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~ Gazeteye Jlıulerile• nrak iade edılmez. J 

Amerika ve 
• • lngiltere neyı 
bekliyor?! 

lngilizler belki de garp 
Avrupaıına asker çıka
rabilecek durumdadır· 
lar •• Fakat ya Almanya 
Rusyayı mağlup eder de 
geriye dönerse?. l§te İn
giltereyi düşündüren 
pokta budur. Fakat ha
kikatte asker çıkarmak 
mı, çıkarmamak mı da
ha çok neticeye müessir
dir?. Bu da ayn bir mü
nakaşa ve mütalea mev
zuudur. 

rnan: ETEM iZZET BENiCE 

Sahibinin tlıımıne Sebep Olan Şapka 1 

Taksimde bir Papas~ 
bir şapka uğruna f 

tramvay alt nda kaldı ' 

İki ayağı birden 
hastahane.de can 

kesilerek 
verdi! 

Dün gece saat 20,30 da Taks rn 1 Tramvay basamaguıda bulu. 
de Cumhuriyet cadd'es'.'·nde bir nan papa•, şa.phasıru dii.\Mi.ğü 
papa"'ll öliimile neticel<>nen leci ı yeroen ahnak üz<>re tekrar ara. 
bir tram'll'ay kaz•sı ohn"1şl'U'r: badan atJ.amak Jstemiş, muvaffak 
Beyoğhında Hamamda aturan ola.ınır.ıırak tramvayıın altında 

ve o civardaki k;l'isclıeroC'1 birin. kabnıştı.r. Bu Ioci k;ı;uı net.t:esin-
de pa,pas Binayaral adın.da 65 de şapkası w;;"'11lna a,yağı k>esilen 
y~Jarında bir ihtıyar düırı. akı;am papa;; ifa<l€ ver~miyecek bir ha.1.-
BeJ.tdjye gaziaıosıı önünden Tak.. de Be~ hasta-nesine kaldıri!. 
sime gitmekte olan biır tramvay mı,şsa da biraz sonra ;ı.cnii:§ıtiir. 

Sovyet Rusya • Almanya axa. araba.sına atlamış, bu sırad.a şap. ı Kaza oeU:afııııda ı.a.b>1.a ve adli. 
aıııda yeıııi boğuşma içın kasatura. kası caddcyoe dıi~~. ye tahkikata bnşlam.ıS(ıır. 
lar bilenir ve hanrlık hııı<lıi yapı. ı------------------------

Güneş apartıma- Münakalat Ve
nında bu sabahki kilinin beyanatı 

araştırma! 

Banyo dairesine 
saklanmış mühim 
miktarda kumaş 
müsadere edildi 

Beyoğlunda bir evde 
de 23 kostümlük ku

maş tutuldu 
Vurıt:11Cı:l:ı!l'ı.n takip vo tesbll!itıe 

önem Vt'rcn zabıta bu sabah ta Be
y.:•ğlunda muva.ffakiyetJi blJ" cürmü 
meşhut yapm.ıs, bir kumo..s muh'tc-kiri-

lDevamı ~ üı>rJ S•bl!cdo) 

Şehrin1:.zde buhııııanakta <>ıGn: 
Mi!naka !.'rt Vekılı.miz J.ınrlral 

Faliri Elrgin tı<ıtk.ıldeıth:ıe doev.ım 

etmektedir. 
Vekil düın İstinyc dok ve fıab

'Ilik>&lar.ı.m tettiş oetnriş, dokıtm • 
büırıycs.ır..a.c yaplan taımıirkri 
gözden geçirerek memnımiyefi~
riıııi izhw etımi.ı ve gaııetecilere 
şıml.aırı söy lemişt ır: 

•- Bi2l\ın tekrıisyen'leori.n iste. 
diği ydıııız malzemcd.ır. Biz de 
buıııları tıemin edeeeğliz. Mııhtel!if 
yo11arua fab";kalarıımız için li'ızıım 
gelen :ır.'8 lu-mey gehırtmek üııe. 

reylz. A>acağınıı.z tedblı'kıı'lıe mü. 
na.kıalc va.s1toalarımızın hiç bir 
teah'hü.ra 1U>ğra mam.a.sı emniyet 
altısna alımna.lotadr.r• demişt:r. 

(Devamı 3 QnMI Sahifede) 

•• Ozel Mahkemeler 
Vurguncularla savaş için ku
rulacak 8 hususi mahkemeye 
233 bin lira tahsisat ayrıldı 
icabında başka yerlere de nakledilebilecek 
olan bu mahkemelerde 92 hakim, müddei
umumi, başkatip, katip ve mübaşir çalışacak 

• 

Avustralyalı 
Muharipler 

• 
Çanakkale şehitle
rimize bir çelenk 
gönderdiler 

Ber yıl "Anzak 
glnlade,, kahra· 
man .mehmetcik 

1adedlllyor 
Avustra!yanın tanınmış mu. 

lıarr.iı<lerinden B. CJune Umu
mi HaTpte Çanakkalede dövü. 
şen Avustralyalı esk!i muba.. 
ripler namına Çanakkaledeki 
şehitliğimize çelenk koymak 
üzere şehrimıize gdmiştir. Bu 
çelengin üzerinde: •Avııst.ral· 
yalı eski mubariplerdeıı kah. 
ramaın Türk ölülerine• cümle. 
lem yazılıdır. 
Mumaıileyh demiştir ki: 

(Devamı üçiıncii sahifede) 

Dünyadaki 
YUNAN 

Bahriyelileri 
Müttefiklere iltihaka 

davet ediliyor 
l.ıo:nıdra 7 (A.A.J- Nevyıork'ta.. 

k i Yuman bahriyelileri kuırumu, 
Yunan~anrla ve dün~aruaı her 
161 aiııııda b&lunan Yunan bahri. 
yel'Jlen, y,u:ınnistanı k·ur'.,a.racak 
olan mfr1rt'<'fük1cr~ i tiihak etımeye 
~"' onlara yardım için etlcnnd.on 
gelecek hoer türlü ledil.k.lrlığL yap. 
mağa davet etım i(lt'ir • 

Amerikada 
CASUSLAR 

Harbe giriştenberi ilk 
defa 5 kişi tutuldu 
N evyıork 7 (A.A.)- Beş enkek. 

le bir kadı.n oasıuluk suçu ile it. 
ham edllinıişlerd'.r. Bu., Birle~ 
Aımoer lkarun haııbe girişindeDbe. 
ri il'k caS'USluk mıihakemesid1r. 
SuçıJ>u,larm hllP"i Alman nıeslin.. 
den olan Ameırıkalılardır. BunJ'!lT 
e!lde etti kll1?tıi aıı'lrerl malumatı 

(Devamı S ünctı Sobltede) 

Jırken Amerika ve İng>ltereden 
bili .Utvinof'un son demecine ce• 
vap çıknuş değildir. Moskova mu. 
hakkak ki lngiltere ~e Amerika. 
1llfl yardunmı kôü saymıyor, Al· 
manyaya karşı garpte de bir cephe 
açılmasını ısrarla isleml'kte de.. 
vam ediyor. Ruslar, kış harbi ile 
hasımlnrı,nı rahatsız etmelertiıne, 
cemıpta, simalde ve merkezde biY 
hayli ilerlemelerine rağmen be. 
ntiz biiyük bir muvaffakiyet ka· 
zanmış bulunmuyorlar. İhtiıual, 
üç bu~uk aylık bu m.ıhassı>la on. 
ları yeni AlmtMl taarruzu k8Jll
smda ürkütüyor ve ti•Ji yardım jg. 

tem'iye sevkediyor. Bcllci Rtısya 
garptelil sanayi müe6Scselerim 
kaybetmem.iş bulunsoydı ı\lınan. 
yanm dev hazırlıklarına karşı ko
yacak yenli orduları teçhiz etmek. 
te büyük müşkülata vğraııııyacak. 
tı. Almanlar 113 y~"lli tümeni 230 
füınene ekleTlerken Uu•lar da bel
ki bu nisbet öl~iisune yakın bir 
hazırlık görüy.,..JnT. Fakat, bun. 
lan ne dereceye kadar Almanla. 
rmki kadar silahlaııd:.rabildikleri 
ve İngiltere ile Am~1 ilrndnn kaç 
tümeni tıı.ırı teçhiz edebiilecek ka· 
dar harp malzeme ve vasrtası ile 
silah aldıklan belli değildiir. Bu 
itibarla, İngiltere ve A.nıcs(;lmrıın 
garpte bir cephe açmasında Sov. 
yetlerin faydası bü)·ü!.tiir. Alman. 
ya gerisinde Jouvvd'li bir cephe 
açıldığı vakit bütün imkan ve 
kuvvetleri ile Rusyaya saldıra.mı
yacaktll'. An.,ak, n• fngilterede, 
ne de Aınerikada henüz böyle bir 
hazırlık görülmüyor. Noneçte, 
şimali ga.rhi FTll!nsado yııpılan is. 
kandiller muvaffak'iy<'lli neticeler 
vermistir. raknt, bunla~a bakıla
rak ınÜttefikkrin garpte biT çıkar. 
mwa baxırlandıklarına bükm<'d1-
leın<'z. Şimdiki halde bizim anla
d~ıımz lngiltere ve Amerika Sov. 
yet Rusyaya mümkün ofan yardı. 
mı gönderm~.kle bcmhcr garpte 
bir cephe açmayı Sovyet • Alman 
nıücadclcsinin sey-rine ve ge1iŞi.. 

Kadroların il azı r
ıanmasına başlandı 

me kurmağa saliihiyet wriiımişt'l 
İcra Veldleri Ucyc'.li bu 5alfıhi. 
yete da,ya.nıarak Adliye Vıck ·l'lli. 
ği-ne sekiz yerde mruhkemc kW\. 
mağa ve g<ırelo'J:i,"'nde bu ma.Jıke. 
melerin ilca.hında yel"forin dı<>ğiı;
tireı~k başka yerlene nahletm~. 
ğe w Hğvetmeğc <ıa Hihiyet w. 
ıren kıooroioosvon hey-eti kararım 
kabul etmiş! ır. Bu kaırar ilıe mailı. 

-
MiU Koırumna Kaıııımd.a yapı. 

lan son dcğ'işiklikle hükii.metıe, 
ışcırckli göl'düğü ywl.erdle mahke. 

mine bırakmış bulunmayı ter<!ih ı------------
ediyorla:r. İngHtere IY iki de garbe 
bir ordu çıkarabilecek durumdll1lır. 
Ad .. Jarında 5 • 6 milyon askeri 
vardır. Fakat, bıına karşıhk endi· 
te•i de vardır. Ya Alınanyn R'.15. 
yayı mağlup eder de geri döner. 
ae?. O val<'it 15 - 20 mil)•oııluk 
Mihver ordusu kar 1'mda lngiıiz 
ve Amerikalrlarm g&rpte tutun. 
ınaları 20 • 30 milyooluk kuvvet 
bnlunclu.rab\lmek i~i olur. Halbu· 
ki Ne Amerikalılar. ne de İngiliz.. 
le~ buna hazrr değilleı dir. Onlar 
ınrak !)43 • !l-14 de >\vrupa kıt'a. 
sınıla harbe hazır vaziyete girebL 
leceklerdir. Hatta, lam ha21rlık. 
}arını ancak 1945 de lama'!llıya-

roevamı 3 ÜJl<!\l Sahitede l 

Son Telgraf'ın 
Teşekkürü 

Son TelgrııL'>n altıncı y:ıMö. 
nümü mün.asebetile bizi tcb· 
~ik !Utu( ve zahmeıinde buiu. 
nan okuyucu, dm,t ve arkadaş. 
Iarım= teşekkür eder ve bu 
arada büyük bir nezaket ve 
bassa!Üyct ifadesi ile bizi ve 
gazeten1izı taHif eden Başve• 
kalet Matbuat Urruın l\lüdür. 
lilğüne ~ükNnl:ı.rımw ll<'Ze. 

deriz. 

KISACA 

En basit blr 1,1n 
(Dcv._mı 3 Cncü Sahifede) 

içinden çıkamıyorazı AI m an la r he-
şoför feryat halinde: 1 b 
- Taksi saati k'ilometre başına sa ına ç a 11 ş a D 

s.ammı ile beraber 19,5 kuruş yaz. 

dığı halde. patron bi~d~_n 2s •. ~o bu·· tu·· n F r an~ 1 z 
kuruş üzcrınc hesap goruyor. Gu.ıı· ~ 
dcliğimizi bile çık:ı.raımyoruz. Ha. f b • k 1 
limiz neye varacak?. a r 1 a a r 1 

Ve .. bunun içindir ki taksi bula. b b 1 k 
mıyorsunuz, bunun ıç'nd\r k'i şo- om a anaca 
förle p&:uırlığa mecbur kalıyorsu. 
nuz, bunun içind>r ki 1.aksiler bL 
rer dolmuş halinde çaiışnuıyı ka· 
nuıılaştırdılar, bunun ~çindir ki 
halk sıkıntı içimledir \'e şoför ta. 
haınmül edilmez, taksi Jmııilımıez 
bir duruma giımi.~fü. 

Bizim nuıhutla bu bahsi konıışu. 
yorduk da: 

- Şoför hakhdır. K;looıetre ba· 
şına 28 • 30 ku~ J•.f'rindcn pat. 
ronla hesap gitrmiye kalkışıll(:a 
tabii ekmeğim lrurturnuık için her 
bileye başvuracak, halkı rahatsız 
edrc<'k, karakterindeki salabetini 
tedricen kaybetnıiye başlıyacak· 
tır.. , .... 

Diyerek devam etti: 
_ En hamt b.ir işin ıçindeu çıka. 

mı;ı-oruz! 
A. ŞEKIB 

Bir İngiliz Nazırı 
Fransu işçilerine bu
ralardan uzaklaşma• 

yı tavsiye etti 
Loucrra, 7 Ma.ı.ı (A.A.) - Tııy,-ue 

İ~a;;ıtı Nazı.rı, ftan.sı.ı.lara r~o ile 
yaptığı bir demeçle, Fransa<l:ı. A:kna,ı.
lar h•sabllla çalışan dige, tekml.I Fraır 
sı; fabril<aılaırmın da İngiliz l:;ave. kuv .. 
vetler: tarafından §iddetle bomıbardll
man edileceğini haber vermiş ve de .. 

rr.işt)f ki: 
•Fr.ansrzl:3.rr, bu fabrikalardan uzak.o 

ioı;"'"· .A.lma!llar için hiç bir Jşe eH--
nreyıriz:> 

Na7.lt", İngl.tcrede yenı tayyM'e fab
r'Jcalarının çtı:lı.şrruya başladığını ve 
datı~ yeni fabrtkal~1·ıu inSJ. edibn~ 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Dilencilere dair 
NİZAMETTİN NAZİF 

Soltıık.1"1'da dilenciler l"Üıe ço
taldı. Biri, bir kahvede sadaka 
veren hassas bir vatanda, buldu 
n1u 1 hemoo öte.k.Xıe ~et veriyor. 
Bir b.n insani bl.r zaata tutulan 
Z&'\'ailı ha.ssas vatand~ ya bUr 
düzüne avuca ü~-er ı>~er kuru5 
su»m:ya mecbur oluyor yuhut ta
lililı ta<r•gını ıcpwyıp biır ba§l<a 
kahv.eye göç ed.ıyor. 

Lilenciler, her zamanki gibi yj,.. 
ne .k. !k&t.cgoriye 3.,)·r1~m15 bl<~unı.ı

;yvrlô.r. Bir kısmı. seyyall'<!ırl&r; o· 
t.t:rdu~wıu:ı ycr...erde geLp sizi bu
lı.ryorlar. Diğer kısmı ilie &2bittıir .. 
!er; 1$lek yerkTde pusu kurup si.. 
Zi merhamet damarlaruıı.zıdan 

vımm7a ....,aıımaktadırlar Bu 
eon &lsmn .., ıöze batan J<ıır.ır. 
gfihı NurD09D'lani)'e cMnhn;r, av .. 
ıı..~undadır. Cios cins çolakla.r. 
1töti1 ,.\.imler ve körleri ıle bu &vlu, 
insana Hint f~tiırle:-i ile dolu biır 
Bra·hma mabed..ı<le dolaş.yormuş 
vehmini veriG"or. 

Rivoyct.e göre İsfarıbulda d.i. 
lencilik memnudur; ve y>.nt: meş· 
hur ri'vayetleı1m.izc göre bh h.lre
keıc k~ devamlı tedbirl"rle de 
müccll'hez buluıımııktayız. 

H•ydl diyelim ki soklıklarda 

do!aş~oları yanı bu e9rla!uı seyyar 
olanlarını kovalam..ık, yaık.Jlo.mc-k 
gü~ttir . Acaba bu otur.:r.uo:.rı da 
ııu cöremiyoruı?. 

Jap<ınların işgalhıi toaıaımlama.kta oldukları Cava ad:ısile Japon taarruz istikametlerini gösterir harita 

B BEZ l L Y A'\D A 
Yeni Bir RAdlıe 

Alman Konsolow 
su ile Mihverci
ler tevkif edildi ! 

Bunlar, el konan 
bir gemideki Al
manları kaçırmak 
suçile maznun 1 
Rio dö Janeyro 7 (A.A.)- Bre 

ru)'a tarafından el.kıoc.ulan Vind.. 
bırdk Ahnan gemi~ ·ne ımımsup 
tayfanın blr/ romorkörle kaçm;ı. 
l'anna yardıım ettiklerinden dO.. 
lay~ Sa'll'tooClaki A iman kooı.;cıfö .. 
su ile diğer mı.hveır ıunsur1arı ~v 
Jııi:f edi1mi,şlerdit. Kaçen rorno.T. 
kıör açık cl,enılı.dt> yakalamnış ve 
.Aılman baıhri<ychlcri es r edlilmiş. 
t'tr. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

iki Alman piyade ala· 
yı imha edildi; bir çok 

yerler geri alındı 
Mask.ova 7 (A.A.) - SovyC't 

tıebliiıJ: 6 martta Sov)"et kıt'a1a. 
rm:ıııı taarruaıa do•v am eder.ek AJ. 
man ıınu.kavamıe-tıni kırdı.lıılarıru 
ve b !I" çok meskun yerleri ;şgal 
ettlkleriıııi bildi=clotedir. 
Amaııarın 11..'<bahar taarruıııı. 

!iıçin ayıro:ılcları .h1iyntfarı cep. 
heye sevkc1m.eleııine rağmen, 

Sovyet kr.'alar> mtJVaffalciyctler 
kamnmıya devaım etrnektediTler. 
Y'llk!hof şehr!n<n ı.,qgal..ıııckın soın.. 
ıra, üç i.stıilram<;ı!te ileri huekete 
devam edE"n Sovye't kıt'ala:rı adı 
beD'ilz blldiril.miyf'n bfi'Y'ülk bir sa. 
ney.i şehrine yaklaşmaktadırlar. 
Starııo;sa.dıa 16 ıncı Alıınan ordu. 

(Devamı 3 üncO Sol>ifooe) 

KAPICILAR 

Avustralya' da 

Harp Hazırlığı 

Amerikadan ı 
bol tank, top 
ve tayl}are 
gönderildi 

• 
Halk Japon ihraç 
tehlikesini s o ğ u k 

1 

kanlılıkla bekliyor 
1 Vaşington, 7 (A.A.) - A· 

mer.ikan harp geır.ilerinin hi. 

1 

maycsindc bulunan bli.r gemi 
kafilesi Avustralyaya yaklll§. 
maktadır. Bu kafile, Avus. 
tralyaya birçok pilotlarla, bol 
miktarda tayya~lcr, t:ıııJ<la.r, 

toplar ve cJliğer l•arp malze. I 
mesi çıkaracaktır. Diğer ta. 
raft:ın AvusfTalY11da 60 yaşı· ' 
na kadar tekmil erkeklerin 
seferber edilmesİlle dair A. 
vustralya l\Icb'ıısan Meclisine 

1 verilen la~;ha müstaccliyetle 
müzalrere oluna<aktrr. Avus. 

1

, tralya halkı yakuılaşan Jap<ın 
ihraç teb ilkesini ~oğukkanlı· 
hkla karşılamaktadır. 

""-
A rn avut l u k ta 
İSYAN! 

B ı r ltalyan kışlası 
ııavaya a~arulda ı 

Lanma 7 (A.A )- Öı}renildiğiı. 

ne göre Aımavı>~uı.ta s..k stlt is. 

ayın hareketlen vardı.r. İtalyan.. 

'lara ~· k.tn ve kuvvell. güiıdıcn 
güm a~adrr. Dağ'larda do
la.şan çetoeler, bıi.r İtalyan kısJası. 

ru havaya uçwınıuşl.ardır. 

APARTIMAN 

Sahiplerinden Şikayet Ediyorlar 

BIRMANYA'DA 
Sc;n Harp vaziyeti 

Japonlan Ran
gona doğru ağır 
ağır ilerliyorlar! 

Cepheye yeni at!.ır 
ve hafif lngif: üz 
tankları gelerek 
muharebeye girdi 

Rangon 7 (A-"..)- Resmi tr :ı.. 

liğM, Biıımanyr.<ln Pogou l• ı•. 
~ndc '1'ı&l tl' m<Uıha.rcl'><'!<"r 
dıığıu bik!ı'ıriliyor. Düşm-:ınc. c ,.ır 

Jııayıpıar \'Crdir:lmtJı:\eu L o;·"1t ' 
tank .karşı koyma toıpu i'lc d'ğer 
ma.1~ır.>C ! ğ'.ıin •ırn edi!ım i ~ .r. 
Rarganda s~vil hmetler çnlı<

m•ya devam etmek'.cd.r. Japoııı. 

<Devamı ~ llnctl Sahifede) 

Cavaadasında 
harp durumu 
Japon kuvvetleri yeni 
bük umet merkezine 

yaklaşıyorlar ! 
Looıdlra 7 (A.A.) - Cavad 

ımürtt~f·' kl<.r e ile-.-indl n ge!di1,»l 
kıaıdar !Illllka veır.ete d nım c1. 
mktcd·ırı.,.-. Japonlar adomn y~ 
bü.kfııınc:t mt-rlkoeı.ı olan Bandb. 
eng şeıhTOne y~klaşıyur :a• 

MÜTTEFİK 
KUVVETLER 
Aşağı Cavada muan
nidane bir mukave-
met gösterecekler 1 
Londra, 7 (A.A.) - Cavad;;!ld · 

mü~~fiJı: kıwvUlerı ada., .n aş&b'1 

bmına çekilmeğe devam c~k. 
ted.ıı'leT. Bu kuv\"e:ı!er; F.iJ.ipİ'lı. 
lerdekıi Amarik~n kıuım<ındnnz 
General Mac Artlrua- gibi Japor ... 
lara karşı rouan'ndane bir mu. 

iş saatlerinin tahdidi ;;:;~ g00t'<'r~ek ernT'ni ol., 

·· etlere zam icrası Subı.ctekı Japo~ ve ucr. . naklıye gemılerı 
beledıyeden ıstenecek Amerikan tayya· 

Cemiyetin !Jıllık kongresin· 
de yeni idare heyetine bu 
hususta selahiyet verildi 

Beyoğlunda "Aktar,, apartımanında işlenen 
cinayet kongrede tel'in 

edildi. Katil kapıcı cemiyete kayıtlı değilmiş 
Şchrlın!İz Kapıcılar Cemiyet.inin 

yıllık kongresi, dün cemiyetin 
Cağaloğlundııki merku binasında 
yapılmıştız. Kongre, cemiyet relisi 
Bay Hasan Uzman tarafmdan a. 
çılmıştır. Evvelii idarr hey'etin.in 
bir yıllık çnlı~a ve hesap rapor
ları okunmuş ve iiyeler topluluii;u 

waiındau itti1akb kabul edilmiş.. 
tir. Okunan hesap raporlarına gö. 
re cemiyetin bütçe ta~lağı 2600 li· 
ra kabul edilnıittir. Cemiyet, Es. 
naf Hastanesine 400 lira ve muh. 
taç üyelerile askere gidenlerin aile
lerine 128 lira para yıırdımın.da 

(Devımu 3 üneU Si'l:.lfıedeJ 

releri tarafından 
bombalanıyor 

Vaşıngtıw> 7 (A.A.)- F".Ji;ı'P,.ı. 
e-den lıarek,et edan Aımıeri.ka.r> 

Dava k\ıvvetlıeııinı n J 8JlOO nai<Ja
ye gemilerim h« .gir ..şte Sutı~ 
limaınmda booil:ıô<I'dıma.n ()lırroesi, 

J a:porilı:ı:rı takviye ~Ueri çı. 
D.rıınalotan ve yapmak etedıJ<fe. 

ri büyiılk .taaııruıdan mendm"'k.. 
tedıtr. 

2 Amerikan ge
misi batlrlldı 
V~ 7 (A.A )- Bahriye 

N eızaretıi 5300 tmıı 11ı•" !•ık /, 1 yn~ 
p~ petro1 gem~.,;i'k. 2700 ıı:ırıı\ıla 
Non•ama ticaret gern"""1111n hah .. 
nldığını bildirnııştıır. 
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ff ALK FİLOZOFU 

SARAYLARIN T ALİİ 
RESAT FEYZi 

Sa.rayların tafü yanmaktır, , } 
galiba.. istanbul ufaklarında, 1 

ya.nınış, y>kıln11ş saray bara;lı<!.. 

lcr'i yüksefü. Eyi.ip sırtlarında 
Tekfuı ~arayı, 8.ıyazıt kulesi , 
yanında yanınış ~aray, eski 
Şeyhülisl:im l<apı ,ııda yan.mış 
saray, Boğaı: sahiIJ .... ,.,inde Çıra-

binalar, İstanbulun tarihi de. 
koru üzerine konmuş blircr süs. 
tür. Şehri, tarfüi hatıraları çok 
olduğu için, ileride blir •gelip 
görınc~ yeri ) .. apm1yn karar ver
miş bulıınuyenı.z. Ziyaretefıye, 
birtakım •aray harabeleri mi 
göstereceğiz?. 

Yanan, yıkılan bu çapta bi. 
naların yeı1ine elbette yenileri 
konamaz. 'I arihi csc.rin taklidi 
yapılamıyacağı içın .• 

ğan sarayı .. es'd Adfıye sa.rayı". 
Ve d,.ha. h'rı;<>kl•rı sayılnbil"r •. 

Nihayet Vczneci'erde, •Zey. 
n~p Hmıın• kona~ ... Bugiiniin 
bina çapına göre, burası da bir 

saraydır. Çünkü, c~ki kona.kla. 
rm abdestlı~ne ar~lıi::'1 kadar 
gonişliğlindcki ar.S..'1i.::r üzerine, 
son yıllaı ıla, lstanbulda aparlı• 
mımla.r ya11ılmıştn. 

Manevi sara~·ı yıktık. Bunda 
zaruret vardı. Faknt, diltluıt>iz. 
liği.ıniz ve tedt ·~ı-siliğimiz, bi. 
J'er birer, S."lr2l' laiın tasm1, top .. 
rağını da yıkıyor. Ha1bul:i, bu 

BAHARİYE -----
KASiDESi 

Maliıın ya, ilkboh~rda bfrçok 
askeri ve siyasi hadiseler bekle. 
niyor. Geçen g-un ı.:r haşmuha:rrir, 
balıa.rın yak aşınokta olduğ,.nu 

öyle tasvir eıiiyordu l;i, hir siyasi 
makale değil, bir b"'harlye kaside. 

si ol,udui",,um zannına kapıldun. 
Yaklaşan bahar hakkında çok 

edebiyat yapılıyer. Bakalım, ilk
b ahar, bu nıuh.arrirleri mahcup 
edecek mi! 

_ş.ARK~ 

FİLMLER 

Geçen giin bir fll min reklamın.. 
da şöyle dcncyordu: -Filanca yıl. 
dız bu filmde tanınm 14 şııırkı söy-

lüyor.• Anlaşılıyor ki, halk da·ha 
ziyade şarkılı, müziltli filmlere 
rağbet edliyor. 

Sessiz sinema zamanıuda, rek. 
lfuıılar ,.asıl )ap:tlıyorclu, onu dü. 

§ÜtıÜyorımı. 

HUSUSİ - -
MÖ'ESSESELER 

Bıirçnk hususi nıÜPss<>seler, ay
lıklara henüz zam yap.nadtlar. Bu 

arada ecnebi ekalliyet mektepleri 
de var. Burad,.ki hocalar, .bu ha. 
yat pahalılığı karşısında ne yapa. 

caklar?. Bir aorkadaş 'jiiyle dedi! 
- Bıı mektepler i~:t>de öyleleri 

var k!i, eski, zamsız maaşları bile 

mımtazaman veremiyorlar .. Maa
rif İdaresi, rvvela, bu 'ntizamı tc. 
m1n etmelidir. 

YANGIN 

MÜNASEBF.TiLE 

Fen Fakültesi binası Y1'"1'1P kül 

olJuktan sonra, evvelki gün, ha. 
cin h81!in seyrine h•ktun .. Aca.ha, 
l>u hadi....,, fenni h:ibislere kaqı 

tabiatın ·bir İ.5y1lıu mıdır?. 

Neden dersenliz, dünyada fenni 

biçbiır şey kalmadı gibi"• ahanda 
hep gayruenni, gayriilmi, gayrita· 

bil hadiseler cereyan <.d>yor. 
AHMET RAUF 

Kağı!Jıaıı.e<lcki o canım gil. 
zel, süslii püslü kö~kl<ır harap 
oluyer. Halbuldi, m..sel11, yirmi 
yıl evvel, onlar, bugünkü hazin 
nımrzarayı. a.n:ctmiyorlardı. Bil· 
tün bu eski yapıları, halen kul. 
lanalım, kullamnıyalım, hep 
kcııd.i h~llerine bıı ah=ışız. 

Bu liıknydl kimin<loir?. Şunun 
veya lbuıı:ın nıu?. Jlayır .. be.. 
nim, sizin, lıepimiz:in ...• 

1 İhtikar yapaıı 
manifaturacı kız 

Dükkanı bir haf ta 
kapatılacak, 25 Lira 
para cezası ödeyecek 

BcşTu:t.aşta Hasfın.n caddeürırle 
34 rruınaralı ma-ğa7-ada ma.ııifatu.. 
racılık ya.pan Leon kuzJ Sara Da. 
laı-enyıa pahalı kumaş sathğı.nıdan 
aslriıye 2 ınci Cl'U mahkemesi ta. 
ra.fmdan 2ı5 lira paraı cezası öde. 
meğe ve ayrıca dü:kıkamn111 dıa 
bir hafta müdıdetle kapatıl!masıına 
anahküm o1uıııım uş ve bu ceza 
kEooi ·kaı~'iyet etmiştir. 

-~---

Hile ile ekmek karnesi almak 
iatiyen bir kadın adliyeye 

verildi 
Çorapk.apı belt:ıdiye .mıııtak.a.. 

smıda Ha.tice ismtnde bir kadın.; 
ımart -ayına alt alomek karues. alı. 
dığı halde k.ayı~ g-ibi göste.. 
renk ikn'm:i bir oekmek karnes; 
almak <is'.ıenken vakaJ.anmw ve 
anilli .karuııınG kaıııuınıuına muha. 
m lııare!oet suçıle ad!l.:~eye t>e&. 
lim ohmıııuş!ıtır. 

Palateıi 22,5 karafa .atan bir 
muhtekir tevkif edildi 

İzmlI" (RIB.ıısi l - Kc1!Irerde 
Pazııryerinıde M~ ata lsıııınde 

bir satıcı; fiat murakabe Jınmfa ... 
yommun on sek " kuruş ruutı 
lroymıuıı olkiuğ.ı..ı patatesin loil~ 
:nııı yi'l1tnİ iki buçtı!k l<ıuruşa satıtıı. 

ğ>nıdan yıık.a.lanaııak W.•kif o1uııı.. 

mm;ıtın. 

ESKi HiKAYE 
Hav&..g(UZf. saatleri boluk. Blr çok f!!V

lcTJı gaz saTfıya•tı. e"'k:s1uden da.ha 
i<:ızla. Belediye, ;;ikı1yeUerir, do~ 

d:..ı doğruya ık.end.1.sıne yı:apılmat>.lll1 

bü&Tdi. 
İyı ar:.~.a. haırpten çok evvel saatle

rin mühim biT kısmı ylne bozırk, bat.. 
ta, bi: ço.k: evl6I'de sa.lt n<"~andı. Gö_ 
tü'Iiı pa:ııarlıkla gaz y:ıkaın. evl-er vardı. 
(~a":" şh~etleri bu ha.re!t:etleri kendi a
l~yhlerinc olarak devam ettlrmezıleır
<>ı FJh...tıe, bır meıı!o ati<rrl vardo. Ni.. 
h•oye! bugün, anlaşılıyor kl, aboocler 
ta.zla gaz par&SJ öd<>mol•ledlac. Üç döırt 
yıl eweı im işkı önJ•nıncsl tı<!den dü
§Uutilm~!. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 54 

Seni Unutmadım 
Rc.'/AT FEYZi 

bi'.AJına uzadıicça uzı.ııyorOJ, Ateşiını 1 
otuz doku:z b ~~a çth ~Jı ak.:}am;laır 
'>lctı;. G-Enıç <tdı:rı, oJe J<i, haynt.aıı.."l hiç / 
b!r ~unda bu derece ıztır&p çektiğiııJ, 

halırlô.ltlıyvrd;.ı, 

Y•\ağô dii!t-üğünfuı hatta.ında id4. 
Horc.:ret b.ft"o.l ci...... ..ı.ş, ho.'9 a g~erlı..t 

e.çmt;.Lı. Bu bır lu!fL1nm k,. ~eri. g;.i.
ze, k:tıd n1ın .. t..: ın ... ,ı... ya yap .. 
rağı gibi s· ~a ~11 ... , s!-yaıh göz!crin!n 
b. ~k ı çok de. 
r .11-eşt.tf.ıniş ve kcyu:.aşh!'rr ış1.ı. 

ı..~,ta itk lı · d \; r". • .,, atl •ış, ateş 

c ~Jye b ,. ın.qu .. Fakat. b tün vü.. 
curtünde b:, l( \enin ağ,:l:g. ı. ger
gin sm."rier b:r yı.r- ın ~ızılarıru 

ciu-yuyordu. B.tkiJı ve mecalsiz k.aa_ 
mışh. 

Ate~ faıı;Ja y(lksold.ği gC<eler kA
bınu. andıran korıkunç rilyala:r gördu;. 
tw>il hatırlıyordu. İclal, iki gecede 

l< ı r· .~tı. N-e-

m>Ştt: 

- Nt:ler sayıkladım, İclfü? .•• 
İclai, hanu.ıeleı><lli.nın yı>\ağuun 

ta~ L'L'tm'tla, onıuı:1 kul .... ~ına d.atı-a c:oık 
E:ti .erek, bcyını,mu bü.k~nüş ve f.ı::t.ı.d.a,. 

rı1Etı: 

- Süaviyl. .. l!ep Siıavl'yi sayıkLa..,, 

dttuz.. hJ1111melen(h ... 

İcla.m gO;.-leri dc..lu dclu idi. Şl:m-
6.i, h,.;nunı.::ff'f'.ııdir~in blr lfısıik top gi;. 
b:. s1ç1"&d1ğı1 silihaıtll ~:lnler.:.ni lıatırJ..ı
:1·<..raı.ı. 

Nevir., gözkrini tavana dlkmlşti; 
Yava~ bir se... .... ıe: 

- C ,,. yapıyor, acaba İc!Jil? ••• 
- 1. ••.• 
- Beni ha tırılJycır mu? .• 
İc!Ji , kerxlk>inl zorlıy>crak cevap 

v-er~yordu: 

- T"bil, hammefendiciğh:ı>_ 
- Beni hlç 2Nldı mı? .. 
-! ...... 

er?JmliJlmn~ 
~mı 01 =! ~·ılLjru~ 

Der ev, mlıtalısll 
o malıdır 

Bir tavUk iki bu.9;11< lJ;ra... Bi.r bkıdi. 
be•, all: illa .. Hali>U k~ eskicen bıiır 

ıkli'ZllYU .l&k.i. bl1'9uk ii:aya k~Uık bir 
kı.:ywıu altı lıreı.•ya alm-öOC mfJnv:dindü. 
).a.ıl.l!l lsLwn:bll.rla bOy'e acgil, yaı:dun 
dğEr biıtı.ln bı..;ıyÜık şf:lıirl€t.ı.nde Pu g.i... 
bi t...Jyvwn f.iaı.ı yü.k.$ck ... 

u~r..c>n yL.O.:.ın. en az 1k~ m!Sli fauila 
~b:Ra.! İÇ~Ul ad~a b)r se!erbt:r~ige gir. 
ınl'ış buiunuıyoruz. B.ıHQeyı, be;gı, t<llr
leyı, kırı, ov.:yı c.ık~ce;..'1.z. Ve bı..ı z .. .ral 
~titcrbcı...;.kte hcıık-es bir vı.;zife a:lacak. 

Zııa •. :1.ıi.n b.r şuuesi rte h ... ·J·\~'fH.:~ .. ı.r. 
Ku •. •fs h&yv~u OJSU/l, koyırrı, ktçi, 
vls.m, bütüııı. bl.iılli.Jı:r .J.;r-a<.·~ çt·ı çc·ves.iıne 

dPJhiJ oh.ur. lıı.K..oen ç..:ıt:l.ı!.lil.c.rı:miz.a eğ

lence o~uın, d.ye, .:Ji.:hu.ınrda. bU'l.."T ku.. 
zu .a..iJr. SOL1ra~ b~uu llıcııcc.~aie keser, 
;:reı-uık. 

Ş:md; blıı- tarafl~n ziraat seieıtı>erli
ğl ~'t·I! pıopagıa.-.aıa. )'<ipZlr.J<.en dib>el' 
tı.ı af1w:., h::.ıyv~ ".>.:::::.1<..me h., U:i..ffld:l. 

Q.a pı opagınoa yapmo:tk gertk. Bllius_ 
~a, _ştlırın s.ıyLye Y~ .:.:.t.:-1-.:ıı:.cc otw-anı.-

11.r. )...ırıi, evmin otır....w..ında bo:ıhçesı ve .. 
yo. [.(;fil~ k.iı;.·.rK, ç-:ıyh·ıı.-t kuru~uk buıl:u

n:11.l:?11 hayvan b ~erne.:dir. 

TavuJ: e:vveUı. şaı:rl., Dtindl.·n istlfwJ.e 
ed.~,r Ywuurta.:.:.llL.(lan ı::.ı .:t~c t:a:..ı.ır. 
İyr ·Oır gıda nı._..:ı. ... esıd.r. Kcı.Qyl . .ıa- ı;o. .. 
ğulrr. lyi I>ı.:ı.r· kuı..iuçk.:ıya yuıkı.n t ... lfuk
tLl:l kaç p.:.uç çık.:ırmak ır.Jrrd\\1::ıdür. 

Ru. g .. b. za..m;;uniarda. mürf'.ıkün vkiu.ığu 
kı>.cl:ıı- g1d~:11nw 1,yi temıa ct.ıniye ca.. 
l..ı~l'Yl.OL'~ıı. Bu da herşeyi para !le sa..
tı.n abnakla dcğ"L~ bız.zat k.eDG-·niı.lJl 
d~ nrti:ıst.ahsil oLmamızla ka·bİ!ld:tr. Pıa... 

halılt.t. her şeyi peııoa ile salıo eılına

nıl7;~ miıın~:ir. 

SonrJ., kııızu, keçi ... Yine, bfrylc c-vi, 
Oı..hçesi, ciraıtı mlisaı.iıt ol.a.ntar mıın.ü. 
~tel.~ bu hayvanlardan birer llt:'Şer ta.
:ıe 'E:clı.mnelid..ir. Ba.a.aırda, y~!: otkı.r. 
yapri.o.k:la-:r kaıbarınca, bu hoyvanları 
bt-sieır:ek k.olı..yd.Jır. Bilhassa. süt veren 
iteç;ıer bes1emırdk şava-nı tercihtiır. Sü,_ 
rur..:en.. yoğ~ hatta peynô.ri<ır 
daı istifade: ed.ihr. 

E"uzu d.a öyle.. BakıJınca bü')'i.lır. 
hoc.::~ıı-:.n bir hayvan olur. Stınra kese_ 
rı.ı, yE'l'i-i. Ev:lmi:2ıin mt.iliinı b.ir ihti
YJ.C'r.1 k..':rrşılaır. Kuru eıt.:nın kilosu ka .. 
sap'aırd.3 iki llindan J:azlıa~a k<.daır sa
tı'dı. Ev lJCif,YVaııl.1'rı kuru ık~ı ıkestlr. 
men 'Ok ve ba.kılrıwk. büyülülme.k ü:re
~'J swttınnıaık Llılmclır. 

Her ev, bugün, ay:ıf 7.mnanda mOs.. 
talıstl ohnıya mecburd .,.., 

R. SABiT 

Ağır işçiler 

Ticaret Vekaleti ha
zırladığı yeni bir lis
teyi yakında vilayet-

lere yollayacak 
Aırl'<ara 7 (Tu!efuııJ.a)- Tioa. 

:ret Vekiil"ti ağı.r i.şçil,,.niın kim. 
ler olduğu hakkmrla ~"" bir lis. 
te hazırlamak:tadı.r. Istanbu.ldan 
voe diğer bazı ştıl-.irleııimizd.en ya. 
pı1an müracaatlcrde hs:e hazırtla. 
ıııı.nJ<•en noazan dikkate alıınımak. 
tadır. Bu liste pek yakı.roda llk.. 
maıl olt>narak v ·:ayct'l!Eıre tehliğ 
olunacak.oır. Listede bu1ul!'..a.-ı 

zümrdor Işı;< ile r:ne her gün 75() 
gıram ekımıek v-t:riq•eoE'.l\Jt!!r. 
Lis:enın har "imde kalmış olan. 
iar ise ağ.ıır ~çi sayılırnıyadk.alar. 
dı.r. 

Açık İş ve memuriyetler 
ÇocLik Th.<rgeme lÇuTıımu U. 

ıınum! Moeilkezi lı;hı muı!:ıaseolıe me. 
ımuı~u a;rı;nılıınaıdadır. Talip olan 
yüiksek mektep ve }ıııiht.>t d.a lise 
rrıre2nınlarının mezkfu Kıuıru.mun 
.Aınkar.a.daki Umu.mi ME'rkez;ine 
müracaat etmeler i.cap eJ(lıemek. 
fıedir. 

Şehıtımlz, posta, telgraf ve te. 
1efon ~.üdiiırli:ğü menııuır aıl.. 
ımaık üzere bir imtihan a.çırn.ı.ş!ı.r. 

gun bır sesle: 
- N~ cevap verıhi.yorsun İcla:lT 
Liunetçl lku., bir an d~üo:ıdi. .. kten soo 

ra: 
- Aradı, baırume!endiciğlm.. Hem 

!tç dört defa aradı, ıele!O'l etti.. Fa.. 
kP..ıt. r...e bU{.7im .. Sız çok nh::!tsux:hnız 
<l[J}a çok i.hzülürsiinüz, dıye. 6i:r.e 
söylemem iştLm... 

Nt. vi.n aglJ:' ağıır göz k~rmı ka!l
C:.ırdı_~ 

- F alret, nıede:n sesin titt·~oYor, İc.. 
lfıl. .. 

{.: .. c.nç kl'Z n gö:z:Ieroı.ue, birGe-n, bi.r 

ztklı k:vı.!cınu parladı . .ı'..ğııyım biır 

- Sü.wi Bey de sizi &r...W~ı zaman, 
k-1.ı:fona~ sesi t'tn·lyol"j.u. hananeıonı

dı ... Mu-lıal<.-cak ki. o ilnda .•• 
- Ağ.ıy r muydu? ... 
- ~J:ut,;,a,J-:a ... 
Mv~nin pur..zık}ığı ikaıyb< ~·truş iTi. 

siyah goz~er.nde haz!11 bir güıü!l ene 
0-Jı ştı. Başını İciiıle ÔDğl'Ll çevirere:c: 

- S<: b ·h mi söyli.ıyorc;l.l.lllt İclai ... 
All<.ha kına doğru s&fle ... 

Vedi.. 
İclal ;ya.lva:'ır gibi ln \~i: 
- S!.zi temin ed~:im k1 h~ 

fendi ..• 
Ncvın derin bi;r <ol> çekli: 

. ı bit' 

Doğu cephesinde son durum; 
Rus taarruzlarının elde 

ettiği neticeler ve ihtimaller 
Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

Doğu cephesinde: 

İki ay önee, Almanlar müdafaa 
cephesini belirtmek ÜTere bir teb. 
1iğde (Tagaıırog. Harkof - Kursk. 
Orcl .. Viyaznıa - Rejew .. Zeligcro. 
İlmen gölleri • Novgorod • Şlus· 
slebuıg) şehlılerinin doğusıınd.an 

geçliğini ya2m1~lardı. 

İkli aydan fazla süren kış mııJıa
rebcleri esnasında Alnıanlar, ıniL 
dafaa cephesinin başlıca destek 
noktal:ıırını meydana gPtircn bu şc .. 
blirleri Rus.l•ra kaptınnaınuşlardır. 
Fakat bu şehirler araSJnda yüz. 
!erce kilometre genışliğinde birçok 
müdafaa kescmleri vardır. Bu ke. 
sinılc.rde Almrın 11ıiitlaJaa ]1attı ne. 
re1erdcıı geçiyor, bıınu taın.a.ınile 
bilemiyoruz. Çünkü nr Almanlar 
ve ne ılc Ruslar tc~Ni;lcrinde hiç 
b.ix malfimat vermiyorlar. 

Alman müdafaa cephesinin en 
u değişen kı~nıı, cenupta Doneç 
havzasında (Tagnnı"o!( .. Ilarkof. 
J{ursk)dan grçmektor.ir. Ruslar, 
Kafkas yolunu kesmek için Al. 
manların bir çıkış nı<'vza olarak 
elde hulundırrdukları bu cephe 
kısmını ne Harkof ve ne de Kırını 
üzerinden kuşatıp yıkmıya mu. 
vaifak olamamışlardır. Bu durum, 
Ruslar için hlç de hayırh olmasa 
gerektir. 

Merkezde Viyazma ,.e Rejew şe
hirleri ALnanların elımledir. Fa. 
kat buna mukabil Ruslaı- bu ilci 
şehrin şimal ve cenu'ıırudan ilcr. 
liyerek Dorobiç ve Dııwg<>bus şc
hirl<'rini batıya do.~1 geç~iler. 

Dün.kil tebliğe g-Ore General Za .. 

5 hesap mütehassısı terfi etti 

Tuıtanbuıl Deftardaırlı.ğı hesap 
ımütıehassuılarından Ali Aıdalan, 
Fehmi Ökr.ıe, Salın A.1J!aea, Muh. 
tar Giiredin ve Rasim Dırru teır. 
fl etımişLerdlr. ----o----
1 tal yadan otomobil yedek 
malzemesi ve boya esansı 

getirtilecek 
Bazı malilanmız mıuıkabil.'llldıe 

İtaliyadan 2 mi.iyon 750 bin lira. 
lıı.1< bir had clahi'lirıed bi:r ta~ 
İitalyarrı maımıulatınm ihıısusi t3" 
k.as y.:>l.!)'"le ilhali hıaikkınd.a vaııı. 

'Lan bir anlaşmaya daı::r silrkfüer 
~U>Ş1ıur. 

Bu sirkülere gö:re z1>yt1rnyağr 
w aıfycm ımıuk.a.bilinıdıe italıyackın 
dtemiır rma'ltıcme, otClID()b a, otomo. 
bil yedıek parçal'.ll'ı, yuımurl"' ve 

kıiiçük haş hayvan1ar mukaıbi'li o. 
:ıarak sigara kağldı, lill.kül'I.. sen. 
tetik boya;\m, esans ve şapka it. 
ilmi olıunaıbi1ece lctrt. 

Pazartesi günleri un vermi
yen fırıncıların lırınları 
muvakkaten kapatılacak 

Pazar:esi günlıE,.i 'stıiyen!Eriln 
e.1t:mek k.a.rnel<eM mukahi1inı:le fı. 
ırmlardan uın aı.aoılııneleri humı.. 

sı:mda d[}n Vı'layeıt tar aıfı.nda.n 
fırmc.ıı1aar yen' ve kıaıt'i teblligat. 
ta bulıunııııJıııııJUX. lV!lüraca.atçi
J.ere ıuın vemıiyen foırıııcılar şikfı. 
yet V>tıkt>u.nıdla eezaloanıdııdlacak.. 
!ar Vt! diıırıırılan dıa mı.ııvalııkaıt.€1!l 
k.apat>iacaktır. 

Löy:.,......, l:ıepsine ln•.amaıt llı~acın
Gay.dll, 

Ok•'ih:<lil, SOD1'a deva-:n etU. 
- Bıı i)Ujyac~ !üç bir ""1""1 bu de,. 

reoe şioııetJe h!ss.etmed' m... İçimde bür
yuk ~ir boşluk var.. Beu, bu bo~L1J!lı: 
lçh.cle çaıresn ve yapayalnrz hisSed.i. 
y )rt.:ım kend1mi. AJ.ı~ta. bu boşluktan 
l:.ork ... 1yotum. ~lü t.hlş l"Ltrrap vcı't:'Il di.i ... 
f\.w"#CCler beynimi 7orgun dü~i.u'üyor. 
Htı;buıkı. bu d~ünceleıi kııtaımm i-çinı,. 
Cen kovırna.k :lsti;yorum.. An1ır0a, müm .. 
küıı n:ıt1. Of ... Çok uttrap Çf'"lLyorurn, 
İclJl. Söyle OOna •. s~ iyi ~yac.-ruc 
m~·ını., &ırtıJ~?. 

icial ~ 9e9S:z ağlıyo(ı:hı.. H;,çk.ı_ 
r.Jk,3r1:nı güç za1?tedDI"~K cevap ve:ı."di: 

- K-eler söyli.ı:yo•·!iunuz, hanını.e

fl':Jci, ... llas't•H! .. .:::mız geçti.. Bir ~ce .. 
g.rı.z kuiı:"l.ıa.d.l.. Şıde:J..i bri grlıp a,J.aıt

tm.z. Bu, sal bır::;..z s.-'lrş.tı, h< l z d~ 
şt: :ıü İk gun sonra: yemeğe ba-ş?·ıy-a
cah. ınız ve b:tt- ha.Lta sonra k~ ~kacrı-lt_ 
!1nrız h.;ımme-fenrli.. C'ıü ln"l('j·in haınıı
ıncf e~(l r g:m .. Em.in olun ılrı t&.m.aımen 

J~·ıleşOO;z .. 
1.;-('-vm. -gö2lerIDi yumarak dınilluor. 

dıu İclac s&ünü ıbitirlnce, geıı1. ka<lıın 
mırıida.-xiı: 

-- 'Te'Jorar hayata klWL!'Şa>eak mo
ymı.?. 

- T..bll. .. Tabii hammc!cndl .. 

kof ordusımuıı cenup kolu Kalu. 
ga batısında btı!Ullan Yıınkov şeb· 
rini işgal etm!iştir. Bundan anlı.. 

yoruz ki, Ru•lar Viyll7.ına • Smo
lensk istikaınelliınde yarma yap. 
rnayı ç<>k güç bulmuşlar, bir kıs
kacın ild kolu şeklinde ana yolu. 
nun şimal ve cenubundan !ilerle. 

meyi t<>rcİh etmişlerdir. Böylel>k· 
le Ruslar Viyaznıa ve Rejcw böl. 
geslinıdc bulunan Alman kuvvetle. 
rinin belki de deıuiryol muvnsa ... 
lasıru kesmeyi düşünmiişlerdlr. 

Fakat ınerkzede iki la«afın sün. 
gü süngiiyc gt'ldiği ilk mulıarcbe 
hattının nerelcrdl'n ı:eçtiğini an. 
la.mal<, tc·bliğlcnlc görülen sükut 
dolayısile mümkün değildir. 

Daha ~imale çıkarsak, esra-rı ha· 
l.i aydınlarıamıyan Stara Russa 
muharebesi va-rdır; Ruslar bu şe. 
hir bölgesinde önce ırı ncı Alman 
ordusunun, daha sonra 290 ve 30 
uncu p. Alntan tünıenleriniıı çcm .. 
ber içine alındığım Liltlir<liler. 
Şimdi ise bu orduya ml'nsup kuv• 
vellerin muhasara edildiğ'in<len 
bahsctliyoo-Jar. Yaui kafi olarak 
kendileri de b'ılemiy,>1-lar. Alman. 
lar da hu Lususta ıh;ami sükut 
gösteriyorlar. A imanlar önce 5 in. 
ci tümenle bu kuvvcllere yardım 
etmek istediler, yol DA;amadılar. 
Smıra tayyarderle yiyecek göu
dermiye çalıştılar; bııııa .Ia Rus 
hava kuvvetlerl engel oldu. Şimdi 
ise Alnıanlor bu şehi,de çember .. 
lenmiş askerl~ı!l taşıt tayyarele. 
rile kurfarın.ya çalışıyorlıırnuş .• 

Ortada sonu gelıntmıiş bir Rus 
muvaffakiyeti se:lli!iyor; fakat .bu. 
nun değerini ve büyiiklüğiinii kes. 
tirnıek tebJiğleriıı hu n;:· plumıL 
yeti karşısında keram<!te bağhdır. 
Ancak şu var ki mevcudu 96 bi.n 
kişi .tahmin ed'ilen bir Alman er
dusu.nun bir şehir bölı:esi·ne yığıl. 
masına ihtimal ve~ilemez~ 

bu lhavalaır ~oşumıza gtbnedl ısc em. 
r~din, si211ıu hoışı.muza gıdeı.•e!t başka 

bavo•.l~r ça•1dıraymı! Arrru edeıısenıDt 

içerideki bu Ü'Ç ici.şilLk saz s~un; o
nun yerlne miilkelLe! ve mı..ıhleşem biır 

ca~ ıb~.iasm! 1\1a'1Cııriı a. perdt:nhn bu 
tarafı bızinı, arkası c!ınsı liıtit dcrııi· 

len ııerileriOOir ve onl.ır için bu O!UG

)•acıa yok, yokhBr. 'Ş;mJj emreı:ün, i<;e. 
rh.ie htııwn caz., dans taşl.as!"C.' YB.'Jru&; 
caz, '4i.ı.U-!f' dcğiı ne ist-!rscniz şimdi bu-
1ada hE~ı. hazın- ve n.<:..zıtdu·. Saz lnl, 
caz ır.ı, horckabaz nu, <.a:nl1a.t mı, pe. 

lıeTJCicbat mı, kukıla nıı, :k"1rc:ıgöz nrü, 
oo:&a o.yımu mu, llty:l:.ro mıu, shıeına 

nü? lli.:psı var efendim, hep .. ! var biz.. 
d(: .. Yeıtcr .k!P gOnııllo:r hoş. tı.ır~rur 

mayho~, h~nc laır s.a~·Lıoş, yol<:ulaır s:.:.ır .. 
hnş olsool Nu.:;ıl .vırzu ve en:.ir edı!ıyor .. 
ımuslmuz, peni n ·n arkas:.nda hemıt..""ll. 

~:ınaı mG:K-e .el ve nı-..ı.h!.t:şcm bir cazla 
dört b~1Ş1 m<.unU.r bir daus bc:.~lasın?. 

1:-cp~nitirz. ~~ ve a..:.!aJ. ata: hcr'..fİllı 
yü..zWlc baıkar.kıcn -:><ıun t.ir ~arEriyle 

Nigar küçük blr toprak ~n1'.ekten al.. 
dı,gı bir avuÇ tozu kenardi:llcı men.gar 

• 4n içlnıe brla;~ı ve yiae hcrifı11 b!.r ~ 
u..aıL·ıyje toprak tavala.na a:..J:ı lambaya 

piü der oo~. ıce,·isl z:indau kesi.lllli. 
Kf.s~!dı eımma, bu zi.fi.ci ıkar<.llDlıık, bir 

E:aıniye bile süım:ııcdi ve üun-barun s~ 
n1-es,iylr bi.r.lkı.e b-Oğuk. ,Lir gonk sesi ile 

.göıümfrzOO. önünde pırıl pirıl yanan 
nıi.iit<'~a' ve muhte~ i'.:tUr bar belirdl 

Clyle bır bar ki, oıotad• gayet şlk elllı, 

altmış çi.ft dansed'iy)r ve baırın çalgı 

verinde bep:ıi de kuLıkları kılpell, bı.ı
runl.~ıı. bnı:ka.lı sim_gjy:ı.h zcnc!den mtı.. 

t·ekke!J on dört klşillk l:ıir c-sz. ç&lııyordıu.. 
O.taıcta a.rtı:k ne Kovuk F&.1.:ı.s, ne de 

ort:.y.ı: Wt en uf:.k btr wa1ız..:.ıa katma .. 
ınnjjl!. Biz 11~1 di ba·mbaşka bir yerde, 

bamba~ka b~L tilerrtde, ba'.l.nbwsıka bir ha .. 
7nt ;ç:n,ctı.:: f-E.'.~ ve yalnız Qr'lt.-ı<lo. cteğ'.ş.. 

11il:)·(n b:zlerd.Lk ..• Bir kaç s.<.·ıniyc ön_ 

ceki Kovuk Palas saklnlıeri Y)nc yıan
yana, ·ka;rşı kar.s.ııya .dik ... (\rıi.i.nı-ü·~dıe 

bet~.<bf)' ıaz fu<t:ülü ıiılti U14i.Sa va r.dı ve bu 
ID.J • .l!tn iiız.Bı..,...ı!°l'Q'C ş re.dl nf:-:er yoktu 
ac;ıl.~?. 

H< p~re.iz:n önün:1e ayrı a.yrı ve renk 
reo.!ı;: ieki:er: \:lı:\k:., vxmut, lr ':tteyl, bi.. 
ra, 5;:ı-r1p. rakı, vtı1lkS. .• l\.1z.t-'lel cloe hep 

onfota ı;;t>re öıı!ıe-rlm'ze dlzilr:'işt!. mr 
k;c; cl.aidka sessizce ôansı seyı·ettiktcn 

sorıTa :iş.tk: D:yojen önündeki şıai1lp 

lıarual!mı yakal")'ıp: 

- Şerefinize Bayanlar .EaylD.!I'! 

Defü, biz de öıı.lerımızdeki bımWı: 

v~ J.;ndehlere yıaıpı.\f-ıt;:. Be::nim öru!1me 
bir bira bardağı biZim aı:'k,ıı<l<cıın önü_ 

susiyeti olan bir yol 
maydana çıkarılıyor 

:kıırar (Hususi) - Bcled-~ 
Cımıhuriy>et lroru.lui'Ju da!lıJ:liaıde 
bulu;naıı:ı. ve Vfa • dooa ailile ma. 
:ruf olan ·Altın yol> u meydaına 
çı.lmrırrnığa karar vaıımiştir. 120 
me'.ıre ıınunl<uğıı.ıı.da, on metre ge. 
n·;şllğiınrle, mermeı\le döşemn ş 
olan bu yol 1acihi bir kıymet ta.. 
şımal<ıtadı.r. AfünyoJ İzmıiri;n ta.. 
"rilı ırııde [ışıkların d'ola;f.ığı, genç 
kı:f.oarm ve de!Crntilı.lan.n ımüs. 

taı.1<ıbel hayata hazufanıdıklaırı b:r 
yo.lıdıuır. Bu itibarla bu yolıııın zi. 
~ıa-re tç 1' eırıi <Lbe tte ıdaJıa faila 
ol:aoa~ı.r. 

Alt:o!l(Yolnın hiT kısmı üzeıtıre ba. 
2ı evler inışa etli lroiş ve y<Jll kı;y. 
bo>mll{lh>r. Bu Y'Q-lun toama.mının 
m:')'d.ana çıkarılması öç;n bazı 
is:.ım!fr!:l&l'e de teşebbüs edl\1mesi 
mümkün görü1mek'.ed'lr. 

HABERLER 

V!l.AYET ve BELEDiYE: 
- - -- - -- -* Htrna.m~ılar Ceıniyel?!"~ flatile

r~ zr1rr: talebi ii:zer1,De Belediye ~ 
?i!ü.d:i.AT~üğü bir liste ha;:ırlıycuı:ak. Dai
rai ı .. ncüınene vermi~t!T. 

Bı .. nna göre ik!nci sınıf 73 h&mamaı 

5 - 10 kuıruş .ar.as111J.1.a bir zanı yapı

lo.caktır. B!ırinei sınıf h<'mamlara 
z:ıru yoktur. 

-A· Vilayet lJis1ıiaı: ıevz!atı i'Çln emılr 
LE;klemekteıiir. 

* Eminönündıe Ketenciler cc:ıdde
sir.ıciıf: llJko Kasab:ctl;in fırııunda 85 
€k.sik ~km.ek bub.marak miiSadere o
lü'.llnı uş ;.ur. 

Tıc.L,LT ııe SANAYi: 

* Dım biT Reşa-diye altını otuıı: iiıı; 
buçuk lıradan mua.mele gör.roüştüır. 

Bır grıııı:n kül.çe altın ioe 4711 kuruştu... * Bı.ı!gaıristandan motörk?rie ki.ll.'l1-
ye1li m!ilttarda itha-Ut eşyası. gelmiş.
tıı:r. 

MÜTEFERRiK: 
* Benzin 1ahdidatırun 9 Hazıran 

196.'? tar.hiı:ıe kadar devam etmesi ka.. 
ırn.rl:ı .. tır ı lıruştır. 

ılr Tcbbiy~ kuruluş yıldönümı!I 
her yıl otduğu gibi bu yıl da 14 Maırt
ta te.c:'.iıl olunaca.ktıır. 

men Efdal! ver.mut, Pel'i kızı Selma 
l.:okıeyl, şoför Da:yı h:~nan r"'10, Çi.t,. 
lerJ)ık N;gür da volld:a iÇll;yarlardı. 

Ş,.ıı<bını yuv!lıl'layı,> pos b:yılclaırı_ 
rııaı ~örap bulaşlgını pek kOJU5iür oe
ket'ınin 1kollarma siLanı ~ık Diyojen 
bana sc!"du: 

- Nosıı. iıyi dan.scdcblılJ;yor mu. 
)Um?. 

Ben de ona sord'lfın: 
- Kim ey! da.nesed•bi.Jjyoır mu? 
- Ben? 
- s;z mi?. 
- Evet, ben! 

- S'!.z dansetrnjyo:-sunu:z ld. buraı.. 
d& oturu.roruu.nuzt 

Iı.'!i!n~lı bir gillılınseme ile; 

- Ya~a? Deınek ben burada oturu.
:yorunı şimrli'l. 

- ~·.:.bıi oturuyorsunuz! 
Ç3talı ma;saya vurarak bir garson 

~•ğırılı. Gelen gaxson, los"1"a1t boylu, 
tıknazca, mania ve çıplak kafalı bi:ri 
.i<i.ı. GeL.p reveransla karşımıza diıkıi

lince, beriki, lSLb saıkai•nıın ucunu 
g&·rsorııo doğru ıiiloerek: 

- Şu daıı.<edenlerlıı iÇinde beni gll<ı. 
t<saıe ba.i<llJ'Dn! 

Ded. Garson kııJaoalık cl;ft!cri biraı 
fl:ıVJllaıiıkt.an sonıra parmağı.7le gayet 
~ı'< ve oldukça ı:eoç, ııllzel, y~ 
bırinJ, gOslerdi: 

- NAiı pasa:m, "" merdiven taıı-ııt
lll'ki sor!, kıvıl'"Zik oa•l.ı bııyaola cıaıı... 
seden zat .si.ı:siniız! 

G&T<'om.111 l>ı.ı cevalbı beırıJ o kadar .._ 
!e U..ndmnışlı ki koud.ıml b;.o l'Ü,f6 
gör~yor sanınıya ba~ladl!ln. 

Beriki garsona telcraT somu: 
- Ben!•m Firiniy~ de göster! 

- Fırlni de ;sıe .Uin ilen dans yaı-
pan ık.:ı.rii 

- Ya Oitlenbi>k Nigiır? 
- s:ti<"!lhlk Engİ!lil~ ki. y=t ya, o-

n:ı JiOy!errler em oıc Bosiıttr.:ı.sh Peri_ 
h~n! 

- Evet, işte onu rono-o:rum ~ana.J 

....o da yine o ki sizrr.Je dansediyor, 
odur, yanı ya Fir.inlrEr! 

Gaı'SOn:t yinıe sak..ıhrun u("Uyla giıt! 

işJrcbı yaptıkt.a.n SOJ.1ra moruk bana 
C'öndü: 

- Naıs>lmış, ben ş1mdı burada otu
:rıryor mu imı§'iım, yok.sa o.rtalJhta 
da.us mı ediyor mı.şuın?. 

Ben t.ıe d.'..yeıceğ:mi ~aşı:nm!ş blır hal
de düşüniliken~ NigUra seslendi: 

- 1-Iant elledi, bur~uıın sentien 601Jı.. 

ra yıldnı oJan Pe!"i kızı Selmayı göre

ımjyc ııuım, o gelıneml;ı mi acaba buıra.. 
ya~ 

Libya harbinde 
dar aklama 

Yazon: A. Şükrü ESMEI« 
Libya mubare-l>csi1 uzun z:a. 

ma•nd'anıbeıııi, b'1r rJ.u.rak1ama dev. 
:rine gi;ıını~ buılumuıyıor. H.at1tııi ooıı 
günoleııdıe buacad2kıi dıuınum hak. 
kında :nııuını!azam t.ıb.Lğler lıae 
ne.;medilınemel<'ted;r. Bı:!r ıaıraJıı:c, 
mihver kıu.vwt1erirui şimal Afri. 
kad.an atacakJan sanılan İ'Ilgc'liııı 
ltırle, b:T aırah.k İng'lliz kuıvvetle. 
;ı<ini, Mısıra ve Süv€JY§"' kadlar ko. 
valzyacaJcl.a.ru santlaın ımilwerei. 
ler, bir ayıd.a"1berj Gazala@ kıan. 
şı karşıya bekkmekıtedir1.ır. ~ 
mal Afr .ıka taan.ınunmı geçeın 

rorf..eşrinde, İngiliz.loer namına ne 
ka.daır bü\]'.iiık üm:'llerle ba~1adı.ğıı 
hatırlardadrr ve hak~kaJteın .uırıııuı. 

mi dluırum da bö~"le b~T üımid. hak 
lı gösteM11c:.1<:teydı. Geçen sdnıe.. 

ııfo ilkbahraıındôıki Barkan hare.. 
h"A'.ındam ;ıc•nra A.lımaınıya büUü'ıl 
ağırlığile Rusyan•n üzer'ne )'Ülk.. 

.leıım ış ve kıosa hir zaman ôdmie 
tasfiye e~bileccğıni rnr.du,ğu bu 
Rus harbi, kenıd':;ı.ni der..ı:ı b'ır bla
tak]ığa sap}amıslı. Bir.ün yaz ay. 
lan zarfında İng' ı ·zkır rahat ha. 
zıt"lanıdıUar. Japonyanını Uzak 
Şat'kta tehdit <;d >c bi;r yaziyeb 
alınış olmasına ra.ğrrıen, lnıgill:z .. 
!er, Anıeıt:kadlan te.min e1ttıi'lclerl 
yardı.mı ş:ımal Afrikayıa. yığdılar 
w ahı "Y hazıırhkıt'an soıııra niı. 
haıyet taaırııuz başladı. 

Ve ·bi'Jcliğimiz safilıa!ları, geıçi.. 
,:.,rok mllı:verciler Aıgedabyaya 
'!<!ad.ar kowılandık.tan rorrra ıro1. 
loer değ~i. Ora-cia kıovaJıyan iını. 
giliıiler geri döııaek dıoğu:)"3 doğ. 
;ru l<ıovala.nrnağa baŞiadılar ve bııı 
geri ıdönıüş, Oazaıaya karlar gel.. 
eli ve orada ou:rakladL lnıgili:ı.le.. 
irin ımi!hvıeıroı'leri Y<>k elmekr. ü. 
midi nıet:ices'ız kaldıgı ğ.bi, :mı:'tı.. 
verôlJ.erin de İnıgil.e.fıri yıok eıtı.. 
ıınelerl üııniıdl şimdU k SU'J'a düş. 
müş gibi gfuıünıncl<rtedır. Roım
mel:ın Gazalaya va.M!ktan sooıra 
yapacağı. yEni ham.le iç.in haızıT. 
laımna.lrta olrl uğı.ı söy:ı,,ruyoıtlu.. 
Rommeli'ıı ha.zıt lanırrwik!ta oldlu.. 
1'una şüphe yokıluT. Faıkat bekle. 
nE!Il hamı.le gclmemi.ş:.ir. 

Lib)'a harekatı.mıı burad.a ka. 
lacağı.na ihtimal veııı'tJ.emez. Bel. 
ki Romınel taa;mıız ılıa.r€1k<:t!u'.ııe 
devam €ıdecekıtir. Belki dıe Rom. 
me]in .\aa<ı1I'll!la geçmesi beıkl.-ıfıI. 
kıen, İngi1:zler harekete geçecek.. 
leırdlr. Fakat bu du.ra'ldaınıa dev. 
rln<lıe iki taııafını iciı· "" zaıııar hi. 
lfınçoou yapıiLdığı zaıman, ş:1r '':. 
ye kadar İngYizleri.n k.azarıdar 
oicluklanına şüphe yıdJdıur. İnıgi. 
li:zleır bir defa Tobru.kııı mubasa.. 
ıtırlan kıı...:tal1!l11şlar ve Mısır h'lbo 
dı.ııdnıırla olan cepheleriırııi Gaza. 
laya kadar ileri gö:ürmfu{.ıcril 1: 
Bur.dan b.aŞka ıın hvercile•, ııa. 
zar3ifl İ1rngi1:zlecin i'I'.ı:ıan kayipla .. 
n pek aız olnı.Tu\''.m. Çörçill söyle. 
dlği 111ur.u.ldarm bi- ;nde esir, ye. 
.-alı vıe ölü olmak üzere, J.ng']E·,, 
insan k.aıyıı.bınln sayısını on s ı' l'\Z. 

bin olarak tesb .t E lımişli. l\l L er. 
ci'leıe ge!ıiıooe: Eskı'ldıen ceµ'ı .. ·:ri 
Mısır huııh"'hılilda i:ken, şimrlı lıu. 
cephe, Gazalaıya kadar {?ol" at[. 
mıış cılıuycır. Mihvo·ci ı.,.,,:ın iıı an 
kayıpları da çok büıyük o1mtış. 
tu'l'. Yalnız Bardia vıe Halıfayadaı 
\'encfi.ltloeri ""''ıı:ler .n say161, bütün 
hıg.!iz kıa.y:ııplaruu.n lk~ miS!1·.cı: r. 
Her iki tarafın Afir ik.a harbi'nı:lıe 
takip ettilği uınııııni hedef1'€ır baı. 
ıkıımınrlan da İıııgıs;iız!lıer düne na. 
:naran 1:ııuıgiJıı daha iyi b. .- dluırnm· 

da.dırlar. Çünkü İnıg'üi2Jl!erin ş'mal 
Afı1i'ka. haırekıa1::ııııdakıi oesaıs hıe.. 
deflıoo:U Mıısl!I"ın ve Süıveyş ın mıü.. 
d.afaasmdan. ibarettiır. Yani teda.. 
:llüid\r. G«rçi Mi.sırı i.ehdit edıeo 
ibu kuıvve1ilıeırıi )"Ok edl:?bilseler 
)'!lhıu.1 da onl<ı.rı şimal Afr :ikadan 
taınaıınile .a.:abilsfJer, bütilin md.. 
nasi1e .bu hıedeıtl eT ne vaırrruş !Jıu.. 

hı.nacaklaıııhr. Fakaıt onu yapa.. 
ınıadıık!lıarı ta.kıciirde Mısı::ı. ımü:m. 

k.üın dkh:ğu ka.d.ar biilyük emırıi.yet 
aılıtl'IXl.a bulıunıdu·mıak İng'Ll'ızler'I' 
hedeflen'Jıııi teşl-ül etmelk!tedör. Bu 
ba.k>ı.:ımlla...>ı Mısır, taıaıırowz başla
mazrlan önceye nıaz.ar.a;ıı bu.git;, 
da.ha ç.nk oemrıiyet a·litınrla gö-rıüııı. 

mekotıeilir. Di.ğer t:ı.rat:.ııı >!r.lıhV"1°• 

cllıe.rin Atr Jrnooki hednf:eri Mı
sırı V>? Süv<'ysı alım.aıktır. KW\1• 
veti!.er<lnin büyük brlr kıaınJJıU kaY' 
beden rnıllwercilErin, ya.'ııı:.z lı1' 

oepheiltm g lr'~ff;. bflr t.cşelb
büele Mısırı isl!:H edeb'lımeloeri 
:iht:lmali dü.ne nazaran bugıün ~ 
daha zıayıf görün'l?'.ekıbetli!r. Bu. 
hav<'k.atın bugüne ka.dlar oJaııı ge>
lişme<rinin b ır bf.anıçosurllu.-. Haı

ııekıfit gellişme safhasın'Clla buh:ıırı.

duığu.ıııdıaın ıne1ıice heniiız belli dl& 
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\1'U y:ızın:.!l rr.ctl.nlerl Aı...aanıu 

N:ınsı bıilL::nleruıdeıı alınmıstırı 

Telhis cdım: A. SEKlB 

flrcn.s:ıda R c. ' <!an gelen ha. 
bere göru, chm r.ıcm adaıl:?t d!l
\'Jn;ıı:da gizli bir c 1.;. y~pı.l.m 
tı..•, Uıım .. '!l', kaıı ~alt göı-e, bu C'.:;. 
SCıJJJn 23 a.g ; ,..J .ı y ,~ .ıan 

'içlianaa tahs s ed: işt.r. Bu iç. 
t.:.anada Frnnsa j ~ .. ~ l.urr;<.ı.rııcta 
heycbl::ı:n r:\umc__,.I<eri il-. l\1'ü. 
d;ıfsıa Nazı."! ve o rom:ın Ik<r .ciı
yc Nazırı c. aıı Bon • h:;z1f bu.. 
hh.-ıımıu.ştııı. Tas aj' mm 'brcd'r. 
dlğ:mc göre Pra' ·a gaZ>Et . .s.ncle 
bu m1ihakcmcyc &.! r ya.zıllan bır 
:ın~-.~ eu.-ünıle şöyle denil. 
mckt!ıcd r: Drv-v: aclıran ve 
Fra.nsa hcz• n b ' ca l"""S. 

u! ırmd.."'11 b · ,,· ıı k'ms" J.:ıa. 

r;:.nhlcto k:. Y' t<'!J'Cih eiır!>ck>tE 
d r. Mu • mc < nu ·mJa ma..l,. 
k€me 1" w u..ır ba,. ';ıa bôr 
ismi cı, N' '1:ı a m "o da.. 
vet e"rnı !!' A .ı,....,.ı Fra115'iıYı 
,,.. şcrefm. yılın >Ş o n beş noi 
ko'lun re ı ri du ıra.'ik€Dl<" salo. 
r.ıunda · ı J n "' ' '>'Ti(' s.n ı 
fo~cıh ed1'0rıar Es~ h5k '11, u
tandırıcı b r •kid€ kofü'el'doe 
gizlenT<'k<:>e '.r B a ~m Fraın.. 

sayı pa.rça.J.ı 0 ·n H ı l'd.r. 

IDNTLİLER MtLLl BİR HÜ
KÜMET KURMAK 

IBTIIDİLER 

D.N.'B. 11l.ı bfdı>d!ğ'ne gare, 
Hind teşrii merkez heyc1i dfuı 

derhal m: li br Hind hiiıklımei't 

bu hükfunete 

şlrııdiki İngi...z mu kmnlannıın IJlQ 

3.'< dl:-d· ,ğu s:: · nıyotııaı:.ıı vert"L. 
mesim .>3Jl'llmŞt i.r. 

FRANSADA BUGÜN M'.İLLİ 
MATE.\1 GÜNÜ 

Paııl'>\crı gckn h~~ göre. 3 

mart boıııbaniın•Dn1 arınrlan son.. 
tıa emnf'd lan m 11 i matem 7 roarl 
ounıM'te9İ gii'n , L~o;hvacak "" 8 
maırt pa2:lr günu &aat 1~ dıe bitoe. 
cektir. 

A.'1'ERİKA SlTLARINDA ALl\1AN 
DEN1ZALTI FAALİYETİ 

Mınan tcbl\{(ı>e göre, Atman 
d.c.rıi:ııahıları .o .:ıl vıe orta Ame. 
rıka sıfı r•ncla yen den loP'YekıJn 
82,500 :o 'la '.;ı< ı 2 dü.<m:ı.n ge. 
nııs1 bat:f:ımruardır. Boclla<rın 7 

si bii'.l>ii.k pı:.trol \'ôipUl'cırlur. Bu 

hwı""Ob.--eUer esnas:nda büyüık b:r 

Anı><ır1kan t>orpi•o muhr bi de ba. 

t;,.-ılmış ve diğer tk.i va·pur tıo:r. 
Pille h~sara u rntııan~ır. 

Çİ.ı"'{ Kl1RMA Y BAŞKANI 
KİM OLUYOR? 

QU11c,"'kiıikıdcn \;. id rıldiğı'bc gö 
re., Am erika.nm Ç" 'Il cıs4tı a<taq;>m • 
l"e.ti ola11 O tal Si lv>el Çan. 
lCay-'?ek'in kıı..~ ba f =lığı. 

Franaada harp mea'ulle
rinin dWU§maaı - Hint· 
liler milli bir hükUmet 
kurmak istediler- Fran 
aada bugün milli matem 
günü - Amerika sula· 
rında Alman denizaltı 
faaliyeti - Çin kurmay 
başkam kim oluyor? -
Doğu cephesinde yeni 
muharebeler - Libya· 
da askeri durum - U· 
zak Doğuda yeni hare
ketler. 

t ta)-i.rı ~ıctı:r. 
OOCU CEPHESiNDE 

MUHAR:IBELER 
.A:lman'l.aıra gör:._ yeni soğuk 

da),gasma rağıni!n düşmanın 

mevzii taarnu.z.la.rı ş'..dü-e•ll• ımı. 
harebeJ~tr net.ccs:nıclc püsk>ii1:·~üll
ıınii11tür. Alınan hava kıuvvctleııi 
g«:elcyin S:vas\<Jpol ve Moskova 
orlas>rıdo.\li 3"J:tcri b'n<ıı<ıı a te>ı.'r. 

li t.oaıınuzlarcia buruııın>ll$lard1f. 
Bu taarrwıl"lrda 250 kilol uık bom 
balar atılmıştır. 

Sov) ~kre göre, &>\'Yet kıt'a
laTı i're-ri harekete devam etmiş. 
lcr, Simo:enısk çevrtsınde Y '· 
.noeo şehri dah~ c.lmak üzere bior 

ı ÇQk meskiın yerJ.crı işgal eıını..ş. 

lerd r. 
LİBYADA ASKER! DURUM 

I.ılbyada k<\.V<la değeT bir deği... 
ş;ıld'ik ~mıışt.ı.r. İkt taraf ....._ 
smda yaJ.nırı kıeş:f ko'l!.an fa.ali. 
yetlerde buluınmıl'ılaııdı.r. 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HAREKJ,,'TLER 

Japonlara göre, Jepon kıııv\....t.. 
1'et' C..Va adasında eski h ükümet 
:mcıikezi cı!an Batavıiayı işgal e'I.. 
mışlerd.lr. Suırabayu Japon kıL 
alarmın yakm tehdidi alitı'lcfadll'. 
Sumaıtra cenıııbuırıda rengin pı:ı::.. 
rol ka,)ııı:akla.rının yıüızıdc 60 • 70 • 
ele geçi'It(imiştrr. Avuıstıra}yanı.n 
ş ırml batı sa·hilinde bulunan Bro. 
amey"' yaıpıılaıı haıva tıı.al'l'UZun. 
da 28 deniz t~resi talır~ edil. 
m'ştir. 

Müıtteflolııro gi:ire, Maleo:y•ada 
Avus·:ratya kuıvvetlerme kıuıman. 
da etanlş ol&n General Denrıd 
ga..ret.eollere dı>m:ştıir ki: .Japon.. 
la.mı pek yakırıtla Avust'l'Gllyaya 
toor.rnz ode:e,k)lermi .söyl.yeb.ti. 
r'm. Bıı, bir hafta m~lesicllr. 
Sür1at!le hareket~ geçip tehkf<e. 
y. ör1kmek !azı mm r. Saılıi Per imL 
ze ç>kımak teşebbüsünde bulunıa.. 
c.a:k olan bir J apoo lruvvctı.'n: yolk 
etmek dk;ida.rıına malik oldu,,"'ıı.. 
muza eminim.> 

Cavaııı.m her taraiınd"a muıhaı. 

rebe-Jer ş.ddetle devam e1nn'('kte.. 
dtir. Arlarun doğusuırııoo ve merlre. 
:ıı.'nıde bir kaç mevkıi şimdi Je. 
ponlarm eline geçmiş bulunmak.. 
tadır. Yaz.yet ci<lxli, ü;~at .iinJh. 
siz <kığJldi.r. 

F1.lip'inlcııde miııma.n ıaa.ı:'Yeti 
eh<>mm.yetsiz ol'J1.lıı;ı'~>. Düşman 
kıamıtı: haxırlığının S~iik köne. 
•1ne :raııılan hava taaoruzlarile 

boz.u."c' ~ zannet ' o.r. 

~-~~~==~=---~~2ı=ıE~, 

MAKSİI\ 'de 
SAFiYE 

BU AKŞAMDAN itıiıba.ren 
2C kişilik Sırı. Hey'etlle be. 

raher yeni Rrpc."rtuar:na başlıyor. 

Mulı teşmı mizanseni, zengin de· 
korlan ve orijinal 5QO kostıünnleırile 

hıal.!mmzın fevkalade rai!betini k.azarunış olao 60 k'.şilik 

ı•ı~t!J~a&jW 
Revüsü büyük mııvaffaılciyetle d€vam ediyor. Her pauıır saat 

1 15 de ıç.ıa..iz matmc-,Mayestro :anko'nım idar~kı 25 lııişilk 
Caz Oııksetrasının işfua.k.Je ÇINGENE AŞKI REVÜSÜ' 

" ~ı:rm ........... ., 
BUGÜN 

T Sineınasında 

Bütün gOnilllere s.aadet ve ıztı rahı t:ıbtırooak, her kıalbde aşkım en 
il!~! dest.aru::.ı yaşatacak a!ılfıki hayat ve gençlik filımi. 

1 ZEli 
TÜCKÇE 

Baş 

Rolde 

SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI 

1:.1< T!lı<!c;e •••li <İslruıbtal Az 1. z E E 1 R Sokaık. n, f r.a.ntie bat 
rol\.I a.la.n AL.:ırtn en :l}e§-

hW' .l ı.dızlarından 

E=!sız l:ıir mevzu ... Ahlaki hlr esor... tıbret alınec•'k saıhne.. 
!er •. Kad , ckı ve sef2!lıat ii. le.T.leri ... Lüks ve asri hayaıkn 
içyüz,ü .. Kclı ~nin goz kam~t:ncı sakı. lıı:rmda; clılıaınşiimıul 

İske.ıckr.yc pl1ı' rır.da gfu:eran eden h '<'iki bir vak'a ... H<>rloosl 
t.eshtr edecek Ş ık musi·~ni n en atcşlı ,'111.kılan. Bütün gönül 
ve kaılblcrı mcsı..decek Jiı!ıuti nağmeler, ruh okşıyıcı bi:r mü:ııik. 
Ilcrkes tarırlından tclm~ göriilebilmesıi ligiıı bu film yafınu 

bir hafta d:ıha gösterilecektir. 

Seanslar: {l de teııziilıi.tlı) ~.30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 
Yer bulmak ıç<in l(ıtfea sekns saatlel'İnde geliınmesi. 

Amerika·Alas- "Sıra; şimdi 
ka yolu Avustralganın 

Askeri ihtiyaçlar ba
kımından hemen 

yapılacak 
011tava 7 (A.A.)- B:ışvt't: d M. 

Mackcnızie Kmg: Avam Kama.ra.. 
sında, Kanada üzerinden !tirle. 
şik Aımerikayı Al::uılo:ı,y.a uıll.\jtı.. 

un yo:uın dcrlıa 1 ~ına baş]a 
nacağını söyl'e'm.ş ve aıışaatm 

yal'lıız askeri bal; ·mdan ihtiyaç.. 
lar göz önünıcle tutıula.rak yapı:lıı.. 
cağını nave tm~ştjr_ 

Başvekil demış rr k;: 
Kanatlanın ta.alıP- ·;;ı, edıindl[şi 

harp maorafları 'UD vükse.l<llif:ı ha 
sel..r e B "'i"\"!k Amerika, haı:ıbin 
devamı mi?:fd~t;n.ce yol inı;-.aot ve 
mü.t<madi tam: ra.t masraf' arıını 
ka.pamak ve öde.zr.eği Üll'eritıe al. 
mıştıir. Bu y~l Kanada yal şebe. 
kesinin b::r h;.·nıoıı. tıeşk l ede.. 
ccktir. 

ALMAN 
Kayıpları 

Merkez cephesinde 
bir ayda 46 bin kişi 

ölüyormuş 1 
~a 7 {A.A.) - Moo!rova 

radywu .lJıı9uı;i neşıtıyatında ıpy. 
·ı.e deıne~.ro 

6 ştıba11la 5 mart arasıııı.a.. =· 
lrez e~hesin.dıe 4G bin Alman öl. 
dürüimüş'.<ü;r. Sukhn Ch,, Doın. 

gohıı;h ve Yuknov şehi.rleri düş. 
m<.ınıdan kıurtanlmı.,<ıtır. Ay.ıt. müıd 
det 2larfmdıa, 34 hüoum erabası, 
285 top, 83 s'cper havan topu. 491 
m:t:ra)yöz, 236 o:'Omatik tıürek, 

2804 tüfok, 28 tayyaııe, 4 kızaık, 

794 karnV>On, büj iilk m.Jctardıa o. 
büıs menrnls, rnühıımmat, ini:mık 
madd'"i., lokoonotırkr ve binek 
h<ıv·vıanıından ibaret ehanmi;..,,.tli 
ha"P ımal2ıeınıesi zapt ve .\ğ11fuam 
ecfilmiş'lir. -------
Göbelsin makalesi 

Loındra 7 (A.A )- B.B.C. Al.. 
mıın propaganda nazm Dr. Gö.. 
be'ls, Das Raich ll1'rom'll asında 

ya2Jdığı b:r ma.\calede, ~arıla. 
rın zafer dçin bı.itiin ga,\Tetı1ıtrini 
sarf etmeleri 1.'\,ı.ıın gıeldiığ <llJ kay. 
d>erti!Afın sum.a ~ö:ııle demıekte. 
dir: 

•Haı'bi kıazanmak il'lt-sek, iş,h!. 
r2m .zi başka surette tı>şki1~an. 
d:mn.alı ve bu ht:sıJSta vakit kay. 
betl'l'Mmlel' y İZ.• 

Fransada 7 Fran
sız ölüme 

mahkum edildi 
Looora 7 (A.A.)- Sıoklbo:ım. 

den ö[ıren'.lıd;;"me güre. Fram;a. 
da A1manla.ra karş 9Uikast ve 
dem•ryo?larını bcrha\'a etmek 
suçlle '\1haım ı<d".·len 7 Franısız ö
lıümıe mahlı:üm ed .lrnişlerdiıı, 

Unkapanında bir 
yaralama r 

Sütlücede oturan Natıkla, Fe
ner sakinkrindeq Abdııllalı dün 
bb kömür almak me>eleSindeıı do. 
la;vı Unkapımmda nvga etmiş. 
ler, bu sırada Abdullah çakı ile 
Niıtığı hafifçe yar~tır. 

Amerlkada caıaılar 
(1 Jnel S:ıhtfe-dE>n Devam) 

Mma.nıyaya b "fl'!Yl'hşleroir. Suç. 
htlann faaliyetü harp ilanında.n 
cvve~ki zamana ait O:du.ğu..'lidan 
hiç bir O!Uın cezası vcrilımem ş. 
t<r. 

Mü na alat vakili 
(1 uıc~ ~.ahıfeden Den.m> 

Fabri.kooa .şç!'l'E'Ke goru.,,'>'!'ll 
Vc~!i, kendileru~ meCC'11l'C'n ve. 
rilıen ) ıemekte rı nınnu n oltııp ol.. 
ma.dıkla.rm• s<'rn1uş, ctturdukrarı 
)'2~ler ve yaı;ama şa'l"'.!ları hekl:ın.. 
da iZahat aılımı.ş ve demiştlr k•: 

•- En mCh'illı mesc.J.clffilimiı
~ bıri ı;çırnız n s~ yemek 
yel1'!'E'«dir. Şımd.ı Mümkali>t Ve. 
k5::et:rıdn btlliı"! .ı~ ebmçk,.:nde 
ıWY< meccatıl'.'n ğle )':'me-ği ve. 
rllıiyor. Bu da M'~i ŞEf.ımıiz İnö. 
nünü.n derin gön~erı ve d ,rek. 
t'fler' e cılmuŞ:m. Bundan dolayı 
'loazancmruz büyi.ık ohuıştwr. İşç
'l-erim:zi daha iyi yeşat.mak im. 
kanlannı da arıyaca,ğız. Fabrika 
c;...·armda, bekı:ir 'Jlanlar .çin bir 
lşçi pansiyu>u l:ıur.ac;ı.i!ı.ı:.• 

. istilasında! .• " 
Japon askeri sözcüsü 

böyle diyor! 
Tokyo 7 (AA.)- Japqn askeri 

sözoüsıi beyanat' a b>Uluvıarak Ca.. 
vanın zapt.muı b:r saat mesele.s 
halini aldtğrru,, tuınıdan sı:r.L-a sı.. 
ranın Avıus::ralyaya ~Jıc!.gtn~ bu 
memleket.in as:ter.k.'Tm. harp cep 
helerıne gönıdotTr.'flde AvuS:raL 
yayı mUdafa;ı.sız bıraktığını söyle.. 
miştlr. 

Sözcü Hola'n.da Hind\c1'.anıınm 

artı.k el:.~d .. yen Ho'anda.ckın ay. 
rılmış o!dıı,iiunu ve A~'l"alya. 
nın İ.-.g.lltıet'<den hiç hlr şey bek.. 
J.em<>dcn kanımı lrıg.iil;,'1er ıçin a. 
kı1ımı.s buiunduğ'una ı.şaret ettik. 
ten SODTa ~:ar.ı söylemJ~M: 

•-""' st.ralya Japon mullac 
fni metıı>tm •~ir Bu kararı geııi 
alm:tı:.sa oohal taamıuza uğrıya. 
cakıır.• 

LİBYADA 
Kahi'!'e 7 (A.A.)- L'byada de

ğişlkll .k yol<''.ıı,,-r. İnrgılız W.yyare. 
!eri 'llrabfuıs ve hın.gazi ,emrle. 
rile General Rc\mm< l lTJ'llf\"36a1a 

haUannı v>e hava .ıneydanılarıru 
booıbalamışlaniır. 

--~-

Vavel Hindistan 
hükumetine girdi 

J .. ondra, 7 (A.A.) - B.B.C.: 
Bindh;tan Başkunıandan."l (. 
ral wa,·ell, eski bir an'ane mucL 
hince Hindistan ·icra m«lisi iza. 
lıgma da tayiıı edilmiştir. 

Brezilya fil osu 
10 Alman, 10 İtalyan 

ve 1 Fin 
gemisi il ti hak etti 

mo dtı Janeiro, 7 {AA.)- 96.325 
hıuiliıto tutnrında birçok gemi 
Brezilya filosıı:na il!.ıbak etmiştir. 

Bwillır 10 İtalyan, 10 Alman ve 
bir Finlandiya gcmisinckn iba. 
rettir. 

Karısını öldürdü! 
Kandıran:ın BaJcı k~yünde İbra. 

bim ism.iıı<le bi.rj dün kan51 Ay. 
şry\i kıskançlık yüziinden tabanca 
ile vurmuş, sonra da bıçakılıyaraık 
öldürmüştür. KatiJ kora bu ciııa
yetı müteakip jandarmaya teslim 
olmuştur. 

17 bin liraya sigor
tah bir apartıman
dan yangın çıktı r 
Kumkapıda Sarmaşık sok.ağın.. 

da l\1ııstafaya ait 13 nuınıaraJı a
paı 1.,ıandan dün gece yangın çık. 
mış, itfaıiye tarafından gen.işle... 
medeıı söndüriilmüşfür. Aparll
man 17000 ı;raya sigortalı oldu. 
ğunda n yangmuı ne suretle çıktı. 
ğı araştinlnıalı.tadır. 

Birmanya'da 
(1 ine! Sahi.leden Devam) 

hor Rangoria dıoğru a.ğır e.ğıır U?r. 
]Emeğe devaım e?rnekı1ıeıdir!oer. Bu 
gece llıava meydaru Japooı ta,y. 
yweJ.e:rli ta.rafından bomlbalan.. 
m.h'Cl'nr. FaJ<at boşa ~tür. Di. 
ğer cephe kıısmın&a durum dıe. 
ğ'-,"111e>m ş1ir. 

Binma.n:wa yeniden ha.f\if ve 
.ağı:r İngiliz tar<Ma:rı gelmiş ve 
bıml•ar Sitang c<plı<'s nde mwha. 

rcbeye gi.rm'~q\erd;r. Bcmla!rı'Tl sa. 
yıı:sin<l<c asl<eri duııumwı müııte. 
fikler le~ dıcj;işırıes.. müml.<JÜID. 
görü.'mektech·. 

RUS TEBLIGI 
(1 tncl Sahifeden Devam} 

suımm <lıu:rıurrru üm:;..;i.ıd':.r. 24 sa. 
at zarfmtla bu or.Jı ya meıtıı9uıp 6 
blli:k ""·ha eu.l: "'1-''"· A;m'"ıııJ.ar 
şimd'.ye kotlar bu wdnımm ("(1~. 
ber iç:nc almdı,ğı.ııı :n.kı..U- ed' ytJr. 

ıa,·dı, Şimd, ise, bu orouıı.uoı Al!.. 
mam m'.id.afaa hatları ile obn llll.b. 

vas\l ı~sınm tamaınfle kcs,.,:ıın1enl!ş 
o»du'unıu kabul etım~·'<'le .::•Ira 
ediy rl.aT. J\Iaroe•al T .rnoçr~"lfrro 
D'.ytpııpe1ırovsk şehr. üzeffine ta. 
81ITUZ baskısım aıı:ıtıırma .. 1<tadıır. 
Bu kesiınOO bir Qdk köy1er Al. 
manlardan geıtr alınınış!ır. Dütn 
•ikı A';man piyad1! ahıyı i.ınlı.a e. 
dilmi$ir. 

Amerika ve 
• 
lngiltere neyi 

bekliyor?. 
(Baımakale<len Devam) 

bileceklerdir. Binaeııaleyh 1942 
dek.i plfıııJarı sadece ~udur: Sov. 
yet • Alınan mücadclesiııli taıkip 
etınek, Sovye.tlere ve Çinlilere 
yardım edebilm<>k, Hindtstan, Mı
sır, Avll$tralyayı elde tutmak, 
l\l'İhvcr kll\·vetlerin.i 1942 nin dö.. 
vüş şaı11an içinde bir kat daha 
ya)-ın.ak, yıpratmak, yormaktı.r. 

Anrak bu hesap Rusya karşısında 
Alrnanyanın muvaftaldyetsiz:liğt 
ve takatsizliği ile şaşarsa o vakit 
Brit.~nya adal3J'lndaki 4 • 5 mil
yonu A\'nıpa karal•rına aktar. 
makta hiçbir malızu.r k:ılnı:n ve 
bu 4 · 5 milyon mukavemetten 
düşmüş bir Alınanyamn. Silahını 

bırakmış bir İtalyanın bir ucun. 
dau girip öbür ueıına kadm: giL 
miyc ~·ett.'r. 

Ancak, hakikatin de böyle mi 
cmrett<ii;i noktası günün münaka· 
şa me\'zuudur. BiT bakıma göre 
lngilizlerin dii•iindukleri do~rıı. 
dur. Diğer bakıma ııörr de Alman 
taarruzu un nel'iccsi ui bcklem<>k. 
si7jn Avntpa karasına <:tkmak, 
Rıısyamn yi:künü haf.f'Jetm<)k, Al· 
manynnın kuvvetl<"rini ıxırc:alaL 
mak doğrudur. İkinci §ık •nütalea 
ve muhakeme edildiği takdirde 
Rusya yıkıldığl takdırde İngHte. 
renin Hindi<lan da dahil olduğu 
halde Nil rer'ılcrine kadar Asya, 
Orta ve Yakın Şarktan çekHme&i 
icap edecek ve onJnn öteye de 
miittefiklerin 42 • 43 • 44 - 45 dliye 
yrJılara tak•im olunarıık sıralama
cak h&rp hnzırlılda•ın1n faydası 
.kalmıyacak•ır. Cünkii, Mihver. 
Asyaya, A"'upaya, Şimoli Afıi. 
kaya, Ak.denize, Hind Okyanusu. 
na, Kızıldeniıe, Cenubu Garbi 
Pasifik'ine Hıkim olacak "e Atlan· 
tik'de yollan tıkayarak Amoı'ika 
ve İng'İltere~i kendı adaluında 
yenmek için ,,ı yıl daha kuvvcL 
lonmek imkanına ve dünyanın ya. 
rı servet kaynağı.na .ahip olacak· 
tır. 

Bütıin bu, karş1hklı mütalea ve 
muhakeme .;lsileleri i~inde haki. 
katin ve n~ yapılmak lazım geL 
diginin ta kendisini bugünden 
bulup orta)• çıkarabilecek henüz 
yeryüzünde tek kimse yoktur. Fa
ka:, herhalde lıerk.•s gıh'i AıncrL 
ka ve lng;lterenln de şimdilik 
S<>• ~·et .. Alman kapı~masmın 1.lk
b:ıharlık geliŞimini beklediği ve 
Hind • l\1tSJr kapılarını bu arada 
sıkı tutmrya çalıstığı gBzden kaç
=~an aç>k bir durumdur. 

F.TEM iZZET BE:NICE 

Avusturalyall 
muharpler 

(1 inC'l S;ıhitedt>n Devam) 

<B zim lııer oc:r.e (A=ak) güıı.ii 
doo;g.ın'z b:r ııünt1müz vac. Bu 
ııün haııp ıhatıroi::;rım yadedereık 
<hep b!r a.rt.ıla vak;t gc·~•r;r.z. /im. 
zak ne dem<ık oldl?ğımıı re lrsir;ıı)z,, 
•A \'Uıtralya ve Yen Zclanr:l se.. 
feri heyeti• cÜltrL'E'SJlllİn kısaltıl. 
ırruş şek!ld ır. 

BiiJ'lle günlerimizde ö:en arkn. 
dll.'.'1ar ımızı, kı.:ımandanl aırınııoı;ı 
hatırlar, şer>:ıfler:no ikad(•h.mizıi 
kaldırırız. Bu a,-Jda Joruı1. '!'W'. 
kıün şe;red'ln€ içme:ııi hiç unutm.a. 
yız. Joıınıi ask•erlik h3(Vatırnızıh 
sevg: .ifa.de etme:~ için kufflaroı.. 

ğımız •b:.r i:slmd•r. O zarnad<i' 
düşmanunıaıdaıı. böy'lte iltif rutllı 
bil' ı;ek:Jde balı.selırneimi'Zln mıa. 
nıasıru elbette takdlr edersı:ı12. 
Kanşımı:zda bizimle çacpışan m<ri 
T~er, bi:ııi'rn hatıraımzıda düş.. 
ımıan dye d~ğın, saygıya Jaıyıik ~ 
msan niiımuırıesi diye ylloŞll'!IlaktQ.. 
dı.r ve her vakit ö)"'.ıe ya~.uyacak.. 
tıT.• 

Özel Mahkemeler 
(! inci Sahifeden Devam) 

keme'ler iç.in on ayhk bir kadıro, 
ıınasraflar ve tazminat kıarşı.I.ı.ğı. 
o~raJ<. Adliıye V tıkill.iğme 233 !in 
1 ıra bir t.,;~isat ~rilmektedl.r.' 
Kadroda 100 liralık 2, 80 ?lralık 3, 
70 lirahk 3 hak.om, 35 llr<ı!ı.k 8 
hôlcim rnua.vi.ııi, 70 i •raJL\c 8 müd. 
do!umıwni, 50 liı:oa' < 2, 40 "ira.hk 
5 müddeiumı.l!n'h rnuav tıi, ~5 ı:. 
ra'bk ıo, 30 lira ıl< 3 başka-:ıip, 25 
llraolık 21 ldıt,p, ~O llia.lık 14 ıro.. 
tip ve 15 1 ralık 13 mühaş:ı- ki 
oeman 92 adet memur bııJ'll!'.mak. 
ta.dır. Bu özel mahkemelıerden 
, · ü şo}mmi2>.'.lıe i"Şlcil o1\ıl'lacak.. 

tı.r, 

Diğerlf'!d de Alııkıara, İzmit' vıe 
Zon.,"lllda.k gibi nüfusu kesif bu. 
)tınan y< rlerde ku.r.ıılacak olan 
bu özel mahkemc~crin kad.roı1a. 
ırın:m. haıı:ırla.nüm.a,sıııııa ba$o.rıH'. 
'llll.9tır. 

__ 3 __ -;_s_o __ N __ T_E __ L~G-R __ A......,F;;-__ iiiiiôii·ı .... _M_A_J5 T...!.~ 

Kapıcıların şikayeti 
rı inci ı:<"h\Ud•n Devamı ı manlarda ika.met haJi lıa~lıı<lıktan 

bulunmuştur. Bundan soma üye. sonra ortaya yeni bjr isç! •mıh 
!erin dert ve dilekleruıin d.iınlen.. ı ç·knuştır ki hu da kapıcılıktır. 
mesino goçilnı'iştir. Kapıcı deyip germ<>y;nı-z. Bu sı-

A{;m işet SAYILl\IA nıf işçiler dün;vanın her yerinde 
TALEBİ• olduğu gibi bizde de za·brtonııı 

Bütün üyelerin mıişterck dileği; 
kapıcıların büyük bir las.mırun 
apartım:>n kaforiferleronin ocak· 
larm.ı yakıp idare ettiklerinden 
•&teşÇÖ• vaziyetinde oldukları ve 1 
binaenaleyh kendilerinin de diğer 
ateşçiler gibi aitır işçi sayılarak 
ekmek karn~rinin buna göre ·e. 
ıUlrne<i merJ..-.eıindc toplanmıştır. 

Bilahare; tekmil az:.lar; haıy:rt pa. 
halılığı dolayısile kapıcı ücretleri· 
nin arttırılmasını istemişlt'Tdir. 

Azalardan B. Ha<an; kapıcıların 
sabahın saat hcşindt-n gecenin sa. 
at 24 üne kacbr ayal.ta çalı.ştık.. 

ları.nı, ve pazar tatili de yapına· 

dıklarım söyliyerek: 

•- iş Kanununa ı;öre bize de 
mua~·yen bir iş ~ati gösterilıncli. 
çab~ma ~c ist1ra hat santlcrlmiz 
teshit olunmalıdır. Yeni idare 
he:v'eti.miz. hu hususlü1' hPkkında 
Belediye \'e hükumet nez 'nde te
şebbüslerde bulunsun:... demis. , 
tir. Bundan sonra iızalardaoı B. 

Salih tekmil kapıcıların hesabına 
tercüman olarRk demi~tir Lıi: 

•- l\lemlckclimhde; apartı.. 

Güneş Apartımanı 1 
(1 lnC'! SJi'.:!eder Devam) 

.,,; suç tısıil yııkıılam>Fır. 
Suçlu, Beyoğlll<lda A,yııal.ıçeşrııede 7 

nısn~ralı Güneş a.paırtunanmda otu
ıra:ıı ve Galatada kumaş tirareU yapan 
!oma:s Berj~yoti adında biridir. 
Kumaş lh!lkan yaptıgı tesbıt edilen 

1 om~sıın Galat..:ııd:a.kt ma&uaslCla bu 
subai Emniyet Kaçal<çl>k BCırosuc& 

nx.U:JUP iki memW" n1aşteri sJ!atile &it.
rııi=, ku'tOmttik kumaş ahnak ist.emi:p
ıeroiır. 

Tc.rn:ıo Y'lii'lı ~eri hi9Slni veren 
bu ile-. memura üç m<'\redım ibaret bk' 
etb:sd.ilı: lwmaşa 90 lira lsıcmiş, me
nmrla-r da ramı o!ara:ç: bu fiatten d<:d 
lkostüıı:nlOOc kumaş almışl.a.r mukabllio
de :ıao lica vemıl(ılerdir. 

Bu Sl.ITetle mühim nı!ıktaroa ihtilt3r 

yardımcısı ohuustur. An<"ak bu 
itibarla kapıcıların hü\iyctkri 
belli kinı"<'l~r olına'1 irap etmt'k. 
tedir. Hı>lhuki Ü ay ene! Beyoğ. 
!wıda Tiincldo Aktar aparlı lnı<ı 
da fedi bir cin.a ·et i~lcnnı~s. bir n. 
dam boğulduktan ~oı>ra ku uyı 
atılmıştı. K•tWn mcıklır apartı.. 
man kapıCL<ı l\1<'lımet olduğu ıı y. 
dana çıktı. Bn l\1ehmct cemiyeti.. 
ınize muk.:ı)'J'et d<>ğHdır. Yıirı1i is.. 
tanbul Kapıcılar Cl'ıuiyetinin a. 
:tası değildir. B:121 mal sah.ipleri 
UfltZ adanı t"alıstU"Tl'lnk için hö~·Ie 
neiJükleri hcl'rsiz adanılan kapıcı 
di~·e alıyorlar. S<mra ıekmil kapı. 
cılar zan altında im lıyorlaır. Ilinı>. 
e."lalcyh Ct'tniyrte ka'1tlı olnııvnn· 
laxm lrnfiyen kapırıhk yapn·:ı!Jı. 
rma mÜ"Sa:ıde olımmamalıdrr.• 

Kong-re umuıni hcy1cti hu rina. 
Y<'Ü tel'in etm'i< ve \'uk:mdak.i dj. 

lelder hokkmda yeni idare hey. 
etine sa15.hiyl"t ,·ermiştir • 

Bundan 'onra yapıl•n yoo' ida. 
re hey'eti inrilıııhında B. Hü~,;ıı, 
Salih Alişan, lloydaT, Sabri, 
Hayri Ta.<Ö\'l'r, !)iikrü Gül.dağ m. 
tihap olunmuşlardır. 

. ~ 

iLAN 
Be yoğ 1 u Dördüncü 

Sulh Hukuk liakim
liğinden: 

941/68 
'Terek~e mahkemece el k.onuh.n 

olu L'mln Pozama ~ Galat•da Fer. 
ınenecilerde 48 numaralı dlick4.nda 
bu1urıan Mantarlar ııahkememız ta.. 
l'Ofından aç>k arrt..ma suırctl:yie 

11/S/~2 tarihule mil.adil Çon-amba 
gUnU saat 14 de .. sa'tllaeaktır. İ'S'tek'l' e. 
riı:. )'l.'9<..-Jda gösteril<m giin ve saatte 
rını.ha!liı.ııde hazlll" bulun~atı tUn o. 
mnur. U/66 

yapt:ğı JIM!{lbı>d<n görıi!CD Tornas halo- 1-------------
kU>da zabit tutUlımıf ve oltabinde de 
dığc..r zabıta memurla.rı t~a!mdan 

suclu k~ tilccarııı.ın lkamelgMım
da bir aıraş1ıım>a :yapıhruştır, 

J Şe!ız.adcbdşı ., 

Gilneş ıwpariımanı.nda yapılan ta~ 

haJTl:r- baıvo dairesine s.:;klanmıt 
mühim miktaroa lo.nna1 buluna.rak 
mueadere o.lunmuştur 

s.21' m~~ ~ b~ 1 
Ftlmı birde-n: 

CHARI.F.S L.1.l'GllTO. ·•wı 
çe, itml4 oldu.."u har • , • • tl!ır.I 

Fıliı:2t iş bununla l:almaımş, Toma
rın &.ı."I"'.1.esinin oturdıı.ığu Asm:PhmescBL
\eki lf tıumaralı evde de yo.p'1an a
r~tmma4a ayrıca 21 kocrllmiill< ka. 
mnş buh.-.muştur. 

1- Kanlı Meyi ane 

Suçlu til.ce8'T', lhtik5r ve isti!~~ 

•uçlarınciBll Miiddelumwnllige bug!io 
te5hrıı edUecektir. 

rtlıtKÇE S(>Zl t• 
BÜY'Ük ma~r3!· f lm1 

1 ;;.,ı:~~~~Ö~.UI~~!!~: 
11 den itilıarf'n d'!vam!ı nıatlneJer. 

Salonu doldurnuya kafi gelen iki şayanı takd<r i im. 
cVATERLO KÖPRÜSÜ• ve REBEKA Filmleriıün nı.;rtaJ'iıı 

Aşk Kahramanlaın 

VİVIAN 
LEIG 'l 

LAURENCE 
OLIVIER ve 

Bu nS .. ME Si e 
Görülmemi§ mu.zafferane bir muva.ffakiyelle g00'..er•lrncl.'1e ol.m 

• 
İZTIRAP GEC 

Büyük ~k ve ıztırap filanriaıde bkdir nazarlaırile seyrcd:ııi.z ve 
canc!an alkı.şlayıruz. Bugün saat 1 de 1.orıziılallı • ..atiaıc. 

------------·--------..-..-~ 
l ıı let [ r ili i ı ı t il ırı ıe lia:ınlııı iı !etme U. idaıes i İlin lan 1 

Beher metre mik'\bının mubanmıeo bedoll 7C klJl'UI (Yet'Tllf lrn<"f) IBuı 
cıı,,~'en tl.'plerlnln idN'enJll nakil vuN:ısı lçinden f;;brikaya, do u oko'ieıı tü.ple· 
rinin fabrikadan iıdıarentn 11akt: vasıtası için~ kttdat naık.!..i masr~ırı it:. wilığt o 

nık be.her metıre miık'.\bı olı~en için ayrıca 5 kurı.ıo muh;unnıuo bedel konıtS.. 
=ı,ıtu:r.J olan 15.000 metre m;k&bı cı!osdcn 1~/3/1942 Per-;emoe ı:Unll ... , 15 de 
k.api;;.'l}ı z&.rf usulü ile An1cetrtıda. İdare bina~ıoda toplanan 'TI'C:ıke>t 9 ıırtcıı Ko
o::l.':-yonur:ıc& satın .W.nackt1r. 

Bu işe ginn•k isllyeO:er!n 843,75 (Sekiz yik: lrn1c üç llra yetmiş be, kurut) 
liralık mu\•aidtaıt temlna.t Ue kB.m.ıınun taylr ett ği vesikaia..rı ve tti.M!lt:rint 
ayrıl gün ı;:ıJLt 14 de kariat" ;cdı geç.en koır~ ~yon Rcrst!ğ ne vernıc- er 1:1z :::ıc'l:. 

ş.rtnwı•!cr pansız oloral< Aiikaırad L Mao!:l•rnc- daireoln~e:ı. il~ (arpa -
T:?!P:.liur ve Sevk Şer!l~rlcon tem!.ıı olu n·ır. c:2100> 
,ı.-~912S2~:BilU:lfıl--&mım=ıazmm~nm:;ıE

ve lıaile\'İ büyük yıldız.ı. Arabacının Kızı füıılinin uüva~kıh 

H 1 L DE HL 
ve KATHE DORSH - IIENNİ PORTE:S 'in o,ıındıhlan 

ARTİST İZ - iRABI 
Reji: C. W. P A B S T 

Önüımüııdc3vi Pcrşemıbe a.Jqnımı 

ŞARK 
Sin e m a s ı n 1 u gtistl~receğ'i 

ŞAHESERDİR 

lstanbul Terziler Cemiyetinden: 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünün tensibi veçhiıe e.meUın.za 

malzeme tevtilne iba.şlandı. Alak:ida.rlann tıelı<>m<."!ıal 9/3/942 
a:kşamına kadar Cemiyet Mcr :oe:irı€ mürat'aatlan. 
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FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
~--------------- No. 7 

Türk~ye ~v'.ı't!ll : fSKENDU F. SERTELLi 

Mister Benet Zango'nun bu casuslar 
yatağındaki rolünü anlamıştı 

- Şu haldi> Zaııc~ aıı.e buıdelı ele 
,ahıse'lm~ir? 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- Şüphesiz. Fak~t, henüz hüvıtreti

"iz !ıal:l<ı:oıda kat'! hlr rey .O,l>yeme. 
Jl. ı' aomatib, buud&u sonra Zarıco. 
tan d01a:>a l,i mu.ameıe &:öTecei!Wz
ı.., emıo ol•bilıınıiıliz.1 

biu2 IrıeWlıce öirelmiıtı. Amma, cınun 
ing;;ace-siyle ımla:ımaJerma in*An 
yoktu. Kupea- Mel.ili dimi bifroıımifll,, 
2.aogo »e Ç<>I< ~ .lı;mı.uşuyordu. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
Bene'. blır roo evde ,,.ın,,_ -...... 

Zmgoya aornu:' 
- Ben 8iızia:ı llron~luğwıın dUi -

icabında cWıde 1 tapı a1Dla1ıl Ur. Her 7erde pulla kutulan ısrarla ı.te7lnlıı. 

' · .. -~:,.-~ ~' ,~:···• .... , ' ... ·:·L "''"', 1'·, • ::_, • :·· ••• :·,:_ ~- - • 

• 
CAsı.;sLAa YATAGINDA (ZANGO) 

NUN &OLU., 

11.<>h>oo v~ ıı. 1ronuc;ı.-.ı:ıo .ıt:ı &üD 
· !.OM'a, Aıttadaeım mütıendiı Kupe:r 
11.J ı.al.ı..tı balıa: 

- Allaba.şı..>.a, .altın bir daha 1111 
h"olcutle &hmcl 

Dedi. Il<nim nlhu;n c &Gamı biır tur. 
ıu aevunedl. Mıı.tebı.ı mi müslebi4, 
....Um mi zalim. Ame< im bU..ümeli bö;r. 
ıe blır a.&m bu l•ııdıı.r nazik ve müh!m 
b • Y•!rQc l'ıJ.lardaıı i>er> De cb)'t lıu\ı>
yor7 /wlzya.mad.ım. 

- E.., -~le bır lı:l're ı~ 
!Uın. Yanıoda ıarum.dığnn bir çok mıl. 
"mil ~CT vaırdl. Bu ıebeple kon~ ... 
ıntz<' mevzu tcŞk:ll ~en sCzleriıo hepsi 
tie n.!w.as.ıı w havai ~.erdi. 

- o ,anında ıörouııı:ı 80lcnbrm 
ınulıt- ıı. bepoj de oıısustu. Zaıleo 
o F ilipio'<le 7'*'- ........ı:ıırı bima,ye 
eder. Bu :yWıdeo ~rca slerbo 
ı.alllb1 olmuft\r. Buradan 30M8 :rapıı.
<ıojiı i.ı ~-Upbe 7ok ıcı td<.aill olup A. 
meır*-arı.m en llt""1 bor yerlıade -io 
b>r çifil.lk ..- oı..caı..ın-, 

-01.ıblk,K~ 

De<l:i. Bu mevaıu e1ır"1mda taızıa 
kc.n~. Zanso 1>'1-er ımn ~ 
tl > iopf1ll!ltı. Kuper ,erbetı içmec!L Be. 
net pek ı:ıeıı. Wlı:lu: 

- :Mw:ı.ila;ra geldim ceı.,14 bu lııBdıar 
lezzetli t>.- ...- içmedim, de&. 

Z..OJllO )'OO :<ııı!.e baJıaraJı: ~ 
sedi. 

Bu tcbesoümtinde ooa tı.ade .-
lırl<diği bir çok ıı>aMl&r p!ıydı, 

;:ldJ•ter - boııın oa!J.ı:yeuk: 
- Her eeydoo babf"Iım vu. 
Denlftı: leledi. Bu ~ lcR.iQ ,~ 

konw,tJ>onlu. 
BeI'.ıy<li ki, Kok>ad Vels'tea ODUD 

bakkmda icap edeu lallmalı alımrıtı. 
Mis:eo ~ -1i, ZOJJGonurı bu 

.,,.., .. w ~ rolün'J ~ 
t.ı.. One. daba aauOm:I davr•u.:ror, OQU 

kım>0m>7a ~rdu. 
Zarıco ile 111lce aııJaoabilmelert lçln, 

om.ın riir'atle ,.,rll li .. nlllJ />ttemnesl 
ıazrrroı. Gerçi !lfıJbead!a Kuper crıa 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat Z0,30 da 

P A & A 
Yn:m: Nedp Fazıl ıas.uı:t)Jll!B: 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KJSMINDA 

Bu akşam ...t 20,30 ela 
ÖKSE VE SUKSE 

s.ıtıir ve llaşnulıarrlıi Etem İ:ıır.d 
Benice - Ne,nya.t Ditt.ktaril 

C<>vciet KARJ\BİLGİN 
SON TELGll.AF MATBAASJ 

- ötr-ebiliri mi,yi<n? 
.ıaııeo eülerek: 
- E>;et, dedi, pe!r çabu:r ö&ıaxb~ 

n..,,lni•! .li'akat, dJl.d:ıııınıza o<21hmııe,, 
mek şorü;rle. 
· -?ljçın7 o, benim ;-eni b~ 1ıi.ao 61-
raımeme ll>Ani ını olur•. 

- Evet. Blllıama tenim ~ öt, 
_, ~. lialtA btıllA -
..ı.. bil• e1rnez. o. t<oro !.'Olı: .._.,, 
yor .. Onun ,.oıııoda b~na Lrıla lillild. 
..ıııı..,. f" izi. 

- PeJı: Ali, Zerco! Sen çolı: zeiQ bir 
lı.:ul.moın! Iledikleıı1İlli yap•<:ai.ım. Fa.
ı..oı, 1ırs:>t buldUloça baıı.a kendi dWlı) 
aıilir.kıi.n o:lchı,fu 1'_ad;ı,o ç~buk (;tret .•• 
Buna çok ibuyacım var. S-lrı"isı ~"

ııioe C.ısem.. k.ime rastlasan.. heıtııes 
bu mı 1le koznı6uı;yor. Onla.rın y_,q 
'alıancı!ıim>ı hı•seıkı-N: mtt~ o
Nyoıwn. 

Zalli:o, Mister llen<'le •in verdi: 
- Aı 7amapd,a llll!UI McUi dilJcl 

llbel~ce~. 

* z..ıco bor gilo 001<.a~ çılt~ 
ıa:ube""1ia K~ oı>ıL.ı:ı o kadar euıillo. 
eli lı:i, nerıeye iitliiini bil<> SOimoııror'
du. 

Zzııco, .,,.._,,_ki, g!zt\ s.lııli Ko. 
Joneı Vel!ı ile - ediyor ve Kuıpe
rin evinde ttuı;ydtilcların ve gördük.le. 
riı>l komut.an.& anlatıyordu. 

Ml6!er Beoet, çalı: seı.-dl&i ırlcadaıiıL
ıuc taoıu devlet hes.ı.bnu c:.suSluk 
)'apt>jlına bh- türılll ioaııaııruşordu. 

Kuper madem ki biro mat:eı: ilıt<e. 
l!nı!e ieceli CilodiWU ç:ılışeyordou. Ma

,...ıA gibi ~ en uı.k. b:r köşe. 
ainde yaşı;y""1 Mi.ılıenda Kuııer d' gi
bi C"6us!Ulı: ;y"POl>illırdl,. Gerttt Jı..a,. 
1\ bir carus :ratatı oı&rak U!aııımqpb 

.mrnıa, cıasus1uğu. accruc sık sık şuraya. 
b<..a•:ra gldııı gdmleor ;yopab:llrdi. Hal>

bu ki, Miihendla Kuper yı:ıaroam>en 

Jdeniladan bir yere ayrrlr.n.1fl•Ş'İ..ı.. 

<Jmın cııauSl<6: yapabHeccgınl Mis. 
ı.r Eo< net blc llW'lii. kalll>"na ~~ 
""'J'Ordu, 

(0-Wamı Va:r) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Ma<lent lsldletı~r:e ebni;yc inşasın.. 
da 16la.hab haJd< md.kj icat 1ç!n İk.tı,.. 

ıat Vek1ılet!Dd<rı alınmış olan 30 Ma.. 
1ıs 1940 t:ıdlı ve 2973 nuırı>Ta ve cSür
me kap.ıllra.r<la ırllaha.t> haJtlraıda.k.I ~ 

ra lçi,ı keza. İktısat VekAletınden .ıı

l>Oll 30 M•7• 1940 tarilı ve 2974 mı., 
ma':'alı ibt.ira bera.uarı iizerlerindek.i. 

bulı:ult bu kerre baş'<asma drvir ve. 
:raıuıt Jcatlan Tüıtci7ede mwldi fiile 
lıioymak ıç;o sa!mıi;yet dahi veriloeb'Jo.. 
eeği 1ıeklH «bolıne!ct.e olmakla bu hu. 
Ml5ll fazla malfunaıt edinmek lstiıyeo. 

lforiıı G~ Aslan H8'!1 ~ inci lı:al 
1 - S ıwmaraılara mUr:ıeaat eylemele
ri 11!\r olw>ur. 

Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her lı:ll§cıılııde dllrO.rtlllill, 

~Ye bol ceti~le tan.nm>t: 

Aırl Moltllya Matazaııaı 
ı•.nnf<ien w bir llklr almadan baslaa ,ucıeıı 
)1 O 11 J L ~ A •lmamalannı taY'1!7e ve 
muUıılta aalOlllanmW C"2!Hl"'1ııl rica ederiz. 
!\!!""- İnlUlz karyolaian Te AV1111ur7a 1111-
d•l, ala:rı meftllttur. 
İ•ı..t.bul Rıza PllfO ~ No, H Ahmet Fevzi. 
TEL: ZH07. 

Trakya Bölgesi Mahrukat 
. Ajanlığını Yapmak 
isteyenlerin Dikkat Nazarına 

Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 
Müessesemiz namına Trakya

nın muhtelif şehirlerinde halka 
ve resmi dairelere toptan ve pe
rakende muhtelif cins kömürle
rin satışını yapmak ve bu mak
satla depo~ar açmak üzere bir 
Mahrukat Ajanı intihap oluna• 
caktır. 

Talip olanların: 
Şe rtnameyi görmek ve tekrifte 

bulunmak üzere 16.3.1942 Pazar
tesi gi.!nü saat 15 e kadar Anka
rada müessese merkezin& müra
caat etmeleri ilin olunur. 

"9576,, "3014,, 

BRONŞİTLE~ il TRAM HlKll El REM 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 
Kasa: 

Alim: saıı Kllocram 
Banknot ................ ·- ... - .............. . 
Ufaklık • •• .... ••• ••• ••• ••• ... .... • ............ -

Oahildeld Muhabirler: 

Tilrk. IJrall . •• ••• •.• ... .... ... .... ... ... - ... 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Sa!i Kllocram 15.001.742 
ı>ltına tahvili kabiı aerbelt davWer ........ . 
Di~or dövızler ve Borçlu kliı1ııc bakl71leri •M 

Hazine Tahvilleri: 

Dcnıbte edilen evra'ıı:l ~c lcar$ıl:ıilı •M ••• 

Jtanunun e - e lııcl maddelerlıı.e lntlku 
baz.ine tarafından v&ki tedi7ıt •••••• - ...... 

Senedat Cüzdanı: 

TJc;;ırl 5et:ı.eUer ............ -· ...... __ _ 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı: 

(Deruhte ıtdilen wrakı ıı.at.di)"en!D 
A _ (lı:arşılılı eo!ıam .,. lahvl!at (itibari 

k.ıyıneUe) ........................ - .. . 

s - Serbest tılhıl.m ve 1a.hvil&1 ...... - - -

A.vanılar: 

Altln ve döviz Gzer!.ııe ••aıuı ...... - - -
TahvllAt Uzerine av.ana .................... . 
Hazineye le.sa vadeli avana ................. . 
Hazineye 3850 No. hı Kanuna röre ıçılaı 
altın Kareılıklı ava.na ............ ••• ••• ... ·-

Hissedarlar: ••••..•••••.••••••••• ••• -· ... ı 
Muhtelif: .................. , ............. . 

28 Şubat 

LİRA LİRA 

102.12S.959.59 
11.227.418.-

870.169.26 114.223.5405 

88.113.74 38.113.74 

:U.507.729.74 
-.-

81.129.710.65 89.637.440.39 

158.748.M3.-

%2.227 .905~ 13M20.S58~ 

331.885.740.39 331.685.7 40.39 

f!l.192.181.93 
8.9118.454.71 54.181.719.04 

UOU9 
'l'.108.590-

1e1 .500.000~ 175.313.59e.19 

uoo.ooe.-
7.792.470.84 

Yeldm 913.878.ZSl.04 1 
- -

1942 Vaziyeti 

PASİF 
Sermaye: ..••••••••••••• , ..••••••••••••••• 

İhtiyat Akçesi: 

Adi ve levkallde ..................... -· ••• _ 
Hwusl .................................... .. 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Denıhte edilen evrakı nakdiye .............. . 
Kanunun 8 - 8 lncı maddelerine tevtikım lı.a· 
ı.ine tarafından vW tedlyat ................. . 

Deruhte edilen evralı:ı na.lı:dl7e b:Jı1,.e::ı ..... . 
Karşılığı tamamen altın olarak Ulv•ten led&· 
vüle vazedilen ............................. . 
Reeskont mukabili taveıe,, tedav(l!e vue-
dlleıı ...................................... . 

Huiııeye ya.pılan ıllin O<J1]ılı:lı avlll!JI mu
kablll 3902 No. lı lı:anwı mucibince lllveıen 
ttd.aville vaz.edilen ......................... .. 

Mevduat: 

Türk Liralı .............................. "" 
Altın: saıı .kllocram 177,UO 

3850 No. lu Jı:anuna göre Jıaziııe1e açı lan 
1v1J1S mu.kabl!I tevdi olunan allınlar: 

8af1 .kllocr•m 

Döviz Taabhüdatı: 

fU41.HO 

Alim& tahvili kabil döorizler 000 000 000 O•• oM ••• 

Diler dövizler ve ucaklı 1ı:llrlııc bllkl1tleı1 

Muhtelif: •..•.•••• ·- •••••• - -· ... - -

7.822.019.15 
6.000.000.-

15 8.748.583~ 

2.2.227.905-

13 8.520.658.-

1 7 .000.000.-

27 7.5(10.000.-

11 5.000.000-

9 8.164.281.59 
1.233.782.03 

8.124.187.90 

~-

ı 4.90U22.32 

Yekiln 

1 Taımu:ır; J.lı,'l8 tarih.iııdea itibaren: lskento haddi % ' Altııı maine Avana % 3 

13.822.019.15 

54~.020.658-

9'1.~96.0l3.62 

?1.124.187.90 

:M.908.422.32 

138.600.950.0<5 

913.878.281.04 ' 

7 Mart 1942 
ll.00 Procram, n Memlekel S8al A· 

7an . 
Radyo Çocılk Klübü, 
Zira~ t Ta.lı:viml. 

18.03 
!US 
1~55 

18.30 

Miız!.k: Ra4yo Dam Or-1r> 
sınm Her Telden Programı. 
Jlemle!ı:et Saat ./ı311J, ve JIJ..,. 
Haberleri. 

19.45 
19 55 

Serbest 10 Dakika. 
Ml.izlk: Kandı: Şllrkıılııır. 

2C.l5 R<ıi;yo Ga21e'.e.•l. 
20 4.5 Müzik: Saz FserlerJ ve o,un 

Havafan (Klarinet, Ud). 
21.CO K011>U$ma (Büyillı: Momla.r). 
21.J a Mllziık: Dinleyici isıek:eri, 
21.~5 K~ (Po:Jla Kulllf'u). 
22.00 MiiziJ<: Ra<lyo Salou Oıtı..,.._ 

... (Violooılst Ncclıı Aşkm). 
22.SO Memleket 3aat Ayarı, Al3<l6 

HaberJerl ve Boı:sdllar 
22.45/22.50 Yarıok;i Progra:n ve Ka. 

p~. 

.... 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

Din bu ff• 

nekl kollelı.- ı 
ılyonları, • 
ltıevsim roplarmm yuı ve teı

run yeni renklerle ahenktar olmuJ 
Jbun geldiğin! gösteriyor. Bu son 
tn<:>d.ı ycnl pudra renkJert de bir 
Fran.•.11 g:ı1.eJlik mOte.hassısı tara
fından 1ı ~ Vf> pıyasaya arzedilm~
tir. Bur&dd, .... ·.nl"rı .ancak Tokalon 
pudrasın1n YC••İ \ ~ coz.ip renk.lerj 
arasında buLtb~lirs~niz. Şe!faf gU
c.elJlk ve gayet beyaz cilUer tein 

!'rlaturel .. pudra pyanı tavsiyedir, 
~L:ri ı&r!Şlnlar ile açık tenli es
merlere "Rose.. unun celir. Pen
"" bir parlaklık verir. 'Raohel,, 
'pudr .. ı da emıerler4' raılp bir renk 
verir, 
.. Pedıe", 1aıın .aJdıgmı:z &üneşin 

.ıtm esmerUğUe lde:ıı bir surette 
imtizaç eder. Bunlardan başka To
kalon pudralarmın ıımdiye kadar 
tılç .ııdrmediğin!ı daha canl~ daha 
cazip ve do.ha parlak renkleri v~ 
dır 
Tok alon pudrası, ''havalandırıl .. 
m~ .. tır ld bu ıayede en defa daha 
tnceleşır ve ~det.. tabii gi'bl gör(i .. 
tür Taı.e çiçeklerin esanslarile ta .. 
ur edilmlştır, Terkibinde "Krema 
Köpuğü. bulunduğundan iki mls1I 
daha çok zaman ubit durur. Tok•· 
lon pudrasmm yent ve cazJp renk
lerini hemen tıucüııden tecrübe edl· 
nl• 

e TAKViM e 
Rumi 1357 

IUBAT 

21 

Kasım 

120 
lllcrl 1981 

SEFER 

18 
Yı! 942 ~ a vasatı 

S D Vıolı:lt 
Ezani 
S D 

MART 
7 

6 26 Gtineo 
12 26 ÖıJe 

15 30 !kindi 
18 07 Akşam 

Cumartesi 1
: !; ~:ı: 

1219 
6 18 
9321 

12 00 
130 

ıo 40 

Tarihi Tefrika: 39 ----.... 

Ehlisalibe Karşı Krlfç Arslan 
'----- Yazan: M. Sami Karayel _J 

Mina Çadırdan çıkıp doğruca Arslanın 
karargahına gitmeyi düşündü 

- Buv;ıün V;/r anmıa.!. 
- ~ ..• Olimuş olacak ... 
- B-ıırarla üç dört aydır beda.. 

va mı otouruyor.uz? 
- Bu dağ başında ~ :i:ken 

bu !Şler mi o11du? 
- Ne za:ııınettlrı ya, Miiııe!, Bl'Z 

hem dağıda ııt.ırur ve hem dıeniz. 
de ha.rellret ede~z. 

- Kudretıiııize emimın, sultıa. 
nun!, Llkıin bııı kadar çaıbUk harp 
grunileru V'Ücude getiııilp bekımil 
adaları alacağm.ız a.klımG ge!L. 
~i. Tabii bendemz' mazur gö... 
ruıı\lZ ... 

- 'Bu.msı esikimdş Bizaıımn iJ.. 
lemi)'l!Jı yen'ı mi? 

- Evet brzirtı. hükUıınet ve 
lmparatoruınuz llıtty~ oYC 

eskimiş .. 

- Hem b.eim a.ml'ralimirtin ıil'l'. 
tın &ıması yok... D.üpedii.z pl. 
varlı b!r efuise ..• 
- ........ . 
- Ne)"C susl.un?. 
- Evet düşünüyorum, Çan.aJr.. 

kale l::ıQğarz.ı lııapatıl<hkian ııo.rım 
arlık Bizarı.s ve civarı ile yalnız 
başına k.alın.ı§ demektir, Alı!>bet. 
le:r i v a.lı.lın. 

- İ§te bur&.ar. a1ıu,yen impa. 
mtor vark.uvvetile ü.ııeı1inıirıe geı. 
liyar. iHem de beni İzniik.ıtıen .Jç 
.Anadıalızya ahp telıLikeyi lııw'tıaır
malk iır,.'1ıı ••• l\faama&, bu .lıııpıı.. 

ratonm son muhar<.'besi alıacak .. 
- ........ . 
- P:ıpa_}ıaı müracaat "'tıniş, 

Avrup.ada •hulooan devletlere 
müracaıat e~, <ıh.ı:ı!istiya~ 

elden gdiye>r. Kııdiise gideaı ha.. 
olara Tilr.Jrnır ye>i V'0111lliyar. dJ. 
~ elçiler yollaını:.ş ... Haber aı]... 
dığıma göre, Fı anısızların Pi yer 
Le11111il imrtınıde bir papazı bü
tüııı l:Jlr Av.rupayı baştaın başa 
dcllaşıyoır, nu1ıu.kı.taır irat ediyw 
w 'lııristiyanlan Tü.ııkt.:r aleyılli. 

ne taJr;~!k ediyıe>~. Daııt bleş 
yüz bfın lıfşi.llik b1r oııdu ile Ku. 
düs ·üııc.rinc gelccekeılruni.~ .• 

- ........ . 
- Nıe o, Mh-.ııı? Susuyorsun. 

Karktun mu? S ıdh mi? 

Değirmencili~ sebat 
Türk Anonim Şirketinden : 

21 Mal'! 1942 Cumartesi gUOO Top. 

Jaumıısı nnil<&<Ter H<y'eti UmumiYe. 
Din Topl"'11ı saatı 12.30 olduiu tav
Ulıan llıln olUDUt. 

i.tııbul Asliye 9 UQe\l Hukuk H4,. 
lıtimliğAJden: 41/749 

Ecf'ktaş Ak:ıtttıler Afııcar. solı.1lk 23 
No. da mukim Harer Çağlayan vekili 
AvUka.I Rıza Turhan taratından Be
ı'l<.ln~ Al<areı:ı.,.. Şair Nedim caddES! 
Atacan aokak 9 No. da Tahir Çağl:eya.ıı. 
aleyhine açı.la,, boşanma davasının ic
ra. k>lını:n n.ılıak.emesinde: M. ıı.leybin 
ikametgahı meçhul olduğundan dave
ti.ye ve d~a arzuhali mabke.nıc ciivac. 
hanesine tiılii< ve gazete ile UAn edil_ 
diiıi baJde gelın<!<lıginden 1n2.ulıakeme
Ain gı.yc.ı:ben i.Cra5ma ve dav&:::ı iddiası
v.ı f8bttLe i.Sbaıt. eylemesine ve Beyoğ
lu Sulh Ceza Mahkemesin.in 41/91 No. 
111 dosy aennın celbine ve g't'ap k.3.raı_ 

rınm )'ırmi gün müddetle il~t icraı
ama ve ıebliğ ta.rfıinden itibaren beş 
c:tn il;mde i!.?raz etmediği tı&dirde bir 
daJıo mahkemeye kabul edilmlyeceği 
ve mchakeme gUı:ıü cla.rak 20/3/942 
Cı.ıma soat H e ~l.ilı: ed~tıinden cı-
7aı: 1'aT2ırı makamına kr.im elmalı: O.. 
zere ;ııın olunur. 1800) 

İstanbul marangozları 
KOOPERATİF ŞiRKETİ 

İdare A1eclioıinden: 

Koopcraıtillmlz umumi hcy'etl 25 
)Ja.rı 1942 brllıine ır.üsaclif Çarııım>b& 
ııunü sa.illl 14 de Yeni PO&tah:me ca.d.. 
des ııde İstanbul Ha.Ilı: Saudığı T, A. Ş. 
cıc senelik &dl toplanl13uı1 y•pa.cağn
dall ort:ıokların me:ı:ldlr ıl>ll ve saatte 
bıı2ır buJunmalan rica olunur. 

Müzakere olunacak mevad: 

1 - İdare M:ecllai raponmun -
..sı, 

2 - M!inıkjp .-aponmun olı:uııımaın; 
8 - 1941 ııeneai bıl~o ve lı:l\r "re 

ucaor he&aiıı.nm telkılt ve tasd\ld ile 
İdare Mccliı!I Aza!luı ile m1lral>ill il>-
.~. 

4 - Hıasıl olan !<lınıt yüzde altmııı 
bq!Jıiıı tı:oopere.tıtıe il yapan °""*ıla.. 
ra tevzi fdclt lıusuııuodaı l<U8.T ittihazı, 

S - Kooperıotil mukavelenam<>sl 
mucihince İdare Meclisi h:;..iciııde ıı:,... 
lan i!U fıza 7erlne ild ldşi a.sı 1 ve üç 
kil• yedek olmalt tlzare 1enlden lı>tl.. 
habat icrası. 

~ - Müdcletl hitam bulan nru.raJd. 
bt,, T"D;,ıen lnoti.baıbı, 

7 - Mür:ı.lı:lbe verilecek ıı.crci mile. l 
tanıın 1ıayi.ıtı-

- S ıısrnıu;y•oırom, suJotwı.ııın, 
hayıret ediym.u.m. Ne kl:>rktu.m ve 
ne de sev.indim. .. 

- Bütün hıristiyanJık filemi 
bli!rne!i lııi, Tii.rkler lllfml>etkelıle. 
r.iıııdlen kıfmsıeyıe yd.l V'l'rmc.oz. 

- iKudüs d 'yarı d:ğ'.l ımi? Niı;ın 
aııllaor 9E6 •çı.kıar.mayor?, 

SelçUk saroyınm SU!ll'i diısiplf. 
ninıe, ntı).vcudiiyetinin dört duvar 
arasında ,btınaJıp kaJm'1Sıırııa ta. 
ba.mrnül edem\ı<lll'OO. Öy&e da. 
'lı!.lkıa vıe saatler gelrlli, sa..ayoon 
çıkı.p doğruca .Arslanın kaıra.rga. 
hına gltımeyi düşiiınıdü. Hatta bu 
fikırini, dayanamıy.aıra!k Taka~ 
bDe açtı. 

Tekay, Sultamn emri olmadık. 
98, ~nu:ı müınkıün olmadığını 
mılatııı. 

Za.vallı Sünbül, onu hep •köyün
de karşılaştığı ve e> gece söğüt 
ağaçların:nı. altında aşkım fısıl!~ 
dığı Arslan zannediyordu. Halbu.. 
iki onu göıımek, ammla koruuşınaık, 
görüşnı~ çcık müşküidü. 

Ne müşkül bir ~eydi! Kafası 
blı- Selçuk Sultanın ne işlerle 
moeşguJ olabileceğini ka'lmyamı
yo»du. Giin geçtikçe irz.ü1üyoır ve 
sarnydan kaçmalı: idiyordıu. Sü"
bül a~tığı serbestiyi özlüyordu, 
Onun tamhr başında şa'l'k:ı söyi'
)"E'l'ek ekmek pişirmesi, testiyi b:ı· 
şma koyup sı.lla.na sallana pı.nai" 
başına gidip su de>J.durınam kaJ~r 
güzel lbir şey mi va.rıh?. 
Tokay'ın ağıı!bcyi,ıne Sünbül 

için gönderdiği süvari lwm gelen 
haıbui getirmişti. İş;n tuhafı b·.1 
sii vari gcee yaTısı gelm :şt.i. Vezir 
süvarin.in gctirdi/;'i h.uousi \"e nca ıı. 
rem ıınektubu Sultana takdim et. 
mişti. .. Çünkü; mii.9taccl ve mt:
hiım işaretli idi. Hem de Tokay·ın 
imzasını havi idi. Zavallı vt•'.H 

bunu lzmc1 c~phesine yanaışıınak, 
ta e>lan Ofer Benos rr<lusuna oı! 

mü.him bir haiber zan!l<'tm'stt 
HaLbuık:i Sün'bül'ün, kararrgahoi'.na 
gelerek istediğini ağa·o.,y"s.i"'l~ bil. 
diren Tokay' .m mektl<hu itli. 

(Devamı v:ı") 

Askerlik işleri: 
Ecyoğbu Yerli AJJ. ŞW>e:-ır.cicn: 
P. Tem. Sami Güner (51b02), P 

Tğm. H..7da.r İrgen (52430), l'. Ti(" .. 
JlieıM Aklç (52082) ve P. Tğ NCcdt'I 
Herfürer (51832) nın Şubeye rrıi:r .• 
cır.etiaTı. (2.242/1880) 

+ 
Şubemi2ıde lı:a;yı1ılı Yedek Tab:b, Ec

za<:ı, I.'1e tabibi ve Vet(rin{'rlerd<'n 
(301 lla 308 dahil doğumlu Subayl:>
r:rn ac-.k.erı vesi.k&b.dy 1e birLltte 9!2 
tyekla.m&laırını yaptırmak i.u.ıerc en geç 
lf 1-'...;.rL 942 günüınc kadar ~ı.ü.e:yc m •. 
racc.a tlorı ilan olwrur. ..,. 

Emekli ve Yedek Sub:ıylaria &k<,;j 
jlJemurları Şubeye D.ı.vet: 

Beı;iklaış ~. Ş11b<sınden: 

E-t§j;ktaş Aakerh~ ~ubesiı.dc kayı· .ı 
ht:nUı- yaş haddine ;.)gramanıış olan e
ınekiı ve yed.ek (eski ~fıbjric b.i.rlot:i , e 
ikinci s1nıf thtiyı::ıt z.abiı.an ı~c ınemuriz 
ukeriye) sub;yl.a<rla. a~~ ~rrııu:-ı?: 
rm seı:el!k y()kla-rıahrına 15 Şob.ot 
942 gününden 1"..1barEn b::~1o::nmış vo 
IS l\1a.rt 942 aıkşa.ını nlha)r~ LaıJac<ı'.t
tır. Y:nıld3'ma giin'eri hafUl'llı'l Cw.rıaır .. 
tes.i. günü hariç dıı;t~r günlf;:l" S<..at 9 d:l.r 
lb e kOO.Lı:r asağıda. yaıılı vt.~ik.a:l~ırlrı. 

birlilk.te b:-.zzat mür;u.:i:.at ecll c.eklerdlr. 
1 - Emekh Subay ve n1t'n,urıa 
A) Nidu.s hüviyeı cUzdruıi11tn ı..t.s-

dikli sureti. 
B) Maaş resmi senodl (B<-ru.t) 
C) Yarsa askerlik vı:<;:otası. 
D) HCThaDGi b.J.· ten 1t1be:5:·r~ae ıh'..ı,. 

aas )'Ol1Jrr.ı.lş ise dlploJn~ı. 
Fi İk'. adet 5X6 cb'.1.<llndo vesl1<o ıc 

fotoğra!, 

JI - Yedek Sub:ı.y ve a6k.erl m<ı

murlar: 
A) Ni.Lfus hüviyet c<izdanının t:ts

dikl! sureti. 
B - Askerlik vesikası (t,rhis t,e2,,. 

keresi, Yedek st.lbay diplorr:wı} 
C - Herhangi blr fen şubesindt>o 

ibtıSr&S ya~ i.se dipl.:>ması. 
D - Sıhh.1 sı.ıbayl:ı.rJn dip~om.:ı '"' 

ibtJ&aS vesikası. 
F - İDı:I adet 5X6 eb'adın<l" vos.i

kalık !otoğr<lf. 
lla.ler~ İstanbUlıdan !bMit ır..ah:t.P('r. 

de bulunan emekli ve ;vedPk oubaG>
larin askeri memW'la.r ;yukarıda Y'l~ılı 
veslkalanrı biırer suretlerini bUlur.,. 
cfUklerı yerin ~ şu beslıle rnitra.. 
caat ~- pul üıııı!ı: e~sizin 1<IB.. 
Cll< ettirilip taahhütlü bir mek1.ıpla 
fJhe.mnE: göndemıiye mecbuıduı .. .ar 
mekluplarmda bulundukla-rı mah..ı:in 
açık adresini. ,.acmnakla milkflic.Jü·;1.."f. 
&Lelik ;b~y&t yolıılamasına iş:ir..J< ..ı
miyeı;, veya taşr.ad& olaırı:.;ı; yukı:-.· .io 
yazılı vesika SUTetlm ll<ı bııh·.,~t'*' 
ları yerleri b!ilıdirmtrnler 1076 ~ :vıı 
kP'lltMtm ıo madde9ine tcYfkln 50 u" 
p:ır.-. cezası t.artıb1Qc:: l'd~lece!i fl~n 01.tı.

ınır. 


