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1 ikinci in ünü Zaferi 1 

ıMilletin Makus Talii 21 Yll 
i Önce Bugün Yenilmişti 
··········~-············· 

İNGIL TERENiN1 
1--IİNDISTANA 
SON TEKLiFi 

Hindistan meselesi artık gecikti
rilmesi mümkün olmıyan müsta
cel bir dava halini almıştır. İn
giltere icap ederse biraz daha 
fedaktrbğı göze alarak, bu me
seleyi bir yoluna koymağa mec
burdur. S. Cripps, İngiltere hü
ktlmetinin tekliflerini, bütün Hint 
liderleri ile görüştükten sonra 
neşretmiştir. Reddedileceğine ka
ni bulunsa idi bu teklifin neşrini 
geciktirir, İngiliz harp ka'!Mne
sinden bazı tadilat istemeie meC· 
bur olurdu. Teklifin ilim ilt'ri 
~ürüten şartların Hintlilerce de 
az çok kabule layık görüldüiüne 
bir delil telakki edilebilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

• 

r ' Çocuğ11n11:ıu Melctebe Gönderlrlcen Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Afııua. ODnkD bu Anılklopecl1 ona mektep kitabı kadar ,,. belı.<I 

ondan daha dyadı lbtmdtr. 

Fiyatı Yedi Liradır. 

SiYASi HA~K GAZETESi 
TAN ,,.., ..... ,"d• ve kltapeıl•rd• bufunur: 

İsviçreli 
Gözü İle 
Türkiye 

1 P. Grupunda iase 
isleri GOrüsüldü .... 

Bir lsviçre Gazetesi, • 
"Türkiye Kendi Arzusu Tıcaret Vekilinin Mufassal izahatından Sonra 
ile T arafsızhktan Asla Başvekil de Kısa Beyanatta Bulundu 
Ayrılmıyacaktır .. Diyor r······ ·················· •••••• .................. , 
"Muhariplerin Ümitleri 
ikna Suretile Türkiyeyi 
Vaziyet Almağa Razı 

Etmekten ibarettir 

Ankara, 31 (A.A.) - Cümhuriyet Halle Par- alan hatiplerden buılannın beyanatına \•ekil 
tisi Meclis Grupu bugün 31.3.1942 saat 15 te tarafından verilen cevaplar dinlendikten sonra 
reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'mn kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, u-
reisliğinde toplandı. Celsenin açılmasını müte- mumi heyetin buPD.kü müzakerelerini hillasn 
akip kürsüye gelen ticaret vekili Mümtaz Ök-
men, memleketin bugünkü iaşe durumuna ederek bazı iaşe meseleleri hakkında kısaca 
müteallik iktısadi ve ticari işler hakkında u- beyanatta bulunmuş ve bu beyanat umumi he-
mumi heyete mufassal izahat verdi. Bu izaha- yetçe tasvip olunarak saat 20.30 da celseye 
tın ihtiva ettlii muhtelif mev'Zular üzerine söz . nihayet verilmiştir. ı 
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25 MİL YON . LİRALIK 
TASARRUF BONOSU 
DAHA ÇIKARILIYOR 
Layiha, Bugün Mecliste 

Ankara, 31 (TAN) - Bundan 
bir müddet evvel hazinenin kefa 
leti altında amortisman sandığı 
tarafından çıkarılan 50 milyon li 
ralılc tasarnıf bonosu, halkımızın 
gösterdiği fevkalade rağbet saye 
sinde tamamen satılmış ve bu hu 
sustaki talepler· devam etmekte 

Görüşülecek 

Cenuptaki Sovyet ordulanna ku- bulunmuş olduğundan bu talep
manda eden Mareşal Timo~enko leri karşılıyabilmek için 25 mil • 

SA·RK CEPHESi 
yon liralık daha tasarruf bono -
su çıkarılması Maliye Vekaletin 
ce muvafık görülmüştür. 

• Diğer taraftan, bankalar kanu 

Yeni Sovyet nw;ı~n ~6 ncı maddesi mucibince 
tesısı lizımgelen mevduat mun
zam karşılık nisbetinin % 15 den Taarruzu % 20 ye çıkarılması kararı~ıırıı 
m.ış ve hazırlanan kanun projesi 
Büyük Millet Meclisine sevkedil 
miştir. 

-o-

Donetz'de Almanlar 
Geri Çekiliyor, Ruslar 

Harkof Önlerinde - -
Yeni bonolar çıkarılması ve 

mevduat munzam karşılık nisbe-
tinin % 20 ye yükseltilmesi hak Maliye Vekili Fuat A!"ralı 
kındaki layiha iktısat ve maliye----· --------
enciımenlerinde aynen kabul Pdil j 
miştir. Bütçe encümeni, bu teklif İngilterede Hava Akınları 
leri esas itibariyle kabul etmiş, Neticesinde Şimdiye Kadar 
fakat her iki maddenin ayn ayn lOO Bin Kişi Öldü 
kanunlan alfiltadar edeceği kana 
atine vararak ayn layihalar ha- Ankara, 31 (Radyo gazetesi) 

1 Londradan verilen habere göre harbin 
zır anmasını istemiştir. Layiha, başlan~cındanben hava bombardıman 
yarınki toplantıda görüşülecek - lan neticesinde lngilterede 100 bin ki. 
tir. şi ölmüştür. 

1 Ki KELiMENiN TARiHI 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

" Lüksün sırası değil! Lüksten vazgeçmeli! 
Tutum var, lüks yok!,, diyen diyene ... Pe· 

ki, şu "Lüks" kelimesi dilimize nereden, ne za
man, nasıl geçti? Bugünkü nesil bilmez amma biz 
pek iyi hatırlarız: Memlekette elektrik yasak iken 
hava baskısı ile işleyen ve bembeyaz bir ışık ve. 
ren petrollü lambalardan! Piyasaya ilk sürülen 

ve kapışrlan o lambaların markası "L~" idi. Fakat, dikkat ede. 
lim, bu şekilde yazılan kelime, bir ışık ölçüsünü anlatır; bizim 
bahsettiğimiz sözün imlası ise Fransızcada "Luxe" dür; aslı la
tincedir. Kim ayırt edecek? İki lüksü biribirine karıştırdık; der. 
ken lambalı lüks, hemen hemen tarihe karıştı; öbürü ise hem dil
de, hem cemiyette yerleşti, kaldı. 

Otuz beş, kırk yıl önce "lüksü yakl Lüksü getir! Lüks bo
zulm~!" gibi sözlerle kelimeye ağzımız pek alışmıştı amma şiın. 
diki manasını hiç bilmezdik; "Lüks mağaza, lüks mal, lüks gazi· 
no, lüks kadın., gibi tabirler kullanmazdık. Yerine göre "pahalı 
mağaza, ağır mal, kibar gazino, süsüne düşkün müsrif kadın,, 
derdik. Yine Abdülhamit devrinin son yıllannda piyasaya yalan
cı taşlarla yapılmış bir sürü küpe, yüzük sürüldü; beşer, onar, 
kuruşa satılan bu pınl pınl mücevherlerin de adı "Lüks, iri; 
arkası gelmedi, tükendi, unutuldu. . 

lhttyaçtan ziyade gösteriş, caka, zevk ve rahatlık için yapı. 
lan masraflı şeyler manasına ''Lüks" tabiri bizde yenidir; geçen 
cihan harbinde bile tutmuş değildi. O zamanki yazılarda izıne 
pek rastlanmaz. Mesela, 1918 yılı mayısında harp zenginlerine 
çatan bir makalemde bu kelime, tam yeri ve sırası olduğu halde 
hiç geçmiyor. Neler demişim, ne tabirler bulmuşum da "Lüks" ü 
k.ullanmamışmı, demek ki, "Lüks" ün dilimize yerleşmesi tarihi 
iki cihan harbi arasıdır; yirmi yıllık bir şey. Bugün dilimizden 
düşmeyen "konfor" a gelince • "konfor", ingilizceye fransızcadan 
geçmiştir - "Lüks" ten de yenidir: 1922 de "Konfor" u bir maka. 

leme başlık yapmıştım, mürettipler onu "Konkur" şeklinde dız
mişler, musahhihler de akıl erdiremiyerek ayni şekilde bırakmı§
lardı! Hatırımda kaldığına göre "Konfor"u ilk defa yazıya ve di
limize sokan - konfordan nasibini alamıyan - Rıza Tevfiktir. Bu
gün ise ''Lüks" ve "konfor", "ana • baba", "su • ekmek" kadar 
yerleşmiş kelimelerden ... Yabancı asıldan kazandığımız ~u jki 
kelimenin içtimai ve iktısadi bakımdan kar ve zararını mceıe .. 
mek !bana değil, gerçek bilginlere düşer! 



No. 3 
İKİ GÜNLÜK HÜLASA 
Ocaıa • bitevye atılan zeytin kütükleri 

lnmı dallar, Uh ıöaük ıöatilı:, k&h alev alev, 
bryu isli dumanlar, mavi ıııklar çıkararak 
.)anıyor, tavanda at.Ilı yanan karpit llmbaaı 
etrafa (lrkelı: ıtılı:lar dafıtıyordu. 

Handa d&t lı:lıl idılcr, dıtarda tipi bOtÜD 
hıını vrrmııtı. oraıun yerlisi olan han:ı Oç 
ıt ndür devam eden karın çabuk dln:cc,?inl 
aanmı:ror •e mllıtcriılnln J'()llar açılıncaya 
kadar bir )'ere ıldem:yıceflnl anlauyordiL 

Bu sırada hanın çın&ırafı ı!ikDIUr albl 
çılını:rordu. Bu havada ve bu ıaaıte Hm 
a:elcbllird ı? 

Dıı avluda be:Y&İr lı:!ıncmelerl duyuldu. 
iç aYlunun kapııı acılmııu. Sert bir ırlcck 
anı ıııtlldl: 

C•ylJıu aYluda ırezdlrln, teri kuruıu:ı ar· 
pa. saman ne yarsa verin, kac ıctındOr acur. 

Hancının merakı ı&DmOıtU, eden Ce\AI 
afıbe:y idi. 

Crlll afıbey ocafın anonde biru rsrn· 
dı. Sonra ıoyundıı. hancı ona uf ve salim 
a:cldıfine ıOlı:retmuini ıö:ylcdi, hafif blr mü 
nıkaıadan ıonra o, hındaki mDıtcri:ye tO· 
t;.n paketini uzattı, ılıara sarmasını teklif 
etti. Bu ırrada uıalı:ları da yaruıu &dip 
oturdular ve birer lıahYe icıni:ye baflıılılar. 

* 
- Pos bıyıkları da :fincana girerek 

bir yudum alan Cellll ağnbcy: 
- Oh! Dedi. Bu değdi. Tam yor

gunluk kahvesi. Ellerin dert görme
sin. 

Knhveslni höpürdete höpürdete içer. 
ken konuşuyordu: 

- Yolda, böyle sıcak bir ocakb:ışı, 
bır yorgunluk kahvesi bulacağımı ha
yalimden geçirmiyordum. 

Şerif afa. yine yerine tünemişti: 
- Daha bu kadar değili Bol blberli 

tarhana çorbamız, bulgur aşımız da 
yar. 

Celil ağabey, omuzlarını kaldırnrak 
keyıflendi: 
- Karada ölüm yok, desen el 

Fakat, bu keyfi iı;ten değildi, yalan 
dı. 

S<>rif ağanın sesi giililyordu: 
- Yemeğin üstüne ıhlamuru dem

leriz. 
Celil nğabey, kaslannı kaldırarak 

baktı: 
- Eoi bulunmaz adamsın ağa .•. Eşi 

bulunmaz adamsın.,. Bu karlı havada 
dunya cenneti diye burayn derler. 

Hancı, sordu: 
- Aç mısın? 
Celil ağabey, uşaklardan geri ver

d klcri tabakayı almııı, yelelinin cebi
'1e koymuştu. Çocuk gibi boynunu bük 
tu: 

- Tarhana çorbasma, her zaman, 
m:dcde yer vardır. Bulgur aşını da 
gııcendirmeğe relmez. 

Bodur iskemle üzerinde yumrukla
rını dizlerine dayayıp bacaklarını ıre
rerek oturuyordu. Onun, yüzlinc. kılı
t:ına, tavırlanna bakıyor, bir hüküm 
veremiyordum. Köylüye benzemiyor
du şehirli kokusu da yoktu. Dağlı a-· 
nıım hissini de vermiyordu, En garibi, 
onda. zaman zaman, ince insan halle 
rı gciri!nliyorda. 

Serlf ağa uşaklara seslendi: 
- Haydi rruıngalı getirin. Çorbayı 

ha11rlRyın, 

Uşaklar. hemen davranmışlardı. 
Hancı, bir clgara yaktı: 

ER 
Yazan: MAHMUT YESARi 

Trikotaicdar 
Toplandı 

-o--

- Ey, ııimdi söyle bakalım Celil Alım , Satım İ($in y eni 
ağ~be:e1ssızce: Teşkilat Yapıyorla r 

- Ne ıöyliyeyimi' dedi, DUn sant 15 te Eminönü Halkevin· 
Serif ağa, beni gösteriyordu: de elle trikotaj ve r;orap imalcileri 
- Beyefendı ağabey, bir kaç gün- kooperautinin yıllık toplantısı yapıl-

dür misafir. Uşnklarla ben, iki aydır, m~-1.ır. Toplantıda kongre reisliğine 
dünyadan uzaktayız. Havadis sende. 1 kooperatif mildürO Kemnl Güngör, 
Anlat bakalım. kAtipllğe Süleyman Tanış getir1lmlş-

Celll afabey yumruklannı dizlerin- tir 
den kaldırdı, tekrar dizlerine koydu: Kongre reısı kooperatifin kuruluş 

- Neyi anlatayım? Dünya, hep şeklini hntırlatmlş ve yapılan iplik 
bildlfln gibi dönüyor. tevzlatmm temin ettiği fnydalan bc-
Hancı, fazla üstüne varmadı. Upk- lirtmiştir. Yapılan hesaplara göre ip

lnr, bı.iyük kara bakır mangalı getir- lik tevzlntmdan 6100 lira kAr edilmiş. 
mlşlerdi Ocaktan kürekle tepeleme tir. Bu ktır, kongre heyeti karan ile 
kor doldurdular. 13625 lirayı buları sennayıeye ilftve 
Hancı, kara bakır mangalı işaret e- olunmuştur. 

diyordu: 
- Su mangalı görüyor musunuz? Kooperatif; yeni te~kilAt yapmak, a-

Bu da can kurtarandır, Handa, Alla- lımı satım ve perakende satış mağa
ha şükür daha başka bakır mangalla- zaları açmnk, ntölye kurmak. Anado
nmız da yok değil Amma. bu baba- !uya mal göndermek gibi isler için 
ları. Bir kere ateş koydun da kızıştı kongre heyetinden salAhlyet istemiş 
mı, tekrar koydufun ate&. hemen kül- ve almıştır. Kooperatif İktısat Vekft
lenmiyor, dayanıyor. !etinden, kendilerine Ulum olacak her 

UGaklar mangalı kenara çekmişler, tnrıa malzemenin ve iptida! mnddele-
yemeği hazırlıyorlardı. rin teminini istemiş ve Vektılet tara. 

Celil ağabey, bir c'gara sarmış, dal- fmdan bu lstei!ln yerine ıtetirileceği 
gın dalgın içiyordu. Konuşulmuyordu, bildirilmiştir. 
Odada, ateşin çıtırdıları dolaşıyor, le; Kongrede bulunanlar, kendilerine 
nvlunun kapısını rüzgar omuzluyor • ağır işçi knrnesl verilmesini istemiş
du. lerdir. Kooperatif idnre heyeti vekftlet 

Uşaklar, sessizce çorbayı bulguru, nezdinde teşebbüslcrt' girişildiğini biL 
ısıtmışlardı', Hazırlmıklan masayı dinnişUr. Bundan sonra ,kongreye son 
ortaya çektiler. Etrnfına dizildik verllmlştir. 

Celal ağabey, i:Jtlha ile kok!adı
0

: 
- Misk gibi,., 
Hancı, onun kbeslne doldurdu: 
- Bu çorba sana, k!mya eibl ge

lir. İliklerin donmuştur. İçin iyice kı
zışsın. 

Celal ağabey, sıcak çorbadan bir 
kaşık almıştı: 

- Ellerinize sağlık ... 
Hancının tarhanası da, bulguru da, 

çömlek kavurması da, hakfkntcn temiz 
ve güzeldi. Yerken iştiha açıyordu. 

CcUll ağabey üç kise çorba içti: 
- Epey acıkmışım. Diyordu. 
Bulgur piUlvmı da yedikten sonra yo 

rulmuştuk. İskemlelerimizi tekrar o
cnğın başına çektik. Serif ı.ğa. kah. 
velerlmlzi yapmış, o dıı yanımıza cel
mlşti. 

(Arkam var) 

RUGÜNK O PROG RAM 

7.30 Pro&Tam 
7.U MGdk (PL) 
7.4$ Haberler 
ı.oo Milatlı CPL) 
1.15 Evin ıaatl 

12.SO Proıtrım 
ı 2.33 TClrkUler 
12.45 Haberler 
U 00 Tllrklller 

ı e.oo Proıram 
ı8.03 Da115 or~U\flll 

ıS.45 Ziraat uı.vlol 
ı 8.U Konuımı 
19. ı O Şarkılar 
ı9.JO Haberin 
19. SO Jl'a&ıl 
20.15 Rıdyo uı:tul 
20.45 Halle tOrlı:Osil 
21.00 Konuşma 
:U.15 Foıl 
2ı 45 Bando 
22.10 Habcrltr 
~2 U"1{apaott. 

H"BE.RUR 1 

Dün, iki Vatman 
Mahkemeye Verildi 
Bir müddet evvel Beyazıtta bir 

tramvay kazası olmu11. ve bu knza 
dokuz yaşındn bir çocuğun ölmesine 
sebebiyet vermişti, 

Hadise şöyle olmuEtu. Sirkeciden 
Aksaraya giden Bekir Ergünün idare
sindeki tramvaya Çarşıkapıda bir 
kunduracmm yanında r;trnklık eden 
Abdurrahman Kaptım ters taraftan 
asılmış ve Koskaya kadar bu şekilde 
gitmiştir. Fakat çocuk Koskada aksi 
istikametten gelen vatman Yaşar A
lanbayın idaresindeki tramvayla asıl
dığı tramvay nras1ndn kalnrak pek 
ağır surette ynrıılanmı ve beş, on da
kika sonra ölmilştil. 

Hadiseye vazı;yed eden İstanbul 
müddclumumflerlnden Orhan Kani 
tnhklkatını b!Urml~ir, Müddeiumumi 
her iki vatman hakkında da müşte
rek tedbirsizlikten ölüme !ebeblyet 
verdikleri hnkkındıı iddianameyi ha
z!rhyarak ıısllye birinci ceza mahke
mesine vermiştir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altm 36 liradan ve bir gram 

külce 496 kuruştan satılmıştır. 

lsvçreli Gözü 
Türkiye 

ile 

incide 

.. 
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~ Berlin larmon·k Or estrasının Konseri ! 
ES 

Berlin Flarrnonik Orke~trasının diinkü konserinden bir göriiniiş 

Profesor Hans Von Bcnda'nın baş
kanlıfındaki Berlin fllirmonlk orkest
rası şehrimize gelmiş ve dün akşam 
saat 21 de Fransız tiyatrosunda bir 
konser vermiştir. 

Konserden evvel gazetecilerle görü
§en, orkestra ıcfi tanırunıı Alman mü 
zisyenl Von Benda, Türkiyede gördü
fü fevkalade hüsnü kabulden c;ok mem 

nun olduğunu, tekrar ielnıek arzu -
sunda olduğunu, Türk sanatkirlariyle 
tanışmaktan büyük b!r haz duyduğu
nu soylcmiştir. 

Von Benda bugun konservatuvara 
giderek, kendisi için verilecek hususi 
bir Türk musikisi konserini dinliye -
cektr. 

Yiyecek Maddelerinin 
a Halka Dağıtılması 

Bugünlerde Baş lanıyor 
ilk Parti Hastane ve Mekteplere Verilecek 

1 • 4 - t 12 

ithalat Eşyasının r .. ···- DIKKA 1. --.. , 

T simi 1 HAL K ı N ı ç i N \ 
ı DÜŞÜNMÜYORUZ t 

Vilayetlere Dağıtılma 1 Belediyenin tramvay ucretıerını ı 
İGİn Emir G eldi ! arttirmıya karar verdljilnl öjiren-

~ dljilmh: zaman bu zammın yalnı~ 
Martın baştndanberi ithalAt birlik- : •irinci mevki tramvaylarına ya · ı 

!erine gelen mallann vilftyetlerc göre 1 : 
taksimi için T caret Vekilliğinden e- : .,ıfmaeı flkrlr:I lferl ıUrmU§tUk. • 

DOn vrllen bir habere göre, bl- j 
mir gelmiştir. Birlikler umumt katibi , 
SalAhnttin Veki1llğln direktl1lernc gö- rinel mevki bıietlerlne 2 kurut. 1 
re yapılacak tevziatın listelerini ha- ikinci mevki blletlerlnı bir kuruı 1 

zam yapılacaktır. Halbuki peklll 
~~~ 1 

İstanbul vilayeti ir;iıı aynlmış mulı- bu Uç kuru,u da birinci mevk 
telif ithalAt maddeleri iaşe müdürlü· trD"lVay Ucretlerlne haaretmek 
toniln emrine veı-llerelt tevzi ettirlle- mUmkUndU. 

HükOmet şeker flyatlarını art
cektir. 

İthalit maddeleri arasında r;Uvaı. ,· tirmıya karar verdiği zaman ço-
knnaviçe, manifatura r;cşlUeri, bazı cuklar ve fakirlere ucuz fiyatla 
deri mnmultıtıı maden! eşya, boyn ve muayyen bir mll<dar ıeker verllı-
kimyevl mnddelerle p:ımuklu doku- ı ceğl llln edlınıletl, Aradan ıylır 
malıır bulunmaktııdır. geçti, hllll bu vaat yerine getiri!· 

İstanbul vilAyct! iı;:ln bu malların medl DU nkU gazeteler, hazırlanan 
yüzde yedi buçuğu ayrılmıştrr. Nisan projenin hllfll Veklller Heyetine 
başlnngıcındıın itibaren getirilecek 0 _ ıcvkedllmek Uıere olduijunu yazı- ı 
lan her nevi ithaltıt eşyası da nynl yorlar. Bu ne uz:un hazırlık, ve 
suretle tevz.le tabi tutuh•cııktır. bu ne uzun bekletme! 

" Hayır, bütlln tedbirlerimizde 

4nn IC-ılo • a" ırlıiiında halkı dOtUnmeyl ihmal ediyoruz, 
~ ~ Halbuki halk hllkOmetlne yara- ı 

Orkinos Avlanıyor pn ,ey herkesten evvel halkı dO
tUnmek ve onu korumaktır, 

Balıkr;ılar son ~nlerde Marmara- .. - - -------
da fıızla mlkdnmıı Orkinos nvlnmıyıı 
başlnmrşlardır. Beheri 250 - 400 kilo 
gelen bu balıklar br.hkhanede toptan 
40 - 45 kuruşa salılmaktaır. Et ve 

1
1 batik fiyatlar~nın pııhah oluŞU yüzün
den perakende 60 kuruşn kadar satı. 

l tan Orkinosa halk d:ı fazla rağbet et
mektedir. Tutulan orkinoslarm hepsi 
dahilde harcan'Tlıtktn. dış plynsalara 
da ıt8nderllmektcdlr 
Bahkçılnr nihayet bir hafta sonr9 

fazln torik avlanmıya başlnnacağmı ve 
o zamnn artık orkinosa kimsenin rağ
bet etmiyeceğini söylOyorlar. 

Okullarda Tat iller 

Halk Gecesi 
Tertip Edildi 

Beyoğlu Halkevl muhtelif devreler
de yurdun nyrı ayrı ülkelerinde yeti
şen halk şairlerini, eski halk sazlar1 
ve türkülerini ve orijinal kıynfetlerl 
ile halk oyunlannı tanıtmak lr;in "halk 
geceleri,. tertip etmeyi knrarln~Ur
mıştır. 

Yapılacak gecclerd~ Karaoflan 
Köroğlu, Aşık Ömer, Bayburtlu ZUın.I 
ve Dadal oğlu gibi li&irlerin seçllm18 

Öğretmen okullan bu sabahtan iti- parçalnn okunacak, Ege b!Slgesinln, 
Bakkallar Cemiyetı yoliyle dağtlıl- dilmekte olan mısır ununun mlkdarı 1 barcn lklnci sömestr tatiline bnşlı;yn- orta, cenup ve ıınrk Anadolusunun ve 

masınn karar verilen yiyecek madde- diindan itibaren ylh:de kırka çıkarıl- caktır. Rum okulları da pasknlya yor. Karndenizln musiklı!I ve oyunlan ta-
1erine nlt listelel' hıızırlanmı tır. Bu mıştır. 1 tusu tntlline bugün öğleden sonra nttdacaktır. Beyoğlu Halkevi ttisllği 
günlerde halka tevziatG başlanacaktır. K 0

8 
t l t 1 başlıyacaktır. bu gece için saz çalnnlan, söyliyenlerl 

Fakat bu maddPlerden evvelil hasta- omı yonun Op llll lS Ecnebt okullnn paskalya milnnsebe- ve oyunculnrm bir kısmını iç Anad()o.. 
hanelere ve m<'kteplere verll<'Ccktır. Fiyat mUraknbe komisyonu dun top 1 tiyle' geçen cuma ve Cumartesi gil- ludan getirtmlştır. Halk gecesi 25 Nl-

Ba.zı buzhane "e depolarda m<'vcu- !anarak bakallar cemiyeti mümessille- nünden beri kapalt bulunmaktadır. sanda yapılacaktır. 
du tesbit edilmiş pevnlr ve yağlar rlyle motörcGlerin dileklerin! dinle- --o,-----
dahl bu tevzi llı<teslne ithal olun- miştir. Bu dilekler.. Perşembe günü Şehir :Meclisi Bugün C 
muştur: toplanacak komisyonda cevap verile- Toplanıyor Ağır Para ezasına 

Toprak ofisin !\tart kontenjanı ola- cektir. r 1 K 1 
rak iaşe emrine verdiği yivecek mad- Odun l'C kömiir meselesi Şehir Meclisi bugün saat 15 te Va- ~arpı an asap ar 
delerinden ba kıı Nııınn ayı lr;in de llnl~ bnşk:nlıltı~da toplanncak ve 942 Mezbahada toptancı kasaplık eder-
ayni mikdnrda yıyec-ek maddesi iaşe Gelecek ktş mevsimi için odun kö- malı ydt butçcsıııln müzakeresine baş. ken 4 ay lı:inde fi842 Ura fnzla klr te. 

ildu l ·ır.( ·1 ktl miir meselesinın şimdiden halledil· lıyacaktır. mln eden Yusuf ve Sabri bir numa-
m r U"" ıne ven ere r. mesi maksadiyle ıaşe miıdürlüğünde 1 

fa..,e müdür! ıtW ofisin \'ercceır.ı pi- Ş h' T' 1 M"lll Korunma mahkemesine .. to dün yapılacağını yıızdığımız fevkalAdr. e ı r ı yatrosunun ra 1 • ı 

toplantı Perşembe r,unüne bırnkılmtş- • • S E d' ver m .,. · rinr;, fasulyn, nohut~ sndcyoğ ve pey- 1 il ı..+i 
nlrlcri fiyat mur;ıknbe komisyonunun tır, Bu tophıntıy:ı \'nli riyaset ede- Temsıllerı ona :.ır 1 Duru5malan dün biten her iki suç-
koymuş olduğu !lyııtlar Uzeı:-inden da- cektlr. Şehir Tiyatrosu dram kısmr dlln ge- tunun da suçları sabit görülmüş ve 
ğıtacaktır. Bu fiyntlar büyük eUkct- Belediye kömür ve odun narhmm ce mevsimin son temsilini vermiş ve 1 hc.r ikisi de 7,500 zer lira ağır para 
!erle her nıalt'1 P,Öl'Cilecek bir tarafı- kaldırılmasT hakkındn fiyat mürnknbe arti,ı;tler ya:r. ~tillııe başlnmı$1nrdır, cer.asına mahkflm edilmiştir. 
na konulacaktır. komisyonuna bir rnpor vermivtır, Per Komedi kısmı dn Pazartesi gilnU ak- Bu hüküm. milU konınma kanu-

E kmeklere katıla.11 mısır 6embe g(inü bu rnpor üzerinde de gö- şamt verdiği temsille' 1941 • 942 ti- nunda yapılım tAdlllıta göre şehriml.z-
Ekmeklerin buCday ununa llfive e~ rüşülecektir. 1 yafro mevsimim kııpamrştır. de verilen ilk ağır cezadır. 

temtnnt verici sözler söylenmiştir. Fa
kat Tiirk idarecıleri bu suzlere lnıın
mıyacak ve dikkat'erini dıılmıı nrttı
racak bir ı;iya t dır.: yetr 'Tlnliktirler. 

· RK CEPHESi _ 
~ Bııştaratı 1 incide 

Viclly radyosu11a göre 

Milli Hint Konseyi 
Uoştnrafı 1 incide 

• 

1 • 
1 • 

cı İn ön·· Zaferi 
1 tJ ı s °"" 1 eı Lı 1- C1 \ 

mnk Tçın tckrnr ooğmuş ve onlarıt-n'k 

Ş(lfT Ba~aratı l Vaziyet sarihtir 

!! ~ Ba,.tnrııtı 1 incide 

8500 metre irtifadan atılan bom· 
balar tam isabetlerle hedefe düş 

Bu siyasi savaş şüphesiz Ttirkiyenin Türklerin vaziyeti tnmamlvle sarih- mi.iştür. Hangarlar ve kalkış yol-
iucti nefsin) konıyacak fakat ayni tfr Onlar. herkesle iv! gecinmekt:- lan hasara uğramıştır. Binalarda 
zamaruia kendlsmi temin edecek bir di~ler. Bir tarnftan fnglltereve bir 1 k 30 t 

Londra 31 (A,A.) - Vkhy radyo· 
suna göre, Ruslar Donetı havzasında 
günlerce süren şiddetll tavaşlardan 
sonra büyük bir :.:afer kazanmışlardır. 
Almanların Harkor bölıtesinde rlcate 
mecbur olduklıırı ve ıon derece büyük 
kayıplar verdikten sonra fazla mik
tarda malzeme terkettlklerl söylen -
mektedir. 

Burada hakim olan umumi ka. 
naate göre, her ne kadar bazı par 
tilcrin şeflerı bu tekliflerin bir 
kısmına muarız bulunuyorsa da 
kongreye bu teklifleri reddettir
mek hususunda çok büyük güç • 
lüklerle karşılaşacaklardır. 

@'" Baştarafı 1 incide 

Kahraman Türk ordusu, başın 
da çelik iradeli kumandanı oldu 
ğu halde tam bir metanet, ve ye
n iden kazanılacak bir zaferin se. 

\ ınci içınde mütevekkil ve vakur 
bekliyordu. Nihayet beklenen 
gı.in gecikmedi. 

Duşman ordusu, mağlQblyetinln a. 
u mı çıknnnak istiyormuş gibi, elln
rl ki butün son sistem silAhlariyle ve 
ı 1 nca kuvvetiyle ht.tlıırımızn yüklen-

bnhnrı. yeni Umltlerl ve za!crleri müj
delemlsti. 

Bin blr yokluk içinde sadece çelik
leşmiş bir azlm ve imanla nihayetsiz 
bir feragat ve tedakt.rlıkla kaznnılmıı 
olan bu zafer, bufiln de en bilyük 
manevi kuvvet kaynntmıızdll'. 

Bu yıldönümiinde, bütün Türk mil· 
leli, bu büyuk ve parlak muvaffakı· 
yeti kazanan bU.yü\t kumandanı, '°ça
lışma arkndıışlarıııı kahraman, Meh
metr;lği mlnnettarlıkL" ve bize bugiinü 
yaşatmak !~in c n vermiş olan vatan 
çocuklarını da t:ızimle anıyoruz. ' ti. Fakat bilti.ln gayretleri beyhude 

oldu. Bu haksız saldırışa büyük ku.. 
ndan tunı;lasan iradesini, kahra- Halkeulerinde merasim 

ı an l\lehmetcik çe11k göğsünü ıper İkinci İnönü znterlnin 21 Jncl yıl-
etnuşti, Bu sarsılmıyan iman karşı- dönümü münasebetiyle bütCin Halkev. 
ında düşmnn bocalr.mıya başladı, 31 lerinde bugün ve bu gece toplantılar 

Mart günü İsmet Pnşa, karı;ı taarruz 
tertip edilecek, bu mutlu gilnun hntı-

mrini vermiiti. Kimsenin inanamıya. rası tazelenecek ve Hnlkevlerlnln kül-
e. cı. tnhmin cdcmJyeceğl • bir sava~ tür, ar ve gösteri kolları tarafmdan 
cereyan ediyordu, Türk ordusu, bir yapılacak tez:ahürntlıı bugünün mnnıı. 
r;ığ gibi yerinden kopm~tu. Önüne ı ve ehemmiyeti teb::ırüz ettirilecek
t!urulamıyordu D!lşman alabildiğine tir. Bütün Halkevleri törene ıstikl!l 
Kııı;:maktan başkn bir çare bulamamış- marşiyle baolıyncak, 1921 de kazanılan 
tı Muharebe gece sabaha kndar de- zaferin 6nemlni belirten söylevler. 
' m etti, nıhnyct 1 Nisan sabahı gü. kahramanlık şlir!crı. milli şarkılar, 0 _ 

ı eş bu bir avuç kahramanı aeltımlıı- 1 yunlar, yerli plYl'sle1 takip edecektir 

Kahire Elçimiz 
Ankara, 31 (A.A.) - Vaşington bü

yuk elçiliği refı:kaUnde birinci smıf 
orta elçi olarak vazife ifasına memur 
edilmiş bulunan Kahire clçisl Mehmet 
Ali Alhan'dan açılan Kahire orta el
ı:llif{ne Hariciye VckUliğl umumi ka
tıplik muavin! Numan Tahir Seymen
in ve Cidde orta elçlllğine Cenevre 
başkonsolosu Nizamettln Ayaşlının ta· 
ylnlerl yüksek tasdikten çıkmıı;tır. 

---- -
1\'faarif te Yeni Tayinler 

Ankara, 31 (TAN) - Maarf Veka
leti baş müfettişlerinden Rısim Arsan 
Ankara maarif mudurlüfüne, Necmet
tin Bora da birinci sınıf mlifettlşllğt 
tay;n edllmi;lerdir. 

--~--~~----
Brezilyada Bir Japon 

Generali Yakalandı 
Rio de Jnnelro, 31 (A,A.) - Sao

paulo'da kendlslnı çiftçi gibi gösteren 
Japon Generali Konoeava tcvkl1 edfl
Mlşt r, Zabıta, Gcııerclin ovlnde yaptı-

' bır ara5tlrmadn bir çok madalyalar, 
harp hatıraları; sılfihlar ve Japon 
rn knmlarlyle tenh edilmiş pek çok 

uhııbcre evrakı ele gcçinnlı;Ur, 

.. 

Birleşik Amerika 
-'!!} Başta.rafı l incide 

dığını izah maksadiyle ayan mec 
lisi bahriye encümeni huzurun • 
da dcmeçde bulunmağa dnvet o -
lunmuştur. 

Bir kaf ileue taarruz 
Berlln,. 31 (A.A.} - Askeri bir 

menbadan bildiriliyor: Bir düş -
man kafilesi Barentz denizinde 
Alınan muharebe tayyarelerinını 
muhriplerinin ve denizaltılarının 
taarruzuna uğramıştır. 27 bin ton 
luk 4 nakliye gemisi batırılmış 
ve diğer 4 gemi hasara uğratıl -
mıştır. Fırtmonın şiddeti dola -
yısiyle beşinci bir geminin bnt • 
mış olması muhakkak ndd edil -
mektedir. 

Bir kruı·azör battı 
Londra sı (A.A.) - lnriliz ami -

rallik dairesi Naiad İnglliz hafif kru. 
vuörlinün batırıldıirnı bild rmckte -
dlr. Nalad kruvazörü Dldo ıını(m
dan 5450 tonlllltoluk 1939 da denize 
indırilmiı hafif bir kruvazördiır. 

d ki yangın ar çı mıştır. mart a ye 
şeydir. Bu vaziyet Tlirkiyeye pek iyi ittifak ~uahedeııiylt: hnıfü ol ıı ıırı di dü~man bomba tayyaresi Dar. 
göstermiştir ki muhariplerin iyi mua- halde. bır tar:ıft~n da .Almanya . lle win hava alanına 25-30 kadar 
melelcrle celbetmiye çahsmalıırıntn dostluk ve adrmı t<'cavı..7. paktı ım-
sebebl kendisine taarruz etmekten ı:c- zalamışlar ~e bu suretle han> hıılln~c bomba atmıştır. Telefat ve husar 
klnmeleridlr Bnhls me\•zuu Holandıı 1 bulunan iki memleketle dostane mu- yoktur. 
veya trak ~lduğu \•akit muharipler nasebetler ldame etmek ve ticarf'tte Yeni Dclhi 31 (A.A.) - Birman • 
zevahiri muhnfan buı;usunda hiç bir bulunmak yolunu b~lmuıılırdır .. yndaki İngiliz kuvetleri umumi karar-
gayret sartetmemlşler ve bu memle- 1914 • 1!118 harbı hııtıralRrı 'l'urk- gihının tebliıii: Japon ve Birmanlar
ketleri istlllı için yainız askeri sebep- !eri Almanvaya batlamakla b.era. ~ dan mürekkep muar.ıam düşman kuv
leri ileri sürmüşlerdi Buglln kuvveti her, demokrat durumları kendı!,.nnı vetlcri 'l'onbo nehrini geı;erek Schwe
hakfkl olnn ve eotrafı vaziyeti ltlba- İngiltere tarafını götürmektedir Fil- dnung şehrine tenrruz etmişlerdir. 
rlyle askerf hart-katın cereyan ettiği haklka Türkiye 1789 Fransız büvük Bunu takip eden muharebe neticesin
sahada birinci de!'er.ede bir mevki iş. lhtilill prensiplerl.ne hUr~~t . edf'n son j de lngiliz kıtalan hepsi de .. Bi:.ma~
gal eden blr devlete karşı ise ayni Avrupa devletlcnndcn bırıdır Tota- j yalı olmak üzere 300 askeri oldurmuıı 
tarzda hareket etmeyi düşünemezler. liter doktrinlere karııı hlc; bir tema- !er ve 70 esir almışlardır. Buna rai· 
Bunun için yegdne Omitlerl Türklyeyi yülü yoktur. Avrupada bir müvazcne men düsmnn kuvvetleri Schawedaung
lkna suretiyle. bir vaziyet almıya ra- siyasetinin bekası ise Türkiyenln ha- da yol barajlarını idame etmeğe mu
ıı etmekten ibaret knlmaktadır. Bun· yati menfaatlerine en iyi tC'k~bill ede- vaffnk olmu:ılardır. 
da muvaffak olabilecekleri ise suale bilen bir vaziyettir. 30 martta bu barajlnrı tahrip etmek 
değer bir mevzudur. Diğer taraftan Tilrklyenln Rusyaya ve yolu açmak için bir taarruz yapıl-

yaklaımak için kayde değer bir gay- mıştır. Bu taarruz hakkında henüz 
Türkler lıülya pe~inde ret sarfetmiı olmasını rağmen Sovyet ma'<lmat almamamıştır. 
koşmlyan intJanlardır tiükQmetinin kendisine karııı bes- Bu kesimde yapılan blitlin lngillz 

Türkler hülya peşinde koşnuyan 
lnsnnlardlr. Ne \'aaUer, ne tehditler 
onların hareketleri üzerinde mües!'ir 
olacak bir kuvvet değildir. 

Türk dcvletlnln bnnlsi tarafından 
kendilerine brralolan eserlere dıılmn 
sadık olarak Tlirkler emperyalist hiç 
bir nrı:u g8stermfmclttedlrler. Onla
rın istekleri ynl.,ız ellerinde bulunan
ları muhafaza. topraklarının tamnmi
yetlnl temin ve BottıZlar üzerinde ka
t•t bir kontrol idnmeden ibarettir. 
Türklerin gözleri önUnde parlatılacak 
hiı;: bir vand. bu esaıı gayeleri k~ndl
lerlne unutturamaz Türkler, pek iyi 
bilirler ki ecnebi siyn<ı:etln b01iln sa· 
nati vnadedene alt olmıyan şeyi di
ğerlerine vaadetmektir Halbuki Tilrk 
ler bu ıon hadiseler!~ tehlikeli bir 
vaziyet nlmış olnn kendi emniyetlerini 
yeniden bulmak ve tarafsızlıklarmı mu 
hafaza etmekten başka bir; bir şey is
tememektedirler. 

Son inkişaflar, Tilrklere memleket· 
!erinin ileri m~vt.idr bulunma,_! du
nımunu knybettlnnieUr. Bugün ftde
tıı mahsur bir hıılde bulunuyorlnr. Al
manlar ve İtaly.arılar, Yunanistan ve 
Ege denizlndeki ııdııları işgal etmişler. 
dlr. İngilizler, İrııka ve Suriyeye Rus
lar d:ı İranm şlnuıl kısmmn ye.rleşmfş. 
lerdlr. 

Merkezi aıkı:ştrrncnk bir halde ya. 
pılan bu tazyik hareketine Bulgarla
rın da TTakyaya ilerlemiş oldukları 
llfıve edilirse, Tfükl~nln nefes al
mnkta biraz mO~külAt çektiği ve ayni 
zamanda hiç bir tarafa emniyet edl"
memekte t.ımamlyle haklı olduğu ım
la~ılır. Vakıa kendilerine her tnraftn 

!edili fikirlerden dolayı pek mut- tnarruzları hava keşiflerinin noksan· 
main olmadıtı da meydandadır. lığından ve yerli ahali umumi heyeti 

Askeri cepheden bakılınca Alman itibariyle dıişmaıı tarafını tuttuğun -
taarruzunun Rostov civarında dur- dan ciddi gür;lüklerle karşılaımışt•r. 
mus olmasından dolayı Türkiye ge-
n.iş bir nefes almıştır, Fakat bu su- raflık bakımından bir nümune addo
retle kendi hudutları yakininıle savaş lunabllir, 
lar yapılmasından kurtulmuş o hın 1 Bu hareket evvelll realitenin ken-
1:il~klye önüı:nüzdeki. ilkbahar mev- ı dileri tararfınndan mükemmel surette 
sımınde tahdıde yen den maruz kala- takdir edilmesinden dotmaktn ve 
cak ve eğer dahn Almanya tarafından yarın akıl ve mantık yeniden dünya 
takip edilen hedef, Kafkasya ise Tür üzerinde hliküm sUrmeğe başlıyarak 
kiyen!n vaıiyeti daha güçleşecektir. muharebeyi bitirmek için bir mııta
Boğazlarm kapanması mihver devlet- vassıta ihtiyaç olursa, klmbillr, bel
leri için bir mliniadır. Çünkü bu su- ki de bu hu<ıustn bir rol oynıyabilmek 
retle Karadenizde deniz hakimiyeti arzusivle kuvvet bulmaktııdır. 
Rusların elinde kalmakta ve cenuba Bundan anlaşılıyor k1 Türlciyc sırf 
doğru dağlar a:ıarak yapılacak bir kendi ar7Uslyle tarafsızlık! vaz
taarruza nazaran daha kolny olması geçmiyecek ve şayet bu ihtilifın içi
lizım celen BatumA denizden bir "" slirliklenecek olursa bu siır\iklt-ni'! 
taarruz ihtimali ortadan kalkmakta- idaresi kendi elinde olm'Yan hidlsro-
dır. lerin tesiriyle vuku bulııcak:ır. 

Böyle blr taarruz ancak Ankaranın 
muvafakati ile yapılabilir Bu mu
vafakat ııe T ürkiye Hariciye Vekili
nin bir İtalyan gazetesine yaptıfı be
yanatta her tilrlü tereddüllerl orta
dan kaldıracak tabirlerle ifde etmiş 
olduğu tarafs•zlık siyasetinin terke
dilmesl demektir Vakıi İtalyan ga. 
zetesi, blltlin Avrupanın istikbali ba
his mevzuu olurken tarafsızlık te
lakkisinin münakııp edilebilir bir 
mevzu olduğunu lliveden çekinmemiş
tir, Fakat bu gibi deliller Türkler 
üzerinde hic bir tesir husule getirme
mektedir. Türkler pek iy.i biliyorlar 
ki Taraflardan birint iltihak etmekle 
kaybedecekleri şey, kazanacakların
dan çok fıızladır. Bugüne kadar olan 
vaziyetleri ihtiyat, dürüsthlk ve bitn-

* Berlin, 31 (A.A,) - Nasyonal Zal-
tunı bir yazısında diyor ki:, 

Türkiye hakkında dola!lan telaşlı şa
vialara rağmen Ankarndıı slikfınet var 
dır. Ve Türkiyeye karşı her hangi bir 
tehdidin mevcudiyeti reddediliyor Sa 
llihiyetll Türk kaynakları Türk si
yasetinde mihver lehinde bir deilıme 
mevcut olduğuna dair dönen haberler 
de en klic;ük bir hakikat ı:erresl bu
lunmıdıfını temin ediyorlar, , 

Türk kabinesinde bir değişiklik de 
bahis mevzuu olamaz, Çiinkü Türki
ycnln iç ve dış slyaı;etlerlnd"k; istik· 
rar şu anda en başta gelen vazife
dir. Doğu Akdenlzde alınan tedblrl:r 
Anknrndn ilkbahar Alman tanrrur.u
uun bir kısmı olarak telakki edillyor. 

Alma11 resmi tebliği 
Berlin 31 (A.A.) - Alman umumi 

kararıahmın tebliğinde ezcümle de -
nlliyor ki: 

Donetz havzasında ve merkez ke 
siminde Sovvet taarruzları püsklirtUl
mlistür, 24 tank iııabetler almışı•r 
Cephenin muhtelif ke~imlerinde Al
man taarruz hareketleri muvııHakıyeı 
le devam ediyor. 

Alman hava kuvvetlt:ri Sivastopol 
tayyare fabrikasını ve Kere; berııahın
dakl liman tesl!11erinl tesirli surette 
bombalamıştır Bir çok Sovyet tav
yaresi ve büyük miktarda müteharrik 
malzeme tahrip edilmiştir. 

* Mo kova Sl (A.A.) - Moskova rad 
1osu, Almanların batı şimal cephesi
nin muhtelif noktalarınd:t Sovyet hat. 
!arını varnııık için büyük gyretlcr aar
fl"tt!klerfnj ve A 'mıın tıYvarelerinin 
kara ord•ı~tyle işbirliii yaptığını söy
lemektedir 

ingilterenin 
tana Son 

Hindis· 
Teklifi 

Ga11di bugün konuşacak 
Yenı Delhı, 31 (A.A.) - Kon. 

gre komitesi, bugün öğleden son
ra dört saat İngiliz tekliflerini 
müzakere etmiş ve saat 18 de top 
lantısına nihayet vermiştir. Ko -
mite yarın tekrar toplanacaktır. 
Bugün söz söylememeğe yemin 
etmiş olan Gandi toplantrdn bu • 
lunmamıştır. Kongre partisi lide 
ri Desai bu akşam Sir Cripps ile 
gort.ı cektir. Gandinın yarınki 
top ntıda konuşması bekleniyor. 

Ondan sonrn kongre reisi Mev
lana Azad söz alacaktır. 

En nüfuzlu kongre Azasından 
Pandit Yawnharlal Nchru'nun 
tekliflerinin kabulüne taraftar ol 
duğu söylenmektedir. 

J tiraz edilen noktalar 
Yeni Delhi 31 (A.A.) - Hint ko"-

resinin icra komitesinde yapılan mU
zakerelerin bir buh rana dofru gittlf ı 
zannedilmektedir. Müdafaa fıılcrinln 
İngiltere tarafından kontro!Unc müte
allik olan Crippı'ln tekliflerinin ıon 
fıkr sı komitede o kadar ııtddctli bir 
itirazla kartılanmııtır ki bu fıkrada 
uaalı bir deilılkllk yapılmadıtı tak· 
dirde bütün pllnın reddedilmesi ih
timali olduiu söylenmektedir. 

Bu müdafan meselesi hakkında ko-
ı't-'f Bıı~tarafı 1 incide mitede yapılan tefsirlerin buı:ün öi-

etmiş bulunmaktadır. Bu taahbü- leden sonra Crlpps'e blldirildifl nnne 
dünu herkesten evvel kendi ida. dilmektedir. 
r sı altında bulunan milletlere ~ez:~~~----~~~~~~ 
ta.tbık etmeğe manen mecburdur. mağa crtık mecburdur. 
Hındıstana vadettiği dominyon * * * 
statusu bu taahhüdün tabü ve za . . . . . 
rurı b1r neticesıdir, Bu itibaı la J Hıntlılerın b u teklifı na~.ıl 
Hındıstan meselesi İngiltere için karşılıyacaklnnnı henuıı 
bır ımtıhan olmuşt~r 'bilmiyoruz. Fakat Sir Staffor< 

Sonra İngıltere gcÇen harpte ~?P.P5 bütün Hint liderl~rile gö 
bütiın ıstam milletlerini istlkliıl ruştukten sonra bu teklifı negrc 
ve hüriyet vaadi ile harbi sürük- miştir. Reddedilec~ğine k.~i bı. 
}ediği halde. sonra bu taahhüdü- l~n~a~dı bu. ~eklifın ne§r~nı ge 
nü yerine getirmemiştir. Şimdı ciktırır, İngılız harp ~~b1!1esin 
bütün islAm milletleri İngiltere. den evvelden bazı tadıla~ ~st~~e 
nin Hindistana karşı aldığı ve ğ~ m~bur olurdu. Teklüın ilan 
alacağı vaziyeti dikkat ve alaka Hıntlilerce d e az çok kabule lftyıl 
ile takip etmektedir. görüldüğünün b ir d elili olaral 

Nihayet Hindistan meselesi a r· telakki edilebilir. Bununla b e ra 
tık gec;iktirilmesi mümkün olmi- ber Hint liderleri ŞU bir iki gür 
van müstacel bir dava halini al- içinde cevaplarını vereceklerdir 
inıştır. İngilkre, icap ederse bir Bu sebeple bu mtihim davanın 
miktar daha fcdaknrlığı göze ala- halledilip edilt'miycceği de şu bir 
rak, bu meseleyi bir yoluna koy- kaç giin içinde anlaşılacaktır. 
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1:11011;1 
Şark Cephesinde 

Yazan: M. ANTEN 

5traya - Russa harbi kat'i safha 
sma girmişe benziyor. Bir ta -

raftan İlmen gölünü geçen ve bu şeh
rin kapılarına kadar varan, dığer ta
raftan bir kaç haftadanberl bu şehrin 
muhasarasını tamamlamağa çalışan 
kızılordı:ı kuvvetlerinin ş.idde'tli bir 
taarrw:a geçtikleri ve bu bölgede çok 
çetin bir muharebenin cereyan ettiği 
haber verilmektedir; cliğer cihetten 
kızılordunun Lenıngrat - Riga hattını 
kesmeğe muvaffak olduğu bildiril
mekte. merkez ve bilhassa cenup 
bölgelerinde de şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Rusların buzların tama
miyle çözülüp geniş hareketlere bu
günkünden daha az müsait vaziyetler 
hasıl olmadan evvel, esasen bir kıs
mını muhasaraya muvaffak oldukları 
mühim stratejik noktaları geri ahnak 
ic;ln büyilk gayretler sarfettikleri his
sedı1mektedir. Buna muvaffak olur
larsa, ~rk cephesinde yaz taarruzuna 
Almanların değil, Rusların başlaması 

1htimali ı;ok kuvvetlidir. 
Son günlerde Murmansk bölgesi şid 

detli harekata sahne olmaktadır Ma
lümdur ki, İngiltere ve Amerikadan 
Sovyet Rusyaya §İmal yolundan harp 
malzemesi sekiyatı kış mevsimi es
nasında Arkanjel limanı vasrtasiyle 
yaııtlıyordu. Fakat hava şartlrı mü
saade edince, Rusyamn mühim şe
hirlerine bir şimendüfer hattı ile bağlı 
bulunan ve İngiltereye Arkanjelden 
daha yakın olan Murmansk'dan da is
tifade edilecektir. Almanlar, yaz ta
arnızunda kat'i bir rol oynryacak tank 
lann ve tayyarelerin Rusyaya müm
kün olduğu kadar az gelmesini te
min etmek maksadiyle bu limana ve• 
buraya gelmeğ~ başhyan kafilelere 
karşı çok şiddetli hava taarruzları 
yapmağa başlamışlardır. Ruslar da 
bu hayati mahiyetteki limanı tahripten 
korumak maksadiyle kara, deniz ve 
havada mukabil taanuzlarda bulun
maktadırlar. 

Taarruz Zihniyeti : 
Amen"ka.nm kiralama ve ödünç ver

me kanunu mucibince İngiltereye te
min etmekte olduğu harp malzemesi 
sevkiyatmı tanzim vazifesiyle Ameri
k:-ya gitmiş olan Lord Beaverbrook 
dün yaptığı bir beyanatta: Sovyet cep_ 
hesinin hayati ehemmiyetine işaret 
ederek Kanadada, Ammkada ve tn
gilterede insaniyetin bütün ümitlerl
nin Staline ve kızılorduya bağlanmış 
olduğu kanaatinin bakim olduğunu, 
Ruslar Uralların arkasına atrldıklan 
takdirde müttefiklerin bütün ümitleri
nin mahvolacağını, 1942 taarruzunun 
1941 taarruzuna benzemiyeceğini ve 
pek çok miktarda tank ve tayyare 
ıonderildiğl takdirde Rusların galip 
geleceklerini söylemiştir. Beavcr _ 
brook'un bu beyanatında en şayanı 
dikkat olanı, herkesin müttefikle
rin havadan, denizden ve karadan ta
arruza l'eçmesln! beklediği, sadece 
çok miktarda tank ve tayyare yapma
nm kafi gelmedi&ini, fakat bunlan 
harp meydanlarında kullanmak lazım 
geldiğini. Singapurun çok miktarda 
harp malzemesinin mevcucliyetine rağ 
men kaybedilmiş olduğunu ve mane
viyat kuvvetinin ve cesaretin zaferin 
mutlak şartt bulunduğunu açıkça söy 
lemek lüzumunu duyması keyf!~ti
dir. 

Lord Beavcrbrook bu keskin söz
leriyle Sovyet zimamdarlarının arzu
larına ve bütün müttefik memleketler 
mahfillerinde hakim olmaia başlıy.m 
yeni :ı:ihniyete tercüman olmuş olu
yor. Bu zihniyet, şimdiye kadar ta
kip edilen müdafaa ve stratejik ricat 
taktiği ile harbin kazanılamıyacağma 
kanaat a-etiren ve 1942 senesinin Al
manyaya son ve kat'i darbenin indirile 
ceği &ene olmasını istiyen taarruz zih
niyetidir .. 

Malta Muharebesi : 
Harbin başındanberi 2000 den farta 

hava taarruzuna hedef olan Maltanm 
havadan muhasarası devam etmekte
dir. Geçen hafta mihver ve deniz kuv
vetlerinin ııiddetli taarruzlarına rağ
men Maltaya varmağa muvaffak olan 
kafileyi teıkil eden ıemilere Alman 
pike tayyareleri hücumlarına devam 
etmekte ft ba suretle bu gemilerin 
adanın mfldafaası için çok kıymetli 
olan bamulelerini _ bilbassa av tayya 
relerini • boşaltmalarına mlini olma
ğa çalışmaktadırlar. Almanların, son 
haftalar içinde eiddetlendirdikleri bu 
taarr11zl11.rlyle bilhassa iki gayeyi ta
hakkuk ettirmek istedikleri hissedi
liyor: Bunlardan biri Maltadaki av 
tayyarelerin! adanın müdafaası ile 
meecttl etmek ınıretiyle !talyadan Lib
yaya emniyet içinde asker ve harp 
ınaue!Desi gÖnderebilmek, diğeri ise 
bu mütemadi hücumlarla Malta mü
dafaasnu zayıflatarak adanın işgalini 
kolylaştırınaktır. 

T~.ri~in meraklı bir davası olan 
Rıom davası,, Mare$al Petain 

Fransasınrn yeni bir icadı l'ibi 
ıörülüyor. Bu davanın {100.000) 
sayfalık dosaysı ve dinlenmesi li.
zrm gelen (650) şahidi vardır. Bu 
büyük dosyalara dayanan bu dava
run (Rouen) de yapılan (Jan Dark) 
davasından çok farklı olmadı. 
ğı iddia ecliliyonıa da; bugünün 
dinamik telakki ve icaplaruıın do
ğurduğu mesuliyet bakımından ayrı 
ayrı meseleler olduğunu da söyle _ 
mek ' lazımdır. 

Tarih itibariyle (teşrinisani • 940) 
a irca edilen bu meşhur dava, 
mahiyet itibariyle politik ve sosyaJ 
bir davadır. 

Meseleye harp mesuvyeti veya 
harbi hazırlzyanlann memlekete karşr 
olan mesuliyetlm noktasından 
başlanmıştır. Biliyoruz ki, siyasi 
tarih bir çok komplike hadiselerle 
doludur. Petain Fransasınm şahi. 
di olduğu bu davada, hakimlik ma 
kaımm işgal edenlere çok mühim 
bir vazife düşmektedir: Hadiselerin 
ıelişmesi üzerinde ayni doktrinin 
kuracağı adil bir sistemle suçun 
sebep ve delillerinin bir hakikat ve 
adalet taşıyacak §ekilde toplanması 
ve amme efki.rına serilmesi .•• 
Eier bu vazife hakkiyle yapılmıya
cak olursa, bunun dünya tarihinde 
Vichy Fransası için hakiki bir leke 
teşkil edeceiini unutma.malıdır 
Bazı insanların Allah önünde me~ 
su! olacaklarma inandıkları kadar, 
onların da mesuliyetin vasıf ve ,u
mulünü tayinde ıüçlük çekecekleri 
sezilmektedir. 

*** R iom davasının mesune.ri kim-
lerdir? Harp mesulleri ara

sında muhakeme edilen eski Başveok:il 
(Eduard Daladier) bilindiii üzere 
harbin illm sıralarmda mevkii ikti
darda bulunuyordJI. Harbiye Nasır. 
hğı yaptığı devirlerde ordunun ge
rek yetişmesi, gerek malzeme ve 
teçhizat bakımlarından büyük ih
mali görüldüğü kanaati vardır K en.
disi ayni zamanda reaksiyon.er bir 
hüldlmet sisteminin müdafii olduğu 
kadar, sosyalist pıırti ile de mesai 
arkadaşlığı etmiş bulunuyordu Bil
hassa 936 - İspanyol dahili h~rbin
de cümhuriyetçi solların yardım ta
raf tarı idi. 

Riom mahkemesinin iddia maka
mı: Daladier'ye ait ittihamlarını ta 
(938) Mün.ih konferansı devreler ine 
kadar teşmil ederek memleketi or
dusu için lazım ııelen maddi ve ml
nevi eşbasların oyalayıcı bir aiya
setle geriye bxrakıldıiı kanaatinde
dir. 'Keza, Fransız havacıJıtındaki 
ihmalden birinci derecede mesuJ 
olarak tutulan Daladier'dir. 

R:lt:ım mahkemesine veıilenler a-
rasrnda suı;lu olarak bulunan 

"Gustave Gamelin,, 1n harbin ba~
langıcı srralannda bir başkuman • 
danda bulunma~n t!zmı gelen enerji 
sahibi olmadıfı gibi zayıf karakteı-
de bir ions.an olduğu görülib'Ordu. 

Harpten evvelki zamanda da a<1-
kerlik csaslanna uyulmıyarak, mem 
leket müdafaası için llzrm gelen ha 

----------

R 1 O M 
DAVASI 

Bu davanın 100,000 s.ayfahk 
dosyası ve dinlenmesi lazımgc
len 656 şahidi vardır. 

1'A~ 

formunu yapmağa çalışan Georges 
Mandel hakikatleri görememek yij
ztinden ha talara düşmüş, hatta Da- 1 

biliye Nazırlığında bulunduğu za
manlarda biıyıik bir ihtimal görül-
müştür. 

.ıf'~············· ·· .... ·:+······· ... ··········~ı 

ikinci lnönü 
(Milli Mücadele Destanından ) 
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Ka ra 
Yazan: ULUNAY 

ftünkü gazetelerde Sar!7erde ka
~ nsım sevgilisi ile kolkola yaka

hyan bir adam hemen gaddareslni 

Y 
. çeknüş ve rakibin! yaralamı3- Bu ci-

azan: Haluk Nihat PEPEYi nayete Frenklerin dedikleri gibi bir 
"Kri.m pasyonel,, yani "aşk cinayeti, 

Güneş yandı bu sabah süngülerin ucunda, / fl.J;Jo,.,. diyemeyiz. Fakat işin içinde yine bir 
Bugün yıldırımlarla topların yarışı var. kıskançlık meselesi. kıskançlığın da 
Bu sabah binlercesi silahı avucunda L:)) bir muhabbet faslı olduğuna bakılrrsa 
Yatan delikanlılar yann kalkmayacaklar. ba hldiseyi de o sed cinayetlere mal 

edebiliriz. 
Gece garpten yırtıldı, ışıklar küme küıne, Bu gibi vakalar bazı memleketle-
ToJJ)ar sağ yanımızı çevirdi cehenneme. rfn tellkki tarzlarına göre ~c.killerini 

Başhca suçlu, eski Başvekil
lerden Daladicr ve Reynaud ile 
eski başkomutan General 
Gamlen ve eski müstemlekat 
nazın Geo:rge Mandel'dir. Bun
lardan başka daha birçok si _ 
yasi ve askeri sima ları muha
keme eden Riom mahkemesi -
nin yüksek h u kukçular, ali di. 
van azası ve eski askerlerden 
~eçilmiş bir de heybetli jürı 
he~·eti vardır. 

* * * Bütün bu mesuller arasmda da- i 
ha bir çok siyasi ve aııkeri si

maların bulunduğu görülmektedir. 
Riom davasının ruhu nedir? Sorgu 
şekli nasıldır? Bu hususta kat'i bir 
şey bilinememekle beraber yukarıda 
arzedilen mesullyetin mahiyeti iize
rinde durulmaktadır. Maznunlann 
tarz ve müdafalan ne şekildedir? 

Teferrilatiyle bütün bir cebenin ce
reyan tarzını vermiyen dünya mu
habirleri, müdafaa edilen ve eden
lerin hukukunun yerinde olduğunu 
bildirmektedirler. 

Arkadan dalga, dalga, saf, saf düşman asker; defistirirler. Mesela İngilterede böyle 
Yamaçları kapladı coşkun bir insan nehrl facialara çokluk tesadüf edilmez; çün 

Birbirine karışık iki tarıaf, iki sel, kil İngiliz hakimleri cinayeti pek güç 
Göğe uzanan dağlar tıpkı birer kanh el! mazur görürler. Ortada yatan bir ce-
Elden ele geçiyor tepeler zaman zaman sedin kar,ısında aşk ve ~evdanm oy-r '(azan "\ 

1
1

_N_l_H_A_T_z_iY_A _ _j 

düşürecek bir bava yaratmıştır. 

"Blum" un kurduğu "Frant popu
Jaire" soıyasHt zümrenin memleke
te getirdiği yeni bir müessese idi. 
Bu müessese bir halk cephesi ol
duğu kadar, immenin moral kıy -
metini dü~ürmüş ve Fransanm ıı:uv
vetini başka sabalara harcamasına 

vesile olmu§tur, ...... 
yıne eski Baıvekil (Paul Rey-

naud) da bir harp mesulüdür. 
Reynaud, millt sermaye ve gelir ü
zerinde menfi tesir icra edecek şe
kilde oynamıştır. Bilhassa her 7.8-

man için harbi istemle, hatta (Mü
nilı) konferansından evvel bile harp 
taraftarı olmuştur. Kuvvete, kuv
vetle mukabele edilecek zamanın 

gelmilj olduğunu iddia eden Reynaud, 
idare mefhumunun icap ettirdiği di
namik idareciliği elinde tutmamış
tır. (Front Populaire) in devalü
asyon (Frank üzerinde oynamak) 
noktai na:ıarmı tatbikatta tenkit et
tiği halde, vazife baoma geçince bu
na riayet etmemiştir. 

"G eorl'es Mandel,, e relince; 
U211n senelex- müstemlekeler 

nazırhiı yapan bu zat devletin em
niyetini suiistimal etmekten maz
nundur. Hususi serveti itibariyle 
Roçild'le mukayese edllen Mandel), 
Frankın düşmesinde imi! olabilecek 
bir spekülisyon yapmıştır. Ayni 
zamanda müstemlekelerin idari re-

Riom mahkemes!nin kuruluş ş~k

linde meseleye bir a;ı.amet veril
me~ için, jüri heyetinin yüksek 
hukukçular, ili divan a:ıasr ve eski 
askerlerden seçilmiş olduğu da şa
yanı dikkattir. Bugiin bir memleke
tin konuşturdutu ve salahlyet.ler 
verdiği şahsiyetler, dünün sallhiyet-
li şahsiyetlerini mahkeme etmekte -
dirler. Muayyen bir kararın veril
mesi :zamanının gelip gelmediği tnü
nakaşalıdır. Bir dünya harbinin aç
tığı ve memlekete getirdif!, felaket
leri, sözde mesullerini, ortaya koy
makla esas acıya temas edilmiş ola
cak mıdır? 

* * * K anaatimizce mevcut bir suç v:ır 
sa o suçun hakiki saikini ara

mak ve bir millet güciyle mesuli
yetin sebeplerini araştırmak lazım
dır. Mücerret manada, suç vardır 
diye hareketle efkan umumiyeyi 
rencide edecek bir karann verilmiş 

· olmasından bugünkü Vichy Fransası 
korkmaktadır. Belki bu dava basit 
bir dava değildir. Belki biltiln bir 
Fransamn yeni bir devri yaşattığını 
anlatan bir mesuliyet ve bir tarihtir 
Ayni zamanda yi:rüyen bir fikrin is~ 
tikbaldeo kuracağı eserin hamurudur 
Bu hamur her şekli alabilir. Mesel~ 
kanunlarla oynandığı kadar, bu 
hamura ammenin vicdanında rahat 
yatabilecek bir 3ekil vermektedir 
Lüzum şekilde değil; tamamiyle ruh 
tadır. Riom davasında verilecek ka
rardan rahatııı:ı: edilecek bir Fransız 
efkarı umumiyesi nisbetinde; tevzi
ne çalışılmış olan adaletin samimi
yetinden şüphe edildiğ: kadar, in -
sanlıfm affetmiyeceği bir hataya da 
düşülmüı olacaktır Tarih Her ıı:ap 
man konuşuyor ve. biliyo~:· 

Bugün mahdut bir jürinin Fran
saya olduğu kadar dünynya karii? 
vereceği kararı, yarın tarih ve in
sanlık temyiz edecektir. 

,,.. __________ liiliilııliiliillliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiil __ __ 
İstanbul Sinemacılıik fileminin kaydetmediği bir hadise .•• Bir 
~aft~da 24500 kişinin alkışlariylc çınlayan, takdir tezahürlc~ 
rıyle ınleyen İstanbulu!1 en bilyiik, en ferah ve en çok beğeni:t>n 

ÇENBERLITAŞ sinemasında 
Bugün Matinelerden 1 t ibaren: 

Bu sen e Beyoğlunda hasılat ve izdiham rekorunu kıran 

1 • ELMACI GÜZELİ 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Şaheserler şaheserini göremeıyenlerin ve tekrar gör~ck iste
yenlerin umumi ve sürekli isteklerine binaen 

Bir Hafta Daha Gösterilecektir. 
Aynca ve ilaveten senenin emsalsiz bir muvaffakıyeti daha: 

CH1ST1NA GRAB ve RUDOLF FERNAN Tarafından 

2 • MiLLET NAMI N A 

t 
1 

: 

Iliç bı.·r cenahımızda tutunamıyo; düşman. nadığı role bir kıymet verilmez. Ka
dın olsan erkek olsun cinayeti yapan 

Yıne ismet Paşaydı bu zaferi hakeden cemiyete borcunu öder. 
Yazdı eşsiz Şefine şöyle "Metristcpe,, den: Londrada iıııkı ile işbirliği yapıp 
7 Topraklara basmadan 91kıyorum bu yere, lcocasmı zehirliyen bir kadm idama 
Ouşman merdiven kurmuş cesetten tepelere. ma.bk<lm edildiği zaman düşüp bayıl-
Vücutlan yanında dağlar taş gibi kaldı, mıta ve avukatı bu betbaht suçlu için 
Yıa yer sekiz kat oldu yahut gökler alçald L 1 mahlı.:emenin merhametine sığınmıştı; 
f ~te düşman kaçıyor şimdi sel akar ıribi, 1 bakimin verdiği cevap dikkate değer: •· 

1 
- Adalet bu kadına ve aşıkına mer-

Ardından koş11yor deliren rüzgar gibi. hamct eınWyecektir; zira bu mablıik-
Biri çağlayan gibi akıyor kayalardan, lar merhıımete !ayık değildirler. Bu 
Biri kal'anlık gibi ka~ıyor ziyalardan. iıte merhamete lbık olan bir tek şah. 
Ka;rnaşıyor dereler, co~uyor yüzbin pınar, siyet varsa o da böyle kansını baştan 
Şanlı bayrağımızı önde taşıyor rilzgar! I çıkaran bir canavara yanılarak dost 

Anadolu, selJerin, diişmanlann önünde diye evini açan o biçare kocadır., 
V.alçın bir kaya gibi durur diin de, bugün de. f 11 

Aşıkiyle kadın idam edildiler. 
.. .. Eğer bu hldlse Fransada olsaydı, 

Duşman ay~k basamaz, kem bakanlar kor olur bütün suç, elindeki okla rasgeldiğini 
Bu ~·er şahın yuvas1 arslanlann yurdudur. l yaralryan aşk timsali "Küpidon,, un za 

\. ı yıf o ı ··k1 til. ·n · · ·· 
__ ... _. • • • • • ••.., • •.., • • • • • • • • • • • • .., • • • • • • • • • •• • • • •" muz arına yu e ır ve J rırun goz 

yaşlan, didtiyenlerin alkışları arasın-
da mücrimlerin beraetlerine hükme-

lzm İt Deniz Satın Al K • d dilirdt ma OmlSyOnUn an Ben bu l'ibl vakalarda SllÇtJ "Küpi. 
Cinsi Kilosu M. Bedeli Teminatı 

Lira Lira 
Koyun eti 100,000 100.000 6250 
Stgır eti 100.000 80.000 5250 
Koyun eti 50,000 50.000 3750 
Sığrr eti 50,000 40.000 3000 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı etler ayrı dört şartnamede olmak 
ve ayrı ayrı taliplerP. ihale olunmak suretiyle ve kapalı zarf usuliyle ek 
siltı:ıeleri 16 Kısan 1942perşembe günü sa·aı biıyük partıler lfı ve diğeri 16 
da Izmitte tersane kapısmdaki komisyon binasında yaptlacaktır. 

2 :-- Şartnameleri yukardan sıra ile 5, 4, 2.5 ve 2 lira bedel mukabi 
linde Istanbulda Kasımpa~eda Dz. Lv. Satınalma komisyonundan ve ko 
komisyonumuzdan allnabilir. 

3 - İsteklilerın bu işlerle ilgili olduklarına daır Ticaret vesikalarını 
ve 2490 saydı kanunun tarifatı veçhite tarız.im edeceklerı teklif mektupla 
rmı ve yukarda hizalarında yazilı teminatlariyle birlik1e belli gun ve · sa
atlerden tam bir saat evveline kada• komisyona vcrınelf'rı (3996) 

don,, a değil, doğrudan doğruya ka
dına yük1erim. Bunlar kadın değil., 
aile mefktlresinden haberi olmryan, 
kurduğu ocağının hürmetini takdir e
demfyen bir takım aciz mahluklardır; 
evlilik hayatının içtimai mecbariyc'tini 
anlaımyan ve guguk kuşu gibi onun 
bunun yuvasında ömür geçiren tüfeyli 
geçim kuşlarıdır. 

İngfüzler Home dedikleri aile kud
siyetinin çok ııağlam temeller üzerine 
kurulmasını memleket için bir hayat 
meselesi telikki etmişlerdir; hatta 
bu, onlarca yüksek bir idealdir Kra. 
!içe Viktoryannı, ihtiyarlık demle
rinde bile aile ocafı ideali için dü
zülen marşı titrek sesiyle söylediğini 
herkes bilir 

~--• .. ••••••••••••••••••••••-, Sarıyerde: bir cinayete sebep olan 
N eş d y tıl M ·· ·kl ~ ·· l D l l 

1 

bu kadın bıraz kadınlık idealini an-
.ı. e en ara an... UZI e oUS enen... ans ar 3 lamış barimine hürmet etmesini bilmlş 

Bezenen ..• Senenin En Giizel Filmi olsaydı işıkını mezara. kocasnıı hapse 
. göndermezdi 

Y A k L A
- L E s· d . Bundan s~nra beraet dahi etse al-arm şam ınemasm a ıdatılan koca için artık bir C'9 bark 

SARK BOLBOLO ' ~:~?:.~::ı:~::~~.~~~:~ sevdiğini öldüren adamdır ' 
. Bazan geçici bir heves, 

0

meş'um bir 

DOROTHY LAMOUR'un: Altın Sesinden 

BETTY GRABBLE'nin Çıldırtıcı Danslarından 

kasırga &"ibi bfitlin bir bayatı darma-
1 dağın ediyor. Böylesine aşk denmez 
1 bunun adına "kara sevda,, demeli! 

KAYIP: l!:yQp Ort" M~ktcbinden aldıf= 

7 Riiyiik yıldızm: Eşsiz kudretlerinden 1 ~?1ıa~::.~ ı~'i~d
1::;:oi:O~nk~tif~:1t~~~n~ 

fıınu ilb ederim. 341 dolumla lıfalıbulc 
yaratılan hakiki bir şaheserdir. ı Dotdaa,.. 

tık G ı • LA tf N } . . KAYIP: Beylı:oa nllPaa eımrnırlnfundan a]. 
'fere çın u en umara 1 Yerlerin izi Şımdıden dıfrm hU!i>'ct tilzdannııla yine Beykoz ukcr· 

lık ıubeaın~en, ~ldıfmı terhb tezkerem! ~.ay• 

'- ....... ..,. Kapatı.nız. Telefon: 43595 ... ••••••il""• j bettlm Yeııılcrıru alacafımdan eakilerinin hfik-'1111 .,. - nıD yoktur. 321 dofu111lu Halil oflu Mehmet 
~rkal. 

, ....................................................... lılliıiııı., 

Zafer ve Şerefle Dolu Bir Filmi~ 

Başhyor 3 Haftası Bugün •• uncu •• 

AR JANTINA 
-- -

:ı:ırhğm yapılmadıfı ve harp esna- Bütün meraklan uyandıracak, !herkesi heyecanlandıracak es- M ELEK 1 te srnda kumandanlık makammı iual rar ve c inayetler dalgası, hareketli hissi ve gayet müessir bir 
edenlerin organize edilmediği orta- dram 
ya sürUl!iyordu. B 

ı ı 

G 1
. . d u u zun ve büyük ntogranu aörebilınek için l i1tfen tanı 

ame m'ın çok Uşük blr ıevki &._ r • 
idare ile memlelrett uçuruına götür- ~~~~~~~~·~~s:ea:ııs~~s~a!!a~tl;!!,er~i~n~d~e~t!e!ş~ri~f~e~d~in~i~z~ .. ~~~~~~~!{'~~~======~~~========~~~ .......... rm ......... , ..................... ~ 
düğü iddia * dil*kte;r . : - - -- - - - ' 

Eıki Başvekil "Leon Bıu- , ._ _.__ z • ! y f\UTİSTİK BİR MESLEGİN TARİHİNİ. •• SİNEMA ve TİYAT • 
.... n- F E R azan: lV. Chı.u:chüt kında şöyle bir lttlham vardır: ----- <ing./i ;;, Ssşveı.,'li) --· O YILDIZLARININ NASIL D OGD UKLARINl TASVİR EDF..N 

İdaresi zamanlarında millt müdafaa- Çeviren : llha.nıi Sqfa 

YJ ;hmal etmlıstlr. Milli emniyetin ve s H ı· R LEY TEM p LE 1 n·ı n beraberlifin teıkili ic;in çahıabn • 
mek, milletçe yapılacak bir tesa.nil- Tefrika N O. 3 mıyordu ve Fon Spee filosunun tah· mayijl, muvaffakıyet takdirinde> ber 
de bağh olduğu halde, \endisinin rlbi Atlanbikten Alman korsanlannı taraf edilebilirdi. Fakat ilk muva{ 
fazla sosyalist nazariyelerle dolu o- İKİ G ÜNL ÜK HÜLASA temizlemişti. Türkıye baş kaldırma- fakıyets3zlik bu kanaati kuvvetlen-
luşu kendisini (milli birlik) esasın- 1916 rılının illı: ıafaıft, serin ve perifan dan onu bertaraf etmek ve Balkan dirdi. Bundan dolayı şark seferi ı 
dan uzaklaştırmıştır. blr dQnya berinde atmıştı. Bu 1afalı, ıeni, hüldlmetlerini tabii düşmanları olan hesaba katılmaz akıbetleriyle bir 

A 1 • h k k _, bir hat')> sabası balmi alan Avrupada mıl· me enın u u anu ,..yanet mak- liyetlerin kanlı bir bo~ııımaya cirlimiı ol· Türk ve Avusturya İmparatorlukları- tarafa atıldı. 
sacliyle l'iri~tiği iı;timai ıslahat milli &uklarını ortaya çıkarıyordu. Hemen lıer na karşı blrle ... tlrmek elimizdeki deniz · "h al! h tualta dOımanlannın ıopraklannı ı11al H• " Çanakkale seferi muallakta kaldık 
ıdsütı s n e emmiyet ve kıymetini mit olan Almany•, o kadar kan döktllkten ve kara kuvvetlerinin iktidarında idi. ça Balkanla.nn anahtarı mesabcıindt 
"şürmüştür. Ameleyi memlekette ıonra bunlu• bırakabilir mi? Ve bilhassa "imal deni~;ndc: Alman 1 B ı 

1 b·ı k . Inılltereye ıeliııce; mUttefilrlerioc -,.,rtll· " ... o an u garistan kararsızlık içinde idi. 
grev er yapa 1 ece • ve istıhsall dil- "' .. h h · b'- " k'l f"k · fı.losuııa kar"ı tam bı·r u··stu"nlu'"k elde F k Ç şünmiyecek bir ihtilll unsuru haline d;n·~~~k~;~,_o:Ju.an11 ... ,. ı me,, • rın· " a at anakkalede Südla körfcıindc 
sokmuştur. Diler devi•tlcrde claba u mühim ohnı • ettikten ve Almanları garptc hueket- ki muvaffakıyetsizllmlz üzerine Bul 

ıran &millerin tesiri altında idi. B!itlln mu· sizliğe mahkum bıraktıktan sonra ... ıaristan nihai kararını verdi. (İnıil 
Bu i,tibarla harpten çok daha fN- hariplcr için teslim olmak ölüme u:ıabl;Üm 

vel memleketin lstihsaJ kudretini olmak demekti. Fakat Almanlaol\ 1tudrt:tınl Böylece hareklitı düşml!.r. hattınm ce- tere aleyhine harbe girdi) onu Sır 
ve tekni~ini yıkmak, onların tehevv\irun\i nup ucuna, Türkiye ve Balkanlara ı:;e- bistamn ezilmesi, Romanyanın t1hri 

ı------· Bu Nisan Saytsiyle 

PERDE 
ve 

önlcmcı. 'iQ clür:ıranm bütün bOyUk mil· b letlerirıl barba aobıalı icabetti. viriyorduk. Fakat heyhat 1 Yarım ted- i takip etd. Almanya Ttirldyeye e 
1911 bulranıoda zaferclen birkl.ç &ün birlerle çeviriyorduk. lini uzattr, onu te~kilatlandxrdı. Bu da 

önce Incilir bİrp kabioeılne bir muhtıra b varmlttim. 'Bunda Almanyanın durdunılına• 4 - Kat'i harp ıahu!ylo başlıca i:rim kuvvetlerimizin Mrşırda ve Me 
aı ismi verilen ilk ıafha ile 1914 den 1916 mühim harp sahalarını birbirine ka- ııopatamyada parçalanmasına sebep 
,.. lı;adat ıUren müttefik ordularm Alman- ld & S b R lan mukncmct edebllecelt hale ıctirllm•· rııtırmak asker ve dımlzcilerin tabii O u . .ı;ottna rr istanm ve omanyan1n 
aıni temin eden ikinci safha, kOçUk ve bita· bir temayu"'lildlir •. Ordunun v eva do- dütman eline geçmesi, Yumuustanm 
raf devletlere Almanya aleyhine harple ali· .,. f 1 x... } ri kalandrr••lı bakımından ilcllnc!ı 11.fha hak nanmamn baııhca kuvvetleri nerede e ce Uı;ı aması, Bu ga stamn dilş 
tunda izahat vardL toplanmışsa harbin esash noktaı;ı 0 _ man safında yer siması yüzünden uğ 

rada bulundutu kanaati hikimdir radıtımrz lı:ayıplan da ilave etmek 

* 

EN ŞEN ... EN HAREKETLİ... EN FAZLA ŞARKILI ... EN 

EÔLENCELl VE EN HlSSI FlLMt 

KOÇUK YILDIZ 
• 

Yarın Akşam SARAY Sinemasınaa 
~-------.......................... .-# il--· BUG"ÖN MATİNELERDEN İTİBARE..lli 

Kadıköy OPERA Sinemasında 
LESLlE HOW ARD ve 1NGRlD BERGMANN 

tarafından ibda edilen ihtiras dolu ve görülmemiş bir aşk romanı 

Bingazi ha'n m~danlarmı ellerinde 
bulundunnaınanm acmm şiddetle 

duyan İngilizlerin, bunu temin mak
sadlyle J..ibyada Yeni bir taarru:.?a 
r;eçmeleri ihtimali Pek zayıf görün
mektedir. Çünkü en büyük muvaffa. 
kıyet unsuru olan Avustralya ve Yeni s A H N E 
Zelanda aakerleri kendi memleket· 
lerinin mUdafaas:ı için bu cepheden • 

Türkiyenln taksimi hepsinin işthasını 
tatmin edecekti. Denizlerde vaziyet 
tamamlyle müsaitti. $imal d0 ni11ndl' 
faikiyetimiz, harbin ilinmdanberl e
hemmiyetli bir surette artmıştı. Al-

Bundan dolayı deniz makamları, ne lazımdır. Böylece şark seferinin a 
kadar ehemmiyetsiz olursa olsun de- leyhimize neticelenmesi iki mltyonlıık 

kuvvetin düşman tarafına inı:lmarnına 
niı: kuvvetlerimizin Çanakkale önün-
de harcanmasına muhalefet ediyordu. 

muadildir. Bundan başka biz Rusya 
AŞK RÜYA 

ayrılmışlardxr: diğer cihetten Llbyada iki Yacına Girdi 
bıreUta müsait olan mevsim geçmek , 1 !f 
ILıcredir. . 1.1, ________ # 

Ordu erkanı da bir tek neferin ve bir ile doğrudan doğruya irtibat pe)da 
tek obüsün ııark seferinde kullanıl - etmekten mahrum kalmıştık. 

(Arl<ası vır) man denızalulan henüz dehşet sal masmı hesap etmek ıstıyordu. Bu te-

.\ yr1ca : DAl\IGALt ADAl\1 - AL KA PO. TE 
Ba~tan ba~a heyecan filmi. --~--" 
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~ana inanınız .. 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarında gorune-. 

ceklerdir. 

• 

1 - 4 - 942 

-

NEZLE -KIRIKLIK • BAŞ· 
1 Ve Bütün 

DIŞ • GRiP 
Ağrıları Derhal ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

n Oklarla işaret edile 
yerlere tatbik ediniL 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
,,. ' sürünÜL 

lr B uruşmuş, solm~ ve gevşemiş b 
ctldi, tazcleyıp gencleşUnnek it ın 

ıste size bası\ bir uru.I 
Onco Punkreaun 114? hazın eUın 

mış 4'ır ırukdar sut kreması!~· ayni 
m ,\dar tuı.zm ettlnlmıs z.eytınyaği 

k:ırıştnmız •e buna iki mısll ta 
sut kreması ılfıve edınız Bu tert 
cıldın.zl besler ve ona ideta lnao 
mıyacak derecede bır iell(lik ve b 

1-

le 
::e 
!p 
ıt-

tr 
tazelik venr 

Bır meşhur arUst gençlı~ manza. 
rasını muhafaza ve ıdıı.me icin 
basıt usula tatbik etmış ve 70 yqm 
da olmasına rağmen ı::enc k.adm ro 
lerıru oynamıŞtır Ecz.acınu cia bu h 
lıtayı sıze ihzar edebilır Anc 
muhteviyatı az mıkdarda olmak 
beraber pahalıya mal olUT CYats 
beyaz renkteki Tokalan kremin 
terkibinde cıldıni:u beslemek lç 
hazın ett.ırılmış zeytinyağı ıle s 
kremaS1 mevcuttur Bu tcrkıp cl 
dm fhtıyaç hıssettiği gıdanm ta ken 
dısıdlr Herhalde memnuniyet ba 
sem~t ı;arantllidır. Akıd ha 
paranız iki misli iade edilecektir. 

bu 
-

1-
a-
ak 
la 

iZ) 

in 
in 
üt 
1-
-

h: 
lde 

iLAN 1 
"'K~ emen rotıor tulum

ba.. lr.ık'knila ~ olan 13.3.1 
giJ.DH1 ve ~ s:t;yıh Jhtira beraı.ı 
defa.~ flUıc Jı:ıoomak ~ abe
:re dcv.rilicrağ veya kar edlleceğind 
tarıp obnbdn Odatadaa İk:tısat 
nmd:ı. Jld)ed Feai'Jııa m.i1racaat1a&"J 

940 
ba 

en 
ha-

OOn ohmıt. 

ESK1 KİTAP ALINJYOR • 
Y:.armıa. bası:ne. eski 1UI. ye

nl y.ızr, .her ~ kitaplar a\anD' 
Taşr:ı mektuplarına ceTap 'ffrl 
lir. Ankara caddettindıe Şark kU 
ti.iph;nıes'ne müracaat edini:ı. 

-
-.. , 

BİR ŞiRKET 
'.Mmaoca "Ye F.ra•NP:'a il'i bilen 

MEMlJR Am"JOR, Tür!q:e bllenl 
•e i'ttxıt:1to ihracat te'\erinde tecrübeli 
oianlar tereih dmmr. Referans 
eö*rIDnck suretiyle Posta kutusu 

er 

da 
is.. 

tanbtr1 410 e müracaat. 

TasrqJe halütile M aadtn 
· Cenrlıir ve M evaddı 

Madenine 

l1e 

Tii'rk Anonim Şirketi 
: Hissedarları irtimaa dav et 

26 Maı::t l94ı tarihli ad! heyeti um 
tnıye içtimaı Sçin nıttrflan hisse 
netleri Ticaret kanununun 366 ve 

u-
il&-·-ket mulrovclenameslnln ol bap 

maddelerinde gösterilen nisbeti d 
dumıarruŞ olduğundan t&stiye halin 
Maadin ve Cevnhir ve Mevaddı 
deniye Türk aoonim §lrketinin hiss 
darları ilk toplantı mevzuunu te 
eyliycn a§aa~ki hususatı görQşm 

tizere 24 Nisan Cuma günO saat 10 
§irkctin Gruatada, Aslkurasyoni Cene
rali hantnda 22 numaralı daireslnd 
kinci defn olarnk adi heyeti umum 

ta ki 
ol-
de 

Ma-
e-

şkil 
ek 
da 

e i-
iye 

1çtimam:ı davet olunurlar. 
Ruznamel MD:ı:akerat: 

ı - Tasfiye memuru raporiyle .mü-
enin r kip raporunun olunması, ta.sfiy 

1941 yılına alt tasfiye hesabatının 
dıki ve me::kQr devre zarfmdak.i 
amelM ve idaresinden dolayı tasf 
memurunun zimmeUnin rbrast, 

tas. 
mu-

iye 

2 - Milrakip tayini. 
ni-Tıcaret Kanununun ve sirket 

zamnameslnin olb:ıptald maddeler 
gore bu ikinci toplantı için yatır 
cak hisse senetlerı mikdan ne ol 
olsun bu ikinci topl&ntıda ittihaz 
lecek mukaıTCrat muteber olacaktı 

ine 
ıla-

ursa 
ed.i-
r. 

ekA· Bu toplanbda asaleten veya v 
leten hazır bulunmak lstlyen h 
darlar Ticaret kanununun 371 
maddesi muclblnce hamili bulun 
l:ırt hi se senetlerin! toplantıdan 
az blr hnfta evvel Gfrketin Ga 
d .. kl dairesine yatı maları lAznnd 

isse-
incl 

duk-
en 

lata-
ır. 

mü-Hi e senetl•rlnin yatınldığmt 
beyyin mail mües.,esat tarafından 
l'fkıı , "kahır hl&e senedi gibi te 

ve-
lllk-

ki olunurlar, 
Tasfiye me!]tur llH'I 

.. . 
Deniz Levazım Satınalma •.Komisyonu Dimlan 

1 - Tahmin edilen bedeli 38325 lira olan 1500 ton silpersiman çimento 
sunun 8.4.942 çarşamba günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan deniz leva 
:r;un satmalma komisyonunda pazarllğıyaplacaktır. 

2 - İlk teminatı 2874.38 lira olup şartnamesi her gün ıs saati dahilinde 
ve 192 ku~ bedel mukabilinde mezkiır komisyondan allnabillr. 

3 - Uteklilerln belli giln ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği vesa 
rtıe birlikte adı ~ komisyona trıilracaatlan iliın olunur. (3868) 

~ 

fkl adet boel'zln mot6r0 • Dinamo grupu mDtemadt cereyanlf 
Dinamolar tant urgılı, 110 volta 0,3 kilovat "daha yOkaek olabtllr.J, 
Benzin motörO: Lbkal 0.5 beygir kuvvetinde olacaktır. Dinamo ve 
~ d!i-ek olarak kuple edllmlt olacaktır. 

Yukarda yuılı ev&ıtta benzin motörü ve dinamo gurobu almacaktır. 
Taliplerin 10 Nisan 942 gününe kadar teklif mektuplarını Kastmpa§ada 
bWuoarı krun1.-yonumuza getirmeleri ilan olunur. (4039) __..,, 

3& paket pirhıç vida hav,. batlı 12 a/m boyunda •aöaç vtda., 
~rda yazdı bir kalem vidanın 3.4.942 Cuma günü saat 11 de it• 

ımopaşada buhtnan Deı:ııiz I..enzmı Satmalma komisyonunda pazarlttı ya. 
palacaktır. 1steld11crin belli gün ve saatte mezkllr .k,ooılsyona milracaaüa-
n i1An olunur. (4038) 

~ 

2'4 Adet Bot' a-weı..ı "'sfyah ve parlak., 
240 Mt. Bur-da "Bir metre genltllOlnde" 
180 ,. Yelken bezi beyaz '70 a/11\ genltfl§l~ 
16 KHo Grrcala 
45 .. lçavlo 

'TaMud& yazlb malzemenin ı Nisan 942 CUma ~at H de ita. 
a•ı..,.,..da bomnan Dz. Lv. Slltmalmn komisyonunda pazarlığı yapdaca
ğmdan JıltekllWln belli gün w saatte ınezkür komisyona müracaatlan 1-
lftn olunur. (4040) 

1 - Sartnamesf mucibince 24-3·942 günü kapalı zarf usully~ alnıma
• lldUa eden lk1 adet torna teı.gtıhma talip zuhur etmediğinden pazar
lıkla saLln almacaktır. 

2 - Pazarlık 3.4.942 Cmma gUnü sıaat n,20 de :ıtabstaşta levazım 
fllbesindeki merkez. mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ş:ırtname her gUn adı geçen ~bede g0ı11leblllr. 
4 - isteklilerin pazarhk için tayin ohınan gün ve aa&tte teklif ede

eekteri tty:ıt Qzerlnden ~ 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkllr komi&-
yona m6racaatlan,, ( 4061) 

iŞÇi ARANIYOR 
lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 

'ıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz Şişli tal!llrhanesl için imtthanda gösterecekleri ehliyete ıö

re ııaatte 35 lı:unıp kadar Ocret vcrihnek suretjyle 40 soğuk demirci ve 
te.viyeci. 3 tenekeci, 6 tornacı, 3 boblnör ve 3 elektrikçiye ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alAkası bulunmıyan isteklilerin nütus hüviyet cüzdanı hils
Dll b.ı k\\ğıdt ve ~diye kadar çal~mış olduklan müesseselerden altn
mıış b1 hizmet 'ftSikalan ve ikişer fotoğraflarlyle birlikte idarenin Met
JIO bam zemin katmdaki "Zat İşleri ve Sicil mildürlüğı.i,, ne 4.4.942 gü
DÜ saat H te milracaatları lQzumu bildirilir. (3990) 

iKiNCi 
HAL 1 

DAVETNAME 
TASFiYEDE 

Şark Demiryollan işletici Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketi 
18 Mart 1942 tarihi için içtimaa davet edilen Şerle Demfr.yollan tş

Jeöci Kumpanyası Hissedarlar heyetJ urm.ımiyesi nisabı mOzakere hasıl 
olmama-kla toplanamedığmdan, hissedarlarm, ilk lctima meo\'zuu olan aşa
lıdakl Ruznameyl müzakere etmek (Jıere, 27 Nisan 1942 tarihindt-, saat 
on bir bucukba, Şirketin Sirkecideki merkezinde lçtlmruı davet olunduk
klr'1 iıAn olımur. 

RUZNAMEt MÜZAKERAT 
1 - 1941 8!!nE'Pine ait likldat&ler ~jin.ln raporu,. 
2 - Mürakip raporu. 
3 - 31 Ki'ınunuevvel 1941 tarlht.ne kadar ~onun tasdik! ve Iiki

datörlcr zfmmetlerfnin tebriyesi. 
4 - 1942 scne::i için Milrakip tayini ve bunlara verilecek tahsisatın 

teSbtti. 
Esas mukavelenameslnln 25 inci maddesi mucıbtnce gerek asalct<-n 

~ gerek veldHeten hiç olmaz.sa on hisseye malik olan her hissedar fsbu 
içt1maa Jştlrnk edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekAleten malik 
olduğu he- on hisse için bir reye malik olacaktır, tnkat Ticaret Kanunu
nun 365 :inci maddesi mucibince nefsinde on reydc!'l fazla cemi edemiye
eektir. Reyi vermlye hakla olup bu umum! heyete ı;irak edecek olan 
her hissedar hı~lcrini en geç 20 Nisan 1942 ye kadar as;ığıdaki mQes
eesclerc depozito etmelidirler: 

TÜRKl'YEDE: İstanbuldn, Strkcclde, $ir'kl'tln ml'rl:ıcıinde. 
ALMA1'.'YADA: Viynnada. Oesterrelsehische Creditcmstalt Wiener 

Bmıkvcreln müess~inde. 

BELÇİKADA: Brükselde, 48 Rue de Namur'de BANQUE DE J..A SO... 
CtETE GENERALi'.: DE DELGIQUE mOcsscsesinde 

FRANSADA: Parlste 16 Bd des Itallens'de BANQt'E NATIONAU: 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE :milessesestnde 

HOLANDADA: Amsterdnm'da MM. TEIXEIRA DE MATTOS Miles
seseslnde. 

İSVİCREDE: mlc'de BANQUE CoMMERCIALE DE BALE Milesse. 
sesinde. 

Zürich. BAle, Gen~ve ve St-Gall•de CREDIT SUISSE Milessesesinde 
BAle'de, MM. SPEIŞER, GUTZWILLER ET CIE. müessesesinde. . 
Ticaret Kanunu ve Şirketin Esas Mukavelenamesi ahkAmı mucibin-

ce, işbu içtimada hazır bulunacak hfsseleıin mlkdnrı ne olursa olsun, 
yapılacak mw-.akel"at ve ittihaz edilecek müzakerat muteber olacaktır, 

Hali TRsflyede 
Şark Demlryollan İ§letlcl Kumpanyası 

Likldatörlerl MOmessill 

Üniversite Rektörlüğünden 
Oniversite Jçin 4 ittafyecf ile bir Amir alınacaktır, Bunlar İstanbul 

İtfaiye MQdfır1ill!\1nee yet~tlrlleceklerdir. İtfaiyecilere 45, Amire 90 lira 
ücret verllece.!dir. 

İsteklileritt itWyc ınüdilrlüğilne baş vurmnlan. '(3g06) 

lf Ö1

_0_K_T_O_R_A_L_l_N_A_C_A_K_,, ,_BAY ANL'!!!.~iz!~!~~IN-v._e 
Sümer Bank lzmit Sellüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Fabrikamız evlerinde ikamet etmek üzere l\Hlessesl'11'1ize 300.- lira 

ücretli bir dahiliye mütehassısı doktor alınacaktır. 45 yaşmı mütecaviz 
bulunmryan isteklilerden memurin kanununun 4. üncü maddesindeki 
vasıflan haiz ol&nlarm 30 Nisan 1942 tarihine kadar C\7ala müsblte
ler:iyle tahriren İunit'de Müessesemiz MildilrlOğıine müracaat etmele-

a., leri. J 
.... 'J!ll'!'WL! uıın r 21 azat;; w 

KIMY AGER ALINACAK 
Sümer Bank lzmit Sellüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemize. 3659 No. lu kanunun hükümlerine göre, 140 - 210 

lira maaşlı 3 kimyager alınacaktır. Memurin kanununun 4. üncü mad
desindeki vasıflart- malik olan isteklilerin 30 Nisan 1942 tarihine ka
dar evrakı müsbiteleriyle birlikte tahriren İzmit'de Müessesemiz Mü
dilrliiğüne :müracaat etmeleri, halen çalışanların bulunduklan Mücsse-

• senin muvafakatini almalan lAı:ımclır, • 

k~ ......................... ~ ....... , 

MEMUR ALINACAK 
Sümer Bank lzmit Sellüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Müessesemizin Muha!'lebe, Ticaret ve Muhaberat Servislerine 3659 

say!lı kanunun hOkümlerlne göre 75.- liradan 170.- liraya kadar maaş 
verilmek Orere, imtihanla veya imt!hansı:z memur alınacaktır. İmtihan 
20/4/1942 tarihinde Ankarada Sümer Bank Umum MüdOrlüğünde, 
İstanbulda Sümer Bank Şubesinde ve fmılt'te Müeeııese merkezinde 
ıaat 14.30 da yapılacaktır. Yüksek İktısat ve Tkart't mektebi veya 
Ticaret lisesi mezunları ile sanayi müesseselerinde çahşnus olanlar ter
~ alma~ktır Memurin kanununun dö'!'"düncü maddesindeki vaıırf

lad halı: olanJ~ dilekçelerine evrakı müsbite şuretleriyle bir to
tograflarmın lli§tirilerek 15/4/1942 tarihine kadar İzmit'de Müessese- ' 
miz Müdürlüğüne tahriren müracaat etmeleri, llalPn çahs;ınlarm bu
lundukları Milesst"Senin muvafakatini almalan lhnndır, 

Stenodakta1o 
Sümer Bank 

Daktilo Alınacak ve 
lzmit Sellüloz 

Müessesesi 

Sanayii 
Müdürlüğünden : 

Jlıffl em,,....V,,, Muhaberat işlerinde tecrllbesi bulumm. bir steno
daJıctilo De AJmenca lisan.mı iyi bilen bir daktilo almacakttr. Steno
daktUo)'a ıte.- daktiloya HO.- liraya kadar ücret ven.1ecekt1r, Talip
ler arasmda An1tarada SOmer Bank Umum Müdarıoıunde·~ İstan
bulda Sümer Bank şubesinde 17.4.1942 tarihinde saat 10,30 da imtihan 
yapılacaktır. 

İsteldllerln aşaflda yazılı vesalkle 12.4.1942 tarihine kadar İzmit'de 
MOesaesemlz \',Udürlüğüne tahriren müracaat etmeleri. 

Dilekçe - N\lfua cilzdanı - Polisten :musaddak iyi bfıl kAğıdı - Tah-

ERKEK kol, ceb saatleri, masa, du. 
Yar saatleri, altın ve platin nişan 
yüzükleri, kıymetli taşlarla süslü 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şe
valiye,, yüzüklerinin zengin çeşitle. 
rini bulundurduğumuzn bildirmekle 
şeref duyarız 

SiNGER 
\ S AA T Mağazaları 
ı · - ADRESE: İSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 _.I 

- En son modaya muvafık -

. BÜTÜN MOBILYALARIN IZ I 
Çeşitleri çok olan, !stanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya --------· Mağazasından alınız. , ________________________ ..._, 
TÜRKİYE ŞiŞE ve CAM 

Fabrikaları Anonim Sosyetesinden 
Anadolu ve Trakya Züccaciye Tacirlerinin 

Dikkat Nazan na: 
IAmba şişeleri tevziatmda tatbik ettiğimiz usum 15.4,942 tarihin

den itibaren %Ücaciye sattşlarnnıza da teşmil etmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Vi,lftyetlE'!:"in rllcaciye ihtiyaçları, aylık istihsalatunızm finklnları 
dahilinde, vlllıyetler tarartndan tayin edilecek mutemetlere verfleCc
ğinden rOcaciye almak için fabrikamıza müracaat edilmemesi iltm o
lunur. 

' •ı ............ 
ittihadı Milli Türk Sigorta Şirketinden . 

30 Mart 1942 tarihinde alelAde e larak toplanan hissedarlar umumt 
heyetinde şirketimiz hi~se senetlerinin 22 No. lu kuponu mukabilinde his
sedarlara satı olarak (200) kul'\li Ur tevzllne karar verJJmfş olduJundan 
1 Nisan 1942 t:ırthlndn itibaren Galatada, tlnyon hanmda, şirketimiz 
veznesinden tedıyatla bulunulacağı saygı ile hissedarlarımıza bildirilir. 

Devlet Demiryol!arı ve Lir.:anıarı işletme idaresi ıla n lan 

' sil vesikası - Hizmet vesikası - 6 X 9 bir foto~ , 

Muhammen bcdell l26379) Ura olan taktın çeliği uçları 11/ 5/1942 
Pazartesi günü srıat ıs de kapalı %arl usuliyle Ankarnda İdare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satm almacnktır, 

Bu işe girmek istiyenlerln (1978.43) liralık muvakkat teminat fle 
kanunun tayin elliği vesikaları ve tcklın rinl ayni gQn saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. iKiNCi 

HAL 1 
DAVETNAME 
TASFiYEDE 

Şark Demiryollan Türk Anonim Şirketi 
• 28 Mart 1942 tarihi için ic;tlmaa davet edilen Şark Dem.iryolları his
sedarlar Heyeti umumiyeısi nlsabi müzakere hasıl olmamakla toplanamn
dığmdan. hl~rlann, ilk içtima mevzuu olan aşağtdaki Ruznameyi mil
zakere etmek dzt're, 27 Nisan 1942 tarlhlnde, saat 11 <le, Şirketin Sirke
cideki merkezinde çltimaa davet olunduklar rillın olunur. · 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - 1941 senesine ait llkidatörlerin raporu 
2 - Müraltip rıponı. 
3 - 31 Klınunuevvel 1941 tarihinde kesilen bnAnçonun tasdiki ve 11-

kidatörler zlmmetler1nln 1ebrlyesi. 
4 - 1942 senesi için Mürakip tayini ve bunlara verilecek tahsisatın 

tesbiti. 
Esas mukavelenamenln 49 uncu maddesi ahkAmtna tevfikan, heyetl 

umumiye gerek asııleten ve gerek vek!ıleten asgari 2<ı hisseye malik olan 
hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti umuml_venin beher azası asaleten gerekse vekaleten asgari her 
20 hisse fçln blr reye malik bulunmaktadır. Maamafih 10 reyden fazla 
rcyJ nefsine cemedemez. 

Reye hakkı t'lar hissedarlardan fsbu alelade içtlmaa iştirak etmesi
ni arzu eden kimselerin Esas Mukavelenamenin 54 Oncü maddesine tev
fikan nihayet gelecek 20 Nisan 1942 tarihine kadar hisselerini aşağıda 
gösterilen yerlere tevdi etmeleri lftzımdır: 

TÜRK.İYEDE: istanbulda, Sirkecide Şirketin İdnrei Merkeziye.si. 
ALMANYADA: Viyanada, Oesterreischische Creditanstalt Wiener 

Bank\'erein. 
BELÇİKADA: Brilkselde, Namur aokağında, 48 Numarada, SOCIETE 

GENERALE DE BELGIQUE Bankastnda. 
HOLANDADA: A.msterdamda, MM TEIXEIRA DE MATTOS Mües

sesinde. 
FRANSADA: Pariste, 9 Bd Maleslıerbes'de, R. de LUBERSAC mües

ııe91!Sinde. 
Parlste, 18 Bd des Italiens'de, BANQUE NATIONALE POUR LE 

COMMERCE ET L'INDUSTRIE Bankumda. 
İSVİÇREDE: BAle'de MM. SPEISER, GUTZWILLER ET CIE. Mües-

sesesinde. 
BUe'de BANQUE COMMERCIALE DE BALE Müessesesinde. 
ZUrich, B:lle, Genhe ve St-Gall'de CREDIT SUISSE Müessesesinde. 
Ticaret Kanunu ve Şirketin Esas Mukavelenamesl ahkftmı mucibin-

ce, işbu içtimada hazır bulunacak hisselerin mikdan ne olursa olsun, 
yapılacak müuıkerrıt ve ittihaz edilecek mClzakerat muteber olacaktır. 

Hali Tasf.i,yede 
ı Şark DcmiryoJlıın Llkldatörleri 

Mümessili 

• 

Şartnameler parasn olarak Ankarada Malzeme D !resinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (3854) 

** Mevcut yolcu trenlerine ilAveten 1/4/942 tarihtnderı itibaren her g{ln 
Haydarpaşa - Adapazarı arasında 52 ve Adapazan arasında 51 No, lu 
yolcu katarları işliyecektlr. 52 Katar Haydarpa§ada'l saat 7,15 de ve h
mitten saat 10 16 da hareketle Adapazara saat 12,03 de varacaktır. 51 
No. lu katar Adap:ızardan saat 13,40 da ve funitten saat 16,00 da hare
ketle Haydarpaşnya saat 19,30 da varacakUr. 

Sayın halkıınıza ilAn olunur. (3m) 
~ 

Muhammen bedell 67000 lira olan su geçmez bezden mamul 5000 adet 
pardesll ile 1000 adet pantalon 16-4-1942 Perşembe günü saat 16 da ka
palt zarf usulü ile Anknr.ıda İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
komisyonca satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4600 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini ayni gün saat 15 e kadar adı geçen 
Komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vemelerln-
den temin olunur. (4022) 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat Memurluğv 
Kursu Açdıyor 

fstanbuldıı blr buçuk ay amel! ve nazarı ders gl'Srmek hitamtnda mu• 
vattak olanlar hemen tavzif oluıunak kaydiyle (Sıtma MQcadclesi Sıhhat 
memuru) almacaktır. 

Orta okulu :ikmal etmiş bulunmak, tiill hlzmetlnl yapmış olmak şart
tır. 

İsteklilerin 4 .4.942 akşamma kadar her gQn Ktıdıkl5y Moda caddesi 
numara 91 de 1stanbw Sıtma Mücadele riyasetine mOracaatla kayıtlarmı 
yaptırmaları diğer şeraftle beraber verilmesi lAzun gelen vesaik hakkın-
da malO.mat edinmeleri flAn olunur. (3963) 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremizin EJmalı tabrlk8S1 için blr ikinci maklnlst ile bir tesviyecf. 

Feriköydekl atölyemiz için de bir elektrikçi, bir frezeci Ustası, tıç tor
nacı, n~ tesviyeci ustası,blr marangoz ve iki otomobn tamirci ustası a. 
lınacaktır. 

Makinistin sanayi mektebi mezunu otmıısı, elektrlkçfnln Nafia VekA• 
letlnden asgarl üçünclı derece ehllyetnameslnl haf% b•Jlunması llznndır. 

Diğer isçiler arasında sanayi mektebi mezunu olanlar tercih edfllr, 
(4063) 

Sahip ve neşrtya& müdörtt; 8aW LOtfi Dördtinctt. 
Guetecllik •e nesrfyat T. L. Ş. TAN matbUSI 


