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Senin için kazanç 
Vatan için kuvvettir 

lstanbulnn zil'ai 
seleı-berliği 

Dün 
' 

çok mühim Vilayette 
bir toplantı yaplldı 

lmt;ham nasıl 
Geçirdiniz? 
Kendinizi iyi bir Türk vatandaşı 

sayıyor musunuz ? 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

1 stanbulda: .Havagazl gü

.nün filin ve filAn saatinde 
kullanılmayacak• diye bir kaide 
kondu. Kömür a~ılı karşısında 
elektrik istlhlAkimizl azaıtmaJa, 
hertürlü israiltan ıgerl durmağa 
çalışmak da tabii blr vazüc halini 
aldı. 
Şimdi slze soraclJ.ğım: Evinizde 

saat kayıtlarına sayıgı gösteriliyor 
mu? Yoksa borulara hava dolma
ması için isler istemez bırakılan 
havagazinden istifade ederek ka
ideyi hiçe indirenlerden ve açık
gözlülük edenlerden misiniz? Evin 
elektrik sarfiyatını asgari derece-

ye indirmeli ve memleketin işini 
kendi iradenizin yetıtitı. kadar ko
laylaştırmalı aklettlniz mt? 

Biz hepimiz, icabında vatanımız 
için, lstlklAUmlz için canımızı ve
recek adamlarız. Vatanı terblye
mizin bu tarafı tamamdır. Fakat 
çok noksan olan tarafları vardır 

ki şu formülle ifade edilebllir: 
Memleketimizin umumi menfaati 
veya kendimizin ve çoluk çocuğu
muzun yarınki en aşlkAr bir men
faati namına rahatımızı, zevkimi
zi, iştihamızı, ve hatt.A kendimize 
a t bugünkü hususi menfaati di
siplin altına almağa alışmadık. 
Birbirimize fena örnek oluyoruz, 
ememe lAzım, bana mı kaldı?. di
yerek umumi menfaat namına ko
nulan bir kaideden kaçamak yap
mağı adeta matlfct sayıyoruz. 

Vatandaşlık terblyemlzdeki bu 
noksan memleket hesabına da L 

cıdır, kendi hesabımıza da acıdır. 
Buhran zamanında umumi men
faat namına verlJen bir emri, ko
nulan bir kaideyi tıpkı bir asker 
gibi gözü kapalı ycr~ne gctirmeğe 
alrşmazsak umumi hayatta ahenk 
kurulmaz, 4hük\lmet dayanacak 
destek bulamaz, derde göre aldı
ğı tedbirler tcsirs1z kalır. 

Sonra nefsimizi zora ahştırmaz
sak, hükumetin iyi niyetle dediği
ni yerine getirmcği ve kendimizi 
ve evimizin halkını disiplin altına 
almalı lş edlnmezsek nefsimize 
karşı saygı ve itlmat duymağa da 
hakkımız olmaz. İyi bir insan sı
fatile kalitemiz düşer, vazife ve 
içtimai mes'uliyet hissini ciddiye 
almaları 1Azım gelen çocuklarımı
za fena bir örnek göstermiş olu
ruz. 

~ .. 

Valandaşlık terbiyesi, adl ZL 

nıaolarda tamamlanamaz. Normal 
Şartlar içinde herkes bilihğlnl ya
par. Buhranın sıkıntılarlle kar
şılaştığımız zaman terbiyemizin 
noksanlarını tamamlamak fırsatı
nı elde ederiz. Buna dört elle sa
tılma lıyız. Vatandaşlık terbiyesi
ni yükseltirsek bu memlekette ta
kım ba.Linde. C'lbirliğlle çalışma 
kolaylaşır, verim artar, hepimiz 
bunun faydasını kendi kazanç ve 
meslek sahamızda da görürüz. Sı
kıntı şcklınde acı bedeller ödeye
rek buhran mektebine b ir dela 
milletçe talebe yazıldıktan sonra 
haydAzlık etmek ve diğer talebe
nin g(;izü önüne fena örnek koy
mak yazık olur. BilyüğUmüzden 

küçllğümüze kadar her birimiz her 
hareketimizi böyle zamanlarda) 
Ölçmeli ve haklı cledıkoduya ve
sile vermemeğe çalışmalıyız. Gös
~rC<'~ğlmlz tesanildtin ınillt mil
dafaa imkAnlarımız üzerine çok ı 
\Jyıgun bir ruhi tcsiı i olacağı ıı, b!r 
"taııkını tehlıN~rl bir.den uzaklaş-

lngUterenhı Orta,.rk nıumeMlll LytleJton ile RllZ'·eıt'ln Ort-.arktakl 
,&auıı ınUmeMUI Bulllt, JngiHz:lerln son llerleyı,ıe.rt rtıDMmda mihver 

k•vvetJerJ•den aldıkları iki ağır topun illlhlde. .. 

Vekiller 
heyeti 
toplandı 

Ankara, 12 (A.A.) - icra 
Vekilleri HeyeU bugiln saat 
15,30 da Başvekil doktor Re
fik Saydamın relsliğl altınd11 
mutad toplantısını yapmııtır. 

Singapurda 
kanii harp 

devam ediyar 
Japonlar şehrin 

J mer.kezine girdiler 

J Sokoklordo göğüs 
göğüse süngü 

muh\Jrebesi oluyor 

Japonlar, İngiliz 
askerlerine teslim 
olmayı teklif ettiler Uzakdofuda ileri hareketlerine dıwarn eden Japon 

şehri aldıkları ı;ırada-Tokyo. 12 (A.A.) - İtimada 
şayan bir membadan bildirildiğine 

1

_ 
göre BaşveklJ Tojo Singapurun 

askerim lıir 

kat'i surette düştüğüne dair neş
redilecek olan resmi tebliğden 
sonra Japonyanın takip edeceğl 
harp siyaseti hakkında Japon Dl
yetinin her iki meclisinde de mü-
him beyanatta bulunacaktır. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Mebuslar 
meclisi cuma günil öğleden sonra 
toplanarak şimdiki vaziyet hak. 
kında Harbiye ve Baıhrlye Nazır
larının raporlarını dinleyecektir. 
Meclis bundan başka Slngapur za
feri dolayıslJe Japon milletinin 
orduya karşı minnet ve şükranı
nın ifadesi olan bir projeyi kabul 
edecektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Singapur 
(Devamı Sa. S, Sü. 4 de) «+• 

lrlanda 
iki ateş 
arasında 

Mabalelet Şefi 
Dlllon dsdl ki : 

Gc:zette de 

Lausanne 'ın makalesi 

Türkiye her 
ihtimale karşı 
hazırlanıyor 

Yeni. ~ene bu"tçesı· --~ ----d auwna ~ 9-lı 

Vekaletler istedikleri tahsisat 
1 

mikdarlarını Nisana kadar 
1 Maliye V ekiletine bildirecek ı 

Ankara, 12 (Telefonla) - Malıye VekAletl yeni 
sene bütçe hazırlıklarına başlıyarak VPkAletlerin 
muhtaç oldukları tahsisat miktarını fasıl fasıl gös 1 

nin hazine vandatmın nrtmao;ı dolayısilc yükselmiş 
olmasına rağmen fevkalAde hallerin icap ettirdiği 
şeklide bu varldıı.t fazlasının en mübrem ihtıyaç-

termek şartile 

nisan ayının baş
langıcına kadar 
maliyeye gönde
rilmesini alAka-

Maliye Vekôleti, yer. 'sene bütçesinde l 
Vekôletlerin mr1 

.... ka~ ve tenvirattan 

lara tahsis edlle-
<'eğinf, bilhassa 
sene ortasında 

herhangi bir ve
ka.letın yeni tahsi
sat Jstemiyecek 

bir şeklide bUt-

darlara bildirmiş
tir. Maliye Veka.le 

tasarruf yapmalarını istedi. 

ti yeni sene bllt-
çesinin kırtasiye, mahrukat ve tenvirat fasıllarınd.a 
kabil olan tllrlil tasarrufun yapılarak vekAletlerı
mlzln 'bu fasıllardaki tahsisat miktarını indırmelc
rlne 1'aret etınlş, önUmtı&deki yılda devlet blltçesi-

çelerini hazırla
malarını bildirmiştir. Burada tahmin edildiğine gö-
re, ilıilkOmet bu sene için bir prensip kararı alarak 
fasıllardan fasıllara münakale yapJmasıııın da ö
nüne geçecektir. (B.B.) 
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Haber 1 eri 
Üskudar 

muvaffakıyetimizde Kadıköy halk 

hiç bir esrarlı taraf yok,, tramvayları 
----ı 

Gözümüzü açık tutsaydık /f/manları daima 
geride bırakmak işten bile değildi. 

Yazan : Boa A. Colli•s 
Amerika Kongresi Milli 
MUdataa Encümeni ReiSi 

d1k Almanları daima a:erlde b1rak
mak işten bile değildi. Eğer ordu
muz~ ileri fikirleri, cüretlf teşcb
bü lerl teşvik eteeydi Amerika sa
nayii nasıl Alman sanayiindcn bir 
kaç merhale ileride ise Amerika 

A rntrlka harbiye nczarctin1n 
hiçbir özrU yoktur. Sız .. 

den istediği tahsls•lı hıçblr zaman 
esırscmed;k. Aksine olarak yeni 
silihların tecrübe edilmesi ve te· 
darikl için faıla tahsisat vermekte 
biz ısrar ettik. ordusu da. Alman ordusundan da-

Jla.rbiye nczarct_iıniz •tçbir ıa- ha ileride olabillrdi. Ne çare ki 
n1an tamir görmlyen ve dibi. te- aakeri siyasetim.zi kuran ve idare 
ffilZlCilmiyen eakl bir gemi tekne- eden adamlar, daima geri fikirli
!'ine benzer lerden, dimagı lş'temiyenlerden, 

Bö l bır h•l ıçin btr tek ıebep terakk~ ve teşebbtiSlen ürkenler-
Y e . den Se(ilmişti. 

gostermek daıma yanlıştır. Fakat j . 
en esaslı ı-ebebl seçmek ıazım ge- . Geçen Cihan ·harbınde General 
lirse kumanda heyetimizın baş vc-1 Pershing harbin yarattığı zaruret
Ya ruh ıtibarile daima e:ki kafalı lerle _karşılaşınca_ ilk işl, kumanda 
olması veni fikirler kavrıyama- heyetın; gençleşt.ırmek olrrruştur. 
ma~ı ~c ·bunlara daima ;:arşı gel- Cepheden, o zamanki harbiye na. 
:nesi noktasında ısrar edeceğim. z1r1 Bakere şu tc}..grafı çekmiştir: 

f~tc bu gafletin neticesi euraya rı Gerek İngiliz ve &erek Fransız 
varıyor ki bugün askeri talim ve kumanda heyetleri, liva ve fırka 
tcrb;ycmtzc tayyare ile tankın be- kumandanlıklarına genç subaYlar 
rabcrce ~alı.,masr davası henüz getirmemiz lüzumunda. ısrar cd:
"irmemiş gibidir. yorlar ve böylelerinin daha hassas, 

Buıfinkü askerlilin en çetin va- daha atılgan, daha cüretll o1dukla
zifclerinden bir l, aece vakti, bü- rının tecrübe ile l'oablt olduğunu 
tün ı. ıklar t>öndüğü ve türlü türlü söylüyorlar. Binlerce askerimizin 
motörlü vasıtalar etrafı kapladığı hayatile alcikası olan çetin vazife
bır sırada bir tankı sarp arazide lerde vaziyete hflıkim olmak ve te
ıürmektir . Bütün genç subayları- şcbbüsü muhaCaza etmek için mut
mız ,u noktada birleşiyorlar ki laka bu vasıflara lüzum vardır-• 
bl crJ bir seneUk hiz.met müddeti Pershlng ihtiyaç kar.ııısında u~u
,<;\nde tank vazi!et:.ine he.zırlamak lü bir tarafa atarak, ordusundaki 
im KAruıızdır. Halbuki kara zırhlısı be$ mühim vazifeye beş genç Ge
\'azifesini yapan tankla hava zırh- neral get.rmiştir. İş başına tıetir
hsı olan bombardıman tayyareslnS diğı generallerden Nolan ve Fiske 
takım halinde ç•lıımağa alıştır- 46, \\' Q. Conner 44, Foks Conner 
illak kat kat çeUn bir iştir. Seçme ve Mosey 43, :l(ae Koy 43. Mac 
genç Alman subaylarının seçme Arthur ve Fonloi::; 38

1 
Marshal 36 

erleri tank - tayyare iş beraberli- yaşında bulunuyordu. 
ğine alıştırınalBrı i,çl.n alts f\c'i Se
k z sene talim ve terbiye ile uf
r;şmaları ~Azım gelmiştir. 

Bucün için vazifeınlz her vazl.fo 
için en oüretlt en ıayretliden isti
fade etmektir. Eğer çocuklarımızı, 
topraklarımızı, ıemilerimlzi, siya. 

s;l mile•e6elerimizl ve t tiklAHmi

tahdit edi-Seferler 
lerek yerıi bir tarife 

hazırlandı 
Üsküdar - Kadıkoy Halk tram

vayları sefelerınde tadilAt yapıla

rak yent bir t<l-rifc hazırlanmıştır. 

Bu tarifenin tatbikına bu ayın on 
Eıcşindcn itıbaren geçilecektir. 

Beşi'.daş Kızı~ay 

Cemiyetinin 
halka ycırdımı 

Beşiktaş Kızılay cemiyeti kend 
mıntakası dahilinde bulunan fa
kir halktan 176 kişiye pirinç, sa
deyağ. fasulya 1 mercimek, pata
tes, soğan. sabun ve ayrıca da 600 
k :Io kömür tevzi etmiştir. 

Çok çocuklu, muavenete muft
taç allelerc de para yardımında 

bulunmuştur. Bu yardımlar bun
dan ;.onra da devam edecektir. 

Belediye umumi 
meclisi bugün 
toplanıyor 

Belediye Umum! meclLi bugün 
öğleden ı.ıonra ·,ubat dcvresl top
lantılarına devam edecektir. 

Mahkum olan 
muhtekirler 

Limon ü.1.er:nde ıhlik{lr yapan 
Bal•kpazarında Proko!lo, kundu
rayı fahiş fiyatla satan Karaköy
de Amerikan kundura pazarı sa
hibi Niko He kômürü yük~ek fi
yatla satan Bcşlktaşta kömürcü 
İbrahim 5 er lira para, 7 şer gün 
dükk3nlarının kapatılması cezası

na çarprlmışlardır. 
Bundan başka, Kapalıçarşıdaki 

dükk!ınında mühim miktarda kez 
zap, sabun, pirinç istif eden altın 

ikrazcısı Leon da. tevkif olunmuş
tur 

Beyazıt T a1ebe Yur
dundaki hırsızlıklar 

Bu seneler zarfında bizim ordu
muz ne yapmı.ştır'> Bizim de onlar 
kadar zall\an.mız va.rdı. bizim de 
makine ku11anmakta istidatlı genç 
!erimiz onlardan eksik değildi. Al
manların bu şekilde 1lıazırlıklar 

yaptıklarını da pek Ala biliyor
duk, fakat kumanda heyetimiz bu
nu görrr.ek istemedi. çünkü zihni 
ancak eskiı. harplere alt hatıralarla 

zi korumak istiyorsak biran gaflet Son günlerde Beyazıtlakl Cüm
uykusundan uyanmah ve zamanın· hur:yel Halk Partisinin erkek 
icaplarına uymak .... uretlle işe sarıl- Talebe Yurdunda palto, elbise ve 
malıyız. satre gibi hırsızlıkların çoeaıması 

lt. A. Collln• 

mcs"ul o1ab1Jiyordu. 

Göring nutuklarından 

övünerek diyor kl: 

f Ron A . Collins':n kısmen hu
lasa ıuretlle tercüme ettl&lmlz iki 
makalesi Amerikada umum! Cırt•-

birinde nalar uyandırmış, her ı•zete bun
dan bııhactmlştır. B•r Vaşln~ton 

gazetesinde çıkan şu satırlar dik. 
katle okunmağa değer: 

.. A1ınan muvaifakıyet.nin hiçbir 
esrarlı tarafı yokttır . Bol \'e iyi s'l
lith, kesif bir talim ve terbiye· ile ~·Geçen harptenberl Amerikan 
yetiştırCmlş &ene: subaylar ve ,uk- ordlltiu r&ıhat ve tatlı bir uykuya 
ek ı.rasıfta. b~r kumanda heyeti, .. dalmış bulunuyordu. Son ylrmi 

Bütün .ş bundan ibarettir. sene içinde tek bır adam, orduyu 

Aımanlar kırıntıları biriktire· bir düziye dürttU ve uyandırmağa 
rck i9 gördüler. llalbukl bütün çalıştı. Fakat uyandıramadı. Col
dünyanın ham kaynaklarına. istih. Hns ordumuzun dahıı az p4y.ade ve 
sal vasıtalarına biz; h3kffiı bulunu- süvariye, daha çok tayyare, tank 
yoruz. İyi yel~mlş. makine "kul- ve motörlü kuvvete muhtac oldu
lanmağa alışmış sayısıı gençler!- ğuna dair feryad edip durdu. Hit
'Tliz var. Gözümüzil açık tutsay-, ler'in neler yapacaiını lptidadan 

bilmiş fibi hazırlık istedi. Kimse 
aldırış etmedi. Niha}·et bugün A
merikan ordusu utanarak ıtiraf 

ediyor ve diyor ki: .:1.teğer Col
lins'in hakkı varmıi· Biz aldanmı. 
şız!.6 l 

(Arkası ı:•~ck) 

üzerine, Yurdda otU"ran flukuk 
Fakültesinden Kemal, Tarık ve 
Ticaret kısmından lir.san Sultan
ahmet 5u)h hukuk mahkemesine 
müracaat ederek Yurt müdiriyeti
n dava etmişler, zararlarının taz. 
mininl istemişlerdir. 

Bu meraklı muhakemeye dUn 
Sultanahmet birinci ıulh hukuk 
mahkemesinde başlanmııtır. Da
vacı mevkt:nde bulunan talebeler. 
iddialarını tckrarlamı~ıar, kaybo
lan palto ve şaire cşyaiarının Yurt 
müdiriyeti tarai"ından ödetilmesi
ni h;tem•şlerdlr. 

Yurt namına. mahkemeye ae
Jen Yurt müdürü LUt!i ise, müdi
rlyetin talebelerin efyalarını mu
hafazaya mecbur olmadığını söy
lemiştir. Buna karfı hi4ktm bu 
ddianın yersiz oldujunu, :ıira ta
lebelerin eşyalarını muhafaza için 
bir de bekçi mi tutmaları 1Aıım 
a:eldijlni söylemlttir. 

Bundan sonra. muhakeme şahit
lerin celbi için duruşmayı baık:a 

bir güne bırakmıştır. 

VATAN 

'"O:::;-ı 
Gözü ile 

Sing apur 
düştükten sonra 

K uv~etli ümitlerin bağlan-, 
ıtıgL Songapuruıı düımesi 

Pasifik ve Hint Okyanusunda 
denizler durumunu yeni bir şek
le !'okmuştur. Yirmi seA.elik uzun 
bir çalışmaya ve elli altmış mil
yon İngLiz lirasına mal olan bu 
deniz yuvası, tıpkı Cibraltan 
Akdenizle Atlantik denizi arasın 
dak; mevkii gP>l. Pa3ffiklr. Hint 
denizi aras1nda mühim bir rol 
oynamaktadır. 

Bugünkü du-

uzun ve devamlı harek:li iÇm ki-ı 
!ayet etmez kanaatindeyiz. 

n aponlar' üç beş ay içinde 
..,,,/) bııtün Holanda Hindlsta

nını ve Filipin adalarını işgal 

ctmak için bütün kuvvetile ça.. 
Iışacaklardır. Bu sahalar üzerin
de Jaı><>nların kuvvetli tayyare 
tesisleri, Amerikan donanmasının 
Çin denizinde elini kolunu salla
ya sallaya dolaşmasına lmkan 

hada eski vaziyetlerini aiabilme
si kaybedilen yerlerin yencden 
zaptı He mümkttndür. Bu vazi
yeti tem>t'ı edecek tek kuvvet 
Birmanyadaki Çin ve İngiliz -
Hi'l'tl kuvvetlerinin buradan ileri 

harekata başlayarak cenuba doi
ru zafer temin etmeskLr. Ancak 
o zaman Japonların l\1alayadaki 
vaziyetleri tehlikeye girer ve bu 
suretle maksada en ku;a yoldan 
gidilmiş olur. 

Ancak an'ane

amiller arasında H 
Fransanın pek Ü S a m C t t İ D ÜLSEL 
rumu doğuran fr-----y AZAN 

korkak hercke- Eski Bahriye Müsteşarı 
'---~~~~~~~_;_~__;_~~~~~~~ tini görmemek 

lere ıaflip olan 
bir millet böY,le 
tehlikeler ka~ı

sında şaşırmaz. 

İngiliz tarihin
vermiyecektir. Japon donanma

Fransız. liindiçinisinin Japon- sını yakalamak ve onu harbe zor 
'\ f 1 f,.,...·ı ... ·er,.. karıı lamak bundan sonra kolay olmı

Fransızların vurduğu en aman- yacaktır. 

sız ve ezic: bir darbedir. 

Slna:apur adası Japonların eli
ne geçtikten sonra Japon hare
ketinin Holanda Hindistanına 

döneceğini pek tabii görmek lA

Kanaatimize göre Singapurun 
düşmesile Uzak,arkta İn&iliz ve 
Amerikan deniz durumu endişe 

ver;ci olmuştur. İngiliz - Ameri
kan deniz kuvvetlerinin bu sa-

de de böyle atlatılmış teh;ıkeler 
vardır. Dünkerk ricatini muvaf. 
faklyeUe yapan bir deniz kuvve· 
t Slngapurun kaybını da kar:ıı

layacak çareyi bulmakta güçlük 
çekmez. Belk biraz; güç olur ve 
uzun sürer. 

Hüsamettın Ülsel 
Eski Bahriye l\lüsteşarı 

zımdır. Sumatra, Cava adaları- ,..--------------------------------

~:~o:l:'r~~l~st~l~sı~:ha b:r~a;;ç~ 1 Ed"ırne- Svı· ı·n grad YArlı· Ma'lardakı· 
meyen bir fırsattır. Bu adaların V 

zenein kaynaklarına evvelden- 1 • d t 1 
beri bitmez. sönmez emeller b<!s· yo U C\ÇI 1 sa i Ş ar 
leyen Japonların bu !ırgatı ka-

ltalyadan külliyetli 
miktarda idhalôt 

eşyası ge1di 
Edirne, (Hu•us!) Bir nüiddct-

Halka yapılccak tevziat 
için karne usulü 

konulacak 
Yeril Mallar Pazarlarında ya.ptlan 

çıracağını ümit etmek büyük bir 
hala olur. Japonya bu adalarla 
Tlmur ve diğer •daları da iş
gale muvaffak olduktan sonra 
cenubi Çin denizini kendisine en 
emin bir muvaıala yolu yapa
caktır. Bu muvasala emniyetini 
kuracak olan Japonya Hint de
nizini kontrol etmek düşünce.si-

tenberi kışın şkkleti yilzilnden inti- basma, amerikan ve hase tcvr;tatt 

ni takip edecektir. zamını kaybetmiş olan Babaeıkl -

Sumatra, Cava ve diicr Ho-ı Edirne - Svilingrad kara yolu sey
land adalarında üslenmiş olan rUseferleri iki Uç gündcnberi tekrar 

Holand deniz ve hava kuvvet- düzene giı-mi.ş ve bu son gUnler zar
lerinin faaliyetini yok etmek fında Svllingrad - Edirne yoluyla 
Japonya yilksek kumandanlığı- Italyadan mcmleketlml:r:e mühim 
nın en birinci emeli olacaktır. miktarda eşya ithal cdlhniştir. 

haıkkında yapılan tetkiklerden allnarı 
neticeler Ankaraya bildirilmiştir. 

Bu tetkiklerin netlcelerinl bl1dircn 
raporda devlet memurlarının SU
merbanktan ihtiyaçlarını mutemetle
ri vaaıtaıılle almaları ve halka da ek
mek karnesi uaulllc te\.-Zlat yapılma
fU c.aaı kabul edilmiftir. VekAletJn 

Buralardan uzakla~acak olll'n 
Holand denizaltı gemilerinin A
vustralya ve Yeni Zelanda ka
dar atılması İnglliz!er için cld. 
den endişe uyandıracak bir va
ziyet doC:urmuş: olacaktır. 

Bunların arasında. yünlU ve pa- bu huıusta ra karar vereceği fimdi
llk bilinmemektedir. muklu nlcnsucat. dcnlir, boş demir 

fıçı, fotoğraf malzemeli, ttbat ve 

IJlt,,. me..:ik.an f .. lo unun tüvi

~ yesine ait gelen ajanılar 
Amerikan fılosuna yeni gemile
rin iliivc edilmesine da·r dikka
te değer haberler vermektedir. 
Fakat Amerikan filosunun Pa
sifikte Japonyaya en yakın üssü 
Japon s•hlilcrlndcn beş b·n mil 
mesafededir. Amerikan Cilosu
nun bu uzun mesafeyi geçerek 
Japon donanmısilc muharebeye 
tutuşması, cidden a:özönünc a
lınması 1Azım miihlm bir mc~e
ledir. Donanmanın bu mesafeyi 
arızasız gec:cbUme~i de yalnız 
dUşünmeğe deler. Fakat bu ka
bul edilse bile, bu kadar uzun 
bir seyirden sonrh yorgun mü. 
rettebatıa Amerika donanması

nın Japon donanmasına. karşı 

yapacağı harpte muvaffakiyet 
temin -etmesl de dU~ünülmes i lA
ıım gelen mühim. hem pek mü
him bir noktadır. 

Yeni Zeland ve Avustralya
dan ikmalini yaparak Çin deni
zinde Japon donanmllsını arayıp 
bulmak için tayyare üslerine şid 
detle ihtiyacı olacağı derkArdır. 
Donanmanın yanında büyük tay. 
yare ı:emilerl bulunmadıiiı tak
dirde Amerika donanmasının 

iler.dekı faaliyetinden faydalı 

neticeler beklemek gülünç olur. 
Tayyare gemilerinin do11anma 

i'e birlikte faaliyete geçmesi 

kimyevi ecza, tuhafiye, havagazı ıa

atlerl, boya, demir tel, çi\'İ, kA.ğ'tt, 

karton ve radyo paı·çaları da 
dır. 

var-

Bu nıallar Istanbula se\.'kcdilmiş-

tır ve maliyet fiyatları teobit edilin

ce plya!aye. çık.arılacaıl<tır. 

Vilôyet et işine 
müdahale etti 

Olln şehrimize kUlllyetıl n1lktar
da kuUn 'ha.yvauı geJn\ lir B~na 

rağmen celeplerin hayvan kesmek ıs
tcmemcterl üzerine vilAyet işe mll
dahale ederek Istanbulun (bugUnlUk) 
etini tcmln etmiştir. 

Akıl ermeyen noktalardan biri 
in\ oınel Japon ajcıntnnın bildlrdi

l!:::=U ğlne göre, Jaııonlar Singapuru 

tam 88 saat i~lnde z.aı1tedlln1lşUr. Pa
slfl~ln en milhbn kl11tlerlnden oldu
tu lc:ln lngilizlerce i.) i<'e tahkhn e
dlhnl' olıua"tı hi:.ı1n1 gcltn böyle bir 
,)"erin iki gl\nden az bir zaınanda Ja
Jl<>nlurnı eline düş.nesi şa'ılacak blır 
'!'e_ydlr. o kadar şaı:ıtaeak bir ':eydlr 
ki bu ha\·a.dlı;t okuyan bir genç ya
nındaki arkadaşına şö3'·1c t..öylüyordu: 

- Şu blzlın Talh11han~ckJ killll -

tür apartnıaıun ı>enrereıı,lne iki mit
ral)·Oz 3-·erle';itlre~ lnt, S8 ~aat ic:inde 
içeriyi' glrebllec.•rk olanın alnını ka
r15lar11n. ~ınıapurun bu kadar olsan 
ınüdafaa. t>dilen1erncı.,ine akhn1 ermi
yor dolru,u. 

Bu harpte, akıl erınbcn bir çık 
cıe)lerl, ancak "ıulb zaınanında or
taya çıkaeak lıaklkatler ,.e veelka
tarla öğrenect~lz. 

VİRGÜLÜN EHEMMİYETİ 
Ak':&rn refikimiz, gaı;cteınl7.de de 

c•kun bir Ankara. Jıa,·adL"ihıl •ö.v~ 

yazıyor: cBu hu<tu!li ınüte.,ebbls gru
p11 ellndekl scrnıaye Uc s:;o şer ton
luk 150 nıotörJb ve ,yelkenli geınl in
f:'&. etmek lstedlfJnl ... » 

150 motörlü gemi ne ınuazzan1 bir 
şeydir, kiın btllr! Yukardakl <'ilmle
den böyle bir n1ilna ~ıkınama..,ı itin; 
cS50 şer 1on1uk moti>rIU ve ~·eJkenH 
150 geıni ... ıt deınek en dOi'ru"iudır a
ma hl~ olmazsa 130 tlen sonra. bir 
,·frgUJ de bu işl doğru1tabtllrdl. 

BOŞ ZAMANIN :\IANASI 
Tlnıes ajan"iı Ru"ı i~Uerlnln bo':' 

zaınanlarında. -zırhlı trenler in~ et
tiklerini bildiriyor. Rus l';(llerinln 
boş z1.1nanları ola<'ağını tahnıln et
mlyoru~ anıa -zır"hh trenler yaptıkla
rına göre -zaınanlarını b8" geçlrn1l
yorlar dentektlr. 

Tatlı"tert 

Neşenin reçetesi Çünkü bir fenalık bir çok başka fenaltk
ları doturabHird~. Çapraşık vaziyetler 
dolambaçh yalanlar hep o fenalıktan do
ğan kötü netkelerdl. Simon i, kendisini 
ku!'tarmak lçin teşebbUslere atılırsa, bir 
çok yalanlar söylemcğe, hatta sahtekir
lık etmete, belki de yalan yere yemin et
mcğc mecbur kalacaktı. 

VATANIN lml!!Bf ROJllANI: 
ı 

TEFRIKA No. S6 çılgınlık antnda yapmış olduğunu ve ni
çin öldürdüğünü bilmediğini •öylemişti. 

Jak1 bu sözlere ilk dinlediji zaman fazla 
chemmlyot vermemişti. Fakat şimdi bun
ların mAnasını dab& iyi anlıyordu. 

fE!t lr arkad~ın1 \·ar, buhran, 

l9J sıkıntı falan bllmex, d&ln1a ı 
gii.ler yUzlü, daln1a ne~ll ..• 

- Bu llftC'ın reçet~lnt bana ,·er
.,en~. dl3·e rica ettim. 

Yaı.ıp \'erdi. Bakın, rC(etedc nelrr 
yazıh: cDUn)·ada o,ıkdmağa &ebep 
yoktur. 

'1eseltt. e\·lendln: Ka.rın iyi ('ıkar

a me .. elc yok. Bfı.nlmkl g\bl ak8l ,.e 
ka' r•<'• çrkarıı,a rnozof olursun ve 
hiçbir ~~e aldırmamağr öfrenlrftin. 
ıı·ııoı:of olabllmt•k iyi "e)·dlr. 

G~·hunlye gellnC'e: l'·a. rahatça para 
kaı.anır-.ın, Ja zahınet ('ekersin. Ra
hatça para kazanınan ıne.,ele JOk. 
Benln1 Klbl uhınet ('ekersen ıo;ık ~ık 

e~ettnl kaybedf"r, tekrar hulur!)un, 
Sa1ııreddln hOC"anın tarifine güre bol 
bol Maadcte ka\U4!1Ursun. 

Ya vü<·udlin atıan1dır. l"·a ha.ita~ 

aın. \:ueudün "lağtam-.a mt:"'>t'la ~·ok. 

Detti e iki lhtlınal 'ar: 1-·a iyi olur
ıun, ~· öllirı..ün. iyi ohır,nn meı,ele 

~ok. Olul'M'n iki lhUınal 'ar: Ya 
c·rınu·h• glder .. ın, .la t•ehenneınt' .• , 
('t·nıırte glder..,en m4."'.sele yok. C'ehf"n
n.-mP. J,tidt-r..,en d~tıarwın hl'l)"tl ora
cla olduğu f<·ln aralarında. sen oyala
"'P gider.,ln.> 

İk~i de bir müddet sustular. Sonra s:_ 
monl sordu: 

- İntihar etmiş olduğuna inanılabilir 
mi'! 

Jak tcrcddüdlc başını sal1adı ve dü
şündü. Bir &ece evvelk. korkunç sahne. 
ler ıöz1cri önünde yeniden canlandı. 
Kurşunun tam sağ şakağa saplandığını 

ve yaranın vaziye.tinin şüpheye yer ver
mediğini Simoniye anlattı. . Ancak dok
tor R.şar &Lbi pek ic yüzlerinl bilen ve 
fıızla. vesveseli olan birisi şüpheye düşe. 
blllrdl. Yoksa vaka intihara çok benzi
yordu. Doktor Rişar, belki de Antuanel
le kendi•ini baş başa bulduğu için şüplıe
lenml:ıtı. 

Simonl bu sözleri d'kkalle dinledikten 
sonra Jak'a dedi ki· 

- Her şeyi iyice anladım. $imdi siz 
i!:dlniz, yavrum ben kendi kendimo ka. 
layım da biraz düşüneyim. Sonra kardc
ıimle de konuşurum. Vakit kaybetmeme
liyiz. İnti-ha.r raporu ve gömülme iznini 
b•ran evvel almak lazım .. , İı şüpheli şe
kilde gazetelere aksetmemelidir. Sonra 

Yazan. Karen Btanuon 

dedikodunur. önünü almak milmkün ola-
maz. 

* Jak eve dönerken kendi kendine söy-
leniyordu: 

- Ben vaziCemi yaptım. Antuanct'i 
kurtarmak !çin Lüsiyen'i öldürmeğe mec
burdum. İhtiyar dostum Simoni de bana 
doğru hareket etmiş olduğumu töyledl. 

Fakat bu :;özleri tekrar edi.şine rağmen 
ic;ınden başka bir s~ ona şöyle dJyordu: 

- Sen alçakçasına. cinayet i~ledin. 

Adam öldürdün. Cezadan kurtulmak için 
kendi kendini mazur göstermeğe çalış
ma .. 

Jak, .çinde iki şa-Mfyetin bir1'irile çar
p>ştı~ını hi,..edıyordu. A.deta iki in.san 
o!muştu. Bunlardan birisi itham ediyor, 
ötekt müdafaa ediyordu. Böyle çifte bir 
·ckilde düşünmeııl ve his.etmeol herhalde 
avukatlık mesleğinin icabı olacaktı. Her 
türlü cinayetleri mazur eQ.sterme~e, mil
daCaa etmeğe, hakikati tahrlf etmeile o 
kadar alışık idi ki .. bir çok mücrimler! 

Cevlren; Renan A· ıı:. YALJllAN 

kabahatsiz, kabatıatslzlerl ise töhmetll 
olarak göı,1ermek; mesleğinin icap ettir
d'ği yalaneılıklardı. 

İçinden gelen bu sesleri nasıl suoıtur
malı idi? Kendi kendini kandırmaca ih
tiyacı vardı. lılcmiş olduğu cinayet! ma
zur görmesi icap ediyordu. H•lbukl için
den gelen sesler bunun aksini iddia edi
yordu- Bu sesleri susturmağa, ruhunu 

kemiren kararsızlığı defetmeCe ve soğuk 

kan1ı olmağa mecburdu. Zihninin, kafa. 

:sının berraklığa, rllh.unun kuvvete lht!. 
ya-cı vardı. 

Ah! Düşünmemek mümkün olsaydı .. 
Vakaların akışını beklemek ve o zamana 
kadar hiçbir şey düşünmemek ne iyi olur. 
du: Hatta kendi kendini başka ı>ykr dü
şünmeğe mecbur etse ne kadar fer•hlar
Qı. l\Ieseıa ertes! günkü aA:ır ve güç da
vayı düşünmemesi lazımdı. El altındaki 
:vıanesoo meselesi çok çetin idi. 

Madam Manesco adında bir kadın ko
casını öldürmüştü. Bunu biçare kadı~ Jıir 

Madam Manesco niçin öfdürdü~ünü bil
medii!ine yemin ediyordu. Glzll bir kuv
vetin kendisini bu hareketi yapmıya mec
bur ettiğini iddia ediyordu. Bir çok cani
ler kendilerini müdafaa icin böyle şeyler 
•öylerler. Demek ki bu sözlerin bir doi!
ru tarafı varmışı 

Jak, kendi nefsinde bu tecrübeyi yap
mıştı. Bu zamana. kadar bir cinayetin giz
li kuvvetlerin tesir[ altında yapılabilece. 
J!.ni tahmin edemezdi. HattA bu tarzda 
müdafaaları da. gülUnç bulurdu. Halbuki 
şımdl Madam Manesco'nun kocasını tste
mlyerek öldürdOIUne inanıyor ve on• 
göre kadını müdafaa etmete 'hazırlanı
yordu. 

Madam Manesco cinayeti işlediği güne 
kadar biç kimseye fenalık etmemiş, iyi 
ahlAk sııtılbl bir insan olarak tanınmıştı. 
Çok iyi bir kalbi de vardı. Fukaralara 
yardıın eder, yoksulları kayırırdı. Halbu
kl kocası ahl~ksız, çapkın ve sarhoş biri 

imiş. Günün yirmi dört sa.atinde de içer, 

karısını sarhoııken dövermiş. 

Öldürülen adamın h•kkını müdafaa 
edecek olan ll'Yukat, Lüıiyen idi. 

<Arlıa.h var) 
, 
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Kibar 
Dolandırıcılar 

IR\ olatıclırıtılğın de~l>;ik dcJ;i":-lk 

8.::::0 şeklllerl vardır. Bunlara za

bıtaınrr. gayet iyi hlllr. falllrrine 
göz a';tırınamıya çalı!;iır. 

Fakat dolandırı«.'ılığın t.aınan L.a
nıan ı;,aJgın bolindc bir ';tekil \ar
dır ki bunu LRbıtaınız kadoır hal
kınuı: da ı>ek ili bilir. ~e tare ki 
bir kıııtn11, bu dolandırı(·ıların dola
bına dil<;nıektcn ,yuka'.\·ı kurtara
ınaz. Bu ıhı herhangi bir lıu}"ır <·f':
mi.l~tl io,;ıuini orhı)·a &ürt•rck kapı 

kapı tak\ im ... atnıak, ınulıay~·cl 

nıecınualara abone kaydetmek, muh 
teıır fır~tlarda bro'Zlirlcr ba.t.ıp .A.
nadoluya "'lirmek bu donlndırıcıla

rın J~ldir. 

Bu adnrnlar gcrf,'('ktcıı çok «Ü· 
retkıirdırlar. llic: bir ;e)·den «:ekln
ıneden aı>artınanJarın, c\·lerin ka
pılarını ('alarJar, kapıya t,:ıkan ada· 
ının ;ya,ına, cln~i~·ctıne, ,.-aı.l)·etlne 

göre na...,al bir dil kullann1ak lılzını 

gcldlklnl gayet iyi hJllrler. ı.:~t ba';l
tarı temizdir. "ıra..,ında «Vatan~, 

o:ınilletı>, «ha.n1lyet•, «)·urt~o\'erllk» 

gibi n1ulıatapların1n ha..,'SS.!> olduk

ları kellınelerl büyük bir alu1kan
hkla 81ralarlar. lfatta baı.l haller· 

de bunJarın, kafeıııe koymak l!,tc .. 
diklerini tehdJt ettlklcrl bile vi.ikl
dir. 

Bunlar Jıaba"tetlt'rlııi yapmak ı .. 
t;tin zanıan .. eçmeo,;iııi de bilirler. 
'Iesel;i. hUkUmet hir ha.va. t<'hlike
<.ılnden koruıuna hakkında halka bir 
ta\·~l:yedt' n1I bulundu ,.e hu ta.,·
~l)·e g&t.<"teltrde ıul çıkh, dediki
nıiz dolandırıC'ılar bu fır8atı ka.
~ımıazlnr. lla\·a t<'hlike.o;i hakkın

da rAAlgele bir ınatbaacla. gelh;t gü
lı;l hlr bro~ür ha'ıtırırlar \e hemen 
,\nadolu "'<'lllh11tlne c;ıknrak gOya 
hi.ikO.nıct larafııul:ın ileri ~ürillPn 

JUzuın iizcriııc ba..,tırılını'j olan bu 
broşiirlf'rl lain nıa~rafının be, on 
mi"ili fiyatla -:una buna ,oknuya c:a
lı~ırlar. 

Zabıta, hunlarla dalJui bir nıli<"n.

delr: hallndcılir. Yuln11: zabataıuıı 

bunlarla kolay mut'adel i nnı·ak 

haJkın da. %ablla)'U. yardınılle ka.

hlltlir. 

Blı-e bu ... :ıtırları ~azdıran, bir o
ku)"u<'un1u1.un blı:t> tf':lefonl:ı bttdlr
dlğhıt> görr, muha. yel bir bro~Ure 
abone ka,Ydl'drn bir şrbchrnfn bu
günlerd<' yln~ raallyeto ba.~lanu., 

olınaıtıdır. Bir taraftan ıabıtamızuı 
dikkatini bu Jıal>f'rr çekcrkf'n, öte 
tarartan do. hatkımıı.ın bu gibi mü
racaatlarda. uyanık bu1unma1otn111 

l ,in mahl)·rtıni \·e müracaatçının 

lıllvlyttiııl iyi tahkik •tnıc,ını 'o 
Jl'abında 7.abıtayl derhal haberdar 
ctmeainl tıı\·:-.lycyl faydnh bulu~·o

ruz. 

KÖR KADI 

Mezbaha resmine 
yapı'acak zam 

~Iezbaha resnıtne yapılacak zam 

kararı tasdik cdllmrk üzere dün 

Veki1letc göndcriltniştir. 

Karar tasdikteıı geldikten şon

ra tatbikına geç lecek, J\lezbaha 
resmi takarrür eden nisbct dahi

linde alınacaktır. 

TAKVİM 
13 ŞUBAT 1942 

CUnIA 

AY: 2 - GÜN: H - K"'1m: 99 

RUMi: 1357 - lklncikinun: 31 

HiCRİ: 1361 - MUHARREM: ~? 

VAKİT ZEVALİ EZANI 
GÜNEŞ; 6,59 1.20 
ÖGLE: 12,28 6.49 
İKİNDİ: 15,20 9.40 
AKŞAM: 17,40 12.00 
YATSI. 19,11 J.:l2 
İMSAK: 5,1~ 11,40 

tYKôS~~ 
Kcrışık k·zartmalar 

ıa 
uı.'1.inkü J·eıneı.;hnJz karııaba. 

har, ha.vu<;", ,.e ı>atate' kız.aıtt

nıasıtlır. t:zcrlne sarnıısaklı ~·okurt 

dökerek :ycnlrae tok güzel dcA'lı:lk 
bir yemek oluyor. Bizim eocuklar 
da bunu pek 11e,·Jyor. Bir de üzü.n1 
ho.,afı yaptıın. llC'rk~l doyurduktan 
sonra yarının yemeğini dU1UnınJ)·e 

bıı.şl•ılıın. 

Kahve lekesi 
ıtlbhıC'lero ,.e dü-,eınelere kah\ e dö

kUlünc lıeınen ,·akit gt>c;:lrınodrn ılık 
o,u ile ı ... tanmı) temiz bir b<'zlc ~il· 

nu:~ll, katiyen ..,abuu ttürıne1neli, ı:a

yet leke ~kln1i'}'tC üzerine bol('U l"li
serln dökıneli, bir ka(' ~t bonra. ~u 
llo silmeli lılç !oke kalmaı. 

:EV Jf.ADU>l 
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R.ADY'O. TELE FON. TELGRAF HABER LERI 

Harp Vaziyeti 

VA T AN 

Singapurda konlı 
harp devCIR'I ediııor 

<Befı 1 llllıld&) «+» 

Şark cephesine 
3tratejik bir bakış 
ve hoyuk ihtimaller 
~ Yazan: -:ı 

l~•n BORAN_f 

Faydalı 
yağmurlar 

udyosu, J-aponlar tarafınean M&

.ftant saa.Ua 7 ,30 da ~ :yeıti bit
teslim obıta isteğl beyaıtnaınesi 
atıldıfmı hırbcr vermektedir. Bu 
isteğe hiç bir ceJ/ap verilmemiş. 
Ur. 

lstanbulun zirai 
seferberliği 
<-. ı llldıle) /X/ 

1 - ÖRvRlilzd~i mevsim iti
barııe ilk hamlede yazlık zerlyat 
arazisinin hazırl&OMası, tohttmla
rın tedariki ve tohuınlara müsait 
mıntakaların tayini. 

yenlere mıntakasma ve zamanına 
göre süratle tevzll için 50 bin ıL 
ral-ık bir kredinin temini. 

7 - Çiftıçııerin fenni ve hulua
dukları mıntaka.lara müneslp ge
lecek tarzda ekim yapabilmeleri 
için Vilayet Köycülük bilrosu ta
rafından bir rehber hazırlanması 

ve köy heyeUerlnce zilrraa ma
hallinde ötotler verLlmesl. 

Bulgarlar 
Nazi mi 

oluyorlar? 
Ankara, 12 <Radyo Gazetesi) -

Bulgar gazetelerinden Dlmo Bul
garistan için otoriter bir rej imin 
uygun olduğunu yazmıştır. 

Yurdun her tarafında yağan yağmurlar 
köylünün yüzünü güldürüyor 

T okyo, 12 (A.A.) - Singapur 
harp sa.ftıtesinden ahnan son ha· 
berlcrden .anlaşıldığına göre bu 
aralık müstahkem adada ayni za
manda iki esaslı muharebe cere. 
yan etmektedir. 

2 - Toprağın ihzarı için köy
lerde teşkil edilecek heyetlerin 
köylünün bozuk, tamire muhtaç 
ve eksik ziraat vasıtalarını bu işe 
tahsis edilecek avansla tamir ve
ya ikmal ettirerek toprağın ekile
cek bir hale getirilmesinin temini. 

8 _ Şimdiye kadar ekilmemiş 
olan devlet ve içtimai teşekkülle
re ait boş arazinin işlet lmesl için 
!Azım gelen te5ebbüslerln yapıl
ması. 

Fa.kat bu fikir henüz gazete sU
tunlarındadır, mes'ul Bulı:ar po
lıtıka adamlarının buna taraftar 
olup olmadığı belli değildir. 

Evvella Japon kuvvetleri düş
man mukavemetlnl kırmak için 

Afıq katıl ae&kıe yeri AYnlpada Slngapura. muhtelif istlkamteler-
İrlônda iki ateş 

arasenda ' jark <Jeımf!81 oluMa, hu cephe üze- Ankara, 12 (Telefonla) - Şeb- zararlar yapmak istldadını göstc- den g rmişlerdir. Şehre cenuptan 
rinde Hd taraftn \-.zlyettnJ 1"6zdftt rlmiıe gelen malümata göre yur- ren ve Ziraat Vekaletinin husUll ılren Japon birlikleri düşmanın 
~~innek ,.e netieder çıkannak fay- dun !her tarafında faydalı ve bol ek '.plerle itlA.f.na çalıştığı tarla limana doğru çckllerek gemtlere 
daltdrr: yağmurlar devam etmektedir. Çift farelerini öldürmek suretlle cenup binmeleri imkanını bırakmamıs-

3 - İstanbulun mıntakalarına 
göre ea iyi netice verecek tohum
ların ayrılması ve tohumların cins 
Jcrlne göre müsait mıntakaların 
b r planının yapılarak köy heyet
lerine daiıtılması ve tohum teda
rikinde o planın esas ittihaz edil. 
mesi. 

(Haf tarafı ı lacı.le) -
den alıkoyamaz. 

Oephe gerUel'lade iki taraf ta ye- çimlzln yüzünü i:üldüren bu yağ· vılAyeUerimlzdekl ziirraın yilzU- !ardır. D~man kıtaları ya teslim 
.u k~--1..ı Dl mur bolJu»u bl"" vı· nu·· bir defa daha güldürmüştür. ni hMp sanay... _ .. _ & ,.e ~ or- • • •nassa cenup • olacaklar veya. tamamıle imha 

9 - El konan hububattan müs· 
tacelen tohumluğa elverlşll olan 
kısımlarının ayrılıp zUrraa tohum 
luk olarak verl-lmesl. 

Mihver aleyhinde Jameıı Dillon ta
rafından söylenen bir nutuk flddeUI 
bir muhalefetle kartılanmıştır. Ha
tip her Amerika dU~anının kendı 

düşmanı olduğunu söylemlftlr. Me
bus O'Connell, cMemleketı harbe ıU
rUklemek ve onun bitarafhtını ihlll 
etmek istiyeu Dillon'un tekrar fnU
habına ltlraa etmiftir. 

dular JluırlaıMkla llleff'Ulitür. Hat- lAyetlerlm'izde bir aralık büyük CB.B.) etiileceklerdfr. 

tA Dfnyeper şarkrrHla knntle tutu- İkinci hareket Slngapurun şl. 
nan MmfulMr "lJlı:rayaada centş öl- K E •• 1 e e malinde su hazneleri civarmda ya 

4 - Tabii gübreye HAveten top 
rnğın verimin: arttırmak için 
smı'i gübre tedariki hususıımda 
icap eden makamlar nezdlncie te
şebbüste bulunulması. 

10 - Şehir datllllnde ve bahçe
lerdeki zeriyatın hububattan zı. 
vade sebzeye tahsisinin dll'ha doğ
~u olacağı içtimada yapılan ince· 
lemelerle belli o'duğundan va. 
tandaşlara kolay'lık olmak iiz.er<ı 

sebze dikimi ve yetiştirilmesi hak
kında neşriyat yapılması ve para· 
sız tevzil karar altına alınmıştır. 

\'lide zirai V4' ikt.-di seferberllje 0 •• y nstı•tu erının p~maktadır. Burada düşman kuv-
k.,,.,._.,.....11' • ._lama 19U eeae- vcUermin kül~ kısmını 'kşk!J 
~ :leia lııl:•rl diden ol'dlll&r lllllı:- eden takriben -te bin kişi çember 

kllllla şi.Mll)l6 lmdar ~bir rakkanı • A f ı • t• içine alınmıştır. Adanın bu kıs- DIHon'ua sliderl 

ıoı~. Mlnanlann Poieay-Ma zıraı aa ıye 1 mında şimdi şiddetli bir imha mu 
f.8 loe A""91ı,... 119 oimldr here harebesl yapılmaktadır. 
J60 ~ ,.,.WCn teıpkUe ~.,tık· Tokyo, 12 (A.A.) - İınpara-

5 - Ziraat işlerinde çalışacak· 
ların vazifelerinden ekim ve bi· 
çim günlerine mahsus olmak üze
re müsaade verilrnest ve ziraat 
yapacak sahalar civarındaki teşek 
'küllerin yardımından da istifade 
edJJmesi. 

Londra, 12 (A.A.) - ~lln"de 

söz alan Irlanda muhalefet şetl~rın
den Dillon şöyle demiştir: 

la" ~lyer. Afmuya bu utMr- torluk umumi kararaihının per-
ıta dijıer ~ük hltittelHderladea de EnstttülerNI bu seneki verimmtn iki misli tembe ıünkü öile tcbliji: 

Bu esasların süratle tatbik mev· 
kılne konması için Vekaletler nez.. 
dindeki teşebbüsleri Vali ve Be
lediye Reisi bizzat yapmağı va
detmiştir. 

<Bu anda, ananevt tedhiş slyuetı
nl kullanan Alman lıUkClmeUnln Bir
leşik Amerlkaya daha fazla yaklaşa
cak olursak, milletimizi derhal MUt
hlş bir bombardımana tutmakla leh· 
dit ettiği fikrindeyim. 

~ewf ~....._ l8t811ektıec11r. 

ı .. fahm"n olunuvor Bu sabah gün doğarken hava S.-.,ıtleı• AıMuik ... n ve Jasll· 0 OCQgt J I , kuvvetleri tarafuuian desteklenen 
ter~ cllllla !'9k harp makelllesı Ankara, 12 (TelefoAla) - Maa- maları arzusile bu talebelerin Japon ordusunun kuvvelll teşkil-
IMtiediii ~r ... ......_ rtf VekAletJ, bOha•& ktly eastitil- ek~p biçmekte olduk1-rı araz.i mlk leri şehrin merke:zlnde ana su de
sebetıle, •111•9iıte Ariıaa,Jehılı: wı ee- Jerfnee kendi lhtlyaçlan için ze- tarını çofal~ak için alAkadar posu civarında temerküz eden İn
nwpta Kafkas ;,ollanntn lreıııümeel, riyat yapan bu enstitü talebeleri- makamlarla teJRasa baflamıştır. giliz mukavemetini kırmak için 
M.w ıw;l-•WMllwdıtınm ilk ı>IA•· nhı verimini arttırmak ve önü- Tahmin edilttlğlne ıöre talebele- şiddet!! blr temizleme taarruz ha
lfa.~ mflllelelerden ltirlttl ha- müzdekl lstih&al scl"erberJijinde rin bu seneki istihsallerl -iki mis· reketine geçm~lerdir. 

6 - Tohumluk tedarikinde geç 
kalınmaması için mıntakalara gö. 
re muvafık g6rillecek tohum cins
lerinin birden a+ınıp merkez.i bir 
yere depo edM<ilkt~ SORra l!te· 

İşin planlı btr şekilde yürümesi 
için heyet sık sık toplanarak va· 
zlyeti sıkı bir kontre>l altında bu
lunduracaktır. 

llne ~tir. Bu yüzden ıtlnlal Te bunıar111 da btr v•zlte sahibi ol- llne çıkarılacaktır. (B.B.) Çarşamba "ÜflÜ Baklt • Timah-
CfllMlp eepheleft iki taraf içıiR de sh • BtRtNCi SAYFA DAN DEVAM 

Bu tehdit, efer Birleşik Amerlka
da.n uzaklaşmak ise, pek ya1unda 
tepemize bir bomba 'kasırgası kopa
cağı şeklinde bir ihtar mahiyetini de 
alacaktır. Eğ~r memlekethniz 'bu teh 
dit karşısında 'bir milimetre ı,ae in
kıyat eder ve boyun eterse, Alne
rlka Irlanda ittifakının kopma
sına varacak kaygan bir yola sirmit 
bulunacaktır. .Millet, lbu kadar acı

nacak bir derekeye dUşerse Avrupa
dakı sahte dostlar, ltelnen yeııl bt
Juklannı bize sunmıya k°'8Cakl&r Ye 
eğer bir delilik sevki fle millet, ana
nevt Irlanda - Amerika itWlllu ye
rine mihver devletıerile herilangt bir 
işbirliği şeklini kabul ve tercih ede· 
cek olursa, bu, Irlandanm AtlanUk· 
te bir Alman Cebelltarık'ı ollnMile 
neticelenecek bir durumun 'b119langlcı 

den Phte eheltlnü,Jl'fJt kaz&Mllaktadır. dan gelen Japon kuvvetleri dUş-

.1,te ceplle Herilf bu .......... tet- M a 8 r 1• f M u" d u" r I 
8 
r 
1
• man mevzllerlnc derinilğinc gir. Gazette de Lausanne 'in maka fesi 

kik edllml1f) deler. Dikkat eamne, mişler ve böylece adanın en mü· 
şiRuılde a.. - ....._.. cıepıuı•.. hlm tahkimatının tam surette cl- <Batı 1 iadtle) - -

de vapur seferleri pek ziyade sı
kılmıştır. Almanyanın Rusyaya 
karşı muhasamat açması Karade
niz! tehlikeli kılmıştır. Ayni za
manda Hiks misafirler ve işi ace· 
le yolcuları getiren Oryant Eks
presi artık iflememekted.lr , yol 
kesilmiştir. 

Ankarada bu sureUe tekrar elde 
edilen hakimiyet hakkının veclbelerl 
tazammun eyledlfl ve deniz yolla
nna nezaretin kara hudullanna ne
zaretle mU\•azl gltUtf kanaati var
dır. Bunda haklıdırlar da. ÇUnkU 
bunlardan birinde lıe:rhangl bir ge\'· 
şeme derhal daha bUyUk gevşemeleri 

J."in - MnNtn kttvvetleri ljilndlye lla- lerine geçmeslftf temin cylemişler-

~:~ffl = y:-:=: ara s 1 n da tayinler d~~okyo, ~2 (A.A. l- T-~mgene-
kıuea Arkeajelııık 'h ,_. elaa eeld ıral Yamaşıta, ·bu sabah Smgapur 
ı~ı nwmalua eıınHtlenllr. IC- Ankara, 12 (Telefonla) - Tunç okulu tedris usulü ~ . şeht'lnln simalinde müstahkem 
ıı. -• t ~· ..... d -..ıı--- • "Petmenı Hak mevzilerde bulunan İngiliz kuv-ır;er va,..,.e .,.,y~ evam __,, • eU Maarif mildüru Şevket Te:zel, kı Çoban .. •lu· Nı.r...ıe M it ü 
...., ......,... Mlll8B Jl'lll ._. .. 1. .... ' 'W'" aar • • vetlerinl saat ona kadar teslim ol. 

- • Malatya M8'lrif müdurJüiüne, dur ütüne, Tokat Maarif müdtlril mala davet eden bir ültı"matom 
vetlttf o ~ taarnlZ lrlll 171 ~ Corum il.k öireüm müfetti11i İb- Allı t F ı 
lllfl\'ZUerl Ye Wlkanae&lerl blllac.-ak- rahim TuRıp&y, Tunçell "Maarif h" me M a~ G6nen, Afyonkata· vermlıtlr. İngilizler bu ültimatomu 
lardır ısar .aar f mUdürlQJUne t.,-ln 1'abul etmemlcıler ve mukavemete 

• mOdOtlülüne; :Edirne k~ öğretim edilmfctır. (B.B) " 
Leaiftl'rad - BJev ......... S.V- • · devam etmekte bulunmuflardır. 

yeffer Aı-.t.... ..,.._,k w s 1 Bu sebeple Japon kuvvetleri tn-

~ .. ...,., :o.e. &ılllii - )IJe\' ..,. f • • J M d k ımzlerln ellerjnde bulunan mu-
b•• ........ - Yellld'ye ...-ra .... .. • -· • aa a agas ar kavemet yuvalarına karşı §iddetıl 
~ ..... 9*1ntı _, ..... ~. il a • ı J 'bir taarruza geçmlslerdlr. 
lePdfr. \':fawa ClM' ... nıla. Ye ...... --- r 8 aponlara mı Japonlar, bu taarruza geçmeden 
1rartnnda d9 8wleatllı:'• defni llllllcl R evvel adanın ~imal kısmında ya-
hir ç.kıntı Y•pntlflardtr. R• tur- us taarruzu verıelıeyor? pılacak hareketler esnasmd~ a. 
1'11Z'9M111 bu lld 1nm1ıı8aa 8111elallllll'.. teşe maruz kalacak sahalardaki si-
hlrleşebittne Bje,·, Vfazma meYlı:Uert devam edı•yor vil halkı, tehdit altında bulunma-
ıte Ralıtana eli• POS'· .. Md ~- yan bölgelere çekilmeğe davet et-
luııttı kara ıatt• ... .......,.... .... Herald T ribun gazetesi miılerdır. 
yükı:e hfr t-rnız kaMHyetinl l'Öll· j f v· f k Londra, 12 (A.A.) - Sı.ng" apur-•--• L•'flingl2 d',.,a h.11 apon arın ıcı'yı' azyı· ...,..._ cloı.r-He ille •'ısllWll. De ,., u uı 'flrp :I' dakl inıillz kıtaları ıimdi alevler 
nlleblHr ki ı ı-.rad ... Onl .... şiddetltmdi ettiklerini yazıyor içinde bulunan şehrin dış mahal· 
.!iındaki ':ephe UIAIJlhltuısca WMlyet, Nevyork, 12 c •.A,) _ Herald Tri· lelerinde oiddetle çarpı ........ a><a de-u_._ 1 1ı...o...-.ıı.ı- So .J&-.a Moskova, l'2 (A.A.) - &vyet ge- "" ..- .,.,. e; 

-rın ~WW4Zr. vy-.a yap- oe tebliği: ttune gazetesi eşimdi de ll&dagukar> vam etmektedirler. Japonlar tank-
tıtı iki ~ dnf1911 U. ~ ... bulıkh baıoyazısında .xyle diyor: Jar ve hafif mitralyözlC"rle müceh-<ıat.a baU d-- ....... 1ı:u ı fuNt ıünu kuvvetlerimiz, dllil .,. -r 'f" 1 

•ZMmt wı - - v <Japonyaya hiç --'halefet .... ster· hez taburlarla hücum etmektedir· vet ._._._ -- k ti •. ...- .__ man l<al"flllk taarruzlarını püskUrte. """ .,u 
- ._ .. e aoran a --·ıtt--- meden Hlndi"intyf arına-n eden VI- ler. General Perclval'e teslim ol. dır Alatan L ı ıtd t .. ha- rek taarruz savaf!anna devam etmiş "' & .. 

'•t uwa •
11 

. .... n şi FransıZ'ları olmu•tur. Fransızların maıı için yeniden yapılan bir tek-Jita ilıır.eriaıle ~ ettttı ilk ntida- ler ve yeniden lttrlemlflerdir. 10 şu. ., 
t --..... batta 12 Ahnan tayyarCJıl dil .. üruı. bu esaret aıt111a girtflerl Blrmanyı- fü cevapsız kalmıştır. 
• ~•. Lenlngrad - Orel ara- ., "ldl ·1 ..- a. mll.tıtür. Biz sekiz tayyare kaybettik. nın ve Sıngapurun ateş ve kanla kap Bata\"ia'dan bı rı dlğlne göre 81 

taarn.iarlle 'ltozalm8ıJ ve la.nması n_.•-eaıne v·--ı. tc ed ·zo 1 ı t hl" :1.ayıllanı.,tsr. 11 'fllbatta .Moııkova civo.rmda iki -.no --.. ap erse garnı n ar a ıye 
Oenuba l(ellnee, Alııwa'llar lrıllnık • Alman tayyaresi dilşürtilmUştilr. Nazarı olarak ltitaraf'lık bandıraBI etmek için İngUlz ve Holanda ge. 

......_, _ T....,_. •ttıat 8 ,._... Jıloakova, 12 (A.A.) _ Harkot altında liallce Rommel ~hlı Jcuv• miler! Keppel limanında bekle-
veUeri11l beeUyenter de Vifl Fraıuııa- mektedlrler. Müdafilerin en mü. 

ye a..r Mr ..._ swı ••••iıt- cepheainden ...ıen bir habere &'öre, l&rıaır. 
1 

d bl ı 
Jerdlr . ..,.... ,...et, Fi , ttıa 4lnıanlar u~~ kadar mevaile- hlm kayıp arın an r ahal~den 
ce,ttııua•ıkl ,...., ıtla •Pldlr· YMI ri"4e t~wwMMlnaek için mümkün 0 _ &imdi M. MMe.glıN•ı kullanmak '700,00 kişinin ve garnizonun gü-
Ahn·•r .,.........,. ...._ llartt· lan her feyi yapmaktadırlar. Düş- ~-u~:,~~slnl almak için Japonların vendiğl su haznelerinin ı;imdi Ja. 
hk taarruzlarla da•·-·.. --....... 1'1 .... rinde bUkı yaptıkları liY· ponların eline geçmiş bulunması-ıc-._ .,. ___ menın fiddetli mukavemetini kıran !eniyor.> d 
._.. Y..._ olaa tı1k1 ... _,. ve m09tab1Hm mevzilerini tahrip e· ır. 
rnuliefau ediyorlar. a.h6 buMa I• den 8oVJet kwvetıer her &'in biraz HeralQ 'J'ribune guetuı, bu mUna- Tokyo, şehirde süngü sUngilyc 
~in Kır11114a .,,__,_ rı t-lzl-ly• \"e 1 sebetle Madqukar'da kuvvetli bir muharebeler cereyan eltl»inl bll-- - - ....... ~ daha artmak surctilc b r çok şehir HU 6 
Kerç AlllH11e t.elı:rar llAldm ellnıya ve kaaabal&n Almanların elinden r Fran.aıa taraftarı duyfUŞurnın diriyor. Bir Japon söıcilsü şehrin 
~1_1.......__0 mevcut bulunduğunu bildirmektedir. du"" .-il"ilnil blldinnl-e de bu be-... ~· kui't&rnalıkt& ve ilerlemektedir. "' ı;; ,.... 

.itte bialJll ~ Sire. ı,. Soll 2• saat zarfında lbu cephede t •ı• ) • yanattan sonra ba,ka bir sözcü 
k117 dM"ftlfllncle A1maa •Uat ... ıaaa ~ir çok yeni muvattakıyıUer e14e e- ngJ JZ efJI) muharebeleri ndevam etmekte ol. 
laaeUtt, cınntı•a• ~ ve clibnlfllr. duğunu ve en mühim muharebe-

Kafkas Yollanna olan 111e.&fflJI ••· .U...n teltllfl yenı• sı•ıaA hı nln adanın cenup kısmında cere. 
lafau etmek ve merllerde a. •· yan ett'tlnl söylemişUr. 
dalanm oyalamaktan ~r. Berlin, 12 (A.A.) - Alman ordu- Batavia, 12 (A.A.) _ Holanda 
Şu halde DIBVakbt Alman :miWa- laı'ı '-fkomıKaıılıtuun tebllti: Hlndlstanı filoaunun Cenelkurmayı, 

laumıa ••klet •eıtled ce.ap eep1ıe- Şarkta dllfmarun Yeniden yaptığı bir l ord Beaverbrook harbin ilk haftalarında Ambofne cı-
•lnde Y•lll Doayeper ......... Tapa çok t&arruzlar sert pUskllrtWmUşt11r. Moskov11 ve vannda Holanda filosunun Japonla-
l"OI" - Harkof - Kank - Orel llat- Doneta ceplıeain()e Alman, Rumen rın Uç kruvazörUnU, bir destroyerini 
tında ve 'Kıntnda balunmaktaaır. ve Hırvat. kıtaları taarruz harekeUe- Vaşingtona gidecek ve bir denlzaihsmı 'batırdığını bll-
MarelJ&I ~ •• IMa A1-w ..... rlne devam ederek dllfmanı, muan- Londra, 12 (A.A,) - Yeni harp dlrmektedlr. 
dar- hattı.ı ~ ___ nidane mukavemetlne rafmen daha tsUhaal nuın IArd Beavert>rook. 
mış \"e Harkof llaerlnden .,;_-:=-; uzaklara atmışlardır. bugün Lordlai kamaraaında verditl Bir kruvazörün batırıldığı, dlfer 
bo ............ ~ Cephenin merkez kesiminde birkaç bir kruvazörün de muhtemel olarak = -..._~'!*'r. &'lln4ien'bert bir dU•,..,an '""''punu ı.,ı- bir demeçte, 1"11t..-enln fintdi yt!lli baürıldıfı ve bir denizaltıya isabet 

ana -..nıa nı•temea ilanı- .,... •• - ~ model bir tank ıava, topu yapmak· kaydedildifl evvelce blldlrllmlş idi. 
kAta daha iyi 1mr91 ko)'lnalan için ne alan mengene çetin muharebeler ta bulundutunu bildirmiş ve ytık-
eenup eeplıeatnde INltk.ıe •raaatan, netıceslncle 'biraz daha s1kıştınlmı9- sek miktarda yapılan 'bu toplann Tokyo, 12 (A.A.) - Japon umu-
yanı merkezde Smolenak'e Yarmalı:- trr. bUtUn Alman ve Italyan tanklaruun ml kararıUımın bir tebllfinde kay-
tan z..lyade cenepta Dtnyeper IMtyn- 11-...m zublı trenler zırhlarını delebilecek blr kudrette dedildiflne göre, karaya çıkarılan 
na uıa,tnaıan ve Alman ordtllanaı lılolkova, 12 (A.A.) - Tass ajan- oldutunu aöy)emltUr. Japon kuvvetleri 9 şubatta Makas-
lTkraynaya dotn lllnnelerı ..._ elet 8IJW\ blldil'dJJlne ıöre, Sovyet lçfi- Lord lieaverbrook, demecine ftiyle sar'ı ve Yeni Bretange'ln cenubu şar
rudur. Böyle bir taarnu ~a ....._ len bot ZMn&nlarında muazzam zırh devam etmi9Ur: k1 sahilinde bulun&n Gasmatayı ta-
rın elinde bam! ı,,1 aylak bir -.a lı trenler yapmaktadırlar. Moskova BUytık Britanya 1941 dı memle· mamne işgal etmişlerdir. 
\ardır. Bu ntöddet urfıada ,.,... demlryolu deposunda bUyUk kudrette ket dlfln& 9781 tayyare röndermif R&nl'oon, 12 (A.A.) - Japonlar, 
mazıarsa o ..._ Alınan ~ endalıt ktl»WyeUnde olan iki ~ ve dıfardan yalnıa 21f tayyare alnuf· dUn akşam, l'emllerile taşıdıkları mu 
bü)Uk bir tıüra&le Kaau ,..._.., tren lnf& edllml9Ur. tır. him kuvvetleri Martaban'ın şimal 
ru taarrma ~r. ı.oaovaya'nın ıert alınmasından Yine bu yıl aarflllda chfarıyı 8781 batısına çıkarmışlardır. Martaban'ın 

C.en11p ~plaeııtndelı:J kıt taarnız ve sonra, mahalli demlryollar memur- tank gönderdik ve Yalnız 200 tank batı ve dofu.sunda mu'htelit' yerlerde 
nıl1daı- mubanibeleri lıılae llelaarcla lan U9Un menzilli toplar taşıyan ka- aldık. Tanklarunız Moako\"a mUda- Japonlara afır zayiat verdlrllmı,ur. 
kopacak büyük fırtınanın yakia9mak lın zırhlı bir tren yapmıflardır. f&UUlda bUyilk bir rol oynamışlar- V&flncton, 12 (A.A.) - Hariciye 
ta oldutuau haber veriyor. 1.-1.apad c:eplle.ıntle dır. Nenretl bildiriyor: 

Yeni Zonguldak 
i ktısat müdürü 

Berlln, 12 (A.A.) - Leningrad Yeni vazifesinden bahseden nazır. Birleşik Amerika, adaların nıUda-
mubaaara ceph .. lnde cereyan eden yalnız Vaşlngtona değll belki Moıı- raasında Felemenk kuvveUerine yar
hldiseler oldukça uzun bir zaman kovaya. da gitmesinin gerekli olaca- dım etmık maksadile Felemenk Gü· 
temas ve çarpışma un.ııut'lannın faa· ğmı söylemiştlr. yanı açıfında Aruba ve KUrasao a
liyetine ve mütekabil topçu ateşine -----------~-- dalanna uker kuvveUerl ıöndermiş-

Ankara, 12 (Telefonla) - U· lnhl .. r etmlf oldutu için Bolşevik- MACAR NAhll DEGtf TlluLIYOR tır. 
rnumı Milra.kabe heyeti miltehas- ler 8 ve 10 fUbatta Alman çembe- Budapeşte, 12 (A.A.) _ Meb- Vaşington, 12 (A.A.) - Harbiye 
sıslarında.n Emin Tokay, açık bu- rlne kartı taarruza ıec;ınlşlerdir. Bu uslar meclisi, perşembe celsesinde Nazırlıtr te'blltf: 
lt.ınan Zoncuıdık mıntakası ildı• taarruzlar Alman mUdafaa ateşinin saltanat naibinin dellştlrllmesl Filiplnlerde: Son 24 aaat zarfında 
•t rnüdürlUjU.ne ta)'in edllmlfth (altında erimiş \'e Sovyetler ağır ka· hakkındaki kanun projesini ka- Bataan yarımadasında kara ve ha-

(B ... ) 71Plara utratılmrttır. bul etmi~tir va .sav&fl&n u olmUftur. Dllfmanın 

K•radenizin ve Haz.er denizinin 
bütün limanları için bir dış Uman 
vazüe&i &ören, Londradan daha 
bUyük bir tonajı transit olarak 
geçiren İetanbul yabancı vapurlar 
tarafından bırakılmıştır. Fena kar 
ııla.şmalardan korkan Tilrk ıilep
leri de pek az karasularından çık
makta, rıhtımlar önünde yatmak
tadır. Bunların da :-ayısı azdır. 

İşte bilyük bir kısmı itibarile 
bu hale çare olmak üzeredir ki 
Türk hükQmeti Almanya ile bir 
anlaşma lmzala.ınıştır. Fakat :Ru
men limanları Uzerinden olan mil· 
nasebet evvelklne naz.aran pek az 
dır. Ve Suriyenin lnıiıtere tara
fından işgali de açık denizdeki 
durumu daha ziyade fkldetlendlr
mektedir. 

Tür.kiye Avrupadan zor vaıae
çcb!llr. Bugün bunun tecrübesini 
yapıyor. Dıi ticaretin ıitti.kçe ıe· 
rilemesi iümrük ıellrinl aıaltmıı 
ve ha:zinede bir delik açmıstır. Bir 
çok fabrlkala.r ham madde bulu
namaması ve müıterisizUk yüz.Un· 
den durmuştur. Milnakalittattl 
güçlüklerle navlunların ve ıılıor
taların yükselmesi dolayısile her
kesin yaıayııı z.otlatm11lır. Bu hal 
ler bilhassa orta sınıfları büyük 
darlıklara sokmuıtur. Tüıikiyenin 
Yunanlılarla harbettlll ve büyük 
devletlerin baskısından kendini 
kurtardığı uzak günlerdenberi dev 
let ve halk böyle bir buhranla 
karşılaşmamı§tır. 

pahasına olursa olsun korunması 
ve yabancıların hertürlü müdaha. 
lesinin şiddetli bir mukavemete 
çarptırılması hususunda milletle 
hükumet mutabıktır. Bu sebep
le alır askeri yüklere \'C sillh
lanmrş bir vaziyette belflemeye, 
ş.kayet etmeksizin katlanılıyor. 

TUrklyenln beynelmilel bir mev
kii vardır. 1938 tarihli Morıtrö mu
kavelenamesl gemDerln Boğazlardan 
geçmesi halııkında bir çok şartlar koy 
m11Jtur. 24 Uncu maddeye göre 1923 
yılında kurulmu' olan komlayonun 
.salAhlyeUerf Türk hUkCUnetıne dev
redllmlşUr. Bu aal&hiyeUer Türkiye 
için bir vazife mahiyetini alm19trr. 
Filhakika 3 Uncu fılcrada şöyle deni· 
liyor: 
~Türkiye hUkQmetl, bu mukavele· 

namenin Botazıardan harp gemileri
nin geçmesine alt hUkUmlerlnln tat
bikine nezaret etmekle mükelleftir.~ 

taarruza tekrar b&flamadan evvel 
fazla m&laeme ve takviye gelmemlnl 
bekllyerek kuvveUerlnl yeniden tan
zlm etmekte oldutu 'besbellldlr. Jl'lll
pln takımadaları merkezine yakın 
Ma.sbate adası, Japon kıtaları tara
fından lffal edllmlftlr. 

sUrükliyecektll". 
Harpte olan de\'leUerden herhangi 

bir1 Boğazlardan serbest geçme hak· 
kını elde ettiği takdirde bu halin 
kendisi için, düşmanın kruvazörle, nı teşkıl edecektir.> 
denizaltılarile ve uçaklarla göstere- ,- ---- --------
cet! karşı koymaya rağmen, bUyUk 
bir avantaj teşkil edecek! açıktır. 

Bundan dolayı iki taraf ta Türklye-
Ortaşark İngiliz 

mümessilinin beyanatı ye iyi niyet teminaUarını bildirmek
tedir. 

Ingiltere ve Rusya re!mt bir de- (Başı 1 iMlde) ,. 
meçle 'I'llrklyenln topraklanna veya ıoriltmek üaere JftlkAn buluaca 
haklarına Jcaqı hiç bir fena niyetleri Tahrana citmjş ~uiuau ba.lllaa 
olmadı!ını teyit eylemişlerdir. Alman blldirmlftir. Bu :ı.-elelerill blpai 
yada her tUrıtı niyetleri ortadan kal- llı:tı .. cil mahlyet\ed1r. Bil'lefl& A
drrmak için son pakta gUvenlyor ve merik•nın deniz mün9kallbndell 
her iki tarar öte tarafa en kara mak istifade eden Britanya llıiktn.eti 

aauar atfetmektedir. daha şimdiden kaea fazla mik-
Tllrider çok sat duygılludurlar. tarda buiday eetirm\fUı' • 

Avrupa hartılnl tam ölçtlıılle tartıyor- Libya vaziyetinden 'btıhlıiın 

lar ve Avrupa hudutları bir tecıwü- M. Lltfoton ~yle demlftir: 
se marw: bulunduğu takdirde dağlık :Mısırın, Libya aeierl ; P•lllR· 
Anadolu uzun bir mukavemete elve-

dan evvelkine niebetle dllba bUrlfll bulunmaktadır. Yuvalarında kuv 
vetıe all&hlannu9 olan Türkler A vru- yük bir tehlike içinde buıu.tqu 
pada kendllerine hllcum edecek dllf- söylendi. Bu, doiru deliktir· Def 
mana atır daıtıeıer indirmlye kabl- man çok büyük mlktarda -38 Ul 
UyeUerı oldutu gibi eotazıar da tah 40 bln - insan kaybetmiftir. Jlrsırı 
klmat ve maylnlerle teçhla edlleblllr. örten sevkulceYJI mtlhim :aold a lar 
Her ttlrlU taarruz 'l'tlrklerl J<ar,ı ta- şlmdl elimizdedir ve eWmlaie ktr 
rafın .safına koyacaktır ki ne biri ne lacaktır. Libya muharebesi ı-. 
de öteki bunu dilememelldir. Bundan men bir malzeme fJldir. ıc..vet 
dolayı öyle görünüyor ki, Ankara hU· işi değlld r. Biz, unın JIMWMÜa 
kQmetl ve Türk milleti kendilerini yollarmda atır kuvvetleri 111111-
emniyette hisSetmek için ciOdl se- himmat bakımından doyurMak lm 
beplere maliktirler. kluısı:ılJlı karşısında, dtllmlml, 

Bununla beraber, Tlirkiye endişe ancak hafif kuvvetlerle teklp et. 
duymaktan da kendini alamamakta.. tik. DUşman muvasala yollarının 
dır ve işin garibi ticaret mUnasebeti uzunluğu azalınca hatff k•9Yetie
Almanya ve Almanyaya tAbi mem. rlmlz çöle clotru sürüldüler . 
leketlerle ağır bir surette devam et· Iranın şimal hududanda Ckil
tlfl hakle sl!Ahlarmı başka yerden nen tehditler hiç olınazsa gecl)ttt.. 
tedarik etmektedir. rllmlş ve pek muhtemel olarak d• 

Türklyenln Amerikaya harp malze. Kı11lordunun muvafiakiyeUerlle 
me1l aJparlJ etmı. olması mlnalı &'Ö· ortadan kaldırılmış bulunacaktır. 
t'Wmektedir. Bu bir dereceye kadar Bu, lüzumlu hazırlıklara devam 
dofrudur. Hiç fUpheaia Ankara hU- etmlyecetimlz mlll')&Sını vermez. 
k6meU bunun tat1>ik edilmekte olan Bu sebepledir ki bütün müttefik 
Mkl bir karardan ibaret oldufunu kuvvetler tek komuta altında top 
bildirmek hususunda müsaraat gös· lanmış bulunuyor. 
termiftlr. P'akat Ruzveıt'in Türkiye- M. Lltleton'un ziyareti, bü,at 
nln de kiralama ve ödllnç verme ka- enerjisini, bailretkarlıj1ı1ıı ve ~ 
nunundan faydalanabileceğine dair ıerdeki meharetinl takc:Ur eden 
Verditf kararın bir mAnaaı vardır. lran erkAnı tarafından ç'* nıem
v .. ınıton devlet adamları bir cıok nunlyetle karşılanmıştır. 
noktalarda uaatı •örememlf olabilir· 
!er. J'akat, Almanya lle mt1nuebet
lerln kesHnulıli arifesinde, TUridye
nin mihverin yanı'bqında yer &lmı· 
yaca.fı hakkında emniyet h&lıl et
meden Türkiyeyi s1Wılandırmıyaca1c 
kadar dirayet •a.temılflerdlr. 

Şimdilik bu tarafta yenl hiç bir 
h&dile bellımemlf bulwıu)'OI". Harp 
.Afrika kıyıları1'ds ve Kınmda bO
ttln ftddetne dwam ediyor. Aaker 
tqıyan vapur kaflleleri blrlbirlnl ta· 
kip etmektedir. Asker yUkJU bir va
purun denizin dibine gönderildiği ve 
kurtulabllenlerln pek az olduğunu 
hemen hemen her gün işitiyoruz. Nor 
mal aamanlard& bUtUıı dilnyada heye 
can dofuran bu gibi haberler artık 
g&ze hiç çarpmaz olmuştur. Bu ara
da TUrJdye her ihtimale karşı ha
mlanarak sUAhlanıyor ve bekliyor. 

Gazete yumnı fÖyle bitirmekte. 

TEŞ E KKOR 
E'1mln 61UmU dolayısııe cenue.ı. 

nP bizzat. iştirak etnıı.ş olan aayın 
komutanlarımın, meslekdaş ve doet
larımın göstermek lQtfunda 'bulun
dukları bUytık kadlrşinaabklanna ve 
elemlme iştirak ederek gerek ~ ve 
gerek sair vaartalarla taziyette 1"1-
lunmuş olan zevata ayn ayrı t.ıı;
ktlr etmlye t.eeasUrUm mani oldutwı
dan •ayın gazeteniz dellleUle dmn 
minnet ve şWcranıarımın ibll.fmı ri
ca ederim. 

Fatih Aı;kerllk Şabeaı a.,kaaı 
Piyade Yarba;ra 

Ziya ErR, 

Luçonun işgal edlkniş bölgelerin
den Mac Art.bur umumi kararglhJ. 
na gelen haberler, Japon müatevll
ler tarafından yurtlarından kovulan 
Jo'ilipinll çiftçilerin yıtın yıtrn Ma· 
nllla"ya. gittikleri, yahut Japon uker 
!erinin &lır muamelelerinden kurtul
ma!< için dallarda saklandıkları aöy 
lenme'ktedlr. Japon ordueu kumanda
nı bu vutyet üzerine bir beyanname 
neşrederek ahaliyi 1'1 batına daYet 
etmlştır. 

dir: 

topraktaki kaynaklardan faydalan
mak ve yeni Yazıyı Yaymak için TUr
kiyeı.tn banşa lbtiyacı vardlr. Fa
kat harp onu da içme &labWr. AJni 
arzuyu besllyen milleUer de ayni tela 
likeye maruz bulunuyorlar. Iwahk. 
Jerçekten tera~i ediyor. 

Türkiye cQnı.buriyeU 20 YJl önce 
başlanan ...n devam ediyor. lllski 
tesirleri ortadan kaldırmak, Jiyık bir 
devlet kumıak, Adetleri değiştlnnek, 
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l&~ı;I 
Beşiktaş- Gala ta-

1 

saray bu hafta 
karşılaşıyor 

VATAN 

BULMACA 

Fenerbahçe de İstanbul 
sporla oynıyacak 1 ' 

Lık maçlarına bu bacta her ikı 
stadda birden devam edilecektir· 
Havaların bir kaç gü.rıdenbcri mu
sait gidiş. Şeref stadınc!a maç yap 
mak imkanını vermiştir. 

,, LE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Bu hafta futbol meraklıları iki 
rntihim maç seyredeceklerdir. Gü
nün en mühim karşılaşması Ga
latasaray _ Beşiktaş arasinda ola
cak ve bu müsabaka şampiyonada 
büyük rol oynayacaktır. Şeref sta 
dınde. y~pılaeak bu maçtan evvel 
de Fenerbahçe • 1stanbulspor kar· 

şılacaktır. 
Bö'ge Futbol Ajanlıe:ının maç

lar hakkında t.ebli~ini aynen aşa
ğıya. alıyoruz: 

Fenerbahçe stadı: 
Saat 11,30 A. Hisar - Beylerbe· 

yi. H: Bahaettln, Halit, Sadık. 
Saat 13,30 Galata - Kurtuluş. 

H: Şeklp, Müeyyet, Nıhat. 

saat 15.30 Eyüp • Doğu. H: Ne
jat. Zeki, Fazıl. 

Şeref stadı: 
Kapa dömıtımıl maçlan 

Şeref stadı: 

Saat 13 Fenerbahçe - İstanbul
spor H: SelAmi, Feridun, Halit 

Galip. 
Saat 15 Galatasaray . Beşiktaş. 

H: Şazi, Necdet, Mustafa. 

İstanbul • Ankara 
güreş müsabakaları 
İstanbul • Ank•ra güreş mUsa. 

bak.aları pazar a:ünü saat 14 te 
Beyogıu Halkevl salonunda yapı

lacaktır. Bu ka.r!µlaşmaların aıa
k& ile takıp edileceğinde şüphe 

yoktur. 
Musabaka serbest ve alafranga 

olarak yapılacaktır. 

Mükôfatlı kır koşuzu 
Sarıyer Halkevinden: 
l - 15.'2 · 1942 pazar günü sa

at 10,30 da başlamak üzere 3 ki
lometrelik bir mukavemet koşusu 
tertip edilmiştir. 

2 - Koşu Büyükdere ile Ki
reçburnu arasında yapılacaktır. 

3 - Her ay bır kl\ometre faz· 
Jasrle d<H't defa tekrar edılecek o
lan bu koşularda derece alanlara 
madalya ve mükafat tevzi edi' c~ 
ceği gibi koşuların sonunda en 
çok puvanı alan atlete ayrıca bir 
de kupa hediye edilecektir. 

4 - İ~rak edecek atletlerin 
Spor şubemize müracaaUart. 

1 ASKERLiK İŞLERİ 1 

EMEKLİ VE YEDEK SUBAY

LAR.LA ASKERi 111EMURLARI 

Soldan sağa : 1 - Boşbogazlık 

etmek. 2 - Bir peygamber; Bir 
Alman film ş rketi . 3 - Notanın 

baş tarafı; Cetvel; Bir hayvan. 
4 - Bir vapurumuz; Vapurları· 

mızdan birinin adı. 5 - Nurlu 
rizai; Üstün zıdd;; Bir ünvan. 6 -
Hayvanlara ayakkabı geçirme. 
7 - Soy; Maden k ıri; Bir meyva. 
8 - Bir erkek jgml; Göğüs. 9 -
Nota; Kökleşmiş adet;Yama. 10 -
Babanın karısı; Kasık. 11 - Kor« 
kak. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi flrça!ayıntz. 

ADVO 
Bariaki. Pnrn• 

7,30 Program 19,00 Konu~ma 
7,33 Müzik 19,15 MUzık 
7,·15 Ajans 
8,00 Müzik 
8,15 Ev saati 
8,30.1 8,45 MUzik 

19,45 Müzik 
20,15 Radyo Gaz. 
20,45 MUzik 
21,00 Ziraat Tak. 

12,30 Program 
Yukarıdan aşağıya: l - Yanı- 12,33 Milzik 

na sokmak. 2 - Kıraat eyle; Ço-
1 

12.45 Ajans 
ban. 3 - Nota; Bir edat; İsim. 113.00 MUzlk 

21,10 Temsil 
21,30 Konuşma 
21,45 Müzik 

22,30 Saat ayarı 
4 - Yaramaz değil; Geçici. 5 - 13,30/ 14,00 MUzik 22,45 Müzik 
Çoban; Cengaver; Bir mus kl A.le- 18,00 Program 
ti. 6 - Satlantı yapma. 7 - Bir 18,03 ?tlüzık 

22,55/ 23,00 Yarın! 
program. 

peygamber; Bir kap; Aleş. 8 -
Çok güzel; Yıl. 9 - Su; İşlemeli --------------
bir nevi kuma~; Yama. 10 _ Fa· ı.,tanbul 3 ii.ncü icra memurluğun· 
sıla; Kasık. 11 - Merhametsiz. dan: (41/S'.?60) 

Bir alacağın temini 1çin hap~edi· 
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

So'dan sağa: 1- Kapama; Pepe. 
2 - Ay; Zagrep. 3 - Pazar; K ira. 
4 - Karmen: Rur. 5 - İle!; Se. 
6 - İtale; Ar. 7 - Al ; Ma; Ek. 
8 - Satmak; An. 9 - Çat; Re. 
10 - Ayan; Nisan. 11 - Katerina 
En. 

lip paraya çevrilmesine karar veri· 
len muhtelif ev eşyası Beyoğlu Kur
tuluşta Tramvay caddesinde 150 nu· 
maralı apartıman 3 numaralı daire
sinde 20.2.9·12 günü saat 16 da. birin· 
ci açık arttırma ile satılacaktır. iş

bu gün kıymetinin 4/3 nU bulmadığı 
takdirde 25.2.94.2 ayni aaat ayni ma· 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Kap; maide ikinci arttırma ile satılacağı 

Alçak. 2 - Ayak; İl; Aya. 3 - ilan olunur. (183) 
Zait: Stat. 4 - Azarlama, Ne 5 -
Reçel. 6 - Ağ; Elek (K): Mani. 
7 - Fa; İn. 8 - Pek: La; Kasa. 
9 - Epir; Re. 10 Rus; Karne. 
11 - Esaret; Ne. 

BORSA 
12 ŞUBAT 1942 

Sterlin 5,24 
Dolar 132.20 

DOKTOR -TABANTO 
Dalı.ili hastalddar miitelıaaının 

(PNÖMOTORAX TATBiK 
EDİLİR) 

'1'Qne1. IŞ&lıd•ğtrmen S. No. ~ 
Tel: 492'6 1 

100 
100 
100 

Pezeta 12,93751 

İsveç Kronu 30,72. ~Pi••• DOKTOR ••:llıtqı 
Esham ve Tahvilat ı- L HAFIZ CEMAL 

1933 Türk borcu 1 23 45 LOKMAN HEKİI' 
1933 İkramiye1 i Ergani 23 45 Dahiliye Müteba•· 
1934 SlvU - Erzunun 2-7 20 10 Dlvaa7.ıu ık 

T Cümhu.riyet Merkez B . 170 00 ı Muayene saatleri: Paz ... 
Anadolu Demiryolu tahvili 52 50 hariç hergün 2,5, Tel: 23898 

Mısır tahvilleri 1903 128 00 iı••••••••••••m'I 
Mısır tahvilleri 1911 125 00 

ALTIN 
Türk altını (Reşat) 33 60 Abone Ocreti 
Türk altını (Hamit} 32 40

1 

Türkiye dab.lllnde; 
Kalın beş ; bırlik 148 00 
Kalın beşibirlik (Hamit) 157 00 senelik 6 aybk 3 aylık Aylık 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarınm 

Haliııiyetlnln akalnl ı.pat edene 

- ~ ..... o- Lira ikramiya Verilir. 
~yatı lııledlfbolz - ,..... 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan tor arla lııteyinlz. 

Adrese dikkat: Iııt&nbul Tllttın Gll mrWt KeTl\erll ao. No. 21 Tol. 24197 

:::::::::::::::::::::::::• 
Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ı:e ticari her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28,000 lira ikrsuniye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 liruı bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plAna gore ikra miye dağıtılacaktır. 

100 adet GO liralık 5,000 Ura 4 adet ı,ooo liralık .ı,ooo lira 
4 )t 500 » 2,000 lt 

4 • 

40 • 
2llO 
100 

• 
• 

1,000 • 
4,000 lt 

120 » 
160 • 

40 

20 
• 
• 

4,800 • 

3,200 » 

D.IKK.AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ata
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~/c, 20 fazlasile verilecektir. 

KW'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 ha.ziran, 11 eylQl, 
. ıı BirincikA.nunda çekilecektir. 

Ka'ın be{'ibirllk (Reşat) 162 00 1480 7llO 400 lllO K. 

Altın gramı 4 45 Hariç memleketlerde: '•••••••••••••••••••••••••••!' 
* Fatih Askerlik şubesinden: senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 1 

KaragUmrük Haraççımuhitt i n Tes 2'790 1410 800 K. yoktur 
tercciler sokak No. 28 de s. 8. tü-

Gayrimenkul Satış ilanı 
ŞU8EYE DAVET 

Boşik.taş Askerl:k şubesinden: fekçi ustası Ömer oğlu 
Beşiktaş Askerlik şubesınde ka- (328-1) yahut (321-1) in 

müracaatı. 

Cemil Gazeteye röoderllon evrak den: 1. b } E • S d w M ••d •• l .. w .. d 
şubeye edll81n edllmesln iade olunmaz. zı- stan u mnıyet an ıgı u ur !lgun en: 

1 yaından mee'ullyet kabul edJlmez. J . . Ha...qan 1278<> hesap No. sıle Sandığımızdan aldığı 400 liraya karşı yıtlı henüz yaş haddine uğrama
mış olan emekli ve yedek (eski 
tabirle birinci ve ikinc ı sınıf jhti· 
yat zabitanla memurini askeriye} 
subayJarla asker! memurların se
nelik yoklamalarına 15 şubat 942 
gününden itibaren başta~ ıaca!< ve 
15 mart 942 akşamı nihayet bula. 
caktır. Yoklama günleri haftanın 
cumartesi günü hariç diğer gün
ler saat 8,30 dan 18 e kadar aşa
ğıda. yazılı vesikalarla birl.kte 
bizzat müracaat edeceklerdir. 

1 - EmekH subay" ve memur
lar. 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının 

tAsdikli s\lreti. 
b) Maaş resmi senedi (Berat). 
c} Varsa a~kerlik vesikası. 

dl Herhangi bir fen şubesinde 

ihtısa~ yapmışsa diploması. 

() İki adet 5X6 eb'adında vesi. 
kalık fototraf. 

2 - Yedek 9'1bay ve askeri 
memurlar. 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının 

tasdikli suret.. 
b) Askerlik vesikası (Terhis 

tezkeresi, yedek subay diploması). 
c) Herhangi bir fen şubesinde 

ihhsas yapmışsa d ploması. 
d) Stchhi subayların dip'oma ve 

ihtısas vesikası. 

f) İki adet 5X6 eb'adında vesi
kalık fotoğraf. 

Halen İstanbuldan hariç mahal· 
lerde bulunan emekli ve yedek 
~ubaylarla askeri memurlar yu
karıda yazılı vesikaların birer su
reUerinı bulundukları yerin As· 
kerlik şubesine müracaat ederek 
pul llsak etmeksizin tasdık ettirip 
taahhüUü bir mektupla şubemize 

göndcrmeğe mecburdurlar. MCk· 
tuplartnda bulunduk-1arı mahal\.n 
açık adresini yazmakla mükellef
tirler. Senelik thtiyat yokbmasına 
iştirak etmeyen veya taşrada olan
lar yukarıda yazılı vesika suret 1e
rile bulundukları yerleri b:ldir· 
mlyenler 1076 sayılı kanusun 10 
maddesine tevfikan 50 lira para 
cezası tatbik edıleceğı ilan olunur. 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllçl.lr taıarnJ bııapları 1942 llu'amlJ• plhı 

KEŞIDELER: Z Şubat, 4 Mayıs, 8 Atuotoı 
2 Wnciteljrin tarihlerin<le yapılır 

1912 IKRA.\UYELERI 

ı adet 2000 liralık = 2000,- lira 40 > 100 • = 4000,-

50 • = 2500,-

25 > = 5000,-

10 • = :ıooo.-

3 > 1000 > .=. 3000. > 
50 

2 • 
3 • 

10 • 
750 
500 
250 

• 
• 
• 

= 1500,-~ 

= 1500. 
= 2500,-

• 
• 200 

• 200 

> 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

1 

Boğaziçinde Anadoluhisar Göksu mahallesi eski Göksu mevkii yeni Kan 
dilli caddesinde e!Pkl 7. ~{. 7 Jl..I. yeni 13, 15 No. lu maabahçe ve odası 

olan dilkkii.nı müştemil bir hamamın tamamını birinci derecede ipotek 
etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkClr gayri menkulün ay
ni semt ve ayni mahallede ve ayni sokakta ayni kapı numaralarile mu· 
rakkam bir tarafı Nalbant Mehmetağa arazisi ve bir tarafı Farisaga 
ve Kara. Ali haneleri ve bir tarafı Tekke b&hçesi ve bir tarafı Göksu 
ca.ddesile mahdut 200 zira miktarında mesahası olan maa dUkkAn bir 
hamam olduğu blldirılmektechr. 

ikraza esas olan muhammin raporu mucibince umum mesahası 270 
zira miktarındadır. Bundan 70 zira miktarı mezkQr yedi kurnalı ha· 
marn zemini ve 52 zira miktarı da dUkkA.n ve oda zemini 16 zira mik
tarının ise külhan önü olup binaları kılgirdlr. Vade'3inde borcun ve
rilmemesinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. h ka
nunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması i· 
cap eden yukarda. yazılı maabahçe ve odası olan dUkkAnı mU.Ştemil bir 
hamamın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek isti
yen 70 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş biltUn vergilerle belediye re$lmleri, 
vakıf icaresi. taviz tutarı ile tellAliye rUsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 17 .2.942 tarihinden itibaren tetkik etmek lstiyenlere Sandık 
hukuk işleri servi~inde ~ık bulundurulacaktır. Tapu sicİl kaydı ve 
sair lilzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır· 

mıya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri men· 
kul hakkında her şeyi öğrenmİ1jl ad ve telAkki olunur. Birinci arttırma 
13.4.942 tarihine müsadif pazartesi gUnU Cağaloğlunda kAin Sandığı· 
mızda saat 10 dan 13 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi lçln teklif edilecek bedelin tercihan a· 
Iınması icap eden gayri menkul mUkellefiyetile birlikte sandık alacağı
nı tamamen geçmiş olması ı;ıarttır. Aksi ta·kdirde son arttıranın taahhU
dU baki kalmak _,artile 29.4.942 tarihine mU..~adif çarşamba gt.lnü ayni 
mahalde, ayni saatte son arttırma..~t yapılacaktır. Bu arttırmada gayri 
menkul en çok aı·ttıranın U.ıı;tUnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alı\kadar1ar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını nan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı mllsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lA
zımdır. Bu suretle lıaklarını bildirmemiş olanlarla. hakları tapu sicil· 
}erile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazla matOmat almak lstiyenterin 38/1447 dosya No. sile Sandı· 
ğtmız hukuk işleri servisine mUracaat etmeleri !Uzumu 113.n olunur. 

• • 
DİKKAT 

Emni)·tt sa.ndıgı, Sandıktan alınan gayrJ menkulü. ipotek göster· 
nıek lstlyenlere ınuhaınminlerhnizln ko~'111UŞ olduğu kıymetin yUzde 
40 nı tet·&\ üı etmemrk Uzere ihale bedelinin yaruuna kadar borç ver· 
mek suretlle kolaylık göstermekiedJr. (2249) 

ISalılbl ,.e Neşriyat Müdürü : AJmıet Eınlıı YALMAN 
Vatan Neşriyat TUr1' Ltd. Ştl. ·Vatan &latbaae 

ıs - z - m 

SÜMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara-Şubesi: İstanbul 

Baalı:a muamelelerJ yapar. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduatına 
en müsait şartlarla taiz verir. 

Müesseseleri : 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessesesi, Ankara 

Falırlkalan : 

Bakırköy bez fabrlkası, Bünyan men!ucat fabrikası. Bursa Merinos 
fabrikası. Defterdar mensucat fabrJkası, Eretll beı fabrlkMı, Geınlik 
Sungtpek fabrllmsı, Hereke mensucat fabrik&Sı, Kayseri bez fabrikası, 
Naz.illi bMma fabrikası, 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 

llT&•BUL 

Sümer Bank sellüloz sqnayii müessesesi 
IZMI T 

Sümer Bank yerli mallar pazarları müessesesi 
llTAKBUL 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 
ll&8.&Blll 

F abrika1arı: 

Kütahya keramik fabrikası, Tosya çeltik 
fabrikas•, Sıvas çimento fabrikası 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticari 
teşekküllerde iştiraki vardır. 

(2077) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miklarlarlle cinsleri ve ek· 

siltme gün ve saati 8.fB.ğ"ıda ait olduğu listMi hiza.~nnda yazdı ahşap 

traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve k•palı 
zart usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsUyenlerin Hetesl hizasında yazılı muvakkat temi· 
nat lle kanunun taylıı ettitl vesika ve tekliflerini ayni gün ekftlltme 
saatinden bir saat evveline kttdar komisyon reı~liğine vermeleri laırm~ 
dır. 

Şartnameler parasız ola.tak Anka.rada malzeme da.irestnde, Haydat 
mağa.ıa. 

1 

pa,ada teseUUm ve sevk fefliğınde, Eskişehir ve lzmirde idare 
larında d&ğtlılmaktadır. 

Liste Miktarı Cimi Beher adedinin Muvakkat EksUtme 
No. Adet muhammen teminat gün ve 

1 bedeli natı 
ı. Kr. ı. J[r, 

1 

2 
3 

17717 

3115 
'4000 

Cart hat kayın 
traversi 

• • • 
> ,. çam 

* 

3.24 

3.19 
uo 

U20.15 ) 23.2.1942 
) paza.rteai 

H5.26 ) gUnU saat 
10930.00 ) 15,30 dan 

) itib&ren 
(2004) 

• 
Muhammen bedeU 19500 lira olan 6000 metre bez hortum 25/2/942 

çarşamba gtinU saat 15,30 da. kapalı zarf usulU ile Ankara'da idare bi· 
nasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1462,50 liralık muvakkat teminat lle ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tektitıerlni aynı gün saat 14.,30 za kadar 
adı geçen komlısyon reisliğine vermeleri 11.zımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa.şa.'da Tesellilm ve Sevk Şefliğinden temin olunur, (2084) 

1 
OSKODAR - KADll<OY va HAYALiSi HALK 
TRAMVAYLAR! TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Halen merl kış tarifelerimizde bazı tadilAt icra ve araba seferleri 
tahdit edılmiştir. Muhtelif hatlarımızda yapılacak ilk ve son seferlerin 
vaktU hareketleri aşağıdaki cetvelde göaterllmıştir. 

16.2.94.2 pazartes\ gününden itibaren tatbik edilecek ve yeni bir 
nana kadar meriyet mevkilnde katacak olan yeni tarifelerimiz ptAn
tonluklara. asılmıştır. Muhterem yolcularımızın bu tarifeleri lütfen 
tetkik etmeleri rica ve ilA.n olunur 

HAT Dk hareket Son hareket 
l Usklldar - Kısıldı 8,US 2'!,20 (1) 
l Kııık1ı - UskUdar 5,45 21,50 

12 Usküdar - Kadıköy 8,05 2'?,.20 
12 Kadıköy - Usküdar 6.40 23,1~ (2) 
2'? Bağla.rba..'ı • Kadıköy 6,00 ıı,oo 
2'? Kadıköy - Bağlarbe.'ı 6,35 21,M 

4. Kadıköy • Bostancı 5,20 23,15 
4 Bostancı - KadıkÖy 5,50 24,00 (3) 
6 Kadıköy - Fenerbahıçe 5,60 23,15 
6 Fenerba~e - Kadıköy 6,0S 28,SO (4) 
8 Kadıköy Gazhane 5,50 21,SO 
8 Gazhane • Kadıköy 6,07 21,llO (5) 

20 Kadıköy .. Moda 5,50 '?S,1~ 
20 1'1od& .. Kadıköy 6,05 23,30 (6) 
1) A vdette Kısıklıdan Bağlarbaşına kadar yolcu alır. 

2) Köprüden Kadıköyüne hareket eden 22,45 vapurunun yolcuJunu 

alır. 

3) Bu araba 00,30 da. (yarımda) KadıköyUnden Bağlarba,ına. yol-

cu alır. 

4) Bu araba KadıköyUnden 23,4.5 te Bağlarbaşına yolcu alır. 
5) Bu araba Kadı köyünden saat 22 de Bağlarbaşına. yolcu alır. 

6) Bu araba KadıköyUnden saat 24. te Bağlarb~tna yolcu alır. 

iSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı Tepebaşınd• 

Bu akşam 20,30 dıt 
RÜZGAR ESİNCE 

l'ek Yıı.lundll: 1' A R A 

Komedi kısmı İstıklll ead. 

Bu akşam 20,30 da 

KiRALIK ODALAR 


