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ANKARA.DAPAT
LIYAN BOMBA .. 

1 

Temenni edelim ki Ankarada başlıyan 
muhakeme Sovyet tebaası memurlara 
yüz aklığı versin. Fakat görünürde bu 
temennimizi gerçeğe çıkaracak hiç bir 
ümit mesnedi yoktur .. 

Şekerciler ve Hama 
cılar Ankaraya bire 

heyet gönderdiler 
Şekerlere konan boyalara ait 1926 
yıhndaki nizamnameni" hala değiştiril
memesi yüzünden bir ayda 50 şekerci 

mahkemeye verilmiş l 
'"================================J ETEM iZZET BENiCE 

Anluırtulan ı 

Lcning:rad çevresinde OOırolouya l>aşlıyan Jı:ardan siİ>erfor arasında dinlcn•n askerlerle Din~·eper nehri 
iizerinde köprü ve sandal inşaatında ~alıfan efrat Hamamcılar mahrukat işini 

FILIPINLEBDE hallini, Şekerciler de bu ni 
Bu sahalı fa- zamnamenin tadilini istiyorla 

Alınan Büyük El~isi Von Pa- tirdiği dostluk, inan \'e güven jti. 
pen'e suikast hazıdıyanların An· nıadı dışında herlıangi bir teşeb-
kara Ağırcez:ısınıla nıuhakemele- biise sahne ve saha olamaz. Eğer, 
rine başlandı. l\IaJıkcme açıktır bu iki Sovyet telıaası nıisnfirper-
ve .. en büyük bir hürriyet çerçe· verliği.mizin mukabdesi olmak la· 
vesi içinde cereyan etıınektedir. zun gelen bu inan, giiven, dostluk 
Suçlular Türk mahkemesinde şartlarnuıı dışında bir harekete 
Türk adaletlıı: En kavi, en geniş vasıtalı veya vasıtasu olarak te· 
insanlı'k, hürriyet, viedan, tcfok· şebbüs etıniş buJunuyorlarsa ha-
kiir terulaatmı çerçev.eliyen ölçü- kil<aten kendilerindcıı amnıadığı-
leri iı;inde kendilerini müıdafaa mız ve ummak islcmediğinıiz çok 
eylemek imkanını bulacaklardır, yakışıksız bir harekete tevessiil 

l!ir güneşli kış giioiiniin ilk ay- etmiş bulunuyorlar, demektir. 
dınlık.larınd.a l{arnklıdereniıı sü· Yalnız şu noktayı en samimi 
kiınetini hırpalıyan l'C mütcseh· duygularımızla ihtar edelinı ki, 
hisini havaya uçuran bombanın Türkiyedc yalnız Tiirkün bo· 
patlayışına ait bütiin sırları orta· rusn öter ve bunun dışııı.daki her 
ya koyacak bu muhakemenin ilk türlü teşebbüs ve ıniilabaza ya!-
celsesinde dinlediklerimiz her- ruz a•kametc uğramakla kalmaz, 
halde o bomba kadar sanıiamızı müte~bbislerini de Tiirk ve dün-
tırınalıyan bir haldedir, (Devamı 3 üncü Saiıifede) 

Yugosla\'yalı iki nıüslüman, k:ı· ı------------
rışnıak istedikleri Tiirk camiası 
içinde kıııı.larında Tiirklükten :ıer
rc ohııadığıııı isbat rıkn hiiviyet· 
leri ile: 

- Bizi bıı adamlar bu yola sü
riiiklcdiler .. 

Derken, bunların karşısuıa çı· 
kan rki Rus ve So,·yct elemanı: 

- llayır biz bu adamları tam· 
madık, taııınnyoruz! 

Diyor, ilih:e ediyorlar: 
- 'Bu ad:ımlar satılnıtş adam

lardır. Türk . Rus münasebetini 
ihrnl elııııek için bu yola sokul
mulşıudır. Tertip bizden değildir. 

Temenni •delim ki, Sı>Vyct Rus· 
ya nam ve lıesabına Tiirkiyede 
vazife aJmış bulunan bu adamla
rııı sözleri ger~eğe çıl.sın ve suç
lular kendi kan ve inanlarındaki 
lıozuklukla bu teşebbiise atılmış 
olsunlar. Fal<at, nııılıakemenin ge· 
Uşinıiuin bıı te111cnniye yer ·ve .. 
rip vermiyceeği pek belli değil
dir. Çuvala sığnııync:ık yalaıılar 
••ard.ır, fakat, iki Yugoslavyalı 

müsliiınanın mulıayyilesi ue ka
dar geniş olursa olsun çuvala ya
lan sığdıracak kadar geniş gürün
miiyor. 

Türk zabıtasının dihl<:ati, Türk 
:ı:abıtasımn zekası, Tfö'k zabıtası
nın bilgisi ,.e nihayet baldkatle· 
rin tam bir araya gelişi ve biri· 
birini tııtnşu dört suçluyu da 
Tiirk adaletinin karşısında birleş· 
fümiştir, _ 

JAPONLAR 
Akyaba asker 
çıkardılar! 

Burası Hindistandanll 
130km. uzak bulunuyo.r 

Nc·;yoık, 3 (A.,\.)- j:poıılar:n Ak
y~b ı;manına çıktıklar:na d . .,:~· bir Çin 
menb..ıınd:ın verilen h<.bcr H~nd;~tana 
karşı japrn tehdidinin. vahamct;ni 
g-&:te:-ırıesi iti.barlle alf~ri:a.<laı· milşa@li1-

lerin diki\J.tini çckn--.c:lctcdir. I-Jakika
ten A!:.y~".l li:in.<li!:ltrın hududu11Zt 130 
ld1ometrelık \'e deniztlcn Ka!küta'ya 
400 ldlo!n:etrelik bir ın~afede bulu.n ... 
ıııaktadır. 

(Dev•m> 3 ili>cü Sahi!etle) 

-----<>----

Hinde taarruz 
tehlikesi ani 

olarak büyüdü 
Nevyol'k 3 (A.A.)- Zannolun

duğuna göre Japonların Hind hu. 
duduııa (130•) kilometre kadar 
yakın olan (Akyab) ı alona.ların

dan dolay, Hind tehlikesi biırd:en. 
bire bül)lıilmüştür. Billlıassa Pr<>
me petrol mmtakasını himaye e. 
den bu mevlkıin alınması dlo.!ayıııile 
Bengal köı<fezinıde vaziyet çok 
sıkışık bir 'hal allmış!ır. Hind.is. 
tan paı-tilerinin bir ittihat ve kud. 
retle birleşip müıdafaa terhbatını 
organize edecekleri zannedilmek.. 
tedir • 

BIBMANYADA J 

Çinliler Kyu
gon lıava mey
danını geri aldı 

---•ı---

Tungun'da Japon
lar 5000 ölü verdi 
Çunıg~Kin.g 3 (A.A.)- Birman. 

yada Sit'taı;g vadisinde ça.ıı.ışan 
Çin kuvvetleri 29 martta Tungu. 

· mııı 20 mil şimalinde bulunan 
Kyugon hava me>yıclanını geri al. 
mış!ardır. Tungu bölgesinde Çin. 
!iler sahada beş binden fazla Ja
pon ölüı;ü bulmuşlardı~. 

Bu:n.d:an başka Yeddashenin ce. 
nulıunda ilerliyen Çin kuvvetleri 
Tungunun 25 mil şimalinde bir 
Japon tabw·unu yıok etımişlerdir. 

Gaze>teciler tcplantısınıd:ı be. 
yana!Jta bulunan Çin oıtlusunun 
sözcTuıü şöyle demiştir: 

Tungu kesiminde Çin kuvvet. 
leri karş1larındaki J aIJ9nlara nis
l-etle sa)'!Ca pek azdır. Buradaki 
niSbet b!r Çinliye katışı iki Ja. 
pon.ıc.lu~. 

Almanlar bir 
ayda 646 bin 
tonluk gemi 
batırdı! 

Bcrlin, 3 (A.A.) - Bir Alınan 
resmi tebliğinde bildirildiği üzere 
Alnı;anJar soıı bir ay i~erisinde 646 
bin tonluk 108 ticaret gemisi b~
tırm~ardır. Bunların hepsi Al
man denizaltıları tarafından batı
rılmıştır. Ayrıca bomba ve t.orpil

le de 39 ticaret gemisi ağır hasa
ra uğratıtınıştır. 

KANADA 
Başvekili 

Amerikaya gidiyor 
Vaşing,t;on 3 (A.A.)- Kanada, 

'Başvekili Makenzie Kingin } • 
kmrla Vaşinıgfuna geleceği zan. 
nedilmektedir. 

Adalet safha safha, hiç kimse· 
nin leh veya aleyhinde zerre ka· 
dar yüksek varlığından feda le· 
nezzülünde bulıınınaksızın ve en 
küçük haksızlığa sapmaksızın 
tam verimi ile tecelli edecektir. 
Ancak, eğer Türk adaleti bu dört 
suçlunun elele verip Türk toprak· 
larında biç hakları ve saliihiyet
leri olmadıkları halde biı; suikast 
hazırladıklarıııı bii.tiiıı gerçekliği 
ile ortaya çıkarırsa o vakit asla 
bu memleket lıalkı göze alman 
teşebbüsü ,.e işlenen suçu maznr 
göniıiyeccktir. Tiirkiyenin \'e 
Türk halkının en tarnfSJz ve 
mütesavi samimiyet ölçiisü için• 
de güttüğü samimiliğin karşılığı 

herhalde böyle bir teşehbüs ve 
böyle bir suç olaınaı.dı, claıııaz. 

Bomba Hadisesi 
Şehrimizde; on beş, Ankara

da on şahit dinlenecek 
Suçlulardan Berber Süleyman ve Abdür

rahman'ın şehrimizdeki hayatları 

-------"'\ 
LAVA L'I N 

BEYANATI 

''Fransanın 
dış vaziyeti 
fenalaşıyor!,, -

• 
Yeniden MrJ. Peten 
ile görüşen Laval, 
konuşmalarının bit. 

tiğini söylüyor 

M. Laıval 

Landl"a, 3 (A.A.) - B.B.C.: 
M. Lava) dün yeniden Mare
şal Peten ile göriişınii~tür. 

l b •• •• k Şehrimiz şekerciler cemiyeti ta. pon ar U g U rafından An.1<araya bir heyet gön-

/ı •• • deribnaştir. Bu heyet tekımil şe· ucuma geçtı ' kercileri al'iı'.kadar eden bir tali. 
• maıtnamenin tadili için tqılbbüs. 

Taarruz bütün cep
hede püskürtüldü 

Vaşington 3 (A.A.)- Filipin .. 
!erde Batean yarunadasında J a. 
ponlaı· Ameri.kap rnıüdai:ıa mevzi
lerine h.iicum etmiştir. Aımerika.. 

lerd'e bulunacaktır. 
Mezk:ılı talimatname şekerlere 

Jwnulan boyalara aittir ve 1926 
yılında yapılmı~tır. Fakat bu ni.
zwnnanıede mevcut boyaların 

ah'·all hanra dolayısile tedariki 
çok rnüışkıill ve hat~a iınJııansız ol. 
duğundan §ek.erciler bu boi)'alar 

cinsinden, fakat rna1·kaları deg,i. 
şik ~a kullanmııkt:ı ve bu vüz. 
den de belediye zabıtasının t~k; 
batına maruz kalmaktaclUlar. 

Bu yü·zrlcn ~imdiye kadar yül'..J 
lerce şe'kcrci mahkeme~ veril 
diği gibi son bir ay zarfında ti 

50 şekerci meı-"i nizam.name 1'i.; 
!Gfına hareket suçile adliyeye !ev 

di edilerek mahkum oluımıuş!ar 
tlır. Halbuki bu nizamname g:. 

Jılar Japonları önce bir topçu a. 1-------------------

teşi altında bıraktıkıta11 sonra mu
kabil taarruza geçnıi~ler ve ilk 
bırafutıkları mevzileri geri almış
lardır. Bu sabah Japonlar yeni. 
den büıtün cephede hfü:uma geç. 
nıişler ve cepler açmışlardır. A.. 
merikalılar bu cepleri kapamış
lardır. 

Kiye/ tersane
lerinde hatırı-
lan gemiler 

Almanlar bunları çı
kararak Dinyeper 
üzerinde vapur sefer· 

lerine başladılar 
Berlin, 3 (A.A.) - Bedin rad

yosu bildiriyor: 

YERL i 
Dokuma 
Fiatları 

Yerli düz mamulata 
0;0 20, fantazi imalata 

0/0 30 zam yapıldı 
İktısat Vckhlcti yerli dokuma· 

cıTığın fllkişacı •c iJ.olf:IJiDUlo:lo:rı 

hayat pahalılığına kar~ı kmunıak 
maksadile yeni bir !.arar vernıi~
ilr: Bu karara göre tczgaJı sahip
lerinin; her biri 4,5 kilodan ibaret 
olan iplik paketlerinden yapacnl<
ları düz mamulat paket 'başıııa 
maktuan yirmi lira bir zamla, iş· 
!emeli, fantezi mamulat da mali· 

(Devamı 3 üneü Sahi1ede) 

Rus- Japon. --~ 
münasebetleri 
iyiliğe doğru 
gidiyormuş ! 

• Bir .Japon ga~ete
sıne göre Ra ıar
ıa Amerika va İl!a 
glHere arasında 
sıkı iş blrlifti 

yokmu, ı 
Tokyo, 3 (A.A.) - Asahi 

gazetesi, Kııibiscfdeki mulıa· 
birinden aldrğı .. uzun bir tel
grafı neşretıncktedir. Bu mülakattan sonra beya

natta bulunan La\'al kendisi
nin, Fransız - Alıııan teşriki 

mesai prcnsiı•inin n;iz1onıı ol· 
dıığunu lıatırl:ıbnış .-c demiş

Kiyef tersanelerinde Ruslar ta
rafından batırılan, tahrip olunan 
vapurlar çıkarılarak tamir edil
mektedirler. Yakında bu tersane
lerde 23 vapur yap1lacaktır. Din
yeper nehri üzerinde de vapur 
sefo<'lerine tekrar başlaml:nuştır. 

Muhabir bilhassa şöyle di· 

Beykozda bir yo\ıoskcvarun Japonyayı 
tir ki: 

h h 
1 

karşı hareket tanı az bir zaa yvan ırsızı nıandanberi hiı.scdilir derece· 

çetesi meyda- ı ı:l_d=e=b=(~=r =~-;n~i~1 .. ğ_: __ !_.:::_~_r_~_oh~~w_[c ... ~3-~~-r.....ı. •- Fransanın dış vaziyeti
nin gittikçe fenalaştığını gör
tl.i.im. Bunun için Mareşal Pe
ten ile görüşmiye 'karar ver
dim, Konuşmalarımız nihaye· Bu sabah gelen 

Rus tebliği 
na çıkarıldı Vidin feyezanın 

t~ ermiştir .• 
Çaldıkları hayvanları 
n: ezbahaya ·satmışlar! 

Diğer taraftan La,val'in ka
bineye girip girnıiyeceği A· 
mcrikada da büyük bir alaka 
ile takip ıılunnıaktadır. Leningratta muharebe Beykoz Jan<laııma kumandan

lığı bir mü<ldetteııberi Bcy!wz 
ve civarında faaliyette bulunan 
bir hayvan hırsızı çetesini yaka.. 
laımıştır. Son zamanlarda ba.zı 
koyun, kuzu ve sığırların kaybol • 
duğu görülerek harekete geçilmiş 

l...., ________ J çok şiddetlendi 

BI. r Bulgar Lond'ra 3 (Radyo saat 7,15 de) . 
Dün gece yarısı Moskovada neş-• 1 red'ilen Rus tebliği: 

C e m 1 e S I• l --iD-ün_kı_taat ırnıız cepılıenin rnfü. 
CDevamı 3 üncü Sa.lıi!ede) 

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

Yunan~ Arnavııd cephesinde J"k• S b k 1 
, De-vamı 3 üneµ Sa!hi!ede ı 

maktul dii§en italyanlanıı l a ı a ının Marifeti! 
mezarlarını sW;leıncT< üzere 

Bulgar hükumeti 20 bin gül 
fidanı hediye ediyor 

Roıma, 3 (A.A.) - Roma radyo
su bildiriyor: Bulgar hiikfuneti
niıı; Balkanlarda Yunan • Arna
vut cephesinde mal<tul düşen İtal
yan askerlerinin ınezarlarını -süs· 
lenıek üzere 20 bin giil fidanı he
diye etmek istediği Bulgar Hari
ciye Nazırı tarafından 8-0fyadaki 
İtalyan Elçisine bildirilmiştir. 

--o--

21 Polonyalı 
idam edildi! 
Berliıı, 3 (A.A.) - Bcrlin rad

yosu bildiriyor: 
Blon1ıbcrg ağırccza nıalıkcınesi 

21 Lelıliyi idama nrnhkiını et.miş-,. 

Malatyalı bir tüccarın 
7,000 lirasını nasıl 
- dolandırdılar? 
Kendilerine kösele tüccarı ve komisyoncu 

süsü veren iki açık göz yakalandı! 

Evvelki gün iki maruf sabıkalı 
bir taşralı tüccarı fakabastırnıış
laı·, zavallının 7 bin liı-asını do. 
land ırm l'Jlal'dır. 

Son yılda tram
va y1arda 80mil
yon kişi taşııımış 

da zarar göre n 
Bulgarlar 

ltalyanıar v& Arna .. 
vutıar bunlara yar
dım için ı milyon 

Le~·· verdiler 
Roma, 3 (A.A.) - Roma ı·ad· 

y<>Sn bildiriyor: Sofyadaki İlalpı> 
Elçisi Maçcstrati Bulgar Başn>kili 

(Deva" 3 ilncti Sahjfe<h) 
o 

Bu sabah İngiJterey, 
yapı!an hava taarruzu 

Londra 3 (A.A.)- Alman lıa\·a 
'.kuvvetlerine mensup mlih'.n tcı:
killer bu sabah erkenden İngilte. 
renin cenubu garbi sahdinc ta~•·. 
ruz etm~errlir, evlere ve Enıa·.a 
i6abetler ohn"Ştur. 

Amerikada 
harp malze
mesi imalatı 
Amele 
milyona 

sayısı 7,5 
çıkarılıyor 

Kendi krndisini u~uranı miislü
man çocuğile onun iki arkadaşı 
"" iki So,·yet mümessili arasın· 
dalti iş, rabıta, karar, teşebbüs 
filtir ve haııılesiniıı yeri herhalde· 
Tiirkiyeııin tarafsız ve sarniııii 
kuc:ığı dı~ında olnıak gerekti. 
Tilrkiyc tarafsızl1ğt11 , sanıimili .. 
ğin, hakiki ve karşılıklı dostlu
ğun ii!kcsi olduğuna göre bu top
raklar üzcriııde misafir olan her 
Yabancıııın da birinci vazi:fcsi bıı 
tara!sızlığa, bu samimiliğe karşı 
~Yııi duygu ile riayetkar olmasın· 
dan ibarettir. 

Aııloaradan bildirildiğine göre, 
Alatürk bulvarıııdaki bomiba ha
disesi dolayısile aplan davanın 
8 Nisanda yapılacak celsesinde 
Ankaradan 10, İstanbııhlan 15 şa
hit dinlenecektir. infilakla berha• 
, .• olan Ömeri, bombayı sardığı 
paketle giderken Atatiirk bulva
rında gören ve Ömerc otomobile 
binıne.k isteyip istemediğini ooran 
taksi şoförii Fahri Uçar da bu 
celsede An1carada ~ahit olarak 
dinlenecektir, . ! 

bir müddet Tül'k ta'bİİIJ~tine gir
nıiye uğraşmış ve nihayet me;·
cut kanunlardan istifade ederelk 
tabiiyetiınize giıımiştir. Bund'an 
sonra tla şehrrmiz Benoorl<!r Ce
mi)'etine müracaatle ehliyetname 
almış ve i1k o.tarak Taklsimde 27 
n.um&ralı bcrfuer dü!klkanına gir
miştir. 1939 yıLnda bıuradan çı
kan Süleyman Beyoğlu:nda İstilk
liıl caddesinde Marsel be~ber dlilk
kanına girmiştir. •Marseı. ber
ber dıülkkamnıri müdiresi d!lin4'u 
husus.ta demiştir ki: 

; tir. Varş~vaya götlifülen sııçsu_z 

\ Almanl.,!ı dipçikle öldünıneklb 

Malatyadan şcl:ır;mize külliyet. 
li rniktarıda kösele almak iiızere 

gelen Süle)nıan adında bir tiic. 
car, Sirkecideki otellerden birin· 
deki ikameti srrasında sabıkiılı 
d'olamhrıeılardan Bitlisli namile 
maruf Hai;aiıla tanışm-ışlır. 

Elekıtrik ,tramvay, tünel idare. 

leri tarafından teSbit olunduğuna 

göre 1941 yılı zarfında tramvay. j 
lar 80.516.489 yolcu taşı.mıştır. 

Va~iııgton 3 (A.A.)~ Scııı, ; 
harp amelesinin m1ktar·nı t 

Tiirkiye to:ı.nkları hi9lıir za. 
ıııan lıiçbir nıisalirinin iktiza et-

Maznunlardan perber sugey
man şehriinı~e g"eldilkıten sıo}nra • 1 '. 

(Devamı 3 üneü Sahile.le) 

ı 1 
ı. snçlu olalı mahkümlar idam edi~
mişlerdirl ' ·~ 

• .. 
'l;'aşrali tüccara kend'i6ini kıo. 
' (De\·•m1 3 ür.c!l Sohi!cde) 

de karar vermiştir. Bunun lU 'i-ı 
tarı 7,5 milyon ')!2cnktır 
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HALK FİLOZOFU 

TECRÜ ELERDEN SONRA 

Dünkü gazetelerin verdiği 
bir habere gor.- ekmek i~oin 
tanzimi BOlee İaşe J\lüdiiı"lüii:i.i· 

n<' devredilmiştir. Bundan baş
ka Viliiyette çal·şan merkez 
bürosu ve kaymak:ımldtlarla 

nahi)e müdiirliiklerinde buhı· 
nan i~ büroları da Bölge İaşe 
Müdürlüğu emrine verilmiştir. 

Bu kadro ve mekanİlılrul ıs· 
lah.ııtuwlan anladığuruz şudur 
ki, elıımek mesel<lSi dalıa kuv
vetli bir merkeziyet fikri ile, 
daha rasyonel ve pratik pren• 
sip ölçiisü ile mütaleaya değer 
görii4nı.ekicdir. Alelumum i• e 
nıe\'zuunu üzerine alın~ bulu
nan f14e Müdürliiğünün, başta 
gelen bir iaşe maddesi olan ek· 
mck işi ile, buı;rüne kadar ilgi· 
lendirilmeıncsi, esasen insana 
garip geliyordu.. 

OTOBÜSLER 

GELIYOR:llUŞ 

Nihayet Amerikaya ısmarlanan 

kırk kişilik büyük şehir otobüsle

ri ııdcn doıkuıı ı nesi )-.>la çıkarıl· 

mak üzere hazır vaziyette ~ 
in~a\!ah bir an evvel sağ salim 
gelir. 

Harpten e~-vel o müsait zaman

larda, yıllarca şu otobüs işini ihal
folıncden bekledik. Dünyada kan 
govdeyi götürılııken bi2 otobüs ip 
ile uğraşıyoruz. 

KAUAJ\iAN 

KO 'UNU 

Geçenlerde her nasılsa mezl>ı

hada 109 kıvırcık, 31 karaman ke
silnıiş. Kasaplarda karamanın en 

falla 170, kl\ırcığın da 155 kuru· 
şa satılması muvafık görülmüş. 

Karaman koyununun şu oyuaıu
na bakınız. .• 

Kmrct.ktan daha iistiiıı bir asa• 
Jet payesine ulaştL Ne diyeceksi

n!<? Oü~nıez kaUom.az bir AUalı-

l\l.\DALY ANIN 

ARKASI 

Ari.adaş mırı Hayri Muhittin ııe· 
çcu gün )81.dıgı sl!t·asi mevzulu 
bır fıkraya şu serlevhayı koymuı: 

«. ıadalyanm arkasındaki olay•. 
Hu cüınkdeki •olay. kelimesi 

heı lıaldo •alay• olacak. Çünkü 

b irçok siyası hadı.selerde madal
) aıırn arKa>mdan hep alay çık
ıuı,yor ınu? 

P.\.SU'İKTEKİ 

CLLEP 

Bir ajaıııı; telgrafı şü)le diyor• 

du: •Cet..p adalarmda son kalan 
lfolanda lut'aları da kayıtsız 

şarbız teslim oldu.• 
Fakat bizim İstaı>buldaJı:i celep· 

lerin ellezindeki kıoyunlar mez
bahaya aelip bir türlü teslim ol· 
muyorlar ki... Doksan dokuz tane 

ka)ıt ve şart ileri sürüyorlar"' 

AHMET RAUF 
= 

RESAT FEYZi 

Bugüne kadar edinilen tec
rübekrle umumiyetle iaşe 

mc»zuunun daha salinı ve iyi 
neticeler verecek bir mecraya 
.:Okulaoğında mütereddit bu
lıınan kimse yoktl1'1. faşe meııe
leleri ve mevzuları, uzaktan 
görüldüğü gibi, elbette ç<>k ba
sit ve mücerret hadiseler de
ğildir. Teferrüat ve tatbikatta 
türlü zorluklarla karşılaıılma-
11 tabiidir. 
Alınan bütün tedbirlerin ha

dise n hayata intikal ettiril
mesinde hüsnüniyetin hakim 
olduğu muhakkaktır. Böyle bir 
hareket noktasından i e ba'!'lı
yanlar için tam muvaffakiyet 
elbette gözlerimizin önünde 
billiırlapcaktır. 

Bizim muvaffakiyetlcr için 
hayırhah ve yardımcı olm11llllZ 
ıazımdır. 

İmar Birliği 
Nüfusları 15 binden 
az belediyeler, bir 
birlik teşkil edecekler 

Nüfll6u 15 biıxien az olan be. 
lediyeler imar planı ve hahhazır 
l:ıar;talarını yaptuımak mecburi.. 
yetinde bulunmaktadırlar. Bazı 
ufak beledi.Yelerin bütçeleri çok 
dar olıciuğundan imar planı ve 
baritaları yaptıramamaktadırlar. 

Dahiliye Vekilliği •bu kabil bele. 
diyelerin bir imar birliği kumıa
lar! suretile kanunun emrin ye. 
r inc getiırnelerini ve her beledi. 
yenin bi>tıçesine gerekli tahsisatı 

wymalaruı. belediyelere bildir. 
miştir. 

Dokumacılar cemiyetinin 
Ticaret Vekaletinden bir ricaaı 

Şehrimi.ı.deki dokumacılara bu 
ay ağıT işçi kamrsi verilmemiş. 
tir. İki ayıdanberi günde 750 gram 
ektne kalmakta olan dokumacı

lar bunun ii'lerine cemiyetlerine 
müı:acaa.t ederek bu hususta te. 
şal:Jbüslerde bulunubnasını rica 
elıınişlerdir. 

Dün mezkur cemiyet reisi Yah. 

ya Y11rnaııtüt'k tarafından Ticaret 

Vehiletine şu te\graf çekilerek 
ricada bulunulhıuştur: 

cEl ve ayakla çalışan biz do. 
".ruınacılara geçen ay ağır işçi kar
nesi verimıişti. Fakat bu ay ve. 

rilmemiştir. İşçilerimizin el ve 
ayak g>bi bü'tün vü.cutlarile çalış. 
t;klannı talodir edersiniz. Bu iti. 
'barla kendilerine ağır işçi karne
si verihnesini rica ederiz ... 

ıaıe a yetlle 
f.Iuı.r Çarşlil k:Ubbelertn.e sile; oktm 

d!ye ve iJle başağı nı.Yetiyle konulan 
şeylerLrı bırer h~.-ç a!du(u. artık CJca
b;ı• :;..ı olrr..1yan bir hakikattir. Lale 
b~aaınl resmedetı ve döktürenler her 
halüe h!r hata.ya düşmüş olsa:Sr gerek. 
Binaenaleyh yapılıacak seıy, Mıısır Çar
şıs1 l<ulıbelerlndek! bu garip şekileri 

hemen degıştinnektir İkl dc!a masral 
kapL91 açhran bu halanın lmi;ine de 
parayı ödetmek azım. 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 81 

Seni Unutmadım 
R ŞAT FEYZi 

ic . .ıl 11Ö7.lerlnl açrrutlı l>qun aaL 
lıdl: 

- Di.aın gece çok fena ldiniz ... O h.a
llniı, bala gozümün OOUnden giimi
:> r , ııHn1;l • .glm... Mıdentt. bo-
;z;i,.l'.1n.,ş ol c ••• 

- Nuri nerede, i.cta.l?. 
- Salonda ... Gaı. •. t;, okuyor" 
- l' a1 devanı edıyor mu?. 
_ ıı ı.. ... H•m de ne y ş ... Müt

hı.:i b.r tipi var ... BUtl;.g,-..yollar kapL. 
lı IJü.-ı ek"ınek ahııı.ya ııorla çıkın~ 
1ım. Bugiln nasıl g.de«~ bilmem.. .. 
il m koşedekı baıkkı'.a ik. gıindür ek· 
r. t gelmi)"\X. Kardan d...yorla.r, fırınlar 
da ok.~ yok. diyorlar, ha.lk hücum 
ed.lyul", -bir alan bet alışor, çab\kca.k: 
' ~or, d!y<>rlar ... Herke. bir aoy oôy· 
lüyor ... 
""'~n İdftle tıalııtı: 
- Dün gece ~ geldik. biz1. 
'· ll, karyol•nın baş ucuna doğnı 

swtu stu; pa.rma.kıa y'.e et ede-

- Üçte, hanunefendıciğlJD ..• 
Biraz durdu, gözlerin.in için~ sinsi 

bir ;ü:u.ş vardı; ilave etıt:i: 
- Hem de ne geliş Harume!endi1. 
- Nasol ge~li, İc!A!?. Ben. hiç ha-

tırlam)J'Oruın ... 
- Kendiniz.! b!lmlyordunll'< ki, ııa-

tırlıyasırnz ... 
Nevin, bir kıılıltaha. a,tt,. 
- Netlen? ... 
- <;ok sa rho(l!unuz, Hanımefendi .. . 

Öyle iı2iı!dirm. ö>yle üz.üldüm ki ... Ge
ce, hep ajUıdım ... Bu kadar faz.la lç· 
meyin Harume!endi .. Size clokunu.. 
:yor ... Rahalısız oluyorsunuz... Saat. 
!erce, sizinle uğraştık. Beyefendi, 91V· 
lenir ... tta, baju'Jı". çağırır, inler o!lar-
5ın1z .. Il;r Alem ... Uyudu:gunuz ız.a.man. 
oaat beşe gellşonlu ..• 

ic11~ """"1unu hflll't&. 

- Yeni yıla. nasıl girdiniz. Hanı

me-!endi.. Noş'e Ue mı?. 

- T•bl ... Amma., pek te !arlcınd& 
de- ·lim ... Çüıık:ü, ıı:ece ırarı&ı oldulu 

Ameri 
ta· r z be 

ıt'asına 
ıen yor 

B.rl k . m r&A..ı n.. ı ~ye Nazırı 
Albay Knc>ks geçen &:i.ln soylcd. · bı.r 

nuı.ukt ... ~·Jy.e cea.: 
4- DU(ınnn haro gerr.Heri sshilimıi.Z 

açığıncta J.&r~~et .)'3-D l;..·or~a.r. ButUn A
meril;a:ı. Cwnhu.rlyçt rıne aıt den.:Z 
tıcaret 1:ı...:su t<Jhıl*'fd ... 1r. A.merJta 
k•t'ası > akaı ve ınu-nar-..!w.k" bir tecavü.z 
WhlJ.k.esıne maruzdur ... .M. aafaa pMn
larını t rli hale get.rrnek içın bbı.r
UJ:ı vapr.ı1arnız lazımd~r.> 

Ame:-!k.a: Nazırının bu ..sOzlerl çok a
çık ve s1min1Jdır. Uzak Şarkta cere.. 
;ran eden mooarebeler giislerjyor ki. 
Amerık .. .ı dooanma~ı.. hava k.uvvet.ı.e
rl. ve kara ordusu 19 ... 9 danberi, yani 
ha.ı<b.n b"'ilil<l•n bı>e\lte kadar hı<; blr 
hazırlık )Opu:.amlıŞtlr. Harpten evvel
ki yıllarda i:..e Amerikalılar bir ~ün 
vatanlarını müdataa.ye. mecbur ka.la
cakı.arı•..ı.ı h.ı.ç hahrJarma a:etirmemi§... 
!erdir. 

Eler ıharpten evvelkı o sulh ve sa ... 
kfrn ylilkrında bir Amerikalı na.zır 
Knoksun bucün sa.rfett.j"ı: cAmerlka 
kıt'ası yakın ve muhakkak bir tecavüZ 
tetılike::;ıne m•ruı.d.ur.• cUmlesfni or
taya atrnıs o)sa icti. bu zata de:ı der
lerdi. 

Halb..ı k; japanyinın Ameclkay.a ra ... 
kip old~u~u cok e,:.ıkl zamanlardanberi 
bilinmesl lhım ge en bir hakıka.t.ti, 
Bugun Amerikan donan.mas ve hava 
kU:\.'V(; t!ed jaf)Onla··a taarn.12 etrnl
J"Ors&, bunun sebebini müıehaSSciilara 
sormıyd .ı.üzum yokt~. Ci.lnku Ame
rikan donanması ve hava kuv\.etleri 
bllJ(üo i('ir. ja.porıle.ra tii1Ll.n deCii.dJr. 
Baskı sebeo aramak teselli ve buda
lalık olur. 

Yt!ni ciür.yadan gelen haberlere gö
re Amer.klılar '""'"" 1943 yı!JJK!a ha
zır olabl!ecekler ve 1944 senesinde 
kal'! ıııııhrn:ebeler y&pab:lect"klerdir. 
Fakat •) zcmıaoa k.ı_ar jap<>nlar ne 
yapacak, duracak, bekliyecek mi?. 
Şüphesiz cnlar da bir tara.itan taarrl.IZ 
saha ve ıEtikametl,rini genisletJ.rkcn. 
bir taraftan da durmadan baıırlana.
ııcal<Uı rdır. 

Blnaenaleyh., Amerıkalılar çok cet.in 
ve n1U.$kfil Anların kendilerini bekle
dll!in! baıırlamalıdır. Zaten. Al!>a,
Knolos on mühim tehlikeyi a~ikça 
söylomiyor ıııu7 AlUıh yaocımcılacı 
oı.un. 

R. SABiT 

Profesör ve muallim
lerin yazacakları 

maka 1 e ve ese r 1 er 
Profesör ve muallimlerle Maa. 

ri,f ai!esı mensuıplanndan makale 
veya eser yazanların bu makale
lelere ve eserlere is.im ve soy.ad. 
)arından br a resmi sııfaıt ve va. 
zifolerinin mehallerini de ya,,ma. 
ıarının usul ittiha.z oluıııması dün 
Maarif Vekiı.IC't'nden maarit mür 
dürliiğüne tebli!" olunmuştur 

RüflÜ Ara•, sehrimiuleki 
hastanelerden birinde çalısacka 

Ddktorluk ·hayatından uzun 
yılla" uzak kalmı.ş olan eski Ha. 
riciye Vekili ve sabık Lonrlra se. 
firimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
şehrimizin büyük hastaneleriı»

den birinde ihtisasını yapmağa 

karar vermiştir. 
Bu suretle eski mesleğine dö.. 

nen Tev<fııi< Riiş•ü Aras hastanede 
bir buçuk yıl herhangi ocanşta 
çol"Jacak, ihtisas vesıkası alacak. 
tlr. 

Damarları kesildi! 
Galatada Knraoğlan sokağında 

5 sayılı evde oturan Sultan adın· 
da. bir kadın, dün akşam oda pen
ceresini kaldırırken. kır.il< bulu
nan cnm bileğine diişmüş, bu yüz
den damarları kesihniştir. Sultan 
tedavi edilmek için Beyoğlu has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

val<it. beıı, adam;ıJı.;llı saı1hoştum.. Ne 
yaptı.'1\. orada nasıl oturdı.ım. hıç biL 
miyorum... Hele, eve ııeldii!m~ yıııt. 

tığımı hiç hat.ırlamı.ywum. 
- ÇQk eğlendiniz ml Hanımefendi?. 
- Çok ... Hem pek çok ... Mütemadi. 

yen kahkaha ile ıalÜJ"Ordum, .. Blr 
yıJ daha geçtı, gıttl... Utuırladı!s çıkan 
fi"cneyi. •. 

Nuri Yılmaz ~ri glmılşli: 
- Maşaallah Hanımefendi... Uya.. 

nabildıntz mi?. 
Son:-a ciddileşerek: 
- Ne ld~ o senin d'.lıı geceki halin 

Ne\•ın?. 

- Ne vardı? .. 
İol.U dıtarı ç kmıştı. 
Nuri Yıhna.ı sözüne devam et.ti: 
- Ne oUıc~k rezil olduk... 5en, 

kendini kvybcdecek kadar sarhoştun. 
K:msl'".ri tanııruyordun .. Beni bile ta
nımıyordun.. Bir t"Ok 68.rkın1ılı.klar 
yaptın, gelene saldırıyor, geçene sal
dırı.yor, vEk.i, şamparışa ısmarlıyor. 
dun .. Dah1!. bunlar, b'r şey defli. Bir 
;>klarlyle de b8'lırnı beli\ya sokacak
tın.. Senin o halini görenler, cesaret 
aldılar... Söy ı..tme, omıdl, beni... O 
dansların ~ ;di1 .. K!ıninle dansed.1-
:vordun, ·biliyor musun?. 

- Hiç hatırımda değil... 
- Gördün mü ya? .. Bu kadaM fazla 

amma, Nevin. Neş'c!cnmenlıı. eğlenme-

Sovyetler yeni Alman taar
mukavemet 
edemiyecek mi ? e 

ruzuna 
ecek mi, 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesi: 
Günlük muharebelerden ziya

de herkesin ve belki de bütün 
dünyanın şimdi en çok merak et
tii:i mesele şudur: 

Acaba Sovyetler Dirliği bu se
fer daha büyük ölçüde başlıyacak 
olan Alman taarruzuna rnuıkave
met edecek mi, edemiyecek mi? 

Buna kafi olarak evet veya ha
yır diye cevap vermek, keramet 
taslamak olur. •B;smark-ın şu 

sözü çok doğrudur: 
•İnsan harbe nasıl gireceğini 

bilir de ondan nasıl çıkacağını as-
18 bileme•.• 
Almanların nasıl taarruza baş

hyacaklarını umumi şekikle az 
çok biliyor uz; Almanya Roman
ya, l\locaristan ve Bulgaristan .. 
dan 80 kadar lümen teminine ça
lı ~ı~·or. Bununla beraber Ruslar
dan daha fazla tümen bulundura
cağına yani insan bakımından üs· 
tünlük temin edeceğine ihtimal 
verilemez. Yalnrı Ruslardan çok 
tayyare ve tank çıkarması kuv· 
vetli bir ihtimaldir. Yfıni Alıman 
ordusu hareket ve manevra üs
tünlüğünü muhafaza edecektir. 

lar, bugün ·idari işler. le cephe 
gerisinde kullanılmaktadır. Sö'llCle 
Genelkurmay Başkanı olan Şapoş· 
nikof, nihayet ıbir Harbiye Nazı
rının gördüğü işi yapmaktadır. 

Yeni kumandanlann en yaşlısı 
olan Mareşal Timoçenık'D 47 yaşın· 
dadır. Diğerleri daha gençtirler. 
Rus tüınenlerinin başında bugün 
30 - 35 yaşında general:ler ln>iun· 
maktadır. işte bütün dehşetile hü
küm süren kış devresinde Rus or· 
dularını mütemadi taarruzlara 
se\'keden bu ge~ kumandanlar 
olmuştur. Bu genç kumnadanlar, 
a:zlın ve irade, sebat ve ceııaret 
sahibidirler. Yani So\'yet 0>rdusu 
bu yeni kumandanlarla hakkii ta
arruz fikrine ve rubıına kavuş
muştur. Bu bakımdan yeni Sovyet 
onlusu. geçen senekinden çok 
farklıdır. 

Hulasa, Rus ordusunun yeni 
muka\'cmeti geçen senekine nis
hetle bambaşka olacaktır. Yeni 
kumandanlar, Ahnan taarruzuna 
karşı müdafaa ve mukavemetin 
çok giiç olacağını k:ılıul ediyorlar. 
Fakat Rus ordularının yaz aylan 
içinde imha edileceğine hiç ihti
mal vermi~lar. Arazi terkini gö
ze alıyorlar, fakat Rus orduları
nın imhasını \'8rid gönniiyurlar. 

Bütün bu ihtimallerin doğru o
lup olınadığını yeni muharebeler 
&'Ö$1erecektir. 

Alınan ordusu büyük birlik ku· 
mandanları yaş iübariJe 55 • 60 
arasındadır. Fakat ruhları taarruz 
fikrile yoğurulınuştur; bu 6kir 
ayni zaman-da eski an'anedcn ve 
yeni harp tecrübelerinden ilham 
alarak kuvvtelenmi~tir. !=============== 

Buna karşı acaba Ruslar geçen Ta~ebe birliğinin faaliyet 
seneki durumda mıdırlar? Buna merkezi 
kat'i olarak hayır diyebiliriz. Sta- Yeni ve müıstaltil bir bina inşa 
Jin geçen sene cepheye daha ziya- olununcııya kadar cTalebe birliği• 
de partiye mensup unsurları sür- nin üruversite merkez binasıınıda 
dü ve kontrol etmek üzere sivil kı mıiımarlık dairesinde faaliyetıte 
komiserler bulundurmak zorunda bulunması kararlaştırüınıştır. 
kaldL Yeni durumda böyle bir Dğer taraftan birlik iiçn icap 
şey yoktur. Stalin böyle bir idare eden dolap, masa ve emsali maL 
endisesinden kurtulmWJ ve artık zemenin satıın almınooına başla. 
bir korkusu kalmamıştır. Hüldl.· ruhnıştır • 
met memuriyetleri bile partiye ---<>---
mensup olmamış Rua wtsurlarla Teminat melıtupları 
dolmuŞtur ve ordu makamlann· 'llüırkiye Cınnl!ıuriyeti Ziraıııt 
da sivil komiserler lııaldırıb:nlf- Bankası Adıına şubesinin 300 bin, 
tır. Diyaıibakrr şubesinin 180 bin, 
Artık Busyada bir R1111 vatanı, Kütahya şubesinin 50 bin. MaTaş 

bir Rus vatandaşı ve maziden kuv- şubesinin 50 bin, ~ şube
vet alan bir Rwı an'anesi veıdır. sinın 30 bin, Baylburd şuıbesınin 
Yani maneviyat ve ruhi bidik ge- 35 bin, Erzuruan şul:ıesinin 200 
~n senekine nisbetle düzelmiş ve bin liralıık teminat mektubu ve. 
kuvvetlenmiştir. Bunu. Stalin'in rebileceğt alaıkaıdarlara tebliğ o. 
tedbirlerinden ziyade Almanların lunmuştur. 
baskın şeklinde açtıkları hamin Adapazarı., Bolu, Aüyon şubele-
icapları meydana getirmiştir. rinin 50 şer bin, Acıpayam. Adı. 

Rus hazırlığına gelince, gerek yaman, A!kçeabaıd, BuT, Bqya. 
kendi kaynaklarından istifıade lbad. Boz0nı. Boııdoğan şulbeleri 
ve gerekse müttefiklerin artan onar bin liralık teminat mektubu 
yardımları suretile geen senekin- verebileceıklerdir. 

MAHKEMELER 

Tam şerbetler 
içilirken •.• 
Acı.<ınl, hiıkir. :n huzurunda anlattı, 

anlattı ... .F:n sonunda .. artık ben mu .. 
yen1.yer•~Aım; şahttler söylesin efen.. 
d•rn. deyıp kesti. 

MubJ.ş.~· b~ıru ma.hkeme.nln kapı
.sından d~rıya, koriaora doğru urzat.. 
tı. 

- Nat.re ... Na.zireee Db"e 6eslen.di. 
Yaştı o•r ltadm,, salona lirdi. Evvc

'i . ne t.a. r .. fa a:.oece;:ını ş~.ı.rd.ı. 1üba-
1'ir, lro.wıdao tutup rtı:tıere melıells 

yere ge<:ıraı. Kadın.. etratına ~n 

§aş~ın hakryor. ne olacağını hesapla .. 
mıya uğfaşıyordu.. Haıu.mtn suallere 
başları.ıasiyle kendine geldi ve cevap 
verm,ye hO~ladı. Hüv;yeti tesbll edll•P 
yemin etti.rUdikten sonra, badı.sc hak
kında bildikleri soruldu. Nazire, ıın· 
ı.tm;ra baflad: 

- Hafız Tahsin Efendinin büyük 
kızı Şllmıde. si.zlere ömür vefat etljy
di. Kırkı jt<>çli. Mcv!Ut okııtturaca.klar. 
Arll<iılar, toradıtar, Molla Hafızı bul
dular. Mev:Ut cls:unacağı gece, eş dost, 
konu konlŞ-u toplandı. Molla Ha.fu:: 
geldi. Biı·at, ~erlallen !ılloı:ı k<>n~uldu. 
Ba, .c:adınlar da dışarı .. tarafta otw-u. 
70ruı. Derken elend.ceıcı- 51).yllye. 
yim, Molla Hafız, Mevlüda bnıladı 
Bır de yaı:.Lk sesi varmıış efendim? Ağ .. 
lamadık ı:an mı IJc.a.ldı k.ı? Molla Hafız, 
perdeyi yükıseıtıı.ıoçe yülmelt;yur. Mev
lılt ta, au, hani Süleyman Dedenin 
me\ lô.dil. Hani o, 

cGeld1 bır ak kuş kaııadile revan> ı 
fl!An okudu. 

cSusad1m ga.yet hararetten kati~ 
tSundı;.lar bı.r cam ..cloh.1&u ierbetl> 
Dertten. ae"betleı· dağılm~a bqla. 

dl. ra..n ıeobetler içillı-ke.n., camla.rdan 
blri şangır ~Wlıiu.r aşağıJ•a inm-ez nıti.? 
So!ancı orta yerine de blr ta.ş düşmez 

Jt>l?. 
Ben cd•stur!ı> deyip 8V'aö k\ll<'" 

Jıın. llerk.a te kalkmıya bao(adı. Ar
kadon bır ta.ş daha. Şanııır ~ur, 
bir cam dDha! ..• Det1c.eo eleodiceği.zi

me $~YJl.i'eyı.m. bır kaç ~ sak.aja. 
ttrladı. lJir de bak.ayım ki, ne göre ... 
yiın? llu Hafı.:ı: Ömer! sokakta yak.a
lamışln.r . Dave döve. avluya sokım.ıo
lar .. !illa da dövüyorlar. Aımma, öyle 
dovüyor~r ki. .. in.mnın içi sızlar. 

- Adanı. dedim; o ela Müslüınwı
dlr; GL!naiı degli mı?. O kadar dövme. 
y!n! Neys. efendl.lım .. Aldılar ellerin
den OOan.ıı a-mma, pestil .glbl. Hafız 
Ömer cie. bizim maballentn adamıdır. 
Efeond5de'ı adam hani! .. 

- Pekı... Camı taşlıyan o mu 
lm!J?. 

- Öy:e dediler .. Günahı boynuna ••• 
Sözde o, mevlô.dil bana okutmadılar 

da yed! n:alıa:lle Oflrı yeııden ba.l<a na. 
!l2 huldular diye ötkelenmlş le. caml 

taşlamı1. Kaçaı1ten yakalamışlar ..• 
.Bır kaç şaıh; t daha dinlenildı. Onlar 

da a.y:tl vaz.y-e\t.e idiler. llatız Örnerlo. 
camı t2$la<iıtını gOre!l yokt.u. Fakat, 
dayak yedığını herkes görmüştü. ôrr!er. 
teıkirar, 

- E!end:.tn. dedı. Ben oradan ııeçip 
evıme gldlyordum. Birdeabıre k&Rı a
çılıp bun!~r ikisi fırl•dılar İçeri çe. 
lkıp dövdüler 

Gelmiyen şaıhitler vardı Oııların 

cclbı ve bezı ciheUerin rot.1dkl içl.n 
muhakernc b&§ka güne bırakıldı .. 

Şırhlı Nozlre mabkemeden çıkıp ko
ridorda yiıri.ırken, 

- Onun da Alla.hı var. görmediğim 
1'eyı, yala.ı mı söylıyeyim? Taşı attıy

sa. ~I'!!lvlUt evine taş atmanın ne oı.. 

dutun·• IW'bbım ona gösterir. Ne is(<!< 
de döve~uı.iz elın adamın: ~tilin1 
çık:arıncı~·:ı kaM::ır· d yl' sf.vlr'"''vn"Cl.u. 

HÜSEYİN BEHÇET 
den daha büyük ve kuvvetli oldu
ğuna şüphe edilemez. Bu hazırlık 
diğer taraftan büyük ölçüde yeni 
harp tecrübelerine dayanmakta
dır. Rusya. askeri sırlann en iyi 
gizlendiği bir memleket olduğun· 
dan yapılan hazırlıklar halııkııııda 
çok şeyler bilinmiyor. 

Edebi Roman: 47 ~ 

(ıco~~~.~~~·~ ~~RAR~ 
Fakat Rusyada görülen en bil· 

yük değişildik orduda vüyük l>ir· 
Jik kuma'lda mevkilerinin taar
ruz !ıkrile yetişmiş daha genç ku
mandanlarına tevdi edilmiş ol· 
m:ısıdır, Geçen harp başında or· 
dular grupları başında-gördüğü· 
milz Şapo,nikof, Voroşikııf ve 
Budiyenni gibi yaşlı kumandan· 

ıJln de ıbir lıaddl dutıoou vardır. Y&.. 
rumlYlakı Suat Beyden, LeylAdan a. 
tandım .. Onlar olmasaşdı, ha,.U ne 
ise. 

Nuri Yılmarz ctdd.ileft~e, Nevin 
giilüy<>rdu. Sordu: 

..,.. Ha ... Sııhl ..• Onlar ıı.e oldu?. 
- Ne olacak?. Biaıclen ev>vel kaJlo. 

Ular, g.ittiler. Leyla, masaımızda çOk az 
oturdu .. 

Nevın. e!hı! hava<!a salladı: 
- Aldırma, Nuri... Bqyle geldl, 1 

böyle gidecek .. 
Ge•.ıç kadın, kaşlarını çattl: 
- Fek.at, çok mu aört%Y'onrun, NuTi?. 

A;rlard:mberl etlend;.ğiın, d:ıya do;ra 
gilltlüğüm. neş'elenıdiğim va.r mı?. Has.. 
talıklaroan ne çektlm. Adeta delt~k 
bir lu!•n olmu.ştum. cBu hal sana hiç 
yakışmıyor, Nevin .. > ~en. sen, ken
din değil mi idin? .. 

Nurl Yılmll:l düşilnceye da?ınıştı. A
iır ağır konuştu: 

- Öyle amma, aşın gitmemeliydin 
Nevin .. Bu kadarını, ız.annederlln\. sen 
de hos g(jnneıısin .. 

- İç'mde birdken bir tak>m slkıntı
Uır vardı, Nuri... Bunlan atmak, de. 
fetmc-k Istcyorduın.. Bu, benim için bir 
ihtlraçlı.. Böyle çılg=a ei;lenmesey
q)m ... Sonra ... 

- Sor.ra ne olacaktı? .. 
(Devamı Varı 

rede akş3m, orada s3'ba.lı edenleriıı a- ı 
.-asına deınok iot!,yolZlll. Şlrnd ,Jtller 
1:Ju hayata galiba Bohem haya.ı dıyor· 
!ar. Hay olaımaZ olımll böyle ho~I ... 
Azizim, senin ~atın bu, düııe
düg ve Umı m.\na.s yle bir serseri ha.. 
yatıdır ve işte rabm6lll a.,ıık Dcyojen 
bu hayattan bı!l<tıtı ;çiıı buradan Kovuk 
palasa k.aç:ID:ll ve orada rahat. scm;;.z., 
z.ik,zalcsız tnr haymt sürmiye b>ıılamı;ı-
qr. 
Şimdjye ita dar ~ ajjzmı açmQmJf 

olan l90för Kenan söze kıuu;,ıl>• 
- Amcalıey bel 
- Buyur! 
- Ben yaş otuz bo~l geçti. beldklli< 

artık canıma t:ık etti, artıılt blracz da 
dinlenme, rahat eime zamanım geldi. 
Beni de ~ N[&Ar abla ile bat ıı& else
niz olın.a.7. mı?. 

Numan Bey gevrek eevrek gülerek: 
- N!.çin elmasın, olması.na olur am

ma, acaba N.iefı.r abla buna. razı olur 
mu?. 

- Nedm olmaaın. tıundan ,.,,,... 
benden Atasını nu bulacak sanlı:i1 

- sen NigAr ablayı ne zamandır 
tanırsı:> otıunrı. 

- Aşağı yukarı iki. il<! buçuk ;y1). 
dır tanırun! 

- Ben ise onu on yıJ:dı.r tanının. 
NigAr abla.. öyle senin bildiğin kadın
lara ben7..C-Q1C'L. 

- Yaa7 
- O, büsbütün başka türlü maJ>. 

11'kttrr. 
-Ne gibi başılı:a ~rlU? 

- Senin anlıyacıııtın, NlgArın g6nı-
lilnde öyle bir asla.n :-atar ki ... 

- Canım, Beybabacığım, siz blr k•-
• açın. bell<i de razı olUT!! 

- Den aç marn, isters!:'n sen kendin 
ae, kendin onwı.la gayot teklifs'z k<>- ı 
nuşuyol'S\>n zıı te...ı 

- Ben. ı;altadan bir !taç defa ~acak: 

sil.re:.ı.ler, deri>ederler, k.alenı.lerler, ne
oldum. Nigar abla seninle ge' daha 
içli, <itı;lı olalım Dedim. Iskat kendisi 
hep ışi ala.ya bot<lu. 

- Ctrum, senin evlenınt~re ıliyetin 

varsa. sana bir ba~ını. hatta genç, 
güzel bir kız oğlan kız bulalım! 

- Canım, onu bana bea.m kocakarı 
da buluı. Fakat ben istiyorum ki NL 
'5r abla il• b~ kadar zamandır ıyice 
tanışgıX, l>lribirimlzln ne mal oldu,. 
Puııu öğren.elik! 

şimdi bınlt şak~ da 13ter
seıı senı mUnaa;p ve he~ s!lt emmiş 
bırl ıle bao, göz edelim! 

- Demek: Ni;ıilr abla :ile olaıruyacal< 
bu is! 

- Olamaz dedl.i< a ..• 
Kenan ıbizden ı:ıynlıp kır ııaııinoouna 

doğru yollandı. Niyetırun, orada bir 
kaç tane lezgillı başı yapmak olduğu 
çakılıyordu. O gidince Numan B"!f: 

- Zavallı Kenan deai. Nlgftra a.b371 
yakmış, şu son bir, U9 ay tçlnde ayni 
§OYi §@ta eder gibi bana kaç defa tek. 
raı-lad•. 

- Madem ki öyle, slı de 1.Ji blr d&. 
fa N~ra açsanız ne olur sanki?. 

• - Ona lmkfuı mı var? N:CAra b~le 
bir ,,ey açacak olursaaı kı;ramet Jro.. 
par! 

- N'!cin? 

- Ah, onu ne siz 90run, ne ben ııöy. 
~·· .;;, öyle bir m<sledlr ki o, 
şimdi ve burada kabil değll aDl&tıla
mu! 

- Ydksa o meselenin dütümünü 
de rahmetli flşık Dlyojenin hatıra deıt· 
teri mi çözecek?. 

- Öyle değil amma. ona yakın blr 
şeyi 

- Ntsıl ona yaktn bir şey? 
- Ne ise, ~nm.ı onu da geçelim~ 

(Devamı Var) 

1111 Mail Artır •• 
Yau.ıı: Ali Kemal SUNM>..M 

Bu 'hariıin şaJısişetle" de bi. 
rcr birer belli olmağa başladı. 
.Muharip tarafların böyle belli 
'başlı çe<lreleri şimdiye kadar ken 
dilerini tarutabildiler. Fakat pek 
tabüdir ki daha da inkişaf edecek, 
keııdirü gösterecek kabiliyetler 
vaııd:ır. Bunlar da zamanlarını, 

faaliyet sahalarını ve muvaffaki. 
yet dakik.alanını bekaemcktedir
ler. Geçen wnuan !haııPteki mu. 
ıhanplerin ımuhtelıf şılhsiyet !eri 
görülıdü. Bunların kazandığı ş(lh. 
ret uzun bir imtthan geçirmekle 
berabeı- zımıanın unutturucu te. 
sirlerine galebe edebilmiştir. O 
harbin askeri ve siyasi tarihi bun 
laroan derece derece ba hsedc
cektr. Bugünkü haı1!'le de gerek 
aıllrerlik \'e gerek siyaset saha. 
sında muılıariıplerin şimdiye ka.. 
dar şöhret kazanmış, bu şöhreti 

tınuhafaza edeıbilıniş olan sima. 
!arı var. Zaman geçtikçe bunla
rın bazısı ırnutulabilir. Başka 
~rlaroan bahsedilir. Harp 
uzadtkça yeni isimler ~enile. 
cektır. Sonra aralarından çc.k 
uzun seneler geçmiş. ayni isım.. 

de ıki şahsiyetin bir gün her iki. 
siOO..n ete bahsedildlğıni görmek
te şaşılacak bir cihet olma~a ge. 
rrot. 

Da!ha yeni malUın ohnuş bir 
memleket !aıızedılsın. Gıdenlcr 
burasırun pek işe yarıoyacağına ;h. 
timal vermemışler. Olsa ob;a bü. 
bün emeklerin boşa gideceği, an
csık lroı:kunç kat,!lerın, mühhiş 

hırsızların siznüleceği bır yer ol. 
malı; demişler. ingiltcredekl h 
rpis'hanelerin baro ndıram11dı.ğı a. 
zılı mahkümları gönciocrerek çok 
uzaıklara yollıyarak bı. dııha dön· 
memek üZere baştan savıma k r n 
en ıyi yer /. vustralya sayıılınış. 
Bir bugünkü Avu:ıtralyaya ba.t. 
mak, bır de o eskı za•nanı - 1788 
senelerini • hatırlamak, mukayese 
yiirütımeğe kıatô. O zaman Avust. 
ralya toprağırun çok iyi mahsul 
verdi.ğini oıraya giden İngilız!er 
anlamam-ış def!ildi. Fakat b:r 
kere mahkümların yolland>ıığı bir 
yer olrmtM yününden A~1y• 
hoşa gl1ımiyoodu İşt<> o sıralarda 
Mak Artür isminde birinin Avust 
ra!ıyaJya İıı-giltereden keyun gö.. 
tüt'düğü. orada ı·erl,.:,;tiği görül
mi.ış Mak Artür tnıı;'ıcreden ge. 
tıı:d\ği kıoyunların yaV'l"111arı A... 
vustralyanın iklimi altında baş. 
ka bır takım, heF ha' ie pek ~U... 
zel evsafta yetıştiklecinı görünce 
şaşm~ O gün bıı11ün AV\.: tTalya. 
nın koyunu meşhUJ'd'ur İspany:ı. 
dan ıyı y\ıTI alarak büJoınek için 
avuç dolusu al1ıın veren İngiltere 
bır zaman snnra yününü Avust
ral\'adar. getirtrı <>i'• muvaffak 
o)muştur, Avll'Stralva denince yün 
hatıra gel'r. Buna bir de Mak Ar
für adını ilave etn ek iktıza edi. 
yor. 

Demek ki Avustralyanın mu' 
tadderatınıda iki Mak Ar1ıhür var. 
Bunlardan ikınclsi malfım olduğu 
üzere Filipin <miidafii olan, sonra 
da Avustralyanın mi.Wafaasmı Ü· 
1Pr;n. ıien Aımerikalı kuman.d~n 

Mak Arthıürdü. Aanerikada.ki Mak 
Arfuüı A'V'UStralyan•n tarilıi:nde 

buıgün birinci derecede biır rol 
sa.h>birllr. İlk Msk Artlrür de A· 
vustralyaımı tesisi tarihinde rneş· 
hur olımuştu.-. lkinc:sı de nıöda· 
faasında şöhret alıyor. 

Umumi maiazalc. · teşkilatına 
memur alınacak 

Umumil mağaz2 lar teşki15.tının 
genişkıtihnesi kararl~tırılmışLrr. 
Bu maksa.tla lise ve otta. mektep 
ıtiıezunlan arasından mıüteadı±it 

memurlar ahmnak üızere bir im.
tih2'n açılımlştır. Şehri.ınizıden ta. 
lip olalanrın bu ayın 10 uncu cu. 
ma gür>il aıkışamına kadar 4 üncü 
V akııf Han, 4 ünoü kattaki mez
kıir şirketin ımüdüııülğiine milia. 
oaat e1ııneleri ica.p eylaınektedir. 

:lııMihan bu ayın 13 üncü pa. 
zartesi gü<nü saat 9 dadı.-. 

Oıküdar tramvaylarına 44 
biletci ve 35 vatman alınacw 

Üskıürlar, Kadıköy "e havalisi 
!halk tramvayları idaresi ıkırk dorl 
.biletçi, otuz beş vaİ.1llan ve atö'

ye için de üı; tmnacıı, bir boyacı. 

bir 'l:ıdbinör, llıir kaynakı;ı, iJcİ 
marangoz, an tesviyeci, al'tı eıetı 
tırlkıçi, bir demirci u~tasile Ü~ ae· 
r.tiryol işçisi alınması kararl&Ştl' 
rılıını§:tır. 



,uu. y.:azınııı u ....... ı.n;~rl :u.:.ci.QOUl 
Ajıuw billtmleriodon alı.nmı1tırı 

Tellıis eden: A. SEKlB 
M'nihden bildiriliyw: Münib 

ıgawtesinin 9'1\yadaki mUhabiri 
yazısında §i>yle diyor: 

c1Bulgaristan ile Tü.ılki.ye ara
sında takip edilen dostluk siya.. 
~eti kuıvvetlerımek yolu~adır. 
Sofya He Ankara arasındaki mü.. 
naSEbetlcnie bir ge!llinliJı: çı.kar. 
ruayt hedef tu.an entrikalar ak
»itesir yapmıştır. Turki)"! için 
·Bu]l!!aristan A vrupaya doğru a. 
çıbnış bir kapı.dır. Bulgaristan i. 
çin Türkiye ise ar.kasını himaye 
edm mühim bir destelııtir .• 

12 ADADA MİHVER TAHŞIDATI 

Kahireden bildiriliyoır: Mihver 
devletlerinin 12 Adadaki hazır
lıkla1'nı arlt•nmrn olması dik!kati 
çekiyor. Alman ve İtalyan deniz 
ve hava makamları Kalimnos a
da.'1mdaki deniz üSsünü genişlet. 
mckte ve buraya ağır çap!a\uzun 
mcnzilll toplar yerleştirmektedir. 
lstanköy, Kastren ve Niseros a
dalarında yeni hava meydanları 
ve ver2ltı benzin depoları hazır. 
lanı~=. Bundan başka Siyam a
dasile Pa\.n'.ıolı, Loros ve !lyaki a
dalarında büyıil.'k deniz Usleri ku.. 
tı.ıl•noakt~dır. Bu adalardaki sivil 
J\alk Siklad takını adalarına gö. 
türiilüynr. Bu g« gizlice ve büı
fiil< grU()lar lıalirıde oluyor. Bo. 
şaltılan yerlere Alınan ve İtalyan 
.k~'aları yerlif'tiriliyorsa da 12 
Adadaki garniwnlaroan ohnıyan 
"a~kerlerin bile buralara gelme. 
sine rniisaade edilmiyor, 

İTAıLYA HAR.BİN AGIRLIGI 
ALTINDA Th'LİYORMUŞ 

R~d:.ıo gazetesi - İ-talyada ye. 
niden bazı la•e m:ıddeleri üzerin
de taltlitler yapıld!ğı bildirilmek. 
tcdir. Harp aleyıhinde bulunan 
gizli İtalyan radiJ"(lıSu, bugün İta!. 
yan halıkına hitaben ezıcümle de-

ŞEHiRDEN ve 

ANKARADA.'11 ve 
JUE.llL"-KETTEN: 
* ~uıcr n~ e1.1 \iti!\ Hal. 10 '1-. 

Ba, ·ekil Dokt.:>r Refik S•;ı<lamın Re.. 
i::tlıti al:lr..da mu.u.t toplantısını yap
nlLitlt. 

+ Tek!tlk ter erın Tü~eleştiril. 
meri içm Ank.araôa dü.n bir nıüteb~ 
ı:, ,,.1· kı:.ın\..'-"'.fOflJ. topla.run1ış ve buna 
"'•.r<l \''lluli B. ııa.ıı.ıı Al1 Yücel rJ.. 
Y•SeL etm:ıtlr. 

+ :ı.ı; ı,ı.y•iı flaUerl itin Ankarada 
kı{ı . .ı . .na 1 kom o-n meısa~ine devam 
ctırt.kledir. 

...,, :c:ımılşeı l\'lüdürlülü teşkilAtı 

nlc-ı ı.p. 1 L.e g.tınruk mllhalaza rne
mu:~""ır:oıa bc:rgun birer er tayini ve .. 
r11nıe .. ı ı~ın b.ı.r kanun J.iıyiıbası heıır
lanatdk Buyük M.Let .b.iecliıBine veril~ 
mış1 r. 

+ ?.ıı. i Şet L"Dct İnönü ile Yunan 
Kra·ı )or, ra.smda i'.ı.man Milli Bay
r.:ıını ınwıJ _...e .yie tebrik. ve tc~~k... 

k1..;r lı. gruf.ı.&rı Wl&t, olwun~tur. 
+ J\>.,.J ş, ı ismet iuonü Beeen 

Tı,;11 ı,.:yesı Umu. A.Iüdürlt\itıne şu teL
gı a ıı gUroennışf.erdiı-; 

c::ip1rc·u ~tnçlt:rımızin güzel çalışı.. 

r, > r.Lı.ar. \.'Ok meınn:.ın oluyı;ı.ruım.. 

Türk - Bulgaı:..d05liuğu - 12 
adada Mihver tahşidatı - İ· 
tall(_a harbin ağulıiı altında 
inliyormuş - Sir Kr: ps'in 
teklifleri reddediHl.i - Pasi
(ik harp meclisi toplandı -
l\füttefiklerin bir aylık oo· 
niz kayıbı. 

miştir ki: İta)ya bu.gün kendisi
nin 0\mıyan bu harbe katılmakla 
bütyük b!r felaket devresine gir. 
ıniştir. İtalya bu harbi ecnebi ta. 
'hak.kürnü altında zorla yapıyıor 
\"!! için için inliyor. Artıik İtalyan 
halkı ve milli viodanı harekete 
gelerek milletin mukadderatını 
ele alacakttt. Harbin faciaları t. 
tnlyan vatanı U<erine si=iyah 
yerleşrn~ bulunuyor. Artık bu 
harpten ve facialardan bıkıtık. 
Sulh istiyoruz .• 

SlR KJRİPS'İı."{ TEKLİFLERİ 
REDDEDİLDİ 

Lond'radan bildiriliyor: İıııgilte
re "ıükumetı Hindistanın milli 
müdafaa işlerinin Hindliler tara. 
fmdan kontrolüne müsaade ettiği 
ve dbminyıon statıüsünü deıilıal 
verdiği takdirde vaziyet clüzele. 
billecek.tir. Hind lrongresinin en 
kuvvetli partisi Kripsin teklfleri. 
nin maalesef kabul edilemiyece
ğinl bildirmiş ve bütün mes'uü. 
yeti İngiliz kabinesine yüklemiıı
tir. Hinıdistan meselesin'Ck! Ruz. 
vellin tavassutta bulunacağına 
dair Vaşingtıonıda bir şayia dıolaş
ıınaktadır. 

PASİFİK HARP MECLİSİ 
TOPLANDI 

Vaşingt.ondan bildiril?yor: Dün 
Beyazsarayda Ruzveltin riyase • 
tinde ilk defa olarak toplanan 
Pasifik harp meclisi haııı> gayre. 

tUft! müteallik umuımıi meseleleri 
tetkik etmiştir. 

MÜ'ITEF'İK'LERİN BİR AYLIK 
DENİZ KAYIBI 

ilerlinden biliiriliô'tt': Mart 
a;Jı' zarfın.da bahriye ve hava or_ 
dusu dliişmanın tıap,yekun 646,900 
txmiliıA.oltık 105 ticaret geıı:nisini 

b:ıtırrruştır. 

MEMLEKETTEN) 

MÜTEFERRİK: 

+ Ku( \ılq>lldrda Atılı: Ali ookağın.. 
do. l~fl' uuır.•rcıı.d.a. t.hODGv Muc:ııtola iJ.. 

oi!lu M•hırı!I ağor ı.:ı karnesi utar. 
!arken •uç O..tUnde yak&lanmiljlal'dır. 

+ Alcır<odarda Çatalçefme S<>kağm
da İçtihat ap&rtımanmda ı numarada. 
otur.an Ali 15 yaşından küçük kttıarı 
ovind~ fuhô'l toı;'Vık ottitin<len yakar 
lanm" ve Adli:ı1>Y verilmlşlerdlr. * Fırıncılar şehrimizin muhtelif 
semt1e-r.i.ndekl !ırmların birle.şt:rilme_ 

si:ıl i•\emişlerdir. Keyl\yet tetkik <>
luc.m<ıkltcı.u. 

TİCARET ve SANAYİ: 

+ Sclırlmiızdekl kömürcülerin ve 
odunrl!itır.r •. nakll ve latillsal i leri.n1 
kolayla~urnwk üıı.er~ btr birlik kuT
malarL dün Fiat Müralk.abe Komisyo.. 

nunda t.e;k:K: olunrn.ı"Ştur. Bu bh·liğin 

1' .ıamı1rır~1esl hazırlanara:k sür'atle Ti
caret VekAletine gönderilecektir. 

+ Yakır.'Cla. pİı)'~aya arzedilecek o

lan 300 1on !a.su~e. 150 ton p!rinç, 
1-600 ~ent.ke peynir ~ahı.s lıtşına bir 
kilo eılaı.,k bakkallarda satılacaktır. 

J PONlAR 
'l'ı.~~ .. uıkrhnle şiz~ tet>r.:~ ederim.> 

~~~=========--;:-""-::'"~:=== 
Boykozda bir hay· 

(1 bı.ci Sahifeden Devam) 
Aky~bın ifgall B:rm.:.nya. petrol sa

ha .. ııııuı ıneı'kezı olan Prome'deki 
i iiıiı n,t\7. lı::ıın muh&~az<Uiu11 y<i.ıeı.n. 
~a ıınk!ın.s.z bir ha}e t:eıh:ccekl.r. 

S'.Y ,ı.,)i n a.b!i .. ıerde Hi'l"'.d.!ı.stan:.!ı üs
tüne ı;:Okı.:n bti.yüık tehlikenin Cripps 
i1e liindli m<iuk~cct~er arasında son 
d ... :~ık:ı.da bır anla-şma l:ıusulüııil. ko... 
!ay!&ştır:ıca.t• üm.) edllmekledir. 

Ak ya b' a nasıl 
ihraç yapıldı? 
Çunk.rı.g, 3 (iı. .. "\.)- Çin askert söz.. 

.:'i.c u Akyıb'a yayı .an japon ihrnc ha
re.;.cU i.ıJ"',,J\....nda yeni tabilıit ver.rrıek

tE:u r. 
j~·ı:?On .~rat filosu 4 nalkliye genüsi. 

2 !aşe c:c n sl, 2 ağır kruvazör 3 hafif 
k U\'iıLWl'" \ C 5 des\royerden mti !'ek ... 
lt ti. l~l< .7 Mırt•a Alqyab ö:ıüne 
gc 11 r J n rın karaya asl;:c; çı-
k. d.~ ,, rad~n öğrcnilır.iştir ~ıc

)' b ... g ~ n daj': ık olrr.asına ve 
n Jr.. 1 n ' .or'1.t'·~ mahrum btılun-

n ı ,... Uı.ı •ır ... ç ""ar(keti Pro-
.... c ': .n. ou!unan in.ı;.!iz ku\·vet-
lcr İ.\ 11 " ... b,r te1:ıl'.k.e tc: lc:il e~ 
m<:ktedir. 

"'3 Uı:L 

k~ 1 lt 

j.J(:"l tOmeni ş[mdi TL.ngu 
r ·ı etnı"'k' d r 55 

1rı L·l e I' neye 1tar,.l h:.:re-
k. a bu :hr. Dem;ryolı.r..ı;n. 

G~rl>ınde !:erLyen j<:ı;.Qn öncüleri Ye~ 
1 n { u C. r;.;ıL de b:r nei:-

t ya kad ge m!=r. ır Bunımla be-
t C 91 et' rı. hPr.tiz Yed~-ıha 
1 e run~ı' un emen ş:malinde bu u
n ı: b; .. n ta r. aki cle..11:ryu!u 

'k · 111 kJ ... !.r "\. rl :ı.'tır...da bulooC!ur
rı • .ıc!1rl;.r. 

ven hırsızı çetesi 
(1 inci Sahıfedeıt De\•em) 

ve Bey'koeda en son defa çalman 
iki hayvanın izleri takip olunnrak 
hırsızlar bulunınu~lur. Bunlar 

ımeşl:ıur sabıık.ıılı Sait, Albdl, To. 
pal Fethi isimlerinde üç kişidir. 

Çaldıkları hayvanları mahallin 
de keserek sntt.kları ve en niha
yet dıe Karaağaç meıbaha&ında 

da 100 liraya bir sığır salbklan 

tahkikat neticesinde öğTenilmiş. 

t.r. Mezbahada çaJ,nmı:ş daha ba 
"Zı hayvanları da sattıkları. tah. 
min olunarak tahkikat derinleş. 

tirilmektedir. 

Yerli dokuma 
fiatları 

(1 i:r.ai S:::hi:f+:'x"len Dev-m' 
yet fiatı üzerine maktuan 30 lira 

paket ba~ına zamla kooperatife 
satılacaktır. Kooperatiften aldığı 
ipllgi işleyip mamulatı kooper3(i. 

(c satıımyanlara yeniden iplik \'C• 

rilıııemesi de kararla~tırılınıstır. 
Koı>perati.f de bu mnmulutı tu

hafiyecilere ve tiiccarlara % 3 bir 
karla satacaktır. 

Bu suretle d"'kuına fintları 3rl· 
n11' olacak, fakat yerli dokun1acı

lar da hayat palıalılı&uıa karşı 
korullllıuş olacah?ardır. 

A ERİKAN 
Harp eclisi 
Yarın Hindistanla İn
giitere arasında bir 
uzlaşma şekli bulacak 
Nevyoı1k 3 (A.A.)- Yeni Del

hiden Amerikan ajanslarına bil. 
diriliyıor: Yeni De!Jıidelti İngillz 
ımabfillerne gelen haberlere göre 
İngiliz harp kabincs. Hindli şef\. 
lerle giriştiği müzakerelerde 
Kripse tam bi~ serbestlik v~iş. 
!erdir. Çünkü Akyaba Japon as
kererinin çıknrrnınsı derhal Hin. 
distanda seferberlik yapılmaS11 
:zaruretini dbğuımtl§tur, 

Hind kongresi mahfillerinde ol
duk<;a müsait bir it.ava esmekte. 
dir. Bilindiği gibi kongre her şey 
den evvel iharbe devaıın elti(ii 
müddetçe Hndistan askeri men
balarınm tamamlle İrı.gihere hü.. 
kılmetinin elinde kalmtıSına itj. 
raz etmekte idi. Yarın toplanacak 
olan harp meclisinin bir anlaızna 
teklifi hazırlıyacafu ümit olun. 
:maktadır. Bu teklife göre Hindis
tan nazırı dO,ğrudan dioğTuya as. 
ker toplamak salfllı.iyetini haiz 
olacaktır. 

Hind'ilerin red 
cevabı S.Kripse 

bildirildi 
Yeni Delhl, S (A.A.) - Kongre, le.. 

ra k?mltttinin kararını SJ..r Crippse 
tebliğ ctm~lr. 

Yeni Dethl 3 (A.A.) - Kongre icra 
1mm.itesin!n kararını kabul etmiştir. 

icra k~mitesi. maııbştada izah edL<n 
seb•plor yüzünden İngilltL Wdi!lerinln 
reddini ta\'&iYe edi.yor. Hlnt i<:ra ko
mits!nin k::ırarı hemen neş-redilmiye_ 

cektlr. Sır Or-lpps, yeni ga.,retler ser
fından ~klıunjyecektlr. İn:gltterenin 
yeni ttkliflerde bulımacağ1 tahmin e. 
dl1-k'tedtr. ----<>---
İngiliz tayyareleri 

gece Paris bölgesine 
hücum eıtıler 

Lon.tll..0 1 3 (A.ı\..) - İncil-i. hava 

kuvvcUerı dün ıece Paris bölcesinde 
Po~'ye bir bava olkım yapmı;;lardır. 

Mısır çarşısına 
tak1lan garibeler 

Tamir edilmekte olan Mısırçar· 
şısının üzerine te:ı~ inat olurak la· 
le niyetine bazı alcmJerin konul
duğunu fakat bunları birer toon
bul haçtan ibaret olduğunu yaz. 
mış ,.e alakadarların nazarı dik
katini ctlbetınl~tik. Bu hususta 
dün Belediyeden şu izahat veril· 
miştir: 

•- Mısırçnrşısmın kubbelerine 
koııulon laleler yeniden yaptırıJ. 

ın~ <lefildir. Takılan lfıleler es
kidenbcri mevcut bulunanlardan 
aynen kopye edilmiştir. Eksik la· 
lelerin tamnmlanmnsı içinde <>rİ· 
Jinal Türk n1otilini tamam.ile rnu

hafa•a edildiğini bu hususta sala
hiyet ve ihtisas mevkiinde bulu
nan l\Iüzeler Umum Müdürlüğü 

tarafından da bildirilmiştir. Kıılı· 

belerin rU.zgiir ve yağmurlara az 

maruz olan kısınılı>rile astl eşkH· 
lerlni kajilebniycn bir kıs.un ori· 
jinaller de halen yerlerinde mu
hafaza cdildiğ'i •Çın yenilorile 
mukayeseleri daima mümkündür. 

Diğer tara(tan Müttler Müdür

liiğü de 'bu hususta tedkildere 
geçmiştir. 

Bu garibelerin Türl< üslubun

daki nümuneye uygun olmadığı 
ve değiştirilmesi Belediyeye bil
dirilmiştir. 

Karne usulü 
teşmil ediliyor 

Ankara 3 (Telefonla)- Ekmel< 
için olduğu gibi büyük istihla'< 
crnorkczlcrinde bazı ımuayycn 

rmad!delerin daha karne uwlüne 
bı.ğlaııması hakıkında tetk;kJer 
yayılına.1<tadır. Yakında kart u.. 
su!ünün hangi macMelerde tatbik 
edileceği anlaşılacaktır. 

Zühreviye ve Cild:,Yc Mütch:lH:..:n 

Dr. ·ayrı Ömer 
Öğ'e<!.M sonra Beyoğ'u Ağa Ca· 
m'l kflfJ1$1 Hasan Apart. No. 133. 

l.;ıs::ıı:;c::- Tel; 435$6 ----~1' 

Avustralyaya 
taarruz 

hazırlığı 
Sidney 3 (.A.A.) - Müttefik 

umumi karargahı neııdin !eki 
Sidnoysun gazetesi muhabirt til· 
diriyor: 8 Japon tümeni, takriben 
120 ila 150 bin ki.şi zannedi\:iiğme 
göre Cava ve Singapuıda topl.an. 
anıştır. Bu kuvve:!çr yakında ya
pılacak Wyıük ôlçüde bir Jtpon 
taarruzu için ha~r bulurı':\ıak'ia

dır. 

Bir Alman zırhlısı 
ağır yaralı 

Londra, 3 (A.A.) - BTest'den 
kaçmış olan 26,000 tonluk Alman 
Gneizenau zırhlısının ağor hasara 
tığrıyarak Kiekle havuzda hulun· 
duğu çekilen fotograflardan an
Iaşılnııştır. Geminin zırh levha
larının çoğu kaldırılnuştır. 
Alınanların 40,000 tonluk Tfr'piç 

dritnotu Tronheim civarmda bir 
fiyorda bulunmakla, üstii ağlarla 
nıaslıelenmiş olduğu gibi, etrafına 
da torpido hücumlarına karşı ağ
lar gerilmiş bulunn1aktadır. 

---o---

Lübeke 1500 kilo 
bomba atılmış 1 

Londra 3 (A.A.) - Almanlar 
Lübeke İngiliz tayyareleri tara. 
fından şiddetli bir hücum yapıl. 
ıınış okluğunu kabul ediyıorlar ve 
birer dak'ka fasıla ile limandalci 
tesisata 1500 kilo bomba atıldı. 
ğını söyliiıyıoTlar. 

--<>---

Mihver bu yıl harbi 
bitirmek istiyor! 

Vaşington, 3 (A.A.) - Ohisti
an Monitör Times ı:az<>tesinden: 
Bitler, bu sene bütün kuV\•etle· 
rile müıtcfikl<ıre saldırarak harbi 
1942 senesinde bitirmek istiye· 
cektir, Bitlerin hedefi Rus ordu
sunu ezmek, İngiltereyi yıkmak, 
Amexikayı parçalıyarak ümitle
rini kırmaktır. 1942 de harbi ka· 
.2.arulm..azıoa 19.13 senesinde kaza· 
namıyacağmı bildiği için bu sene 
var kuvvetlerini ortaya atacak
tır. 

Amerika bükU.metlnin de istib· 
baratı, bunu teyit ediyor. 

Bir haf talık 
Alman zayiatı 

Ma;lrova 3 (A.A)- Son hafta 
içinı<le Almanlar 22 bin makıtul 
venırıi~lerdcr. Bunun 10 bini Ka
linin cephesindedir. 

Ayni müddet zarfında Lenin. 
p-ad bölgesinde S5 top, 1-0 tank, 
65 havan tıapu, 385 mak:neli · tü. 
fek iğUnam olunmuş1.ur. 

--o-• 
Bu Sabahki Rus 

Tebliği 
(1 inti SahifedE"n De\--am) 

teadldit kesimlerinde taarruzları. 
na devam etmişler ve bir çok mes 
kfuı yerleri geri alrnışlanfa·. 11 
ltay~·are kayloetımem!ze mukabil 
57 düşman tayyaresi tahrip et.. 
tik. Barenlc denizinde bir dti§'
ıınan denizaltısını batırdık. 

Lonıdra 3 (A.A.)- B.iB.C.: Le. 
ningrad önlerinde mÜ!him bir 
ımuharebe devam ediyOt", Alınan. 
lar, yapiiıkları mukabil taarruz. 
!arda 3-0 - 50 tankı bir arada kul. 
lanı:;-orlar. Lnln,g:raod radyıosu, Al. 
ımanlarm Rus hatlarının bir nok. 
tasına girmeğe muvaffak olduk. 
lal'ını kabul etmekıte, fakat bu 
yarığın fazla genişletilemediğini 
na.ve et.mek!tedir. 

Husus! bi.r Rus tebliğinde Le
ningrad ve Kalinin kesimlerinde 
cereyan eden muharebeleroe Al. 
manların telefatı 22,000-.kişi ola. 
rak göstcrilımektedir. Mühim ga_ 
nimetler ele geçiribniştir. Alman 

!ar bu 22.000 zayiattan 12,000 ini 
Leningradıda vermişleroir. 

Bu ccJNıccle S5 top, 1() tank, 6 
zınhlı atorrt:Jbil, 65 siper havan 
Lopu, 385 makineli tüfek i~\inam 

edihniş, 22 tayyare, 25 top, 83 si

per tQıpu ve saire tahrip olun.mu~, 
tıır. 1 
Almanların Kalinindeki zayiatı 

da 10,000 kişidir. Bu kesimde 6 
tank, 27 top, 21 siper t ?PU iP,tina.n 
35 taY\)·are, 39 tank, 443 ta~ıt va. 
sı'.ası tahrip edilmiştir 

Ankarada pat- 1 

lıyan bom a .• 
<B:ısma.Jcalf'den D{ -.un) 

ya iınmesi önünde :,·üzü karasına 
uğratır. Dt>st bild:ği.ıni7' 'c dost 
kalmak istediğimiz SovJel Rus
yanm bu iki tebaası esefle kay· 
detmek lazımdır ki, şimdiden bu 
yüz karasına sahip olmaktan kur· 
tulemamışlardır. 

hk celse, Türk topraklarında 
ve Türk ohnıyan unsurlara i'aya
nılarak beğcn.mediğimiz, özür ka· 
bul ebnediğiıniz, af tanımadığı
mız çirkin bir hadisenin ınaaUc
essüf te•ebbii sahasına sı>kuldu
ğunu gözönüne koymuş ve bizi 
bu satırları yazmıya ve dü~ünmi
ye sevkelıniştir. 

İhtar veya tavsiye edelim ki, 
bizden hayır bekli:venler ancak 
bizim samimi ve hakiki dostluğu
muza ve tarafsızlığımıza tamamı 

tamamına sadık kalanlar .,,Jabilir
ler. 

Tiirkiye toprakları Türktcn 
gelıniyen herhangi harekete ka
yıtsız ve yadırgan olduğu kadar 
Türk halkı da kentli içinden gel· 
miven ve kPndi huzur ,.c kendi 
em.niyetini haleldar etmek istiyen 
lıerh~n~i hareket veva teşeb-bü•e 
karşı da sadece düşman veya 
tel'lnkardır. 

E1'EM 177FT BF~ICF 

Şekerciler ve 
Hamamcılar 

(1 inci Sahifeden Devam) 
nün ihtiyaçlarına cevap verme. 
mck'.cdir. 
~le giden 3 ~ilik heyet azası 

A.rlkarada nizamnamenin b:r an 
evvel tadil olunması ıç:n te>;eb
büslerde bulunacaktır. 
Diğer taraftan hamamcılar ce. 

m:yeti r si Q'.lmanın rc~•liğinde 
de bir heyet Ankaraya hareket 
ı:>trniştir. Bn heyet hamamcıların 
hayati bir iht;yacı olan odun ve 
Jroınüır işinin kat'! bir hal şekline 
bağlanması için Ticaret Vekfile
tile temasta bulunacaktır. 

Bir iş kazası 1 
Eyübe işliyen 3164 nurnaralr 

ot<ıbüsü tamir eden ibrah'm a
dında bir işçi, tamiratla me~gul 
olıııiken makas demlri belin~ düş .. 
müş, ağır suret.le yaralanrnı]lır. 

İlbrabi.m ifade veremiyecek hir 
' halde Beyoğlu hastanesine na.k.. 

~. -------
2 sabıkahnın 

marifeti 
(! inci Sahifeden Devamı 

ımisyoncu olarak takdim eden Ha. 
san kısa bir zamanda Süleyıınan. 
la ~aıınimiyeti ilerletmiş, kösele 
siparişinde kendisine elinden ge
len yardıımı yapacağını söylemiş
tir. Bu suretle taşralı tüccarıın 
alilmsını çc.kmeğe muvaffak olan 
Hasan e~lki gün Süleymanı o. 
telde bulmuş: 

•- Bir tüccarın ardiyesinde 
ımıihim miktaroa ucuz kösele va.r, 
istersen bu ma\\arı müsait bir fi. 
atla clüşürelım• demiştir. 

Bu tekl:li müs~it bulan taşralı 
tik~ar Hasana muvafakct ceva
bı vermiş ve onunla birlikte Fe. 
nerde Vo~"V'Oda caddesinde 17 
sayı<la oturan Yani Madeneioğlu 
adırıda bir ~3 hsın evine gi·tmiş. 

!erdir. 
Haddizatında bir dolandırıcı. 

dan ba~ka bir kimse ohnıyan Ya
ni Madcıı.c:oğlu Hasan tarafın. 
dan, taşralı tüccara kfucle tü~ 
carı diye tamtılmış, bu arada bı<" 
de kösele parçası niimune olarak 
göı;ıt e ri'lmişt i r. 

Süleyman, rı.üınune köSeleyi be.. 
ğenııniş ve fiatı da ehven oiciuğun 
dan bu maldan 7 qin liralıık kö
sele sipari.şinde bulunmuştur. 

Fakat kendisine büyi1k bir tüc
car süsü veren Yani muamelenin 
peşin olduğunu söylemiş, Malat. 
yalı tüccar da çıkarıp sipariş be
deli olan 7 bin lirayı açıkgôz sa• 
bıkalunın eline saymıştır. 
Malların istediği bir ambara 

sevkini şart koşan ta ralı tüccar 
Hasanla beraber, Madeneioğlunun 
evinden ayrılımış, otele d>ÖnmUş. 
tür. 

Fe·kat aradan iki gün geçtiği 
halde, malların ambara bir tiiırlü 
Eıevlkedilm.e<liğini ,gören tüccar, 
bu işte bir dalavere olabileceğini 
nihayet düşünmüş ve emniyet 
mül'.mrlüğüne giderek başından ge 
çenleri anlatmıştır. 

Bu müracaat üzerine faaliyete 
başlıtyan zabıta çdk kısa b<r za. 
ıır.anda meseleyi ayıdınlatml$. saf 
tüccardan 7 bin lirayı aşınlıkhn 
sonra birer tarafa s~vuşan her iki 
sabıkalıvı da vakalamışlaniır. 
Hasa~la, Y~ni suçlarını itiraf 

etnı~leniir, 

:-\-50.N Tl:i.GRAF- 3NIS.''' 

om a 
(1 inci Sal>i!•cen Dh'S.m ı 

c- Sülej"ffian 1939 da bize ken. 
di müracaat etti. Elinde ehliyet. 
namesi vardı. Kalfa arıytırduk. 

İmtlha n ettik akhk .Burada ille 
zamanlarda sessiz, sedası2 çalışı. 
)'Ordu. Fakat sonralaı ı hali d<.. 
ğişti. Mesela birisini tıraş eder. 
k.en kendisine b'rşoy sorulsa elle
ri titrer, bağırırdı. Pek az konu
surdu. Sık sık işini bırakarak so. 
kağa çıktığı. derin derin düıjün. 
d~i.i de görülüy<>l'du. İşten son
raları ekser geoeler rakı da içme
ğe bll§lamaştır. 

Arasora c:tfrkkana baZl meÇhul 
:ziyaretçiler geli}"Or, bunlarla snı>
ça lconuışuy•orou. Sonralan para
a:zlık.tan, yoksullıikıtan §'[<ayete 
'baş" adı .Sin'rli, çekiltnez halin. 
den cıolayı burada ancak altı ay 
kalabiJd;, Sonra çıkand~k.. 

sıti\cvm•n bilahare Marselin 
biraz ileris:ndeki Uçman berber
salonuna girmiştir. Burada da 
annesini, kııı.<aroe.şini öılediğin

dPn ba'lsetmis. Abdurrahmanı bir 
kaç defa bu dükkana gelerek Sü• 
1e,yrr.an tı rıı~ Ptrniştir. 3 ay sonra 
Sülc)'man buraô311 da koğularak 
Allirnraya gitııniştir. 

~E1DlJRRAf!JMA1"1N HAYATI 

Abdurrahman 1938 yıhnda Üs. 
l:üpten şehrimize gelmişİir. 

Abdurrahman Tıb Fakültesine 
kaydolunara.k Beyaıııttaki T>b 

Talebe Yurduna girmiştir. Arka. 
<!aşları Yurdlda pek az du:ııduğu. 

nu, yalnız bQ!jına gezdiğini ve da
lha ziyade l:il:ıoratuar derslerine 
geldiğini söykmektedirler. Ken. 
disi BE'yazıt civannda oturan 15.. 
17 yaşlarında Perihan isminde bir 
kıızla tanı.,<unış ve onu iğfal ede
.rekı Fatlhde Sangfüelde Akpe
rest sokağının arkasında bir oda 

Rus - Jepon mü
na Ebetleri 

(1 IMi Sahileden Devam) 
Pasifik muharebesinin başlaııgı
cıııda L illın sa 12 ilkkaııun tBrilıli 
Pra\ da gazetesinde aksettirilen 
Sovyetlcrin resmi hareket tarzı 
sarahaten dilşmanca idi. Japonya 
Almanyanın bir Aleti ve onun 
muvallf\k.i.yetleri geçici gi.bi gös
terilmekte idi. Sovyet matbuatı 
Singaııur dilşüııdye kadar ayni 
tomı muhafaza etmiştir. Bundan 
sımra birdenbire bir sükUt devre
si başlamı.ştır. Hakikatte Japon· 
yaya karşı halkın lıisısiyahnda 

dikkate şayan bir salah lıasıl ol
makta idi. Bu hal ~ıartın başlan· 
gıcında New-York Times gazete· 
sinde Ru<)'a ile Jnponya arasında 
bir ihtil:if me,·cut olduğunu bil
diren haberlerin Tass ajansı ve 
bütün St>vyct matbuatı tarafın. 

dan lekzibi ile başlanııştor. 
Sovyetler Birliği ile Birleşik 

Amerika ve İne-iltere .arasındaki 
sözde ıkı işhirliiine gelinoe Kw· 
bi~e!'de )·apılın mii~ahedeler fii. 
liyatta böyle bir ~Cl in mevcut ol
ınadıil"ını gö !ermektedir. Sovyet· 
!er nıüftc.Jıit ceplıcnin yalnız Al. 
manyaya karsı yapılan harbe İn· 
hisar ebnesi !azını geldiği kana&· 
tindedirler. Bu ise Angl-0 - Sak
sonların hoşuna gitııniyccek bir 
şeydir. Esnsen Anglo • Saksıo~la
rm Sovyetlere yardımı şimdiye 

Hadisesi 
tutmuştur. O zaman tı'b'bın u n. 
cü sınıfında bulunan Abd •re ·• 

man Per>tıanla bir müddet otvr. 
muştur. 

İ.şte Abdurrahman hfrmile ka
lan bu kı,..,,,~ ·• kürtaj yaıY.:r. 

mak ihıerc Kr·rnilo.ftan }[-() lira 
almağa tes llbüs ebmi5. fakat son 
ra Perihanın · mtsindcn b>rka
rak vazgemıistir A!bdurrsihman 
hadiseden bir m 'id~"t e\-vel Pav. 
!ofu Beyazıtta bir tÜ'tüncti dük 
kanında bel<letın-istir. 

Bu cIDl<ık Ü;~i1plü tütüncü 
Yusufun di1kl13nıdır, 

TÜTÜNCÜ NE DİYOR? 

Tütünc\i Yusuf: memleke';:,i 
olması hasf'biJa Abclurrahmanı 
küçükten tanı.d •['ını \"!! onun ba. 
basının tl<i<ıü,.,te mahallebicilik 
yapan Hacı r:a~ın olduğunu söy. 
!emiş ve: 

c- Biz iki buçuk )'11 evvel bu. 
rava ırekl' · Abdurrahman bir 
'heın;eri <ıfat ·ıe bman bi1e u~

rardı Fakat dül kf.nda iken göz. 
!eri hep dı~arır:!a k:I;. Di.ildro"'.an 
ııtVrıldığı zaman B~vazıt meyda
nında bazı arkada~'arile bt:lu~u~. 
ya Diş(;i Mek t t -n "' ark~r a ,~r. 

ya 19 MayL• kıraathanesine gi• 
del".!i. Onun loö ü bir ruh taşıdı
ğ:nı, hie b'r 7.•""an aklmıızodan 

,gıe<'' rırr (>7/d' k ~ 

TÜRKÇE K0'<UŞAN KADIN . 

Diğer taraft~n d:·vanın mevzuu 

arasına bir d' bir kadın kanş. 

maktadır. A•h.J ırrahman Paviof 

namına bu ka<i n1n Yuroa telef n 
ederek randrıvuları hazırlatlıbt-tn"' 

ve gözlüklü, orta boylu olan bn 
kadınla bir defasında da Ao:ak ' 
nemast 1trkas.nda buluştuK!arını 

söylomiş-t r Fal·aı ık· Rus maz· 
nun bö: le t- r kad,nın mevcu • 
yetini iıı.k&r et.nwk•edirlcr 

ıson ! ı! a tramvay a~ 
( ı i?'lC) SantfMen Devam1 

5ll insan l<nznsı olrr. u.ş, bun>ar
dan 49"5 i ehemmiyetsiz, 8 ; ağır, 
8 i de öhlmdUr. 

0t(;büsler 628 946. tünel de 
2.291330 yolcu taşıınşlardır 

1941 yıhn<ia t3sr•l2 --da ,. · ... ,ı 1 ., r 

4.428 eşya unutmuşlar, bunlardar 
yalnız 1914 Ü sahıpl<rı .a .ın
dan aranımuştır. 

Elektr>k, tramv~ i ,.e otcbüs 
csınan 880.4~2 08 lira kiır .,, n 
etmişse de tünel 373001 lira za. 
rar eım· ir 

(! İTlt" S.,h '."'tien t)P\ "'1) 

M. Filoru zivarct ederek son Vi
din fcye'Znnmdan ıornr gör•n flul
gar ailelerine yardım edilmek ii· 
zere İtalyan ve Arnavut milktic· 
rinin hediye ıt'~i 1 milyon I• a· 

yı takdım etın tir. Filof bı•na te-

&.bip ve Başmuh rr1rı L•. c!. 
Benu·e ~ Ntşr~~eıt L.ırek C.'"Q 

CevMt K~"JIBİl-GI.· 
SO.' TEL()RAF :>! \Tl!A.\SI 

kadar nıancvi ~abada k:ıhnı~hr. 
1\ltıh~hiı- netice olarak şö.yle rl~· 

mektedir: 
Bcyn~ın1ilel vaıi~·ctte ': \ra 

gelen değişiklikler<'" rağn1cn Ja
pon · Rus tarafsı1lık raktı imza 
edildiği zamanki kadar canlıdır. 

·-
Bugün Matinelerden itibaren j 

TAKSİM Sinemasında 
Hayali slhriifüsunla dolu evvel zaman masallarcnı gölgede b:

rakaeak bmbir gece efsanelerinin en güzeli, efsanevi aşk 
hikayelerinin en cazibi 

TCBKÇE SÖZL'O 1 Ey LA 
Tlrkçe Şarınıı -. 

BÜYÜK REVÜ VE KOROLU 
Sönmez bir aşkın çılgm hasretlerini, ötmez b;r se,;;inin acı 
nağmelerini terenni;m eden bu müstesna büyiik eser, Kl" ik 
Türk musikisinin üstadı DEDE EFE...,..Dİ'nin en rııbnüuz par· 
çalarile süslenmiştir. 
Memleketimizin en ·bÜly\i\k mu~ üstadları, en tanmmı~ san'at
lclrlar ve en meşhur olaıyuculan bu esere lutfen iştirak etmiş-

lerdir. 

Bu filmin en ruhnüvaz parçalarını teganni eden mem· 
leketimizin iki büyük okuyucusu 

Mualla Işılay-Süad Gün 

Musik~~~!'..~ııarmın Kemani SADİ IŞILA Y 
Türk milli musiki hay atımızın en bü~.adisesi 

1 
60 Kişilik 40 KiŞiLiK 36 Kişilik 
Mehter Takı,,, 1 1 KORO IIEl''ETİ Küme Saz Hey'etl 

Türk filıncillğinhı, Türk dubl 5j:nın, Tüı>k musikisiınin zaferler 
harikasını teşkil eden bu büyük eseri sayın ha11umua hararetle 

'7 tavsiye ederiz. f 
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Türkç<>ye çevinn : ISKENDEB F. SER·n:LLi 

Kolonel Vels, Bcnetin izini bulmak için şeh· 
rin dört köşesine arayıcı kolları çıka.rdı 

Diye sôyl€n)yüfdtr. 
.A...s!_ter] irırzib~t z&bit,;f,i DdCll u~r;.~ 

- K()._'fcIJeli..'ll!! ~e<U. Bana mi.!saade 
«Jiniz .. Yanıma bir :.:~ç n1ı.rhafıı oıla .. 
rM motörlc korşı sah.ile geç-eyiır. ., \~e 
cır.:idJ. b;r ara.stırır.a yap.::ıyı,1. 

Btrr.u Wyliycn n1i.llfr'ı. :Jn Bek çok 
cc,;ı..ır ve :ku\·vetli bir gençti. iki ı:;f'nc-

tH?~cri M;:uıilJada bu!uı:11YOt ve rseiıı.. 

rin· he: tarafını çok jyi tanıyord\ı. 

Kj1onel bu teklifi c!eJ.tıa.ı tas-.•ip etti: 

- Pek jl;l, Hemer. a?t1 .k.l~i ala.rak· 
n1otü~e alla \·e kar~ı sahile geç. Belkı 
craI .. rda bir iz btJlu..~;n! 

?t!tt:.'.a!nı Bek adl.n ~a:Jnı yan?na n· 
lalı:ıe-r kuı:rıaıı_c.ın!ık du!rC"Sırxlen ııyı::~

<lı. 

Ko'.:<inel VcJ..s -daha bVW.r.ı yolla ·a. da. 
baş vurllrak §ehrin dört kô;;.Csine ara
yıcı kollar QlltatrlJ. B<mlar ik.l~er ik.4er 
şehrin her tara!ma yo.ı'Yı1dı1ar 'c 1'111.is
t<?r Benett.n izini aramıya ko,.·u:Lc:i.ular. 

Ko!cmel Velf;, Be"!let;n izini bu.llnty;:;, 
a:ı:n1~to1i~ti. Buı zaten, ht>ııkes1en • iye.
de unrın vazı.Cesiyd:i . 

* GLNAllKARL.\RI AFFEDEN 
BİR MAB\.'D! 

..Uu ~!rada tlcarethc:.ncs'.J~de hiç bir 
şeydon hatıeri yokıaıl.l'Ş gibi d"vranan 
/'., 'm.:?n casusu lJartnıan kendince icap 
cJcn her tür:a tedhiri a~-tı. 

Kunıand;:ınlıktan çı:!itı.n knyıJ.:.\ı.!~r 

d-.'snt:a ona gHill!r: 
- Kl211a00a.n bjze kU'kar ~opa \iur

dunhı. KeırıiJtlerlmiz sızl:ııyor. Senin 
batrın için sır vermedik. Fakat. f:a. 

bth!e)·in verd:g:n parJ ytb;;ocz. Eğer 
b1ze d~yak yerine yem~n ettirney+d;, 
bakfka11 söy!ıemi~e meob~tr olacaktı., 
dedi!er. 

Hartman onları tekr~r rr..eıınun e. 
derck başından s:a\o"Clı. Al·tık kr.y1lrç:,.. 
jard.:ın b~r korktısu yoktu. 

a:raz son::-a KoloncEn o.rayıeı polis
lerinden ikisi, Hartırnan ın ticarethane
sine de uğr.:ımayı ihmal etmedi.ier. Bu
rası askeri poH.s idr.r~ daima. göz 
bapsüıe alınan şüpheli nıüc:ESCSelerden 

b:ri idi. 
Poi.i~ler Ha.ı1ntana sordular: 
- B<.ıld:tzın Mari, Mlr:cter Benclle EC

v:şiy-or muydu? 
- E\•et. Banu uzarl:t~n uı:c:ga, son 

günlerde seınni~i.m. 
- Gece bir yabaa<:ı ile böyle güzel 

bl!" klıı gezn1iye gönder:nek aoğıı.ı 
mudur?. 

- Bilfyorı::;unuz kJ, Mari çocuk de .. 
ğildir. Aklı başJnda bir kı.ııdır. Artı..\: 
~yu.~ta isted!ği erkeği kendine eş ola
rak scçetıHecek bir ç<.ıı;,!adır. Ma~ın~
.Uı kend1sini bu gece geı.lnt1lerinde\ 
nlene~ek J.sı:edi.m. Frk""'l beni clin·le
~aı ,.e bana görün.'11-<:dcn 'ittiğini. ha
ber J:ld.ım. 

- Şimdi kendisi nerc<l?. 
- O, herke.ı bilir ki. çok namuslu 

{·e Lir tak.un g_.rtp an!anelere bağlı 
bir il.J.Zd>r. Böyle bir yoball<!ı ile g<>. 
rtiş!:üiıil zaman mutlaka ertesi gün 
(ll.1el,1ı.) mf.ııbed:n-e g,i<l~r. ur.:ıda KendL 
ni İnabuda aifctfamek i<;in yalvarır. 

- İyJ amma bwu arıcak Filipind•
ki Müslüm.anlôlr y:ıp~r. Senin baldızın 
ise JJıristiyaııdır. 

(D"'7amı Vax) 

Şehir içinden : 

Vatmanlar Nası~ 
YETiŞiYOR? 

Her gun hepimizin hayatımızı emanet 
ettiğimiz vatmanlar bir tramvayın· başına 

geçmek için çetin imtihandan geçiriliyorlar 

Vatman namzet/erinde ara -
nılan vasıf /ar nelerdir ? 

Yazan: MUZAFFER ULAŞ 

İstanbul tramvaylarında perscr 
nd lutlığı yar. Ara.sıra gözünüze 
ilişiyordur: Vatman yerine kont. 
rolörler araba sevk ve idare ooi. 
yorlar. Bunun sebc~i eleman az-
1lğ1c1ır. 

Fakat; el•mıan azdır diye n:ık. 
J;ye anatlamarlal'J. olan tramvay
lar depolara çekilecek değil ya .. 
Mildürlük <;mdi yeni Yatman ; e
tişti..=ekle meşgul.. Her gün, ca.d
'.!edc bir a~ağı, bir yukan dola. 
şan sarı araba, cvah:nan talim a. 
rabası. bu işin !abrikalığını ya
pıyor. 

Biir vatman nasıl yetişir? 
İstanbuldaki nakil vasıtalarının 

.kıı.rmakarışık ve değişik şekillcr
rie olan bir şehil'de kaza, bela si. 
g:ırtasın.ı kentli enerjisinde teksif 
ettiği {evkal3rleliıkle süro'iiı:ı:nek 
\ aziYl'tindc bulunan ve hepimiıin 
ılıcr gün .ııayatımıızı emniyet etti. 
ğimiz biT vatman?. 

Bunu; sarı a,rabada geçirdiğim 
beş, on da~karun kefarcii gibi 
okuyucularıma cüınıleler çerçoye
sinde ıuızedi:y-orum. 

San ara.baııın ön sahanlığında, 
,-u,tmı.an muallimlerinden Muam. 
rrt~rln imtihan ~ıc yetiştirn1c ır.c. 
t:.<:i'ınıu gijız.den geçiriyorum. !fa
ni bazı tr:ımva;ylartla fazla sar
~:ntı yüzünrlen valınıanm acem!
liğine hü.kımed~ıorsunuz ya .. Sizi 
temin ederim; bu imt!han ve ek. 
=rsis arabasında biiyle sarsıntı. 

larC:an eser )""O!t. Sır~1nı savan 
>vatman namzetleri d-e arabayı 
yürüi.me&e mcnnur a~kadaşlarının 
arkasında onun hareketlerini kri
tik eıl!ymlar .. Sordum: 

Bu araba her zaman cac!deler_ 
de hC>y gösterir .. Demek her gün 
vatman im11hanı yajl'lyorsunuz .. 
Bandaj yok, :ıraba acl'c•di azaldı 

deniliyor. İş böyle iken neden 
fazla vatmana ihtiyaç var? 

Muallim Muam•ııer; düşünme. 

den karşılık >erdi: 
- Çok vatmana mtiyacmm; var. 

Aclam az .. Yahut adam var da 
1•11' nkk kabili etinde olanları 

seçmek için <;ok zn,hmet çekiyo.. 
ru"· 

Bir vatman nasıl yeti~ir? 
Bu; en kolay ve en güç bir me

selenin ta kendisidir.. Biletçiler. 
• den ve kond · <törlerden !stc-klile. 

ri ev,·ela kırk beş gün usta bir 
vatmanın yanında scyriiısefere 

memur etlerek staj gördürüıyol'Uz. 
Ustı:.sından iyi not alan namzedi 
bu karantina renkli ambada çe. 
tin bir imtihana tabi tutuyoruz. 
Muvaf.fak olan scrtifinksını nlı
yor, olaııııyan da tekrar biletçi. 
liğe iade olunuyor!. 

-· Bir vatınıan nam20dinin öğ. 
rpnmesi icap eden neler va"<iır? 

- Araba ve aksa:mı, elektrik 
nHmaraları, frenler, seyyal sevk 
ve idare !. 

- Bu:nlar teferrüatlı ihllgi!ler
<lir. Böyle kııık beş günlülk vat
man muavinliği ile pek eltle edi
lemiyecek şeyler gibi geliyor!. 

Muallim gülüım.;iycreık !başını 

salladıa 

- Bu tcfcrrüatlı gördüğünii.z 
bilgiler hemen, hemen hiç sa<yıla
cak kadar basit ~eylerdiT. B~; vat
man olacak namzet.le evvela ira· 
de salabeti. 6 vz pekliği ve buı1la
r;n muh.:ı.ssalası olan ~klkaıılı
Jı., araştırırfr.JL!'UZ, Kıı.·k beş gıilnlü.ıl<. 
stoj nanızette hu hassaları geliş
tirir. İmtihanı rr,ütcakip hu kana
ati edinirsek serti!lka verirİ)z. Vat
man olırr. Kazalardan lronınmak 
ve kıorumak için tek \'e en liWuro
lu hassa da bU'd.ur. 

Bilme'!l1 bu ce·crp sizi ik.naa k5.. 
fi mi? Bana biraz kısır, biraz da 
dar geldi. Kanaatime göre vat
manlara tramvay müdfulüığünün 
evYela öğretımek mecburiyetinde 
buluntluğu reel bilgiler şunlar 
olmahdır: 

1- Tramrnylaı'<la istif işini en 
ustalıkla tatbik edebilmek!. 

2 - Yolcuları a\•ubmaık, sa!han
ll>k.ta eğelntlirmek iç:n hoş fıkra

lar öğren.mek. 
3 - Arada bir yer bu1mak yü. 

ziinden çıkan ;lıt.iliıfların boks 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her )'emekten sO'llra gilnde 3 defa umııtazaman di§leri.ııhi fı.rçamyın•z. 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser 
Sıhhiye Vekaletinin nıhstını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

3 Nisan 1942 
18.00 Program, ve Mtıml<ket Saal 

Ayarı. 

18.0J Müzik: Fasıl rıey'e\.I. 
18.43 Zir<lat Takvimi. 
ı8.55 Müz;k: Genı; Bcste'kjrlannıız

Mıth~t Akaltan. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Aja,,s 

Ifuber leri. 
1945 Miiı.lk: K.liısik Tiiı1c M!lzili 

Programı. (Şef: Mes'ud Cemil) 
20.15 Ra-dyo Gazctcst. 
20.45 MUı..ık: Koşma ve Türküler. 
21.0~ Konuşn-a (ik\ısat Saati) 
21.15 'femsil. 
22.00 !\Iü~ik: Radyo Sa}on Orkest.ra.sL 

{Violonirt Necip A,.~). 
22.30 Mcmkket Sa•t !\.yon, Ajans 

Haberle-ri ve Borsaloır. 
22-4.5-22.50 Yarınki Por:ıg:-am ve 

K1;ı.punış. 

( HALK SÜTUNU) 
l!i arıyor 

İlk t:"~·lı bulunan genç bir kız ui:c
vi bli...-Jı;e vaz:yet:nh bozı.-kluğu dola
y1s'yl-e fa.hrika, imalb.thane ve mües
soocterdc k«n:tc.t.k!3r bır Ucretle bir :ş 

ara:nakta<lır. 
Talip c:;;:n!.arın Halk <='ütununda Ne

riır.an rı.111ıuzu!'la bir mek•uıpla mür.:ı.ca
aıUarı r.iC"a oı.unur. 

Orta hizmetçisi aranı.)lor 
flir a!lc-ıln orta hizınetlcrine ba

k<::bilect<:, ev ~lt;dni 15.yıkiı)•le bilir, 

1 

genç \e !-.al iJu· himnetçi aranmakta.
d!r. GrrZcrt'n.ı iz İdare:. : ne mliracaat e
dilme.5i rlt::ı olunur. 

İs arıyor 

Uevlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi İlanları 
Muhammen bede!i 67600 Ura olan su g~cz bezden rrLamul 5-000 :ı:det par

Jlesü ile 1000 adot ~OJJ,t.loa 16/4/1942 P<ı, m.he günU saat 16 da kapalı zarf 
usulü ı,le AnkaradJ. idare binasında OOp la.Il2n Aiel'lkez 9 uncu KorWsyonca sa .. 
tın a!ına.caktır. 

Bu ise gir.me'k: i9tiyenJ.erjn 4600 liralık mu'\.·:ekkat temhıa·t iJ.e kanunun ta .. 
yin e'btı:ği vesika1an ve t€lkli!lerini :ıo·ni gün rııat 16 e kadnr adı geç.;n konılı;:
yQn reisliğine ~rmeleri lazımdır. 

Şarln~n,eler 2 1.irn mukabilinde Anl}.~ra ve Haydarpaşa ı·ezneJeıindcn tc .. 
min ohrnur. (4<>22) 

1 fST ANBUL BELEDiYESİ ILA1!LARI 1 
Beled:ye ,sul:ıelerly1 c Eyüp dispansc l'i ve Ciuılturtaran. mcrkcz!eri için lü

zumu olan il5ç~ gaz idıortı ve sargı bezi 2490 nuın'lrah kanunun 46 uıcı ffıadde
sinln L fıTkrasma göre pJzarlıkla satın i'.lınacaktır. Mccmıı:.J.llun tahmin bedeli 

1533 lira 3-0 'kunış ve teıninatı 230 liradır. Ş:::.riname Zabıt ve Muameldt ,I\'fü_ 

dürlüğü k•lemindo görülebilir. İhale 8/4/942 Çarşamba günü saat 14 de Daimi 
Encrnetı.de yapılacaktır. Taliplerln ten'lin al makbuz 'ey-a n1ek.tuplar1 ve 942 yılı

na ait Tic1ret Odat;ı vcsikalariyle ihale günü n1uayyen saDtet Daimi Encümen-
de bulwınıaları. ( 40f>9) 

DEVREDİLECEK İDTİ.l:A BER.iTI 

•l\fcnsucat ve Kiı,ıt niamuıatın~1 
büh;:ı.ssa muamele cdilmes-".:.nc tlv~riş
li sulu emülsiyonla!°Jn ihzarı ;.nıeı_·_ 

yes!.> hf~kkm<ia..!t.i ihtı ra h.:hı İkiısn t 
Vck:itetinden almmıs ol:..n·s Nisnn 194.0 
tat"1h ve 2950 No. lu i!-ıti.ra. Beratının 

Jıtiva ettiği hıiku.k bu kerrc ba.ı;kaEı.ı.. 
na dzv;r vtyahu! icadı Ti.ir1ld•yede 
.. 'VevkJi !ii!e koymak içi!'l !:lalahiyct d~
hi veri1-0bi1<!C€ği tC'klii eciün1eikte 01-
makla bu husl.15a faz!a nıahi.mat edin.. 
ın['k i~tsenlerln Galatadaı Aslan H~n 

5 inci kat 1 - 3 No. laru. müır.:ca.at C'Y
lemeleri il<in olunur. 

4 Nisan 94-2 Cımıa~. günü <ık.}aml 
Hoizrrn jltbilesinin bıiletieri hergün ko
n1cdi tiyatrosuınıda. ::atılmaM:ıdır. 

KARAR HÜLASASIDIR; 

c. 42/ö38 
Mt.lli Kçrunma Kanununa n1ulıale

fc!ten !.!•hmıılpa.şada Hacı Köçek ""
kak 6 numarada makasçıl tk ticareti:e 
mcogul Ard:ı.ş kn.ı Sofi Aı'laryan lıok
kınd:ı .btz..ılbul Asllıye İkinci Ceza 

ınahkemEzinıde cereyoın eden ınuha

kcrn2::;.i nct.cesindc suçlunun filli sabit 
o!duğundan Milli Korunma Kanunu
nun ::2 - 59 cu maddeleri mucibh1ce 
yiı-ın·i beş lira -para cezası öden1<!tiine 
ve yedi gJn müddetle dü'klmııuiııı ka
patılnıas~a ve htikilın kat'ile.ştiğlnde 

ücroti sı.-.çiu.ya ait olmulk üz.ere Jıara1· 

bülı.lsa.!>ı:ıın Son Telgra.! Gazete~inde 

ncşrr.tlılnıcsine lfi/1/942 tarih)ıde ka-
rar ,·erildi. t4114> 

C.umhuriyet M 

Tarihi Tefrika: 61 
. -

Ehlisalibe Karşı · Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

Haçlllar; Türk şehirlerine giriyor, çocuk· 
ları kesiyor, ırza tecavüz ediyorlardı 

hrslan neş'eır.ddi. Mina biitün 
meharetini ort2)7a di:lktüğü hal\:le 
Arslanı neş'elentliromemişti. Ni
hayet dayaınaımil'dı, A<rslana sor
du: 

- Sultanım ... Camm, bu !karlar 
bi1y>iiik: mını.afferiyetlerdcn soıırıı 
sen ncş'eli olmaz.san kim olacak? 

- Keyfim yok ... YQJ'gun'Ul!n da 
oııdan, Mina ... 

- ~ki gözüm Sultan..m, lben a
damda yorgunluık bırakır rn:ııymı? 
Bak ne güızcl oyll'lllar öğrerrdilm. 

Arslanın kulağına bir şey gh'
miyortlu. O, SfüıbUle Ü!2lülınıüştü. 

Sonra, iSti1ı.balde olacalk büyıük 
harp-leri d>üş(:nüyordu. Haıtrta şa
raıbı bile az içmişti. 

Hulasa, Mina Arslanı eSk-Tsi 
gibi zevklendir=cx!iğiııden d:o· 
layı mi.iteessirdi. 

xxvm 
HAÇLILAR İLE&Lh:OR 

Arslan ertesi saba<h hıü!lrumete 
.g~ldiği zaman şunları hallıer aldı . 

Haçlılar, ·beş yüz kişiy'le İzn]k 
üzerine ywüımiye ·b2Cjlam~laırdı. 
Büyüik bio- kısım kuvvetleri ka
yıklarla İzmite ve Bursa.ya nıclc
ledilmek üzere vapurlara bi'ndi
ıilmişlcrdi. 

A:r1.lk harekat zamanı gelmişti. 
iç ADadt>ludan da Twk k.uvv6tle
ri geliyordnı . VnzHe alan iııuıınan
danlar !>Uımmalı bir ı;ıı;rette çalı-

1 şıyor, Iıiı:W< kalesi mütomadiıyen 
1 

taJı/lı.iım olunuyordu. 
Bir hafta, on gün soma düş

maıılarls karşılaşılacaktı. Anıla
nın İznilk •kalesi k"llllllnndanına ilık 
verdiği emir şu oldu. 

• M ahıre'Jllldir: 
Ka•Je stıkut ederse ilk ~ini!ı Mi

nayı zehirlemek olsun ... 
Bu emıi bir Arslan, bir de İz:

nik kumandanı biliyordu. 
Sünbül de köyüne gidiyomnuş 

gibi kaleden çıkarıldı. Yeniışehlr
de roplarnmya başlıyan Ar~lanın 
kararga•hı.na götıi.irüklü. Ahali bü
yük bir muharebe için haızlirlanı
y.or, dokuızundan dokısanına !kadar 
herke,, silii!hlan.yordu. 

]eri dağlara ve ormanlara iltita 
etm;şlerdi. 

Di.invada gö:rütmeclilk vwıı,ct . ' 
yapıyol'!anh. Ç-:ıcıL<llan kesiyor-
lar, ırza tecavüız ediyorlardı. 

Yüz binlece ki:;·i bir çe<ki:rge sü
rüsü gibi gcçtnlrlcri yerlerde ot e t 
ü&tüıne bırnlrumy~ra.k silip s'<iç'.i
rü.p ilerli~=lardı. Hepsinin göğ'is
lerhıde ktnllUzı haç resimleri, b;; 5-
h>ında: (Ya Kuôü,, ya öhiım) yü
zılı levhalar ta.~;y-0ı·lardı. O dere
ce m1u1taass}p idiler ki, İsa namına 
ve i.sad en g<>yri olanları ke·~:m:~"' 
ve katletııı .ye sa·l/ki, Allahtan e
mir almışlardı. 

Bu öyle bir sil1• il idi J<j, ya!n ~~ 

Tiiı!k diyarrnı d't"Jil, kendi gcç
t)kleri h;ristiyan diyarım da y ;.
kıp yillomı.şlar V<' ;cı;ğıma ctmf:;
lerdi. 

Bütün bu güriiltliler arasında 
kıpirdamıyan ,." sessiz duran b:r 
millet vardı. O dn Araıp nıilk' i 
Kudüsü ve İslfrmiyeti daha z:~·n

dc mıüda.Iaa etmek bu millete d:i
§C!'ken onlar bir öti.i g>bi sakit idi
ler. Hatta h;dstiyanlar.n zulımüıl
den ku•rtıulmak için K,ud!üs haçlı
ları.na kendilerinin zulrnetrned.i~
lerini, bu işleri Tü:ı•k!Jerin yaptı
ğını söylüyorlardı. Haııreti Mu
hammedin daha yakın bir üm
meti olan Araplar bütün biır hı
rist'~anl.k alcmıin<o karşı yahL:ı: 
Tliırklel'i siper ctmi< .bulunu~·or
la<rdJ, 

Kutlüs y.olunl>Jl üzerine dilk.iacn 
Türk milleti milyonlarca salip o~·
dumııu ezdi. Hatti'ı Anad'o'Lu~ u 
Frnnılola.rın mezarı hali.ne getiıd '. 
Haçlılar o o.'<ırecc mezaliıın yaıptı
laı ki, mcınctlcıki ~'OCl.l!kıları kcs'p 
pi{<ird~klerini yine bir hır'sliyal' 
tarrhçiısi yazıy-0r. 

Meşhur papaz Piyer Deıım:ıt be~ 
yüz hin kişilik orduyu İ.zcik ha· 
valisine Se\'1rettlkten sınıra k" n
disi diğer bir oıxlu haızı•rlaınıa~i: 

tç:n İstaınb'l.Llda kalm::ştı. İ21111;t Ye 
Bur:n havalisinc geçon ha,lıfor 

(Devamı lva~) 
Aradan blr hafta geçmedi, Haç

lılar i.ki koldan İznik ii:zerine yü. ı--------------
rüıniyc başlamıl)ardı. ı 

İzruk kalesinde kalan kuıınan
dan ve askerden gayrisi şebırin ha
ricine ç>kırmştı. 

Arslan on beş gün güzide Türk 
süvarisile Yeni.şehLri karargah 
yapmu;, İzn;k açıklarında billu
nan 01111ıanlardan birisinde d'ilij
manlarını bekby-or<lu. Tukay ve 
diğc~ kumandanlar da ayni vazi
yette cephe abnışlardı. HaçlıJar, 
b'1r sfüıü halinde, önüne gelen şeı!:ı
ri yağma ediyor, y1kıyor, aihalis!
ni k~i>)·ordu. Bütün Türk köy Jü. 1 

• TAKVİM • 
Ilan:i 1258 Kasını ltic:j ıseı 

MART 
147 

R. EV\TL 

21 16 
Yıl 942. A!y 4 vasat: Euı ... ~ 

NİSA H 
S D Vakit s D ------
6 40 Güne; 11 05 

3 
13 17 Öğle 5 43 
16 53 ikin eti 9 18 
;9 33 Alı:şam 12 00 

CUMA 21 09 Ya~ı 1 ~3 
4 57 İmsak 9 2~ 

erk ez Bankası 
+ Crt:ı Okulun son sınıiından :Cak

ı·u z.arurt:t dolayhSi-yle birinci kanaat 
notl;ırımı ıı.Jar:ık a'Yfılma!k moobu.riye
tinde k.:ı.idım. Herhangi bir ınüessese 
veya y~1zıhan~e vazife anyorum. ya_ 
zım, lıesat.ım gayet iyi ve kuvveµidir. 
Aylık Ccr<!t 3~ ve 40 lira arasında o
luT.;a m:iı:nt.ttar kalırım. İş vermek 
lüt!und.2 bulunacakların Son Telgraf 
Halk S:.ihun.mda •S. Altındağ> a yaz
malarını :~ca ederim. 

AKTiF LİRA 

28 Mart 

LİRA 

1942 Vaziyeti 

PASİF LİRA LİRA 

J,, arıyor 
Oldukça Afm';nca blirim. İ~~at -

maki!lc - gemi inşaat resimlerini dc
tcıylarly!e beraber çizer ve hesabını 
yaparı.11. Yağlı, sulu, afiş resimlerden 
anlar ve yr.parırn. Hususi bir müesse
sede, m~ih~ndls yanında c;alışma·k isti· 
yoru:n. imti.bana girerim. 

istek.l:ler!n tSon Telgraf> Hallt Sil
tunu eL. S.> En'Ver Sarıdal'a meJrtı.ııp
la müracr.:ı:tlannı rica ederim. 

Gelen iş verme melttupları 
Konferans 

B. K. - T. H. namlarımza cl5l't 
mektu.p gelmiştir. Acele alıdımıa
nrz mercudur. 

maçına d<inüşünde z:ıbıb yardım· 
cılrğı etımek .. 

Bana öyle geliyor ki, vatman 
namzetlerini muallim Muamme
rin n<>zareti aHında sarı arabada 
birfl<aç defa yol lrş;nlatmaMan 
ise, iıazari olarak bu yenilerden 
yetiştirmek, evveıa ll>ı.; iııntillıan 
yoklaınasıııı b~artmııya, sonra da 
basit olan elekıtrtk ve araba i!i!e
rinden aln;nm a.kıy le çıil<'masına 
meydan veıımek bir zaruıretıtir .. 

Yeni vaLmanlar için beniıınle 
birlkite bütün bir ıehir, sekiz yfü 
bin kişi de ıryni ümidi ve isteği 
güdüyor fikrindeyim ... 
Tanrı yeni vatmanlara murvaf

fak.>yet, bize de katlanma ecri 
Yersin .• 

Kasa: 

Altın: Sali Kilogram 72.606.213 
Ban.k.not ... ,, • ... •• • • •• ••• ... •• • •" ·.. • · · · ·. . . 
t::faklılc ...... : ............................... . 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası .. . •. . .. • .. • ... • .. • • • • •• •• • ... • .. 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 16.215.433 
..'.ı.ltına tahvili kabiı serbest dövizler ........ . 
Di~er dövi.:ı:ler ve Borçlu kliring bakiyeleri .•• 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi!En evra'_ı;:ı nakdiye: karşılığı ...... 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazlne t<ı.:ra:Cından vfilci 1ediyat ...•.••. , ...... 

Sencdat Cüzdanı: 

Tıccı.ri Senetler .. . ........ , ................ .. 

Esham ve Tahvili\t Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyen!n 
ı\ _ (karşılığı esh:ını ve tahvilat (itibar? 

kıymetle) ............. , .............. .. 
B - serbest esham ve tahvilAt .............. . 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans .............. . 
Tahvilat üzerine avans .................... . 
Hazineye kısa vadeli avans ................. . 
llaıineye 3850 No. lu Kanuna göre açılan 
altın Kar~ılıkh avans .................. ..... . 

Hissedarlar: ............................ .. 
l\>lulıtclif: ...... ... ............... ... .... .. 

102.126.446.84 
7.882.287.-

947.289.W 1!0.956.023.63 

29.430.H 29.430.44 

22.608.303.31 . -.-
73.30U75.31 96.1 ... •78.62 

158.748.563.-

22.227 .905.- l~.52<!.658~ 

338.658.075.39 338,658.075.39 

45.192.261.93 
10.42ti.565.7ı 55.618.827.64 

4.906.19 
7.808.722.-

167.500.00C.- 175.313.628.1-9 

4.500.000.-
8.52051.95 

Yekiın 92G.ı32.173.86 

Sermaye: ........................ "" ..... . 

ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkal!de ............ , ........... ••• ••• 
Husus! .....•... •••••••••••• •••••• ••• u• ., , ••• 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen eVTakı nakdiye .............. . 
Kanunun 6 - 8 incı maddelerine tevfikan ha.• 
zine tarafından vaki tedlyat .................. . 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi ..... . 
Karşılığı tamamen altın olarak iliiveten teda-
vüle vazedilen ...... . ...................... . 
Reeskont mukı:ıbilt ilaveten tedavüle vaze .. 
dilen ......••• "' ••• ••• ...... H• ......... ••• 

Iiazineye yapılan altın ~arşıltlclı avans mu.. 
kabili 3902 No. lı kanun mucibince ilaveten 
tedavüle vazedilen •.• •n ............ ~· .... ••• 

Mevduat: 

Türk Lirası ............... ••• ••• ............ . 
Altın: Sal! kilogram 877.422 

3850 No. lu kanuna göre hazineye açılan 
avans mukabili tevdi olunan altınlar: 

Safi kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

S5.541.P30 

Altına tahvili kabil dövizler ................. . 
Diğer dövizler ve alacaklı Jdirlng baltiyelerl 

Mulı telif: ......... • .. • ........... · ..... ·" 

15.000.00-0.-

7.822.019.1~ 

6.000.000.- 13.822.019.lS 

158.148.563.-

22.227.905.-

126.520.658.-

26.500.000.-
' 

288.500.000-

. 
llli.000.000.- 56G.520 ·™"--- _ 

' 1 

1 

87.772.757.96 

'I 
l.234.1G4.05 &9.006.922.01 

1 
78.124.167.90 1a.124 167.90 

-,-
28.928.373.19 28.928.373.l9 

134.830.033.61 

' 

Ye.kiın 926.'?32.ı7;: j. 
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