yazılı gün 
ve saatlerde Diyarbaktrda askert satın alma komtsyonu!l<fa. yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. (:M.71 3338) 

Cinsi MW<tarı Tutara Teminatı lhale gön, saati 

Kar gözlQğU 
Er kundurası 
YeRleni 

Adet 
Çift 
Çift 

10.000 
3.000 
3,000 

Ura Lira 

11,000 
27,000 
17,250 

• 
1650 
4050 
~8 

18.3.942 
16.3.9'12 
16,3.942 

16 
16 
15 

77 kuruştan pahalı görülen 10 ton sığır eti pazarlıkla sa.tın alına-

caktır. !halesi 18.3.942 çar:şamba günü saat 11 de Yeşilköyde Raif P• 
~öşkUnde a..ctkerl satuı ahna komisyonunda yaptlaca-ktır. Taliplerin belll 
vakitte komisyona gelmeleri. (2474. - 33'4:1) 

* 600 ton çetn veya me'e odunu alınacaktır. Paza.rlıklıa. eksiltmeı:ıi 

20.3.942 cuma günü saat 14 de Erzurumda askert satın alma komis
yonunda yaprla.caktır. Tahmi" bedeli 25,200 ht-aı, kaU teminatı 3780 
liradır. Taliplenn belh vakitte Jıromisyona geirft.eleri. (2475 - 3342) .. 

20.2.942 güntı ihalesi nan olunan 200 tOA hurda incire tahp çıkma
dığından. tekrar pazarlıkla mUnaJcaeay& konm.u,ıur. Evsa.t ve hususi 
şa.rtlRrı korrUsyonda görülebilir. &Aer kılosunun muhammen bedeli 

15 kuruııtur. Jbaleei 17.3.942 salı günü saat 11 de yapılacaktır. Talip
lerin teminatlarile H&l"biyede Yedek Subay okulunda. kom.i6yona mU
racaatıarı. (24(;{ - 3300) 

28.2.942 de ih&leli Hin olunan 50 toPı. P1rine sabununa talip 91kma
dığından tekrar açık eksiltme ile m\lnakuaya konmuştur. Evsaf ve hu
susi .şartları komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen be
deli 43 kur~ur. 17.3.942 M-h gUJYI.\ Mat 18 da yapılacaktır. Taliplerin 
temin&tlU"Ue Harbiyede Yed"'6ıt Mtbay okuluada komieyona ml\racaatıa

n. (24.56 - 3292) 

* 26.2.942 günü ihalt!ol l!An olunan 50 bin liralık pamuk yağına talip 
(:ıkmadığından tekrar pazarlığa konmuftur. Evsaf ve husugt şartları 

komisyonda görülebilir. Beher kiloeunun muhammen bedeli 91 kuruş

tur. !halesi 17.3.942 salı gUnU saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin Har
lliyede yedek subay okulunda komi&yone. müracaatları. (2462 - 3298) 

~'.Sizi. Saadete Götüren 

PUORANIZIN 
RENGi 

Hangisidi r. 

• 
TlCRUBE , 
EDiLECEK I 
EN 8 0N 
RENKLER . 

1 O kad•IMI• 9 ıu ıen• 
renkte bir pudra 
kuUınırliır. 

Fena renıcıe Dlr pucıra, 
)ilzünüze cM&ky&Jlı> ve 
Sirkin bir manzara nrtr 
•• sizi daha yo.şb göste
rir. En uygun rengi bul
manın yegane çaresi, :rü
zünüzün btr ı..rahna btr 
renk n diller taratın• 

bafka renk pudra tecrube -.::_~.rı1> 
etmektir. Bu tecrübeyi 
hemen bugün sıze para
sız alarak gönderilecek 
Tokalon pudrasının yeni •e cazip renlclerile 1apı

J Askeri fabrikalar satına ima komisyonu İlônlan 
Kırıkkale ve Küçük Y ozgatta İnşa Edilecek 

İşçi Evleri ve Bekar Pavyonları 
1 - Be+.cri dokm: bin beş yüz otuz sek>z lira kırk dokuz ku

r1ı1t tahmiın edilen ve ikişer daire den ibaret 40 çift ev ile beheri 
on dokuz bin iki yiiz dokuıı: hra yirmi kuruş ttÇ adet iki katlı be • 
kAr paviyonu yaptırıtacaktır. 

2 - B\t evlerin üç Ç'ilti Küçük Yozgatta ve otuz yedi çıfti Kı
rıkkale civarında üç muhtelif yerde olmak üzere yaptırılacaktır. 

3 - Yapılacak bu evlerden üç bekar pe.Tiyonu hariç diğer.eri 
tek kattıdtr. Tavanlar betonarme değildir. 

4 - Pencere ve kapı lentoları ile bodrum tavanı ve hatıllar 

~ çift katlı üç binaya alt betonarme kısımların demirleri idare. 
mlzce temin edilecektir . 

5 - Nakliyat hususunda Devlet Demiryolları nezdınde müte•h· 
hit lehi.ne clelA!ette bulunulacaktır. 

6 - Çime,,_, için de dairemizce taahhüdü tazammun etmemek 
üzere erit oktuğu m~Ml'l nezdinde istirhamatta bulunulacaktır. 

7 - İş kapalı zar:! usulü f!e •hale edilecektir. 
8 - Muvakkat teminat ak'Çesı 

9 - İnşaatın hepsinin birden 
ğildir. Blten binelacın tıesellürRil 

lir . 

«21316,69• liradır. 

bitirilmesini beklemek ~art de ... 
derhal yapılır ve parası ve,·ilebt ... 

10 - Mukavele tarihinden !ti haren azami 15 gün sorra lh•a
rata ve hır ay sonra da in~aata. başlanmış olması şarttır. 

11 - Müteahh de tem'inat mektubu mukabilinde mukavele fi 
yatı tizerine % 30 kadar avans verilecekt1r. - . 
Yukarıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar Merkez Sa.tın ahna 

komisyonunca 31/3/942 sah günti saat 15 de ihale edilecektJ.'r. 
Teklif mcktup1 arın111 mez;klır günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri. c3327. 

* Dosyaema baih resim ve f}artnBmes.i evsafında 88%499 adet meşe 
veya dı,budak tekerlek parmatı alınacak 

Tahmin edilen bedeli «26599> lira olan yukarda yazılı 332490 adet 
mqe veya dışbudak tekerlek parmağı Asker1 Fabrikalar Umum MUdür
JilğU merk~z satın alma komisyonunca 18/3/942 çar:ı,amba gtinU saat 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 133 kuruştur. KaU temınat 
•3989,85> liradır. <3222> 

* 48 • 50 ton 12 No. çinko levha, 10 ... 11 ton ıs No. çinko levha alınacak 
Beher kilosuna 135 kuruş bedei tahmin edilen yukarıda yazılı 56 • 61 

ton 12 ve 13 No. lu çinkolar asker! fabrikalar umum mUdürlUğil merkez 
sa.tın alma. komisyonunca 14/3/942 cumartesi günü !!laat 10 da pazarlıkla 
lhale edilecektir. Şartname 412 kuruştur. Katt teminat 10735 liradır. 

«314•> 

* 1400 metre mlkô.bı ce\•fı; tomruğu aJmacak 
Beller nıetre mikA.bına 67,5 lira bedel tahmin edilen yukarıda. yazılı 

1400 metre mikA.bı ceviz tomruğu a.skert fabrikalar umum mUdUrlUğU 
merkez .sa.tın alma komisyonunca 20/3/942 cuma günü sa.at 15 te pazar. 
hkla ihale edilecektir. Şartname 473 kuruştur. Katı teminat 11950 lira· 
dır. «3147> 

nu:. Bu yeni renkler. ga- °'""~~" 
yet modern Ye ideta sih-* rhmtz bir göz mesabeı!n- * 

Pazarlıkla 66 bin kilo benzin, 860 kilo gaz, 3960 kilo vakom, 1320 de olan cCromO&COpe• Zeytinburnu silA.h tamlrhaneslne yüksek kudrette ve mastar yapma 
kilo valvalin, 660 kilo gıres satın alınacaktır. !halesi 17.3.942 salı günü tnak1na.slle lcarıtt.ırılmlf- iktidarını haiz tornacı, tesviyeci, frezeci ve çeliğe su verme ustası alma-
saat 15 le yapılacaktır. Katı teminatı 5100 lirackr. Taliplerin Harbiye- tır. Bu matina, renkleri caktır. l!!!teklilerin nüfus tezkeresi ve bonservislerile mezkür fabrikaya 
1e yedek subay okulunda komieyona müracaatları. (34.63 - 3299) j kusun..- Ye tanı olıarak mUraca.a.tıarı. c3016> * aeçer. Ar\ık •Makyajlı• 1f. 

Balıke!ir, Jzmir ve ıstanbulda teslim mahalli narıhlar üzerinden bir .yüze tesadüf ecUlmi· 15 ton kulp ipi alınacak 
14.600 kilo benzin, 5913 kilo vakum, 2242 kilo valvalin, 917 kilo gres,] yecett.ir. CUd Ut ımtlzaç eden Yt t.abll Beher kilosuna 132 kuruş bedel takdir edilen yukarıda yazılı 15 
1059 kilo gaz, 10,005 kilo motorin, 3000 kilo makine yağı pa:zarhkla sa- cibi gôrünen mükemmel blr pudra• ton kulp ipi a.e:kerl fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma ko· 
tın alınacaktır. Iha.lesi 17.3.942 salı günü !!la&t 15,30 da Balıkesirde as- dır. Tot.alorı pudruı, tıluema k6pü• misyonunca 19/3/942 perşembe gUnU saat 15 te pazarlıkla ihale edile-
kerl satın alma komisyonunda. ya.pılac&ktır. Taliplerin beUi vkltte ko- lüJo ile beratlı n hususi bir usul cektir. Şartname parasızdır. Katı teminat c2970> liradır. c3146> 
misyona gelmeleri. <1477 - 33H) dalreainde ,kanf\ırllın1'tır. Bu •• * 

7ede rüzcfıch ..., :raıtmııriu bir ha• * . Tada bile biltOıı g11n a&blt kalır. 1S790 adet !•pli, 10900 adet ba,lık alınacak 
Mahalli narhlar Uzerlnden 124:,025 kBo benzın, 5725 kil~ vakum, Demen bugün Tok.alon pudrasını Bt!ıher adedine 3 lira tahmin edilen yukarıda yazılı iki kalem ve 

2&85 kılo valvalin, 8::i7 kilo gres, 955 kilo 000 gram gaz. 13,895 kllo moto- 1 tecrübe edlnlz ~~ M:nlnlse ne de• ceman 13700 adet Isplt ve 10900 adet başlık askerl fabrikalar umum mil· 
rın. 4500 ki.lo makine yağı pıa.a.rlıklasatın alınooaktır .. Taliplerin 17.3.942 rece blr giizeWk tem1A edeceğml ., dUrlUğU merkez satan alma komisyonunca 30 mart 942 paza.rtesi günU 
salı günU saat 15 de Ba.lıkesirde askerl satın alma komisyonunda yapıla- görünüz. saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 369 kuruştur. Katı te· 
caktır. Ta1ıplerin bellı vaJutlerde komisyona gelmelerı. (24:78 - 3345) minat 9880 liradır. c3145"> 

* 

Devlet Demiryolları ilanları 

Muha.mmen bedeli (2576) lira (50) kur .. ş olan muhtelif şekil 

ve eb'atta. 2624 adet Kuru pil (24 '3/1942) Salı günü saat (14) on 
dörtte Hayda.rpaşada Gar binası datıllindekı komisyon l8'"afından 
pazarlık.la satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (386) lira (48) kuruşluk kat'! te
mınat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikle pazar:ık günü sa
atine kadar komisyona müracaatları 13.zımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komısyondan parasız olar~k dağıtılmak
tadı.r. (3351) 

KUPONLU· \IADELi ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 

HER ·AVJN · BIRINDE · Rı\RANIN • l="AIZI ·V ERiLiR 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Bayanlarımızın Gizli Tura/etlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAÖLARINI arayın ız 

Kaptan. makinist ve motörcü alınacak 
Devlet Denizyolları iş: etme Umum 

Müdürlüğünden: 
idaremiz münballerine kaptan, makinist ve motörcli aıınacaktır· 
Ta1'ip olanların şart arını anlam ak üzere idaremiz Zat işleri ıu

besine müraca.a.tlırı lüzumu ilAn olunuc. (3356) 

60000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23.3.942 pa· Yapılan eksiltmesine talip çıkmayan aJJağ1da cins ve miktarları ya· 
zıh iki kalem iaşe maddeleri 16/3/942 pazartesi günü hizalarında. göste
rilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. şartnameleri her gün ko· 
misyonda görlllebilir. Jsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın 

da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. RADYO za.rteei günü saat 14 de Bakırköyde askeri 98.tın alma komlsyonunda 
yapılacaktır. llk teminatı 775 Hradfr Taliplerin belli vakitte komi$yona 

gelmeleri. (2468 - 3335! 1f. 
Teli cıhetl askeriyeden verilmek üzere 300 ton balyalı saman alına· 

caktır. Pazarlıkla eksiltmeRi 20.3.942 cuma günü saat 16 da Izmitte ıs

taıır;yon otelindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 15,7~ lira, katl teminatı 2362 liradır. Taliplerin belH.,.akitte ko
misyona gelm~ri. (2473 - 3340) 

* 40.000 kilo zeytin yağı alınacaktır. Tahmin fiyatı 120 kuruş, katı 
teminatı 7200 Jiradır. Ihalesı 23.3.942 pazartesi günü saat 16 da Izmitte 
l!!ta.syon otelindeki askeri sa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
tiplerin belh vakitte komisyona gelmeleri. 10 ve 15 ton olarak ayrı ayrı 
talip'•re de verilebiUr. (2481 - 3348) 

* 160.000 kilo saman ile 145,000 kilo balyalı kuru ot pazarlıkla satın 
&lına~aktrr. ihalesi 25.3.942 çarşamba günü saat 10 da Ha.dımköyünde 
a.~keri satın alma. komisyonunda yapılacaktır. Samanın fiyatı 5,5 ve o· 
tun fiyatı 6.5 kuru~tur. !he.le bedeli llzerind4!n katt teminat alınacal<tır. 

(2{72 - 3339) 

* E·:velrr ihalesi Hin olunan dört kalem erzaka t4lip çıknıadığından 
t: ı. , ıe miktarı ve muhammen fiyatları aı,ağıda yazılI erzak pazarlıkla 
tf'kr ,. münakasaya konmu~tur. Evsaf ve husust -tıartları ve teslim ma· 
hallerı komisyonda. görülebilir. ihalesi 1413-'912 cumartesi günU yapıla

caktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUra· 
caatıarı. (2166 - 3302) 

Muhammen 
bcdoli 

25 
29 
91 
26,5 

CiMi 

Böğrülce 

Kırmızı mercimek 
Pamulıt yağı 

Ye~il mercime}t 

Miktarı 

600 Ton 
100 > 

1000 Liralık 
100 Ton 

Dıale &aatl 

10 
11 

11,30 
12 

* Beher çiftine 125 lira fiyat tahmin edilen 2000 çift nakliye koşum 
takımı numunesine göre 2013/942 cuma gtinti saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Koşum takımları 500 çiftten aşağı olmamak Uzere ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebillr. NUmune ve şartnamesi her gün komi!Jyonda 
görUlebil:r. Muhammen bedeli 250 bin lira olup katı teminatı 27500 lira
dır. ısteklilerin belli gün ve !!laatıerde Fındık.Jıda !!la.tın alma komisyo. 
,......... rr/<'<'tffrt (2H3 • 3237) 

alma komisyonuna gelmeleri. (2433 - 3191) 
Cinsi Miktarı !\tuh. Bd. Katf te. ihale zamanı 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Saat Dakika 

20 23700 
20 36200 

3355 
5430 

10,30 
11 

Malatyada 23,987 lira. 30 kuruş'\eşif bedelli in~aat işi kapalı zarf
la t>k~iltmeye konmuştur. !halesi 18/3/942 çarşamba gUnU saat 14,30 da 
Malatyada. Ha\•a mıntaka depo imirlığında yapılacaktır. Şartnamesi 120 
kuruşa komisyondan alınır. ilk teminatı 1799 lira 5 kuruştur. Taliplerin 
kanunt vesikalarile teklif mekluplarını ihale !!l&atinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (2370 • 2961) 

Aşağıda yazılı meva.dın pazarlık;! ek!!!iltmeıeri hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Çanakkalede askert !!!atın alma komisyonunda yaprla
caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona gelmeleri. 
Cinı,I Miktarı Tutarı Tenıhıatı lhale gün 

Bulgur 
Sa<le yağı 
Kırmızı mercimek 
Sade yağı 
Pirinç 

KJlo Li.ra Lira. ,.c saati 

100,000 
30.000 

26.000 
52,800 

3900 
7920 

23 '3/912 14 
23 • 16 

25,000 6,250 938 23 ; > 15 
10.000 17,600 2610 23 > > 15,30 
60,000 30,000 4500 23 • • 14,30 * (2447 • 3241) 

10 ton taban kbsele~i ahnacaktır. Kapalı zarfla eksiltm9i 17/3·942 
gUnti .saat 15 de Ankara. Lv. Amirliği sa.tın alma komisyonunda. yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 55,000 lira ilk teminatı 4000 llradır. Şartnamesi 

275 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale !!laatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(2328 - 2820) 

•• 4500 kilo şeker pazarlıkla sa.tın alınacaktır. !halesi 18/3/912 çar· 
şamba günü saat 15 de Geliboluda Merkez satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4410 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (2444 - 3238) 

* . Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkta ek.slltmelert hizalarında yazılı gtin 
ve saatlerde Izmitte Jstasyon otelindeki aske.--t r-~ al\ ıa ~~ ·~..,..nun-

Oln!!!I J\Dkt.arı Tutarı Teminatı Eksiltme· tarlhl Saati 
Ton Lira Lira 

Ye~il mercimek 
Kırmıu mercimek 
Kuru bOrUlce 

175 
100 
150 

42,000 
27,000 
35,250 

6300) 
{05()) 

5287,50 

18/3/942 

20/3/ 942 

16 

16 
(3185) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında yazılı 
gUn ve saatlerde Topkapı Maltepeslnde askert satın aJma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komitıyona gelmeleri. 
Cin81 l\likta.rı ihale gün ve ıs.ati 

Kuru fasulye 
Koyun, sığı.r, keçi eti 
Demirci aletleri 
Hayvan yemi kırdırılma!ı 
Kırmızı mercimek 
Odun 
Kuru llzilm 
Zeytin yağı 
Kırmızı mercimek 
Araba tamir malzemesi 

20 Ton 
200 • 
22 Kalem 
80 Ton 
10 Ton 

150 > 
> 
> 
> 

16/ 3/942 10 

17/3/942 10 

17/3/942 10 
10 17 > , 

3 
4 

30 
215 Liralık her gün. 

(2382 • 3001) 

* Yapılan eksiltmesine talip çıkmayan aşağıda cins ve miktarları ya-
zılı Uç kalem ia~e maddeleri 20/3,-942 cuma gilnti hizalarında gösterilen 
c;eatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her giln konıls
yonda. görülebilir. Isteklilerln belli glln ve !!laatlerde Fındıklıda satın 

aln1a komisyonuna gelmeleri. (2432 - 3190) 
Cin!! Mlktarı Muh. Bd. Kati IA!. llıale zamanı 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Saat Dakika 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

> > 

15 
25 
29 

15750 
45250 
52490 

Aşağıda yazılı etler pazarlıklaı sa
tın alınacaktır. Ihalesl 1.4.942 gUnU 
saat 11 de LUieburgazda askeri sa· 

1 

tınalma. komisyonun!1a yapılacaktır. 

Parça parça da ihale edtlebiUr. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gel-

2362.50 
6787.50 
7749 

me!eri. (2469 
cı ... ı 

sıgır et! 
Koyun eti 

3336) 
Mllctarı 

KJ!o 

75,500 
173,000 

10,30 
11 
11,30 

Temjnab 
Llra 

3270 
9990 

BUKÜnkÜ Prop-am 
7,30 Program 18,45 Ziraat tak· 
7,33 Hafi! parçalaı 18.M Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Senfonik 

19,30 Saat ayarı 
(Pl.) 19,45 KIA.sik tılr~I 

8,15 Ev saati 
12,30 Program 

12,33 Şarkılar 
12,45 Ajans 
13.00 Türküler 
18,00 Program 
18,03 Fasıl 

1 
100 
100 
100 

20,15 Radyo Gaz. 

20,46 Şarkılar 

21,15 Temsil 

22,00 Orkestr• 
22,30 Saat ayarı 
22,45 Kapanış 

BOR S A 
12 !IIART 942 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsveç kronu 

5,22 
130.1° 

12.89 
31,16 

ESHAM VE TAlJVİLAT 

ikramiyeli % 5 933 Ergani 23,9~ 
~; 7 941 Demiryolu II 19,3 

0 Tasarruf bonoları . 94,0 
• 50 Anadolu Demiryolu 1 ve il 52, ıı; 

Anadolu Demiryolu Mümcssi149· 7(ı 
Anadolu. Demiryolu tahvili 3 51 .5 p 
Aslan Ç•mento ıs.O 

ZAYl: Kumkapı nüfus mernurlı.I' 
ı il'' tundan aldığım '"esikamı kaybet 1 ·r 

Yenisini çıkaracağımdan eskisirıı 
hükmü y<>ktur. 

111;0· 
IAlell Şair Fltnet soka#;' · 
28 de Halit Güler 

Salılbl ve ...,.rıyat mildUrP 
~t ıı:mı.o. YALMAN 

Va&aıı N .. rlyat Türk Ltd. Şlio 
Va_ma_ 

, 

• 


