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Halkevleri bayramı 
tezahüratla kutlandı 

I
~-------- -----ı ............... Sb>4UMU><uUMUA_. 

Kızdordunun 
24 üncü yıldönümü 1 

J münasebetile ı 

Stalinin 

lktısadi kalkınma 
El dokuma tezgahlarının 
inkişafı için tedbirler alındı Yeniden 

açılma 
birçok halkevinin 
törenleri yapıldı 

• em rı 
23 

Genel Sekret~rin Halkevleri mümessillerine 
verdiği ziyafette Başvekil de bulundu 

yevmisi 
Tecavüz harbi değil 

kurtarma harbi 

Ankara, 
(Telefonla) 
cumartesi günü 
lktısat Vekili B. 
Sırrı Day'ın nut

. hakkında en sa
lahıyetli makam
lardan edindiğim 
mııJOmata naza-

Yünlü ve ipekli el tezgahcıhğı da 
teşkilatlan dırılı yor 

ı·an artık modern 
sanayi yanında el tezgCıh dokumacılığının yaşayıp 

yaşamıyacağı hakkında uya.nan tereddütleri Iktısat 
VckCıleti tamamen ortadan kaldırmıştır. 

ku ile açıldığını bildirdiğimiz ve sanayi tetkik heyeti 
.reisi Şevket Aydemir' in reisliğinde faaliyetine de
vam eden pamuklu el tezgı\hı dokumacıiıgı koopera
tifler mümessillerinin konferansında seçilen teşki!At, 
evı;af, imalAt ve lAyiha encUmenleri bugtin de çalış· 
malarına devam etmiştir. 

1 
yapıyoruz 

Ukranyay ı. Bey az J 
J Rusyayı ve Kmmı 

J kurtaracağız 

Moskova, 23 (A.A.) - Kızılor. 

dunun kuruluşunun 24 üncü yıl. 

dönümü münasebctlle Stalin bir 
gündelik emir neşrederek bilhas
sa demiştir ki: 
Düşmanı Leningrad kapıların. 

dan kovacağız. Beyaz Rusyayı, 

Ukraynayı ve Kırımı kurtaraca. 
ğız ve kızıl bayrağı evvelce dal
galandığı yerlere tekrar dikeceğiz. 

Bu münasebet le, bir sene gibi kısa bir zaman için
de memleketimizin mllll iktısat siyaseti ve iktısadl 
kalkınma~ı ba.kı mından geniş mAna ve ehemmiyet 
taşıyan el tezgAhı dokumacılığının bugUnkU durumu 

r Uzakıark ı ı barbl 

Japonlar 

Bu sanayiin inkişafı için el tezgı\hlarında poku
nan kumaşların fabrikalarda dokunamaması ve el sa
nayiinın dokuduğu çeşitteki dokumaların memlekete 
ithal edilmemesi gibi alınan haddi zatında ehemmi
yetsiz gibi görünen bu tedbir sayesinde lktısadl lslik
lı\hne sahip olmıyan Osmanlı imparatorluğunun ya-

( De,·amı Sa. 3, SU. 6 da) »-« 

r Bas· Almaa l 
,___ barbl 

Ankara llalke,·lnde '.\·apılan meraıılme Milli Şef de şeref \'ermi';'tir. Re..o;mJ mlı: Milli Şefi ee, , ·ekll Dr. Refik 
Saydanı'la beraber ~el'&81ml takip ederken gösteriyor. KÖ!jeıle genelo;ekreter Fikri. T üzer nutkunu söylüyor 

Satlin kızılordunun Alman mil
letini yok etmek istediğine dair 
ortaya atılan fikrin «hain ve saç. 
ma bir iftira .. oldu~unu belirterek 
demiştir ki: 

Koopang'ı 
Mareşal Keit e ı 
erat islavaya 

g i ff i 
Uzakşark 
düellosu 

nasıl bitecek? 
ikamn esk::J. Fln
deniz ata~esinin 
kehanetı 

Yazan: Ahnıet Emin YALMAN 

1 
Ankara, 23 (A.A.) - Yurdun 1 sillerle son verilmiştir. 

her tarafından alınan haberlerde, Ankara. 23 ((Telefonla) - c. 

1 

halkevleri kuruluşunun onuncu Yll Halk plll'tisl Genel Sekreteri Dok
döUmü, dün halkevlerl salonların- tor Fikri Tüzcr, bugün, Parti ro-
da mahallln en büyük mülki ve man müsabakasındaki jüri heyeti 
askeri amirleri ile Halk Partisi azası ve halkevlcrlnin yıldönümü 
erkanı ve halkevleri mensupları münıısebetile şehrimize gelmiş o· 
ve halk ve köylü kütlesi huzuru, lan 10 halkevinin mümessilleri şe
ile büyük bir törenle kutlandığı 1 reflne şehir lokantasında bir çay 
bildirilmektedir. ziyafeti vermiştir. Ziyafette Baş. 

zaptettiler 
Yeni Zefônda He 

Avustralya arasında 
a$keri bir anlaşma 

Japonlar Bali adasımn 
da· bir kısm1nı 
işgal ettiler 

B. Marges90n 

İNGİL TEREDE 

Ruslar Kalenin ve 

Leningrod kesiminde 
yeniden yer ~azandılar 

Törene İstlkl{ıl marşı ile başla- vekil Doktor Refik Saydam, bil
nılmış ve Cümhuriyet Halk parti- fün vekiller ve güzide bir davetli 
si genci sekreterinin Ankara halk grupu bulunmakta idi. Halkevlerl 
evinde söyledikleri nutukları rad. mümessilleri, milli oyunlarımızı bu 
yadan dinlenilmiş ve müteakıben zJyafettc de tekrar etmek suretlle 
halkevi müzik ve gösteri kolları büyük takdirler kazanmışlardır. 
tarafından verilen konser ve tem (De, amı Sa. S, SU. 2 de) = 

Tokyo, 23 (A.A.) - Resmea 
bildiriliyor: 

Kabine 
değişikliği 

devam ediyor 

!Umanlar 20 günde 
Ruslardan 56.806 esir 

almışlar 
Bratislava, 23 (A.A.) Alman 

ordusu genel kurmay başkanı Ma. 
rcşal Keıtel, Slovak hükumetinin 
daveti üzerine bu sabah Bratlsla
vaya gelmiştir. 

B a 1 i 
den iz 
harbi 

Müttefiklerin parlak 
bir zaferi ile 

neticelendi 

Japonlar müteaddit 
Zlfhlı ve nakliye 

gem isi kaybettiler 

Repulse ile batflm - Prins Of 
waıe·s'in bat ışım seyrettim 

Muharebeyi tak ip eden biricik gazetecinin 
yaz·sım ikinci sayfamızda okuyunuz. 

B. StaHn 

J a pon kuvvetleri 22 şubatta düs 
manrn şiddetli mukavemetini kı

rarak Timor adasının Porteklze a-

Bu h b . Hltle zümre- it kısmında bulunan Dilli hava 
mu are enın r d · 1 t · ı d' 

sının sonu olması muhtemel ise mey anını ışga e mış er ır. 

de bu züm e ·ı Alman· milletini . 20 şubatta adanın Holandaya 
. r ı e aıt kısmında karaya çıkarılan baş-

ı 
ve Alman devletini şahıslandırmak k bi likl 22 b tta adanın mer 

"l" t" III 1 ı i .. .. .. k a r er şu a gu u:ıç ur. t er er n gorunup ay. k . 1 K g' apt tmirler 
boldİ.ıklarını, fakat Alman mille- ezı 0 an oopan 1 z e v • 

J 
tinin bu Alman devletinin yerle- dlr. 

Berlin, 23 (A.A. )- Tokyodan rinde kalacağını tarih b ize göste-
n. N. B. ye bildiriliyor: riyor. ı 

Almanlar seri bir netice almak Japon hükumeti tarafından T -
ümidile bize haince taarruz ettik 
leri zaman Hltler yeni düşmanına 
J&yık olduğu kıymeti vermemişti. 
Biz geri çekildik, fakat bunu ya· 
parken düşmana ağır darbeler in. 

J 
dirdik. Düşmanın durdurulacağın. 
dan ve nihayet bozguna uğratıla
cağından hiçbir zaman şüphe etJ medik. Nihayet Kızılordu için ta. 

1 
(De•- .._ a, sa a del /X/ 

Fransız 
filosunun 
durumu 

Ağır deniz birliklerinin 
. hizmete çıkarılacağı 

haberi Am ?rikada ,, 
en :. ışe uyandırdı 

Vaşington, 23 (A.A.) - Buradakı 

resmi mahfiller, Vichy hükömeti fi
losunun ve bllhassa Cezairden Tou
lon'a gelen Dunkerk zırhlısının hare
katı hakkında endişe göstermekle· 
dir. 

M. Sumner Welles, bugün basın 

toplantısında, Birleşik Amerikanın 

Fransız hUkömetlnin gemilerinin 
tontrolilnü idame ve muhafaza etti· 
ğine kuvvetle kani olmak maksadile 
Fransız filosunun durumunu büyük 
.Ar dikkatle takip eMnekte bulunan· 
,,.unu söylemi~tir. 

mor adası hakkında tevdi edilen 
notayı Portekiz Jıilkümetinln cc-

(De\'&mı Sa. 3, Sü. 6 da) XX 

Hindistan 
harbe 

hazırlanıyor 
Bütün büyük şehirlerin 

boşaltı' ması için 
tedbir:er alındı 

D. 'ff. ı. ye gire ~ 

Çan _ Kay. Ş.k Müs/üm::n 
men faat.erine aykm 

hareket ederse vaziye~ 

77Üessif bir h :ı: alacak -~ış 
Bangkok, 23 (A • .A.) Delhi rad· 

yosunun" yaydığı haberlere göre, Ja· 
pon donanmasının hUcunılar yapma~ı 
ıhtimalilc Hinoıstanda duyulan endı· 
şe\er, gitgide daha şiddetlenmektedir. 
KalkUta, Kolombo, Madras ve Karaşl 
şehirlerinin tahliyesi için tedbirler 
alındıktan sonra Bombay eyaleti va
lisi 2,000.000 dan Cazla nüfusu olan 
Bombay şehri halkını da, şehri kabil 
olduğu kadar terketıneğc davet et-' 
mlştlr. 

Mahatma Gandhi, Harijat ısiıııll 

kendi gündelik gazetcsinci.ı büyUk 
Hind şehirleri ahallsinın memleket 
içindeki kasabalara çekilerek taar
ruzlar esnasında şehirlerde umumi bir 
paniğe mlmi olmalarının daha iyi 
olacağını yazmaktadır. 

Vaşington. 23 ( A.A.) - Lord Hd· 
lifaks. Banıldığına göre, Fransız fUo
'U hareketlerinin yeni inkişafların• 

ve müteaddit Fransız aı:tır deniz bir· 
Uklerlnin hizmete çı~arı•dıkları hak
kında Amiral Darlan tarafından ya. 
pılan demeçle Vlchy'nln durumuna 
alt mevzu etrafında bu sabah M . 
~umrıer Wel\es'l zlyareUe görllfmll.ş
tUr. 

Yeni Delhi'dekl Hind merkez teş

rii meclisi harp durumunu müzakere 
etmek üzere önlimUzdekl cuma günU 
glzll bir celse akdedecektir. Hındıa-ı 

(Devamı Sa. S, Sü. S de) = 

• 
l ' 

Beş nazır daha 
değişti rildi 

Mihvere göre Cripps'in 
kabineye girmesini 

Stalin istemiş 
Londra, 23 (A.A.) - fnglliz ka

binesinde yapıldığı dün sabah bil
dirilen dcği~iklik neticesinde Har. 
biye Nazırı Margesson da dahli 
olmak üzere beş nazır açıkta kal. 
mıştır. Yeni Harbiye Nazırlığına 
Harbiye nezaretinin daimi sekre
teri olan sır James Grlgg getl. 
rilmlştir. Şimdiye kadar bu ma
kamı işgal etmiş olan hu zat ka. 
bineyc giren ilk daimi memıırdur. 

Margesson'dan başka kabineden 
uzaklaştırılan nazırlar şunlardır: 

Devlet nazırı Grcenvood, Nafııı 
nazırı ve B .B.C. nin ı, fngiliz rad. 
yosu» eski direktörii Lord Reith, 

(De\'&mı l"a: 3 8ü: 7 de) = 

Kallnln'ıle ı:;iıldetli muharcheler 

Moskova, 23 (A.A.) - Lenin
grad etrafındaki Alman çemberini 
yarmıya çalışan Rus kıtaJar 1 şid. 

detll muharebeler neticesinde b ir 
kaç köy daha zaptetmlye ınuvaf. 
fak olmuşlardır. Almanların iki 
mukabil taarruzu geri püskUrHıl
mUştilr. Sovyet müfrezeleri düş
manın gerilerine sarkarak Alman. 
lar arasında karışıklık çıkmasına 
sebep olmuşlardır. 

Kallnln cephesinde de şiddetli 

bir muharebe cereyan etmektedir. 
Burada tankların h imayesinde ha
reket eden Sovyct kıtaları iyice 
tahkim edilmiş bir düşman mevzi
ini ele geçirmişlerdir. 

:-inıohın'lk muharf'he!ll 

Londra, 23 (A.A.) - Mo!:kovh 
rnrlyosunun bildirdiğine göre, mcr 
kez ceppesl Smo'ensk uzunlulhıncl\ 
~iddetli muharebeler cereyan et
mektedir. 

20 glincle Ru..,lardan alınan eı.lr 

\ C ganalııı 

Berlln 23 (A.A.) - Alman or. 
(De,~ıııı: Sa. 3; Sii. 7 de) ««•n 

Mihver ~ıtlanna ağır zayiat \'erdi ren Jngtılz zırhlılanndan bir grup 
ııe.) i r '"-llnd ..... 



1 
f 

Repulse ile battım 
Prins Of Vals'ın 
batışını seyrettim 1 

Şehir 
Haberleri 

Kumanda çanak/Jğından bir ses bize hopar- Vali Ankaraya 
/ör/erle: "Düşman havae1/arı tarafmdan keş- ı • tf • 
fedildik, hazır bulununuz! .. dedi. gı 1 

Japonların 'talezyaya. taarnız ı pon bizl açığa vurmak talihine! 
etm ... ı üzerine Japon nakli~• mazhar olmuştu• Polis Müdürü de Voli ile 
ıeınllerlnl önleıuek için lnglllz· ı Valt Disney'in canlı resin1leri b' I' k A k · tf' 
l•rin Prl"" Of \\'als ile Repo1'e Sıcak çorba. soğuk ıağır, domuz, lr 1 te n Oraya QI 1 
atlındaki iki •affı harp gemı~ı hamur işi, portakal , muz ve ana. İstanbul Vııli ve Bı·ledlye Reisi 
Sll\(aı,ur liınanından a)·rllarak nastan mürekkep yemeğimizi yer Doktor Lütfi Kırdar , dün akşam· 
ç.;1yan1 kOrfezlne çlktdar. j ken deniz hava kUV'-"'Ctlcrine men- ki ekspresle Ankaraya gitm i ştir. 
Ja.s)()nlar, t&)"Yareler tarafından sup bir piJot aram ı za girdi. Bu, Vali muhtelif meseleler hakkında 
hlm8)'C edtlnliyen bu gemllere . kızıl sakallı bir Yent Zelandalı 1. vekAletle temas edecektir. 
tayyarelerle hUcum ederek her di. LO.tfi Kırdarla birlikte İstanbul 
iki geıniyl de batımuya mu,·af· - Allah kahretsin! diye homur. Polis l\'(üdüril Bay KAmran da 
fak oldular. Bu hKdise esnasın· danıyordu. Herifin biri mitrafyö· Ankaraya hareket etmiştir. 
da iki lnglli.t. geml"!lnin hal't"ki\· zümün gözilnü. c;:ürütmüş, Hem de Vali ile Polis Müdürü. temasla. 
tını taklı• Jçln Rrpu~e geml&ln· nişan alacak gözilnti. Yandık' rınt bir kaç gün zarfında bttirc· 
de bulunan yegane gazele<'i Gal- Hiç kirtl6e gülmedi. rek 1star>bula döneeeklcrdir. 
IM"her hu muazuun gemilerin Ha.1buki hepimizin. bizi Valt 
bah,ını anlabyor. Dlsney'jn canlı resimle..·lne benze-

"k' 1 ten ateşten müteessir olmaz kask-

B u 8 blrincı dnun pazar ~ . . . 
' . . . . larımızla komık bır halımiz vardı. 
si günü şimah şarkı ıı:;tı. Akşam saat öokuzu beş geçiyor. 

Kokmuş sucuk satan 

bir dükkôncı mahkum 

oldu 
kametinde -ı..talezya sularına giren Hoparlörde bir ses: Kasımpaşada Atiktcrsane cad· 
bl.r deniz kuvvetinin pek sade hl. - Hazır Oıl! KU'm&ndan konu- desinde 85 numarada bakkallık ! 
kayesidir. Prince ol, Va.les ve Re- ı şacak. yapan ~tchmet Şi'mşC"k, kokmuş 
pulse adlarınd<lkl iki saffıharp ge- Kumandanın .,,,.ı, sucuk satmış, yakalanarak üçUn-
ml.ai, bu kuvvetin ·baılıca unsur- : _ BaŞkıumandandan şimdi b ir cü sulh ceza mahkcmosl tarafın. 
ları idi. Baş~on:ıutan Sir.:r~.m ~h.~L ı' mesaj a1dım. Dilşman yerimizi bul. dan 3 gün hapis ve 5 lira. para ce. 
ıı~·tn !l birıncık!\nun gunu butun du. Kafilesini dağıtmış olmalıdır. zasına çarpılmıştır. 
gcmne..c vercUği mesaja göre 'bu' Tayyareleri bizi bekliyor. Hemen Vekôlete ef 
filonun hedefi ~ idi: Singll!pura dönüyoruz. 

· Düşman M•laya. sahilin.in muit- Anımızda bir gUrültü koptu. hakkında 

işleri 

bir rapor 

gönderildi 
t~if noktalarında karaya çıkmtş· İçimizden biri: 
tır. Düşman nakliye ı::emileriıYden, _ Bu geıni 'hiç bir zaman hare· 
bazıları sahil boyundadır. Düşın<Lnı· kete gcçemlyeeek. Çok talihli ge
saltl•mca yerleşmeden önce bize mil dedJ. 
bir fırnt görünmüştür. Düşmanın • Bu söz o ana lradar çok doğ. 

hava keşiflerinden kurtulmak üze-
1 
ruydu: RepuJse harbin başlangı. 

re geniş bir kavis çizerek, yarınki eından'bcri, muharebe fırsatı bul· 
çarşamba günü şafaktan evvel düş_ madan 53 bin mil yapmıştı. 
manı gatn av.,amayı umuyoruz. Si. Sabah wlıllolfğinde 

yam körfoziıide belki Japonların Çarşamba sabahı saat altı bu
crlci harp ~rtrVazörü Ko~~:Ya ve j ~uk. Hoparlör haber veriyor. 
vahut· ta bır 'kaç kruvazoru veya' D"" C'.~ • l' . r . i - uşmanın ~ngapur şıma ın .. 
destroyerine ~arşı kuvve ımız de karaya çıktığını bildiren bir 
gö .. lennck t.ıılihınc m.azhar olaca- ı _,...,.. l'dık ~- id" 
f:iz! Uzun menzilH toplarımızla m-=~J 8 

· v.•~a . g ıyoruz. 

Ticat'Olt Vekaleti, İstanbuld~n et 
fiyatları ve İsfanbulllll et lşler'i ü
zerinde izahat istemiştir. AlAkadar 
lar istenilen bu raporu derhal tan
zim ec!Nek Ankaraya göndermiş-
lerdir. 

Mekteplerin zwoi 

seferberliği 
Mek\<>plerde zirai scferber1'iğin 

tatbikatı etraiıOOa gQrilşmek üze
re bı.ı ·hafta mektep müdürlerinin 
işliı:akile bir loplantı yapılacaktır. 

Lokonto vitrinlerinde 

yemek teşhiri yasak 

pek !avdalı •tışiarda bulunacağı. , Gok, bir inci g>bı tertemiz. Se
mıza e.miniz, fakat neye ra~ar_ rin bir rüzgiır denizi yalıyor. Her 
saJc: rastltya.lım . .Japonlar aleyhfmi.

1 

~es sfl3:h başında. P. rince of ~ales 
ze çok geniş bır hava taarruzu ondc. ltepuls~ .o:'° tak1f) edıyor. 
:vaJ)f'lllya imktlın bulamadan şarka ~estN>yerler rkısıwn etrafına tak· 
doğru hamle etmek üzere her ~c· sım olımuş. Belediye Umum! Meclisinin ver 
\"l çabuk biticmek isterim. İyi nl- Saat 7,55. Priııce of Vales, ke- ibii kararla 1 marttan itibaren lo. 
şan alınız, batırmak için ateş edi. şif tayyareler.inden birıni, gemL kanta vitrin.ı'erinde yemek teşhiri 
nız. 11 ye dönmemek emrini vererek, yasak edilecektir. Bu yasaj:ın tat-

s 1 k t 5 20 d hopar ma~anıkla havaya fırlattı. Tay. bikl. tçtn şimdi~n hazırlıklar baş· a ı a ~amı ıaa , e · . 
ı 1 · -cnişleterek •ksettird•l<i yare sahıl boyunda lmkAn buldu· lamıştır . 
or erın • - ı k .. dilk' 1 h k k d k bir 'boru sesi ı:cminin her taraf•n· gu yere nece ve gor .. er a - 43 liralı ye e par-

da duyufdu. Bunu da· 1ı1:7a.yyareicr kında. bize telsizle rapor verecek. • 

görüldü, Silah başına'• emri takip çayı 150 lırayo 

rl Soruyorlar ·. h satmak istemiş ct!i. 

Vardiya köprüsüne 1'oştum. Tcb 
~'kc halinde bana tayin edilen y~r 
!>ur•.ı idi. Çok uzakta, hemen he
rncn ufukla 'beraber bir keşif de
r.iz tayyaresi görüyorum. Bu N:ı

kajima Naka 93 .tipinde iki tom
hazlr \ek •atıhiı bir Japon uçağıy. 
dı . 

Kunıanda ('&na klıfınden bir ses 
bize llopa.-rlörlerle: 

.. Düşman "1.avacrları tar•fından 

keşfedildık. Hazır bulunun.uz!. de. 

cii. 

!şte b\rincisinin uzak mesafeden 
taraaöuduna iltihak eri:erı. yeni ikl 

Nakapima Naka 93 daha. 

Dün sabah, Sirkeeide Demirka-

Ekmek yerine 

olamadık 

wn müşteri gibi goolen zabtta memur-

1 

pıda 13 numaralı garajın sahibi 

ıo.rına, +3 liraya sat.ıması icap e
den .bir yedek parçayı 150 liraya 
satmak ister iken suç üstünde ya· 
kalanını ve müddeiumumilile yol A1ıaan son bir kararla elindeı 

ekmek karneel olanlar bq karne-
lerUe )ıer paz.artesl ıfutli un a1a
hlleceklerdl. Bu karar vilayetin 
bir tebliği ile bir kaç rilndilr ga.. 
ı.etelerde ilin edilmekte ldJ. Düa-
den ltibaPen alacafmıLZ.ı sandığl· 
mrz unları maaıeser fırınctlar bi· 
ze ,·ermediler ve dediler kl: 

- Bize henüz ltöyle bir te~U
&"at olmadı. 

BuMt hlze Beyotlunfla oturan 
bir okurumuz yazıyor ve Afaca
Ml Bur,.a sok.atındaki tırıntian 

un alamadıfını bildirerek pek 

ha.kh olarak !!l&nıyor: 

\anmıştır. 

İaşe müdürlüğünde bu 

gün mühim bir toplantı 
yapılacak 

Bugün İa:ıc Müdürlüğilnde mü· 
him bir toplan!.> yapılacaktır. Bu 
toplantıda İstanbul İaşe mUdürü, 
Mıntaka. Ticaret m·üdürü, müddei 
ımıurnt v.e emniyet müdür mua .. 
vinleri hazır bulunacaklardır. 

Fantezi 
Dünyanın dörtte 

kara olsaydı ..• •• uçu •• 

lr-\\, ün akşam, dünya harita .. 

l'==9 sına göz gezdirirken SÖY· 

'le düşündü.m: 
{(Dünyad'ak~ topraklar fnsan

•ara. dar geliyor. Tavşanlar g ibi 
~abu'k üremeği prensip edinmiş 

milletler de bu-

yete girince- demokrasilerin 
Rusyaya """' Çine yardım yolları 
da çoğe.lmı~tır-

ı:Js'kı Avrupaya bir ııöz ata
l ı m: Hazer denizi Karadeniz, 
l\.tarmara, Ege, Yunan -.re Adri .. 

lyük bir yarımada. ikiye ayır· 
makta ve iki büyü'k körfez mey
dana.. getirmektedir. Bu körfez· 
ilerden şarktakine Avrupa kör-
/fezl, garptıaklne Amerika kör· 
!fezi diyebiliriz. 

Atlantlğin tam 
lundukça bu dar-r'__________ ya z a r:ı : ortasında cenup-
lık durmadan ı tan şimale uzun-

artac•ktır. Dün. Sadun Galip SA VC/ ıamasına yer aı. 
yanın dörtte ü. • nış kafasını gar-
çü deniz, dörtte'-----------------------------'ba ç ev 1 r mi ş 
ıbiri karadır. Böylo O'iacağına, yatik denizleri artık karadır. ımuazzam bir ada ile bu adanın 
dörtte ~ü kara, dörtte biri de· Akdenizden tam orta yerde 69 <!ört taırafın"da daha küçük birer 
niz olsaydı, insanları birbirine metre derinliğlrrde küçü'k bir ada me<ydana gelmiştir. Bu ada
oSaldırta.n toprak darlığı ortaaan göl, hatuı. 'daha doğmsu büyü· .ıara kim yerleşirse bütün At
kalkard•·• cek bir kU')'U halinde bir Mare lantlği kontrolu altında tutabile-

Dünyanın dörtte üçU kara olsaydı, dllnyamn yüzünü bo şekllcle ıörecektlk. 

:au düŞü.nce, ,beni hayale sü- N<>Strum bakiy<ısi kalmıştır. Ce
;rükledl: Önümdekt haritada de- nlli) .A*upasile Şlmal Afrikası 
nlzlerln dört •bln metre derinli· 'blrblrile kucaklaşmıştır. Cebell
!i!e kadar ol.an 'kısım!.arını ktı- tarık boğazı 'kalkmıştır. Meşhur 
Tuttum; aşağı yukarı dörttıe üçU At!Mlik artık bir ta.raftan Bresi, 
ııcara, dörtte biri deııiz yen! bir diğer taraftan Kanada ile Bk· 
dünyanını yine bUı sütunlarda !eşik Amerika arası hizalarında 
gördüğünüz harltasını meydana. ~laya..n. ve Pındi aıa·· ı kı mı 

.getirdim. uzamış vaziyetteki Afrlkanın 

Haritayı, istefscnlz, 'blrllkto cenubunda çok dar bir boğazla 
lncellyelim: 'Hint denizile iltisakt olan bü-
Şlmal ve cenup Buz denizleri, Yük bir isb&koz şeklinde bir iç 

mevsimi geçmiş portakal glbl, deniz ba11n'ded;r. 
suyu çekilmiş vaziyettedir, Atlantiğln şimal kısmını bü-

cektlr. 
Afrik,aya ve ;Hint denizine ba

ıkalım: Afrika garpta biraz arazi 
·kazanmış ve Dakar Amerika 
•kıt'asına, daha yaklaşmıştır. A!
•rlkanın yeni hususlyetl asıl ce
ınuptıadır. Afrlkanın cenubu dar 
·bir berz.ahta,n 80nra muazzam 
bir yumruk şeklinde cenubu 
ıgaı'biye doğru uza'mış ve Atlan· 
1lk'le Hint 'denizini ·birleştiren 

dar ve uzun boğazı meydana 
ıı:etırmiştir. Bu boğaza yumruk 

(Devamı Sa. 4 SU. 1 de) /-/ 

Bal'tık ve Ş!ma~ denlzlerlle -----------------------------
Menş kanal~ da or\actan kalk-! ~ 1 
:;,'~~:.ü;ı:~ iz~r~~;>;ür::a~ar~'. G CL 
ıtanya adalarlle, Grocnland İz- !!:umre~ 111 :ı ::tuunı 
·tanda ile Şimal Amerlkas< da 
.droenlandla birleşmiştir. Öyle 
kl .artı'k. blr taraftan mihver es
ki İngiltere adalarını istila le· 
şebbusüne girişebilir, diğer ta
ıraftan da İneiltere ve Amerika 
1demto'kt'll6ilerl eski Avrupa kıt. 
asına asker çrtcarıp ikinci bir 

Yine geliriz! 
c;p anıdıfıın bir Inrillz var. Dün-ı 

U ya dt1.rum.unu ko11.uşukea 

kendJsine dedim kJ: 

- Pasifikte en mlilı.lm yerleri bl-
rcr birer bırakıyorsunuz, senra. ne 

ıceptae açabi.Hr. olacak t/ 

Şu ccvab• verdi: 

Hatırıma 1'h' ftlıra ıeldl: 
Adamın birf, arkadaılJUl& ser mu,: 
- Çocuğun y!lrllmete l>aşladı mı? 
- Ne aiyliiyonn, d~rt aydır yü-

rüyor. 

- Vay.........,? Oyle ıee ı;ok 111:afa. 
gıtmı,tlr? 

FiLOZOFUN CEVABI 
Propaganda servls1erhlfn olur ol-

rnaz şeyler uydurduklarını gördükçe 
hep me,hur bir Ytuaan filozof111nun 
söT.ii hatırıma getir. 

Bu filozof& yalancıl&J'ln yalan söy
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Yangın dalgıçları 
R::I lr Fransız mecmua.sının yaz ... 

l52J dıkların& inann1ak Jii.z.un ge .. 

Ursc Japonlar; müttefikler tarofın .. 
dan Sara\ıvak'da ateşe ,ıerUen pet· 
rol kuyularından yüzde seksenini 
faaliyete ~e,·ketnıiyc ınu\iaffak ol
n1u.,ıar. 

l<ster doğru, ister yalan olsun, 
petrol kuyuları yangınlarının nafirıl 

söndtiri.i.ldi.iğüuU hikaye eden bu 8a· 
tırları 1ıuıa~a olarak buraya nakle· 
dlyorwn: 

cSarawak petrol kuyuları Uç 

giindenberl yanıyor. lngUlzJcr glde
UdenberJ. Bir cehennem dekoru Jçin· 
de bir cehennem ateşi. 

«Siyah dunınn siitunJarının her 
birinin dibinde, yanan, tüten ''e 
kaynıyan {'aınurun içinde gartı) ga· 
rlp adamlar J. görüyorlar. Bunların 
tbrtttnde vücutlerin.f büyülten, ka
falanıtı omm:larma gömen ve onla
ra. sattapatı hareketler ve-ren par ... 
lak ve sert bir kılıf var. Ba..,mıım
da., (elrllt görle.ı ini ancak g09teren 
tlaT ~MnİI konmlllD ~dik Jtlr-er .... , .. 

iti<, bu b.,ı.ğa 1Jeğlı bir - lııor· 
tun:. llu, oalarm teaeffüs dltarzı .. 
dır. ElleriMie bir - garip lllet-
1eri: UzH. ma.,aıarı. ifJ.nden araısıra. 
beyaz bir kötııük dalgası fışkıran tu .. 
hımları l~let~r. Bu adamlar, 
yaftg'lll dalgırlarnhr. Ja.pollların 

petrol mtifreustni teşkil edJyorlar. 

cJ'aponlann Borneo'ya. çtk.tıkla

rından sekiz gün sonra Tokyo, lngi .. 
tızJcr tarafından tahrip edllen Sa
rawak petrol kuyularından yüıtle 

sew•lnlo faaliyete sevkedlldlğinl 
bildiriyordu. Petrol müfrezesi mu· 
harebeyJ kazanmu7tı. 

uyuları kaybeden ve ele geç-1-
renle-r ara..,ında yeni bir petrol mu· 
harebesl ba'lamı,tır. Çekilenler ku· 
JUiarı u~un bir ı.aman itin tahrip 
etınlJe çalı,ıyorlar. Gelenler lıie ku· 
yuları C"anlandırnuya. teıı;ıcbblls edl· 
3·orla.r. lkl taraf da, bu mevzuda 
tera.kkiler elde etmi,tlr. 

•Bir petrol kuyusunu lylce boı;

ınak, bunu yapmayı düşünmekten 
çok daha z.ordur. Bunu yapabilmek 
için çok: e\."l'elden uzun ve itinalı bir 
c;ınh,ma. gerektir. Tahribi ba,am1ak 
l<;ln her zaınan klifl vakit, yahut 
cesaret buluııamaınaktadır. Tahrl· 
bin muhtelit uınılleri ·\"ardır ''e bun· 
ların henıcıı hepo;I kullanılmt'}hr. 

Çok Unllt be ... ıenen ilk usuı, kuyu· 
ya tonlarca t;iınento doldurmak su
retile tıkamaktır. Sarawak'da bJr 
ku)·u lnglllzler tarafından böylece 
tıkanrnı,tır. 

«Diğer bir usul de hilii. 1o~1en 
sır halindedir. Bu usul, patlayıcı blr 
madde ile son derece korkun~ kln1· 
yevt bir mahlfıtun birlikte kuJlanıl
masıdır. Fakat bu usul ~ok çalışma 
ve dlkka.t lıttemektedir. lsbatı da: 
Jnglllzler tal'afından bu usulle tah· 
rlbtne <;alışılan Uç kuyudan yalnı.z 

birlslnin ateş aınu., olmasıdır. Bu 
usulle tahrip edilen 41 nwnaralı ku· 
yu yirmi beş metre yükseğe alev 
çıkarmı'} ,-e cehennemi bir hararet 
yayını~tır. Petrol müfrezebinin a~ 

datnları bu ale'' cehenneminin ve 
kayıuyaıı maylin i~ine attlını,ıar ve 
on yedt gün feci bir gayretten c-;onra 
SÖttdÜ.rmeğe ma,·afiak oimu,lardır. 

«HolandaWar, kuyuları tahrip 
için Inglllzlerlnkinden daha tesirU 
usulleri oldu.klarını söylüyorlar vt 
biz kuyu1arım121 bırakmağa. mecbw 
kalırsak yangın dalgı~ları on1arı 

kolay kolay diriltemez dJyorlar.» 

KÖR KADI 

Her amiralin en f&zla ıkaçınmı

ya uğraştıtı vukubuldu! Şafaktan 
evvel bir hava yardımına güven
miye tmkfln olmadan, düşman tay
yare1erlr)oin kilt1e halinde bir hii. 
cumuna utrıyacaj:nnıza kanaa.t ıe
til'miş bir halde, açık d'enizde, sa
hilden uzakta bulunuyorduk. Bü
tün gün ke~edilmeden yol almış. 

halbuki ıece yaklaşırken 'bir Ja_ I 

cHaftanın yalnız pazartesi 
günltrf wn verUeceğl.ne nazaran, 
fırıncıların buxttnU atla.htıaJarı 

bir hattayı atlatma1arı demektir. 

Öğrendiğimize göre toplantıda 
.Milli Korunma kanununun tatbl
ka!t loıakkında görüşilleeek ve ıa

zını gelen kararlar alınacaktır. 

A mc.rlka ne ~& arasına 
ge-liDCe Bereng, Japcn ve 

Çin denizierl kurumuş; Bereng 
boğazı ortadan k!a.lkTntş; Ameri
ka lcıt'asının .şimal kısmı Kam
çatka .hizasına kadar Asya kıt
asile blrleıŞmiş; Japon adaları Çi. 
ne yapışmış: Slııgapur Fele
menk Hlndlstanlle, Felemenk 
Hlndistanı Filiplnlerlc, Filipin. 
1er Avustral~a ile buluşmuş, A· 
vııstralya kıt'ası büyük bir ada 
<>!maktan çık.arak cenuptan do
lambaçlı bir yolla Cenup Ame.. 
rika~ına bitişmiştir. İş bu vazi-

- Sana bir hlki.yo an.la.tayım: 

l\1~hur ilim Ampfıre ç-0k dalgın bir 
adamdı. Bir gün &okaia. çtkarken 
e\ Jn kapısına tebeşirle «Ampere ev· 
de yok» diye yazdı. Bir k~ saat son
ra eve döndüğü zaman kapmın l\s· 
tllndekl yazıyı görllnce: «Evde yok
nıuş, yine gelirln1 !» diyerek döndü 
g-lttl. ı,te aı;lzhn, Pasltlkte blz de 
böyle bir dalgınlığa uğradık. Ne ya· 
palım, yine geliriz! 

lemekle ne kazandıkla.rıoı sormtL,lar. --------------

FUozot "' cevabı ve.mı,: T A K V İ M 

Beş sene geç 

kalmış? 

mi 

M e'1'ur Anıerlka 

Parker Şlkafoda 

terblyeclsl 
bir konfe-

ran vel"dJkt.en sonra yanına geaç 
bir anne yakıa.,mL, \.'e sormuş: 

- ~«utumun terbly~Jne •e za-
man M.şlaya),m? 

- Çoc:·utunuz kaç yarın dadır! 
- Beı, ya . ındadır ... 
- Oyle J'ıe ne duruyo~un ! He-

m~n e"'e ko11 \:C işe u.rll, bu işe ba1'
Jamakta t>e, 'tene geç kalmışsın. 

Dtfer Amerikan terbiyeci.si profe
hOr Dewey bu kanaatte değildir. O
nun tlkrln<'e çocuk kendi kendtslnln 
en lyt mürebbisidir. işine karı,ma· 

mak, ze\·klnl bozmamak. aU\kalarını 
zorJa körletmenıek ldznndır. 

Del\oey diyor kJ: 
- Bir ya\ ru, kendl dllinl kendi 

ınerak ,.e a1i.k&eı;ile detf.1, bir hoca
nın. teferruahna kadar hazırlanmı. 

hlr müfredat provamına. daya.na 
rak, t~rtıp edttPkt deNlerle öğrfln

mMI lizrm gel~ydi dlllni hiç bir 
zaman öirenmezdL• 

SERÇE 

A1ıl.kadar n1akamlar bu tebli-. 

l:ışe müdürlüğü 
kadrosu 

gah daha evvelden ya.psa1ardı 

daha iyi elmaz mı Jdt acaba.!» 
İaşe Müdürlüğü kadrosu 120 ki

şiye çıkarılmıitır. Kadro, yakın

da. aliikadarlara tebliğ edllecektlr. 

VI 
BiT kaç .ıün sonra, Mddam Tanilya Ba-

1ano! ilsminde btr Rus kadını Jakı ziya· 
rete ııeldi Ma~sll<lı, işleri h,;kkında akı l 
danışmaktı. 

Kır'tc ~raşlarına yS:kın, çok güz&l bir 
kadındı. Arkasrrida enfes blr samur kürk 

YATANIN EDllllf 1101LU11: 

vardı Fakat ayakkaplarile eldivenleri Yazao. J[area Bra-.on 
eskice, ipelc:i. çorapları da yamalıydı. 

Jdk, kadının kıLıtını kıyafetıni görün- de iş adamı del\_illm, hep bö'yle becerlk-
ce şöyle düşündU· kizl lkler yaparım. Bu dünyada yaşaya-

- Vaırtile paralı olan bir Rus muha· bilmek için insanda iş adamı ruhu olına. 
ciri olaca.'k. . . lı. Ne yaparsınız kt bende de bu hiç yo'k. 

Dojrusu da Tanlya Balanof Rustu ve Rusyadan kaçarken kurtarabildiğim el
muhacirdi. Sıwtılmak üzere bir te1 ıaıa maslarımın hepsini birer birer sattım. 
tncl ıcr'danlıtını vermişti. Bunu geri ala- Elimde yainrz bu kı~etli samur kürk 
bilmek için Jaktan akıl istiyordu. manto kaldı -

tncilert teli ·a vermezden evvel [iyat Kollarının kenarlarını .göstererek na.ve 
biçtlrmemek ihtyat~ızlığında bulunduğu. etti: 
nu i't.ıraf .. ttı. - Fakat ba'kınız. Mantom pef.t . yeni 

TeTIA.1 bir kac ay sonra inci gerdanlı- değn .. Sonra hava·lar da daha çok soğu'k, 
ğı sata'mamış a'du~unu söyllyerek geri kürkümü şlmdtl\k satame.m, bana lhı,m. 
vermiş. Kadın da en irl ve kı'ymetll in- Ctinkü başka mantom ·an yok. Şu incl 
!:'ilerin deği:;tlrillp yerlerine kötüleri kon gerdanlık meselesini hele bir halledebll
muş olduğunu farketmlştı. selydlm! .. Görü'yor..unuz ki hilekAr 'bir 

Jak, Rus ~adrnını çolc !llevimll ve cana tclltil lçin ben çok iyl bir muiteriyim. 
y;.tkın buYdu . Tatlı bir ştve ile konu;u- Memlelketinden kaçmrş za'lralh btr mu· 
yordu. İhtiyatsızca hareket etmiş oldu· h::cir kadını dolandır.mak bu nevi bir a. 
tunu anlatırken kendi kendisi1le adeta Oam için .işten bile değil. .. Sen Klu ci· 
alay ediyor <11ibl bir hali vardı. ''arında moblcli bir oda'da oturuyorum. 

Derdini şöylece anlatıyordu· Hiç kimsem yok, telliıl 'bu yalnızhğı,mdan 
- Korkarım ki yapacak bir şey yok. ve kimseosizllğlmden istifade etmek lsti

Ben pek budl<iac..,.ına pareket ettim. Hiç yor. iFakat zannctıneylni~ ki bu hallerden 

- Ne kazandıklarını ttllntem. Fa.-
kat kaybettikleri bir şey varlhr ki 24 ŞUBAT 1942 
o da, doğru s.öyledlklerl zaman söz- SALI 
ıerıne inanacak adam bulmaktır. AY: 2 - GÜN: 55 - Ka.'Slm: 109 UÇ AY OL,IUŞ 

Japonlar harbe ıreıı !iç ay olatu,. '.roprat,. llel elıiu filozof? RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 11 
HİCRİ: 1361 - SEFER: 8 Bu üç &y içinde epey ı,ıer ba.,a.rdllar. Tatlısert 

ee-.ır-: ..... A· & yAl,MUi 

dolayı bedlbahtım .. Hayır, kat'lyyen deği
lim. Ser\ Klu ormanınd1 bi>tün gün ge
zl'yorum. Buraları .çok ıe:üzel ... Bana .Rus· 
yayı hatırlatıyor. Kendimi memleketim'de 
sanarak avunuyorum. 

Bedbaht ,olmadığınr sö'ylerken yilzü 
mahzunlaimıştı. Jı/k J<endi '.kendine şöyle 
dilşündü.: 

- E'ski za·manlara ait hatıralar aklına 
geldi ve :üzüldü. Zavallı kadın cesur ol
mağa, düşkün ha.1inl unutmağa çalışıyor. 

Ka'dın, yarı mahzun, ~arı alaycı bir ta· 
vırla sordu: 

- Bana ne 1gi'bi bir akıl öğretebilirsi-
niz? • 

- Korka'l'ım ki, IMade.m, incilerin de
ğiştirilmiş <>lduğunu iSbat etmek güç o
lacak. Pek tedbirsizce hareket etmişsiniz. 
Fakat blr ('&resine- bakacağım. Bana tcl
Ifı1ın ismini, adr<!Sini ve gerdanlığı ver· 
miş olduğunuz tarilii. söylerseniz bir a· 
ra.stı.rnıa yaparım. 

- Tcşa~kür edcrirın. Çok naı:ikslıı.lz, 

•Avukatım 'bu işle meşgul olmağa 'başla
mıştı. Fakat birdenbire öldü Onun için 
size gel'dim. İ'ş:leri n.e dereceye katlar yü· 
rü-Mnüş olduğunu yazıha.nesindeki kAtlp
ten sonna·k mümküı><tik, değil nıi? 

Jal< bu sözleri duyunca sarardı: 
- Öldü mu, dediniz? 
- E\ret, öldü. Avukatım Mösyö Lüsl· 

yen M&rtel'dl. Bir gün evvel kendisilc 
görüşmüştüm. Blrşeyciği yoktu. On daki
kadan fazla 'konuştum. Neşeli ve sıhhatli 
bir hali va.ı-dı. Tanıdığım in!ıanların böy· 
le birdenbire iölmeleH hıç hoşuma git
mez. Ço.~ sinirlendim. Zavallı için linti
har etti diyorlar. Buna inanmak güç ... 
Çünkü hiç ln,tihar edecek bir adama 
benzemiyordu. Gazeteloce bakılırsa öyle 
yapmış ... 

Jak şakacı biı- tavır takınmağa çalışa
rak: 

- Gazct-eleri'n yaızdık"larına dalma inan 
mak Uzrmdır, dedi. 

- Fakat ne d'!fiye intihar• etsin İşi iyl 

idi. Çclk pa.ra kazanıyordu . .Mutlalka bir 
aşk yüzündendir. Stz kendisini ·tanıyor 
muy'dunuz? 

- Evet. 

- A$k yüzünden 'b'lr insanın canına 

kıyması ne .saçma, de~n mi? AŞk yüzün

den ln.;an ne almeli, n.e do öldürmeli ... 
,(ArU... 'lf&r) 

VAKİT ZEVALi EZA:-01 
GÜNEŞ: 6,44 12,51 

ÖGLE: 12,27 6,31 
İKİNDİ: 15',20 9,35 
AKŞAM: 17,53 12,00 
YATSI: 19,23 1,31 
İMSAK: 5,03 11,12 

~VKôS~~ 
Kolay bir posta 

Bir sahanda 60 gram tereyafını 
eritmeli. Buna 125 gram u.o, 150 gram 
toz şeker, rendelenml5 Jlmon ,.e po1'· 
taksi kabuğu, Uç yumurta s.arrı.r kat
malı. lyl<'r dö\1iln1tiş üç ywnurta 
akını, yukarıdaki hamura karı,tıra. 

karışhra, llı."t,·e etme11. Sonra t~ı ha
fif yağJannuş bir kaltba doldurarak 
orta kızgınlıkta. bir fırında. bir saat 
pl'jlrın~li. Haftada. bir glin un ahno.
ca~ına göre, t~rübe edileblllr. 
HAZMI KOLAYLAŞTffi)IAK iÇiN 

lloznll kolaylaştırmak için, yemek
lerin &onunda biraz peynir )·emelidir. 
Pe,,.·nlr, mtde u~areslnl faLlala..ı;ıtrrır 

,.e göyieUkle bHJni kolayla,hrır. 
Umumiyetle Avrupalıların yemek

lerin sonunda peynir yemeyi bl.r adet 
haline getınnı, olmalan böyle oıhhl 

bir M"heptıen Uerl cebnektedJr. 
E.V KADINJ 

• 
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lıJ·N·i•Jlll·l:llJRiıtl:D=JJJt=un 
(Başmakaleden denm) 

Uzakşark 
düellosu 

nasıl bitecek? 

Stalinin emri r D~· ~t~rk l SiYASi iCMAL =----- a -- .. I! !! ~ Askeri durum 

Büfün cephelerde 
askeri durı.tm başlıca 

muharebelerin hulôsası 

C Yazan: 

f~aa BORAN 
1 ( Şark cephesinde: 
Baltık denlz.i ile Azak deniı.i ara-

ında Rus ordularının mevzii taar
ruzları ba.,hea Leoingrad ÇC\Te ln
dr, Smolensk doğusunda Harkof 'c 
Kırını yanmaılıı ı bölgesinde de\·anı 
cıliyor. Baharın yaklaşmasına rağ

men, Sol·yetler taarruza de,·am az
mindedirler. l\lak,ntlan, Baltık 

memleketlerine, beyaz Ru;;ynyn l"ar
mak ,." Dlnyeııer boynuna uıa,arak 
Kırını'ı bU~bütün kurtarmaktır. Son 
haberlere göre, ı.adoga gölil cenu
hunıla Lcnlngnıd'a doğru şiddetli bir 
muharebe ba,ıamış lt' I.enlngrad 
prnlwnu Alman mlidafaa hatıannı 
tekrar yannıya koyulmuştur. Ruıı 

kıtalarının Lctoııya hududuna girdi
ği doğru fııe Almanlann Lenlngrnd 
muhnsarasından rnz geçmeleri icap 
eder. 

Merkezde Rus or<lusunun Smo· 
Jensk doğusunda nereye urdığl kati 
olarak mallim değildir. Alınanların 

bumda çember içine alıp imha et
tikleri Rus kU\\'Ctlerlnln nerede ele 
gcçlrJldlklerhıi ve mlldafaa hatları
nın ne duruma girdiğini blldlrmiyor
lar. 

Cenupta :uareşal Tm~enko kU\"· 
\'etlerinin llarkof varoı:Jannda mu
harebe ettiği öylonlyorsa ela bu böl
goocld Alman rıılldafaa ında henUz 
bir san;ılma alfunetl görlilmemekte
dlr. llarkof bu kadar yakın tehllke
ye girseydi, Almanlar Tagıuırog'da 
bulunan sağ ceııablarını biraz ıeri 
alırlardı. 

AJınaıı müdafaasının yıkılnııya 

yüz tutınaııı, bahar taarruzu hazır· 
lıklarının ibofa çıkarılma&ı veJ a ge
l'fktlrllmesl, ı.enln&Tad'ın kurtarıl

masıaa, ınolensk'de Alman umumi 
kararglhının ı•oıonyaya göç ettirll
ınestne \'6 Dlnyeper boyuna ıılaşıl-

ınaı;ına bağlıdır. Bunun mftnası, z.a
yıfiıyan Alınan dinamiz.ml enündc 

Rus ,·ürmtinin tekrar bUyümeı;i ,·e 

kun·etıerun~i demektir. Bu ıiunrm 

ha.MI olduğu takdirde babarıla sel·

kulceyşl ahval yep leni bir ~ekle 

glreblUr. 

Z) Llbyada: 

Meklll bölgesinde mitıtm MHa,·er 

kuV\ etleri olduğu anlaşılmıştır. Ge

neral Rommel'ln taı;lı çöl bölgesine 

!:ekllmesı merak uyandırmaktadır. 

Bir IngUlz ke!flt knlu c:ülU g~erek 

J\leklll'nln 280 kJlnmetre cenup hatı

ııında ,.e Blngat..lden ıse kilometre 

uıakta bulunan '.\lstıs kaqbasına 

Kirmiş, Mihver nakliye \'asıtalarını 

tahrip l'ttikten ıııo11ra bir miktar esir 

Halkevleri 
bayramı 
kutlandı 

(Ba,ı 1 lncitle = 
Trabzon, 23 (A.A.) - Halkev

lerinln onuncu yıldönümi.i milna
sebetile, inşaatı bu kere tamamlan 
mış olan Yorma halkevinln açılı~ 
tör~ni binlerce vatandaşın coşkun 
tezahfirlerllc yapılmıştır. Trabzon 
halkevlnin biltiln kolları bu töre
ne zengin blr programla iştirak et
ml~ ve üç yüze yakın muhtaç yurt. 
taşa giyim eşyası tevzi edilmiştir. 

Ankara, 23 (A.A.) - İnşaatı bu 
kere bitmiş olan Kayseri, Çankırı 
halkevi binalarının acılış töreni, 
halkev1erl kuruluşunun onuncu 
yıldönümU milnasebetile diin bü
yük tezahürlerle yapılmıştır. 

Musolini bir maka
lesinde diyor ki : 

(Bafı ı incide) ++ 
mekttr. 

Zihinlere bir tek fikir h~ldm 01 

malı, sinirlerinizi bir tek irade kav 
ramalr biltiln ümitlerinizi bir tek 
sö:t h~l!isa etmelidir. Zafer fikri, 
zafer ifadesi, zafer Omidf... Sulh, 
zaferin tabii ve mantıki neticesi 
olarak sonradan gelecek ve düş
manlarımızın mağlubiyeti daha 
kati olacağı için sulh te daha u· 
zun v-0 feyizli olacaktır. Galebe, 
~allp gelmek lstlyene mukadder
dir. Bedeni kuvveti en fazla kim 
gösterirse o galip gelecektir. Eğer 
askerler hücuma atılacak kabili
yette değillerse, eğer zamanında 
ortaya çıkıp ölUme göğUs germek 
cesaretine sahip bulunmuyorlar i
se, yüz bin top bile sizt zafere u 
bştıramaz. 

" . 
yevmısı (Ba,ı 1 incide) XX 

V'Qbl Tokyoya gelip gelmediği hak 
kında sorulan bir suale Japon söz-

~ ı lllıtite) /X-1 
arruza geçmek saati taldı. Dii§
man Tikviftdc ve R<>stofta, Kırım- cüsü menfi cevap vermiştir. 

Sözcü Portekizln :ılmdlki nhval da, sonra Moskovada mağlüp edil-
<Bafı 1 blci41e) «+• ·di. :\1oskova ve Tuta bölgeleri kur. ve şertlat" içinde Japonyanın taı--

l~rce mı·ı uzaktadır. 1 ü 1 zı hareketinin anlıyacağını ümit 

c;;::e;: ====-=:t:=:~ : = J - - - Moı.ı 

Çang - Kay - Şek 
ve Hindistan 

Yazan: ~. H. ZAL 

Mısırda 
seçim 

hazırlıkları 
'" tarıldı. Yüzlerce ~h r ve y z erce 

t 1 ettiğini söylemiştir. B lrer birer alıl'6an.ı. IJll'iiı-Amerlkahlarla ngillzler iki yo köy geri alındı. Japonlar La1'at'ı da i-,(al ettiler 
tutabilirlerdi: Ya kuvvetlerini da- Kızılordunun kuvveti, enııperya-

1 
lcr dilnranın en lw , en na· 

ğıtıp yer yer J~ponlara saldırmak list bir tecavüz harbi ~ğil, milli Tokyo. 23 ( A.A.) - Dome a- zWc, en aklı başında insanlarıdır. 
ve geçici muvaffakıyetler arka- bir kurtarma harbi yapmasından jansı bndiriyor: Onlar kadar IAr anlayan. saa.ıt b"r 

k d 1 k ır Japon kuvvetleri Polembang'ın fikirden nnlar ka:IRr çabu!c lnlrt•ı-veft Partisinin j fi arı sında koşmak veya. dişlerin Si a- ileri geliyor. Ku:ılordunun VRZ e- lOO kilometre batısında sevkulcey. 
rak kuvvetlerini toplamak. 'kazır- si Sovyet topraklarını ve evvelce L h t' b - lan adam yoktur. <.elgelelim, top-

• eri bir nokta olan a a 1 ugun kA ı ...ıı· ı T ' .. , h ı ele alması Üzerıne lamnak, Sonra mukabil hücumla- kurtarılmış olup insanca bir ha- ., Je un nto• iZ l're... O(>ıU ., r il• 

t k 1 10 it işgal etmlş1erdir. de onlar kadar an"ane,·e ballllı o-rın yer ve saatini tayin e me ··· yat geçiren ve şimd zu m a ın- Bali adasının bir kı,nu istllfı edildi 
6 d." rfı" fer SeÇ:me 1 l "- ta 1· 1 ı Al - t lllc lan, aklın lcaıı ettlrtllği yolu onlar ı ger pa • Demokrasllertn göz er Aızıp da in ıyen er man mu~ ev - Bata·-'a, 

23 
(A.A.) _ Resmen 

d 1 l • bl 1 ri d k t kt v• kadar gü~ keşfeden ınlllet aıılır. k t . k kuvı:etlerini dağıtsalar ı ş crı - rinln <' le n en ur arma ır. haber \•erı"ldı·ıır.ıne "Öre, Bali nda-l'şf ı" ra e mıyeCe t 1 rl tl Ki" S thl !ehi An 15 0 Rütiin harici münMebetlerlade keıı-tikti. Fedakfir .Japon ayyare c - Sovye er ın, u n • - ına asker çıkarmıya muvaffak o-
d t'd b 1 Al s ıll kenılllerinl dar bir çr,~,·e lçıııt• Kahire 23 (A.A.) - Nahas Pa- nln bombaları altında o ka a~ za- dreapol v~ Toropc c u unanl - lan Japon kıtaları, adanın bir kıs- hap'iedı-rler: «Filan millette mli-

şanrn Vef d partisinin iktidar mev. yiat verebllcccklerdl ki, bun a~~.n man garnızonlarının te~im o ma- mını lstilft etmişler ve hava ala. 
I 1 .. • d v f yerini doldurmak ve yeniden u- larınr teklif etmiştir. Fa at bu gar nını ele geçlrmlş!erdlr. 

kllnc ge mes uzerınlc ıkger par ı. cum edebilecek bir hale .gelmek nizonlar bunu reddettikleri için 
Jer iki martta yapı aca mebus bil •. Buna mukabil Japon donanma-

. . d b ı a ·a k için senelerce ihazırtanmak e bir çok Almanlar olmOştOr. suna karc:ı ""apılan müttefik de-seçımın e u unm mı) arar ver k .. f. 1 1 ~ekti Japonlar Ame- Günlük emirde netice olarak " "' 
. 1 d" " ı ge m ) .... -. , nı"z ve hava taarruzu o kadar mu-mış er ır. · 11 n-adar sabırs1o; ve "'· o'"•.··le .:ı-nilmektcd!r· 11 1 rıka ı arın ne 'A ,_ " • ~ · vaffakıyetll olmuştur ki, Ba c • Yapılan müzakere sonunda bu 1 ld klarını bildik- At"kadaşlar Kızılordunun zıt ün. partinin muhalefet partilerine 70 atıı_c_an admnlk"adr 

0 
.. u

1 
inin kızma- varında bir tek harp gemisi veya 

t ı b e "oz er eli yıldönOmü mlinas<?betile slzl .. stakillere 35 meb sl k tek erı ıç n e ı "" ı taşıt kalmamıştır. 

nasehet tarzı ;iyle olur. 81• Jnı:ı

Hz lıaı:ka türlii hareJ;;et "'tem .. ~.» 
diye baoı;maknlııı bir diişUnce, lrı

~lllz mnletlnfn elini, kONAll bıııı:
lar. 

ve mu u u - . bövle bir <leılillk ynpma a- tebrik ederim. Yağmacı faşist Al- .",··-tral.•·a ile Yeni Zelanda adasınıla lifi kabul edilmemiştir. sını \ e •. " _ , 
1 ı f rını bekledıler. manlara karşı tam bir zafer ka- _ te-k harp plAnı 

Her ne o ursa o sun Ve t par- A lknl la sabTetme:r.·1 ma' .... ları bir tiirlü ban'?flıarnıştır. lıı-F k t er ı r ı; zanmanızı temenni ediyorum. Ya- Sid • 
~=~n~~kt~~seriyet kazanacağı mu- bild~le~. B~üne kadar iki esası: şasın sanlı vatanımız ve onun hür- de~a~1~~=~· b~~ ~~~~~ göre, ::~·s: ~~~;:;1"1;a;:;, ~:~:~tla,.:~~:~ ~~: 

lngilizl('r uzun o.;enelcr Fran~ıı

Jarla müttPflk kalınışlar, beratı<'r
ce döğiişmiişler, fakat birhlr:Wrlııi 

bir tllrlU anlamamı )ardır. \'rlılız-

gaskın yaptılar ki bunlardan bir riyet ve tamamiyeti. tralya hükumeti, Yeni Zeln~dadan !erinde, fikir hayatında mıihlııı 
Macassar boğazında, diğeri Cava Moskov, 23 (A.A.) - Tas ajan- gelen bir heyeti kabul elmıs ve n•e' kHerl olan lrlıı.ııdalılar \ardır. 

Hindistan harbe civarında, BaU adasında olmuştur. sı bildiriyor:.. .. • mü~lerek stratejiye alt meseleleri Pakat Jnı:-ill7Jer yanıha-:larındakl 
h Baskınlardan ikisi de iyl hesap- Stallnin gunluk emri. -

1 
ti Ticaret ve sa- fr1&11da ııe blr türlü antaşamamış-azırf anıyor lanmıştı. Japon nakliye gemile- Kızılordunun dilşman hüc1ı1mla- mau~aker~rı e~~lfv:~'ın ve Yeni Ze- lanlır • .Araıı memleketlerinde belki 

(n&,ı l hıdde) - - rile harp gemllcrl arasında epeyce rına karşı anavatan topraklarını n :'ı naz ti . salflhlyet-ı de <liğer bir lşgaleJ hUkiimetln ha-
ta """k k li 1 d l ı· ı t' l milhtm gedikler açtı. müdafaa edişi ilk defa değildir. landa k~ava kduvvhlel beurlıunduı:u bU rckct ed...,el"•inden daha diiröst da,· n . .fu se mee s e g z ı b r op an- ln i in Dk 

1 
.. K 

1 
d tar er anının a e; "' " 

Bu iki baskın Japon r ç Bundan 24 yı oncc, ın or u, t h u h d k" vahim buhra· rnnı.,·orlar, fakat Araplarla ııo .. t tı yapacaktır. Fakat bu toplantının .,._ bi cil . 
1 

i heye aıı azır a ı 
tehlike işaretleridir. Aşl\.tn r - memlekelimızl parça amıya ve S• '. •• t bir anlaş- olamıyorlar. lllndlstanda ela blr tarihi henüz tesbit edllmemi~tir. retle· kuvvetlerini "Cnls mesafe- Uklılllni yok etmiye ralıc:an ya- nı geçırmek uzere am . 

"' · · "' .. il ·· t k ı ket etmek lü l,'ok iyi şeyler yapmışlar, fakat , Çan-Kay-Şek'ln seyallat.ı lcr Dzcrine dağıtmak yliziinden hancı istilacılarla \'e müdahaleci- ma e muş ere 1are . li Heyet - Hlntlilr-rin kalbinin ~·olunu araya-
Changhai. 23 (A.A.) - D. N. B: başlarına yarın neler gelebileccğL lerle çarpışmak için kurulmustu. ~mu;a 

1 
i!""~t eyl:~~!ı:i·n bir c~l mamışlar, bulamarnı,ıardır. 

Çan-Kay·Şek'in seyahati, Hlndls- ni göstermektedir. Kızılordunun harbe ilk defa işti- vu~ ra Y. rp m Bu hlllıran günümle lng-Uterenin 
Amcrı"kan baskınlarına alt na- rak eden genç müfrezeleri, Alman ceslne lştırak etm~tlr. 

1 1 
da 

11 
•• 

tan' · ı ... ,. ı ti ı ü · d k yanrbaşındaki r an e .... onu'-ın sıyas .,....s ye er · zerın e ço berlerl okurken, gözümlin önfinde istilacılarını 3 şubat 1!>13 de Pskc>f İktısadi kalkınma mak ,e bu ınadcı adamlara meram 
ba~ka başka aksUllmellr-r yapmış- eski Amerikan Ankara deniz ata- ve Karva'da ağır bir yenilgiye uğ- anlatmak ıcitı ta AnıerikalıJarın 
tJr. Yeni Delhi'den blldirildl!fne göre şesi Yarbay Tugg'~'in hayali can- ratmışlnrdı, 23 şubat bundan do· (Ba~ı ı ioclde} »-« gelip araya Cirmelerlne ihtiyaç lta-
islAm Hind birliği reisi Jinna, Çan- )anıyor. Bu Amerikalı denizci, tam }ayıdır ki, 11Kızılordunun doğum hancı serrııayeye tahrip ettirdiği do-

11 
olmuştur. Mü~terek ıı.üdafaa 

Kay-Şek'ln Hind meselelerine mUda- manasile bir deniz kurduydu. Ken. günüıı iUin olunmuştu. kumacılık bugün çeşitleri arttırmış, da\"aamı HlntJllere duyumıak için 
1 bi dislnt yakından tanıdım. Her bu- Bundan sekiz ay evvel, faşist Al genişlemiş bir halde bulunmaktadır. Çang--Kay-Şek'in nıühlm işlerlal 

halesi, .siyasi durum hakkında h ç r luşmada bann şu hts gelirdi ki, manya, saldırmazlık muahedesini Iktısat Vekaleti tarafından sanal bıraJUJl Hlndi&taııa lnıınesı ve bir 
anlay" Mevcut bulunmadığını ve bu bu adam, bugünün bir insanı de- alçakça ihlal ederek haince mem- ve meslek !talinde yapılan dokumacı- mesaj neşretmeı-i Uium gelml~tlr. 
durumun bilAkls cayrl müsait telAk- ğil, e~ki kors3nlık giinlerinden na- leketimlze hücum etmiştir. DUş. Jık ve ane arasında zaU fhtıyaçlar Çiinkii llinıfüitan nar.ırı w.ıa f'I 

ki edilmesi JAzım geldiğini söylemiş- sılsa bir müze köşesinde unutul- man, ilk darbelerden sonra Kızıl- için yapılan dokumacılık namilc iki ldıllaıta bulunuynr ki: «HlnUllere 
Af manyadan vagon ve tir. mus bir nümunc... ordunun bozguna uğramasını ve kısma ayrılan pamuklu dokumac11ığ1 dnmlnl·on ıdare .. ı ,·erilemez, rii•ı"ı 
lokomotl. f gefı'rtilecek Jinna, eğer Çan-Kay Şek miislü- Bir büroda çalrşmıya mecbur e- her türlü mukavemet kudretini için bugUn bütün memlekette 143706 blrhirl~rlle gt?4;'lnemezler.» 

man menfaatlerine aykın menfaatle- dilince kabı kabına sığmıyordu. kaybetmesini bekliyordu. Fakat, el tezglıhı çalışmaktadır. Bunların I<ıte bfü·lc iddllllar, ha eski lca-
Ankara, 23 (Telefonla) - Dev- D iplomasi hayatının davetleri,. eğ .. - düşman, yanlış hesaplamıştı. Düş- 4:5716 sı tamamen mesleki mahiyet- fala'r, U~kı;,ark mik'adl'lesln4e Hia rl mUdafaa edecek olursa bunun mü- r ı b ı 

let Demiryollarx umum müdürlü- lenceleri içine sokulup sa a 1 ır 0
- hıan. ne Kizılordunun kudretini 1 tedir. 979:10 r da aile ihtiyaç arını «Ustanın soMuz bir kudret kayna-

ğü pek yakında Almanyaya bir he- esslf bir bal ol'flcatını söylemiştir. mür si.irmcği, 'bir denizci için fa- ne de Sovyet gerllcrinln kuvve- karşılamaktadır. Ayrıca 16499 . halı fı lllwıetlni görmesine &ed çeW-
Hind milliyetçileri reısı Slr Tej Ba.- bişelik sayıyorou. Gamını içkl)~C tini anlıyamamıştır. Düşman, fa- ve kHlm tezg6.hı da faaliyet halınde- Jor. Yet gönderecektir. Tahmin edildi- 'l ı ·ı 'k ld b r ı 1 ı t <Y&"-1 ed 
dahıır Sparu, Çan-Kay-Şek n ngı - boğmak fçin kadehini a ırıp 1 şist Almanyanın Avrupadaki ger - dir. Pamuk u e ez6 .... arı sen e lnglllzlerln kökleşmiş yanlı!} teğine göre, bu heyet, demlryolları tere'ye ınüracaatinln beyhude olmı- yudumda boğazına indirirken: lerine emniyet edemlycceğinl, fa- 75 - 80 milyon metre arasında ma- lfıkkllerden k•rtlllmaları ve 1tatka 

ve idaresi bakımından Türk - Al. yacagını ve Hindistan'ın hakiki bir «Bana iyi bokınız, diyordu, ben b:1 şist Almanyanın dahilde ne kadar mul mensucat vermektedir. Allka- mllletll'rln "*- _....,_ ~ 
man ucaret anlaşması tatbikatının siyasi h1.lrriyete kaVUfacağını s6yle- ı;anlyede vazife bakımından bır zayıf olduğunu ve ordusunun da darlann tesblt ettiklerine göre bu llfmaları zamanı ac-.. l'IİIJlleil 
kolaylaştırılması hakkında görüş. mı.,tır. fahişe hayatı geçiriyorum. Ken- ne kadar zayıf bulunduğunu anlı- miktar, en bUyUk fabrikamız olan mir 

dimden iğreniyorum.,. yamamıştır. Kayseri kombinasının yıllık pamuk-
meler yapack, almak istediğimiz Bo li deniz harbi Yarbay Tuggle'oe Ha vay adala. KlZllordu muukkten reri ~klldl lu istihsalinin Uç mislinden fazladır. --------------
vagon ve lokomotifleri tesbit e- rındakl Amerikan amirali gibi ga- Harbin tık aylarında, faşist Al- Halbuki memleketteki iplik, memıu- ·ıngi ite rede 
decektlr. Heyette teknik müşavir- (Beşı 1 incide) +=+ fil avlanacak göz yoktu. Daha Ja_ manyanrn birdenbire yaptığı bek- cat istihsaline yetışmedğinden tez-

t ~ . dllt bi h 'be 1 1 V şlng fn .. llmiven hu-cıım nelic<$lnde, Kı- glhların tam !hızla çalıştmlması ka- b • d w • •ki• v • lerin mühim bir yer tu acagı SOY- hasara uğramış, &er r mu rı ponlar, tatlı tebessüm er c a - '-'' · bil olmuyor. Bu mesele halledlldifl ka ıne egışı ıgı 
1 d k ve va lordu geri çekilmek ve arazlmi-lenmektedlr. (B.B.) de bombalar isabet etmiştir. Bundan tonda müzakere er 'C er en - zı takdirde el tezg-Ahları Joıer sene 250 

al kcn bu de- zı"n bir kısmını tahliye etmek 20-bıuı.ka miktarı tasrih edilmiyen bir kit kazanmıya ç ışır · miı .. ·on metre mamul mensucat vcr-
-r d t hllk k k sunu aldı unda kalm•ctır. Fakat geri çe- " (Ro.ıı tarafı 1 lldde) = O L O• M ·1 in ta niz kur u e e 

0 
u r ..... mek lmkAnınr kazanacaktır ki bunun ---ı k~ harp ve nakliye gemı er e m ve Uzakşnrk donanmasında göniil- ki1irken Kızılordu, düşman kuv. yekCınu 12 tane Kayseri kombinası- Müstemlekdt sekreteri Loni MoT" 

İstanbul Umumi Meclisi azasın- isabetler kaydedilmiş veya. bu dU.'- lü sıfatlle faal bir vazife istedi. vetlerini bitkinleştlriyor ve bu nın istihsali demektir. Manmafih ne ile İstıhsaıat nazırı MOOi'e Bra
dan avukat Cemalettin Fazıl Er- man gemilerinin yanına bombalar Kendisini, dört dc.stroyerden lba- kuvvetlere ağır darbeler indiriyor. Vekillet, Hindistandan bilyllk partide bnzon. 

il :r ·ı ğa kumand·ın yaptı du. Ne Kızılordu ne de memleke- trnı lnglllz. kabinesinde yeni taJhlier tenin eşi ve Ankara Belediyesi Zat dU~mlişt r. ret bir 1 ocu ' - iplik getirtmlye teşebbils c ~ ve 
. J la1. Eğer Amerlkalılarır. J'aponla- timiz mllletleri, bu geri çekilme- bunda mu\-affak olmuştur. Bu iplik Londra, 23 (A.A.) - Pazar ak. 

alarak ..... rı ('önmUştlir. lngillz. ala .. ·- İşleri müdürü Cemil Boranın hem- • Londra, 23 (A.A.) - Bır apo~ b" • d k'k 
1 

a~ dan düş 
.. ~ ·• · " ra yaptı~ı iki baskından ırın e nin muva at o ac gın · - parUsinı·n mUhı"m bir klSmı yoldadır. şamı Başvekfıletten aşağıdaki be· şircsi Bayan Neyyire Erten uzun kruvazör filosu ile bir torplto muhrl- ., t · ur. ~ratı ları ileri yana.,mıya başlamışlard~. •·eya her ikisinde bu deniz kur- manın muvaffakrye sız "'e ub - Alt\kadarlann verdikleri lzahntn na- yannamc neşredllmlstir: zamandanberi çektiği hastalıktan b·ı filosunun büyük kısmının tahribi- v d v ö ı d maıt.l(ıp 

BuRlar '·eni ı....hJ·acak Mr muhare- dunun parmağı ol ugunu s Y er- \acağından ve sonra a 1:i zaran el dokuma te...,.abc;ılığı işinin Aşağıdaki tayinlerin yllf'ıldılı " ~-... kurtulamıyarak rahmeti rahmana · ıı. t ı ter ..., 
.___ le neticelenen Cava deniz muharebesı lerse hi,. hayret etml~~ccsim. edileceğinden şüphe e mem ş - ele alındııh son bir sene zarfında ip- bildirilir: •ttmln ilk alAmetlerldir. Inıillz ordu- kavuşmuştur. Kadınlığın ideal va- " l'>' 

l Japonlar için pek ağır kayıplarla Tuggle, bana hareketinden ev- dir. llk tevziatına Iktısat VekClletlncc Müstemlekfıt rıunun yeni durumu taarruza eh·ertş- sıflarmı, billiln mez yet w fazl-
1 

d n muazzam 

ildir. letlcrinl nefsinde bihakkın cemet. ~ d ı idi İlk ı 1 ı de taar· bl·ım·ı·Hr. 'Mlltteflk donan111a ve u- vel dedi ki: Sonra, Kızı or unu başlanmış ve bu istihsal şubesi, gerek Granborne, 
nazırı: Vikont 

af _ Japonlar iyl en zc r. cephenin esaslı kes m er n v teşkllAtlandırılmak, gerekse gelir ve Harbiye Nazırı: Sir J'ames Grlıı 
8) Uzak dnfuda: miş olan merhumenin ufulG Türk çaklarının hücumu fevkalAde muv - teşebbüs on'arda olacaktır. Bizi ruza geçmek kabfüyetini alc\ıgı refah seviyesinin ~rtması bakmundan Ticaret nazırı: Hugh Dalton, 
.Japonlar PHiftk'de Felemenk Hin- kadınlığında derin blr boşluk bı- fak oltnuştur. ilk önce pataklıyacaklardır. Fa- gün ge1mlştfr. Kısa blr zaman I. çok dikkate şayan bir istihale geçir- Nafıa ve binalar nazırı J. J. Llevel. 

ıııstant-a alt büyük wı kQçük ada- rakmıştır. Allahtan ona rahmet ve Felemenk Hindlstaııı hilkOmetiniı; kat buna bakıp son hükmiinü çinde. Kızılordu, faşist Alman ~ı- miftlr. BugUn uzak yerlerdeki dağı- lln. 
lan vakit kaybetmeden lşagle çalı mağfiret niyaz ederken arkada bı- Londradakl haberler bUrosu tarafın- verme. Bize kredi aç. Biz kayıp. tatarına, Rostofda, Tikvl~d~, b~- nık tezgflhlar milste.sna, piyasa için İktısadi harp nazırı: Vikont Vol 

- raktığ1 kıymetli eşi Cemalcddin dan neşredilen bir tebliğ, Japonların ıarrmızm yerini slirntle dolduru- rımda ve Mosko\•a bölges n e ı- çalışan el tezgA"hçılığının yU:ı.de 95 i mer. 
''Ynrlar. Sumatrada adanın cenup Fazıl Ertene sabırlar dileriz. Bali adasını zapt için gönderdikleri ruz. Onlar hiç dolduramazlar. Ya- riblrl ardına darbeler indirmiştir. kooperatiller dahiline alııımıştıı·. Bu Başvekil, hnrp vaziyeti hakltın-
l!ahlllnc ,·arınışlar nı Cava adasile fllonun bUyUk kısmının tahribedildi- devam ettikçe zaafları artac3k- Alman iistllnliiğU artık maziye kooperatifler ortakların bUtUn iplik- dn vakında yapılacak müzakere. Cenazesi çarşamba günü Beya. rış .. J 

1 
• 

ılenız muvuelasını kMm1'1erdlr. Ca- zıt camiinden öğle namazını müte ğini veya ha.ııara uğratrldığım bildir- tır. Son sözü bizim soy ememem z karı,ını<Jhr ıerlni dağıtmakta, mamullerini :satın lcr münasebetllc söyiiyeceği nu-
\'a iMi-na karşı Japon taarruz ha~ akıp kaldırılacak ve Merkezefen- mektedir. Tahripten kurtulan gemi- imkansızdır. Faşist Almanyanın beklenmedik almakta ve malların evsafını kon- tukta gerek bu dl'ğişlkliklcr, ı:e-

be terden yalnız bir tanesi kaçabilmiş- Bu sözler Japon harbi çıkma- b"ır zamanda ve ansızın yaptığı bir trol etmektedir. Denizli, Antep, ıs- rekse bundan evvel yapıldığı bll-):ırJığı hal ada ve denizde artmıştır. dide hazrrlanan hususi mak re- b h t k 

Ur .:ıftn sö ... ·lcnmlştl. Bu sa a gazc e- hu··cumla elde etmi ... •e muvaffa tanbul, Kastamonu, Burdur gibi sa- dirilen değişikliğe dair beyanatta sine defnedilecektir. • ua- " d ki A lk " wna,ra iMiası şarkıttda Banka ada

fiına "e ea,·a aduı garblnde Bali 

•da.ana aı.ker çıkarmıya mu\'aflak 
Olmu,ıardır. Böyl~llkle Cal-aya kar- 1 

IJI hareket ~in Japonlar Sumatra 
~nııbunda, Banka , e Bali adalann
da Ü81er ve köprü başıları t.emin et
ırıı,ıerdlr. Bu durum, Cıwa adasının 
'f&rktan, şimalden ,.e garpten tecrld 
eclUnıesı demektir. Şimdi Cava Uae
rlnde ve ıruıarın<la Japonlar hava l·e 
deruz. lıAk.ınıiyetı f'lde etmlye gayret 
ecllyorlar. Bunu elde eder etnıez, Ca-
l aYa da taarruz edeceklerdir. 

8Jrmanyada JaıK>nlar Bilin ırma
kını taınamne geı;mislerdlr. Rangon 
'~rlne 30 lcllometre 'mesafede bulu
nuyorlar; Pegu alınmamı"' olııa bile 
dU • 
J 'nıeıııı Yakındır. Diğer taraftan 
aııonıar Maiezyada uptıkları ıfbl 

denızcten sllzUlme tabİ•·ft>lne ba." ,·u-
ra •- " • ra,. lngapurdan getirdikleri kul'-
~etıerı llangon'un 60 kilometre şar-
1 

1
IHla dıınlzde.n karu"a çıkarmu~ıar

•rdır: hunu yapacaklarını bir hafta 
"'""el rın ~ıo:.ını,tık. Rangon. Jnglllzle-
hlr l~dialarına göre bir Malta \'eJ-a 
llttll nbruk gibi anudane müdafaa 
Pn et'.ektır. Oenuhi Blrmanyada Ja· 
.,,1

11 llerıeyışı de\"am eıderken şimali 
o rınanyada 
llerı h da Çin kun·etlerlnln 

areketı «ell,.ınekte devam edl-)"or. sı-- . 
vorı .--ıılılar Çlnlilerl durduranu-
:,.il ar; .Japonlar tak,·lye ku\'\'etlerl 
" llderınıye . 
""' le bir yeni c..ephe kur-0"1la ıneeb 
CQaallba ur olacaklardır. Çinliler, 
olurıa clotru sarımuya muva' ak 
terıa ~~ ol!lponıarın d11rwau cok 

•...,ılir. 

de Cava civarın a mer an olduğu üstünlük devri, şimdi geç. balar büyük kooperatifler mıntakıı.- bulunacaktır. 
••••••• 1 ••••••-. baskınına ait havadisi okurken, mise karışmıştır. sıdrr. Buralarda yıllık muamelesf bir l\llh,er kaynaklan ~lkllıi 

BilyUk aşkların sonsuz zevkin ..• • Tuggle'in kehaneti kulağımda çın- Alman ordusu baskın sl!Ahınt kaç milyon lirayı aşan koopera.tiner nasıl karı:ıladılar? 

G
BU·u·yu.·k aNvantiJa"rlerinHeşsiz heGyecanEını tocplayanE s 1 ladı. kaybeder etmez, fclBkeUe karşı- vardır. Mesel6. Denizli kooperatifle- Bcrlin, 23 (A.A.) - Yarı res. 

BARBARA ST ANWYCK
FRED Mac MURRA Y'ın 

L 
yaşattılt en güzel bir bayat romanı 

AL E 1 nin 
- Bu per~mbc akşamı göstereceği en mutena bir filmdir .1 

Evet. şuna şUphe yok ki Ame- 1 rinln senelik muamelesi 12 - 15 mil- mt bir kaynaktan bildlrnlyor: k-.:ıar uzun mcsa aştı. ·· dnır.u •-ardımı ı· k t ı k bl -inde '-'apılan yeni rikahların bu a.u - Alınan ordu .. nnun gor " " yon ıra arasındadır. Ayrıca Hal ngll z a n= ., 
feler içinde topl~nmaları, haıı:ır- biz görmUyoruıt bankası teşkilatı, kredi bakımından tadiller, yani beş nazırın ka.bine-
~anmaları uzun bır zaman mcse- Şimdi faşist Alman ordusu !le bu koopcrıı.tlflere esaslı yardımlarda den çıkarılarak yerlerine yenile· 
lesidir. Fakat deniz ve hava hfı- Kızılordu müsavi kuvvetlerle mu- bulunmaktadır. Şimdi Iktısat Vekt\- rinln tayini hiç te şıı~ılacak bir 
klmiyetini ele alıp Japonların bin- harebe etmektedirler. Bundan baş letlnln varmak istediği son merhale, şey değildir. 
lerce mil uzunhıitunda münakale ka faşist Alman ordusuna İtal~an, pamuklu tezgahları için tatbik ettiği sır Stafforcl Grlpps'in İngiltere 
hatlarını kesmiye. başlarlarsa llk Rumen ve Fin kıtaları da dogru- bu mUhim usuıu yllnlU ve ipekli el kabinesine tnyinlnin Stallnin ar. 
Japon zaferlerinın meyvalarını .... d yardım e tezgAhçılığına da t""mil etmek ve zularınA. göre yapılmış blr tasfiye dan doğruya cepııe e . 

1
- .,. 

muhafaza etmek hiç te kolay ol- diyorlar. Kızılordu bu şek.~lde h ç onları da teşklltitlandırmaktır. Bu tcsldı ettiğini gösteren daha başkıı 
mıyacaktır. Japonlar cüretli bir bir yardım görmüyor. Boyle ol. işin tahakkuku için harekete geçil- belirtiler de vardır. 
kumar oynamışlardır, fakat ku- duğu halde ne görUyoruz? O ka- mi~tlr. Halen Iktısat VekAletlndl' ça-1 f ' 
marda mühim olan şey ilk kazanç- dar çok övülen Alman ordu.su lışmakta olan pamuklu tUbAh encU-~as • A 1 m a D 
lar değildir, papuçların giyildiği bozguna uğram~. Kızılordu ıse menleri mamulleri stımdaıize etmek, 

dakikadaki son neticedir. bozulmamıstır. satışı teşkilltıandırmak. şimdiye ka- b a .. b 1 ---
Ahmet Emin l'Al ,MAN U'udağda yapılacak dar kooperatif haricinde kalmış olan- (Bafı ı ln<'lde) cc•u 

•••••••••••••' J ları do. kooperatife aza yapmak, kre- duları başkumandanlığının tebli-...ı • kayak müsabaka arı dl meselelerini bir esasa bağlamak ği: 
TAKSİM 1 Ankara. 23 (A.A.) - Beden şeklindeki mesailerini bugUn bltlrdlk

Terblyesl Umum Müdiirlilğündı:n: leri takdirde yarın kongre umumi 

S. S nd 1 - 1942 ·yılının garp grupu i. heveti toplanacaktır. (B. B.) ınema 1 O niş, mukavemet ve kapılı iniş ka- ~ 

Doğuda dü~man cephenin bir 
çok keslmlerinde kuvveUcrinl hiç 
esirgemeden ateş hattına sürmek 
surctlle :faydasız hilcum1aı·ına de

1 R L 1 Ç 1 ÇEK 
yak mi.isa'bakaları şubatın 28 \'c 

1 
h · t 

Z EH a trn birine rastlıyan cumartesi 3 - Bu müsabaka ara ~rıç en 
m r azar gUnlerı Bursa Uludai!ın- her arzu eden sporcular iştırak e- Bir sonkanundan .20 şubat 942 
ve P a ıJacııktır. debilir. Ancak bunların masrafla- ye kadar 56,806 esır alınmıştır. 

1 
Tilrk,.c ve Ara""n carkılr - ı d;~~sabakalar, Ankara, Bursa, rını kendileri yapmal~r1 

•• ve adin. Düşmanın uğradığı kanlı kayıpl~r 

vam etmiştir. 

" ,.,,, " 1 1 tanbul Isparta bölgeleri- rını 27 şubat 942 gilnu akşamı bu esir sayısının blr cok mlslldır. 
Türkçe sözlü filmin Bo u. ks '1 . bl 1' 1 iki saat 19 e kadar Bursa Dağcılık Ayni müedct zar!ında 960 tank le şar grupu nış r ne ve n- . • .. . 

Yalnız üç gilnü kaldı acele l~i ve mukavemet birincisi An- ajanı vasıtaaıle mezkur musabaka- l 789 top ve her neviden sekiz bl-
, ediniz I' ~ ra Ziraat Enstltiisi.i mQsabıkları lar bq h•kemlne kaydettirmeleri nl mütecaviz aramı. zapt ...,.. tlll-
1 'n , a:asında icra edilecektir. lazımdır. rip cdilml~r. 



• 

Orman Umum Müdürlüğünden; 
Devlet Orman İşletmesine alınacak 

makineler hakkında 
Devlet Orman Işletmelerlndeki ağaçların mukavemet derecelerini ta

yin hususunda kullanılacak bir adet makine ile hacim, irtifa, boy ve çap 
ölçmeğe mahsus c232• adet muhtehf alet satın alınacaktır. Makine ve 
aletler hakkında tafsil8.t almak l&teyenler Orman Umum Müdilrltiğü 
merkez mübaya& komisyonuna müracaat etmelidirler. 

Teklıf mektupları en geç 9'3.ı942 pazartesi akşamına kadar umum 
mUdUrlilk merkez mUbayaa komisyonuna vermeleri UA.n olunur. 

c1042 • c2651> 

~ ............................... ~ 
Türhige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ ta.rlhi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Urur 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticarı her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 281000 lira ilaa.ın.lve veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesaplarında 

en az 50 lirMı bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ne aşağı· 
dakl pıt.na gere ikramiye datıtilacaktır. 

4 o.ı..t 1,- liralık 4,- lira 
4. • 580 • 2,&tO • 

100 adet 59 llnılrk 5, ... lira 

4. • 250 • 1,880 • 120 » • t,800 • 

4-0 » 180 • 4.,HO • lh • • S,200 » 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
lı dü.fmiyenlere ikramiye tıktığı takdirde % 20 ful.asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 
11 .BlrincikA.nunda çekilecektir. 

·' 
Dünyanın dörtte üçü kara olsaydı 

(Ba,ı ı n<ide) /-/ J 

boğazı .adını veırmek uygun ola
caktır. Gecçekten de burasını 

kim eline geçirirse Atlantiktcn 
f{int denizine geçecekleri kolay-
1'..a ve iyice ıyumruklayabilecek
~ır. 

·tlğin ü.:tünde •Yeni Şimal de· 
.nizi. adını ·vereceğimiz küçük 
bir kl cem'an beş iç denizle ba.!l 
göller meydana ,gelmiştir. 

* ~ onradan düşündüm ki bu 

e;;;;;J) yeni dünya, lrlsanları ya. 

tış'tıracağına. b~ılci de büsbütün 
azdıracakttc: 

1 - İnsanJara, yeni "toprak':a
ıbic"z i·'•erisindeı daha büyük ve rı herkesten evvel her. ~apayım 
13cip şekild(\ bir ada bellrmlştr. -ı•ı-reti gelecek. 

ıadası 

on günlerde dedikodu 

·mevzuu olan l\fadagaskar 1 
Afrikaya yapışmış, fa.kat 

Hindistan, hemen hemen şek- 2 - Kuruyan denizlerde !T'ey-
Jini değiştirmeden uzamış ve ka- dana çıkacak yüzlerce vapur; 
raya. münkaıtp olan Seylan ada- -Hood, Bisımark, Prince of Wales. 
ısı yerine başka bir SeylAn ada.. Repulse. Graf von Spec gibi mil
ısile yeni ·•·:i ada daha peyda ol- )-Or.lara .ma·l olmuş harp ge.mi
ımuştur. Şu ha·lde çay sevenle- ]eri, kruvazörler, dLstroyerler 
Tin endi!!leslne m'ahal yoktur. dolaytsilc 11altına hücum 11 dev· 

Pa'."ifığe- ge-lincc, burası artık 'l"ini gölgede bırakac'lk bir «ge .. 
tmuı&zzam bir -~ ctenizdir. Bura- mi le.ş"'erine hücum. başlayacak. 
daki bildiğimiz irili ufaklı bin- 3 - İnsanlara toprakları ı:o· 
lerce ad.a kara ile bırleş'miş, fa- niş-lletelim der'atcn bu s~Cer de 
ıkat 'Yeni Pasifikte de baş beHisı <leniz1f"r dar gclecere. 
dimağa kilfi irill ufaklı bir c::ok S<tHu.111 G ~avcı 

yeni adalar meydana çıkmıştır.ı -------------'---
ı~tanbul BeledJyesı 

Yeni dünyanın ba~lıca üc:: bü-
v. ük denizi olan Atıa.n'tik, Pasi· ~EHİR TİYATROSU 

Dıram Kısmı 
fik ve Hint denizi dısında, Avus-
traı:v::ının ~a.ı'bınc1ıı. e.,\'<I Akdr- Bu a;s_:.mR2~.30 da 
nh!den bfraz küçük •Avu~tralya Yazan: Necip F;izıl Kısakürek 

1denlzi:. a"ciını vereceğimi?. bir; 
Pa!..!ı~le Avustrı:tlya denizi a~~ ---------------
.ıf"dn rski Hncr Mercan adını ZAYİ DİPLO~IA 
verecıcğlmiz 'bir; Cenup Amerl- Işık lisc..,.inden aldığım 16. ıo. 
ka!lının garbınea ve cenubunda 936 tarihli ve 187 sayılı diploma
•''<! A'kdeniz büyükllijtUnde bl- mı zayi ettmı. Yenisini çıkaraca
.rlne Şı•;l ve ötekine Cenup deni- ğımdan esk•sinin hükmü yoktur. 
.zl adını vereceği-mlz iki, Atlan-, Abdurrahn~ :n ince 

İstanbul Levazım Amirliğinden Veri~en 
Askeri Kıtaat İlônları 

19.2.942 gUnU ihalesi ilı1n olunan 50 bin liralık pamuk yağına talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa. konmuştur. Evsaf ve husu~t şartları 
komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 91 kuruştur. 
İhalesi 26.2.942 perşembe gUnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Har· 
biyede Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatları. (2738 - 2589) 

* 19.2.912 de ihalesi ııa.n olunan 20 bin semer urganı ve 20 bin araba 
urganına talip çıkmadığından tekrar p:ızarlığa konmuştur. Hususi şart
ları ve nUmuneleri komisyonda görUIUp öğrenilebilir. Semer urganının 
beher kilosunun muhammen bedeli 150 kuruştur. Arabl\ urganının be· 
her kilosunun muhammen bedeli 145 kuruştur. Jhalesi 26.2.9·i2 perşem

be gUnU saat 10 da yapılacaktır. Ta1iplerin katı teminatıarlle Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatları. (2243 -· 2594) 

* 2111/942 de ihalesi i1An olunan 300 ton nohuda talip çıkmadığın-
dan tekrar pazarlığa konmuştur. Et·sa! ve husugt şartları komisyonda 
görülebilir. BE>her loilosunun muhammen bedeli 23 kuruştur. !halesi 
2-'3 942 pazartegl gUnU saat 12 de yapılacaktır. Taliplerin teminatları 
ile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona nıtiracaatları. 

(2265 - 2672) 

22 111)42 dr ihalesi ilin olunan~50 ton kuru fa~ulyeyc talip çık
madığından tekra.r pazarlıkla münakasaya konmuı;ıtur. EvRaf ve hu
su!Jt şartları ve teslim mahalleri komisyonda görülebilir. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 26 kuruştur. !halesi 2 '3 ı 912 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komis-
yona müracaatları. (2266 - 2673) 

2Iı 1-942 de iha.Jesi ih\n olunan fz5 ton pirince talip çıkmadığından 
tekrar pazru-hğa konmuştur. Evsaf ve husust ~artları komisyonda gö
rülebilir. Beher kilosunun muhammen bedf'li 48 kuruştur. ihalesi 2/3/ 
912 pazartesi günü saat 10 buçukta yapılacaktır. Taliplerin teminatıa

rile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatıarı. 
(2267 - 2674) 

* 20/2/942 de thaleSi i!An olunan 60 ton börUlceye talip çıkmadığın· 
dan tekrar eksiltmeğe konmuştur. Evsaf ve husugf .şartları komisyonda 
görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 23 kuruştur. !halesi 3 '3/ 
942 sah gtinü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Harbi
yede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. (2268 - 2675) 

* 10/2/942 de ihalesi ilA.n olunan 400 ton yeşil mercinıeğe taHp çık-
madığından tekrar pazarlığa konmuştur. E\.·saf ve husust şartları ko
misyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 26,50 kuruş· 

tur. ihalesi 313 942 sah günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin teml
natıarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatıarı. 

(2269 - 2676) 

* 20/21942 de ihalesi ilA.n olunan 19 ton sade yağına talip çıkmadı-
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komisyon
da görUlebi1ir. Taliplerine beşer tonluk partiler halinde dahi ihale yapı
lacaktır. Beber kilosunun muhammen bedell 175 kuruştur. ihalesi 3;3,942 
salı günü saat 14. de yapılacaktlr. Taliplerin temlnatıarile Harbiyede 
Yed.ek subay okulunda komisyona mUracaatıart. (2270 - 2677) 

2011/942 de ihalesi ilin olunan ~50 ton bulgura talip çıkmadığın
dan tekrar paurlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi .şartları 

komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuruştur. 
Fhalesi 2/3/912 pazartesi günU saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin te
mtnatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda. komisyona müracaatları. 

(2275 - 2682) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltme1eri hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Topkapı Maltepe!lnde askert satın atma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli v&kltte katı temtnatlarile komisyona gelme
leri. 
Cinsi !'liktan ihale gün \'e saati 
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(2276 - 2683) 

20/21942 de ihalesi ilAn olunan 50 bin liralık beyaz peynire talip çık· 
madığında.n tekrar pazarlığa. konmuştur. Evsaf ve husus! şartları komls· 
yonda görUlebtlir. Beher kilosunun muhammen bedeli 65 kuruştur. lhale
sı 313/942 salı gfrnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek 
subay okulunda komisyona müracaatları. (2280 - 2687) 

* 22/1/942 de Htale!i yapılacağı ilAn olunan aşağıda cins ve miktar-
ları ve hizaJarında muhammen fiyatları yazılı Uç kalem erzaka talip çık
madığından tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi 
şartları ve teslim mahalleri komisyonda görülebilir. ihaleleri 2/31942 
pazartesi gUnU hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin Har
biyede Yedek sltbay okulunda komisyona müracaatları. \ 
'luhamm.en bedell ihale saati l\llktarı Cinsi 
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(2281 • 2688) 

20 2 1 942 de ihalesi ilA.n olunan 60 ton çekirdekli kuru üzüme talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları 

komisyonda görUlebillr. Beher kilosunun muhammen bedeli 45 kuruştur. 

ihalesi 3.13/912 salı 'günü saat 12 de yapılacaktır. Taliplerin katı teml
natlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komi!yona. müracaatları. 

(2282 - 2689) 

* Pazarlık gUnU isteklisi çıkmayan aşağıda yazılı iki kalem yeın mad-
desi 4/3/942 çar,amba gUnU hizalarında. gösterilen saatlerde pazarlıkla 
satın alınacaklardır. Mallar ıetasyonda vagonda teslim alınacaktır. Şart
nameleri her gUn komisyonda görWebllir. Iı:ıteklilerin belli gün ve saat
lerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Cin ı 1\-tlktarı ~luh. Bed. Kati te. 
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(2278 • 2685) 

* 684,000 kilo odun alınacaktır. Açık eksiltmesi 20/3/942 cuma günU 
saat 15 de Karamürselde askeri şatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 13,338 lira ilk teminatı 1000 lira 35 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2261 - 2668) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla c-ksiltmesi hizalarında. yazılı gün 
ve saatlerde Geliboluda u:kert eatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cln~i Miktarı Tuttlrı lhaJe gün Ye saatJ 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında cinde 3 kaşe alınabitir. Her yerde p111lo lr.•tala rı ısrarla d&eTiab. 

BULMACA 

' • . . .. 

Soldan sağa: 1 - t~yan etme· 
me. 2 - İstifrağ; Kaba kumaş; 
ti·ti t'arallan biri. 3 - Hamam; 
Şafak: Bir böcek. 4 - Kasık. 

5 - Kirli iz; Tersi: Erkek keçi 
6 - Sinlr'll; Müşteri. 7 - Anne: 
On. 8 - Tavır. 9 - İştenin ka
bası: Remil; Kinaye ile a.nlat'ma 
10 - Bir meyva; Kasık; İnce top· 
rak. 11 - İyiyi kö>tüden temizle-
meme. 
Yukarıdan a-şağıya: 1 - Uslan

mama. 2 - Matem; Rüz.gAr; Ta
b!a't. 3 1

- Bir hayvan: Hayat ccv· 
heri; Bir diş. 4 - Doğurtan. 5 -
Dıvar kerestesi; Fii1ler. 6 - İş· 
lemeli bir nevi fıc.uımaş; Bir vi·ıa
yetimz. 7 - Kokulu bir ot; Ava. 

Türkiye 1 Ş Bankası 
l
danl"J<. 8 - Göz rengi. 9 - Mu· 

1 
kaddc5 ·değnek: Bir me~im; Yap
ına. 10 - Bir renk: Kraliçe; Ay· 

.dınlatma. vasıtaların.dan biri. 11 -
İtiyat ettirmeme. 

Biçili taıarral heıapları 1942 lkramııa plı\111 
KEŞWELER: 2 Şubat, ' Mayıs, S Aknatoa 

2 lk.Jnclte..,rin tarihlerinde .lapwr 
1942 IKRAMJYELERI 
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DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
So'dan •ağa: 1 - C•riça; Deni. 

2 - Ar; f'ka eden. 3 ı_ Yalova. 
11 - Al; İle. 5 - flan eden. 6 -

1 İmame; ldc'be (ebedi) 7 - Ka· 
ramcla. 8 - (M) eze; Da. 9 -
~ma'kin. 10 - Esamile; Lı. 11 -
Tuna: İkam ot. 
Yukarıdan aşağıya: 1 Çaya, 

İkamet. 2 - Aralama; Su. 3 -
'·----------------------··---'' Aradan. 4 - İma; Ma. 5 - ÇI· 

Devlet Demiryolları İlanları 
Kırklareli istasyonunda veya İstanbul garında hat kenarında. yere 

istif edilmiş bir halde teslim edilmek üzere 25 X 25 X 400 ölçüIU ve mu
hammen bedeli 1875 Ura olan lOOtane c25 ?ı-13> meşe aznıan açık eksilt· 
me usulu ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 9.3.942 pazartesi gUnU saat 11 de Sirkecide 9 İşletme bi
nasında toplanacak A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

tstek1ilcrln 140,63 lira muvakkat teminat ve kanunt vesikalarını 

hılmilen ayni gUn ve saatte Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. komis· 
yonuna mUrac11atlart. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilir. (2572) 

* TUrkiyede en az gUnde bir defa intişar eden gazetelerin birer mü-
vezzii için, gazetenin intişar ettiği şehrin en yakın istasyonundan her 
istikamette azami yirmi be~ kilometre mesafeler dahllinde muteber ve 
1/3194-2 tarihinden mer·ı olmak üzere UçüncU mevki cayhk abonurnan 
kartları"> tarifesi ihdas edilmiştir. 

Fazla tafsUa.t almak üzere istasyonlara müracaat olunması. 
(1297 - 2628) 

49,991 liralık et satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 '3;942 
pazartesi gUnU saat 15 de Istanbul Rami askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. ilk teminatı 37·19 lira 45 kuruştur. Talipleı·in belli va-
kitte komisyona gelmeleri. (2262 • 2669) 

* 1000 adet palaska kayışı alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 27/2, 942 

cuma günU ı;aat 15 de Bolayirde a5kert satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2274 - 2681) 

* 30 ba.' hayvan satılacaktır. Taliplerin 2/3;942 pazartesi günü saat 
11 de Ktiçükçekmecede satış heyetine mUracaatıerL (2271 - 2678) 

* Aşağıda yazılı mevadın pnzarlıkla. eksiltmesi 3/3/942 günü .saat 16 
da Kırklarelinde askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. Ntimunelerl lst. Lv, Amirliği satın 

alma komisyonunda da görülür. 
Cinsi l\fiktarr 
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12277 - 2680 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, 
JJaat ve mahallerdeki aıııkert &atın alma komisyonlarında yapılacaktlr. 
Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunmaları. 
Cinsi I\tlktnrı Tutarı Te.n1lnatı ihale giln, saat ve nıahalll 
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28;.2"942 11 Gelibolu 
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15 Çatalca 
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3/3/942 15 Yassıviran 
3.13/942 14 Yassıviran 

25/2/942 15 Alemdar. 
(2283 - 2690) 

vileme. 6 - Akala; Ezclt. 7 
lY) enilcmek. 8 - De: Eda. 9 
Ede ede. 10 - Ne; Ebadlle. 11 
!ne ine; Anıt. 

RADYO 
Bat"iia k ii 

7 ,30 Proı:ra m 
7,33 Müzik 
7,45 AJ•ns 
8,00 Müzik 
8,15·8.30 Evin 

saati 

Progra-m 
Müzik 

Pre~"' 
18,55 Müzik 

19,30 Saat ayarı 

19,45 Konuşma 

19,55 Müzik 

20,15 Ra"dy<> 

gazetesi 

20,45 Müzik 

21,15 Konuşma 
13,00-13.30 Müzl' 21 ,30 Müzik 
18.00 Program 
18,03 MUzfk 21,50 Müzik 

12,30 
12,33 
12,45 Ajarts 

18,45 Ziraat 22.30 Saat ayarı 
~akviml 22,50 Kapanış 

ÖSTAŞ 
örme Sanayii 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar umumi heyeti 22 

mart 942 pazartesi saat (10,30) d• 
Mahmutpaşada Mehmetpaşa. ha· 
nıÖda 5 numarada adi surette top
lanacağından hissedarların o gün 
gelmeleri rica olunur. 

Esas mukav.elenamcnln 52 fncı 

maddesi mucibince 100 hisseye 
malik hissedarların halz oldukları 
hisse senetlerini içtima gününden 
nihayet bir gün evvel ~irket mer
kezine tevdi etmeleri icap eder. 

MÜZAKERAT RUZNAl\IESİ 

1 - 1941 yılı işlerine alt idare 
ıncclisl raporunun okunması, 

2 - Bilanço ve murakıp rapo. 
runun okunması, tasdiki ve idare 
meclisinin ibrası, 

3 - Ticaret kanununun 323 ün
cü maddesi mucibince şirketle mu. 
amele yapmaları l~ln idare mec
lisi azalarına salAhiyet vcriJme~i. 

4 - Yeniden iki murakıp tavini 
ile ücretlerinin tesbiti. 

5 - Ticaret Vekaletinin 23.12. 
941 tarih ve 9522 ve 9523 ••yılı. 

ve Mınlaka TiC'aret müdürlüğünün 
7.1.942 ve 100 sayılı yazıları il<' 
esas mukavelenameye !1Ave51 IA
zım gelen maddelerin mGzakcresl. 

SahlbJ ve neşriyat müdllril 
Ahmet Emin YALMAN 

Vata.. N"'lrlyat Türk Ltd. ŞU. 
Va'-ılmdbaaaı 


