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Geçen harbin ekim sefer
berliğinde hem tuhaf, hem 

acı bir hatıra 
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Yarın ikinci sayfamıZda okuyunuz 

Bomba hidisesi hakkında resmi tebliğ 
Alman Elçisine yapılan suikasd ı- Yeni, demirgolu 

fai.linin hüviyeti ~esbit edildi tahvilleri çıkarılıyor 
Hüviyeti tesbit edilen bazı yabancıla- Bu tahvillerin satışı 7 Marttan 
rın suikasdi lıazırlattıkları anlaşıldı 15 Marta kadar devam edecek 
Rus ~a ra düşel11 

mühim vazife 
Türk zabıtası hadiseyi süratle 

aydınlatm ?ş bulunuyor 

Ankara, 5 (A.A.) - M~llye V~· 

fB
..,..,.M . ._..M...._ ,..l:"-71· ı ı·tı~~~i;::n ta~~~li:e e:~:,lş~::maralı e C 1S1 kanun mucibince ihracına saltıhl-

1 1 yet verilen ve hasılatı tamamen 
Diyarbakır ve EIAzığ istasyonların. 

1 
16 Martta 

1 
~=~ ~:ap~la~~kir:~~~:~~~~ı;aın~:: 

-Yukarı kata çıkt k . 
«ostcrdllnr S 1 

• Bır kaç :film 
"' '" · ovyet Al · b•lmem neden 1 emı deyınee 

nsanlardan ğ gozu onune b' ço unun 
emirle Yatıp ~~l~erke~den gelen 
essup biirümü 1 n, ı.:ozlcrlnl ta
dan ve zaaftaş, nsantık vasıfların· 

rından 
taşmış insanla epeyce uzak-
propagandalar~n p~~~ olur. Zaten 
hakikat fılcmlnı k '~~lın hedefi de, 
alem yaratmak do: Ctip SUnl bir 

c.,ıı mi'> Hayır, bu fılmı . 
herkes gibi, gUI erde bizim gfbl, 
len, sevinen lns:~İ ağlıyan, iizü. 
1<'hllkl'sl lşarett ve~fıı var. Hava 
nu bağrına baQıp v nce çocuğu. 
şi.ınüp koşan ,,., e yalnız onu dü-

' Slt;;tnakt" ni 1 , llycn, yavruyu " nn soy-
anne görülüvor ~Yutan Yiizlerce 
dan sonra dün' ombardımanlar
t<'ve beriye kos~adan habersiz ö. 
lar•nı hatıra di şan, mermi parça_ 
lC"rllc cilveleşe~e toplıyan, birbir. 
cuklıır göze ' canlı, ne~eli ço-

. Çarpıyor 
Fılmlerln m:ke . · 

rrıktı ... IIC"il' l\fo krı tarafı da mc· 
d f ovanın hava ·· a ea ını gösteren f'I mu 1 m çok canlı - ... 

Tckrıır aşal:ıya indik V 
ııclcrı blrl'r birer b 

1 
• • a şl. 

tımlzl şu noktaya ç~~etl;~~~·BDikka. 
ka T ile yazılan ve 11 . u vot
Vodka diye hazıİa~ hvotka değil, 
kas o ı as Rus vot-ı... arı masınlar ama b 
ilsin! tercih edlyo Ö en Yer-
!ham bir ispirto ko~~~~ tek•sinde 

N 1 1 var. 
e se, mese e orada değil V 

ka kadehleri ru~a •dad "· . ot 
diye bır Y\ldumda boşa!ı;a ,. ~ye 
hile yapıp içmiyorum, çiı~~Ü h:~ 
şeyi votkalı kafa tle değil k 
kafamla görmek, işitmek' lst~ndı 
rum. ıyo. 

Biraz sonra ev sahi ı . 
tat'ı isplrtolnnmış bir ~~r~ğı;~t!ı 
<:indekileri di>krnl'k thti • · 
Yandıroığı sııfhava dl Yacını u-

var ı ar. O za· 
man icll'rlndcm biri dedi ki: 
. - Ycdı senedir bu merrılC'kcttc· 
~~' Biz sizinle insan sıfatlle tanış· 

ya, anı""mıya k . Si • .. ıymet verıyoruz. 
kaz hepiniz blztıl'n çeklnlvorsunuz 

ıçıyorsı~,uz. Bizim ha°kkımızd~ 
~~~bet fıklril'rlnlz yok, yalnız b'r 

1 ın vehlmlerlnlz var. HPr biri 
rn 71n komiinızm mikropları sıdı: 

(l>e\•amı Sa: a Stl: 4 de) = 

l Ad•.,k • •k ..... •M ........ •adu• 

Fransa, 
Amerikayı 

protesto etti 

Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) 
Almanyadan dışarı sızan haberle. 
re göre bu nıcmleketin dahili va 
zlyeU pek porlak değildir. Rıo konf~ 
ransından sonra Almanyadan uzak 
!aşan cenubi Amerikalılar, 7o 66 
Almanların artık zaferden ve har 
bin mesut bir neticeye varmasın
dan ümtdl kestiklerini ve Alman. 
yanın harbi kaybettiğini sandık. 
larını söylerricktedlrler. Bütün il· 
mitler, pazarlıkla yapılacak bir 
sulhc bağlıdır. 

Yıne bunların anlattıklarına gö· 
re, Alman halkının mancvJyat1 git 
tikçe zayıflamakta ve mahrumi
yetler çoğalmaktadır. 

Vişi i!e Vaşington 
arcsında Yeni 

Kaledonya yüzünden 
bir hôdise mi çıkıyor? 

Almanya, eğer llkbaharda yap. 
mıya hazırlandığı taarruzla Rus. 
:yayı mnğ'Cıp ederse halkın mane· 
vlyatı di.ızelccektır. Fakat kay-
bederse hrbl bir kış daha uzata. Fransızlar, Madagaskar 
bileceği şiiphelldir. mes'e/esini ya!anl!yorlar. 
Almanyanın büttin ümidi Fran-

sız donanmasındadır. Almanya bel fldayı müdafaa edecek-
ki de bu donanmaya zorla el ko. ı ferini bildiriyor/ar 
yacaktır. Bugiln Tulln limanına gi- ' Vichy, 5 ( A.A.) _ Dtin neşredilen 
den Fransız harp gemileri şimdi· resmi tebliğ: 
den mihverin eline geçmış demek- 1 
tir. Va.şlngton'dan alınan bazı haber-

Mekteplerin 31 
Martta tatili 
haberi yalan 

Ankarn, 5 (Telefonla) - Birknç 
gilndcnbcrl okulların 31 marttıı ta 
til yaparak talebC'lerln ziraat sa. 
halarına scvkcdıleceği hakkında 
bir takım rİ\ ayetler dönmektedır. 
Yaptığımız tahkikata nazaran bu 

rlvayetlerın asıl ve esası yoktur. 
Ta1ebeler, her zamanki derslerin; 
gördukten ve imtihanlarını ver· 
dikten sonra oku'larının bulunduğu 
mıntakala~ın vaziyetine göre zira· 
at sahalarında c:aiıştırılmaları te
min edilecektir. (B.B.) 

lere göl'<', Birleşik Amerika hUk<ıme· 
ti Yeni Kaledonya'nın Asi valislle mU
zakerededlr ve bu mUzakerelerden 
btitUn Fransız resmi şahsıyetlerlnl 
uzak tutmaktadır. 

Salahiyetli 1''ransız mahfilleri bu 
haberden pek ziyade hayrete dtişmUş
lerdlr. ÇUnkU Amerıka hUkf.lmeti 1 
Fransa ile nornıal munasebetıer ida-1 
me etmekte ve bu suretle l<'ransız 
hllkılnıetınln lmparatorhığuıı blitilıı 1 
çevreleri lizerlııdeki hflkiınliğınl tanı
maktadır. Bundan dolayı P'ransa, 
Vaşington nezdinde protestoda bulun
muştur. 

.Japonların teb\tı 

Tokyo, 5 (A.A.) - D. N. B: 
Asahl Şimbun gazetesi Pasifikteki 

Fransız toprakları meselesi hakkında 
diyor ki: 

(Dev ... Sa. S, Sil. 1 da) -.c 

Mac Arthur orduları 
taorruza devam 

ediyor 

30 müttefik tayyaresi 
Japon. ada/arma 

hücum etti 
Vaşington, 5 (A.A.) - Harbiye 

sına tahsis edilecek olan yuzde 7 
gelirli 941 dcmiryolu ıstikra.zının 

a Ç 111 Yor 120 senede itfası meşrut 10 mılyon 
) ) liralık ikinci tertibine alt tahvil· 
) ) !erin satışı 7,3.942 sabahından 15 

) A • ) ~;:.42 a~şamına kadar yapılacak-

) Ç) 1) Ş g Ü 0 U ) Tahviller hamiline muharrer o-
J lup beheri 20, 500 ve 1000 lira iti. > Başvekil mü- bari kıymette birlik. yirmi beşlik 

ı 
ve elliliktir. 

h• b• k Tahvillerin ihraç fıyatı yuzde 
l m Jr 0 UtU 95 oıarak tesbit edilmiştir. Yon! 

20 liralık birlik tahvil bedeli 19, söyliyecek :lOO liralık tahvil bedeli 475 '\'e 
t 000 lralık tahvil bedeli de 950 li· 
radır. 

(Devamı Sa. S, Sü. 2 cif')= Maliye \ 'ekUI Fuat AtraJı 

Boşa giden torpilin 
hikiyesi 

lngiliz ordusu 
tasfiye ediliyor 
Yeni Harbiye Nazırı 

• Subayların ôkıbeti 
verilecek raporlarla 

taayyün edecek» dedi 

Adana vapuru süvarisi hadiseyi 
teferruatı ile anlatıyor 

Kahbe bir torı>llln lınha'<ından kıırtu. 
lan Adana ,·apu ru \ e bize hiullı.Pyl 
&Alatan gemi SÜ\"İlrl!>I Aziz Sun 

Nazırlığı tebliği: Londra, 5 (A.A.) - Yeni Har. 
Filipinler: Mac Arthur'ün haber biye Nazırı Sir James Grlgg, İngı_ 

verdiğine göre, 4 martta yapılan Uz ordusu kadrolarında derhal cez· 
ani akın esnasında Sublk körCczln. ri bir tasfiye yapılacağını söylemiş 
de batırılan 4 diişman gemisinin t :ı., Bir modern ordu şefi için el· 
Japon askerlerile dolu ta;ııtlar ol. zem olan bedeni kabiliyete, şahsi 
duğu anlaşılmıştır. Gemiler battı. prestij ve fikır canlılığından mah
ğı zaman binlerce askerin bulun. rum olan bütün şef er., u:ar~ş~
duğu yahut gemilerde mevcut mü. ı ( De\'&mı Sa. 3, Sü. .. e 

Bir Tilrk vapuru yeniden kahbe- ,------
ce bir tecavüze hedef olmuştur. ~ Al 
Hunun bir felaket e neticelenmemiş Rus • m a il , 

(Devamı Sa: S Sü: 7 de) 5"o _______ .....,.. ____ _ 

• 

,imasını, Adana süvarisinin eski 1 b a • ı 
bir denizci ve emekli bir kurmay r ., 
subay olmasına borçluyuz. Torpil. 

::rbl~e r~~~lz~~:;r~ı~!~ı~:)~CS~~~; .· Stara ya- R ussa 
çok ustaca bır manevra yapmış ve 
ikinci kaptan da 'i.ıratıe vazife gör· 
müştür. 

Kendi kara sularımızda seyrilse-
fer emniyetini bozan bu kahbcce 
hareketlere karşı hi.ikümetlmiz el. 
bette icap eden korunma tedbirle. 
rini alacaktır. • 

Tecavüzde iki ihtimal vardır: 
Kasdın herhangi bir fena maksatla 
doğrudan doğruya Türk vapurunu 
hedef tutması ve yahut vapurun 
hir ecnebi vapuruna benıı:ctilerck 
ateş edilmesi ... 

Denizciler arasında dolaşan sö:· 
!ere si5re bu korsanlık devrındc 
vapurların hilvlyetinl gl::lemek I· 
çln yanlış bayrak ve alamet kul
lanmak ve vapurun şeklini bir ta. 
kım uydurm'.l tadillerle değiştir. 

imek her ikı tarafın yapageldiği bir 
<Devamı: Sa. ı: su. S te) + 

1 . 

Amerikan 
ı askerleri 

muharebesj 
devam ediyor 
Almanlar, 16 ncı 
orduya havad ::m 

malzeme gönderiyorlar 

Düsseldorfta bir kimya 
fabrikası havaya uçtu 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 
tJblijl eklinde Rus kuvvetlerinin 
Leningrada doğru ileri hareketle· 
rinde daha üç kasaba gerı aldık· 
!arı bildirilmektedir. 

1 

Almanlar zayiatlarına ratmen, 
Slaraya • Russa cenubunda çevri. 
miş bulunan 16 ıncı ordularına ha. 
vadan malzeme ve gtda maddeleri 
göndermek teşebbiisi.ıne devam et· 
mektedirler. 

Cava ~nı mldafaaya ç&hfAn Cavanın yerU askerleri bir llçtlk .. ,•ar 
topu .,,.nda 

Londraya vardı 
Londra, 5 (A.A.) - Amerikan 

askeri kuvvetlerinden mürekkep 
kıtalar dün Londraya varmiflar
dır 

Ahnanlann Du&eldorf fabrlkaeıada 
lnflh\k 

Mosko'\'a, 5 (A.A.) - Sovyet ge 
ce tebliği ekine göre Almany•d• 
Duseldorf civarında bir kimya f .. 
rikasın<la. diln gece bir infilAt ol. 

(De,a.ını: Sa. S; Sli. 7 de) (-) 
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Abdülhamidin, Uzak 
Şarka alakası 

-6-
·~· .. 

Mavroyani Bey, ffbdülhamidin alakasını 

sezince, derhal paçaları sıvadı, Beyoğlunda 
uzak şark işlerine dair malümat alan 
ecnebi dostlarına müracaat ederek Japon
lara ait malümat toplamıya başladı. 

Şehir 

Haberleri 
Beyazıtta feci 
bir tramvay 

kazası 

Bir çocuk, 
orasında 

iki tramvay 
ezilerek 

can verdi 
Dün sabah Beyazıttan Koskaya 

dojru inen yokuşta feci bir tram-
Hamit Elendi, gazeteyi alarak _ Doktor Mavroyanl Beye ha- vay kazası olmuş, 14 yaşında bir 

pencerenin yanına. doğru çekildi. A· ber &:önderiniz, derhal aelsin. çocuk iki tramvay arasında sıktş-
yakta durup okuduktan sonra, du- Evvela gazete geldi. Şehzade Ab mış kalmıştır. 

1 bl t b s du"!hamı't Ef•ndi, gazetenin ayni Çocuk. Aksaraydan gelen 129 
daklarında beliren mana ı r e e • yazılarına dCt. "'z flezdı'rlrken, Doktor numaralı Topkapt - Sfrkecl tram 
sUmle razeteyl Murat Efendiye iade eov C d 1 ol ak 
ottı. Mavroyanı Bey de telilş ile odaya vayının ıeri tara ın a ası ı ar 

G•vet zeki ve kurnaz olan Sul. girdi. (Doktor ?vlavroyani o tarih· gelirken, karAşıdkan 92 ~~:ar;~ı 
• te henüz (paşa) de•ildl) Harbiye - •aray ara • 

tan iıamit, büyük biraderinin şıı • u -, çocuk atlıyarak iki tram· 
anda zihninden geçen şeyleri ta~ - Neyiniz var .. Rahatsız mısı- ~ .. ;~~a~ında kalarak hurdahaş bir 

t F Ö •• nız, efendim. 01amllc anlamış ı. akat s zu ona D d. ş nu da kaydedelim ki hale gelmiştir. 
terkederek hiç bır mukabelede bu ok~ ~· 'kaı ~l bir a.dahl olan dok: Vakadan müddeiumumilik haber 
Junmamııtı. Nitekim Murat Efen- ç Y P d b 1 k di . dar edilmiştir. Kaza mahalline ge-l tor on yedi yaşın an er en ~ı. 

11 di, Hamit Efendiden çekinm yerek ne 'hususi tabiplik ettlli Hamit E· len müddeiumumi. ve ad ye dok· 
oüıündüklerinJ ona açıkça söyledi; fendlyi çok samimi bir muhabbet- ıoru çocuğun ldhUv1ıyetın110tesblt 1-

- Sarayda bir hayır sahibi ot- • hh 1. on de çin motg.'l ka 1rı ması zumunu 
• 1 le sever Oftun sı a ıne s -

sa da, gazetenin şu bendinı, biz m- . 1 ' d di t'ldirmi5t.~rdir. Bu sırada. oraya ge. 
1 rece ıt na e er · . k d H 1 ~ c:· ·1 ço kine o cusa... H ıt Efendi aazetenln 0 yazı- ıt.:n un uracı u .:J.J rıı t'n · 

Vel!•hdin (bizimki) dedlfi Sul- a~ 
1 

dl· ' rnlbn kendi dukırnnır1a çırak d· 
tan Aziıdi. Ve Murat Efendi de, sını 10' er ·it d klor diye mu· Jngunu ve isminin do Abdurrah· 
söılerınde haksız del:ildt. .. Dilnya k ;-1 Şu~t~ 

0 
u, 

0 
' mc.n olduğunu söyl..:!n1'.c:tir. Bunun 

medeniyetine henüz karışan (P..1i-ı a D~:t~r .okudu. Fakat şehzade- ille:in7 çocuğun gör.1u::nesine izin 
kado) !!eri atılmış, m!lletinı ter&k- 1 ak dını anlamadı. verılm•~. vatman De~<'rle Yaşar 
kiye dolru .. sürüklüyordu .. Haibu- n ~ mBa~: bunu niçin okuttunuz? lıakkı:ıda tahkikata başlanmıştır. 
kı medeni dunyanın ııobefınde ya- Manasını ifade eden bir bakışla Doktor Fikri Tüzer 
şıyan Sultan Aziz, üç kıtaya ~ayıl- Hamit Efendinin yüzüne baktı. O 
mış olan (Osmanlı ülkesi) nın ne zaman Hamit Efendi, Kurbaltalıde- V J• ' ziyaret etfi 
ac-ı_klı bir sefalet manzarası teşkil re köşkünde Murat Efendinin bu Q iYi 
•ttıitini düşünmüyor,, zul~m vl~ ııazetey! ke~dislne nasıl gösterdi·) Bir kac gündenber! şehrimizde 
yolsuzluk altında eı m eıım .ez t ğini ve ne söylediğin\ anlattıktan bulunan Parti Genel Sekreteri Dr. 
len h.alka zerre kadar eh:mmıye sonra, şöylece konuşmıya başladı: IFlkr~ Tüzer, dün beraber 'ude Par~ 
vcrmıyor, kendi nefsine m tıs~ ye - fyice okudun değil mt? ti idare heyeti reisi Reşat Mlmar-
n. yeni sarayl~r .yaptırıyor, i uzu. - Evet, efendim. cıj:lu olduğu ha.de Vali ve Bcle-
runa cırenlerl. hır mabuda badet _ Bu .Japonlar, benim çok ho- 1 diye Reisi Doktor LQtfİ Kırdarı 
('diliyormuş gibi yerlere kapandt· şuma eidlyor. . t d k bl müddet görüş· 

h ik (Az~) ismini kullan zıyare e ere r 
rlyor, a ın _ u: . • - Evet, efendim ... Herkesle on mUştür. 
ma!;tna tahammul edemıyor,. ~~i Tara k•rşı bir alAka ,var. 
orı• oyuncularına devlet r·caıının _ s..nden bir şey ı.tiyece~ım Fen ve Edebiyat Fa-
t•ktitlerıni yaptırarak katıla ka- d kt ' 

tıla gülüyor .. pehlivanlar güreşti-
0

_
0

~mred!niz, <>fendim. külteleri ıçın iki ayrı 
rlp horozlar dövüştürerek bunları 
zevkle •eyrediyor, ınehtaplı gece. - Tanıdılın bir çok ecnebi var. bina yapılacak 
'erde. Dolmabahçe sarayının pen- Onlardan, u~ullacık tahkikat yap. 
ceresl önüne oturarak, ayın altın Bu adamlar hakkında daha geniş 
ı.şıklarla harelenen Boğa.;ı:ın dur- maltı.mat almak istiyorum. 

fi ki Arka.!u var gun !Ularına karşı ney ü eme e 

Fen fakültesi yangınında yanan 
talebe slcl1 dosyalarının yeniden 
tanzimine başlanmıştır. --;::============;- Fen Fakültesi Dekanı Fahir Yevakıt geçiriyordu. 

VeHaht Murat Efendi, amcası 

su~tan A7.iz! hiç sevmez. fakat ken 
dis!nden korkardı. Hamit Eı\-ndi Soruyor1ar: 
l!""tı rımca51n1 pek sever ve ciddi bir 
c:urettc ~ayardı. İki kardeşin bir- 2 ir 
birlerine emniyet ve itimatları ol. vergi borçlusunun 

derdi makla beraber Hamit Efendi kü
~üklü&ündenberi son derece ihll· 
yatlı bir adamdı. Büyük biraderi· 
nin müt•lAasına hiç bir mukabc· 
lede bulunmadt ve bahis, derhal 1 
kapandı. 

O gün akşama doğru Zincirli. 
kuvudaki köşküne avdet eden Ha
mti Efendi, odasına girer girmez. 
;kl emir verdi. 

Birinci emir'. 
- Çabuk.. bugün çıkan (Ha

dlka) gazetesini bana buldurunuz. 
İkinci emir: 

« .... UskUdar maliye tahsil şu· 
besJ, halen ikamet etmekte bu· 
lunduğum Çamlıca clvanndakl 
evlmln 938 • 94 l •ene.ferine ait 
muayl·en vercUerhıden beka.ya 
kaldığı beyanlle bir borç f;ıkar

makta. ve bunun topyekOn öden
meslndf' ı5rar ile t.ahıll teıtebbU

sllnde bulunmakta.dır. Bu talep 
,. t..,ebbU.e bir diyeceğim yok. 
Fakat, elJmde 936 seneelnden iti-

niçay, dün, arkadaşımıza verdiği 
izahatta talebe kayıtlarının nasıl 

tanzim edileceğini anlatmış ve d~· 
mlştiı' ki· 

- Terfi c~en talebe!erin liste. 
it."'! lalim taburunda mevcut oldu
~undan bu U.tc'e"c ~ö:o fakülte 
dosyalarını yeniliyoruz. Talebele. 
rin lise diplomalarını da nıezun ol. 
dukları ltsc'erden getirteceğiz, 

Diğer taraftan Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri için ayrı ayrı iki bina 
yapılması muvafık görülmüştür. 

İnşaat bu sene ikmal edilecektir. 

Belediye lüks inşaat 
yapm·yacak 

Belediye bütçesindeki açık do-
1ıayıslle masrafların kısılmasına 
mecburiyet hasıl olduğundan bu 
sene için lnşaat yapılmıyacağı bil
dirilmişti. Öğrendiğimize göre, yal 
nız lüks inşaat duracak ve yol in
şaatı devam edecektir. 

VATAN 
~ ............. ...,.. ....... ......,.,_..,.._. .............. .....,...,( 

====J DENiZCi GOZO iLE =<==== 
L---- -.... ------_.ı 

Uzakşarkta geni 
deniz ·hareketleri 

A tıantık gibi büyük bir de- tunlarında Allantikteki vaziyetin cağını kabul etmtk te lcAp eder. 
niz sava~ının kazanılması demokrasi devletler lçln çok fay· Yüzlerce adanın arasında sak_ 

dalanacak bir şekil alı:ı.bılmesi im- lanmış denizaltı ıemılerinin, ha· 
için o denizi kuşatan yabancı va kuvvetlerinin h3diselerc göre 
memleketlerin gizliliklerinde sak- kıinlarını inceler iken AlrJkanın 

ı ıt garbında uzayıp giden Fransız hareketi, daima beklenınesi ıcap 
h yuvaların daima kontro a ın. I eden bir faaliyettir. Cava adasının 
da tutulması kati bir zarurettir. müstemlekesinin ngilizlec ve bel. 
Bunun böyle olduğunu ayrı ay- ki daha kuvvetli bir lhtıınal ile müdafaasına matuf hareketler a
rı zamanlarda basılan y(lzılarla Amerika Birleşik devletleri tara- rasında zaman zaman gccclcrl!l 
antatmıya çalıştık. Bu noktanın fından işgal edilmesini:1

1 
yahut, karanlıklarından istl!adr. ederek, 

belli başlı bir z•. y a z a n : l kafilerere ta•r-

t.er Amili olduğı •• ~:k vegi~~c~~u~!= 
gittikçe gözlere Hüsamettin ULSEL ye mühim tesir_ 
çarpmaktadır. 

M "-t lerl olmıyacak Atlantlk denizi Eııki Bahriye = ~arı 
nin Afrika sahil- L-----------------------------~ deniz olaylarına 
IerindekJ Fransız müstemlekeleri, Fransızların tamamile mütareke her zaman tesadüf edilecektir. 
bu vAsi denizin en mühim sev- dhkAmına rıayet etmcs1r.ir. zaru· 
kulceyşl parçasını sarmakta ve relin! belirtmiş idik. 
İngiltere ile Cenubi Afrika ara. Son gelen te'graflar da Amerl
sındaki nakliyatı kontrol altında ka Birleşik dev~etlerin:n Vichy 
tutmaktadır. hükümetl nezdindeki elçis!ni, l\la. 

Dünya haritasına bakıldıl:ı za. dagaskar, Dakar, Cezair mesele. 
man bu Fransız müstcm1ekelerl- lcri hakkında görüşmek üzere Va. 
nin askeri ehemmiyeti hemen göz şingtona çağırdığını bildiriyor. 
önünde canlanır. Bu haberlerin uzun zaman ev· 

Fransızların İngilizlerden ayrı. velki mütalA~mızı teyit eltifir.f 
tarak yalnız başına bir mütareke görüyoruz: 
yaptıktan sonra gittikçe artan bir 
tehlikenin İngilizleri tehdit ede· Gj eçen hafta (Bahar pkl"
ceği zaten beklenmekte idi. Uy- şırken) ~af~Jk!ı yaz·n·.•ı

sal bir Fransada belirecek olan da mihver devlcılcrinin tngiltc. 
Alman yakınlığı arzuları da ufuk reyi denizlenJen s·ı..ıştırmJk için 
ların ardında saklanmtş olan ka· yapması Hlzım ıeten stratejik ha.. 
ra ve korkunç tehlikenin görünür reketler hakkında (eleme) !er 
hale gelmt'slnt çabuklaştırdı. yaparken Madagaskar adası ile 

IF ransız Hlndistanının Japon 
tara teslimi, Uzakşarkta, 

bir Japon üstünlüğilnün vücut 
bulmasına yaramış olduğunu gö. 
rüyoruz. Bu kıtanın müdafaası 

düşünülmüş olsaydı Japon askeri 
kuvvetinin bu kadar süratıe ya· 
yılarak Uzakşarkta bütün ham 
madde kaynaklarını, İngilizlerin 
kaybını şlmdiyc kadar hayal bile 
etmedikleri zengin kıtalarını bu 
kadar çabuk bir surette istila et
mek imkanını kazanamıyacaı;ı ta. 
bil idi. 

Afrlkanın paylaşılmasında bü
tün müstemlckelerln birbirini 
kontrol etmesi sisteminin r,öz ö
nünde tutuldui:u küçük bir tet. 
kik ile d...-hal meydana cıl<hr. 

Geçmişteki siyasi rekabetlerin 
doğurduğu bu coğrafi vaz:ye!i!ı, 
bugün sevkulceyş! bakımdan en. 
dişe verecek bir mahiyet almış 
olduğunu görüyoruz. 

Uzun zaman bu ga7.etcnin su. 

Dakar sahillerinin çok mühim rol. 
ter oynıyacağını bütün delilleri 
ile ortaya koymuştuk. İngiliz 
Bahriye Nazırının son gelen be· 
yanatı, Amerikan Reisicümhuru. 
nun harbin gelişmesinde bu mev
kilerin oynıyacağı rolleri göste
ren sözleri; mütaıaamızdaki doğ. 
ruluğu meydana çıkarmıştır. A
merıkanın Fransa üzerinde baskı
lar yapmak üzere harekete geçe
ceğini bildiren son telgra{lar da 
bahar yaklaşırken her ik\ tarafın 
denizlerde ayni hedefi güttüğünü 
bildirmektedir. 

Cava adasında b;r deniz muha. 
rebesinin başladığ·nı bildirPn tel
graflarda dikkati çekecek bir şi. 

şlrme görünmektedtr. Bu sahadı 

iki büyük filonun çarpışacağın: 
beklemek mAnasız olur. Pasifikte 
büyük filoların blriıirile çarpış. 
ması bugün için hemen hiç dene· 
cek derecede düşünülemezse de 
kaçak bazı deniz lıareketlerl ola. 

D arbe indirmek lstiyen !•
raf ile darbelerden korun 

mak tstJyen taraf arasında, ba. 
zan kıymetli olmakla beraber, ek 
serlya maksada ulaşamıyan de· 
niz; musademeler1n1 büyütmek 
yalnız propaganda için yapıhr. 

Bunlar& fazla bir kıymet vermek 
doğru olamaz. 

Asıl ve daha epey bir zaman 
Pasifikte hflklmiyeti kuracak bü.

1 yük deniz savaşını yaparak ka
zanmak için dünyada şimdiye ka
dar yapılmış olan deniz harp1e- J 

rlni başarandan daha yüksek ve 
daha b;ışka bir dehaya ihtiyaç o
lacaktır. 

Bu deniz harbinde zafer için 
son tkt senelik sihlh terakkileri
nln çercevelcdi~U hakikatler ile 
henüz tatbik edilmemiş bazı yeni 
icatların da yer a1acağını düşün

mek muvaflk olur. Böyle yaman 
bir deniz harbini kazanmak husu
sunda her iki tarafın da kendi si
lAhlarından en çok randıman al. 
mak çarelerine baş vuracağını U· 

nulmamahdır. 

tL-.0 avaların üstünde, denizle· 
u-ıJ rin altında ve yüzünde nıil 
yarlara mal olan iki büyük do. 
nanmanın on binleri aşan insan
ları yarım saatlik bir döğilşme ile 
mensup o1dukları milletleri tali
lerine kavuşturacaktır. l\filli ~eci
yenln, 1yt yetişmiş mOrellcbattn, 
tarihi ananelerin bu akıbeti üze
rinde tesirleri dokunacağını kabul 
etmek çok doğru... Bilen ve gü. 
venen dalma kazanır. 

Hüsamettin Ülsel 
Eski Bahriye Müsteşarı 

T okatlıyan salonlarında 
büyük bir elişi sergişi 

açılıyor !iL@l~ ... nXAJ"em 
Yardım sevenler cemiyetinin Sarı· 

yer şubesi, geçen hafta, Sarıyerde bir 
elişleri sergisi açmıştı. Çok takdir 
edilen bu ~ergi, daha geniş ölçUde 
olarak, yarınki cumartesi gUnU saat 
on dörtte Tokathyan salonlarında açı· 
ıacak ve bef gUn sürecektir. 

Sarıyer TUrk kızlarının, her biri 
yüksek birer sanat e!eri olarak mey
dana getirdikleri bu ellşlerl ger~ek

ten görUlmeğe, edinilmeğe değer şey· 
terdir. 

Şükür, sandığım 
gibi değilmiş/ 

•o kdam arkada,ımızda b1r hava· 
d~ b~hfı gördUın: «Yanan Fen 

fakültesi ta.lebetli:o. 
içimden: 
- Vah, \•ah! dedim. Bu ıa' allı ta. 

Jebe herhalde geeen1erdekl Zeyneha
nun konaf;ı l'Bngınında. yanınış ola
cak, diye acıdıın. 

bulmu,. Küçücük bir adaya bin :yedi 
yUz kere yağmur yafsaydı bu rLl
rnet hlr zahmet olurdu. !\o!nltaıııu ,.e 
l\laltı:llıların n1uka,·emetl ne k:ıdar 

takdir edilse ,yer1dlr. 

SON TELGRAF 
«Son Telgraf», beşinci yılını bltirlı• 

altıncı yılına girdi. Arfcnda,nnıza rok 
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~ I ı 

d~ 
Ümit 

~h11 iki Fare'nln mUbdU ola.ıı 

U W U \\':ılt Dl!ney'ln .son filml<'

rlnd<'n birini se~Tcttlm. Bu Ameri
kalının etrafına topladığı üç yiiı: 

kadar rrı.;c;;aınla ıneydana getlrcllJ!i 
bu e.anlı resln1l('r karikatür sanah
nın olduı{u kadar slnen1aC'thğın \t' 

ınu•dkl.yl hareketle telif etn1enln 
hakiki birer -:.aheserldlr. 

Son filmde bir piliç öyle ağlatıh· 
l·or ki bu !'i'.e\·iınll ya,·runun göz ~·a
şı dökü~üne en a!!ıık suratlıtaruı gfı· 
Him"emem~l, Pn kah ytirekllltrln 
rikkat du~·n1amo.11Jı kablJ değil. 

Buna gellııeiye kad:ır daha. nr hu
luşlar, ne incelikler, ne hünerler! 

* Radyonun dbğn1e~inl çevirdim, 
ibreyi bir Alman i"ta!yonu h,tü81:"! 
durdurdun1: Senfonik bir kono;er. 
Ork~tranın sa;,·ısı kim bilir ka('n 
\"ftran kemanlıırınd!l. yayli\r öyle bi!" 
n1eharetle ı,ıetWyor ki insan, oda
hında bulunduğunu unutarak, aku"i
tl~I mükeınnıel ınuhtt"';-en1 bir ınu
slkl Fara)·ında Lınl' g-lbl ga,~·otuyor! 

. * Bir ,-akitler -.ınema Cılemlnin ına-
klyaj kralı ~yılan Lon Clıaney'in 

cPalya("onun göz ys115l:ı.r1» fllnıln~ 

<len bahsedUJyordu. Bu mUna'-ebet
le, n1C<"llo,tekller hep birden Jngllil: 
aktôr Loukhton'un «1'"otr Damın 

kanburuı> undaki maklyajını ,.e ro
lü.nli hatırladık. 

Grr~·('kten bu JngUiz.lcrln 
kudreti şa-:ıla<:ak 'jeydl. 

* 
.sanat 

Karşıdaki c,·do ~raınofon çah-
)'Orlar. Bir ltall·an tenor, n1e<;ohur 
To<Jca.'yı <iiöylüyor. Aman Allaluın! 

O ne ı;ıcak, o ne cana. )·akın, o no 
içe akı'Cı, o ne benlltl ka,·rayıcı bir 

Arasıra. gördüğüm ,.e dlnledi,lnı 
bunlar, dtinyada. kan gö\·de)·l gOtll· 
rür olduğu halde, ne yalan söyllye
yiın, lnsanhk hakkında. hıilö. J.lr 
l'ınılt besleıneıne yardın1 ediyor ... 

KÖR KADI 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili geldi 

Gümrük ve inh::;arlar Vekili Raif 
Karadeniz dün sabahki ekspresle 
Ankara.dan şehrimize gelmiştir. 

Vekil, dün Gümrük ve İnhlsar
lar Vekaletini alakadar eden işler 
üzerinde meşgul olmuştur. 

Milli Piyangonun 
7 Mart Çekilişi 

Mllll piyangonun 7 mart çekillşl 

cumartesi gll.nil saat on be~te Anka
ra Sergievi binasında yapılacaktır. 

Teknik bazı sebeplerle bir müddet 
için J..Iillt piyango çekilişlerinin radyo 
He nakledilmemesi kararlaşmıştrr. Bu 
ytlzden 7 mart ve mUteakip Ç(:kiliş 

safhaları radyo ile nakledilemiyecck, 
ikramiye kazanan numaralar ajans 
habel'ieri arasında ne.,redllecektir. 

TAKVİM 
6 MART 94Z 

CUMA 
AY 3 - GÜN 65 - Kasım 119 
IWMİ 1357 - ~UBAT 
HİCRİ I361 - SEFER 

ZEVALi 

Rekor merakı 

baren bina, buhran, teıınl:ıllk gibi 
'erı-Uerden beher sene için ta
hakkuk etttrllen borç nliktarıarı .. 
nın ayrı alrı bUdlrllme'Jl \·e ellm
de me,·ı::ut bulunan tedJ)·e nıak· 
buzları 11f> kar,ı1a,tırılmasr hak· 
kındakl tekliflerim her neden ise 
kabul edllmll'Or, gö terdlflın mak 
buzlar du. nazarı dikkate allnnu
yor \'e (ıkarılan borç herlnde 
ı'irar olunuyor ... > 

Palto hırsızları 
yakalandı 

Teşhir edilecek eserlerin hepsi sa
tılıktır. Bunların bedell, Yardım Se· 
venler cemiyeti en1rine verilecek ve 
cemiyetin hayırlı gayelerine kulla.nı

Jacaktır. 

Gaz.etecı srfatlle de: yıllar \'e muvaffaklyetler dllerlı. 1 

VAKiT 
GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
i:\1SAK 

6,27 
12,26 
15,38 

18,06 
11),34 

21 
2I 

EZA'\I 
12,22 
6,20 
9.~2 

yle ıı:anı1ır ki rekabet tlt'arete 

mahsustur ve rekor da yalnız 
1 

.. por &hasında aranır. JJayır, bazı 

men1ltket ,.e muhltlt>rde reka~t ,.e 1 
"'rt'kor mf'rakı her sahada ,·ar. 

ı,~ mkali: . .\merlkanın bir Ş('hrln
de bir \'ıİJT., kllke'llnl ~hrln en dolu 
kil~J haline ko~·mak l§teml'j. Bu· 
nun l(ln l)"I "'lf.ız ttmek, musiki zev
kini kanplamak, ca:ıe~erde ,.e du· 
,·arda Uf.na kuv\ et \"ermek g-lbl ça
re-ter ,·ar, fakat bunları kAfi görme· 
1nl11J. IJer ı>azar, 1ctllseodeki dua kitap· 
)arından birinin f<'lne bir dolar koya
('8fını ,.e k111~ye ko.,anlardan biri
nin ~.ıkta.n bu dolara ka,·u,Rı:ağıııı 

Jli&n ctJnJ-ı:. O zan1andanberl &:bu pa-ı 
1.arın talihll~I kim .. meraldle ,.e pa
ralı bulmak ht",·~lle klli~eye ko,an 1 
kOJı:ı.&na ••• 

Bir nJkılh nu~ınuru da en (Ok nlkfih 
kı,)'•n men1ur ,Ohr~tinl kazanabUmek 1 
~in KJ'ıııımofon dbkl yapını~·a mah· 1 
•wı: bir makine tedarik etmı,. :\lkiıh 

ınf'ruin1inl dı..tke zaı•tedi)'Or 'e bu 
dl~k1 yeni karı koca.ıa düğün hedi- ı 

)"etti di)·e \·erl)orn1uı:;. ~ikah kıydır· 

nıak h;ln ,ıındl herke"' bu men1ura 
ko,uyormu,. 

Bir \lnenuwı da. diğer ~lnemalar· 

dan fatla rağbet kaı..anmak lf:ln proc
raın satanları .,ehrln en güzel kızları 
arMrndan !tf)Çmh,. Sattı.tı bJlet(" kar
~ıhk mli,terl)'C iki hak veriyor: Fil
mi seyretmek ,.e slnen1a. men1urlarr 
arasından befendltl kızı bir defacık 
Opn1ek .•• 

~lmdt bu ~lncmaya girmek ıra-.ı 

~f'l .. ın diye "°"rln bütün gentlerı ,., 
~·a'Jıhları kapıda ku}ruk ya.JUJOtlar
mut. Girdikten Aonra ~inemay1 ı;ey

retn,edtın (ıkanlar ,.f' tekrar bilet ahp 
gelenler de varmılj. 

SERÇE 

- Biz bu havadisi neden atııdık ! 
diye ü:ıüldüm. 

RADl'O MEC~fUASI 
1 

Bunu bir okurumuz yaı.ıyor ,.e 
l;oruyor: 

- ırakh oldufu za~nında bu
lundufurn bu talebimi J5'af ettir· 
mek itin hangi makama müra
caat edcceğlm acaba r 

İlya ve Enver adında iki genç, 
muhtelif zamanlarda Beyoğlu si. 
nemalarından, halkevlertnden. kah 
ve'erden, kütüphanelerden 50 ye 
yakın, palto, pardesü vesaıre eşya 
çalmışlar, nihayet dün yakayı ele 
vermişlerdir. 

İkl genç hemen adliyeye sevko
lunarak tevkif edilmişlerdir. 

TUrk kızlarının el emeği ve göz 
nuru muhassalası olan bu gUzet iŞ· 

leri n1utlaka görmek, hem kızlarımı· 
zın eserlerini takdir ve hem de Yar
dım sevenler cemiyetinin verimli ça
lışmalarına. iştirak bakımlarından en 
güzel bir fırsattır. 

Acele ha,·adlsl okudum. iş, tüklir, 
sandığım gibi değilml!J: Yanan Fen 
lakillteslne men'"ıup talebe denilmek 
lsteniyormu-,. 

KAHRAMAN ~IALTA 

1\Jaltaya şln1dlye kadar l&Jnlan 
ha\·a. akınlarının sayrsı bin yedi yüzü 

l\fatbuat wnum nllldlirlüğil t:ıra. 

tından ne,redllmı!kte olan «Radyo'> 
mecmuasının üçüncU sayısında da. bir 
okuru saatlerce oyahyarak ,.e fayda· 
!andıracak kadat gUzel yaz.ılar \"e 
re.Almler buldum. Bu neft'\ mecmuayı 
radyo mrraklılarına hararette tav!llf· 
ye etmeyi bir borç sayarım. 

Tatlı~rt 

r 
- H!çbır şey geç değildir, sevgili Jak. 

s:zi tanıd.ktan ~onra kendi kendinll daha 
ivl an'adım. Bu anda mesudum, Rusya· 
dnn ayrıldıktan !onra ilk defa olarak ya· 
şamanın manası olduğunu hissediyorum. 
J~ayatta bu sonsuz saadeti duyabilmek 
büyük bir zevktir. İlk defa olarak yalnız 
YC: kimsesiz olmadığımı anlıyorum. 

Ve sonra Jak'ın koParı arasından k•· 
c;arak: 

- Yarın gelirim. 
Dedi ve acele ile çıkıp gitti. 

\'il 
Antuanet pencerede bekliyordu. Jak, 

t,eç kalmı~tr. Saat ona vardığı halde kil· 
çük bah('e kapısından henilz içeri girme. 
miştı. Hizmetçiler yattıktan sonra her 
akşam Jak, böılc sessi?:tc geliyordu. Yır 
J!" dakika q:?ciKn:i.;,ti, Git,:de h~r nksam 
t,J r t geç knhyc.H·;j J Iialbuki Antuanet'in 
.,., 1 ,ız kalmak'.'·•n ne kadar korktuğunu 

da biliyordu. Akşamları, bu salonda, ka. 
r.lnlıkta tek başına beklemek ne zordu! 
Gen~ kadın bütün ışıkları yaktı. Uzun da
kika.tar karanlık odada sessizlikten ve 
yalnızlıktan ürkmüş, dehşet içinde k•l
mıştı. Artık akşamları salona yalnız gir. 
miye cesaret edemiyordu. 

Ah, b!r an evvel bu evden ('ıkmak müm 
kün olsaydı! Fakat nereye gıdecekti'? He· 
nüz miras mese'eleri halledilmemişti' Sc. 
telik geliri ne olduğunu bllmiyordu. Böy 
le bir zamanda apartman tulup masraf 

VATAN'IN EDEBi ROMANI: 

l:'aıan: Karen Bramıon 

etmek doğru bir hareket olamazdı. Evet 
J&k kendisi ve çocuk için her türlü feda· 
k~rlığt etmiye hazırdı. Fakat ona daya
narak yeni blr apartman tutmak yine! 
doğru olmazdı. Hem Jak'ın evi hepsini 
alacak kadar gcnişt!. Evlendikten sonra, 
IJ1. rada oturaccklardJ. Fakat tır sene ~el, 
t:.·ıvel de evl~n~·n .. ~1 crdi, h:; olmazsn bir 
s..:·,~ beklemı;.11t !~ızı;odı. 

Ne diye hc\'i gelmiyordu? B"'ylc ku· 
l..:tı lt"tlktc b~~";.'c::ı.elcten ne kadar s~:Lır. 

lenlyordu! Kalbi çarpıyor, karanlıklara 
bakmaktan gözleri kararıyordu. 

Neden hep Jak'ı görmek zevkine mutla. 
ks bir acı karısıyordu.Arhk sevgilisinin 
eskisi gibi olmadığını hissediyordu. .Jak 
çok değişmişti Kendisine eskisi gibi tatlı, 
sJ11Cak ve sevdal). baklŞ~arla bakmıyor, 
güzel sözlerle içini ısıtmıyordu. 

Halbuki halinde, hareketinde tenkit e. 
dilecek bir şey yoktu. Hiç durmadan co. 
cuC:a ve kendisine hediyeler, ç'.çekler ve 
şekerler ~öndcrlyordu. Hatta maddi yar· 
dımlarda bilo bulunduğu olmuıtu. Kon-
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diler!ne hiç bir sıkmtft çektirmiyordu. 
Yalnız bir eksik vardı. O da şu idi: Bu. 
1uştukları zaman memnun ve mesut gö· 
rünmüyordu' 

Şüphesiz ki bu korkunç hAdise sin!rle
rJni boz.muştu. Eskisi gibi eve gelmeyi ar -
tık içi istemiyordu. Bundan hiç bah•et· 
mcmlşti, fakat Antuanet hissediyordu. 

Bu evden çıkmaları belki de .Jak için 
d~ iyi olacaktı. Oturdukları yer ona u. 
zak gellyordu. Anluanet, her gün .Jak'rn 
evine gitmeyi tercih ediyordu. Bunu lek_ 
lif te etmişti. Fakat Jak, kabul etmedi ve 
.. dedikoduya vesile olurn diyerek flkrin
dl"" ısrar etmişti. Sonra oraya gidince Su. 
ziyl de ı:;ördügiinü ileri sürmüştü. Halbu_ 
kı bu kadar J!ec kalırsa ha~ln bir çocu-

1 görmek nasıl mümkün olurdu? 
Suzi, Jak'ın 1iyaretlerlnden çok mcm

rıun oluyor, fakat ayni zamanda dehşetli 
de heyecanlanıyordu. Jak'ıSJ gündüzleri 
de gelmesi Jftzımdı, Suzi böyle gece ya_ 
rısı uykusundan rahatsız edilir miydi? 

Antuanel bütün bunları dü~ünerck '1-

, 
nirlendi. Sorr'l h ... ~sızlık etliğini ve Ja... 
•ın gayet dürsüt hareket ettiğini kendi 

kendine itirafa mecbur kaldı, Suzi'yi cid. 
df"n çok sevdiğini blllyordu. Her zaman 
$öyle diyordu: 

- Bu çocuk için her türlü fedakılir!ığı 
yapmıya hazırım. Tek babasını kaybet. 
mekten duyduğu teessürü azalsın. Suzi. 
yl avutmak benim vazifemdir. Sonra bu 
çocuğu çok da seviyorum. Onun mesut 
ve sıhhatli olmasını istiyorum. Ne tatlı, 
ne iyi, ne akıllı çocuk bu Süzi! 

Diyordu. Evet, Jak'ın hakkı vardı, Sü· 
zi çok şifin bir kızdı. Hastalık kendisini 

hırçın yapacak ye;de daha mııni3 daha 

sakin ve uysal etmişti. Halbuki çocukla

rın çoğu hasta~anınca huysuz olurlar. Fa. 
kal neden kızcağız daima mrıhzı:ındu? A. 
caba babasını mı düşünüyordu! Öyle der_ 
ler ki, çocuklar geçmişi çabuk unuturlar. 
Süzi hiç babasından bahsctmlyordu. A
man Yarabbi, ya doktorun tedavisi fayda 
etmezse, ya yapılan 113çlar yaramazsa ..• 

Çocuğun her akşam ateşi yükseliyordu. 
Eğer hastalık arlar da çocuğun hayatı leh 
tikeye düşerse Antuanet, kederden ve 
azaptan çıldıracağını hissediyordu. 

Zaman ne güç geçiyordu. Bütün gün 
saate bakıp duruyordu, Jak'ın ge1me sa~ 
atine kadar, akşama kadar dakikaları bi· 
rer birer sayıyordu. Jak'ın hakkı vardı; 

Arkuı T"ar 

Havuç 

548 

12,00 
1,30 

10,42 

oturtması 
(E5) uglinkll ycme,tlınlz havuç o

lgJ turtnıa,ıdır. Bu yemeği blrln

C'I defa. yapıyorum. «l\lodcrn:o bir ye
n1ek ... Daiıııa all\al )'Cnl yenJ ŞB)'ler 

üğrcnn1eğe ,-r..slle oluyor. Bu 8Cne kı· 
ıın fazla olu-:u, kuru sebzenin f;Ok 
yenllın~ı Ye daha. bir çok sebepler, 
bizleri değlijlk yemek dUfj0ft.1111ye 
n1ttbur etti, bir ahbabımın bu saikle 
yaıınu' oldu~u bu yen1egl ben ele bu~ 
~hn yaptrm, Jlf'k te ghzcJ ,.c leMr: 
oldu. l'}tiha iJe yenildi. 

Jlavuçlar halka. halka. kebl,!lyor, 
yağl\ ,·uruhı)'Or, teı...,il·e dizilerek üze· 
rlne so,·aııl:ı kılına konuyor YC pat· 
lıcan oturtnıa.sı gibi J)l~l)'Or. 

* Ol·un ktıı;-ıttarıııı na!oid ten1tzlen1eU? 
l'!tkaınbil kıiğıtlarını teınlzJemt-1' 

bu ı.an1anda oyuncular h;ln çok n1ü
hln1dlr. Şlındi L~kaınbll k:lğıdı gayet 
gür, bulıınu.yor, bulun"a. da deh1ctıl 

pahalı. To.rif edec.-eğln1 U'"ıuide koiğıt· 

ıar tf'ınlzlenlrse ~klylnrlye kadar 
kullaolla\Jillr. 

Bir yunıurla. sarısına bir o kadar 
ı.ctrol ko~·aralc l)·l çalka.lanac·ak 'e 
)\·ine hatırılan temiz bir paınukla. 

kUtıtlar ~ilinoct>k "·e kuru.)·un<·a tek· 
rar kuru pan1ukla üzerind!'n geçil~ 
cek. 

• 



~'.·lt~'.DY~O. T~LEFON. TELGRAF HABERLERi 
Askeri durum 

Müttefikle r, C:ı va 
adasının istilôsına 

môni olomıyacak!ar mı? r= Yazan~ 
l~u BOR~I 

Uzak doğuda: 

~ ava ada.,.1nda kızı~an muha

~ rebeltr Japonlar lthlnc tpe-y

<·r. ge1b1ti. Bunun en OneınU ebebi, 
Jt1pon deniz \·e ha,·a filolarının Ü!'>

tünlü~U elde et.me-:-.1 't~ ~me Japon 
kıtalı1ınnın ölünıl" göz kırpmadan 
atılmll.Hıchr. 

'"ıüttcrüder artık c·a-..·a adaıı.ının 

t:ımanlilc i!jtilı\llına. engel ola.maı.Jar; 
adan.an batı bOllf~lnde Bata,·Ja -..·o 
~·e-nl hUkfım<'t ıne-rı..ezl llandoe:ng ...ı

nııılden \:e batıdan ll~rll.}·e-n Ja~n 
J.:ollarının iç yanhtrında kalarak 
çeıvrlltt~tlr. lti.lkO.rnet rnerkcıl ye
niden g~ rtnlelc zorundadlr. 

.\danın n1f'rkt•z -..·€" do .... bOIKele
rlnde ele duruın tehllkelldlr. Mlltte. 
fik\f'r, muhte-Ur hı.Ukaınetıel"df'n ller
IJ)·en Japon kolJarına ktt"ı me 1• . '''" uıuka\·cmet gö .. tcrınek ıoronda kal-
llll';'lardır. Bu ll&rç.ala.ma tit.btyMUeı 
,Ja~nhtrın J~J çok kolayıa,mı,tır. 

t .. f.er Ca\"tıda müttetlkler Japon
ları uzun /.Oman uğrMibrabU~elerdl 
hu ~iİJ>hf',t.1. Blrnlany~akl durun: 
h·in ınutteflkl('r h~ab k 

ına !'O iyl 
olurdu. Artık Ca.\·a nıud r a &a.cıından 
ınutteflkler böyle bir fayda btokJJye-
lılllrlı•r. Fakat bunun 1,.1 • c· 

"'n ue avada 
(ieneral :'\lat• Arthur •lbl 

., o avarda. 
h{"('erl\.ı.11 bir iki kuma d • 

n ana §ahlp 
olm1:1:J.'lrı Jıir.ımrhr, 

t,·:ıak. t'lotuda mütterıkıer, bu :ıın. 
t·Jr eme uzanan yenilgi! 

er dolayısUe 
Jııpnnlara kaf"!l:ı bir 'S ... 

• -.ıer kazanmak 
zuruncla.öırlar. Bunu a • k 

nt:a Çin ku\·
' t•tle-ri1c omuz omu'l. .. 

- ,·ererek Blr-
ı:ıun~a topraklarında . 

~•pabillrler. l\Oylf' bir hareket 1,.1 , 
. "' n, •Bpon <lenlı. 

rıto"'unuıı Blrınanı·a ,. ili 
.. f" nd~tan &u-

J~rında Korünmew,ıne . 
J'erıı Japon kı

fıtlarlle li..o;,lün lıava k 
U\"\·etlerlnin 

Blrınanyaya gelm~ın kad e ar \'a.klt 
Jl'f"t"lrn1rk, durunıun 0 t 

r ·~'a koydutu 
hi;~·le bir tu-..atl da ka 
tir. çırmak demek-

. ~ngUlı. kabine-;fne yeni giren 8fr 
c.. rıpi»Ji «daha kaybedU1tek 1 

ı .. ~ ~ ler er 
o -·&J(tnı,. hOyluı·or Bu . 1 

· ll"r er her 
~uıldc Blrnlan)·a, A\·ustraJJ·a ,.e \:'eJLI 

ZE"lancl:ı olnıaıı.a gerektir, Çünkü. 
hunların kalbf-dllme .. ı, Jt lndt tanın 
ha~ındn. kopacak bul·tik 1 l 
ahımettlr. ~ ır ınaya 

Sel kukt'~ . ., baknnu1dan swnatra • 
C'ııva • Tlınor ad.ıları müttellklf'rln 
"On tutuna~·ağ1 hatlrn batı par('.ala
rıydı. Japonlar ){lnt denizine: ketttlr
ıneden !,:ıknıı,ıardır. Bundan sonra 
J;"erek ('inin grrelc-.c So\·yetlcr Blr
lltinln bu Jaı>on ıru,tnden ve 3·ayıh
~ından zarar (örecekler'I muhakkak
tır. (.'Unkü bu adaların elttt-n glhne-
l'llle, ı~a'>lflk \·e Hint Ok 

1 yanufiı arın-
cla UT.&nan ınUtteflk deniz U 

/ yo arı a-
JlOn drnt:ıalhların!l B('ıhnı,tıır, Artık 
J;'f'nll kafUf'lerl harp l'etnllerlnln hl
ınayE",.lndf" <IPnb:e &.çı1abll1rler kl bu 
nıütt<'fikler ~in ikin<'! bl 1 r zor uk: Ue 
ka~ı1n.~n1ak dE"mektır. Yani bol de-
niz \"C ha,·a. ku,·Yetlerlne thtly&.(' 
'nrdır. 

Artık Blrmanva \e 111 dl •-. n ıı.an su· 
Jarında bir nüıtt('flk ıu 

oo;ıunun bu. 
1uıuna'iı <IA k-ap edlı·o • h 

k • r, u na.,ıJ 
'.\ nıulıt<'a .· lngllb: u ..... k d .. 

._ 0 5 u fllo-.;u 
kayıplar -..erml<ıı Oldutu 1 1 

I)(' 

ı .. e ı..an dP.tlldl~ Za.' - <' Untt iki bu 
· · '"1::'n m cflk fi-

Hususi, ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri muallimlerine 

zam yapılacak 
. Ankara, 5 (Telefonla) _ Maa. ,uzak tutulması tensip edilemiyece· 

rıf Veklilell, evvelden olduiu ılbi ğl a~ikArdır. 
?wt11lt korunma kanunu muvacehe- VckA.letin, bu kabil memurlara, 
sinde de kendisine doğrudan doğ- fevkalade akval zamlarına muva· 
ruya veya bilvasıta bağlı okulJa- zi olarak bir zam yapılmas.~n~. ec
rın, Maarif Vektllctlnin tesbit ve nebl ve ekalliyet mektep mudurle. 
temadi ettirdiği disiplin dahilinde rinden istiyeceğinin tahmin edi~~i
rol sahibi olmalarını, bu disipline ii alclkadarJar tarafından soy· 
uygun hareket etme'erint şıar c. mektedir. 
dinmiştir. VekA'et bu cümleden olarak ken 

Bu cümleden olarak devlet disinc bağlı bilümum müessese ve 
kendi memurlarını, fevkalfıde ah atbaalarda çalışan ücretli veya 
vat dolayısile geç'.nmc şartlarına m ı .. • 

uygun bir maaşla faydalandırırken maaşlt memur ve mustahdemlerın 
Maarif VekA' etine bağlı yerli ve 11\Iilli Korunma kanununa muvazi 
yabsncı okul ve müesseselerdeki olarak aylıklarını arttırmak kara
memurl&rLn bu faydalanmaktan rını almıs bulunmaktadır. (B.B.) 

Yanan Zeynep Hanım konağı 
375 bin liraya sigortal ı imiş 

Ankara. 5 (Tele!onla) - Öğren
diğimize göre yanan Zeynep Ha. 
nım konağının bJna,ıı 175 bin, eş

yaları da 200 bin liraya sigortah-
1 dır. 

l\faarif Vek31eti, binayı yıktıra... 
rak yerlne bu para lle birlikte ken 

İng i l i z ordu s u n un 

t :ı sfiyes i 
(Başı 1 Jncide) ++ 

di tahsisatından istifade ederek ay 
ni yere modern ve bugünkü ihtı. 
yaçlara cevap verecek bir bina yap 
tırmak kararını almış bulunmak· 
tadır. Çok muhtemel olarak bu bi
nanın planları, Türk mimarları a
rasında ııçılacak bir müsabakada.o 
sonra seçilecektir. (B.B.) 

Boşa giden torpi' in 

h :kô yes i 

<Batı 1 lndde) + 
rılacaktır. Yaşları en çok 45 olan usul olmu~ ve bayrak ve al8.met 
yarbay rütbesine kadar bütün su. hakkındaki hukuku düvel kaide· 
baylar muayeneye tAbi tutulacak- leri tamamile hükümsüz bir hale 
tır. Aksi takdirde bu subayların gelmiştir. 
Akıbeti şefleri tarafından vcrtle· İhtimallerin hang!si doğru olursa 
cek rapor1arla taayyün edecektir. olsun, ona göre tedbire ihtiyaç var 

Subay:ar üç sınıfa ayrılacaktır: dır ki, hükOmetimiz de bunu el· 
ı - Şimdiki mevkilerini muha. bette yapacaktır. 

/

faza edebilecek olanlar, , . Dün bu heyecanlı h;idiseyi din-
2 -: Daha. ~z faal b:r hızmcte ılemek üzere kendls'.le görüştüğü. 

ınakledılmelerı ıcap edenler, ınüz Adana vapuru süvarisi (Hoca) 
1 3 - Sivil hayata iade edilecek Aziz Sun, bize şunları anlattı: 
olanlar. cı:- Adana vapuru ile bu martın 

Yen i de miryo l u 

ta h vill e ri 

birinci günü öileden sonra, Etiban. 
ka maden kömürü yükü ile Zon
guldaktan kalktık. Geceyi Ereğ'ide 
geçirdik. Ertesi sabah Ereğliden 

(Ba"ı 1 incide = kalkarak Kefkene vardık ve o ge-
. '. ,. jce de or~da kaldık. Ayın üçüncü 

1 
. Bu tahvıller umumı ve mulhak sabahı Kefkenden kalktık. Öğleden 

b~tçelerle idare olunan daıre. ve bir saat evvel Silenin üç mil açı
m~esseselercc, _vllA.yet husust ıda· ğından aeçtik. Kumanda mahallin
re __ cri ve beledıye1erce yapılacak de sol tarafta ik:nci kaptan Meh 
muzaycde, münakasa ve mukavele met ve ı;:ağ taro.ıfta lostromo Sul: 
lerde teminat olarak ve hazinece tan ve b~ş tarafta gözc·i Ah t 
saLılmış ve ~atılacak olan mi1lt em oldu•u halde ., ıı· d k' B me 
1-k b d ıı · 1; ı er yor u . en o 
baaş k:b el e~lnın tediyesi~de bnş,a sırada hasbelicap aşaJı inmiştim. 
. u O _unacakları gıbt tahvıl Biraz sonra, lostromo koşarak ba
~\t_: .::~:~;~ \;~( faizleri tahville- na geldi ve heyecanla. gemiye tor
lilr1ü vergi a,sına kadar her pil atıldrğını ve kıçtan geçtiğini 
lunıca.kttr. ve res•mden muaf bu- gördüklerini söy'cdi. Yerimden fır 

. l&.dım. Kaptan köprüsüne çıktım. 
~ezk.Ur tahvıller Türkiye Cüm_ Torpltonun hangi istikametten gel 

hurıyetı Merkez Tilrki c·· h - · · · · . . . • ye um u dığını ve gemlnın ne tarafından ve 
rıych, Zıraat, Türkiye İı5, EmHik ne kadar mesafe açığından geçti
ve Eytam, Osmanlı, Halk, Türk ğini sordum. İkinci kaptan Meh 
T'.~aret, Belediyeler Bankaları i!e 'met torpıtonun sahll tarafında~ 
Sumer ve Etibank ta f d · - ' .... · 

1 » i d ra ın an sa gcldııınl, evvelA yunus bahkları-
tı aca6ı g bi lğer bankalar vası- nın sıçradııwını zannettfJırinl ve çok 
tasile de temin olunabilir. li 

lodan ayrılı~, Al·ustral.) anı n du

rumu daha çok tehlikeye dU.,er. işte 
Japon başarrlarr, müttefikle rin kar
şrınna böl·le hayatı meseleler de rı 
kannı,tı r . 

hızlı o1arak yaklaştığından yuvar-

T A K S · BM" Sinemasında 
BUlUn göntillere •&adet . 1 

lak başlı kırmızı boyalı blr torpi
to olduğunu farketttğini söyledi ve 
geminin kıçından beş metre kader 
açığından geçliğini gördilğünü de 
iliive etti ve torpitoya karşı dü
men kullandığını ~öyledi. Ben yu 
karı çıktığım vakit, deniz üzerin
de torpitonun bulanık izini gör-

l
düm. Denizaltının preskopunu ara. 
mıya koyuldum. İki gemiciyi t a . 
rassut için direklere çıkardım. Bu 
esnada, iskele kıç omuzluiumuzda 
kurşuni boyalı bir denizaltı teles· 
kopunun köpUk çıkararak gelmek 

ilAhJ de t ve ıztırabı tattıracak, her kalbte aşkın en 

ELM'ACi 'GüZ'El.i 
T O RKÇE SOZLO - ARAPÇA ŞARKILI 
B 1 d Uk T!irkçe -' 1! <IstanbuJ Sokak· 

aş ro e l&ı·ı. fılminde ba, roıu alan Mı•ınnAzı·ze Em'ır 
1o~n1~aı 1 bi en meşhur yıldızlarından 
~ · ı; L. r ınevıu Ahlü.kl hl 
Kadın, l~kJ , 6 ı..efa~~t il.le r ~r... i bret ahnacak sahneler ... 
hlrf'nin Cüz kaına.•t nılerl.. Lüks "·e asri hayatın Jç)·üzü ..• Ka-

., ırırı fl.&lonlar d 
larında KÜZf"ı an f'dC' hM< ın a: cUıan.şU n1ill lskenderlye plAJ· 
mu~dkbılnln ('n ateı,Hn iki bir , .. ak'a. .. llerkesl tetıhl r edecE"k Şark 

l&hutt n ,.!.8 "'
1 

darı. Bütün gonW "e kalblerl mestedecek 
alio ... e er. nJh ,...,.., 

Herk., !arat d --,ayıcı bir m llzlk. 
~ ın an tekrar gö Ul b· 

r e ılmeaı içln bu film yalnız bir hafta 
daha güo terl!ecek!lr. 

Sfı&ı:ı~ıar: 2,SO _ 4 .80 
Y~r bulmak 1 ~ - 6,38 ve 9 da 

ç n lftU~n tanı sa.a.UerJnde relinmmJ. 

Bu AkşamS -- -E-S-Si-ne-m-as--ın-ın' 
Parlak nıuvaffa..:lyeti ile bUtün dllnyanın gözlerini kama.,tıran 

WILLY k.OR.'ST'un OLGA TCllECDOWA \e fllLDE IULDE BRA..'iD 
ile beraber yarattıkları " 

~~ ve Lü~ahc.~ tak~ edi: r. ! PMaylnı tasvir 
ör~l bu flln1de b6tUn kadınların blr erkeğin pefinden koştukları 

g . e<:ektlr. Saat 8,30 de 

IBRllBiM ÖZGÜR ve llTEŞ BÖCEKLERİ'nin 
Yeni Rcpertuvarlarile 

• • CAZ ONSERi 

ite olduğunu gördüm. Hemen ge
minin kıçını ona çevirmek -Ozere 
gemlnfn başını denize doğru açtım. 
Açmakla beraber mıkineye de 
mümkün olan Azam! yolun veril 
meslni dt'.' emrettim. Böylece İs
tanbula gelmek üzere batıya sey
rederken yolumuz deflşmlş k~ra 
yele doğru süratle seyre başlamış. 
tık. 

Beş on dakika •ı:eçll eeçmcdl 
periskop kayboldu. On dakika da: 
ha geçmcmlştı ki periskop tekrar 
görUndil ve fakat, birinci defada
ki n1eSDfesi tahminen İstanbul köp
rüsü kadar iken ikincisinde iki 
misli uzaklaştı. On dakik a da böv 
le devam ettikten f:ODra tekrar pe 
ri!'kop kaybo'du. Periskop dcnı; 
sathından iki metre kadar yük
sekte id\. Ynrım saat kadar bu va
ziyetle yolumuza devam esnasınd3 
peri5kop bir daha görünmediğin_ 
den maruz kaldığımız bu tecavü
zü telsizle umuma O;ldlrdlk ve vo 
lumuzu Boğaza çevirdik yola de: 
vam ettik. Limana girdik. 

BORSA 

5 MART 942 
ı Sterlin 5,24 

100 Dolar 132.20 
100 Pezeta 12,9375 
100 İsveç Kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
'1. 7 ll2 933 Türk borcu 23 80 
tranş I 
İş Bankası nama 
İmar Bankası hisse 

13 60 
22 -

VATAN 

BAŞ.MAKALEDEN DEVAM 

Ruslara düşen 
mühim vazife 

A t manyaya 
hava akınları 

İngilterenin 
Harp hedefi 

1( Uzakşark 
harbi ) 

(Ba., tarafı ı incide) fo 

Şiddetleniyor B Edenin ltvam Kama- himmatın inıııakıte ölduğü zanne· 
(Ba, tarafı ı incide) _ • b dillyur. Hiç bir Amerikan ı:eml•i 

ğ 1 ı Londra. 5 (A.A.) _ Inglllz hava rasındaki eyanatı hasara uğramamıştır. Harbin ba. ımızı ve s ze aşılamak istediğim • 
zi sanıyorsunuz. nazırı •akında, Almanya. Uzertne ya- (A A ı H J • şındanbert ilk defa olarak taarruı 

,, .d Londra, 5 · · - ar cıye esnasında hiç bir düşman tayyaresi 
Hayır, bizi sevmenizi, beğenme· pılmakta olan hava akınlarının 41 - Nazırı Eden. Avam kamarasında, hazır bulunmamıştır. • 

nlzl istemiyoruz. Yalnız bizi oldu- detlendlrileceğlnl blldirmi9 ve deml9 Stallnin Alman ml\letl ile Hltler Felemenk tebllğl 
jumuz gibi tanımanızı, anlamanı_ tir ki: rejimi arasında fark gözeten be_ Bandoeng. 5 (A.A.) _ BugünkU 
zı istiyoruz. O zaman bizde kusur- Evvelki .senenin son'klnun ye şu· yanatlnın İngiliz s\yasetine_ ~ykırı Fe1cmenk tebliği: 
tar görilrseniz açıkça tenk•t edln, bat aylarına nisbet1e atılan bomba· olrn&<lılını bildirerek dcmıştır ki: Cavanın her tarafında Japon is-
hiç a•ır gelmez. Yalnız blzı· oldu· u ! ııt in harp sonrası siya· ıı• 

ö !arın ağırlığı yUzde elll fazladır. · • ng eren t d kttalarına karşı muharebe ~1d. 
iumuz gibi görmemekte ısrar el· za.kşarka. ve Rugyaya. yardımlar art- setini şu iki hedefle taril elmiş· detle devam etıncktedir. l\1"unta· 
menizt acı buluyoruz. Biz hepimiz ı· b' 

mıştır. Yeni av uçaklarımız Alman- ım: 
11 

zam ır cephe tesisini tamamile 
her şeyden evvel insanız. İdare şek 1 Almanyanın barışsever m ı k• b k 

Iannkinden UstUndUr. Amertka.lılar - . . .. 1 m cı.snız ıra an bu ~ızma harbı-
limizin şu veya bu olması bunu da ayni ev!afl&. tayyare gönderiyor- letlere hAklm olmak ıçın mucade- nin garip olan mahiyeti dole.yısfle 
değiştirmez. Ben a:lle babasıyım. ıar. Hava kuvvetlerimiz bUtiln !&Va!}- leyi tekrar ele almasına engel ol- vaziyet hakkında ~arih bir fE"Y söy
Yirmi senelik karımı hAla kıska. 1 d 

1 
. . d mak, ıemek miimkün dC'ği:ctir. Huıa~a 0 nan bir erkeğim. Çocuklarım var, ar. a_ A mantarı yenmışllr \e or u 2 - Almanyanın iktısadi çökme tarak Japonların adet üstünlüğün~ 

hepsinin üzerine titrerim. Rus ga. lfbırlıği .yaparak bundan sonra da sonunda bir sıkıntı kayNJğt halıne malik olduklnrı ve mütemadiyen 
zelelerlnin havadis sayfalarını açı- yenecektır. Hava kurmayları, Alman- ~elmeslne engel olmak. iler'.edikleri söylenebilir. Bu .su· 
nız. Kıskançlık yilzUnden işlenen yaya hava taarı·uzunun harbi kazan- Almanyanın bugi.inki\ rejimi de- ırelle kıtalarımızın kahramanca mu 
cinayetlere, •ile dramlarıQ.a, aile n1alt için e:zem olan vasıtalardan biri vam ettikçe bu hederlerden hıçbl· kavemetinc rağmen Jnponlar bir 
bağının kuvvetine dair siltun do·u- olduğuna. kanidirler. Hitler Rusyaya rine varılamaz. kaç yeri isgale muvaffak olmu~-
su haberlere tesadüf edersiniz. İş· karşı ilkbahar taarruzuna başladığı F d • fj ] ı lardır. Düı:manın katt olan hav·a 
te blz, en batı: it mA.naslle insan ol. zama.n Alman harp sanayilnin ha.yalt fan Sa a ) n a hAkim:yetl muvaffakıyetlcrinc yc-r 
dujumuzun komşu ve dost bir merkezlerine ağır darbeler indirme- . , dım clmekted:r. 
memleketin haJkı tarafından far. liyiz. Vichy, 5 (A.A.) - Parıs e ya- Solo ile şarki Cavanın diğer 
kedilmesinl istiyoruz.. pılan Ingiliz hücumu hakkında ~Bodjonep:oro gibi bRıı yer 1eri dü~-

Fransız. efk:\rı umumiyeslnde baş-! manın r1ine düşmüştür. Garbi Ca 
bir teh1ike sayıyor ard4 Sovyet tRn ba."la hUkUm süren infial işgal' v~d'l -iüşman. kıtnlarımtz t..,raf!n: Bu sözJer ict~n kopan bir sesle 

söylenmişti.Böyle bir ses, böy~e bir 
ruh sunt olamazdı. 

O akşam Rusların muhitinden 
ayrıJdıktan sonra çok düşündüm: 

Rusyanın hariçte yarattığı tehd·t altında' bulunmayan topraklardaki 'iPn tahliye C'dilen Kravang, Poel
dolu havayı, bu yeni harbin ba.şh- bu:ında da kendini göstermektedir. vtk,.rta ve Tangcra.ng•ı işgal ct-

Neden bizde de, başka milletlerde 
de Sovyetlere karşı ihtiyatlı bir 
uzak duruş var? Neden aradaki ba
zı buzlar çözülemiyor? 

ca saiklerinden biri sayarsak yan- Gazeteler, bu hareketi JngillzJerin 

1 

mlı;tir. 
iter bir te~his kondurmuş olmayız. ,_. ı·•ı d. ıfl Felemrnk Jllndl"itnnı kun1an<lanı v ~ yenl bir hilrme...,,ız 16 ıye vas an-

• drrmakta ,.e bu taarruzun önceden . Londra, 5 ( A.A.). - Fplemcnk 
Yeni ha.rp çıktık~an son~a da dilşUnUlerek yapilınış olması keyfiye-- Hındlstanı kuvvetlerı ku~1anda?lı-

Rusya barış ve emnıyetin b•r ko· d.kk 1. kmtktedir. ğının general TC'rpoorten c de\ r<> 
tine 1 a 1 çe d··ct ·•· blld. T K t 1 1 

Acaba mese1cnln bize ait kısmın. 
da Moskotluk aJemlle olan esk-i 
düşmanhjımızın yeri var mı? Ha
yır, hiç yok ... Çünkü yeni bir Tür~ 
kiye ile yeni bir Rusya birbirinin 
blrlr ik dostu sılal!le karşılaştı.le. 
larl günlerde eski. duygular eri
miş, ikl komşunun birbirini anla
ması, tanıması, sevmesi içfn çok 
iyi istlda.tlar peyda olmuştu. Mil· 
letler arasında yeni lhUyaçlardan 
ve müşterek menfaatlerden doğan 
samimi bir dostlui!a karşı gelebl. 
lecek eskl bir kin tasavvur edtıe 
meı. Nitekim bizimle Yunanlsta~ 
arasında uzun geçmiş hesaplar bu
lunduğu halde bunlar günün bi
rinde yeni yeni şartlar altında bir· 
bir;mizi tanımamıza, anlamamıza, 
ve dost olmamıza sed çekmemiştir. 

ruyucusu mevkiindc görünmedi- ' t . Paris havali.si ı ı,.;ı ırı ıyor. on ram ra 
L E!fort gaze esı, c - il . .. V 1 . ~ ' 

Baltık memleketlerine olan akın- ar 
1 

·a ılan hicaba,·er v .. z c~ı ıı:.or('n ans a\: eren uc~ z 
lar Fin 1anda harbi bUtiln Aleme topraklarına k ş .} p 

1 
b·lıı. kuvv<'tlerıne kumanda cdnc::ektır. 

1 ' Ingiliz hücumunun f('C 1 unÇOSU, A . 1 JI ır ; , h . b" . 
şu hissi verdi ki ortada çarlık Rus J7 ·ıu 10001 mıra e r.c.1 ususı ır \ &• 

ı . . • işçl aileleri nra~ında <f-ı 0 ve zifcve tavi:ı edilmi1:;tır. 
yanın ananeler ni mıras dıye ay- . · · · · 
nen kabul eden bir emperyalist yaralıdır.> demektedır. BQtün kumnndnnl2ra sonuna ka 
Rusya var. Vaşington, 5 (A.A.) - DUnkU ba- d~r döğQ~mtk t~!n talimat "\'eri!-

. . . sın toplantısında harıciye nazırı mu- n1 iştir. 
Haydı diyehm kt Ruslar bır Al· . 1 B S er Welle! Alman harp J&flOn adalarına hii<'um 

man tecavüzü bekliyorlardr ve &\ın · umn ' I 
B ll k F . , d 1 ki gayreti hesabına Alman kontrolü al· Tokvo, 5 (A.A.) - mnaratn"-

a ı ve ın an a opra arına k 1 · • k · h bl t bl' 
k llk b k d kk t tında çalışan Fransız fahri a arının luk umunıı ararga ının r r .-

as er a ımın an mu va a su . t ·ı '· d ·· ı d w 
tt h 'kl ı ' b. · hı · t bombardıman edılme!lnin amsmı e gın c ~o~· C' <'" ıyor· 

re e • m o magı, ır ı ıya ve 0 .. b h ·· d ~R k n 30 k 
·· d f t db. ı dl , ·hı· d • me"ru bir harp tedbiri olduğunu söy- un ~a a ııun o,.. r l" '. ~. 

mu a aa e ır .} C ı ıyaç uy Y dar dü<:n1an tayyıı.re"i Bonın Ye 
dular. lcmlştlr. IOtl')ri ı,;._ki Vakr • adaları aras'n-

Fakat sonra Edenle olan müza. da l\iarküs adHsı eenubund~ görl\rı 
kerelere dair sızan haberler ve on. Fransa, Amerikayı mü .. 1errlir. Yapılan hava ıavaşın. 
dan da ziyade Slr Statford Crlp- da dfıc;m~n·n 7 tayyaresi OUşüriil-
ps'ln Moskovadan dönüşte kullan· protesto eHi müşfür. n;r bi"a yanmış ve <oklz 
dığı lisan, her bitarnf mem'ekette kişi ölmii~tiir 
şu kanaati uyandırdı: .Rusların (Ba.şl 1 lnclde) »-« 'linc1ı.\nao'ya hl\rum 

Evet, bugün Ruslar bizim tara
fımızdan ve başkaları tarafından 
yanlış tanınıyorlar, kendilerine 
karşı bir takım vehimler, ihtiraz_ 
lar vardır. Bu çok doğrudur. Şl
kc'iyetleri de yerindedir. Fakat bu· 
nun sebeblni, bizde, başkalarında 
değil, kendilerinde aramalıdırlar. 

harpten sonrası için bir takım em· Yeni Kaledonya gibi Pa.si!ikt.e~i dl- Tok:'-'O, 5 ( A.A.) _ Jaoon U'"'1U. 

peryalist rüyaları var. Bunları 3im ter Fransız adaları da Ingıhz ve \mt krırarg3.hır.ın bildirdiğine ı::ö'"e, 
diden sağlama. baftam!\k tstiycır- Avustralya askerleri tara.fın~an lş- "Fillp!nler yakının<la. hareketl"."rrln 
lar. Demek kl Ruslar; harpten son. gal edilecektir. Hindit;lnt valisi De-

1 

bıılu"an Japon deni"! b~r'Jkler! n 
rası için barış ve emniyet, hak ls- F 

coux'nun Pasifikteki biltlln ransız 1 martts. Mlnclanao ıtdasının bz tı~, .. -
temiyor1ar, başka milletl~rln is- t y1 ı 1 

toprakları umum valiliğine a n . da eht'mrnlvetli bir stratejik ~r 1-;· 
!ikliıllni hiçe sayıyorlar, hlkim bir ı • 

Vlchy'nin sözde kalacak bir hareke- 'J. nla~ "'"mbnngo•:•:R mu\0-ffnk 1 -askerl kuvvet sıfatıle Avrupada. Al 
Rus dostlarım, serbest tenkide 

teşvik etlikleri için bunu açıkça 

söylemekle fayda gö.tüyorum. 

manyanın yerini almaktan oaşka tJnden başka bir şey değildir. vctle ?"kl?r rıkı:ırmı.1:;1 ı:trcl1r Bu i; 
BUtUn Pasifik Fransız toprakları- tamomilı:- i-ı:e'.ı:tl edllm!,;;ltr. 

Ruslar bir ihlilill yaptılar. Eskiyi 
vıktılar, bir arahk emperyalizme 
düşman kesilmiş gibi göründüler. 
İnsanlık tarihine yeni bir cereyan 
vermek için ellerine cidden eş..,!z 
bir fırsat p:eçmlşti. Fransız filosoru 
Qgüst Konl'un l 850 senesinde yap
tığı blr kehanot doğru çıkacak gl. 
bi görünilyordu. Fransız filosofu, 
kendi zamanının darlık'ar1ndan, ih 
tiraslarından uzak, yepyeni ve tam 
insanca bir Ateme ait rüyaların. 
dan bahsederken: (!Bu Alemin ku
rulma.~tn1 Ruslardı:ın ve Türkler
den bekleyiniz!ıı demişti. 

Bir aralık bu 5'ÖZ doğru çıkını§ 
g:bi göründü. Harpten sonra bü
tün dUnya kilçilk ihtiraslar içinde 
boğulmuştu, harbin bu kadar ağır 
ödenen tecrübelerinden hiç bir 
ders allnmadılt cok belli idi. Bu 
karanlık Alemin karşısında biz ve 
Rusya yeni gidişlerin müjdecisi gi
bi elele veriyorduk. 

Ondan sonraları biz ayni yola 
devam ettik, fakat Rus!ar edeme. 
diler. 

bir şey düşünmüyorlar ... 

Biz sınıf menfaati üze;;nr. değil, 
L:nJumi menfaat üzerine kutulu bir 
cemiyet istiyoruz. Dünyaııın nere. 
!inde -ivi bir tecrübe göri!r-;~k. l:u·ı 
d-ı-: hÜfade etmeği t:-ılı t ,etirilrilı· 
Fakat herhangi bir gid 1 şln htı-rlct 
baskın veya te'klı~lc l)lzc kabul 
ettirilmesine razı olamayız. Top. 
rağımız da lstiklAlimlz de hancı ta
raftan tehdide uirarsa sonuna ka· 
dar çarpışırız. Ölümü köleliğe ter
cih etmiyecek Türk yoktur. 

Rusyanın bize ve bütün müsta. 
kil memleketlere karşı bir borcu 
vardır ki, ayni zamanda ken~l ken
dine karşı bir borç demektır. Bu 
da bu nevi tehllke1erln yarın Rus
yadan gclmiyeceğlne dair ~amimt 
btr emniyet uyandırmaktır. Rusya. 
ya karşı olan yanlış görüşlerin d•· 
ğılması. bu emniyeı:n kurulma
sına bağlıdır. 

Bu böyle olmakla beraber bize 
düşen bir vazife v~rdır kt, o da 
samimi dostluk arzumuz ha.kkın
da emellerimlzfn saflığı hakkında 
R~slarda en küçük bir $üphe bı
rakmamaktadır. Vakit vak1t şura· 
da, burada bu esaslara aykırı me
yiller belirecek olursa Ruslar t?-

Ejer Rusya, k:endl yoluna gide. rcddütsüzcc şu hükmü vermelldır 
rek, cı:dünya ihtl13li ') gibi iddialara ıcr kl bunlar ancak yabancı .~'~ 
kalkişmasaydı ve ortaya iyi örnek· propagandanın eserleridir. Tur 
ler koymakla. iktifa etseydi bu ör· milletinin ruhunda yeri yoktur ve 
neklerden ve bu tecrübelerden baş olamaz. 
ka mll'eUcr de istifade eder, dün. Ru~ları olduğu gibi tanımıya ve 
ya yeni ve ı;:üzel hed('fJcre dofru anlemıva calışmak, kendi hcsabı
yol alırdı. Fakat yeni Ru~yanın ku. mıza d·a tabii bir vazifemizdir. Bu 
cağında yer olan milletler arası kudretli komşu memleket hakkın. 
:htil51 tcşki'Atı, her tarafta sın1f lda hiç blr Türk vatandaşında ha
dilşmanhğı yaratmak ve kurulu klkate aykırı fikirler ve vehim· 
düzenleri yıkmak yolunu tutunca ·er bulunmaına ,r, komşumuzun 
biraz evvel red ve tnkıir ett'.ği em- hakiki hali, hakiki ruhu olduiu 
peryallzml en berbat bir ~ekllde l{lbi bilinmelidir. . 
hortlatmış oldu. Her mem'ekette Ruslar şuna kant o1ın~lıdır1ar k.1 

tehlike işareti verildi, her yerde bize dalma emniyet edebillrle~. Bız 
bellibaştı Gç nevi mukavemet be- "kimsenin Aleti o'mayız. Kendı mil. 
lircft: li d2vamız kadar Jnsan~ığın hay. 

ı _ Husu!ll tasarruf hak!cını rına ve hakikt menfaetıne ait o
tehlikcde gören insan1arın sınıI lrn mukaddes bir davaya baj:lıyız 
halinde mal'arını müdafaası. Bu iki dava arasında hiç bir fark 

2 _ Kurulu milli bir düzenin yoktur. ~. 
yabancı bir tes!rle yık~lmasına ve Di~ Rusyuya karşı hiç d~gışmie--
yabancı tr-siricr:n hangı mac;ke at- dik.1020 de, 1921 de ne gıbl h 5• 

' k ı k b .. n de ayni sa. tında olur!=a olsun, m<'m e et eri. ler duyuyorsa ugu . . 
1 

• 

nin mukadder;ttına hAkim oıma~t· mimi hi..:: ve emeller n t_esırı al_t n. 
ııa tahammül ctmiyen vatansc\·er- dayız. Hüdiselcrin sevkıle değış"r 
lerln mukavemeti, anc2'k on'nrdır. Bunun ~öyle "

1 

3 _ Hariçten gelen ideoloji tel· madığını belirtmek ve bızlm dal
kinlcr:nı memleketlerinin var1 ığına ma her komsu memlckC'tle ve he

1
r 

ve lstiklAline karşı tehlike saya, milletle kurulmasını candan lstcd-. 
hükümettcrin mukavemeti. itinıiz samim!yctin kurulmasını 

Böylece Moskovad1ki ın'll<'tler ı~ümki.in kılmak ve_ koJ"ylaştırmak 
arası ihtl'lil teşkilatıııın kurcluğu Ruc;, dost'nrımıza düşer. 

1 
• 

misyoner ajları. her tarafta Rus- Bu h::trbi yalnız silahlar ült_ı_r
yaya karşı düşmanlık, ('ndi~e. ~h- mlycccktir. Bütün insanlığın m~ş. 
tlyal gibi hislC'r uyan<lıcciı ve ikin. tl'rek vicdanında kazanılacak ıtt. 
et uınumi harp patlak vermezden b:ı.r ve emniyetin zafer kazanmak~ 
çok cVvcl, her yerdeki sınıf ınüca- ta mühim bir yeri ola~aktır. R us
de1e-lcrini körük1edi_. yanın gerek kendi.si iç•n Ve gerek 

İnqiltercde iş başında _bulunan- demokrat ct-pl~csl lçin bu itibar 
lar, Aımanyanın yeni baştan sil3h· ve emniyt:ti kazanmıya ehemmiyet 
Janma!'lına ve geçen harpten sonra vermes;i ve bunu clddt surette iş 
:vok olması pek aıa mümkün olan cdinm'est bütün tnsanhk gibi, bi
miJitar izmin diri1mesine gö:ı yum- 0m de en candan bir dileğimiz. 
dula r , çünkü Rusyayı kendi sıntf. dir. 
!arı için A lmanyadan da b ilyilk Ahmet Eraln YALMAN 

nın mUdafaa.sı hususunda de Gau11 r--------------
ile B1r1e,ık dev1•tı•r ara•mda~ı an· ~us • Alman 
l&.fmaya gelince, Fransız: adalarının 

Stratejik ehemmiyeti pek bUyUltlUr., b a !' b ı ----' 
bu adalar Amerika, Avustralya Ye (Bn' ı 1 Jncfdc) (-) 
Yeni Zelanda a.ra.ıı:ındaki muvasalanın 
idame.si için ehemmiyetli birer zln-1 muştur. Şimdiye kadar enkaz al
cirdirler. ıı~rlde bu adaları Vichy'yc, tınd~n 192 ceset çıkarılmıştır. Bu 

l fabrıkada ecnebi isçi talışm:ıkta t 
ait olarak tanımak Japonya için çok d. ! 1.1• kt 1 d k d • · 

ı. n ı a en ~onra c var ~ ·ı :6 er 
güç olacaktır. Çünkü bu ada.tar Ja- :bir kimya f<ıbrika.sı lşçUeri i~lerl
ponyaya düşman n1emlcketle:ın işga- ıne devamdan lstinkcl! etmişler ve 
11 altındadır. Japonyanın v~Uıfe~I bU- bu grc\'e önayak o1an 40 ft:-ılyan 
tün vasıtalariyle de Gaulle n ıcraa.- Almanlar tarafındıt:ı kur!=una dlzil_ 
tını önlemektir. mlştir. 

Madaga kar me.!lele8l 
Vichy, 5 (A.A.) ·- Of!: 
SalA.hlyetlt mahfiller, Madagaskar 

hakkmd& Japonya ile Fransa ara.~ın
da müzakereler yapıldığı hakkında 

yabancı gazeteler ve radyola.r ta.ra
!ından yayılan hLberleri kati olarak 
yalanlıyorla.r. 

Bu haberler hayalt ve kışkırtıcı 

mahiyette tellkkl edilmektedir. 
Ayni mahfiller bu haberlerin kay

nağını BUyUk Britanyanın istifade 
edebileceği. bu Hindistan yoluna ilgi
sinde arıyorla.r. 

Bu münasebetle şurası hatırla.tıl

maktadır kl. Fransız hUkt\meti im
paratorlufun her yerini mutıtemel bir 
saldırışa karşı mUdataaya azmetmiş 
oldufunu müteaddit defalar blldir
ml~tlr. 

Açık Teşekkür 

Alman teblll;I 

Berlin.5 (A.A.) - Alman ordu
ları başkumandrınlığı tara!ından 
neşredilen tcbllğde bilhaı-sa ka.yde. 
dildiğine göre Donetz kesiminde 
cereyan cd('n ~iddeUI muharebe
ler neticesinde dilşmantn tankların 
yardımı ile yaptıi1;ı yeni taz.rruzlar 
geri püskürlülmüştiir. 
Şark cephesinin diğer kesiml•rin 

de düşman yaptıl::ı bir <,-ok netıce3lz 
taarruz1ar ec;nasında ı:ıı;ır \'e kanlı 
kayıplarn u~r;:ımıştır 

ZAYI 
dan almış 

kaybettim. 

Şişli nüfus memurluğun
oldıı~um r.Ufus kf\~1dım1 

Yenisini ç1karscag-ımds.n 

eskisinin hilkmli yoktur. 
335 doğumlu Ih. an GUccrdem. 

K ARAR ııt;LASASIDIR 

c. 41 1090 
~filli korunma kanununa mubali

fetten Sirkecide 11-luradlye caddel(n-
Bir buçuk yaşındaki kızım Asuman de 15 numaralı dUkkAnda tUtUncU 

Göknilln ~ok tehlikeli bir durumda tıcaretile meşgul ?ı.fahmut oğlu lbra.. 
olan sol kulağını ameliyat ederek him Uluçay hakkında Jıııtanbul aıııliye 

yavrumu mutlak bir ölUmden kurta.- ikinci ceza nlahkcmeshıde cereyan 
ran memleketimizin çok değertl na- eden muhakeme!! neticesinde suı;lu
zik ve hazık kulak, burun ve bofaz nun fiili sabit olduğundan Ml!it Ko
mUtehassısı Hasel<i hastanesi dok- runma kanununun 31 ve: !>9 uncu 
tarlarından sayın B. Nacı Ooğacıya, nladdelcrl mucibince yirmi bet lira 
gösterdikleri alAkadan dolayı hasta- para cezası ödem'?.!llne ve yedi gUn 
hane mensuplarına ve hemşire bayan n1Uddetle dUkl{d.nının kapatılma.sına. 
Nafiaya minnet ve teşekkürlerimizin ve hUkUm katileştıfinde Ucreti suç· 
ulaştırılmasına sayın gazetenizin ara- luya. P.ii:. olmak üzere karar huli..'!lft.Sı
cılıfını rica ederim. n!a Vatan gazetesinde neşredilme..~inc 

Belediye murakiplerinden Sarr.i J 18 '8/ 94.l tarihinde karar YerH91. 
Cöltnil ve eşi Asiye Göl•nil •3069:., 

j Ask eri fabr ikalar sa \ ınalmo k omisyo i: u ll ô n l o rı j 
Zeytinburnu ~l!Ah tamirhnnesi hududu dahilinde -c:300· ton hurda de

mir pazarlıkla iskeleye nakil ''f' deniz vesaitlne yUklenecektir, Talip olan
Jar!tı malı ma.hallinde gördükten .sonra 10 ma.rt 942 sah gUnU .saat 15 de 
Salıpazarında askeri Fabrikalar yollamasında satın alma komlsyonuna 
müracaatları. c.294.2• 

İstanbul Defterdarlığından : 
UskUdar Adliye binA~Hıdtı. ya~lırılacak (·1677.99) llra keşif bE'delli 

tamir işi eksiltmeye ~ıkarılmıştır. !halesi 23.'3,'912 pazartesi gtlnU 8 aat 
15 de De!terdarlıkta. mUteşekktl komisyonda yapılacaktır. Kejit ,artna
me ve.ııa.lr mUnakasa evrakı Millt BmlAk MUdUrlUğUnde görUlebillr. Mu
vakkat teminatı (3~1) li.radtr. 

ısteklllerin en az bir teahhUtte {4000) liralık bu i~e benzer ı, yap
tıkların& dair idarelerinden almış oldukları vesikaya ıstinad.en Jetanbul 
vilAyetine müracaatla eksUtme tarihinden (tatJI günleri hariç) 3 &"ÜR ev· 
vel aıınmlf ehliyet ve 94.2 yılına ait Ticaret odası veslk&ıını ibraz etme· 
Jerl muktazld!r. (JOü ) 
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KAŞELERi 

8 - 3 - 912 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARiSIN 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma! 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaytrnz. Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesçr 

Devlet Demiryolları İlanları 
~fuhamnieıı bedeli t 19.000) lira olan kUçUk sterilizasyon r.:ihazları 

16.3.9·12 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binHsında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu 1$e girmek lstiyenlerin (l.·125) liralık mU\'9kkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri111 ayni gün saat 14.,30 a 
kadar adı geçen komisyon reisliğ"ine vermeleri lit.zımdır. 

Şıırtnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme daıresinden, Hay
darpaf~da tesellüm ve se\'k şefhginden temin olunur. (2813> 

* Muham.ne-:ı bedeli 3!).292.90 llra olan 7 kaleın muhtelıf bakır 
izole :'\GA tel ve kabloları 20.4 1942 pazarte:-i günü s:ı.at 15-30 da 
kap~J zarf usulli ılc Ankarnda idare binasında top!anan l\Ie~·ke.z 
9 uncu komisyonca .sat:, ::ılın:ıcaktır . 

Bu işe girmek istiyr-11ıer r 2.946,97 liralık muvakkat temınat 
ile kanunun ta1· n cttiğ; \·csika 1 arı ve tek'iOerinı ayni gün. saat 14 
30 a ı..actar adr geçeli Komisyon rC"isliğine vermeleri lcizımdir. 

" o· "' 'i Şartnameler paras;z olarak Ankarada :\1"alzemc aırcsın .• en ... ay 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şe[Hğlqden temin olunur. (2a46) 

Muhammrıı hed~li ~0.000 lira '!ıan 300.000 adet telgraf mak inesi 
kılğıt bandı 17 -i/1912 cuma günü !'laat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kara'da idare bLnasında toplanan ~ferkez 9 uncu komisyonca satın alına

caktır. 

B · ı k t nl i 2 2SO lir.alık muvakkat teminat ile kanu-u ışe g rme ıs ye er n . . . . . 
nun tayin ettiği vesikala!'ı ve teklıtterını aynı gün saat 14.30 za kadar adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da ltfe.lzeme Dairesinden, He.y-
darpaşa'da Tesellüm ve Sc\·k Şetliğirıden temin olunur. (2796) 

En !40n modaya muvafık " 

B'OTO N MOBİ L YALARINIZI 
Çeşıtleri çok oları, Istanbuld<t Rızap~~ yokuşunda 66 No. 

Ahmed Fevzi' nin Asri Mobilya 
l\fağazasınde.n alınır. 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu Kay. ve B. Ş. }1UdUrlUğUnden: 

Yeni!}ehır KaytanC'ı soka~ında 40 No. ıu harap ve maili inhidam bina
nın aahlbl meçhul bulunduğundan mahzurun 15 gün zarfında kaldcrıl· 

ması aksi takdirde belediyece yıktırılacağ"ı ilAn olunur. (3077) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konula r: 1 i : 

ı - Xığdı ·u ı'ler; 7 ne ıube miidUrlUı:tU mıntaka. ı dahilindeki 
.saz bataklığının kurutulması ve Sarımsaklı suyu tevabiinln ıslahı işleıi 

muhammen keşif bedelı vahidi !lal e1!1ası Uzerınden -181003 lira 68 ku
rustur 

Z Eksl 1 t-:ıe 27 3 912 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
.Arkar"'l.d:ı Su işleri Rcisliğ~ binası iç nde toplanan Su Eksiltme komis
yonu oda.c;ıpda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 ı~tekliler e~!ltme şartnamesi. mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel ,a.rt:ıan1est, umumt su işleri fent.i ,artno.mesile hu;;usl ve 
fenni fartnameleri ve projeleri .-21> Jıra 05 kurut nıukabılinde.Su işleri 
Reisliğınden alabilirler. 

ı Eksiltmeye girebilmek i<jin isteklilerin •22990• lira 4'15> ku
ruşluk nıuvakka.t teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az Uç gliıı evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dılekçe He 
Nana VekAlPt...:1e nıüracaat ederek bu i~e mahsus olmak Uzere vesika 
almaları ve bu vesikayı tbraz etmeleri şarttır. Bu n1Uddet içinde vesika 
talebinde bul Jn nayan.ıı.r eksiltmeye iştiriik edeınezler. 

5 ıstekl11erın tekli! mel{tJpları:nı lklnri maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su Işler ReisUğlr:c nıakbuz mukabillnde vermeleri 

lA.ı•mdır 
P~tada olan gecikmeler kabul edlJmez. c1569> «3013> 

tiahJbl , .. e l\eşriyat "üduı-U : Aıunet Emin Y AL."1A.ı.."i 
Vatau N"'lriyat Turl< L ld. Ştı. - Va tan M&tbauo 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe lf/ınabilir. 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kıtaat İlônları 
Yıldızda bulunan 100 araba gübre 7 /3/942 cumartesi günü saat ıı 

de pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin belli gün ve vakitte teklif edecek
leri fiyata göre katı teminatları ile birlikte Fındıklıda satın alma ko-
mısyonuna gehnelerı. (2374 - 2993) 

• Pazarlık günü talıbı çıkmayan aşağıda yazılı i• maddeıerı 11/3/ 
942 çar~amba günU hizalarında. gösterik>n saatlerde pazarlıkla ~atın 

alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda gOrülcbilir, isteklilerin 
belli gUn v~ saatlerde Fındıklıda sabn alma komisyonuna gelmeleri. 

Cln'll l\llktarı Mull Bd. K ati te. P•zarlı k zamanı 
Ton Lr. Krş. Lr. ıwş. Saat Dakika 

Patates 
Pirine eabunu 
Sabun 
Z. Yağı 

29 
20 
20 
10 

5800 
9100 

13000 
108/iO 

* 

870 
1365 
1950 
1627 

10 
10.30 
11 
11,30 

( 228! - 2709) 

Talibi çıkmıyan aşağıda yazılı dört kalem sığır etleri yeniden 
9/3/942 pazartesi günU hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla iha· 
le ed\leceklerdir. Şartnameılerı her gUn komisyonda görUlebillr. lstek
hlerın belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gel
meleri. 
Cinsi 

Sığır eti 
> 

> 

> 

> 

> 
> 

ıtft lktarı 

T on 

380 
200 
400 
180 

Malı. Bd. Kati te. 
Lr. K i"!• Lr. ~ 

284400 
120000 
316000 
142200 

* 

30252 
14500 
32780 
16720 

Pazarlık zamanı 

Saat Daklka 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2279 - 2686) 

Benzin tenekesi konulmak Uzere 1800 adet !=landık 16/3/942 pazarte-
.Si ~nU saat 11 de pazarlıkla yaptırılacaktır. Şartname.~i her gün komis
yonda görülebilir. isteklilerin teklif edecekleri fiyata göre katı temi
natları ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna geln1eleri. 

(2392 • 3082) 

• Pazarlık günü talibi çıkmayan aşağıda yazılı iki tamir işinin pazar· 
tıkla ihaleleri 13/3/942 cuma gUnU hizalarında gösterilen saatlerde ya
pılacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda. görülebilir. isteklilerin bel
li gün ve saatlerde Fındıklıda salın alma komısyonune gelmeleri. 
l f ln nevi Ke,ıt Bd. K ati Te. Pazarlık zamanı 

L ira Krş. Lira Krş. ~aat Dakika 

Beyazıt As. ş. tamiri 1994.63 299.19 10 30 
Yedikule hastanesi kalorifer 
tamiri 1247.40 187.11 

• 
11 30 

(3085) 

Beher çiftine 923 kuruş tahmin edilen 12,000 çift kundura pazarlık· 
la satın alınacaktır. ihalesi 12/3/942 perşembe günü saat 11 de Ankara
da J\.{. M. V. satın &ima komisyonunda yapılacaktır. Katı ten1lnatı 13,576 
liradır . Şartnamesi 554: kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli va 
kitte komisyona gelmeleri. (2388 • 3034) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fiatl 4.50 kuruş olan 5000 kilo siyah 
vak.ete kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. !halesi 23/3/942 pazartesi 
gUnU saat 11 de Ankarada M. M . V. satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin kanunt vesikalar ile teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (3856 - 3032) 

* 9/3/942 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 15 adet toplu kantar 
ile 4. adet terazi satın alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte teklif 
edecekleri !iata göre kaU temin.atları ile birlikte Fındıklıda satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2393 - 3083) 

* 9/3/94.2 pazartesi günü saat 15 de Selimiye cihetindeki hastahane-
ler için pazarlıkla be_, ton koyun eti satın alınacaktır. Vermek isteyen
lerin teklif edecekleri fiyata göre katı teminatları ile birlikte Fındıklı-
da satın alma komisyonuna gelmeleri. (2394. - 3084} ... 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Gehboluda merkez satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin teminatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi l\tikta rı Tutarı iha le gitn ' e baati 

Kavurma 
Pirinç 
Sade yağı 
Kuru fa&ulye 

Kilo Lira 

20.000 
24,000 
25.000 
60,000 

23.000 
11.580 
43,no 
16,800 

24131942 15.30 
21 > > 11 
23 > > 15 
18 • 15 

(2396 - 3086) 

İS TAN BUli 

Sira ?rıı'""o. Mükellefin ı.mı 

1 Ahmet ve Civanı 
2 Abdurrahman Demir 
3 Nubar 
4 > 
5 Benjiyon Sabah 
6 Serkiz oğlu Hayık 
7 Hasan ve Süleyman 
8 Mihran ?\ferik 
9 Kostantin Vertcnik 

10 > > 
11 Karabet Ooburca 
12 Yorgi Yuvanidis 
13 Maryawı Franci 
14 Şemsettin Kanden1ir 
15 Ali Feyzi Ozparlar 
16 Ha.oııan Gaddar 
17 Ethem Arnavut 
18 Depz 
19 Hayri Nur1 

• 

Oto karoseri imalathanesi 
Bakkal 
Diş tabibi 

> > 
Sayacı 

Diş tabibi 
Bakkal, Helvacı 
Kundura tamiri 
Müteahhit 

> 
Kasap 
Elek trikçi 
Kahveci 
Yağcı 

Berber 
Mhnav 
Fırıncı 

Afiır.A.r 

Diş tabibl 

REKOR! 
Zeytinyağlarının 

Ha1181yet:lniıı akJıtnl llpat -

• • • 

-1000- Lira ikramiye Verilir. 
~ lıı&edlflalz - ,,_ 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakka\mızdan 18r a.rıa ıateyinia. 

~ dikkat: latanbul Tlltun GU ınrllk Kemerli ao. No. 21 Tel. :HJ.97 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram kısmı Tepebaşın<!a İstiklal caddesinde 

Bu akşam 20,30 da g K om ed i kısmında 
P A RA ! 1 

Yazan: Necip Fftzıı Bu ak~m 20,30 da 
KISAKÜREK ÖKSE ve SÜKSE 

Bir adet müstamel binek otomobili satılıktır. !halesi 9/3/942 pazar
tesi saat 11 de yapılacaktır. Görmek ve almak isteyenlerin komisyonu-
muza müracaatları. (2401 - 3091) 

* 900,000 kilo odun alınacaktır. Kapalı zarfla. eksiltmesi 24/3/942 sah 
günU saat 10 da Çorumda askeri satın alma komisyonunda yapılacak

tır . Tahmin bedeli 18,000 lira ilk teminatı 1350 liradır. T aliplerin kanu
ni vesikalarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (2397 • 3087) 

15,000 kilo sığır eti alınacaktı!.'" Pazarlıkla eksiltm esi 26/3/942 gü
nü Çanakkalede askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. T ahmin 
bedeli kilosu 65 kuruş ilk teminatı 7313 liradır. Taliplerin belli vakit-
te komisyona gelmeleri. (2398 - 3088) 

* 5000 ki1o sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksil t mesi 11/3/942 günü 
saat 15 de Geliboluda askeri satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Tah
min bedeli 3750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

( 2399 - 3089) 

• 1500 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksil tmesi 11/31 942 Çar-
::ıamba gUnU :5aat lG da susurlukta askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2400 - 3090) 

* Aşağıda yazıh mevadın pazarlıkla. eksi1tmeleri 10/3/912 !ilah günil 
saat 14 de Yassıviranda asker1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi MJktarı Tutarı 

Yeşil mercimek 
Pi18.vh k pirin(j 
Ç~rbalık pirinç 
Sade yağı 

, Zeytin yağı 
Nohut 

KUo 

21.120 
10.560 
t,400 
9,900 
5,280 

21.120 

• 

26,30 
44 
38 

165 
110 

25,25 

• 

Teminatı 

Lira 

416,60 
348.50 
12:5,50 

1225,50 
433,60 
400 

(2403 - 3093) 

~tuhtelit nakliyat yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Karsda as-
kerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 29.600 lira 
ilk teminatı 2000 liradır. Taliplerin Karsda askeri satın alma komisyo
nuna müracaatları. ( 2105 - 3095) 

• Aşağıda yazılı yağlar pazarlıkla satın ahnacaktır. ihalesi 12/3/912 
perşembe gUnU saat 16 da Çorluda askert satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 temlnatıarile bell i vakitte komisyona gel-
meleri. (2106 • 3096) 
Cinsi K.Jlo 

Pamuk yağı 
iç yağı 
Kuyruk yağı 

4000 
1000 
2000 

850 Kilo süt ve 650 kilo yoğurt alınacaktır. Pazarlıkla ekeiltmesi 
11 f3/942 çarşan1ba günü saat 11 de Bakırköyde askert satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Teminatı 78 liradır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2407 - 3097) 

* Komısyondn mevcut evsaf ve husust şartları dahilinde yüzer tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı pazarlık su rt'.!tile 300 ton odun satın ahnacaktır. 
Her partinin teminatı 357 lira olup pazarhğr 7 '3ı942 cumartesi gUnU 
saat 11 de Selimiyede satın alma komisyonunda yapılacak tır. 

(2408 - 3097) 

DEFTERDARLIÖINDAN: 

l\t aha llesl Sokağı Xo. 

l\feşrutiyet Tayyareci Fehmi 2 1 
Feriköy Kuyulubağ ·19 
Cumhuriyet Ergenckon 52 

> 
Şişli Oalaz 13 
lnönU Çayır 56 

> > 

> Cumhuriyet 3G 
> > 99 
> Cedidiye 35_ 2 
• • > 

Pangaltı H. Gazi 85/1 
> > 107 

C. Suyu Cumhuriyet 11 
> Takızafer 17 

H. Gazi Rumeli 79 tl 
> Afitap 55/ 1 

Cumhuriyet H. Gazi 251 
G. Suyu Mete 24 
Pangaltı H. Gazi 77 

Senesi 

938 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

Matrah 

198.00 
65.00 

585.00 
?tfaktu 
M.00 

l\.{aktu 

36.00 
330.00 
330.00 
210.00 
. 60.00 
600.00 
360.00 
135.00 

30.00 

Maktu 
Maktu 

Kazanç 

30.60 
2.11 

84.54 
8.67 
4.56 
2.96 

5.:56 
132.00 
125.13 

50.06 
27.00 
51.78 
21.06 
37.54 

3.80 

200.00 
8.01 

nın bu se
neki kollek-

' iyonları, • 
tnevsim rop larmm yı.ıı •e t e
nin yenı renklerle ahenktar olınasJ 
J8znn geldığini gösteriyor. Bu son 
tnoda yeni pudra renkleri de bi r 
'Fransız guzelHk mütehassısı tara
fından ıcat ve pıyasaya arz.edilmiş
tır. Burada. bunları ancak Tokalan 
pudrasının yeni ve caz.ıp renkleri 
arasında bulabilirsiniz.. Şe!!at gıi
.z.clhk ve gayet beyaz. ciltler için 
"Naturel., pudra şayanı tavsiyedir. 
Ekserj ;;arışınlar ile açık tenlı es
merlere "Rose,. uygun gelir. Pen
obc biT parlaklık verır. 'Rachel., 
pudrası da esmerl~re cau p bır renk 
verır. 

"Peche", yaıın • aldığınız guncşin 
altın emıerliğile ideal bir surette 
ımtızac;- eder Bunlardan başka To
kalon pudralarının şımdıye kadar 
hıç gormediğiniz daha canlı, daha 
cazıp ve daha parlak renkleri var
d ır. 
Tokalan pudras ı . ''tlavalandrrıl
mış .. tır ki bu sayede on defa daha 
1nceleşır ve ~deta t&bıi gibi gôrü
hı r T aze çıçeklerin esanslarile ta
tır cdilmiştır. Terkibınde ''Krema 
Kopuğu,. bulunduğundan iki misli 
daha <;ok zaman sabit durur. Toka
lan pudrasının yenı ve cazıp renk
terıni hemen bugunden tecnibe edi
nız 

K c\K\R HU L.\SASIDIR 
c 42 274 
Milli korunma kanununa muhalı· 

fetten Tepeba~ında Kabristan sokak 
8 numarada oturan ve aynl yerde ka
saplık ticaretile me~gul Mustafa o~
lu Cemal Ozyıldırım hakkında lstan
bul Asliye ikinci ceza mahkemesinde 
cereyan eden muhakemesi neticesin
de suçlunun fiili sabit olduğundan 

Milli Korunma. kanununun 31 ve G9. 
cu maddeleri mucibince yirmi beş li
ra para cezası ödemesıne ve yedi gUn 
müddetle dükkanının kapatılmRsına 

\'e hüküm katlleştiğinde ücreti ~uç

luya ait olmak üzere karar hulAsa
sının Vatan gazete.sinde ncşred:lmc
.sine 28/11/941 tarıhinde karar \'C-

rildi c-3066;, 

DOK'J'OR --·O(~ 

ORF ANİDİS 
Cild ve ZWırevt mUtehassısı 

Beyoğlu Suter azi sok ak N o, 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 43731 

- DOKTOR "ta 

Da!i ~~ı!r~ü~h~m 1 
(PNÖMOTORAX TATB!x 

EDİLİR) 
Tilı>ol , Şahd•firmen S. N o. ~ 

Tel: 49!06 
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Şişli maliye şubesi mükelleflerinden yukarda adı. işi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki tica.rPtle yeni adreslerin i bildirmemiş ve tebellüğü salAhiyetl i bir kimse göstermemiş 

ve yapılan araştırrrı.P.da da bui 1.1nanıamış olduklarından hizalarında gö:-ılerHen yılh:ırıı ait kazanç ve buhran VPrgilerini ve zamlarına havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebli~i r:üirn~ 

kün olamamı~tır. Ktyfiy~t 369:? s01.yllı kanunun 10 ve 11 inci maddelerinP tevt'1.kan tebliğ yerine geçmek Ü?.:ere ililn olunur. (;,o99) 
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