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Derdin devası 
Bazen gökte aranan çare, 
basit şekilde gerde bulunur 

Yozon: Alllllet imla 1'Al.MAN 
A ınerikanın eski devlet r.eisl ,

Hoover diyor ki: 
cDünyada en kolay şey, kusur 

bulmaktır. En güç şey, bu kusu· 
run duzclmcsi için araştırmalara 
girişmek ve ortaya yapıcı bir fıkir 
koymaktır.o 

Mazeret bildirmeden 

Kusur bulup bunu imalı tariz
li, acı sözlerle yazmak, bİr cazc
tc için hem kolaydır, hem de mad
di bakımdan caziptir. Halk derdi 
nin dokuldüğünü görür, içi açılır: 
gazeteye sarılır. 

10 gün mektebe devam etmiyen 
talebelerin kaydı silinecek 

İşlerin icabın:ı uygun olmıyan 
hareket ve usulleri derinden deri· 
re araştırmak, varılan neticeleri 
1 ?tlı dille ve fnydalı olmak arzu
sılc {)rlayn koynıak ve düzelmesi 
ıçin. müsbet çare göstermek; hem 
vakıt alan, zor bir iştir, hem de 
okuyucul~rın çoğunda alaka uyan. 
dırmaz. Ancak memleket işlerini 
yakından düşünen bir azlığın dik· 
kat ve alakasını çeker. 

Maarif Vekôf eti mekteplere mühim 
bir tamim gönderdi 

Biz. vakit vakit bu siltunlarda 
Yaptığımız tenkitlerde çetin ve 
mtlsbet yolu terelh ediyoruz. Mem-
1e1ke~ SC'vglsinden başka saikimiz, 
iş erın düzelmesini ve buhran za· 
manlıırında miııt bünyemizin kuv
vetli kalmasını görmekten başka 
emelimiz yoktur. 

-Dl l' . ye ım ki bir takım doktorlar 
~ı\ hastalığa Yanlış teşhis konc!ur. 

u ar, bu teşhise göre yanlış ilaç 
veriyorlar. Bu yanlış gidişin alA· 
metleri de ı B Yer yer bcllrmlşt r. 
t ~7!~slnde buhran sebcbile bazı 
a ı rahatsızlıklar beliren hasta-
yı siz canı . 

nız kadar sevıyorsunuz 
~c doğru llftcı blldlrdlğinlze de 

Maarif Vekili Huan Ali Yücel 

Ankara, 3 (A.A.) - Haber aldığı
mıza göre, .sürekli olarak 10 gUn oku
la devam etmiyen ve keyfiyet vet\8i
ne bildirildiği halde bu ltususta kabul 
olunabilecek bir mazeret bildirmemiş 
bulunan talebenin okulca kayıtları

nın silinmesl ltlzım geleceği Maarif 
Vekilliğince lise, orta ve öğretmen 
okulları mUdUrlUklerine tebliğ olun
muştur. 

10önkerk zırhlısı 
J Almanlara 

1 
teslim olunuyor 
Amiral DorlaAla 
Amiral Reoder bu 
meseleyi görüştüler 

nanıyorsunuz. f l 
m:u hal karşısında ağzınızı yu. B a ı · A 1 m~ a 
d P durabUir misınlz? Elbette Jı • j uramattımz , .. ____ ar ., 
rUst cm 11 • tok temız. çok dü- 1 
hastan c erle l~::ırc.ıtct ettikleri ve s J k Alman m ühendisleri 

Tu!on'a gelerek zırh
/mm tamirine başladJ/ar 

Berne, 3 (A.A .) - Brl
tib<'h: 

Jcri hal~ Slhhatı ilzerJııde titredik. mo cns te 
yüzünde c sırr sar niyetin aşkınlığı 
kaza çalrı Yanlış ~ola gidenleri i· Ruslar 3 mev-

B. ısırsınız. değil mi? 
ız rlc bu ~ 

vapmıya 
1 

sutunlarda sırf bunu 
;up ayni ç~. ı61Yoruz. Durup du- kii gerı• aldılar 
ki1lcrdc ı:~zlcrl başka bEşka şe. 
mızi alamı rar etmekten kendi
nly<>t!ı- ':fn:ı~;uz. Cok şükür ki iyi 
m•-&inden ba : Ve kusurun düzel
ycn bir tenkş' a bir gaye bestemi. 
mı) orlar b ıd~ büyükler.mlz kız-

' unu f fımıli dlvc kn. rnen i b·r zorluk 
rPfta gÖzlerl' ~:lamıyoria .. Her ta 
'll2c ığına g" e kula!Mırı bulun-

or" b' dilcrinı lkaıa r ~n.o:,,.!e:nin kcn-
mct ve bi ı;;ıl.~masırıı bir hlz 

r scvgı v d · 
resi sayıyorla e oslluk ema-
ibağladığını r. Hulfıskarhğın göz 

Orelde de Rus taarru
zu ink·şaf ediyor 

Moskova, 3 (A.A.) - BıigilnkU 
Sovyet tebliği ekinde şöyle denmek
tedir: 

Cenup cephesinde Sovyet kuvvet
leri 9 mevkii geri almışlardır. Bu 
mevkiler Almanlar tarafından müs
tahkem mevki haline getirilmişlerdi. 

1-'raMa hezlmeU11den sonra 

1 
Mersel Keblr'de tMl.rlp edlleıı 

Dönkerk zırhl~mın tamirini 

J 

hızla,tırmak Jçln Tulon'a Al
man teknisyenlerinin geldlfl te
IBJn edilmektedir. 

Dönkerk zırhlıııının Almaııla-
ra devri makıuutlle, AJıwan de-

l n.iz lu~v,·etıert başk11mandanı 

Amiral Reader He l'"ransa ba,
\·ekll m11&\·lnl Amira l Da rlan 

) ar~nda şimdiden ipt idai bir 
J aalq ma yapıldıfı aaııılmakta-

dır. 

General Vavel 'lstanbul belediyesinin 
Hindistan geni bütçesi hazırlandı 
kumandanı 

oldu sen·e bütçesi 13,S Yeni 
milyon Vaşingfondan gelen 

brr hahere göre: 

lira olacak 

Bladlıtana yeni 
bir domıa10• 
tataıı verllecek 

G/. 'f'aye/ kc:w'letli bir 
Hint ordusu teşkil 
ederek Çinlilerle 
işbirliği yapacak 

lıstanbul belediyesinin yeni sene bütçesi hazırlıkla
rına devam edilmekt<'dir. Belcdıyenin önümüzdeki yıl 
btitçesinin 13,5 milyon liraya yükseleceği tahmin olun
maktadır. 

Bu yükseliş belediye bUtçesinde bir açık vücude 
getirmektedir. Bu açığı kapatmak için yeni membalar 
aranmaktadır. Nakil vasıtalarına yapılacak zamlarla 
bir buçuk ve evvelce belediye resim ve vergilerine 

r Dzakf ark 
barbl l 

Japonlar 
Mindanao ada
sına çıktılar 

yapılan zamlarla de. bır buçuk milyon lira temin edl
lecegi zannoiunmaktadır. 

Bu suretle beledıycye 6 milyon lira temin olunmuş 
olacaktır. 

Belediyenin varidat membalannı arttırmak için bir 
çok müracaat ve pltlnlar da bulunduğ'una göre, bele
diye bütçesi açığının uzun zaman açıkta kalmıyacag1 
tahmin olunabilir. 

Felemenk 
hükumeti 

Hindistanı 
Bandoe: g'e 

t<Jşandı 

Uzak":ark•ta muhart'.bc sa hıwıını gösterir harita 

General Wavell 

Cava deniz harbinde 
müttefik ler 6 kruvazör 
8 torpito ve 7 denizaltı 

kaybettiler 
Batavia, 3 (A.A.) - Felemenk 

teblıği: 

Düşmarun cumartesi _ pazar ııe
cesl cavada asker çıkardığı üç Dok 
tada Japonlar pazar günündenberl 
llerlemiye ve sızma hareketleri 
yapmıya muvaffak olamamışlardır. 

Londra, 3 (A.A.) - General Wa-'Kuvvetlerimiz muhtelif noktalarda 
veli . cenup batı Pasifikteki mtlttefik mükemmel bir taarruz kabiliyeti 
ktıvvetıer yüksek komutanlığını .bı- göstererek düşmanla sıkı temasa 
rakmış ve yeniden Hindistan başko· geçmiş bulunmaktadır. 
mutanlığmı almıştır. Ezcümle Bir· Bomba tayyarelerimiz Cava kı

manyadakl hareklltın mesuliyetl, Ge· yısı açığında 10 bin ve 8 bin toni
neral Wavell'ln yeni vazifesinin çer· latoluk iki Japon deniz taşıtına 

çevesine dahli bulunmaktadır. Hol· taın isabetler kaydetmişlerdir. 
ıand~ Hindistanındakl harekfıtın ko· J aponlar Mlndanao ada.<ıma asker 
mutanlığı, bundan böyle Hollanda çıkardılar 
bafkomutanlı~ı tarafından görU!e- Vaşin~to?· .3. (A.A.) - Harbiye 
cektir. Nezaretı bıldırıyor: . . 
Reuter muha biri Wa \ ell'ln t aylnlni Japon harp gemileri Fıllpınler· 

1Von Papen Ankara valisine 
bir mekf up gönderdi 

Alman 8. Elçisi, şehrin fakir halkına 
1000 lira teberruda bulundu 
• 1 

Ankara, 3 (A.A.) - Almanyanm 
Ankara bUy{lk elçisi Von Papen'lc. 
Ankara valisi Nevzat Tandoğan ara
sında teati edilen mektuplar şunlar
dır: 

Aziz !.'kselans. 24 şubatta vuku bu
lan hlıdiseden me,sut bir tesadüf eseri 
olarak sağ ve salim kurtulmam do
Jayıslle Cenab)hakka ve Türk dost
larıma minnettarlığımın bir nişanesi 
olmak Uzere leffen 1000 liralık bir 
çek takdim edıyorum. Bu ntlçlz meb· 
!lığın şehrin muhtac;lanna tevzi edil
mesini rica ederım. 

deki limanları topa tutmaktadır. 
nasıl tel lr ediyor \ 'on Pa-n 

Bir kruvazör Tefakatlnde bulunan .-
Londra, 3 (A.>:.) - Reuter'ln dip· 4 Japon deniz taşıtı Mlndanao 8 • Ankara valisi Nevzat Tandoğan da 

lomatlk muhablrı yazıyor: dasının cenup bat•S'lnda bır noktaya Von Papen'c aşağıdaki mektupla ce-göz açtığın;, ~~sbct tcr.kldin ise 
rr.e için ıy1 lıı Zeltme ve iyileştır
T ek iyi lı-.hti r maya olabilecc~lnı 

Yalnı,· r ediyorlar. 

Batı (Smolensk) cephesinde de üç 
mcvklln geri alındığı bildirilmekte
dir. 

General Wavell'in Hindistan baş- asker çıkarmıştır. vap vermiştir: 
_..._ .... _..._.._._._. ............ _. .... ~ ı komutanlığını ele almasının, Cava Fe lemenk Hlndistanı hiikümetl I!. Ekselfınsın bUyUk bir lCıtuf eaerl 

üzerine çölten tehdidin bir neticesi Bandoeng'e taşıdı olarak göndermiş oldukları mektup 
zuras 

hayata !laltlrrı ı var ki umumi 
usuller zor dola~ zihntyrt'r,· ve 
mümkün ve k e~işır. Dilzeltmeyl 

olay .. t havanın Yaratı) goı; erecek bir 
şcnmemek bablJmcsl için hiç ü

, sa rı ld 

Orel çevresinde Rus çetecileri •O• 
şehrine girmişler, polis merkezini iş
gal etmişler ve Gestapo'nun bUtUn 
ajanlarını ve polislerini öldürmüşler
dir. 

mak, ayni fikri e en bırakma· 
tekrarlayıp d temcit pilAvı gibi Alman tebliği 

Biz de işte u~rnak lAzımdır. Berlin, 3 (A.A.) - Alman ordulan 
Unu yapıyoruz. başkumandanlığının tebliği: 

Diyeceksiniz-- Kırımda ve Donetz havzasında, 
mck için bu ki: 'Bahse girlŞ- dUşmruıın tanklarla desteklenmiş ö-

(Dıw~~n sözl~rc ne ha- nemli taarruzları şiddetli muharebe-
------ Sa: s sn: 4 de) = ler sonunda pUSkUrtfilmUştilr. 

lsviçr-e i-le t-ica-re-t anlaşması 
• 

müzakereleri 

Rus - Japon 
münasebetleri 
nazik safhada 

lapoa buıaıaa 
gire: 

Londra ile Vaşington, 
Rusyayı harbe 

sürüklemeğe çalışıyor 

Japonya Sovyetlere karşı 
lsviçre t• h . harbe sebep olmayı 

ıcaret eyetı reisi asla istemiyecektir 
gazetemize bey tt b 1 d Tokio. s <A.A.> - Basın, Mosko-

._......, .. avı ""' ana a u un u vadaki Japon e~isinin değişmesine 
~ efkArı umumlyenln vermekte devam 
J Ankara, 3 (Telefonla) _ 1 ,

1 
........_.uaııs:le ettiğı alfıkayı aksettlrmektt'dlr. y 0 • 

J kereler! bugün H i i ın c;re lle ticaret anlaşması mllza- mhırl gazetcsl, Japon - Rus mUnase-
Tilrk heyeti· ;r ~ye VekAletinde saat 10 da başlamıştır. betlerini nazik diye vasıflandırdık tan 

B. Cevat Ac;ık~l ar ciye VekAleti umumt kAUbl blrınci muavini sonra Moskova'nın dış slyasetlndekı 

1 kili ve dış ticar~~ı~ reisllg-inde, Ticaret Vcktlleli müsteşar ve- 1 karışıklığı belirtiyor. Bu gazete, Lon
kliletı lktısat d alresi relsi Cahlt Zamangil, Hariciye Ve- 1 dra ile Vaşlngton'un SovyeUer Biril-
MUrekkeptır. A~~:esi u~um mUdUr muavini Nurettin Pınar'dan ğlnl Uzak.şark harbine sUrüklemek 
mUh!m ti klşilık lsvl.çre eheyetıne, Isviçrenln bir çok 

caret m hcd için Moskova'da manevralar yaptık-
ledtr. ua elerini akteden B. Efrard riyaset etmek-

larını söyledikten sonra diyor ki: 
MUzakerelerln n k i Halbuki Kremlin bitaraflık paktı 

uzun su 1 e adar devam edeceği marnm değilse de pek ihUU edildi~i takdirde karada mUşte-
B 

rm yeceğ! zannedilmektedir. tı 
ugtın beni bU ük rek hudutlara sahıp bulunan Japon-

ntlızak 1 Y bir nezaketle kabul eden B Efrard bu 
ere er mUnasebetıı · • ya ile SovycUer arasında çıkacak bir 

Bili e aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: ı muharebenin ne netice vereceğmi 
arıuıındakYlorsunuz ki 941 temmuzundanberl Isvıçre ile TUrkive 

ticari u b ,, ~ mükemmelen bilir. Bundan dolayıdır 
m..emlek t m nase at kesilmiştir. Harp dolayısile iki ki, Sovyet makamları lnglltere ne 
naanbate t arasında bir kat daha ehemmiyet kesbcden bu mü-

~ ı ekrar ve mll kll t Amerlka'nın bu Urnltslz manevraları. 
ve Yeni bi ti m n mer ebe normal bir şekle sokmak 

1 
na karşı hissiz kalmışlardır. So\·yet-

olarak Ttl r ki caret anlaşması akdetmek için bu heyetin başında ler, hütmtiniyet fl&blbl olma(ta de,.·am 
rım. Harpric:eye gelmif bulunuyorum ve bundan çok bahtıya- ettlkı;e \'e beynelmilel durum ile U-

pları dola;> 'e (De\'&1111 Sa. a, Sü. z de) ++ 
zakşark maharebe!ılnln gö8terdli'I te-

(Devam.ı SL 3, ıü. S •e .:+=+ 

olduğu mllnasını çıkarmak doğru de- Londra. 3 (A.A.) - Londradaki l'on Pal'f'n ile 1000 liralık çeki aldım. Yoksul 
ğildir. Wavell'ln fevkal!lde yilksek Felemenk mahfilleriİıdcn bildiri!- çocuklara bir yardım olacak bu de-
hasletlerine Birmıınyadaki vaziyetin diğine göre, şehrin taarruzlara ge- ou·· k d' A-ost-.--, ğerıı arnıağanınızdan dolayı gerek 
vahimliği ve Hlndistanı tehdit eden niş ölçüde müsait olması hasebi· 1 Ankara şehrinin, gerek kendimin te-
tehlike dolayısilc şimdi orada ihtiyaç le Felemenk Hindistanı hükumeti, o• ı d u• 1 şekklirlerlml bildiririm. 
buthnduğunda şt.ıphe yoktur. Ratavyadan ayrılmış ve hüktime_t 

\"a!!lq&GD'wı tefı.lrı merkezini bir kaç zamandanberı. ' l'~ ..... ....,. ......... ZJlai 
Vaşingtod, 3 (A.A.) _ Wavell'in ordu umumi karargahının kurul. 

1 Hlndistan'a gitmesinin yakında yeni duğu Bandoeng'e taşımıştır. Nalrobl, 3 (A.A.l - 1941 mayısın- s ve ç 
askeri hareketlere sa1ıne olmRsı mlim Rangoon başt•1nbaşa yanı!orl da Anba Alagi'de 18.000 kişilik bir ) 1 
kUn Hıindistan'm mUdafaasına husu- Tokyo, 3 < ~-A.). - Asa hı Ş hm· ordu ile General Kullingam·a teslim J 
si bir önem verildiğini gösterdiği be- blund gazb~ltdesi lndıl~. BırgmöaenyaRac:.gpooe~ olan eski Habeşistan kral naibi DUk J 

• • '> n en ı r gıne r ·. d'Aost'un öldUğU h b · h b lirtılıyor. ba~tanbaşa yanmaktadır. Ingillzler, , a er verilıyor. DUk a r e 
Vaşington siyasi mahfilleri, bazı bir kaç kere daha o yanmış arazi d Aost,. esarette ~ulunduğu Nairobl· J 

(Devamı : Sa. 3; Sil. 3 &e) + (De,·amr s a. 3. S ü. 6 da) •-1 ye geldığindenberı verem hastası idi. J 

J hazırlanıyor 

... 

Müttellk.ler harbl ka1.anmak için ellerinden gelen her türlü gayreti r.arft'tmekten çekinmlyorla r. Bütün 
fabrika la r dü!fmanı daha ~abuk yere \·uracak silah yapmakta, blrbl rlerlle yarı!} ede.rttSlne çalı-:ıyorlar. Rfi· 
simde, buıüne k adar yapılan tayyarelerden, ha t ta ıl('an kalelerden daha büy ük bir tayyareyi Körüyon;unu.z. 

Taaavvur Jıalinık• ulan hu la) ~ .U'e nin, yakında h<\Op snluıelerlnde göz:Uunlyeceğlnl kim ten1in edebilir-: 

J 
~ 
~ 
J 
1 

Ş i mali Avrupaya 1 
ye pılacak bir lngil iz 
ihr : cı İsveçi büyük 1 
devi ~ t '.er :e ihti-ôfa 1 
sürükl iyeb ilece~ 1 

Stokholm, 3 (A.A.) - OFİ: 
1

1
sveç siyasi mahfilleri uzak şı. 

ma de pek yı:ıkında faaliyetin ar
tacağını beklemektedir. 

Stokholm'dc, Alman taarruzu
~un ilkbaharcia, evvela, yalnız ık
lıınin daha müsait olması ltlbı:ırile 
değil, ayni zanıanda Kafka!':ya pet· 
rol kaynaklarına bir an evvel ulaş· 
rı:ıa~ maksactııe Rusyanın cenup ke 
sımıııdc yapılacağı umumiyetle ka 
bul edilmektedir. 

Bu itibarla, ayni mahf'ller, müt
tcflklcrın, Sovyet Rusvanın malze· 
me münaka'ıltı için ikinci ve ":ın 
yolu olan Arkhangelsk - Mour. 
mansk yolunu her çareye başvu
rarak muhafazaya çalışacaklarını 
tahmin etmekte ve bir çok Sov
yct rıcali tarafından Avrupada f. 
kineı bir c"nlt~ kuru!mac:ı için iz· 

(Uc,·aıuı !oitt. ~. :";ii. ~ ıle) --
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Osaka Valisinin 
danslı çayı 

Yemek esnasında, Japon hanende ve sa
zendeleri tarafından bir musiki faslı devam 
ediyor .. Yemekten sonra, salonun nihaye
tindeki s~hnede rakısler icra ediliyor. 

Şehir 

Haberleri 
Milli korunma 
mahkemeleri 
İstanbul da kurulacak 

3 mahkemenin yerleri 
tesbit edildi 

Koordinasyon 
Asırlarca, bUtUn yabancllara kar· 

1

Je istanbulda da 
mı,tır. Birinci~i, kadınlara rnahsuı şı sımeıkı kapılarını kapayan bu es- ' taştırılan hususi 
olan !harem) dairesidir ki, - maka- rarıc muhit; (18:S3) senesinde, dört tane olacaktır. 

Bahçedeki koca konak ,ilçe ayrll· 

le sahibinin rivaye.ttne nazaran • bu 
daireye, (Nazlı uyku sarayı) denili
yor.. lkinci daireyi (Daimyos} adı 

verilen, valinin resmt lkametgA.hı 

tefkll ediyor. UçUncil daire de vali
nin maiyet memurlarile, adedi yUz-

heyetinin karari
kurulması karar· 
mahkemeler üç 

harp geml.!ine kumanda eden Ame- Bunlardan iki tanesL Sirkecide 
rlka. J..miralı (Peri) nln tehdidi üze- gümrük binasında, diğeri de Ü~
rine, altı limanını ecnebilere açar küdarda faallyette bulunacaktır. 
açmaz bUttin Avrupa ve Amerikalı- Üsküd•rdaki mahkeme için henüz 
!ara hayret verdiği gibi, onların va- bir yer bulunema~ıştır. 
sıtasile yayılan havadi!ler de, bize Bu mahkemelerın hBıkim ve 

Ieri geçen Ufaklara, ahçılar& ve .sair pek caz.ip gelmiş ve aramızda bU-ımilddeiumuml muav1nle~1 ~ek~le: 
hı.ımet adamlarına mahsustur. ytik b aIAk d t çe tayin olunacaktır. Gtimrüktekı 

ır a uyan zrmıf ı. mahkeme salonlarının tefricıinc ve Davetliler, ipek elbisell te9rifatçı- • 
tar tarafmdan karşılanıyorlar. Ka- A t k J * kadrolarının ·hazırlanmasına beş-r ı , aponya tle aramızda ge-

lanmıştır. 
pının önünde, kunduralarını çıkarı· rilmişı olan e!rar perdeleri. birer bl· 
ycrlar. Bir ayna gibi parlayan cila- rer kalkıyordu. (1289 - 1872) tart- Vilôyetfe bir fop!anfı 
h tahtalar üzerinde yürüyerek, her hinde Istanbulda intişar edett (Ha.- 1 d 
tarafı tertemiz ve nadide çiçeklerle dlkal ismindeki gazetenin ıı klnu. yapı 1 
tezyin edllmif olan gayet biJyWc bir nusani tarih ve 4.3 numaralı nüsha· Dün 8a.bah kaza kaymakamları vi 
!'alona giriyorlar. sında, Japonya hakkın<la IJU nıaıa- 1 tayette Vali ve Belediye reisinin 

Program mucibince, evvelA. yemek' mat veriliyordu: başkanlığı altında aylık toplantı-
yenilecektir. Fakat ortada umumi (Gazet UnlversUl Dogsborg) a, .. larını yapmışlardır. Bu toplantıda 
ıofra olmayıp, her misafir için kU· Japonyanın (Yakohama) şehrinden i'bilh~ssa iaşe işleri üzerinde görü-
çUcUk ve at nah şeklinde birer ma-] yazılan mektup: şülmüştür. 
sa ihzar edilmiştir. r DUne gelinci ye kadar ga.flet uy- Adı· '1 

Misafirler, biter birer bu masala- kusunda olan (Japon) memleketinin iyeye Verı en 
ra yerıe,iyorlar. Ve masalarına. göz bir an evvel medeniyet dairesine gir muhtekirler 
g~zdlrlyorlar... Onlerinde, gayet ln· mek için az zaman lıçlnde her mll-
ce yapılmıf kUçUcUk tabaklar, kA.· !etten ziyade terakki edifi dtl4UnU· Galatada matbaacılık yapan 
ıseler, - çatal makamında kullanıl- lünce, insana hayret gelir. S?krat adında birisi, _me~cut 100 
nıa.k için • altından, gUmU.,ten ve Japon hUkOmetJ, l8l.f senesinin r kılo tuz ruhunu iahış fıyatla. sa: 
!ildifinden çubuklar vardır. Bunla· martında Amerika hUkQmetlle bir tarken yakalanmış, as~iye ikıncı 
rın arasında. asli dikkati celbeden t· t hed 1 kd ttlk ceza mahkemesince tevkıf olunmuş 

ıcare mua es a e ten .sonra j tur. 
fl'Y, ceviz kabuğundan yapdmı~ ka· 
dehlerdir. AlelAde cevizler ortasın

dan a}--rılmış, bunlara altın ve gU
-nU.yten ayaklar yapılmışı .• içleri ve 
dışları, sanatkı1rane bir şekilde el· 
\Alanmıştır ... ~li!ıafirlere, bu zarif 
kadehlerle (.!Jam~o) denilen pirinç 
rak.ısı ikram edillyor. 

derhal sair milletlerle de münasebet-
1 

Dün de muhtelif maddeler üze
ler•. girişti. (1856) tarihinde (Naga- rinde ihtlkılr yapan 9 kişi ile 5 kö_ 
zakı) ve (Hokod.adı} şehirleri, dün- mürcü yakalanmış, mahkemeye ve 
yanın en bUyUk tJcaret yerlerinden rilmiştir. 

Fakat bu rakı o kadar sert ki, 

biri oldu. 
Dokuz sene sonra, Japonya.nın her 

tarafında medeniyet ata.metleri zu
hur etmeye, mektepler açılmaya, 

ilim ,fen, sanat, ticaret terakki et-
. makale sahibi - yarım ceviz kabu- meye, kanun ve nizamlar ıslah ve 

Zonguldakfan gelen 
kömürlerin tevziine 

başlandı 
ıtu rakt içerken, bogazının cayır ca- tekemmUI eylemeye başladı. Zoneuldaktan gelen kömürlerin 
rır yandığını ve midesine de mUt· Arkası ,·ar bayiler vasıta.sile halka. tevzline bu 

hiş: bir ateş yayıJdıfınL his.!lediyor. --;======:::=====:::-- &ünden itibaren başlanacaktır. 
Gözlerinden, yaşlar geliyor. h Buaüne kadar kok kömür katışı 

Yemek li.stesi, gayet basit. .. Evve- r s ı 91 bin tonu bulmuştur. Mevsim 
IA, bir ballı boğaça ... Sonra, 9alçalt oruyor ar: sonuna kadar bu mıktarın yüz bin 
yabani öküz eti kızartması.. Daha 1 tona çıkacağı tahmın edilmektedir. 
sonra, deniz yo!unlarile plşirilmif Halbuki geçen sene bugüne kadar 
deniz aygırı h"'laması .. ve nihayet Fakirlere ekmek !olan satısın 74 bin ton olduğu el-
ne!ls bir dondurma... deki istatistiklerden anlaşılmakta-

Da»etliier, önlerindeki çubuklarla karnesi Verilemez mi? dır. 
1 

Kendilerine kömür verildiği hal 
yemeyi beceremiyorlar. Japonlar, c .. ,. Mahalle aralarında ö.)·le de !atış yapmıyan bayiler hakkın· 
bunu görür görmez, derhal ı;ataı, yokıu.1, sakat ,.e ba,kalarının da şiddetli takibat yapılmaktadır. 
bıçak, kaşık getiriyorlar... Bunları yardımların& muhtac klmH.ler Fatih bayii Burhan da adliyeye ve. 
evvelce hazırlayıp bulundurduklarm· ,·ardır ki, bunlar ancak 'unun ve rilmiştir. 
dan dolayı da nekadar ince dUşUn- buRun "·erdikleri birer par(& ek-
celi ve ihtiyatlı olduklarını gösteri· mek ve yiyecek ile fe('lnlrler. Bu 
yorla.r. zavallıların pek çotu. ya nemli 

Yemek esnasında, Japon hanende mahzenlerde, ya da oo, bir ku-
\"e aazcndelerl tarafından bir mus1· lübe ,·eya harap bir garajın kuy-
ki faslı devant ediyor. Yemekten tuluklarında. ya..,adıkları l(ln ka-
ıonra, salonun nihayetindeki sahne- nunun tarif ettlfl me8kenden 
de rakıslar icra ediliyor... Makale mahrumdurlar ve bunun ~lndJr 
de, burada hitama eriyor. Muharrir, ı ki ekmek karn~I ..tamamı,, yine 

çay içtldiğtnden bahsediyor ama, ~unun bunun yard.unıarına muh-
( dans) edilip edilmediğine dair bir ta~ kalnu.,lardır. Ne yazık ,e 
~ey söylemiyor. acıklıdır ki, şu ve bu diye l!J&.ret 

(Ceridei Havadis) in neşrettiği bu ettiğimiz hayır salıl11lerı de bu-
nıakale, Istanbul halkının pek çok giinkU ,·azlyet sebeblle bu giblle· 
dikkatini celbetti. Artık, (çiçek-ı re bir dlllm ekmek "\·erernen1ekte 
ter beldesi) denilen Japonyanrn, pek ,.e elemlenmektedlrler ... » 
efsanevt bir hayatı olduğuna herkes Bunu ŞifUde oturan bir oku.ru. 
kanaat getlrmi.!Jtl. 

Havagozının tazyiki 
arttırılacak 

Hava gazı tazyikinin bazı mın. 
\aka'arda bilhassa alçak yerlerde 
az olduğu hakkında İstanbul bele
diyeslne şikAyetlerde bulunulmuş
tur. Belediye bu şikAyetıer üze· 
rlne tetkiklere başlamıştır Nor ... 

: mal bir vaziyete sokulması için 
şirketlere tebligat yapılacaktır. 

Balıkçıların ihtiyaçları 
fesbit edildi 

DUn İstanbul Ticaret ve Sanayi 
odasında İaşe Müsteşar muavini 
Şevket Silreyyanın reisliğinde bir 
toplantı yapılarak balıkçıların ihtf. 
yaçları ıörUşülmüştUr. 

İstanbul iaşe müdürü Mümtaz 
Rek'in de hazır bulunduğu bu top. 
lantıda balıkçılara lAzım olan mad 
delerin ne suretle tedarik edllebl-
1ecell, teneke ve konserve mesc· 
lelerinln halli işi te•bit edilmiştir. 

VATAN 

Harp illlnı günü 
Amerikanın hali 

Harp ilanı aleyhine rey veren ak saçlı 
meb'us kadın diyor ki: 

"inanmam, Ruzvelt'in bir. hilesidir,, 
A, merlka halkı 7 ilkklınun 

1941 sabahı, her pazara 
benzer b~r pazar günü gcçirecej:i 
kanaatile yatağından kalkmıştır. 

Dünyanın her tarafında harp 
var, bu maIUm ... Ameriko adım 
adım harbe yakla~ııyor, bu da 
malOm ... Fakat harbin baskın 

şeklinde gelip çatacağına dair or· 
tada hiç bir emare yok. 

Bu yeni harbin bsşındanbe~i 

Arrıerikada kiliseye gidenlerin sa
yısı çogalmıştır. Amerikalıların 

milli ·bir duası vardır ki, son za. 
mantarda hemen her pazar günü, 
her kilisede tekrar edilmektedir. 
Her pazar gibi, 7 llkk8nun saba· 
hı bütün Amerikalıların okuduğu 
dua şudur: 

«Kudretli Allahım, bize bu gll· 
zel memleketl miras diye ,·eren 
sen'§ln. Sana yalvarıyoruz: Bizi bu 
1fitfuna ır,yık kıl, arzu ve Jradcnl 
bize dalma. yaptır. Memleketimize 
ha.yırlı sanatlar, foy<lah bllgller, 
sar ve temiz emelJer bahşet. Bizi 
ı;;lddetten, ka\·gadan, tefrikadan 
koru. KötU huylardan, gururdan, 
küstahlıktan kurtar. llaklarunn;ı 
"·e hUrrlyetlerlmlzl koru, yüzlerce 
memleketten akıp relen ve yUz
Jerce dU konuşan halkımızdan bir
lik haIJnde bir m11let kur. BlzJ ida
re etmek mesullyetlnl senin namı
na kendilerine emanet ettığinılz 

adamların görUşUnU aydınlat, yur
dun itinde doğruluk "·e hakkani ... 
yet :rapmata.rını temJn et. Ba'ka 
milletlere karşı yU.zUmUzll ağart. 

Barış ve refah zamanlannda kalb
lerimlzl sana karşı minnetle dol
dur, harp "'e felAket gUnl\ gelip 
çatarsa. sana olan imanımızı bo,a. 
çıkartma.. Bunları Isa.'oın şefaa

tUe senden diliyoruz.> 

A merikan halkı kilisede bu 
duayı tekrar ettikten son

ra öğle yemeğini yemek üzere 
evlerine dönmüşlerdir. İşte o za
man radyolar, Japon baskınının 
haberini yaymıştır. 

çektiği bir telgrafta şöyle demiş
tir: 

•Memlekete ne yolda hizmet 
edebi" eceksem bunu yapmak için 
emrinizi bekliyorum .• 

r-__Y~an: ~ 
~ZAL_i 
~ sker! kayıt ve kabul dal
~ relerine olan hücum o şe

kilde devam etmiştir ki, daireler 
çoğaltılmış ve hepsinin gUnün yir 
ml dört saati açık kalacağı ve 
haftada yedi gün çalışılacağı i" an 
edilmiştir. 

Çok gariptir ki halk endişe gös 
termemiş, çoktanberi ha geldi, ha 
gelecek diye beklenen hAdlse nl. 
hayet gelip çattığı için herkes a
deta geniş nefes a\mışttr. Fakat 
Japonlara karşı olan düşmanlık 
çok şiddetli olduğu için Amerlk•
da yaşıyan Japonları linçten kO· 
rumak için hepsi polis muhafaza
sı altına alınmıştır. 

Baskın haberi gelir ge1mez, 
Ruzvelt kongre tarafından harp 
il.ı\nını beklemeden ordu ve do. 
nanmaya hıtaben bir beyannall\e 
neşretmiş ve: .Japonlara. silah cc· 
kin!• emrini vermiştir. Bu suret
le Amerika 22 sene 25 gUn süren 
bir ·barıştan sonra fiilen yeniden 
harbe girmiştir. 

8 İlkkAnun pazartesi günü tam 
öğle zamanı Ruzvelt, kapalı bir 
otomobile binerek aheste aheste 
kongre binasına doğru ilerlemiş
tir. Otomobilinin her iki basa
mağında birer silAhlı sivil polis 
vardı. Otomobilinin iki tarafında 
açık birer polis otomobili gidiyor 
du. Bunların içinde dörder, basa. 
maklartnda ücer sivil polis bulu
nuyordu. İterdeki adamlar maki· 
neli tüfeklerinin başında, ateşe ha 
zır duruyorlardı~ Basamaktakiler 
de 38 kalibrelik polis tabancaları 
vardı. 

Kongrenin bulunduğu Kapltol 
binası da sivlI ve üniformalı po
lis mcmurlarile dolmuştu. 

Ruzvelt, 12 yi on geçe meclise 
girmiş ve harp lliını hakkındaki 

beyannamesini okumuştur. Her 
taraftan: tı Reye, reye! ... sadaları 
yüksetm:ştir. Ayan mecJlsi 82 rey 
]ik bır ittifakla harp nanını kabul 
etmistir. O sırada on üç kişi mec. 
liste hazır bulunmamışll ki, bun
ların arasında hiç bir müstenkif 
yoktu. Her birinden trenle, tay
yare ve otomobille Vaşingtona 
hareket ettiklerine dair telgraf 
gelmişti. 

M ebusan meclisi, harp kara
rını ittifakla değil, 388 

muvafık reye karşı bir muhalif 
reyle kabul etmiştir. 

Muha11f rey veren mebus Mon· 
tana hükümctinl temsil eden Ml~s 
Janet Rankin adında nk sac'ı bir 1 

kadındır. Bu kadın 6 nisan 19171 
tarihinde herp ilanına karar ve
rildiği zaman da muhalif kalan 
yegane mebustur. Eskidenberi 
mutaassıp bir bR-rış taraftarıdır. 

Bu defa bütiln mebuslar etrafı
nı alarak muhalif rey vermemesin 
de ve meclisin reyinin ittifakla 
olmasında ısrar etmişlerdir. Ka
dın şu cevabı tekrar edip durmuş 
tur: 

- Yahu, şu Ruzveltı bilmez 
misiniz? ona nasıl emniyet ede
yim? Japonların Pearl Harbour'a 
baskın yaptıklarını belki uydur. 
muştur. Be'ki de bu onun bir hi
lesidir. n 

l\.fontanada bu mebusu seçen 
halk: «Retalet, rezalet, meclfsten 
çekilsin'• diye nümayişler yap
mıslardır. 

Harp kararı saat biri 32 dakl- ' 
ka gece Amerika kongresinden 
tam bir ı;;ektldc cıkmıs, devlet ret. \ 
!iline gönderl'mlştlr. Saat dördü on 
gece reis. bir beyanname imza 
ederek harbi resmen nan etmiş. 
tir. 1 

IHI avayi baskınından sonra l 
gecen 24 saat içinde A- , 

merlkada bir tek bozguncu çık
mıştır. Amerikanın harbe karış. 
masının aleyhinde bulunan Ayan- l 
dan Gcrald Nye. Pltisburg'da 
harp aleyhinde bir nutuk ı:;öyle
miye iplidadan hazırlanmıştı. 

(Devan11 Sa. 8, SU 7 de) 
Amerikalılar, kızınca tam kızıp 

küfrederler. Bir gazetenin tetkiki· 
ne göre ilk baskın haberi tize-

~~~~ ~:;;ı":u~;~. ~:~~~~:\i;v:ii: ,-~ ı· x l.eftL 
für basmış, bazıları daha galiz a Ali a 
küfürler de savurmuşlardır. 9'&ıP 

Bfr kaç saat içinde askeri dal- M' ~~~ıw r. Yllt un · .~•~•iinıt:\."-""iı.'~~~-..'Ct\.''"" 
relerln önü gönüllülerle dolmuş
tur. Bunlardan bir çoğu, şu yol
da sözler söylemişlerdir: 

- Nerede Japon varsa, beni 
hemen oraya gönderiniz. Silah fi. 
Jön da i•temem. 

Bir kaç Japonu yumrukla ye
re sermedikçe ·benim için rahat 
nefes almak imk3nı yok. 

Kaliforniya sahillıırtnde halk 
deniz kenarlarına dökülmüş ve 
bir harp meydanı seyreder gibi 
bii tavırla Pasifik u!uklarına göz 
Jcrinl dikmişlerdir. 
Amerikanın harbe girmesine i

tiraz edenlerin hemen hepsi he· 
yannameler neşrederek harbe ta. 
raftarhk göstermişlerdir. Eski 
devlet reisi Hoover demiştir ki: 

- Japonlar bize kahbece hü

G oethenin iki • • 
vecızesı 

tf!!!!!!. on Posta arkadaşımızda. cGoet-J ön~mll .. olacak nokta lki taraftan bl
ii;;;J) be'den veclzeler> gördüm. rlnın c;ozülmesld1r. 

Goetlıe dlyor ki: «Dehalar, bar1.,ın en 
güzel vasıtalarıdır». 

~'lu'harlp devletlerin hemen hepsl· 
nin başında dahi denilecek kimseler 
var halbuki dünyada kan gövdeyi gö
tUrUyor. Goethe buna ne buyurur? 

Yine Goethe diyor ki: cBUtiln di
ğer sanatlere bir şey verllebUlr, fakat 
Yunan noatlne dalma bortlu. kala-
cağız.> 

Goethe'nln bu göru,u çok do;;ru
dur. Borcu de\:am ettirmek l('ln f'gal 
kuv,·etlerl Yunanlstanda tarlht ka-

HA GAYRET! 
Bir fıkracı: «i len Uz harp kızı,ına

nuştır» diyor . .Efer biraz daha kızı
şırsa dUAya, ha.ına.m külhanına dö
necek! 

NAKiL VASITALARI 

Belediyenin açığını kapamak lı;ln 

nakil vıuııtalarına ba1.1 zamlar yapı
lacakmış. Artık nakJl ,·asıtalarma 1 

ara.sıra açık kapan1a '\-'asıtası tla dl

yeblleceğlz. 

HAKKI VAR 

cum ettiler. Biltün kuvvetlmizle, zılara ba,ıadı. 
idare mlldilrUnUn ell biraz 

olan btr gazeteci arkada-,a: 
bütün vasıtalarımızla kenditerlne A!"iIL :'IILlll.'1 ~ ... OKTA 
karşı ge'meliylz. 

Cümhuriyct partisinin bir ev
velki secimdeki devlet reisi nam
zedi Alfred Landon, Ruzvelte 

Şark ctph~lnln cenu11 kısnunda 

buzlar tözUlüyomıu,. Buzların çö
zülnıesl o kadar mUhln1 değil. A.!lıl 

- Ay tutulmu,, dedim. 
- Aldırma, dedi, iş aylık tutulma-

ınn! 

Tathsert 

1-3-91~ 

San'atkar köpek 
rc::5) arn» piyesi clntihaldir», 

IJ'" «değildir» iddia. ve mUnaka.

şaları ara~ında ı;;lındi bir de, piyes
te c,adakal rolünü ln~nlarln bece
renılyl'<'el!°I bir n1u\·affakıyetle ya· 
tJan kOpf'ğe bir ~ahlp c,;ıkıua~ın mı'!' 

Sö~·lendi){lne göre köı>ek bir ec
Za<'nnn bir kaç harta. e,·,·eı orta
dan kaşbolan köpeği imi,. Şhndl 

lll' «köp<'k bf'nin1dlr:o, «senin değil
dir» ınünaka.şa1;ı ını olacak 'l 

Bu ,-esııe ile 1109 bir şey anlata
ynn: Köpeği Ciiahnede gördükten ve 
yük1;ek sanat kahlllyetlnl takı.lir et
tikten honra fotografc:ınııza bu sc
vlınli hay,·anın resıninl aJn1asını 

~öyledlk. F"otogratçımız bu vazife
~ 1 ~·apınak üzere ıni.iracaat ett-lği 

zaınan ~elılr tiyatro!!ıu müdUrü her 
ne<len1te bunu muvafık bulmam1' 
olacak ki arkada'}nntza: 

- Kö11ek burada. yok. Dalla. gel .. 
medl, anrak o;,·un be.~lamadan biraz 
evvel geur, dernı,, 

Fakat köpek lçerlden ha.,·ıamata 
ba,ıayınl'a totografçımıı.la. mUdUr 
bakışmı,ıar. 

Bu sessiz bakı!Jmada. RMJhakkak 
arkada,ıınızın zihninden: 

- Hant köpek yoktu, bu bavlıyan 
ne? suall ge('ınhjtlr. 

Yine ınuhakkak kl müdUriln :ıib

ninde de: 

- Yahu bana. mı ınanaeaksm, 

yo:,~ köt>eğe mi 'r ce\'abı yer et
miştir. 

Na~rcddln h()('anın rulıunu. ~e

decek bir - intihal dt>ğll ... te\·arüt! 

* Gazete fotografçılığının U:ıiicü. 

tarafları olduğu gibi Jıoş taranarı 

ela \·ardır. 

Bir tarihte foto arkadaşlarımız

dan birine, Jr.ıtanbulda ohlukça. mli
hlın hlr mC"vkt "-ahibi bir zatın res
mini ('ekn1e-<;l talhnatını verml'}ler. 
Bu arkada'), o zatı nıakamında zl· 
yaret eh11l5, resmini alntL'j. Fakat 
ı1'a.tbnaya gelip de karanlık octaya 
girince bir de ne gör&ün: Şasiye can1 
koyınayı unutnıu.,. llenıen yine o 
zata koşmu'j, tekrar r~nıini almak 
J<Jtemlş. Fakat zatı nıuhtereın bu 
iefer akr.ıUe-;ını,: 

- Canını, biraz ev,·eı aldın ya! 
Seninle n1l uğra,aca.A-ız! 

- Aman elendim, demlnkJ reslm 
'.:Ok fena. ('ıkh, n1ay111una. benz.lyor. 

'fakonı sahibi zat: 
- Oyleyse yanlışlıkla objektlfl 

kendinize çe\irmiş olrı<'a.k!nnız! de-
n1lş, fotografçı arkn.da.,ı sepetle

' nılş ! 
KÖR KADI 

Fen Fakültesi yangını 
tahkikatı devam ediyor 

Fen ve Edebiyat !•kültelerlnln 
·bulunduğu Zeynep Hanım konağı 
yangını hakkında adli tahkikata de· 
vam olunmaktadır. 

1\1.üddeiumumi muavini Necatı, 
dün Beyazıt merkezinde fen fakül· 
tesl dekanı ile kapıcı ve hademe
leri dinlemiştir. 

Yangın henüz sönmediğindcn 
şimdilik keşif yapılması imkAnsız 
görülmektedir. Ateş için için de
vam etmekte, enkazdan dumanlar 
tütmektedir. 

TAKVİM) 
4 l\IART 942 
ÇARŞAMBA 

AY 3 - Gi.'N 63 - Kasım 117 
RU!l>Iİ 1357 - ŞUBAT: 
HİCRİ 1361 - SEFER: 
VAKİT ZEV ı\Ll 
GÜNEŞ 6,30 
ÖGLE 12,26 
İKİNDİ: 15,37 
AKŞAM 18.04 
YATSI 19,31 
İMSAK 5,51 

19 
16 

EZANI 
12,27 

6,22 
9.33 

12,00 
1.30 

10,48 

~K<'S~$ki 
Bütün kış sebze!erile 

haşlama et 
ugUn i','hnlz sıea<'ık bir çorba. 

(,.'ekti, uınun1Jyetle bir kap ye-

rneğe kar&.r verdJğbn.lz için eti, l!lcb
zesl, çorbası hep blr arada heın tez· 
zetıı, hem hazmı kolalı cazip .görü
nüyor. J<,ransı:r.ların «potoröıt dedlk
lerl tarzda. ha,ıama. ııığır etini bUtün 
kıij ?tebzelerlle birlikte 1,L5lrdlm. Ne 
!iJiı oldu, herkcliJC birer parça. et, bir 
çorba tabağı et &o)·Jle bol !tebze dil,
tü. Kornınuzı güzel güzel doyurduk. 

JJlr de pe-kınez.11 su nluhalleblsi ya
ıunra, herkrs ho5nut, ben de men1nun 
olarak bu günii de geçirdik. 

* KOLAY BİSKÜVİ 
iki ) ÜZ. elli gran1 beya:ı. Pf'l"nlr, Jkl 

yUı; elU graın yağı, aldığı kadar unla. 
lyi<'C yoğurunuz. l.~arın1 kaşık t:BC,l
klng pa,·der» denilen tozllan, koya· 
rak şekil verip fırında. 111.şlrlnJz. Çay 
ile ~ok ly! yeniyor. 
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•l!t·tı·•ıuw:11ıeı;ı1:tJ=ııaııaıı 
VATAN 

BAŞMAKALED~N DEVAM 

Derdin deV.ası Talebeler civar çiftlik ve 
tarlalarda çalışı mlacak Askeri durum c. H. P. resim (Baş tarafı 1 incide) -

cet? Meramın ne ise doğrudan 
doğruya söylesen olmaz mı?> 

Avrupa bofı kıyılarına 

çıkarma 

Yf;zan: ~ 

üasan BOB~I 
1 - Uzak doğuda: 

M ütteflkler, Oal·a ada!llnıla üç 

yere r.ıkan seçme Japon blr

Uklerlnl dl'nlzc dökeme<Uler; bu .Ja
pon blrllklerl şlmıllden adanın içine 
doğru 60 kilometre kadar Uerlemiş
lerdlr. .Japonlar tak\ I~ e ku\"\"etlerl 
beklemeden taarruza g~mlşler ve 
hareket teşebbUsünli ele almışlardır, 
Bata\·la'ya karşı Japon telıJlkıesI bir
denbire hüriimü, tlir; şehlrıleki bü
tün askeri tesl!llerle lltnan teslr.lerl
nhı tahribi eınredllmi,tlr. Petrol tas
flyelıanelerl yakılmıştır. Dahası var: 
Umumi karargtlhı Bata\•la'da bulu
nan General \\'a,·eıı yeniden Hindis
tan lrumandanlığ:na tayin edDmı,tır. 

Bötün bu hareketlerden \'e karar
lardan ç.ıkanlacak ~na şudur: Müt
tefikler, Canı'nrn Japonlar tarafın
dan ltıtJIA cdllmeslne mllnı olamıya
caklar; şimdiden umut kesmişe ben
:r.lyorlar. Anlaşılıyor ki Japonlar ha
kiki çıkarmayı adanın batı bölge
sinde yapmışlar \'e Bata,·ıa•yı hedef 
tutmuşlar!lır. Madem, Japonlar ilk 
taarruzlarla geri atılamamıştır; bun
dan sonra miitteflklerin tak\·lye ala
<'ak Japoolan mağIOp etmeleri pek 
gü~r. 

2 - Doğu cephesinde : 

Doğu cephesinin bHhassa cenup 
böl&"etılnde tablattn manzarası ckfl!j
mefe ~ladı. Ru!> tebllğlerl, bol ,.e 
buzlu yağmurlar yağdıtını ' 'e ı;anaur 
mev!llmlnln ba,ıa,lığını ltHdirlyor. 
Buz. tutınu, sular çözWUyor; Sovyet 
kttaları btnlu ''c tıulu ı;amurlar için
de llerlemeğe c;aJ"'ıyorlar. Şimdiye 
kadar se,·kulccyşi dl'rlnllkler lcfnde 
bUyUk taarrullar yapamıyan, Alman 
mlldaraa cephesini büyük ölçlide ııar
samıyau So\'Yetlerın bu ~·l'nl ara:r.I 
şartları içinde llerİemel;rl lmlu\nı 
çok awnıı,tır. Berllne göre So\·yet 
hlkanıları, kafi <luraklamadan en·l'l 
ıson taarru:r_ Jllahlyetımledlr. 

Bununla beratıt-r kardan ve !iOfuk
tan korkmadıklarını bütün kış dev
rcslnıle taarru .. 1 ... ar yapmak suretile 
1 pat eden So 

' ')et onlulan, sonba
hardaki mulı ... 
.. ' .. rebeıerde çamurdan 
urkmedlklerını . 

'c Yılmadıklarını da 
göstermı,ıerctı. '.8u KÜrlüklerl yene-
rek taarruzlara d • 

C\ aın edeceklerdir; 
l..enlngrııdı kurt 
it . \'I arnıatarı, Xovgorod, 

CJC\", yaznıa, llarkof gibi mll-
Jılm me\'kllerı 81.... k . '·' d ... a ım ... ını \'ar ır. 

3 - Avrupa batı kıyı
lan~ıkarma : 

nır lııan•,to, 1"ıtlli1. paraııüt~Ü!ıünün 
get•c '! na J.'ran • 
lnglllzlerde bU . 'ia;rn yaıttığı akın, 
d Al 1 

l U)( Umıtler uyandır-
'· man ar but 

kabul et k • ~bbllsün cliretlnl 
me le beta'-- b l k .. 

!:iik hareketıerı •...:r, u g hl u-
rlnd t 1 e harbin netlee!il U:r.e-
dedl;le;:' ~~:!~1811:ı:racağı kanaattn-

k • ~on eç kıyılanna ;:;h ı;:an~~ faJ daları daha büJ üktür; 
• r rnıl\ llff ki 

miitteflkler Pran ıı yl'tten sonra 
kola.)ea çıkar !la kıyılarına d~a 
8 , uç I l' illa J1lJlablllrler. Bır 
10 "O tı:ü~raş ıtçıinUn te.,ebbiisü ile 

- ·• nıeııtn u 
KÖ7.etlt'nen kı . ın dafaa <'dilen \'eya 

Hlllra çıkarılması ara
o;ıncla deh,etıı ta kla 

r r \'ardır. 

müsabakası 
Tablolara ait müsabaka sonunda 

kazananlar seçildi 

Hayır, olmaz. Kinin çok fayd~lı l 
bir şeydir. Fakat yüzümüzü ckşıt
meden bunu a~za alabilmemiz için 
ya kaşe haline konulması veya ha. 
rlcen şekerlenerek bir komprime 
halini alması faydalı olur. 

Şehrimizdeki lise 
dün bir toplantı 

müdürleri 
yaptılar 

Buhranın zararlarını önlemek ve 
bünyeyi kuvvetlendirmek işinde 
hükümetln belli başlı bir kaç ha
reket noktası vardır. Bunlardan bı-

Ankara, 3 (Telefonla) - Cllmhu
riyet Halk Partisi tarafından 40 vı
l!yctlmlze gönderilen ressamların 
yaptıkları tablolara alt mfü!abaka 
bugUn nettcelenmlştir. 

UçUncUsUnU tesblt etmiştir. rl de, vurguncuya aman vermemek 
Ressamlarımızdan Selim Turan b!- göz açtırmamak, bUyük bir kısım 

rincl, Hakkı Anlı ikinci, Cemal Ve- halkın sıkıntısının bir takım vlc
ren üçOncUlUğU kazanmııılardır. dansız açık gözler tarafından kar 

p .ıı tarafından birinciye 400, ikin- ve zevk vasıtası haline konulma: 

Parti tarafından teşkil cdllen 7 ki

şilik jUri, Serglevınde teşhir edilmek
te olan tabloların birinci, ikinci ve 

a . sını önlemek, buna cürct cdenlerı 
clye 350, UçUncUye de 3oo lira ~Ukıt- şiddetle cezalandırmaktır. 
fat verilecek ve aynca 1 amatöre de Bundan tabii. bundan güzel e-
150 şer lira tevzi olunacaktır. (B.B.) mel olur mu? Fakat maksat, iyi 

Ağ1r işçilerin kimler 
olduğu ·ıesbif ediliyor 

bir şeyi istiyerek gönlümüzü hoş 
etmek değildir, asıl gayeyi ger
çekleftfrmektir. 

Söylemesi acıdır. ama sözün doğ 
rusu şu ki gaye gerçekleşememiş. 
tir. Etrafımız vurguncu ııc doludur. 

Niçin? Çünkü hükftmetin icra 
vasıtaları bu işe hazır değilcHr ve 
uzun seneler geçmeden işin ruhu
na nüfuz etmeleri, asıl maksada 

(T l f nla) - Tica- ı Bu incelemeler sonunda atır lı- varmak için serbestı;-c akıllarını 
Ankara, 3 e e 

0 kullanmaları imkansızdır. Muay_ 
ret Vekl!letl, ekmeğe k~rne ı.. ~: çilerin kimler olduğu bir lıste ha- en mesullvet ölçüleri ellerini bnğ 
Jünün tatbiki dolayıslle bılh~~s~ı l linde tesblt edllecekt!ır. Bu liste iamıştır ~uayyen usuller akılla-
" ı~ ·ı ın seçnmesinde goru en • 
6ır ..,çı er k ü bazı in- /ler haricinde kalmış bulunanlar a- rına zincir vurmuştur, işin asıl 1-zorlukları giderme zere d ~. ~ · .. · d k. 

ktadır ğir işçi sayılmıyacaktır. (B B.) caplarını egıl, kfıglt uzcrın c ı 
celcmcler yapma · talimatın \caplarını takip etmlye 

Oünyanm en 
mühim kanun 

projesi 
llmerika Ayan Meclisi 
32 milyar dolan müte

caviz tahsisata ait 
projeyi kabul etti 

Vaşington, 3 (A.A.) - Mebus_ 

llar ve ayan meclisleri 32 mllyar 
doları mütecaviz tahsisata ait bir 
kanun projesini kabul etmişlerdir. 
Roosevelt'ln lmzalaması içln Be-
yaz eve gönderllen bu proje, dilnya 
tarihinin bu sahadaki en mühim 
projesidir. Aynn, en büyük kısmı 
ordunun elbise ve teçhizatına ay
rılan 692 milyona yakın i'k meb
Hiğı arttırmak surctlle bu projeyi 
kabul etmlstlr. Mebuslar mec!lsi, 
Ayanın tadillerin( müzakeresiz ka
bul etmiştir. 

Fransada Alman 
askerf erine 

süikasde 
yapılan 
karşı 

20 komünist ve 
yahudi kurşu
na dizilecek 

Vichy, 3 (A.A.) - Alman işgal 
kuvvetleri komutanı general Stu
elpnagel tarafından neşredilen teb 
!iğ ezcümle şöyle demektedir: 

«l martta bir Alman nöbelçl. 
sinin öldürülmesine karşı, karşılık 
olmak üzere 20 komünist ve Ya
hudi kurşuna dizilecektlr. 16 mart 
942 tarihine kadar katiller bulun
madığı takdirde başka 20 komü
nist ve Yahudi daha kurşuna dl
zllecektir. 

Alman askerinin cenaze merasl_ 
minin yapılacağı yıırınki çarşam
ba günü biilün tiyatro, sinema ve 
eğlence yerleri kapanacak, lokan
talar, saat 20 den itibaren kapan. 
mış olacaktır. 

İsveç harbe hazırlanıyor 
(Ba,ı 1 inelde) -«»-lsviçre ile ficaref 

har olunan arzuya cevap olarak 
(Baı}ı 1 ıncldf') ++ İng!lterenin Avrupa şimalinde bir 

I muharip devletlerle bir çok anlaş- taa~ru~ yapması mQmkUn olduğu 
malarımız vardır ve Isvlçre bunların netıces ne de va.~maktadır. Bu ba. 

kımdan, son gunlerde Stokholm ıcaplanna uymak mecburiyetindedir. b t d i "d f · ı ·ı 
a ısın a sveç mu a aasını ı gı en Diğer taraftan Isvlçre ile Türkiye d' b"t·· k • ı 1 · ·· 
ıren u un as erı mese e erın mu 

arasında tlcar1 mUnasebatı gUçleştı- nakasa edilmesi hayreti mucip ol
ren bir mesele de transit \'e nakliye mamalıdır. 

mecburdurlar. Kadroları ne ka. 
dar genişlese bu imkansız işin al
tından kalkmak iQin zaman ye. 
tiştircmczler. 

Neticede varılan bilanço: 
1 - Vurguncu ya hareketi

ni kitaba uydurarak gemisini yii
riltmüştür. Veya iffet ve ismet duy 
gw:;u gevşekçe tek tük memurları 
seçerek bekaretlerini bozmus. ken 
dılerinl manevi fuhşa sevketmlş_ 
tir. 

2 - Vurguncu karını gizlemiş, 
hükumete vergisini vermemiştir. 

3 - Namuslu tüccar gayri meş
ru rekabet karşısında kalarak sen
delemiş ve doğru yoldan ister is
temez az, çok ayrılmıştır. 

4 - Hükı'.'ımetin müdahale şe
killerindeki hatalar yilzünden za. 
man israfa uğramış, lktısadi haya
ta hareketsizlik gelmiş, sermaye
ler ve emekler bağlı kalmış, hem 
ithalat, hem istihsal azalmış, ça_ 
lışmak hız ve şevki kırılmış, ya
rın hesap kabul etmez bir man
zara almış, darlık ve pahalılık art
mıştır. 

Çaresi: 

Hükumetin bu işi bu şekilde ba
şarmasına ihtimal olmadıtını ka
bul etmek ticaret tılcml ile vatant 
gayeler'e ~andan iş birliği yap
mak. kendilerine milst<?rck mesu
llyetler vermek. buhrana ait çare. 
leri beraberce düşünmek, beraber
ce icraata girişmek ... 

Böyle yapılırsa, fiyat kontrolü 
kağıt üzerinde kalmaz, birbirine 
benzemez ölçUlerle tüccarı yıkmak 
yolundaki gidiş durur, fiyatlar tam 
anlayış ve bilgi ile kontrol edilir. 
Sahte bir fatura bir memura ko
layca yutturulur, fakat o meslek
ten olan tüccara yutturulamaz. 
Namuslu tüccar, hem vatant nlıika, 
ile hem kendisine yilklen!Jen müş 
te;ek mcsu'lyctle, hem de kendini 
müdafaa etmek ve vurguncunun 
meşru olmıynn rekabetini kırmak 
maksadile vazifesini titizce görür. 
o zaman ithaliıt ve istihsal çoğalır, 
fiyatlar diişcr, ortalık ahenkle ve 
hoşnutlukla dolar. 

Ankara,3 (Telefonla) - HillcOme
tın zirai istihsali arttırmn yolur:dn 

zirai işler yaptırılacaktır .. Bu mak
satla talebeler, tatbikat görmek için 

mühim kararlar aldığı ziraat işlerin- civar tarlalara 
de talebelerden de istifade edilerek ttlmekte olan 
mektep bahçelerinin ektlrlleceğl ma- cektlr. (B. B .) 
lOmdur. 

ve devlet eliyle işle
çiftlıldere götUrUlc-

* Haber aldığımıza göre, talebeleri 

bu mevzu üzerinde aydınlatmak için 

kendılerine konferanslar verilecek, 
bu suretle zirai işlerde talebelerden 
daha fazla verim alınması tenıın edı
leeektlr . 

Diğer taraftan, konferanslardan 
başkıı. talebelere ayni zamanda b:ızı 

Devlet daire ve 
müesseselerinde 
kağıttan tasarruf 

Ankara, 3 (Telefonla) - Başvekil

lik, bUtUn devlet daire ve müessesele-
rine bir tamim yaparak resmi ve res
mi olmıyan gazete ve mecmualara da, 
kAğıt azlığı dolayıslle, mUmkUn oı

Bundan başka şehrimizdeki bUtUn 
lise mUdUrlerl dUr. Istanbul Kız Lise-
! de bir toplantı yapmışlardır. Top

~a~tıdn talebelerin zıraat işlerinde 
nasıl çalıştırılacaklannı, ve bunların 
ziran t işlerinde daha verimli bir hale 

etirUmeleri için ne gibi tertlba~ın 
g ı .. zım ncldlğl görUşUlmUş-
aiınnıası u .., 

tıır. 

Ya tabut ya 
yiyecek! 

Yunanistanda Şıra halkı 
!Uinadan istediği 

duğıı kadar lüks ve birinci hamur kll- yardımda böyle diyor 
ğıt kullanılmamasını, mrtlnlerln kı- L d a 

3 
(A.A·> _ Yunan hii_ 

saltılmasını, kUçük harfler kullanıl-! klımo~i~l~ tebllğıne göre, Yunnnls 
masını, boş yer bırakılmamasını \'e !tanda açlıktan günde !JOO kişi ()lü
zaruret olmadıkça kitap ve broşür yor. Atına ve Pirede gUndc sokak
bastırılmamasını ıstemlştlr. (B. B.) !arda 330 ölü toplanıyor. Bunlar t~

buta bile konmadan çukura gomu
lüyor. 1941 ilktcşri~indcn ~?n~Cı-ı 
nununa kadar 40 b.n kişi 0 ~üş
tür ki normal ölümün 8 mlslıdtr. 
Patras, Golos, SelAnik. Şıra'dan 
feci haberler gehyor. Şıra halkı, 
Atlnnya çektiği telgrafta: oBlze ya 
buğday, yahut tabut gönderlno de_ 

seri iş görme usullerinden tam su
rette istifade etmekten başka çı
kar yol yoktur. 

Çok dileriz ki, yarın istihsal ve 
istfulfık kooperatifleri kurmak, 
sermaye ve tevzi hereketlcrine iyi 
ve verimli düzenler vermek su~.e
tlle her işimiz umumi menfaat ol
çülerllc temel tutsun ve hususi ti
carete o1an ihtiyaç azalsın, lıattlı 
mümkünse sıfıra insin. 

Fakat bugün bu işler için hlç 
bir hazırlığımız yoktur. T icaret a
lemllc samimi bir iş beraberliği 
etmevip yukardan asağıya bir ta
kım - inzibat tedblrlerile isi idare 
etmek iddiasına kalkışmanın be
del!Erinl, iktısadi hayatımız. pek 
ağır bir surette ödemiştir. 

mtştır. ı 

r Uzak!fark ll: 
barbl. 

(Ba'ı ı ıneldt'I) »-« 

terketmek» pollt•kalarını takıp et
mektedir. Sokaklar, varu~lara doğ 
ru kaçan Blrmanyalılarla doludur. 
Amerikan uçan kaleleri kuvvetli 
bir Japon donanmasına tııtı<rruz ı 

<1Aman, mutavassıt olmasın, tu- ettiler 
h 11 k fı Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) -

feyli diye araya girer, pa a :. ı - Londradan Amerlkaya at.leil bildi-
mili olur» diyoruz. KAğıt uzer!ıi_ 
de ne kadar doğru bir s6z! Gelge- rlldiğıne göre büyük bir Japon ge
lelim, hakikat alemine ... fşln için- mi kafilesi kuvvetli bir donanma
de bir defa sermaye meselesi var. nın himayesi altında cavaya doğ
Memleketteki servetin çoğu hükO- ru giderken görülmüş ve Ameri_ 
metin elindedir. Fakat buna ralt- kan uçan kaleleri bu kafıleye k•r-

b"tün iktısadi hayatın akma- şı hiicuma geçm~şlerdlr... . 
men u.. 1 ayeyi hil- (\va deniz harbınde muttefık do-
st için ı.,zım gc en serm ·• nanınanın kayıpları 
kumet temin. edemez. Hususı ser: Tokvo, 3 (A.A.) - İmparator_ 
mayenin fanlıyet imkanını ve hızı ı k k~rargahının tebliği: 
nı nerede körkörüne keserse ora- ~7 ş~bat ve 1 martta Surabaya 
da derha~. kısırlık, tutukluk, hattı\ ve Btanya'da yapılan deniz muha- ı 
felç başgosterlr. lrebelerlnde düşmanın 6 kruvazörü, 

Buğdayı ele alalım: aArada~l 8 torpido muhribi, 7 denizaltısı, 
mutavassıt kalksın, Toprak Ofısl ıı topçekeri ve bir mayin gemisi 
veya Ziraat Bankası doğrudan doğ batırılmıştır. 
ruya alsın.!) denildi. Bu kurumla:, Batırılan 6 kruvazör şunlardır: 
bir takım usullerle hareket. etmı- 9050 tonilatoluk Amerikan ağır 
ye, çlrtçlyi günlerce bekletmıye, L Houston kruvazörü, 8390 tonll{ı. 
şlnden alıkoymıya mecburdur. toluk İngiliz Ekscter ağır kruvazörü 

Çiftçiyi birer birer karşısına al.a- 6830 tonilatoluk A \•ustralya Bcrth 
cak. malını tetkikten geçirecek, öl- hafi! kruvazörü, 6450 tonilntoluk 
çecek, parasını kendi usulleri dal- Holanda destroyer hafif kruvazörU 
resinde ödeyc~ektir:. .. .. , 

1
6670 toniHitoluk Holanda Cava h~

Mutavassıt ıse koylunun a~ ağ~- fif kruvazörii. 

zorluklandır ve bunların lktlhamı bir Dagens Nyhtcr'in nskerI mUtc
hnyll gllçtUr. BütUn bu gtlçIUklere hassısı, miltlefiklerln şlmaldeki te_ 
ra~men iki memleket arasında umu- şebbUslerlnin lsveçı bilyilk devlet
mi bir anlaşma zemini bulunabllece- !erle bir ihtilafa sürüklemesi fh
ğlnl Omit ediyorum. Vazifemin ve tlmalinin uzak olmadığını yazıyor. 
zamanın lmkı1n ve gUçlUklerini bil- Bunun içindir ki, zimamdarlarımı
mez değilim. Buna rağmen burada. zın, İsveçln kendi istcğlle bugün
bir r:etıcc almak için şahsen elimden kii durumunu terk ve İsveç top. 
geltml yapacağıma emin olabilirsi- raklarının iki düşman tarafa üs ol
nlz. Türklyede çok iyi karşılandım. masına müı;aade etmlyeceği husu
Bundan dolayı çok bahtiyarım .. > suna muhasım devletleri ikna ı_ 

çln müdafaa kudretimizi önemli (B. B.) 

na gider, kahvede otururken bır Bir Japon mayin gemisi batırıl
an içinde işi bitirir. Memleket~n mış ve torpido muhriblmlz hafifçe 

Hu.'kıimet diyor ki: ~ tyl ama ben her tarafındaki çiftçi, res~i b~r hasara uğramıstır. 
daire ile temasa gelmekten ıse d - Mac Arlhur dayanıyor 

kendi çerçevem haricinde bulunan ha az bir karla malını tilccara sat- Saygon, 3 (A.A.) - Japon kuv_ surette arttırmak maksadile lii-
zumlu tedbirler almış bulunmaları 

un:;:urlara nasıl vazife ve mesull-

Bu akşonı MELEK Sinemasınd:ı 
cROMEQ ve JUL YET> ve cPYGMALYON> şaheserlerinin unutulmaz 

yaratıcısı 

çok iyi olmuştur. b·ı· ı , mağı tercih etmiştir. vetlerl, adanın şimal sahilinde ele ... ·et emanet ede 1 ır m ·" koopcra 
" Çok umarız ki. yarın - geçirdikleri 3 köprü başından baş. 

Bu telAkklnin hakikat ftlc!minde tıfler, mutavassıtın yerini tutar, Iıynrnk hareket sahalarını geniş. 
· yeri voktur. Ancak dar ve kırtasi hem çiftçinin vakti kaybolmaz, letmlye devam ediyorlar. Bu kuv-

Genero! Vav el görüŞ°ün mahsulüdilr. Kendisine hem menfaati iyice korunur. vetler, Holandalı Amerikan ve 

. LESLIE HOW ARD 
J iv'~"i/D''n'n<GEIA~a~°'M AN 

tarafından ilAhl bir surette ibda. edilen 

A Ş"i{" 'R "(fY'' A'S 1 
Filmin rı d • 'f 18 MI Z 1 O) 

ne 
8 

mUzik Parçaları Amerikanın verdUaıııl~t 
DIKKAT: Bu tarafından çalınmaktadır. 

gece Jçln loca kalma t 
d mış ır. Numaralı koltuklar erken-

en aldırılmalıdır. Tel: 40868 

(Ba71 ı lneide) + vatani bir vazl!c verilen her ·va- Fakat bugünün gayesi umumt İngiliz kıtalarının mukavemetine 
tandaş, umumi hayatın çerçevesi hayatın, buhran zamanında sarsıl- rax.men adanın mcrkezı·nc glrmiyc Ingiliz haberlerine de iıususı bir önem b' memu gibi 1 u 
içinde tıpkı ır r mc- mamasıdır.Bu itibarin her kuru muş muvaffak olmuşlardır. lndromayu' vermektedirler. Bu haberlere göre, sulivet almış demektir. Bir vatan_ i h 

1 
ış mecradan 

Wavell'in tekrar Hindlııtan'a ra""rıl- - if y ağ d ıı. tiyattan, er açım • tı' dan hareket eden bir Jnpon kolu-
.. 

6 da~n askeri vaz e e ç ır 161mız her kolaylıktan yarına kadar ıs - nun Batavla'nın takriben 100 kilo-masr, Hindistan'a yeni bir dominyon ~ ilk ve hatta subaylık şerefı'nl - d 
ve er fade etmek lazım ır. metre doğusunda kain Sebang coeh statUsü verilmesinin başlangıcı ola- emanet ettiğimiz zaman «gayri me- " 

bilecektir. Bu takdirde Wavell'in suh> sıfatını derhal kaybetmiyor - rlni işgal etlikleri söyleniyor. 
esastı işlerinden biri, bu yolda bir r.rn? Bugün memleketin varlığı ı- Netice_: f t hele bir buh-1 Gen<'ral Mac Arlhurün kliçük 

lkt d" 11 Hu~usı men aa ' k ı ordusu Japon hücumuna mukııvP.-karar neticesinde zuhur edeceği mu- le alakası olan « ısa 1 ı zmetin, r:ın zamanında başı bos bıra Fı a- met etmiye başlıyalı iki ay ol. 
hakkak sayılan nıllllyetçllik cereya- bu buhran zamanında askeri hlz- Elb tt tedbir !Azımdır. a. · 

k maz. e e a ıla muştur. Muvaffakıyetli bir muka_ nını azami nisbette istismar eünek metten ayrı ve baş a bir şey dl. kat bu tedbirler alınır~~kn! Y
1 

P - bil taarruz '"apan bu ordu Japon-ç K ş k k ti ı vn te•akki etmlye ve tüccarı mut- · •- cak .... u u ıesnp- " • 
ve an- ay- e uvve er le işblrll- . " bl nfa t al • cnk Işı ve ...,şına " 1 t !arı Abra vadisini terke mecbur 
ği yapmak Uzere kuvvetli bir Hind laka hususi r me a emınin ıamak icap eder. Memurtara aşı- etmiştir. Tokyo radyosu Japon ha-
ordusu vücude getirmek olacaktır. malı ve umumi menfaate alt her en a hazır olmadıkları aşıyamı- k • 

ı say b mıy ' ki va uvvetlerlnin Bataan yarım a-~neral Wnell lllndlstanda dişenln düşman mıya se ep yacak'aıı bir yükO verme e ga- dası batı sahilindeki mukavemet 
Yeni Delhl, 3 (A.A.) - Wa\'ell var mı? ırİktısadi hizmet. diye as- yeye varılmaz, za;en md~lvc~ıt zlor- noktalarına hücum ettiğini haber 
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SİYASİ İCMAL 
~:=:: i:::fe:b= ::r 

Hataların 
büyüğü 

en 

Yazan: M. R. ZAL 

fC3) u harp bll§lıyalıdanberl ,.e 

19> Jıarbln arlfe.,lııde yapılan 
öyle hnt!tlar vardır ki bunlar ölçü
~ c \'urulsa ins:ınların ne kadar akıl
sız, ne kadar kor olduklarına, tec
rübeden 1 tlfade lnıkinlarınılan ne 
kad:ır mahrum hulun,Juklar:ına par
lak birer delil elde edllrnlş olur. 

Bu hataların arasında en belll 
lınşlılnrdan biri, Jngiltercnln llin
dlstaııda takip ettiği siyasettir, Gi
dilen yolun lnglllz ölı;ülerlle de ne 
l<aclnr yanlış olcluğu her giirUr göz 
için ıışlkl\r hlr şeydi. HattA biz t!ı 
19 ilkkfııınıı 19l0 tarihinde yazdığı, 
mı:r. bir makalede, hakiki doııten acı 
ı;iiyledlğlnl diişlinerek, şöyle de<lik: 
cılnglltert>11ln lllndb.tandald mUna
scbetıcrlne Mlı1 mU temlekit neza
retinin eski kötü ruhu hakimdir. 
lnglUzlcr bu ruhu dağıtnırya mu
,·nffak olurlarsa Hlndistanda ve bli
tiln fmparatorlukt.akl me,·kllerl bir
denbire km ,·etlenir. Gandl milli ha
reketi dost bir kunet haline konu
lacak olursa Jllndlstanda her tlirlU 
menfi muka,·emet keıılllr, Hintıı

ll'rle kurulacak hakiki dostluk bü
yük Brltanyıı tacının en parlak mU
ce\1ıerlcrlnden biri olur. lnglltere 
bunu ynııabllccek olursa kendi fena 
nnıınelerlne karşı en hiiyiik bir za
fer kazanır.» 

~'ok gariptir ki lngillzler, nıntıı
lcrle tanı barış ,.e d~tluk kurmak 
\'c Hint ka~ naklarından mtM:terek 
müdafaa maksadlle istifade etml'k 
irin harbin ba~ındanbc.rl parmak 
lılle oyn:ıtmn<lılar, eski hatAlı gl<ll'
lcrlmlc ısrar ettiler. 
Şimdi bıçak kemiğe dayanınca 

gözlr..rl a!:ılmıya ba,lamıştır. B. 
Çür~ıı·un bugünlerde bu me!iele bak
kıml3 bir şeyler &öyllyeceğlnden 

b:ıh edlllyor. 
Hlnıllstanın efendi diye lnglltere 

ile Jnpoııyndnn birini ııeçmek lhnn 
gellrst'i aklen lngilterl'yi ııeçer. Fa
kat lıısnnl:ırın alda göre hareket 
et ilklerini kim iddia edebilir'! Sabit 
bir fikir, hlr taassup bazan hisleri 
hflklnı kılar, Jnı:;anlara aklın icabına 

aykırı şe~ier yaptırabilir. 

Jngllfz]cr bu işte geç kalmak teb
llkeslndetllrler. Uu tereddüt kendi
lerine ııatıalıya oturablllr. BiltUn 
lllndlstanda km'l·etle detll, ancak 
göniıl lıoşluğlle durablllrJer. Bunu 
temin <'dcmC'Ller"c llindistao kolay
ca Japon lşpll altına döfer, • za
man 91.ın müdafaaya deYUnına 

ımkı\n kalmaı~ .Japonya Htnd \'C 

C'a\ a rnemlıalarrndan ldlfade ede
rek A\·uı;tralyayı \'e Yl'al Zelandı da 
teMlt eder \'e Asyaya öyle bir şe
klide hfıklnı olur ki kf'ndllerlnden 
Asya \ 'n Okyanusya hakimiyetini 
almak l~·lıı senelerce uğra,mak, eel
lerle kan dlkmek l!ızım gelir. 

Hiç şUphc yok ki bncftn Uzak 
şark harbinin en ı;•etin, ea millabn 
cephesi Hint. dahili cephesidir. ln
gllterenln dakika kaybedecek \'aldl 
yoktur. 

Harp ilônı günü 

Amerikanın hali 
(Başı 2 nclde) 

Kürsüye çıkmazdan evvel gaze
teciler kendisini kulise çajırarak 
Japon bas.kınına dair ajans bülte
nınl göstermişlerdir. Nye şu ce
vabı vermi~tir: 

_ Ben bunun harp olduğuna i
nanmıyorum. Olsa olsa bizim o
radokl harp malzemesini tahrip 
etmek istemişlerdir. 

Harp ve hükOmet aleyhinde ha 
zırladıih şiddetli konferansı hlç 
değl~tlrmcden okumıya başlamış 
tır. Sözünün ortasında, Japonya_ 
nın harp llAn ettiğine dair olan 
bülten kendisine gösterilmiştir • 

Nye buna da aldırmamış, kon
ferans;na de\'am etmiştir. Konfe
ransı bitirdikten sonra gazeteciler 
etrafını alınca: « İnanamıyorum, 
hııberln mutlaka bir yanlıs brafı 
olacak. Eğer doğru ise İngliterenln 
ve Ruzveltln kurduğu tuzağa düş 
t{ik demcktlrn sözlt!rini söylemiş. 
tir. 

o nkşam bir kilisede 
harp aleyhinde yeni bir kon-
f erarıs verdikten ve en bozguncu 
hisleri ifade ettikten sonra tay. 
yare ile Vaşlrgtona gitmiş, bat
mıştır. 

Senenin E b" .. , C n uyuK ~z Konseri 
Yarın ak9am L A L E 

sinemasında 

A R T 1 E s H A w ' 1 dinlemek 

Dans Kralı FR ED ASTAfRE' • 
Y ıd Y 1 seyrelmek 

Caz Kralı 

Hlndlstana gelmiştir. keri hizmet mefhumuna muvazi luklara yenileri ıı .. ve e ı m ş o ur. veriyor. 
bir çerçeve, bir tclfıkkı yaratmak Yiikil taşımak için ıt.her om~~datn Sleng - Şanı:'da ÇinUler Japonl•rı 

Rus - J=pon 
münasebetleri 

doğru olmaz mı? istifade edilmeli, aı;ır rnesu ıye - i - k::~ - ·or' ·ır 
sı da var: Hük - t da 1 ·1 ger pus ıanu' • 

d .. s~nr~o~~;,~ zaten gayef m~:~- lerden her vatan şın pay verı - Çunklng, 3 (A.A.) - Neşredilen 
onup melidir. bir t bl'l'ld ç k Yang ey::ıl<'tl-lerln fikir ve irsadile hareket c- Bfiyle bir yol tutulursa hükO- e ıı; e, e - k- f 

<Batı ı laeide) +=+ diyor mu" Kendisine iş tevdi f'_ ım tin murakabesi tesirsiz bir hale nln şarkınd~ Siang - Şang ~~ı~İ 
rakkilerl doj'ru olarak muhakeme dl'en kaç flvat murakabe raportö- 1 ~ aksine olarak hilkômet lü- zlnin cenup sahiline 3 harp g 

k k d 1 1 • bi t ge mez, hlnıayesinde olmak fı7ere mnvna-etti çe en ı er ne tararı.n kalıuala- rü mi.istakil r ~.raş ırma yap. zumsuz yüklerden kurlu!srak or. · 
1 1 

n Ja onların Çln-
rını ta,·!llye ederiz. Bize gelince, Sov- mak. vukuf ve tccrubeslne ve hı-r ta lığı görmek, yeni imkanları ko- l 9 r a karaya ç ka .. ~·· tüldiikleri 
yetler Blrlltlne kar,, harbe sebebi- tetkikin ayrı ayrı icap ettirdiği !aylıkla yaratmak, yolsuzlultiıırı ll~er tarafından pus ur 

Çok carlptfr ki o g~e rüya
sında ne görmüşse, görmüş, er_ 
tesl günü sabah yatağından harp 
tar:ıftarı olarak uyanmıştır. Do~
ruca flyan meclisine gitmiş, Ruz
vcl tin beyannamesini dinledikten 
sonra kuzu kesilmiş, Japonlara 
harp llfmı lehine herkesle bera. 
ber rey vermiştir! 

ı ız.lar 

Yıldızı PAULETTE GODDARD'ıAlkışlamak için 

cız FIRTINASI 
Şa.tıeaerını görünüz. 

numaralı yerler 9lındlden satılmaktadır. Telefon: 43:S9S ... 

yet ,·ermetı hJ~blr :r.aman ıatemiyece- zamana sahiptir. ~~ticede yaptığı önlemek, l'erisl için pl~n düşün- b~ı~ld=l=r=ll=m~e=k=t=e=d=lr::·:::;:=::;:::=:=::=::7T ğlnılz &!}!kardır. şey, şu veya bu tı.ıccara tesadüfi mck, yarrnı hazırlamıya uğrasmak 1 Rlf'K İŞLERİ f 
Beynelmilel işlerde kfıfi derecede surette başvurup fıkir almaktan imkanlarını bulur. ASKE . 

açık olmayan bir durumun hiç bek başka bir şey mi? Halbuki bugünkü yanlış Jktısa-
lenmedik bir vehamette neticelere dl gidişte yarının hiç yeri olma_ Beyoğlu Yerli As. şubesinden: 
yol aça.n şQpheler doğurdu.fu vazıyet Biz bu satıları yazmakla hususi dıktan başka buna günü gilnilnc Şubemizde kayıtlı yede~ tablb, 
Ier çoktur. Binaenaleyh 1lmlt ederi ticaretin avukatlığını yapmak is- yaşamak bile diyemeyiz. Bugünkü eczacı, diş tabibi ve veterınerler-

BI ıı ı u az temlyoruz. Biz, ıbsruarblnahse ait dil- mekanizma, saatlerce ı:eri kalan den (301 ilA 306 d:ı~ll) doğumlu 
ki SovyeUer r ğ b yUk Asya•y şüncelerimlzi ve açıkça bir saate benzer ki buna bakarak subayinrın askeri vesıkalarlle blr-karfı samimi bir vaziyet alacak ve 

1 
kl malarını yaptı ak 

_ tekrarlayıp duruyoruz, çUnkü bu ıs görmlye, Mdiseler n icabına der liktc 942 'YO a ., . r~ 
Rus - Japon münasebetlerinin istik gün umumi menfaatleri korumak hal ayak uyd:ırmıya lmkAn yok-,üzere en geç 14 .. mart 94- g~nune 
hali hakkında da ayni samimiyeti için ticaret Aleminin sermayesin. 1tur. kadar şubeye muracaaUarı i.an o-
gösterecektlr. den, teşebbüsünden, bilgisinden, 1 Ahmet Emin YALMAN lunur. (33~ ~' 

BORSA 
3 .l\IART 942 

l Sterlin 5,24 
JOO Dolar 129,20 
100 Pczeta 12,9375 

ESHAM ,.e TARV1LAT 
İkramfye1 i f 5 933 Ergani 23 90 
Sıvas _ Erzurum ı 19 80 
Sıvas - Erzurum 2 - 7 19 80 
imar Bankası 21 -
Aslan Çimento 13 -



• 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Ke!ler 

İcabında ı-Wnde ı kaşe alınabilir. Her yerde P•lla k11taJa rı utrarla Mte,-in..bı:. 

BULMACA 

Soldan Safa: 1 - Eksilme; Bir 
2 - Deniz generali 3 - İs tihza; 
B ir dağ 4 - Bir deniz taşıtı; Kör 
5 - Tef; Bir eğ lence yeri 6 - İyi 
değil 7 - Tersi; Payanda; Bir is
kambil 8 - Doğru yazma U!:t.:!U 
9 - Bır coğrafya tabiri; Tasvir 
10 - Sokak haydutluğu 11 -
11 - Fakat . 

Yukarodan Aı;afıya: 1 -Yüklen
dik; Bir Türk ünvant 2 - Boybos 
3 - En fazla; Fasıla 4 - Geceku 
şu 5 - Su: Bağlama edatı 6 -
İstimdat n i dası: Trakyada bir şı('
hir 7 - Komşu bir memleket ; İçkl 
8 - Fasıla; Hata 9 - Yıkıntı; Fa 
milya 10 - Bir balıkçı kayığı; Su 
11 - Üstü ıu;ık balkon. 

Dt1NKÜ BULMACANIN HALLİ 

~· p,.....,. ... 
7,30 Program 18.55 Konuşma 
7,33 ?tfilzik 19.10 Müzik 
7.45 Ajans 19,30 Saat ayarı 
8.00 ?ı.filzik 19,45 Serbest 5 D. 
8.15 8.30 Evin saa 19.50 MUzik 
12,30 Program 20.15 Radyo Ga. 
12,33 MUzlk 20, t~ Mtlzik 

l:?.45 Ajans 

13.00113,30 Müzik 

18.00 Program 

18.03 Müzik 

18,45 Ziraat tak. 

21,00 Konuşma 
21,15 ?tfüzik 
21,45 MUzik 
22.30 Saat ayarı 
22,45 ·"2250 Yarınk· 
program 

' DOKTOR--•·• 

ORFANİDİS 
Cild ve Zührevi müteha.saun 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nil apartımA.n 2 ci kat Tel 43734 

KARAR HULASASIDIR 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli (19.000) Hra olan küçük sterilizasyon cihazları 

16.3.942 pazartesi gUnü l!iaat ı:;,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare bına eında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek i! t iyenler in (1.425 ) liralık muvakkat teminat ilo 
kanunun tayin ettiği vcsik;ıl arı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar adı geçen kom isyon rei <iliğ ı ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada te~ellüm ve sevk ~eClığinden temin olunur. {2843) 

* Muhammen bedeli 30.000 lira olan 300.000 adet telgraf makinesi 
kAğıt bandı 1714 11942 cuma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alına
caktır. 

Bu ise girmek istiyenlcrin 2.500 lir.:.tlık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerinı ayni gün saat 14,30 za kadar adı 
geçen komisyon reisliğıne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa.şa'da TesellUm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2796) 

* Muhammen bedeli 39.292.90 lira olan 7 kalem muhtelif bakır 
izale NGA tel ve kabloları 20 ' 4 '1942 pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalt zarf usulü ile Ankar3da idare binasında toplanan Me~·kez 
9 uncu komisyonca satın alın3caktır 

Bu işe girmek istlyenierlr. 2.946.97 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün, saat 14. 
30 a kadar adı geçen Komisyon reisliğine vermeleri ıazınldır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dalresınden !-lay 
darpaşada Tesellüm ve Sevk $Pfliğınden temin olunur. t2A46) 

* o. D ' 253 numarcılı tarife Karabük Demir ve Çel ık faorfkaları 
müessesesıinin Ülkü h.tasyrnunn veya bu istasyondan sevkedilecek 
nakliyatına da ayni 5'artlar teşmil edilmiştir. (1533) (2934) 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram kısmı TcpebaşınC:. . İstıklB.l caddesinde 

Gündüz 15,30 da 

Bu akşam 20,30 da 
PARA 

Yazan: Neclp Fazıl 

KISAKÜREK 

Komedi kısmında 
GUndUz saat 14 te 
ÇOCUK OYUNU 

Bu 8ksam 20 30 da 
ÖKSE VE SÖKSE 

--:t'ı. 1 ... ~-·DOKTOR ---· ... 

Ttlftol, !Jahdeğlrmen S. No. ~ 

Tel: 492f6 

I-IAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEKİi' 
DahHı1e Müieh _ _ 

Divanyolu 1"1: 

~1uayene saatleri: Pızlilr 

· ui~ her~n 2.5. Tel· 23898 

Istanbul Halk Sandığı 
Türk Anonim Şirketi İdare Mec1isinden : 

ALELADE uıuuıuı HEYET TOPLANTI DAVETNAMESİ 
İstanbul Halk Sandığı T. A. ş. hissedarlarının toplantısı 20 

Mart 1942 Cuma saat 15 de İstanbufda Yeni Postahane sırasında Şe
hinşah Pehlevi caddesi 7 • 9 numaralı binasında yapılacaktır. 

Esas mukavelenamcnin 38 ine maddesi mucibince iştirake selA
hiyettar olan hissedarların toplantı gününden en az 5 gün evvel San_ 
dığımız 1\-terkezıne müracaat eder 'k duhuliye kartı almaları lAzım-

dır * 
Resmi daireler ile hükmi şahsiyeti haiz şirket ve müesseselerin 

temsil hakla!ının usu 1en tevsik \'<' tesbit oltırıması kcifidir. 
~•ı'z KF. AT RUZNAIUESİ 

1 - 1941 senesi muamelatına ai{ İdare Meclisi ve 1'--Iürakipler 
raporlarının okunması. 

2. - 1941 senesi bil3nçosu il kAr ve zarar hesaplarının tetkik 
ve tasdiki ve İdare Meclisinin ve l\Iürakiplerin ibrası. 

3. - 1942 Senesi için yeniden ki mürakibin intihabı. 

c. 42 1318 
!l.1illi Korunma kanununa muha

lefetten Şehzadcbaşında Vezneci-) 
1erde 61 numaralı dükkAnda bak
kallık ticaretile meşgul Salih Oğ-

1 lu Osman Soysal hakkında İstan_ 
bul Asliye ikinci ceza mahkemE"· 
sinde cereyan eden mahkemesi ne
ticesinde suçlunun fiilı sabit oldu· 
ğundan !\otilli Korunma kanununun 
31 ve 59 cu maddeleri mucibir.ce 
25 lira para cezası ödemesine ve 
yedi gün müddetle dükkAnının ka
patılmasına ve hüküm kat'ileştiğin 
de ücreti ııııuçluya ait o'mak üzere 
karar hul3~R!iJOln Vatan gazetesin 
de neşredilmesine 27111 ı 941 tari-

~1--------------------T ürk iye Ciimhuriyeti 

hinde karar verildi. (2977) 

KARAR BULASASJDm 
c 42'164 
l\'tılli Korunma kanununa mu

halefetten Sultanhamamında 11 113 
::"Jo. lu Stok mağı:ı.zası sahibi ve 
yünlü ve ipek'i mensucat Ucareti
Jr. me gul Garip Oğlu Kenan Araç 
ha.kkınd::t İst~nbul asliye ikinci ce-
1a mahkemesinde cereyan eden 
n1uhakemesl neticesinde suçlunun 
fiili sabit olduğundan •::\-tilli Korun 
ma Kanununun 31 ve 59 cu mad
deleri mucibince yirmi beş Jfra pa 
ra cczaı;;ı ödemesine ve yedi gün 
mi.iddetlc dükk:lnının kapatılma. 

~ına ve hüküm kat'ilcştiğinde üc· 
reti !l'uc;:luya aid olmak üzere ka. 
rar hu 1 dıt:~c:ınrn vatan gazetesinde 
neşredilmesine 21 ' 11 / 941 tnrihin-
~. karar verile" (2978) 

ZAYİ İLAN! 
Askerlik terhis te.skE"remi kay_ 

bettim. Yenisini atacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

1315 doğumlu Mehmet oğlu İh
san Şendi! Küçükayasofya No. 14 • 

Ziraat Bankası 
Kurulut tarihi: 1888. - Sermay .. ı: 100.000.000 TUrk Uruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
ztraı ve tlcart her nevi banka muamelelert. 

Para biriktirenlere 28,000 lira .üıır.ıni.ye veriyor. 

Ziraat B!.nkasında kumbe.rah ve ihbarsız tasarruf heaaplarında 

en az 50 ıı.raeı bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'& He qağı· 
dakl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı,000 Urahk 4•900 lira 1 1118 adet 60 liralık 1,000 ıın 
' • 500 • 2,000 • 
' • 260 • 1,000 » 120 > '° • 4,800 • '° ,. ıeo » t,ooo » ıoo » 20 • a,zoo • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.pa· 
il dU,miyenlere ikramiye çıkbtı takdirde % 20 f3Llasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, 
11 BirinCikılnunda çekilecektir. .._ ____________________ . 

VATAN 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

" Halk İkrazıarında lalz o/o 7 ,5 ,, 
Geçen senedenberi tatbike başlanılmış olan uzun vadeli - on se

neye kadar - ipotekli avanslarla ipotekli borçlu hesabı carilcrin gör 
düğü büyük rağbet üzerlne müessesemiz, bln lit"aya kadal' ipotekli 
ve beş yüz liraya kadar rehinli borçlanmalarda • Halk ikrazları -
faiz nisbetlni '°f 7,5 e indirmeğe muvaffak olmuştur. (2534) 

İstanbul Levazım Amirliğinden 
Askeri Kıtaat İlônl 

Verilen 

arı 

Komisyonda mevcut evsaf ve şartlarına göre üçer bin kiloluk parti
ler halinde ayrı ayrı 12 ton sığır ctl pazarlıkla satın alınacaktır. Her 
partinin teminatı 336 lira !30 kuruş olup pazarlığı 5. 3 9'12 per,embe 
gUnti saat 15 te Selimi yede a skeri satınaln1a koalisyonunda yapılacaktır. 

(2371 - 2990) 

Komisyonda mevcut numunelerine göre ayrı ayrı pazarlLkla 5000 kilo 
zeytin tanesi, 4000 kılo P. Pirinç, 8000 kilo K. mercimek, 3000 kilo sa
bun ve 5000 kHo incir satın alınacağı evvelce ilin edilmi' ise de talip 
çıkmadığından yeniden pazarlıkla ı:ıatın alınacaktır. Zeytin tanesinin te
minatı 412 lira 50 kuruş, P. Pirincin 288 lira, mercimeğin 324 lira, sabu
nun 310 lira ve incirin 262 lira 50 kuruı;ı olup pazarlığı 5.' 3 ı 912 pe!'~embe 
günü saat 15,5 ta Selimiyede a.:;keri satın alma komisyonunda yapila-
caktır. (2372 - 2991) 

Komisyonda mevcut nilmunesintr" göre 1650 adet ip yular .sapı pazar
lıkla. satın alınacağı nan edilmiş ise de talip ~ıkmadığından yeniden pa
zarlıkla satın alınacaktır. Teminatı 99 lira. olup pazarlığı 5/ 3/ 942 pcr· 
şembe gUnU saat 11 de Selimiycdc komisyonda. yapılacaktır. 

(2373 - 2992) ... 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 6/ 3:942 cuma günü 

saat 15 de Arnavutköyde askert satın alma komisyonunda taliplerin ge
tirecekleri nümunelerden beğenilmek suretlle yapılacaktır. Taliplerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi l\liktarı Teminatı 

Patates 
Kuru üzüm, çekirdekli 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Pirinç 
Kuru fasulye 

Ton 
> 

Liralık 

> 
> 
> 

... 

10 
5 

2500 
2!5QO 

2MO 
2500 

Lira 

300 
375 
375 
375 
375 
375 

(2375 - 2994) 

6000 kilo koyun eti alınacaktır. Pazartlıkla eksiltmesi 11 / 3'942 
çarşamba. günü saat 16 da Çorluda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerln o/o 7,5 teminatlarile belli vakitte komisyona gel-
meleri. (2376 - 2995) 

• 4000 kilo kimyevi evsafta zeytin yağt alınacaktır. Pazarlıkla eksilt-
mesi 5/ 3 / 942 perşembe gUnU Geliboluda merkez satın alma komisyo
nunda yapılac~ktır. Tahmin bedeli 4600 liradır. Taliplerin belli vakit-
te komisyona gelmeleri. (2377 - 2!)96) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmeleri 6 / 3/ 942 cuma günU 
saat 15 de lzmir Lv. A.mirllği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Ihale bedeli Uzerlnden katı 

teminat alınacaktır. 
Cinsi 

Kuru Uzüm natürel standart No. 19 
Kuru incir natürel ekstra cenovin 

l\llkları 

Ton 

150 
150 

Tutarı 

Lira 

85,875 
43,875 

(2378 - 2997) 

* 8/12 metre uzunluğunda vasat kutru 30 santim olmak üzere 250 
adet iskele kazığı satın alınacaktır. Pazarlrkla eksiltmesi 10/3/ 942 salı 
günü saat 15 de Geliboluda merkez satın alma komisyonunda yapıla

cakbr. Metre mikA.bının tahmin bedeli 65 liradır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2380 - 2999) ... 

Aşağıda yazılı bakır takımları pazarlıkla satın alınacaktır. lhalesl 
1 

12/3/9'1.2 perşembe günü saat 11 de GeUboluda askeri satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 1 

(2379 - 2998) 
Cinsi Miktarı Tutarı Teınlnnt 

BUy1ik kazan 
Küçük kazan 
Bakraç 
Karavana. 

Adet Lira Lira 

30 
5 

50 
700 

31M 
375 
600 

7000 835 

* Yıldızda bulunan 100 araba gilbl'e 7/ 3,94.2 cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla satılacaktır. Isteklilerin belli gün ve vakitte teklif edecek
leri fiyata göre katı temlnatlart ile birlikte Fındıklıda satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (2374 - 2993) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

gUn ve saatlerde Topkapı }.faltepesinde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komisyona. gelmeleri. 
Cinsi l\flktarı ihale gün ve saati 

Kuru fasulye 
Koyun, sığır, keçi eti 
Demirci aletleri 
Hayvan yemi kırdırılması 
Kırmızı mercimek 
Odun 
Kuru üzüm 
Zeytin yağı 
Kırmızı n1ercimeıt 

Araba tamir malzemesi 

* 

20 Ton 
200 • 

22 KalerP 
80 Ton 
10 Ton 
1~0 > 

3 • 

4 > 
30 > 

215 Liralık 

16/3/ 912 10 

17/3/ 942 10 

17/ 3/ 942 10 
17 > > 10 

her gUn. 
(2382 - 3001) 

!ki dUkkAnın tamiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. Keşif name 
ve hususi şartları komi.Syonda görülebilir. Keşifname mucıbince muham
men bedeli 1662 lira 21 kuruştur. lhalesi 613/ 942 cuma günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda satın alma 
komisyonuna mllracaatlan. {2381 - 3000) ... 

27/21942 de ihalesi ilAn olunan 100 ton kırmızı mercimeğe talip 
«:ıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları 

komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 29 kuruştur. 
Mallar elli tondan aşağı olmamak şartile iki partide de teslim edilebilir. 
Taliplerin evsafa uymakla beraber tallp olacakları cinsin nUmunesini de 
beraber getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de tasrih ve 
işaret edeceklerdir. !halesi 6/3:'942 cumartesi gUnU saat 16 da yapıla

caktır. Ta1iplerin teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda Jiomis-
yona mUracaatıarı. (2366 - 2957) 

* 2600 tane küçük ve 480 tane büyük kartuş pazarlıkla eksiltme-
ye konmuştur. İhalesi 6 '3 ·942 cuma günü saat 15 tc Akarada M. 
M. v. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Küçük kartuşların 
beherlne 6 ve büyük kartuşların bcherinc 11 lira fiyal tahmin 
edilmiştir. Kartuşların hepsl birden bir talibe ihale edilebileceği 
gibi büyük kartuşla}ın hepsi iı.yrı ve küçük kartuşların bin adet
ten aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
isteklUerin tek:IC edecekleri miktar üzerinden kanuni kat'i teml
natıarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (2303 _ 2728) 

4-3-Un 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

Hallolyetinln aksin! ispat edene 

-1000-Lira ikramiye Verilir. 
Zeytinyağı ı.te dlğintz zaman yalına 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakk&lınızdan isr arla isteyiniz. 

Adre$e dikkat: lat&nbul Tütun GU mrUk Kemerli eo. No. 21 Tel. 2U97 

' 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Aksaray Kfıtip Muslahattın nıahallcsinde 9 No lu har.ı.p bir.a sa
hibi Hüseyin Şükrü yapılan aroş.ı mada bulunamamıştır.~lezkür bı
na harap ve maili inhidam olmasından 15 gün içinde mahzurunun 
izalesi icap etmektedir. Aksi takdirde belediyece hedmcdilcccği ih
tarname yerine kaim olmak üzcı c iliı.n olunur. (3005) 

~ -

Rumelihisarında iskele başında 86 numaralı arsa üzerine yapılan 
dükkan bir sene müddetle kiraya verilrnck üzere açık arttırmaya ko~ 
nulmuştur. Yı"hk kira bedeli muhamıncni 96 lira ve ilk teminatı 7 
lira 20 kuruştur. Şartname Zabıt ve muamel;lt. müdürlüğü kalemin 
de görülebilir. İha'e 11 3. 942 Çar~aıııba günü saat 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır Taliplerin ilk temin'"t makbuzu veya mektup 
larıle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları 

(2615) 

Türkiye iŞ Bankası 
Btıçtık taıarnl beıapları 1942 Uı:rıunııe p!Anı 

~ŞIDELER: 2 Şubat, 4 May .. , S Ağlıstoa 

2 lk.lnciteşrln tarihlerinde yaptlır 
19'2 J.KRAMIYELE& 

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

2 • 750 > = 1500,- > 
50 

s > 500 > = 1500,- > 200 
10 > 250 > = 2500.- > 200 

> 

> 

• 
• 

100 > = 4000,--

50 > = 2500,-

25 > = 5000,-

10 > = 2000,-

1 

> 

> 
> 

> 

~------------------------' 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 13.3.9·12 cuma gil

nU hizalarında yazılı saatlerde Ezincde A~keri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona geln1cleri. ( 2331-2863 ı 

Cinsi l\tiktarı Tutarı Teminatı UıaJe baati 
KUo Lira Lira 

Sade yağı. 

Sabun. 

10,000 
6,000 

18,000 
1,200 

'f 

1350 
315 

11., 
14,30 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksil tmelerl hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Geliboluda askert satın aln1a komisyonunda yapılacaktır 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi l\tlktarı Tutarı lhate gWı ,.e boaatı 

Toz şeker 
Toz .şeker 

KUo Lira 

10,000 
15,900 

* 

9800 
14,700 

10/ 3 / 912 15 
11 > > J.5 

(2361 - 2925) 

Beher metresine tahmin edilen fiati 176 kuruş olan ·16,000 metre yaz. 
hk elbiselik bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Ihalesı 7/ 3 ·912 cu
martesi gUnU saat 11,30 da Ankarada M. M. V. satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Kati teminatı 10,596 llrad:r. Şartnamesi ·105 kuru~a 
komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. ' 

(2335 - 2861) 

* Müteahhit nam ve hesabına beherinc tahmin edilen fiyatı 30 ku· 
ruş olan 485, 763 adet portatlf çadır direği ve beh~rinc tahmin edilen 
fıyatı 20 kuruş olan 480,300 adet portatif çadır kazığı pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 6.3.9·12 gUnU saat 11 de Ankarada ~f. M. v. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Katı tcminR.tı 26.678 lira 90 kuruş
tur. Şartnamesi 1209 kuruşa komisyondan alınır. Ta.liplerin belli •va.-
kitte komisyona gelmeleri. (2337 2866) 

* 15,000 kilo sığır, keçi, koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla eksilt-
mesi 17 ·3,.-942 günü saat 11 de Lüleburgazda bir numara!ı askc· 
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin hc>'.li vakitte 
komisyona. gelmeleri. (2316 - 2787) 

* 15,747 Ura 50 kuruş keşif bedelli yol inşaatı kapa.it zarfla eksiltmP-
ye konmuştur. !halesi 12.3.942 perşembe günü. 8aat 16 da l3ahke!i!irde As
keri Satrnalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı !"'16~ liradır. Ta
liplerin kanunl vesikalarile teklif mektuplarnıı ii.r.lc sa:ıtinden bir 8 aat 
evvel komisyona vermeleri. Keşif evrakı Ankara ve tsta.nbul Lv. amir

likleri Satınalma komisyonlarında da görUltir. (2247 - 2598) 

Salılbl vo N°'rlyat Mbdüril ' Alırnet Emin YAL~'i 
Vatan Notriyaı Türk L ld. ŞtL - Vatan Matbauı 


