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C r ip s' · n 
nutku 

İngi/tereniR eski Mos
kova sefirinin gecik
mesinden bu kadar 
ürktüğü karMlar acaba 

ne gibi şeylerdir? 

Azami istilısal 
Günün parolası:'' I stihsali avarelikten ı 

kurtarmak, israftan kaçınmak, 1 

Yaan: AllıDei iBmln YALMAN istihsali iki misline çıkarmak,, tır. 
a ngi:ltercnln eski Moskova 

sefiri Sfr statlord Crips'ln 

Londrada. söylediği nutuk günün 
başlK:a konuşma mevzuudur. Eski 
sefiı-den, İn:giHz harp kabinesinde 
yer alacak kuvvetli bit- adam diye 
bahsedfld~l için sözleri gerek İn
glllterede, gerek ha.riç\e dikkati 
celbetmiştir. 

Merkez ve iş Bankalaril·e Ziraat Bankası 
l 

arasında s~rmaye 

ve iş birliği esasi.arının tesbit edilmesi muhtemeldir. 

İfadesine bakılırsa Sic Staf. 
lord'u memnun etmiyen bir ta
kım haller vardır. İngıltereye dön 
meye bu kadar istekli görünmesi
nin sebebi, bunl'ardan İngiliz mil
letine bahsetmek olduğunu açık

ça söylüyor. 

--, Ankara. l-0 (Teiefonta) - Bngil
nün ve g-elecek günlerin hAdlsesl fil-

i dur: HUkümet zira! istıruıali Hd mls
l'ine çıkannıya karar vermiş \'e bu
nun ~ni için de gen~ etüdler yap
tıktan eonra bir plan hazırlamıştır-. 

Sıra .ımdi bu p~nın kuvvetle, mrar
la, metodla tatbikine gel~. Hil
ktnnet bu hususta idari teşkllAta da 
yeni vazifeler vermiş, çiftçiye mem
leketin mahaulünU, bilhassa yazlık 
ekimi asamı miktara çılaınnak içlR 
tohwnhık. kredi, mddne ve hatıl 
insan kuvvet! temin etmtye azmet
miş ve harekete geçnı'9tlr. Çiftçlntn 
de elinden geleceği yapacağı hakkın
daki kanaat burada umumidir. 

Bu hallerden biri, lrısilizlerin 
harbi karşılama tarzıdır. Eski se
fire bakılırsa, İngllterede ortalık
ta hüklim süren hava, guya 1n
ei1i7Jcrin bu harbl kendllerl yap
madığıdır, muayyen kaidelere gö
re devam eden bir spor oyununu 
&eyretmeklc gönOl eğlendirdikle

rini zannetUrecek yoldadır. Crips, 
İlllilizlerin bir ölüm, kalrm da
vası karşısında bulunduklarını an
latıyor ve RU6YaYa yardımın 
ehemmiyeti ve aceleliği üzerinde 
ısrarla duruyor. Bu yardım tam 
olursa harbin bir sene icinde de
mokrasilerin leh!ne bitmesi müm
kündür. İşin ciddiyet! anlaşılmaz
sa İngiltere Almanyaya karşı eHn
de tuduğu en kuvvetli kozu ka
çırmış otur. 

Eski Moslrova seC.rl, Rusyanın 

beklediklerini yalnız t~izattan 
<fti 16iiifft ...,..,_. •Dil• W.
kılırsa İnıglltMe ile RIJ9Ya aragın
<Aı. eskiden kalma bazı anlaema
mazlıklar ek'Sik değildir. Ruslar 
ha'kkında yarilış tel{tkkHer besle
yenlerin ha.vayı bulandırmasına 
meydan bırakmamak ıtızımdır. 

Aınerikahler tarafmclan yardımcı harp pmili laaline kOIMll.n Framislana XcııırmaDdl Tl'&llMU..tltl, dQa Wr 
kaza nettce81nde yanarak devrU41t. ·ReelRtde gemiyi ealll Mil~ Jiı4iJ~ 

Fakat iş bu kadarla da kalmı
yor. A vrupanın ~niden kurulma
sına ait kararların bir an evvel 
verilmesi ve Amerika ile beraber 
Rusyanın da arzu V'e dü~nceleri· 
nln gözönilnde tutulması llızımdır. 
Bu kararlarda bir gecikme olursa 
İngiltere jle Rusya arasındaki şüp
heler artabl'ir. Çünkü zaten bu 
şüpheler n k~kleri tarihi derinlik
lerine gömülmüş olduğu kin bun
ler tamamen ortadan kaldırıla
mamıştır. Sir ~tat!ord Crips'in 
Avrup&nın yeniden kurulmasına 
dair bir an evvel verilmesini iste
diği kararlar ne gibi şeylerdir? 
Bunlar emperyalizmi, lhtirası, em 
niyetsızl!ği, kuvvetlinin zayıfın 
başıne belA olmasını lher vakit 
için ortadan kaldıracak ve emni
yeti, hakkı, tesamuhu insanca he
defler için iş beraberliğlnl müm
kün kılacak yolda mıdır? Yoksa 
bu harbin ar fesinde Moskovada 
cer~n eden müzakereler hak
kında sızan haberler doğn.ı mu
dur w mesele yeni bir Rus em
perya:ıizm!nl toprakla ve nilfuzla 
doyurmak ve göstereceği gayretin 
karşılığını ödemek ~kllnde mi
dir? 

Bu noktanın anlaşılması, ~ 
taraftan kendi varlık~arını, halt
larını ve lstikUlllerlnl korumak ı.. 
teyen milletler icin, diğer tar.af
tan bu kadar felAketten 90nra bir 
takım insanca prensiplerin lnsan
lıl'ın muka~ratınıa hakim ola
bilmeslnl isteyen bütün insanlar 
İ.çin çok mühimdir. 

Ameri a 
ile Vişi 

bozuşuyor mu? 
Fransa Uzokşarktaki 

ticaret gf!mi'erini 
Japonyoya teslim etti 

Vişi'nin Libyadaki Mihver 
kuvvetlerine yardımı 

Londrada fena karşJ/andı 
Ankara, 10 (Radyo Gazetesi) _ 

Verilen haberlere göre 1'1-ansa uzak 
doğudaki ticaret filolarını Japonya
ya teslım etmiştir •. Bu hAdise üzerine 
Amerika Vlş!"yi protesto etmiş ve 
Fransa ile Amerikanın arası bıraz 
daha açılmıştır. 

\ 'llJl'nln Roınmel kun etlerine yardı
iDI Loodrada ı:<>k fena karlJılanclı 

Londra. 10 (A.A.) - Ingiltere hil· 
kQmetl Vişi'nin Llbynda bulunan 
Rommel yardımını bUyllk bir vaha
metle görmektedir. HUkQrnet, bu 
mesele hakkında, şimdiden Vi.şl'den 

bazı sualler sormuş olan BirlC4ilt A-
1n.tka De acele görUşmcler yapmak
..-. ~an veya şimali Afrika
._ ~ereıtlkleri katı olarak bilin· 
melde beraber, Tunus yolu ile Rom
mel kuVVetlerine otomob!ller, kam
yonlar, g82?1!n, tayyare benzini, buğ

day, şarap, zeytinyağ ula~ırılml§ 
olduju iiaıve edllmekled\.r. 

lspanyol -Portekiz 
dev~et reisleri 

mu~akatı 

Bugün Seville' de 
Alkazar saraytnda 

bir top!antı yapılacak 
Ma.drit, 10 (A.A.) - Siyasi 

mahfillerde öğrenildiğine göre, 
devlet şefi General Franco, refa
kaUnde ~nya Hariciye Nazırı 

İlkbahar taarruzlarının arife
sinde bir :noltta apeıçık bir surette 

anla111ınalıdJr. Bir vakitler gizli 
diplornMI dü~nhğı, Rus ihtilA

linin kuWandıjı bayraklardan biri 
idi. Sir stafford Crips'in .a&ıer~ 

deki gizli diplomasi ve pazarlık 

hav8Slnın en ziyade Sovyet Rus
yayı raıbatsız edeceğini fanediy0-
ruz. Gecikmeden gerçekleşmesine 
eski M0&kow sd?rinin bu kadar 
ehemmiyet verditi kararların ne 
yo}da şeyler oldutumı ortaya koy. 
tnak, Sovyeıt Rt.ıBYantn da İngil
terenin de iruıanlıia karşı bir bor
cudur. tıwanhk kendi mukadde
ratı eti-atında devam eden büyük M. Serrano Suoner olduğu_ halde 
ınücadelede iyi ile kötiiyü, ak ko- çarfamba günü SeviUe'e gıdecek
Yunla kara koyunu her an ve ap..l "'1r· ısı.nyol devlet adamlarının 
8Ç'ık birbirinden ayırmata muh- DUrada Portekiz Cümhurreisi Ge-
taçtır. nerllıl Karmona fle Portekiz Baş-

Alme& .... Y&l·MA• ,.,._... a.. 1, 8L ı ..._ +X+., 

Çan-Kay-Şek 

Çan-Kay-Şek 
Vavel, N'ehru 
görüşmeleri 

Nonnandi 
vapurunda 
yangın 

Koca transot:ontik 
alevler içersinde 

yona yatarak devrildi 

Gemide bulunan 2500 
kişi güçlükle kurtanldı 

birçok yara/J var, 
Nevyork, 10 (A.A.) - Hudson 

nehrinde rıhtıma bağlı duran es
ki ıFransız yolcu gemisi Norman
die'de bir ya.n.gın çıkrnı~tır. Yan
gın, dün saat 18 de alt gü~ede 
çıkmı~ ve yarım saatıten daha az 
bir zaman zarfın.da büyük güver
te boyunca yayılmıştır. 
Yangın haberi verildikten az 

sonra Nevyork belediye reisi M· 
Laeuardia, radyoda söylemekte 
olduğu nutku, yarıda kesmiş ve 
belediye daire6indcn çıkarak alel
Acele Hud.son nehrine gitmiştir. 

Yangın çıktığı sırada ıgemlde 

takriben 2500 işçi vardı. Zanne
dilditine göre, bunlardan çoğu ge
minin baş tarafındaki merdiven-
lerden lMnek suretile kurtulmu&
lardır. 

Geminkı jçinde 200 k?şl alevler 
ortasında kalmıştır. 20 kadar in
ıan vücutlarındaki yanıklıarın te
davisi için rth~m üzerinde 11111. 

vakkalen kurulan seyyar h86ta
neye alınmışlardır. Bir kaç dGki
ka sonra gemi yana doğru fazla 
bir meyille yatmış ve rıbtımdaltl 

gemMere oradan ayrılma!Qrı için 
emir verilmiştir. 

Yangın, bir lch\mclnin Uiırnba
sından alt güvertedeki tutu~r bir 
maddenin ateş alması .neticesinde 

Hindistanda 
mühim bir toplantı 

yapıldı 1 
ırerninin orta yerinde çıkmıştır. 
Ate$ ya.ywarak ışık tesisatını kul
lanılmaz b!.r ha.le getirmiş ve ge. 
mide bulunan insanların canlarıYenl De}hy, 10 (A.A.) - Carıc

Kay-Şek, ıu sırada Hindiatanda 

bulunmaktadır. Hint hükdmetile 
~ başkum&nda.nla Çine ve Hin
distana ait müşterek menıfaate da
yanan işlerl görüşecektir. İlıerl ge. 
len Hint lideriet'ile de buhılmak 
üıtUdindeıdir. 

Ça.og-Kay-Şek şerefine :NPılan 
(De ..... Sa. 1, 8tL 1 ~ = 

nı kurtarmak i(ln yol arayıp buL 
rnalerını güçlıeştirm'ştir. 

Nevyork, 10 (Ao.A.) - Nor
m&ndie vapurunda yangın baıla. 

dıktan iki saaot sonra bir deniz 
ıtibayı, geminin, yangını söndür
mek üzere içine dökülen çok faz
la miktarda suda.n dolayı devril-, 
meai fhtiınali olduju end:iteSlnl 

(Bas_, S.. I; 8L ı te) +. 

Yeıri kararlara göre çıttçiye yaz
lık tohınnluk olarak 2,800.ooe liralık 
bir kredi açılmakta ve kendisine ay
nca başka türlü k<ltayl&klar g&ıterll
diği gibi köyMiııWı eski borçlan ııa
zan itib&re aJınmıyarak keııdlaine 

yeni krediler de açılmaktadır. MilH 
bank&lar da Ziraat seterberlifinl ko
ıayJa,tırmak ve bundan azam! netice
ler elde edUm.t içkl mtiıınJdMı. <Maa 
ber ljle3'1 y•pecaı1üaııdı. 

TaltMiıı edildi,ğine g1ire, *91 bi
kınmamuda mühim roMer O)"Dl)'IUl 

Ziraat bankamwn önöm1Ddeki maD
ill ~ MilrlMitı _.... 
arwnda bankaca S&lın •knecı+ 
olan :ııkal mahalllerimisiıtı :maM»tn
de teelbn edilmem ıne&41Hısinlil eidu
tu uınllhnaktadır. MaHMndllr ld ek
eer ka,.IWer m~ yollarına 1.-k 
mmtakalaftla 1*1•~ nuılla· 
rını sik>Mra teelim için ven.iti nekli
ye tedarikiBde ~ çekmekteler 
ve bu yUaden buı m&Uul ziyaı vu
ku bulmaıktadtr. ZannedHdiğtne göre, 
kabil olduğu nisbetie bu müşkillAtın 
ÖR&nÜSdeki mahsul de\tNısinde ber-
tu.at edikneeine ç~ılaoaktır. Kesa 
CÜMhurq,et Merkez ve Iş bankal&ı'ile 
Ziraat baflk.a&ı arasında bir sermaye 
Ve i'9 blrtigi esaslannın teebit edile
ceA'f tok ımmt.emeldlr. HtikQmet, tat
bik.ille azmettiği zirai istUısal progra-
(~ Sa. s, Sil. 2 ~ ++ 

Japonlar Slnppm adallında llerUye relı: Slngapur ıtehrlne yald•lar. 
Herfteda .Japoala.nn ~ barekeUe rJ, taarruz. lstlkaruetlerf cO.&erillyor 

·~ .... c,. .... ; .... p .... s ..... in_..be ..... ;:~- /[--u-z_a_k-,-.-.. -11--·ı 
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M üff e ikler Singapur 
kazanırsa kalesi 

Avrupanın en kuv
YGili UeYla:i harbi 
Berline yerleşerek 
bitirecek olan 
Sovyetler olocokt;r 

/tfoskoya zaferini Sta· 
linin telefonu ile ha
rekete geçen 75 bin 

kazak kazandı 
Briı&tol, 10 < A.A.) - ln.gilterenin 

sabrk Moskova 'büyük elçisi Sir Staf
for<t Crips, Ru.<ıyanın Avrupayı Bol
fevlkleştlrmeğe teşebbüs edip etmi
yeceği hakkında dün burada kendisi
ne sorulan bir suale cevap olarak de
mlftir ki: 

tehlikede 
Japonf ör tnğffrı 
kumondomnı teslim 

olmaya davet ettiler 

Bir Va11Dgtoa 
llalaerlae gin 

Singapurun kaybı harp 
üzerinde kat'i bir tesir 

yapmayacakmış 

( 
Müttefiklerin harp 

siyasetini tenkit eden 
bir gazete diyvr ki: 

Sovyet hükAınettnin A vrupada di-
) ter ı.ükCmetlerin işlerine karışmayı 

](atiyen istemediğinden tamamlle 
eminim. Komünistlikte bir çok !\ay
ran kalınacak şeyler vardır. Ayni 
zarnenda insanın kendi memleketinde 
görmek istemedi~! bir çok şeyler de 
ınevcuttur. Bir memleketin sistemini 
ve usullerini herhangi diğer lll-Oll\le
kete sokmak imkA.nsızdır. Şu cUıet 

şUphe&isdlr ki eğer milttE>likler za
feri ka.zenniarsa, A vrupada en kuv
vetli devlet pek muhtemel olarak 

nı,m••du eneı 
IEırtaııyecııııı 

rok edeli• 

T-0kio, 10 (A.A.) - Son gelen 
haberlere göre, Japonlar dünden. 
beri Slngapur adasının muhtelif 
noktalarıne durmadan takviye 
kuvvetleri çıkamıaktadırı... Ja
pon kuvvetleri doğu cenup istika
motinde Slngapur tıehrine doiru 
yürümüşlerdir. 

.ı.pon'b.r Sbıppwr şelutlle 17 
kilometre ya'tlaşPl&r 

Londra, 10 (A.A·> - Londra
nın salfthlyctli mahfillerinden bil
diriliyor: 

Japonlar pek muhtemel oılarat 
Slııgapura 17 kilometre mesafede 
bulunmaktadır. 

T<>ldo, 10 (A..A..) - ötrenıldi. 
ğlne göre, Malezya cephesindeki 

(Devamı Sa. S, Stt. 4 de) «/• 
I 

Va-ye/ gibi bir kuman
danm bile hareket ser
besh"si bu kadar taMit 

o.'unursa harbi 
kazanamaz 

Londra, 10 (A.A.) - Taas 
ajansının Londra msablri 
bildiriyor: 

Batavia"da çıkan Yıwabodo 
gazetesi biri Londrada öteki 
Vaşingtorıda iki Pasifik mec
lisinin kurulmuş olmasını şid
detle tenkit ediyor ve diyor 
ki: 

General WaveU"ln salAhl
yetleri tabiye tedbirleri al· 
maktan ibaret kalacağı hak
kındaki rivayetler böylece te
eyyUd etm~ oluyor. Dokuz 
haftadır Japonlar birbiri ar
dından adaları alıyorlar. iki 
adım Heri ve bir adım geri 
atmakla harbi kazanabilece
ğimiz hulyasını beslersek bu 
çok züğürt bir hulya olacak
tır. 

General Wavell ayarında bir 
general bile bu derece karıflk 
bir mekanı.zma ile hareket 
serbeeUili tahdld olunursa 
harbi kazanamaz. 

DU.Jrnanı yok etıneyi dU
.şUnmeden evvel kırtaslyecU!k 
ejderini devirmeğe çallf&)nn. ......, ______________________ __ 

(°"'enn Sa. S, Sii. S de +=+ 

Bir ihtiyarı 
boğdular . 

72 yaşında bir hefva·cıyı parasına 

tamQ ederek dü'kkônında boğdular 

Evvelki gece Galatada feci bir cl· 
nayet işlenmiş, 72 yaşında bir hel\'&· 
cı boğazı sıkılarak boğulmak sure
Ule öldürUlmUştür. 

Katil. 24 ya.şiarında Suphl oğlu 
Vehbi adında bir gençtir. Vehbi, ara
da sırada Galatada Necatlbey cadde· 
sinde uzun seneJerdenberi helvacılık 
yapan Inebolulu 72 yaşındaki Meh
medin odasında yatmaktadır. ihtiyar, 

t 
dün gece de Kasımpa.şadaki evine 
gitmiyerek Vehbiyi beraber kalması 
için dükklnına çağırmıştır. Vehbi 
gece saat ıı c doğru gelmiş ve :Meh
medin dUkkAnı üstürtdekl odnsma 
çıkm1'tır· Vehbi ile Mehmet yatağa 
yatmışlar ve biraz sonra da kavgaya 
tututm\l.flardır. Kavga sonunda Veh-
b!, ellerini Melımedin bnynunn r,-eç·r-

(Deftılm Sa. 1, ~. 6 de) 11/ J 
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Et fiyatlarına 
kumanda hey' eti zam yapıldı 

Harp kazanmak için ya yaşça veya ruhça genç 
ve ileri görüşlü adama ihtiyaç vardır. 

Yazan Ron A. ColllDS 
Amerika Kongresi ?o.filli 
Müdafaa Encümeni Reisi 

/Nıı.. lmJı.nların yeni sil3.hlarıa.. nun i.çin bu gibileri mutlaka bir 
./~ yeni usullerle, yeni kafn- tarafa atılırlar. Buna misal mı is
tar a elde ettikJerL neticeler. Ken- tersiniz İşle General Bil1y !\.ti
dilerinin itfığıt üzerindeki bir id- tchell, birleşik ve es~lı bir hava 
diaları, bir tehditleri değlldir. B·- kuvvet! kurmak feryadile ortaya 
zim istiıhbarat teşkılcitımızın giz· atılmış ve ilk çıkacak büyük harp
lice haber verdiğı malümal da de- tc tayyareciliğin oynayacağı rolü 
ğ ldir. Bütün dünyanın gözü önün- peygambCr gibi görmüştü. 

de olmuş, bitmiş bir lecrLibe, bir Bir teşebbüsün sebep olabilecc-
hntihandır. ği riski göze a\mak cesaret ve 

Almar\lar, yenı motörIU sli§hla. kudret:nden mahrum, terfi işine 

, rı, Avrupanın muhtelif cephele- kıdemin h&kim olmasına ve me· 
rinde kullanmakla kalmamışlar- ziyetlilerin yolu kesilmesine ta. 
dır. Kara .le hava arasında yaman rattar tipte ve menfi ruhta su
bir :şbirliii temin edebilmişlerdir. baylar; işte bu zilıniyet ve usul 
Tanklarla tayyareler o kadar sı- vüzünden Amer:ka ordusunun 
kı ve tesirli bir ahenk içinde iş ~vk ve idaresine sahip ve h3kim 
ı,:örmü.ştür ki tankların hareke- kalmışlardır. 

tindeki on beş dakikalık en kü
çük bir gecjkme ve tank kolları

nın açtığı koridora karşı yan ta
raflardan en küçük bir tehdit bi
le hava kuvvetlerini harekete ge. 

, tirmeğe kMl gelmiştir. P:ke usu
•1iile iş görmeğe elverişli bombar
dıman tayyareleri ve diğer tay
yareler, tankın eksik bıraktığını 

derlıal tamamlamışlardır. Beraber. 
ce iş gönneyi temin maksadlle 
yapılan talim ve terıbiye herhalde 
ipek iyi neticeler vermiştir. Tay
yare, tank ve motörlü piyade ara-
1sındaki temas ve muhabere saat 
•intizamile işlemiş, bu işbirliği ye
ni harp usulünün en esaslı unsu
ru diye zihinlerde yer etmiştir. 

Bu manzara karşrsında; bizim 
de harekete geçerek böyle bir iş

birliği kurmak rnaksadile talim 
ve terbiye işlerine sarılmamız bek
lenir değil mi? Böyle bir teşebbü
se girişilmek şöyle dursun, yeni 
kurduğuımuz talim slihalarmd• 
bunun tat.bi+:ı hahrdan bile geç-
memiştir. 

llarp kazanmak için -ya yaKa 
veva ruhça genç ve ileri görüşlü 
ad~ma ihtiyaç vardır. Napolyon, 
Avusturyalıları mağlüp ettiği za. 
man yalnız otuz altı yaşındaydı. 

'Cilve, Weiiington ve Walfe, kırk 

yaşına varmadan evvel şöhretleri 
bütün dünyayı tutmuştu. Washing
ton, A·mer:.kan istikı'c'iJ harbinin 
başınA. eeçtiği zaman 41 yaşın
daydı. Şimalle cenup ar8ı6ındaki 

Bugün yüzbinlercc genç adamı 

askere aldık, daha yüzbinlerccsini 

alacağız. Bunlara kumanda ede
cek suba»ar, modern harp uool-
terini bilmezler, battA. zayiatı a

zaltmayı ve zafer i.htimalini yük

seıtmeği temin eden yeni harp 
usu1Ierine ruhan düşmandırlar. 

Sulh zamanında meziyetıı genç 
subayları arayıp bulmak ve ken
dilerine ilerleme lmkıinları ha-
zırlamak için b.;r takım usuller 
hazırlamalıyız. Bunlar, orduyu 
hart>e hazırlamak için icap eden 
müsbet vasıt:ıara saıhip adamlar 
olmalıdır. Askeri manevraları 

mümkün olduğu kadar itina He 
hakiki harbe benzetmeliyiz. Bu 
manevralarda iyi imtihan geçi
renleri mes'ul vazifelere koymah, 
geçirmiyenleri sevk ve idareye ait 
vazifelerden uzaklaştırmalıyız. 

Eğer Avrupadaki 
ders ala.biliyorsak, 
derhal müstak:t bir 

tecrübelerden 
B. Ruzveıt'ln 

hava nezare-
ti kurması ve bunun idaresini ha
vacılıktan anlayan'arın eline bı

rakması hlzımdır. Başka memle
ketleri bilmem, fakat Amerikanın 
birinci sınıf bir hava subayile k&
ra kuıvvetlerJnin eski kafada bir 
subayı arasında fark, kartalla 
kaplumbağa arasındaki farka ben
zer. Kartalları idare için kartal 
nev'inden adama ihtiyaç vardır. 

Halbuki Harbiye Nezaretimiz 
Amerika muharebesine karışan bir taraftan havacılığın böyle bi.r 
kumandanlardan Grant 40, Stu- şekil almasına karşı duruyor, bir 
art 30, Sherman 42, Sheridan 31 taraftan da eski usul kocaman bir 
yaşınclaydr. Binbaşı Nikolson'un 
yaptığı bir hesaba göre bugün Al. ordu kurmak fikrinde ısrar ed.-
man ı(enera.llerinin va~ati yaşı 45. yor. 
Amerika generallerinin 60 dır : Harbe girersek ister istemez 

Ordumuzda terfi yalnız eskilik! uyanacağız. Fakat 81'l1l i.ş, sulh za
esasına göredir. Bunun için btriı- ma.nındaki uyuı;:ukluğulı ve gaf
ran dakikasında .ordunun ba~ında ı· !etin önüne geçmektir. Öyle bir 
gördüğümüz generallerin çoğu, yol buhnalıyız ki barış zamanın
C!k~ fikir ve usulle-re bağlı, mu- da ordunun uykuya dalmasına 
hafazakAr ve yaşlı adamlardır. mini olsun ve harbe hazır bulun
Tcrakkl ve iyileştirme taraftarı ma.k bakımından dünya ile bera
gcnç, dinç, atılgan subaylar; kır- bet' yürümek imkAnını temin eL 
tası mn.ıllCf'in haricine çıkmağa sin. Amerlkan subayları arasında 

ra:r.ı olmayan muhafazakArl.arı an- meslekte terakki bakımından re
<'ak incitirler ve kızdırır}ar. Bu- kaıbet ve hareket yoktur. Sanayi 

31emlni, hatta ilim ve fen Alemini 
hareket ve terakk! halinde tutan· 
yaratıcı rekabet ve gayret, ordu
muzun içine sokulamıyor.» 

R. A. Coltin'f 

(Arkası gelecek) 

Dağlıçla ktvırcığa 100, 
karama.ıa 90, keçi 
etine de 80 kuruş 

fiyat kondu 
Fiyat murakabe 'komisyonu dUn 

vali muavini Ahmet Kınık'ın riyase
tinde fevkalA.de bir toplantı yaparak 
et işini görüşmüş ve geç vakte ka
dar süren içtima '!Onunda narhın art
tırılmasına karar vermiştir. 

Komisyonun tesbit ettiği fiyatlara 
göre keçi eti perakende olarak 80, 
karaman eti 90, dağ}ıç ve kıvırcık 

eti de 100 kuruştur. 
Fazlaya satılamıyacaictır. Ktızu 

etine narh marttan sonra.ya bırakıl
mıştır. Sığır ve manda etine narh 
konmıyacaktır. 

1 Mezbaha resimleri 
arttırıldı 

ce 

Belediye Umumi meclisi dün 
öğleden sonra reis vekili Abdül. 
kadir Karamürsclin başkanlığı al
tında toplanmış, Vali ve Belediye 
Rei.si doktor LO.tfi Kırdar da aza 
ar~ından müzakereleri takip ct
mişt' r. 
Ruınamcdcki maddeler arasın

da Büyükadadaki sokak isimleri
nin dcğiştirilmcs!, vilayet hudut
ları dahilindeki bataklıkların ktt
rutulması hakkınd<ıki teklifler o
kunarak ait oldukları encümen
lere ha.vale cd:ldikt.en sonra gü
nün başlıca mevzuunu teşkil eden 
~iezbe.ha resmine yapılacak zam 
meselesi hakkında Bütçe, Mülki
ye, Kavanin ve İktısat encümcn
lerile Muhtelit crıei:tmenin ınazba-
tası okundu. 

Bu mazbataya göre 938 yılında 
alınan Mezbaha resminin kaldırı

larak hükumet tara[ından bir se
ne için yapılan 500 bin Ura yar
dımdan sonra Mezbaha varidatr. 
nın son senede 300 bin lira tenez
zülü üzerine bu açığı ka.patmak 
için 938 deki şekle dönülerek zam 
lPctvesi için bir tarife yazırlanmış
tır. Bu tarife He bilümum canlı 

hayvanların kilosundan manda. 
hariç 4,5, canlı mandanın kilo
sundan 2.5, bilümum kesilmiş hay 
vanatrn kilosundan manda hariç 
9, kesilmiş mandadan 4,5, yerli 
ehli domuz etinden 10, yabani do
muz ebnden 3 kuruş Mezbaha 
resmi alınacaktır. 

Ziraat seferberliği 
çolışm: farı 

Ziraat seferberliği için İstanbul 
Ziraat müdürlüğü harekete ıeç

m}Ştir. Büyükdere, Beykoz fide
lıklerinde fide yetıştirmeie baş

lanmıştır. Halkalıya da lfLzım ıe

len dlrekti!ler verHmistir. Kışlık 

zeriyat geçen seneye nazaran İs
tanbul ıruntakasında artmış bu
hınmakt:.adır. Çatalca ve Polonez 
mıntakalarında d.a. patates zeriya
tı artmaktadır. Alınan tedbirlere 
göre, btı sene İstanbul mıntaka
sına Villiyet tarafından 15 ton 
mlSır. 15 ton patates, bir ton no
hut, yarım ton fasu!ya tohumu 
tevzi edilecektir. 

Zeriyatçı1ardan mi.Arekkep bir 
ekip Ça.tal<:a ve Çekmece havali. 
ı:ıine giderek çalışmalara. ba~a

mıştır. 

Vali ve Belediye Reisi zıraat 

sclcrberhğile meş.;:ul o1makt.adır. 

Ayrıca bu iş için Vil<iyf'tlc b'r 
komisyon kurulaca~tır. 

VAT.AN 

!<af anız çabuk 
işler mi? 

• 
işte size on birer sual, dostları-
nızı da imtihana çekebilirsiniz 

fE9I ad<yo, Amreikada yeni bir 

"" illtncılık usulü yaratmış.. 
tır: Radyo dinleyenleri eğlendi

recek ve bağ!Qyacak bir prog
ram icat etmek ve bunun fil&n 
şirket tarafından düşünüldüğü

nü ve tertip e<lildiğifıl hall<a bH
dirmek... O şirketin şu veya şu 
malt yaptığından ve bu rne.lın 

rakiplerin yaptığı mallardan da
ha iyl olduğundan hiç bahis yok. 
Halk zaten bu nevi nana doy
muş. Programı fil3n şirketin 

misafiri sıfatile dinlediğiniz 13-
kırdı arasında kibarca söyleni
yor ki bunun en tesirli bir ilAn 
yerine geçtiğine inanılıyor. 

Son zamanlarda tertip edilen 
nan programları arasında; rad
yo binasına gelişigüzel toplanan 
adamlara sual4cr sormak ve iyi 
cevap verenlerden her birine 
ytnn'ı. beş do1ar mUkafat vermek 
yolundaki bir program çok ralt
bet görmüştUr. Radyo dinleyici
leri, suali ve cevabı doğrudan 
doğruya takip ediyor, doğru ce
vap veribnişse en sonunda doğ
ru cevap b>ldiri!iyor. 

B ir kaç ay evvel böyle bir 
programda sorulan oa iki 

suale ve bunların cevabına bir 
Amerika mecmuasında rast gel
dik. sualler basitlir, fakat ka. 
fanın şimşek gibi :'.'Şlemesine ih
tiyaç göe4ıerlr. Suallerden her bi
rine cevap bulup bulmadığınız 

hakkında kendinizi yoklayınız. 

Bulamazsanı. aşafıdaki Ce\'apla. 
ra başvurunuz. 

On bir sual: 
1 - B>r yumurtayı bir metre 

mesafe içinde düşüreceksiniz. 

Fakat kırılmayacak ve kabuğu 
bile çatlamayacak. Bu nasıl o
lu.r'? 

2 - ~ lopu bütün kuvvcll
nizle a.lacabını.z. Fakat bir du

vara veya başka maniaya çarp
madan size geri gelecek. Bunu 
nasıl yaparsınız? 

3 - Otomobilinize bırlundu· 

ğunuz noktadan şimale doğru 

g'tmek üzere istikamet veriyor
sunuz. Fakat otomobili hi~ .çe- / 
'virmediğ:iniz haldo kcndinızı o 
noktadan iki kilometre cenupta 1 

buluyorsunuz. Bu nasıl oluyor? 
4 - İkl baba ve ikl oğul ava 

giderler, üç tavşan vururlar. Her 
biri evine birer tavşan getirir. 
Bunu nasıl mümkün kılarlar. 

5 - Muhlehf sporlara ma"hsus 
ayakkaplarında n1adeni kısım

lar vardır. Fakat hangi spor
da kullanılan ayakkabı tamami
le madenden yapılır? 

6 - Bazı hükfunetıerin l<anu
nunca bir nevi suçun işlenmesi
ne te~bbüs cezayı mııcip bir 
harekettir. Fakat o suçun işlen
mesi eczasız kalır. Bu hang;. ne
vi suçtur? 

7 - Bir adamın gözünü bağ
lar, eline bir tü!ek verirsiniz. 
Bir tarafa da bir şapka asarsı
nız. Adamı şaşırta şaşırta yüz 
metre kadar yol yürütürsünüz. 
Bundan sonra adam, tilfeği çe
ker ve şapkayı tam ortasından 

dele·r. Bu nasıl mümkün olur? 
8 - Bir kUtUğü ikiye bölmek 

içtn bir köylü llc yarım liraya 

pazarlık ettiniz. Ayni kütüğü 

dörde bölmek i<;in bu hesapça 
kaç para ödeyeceksiniz? 

9 - Programı tertip eden a
dam hazır bulunanlara diyor ki: 
«Bu salon içinde öyle bir yere 
oturunuz ki benim oraya otur
mam mümkün o1masın .• Bu su
alin cevabını bulabiH·r misiniz? 

1-0 - 1939 senesinde Hindis
tan İmparatoru Amerikayı ziya
ret etmişti. Adı nedir? 

11 - Sağ elinizi pantalonu. 
nuzun sol cebine, sol elinizi ay
rıt dakikada sağ cebine sokma
nın imkanını bulunuz. 

Radyo programı esnasında bu 
suallerden her biri hazlr bulu
nanlardan bir tek adama sorul
muştur. Halkın tanıdığı meş'hur 

tiyatro ve film aktrisleri, mu
harrirler, sporcular tercih edil
miştir. Cevap doğru çıkınca her
kes heyecan duymuş, cevabı ve
ren de oturduğu yerde yirmi 
beş do1ar kazanmıştır. Cevap 
yanlış olunca hazır bulunanlar
la beraber milyonlarca. radyo 
dinleyicisi gülmüş, eğlenmiştir. 

İşte on bir cevap: 
1 - Yumurlayı bir buçuk 

metreden aşağı salıverlniz, ilk 
bir metrelik mesafede kat'iyyen 
kırılmaz, geri· kalan yarım met
renin sonunda. ne olacağı bahsi
mizin harlclndedir. 

2 - Eğer topu yukarıya doğ. 
ru at.arsanız pek tabit olarak biç 
bir yere çarpmadan elinize geri 
gelir. 

3 - Otomobili geri süratlne 
vererek ve başını şimal istika
metinde bırakmak suretile geri
ye doğru sUrerek ... 

4 - İki baba ile iki oğlu, bir 
çocukla babasından ve onun ba
basından ibaret olduğuna göre 
üç kişidir. Her birini·n eviAe bi
rer tavşan getirmesinde zorluk 
yoktur. 

5 - At y~rışlarında kullanı

lan ayakkabı. sırf madenden ya. 
pılan nal delil midir? 

6 - İntihar suçu. 

7 - Şapka, tW:eğin ucuna a
sıkmş ve bO.ğianmıştı. 

8 - Bir buçuk lira, çünkü 
kütüğü dörde bölmek için ya
rımşar liradan üç yarış kıliidir. 

9 - Bu suale kimse cevap 

bulamamıştır. Prog:amı t~rt.ip 1 
eden cevabı kendı vcrmıştır: 

«Kucağıma otura.cllk olursanız 

Benim oturamayacağım yere o
turmuş olursunuz. ÇlinkU ben 
kendi kucağıma oturamam.'> 

Bu sual güzelLğile meshur bir 
film artistine sorulduğu için epey 
ce kızarmalar ve gülüşmeler ol
muştur. 

10 - Sekizinci Corc, çünkü 

Amerikayı 1938 de ziyaret eden 

İngiltere Kralı ayni zamanda 

HLndistan İmparatorudur. 

11 - Bu sua~e muhatap olan 

genç bir adam, ortaya çıkarak 

sağ ellni sol cebine, sol elini 

pantalonunun sağ cebine sokma

ğa çalışm11. fakat becerememiş.. 

tir. Bunun üzerine demiştir ki: 
- Pantalonumu çıkarır, öyle

ce ya.parım. Tecrübesini göstere

yim mi? 

a:::! alon içinde kızarmalar, 

;;;;;ZJ gülmeler, kaçmak hazır· 
Jıkiarı peyda olmuştur. Fakat 
programı tertip eden demiştir 

ki: 
- Cevap kafidir. 

çıkarmadan yirmi beş 

mükAfa\ı hak ettiniz. 

Pantalonu 

dolarlık 

Bizim dil-

şündüjümUz cevap pantalonu 

ters giymek şeklinde idi. Fakat 
siziR cevabınız da makbu1dUr.,, 

Bu bahseıttlğimiz yolda basit 
ve şaşırtmaca sualler ve bunla

rın dnha zorluları Amerikada 
günün modası olmuştur. Umumi 

müsabakalarda iyl cevap veren

ler, film artistleri tarzında şöh
ret sahibi olmakta, avuç dolusu 

para kazanmaktadır. 

~~ıml<Akl~ 
~engınin malı ... 

A merika, kesenJn afunı a.ttr. birinin catUek:Anı önU.nde iki kaldırım 
Son bk telgrafa pre, B. 

Roose\·eıt kongreden ordunun mUte
llf !}UbelerJ için 28 milyar dolara ya.
kın tah i~at lıtemlı,tır. 

Bu kadar dolar, di\nkü 001"8& cet;.. 

''eline göre 20 küsur mJlyar TUrk 
llraı,u eder. Ytne dun kUJçe aılttt1m 

cranu 4'?1S kuru, okluğuna göre '?9 
kU!Jur nllly~r Türk ıırutle 1te kadar 
altın alınabileceğJnl hesap edersek 
a.,ağr 3·ukarı 68'.?IS ton altın ah11acatı 
nıeytlana çıkar. 

Bun• ~er tonJvk kamyenla:ra 
doldu:rur~ak tam lSM kamyeR altın 
eder. 

Kesenin a.çılan ağzının ne m..az
ı.anı bir ağız olduf u anl~ıhyor tle
ğil mi? 

PERHİZ Mİ BAŞLIYOR? 
Beyoğhında. bllyük lokantalardan 

to<'uğu konu1'uyorlardı: 

- Ulan, yemeklere iyi bak da gözü 
nU doyur. Sö-ylec.Uklert gibi cemeki.o
Jara yiyecek konmtl5ı yasak edlllrse 
M'tık perbke glreceğlz demektir. 

OKKALI BİR EMiR 
Jngllte.reıtln eski Mosk:o\·a. sefiri

nin söyledi.tine göre B. Staıln'ln te
lefonla cepheye sllrdüğü yetml' beş 
bin Kaızak Alman :rJcMme sebep ol
muıı. 

Herkalcle telefon lcad edildi edileli 
bu ~r okkah bir e•rJn nakline 
vasıta olmam-5'tır. 

MEZBAHANIN VAZİFESİ 
Mezbahada koyun kesUn1bj. ~lü

hlın bir hAdise lml'J gibi bötüu gue. 
teJer bundan bahsediyor. Mezbaha 
kurulduğu zaman bu maksatla ini}& 
edilmemi' llllydi? 

Kumarda kaybeden at - Siz, diyordu, siz.. .Jak, onu demek 
lri ö".rliit'dünüz. Fakat bu korkunç bir sev 
çok korkunç .. Sizi öz evlfidım gibi seve
rim, Jak ... Keşke bir tarafım k>rılsaydı 

da böyle bir şey ışitmeseydim. Aman 
Allıthım, neler oluyor! Hayd; bana şimdi 
herşeyl anlatınız, fakat en ince teferru
ata \tadar anlatınız ki bu işe bır çare 
bulalım.. Care bulmamız lıizımf... CoY 
meyus oldum, Jak, doğrusu çok meyus 
oldum .. Benden yardım bekliyorsunuz. 
Fakat ben size ne yardımda bulunabili
rim? Adaletin tıençeslnden kurtulmaniz 
için mi size )'ardım edeyim? Bir suçlu
yu, bir katllt nasıl koruyayım? 

VA.TANIN EDl!BI M>MA!ftı 
ı 

TEFJllJCA N o. 34 de dola~ıyorıkı. Jak.ın önünde durdu ve 
sordt1.: fi§ un1arda kaybtden atın hlkı'\

~ ,ye-tlnJ duydunuz mu! Ben bir 

yerde okudum. Size anlatayım: GU
nıhı birinde lngllterede bir ıneyhane
njn öniinde kırık, dökük bir araba du 
rur, arabanın bir ha)'\·anı ,·ar ki can
lı ('enaze .•• Kımıldanat'ak hail kalma
mı,, her tarafı lskelete dön'!lil,. 

Arabanın sa.h.Jbi tezg4ha yaklaıl)ır. 

Bir 'fflkl Jlilter. ~leyhanccl vJ!klyJ ve
rirken der kl: 

- Şu atın hali ne'.' Bu derecede 
ı .. kelete dönmu. at hlç görmediın. 

Ha.ı;ıta bir lfeY mi! 
Adam şu ce\·abı verir: 
- Jllç sorma, kardeı,lm, bu atın 

kuınarda hiç talthl yok. 
- Kumarda mı t&JthJ yok. O nMıl 

,ey! At naıul kumar oynar 'l 

- Bak anlat.ayım: Her .sabah kal
kınca atın kar,ıaıoa geçerek havaya 
hir para atarım. Kafa çıkar. a bana. 
\'il ki, yazı ı:ıkar a ata yem ..• Jk~lnl 
birden kar ılıyacak param yok. Ge
ı.:tn hafta atın ka7.andJfı oldu. Fakat 
hu hafta her abah kafa ('ıkmaron 

nıı? Z&\'&llı at, kumarda talihi iyi 
ı:iımedlğl ı.;ın ı,ıe bu hale du.,w. Ben 
.ı. talihim iyi S(tttfl l~ln Allaha 'it· 
kür 'i'>kl 17 kalmadım. 

l;ERÇE 

Sonra Jakın yanına yaklaşarak daha 
yavaşça il:lve elti: 

- Hayır; Jak, ben neler söylüyorum! 
Siz Adi bir katil değilsiniz. Eski dostunuz, 
çocuk.luk arkadaşınız Lüsiyent sebepsiz 
olarak öldürmüş olamazsınız. Sizi bu 
harekete sevkeden çok mühim sa.iklar 
olmuştur. Bunları bana hemen anlatınız. 

Cabuk .. Çabuk söyleyiniz. Nasıl oldu da 
bunu vaptınız'? 

- Böyle yapmata mecbur kaldım 
- Nasıl, mecbur mu oldunuz? 
- Evet, karısını tehdit etti. Kadın teh-

likedeydi. Onu kurtarmağa mecbur kal
dım. Ylrm: dört saatlik bir seyahate çı
kacağını söyJemiş .. Sonra ... 

- Gitmemiş öyle mi• Sizleri tuzağa 

düşürmüş .. , 

Yazan: J(areu BraJRHn 

- Evet, ben de enayi ~i bu tuzağa 
düştüm. 

Simoni hiddetle haykırdı: 
- Bu ne çılgınlık .. Buna ihtimal ver

mezdim dolruısu! Sizin gibi dirayetli, a
kıiiı bir adam böyle nasıl gafil avlanabi
lir? Kıskanç bir kocanın kurduğu tuzağa 
ô.üşmek! Ne budalalık! 

- İnsan çok ilştk olU<"Sa .. Sonra öııün
de de bin bir engel bulunursa ..• 

İhtiyar avukat kendi kendine 9Ciyleni. 
yordu: 

- Ben de gençtim. Vaktlle başımdan 
b.r çok macera geçti. Fakat kıskanç ko
caların seyahatlerine inanaca.k kadar de
li olmadım. Bu derece enayiliği d<lfruou 
slı.e yakıştlramadım, Jak-

- Ne yapayım, ben inandım! Lüsiyen 
geri gcllnce biz! odada. buldu ve karl6lnı 
lehdide b•şladı. Kadıncajız korkudan 
deliye döndü. Bir kaç defa Uz.,..lne yU. 
rlıycrek tabancasile tehdit etti, hemen a. 
te~ edeceğini söyled1. LüS'i.y~ne ~l vur
masını ve kadını rahai bırakmasını rica 

Cevlren: Raun A. E. YALMAN 

ettim. Fakat ka.bul etmedi. Karısını öl. 
dUrmeği aklına koymuştu. İlk gündenbe
ri kendisine karşı gösterdiği kayıtsızlı
ğın ve soğukluğun cezasını vermek, öc 
ahnak istiyordu. Zavalh Lüsiyen meğer 
karıs1ını nekadar çok seviyormuş! 

Jak s~u ve d!işiinceye dırldı. Slmonl 
sabırsızlaftarak: 

- Sonra, sonra, ne oldu? diye sordu. 
Jak anlatmala devam etti: 
- Elindeki silahı almak istedim. Müm

kün oimadı. Öfke ve hırs, kuvvetini son 
derecede arttırmıştı. Garip bir tesadUf 
eseri olarak benim de cebtmde tabancam 
vaTdı. Hemen çıkararak eğer kadıncait· 
zı ralh&t bırakmazsa üzerine ateş edecc
ğımi söyledim. •PekAh!I, dedi, ya o ya 
ben! Birlmlzc!cn birimiz ölmellyoz. İster
sen sen beni öldür. Seni katil yapmaktan 
daba bü.yük ne ceza verebiHrim sana?• 
diye beni kendisini öldürmeğe mecbur 
etti. İster istemez ateş ettim. İşte hAdlse 
bu şekilde cereyan etti. 

Simoni hiç ses çıkarmadan O<lanın için-

- Neden tebaneaaızı yanınıza almış
tınız? 

- Bilir miyim? Btmu düşUnmeden 

yaptım. Hatırıma ıhic mnayyen bir sebep 
ııelmemiştl. Demek ki <Yarlı ve meçhul 
bir kuV'Vet bana bu hareketi yaptırdı. 

Hıldiselere hüknieden meçhul bır kuv. 
velin tesiri altında si~ı yanıma aldım. 

Eğer a.lmamış olsa)'dım Antuaneti kurla. 
ramıyacaktlln. 

Simonl başını sallayarak dedi ki: 
- O zaman genç kadın öanUş olacak

tı. 
- Eyet ... 
- Fakat tabancı>yı yanını~ ahnanız 

aleyhinize bir delildir. 
- Evet, biliyorum. Bir erkek sevdiği 

kadını ziyarete giderken cebinde silAh 
taırmaz. Bunu ancak hesapta bulunan bir 
lehl>k<>yl önlemek için yapabilir. Mah
keme, bile bile bu cinayeti işlemiştir di
ye beni mahkiim edebifü. Onlara meçhul 
kuyy:etin rolünü nasıl izah edebilirim? 

- Ha1141! mCQlıul kuvvet? 
- Beni LUsiyeni öidürmeğe sevkeden 

ku~te ben kader ve kısmet diyorum. 
Onu öldürmem alnımda yazılı imiş, bu
na hiç kimse mAni olamazdı. Bütün gece 
dü,Undüm, nihayet buna kanaat getir. 
ditn. Lil6iyenln ömrll bu kadarmış. 

(Arbsı var) 

ll·Z-91? 

Bir dileğe cevap 
~ kuy11caların1dan biri bende0ıı 

~ yeni doğan çocuğu h;ln öz 

türkçe bir k&<' lı,lm ta.,·..,ıye etn1en1l 
ı-,tfyor. Fakat nıe-;ut baba, aeel~ln
tlen ('OCuğunun erk('k mt k1z ını ol
duğunu bildlrıueği unutmu.,. 

Blldlklerin1den ı:e i1lttiklcrinıden 

hııtırımtla kalan bazı erkek ~·e k1:1; 

i'lmlt>rlnl a~ğıyn. yazıyorum: 
Erkek İ'lmlerl: 
Akta~; B<>l·-,an (Lev€"nd); Berk

<"Rn (Ku\·,·etıl can); Böke (Kahra
nıan); co,an; Çetin; Çellk; Çlntan 
(Subhu sadık); Den1irta,; Doğan; 
ErdoAan; F.rtloğrul (Erkek olarak 
yük!>.el); Ent:ln; Ergin (Kanıll); 

Güne';'; Gündıi:1;; inal (t~mln); Jnel 
(Veli); hnrP (.1\,ık); lnırehan (A
şık han); ilhan (A,ıret beyi); Ki
(>lnırc (l<larcll li":ık); Kocakaya; 
'.\l0tohnn (. luzafft>r han); Noyan 
(Serdar); SiirengOn (Dumanlı gün 
YC"ya güııeı:); Yetkin C\lukt.cdir); 
Yetklnalp (:\luktrdlr cengi.ver); 
Yonıç (Komutan); Yor11çalp (Oen· 
gı\:\:er komutan). 
Kız t~imlerl: 

Aydene (Ayten); Ayaltan IAJ' 
bultan); Armağan; Aymen (Ay ydz-. 
lü); Alageyik; Bay111gtil (Nazlı 

gül); Bengltül (Ebedi rüya) i Bü:r
gül (Gonce giil); Deniz; Erd:lne 
(Ce\'hcr); Erem (Arzu); ı~iltz; Gü
loya (Gül ,eı.:Unde i~eme); GWbint 
(Gül sultan): Gtihiiyiim (Giil par· 
('8'iı); Gülcngü.l; GönW; Gi:ilece 
(Kraliçe gitl); GWdene (Gül tenli): 

Gök~in pıavlş); Incl; Meral €Ga
zal); Tesen (Jale); Sevhn; Sürengül 
(Devanıh gül); Tansu (Bedia); O
ya; Oınay (Güzide); Uras (Saadet) 
t.:lkü (Emel). 

* Bu i..,hnlt'rin bana mrktup yazan 
baba kadar ba<;ka. okuyucutanmuı 
da işine yara1naoı;ın1 dilerken bir 
noktaya da ıı:ı.art't etmeden geıçemi
yeef'ğiın. Yukarıdakl l!tlınlerden Er
doğrul ,.e Gül..,U,yüm bir arkadaşı
mın elli inkılabı '°ııralarında. oğluna. 

\'e kızına \'erd.Jği adlardır. Arkada .. 
şımın oğlunun adı Ertu~ru1, kızının 

adı i"-e GUlsüm'dil. Arkadaşım bu 
i'41mlerl, bilylik bir değJ,U;:llğe mey .. 
dan \·ern1eden türk~elf"}tlrmek im
kllaıot buldu. 

KÖR KADI 

İstanbul Sıhhiye Mü
dürlüğünün bütçesi 

Bugünkü şartlar altında paha. 
!ılık dolayısile geçen senelere nis
beıtle yapılan bütçe ile hastanele
rin ihtiyacını karşılamak güçleşti
ğinden İstanbul S•hhiye müdür
lüğü bütçesinde büyük bir açık 

hasıl olmuştur. 

Sıhhiye mü.dür!üğü yüzde alt
mış fazlasile yeni bir bütçe yapa
rak bir nüshasını Vekcllete, bi.r 
nüshasını İstanbul Belediyesine 
vermiştir. Bütçenin te-zyidl bir 
mecburiyet olmustur. 

TAKVİM 
11 • UBAT 1942 
ÇARŞAMBA 

Al': 2 ._ GÜN: 142 - Kasmı: 9& 
RUMİ: 1357 - İkinc:lkanun: 29 
HİCRİ: 1361 MUHARREM: 25 
VAKİT ZEVALi EZANİ 

GÜNEŞ: 7,01 1,25 
ÔGLE: 12,28 6,52 
İKİNDİ: 15,18 9,41 
AKŞAM: 17,37 12,00 
YATSI: 19,08 1,33 
İMSAK: 5,21 11,44 

Torik f rını 

D Un yolunı Beyoğlu Balıkpaz.a

rına dü'jtü. Bir kw;- zamandır 

yÜ1:ÜnU göremedlğlnılz torik balıkla .. 
rını bahkc:ı dOkki\.nlarının beyaz mer
n1erlerl üstüne ı;ıralannu-: görünce 
hJtihaın kabardı, hemen bir tane al
dnn. ince lnre dUlmleır yaptırdım. 

Oradan bolt'a. da. mayda.noz ,,,e Umon 
aldım, e\'e gelince bir ten('ere sokuk 
suyun içine balıklat1 koydum, 88ba
ha. kadar bıraktım. Bu sabah sudan 
çıkardım, bir tepsinin lçlne dizdln1, 
üzerine rsuda ezilml' salça, bir kaç 
ya11rak (lPfne koyarak fırına. koy
duın. Plşin<'c ÜZ<-rlne maydanozu 
erı>thn, bJr fincan Leyttnyağın içine -

bir Umon, biraz tuz ,.e yarun kaljık 
toz hardalı lyJee ,·urdum, il.zerine 
döktüm. Bu suretle pl~t>n balık heın 
hafif henı de ('ok lezzetli oluyor. Bir 
ı.Je elma ho,afı yaptln1. Bugünkü ye
mek te pek Alı\ oldu. 

* Ç-ok <.ılgara lçcnJerl görürUm, ağız-
larının acıJıktnı gidermek l('ln '\ık sık 

bir şeyler yt"ınek l~terler, 11abablcyJn 
de kalkınca ağızları tatıı;ı;r. \.-e at·1<hr. 

Gece 3·atmazdan e\·vel dl'!lerl iyice 
fırçaladıktan sonra yarın1 bardak 
ıı;u3·a bir tane ~ker ablarak erldik
h·n sonra. o su Ue lylce ağıı: ('alkala
nırsa Elabahleyin aıtızda hJç a.cıhk 
olmaz. 

5;V KADINI 

, 
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1!!1 1fi•llJ!ll·J:IDffl!il j!tJ:JJJ!JJI Ticaret Vekale- Amerikada 
fevkalade 
tahsisat 

ISiYASlitMAL 
Harp Vaziyeti 

Uzakşorkta Singopur 
ve Birmanya yo_lunun 

ôkıbetleri 

r Yazan: 
! ihsan BORAN 
A. ı;kerf dinamizm ,.e harp sa

~ nayU bakımından, lkl taraf 

muharipler )!:in de kati neıil'.e yeri 
Avnıpadıı şark cephesi, ,.e U7.ak

prkta Çin ceıme.si ~örünntektedir. 
:ımın·er tarafın askeri kudretini 
kımıak it-in Amerika ve lnglıtere
nin dayandığı iki önemli destek 
Avruııa<la l~ıısya ,.e Uzak,arkta 
Çindir. Bu sebeple, l!M!! senesinde 
l\llhver tarafm, harbin ağırlığını 

bu iki hedef üzerine kayılırnıaı;ı ,.e 
Jtusyn ile Çini ısaf harici bırakma
ğa çahşmBM k\W\letle mllhtemel
dlr. 
Uzekşarkta Japonya begün Jtarp 

''aaiyetiue lıakim oldufundan, Sln
gapHrda ve Blmıanya yolu httka
metfnde rRüJlhn meydan mahare
belerine glrlştifinden, bu yaznnrı
da U7.&k.,arktakl askeri harekeUe
ri ve lhtiMallerl ortaya koymeyr 
Wll9rsedtk. 

lJzakşarkta .Japon hareketi üç 
ana istikamet takip ediyor: 

1) ~llda Hlndhıtanı adaları. 
Japenlar bu adalanla büyük mu
k&\'emete uğramaclan &ıtlla hare
ketini getılfjlehnlye rnU\·affak el
'"""ardır. Bomeo ade&ının tallııa-

1111111, Seleb adMtnın bfr "-m1111 

almışıl11r, Yelli Gt.e•ye Mtker ~dıar

mıflardlr. Bomeo'daki petrol kuyu
lannın 7.apttyle .Japon harp sana
~il büyük bir Maltrumlyet.U-n ku
tulmuştur • .Japon hM·a kuvvetleri 
şimdi Owa adaı;mı boDtbalamıya 
bafiaı1Hl,llarcbr. Bu adada U:ıak

şark .......,..ndaaı Ge11eral Wa
' ell'in WRIUlll llarargfibı vıuıdır. 

2) ~ .. ve Slngapor • .Japon 
lat\·vetıeri hgiffderin sös&erdltı 
şlddetU maka,·entete rağmen şi

malde .Johor kan4ru geçntJıpler, 

Adaıun garp sahUinde de karaya 
Hker !:lkararatt '.l'engah Jtava ntflY
daıuaı amn,tardır. ~rkta Ubln 
ada~ına ı:rku .JaportJarın Singapur 
kaleslDe bu ceıı•taa da aeker çı
kannak yeliyle lıriieum eflllelerl 
çele ~ • .Japon tabiyeııl 

kaıle önhde de c1et1ş1nemiştlr. Bu 
tabiye, §imale dtiniik JftSlllz 111e\'

zilerhtln ee Ha - "-"et Çllra
rarak ldiemn etmek ve ııerJ ..etlce 
abnekttr. Deniz ve nehtr saldlle
rinde bulanan elverlıtU mevzilerde, 
ııdllr g~ "6ya ı:tkarma yapan 
J..,oalM& k .... JngiHderln bu ka
dar za,·rt bir mlhlafaa göstenwe
leri ŞIMJdıw.M< bir ~~r. Eter ııe
nelerdelııberl hez.ırinnttlf olan 8"'
gapur ~elll ntevkUnln ııev

kulce~ vazlyeüie ~p ken 
,.e h...a kaınreClerl tahtJis edetne
mWenıe bu de bfr hatAdır. Şöp-ı . ' 
heıık tdııHke, deMzden dtılll, en 
7.&fıf <ıephe8i olan karadan gehniş
tir. F8k8t lllale&ya )ledudunUn 
SiogaptH' adMHI& pllladye luular 
arada ~n ZIUllllllClan Jstlfade 
edllettık .Jolter kanalı ve adaam 
asri 111lklafaa9ıa dahU eleR garp ve 
f!Ark sa1ıtt1erı ışpı wı tnıd111 etH
lebfllntt. .ea,tıyan Meydan ~
rebeel, bUylk lla.l·a t&MartJ•tll aota
yıalle .Japonların lellhlde lnklpf 
ediyor. lnglllzler adaya atbya11 .Ja
pen kvvvctlerlnl denize dökınedtk
~. Shıgapt1nuı tktbetl keranhk
tır -Yfl yakıathr. 

3) Blnaanya yohı. Yukarflla söy
lediğimiz ~. Arnertka ve ln
gllteruln Uzakşarkta de8teğl Çin
dir. ÇJn Ba&ya KiM thaitter lteslc

rneie miHalt vüıı'atlıerl elan ltlr ül
kedir ve bol hwwı kaYR81darına 

ııahlptir. Bu eebeple Amerika ve 
lagll&ere Çlıdn .-kavemetinl pek
ıeştırMek 7.orvlMlaclırtar. Ellerinden 
gelen yardımları yapımya r.ılı!}ı

y-0rtar. Japoaya, b ..... bildiği için, 
bir taraftan Aı.yahlrk ,.e ırk mü
na.'lcl>etlerln<k-n behsederek Çinle 
uzıa.,mıya, diğer taraftan da Ame
rika ve lnglltere ile lrtltıatnn kes
Meğe ~l"ıyor. RIMyada Arkan
Jelsk ''e Kafkasya ynllan Alman
lar için ne kadar mlnılm J8e, lJzak
şarkta Blnnanya yol11nun ke9ilme-
11l de Japonya için o kadar büyük 
bir ehemmtyetl hakMr. Blnnanya 
yolu kealllrae. Çin ordıllan yalnn 
hava yollyle g-öreceğl yardımdan 

geniş ölçüde bir fayda ltulamaz. 
Bizce, Blnnanya yol•na yapılan 

taarruzlar busüokU harbin seyri 
ve gr.lecek fnktşanarı bakllllından 
daha ehenımlyetlidlr. Çine her gün 
Rang80 limanından Blrmanya yo-
11.} le so bin tonluk harıı malzeme
ııl 1wwkedilmektedlr. Bu liman Ja
JK>nların e11M geçerse Çin - la~-
111. - Amerikan irtibatı tamamen 
dtığllso bile mühim miktarda ke-
limi' olacaktır. Şhndlkl ulde ,.e 

1942 scn.,.ınde harbe denm için 
Ingutere ''" A111erlka UzaluJarkta 
Çan·Kay·Şek ordularıadan ürwlt 
he.kllyeblllrler. Bu ll.mit ı.e Bir
manya yoluRun mUttefUderln kon
trolü altında bulunması ile nıöm
kün olablllr. 

Blnnanyadakl aııkerf \0aziyet de 
laponların lehine girüaUyer • .Ja-

Hububat fiyatlarına t inin tebliği 
yeniden zam yapıldı M t .. t.. · 19 K armara u un pıyasası , a-
Bu zamdan ancak köylüfer istifacle eeecekler radeniz de 25 Şubatta açılıyor 

Ankara, 10 (Radyo Gazetesi) - tur. Evvelce çit'tçiden e&ki fiyatla 
Yarın (buglin) resmi gazetede Koor- buğday, çavdar, arpa ve yulaf satın 
dlnıuıyon heyeUnın bir iki kararı Jn- almış olanlar bu !arktan istifade ede
tışar edecektir. Geçen ilkkanunun miyeccklcrdir. 
onundanberi buğday. çavdar, arpa, ı Ankara, 10 (Radyo Gazetesi) -
yulaf fiyatlarına zam yapılmış ve Londradan blldlrildltlne göre, Avus
Toprak Mahsulleri Ofisi bu mahsuı-1 tralya, Yeni Zel&Ma ve Felemenk 
l«?ri yeni fiyat üzerinden satın almıştı. Hindistanınm mümessillerinden mü-

Yann çıkacak bir kararname ile rekkep bir Pasifik konseyi Londra
bu hububatın kilosu başına 2 kuruş da ilk toplantısını Mistr Çörçil'in 
zam yapılacaktır. Bu suretle çiftçi reisliği altında yapmıştır. Alınan ka
lyl bir fiyat elde etmiş olacaktır. rarlar Vaşingtonda Amf'rikan ytik
Yalnız bu fark mUstahsilc mahsus- scık kurmayına bildirilecektir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Ticaret Ve-, ki ıiaz.ırlıklar tamamlanarak Marma-
kAletinden bildlrllmlştlr: ra tutun piyasasının 19 şubat per-

Bir mUddet evvel VekA.leUmiz ta- şem'be gUnU, Karadeniz tUtUn plya
raf·mda.n yapıHın tebliğde Mnrmnrn 1 s::ısının lse 25 şubat çarşamba gilnU 
ve Karadeniz tiltün rekoltelerinin en 1 açılmalarına karar verilmiştir. 
müsait şartlar içinde satışını temin MUstnhsilin malına değer !lyatlan 
edecek bütün imkanların mevcudiyc- temin edebilmesi iÇln piyasa gerekli 

tine işaret edilmiş ve alınmakta olan 

hazırlık tedbirlerinin yakında ta-

manılanarak piyasanın açılış gUnll

nUn ilan edıleccği bildirHmlşti. 

Bu yolda yapılan muhtelif şekilde-

şeklide tanzim edilecektir. 
Bu fiyatlardan faydalanabilmek U

zere mUstahsillere, piyasa açılmadan 
önce mallarını elden çıkarmamaları 
bir kere daha hatırlatılması faydalı 
görülmUştür. 

Ruzvelt kongreden 
22.889.000.000 

dolar tahsisat istedi 
Vaşington, 10 (A.A.) - Pazar

teı.i günü r.ı. Roosevelt, fevkalade 
ahvakten dolayı kongreden ordu
nun muhtelif şu'beleri için takri
ben 22,889,000,000 a varan tah
sisat lstemiştJr. Cümhurrelsl, de
niz: komisyonu tarafından gemi
ler inş86ı için de 1,502.000,000 
dolarlık tahsisat ve 2,350,000,000 
dolara varan mukaveleler akdi 
\:in salMliyet istemiştir. Orduya 

1 ~-r.:=:::=:o=::<:::"::::=: ;: ;w • 

Sırp istiklal 
hareketinin rolü 

Yazan: M. H. ZAL 

s ırbistanılakl giıll ()nfUDUD 

Bclgrad !i(lkaklarıaa kadar 

ba kın yaptığına , ·e Ywıanistaaıla 
dağlarda kalan bir l'enl Zeland kı
ta"ının bu ordu.}·a katılmak )olunu 
bulduğuna clalr haberler geıldL 

Çan - Kay - Şek r W. Standley Normandi vapu-

V avel g?!?~,~.~si J runda<!,.a?!! + 
Baı ·Alman l 

verilen tahsisatın 167,000,000 do
lnrı hava. şubesine, 288,000,000 
doları kimya harbi şubesine, 

barbl __ __. 13,2~2.000,000 u topçu ve levazım 
şubesine aitUr. 

O.)le gor:ilnüyor ki General Mlha-
11-0\ lç'ln ordusu günden güne kU\'• 
'et bulu.) or 'e •-esareti arı.) or. 
ilkbahar hareketleri içln Sup lstik
ıuı ordusu, me\'Zli bir dahili harp 
manzarası göı.terınekle kalmıytM'ak, 

l'peyce l\llh\ er kun eti bağlıy&<'ak 

bir gaile hallnchı inkişaf ede<'ektlr. 
Hlr dııhlli harıı rcııhesi kurmak ld
clla.-.ında bulunan General Nediç'ln 
hU"IU8i menfaat es~ı ftzerine cıe,·
şlrdlğl mahdud kun etler ..urıete 
mahkfımdur. 

Şiınalde Hın atlar arasında Mlh

' er taraftarı hareketler o.ımuı:tıır. 

Fakat bunları klıue eden Pa' ıo, k; 

,e taraftarları Hınatl tana hAklm 

ı>a,l ılanıazlar. Bunların temsil ettlk

lef'f kun et, MDn ttden aldıkları 

k•netten başka bir şey tletlldir. 

bir kabul resminde Hindistan Kral göstermiştir. Subay, suyun dışarı 
naibi söz alarak demiştir ki: 1 akması için geminiın su k~lmln-

Tek beı:;larına 800,000,000 yani 1 den yukarı tekneye delikler açma. 
bütün dünya nüfusunun ~te bl- !arını itfaiye efradına söylemiştir. 
rlne sahip ikL büyük mlHctın mu- Nevyork, 10 {A.A.) _ Dün ge
harebedeki ortaklığını bu bul~ş. ce içinde çıkan b r yangınden son 
ma kesin olarak tcsblt ctmiştır. ra bu sabah devrilen Normandie 
Bu öyle bir buhşnadır ki, düş- şimdi suyun 17 metre ~rlnli~t 
manlarımız için hiç de falihayır vardığı bir yerde ~ncak tarafın. 
değildir. Ve bunun böyle olduğu- dan yana yatmış bulunmaktadır. 
nu yakında başlarına gelecek fc- Görünüşe göl'e med esnasındaki 
lakct]e anlayaoaklardır. yüksek tazvik iulumbalarile iske-

Amerikanm Moskova 
büyük elçiliğ:ne 

tayin edildi 
Vaşington, 10 (A.A.) - Amiral 

William Standley'in MoskO\.'a bUyUk 
~ili#ine tayini, tasvip edilmek Uze

re Ayan meclisine bildirilmiştir. Ami
ral Standley, 70 yaş?ndadLr. Ke!ldlsi, 
Fransa bUyük elçisi Amiral L-caby ile 
beraber diplomatik vazifelere tayin 
olunan eski Amerikan donanma şer
~rinln ikinclıoldir. Amiral Stıınd\cy, 

geçen yıl Rus, Ingiliz ve Amerikan 
delegeleri arasında Moskova'da yapı
lan görU~elere de iştirak etmişti. 

Sovyct 
taarruzu 

devam ediyor 
Almanyada bütün 
s~ rgi ve fuarlar 

kapatı'.dı 

Her türlü iktısat ve 
taşıt kuvveth.ri harp 

hizmetinde kullamlacak 
eylemiştir: bugün kurtulabileceği ümidini iZ-
Müşferek düşmanı yenmek itin har etmiştir .. l Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet uz ak' ark ge<.-e tebliği: 

il • 1 9 şubat günü kıtalarımız taar-
8 r ., . ---- ruz muharebeleri yaparak ilerle-

Çang-Kay-Şck, verdiği cevap~a le tarafınd;n gece çıkarılan suyun 
Birmanyanın ve Hindlstanın mü- tesirini azalimı.ştır. Gemi o esna
dafna:.ı için Çin kıtalarının B r- da da ,}iddetle yana yatmış bulu
manyad~ yaptıklıırı . har~kct\ere nuyordu. Üçüncü böl.ge deniz ko
tcm!l6 etmiş ve şu sözlcrı iUıve mutanı Amiral Andrcws geminin f 
miltteiiklmlzc dostluğumuzu ve Nevyork 10 {A.A.) - Cezir, 
lblrJi01mtzl vıedcdiyonız. TeC"a- N ' ---

e .,.. • ormandic vapurunu yan tarafa 
vüzli bosa çıkannak ve dcmoua- devirmiştir. Gemi yana yatarken 
si cephesinde zaferi temin ct?':'\ek b r gıcırtı işitilmiş ve gemimn 

üzere hazırız. karnı buzla örtülil suyun sathına 
Yeni Dclbl, Hl {A.A.) - Yawa. dayanmıştır. Saat 2,10 da YaJICln 

harbal Nchru bu sabah gelmiş ve so"ndi· .. 1 .. t " . ıru muş ur. 
Çang-Kay-Şek'ln yakinlerlnden 
ileri gelen iki şahsiyet tarafından 
kaışılanmışttr. Nchru'nun bugün 
Çang-Kay-Şek'i ziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

Yeni Dclhi, 11) (A.A.) - Gene
ral Wıavcll, pek muhtemel olarak 
bugün öğleden sonra, Mareşal 
Çan;g-Kay-Şck'le görüşecektir. 
GeBenll Stawell 'de Çluıg'-Kay. 

Şek'le Cirİişlnek ıüzere yola 
çıkıyor 

Vaşington, 10 {A.A.) 
ev blldiriYor: 

Beyaz-

Pazartesi günü reis Roosevelt 
ile görüşen üçüncü ordu kuman
danı Tü~eneral Stllwell, yakın
da Çine gidecektir. Seyahati es
nasında Çang.Kay.Şek'le buluş
ması mUhtemeldir. 

Azami istihsal 
~ı ı ln<'Jde) ++ 

mtnın MY\laffakıyetı için 1daı1 teşki
lt'ttın yeni YBZifelerlni tesblt ederek 
onları a:aawıl faaliyete davet etmiş 
ve bu lıaeusta ltiçbir müsamahaya 
~n verilmlyeceğinl \le yapılan 
~er hakkında. gilnU gUnUne ve mils
bet malQmat i&tl)'ecetı alAkadarlara 
bildirilm"tir. 

Cripsin beyanatı 
(Baıfı 1 -~) +=+ 

harbi Berlln'e yerleşmek suretile bi
tirecek olan Sovyetler Birliği ok
caktır. Eter lngllizler, Ru&&arla doıı

tane bir işbirliği etmezlerse, Avru
pai)µ\ jstıkbal,inl tayin etmek s9vyet
ler Birliğine düşecektir. Sovyetlerin 
siyasetine k&rfı btlyük hayranlık 
duymakla beraber eğer Avrupanın 
yeniden inşa.sına biz de iştirak eder
sek bu yeniden ın.-yı 4iaha iyi .)lapa
bileceğiz. 

Rus ltUkQmetlnln diğer hUkQmet
lerln i'1eri11e müdahale etmek lste
mcdlğ-1 hakkındaki sözleri üzerinde 
ısrarla duran Str Staffol'd Crips tte
miştlr ki: 

Rusların kendi önlerinde muazzam 
i.şk>ri vardtr ve milyonlarca hektar 
arazinin ve yizlerce şehrlll harap Ol.
iflasından sonra bu i91er deha btiyük 
olacaktır. RU9larm ilk vazifesi, kıw
veUi bir Rusyaya ve strateji bll'kı

ınından eAıin hududlara malik 91-
maktır. 

Harp sonra.sının pek salim hal ça
resi, Inglltere, Amerika birl~ik dev
letleri ve Sovyetler Birliği aralarında 
anlaşma He tesis ed!Jecek hal çare
sidir. 

(~ı ı indde) «/» 

Japon kuvveUeri başk<>mutanı 

Tümgeneral Yamas Hita, bugiin 
Singapurdaki İngillz kuvvetleri 
başkomutanıını teslim olmağa dn
\let etmiştir. 
Sinppu,r adıaı!Hm Joltor Bahru'ya 

baj'layıan. !köprü tamir ~dildi 
Tokio, 10 (A.A.) - Singapur 

adasını Johor Baihnı'ya ulaştıran 

köprii ve set 9 - 10 şubat gecesi 
tamir edilmiştir. Bu sabahtan iti
baren Singapur adasına. durma
dQn hnrp malzemcsl ve yeni kuv
vetler geçlrPmek<ledlr. 

İnctlider cerlı ~.ekı1lty.or 
Sin.gapur, 10 (A.A.) - Btr 

resmi tebliğde bildiriliyor: 
Japon baskısının artması üzeri

ne ve düşman topçusunun kesif 
ateşi neticesinde İngiliz kuvvetle
ri yeni bir riaıt hareketi yapma
ta. mecbur olmuşlardır. 

Sinppvrvn ıl t ıy'b• ısa.fe~n seyrini 
de~mılyecek 

Vaşirı.gbon, 10 (A.A.) - Japon· 
ların Singapur şehrine kadar sı
zarak gelmiş olmaları ihtimali bu
rada kabul edtlmektc ve ada mü
dafilerinin vaziyeti vahim sayıl

maktadır:. 

mişler ve bir çok mesk!in ma.ha Hi 
işgal etmişlerdir. 

Mosko\'a, 10 (A.A.) - Mosko. 
va radyosu diyor ki: 

Batı cenup kesiminde -Harkof
son günlerde Rw;lar 30 met>kün 
malıalll geri almışlar ve 2 Alman 
taburunun külli kuvvetlerini im
ha etmişlerdir. Almanlar, alelAce
le çekilmişler, erzak depolarını ve 
killllyetli miktarda harp malze
mesini ve mühimmatı blrakmış. 
1ardır. 

Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. 
tiıldlrlyor: 

Propaganda Nazırlığı, İktısat 
Nazırh{!ı ile anlaştıktan sonra 
1942 senesi için bütün sergi ve 
;fuarların kaldırılmasını emret
miştir. 

Almanyanın bütün iktısat ve 
taşıt kuvvetleri istisnasız olarak 
Alman ordularının zafer hizme
tine konulacaktır. 

Bir ihtiya rı boğdular 
(BIM}ı 1 lnelıle) //// 

mlş v-0 sıka sıka kendi.sini öldümttlf
tllr. 

Katil bundan sonra Mehmedln aşa- ı 

ğıdakl kUçWc kaaasını aÇıwııf, içinden 1 
130 Ura. çalarak kaçmak istemiştir. 

L!ktn ıınahtarı bulamamış, kapıyı 

zorlamıştır. 

Işte bu gilrültil bekçiler taralından 
duyulmuş ve hemen biraz sonra ih
tiyarın eeblnde buldutu anahtarla 
kapıyı açarak Vehbi dışarı çıkarken 

Mali~ Nazırı M. Morgcnthau. 
yakında konıı:reden azami borç 
haddinin 100,000,000,000 dolara 
yükseltilmesini ve kabilse bu had
din tamamen kaldırılmasını iste
yeceğini basın top'antısında söy
lemiştir. Halen borçlanma için 
müsaade edilmiş olan had, 65 
milyar dolardır. Şimdiki borcun 
tutarı 60,000,000,000 doları geç. 
mektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu balosu 

Ç. E. K. Istanbul merkezinden: 
Havanın bozuk olması haseblle iki 

defa geriye bırakılan Çocuk Esirge
me kurumu balosu U şubat 1942 cu
martesi gijnU akşamı Taksim Bele
diye gazinosunda (ha\•a müsait ol
masa bile) muhakkak surette yapıla
caktır. O gece için bUyük bir eşya 
piyangosu da hazırlanmıştır. 

\'üksek tabakalar arasmda eU:I 

A' usturya ananelerine ba~ı kal&fı
lar eksik olnııımakla beraber köy
!Uk'r her ,.ıtklttı>n ziyade l'agMlu·
ya taraftarıdır. Londrada bulunan 
Yugoslav kııhhıcslnde bit.la üç Hır
\·at mehus \ardır. Bir rh·ayete göre 
Pa,·lo\'lç istlkhaltnden hiı; emin de
ğildir. ilk fırı.atta memleket.1en ka
çıp intikamdan kurtulmak için dal· 

ma bir tayyare hazır bulundurmak· 
tadır. 

Jlkbahanla açılması beklenen WI 

C"ephcler arasında herfıalde Rlrp h· 

tiklal ordusunun \C Hırvat ve lo
\'enlcr ara ında onlara taraftar un

sıuılarm ismi ge~ektlr. 

Ycrın Akşam SARAY Sinemasmda 

,_ 

SeYen ve eğlenen Amerikan g.ençliği ... 

Amerikada, neden dUnyanın en güzel kadınlan var? .• 

Naeıl güzel oiftlalı, nasıl sevdirmeli? ... 

LflNfl TURNER-flNİTfl LOUİSE-LEVV flYKES 
t&f'afından yaMtıleil çok harekeUI ve çok kuvvetli bir ~.Ada ol 

ASRI GUZELLER 
cıneeieiE zarafetıer ve bUyük aşklar filmi l>aıjlıyor. 

Fraı..aa edebiyatının dURya sinemae1lığının ölmez eseri .... ~ .. 
DEM iR MASKE 

BllyU.k saı.'at ve Macera şaheseri 
'l'tWlu)e sıiıilıiıli nüehası Orijinal nüshası 

1 P EK • • MELEK 
slnetnalarnda birden büySk muvaffakiycttc devam ediyor. 

Baş Rollerde: JOff/'I BENETT- LOUİS H.flYVAD 

• ve 3 Si18hşorlar -Ankarada fUnUn parolası şudur: 
letlltllki avarelik.ten, nizamsızlıktan 
kurtarmak, israftan kaçınmak, 1\er 
tUrHi sınai ve zirai istihsali iki mis
line çıkarmak, memlekette herkeSin, 
şehirli Ye köylUnUn bu parolayı JA
yıkUe ıcavramruııdır. (B. B.) 

Sir Stafford Cripps, şimdi yapıl

makta olan asker1 harekattan da 

Alınan gazete haberlerlııe gö
re müstemleke teşrii mec4isinde 
Singapur adasının garp sahilinde 
iflei!iz müdafaasına rağmen Ja
ponlartn arazi kazandıklarına 
dair General Persival tarafından 

gönderilen mesajın okunmasını 
miiteakıp celS<'yi kapatan Singa. 
PW' valisi Sir Shcnlon Thomas ~u 
eöıleri söylemiştir: 

yakalanmıştır. J••••••••••••••••••••••••••·"'~ Tahkikata mllddelumuml muavin- ~ 

Befvelııü Merkez, Ziraat ve iş ban
~1 .mumı mü<lürlerlnl kabul etti 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ba!JVekil 
Dr. Refik Saydam bugün, Cümhurı
yet Merkez banka.sile Ziraat ve If 
bankaları umum mUdilrlerinl Bqve
kAlette kabul ederek kendllerile bir 
saat kadar çalışmıf}ardır. Başvekil 
bu sabah aynca bu ayın 16 ncı gUnU 

15 inci yılını idrak edecek olan Tay
yare cemiyetini ziyaret etmişler ve 
çalışmaları hakkında izahat almış
lardır. (B. B.) 

İspanyo!-Po rtekiz dev
let reislerinin mülôkatı 

<BaıJ• ı ı.ct•e> +x+ 
veldU M. Salazarın kar§ılayacak

ları söylenmektedir. 
Sevllle'dekl Alkazar sarayında 

İapanyol ve Portekiz devlet a. 
damları için daireler ayrılacaktır. 

Bir çok Madritli gazeteci şim
diye kadar henüz resmen teyit 
edllmeyen siya& bAdiselere int'
zaren Sevllle'e gitmiş bulunmak
t&dlr, 

ponlarla Slyamlılar Sıtang nehri
nin sat 11&hlllne ,·arm'911\rdır. Ja
ııt1n J)eri kıtaları .Rangoa'a 50 - 60 
kilometre nıet>afecle bulunuyorlar. 
Yani Rangon limanı, Japon ~rhlı 
,e motörlü birlikleri l~ln bir gün
Jük yUrüytifle elde edllebUecek bir 
taarruz hedefidir. lnglllzfer Sltanr 
nehİ1 garp l>RhfHnl kunetle tut
mak zorundadırlar. Japonlar bu 
nehri prbe atlarlarsa Birman)"& 
demiryoluaa keıımelerl bir gibı me
ı;desl olaltlHr. 

bahsetmiş ve demiıttir ki: 

Rus stratejisi Alman hlicumunu 
bitkin dUşllrlinceye kadar geri çekil
me ve zamanı gelince Rua yedekleri
ni 1nullarebeye atmaktı. 6 llkkanun
da Moekova muharebesine 75 bin sU· 
varinin atılması hakkındaki emri. 
bizzat stalln teıetonla verıniftir ve 
bu hUcum bütün fllrk oeplteııl Uze
rlnde Alman geri çekilmesine ~lan
gıç teşkil eylem1'tlr. 

Fikrimce Stalln, 1939 yılba.fında, 
Fransa ve lrıgııtere ile bir anlaşma
ya varmak için saıniml surette çalış
muıtır. Muvaffak olamayınca kendisi 
de Almanlara mukavemete hazır ol· 
madığından Almanya ile anl .. mayı 
imzalamış ve Rusların Almanya ile 
çarpışmak zorunda kalacağı zaman 
için derhal harp hali tızerlnden ha
zırlıklarda bulunmak için herşeyi ha
rekete geçirmlftir. 

Beyanatan Alnaanyaıla lıki91erl 
Berlin, 10 (A.A.) - Yarı resmı 

bir kaynaktan blldirillyor: 
Ingllterenln eekl Moakova elçi.si 

M. Cripps'ln tekrarladığı demeçler 
Alman efklrının ve alyaat mahtillerf
nln dikkatli allkaaını uyanckrm\Ştır. 
ÇUnkU bu demeçler Eden'ln Stalin'le 
yaptığı konuşmalarda A\'rupayı Bol
şevlkHğe sattığına dair Almanyanın 
ve müttefiklerinin aylardarıberi ileri 
sUrdüklerini tekzip etmektedir. 

Stalln'lıı Almanya ile anlaşmayı 

imza eder etmez, Almnnyaya karşı 
b~lıyacak savaşa hazırlanmak tize
re Sovyet silah endUstrisinl seferber 
etmiş olduğ"U hakkındaki demeçe 
Berlinde bUytlk bir ehemmiyet veril
mektedir. 

SalAhiyetll Alman mahfillerinde 
belirtiliyor ki bu olay, Sovyetlerln 
Almanyaya ta&rruz etmek !lkrlnde 
olduklarını ispat etler. Mihveı· dev-

Şimdi artık Tanrının elindc
yn. Tanrı lblı.c sıkıntılarımızda 

metanet ve bizi bekleyen imtihan
ları karşılamak üzere de kuv\•et 
versin. 

Sldney'dekl Amerikan kayn~k
Jarından Vaşingtona gelen haber
lere göre Avustralya makamları 
adanın stratejik noktal.al'lnın mil
dafaa edllebileceği ümidini besli
yorlar. Bununla bcro.bcr Slng<:pur 
üssü elden çıksa cta bunun harp 
üzerinde 'kat'li bir tesiri olmıya
caktır. S lngapurun kaybı olsa ol
sa müttefiklerin son zaferini biraz 
geciktlrecekıtir. 

~ Maca8$r fjehri civarına 
da \}lkt~ 

Bangkok, 10 (A.A.) - Batavia 
dan öğren.ldlğine göre Japon kuv 
veUeri Celebcs adaları c~nubun
da Macassar şehri civarına çık
mışlardır. 

JaPoa'4ar Gesmıa ' ıra 41a asker 
ıçıkanhlar 

Camıberra, 10 (A.A.) - Nesre
dilen bk- teb'llğde blldirillyor: 
Düşman, Blsmark takımadala

rına alt Yeni Brltanyanın c.-cnup 
kıyısında Gasmataya asker çı

karmıştır. 

Martaban 7.aptedildi 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japonlar 

Malezya.da Sau\en nehrinin garp 
sahilinde bulunan Marhıbanı işgal 

etmişlerdir. Harekfıt saat 13,40 ta 
nilhayet bulmuştur. 

!etleri ile miitteflklerin Bolşe\'lk 

tehlikesine karşı yaptıkları sav~ı 

fU veya bu sebeple hakkile takdir et
mek i.Stemiyen memleketleri bu ha
kikat dU.UndUrrnelidir. 

!erinden Ekrem Onur cı koymt", 
cesedi muayene eden adliye doktoru 
Enver Karan defnine N.lhsat ~iş
tir. 

Sorguya çekilen Vehbi demittir ki: 
- Bu adam ahlA.ksızın blrlı9i idi 

Kendisinden borç para istedim. Gece 
gel, vereyim, dedl. Gittim, fakat u
yurken bana tecavüz etmek istedi 
Ben de namusumu kurtarmak için 
karşı koydum. Sonrasını bilmiyorum 

Katlı bugUn adliyeye verilerek 
cUrmU meşhut kanununa göre ağır 
cezn mahkemesinde muhakeme olu-
nııcaktır. 

Sanayi Birliği, yıllık 
kongresini yaptı 

Milli Sanayi Birliği dün senelik 
kangrcsini yapmış ve yeni idare 
~yetini seçmiştir. 

Halil Sezer kongreyi açtıklan 

sonra raporlar okunmuş ve riya
set mcvkilne Ahmet Kara gcUril
mlştır. 

İçUamda İstanbul Vali ve Be
lediye Reisi doktor Lötfi Kırdarla 
Halk Partisi Vllltyet İdare heyeti 
reisi Reşat Mimaroğlu da hazır 

bulunmuştur. 

Vali içtima sonunda söz alarak, 
fabrikatörlerimizin a'Skcr aileleri
ne yardımlıırını da.ha şümulli\ bir 
şekle sokmalarını rica etmış ve 
bu teklif ittifakla kabul cdlkrok 
derhal bir hususi komite teşkil 
edilmiştir. 

Bütün fabrikatörler hudutları
mızı bekleyen kahraman erleri
mize ve onların allelcrirıe nakden 
yardım yapmayı kabul etmişler

dir. 
Bu para şehr-miz baakalartn

dan bir.ine yatırılacaktır. 

A•kerHk tarihine en parlak şerefi. .. Kahramanlık dUnyasıne en büyük 
şöRre.t kazarıdıran Amerika ordusunu çelik bir kal'a gıbt şahlandıran 

T O R K Ç E 

DAGLAR KRALI 
(]ERO . NİMO) 

P811 T O• f08 1Tl8-ILI• DBIW-
8 .& L P B •0••••'111 

BüyUk kudretı~le yarattığı en bUytlk c.ser. Aşkla vazifenin mUca-
deleelnden hayat alan eşsiz mm. 

Yarın Akşam L A L E' nin 
.. t ıı.ı • hevecanlı •aheserldır. Numaralı ycrleı şlmdl-gos erece6 • senenın en ,, ., . " 

den satılmağa baı;ılanmı~tır. Kapatmak için acele edlnı:. Tel: 48595 

Yarın akşam OPERET ve BELff Mi 

ŞARK 
sinemasında 

den sonrıı 

VVILLY FORST 
tamından vilcude getirilen 3 ncU sanat l'lbldesi. 

. en göze ,.,..rpan Skandııl'larından birini ihya eden film ... Viyana nın ,.-

BİB ADAM KAYBOLUYOR ••• 
Tekrar m~ydana çıkıyor ... Bu bir canidir ... Onun masumiyetini nasıl 

isabat edeceğini yalnız sevdiği kııdın biliyor ... 

ÖLDÜREN RESiML ER 
(leh Bin Sebastıan Ott) 

Afk şehri Viyana ... Prag \'e Esrarı ... 

Vill Y FORS - TRUDE MllRLEN 
PAUL HÖRBİGER 

tara.t'ından oynanan bUyUk bir fılm 

t 

• 
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Kız okullar voleybol maçları 

Kız Muallim, güzel bir oyunlc. 
Erenköyünü mağlup etti 

\ 
! 

Kız Moalltm - Erenköy b.kımları bir arada (Galip Mıkım ayakta görünen) 

Kız okullar arasındaki voley
bol şampiy<ınasıne. dün öğleden 

sonra Eminönü Halkevi salonı.tn

da devam edildi. Seyirci olarak 
kız mektepleri lalebesile bır kaç 
öğretmen ve bir iki gazeteci bu
lunuyordu. 

Dünkü karşılaşmalarda Kandil
li Cümhuriyet kız lisesini, Kız 

Muallim de Erenköyü mağlitp et
ti. 

Günün en mühim karşılaşması 

bugüne kadar hiç yenllmiyerek 
şampiyonarnn başında giden Kız 

Muallimle Erenköy arasında idi. 
Oyun be.şladığı zaman Kız Mual
hmin neticeden daha emin, daha 
şunrlu bir oyun oynadıkları gö
rüldü. Bilhassa. aralarında ı.ielii
hat. Hayriye, Neriman birlncı st~ 

nıf birer voleybolcu olarak gö
züktüler. Nerimanın pas tevz.iatı, 

Maçlı>rın taNlatına ~eçmeden Hayriye ile Melf>hatin atışle.rı mü 
şunu sevinçle kaydedeyim ki, kız- kemme}di. Bu devreyi Kız Muaı. 
!arımız hakika\oen sPor sA.hasında lim l .15 kole.ylıkla aldı. 

bize ümit\er verecek şekilde ye- İkinci devre çok canlı oldu. 
li$11ekte ve bugün için spor he- Erenköy1üler iyi b·r oyun çıkar

y~anını_ .duyur~ak ve d~yacak 1 dılar. Seyircileri heyecandan bu
bır kabıhyet gostermektı<-dırler. nallan bic mücadeleden sonra 14 -

Dün bilhassa Kız Mualllm - 16 Erenköy kazandı. 
Er(?nköy karştla$tllası bize temiz Üçüncü devrede Kız Muallim 
bir SJX>r ht•yecanı ya:satlt, iyi bir 1 yine güzel bir oyunla 15 - 4 ko
gün geçlrtU. Kadınlarımızda bir. Jaylıkla neticeyi kazandı ve gü
sporcu küt.le yetişmek sevincınl nün bu en mühim karşılaşmasının 
bize verdi. Bithassa Kız Muallim galibi o!arak sahadan ayrıldı. Ga
takımı arasında gördüğümüz bir lip Kız J\fualllm takımı şu şekilde I 
kaç eleman değil kızlarımıza, er. idi· 

keklere bile nümune olacak bir Neriman - Hayr:ye - Umran -
varlık olarak gözüktüler. ıl\ıfelA'hat • Handan ~ Mehha. 

Günün. ,lk karşılaşması Kan.dilli Kız Muallim arasında Melahat. 
kız ltseiö!ılıe Cumhurıyet kız lısesı 1 Hayriye ve Neriman voleybolun 
ara~.rndaydı .. Bu m.üsab~kanın bi- bütün ince1iklerine vakıf birer o
rincı devresı sıkı bır mucadeleden yuncu olduklarını gösterdiler. Bıl 
sonra 15 - 13 Kandilli tarafından haAAa MclAhl\tle Hayriye atletik 
gattp 0 1arak bitirtldl. İkinci dev- kQbıll_y~t.ıerı.ıe d~lerl a~a 
reyi de Kandilli yone 9 - 15 alarak temayüz ettiler. 
""'1adan galip ayrıldı. 

RADYO 
Bwcıialli 

7,30 Program 
7.33 Müzik 
7.15 Ajana 
8,00 Müzik 
8.15 Ev saati 
8,30/8,45 Müzik 
12.30 Program 
12.33 Müzik 

............ 
19.30 s ... t ayart 
19,15 Serbo>t 10 

dakika 
19,M Müzik 
20,15 Radyo Gaz. 
20.~5 MUzik 
21.00 Ziraat Tak. 
21,10 Mttzik 

12 .4:5 Ajanı 21,30 Konuı;ıma 
13.00 Milzik • 21,45 MUzlk 
13.30/H.00 MilZlk 
18.00 Program 
18.03 Müzik 

22.30 Saat ayarı 
22.45 Müzik 
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VATAN 

REKOR! 
Zeyfinya'ğlorınm 

Halllıiyetlnln -1 ıopoıt -

• • • 
• 

·1000-Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
BakkalmLZ<lan isr arla lsteytnız. 

Adreee dikkat: I.ıanbul TUtUn 00 ınrllk Kemerll eo. No. 21 Tol. H197 ,! ______________________ _ 

İstanbul Deft~rdarlığından: 
Yıldızsarayında mevcul mllatamel tahta komidin, taht& koltuk, yol 

halısı, mermer sUraht masası, yaııhane, mermer t.&şlı koneol, berber 
koltuğu, arpa kırma ve el makinesi, soba borusu ve emsali muhtelif 
eııya 23:2/IU2 pazart...! günü Defterdarlıkta müteşekkil koınisyonda top
tan açık arttırma. ile eatrlacaktII'. 

Muhammen bedelleri (1055.80) lira muvakkat teminatı (80) Hra.ftır. 

isteklilerin maha1llnde görmek ve fazla izahat almııık lçtrı. Milll Em-

IA.k 4 cU kale.mine müracaat etmeleri muktazlei.r. <2908• 

T. c. I&tan'bul Belediyesi 

Istıınllk Mtidür!üğü Sayı: 217 - 3 
T. c. Beyoğlu .5 iflcl Noter Dalreei 

20, 1/9~2 D: 867 - 1360 

ll<ııı'~lol 5 1ICI N oterlllt'ltıe 

Gazi Mustafa Kemal P&fa caddesinin taaaimi için hlimlA.k edıl

mekte olan yerlerden Haraççı Kara mehmet mahallesinin eski Hisaral

tı yet1ıl Elvanzade çqmesl sokağınde. kadastronun 1044 neli adasında 

8 parsel eski 26 yeni 2 ·2 kapı No. ıu ve • No. tajlı ahırın tamamına 

3710 No. ıu kanuna tevfikan takdir edilml' bttlttnan 300 lira bedel bu 

yerin tapudan alınan ka}'dına göre hissedarları oldukları anlaı;ıtlan 

Hatice A~ar. Ahmet B&hri, Emin ve SUleyman'a tebliğ edllmlş ise de 
Noterlikten alınan 19829 yevmiye sa.yılı mazbatadaki me.,ruhattan i'Jbu 
.şahısların ikametgı\hlannın tesbtt edilemedifi &nlaşıl1111' olmakla kanu
nun 11 inei maddesi gereğince mtlddett kanuniyesl içinde mahkemeye 
müracaatla itiraz etmedikleri veya rızaen takrir vermedikleri takdirde 
kan.unun 18 ncı m1J,ddesinln tatbik olunacağının gene kanunun 10 ncu 
maddesi hükmünce iki yevmt gazele tıe neşir ve illnı muhtevi gazete
lerden iki.şer nüshasının gönderilmesi riea olunur. 

• 26 K. se.111 1942 

Yatı ve B. Reisi N. 

lst.imlA.k JılüdUril Ali Yaver Mazal 

Izma: A. Mazal 

IŞ'bu ilim nllehaeı neşir v.e H•n edilmek üzere Vatan gazetesine 

tebliğ olunur. 

B<oyoğlu Be~il\Ci Noteri 

Resmt ınühUr ve imza 

~------------------------1 ürkiye Ciimhıtriyeti 

Ziraat Bank ı 
Kurukı~ t'1l'ihi: 1888. - Sermayeti: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedı: 266. 
Ziral ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para bıriktirenlere 28,000 lira ilo'a.miye veriyor. 

18.2.5 Konıışma 22,55 23.00 Yarınr Soldan sağa: 1 - Pek Jruı:ük 1 
18.4"1 Çocıık k!übil program. çocuk: Beşli. 2 - Uy1cuye. daldı; 
--------------\Kökleşmiş Adet. 3 - Ne beis v-.. 

BORSA 
4 - Çok iyi: Sıkılmaz. 5 - Ku-

18 ŞUBAT l942 
5,24 1 Sterlin 

101) Dolar 132,20 

zu feryadı; Mabut; Başına (k) 
gelirse yüksek bir bina olur. 6 _ 
ligi. 7 - Ması;e'I; 8 -Bravo. 9 -
Para dolabı; Bir nevi boya. 10 _ 
İ 1gi; Mat<"m· 11 - Bir 8letle kaz. 

100 Pezcta 

100 İsveç Kronu 

Esham ve Tahvilat 

1933 Türk borcu 1 
1933 İkramiyeli Ergani 

12,9375 ma: Bir gıda maddesi. 

30.72 Yukardan aşağıya: 1 - Ateh 
getirmek; Bir ooru. 2 - Bir Alet
le incelt ve düzelt; Çok iyi. 3 -

ı.. .. (Buzağı) nın başı; Sinirler. 4 -
23 40 Tavır; Beraber; Bir Türk ünvaôı. 
23 60 5 - Yaşlığını giderme: Bir renk: 

1934 Sıvas • Erzurum 2-7 20 10 6 - MüU'ıhazasız; Bir nota. 7 

00 
1 Acıkça. 8 - Geni•lik: İki yüzlU-

' Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanla.ra. senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
da.ki plA.na gôre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 a.ıet l.llOO liMllk 4,oet ıı.a 

" :ıt 500 > 2,000 » 
4 :» 260 » 1,(HM) :ıt 

46 » Jto > 4,908 > 

186 adet l!G linllık 5,008 lira 

120 • 
160 • 

48 

20 
• 
• 3,200 > 

DIKKAT: Hesaplarında.ki paralar bir sene içDıde 50 liradan ~
ğı dU.miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fe.zias!le veri!ecektır. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haEira.n, 11 eylQJ, 
11 Birincik&.nt1nda çekilecektir. 

T. Cümhuriyct • lerkez B. 164 llük. 9 - Bir hayvan; ... ya kadar. 
Anadolu Demlryolu t1'hvill 52 50 10 - Ayı yuvası: Bir renk: Yakın r T. C. Ietanbul Beled!yeei 

Jstlmlik M!ldür!Uğü Sayı: 216 - 3 
' T. C. Beyoğlu 5 iR<:i Noter Dairesi 

Mısır tahvilleri 1903 130 00 arkadaş keodın 11 - Çenesi dü-

Mısır !•hvillerl 1911 127 00 şük. 
ALTIN llÜNKtl BUL!UACANIN JfALLf 

Soldan .'>ağ~: 1 - Kavanoz. 2-
Turk altını (Reşat) 

Turk altını (Ham~t) 

Kalın beşibirlik 

Kalın beşibirlik (Hamit) 

Kalın beşibırlık (Reıat) 

33 35 Atalet: Leke. 3 - Sıra; Alaka. 
32 25 4 - İkame: Mil. 5 - Abat; Ma; 

145 00 Et. 6 - Bez: Mezeci. 7 - Yat; 
152 00 Jp. 8 - A•: Tekdir. 9 - Mada: 

Ra: Ama. 10 - Osman; Can. 11-
160 00 Ek: !!erile. 

Altın gramı 4 35 

ZAYr 

Yukardan aıaj!ıya: 1 - VAsi; 
Yama. 2 - Tıkabasa. 3 - Kara
bet: Dok. 4 - Alamaz; Tas. 5 _ 

Fatihten aldığ"ım ekmek karnemi Ve; Et: Re: Mi~ 6 _ Ata: Kral. 
kaybettim. YeniBi..i alacağımdan es- 7 - l\ıferdanc. 8 - Olamaz. 9 _ 

kisinin hükmü voktur. 

Fatihte Hüsambey mahallesinde 

Ferbatağa mektebi sokağında 8 nu-

marada: Omer Ozgiln. 

DOKTOR 

TARANTO 
Dahili bast&bklar müteh ... ısı 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR> 

'l'llnel, ŞahdeCl=en S. No. 5 
Tel: '9206 

Zeki; R•ci. 10 - Kaleci; Ma'ı. 
11 - Ne; Tip. Ane. 

Tıbbi müsamere 
Haydarpa.~a a::ıker hastanesi 941 

942 senesi dördUncü tıbbt mUsamere
sı 10/2!1942 oalı günü baştabip ope
ratör Albay Zahit Tolunun rei~lığin
de toplanarak aşağıdlllf.t va.k'alar 
takdim edl!mfştir. 

ı ..._ Granilloza tümörü (Patolog 
Dr. Ziya). 2 - Polikistik Ki)'ye (Uro
log Dr. Sadettin Tosun), 3 - Tena
ıUl gangrenlerinin yeni teda.vi.sl (Dr. 
Suat Ozgen). 

20 11/942 o. 638 - 1.351 

Beyoğlu 5 inci N oterilğlne 

Gaz• Mustafa Kemal Paııa eaddeol•in tanzim! içm !etlftl!Ak edil-

mekte olan yerlerden Unkapa.nında He.raccı Kara Mehmet mahallesinin 

Fener caddesinde kadastronun 1030 uncu adasında 4. parsel eski 26 yeni 

22 kapı No. lu mağazanın tamamına 3710 No. lu kanuna tevfikan tak

dir edilmiş bulunan 0000 ıtra kıymet bu yerin tapudan alınan kaydına 

göre 20/120 hlB6E' sahibi bulunan Bodoe. veledi Leftere tebliğ edilmek 
istenilmi' ise de Noterliğinizden alınan 19677 yevmiye sayılı mazbata~ 
daki me.şruhattan Bodos veledi Leftertn ikametgA.hının tesl>it edileme
miJ} olduğu anlaşılmakla kanunun 11 inci maddesi gereğince Bodoa ve
ledi Lefterin kanuni müddeti içinde mahkemeye müracaatla itiraz et
medikleri veya tapuda rızaen takrir vermedikleri takdirde kanunun 
18 inci maddesinin tatbik o1unacağlnın 10 uncu madde hlikmünce iki 
yevml gazete ile nefti ile Ulm muhtevi gazetelerden iki.şer nUshası· 
nın gönderilmesi rlca olunur. 

26 K. se.nı 1942 

I~tlm!Ak Müdürü Ali Yaver Mazal 
• 

I~bu ıı~n nttahası ~lr "" illn edilmek üzere 
tebliğ olunur. 

lmza: A. Mazal 

Vatan gazetesine 

Beyoğlu Beşinei Noteri 

Resmi mühür ve imza 

'• .,,:" .,- ,1-! ~ •'.~ • 't .ı;-. ,;_,~ 'I • • • ,• • ;J. ., • • .._.~,.:.~..: .... •:~~· '•~İ ·\.il .7_. 

BAŞ, DIŞ, NEZlt, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derh'.il Keser 

icalnndıt. röode 3 kaşe ahnabiUr. Her yerde pullu kutaıa rı ısrarJa Uııte)"in.Iı:. 

•;•.,_..,.. C'tjı~ _, ' Y 4' • • 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarile cinsleri ve ek· 

sUtme gün ve saati a.şağ'ıda ait olduğu listesi hizasında yaz.ıh ahşap 

traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalI 
zarf ueulü Ue A1ıtkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu l.fe girmek istiyenlerin tlfltesi hizasında yazılı muvakkat temi~ 

ns:t ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün ekslltme 
saatinden bir saat evveline kadar koml!yon reisliğine vermeleri ıaıım-
dır. 

Şartn.meler paramz olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydar 
paşada tesellüm ve .sevk şeOiğınde, Eski,ehir ve Izmirde idare Mağaza. 
larmda da.ğıttlmaktadır. 
LLıııte Ml.ktarı CiMi Beher adedinin MHvakkat EksHtme 

No. Adet muhamn1en 
bedeli 

teminat gün ve 

1 

2 

3 

17717 

3ll5 
44000 

Cari hat kayın 
traversi 

• • • 
> > çam 

* 

L. Kr. 

3.24 

3.19 
4.40 

saati 
L Kr. 

4120.15 ) 23.2.1942 
) pazartesi 

745.26 ) günü sa.at 
10930.00 » 15,30 dan 

) itibaren 
(2004) 

}.{uhammen bedeli 19500 lira olan t>d'oo metre bez hortum ~/2,, 942 
çarşamba günU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi
nasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1462,50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklitlerlni aynı gün saat 14,30 za kadar 
adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa..,a'd& Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2084) 

• Unu idare tarafından verilmek şartile 22500 - 28000 kH.o peksimet 
pazarlıkla imal ettirilecektir. 

Muhammen bedeli (beher ktlo pekslmetln Sandıklı ambalajile bir
likte imal ücreti 23 yirmi Uç kuruş 40 kırk santim hesabile) 6552 liradır. 

Pazarlık (16.•211942) pazartesi gUnU saat (ll) on blrde Haydarpa
şada Car binası dahilindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (982) lira (80) kuruşluk kati teminat ve 
kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar ko 

misyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler kon1isyondan par8.SIZ olarak da.ğıtıtmaktadır. 
(2ll7) 

* D. D./209 numaralI tarifenin 11 inci kısmına yonca, koringa ve hay-
van pancarı tohumları ilAve edildiğine dair olan tarife zeyli 15/2 "94.2 
tarihinden itibe.ren yürürı.üğe girecektir. Fazıa. tefıtilA.t iÇHl istasyonlara 
n1Uracaat edilmelidir. (2178) 

* D. D./203 numaralı odun tarifesi 15:2/942 tarihinden ltıbaren deg-ış-
tirilmiştir. Fazla. izahat ah'nak için ieta.syonla.ra müracaat edilmelidir. 

c2179t 

l:;~A '""''• PELEDİYESİ 
Dram kısmı Tepebaş1nda 

.. -.;R TiV ATROSU 

Bu akşam 20,30 da 111•• 
RÜZGAR J!ıSİNCE 

Pek YakıBda: P A R A 

Komedi kısmı İstllı:IAI eaO. 
GUndtlz saat U te 

ÇOCUK OYUNU 

Bu ak:ıeın 20,39 da 
KİKALlK 01).ALAR 

Türkiye I Ş Bankası 
Bitik taıal'l"lll lleıaplara 1942 lkl'amlJ• pllm 

KEŞIDELEB: 2 Şubat, ~ Ma,.,.. S Ağwıtos 

2 Dd'"'lf.e!jrln tarihlerinde yapılır 
1942 IKBAMIYEl.ERI 

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

• 50 
• 
• 
• 

100 > = 4000,- > 

50 > = 2500,- > 
2. 
3 

• 
• 

750 
500 

• 
• 

= 1500,
= 1500,- • 200 

10 > 250 > = 2500,- > 200 > 

25 > = :sooo,- ) 
10 > = 2000,- > 

30sefla 
denberı meşhur. 

BiR 

GÜZELLİK. 
REÇETESİ 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
Tecrübelerini 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

1. şte: donuk ..., sert bir cildi be· 
yazlatıp yumuşatmak. Te bu sa

yede şayanı hayret blr cilde maıtk 
olmak için tecrubelerint geçirmiş ye· 
nt bir tedbir... Meşhur bir aktris 
gençlik manzarasını tdame için bu 
gtizellik reçetesini kullanırdı. 10 ya
şında olmasına rağmen genç klz rol
lerlnt oynardı. önce Penkreatin ile 
hazmetUrilmi~ btr miktar süt krema
sı ile ayni mlktar yine hazmettirll
miş zeytin ,a{l:1 Urıştınmz ve bwıa 
iki misli tue süt ltreması ili.ve edi
nti. Bu lertlbt EmlCIIll% da hazır· 
ıa:ıoıblllr. Fakat az miktarda. pahalı
ya mal ohır. Beywı: r~nkteld tyaıısızı 

Tokaloo lcreın! lerklblnde sat Zeyttn 
1aiJ ile h""'1al ıllJ'etıe bazmettırllm1' 
sttt krern.aıtı .aııdır . adden cildin ha .. 
kiki gıdası olan ı. tert•p sayesinde 
cildiniz beslenecek -.e ona adeta ına
Mlm.yuak derecede bir gençlik ve 
taze:Uk verecekt.ır. Yukanda resmi
ni görd\atilnüz kachn bbe yazıyor: 
cKendlm bile lna.namı10rum, Tok.a
loo kreminin U<; gtmhilt lsttmallnden 
sonra clldim beyazlandı, ta~ncn ve 
g;ızeııeşt.ı.> sız de <yağsızı Tokalon 
kremini - tenin gilselllt\ için tecrü
besini geçinnif ve zamanla. takarrür 
etmi$ bu gUzelHk. ret;etestni tecrübe 
edlniz. Bugun ctunyanın her tarafın
da milyonlarca kadın her e&bahı 
muntazaman bu kremi kvllanmalt
tadır. Tokalon kreminin memounl
yet bahf semeresi teminatlıdır. Akat 
takdirde paranız iade olunur. 

Abone Ücreti 
Türklye dabll!Me: 

BenelD< 6 ayhk 
uoo 71!G 

S aybk 
400 

Hariç memleketlenle: 

6 aylık 
1410 

S aytrk Aylık 

800 K. yolctaz 

Gaze,$.eye giıkıderilen evraJıc dero 

edilsin ed'lmMln la.de ohınmu. zı.. 

yaud.uı mee11111Jyet kabul edllm-. 

1 ASKERLiK iŞLERi 
TakAlm AAkerllk Şubesinden: 

Taksim askerlik şubesinde kayıUı 
yedek ve emekli subay ve askert me
murla.nn yoklamaları yapılacağ"ından • 
15/Şube.t/IU2 tarihinden 15/Mart/ 
942 tarihine kadar sabahları saat 
9 dan 12 arasında fubeye mUrB<:aat
ıarı. 

* Beı:iktaş As. Şubesinden: Şube
mizde kayıtlı Yd. ölçme Teğ. Fehmi 
oğ. Muammer Yol açar ( 42154) P. 
Yb. Izzet oğlu Mihri (321 236) Jan
darma binbo.ştın Mehmet oğlu Sami 
Sönmez (1313) Bu U~ subAyın acele 
olarak tubemi~ müracaatlleri. 

Sahibi ve ııe,rly&ı <.ıüdlirtl 

Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Neşrlya' Türk Ltd. Şii. 
Vatao 111&tbaau 

, 


