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Savısı 
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Kuruş 

3 Mart 1942 
SALI 

'HL: 25 • SAYI: 8655 
fdare evi: Ankara a Vakit Yorho 

felefon: lcbre (%4310), Yazı (%1'11) 
l't'lır:: btanbaJ Vakıı-Poeta lnıtala:4~ 

Rus ve Alman 
planları 

arasındaki fark 

" 1 ~~ 

~~ ihtikir suçluları için hususi 
~~ 

l ~~ 
~ 

mahkemeler kuruluyor 
Yazan: Asım Us :~ K d • 

tlkbahar yaklnştıkça yeniden ~ o o r l n a s g o n 
biit i.in <lfükatJer doğu cephesinde 1 ~~ kararı 
Rıı<ı ,·c Alman hareket ,.e faalJyet- 1 ı>.~ b 
leli tizerincle t-0plnnmnğa basladı. ~~ • • d • ı • 
So~~~::.:~~i~~~=c ::;;;c;.~:~ !~~ . ~~ u g u n n e ş r e l l g o r 
-s:ılılınm haıırlıyorlar. Ruslara kar- ı Memurlann işledlklerl suçlan da Ucret de verllecektlr. ı 
"'• t.ir taraftan cephe emnlyetinı , incelemek ve cezıı.lnndırmak uzere Haber aldığımıza göre bu mahkeme çzrç•ıı l 
t utmağa uğra.,ırlarken diğer ta· 

1
ı toplu veya tek hAkimli mahkemelerin ler şimdilik, İstanbul, Ankara, İzmir ı U 

:-aftan yeni yeni ordular topluyor- kurulmasına alt koordin:.ısyon kararı ve Zonguldak glbl Milli korunma auç. 

lar. Rusyanm büyük 1m\vetlcrlnl yarın (bugün) intişar edecektir. Bu lcaarkıntımr. çok olduğu vi16.yetlerde kuruta. ! H ·ındı·sıan hakkında 
kf~kiinden kırmak için yeni bir karar; adliye vekAlctine mahkemeler 

-Radyo rueteaı -

ıılıın kunıyorlar. G~cıı -.onbahar. kurmak ve bu mahkemelerin yerlerini Bu mahkemelerin bulunmadığı diğer 
da ba~nunadıklan bu işi bu de- değiştirmek sal!hlyetinı vermektedir. vlllyetıcrde diğer mahkemeler mıııı 
fa mutlaka yapmağa çalışıyorlar. Buralarda vazlCe görecek otan hA korunma kanunu dairesinde muhake -

Almanlann hazırl:ıdıklan yeni ı ı kltlbl --" b melere devam edeceklerdir.• 
§aldmm pliinı gizli ıleğildir. Bu t m ve ere ...,.. ma&§lardan Sf-
planda e.<.ı\.<J en büvtik Alman kuv. ka, Ba§veklUetln taavlblyle ayn bir 

,·etlerini Ka.nıdenJ~ boyundan Kaf- ---------------------------

beyanname 
hazırhyor 

Londra, 2 (A.A.) - Röytcr'in 
parlamento muhabirinden: 

Çörçil, hafta tatilini başlıca me
sai arkada~larile, hükumetin Hin
dıı;tan hakkında ta.kip edeceği si
yasete ait beyannamesini hazırla· 

RASiN: 2 1 
ve Kupon: v 

t-tERAKLIT 
tçlnde üç ayrı plyea bulunan ve fiyatı 75 ku. 

1 

ru:: olnn RASİN: 2 ile fiyatı 23 lnıruş ol:ın He-· 
raklll, ıs kupon getlreeek okuyucunm:ı.a yalnız. iJO 

l kuruıJa w.rllecektlr. _J 

Cavada 
Müttefikler 5 

Birmanya 
cephesinde kas tn.rafmcla yUrUtmektir. Her ı 

~eyılen evvel Ba~>f.i petrollerini el~ 
~eçlm1ek, kwl or<luyu Kar.:uleni:ı: 
\'e Kafkas bölgelerinden Urallara J 
doğru atmaktır. Bu i~i yaparken 
Uosko,·a \'O Leningrat gibi Şehir
cer U7.erlne gitmek it-ini bile bir 
tarafa bırakarak cephenin bu ci. 
hetlerincle iptida müdafaada kal

kruvazör kaybetti 
ınaklıa geçimtiştir. Başvekil, ya.km 1 ~ 

iki taraf şiddetle 
çarpışıyor 

5 Çin tümeni 
hudutta toplandı mRld:ır. 

Gc~n a.ğu.,.~ta başlıysa Al
man taarruzu ke simaldeki Buz. 
denizinden ){ar.ı .:ıize kadar uza
yan !}o'k gcnl, bir cephenin her ta.
mfmda birden ayni derecede şid
detle ileri hareketi yapmak esası
na ela.yanıyordu. Galibe. Mo!tkova ı 

ve 1..eoningrat gibi büyük merkez
ıer alınırsa Sovyetlerin dağılacağı 
saodıyordn. Berllnde kmlordunun 
müdafaa kabiliyeti küçümseniyor 
ve bir yıldmın hareketi ile Alman 
ordulannm bir kaç hafta içinde 
Kafkaslardan Baküye yetişeceği 
tahmin olunuyordu. 

Geı;en tccrUbelerdcn sonra ar· 
ttk Hitaerin bu defatd ilkbahar ta
arruzunda aynJ plim t.ekrar ele 
almaınn.a lht.imal \'Crllemez. Bakü
dald petrol kuyulamıa bir gUn ev
vel yetişmek ihdyacı da ~n bü
yük Alman ordularmm, tank ve 
tnyyare grupla.rmm bu tarafa ~ev· 1 
rilmes.inl gerekli gösteren ayn 
bir sebeptir. j 

Fakat Sovyetlerin plinı daha 
başkadır. Sovyetler Birliği kış 

içinde Mosko,·anm vaziyeti teldi
ı,cye dü§'Ünoe merkezlerini Kuybi
şef'e götünneklc ne yapacaklarını 
göstermişlerdir. Hie şüphe yok 1 
ki kml ordu Kafkas ve Karadeniz 
taraflannm müdafaasına mümkün ' 
olduğu kadar fazla. ehemmiyet vcr- j 
meklc beraber geÇen taarruzda 
htiyük mu\'&ffaldyetle tatbik et- ' 
tiği hırpalayarak geri !;ekilme 
ve nihayet hasU11 ordulannı yor
duktan sonra yeniden mukabil ta
arruza girişme planını ele ala- i 
~ktn. • 

tkl plan a.ra.smdakl farka gelin- ; 
re, bunu 1fU no'ktada anmalulır: 1 
nuslann maksadı Alman kuvvetle- · 
rinl biiytik bir taarruzla knmak 
,,eğil, onu parça p~ vurarak 
yıpratmak ve kendi kuvvetlerini 
ise dalma <-ide tutmaktır. Da.ha · 
doğnısu Almanlar &.'>ker, tan'k, 
top \'C slli.h topluluğun& da.ya.na
:ra k bu cephede mücadeleyi müm
kiin oldu;':'11 kadar kısa kesmek is

bir tarihte demecini Av:ı.m Kama- ı 

l"!ISmda yapacaktır. Çörçil ile ar- _Japon 1ar1 n 
kadaşlarmm, m~lenln ehemmi -
yeti ve giriftliği haseblle bir kaç 
gün içinde kati bir neticeye var
ma.lan muhtemel değildir. Maa- ı 
mafih son tekliflerin meseleyi 
hal i<;in ciddi bir teşebb~ ihtiva 
edeceği sanılmaktadır. 

ŞhJdetll mubare!M>krin devam ettltl Doneç'de bir Sovyet tabrlkaeı 
Amerika 
Dö Golu tanıdı Alman tebliği 

Vorneç 
ve Kerçte 

Alman t ayyareleri 
şiddetli akınlar yaptı 

Doneçte 
Şiddetli muharebeler 

oluyor 
Berlln, 2 (A.A.) - Alman orduları 

ba§ku.mandandığmrn tebliği: 

Kınında, Doneç cepheMinde ve İlmen 
gölUDUn cenup doğu.aunda §iddetll mu· 
harebeler devam etmektedir. Hava 
kuvvetlerile iJblrlifl yapılarak Kerl§ 
yarrmadaamda yeniden birçok düşman 
bUcum arabaları tahrip edilmi§tir. 

Kerç boğazmm cenup ağzında bir 
hava torpllile dllfmanm 6.000 tonillto 
luk bir deniz tqrtr 'batınlmıştrr. 

Voronetzde tayyare motör fabrika. 
ama karıı gece yapılan hava hUcum. 
lan eanaamda atöly~lere ve bava alan 
lan teslıılerine tam ısa.betler olmuş -
tur. 
DUşman doğu cephesinde 24 şubat_ 

tan 1 mart tarihine kadar 2M hUcum 
arabıuıı kaybebnlştlr. 

Afrika §imalinde lkl tarafta keşif ol 

Sovyet tebliği 

L eningrad 
cephesinde 
35 kilometre ilerlendi 

ik i günde 
1200 Alman 

öldürüldü 
Moskova, 2 (A.A) - Sovyet tebli· 

ğine ek: Steraya Russa'da çenbcr içine 
alman 16 mcr .AJma.n ordu.su birlikleri 
faşe ve mühimmat bakımından bU_ 

Vaşington, 2 (A.A.) - Birle§Jk 
Amerika hllkUınetl Pasifikteki 
bütün Fransız adala.r.ında hür Fraıı 
sı:z hareketi otoıitcsiıni tannnağa 
kal'ar ver.mjşt.t.r. Bu k:ı.m.r bllha.8sa 
Yen.i ~edonya ve Tnhitiye de §&· 
mildir. Vaşington merlcezinden 
l"P.dyo ile yayılan bir metinde §ÖY· 

le denmektedir. Amerika makam.
lan bu &daların mödafaası için de 
hür Fransız millt komitesi tarafın
dan kurulan ma.kamlarle. işbirliği 
y:ıpmaktardrr. Vaşington, bu su
retle ilk defa olıa.ralk hür Fransız
ları resmen tanımJŞ bulunmakta -
dır. 

Malta 
yUk zorluklarla karşılaşıyor. Alman 5 5 t •dd ti 
komutanlığmm buraya hava yoıu ile ' saa şı e e 
yiyecek ve mUhlmmat göndermek yo. b b d 
lundaki teşebbUsUnU uçaklarımız aka· I om ar ıman edildi 
mete uğratmıştır. Pike tayyarelerimiz 1 

(Devamı Sa. ! Sü. j de) (Yazııı 2 incide) 1 

------~~~ ~~~--------------------------- ! 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Japonların iiçOncO 

darbeSi 
muştur. Hava ıave.şlarmda Alman ŞARK VE LİBYA CEl'llESİNDE: 
tayyareleri ıs İngiliz tayyaresi indir • 1 şark cephesinde en ıiddetll muha· 
mlşlerdir. Ayrıca 5 dllşman tayyarcai j rebelerin devam ettiğini, her iki tara
de yerde tahrip edilmiştir. I fm da mühim terakkller kaydedeme-

ilô kruvazörü battı, 
biri yaralandı 

Adada 
iki taraf 
şiddetle 

çarpışıyor 
(Yazısı 2 incide), 

J.oodra, 2 (A. A.) - Sitang 
muhabere bölgesinde bulunan 
Röytcr ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Şimdi Birm.anya pirinç tarlala .. 
nnda en şiddetli muharebelerden 
J:.iri cereyan etmektedir. Rango • 
nun ana limanı ve Birmanya yo
lunun aşağl kesimini ele geçir
mek U;in ça.rpIŞ?lmaktadır. Bu yol 
ı::oktanbcri Çinin haya.ti ehemmi· 
yeti haiz muva.s.'\la yoludur. Sta.ng 

(Devamı Sa. 2 Sit. f ~e} 

Fakir ailelerin çocuklanna 
PSki fiyatla şeker verilecek 
Ankara, 2 (\'akıt muhabirin· 

den) - 1şçi kesafeti fazla olan 
8 - 1 O kadar v!]ayette be3 yaşı
n'\ kadar fa.kir ::ı.ilderin çocukları

I!& eski fiyat üzerinden şeker da
ğıtılması ha.kkmda. yeni blr Jcara-
ra varılm3.lt iizcredi'r. Fa:kiT bulu
n.an aileler bu hallerini (fakruhal 
mazbatala.ıile) tayin ve tesbit et-

t.ireceklcrdir. Bu işin t.atbi.ka.tma 
ait bir kararname hazırlanmakta. 
Cır. Kara.nı.ame vekillr heyetinin 
~ikine arrolundukfun son:-a §e· 
ker dağrtma işine başlanacaktır, 
).{ a.rarnameni.n bu ay içinde tasdi
ki kuvvetle muhtemel görillmek
ledir. 

Değerli bir şan konseri 

Av tayyarelerinin hlmayeılnde bu., meslnden anlamak mUmkUndür. AJ· 
lunan Alman ıavaş tayyareleri ağır man kuvvetleri lçln hayatı ehemmlye. 

(Devam• Sa. f Sü. ! de) 1 ti olan bir yeri kaybetmek ne kadar 

sğır oluraa, Ruılar için de kartı tara. 
fıı. ııerleme imk6.nı vermek maddeten 
olduğu kadar mft.nen ağır olacağından 
karşılıklı gayret mllsavl şiddetle de • 
vam etmektedir. Bir haber, Rualann 
Kmm bölgesine ehemiyet verdiklerini 
bildiriyor. Bundan blr müddet evvel, j Şan sanatkan Madam Ktara Düvh·iye 
Almanlann ilkbahar taarruzuDU Le -

(YaZ18ı ! ıncide) 

t °'llklerl ha.ide Ruslar tam tersi· 
ne mü<'acleleyi uzatmağa çalr_şı- • 
~'orlar \ "O eğer gelecek sonbahara 
kadar dayanablllrlcrse kı.!f içinde 11 

Alman on1ulannm müdafaa kabi· ----------------------------
liyctl kınlac:ığmı düsliniiyorlar. _.,---------------------------~ 

nlngrad _ Moekova cepheelndeD delil. 1 G •• / • 
Kımn bölgesinden açmaları daha çok u n er l n peşinden 

AMlba mahiyetçe birbirinden 
farklı olan bu iki türlü plandan 
ha.ngM muvaffak olacak! Tabii 
bunu şimdiden kcstlrmeğe imkan 
Joktur. Ancak Alma~ saldmmı 
htt~layıp d:ı bir kaç haftalık çarpış
ma ile Rus mu•:nın·metinin mu
\'&ffaldyct derecesi a.nla..~nldıktan 
sonradır ki harp hareketl~rlnin 
~elişmelcri hakkında doğru bir 
tecıhl!! konulabilir. 

Dün gece 
Ay tutuldu 

DUn gece 0,31 geçe ay tutuımağa 

bll§lamı§ 11 1 33 geçe tam tutulma 
ıhwru!u külli) hail vaki olmuıttur. 

Bundaıı ıonra açılma ba§tayarak l 
4,ıı,:ı de ay tamamen açılmıştır Ha. 
\'nnm bulutlu olmnsındnn 1stnnbuldnn 
tutulmanın safhaları görillememlştir. ı 

·Harb sonu sefaletleri, açlık, ızlırab, hile 
servet , •elahet, CJ§k ve macera romanı 

tuzak, 

Ba,tan sona kadar alaka ve heyecanla okuyacağınız 
yem romanımızı, bugünden itibaren 4 üncü ıayf a. 

mızda takip ediniz 

mlimkUn olduğuna işaret etmıı w ae_ ' 

beblerlni anıatmııtık. E'• ... t t 
m.~:·.;::: ::~:::::: ::;.. ... a. ve pa a es 
!abillr. Şark cephesinde, flddetıı çar.

1 
pıımaların devam etmesine rağmen 1• Bir lokantada karşı karşıya yemek ile midede ekmekten kalan boşluğu 

yiyen iki yabancı arasında şöyle bfr diğer bir yij•ecek maddesi ile doldur-
ki tarafın da mUhim ihtiyat kuvvet_ konU!fma olmuş: mnlc ıfızım gelir. Onun için az ekmek 
ler hazırlaml§ veya hazırlamakta. ol-1 yiyen Almanlar d:ı patatese dü,.kUn. k T · - Mösyö, siz galiba Almansınız? ,, 
duklan muhakka tır. an hin en kan· - Neden blldlnlz? dUrler. Bizim de bu sene ekmek kıt. 
l! ve misli görWmeml§ boğuıımalarmı lığı yüzünden patatese sarılmnmızdan 
!şte bu kuvvetler verecektir. - Bakıyorum, pek az ekmek yiyor. 

YalnIZ şu var, ki Alman ordulan, 
harbin başlangıcından bugüne kadar 
devam eden muvaffaklyetl kuvwtll 
motörize teşkilleri ile temin etmlfler _ 1 

aunuz da ondan. ba~ka ı;areml.z yoktur. 
- Siz de gal!ba Franım:aınız. ÇUnkU Eğer cihan harbi bize bol patates 

çok ekmek yiyorsunuz.,, • yctlştlrmeği ve patates ile gcçinmeğı 
Evet, her yiğltin b!r yoğurt yiyişi bğret1rse bugUnkU yiyecek zorluğun 

olduğu gibi her milletin de kendine dan yarın rahntlık devrine kavuşuruz, 
.. k k yi 1 d B bak 1 bundnn sonra patates yetiştirerek ta_ gore e me ye ş var ır. u ım. • 

dan Türkler Almanlardan ziyade Fran ı s.ıITU! edeceğimiz buğdaylon kolayca 
"fthar taarruzunda da tahrik edecek zJ be ı 1 1 d ba 1 b ,,. yabancı memleketlere satarak 'kazan-""' s: ara nzer. ç m z e zı arı u., . 

d ba ıl k ,,.. f kat cımızı artırmı!J oluruz. Bu da millet 

dir. Ayni kudrette tanzim edUml.§ mU. 
him mikdarda motörUıe kuvveti llk-

mi?. Rualar, böyle bir bUcuma karşı ı 

koyma imkA.nlannı hazırlallllflar mı 

. drr? Bunu, zaman gösterecektir. 

(Devam• Sa. S 8ü. 6 dt) 

ay, z an mısır e ıne6 ı yer, a 
çok yer. Pek çoklarımız karnımızı )'e- hesabına hfıdiseleHn kahrı yUzUnden 
mekten ziyade ekmclcle doyururuz. bir nevi l('ıtfe uğramaktır . 

Fakat ya,amak için yemek zarureti HASAN KUMÇAYI 



Şebnmizdc bu kıl) musiki haya
tı oldukça canlı gedyor. Meşhur 
:ın.'ltkar Cemal Reeıdin piyano re
italindcn sonra Seyf et.tin Asalın 

idare ettigi ve Fcrdı Fon Ştatsc-
1 n piyanoda solo olarak iştrak et
i ı~i orkestra konseri geçen ayın 
. nal ha)atma ait mühim hll.dise-

r m:ıhıyeti."ld d r. Bu ayın mu
< :ki h:ı)a.tı da değerli bir kadın 

ma.tkarm Beyoğlu halkevinde 
'erdiği an konseıile açılnuş olu

or. HcT hafta ya bir konferons, 
.ı.hut blr musUd loplantml veya 
l' temsil.le muhitine zevk ve fay

-ı cbğıtma..'ltta ol:ın Beyoğlu halk-
c~inde bu s fer Madam C1ara. Du
hvier (Küra Dfiviviye) tara!m
<- 'Ul verilen ve hakilmtcn zengin 
1 ·r programa sahip olan bir te
{!a.nnl koascri clinledik. Madam 
KJ.arn Fraı>srzd.tr, nianm canlı ve 
l".areketli sanat :istidadını MUano 
konservatuvıı.rmclıı ateşli'! talya.n 
musik fnin muntazam ve metotlu 
kiiltürile besleyip kuvvetlendir

ir. Kun bir zamandan.beri şeb-

aarif Vikilliğinin 
bir tebliği 

Bir veya iki yıl okuldan 
uzaklaştırılanların askerliği 

tc'cil edilmiyecek 
Anlmra, 2 (A.A.) - Okul d.i

Slplin kurullarınca. bir veya iki yıl 
okuldan uznldaştrrııma cezam ile 
cczalandınlan tt:ı.lcbelerden bu 
müddet içinde askere çağırılanln
rm veya askerlik çağınn girmiş o
fanlnnn 1111 sayılı knnunun hil -
kümlE.'tine göre tecillerinin müm -
kün o'!amıyacağı Maarif teşkilitı
na tebliğ edildiği haber alınnll§ -
trr. 

H itlerle Kral Boris 
arasında 

Bulgaristanın Oçlü Pakta 
girmesi münasebetiyle 
tclgrallar teati edildi 

ncrlin, 2 (A.A.) - Bulgaristan 
kralı Bor~ memleketinin üçlü pak 
t ı k!l.tılmasmm yıl dBnümü mUnn
~ebctile Alınan devlet reisi Hitıe
ı c fill telgrafı göndermiştir: "Bul
"' arist:ınnı Uçlil pakta ilbnakınm 
ıl dönfimünden istifade cdel'ek 
~tı devleilcrile bilyük ve cesur 

Alman milletin!n refahı için en 
•.:.mimi temennilerimi bildlrmek. 
l~ bahtiyarım. Şu anda her Bulgar 
e•1t ve id~eniz nltmda milli ~ 

mellerimizin gerçekleşmesini milm 
kiln kılırufi olan muzaffer Alman 
ordularına ~ bilhassa mlnnet
ü:.ılık duyuyor. Bu ordular !}İmdi 
mu.letlcTe dalın mesut ve daha iyi 
bir istikbal temin edcc'ek bir ha. 
' t nlzammm temellerini atmakla 
ır.cşguldür.,, 

lliller a~daki telgraf la cevap 
' rmiştir: 

"Bulgn..ristanm üçlü pak ta ilti
hh:ık mm yıl dönUmU münasebet.ile 
izh:ır ettil;riniz iyi dileklerden do
layı haşmetlô.nuza. tcşckkürlcrimı 
'ldiririnı. Zafere ve onu taitip e

decek olan yeni cih~ nimmrna 
: 3.l'!illmaz güvenimi belirtmek ve 
Bulgar milletinin ve haşmetliınu
zun mesut li:r istikbale naı1 olına-
1arı hususunda. beslediğim en ı;a. 
ruimi temennilerimi bildirmekle 
ix!.htiyruım..,, 

T as'ın tekzipleri 
Mo!iko\"&1 Z (A.A.) - To.s ajansı, 

• ·cvyork To.ym!s lslmli .Amerikan ga_ 
, tc inin 31ağıdaki iddınlannı rcs • 

en yalanlıı.mııkltıdır: 

ı Sovyet hükfmıcti, Sovyctıcr bir 
lndclq Japon tebaasına alt mallan 
usadcro etmiştir • 
~ Sovyct lutalnn, Kot.cık stnı.t.e -

K mo,•zılcrlnc doğnı önemli hareket. 
r ;)! ıpmaktadırlnr. 

1 Saknlin adasllc karayı ayının 

Tatar boğazmıı. nınyn dökUlmU§tur. 
4 Sovyet hUkfuneU Japon askeri 

tcıs krlnln cepheyi gezmelerini ya _ 
k etmiştir. Tw. ajansı, bu mümısc • 
tlc hiçb r ecnebi Mkeı1 nta§t'slnin 
pheyi ziyaret etmediğini belirtmek· 
d r. 

alezyada 
Ja onlar 95 00 

r ım1 ar 
lnbnpur 2 (A.A.) - Malezyadaki 

J pon kuV\ etleri kumandanı general 
\"amaşlka, ş6ylc d~işUr: 

Malezya seferi esnasında 95.000 esir 
_,nrnıştzr. Bunl&rm 48 000 i Avııstraı_ 
it, 41.000 1 Jllndlldlr. 

Haya ıı 1 

rimizde buhmnn sa.natknr ilk de
fa geçenlerde tipa.hi ocağındaki 
bir toplant.ula hususi bir konser 
vermiş ve Beyoğlu halkevindeki 
konser bunu takip et.nü'.?tlr. Meş
huT üstat QıpoceUi (Kapoçelli) 
ı?in oğlu piyanist Qırlo d'Alpi.no 
Kapocelli (Ka.rlo Da.lp:no Kapo-

• çclli) piyanodn kendüıine refakat 

emıistir. Konserin ilk kısmında 
bestekiı.r Gluck (Glük) Un Orphee 
(Orfe) opcrosiyle Verdi'nin Rigo
let.to operasından parçalar ve ııö
zart ile Schubert (Şübert) İn bi· 
ı-er est"ri vardı. Programın ildnct 

k!smmı Mozart'd:ı.n bir arya Ros
EJni'nin Sevil berberi isimli opera.. 
llmdll!l bir ~ ve on yedinci nsır 
bestekarlarından lgnot.o'nun Son 
comc Farfalct.ta isimli eseri teş
kil ediyordu. Konser bllyük bir 
muvaffnktyet kazanmıgtır. Genç 
Ra.Da.tkQ.rm berrak, tatlı ve sevim
li sesi ve teknikteki mn.ha.reti din
leyiciler üstünde bUylik bir tesir 
bmı.kmıştır. 

• a ıs e 
Bir A man nöbetçisi 

öldürüldü 
Paris, 2 (A.A.) - Alınan 1§~ ma_ 

.kamlan bildiriyor: 
ı mart sabahı ıwıt 9 da yirml yaş· 

lannda dört §:ı.hıs Pnrlstc Donger so_ 
koğında bir mektepte bulunan Almnn 
askeı1 mevkilne taarruz etm~lcrdJr. 

Bunlardıın biri bir tabanca kul'§Ullu 
ile Almnn nöbelf;iyI öldUrmllştll Bir 
diğeri, patladığı takdirde, iaşe kıtalan 
tevzi merkezi önUnde bekllyen Frnn. 
sız hnıkı arnsmd.ıı birçok l.n.sanlnn öl. 
dUrcbllecck kadnr kuvvctll infll!lk mad 
desint muhtevi bir bombayı 
kam.kolu öoUne bırakm11tır. 

failleri kııçınışlardır. 

Alman 
Suikast 

~~--~-o--~-----

Al m an ebl 1 
( B~ tarafı 1 mci satıf adn) 

çapta bombalarla Valettn llma.nmı 

bombnlamışlıırdır. Bu mUn:ıscbetıe 

deniz altI demir yerlerinde, doltlarda 
ve ıclırln bUyUk ıa~ ve malzeme ant· 
repoıannda bombalar tındığı rUl. 

muştur. 

İngiliz seri hUcum botları dün gece 
yalnız olarak Manş donlzfndc yol a • 
lan blr yUlt gemisine taarruza tC§Cb -
büs etml§lerdlr. Derhal mUdahale eden 
.Alman seri bUcum botları bir lnglHz 
hücumbotunu batırmıştır. 

Alm:ın deniz mulınrebe kuvvetlerine 

mensup uzun menzllU bataryalar ı 
Mnnş denizinde iki İngiliz deniz kafi· 

lesini teslrlı surette top ateşi alt.tna 
almış vo ktlflleleri dıı.ğıtmqıtır. 

BllyUk Brttnnyn ıle Birleşik A~ri· 
.ka ia§e ve malzeme deni?. mUnakıı. 
ili.tına kıırşı yapılan mOcadclcde, AL 
man dcn!znltılıırı ve ha.vn kuvvetleri 

« 
şubat ayı esnasında topyckfuı 525.400 
tonııtı.to tutarında 79 dU§lllan tie&ret 
gcmlsl b:ı.tırm~lardır. Alman denlzn.l. 
tuıll!blarr., 448.400 tonUAtoluk 66 ge 
mı batırmak suretne bu muva!tnklyet 
terde bOyUk bir pe.y almıştır. Bundan 
bll§ka 44 dllşman gemisi kıame.n ciddi 
surette hasara uğrablmı~trr. 

6 \'3.JlUr batırıldı 

BerlJn, 2 (A.A.) - D.N.D. 
Ruslar cenup cephesinde kati bir ne· 

tice elde etmek için yığın halinde yap 
tıklan taarnızlnr hiçbir l§C yaramı • 
yncıı.ktır. Alm.nnlnnn, tcşcbbUsU hiçbir 
zaman, cl}crlnden knçmnadıklıın olay_ 
ıarıa sabittir • .Alman kuvvcUerlnin don 
muş A%l1k denizi üzerinde cUrctli bir 
hamle yapmı17 olmaları Alman askc -
r1ndckl aaV8§Çt}Ik ruhunun ycnl bir 
belgesidir • 

Blrmanya 
cepbeslade 

( BtUJ taraf• ı inci sayf aila.) 

ırmağı ise Japonlarla Rt.mgon a • 
r:ısında başlıoo. ve ycg-anc set va.• 
z:ifesi görmektedir. Kelimenin asıl 
mô.nasile Stang üzerinde hiçbir 
cephe yoktur. Japon kcŞif kolları, 
~ece faaliyetleri esnMmda. bu 
cepheye girmişler ve imha crlHme 
den evvel bazı mUşkülat çıkar • 
mı~nrdrr. Bir rulxı.y, Japonla.rın 
Pegu şinıaUnde Bimıanya yolunu 
kesıneğe muvakkaten muvaffak 
olQukhrını, fakat sonra İngilizle
rin bu Japonlan imha ettiklerim 
bana ısöylecli. 

• J..ondrn, 2 (A.A.) - n.n.c•: 
Blrmıınyad:ı. SIUıng boyunca düg 

man fae.Jlyetl artmıştır, İnglllz tayyıı· 

rcl<'rl dil man mevznertne bllcum ey. 
lcmlşlcrdl. Rangonda askeri bllkOmct 
kunı!muş, örfi idare ilfın cdllnılşUr. 

Tok;\ O, 2 (A.A.) - Asabi gaze
tesinin Binnrınyadan aldığı haber
t-re göre en az bc>ı; Çin tiımeni 

VAR J T 

i 
(Baş tarafı 1 ıtıcı a11frulal 

düşnıanm bir ha va meydanına baskın 
yaparak yerde ıo uçakla bir bomba 
aeposu ve iki uçiık savma topu tahrlb 
el:Iiılştir. Diğer hava filomuz baıka bir 
meydana. hücum ederek yerde be~ o.v 
ve be§ bomba tayyaresi to.hrib etmiş. 
Ur. Leniııgrad cepbcsi.ndc iki gilndc 
1200 Alman öldllrUlmUgtUr. 

Stolcholm, 2 (A.A)- Svenska Dag. 
bl:ıdet gn.zetcsinln Moslcovo. muhabiri 
yazıyor: 

Lenıngrad'ı çemberden kurt.nrmağn 
çalI§an Sovyet kuvvetleri, geçen hafta 
85 kilometrelik bir ileri hareket ta -
ha.kkuk ettirmişlerdir. Sekiz trenin 
şehre bin tondan fazla gıda maddeleri 
götürdüğü söylenmektedir. 

Orcl'de yedi .Almnn bataryası tah
rip edil~ ve Don Jınvzaamcb Uç Al· 
man tümen! bozguna uğratılmıştır. 

Ca a 
Tokyo, 2 (AA) - İmparatorluk 

umumi karargtüun.m tebliği. 
Defilz k\lvveUerinln himayesi altın· 

da Japon kıtalarmaan mürekkep kuv_ 
vetll bir tc§kll, dlln gün doğarken Ca. 
va adamna çıkmıştır. İhraç hıırekeL 
ıerı dO#Uda, merkezde ve batıda d~ 
ma.nm dcn!z, kara ve ha.vıı ıcuvveuert. 
nin §iddetli mukavemetine rağmen 

ynpılm.tştır. 

Japon kuvwtlort hareket ı;alıasmı 

g~etmcğe devam edlYorlar. 
Şimdiye kadar Japon kayıpları ba.. 

tan bir deniz ta§ıt.ma. fnhl.sar etmekte. 
dlr. Diğer S gemi karaya vurmak mec· 
burfyetinde kalmıştır. insanca telefat 
yoktur. Çünkü gemiler ~rtn karaya 
çıkanımnsmdan sonra. kllybed~ • 
tir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japon deniz 

T aşovada tütün 
ziraati 

Erma (Bölge mulıab1.rlmizdcn) -
Ta§ova mıntaka.smdn o.ıı.cı mUesse:seıc
rtn yeni tülUn mahsulüne göate:rdlklc.. 
Ti yakm alA.ka ekiciyi mahsulllnc daha 
iyi bakıma temayül ettirml§ vo demd 
amellyooine hız verdlrml§tir. 

Geçen seneki kurnkUkta.n hububatı 
noksan olan tiltUneü köyler plynsa.nm 
mutaddan evvel açılması arzusunu iZ.. 

hnr etmektedirler. İnh1anla.rm tillün • 
lerin temU: imAli hakkında mllstah • 
sille yaptıklıtn konu§Ulalar ve telkin
ler ekiciler üzerinde çok iyi tesirler 
bırakmıştır. Her yıl piyasayı martta 
açan lnhJsar1a.nn dar bir durumda bu
lunan mllstahsllin vnztyet.ını nazan 
dikkate alarak piyasayı mUmkUn oı.. 

dutu kadar erken açması beklenmek.. 
~. 

s 
i ~r. ie ~ a 

iş1e i 
sökü .. yor 

Eyfip mezarlrğmda öfülerm 
tm di~lerirJ söken ve bunl:ın . 
tıklan zannedilen iki kişi adli · • 
ye verılmir,ılcrdir. 

Kamile isminde bir kadm bun -
da.n bir müddet evvel. ölen ltoc -
smm l·n.nnı:ı kend.isi için bir· mC' -
zar kazdrnruş, bu sıra.da kocasııım 
tabutunu a.ı;;ık görmUştiir. Knd n. 
kocasmm yüzünü görmek :ın:u ıl 
ta.bu tun kapağını açınca deh. etli 
bir manza.."U ile karşılnşmı tır. 
~nkU koca.sının ağzı açılmış, ve 
altm dişleri sökülmfiştilr. 

KAm.ilenin polise miiracant ede· 
rek vaziyeti bildirmesi üzc>rlne. 
mezarlıkta sık sı:k görUlen Hasan 
ve Refet isimli sabıkalı ıkı gene 
:t-nka.laıınuşlardır. 

Ayııi gazetenin Berlln muhabiri, Rus 
ıann ccnub cephe.sinde çok gen.iş ölçU.. 
de taarruzlar yaptıklıırmı ve bilhassa 
Kırım'da Alman kuvveUerlnt bulun • 
dukları yerdl:!n sUrUp çıkarmak için 
yeni bir baskı harel<eU tatbik ettik· 
lerini bildlrmclttcdir. 

Aloskoua, 2 ( A.A.}'- ~nup cep. 
hesinde Timoçenkonun askerleri, 
257 nci ve 85 inci Almnn piyade 
lünıenlcrinl şiddellc hırpnltımışlar
dır. Bu tümenlerden biri, yakındu 
bir başka kesimden öteki, cephe 
gcrisinılcn gelmiştir. Bu :r:nfcrden 
htışkn alınnn başlıca hnbe:- hıı:r:larııı 

ceziilmeğc başlndıfh ,.e son günler 
:!!" bol ynğmurlJr yaj:idığı ve sis 
bastığı haberidir. bılrat ılkbnhnr 
hcnfiz uzaktı;-. Cün!>ü senenin hu 
mevsimmdc buzların çözülmesini 
şiddcUi donlnr t:ıkip eder. Bununlı.ı 
beraber şimdilik stepler gevşemiş-
ıır ve cn·ık bır hale gelen yollar, 
kıtaların :l"tirı1yüş0nü 11.üçleşlinnek 

tı>llir. filama!ih Rusl:ır lıt.T türlfi 
şarllnr dnhilinclc ilerlemcl;c :ılış. 

r-ışlıırdır. \'~ icnbınoa ns!ıcrlcr top· 
lnrı bizı.al çckıııckledirler. 

mahfilleri sözcüsü dcmigtlr kl: Dil§ _ 
mnn deniz kuvvetJcrl Cava denizindeki 
muharebe esnasında topyck1Uı :S kru • 
vazör ve bir torpido muhribi kaybet. 
m~lerdir. Bundnn ba§ka 4 kruvaZar 
attır hasara uğraml§tır. 

Cava dcn1Zindek1 düşman deniz kuv 
vetlcri, bllkuvve hİıb& edllml§t.Jr. Ve 
dtı§?Dan deniz ticaret .filosu, Batavya 
ve Surabaya açığında dolaşan Japon 
donanmasmnı tehdldi altındadır. 

Refet ve Jiasanm muhakemele· 
rine aun dördüncü asliye mah. 

§&mil olacağına. mllstahallde kal't k8- kemesinde ba.şlanmL5ttt. 
naat vrdır. t 

Tqova(Erbaa, Niksar, Tokat) tütün 
lcrintn nefa.şcU her yıl olduğu gibi bu 
yıl da mükemeldir. HUldlmetin iyi ted 
birleriyle, diğer mahmllerdeki tcret!ll
Un bu yegA.ne ihracat mnddcslno de 

S6zcU, şun.lan llAve etm~: Bir tavuk hırsızı 
Ekmek er bayat 
olarak satılacak DU§Ul8ll gemfieı1nln yapacağı her. 

hııııı;ı bir kaçma tcşebbl181l, btr ıntllınr 
dem~k ol:ı.ea.ktır. Halbuki eğer bu ı;c_ 
miler teslim olurlars:ı t&y!alan Ja • 
pon resmt makamlan tanı.tmdan ın -
sanı muamele glJreceklcrlne emin ola.. 
bUirl1!1'. 

Soğuktan donarak öldü 
vartan adında bir tavuk .hirS1ZI ev- Bugllnlerde ekmek bnyat olarak sa-

tl§a çıkarılacaktır. Bunun için ekmek. 
ler 2! sa.at fırmla.rda bekletildikten 
sonra satılacaktır. 

İsmi s;:ı)•lenmlyen bir kesimce 
"iddlli sav:ıjıır cıhnııştıır Her •!.i 
taraf cok miktarda top ırnllannuş, 

lanklarln h:ıvn kuvvetleri yarclımiy· 
le har~kctler y::ıpnıışlnrdır. Sov~·ct 

tnn'3relcri bilhassa faalil et göster. 
ınişlrdir. 

MosJ.:ova, .2 ( A.A.) - Sovyct gc. 
ce tebliği: 

1 mart günü kıtalnrınm: cephe· 
nln hirı;ok keslmlerinılc düşmnnııı 
mukaveme[ini yenerek ,.,. mukabil 
ln:ırnııl::ırın ı ııüskiirlerek mülend. 
<lil me~lılın mahalli ie~al etmişler. 
dlr. 

27 şubatın cn·clcc bıldirilcliğı 

ı::bi 35 değil 27 Alınan lnyyaresi 
tnhrip edilmiştir. 

28 şubatın hava muharehelerı 

esnasında 34 Alman lııyyııresf dü· 
~ürülmüş 1 düşm:ın tayyaresi, tay. 
yare knrşıkoyma b:ılarynl:ırı tara
fından tahrip edilmiş, hnvn alan 
lıırınd:ı 33 düşman t:ıyyarec;i keıa 

tahrip olunmuştur. O gün zarfında 
topyekun G9 Alman tayyaresi tnh. 
rip edilmiştir.Bizim knyıhımız l4 
tayyaredir. ı martta Moskova. ctv:ı. 

ı·ıı11ln 2 Almgn tnyynresf d!işürül· 

miiştür. 
MOf!kovıı, 2 (A.A.) - Pazar gUnll 

akııamı ne§redllen Sovyet tebliğine ek : 
Sovyet hava kuvveUcrl, bir mihver 

sUvari taburunu ve Uç piyade taburu 
nu dağıtmı§tır. Sovyet tayyareleri ko. 
za asker \"e mnlzemo yUklll. 410 kam. 
yonu. mHhlmmat ytlk1U SO den fazla 
"·agonu ve 14 Alman tnnktnı tahrip et· 
mlşlcr veya basanı uğratmı§lardtr. 

Bu tayyareler, 53 171mendlfcr vagonunu 
,.c 2 lokomotifi do tnhrtp ctmi§rerolr. 

Finl!lnda ccphcalnde bir çete Jnllf_ 
rezcsl bir ormandaiı 1;cçmektc olan 
mnktntli bir Finlô.ııda kaflleslno hU • 
cum ctmi§, 80 kamyonu t..ııbrlp etmiş 

ve kUlllyetll dll§man öldUrmOştUr. 

Londra, 2 (A.A.) - B.B.O: 
Moskovada çıkan l{ızıl yıldız gll.Z\'.l_ 

tesi, Rwılann merkez cephesinde Lsmi· 
?Jkredilmlyen stratejik noktaıo.nı. gir. 
diklerini yazıYor. Almanlarm zayiatı 
bilyUktur. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Bir Japon üssUn 
den blldlrWyor: 

Müttefik menbahra göre 
Loııdm, 2 (A.A.) - lngJllz rndy08U 

hildiıiyor: 

Fdemenk Hindlst..ıınmdan bu sabah 
gelen .E()n haberlere göre, Batavyanm 
100 kilometre kadar doğusunda kA1n 
Sanbang §ehrl Japon kuvveUert tara. 
fmdan işgal edilml§tir. Japonların ka. 
raya çıktıkları btltün noktalar clvarm· 
do. §lddctll 1!8.Vll§lar devam etmektedir. 
Japon kuvvetleri karaya zırbh hafit 

velld gece, Kuzguncukta bir bahçeden 
tnvu kçalnrken köpeklerin hücumuna 
~mış. köpekler elbiselerini parça_ 
lamı§lardır. Bu .ırureUe yan çıplak 

kala.ıı vartan soğuktan donarak ölmU!! 
tur. 

Cesedin defnine nıluıat verilmf3tlr. 

~ardım sevenlerin 
konser ve temsili 

Yardmı sevenler cemiyetinin Fatih 
kam §Ubcsl, 10 mnrt salı gllnU ak§a
mı Çenberlltaş sfnerruısmda bir konser 
verecek, konsere ı.ınnır Nurettin de 
iştirak edecektir. Şehir Tiyatrosu ko. 
mcdl kısmı da b!r tcmall verecektir. 

anıb:ılar çıkarmağa muvııffalt olmu~. Büyük annemiz Sıdıka 
ıardır. Ayni zamanda motosikletli bir. Us'u kaybettiğimizin bugün 
Jlklcrden de istifade etm<!ktedirler. I k k .. ·· d ·· fyf •• baT k 
Bir motosikletli kol hemen tamamen ır •ıncı gunu ur. U e 
Jmba edilmiştir. ruhuna hediye olunmak üze. 

Müttefik bava kuvvetlerinin yap • re Babıali' de Nallı nıescit ca. 
tığı hareketler esnasında dll'1Jlanm ye· misinde bugün öğle nama
nlden 7 deniz tll§ıtı enva açığında bat zından sonra mevlid ohuna-
mıştır. caktıY. 

M!lttdlk hava kuv'\oeUerinln ynplı. 
#1 hn.rekoUcr cmııunnda d.~nm ye. 

nldcn 1 deniz taşıtı Co.va açığında bat. 
mıştır. 

Sumatra merkezinde ve Timorda mu 
hnrebe devam ediyor. 

Londra, 2 (A.A.) - ll.13.C: Cnvn 
denizinde Japon istili'ı filosiyle 
müttefik harp gemileri arasındaki 

deniz muharebesi 20 kilometre me· 
sııfedcn haşlnmış, knrşılı'klı torpito 
muhribi hücumhın biriblrini takip 
etmiştir. Mubarcben in ilk safhasın• 
da, bir miiıtefik kru,·ozör yar::ıln. 

nıırak muharebeden ~ckilııılşlir. 
~Jüllcriklcr, bu ınııhnrcbcdc ikö 

JioUaııtln kruvuzörüylc bir Hollnn. 
da muhribi knybelıııişlrrdir. fkl 
Hollnnda kruvazörüne hiicuın emri 
verilmiş \'e iki kru\·azör clüşııııımı 
sahlırmışlır. Bunların torpille b:ıt· 

tıkları sanılınnklndır. Mnaınnfılı 

halıncnyn kndnr toplarını kullan• 
mışlardır. ll::ıtan Hollıında muhri. 
lılne gclin.ce Yambans bölgesinde 
iki Jnpon kruva:r:öriine lnarruz et. 
mck emri verilmiş ,lam bir sah"o 
ile yar.ılanarak bnlrnca~n kndn. 
mukavemet göstcnniştir, 

Japonlar, bu muharebede lıiri 
~fogamor sınıfındıın nğır, diğeri 
başka sınıfüın iki lmıvozör kaybet 
mlşler. 20 santimlik loplnrln slliıh· 
lı üçiincü hlr Japon knıva7.örü a. 
sır suretle ynrnJrınmıştır. 3 J:ıpon 
mulıribi de yanar ve batarken hı. 
rakılmıştır. 

Şehrin h:ı.yııti hedefleri tahrip 
edikli 

Kahire,% (A.A)- Pnzar gUnU Mal· 
ta bir hava taarruzuna uğrlUlll§lrr. 

TaarrtıT. 7,30 da ~lamış ve saat lS'e 
doğru §lddetlnl arttırm~tır. Öğleden 
evvel birbirini taklb eden dnlsruar ha 
llnde hücuma geçen messerchmitt tay 
yareler! avcılnrmuzr yıldırmak iste -
ml§lcr ise de bunlar nkuıcılarıı kayıb
lıır verdırmişlerdlr. Saat 13 den aonro. 
mUtenıadiycn bcıvı:.da görUicn Yun • 
J{crs 88 Upinde tayyareler uvı:ılıınmız 
ve tayyare toplarınuz Uırş!ınd:ın mu_ 
tcmadlyen bırpıı.lcınm~lardır. Gök in
fil k etmekte otan obllslcrle kaplı idi. 
Bu sayede akıncılar sıırnha.tlo heJef -
terine lan.bet lcayd.edemcmL,ıerdlr. As. 
kcri hasarlar ehemmiyetsiz tsc de klll· 
cc ile b!.r sıra bı.nnlarn 1tmbetler vald 
olmu~tur. ôlil ve yaralı mlkdarı az -
dır. İki bombn tayyaresi ile 10 mes
serchmltt &'alıb bir ihtimalle Uıılcrine 
<lönemlyccck derecede hasara uğm 
mı~ınrdır. Daha birçok düşman tııyya. 
relerine isabetler kayıledllm!ştir. 
Şubat ayı içinde Malta lti3 bomb3 

hUcumuna uğramıştır. 
Tayyare topları 9 dil6man tayyare. 

si ve Hurricanc av tayyareleri mu -
hnJ{knk olarak 5 ve muhtemel olarak 
ı:ı tayyare düşürmll§lerdir. 
-~ 

Cephelerde d rum 
l Baş tarafı 1 i1u;ı aııf«ıla ı Moskovn radyo.suna göre Ruslar 

merkezde iki Alman piyade taburunu Bandon"J\, 2 (A.A.) - Halon<la 
imha eylcml§ler, lk1 nıayııı karargft. _ umumi karargıllımm tebliği: 

Libya cephesi, bAlO. bir dcğlşlkllk 

göstennemi§tir. Mamııft, yaltmdn bu 
cephede de bir harekAt ba§Iıyacağı U

mulabilir. Evvelce do işaret ettiğimiz 
gibi çöl harbinin mevsimi geçtikten 
sonra. iki taraf da harekat yapamn.yn. 

hını da ele geçirmişlerdir. M"tlUcflk kuvveUcri.n faali.yeti 
ınomnuniyet.i mucip bir şekilde in-

Rnslar, Harkoftan A.zak dcnlzlnc kişaf etmektedir, Şimdiki halde 

caktır. . 
PASlll'İK IJ.\RBl: 

kadar 400 kilometrelik bir cephede sal tafsı18.t ve'rlnek imkUnı yoktur, 
dmma devam edlyorlnr. Blr Alman Halk müttefik ikıtala.n heyecanla 
tnmcnı ağır zayiata uğratılmıa. Har. ıı--.aııır'!amaktadxr. Batavya. henüz 
kof böıgeslndc mllhlm bir rnllstnlıkcm tehdit altında. bul.unnuımakla be- Japon:rıı., kayıplanna. 'rağmen 
mevkl i§gal edllmfDt!r . .Açılan bir gc· ra.'ber Şehrin hayati hedefleri kul- Cava deniz haııbindc Pea.rl HarbuT 
dikten Rus sUvarlleri dalarak birkaç l:mr1anuyacak bir hale gdlrilmi§- ve Singa.puroan sonra da. mütt.e
köyU gcrı nlmJt'l:ı.rdir. Cenup cephe - tir. Adanın bazr kmmılannda vazf- !iklcre ii~.llncıi ağır darbeyi indir
sindo 81ddetll ynğmurlar yağmakta, yet nazik :ıse de müstevlilere ağır ınl5 bulunuyor. llolıında deniz ikuv 
karlar da <:rtmektc bulunduğundan darbeler indiıilmektcdir, vetleri, cidılen cesaretle sa.v~-
iıcr tarar bataklığa. dcinmekt.o ve Al- lı!.r, fakat Japoriların üstün ve 6id· 
rua.nlaı·ın mot6rlll kuvevtlcrlnl ve ağır 

1 1 
netli !kuweıtler.lni kmı.mamL51ar-

b:ıtaryalarmı kullnnmalarma mnl ol - Ne ememeu '» dır. Şimdi, adada Uti ta.raf karn 
makltıdır. f kuvvetleri çarpışryor. J~nlann, 
Rwılnr. 1ımcn gölUnün ocnubu şar - _____________ _. iliraçta devam e<lcrek bu bölgeyi 

ldslndc S köyU gerl almışlardır. Zeyneb Hamın konağının yan- ne ele geçirecekleri şüphes!zdir. 
Staraya Ru.ssa'da cıevrllml!i olen on masmdan b:ı.h.<:eden bir gazete Yalnız bura.daki. 93-1"Pışmalnr, cv
nltmct Alman ordusunun vnzlyctı U- l Yangının ~u yUz.den çıktığı kuv- vclco de <k<liğimiz gibi Singapur-
ınltslzdir. ve tlc ümid cıdilmektedir.) eliyor, daki kadar kısa sürmiycccktir. 

Ümid olması istenilen ve olma- • Binna.nyn cephesinde müttefik -
c:ı beklenen ha1Ierdc kull.arulır. ler daha. çolt Çin liruvvcUcrine gü
Muharrir (tnhmin) demek istiyor. venmekt.edt'llcr. Hiç şüphesiz Çin

Öyle Y<'rlerde (tahmin) deırnc- aler bnrada Japonları h:ıyli lurpa-

Mandalny'<la ve Çin - Binnanya 
hııdoounclıı. top'a.nmı t·r. Japonlar 
Çin kuvvelcr•lc temas lmrmrunı§
tır. !i, iim'cl dememeli. lamağa muvaffa!f olacaklar<lrr. 

EKMEK YERl1'"E UN 
Ekmek kartı mukab'llndc un txv· 

zitrro dilnkll pazartesi gtlnll de dcvıım 
cdilm.l§tlr. Tevziat her pazartesı gUnU 
yapılacaktır. 

Un mlkdarı ı;öylcdir: 750 gırama 

mukabil 530, 300 gmıma mukabil d 
220 gınım un verilmektedir, 

Gemilere verilen patent ve 
vize hakkında 

rhh!lt ve tçtlmai Mıı:n et \ ckl
lctl Hudull ve Sahlller Sıhhat Umum 
l\Ilidürfüğilnden: 

Rlr geminin ~rekeUiıden evwl 48 
Sl13t z.rluıdn verilmiş olın patent \ c 
\ lzeler mntebCT olnp dalın CV\'l'l ven. 
lcnlerfn hfil<ümsfu: kııJ:ı.enğr '" fevl,n-
1 ıdo h:ıller mfist6!ill:l bu gibi patente 
\e \izelcr gnyrl muntazam ı;avıtnmk 

cez:ı1 mu llli'le talb!l< ~dilm.."'Sl l~:r.r.'!9 

gclerefl nmnıni llıfZı" ıhbn J{annnıı. 
nun 86 ,.e nmnmi tnlimııtnnmenln 1%4 
,.o Ull i\ncü ınaıldelerl blikllnılerl IC.'1-
bmd:ı.n bulnnılcığu clbetJ bund:uı son· 

m dorıiz l5Icrl~le ~mdar kaptan ' 
ııcental:ırm bu hu.sruıa rlıı~ct edc;)'{'k 
cttııi mu meleye meyil n bıra:kllnı3 _ 
mak ilzero 48 a:ıat eV'l.·eJ nlıruın p:ıtm

te ve vlzeler ıcın tekrar tcşkllMonız:ı 
mllrnc:ı tıa tclılrl act'r kayıtlan yap_ 
tırmaları ıı~n ve t~ llğ olunur. 

Bir ihtikarcı yakalandı 
Fiyat mürnknbc memurlıı.rı, Soğan 

Ls.kclc.sindc Abdillgafur adında blr top 
tnncıyı, bir müteahhide lruru fasulye. 
nln kilosunu SO kurup. satarken suc 
Ustunde yakalıımıılnrdır. Suçlu, ndll
ycyc verilecektir. 

Perde ve Sahne 
(Perde ve Sahne) n1n on lktnci sa.. 

yısı bir çok kıymetli yıı%llar ve un 
gln l't!simlerlc çıkmı§tır. Tııvslye ede_ 
ıiZ. 

Konferanslar 
ııel oğlu JlalkevlndQtl: 
5.8.942 pe?'§enbo gllnU uat lJ) d 

Halkcvimizln Tepebaşındalıı merl,e:t 
binasında yllksek mlmar Sedat ÇcUn
tlt§ taraCından "lmdınl:ınmıza sıhh 

\"C tcrbiyc\1 bakımdan ideal ev'' mcv. 
zuund:ı mllhJm bir konferans veril • 
ccktlr. H<.'rkes gelebilir. 

• • • 
Kadıköy H.a.lke\"lndrn: 
4.3.ll42 Çarşamba IJR8.t 20,SO dB Dr. 

Profesör Ünver tarafından '(Saadet) 
mcvzuıu bir konferans vcrlleC<'kUr. 
Herkes gelebilir. 

Çağırı 

San rr Halk°'·indcn: 
8.3.1942 Pazar günü M&t ıı.so d:ı. 

e:vimiz &'llonunda Spor §Ubcınizın 

komite Azası intihap edllcecktır. Yu _ 
karda gösterilen gOn ve fi3Btta Spor 
§Uııe.,inc kayıtlı Azanm te§l'iflcri rıcıı 
olunur. 

"'* * S.'lnyn Jlalkclindon: 
Temsil ırubesinln l<omitc seçinti ı: O 
1042 p2.Ztll' gUnU :ınat 12 de ynp 1 ca 
ğından temsil şubesi üyelerinin haz.ı 
bulunmaları. 

EŞREF' den seçmeleı·: -----------l\lu "betle beın 6lemoo gö;) ll. lz.ii 

\'tic(ldum hnsd olmu, onlıırm .; ı " 

firfü•• ı<J • ı~ 
o rütbe nefret ettim alemin !ıl.ıjl 

ı;lnil n, 1 
1\.cfcn kıymetlidir lndlmilrı şlmdı 

Hind l•umaoını!ıııı. 
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~(1~ 
irandaki 
ka ine 

hranı 
İrnnda FUragf Hım hü.kümetJ 

nzaian istitasmı , ·erdi. Yeni kabl· 
n ·n l>inım tarafından ve nasıl 
u · r kıırnkt-crle ortaya ı;ıkanlaca· 

gını bilmiyoruz. 
1 \irugi ıran e .. ki tjnbm zanunm

ıf:ı ıln ha-:·· ekli 'i.ktP. bulW'ınuş ,.e 
rrıuıın lı\iliönıd.•r \e rdjim dcp§
tlrnıesindr ebeınmıyota bir su· 
rette rol b~ oım~uı. Fllnıgi 
Un.n rejim dcği;nıe."nllen -.onm 
ua ira.nıu tıi :politikasına .>·eni isti· 
ıaunct veren tngıH.ı - So\'l'et it· 
tllııln muabedesfuj '\1lcadc ge. 
Hrdi. 

Du mu:ıhede mucibince İran 
h • ı> drşı olnuıkla bcnıl>er Jngiltc
rc ve Sovyet yanın mfittefikl 
ol<lu. 

İrandıı yeni itt.ifo.J.-ın icaplanruı. 
J:;ore bazı tedhlrler almak da. Fil· 

gi lıiıkümct.ine d .. şüyordu. 
frnndn. müttefik isgal ku\'\'etlcrl 

\aı'dt. İranm de'"lct otoritesini bıı 
knn etlere rnğı:nen mubnfaza güç. 
ı :mnu kı~ melidinde idi. 
rıne mu edenin nıhu lra.nda ce
nuııtruı Jm le gidecek, Bura kör
f ezlnl Sovyct dudndnna baSiaya. 
yııraf{ yoJinrm insasuu zaruri kılı
:\ ordu. Ba nokta etrafında da faa
liyet sarfedildi. 
Diğer tnmrtıuı imndn rejim de· 

i;lşmcsi ve lşgal kuvvetlerinin me\' 
cutliy ti bazı unsurlarm fısicc hn
rekPt 'erhlc ~es1Je kil etti. Bun
lard:ın b:ıskıı. İrnnda bilyti.k btr aç. 
ır·ın hüküm ·roüğiı, i buhra
n nııı me\cuc1lyoti ileri süriilmek.
tedir. İngllte.reniıı bir kaç defa 
.llindlsmnılan stoklDl' lı:\.llndc buğ
day \'e nn gündcrdiğl İngiliz nuı. 
lwnb.n tarafmdaıı ileri sürüldü
h"Üno göre ırandaki in5C işlerinin 
her hn.Jde pek yerinde olmadığı 
h" sedJimektcdir. 

Son altı ayın 1randa ardı arkası 
•ıra ihdas ettiği meselelerin bel· 
lıbaşlılnn bunlardır. 

Bn manzarayı arzedcn inınm 
bUyilk h~rp dünyası iı;ndc afilkıı
cı devletler pn>p:ıgandacılan ve 
t-csekküllerl için ehemmiyetli bir 
toevkü olduğunu khrnıe inkir ede-

• lllcz. 
·ct~kim ngills ,.e AmP..rikan 

rndyola.n flc, .Ja~ MlMlB2", ltııı
~an, Alınan radyoları Ye neşir Yll· 
ı.ıtnla.n fr.ınt keneli <bwlan lehine 
kamıımak ~n her gün bir hnyli 
f an.J iyet sarf etmektedirler. Gcu~ 
ı.uı., Furugi llan ve İran hü1."Umc
t i ltenıli vasıtaları ile bu tahrildC· 
ro ka.rş cephe lllıyorlardı. 
İranda lmbine buhnuıı bn r:art

'ar J~inde vuJnm geldi , 
Kahine buhrıuıma takaddüm 

ilen günlcrbı iki hadisesini de 
15n,l'('t edelim: tra:o Ziraat Nazın, 
ondan sonm da MünalmJit Nazırı 
istifa ettiler. 

İran nazırlarmm istifası luı.bl
l?c buhranı sebeplerini zımnen izah 
edebflecek belki bir kıymeti haiz· 
üir. 

Zirnat Nazırının İ!!Üfa.<;ı cğeı· 
la~ buhranı, açbk, ,.c ekim mcsc· 
lesi bahis mevzuu olrmı....aydı ndc
"c basit, olagan i~lerden biri te
l,1kld edilirdi. Bir nazır gider ye· 
rınc bir b kası ~ellrdl. 

Bahkçıhğın teşkilatlandırılması için 
dü~ şehrimizde bir toplantı yaplldı 

DOn Ticaret adasında., §ChriDıbıe ge.. 
len iaşe mQstqıar muavini ŞeYket stı· 
reyya.mn rtya.aetinde balıkçılar, tuzla_ 
yıClla.r ve konsel'\'t!Cller bfr toplantı 

yapmf§lardtr. Toplantıda bölge ı&§e 

m1ldllrU llrlllmtas Rek, mmtıık& Uca. 

ret mQdllrü Necmettin :M:e~ ve Tica 
ret odur umumt kAUb muavini Avni 
AbaJI hazır buhınmU§lur. Koııuııma _ 
nm mevzw balık ve balıkçılık i§1nin 
te,şkilıl.Uıındrrılmasıdır. 

Okull~rın ziraat seferberiiğindeki 
ödevleri tesbit ediliyor 

Ziraat seferberliği mevzuu ctra.tmda 
ilk tedrlstıt mlltcttl§leri dün maarifte 
bir topln.nU yapmJ§lardır. Bu toplantı. 
da Uk okullarda yapılacak zlrnat ıw 
terberliitf meselesini glJrt4ımUşlerdlr. 
Mtl!et~er. kendi te!Ut blı1gelerinde 

bulunan okulların ziraat yapabilecek. 
ler1, bahçe ve civar ıı.razllerinl tesblt 
edeccklcrdlr. Bu arazide nelerin ve 

vo ~kilde dikileceği hakkmdn malQ.. 
mat alınacaktır. Bu karar üı:crlnc mm 
taka maarif mcmurıarı kendi bölgele· 
rlndeki ba§ öğretmenler toplııntılar 

yaparak birer plA.n tanzim ederek mm' 
taka mUfottişllğine vereceklerdir. 

Okullarda ziraat !naUyetine hemen 
b8.§lanacağı için rnpor silratlc hazır. 
!anacaktır. 

Bugünden i ibaren lokantalarda 
yen1ek teşhir edilmiyecek 

Yw belediye zamla.rmın tatbikine meriyet mevkline girml§tir. Bugilnden 
dünden itibaren ~lanmı.tır. Lokan. itibaren bUtun lokantalar kontrol edL 
taıann yemek ~rı yaoğı da dün Jeceklerdlr. 

Hususi idarelerin pahahhk zammı 
açıkları hükümetçe kapatllacak 

Yeni pahalılık zamlnn dola • 
yisiyıe husu.st idare bütçesinden 
b l r milyon 3 2 2 bin lira a
çık bulunmaktadır. Zıı.m dolayısile hu. 
aule geıcn mı a~ hlikilliıet tarafın. 
dan diğer hıı.aıW idarelerle blrlikte 
utanbulun açığını da klı.r§ılarnnk Uze. 
re 942 bütçesine t.ruısısal koymuştur. 
Bu para yardım olarak verDcooktlr. 

Nakil vn.sıt.ıwın tarifeleri 
Aldı~ malOnıatn göre hUJ...'illnet, 

İstanbul Belediye bfitçesindcki acığmı 
Jtapnmak Ur.ere oehlr içindeki nakil 
ırnaıtıtlan:Da bir mikda.r zam yupıtma· 
mnı plren.eip iUbsrlyle kabul ctmrııtlr. 
Buna alt tetkikler kr8a bir zamanda 
bitiriloocktir. 

Diğer taraftan belediye §ehlrdeki 
nakil vasrtalarmm taritclcrlnl gözden 
~ktedlr. 1lkbahar -ve yum lh -

Zonguldaktan 
kömür geldi 

Dlln §dırlmize ZOnguldaktan Uç ton 
kömür geJmJ§lir. Bugtln de iki ton 
gelme.ısı beklenmektedir. Gelen kömUr· 
ler muhtel!! remnl mUes:ıescl<ıre ve E. 
tlbank tnrafmdan halka dağıtılıruştır. 

Mürakabe komisyonu
nun toplantısı 

Fiyat mtırakabe komisyonu, dUn, 
i:ıge mtldUrlUğünde vatı muavlnf Ah. 
met Kmık'm riyasetinde toplanmışbr. ·---

Altın fiyab 
Dün, bir Reşadiye alt.mmrn fıyat.ı 34 

lira, 24 nyar J...1llçe altının bir gırıım 

fiyatı i~e 4.85 kunı§tu. 

Uyıı.ç,larma göre yeni tarifeler hazır • 
la.nacaktır. 

Bu hususta hazırlanan esaaıa.m gO. 
re: 

1 - Denızyotlan ve §lrl .. ctllıayriye 
vapurlanrun köprüye E;Clme Ye kalk_ 

ma saatleri ııehrin günlUk 11'lerine ya
rar ııeklldc ayarlanacaktır. 

2 - Bu vapur idareleri ile banliyö 
trenleri ve diğu n&kll vasrtalan anı.. 
smda geçecek aktarma biletlerin ha.zır 
lanma.aı için bir teknik komiayOll kuru. 
ıacaktır. 

3 - Bu tarifeler oeJırin. her yerine 
tWlııcakt.ır. 

f - Halkm gı,,eıerdcn ııırayla bilet 
o.lması işi tanzim edilecek ve buna 
aykm hareket edenler §lddeUe cezalan 
dınlac:aktır. 

Eytam ve eramil 
maaşları 

Mütekait eytam ve eramilln tiç ay. 
!ık mU§lannm verilmesine dilnden iti 
abren başlnn~t:Ir. Bu maaşlara pa. 
balılık zammı da i1Avc edilerek liden.. 
~tir. 

Diğer taraftan ücroUl memurlara 
da pahalilık zammı dUn vcrilınl§Ur. 

İstanbul el sanayii için . 
nızamname 

Ankarnya glden dokuma.c.ııar heye. 
U, §Chrlnılzc dön.m~Ur. Yapılan kon· 
gırcde İstanbul villyetı dıılıillndekt el 
sanayiı için de ırtandarizasyon nizam. 
namesine benzer blr nlznmnamenlD 
te§tnlline karar verilml§tlr. 

Zeynep anım ko
nağı yerine ir sene 

içinde yeni bina 
yapılacak 

Yangın tahkikatı devam edi. 
yor, bugün Fen fakülteBİ 

Dekanı dinlenecek 
lst.ıı.nbulun muhtelit meseleleri et -

ra!mda tetkiklerde bulunmak Uzcrc 
Ankaraya giden vail ve belediye rclei 
ı..otn Krrdar dün sabah gehrimize dön
mUııUlr. 

Vali Ankanuian gelir gelmez, Uk o. 
larak yanında iki mUhcndlslc beraber 
yanan edebiyat takWtem biruısmm bu· 
lunduğu mahalde tetldkle:r yııpml§lır. 
HUkflmet derhal bu blııanm yerine bir 
yen ı&nin btr yıl içinde behemehal ya. 
pılmo.smı emretml§tlr. Belediye burn. 
nın mU~temn~t TC anıalarmı gösteren 
bir p!An hazrrtatmağa bejla.ınl§lır. 

Plı\n hazırlanır hazırlanmaz derhal 
Anknraya gönderilecektir. 

Yangın tahkikat.ı 
Oniversite Fen Faldlltesi yan· 

gını etrafında. yapılan tahkikat 
devam etmektedir. 

Müddeiumumi muavini Necati 
<ilin de blr kaç kişiyi dinlcm..~ 
tir. 

Şimdiye kıı.dsr alman ifadeler
deaı a.nla5I1dığm:a göre yangm 
Zeynep Kanili k<>llal;'lllDl en Ust 
t.atmda, tavandan çıkm!ştrr. Bu • 
radaki elektrik tesisatmda vukua 
gelen blr kontakt netic~inıle tah 
taların tutuştuğu ve ate§in etnı• 
fa sUratle sirayet ettiği za.nne • 
dilmektcdir. 

Bugün 'ilnivcrsite fen faJcültes.i 
dekanı din]{'llccektir. Dekanın ifa
desi, ehemmiyetli görillen bazı 
cihetleri aydınlntabileeektir. 

~----~o~-~--

istanbul iaşe 
teşkilatı 

.tat.ıı.nbulda müstakil ve 120 ki§Wk 

bir ia§O tqki!Att kurulacağmı yazm~ 
tık. 

Bu t.e~kilA.t, ileride llizum görtı!Ur· 
se daha fazla da genl§leUlecektlr. Şlm 
diki halde bu kadrotiun fhUyaca k&.1'1 
geldiği anlll§ılnıaktndır. 

lırtanbulda ycnf Jrunılacak ta;ıe ~
klla.tı etrafında tetkiklerde butumnak 
üzere ia§e mllstc§ar muavini Şevket 

SUreyya, §ehrimlzc gclmı,,t.ır. Mllate. 
§ar muavini, dUn, bölge ia§e müdUrU 
Mtlmtıız Rek'Je la;e f§lcrl ct:ratmda 
görll§tnli§tUr. 

:E Salı 

> 3 Mart 
~ 

et Safer: 16 
'- J\asrm: 116 

\lakltler Vu:ıtı Ez.ıuıi 
O Un eşin 
do tuşu 
Öğle 

6.81 

12.21 

12.SS 

6.28 
tklndi 15.84 9.SS 
Altpm l R.00 1%.00 

19.Sı ı.sı 

4.58 10.6~ 

Çarşamb. 

4 Mart 

Sufc.r: 16 
l{.nsım: 111 

\/asa~ er.anı 

6.82 12.sz 

12.26 6.20 
111.SS 9.85 
18.01 12.00 
10.82 1.80 

4.56 10.50 İmnda yol mcscle"il diğer bl.r 
fnraftan mnli bir mesele. bir yan· 
1luıı slynsi akisleri olan bir hii.dlse 
Olmasa rdı l\lünakaliit nn.zınnın i • 
!ifası da ehemmiyetli bir mesele 
t(•lfllild edllemC%di. Fakat Ba6ra
dan Iınşlryarak Sovyet Rn~ynya 
kaclıır uı.ayan yolun iro.n bütçesin· 
ılcn ııynltı.n mssraflarla yapıldığı 
lınJdrmdn Deri sürülen i(lclialsr eğer 
bir fın.kllmt t e hükumetin nıl.'iıl 
ıııu,küı şartlar iı;iude Jmhlrğıru tah 
hıin güç olnınz. Zira.af, ve miina· 

Mösyö KqkarYan ayakta duru- r----------------------·---~: R , 
- Madam, dedi, odama o.yak B K 1 

aUnaını:mI'1 .. ı. rağmen görüyorsunuz s • • 
;;::/~rafı iyice nrudnn; fakat 0 A N 5 . i y O N U 

Bir saniye Madam Grbı.Sofe. sil- ı 
kıinc-tıe baku: .._ __ 22 Yazan~ Kenan Hulusi 

1 01lılt n:wrlıı.nnm istlfıısmdao son
"'ı hiitün knbinenin (ekilmt olma· 
~, lrnndal..i \'nriretı i..'lsmen ol! un 
1 .. ıwir edebi 1 ecclı: bir mo.hlyett c

- Kim bilir, dedi; kilnahı boy-
numa o!msı:ım ama, Madam Zoyn- nu siz söylemi~Uniz! 
!arın hizmet.cisi küpelerinizc pek - Evet, doğru! Fa.kat bir de
dik.katli di.1<kalli bakardı. Bu sa- fa canon; belki. bcllci bir yanlL5-
bah g<'lm.11 olmasın?. ltk ! 

- Hayrr, lıa.yrr! Madam Zoyn· Mösyö Kokarynn yarı hiddetle 
nm hizmetçisınden Şura kadar c- iki kanapeyi çekti: 

SADRI ERTEM ı minim. - Buyurunuz Madam Griba -
- Şu halde!. ıiOf! Ba.51tn. bir emriniz? 

'' i r, 

iSTA1"'1JUJ, BOJtSASININ 

2-3-04ı flyatlan 

Bu sefer de Madrun Gri:b:ı.§ofun !\'.adın txışını s:ılla.dı; ve her hal 
gözleri yere ru!tllmişl!. Kt>.pı ile • de perişan olduğu belliydi, İyi a
yan taraftaki yatak ochsı arasın- ma, şu Mösyö Kokaryaıun hali! 
da gidip geliyordu. Bır arnlrk çöp Niçin üstünü başmt dikkatle ara· 

açılı, " ıınıpo.nı, Eepetinl sa.nda.1 i~arbinleri.-ıln u- yor .. Sonra küpeyi nvuçlarına nl-
1 Sterlin 5.22 cuylıı. it.ti: cltğı zam.anlar ... Londra 

Nevyork 
lı!:ıdrfd 
f;tokholm 

100 Dolar ıso.10 - Ah, Mösyö Kokaryan: dedi. Madam Gn.öaşof: 
100 Pezcta 
l~ lsvcç Kr. 

12.SD Bir dofa., bir defc.cı:k §U kana.pe· - Canım, dedi, kilpcnin b:r teki 
30 72 :eri çekmek za..1tmetiııdc bulun.cm- ıınıhnkknk onda.. MÖ3yö Kokar. 

f;SIJ.AM VE rAIIVJLA1 

ıtrc.miyeU % r; 933 Ergani 28.90 
',adolu Dem!ryolu l ve Il 51.50 
i e>r ;ez Bankalı 174.50 

Zayi 
~ llfus tczkeremlc askeri vcslkıımı 

cl'Um. Ycınlsinl nlrıcağnndan es.. 

ruz! randa .. Fakat zengin bir adam bu 

1 - Fa.kat Madam! Siz benim o- iıri yapsın?. Aman Alla.hım! 

1 
dama glnn~z ki?.. Ve hemen hizmetçilere emir 
MWaın Grlbaşof birdenbire verdi: Mösyö Kokarynm öyle bir 

tlurdu: göz altına aldı ki, fı.dcta üstUnne 
- Acaba'? dedi. ve bütün harclcetlerinc bir öl"ilm-
Başparmağı duda.klarında.ydı? cek ağı kurdu. 

,,:~ t!.Ilcak Rus kndmlıı.nnda bulu- Fakat akşama doğru da ba.5kn 
mın bir bıı.su.siyetlc ona be.luyor- bir Şey oldu: .Mösyö Menaşcnln 
du. ~n bir haftadı>.nbcri pan..."b•ona 

Mös3ö Kokarya.n: getirdiği hizmetçisi koşa koşa gel-!nin hllkmU yoktur. 
l<:araJt8y Banıthnlle caddesl 152 - Rica. ederim :Madnm ! diy<' di: 

·~~~n.A.mll devanı etti; bir dakika evvel bu· - Ah MadanıCJğnn ! dedi; ba· 

.. 

yan .Menaşc affmızı rica ediyor. 
Pansiyonu ı:ılclfıcele tcrkcttikleri 
1ç.in hosa.bı kontrol edememişler. 
Belki bir yn.nlrşh1c olur, fazla pe.rn 
veriı·lcr diye, knsatım kcnıınnn bı
rakbğı~ küpelerden bir tekini 
rehin almışlnr! Fnka.t hcsaptn iki 
buçuk kuruş 'kadar bir fnzlalıkta.n 
başkn hiç bir §CY yokmuş, Mösyö 
Men:ı§c be3 kuruş yolladı. Yüz pa
ra iade edeceksiniz Madam! 
Madıun Gnöat"cl başmı salladı: 

ve hemen gözlerile Mösyö Ko.knr
yanı buldu: 

- J{arohat ı:izin, dedi; pansi
.)·onu o ka.dn.r alellicele bmı1onak 
ister gözüktünilz ki ... 

- Bravo Madam! demek ki 
benden §iiphe ediyordunuz? 
Madn.ın Griba~: 
- Olmuş bir sey Mösyö Kokar

yan, dedi; fakat siz de niçin oda
nızı, ammıı.yn kalktmız? 

- Garip §CY Madam Gri.ba.şof ! 
Sizin küpeerin.!.zi aradığmn size 
lrim söyledi? nen kendhnin de bir 
şey kaybedip ctm~.mi arıyor
own. 

lşt~ böylece 10 eyllıle doğru 

Yazan: Hakk 
Bu ak~an1, konscn:at11\'arm nhı.

taı'ka icra heyeti, altmcı Uı.rıhi 
konşcrtnl verecek. Dem, son pro
\B.Smda bulUDdwn.. Duydu;;;,'Wn 
zevk, o Wı.dar bUyüh oldu, ki bir 
ker~ de sahnede dtn~mc.ırt bekle
meden, komer hakkındaki dü~ün
celcriml yazıyorum. 

Çünkii bJ: gllnlük fasıla ile or
t ad& dcğt~k bfr şey ydt.-tur. 
Son prou., ı;.anatkirla.rnnızın ken. 
rlilcri hakkında &on lrllküml~rldir. 
f'~ğer kemale yıı.klaştıkl:ırmıı inan
masalar ve dinllycnlerin de ken
ılilerfle birleştfklerinl gönneseler
dl, btr pron dAhA yaparlardı. 

Bu k~ büylik "Itn"" nln çağ
da,ıanndaıı, ruı.tt.i. ondan en·eı 
<loğuak, klüsik musiklmfzc asale
tlııjn muhte5etn armasını asan 
• 'llifız rost,, ıa ~Ja,.yol'U7. 

Bin eserinden. ancak ~i ell
ıni.ıde kalan bu bUylik snnlbamn 
l 10'l de topnğa verildiğini, ken
disi için yazılan: 

"Postu çik eyledl şiyri ec:el,, 
Tarlh ı:ıusnundan beJll Fakat, 

mmrads hem ,.eıJ.a dil · hem de 
çıkan yekfuı ''1182.. yl tutmuyor. 
F.Umhıd~ t:ek IDl'mldan başka bir 
§eY balunmsdrğı iÇİll, ''Tami,e.,, 
var mı, yok mu! bilmiyoruz. Mıs
ra, belki de bir müretUp yaıih!J
na lnırbBn olmuştur. 

"Haftt Post'' un programa iki 
eıen. ••BaJıa.r geldi. •. ., q.ak bes
teıdle, "Gelse o ısnh mecli9e ••• ,. 
rast yürük semaisi almJIUI. 

Birinci Jmımı. Sa.mı Deden.in U

sıdr pesrevile ba..5Iadı. Heyet, yhıe 
bikliğimlz SftDat.Jdi.rlar. Yalnız o
kuJ'1lc1l N ecmJ yok. 

Kudümleriııia bqmda üstat 
Ali Rrm Bey, canlı bir metreom 
13§1Da7.h~ ilk darbl vurdu, yay, 
nefes ve mızrap sadan, blıdea 
p~·e girdiler. KudUmle.r, 8§kia 
göğiia,lerfıtj dörtlyor, maaıam bir 
daraban içinde mnl, dalga dalga 
ürperiyonla. Ben, Ali RDa Beyin 
büyük usulleri, gerek vel\Weli, 
gerekse tadilli ~ ib 
beligatiac laaJTUUlll. 

Bagiln Kemal Niyuimn kemen
te9indt- aesi ate3 yapu lıtr ~· kay
naısması, bir göıaW bıııatl-. 'MI'. 
Nabnelert lıaddedcn g~rlr gibi 
iböyor, 

Yaamd& Sadi, !IGZIDJ rlm etmiş. 
I~rhı o ııernsız atııganhğiyle eıı!le-
rin zarl'mı aşarak, sahibbdn raJıa. 
nu sidedlyor. 

Artakinbı kanunu klvılcmı clolu. 
Elleri kanat gibi. Mızrap sesi yok. 
Nağmelerde telden tele g~ 
pürüzleri yok. 

SözUıı doğrusu u, kl bu olgllD 

a 

ER 
sona GEZGiN 
nılılu adam, bize 'kanun,, un öt. 
.. esini duyuruyor. l\laJızun, kalbe 
•lolmnıın, yıumış:ık bir çal1şla, sa
zına sesle b·rı:c.te dil de venni . 

tcye glrillnce, "1>36nwz fi.,. 
hinde başka bir ha.va clalga.Jaııdı. 
' 'IW12 Poıot,, an ilham ufukları 
bir bir pc.ıdolcriııi lmJdırdı. Nağ
meler i~lndc bahar oldu. Dikkat 
ettim. Nr.yzen Şevkide g\indt.>ıı 
ı.:ünc fo.rl.c: mcu bir ol;;un'uh '\·ar 
Nısfiye, minimini bir kaml3 par • 
srdır. F:ıkat dlnize n.Jdmn mı cj 
<lerlut kesilir. Oızn .,,anf· bir yünı. 
*1n, ilhamlı bir ruhun ocl'esler c 
lfiltıp yumıı,.o;atmak gerektir. Art:ı. 
ld ile aynca da çalı ;ıyorb.nnı.,.. 
Han undaki yükse){ ü rtatlığı içi.1 
olduğu ka<lı.r, ctrafın:ı luını hc!;le· 
~iği bo dost 'e in :\il dnyı;ttl:m 
ıcln de kcndis!rıi alkffilarım. Sene 
keman Nuri, ~klarmı ağar. 
tan hizmetinin milkifatmı ımzm. 
dan~. 

Udi Ali 'e tanburi Dür:rti balJr
lanııa basttklan sazlamu bira da 
kendJ göğü leril0 bi~mıŞJer •• 
\'edtJe il~ çahyoılar, 
.Santuri Zlya11, bembeyaz başı li1l• 

nat heyecıuılle tftriyuek tellere 
eğilmiş görmek, adıun3 rikkat ' 'e
riyor. Bo ne engin se,-gidir, ki 
seks.en yıl, onu tıantunından bir 
gün iri le aymunıyor. lJ1lllk beste
c!en sonra tab'r Mastara Eftnıli
nin 'be,aU ağır lleD!aiııJ yfae onan 
naqi yörb1' seım.hd ~hndt 

Buadaa ımıhv mabmma ge. 
çileceınt İki &)'11 laluı gnıpam • 
makamlar arasındaki ~ıklJğı, ~ 
ğerii tıanatJıirınm; t.aabarl Dir
rü dolebinQOr. On~ mqJmm]ap 

tisttlndeki INd:adane bilgisfni. sağ
lam zeft:bd herires bilir. 

Prognmm her~ üsttiaQe 
durarsam, maJraleme gazetede "1" 
b~ 

Doldıonın oku~u d1ıateı1'en, 
bir §eY aesdlm. Uzun saman bir· 
biıierile ~13&D sea '\'e eaalarda 
öyle bir iheD.k kaynapıası doğu
Y•, ki baııu mtrnlfaJoyetin bjr 
9?ft •J1D&\Jyu. 

l'aribl koaserler, Gbel blr bu
:ıu tur. Bcmu h~ kimsenin keyfi. 
ae bakmryarak bugthılril siması, 
~ ~ Ve bag\lntcü p&r
Wdığiyle yalan amanlanmıa luı.· 
d&r gedrmeliyiz. Tanzimat ~.ağı· 
nm da pek deierll Usta.tıan vnt. 
Yavat J'&'n§ 111ra onlara da gelme 
Hdir. 

Konservatınıır, ruh terbiye5in· 
de ba konseıie,rle büyük &dımlar 
at.ıror. Sebep olular, ba.~ar 
tebrt.ke li.yıktı:rlar. 

[~~) 
Maarif in basması gereken bir eser 

B undan bir müddet özıcc, mecmu.. 
alıırda kendial.nden ve eserlerin

den bahsedildiğini görerek mC§hur 
tnglllz dllclııi Redhavs'm Türkçe _ 
İngilizce lQgatıcrlnln ye.n.Jden ve u.. 
cuz cildler halinde ba.sllmasmı teklif 
ctmıııUk. Bu tckllfimlzl ileri ırtlrer
ken, İngiliz dlllııi öğrenmeğe hcvcı 
edenlerin ve bug1ln öğnlnmlf aayı_ 

lantrınn 1.stltadesinl göz önl1Dde tut· 
mu..,tul::. 

Ayni zamanda iki memleket kül· 

Mösyö Kolmeyan, on iki.sinde biri 
Rum, diğ'cr ikisi Erme-ni ilg nile 
pansiyonu birer birer terkcttilcr; 
oo beşinde de ben çdana haurlık
Iarm:ı. başle.dım. Deniz mevaımi 
t-itmiş, Veli Demir dondunnn ku
tulanıu kn.ldxrınrlr. Asfalta illt 
ve mevsimsiz bir yağmur dUşmilş
tu. Madam GrıD:ışof bu mtl§tori
lcr tahliycslndcn sonra möble1eri 
nlmmrş bir evde otunır gıöl hU
:r.ilnlU; Şura iso fiaŞkmdı. Bununla. 
be.mbcr saat altıda yine sa.balı te
mizliği başlıyor; Mn.dam Grlba.şof 
bütün boş odaları birer birer do
laşarak camların iyi silinmediğin
öcn, perdeye dilşın~ bir tozd.-ın, 
mu.,.qa,mba merdivenlorin yağsızlık 
ve eil!sızhğından ~yet ediyor; 
Şura ise ellerini oğuştura.rn.k hep
sini dinler göruirll~ r; ve keneli 
kctı.diııe bUtiln bu i§lCri Madam 
Gn"ba.şofun elbette çok iyi bileec
{:lni tekmrlıyordu. Falra! Madam 
Gribaşof hakikat.en üzi.lntilde mi 
fili? Benden ba§ka btiWn diğe"t"Je. 
rinln ~iyonu terkettlği gün bir 
ka.napeye kendlni arka Ustü bir
rten bire o.ttı: 

- Oh! dedi: kurtuldum! 
Acabn doğru mu Mtldam Gr ba

§of? Bn.ıjka hiç bir derdiniz yok 
mu! Kışlık sucuk, z.cytln sahunu
rası, lfüı:er.la, turşu bUttln bunla
rın h~ırln.ıunası lAzon! Ya vergi 
~teri? .. 

Ertesi günü tstanbula Anu~ 
~ beraber indim. 

KENAN Hur;Ost 

ttlrü araamdn bfr ynkmlık ten:ıiniDo 

~ bakımından mntaıeaıa.r. 

cıa bulmmıuotuk .• 
O aabrlarm bu sütunlarda ça. 

maBilldan bqka bir aea çıkmadr. 

Çüıık11 RedhaVI lQgaUeıini be.aabil. 
mck, bugün gerçekten bir aenı:ıaye 

ve pek auurıu bir t bbtla ı.ter. 
Fakat bir !f.aç gilııdenbert guetc. 

!erde ve radyoda, dil konu.u UJıeriıı· 
de yapılan nC§rlyata dlkk&t edince, 
bu tqebbü alddcUe ihUyaç oidu • 
ğunu sezdim. 

DU konu u etratmda en s&11hlyet. 
ll kaleınlerl.n ı.ıcundıı., RedhaT8 ]~. 
tlDde rMUanan tiz Tnrkço kelim er, 
tabirler dol&§Iyor ve a.ıılıyo:ruz kı 

Redhavs, lnglltzco • Tllrkçe lQgaUni 
yaparak lngWz dllln1n bUtUn ine • 
llklerinl biTA verirken, bu iııceliklc. 
rtn kendi dWmlzdckl bUtün ~Ilık· 
lannı dn, hem en glluıl, en doğru 

ve en mCtnlıı tımeklor halinde bulup 
kitabına. koymua. 

G-OÇCD ~ radyonun da, ''Gllzr 
TUrkte MRU.,nde Falih RıfkJ Atn) 
bilhasaa bu noktaya dokunuyor "' 
bu kitabın önemini bcllrtlyordu. 

Radyonun '•Güzel TUrk~ snatf 
Vakıt gaı:eteslııln teklltlnden doğan 
blr eser olduğu için, onun her saat 
dııh& !aydslı, daha dikkate değer 

bir tlgür haline geJzmsJ blzJ mrm· 
nun ediyor. Hele bu gibi, merci kil.. 
biltnden. neorlyntmuzr Z<'nglnlo§tll"C -
cck ilhamlara yol açtıkça, daha !aL 
la mQ~baıssls oluyoruz:.. ıcıs:ıca, §U

nu demek istiyoruz ki, Rrdhavs'm 
lngtl!ı:ce • TUrkı;e ve TUrkçe • lnı;i· 
ll%cc lılgatlerlnln, bugün. ncl!ll mnn· 
kam olıın hayvanlar glb! mevcuda 
ortad:ın kalktıtını ve kalanlarm da, 
nıllı;(llk eşya Ccrecesinde pahn.lı oL 
duğ\ınu hcs~ba katarak, bunlan hem 
Ttırk dllinlıı 1atıtadesl bakımmdan, 

fdııarlf vckilllğlnlD ucuz nUShalar 
batlnde temin ve ncşrctmesı kUıtU. 
rcı blnı zaruret halini alıyor. 

TUrk DU Kurumunun da bu konu. 
ya. ligi göatc.reooğlnı umablllıV 

M. I. HiKMET MUNIR 
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Fabrika •. 
MUHASEBECiSi 

Yazan: Franmva Körmendi Çeviren: Muzaffer Acar 1 ,·n 7ılr.ıa"' 

1

1 

· -------•nı -• 
l\laa!;ını lslf\h f~ln yerini deği. 

tirmek isteğindedir. (Fabrika Mu. 
hasebeelsl) P. K. 176 Bdreıılm 
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Birinci kısım j mı yirmi beşe k.?.dar çıkar ve o za-il 1 
ı man haftaltk toylantrlan için kah- ı Dr Fab ıı C lAı 1 

"Kafa.darlar,, aık.saın on sula.- 1 vede husu.si bir salon kiralarlardı 1 • rı 8 Al 
rmda kahvede top!anıyorlardı. Nihayet bazrla:rı gelmem.eğ~ Sinir ve kekeleme t.eda.Vfal 

Bu "kaf.:ı.darlar",. efk 1:;.se arka- İ başla~nca to~lantrlara da ara. ver ller glln 
4 

t.e <Jağaloğlq No. 
21 B o• N ı rla.şlan Bııdapcşten.ın otuz .ıki otuz 1 ınek ıcap etti. Art.Dk. on beŞ gün- aş 1 ş e z e G r ı· p R t. ~~~7:":',,.:~o!""'m!:~~:;.:.:~ ~~. ";t~~:"::"' :=vrı'°::::ı Sehir Tivatrosuriun ' ' ' ı Q m a 1 Z m a 

~~!j~~:~~~~daş,, "kafadar,, ~C:!t =e~~le~zi::;:~:::: il, ı~ URAM filSMlNDA Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ag"' rıları Derhal Keser 
Mektepte iken de bir grupları son perşembeslııde olmak üzere 1 

vardr, yani da.ha doğrusu bu kah- t.oplan.mağ:ı karar verdiler. Akşam 20·30 
i28 icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan 1-··la ı-ewm.·1 .. 

veye devam edenler o zaman da İkinci, senei devriye ziyafeti p ARA ••.... n ., ·~ -
ayni "ka.fada:r,. grupunu teşıkil çok kalabalrk olmuştu.. Yalnız ttOr 

. . . ~' . " " ·.,,' ' 

ediyord.u. Mektepte i:ken menfa- yaban<'.1 memlekette olanlar ziya,.. 
e.tler:nln yekneflaklığı, tabiatla.rt- fette yoktu: Çeh uzun zamandan- Şubeye davet 

(Yazan: Necip Fazıl Kısa.kürek) 

* * * 
nm benzerliği ve bir msbet da- beri Frankfurtta bir kimyevi :med-
hilinde ailelerinin mevki ve ser- deler fabri.k:uımda mühendisti Beyoğlu yerli askerlik şubesin-
vetlcrinin birbirine yalmı oluşu bu Bortko 1920 senesinde esirler de~ den: 

TarUıt Konserlerden: 8 
HAFIZ POST 

kafadarları bir :ıraya toplamıştr. · ğiştirilirke-n Rusyaya gidip kıal- 8 
Mart Mı Sah günü saat 

21 
de İhtiyat eratm yoklamalarına de-

Blrbirlerinden ne kadar ba.c:;ka mışt.I, Kadar 1919 senesinde Bu- ŞEHİR TİYATROSU KOMEDl Yam edilmektedir. Yoklama sırası 
olıdukJa.rm.r. daha doğrusu ne d~- rlapcştcden ayrnn.rş ve kend:i.s:ini KISMINDA aşağıya yazrlmışt:Ir. Bu Sll'8.ya gö-
ce de~Wclerini ancalk mektep sı- bir daha ~Jç kimse gömıem!şti; BUetıer KomedJ kmı:u g.ltesinden re yokhı.malara gelinmesi ilA.n olu-
zıasmm yerini, yuvarlak kahve Zaley Pa.rıs sefaretinde katipti, tedarik edlllr n.ur. (3657) 
n:ıasasr, mürekkep hokka.snun ye- I Ba.mbexger Holivutta siınema kralı 2 a.rt 94 
tini kahve fincanı ve a.vareligın~· •olan. amcasm.m ya.runda yaşnrordu. Beyog'"'lu Halk Sineması m 

2 
pazartesi 

313
• 

314
• Zi f ·J 331, 332 tevellütlüler. 

yerini mesuliyet korkusu aldığı ... ! 8 e~ gecesi son defa olarak ı _ BoUvut Revüsü 3 mart 942 salı 315, 316, 329, 
mman anla.dı:lar .. Ve yavaş yavaş buyiik bır grup ha.lirıde toplan- 2 Den 330 tevellütlüler. 
bir lcıBmı. gru.pu terketti ve o za.- JUlŞl~dı: Kll"k yedi kişi idiler.. - ız Fedaileri mıa.na kada.r bir kenarda kalan di- Hepsı btrbirlerinin elbiselerini göz 8 

- Tan.an Maymun Adam. 
4 

mart 
942 çarşamba 317, 318, 

ierler.i. grupa dahil oldular.. den geçirmişler, vaziyetlerini mü- 328, 327 tevellütlülcr. 
H.er halde i<}leri:nden hiç biri, n.:ıca~a etmişler, hikayeler söyle- İstanbul A!llllye Mahkeme&i 9 uncu 5 mart 942 perşembe 319, 320, 

1Jlml8nm ara.larmdaki bağları ,.~,,.- mı .. şler, ea,.ka1ar yapmışlar, gül' _ Hukuk Hi!.I<inıllğlnden: 321, 322 tevellütlüler. ~ ı 6 mart 942 cuma 323 324 325 
ten ktrdığmı ve o günkü birlikleri- muş er, kendilerini birbirlerlne 9U/lS8 326 tevellütlüler. ' ' ' 
nin günIU.k aJşkanlık esasına da- ka~ı tama.men yaıbancı hissetme- * * • yandığım ve samimitn•U.en tama.- lerine rağmen dost gibi kon•1c.. Beyoğlunda Tarlabaşmda. 207 nu-"~ la . ...,. marada mukim '""-- Bub k •ft- Fatih A.&kerllk Dalresln .. en·. 
men uzak olduğunu farketm:iyor- muş r, fa.kat gece yarısından son- •YJ.tJ..UY

0 
re ...... -a. .. du. ra yavaş yav~ ayrılrrla.rken her fmda.n Beyoğlu Tarlabaşr caddesi 207 1 - Be.yazıt askerlik §Ubesi 111 ŞtL 

EvvclA karış.ık ve şuursuz gün- biri. bir dalı..aBri toplantıya kadar, numaralt hanede mukim kocasr M1k.. bat 942 tarihinden itibaren hali faa
lcrde, korkunç gecelerde te.sa.dü- yanı beş sene müddetle bu arıka- ıos aleyhine açtığı boşanma davasın_ Uyete geçmiştir. 
fen bir kaçI bir araya ge1ırniş daha daş1arr görmiyecekleriıne emin bu- da: Mahkememizin 41/417 numarası 2 - Bayazrt ve Küçükpazar na.bl
oonra tanıdık simalar ortaya çık- lunuyorlardı. tahtında açtığr ihtar ila.mmda M. yeleri nüfuslarında. kayıtlı yeril erle_ 
llm?O ve ceıWyet genıişlemişti. A- Fa.kat on on beş arkadaş alrş- aleyhin ikametgAbı meçhul olduğundan rin, yerli Eminllnü şubesi yanındaki 
ralarında arkadaşlarmr samımı- kanlık ve ayltk mutat toplantıla- gazete ile fütn yapıldığından işbu 00_ Bayazı:t askerlik şubesine mUracaaL 
yctle bir kaç kuron (l) dolandr- rm kaygısrzlrk hat.ıralan ile rop- şanma ~avasmm da na.nen icrasına. lan ua.n olunur. 
ran1ar olduğu gibi gecenin birinde lanmaltta devam ediyorlıa.rdr. karar v~rildiği ve mahkeme günü ola. * * * 
k&lıveye yepyeni bi.r otomobille ge- . Bunların arasında hali vakti ye- ı rak tayın. edldlen 23.3.942 pazartesi EmbıönU Yerli As. ş. den: 
lenler de vardı. Genç yaşta evlen- r~de olanlar bulunduğu gibi fa- günü saat 10 tayın edildiğinden mu_ Topçu Yb. Ahmet oğlu A3rm {319_ 
m:jş olan bir mobilya tüccarı bi'r kir ?1.a.nla.r da. vardr .. Evliler veya a~ günde gelmesi veya bir vekil 21), Tbb. Yzb. Andon oğlu Mihal 
.ı:ıkşa.ın karı:sım Jca.fada.rla.r arasına bekarlar, hıristJyaıılar, yahuclilcr 1 gondermeSi aksi takdirde muhakeme.. (304) (38294), Tbb. Yzb. Mazhar 
getirmişti. He-~ bu taze kadını şakacıla.r ve ciddi adamlar bu kü~ ye gıyaben devam cdlleceğf. davetiye (53510), Sv. Tğm. Feyzi oğlu Hüse
~epede.n trrnağa kadar gözden~- çük gnıpu teşkil ediyorlardr. Bir makamına kaiın olmak üzere ua.n oıu_ yin Avni 318 (30517), P. Tğm. M:usta-
ç:irmi~ler, gizli na.zarla.rıınr şımısı- lasmmm. ~a sa.çlarr be- nur. ( 38999 fa oğlu Osman Çokay 324: (48129). 
•1n bıtra..'3ına kaydırmışlar ve mü- ya:z;lanrnaga. be.şlaıım:ş, diğerlerinin -:::=----------------------__:__: __ 
kemmel yemekler ika.rşrsmda ken- tepelerindeki saçla.mi bir krsmı dö 
dine hakim olıimlyan oburlar gibi kiil:rnı\.lştü.. Seneler Ü7.erlerinden 
ağrzl8.I1!IU şa.prrdat:ıınışle.r, sonra geçiyor ve oa:tlaa-yalmz bir tek şey, 
biı:tbirlerine yakl::ı.ş8tr&'lt fa.kat ~- yuvarlaık masa.nm etrafında topla
lerini ıka.tiyen bozmadan bıı küçük na.n ika.fa.darlenn eğlendiklerini far 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 
kıtaatı ilanları 

~~~-
kadmm güzelliğinden seıvimliliğin., Jcediyorla.rdr. 

Aşağıda miktarıan yazrlı srflr etleri kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. İhalesi 5-3-942 günü aaa.t 14 de Yalovada askert satın alma 
komisyonunda ya.pxıa.ca.ktır. Taliplerin kanuni vesikale:rlle teklif mektup~ 
larmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2160-2860) 

den ibahsetmişlerdi. 
Genç ıkadm evvel.8 sı!krlmış böy

le bir cemiyette kendini rahat hls
s.etrncmiş, fa.kat sonra. yavaş ya
~ kendini bu havaya ıkaptrrm1ş 
küçük şaılal.lara., es1ti mektep h8-
t!l'8.larına. ~e başlamış ve ni
hayet genç ailamlarm. ateşli na
?.a.rla.n altmda olniasma. rağmen 
ke:nodisini 1rocas1nm yamnda. tabii 
lıassetmeğe beslıa.mıştı. Kafada.rla
mı biri o smıda zifaf gecesi gibi 
~eli bir bahjs açtığı için bir 
nMıoş lbA.dıiseye meydan verilme
den mobilya tüeoaırr yerinden kalk 
mll ve bu genç çift mtisaade isti
~ gruptan a.yrrlmıştı. Kafa
dıartırr a.rk.aW.rmda ek~yetle şu 
lıııııran veımllşlerdi: "Enfes bir ka
cmn!.,, eoııra bu mesele de unutul
du, mobilya. tticcan bir da.ha kan
sm kafaıd&rlar arasına. sokmadı ve 
~ 80l'.l%'8.lan kendisi de gelme
mıege başladı. Mobilya tüccarmm 
~ bir yeni'Ji grupa dahil ol
Dlalltu: Suhaca ! . 
B3Şlnda talebe kasketi vardı 

hare4rntleri muntazamdı, düriist~ 
t:il, oemiyeıte dahil bazı kimselere 
hAıdteeloeri ile beraber ismi ga.ze
teell'de g~er, hatta haikkmda ba
zı hikayeler a.nlatıln-, bazı kimse
ler kendiıs.ini zsıbitlerle beraber 
b1r otomobilde Vacz (2) yC'lunda 
gördüklerini aıılatırl:ırtlı. Fakat. 
ıııiı'ba.yet bugün bu söylenenler şu -
ıı.un bunun ağzından cr.luna riva
yetlerdi ve Suhac:ı bir sene zar
fında anca.le bir iki kere topiantı
Ja.nı i<:ıtlrak ebni.'i ve kimseyi ra
hatsız etmemiş olduğu için hak
kında pek uzun boylu düşilnme
ım.,!erdi. Sonra bazıları hiç gelıne
~eçe b:t~br.ır17, fakat ~:erine yeni
•M"l o..--t ııyn çrlını ·stı: Kürsner Rus
~'!ldan c ı:-::ısEtten dönmiiı:tü. 'Iizay 
t~hırn. b'lc:ı..ılı ile gruua dahil ol
ımı.•:ıtıı. Şuartz'm sağ gözü iizr r ;11_ 

ele siyah bir ~rgr va.rdr .. Bu gru
nıı;ı ~emen 'hepsıi lise tclısilleriııi 
~.ı.n: r.m.lad!kıtan hemen sonra ı:, hllı 
r) tın-:ı dağ:ııtımşlal'dı. İşte şir!ıdi 
~ ~krar yavaş yavaş toplanryorla.r
·ir. 

Bu topla.ntrlar Ç(ık güzelcii .. Bir 
"e9 "'; .. sö~ alevler :içindeki Fla.ndr 
Cl'!"''1 ~sfni. Bitli Voihni siperle.tini 
l~·~ r oja.rk cephesinin tel örgüle~ 
ı-.,, · l <ıtn1abyw, fakat sonra ne
" C iİ h~r oo ... 'biT cümle bu a.c:ı ha
tı '.':tı ~ r• d:ığıtıyorou .. 

Dtı vazivet üç dört sene devam 
c!_t .. Rrı~ ve dolu geceleri vardr .. 
/1. tı ayrla bir KafaclarJarrn yeku-

u 
Teşrinise.n.ıi •iptidalarmda bl.r 

dişçinin bekleme salonunda Kele
menin eline bir ree.imli mecmua CinAI 
geÇti. Bu mecmuada şa-
yam dikkat bir d~ fotoğraf Sığır eti 

Sığır etı 

Srğır eti 
vardı. Fotoğrafta güzel bir par
ma..'ltlığm önünde, üzerinde koyu 
renk elbise bulunan genç bir ada
mın mütebessim bir çehre ile dur-~ 
duğu ve karşısında araJa'rlnda par-
Jıak üniformıı.lı zaıbitanm da bulun
duğu büyük bdr kalabalık göriinil- ! 
yordu. Resmin :ı.ltmda şu cüml€
ler yazılı mi: 

"Meşhur Maca:r mimar A T 
~dar (Resim numa.rıa 1) Port E~ 
l~bet de kurduğu sekiz yüz vil
lalık muazzam bahçeli köşkler 
nı.a.hallesinin resmi küŞ!ldmda ma- 1 
~~ zimamdarlar ve memleketin 
ıl~m _1~elenle:ri şerefine mükellef 
b1.r zıyafet vermfati.r. Dünyada eşi 
bulunmayan ve güzelliğ:ni tasav
vur etmeğe imkan olmayan bu bah
çeli kö~K:ler meJıallesi şehirden 
yedi kilomtre mesafede ve deniz 
kenarmdadn-. Cenubi Afrik:ı.nın 
ileri gelen ~hsiyetlcrl bu emsal
dz dünya r~nnetinde bir kös.k sa
tm almak veya kiralrunaJc iÇin a
zami isticali göstermektedirler. 

tncvamı var) 
(1) Macar pa.rasr. 
(2) Va<:z 1'18.('nristanda komü

nistlik yıluldıktan ıo;onra siyast 
n~'.lhkumlarm ~:ııt tı'".ilnn hapisa.ne~ 
nin bulıınrJu~n me,·lddir. 

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program ve memleket sa - 1 
at ayarr, 7,33 Hafif program 

l\ll:kdan 
Kilo 

22,000 
29,500 

18,000 

Ftatl 
KW'Uf 

60 
60 

60 

990 
1327,50 

810 

(Pl), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Müzik 
8.15 Evin saati. 12.30 Program, v~ 
memleket saat ayarr, 12.33 Türkçe 
pla.kıar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
Türkçe plAklıı.r, 18.00 Program, ve 
memleket saat ayarı. 18.03 Radyo 
salon otkt?strasr, 18.45 Ziraat takvimi, ı 
Konuşma, 19.55 Fasıı program, 20.15 
Radyo a.gzctcsi. 20.45 Mllzlk: Genç , 
bestek~larım:z, 21.00 MUzik, 21.15 
Konu;ma, 21,30 MUzlk, 21,45 KlAslk 
müziği program, 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans hııberlcri ve borsalar, 22. 
45 yarınki program ve kapanrş. 

l~ URKiYE iŞ BANKASI 

SAH!Bl : AS 1 M US 
BasıJdııh ver: VAKTI Matba~ · 

UmurnJ ne.ı:ırivat1 idnr-e ede,, 
Rtft1c Ah.met Seve-Miı 

KH-;ük Tasarruf 
Hesapları 

ıo;ştuttLl!a< : ı Şobat, 4 

ıtl\yt!I. t !\~!llto11, ! lk1n· 

~tt~rtn tarlblerlnde 

vapılP' 

1 adet 200G Llr-alıX ,. 2000.- Ura 
ll .. 1000 • 
2 
8 

10 

115() 

500 
250 
ıuo 

50 
211 
10 

• 
• .. 
.. 
• 
• 

- 8000..-
- J.!WO.-

- u~oo- • 
- 2500.- • 
- 4000.-
- ı500.-
- 6000.-
- 2000 • ....ı 

!' Tlrkiye Camlıarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&onııuo tarlhJ: 1888. - Serma;veal: 1000,000.000 ftrk u,.., 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

.Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye ~. 

ara.at Bankasında kumbaralı n Ihbarsu tasarruf b.esapıa.mıcıa. en az 
150 lirası. bulu.oa.nıara aenede 4 data çekilecek kur'a tıe agağrdald 

plAna göre ikramiye dağrttlacaktır. 

• • • • • • 
IO • 

~ • a.ooo • ııo • '° • 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo .. 
l.000 • 

1%0 
180 • zt 

• 
• 

&.800 • 
l,800 • 

~ . 
Ot:KKAT: Hesaplanndak.i paralar blr sene tçinde 50 UradaD ap.ğı 

dll.şrniyenıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ra.zıaBfyle verllece!<:1t, 
Keşldeler: 11 Mart, U liazlraıı, 11 EylQJ., ll Bir1nclkAnuo '8.ı1hle 

rinde yapılır. ..................................... 
------------

iı<.ramlye İkramiye tkra.mJye 

Adelll rnikdan tutan 

Lira Lira 

1 25.000 25.000 
s 10.000 30.000 

5 5.000 25.000 
40 2.000 80.000 

80 1.000 80.000 
120 500 60.000 

800 100 80.000 
1200 50 60.000 
4000 10 40.000 

80000 3 240.000 

---
86249 YelcO.n •••• ?20.000 

Tam blll't 3, Yarım bilet 1,5 Ura 

DemwyoUarı ve LlmanlaPı ı.to._c 
U11a..,.. Klar..C iluı... 

9 uncu işletme namına bir sen'.! zarfında. Sirkeciye gelecek kömUrleriJ> 
va~urlardan vagonlara almmasr ve bu kömürlerden tahminen 24 bin ton kö. 

. mtirUn Sirkeci deposuna tahliye ve istifi ve yine tahminen bu mikdardıı 

kllmUrUn aynl depodan vagon ve makinelere tabmili işi kapalı zarf usuuıc 
eksiltmeye ç:karılmıştır. Boher ton kömlirlin tahliyesine 32 ve tahmiline 50 
kuruş bedel tahmin edllmiştir. 

Eksiltme ise 15.3.942 pazartesi gl\nü saat 11 de Sirkecickı 9. işletme 
A. E. komisyonu tarafından yaprlacaktır. İsteklilerin 1476 lira muvakkat 
teminat ve kanuni vesaiki ihtiva edecek tekliflerini ayni gün saat 10 a ka

dar komisyona vermeleri lllzımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2701) 

ı K A Y I p l A R 1 Şahinde Karslıoğlu 
1 

.. Şişli nahlyesi*n:fu: memurluğundan 
Emlnonü mal müdUrlUğünden kul. aldığım ve Beyoğlu yerli a.'!kerlik §ll-

j landığım tatbik mUhUrümU lta.ybettim . • besinden terhis ve tecil muamelesini 

1 

Yenisini alacağnndaıı eskisinin hUkmU havi niifus tezkeremi zayi ettim. Ye. 
yoktur. (28993) nlsini alacağımdan eskisinin hü.kmil 

Aksara:-1·: Murad Paşa mmli Tım· yoktur. 
buri Cemil sokalt 29 .numarada Ha5iın oğlu Osmun Mehmet 1326 


