
\ 

' 

-:-~~~~~~~~~--~--~------~--~ 
1 Çarşamba Buglln 2 ne! sayfamızda 

Ahmet E,,,in y A L M A N Z5 DENİZCİ GOZOYL E 

Bahar yaklaşırken 
Yazan = HOSAMETTİN OLSEL 

- VATA• rvı-
Caploğlu, Molla Fenari 

Soıc.atı 30 - 32 

T~f. %41 36 - TelJ· VATAN ist. 

ŞUBAT 

1942 Yıl: 2 - ~ : 497 • DOC5RUY A DOGRU • IGRİYE IGRJ • Fiyoft 5 KuruJ 

Yon Papen'in yanında 
bomba patladı 

Karadenizde bir /acia 
içinde 769 Yahudi bulunan 

Struma vapuru battı Alman Büyük Elçisi 
tehlikeyi zararsız 

ve refikası 
atlattılar 

İstanbuldan iade olunan vapurun Yönburnu 
açığ1nda bir infilak neticesinde battığı aınlaşalıyor 

Almanyanın A--. Mtytlk el!;l!l 
Von Paııen 

Hidise 
Memlekette derin J 

teessür uyandırdı 1 
Ankara. 24 (A.A.) - BugUn, 24 Alman büyilk elçisT B. Von Papen IJ 

şubat 1942. sabah saat onu on daki- ile refikaları, sadmenln tesiri ile ye-
ka geçerek Ankara"nın Emniyet mey- re d.UşmUşler ise de kendılcrlne hiç 
danı fle Kavaklıdere arasında Ata- bir zarar olmamış ve se!nrethaneye 
tUrk bulvarı üzerinde bir bomba pat- gitmişlerdir. 

lamış ve bir adam tamamen parça- Dahiliye Vekili ve Ankara valisi 
lanmıştır. ile Adliye ve zabıta memurları der-

0 saatte bir adamın kucağında ku- hal vaka yerine giderek tahkikata 
ma.ş parçası ile sarılı bir cisim oldu- başlamışlardır. 

Uzun zamanda11• 
beri \ ere<-eğl nu· 
tuk mera kla bek
lenen Amerika re-
1,,.ı Ro06e\ elt dün 
radJoıla konu, tu 
.Xutkunda dünJ& 

vaziyetini gözden 
geçiren Rooııe,·elt, 

zaferden emin ge 
rüntiyor. 
Şimdiye kadar 

ki kayıplar ken-
dlıılnl 

mı~. 

yıldırma-

Onun nutkunda 
bedblnliktt'n eM'r 
bulamadık. O her 
zamanki gibi ge
ne nikbin konu, tu. 

lngiliZ 
Amerıkan 
anlaşması 

lngiltere ile Amerika 

orasında yeni bir 
anlaşma imzalandı 

Bazveıt dedi ki: 

S on za feri elde 
edinceye kadar 

beraber çarpışacağız 

ğu halde oradan gittiği görUlmüştUr. Relslcümhur, hususı kalem mUdtir
VUcudU parçalanarak b1en adam bu- , !erini gondcrerek, bUyük elçinin ve 
dur. Patlıyan bombanın da. kendisi-j refikasının hatırlannı sormuşlardır. 
nln kucağındaki cisim olduğu zan- Başvekil de hususi kalem mtldlirUnli J 
nolunmaktadır. O sırada, oradan geç- göndermişler ve Hariciye Vekili ıle ) 
mekte olan iki genç k ız muhtelif yer- Hariciye umumi klı.tlbı sefarethane- ) Vaşington, 24 (A.A.) - M . 
!erinden hafif surette yaralanmışlar- ye kendileri giderek büyük elçinin --- ------ -------- ------·--- Roosevelt, bir İngiliz - Amerikan 
dır. Ta.krıben on metre kadar önde hatırını sormuşlardır. _ ~ __ -:_-- , a~.laşmr..sı yapıldı~ını blldirmlştlı-. 

kasten olduğu iırtıbaını veren arıza
ların tamiri bahanesile ikameunı u
zatmıya başladı. Bir taraftan bu Ya
hudileri kabul edebilmesi ihtımalı 

olan devletlerin Ankaradaki mümes· 
sillerlne bir kaç defa mtlracnat edil
diği gibi bu Yahudilerin gddiklerı 

memlekete inde etmek imktını olur 
olmadığı araştırıldı. Dı~er lnrnftar. 
da bu Yahudilere ya yollarınn devan 
etmeleı·i veya geri dönmelerı için blı 

knç kere tebligatta bulunuldu. Müra
cnnt edılen devletlerden kimi altı.ka 

göstermedi, kimi de kabul edemlye
ceğini bıldırdi. Rumanyanın Ankara 
sefiri de bunların Rumanya tebaalı 
Yahudi olduklarını, memleketi yolsuz 
bir şekilde terkettlklerlnl ve kendile
rinin Rumnnyaya kabulü asla bahıs 
mevzuu olmıyacağını bildirdi. 

Geminin tamiri hitam bulduğu hal
de bizzat Yahudiler de ne yollnrınn 
devam ettıler ne de geriye döndüler 
Çünkü geminın kaptanı ve tayfası 

refikası ile birlikte gi tmekte olan (De\·amı: Sa. 8; Sü. 7 de) ««"»» ç o" r ç ı' 1 sıanz:ı-t ?un Wellcs ile Hallfax tarafından 

R 1 t
' ı ( 1 ımzalanan bu anlaşma gereğince, u zv e 1 n ) Birleşik Amerika. Büyük Brltan· 

ı·ıemu.rla· r ve halk harbe daı·r > ı~~>:ar~~~:ıı~:kl~e:~:e:l~~u~~~'::~ J VI. j 11 h 1 Britanya ise elinde mevcut imkan--m u 1 m lar dairesl.nde Birleşik Amerlkaya 

Bulgar olduğu ve Bulgaı;stnn harp ha 
llnde bulunduğu için yollarımı de\·am 
etmek istemıyorlardı. Blmıcnaleyh 

gemiyi gcldığl denize iade etmekten 
başka lmklln kalmadığı cihetle bu 
hususta a!Aka göstereeeklcri zannedı
len devletlerin mümessıllerınc haber 
vcrildı ve badehu gemi 23 şubatta 

Karadenizc inde edıldt. Ertesi gUnU 
fıabahleyln Qoğaz dışında 'Yon burnu
nun 4 - 5 mil kadar açığında bir lnfl
lAktan sonra geminin batmakta oldu
ğu haber alınarak .mahallınc tahlııııı

yeler gönderildi. 

Halkın 

kazanmanın 

ve kolaylık 

Yazan: Ahmet Emin Y ALJJIAN 

konuşf U 
J n utku :~~ş~y~:~~k~~ı::.e hareketi taah-

B u anlaşma gereğince harpten 
sonra arttırılmış bir istihsal daha 
büyük mübadeleler, daha fazla 

Millet açık ve acı 

hôdiselere göğsü 

germelidir 

Çok şey kaybettik 
Fakat kayıplarımızı 

geri olacağız 

( Denmı Sa. 3. Sü. 3 de +=+ 

K andıranın Şeyhler nahlye·ı r 
sinden matbaamıza bir mek -------------') 

tup geİdl. Bu nahiyeden Nurettin 1 7Q 
Gebcşoğlu ve Hayri Turhan nahi
ye lerine petrol tedariki için İzmite 
gitmişler. Bu gidiş de vilayetten 
kaymakamlara gönderilen bir ta

Garpte 2 nci bir cephe 
açmayı kabul etseydik 

halimiz ne olurdu ... 

J ffkdenize cephane gön
) derilmesi lüzumunu 
) işaret eden Ruzve "t 

1 Karadenizde bir Türk 
motörü daha battı 

mim dolayısile olmuş. Tamimde. , 
• Köylillcrin petrol ve sair ihtı· ! 
Yaçları için lüzumu halinde vila. : 
Yele müracaat edebileceklerinden•! 
bahis varml!i· Nurettin ve Hayrll 
VllAyete çıkmışlar. Vail kazalarda 
tefti~tc bulunduğundan diğer bir 
ııa\Ahiyetıi memuru görmek lste
tnlşlcr. Memur köylillerl kabul 
ctrnemış. Onlar da kapıda bekle
mişler. Nihayet memur odasından 
c:ıltarak: 

- Sizin ne işiniz var burada .. 
!::ıkın dışarı. . . demiş. • 

"Köylüler cevap vermişler: 
- Bir maruzatımız var. Lôtfen 

dinleyin, ondan sonra gideriz. 
Memur hiddet ve şiddet göstc

ı·crek : 

- Burada durmayın, ben sizi 
dinleyemem. 

1 
. Diye ısrarda bulu nmu§· İki köy

(i de Q petrol müsaadesi alırız» dl· re u marak kış kıyamette köyden 
zrnıte gittikten sonra bu haşin 
:~amelenin acıslle köylerine dön 
dl 1şlcr, dertlerini anlatmışlar, 
t n eyenlerden biri de kendini tu
u:~ayarak rikkat uyandıracak bir 

V
Pla bize yazmış .. . 
ak' 

Yoks a .. anlatıldığı gibi mi oldu, 
taı 8 koylfiler münasebetsiz bir 
ıtö;:f ~~n dolayı mı haşin muamele 
1iğl . er, bunu bilmiyoruz. Bllme
Çen rnız fc;ln de mektupta ismi gc
Yoru memurun adından bahsctml-z.. 

Zaten 41 ğ i 
ismin\ 0 ru bi e olsa memurun 
kU hal~azmak haksızlık olur, çün
tnl'lc da ve koyltiye haşin mua-

e en ·' değildir Ycg<ıne memu r kendisi 
rne)(' ' yapıldığı söylenen mua. 
'tısı~ rnuayven tipteki biltün bir 
b rnern llt'l 1 ıı arad . arırnızın halka ve 
tarzı dır. 8 

köylüye karşı hareket ' 

Mcrn1ek 1. 1 
dalına e ırnlz.d<' ifratla tefrit' 

yanyana . 
'nurları gıder. Türk me-
hh'k arasına k "" ın işi 1 a ço hassas olan. 
1an bore n kolaylaştırmağ vk· 
ZBltette rnu hilen, iş sahiplerine ne

uarn<'ı<' t <Oe, anı ~ t:' m<'l!I yediklerJ 
1 a. 3, SU. 4 de) «/» 

yaşından sonra 
yeni bir hayat kuro
mıyacağını 

meıhur 
söyliyen 

romancı 

Stef an Zweig 
karısile bera
ber intihar etti 

Muharririn cenaze 
töreni Brezilya hüku

meti tarafından 
yapı'acak 

Rlo de Janeiro, 21 (A.A.) 
- Stephan Zweig, karısı ııe 
beraber intihar etmeden ev
vel Brezilya makamlarına 

gönderdiği bır mektupta, 
kendisine karşı gösterilen 
mlsaflrperverlıkten dolayı 

Brezllya'ya teşekkürlerini 

bildirmiş ve 70 yaşında ye
niden başka bir hayat kur
mak için kendisini fazla yor
gun hissettiğini na.ve eyle

miştir. 
Reis Vargas, cenaze töre-

ninin Brezilya hUkOmeti ta
rafından yapılacağını bildir
miştir. 

VATAN - Stafan Zveig 
dünyanın en meşhur ve yük
sek muharrirlerinden biri sa
yılmaktadır. 1881 senesinde 
Vıyanada doğmuştur. Cihan 
harbinden e\'Vel bütün Avrupa
ya şair, romancı, muharrir sı
!atile şöhreti yayılmıştı .. Harp 
ten sonra şöhreti bütün dünya
ya yayılmıştı. Macellan'nın, 

( De,·amı 8a: s Sü 7 de ) +s 

Londra, 24 (A.A.) - Çorçil, 
h arp durumunu gbzden geçirerek 
demiştir ki: 

u- Birleşik Amerikanın dev 
gibi kuvvetinin harp hedeflerine 
lntıbakı keyfiyeti henüz başlangıç 
devresindedir. Ve Pcarle Ilarbour · 
felaketıle denizdeki kayıplarımız 

şimdilik Jnponyaya Uzakşark su· 
larında hfıkimiyet veya hiç değil. 

se üstiin'iik bahşetmiştir. 

dedi ki: 

Yardım etmezsek 

Türkiyeyi, Mısırı is
fi ô etmek fırsatını 

Nazilere vermiş 
olcc · ğ z 

Motörün 9 kişilik müreffebah 
sandalla karaya çıkhlar 

1stanbul limanına kayıtlı, • Ftı.!a ,- ---
Mehmede ait , .250 tonluk Çankaya! ------------
motörU, evvelkı gece Burgazdan li-

DüşmRn ta rafından Mısıra kar
şı bi.iyük bir lstli(ı teşebbüsü ha-
zırlandı . Kahraman Rı ı s ordula- Vaşington, 2-1 (A.A .) - Amerl· 

ka Cümhurrcis i B. Roosevc it, ilk 

manımıza gelirken Karadeniz boğa-! 
zıııın Karaburun civarında bir infiltlk ' 
neticesinde batmıştır. Motörl\n dokuz 
kişiden mürekkep mUrettebatı san
da11arla Karaburun sahiline çıkmış
lar \'e bir müddet sonra oradan geçen 
diğer bir motörle Kavağa gelerek 
vaziyeti liman relslığlnc anlatmışlar
dır. 

Hangi 
taraf 

rının dün menkıbe l eri hepimiz 
tarafından kutlanan fcvk:ıH\de mu Amerika Ci.iınhurrcisi Vaşing-
vaffakiyetıeri bize her ' ki istika- ton'un yıldönümü mUnasebetile 
mette de bir parça nele•. aldırdı. bu gece radyoda bir nutuk söylc
Fakat daha l'k ve sonteşrln avın- mlştır. Climhurr!!lsi, Vnşington'un 
rında tam manasile şiddetli d~ğll, hayatının Amerikalılara. örnc.k ol· 
belki de ondan da fazlcı b.r gayret · ması lfızım ~eldıği~ı soylcmış . ve 

5arfctmek mevklinde :ıuıunuyor- bugunku vazıyetı go~?en gcçıre-
B. Çörçll 

----------- -- (De,amı ısa: S ı;u : ı de) (- } f duk. Bir aralık Franscıd ~ ynhut 

AIAkadar makamlar tahkikata baş 
lamı~lardır. Motörün nasıl ,.ç ne şc- I 
kilde battığı tesblt olunacaktır. 1 haklı? 

f U 
ı. k 'l ı Felcmenkte yeni bir cephe açıı. 1 z a • ' a r 1 ması için yapılan çok şiddetli taz-

b a r b 1. yiklere eğer rıza göstcı-mlş olsa 
- - - idik. vaziyetimiz ne olurC!ıı bil. 

Cava 
tamamen 
kuşatıldı 

mcm. (T asvip sesleri) 

Elimizde mevcut mııhd,ıt mık-

tardakl t ayyare karşı koyma top· 
! arımızı buradaki limanlarımı,ı:rn 
ve fabrikalarımızın mi.ncmadi hü
c umlara maruz kalan !stihkfımln
r1mızın hayati chemmıyetı haiz 
mevcudiyetini korumak ve Ortı:. 

şarkta h<'rekat yapan Vl' harp ha· 

• 

I 

. .. 
1 Avusfuralyl ile Hin

distan orasındaki 
yollar da kesi ~ di 

!inde bulunan ordul arımızı miida
faa etmek için kullanacağımız 
verdc Uzakşarkın sayısız ve mu
~zzam bölgelerine ve zayıf nok
talarına taksim etmiş olsaydık 
şimdi ne vaziyette bulunurduk bil-
mem. (Alkışlar) ~ 

Mecais ve millet açık ve acı olay 
!ara göğüs gcrmelld ir. Harbe iyice 

Tokyo, 24 IA.A.) - Askeri mah- hazı rlanmamış olarak girer, iyi 
fillerın lttifal<ln ileri s llrdiiklcri mü- sila hlanmış ve birisi son derece 
tallı.aya gdre, Bali'nln ve Sumatra- kuvvetli askeri teşkilata sahip iki 

1 

da Sond boğazı şimalinde önemli bir memleketle hayat mUcadelcsl va. 
stratejik dlğ'er noktanın işgali saye- parsanız ve bunlarla tam man;sl
sinde Cava şlmdı tamnmlle kuşatıl- le bir çarpışma halinde bulundu
mıştır. Bundan başka bir yandan ğunuz sırada üçüncü bir büyük 
Avustralya fle Hindistan arasındaki, düşman sizin elinizde bulunan 
diğer taraftan Avustralya ile lngil- kuvvetlerden çok daha büyük llS· 
tere arasındaki muvasala hatları ke- keri kuvvet1erle birderbire üstü-
silmlştlr. nüze atıl ı rsa, ve siz nlsbeten mü· 

(De\·aını Sa : 3 Sü 4 de) XX (Devamı Sa: J Sü : '7 de) ** 

<Neden deniz nakliye ihtiyacımızı~ nparJıtr tembei tembel Hançte ı uğraşanlar da şöyle diyorlar: 
yolunda temin edilmiyur? Neden bu yatıyor. - Sefere çıkmayı, vapurlarını teh 
ytızden darlık ve pahalılık oluyor ?> <Niçin ?:t dfyıl aorunca \tapurcular ilkeye koymayı karlı bulmuyorlar. 
diye sonılduğu zaman şu cevabı lşiti- ..,_-ı.,. ~: Sigorta riskleri karşılamıyor. vaııu
yorsunuz: - 'Tatnlr ~ sır.a bekliyoruz. iş- run kıymeti gtlndcn gilne artıyor. 

- Ne\ yapalım, tonajxmız az, şu \en ~ menfaat imize uyar mı? Bunun için tamir ve boya ihliyacı 
ve bu tarafa taksım cdilınce fhtiyaca 1Ja9'US g69tersinler, biran ev\~el tamir icad ederek Haliç te kapanıp kalı· 
kt'lfi gelmiyor. ; cııtup ife ,Çl)Ltlhm. O..ta btlyUklükte bir yorlar. Bu vurgun devrinde mutedil 

Yanlış, yliz kere yanlış ... Tonajımız • vaparun a.,.cia 8ç bin lira masrafı kllrı kt'ıfl görmüyorlar. Işten kaçı· 
azsa bu az 'lrndretten tam venm al- Yar. Aıdmnlarını dağıtamaz. Gefır ol- yoı'lar. Fakat uzak bir yere maden 
mak lllzım gelmez mı? Halbuki re- medan ,,...,sL etmeyi kim ister? nakliyesi falan gıbl bir iş çıktı mı. 
&imlerimizde gördilğUnUz gibi, bir Vapnrculv lla!'.icinde nakliye jşile (De\ anıı Sa. 8, ::;u. 2 de) 
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Repulse ile battım 

Prins Of Vals'ın 2 
batışını seyrettim 

Japonlar bizi oyalamak için şaşırtıcı tayya
reler göndermişler. Biz onlarla meşgulken 

5500 metreden atılan bombaya hedef teşkil 
ediyoruz. Bombala· Repulse isabet etmiştir. 

Tayyarenin uzaklaşmasına , kil- züm çıkacak gibi oluyor. Saat on 
çülmesine, n ihayet düşmanı gizle- biri çeyrek geçiyor. 
mesı ıazım gelen iki adanın arka- Patlama s eıi Prince or Wales
cında kaybolmasına. bakıyoruz. aen geliyor. Sancakta, ufak ka
Halbukl tayyare bir şey bul- librede bir lop ateş ediyor. Bu lop 
madan tekrar meydana çıkıyor ve bir tayyareyi hede! tutuyor. 
yoluna devam ediyor. Ropulsc de ateşe başlıyor Şim-

Şeh 
Haberleri 

ir 

Kömürü 
Etibank tevzi 

edecek 

Kömür bayilerinin 

ihtikôr yaptıkları 

tesbit olundu 
Bu müddet içinde, "ııüvertedc di havada. altı t~yyare var. İnfi. Belediye !ktısat müdürlüğü son 

mürettebat, mat bir ·kumaş örtil 1Aklarla üst güverteden sökillen üç gün içinde kömür bayilerine 
ile kaplı çelik kasklarınt başla. yirmi milimetrelik bir parça çe11k verilen kömürlerin bazr aparlı 
rına ıeçlrınlış. dineklere kadar çı. kaskmın üstün~ düıüyor. Alaycı man sahiplerine ve hususi idare· 
kan ateş almaz eı' divenler i nl giy- işaret memuru: ıerc fazla fiyatla satıldığını ve 
miş, genış muhafaza gözlüklerini - Köhne gemi parçalanıyor, di- bundan dolayt halkın kömUr bu-
t•kını,lardı. ye eğleniror. lamadığını lesblt etmiştir. 

Prinee or Vales muhte,şeınd i. Etibank halkın daha kolaylıkla 
· · ~ b Sıkışık saf uç~ !Rüzgir amiral ıe.mısıntn n&rp ay ve istediği zaman kömür bulabil-

rağ:ını btr levha gibi gergin tutar- Hava kudretleri meçhulümüı mesinl temin için bundan böyle 
ken, köpüklerle sü&ı'ü dalgalar, olan Japonların mükemmel hücu- bayilere kömür verilmemesini k•· 
ııemlnln denize dalan ve mut\•rlt mu işle böyle bailadı. rarlaştırmıştır. 
bir intizamla tekrar meydana çı. l'rince of Wales"ln bir hafla ev- Tevziala Elibank doğrudan doğ. 
kan ba!i' tarafında beyaz bir dan- 1 s· d 1 d - ab't ., ve ıngapur a. ras a ıgım z 1 - ruya me~ıuı olacak ve bueünden 
Cela örüv. ordu. ı · J 1 d b ki ı n tarz erı apon ar an e enm ve itibaren Kuruçeşme depolarında 

Ben pe$in bir heyecanla şimdi. ları beklemek lfızım &eldiü,lni söy- halka> adam başına. olmak üzere 
den, filomuzun_ dosdoğru bir dü$• ıcmişlerd l : 
m•. n gemi kafıleıine ı;aldırdığlnl E b" .. k t hl.k b ad 250 fer kilo kömür veriiecektir. 

_ . - n uyu e ı e, u am- j d I d k 
~orür gıbl oluyordum. arın layyarelerlle bir ıeml üze- aşe mü ür üğün e i 

Bahriye si!Ahendazlarının geny rinc atılıp haraglri yapmalarıd ı r, foplanfı 
bır teğmeni bana: diyorlardı. 

- Yine muharebeye tutuşmak Buna benzer bir $eY görmedik. Dün öğleden evvel İstanbul laıe 
fırs•t!~ı bulamad•l<· Fal<•~ biz Re- Hücum çok namuslu oldu . Japon müdürlüjjüncle Vali muavini Ah
pulse un 1260 adarnı, mukemmel ta:,.-yareleri üstümüze alçaktan ve met Kınığ'ın reisliği altında bir 
bir birliiiz . Hepimiz pek uzun z~-, kare şeJ<llnde ieldilcr. toplantı yapılmıştır. iaşe müdürü 
maııdanberl beraber çal~ıyoruz. . . . :\fümt•z Rek, Mınlaka Ticaret mü 
Fazla olarak kra.'Jık donanmasının . Ref•k;t muhrıplerıni tamamıle dürü Necmettin Mete ile diler b•
crı iyi topeularına malik oldutu- bı~ı t~r~ a,. bırakara.k bütün gay. zı zevatın da hazır bulundukları 
ınuz iddiasında)·ız, dedi. re erını once. Prı~cc of. ~alcs, bu toplantıda milli korunma ka· 

k ,.. , sonra Repulsc e çevırcrek ıkı ıafı. 1 nununun muaddel •ekllnln tatbl. 
~re dana ., an ca •• s. h . . t lh ttll " • .'. ı arp gemısıne eve e er. katına ait baz hususlar ııörUıüt. 

Tekrar hoparlor: , ı 
~ . . . Saat 11,18. Prınce of Wales, müı ve icap eden kararlar verll· 

- Hello! HalA bır fey görün· 1 . • ". 

d
. 

0 1 d ık ağa ı· .Şıkaio piyanosu• adını vcrdıgı· mlştlr. me ı. narı mey ana ç arm 
teşebbüs ~in sahne yanaşacatız. 'miz bir cok pom-pom eseri ateşıı Rüşvet a!an polis me-

can sıkıntısı nidaları. baraj ateşi açtı. Her bataryanın 

haretıerc memur adam: uçak ••va - top) larile müthiş bir murlorı tevkif olundu 
- Bu sefer dr. ml ka(ırmıya- baraj ateşi açtt. Her bataryanın Ekrem isimli bir polis memuru 

cağız diya bağırdı. sekiz topunun ağzından kırmızı evvelki Q:i.ın, yanına arkadaşların-
Malezya •ahili boyunca ilerle. 1 G d'k d 

1 d 
~ d . ve m•vi ateşler fışkırıyor. d•n Recebi a arak, e • paşa a, 

meta P•ı a ı 5 ımtz zaman a aynı K k dd · d · t ı Bac:Jux-u rizgileyen obüaler, aök· um _ap. ı c~ .csın e 1 ınşaa . ma. muzip adam bir radyo 5pikeri ac- w a • • - it 
sile: te kavisler çi:ıerek düfman tayya- zemecısı e.ogos a_ ~ ~ ş ve ç~men .. 

relerini çeviriyor. Bizim .-Şikaıo to almak ıstedii:ını soylemiştır. 
piyanoları• mız da, uzun menzi11i Boğos çimentonun fiyatını SÖY· 

100 milimetrelik üçü:ı:lü topları- Iemiş ve kendJsine nckader satın 

mız ate~ jtÇJyor. almak istediğini sormuştur. Bu-

- Aziz dinleyiciler, işte sancak
ta urangutanlar memleketi ~fa

lezyanın en ıüıel manzaraları, 

diye haykırdı. 
B!r defa daha hoparlör: )fuvatt.k. •lan bir nun üzerine Ekrem, çimentoya ls-

- Kaydc değer bir şey yok. sancakta iki tayyare görüyo. !ediği fiyatın fahiş olduğunu ileri 
Jtepulse, tayy•rclerlnden birini rtım. Torpil tayyareleri mi? Ha- •ürerek Boğosu Adliyeye verece-

yaıi!eye gönderiyor. Pilotu benim yır, bombardıman uçakları. Dos- tini, fakat 60 liraya mukabil kcn
kıztl sake.lll Yehi Zclandalım de- doğru üstümüze uçuyorlar. BütUn disini serbest bırakacağınt söyle. 
ğiJ. Sıra almak ic;;in bir arkadaşlle toplarımız onlara ateş ediyor. Hiç mlşUr. 
yaıı mı tuğra mı oynadt, kaybet. bir mermJ atmadan bu darbe1crl Bofas kabul eder ıörünmilş, fa. 
ti. geçiştiriyorlar. Bu şa~ırlıcı hare. kat zabıtaya da haber vererek Ek· 

fıte arkadaşlar yeniden buluş- ketin •ebcbl nedir. Çok ıcçmeden remle arkadaşını yakalaltırmışlır. 
tuk . Saat 10,20. Uzakta, çok uıak. •nloyoruz: Topçularımızın ve gran Suçlu polis memuru ile arkadaıı 
la, reni harbin ilk ak§llmı S•nıa- di dircjlinln tepc~indekl çanaklığa dün ikinci asliye ceza mahkemesi 
pura hücum eden tayyarelere ben· yerleşmiş gözcülerimizin dikkatini ta.rafından tevkif olunmuşlardır. 
zeycn çift satıhlı bir Japon tay- oyalamak. 

Kömürsüz kalınca ne 

ne yapsın ? Çalmış •.• 

yaresi ateş menzili dı~ında kal. 
mağa pek dikk•t ediyor. Mürette
batı gemimlıın ıek!ini tetkik ve 
bu ~killeri harp gemileri salna
mesindekl aConun savaş gemi1e
rı. le mukayese ile iktifa ediyor. 
Sabahın saat on biri. İki direk

li, bir tek bacalı, bayraksız bir 
ııeminln sancakta ıı:öründUi!ü ha. 
ber veriliyor. Doğru üstüne gidi. 
yoruz:. 

Deniz dürbinlle bu gemiyi tet· 
kik ediyorum. Birdenbire bir i:; .. 
tial beni öyle sıçratıyor ki sağ gö. 

Arkası Yar 

londrada aÇ1lan Halkevi 
münasebeti le 

İngiliz kültür heyeti 

dün bir kokteyl 

p<Jrti verdi 

Küçükpazarda. oturan Semiha 
adında bir kadın, geçenlerde kö
mürsüz kalıp, bir yerden de ala
mayınca, komşusu Fatme.nın evi
ne girip gömürlüğünden kömür 
çalmış, kaçarken yakalanmıştır. 

Seıniha Adliyeye veri!erek üçün 
L<mdrada IIalkevlnln açılması cü sulh ceza mahkemesince muha· 

milnuebelile, şehrimizdeki lnglliz keme altına altnmıitır. 
kültür heyeti reisi B- Thamp,an 
dün akşam Parkolelde bir kokteyl Eli bıçaklı kadın 

VATAN 

...... ............ DENiZCi GOZOYLE • ._, n ..._.._ .............. ..... Truıfllui ....1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

Bahar ( Yazan: '\ 

\Bls!"!!~~u.~e~!EL 

yaklaşırken 
l'E' ransız DUnkerk zrrhhsı

r nın Tulon limanına gel. 
diğine dair telgraf haberleri var. 
Bunlar bazı deniz hareket'erlne 
başlanmak için hazırhklarda bu
lunulduğuna dair bir işarettir. 

Eğer Fransız harp gemileri 
müstemlekclerden yavaş yavaş 

anavatana avdete muvaffak ola
bilirse bu bah•rla başlayacak bir 
hareki.le Fransız zırhlılarının da 
rol almak emelini beslemekte ol. 
duğu hatıra gelebilir. 

Atman deniz kuvvetlerinin a· 
navatanda toplanmasından sonra 
Fransıı deniz kuvvetlerinin de 
birer birer Fransız liman1arına 

dönmeleri, bu kuvvetlerin lüzum 
ve ihtiyaç halinde mihver dev. 
Jetlerinin eline düşmelerini mad. 
dl bakımdan mümkün kılm•kl•· 
dır. 

Baharda başlayacak ilk hare. 
kett" mihver kuvvetlerinin her 
yerde, her şekilde ve en kısa 
yo'dan zafere &:idebilmek için 
faaliyete geçecejinl kabul etmek
se pek yerinde bir düşünce o· 
lur. 

B iz bu bahar faaliyetinin 

<lenizlere ait olanlarını iU 
bir k•9 noktadan mütalb etmek
teyiz: 

ı - Slngapuru, Holanda Hin· 
dlstanını, Filipin adalarını elle· 
rine ıeçlrecek olan Japon kuv
vetleri, buralarda tamamile yer
Jeş.tıkten sonra serbest kalacak 
olan bir kısım deniz kuvvctlel'ilC, 
B•ora körfezine ve Süvcyş il· 
manına giden deniz yollarını, 

yani tnıı:llizlerln Ortaşark ve 
Rusya He olan muvasalasını ke!· 
mek vazifesini görebilir. 

2 - Akdcnizde İtalyan ve 
Fransız donanmalarını birleştir· 
mek ve İngilizlerin Akdenizdekl 
filolarını daha fazla sıkıştırarak 

Trablusgarba daha emin bir su· 
rette asker ve malzeme ıeçlrmc
slne çalışmak-

lublyetine sebep olduğunu zan. 
nettiği lngiltercye karşı lnllkam 
almak emelini güttükleri gözö· 
nüne alındığı takdirde bu ikinci 
vaziyetin temininin pek kolay 
olacağını tabii görmek yanliş ol· 
maz. Hele önümüzde Fransız: 

Hindlçlnlsi gibi bir misal ıor. 

dükten sonra .... 

B u bahar gerek karadan ve 

gerek denizden müşterek 

ve her tarafa şamil bir taarruz 
progrıtmı hazırlanmıyarak du
rumlara ve ihtiyaçlara göre ha. 
re)<et zarureti tercih edilirse de
nizlerde bu sene de kat'i bir ne. 
tice beklenemez. Ve vaziyet mih 
ver devletleri için kayıpla kar
şılaşır. 

Gelecek 943 baharına kadar 
denizlerdeki demokrasi üstünlü
iü pek büyük olacaktır. Bu ba
har ise mihver devletleri için ka~ 
çırılm•mas1 lıiı:ım gelen büyük 
bir fırsattır. Hüsametlln Ü'lsel 

C enubi Amerika sahıllcrln

dc denizaltı gemilerinin 

görülmesi, Afrlkadakl Fransız 

müstemlekelerindek\ denizaltı ge 
mllerinln fayda1andığıJ1ı göste· 
rebilir bir vaziyettir. Dekar sa
hillerinin stratejik durumu tn. 
gilterenln dominyonlarile olanı 
birleşme yolunu k••meıe çok Bir 
müsaittir. katilin idamı 

istendi 
Ayni zamanda buralara yerle· 

şecek ve yahut buralarda ikma
lini yapacak denizaltı gemileri· 
nin Atlantlk muharebesinde A· Bir kaç ay evvel, Sultanahmet-
merlka sahillerini taramak ve te, yanan Adliye binasının arsası 
mayinlemek hususlarında. mil- önünde kendisinden ayrılan ni-
hlm rolleri görülebilir. şanlısı J\fuzafferin yolunu bekli· 

İlkbaharla batlayacağı bildiri. yerek kızı bıçakla 18 yerinden ya
len Alman taarruzlarının denlz- ralayıp öldüren Behzadın ikinci 
lcrde de hazrriannıış bir prO&"· ağırcczeda görülen m~_hakemesi-

. . · nln dünkü celsesinde, Muddeiumu. 
ram dahıhnde olması, Ingiltere- mi muavini, katilin 450 inci mad. 
Yi her bakımdan sıkı§ık bir du· deye ,ııöre idamla tecziyesini isle· 
ruma düşürebilir. Japon don•n- miştir. 

ması Hini denizlerinde ~erbest Muhakeme, katilin müdafaasını 
olarak doıaşırken Mad•&aıkar 1 . y:ıpması için başka bir güne bıra. 
dasında üslenmiş olan Japon de· kılmıştır. 

Sahte Maliye memuru nlz ve hava kuvvetleri de Basra 
ve Süveyf deniz yollarını kon. 
trol eder, Dekarda ikmalini Y•· 
pan Alman denizaltıları da Ce
nubi Amerika ile Panama kana. 

yakalandı ve 

mahkum edildi 

tından geçerek Allantlğe çık•· Cihat adında birisi, kendisine 
cak gcmlleri vurabilir. Şimal de- Maliye memuru süsü vererek Ni
nlzlnde anavatanla Norveç 11- ko, Kohen ve Nail adLnda üç dük· 
mantarında yuvalanmış bulunan kAncıya, kazanç verıilerlni kapa
Alman açıkdenlz donarunası da tacağını ıöyliyerek 400 lira dolan
ı;im•l yollarını kesebilir. Akde- dırmıştır . 
nizde İtalyan filosuna yardım Cahıt yakalanarak ikinci asli
cdecek olan Fransız filosu tn- ye ceza mahkemesince 2 ay 10 gün 
glllz deniz nakliyalını daha çok I müıldetlc hapis cezasına mahkQm 
g üçleştlreblllr. ed ilmıştl r. 

3 - İngilizlerin Akdcnlzdc 
hO. kim durumu m uha!az.a. elmek -:--:;;-·;:;:;;;;;;;~;:;;;;;;-:::;:;:;::;;;;--:::;c::;;:;:::;;::::;;;;:::-:---:;;---:------:----

zorunda kalacağını iözönüne ge. ; 1 KAie 
tlrcre~ !nclllzlere •navaıan fi- il :9:..a a. ,, .. 
losundan buraya. gemı ayrrtmak. ı.ı'"~~-~~-=· ~~-!~=·~~!:! '. İ ·ı· f.l 1 rmr Hnrrrnr n n•ı uu HW • ••• ....... ~'''"''~""'''''firt.''''''''''''~~:ıı 4 - Anavatan ngı ız ı osu-
nun, yukarıda yazılan sebepler 
ve mecburiyetler dolayıslle, za
yıflaması yüzünden AlmJn de· 
niz kuvvetlerinin Atlantik saha. 
sında daha. tesirli hareketlerde 
bulunmaları. Iırsat1n1 temin et
mek .... 

Birinci maddenin mUsbet bir 
neticc~e varabilmeii için Japon 
deniz kuvvetlerinin gerek Bnsra 
körfezi ve gerek Kızıldcniz ağız .. 
l•rındakl deniz üslerini ele ge. 
çir mest' icap eder. Bu hususta ik' 
durum ıözönünde tutulabilir: 
Japon deniz kuvvetlerl doğrudan 
dojjnıYa !ngilterenin ııııali al
tında bulunan ve bu iki c'enizin 
ıirilen yollarırıa varan deniz 
parçalarına ha.kim yer~ere asker 
çıkarmak ve buralarda s~k: s 1 kı 

yerleşmek, yahQt evvelce de or· 
\aya çıkarılan rivayellere inana. 

Mütalaa 
lüzum 

ilavesine 
var mı? 

~ lr okurwn telefon etti 
ıg 9öyle dedi: 

,., YAZIK DÜNYAYA! 
Romadan blldirildlğino göre B. 

- Sa.b hleyln saat yedl)I çeyrek 
ıece Londra. radyosunu açtn11. An1e· 
rilca cUnthurrelılnin o zın1andan a,a· 
I• yukarı iki ıaat e\·\:tl radyoda ıöy
ledllfl •öxlerln türkç.,.lnl Londra 
rad,ı;osundan dinledim. Saat ye<llyl 
kırk beş ıeçe AJJkara. radyosunu aç. 
tun. Ajansın ilk radyo btUtenlnde 
detıı B. Ronsevelt'ln nutkunu" metni, 
nutuk vermtı h~kl<mdn u!ak lıtr ha
\'Bdi.o da.hl yoktu. 

Okurumun ıöyledlklerl11J, mlitılla 

ua.,·ealne lüzunı sürmeden, oldutu ıt· 
hl )'&Zl)"Prum. 

MussoHnl, ıtalyanca bir mecmuada 
rıkan bir yazı'lrnda şöyle dlyormu'j: 
~Galebe gallıl ıeımek l!!tlyeoc n1u. 

kadderdlr» 
Her muharip devletin iallp gelmek 

istediği ,ımdlye kadar resmi ağızlar
dan cıkan .,öclere J>akıhrıa muhak
kak olduğuna. göre, herkes galebe ça
laca1(, ortada nMğlOp bulunmıyacak, 
mağllit> bulunnıayınC'!\ sulh yapmak 

imki.nı da olmıyacakhr. 

DUnyaya acunamak elden gclml-

yor. 

parti vermiştir. Beyazıtta, Kaska. caddesinde rak Ümit burnundan Basr:. ,.c HOŞ BİR TESADÜF BILME~l İYİ Mi t;TTİM? 

%5 - z. 91Z 

Harplerin ömrü 
/?!!!!!!. eçen gün blr yaztSında ar

~ kada.,ımı.z VA--NQ harplerin 

V86atl ömrlinden bahıedJyordu. Bu 
vesile He, harpler hakkında bir yer
de rastıadıtın1 dikkate değer bazı 
nıallimnh a~afıda hulasa ediyorwn: 

Bir lıtatı~tlk ıneraklısı, 1618 den 
1918 e kadar son il<- asır içinde ne 
kadar harı, oldufunu buJmıya uğ
ra,ınıı;ı ,.e neticede 1700 lıarp tes
blt ehnl,tır. 

Bu rnkkama göre vasati olarak 
her sene be' harp )·apıldığı anla.-:ı

lır ,.e ilk bakı,ta. bu dotru değildir 
gibi ıörUnUr. lfalbukl ı.tattstlklerl 
lncellycn Alimler, ıstatikçlnJn taına
mııe doğru ıöyledlğl neticesine var
mı5lard1r. 

Bu üç asır Jc;lnde muhtelli dev· 
Jellerin ınuhasemata. karı,ına. nls~ 

betleri ljöyledlr: Jtransa yilzde 68; 
Avusturya yüzde 48; Jnglltere yüz
de SO i Rusya, ttalya, Purusya, is
panya, Türkiye ve Uolanda yüzde 
6. 

Bununla beraber bu rakkamlar, 
milli ittihadı 1861 de vukua ıeldl
flne röre Jtalya 'flbl haır meınle

ketler için biraz rutıetedlr. 
Yüz liene harbi dıyında uzunluk 

rekorunun otu" ıtne harbinde oldu
ıu ıanılır. Halbuki lıtatlr.tlkcl bu
nun yanlış: olduğunu ve yUz ene har 
binden &onra rekorun Oımanhlarla 
Venedlklller araıında 18•4 den 
1699 a kadaT fasılalarJa 55 ıene ıli
ren mücadelede oldutunu llerJ sü
rüyor. 

Op dokuzuncu uır en ktaa. harp· 
Jer asrı olmuş, zira. o asırda her biri 
bir yıldan ekııilk zamanda biten altı 
harp '"-arnnş. llusuılle 1840 da Sar
denya - A\-·uı.turya harbi altı gün; 
1888 da Avu&turya. - Prusya harbi 
bir ay altı ıılin; 1807 de TUrk - Yu
nan harbi bir ay •ürmU,. 

En uzun muhasara Iıpanyolların 
Ccbelüttarık mulıasaruıdır. tıpan~ 

yoUar hu n1Ustahken1 mevkii tan1 
J 167 l'Ün n1uhasara ettikten sonra 
tngillılerl yerlerinden O)'na.tmı.)·a 

n1u\·a frak olnınadıklanndan muha
ıaradan vaz cecmı,ıerdir. 

Bir de bu asırlara. tesadüf eden 
iki büyük kumandanın glrl,tlklerl 
ınuharebelerdcn bahsedellm: 

Napolyon 60 muharebeden (Dik
kat: llarp değU) ylrmlslnl, bUyük 
Fredrlk 15 ntulıarebeden yedJıln1 

kaza1unı-,tır • 
En uzun harbin yüz sene harbi 

olduiunu herkes bilir. Fakat en kı-
11\ harbin hanıtJ>I olduğunu bllen 
pek azdır. Bari onu da yazahn1: 

ı 896 yılanın 27 ağustosunda Zan
zlbar sultanı llallt Bin ?ttagaş, bil· 
ylık 8rltanyaya. harp U:ln etml,tlr. 
:t'akat teti&dlifen o ch-·arda. doıa,an 
bir lngUiz filosu bunu haber alınca. 
Zanz.ibar'ı toı)Q. tutmu,. u.ray yıkd
mıt, Sultan ka(ml!j .,.e bu harp an
cak otuz yedi dakJka. &llrmüştUr. 

KÖR KADI 

TAKVİM 
25 ŞUBAT 1942 
ÇARŞAl'llBA 

AY: 2 - QÜl'I: 56 - Kasım; 110 
RUMİ: 1351 - ŞUBAT: lZ 
HİCRİ: 1361 - SEFER: 9 
VAKİT ZBVALt EZANI 

GÜNEŞ: 6,42 12,48 
ÖGLE: 12,27 6,33 
İKİNDi: 15,30 9,36 
AKŞAM: 17,55 12,00 
YATSI: 19,24 1,31 
İMSAK: 5,03 il ,09 

Toplantıda şehrimizdeki bütün 
Halkevleri reisleri, tlnivesite Rek
töril Cemil Bilsel, Üniversite de
kan ve proCesörlerl, gazete sahip 
ve başmuhe.rrlrlcrl, İstanbulda bu
lunan İngiliz kolonisi ve güzide 
bir davetli kütlesi hazır bulunmuş-

126 numaralı evde oturan Muh- Süveyş denizlerine giden rol'arı Dlinki\ cÇala. Kalenı• de cYl•e re- KUçUk )'efenim «Türkiye st'"orta- B O R S A 
tar, dün sabah karısr ve baldııı d._ima kontrol cdcbileceıc bir liriz!• fıkra.ı ba111hp nlaklneden cık- cılar da-lrel merkeılyMI• Bin blr na.-

Amerlkadan en 

haberler 

son 

A merlkadan yeni gelen bir do'i

tun1un an1attafına g-üre 'e\·

york lnkanta1arındın biri, ütle)·Jn 
yen n hatır )·erneklerln \i•rıı"LUl \'1-
tamln ııııı •~ını kar,ılanıadıfını dil· 
şu"erek bPr mü,teriılne hlror vlta· 
mhı hıpı lkra.tn r.tmete baırı mı,tar. 

Dl'm k ki ~&fi rutmak ,ı-ollle '"' •1-
mııfa dofrıı ilk ~<hm atılnıı,lır. 

l'lnft o arka-dalın apl ttıfına &ör,ı 
Kalifoınbıı<la bir bıe ınrraklı ı 

004 atanı ı çiçek ıoa-anla.ril• 

blı1etllrm k •uretılo koı.u•u• bir 
nevi ••tan yetltllrmoi• murnrıaı. 
oltnu ıur. Bu fla aotınt ee,.-lp koku
sunflan ho lanınayantıarıı mtijde .... 

r!<ad•tın \eraıtı lleün•lı bir ~a
Yadl1t: Jpıııianların bir rotu .)·cmf"k 
yapn1aktan u,·k ahr, fakat huJa,ık 
y1ka.maktan ı:e\:J&: almaı:. Amerlkada 
da hiı.met(>I olınadığl Jçln herkelit 
kendi bula ıA"ını > ıkamıtğa mtM.:bur ... 
l;te bunu düfiinrn 18'ebbU• &a~lb! 

hlr adanı, bir hulntık tlrketı kor
nıµ,tur. Bu tlrket. möke1nn1el tertl
"•tla mUtehhe~ adamlaruu hergUn 
mlhJterilerl"ln e\ ine A'Ondertr Lı. hu
la~ıklarr küçük bir Urrat mukabilin· 
de , .• bef, on dakika. lc:-lnde yıkayıp 
kµnala~·orrtlu,. 111~ de fena. bir ı;ey 

d•tu ... Darıc.,r bi:ılnı ba,unıııı ... 
SEJlÇE 

ile kavga elml•ler, Muhtarın bal. mevkide bulun ,n Mad•eosk•r tıfı •ıraıarda JI. Roo evoıt radı·oda- 24 ŞUBAT 1942 ., ·- - nfoda. rasUadığr o:mnmalleytılmin~ fn 
dm Melek ekmek bıçağı ile enlf· adasında dc,ız ve hav~ üsleri kl nutkunun bir yerinde töyle dlfor- 1 Sterlin • 5,20 
\esini bacağından yaralamıştır. ele geçirmek... du: ne •onıek olduğunu bana •ordu. Of- 100 Dolar 132,20 

Adam tedavi altına alınmış, eli Bu ikinci nokta d•ha emniyet- .t'akat kaybettlklerlmlıl rorl ala- renlp de bir ıun kullanma ın diye 100 Pezeta 12,84 
bıçaklı kadın yakalanarak ha.k- ıı ve kolaydır. Fransızların ıa- cafıı». «bllmlyoruın» dedlm. Fena mı ettim ır 100' İsveç Kronu 30,77 

il bl •- ·• 'I • "il t• ESJl4..\I VE TAHViLAT tur. kında takibata başlanmıştır. !ip Almanyayµ yaranmak ve majj o' r ~•-u .,e. nı • Tathsert , 
1 

•................................................................................................... ..,.., ... .,. ................................. "'I' ........... ..,..,..,..,..,.., .......... ..,.,. .. ..,...,...,,. ~. 7 1941 Demlryo u 19,85 r ı Merkez Bankası 172 100 
Ban memlel<elimdc neler ıördüm, ne VATANIN l!DllBf ROllANJ:-- Tt;FRIKA No~ 8 dimden nefret ederim. Ben yaşamata lıi.-
karkurı.ç facialara şahit oldum bilseniz! yık dejilim .. 

Bir an durdu· Güzel yüzii mahzunlaş- Sonra kızararak sustu ve llave etti: 
tı, sonra ili\.'~ etti: - Ne diye size bunları anlatıyorum. 

_ A'l<ııı )ıüyUk imtihanlar ııeçlrmeğo Sizl henüz tanıdım. Hakkımda kimbillr 
tJhammUlü yoktur. BanL inanınız kı neler düıünecckslniz, beni hiç füphesiz 
i"dam setıpa•ı karı;11ına geltnce aşk filan çok garip bir malılük bulacaksınız. 
on pal>a etmez. Yuan' ıı:11.., ara-on Çeviren: ıı..an A. E. YALMAN Jak harkrrmak, ona iUnları söylemek 

Y 'k kl .. ı istiyordu: - a, deme oy e ... 
_ Alı, &iz benim it\r<lülderlml görmüş nofun oqaya &:irdiCI anda bu kadının, kerı ince yüzü, derin ve pnlak manalı yefli _ Ah, bil•eniz sizl nckadar iyi •nla-

o{liaydqııı! llütün ıcvdiklerim.. Ailem, di hayalı üzcrlnı. büyük bir te'slrl olaca· gözleri vardı. Bu gözler bütün yüzünü yorum. Benimle konuşmaktan çekinme. 
do•ttarım. yalunlarım, h•psi öldüler, ki. aını anl•mııtı. .. adeta aydınlatıyordu. Kadının dalma doğ. ylniz. İçinizi açmaktan korkmayınız. Çün
ml aç1ıklan, kimi yoksuzluJ<lan ... Kimisi Gelnı~ne •_bep 00. I,üslyenin ü1müş ruyu söylediği halinden belliydi. Halbuki kü ben de kalbimi bir yara ııibı yakan ve' 
t.api•anelcrdc can verdi, kinılıi kurı;una olması dcgıl mıydl? Demek kl bu kadı- bu dürüst görünüşüne rağmen etrafında sızlatan çok fena, çok feci bir iey yap· 
di:ıildi ... İnsan, ölmeiden evvel an1a.yor nın hayatında rol 0},1amasınji 15ebep yine eirarlı Pir hava vardı. Jık dedi ki; tırn· 
ki aşkın hl(; kıymeti yok v11 dünyada Liislycn oluy"':du. Tabl! ı~ne bu sebep· - Bana herieyi anlatınız, bütün laf. Fakat bunu söyliyemezdl. Kendi ken-
tıymet verllmeğe cteiet tek l'iY hayat- ien b•_•ına yem fenalıklar, fe!Akellor ;e- sili!• veriniz. Bizl dinlemek, bende çok dini m&sl\ara edemeıdi. Nazik bir tavırla 
tır, yaıam•ktır. Bunu yırkından bili}-o- •kcektı; ccıa<unı bir dnfa daha çekecek- alAka uyandırıyor. Sözünüz yarım kaldı. yalnız dedi kt: 
rırm· Çünkü ben. de kurıuna dizilmeğa 11, fakat acaba nasıl 
mahkü'mdum. Fakat son da!rika'da kah- llütUn bu zincirlenen ihtlmalleri düşü- cHayatımı kurtarmak için kahbcllk et- - Benimle böyle açık konuşmanıza 
belik ettim- Yaşam•k cazlb.,.lne 'dayana- r.e düıüne zihni karmakarışıJ< oluyordu. tim,. dc<llnlz. Merak etmeyiniz böyle bir çok memnun oldum, madam. Bana öyle 
madım. Yeryüzünde. ka1mak, nefes alma· Avukntı ölünce blı başka avukata git. şey yapan yalnız siz dejilslntz, Bir çok &eliyor kl o çok feci bulduğunuz hareket 
ia devam e.tmek itledim ve... mck kadar tabii bir harcl<et olur mu? i11sıınlar vardır ki lehJike anındc en kıy. o k~dar mühim bir şey olmayacak .. 
Kadın bu sözle,• •öylcr'ı<en Jak kendı Bunu le(sir etmekte, bu i~tc de kader ve metli ıeyln kendi hayatları ve varlıkları - Yanılıyorsunuz. Ben açık konuşu. 

kendine düşünüyordu: kısmetin rolünü aramalı:ıa maıta var mı? oldujiunu düiüııürler ve onu her ne pa... rum. Çüqkü ba§ka insanların hakkımda 
- Neden bana bunları .Oylüyor? Bu kadının hayatını ve baıından ıecmiş hasına olursa olsun kurt•rmaia bakar- düıüneceklerine zerre kadar aldırmam. 
Kendi•lnin. de yasamak icin kahbelik o'an vak'aları anlatması da tabii değil ıar. Kendi hareketlerim hakkında !~yık ol

ellltlnl hatırlıyordu . Korkunç bir yalan miydi? - Biliyorum, biliyorum, yeryüzünde dukları hükmü kendim veririm. Bu hük-
1<ıyllyerck cinayetini örtmemiş miydi? Jak neden bu kad•r derin bir heyeca- tek ııJçak insan ben değilim. Fakat bu bir mün neticesi ~u ki şimdi lçlm<le kendime 
Herkesi nvt.:ıı LUslyenin intlh•r etmiş na kapılıyordu? I<adının harikulılde ca- teselli deiıldlr ki.. Ben çol< fena, çok fe- karıı olan saygı hissim hiç kalmamı~tır. 
olduluna inandırmamr, mıydı! Bu bir zip ve hoş olma111ndan mı acaba? el bir ıey yaptım. Bunu hatırladıkça ada.. Bu sözleri o kadar sevimli bir tavırla 
nlcaklık değil de neydi? Bu kadın cidden çok cazip ve cana ya. h l<albimde bir yara varmış gibl sızı du- söylemlıti ki Ja\< gülümsedi: 

Jıl<, heyQCan Jçln<leydi. Madam Bata- kındı. Koyu renk saçların cerçeveledif;i yarım, keııdi kendimden utanırım, ken· ___ .<AıWı -var) 

Tatar böreği 
~ azartesı ııUnU ilk defa olarak 
U--- flrınlardan knrne ile aldıfl
mı-z ekmeklerin )·erine un aldık. BI· 
zlm e'de acpo cdllmlı bir lıJlo bilo un 
oımadıfı itin hamur ı,ını çok ıie\ en 
çocukJara bir şey !-aı,anuyordun1. 
BuırUn una lı:a\'IJ~unca hemen kıYJllR.• 
h \"e arnusak .karı'}mıt bol 1·opt't
ıu bir tatar hdreğl l·aptıın. Aman 
etendhn, ne ınakhulc ıeçtl. Oı·Je se\·e 
se,·e yediler ki, Zl.)'·afetln taıuam ol
ması için onlara bir de flkoJatalı mu· 
Juıllehi )·apo·erdlm. 

('lkolataıı ınuhallchlnJn nuıl pt,ı

rlldlğini ~izlere anJQ.hl·ere,llm. 
Rlr 1':llo siite iki corba ka,ığı p!rJnc 

unu, yanın kaşık nl,&ıit11, lkl kılen1 
~lkolata, bir ray fincanı tip. rreker ... 

HüHi ate~e ko)n}adaıı ev\·eı bir ]fö.
!tC.le ayırtrhını.ı, çikolatayı uf9k urJlJc 
lprarsınıı. Sütün i~·inde ezerıtlnlz, un
ları da. l)·ice cıerek a.fejteki 1rıüt lc:ay
naY111ca ;,·avıa' yava, tçlno boşalhr1ıı ... 
nn ve 'ekerl de ataralc karıftıra ka
rıljtıra. 11ltltlrılnh: ,., t-baklp.ra. bo-
şalhrıııwz. EV lil)lNl 

-



-

-

2.> • 2 • 0~2 

ll!J·H·llJIJl·1:1J:lC1i!ll!Q=Ji1Jlild 
Ruzve!;~~~~~i(~l lsvicre ile ticaretimiz 

VATAN 
(B&§nıakaleden dc,·am) 

Memurlar ve halk 
(Ba.,ı 1 lnddtı) «/» 

ekmelin he:kkı sayan diırüst in
sattlar çoktur. Bunlar bütün idari 
muamele tarzımızın halk lçln bir 
sıkıntı kaynağı olduğunu takdir 
ederler. Hiç olmazsa güler yüzle, 
tatlı dille, elden gelen kolaylığı 
göstermek suretile bu sıkıntıyı 

hafifletmeğe ı;ahşmacı iş edinirler. 

tek düşmanın kesmek lstediğl mü 
nakale hatlarının muhafazaı;ı lü
zumunda. ısrar cıtmtıtır. B. Roose· 
volt dcwııtır ki: 

- Bu hnrp yeni çeşit bir mu
h::ırebedir. Geçenlerdekllerden yal. 
nız metod, siliıh itibarile deiiil, 
coğrafya. itlbarlic de ı;ıyrılmakta. 
dır. nugünkU muharebe bütün kıt
o.'arı adaları, dentzlcrl, havfl yol· 
ların

1

ı nltıkadar ediyor. Heplmh: 
şunu anlamalıyız ki ışlmiz büliln 
dünya yUzündc çarpı~maktır. Çün. 
kü dllsmanlnrımız muhtelıf nok
talardadır. Harp malzememiz A· 
meriknya bariz üstünlük verince
ye kadar her tarafta düşmana dar
beler htdlrmeğe devam etmeliyiz. 
Şlmdi11k her ccten gün düşmana 
ııgır zayiat vcrdlyoruz. 

Na~lerln gayesi 
Levazım yollarını düşmana kar· 

6ı muJ1afaza için geniş mesafeler
de çarpı~mnklığımız lazımdır. Na
zilerle Japonların gayesi Amerika, 
İngiltere, Rusya ve Çini ayırmak, 
levazım membalarından tecrit et· 
mektlr. Bir dUn~·a haritasına ba
kın. Du bOyük kudret membaları, 
yani Çin, Rusya, İngiltere, Fele
menk ljindistanı, Yakınşark, Af· 
rlka kıt'ası, Şfmall, Orta ve Ce. 
nubl Amerika birbirinden ayrı dU-
ers& akıbetin ne olacağını anlar· 

ı:ır,ız. Böyle bir 5cy olursa Ame
rika kahraman Çin halkınıı yar
dım edemez. Halbuki bu yardım 
lıizımdır. ÇUnkü Çinlilerin hücu· 
mu Japon ma~lOblyctlnde nihai 
unsurdur. 

Büyük Okyanusun cenubu gar. 
bislle rnuvasnlamızı temin cdeml

Bugün 1 sviçreden 7 kişilik bir 
heyet şehrimize geliyor 

Ankara, 2t (Telefonla) - Isviçre 1 başta reisleri olmak Uzcre dördil ay
ile hükQmcUmiz arasında ticaret mU- nl giln Ankarayn hareket edecektir. 
zakerclcrl yııpmalc Uzerc geleceğini 1 Son zamanlarda sekteye uğramış 
blldlrdlğimlz 1\eyot yarın (bugün} olan iki hükQmet arasındaki lktlladf 
Istanbuldo. bulunacaktır. 7 kişiden hareket yeniden canlanacak ve ma
mUrekkcp olan bu heyete Isvıçre lk· muı ınplzeme ve makine getirtilmesi 
tısa.dl işler dairesi mütehassısların- mUmkUn olacaktır. Bunlar arasında 
dan B. Hebraht riyaset. etmektedir. dokuma so.nayline yarar ma\dneler 
Heyetten UçU lslanbulda kalacak ve de bulunmaktadır. (B. B.) 

Paha seçen giln El~zığ tıırafındıın 
gelen bir köylO, E!Azığ Defterdıı· 
rının pir, iki liralık bir vergi bor. 
cunu kendi l:eseslnden ra.eycrek 
hapse gitmesin~ maııi olduğunda:ı 
derin bir minnetle, ağlaya ağlaya 
bahsetti. 

Vakat diğer bir memur tipi de 
mazinin bütun kötü huylarınt ha
lli idare hayatımııda yaşatıyor. 

Amerika kıt'asına 
ilk taarruz 

::=;;;;:=:::.-----------;;- Bunlar büyüklere ]tarşı pulCıskur, 

aaı. Alman 
ıaarltl 

terbiyelidir. Kendisinden küçükle· 
re karşı ise burnu kafdağındadır. 
Halkın bu memlekette efendi mev. 
kiinde oldu~unu boş bir lAf sanır. 
Halka karşı haııln davnınmağı, 
yukarıdan aşağı muamele elmeğl, 
iş sahibini yalvartmıığı, llz.ıncği 

Ticaret Vekaleti, mesken masu
niyetinin ne gibi hallerde ihlal 
olunacağını alakadarlara bildirdi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ticaret 
Vekaleti, milli kıınınma t<anununa 
istinaden şUphe edilen evlerde nr~
tırma. yapılabilmesi için çok mUhim 
esaslar tesbit etmiştir. 

Bu esaslara göre, yapılacak idari 

araştırmalar ancak hUkO.metçe be· 

yannameyo ve el :konmı}'a. tabi tutu· 
lan ve lstihl~kl de tahdid edilmiş bu
lunan maddelere ınUnhıı.sır olacaktır. 
Bunların haricinde mesken masun!· 
yetinin daima matıtuz l<nlm~ı esası
nın gözllnUnde bulundurulmasını Ve· 
kAlet, bUtUn idare A.mirlerlne tebliğ 
etmiştir. (B. B.) Bir Japon denizaltısı 

Ka'.iforniya sahilini 
topa iutfu 

Rusl ar 
Smolensk'e 80 
Km. yaklaştılar 

bir maıl!ct sayar. HnttA bımunln ---....,...-....----------------------

Bombardıman Ruzvelt 
nutkunu söylerken yapJ/d1 

devlet namına otorite kurduğuna 
kendi kendini inandırır. 
Hangı otorite? Otorite ancak 

halkın kalbini ve cmnlycllnl ka
Moskova, U (A.A·) - Gece zanmnk, scvsisini cc:bctmeklc o· 

neşredilen Sovyet tebliği: lur. Türkler efendi millettir, ter-
Nevyork. 24 (A.A.) - Kalıforni· 23 §ubattıı kıtalarımız dUşınan- biyeli millettir. BUyük1erlne dal-

İSTANBUL BELEDİYESi ŞEUİR TİYATROSU 

Dram kısmı Tepebafınd~ 
Bu akşam 20,SO da 

PAUA 

Yazan: Necip Flızll 
KISA.KÜREK 

İsti kllll caddesinde 
Komedi kısmında 
GUnd~ saat l!l le 

ÇOCUK OYUNU 

Bu nkşam 20,30 da 
BiR MUHASiP ARASil'OR ya sahilinde Santa Bat!Jara'nm 60 ıa şiddetle ~arpışarıık yeniden iler ma saygı gösterirler. Haşin mua· 

kilometre kadar c:enubunda Japon ıeml§lcr ve bir kaç mcskı1n ma- meleyc karşı kızdıklarını belli et- ---------------------------
Qlduğu tahmin cdUen bir denizaltı, halli l§i:al ctmlşlcrç.lir. Bunlann mezler, boyun bükUp giderler, :Ca
bir petrol tasflyehanes1nl hedef tu· arasında Smolensk'in takriben 80 kat lçln için 'küserler. Böyle bir 
tarak bir bombardıman yapmıştır. kilometre §Brkında bulunan Do· kP&~Unlüğe sebep o'maca ve in. 

Denizaltı, 24 defa ateş etmiştir. rogobuıh ~chri de bulynmakladır. kılabın hedef tuttuğu ahcncı boz. 
Harbin bıu;ındanberl AmerlkCL kıtası, mağo. hiç bir memurun hakkı yok-
bu suretle ilk de!a olarak doğ'fudan • tur. 
doğruya bir taarruza uğramış bulun- lngi'iz Amerikan Bizde çolt gariptir: Milli Şefin 
maktadır. ToıTuz, B. Roosevelt nut- karşısına çıkan en faklr bir köy· 
kunu söylediği sırada yapılmıştır. anlaşması lü bir Türk vatandaşı sıfatile ken· 

REKOR ! • • • 
Zeytinyağları nın 

Hılislyetlnin aksini lapat edene 

·1000• Lira ikramiye Verilir. 
yccck olursak Avustralya ve Ye· ----------,,,,..,~-- (Ba,ı ı incide) +=;- disile müsavi olmağt en büyUk 

mal istihsali Birleşik Amcrlkada şeref sayan, asil ruhlu bir lns'lntn 
1ngıltercdc ~e bu bilyük gayret~ karşısında buh~ndu~unu derhal 
iştirak etmek isteyen diğer mem- duyar, sonsuz bır sevgi ile ruhu 
Jcke~crdc beşeriyetin ihtiyaçları- co~ar. Ankarada bir V~kllle.' .. b;r 
nı tatmin sistemine dayanan yeni mustcşarla, bir umumı müdur e 
temelleri kurpbllmck için yakında ~onuşun.~z, kar:ıınızda o,gun bir 
.. ~ ·· l ı ha la n al\ı bu an- ınsan, 1 erk yurdunun umumi iş 

ZılıJtlıl,.... "'- ıllil•h: ...... ~ 
nl Zolanda da dahil olmak üzere 
bütün bu bölge Japon tahakkilmO 
nıtına ııırmlş olur. Japonya o za
man bir çok gemllerinl ve asker
" ı:-rlnl Alaska da dahil olmak üze· 
• c garp yarım küresinin sahlllcrl
!lc karşı ynpılncak büyük ölçüde 
taarruzlar için kullanabilir. Japon
, .a o zaman Hindistan& kadar ve 
Hint Okyanusundan Afrikaya ve 
Ynkınşarka kadar fütuhatını gc· 
nlşlctebllir. 
Yardım etn~~k nazi1.ere Türk1-

ye)1 :lstıı:i etmek fırsatını 

vemıiş dlurıız 
Bil) Uk Brıtanya ve Rusya için 

Akdenlze ve Bnsra körfezine cc
Pı>ne gönderllmeslne nihayet ve· 
rccek olursak nazilere Tilrkiyeyi . 
Suriyeyi, lrakı, 1ranı. Mısırı, Sil
veyş kanalını ve bütün Afrlkanın 
şlmııllnl, bütün garbi Afrika sa
hll'erlnl lstllı'I etmek fırsatını \'er· 
mlş oluruz. Bu hal Amerikanın ce
nubunu Almnnyanın kolayca elini 
uzatabileceği bir mesafeye getir
miş olur. 

At'antlğln şlmalinden geçen Bil 
~·ük Brltnnyanın ve Rusyanrn ıa

ı:c yolunu mUdafo.ndan vazgeçmek 
gibi saçma bir siyaset takip etti. 
Cimiz takdirde Rusların mükem
mel mukabil taarruzlarını gUı;le~· 

tirmeğe ve İngiltereyi esaslı cep
heden ve gıda maddc'crinden malı 
rum ctmcğe yardım ctmlıı oluruz. 

f nflradcılar Amerikan kartalı. 
nın dovcku§unun tabiyesini tak· 
lit etmesini istemekteydiler. Şim
boynumuzu dışarıya çıkarmamız. 
dan korkmakta ve milli kuşun 
'knolumbnfa şeklini almasınt iste· 
ll'lektedlrler Biz kartalı yüksekten 
Uçan ve kuvvetle duran halile mu 
hııfazn etmek istiyoruz. Dü~ana 
karşı harbi uznk mcm'<'ketlerc ve 
""u'aro, l~endl topraklarımızdan 
rnumkun olducu kııdnr uzafn gö
tUrmek slyas<'tlnl gittikçe artan 
bir hııl:ı tatbik C'dlyoruz. 

Hangi taraf haklı ? 
(Ba,ı l incide) = 

bu sefer de yUz elli bin liraya kadar 
kAr oldugıI için bunu yapmıyn can 
atıyorlar ••• 

l\'.lm haklı? 
Oylc sanıyoruz ki iki tarafın da 

hakir ve haksız olduğu taraflar var
dır. ışın doğrusu şu ki memleketin 
deniz tonajı işte bir tUrlil tam düze
ne konulamamış. vapurculnnn, muh
telif devlet dairelerinin fe\·kindekl 
umumi milli menfaat bir tUrlU orta
lığa hli.klm olamamış, ihtiyaçlar mili! 
bir ölçU ile sıraya konacak şekilde 
gemileri işe koşmak lmkı\nma varıl
mamıştır. 

0oruşme er n ş Y c ı> h··ı·· .. 1 1 d 11 ı t 
1 d b hl dllmcktc o umu ç n c vaz e a.mış mu a-
aşma a a s mevzuu e · 11 bl t d ö c· ·· d" vazı, naz 1: r va an "'i g r ırsu· 
ır. nilz. Size devlet otorltt'~ln' naşin 
M. Rooscvclt, bu demeçten son- muamelelerle duyurmalh ve ;ıra-

ra şunu illı\·e etmlşllr: nızda bir mesafe bulunduğunu be-

sine sarfcdlyorlar. karşısında kalırsınız. Bıınlar arn-

Geni,llk, ucuzluk 
kaybetmemeliyiz. 

1,_ Şimdi bir kül teşkil eden lirtmeğl hatırına bile S<!tlremez. 
26 millet, bir araya ntlrcllkleri Fakat cşki jdari an'apelcrirı ka· 
bütün gayr<ıtlerlnl hRrbl kazanml\ Iıntısı olan memur tipi araıimda 

ğa, fıdll ve devamlı bir sµlh tesi· dolaşınız; hr.yrct vcrlc-1 bir görüş! 

Allahın bize verdiği geniş kay. sında ır.evki küçüldülcçr- az11mcl 
istiyorsak \'akit naklar silah arkadaşlarımıza si- artıyor, halka ha§ln mı.ınme1enln 

lahsız 'kalmayacakları teminatını nisbetl de büyüyor. Bu tip memur 
vermemizi mümkün kılıyor, Gc· kendi ehemmiyetini duyµrmak 
rek o milletlerin, gerek kendimi~ için ?;orluk gösterme&i ııdcta iş 
zin istlhı;al kudrctilc mücehhez o- edinir, bunun halkın ruhu, mem
larak son zafere kadar blrllktg !<:ketin ııhengi, umumt hayatın 

Yarının ihtiyaçlarını karşılamak 

lstlyorsa'k bu gemi işini yoluna koy
makla beraber taka ve yelkenli se
!erberliflne dört elle şarılmalıyız. 

Kaybedecek tok gilnümUz yoktur. çarpı§acaRız.ıı 

Senenin en bUyUk tUrkçe sözlU, sazlı. şarkılı fllllll _, 

Ali BABA ve KIRK HARAMiLER 
Bütün lstanbul'u me!tun etti. 

ELHAMRA Sinemaşında 

Sinemanın vücuda 
getirdiği en büyük ci

nai fi '. m'erden biri 
cemiyeti harap ctmeğe çalışan çetelerin bUtUn esran ... Canilerin 'eri

ki ve aşkın tesiri altında hareket eden kadınlar ..• 

PARA ... AŞK ve KANUN ... 
Oynayanlar: • 

RUDOLF FERNAU ve KİRSTEN HEİBERC 
BüyUk heyecanlar uyandıracak bir film. •••••' 

verimi üzerine olan tesirlerini he· 
saplamaktan {lcizdlr. Yediği ek-
meğin nckadar alın teri mahsulil 
o'duğunu ve o Ycr~ilerl katre kat
re veren halktan büyUk bir kıs· 

mının nekadar mahrumiyetler 
!<;inde yaşadığınt takdir edemez. 

Halkçılık Türk rejiminin en 
esaslı altı umdcsindcn biri, hatta 
birincisidir. Rejimi kök'.Ic~lrmeğc 
ujraıan partinin adı qıı budur. 
R.alkB haJiln muamc'c eden me
murlar bunu hatırlarlarsa ve hele 
hepimizin birden sıkıntı ve üzün
tü çektiğimiz bugünlerde noksan
ları hiç olmazsa tatlı dille, güler 
yüzle doldurmağı iş edinirlerse 
en doğru yolu tutmuş olurlar. 

[ 
Altınet Emirı YAl,~IAN 

Uzak , ark 
barbl l 

(Ba°' tarafı 1 inı•ldcı) XX 
ı;eıcmeıık lllml!~tanı umumi 

vnlislnln beyanatı 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan l.lr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: latanbul TiltUn GU mrllk Kemerli ııo. No. 21 Tel. 2U97 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Mevcut şartnamesi mucibince idare ihtiyacı için Zonguldaktan 

Tekirdağ ,arap fabrikası ve ıstanbulda cldaremlzln göstereceği yerlere> 
kömUr göturmek üzere moUlr kiralanacaktır. 

2 - Eu hususta allll<adarların 27/2/942 cuma gUnU saat 11,10 da 
Kabataşta levazım şubesinde .:.Merkez lılUbayaa komisyonuna müracaat-
ları. <2347> 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankas!ndan 
MaaGlarını bankamıza temlik e tirtnek suretlle alan emekli, dul 

ve yetimlerin Haziran • Ağusto$ 042 üç aylıklarının tediyesine 
2 mart 9f2 pazartesi gilnünden itibaren ba5lanacaktır. 

ı _ Maaş sahiplerinin temlik ımuamclcsi için, bir devre evvel 
bankamızca kendilerine vcrllml' o'an hesap pusulalarındaki iza. 
hah nazarı dikkate alarak mez!<iır pusulaların ıılt kısmına i:ıarct 
edilmiş gün ve saatlerde fotoğraflı nüfus cüzdanları ve resmi sc
netlcrilc bankamıza müracaatları, 

2 - Kuponlarını viıe ettirmek suretlle muamele yapacakların 
ve ~aıt,5larmı ilk defa olarak temll~ etmek isteyenlerin ın.üracaııt
lıırının 5 mart 942 tarihinden itibaren kabul edllebllcceğı, 

3 - Askeri malullerin müracaatı 2 mart 94:? pazartesi günU sa
bahleyin saat sekizden on ikiye kndar kabul edilecektir. 

Herhangi bir karışıklığa matııı. kalmamak üzere askeri malul
lerin MalmüdürlClğUnc nazaran milrncaat sırası a:ıağıda gösterll
nılştır. 

Saat 
8 - o arasında Eminönü ve Beslktaş 
!l - 10 » Fatih 
ıo - ıı » Üsküdar ve Kadıköy 
ıı _ 12 11 Beyoğlu ve diğer l\ralmüdilr1ilk-

lbyheıtU.ld'~rlınlzi gt'ri alacağız 
lllz bir çok ı:;cyler kayp~ttik. 

burum lehimize dönünceye kadar ••••••••••••••••••••••llJllll!lll•~.~1°111, ... 
dnha d'l kaybeder.eğlz. Fakat )tay. 
bcttikJcrlmlzl geri alacağız, Al
ntan, .Ti!pon imha h!lr<'ketinl neti· 
C'l'slz bırakacayız. Kudretimiz her 
gUrı nrtıyor. s'on harbi biz kaza
nacağız, sulhu biz yapacağız. 

Batavla, 24. (A.A.) - Felemenk 
Hindlstaru umumi \'alisi radyoda be· 
yanatta bulunarak dUşmanın Domco, 
Celcbes'ler ve l\lollucas'larc!nıı sonra 
Sumatranın cenubu ile Balı'yı işgal 

ettiğini bildirmiştir. 

lerlnde kayıtlı malullere tedlyat yapılacaktır. Yukarıda bildirilen 
gün ve saatlerden sonra vaki müracaatların diğer mnas sahipleri 
gibi muameleye ttıbl tutulacağı ve malul~cı:ln fotoğraflı nüfus tez· 
kerelcr11c ikramiye tevzi cUzdarlarını bırlıkte getirmeleri. 

Stilh ensle.rı 
'MUtteCikler müsavi ehemmiyeti 

Ve h 
d ayslyctı hai7. sc-rbest ıtılllctlcr-
cn mu hl rckkcp bir camiadır. Har· 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
MUSiKİ, ŞARKI ve CAZ GALASI 

Şarkı Kraliçesi [ 

ALiCE FA YE' nin 
Büyük Y/LDIZLllR .. MeşhurORKESTRIILIIR iştirakile. 
ll'l'l'f l l &tlLB - •O•• PATlll YI ' ıcs O.bil 

ile beraber yarnttığı 
ra~ fedakllrhklıtrını, mihnetlnl a. 
blr~rın<la taksim ediyorlar. Her 

eıu~tı blriblrlmlzc ba!lıyız. Arzu HALLQ f BRQDADWAYJ 
AU ırnız sul110n şekli hakkında • • t • 
tıısrnuk beyannamesinde kabıı· 'Me,.1ımın en fcvkala.de musiki. farkı filmini takdim cdl)'or. ALICE 
l•k. ~ J>rensip"cr kararlaştırmış- FA YE, bu !ılmdc H gUzel JJarkı söyliyecekUr. Yann akşam için 

"İlllnl unların arasında mütecnvlzln !=:::::::..~;ı,~·c~rl~e1rı1n1ız1i1e1vv•e~ıd1e~:ıl(lal~d~ırı~n;ız~. l!lll.::::::: ha 1 arının ellerinden alınması 
rna ıca 4 hürriyetin, yani konuş· ... -- · - ·· -· - , 
ve ,k dln hlirrlyctlcrllc llıtl)'l!ctan Sinema '1Unyasmın iki bUy\lk YJldızı 

trılnl orkudan kcrlt esııslarının tc- j E A N E T T E N E L S Q N 
ernru:ardır. Vaktllc Vaşington'un MA c DONALD ve E D D y Şairini her askere, bir Amerikan 
tur· ; şu kellmC'lerl okunmus· 
oıu;sa' edaknrlık nekadar bOyilk 
ı 776 d Zafer o kadar büyük olur». 
bt~llnkıı Amerikalılar ne demişse 
Pevı s .. uı . Amcrika10nr dn ayni 

B oy Üyor1ar. 
u ınuh b 

lursak d Rrp l'yl kaybedecek o-
rıı.r doğ11.~~okr.aı;i anlayışının tek
'l l~zı lTıesı için asırlar geçme· 
'ntuher~b;e~dl!Unı biliyoruz. Biz bu 
l:ırJoıslırır:aı ancak gayretimizi a. 
"'rntıe k k ve eepanemizl l' bl· 
kavbedeb~~~~~ kullanacak olursak 

t rafından şalıııne bir surette ibda' edilen bUy\lk aşk, mualk.l. .. ve 
a cuzelllk filmi 

BiRLEŞEN 
GONULLER 
cmsall ~z görWmUş bir muvaifaklyetle 

MELEK slncmasında 

devam ediyor. ·'--------· ----

Vali şunlan lll'ıve etmiştir: 

cBa.şlıca ada olıın Cnva·ya karşı 

geniş ölc;:Ude to.nrruzun yııklaş!.Jğı ~u 
sırada pel< yakında başhyacak olan 

4. - DİKKIIT: Maaş sahiplerinin rahatça mua
me!eluini yapfJrahilmeleri için gün ve saatleri ha
ricinde müracaat etmemelerini ve bu gibi müraca
at!arm kabul edilmiyec!!ği ilan olunur. "2421" 

askeri harekl'ıtı iman ve çelikten bir l•!lllll••••••••• .. '!~~-~~··llll••···-azim ile bekliyoruz.> ~ 
Blrınanyaılukl Jnglllz kunetlerl 

kumandanı 

Ne\•york, 21 (4\.A,) - Assocltcd 
Press bildiriyor: 

Himlistan ~ııvvetıerı hnşlrnınaqda· Troc:. bıçakları 
nı General Sir Alan Hnrtıcy Bınn;m- T 

yada çarpışan ıngillz ku,·vetıcrt baş- gelmişt i r . 
kumıında.nlıfınB tayin eclllrnıştır. 
D. X. B. )·e göre bir kısım ('iıı!ller DIJdlat: POKER TRflŞ 
Japonlarla Qolaşmak Ml,lorlarnuş B J Ç fI K L fi R / 
CJıanghııl, 24 (A.A.) - D. N. B: 
Japonların Pasflktc kazandıkları Perakende olarak bUtUn Tilrklyedo 

zaferin Çan-Kay-Şek knrargtıhında 5 B U B U Ş T A N 
ne .kadar l>Uyük bir tesir bıraktığını fazla aatıımıyacaktır. 

göstermek maksa<llle Japon sözcUsU •••••••••••••••••••••••• 
demiştiı" ki: 

Batı Çcklang'da yani Çungklng'ln 
3 Uncu harp çevresinde harp ııleyhlıı
de bir hareke~ vUcut bulmuştur. Salı 
gUnU bu hareketin mensupları Clıang
ho.i ile münasebete geçmişler, aynı 

zamarıda Çan-1\'.ay-Şek'e bir telgraf 
j"Öndererek Japonlara karşı mukave
metten vazgeçtiklerini ve bir Uzak
Ş&rk refah sahıısı yaratılması için 
işbirliği lehinde karar verdlklcı·lnl 

blldirnılşlcrdır. 

Askeri fabrikalar satına ima komisyonu llônları 1 

Tahmin edilen bedeli «120850 lira olan bir adet ufki yuvarlak 
taşlama tezgahı 7 mart 942 cumartesi saat ı 1 ~c Salıpazarındn 
askeQ fabrtkalar yollamasındakl satın alma komısyonunca pnzar. 
}ıkla satın alın~caktır. 

şartnamesi hergiln komisyonda ı,:örQlebillr. Kat'i teminatı 1813 
liradır. İsteldilerln teminat makbuzu ile o gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. e.2707t 

s 

B. Stalinin 
günlük emri 

l'aı.anı M. ıı. ~ 

K ızılorılunun kuruJujunuq )ir 
mı dördüncü yıldönümü ,·e

ıılleslln n. Stalln bir sUnlllk emir 
neyretmlı;Ur. Hu emrin llııanı açık 
\"-O dürlisttür. B. !"talin, Kı:r.ılordu
nun ktı\ \"etini crbir e.rnperyall t te
c-.avll:ı: harbi deP;ll, mllli bir kurtar
ma Jııırblıe ı·apmn mda huluvor \e 
harbin hedefi ıllyc Rus topr;kları
nın kurtarılmıı ını gü!Oterlyor. Sta
lln, Sovyetlerln Almanyayı \'C Al· 
man mlllctlnl J"Of' etmek nlyeflndc 
olduğuna dair iddiaları «hain '\ e 
ı;aı;ına bir iftlraıı diye yalanlıyor ve 
eli.} or ki: «Biz yalnır. lllth~r rejimi
nin kalknııı ını i tlyoruıı:. Alınan 

millet \"C ılo\lotlne karşı lılçblr dü~

manlığınıır. J oktur. llitlerJerln gö. 
rlinllıı kaylıoldııklarını, fakat Alman 
millet \'C dC\'le'tlnin ~erlerinde knl· 
dıitını tarih bize gö-,terlyor,» 

R. Stıılln, Jiızılor<1unun kU\ \etine 
gü\cnl.)or, Almıııı on:luı;unun çok 
J ııırandığını, ancak bn kın şekllıııle 
elde cdr.lıllcl'cğl zaferlerin önüne ge. 
ı;lldiğtnl 'c urtık müı.a\ l kunctlıır 
ile dö\ llşlileccğini i:iylllyor ki em
(ICr.\ ali t tCNl\ iiz harlı! yaııan tara
fı minen ~ııyıf, mllli kurtınrrıa tıı-r
hl 3apıın tarafı kU\'\'Cfll gürdüiüıı~ 

göre bu sozli; ııcticc bakımınılıın, 

iisti\nlül< ltlıllası \·e :zafer lııııuıı 

mfınnsını alır. · 
So,yct Jtusynnın tf'<'avllze karşı 

milli blr korunma barlı! yııpnıaklaıı 
baskB lılr heılef tanımadığını \o 
kl~ısenlıı nııılıııda ,.c hakkında gö, 
'l.li ulımıılığını ifade ı•dor yolıla 6ÖZ• 

fer lşıtmcğo 1JiıtUn dUnyanııı Uıtlya
cı \ardır. 

Milı,·er kil;) naklarımn Rus nb c1-
lerlııl fena g-ii!itorcrek bir .t\Hupa 
<'..cııh~I kurPlll a ~alışrıı~ı, aneuk 
lılr proıı:ıgandn mano\'TlliJ cli)'tl te• 
lukkl ecıııetılllr. ı~ı.-at Ru- Meklert 
Jı:ıkkını'!;ı J.ondradan ·ızan Jıabcr. 

lt•rl Rıısyada emııcryali t bir hıı' a 
e1ttlğlne alamet diye kar§Jlım1akta 
Jı:ırki Alenıl mazur görmek lhım• 
dır. 

~o,·yet Rusya hu <;-Uphc lıa,·aııını 

<lağıtnın;)I I~ cdlni11iC \ ~ harpten 
ımnrıısı ıcııı emniyeti',, hakkıa ye ren 
jiııılcrlıı hlrlılriııtl kur::ı hıtklki tule· 
:ransuııı dayanır hlr fılem istediği 
lıakkınıla hıırlı;te fmıııi)·et uyandır· 
ınıya ~alışırsa 1nUı;tcr<'k ılu\-aya en 
hli.) Uk fılr lılı.ınettc hulunmu~ olur. 

Çörçil harbe dair 
konuştu 

(na, tarafı ı inci c:'le) • • 
dnfııasız bulunursanız elbette işi. 
nlz. ağır ve karşılaşacağınız ani 
dnrbı:-ler nahoş olur. 

Singııpur'u 40,000 den fazla asker
le kUlllyctll miktarda tayyare karşı· 
koyma ve tank karşıkoymn. topu lle 
takviyeye nrnvaffak oldµk. Manlesc! 
bu modern tayyareler Malezya yarı· 
mado.ıııno. ıhliyacı karşılıyııcnk nıık
tnrda gelecek vakıt bulamndan Sin· 
gapur adasındaki tayyare meydan· 
ları Johor'daki Japon topçusunun 
ntcşl altına alınmış bulunuyordu. E
mirlerin verilmesinde gecikme olma. 
mıştır ve bu tayyarelerin gönderllm~ 
si için bir çok ve müteaddit mctod· 
lar tatbik edılmlştir. 

Harbin seyrinden dolayı cesareti
mizin kırılması için sebep yoktur. 
Biz şimdi !ena bir devir geçiriyoruz. 
Bu de\•rln çok iyi bir duruma girme· 
den bnı:-c çok fena bir ııafhaya gir· 
me.'ii muhtemeldir. Faknt"Scbat etti
ğimiz takdirde neticenin iyi pJ~cn~ın
dan şliphc etmiyorum. 

Eski harplerin akıbeti Q harplerin 
umumi scy-rinctcn ziy~de :ıafitahıq 
tayin ederdi. Bu harptr, umumi Sc· 
ylr ve temayUllcr, harbin sııfhııJarın
dan daho. clıoınmiyeUfdir. BUl'lik, 
heyecanh zpfcrler elde edılecekttr. 

Popen'in yanında bir 
bomba pat l adı 

(Başı l lnclde) ıcc•n 

Bombanın, Alman büyük elçisi ıle 

rcflkasının yaklnlndc patlamış olma
sı, zııbıtayı bu kötU nlyetlı tertibin 
bUyUk elçinin .şahsına mUtevecclh ol
ması ihtimali üzerinde clddl surette 
dıırmıya sevkctmektcdir. Tahkikata 
önemle dr.-..am olunur. 

\'.ATAN - Uombanın A1nıan bü-
3 lık elı:h;lnln 'ıı rcfikaı.ıııın yaklnln
ıtc ııatı:unış olma ı Anknnıda , .e tıü
tüıı meınlcketto derin lılr 1ccıı:ıür 
U) andırmışhr. 

70 yaşından şonra 
(Baş 1arah ı inci de) +I 

:Meri Antuanet ·ve Mari Stuart, 
yazdığı eserlerden en tanınmış 
kitaplarıdır. Bir kadının yirmi 
dört saatl!k hayatı, Amok, 
korku gıbl meşhur romanları 
vardır. 

Slefnn Zvclg, Avusturya
nın ilhakından sonra Nev:ror
k 'a yerleşmişti .. . .. 

l~ıı son 3 a:r.dığı lkl nefis ya-
7.1) ı ~ıra ile yarınki ,.e öbür 
glinkU sayıJarınııxda okuya

ca.kıiınu.. 



' 

Beşıktaş Askerlik şubesinden: 

* Askeri tam eh1tyetnameli1er 
1 mart 942 de kıtalarında bulun
mak üı.ıere sevkedileceklerdir. iç. 
tima günü 24 şubat 942 sa.lı gü. 
nüdür. O gün evrakların ı almak 
üzere şubeye müracaatları (3201) 

* 338 dojtumlular ve bu doğum 
lula.rla muameleye tAbi olanların 

ille ve son yoklaması beraber ola .. 
rak şubat ayının çift günlerinde 
yapılmaktadır . Ve şubat &yının 

nihayetine kadar devam edecek
tir Henüz yoklamaya gelmeyen
lerın bir an evvel yoklamalarını 
yaptırmaları. (3200) 

* Fatih Askerlik şubesinden: 

1 - Fati-h askerlik şubesinde 

kayıtlı malCtl subay, mah11 er ve 
şehit yetim1erinin tütün ikramiye 
yoklamalarına 1 mart 942 den iti

baren başlanacaktır. 

2 - Malôl subay ve malQI erler 
son devre muayene raporları, se
nedi resmileri ile. şehit yetimleri 
ise medeni hallerini gösterir nüfus 
tan alacakları llmühaberlerle. cu
martesi pazar hariç her gün öğle
den evvel 9 dan 12 ye kadar şu

beye müracaatları il3.n olunur. * 1 - Şubemize mensup ihtl. 
yat eratının aşatıda yazılı gün
lerde sabah saat 9 dan 12 ye, 14 
den 17 ye kadar ~ube binasında 

yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya. gelecek era t, 
nüfus cüzdanile ikametgAh tezke
resi birlikte getirecektir. 

3 - Bu müddet zarfında yok
laması yaptırılmıyanlar cezalı a 
lacağı ilfı.n olunur. 

25 şubat çarşamba : 328. 313, 31 4 
26 şubat perşembe: 329 . 315, 316 
27 şub•t cuma 330 , 31 7 , 318 
2 mart pazartesi 331,319.320 
3 mart salı 332, 321, 322 
4 mart çarşamba 332. 323, 324 
5 mart per. cmbe 333, 325, 326 
6 ma.rt cuma 333. 326, 327 

* Taksim As. Şubesinden: 

338 doğumluların ve bu doğum· 
Jularla muameleye tAbl olanların 

yoklamaları bu hafta sonunda bi
teceğinden alakadarların cezalı 

kalmamaları için hemen şubeye 

müracaatları . 

Taksim As. şube~inden: 

Erzincan aı;kerlik şubesi yedek 
ı.ubay defterinde kayıtlı lken k ay
dını Taksim a~kcrlik şubesine nak 
!ettiren 40207 kayıt No. lu De
miryolu teğmeni Nuri oğlu Sadi 
lstlda!-nnda gösterdiği adreste bu
lunamamıştır. Kaydını yaptırmak 
üzer e şubeye müracaatı. Aksi tak 
dlrde 1076 sayılı k•nun hükmü. 
ne göre ceza göreceği. .. 

* Eminönü Yerli Askerl ik şu. 

be,.nden: Şubemizde kayı tlı ih ti
yat eratın yoklamaları aşağıda ya
zılı günlerde sabah saat 9 da n 
12 ye kadar şube binasında yapı. 

lacaktır. 

tıan olunan müddet zarfında 
yoklamaya gelmeyenler hakkında 
ceza muamelesi tatbi k edilecek
tir. 

26 şubat 942 perşembe 313 
314 • 315 

27 subat 942 cuma 31 6 • 317 -
318 

2 mart 942 pazartesi 319 • 320 -
321 

3 mart 942 •alı 322 - 323 • 324 
4 matt 942 çarşamba 325 • 326 • 

327 
5 mart 942 perşembe 328 • 329 -

330 
6 mart 942 cuma 331 • 332 • 333 

-+ Eminönü Yeril Askerlik şu 

he .. indrn: 15 mart 942 de nlhayet
rneC'rk olan Yd. subay yoklaması 

lcin ll:tn edilmiş günlerde mUra. 
ra"t etmem iş ve yoklamasını yap
tırmamış olan1ar derhal müraca
atları ve yoklama nihayetine k a 
dar gelmiycnler hakkında. (1076) 
sayılı kanun tatbik edileceği ilin 
olunur. 

* Eminönü YC!rll Askerlik şu
besinden: 337 doğumlu ve b u do
iumlularla muameleye tabi tam 
a!!ikerl ehliyetname1i kısa hizmet
liler için toplanma günü 25 $ubat 
942 çarşamba günü saat 14 tür. 

MezkOr eiln ve saatte şubede 
'bulunmaları ilAn olunur. 

Sahibi ve na,rtya& mUdi:lrtt 
Ahmet Emin YALMAN 

Vata. N°'rlyat Tllrlı: LM. ,1:1. v-··-

İsfanbul Amirliğinden Verilen 

Kıtaat İlônları 
levazım 

Askeri 
' 

75 ton ağırlığında bir adet yer üstü benzin tankı Servi burnundan 
Haydar)>4'aya nak li ettirilmesi iŞI 28/ 2/ 91.2 cumartesi günü saat 11,30 da 
pazarlıkla istekli.9ine ihale edilecektir. Şartnamesi her gUn komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 1500 lira olup kati teminatı 22a liradır. 
istekliler in belli gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2287 • 2712) 

* Pazarlıkla 100 ton kuru fasulye alınacaktır. Eı..·saf ve husust şart-
ları komisyonda görUJebllir. Taliplerin alacakları cinsin numunelerinde 
beraber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de 
ta.srih ve işaret edeceklerdir. Komisyonca satınalınacak fasulyelerin cins
lerile beraber komisyonun muhammen fiyatları aşağıda gösteri-imiştir. 
i halesi 27 ·2 1942 cuma günü "Jaat 10 da yapılacaktır. Tallplerin katı te
minatıarile Harbiyede Yedek suBay okulunda komisyona müracaatları. 
F uulyelerfn cins i ~luhammen fiyatı 

Yumuşak çalı, Anadolu sert 
ufakları tombul 
Horoz 
Dermason 

26 
30 
34 

(2292 • 2717) 

" Pazarlıkla 90 ton kuru fasulye alınacaktır. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görülebilir. Taliplerin alacakları cinsin numunelerini de be
raber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de tas
rih ve ışaret edeceklerdir. Komisyonca satın alınacak fasulyelerin clns
terile beraber kilosunun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. iha
lesi 27 2 942 cuma gUnU saat 10 buçukta yapılacaktır. Taliplerin kati 
t emfnatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komh;yona müracaatları. 
Fa~uıyel erl n cins i l\.luhammen flyatl a.n 

Yumuşak çalı ve Anadolu sert 
ufakları tombul 
Horoz 
Dermasen 

... 

26 
30 
34 

(~293 • 2718) 

Pazarlıkla 80 ton kuru fasulye alınacaktır. E\.·saf ve hususl şartları 
komisyonda görülebilir. Taliplerin alacakları cinsin numunelerini de be
raber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de 
tasrih ve işaret edeceklerdir. Komisyonca. satın alınacak fasulyelerin 
cinslerile beraber kilosunun muhammen fiyatları a.şağıda gösterilmiştir. 
!halesi 27 ;2, 942 cuma günü ısaat 11 buçukta. yapılacaktır. Taliplerin 
kati temtnatıt.rlle H arbiyede Yedek ıubay okulunda komisyona mUra.
ca.atları. 

FMulyelerln chuıi 

Yumu~k çalı ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Horoz 
Dermaaon .. 

i\fuhamınen flJ·atları 

26 
30 
34 

(2291 • 2719) 

Pazarlıkla. 100 ton kırmızı mercimek münakasaya konmuştur. Ev
eat ve hususi şartları komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muham
men bedeli 29 kuruştur. Mallar (50) tondan aşağı olmamak ~artile iki 
partide de teslim edilebilir. Talipler evsafa uymakla beraber talip 
olacakları cinsin nümunesinl de beraber getirerek tekliflerini ve ne cins 
mal vereceklerini tasrih ve işaret edeceklerdir. !halesi 27 2 ·942 cuma 
günü !!&at 11 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlarlle Harbiyede Yedek 
subay okulunda komisyona müracaatları. (2295 - 2720) 

* Komisyonda mevcut nümuneslne göre 1800 çift yün çorabına teklif 
edilen fiyat gali görUldüğUnden mezkQr çoraplar yeniden ayni .şartlar 

dahilinde pazarlıkla satın alınacaktır. Teminatı 14.8 llra 50 kuruş olup 
pa.zaırtıg,ı 26 f 2194.2 perşembe günü saat 11 de Selimiyede satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. {2285 - 2710) .. 

21 / 2 942 de ihalesi nan olunan Sirkeci anbarında mevcut ve tami
re muhtac on bin liralık kundura. tamirine talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konmuştur. Talipler tamir edilecek kunduraları anbarda ve 
hususi şartları komisyonda görebilirler. ihalesi 26 -2 942 perşembe günü 
saat 14. te yapılacaktır. Katı teminatı 1500 liradır. Taliplerin Harbiye
de Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2289 • 2714) 

Jf 
21121942 de ihalesi ilin olunan 20 ton sa.de yağına talip çıkmadığın

dan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komi~yonda 

görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuru~tur. ihalesi 
28/2 ,942 cumartesi saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin katı temlnatla
rile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2290 • 2715) 

* 21 .12 942 de i'halesi UA.n olunan 22 ton sade yağına talip çıkmadı-
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususı şartları komisyon
da görUlebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli li5 kuruştur. Asidin 
azaml derecesi sekizdir. 1 - 50 adet tenekeden bir ntimune alınarak tah
lili yapılacaktır. Fhalesl 28.12 f942 cumartesi gUnU saat 12 de yapılacak
tır . Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2296 . 2721) 

Afafıda yaZJ.lı mevadın pazarıtıa cksiltmeleri 9 3 .t 9ı12 pazartesi 
gilnU ~aat 10 da Topkapı h-Ialtepe.slnde askert :;atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. T aliplerin ~t 15 teminatıarlle komisyona gelmeleri. 
Cin 1 'llkta rı 'J'on 

Pırasa 

Pirinç 
Odun 
Saman 
Kuru ot 

200 
50 

2600 
100 
100 

(2299 • 2724) 

* Afağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 27 '2 ·942 cuma günü 
hizalarında. yazılı saatlerde Bolayirde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tallpterın belli vakitte komisyona gelmeleri. 
CiMi l\llktarı Tutarı tenıinatı ihale ı.aatı 

Pirinç 
Bulgur 
K . Mercimek 
Sabun 

Kilo Lira Lira 

24.000 
30,000 
20,000 

5,000 

* 

9800 
6000 
3500 

675 ) 
450 ) 

11 

262,50) 11,30 
(2298 • 2723) 

3809 kHo lAha.n& ve 3890 kilo pırasa müteahhit nam ve hesabına pa-

VAT A N 

f DOKTOR "1 
ORF ANİDİS 

Cild ve Ztihrevt mUtehaıUl.91 J 

Beyoğlu Suterazi sokak N G. 5 
Ni~ apartman 2 ci ~at Tel 1373 \ 

DOKTOR 

TABANTO 

'?5 - 2 - 94-'? 

Daloili llM4al&klar --ısı 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR> KAŞELERi 
TQMI, '8-hdeğlnıNn .. - 5 

Tel : 0%H Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
İstanbul 3 "i:incü icra memurlu

ğundan: 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesar 

Bir alacağın temini için kacze. 

dilip paraya çevrilmesine karar 

verilen 40 teneke 690 kilo mikta
rında ekstra ekstra Rekor marka 
zeytinyağı Balıkpazart Yağlskele
si Tütüngümrüğü Kemerli sokaii: 
20 • 22 numaralt mahalde birinci 
arttırma ~tı.retilc a mart 942 tar: . 
hinde saat 16 da satılacaktır. Kıy
metinin dörtte üçünü bulmad;ğı 
takdirde 5/ 3/942 tarihinde ik'ncl 
arttırma suretile ayni mahalde 
ve ayni saatte satılacağı ilAn Glu-ı 
nur. e<2735l) 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe 11/ınabilir. 

Kitaplarınızı 
.aaır BOL.AT 

&tT.&8 IWl•Dı.:t 
o.lı.ıu&. - kitapları bulal>L 
*etiniz gilo1 A.~lc&ra ı:ıetnY•· 
tmm. Avrupanıa. model v ... \r 
mecmualanlun llaltı.lli41 ye· 
ı:Ane ııatlf yeridir. 

Aabra - • ı.-..ı 

r-::--Rekram Değil, Hakikat: 
Yurd um uzun he r kişesinde dürüstlüğü, 

ucuzlu&u ve bol çeşitlerile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yer· 
den m obilya almamalarını tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı gezmele r ini r ica 
ederiz. B ilhassa İngiliz Karyolaları ve 
Avusturya sandalyaları m evcuttur. İstan. 
bul, Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet 

Fevzi. Tel. 23407. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
İkinci derecede alacaklı: Tapu kaydına göre esk i Çıkrıkçıkema. 

le ttln y :i H asanhalife ma. eski Berber
ali yen Çalap sokak No. 4 de mukim 
iken ha ~n adresi meçhul bulunan Ali 
oğlu Ahmede. 

1 - İhsan ve Seyide tarafından Vakıf Paralar idaresinden 

borç alınan (365) liraya mukabil bir inci derecede ipotek göster. 

dikten sonra bütün hukuk ve vecaibl ile K 3.mil ve Fatma İrfana 

satılan ve bilflhare mezkUr borcun ödenmemesi dolayısile eski ve 

yeni maliki hakkında. icrai takibata başlanarak par aya çevrilmesi 

istenilen Bcşiktaşta Abbasağa mahallesi eski O tlukçu yeni Abbasağa 

bahçesi sokak eski 1 yeni 3 numaralı ahşap ve 20 .110 939 tarihin
de (895) lira. k ıymet tak di.r edilmlştlr. 

2 - Bu hususta dairemizin 937<2277 numaralı dosyasında mev· 

cut vaz'Iyed ve takdiri kıymet zaptını okumanız ve bir itirazınız var
sa bu ilftnın neşri tarihinden 15 gün zarfında yazı ile icra h~

kimliğine bildirmeniz lüzumu icra ve 1!18s kanununun 128 ve 
103 üncü maddelerine tevfikan tarafınıza mükellefiyet listesi ve 
takdiri kıymet ve vaz'ıyed ihbarnamesi tebliği makamına kaim 
olmak üzere i!Anen tebliğ olunur. (2737) 

zarltkla satın alınacaktır, ihalesi 27 /2 942 cuma gllnü saat 14 de Bakır
köyde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. Teminatı 135 lirad ır. (2297 - 2722) 

* Mevzuatıı beher kilosu 115 kuru,, mevzuats ız beher kilosu 107 kll-
ruştan 30 ton zeytin yağı pazarlıkla satın alınacaktır. ! halesi 413/942 
çarşamba günü saat 15 de Ba.hkesirde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Teminatları mevzuuath 5175 lira mevzuatsız 4815 liradır. 
Be' tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

(2300 • 2723) ... 
Aşaıtıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiJtmeleri hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Kırklarelinde askert satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Tallplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri . 
Clnsl l\-liktarı Dıale glin ve s aati 

Kilo 

Sabun 
Barbunya fasulye 
Ye~il mercimek 
Kuru tizUın 

Sade yatı 
Kuru fasulye 
Nohut 
Pirinç 

Sı:ı.bun 

Barbunya fasulye 
Ye~il mercimek 
Kuru üzUm 
Sade yağı 
Kuru fasulye 
Xohut 
Pirinç 

10,000 
66,500 
66,500 

3.750 
15,500 
66,500 
66,500 
33,000 

10,000 
66,500 
66,500 

3,750 
15.500 
66,500 
66,500 
33.000 

• 

27. 2,942 H 

3/3/ 942 H 
(2301 • 2726) 

Kom lsyondA. mevcut nümuneslne göre 25 ton K. fasulye ve evsafına 
göre 1500 kilo snde;.·a~ pazarlıkla satın alınacağı evvelce i!A.n edilmiş ise 
de talip çıkınadığında n yeniden ayni evsaf ve şartlar dahilinde iki kalem 
erzak pazarlığa kon muştur. Fasulyenin teminatı 937 lira 50 kuruş ve 
sade yağının 393 lira 75 kuruştur. Ayrı llYrı pazarlıkları 26 ·-2. 942 per
şembe gUnU saat 15 te Selimiyede a~kerl satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. (230i • 2729) 

Jf 
10,00<l ton ı:ı,ehir dahili nakliyat pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

IhaleRi 27, 2 -912 ~Uni.i ~aat 15 de Ankarada Lv. Amirılği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21,000 lira katı teminatı 3150 
liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2273 • 2680) 

Talibi çıkmıyan aşağıda yaztı dört kalem sığ"ır etleri yeniden 
n 3 9'12 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla iha
le edileceklerdir. Şartnameleri her gUn komisyonda görülebilir. Istek
lilerin belli giln ve saatlerde Fındıklıda ısatın alma komisyonuna gel· 
meleri. 

• f'l n ıı;;l 

Sı~ır eti 
> 

• 
• 

> 
> 
> 

I\tlk tarı 

Ton 

360 
200 
400 
180 

!\tuh. Bd. Kati te. 

Lr. Kr, . Lr. Ki"\'-

284400 
120000 
3i6000 
142200 

30252 
14509 
32780 
16720 

P azarhk zamanı 
Saat Dakika 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2279 • 2686) 

30 ton sığır eti pazarlıkla satıt alınacaktır. Şartnamesi komisyon· 

BUGUN ' insan ağır elektr ı k faturası kAbusun• 
dan kendını koruyabı lı r 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam· 
baların yerıne TUNGSRAM lambaları kullan• 
makla oıur 

0'~ı.... TU NGSRA M lamba ıarı yalnız bol birışık vermek· 
~ le kalmaz fakat cereyanı çokça ıdare de ederler. 

tUNGSRA -- BURLA 
BIRAIJ[RL[R 

il> fA .. BUL ·ANKARA 1 Z M 1 R 

da görUJebilir. Eksiltmesi 28/2 ·912 cumartesi günü saat 10 da Ayaza4 

ğadaki komisyonda yapılacaktır. Isteklilerin muayyen gün ve saatte ko .. 
misyonumuza gelmeleri ilıin olunur. (2~02 • 2727) 

Aşağıda miktar ve muhammen t"edelleri yazılı sığır etleri 613/942 
cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacak 4 

lardır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebillr. isteklilerin bellt gün 
ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
S lnsl l\liktnrı ::\fuh. B d. Ka ti te. Pazarlık z.a nıa n1 

Ton Lr. Kr,. Lr. Krş. :Saat Dakika 

Sığır eti 
> > 
> • 
> > 

40 
50 
70 
50 

31600 
39500 
55300 
32500 

* 

4740 
5925 
8030 
4875 

10 
10,30 
11 
11.30 

(2288 • 2713) 

Pazarlık günü talibi çıkmayan aşağıda yazılı iaşe maddeleri 1113' 
94-2 çarşamba günü hizalarında gösterilen saa.tlerde pazarlıkla satın 

alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma konlisyonuna gelmeleri. 

Cins i 1\l lkta rı l\luh Bd. Ka ti te. Pazarlık zamanı 

Ton Lr. Kr~. Lr. Kr,. Saat Da kika 

Patates 
Pirine sabunu 
Sabun 
Z. Yağı 

29 
20 
20 
10 

5800 
9100 

.13000 
10850 

* 

870 
1365 
1950 
1627 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2284 • 2709) 

40,000 kilo pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24131942 cu. 
martesi günü saat 11 de Geliboluda askeri sa:tın alma komisyonun. 
da. :yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,400 liradır. T aliplerin belli va-
ki lte komisyona gelmeleri. 2233-2584 

* Davutpaşa !ırınının su tesisatı müteahhidi nam ve hesabına 2aı 
2/942 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla lsteklisine ihale edile. 
cek'i· · • ~ıııif bedeli 1980 lira. 55 kuruştur. Şartnamesi her gün ko
m , görülebilir. Kat'i teminatı 297 lira 08 kuruştur. İstekll

·lcrın oc ,i gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna gel-
meleri. 2228-2579 

* Beher metresine tahmin edilen fiati 71 kuru~ 64 santim cılan 492,500 
metre yazlık elbiır;elik bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. lhalui 28' 
219'12 cumartesi gUnü '!"&.at 11 de An karada M. M. V. Satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Katt teminatı 35,726 lira 16 kuruştur. Şartname.si 
1764 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (2235 2586) 

Aşağıda. yazılı mevadın pazartı "tfa eksiltmesi hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Geliboluda askeri ::ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

T aliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
C tru.l ı.Uktarı Tuta rı ihale giın \ 'C saati 

Sade ya.ğı 
Sade yağı 
Kuru bamye 

Kilo LJ ra 

25,000 
2,000 

10,000 

46.250 
3,700 

25,000 

1213/942 
10/3/912 
1713.·942 

(2272 

15 
15 
15 

2679) 

* 1000 adet palaska kayışı alınacaktır. Pazarlıkla ek!;ıl tmesi 27 /2/9.f2 
cuma günü saat 15 de Bolayirde askeri ısa.tın alma komisyonunda yapı· 
iacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. {2274 - 2681) 


