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Zirai istihsal 
arttırılıyor 

Valiler istihsalin arttırılma.sı 
için bizzat memur edildiler 

Ankara, 19 (Radyo Gazetesi) - Menılekette ekin 
JsUlumlini arturmak ıçin hUkOmet tedbirler almakta· 
dır. Bu vesile ile cumartesi günü Cumhurıyet Halk 
Partisi merkezinde Başvekil Dr. Refık Sa.yda.m'ın 

Patates ekimi için köylliye dekıır başına iki tirıı 

prim verılecck ve malıiulün idrakinde de para geri· ( 
ye nlınmıyOıCaktır. Mahsuller de diğerleri gl- ( 
bl Toprak :-.1'.ahsul~i Ofisi tarafından ısa.tın alına-

reisliğinde bir caktır. 

toplantı yapıırış ' 
ve yeni kararlar 
alınmıştır. Alı· 

nan kararlar so

nunda bütUn vl-

Köylüye tohum temini için Z iraat 
Bankası emrine 2,600,000 

lira verildi 

KöylUnlin pul
luk, uç demiri, 
araba ve nal de
miri gibi istihsal 

aleUerlni düzen· 

leınekte r.orluk IAyctlere tamim 

gönderilmiş ve çekilmemesi için 
ek lstUıs!Unln arttırılma işine valiler bizzat me· 
mur edilmişlerdir. Her ziraat bölgesi istihsallndcn 
fazlasını elde ctmcğc çalışacak ve bilhassa mısır. 

darı, patates ekimine ehemmiyet verilecektir. Bu~
lardan başka köylUnUn fasulye ve mercimeğin ekı· 
mine de ehemmiyet vermesi hem kendi menfaııti ve 
h em de milletin arurl ihtiyaçlarını karşılaması bakı· 

faaliyete geçilm,ştır. 

Yazlık ekin istihsalinin de en aşağı iki mlslıne 
9ıkarılması için valiler muntazaman meşgul olacak
lardır. Köylüye ihtiyacı olan tohumu dağıtmak Uze
re Ziraat bankası emrine 2.600,000 lira vertlmlştır. 

Tohumunu kendil~ri tedarik etmek lstlyenlere 
para verilecek ve bu paranHl ödenmesinde kolaylık 
gıöst>erllerek çevirme kredisi açılacaktır. 1 mından ehemmiyetlidir. 

Geriye doğru 
ç vrilen yelkovan 

barbarlığa doğru insanlığın 
g~rilediğinin alametleri 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN J 

S ırp .ihulWn d ı.re eden t--
Gcncra Mmallovlçin bir 

Tlkbahafl ·• ·· bir kaç gün evve l gue\eml- ı soz.u . 
zln sütunlarında çıktı. 5 Ukteşrm 
1941 gecesi dağlarda yapılan gizli 
bir sulh mfrzalccrcsl esnasında 
yüksek rütbeli bir' mihver subayı 
generale demiş k i: 

_ Yugoslav ordusun un teslim 
? s· Q~duğunu bilmiyor m usunuz. ız 

ne hakla bize karşı geliyorsunuz? 
General da şu cevabı vermiş: 
- Mihver devletleri, tarihin 

taarruzuna 1 f aa:~A7:an l 
hazırllk J 1aarbı ---: 

boşaltan Leningradda 
B~~:;"'~:·~~~:i:ı~r Alman çemberi 

yclko.vanını geriye aldılar. Yugos· Balkanları 
lavya ortadan kalktı. Şimdi orta-
da yirmi küsur sene evvelki Sır
bistan var. Biz Yugoslavya adı~a 
d~üşmüyoruz. Sırbistan lç.n dö

l!üşüyoruz. 

Bu mulhavercdc geçen: «Tarihin 
yelkovanını geri almak• sözil be· 
ni çok düşündürdü . Acaba etrafı
mızda devam edip giden harp, ta
rihin yelkovanını yalnız yirmi kil~ 
sur sene evveline çevirmekle m 
kalmıştır. Geriye gidlş yalnız ye
ni Yugos'lavyayı yıkarak eski Sır: 
bistan zamanına dönmekten mı 

ibaret? 
Ben iddia edeceğim ki bundan 

ibaret değil... lnsarl'ık yirmi kü· 
sur sene değil, yirmi küsur asır 

& değil, ta barbarlığın; tarl~ln 
kaydedcmedtğl karanlık günlerıne 
kadar gerilemek istidadını göste
r yorlar. Tarihin yelkovanı biş 
döndürücü bir süratle geriye doğ
ru gidiyor. 

alacak 

11/manya bunun ıçm 
Bulgaristandan 5 tümen 
M aca rla rda n da 200 
bin kişilik asker istedi 
Ankara, D (Radyo Gazetesi) _ 

Ilkbaharda yapılacak taarruz için 
Almanyanın Balkanlardakı !naHyetı 

maUmıdur. Bu mUnsebcUc Bulgnrls
tandan beş tümenlik bir kuvvet alı-

yarıldı 
Armanıara gnra 

Merkezde 5 Sovyet 
piyade alayının gerHe 

ile irtibatı kesildi 
naca.k, Yugoslavya ve Yunanlstanda Moskova, 9 (A.A.) _ Sovyet 
Alman as~erinln yerine geçirilecek- gece tebl!ii: 
tir. Macarıstandan da ayrıca 200 bln 8 şubatt kıtal et•· 

alınacaktır. a arımız, U:Jmanın 
asker mukavemetini ve mukabil taerru-

Almanyanın 
büyük kay~ bı 

Dr. Todt'un hayatı 
Berlln. 9 CA..A.) - Almanya, 

bir kaza sonunda ölen Dr. Todt ,_ 
le en ileri gelen şa.hslyctlcrinden 
birisini kaybetmiştir. 

Dr Todt'un başardığı 3 muaz. 
zam iş, otost~adlar, Zlegfried hat 
tı ve Atlantik kıyısı tstlhkfımları, 
kendisinin ismini ebedi olarak ta. 
riıhe geçlrmiştlr. 

Alman dev et nazırı mühendis 
Dr. Todt, Baden eyaletinde Pfor
zheim'dc ·4 eyl(ll 1891 de doğmuş 
ve Münib ve Karlsnrhe politek rrik
lcrlnde milhcndisllk ta.hsfüni biti. 
rerck köprü ve yol müıtıendisli
ğ!nde ihıtısas yapmıştır. 

(DevMBı Sa. S, SL 5 de) //// 

Bugün 2 ncl aayfamızda 

Alman yanın 
büyüle acısı 

Yazan : S. 1'. B. 

r - uz::::{__.k ] istiyenler ekmek 
Japonlar • b·ı· 
S!ngapurda _yerıne Un 8 a 1 lf 

adaya çıktılar Ticaret Vekili Mümtaz 
İngiliz 

tazyik 
geri 

kıt' oları 
karşısmda 
çekil: yor 

Singapur, 9 (A.A.) - Bu sabıı.h 
neşredilen hususi tc-bliğde denilı

yor ki: 
Dü~an dün gece Singapur a. 

dasının batı sahillerine kül 1yctli 
kuvvetler çıkarmıya muvaffak ol
m~ur. Kıtalarımız, düşmanla ear 
pışıyor. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domel a. 
jansı Saygondan bildiriyor· 

Malezya cephesinden a'ınan ha
berlere göre, pazarı pazartesiye 
bağlıyan gecenin ilk. saatlerinde 
Singapur adasında karaya eıkan 

ilk jaon kıtaları dalgasından s9n
ra, derhal japon topçusunun ate
<::I C}ı imayesinde olarak japon zı rh

lı birlikler! johor boğazını geç
mişler ve ~mdi dlişmnnın ~ 
11 ateşine bakmadan süratle arazi 
kazanmakta bulunmu~lardır. 

ingif'Zle r .gerJ lçekOiyorlar 
johor • Bahnı, 9 (A.A.) - Do

me; bildiriyor: 
Singapur ndası şimalinde ilk 

hatları müdafaa eden İngiliz kııv
v~er), gece yarısı johor boğazsnJ 
geçrniye başlıyan japon km'Vetle.. 
r inin baskısı önünde çekilmekte. 
dirler. 

(~amı Sa. a . • ü . 1 de ) »-« 

C. Hull Moskc v · ya 
elçi olarak 

gönderilecek 

Amerrkauın :;ro~kova. elçlllğlne tayin 
edileceği !llÖylenen C . Hull 

Nevyork, 9 (A.A.) - Söylendi· 
~ine göre, Ruslar Vaşingtona eıı 

yüksek d p omatları Litvinofu gön 
dermiş olduklllrından, Cordell 
Hull'ün Moskova büyük elçiliğine 
tayini bahis mevzuu olmaktadır. 

( 

Okmen'in mühim beyanatı 

Tkaret \'ekllimiz ~lümtt.e Okmen 

Ellerinde ihtiyaçlarından fazla un 
ve hububat bulunduranlar bunları 
umumun menfaatine tahsis edecek 

Ankara, 9 (A.A.) - Müstahsil sının sorduğu bır suale cevap olarak 
elindeki hububata elkoyma kararın- Ticaret Vekilimiz aşağıdaki bcyana
dan sonra. son günlerde hilkOmeti- tı vermişlerdir: 

mızın yerinde bir tedbir olarak şehir cBlllyorsunuz ki bütün şehir ve 
ve kasabalarda oturan ve fırınlardan kasabalarda halkımızın ekmek i1ıti· 

kart li~ekmek alan \'atandaşlnrın da ı yacı hUkQmet eliyle temin, tedarik 
ellerinde ve e\'lerinde mc\·cut hubu- ve tevzi edilmektedir. Kart usulll
bat ve unları beyannameye ve elkoy- nün tatbik edildiği bu yerlerde haf
ma hUkmllne tAbı tuttuğunu evvelce tada bir gUn arzu eden bütün vatan-
bildirmiştir. dnşlara ekmek kartları rnukabiline 

Bu mevzu hakkında Anad<>lu ajan- ( De\-ıunı Sa. S, ~il. 3 de) (- ) 

Vilô.jJetin 
tebliği 

Crips'in nutku : 1 

Ya Rusya 1 
ile ortak J 

Evinde buğday, çavdar, mahlut ve 
bu neviden unu olanlar vilôyete 

beyanname verecekler olunuz 

Zelzele· 
Yurdun bazı 
köşelerinde yer 
sarsınll :arı oldu 

Ankara, 9 (A.A.) - Bu ııa
bah saat 4/ 30 la 5/ 30 arasın
da Izmlr, Akhisar, Salihli, M . 
Kemalpaşa. Simav, Emeci, Su· 
surluk. Tursunbcy, Bandırma, 

KUtahyada yey saı-sıntılan ol· 
nıuştur. ::-.asar yoktur. 

Gümüşhane, 9 (A.A . l -
Bugiln !'!aat 12130 da 23 sani· 
ye sili en oı·ta şlddeUI bir dep
rem olmuştur. Hasar yoktur. 

Zara, 9 (A.A.) - BugUn 
saat 12 yl 24 geçe 25 saniye 
süren şiddetli bir deprem of· 
muştur. Hasnr yoktur. 

') Tancada 
karışıklık 

İngiliz gazeteleri , ka

rışıklıktan Alman Aj :ın

larını mes'ul tutuyorlar 
Madrid, 9 (A.A.) - Tancada 

j lnglllz dimlomatik çantalarının bu 
lunduğu takside cuma günü vu
kua gel-en infılfıklan sonraki nü
mayiş er. şimd ~ sona ermiştir. Şe
hir sak indir. 

Hükılmet, örfi idare llAn et-

i 
mişt l r. Şimdi öğrenild~lne gorc, 
ölü adedi 14, yaralı 36 .{~ir. 1n
flHlk vuku bulduğu sırada Cebe

l ti !arıktan gelen geminin yolcula-
rından bir çoğu ve hafta sonu ta
til ini geçirmek üzere ge'en daha 
bir çok kimseler rıhtım üzerinde 
bulunuyorlardı. Civar binalar ha
sar & uğramıştır. 

Yahut ta dünyayı 
ye .ıiden kargaşa
lık ara sol<arız 

S ta/in Alman/an yen- J 
mek için her şeyi ) 

önceden düşünmüştür ) 

Ingiltt'renln t'skl ~4\sil:•va elı: lııl 

s. Crlpı-s 

Brlstol, 9 <AA.) - Eski 'Mos
kovn büyük elçisi Str Stafford 
Crips, bugun burada söylediği bir 
nutukta, ezcümle demışUr ki: 

Eğer miıttcfikler, RUı9yaya eHc· 
ri'nden gelen bütün yar~mı yapa. 
cak olurlarsa Almanların gelecek 
senenin en geç bu devresinde mağ 
lıip edltmeleri ihtimali çok kuv
vet"ldir. Şahsen ben şu kanaatte-
(~"'" ~ .. s, sn.. z de) +x+ Londra, 9 (A.A.) - Times ga

zetesin n dlplomatilt yazarı Tanca 

hAdisest hakkında şu satırları ya-

zryor: f •amau Afrika l Bi.iti.in bu Tanca işi Alman ajan- -, 
Jarı tarafından hazırlanmıştır. Bun L __ ......__ b81'bl 
lar halk arasında, saatli bir bom-

banın başka patlayıcı silah1arla blr K a r ş 
1 
I 

1 
k I 

1 
1 
liktc Tancaya BrHanya.lılar tara· 
fından getlr~ldiğl haberini yaymış h 
!ardır. Hatttl Almanlar · İngiliz a- mu are beler 
levhtarı ayaklanmalara da iştirak 

etmişlerdir. DNB ajaMının Madrlt devam edı•yor 
teki şubeleri beyannameler bazır-
lam1Şlardtr. 

Büyük Brltanya ile lııpanya a. Kahire, 9 lA..A. ) - Ort&şark 
rasındakl mOnasebet'erl vahlmleş. İngiliz kuvvetler! umumi karar
tirmiv.: azmetmiş olan Alman a- gMunın ı;ıa'Zartcsl tebliği : 
jan1arı faaliyete koyularak ıı.lış- Diin umumt vaziyette bir deği
kın oldukları bir sistemi yenilemiş- şıldik olmamıştJr. DcvrJyclerlmlz 
!erdir . Hatırlardadır ki Alman a- Mekili - Tengcder oevresinde fa
janlan f ngtlterenlın eski Sofya e l- aliyet gösterm!ş!erdir. 

H~ bir düşünelim: Medeniye
tin yü:ıfuinlerce senelik gayretle 
yarattığı başlıca kıyırnetler neler
dir? İ nsanları, ancak yaşadıkları 
sünün ve mUhft.!n gıda ka.ynakla
rına göre beslenmek zorundan ve 
darlıkta birbirini yemek felAketln
den kurtarmak, başka muh itler. 
den gıda nakline ve g ıdanın ileri
si iç n saklanmasına imkan hazır
layarak insan hayatında l<ıtikrar 
kurmak, insanları muhitin şiddet
lerine karşı koruyacak imkAnlar 
hazırlamak, bir takım lcatıarila 
geçim seviyesini gitgide yükselt. 
mek, sıtthatl daha iyi koruma'!:, 
daba yUksck fikir alAkalarına, iç
timai ilerlemelere. tnsan grupları 
arasında dostça temaslara yol aç
mak, insanlar arasında emniyet 
ve söze sa~ı uyandırmak. başka 
mezhep ve k anaatte lrl6anların 
birbirler ine taham mül ve tesamil
hünil temin etmek, kredi denilen 
miJhim m üessesey-i kurarak yarı

na gUven~ğe, ona göre iş görme
ğe imkAn llazırlamak ... 

Bu kftik~etlerde devam eden 
Yükseliş sayesinde insanlar, yaşa
dtktarı muhitin gıda ve sair kay. 

(Devamı Sa. ı, 86. 4 de ) «/ .. 

Dr. Todt 1914 - 1918 harbinde 
ilk gilnden son güne kadar şark 
ceı:f\esinde ~ bir şahra topu 
alayında subay, sonradan tabur 
em~ subayı ve 1916 dan itibaren 
de Toul • Verdun kesiminde rAsıt 
\ayyareci olarak hizmet etmiştir. 

(DeVUU: Sa. S; SiL 1 te) + 

Son günlerde Almanlann Norv~te v4: garbi Avrupada tedattil tedbirler almalan, mütteftlt.1erln bir lbr~ laare
keUoden korkmalarından ileri ıreldllt anı..,.Jm&ktadır. Filhakik a lnKIJlde r A n upara yapılacak bir lb~ ba
rekett lf:ln IAZam gelen bütün aake rltedblrle rl almışlar ve y er yf'.J' yaptaklan ihraç denemelerlle bu haberlf'.ri 
teykl etmlıflenllr. lngtllzJer ba harpten aldıkları del'!llerle kunetll para~ütçü kıtalar vkade ge&lrmlşlerdlr. 
Besimde lıu lutaiaNaa lıılrlm tayYareleN Mlınlek ltzere ~ ballnde sörilYeNuau. 

çisini de İstanbulda iken öldür- Seyyar kollarımızdan biri Ga
mlve çalışmışfardır. Y ine hatırlar- zalanın 19 kilometre batısında kı
dadır ki MadrittE-kl İngfliz bilyük yıya yakın bir mevkide dti~mL 
e'e !iti önilnde goçen haziranda nm ıoı:x:u ve piyade kuvvet!E .. 'l"lne 
düşmanlık nümayişleri hazırlamış- taarrnz ederken hava kuvvetlerl-

lardır. miz de ileri kollanmıczı destekl ). 
Tancada polisin nümayişleri da- yerek harekete geçmiş voe düşman 

i•tmak istememiş olm .... • e~c.. muv 1'& h t.ı 
k .

_ 1_ .... ~k bit" şe~. l aea a an fu.ıeri~ ,.aotığı 
• ...... ··- böewn:ıırıı ~ elm!şUr. 

• 
[ 



AMERİKANIN ] 1 

( Kendi kendini tenkidi: 4 ) ~ 8 h j r 1 

"Her yeni s!lahı biz icat ettik, Ha~!~e!~oo 1 

en geç biz kullandık.. koyun kesildi 1 

"Herkes bilir kı tayyare bizim icadımızdır. Fakat 
bunu yapan Vright kardeşler. bu yeni harp 
vasıtası hakkında flmerika ordusunun atakasını 
harekete getiremediler. icatlarını fi vrupaya sattılar .. 

Yazan : Boa A. Colllns 
, 

Amerika Kongresi Milli 
A-lüdafaa Encümeni Reisi 

Kasaplar koyun kes

memekte ısrar eder-

lerse Vi ôyet işe 

vazıyet edecek 

Dün Mezbahada 1500 ten fazla 
koyun ket!lilmiş ve bunlar kasap
lara tevz; olunmuştur. 

Hayvan kesiminin azalmasına 

A merlkayı uçurumun kena- , fak~t İspanyollar biz.den evvel ve et darlığının dogmasına se
rına kadar sürükleyen gaf- k_uL.andılar. San Juan muharebe- hep doğrudan doğruya. celepierle 

ı~te, geriliğe, tembelliğe ve trtiea sınde Nevyork gönüllü alayı İs- toptancı kasaplar arasındaki i'h.ti
ruhuna bir dehl mi .sters.iniz"' İŞ- panYollar tarafından fena halde · lMhr. Celeplef' bugUnkU narh ü .. 
te Amerika Harbiye Nezaretinin hırpalanm~tı . Çünkü kara barut zerinden satış yapmamak. yoluna 
31 ikincikiı.nun 1938 tarihinde. ya- lk~.ııa.oıyordu, bu it~barla ateş men gitmeidedirler. 
n1 ikinci ciıtıan harbinin zuhurun- zl.iı. lspanyol llffkerinden klSa idi. Bueün vilAyette Vıall ve Bele
dan bir buçuk sene evvel asker! . ilk maklnelıtüteğr biz icat et- diye Reisi Doktor Lutfl Kırdarın 
tahA&ta dair Wan meclisine ver- tık .. Galting adını taşıyan bu tü- başkanlılt altında Vali muavini 
diğl ıayrhada vardığı netice : Ceğı 1862 sen.esinde Amerikan or- Ahmet Kınık, ikiısat Ye mezba· 

•Son harpler •üp!ıc kabul et. dusu reddettı, fakat tüfek 1870 ha müdürlerinin iştirakile bir top 
mez bır surette .. isbat cy1emiştll" Pru.sya - Fransı-z harbinde muvaf- Jantı yapılacak ve bu mesele ü-ze-

kt a~erl arekatın a!'ıl esas ıs- . · ~ -•- h - k ı fakıyetle kullanıldı rinde gör;;mııecektir. 
mının an'ancvi si1Ah1ara davana- Maksım, Lewis, Brownlng tü- Celepler tekrar koyun kes~-
C'ağını hesaba koynı.ak ıaz;mdır. ~e~e.ri b:zim icadtmı:OOJ.r. Fakat melde ısrar ederlerse vllAyet işe 
İyi talim ed11.Tni- phrade ve mo- Inıgılızler. Alman1a.r, Japonlar bun el koyarak hariçten koyun geli-

~ • ları bizden ~ .. ~1 kullanm~lar rllecek, bu suretle !cin cezri bir 
dcrn si1fıhlarla teçhiz olunmuş b \r .,......~ ....... 'i - y· dır şekilde hal'li )'(lluna gidilecektir. 
topçu, müdafaa sisteminin ağırlık · 
mcrkez<ni teşkil etmelidir. Hava- Cihan Harlı;ne gfrdiğımi.z za- Ekmek karnelerile 
c•-ık ve motörlü kuvvetler elbette man ordwnuz.un elinde 282 eski 
kıymetli yardımcı unsurlardır • modelde Maksim, 148 Brownrng fırınlar Siki bir kon-

Halbuki hak ;kat bu iddianın ta- tufegi vardı. Kendi ordumuz ta-

ban tabana aksinedir- Alman ha
rekil.tı bunu. en kücük bir tered
düde yer bırakmayacak sekildc 
ic;bat etm~tlr. Lehistan. Fransa ve 
Yunanistan zaferleri, ordumtnun 
nekadar gaflete kapıldığının ayr1 
ayrı delilleridir. 

Bir Kman subayının 10 nisan 
19~1 tarihli World - Telcgram ga-
zetes1nde r;ıkan şu i(adC'sine ba.-

kınız: 

Fransızla.r sant;'Ordu kı tankın 

rafından değil, İngilizler tarafın- trola tabi tutulacak 
dan Ameri:kaya sipariş edı~cn 3'53 
Lewis tüfeğini İngilrzler bize son
radan verdiler. 

Hazırlanan, faka.t gi-ıli tutulan 
yeni bir şeklile ekmek karne<leri 
üzerinde gerek fırın, gerek halk 
v.e gef'ekse lokantalar üzerinde 
yolsuzlukları meydana çıkarmak 
üzere bugünlerde sıkı bir kontrol 
yapılacaktır. 

Haber a'dığımıza göre, fırt:nlara 

lokantalara ani baskınlar y.aptla
cak, ~ktan alınan ekmek karne
leri üze.-hwle kontroller l"'!l'la· 

caktır. , 

VATAN 

Dr. Todt 

A. lmanya, büyük bir mUha-

rebe kaybetmiş kadar bü
yük bir felaket geçıcmiştir. Adı 

ölüm mAnasına gelen, fakat ken .. 
disi r;ok canlı ohuı, çok geniş ve 
mühjm işler başaran bi.ı' evlftdını 

kaybetmiştir. Bu adam, Devlet 
Nazırı. Cephane Nazırı ve Mü
hC<1dls Doktor Todt'tur ki, eşsiz 

teşld!At dehasile bugünkü Alman 
zaferlerinden bir çoklarını müm

kün kılmış, hele Rus cephesinde 
sevkıyata düzen vermek -0-e mil
yonluk ordu1arı Ü'Slerinden uzak. 
tarda, harabeler octasında ye. 
dırmek, giydirmek, bakmak ve 
kendilerine cephane yeUştirmek 

bakımından muctzeler yaratmış

tır. 

Alman orduları, Lchistanda, 
Ho1andada, Bclçikada, Fransada, 
Libyada, Atlanhkte, İnglliz gök
lerinde htç beklenmez şekilde yıl
dırımlar yağdırınca, eski harp 
mekanizmaları karşılarında yep
yeni tarzda kUYVetler bulunca 
ıhep şu hükme varıldı: Demokra
si memleketleri uyurken Alman
ya harbe hazırlanmış, ordusunu 
makinelcştirmlş. Demokrasi ha
zırlıksız olduğu ve makineli s!-
13-hlacla hazırlanan yeni harp u· 
sullerine karşı icap eden kalkan
ları henüz yaratamadığı için 
baskına uğramış, fakat k~ndinl 

toplarsa şu kadar tayyare, şu ka
dar sil-Mı hazırlarsa üstünlük de
mokrasi tarafına geçecek, bütün 
mesele vakit kazanmıya çalışmak 
tl'n :haret. .. 

Af manganın 
büyük acısı 

Dr. Todt denilen teşkilatçı dahinin tam ilkbahar 
taarruzlarının arifesinde ölmesi fi/manya için 

yeri dolmaz bir ziyandır 

yarattığı mucize, makine yapmak 
ve. yeni usullerle kullanmak de
ğil ... En kabll!yetli, en atılgan in
sanları bulup çıkarmak, en ziya
de faydalı olabilecekleri mevki~ 
lere geçirmek... Bazı içtimaiyat 
kitaplarında «en değerlilerin ıs

tıfasıl) adı altında tarif edilen bir 
prensip var ki Almanya bunu ger 
çekleştirm;,; ... Halbuki dliıer mem 
Ieketler bu sırada hA13. eski mec
ralardan yürümiye devam etmiş

ler ve ancak U8Ul ve kıdem yo
lile, hatır ve gönül sebebile veya 
bir sınıf veya zümreye intisap 
dola.yısile seçilenlerl işlere geçir
mekte devıam etmişler. Hatta ba
zı yerlerde sihkier, şahsiyetten 

mahrum olanlar, yürU'yüşe ayak 
uydurup "ortalığı rahatsız etmL 
yenler tercih edilmiş ... 

B. H!tler her şeyden evvel bir 

bayrak hizmetini görürken, his

leri ve kuvvetleri en umttml bir 

şekilde sevk ve ide.re ederkenı 

türlü türlü teşkJUt vazlfeleı'inln 
başına hep meziyet, !stldat, ltıtı

sas, teşebbüs, ctiret bakımından 
kendilerini gösteren1er aranmış, 

bulunmuş, geçirilmiştir. Yaşa, 

kıdeme hiç bakılmamış, i-.ıla
ra; adeta muhtelif kuvvetlerde, 
mtJ!ıtellf işlere elverişli bir"" 
motör diye muamele edilmiştir. 

Yazan: s. N. H. 
sına 

bire 
tir. 

lüzum gösterilmeden birden 
ıroıııeneral rülbesi 'ferilmlt-

Almanyan~n bi:itün dünyada şöh 
ret kazanan otomobil şose'eri, 
Dokbc>r Todt'un eoerlclir. Majino 
hattının karşısına konulan Zieg. 
fried hattını o yapmıştır. Atlan
tik sahilinden şimale kadar bü· 
tün t.ahkimat sistemlerini o dü
şünmüş, yapmıştır. Ortaya koy. 
duğu teş'klat dehasına ait mal(l
mat, yalnız Almanyada değil, 
bütün dünyada Herkü11ere la
yık bir iş; bir efsane mevzuu di
ye dllden dile dolaşmıştır. 1"n
lerce kilometrelik bir ceptle üze
rinde RUfllar her tarafı tphrip e
dip çekildiği zeman rr/ilyonluk 
bir Alman ordusunun ihtiyaçla
rını temin etmek, sevkıyatı yolu
na koymak, Rus demiryollarını 
normal geı>lşliğe çevirmet< gibi 
imki.nsız işleri Doktor Todt'un 
detı .. ı Adeta 1/ÖZ açıp kapayacak 
bir 7&m~da. yapmıştır. 

fet u ölüm k&rŞtSJnda inean 

l'9ilt şu nokta Ü'lef'lrıtie dunı· 
yor ki, bu kadar iman:::ı, yaratı
cı bir de4ı.anın insanlık için kay
bolması. ondan yıkmak dcği1, 
yapmak için istifa.de ed'llememe
s!, tam iş görocek yaşta ölmesi 
ne kadar yazık ... 

Almanyaya gelince tam ilkba
ıha.r taarruzlarının aritesinde Dr. 
Todt'un ölmesi, Almanya için çok 
ağır bir darbedir. Milyonlara. mel 
olan bir zır'h1 ıyı, yüzlerce, 'bin
lerce tayyareleri, boz:8una utrı
yan bir orduyu yerine koymak 

1 o .. 2 • 94'! 

~ 

Unutacağız ! 
a n,;iltere11in ı .. tlht .. ınılan uzun 

O uzun b&h!<if'dildikt<"n ~onf'a şln1-
dl de nıüttefiklf'rin A\·rupo. kıta.hı

na a ... ker c;-ıkarma~ı ihtiınalinden 

dem vuruhnaJ(a ba<:ılandı. 

Fran.,anın hPzlmetJnden ııoonra bir 
aralık 3'-apayalnı7 kalan tngiltere 
hl(' umuhnadı:k bil' zanıanda başh
,yan Alman - Rug ha.rbilc kendine 
;yeni ,,.e faydah blr mütt.eflk buldu. 

Kı,tan en·eı ~ark harekü.tıuı bl
Urıueğe azmetml~ olan AJmanlar 
bu kararlarını tatbikte muvaffak 
olon1ad1lar1 şimdi bahar taarruz.una 
hazırlanıyorlar. Ru~lar da ~lbirya

dan \·e Urallardan yeni yeoJ im\·· 
vetler getirerek bahar taarruuınu 
kar,ılanıağa ln1kl\n arıyorlar. 

Daiıua tek cephede harp etmeği 
ı>rt"n"!lJ> e<linını, olan Almanlar, Llb
yada da sa,·a,,mak meeburiye.thule 
bulunuyorlar. 

Japonların harbe kanşmMı, A· 
merlkayı da lnglltere safına soktu. 
Harı• ~a<;ı geni,ledlkçe geni,ııecB, 
ıuulıarlı>ler ('Oğaldıkça. ~ı .. 
Bundan sonra daha. ne gibi iht1JM· 
tar ba'5 göstereeett ile mal&IP dfıill
tHr. 

Batan Bir ,-apurdan eanını gü(':ı 

belıl kurtaran hir ndaın, ı~ı,rı; blr 
adaya ('ıknuş. J-llçbir in!'iaoa ~la
rnadığı bu adaya ~ı1c1.,ınrn emtllC8. 

gönU ornııanda tfJlk başına ·aa 

bir Avropaiıya rutla!'lau. ,.,... .. 

mıfJ: 

- Ne \·aklttf'nht>rl bu.~ 
- Yirmi yıldanlael'L .• 
- St. de benim gibi 1- bir 

vapurdan mı kertala:rak be --~ 
rıktınız? 

- llayır, kendi h4.eğimle mem
lekctiınden kalkar k bu ~tz ada31& 
g<'ldlm. 

- ... ·ıc:in? 
- Unutmak l<;in. 
- Nel·i unu.bnak iıçill'!' 

- Vallahi, aradan yirmi twıne 
ıettl, ne oJdotunu unuttum. 

Harp uzadık~, grnlfjledl~, mu
hariı>ler c:oğaldrk(a blz de bu har
bin bir «Koridor• dan ~tktığınt 

unutac&kız. KÖR KADI başlıca vazife.si, ilerleyen pıyade
ye yardımdır . Halbuki biz zıriılı 
vç,. motörlU kuvvetlerin yüksek a
teş kudretine koruyucu zırh1 arı-

lngiliı:ler.n Ohan Harbinc>e kül 
!andığı Mills el bombasını bir A
merıkalı icat etti. 1917 de harbe 
girdiğimiz zaman ordu dairesi bu
nu iyi bulmayarak kendi aklınca 
tadll etti ve kendi yenl modclia
den 21,000,000 yapmak üzere ter
tibat aldı. Halbuki yeni modelın 

işe yaramadıi;ını, cepheden gelen 
haberler gösterince ukalalığı bı

rakarak, İngilizle.r tarafından kul
lanılan ve iyi netice veren.. asıl 

modelin imaline başlandı. 

Ekmek karnerel'lnde 'heroangi 
bir y<>~•u'zl utu görü Ieoler derhal 
en ağır cezalara çarptırılmak üze

IE'" ,.ar perdeleri biraz kalkın 
ı.ı;;. ca bu teŞhisin hatalı oldu. 
ğu anlaşıldı. Hayır, Almanyanın 

D r. Todt bu ııenç ve dinç ıs
tıfa sistemi içinde kendi

ni en çok göstereı>lerden biridir. 
Henüz elli bir yaşında olduğu 

halde senelerdenberl Almaııyanın 
birine! sınıf adamları araoında 

mevki almıştır. Devlet vııcifele

rindc hiç kıdemi odmıyan, Nazi 
Partisine büyük bir batlılıiı ol
makla beraber parti yoluyla de
ğll, teknik istidat yolayla kendi· 
nl gösteren geru; mühendise Dev
let Naz.ırlıjı, Cephane Nuırlığı 

gibi en milblm mevkiler ve oc
dnya hizmet liekımınd•n da eski 
usul dereceleri birer birer aşma-

müınkilndlir. Fakat Doklor Tod<t -------------

TAKVİM 
na stıraline ve manevra kudreti. 
ne bakR.rak , kara hareketleri içi-n 
bunu başlıca s>lah saydık. Toplu 
h:tlde hücumlar yaptık , dağlar

dan kopan bir c•i! yılını &ibi ileri 
rırladtk, baz.an m.otörlU. piyade 
efen yüz kilometre i~eri gittiğimiz 
oldu Eğer zırhlı tertibat olmasay. 
dı düşmanı bu kadar kısa bir za
manda tepl"lemcğe imkfın bulun
mazdı. 

Garibı tU ki Harb.ye Nezareti. 
miı:in yeni s.il8ıhlara karşı düş

manltjtı ve eski an'anefere ıaf1et
• ba~Iılıtı bucilne mahsus defil

d ·r Eski kayıtlara ve eserlere baş 
vurulursa ıarip bir lrtic& zibniye
tınt-n Amerika ordusuna daima 
hAklm oldutu görülür. 

General Sherman hatıralarında 

dıyor ki: •184-0 sen.,.inde müker
rer atetli tilfek sporcuların elJnde 
dolaet>tı haldo Amerika ordusu
na a:irmem'ıtir. 1lk mükerrer a
le•ll tüf.timiz olan Sp<'ncer tüfe
ği, bu tarihten tam yirmi beş ""ne 
90nra, yani 1865 ıen.,.inde ilk de
fa olarak kullanılmıştır .• 

!epanyol _ Amerikan harb<ne 
girdttlmfz zaman ordumuzun elin
deki tü!ok, İ•panyd'ların Alman. 
yadan ve sair memleketlerden sa
tın alıp kullandı'kları tüfeklerden 
•şağı idi. 

Tırtı-Jh tekerlek bizim ica.dımtz

dır. Bunu bizden evvel İngiU-z1er 
tanklara tatbik etmişlerdir. Amc
r.kada, 'bu sistem dairesinde Ohrls
Ue tankı adile ytrksek sür&tli bir 
tank yapılınca, teQhizat dairesi 
reısi Cieneral WilHarn.s ve piyade 
dairesi reisi General Fukua, seri 
tankın yarınki harp iç•n büyük 
imkAnlar hazırladığını encümeni
mize bildirdiler. Biz de derhal beş, 
nltı tane alıp tecrübe edilmesi ve 
sonra büyük sipariş verilmesi için 
bütçeye tahsisat koyduk. Bu ara
da General WlllıMnS başka bir va
zifeye geçirildi. Yeni gelen reİS, 

bu iş; mUhiın&amedi, ya.lnız bir 
tane sipariş etü ve tecrübe işini 

de uzatıp durdu. B. (."'lhristie ye'se 
düşerek patente h•klarını İngilte
re hükfunetine sattı. Şu noktayı 

hatırlamak JAzımdJr ki bu harpte 
kullanılan süratli tankların hepsi
nin esası. Ohristic tankıdır. 

Herkes bilir ki tayyare biz•m 
tcadımrz.dır. Fakat bunu yapan 
Wrig'ht kardeşler, bu yeni hıı.rp 

vasıtası hakkında Amerika or
dusu.nun alakasını harekele geti
remcd~ler, icatlarını Avrll1)ay.a 
sattilar. 

Geçen harbin ilk üç senesinde 
tayyarenin nckadar mühim bir 
harp vasıtası otdutunu ,e:örüp dur

re Örii İdare mahkemelerine ,,.,_ ----------------ı 

rileceklerdlı' Belediye yeni gelirler 

Halka sebze fidesi bulmaya çalışıyor 
doğıtı'ocok Vaziyeti baura dolayısile mas· 

ratların artmasına muk&bil vari· 
dalın ayni oluşu belediye bütçe. 

Ziraat müdür'ülü şelırimizckı de 
ziraat seferberliği için faaüyete 
geçmiJtir. Büyjjkdet·edeki Watı Is· 
tasYonundan halka setnc fidei! 
tevzii için ledbirler alınmıştır. 
Bunlar halk tarafından bahçele
re dikilmek suretilc zıral iotltısa.. 

srni ' sarıımılt bulunmaktadır. Bil- ---
hassa maaş1a.ra zam kanununun 
tatbikinden !!Onra bütçedeki açık 

lin arttırılması için çalışıiacaktw. 

Kömür ve odun geldi 

Nakil RlükeHefiyetine tutularak 
civar mıntakalar.a. gönderilen mo~ 
törlerle dün de &ehre odun "" kö
mür gelmlttir· Dijer taraftan Bul
gariııtanc:lan da küll!yet.H miktarda 
mangal kömUril getirilmiştir. Bu 
kömürlerle, odunların halka t.ev. 
zii lçwı her tiK'lü tcdbirleı- alm· 

mlfltr· 

Üniversitede T ate be 

Birliği için bfr toplantı 
yapılacak 

Bugün Üniversitede Rektör Ce· 

çok büyümüştür. Yeni varidat te· ı 
mini için hük.Omeün bır kanun 
hazırlaması k&p etmektedir. 

Diğer taraftan bueünkü he.yat 
şartları içinde halka bir külfet 
yüklemek yoluna gıi.rftek le is
tenmemektedir. Bu vrıtyet hükO
mete derhal blldirm~r. Memur
lara yapılan .ı.aımnı karfllamak i
çin hUkQmet )'Brdımda bulunacak 
tır. 

DLter tar-n masrafları r.zalt
moık )'Ol\U'lll da ıldttccektir. Bu
nun için de ilk harel<et olarslc yol 
i.,...atı tırhdit o<unııcaktJr. 

Yorgancı 
R::lt 6fikla,ıa. bfr yorgaDCı on 1Hı1f 

u;;;ı> kuraııt&n komür _..,, "" 
diikkt\ontda. lkl yk kllıo kimftr .,._ 
lunduğu için AdUyeıye verilmiş. 

Belki, cyorganıcırun llömiirle -.. 
k ı nefıt diyecdder buhtnablllr. ~ 
kat 'URia" göıEönünde tutmak ._.__... 
dır ki bu adanı cyorga.nc•» Ke c\1_... 
gun(..'tlıt kelhnelerl araemda bık y..ıo. 
hk gör""'9. lı;ömtirtln de ~.,. gllol 
ı:'ı~ ~M.tttğ"ıru dli!" .. , efa... 
blHr: 

TOOT'UN O'l'OSTRATIAJtl 

18 ŞUBAT 1942 
SALI 

gibi, esrarlı teGadüflerin bir ara
ya gelerek yoınıttığı yaraticı c>e
hatarın ;re.I boş kalır. Alm•nya• 
da işleri sevk ve idare edenler, 
t&m büyük taarruz1e.rı arifesinde 
DOktol' Todi gibi bir do.tundan 
matırum kaldl"klarından dolayı 

her halde derm bir matem hissi 

AY: 2 1- GÜN: 41 - Kı>sun: 95 
RUMİ: 1357 - İklnclkıinım: 28 
HİCRİ: 1361 ı MUHARREM: 24 
VAKİT 

GÜNEŞ: 
ZEVALi EZAMI 

duyacaklardıt-. 
7,02 1.27 

ÖGLE: 12,28 6,53 
İKİNDİ: 15,l 7 9,41 
AKŞAM; 

YATSI 
İMSAK 

17 ,36 1%,00 
19,07 1,33 

5,2Z 11,47 

BORSA 
9 ŞUBAT 1942 ı ile kömür 

1 Sterlin 5,22 

Şillltl; ral<kanolar lo&tırunda değil, 100 
bu1w8am ay.ea ~: Panama 100 
kanM< aç1'11'kell ır.ı.tırıı .... tepralı: 100 
~.., Jılaıl9lınıt1 AQl!ış.utdo. kaldır~ 

Dolar 132.20 
Pezeta 12,89 
İsveç Kronu 3<>,72 

Esham ve Tahvllii.t 

lan tıoıını'<lan faıladtr. Todt'- mey-
- ıe*ı.dltl OIG8katlardau yalnı• 1933 Türk borcu 1 
19SI ,.._ )'1liHlanlardan lıaldınlan 1939 İkramiyeli Ergani 
&opnık ıse Paıaatna k&n6hftllaR: çııka- 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 
- ~ !)Ok a..Jadır. y..ıııı. T. Cümhuriyet :'Jerkoz B. 
..., lieyftyot, T<Mtt"u• -ıl bir ı.ı-. Anadolu Demiryolu t.ı.hvill 
chjlnı gıö8t! ete kiifldk. • • Mısır tahvilleri 1903 

S1>YYAJt DOOU!ll EVİ MJS•r Uıhvillerl 1911 
Tacı vapurwuun '°" Karadentı: ALTIN 

ı,..L 

23 40 
23 60 
20 10 

161 
52 -

130 -
127 -

33 ~o 
32 50 

142 00 

ı-..ı - mllbtellf l&keleler- Türk altını (Reşat) 
den ~ bitten üç hlİıllliıle kadıa Türk altını (Hamit) 
..,_uı. ı.ı- eri<ek !)C>Cuk doğur- Kalın beşibirlik 
mt.,ı.r. ~ - -rıııa Kalın ~ibirl'k (Hamit) 147 -
ııoıt ,ı .. n. YafnınıB ıılk"-1, çocuk- Kalın beşibirlik (Reşat) 152 _ 

_______________ 1 duk. Fakat ordumuzun irtica ve 
tembellik hislerile dolu dimağla
rını harekete getirmek için gözle 
göeili; de galiba kMi gelmiyor. 
ÇtiI\kü Amerika hül<tımetl 1917 de 

Dumansız barutu biz icat etlJk, 

mil B;lselln ba\lkanlıjı altmda ta
lebe cemlyetlerlnin mUmessillerl
le, profeaör ve dekanlar toplana
rak merkez idare heyetini seçe
ceklerdir. 

Diler .,...atten 938 ytltnda mez
bahada alınan R.e!'beıtıa reeml in
dlrllmls, 500 mn lira bıtan bu res
mi bir sene için h!lkfunet ve<mek 
sureUle kapamıştı. Bu sene de ke
sim azlıtı dol..,.ıslle varll!atı 300 
bln lira kadar azaimıŞhr. Bu açı
ğı kapamak için yine 938 deki 
şekle dönülerek mezbaha resmi 
tekrar kabu1 edilecektir. Bunun 
bugünkü Belediye Meclisinde mü· 
zakeres! de muhtemeldir. Beledi
yenin bu kararı Meclisten ge(iri .. 
leccktir. 

1\-laginot'y.a. kar,ılrk Siegfried ...._. 
tanı yaı•an ve t:tu stıretle Polonya hM' .. 
bi sı,..utda Atmanyanın Uık ~ 
de d&vU.,meslnl tenrin etlen AJma11 

devıet na«.ırı Todt Wr ~are ka&a
&ında ölmu,. 

ı...m ~ de hn aduu -m11ı-A! __ ,_ıı_n_g_r_•_m_1 ________ 4_2_5 

Sthlart, ('OOttldaM TM.ı adtru verir- RADYO 

Sarhoş mantığı 
IE!f} lr do tunı anlattı: 

19) - içkili bir Lokant&)·a yo-
lum dU,mU,tU. Yanın1dakl Jkl ayrı 

m8hada blrt'r ııı,ı tek ba~ına kafayı 
t.eldyordu. Konu,a kon\.Lljı& ahbap ol
du.tar, nıasalar1 birleştirdiler. Blriblr 
lertne kar,ı kırk ~nf'llk ahbap gtbJ 
muamele ediyorlardı. Kafaları yava.' 
ya\'a,, dumanlandı, tı:ılemez bir bale 
g-eldl. Rü)·• haltne mah,..u, ı~n mao. 
tıkla konu,uyorlardı. 

Ik;i.,fnden blrl dağ &lbl bir adamdı, 
Bir aralık dedi ki: 

- Ben doA"duilJnı zaınan çok <'tlız 
bir ('O<'ıakınu,urn. Ebe, doktorlar, ıö· 
renler, bf'nlm ya~ayablleceğlmden u
midi kesmı.,ıer. 

Diğeri merakta sordu: 
- Vah, \·ah, \'ah~ AC'aba yaşay•· 

blldln mt! 
- Ya,aunak ta söz. mil! Keşkl bir 

ftttotratıın t')l•ydı da una göıttersey 
dlnı ... Bfıınl g-ö~n gözlerine ~anmaı; 
dın. ';hndl dal gibi adamım. 

Ru nwhavere.~t KtiJdüğUmtı görlıin
<·e tw-nl de mU&ları:na tatır<hlar. Ha
:fır dlyenwlt1'1. Tath adamlardı. Bir 
müddet ıaonra onların mant.~ bana. 
da tabh (öriinıul3 e ~ladı.-. 

SJ:&Ç!l 

(Devamı !la. 8, U. 1 dfı) (-) 

Bu toplantıda ayrıca talebe ce· 
miyetinin ıörec~li işler ve faali
yet ııroııramı mescleei de görüşü
lecektir. 

Simoni h!.ç bir şey söylemeden slnlrli 
'5ıır .. ha r<oketı... tıllerinl Ulluşturuyordu. 
Jak o ka.dar dalmı~tı k i ihtiyar dostunun 
'bu halini farketmi'yordu. Durup durup 
kendi kendin<> konuşuyoı<du: 

- Tuhaf •ey! diyaı'clu. Çlok de!a kur
naz ve <:üreUi bir cani vaziyetinde "kal. 
mayı il:itıerd.m. Adaletin kendisine vtte· 

tıiloceiıi cezayı >düşün~rck tttriyen, Ur-

VATAMIN ZDllBI llOMANI: 

Yazan: ıtaren ar .... n 

ken bir ıcani ... Herkesin hücum ettltl, manaeızlıtını demat anlar ve bot yere 
·ilham ettil~ zavallı bir adamı iddialardan çabuk vaıııeçer. Zeki bir a-

Şimdi haksız olarak böyle bir vaziyete dam, sırt neflllni kurto.rmak için bir ha
düşebilirim. Tek başıma bu kadar klr!ye, kll<atı ı& göre lnklr etmekte •on hadde 
koca polis teşkiifltına, adalete meydan ıi<iemez. Kör körUne lnk.lr; anot>lc: bu. 
okuyamıyacağımı hissediyorum. Ve o ca- dalalara, beyinsiz ve crıtoll katillere ver· 
nilere acıyorum .• Bir sürü manastz sual- ildir. 
!ere cevap vermek, şaı•rtma yolile soru- Jak, bir an dilıründUkten 10n<0: 
!anların içinden çıkmak kolay is defli· - Hakkınız var, fakat bunu ıı;ç fim-
mlş.. dtye kadar dUşünmemlfUm. dedi. 

Slmont o zamana kadar susmuştu. Bir- Slmoni, sakin bir tavırla ıöı:liiiüıtü te-
denblre gayet sakin bir tavırla dedi ki: mlrlerlcen GU söı:Ieri söyledi: 

- Jak, eğer siz bir cinayet lşlemlt ol- - Meseli fil sizin vak'ayı ele alalım. 
saydınız bunu size itiraf ettirmek ~Tca- - Benim vak'a mı? Ne deme!< l•tlyor-
dar kolay olacakh. sunuz? 

Jak heyecanla sordu: - Lüslyen Martelin ölUm vak'ası ... 
Neden böyle sö~üyorsunuz? Jr.k irkilerek sordu: 

- Cünkil siz çok zekisiniz.. - Ncd~n buna benım vak'am diyors.u-
- Faka.t bu sözleriniz birbirini hiç nuz? 

iutmuyor. Zeki olmak ve kendini ele lhtiya.r avukat artık beylıude sözler-
vermek tamamile aykırı şeyler.- den yorulmu~ bir haldeydi. Aiır ağır, 

- Hayır, aksine bir cani nekadar zeki fakat acı bir sesle t!edi ki; 
olursa onu kandırmak o kadar kolay o· - Siz çıldırdınız mı, Ja.k? • Hakikati 
!uc. Ağzından dtlşen b'lrblr'tıc ;ı:ıt s&ner.i;ıı siıı:eınl)'.cce.lı. J•· '" ım ~z y.oksa?. 

General Todt'un Alınanyaya Yflıl>

tıtı hizmet bu kattan ;baret dfıtllkllr. 
AJmany&dakl Otostratlar d& o•• 
MerlMr. 

ken vaıperun adim da «~M' doğmw 
..... "" Qe•lroeydt ,ııerilttle bir .., yap-_, __ ! 

ı 
TD'llLKA No. 3S 

ç.,.iren: a..aıı A. ı:. yu,••N 

Deminden beri benden hakikati sakladı-
tınızı nıı oanıyonunuz. Buraya ıeldlnlz 
ancbnberi söylediJinlz !ıer keUme fUphe
lerlml kuvvetlendlrı:I! ve bana tıım..,.ııe 
herl")'l oldutu si'bl ıöırterdL Benden ka
çan bokıı\a~ınır, titreyen -iniz, ellerl
ntzln '"'1lrH hareketler!, karmoıkarışık 
saçlarınız, çarP<Ik b ... lanmıa kravatınız, 

BU tün bunlar birer delildi>r, •vır\lı dos
tum Jak .. 

Jak ıusu)'OO'du. Aman Yarabbi! Demek 
ki kendini bu kadar kol&y ele vermı,tl. 

Ne beeerlkslc bir katildi! Demek ki bir 
günahı ıizlemeiı: tahmininden d111ha &6ç 

tpn(f. Simotıl· yavaııı;a elini Jak'ın kolun• 
dotru ııöttlrdii ve sıktı. 

- Zavaliı y:avrum, çok üzüldüm ve 

cn1in olunuz ki sizi bu anda 1her zaman .. 
kinden daha çok ııeviyorum. O kadar :ı.a

yıi, ilcız, ve wıtıraplı. bir haliniz var ki .. 
Farkına varmadan öyle dilrüst, fakat çıl
ıınca bir ııeJ<ılde suçunuzu bana itiraf et
ıımz ki;..sim acımıımaıc imkilm .ııo1<. 

Jaiı: yine i.rioiılmek ~i: 

- N<ı demeiı: ~iniıi a-..ıyorum, 
a~ da ;,,terni:yor...,. <»re m.ırıldan-

61 
Falı.at Simoni s<i<ünu keserek: 

- Anla.yorsunuz, y.avrum, dedi. Bunu 
anlayac&k 1'ada<- zeitişıniz. Hatta zeka· 
nız o dctt<:eye kadar W.-11"0< ki: Aley
hinize olan b\itilın delillerl birer birer 
kendin~ bımıa s&y>p döktünüz. Madam 
Marlıel i1e olan m\in<ıeeebtin•zi, d;tn ge
ce onun e"i"de oruşunuzu, taksi şoförü
nün fChadet eın-Inıdeıı doğan korkunu· 
zu, doktorun r"POt' vermek ı.ı-.cyışinl, 
sözün k-ı bittin al~ze olan delil
leri biret" birer bana "8yan sirı oldtınaz. 

Jak hemen cevap vermedi. Fakat o
turrnt>Ş olduiıı k<oltuia yığılıp kaldı. Ren
gi 18psarl, ~i kap"1ıydı. Ywaııı:a mı· 

rrldtındı: 

- ~- var. Het"Jl'yi itlrai ediyo
rum. Bd!ı:I c>e si.zc ~ip bunları anlat
mam içlen gelen bfr '1ica1 ihtly.acınd•n 

ileri gelmiştir. Başl<al&rıoa karşı kendimi 
müdafaa edebilmem için sWtı karşınızda 
bunları sayııı dökmek i&iedim. Kendimi 
temize çıbnnata çalıitım, falı.at becere. 
medim. Jüri heyet.intn öcıüne çıkarsam 
da yine böyle becerikııiz olacdım. 

Siıııoni heyecan içinde ka.lmıstı. Odada 
lıir ...,., ııa- .ııuk9r.ı dotatayordu: 

<4r.kıı• -). 

Bu'fi•ki Procram 
7•30 Program 19,30 Saat ayarı 
'.f,33 Mlmk l 9,45 Konu'.';ma 
7,45 Aje.ns 10 dak kn 
S,OO Mtıslk 19,55 Müzik 
8,15 Evin saati 
8,3018.46 Müzik 
12,30 Program 

12,33 Müzik 
12,40 Ajans 
13,00 Mti21k 
13.30/14,00 Mılzik 

19,00 Müzik 
18,03 M''-1'· 

19,00 Müzik 

20.15 Radyo Caz. 

20,45 Müzik 
21,00 Ziraat tak. 
21 ,10 Müzik 
21,30 Konuşma 

21,45 MilZ'lk 

22,30 Saat ay•rı 
Z2.4~ Müzik 
22,M/23,00 Kapa,n' 

Etli kerev;z 
rEi) lraı da &aze zcrwvat )"lye-

1.Sii» lim» dı"'1imııJe dr bogtınki.i 
yemek hayH pahalı~·• mat oldu. Blr 
kap YOPl•k UHUlünU kabul ottlğlınl• 
~in pitJen yemeııtln bol olnıaıın hi.zım. 
Ke.revJzin kilo u otıız lleff kuru!ja de
tu m.l lmltt! Brn de :yapbjıma pt,
man oldum, fakat bir kere oJmarla
ITI.1' bnJundum, u\·alh k~M\-·lıln bu
gün için bir lük-. yemeği oW-afını 

hiç ta!ımln etmemı.,um. Ger<:I bolra 
ette ıı1'1rUerek Uzerlne de güzel bir 
yumurta. terbiye l yapılmca ~.ok nefis 
olılıı '• !Jll,ba Ue )eııd!. 

1 .EV .KAl>ll\I 
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A manyadaki I dhalô.t ve 

V AT A N 

BAŞMAKALEDEN MABAD 

Geriye doğru 
çevrilen 
yelkovan 

Mısır' da 

Fransız işçileri 
1
• ,_ 
nracatımız 

100 bin işçinin 
organizosyoniyle 

Benoit Mechin 
meşgul oluyor 

Berlin, 9 (A.A.) - Yarı resmi 
.~aynnktan bildirllm~ir: 

Evvelce de bildirildiği gibi, 
Fransız ooşvc'kfılet müsteşarı M. 
Benoıst Meclıin. Almanyada çah
an 100 bin Franısız işçisi ile mcş
~ul olacak bir ofis teşkili için Ber
linde görüşmeler yapmaktadır. 

... 1 

A'manyaya gönderilecek mallarla 
oradan geleceklere fiyallesbi_I ediliyor 

Almanyadan yola çıkarılan 1300 ton idhalôt 
eşyaSt yakında memlekete geliyor 

( Ba.şı 1 lnclde) «/» 

naklarına bağlı kalmaktan kul'tul
muşlar, he.m miktarları, hem se
viyeleri yı.iksclmiştir. On birinci 
asırda ancak ikl buçuk milyon nı.i
fus besleyebi en İnglltcrcnin nü
fusu dokuz nsır sonra bunun on 
yedi misline çıkmıştır. Diğer san
at memleketlerindeki nüfus ve se
viye yükseUşi de ona gore olmus
tur. 

Emin O sman Pa
şa devlet nazır
lığına tayin edildi 

Kahire, 9 (A.A .) - Emin Os
man Paşa, Başvekalet nezdinde 
Devlet Nazırlığı ve murahhaslığı. 
na tayin edilmiştir. Yenl ihdas e
_dilen bu mevki, Osman Paşaya İn
giltcrenin Mısırdaki büyük clçili
ğile Mısır lıükjımeti arasında ir
tibat memurluğu vaZ!fcslni ver
mekte ve böylece muahedeyi imza 
edenler arasında daha sıkı bfr 
iş birliğini temin eylemektedir. 

Tifüs 
tehlikesi 
artıyor 

A lmanyoda ote ller 
hastahane oluyor ya lnız 

Hamburg 'da 900 
kişi öldü. 

Bcrllndc kurulacak olan bu o!L 
,in büyük ~~1 Scapini tarafından 
ıdo.re cdHcceği bildirilmektedir. 

O!is}n siyasi hiç bir mahiyeti ol
mıyacnk ve 4 A1man şehrinde su
bc.lcri bulunacak ve bu şubelerin 
müdürleri şahsan konsolosia.rın 

haiz oldukları imtiyazlar dan fay
dalanacaklardır. 

r 
1 

Uzakşark 
barbl l 

(Başı 1 hıeide) »-« 

Yuaınli')i ll,.<;gftl !edildi 

Tokyo, 9 (A.A .. ) - Domci ajan-

sı bHdiriyor: 

Şantung eyaleti cenubunda :hare 
ket ynpnn japon kuvvetleri pa
zar günü öğleden sonra Yuanli'yi 

~al ctınişlcrdlr. Burası Çungking 
hükilmctlnin General Yuhsuenht
sung'un komutasındaki 113 Uncil 
tümcninin umuml kararıgfıhı idi. 

Ankara, 9 (Telefonla) - TUrk - ği ve yakında mernle'keUmize girece
Alman ticaret muahedesinin tatbika- ği anlaşılmaktndır. (B.B.) 

tını tesbit etmek, çok mühim ve ınglltereye 28 nıilyon liralık 
muğlak bir mesele olan TUrk - Alman t ütün attık 

Arada muharebelere tutuşul
muş, insanlık türlil turh.i fclfıket
ler geçirmiştir. Fakat bunlardan 
hiç biri yelkovanı bütün bütline 
gerilere çevirecek bir istidat gös
tenncmiştir. mn.llarının sabit fiyat meselesi bir Ankara, 9 (Telefonla..) _ Iskende-

hnl .Şekline bağlanmak için alı!.kalı run limanına \"e diğer cenup liman- Bugün t~ böy.le bir korkunun 
VekAletlerin delegelerinden mUrekkep ıarımıza son gtinlerde lngiliz impa.- karşısındayız. İnsanlnr birbirini 
bir komisyon Başvekli.lette çalışma- ratorluğu memleketıenn~n bir çok milyanluk öiçülerle öidiirerek, en 
!arına devam etmektedir. ithalat \'e bllhassıı. maiınatura eşya- mükemmel ve hayırlı icatları yık-

sı gelmiştir. Bu gibi mevaridat git- ına ve yakma vasıtası diye kulla
Bu çalışmaların henüz 1lil zaman 

tikçe çoğıtlacaJ<tır. Diğer taraftan r.arak birbir.inin etrafını "evire-
bitec:eği malftm değildir. Bildirlklıği- · " 

Ingiliz ımparatorluğu memleketleri- rck, bu asrın yaman münakale 
ne göre hususı şahıslarla devlet: mu- Tllrkl _,, 

nln yCYen milbayaatı da art- vasıtalarını felce uğrat.arak, mc-
esseselerinin Almanyaya sipariş et- k d y l Eg 

ma ta ır. anız e nımtııkasından deniyctin, muhite karşı korunmak 
tikleri ilflç, mevaddı kimyevlye, ma- son haftalar zarfında 20 milyon llra-
kine ve makine aksamı ve yedek par- ya yakın mal sa.tın alınmıştır. Bun
çaluından mürekkep 1300 ton kadar ların arasında zeytinyağı ve tUtUn 
ithalAt eşyasının Bulgnrlstana geldi- de bulurunaktadır. 

Cripsin nutku Londradaki 
Halkavi 17 

Şubatta açıhyor 

ve sıhhati korumak için meydana 
getirdiği bütün icatların hükmünü 
sıfıra indirerek, tesamUh, hak ve 
emniyet gibi mefhumları yıkarak, 
barbarlığa doğru yol almışlardır. 

Bugün dünyanın bir çok kısım
larında. , yaşayan insanların evi yı
kılmıştır, kendi muhitinde bulabi

leceği mahdut gıdalara dayanarak 
ömrünü vahşi ve .serseri bir hay
van gibi günden gline sürüklemek 
zorundadır. Bir vakitler her ınsa
nın canı üzerinde titreyen tıp, 

milyonlarca insanın birden ölüm-

(Balj• ı lndde> +x+ 
ytm ki, gcle<:ekteki hareket tarzı

m\Zıı açl kça tayin etmek, harbi 

kazanmak hususunda bayati b1r 

fımil teşkil eder. Harpten sonra, 

Birleşik Amerika ile önceden is
tişare etmeden beynelmılel imar 

.:Ja ıHınJ:ır Singap ura 15 m il nıesa- hususunda taalihütlere girmemek 
Nusret Köymenin le karşı1aşm1!sına karşı elleri bağ

lı seyirci duruyor. Medeniyet in-
H al kev i Reisliğine sanların yaşayışını kolaylaştır-fede bulunu)1orlar üzere mutabakat hfısıl ett\k. Dost-

Londra, 9 (A.A.) - Reutcr a- !arımız Amcrikn.lıların Avrupanın 
jansı tarafından zikredilen japon imarına müteallik kararlara bizim 
mcmbaından verilen bir habere le beraber iştirak edecek olurlar
gôre fecir vakti Singapurda. kara- sa bu kararların fazla gecıktlril
ya çıknn japon kuvvetleri saat memesi hayati ehemmiyeti haiz 
13,30 dn Tcngtı!t hava meydanını olduğunu anlamalarını !stcriz. 
işgal el'mlştir. Ayni haberlere gö- Gecikme Büyuk Britanya ile S<>v. 
re japon birlikleri Singapura 15 yetler Birliği arasındaki kuşku
millik bir mesafede bulunmakta- ları arl'tırabillr ve bu kuşkular ta-
dırlar. rihi mevcudiyetlerinden dolayı ta-

ilk JıtılOn ihraç hareketi mamen ortadan kalkmış değildir. 

Singapur, 9 (A.A~ - Resmi teb- Slr Stafford Crlps, Bi.iyük Bri-
llğ: tanyada 'bu hususata acele dav. 

t k mak için ne icat etmişse bugün 
ayini ararlaştı zorluk ve ölüm yaratmak için kul-

Ankara, 9 (Telefonla) - 17 şu- tanılıyor. 
batta Londrada bir Halkev!mlz.ln Bu snniyedc milyonlarca lnsan, 
89-'Jacağı Yazılll\IŞtr. Oğrendiğimize 
göre bu Halkevine Ankaradan bir hayatllarım devam cttirmeğe kMI 
Türk reisin tayini kararla.ştrnlmı~ gıda bulamıyorlar. Vücutlarının 
ve bu hUffiJSta Nusret Köymen'e bu biriktirdiği ihtiyaL yağları yaka
vazifeyi kabul edip etnıiyeceği soıuı- rak adım adım ölüyorlar. Barbar
muştur. lık devrinin insanları yamyam ol-

bu~~:~~~~~·:!~ ;:e~:::\<:: mağa ml'cbur ettiğl iktısadi ve iç-
disinin bu ay sonuna kadar vazı!Mi timai şartlarlla bir takım memle
başına hareket edeceği umulmakta- ketlerin karşılaşacağı zaman bu 
dır. (B. B.) gidi~le uzak değlldır. . 

Düşman pazar akşamı saat 23 ranmak lüzumu hissedilmemiş gi
den pazartesi baln &aat ı e kadar bl göründüğUrtden şlkAyet ebn~ 

Singapur adasının şimal batı kıyl- ve demiştir ki: 

Sinda Pasia - Laba ve Suııgel - Adeta aUıkadar değil, seyirci i- T"caret VlJ kı·ı,·nı·n 
l{ranji arasındaki topraklara asker mişiz gib davranıldı. Ben kendi • ~ 

Geçen Cihan Harbinde muay

yen bir sahada askeri doktorluk 

eden ve bu arada Rus üsera kamp 

larının sıhhat işlcrlne de bakan 

r Bas • Almaa l 
harbi 

c na,ı 1 inctı1e> 1111 
zunu kl1'arak taarruza goçmişlcr, 
ve bir çok I™!Skün yerleri işgal 
etmişlerdir. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Generel 
Gusiev komutasındaki Rus süva
riı alayları Leningrnd doğusunda 
bir yerde demil" çemberi delmiye 
muvaffak olmuşlardır. Şimdi şe
hir istikametinde kendılerıne vol 
açmakla meşguldürler. Bu Rus 
delme hareketinin yapıldığı nokta 
tebliğde bHdidirilmcmlşsc de, Le
nin.grad doğusunda. Ladoga gölü

Londra, 9 (A.A .) - Britanova: 
SonkAnun ayında Hamburgda 

tifüsten 900 kişi ö{müştür. Bu has 
tahğa tutıı.ılanlann tedavısi )çin Al
manyada bir çok otellere el ko
nulmu~tur. İspanyada da tifUs 
hastalığı tehdit edici nisbettc yUk 
selmi~fr. 

AKDENIZDE 

Mihver kuvvet
lerine eşya taşı
yan iki gemi 

hasara uğratıldı 
nün 30 kilometre cenup batısında Londra, g (A.A.) _ Hava nazır. 
ve Şluselburg chrarında olduğu sn- lığının haberler servisi tarafından 
nılmn.kt.adır. b ld. ·1diğ' ·· · · · ırı ıne gorc, şımalı Afrıka-

Leningrad civarında batıya dol: Ya doğru yol almakta bulunan 
ru Rus ~askısı esnasında Sctvyet 'Mihvere a~t ınalııcmc yüklü iki ge
kuvvetlerı yeni tanklar kullanmış- miye intiliz hava kuvvetlerine 
!ardır. Letonya hududunun Rusla- mensup tııyyareler tarafından cu
rın ulaşmak istedikler) hedef oL ma gec~i hücum edilmiştir. Gc-
duf:u tahmin edilmektedir. miler, mihver kuvvetler.:ne mah-
A1m:ır.,k P4 ~vyet tümenini sus malzeme yüklü idi. Kafıleyc 

cember ıi<}lne ;aıaılar refakat eden muhripler, duman 
BerHn, 9 (A.A.) - DNB nin çıkararak glzlenmi~'erdir. Buna 

asker• •·- kl d -ğ d"ğ' rağmen İngiliz p;iotları, torpiile-
J Nıyna ar an o ren ı ıne 

rin! atarak her iki gemiyi tam L 
göre, A1mn.n zınblı kuvvetleri, 

merkez cephesindeki düşman mev 

zllerine karşı şubatın ilk günle

rinde şiddetli bu- hücum yapmış

lardır. Bu Alman hücumu netice

sinde, jkl dü~man piyade tümeni 

çember içine almmıstır. Beş Sov

yot p yade alayının geri ile ırti

~atı kesilmiş ve çemberienmlştir. 
Bir kaç gün süren şiddetli çar
pışmalar esnasında, düşman ~

killeri etrafındaki çember d ral
mıştır. Başka birll.Jclerinln kurtar 
ma teşebbüsleri muva!iakıyetslz)i. 
ğe uğramıştır. 

320 nci Alınan piyade alayı 

sa:betıe yaralamıya muvaffak ol
muşlardır. 

GI. Carmona 

2 inci defa Portek iz 
cumhurreisi oluyor 
Lizbon, 9 (A.A.) - Cumhurı-eisi 

intihabı için rey verme işi, henUz ta

mamlanmamıştır. Bununla beraber 

dahiliye nazırlığınca tesblt edilen 

rakkamlıı.ra göre, General Carnona, 

bütün memleket dahilinde reylerin 

SİYASİ İCMAL 
Norveçe doğru 

taarruz 
lakır dılar ı 

Yazan: l\'I. H. ZAL 

~ cmokra llt•r, A\·ruıla kıta.,ı

lldJ na karşı bir taarr07 ha7.ır
ladıklarını açıktan açığa iddia e ıı
J orlar. Bu tnnrrıı:r.un hedefi at·ulY.ı 
ııercı.J olacak~ Bunun hakkında 

llllhH·r kuynukl:ırını.lau bir i~n or
taya nhldı: .Nor\cç ... 

lfcrlınlcle akla ynlun lılr ihtimal .•• 
Amerikalılar Groenland ,e ı...ıanda 
) oll~ le tesise ~·alıştıkları, bir ll<"a

nu da gcçcnlcrdt• lrlanılava da\ ıı
clıkl:ırı naldlyc yolunu eİt>ette · !41-
mall Rus llıııanları i..,tlkametı~
ıle uzatmak isterler. Bunun lı;in 

1"'one<'ln , iıııal "ahlllııe hakim ol
nınlıırına herhalde nıtJyaç \.'&rılır. 

Bu temin edilirse Hu .. ;\ a.' a .rıardını 
için en ke. ... tırınc bir ) ol eide edllınlı 
olur. Bunı!:ın haşka ::\an·ik Is\~ 

dcmirlerlnln lh~ llnıanıılır. Rııra

~n Mklnı olmak UJTıca bir menfa
attir. l\llh\'er Klsllng kablne'>lni iş 

başın:ı geçirmiş, !\'on·eç mllleUııln 
en ıııukndde tanıdığı <luygulara 
doğrudan doğruya meydan okum1L':
t11r. 1'·oncçlllerln, iki eneye yaiı:m 
bir :uunan en el geçirdikleri acı 

ter.rübcye bnkmıyarak, kara~·a çı

kncak Jngillz \C Amerikan kın:vet
lerinl kurt rıcı diye kar-:ılıyacakla
rrna \ e <•iden gelen her yardımı 

göstcrec•cklcrlııe -ziiıtlıe yoktur. Lor. 
ten adasına geç.ende yapılan lııgil i:7, 

baııkını ~or\ e~llerin bu ,n>ldaki 
lılslerinl orlayıı koymıış \e )lihveri 
epeJ re düşünılUnııu tür. 
Noneçlıı şlnınUne nsker çıkacıla

bllln;e hem bütün bu menfaatler te
min c<lllccek, hem de Auupa kıta-
ında bir köıırU başı ele geçirilmiş 

olncaklır. Buraıla Alman kU\'\-'Ctle
rlnl llle!jgtıl etmek, Ru~ l~ a_y
rıca bir yardrın yerine gfl(l('!Cek v·e 
lldcta geniş bir 9fl\irmo hareketinin 
bn!'.langıcı olaeaktır. 

ilkbaharda Awuı>:ıda bir taA.rruz 
hart"ketl ha!jlıyaeaksa bunun M · 

terinden birinin şimali Mn'~ ela
<-.ağını tahmin için "ly.-.i \'e askeri 
hı•r chep vardır. 

Acı bir ölüm 
Şehrimizin tanınmış tii<:carfa

rındnn Bay Ferit Şerbetçi, bir 
mi.ıddettcnberi tedavi edilmekle 
olduğu evinde şifayap olamıyarak 
evvelki gece saat döcltu Allalun 
rahmUne kavuşmuştur. 

Dun merhumu seven d06Uarı 
çıkarmıştır. Çıkarma hareketinden hesabıma memleketin heyctı umu • h • b 
evvel, bu çevredeki ileri mevzileri- miyesi iUbarlle Sovyetler birl ıği i- mil ım eyanall 
mlz, dUşman topçusunun şlddeUi le tam bir dostluk ve iş birliği 
bombardımanına tutulmuştur. Pa- yapmak arzusunda çekingenlik (Başı 1 incide) (-} 

t · sab"hı fcclr "akUnde dtl'"- fırınlardan un verilmesi de karar!•u•-zar esı .. • • 7 göstereciğinl zannetıniyorum. Fn. ..., 
t bo bardımanı bUyUk tırılmış ve buna ait bUtUn hazırlıklar man opçusu m • kat meseleyl h&lfı eski korku duy-

bir Alman doktorundan şu hikfı- dağ<li*uış ı 

yeyi dinlemiştim: Moskova, 9 (A.A.) - Kızılyıl. 
«Rus eslr;erJnc gıda yetiştirme- dız gazetesi, Almanlıırın ihtiyat. 

ğe imkan yoktu. Ekmek diye ver- lar getirm!ye mecbur oldukları bir 
diğimiz şeyin çoğu talaştan lba- kesimde Sovyet kıta.tarı tarafııı-

hemen tamamını kazanmı.ştır. Nltc- ve tanınmış tüccarlar cenaze me
kim 651,170 seçicideı. 501.627 si yanı rasimine ıştirak otmiş, Teşvikiye 
yUzde 82,8 ı şimdiki cumhurreislne camiln~c namazı kılındıktan son-

rn Asrı mezarlığa defnedılmi~r. 
"k•n d b b ve av tuyyarelerile ikmal edilerek tatbikata gerilmesı· mı .... ,r a om a gusu baktmından na-zara alanlar " 

desteklenmiştir. Ileri kuvvetlerimiz- vilayetlere tebliğ edilmiştir. HUk~-
rey _verml.ştir. , Mcthuma mnğflrct diler, kederdi· 

Lızbon, 9 (A.A.) - Cumhul'reisi de ailesine taziyctierimizi sunarız. tt. E · 1 andak"ı h lı' I dan Almanların kayıpları çok ol-
General Carmcna dUn Secola gazete· 
sine yaptığı demeçte memleketln ken-

re ı. sır er orm ZC' r 
muştur. Kallnin cePbesindc de 

mantarlara hücum ediyordu. Bu ~bir çpk muharebeler olmaktadır. 
Açık teşekkü r 

de bazı yerlerde geri silrUlmUş ve var. Bu gibi klmselerln Rusya ile metin son kararla elde etmek isledi
düşman adanın şarkına doğru biraz el&n münasebeUerlmize menfi şe- ği netice, ekmeğini ve ununu intizam 
sUzillmUşlUr. DUşmanı ntmak için kilde müdahale etmelerine müsa- ile ve adaletle temin ettiğimiz vatan
bir tnnrıı.ız hareketi ynplmaktadır. &de olunmamalıdır. Avrupanın !- da.şlann ellerindeki ihtiyaçtan faZla 
Nellce hakkında henilz mn.!Omat alı- marına ya Rusya ite ortak olu- hububatın ve unların umumun ihti-

nuz, yahut dünyayı yeniden kar- yacına ve menfaatine arzedllmesinl 
gaşahklara sokarız. Bundan dola- temin etmektedir. Vatıınclaşlarımızın 
yıdır ki, Bilyük Britanyaya va- ananevı ve mUU bir thtiyat fikrile ve 
detmeği bu Acil lilzumu Büyük muayyen bir ölçU dahllinde e\•Jerinde 
Britanya mliletlne anlatmayı şld- hububat ve un bulundurmuş ve birlk
dctle istiyordum. tirmiş olmaları bugüne kadar kanun 

yUzdcn hergün bir kısmı ölüyor- 15 gQndenberi bu cephe hattına 
du, fakat bu Jena tecrübe, diğer- dair sarih malümat verilmemiş 1 .. 
lerinln bile bile zehirli mantarla. se de Sovyct kıt.aları Vclikllukl ile 
ra sa'dırmalarına mAni olamıyor- Rzhev arasındaki demiryo11arının 
du. Binlerce esir, vücutlarının her ck~risi nl ellerinde tı.rtmaktadırlar. 

Se\'gili kardeşim Osman Fevzi LI· 
layı derin bir tahassüs duydugunu nomenl . n cenaze merasimine iştirak 
&Oylemiştır. -'"en, tAl af t "nd 

dlsine karşı gösterdıği güvenden do-

namamıştır. 

Adanın diğer kısmında dll.şman top 
çusu birlikte plkc bombardıman tay· 
ynrelerile ileri mevzilerimizi bombar 
dıman ctmlyo devam ediyor. 

"" " gr . mek up ve kar.t go e-
Memleketln benden istediği hlzme· rcrek ailemizin acılarını paylaşmak 

kısmındaki yağları son damlasına 

kadar yakıyordu. Nihtıyet kan 36 

320 inci Alman piya<ic alayı 

dağıtılmıştır. Cenup kesiminde 
tl şahsi sebepler dolayısile reddedc- lOtfunda bulunan sayın matbuata, 
medim. Geı·ek Portek!roc gerek Asor matbaacılara, Linotip şirketine, ken· 

disinl yetiştiren Gn.latasaray lifie
slnln öğretmenlerine ve talebderine, 
diğer aziz dostıanna ayn n.)TI teşek

kUrlerlmlzl arza derin teessürllmUz 
mO.nl olduğundan bu hususta deg'erli 
gazetenizin vasıta olmıısmı aHesı na-

Hava Jmvvctlcrlmize mensup Hur 
ricanc av tayyareleri düşman tayya
relerin! muvaffakıyetle yakalamışlar 
d.r. Bunlardan UçnU muhakkak, di
ğer UçUnll muhtemel olarak tahrip 
ve on tlç{lnU de hasara uğratmıfl&r
dır. 

Amerikanın kendi 
kendini tenkid i 

1(1' - · .ı lınclde (-) 
Avrupa h:ırolne girdiği zaman or-
dumuzun elinde ancak dört tane 
tayyare vardı! 

Amel'llkarun bütün askeri tari
hini karıştırdım. Yeni bir sil~hı 
tetkik ve kabul edip ilk olarak 
kullammımızın b r tek misali yok
tur. Bu a1alln manası üzerinde 
durmalıyız, çOnkU bizi geri bıra
kan irtica kafası hAIA bugUn de 
Arnerikanın askeri mukadderatı. 
nn hlıklm bulunuyor. 

Seri lmalAtı usu1lerlnl biz A-
ınerrkada ilerlettik. Almanlar bu
nu benimsediler ve harbi kazan
mak için bu lmalAt usulilne da.
Yandı'ar. Alman zaferlnln sırrı, 

eski :JilAhları, eski dUşUncelerl ve 
c ki kafaları bir tarafa atmaları. 
dır. Ananelerle hiç alAkası olma. 
)an bir sivil rclıbcr. Alman kuv-

Şuna inandım ve her zamandan nazarında asin bir suç tel6kkl edile· 
ziyade inanıyorum ki, sulh he- mez. 
deflerimiz için ortaklığımızı muha- Ancak karl ile ekmek ve un tev
raza etmemiz lazımdır. Harp gny- zline başlandıktan sonra bu kartların 
retfmiz1 yalnız memleketimizde karşılığını vatandaşa teınln edeıi hU
dcl:il, AvrııPanın facıatı işgalle- kfimetin, buğday gibi en esaslı bir 
re uğrıyan memleketlerinde de gıda maddesinin şurada burada bir 
kuvvetlendirmeliyiz.. Bana öyle ihtiyat tedbiri olarak atıl kalmasıııa 
geliyor ki. hükt1metln b iri, - ve bu ve hattA. çUrliyUp bozulmasına im
işi Bilyük Brltanya hükumetinden kCı.n bırakmıyacak tedbirler alması 
daha fyi hiç kimse yapamaz - milt- zaruri idi. Bu karar ve tedbir alın
tefıkler muzaffer o1dukları tak- dıktıın ve vatandaşlara tebliğ edıl
dirde • ki muhakkak böyle olacak- dikten sonradır ki elinde malı oldu
tır _ durumun ne şekil alacağını ğu halde bunu gizlemek ve alflkalı 
AUantlk beyannamesinin hilküm- makamlara teslim etmemek bır SU<;; 

lerinden daha sarih ve daha vAzıh teşkil eder. 
ifadelerle göstermelidir. Vatandaşlarımızın Amme menfaati 

Londra. 9 (A .A.) - Slr Staf- için ihtiyar edildiğine göre şüphe et
fordu Cripps, dil!:mBnın bütUn medlkleri bu tedbirlere karşı aldık
kuvvet'erini, Ru;lar tarafında tek ları yardımcı durum bizler için cld
slf etmesi kuvvetle muhtemel bu- den cesaret ve Umit kanyağı ulmak
lunduğunu söylemiş ve demi~tlr tadır.~ 
ki: ------.-------
cDUşman. yenl yıldırım harbini Almanyanın 

Alman ruhuna hAs inceden ince-
ye f'tina ne haurlıyacaklır. ile- kayı bı 
pimize dOşen vazife, bu yeni ta-
arruzu akim 'bır.akmak için rolU- (Safı ı iDC.lde) + 
müzil tamamlle yapmaktır. Ben, Dr. Todt, 1922 yıhndanberi Nas. 
Stallne veda ctUtlm sırada, Rusla- yonal • Sosyalist partisinden bu
rın ilerleyişinden dolayı kendisi· Junmakta idi. Bilyük başarıları do
nl tebrik ederken, o, harbin bu layıslle Filhrer, 1938 de Nürcn
dönemeclnde millete son derece berıg kongresinde Dr. Todt'a bl
lUmat etmenin tehlikesini işaret rlncl Nasyonal sosyalist milkMatını 

vermiştir. 
etti. Devam etmekte olan muhare-
belerin b ze verdı{li ders, Ruslara 1938 yılı ltkkfınunundn bina e
şimdi daha ziyade yardım göndere konomlsl §Cfliğine getirilen Dr. 
blleeeğlmlz değil, bUAlds daha faz Todt, 1941 yılında inşaat ve silfill
la yardım etmemiz :cap ettiği yo- }anma nazırlığına tayin o lunmuş. 

tu. 
Iundadır. 

Ruslar, diişmanın kuvvetli muka- o.dalnrnda ve Afrikada bana gösteri-
buçuk derece hararet teminine vemetlni kırmışlar, Almanların çok 

len derin sempatiden dolayı Portekiz 
kMi gelmemeğe başladı, hararet kuvvetli müdafaa hatlarını yar-
dercce derece düşüyor, vücudun mışlar ve bir günde 8 köyü gerl mınetme karşı bir borç altında yap-

almışla dır mağa devam edeceğim. 
mukavemeti kalmıyor, nihayet bir ___ r __ ·-------------------------
gün hayat kandili sönüyordu 
Eğer askeri disiplin olmasa böyle 
bir mtıhitte yamyanhğın alıp yU
rümesi işten bile dcğı\di, çiinkü 
yamyamlığı zaruret haline koyan 
şartların hepsi suni surette yir
mincı asırda yaratılmıştı . , 

Ortaçağın başlangıcı diye İtal

yanın Cermen kabtlelerinln ist A
sına uğramasından ve 455 tari
hinde Romanın düşmesinden bah. 
sedilir. Ondan sonra hıristlyan ki· 
1 sesinin irUc.-aı ve istibdadı da i5e 
karışarak insanlık eski medeniyet
lerin yarattığı bütün yuksek ni
metlerden ve kıymetlerden mah. 

1
, 

rum düşmüs ve orlaçağın o çok 
karanlık gUnlerini geçirmişti. 

Bu defa tcllllkc daha bUyi.iktür 
Şimdiki gidiş ayni h ı ila devam 
ederse barbarlık devrine mahsus 
hal ve şartlar, insanlığın karşısına 
tamamı tamamına dlkllebillr. 

Bu Akşam SUMER sinemasmda 

BUyUk ve KUçUkleri Eğlendirecek Bir Film ... 
2 Saatlik Kahkaha ve Sürprizlı>..r ... 
Dtlnyanın en küçük yıldızı 3 y~ında 

BABY SANDY 
BÜYÜK iŞLER PEŞiNDE 

l N \ 
diğ'er eahne arkadaşları: 

MERKEL
STUART ERWIN 

ve Nevyork'un bUtUn itfaiye teşkiltltı ... Bir .mini mini tarafından 

heyecana uğrablan btltUn şehir ... Bu akşam .!çın yerlerinizi evvelden 

aldLTınız. , Belhçet Kemal Çağların Sıırıka· 
rnıştan gazetemize yazdığı nefis 
bir yazıda bir Türk erinin ya.man 
blr sözü zikredilmişti. Bu er, kıy. 
metli edibimize demiş ki: crAvru
pada insanların birbirini yemesi 
fena b!r ~y ... Fakat bunun önüne 
geçilemiyorsa hiç olma1.sa onların 

,. ..................................... _. 

icat ettikleri sanatlardan memle
kete bir takım örnekler kaçıralım 
ki yangın içinde o sanatlar da 
kaybolmasın.» 

Dünyanın bası dönmUs. Türk 
erinin end i~esini çok haklı göste· 
ı~cek bir şeklide uçurumdan uçu
ruma yuvarlanıyor. 

Fransız edebiyatının ve dUnya sinemacılığının 

ÖLMEZ ESERİ 
DEMiR MA.SKE 

Baş Rollerde: 

] OAN BENETT-LOUJS HAYV ARD 
3 SİLAHŞORLAR ve D'ABTAÖNAN 

Muazzam maceralarla dolu nc!is bir filmi 

VC't erlnln başına geçmiş ve 1hti-
1Cıtcı bir gençlik hareketine daya. 
narak ve genç suba~ lnrı ve mcm
lekc.-tın bütUıı teknik adamlarını 
etrafına toplayarak öyle bir ordu 
kuıımuştur ki nefer başına ateş 
kudretini azami dcrceeyc çıkar
mış, htıreket süratl bakımından 

tanınmış hadleri aşmış ve manev
ra kudretini 360 dereceye yük
seıtmcklc beraber bu tahrip va. 
sıta'nrını kullanan adamların can
lnrı 'ı korumak imkanlarını da 
teının etmiştir. 

Ron A. CoJUns 
<Devam ıeclecelr) 

Rusların vazifeleri ağırdır ve 
mühimmat, tank ve tayyare istlh
IAkl Ç'Ok fazladır. Bu itibarla mUt· 
tefiklcr de kaynaklarının hepsini 
gözden geçirerek bunları en iyi 
şckqdc nasıl kullanmak gerektftl· 
nı incelemclld rlcr. 
Sta{ford, Stnlinden bıı.hsedc
re'-. onun Almanları yenmek için 

icap eden her şeyi öncedeV düşij
nen fcvkalftde bir adam olduğunu 
söylcmlştl'I'· , 

Slr Staftord Crlpps, Uzakşark
takl duruma temas ederek müt
tefiklerin UstOnl{)vUnU tekrar ka. 
zanınaları ümidinden vazgeçmiye 
lüzum olmadığını söylemiştir. 

Acaba sanatlardan niimune kur
tarmak kA.fi mi? İ' kbahardn; bo
ğuşma yeni bir hız almadan ıc durlıı 
demek, hiç olmazsa tarihe karsı 
insanlık vazifemizi yerine getir· 
mek J,izım değil mio? 

ThB.ÇE Nl lllasl • olliıblaL ........ 

i· P E K:·MELEK 
sinemalarında birden gösteriliyor. 

Bugün sea.Mlar: 2.30 • 4.30 - 6.30 ve 9 da 

Ab ll\et Emin YALl'\ıt.N 

mına ı ica ederim. Kardeşi 

izzet ıHamid Ün 

Holkevinin balosu 
Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul 

teşki16tı tarafından Halkevlerimizln 
onuncu yıldönümU mUnasebcUyle 21/ 
şubat/1942 cumartesi gUnU akşamı 
Taksim GtıUnosu ealonlannda tertip 
edılen balonun hazırlıkları bitmek 
tızeredlr. 

Menfaati Halkevlerlnc üı.hsıs edil
mıf olan bu toplantı, lstanbulun en 
nezih ve kfbar eğlencel-et'fnden birini 
tcŞkll edeeektlr. 

.-•TAKSİMi 
sinemasında: l3u cuma matine-

Jcrden itibaren 
Türk dublajının ve ~aı-k mu8i-

klmi:ı:in bilyUk zaferi: 
SUrUkleyen hır mev·zu ... YUrek
tcr parçl\layacak bir dram ... Iç
Umal, ahlAkt bir facia. .• Şimdi
ye kadar hiç bir :filmde görtıl
meyen bir heyecan... Hiç bir 
filmde işitilmemiş can alıcı bir 

mUZik. 

ZEBIBLI ÇİÇEK 
Türkçe söz.IU, Şark musikili 

(Tf.lrkçc - Arapça şarkılı) 
K~ınani l'Snıtl, •raııt>tni Sallihad
dlıı, Kemani ~ubar wı 36 k .. Ulk 

hliylik !'.Ul heyeti. 
Bııyırn \ 'C Ha)lar Koro he)·~ti 
idar~ oılen il bul: l<:l ubi Ali Rıza 
Senenin en bUyUk inema Mdi
seslnl tcş)tll edecek bu hisst, iç-
timaı, a'hllıkl , tnclayı bUtUn: 

A~NELER.w RABALAR.w ve 

ibretle 
GENÇLER 

scyretmC'lcrinl hassaten 

tavsiye olunur. ' 
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Totoş 
Yazan: Z eria KARADBNIZ 

tF:!!!. enç kız her sabah Totoşun 

~ ıhavtamasile uyanırdı. Totoş 
ve yangın günler değil, saatler, da
kikalar hattı!. saniyeler geçtikçe 
büyüdü ve artık hiç bir fedakar

onun, en yakın bir arkadaşı, bü- !ıkla 90ndürillemez bir hal aldı. 
tün eğlence ve istiraıhat saatlerini Hergün bir tarafta buluşuyor, 
bilen titiz bır dadısı idi sanki. ... gezıyor, eğleniyor. ve hayattan 
Uyuma 1 yemek yeme, gezme. spor zevk almaya çalışıyorlardı. Genç 
yapma velhasıl genç kızın günün kız de-. ikanlıya tam manasile tu
muayyen saatinde ne yapması li-

tulmuştu ... 
zım geldiğttıi ayarlayan yalnızca Mehtaplı bir akşamdı. Civarda 

Totoştu.. kuytu bir yerde blrl'eştiler. Genç 
Hergün beraber plAJa gidip ban kız. etrafla delikanlının aleyıhinde 

yolarını alırlar. Bazan kırlarda söylenilen sözlerin hiç birisine 
beraberce dolaşırlar hatta koşup inanmıyordu. Fakat bir kere de 
oynarlardı bile .... Tenis kGr'lunda ağzından duyayım diye sordu: 
genç kız raketi.n.1 sallarken Totoş _ Senin için şunu diyor!ar, bu-
arka çi21JPnin geri.sinde uzun sivri nu diyor)ar, dedı. 
başını ilel'iye doğru uzattıfı ön Genç adam bu 90ylenilenleri 
ayaklarının arasına yerleştir.,,~k bUyük brr goğukkanlılıkla dinledi 
yatar ve genç krzı:n hareketlerınl ve sonunda: 
büyük bir dikkat "" alAka ile sey- _ Necla dedi: 
rederdi ••• 

Genç kı.z mı.ıtıitin en güzel kı
zıydı- Yeşil göJJlerlnl çerçeveleyen 
siyah, uzun klrpik1eri harika yü
züne ba-ska biT şek:l veriyor, ge
len topu tuknak için havada geri
lip bükülen vücudu bir •!>Or ilA
hesinin vi.ıcudunu andırıyordu. 

Ona, o diyarda Aşık olmayan 
delikanlı kalmamıştı. Herkes o
nun~a selamıaşma.k iç·n yolunu 
bekler, ondan bir gülümseyiş çal
mak için ~aatlerle değil günlerce 
haftalarca uğraşır, dldinirlerdi. 
Genç ktz bütün bu hareketlere Hl
kayddı. O, yalnız Totoşlte mcş~ul 
olur, onu eğlendinneğe, üzmeme
ğe çal~ırdı. 

* Güzel b.r ağustos sabahıydı. 
Genç kız gene Totoşun havlama
sile uyandı. Kalktı, pencereyi son
ra d& panevrları ııçtı. Hava neka
dar da güzeidı. 

Oh diye içini çekti.... inen göğ
si.i, teı:ntz bava ile dolan ciğerleri
ıe. genişledı.. .... 

Beyaz tertemlz patiska yatak 
çarşabn1, yorganını ve yastığını 

pencereden gUne~ doğru uzattı. 

- Ne o? •. Bltişlk eve kiracı 

mı gelmişti? Aylardanberi boş du
ran köşktin de pancu.rları açı:ktı. 

Görlerine inanamıyordu.. Evet bu 
ev, daha dün bomboştu... Baktı 

sonra kendi kendine .... 
- Klrn bHir kim? dedi. Allatı 

vere de iyi insanlar olsalar. Fena 
komşu insana cehennem azabı ..• 

Tam peoncereden ayrılıyordu . 

Karşıki evin kapısı açlldı. Uzun 
boylu, esmer yakışıklı bir genç 
spor kıyafetile dışarı çıktı. 

Totoş dı.şarıda MIA havlıyordu. 

Genç kız adama lakayd baktık

tan sonra döndü, aynanın önünde 
saçlarını taradı ~ kapıyı kapa
yarak ~ı indi. 

Çay içiyordu.... Aklına b~rden 

genç adam geldi. Düşündü. Aca
ba kimin nesiydi? 

Sonra. kendi kendine cevap ver. 
dl. 

•- Kimi:n nesi ise nesi. ... Bana 
ne .• 

İçi ferahladı. Totoş yanında o
turmuş kuyruğunu sallıyordu. 

Günler, hartalar böylece akıp 
ge<;tiler ... Herk.,.e karşı IAkayd o
lan genç kız ömründe ilk defa 
kendine 13.kayd bir delikanlı t'e 
karşıl""°'ıştı. Komşuluk icabı ah
bap oldular .... 

Bir genç kızla bir genç adam 
arasında başlayan bu ahbaplık so
nunda b;r aşk uc;urumuna saplan
maktan başka ne netice verebi
lir" 

işte bir gün genç kızın kalbin
de beliren bu kıvılcom delikanlı

nın dudakları arasında alevlendi 

.._... Ya1an. Sana ne söylemişler
se yalan söylemişler. Fakat hepsi 
defi}. Ne yazık ki bir tanesini 
doğru söylemişler .... 

Necla kalbi duracakmış gibi 
heyecanla tekrarladı; 

- Doğru Olan hangisı! 
G8.nç adam göZ'lerlni 'bir an 

önüne eldi. Söyleyemiyordu. Meh ı 
tap karşı dağın yamacını aşmış, 

iy)den iyiye meydana çıkmıştı. 

Demindenberl başını patilerinin 
arasında. yerleştirmiş uyur gibi 
duran Totoş dojlruldu. Genç •
dam ağlar gibi devanı etti: 

- Evet Necla, ben evliy~. Be
ni çok seven b;r karım ve iki ço-
cuğum var.... 1 

Genç kız o gece hiç uyuyama
mıştı. Sabahleyin uyandtiı zaman 
bütün gece tekrarladığı etim· eyi 1 
bir daha tekrarladı: 

•Erkeklerin dudakları kalble
rİ11den çok uzaklardadır. O du
daklar gelip geçlıci zevkleri tatmin 
etmek .çin açılıp kapanırlar .• 

K&lktı, her sabahki gibi pence
reyi, ronra da pancurları açtı. 

- Ne o? Karşıkl evde ne per· 
de ne de eşya vardı. Daha düne 
kadar doiu olan bu evde bir ha
yat olduğunu belirtecek bir iz 
kalmamıştı. 

Genç &dam bi.itün eşyasmı top
layarak o gece evden kaçıp git
mişti .... 

* B1< teşrin saba.hı idi. Genç kız 
arlık ayakta duracak takatı kal
madığını hi'.11'.~ı;o-ltt. O gUn kendisi
ne lodos taralında bir yatak ya
parak yatırdrlar. Doktorlar, ilaçlar 
hiç bir şey fayda vermiyordu. 
Genç krz günden güne zayıflıyor 

ve zayıfladıkça da hastalığı ağır

laşıyordu~ Kızın derdini evde To
toştan başka bilen yoktu. Za.valh 
hayvan büt.tin gününü hanımının 
yatağının ayakucunda geçiriyor, 
o da bildiği bu derdi klmoeye a
çamadığı için kwrım kıvrım kıv

ranı-yordu. 

* Fırtınalı, kabuslu bir kış gece-
siydi. Sobayı ağzına kadar odun
la doldurdular .... Her taraf kar, 
bembeyaz kar !<;>inde cdi. Saat 12 
yl vurdu. Genç kız dalmıştı. Her
kf!!B yatak odalarına çekikliler ..... 

Totoş o gece hiç uyumadı .. Tat
lı uykularından arasıra uyananlar 
bahçenin bh- kc;,e<lnde uluyan 
Tot.oşıun sesini duyuyorlardı. 

Bütün bir gece, Totoş delikanlı
nın ev-ine saldırmış, camt, çerçe· 
veyi paralamaya çatışmıştL. 

Uyanan sabah ... 
Ev halkı genç kızı yatağında 

ölmüş, Totoşu da komşu evin ka
pısı dışında donmuş buldular .. 

Zeria Kıomdeniz 

Devlet Demiryolları ilAnlari 
Unu idare tarafından verilmek ,....tile 22500 - 28000 kilo peksimet 

pazarlıkla imal eUtrilecektlr. 
Muhammen bedeli (beher kilo pek.eimetin Sandıklı ambalajlle bir

likte imal tlcreti 23 yirmi Uç kuruş 40 kırk santim hesabıle) 6552 liradır. 
Pazarlık (1612/1942) pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpa

~ada Gar binası dahilindeki komieyon tarafından yapılacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (982) 

lira (80) kur~luk kaU teminat ve kanunun tayin ettifi vesafkle birlik 
te pazarlık günü ıaa.tine kadar komi...1ye>ne. müracaatları lıl.zımdır. 

Bu lfe ait ,artnan1eler komisyondan parasız e>Jarak dafıtrlmaktadır. 
(2117) 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 
Tahmln B. Ilk Tem. 

772,00 

l:IW,00 

1.ll25,00 

68,00 VUA.yete bağlı mUihakat dispanserleri )Çin alınacak 

36 kalem ilAç ve sıhht malzeme. 
101,25 It!alye M\ldtlrlyeU ve gurupları için alınacak 90 adet 

battaniye. 
14.4.,37 Belediyeye ait motörlü nakil vasıtaları 1Astiklerlnhı 

tamirinde kullanıima.k Uzere alınacak 15 top kauçuk 
bez, 30 kilo S<>lisyon, 10 k1lo beyaz kauçuk ve 100 
kilo siyah kauçuk. 

3071,80 230,39 Beyoğlu ve ztııırevi hastalıklar hastahane)erile Zey-
nepkArnil doğum evi için alnacak yaş sebze. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda. yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. şartnameleri Zabıt ve M:uameıat MU
dtirlUğ'I kaleminde görtllebilir. Ihaie 2:5/2/942 çarşamba g\lntl oaat H de 
Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesika.lari1e ihale günU mu
aJIYen saatte Dalnıl Encümende bulunmaları. (2137). 

VATAN 

SÜMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkez~: Ankara-Şubesi: İstanbul 

Ballka muameleleri yapar. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduatına 
en müsait şartlarla taiz verir. 

Müesseseleri : 

S:.i mer Bank ip'ik ve dokuma fabrikaları 
müessesesi, Ankara 

Fabl'lllalal'I : 

Bakırköy bez fabriktiı, Btinyan menswcat fabrfftuı, B...._ Merieo& 
fabrikası, Defterdar meneucat fobrlkıHı, Erej.11 bM faıbrtllaı8ı, Gerilk 
Su.ngtpek labrJkMı, Dereke .uenwca.t fabrlkft!lı, Kayffd br& faıbrtka~ı. 
Nu.ilU buma faltrlkHt, 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 

ISTaKaUL 

Sümer Bank sellüloz sanayii müessesesi 

1 iMi T 

Sümer Bank y~li mallar pazarları ıOOessesesi 
ISTA•8UL 

Türkiye demir ve çelik fabr ikaları müessesasi 
ll.I. R A Blll 

Fabrikaları: 

Kütahya keramik fabrikası, T osyo çeltik 
fabrikas 1, Sıvas çimento fabrikası 

llyrıca bir çok mühim sanayi ve ticari 
teşekküllerde iştiraki vardır. 

T ro~ bıçakları 
gelmiştir. 

DUdlat: POKER TRllŞ 
BIÇl'ıKLl'ıRI 

Perakende olarak blltün Tilrklyede 

5 llUBUŞTA• 
f&Zl& a&tılmıyacaktır. 

(2077) 

~~dıköy Vakıflar Direktörlüğü ila~l1rı 
Semti Mahalleoi Sokağ-ı NUM&ra81 CiMi Ayhk kln•u 

Un. Kr. 

UskUdar Alı.çıııa.,< Karacaahmet No. tap 376 DükkAn 5 00 
> Kuzguncttk IaM:tiye 11 13 > 2 00 
> > iskele 71 37 lllv 5 50 
Yukarıda cinsi ve mevkileri yazıtı yerler 31/:S/942 .sonuna kadar 

mt\ddetle pazarlıkla. kiraya verıtecektir. Isteklilerin Kadıköy Vakıflar 

müdürlüğü akarat kalemine mUracaatları. (21~) 

Türkiye I Ş Bankası 
Dtllı: taıamd lleuplan 1942 lkramlJ• pıbı 

Kr.ŞIDELEB: 2 ŞUbat, t ill&yıs, 8 Ağuolos 

% Jklnclle'Jrln tarihlerinde yapdır 
llMZ IKRAMIYELEJU 

l adet 2000 liralık = 2000,- llrı 40 
3 • 1000 • = 3000,- • 50 
2 • 750 • = 1500,- • 
3 • 500 • = 1500,- • 200 

10 • 250 • = 2500.- • 200 

• 
• 
• 
• 

100 > = 4000,- > 

50 > = ~.- > 
25 > = MM>O,- > 

10 > = .3000,- > 

10 - % - 94~ 

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

SiGORTA ANONiM SIRKETI 
1 

Çalışmalarına 
başladı. 

Sermayesi: 500.000 Lira 

lstanbul- Bahçekapı, Taşhan 
Üçüncü Kat. 

Kısa Telgraf Adresi: OOGANTAS- IST ANBUL 

u;kUdar C. MUddehnnumitlğtrıden: 
9(2/ 231 - 232 

Dtlkkllnda mevcut bulunduğu ıı.nıiıı
fılan IA.stLkleri satılığa arzetmemek 
sureti:le miltt koruma :kanununa mu
hatif harekette bulunctutu iddiaaUe 
maznunlar Ka&köyllnde Gonoegtll 
mağazu sahibi Agop kızı. t5 yaşın
da Mariea ve tezgllıtan Ma.noel oğ
lu M yaıtında. Kırkor adlarında Ue
kt.idar ullye ceaa mahkemesince icra 
kılınan dunışmala.rı sonunda: 23 çer 
lira ağır para cuasile mahk1lmiyet
lerine ve 7 gün mtlddetle dUkkAnın 
kapatılmuı.na karar verilmif Te bu 

karar kaUJeıımı.,tir. 

BULUNMUŞ SAAT 

Beyoğlunda bir saat bulunmuftur. 
Her kimin ise iepat ederek alması 
rica olunur. 

Viillyet binaııı bahçesinde: Ba.şve

kllet Arfiv mUdUriyetinde fotograf 
memuru B. Cemal Oztürke mtlracaat. 

DOKTOlt • HAFIZ CEMAL 
LOPIAN lll!K.İl'l 

Dallili:Je Miüeıı.

Di1'PJ•l• 1tt 
Muyene ••tleri: Pızar 

hariç hergOn 2,5. Tel : 23898 

!l4&1ılbt ve n....V-t miidiı.11 

~ Emin YALMAN 

V- Nllf~ l'tlrlt Ltd- 'ti. 
Va&aa mı*hmll' 

~--------------------~ Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kımıl"4 tarihi: 1888. - Sermayesi: ?00.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 26.5. 
Zirai ve tJCaıi her nevi banka muameleleri. 

Para buiktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor •. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 liraBı bulunanlara senede 4. defa ~ekilecek kur'a. Ue a.ş.ağı
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ~ 1,800 liralık 4,000 Ura 
" .. 5eo » 2,000 » 
• » 250 » 1,000 » 

.e » 190 • 4,000 » 

100 adet ııe Uralık 5,000 lira 

120 • 49 

160 • 20 • 
4,800 » 
S,200 » 

DıIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şa

ğı diifmlyenlere ikra.nılye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kuralar senede 4. deta; 11 ms.rt, 1:.. haziran, 11 eylfil, 

ıı BirincikAnunda çekilecektir. 


