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JAPONYANIN 
Başına gelecek 
olan şey nedir? 

Eğer n. ittefikler ağır 
ve telafisı mümkün ol
mıyan kayıplara uğra
madan 1943 yıla bahar 
ve yazını bulurlarsa itle 
o vakit j-ıoonya bihak
kın tasalanmak ve ne 
yapacağım dütünmek 
mevkiiııe girecektir. 

raaıtt ETEM iZZET BENiCE 

PARTi GENEL 

SEKRETERi NIN 

BEYANATI: 

Talebegurdıı 
• • • 
ınşası ıçın 

SSObin lira 
tahsis edildi 

• 
Bin talebeyi bann
dıracak olan bu 
yurt Şehzadebaşın-

da yapılacak ==<'M 1 K "f·N' 
11 ıs-o $()0 ' • '/f() 

lrilOH/:TRE 

Şehirc'e Otomobil Buhranına Sebep, Şoför

lerle Patronlar Arasındaki İbtilafhrl 

Şoförler 
dan Dert 

Patronlar
Yanıyor ! 

~~~------~~-

Bazı Patronlar beher kilo-
metre için otuz kuruş 

Üzerinden hesap istiyorlarmış! 
Tecrübeli bir şoför d i y o r ki : - " Hem 
bizleri otomobil sahiplerinin keyfi ücret 
taleplerinden ve hem de halkı müşkü
lattan kurtarmak üzere Belediye; şoför
lerle patronlar arasında "İş mukavele-

Japonya şinıAliki hahle rahat ve 
nıes'ut yarım nmlık ;rüyasının 
safha safha hakikat haline fokılap 
ettiğini görerek bir yandan Avus. 
tralyaya, bir yandan lfrrınamya iç· 
lerine >1erlemiye çııJı~ıyor. Haı:ıbin 
başındanberi müttefikler Uzak 
Şark;ta Siingapur da dahli olıduğu 
halde hiçbir noktada ciddi bir mu. 
kavemet göstermediler, hakiki bu 
muharebe vermediler. .Anlaşılı. 
yor ki, kendi hazırlıksızlıkla.nn• 
Japonyayı yayımrk, kuvvetlerini 
§uraya buraya dağılmakla telafi 

Şehr.lmizde buılurımııld.a olan 
Plirti Genel Sekr2t-erinıiz B. FikTJ 
Tüzer bir muhar.r1r.i:mizt:ı CJU be
yanatta bulunmuştlll': 
•- İstanbul& bı>luruluğum .sı

rada. Üniveı1Siteli ta!k)r talebelere 
yapılan naıkıd1 yardım iş:,.ıe ve aı
ı;l'lma-sı mıı.ıkarrer C. H. P. Ünivcr .. 
sı-telller YuOOu .Ue yak1ndan mcş.
gu1 oldum. Yu.rd ioln E"Il ımünasip 

Uzak Şarkta harbe sahne olan adaların mevkiiıiİ gösterir barifa 
leri,, aktini mecburi tutmalıdır,, 

"'========================~==J 

etmek istfiyorlar. Belki de Jaıxın· 
yaya kzrşı en ciddi mukavemet 
harbini Avust:ralya ve Hindistan. 
da yapacalclar. Avustralyanm mil
dafaası Anıerika tarafından de
nıhte edlilmiş gibi göriinüyor. Bu
raya bir bayii Amerikan ynrdımı 
gekt;ği gibi ;olda da tayyare, tank, 
toıı, pilot, gibi harp vasıtaları ge· 
tiren kafileler bulunduğu haber 
veriliyor. Herhalde, Avu~iralya 
Japon istila kuvvetlnône karşı 
sonuna kadar kendisini müdafaa 
edecektir. Bu miidafaamn bir se. 
bebi A vustralyanı!I kendi ken. 
disini komıma.k i:btiyacı olduğu 
kadar müttefiklere imkan veren 
diğer bir sebebi de A~ustralyaum 
fUtırlu, menfaatiJIİ. müdrik ve mü
teranis bir ekseriyet kütlesine sa

(Devamı 3 lirıeü SrJ,i!ede) 

CAVADA 

JAPONLAR 
hızla ilerliyor! 

-

Bandoenge de de 
taarruz başladı 
Londra, 8 (A.A.) - Cav:ıda Soc· 

bang ve Kalikyati'nin işgali, Tang. 
kuban'ın şimaliındeki düzlüklerde 
Japonlara ileri harek~~ imkanını 
vermiştir. Şimdi Japoıı kuvvetleri 
hızla ilerlemelııtedirle.r. İnohama. 
zu'dan Ilandoeng'de taarruza baş· 
laınışlardır. 

UZAKŞARKTA 

Müttefikler 
taarruza mı 

geçecekler? 
• 

B 8 c um pll11ı Çir· 
çile ltlldirllmlş 

Cambel'l'a, 8 (A.A.) - İyi liir 
kaynııktan söylenildiğine göre, 
müttefik!ler Japonlara karşı taar· 
r.ma geçmek için lettibat alıruş.. 

(Devamı 3 lln<il SubJfede) 

Felemenkliler 
tek başına harbe 
mecbur kalmış! 

r
Sırplıların 
Mukavemeti 
artıyor/ 

• 
Yagosıavyada 400 
bin Mihver askeri 

toplanmış 
Loodnı, 8 (A.A.) - Sırplı. 

lıırın artmakta okn mukave
meti dolayısile Yugoslavyada 
400 bin Milı ver askeri toplan. 
mıştır. Karadağda ltaJyantar 
5 tümen bulumlwımya mec.. 
bur kalllll§lardır. 

İRAK- ÇİN 
hiip bulumnnsrdn. l\falezyada, Fe. 
lemenk Hfodistnnında, diğer nok· M 
ıaı..raa müttefikleri nriidafaasız Üttefik mÜ- Vadediien in g i;li z 
brrakan en miibiın unsur yerllle. 

Münasebatı 
iki blk'dmet ltlr 
dostluk muahedesi 

yapıyorlar ı<m kendilerim koruma hususun- dafaa hatları- Amerikan kuvvet-
da hicbir tedbiTe ihtiyaç göster· teri gönderi.memic! 
memeleri ve esaretler arasında • •1d• 1 T 
tercih yapmamalarıdır. Eski efen- na gırl J • Saygıdn 8 (A.A.l- O.vatla ce.. 

Çınııgkin,g 8 (A.A.)- hak hüı. 
k:Uınel" ile Çm hukiiıneti arasın
da bir doo'.dtik ımıaıhed€Si ak'te. 
dilımek iirz;ere Iıazıl'lıkiara gE>çil. 
miŞt!r. 

disinden memnun olmıyan yeııJl saret ve J&Ta.-la muilıarehe ed'eın 
Yeni efendisi hakkında da 1m1n Muvakkat payitahtın Fe1emeınl< kıwvetle-ri takdiıvle a-
boylu diişünmıiye sebep görme. (Devamı ı üncü Sahifede) 

miştir. Fakat, Avustrıılya için böy· düşmesi bekleniyor 
le bir duruın aslii bahis mevzuu Bir Tokyo teli, Bandoeng'i mü. 
değil dit. İDgiJizlerin öz torıınluı dafaa eden kuvvetlerin cenuba 
elan Avu.;tralyablar yüksek va. doğru çekilnrlye başladıklarını ve 
taın miiliıhazalarma sahip <>ldırlda. Felemenk Hindlistam muv,.kkat 
l'ı kadar kendilerim müdafaa et- merkezinin pek yakında düşme. 
nıeyli daima esas bilen bir orduya, slnin beklenebileceğfo; bildirmek· 
harp sanı>yiine, teknik imldinl~rn tedir. 
da sahiptirler. Bu imkanlarını in. Tokyo, ayni zam:ı.nda, Bando. 
gHtere veya Amerika gibi devlet. eng'i demiryoluna bağhyan cennp 
lerin yardımı rle de takviye ettıik· doğu kıyısındakli Tjilatjap limanı 
ten sonra bir kanş toprağmm Ja. açığında, Japon filosunun düşma. 
ponla'I' eline geçmesine ne maddi, nm 35 ticaret gcmismi batırdığı-
ne rulll lıliçbir taşvıp ..-e mnvafa. m haber vermektedir. 

kat göı;tereınez. Bunun içindir ki, ı;:;~~:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;; j 
Japonya Avustralyada en büyük I; 
kuvvetleri ve imkanlan ile h.aıkL 
ki, çetin, pahalıya malolacak liir 
haırp yapmak mecburiyetinde ka. 
18.<!aktır. 

İngilizlerin de Çin:ilerle bera. 
ber Hiod'istan kapılarında büyük 
ve çetin mulı.arebele.r vermiye 
kendilerini bazırladckları anlaşılı· 
yor. Hindista'1111a ha...P sanayi< 
v&rdı.r. Herhalde, esaslı bir İngiliz 
ordusunıın da müteşekkil bulıın. 
nı.ası gerekm. Hı>tta, g.,çen yıl bu.. 
rada 1,500,000 kifılik bir ordunun 
kurul ma-lcta bul nnd uğun dan ve 
her tilrlü harp "811ayiinfo teessüs 
etmiş olduğundan bah•ediliyordu. 
Bıı ne kadar mübala;;a olsa her· 
halde baştan başa ;)'.&lan <>lamaz. 
Muhakkak ki, İngiliızler Hindis. 
tanda durmak, tutunmak, Japon 
toanuzlanm önlemek ~cbıniye. 
tindedirler. Bunıın için de Çang
lCAy.Şek ile geniş ölçüde öşbirliği 
Yapmış bulundnklan gibi Hiındis. 
tanı da tırtmin yoluna girmişl.er
dlir. Sir Krips'in son beyanatııı
dı>n Hindlilerİ11. tatnıiıı:ı edileceği 
ıtnlaşrldığt gibi Hindlistandan te. 
r<ışşüh eden bıwlıerlerde müstakil 
bir Hind milli hükumetinin tees
süsü ~le lUndlilerin İngilizler ya. 
n1nda kendilerini müdafaa eyie. 
ll1ek karal'ında bulundnklanıu 1 
göstermekted;r. O halde Hind is· 

(Devamı 3 llııcıU Sahile de ı 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Politis'in ölümü 
NİZAMETTİN NAZİi! 

Geçen gü.n ga2etaler ü.c•r satır. 
la Bay Pc>litis'ln cildüğlinü bildir· 
diler. Eğer bu ölü.:n 19:Ja Sonrba ... 
barından önce vukua gc~yc).1, her 
ga-zete üç gün müddetle -en az. üç 
sütununu.. ıru..ıtlaıka bu zatın mezi
yetleri etrafııoda k.oouşaı.:a 1 ;. Jcalern
lere ay~ olacakı.ı.. Zıra yalt:u-ı 
l'u:nani:stanı.n ~il bü1ün Avruı
paruın cbüyük> olacak t.2nıclığ:.ı 

l'olltis, göaler.i.nl yuındrlk.t<ıı:: son_ 
ra böyle biır <hlokate baLkı ooyıl;ı. 
cak ıosanlardandı. 

Büyük biT mtmevver, büyük bir 
Clplomat ve kürsU."ii etra:fı.o.a mtJlı.. 
tıellf mi.lletl.-erden binien:e gencin 
Se>Vl!I ve baoyran!ığını toplamı~ bir 
Frofe~ör a.rkaslı!lıda konuŞuılacak 
biır çok tıat.....ıar b>uakııı<ımıı; ola
bHir mJıyoi ı. 

Fakat "" Y""lk ki, bir iki batla 
evvel Stepharn Zveig'ın ölümü mü.-
nasebeliyle de söyled>ğlmn gibi, 
biz in$anlac, .irısamlığınıızın erı a_ 
.ıı &11'anelerioden blrl olan mexsi
y.cyl aırtık Ufll\lıbmuş -Qu hmuıy oruıt. 

B\1'1U11la beraber, buırada ben 
Bay Pollfa bal<ıkmda k.ısa da c>lsa 

.uıevaıw 3 iincll Salu!ed•l 

Necip Fazıl Kısakü
rek' in açtığı dava 
"PARA,,pigesimüellifi Tan 
gazetesi neşriyat müdürile 
" Ulunay,, ı ve intihal isnat 
eden meçhul muharriri ad-

1 iye g e teslim etti 
-

Necip Fazıl Diyor ki: "Türk fikir ve ahlakı
nın bazı ellerde ne nisbette zaafa düştüğünü 
bir hakim ilamile çerçeveletmek, bu günün 
ve yarının temiz nesillerine tam bir dikkat 

dersi veı mek istiyorum,, 
Güızi,de muharrlrler.mizdenı 

şair Neci•p Fazıl Kısaküıreğin (Pa 
ra) isimli ese<ri hakıkmda koparı
lan gürul11ü malı'.ı.ındu... EVV<Rii 
(Taın) gaze.tesinde •Ulunay., ese.. 

re dair yazdığı ilk t .. nlk.i t ya.zıısm• 
diı, (Para>) nın İtalyanca bi.r es<ır
deoıı çalımımış olduğunu iıma ebm · ş; 

bu muıhaııririn peşinrl~ııı (Yaşar 
Çimıen) isim1i bi-r şaUıı.s şu 'ıddia<la 

bulunıınuıştııır: 

- Nedp Fazılın bu eseri, benim 
İtalyancadan t'!!rcüıme edip Şehir 

Tiyatıro5uına verd oği!ın ve bilôıil1a.. 

re daha iad-e edilen (Or<> Puro) ;_ 
s.iımlli bi;r eıserin müsvıeddelıeTinıden 
kopya e<li~rrriışt:.r! 

Bııı aJdklJ.ad- son;ra<lı'f ki meseie 
d'a1laınıp budaklanımıştır. Tfrrk 
ma<tb'l!atımın E>n kuvv-etli u'llUvJ'arı 
hadiseyi ayıdınlacıııak iç•in, Şehir 
T.ıyat.ı-oou rej:.Söru ve dramabur. 

lruıı.a müracaat .ıdeı<ek işi şöyle 
tesbit etmişlerdir; 

- N~cip Fazılın eserile İtalyan 
muhan·~rirı.ln eseri arasında en 
küçük bir a~f..ka b ifo m"vctLt de. 
ğ~dia·. J!i>,..sen moÇhul rnuharrıiır 
(Yaşa.- Çimen), müsvedl:leleıriırı.i 
ti\yatroye Nıecip Fazılın eserinıclen 
çok soın.ra VEoımi$lr! 

Rej SÖ'r Muhsin Ertuğrul da şu 
mukabelede bulunırnuşı1ıu.-: 

- Hecip Fazılın eeeri, bugüne 
k.adar sahnemi<Zde görülmüş e<erie. 
riaı en kıuıvvetlisidir. Necip Fama 
yapılı;n bu ha•lrnre•Je (Zemzem) 

kuyusunu k.irletmek lstiyenle<r ın 
fijfler.i arasında biç bir ~ yok.. 
tııır! 

Buınun üzeri!V.' Necip Farzı!, ga • 
zetemJzde verd · ği ilik ve tam ce. 

vaıpla rn>eseleyi bilıtıün VUZIJ.litıu ile 
ıcydın1atmış:.ı: 

(Devamı 4 -üncü sahifeclle) 

SOVYET TEILIGI 

Birçok mes
kun yerler 

işgal edildi 
Blr gftnde 35 Alman 
tayyareıı düşlrüidl 

MosJmva, 8 (A.A.) - Sovyet 
gece tebliği: 

7 Mal\t günü Sovyet kıt'olan 
taarrm savaşları yapatak Alman
lara ağll' kayıplar verdirmişler, 
cephenin bazı kesimlerinde ilerlL 
yerek birı;<>k meskıln yerleıri işgal 
etmişlerdir. 6 Martta 35 Alman 
tayy8ifesi düşürillınii~tür. Sovyet. 
ler 7 tayl'.are kaybetmişlerdir. 

----.ı----- -

3 Alman tüme
ni imha edildi 

"Şoförler Cemiyeti,, nden 
daha fazla hareket, 

alaka ve faaliyet bekliyoruz 
Taksi şoförlerile otomobi1 sa.. ı 

h:ıp1~I1i arasınıda urun mıü.cldet.. 

terılbeııi dev.ara ecren lhtı'lfill' soın 

gü!r.Je::tfu eır"ımı;ıtır. Haıy,.tım 

ımesieğlırıe veık:fE>trr' ş w urun yıl. 
lartlır takısilıerde çalıi;ım.ış ıtec:rüı. 

beJli biir §Oför, mes!.ekdaf·amnın 
bu :ınıii.2ım.:aı de.t'C,l'ni ga.z,etemizrle 
te;cıilı ed<ırek ihtilafın esaSLarı ve 
haJ çaresi hs.kfkın.llıa şu şayanıı. 

diklkat dzalıatı ~=işt:r; 
•- Şoförier.«11'İz memle.!relfilrıı 

en renıliz ııulı.lıu, en asil, en gözü 
tnk ,tanı t.fı.b'I1ile cen hoıvaro •• 
çoııı:ıkl.;an ııfumıesinclbıdir. 

Asrı.n makJıneLcşıne clevriırırle 
aza.mi ya.ı:ıdunlian görülen, keııill' 
:ş hayatlannıcla da gece, gü.nıdür>: 
demıiyıerek !eııagatle çalışan genç 

(Devamı 4 ünoıi Sahifede) 

Şekerci ve pastacılar 
Ankara'ya bir hey'et 

gönderiyorlar 
16 yıldır değiştirilmiyen bir 
nizamname güzünden yüzlerce 
şekerci mahkemeye verilmiş 1 
Şehrimizde bir "Şeker Meşheri,, açılarak 
Türk şekercilerinin eserleri teşhir edilec-ek 

Moskovn, 8 (A.A.) - Sovyet 
kıt'alan Yuknov batısında taarıru.. 
ııa şiddetle devanı ediyorlar. Al. 
manlarm burada 260, 263 ve 1311 
uncu tümenleri imha edilmiştir. 
Almanlar o kadar çabuk geri çe• 
kiliyor ki, terkettiklerı harp nuı·l. 
ııemesi henüz teshil edilememiş. 
ti:r. Fakat Pravda gazetesi muha· 
blıinm haber verdiğine göre Al. 
manJarm b.ıraktıkları kamyonlar, 
motosikletler, ve diğer m<>tödil Şehrimiz pastar>Jar, kadayıfçı. 
arabalar muharebe nıeydanlanm lar, tafilıcıJar, taha.n lrelıvacfila'r 

binasında ya,pı.lın!Ştır. Kıcı.ngrtı 
cemjyet .ııeisi K:lzırn tarafindanı 

açıllını::;, müıza.kerelere ba.Slan • 
mazrlan evvel Ebedi Şef A1atür .. 

doldurmaktachr. Sovyet kıt'nlaırı. şekereih:ır ve şekerllemeciler ce. 
run vaki.ile Napolyon:m yürilın.ek miyetinin yıilı.k Ioorıgıresi dJülıı, 
üzere kullannuş olduğu Smolensk- eemiye'.ıin Cağalıı~lu'lldaki mer:kıez 

Viyazma yolu ilzerindc yaptıklaTI I~== 
taarrw: baslısı, gittıkçe kuvvet. ı ; 
Jenmekıtedir. CERCEVE 

(Devamı 3 futoü Satı!1ede) 

ETFİATLARI Atatürk'ün ifadesi 
Kiloda 9 kuruş zam 

mı yapılacak ? 
Anknıada bir komisyon et fiat

ları iizcriııde tcdkikle:rde bulun.. 
maktadır. Şehrimfade et fiatlaı-ıwi 
kiloda dokuz kurt!§ bir zam yapı. 

lacağı tahmin olunmakt.ıdır. 

KISACA 

Teşkilat bem var, 
hem yokl 

Slf;e sola ba.kınca te;;ki!At yuk .. 
Dencme-.ı:. Biır çok konforlu daireler, 
sayı.zı mümeyyizler, sayın kil-tipler 
yL.ık~ek sal5ıh.iyetler dizi dizi . Faka.t, 
baz.'. l§leria:ı gidişLrıe bakın<&. in.sanın: 

- Hiç mi bu işlerle m<!/ilıUI teşki

Uıt y_ok? .. 

Deııremeshne imk5n bulmıamJG1'or. 

Bu b«hsi bizim ma.!rn"13 da görü,ü_ 
31(".,..duk da. 

- Hilıkısız detilısln. leşkilM blliıbü
!Uıı y<>k değil. Var. Fakat verlm bakı
mından bB7.a.n varlığı ile yckluğu mü. 
savi hale geli.yıor. Bunun iC~n hem var, 
Mır. yok dfyebillırsin! 

Diyerek, bir iıki misal tıöyledi: 

- M<se!.ii maaıgal kümürU ve o&ın 
işine bak, Heı1balde mubtPşP.:m biır ~ 
tısat Müdürlüğü var. i'ine taksi Jşiıae 

bal< Henl:ıakle nııı>hte,•m blr seyrfu;e. 
ter te~llfıtı var. Fakat. bir de odufıun, 
ıkbn1·lirü11 1 tallmiılerin. 6.ı h~~ ve duru
n1uı\a blik! 

~ ŞEKiB 

Atatürk'iln kabrini şekillen.. 
dir.mek, Atatüı·k'ü kabir halin. 
de ifadclen<lirmek, günilnıüzün 
en büyük nı!imari davası. .• Ata· 
tiirk'ün bir avuç toprağa dün.. 
müş maddesini, onun koca dün
yaya eş manasına uygun bir 
mahfaza içinde çcrçevcılemek, 
gilnilnıüziln en büyiik nrlm.ari 
davası." 

Bu davayı derinden derine 
kavrıyan bilkfımetimiıı:, en ge
niş çapta bir mili>abaka açnuş, 
bu müsabakaya dünyanın dört 
bir bucağından namzet kaydet. 
miş; namzetler arasın.da gaye) i 
en mükemmel nnland.mu:a.k 
mimarı seçmek üure de, en 
namlı Avrupa minıarlıınndan 
üç bitıınf aza çağnm.ışbr. 

Bunlar birkaç gün içinde An.. 
karada toplanacak ve Ata.tür
kün kabir life.desi üzerinde, yer. 
1'i ve yabancı sıın'atkarlaırın 
buluşlarını kıyasi andıracak; 
kendi ölçülerine göre en mil. 
ke.mmelini seçecek ..• 

Bu kadar azamteli bir snn'at 
davasında, henüz gazete sütun· 
IMımııda hiçlftr ses yokken, 
biz, Türk milte!ekkirınin sesini; 
hadisenin manası ilzcrlinde 
'Iiirk mim&nndan daha snlahi. 
yelli olması gereken Türk mü. 

NECİP FAZIL RlSAKCREK 

tefekkirinin se>inJ heykclleştir• 
mek istiyoruz: 

Kabul edilecek 11roje. mut)a. 
ka Türke ait, Türk düşliuüş n 
duyuş hassasına ait blir phsJ. 
yet ifade etmelidir! Kabnl cdi· 
lccck proje, mufüka Atutürk 
kadar bllıııı malı .. ~I:.:ı:'iil..: , biz.im 
eserimiz, bizin1 işinlliz, biz.hr 
göriişilnıüz olmalıdır: 

Atatürk'iin kendisiuli nns.ıl 

Avrupalıya ısmarl lınad•ksa, o .. 
l)Uıt mftnasınt 1nnhfn1a içine 
alacak eseri de, (Bonmarşe) o
yun-cağı gibi hı:-sit ve söziinı ona 
asri bir Avruı>a.lı (proccdf.),ine 
terkedem<ıyiz! Atatürk'üıı mii. 
nasını mahfuzalandırarnk· l"'SW', 

Türk mimarlan hesabına Av. 
rupa (prQcl-dC)lerinin ve Avrtl
palı besabıııa kendi kcııdisinin 
mukallidi hiçbir ifadeyle bil. 
lfırlaştmlamnz! 

Atatürk'U. ifadelcndirccdi 
eser, Asyayla Avrupanın köprl' 
başını, evlenişini ılılar edrcek; 
,.e A\·rtıpadan As~a kubbesi 
iı,<inden bakacak bir eser olma. 
lıdır! 

Bunu ana ölçü olarak aliııka· 
kadarlua hil<lirh ken, Tii<I\ 
nıütefeklddcrini do bu baJıi,fe 
konuşınıya, heın de a;.cl:-yle 
konuşmıya davet edelim! 
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HALK FİLOZOFU 
A 

ususı SAY 

Bizim Rnrem KMunU kadar, 
lüzumunda, .J.&c.r..ıuru çaht?ca.k: 
terfi ettirtn bir b.u,!<a maa~ 
kanunu yrurtıır. n .. 1 sene evvel 
t.:ılısi.linj t:.nıan1h.tYJV gı~lr:ıiş bir 
genç ad~nıı, beşine·, altına yıl 
&Onunda, bir başka daire veya 
müessesede ancok z:; yıl hizmet. 
ten sonra alabilcce[>i maaşı 
ıWr görü:yorsımuz!. 

Sornyorsun11z: 
- Nasıl olmıq?., 

- Filan ecnebi memlekette 
okum~ gelmiş?. 

İyi amma, hakkı müktesep 
sahibi diğer mımrnr ve eleman· 
lar Vlll' ki, yaptıklaYJ i~te haki. 
kate.n müı1rhassıs eıl1nuslnrdır. 
Her yeNle bnylclenne tesadüf 
cdilebi1'ır. Bir eeıelıi memle. 
:kette okwnamıstı:. :Fa.kat, ha· 
len yap1ığı işlerin lazımıgay

rimüfaııfLidir ve 2.'; yıldır da 
memurdur. 

- Maa"1 kaç?. 

KALEM 

ucu 
Bir kırta>iyeci, 8 kuruşluk ka.. 

~m uçlarını 15 kuruşa satbğı için 
mahkemeye verilmiş. Kalem ueu.. 
nun bu derece kıymet peyda etti

ğİJii bilmiyorduk. Çünkü, bu za. 
marula, okuyup yazanlardan çok 
konuşanıla.T, laf edenin var. 

Gelin de bu işe şaşmay>n! 

TİYATRODA 

TATİL 

Bir yeni tekl.ife göre, Şehlr TL 
,..trosunun Nisanda değil, Haz>i:' 
randa tatil yapması ko.rarla~ak 
üzere.. doğrusunu ist.ersenıiz, san. 
atki>rlara, •Ilı ay tatil pek f,Wa_ 

onlar yorulayorsa, ıloha nice iş 

güç s:ıhpJ.eri vı>r ki, onlardan bin 
kat fazla yornluyorl"r ve altı ay 1 
değil, senede altı gün bile tatil 1 
yapmıyorlar_ 

JİMNASTİK 

BAHİSLERİ 

Bir jimnastik boca'1, günde 15 
daki.ka jinmastik isinıll bir kitap 
neşretmiş.. hergün, "'h<ı l>laırı ooı 

beş dakika jimnasük yapmak çok 
faydalı.. fakat, bu, İs«mbullular 

iç.in muteber olmasa ı;ue.k.. 
Çünkü, biz, hepimiz, gün<le bir 

ıw>t, iki saat jimnas!i.k yapıyoruz.. 
tramvayla•ra yetişm~k, yer buL 

mak, herkesten ev,eJ koşnı.aJt 
lçlıı. .• 

FELSEFE 

ISTILAHLARl 

_ Bir komisyon toplanmış, filozo

f! ter'imlerioi tesbit ediyurmuş! 
Felsefedeki bütün ıı.tılahlara bir 
karşılık bulunuyor. 

İyi amma, şu zamanda, filozof 
olm~ kiını kaldı k!?. Heır.kes, 

kendine göre llir düşüMe sahibi?. 

Etrafuuza bakınız, lu.ıeDdernıeş. 
rep ve kös dinlemiş iıısanhrdan 
pçilmi:yor! 

AHMET RAUF 

RESAT FEYZi 

- Ötı>klnin eldığının yaırısın· 
chrn daha az •• 

Hesap ediyorsunuz, seneler 
t?rnam, kıdem tamam, zamları 
mııntazanı:m almış .. 

- Evet, diyorsunuz, aın.:ak 
bu kadar waaş ahbılir. 

Fakat, ötekine, Avrupaıda o
kudu, veya filfın ışin başına ge. 
çirildi, diye nasıl lüzwııu kadar 
maaş verebiliyorsak, bu beriki· 
ni de öylece kayırmalıyız. İyi 
eleman, işimize yarıyan, işi.ıııi2i 
çok iyi gören insandır. Bu in.. 
san şu veya hu şekiiıle yetiş.'l'liş 
olur. Binaenaleyh, kendi saha. 

larında birer varlı:t olan bu gvbli 
müstesna eleınanJaım terfi ve 
ttrfihleri içbı Barem Kanunu
na hususi biiküınler ıkoymak 

lhımdır. Kıdemin, Avrupa dip. 
lonıalanııın yanı başında, hu. 
susi •ay u• liyak~t de yer al
nıalıdır. 

Yeni şehir kütüp
hanesi Mercanda 
inşa edilecek 

Dünden itibaren ya
nr".K saraylar sahası

nın temizlenmesine 
başlandı 

Mercamıı.k.ı yanr;k sal'a(Ylan.n 
Whmcluğıu sahada yapıJması ka. 
kara.rlaştıruan şeh>r ki!t.ü.phane
sımın iı:ı.şa.aıt.ına önüıınüzdek.i ay. 
laırda başlaım.Ianası kruarlaış'tırıJ:. 

mı.ştı;r. Bu km.r üzeri.ne yanık sa.. 
rayllaırın ya.n duvat.lıa:rının yı.krl

ma<Slna ve sahasının teın.ızJ.,.nrrre. 

sine dünden .ı.tı baran ba,ıalııııJ.. 

ıımştı.r. -
Büyülıada ve HeybeliaJaJa 
Değipirilen aokak uimleri 

Bü.yUkadad.a Cami mahallesin. 
deki cÖrekıe sokağı• .:eminiaı cDi.L 
:oenıJi> yte ve Heybeliaıdradaıki 

cMe:ııar1ık sokağ1> adının da 

cT·uırgıı.ııt:reis• e tahvıil oluııııması 
ka.raırllaştır:ılmışt;.r. 

Ha!en •'l'u.rg;utreis• isrnLe tev. 
sim edfilmekr,e olan oo'kak dta buın.. 
dan oonra cDenoizıyolu rok.ağı• 
diye anılacaktır. 

Hep, onlar haklı! 
Kadıköy i\kelesi.ndro FeııCTbalıçeye 

;şJ.i)'f'n tramvı:ey ara:ha:ar'1"'t.n hepsinin 

biT!r.cl mevki olduğu hatl<kınria, lıa>lk 

:sııkr.ıyet etti. Arabalar sı1t slk işlese. 

arada bır i:kinci m'!vkJ: gelse, herkes 
ona bJnecek.. Haylı!'", hem, yarım .aa.t-
1.e biıı' aTaba taılırilı: ediliyor, lıem de 
bcps~ bi.rioıcL 

Va\Y, san misin bu ş!k~Y"ti yapan?. 
İdare hemen gazetelere bir tekzip 

yoll!JYOI'. Araba yolcnuş, tamirde 
imiş, r;~fuı •.• 

İy; a<mına, !Uııumlu tedbirlen za. 
ır..>0ında alıruya ida.-ecilil< derler. Ak· 
aı h:ıle. bayır_ 

Bir gün, şu İda<renin k~ndhlni hak.. 
sıı., şil<iıyet sahiplenni haklı gfu'düğü 
'l"tliı:l değildir! 

BORHAN CEVAT 

Edebi Roman: 55 

Seni Unutmadım 
RC:ŞAT FE i 

- Yaşıo>a<:?.ilın>, değil mi İcl~l ... 
- Alı!.. Neler s<Jvltiyo<sUIOO!<, lıa,, 

l'Ulı<!!l.'ld •.. 
- İclal.. ,,. aı.smlak istiyorum. Da• 

b:J. y~J.mOlc i.Stiyo:ı.ım. Y~an:ıya, ha. 

,.ata k.a.rşı lku'\'"Ve~ı bır hı~ var- lç·m
de .. Mes'ut olınl:ık is yv:um.. Saadôte 
Qoyı.n: aım k... J 

- Doyu<.; .. ·la:ııın~z, l.ı.:'.llnımere~ıdi.. ü_ 
zu.>meyiın. .. KeDdirı!z.i ü-z.uyor~ ınuz ha

.r.1:n<fcndı .. Buıt..un hayat, bt.=tiir neş'e, 

bütün az.adetler ve seı.-giler .sızın ola
caı~ .. \le-.••.•• 

N<>Vl;:ı ill>ve etti: 
- Su•,,; de benbı olııcak. Yalnız 

ben!ım ... Beu d>e, ya.lnıı: onunı ... 
- Tabii 1'.mınnei~ni~ciğ.m ..• Süavi 

Bey .slzi zi.ya..-ete geLeOE'k ..• 

Nl!'Vlr. ya-tağınm içinde canl&lld.ı: 
- Sahlh mi İcliıl? .• 
- L'\·eı hammetend;.,iğim ..• 
- Ne zaman? ..• 
- Siz. tıi,r""' - işlleı;tij!l.nk ,,._ 

pjl ••• 

- Dfmlın, arl:C< lyıleşttcım.; söyle. 
m.istin? •. 

Icla.;., gill:miye çalıştı~ 
- Öyi.e ı.se bugu.ı:ı.,f-r<lıe ••• 
l\t-'\ n gögl.i6 ge~ .ı.-dl ve beyecanılı 

bit ~s.ie: 
- Ona telefon ets!!-:ıe, icıaı... İyi 

c:;'J~ğuırnu haber ver. Ne oluı, kı21m?. 
.Kıcd.~ ar.1dığınJ!l. gorır.C'k istcdığı

nıl sOyie •.• &.•k.eaııg !lli, U:..wougUmil, 
ını.:.: Ab: goı'...nc..ıt .ı::;t.e ... ,,g..ıu.ı h::ıtıer ver •. 
ıı~ )~ İc fil .. &enden .ı:!ca edıyorum... 

- F' barumefen1ic .. ğıın.. Şımdi 

teltlon cder-n1 Acaba, bu 6aaUe y~ 
zılıaruo ,J>de ınidlrT. 

- Soot kaç?. 
- Orı bir ..• 

-Arabi<'-••• 
- 'i ımn Peıı;embe ôel!l mi, ha.ıu,., 

ftl'(:fen<!ı..ci.ğko?. Bana, ron te;efoın etr
t~ğj v«kit. yarın için gelEceğjnl söyJe
mlşti Şi.md.i hatı.rladı;n., Maarrwıfih, . 
t•ec, ş.ilUli, 1eJu'u tele!oııla arıyaca., 
,mı. .. 

ara -ve '' 
pi bS 8 d 

ara., 
ir .. 

Para b tıem.e bend"'ıı. buz &Ali ooğu. 
nım se:nden ..• 

P;:, ldW:ll yüızÜ: sı.ca.atır 
ı·ara, pıu.raıyı k:ı·zanıı· .•• 
s .... gı..{:l paıra. ö.o-u.sU. para ... 
Gt:ııç.ı. k g.<ler. gULC.w.k. aıde.r. saj-

lık g:a-er, para k.aı.ı..ı.r. 

1--...ıriı :kuvvt;Lt.:..r. 
ı·,uıa.. b..r mUbradele vasıt.cısıdır. 

Pr.ra bir gaye deg;,1,, bı.ı- vasıtadır. 
Fa:ı. k~naJt arslan ağııpd&. 
1' .... ı-c. su,y\lJl.U çektı .. 
J.ldıl"<-'Yl veren duau;;ü ı;alar. 
Y ı..Li ... ı-ıya sıra.wd.ı.J..tıı söı.ler, par.aqa 

d~Hr. b..;.e,UıU~ .b. ... UJ.r s.ui.(;Ut.\!n Cl.ıL.l~ 

)'(.:J:d-r. h·uın.ı.arci~'ll .bô'k.a.. p.gıra haklkm.
ria s:::.·riecu~ d:aha !Jir çul~ fıık.lır.ie.r 

v<ırcür. l:Hm.iııll;., b.,..r hanıı.ed~ bai.lıtma 
g;,;ıen, y.aL.nız bunlar o:du. hILseıa: 

.. -\ık a.k.çe ka'I'a gun tç.ndir. 
C, .. bi scız.ier de varsa da, bu gibf1 

<:i..'1>ı ... t;..ı.€:.· ıtlliı1e, pa:ra :ı::eum~- geçı:ne .. 
o.:~. ;.ç.~ y.eznıımk. h~lU>uınd.a tc.ıed.dı.de 
d~tüm. 

~-~. para d<.-<ii.ğ~?z va:rliky üzerinde 
bu k.-.da!I uzu.o boy~u 15f cd.i.iırı.ş, f.ııK.itr 

)' ~ulunu~. d~tiınli.i.m.iş lnr :k.Jiymeı... 

t:r. Paı.linıu i:.k şekli krymttli bıa- ta.
kLn~ n . .aden POil\alıw·ıdır. Bun..aırı:o 

k;yroeh ıbo..kjjki ıd.i. Su!l.ra para, .ıı.a.ıi 

~~ıyrr.tt.'U ta~ıın.ıya baş.>adı. Bhr taAtlm 
ır.<ıc(' nJ tcrk.tpı.eıden p<:aı·oi.ar vücOO.e 
geı:r.uaL. Uzun zaman, maden. paranın 
saltaın.::.ttJU si.ı:ı'Ciü. Sofl.ra, yerine kô.ğrt 
kôitn oldu. Bu ka:iım c;iuşlan neş'et e
den ıbir para i,&ıni dl.Ll.l!rde dolu~U: Ka
ime .. Bıu K.etimt:, hra ıı:nan~~ına geljırdfı. 

l>_cı~:ll'ITruz, kapı yold-aşunıL 1'.t:C•'P 
Faz..u ~jrek. pa.r.ı ?simli b:ır pCfes 
yü.d•. Paı·;ı.nuı yüzi.ı sıca~t1'.'", dt:mlŞ

t:k. }lerkes, onuın üzeı:-ine hU<!um et... 
tı.. Oıttalığı b:isr dectiıkodu, b:r velıvele 
ılı..:.pl:atlı. Huliı.sa, para, kenCisin-ı-t'.n 

bck:enen ba.reketlerio, aksüliınıelleri 
yaptL 

.Ben, ibl.II'ada. Paraı t:·!:Yesi haidt.mJ;d;a 

Pasifik'te Cava müdafaası ve 
General Vavel'in tavsiyesi 1 

(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri ı 
Cenubi Pasifik'de Sumatm ada. 

sından mii ttefiklere hayır kalına· 
dı. Aşağı yukarı 150 ı.aa1 sfüen .bir 
yıldırım harbi ile Cava adasının 
yeıti mııkaddera tı anlaŞJlımş bu. 
lunuyor. Arbk bu iki adaya drur 
söylenecek önemli düşünceler kal. 
maıruşhr. General Wavell adadan 
ayrılırken Holandalılara, adanın 
aşağı kısmona çek;lerek müdafaa
ya elverişLi a«aZ'İ<le Japon taarıuz.. 
!arına karp dayanmayı öğütlemiş 
ve onlar da bu öğütleri benimsiye. 
rek dağlık nraııiye çek.ilmiye ve 
Japonları uı;.,.aştırnuya karar ver· 
mişkr .. fakat Japonlaın Cava ada. 
sının cenup kıyılarınrla Holandalı.. 
!arın tam gerilerine diişen istika· 
metler üzerinde yem çıka~malar 
yapmıyacaklan ve Holandalılan 

hem önden v. hem de arkadan ve 
ya.nla.rdan sıkıştınruyacaklan ne.. 
reden malum? 

Filipinlcrde General Mac Art. 
bur dayaıııyor. Fakat yalmz tııt

tuğu dar cephe zırhlı birliklerle 
taal'l'tıza elverişli o)ma1'ığı için 
değil, gerlisindcki ah parçası kı. 
yıları çıkarma ya')lılamıyacak ka.. 
dar dar ve >arp olduğu için daya
nabiliyor. Tehlike C:eneral Mac 
Arthur'ün tamamile cephesinde. 
clir; gedden korkmu y<>ktur. Hem 
Amerikalılar bu diroyctli lruınaın.. 
dana bava kuvvetleri göndermiş
lerdir. Habuki Cavada Holandalı. 

!arın geriisi çıka:rnıalara elverişli. 
dir; bu cenup kıyıları koruyaeak 
müttefik donanması zııyıflı.mış· 
tır. Üstelik Holan<lalılaınn etınde 
iş görecek bi.r av ve keşil tayya.. 
resi bile kalrnam•ştır. 

JaponlM Şimdiden Cava cenup 
sularında mültefik gemisi batırmı. 
ya başla0dılar. Demek ki bu sular· 
da da iistün.Jiik kazanmıya giriş. 
nı.işlerdir. Eğer müttl'fikler Cava.. 
da bir •Dünkerk çekilmesi• yap· 
rnak niyetinde değillerse, o haL 
de burada mukavemet edecek kuv. 
vetleri beslemek için deniz muva
salasını muhafaza etmeleri !azını.. 
dır. Buna güvenıiyorlarsa, Cavada 
Jap<>nlru·ı uğraştırma.kta fayda 
vaTdır. Fakat hesap yanlış çıkarsa, 
bu sefer İngill-.deriın C.İl'it adasın
dan yaptıkları çekilmeyi ve 'bo
şaltmayı ynpamaz.lar. Singapur. 
daki Ja·pon muhasarası Çavada da 
tekerrür eder ve kuv,•etlerin bü.. 
yük kısmı .,,;ir olur. 

müi1iolec yi.rrütecek değ.lım. Benan l--------------
y~ı:~ isteclığun şey, para kelimesi 
Uzerıne, :ı.azaırı d1kkali çE:-kınek:tir. Biır 

.korre daha., paranın ne ehcın.miyetli 
tu ~ey olduğuoo anıatmakıtır. 

Biz işin içyüziine liıyıkile viıkıf 
bulunmadığımız için dayaruına.k· 
tan veya çekilmekten hangisinin 
hayırlı ola<:ağını kafl olarak kes. 
tiremeyiz. Fakat Japonların Avus. 
trırlya batı kıyısında Broome li· 
manmı boınlıardıman ettliklerine 
bakılırsa, Cavanın AvustraJya ile 
oJa.n deııiz muvasalası kesilmiş 
veya kesilmek üzeredir. Bu ba. 
kımdan, Holandaltların Cava mü
dafaası, evveke yazrlığımız veç· 
bile bi.r kale nizaf!lll şeklline düş. 
mek tchlikesindcdir. Ve du;rum 
bu şekle döl<iilünce, adan.ın aşağı 
kısmında mukavemet.ten de bil. 
yük bir fayda beklenemez. 

Nt:c;p Fazılın cPara• sı elUette 'çok 
l<ıJmeUidi~. Sızln paranız da, benim 
puarn da, Zilhni ust:ınm parası da 
l<•ymellidir. Fakat, lıu kıymetler ..,,... 
s~utl.. bl..ıyü.k. !a•rk vartlır. Zıbni wt.a
:cın f...arEil maddi bi.r kıymeti taşu. 
Ben:mki, sizinki keza ... Faka1, Necip 
Faı..ı.J.ıe. t.Paıra> sı bir san·at kıymetine 
&,.;'\İ'ıfptil". 

Kı:ı.n ne derse, desı.a., paıra. ber ı.a.. 
"""' ..-ın paxadıx. 

R. SABiT 

Denize dü§enler 
Ü~darda Açiıtk;uıyıuıkı Uzını

yıol rorld'es'ınıtie 22 .rııımııamlı ev. 
de otur= 18 :ı-~ır,da Hay:ııôye it3.. 
m.mde bir kJ.z EN""E! :Cri ak.şı:ım sa.. 
aıt 20,30 da Köprüden Üsloü.dara 
~Jdian Şiı1ketiha)T 'Y"' vapurunıum. 
lııerı<ı.nnda dıunu'l'.;cen mtl'Vaz.ena 
ni ıkay'lıed:ıre.k d"ı:ize düşmüş ve 
Ü<f<iiıda.r sandalcılım'll•dıı.n Samı 
t.araündan Jrur',anlımışt ır. 

Kad.ılciiyden Hayda.rpaşaya 
ıgeo';'lllıEJ1..:f'ıe olan cModaı.-. V&?uıııtı 

yıo'lıoulkıı."lndaııı Şevkıot de gem ınin 
ar~-ıa ta."afuınırla dol~:oık<>n <ll:ıntze 
düşmüş ve kurtanlmı:;tı'r. 

K.a&,_.öyü.ooe EJhemeiem:i carl 
deımıc>e Mehnred Ali p~a kö~ıün 
dii! rnukilın Nu;;ret n.aıımna.d birıL 
de Hayodarpa.,o.ada rıhtım boyun.. 
da-n IGa<l.ı'loöy iskelesine geliraten 
dler.ı•ııe dü,.<müş, etraftıan yıet\.~ 
kre.k ~imıştrr. 

Motörlü hara vasıtaları ce
miyetinin yıllık kongresi 
Mot:örlıü kara vasıtalara cemt• 

yel:in'in • şofötlEr cemiyıetiniııı • 
şubıııtın ytiıııni altınc; günkü kcqı
res nde ekıseroyet elıde olu.ııa.ıoo. 
dığındıa.'ll lrongııe bu ayın 12 iınt<İ 
perşembıe g:ünü saat 14 den 16 ya 
ikıadıaır Beyoğlu Halk PartıiSiııılıe 

yıa pıı!ıacaJıı ..r. 

.. . .................................. . 
İdil, bee dak.lka soıır•, Neviııin 

y~t tığı odaya döodü. Genç kadın me
r•tlk:la scrdu; 

- N~ oldu? .. 
- BuDamadım, haotm..-fenG!ciiim!-

K.ıti~ ına.hkemede olduğ~ı·1u söyıledi. 

- tı.iWtkemıedcn c.ıktığı ''ilkit yazı
t..wıesl'IU> dtıner mi lıni~?. 

- Hıelti olmazmış .. Ekseriya yeme .. 
ğe g.uler, ısonra, ya.züıaneye gelır.rn.iş .. 

Nevin göz.lerz.nJ. yumdu. Yi..ızünün 

hai.1E!rr, izt.ır.apıll gcri::y(\'", kı\.Tl.ı.ıyor .. 
dLJ. Iclfil, ilk defa, ,ge~ı.ç 'kadının yü
zlınde, doo.>..k.lı:.rm.ı.n iki ucw:ı<iarı çe. 
n~ ~.ıue <ioğru 1:n.cn ;ı{i İ!Ilce c.zgl gör
mi..ıştü. ·ve bir ıaıı.z:ı .s.ı:ın.:.:ı., ikl damlaı 
gö= yası-nwı, l.IZUil.ı .:.::yalı kıry~lcrden 

ağ'ır <:ığır si.ıızüJ.düğünU. sey.rı..ıtl. 

ic .. aı, bu gtız yaşları karşısında, şi~ 
de:U~ snırsılmıştı.. Ta, can cv!.r<ien vu.. 
:ulın~ g:fıbi idi. B<:ı:71 avuçlarının içi
ne dı.iştU. ~ssiz sesslZ ağladı. Ağ.:.adı .• 

Bu ağlayıştaı. Süaviye karş~ mü1-
h~ bır kin vaıdı. İçındeıı: cAJ.;a•k..> 
cliY"? sbylendiı. Nevine .söy led.iğı buıtLrıı 
yc.ı.!anULra rağmen_ o !ri. siyah g&ıler. 
den iki damla göz yaşının akma ma. 
l!lfııı:ı, ola.marnış!L Başını ağır ağır 

7.aldmh. NEvinkl yıCünıe kol'ka.aılı: 
b:Q< lL. Boyınw;u bül<ıt.ü. 

Hl'5tanııı so\guıı yanaıklMında. da.mı

hı:la< biri-birin! \aj<iP edlyor, çenesU:ıe 

Orman umum müdürlüğüne 
alınacak memurlar 

Orman um!\.IJII mıüdürlüığürnün 
hu1."UJk ~v<!'liği.ne 15 lll'a asili 
maaşla 7 aıdet ve 10 lıira asili ma.. 
aşla 3 o..'"ID3.ll kat;1bi almacktu. 

Lm'illhan bu ayın 16 ıneı pa:ııaır
resi günü saat 14 <lıe Arııkaııad.a tlc 
r.a oil.unacaıktır. Tad1p olanların 
ayın 14 ünıcü ouınaıiESi gümii öğ
leyıe 'lmdar mezlill:r uımum mıii
dürruğıe ımıiiracaat et.mele~• ioap 
ey'lernıektedir. 

Beykoz Halkodast çok çO<!uk
lu ailelere bin küsur lira 

tevzi etti 
C. H. P. Halkevi ve Haıl<lodla.. 

l'aTmın 10 unou açılış y0ılı müna. 
sebe1Jile 22 '}Uba t 942 pazar güııııü 
Bey'km: Halkodasmdıa tören ya.. 
pılımış ve çok çueukıru mtııhtıııç 
a ilie \oeı1e b'..n kiisıl'r Uıralık para 
yard.ımm<l.a 1?t'kn:u2ımuştwr. Som 
ra Hark-Odıası sporcuları tarafın.. 
cJ!a,n zerııgim b)r programlla bemsill 
bir spor mıiiısam eresi yapıJımış ve 
tLr de p;,y.es tıemsll edl.ıocııek çdk 
takdir kazarnrııştır. 

Bundan sonra orada Wııman. 
!ar büfede izaz ve ikıram edilmek 
sure1ıilıe bu m~·rnt gü.n layı.!< oL 
dll'f,U heyecan ve tezahiirlıe kul~ 
ı·amn'l.Şl:ır. 

SümerBanlıa r Pmur alınmak 
üzere bir imtihan açıldı 

Sümerbankın l:>Psap iışleıi muha.. 
bere, muihasebe ve sa :.ış uşlenille 
zat iŞleri müdü diliktteı:ıi i\eşk'i!a.. 
bmdla müın!h:al olan mıı.ıh1e1'tf mıe. 
IP.11.L'1İoji<·filere yüksı:k mektep ve 
'll'19e mezımlarmdiln ımemur alın.. 
mak Ü21el'e bir im(:.ıhaın açıJıınışıt~. 
A:ynoa mer.kez teşkıilMıoo da im 
tiıharılıa diaıkıt!ho!lar ahnacııktır. 

TaJip cııl.anla.rın Jiır hafi.aya ka. 
dar meıfiı:ı'.lr Banlkıamn 'llilllllın 

mi.iıdıiiıı'lüığüıne müracaat e~ıeıı:ı 
kaıp ey lıemeıcted' r. 

d.>ğ"u yuvaırlarup gidlJrord1>. ·Genç ka. 
dının göğı;ü, ağıor ığır .laıiı> l<all<ıyor, 
~detli bir acıya dayanın.ık ı.:ter gibi, 
<Lşierin i sıkıyordu. 

İcti.l uzun uzıun N~ine b~tı. Geır:ıç 
'"'"'"' 11;4lde, gliç zaptetl~ı f~rya<tl~ 
vardı, Bu ferya.tılan, Ou<laktD.rım s.ımı 

sıkı k.Jlitljyerek yine .-çine akıttı: 

- ~avallı t"anun-e!ı:!ndi, dıye h~ .. 
'kırrP<.k btiıyordu, Su:e yal.::ın söyıle
d!.nı .. biz! teselli etımiyc çaJıştım .. Söy .. 
lı::Cjklerim:O hep.si ya.lan. O a!çülk, si. 
z1 b~ defa bile aramadı. Bir deia bile 
t~lt:ifln etmt!di. Ben yalan sfrylüyo
xum... Siz inanıyorsJ..O'ı.a. . Be.Jd de 
ina.ı-v.ı_n~·oıı.s:ı.ınuız.... İn:hı.ı:nuk 15tıyorsu.
nuı. . Çünkü, inanın:.ıtt ihtiyacıOOası.. 
nıı. ElA.Jlı!arı lıb..t:d.yorurn.. Fakat .•• 
Allı ... FcdtaL, ne yapay.ın .. 

*' Ertesi gün, yagınurlu bir sabahtı 
İci.al. sı::at scldt.de a.i,>.lrtımi.ılKlan ç~ 
ıtL. Ta:kı..-....m meydanını 5.deta ko,şax gL, 
bi hl!ı.Ja g-eçti. Sıra:>el'vLl-ere doğru yi.).. 
rtirliı. Siiav;run otu~·J.ı.ıgu a;nlJ·tımanı 

bulchı. K<.ıpıyı ça.klı. l'os bıyı.kl1 y•ş. 
lı~a bir adam, gözı~er:n.i oftGŞtuırarak 

.;l.;:ipıyı a9ffi.lıŞl'ı. Hiıunc:tçi kız acele a
cele so-rou: 

- Sü.avi Bey dai.re5inıde mi?. 
- Yulcarıdaıdı.r .. Ne ya.paca•ksınız?. 
-~ Eh· az göranek i.stlyorunı da.,. 

llnvaını Va!) 

Ellerinde bir kc~if !ayyaTesi 
kalmıyan Holandalılar, Japonların 
Mrdenb-Lre lun şılarına çıkttklannı 
görüyorlarmış; t"vyaresi olmıyan 
bir ordu, zaınanım1zda haırp ya
panıaz. Böyle bir kuvvet, körebe 
oyununda gfaü bağlı şaşkın ço. 
cuktaıu farklı değildir. 

Njg3t· ci.tüleri biraz süz.erek; 
- !\.eden gömnuyQ1.·sun? Dedi, na.ıh 

feiun, kWeş karı, işte, su ba•.kaba.ğı 
gjbı herifle fı.rıl -fırıl dönUyor. Bak.. 
şimdi sola doğru g.eliyorlac. Aı'Utasın... 

du. canı göbeği entari vaır. 
Niıgiırııo bu cevabı beni, bik>bütün 

ti leden çıkacak ha·le getirdı. Bereket 
ı..ert>ln.. bu halimi Çı;::keın rrıortık1 bır

d<-n bahsi değıştlırcı-ek spoo1ımen Et._ 

dal ile konuşmıya başlaciı: 
- D•mek, bızim Mevliinekap>lı Çit.. 

lcn:bik Nıgar, Selm:ı,yL gt>stererek.. bu 
mubtcrem bayanın eski, geııçlıliı: lliI"' 

k~l~rındunmış ha! 
E!<ial. başıyle tasdik 1.JL::rE:ti yapar. 

ke;ı Selmaya sordu: 
- Ber.a.bcr da.nsetrtiğiniz. o herif 

lkim.-du· soraıbilir miyım Seltr.a bamın? 
- Hangi heri!! 
- Cıırum ış!.e şurad:> ber&oerce b>-

rı.l. fırıl döndUğünüı?. 

Sehna Juzardı. bo.ardı, ytıı.k.111'.!du, 

kekeledi ve sonıra: 
- Haaa dedı .. Si.zcl.cn lvl o~ıın. 

gayeı lemlz ka.lbli, gllO'et zeki bir miiı, 
teahhit .• 

- Ne mtlteall:iliiC.i~. 
- Davul tozu müteabhld!I 
Aman Allahııın, bunlar naeıl J.Mcı.-. 

dılar, oe biçim ipe sap• gelmez ı;ey. 

ltTdi . .Aşıık D~jeıı. ıle Selma ı;imd! 

he;:r. yamhaıpıruzıda ol""UYor. hem de 
crtada dansediyorlardı. Bı.ma_, bu saç
ma ;Al<J-ra loedi·!.or bile gü'leroı.. 

B1;'1>la.ıı duıyao bizim al'kadaş ku~ 
mJ eğilip: 

- l\lorllk sap>tıyor galiba: 
Dedi. Evet moruk belkt s,;.pıb!yor

du, fakat ya tık'Ilaz, kıranta, çıplak 

luıf:ılı g<H"Son? O da sapıtmıyordu yal 
Tam bu a.ralıık, ihtiyJ.r, ayni gaırso. 

nu tekrar çağuran-ak. ona: 

- Dans dunmca git blozim Niıgarllıa" 
y.ıni Firini ile peri kızı Se»rfl(!Yl ı;ağ.LI", 

bı.-r.:ıyn gclsinıler1 ı;:cllckorı beni de aa. 
bı:?r~.ber buraya goUr! 

Garecın: 

- Bas usıtllll-e bcyiın! 
lJeyip dönerıken ihtiyan."lı avtlıCtırııaı. 

uf;:,Jk, bir yük:.:IL:!t kadar ve •kahve 
ren.ıt.li bir şişe sıık.lŞtırdı ve gw:son gh.. 
de:ı· gitmez n1oruık., hazlınına: 

- - ı;rz:~l olan var mı, varsa enfiye 
gı:?ım:~--t:r! dedt EnıH:ye sö1.ünü dl.l'Yanı 

§.oför D..:ıyı Kenan şu c.cvabt vt:rdi: 
- .Hiç bana lxi.ltttlı<', cad<i.€Yı. tll!t mo

r:.rk1 z;.;1en Mt.ık ötc_.,.ıe:ü.ere dt: benden 
pa.E\ı! M3!1Cı.m a, yolu:nuz uzak, ha\IQ 
ayn:asız, k.a..falaır son f.ilispit.. Sonıra 
yolda arabayı sıya eJi~ te loçtan ka
roya otuııtflmıy.almn! 

N'glırla Selma gelen enfiyedeıı bi,.. 
rer tutam çektiler. Sportmen Efdal de 
on<ian çakısının ucuyla bir rr.ıi.kıt.aır a .. 
"1rak Selma gıımedoo onun !rokıte:yıllrıe 

Haliç iskeleleri 
Tekmil iskeleler esas
lı bir şekilde tamir 

cdilcc<.k 
DE-..ııet Deniı:yoüan İdaresi Ha. 

Jrlçtekıi t"'1<ırrill vapur isık.eJ.el-erin.. 
yeni 'i"'kilde tamir etııneğe ka.ra;r 
vı.nm\, '•r. Bu karar cıümles.in.den 
olıaııak cvvelkıi giiıı. Fenoer ıisıkelie.. 
s'min iıaımiııiine baş1'31llllıınıştwr. 

Mekteplerde ekim çalışma
larına ba§landı 

M'Eımile.h.""e'timizin her loöŞesintle 
lbaŞ:,,yan Zİ!'.aat sefoerber]'iğ lnl'<n 
şehriııni':z m<kle<f'lerinıde de tıaLbik 
o.J U'llJJ1'aSl'.lll3 geç 'iın.ı'\ştJr. Mekılıeıp 
Jdıareloeri ka.=ıa, kürek, çapa ve 
eınsa1i gioo ava.:laıııilı:k.laın talebe 
veli1eıNııı:i\eııı. §ırjyeten tedaıtk et. 
ım€'kte ve \alebe1er de ek'iDtoeık 
saha.ları pe.V'derpey kaızıp bellıe
mektEdihr. 

Bu faal •yet bit:nce tohııııııı diJk. 
me jifıezı:ıne ba.şlanıJ.acaık.tır. 

KOÇtJE BABltBLEB 

TiCARET V• .'iANAYlı 

* Dün bir Reşadiye aıllınl o.tuz üç 
HTadan mıuameLe görnıüştü.r. Bir gram 
kü)çc tltın we 470 ıkuru.ştu..r. * Şebrimiuie bulunmakta olan io
blsarl.ar Vekili Raif Karadıenlz dün 
İnlıiSi:lrlar Umwn Müdürlüğünde :rnıeş_ 
ı:uı olmıt>Şlur. * iaşe mevzu.una gJren telmnlıl iş.. 
lene doğrudan doğruya iaş.e te.şkilaıtı.
nın m~ı:ıw olması bi.Jdirihıılşt.ir. 

MUTt./o ERT<.İK : 

* Baybtıl't civannd• petrol men:.. 
lıaı bulı;nmıış ve sondajlB<Ca baıi1ımıl... 
nuştıx. 

+ Kaıs~"1paışa Bele<iiY'O ta•lısi'Lclarla.• 
rından 1\1usta.(a Bora bl lira ihtilbs et
mek SLı-çuyla mıahkemeye v-e:ril:rrl'iş'tl.!r • 
Di.tr.kü ce19ede karısiyle kızıntn hasta 

olcluklan içln lliiç almak maksadi;yle 
bu pa·ayı ha.rcadı:ğıını söyt"t'miştit. Daı. 
v.ı; evra:kın tetıkiXine lcaıl.ml§ttr. 

Maarif müdürü halta 
mezuniyeti aldı 

'Maa.ıilf ımüdıürü · Muilıs:in Adil 
B:nıal haıfta mezuıni>y"et' alnruşt.ır. 
Kenıdishıe muavin::J:ır'nd'~n Failk 
Özer vekalet eyl~ıneıktcd'i:ı·. 

att.l. İnUyarm teklifi üzerine bl2'Jİ.m ar
bda~: 

- BLzi.m dedi ne ne~emiz var, ne 
t-:-cı~it:tın...z, sız keyiinize ~ blrl.i 
ho; ,&artın! 

Bir türlü. durmeyan ve bl.r lürlü bi
t~p lUk\.'-'lıı.nıc.K b.i.ı.n:ı.~yen cazla dans, 
f•.tLkçe lıızi"9ıyor, g1tt1kçe başdöndu
.ı-UcU bır haı alıyordu. Dansın g.'tı...:tçe 

ıhlzH .. ı0ın1u.sından, bU' zıamaın oldu ki 
dUnen ç.ıı~w-m yüız..ı,;;:rl ve hatta e1bı

.se;pı.:ıı1n renkJ.erı. hatta bunl.a-rıdıan 

ıt&lıgılerin.iın enkek. olduğu faıı.Uted.ıJl.e

nıez D.f" hale gelru.. Hcpsı de hı.Ter KUZ
gıın.i zt:nci olan kulauua.rı ık.UıPeil, bu

runları haJıkalı on dt>rı çalgıcı <ia g~~ 
tıkÇl', g(.rı.ı.imuı:Lin ön.w.cte ufa·leyor ve 
ui'l~a ula.la bunların her bırı k:i.ıçücüık 
birer .kukla haline geliyor ve ;ı.mıil 
onlar dıa oturdı.ulcl.arı sandu.J.yeleriD ü· 
zerındc hem çalgılarını 031.zyOO', hem 
de cıvmmil< olarak bırer k21ııı;ı topa
cı gıb~ !.ır.ııl fhl"ıJ. dOnü.yorlaırd.ı. 

Cimb~üın eın b.m1ı.. en ~uıı yezinr
de blrıLm ır.:ıasıanm a~tında.'1 deli g.iıbL 
!ırhyarı ıo::.! üç. bin il<i renkl: lk.i kedi! 
b.u- a.ndıa .irenıd.iler1n1 ça·lgıcr.lar.ıın (Ee

riıle att>lar ve üç reııklisı öıııduı, lki 
reı!lclısl de amı.daJl birer S>Çlt'8.7.ıŞla 
t!l.k.Lmır. :lffi ol.an sak$ıtoa.ıcuouu ça.ı... 
i<ilrun ağzından lçeri,ye ddiııla.r. K&
dUerıın bu hareketi bUtlln <Wmiçı.l.aa 

•deı.a ÇJ]dırlıtı, ktJdurt\u. ŞillDdi kadılı,, 
<>IJkEk lııep blırdeıı .ıı- ayn! hJ2la dö
ııiia'Or, hem de: 

- Bravo, br.avo! 
Di'Ye aıvaz a 0vaz; hayıkırcyotila1ıUı. Ö

teki:er, hep otu1'duk:l.ırı yerde ça.ldıık
ları baiae yalıııı.z keı>disi ayakta çaılan 
6'Ukslı:uncu, şimdi taktml ;dare içj.n ,..,. 

ğa, sola, öne, atıkıya yalpaladılrça 

çaıgınıc. eğıı.nıdaıı d~ıyn. m.iınlm.ina. 

g\''."Z.ieri Kapalı ve re!1k renk. çe~_;,_ı çe
~it, Ytlfll'Lik yt11nuık bu-er kedt yavrusu 
iırlıycr v-e ca:1gıın.ıtı. ait"Lından her iıırılır
Yil'tl ~wuryu asık <7urati.ı biı gcı,rson 

bu.•;-ücek bir~ il-e yaka]<;ıym-ca s<:ıılo

nı;:ıı tenha. bir ·k~esin.a:eki içi Uı.ık su 
i _c dolu k-ocamıan !Jçınm ic~ atıyor· 
d;.ı. Buna f .mıa hal.de içcrliyen 4Jiz:an 
a..ı.kruio.ş ayağa kalıkıp: 

- Alçaıkıla.r, re-ziller, tnamussuzılarl 
Dl'Ye b~!ırıı;'ken bnxlenbire, tı~ 

Kovuk Pa.l313t"k.i gibi donuk ve acı bhr 
g{lıık sesi duıyu1du ve artılık bir, iki 
san .. y~ z.indaın kesild~ki.1..en sorır:ı, tatl1 
·ı~ ahıc.ı;lk.11 b-ir zil EC.si lle aıpaydıınLk. 

cldu. Fa:kaıt ıbu sefer manz&ra tama
m~!>! değişmiş, yarım sa~tttiT tı;Inde 
ıbuluıı:ııduğum .. \JZ bar, şiınrl~ çalgılı ve 
k;kı!ı bior lokanta ohnuştu. Bi'Z yine 
.ikı lr.0Sa etrıaıfında ayni insaınlarrlıkj 
f?Jcar. masamızdaki 1.çkller. m-ezeler 
bi>sbü:lüın değiımiııtl. Simdi hepimlzln 

!l)ovamı Var) 

Deniz altı ~ellşmeıl 
Ycuon: A. Şükrü ESMER 
Deniza.l1ı hatI'oi, doeııiızlk.ıre h3.. 

kim olan Aıaglo • Saloso<11.ar iç.n 
teM11oelıi hlr mü.cad-ele omra•kıta 
devam ediyor. Ruıııvelt, wıı nıı.ıfw 

lruınrla, bazı deıniz yol'larlJ!1ln aı. 
çık buılurııdıurullınas.ı lıüız:umundan 
ibalhse1Jti,ğ. ııamar., mW~l\.ıtıik1er 
hal'? st.ratejisinde bunun ehem.. 
mriyetine işaDet "tmişti. M.ıb.verin 
ta'byesi, dJör', mütdik dev loeti l>.;r. 
bininden aıJuunak nıdktıasınıda rop 
lanmka1'<ıdır. J•apruıJ.a.r Bhıınanya 
yo.!'li1lıu keserek Çini İ:ıı.g.lizlerden 
ayınmak istiyor~~r. AOımarıC.a:r da 
Mısın, SüıveWi ve noibayet İra!ru 
al:arak Rusyayı tecrit 'Ettmeğe uı.ğ. 
raşmaıktadırlar. Fakat eğer de. 
niıfu·de mıünakaleyi keseeek <:-. 
hıriarsa, mıütreflk cll.ı\/letle.ri biır. 
biroilııden ayıcr-mak ycılııındakıi he. 
d-efle-rinıe daha loest mıe yoldan 
vammı.ş bu.h.ınıa-ca lclardır. O .za.. 
man y.almz Çln ve Rııwya .Aıııglt>. 
SaksoınJarodıan ke;;L'ımf.ış oJımaldJ.a. 
kalmıyacak, ik- Arııglo • Saksoo 
d!ol\'lc:i de birbir..nden kesilnq 
bu1unacakıtır. 

Aımeroika ha.ı"oe g •Tinci ve karlar 
Al!tma111Ya, İınıgiltereyi ablı;ı'ta et. 
nıeğe çalı.şıyordıu. Bun<<n >in de 
B'rjtan!J·:a ad:alıa.<r1 .ctırafır.ıd~ 1!-.:.~ SUı.. 
lan 'tehlikı n h.ar,.ı bö~grsi filan et.. 
mişti. Bu lıö)ge 'çine giren her 

haıııp ve ~""'ret ,~ .m~•.ni AJnı.ını. 
lar batırıyorl:aırdı. Gerçi Alrr.an 
denJzal'!.ı gemilr:ıri bu bölgen.;n 
dlı.şınıdıa da faaliye'Jt,e :dfü>r. Fa. 
kat sahlJ'.lerden çc k uımk oııan a.. 
çı.k denb!leüde denriza'.tı g&mileri 
oüıyıük iş göremiyor)atıib. 

Aımer kanm harbe gi;rmoesi ü. 
zer1'rıoe denizaltı mwhan.bes.ı de 
ş>dlde'llle~mt<ıtJr. BiJr taraf.an Al
ııııan deniza·btı geı~ · loeııi. Aımerikıa 
nm Aıtlaını'">k sahılqer'ne kadar g,;.. 
do<lrlken. cr,e taraf'.ıın J ı>pon den.ız.. 
altı gemileri de Aımoer kamn Pa.. 

sifük sahfü<ırine y'1naşarruk bir 
çC\k t'ıca:ret gem krini batı:runı.ŞLar 
ve ha-Lt<l bu sahl'1orJ bomlbaıxiJ. 
man ~l"mi,~lencl.ir. Şu halde deıı.iız
altı .gemilcrincin faal yeti, bütün 
denizlere şamil bir mahiyet al
mış l:ıulu.m>yor. Dcn:W!crde h•"'P 
kaide1<!rine riayet meselesi iıne
ri.nıde ısrar ede""k tarafsız devlet 
de kalmadığından derı.lzalı\ı ge. 
mme:r.i., kayıtsız şarlsız, iaaliyı.~ 
balirnd•edir. 
Umuım1 marıızaraya bakıl.dığı 

zaman., mihveı'C leriın İ'llgic\ere... 
aen ziyade Amer:.!:amm a.b.:c..l>.a. 
siıle meşgul olJd,u·;~·arı gör.w~Lc. 

toedir. Amcrika r:ıiitün rr:.ut.ı.ı..l k... 
!ere yıardım g'.<len b.r mernoıel:<>t 
o&kiuğu 4çin •ığe" bu merr:1'ek t 'il 

sahilled 1ıesirli sua-ette ab.<ı"a 

ed lebiJse, dolayıs]e, İngiliere. 
Rusya ve Çin de abluk& edilmı~ 
dlaıea·~ı.r. Yani anı]1vercıler. bu 
defa dıo!;'irudan dof;"'1ya loıllll'vet 
kayınağınıa gitmıı.ş!erd.r. 

Buıııuırııl'a berahcr, Amerıl<• s:a.. 
hilQerine yakın üsıkır elde etme. 
dikıçe bu dcı>LzJltı 'IlllUh:a'I'ebesi. 

n n mi.hvoercilere bü.yü.k netice 
tomJn edebileoeğ· çak şüplı.e].k!ir. 
Annerika sah1llerindıe bat,rıJao 
gern~lerin tonajı bü.'Yilik görüni.ı. 

y-Otl'S3 da, ooıtalama o"araık batı

rılan gemi tonajınrl'1n pek faııla 

değjlıdir. HeLe g<>Q€ll'I anulharebede 
Amerikan.ı.n harbe gimıesiıni ta.. 
kip eden ayJaır zarfmdakc ırakıam. 
ların çak asaığı~mdadır. 

Geç.en mUlı.arebede Amer::m. 
lılar telıJ:lkeyi, yen.i gemi lıı.şaa. 

tiloe öıiliyeb.lıdi.ler. Bu dera da a~ 

cı.ı tedbi.ıiJ.urLe buc tebıliU<eyl önle
meleri rnıi1rrlkıüMüor. Amerilralılaı

~mıct gü.nıde bir vapu.r inışa et. 
meketxlirler. Senenin ooınımda bıı 

inşaat güın.de üç va)'.ll.1~'3 ÇIJk.aca.k., 
tır. H~ yiııın.i dört saatte üç va.. 
~. geı;-en muh,;rebe i~inıde va.. 
rılamıyan b.r temıpodur. 

Bundan b~ka Atla.ıııt:k sahil-• 
leriıııde fa aıJ.iıyett>? hı.:ı'•Jnoan <lenfa. 
altı gemil.erinoe kaT11Şı alınacak: 

tedlbirleıl\e, gem kayıplarının a. 

zalnca.ğı da nrohskkal"1:rr. Den'Jz.. 
al:tı ha~b'nin tarıhi g-Os rnı:nôştil" 

k:, deri.za1:ı gemıleri faaliıvet1e. 
!erini yeni sahal.ı.ra gö~ Ü·rdıiilrle. 

Ti zıman, dalma ;]k haml·ede bii· 
yük net'ı()(ı'.eT ecde etmişlerd r. 
Sahanın gerı.;şJemes'Jııde, yeni tip 
gtımilcrin in~as,nua olduğu gibi 
bir sü.ııpriz elemanı vardır ıki, bu, 

da~ma, müteşcJı.b'se ktsa bi!r za. 

an.an 'çin ily.i netice temin etmek;. 
ıtec1ir. F'akat geçe" hal'pte oı'll:lu{;ıJ 
gibi, bu haorpte ci<! Aın;glo • Saıkı

sorllaırm e'I'l!eç, vaziyete hıaki:ıIY 

o1ınalan .bekll.eıı.ir. 



\bU yazmtn met.lıı!crl A.....aaoıu 

A!anaı büll!:nl•rlnd•ıı atın~tı.rı 

Telhis ed~n: A. SEKlB 

Loı:ııd'rnda ~ .ın Times ga.'c:e.. 
şi hir makn • e d.yor k): .sta.. 
l n son ı:iiııl ulı: cmı ınde Alman 
orduııunu b.T çoJt m·tLt1erm a."
tcklediğ nı, l:n ..ı!lki Ras ardıJ.a. 
rının buna ben er bı.- yardım 
ı;,J.JlJlcd g~ni luı;ici.Ill>.;•ır. Ruı;. 
ya m<o ef.klc ocı n j apı,ar.. harp 
mal'ı. ımesı y rt. ~n daha fa.z. 
la şey ;9•cu • Sov)et şef-
l<•ı-. HJ:lcr taarn.zımun asıl )'-İi-
k.iım.ı Roolar ıg mut' ef ki r n 

ı c~ .. d du>J·-
ta gı ttıJoçe ar. 

ten bir t l gös: erıyor.a.r.o 

SOVYE'T RUSY 1\. AH\W ·y A 
1LE SlJLl • Y, PAC.l\ıKı."vHŞ 

Radyo 
)ar R • Y 

u- f!.,. re, A' a.,,_ 

0 cd •. er llol, 

• ;op.. 
:: rını an 

Ruıslar <la AJr. " 
ra arı.ndön 
lamışlar; u 
bar p de\ ~ 
y.ııpması • l 
me- ed ır. Oı 
ihot.ima' Ja 
viç edı~k 
iç n Alm ~ 
şa ,ağ ı 

.ı .kı rr.ıu .. 

maruar buı a Ta ı olr- z.<a R~-s.. 
Jar geniş t.oıı arı şgal n mda 
ka ı kça boı ı r aı aŞ"'ayı ka.. 
bul ~dec0' ~ ~ d r• Bu sulh rı.. 
·ay b er: n '> r vr anda o!.. 

m sı frt. d hat •a gc .ıek.. 

tedir. 
?.L\CAR K Bİ"fESİ 

ÇE: "ILIYOR tU• 

,. ~ r, 1on ı ... bcre g<ı. 
re Başv·.k J ve Har ciye ı"oıırı 
B • v~ yet dnl-ıı. ;ile 

, rın tavs T üzer:ne 
yE"n b r ş' T k .J r \ e nör. 
ı:: )Cd r, · .r B v l n kab'1' n '1. 
is~ fasını vrr<l s \ a.:;i mahf !. 
le-de riva et ,.,. lmekted;r. Ya. 
kında kab n<dP d ı.<'"'\J<J"k olaca 
ğ· da sık r..k 1 k dir. 

.FRANSAD '\ .İLLİ MATEM 
YJL'ILDI 

Par'.$ten gelen habere göre, 
bombardıman t~rlıanıannın ce. 
naze törenleri j apılımı.ş' ır. Çok 
kalabalık bu- !oa.l.k 100'<SÜT 'çinde 
törene _;.;tırak e:.ır. ştır. T"i~endc 

Mareşa.! Pc• cn:n b'r :mesajı ok.un 
m . Marc~J .ııl::ı>ajında ez. 
C~ şöyle ıc!C':lli~· : •Frlr5lZ 

aıı'.;e:rJ.eriıJ: il'.'11"1l karşı I! ll"elrte 
yalnız baş'"la bl'JIUl'l, iki sene 
&ooıra so "'l<a'lll bcr karar'a on.. 
lann .ak~"h: :tcinen. eski müt. 
tclik n ciiru..c:ı!Po tıakkır..da t~r:.lı 
hükmfuıu V ..r c,• M.> 

PASİFİK Dr. :iz HA 1 
HiNT SULARI A GEÇİYOR 

Ra.:t'o gnu• ııı gc.-r·e, Pas f:k 
deniz hamı I! o :-yanıı.s "1' 

6JÇ!aıualt bı.l~. •n. 
g. J•der Hind ' n cem.'l,ı:aıda 

S >lan ll<ksın. '' iT' v takve. 
yeye b<4 a.mışl r ır. Bu e "1.ln 
bır Japo.n b • ı .e k ybı, mü#L 

tefi kler alE) hın mw mı netice. 

le-r d;oğurab Mr. Iı. :ın la bera~r 
ada Malezyad n 1 700 kiloıne'•e. 
den !azla nresat Je bul'tlWduğuna 
göre bu kadar uzun IJı.r yerden 
Japon kıt'a lannr.1 nakli ve ada. 
ya ilııracı koıay .sııyı \ıııamalıdır. 

Müttefiklerin Sovyetle
re yardımı- Sovvet Rus
ya Almanya ile sulh ya· 
pacakmı• - Macar ka· 
bineai çekiliyor mu? -
Fransada milli matem 
yapıldı - Pasifik deniz 
harbi Hhıt sularına ge
çiyor - Doğu cephesin 
de yeni nmharebeleı· -
Lib,.ada a~keri durum
Uzıık Doğuda veni ha· 
reketler. 

DoCU CEPHESİNDE YE"'-'İ 
MUHAHEBELER 

Almr&ra göre, cioğw:la 1.i.lr çok 
düşman taarru?J3rı rüsrur:ıül. 
~ ür. M eı'kczdc cld-~ kca :ıü.. 
h.m b'r şeh. ka-şı Sovyet kııtv. 
vc~rln n yap'.1ğ: 19 tr.uruz ta. 
mamile akamete rrahk·ın olr>UŞ 
tur. Doğu cephesinln bir çok yer. 
lerı'nde Sovy<E'I hüc~ım ve knş.f 

k>ııvvetleri Alma'1 aglceri üm far. 
ma5ı giyinmiş ".'l.dıuil-· brı halde 
eı;;'r düşmü eru:r. 

Loııdra haber ne g· • , RuS!a 
S.~.ra Russ:ıda 1!1 Alm~n tfimen~ 
ni remb~r icinc alm a,-,:1 r. Bun 
!ar 16 p;y2de tü•r:en 2 z:ıtı!ı 
men V!f' -b:r mo 4 ôrZü i.ti"l"!'?nd T. 

R..ıs ordıtları •arafrnd•n kAı5atı. 

'2 rt 16 ı ırı Alnx.n nrd u'9llnun t* 
kilaıtı haldcınoda ilk gele:ı ıafs1-
lat btrndan ibaretlT 

LİBYADA ASKER! DURUM 

L!byada ka}"Clıı değer b• · de. 
ğ şiklik yola ur. iki taraf keşif 
1<onarı arasında mevzii keşif ha. 
rckeUen olmuştur. 

UZAK DOÔ lJDA YEı"İ 
IIAREKL'T.LER 

Japon:ara gu~e. Cavada Ban. 
doeng.n pek yak a dü:ş-eccği 

t&hmın ediliyor. Cava müdaf.aa. 
sının y:kıhnası b r gün meS<!le. 
sınden ibar~t kalmış!IT. Ba'!do. 
wg i:Je Batavıa orasında ""i=;ınan 
kıuıvvetllerJnın rıc'at hattı kesi'... 
m şür. Tirror anasında Koepang 

al ccIDımştir. F•i.:piıııerde bir 
Ç'Qk Fili piıııJiler <cıill. m c.lmaktadır 
!ar. 

Müttcı:Jclere ıf.Jt'e Cavada Ho. 
landalılaT kMi der~crde muka. 
vemet cbınek ır.rkanını ka.vbet. 
m ş)o-.ırd'r. Bancbeng i'le Aımeri. 

ka arasında te!siz mırhaberes: 
kes1mişt!r. Birnı2rryada, Pcı;u 
ceph~imed şldıde~ mııı.harebe1Lr 
almtıı;ı'ıır. P yade ve topçu He 
des:tclô:'Ilen zırh'"ı .l.ngi!ız kuv • 
vcl><!ri ya,rıtıkları uaırruzla·ra 

~na ağır k3yıp1ar vcroh-. 
mı.şlerd!.i-. RangrA'l<l:ı du'l'Um de. 
ğmemiş~ r. lJ:noumi seI"VısJoer 
nooma1 .şe'Jdl ~ • caill'mak<'adır. 
F·l.!phnlerde Ja.ıYın!ardan mi.Cı-ek 
kep bir teşekk.ü' M l><bra acla.. 
sıncfo Kalapanda karaya ç:.kmı~ 
tır. 

Par i Genel Sek· 
ret rini. !le anatı 

cı tnc-l <iah·feden ne,·a ııl 
yer! Va ı Lütfl Krdar:a b<r>b<Tre 
• ;\ k Yurd bina U Juı,pan.. c •. e.J. 
k ~araçhtıneb ınm b~ibı .• nı k..ı:.tt
l k .,, • yM"le ) 

E ·vcjoe kaınrlaştu- ı ı 1 • yu..-_ 
dll'l hhdd. ostıatı· ı ıooo 'h~ zer .e 

heı .. pl;:nnuş ve bun•.ıo iç., 55C,OOO h.ra 
t ,.Jt ~t e.yrrlınıştLr. B!::na. t lel>e için 
hl'-1 tCrUı kon!oru h3iı olsco.ıktır. 

Unı.vcrs telilcr1m.i%in bu m.Hıfm der
fbi Mllel:nek !çın P•rtlm-< hlç bir 
teoc.t:arlıktan çek mnerrr! lır. 

~ı.:rd, gc!ccek ders 11lına yetiş'tl.ri
cKtir. İs!aılbui.da daha t~r ka~ gün 

, • ~ ~tar. aonra A.nkanya avdet ede
,, ğLm.• 

-T.a SlM -zLEDIYE KAZIMOsu-, 
lllilli Tür 1t Müessesesi 

11 Mart ça~amba saat S.30 dan itiıbaren her akş::m 
YENİ GELEN BÜYÜK VARYETE PROGRAM] 

D u o - B A y A R D Akrobati·k 
Atrak 'ı:m 

1 
ROSE ve LlLl 

Güzel Dan . .Czler 
LINSON ve DUROİ 

Duo Elk~arı trik 

EDITI-I Z E f S L E R Meş~ur 
Atraksiyon 

DER Cl'~lARTESİ ve PA.Z,\R ~IA TIN1~ sant 17 de 

Lokantad:ı l'R: DARVAŞ 
İdares .re! "1<ı ürke...tra 1 

Buyuk ln verildiği 
salonun g mızı sa~ ın 

G 
DIKl{AT: 1 •n a 1 adedi 

!i kuru tur. 
İstanbuldu 10 ad<"tl"k paket 

4:; kuruştur, 

Taşrada l adedi 5, 10 adedi 
50 kuruştur. 

Pa,1yonda PR. D A N 
!dırrc<..i de Cruı: 

gecE'ler, lokant. ır: z yazlık 

ınüşte:ilenınb~ b.ldl'IY z. 

Japonlar harp 
.lakliyatında Fil 
leri kullanıyor 
Maıı.dalay 8 (A.A.)- B.ıınıan.. 

yada Pegucla şıd.>etll nY.Jlıareb-c.. 
!er olm.ak'adır. Japor ar orma.n
lık l:ıölgea<n c· u.ıık p r:nç tar. 
lal:m.ıuı uzand '·'.orından Ş:mıdi 
İnı,tloiz tar.lk:ları v~ toplan daha 
i.yi tesir yap:na.l<ıtadırlar. İngil z 
tayyar' teri Japon mU1fesala hat. 
!arını fasılasız t"'rnı:.ardıman et. 
mel<!te, b'. Mar.aban yolwıa 
tıaarruz etnnekted:rkr. Bu yol ü. 
zt11;nde 6 k lometre ımınJuğun.. 
da b'r i~. ~u makineli tüfek 
a.e·ıl<'r:ne tu\ularak dağıtılmırı
tır. Ko!un g~ni kalan kıs:nı e>.·. 
mana sığın,-ı:ı~\a•dır. Japonlar 
ı:ralttme ve ıda macB 'l'r· n~<-
1.iyatı için flit'!" ku'l.r.?ıd'1darın· 
dan tayyare; r.!l r ımu daiıa 

Ç<'k müe.sı• olıır !.' dır. 
Mııharebe ~Jın Rıu.o;ı na 70 

l:ı!: •:01c•re ~saf .e cereyan tf

c' rrı""'}o!dir. B r kıç r.za+ f'\'"\"·f'.~e 
gelmiş olan İngiliz t:ınkları ilk 
dı!fa olarak muıı .re beye gı:rımlş.. 
Ier•)ır, Yeni gcte:n Amerikan tay 
yar<' ri de ırollıharebeye atı!mJ? 
.ı..ardır. 

Japon hav akinı 
Lnndra, 8 (A.A.) - Japon tay

yareıeri Moreshy ve Lac'yıi bom
balamışlımitr. Öl<.<n ol!mamıştıT. 
Hasar azdır. 

FİLİPİNLER' de 
Saygon 8 (A.A.}- Bır V.aş ng. 

ton l.e lı ti ğiıı: n h itd -di ğ i ne göre 
Fil pmlerde Jı:•,...ıllar, Lurıonuın 

cemibunda VlD!lCIIll adasına as. 
ker c:ıZannı~laroır. 

Japon rad~ japon c:kmamna 
s·nın bu kes.ındc. l:afta başında 
500 iki 2000 :ıonıl' tc-.luk sekız A. 
mı'.!1'kan gemis' batmiıklannı 
bilcli11mdkt-e<l. r. 

----
BOŞ EVDEN 
Çıkan yangın 

BCYOKADADA Cç 
EV YANDI 

Büyükadada Kuıms-.. 1 it> Ma.. 
den arasmda bu'.ıın:ı.n Par.eur so 
kağında gömlekçı Yurgim.n evin 
de hıç kımse buloıaıı~.dığı b'r sı. 
rnda hcnüız ania~;lamıyan b:Or 
sebepten yangı o ç.kımı~· ır. Yanı. 

gın derhal .;.falF haber verJ. 
mişw de .alevle; ıtf~;ye yeı:~:n. 
cıy kadar b"ııuı:1 n l= tarafım 
kap!amış \'e yantiakı d.ğcr nı:e.. 
ıı"n <l,e çnt6.~arına sırayeL e•rri~ ... 
t:r. Blıyü.k:ıd~ itra:yesı ate.şiın bu 
ci\ardalc. d ğcr t~··P ev.cı-c C:.o 
geç.m'-"ı: ne man n'.mak i!:ın bü.. 
yı1k l:ir gayreLle a,;, nıış ve sa. 
at 7,5 cla başlı) an an{<ını 9 da 
bastının a[;a !"' ..ıv& ! k G. m ll$!ırr. 

Yotog.nin ev; :rıam Dl bit~:lk.. 

tek ~vler de k >men ya~ırnıştır. 

Üç l'vde buh.maıı 6~00 lira kııy. 
me indeki balık :ığluı kı;ı~arıla. 
~ıyarak yanmı~ı:ı. '\'ar •ının se. 
1;l b~ ara ·1 JT'. nıa!;ıtadı r 

DİÔER Y1\NGL"'LAR 
Çalııınakçılarda V alG<e hanını" 

bodmm katında buLnnan talaş.. 
lar tı;tuşınıı.şsa da vaktinde yeti. 
şen itfaiye tara!ınd:n deribal 
söıdi.irWınüştür. 

Mahalle muht~rları 
Dahiliye Vrkiilc!i ilga olwıan 

m."llıalle mulıtarlıl,Jnrını yemden 
ilıya etmc)i kerarla~uımııtır. Ma. 
halle muhftu'lıklarr yeni ihtiyaç. 
)ara ce\·up ,·erebilecek bir şekilde 
kurulacaktır. 

Felemenk i~er 
( 1 inci SahHCdL·.n D vam ı 

nılm:rlcta ise de daha muıharcbe

n'n baş ndw:twrı Felemcn 1cJe. 
• ın ,.,.. ·•er k:cr ar· fır.dan ru· -
a!Ie er, Illd . .ı.. nıe t:ıv ·a"'"' 
gönder lec it \'o:ıd t:1<' inan::r:<k 
büüiın kara ,·e d n.ız kun:ehır:. 

ni mül.c k · n cmr ne ta'lıı> s 
CJm .Ş olduk arma da işaret <d !. 
mekted'r llu 1a •,yeler gere.-. 
miş ve Felcım:ınkl ler t.ck tıaşlı>. 

nna ml.ıcadclcve mecl>ur kalmış 

o.ck:kl•n ff: i hava kuvvetleri de 
~alezya mu.har-lıe~ıırındc crlm:.ş 

ve FelerN>nk dcn:z km .... ·et'er de 
Sam-abaya ve Batavya ör.:ündc 
:ı •reı:ıe çarpışars.k bü·.ün taarruız 
kıUidre!.:di kayb-?t..n ~r. 

JAPO~ YA N 
aşına gelecek 

YUGOSLAV o a şey nedir? 
Vatanperverleri 

İikbe.harda Plihve
re karşı taarruza 

g çecekiErmişl 
Loı :fra 8 (A.A.}- Röyter: M h 

ver ckv.etleri, General Miha:llo. 
\'i.c;:n kt<r.andası:ı<laki Y gnslav 
valaTJlkrver:e n n n ürek}:ep 
ordunun ilkbaharda yen bir ta.. 
arrıuza geçmesı lhtım•Lnden en.. 
ct:şe e'.ırnekt'Edir 

tedhiş ve tehcir! 
400 hin lil i s rü mGş 

Londra 8 (A.A.~- Röy\a': Ge. 
çen bat'!a Sırbıs:.ındakıi :şgal louv 
vetler kıınıanda • ., ! al knıvvet
lerı· ne karsı yapı Jca" her mu.lıa
ref t har,ıketi.nı:n ö!ürrl'c cezalan. 
dır•lacağıru an!atan bir ı!ttar 

ncşretmı,:ı:r. Y.ne ge~En hafta 
Bcl.::·OOda beş k ş idam edJJmi. 
t:r. İtalyan kaynalltn<'an çıkanı 
lxı •a bır .habere g;•r~ İta'yao as. 
loeri mahkemesi, eski Sı sta.n 
toµrakılarmda iıs Jere yardım et
tlkled dç n yedi konııi1ıııisti rnah. 
kfım etmi~ir. B·man .ikisi 
ölüm ve d ğer be"' de be5 sen<>
dcn mü<lbbed kür~ğc kadar deği. 
şcn hap s cezahnna Ill2.hk4m e.. 
d Jni ş!le rci" r. 

1 ~al cdv <~c o;n eoc1 .cı.er·. 
ni g&reren a'.ğ•r bir alfmıet de 
Sloven ve S~ hal'crnın toplu 
halde tehcır ecı;lMckr ıf.r. Şim
diye kadar 400 \,.ııı:lcn fa"1h 'ıı-. 

s0 n siiı-rihnii<" ve Y<'n' t"h<";r h•
r ketl'r11i düşünülmıe~ bulnııul. 
mıı:ştur. 

MALTA' 

Hava akınları 
şiddetlendi 

La Veletle, 8 (A.A.) - SımkA.. 

nundanberi l\!altaya J.ar ı gittik. 
çe ~ddetlcnen düşman lıava akın· 
larında, ~imdiye kadar 252 kişi öl. 
düğü bildirilmcktodu. 

Alman esirleri 
Tdrs z, genç dell· 
li.anıııar ve 45 yaşın
da aıkerler e s<;r • 

yeti taşlı.il t~ı,-cı muş 

r Ba n k >l<>öen Devam) 
tiklaU ve Hind • Çin • İngiliz iş
bdiği talıaUuk edrise Japonlar 
Hin<listnııda ve iç Birmanyada da 
şimdiye kadar olduğuna lriç ben· 
zemcı tanda dövü~·nek zorunda 
kalacaklardır. O halde, müttefik. 
ICl' Anıo;tr•l~·ada ,.e Hinclistanda, 
Rı sya vo Çindc tclô.fbi mümkün 
olmıynn ağır kay1pJ.~ra uğr~ 

dan 1943 yılı bahar ve yazını bu. 
Jabilirlcrse i~te o \'akit Japonya 
için bihakkin tasalanma ve ne ya· 
pn~a'" ını Ci.i~iinme de\ ri ba\;lı)"a. 

ca 1·tır. Çiinkü, JaJl<'n• a Av..slral. 
ya '\.'e n· . istan sefcrlerl ile bir 
hayli yıı>ranrnış \•e ka~,ba uğTD· 
mıs ola~ak, ya~,ldııh ~dalan mu. 
Jıafaza etmek ve miidala tt-rtibi. 
ne sokmak ~çın bir hn~ li kuvve· 
Cni df'lğılmı,., Cin huclutlnrroda. 
l\lançuri ''e Rus huclu1larında bir 
hayli l<.ıın·et bulundurmak ihtiya.. 
cın 3 knlmı~. donaıınıa ın ve 
n& 1 'r f'lolarıntn lıir haylisini 
ka ·bet n:"' ve R\T1ca tna' atan•_nın 
nliidafnn ını diisünrr"'' mc\lriine 
g'rmi' bı·lvnacakfır. Huna kar~ı
lık Aınc.ı .. ka \ 'C lngillcrc clenôzde 
ku\'\•etlenmiş, muYa!ıoa1a "Va~ıtala
ruır nrttırmıs, harp mD1zcme ,.e 
v ıt· Jar1nı c;o"'nltn11 • ~'"fer cTliL 
le•in" il nı. 1 ctrr. . .\ ı l<"ıt Aıncri· 
knn adrı~uıd:ın .J .. pon :11ta\'t1lrınına 
tnarruz etmc1< imkl\•ı 'c kahilive.. 
tine knvu,ınu~ buhı11:?rnk!nrdır. 
II~le Ame:tiknclnn Kann<laya ve 
Kanadadaıı Ahıqk·\ya tt7annn ~·rni 
yolun tamamlanmn•ı \"C Ah ka. 
dnk.i deniz. ta'.\· yar~ i.i-., \"C mc\·dan
Iarının ·•mal cdiJm,· i takdirıinde 
Jnpnn\'ttnrn durun1u t.:ın1nrn:ile 
basknf :ıcnk ve i le o \aı .ıl ııe ge. 
le'·( kse J:"ponynnın l;ı. ln:ı .:::ele .. 
cckf'r. 7.irn, Anı rik~ J pon.-ay1 

ı:'irdij::i ycrl<•rdc clc<;il. bizzat Ja
p<m adnl 111 'a l cnn1<ve "nlışacok 
ve Japon bc,·nini vur•bıfd'ği tok. 
dirde danıa,rlarda~ıi J.an•n kendi 
kc.nd'n-0 l'ekilmi)"c mahkum kn. 
lacnğını diisünecel<.fü. Fakat, bü
tiin hu l1P.o;Pr1 i~in \lıı-Nı-ei s.art: 
Rus • Çin • Ilind • Anıstrnlya -
~rı~ır miidnf1tA~1 ilt" İngiltere '\"e 
Ameril-nnın 1943 ilKhahannı bul 
masıdır. 

F:TEllf iZZET BENICF. 

Milli Piyango 

Dünkü keşidede ka
zanan numaralar 

MJıl Pı.,yan.goııun n uncu t.l!rlıp 2 ne! 
ce:k ..... ı diln. ,-... u..~.a scre:l evinde &arıt 

ı; ır çek lm..ş ve çok. ,ş k.slabalık bırı 
h.ii ı.. .... r.Jc ~ ~ .. ~.r. 
1k~ ·e k....z.. en r.uı Warı aµj~a 

:t - s o N T E L G R AF - 8 M A ~ 'J' IMZ 

r n 

ekerciler, astac 
(1 hd S h leden Devam) 

kı.ın tıat,.ııısına hütmıe~ı.:ın h:r da. 
ldka a,y2 la: a dur~ lırııı; bu ıı::lan 
"°" a ıdar heye ının b'r yıl.ık 
çalışına ve hsap raporlarJ Okiuna 
:ak üye! r tqplıı!uğu tarafından 

i ıtıfak1a kaWI .d.ımi.ştır. 
Olrur. lm hesap ra;po.anndan 

anılası'ıd.ğma göre ctUniyetiıı ye. 
ni yıl 'cüıtçe taslaJlı 5 b.n lira 
'>!arak kabul ed.bn ir C<'miyet 
~eçen yıl iç · e es!':ı.f hası'a'1l'Sl'.. 
":.e 1950 l.Ta, muh'aç ı !a 103 
lira vu ımıda l.ı·>lutıım uşt..ır. 

Cenııyet yeni s"neye 42i9 lıa 
ıde\Tet.m:.,...ıir. &un ardan sor.rn 
ııuızname genEıği •,.ar.ak serlbrn ıli. 
1 l:lcr'n d:nkr.an•so'ııe g. htş 

ve evvel.! c=a!ın müşteri< bir 
d rd. ~·aya a~ı.aak u:. r e 
ııaatl rre mıinau,a ar yapı.ıımş. 
nr. Şekerciler bJ cil ~ i ç(\;>Je an 
lalımışlardır: 

• 92G yılınıda hıfzı. ı; "'a ka. 
oonıuma ek olar.ık Ç'lkarılan b:r 
n := e bu: şek en: !erin Av. 
nıııa bovası k .ı.lamnalarını 8. 
m .rl r. lln b ık<i ha"fl dolıayı• !e 
b ~ar barıçtcn gehn!yor, , c. 
bw ye•. bo; a lru ıyo..'"WZ.. 
Bel diye dok'- • •!arı nüm= alı. 
yarlar ve b.ıd yer'h boya lau!:an. 
maK su le e -::a mahkC'Tnesine 

UZ KŞ R TA 
'1 r c: " '" Df'\ 

fordır. A~,ıstralyalılarm ve Yeni 
ZeUnılalıların hazırl:mu~ e>lduk. 
)arı hücum planı M. Çiir\'il'e bil· 
dirilml tir. Bu projede, A\'lısfraL 

yanın muhafaza~ını temi.o n1cse. 

le de tesbit edilm4tir. 

GÜNÜN 1Ç1NDEN: 

Poli !s'in ölümü 
t l lncl ~linlfeden Devam) 

blr ~!er SÖJ'lemekten koı!ın1i .. 
kmıy .ğ\m. 

C'!ım<nlı İmµr; tor u~unun ve 
İınp:ımtoorlu' d<!v >cd Ttld<.OğJn 
biıylllc: b • .,. C! ~I ı o · bu Yu

r.on d pl{\..'"'J.&tı, t:ı:~li UlC'l yı.ida 

Mont.ı:O'de, Boğaz üzcr~nıkki 
'rl!rk hl:ık...un yet.ni.n tclttar ve 

k· .. : hlr =~ tesisinJ dileyaya 

kabll: t-ttlrm17e savaşL ,. r:uz gün_ 

k?rde ycnt Ymıln:9lan n Tüdı: 

do. '<>tu W.L'tkıkıie.~ııı cr-1!iemez 
b:r N:lAg.tı.e dünyaya boykı~ 

M.Ltl4rö korııfrel'ao.sınJn ta.pan11 

c•lo inde, F4"A"'5LZ dÜlnin buııwıo
kr en yllksok haı[ı>lcrind"" biri 

~larol< Wımıın Fra"lllZ B..şın,.._ 

ıahhası Paul Boncour'u slıl>(lkleş
t:rer o parlak hltabeslni dır.ıkmlş 
bir Tlltlt sı!aliylt l'olit!s'iı lıırtı.. 

ra ın m :.an bir ae-vgi gtnxi.er

mryl in.san! ve mlllt bir vaızife sa
y!yorwn. 

'İ7.AMETTİN NAZİF 

1 
verıym'lar. F4: yüzden ) ll2 uce 
eS11af r.cabkemeye te\'d! 
ıtr. 

Yerli bovnlar da ı ararsız ,,,;_ cı. 

/iıından fnızaır~&r l'dc tadi "t c. 
rasını JStıyo • Kongre. bu 
sw'a ı,~ebl.ıiiısl rdl' bulunmak ü. 
21.t. e A:nkara,yn 3 k • ", k iMr h 
yel gb~rJme;.n. karaıl!a;rtır. 
mıf.ır. Müte kıbon; bazı azalaC' 
be' ed ye kt •sı; t mf:. · rl 'fi ı ıdıı 
tarıfen!n ıasdik k · ~ ş.kfıyel 
ctmi .er ve ':.n ya heps n n 
bn-.rlen muamflt \iCTW'I" s n:.t 
tif.illırllSlll'I \'t' ·a ı ~ 
dınl.,-a :nı • ne ş!• ~ 

Aza'arc'an .n 'Tl Kan '1!an İL. 
m r !uar,,, ,l b.r oTÜlrl!. [>er ·ı. 
ll'Ti p3\JIOl1oU• a~ılmasıru ve t 
tanl>U::!a bl'l" • c'ter şlıer • te. 
s's "le s n aun eşvık.n :ı;. 
tcml!l'ı . d 'kler de v n• 
re ' .. ne ha r;ıle """'111l '!r. 

B : ıar ll" ~ ı •c r heı•·~ 
tı memur 

ş.., 

R 
:ıran Ce 
P a<" 

2 mi yon 600 bin l ra
hk tohum dağıtıl., c k 

Julıtaç • ft l re 'a.rdım ·ir. 
bir hnçuk ntt'~ on lira tah!As )· 
r;lmı~tır. A "Tıcıı iki milyon al b 
ytiz bin lira kı) nı t ıh tohumluk 
da temin "!un ce.kt.ır. Bun! dnn 
başka zirai uınbinalur t Jawıı 
için de Ziraat Vek~lrt•ne 6 O bın 
lira talı is.at ,-crilmesı t k111Tü.r el.. 
rui~t!r. 

•*Y~ e •"'!'llcr cen-fvenin;n 
yetiıf.1 rd ki 9 l yı; ~dım<:ı hııs' s.tıa. 
kıcıya rtoo o a mra F.n. 
önu Hn k.viııde Va' nin ref kası 
tarafında d piıcm, fan ver lmiş:ir. 

TAKV•M • Rumi ı:ıs· Kasım Hıcrl 1B6 
fl"BAT 

121 
SEFER 

n 20 
Yı~ 942 A1 3 \-"a !J fı 

MART 
s D Vıılı:lt s D 

6 24 Gilnf'O 12 16 

8 
ı~ ı5 ötıe 6 17 
15 40 İl<lndi ... 3] 1 
:s 08 Ak$•'1' tı ou. 

PAZ~R 19 37 Yab .. , ı •r 
4 15 imoak !n 37 

Moı.kova, 8 (A.A.} - Stua Rus. 
sa'daki çeınbcr iç.ine ulınmış olan 
lG ncı Alm'n ordı.rı.umın d112ıuuu 
o kadar ün. t izdir kı ı\Lın:ıu rad
;>0:11, Alman unıunıi cfk.3.rını bu. 
ra<iıı.ki kıt'alnTın fclakcııni i>gren. 
uıiyc h•zırlnınakladır. Orel. Har. 
kof .. ı:ej '" şch1rlt:r1 un ındaki 
k ~rn.!1' Alnı•nlar yeniden dört 
fu-l<a) ı cep! c) e so:;.ıuu~lan:ı da 
So•)el topçu unun Lu kesimde 
tck.•if ..ıtigi cıeş dola)ıStle dura. 
ınamakt:ıdırlar. So,ycf!crııı hura
d~ ldıkları e>irler arA'1U'la ekse.. 
ri)et olarak tüysüz ~cnç deliluın .. 
lılardun ı,.,,ka wrla <oplamp ge
tıirilmi~ Polonyalılar n Çekler ve 
45 yıışını aşını. ihtiyar askerler 
vardır!.. 

yıu yı.:ı.a: 1 
25 LOU lira ~u num ta. 367356 ._ 

M;KTA ve DN'STA RAKiP !Kl KADIN ... 
KLASlK DANSA KARŞI MUSİC BALL .•• 

Kt-ı..!:,LER ARKASINDAKi İHTİRASLAR .•• 
KISKA."\ÇLIKLAR VE AŞKLAR ..• 

Alman tayyarele
rinin rngiltereye 

hücumu 
lıcmdra 8 (A.A.)- 1ııg here 

hava nezıırelinir. cımıartesıı ak.. 
§Dm tebliği: 

Bu sa balı İ.ııgil~ere CCl'llJtl kıyı. 
sı üzerılııde kısa bir uçu · yapan 
dU.,ıman av tayyare er n:in toıp 

ve mi:ıralyıöz ateşler;ıe bir kişi 
ölınü.<; ve ha~:f hasar ol'nn.ııştur. 
Bü'Ün bıandan bd!'\'.{.l kayda de. 
~r b:r hJ.dı:se o!mamı~lır. 

SARAY 
Sinemai1nda 

Bütün ı~1a.nbul h lkı.ııı ga>
ye:.mlş olaa: sen~n n ş;;n"ı ve 

ırıısiki 1.:; fen 

:-ıALLO! ... 
roadvay ... 

!ilmini mutlaka görünüz. 
Ba; Rt>Jcrde: 

ALiCE FAYE - CE'TTY 
GRABBl.E JA(ti OAKİE -

Bugün saat 11 de tenx:ıatlı 

:o OW lira k.aanan ıı~m;.ı~ .r; 2G22u21 
25J f~. J2 ' l 

5.0UO rı.ı'lKt r: 068043 
12 S'; • tJ ı • 175347, 2a3' "9. 

!: 1 Ol 1 k ı u.uı .. ıJar: 
s· :ı Jıeş ı ... ,.,~' 4, 53555, 

E9 !)~. 'f498.,,1 i~284, ';85-:17, ':'r·,26, 91543, 
9H27 1 b <esı b etl•r 

.a..u ..... a k un .l nuır<ır-elar. j 
!>on t.e~ r.ıkk:ı.r.u 02170, 11~&9, !2982, 

t4 zr7, ı 561, 2.)216 1 ~S727 1 ~~ lt2, 34630,

1 

·ıt;•ı.ı. 51817, 55594, ~5749, 55L21, G-1791, 
6813~ 78!0!. 91502, 955D5, t-!l477 ı.1e bi.. 

t.>n b. eller. / 
bO< ltm kaZ!nıı.n nu:r.c.Talar. 

~ rn dt r-.. ralt!.amı .:J04, 409:!, 8015 ile 
biten bik·L!er. 

ıoc Hn kazan::1;n nunı~a1ar; 
Son Uç rtkk:ımı 5Gıl ve D38 ile biten 

b~leı:ır 
SC J;.ra k&ULD.an na.ran.al5r: 

&~ Lç rakkanu 245, ~03, 73• ile biten 
b~ie~ler. 

10 llre kazan• numaralar: 
Son ikJ rak.kamı ~5 ~) Ue b!ten (000 

:: 1t.ra kazanan r·un.t":"i·:3r: 
Son rald<amı l ve 2 ile b,ltn bileUtt 

I\.1· .. :un:ye alırlıar. 

DEMİR 
A KEr-.. 

.__TÜRKÇE _ _, 

T~rih, Krallar, dovril<Pn tac. 
l&r... Esrar. .. K ;U-.ı-ec-=l ... 
Hcyccnı\ edt<hiyahııın laye-

mut eseri 
A Tca: 

Diinya Kcınıed ı San'a.tlJlln 
Pırlantası 

.-=-KiR l/K 
ODALAR 

Al~ ııO R .illi de 
On binlerce halin 

te~hir ecli!,'or. 
JOIIN PAl.'"NE ı· 

'·-- .matine. ----------

l ·te VİCKY BAl', "ıın nıc,hur romanından iktibıı edil•n \"t' höy. 
le ku\\·elli, hareketli ve ayni zıımanda <"j:lent1'1i bir me\'zuda olan 

veGE ÇLiK 
Güzel filmi bıı •alı akşamından itibaren 

SÜ R SiNEMASINDA 
Görmiye ooz:rl anınız. Bruı Rr·llerde: 

l\IAlffiEEN O'JlıutA. LUCILLE BALL • RALPH BEELAMY ,, _______________________ , 
B U G Ö N 

ŞARK Seyircileıi meT4lk ve heyecan 
içinde bırak.aıı b\c f im. .. 

Sinemasında 

A.rımılnsal ciııa) rtl1!1'1! mevzu teşkil eden b:r dram. Ceımiyctie 
miicadele eden teh!.ikc.!i bir kadın. Facialı aşklar ve casush.ık 

Korkunç Gece 
L O L A lt1 U T il E 1, ve J A S P A R O !!. R T Z E ." 

l'ıluUaka görünüz. 

Bugwı sası 11 de teıuiiatlı ırruıt ne. 

D \NS ... CAZ... NEŞ'E ... 

,.. L 'de 
ARTIE SHAW Cuının sü<lediği 

1-"RED ASl'AIRE 'ın 1 a yat verdiği 
Pı\ULETTE GODDAI D 'ın "q'e k tlığı 

c z 1 1 
bütün kıılbleri büyüle~en, bü tWı göniıllC're ZC"\'k veıen h.aılciti 

b..r cazın fırtını::ıs.dll'. 

ProQama i.lave OOmık - VALT DİS. 'EY 'in harikafa.nndan 

( Ferdinand At..ş Saçıyor.) 

Bugün s:ıat 11 de tenzilıitlı mnt'ne. 

...~ ............... -----------' 

• 

1 

1 

• 

• 

• • 
1 

1 

1 

1 

l 
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FILtPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
~-------------------------- N~ 8 

1'ür~ye ~: ISKENDD F. SERTELLi 

Kuper, yeni muhasibini ağırlamak için 
Zangoya, şerbet getirmesini emretti 

Böyk u:.malıJa beınıbet', Kolonel Vet,. 
ain ~ıı.1.M.:.ri de eibeu.e bol 'il! yemiz cJe... 
tııa .. Şiıplı<ı :r.ık ki, o cıa bu' &eyler bi.. 
Ü)'o rciu.. 

* 
l.lıel<:ı - bı.r ıüo ev!tı öuiııı.ıe 

tor,ç..oa arl<~iyle oturwi<en d<<l.ı j 
ı..ı : 

- Şı"""1erio eli ırltını!.a lı\ıl\ımıo 

madenı- biri ııe altıo ""'°""1i lrnif. 
ı'le<i<:n bu moıdeni .itJJ.e\Jn.J.J'oJ'fıt.DUE?. 

J.luhenıiu; K"""1": , 

- - Mi:.tıim bır meseleye dakwdlııı,, 
az!ı..im ! Dod.i. Ben de boowı b.a.kkwd& 
a:ına ma.!Qmwt ve..rmek ıçcı vatdıt. ve 
lır.1a• kollll;rOl'dum. Anlatcyım: Mani 
l!y • uç buç\Jk ••at uıaı.ta d'.<#]ık ve 
tası4'. bır yerde ke.şfet.t.ikiro.i:ı: alt.ıo 

nldck111nl bir tw-ıu )ŞletemeırJe'k.iiğ.imi.
zi~ .ki ..-,el>l ~. B~ biri: 
S:ı.L , k adamlar te&rık e0emey1ış~ 

d.r. bcW de: Madenin bulunduğu 
arıtı içiode bir laiu.'D zehirli ~ 
rıD bulıal .. u. 

- Biı:lllc> sebep zayıttır. İıııeım ı... 
ı.ene Wlllk yerlerden. mes<'.A Amerl
kad ·.n 1-;çl getireb,lir. F•i<K.t, lluııcl 
selıep cidden çok mi>lıim. BtoU ama_ 
llllk.on, ııackoe *>oci. sebebi .a,-:ı.meı. 
le k.U.dir. 

- - li"Yı:r. Bence birinci s<t.op datıa 
nıith irrK!w. BUDU &!. izah edeyim: Yeır
füeı o cı varoa bıııl!rı,yo.t ;yapmamııu ;,,,.. 
1emczler .. Bunu rur ugunudulıt s.ı;:ıo.tı.ı"-
.tar, Bu sebeple yerW.eıden te<klır*: e. 
QCll. ,d ;g.mit i.?Ç~ daime looalık 
\ 1\! .ı.;...rac a:ördük. 

- Ya zeblca ~T •.. ~'yer
liler ka<iıor tebllkeli ~J ""':, 

- Bu liiDek!er en çui< b<7u taıli 
ın. ... ı ı..ra d~. Yerliler o k...ı..r 

:z.a.rc..r iarmua-<ırl.aır. Bi>yle olm~ be. 

•• be.r be.o buna b«' çare bı.tldwn: 
ll<ıü.şaı 8lnlOlDda ı.ıce tel m-.. ııı. 
ç.a lışlJ'orci'*. 

:l•hler Benet elleriai bi.ııibıriDe -
carak: 

- O b&lde mesele ,.ak. dedi, Zao
ıoy• eu.ret de bite *11'0Cuk ıerbet ıe
tı.sın. 

Kuper blanelçiıline fOrbet llÖ;Tler

&.eıı : 

- Ledipn ıt>l azizim, birlDcl ..
ıeic :i!ı:.ı>eıı.indun çok daha mühimdir. 
BlTinci planda halli icap eden ~le. 
ludeııdr Sadılt iııçi oulma.ıt ve ça. 
c!rl2rda 117'larca 7at.a•ak llwın. Ol'a,. 
lll'rda ,,....,.. ta o<* ııı.ç s:ııııı ..... 
beı>oım iÇin.. 

- Midem ı.,; ııeııre çok uzak değil. 
miç.. İlrt.~l"i'JINllIUZI l>ir at'• b;ı ile dıa
!ıml ıurett.e tıemJn e'ınek ın""*'üo o
>Obıiır kaoa.artındeyb>. Bdkl bu ~ 
,.ıdımcJ o1aR1t Kolooclde.ı de blr 
_,.,. Aırııerlloıl4 adam lıulabiliıılz. 

Zı;oıco ,eıtıe11ori ıetırdi,l.I :zamao 

Mübeııdi.t Kuper biddetıe yerilıdm 
~: . 

- Ml.ıl*ün .ıet>l .. Hu işicrc Kolo
Df'l \'ela &~\ haris ve karaklkl'alz b1c 
ııdıdnıc. blll'OIJDU ookmaBın• müsaade 
edemem. O bütün »ırl:ırl1nJLl Ugn?IW .. 
ve macıem elımi:zdeo almıya çaı.şır. 

- Bu ~i yerinde Lulmıvo
rum, dostLSn! Çünıltü, Kokı~!in böyle 
bir !W-i ve DiYeti olsaoy<!ı. ;ılmdı:J" 
k'1dar bu madeni &lz.ln eliniz.den almai< 
lçin bin lür1il bahane ve ııtlıcı. bllla
t.iilııdl. 

- Ah, Mıner Deno;! Sen F;llp.in A
"'1'la.I'lilll ~ t.ammı.y:>rsoo! Dura7a ee.. 
len ad3ırmn kar~.-i o" tadd.r çab..S 
deg.;1ir k.i .. İşte Koloucl V<ili ae bu de.. 
ğışen adraml;ırO.n bırid!.r. 0, biç de 
eörürıdüiiü g.ıbj •a.kin. terbiyeli ve bil
baso.ı. iyiiığl .ever bi.r !J:ısa.. d•t'~. 

_ OlaQ;llr. B<oı de bunun aksiDI 
lddıa etmı;yorlJlll ...,;,,,,., Kolonel Velıı 
bir maden ılrk•tloi.n !ırıll(Yazı.nı si.$l 
e.iı>ı:ıden a.ım..ı. ciJr'cı.m; côsterecd< 
hdar oa bud&l& d•tll gibi ııocwıı>. 
;,<;r. 

- Dedim :ra.. Sen onu 1*.ıJ1m;m;m1 
Bu !Nbsl burad:ı kapcyalım. Beni !ar.
la. soylecmemen.i riea eder.im. 
~rbeUen ıetiren ZJ.ngo bu mutıa.. 

verı:yl ba.$Ulıdan .eon•1na .iı.adaı d:ibıle
mi§t •. Gerçi bu ıoözlerin teµ;.ni anlı
,.ıı.c:q kod.ar .İıneil.i.zce bilmiyordu am
:aı~. l\!Ubend.ia Kuperın Koknel .,.. 
hintl-e oıtı.p t\tt'tuğwı.u anJa~ı y·ıcak ka-. 
dar budala değlkti • 

Z-o pekildiJ<ten ooura, J4iloler 
Benet ~ iO.Yle bir t<J<lifte bu
ıuuıu: 

- Bir latil ıünü ll'J aitı:ı ~ 
betıi ıatümıez mlt;lıı? . 

- li&y ha7 _ Gôtii.reyim. Feoa olo
IJ?ll:ı.. A.,..ı umııoda meroleke\.io o 
kısman da tacı.m.ış olur.ıun! 

Bu Paı.ar &ıllıti >:Wi•bil.'< mıylz?. 
- Şapb<:>.:z:. :.;~ten üç ~

h ustı;b;;o;;ı a.lıı-ız. Uu de y~rl; muiıı>
tı&.. Atl;ırıııma blııcr, yola çıkanı. 

:ı:ıuıeo bu "°"' kar.ırdan baberdar 
c!e~ldi. 

ALTIN MADENLERİNDE ııiK 
AıtAŞTUlMA.. 

B!r Pazar o:ıbahı. 
1" ühendiıı Kuper çantasın:> hlr ıxıim

lar k-erve lle bir ıişe v;sk:, beş ııi
ıe eoda ,.erlec;ı;tir&. KW dE:recede ~j,.. 
1 ece~ aldJla.r. 

U«tatoacıı-lar atlaıruıa bin""'lı: K
ri<ı ev.nır:ı iinliı>e gelmişti. 

Mühendis, ari<.adaşıııa ses!t'IJdi.: 
- S&at ...ıtiz. G~ş ,.Ukoelmedm 

yola Çlkalım. 
:ı.ı:sıer Beııet plpo.r.ıınu y.ırnu:şll. 
- Ben de har<ll'lıı.!!dım.. H;eyd1 Cf

de\ım, dedi. 
(Dev5.ml V•) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muba<nmıen 

NeY'I :ae.ie1 '1-.ı 

65100/JGt J'atilı eııl<l İmrahl<r y..m Bacı :r'1lat mahal. 
~ .-ı Hacı Moanol yerı.1 Hıı.cı J4'1nav 
80kajuıd.a .., eslu 25 etıld ve ;ıoeni 27 kıı.ı>• 
No. lu 161 ~ murabb•ı ......., tamamı, Jl.2.70 1 

fO I00/3031 Beyotlu Hüoe;ıoinala mah ;l!...inın Duvarcı 
...Utıı>da ltAin ealcl 74 ;reru 8Cı kapı ve 530 
- H paıwel No. lu (13,Sll) ~ ~ 
- arsaruıı larııamL J6~ ~ 

l/J41J ~ Yalı mahallesln!n e6ki Bostao
dcnsw y«ıl At.ın>.ca soka~.nda calti 161 ye. 
al so ı.a;>ı ve 1118 ada 31 parsel No. lu 25 
ıı:ıetnı murabbaı arsanın tan,,;mı. H •UO 

t~Ol/2243 Be;J<>illurıda Eillbül maballesin!ı> Vırne so
ı.a&ında 655 ada 2e panel eski ~ 7i'nl 22 
kapı No. lu 19.2:: metre murab~aı arsanm 
tlmaml. l~ 1,llO 

6113'/ltS ~şta V~•de matı~ln Viııno-
l&<le ClllmU kdl'li"'ında 1 No. lu k&bvehane-
nln br eene lik ıca.n. M t 

Yı.ıkarıdl ,.adil ı~rnlnıller 25/3ıG42 Ç&r:a.mba cllniı ıaat 15 de :ı:ıer
ıerdarhk IWl1 EmWt Müdü.rltiğünde mütl:t-iıkil Komi!ı;ronda a:rrı .. ,.... ve 

açıl< or>hmıa ile uhlacaı. ve klr;>Ya veri'·.:cekiir. İ:stelı*lerln fama izalıal tı;io 
Mllll ı;mUııı; Mudlirlu4i<ine ır.W'acaatlan. (21189) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

C>Dli :Mlktan Muhammen 14. Temlnıt İhale tarihi 

J.ıı Çogu --
KaraDJaQ 17,200 32074 100 2405 55 13.3.942 

Dağt>Ç 5,000 11900 105 937 13 > 

Y.uw 4.0CO 10400 JOO 780 > 

Sıt.a' 12,GOC 9~00 ıco 7095 ) 

11%17 il 

Bası.bine 'Ye llllı1ı1 ~sel.e<ı'in ;ıoukarda ;r<ızıb el ib\qa.;la.n açık e!mBtme
ye l<on\JlmUDtur. 

ı _ Elıısi)lme 13.3.942 Cuma günil saat 15 ele Ca!aloun~1a Sıhhat w İç
*nal Mu.,vmet Müdi.lı'lüiü biııasında ltur•Jlu ltomisyonda yapilacaıctı~. 

2 _ El miMadarı muhamrr""1 tiyatları ve mııv:ı&ı!<at teınlnr.t!arı ;JUl<a.rıda 

C"...ı.terlJmivtA-. 
3 _ iııtdd!Jler ,...tnsmesi:ti çalJ4111W. günlerJnde ktıml.,,.anda g~ebllirler. 

4 _ isteıcl'llıer 1942 J'lh T'. cıvet Qduı vesik~ 2490 şaşılı kanunda y-11 
ft!:kalMiYJ.e 1>u ~ yeter muvalok.at temlmt n.akbt:Z v~ banka ~ubiyle 
b:Tlll<te belli cfi<ıo ve sazit.e k~"?ı>ioı;rona celn,.lerl, c27e2> 

Etrüsk Hastahane Gemisi Baş Tabipliğinden: 
Elrüsl< H.astatıane gemir.nde •40> lira a:r1ılı: Qoretle ve ayrıc bk er t:ı,.,_ 

rı ı ve metbusatı verilme!.c s~le istitıdam edi.bnek 'ilıu're c3> hksta.bakıc11• 
1bti;raç v..ro .... 

H•.ıabakıcWlı: ıenıitlni haiz lııteldiledn f'n geç 15 Mart 942 giınilne lcadax 
x.asırı:ıpııpda bulı-n Dcı>U H••m.,..,... B0ölôbiıılltine milraeaatlıı.rı. c3055> 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalnyın!Z. 

Şoförler patronlar
dan dert ganıgor I 

loa bil <ı&ıaı:alkıt.ır. 

Para Piyesi 
(1 IDcl Sabtıeden Devam) 

- HunElıl iBbat edmlz; tek s.a. 
tl!"lık, teık lı8.vha1'1<, tek ooktalık 
ha.kiki ve jUni bir intihal :abat e
ıliniz, ben intiba! fi.il.:l:ıi bıiilt:ün zil
le'tile kahı.ıl edey;nı! Eğer isbt:ıt (1 inci Soblled<n Devam) 

Jırimiz l'l'C yad<- k.i buıgÜ'n baım 
ııtıo patronlarının keyıfi muame
lelerine muhatap buılurmıakt.'1dlr
'bı. Bu pa.tmn1ar kıötıü z:iılıııııiyetll 
1ıiioca.r vaıuyetin?e hal\:kıet Eıt.. 
me!lıı'IA!; yani .ihtikfiır y~
dı.ı'lsr. Bu oüriimluine de teroıiz 
nilih> :şoföıılenimm alıcı etmek .&. 

remelı!OOclirlıer: Memle ketimOzde 
~ lise -...eya orta taJısıl ll1İ 
!Dl'llV'3fiakızyetle yapııış olan ve 
bu işi evvela .zev'k> bilfilıare de 
cmedburi• OOarak .san'at. kabul 
etıımş bulıunoan Ş'lföı'lerim'<z az 
aeğtıdir. iBtımınla beraber otıo
ıınd'ccl şafür'ünü bugün istıecl!iği.. 
mız yere oovlkıe:.tirmek mü.şkü'l-

PATRONLAR nA CEZALAı.~
DlRILMALIDIR!. 

Diğer 1ıacaftan; ei.elliÜen yeJ"e 
gitnıJyaı:ı şoförler hak1unıda sey. 
rüısei\ıre yapı.lan şi'kayctler üze
rine şoför ~ görıii.lii,yar ve oe-

1 
edC'D'l'CW€11iz siz de :f'ııilinJz.n sı!:at.ı•. 
01 teıgat kitaplarında anyı.p ~· 

1 
lunuz! BfOO<i de ıı:ç bir lugat l<iıta
bı OOy>l-e bir kıelian.eyi k.aydetllle. 

~r. . 
Bl?lediye talısi saa~ri ü.?ıerine 

yüıııdc e llii zam yapı,p kıi'lbır..,bıe. 
sııe un tbkıuıı: kuıruş fark Jıııyd'u .. 
ğu halde ot.o sahi pleni şoföderdlm 
beher kı:'lOfnle'treye otuz 11ruruş 
ve 'biraz daha iınısaftıcaları da 25.. 
28 knıroş arasında hesap ;.sıkımek
tedni'l<!r. H.albııkl b·r şoför yalınıııı 
bir m~aiiyi sa:ıah bindirip ak
şama kadar du.mıad.an ge:ııd rse 
:y.amığı klil.anıetre kadar beber 
l!ııKn'.ıetreye otuz ~an hesap 
ödıemeğe mecbur edilecek, fakat 
müşberiden beher kilome~yl 
kanınıi parası olan 19 kruruştan 
almı.ş oliırğuna göre pa mına blir 
zarar ödıeme~e muıı.tru- kalacaktu". 
BiWab.ı bu zararı dn % 20 ~ 
dlaın kazancından; yani kendi ce. 
~n ""'receğiı:ıdu> o g,ün bes. 
bedava ça1'w;Imş o'lacakt~r. 
PATRONLAR ŞOFÖRLERİ Kİ
LOMETREDE 30 KURUŞ ÖDE, 

MEÔE NASIL MECBUR 
EDİYORLAR? 

Bu; aşağıdakti emirlerle y.apıl
mak<tadır: 
ı- Milştıet"in:ın en ziyade l:d 

olduğu Bayoğlundan aynlımya.. 
ca.Jııs:ın ! , 

2- Gidiş v 0 ~~ mubalııkak 
m~ bulaıııakısın!. 

3- Ddbnu:ş yapacaksın!, 
4- Pazarlık usulü ~ ede. 

ceks.o!. 
5- Çantası V"'ya kıüıçiiik ~ 

bavıihı o?an müşt.,.rilıerdıen bagaj 
parası alacaksın!. 

6- Mıüştıeri beklendiği z:ımıan 
yazan saat faPk'laııi'le günde ade. 
eli malılm bu!lummyan ~ ç.:ık 
müıf.e;r.-lerm sa.at aınrt:releri oı .. n 
20 JruıruŞlar• da oona verecek&ın!. 

Pabronla.rın bu emirleri yüzün
den şoıfürlller nıe kendileııi1'ii, ne dJi> 
iru'l"JYlP.l.Ş oldıuM!aıı '1il'!> yuva lıarını 
geçJndlrebiJımıektedirler. Fakat; 
şıehfr sdkaJclarmda bugün bir ı:ıe
V'i caı*a:dık hal'::i alan şoförlük, 
san'atının ıınensuplannı moıtılaıka 
geçiınrl.'mıel, pattroniarın keyfıb. 
deın mutaaka kıııırtarıbıalıcr~!. 

Tala;< saatleri be'ediyenin ~ü 
südür. Müışteri tal:Y.atillıe saatin 
:raMığından fazla para vermez. 
Pattron da hç bir eılbabı muclbe 
flle şoföınlhı fark istiyemez olmıa

.lııdı.r. 
Bu ilş sıkı b..- inzıbat a koou·l<ır. 

sa; yani patıranların kilometre.. 
aen değil günlük saatin yıımlığı 
yekiınlarını me=uu.ndıan hesap 
~eme1' 1!'i örılen i !"l'e ve yahuıt ~a 
beledi)°"'nin kıabu' ettiği kıilome't
ırede an do.ltuz ltu.ru~ r.ıa rhtan h<e
sap alıdıııımalan mi1mıkiin ltılıı:ıa.. 

cak~: 
Hem şcıföMi <isted.;f.nriz yere 

oov!ketti'nrnıek ve hem de ilrtıedi
ğimzi ~rde bo,ş araba bu1ıma'lt 

za ıam:!ınleym-. Gerçi hcl!kaı tama
mile -muhalıa,p alan patrorıı dıeğil 
şoförse de bu katıl! şık-ayetlerde 
se)<tiisefeır memurları patronu dn 
:yıak ;ı'lamalı ve CE:zayı da ~""
t'tlk venmebdir. ŞiJ<aıyetıin tıelrer
rürüıırle J~e cezayı nakdi ~-:kliL 
den Ç1lııamra.1t ilııtı1k8ır ii)et.l!llİnı, 
ya-d otıcıın:obil plakasının sökü.. 
lecegi kend!ileri:ne lhtar dLuııma.. 
lıdır. 

Şof<htar.:O b.ı mfuımdn dıerdi 
hıalledilııne<lıiği tamirde: Paıtrdn.. 
lıar her •gii.n s:IJ'!Sl hix ka.t dalııa 
.fail.akışan yıeni, ll""ll<; şoförlere 
~ vcmıek ve istoo. ık!leri para>yı 
onlardan almak Slll'Ctile biz eski, 
tecrubel':i şorör}erd, yani asıl mes.. 
lek ah:llerim tehtl ' t etmelctıe de
vam eylyecek.J~rdir, Hal'k da bu 
yfuıden ~ c;eke<:ektir. 

Halbukıi belediyemizin kııyıtT'1'11 
'il se)'TÜSefercıl.eri bu işi gruıetıe. 
lere şö)1Je bir ilan ·1'!rn1Cki.ıe ön.. 
'.ki ye lliliı:'ler: 

•Otomobil patronlları •.• gün~ 
ne Jradıar; halen yaThlarınıad ~ 
~ırdhldlan ~örl.e~le üıç ayllık 
ve noterden musadd:ak bir .Jş IllAl

Jııavelesi aıkıdetımef:ıe mecbur 1n.ıtud 
mı."11ardır .•.. gimümc kadar bu 
iş mukıaveloleri ile kıarnelerıiaııi 
teMl etımed.lcleri tal<ldinlı benı. 
zin karneleri i9tıraat olunacağı a.. 
lakaoorJ.ara ilWı olıuntn-.• 

Patranlaıfuı. şoförler aırasmdaı 
y.al?ılaok okın ~ m:u&aveleJerjnin 
6\ll'et!İ seüırüısefer 6 mcı şube mü .. 
düırllöğü salomma as:ılmı.şlır. 

Bu mukavelı?de şcıroıüeıile peJt.. 
rorıdıar sarah,.tım; beledıye kn.. 
:wnlarma göre lietr tıiirlli kanum 
rnattiJ;iyet i deıulıde ed ecek şe
kilde .alilisını ra,ıt.d.e<:ıeldtiır. O 
vıalkıit; ,patıııcırı ııoförden gayritneş. 
ıru para tıaı.ep edebilecek ve ne dle 
ödem-07en şoförü iış'ten çıkarmalk, 
iş vıcııımemeJıiJı telıd:it ectelıilecek.. 

tir. 
' Sırası gelmişken burada diğel" 
'bi.r bahse de teınoırs etmeden geçe
miyeceğiıın: o da cŞ.>förler Cemi. 
yet;.ni:n siir'~tle ı:;tl.ahı işidir. Bu
gün şoförledmlııln mühim biT kıs. 
mı oomiyetten maalc~ei matlup 
aıa:ı.:a ve yaırdımı görememekte. 
dirler. Bi-z cemdyetten der1ıleriımi
::ııe, Jh<tiyaçlarımıza karşı daıha farz
la alaka, haımket, faaliyet betkli. 
y~z. •Şoförler Ceaniyeti. •pat
ron.Janrı değil, daha ziyade •ŞO
för ,Jerin işleri VG dortlerillıe meş. 

gul o.lrnalıdı'l'.• 
Son Telgraf - Istar.bu! şoförle

rinin en ılıüyük bir derdini teşrih 
eden bu izahatı Bel~diye Re'sLi
ğin-in ve Seyrüsefer Mii.dU:lü~ 
nün ehemmivetle n11"arı dılcl<ati
ne koyuyODUZ , Hom ';<Jförlf'ri hi. 
mave etmek ve hem de haılıloı miiş
kıüJ~tt:m kn.ırt:ınnka üzere i~p e
den tedbiıı'ın biT aın ey,;ol alınma
sını rica ederiz. Ve s.ın :~oruz ki, 
tekl'f sahilbinin yukarıda il'ef'İ sür
düğü patronlaTla şoföcler aT ~sın
da .mukavele akdi• mecburiyeti 
bu b:thiste en kııt'i, rasyoocl blr 
t.edbir , çare olacak bu mü=in 
davayı ibir bıçak gibi k"sip, kökün.. 
den esasından hı>Ueyliyecekıtir 

T a<:ettin .ı\ TATÜP.E 

Sayıcı ayar memuru aranıyor 
lst anbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum Müdürlüğünden: 
iıletmelarlmiz el<>k'.rık ksru mlişlc~cr d.a:resl, !en şube•i •>İn gt:rıde. 300 

ile 4.0ü kuruş:ı kadar ocret "-erilınek BUret.ı,yle 0"-' sayıcı ayar rnemmooa ilıU.. 
7aç vn!dı.r. 

mişt ır! 
Bunu takıiben Necip Fazıl, mıe

seleyi gün gibi aydım.la.tan bir be. 
yanatile (Oiiınhmiyet) gaız.etesirı'C 
tl'emişt .. ki: 

- Mey<laına çıJ<sın efendim; ya 
ben eseri b ir ~hancıdan çaldını; 
o halde ben :rezil ve zeli'l bir ada
mım; yahut onla: yalan ve iftlı'a
l:aırın Efl çirklıuni yapıyor; o ha3tlc 
ha.ki ket teŞlı.is eıdils n! 

O gün bub"'İilll, orta~a biç bir ve. 
iika çıkmamış; halkın ve mü'l"'~· 
verle<rimiz. n yüksek vic<lanı, ha. 
disc~ i bütiin incelikleri1e k.avmd~'. 
ğı, bütün sc-bcplerilc tayıin ~tt.i g. 
ve arkadaşımızın m 's ils.z zaferın· 
taıkıd '. r ett'ği sırada binknbirc 
matbuatırnYlXia eşi gö.riiılımeımi ~ 
bir 'had ise Mmı.ş\ ur: 

(Tan) gaTelesinin t ıyatro mü. 
cekkidi ilk defa olarak ovvellki 
gtin (Pa.ra) piyesile mahut tta.L 
yanca piyes arasınacfk iştirak 
nokttaıaTu11 isbafa kal'kmıştıT. 
Matl>uatıımıııda eşi görülmemiş 
Hoohse etra.fın<la mütemadiyen 

iki e6er a!'astaııd.a iştirak ndktasıı di. 
ye göS\eT<iiği şeylerden h ç biri. 
Din ötıü:ı<i:le oo cıi.z'i a1fıkası. bile 

yokıt4ıır. d . " 
:Si1ızat mtihal isnat e enın gos.. 

terdiğ" vesikaJara göre iki eser • · 
rasmıda :m<'VZU ba~k.a, ruh baŞka. 
metin baŞka, dava başka, her şev 
bambaşka.dır. Öyle ki , bu vesika. 
lan bizzat Necip FazıJın neşret. 
mesi ve (Buyurun!) demesi ıa. 
ı;ımkcn, moorııımn neşretmes: 
alemde h ç bir miSli göriilınedlik 
bir zaaf eııerinden baŞka bir ş!:y 
dlmamı.ştır. 

Böylece eıse"l'ler arasında, umu. 
mi ve orta malı pıra me,-zuıunrlw 
başka hiç bir münasebet oJmad1. 
ğı, b izzat intihal isnat e<lenm :ı..ı.. 
lemi ma r ıf<"lile ;s·oa t edilrn4tiır. 

Hi}dlse e1ıı-afında miiterrıadi~ 
Jııendisiıni ziya.ret edl'>n ve dava aç
ını.ya teşvik eden 'I'iiı"k geı:ıçl..ğin:tı 
de d.avetme -eabe.t ede.ı yiiJffiek 
san'atikarmmz, nihaıyet adak>t lrn
pıısına ıınüracaat etmiş ve yükslc· 
hakkını, yü.ksek Türk halkiminin 
ilam ile de tesbi t et!Umek, iıı rı kıa. 
nı:nhık ve aıydınlıkt her noktasmı 
g&zönüne siimıek ü-ıe1"', (Tan) ga. 
zetırsi sahibi ve neşriyat mudüri. 
le, Ulunay ve (Yaşa.r Çimen) is. 
mindeki meçhul muharr ri m:ahke. 
meye wnniştıô.r. 

- Necip Fazılın bu <l avıayı aç.. 
mak!alci ölc;üsü SU(tu,.: 

- H&dise b ini aşıyor ve mem
lıdlretimln şercfaıi ihata edi
yor, '.l1ü.rlk !i.kir ahlakının bazı 

etlerde nıe n.:abette zaafa d~ 
bügünü, btJru.ı bT .hakim flamile 
çerçC"Vele~ bugünün ve yan. 
mrı temiz IJJeSilkrine tam bir dk. 
kat V'!l intibah dtrs' v.-mıı<ik frıere 
kendiln ini adalete tl!Slim ediıyo.. 
rum. Eğer hadise yainız benim 
şahsımı ihale etı.;cydi, bu kimselıe. 

rin hiiJmıii.nü yalnız ammenın vCC
danından alırdım Fakat btı.gü<ıkü 
şekLl-e mesele, fikir çilesi çeken 
ve m:'l'li edebiyat kii\üphanes.i!ni 
eser hediye etmeğe savaşan bJr 
Tül'k muhaITir olarak beni h.?.ki
mıe müracaa.ta mecbur ediyor. Ta 
ki, bu hareketim, ismine (Baıbıi'ı-
li) dediğimiz ve en ulvi ör.neıde 
en süfli 'l!ÜmU1leyi lroynurıda ve bir 
ara.d<ı. banndının bu muılııilti, her 
iki iruthile dibine kadar aydınlat. 
ınıı ve ona li'ıyık olduğu şerefi, aa_ 
yık oltduğu eller vasıiasfle iade et. 
" J '~rY• ,., ın. · ı i· .. 

Nec p Faızılın vekıal12tini, avwkat 
İhsan Mukıbil Ben, der'uhte etıııriş. 
th-. Yakında başlıyaca:k olan bu da 
vano01, fildr ve edebiyat d.av..J.arı 
anısında erı eJ:lka çekeru olaeağ"' 
pa hiç şüphe yoktur. 

Tarihi Tefrika: 40 ----

Ehlisalibe Karşı Kıl ~ ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Mina, Arslanın neş'esizliğinin sebep· 
lerini anlamak çarelerini araştırıyordu 

Arslanla Mina geniş sedıiır ı!istiin
de yayılmı.şıar şarap iç:iyoırlaırdı.. 

Mi.na ki taırasmı eline allmoş, gü.. 
ze1 sesi!e şaııkı söylüyc>ı, Sulıtanm 
gündüz yorgunluklarını gidenni.. 
ye çahşıyordu ... 

Mina art>k Tiiırtk şaı'kı:Jarınıı da 
öğ!'enmişti. GfuJel saz çalklığınWm 
Türk sa21 olaın tambur çal:mıya d a 
başlaınıştı. ATS!aın gün geçtilkçe 
bu kadına bendolıuyordu. 

İşte tam böyle bir alemde cari
~ler vezirin verdiği mektubu 
Suhana getirmişlerdi Mel<Wba 
şöyle lb>r göz geıııd.Jr .. n Sultanm 
r ..ngi 11Ç!l'l1U.~, dudaklan tiotremiye 
baş1amıştı. lieyecanı:n:ı Minay'I 
belJi etmemek için k~ tu
tızyordu. Hemen cariy~ye ~ emri 
venii: 

- Süvari beklesin, yann cevap 
verilecek. 

Hetkıes yerliyer!ne çEiküıniştıi. 
Arslan her ne ık.adar eğ1eniyoc

sa da eski neş'esi yıoktu. Keııdmi 
wr 1ıutabiliyıordıı. Bu hali seız..en, 

fettan Mina, Arslanın bu varziıye. 
tıi.nden şüpheye diişmiiş1>ii . O, İm. 
pa.r..tarla k<>casmm Arslanıın ürz.e
ritıe geleceğini işitmişti ya, her. 
haılde Arslaının ordulaıruıdan bi. 
firrin bozuldt>ğuoo hükmetımıişti. 
Llkiın, ahvalde 'böyle bir ~ oıl
=~ olsaydı hiç Arslan oturur 
muydu? .. 

Minaıı:ıın i;-ino kıurt yiyordu.. As&. 
laıııın neş'esizliğtni an!amıya ça.. 
lışıyordu. Hatta biT aır:ı.Lııı; biçi
mine getirerek sordu: 

- Sultaınım, bu gece senıi rıeş'e. 
lendireımiyorum gıalica? ... 

- Yok Mina, neş'el;yim, sen de 
n~'el.isiıı. Sen dlll1ma ç:ıl, ve şaTkı 
söyle ... 

Bu sözleri söyliyen Arslaın ci1m
leleri zorla -toparlı)"Oı-du: Ginii
nün önüne Sün'biil rlikilrnıiş duru.. 
yordu. O, el sürulıncmiş ibir Türk 
l=ı idi. Sonra afif yıiircl<'lıi, 1ıeıniz 
vicdaaılı b\r vatan Ç"CUğu idıi. Bu 
!karşısındaki nihayet ne il? 

Lak.:n, bu Bizaıns lo.zınıın da cil.. 
vc<>mc p5.yan yoktu ... Arslan ııef
sile mücaxl..-le ediyordu, 
Sünıbülü çağırmam~k da olmıaz.. 

dı. Onu çok arzul~tı. A~a 
süren bir yol'dan geltn Siiınbiil 

nasıl reddoluımırd'1? Herlıaide 

yarın sabah süvariye ege!~!· em. 
riıU verecektı. 

Her ak.şa.m olduğu gibi. o gece 
de sa:bahlara k.adar Mina ilıe ga.. 
mıau defetti. 

Tam sabaha ka:rşı idi, Arslanın 
veı.ıiri cma mahrum ve mü.stncel 
1bi:r meı.tıip yolladı. Arslan rnek.. 
tuıbu okudu, rengi atıtı. Çad11-ı haJ. 
vet etti, hemen vezi.rint ıı uzuruın a 
çağırttı. Zavallı ve:zir şo.şk:ndı. Llı
kıiıı, rnetan ... tini bozmı;mıştı. Ars.. 
lan artık, eğlence sofras:nı, Mina. 
smı Si'mbülii'lili lllllU1nıuşt.u. Mek
tı:llıun i~'i şu idi: 
İmparator Koırınen Mudanya ö. 

nündekıi i.lel"i 1kalel.rden Oirbıni 
ırmrhasa.ra "'1ımiş, kale içi.nde bu. 
lunan TürJı. kuvvıetlcri, az ın.iıktar
da oldukları 'hıUde , mukavenıet 
ederek Bizans a.skcrlerinıi ptis. 
kürtmii.,"1ercli. Lalcin va7.1İyet ch<>!ll. 
roiyeili idi. Kale lııumaaıdaını Do
ğan Dcy i:smiııııcfo b:r Tiir.k: k<ı~ıra. 

idi ' marn . 
Arslan Ve2irine dönN ek: 
- Nasıl oluyor da bu herifle!' 

lı:~<'Yi muhasara edebiliyor!.a'I', 
dedi, U,Y.llY<>r musun:ız? 

- Sultanım; ·bu, ile~i hatları.. 
mızda bulıman bir kale ... Kuv;·et
lerimizi gölün bu taraf'ıına a~d ık. 
Toplu bulunuyoruz ... 

- Eh? Sonııa ne olacak? 
- IDç olmazsa düşr.ıan kuvvet. 

lerirıden bir bsmı.nı hu kale mu. 
hasarasma bağlarız • Kalaın kıs
mını da e7.erİZ. 

- iyi bir plan am-na, vaziyet 
ehemmiyetlidir deniyor ... Ya ka. 
le düşerse? 

- Niye <ruırut etmi.~ bulwıu. 
yorsun. Karşım'll!a gelen orou cl.li 
biın ... Herhalde bu scfcr son kot
larını deneyecekler. Bu sebeple 
kıuvvetlidi:rlcr ..• 

_ Sult.ııııım; eldon gelen .\c<'.hir 
yapılımllj bulımuyo.r .. 

- Sen şimdi kaleye en lkıııvv..-tll 
keşif süvaırilerimizden b'rkaç 1<Jişi 
yolla; düı;ınan saıf}arı~.ı. gfuülame. 
den geçsinler ... Doğana ne kadar 
yiyeceği olduğunıu, ne dCTece da. 
yaıııah'leceğini sorsunlar .. . B~na 
saıbahlcyin derhal h&.ber getiT-in ... 

Arslan işhı şaloa ile uğr:ıey:l acak 
taralı kaJır.ıadığma, Mim.ay ı da, 
SünbüJ.ü de olduftu yenle h :rak• 
rrnıık ıazım ge-ld i ği.ne hJi.kımcdeTelı: 

hemen yerinden fırlat1ı, harp el. 
lbiselerini giydi, Minayı ı.:ykudan 
uyandı.rarak ,·edaıJ.aştı . Mina Ms. 
lanın g~ne ve vedal.-ışnas>na 
bakaııak harbin ixu;ladıf.:na hiiik· 
metti. Arslanına hayıı 1ı za!eırler 
tıeıneJll11İ ey led.ı. 

(Devamı Vr.T) 

Vali ve Belediye Reisliğinden : 
ı - Emrıi;ret 8 ı.ncı Şube Müdürlüğüne l<ayl'tlı K:urcyon ve Krınyonetıerllı 

9.t2 6fnes1 tenn1 muayenelerine 16. Ma.rıt 19.\~ t&:rihinde başlanJcaktır. 

2 _ Plfiıka sayısına ıöre bu mua,.enel..er~n yapılacakları günler a~a!k}a 
gos\erilm;şfu. 

3 - Muayeneye tAbl veF&itlen RIJIIlell ylll<asın:la bulıman1&1' Aksan,. 
aeposınıJ' ve Aoadow yakasında bulunaı:,;,, da Kadıkö;r İlfaiyes1 ör.unde ya. 
pılaca-ktır 

4 - Ta:yin edilen e:ilnlerde muayeneye felmtyenler baklkında öteL~tT.bcı·i Ka~ 

bol edılm iş olan cezai ahkamın bliılk edllect:ğl Daimi Elncü'Tlc:ıin 5101942 ta· 
riW; !Girarıııa mwtenıd.en i!An olımur. 

Plaka Sayıları 

3401 ııa 3500 
350; > 3600 
3601 > 3700 
3701 • 3800 
~aoı > 3900 
S9C1 > 4000 

4001 > 4100 
41111 • 4200 

Mu~yenc Gllnleri 

l G/3/942 Pazarlesi 
l' > Salı 

la > Çaroamh:ı. 

iP > PCT, cmbe 
20 • Cuma 
2.0 > P•zartai 
~~ > s..ıı 

25 • Çarşamba 

4201 > 4326 W > Pel'Ş<'moe 

~401 > 4326 27 > CU'IJla 
Üsküdar ve K.adıköy clbeUnde buhınanla;· Kadıköy İt!alyP>i l\nUndt bulu,, 

nacaklardı.r. (3168) 

8 Mart 1942 
ıı.oo Proır;.m, ve Memlekel saaı A-

:rarı. 

13 03 Mü:ılt: Radyo Y-.ans Qr;.estrası. 
13,45 Konuşma (Zira•! sa~ı.ı; 
ıs 5l MilzlJk: F"'5ıl Hey1'ti. 

18.30 Memleket Saat Ayan. w Al&nl 
Haberleri. 

19 '5 Kamışına (Yanhn,.cveıLer Ce
miyeti Adma), 

19.5S MUz'k: Şan ~ololan - Mezzo 
Soprano Saadet İkl'SUt;. Piano: 
Şlözinger. Brt'.hms ve Hugo 

'\'oll't.m s~.l'lkılan. 
20 l5 Konuşma (T•blat Aruı). 

20.30 MOzJk: Şaıtu H 'l'üı:i<Ol"'. 
~ı.ıs Te~n. 
2! .~'\ Milde: Dans Musit<:sı (Pi.) 
2 UO Memleket Saat Ayarı, Ajacs 

hh.nbtıl A.-;J.iye 9 uncu Hukuk HA,, 
kirn}jğlnden : 94t/ı;H2 

.Beyoğl u Kuloglu ın:ı ha llt.: : i &u Tel'~ 
zl s.ck ~, k Re:..-sL:m apa.r t ı manı t No. da 

n1ıııkin: l\!crz Lı..k :t t.ır:, f ınclan Koca.ınus

t."'!fRpa~n Raınazan FfM d ! s('k~k 5 No, 
da n t k1':n koca sı 1 ).-.ıoon LKlu F\:vzi, 
slPy!'ı ;nE. a c::ı ğ t ialfıl~Ln te3C ı. ı da\•a.

SJ rG..ı. : A.I. a.lC'yhe gôtıdc!" ·: c davu. ar .. 
zchalnt' verilen mc;ıl·:ıha t• :ı on sene 
e\·vtl adres bfrakm.'\.dan f:("JT,tl n1.eç .. 

hı.1Ie gittiği bi'klirilm~k~ tt·l:J.lğ: edil
meden gerl ÇE'\"rildiği görlildüğünden 

dava arzuihalmin 20 g'..ln rr.ü<ldcHc da..

vet~y~ tle birli'late Jiv:ınhancye tM.ik 
ve g,,zetıc He 11Jrıat !cr:ısııı1. ve muba.. 
kem~ gü-nü ola.Pak SO, 3/tlıtZ P~zarte. 
si saat 10 t;ıylın edlldig·nc:len m"!.."0-

k"ir gGılde de geımf:ldi~!· veyn bir ve-

k il göndermediği takdirde mah.lre
m(::y? gıyaben devam cdilrt ceği davc

ti.vP. ır.nık amına lro.im oım·ak üzere ili.o 
clt;nur 

Askerlikle al~k1ısı bul;mmtyan isteklilerin nilfl>S hUv'.y~t ci!zdanl, hil6nil· 
hal khlıdı , ı; a,j1ı.k raporu, tk~ fotoğr:ıf ve şımd-lye kado.r çalt~tıkl_1rı ytrlerden 
alm1ş olduklan hbmet müddeti v~kala:n ile b r' !kte 9/3( 942. tar; hı.nde ~at. ~~ 
de !:;ietmderlrnlzin M •tro fü~ının a.ı.t k>tmdcki Zat lslerı vo S;cıl ll!udür2u,, 
ii.!ne u1ti.raCü.tı.tl.An lü.t..ı.tJlı.o. b!~~·ili.r . <313ll 

oıru~-ucularunıza yakmd~ dava.. 
nım giinünii ve muhakame sa.. 
fahahru bhl.direC'eğ:.Z.. 

Haberleri ve Borsdl~• 

22.45/22.50 Yarmki Proera:J> n Ka
pan11. 

Sahir vı. Başm:.ı!'ıarrlri Etem h:zet 
Benice - N~:1y•t Direktörü 

Cevdet KARABİLGİ!<> 
SON TELGRAF MATBA ASI 

i 
1 


