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Fiyatı Yedi Liradır. 
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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
TAN müessesinde ve kitapçılarda bulunur; 

Kömür 
Süratle 

Istihsalatı 
Artıyor 

Günlük İstihsal Miktarı Birkaç Hafta İçinde 
,..................... 9 Bin Tonu Bulacaktır ................. . 
i Ankara, 17 (TAN) - Maden kömürü istİh· l zadında istihsal % 87 nisbetinde arttığı halde 

i salatımız, süratle artmaktadır. İstihsal ınikta- htihlak ayni müddet içinde % 350 nisbet indc 
rı, halen, 7 bin tonu geçmiştir. Alfı.kadar ma· .fazlala11mıştır. 

ı knnalarıın temin ettiğine göre, bu miktar bir- Bu vaziyet karşısında, ufak tadillerle [ .in· 

PASifiK HARBi 

Filipinlerde 
Amerikan 
Kıtal arı 

Dayanıyor 

lngilizler, Birmanya'da 
Yeni Hatlara Çekildi, 
Cava'ya ihraç Yok! • kaç hafta zarfında 9 bin tonu bulacaktır. Bu, yit kullanabilecek olan sanayi müesseseleri ı 

ı i~tihsalatın kıştan evvelki seviyeye çıkması tesbit edilnıistir. Yıakında bu kabil müessesc-
İ demektir. kı-e tchJiğat 'yapılacak ve tesislerini Linyit · 
+ Diğer taraftan maden kömürü sarfiyatının ile işli}t'Lilecek bir hale getirmeleri istenecek· . 
• da fulyli arttığı anlaşılmaktadır. Son seneler tir. 

\. ......................................................................... ..1 

Singapur'dan 
Sonra 

Japonya, şimdiye kadar büyük 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Ö
nümüzdeki aylarda bıı muvaHa
kıyeUerini Avustralya ve Birm;m 
yanın i11gali. Cin harbinin sona 
erdirilmesi suretiyle tamamfa
mak ve ilkbahara Almanya ile 
birlikte Sovyetlcre sald=ak 
kararındadır. Singapıırun dü~~e
sinden sonra ise, Çin denizinde 
bütün üslerini kaybetmiş bulun
duktan için. müttefiklerin yeru
den harekete geçebilmeleri artılı: 
uzun bir zamana ihtiyaç gösterr. 

M. Zekeriya SERTEL İngiliz kabinesinde yeni değişik

Singapurun zaptı Uzak Şark 
.. ve Pasifik harbinin şimdi 

likler dolayisiyle ismi geçen 
Nazırlardan Attlee 

suratle gelişmesine yardım ede
cektir. _Avam Kamarasında İki ay evvel Japonya Pasiiik
telci İngiliz ve Amerikan kuvvet 
lerine ani bu 15askın yaptığı za -
llıan, müttefikler hadiselerin bu 
kadar süratle gelişeceğini ve J a
l>onyanın Pasiiiği bu kadar ça -
buk: istila edivereceğini tahmin 
etmemişlerdi. İlk darbenin şaş - • 
kınlığı geçtikten sonra İngiliz 
Ve Amerikan deniz kuvvetlerinin 
toplanıp Japonlara karşı hare - ' 
kete geçmesi için bir aylık bir za 
ınan kruidir sanılmıştı. Halbuki 
~aponlar o kadar süratle yayılıp 
:ı.lerlediler ki, müttefikler topla
llıp cephe almıya vakit bulamadı 
lar. Singapurun düşmesinden son 
ra ise, Çin denizinde bütün üsle
rini kaybetmiş bulunduklan için, 
tnüttefiklerin yeniden harekete 
geçebilmeleri artık uzun bir za -
lnana ihtiyaç göstermektedir. 

Japon Hariciye Nazırı, dün Ja
Pon parlamentosunda, Sing.apur
dan sonra takip edilecek plarun 
llna hatlarını çizmiş gibidir. 

Bu izahattan anlaşıldığına gö
re, Japonya ilkbahara kadar şu 
Programı tamamlamıya çalışacak 
'ttr: 

Uzakşark İşi 
Müzakere 
Edilecek --

Mebuslar, Vaziyetin 
Süratle Görüşülmesini 

İsrarla İste dil er 

Kabinede de Bazı 
Nazırlar Değişecek 

Londra, 17 (A.A.) - Churchill 
bugün Avam Kamarasındaki be
yanatmda,Singapurun sukutu me 
selesine de kısaca temas etmis, 
meclisin yakında bu hususi etraf 
lı sekilde müzakere imkanını bu
labileceğini söyliyerek "Singapu
run sükutundan ileri gelebile{!ek 
müteaddit müessif neticeler hak 
kında muf~ssal tahminler yürüt 
mek de ihtiyatlı bir hareket ol -
maz,, demiştir. 

l:lfj"' Sonu; Sa: 2; Sil: 6 

Churchill 
Diyor ki: 

"Alman Zırht.larınm 
Brest'te Barınamamış 
Olmaları Bizim için 

Bir Kazançtır .. 

Başvekil, Gemilerin 
Niçin Batırılamadığı· 
nı Anlattı, Tahkikat 
Açlldığını Bildirdi 
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz 

Başvekili M. Churchill, Avam 
Kamarasında bir nutuk söyliye
rek Alınan filosunun Manşı geç
mesi hadisesL,_..etra!ında izahat 
vermiştir. Churchill demiştir k i: 

"Geçen Mart ayında iki Alman 
kruvazörü yeni Scharnhorst ve 
Gneisenau, Brest limanına sığın
mışlardı. Mayıs ayında Bismark 
tahrip edildikten sonra bunlara 
Prinz Eugen gemisi de iltihak et
mişti. Bu gemilerin durumu, ami 
rallik dairesi için ciddi bır meş
gale haline geldi. Bu gemiler , 
şarka dogru giden kafilelerımizin 
yolu üzerinde duruyorlardı. Her 
hangi bir anda Atlantik ticaret 
yollarına karşı veya Akdenizde 
bir çıkış hareketi yapabilirlerdi· 
Bu itibarla amirallik dairesi, bu 
gemilerin tahrip edilmesi veya 
tamirlerine mani olunması ümi
diyle tayyareler tarafından mü -
temadiyen taarruza uğramalarm 
da ısrar etmişti. 

~ Sonu: Sa: 2; Sil: 4 

Rauf Urbay Londra 
Büyük Elçisi Oldu 
Ankara, 17 (TAN) - Rauf Ur

bay'ın Londra büyük elçiliğine 
tayini hakkındaki kararname yük 
sek tasdike iktiran etmiştir. 

Sumatra ve Cavayı aldıktan 
sonra Avustralya ve Yeni ZeLin.
d<liYI işgale teşebbüs edecekler -
diX. Japon Hariciye Nazın şlın -
diden Avustralya ve Yeni ZeLin.
d.aya beyhude yere harbe girme-
lnelerini tavsiye etmektedir. Ja - ·c:::::==========================-r• • • ••••• •••• •••• • • ••• • • • • ••••••• • • ••• • •••••••••-... l>on kuvvetleri şimdiden Sumat- ' 

tanın Palembang tayyare meyda- f M •ı c • ' d 1 llııu işgal etmişlerd.ır. Burası Ba- aarı emıJ1e ,, n e 
tavyaya ve Surabaya deniz. üssü- I 

:neçokyakınolduğuhaldeingiliz \. YofsuzfuL DavaJJ ı donanması, JaponLann denizden il "' 
Vapurlarla buraya asker getirme 
lerıne mani olamamıştır Demek 
ki, İngiliz donanması Sumatra ve 
Cava etrafında da faaliyette bu
lunmaktan çekinmektedir. Bu 
§artlar içinde Cava ve Sumatra • 
l'l.ln da Japon istilasına fazla mu 
kavemet edemiyeceğini tahmin ı 
güç değildir, Sumatra ve Cava 
cfüştüktcn, Japon donanması Hint 
denizine indikten sonra ise Avus
tralyanm müdafaası cidden çok 
müşkül olacaktır. 

Japon kuvvetleri ayni zaman!. 
da Birmanyayı işgal ile meşgul
dür. Singapur ve Malayadan ser
best kalan Japon kuvvetlerinin 
bir kısmı şimdi bu cepheye gön
derilecek ve Birmanya yolu pek 
~akında kesilmiş olacaktır. Japon 
liariciye Nazırına göre, Japonya 
hu sene Çin işini de bitir.miye ka 
:tar vermiştir. Birmanya yolu ke
sildikten sonra dı.şandan h içbir 
Yardım göremiyecek olan Çan ·· 
l<ay Şek kuvvetlerj hakikaten Ja Maaı:ı'1 Cemiye~indck! yolsuzluklar ı tafsilatmı bildirdiğimiz şekilde, sala-
l>onyanın karşısında çok güç b~ oıa,'iiy~. !!leb,usu. ~fet Ülg~n hiyet~i~!lk. kararı ile evrak müdd~iu
\• . .. . J ll.ta yeğilı.U ~Ulgcn 1-ıaı.-\:mda açr-ı mumilıge ıade olunmuştur. Bu resım-
azıycte duşecekler~ır .. .,. l~Jl): 11{11 d~vaya c};"·elki gün Ankara as- de, suçlulan mahkeme huzurunda gö-

4.JfJ;. Sonui Sa. -· ~). life fhkeınesindc · bakıl.rntş ve dün riiyoruz. 
. 1' ' •• -, ' 

"1' 

Libyadaki İngiliz ordusuna kumanda eden General Ritie ' 'e hava kuvvetleri kunıaı lanı General 
Cunningham umumi karargahta 

AFRiKA CEPHESi \CN~rveçte 11 

Viazma • nın 1 Müdafaa 1 Hazırhklar 
SA·RK CEPHESi 

Cen~unda 1 Tertibatı Sona Eriyor 

Filipinlerdeki Amerikan kuv -
vetleri başkomutanı General 

Mac Arthur 

BIRMAN Y A'DA: 

Alman Hattını Yaran 
Kıtalarmm İmha Rus 

Edildiği Bildiriliyor 

Almanların Eline Çok 
Malzeme Geçti 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman teb 
liği: Şark cephesinin merkez ke
siminde cereyan eden muharebe
ler esnasında bir düşman grupu 
Viazma'nın 80 kilometre cenubu 
şarkisinde hatlarımızı yarmıya 

Loliara, 17 (A.A.J - "B.B.C." muvaffak olmuştu. Mukabıl taar 
Birmanyada İngiliz kuvvetleri ruza geçen kıtalarımız şiddetli 
Bilin nehri koyundaki yeni mev- muharebeler neticesinde düşmanı 
zilere çekilmişlerdir. Bu nehir çenber içine alarak yok etmişler 
martaban'm şimalinde, Moulmein dir- Harp meydanını terkeden 
den 65 kilometre mesafededir. 848 kişi esir edilmiştir. Bundan 

Japon kayrıaklarma göre başka 17 tank, 86 top, yüzlerce 
Rangoon, 17 (A.A.) - Birman- makineli tüfek ve bomba topu ile 

ya muharebesi yeni bir safhaya koşulu kızaklar ve çok miktarda 
giriyor. İngilizlerin Bilin ırmağı sair harp malzemesi elimize ge~! 
üzerine yeni çekilişleri neticesin miştir, Bundan başka h.~rp nwy 
de Japonlar, Mertaban körfezini danında şimdiye kadar 5 binden 
takip etmek suretiyle Rangoon- fazla düşman askerinin öldüğü 
dan kuş bakışı ile 120 ve kara yo ve yaralandığı tesbit edilmiştir. 
lu ile yalnız 170 kilometre mesa- 14 ten 16 Şubata kadar şark cep
feye gelmiş bulunmaktadırlv.r· besinde ceman 78 tank ve 134 top a
İngiliz.lerin kuvvetlerini mtistah lmmtş veya ta~ri~. edilmiştir. Sovyet 

. ' . hava kuvvetlen dun 48 tayyare kay-
kem mevkıde toplamak maksadıy betmişlerdir 4 Alınan tayyaresi ka-
le bu ric'ati yaptıkları zannedili- yıptır. · 
yor • Souyet resmi tebliği 

ft!ir Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

Türk • Bulgar 
Anlaşmasının 

Ylldönümü 

Sofya, Türkiyenin 
Siyasetini Sitayişkar 
Bir Lisanla Övüyor 
Sofya, 17 (A.A.) - Ofi: 7 şubat 

1931 tarihli Türk - Bulgar müş
terek beyannamesinin imzası bi
rinci yıldönümü münasebetiyle 
Bulgar basını iki komşu memle -
keti biribirine bağlıyan ebedi 
dostluk paktının önemini belirt -J 
mektedir. 

Zora gazetesi, ezcümle: "Atide 
vukua gelecek hadiseler ne olur 
sa olsun, bu dostluk o hadiselere 
mukavemet edecektir.,, dedikten 
sonra şöyle devam ediyor: 

"Beyannameyi imzalamış olan 
iki memleketi çatıştırmak için 
şimdiye kadar yapılan teşebbüs
ler boşa gıtmiştir . ., 

Bu gazete, bu dostluğun Bal -
kanların siyasi bünyesini değiş· 
tiren hadiselerin tesirine kapıl -
madığını belirtmektedir. 
Diğer taraftan Pr. Gcnof, Türk -

Bulgar münasebetlerini bozmak için 
yapılan bütün gayretlerin akim kal
dığınt söyliyerek diyor ki: 

"Tü,rkiye ile Bulgaristanm menfa
atleri bunu emrediyor. Her iki mem
leket arasında hiç bir anlaşmazlrk 
yoktur. İki memleketin tek arzusu, 
karşılrklt hürmet esasına dayanan i
yi komşuluk münasebetlerinin muha
fazasrdir .• 

t "iif'. Sonu; Sa: 2; Sü: 2 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet teb
liği: 16 Şubat günü kuvvetlerimiz Fa
şist Alman krtalarına karşt taarruz 

t:lF Sonu; Sa: 2; Sü: 5 

Kalküta'da Bir 
Konferans 

Mrl. Çang Kay Şek 
Gandi ite Buluşuyor 

GANDİ 

Amstertıam, 17 (A.A.) - Lon
dra radyosunun b ugün bild ı rd i
ğ ine göre, mareşal Çang Kay ~ek 
ile refikası bugün Kalkütaya gel
mişlerdir. 

ll-
Wardha, 17 (A.A.) - Gandi 

Kalkütaya gitmek üzere Vard.ha 
dan hareket·etmiştir. Söylendiği
ne göre Gandi Kalkütada Çang 
Kay Şek ile buluşacaktır. Şimdi 
Kalkütada bulunan Nehnı"11un 
başkumandan Çang Kay Şek ile 
bir kere daha görüseceği zanne
diım.cktedir. 

Binlerce Amele 
Yeni Tahkimatta 

: Çahştırllıyor 
: Stokholm. 17 (A.A.) - Son 

haftalar içinde birkaç bin Nor
veçli amele memleketin şimalin
de başhyan tahkimat işlerine iş

tirake davet edilmiştir. 
Stokholm Tidningen gazetesi 

bu işçilerin yeni prensipler dahi
linde hizmete alınarak Alman su
baylarmm refakatinde hususi 1 
trenlerle sevkedildiğlni tasrih et-

.. mektedir. Bu suretle şimale gön
derilen amelenin mikdarı beş ve 
ya altı bin olarak ve garp sahilin
de kullanılan amelenin mikdart 1 
birkaç bin olarak tahmin edil
mektedir 

Yeni bir cephe . 
Londra, 17 (A.A.) - Dün ak- ı 

şam Stafford'da beyanatta bulu
nan İngiltere tekaüt nazm M. 
Womerstley, Avrupanm başka bir 
kt~mında bir harp cephesi kurul- c 
masmı tavsiye etmiştir. Bundan j 
maksat. Rusyanın yükünü hafif-

1
• 

!etmektir. 

Amerika, 32 Milyarlık Yeni 
Tahsisat Ayırıyor 

Vaşington, 17 (A.A.) - Bugün 
kongreye ticaret vapurları inşası ve 
sil~hlandırılmasr için 32.000.000.000 
dolarlık tahsisat verilmesi hakkında 
yeni bir kanun projesi tevdi edilmiş 
tir. 

Mihvere il er Süveyş' e 
Müthiş Bir Taarruza 
Hazırla myorla rmış ! 

Maltada Bir Sabih 
Dok Bombalandı 

Vichy, 17 (A.A.) - Bir Ameri 
ka kaynağından Reuter'e bildiri .. 
liyor: Orta Şarkta tetkik seyaha· 
tinden dönen M. Büllit mihver 
kuvvetlerinin Libya ve Mısır yo· 
luyla Süveyş kanalına karşı "mut 
hiş bir taarruz,, yapmıya hazır 
olduklarını reis Roosevelt'e bildir 
miştir. 

1 ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 17 (A.A.) - İngiliz 

tebliği: Dünkü pazartesi günü 
seyyar kollarımızla muharebe ke 
şü kollarımız bütün gün faaliyet 
göstererek sahilde, Gazala'nın 
garbinden başlryarak cenuba doğ 
ru Tengeder'e uzanan cephe da
hilinde tesadüf ettikleri düşma -
nın hafif kuvvetlerine taarruz et 
mişlerdir. Son üç gün içinde Ga
zala'daki mevzilerimizin cephesi 
boyunda faaliyet göstermiş olan 
düşmanın keşif müfrezeleri dün 
geri çekilmişlerdir. Akşama doğ· 
ru Mekili etrafında bir çok düş
man kuvvetleri bulunmasına rağ 

~ Sonu; Sa: 2; Sil: 7 

EN KISA YOL DURURKEN ... 
REF 1 K 
HALiD 
KARAY 

Geçen gün, gazetedeki odama, koltuğunun 
altında şişkin bir evrak cüzdanı, gözlüklü 

ve araştırıcı gözlü bir zat girdi; ismimi söyledi ve 
"Siz misiniz?,, diye sordu. Kısa ve küçük bir çar
pıntı geçirdim: Tahsildar tipi hoşa gitmez; bir de 
bakarsınız, falan yerde, filan tarihte, hiç de ak

lınıza gelmiyen bir işten dolayı, meğerse, borçlu olmuşsunuz. Bm 
belki de bir yanlışlıktır; fakat onu meydana çıkarmak için kim· 
bilır, kaç daireye, kaç kere gidip gelmeniz I.azundır! Tahsil me
muru, yüzüne ürkekçe bakarken bana bir kağıt uzattı. Oh! Mese
le doğrudan doğruya şahsıma dokunmuyor. llgili daire, üç yıl 
önce vefat eden akrabamdan bir hanımın yakın mirasçısını arı
yormuş, adresini bulamamış; "Bunu bilse bilse o bilir,, demiş. İş
te bu sebeple, maılıimat edinmek için, yanıma bir memur yolla
mışlar ... 

Yollarlar a! Doğru .. · Fakat bu yollama işi - evrakdan anladı
ğıma göre - pek de kolay olmamış. Ayn ayn büroların yazdığı, 
imzaladığı, numaraladığı, ihl kağıt bir hayli dolaşmş. Demek ki, 
dört, beş memur epeyce emek ve zaman harcamış. Acaba o resmi 
daire yerine bu işi bir tüccar evi, bir şirket başarmıya kalksaydı 
ne yapardı? Yapacağı kısa, kolay, kırtasiyesiz muamele şu olur
du: Telefon rehberini açar, ya (Tan) da, yahut hususi telefonum
la evimde beni arardı; arar, bulur, öğreneceğini öğrenir ve önün
dr duran kağıda öğrendiğini yazar, meseleyi bir, iki dakikada 
kokünden kesip atardı! Bu suretle dene kağıtlar doJdurmıya, ne 
kağıtlan kalemlerden kalemlere dolaştırınıya. ne de tahsildarı 
yormıya hacet kalırdı ... İşte, zamandan, memurdan, kağıttan ta
sarruf böyle olurdu. Modern iş böyle görülür, modern aletlerden 
faydalanılarak modern zihniyet böyle gösterilirdi! 

Halbukiı yukarıda anlattığımız şekildeki iş görüş, en aşağı 
bir çeyrek asırdanberi tarihe karışmış olması lazımgelen battal 
bir sistemde mıhlanıp kalış demektir. Otuz şu kadar yıl önce ben 
Maliye Nezaretinde katip ve belediyede başkatip iken ayni şeyi 
yapardım. Fakat, gönülsüzlüğümden ve zihniyet geriliğinden dl'
ğiL Başka türlü yapmıya ·mkan ve meydan bulamadığım, yep 
yeni bir rejime kavuşup da fen vasıtalarından faydalanamadığım 
için, üzüle öfkelene! Yeni memur, sol kulağını göstermek için sağ 
elini başımn arkasından uzatmıya çalışan bir t ip olmaktan kur
tul.malıdır! 



1 Qv.-uNCAKLARw~~ 
O halde ne bekliyordu? Cemile o

nun bu mantıksız ısrarını ani.ısa kah
kahalarla gulecekti. Hatta babasına da 
ani tabılırdı., Bu fikir b rdenb re 
Fahireyi duşÜndurdiı. Evet Nazmıden 
mektup gelmiyeceğine gore kımin mek 
tubunu bekliyordu? Bu !U tı düşu
nurken kocası ıle o müthiş mıınakaşa
ya sebep olan mektubu hatırladı Ken 
d kendine: • 

- Ya otckinden bir mektup gelirıie .. 
Dedı. Ne yaparım? Bu ıcfer onu .kal
bımde bir kotutük olmadığına dilnya
d ınandıramam. Evet o Zol:nan ne 
yap rım? Başkasının el ne dıı memeıı 

ç n alır, konıolun gozilnde kılltle-
r m... Konyadan dondugil zaman çı
k rtır. açılmamış olduğu h!tlde ona 
teshm edenm. Bunun uzerıne artık 
b n soyliyccek bir şey bulamaz O 
zaman bana nasıl b kacaktır? B~ylc 
anlarda kocasının o samimi b kıljmı 
du unuyordu. Nazm nin karısının h -
rekatından hoşlıındığı zamn gozlerini 
u altar k bir bakı ı vardı. 

Bu mektup yine byle kalın zarf i
ç nde .•• Fıldilii renkli bir mektup ola
caktı ..• 

Cev p verilmeyen bir mektup cevap 
ver imek isten lmiyen bir mektuptur. 
O halde bir ikincisi neden gelıln? Bu 
duşuncenln zayıflığına o da güldıi. 

Fakat birinci mektup nasıl gelmiş· 
tı? 

Bu sual, onun bütün düşüncelerini 
birdenbire brten bir duvar çoküntiisu 
g bi geldi. Böyle bir vaz'yett~ Nazmi. 
nın karşısında bulansaydı, derenin 
kenarında olduğu g bl, yine kendınl 
pek guzel müdafaa edecekti. 
Nazmınin çalışma odlsma girdi. 

Boyle sinirli zamanlarında k~ndini b r 
kıtabın sayfalanna gömme:t iht·y c.ını 
duyıırdı. Raftan en c;ok sevd fi Oo
te'nin "Vertcr,, ini aldı. Koltuğa u
zanır gibi oturarak kitabı açtı. F.ohi
re Verter'dekl tabiat tasv•rcr.ne ba
yılırdı. Büyuk Dahinin sanatından c
m n bir ressam husunetiile musamba
ya koyduğu kuvvetli renkler ı: bl be
l ren sağlam fikir ve cümleleri tekrar 
tekrar okurdu. Ne zaman onu elinden 
bır ksa, ıstırabı bir tekamül hahnc 
getıren o büyük kudrete h yran o
lurdu. 

Bazan bu zevki Cemilen.in de tatma
ını 1stemı , ona Vcrter'i tanıtmak 
rzuslyle uzun uzadıya bah<ıctmiııti. 

eGnç kız, üvey annesini trıustchzi bir 
tebcnumle dinledıkten sonra: 

- Sana bir :ieY söy1iyeyim mi? De
m şti. Ben bu "Verter,. i de • Şar
lot" u da gayet açma tipler bulu
yorum. Anlattığına göre Sıırlot gayet 
kıı):ıa ruhlu bir kadın olacak Kendisi 

m pervane gibi dönen boyle nce 
hısli bk adama karıiı bu dere~e liikayt 
k lmır mı? Kalpsiz l&karil Zorl bi
are aptal ''Verter,, 1 intihara mcclıur 

Yazan; 1RFAN BEHCET 

Pekalll Diyordu. Sen '"Şarlot., 

un yerınde olsan ne yapardın? 

- Oh! Gayet basit •• B r kere "Ver· 
ter" e ümit verecek bir harekette bu
lunmazdım. Çünkü daima, sudan çık
mış balık gibi gözümün içinc bakan 
öyle adamdan ho5lanmam. Sonra ma
dem ki zavallınm b:ı.,ına beni sevmek 
felflketl gelmiş; biçareyi olUme kadar 
gondermezdlm Kocamd n ayrılır, 
"Verter" e varırdım. B r iki seme bir
birımizden arzumuzu aldıktan sonra 
ayrılırdık. O zaman ne ıti şya.,ardı, ne 
de kebap! Ben heyecansız a:;kı sev
mem ve zannederim ki kndınlnrın 
çoğu da öyledir. "S rlot,. un Vertere 
yüz vermemesi de bundan llcrf geli
yor. Eier Verter sevgilisinin kocası
nı tokatlaeaydı ve ona olan tcfevvu
kanu isbnt etseydi. o zaman s~rlot bu 
beceriksiz a ğa başka tilrlü muamele 
ederdi. Fakat mütemadiyen sıze aşk
tan bahsettiği halde ona temas eden 
ufak bir h reketl b le bceremiycn bir 
adama t h mmül edilir mi? A.llah et
mesin.. Ben kendi hesabımı\ yııpa
mam . Ve zannederim ki bir çokları 
da ben·m gibi dı.l1iünürlcr. 

Genç kızın bu liahsi dil Uncclerlnl 
klfisik eserlerle uzlaştırmak ·~in sar
f ettiği gayretler Fahirenln ho~u:ta 
giderd!. Daha elindeki klta'!ıı okum -
in vak t bulam mı tı . Fad k yazı o
dasına girdi: 

- Bu aksam ne yiyeceksiniz? 
- Pişirecek ne var? 
- Kasap kıyma getlr:r-:k 
- Ala. Bir kofte ile pilav pl&:-

rirsen yetişir! 
Fndlk: 

- Hanımcığım! Dedi Ben bu ak
şam köye gideceğim. Yarın teyzemin 
çamaşırrnı yıkayacağım. 

Ahretliğin yalan söyled ğ; sesin.Je
kl samlmiyets·zlıkten bellı oluyordu. 
Fadiğin kendisine itaat etmem:slnden 
korkarak: 

- İstersen g;t kızım! D~di. Falr:at 
bey duyarsa karı~mam 

- Nereden duyacak? H nımcığan 
ben de o burada olmadığı için size 
soylı.iyorum. 

IDevnmı var) 

1 .-RADYO 
Bugiinkii Progrmn 

7.30 Proıcum 
7 33 M flc (Pi.) 
7 45 H berler 
1 00 M ılk f Pi.) 
a.ı 5 E ın saat 
g 30 Mibk (Pi.) 

12,30 l'roıram 
12 33 Kıırııık ıarkı 
12 4J Haberler 
l3 00 Karı~ılr ıarlu 
U 30 Kanıık proııram 

18 45 Çocuk kl!lbil 
•9 JO lhberler 
19 4.5 Scrhe•t ı o da 
ı !I S5 Şarkılar • 
20 U !( " oıetul 
20 45 Marı öfrrnme 
21 01"" .... raut 
Zl.10 B~har •arJ!ıları 
ll.JO Konuıma 
21.45 MOılk 

etmiıı. 
Fahire, üvey kızının bu 

]uğuna h~t ed yordu. 

18 00 Proıcram 
duygusuz- 18 oı Danı orlcostrur 

1 
il 25 Konu ma 

22 SO Haboılo.r 
21 45 Dans mOılfl 
1l.H Kıpınıı 

[~l:C' G'LE.M H~BE.RLE.R 
Nahas Paşanın Amerika Sahili 

Beyanatı Açığında 
lngiltere İle oran 
Bağlar Daha Ziyade 

Sıklaştırılacak 
J\nkara, 17 (Radyo Gazete i) 

Gelen haberlere göre Mısır Bnşvekm 
N h s P a bir nutuk söyliyerek İn
ıltere ıle Mısırın işbirlığ nden b, h
tmiştlr. MT ır başvekili, Mı ırm ln
ltere ile tamamen beraber olduğu

nu ve beraber kalacağını söylemiş ve 
zlerine devamla demi tir ki: 
"- Biz, İngiliz - Mı ır munhede
~ tamamen bağlıyız. Bu mu hede
t tblk icın hiç bir şeyi esirgeml
c iz, İngilterenln muvaffok olabil
! ıçin bizim elimizden gelen her 

yl y pacaRız.,, 
Mısır başvekilinin bu nutku da 
termektedlr ki. Yeni Mısır hiıkii

etı İngiltere hükiimetiyle olan mU
n ebetlerini e ki h(ijı:i'ımetten de da
h fazla ıklaştınnak kararındadır. 

Singapurdan Sonra 
{l,qf' Baştaratı 1 incide 

bu fırsattan istifade ederek Çin 
mukavcmetinı kırmıya ve Çın 
harbine bir son vermıye çalışa -
caktır. 
Japonyanın üçüncü hedefi Hin 

dıstandır. Japon Haricıye Nazırı 
daha şimdiden Hindistana istik -
1 Herine kavuşmanın zamanı gel
dıgını hatırlatmakta ve Hintlilere 
bugunkü vaziyetin tevlit cttiğı 
fırsattan istıfade etmelerini tav
sıyc etmektedir. Buna karşılık 
İngilizler de Hindistanda siyasi 
ve ask~ri faaliyetlerini arttırmış 
lardır. Ingiltere, Hindistana bır 
dominyon statüsii vermeyi ka
bul ettığini bildirmiş, ve harp ka 
bınesinde bir de Hint muşavirı
nm bulunmasına razı olmuştur. 
Ayni zamandn yeni Delhıde kuru 
lan harp meclısinde Hıntlilere de 
buyük bir mevki verılmıştir. Bu 
harp meclisi Mareşal Çan Kay 
Şekle birlikte müşterek müdafaa 
planları tnnzım etmektedir. 
Japonyanın biıyük Asya impa

ratorluğunu kurarken takip ctti
ğı sıyasct, tamamen Almanyanın 
A, rup~da tatbık ettiği pliina ben 
zer. Bır taraf tan .kendine hayat 

Alman Denizaltıları 3 
Petrol Gemisine 

Hücum Ederek Batırdı 
Londra 17 (A.A.) - "B,B c ... 

Cenubi Amerikada Venezuell:ı kıyıla
rı açıklarında bulunan Holanda 'ya elit 
Aruba adası sulonnda bir Alrnnn de
nizaltısı 3 petrol gemisını torpılliye
rek batırmış ve adadak petrol ta:;fi
yehanesinl topa tutmuştur. Karada 
zarar hafiftir. 

Bu sularda d ğer bir vapur daha 
torpillenmiş. fakat batmamıştır. Ha
tırlardadır ki geçenlerde bu ddayı ko
rum k için Amerika as!t,.ri kuvvet
ler gônderm'şti. 

Alma11 tebliği 
Karaib denizine gfren Alman rle

nizaltılan Aruba ve KurRsao adalıırı 
aı;;ıfında ceman 17400 tonluk üç pet
rol gemisini batırmışlar ve petrol rnı
fiyehanelerlyle liman teslsler.nl top· 
laı mm ate i altın almışla,.dır. 

--o 

Türk - Bulgar 
{{1tf' B:ıştarafı l incide 

Bulgar siya 1 mnhtillerlnde Türk -
Bulgar musterck beyannamesinin yıl
donumıi Ankara hükumeti lehinde 
mUtalcalara ve ile tcskll etmekte ve 
harbin Balkan yarımadası doğusuna 
yayılmasma mani olmak muvaffakı· 
yetini gBsteren Saracoğlunun siyası 
mahnr-etl l.iğulmektedlr 

Sofya ile Ankarnnın° iktısadl l§blr· 
lig~ yapmak suretiyle müşterek be
yannamenin ifade ettıgi sempati bağ
ların! daha sıkı bir hale getirerek ba
rışçı çalışmnlorm:ı devam ettikler! i
lfıve olunmaktadır 
EZ . 

sahası olarak tayin ettiği yex1eri 
askeri işgali altına aldığı gibi, di
ğer taraftan da Çin gıbi, Bir -
mıınya gıbi, Hındıstan gibi mem
lcketlerı siyasi istiklal vaadi ile 
kazanmıya çalışmaktadır· 

Japonya şimdiye kaaar büyük 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Ö
nünıtizdeki aylarda bu muvaffa
kıyetlerini, Avustralyanın ve Bır 
manyanın i§galt, Çin harbinin so
na erdirilmesiyle, tamamlamak 
ve İlkbahara Almanya ile Lirlık 
te Sovyctlere saldırmak kararın
dadır. Acele edişinın bir sebebi de 
budur. 

TAN 18. 2. 942 

Yeni 
için 

Karneler 
Hazırhklar 

Kayıp Karneler İc;in 
Formül Bulundu 

ri"~·;·a n bu 1 da Ziraat l ~::.:,:::~a 
Seferberliği Hazırlığı 1 ~~fs~~~z~~~; 

İktısat Vekili Su-rı Day, basma aa
ğıtma işini diizene koyabilmek maksa
diyle evvelki akşam Ankaraya hareke. 
tini bir gün için geri bırakmıştır. Vf' 
kil, diln bir müddet bu işle uğraşmış 
dafıtılacak basmalar hakkmda malO
mat almış ondan sonra nülus cüzdanı 
&'Öıterene basma verilmesi :çin alaka
lılara emir vermiştir. 

( .. -~ DiKKAT --~ 
~ Ev Sahiplerinin 
: Buldukları Çare 

Halk daha imdiden sayfiyeler· 
de yazlik ev aramıya başladf. Fa• 
kat bu yıl ıayflycı evlerinde her 
yılki gibi "kiralık,, levhası yok. 
Evin veya katın kiralık oldu5unu 
pençcrelerlnln perdesiz ve !çersi· 

i 
i 

1 
Son günlerde ekmek karnes!ni kay

bedenlerin ı,;o(aldığı görülmüştür. Bun 
!ar vilayete müracaat ederek kar-ıe 
istemişlerdir. Viliyet yeni karnt 
verme işinde c;ok ha11as de.vranm'lk· 
tadır. Karnesini kaybettiğini bildi
r~ler hakkında tahhlkat varıtmhı. -
cak ve vilbete tam kanııat gelir1>e 
bu gibilere yeniden karnP. vtrllecl'k
tlr. 

Mart ayı karnelerinin lizerine nu
mara konulmaııı ve ad yaıılmaaı esa
sının kabul edllmeıi etrafında tncele
meler yapılmaktadır. Kartıelerin nu
maralı olmasmm bazı yolııı;zlukl.ırı 
önllyecefl tahmin edilmektedır. 

Mart ayı karneleri dıin 80 san
dık içinde şehrimize gctir-lmtstir 

Sarfiyat azaldı 
Karne uıullylı: ekmek dağıtılma

sına baelınıldıfı gUndenberi ekm k
lik un tevziatı normal ııcklini almııı
tır. Her cün için fırınlara 11eıilen un
lardan günde 656 çuval un tasar'"\lt 1 
edilmektedir, Karne usuHınd~n evvel 
gunde 3806 çuval an sarfolunurkcn 
karne ueulUndcn ıonra gündclik ldrfi
yat Uç bin Uç yu;ı; çuvalı geçqıemd.~ 

tedir. 
Vatan vapuru limanımır..t dört hin 

be5 yüz ton buğday geti•.,niıHİr, 

Ekmekçiler §İrketi 
Kapatılmış olan ekmekçiler nlı ke

tinin yeni bir 11ek ide kurulnıası iç!n 
allkalılar tarafından incelemeler ya
pılmaktadır. 

Hükumet, Oksijen 
Fiyatlarnı Tesbit Etti 

: 

Hükumet Şehrimiz için Ayırdığı 
Parayı Dün Vilayete Gönderdi 

Ziraat Vekilinin ziraat seferberliği için dHlyete gönderdi~i 
taın;m cliin kaymakamlara bildirilmiştir. Kay.makamlar hu ta
mim etrafında haı.trhklarda bulunacak ve cuma günii vilayette 
~ ııpılncak toplantıda kendi ınıntakaları hakkında izahat \'Cre· 

reklcrdir. • 
Beledi~ c. Driilôcezc etrafındaki gen is arazinin Oariililcc7e

niıı sPhzt• ihtiyacını karl?ılanU\k ic;in ekilme ·ine karar vermiştir. 
Uulnimetin ziraat seferberliği i~in vilayete ayırdı~ı elli hin 

limhk tnlıc:isat gelmi~tir. Şehre lazım olacak tohumun teruini 
için zirr.at miidiirliiğü tcşebhiislere girişmiştir. l .... _ .. _._......_.. . .............. .- ... _.__... ................... . 

Dün Sabah Hasköyde 
Bir Yangın Faciası Oldu 
Bir Çocuk Öldü, 
Dıin şehrimizde bir lkı aylık bir 

çocuğun ölmesı ve beş kişinin de a
ğır yaralanmasiyle biten bir yangın 
faciası olmuştur. Yaptıtımız tahki
kata gore dıin sabah 1ı11t 4,20 c1e 
Haskciyde Terzi Kasım mnhallcslnrl.: 
26 numarıılı ,ııeci Mııon.ın evlnlı1 
üst katmda yangın ç:km13tır Yau!fır. 
yanındaki 28 numaralı evi., de sa
çaklarını sardıktan aonra, Mlıon u-
yanmı tır. 

Beş Kişi Yaralandı 
Mıri. Nean ve Lion'u atmış tonra da 
iki aylık oğlu Avramı kucıtğ1n1ıı ıılıiı

rak kendlıi atlıımııtır. 

Penccreden atılma ve ııtlama <;O

nunda hepıi :;ığır surette yaralanmış 
lar ve Balat Musevi hastahanesine 
kaldırılmışlardır. Yalnı'I! Mişonı·n 
iki aylık çocuğu Avram kafatası 

patladığı için derhal ölrniı tür 

Boş bir evde yangın çıktı 
Ankara, 17 (A.A.) - İktisat Ve-

kaletinden: Mişon kapıyı açmıı dı rı çıkmak 
3003 sayılı kanuna istinaden t 1 • 1 istemiş, fakat bu sefer de al.:vler yat

tanbul ve lzmit'teki oksıj~n fahri- tıklan odaya slrayete ba;ılamıştır. 
kalarından· 20-2-942 tarihtndcn itiba- Bu hali gören Mişon dışarı çıkrr.ak 
ren oksijenin beher metr~ m!kllb nın için ?encereden ba,ka yer olmadığını 
fabrikada teslim toptan azami s:ıtış anl:ımıatır. 

Diın sabah sabah SehP.adcbdşında 
Delikanlı sokağmda 11 numaralı üç 
katlı ahşap evin ikinci k:ıt•n<la yaııR'ın 
çıkmıştır. F;v ~r;men yan<lıkt:ın son
ı a ııöndilrülmüştür. 

fiyatı 70 kuruş ve beş metre ıuikap Mişon, bunun üzeı ine .)nce karısı 
lık tüplerin fiyatı "tüp d:pozltrısu Lunsyı sonra dıı sırası ile Sult.ına 
hark.. 350 kuruş olarak tcsbit eJil-
mişt r. 

Oksijen tüplerinin hlzylkı asfari 
130 atmosfer ve oksijen tckibı yıizıle 
99 olacaktır Fabrikada bir tilp .ıtış 
toptan satış addolunur 

Oksijen fabrikası bulunmıyan yc-r
lerde azami ııatış fiyatı. fıbrikadii fi
yatına, en yakın fııbrikadaıı o yere 
kadarki nakliye masrafı le mahalli 
belediyelerince tesblt edil.•cek sair ti
cari masraf ve normal karın Jllvesi 
suretiyle tayin olunur. 

o ----· 

Bir 1Uotör Battı 
Yalovalı Ademin hal lsl:deslnc c;rk

dği odun yü\clli motörU tlUn ant O• 

!arak batmıştır. Motör.ün batm::ı se
bebi henüz beli! olmamıııtrr. 

PASiFiK HARBi 
tf:Ji'f' Baştaratı 1 lncıde 

Saygon, 17 CA A.) - f'iııg< pu
run duşmesi f efdasmda askeri mü 
şahitler, Japonların esas gayret
lerinin şimdi Birmıt'lyayıı tev;:i 
edileceği kanaatini göstermekte 
ve bunun için iki sebep ıleı·ı sur· 
rr.ektedirler. Bu sebeplerin bir·n 
cisi şudur: 
Bırmanyanm işgali Hindistan lem 

doimi bir tehdit teşkil edecektır 
ikincıı;i, Jnponlartn ılk hede!!. Çın 

muharebesini bıtirmek olduğuna go
re, bu neticeye ulaşmak için en iyı 

ı;are Çung - Kin& ordularını bcslıycn 
yolu kesmektir. 

F/LIPINLERIJE: 

Vaşington 17 (A.A.) - Harb ye 
Nazırlığı tebliği: 

Filipinler: - Cavite sahilin:ien düş 
man topçusunun açtığı ağır bir at ç, 
limon iıtihkamlarımızı bonıbalamı 
ve ıunıin bıiyülı: bir kıamır.da bu t ·p
çunun faaliyeti artarak te,;isler miz 
hasara uğratılmıı ise de bu hasarlar 
ve diğer kayıplar büyük değilciir. 

Bataan yarım adasında düşman, top
çunun bütün cephe boyunca :ırtan a
teııine rağmen takviyeler getırmittir. 
Düşmanın hava faaliyeti artınilktadır. 

P. H/NDISTANINDA: 

Batavia, 17 (A.A.) - Holanda teb
liği: Holanda bomba tayyareleri tara
fından Palembang'dn Japonların işgal 
ettikleri bir hava meydanına karşı 

bir akın esnıısında tayyarelerimiz iki 
Japon avcısın! düşUrmıişlerdir. Bom
ba tayyarelerimiz bundan başka bir 
nakliye gemisine bir tam isabet kay
demişlerdir, Bir bomba baska bir 
nakliye gemisinin yanma düşmOstür. 

Cava'ya ihraç yok! 
Nevyork, 17 (A.A.) - Batavyadan 

Assoclated Press'e bildiriliyor: Hatan
da makamları Japonların Cavaya çık 
tıklanna dair verllen haberi kat'i su
rette tekzip etmişler ve bu şekilde bir 
tcşebbUs yaptlmadığını ilAve eylemiş
lerdir. 

Cava'ıu1ı müdafaası 
Nevyork, 17 (A.A.) - Gazeteciler

le konuşan Felemenk harir.iye nau
rı Van Kleftens şöyle demistlr: 

"Cava bizim kalemizdir. Mukave
meUmizin ölçüsü ıizin bize göndere
ce~iniı av tayysrelerinin sayısına bağ 
hdır • ., 

Ç/NGAPUR'DA: 

Tokyo, 17 (A.A.) -- İmparatorluk 
ıımumt kararızAht bildiriyor: Slngapur 
bundan böyle yeni bir iı;lm taşıyacak
tır, Eski tn,ıuz kıı.kst bund n sonra 
Şonanko -p:ır1Qk cenup limanı- is
mini tafıyacaktır. 

Ücretli :Memurların 
Tekaütlüğü 

Ankara. 17 (TAN) Devl~t d irele

rinde ücretle talıııan memu• ve miı&
tahdemlerln tekııütluk· izin hastahk 
ve ölüm gibi hallerde hiç ?lnı;ızsa d .. v 
let iktisadi teııekküllerlnd~ çalışan ıı e. 
mur ve müstahdemler ka<l:..r hak1dra 
nıalik olabilmeleri için bir krnun pro-

jeıl hazırlamaklıı meşrı.ıl bulunan ko
misyon tetkiklerini b tirınck iizere
dir. 

Tahmin edildiğine göre, hazırlana
cak bir kanun projesi, mC"•·liı1ln önü
müzdekı toplantı devresine yetl~tıri
lecektir. 

Churchill Diyor ki: 
Jt:.r. Baştarıılı 1 ınctrtt' 

Chuıchill, bu usule 10 aydan rnzl::ı 

devam edildi&lni ve bu gemilere 3299 
defa taarruz edilerek 4000 ton bom
ba atıldığını söylemiş, bu tnıırruzlar 
esnasında İngiliz hava kuvvetlerinin 
43 tayyare ve 247 tııyyareci kaybct
tl{:ını ıllıve etmiştir. 

Churchıll'ın iz hatın göre, bu ge
milere kıırşı yapflan bomberdımanlıır 
o kadttr şiddetli olmu~tur ki, Alman
lar gemılerı Bre ttc daha fazla mu
hııfaza cdemıyeccklcrını anlamı 1 r
dır. Bunun üzerıne anıı \cıtanıı a\clet 
kararı \erli nl tir 

Alman ·filosumm yolu 
neden kesilmedi? 

Almanlar. bu iş i~in muhataralı o
lan l\Tnnş yolunu seçmi~lerdir. Fakat 
bu yol ayni zamanda 24 saatten daha 
kıso bir mesafe ıdi. Sonra mlisait 
hava şartlarını beklemek miımktin
dıı Mayınları bertaraf etmek de ka
bil olablllrrli. Olsa olsa deniz u~ti\ 
gemileriyle tayyareler tarııffndıın va
pılacak taarruz hareketleri kalıyordu, 
Almanlar, bu sularda kruvnzörer bu
lunmadığmt ve binaenaleyh torpirlo 
muhripler! v-e kOc.-ük torpido filntll· 
hlları tarafından maruz knlmalorı ih
timalini düşünebilecekleri hücumların 
vuku bulmzyacağtnı, ar.cak havalnr
dıın bir tehlike gelebileceğini yaptık
ları hova keşltlerl neticesinde anla
mı;Ş olsalar gerektir .• 
Bazı kimseler, Alınanların Manşta 

ynhut şimal denizinde yollarının ke
silebilmesi ic:ln buralarda ağır kuv
vetler bulundurulması kabil olncııl!t 

mOtaleMınt'ln ~lirünüyorar. l!:ğer höy
hı hııreket etmiş olsa idik, neınlh~rl 

mtz. Almanlnrın Brestte mnruz kııl
dıklnrı ölçüde bir hava hOcnmlvle 
karşılıışacak ve bu gibi tedbirler ka
filclerimizi şimal havnlislnde himaye 
etmek icin almış olduğumuz koruyu
cu tedbirleri tehlikeli surette wafıı 
dOsOrmtiş oacağı gibi, bizi Almanlarrn 
Tlrplts, Lutzow ve Sch~er gibi bllyUk 
gemileriyle meşgul olmakta menede
cektl. Amirallik ~tanşı geçmenin bu 
şartlar dahilinde imkftnsiz bir hareket 
olacağı kanaatinde bulunmamış ve 
Almanlann ticaret yollarına veya Ak 
denize dot:ıru bir cıkış hareketi yap
maları cüretlne nazaran bunun çok 
naha az korkulur mahiyette hulundu
i!'una muhakkak nazariyle bakmıştır 
Düsman gemilerinin yer değiştirir de
~i,tirmez ııRrac'tı~ı hOcumun nasıl bir 
şiddet ve cesaretle yapıldıAmdan şi.ip
he etmek eatz değildir 

Bir tahkikat açıldı 
Churchill. dıhıı sonra bu mesele 

hRkkında bir tahkikat açrldığmı bil· 
dirmiş ~ııhil servi i kumandanlı~t ile 
dii:er kumındıınlıkların ve Amirallik 
dairesinin niçin dah::ı srkı bir temas 
ve irtihııt temin etmediklerinin bu 
tahkikat sonunra nnla~ılacoı;mı iH\ve 

Belediye başmiihend si Tahsine ıit 
olan ve boıı bulunan evdr. yı1ng111ın 
rıe<len c:ıktığı arasttrılmaktadır 

Suudi Arubistanındald 
İtalyan 'Menfaatleri 

Ankarıı. 17 (A.A.) - Cumhuriyet 
hUkfımetl, İtalya hüki\mtl tararından 
vaki olan m!irıır.ant üzerine, Suudi A
rablstıındakl ttalvıın menafilnln hi
mııyesınl kabul etml&tlr. 

.Münakalat Vekiiletinde 
Hir Tayin 

Ankara. 17 (TAN) - J<abutaj mü
dür muavini olan Bay Nev.ı;at Koıur, 
Münakalat Veklleti beynC'lmilel de· 
nlz islı:ri müdıirlli.tüne nsııl,.ten tJ· 
yfo edilmiştir, 

--{(:Jf ~nşlııratı ı ıncıde 

hareketlerine devanı ederek bazı mes 
kün noktalaı ı işgal etmişler ve düş
man teçhizat ve insıın bakımından a
ğtr kayıplar verdirmlşlcrdır. 15 Şu
batta hu va sa\'ıışlarında 11 Alman tav 
yaresi ve 18 Şubattı J\loskova cıva:. 
ı ında 5 Almıın tayyaresi dlışUrUl
mllştnr. 

Zapteclile11 mevziler 
Berlin, 17 (A.A. ) - Askeri bir 

membadan blldlrllıyor: Alınan kıtala
n, ~ark ceı:ıhe:ıının mcrkczınde cogre
fı vnılyetleri hfıkim bulunan ve Sov
yetlcr ıçln kılıt vazıfesı gorcn mevzi
leri zaptetnıek suretiyle arazi kazan
mışlardır. Bol~Pvıklerln mukavemet 
merkezi iki buı;uk metre bir çukur
dan ve llerı mitralybz yu\'alarına 

bağlı l 00 metre U7.llnluğunda bir sı
perden mürekkept 

1'alırip edilell malzeme 
Moskova. 17 CA.A .) - Sovyet tcb

Jiiine ektir: Aıskerlerimiz merkez ke
ıiminde 6 tank, mah:eme yı.i':lıi 84 
vagon, 1 batarya ve 32 mitralyöz tah· 
rip etmişlerdır Kuvvetlerinıi; büyük 
bir mühimmat deposunu bo:nba ile 
uçurmuşlar ve bir tepenin ele: re• !.il
mesl için yaptıkları carpııtm:ıda 200 
den fazla düşman öldürmüşler~ir. 
Leningrad cephesinde iki günlük mu· 
harebede 500 Alman öldürUlrııUş ve 
Uç blokhavz 14 mevzi tilhrıp edil
miştir. 

Fin cephesinde 
Helsinkl. 17 ( A.A.) - Fln!Anda kı

taları ~ıırkl Karelt cephefiinın cenup 
kc~imlnde Sovyet hııtlarfna !in kilo· 
metre kadar sokulmu§lar mUteaddlt 
mühimmat, erzak ve akar yakrt depo
larlyle 90 arabayı tahrip etmleler, 300 
beygir öldilrmüşler v bUyük bir as
ker! tırmı keza tah p eylemişlerdir, 
Fin miifl'czeııl kendi hatlerm dönme 
den Pvvel bir düşman ordugdhmı ku 
sııtmıştır KTsa s0rf!n ~lddetll ç 
maler esna ında 500 Sovy 
ölrHlrOlmOştl\r 

etmf tır Fakat varUacak netice blldl
rllmlyecektlr. 

Sunu da 11Ave etmek lbrm gelir ki. 
flrest'ln bir Us olarak terkedllmlş bu
lunması İngiltere lçln tııydahdir. Bu 
ilssün fngUlı ve mUttetlk katllelcrl i· 
çin teşkil ettiği tehlike lifmdi orta
dan kalkmıstrr. Ayni umanda Al
manyaya karşı bomb•larla daha ıenlı 
ölcOde taarruzlar yapılmasr lmkAnı 
da hun olmuıstur. 

İngiliz başvekili, Scharnchorst ve 
Gneisenau zrrhhlarmm bir mllddet 
daha muharebe edecek hale geleml
yeceklerlnt. bu mUddet içinde de ye
ni İngll!z gemllerinın faaliyete geçe
ceğini ill\ve etmiştir 

Tevziata bu hafta başlanacaktır. 
Strrı Day, dün Beykoz kundura ve 

kösele fabrlkıı'arını da g.:1.miş ;,,tJhııa 1 

ve imalat hakkında mallımat lmıttır 
Vekil, dün hl\reketinden ônec Deniz. 

yolları ve limanlar umum müdürlerlle 
de görüşmüştür. Bu görüşmelerde kn
mür naklinin kolaylştırılması için bazı 
tedbirler ahnmı$tıt' 

Vekil beya11atta bulu11du 
İktısat Vekilı Sırrı Day ~ehrimizde 

bulunduıiu müddet içinde nıçblr gaze 
teye beyanatta bulunmadığ.nı bir ınu 
harririmlze söylemiştir. Bu •tibarla bir 
1abah gazetesinde İktısat Vckiline at· 
fen yazılan beyatıatın tamamen uy
durma ve utlsız olduğu anla ılmı!lt1r. 
Vekil Ajansa verdiği beyane.tla da bil 
hana bu cıhcti tebarüz ettırmistir İki 
akliam gazetesinin de bu uydurma be
yanatı iktiba~ ettikleri ıo:örillmüşılır. 
1ktısat Vekili tetkiklerine aıt muşat-e
dclerlnl Raııvek;limizt arzett'kten ııon
ra matbuata icap eden izahJtte bulu•ıa 
caktır. 

Yakalanan, Mahkum 
Olan Vurguncular 
ZeytJnbumunda bakkal Mustafa 

Çakmakın evinde gizli 11.:ker bulun
duğu ihbar edilmiıtlr. Milralt he 
memurları Muıtafanın evlnd.. ar:ı.ş
tıfma yapm13lır ve beyannamrslı iki 
yüz ldlo ıı:ker ile Uç tencke pet ol 
bulmuıılardır. Muıtafa adliyeye \il) 

rilml11tlr. Carıııkapıd Yenıçeı ler so
kağında üç numaralı tatlıcı Mehme
d:n evinde. g!zlenmiı bir çuval mı~ır 
unu ile kırk kilo tatlı yıkalanmış,11 . 
Mehmet hakkında derhal kıanuni m -
ameleye baıılanmıutır. 
Kasımpaqn da kömürcü Ra,ıt k ~k 

komürü, Zeyrekte Halil \•e Şişl•dc 
Hawan mangal kömUrü. Reyojilunda 
şekerci Tarıiın tezgfi.htarı Gulam 
fundan, Beyoflu Balıkpaıonnda k· . 
sap Suzan 8ıfır eti vurgu'lundan bc 
şer lira para cezasma ve ı:dlşer çün 
müddetle dükkAnlarını açmıımcıea mah 
kum edilmişlerdir. 

Ayrıca SITkecide otomoh:l malze
mesi ıatan Koço vurgunculuk ettiiın· 
deıı tevkif e<lilmiştir 

Şehrin ıhh,ıtl kendi sıhh tındlr, 

Avam Kamarasında 
t'Jff" Hastarafı 1 lncıde 

Söz alan birçok mebuslar, mec 
lisin hakıki bir an evvel miızake 
re etmek istediğini bildırmışler 
dır. işçi lideri Lawrence demiş· 
tir ki: 

"Meclisın müzakere etmek is
tedigı esaslı bir mesele vardır 
kı, o da Manşta cereyan eden ha 
diselerin Brıtanya adalarınm is
tilası ımkanına ne dereceye ka
dar tesır ettığidir. Dığer bir me
sele de Uıak Şarkta olacak hadi 
selerdir. Avrupa harbi ve 13ı.iyuk 
Brıtanya harbi bitmiştir. Şimdi 
de Asya harbinın başladı ını go· 
rüyoruz.,. 

Mebuslardan biri, muıakerelcı ın 
ıtiratle yapılması lüzumunu ônc 1oü 
rerek "Baıvekil memleketın itima 
haizdir ve vaziyetinden dola)IT 
lie duymamal•dır,. demışt.i:'. 

Churchill, bu mutalealara cevaben 
şunlnı ı söylem·ştır: 
"Muıakere iı;;in her tUrlil kolaylık

ları gostereccğım. Meclis kııt'i bir 
sallhlyete ~ah iptir. Eğer hiıkumc:t e 
itimadmı bildırmezse, eier harbin i>'I 
idare edilditlne inanmazsa. ef'er ca
ha iyi bir idare temin o:cl.:ı.:c:k t"d
birler alablleceiinl diişünüyorsd m11-
taleasınr söylemek va te.oıtlir Ve 
bunu anayasa hiıkıimlen e gdre ya
pabilir. Bu ncvı bir mesı!lc-:in mUııa
kere mevzuu ittıhaz edilmesı ıa .. ım 
geldiğine katiyyen kaniim Su 
Singapur hakkında matbuı.t t rafın 
dan netredllmemiı hic; bir m:ıli'iını.ta 
her hangi bir önemlı veya allikııyı 
eelbedlcı habere sahıp ıi .. ~lllm 1-'a
berlerın ne zaman releeetınl katiyyen 
bilmiyorum fakat zannedııorum ki, 
önilmüzdclci hafta zarfında bu mcaf'lc 
hakkında bir müzakere cerey.ı.ıı edc
cektlr ... 

Kabi.rıcde deği~iklik 

• nln bo~ oluıundan enlıyoraunuz:. 
5 Böyle Şubat ortasırtda yaxlik ev 
5 aramaya baılanmış olmaıl bu ae• 
i. ne sayfiyeye fazlaca raöbet ola· 

1 
ca§ını gösteriyor. Bunu sezinle• 

==:. yen ev &1hlplerl klraları, geçen 
seneki fiyatların iki misline çı-

karmışlar. Bunun için de tatbiki 
5. kolay çnreler bulmuglaır: 

"- Mevsimlik vermiyoruz el fendim diyorlar Senelik konturat ı 
yaparız. Ciro da kabul etmeyiz:. j Memuriyet yeri deölımeal gibi 

i sebeplerin kabul ed i lmlyeceljlni 
: de konturata yazarfz:. Bir yıllfk 
:.· kirayı da peşin isteriz:." 

Kiracı, mevılm geçtikten sonra 
! evi tahliye edeccftlne, her setıe de 
: ev kı§ mevsiminde bo' kalmakta 

l

j oldu!luna göre ev sahibi §U gayet 
kanuni hlyle ile kirayı iki mlıll• 

i ne çıkarmanın yolunu bulmuş o• 
luyor. 

Sayfiye bir sınıf için bir lükı t
tlyııdı olmakla beraber bir k11ım 
halk için de -hastalık tedavlal, I 
hava tebdili vesaire gibi ııhhT ba• 
l<ımlardan- bir zarurettir. Bu se· 

. 
i 
1 

beple ev ı;ahlplerlnln bulduklarf 
bu knçamıık yol gözbnUne alına• 
rak kanuna llh:im gelı:n ekleme· 
lal' yapılamaz mı? 

=······················-···--- ······-····· 
~·····K:oÇüi{ .. iiAnEitı:ERI ................................. ______ ı 

+ YAO BOLLAŞIYOR - Ya! mrntakala 
rın<o bulunmakta olan sacc ya tarın p•)l&sa 
mız~ ııetırılmesl için d o ı : M elen m ıuJe 
y~rilMı tır. Bu aurctle pıya .... ııı:~. v•i b:ıJ. 
ıa '"•lctır 

_,, DKFTERDAR ANKAP.AY.11. OITl'I -
Deltudar Şevket Adalan d n ubah Ankaraya 
ıcıtm l tir, Defterdar An!ca•:.da mııaı 'ile ıı:am 
meıe r.leriyle me ul ola J\ıtır. 

,ı, TÇ TICARET MUDIJR MUA\IJNJ -
lç ıı arct umum mild ır .nuavlnı Saınoo Ağa• 
ol!lu •~hrimı c ır;clml,ı r Samet d n tl arct 
ır:moka m ıdUrl ft ne ııı lereıı: vckllıctc :ut 
1 1 • eırıfında tcmaslarıla t.u•1ııımu tur. 

'lf ı•l'TROI OFiSi Ml,JOUıtll - Petrol 
ofı" mııd!irll Talha Saloun ı Ticuıt VeUltti 
il ıeonuıa bulunm iç ıore A:\ktraya ~ttml • 
ıır * TiCARET OFtSl rıuo•n:u - Berll:ıc 
ı:ı ı nlın uca ret ofııl uıı :n mi rlUril C'~ nil 
Co lı lovtçe ll'ittlktcn •.ır.ra l>crhnc dörıml:ı· 
t lr. C m 1 Conk bır lııftAY& kadar 'e rıın ızc 
el rre tır * A.P.TISTL RI'! VAPDUt - Sahne ha· 
y•rınıbn ayrılan artht'n için talıtı e il esi 
Sıllcumnıyedc .ı e ki Tıp mııl e ,•1111" l tc· 
111\en ,ekside bir yun ol.&kilırc ı için on b•n 
hnhlı bir tahshata lllrnm E:l'f"llmUıt r. 

Yunanlılara Yardım İşi 
Yunanistandak belediye mıımur V" 

mlistahdemlerine yardım yapılması i• 
çin belediye memurlarının verdiği pa• 
ralarla bin tane koli bazırl .. ulmıştır. 
Bu koliler cumartesi günii gidecek 
"Dumlupınar,, vapuru ~le Yunanistan• 
dakl bclcd ye memurlarına götürille· 
cektlr. Belediye memurlarının bu 
yardımı devam edecektir. 

ıt.?1J Bı:ıştarafı 1 incide 

men Gazala - MekiU hattının ce 
nubundaki bölge düşman k1taları 
kalmadığı zannedilmektedir. 

Malla'daki sabilı dok 
talırip edildi 

Berlin 17 (A A.) - Askeri hır 
membadan "D.N B ., ajan rna bildırı· 
llyor: Alman kegıf tayyareleri Va• 
letta limanındaki ublh dokun Almıın 
bombalııriyle tahrip cd lc4ğlni teslıit 
etmıılerdir. "Tamirat,, hcıı bına ı.'\) .. 
mantar tarafından inşa edılml~ oı .. n 
bu dok Ingiliz Akdeniz filoı;unun en 
buyuk bfrlik!erınln tamirıne yaramıık 
ta idi Cıddi hasara uğTryan dek 
şimdi lım ın dibinde yatmaktadır. 

Suyun d ı kalnn çel k rcıylarlıt 
kırık pi k 1 okun eskiden bulundu• 
ğu y r ıo k edlr. 

lske11Clc1 ıye açıklarında 
Berin 17 (A.A.) - lskenderıyc 

açığında bır Alman denJz !tısı b r 
kruv ö le iıç muhr pten mürekkep 
b r İng liz deniş teıekkUlilne hilcu'J1 
etmiştir. DUşmnn birrkl rlnden ik s 
trırplllerle dddi hasara utr tılmııtr 
Şiddetli lıava muharebeleri 

Roma 17 (AA.) - İtalyan tebl ı: 
Mekili bölgesinde kc 0 f faaliyeti ol

muıttur. Dün İtalyan ve Alrt.1ın tay• 
yareler! Llbyada ve Maltada hedef
lere bir kaı;; kere taarruz etmisle1d r. 
Buyük havn teşekkülleri araandll c.c· 
reyan eden şiddetll muharebelerde orı 
beşi Alman ve ikisi ltalvan avcıl rJ 
tarafından olmak üzere ccman 17 ta)' 
yare dU iıriılmüştilr Ba~k İngTı 
tayyarrleri yı-rdı" tahrip edilmiştir 

Bir /rıgiliz lıücumu 
Kahire, 17 (A,A) - ''Hava tcbnl,. 

Deni tayyareleri, 15 • 16 ı;tıbat seccsı 
orta Akdenizdc kuvvetli llir ltalyarı 
fılo u teşekkiıliine karşı onuvafCakı -
yetli bir hücum yapmısb-dır. ~k 
kru zörle bir muhribe torpiller iııa· 
bet etmiş, diğer bir muhı1be mohte· 
mel olarak isabet v ki olmnıtur. Hl.l 
camdan az aonra kruvazörlerdP-n bırl 
arka tarafından ntes almrv bulunu ~ 
vordu 

Nevyork 17 (A.A.) - ·•orı•· L0t1d 
radan Amerika ajanılll(;ın& bildirili· 
yor: Londranın ıyl haber alan m~h
f llertne CÖrc, muhoubenin :ıevk 11e 
idareıi hakkında Avam kar.:ın1ındakl 
müzakerelerden ıonra, M Churccbill 
başlıca it arkıda,ıarmın bir kıdn m 
dan ayrılmak mecburiyetinde kalac~ te:ıkll edebilecektir Burılar Lord 
tır. Deniz birinci Lordu Alexanc'eı Beaverbrook, Binbaşı Atlee ve M 
ile Harbiye Nazırı Margefıun'un . ı 1 Eden'dir. Ancak bunların ~a M Chur
ledilecekleri belirtilmektedır. cihll'e karşı besledlkleıi .hlfi.• duy-

HükOmet azalarından bazıları Baş- cuları hiç ailpheslz, bu mevkii kııbu1 
vekilin lıtifa edece(lnl bite tahm•ne etmelerine müsaade etmlyerek ve Kr~ 
kadar rltmlıler ve bazıları da kat>i- lın yenl kabineyi tesklle mcmur ede
nenJn yeniden kurulmasını ve daha cefi insan olarak yalnız M. Churcıhll 
11 ehemmiyetli mevkilere hava iıtıh- kalacaktır. 
Hllt Nazırı M. Bradizon, Devlet Na- Dlfer taraftan. parlamento azah~rı
zırı M Arthur Green ve İş Nazırı nın bir lusmı Sir Crıpps'in "giırurı 
M Ernest Bevlnin cetirilmelerinl is- adamı,. olduğu kanaatindedir Mum -
tem!$1erdlr. ileYhin ön safta gelen bu siyasi du· 

Baıvekllin muhtemel ııöı ülmiyen rumu bllhnssa Moskovadan avdet 11· 

istifası takdirınde, parlftmcntonun den beri gittikçe artan ~öhretinrerı 
muvafakatiyle kabineyi yalnız iic \:lgi ileri gelmektedir 
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T A N 
ABONE SBDBLI 

TOrklle lonebl 
1400 Kr. t &ene 2800 Kr. 
750 • • At/ 11100 • 
400 " . ! Ay 800 

,. 
150 • t Ay 800 

,. 
A.dre• deltstl""e" fl.'15) lrurustu~ 

Yeni 
Harbinin 

lnkiıafları 
Yazan: M. ANTEN 

Canghay'daki askerl mahfiller, 
411 Singapurun saptı ile kap3n&n 

Pasifik harbinin birinci safhasmm 
neticelerini fil suretle tebarüz ettir
tnektedirler: 

e Japonlar, Met ııylıılt bir harpt.en 
llonra cenubi Pasifikteki bOttm anah
tar - mevkileri ellerine geçirmişler
dir w bu suretle bir taraftan Hindis
tam diğer cihetten A vustral19yı teh
dit edebilecek bir nziyete gelmiş
lerdir. Bu şartlar içinde Anglo - Sak
sonlarnı mukabil bir taarruzlan ta
savvur edilemez. 

e Japonya rmı:b~ oidulu ham 
tnadde kaynaklariıu eline geçirmiştir 
\re Anglo - Saksonlan bunlardan 
lnahrum bırakmıştır. 

e Japonyaya karşı bir taarruz yal
l)lz Sovyet Rusyadan gelebilir. Fakat 
Avrapada hadiselerin inkipfı Ruala
tm günün birinde taarruza geçmeleri 
ihtimalini ortadan kaldırmadadır. 

e Tecrit edilmiş, hayal sukutuna 
'1iram'll olan ve çoğalan komünist 
lehlikeslne karp koymak mecburiye
tinde kalan cunı-Kine mefluç bir va
tiyet.e ıelmJ&tir. Bu sebepten Japonya 
Şan - Kay - Şek'in mukavemetini 
lto}aybkla k11'8!bilecek: -.ıe Çin mesele
sini hailedecektir. 

e Japonyanm kazandığı bflyilk za
ferlerin, diler hftr Aırya milletleri ü
Zerinde tesir yapmaması mümkün de
tildir 

e 
0

.Taporıyanm kontrolü aıtma ge
een ba le!ÜI sahaları organize ede
bilmesi için muazzam bir endüstriye 
\>e ~ mikdarda teknisyenlere malik 
Olması lhımdır. Ayni zamanda muh
iettf harp sahalarına yayılmış olan 
Ol'dularma yiyecek maddeleri ve harp 
lewunu yetl&1;irmek " bu bölgeler
deki ham maddeleri ana vatana taşı
)abilmek için klfi mikdarda nakliye 
lremilıerinıe ihtiyacı vardır. 

Yeni Hedefler: 
Bu tahminler Japon,.a hesabma faz 

la Dfltbhı ve müballlal! ıörllnmekte
dir. 

Japon donanmaamm, Sfneapurun 
ıaptmdan llOll!'8 dahi Hint okyanusu
lla eeçel>Dmesl için Sumatra ve Cava
h da feeal etmesi lAzımdır. Fakat bu 
<la klfl gelmiyecektit', Çünkü çok ge
bif olan Hint denizinde Japon harp 
Remflerine Oır vazifesi g&oecek hiç bir 
)er yoktur. Ancan Rangon, iıgal edil
dili takdirde, onlara bir istinat nok
~sı olabilirse de büyük harp gemile
l'inin hava lruTvetlerinin himayesinde 
OlJnaksatn deniilerde dolaşmalarm!n 
~e81 malılmdur. 

Buna mukabil İngiHzlerin Hlndis
\ıuı limanlarından batka, Hint deniz
lerinm muhtelif yerlerinde Nikobar, 
l\ndaman, SeylAn, Lakkadiv, Mal
div, Chagos, Amrante ve Seychelle 
libi zaruret halinde hava ve deniz 
Uaatl 'll'azifesini görebilecek bir çok a
.s.ıan vardır, Diğer cihetten verdiği 
~a ratmen eJAn Japon donan
bıasme aı çok muadil bir kuvvet o
'-1 ve yeni ünitelerle takviye edilen 
t\ınerftı:a donanması ayakta kaldığt 
~ddetçe Japonların büyük üniteleri
ııt Hint okyanusuna ıeçirmeye cesa
l'tıt edecekleri tahmin olunamaz. Ha
dlaelertn le'Yline töre Japonlann su
tbatn;rı nlsbeten kolaylıkla f!JPl ede
'biıecekıeri, fakat Cavanm ve A vustral 
hıua zaptmda büyQk gOçlüklerle 
\a~aşaeaklan tahmin edilebilir. 
~nkü Cava ile Avustralyanm müt
tefiklerin cenubi Pasifikte mukave
met ve hareket merkezK!ri olarak se
Çllıdfli ve buralara Amerlkadan çok , 
~ takviye kuvveti ve harp 
~ gönderildill zannedilmek
tedir. Bu lld mevki, ~ahut bunlardan 
biri müttefikler tarafından muhafaza 
edilebildiğl takdirde yakm bir istik
baıde. cenubi Pasitikte seyreden .Ta
l>on harp ve nakliye gemilerine karşı 
)11>dacak denlz ve hava taarnı.zlan 
için fts vazifesini görebileceklerdir. 

.Taponyanm zengin ham madde kay 
llaklarmt kontrol altına ahnasmm bir 
~ olabilmesi için bunlan istifa
de edilebilecek şekilde eline ıeçirmlş 
Oiınau lAztmdır Halbuki ıelerı ha
berlerden bütım: ham madde atokla
l'nıı:rı ve istihsal müesseselerinin tah· 
l'fp edildilt anlatılmaktadır. Bu key
ftyet, Japonlaı1ıı uzun bir harbe de
"anı edebilmek için lkldetle muhtaç 
~ hmı maddeleri bulamıyacak 

göstermektedir. Buna mukabil 
~ler ba maddelerin çoluna 
~malik bulunmaktadırlar. 

Diğer Bir ihtimal : 
S09yet Rusyanm, A vnıpada Ahnan 
~ altında bulunmaması dolayı
lli:vle, laponyaya karp uarrun geçe
~ii de kat1 olarak Jddia edile
--.. Sovyet Rusyarıtn uzak earkta 
~ w müstakil bir ordum var
Gır. Sovyetler Amerikadan Kamçatka 
)olu Be çok mlkdarda tayyare almak
~. Uzak Şarkta Sovyet hava 
1lllerin.tn Japon adalarmdan ancak 
~dokuz yQz kilometre uzak olduk 

unutmamak llzımdır. Japonla• 
tın kuvvetlerini gittikçe ıreııifllyen 
lahalara yapdıklarl bir zamanda A
'nerika ile müştereken bir Sovyet ta
•l'ruzunun Japonya için ne kadar bil· 
)(ik bir tehlike teşkil edeceği tasav
"'11' eclileblllr. A'.merikantn ıimall Pa-
9if.ikte, Japon adalarmdan pek tUakta 
~ Alöalyen üasünlın böyle bir 

Genç berber, fna'fUzce trnıllln-
den dolayı çok mağrur görü. 

niiyordu. Hakkı da vardı; çünkii 
Moskovada İngilizce konuşan telı 
berber o idi Uıturaarnr yanağımci.ı 
dolaştıro-ken gevezeleniyordu; h'lna 

- Almanlar Moııkovaya büyük 
bir taarruz hazırlıyorlar. dedi. Bu 
sabah "Pravda., da okudum. Tele • 
raflar bu taarruz için ile-riye bin· 
lerce adam sürdüklerini :ııaz•yorlar .. 

Alaycı bir eda ile ilave etti: 
- Eğer öldürtecek bu kadar çok 

askerleri varsa ... Bu l•te kendilerine 
yardım etmekten çekinmiyeceğiz ı 

- Bunda bu kadar alay edecek bir 
şey yok! Dedim. 

Yüzü daha ciddileşti Hareketleri 
aiirat kesbettl: 

- Gelıinler bakalım! Dedi .Alı 
dövüşmeıinl biliriz 1 

Moskova 1940 senesindtlrJ Pıtrıs
ten çok farkhdtr. Fransı:! pay•trhtı 
uyuşuk ve kayıtsızdı. Binlercf' adam 
bir kalkan ııibi kulland khrı bu cüm 
leyi tekrar ediyorlardı: 

- Parise katiyyen gırerneıılerı.,. 
Moskovahlar ise aksine olarak iti· 

matlarrnı kaybetmemekle bcraneı 
vaziyeti inceliyorlar. ııazetdcri o. 
kuyorlar; haritaları tetkılc ediyorlar, 
Moskovanın dayanacağım biliyor -
lar: fakat onları tehdit eden tehli· 
lı:enin büyükJUğünü ve daha aybrca 
ıstırap çekeceklerini bil;yortar. 

Ruslar •efieri Stalin ırHıi realist
tirler ve cephedeki •azlyetl röz c;.. 
nünde bulunduruyorlar Luftwaffe'ln 
kesif bombardımanlarını yemlt· 
ler, dütman tayyarelennin yapttiı 
harabeleri görmü,Jer, bııbıllarnun 
oiııUarının, kardeşlerinin ceph .. ,i~ 
öldüklerini öirenmiıler, Fakat elem
lerini saklamasını •e tehlikeyi kor· 
kusıı.ıca karşılamasını b:Uyorlar; za 
ten Moskova, çektifi ıstırabın ''Ki· 
yef,. e "Odesa,, ya ve "Leningrad., a 
nisbetle hiç bir şey olduğunu anlı
yor. Lutwaffe1erin bütün kuvvet
leriyle Üzerlerine çullanmasını bek
liyor. Her şeye hazır ol:ırak bekli
yor! 

*** B öyle olmakla beraber bayat, he·· 
men hemen tab:i bir şekilde 

devam ediyor. Tiyatrolarda muhte -
ıem "balet,. ler veriliyor En nıeş.. 
har dansözlerden olan Ulanova ne 
Lepeshinskaya'nm hüner ve maı-11-
retleri mukayese ediliY01'. Bundan 
biraz e.vel her ikisi de ~ksek dans. 
lardan ''Kofa baleti,, inde berabe-r 
bulundular. Lord Beaverbrook'hı 
Averell Harriman Moıkovad.ı bu!un 
duldan sırada temallde hıızır bol:ın
muşlar ve Ulanovarun raksına bay. 
ran obnuılardı. Dansözün rakibesire 
taraftar olanlar diplomatlara : 

"Bir kere Lepshin11kays'yı da gö
riin !,. Diyorlardı 

Opera açılmııtır. lineınala't' tlklmı 
tıklım doludur. Fakat ae)'ircilerin 
çoğu kadınlardan Jbarettir. Erlu•k
lerin hemen hemen hepsi cephede 
bulunuyor. Dün Moılrovada tatil sü
nii oldata için büyflk Dynamo ıtıı
dmda bu stadın klübü ile Sputak'lar 
arasında bir maç yapılmtstrr Halle 
taraftar oldufu oyunculan liddetlt 
allntlam11 •e iki tarafın kaçırdığı 
"coJ., lerde bir aiudan ferntlar 
koparmı,Jardır. Bu müddet 7srfında 

TO 

Moskova müdafaasında büyük yararlık gösteren Kızılordu 
mensuplanndan bir er 

Geçen Alman 
Taa r r uzunun 
Arifesinde 
Moskovada 

Hayat 
Harbin en tehlikell zamanın· 

da l\foskovada bulunan Ame -
rlkalı gazetecilerden Quentin 
Raynolds'un (Colliess) admda
ki Amerikan gaseteıııfnde Mmı~ 
kovadaki hayatı tasvır eden 
güzel bir roportajı çıkmıştır. 
Ateş çemberi içinde ,.e homhcı 
Y•tmuru altında .l\loakovalıla • 
rrn günlerini nasıt geçirdikl«"
rini ve Sovyet · A!man harbini 
nasıl karşr1ad1klarm1 anlatmaıo;ı 
hakımıntlan ehennnivetH ,11an 
hu reportajı bi:ı de ~akJc~lyu
ruz. 

tik olursa kafidir. Kürlı: de ıat.ır 
alınabilir. Bir pantalonun fiyatı 

Loııdra yahut NeY)'ork terzilerin• 
den fazla defildir. 

Askeri üniformalar müsteana o-
!ursa, tayyare ile bir saıı.tte varıhn 
noktada dünyarun en müthi, çal'pl$
mas1 olduğuna gündüz inanmak ka
bil dciildir. Fakat gece cıhınca harp 
te bulunuldaiu anlaşıbycw Saat 
altıda mumlar dlnlendinli1or 1.i-
yalarm karartdmaıı Londradan da
ha sılmbr. Yalnız tramvııvlar ve o
tobüsler maskeli hafif bir ziya ile 
işliyorlar, fakat ufak blr tehlike i
şaretinde bütün nakil vasıtalan du-
ruyor. 

Moıkova Londra kadar hücum• 
maruz kalmadığı halde vıı,;iyeti Lon
dradan daha ciddi gCSri!yor. C11-
navar düdükleri ötünce Moııkovanm 
bütün otel ve lolnıntalanndaki mu.,.. 
terilere hemen sıirnakhı a •nmelfıri 
ıöyleniyor. Tayyare hUcamlınn~ 
mümkün olduia kadar az teh:fat ver 
meleri için bütün ted.tbiı• ahnmrt· 
tır. 

düşmanın hücumunu kolhyan bir nı.ıı dinledim. Bu çok iyi. Moskova 
çok tayyareler şehrin UstUnde do· yüzünde bir endişe maskesi bulurı
lafıyorlardı durmamalıdır. Heyecana ratmen 

Bugijn öfleden ıonra at cambaz· Moskova cülüyor. 

Tehlike işareti olmasa dahi ziya
lar söndürülüyor Ye gece yarışı hu
susi bfT müsaade olmaksızın sokak
larda kimse bulunmuyor. Yalnız fi· 
zete muhabirleri bu kayıtlardan ha
riçtir Bumm hiç bir faydası y:>k
tur. Çünkü saat onda Moskovada a 
c;ık bir otel ve lokanta olmadıtı slbl 
hi, bir yerde ldüp de yoktur. Dünd~rı 
beri Moskovınm iki bil~k oteli, 
Metropol ve National'de artık vot. 
lca içilmiyor. Viıld içmek i~n df' se. 
faretlerden birinde nüfuslu bir d.;ıst 
olması şarttır. Bira nlmiyle bir şey 
yoktur: lngiliz ve Amerikan ıica· 
rası mevcut dei'ldir . 

hanesine cittim. Gaaetc:ler Orf'l'in Beni okuyan ıizler kadar ben de 
dü,tütünü yazıyordu. Narkomll"ı:lel komünist değilim. Böyle olmalcla 
(Hariciye Nezareti matbuat büroı:u) beraber bahsederim ki bi\yle bir ır
in kulvarları heyecanlı halk ile dol- kın karş111nda kimse kayıtsız dura
muttu. Mealekdaşlarımın biraz c~- maz. 
saretleri ktrılmış gibi idi. Burad• *** uzun müddet bulunup cla Rusl;ın 
sevmemek kabil deflldir. Raı, na- y iyeeeiin muktesidane verilme-
masludur; evini ~rkını sever; 80• sinde mübaliia yoktur Loııd-

Ecnebi muhabirleri ta•ıık gibi ıı.k. 
şamdan yatmaia mecb11r eden vari· 
yet onları ister iıtemez ''ıiıara ve 
içki içmez., haline koymuştur. Bu 
da bize afır gelmiyor d"'iildir. Fa. 
kat her ten ratmen Moıkowı ha,.be 
hazırdır Sahıi fedaklrhldarm ne 
ehemmiyeti olar? Dütnıan uzahıt 
defil. Pa7itaht kendini lı:onımasır • 
bilecektir. Onu hiç bir ~,.v mukıı 
vemetten düşünniyecektir Buna ka
tiyyen eırmi:retim •art 

kakta raıseldiiinb bu Rushırm ~tt ra otellerinde ne kadar bulunmak 
haqisini fstersenia Midweıt'e, A- mümkünse Moskcır.a lok3nııalarm~:ı 
merikaya yahut ba•ka bir yere nak- da o kadar yiyec'fı içecek riıevcut
lederek ora ahaliıi ile Jrarıttırab'· tur, Gi)'im lrupm tahdit tıdihnem'-
lirsiniz. Fakat fabrikaların çoiu askere el-

Ben çolrtanberi Ruı:vada dejil'm. !>iselik kwnaş yapmakla meşculdü:' 
Palrat o havayı tenefflia etmek 111• Bundan dolaJ"I matazalarda çokluk 
retiyle ötrendim lrl ba memİekıetin ceşit bulunmuyor. Zaten Ruslar gj. 
ahalisi biaim memleketlerin a- ~de fantaziye aramazı.r. Bir el
halisinden farklı defildlr Diier bise kendilerini sıcak tutar ve pra. 

Inııiliz ve Amerikan muhabi:deri de ---------,-------------- ----

benim fikrimdedirler. Mı\tbuat bü-ı y ARIN AKŞAM ••••••••••••••••• .. ~ 
rosundan çıktım, at cambazına ait-
tim, Cambazhane her yerde ıö· i.i- P E R Ş EM B E Bir tıyatro kulislerinde ıeçen şryler ... 
lene benziyordu. Bütün verıer dol- ş A R K Artist hayatı ve-.• 
muı ve ıoytarılar her yerdekilere Kadın hayatı_ 
beıulyorlardı. Trapez cambazları iJ- ' As e kl ~ 
kıılandılar, bir büYilcü bıılkı hem SİNEMASİNDA rı aş u ... 
ıüldürdü hem meruıandttdı Beğendiğiniz Kadını Nasıl Seçmelisiniz? 

Moskovada kahkaha AIC1anfann 
ne topla, ne bomba ile ınısturamıya. 2 Zarafet kraliçesi 
ca~ı:er~ir •ilihtır. Hilde Hildebrand Leni Marenbach 

- Şimdi. dedi. Temsilimizin m- VE H A N s s o·. H N K E R 
hayettne celi70nıs. Ba temaşan-:n 
sizin bopnma ıittiiine emın•m. bunu size 

Çünkfi ......... nnm .......... ,_ istediğim Kadın Sensin 
taarruzda mühim bir rol oynıyacağı }<"'ilminde göstereceklerdir. 
muhakkaktır, HER KADIN ... HEH. ERKEK ... Bu filmi mutlaka görmelidir 

Japonyanm. Ranıon'u da işgal ede- , __ Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz· Telefon: 4038(' _ .... 
rek Birmanya yolunun batlanııcına •• 
yahut bir kısmına hlkim olması milin 
kündQr. Fakat bu, Cinin teslim olma
sını icap ettirmez. İngilterenin .Tapon
yaya hoı görünmek: maksadiyle bu 
yolu aylarca kapalı tuttuğu zamanlar 
da da Çfn teslim olmamıştı. Diğer ci
hetten Hindistandan Çine tiden yeni 
bir yolun yapıldJlt ve tamamlanmak 
üzere oldutu da malömdur Bundan ı 
ba§ka Amerikadan Cine pek çok harp 
malzemesi ile beraber bu malzemeyi 
yapacak makinelerin ve mütehassts
larm da gönderildilf bildiriliyor. Ve 
en nihayet Sovyet Ruaya da Çine 7&1'
dıtn etmektedir. Bu vul:vete nazaran 
Cinin taarruz kudreti ualaa 'b!lt mu· 
kavemetinin kırılmı:vacalma btlkme
dilebilir. 

Fikrimizce, J'aPODYIJUD bug(lnkü 
kuvveti yarınki saafnu teşkil edebi
lir. Amerika otuz kırk bin tayyare ve 
yirmi otuz tşyyare ıemisi 1'8PJP Sov
yet Rusya ile beraber harekete ıeç
tiği ıun Japonyanm bugüne kadar 
kazandığı bütiln zaferler bir hamlede 
eriyebilir. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan lr. 
1 - Bursa Su t,ıerı birinci şube müdiirlQfO. mmtakası dahillndelti 

Kocaçay üzerinde bir reıQIAtör ile Koeaçay sat sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı ve MürüvveUer deretıl IBlah işleri muhammen kesif 
bedeli vahidi fiyat esası üaerinden (474,100) Ura (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13,3.942 tarihine rastlı;ran Cuma pnQ saat 15 te An
karada Su işleri reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usultyle yapılacaktu-. 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesf, mukavele projesi, BaymdD"ldı: il
leri Genel prtnamesi, umumi su itleri fenn! prtnameeiyle huaual ve 
fenni eartnameleri ve projeleri (23) lira (70) kurut mukabillnde 111 lf· 
teri relslllinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ılrebilınet itin ı~ cam•> 1iJıa coı> kurut
hık muvakkat teminat vermesi ve elcsiltnıen.in 19pdacai! IGndlD ID u 
flç gün evvel ellerinde 'bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na ... 
fla VekAletine müracaat ederek bu işe mahsua olmak Qaere vesika alma
lan ve bu vesikayı ibras etmeleri ıarttD'. 

Bu mildlet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye fatfrak 
edemezler 

5 - fsteklflerin teklif mektuplar!nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su leleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1046-2215) 
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Bizim Karneye Kalsam 
Açlıktan Nefesim Kokar 11r Muslô Bahsi 

Yazan: ULUNAY I" - ~ 

1 

Lokantada karşıl~tığım dostum böyle diyor ve karne. ~ıct~ ~=~ 
aiz elt~lt iatel'IM w almanın usullerini anlatıgor. Bu dan anlaşllan haftalık bir mecmuada 

"Mualltl hareketleri,. hakkında bir :va-
aratla bizim Babıaliye de bir hayli atıp tutuyordu zı okudum Yazı sahibi inatçı bir ta

uaupla 11.iaturka,, adını veırmelde »-
\, .......... ..... ___ .. .,/ rar eylediği ııark musikisinin şiddetle 

. aleyhindedir; ve "Bir taraftan alats-- A ilah manda ırfan raerlı:eai dcır· ka. bir taraftan alafl'anıa dmdinbı 
şifalıtı nr- r 1'tıPlftl~ ıiniz .. Ben uydnn. bili büyük bir çılunua soktuluml ka: 

Iİn. Bu ne yeyiı Bıb•llıde bet mn· bul tmlttir Bu ıkmar.ı, ı;*anr 1* 
yahu!.. Sen gitti~in L SAiD KESLIR ?~JJ~bicl, ı~ ~kırd, bale ekoymak lelnç vaktiyle ıwı-t 
7erı lrrtlık sötiirür - ı.-------- •ki ı•kembt-rı bir tur. Ahmet Veıftk Pqan!n Sunada,....... 
ıtin... ,uca, d<Srt lrtif - lı llbl arabQı çıkma:ıa eöımek ...: 

_ Maşallah de. Şurada ne yed'm teci, tlc çorbacı· üc ıerbe!çi. lk! h- V Ualn bul çıkmaz oı.. 
de ıözün kaldı? rrıtc1, dört mezeci, iki kaup doku - • ara ktan ..,...; 

- Vallahi gözüm kalmadı. Ye. A- lokantacı, altı piyucı ve üc manav Diye önüne ıelen.i yıkma _. 
fiyet, •eker olsun. Demem o deiil dükklnı var CacWeyi bir baıtan blr :yapacak bir te1 yoktur. Genç bir-

~ · dqmuu ,an burada 7olu eıkmU 
bani, ekmek naııl yet:,tlrlyorsunl ... başa dolduran bllı:lrallar da caba. bale k .. laturka dedili ınml-
375 gram ekmek sana kahvaltı bile Halbuki koca Babıllide Uç kuta- kidir O;Jan a " 
olmaz... siyeci ile tekiz kitapçıdan ve bir kaç • 

- Eğer bizim karneye k.ılscım a~- matbaadan baıka irfan llemini a1l- Fakat çıkmazı cadd~..ıı,rmek lgln 
hktan nefesim kokardı. Bereket Jo- kadar eden müetaeae yok. Bu mıı :yalnta mualki kiti delildir. Yine ma
kan l Türkiyenin irfan merke•i Betenme· barrirln dediline töre: Bu hal -tUr 
~at::;~talarda ekmeli krneslz mi diiinlı Sahaflarçaı"tıaı Türlr irfanına davaım~aki bocalanuya ~~~ 

veriyorlar?. ıizin yokuşanuııdan fazla hizmet edi- halde ılirin de ınuaiki libi 
- Yolunu. usulünü billr,.en ır .. r- yor. Orada Sahaflarcarı111 ile beraber tirr-1 hattl ufal~ 1bmı 

aeıiz verirler. h istemesini bilme!'. tesiı edilmit oldatuna ıUphem ol- ıe ıyor. * * * mıyan bir tek pi"azçıdan başka ,ı.- Pek e11ki samandanbert ı 1 +ır 
C ikemperver dostumla .lc.kanhda yecek aatan tek dülrkln blllamuıınu. edilen bu musiki bahsi, mas ela 
°11 Yeni ıistem irfan h'lyatımızda fa- yalnız bu eerceve içinde kabnalmlbr. 

karşılaıtmı. Ben ~rd iim :ı:anıar. sulye plya.ıının. "muhltü1mearif,, hl Bu mevr.uun dokunabilectıli bOıtln 
o, içine kı.ıartılmıı elrmelr doğran- llznnı gayri müfar'ki oldııiu o lra- sanat şubelerini de alAkalandımuştlr. 
msw olan corbaaını ic:lyordu Lokmaaı dar anlaşılmış ki kitapçı jle piyatct Maell bu l&)'ede "sanatm dwir de
ağzında, dolu kaşığı elindo: ıöııü de kol kola girmişler bi .. bit'ltrinden ay- vir tekAmüle muhtaç bir derya oldu
çorba tabağında idi Bir t:t!'aftan sğ rılmıyorlar. ğunu., öğrenmiş oluyoruz. Halbuki biz 
zmdkı lokmyı yutm·ya uğr3şıyor, ö- Bir de tehlike var: Yiyeul~r cofa- sanatı niıbl zannederdik ve teklmd
bör taraftan elindeki ka~ıiı af:ı:rn:ı hyor. Okuyanlar azalıyor. Hem b1I \ün sanattan ziyade onu ilham eden 
ıötttmı!ye hazırlanıyor. bu yandan rla çofahş ve az ahı o kadar süratli ola- ıörüş, anlayış ve duyuşlarda olduiG
cCSzler yerinden fırlamış, avurt şiş- yor ki siz farkına varam'IJ'Ornnıu. nu bilirdik. Bütün bu ıörüsler, anla
mlı· yüz mosmor. boiulı.ırsacma: Bir dikkat et bak. Kitarc;ı d\lkkln- 111lar ve anlatışlar ortaya kuvvetli bir 

"'En ıonra 11lır et amma urlıer~~~: lan yerlerini yavaı yavı.ıt PİYHCI dilk sanat tellkkisi atar ki devir devir te-
Diye miintilik taılamıya uiraııyor kAnlarma devrediyorlar. klmQle muhtaç olan derya budur, 

da. Tehlikeyi ilk aozen Refilc Halid ol- derdik. 
- Lokmanı yut da öyle, dedim. Bir du. Fakat çok sinsi davnndı. K!M- Bu mtmakaşalar gerek bu sütunda, 

ıey değil, boiul;;ıc~ksın, ıeye hissettinneden t$İ m11.1kellye1ek ırwek başka sütunlarda pek harareth 
OüldU, kilerine kacalr an çuvalı a- bir başka cephedtn 1"k~n•a vitrinle- biıo f8kilde yapılmıştır. H le muaı i 

tareaaına bir tehalukle ehndeki kaşı- rine hücum etti v·ı~ı.,ıe ·ın kaldırıl- mübahasası qk gibi e n ıeyen ve 
ğı da gırtlğrna kadar aokup c;ıkardıl·- ması ic;ln yaıdı da yaıdı. NihflJ'et it ytprannu,-an bir mevıt dur. Musiki 
tan sonra yine botulmcaııına: ıehir meclisine sitti, orula da ''11hhl bahsi böyle uzun uzadıya incelendik• 

- Sen keyfine bak, bir şey olmam, nıahlarlar .. perdeeiyle örtüldü ve Hd ten IOll?'& pı neticeye ballandı. 
dedi. A.tm ölümü arpadan olsun endiıe edilen kitapçılığın piyaııcılria Her memleketin, her milletin mu-* * * intikali mnelni aalrlancb. siklsi vardır. Bir de bunun fevkinde 

- s iz :remezıinU de ne olursanuz 
unki... Böyle tıslra, haıta

lrkh, sözler içine ucmaı, ökıflrüklft, 
tıkıınklı teylerainiz. Can bofaz~ ~n 
ııellr azizim, boiudan. Bak elhamdil
lillih koca k• atlattım· 

- "Hapşuua.... bile d"11!lim. 
Hem malrn iyiai boiazdan sectıni

dir. Ben ka:ıandıimıı yerim. aç!ık· 
tan ölüp de bi•iın h•:vırauların ki>r 
bofazma bırakaeatıma aaflıtımda 
lfiyetle kendim yerim. Hem gözüm 
arkamda katmaz, hem de imrend:ii
mi midemde bulmam. 

Ve uzun bir konferansa ba11ladı. 

Yemeiin sıhhat üzerindeki :nühim te
sirini, bia-im yemeklerle alafranca ye
mekler arasındaki farkı, dünyada l>i
ı:m yemeklerin üzerine yeınek bulu
nanuyaca(nu, doktorların lrısartma
lar aleyhindeki düımanhtını belen -
medii:ini filln anlattıktan •01ıra: 

- Sen doktorların ıöılerıne kıı
lak asma . ., On•ar: 

'"Ele ••nrler talkını, lıendilerl yııtarlar 
aalkımı .. 

Dedi. H11taıma •öyle :np böyle 
yap diyen doktoru git de ınfra b:=ışın
da ııör. Eter dokuz mandanm hak -
lrrnda11 az yerse bana damediğinı bı
rakma 

Hem unııın bıkıana tU 11 zin B:ıbı
ilinin haline. Sirkeciden air, ıı:ığh 
ıollu bir ııraya a•çı, plyııacı. fırm.::ı, 
çorbacı, telrerei, ltlcembeci, muhalle
bici, mezec dükkinlarmdan başka ne 
var. Bir de Babıili icin rurkiyenin 

* * * "fennin muıikisi., vardır. Butün in-
Doıtum belki konferanım'- d~va• unlar kendi milli muslkllerine ... 

edecekti Fakat çorb .. dan sonn dıktırlar. Fakat "fennin musikiai,, ne 
kızartmayı. ondan ıonre • .,ıen halık de allka pterirler ve onu 11Yerler. 
ıskaraamı. daha sonr:o g.-tirttili ~ll 1>ün7ada alafranga veya alaturka na
nobada, onu tııkin -de" ;ıc: ponlJJO- miyle bir musiki :yoktur. Garp ve 
rıu bir araıb kf'hanh pilivı, şimdi prk muaikili vardır. Garp muaikiai· 
ya111 kadayıfının Yerıni tutan yıırnvr- rü nud milyonlarla adam dinleyip 
ta ve tereyağiyle kızartılmt,, üzeri- zevk alıyorsa, prk musikialnl de Jine 
ne de bir lüle lra:rmak konu•m11• elr· öyle milyonlarla adam. dinleyip ~k 
meJr t?ths•111 mideye söcUrmiiıtü. Ba- almaktada. Şark musikisinde bir ook 
na geli"ce dinlemekten hem önümde· ınUll Htler olduğu libi ldAlik parça.
ki c:orbayı bitlrememi•. ltflftl de kar· ar da vardtr ve pnlard~ anlBJDl71l1l
neaia nasıl ekmek almdıiını öirene- lar da çoktur. Nitekim •arp IDlUiki
memiıtim. Sordum: sinin içinde de anla§tlması pek ~Un 

- Dedim ya, dedi. htemesini ':til- eserler vardır. llıleseIA ıarp muatkbd 
meli. Karnevi evde unuttum. derim, ile uzun seneler beraber yapd!lön 
prson: halde "Vaıner" in bir notasmı anla

- Beyim 'kendi h'lklrmt veri:ııorum. madrtımı itiraf etmek cesaretini a
aqama unutmayın. der ve ekmeli ge- lenen ı&teriyerum; ve bana "Pa:rsi
tlrir, tal,,i ınJ yoksa s<wıak peşrevini mi 

- O, sabahleyin cetirdı~im ekme- dinlemek istenin?., Di)'e ~der· 
ti ver, derim, hıl: "Swınlk pep-evini.. cevabını -ver-

- Benim karne nerede1 Ekmek al- mekte tereddüt etmem. Niçin! Çtln-
dınız mT dlve aorarım. kiln onu "Vagner,. den daha 111 an-

- Aman karneyi lıaybetmeytn, a- llJorum, 
Jimallah ac kalırım diye tenbih ede- Gene muharrir, makalesinin bir ,e-
rim. rinde unatın bugün "modern,. devri-o 

Hen bunları başkalaraıı itlttlre\:ek nl yapmakta olduğunu söylüyor. Fa
tarzda söylerim. Bu bir nevi parola- kat bunun hanıi kisve altmda yapch
dır. Garson iıteditlm !radar elm.,ılı im• anlatmıJW. "Yabus bu d..na 
ıetirir, ben de hic 11Jnntı çelnneden kl!aik veyahut romantik dnirledn 
bkembevi doMururum Aı:zim. yaptüdanndan çok başka, çok daha ····sEnm·.rw.t;.8()sü•0

• heyecanlı bir devir oldutunu.. •ve 
l>RAM iıınn: Bu akt1m Saat ao,11 da ediyor. !)aha tf.mdiye kadar ba ..,._ 
ILCiNED! IU,IM'!· Bu .ıı: ........ , 20 • .IO •• canı hissedecek bir ..... ı.ad8f ... 

BfR MUHASiP ARANtVOll tta .,,.,...__t eJde-
Buıün uu J4 de ÇOCUlt OYUNU mit deiiliz. Edebiya ~.ı.An:: m 

•••••••• •••••••• •••••••• binin devamı demek olan fecriatrnin 
_. W: ••••ı-==ılıi ferine ıelen hececilerden sonra ede-
,,- '~ blyat gQnden güne km!' kallY'M'. 

ı ÇENBE~~:':.~m~.m~~ı~~masında ?uf..S:~~ 
Sinemacılık Aleminde daima büyük harikalar yaratan meş.hnr 

artistler tarafından oynanmıt 2 şaheser film birden 

1 • CHARLES BOYER 'in' 
SULLAYAN ile MARGARET 

beraber yarattığı en son ve en güzel aşk filmi 

BACK STREET 
2 - Bq tan Nihayete Kadar Aşk ve Sergllzewt 

Maeeralarile Dolu Heyecan Filmi 

DENiZ FEDAİLERİ 
CORDON OLIVER - JUNE TRAVERS 

k ............................ ., 

---•zw11ıı. 
l IJlanbulun sinema .ever luıllrına! 
Bugüne kadar görci ilğünüz en güzel film 

BU AKŞAM MELEK' te Baıhyor 

BiRLEŞEN 
GONULLER 

Film! ,.,..talar: Sinemacıhlıc 
JEANETTE 
MAC DONALD 

dünyunun Dd t'Wlt yıldw 

ve 
NELSON 

E D D Y 
Tamamiyle rankli ... A,k.· Güzellik ve musiki şaheseri... Nefht 
bir mevzu. .• 
DiKKAT: Bu gece için Loc-a ve numaralı koltuklar kabnamıştı .. 

' 1 • 

Uatüne kurulan kllslzrn, romantizm. 
realizm libi mütekAmil ve mu.bet 
ıanat mekteıılerinin yanında ....W 
okunmaz. Sanataı hanci tub ... ait 
oluna olsun böyle çürük nazarlJ9lere 
dayanarak yapdan iddialar au O..-. 
nak11 yapm17a benzer, çabuk .Dil*. 
'rü.,çz 

OLUM 
Cihaolir Susam sokak KhJNJe .,. 

partımanmm 8 No. lu dtılrtlinde mu• 
kim Ahmet Selimet Belbek vefat et
miştir. Cenueai bugOnkQ 11·1-M2 
ncl Çarşamba eünü Teııvlkiye camiln
de ölle namaamı müteakip cenaze 
namazı kılmdıktan sonra Zincirllkuyu 
mezarlıjlndaki aile makberesine def· 
nedilecektır. MevlA rahmet eylesin. 

Acı Bir Olüm 
"°'7• Pl&jları ve Gazinosu mUııW-

trlerinden Ahmet Sellmet Bilbek 
müptel& oldutu hutahktan kurtula
mı:yarak dünkü gün vefat eımı,tir. 
Cenazesi buıün ötle namazı TepBd
,,. camilnde eda edildikten aonra Asri 
mearlıktakl aile makberellne defne
dllecekth' 

TOPLANTILAR: 
sıım.A nuoaı.u nu .u .. m -

DS" ı Keaırclllls ba •-art•t stlDI qat 11 
•• lıttlılll ....... iri ..... -ııuwe .. 
ecll•leetıtlr. 

* IA•tYU YOSIV\.LA•• xoatTJllA na 
PUNl>•N: Korıcmatı btı ,.,u •••t ".W. 
Haltın! Mloa'Dlltla n_.ı.u~. 

YEN! NEŞRiYAT 
,SNI ıtıxt• - !bat. r.1 .. n, ..... -
a4ır. O.ııoler ta.-.fıadaa on lıet sOaM bir 
&ala n deıferli ,.anıarıa neııreclilir 7 od • 
yıaı cıtıa111t11'. 
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TÜ KiYE CÜMHURIYETi 
ZiRAAT BANKASI 

Kat ubit Tadld;: >688 

&enne,esi : ıoo,eoo, 809 Tfirk lirası 
Şube w Ajans Adedi : 265 

,. Tkari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Bin1'firenlere 28,800 Lira 

llRAMITE VERiYOR 
...... adla~ w ltıbtınılc ~r..t '-P'-cltı ... • 10 
.... ...........,. Mınede 4 defa çeklleoetc kw'a ite ..-6-d•kt ıMM• ... 

ııe lttTami)ııe daOrtrtaoaktw • ., 
4 Ant 1.000 Lirek" 4.000 UN 
4 • 900 ,. LOOO " 
4 .. S!90 • 1.000 • 

• .. .,., .. 4,000 .. 

-

!f!I" • '° .. ı.ooe • 
• 40 - 4.800 • 

.. • IO • 1.200 " 
~'fi: ""9pl~ ,_..tar btP aene tı;htde 90 ............. ~
.....,_ ~ ~ tlıkdtrde % !O fıtdwel:yk veıO~. Kw'alw 
..-dla 4 defa, 11' E,..., 1=1 Btrtncitcflltvn, " M..t w ~ ......... 

~~-toe~ı..tı~ 

Müdürlü9ünden 
~ Bölge i ?nMilrlü !fi ~nda :nıünhM olan 100, 140 li
~ menurluklarkı no lirnlık Raportörlüklere: 

'nlksek İktıs..'lt ~ T'irorot Mektebi hukuk ve nı:bılet fllkttlteleri -.eya 
~ bilgi1cr okuhı mezunları arasınd.-ın imtihanla memur almacaktrr. 

Tatipkırtn filll n*erllk hizmetlerini i:fa etmiş olmaları şarttır. Lisan 
bıAen1er terelh edilecektir. 

.Alüadariarnı OOae -,e mild\lrl!iğ(ioe fk1 ~at\ariyte beraber 
mGMcmıt ederek bhoer' tMepnnıne doldurmelan Ye ıcsblt edıiecek lmt1hao. 
gQMerini anlamaiarı :rtmınnı nnn ohıl'lU!' 

NOT: btant*1 .J3öige iaşe Mı:ıdi..irlüğ8 ZeU~ Atabek Hen fiefinril. 
:bit ' ~.. (2381} 

, "'-.rn•...,•ıııı•tıtt~•mı•mı•ıııımıııı••' 

1 iDEAL BURO i 
i Yawa: lhsat Doktoru GASSON j 
1 Dl;w ki: •:th •-••fta iyi iş yapmak, para kuaamak = 
~ :lıııti)oz• nz, -f.DEA.L BÜRCr nı olaıf•uuız.,, 1 

• 
' 

Baht peri:: TAN llJttirlb'lll 

- Fiyatl 50 Kuruı i 
'- aımımmı11•1.-nnmıttrmımmttn•mı•ırn•mt•11 1 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMAnZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lrabntdlı f":ıünde 3 Kw Ahnaht1ir. Rer Yenle Pah Katalım t.r.n. lateyiak. .. 

OSMANLI BANKASI 
31 ILKKANUN 1940 TARiHiNDEKi VAZIYET 

"KTIF 

Hisse senetlerinin ödenmesi tstenme
miş olan ktsmı 
Kasada ve bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak seneUer 
Cüzdanda bulunan kıymeUer 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yoliyie borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

leterlln Ş. P. 

5,000,000 
7.118,924 
2,055.000 
6.821.504 
1.917.975 
7.187.625 
2.366,550 

657,848 
563,703 

60.451 

33,749.583 

5 4 

1 11 
12 8 
10 4 

1 10 
10 1 

3 3 
16 7 

2-

PASI F 

sfıiTcı mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
GörUldilğilnde ödenecek senetler ve 
vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadcll bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

leterlln Ş. P. 

10,000.000 
1,250,000 

340,001 1 -

157.295 1 3 
20,414,502 18 2 

786,190 15 6 
657,848 10 1 
143.744 16 -

33,749.583 % -

K:ayuda muyafık olduğu tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini Türkiye Umum Müdürli 

PH. GARELLI A. A. MAYER 

l_Ask_e_r_lik~lş_le_ri__,) 
J'ATIH ASJtERLlıt SUBESUIDJt•: Td. 

Mit. Tefm. Sevki ol. Salim TııtOn ... 44916, 
S. 1 lı1u. .lıle. Afir of. Bedrettlıı (261. Dz.) 

* BAKlRJtOT As.ttERLJıt SVBES1NDEN • 
1 - Şubemizde kayıtlı yedek aubaybrı~ 

bu ~lı:i .volılamuı ıs ıubattaıı baılıyarak • 
1 S marta kadar devanı edecektir. 

2 - Yokalmaya nüfus elrdanlan; uı.e..ı 
..,. lhtiıas •nlkalan tubede 70ha ilri~ adet 
fotolraf He biırat &dmelt esaıtır. Sıhhi duru 
mu aya:uo olmayanlar ve J'Aluıt ahricıc bulu 
ııanlar bulunduklan perin 1Ubeıine Ye781tut 
taahhtitlO mektupla ıubemiH müracaat ederler 

1 - Ihtisua tullOk eden (mllhendiı: kı:n 
:ral:ft"; doktor IJlbi) meılek aahiplerı ihtlaaa 
vrsikalanm taıodiltli bcruerlerlnl tabeJ'e Yer• 
melidirler. 

4 - Bu -.ne ,..,. b6ddini dolcl ... acalı: olan 
larla beflnci n altıncı dereceden mılOI hulu 
nan ıuba7 ft aatı:ıcrt ınem•rlar da 70klamapa 
dbidirln • 

S - Brı.tfrlleıı -n lc;lnde (IS aırırta) 
kıadM J'()klamuım paptınnı7aıılar hekltrnda 
ır«elı:K lı:...u .. -ıc -1anlı llln ola.w. 

* 91\RITD AKERLilt ltJBBSftfDE": 
ı. ei allJf _. memur• Jlohmet ofla 
Ahmet T"fik 1299 Jtastamon• (J-397}. Denle 
6lı7ild>atr Ali ...... o- ı:sot Hafik (D> 
H09). Acdc fUben m6racaatl.an. 

Beklenmekte olan 

p o K E R 
ER 

DiKKAT: POKER 'l'KA:J 

rak battin Türldyede 

T raş Bıçaklan 

Gelmi§tir. 

BIÇAKLAal peıilcende .... 
5 KURUŞTAN 

Surp Agop mezarlığmo;ı asker ocağı ,.oı.u klsmı ihata mtYannm inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 884 lira 39 kuruş ve mı: ...... 88 lira il kllruJtur. 
Keşif ve şartname zabıt ve muamellıt mikHlrlititl bleıınlnde ptllebllir. 
İhale 25-2-942 Çarşamba günü saat H ~ Dlllm1 Jlrıeftmende yapd!ıcaktrr. 
Taliplerin ilk tem.inat makbuz Ye7'& ıneltiıupları, mJe tarihinden iç gün 
evvel belediye Fen İşleri müdilrlüğtine mönCHttM't alacaklan fenni eh
liyet -.e 941 yıttna ait Ticaret Odası TedtalMıt7'e h&e gilnıQ ımıayym 
saatte Da.imi l!lnc6mende bulunmala!'ı. (2138) 

,_~ ................................... , 
Cok Kıy11tetl Tek TCI§ • 

PIRLANTA YÜZÜK SA TIUYOR 
Marul bir aıile,e ait on iri kıratlık tek ta§ kı~ bir ptrlaa-

Desinatör Aranıyor· 
Kömür Satış ve 
Müessesesinden 

rurWye 
Tevzi 

Müessesemiz merkezi için makine, inşaat resimleri lk 
harita yapabilen tercihan sanat mektebi mezunu bir desi.. 
natör almacaktır. 

İsteklilerin çalışma hayatlarını hülasalanduan yam
larile Ankarada müessese merkezine müracaatları. 

"2433" 

KAGITÇILIK VE 
TÜRK ANONiM 

MATBAACILIK 
ŞiRKETiNDEN 

Knğttçılık ve Matbaacılık Tilrk Anonim Ş'rketi H roaram 1942 yılı 
Mart\nın 21 inci Cumartesi günil saat (10) da Galata Tünel Caddesinde 
12 numaralı mahalde kfün Şirkctın merkezinde .sureti adıycde içtuna ~ 
liyecektir. 

25 hisse senedine malik olup içtimada haztr bulunmak isttycn hiıııre
dııranm ticaret kanununun 371 inci maldesine göre h' c senedatınm icti
madan bir hafta evvel şirketin ınerk('zine tE"Slim etmeleri ııiztmdır. 

KONUŞULACAK İŞLER 

1 - 1941 hesap yılma ait meclisi idare ve murakip rnpo!'larımn o
kumnası. 

2 - 1941 yılı hesab::ıtınm ta diki, Meclısi idare azasmln ibrası. tc-
mettüatm tevzii hakkında medisl idarenin teklifi. 

3 - Meclisi idarenin scçiıni, 
4 - Meclisi idare auısma verilecek hakkı burun tayini mikdan. 
5 - Şirketin idare! umumiycsini ıfn C'tmekte olan azaya venlecek 

ücret mikdarını tayini salAhiyetinın medı i idareye verilmesi. 
6 - 1942 yıl1 için mürakip tayini. Meclisi 1dat-e 

' 

T 0 R K 1 Y E 1 Ş B A tJ KAS 1 
~ Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

• S ı d 'ıır. 2 ~ 4 Ma;r.a. 3 Atustoa. 2 lltınciteşrir ""'.. 
tarihlerinde vaprlır. 

~942 lkramiyelera 
tıa yüzük 19/2/942 pe1 tem be gönıfi saet on d6r1ııte Saaıdel :S.- 1 ...,. ıeee ..,...-3009,,_ Llnı 4-0 adet M>e ııramc--4900..-- Ltra 
desten:i:nde Belediye Mücevherat salonunda açık atltnuw fle 1 1 • )000 • -3000.- • 

Devlet Demiryoilan ve li~~Pları işletme. idaresi ılanrarı 
~ 12.600 912 olau IDUbkm 8 kelem JIXBA ,.eni-

• .fwW*ısu lf<V1941 ~ gfiAA saat 15 de lro.palı amt. WS11ıtl • 
~l!e&ı İOOr.e ~ tap1anıııın lleırtDa 9 •noı. Xomis,.ooee ..•w .a ı-._ 

• i(jıe P-* ~ Mi haıNc llmYftkia& ............... 
- U:7in · marı ~ kS"lifierini ayni g6n .- M • k:achıır 
.. ~ ][~ ndsfiğinc vcrmelcri ~mıdır. 

iı;ırtnam<9er pnresız olarak Ankarnda Malzeme Dntreslndetı ıta.,... 
Alıpışada Tcsdlütn Ye Sev.it Şe!liğindcn temin okmur. (2190~ 

J6TIJfBUL ASi.rYJl t - HUllUK JIA 
ilUMLIGINDIUI: 

ı>.vacı: Haulfe Emet T..ılııer a-..-- N 
~ ilko4ntlde INıd.aıt 

o.-lr: Ibrıahim Haka ........... 0. 
..... ",. lllcdnee ..... :t1 Jlo. .... .. 
pe'V'm O..metclhı meçhuL 
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Selimfy,e Askerlik Dairesinden 
., 1 - ttsk6dtrr, ::ıtadıköy, Yabonc:ı Kadıköy, ~ko&. Kartal, Adalu, 

Şfle GWbelerinde ,.erli ve yabancı kayıtlı 313 - 333 doğumlu ihti,.atların 
senenk yoklrurınb:rma 18-2-942 gününden itibaren bnşlanacakttr. 

! - Yoklamalar fCumartesı bar.iç) ber gün sn.at 9 dan U 1'e lııadas-
78!Plfacaldır. 

3 - Hangi dogılmlula:rm. hangi gWlde ;rokiama'lannm )'&pliaeağı aııı
kerlilc şırbdcri ka:pdnnndaki i1tm cetveDerlnde gösten'lmiştir. Her ihtiyat 
erin nQtns htiviyet dbdınu ve 1knmet ve flı:alarile mtiraacatlan lfı7.tml1r. 
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sfttme usullylc satın alın:ıcaktır. 
II - Muhamrn<.'n bedeli 2256 lira ve -.. '1.,s muftkicat temlnatıı 1ııl8 

ika 20 kuruştur. 
m - Eksiltme 1:1 /II/942 CUma gDn1l saat ıo da ıtaba1 ıh ınarMı 

levnzım lil.lbcs!ndcld alım komisyonunda yapdacaldır, 
1V - Pl!m. şartname ve keşi! sozU geçen şubede her g(ln lfh'Qlebtıi:r. 
V - t tt-kli'terln eksntme lçln taytn olunan gün ve saatte % 7,5 g(l-

v e J)Rr s yle b rl tc mC"Lk-Ör kom· yona mür caatlan. (2146) 
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15 Haziran 928 tarihli kanu ınd lllıll.ddeııi mu teniden Evkaf 
mOdüriyetinee istimlfıke tabi tutulan Eminönun Çel bı oğlu AUl.ettin 
mahallesinin Ycnicaıni kemeri ıttisalinde ve Yu , Ayşe ve Mel hatin şa
yian uhdei tasarnıfunda bulunan Kadastronun 414 cu dı:ısmd 1 parael 
1% eski 51 yeni v 57 No: taj No. lu ku ur ı dUkktuı nm cami bahçe
sinde muhdes ve ta.mamiyle hususiyeti haız bir mahal olması itibariyle o 
civardaki herhangi bir gayri menkuli misal addetıniyc mık n bulunma
ması ve kira mukavelesme nazaran da herhnngi bi:r dükkilnla kıyasa gı
dilmemesi dolayısiyle bugünkü rayice g5rc mczk gnyn menkulün tama
mına kaimen (5000) lira kıymet t kdır edildıği 1295 tarihli istimltık ka
rarnamesinin 8 inci fikrasma tevfikan kanuni teblıgat makamına kaim 
oMıak fiz('Te Il!n olunur. (2420) 
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BelecDye Sular idaresinden 
ldaremtze l'Qzumu olen matbu evrak ve defterler kaplı zarfla müna

kasaya konulmu§tur. 
ı - Eksiltmeye girmek isteyenler idarl'.'miz levazım şefiığlne müra

caatla parasız olarak şartnameyi al b lir ve numuneyi gö?'l'bilirler. 
J - Talipler ıeklif zarflarını 24 Şubat 1942 Çarsamba günü saat 12 

ı!:? kadar TaksUndeki :idare merkezinde Muamelat Şe!liğinc vermelidirler • 
:Baı ı;aatfen &0nra getirilecek: zad1ar kahtı! edilmlyecektir, (2425) 


