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Geçen harbin ekim sefer
berliğinde hem tuhaf, hem 

acı bir hatıra 

Ankara, 6 CTe· ~-------------------------~-~~~--~--~""'\ fofonla) - Nafıa elcl<tı;k santral-

kömürü Ue istihsal yapmakta o
lan mıntakalaı·da kurulacaktır. 

Amerika Harbiye 

NJzırı dedi ki : 

"Harekete geçmek niye
tindeyiz. bund:ı tayya

reler mühim rol 
oymyacaklar .. 

AKA 
Yazan: 

O'ONDÖZ 

Tarla 

Yapılmakta. olan tetkikat bir 
ay zarfında bittiği ve bir karara 
\'arıldığı takdirde, önUmUzdcki 
yaz inşaata başlauacaktır.(B.B.) 

R 
· · , ilk fotoı.rafı: Snğclan Solıı: Tuğgeneral Leonard T. Gerow, Tuğ. Vaşington, 6 (A.A.) - eıa Amerıka Genel Kurnıay Başkanlarının " Henry H Arnolcl Hava.Kurmay başkanı Orge· 

R it b ·· b·ı saat bir R A wı ı T ğ s an l\liles Tümgen. · · 
uzve , ugun ı. gen. . . 1ee er, u gpn. r.erm , W H Haılsllp Personel· Tuğgen. Hnrry L. 'l'waddle __ .- --- -- 'w'"V"ttw, çeyrek Harbiye Nazın Stiın- neral G. c. J\Tarshall oturmuş vaziyette): Tu~gen. d · ·U umi İdare (ot~rmuıı) ' rE~:jk~:~sf: ı ~t~~~~~:~:?:~:~;~l ı-APlfı.n ve talim terbiye Tümgen. W/ı!Uam Bry en, m l 

;7k:lı ~:le~~:ş~::ı;::ı~uı:şm::: vu tra ya an ge en !ar ve müzakere bir santten faz-
la devam etmiştir. Toplantıda 

fade ed:lebilmesi. türlü 1 

türlü faydalar temin Uzakşark l 
edecek bir teşebbüstür. b b, • "c 1 Avustralyalı y,,_., Abmet EnUn YALMAN ar . Meşhur muharrır un e " 

~~~i:~l~Ji,~:~:~~~; ıYapılamazl Batavya ve muhar'plern mrnaÇanakk leşeh' le ·mize 
sordükçc kızar. bunu bir kuvvet J Surabaya 
ve vakit israfı sayarm~. logiltercmn eski Yakın~ark J 1 R b . ç 1 r ·ı 

Spor taraftarı hocalar kendisini müm sili LHtclton :ıponyo İ e USyO 1 r e 
lk~acf:~~ı~

1

:~~a~~l~c:ı~aC:a k:~dc-' ,) mualla."kt.a olan me- f ·ışgal edı.ldı' • h k tı L"ıJtelfon dedi ki > nı are c er Y Pmaları vilcutları 1 
) sele eri yakında ( nın sıhhati için de, dimağ.arını.; J f 

iyi çalışması için de çok raıdcli bir L 100 halledecPkferdı'r. §eydır. Sporda hem kuvvet yarııı- ihyada, -
!arına ntılmağı, hem de hislerine ŞUNU ANLATIYOR: 
hfıkim olmağı ve rııkip'erıntn elı b Tokyo, 6 (A.A.) - Nişi Nişi ga
ni sıkmııjtı ogrenirler ki b!r ccn: in ton cenane ıeteslnin muhabirini Kuibişcfde ka 
tllmen lçın bu yolda bir see!ye ter- & bul eden eski sefir 1'atekava de. 

biyesi lfızımdır.. } • d • k mlştir ki: Uç gündür, çok uzaklardan gelmiş, 
Dum, •u cevab, Ve<mlş· e e geçı r J Beynelmilel v"lyctin na.Ik olan çok hoş bl' mi•afü '<rumın gm.01, 

Birmanyada İngifiz 
Japon tankları harbe 

« Her sene Anzak gününde rr.utlaka Jonni 
Türk'ün şerefine diye kadeh kaldırırız. » 

- lfop•lnc lnamyo<um. Fckol hovasma <"gmen Joponyo ,ıe Rus doı.,u. nu m~affr Avnstra:Ynn". ••· açık havada bedeni hareket diye ya arasında muallakta kalan mcsc- MI. Pierse Hindistan ha va nmmış muharrirlerinden B. Frank yapılan kuvvet Yarışı neden spor /1 / I lelerin yakın bir istikbalde halle-

adJ altın~n '?1ullakn israfa uğra- man ar Rus cephesinden ctlleceğini zrınnediyorum. İki m~m kuvvetleri kumundam oldu cıune'dir. 

tutuştu 

s_ın da faıdelı bir eser yaratmasın çektikleri bir!ı"k/erı· leket arasındaki ınunasebctlerın, Tokyo, 6 (A.A.) - lnıpnratorluk Kcndısine sorduk: k t b kl 

· '' r bl fi k - Tilrkiye"e claır kitap yazmn ve ış c una a ım ermiyor. Mesela h tamamlyle riayet edi en tara ı · umumi karargı\hının tebli~ı: " 
bu Cençler bir "Ol Ynpsala - t arcadılar paktı· Ç"rÇe"esi ı"çlnde istikbalde l 1 b nı. Avustralyada radyo kon<e· nallrı Vı'I' 

,, r vucu -. • Japon kuvvet er perşeın e a.nŞa· ldır.· izi larının kuvvetini orncta • k~llnnsa= Lo~dra, 6 (A.A.) - Ortnşarktaki tanzim edileceğinden eminim. ını saat 21,30 da Cava adalının mcr mck için buralara kada:.- ... 6ın 
Jar, acık havada bu vesile ile bol Ingtlız hUkC!metının nıUnıcssllı Lıttel- Sefir şunları ilave etmiştir: kezi olan Batavyayı ışgal etmişler- ısöyJUyorlar. MemlekeUnlz J:ıpJn isti· 
bol nefes alsalar, sonra yarış pren ton bugün Londraya dönnıUştUr. Alman - Rus harbinin ıstikball lAsına uğramak tclllılteslne maruz 

•iblnl do 

10

' k'.<mak, Yol ı.,,vlyosl Mllm=n •unı.,, •llyloonlŞtl<0 hOkk>ndo bl< •ey •öyl!yecck ,..,;. dl~aygoa, 6 ıA.A.J - Jaımnlac, Su· lk<a bdı'I• 
1
•
1
"" ""''

1 
m.,,guı ola• ~·~mn~to latb>k etse'« daha ho. Libya •cfcrintn b""nd•t< zamana yelle dcflllm. Bununla becob" ,.boya ••hclnl lşgnl cttnoc. blllyoC'uau•? ~" ~I 

0 

m;• m•? Can'"" lste"e j ni•bctlo şimdi M.,.,., daha oy; mtıda· şlmdlk; holde Rusyo ile A lm,.Y• Ba "'"""· 
6 

IA.A. 
1 

_ llotloada _ Japon tohllk"I mi? Ben böyto 1 '° t ':;':"•da lOk•mt., kur.mn. faa OOcbOocek bi< "'''Y•ll< bulomu. ammda sulh oktcdllme•lne imkan bl' M>llk• bUm>yornm. Japonl ", ha· taı~.k~Pid ıl ultbolde olduğu gibı ya yoruz. Almanlar Libya Seferinin leıı bulunmadığını söyllyebilirim. harp tebliği: rekct Uslcrindcn basamak basamak 
., .. e rr nı tayın ctsl 1 • ,- ____ _::__________ Cavaııın her tarafında m11hnrebe, 

11 

a11oı 
kalite mııhaia . n er, sonra kil ettiği bUyük tnbiyc tchlilıesine • • şiddelle dcvnm etmektedir. Kıtnları- uzaklaşarak bizim iki bın m uz o -t:ıkım ha.llnde z:a~ ~~mek şartile karşı lrnym~lk için Rııs cephesinden s Cri pp ~ 1 n g ı I tere mız her tarafta cesaretle dayanmak- mıza kadar gelmışlerdır. Karşılarııı-
}"e gibi işler iç n . ma ve tesvı- 1 buraya blitun bir havn fılosunu ge-1 • 1 ~ dakl dllşman Amcrıka ve Inglltcre 

sınlar •.. Bu sayedcs~d Yarışı yap-, tırmışıerdir. B k ı · • ~ ta~:~~~~t ciddı, fakat timitsız değil- gibi gemi kayıphrJnın yerln.ı kolnyc:ı nın k~fa çatışması kad<:>a~i çalıı::ma- Erıtrcdekl yeni AmC'rtkan denız aşv ~ - m 1 o j uyor dolduracak ve tonnjlannı nrttırnbl· 
rem olduğunu dn oğrcm 1 mi uhte. Ussu hakkında Llttclton demiştir ki: dlrLo. ndra, 6 (A.A.) - Japon kuv- lecek memleketlerdır. Jııponıaı· ıse Uç 

B ö 1 1 m ş o urlar. , B Us l iki i 197 gemiyi 
11 

s zer başka hırı s5 
1 

•• u Ş mdlki hııldc pek bUyUk Londra 6 (A.A.) _ OCi: Asso- vetlerinin cava adasının batı kısmı- ay içinde kaybett er luniıp ~~Çllccck ... Fakat ia~:~c~~~ değildir. &'aknt muazznm bir şey o- sıated Pre~ muhnbirinin iyi ma- na yeni aslter çıkarına haı·ekellerl yerine koyamazlar. Japonyanın ya p· 
çok '"' d•i!I ve '"Yd•ğ• mo hu n locokt". 1 IUmat •ton ,tyosı bi< koynoktan yapl<ğ• öğnmllndŞtl<. Holloadald0< moğn ctk•t ctUği ~I Jngllt<re '" A· 
rus söylüyor. Derhal talebe a~ası~- Mümessil Iran yolu ile Rusyanın öğrendiğine göre Slr Stafford sayıca az olmalarına rağmen şiddetli merika bUtUn km·vetıerınl kullana-
dn kvol yapma sporun d"ıye bir- ihtıyaçlannı temin eden demlrvolıı- Cripps, pek muhtemel olarak Baş- ı ·apm ktad ı rnk el ele yapsalardı ve llsleı inden ı 1ı t ·" karşılık taarruz ar .} a · ır ıır. K

"'rcbe peyda olmuş. O zaman nun na.kil kabilıyetınln Uç misil art- veki sıfatllc M. Çörçili istihlM e- (Devamı: ıo.a. ~: ~U. s te) + (Dernmı: Sa. 8; su· 5 te) O ~m rç Londra u d jd~~~·::_ __________ .:._ __ :_::~=:-::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ i 1 d ğ'I -. ~osesı de zaten rıı ığını, fakat henüz istenilen nzn- ~ccektır. 

~n~ı~~~~~b~~l~~~m~ ~h~di~lm~~nıd~~ı~~ ı =~~::::::::::::::::::::::::::::::==~------------------~-~ rek, spor v~ ~ı.ı aşılar ~edarlk ede- (De,amı: ·a. S; SU. 7 de) (-) 

Anısuaıyntı muharrir n. C.1une Ça· 
n:ıkkıılc ";ichitleıimize ~ olladığı 

çdcnklc 

vu 

ı----=- ~ - --- - mw=ws~ f a;;;ı;;:b(;d~,;;anı 
J Renauıt 
1 fabrikaları 
1 har p oldu f 
J Bugün Fransoda 1 
J mi'l'I matem günü 

) Paris gazeteleri. işga.' 
> edilmeyen mıntakadaki · J İngilizlerin tevkifini ve 
) alacaklanna el konma- f 
) sım istiyorlar ( 

Londrıı, 6 {A.A.) - Renault fab
rıknları U:ı:erlne kütle halinde yapı
lan nkırıdnn bir kaç .saat sonra bir 
bombnrdıman tayyaresı tarafından 

125 metre yükseklikten alınan resim 
ıer bu harp içinde tayyarelerden ı;e

kllen fotoğraflıınn ~ JnU'lraffakıyet. 
llsi s:ıyılmaktadır. 

Bu fotoğraflar Almnnyanın Rus. 
ki 1 b ence dıyc, boş va- 1 

l tleriııde bu Yo'tı bastan bac:a "'c- 1~._.._.~......,~I n c cıı yapmışlar Bır t " ,, 

mukrıraıını kcnciııcrı gör%~~n 0da Hint teşrii merkez 
kıl bozuk Yolda gidip el ş, ç n- h , ( 
kurtulmuşlnr. g mekten e y e t 1 ( 

Mektep tale,besınln bu tat·ı 
1 

) ( 1 

EiffeJ kulesi 
tehlikede 

yadaki kıtalnrı için burada maızc-

m U .. daf r.. a~·a me blrıktlrmckte olı'lıığunı.; işaret et-
mckkdlr. Fotoğıaflarclan bırı par-
çalanmış, yirmiden tazın. tank gös-

rında zirai hizmetlere dav tı ~Y a_ ) ( 

~:.~-~,~~· .. ~.~:·~.~::: ... m.~ :.-~~: , B i r m ill 1 H ~ n t , 
Gcnçlcrimiz.n yaz sp0rJarını tar ) ( 

lalarda. yapmalarınd:ı biıyUk faldc- J ıı " • f 
l~r var. Bu sayede saf havada Slh· hu kum et 1 hı b r ka1!1p luıy~tı geçirmiş olur- f 
lnr. Burus un dedıcı gibi kolla ı 
ı d' ,. • ça. ışmayı ımnı; çalışma,ı;ı gibi muh- k 1 
terem görm<'ğc nhşıriar mcmlcke uru ması n 1 ( 1tiıı mlı~~nhslllrrile düşUp kalkar: ( 
,,ur, s:orus ufuklnrı genişler, tabiat f 
al('nıinde fn!dcli dersler öğrenirler ) ve 
bt~;ıcırı.n l~aşka istihsal sı:halarını~ ) 
tnuhtac: 

0
• riuğu koı kuvvetini kıs ) Bu hükumete tam ( 

rııen lcının etmiş olurlnr. Bir ta: ) ( 
~aftan dn y Yceck istiyen birı;ok J salôhiyet Verilme· f o~azınr. lstihsnl Yerinde doyurul· 
~UŞ. nakliye VC' tevzi sistcmlnden Sini istiyor 

ra" olsun Yük alınmış olur. k k G A ) D N B 
D Bang o , C .A. - . . . ı 

unyu buhranından vatnndııslık Hind teşrii merkez heyeti dün der lkrblvesinı ilerletmek ıçin pek az hal milli bir Hind hükumeti ku-~tıfad d b"ldik 
tıi hl e e e. 

1 
• Gençlerin vata- rulmasını ve bu hükômete şimdi_ 

lala ~met dıve tnUı zıım:ınınaa hır. ilk İngiliz makamlarının malik ol-
r a ,~ıı mnları memlek tte 1auğu salfıhiyetlerln verilmesini is-

c,ıınıı 'a: s li: 4 d = tcmlııtır. 

Parlstc çıkan gazeteler, Alman sansllıilnUn baskısı 
altında sönUp gitmemek, canlılık göstermC'k için bir 
hUcum hedefi aramışlar, nihayet bulmuşlardır: Eıf!cl 
kulesi ... 

Bu kuleye karşı hlitUn Parıs basını birden hilcumB 
geçmiştir. Dlyorlıır iti: cKıııe, cllmlıııriyct irlarcslnin 
bir yadlgfı.rıdır, çirkindir, diğer Paı ıs dbldclcrlni göl
gede bırakmaktadır. Bunun için bıran evvel yere se
rilmesini Jsliyotlnr. Zavallı kule bill' n•Jim davnsımln 
Yt?r alıyor. 

Almanlar Pu.rlsl nlılıklun zaman şöyle bir tebliğ 
neşretmişlerdi: cB11glin F:ıCfel kulesine Alman bayrn· 
ğı çekllmiştiı".> 

Bu tebliğe g1lre r:irreı, Fransız deınokl'atlannca da 
suçlu dıyc kabul cdilebıllr. Bu takdirde idam hlikmU 
söz birliğile verili!'. 

Ynlnız şurası da \'at<.lır ki Eiffcl yıkılıncH ele dokuz 
milyon kllob'ram iyi clr.ı; maden geçccektır. Bıındıın 
da elbette ı.~ransnya köprü değil, Alınanlara mC'rmi 
yapılacnktır. Belki de Eif!cl'in akıbeti, Alman mermisi 
şeklinde can vermektir. Yalnız insanların değil, bina
ların da ikbal ve tdbar devirleri \·ar demek .•. 

termektedir. Tank hal'i tahrip edil· 

Z 1 a 1 r / nılştır. Yalnız bu kısımda haftada 
~ ~ (l>eHunı ısa. S, :su. 4 de) «/'• 

Sydney, 6 (A.A.) - Ma'ezyada 1 
Avustralya kuvvetlerine kumanda [ DS • Almaa J 
elmiş olıın General Bennct s.ızctecl 
lerlc yaptığı bir mulfıkal esncısın- bar b 1 
da demistir ki: 

H<:>rkes i telôşıı düşüren bir adam s O V y e t 1 e r 
olmıık ı"tCm' mckle bcrabC'r Japon 

'
farın pek yakında Avustralvn~a. t::ı 
urruz cdeeeklcriııl söyl! ~cbllırım. y k t 
Bu bir tıy meselesi dcğıl, bir haf~a U nov Ü 
mesPlcsidir. Avustr.:ılyalılara du-

şcn \•azi!e memlekdlerinl aH\kndnr ı·şgal ettı·ıer 
cclen bu mcsC'leyt halletmekti~. Sii 
rallP h rckcte ge~·mek, _tc·hl.ık?Y1 

önlcm,..k hizımdır. SahılJerımızc 
çıkma], tesebl>üsünde bulunacak o_ 
lan her Japon kuvvC'tini yok etmek 
ktıdarırıa m lik olduğumuzdan e. 

minim. 
Cnmbcra. 6 {A.A.) - Başve

kil Curtln, asi eri mudafaa ile alfı. 
kadar ı terde' kullanılmak üzere 60 
yı-sına kadar bütun erkeklerin ıo;c. 

lfcrbcr edilmesine !'iair meclise bir 
kanun layihası vermiştir. 

Straya - Russa harbi 
şiddetle devam ediyor 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyct gece 
tcbliğı: 

5 mart gUnU kuvvetlerimiz ileri 
hareketlerine devam ederek Smo
lcnsk çenesinde Yuknev şehri dahil 

(De\ nnıı Sn. S, Siı. 4 de) c;-a 



• 

ı 

A~!'lt,~tY11r~tJ!!~Pı9 Jı, ~ehi r 
Abdülhamidin. Uzak Haberlerı 

1 Yeni ekmek 
Şarka alakası _,_ 

Mavroyani Bey, derhal paçaları sıvadı ve Japon 
ink:Jabına dair malumat toplamıya başladı. 

~f.avroyanl Bey, Ham.it ~fendi-\ . Fakat, sırtını şOylece tahta ve: 
ıin maksadını ancak şımdı anlı~ rıp le (Oooh!) demeye vaklt kal 
yabilmiştl. imadan, (1293 _ 1877) Osmanlı -

Doktor, ;iehzadenin yalnız husu-. Rns harbi çıktı. 
~i tabibi değil, ayni znınanda onun/ Bu harp, Sultan Aziz devrinden 
en samimt blr dostu idi. Saraylar- beri beklenen bir felaketti. Sulta!'\ 
da hic; bir şey acık konuşu'amaz· llamit, bunun önüne geçmek için 
k en, onlar bütün dilşüncelcrinl pek bütiln kuvvetin) sarfettl ise de ça
ac;ık olarak birbirlerine ~öylerler- resini bulamadı. Nihayet (Çar) or. 
dl. . . twlavroyanl şunu çok iyi b:Ji- duları Bizans surlo.rının önüne ka
yordu ki, Hamit Elendi, yavaş ya- dar geldi. 
vaş kendisini (padişah) lığa hazır- (Mabeyinci Osman Bey), (G idiş 
Iıyordu. Çünkü halk, Sultan Aziz- müdürü Hacı Mahmut Elendi) ve 
den memnuı:ı gör~nmüyordu". (Mil-,· saire gibi Sultan Hamldin eski (ben 
nevver) lerın istıbdat aleyhındcki degAn) ından işitilmiştir ki, o 
cereyanları gittikçe büyüyor, kuv- acı günlerde padişah sık sık J a. 
vetleniyor, padişahın mevkiini teh ponlardan bahsedermiş: 

•• 
çeşnısı 

Bugünden i t ibaren 

nohut y e rine 

mısı r karıştırılacak 
Ekmek ununa yüzde altı nisbt'tin 

de nohut karıştırılmakta 'idi. Ge
rek nohut fiyatlarının yüksekliği 
ve gerekı;c gıdat bazı seb~plcrlc 
bu günden it:baren ekmek ununa 
mtsır karıştırılmasına karar veril. 
mlştlr. Bu suretle bugUnkU ekmok 
lerde nohut yerine mısır buluna
caktır-

Maliye 

şehrimize 

Veki l i 

geldi 

Maliye Vekili B. Fu•d Ağralı 
dün sabahki ckspres~e Ankaradan, 
Bültrcş Büyük Elçimiz B. Hamdul. 
lah Suphl Tanrıöver Romanyad"J.n 
istanbula gelmlşlcrd:r. 

Ağır işçileri tesbi t 

için ça l ışmalar 

dit ediyordu. Veliaht Murat Ere.n-j _Ah. Şu adamlar, vakt:ıe dün 
dl de gamlı bır adam olduğu çın, ya medeniyetine karı5mış ve bizim 
saltanat m~kamın~a uzu~ zaman ile bir askeri ittifak yapmış olsa
kalacak lstıdat gostere~ıyordu. · · 1 !ardı, ikide birde (Çar) ların ta
Bu ~nce hesapları hlç bır zaman , arruzlarına uğramazdık. Ve bugün ı D ün öğleden sonra vilftyelte va
zl~nınden ~ıkar.~ı.~an ~e~zade Ha- de baş11n1za JtC'len bu (el&ketl gör-: li muavini Ahmet Kınık'ın başkan 
mıt E!e":d.ı, gunun b~rınde nasıl mUş olmazdık. 1 ıığı altında b:r toplantı yapılmış, 
ol.:;a krndısınin tahta çıkacağını t~h Dermiş. '\Nafıa makine şubesi müdürlerile 
min ediyor, il.deta yava$ yavaş hü- 1 Şu hilde Sultan Hamidin daha. diğer alakadar daire müdürleri 
kümda rhğa hazırlanıyordu. • . 

y kard!\k. vakayı aynen hatıra· henüz Şehzadclık zamanında, J a- bulunmuştur. . . 
u '· 1 

• i ponlRra karşı gösterdiği alikanın 1 Bu toplantıda. evvelce te5k1l edı 
larına geclren 1\favroyanı, ertcs ve verdiği ehemmiyetin sebepleri. len komisyonun ağır işçileri tes. 
~ünden itbaren paçal~rını. ~ıvad.ı. nl. yukarıdaki ~özlerde aramak li bit hususundaki ça:ı~ma.ları tclklK 
B<'~~~ğlu~da 1uzakqar~. ışl~~;t~a~~~~ zım gelir. :edilmlstir. Bugünlerde ağır işçiler 
ın3. umıı 1 od an kecJne 

1 

1 a ve Ja * esaslı bir şekilde tesbit olunaeak-
muracaat e ere , apon ar -
ponya ınkılAbına dair malümat top İlk ka~la.cıtıfnnız J a penlar tır. 
'amıy• başıadı. 1f l\lemıeke!imize i'k .:eıen Japon, Sarıyerdeki bir ceset 

Yine Doktor Mavroyanlnln rlv•· kimdir? .. ~otan gem i 
Yetine göre Abdülham:din Japon- Çok uzun ve pek çok d<'rin a- f I d ? 
iara k><şı gösterd'l!i bu aliıka, .e· raştırmaıarıma rağmen, - büyük yo cu arın an mı • 
brpsiz değildi. En küçük hfıdlse- bir e:-.:efle arzederlm ki _ bunu ka
lerc bile bin bir mana vererek on. 
Jartn bütün beklenen neticelerini 
düşünen bu hükümdar namzedi, 
dünyn medeniyetine yeni karı$!'-n 
bu millet.in az zaman zarfında mü 

tiyetle tesblt. mümkün olamadı. 

Ve Japon sefaretinden _ bilvasıta -
yaptırdığım tetkiklerde de bu hu
susa dair hiç bir kayıt bulunama
dt. 

Arkası \'ar 
'him bir mevki alacağına kanaat 
getiriyor ve pek yakınd-J., Asya 
kıta~ının öteki ucunda büyük h<l
diselcr çıkabileceğini tahmin edL 
vordu. Bu h~diselerin zuhur ve ce- f" 
·rcyanı esnasında. kendis!ntn hü
kÜmdarlık makamında bulunması

Evvelki sabah, Sarıyer ile Yeni
mahalle arasındaki kumlukta, dal
galar tarafından sürüklenmiş 35 
yaşlarında kadar tahmin olunan 
bir erkek cesedi bulunmuştur. 
Hem kor arı heın de ayakları kop~ 
mu~ bulunan ce5edin Karadenizde 
batan bir gemi yolcularından olup J 

-ı:===========::;- denizde Cazla kald•K:ı ztlnncdilmek 
tc lse de her ihtiınale kar5ı teşhir 
olunmakta ve tahkikat yapılmak. 
tadır. 

n~ ihtimal vardı. İste bu ihtimali 
dücünen Abdülhamitte. Japonla
ra karşı ciddi bir alaka uyanmış
tı. 

Abdülhamit, hes3p ve tahminin
rle aldanmam•ştı... Bn v11<'acia:ı 
t.-ın1 ile buçuk sene sonra amcası 
Sultan Az:z, cebren tahtından in. 
dirildi. Yerine geçirilen Sultan l\'1u. 
rad da, üç ay zarfında - hastalığı 
dolayısllc . hrı.1 edildi. Uzun zaman 
danberl kend:sinl hükümdarlıl:,'\ 
!ınzırlryAn $C'hzadc Hamit ECendı 
n:haye! (Sultan Abdülhamit Han) 1 
tınv;nile Osmanlı İmpı\ratorluiu· 
r.un tahtına. yerleşmişti. 

Evl e nmek n eye 

benzermiş ? 

Soruyorlar: "\ 

Bu nası l i ş? 
~... Geçenlerde bir gazetede 

şöyle bir ilAn gördüm: 
Ayda Uç lira tak"itle taşra 

mU!;lterilerimiz için meşhur fab
rikaların bay ve bayanlara mah-
sus altından ve l<romdan ma
mul her nevi cep ve kol sa.atle
rinln yeni modelleri gelmiştir. 

Emsali gibi J5 !lene teminatlıdır. 
Taşradan siparit etmek istiyen
Jere kataloğ gönderilir. M~tup
la (lstanbul posta kutusu (18-f) 
adresine nlllracaat. 

Klôsik Türk mu:;iki 
konse rl .: r i 

Konservatuvar Türk musikisi 
icra heyeti tarafından her ayıri. ilk 
haftasında verilmekte olan konser 
lerin yedinci konserle kapanması. 
na karar vcrilmişt;r. Ntsanın ilk 

lherta<Inda vcri"ecek kon•erln Sul
, tan ~fccit devrinin bcslekArların-
dan Haşime ait olması takarrür et-

1 mlştiGenç b i r kadının 
şüphe li ö l üm ü 

Tarla.başında oturan 26 yasında 
:\1arva adında bir gcl"'ç kadın dün
kü ğün ani o~arak hastalanmıştır. 

I Kaldırıldtğı Beyoğlu h••tahanesln
de if&de vermeden ölmüştür. 

1 
Vakayıı müddeiumumilik el koy 

muş, kadının ce<:edinl muPyene e. 
!den Adliye doktoru EnvPr ~farya 
nın defnine ruh.,.at vcrmh:fr. 

Fırın cıbr, boyat ekmek 

satışına itiraz e di yor lar 

VATAN r---- --··---, 
Geçmiş günler _j l.-·----·---
Geçen harbin ekim 
seferberliğinde, tuhaf 
ve acı hatıralar c~Ay:ön~~ 
11 942 (:.zla ckJm sereı bcr. 

Itği - bu sefer t::ım m.1-
nasile - milletin yedisinden yc:t_ 
mişine kadar yayıldı. Ev, okul 
bahçelerinden dağların c!ndnru'<. 
larınıı kadar her boş toprak tı· 
mıı.r ediliyor, hazırlanıyor. 

Bu hazırlanışı nladdc, 1~ ola. 
rak gözlerimizle gördüğümüz i
çin inanıyoruz, içimize ferah ve 
emniyet doluyor. 
Eğer bütün vatan ö~~iisUndcki 

bu hazırlanış çabuk ve kolay to
huma, bol ve sun'i - çünkü tabi. 
isi kıttır - gübreye de kavuşturu
lursa. nle:'ele kökünden halledil. 
miş demektir. 

Bu !azla ekım seCerbcrl:ği biz
de ilk defa yapı!mıyor . Bu sefer~ 
ki ikincidir. B'rincls\ni geçen u
mumi harple (1914. 1918) do gör 
müştük. Fakat hemen söyleme
liyim ki. onunla bunun arasınd·ı. 
Okyanuslardan geniş {arklar var
dır. ırattci kıyas bi1r edilcn1ez. 

O seferki ~e(erberlik: baştakL 
lerin bütün sam!milik,erlnc, fazi~ 
letlerine inat; hem komikti, hem 
acı ... Bugün i~e yedisinden yet· 
mişine kadar herkes olanca hc
yecanlle gönüllü ... 

M aksadım bugünün ciddi, 
heyecanlı işleri arasın-

sap ustası, kasap çırağı, berber 
kalfa~n. terzi, terzi çırağı, önü mc 
şinli eskici, boyundan atma mavi 
önlüklü bakkal, hatta bir de sey
yar fotoğrafçı i'.e kundura boya_ 
cısı vesaire ... 

Bu otuz kırk esnaf hükümctin 
önüne diz:Jdilcr. Vali ve ma:ye· 
tindekiler de büyük kapının önün 
de durdular. Bando (Vatan blzim 
cantınız) türküsünü çaldı. 

Dizidekilerdcn birisi ileriye a. 
tıldı. 

- Aman Vali Beyim! Dedi. 
Ben dedemdcnberi terziyim. E· 
kin nedir, saban nedir bilmem, 
izin ver de boynun1a kaç dönüm 
düşerse kendi param'a ektireyim, 
biçtirc:rim, elimle size teslim e. 
dey:m. 

Bundan cc!larct alnl\ boyacı ço
cuğu d:ı ilerledi; 

- Kurbanın olam, Vaıt Bcg! 
Den cilcldan başka bir şey bilmem. 
Bir haftalık kazancımı verem de 
ek tirem. 

Kasap dtıha hesa.pçı ÇLktı; 

- Be(iın! Dedi. Aha şurnda 
topu topu ya otuz k1$i varık ya 
yokuk. Bilemedin 'kırk olalım. 
Kırkımtz kırk gün calışsak ktrk 
arş1n yer süremek. Şunun olur 
tarafını bize bırak. Ovalara dö
küleceğiz ne olacak? 

ltnın mahsulü raz1a. olmalı. Onun 
için çok ekime himmet ediniz. 
Gönderilen ;statistiklcrin en az 
yarım misli daha ekilm("!i.) imi!). 

Vali de bu cmlr Uzerlne şehir
deki kunduracı, berber. tcrzl cs
nafl toplayıp ovalara gönderıyor. 
muş. Nutuk bittikten sonra ka· 
sap yine dayanamadı. . . 

_ Gözünü sevcm, Vah Bcgım
dedi. Anlaşıldı, alnımLzda bu ~aya 
zılt imiş. Gideceğiz, ne em:r. C'

dersen yapmağa r:rıltşa~ağız. Ille 
ve lftkin c:;apa nerdc'? Pulluk sn~ 
ban hani? Çekecek öküzler var 
mı? Ne ckccrğlz. Peki bu~rlay, 
arpa, anladık. Tohumluk ner<lcn 
gelecek? 

- Siz hemen yo'a çıkınız, ar
kanızdan hepsi e;öndcrilceck. 

_ Aman Beçim! Bun1<1r ön. 
den. önceden tecla.r;klenC'cck şey
lerdir. Onlar gider, arkaı::tnclan 
biz. Sonraya. kal1r'.t~ ôorıa kı:ı.lı~ 
rık. 

- Hamiyet! ŞeC'aAt! Rc>~alC'tl 
Vata.nl Millet! I1adişahın1ız efen~ 
dimiz! Ciha.dı ekbcr! sus! Vazi(C'l 
Falan fi'ıin .. . 

il§ asap süklüm püklüm ye 
17"' rine döndü. Vali bando

ya emir verdi. Bando 'Ey gazi. 
1er yol göründü yine garip başı
ma.-o türküsünü çalarak yürüdü· 

da okuyanlarıma birkaç hoş, ncş. H atlun arasında gülüşme- ı k lh t 
eii, ibretli dakika geçirtmektir. Arkasından o devr n o oz a. 

ler, flsko5lar başladı. Va buru! Onların arkasından ben, Bunun için de geçen umumi h3.r-

' - s - &n 

Harp vecizeleri 
o a ltnen1clt için öldt\rınek, 

@ şaınak iı:lıı 3·a,at n1ıt k : 
h arbin prrn~lplerl. 

·'ledeni dü113·a, Afrlkanın balta 
görnıeınl<;ı ornıonlarında 3 a~ı;;-an 

;raınyaınların «der&hanel ihret!J) tllr. 

ı•ara~lltlcr, l"itll;l t arlu"ının 

IH\tya1arnhr. 

gükten kcıni?t ;;·a~ar» n. naLir,•: 
J n~a.ııların dua!'<ıı kabul edllı,e gök
ttn bonıbn yaA"ınaL. 

1'oıı. barut yutuı• demir ku"ıan 

gar lıı hlr alc~!ıaztlır. 

Denizalt ıların bütün gayrctl de· 
nlzU~ti.il C'ri denlza ltr etmektir. 

A':k·~ız nıe-:k olmadığı gibi ıno

ıh•rn aı.,kerUktc de tanksız l.'C nk 

ohnaz. 

J larıı ejderinin en ~e\'diğl l·e
nı ı:ok, zeytin dalı garnJtıirlll sulh 
J;ii\·er<'lnl 1!-okRrll~ıdır. 

Torpil J'·iycn gen1i, l>ıçak .}·i3·en 
ın~nna henı:er. ff ,U'lfttc ~·aranın ka· 
1>ann1aııı ı genılnln yn'jnntn"iL m ürn

kUndi.ir. 

;\.~hk \·e hn<iitalık harbin o f;O

(•ultlarıdır ld habala.rının şerrlnl 

tanıamlanıak için blrb!rile .ları' e .. 
derler. 

l}te zafer da\' ac,ını n Uç Ju\M lın i : 

J\aradu. JıilkJn1; dcnJ;ıdc Mklnı; ha· 

,·ada hakiıu. 

ı rarp nleydanla.rı, kanla sulanan 
et ,.e k<'n1lk bo .. tan1arıdır. 

- l-larp nedir? 
\ ah.,i l'C'\ Sl> '\ Crmi': 
- ;\ft>denJlerio bize bcnzen1ek 

bln fazla ekim s~fcrbcrli~inc da- li herkesi susturdu. Bir iki öksür_ benim arkamdan halk! Tuttuk is 
ir hem komik, hem acı, hem ha- dü. Par:ak blr nutuk başladı: IJB.- tasyon yolunu. Ben, ~onu ne o'n- gayretidir! 
k:ki bir hahran11 anlatacaGım: miyet, haktkat ~imşeği, celttdet, cak? Diye meraktayım. Ondan ö- K ÖR KADI 

Geçen umumi harp. Harbin or _ hamaset. kiyaset, vntan, millçt, türü alaylı alaylı takip ediyorum. G b k 
tasından do.ha ilerideyiz. Galiba yurt, padişah, halife, din gayreti, İstasyona geldiğimiz zan1an ne arip ir 050 
l917 başlarında. harp ziraati, milli maişet, ya$a- görelim, Valinin kolhoz tümeni~- ! . 

Anadotunun geniş bir zahire sın, varol.:>un falan Illfı.n ... Dok- den ya. iki kişi kalmış ya üç ... o~ hırsız ı tgı 
b ··ı ı · k"" k.. n hı· n•hlye san dokuzlu l{ncı Baba tesblhl tekiler her sokak dönemecinde . . . . a _ 

o ges nı oy oy, a ye u ' ı gitmiş' er. Bacılarına veri. Aslıye Sekızıncı Ceza l\.i hkemc 
kaza kaza, doln~ıyorum. Her kıı- gibi hepsi dizildi. Ha:~kla dizide~ sıv şıp ·• d . b. k hı sızlıÇı 

tı d rı kl esnar hangi lACı alkışlıyncağını len ziraat memuru sln'.rli mi si. si ün garıp ır . asr:. . r ·. 
rış toprak üstü:1dc rn~ a ı,,ım nı·rıı. Bunlarla ben ne iş göru··rüın? ı muhakemesıni netıce, le~1:J.r;niştır . 
insanlardan, aynı- sözleri işitiyo- bir tür!ü kcstlremed!at için koca Abd JI h K b t adında bır 

nutuk ne polis mi.ldUrünün ihtar Ne tohum var, ne pulluk, ne CC"_ u a ar~. U·U 
rum: k p 1 ve isaretile, ne yandan vurula.n kici hayvan ... Birdenbire, ard3 han1mal olan , .. a,;;: anın k:lhram~nı, 

- Tarla var, tohum yo . u - dirs~klerle alkış:anmadı. kalan o ilci üç kişiye dönüp ses- bir müddet .e~~el, Tahtakalcaek· 
luk var, öküz yok. Tarla da var. lenaı·.· J hanlardan bırının d.epo. suna mal ta 

d Ök · d Ben nutku dinlerken ikinci de. tohum a var, lll c var, am_ _Oldu olacak. barl siz de f'v- şıdığl bir sırada p rınç çuvallar: 
ma. sÜrC'C:ek ve ekc;ıcck ko' yok. Ca hürr:7tct ;ıtı.n olunuyor '.'landım. k kl k i b k' 

k b ·a·k J\Ieg~crse değ:Imiş. İstanbuldıın e~ terinize. işlerinize gidiniz. ıar ·asına sa anara gccey c c-
Eu yıl ne gtizJük c c ı: : ne (Devamı: Sa. 3, SU. 6 te) miş ve depo kapandıktan sonra 

· d " b h tık kebileceg· ı·z mir gelmiş (Bu üçüncü harp yı-şım ı a ar e · dışarı çıkarak bir muın yakm1ş, 
- Hi~ mi ekcmedin:z? ı eline geçirdiği bir demir lle kasa· 
- Dcverlc kulak. llcr ev ktş· ~ 

1 
1 yı kırmağa başlamıştır. 

hk ekmeğini ckcb;lmi~e tanrıya ~ Ali XA em Fakat mum ışığının kapalı kc. 
duva etsln, bazıları onu d~ eke-ı . - U1ı it pc:ıkler ari1.3llldan sızacağını dil_ 
medller. l\ft'."murlnrdan ekim def- ...L..,_ı_w ""~'''''"""'"'"'""""'""""""' cu··nemı·~·nn Abdullah Karabulut bir 

il llll ~....._~,--.1','IMtt«tll" ~·"'"'"-.,"""'"'"'-'\~~<--~---~- I' ' teri (istatistik) lı;;ted11er. Zava ı. az so=ırn bekçilerin gelmesi üzeri· 
lar .ekilmedi. deme~e korkuyor- Hı·ç u··zu··ım ı·yorum ne işini bitirememiş, hantn d•m•-
hı.r. ne yapsınlar, şöylece tılıvcrL na çıkarak damclan daına iki so· 
yorlar: cıBizlm bölge beş bin dö- ı t d k' b. h b a 
nu··m ekti, bizimki on sekiz bin A nkarnda toplunun felsefe t e-J seve se,·e ,·azffe alarak bir çok baba ı~cn < ö 

1
e c: 1 ır anın acasın an 

. ıçeri g.rm·ş, cuva'ların arkasına 
dönüm iki evlek, bizimki yüzde rlınlerl kon1i~yonuuen bir ta- ve koca. bulunarağ"ına. şNphe edile- sakl'9nm!ştır. Fakat Abdullah KA.-
üç fazla ... • Kim arıyae:ak, kim so. kını kellıneJ ere k:ır,ı lık olarak or ta- »lez. l'nbulut buna rağmen y:lknsını sı-
racak? ! İstanbul bu rakkan1lara ye. k oydutu garip buıu ;ıar r okuduın : YAZI 1\IAKINESI ve TAYYARF: yıramamış ve zabıta tnrafındnn !'a-
inanır!3 dumand1r i"'imizl b h k d b" ı k" Bunları ı;ördt\kten ~on ra. felı,efeden Aln erikada. ya zr nıakln osl ~·apan a a a ar süren ır a ıp sonu'1. 

Do~aştığım geniş bölgenin vi· d k 1 a.nJamadı,ı'tıma h l«: üzlHınbyorun1 . Çlin fabri kaların heJ><il şlındJ t ayyare yn- a ya a anınıştır. 
1.clvet ınerkczine geldim. Ote:dc ı h ı 

· 1 kü a"tl:ır ol o_,aı· t1m1 bu ter lnlltrden l'•"·orn1u".· Pena deP.il : Daktilolar a"f- l\Ia lk~ıne, ::ımma ın suçunu sa· 
Yıkanc!ıktan sonra •şöy C' bir ç;:ı.r. ., ~ 

sonra nac,ı l ol•u:ı a nlan1az o1acaktın1? ker olurlarsa, ,yazılar ın ı bu fabrika· bit görmüş. kendisini 3 sene hAp~<' 
~IY! gezeyim~ dedim. llükUmet hk · ı · d t bb .. 

ANL1\.YA?\1:ADI?\t DOGRUSU! Jarıla. l'·apılan tay,:rarelt"rln nlltrnl- ma ·u!'l C mışse e ~uc:un C'Şr. us 
konağı.,a yaklaşınca bir bando- dcrece~lnde ka'ma("ınr ya~ır.tn kli· 
m·u·zikanın "i.irültüsünü işittim. Belcdiyrye va ridat t emini l('ln ak~ yözlerlle :laLar1a r ! ,., çi.ik olmasını göz önüne alarak cc-
acabf\ ilk oktılJuları d'lmt a~ke- tör Burhanettın Tep-,1, ~ehrln muh- PARIS BOMBARDIMA:N'l · 

zasını nltı aya ind:rın\ .. tır. 
re cağ,ırmR,((a haşladılılr? Diye s::e- telif ~:erlcrlndc C\'lcıunc bürola rı açıl~ Bir bR'lnıuha.rri r : «Parl!I hoınhar. 

ğlrtlim. Cc>phC''<'rden arda kA.lmı~ nuı., 1111 tektir chnlo;ı. dm1anı sl~a,i lHr hnta de~ll mldlr?ıt l r-- T A K V 1· M - -.. 
hitk'.n bir hal!<: hükiımC't Meyd3- Doğrusu, ben bu tekli ften beledi· f ' 
nına toplann11')· Onl~r dn benim yenin ne ta;t da göreblloceğlnl kebti~ dfye 80ruyor. Dt\ n y:ı da her nıefoıel <". o 7 l\IART 9-12 
gibi (ne oluyor J!C'ne'?) d:yen <;aş. reınIJOrunı. Şltnc11k l e,·Jcn ın e ıncmur- meseleyi inceleyene gi>ro dr~l, i,ror. CU;'\1AR'fES İ 

rt::=8 vlcnmenin neye benzediğini 

~ ke~fetmek ~erefi bir sinemacı 

dostuma dUşmUşttir. Bu dostum ba
kın bana n~ler söyledi! 

- Biz hariçten film alırken, bir 
tek 1}1 filmi !'leçip almak imklr.ı yok
tur. Filmlerimiz grup halinde kira
lanır, bir grupta ll<I parlak nlm 
varsa cıekiz orta veya fena film var
dır. Bunu böylece k:ıbul etmek za
rurctl vardır 

Be:ılm de bir saate ihtiyacım 
olduğu için bir mektupla müra
caat ettim. GUnlerce cevap bek
ledim. Gelmeyince merakım dep
re~tı. ııanda bah!f. geçen posta 
kutu,unun. KUçUk Ayasofyada 
Kaleci sokağı Liman caddesinde 
1i numarada Murat Akb~a ait 
olduğunu bin zor ile öğrendim. 

Tabii gittim ve kendi~inln kutu 
sahibinin karısı oldu~nu söyll
yen bir bayana ziyaretim sebe
bini bildirdim. Aldığ'ım cevap ay
nen 'u oldu: 

- Kocam. taksitle saat ahş 

veri~lnl yalnız t~radakl müşte

rilerle yapar.l> 
Bunu bir okurumuz yazıyor ve 

~oruyor: 

- Bu bir dolap olmasın? 

Ekm<'klerin Cırınlardn. bayat o. 
larak satılması etrafında tetkikler 
yapılıyordd. Fırınrılar ckınck ba
yat satıldığı takdirde 30 gramlık 
blr fark hu~ule geleceğini ve bu 
qurelle de C'kmeklcrin noksan o. 
Iacsğını ileri ~lirerek verilecek böy 
le bir karara itirazda bulunmuşlar 
dır. Bu husustaki tetkiklere devam j 
edilmektedır 

kın ,özlerle <;>evrelerin~ bakınıp luldnrı c'lenınclcre J't'tnılyor da C\ '- l"•Htcklm P arls tto ınbard ı n1n ı 11na lngl- AY 3 _GÜN 66 _ Kasım 120 
rluruyorlar. l~nınck tlU~lin<•e..,indc ola nla r bu ı,. llzlerle Amerlknlı lar: «ı\ 'ikcri tc>d~ RCl\Iİ 1357 _ ŞUBA'l' 2'? 
~erken hükümetin yan ten '\ az mı g«iyorlar, ;yok a bUro- bir» ~dtn L ' eriyorlar. Aına bir «3'i- j liİCRİ 1361 - SEFElt 19 
l'c...-9 k d on be . l Jar roJ;::ı. lı r.a. bu bolluğu gören be- kert tedbir» in ayni ı.aınanda. bir «ı.;1-1 V.\KiT Z6V ... l.İ E ZAN l 1 

apıs:ın an ş yırm · ı l' · k , . h }' d 
1 

J,;,tarl3r hc ınen C\ J eıınılye mi kalka- yaı;;; i Jıata» o ma'ı 111 un Un oJdu~u GÜNEŞ 6,26 12.19 
çift .vatandRş dııı 1 111 e .çt..:a- ı·.aklar? gibi bazı ınUeblr hallerde bir «ll,kerl C.Jcı.E 12,26 6.10 
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r 
Evh:nlrken de ne karıya, ne de 1 

kocaya süzgeçten geçn1ı.-, bir hal
de hep iyi şeyleri vermezler. Iyi ile 
orta ve kötüyü toptan kabul etmek
ten başka çare yoktur. Güzehe huy
~uz.dur. Iyi huylu io;e biraz da müs
tebittir. Ya gUzeı. fakat haylaz Ye 
ha Yal mUsrlftlr, ya. çirkin, takat e- 1 

v\nc bağlt, iyl annedir. ı 

I,.te toptan pazarlık, iyi ile orta 
\·e kötUy{l olduğtı gibi kabul ederek 1 
birini hayat arkcda.şı diye kabul et-ı 
tik mi, tlkönce iyi tarafların Uzerin
df! durunuz, tıpkı grupun iyi filmleri- ı 
rıi ilk hamlede seyretmiş gibi gözu. 

ntUz yalnız iyi tararıarı görür. Sonra 
orta ve fena filmleri ortaya koyma
nın sırası gelir, yani huysuzluklar 
g-örü~ darlıkları, kıskançlıklar birer 
birer sökün eder. 

Filo~of sinemacıya sordun1: 
Peki. biUUn meziyetleri bil' a

raya getiren. yani hem gUzeL hem 
iyi huylu, heın zeki, hem istidatlı, 

hem çalışkan b:r hayat Ye ruh arka
dA ı hiç mi yok? 

Cevap verdi. 
Na~ıl yok. eJbette vardır.· Bunu 1 

' hayalimizde yaşatırız ve hRyaltcrimi- 1 
zin bir ak-.i olan flinenutda. görUrUz .

1 

Hayal bunun i<.;in tatlıdır, ftinenıayı 

da ayni !llebeple severiz. 

Vakit geçirecek bir şey bul!:a iyi olacak- VAT AN'IN I: DE BI RO~IANI : 
tı l\1eseıa piyano çal~a ... Fakat garip de_ 
ı:n mi? Ne z:ıman piyanonun başına o
tursa hep o korkunç akşamı hatırlıyor· 
du. Lüs:yen yola çıkmadan evvel de pi
yano çalmıyor muydu? Sonra piyano da. 
~alonda duruyordu. Sa1ona da yalnız gir. 
miye, hele karanltkta girmiye korkuyor. Yazan : Karen Bramson 
du 

Bir dtfa girmişti. A man Yarabbi! L U· 
riyen'in hayat:ni orada derhal görür gibi 
0imu~tu. Her halde çocuğu görmiye ge1en 
h~ysli olacaktı. Ölü'crfn yeryüzünde do
ıaı:maları imkan dahilinde bir şey oldu
j!unu pek alı\ biliyordu. 

Fakat o se:.Iona girince gözü mutlak a h a. 
yaleller görüyordu. Sinlr'erinin artık ta. 
hammülü kalmamıştı. Çıldıracaktı. Her 
taraftfl ölen kocasını görür g;bi oluyordu. 
7.&ten bircok akıllı ifıs a nlar, meşhur mu· 
harrlrler, mesel& Cona.n D oy le ruhların 

yer yüzüne geri ~eldlklerlne inanmıyorlar 
rr,ı? l l att!ı bu muharrir harpte ölen oğlun

dnn, ölümünden sonra mektup bile ald rA;ı 

nı iddia ediyordu. Buna dair birçok kitap-

Antuanet'ln de yaşamağa ve sevmcCc 
hakkı vardı. Kocasına kend!~ini sevmedi
ğini bin kere söylememiş miydi? 

Jak'ın ateş etmesine gelince buna mec
bur kalmıştı. 1\.füd'lf<ıa halinde idi, silllhı 
ancak son saniyede kullanmıştı. 

Büti.in bu o!an biten ha.diselerc lnanamı 
yordu. Bnzı geceler uyandığı zaman Lüsf_ 
yen blti~lk odada lmiş gibi ge~lyordu. 

s:r oraba ~esi duydu. Acaba kapının ö~ 
nünde duracak mıydı? Evet, durdu. Jak 
geliyordu. Ynrım saatlik bir gecikmeden 
sonra nihayet gelebllmfştL Karşılamak ü
zere koştu ve: 

- Ne kadar geç kaldın, J ak, dedi. 

lar yazılmıştı. - Evet, geç kaldım, pek çok işim var-
Jak da ha·a gelmiyordu. Yarım saat geç dı. ' 

kalmıştı ... Artık bu kadar ihmalcilik de Antuanet Uşıkının yüzüne baktı. Rengi 
fazla idı. sapsarı idi, gözleri kızarmış ve ~işmiş bir 

Hayır, Lüsiyen'in ölümü için hiç vicdan halde idi. l\lerak'.a sordu: 
azabı çekmiyordu. - Nen var, canım? Acaba fazla mı 

KPç defalar kendisine boşanmayı teklif çalışıyorsun? 
ettiği halde kabul etmemişti. - Yapılması liizım olan şeyleri yap-

. l 
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mak htz.ım ... Başka çare yok. 
Jak'ın boynuna sarıldı. Heyecan 

idi 
içinde 

- Denim için çahşıyor!tın sevgilim de. 
dı, bunu biilyorum. Feknt senin bu dere
ce yoruln1ana c:önlüm razı dcı;il. Sıhhat:n 
benim için her şeyden daha kıymetli. 
diı-. 

Jak boynuna dolanan kollardan kurtul-
n1~ğa ça.lı,ıtı ve sordu: 

- Küçük nas1l? 

- Biraz d•h& iyi.. Doktor yeni bir iğ. 
ne tedavisine başlo.d~. Güyn hastalık bu· 
nı.:nla tamamilc geçecekmiş. İnanmak bi
rr.z güç ama ... İnşallah doğrudur. 

Jak b:r koltuğa oturdu ve baıını elle
r! arasrna a1dı. Çok yorgun göri.inüyordu. 
Duna ra~mcn ylnc alaka ııc soruyordu: 

- Demek ki dontor çocuğun ciğcr~cri. 
ni cidCi Ş('kilde hasta buluyor. ç 

Antuanet. Uınit~iz hir tavırla başını sal_ 
l&dt: 

- Ciğ~rleri hasta .. Buna şüphe kalma-

dt, Rongten camını ben de bu sabah gör
düm. Sağ ciğerde olduk~a büyük bir le· 
kc var. Doktor: uI-lcnüz hastalığın ba5-
Iengıcrd1r11 d!yor amma ... 

Jak bir müddet sustuktan :;onra sor
du; 

Süzi küçükken hiç zafiyet geçirdi 
mi? 

Hayır .. Hiç bir zaman ciddi şeki~dc 
hasta olmamıştır. D aima s!hhati nılikcm
n1e1, gürbüz bir çocuktu. Bu h3dlşe onu 
çok sarstı. Zavallı yavrucuğum geceleri 
artık rahat uyuyamıyor. Durınadnn ter 
döküyor. 

Jak odanın içinde dolaşıyor, başını önu. 
ne eğmiş, düşünüyordu. Bir aralık ka~k1n
dı. 

- Çocuğu görmek isterim, dcctt 
- Şiındi mi? Bu saatte nasıl olur? 

- l\ltadcm k~ uyumuyormus, ne olur:' 
- Fakat mürebbiye senin sesini duyar--a 

- Ne olur? Çocuğu merak edip gel-
nıiş olamaz mıyım? 

- Beni dinle, J ak! Eğer coçuğu bu 
kadar merak ediyorsan gelip öglcden son
rct görseydin .. 

- Gece yarısı hizmetçiler ı.ıyuduktrtn 

sonra gelmemi istiyen sen değil misin? 
Antuanet yavaşça genç adamın yn.nınrı 

sokuldu. Sık ı lgan bir tebessümle başını O· 

muzuna dayadı: 
Ark:llJl 'ar 

\...~~~~~~~..../ 

IVl!Ôl~<~ 
--.- z :zao '°'~ I °' 

B ü tün lahanadan 

e t do : mosı 
~ ugün bütün Jlihanada.n et dol

UDiU ması yaptım. Bu yen1eği blZ 

sık sık yapıyoruz. Çocuklar çok sc# 
Yiyorlar, hem lezzetli, hazırlaınası 

kolay, h("m de manz:ı.r:ı.sı gilzcıl o}lı· 

yoı-. bütiln b!r Uıha:ıantn so(raya &C
li'}i \'C dilin1lere ke~ilerek ht"r.ı.k.ese &a

ğı!I'ı hoş oluyor. Bu yemekten sonr~\ 
çoculdara tatlı bir şey yııpı::.yım, de# 

d!m ve aı;ıure yapmtt.yı dUJJündL\111 

Buğday bul;;ı.madım. I<ilcrde binıZ: 
bulgur buldum ve tniçln bulgurcJ.ı 1 

flfUre oltnnsın ?~ dediın, o da bu,:tdttY 
kıtığı değil n1i? 

UzUnıUrıU, fasulyesini, nohudurıtl 
koyarak bir A.l<l a.şure yaptım. oyJ\l 
iyi oldu ki hem de ç~buk pişti. Jçjlı\.' 
lif' g-Ulsuyu koymağı unutmadın1. 

* Gilınu, takımları üzerindeki tel<~ 
icri ~ıc:ak sirke ile yıkan1alı ve bO 

o• ısudan g~lrerck tahta rendesi için 
kur11lmsı.lıdır. 

EV KADI~l 
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,;'.R:;4DYQ:.:l'.ELEFON :TELGRAF.· HABERLERi .. 
Askeri durum 

Doğu cephesinde 
hangi taraf du ruma 

hôkim bulunuyor 

ihtiyat olarak alınanlar yalnız 
as ıl maaşr arını alabilecekıer 

r= \~zan~ 
L-~~~aD BOR~I 
Doğu cephesinde: 

_Ankara. 6 (Teleionla) -. Kanu. lt~myiz mahkemesi ?i~ • tevhidi iç. 
nı t:ısn ıf sebepleri dolayı~ıl>.! ha. ıtıhatn kararı vcrmışt,r. 
pis eczasının bir günden aşa.ğI in- Bu karnrda, tasnif sebeplerinden 
dirilme~i mecburiyeti hasıl olduğu dolayı hapis cezalarından 'l~g:art 
takdirde cezanın tamamen kaldırı· hadden aş~ğı tenzil yapıi .tmıyaca. 
Iıp kaldırılamıyacağı hususunda ğı zikredilmektedir. (B.B.) 

TARİHİ DAVA 

Riom'da gizli 
bir celse 

23 liğustos 7939 da 
yapılan ictimaa tahsis 

edildi 

Bugün 

Slnernasında 

GARY 
COOPER 

tarafından hnrlkulü.de blr 
hu rette )·aratılan 

KAHRAMAN 

Nev - Y ork Herold 
diyor ki : 

Amerikanın 
herlefi hür bir 
Fransadır 

Bu hedefe varılırsa, kılık 
değiştirmiş nazizme 
nihayet v!!r.'lecektir 

limerika askeri hey'eti 
Çunk · King'e v:ırdt!ar 

Vaşinglon, 6 (AA.) - Harbiye 
Nazırı 1\lf. Stimson'un söylediğine 
göre, Batı Kanadadan geçerek A
laskayı Birleşik Amerikaya ulaştı
ran yol projesi, Amerika _ Ka:ıada 
nıüştcrek ofi~l tarafından tasv;p e
cHlnıi~tir . Bu yol. her taarruzdan 
uzak b!r münakale yolu olacaktır. 

İnşa ma~rıı fı 25, 30 milyon do'ar 
olarak tahmin edilmektedir. 

Ottava, 6 CA.A J Mackenzle 

·King, Birleşik Amerika ile Alaska. 
yı biribirine bağliya.n yol:.ın ın.rası-

111a derhal b~.şl :'\nacağını Avam ka~ 

l marasınd! !'Oyleml~tlr. B u inşaatın 

~:::::::==~~~~··•••••mm~:~::~.--, .scbebl münhnı:;ıran aske r! mahiyet 

ıı~~---:~:-=~~~;;:::::::::::::::: r· mülahazalardır. 

R:~~~~l~Pı~ıı~ IE K Sinemasında r uz:::: il' k 
. ,a \ eserlerlnln unutulmaz yıld121 

' 
1 

L ESLi E HOWARD 
ve 1 N G R 1 D B E R G M A N 
tarntınd:ın ililhi bir t 5ure l<' ibda edilen, ihtlra!illn dolu ~ılgın 

bir a5kın romanı 

AŞ K R üYASI 
?\en., <!~k. 'ıu ... n..ı - ,. \' .k 

<" u "Ne Jfe) etnn Salu.••·e-rl. l"ilnıe iJ;J \ e olarak 
\'E ·E· ' -~ Zl ELLA renkli t.eyaho.t flhnl ve renkli 

r.ı i K İ ':'!'"' ııı U S . ldn. ... l\'JA V i TUNA 

( Batı 1 IncJdc) + 
Dil~man askerlerinin c;ıkarıldıl~ları 
yerler tanı olaral~ bllJntnemekte ısede 
bunların, Batavyanın 80 ki!oınetrc 
n1esaresinde Bantan bölgesinde bulun 
dukları sanılıyor. 

Londra, 6 (A.A.) - Inglltere Ba
va Nezareti bildiriyor: 

Hava marc.,ali P?erse Hindi~tan ha 
va kuvvetleri bışkumandanlığına ta
yin edilmiştir. 

Tol<yo. 6 (A.,\.) - Jop6n kuı.·vet

lerinin Bo.ndoeng civarına geldikleri 
haber veriliyor. 

1 

Rangoon, 6 (A.A.) - Inglliz tank 
l\. BııgUn ıtnnt l de tenztIAth matine • Jarının şln1di Pegu şimal doğuE:unda 

••aıımı111m:ı•••••••••••••••••••••m..IP Japon kuvvetıerile muharebeye tu-

VATAN 

BAŞJllAKALl:DEN DEVA!\I 

Tarla sporu 
cııa., tarafı l incide) -

Avustralyadan gelen 
kıymetli bir misafir 

müşterek yurt alôka.sını ve iş be- (Ba"'}r J leclde) () J leye geldim. Beni hiç nezaketle kar
raberliği itiyatlarını ilerletecek bir uzakta bu kadar dağılsalaırdı günün şılamacknız. Bacaklarım Tilrk kur· 
vesiled ir. Bu işi ciddi tutmak ve birinde fcla.kete uğrayacaklarına şUp şuni.arile delik deşik oldu, hepsinin 
büyük ölçüde taibik etmek gerek- he etmezdim. Japonlar bu kudrette yeri hıUi. duruyor. Fa.kal bura<la dö· 
tir. Ç:ftçi . ile menfaaUerini bir gö~ olmadıklarına gOre bence boyların- g-u,tug-Ume \'e yaratar.d:ğıma hiç 
rerek vatani hizn1et diye tarlada dan çok bUyUk bir maceraya atılmıı, yanmJ.m. Itar.şı karşıya t{'miı:c e. 
çalışan bir genç; kitapiarda oku- lardır. Bu maceranın ikinci babı n:'I.· mert.;e döğ'UştUl<. Bunun güzel hatr · 
duğu birçok csa~ları unutabliir, d .sıl çrkaca"'ını birkaç ay içinde göre- ra.sı hithl A \'UStralya a yaşıyor. T ür· 
fakat bu ame1i dersi hiç bir za· b "' ceksinlz. kiyeyi tanınıağa bu l<adar alı:ı ka ı;o,,; 
ınan unutmaz.. 

B 1 Cenup den l zlcrı· ndek 'ı mesnfeler ha termemizin sebebi de budur. öy c bir hare>ketin elbette a : s ı p 
linc ve jntizama ihtiyacı vardır. ritada görUndliğü gtbi degiJdir. uzun· B!?.ım h~r !ene (Anzak) ~UnU de· 
Fakat rağbetin umumi olması, 01ad dur. Japonlar il~lerinden binlerce ki- di~miz bir gilnUmüz var. Bu gt.in 
di ve manevi bir zevk diye C'andar. lometre ayrılıp Feleme:ık Hlndısta- hlrp hatıralarını y:td~erek hep bir 
ko.!ulup verlmli çalışılması l~in te - nına geldikten so:ıra. A vustralyaya ara.da vakit gec;ir~nz. Anzal< ne de
şebbüsün gençlere bırnkılması ve lnnıek için deha iki bi~ mil me'3a!e m~k otdugunu e:bctte bilir;inlz: c A· 
buna mecburi bir hareketten ziva- gitm eğe mecburdurlar. Farzcdellm ki Vll.1ılraJya ve Yer.i Ze!iuıd sereri he
de spor ruhi le varılacak cnzip b ı r bunu da yaptılar. Avustralya ~ahll- yeti ~ cUml\!s i nı ı Jtsaltı l mış şeklıd ir . 
hedef Manzarası verilme<;! müna- leri sarptır. Asker çıkarılabilecek ye Böyle gUn1erimizde ölen arkadaş- ı 
sip olur. " gd.ne liman, Port DRrvin'dir. Buraya Jarımızı, l<unıandanla.rımızı hatırlar. 

İşin ruhi tarafını idBre i .. ln -~en~ k .. . as er çıkarabil seler blle mrunur bir •erefle.rinc kadeh ! m~zı k~ldıl'ırız. Bu 
ler1e, öğretmenlerle ve hele köy kt T j · no aya varmak iç in 1800 mil uzun- arada Jonnl, Tilrk'ün ~erefine içnıeyi 
enstitüleri muhitinde yepyeni bir 
t d i tuğunda bir tölden geçnıc:erl icap h;.ç unutmıyız. Jonni R.,k't!"llk haya-
arz a yet ~en akıncı ruhlu unsur. 

1 1 kit eder. B:z gözü pek a skerleriz., hazır· trmı•dJ se,·gı· ıtade etn1el< i"'ln 1.-:ııl-ar a va ve zamanında danış_ ... .. 
k . lığnnız tamamdn·. Yurdumuzu ko~ landıo•ımız bı'r isımc.lır. O 7.e.ma.'1kl ma ve 1~ ona gôre bir ceryan 

vermek; tt"şebbüsün verimll rumak için i.,in ic .:ıbi r. t yapn1ağı bi- dü.'lmanımızdnn bt:tyle iltifatlı bir :şc· 
canlı olmasını temin eder. ve liriz. kilde bab3etmemizin mı\nit.sını e1bt't· 

Ahın,t Emin YALl\f AN - Ttirkiycye ilk defa. mı geliyor- te tal<dir edersiniz. Karşrmızda bi-

Benzin 
tahdidatı 

devam ediyor 
Ankara, 6 (A.A.) - Ba~vck.alet

tcn tebliğ edilmiştir; 
9 eylQI 9{1 tarihind~n itibaren ben

zin tevziatında tatbik cdilmeRte o
lan tahdidat 9 birinclteşrin 941 tari
hinde itin edilmiş olan esa.ıı;lar da
hilinde 9 haziran 912 tarihine kadR.r 
devam edecektir. 
,~~~~~~~, 

1 
Rııs ·Alman I 

hai'l!J i 
< llatı ı lnehle) •+• 

olmak Uzere bir çok me"'kOn mahal
leri zaptetmişlerd l r. 

?.foskova, 6 ( A.A.) - Cepheden 
Pravda gazetesine gelen bir telgraf
ta Yuknov'u geri a lan Rus kıtaları
nın batıya doğru ricat halindeki Al
manları takip ettikleri söylenmekte
dir. Yuknok mühim bir kav:pak nok
tuında kA..in olup Almanlar tnratın
dan Maloyaroslaveç, Narofomlnsk ve 
Mojaisk bölgelerh:de hareket yapan 
kıtaları için iaşe U.o;;sU haline getll'il
mlş idi. 

Stara;ra RU4J&a hRrbl 
Londra, 6 (A.A.) - Sal~iyetll bir 

kaynaktan bildirildiğine göre Staraya 
Russada. 19 cu Alman tünıenl kızılo!"-
du tarafından c;evrilmf-1 bulunuyor.Bu 
tUmenlerden 16 !51 piyade, iklsl zırhlı 
ve birl motörJUdllr. Ta!!lillt, çevrilmiş 
bulunan bu 16 ınct Alman ordusunun 
te,ktlA.tı hakkında alınan ilk haber~ 

!ere dayanıyor. 16 ıncı Aln'lan ordu
sunun Alman ia~e Ü!lerile mUna.kn.· 
lesi şimdi dar bir sahada.n ge:;iyor. 
Fakat bu sahada Rus topçusunun a
teşi altındadır. 

Ahn.1 11 tebliği 

Berlin. 6 ( A.A.) - Alman ordu
ları baş-kumandanlığının tebliği: 

Alman ~ava.ş tayyareleri, gc<:eleyin 
Si\•astopol kalesilc ?ı·toskova şehrinin 
ortatıındakl askeri blr.alara tesirli ta· 
arruzlarda bulunmu,ıarthr. 

sunuz? ztmle çarpışan mert TUr~!er, biz inı 1 
- ilk defa oıur mu': GN;en harp-

1 

hatıramızda düşman diye değil, !l'ay
te davetsiz misafir olnrak Çanakka- gıy3 ı~yık bir in~'ln numunesi diye 

Geçen harbin 
ya~amaktadır. \'c her vakit öyle. ya- ı 

k 
şıyacıtkllr. • 

e İm ICıynıetl l miııafi r i mizln bu sOz!eri 

f b 1 
\'ef'li:egıJc şunu anlntalım: Avustrnl-

Se er er iği yalı muharrir, buraya geldikten son-
(Ba'' 2 lnclde) ra bir çelenk hazırlatacağını ve bu-

Ya Vali Bey darılırsa. nu Çanakkale nıezarlıkları•uı gön-
- Darılmaz. o i şlrı bu kadarı- der tmek i:stediğini söyleın iştir. Bu

na kadar karışır. Yalaza tornam ralara kadar geldikten sonra Av\ııı
oldu y~. alt ta rafını sormaz b ~ le. tralyalı öllllcrin hatırası için bir c;e· 
Şimdiye kaclar İstanbula çarşaf ıenk hazı rladığı sanı1mı' ve arzusu
kadn.r şııtafatlı tclgraflo..rı çekmi ş nun yel'ine gelmesi lc;ln lmkü.:ı ha.

tir. Ona da bu tazım... zırlanmıştır. Bir de çelenk hazırl:ı n - ı 

Açıklan açığa gülüyorum, iç_ dıktan sonra ne göı·uı.~un '! _A \'Uı:i· 
te .. n İ<;f! de yüreğim burkuluyor. tralyalı gaz.eteci çelengın Uzerıne şu 1 
~ı r devl~tln hays:ycti,. b ir mil!c-ı sözleri yazdırmış: 
t n gıdasıI~ alay mı cdıyor bu a . A . t alyah eski ınuharlpl crden 
damlar?~ !sterse vali olsun, kim 

1 

'
0

' .r-r h Ti.irk öllilrrtne 
olur$a o sun. bu kadar sahtekAr- n. :ı r3 m3n 
Iı~a, şak lab~n lığ:;ı bu m illet ne vrt. Bu ince dtı,nnceli Ayustralyalı ile 
kıte kadar güz yumncak? 

1

. konuşmamız bu kadarla kalmadı. Bi-

~~ k~~sın bir hır çıkarıp vatan ze memleketimizi ziyaretinin intiba· 
ha i nı fılan olacakt ım . Bcrckrt larını da anla.ttı. Bunları da yarın 

vcrs:n iki gün sonra Bursaya git-
1 

yazacag-ıı:. 
üm. Fakat durumun ehemmiyeti 
bir türlü kafamdan çıkmıyor. 

Bırkaç gün sonra Bursada 
çok doğru kaynaktan bir haber 
aldım: Babıalj bu yıl n1ahsul çok 
olacağına dair valilerden telgraf. 
lar aldığı için yabancı müttefik
lerilc bilmen1 kaç yüz b in tonluk 
b ir mukavele yapmak üzere in1iş. 
1-tatta imzal a nn1ış mı, imzalana_ 
cak mıymış ne! 

T pem atlt . Ekim fazla, 
>Ol olsa memleket ver· 

sin. Fakat eklmin fazlalığı bir 
yana dursun, eski yılın yarısın. 

dnn da çok dnha az. Ne yapmalı? 
Resmi htç bir sıfatım yok. Yap
sam yaps,.m bıısit bir vatandaş.ık 
vaz:fesi yaparım. D3rılırlar, gil. 
ccnirlcr, memnun olurlar, sevinir 
ler, hiç bir i beni ilgilendirmez. 
Resmi adresli olmağa lüzum yok. 
l\tem 1cket vazifesi, vaz;Icdir. 

Vaşingtondo mühim 
toplonlı 

{ D~ı ı incide) »--« 
St lın1Jo n ' ıın sOzleri 

Vaşington, 6 (A.A.) - Har
biye Nazırı, gazetecilere Ame· 
rikan Ordusunun yeniden tcş-

k!IA.tıondırılma~ı i'indc hava 
kuvvetlerine lı\yık oldukları ö
nemin verlleceftnl söylemi' ve 
harek~te geçn1ek niyetindt>yiz. 
Bunda hava teşkillerlmlz bUyUk 
rol oyn1 yacaktır, deml';'tir. 

Ruz, c lt 32 rnilyarhk kanun 
proj~in l inn·.aJadı 

Va~ington, 6 (A.A.) - Ruz
velt 32,762,000,000 dolar kredi 
aç ılmasına dair olan kanun pro
je!inl lmzalamı~t ır. Bu kredi
ler ödUnç ve kira programı ge

rcfince ordu için munzam tah· 
sisat temin etnıekte<lir. 

BUGUN 

Pasifik harbinin 
gidişi 

Yann: M. iL ZAL 

~ &\·adan gelen son haberler, 

~ JajJOnl::ırın llcrledlklerlnl, 

Batav:la'J-·ı n1<hk1arını Te ııoıtan
da n1üdo.tna~1111n •_.-ok zor1uk itin
de bulundul(-unu gltiteri.vor. ~ekli 
Girit adaı:ı ı nıı .;'Ok benr lyen bu a

danın nıüd;ıfa:t"iı hakkında de.rnok· 
ra"ll kR;rnuklıırınlfan Heri t-üri.Jlcn 
nikbinlik pek te do~ru tıkn1nını-.. 
tır. · 

C'avanın t'ldcu gıtnıcslnin nı:inı:ıı.ı, 

ynlnı.t llollandanırı cenup ıJenizJer

df'kl ~on ı.,nnat ~-erlnl elden katır

nuıı ... ı ndnn ibaret de;!'lldlr. Dlln-'-arıın 

en 7.eng-ln hıuu ınodde meınbal~

rınıtan biri Jaı)oıılnrın ellne gt'çı,1 i .. 

olft<'aktır ki, bunun hf'le Amerik~ 
\'f" l :u;·IJtert'nin, l:\~tlk lhtı-'·nC' ı Uz(~

rlne n1uh!n1 te"lirlerl dokunaC'&l• lır. 

,\ ıncrlkıuls -'eni Ye e'-kl olarak an
C'ak bir, iki ~t'nC'll!< l:l~tlk atol-nı 

vardır, fak:ıt hunları harp mak
'intları lt;"ln idare ile kul ta!lmak 1-
t'np N.1~ı· ri;lnc 

d<'rh:tl lü...,Uk 
tir. 

güre unıuınt ha:rat 
yokluğu çekocek· 

Bul{t\nkü ~3yıml7.ın di~er bir bil· 
1unuuda, ı ~t:ınbula. gf'l<'n bir A
,.u.,tral.\ nlı ınuhıırririn Pa.,.Jflk h1r

blnln lııkl";:lfı h;ı.klundıı 'öylcdı;;-ı 

nikbir.rr ~özler \'Bl'dır. :\fuharrir, hu 
!lk ~2.fhal:!rın ;'ihii ı:ı:ı,ırtnu1:n1!1"1 tl
:un1 geloceğini 'e bir J,aç aya kH.
dar l'asiflk harbinin Udn<"l babı 

b!l~lı~·ara*ını bö.vlüyor ••• 

BeU.i Ö.) lr olacak. fal<at J:ıpon

lnr Ca,·ayı, bütiin dl~er adaları al
dıktan soııra onJarı yer yer ~ök

nıck, tıhannak, her halde ııck. t\! 
holay olınıyllı("akhr. 

lngHiı.ler ,.e .·\ın~rikah!ar, Al
manların kendUerlnden )-celi SC'.' n o 

C\ , ·el hat'p 1ıaı.ır1ı,ij-ına. ba~ladığlnı 

'>l.iyliiJorla.r. Jaı>onlıtr itin bu ınüıl

dctl l-lrıni !M'ne dile ifa.de etn1~k 

hata ohua7 .. Jaııon nıilleli, uz.un sc
nelerdrnberl lıu günü bütün tPfer
ruatüe hB7.ırlanHş, bilU.iıı cenup R· 
da1arına. ınaskf'll akın<'ılar ve l)e
ı,.in<· l kollıır yrrleştlre.rtk ~e nüfu~ 

l<ikfln ederek knlelPrl fıltıdat\an ~ 

tarafınd!\n uılt<"ln1171 diğtr ta!'aJın 

daha kuv,;etli oldutunu bild iği 1-
(in atik davrannıı~. ilk haml6'le 
her t:'tr:ıfta tnlunma.k l~ln ellndcn 
gelen her ~e:ti yapm11tır. 

Litte~tcn dedi ki : 
(B;.ı.~r l hu.·Itle) (-) 

Littellon şunları HAve f'."lml~lir: 
Romn1cl'ln ?.iısırın :-tlll.sı ~in bir 

çol< gemileri ve ltalyan bahriychle
rlni feda etmek ıuretile biriktiT-diği 

cephane ~toklarını hemen kAmilen e
limize geçird:k. Ba.rdia'da. bulundu
ğum sırada bu stoklar hcnU.Z ıııayıltp 

tartılmamı,tı. Faknt bunlann 50 ile 
100 bl:ı to:ı ar:ıı:;:nda o!duklar1nı ıııöy

liyebilirinl. 

Rommel, ~imdi iaş eı- i n i temin et
mek iç in geni., 5ahalclrdan geçmek 
mecburiyetinde bulunuyor. Bu sefe
rin Slln sayfası henüz yazıimamı,lır. 

Seyir<'iltrl n1?rak ,.c he)·e

can lçinlle bırakan bir 

fllm ..• ' 

Cenuııtald R u<; mu,·arro kı~e tlerl 

Londra, 6 (A.A.) - Timoçenko 
orduları tarafindan cenup ccphe~ln

de kazanılan muvaffakıyetlcrl bildi
ren ~ı~kova radyosu, pcrşeınbe nk
şamı neşriyatında fbyle den1ektcdir: 

llemen oturdum, merhum Ta· 
ıat Paşaya bir mektup yazdım: 
. tstatlstlklcre aman inanmayınız, 
dedim. Hepsi yüzde doksan do
kuz. üç çeyrek yalandır. Daha ge
çen giln karış kal"ış gezip geldi. 
ğim vilayet size Uç buçuk m :tyon 
dönüm (!!) el<tirdllint yazmış, 
duydum. Üç buçuk milyonu bıra· 
kınız. bütün o bölgede Uç )·üz el
li bin dönüm ekilmi~ yer bu'a
b!l'r~enlz boynum kıidnn incedir. 
Benim bütün korkum yabancı. 
tarla yspm~k üz.ere olduğunuz 
zahire vermek ta.Rhhildüdilr. İ s
tatistiklere inanır da mukaveleyi 
imıalar~anız mahsul 1tman1 ta. I 
ahhüt ettiğiniz miktarı isterler ve 
<:alır t'atır alırlar. Berl yanda m11 ı 
ıettn d~ elleri bögründe, mides; ı 
poyrazda kahr. Eğer yalnı~. YA: 
l~n söylüyorsaın b<'ni vatan heı. ' 

Arsıulusal cinayetlere mevzu teşkil eden bir dram ... Cemiyetle nli1· 

cadele eden tekiikeh bir kadın, tacıalı a.,klar ve ca..susluk 
Yirmi kadar ba{ka kasaba daha Al 

manların elinden kurtarılmıştır. Ber 
Jin, perşembe gUnil, Rus kuvvetleri~ 
nin Donetz cephesinde bit• tümenlik 
bir l<uvvetle yeni Ye önemli bir ta
arruza başladıldarını kabul etmiı;; tir. 

Renauld fabrikaları 
harap olt'u 

KORKUNÇ GECE 
LOLA MUTHEL ve JASPAR OERTZEN 

~futlaka. görUnü:r. . 

BugUn saat ı de tenzilA.Ur matine. ( B AJI l incidfo) c/.,; 
27 tank yapılınakta. idi. Tankların 
imal edildiği diğer bir kaç kısım ha
rabe haline gelmiştir. EUyü:t gazo
metre yıkılnuş. haddehaneler, k!m
yahaneler, nıa.dcn depolan, tRyy.'l.rc 
depoları, tamirhar.eler \'e döktirnha· 
neler harap olmuştur. 

ni. memleket ni1amını bl'fiil b~- ~·••••••• 
zan bir suçlu sıfatile örfi harp aı. - -------------------·--- - -----
vanına veriniz. Yoksa bu ~tıkla. 
bsnhkla hem millet büı:bütün aç 
kalac:ıkt ı r hem mü1teflkTeriniz1e 
pek acı v::ızfyetlcre dilşecckslniı. -o 

Bugün mill i n1a ten1 gün li 

Paris, 6 (A.A.) - Dahiliye Nez:ı
retinin bir tebJiğ·inde 3 mart bon1-
bardımanı esnasında ölenler için 7 
mart cunı:ırte~i gUnü milli matem 
tutulacağı \'e C'ğ!encc yerlerinin ka
palı kalacakları blldiri'r.ı~ktPdir. 

F'ro.ns ız gazet eleri nin ~ ığhfı 

Parls, 6 (A.A.) Parls gazete-
leri Paris tCYl'esine yapılan Ingl!iz 
ha\•a a!<rnla:·ı:-ıa bug-Un llc uzun ya
zılar tahsis cj~yorlar . 

Gazeteler, hUh.Omcti işgal nltında 
bulunmıyan Fransadaki lngillz. rehi
nelerini teV"kife Ye lı:giliz alacakla· 
tına tıtznılno.t olarak et koyınıya ça
ğırıyorlar. 

tu~tukları bu sabi\h Rangoon'da bil
dirilnıiştır. 

va,ington, 6 (~\.A.) - Harbiye 
Nazırlı*t tebliği: 

Filipinler: Son 2i sııat zarfında 
dUl}n1an faaliyeti ehemmiyet.siz oln1uş 
tur. Taarruza yeniden derhal b:ı...,ıa

mnk husu5uTidaki Ja.pon p!An1arının 
Sublk körfezine yaptığımız taarruz
daki muvaf!aluyetler neticesinde bo~ 
zulduğu zo.nne<lıll)'.Ol'· 

Şu mcrı.ldc blr şeyler yazdım 
işte ... 

Üç dört gün sonra • o zaınan 
umum cmn:yct müdürü veya 
şehremini idi sanırım • t~mail 
Cnmbolat \'C d•ha birknç klıiden 
bir koınisvon kuruldu. DC'diı1im 
bölgelere ·!?ittiler. vcril<'n ekim 
islf'-ti~tiklcrinl ınahal"erlnde ince
lediler Sonunda dedikleırlnı:n 
doğru olduğunu . hallô, •kslk bL 
le blld!rdl~lmc maddi, mfine\1 ko 
naat getirerek döndiller, rapor_ 
tarını verdiler. 

~ev' et n1ühim ve ncticc
ll:c:U si vahim bir taahhütna

mc:ıin yükü altına ı:rntekten kur 
tuldu. Şnrlatanlıklar, liuba lilik
lcr n1eydana Ç!ktı . Talfll Paşa lıa. 
rckele gef;tl. O vııliyl hemen az
letti ve ölünceye kadar devlet 
hizmetinde kullanılmadı. Tablt 
etra fı ndaki çürçürcüler de cczn .. 
tarını ve bc13.larınt buldular. 

şımdl buglinün ciddi tutumlu 
ekim ı:;eferberliiine b akryorum 
da içim ferahlıyor. Blr yanda n 
cia o Günün hem komik, hem acı 
olan bu oleyını hatlrlıyoru n1 
G«ml~ zaııUln olur k i, h aya n .. 
iki rara etmez. 

Alıl ı G ÜNDilZ 

DANS... CAZ... NEŞE. . 

Bugün LALE' de toplandı 

ARTIE SHA W Cnuu u •llslt'<l ijtl 

FRED AST AfRE'in Uoyot \ erıııg-ı 

PAULETTE GQDDARD'ın Ncııe kott•tı 

CA~ f"DRTDNASU 
BüUin kalpleri bUyUIJyen, butUn ıonWlcre zc,·k \·eren 1taldkl 

cnz'ın fı rtrruıs1thr. 

Programa. UA.ve ol.t.rak - VALT DISNEY'in harikalarından: 

( FERDINAND li TEŞ SAÇ/YOR ) 
Bugün aat 1 de tenzil6.Uı matine 

bir 

~-----------------ııımnamıııam·~ İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
fşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 _ Keşif bedeli 18,562,93 lira tutanTaksimde Inönü gez.isi altınd:ı 
bir adet ntuhavvile merkezi Jn!ja~ı işi ~ık eksiltme usulü ile ıhaic 
edilecektir. 

2 _ Eksil tme 9.3.942 pazartı..":::ii giinü saat 10 <la ?.fetro hanını:ı 
5 inci katında. yapılacak tır. 

3 _ ) fu\'akkat teminat 1392,22 liradır. 

4 _ l steklllerln parasız ol&!'ak verilmekte ol1tn ~artn:1 nıeleri leva .. 
zı nıdan atmal arı ve kanı.ınt vesikaları ve nıuvakkat teminatlaJ'J ile il3n 
edileo gün ve saatte komisyonda. hazır bulunmaları. (2902) 
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J'"atlh .-\ .. krrlik ~ube.o;indPn: 

Top. Teğnı. Ziya oğlu f"ahri Ozil
c:ağlar (.f'!•O'?) * Şui>tmizde ~Dyıtıı Yd. Tbb. 
Ecza.ot dH' Tbb. ve veterinerlerin 
(301 il:\ 306) dahil doğumıu subay
ların askeri \'eSika.larile birlikte 1(. 
3.~12 günUne kadar şubeye mtira
C'aaUarı. 

ZAYİ iLANI 
Taksim nah1ye.<11 la,e rnıemurluğun

d&n aldığımız mart ayına ait iki ek
mek karneei. kaybolmuştur. Yenialnl 
\'1karacaıtımızdan kaybokl.nların hUk 
mü yoktur. 

BAS, DIŞ, NEZLE, GRi P, RO ATIZ M 
1 Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

AbdUlhak 11;.iınit cadde">! iris 
apt. 2 No. da S&'-'Cı ailesi. 

İ•IHHa ııWnde S ~ alıultilir, Her 7enle .. H• kwtaıa n .....,.ıa iılte1iab. 

İstanbul Lev~zım Amirliğ inden Verilen Askeri Kıtaat İlôn 1arı 
2.3.912 pazarle i gUnU pazarlıkla ihaleleri ililn olunan 7 kalem er

zalca talip çıkmadığından cins ve mıktarları \'e muhammen fiyatları 

aşağıda yaz:ılan erzaık pazarlıkla tekrar münakasaya konmuştur. Ev
saf ve hu~ust ŞArtları ve teslim mahalleri komisyonda görUlcbilir. !ha
leleri 11.3.942 çarşamba güni.i yApılacaktır. Taliplerin Harbiyede Ye-
dek subay okulundaki komisyona müra.caatıarı. (2410 - 3114.) 

Muhammen lll.ktarı llıale saati 
bedeli Kr. 

66 
100 

26 
. 48 

25 
23 
26 

Cin"ıi 

Sabun 
Zeytinyağ'ı 

Kuru !asulya 
Pirinç 
Bulgur 
Nohut 
Yeşil mercimek 

• 

90 Ton 
55 > 

450 > 
225 .. 
t50 > 
30-0 • 
150 • 

10 
11 
11,30 
11 
15 
15,3-0 

16 

3.3.942 salı gUnU ihalecıi UAn edilen aşağıda cins ve miktar1arı ya-
zılı erzaka talip çıkmadığından tekrar paz:arlığa konmuştur. E\•sa! ve 
husust .şartları komisyonda ~Öf'U1ebilir. ihaleleri 12.3.91.2 perşembe gü
nü hizalarında gOrUlen saatlerde yapılacaktır. Taliplerin teminatıarile 

Harbiyede Yedek subay okulundaki konıisyona mUracaııtıarı (2111-3115} 
Clntıi Miktar Muhammen Saat 

Yeşil mercimek 
Sade yağ'ı 

Çekirdeksiz kuru UzUm 
Böğrülce 

(00 Ton Pazarlık 
19 Ton > 

60 Ton > 
60 Ton > 

Fi. Kr. 

26.~ 

175 
45 
23 

10,5 
11 
H 

14,5 

* 4..3.942 tarihir.de ihalesi iliın olunan 50 şer bin liralık ( 8) parti a-
yaktan sığır veya sığır etine taltp çıkmadığından tekrar pazarlığa kon
mu~tur. Beher kilosunun muhammen bedeli 75 kuruştur. Evsar ve hususi 
.,artları ve teslim mahaUeri komişyonda görülüp öğ'renilcbılir. ihalesi 
12.3.942 J>('rşembc günU saat 15 te yapılaca1<tır. Beher parti için kat! 
teminat 7500 liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda ko
misyona mUracaatlan. (2415 - 3120) .. 

50,000 liralık .'53,823 kilo sığır eti ayaktan veya kesllmlt olarak alı· 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10;;> 942 pazartesi günü saat 15 de Hal· 
kalıda a..<Jker1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ilk teminatı 3750 
liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2390 - 30 36) ... 

Bir adet milstamel binek otomobili satılıktır. Ihalesi 9/ 3/942 pazfr°
tesi saat 11 de yapılacaktır. Görmek ve almak isteyenlerin komlsyonu-
muza mü.racaatları. (21.01 .. 3091) 

• Yaptlan pazarlığında talibi çıkmıyan ve beherine 175 Ura fiyat tah· 
min edilen 2100 adet çift atlı nakliye arabasının yeniden pazarlığı 13. 
3.942 cuma gUnU saat 11 dr yapılacaktır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görUlebılir~ Taban ve dingil demirleri aynen verilecektir Muham
men bedrli 367.500 Ura olup kall tcmınatı 36900 liradır. 

Arabalar 500 den a.cıa~ı olmamak Uzere ayrı ayrı taliplere de ihalf' 
edilebilir. isteklilerin belli gUn ve Baatte Fındıklıda .satın alma komi3 
yonuna gelmeleri. (2368 • 2959) 

45,000 kilo .sığır eti ;::ıltnacaktn·. Pazarlıkla eksiltmesi 11 / 3 / 942 çar· 
şnmba gtınü saat 15,30 da Çanakkalcde askeri satınalma komi::;yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 29,250 lira, katt tcminatr 4387 lira 50 kuru"
tur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda göıiilür. 'l'aliplcı-in bellt \·akitte koa 
misyona gelmeleri. (2387 - 3033) 

* 196.000 kilo sığır eti alınacaktır.Pazarlıkla eksiltmesi 20.:3/ 912 giinü 
saat 11 de Lüleburgazda bir No. ıu askeri satın alma komisyonunda 
yapıJacaktır. ilk teminatı 9090 liradır. Talıplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 

l\flktarı 

Kilo 

55,000 
42,000 
12,000 
26,00-0 
11,000 
10,00-0 
40,000 

* 

Tenıina.tı 

Lir& 

3300 
2520 

720 
1:;60 

660 
600 

2100 
(2357 • 2922) 

Koyun, <nğır ve keçi etlerin hangisi ucuz otursa o etten 50,000 kilo 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23 / 3/ 9·12 pazartesi günU saat 15 de 
Siirtte a.sker! stttın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikalarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir sa.at evvel komısyo. 
na vermeleri. 

Pekı amma, çocuk ne va Kıt okusun? 
Onu bu zevkinden alıkovmamak ve ış ıgınıza ciıkkat stmek 
daha iyi olur 

Nasıl? 

Eski arııpullarınızı IUNGSRAM lambalarile değiştirernk, 
Bu lambaları n iki faydası vardır Güneş gıbı beyaz ışı kları 

gözlerı yormaz ve cereyanı da iııssolunacak kadar tasarruf 
ederler. 

11) 

Flatı Teminatı 

LJra 
Cin~l 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 1 RADYO 
36 
32 
30 

1350 
1200 
\120 

* 

Koyun etı 
St~r eti 
Keı;:i eti 

(2132 ' 2861) 

40,000 kilo pirinç a'ınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/3/ 942 cu .. 
martcsl günü saat 11 de Gcliboluda askeri satın alma komisyonun
da )tpılac•ktır. T•hmin bedeli 18,400 liradır. Taliplerin belli va-
kitte kom<syona gelmeleri. 2233-2:>84 

* 44,000 kilo sığır eti alınacaktır. Pazarlık1:ı ckıiltmc:>i 12.3.942 per· 
şembe günli saat 14 de Çorluda askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin ilk temlnatlarile belli vakitte komisyona geltnele
rl. (2-113 - 7117) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmelcri hizalarında yazılı 

gün, saat ve mahallerdeki a!keri satın alma komifiyonlarında yapıla

caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunına-

ları, i 2U5 3119) 

Cin 1 1\llktan 

Nohut 
Pirim; 
Balyalı dUğen sa
man 
Balyalı kuru ot 
Balyalı sap saman 
Sade yag-ı 

Keçi boynuzu 
Ylln çorap (çift) 

Kilo 

22,000 
50,000 

M0,000 

500,000 
5-00,000 

:;,ooo 
100,00-0 

27,000 

Tutarı 

Lira 

·l,400 
29,·175 
27,riOO 

35,000 
22,500 
9,000 

20,250 

Ternlnatı 

Lira 

H22 

3075 
3038 

ihale gün, '4aat ,.e 
maha.111 

26.3.942 15 
16.3.912 16 
11.3.912 11 

Gelibolu 
Erzurum 
EskJşehir 

11.3.9·12 11.30Eskişehlr 
11.3.9-12 10 Eskişehir 

12.3.912 10 Gelibolu 
10.3.9·12 15 Bakırköy 

16.3.9·12 15 Erzurunı 

1 - Şubemizde kayıtlı bulunan maUU subay ve eratla .şehit yetimle
rinin 942 yılt yoklamasına 16 mart 942 tarıhinde başlanacak ve 25 ni· 

san 94.2 ak11amına kadar devam edecektir. 

2 - Malül subay ve eratın rapor, maaş resmi senedi, nüfus hüviyet 

cüzdanı tiltlln ikramiye cüzdanlarile, şehıt yetimlerinin ise nüfus hU

viyet cUzdanını, tütün ikramıye cüzdanı ve maaş almakta ise maaş cüz· 

danlarile birlikte .fUbeye müracaat edeceklerdir. 

3 - Yoklama gUnlerl hariç oln1ak üzere her gUn öğleden sonra sa
at 13,30 dan sonra 17 ye kadar yapılacak ve bu zaınanlar haricinde yok
lamaya gelmiş olanlar kabul edilmlyecektir. 

4 - Ma11ll subay ve eratın yoklaması ayın tek günlerinde ve şehit 
yetimlerinin ise ayın çift günlerinde yukarda gösterilmiş olan zamana 
tarda yapılacaktır. 

5 Yoklama mUddt"ti. zarfında t.ı.\ı:rada bulunanlar buluııduklaı·ı ma-

hallin nahiye müdürlüğünden tasdlklı hüviyet ilmühaberlerile birlikte 
tütün ikramiye cüzdanlarını şubeye gönderdikleri takdirde yoklamaları 
yapılacak ve ikramiye cUzdanları yine kendilerine iade edilecektir. 

6 - Yoklama mUddeti zarfında müracaat etmiyenler bil<ihare bir 
hak talep ve ıddiasında bulunamıyacaklardır. (3121) 

Selimiye Tümen Askerlik Dairesinden: 
Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar. Şile _,ubclcrinde 

yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329. 330, 331 doğunılu Jan· 

darına. eratı talim için silS.h altına alınacaklarından acele kayıtlı bulun

dukları yabancı a~kerlik şubelerine ikamet kAğıdı ve nüfus cUzdanlari· 

le beraber ba.-,vurımaları ve bu ilA.nın celp yerine kaim olduğunun bi

linmesini ve davete icabet etmiyenler hakkında askerlik kanununun 

maddei mahsusa.sının tatbik edileceğinin bilinmesi. (2·118 - 3122) 

..,.. .... Plec•-
7,30 Saat ayarı 19,30 Ajanı 

7,33 Müzık (Pl.) 19,15 Serbest 10 f 

7,45 Ajans 19.55 Şarkılar 

8,0-0/8,30 Müzik (" 20,15 Radyo Ga. 

13,30 Saat ayarı 20.45 Saz eserlcrl 

13,33 Türküler 

13,45 Ajans 

21,00 Konuşma 

21.15 Dinleyici is· 

21,45 Konuşma 

tekleri 
18,00 Program 
18,03 Çocuk klilbl 22,00 Orkestra 
18,-4ô Ziraat tak. 22,30 Ajans 

18,55 Dans orks. 22,45 Kapanış 

14,30 J.tUzik 
15,30 Müzik 

NAKİL 
Ra:lyo Nüzhet 

Müessesesi 
Galli ta Tü.nel yanı Mertebanl so

ltak 13 numaraya nakledilmiştir. 

&ah.ibl "·e neşriyat müdllrtl 

Aluaet Emin YALMAN 

Valan Noşrlyat Türk LIAI. ŞIL 

Vatan matı.au 

Kôğıt beyannamesi Cümhuriyet Merkez Ban 
28 ŞURA T 1942 VAZiYETi verenlere 

ası 
8a'\ın lstih1:1k kooperatlrtnden: 
11.2.912 tarih ve 26;) numaralı ko

ordinasyon heyeti kararnamesınin 

birinci maddesinin A. A ve C fıkra· 
AK T 1 F 

larında gösterilen kAğıtların .satın a- Kasa: 
lındığı, kararnamenin ikinci mad· 

Altın: san Kilogr&m 72,605,866 
desine uygun olarak beyanname sa
hiplerine bildirilmi~tı. 

ı ... Satın alınan bu kAğıtların sa
hipleri, mühürlü k<iğıt nUmunelcrl
ni faturaya raptededek 14 mal't 912 
cumarte:Si gUnU saat 13 e kadar Ko~ 
operatifirnize teslim etmelidirler 

2 - Kooperatif, gösterilen fıyat

ların değer fiyat olduklarını Mura· 
kabe komb~yonuna ta.cı:dik ettirmek 
için, bu fa.turaları kit.ğıt. mukavva 

1 ve Tatbikatı ithalat Birliğine tevdi 
edecektir, 

3 - Gazete ve mecmualar, kendi 
depolarında mevcut ve elkonulup sa
tın alınmış olan k8.~ıtların, krtrarna
me hUkmU dalresinde sarfına me
zun oldukları miktarlarını tC'nzildcn 
sonra geri kalan miktarı için fatu-
ra tanzim edeceklerdir. 

Banknot ... . ...................... . 
Ufaklık ........................ 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası ........................ 
llariçteki 1'-Iuhabirler: 

.\ilın SJfi Kı!o;;. 

Ailtrıa tahvili Jı;abil 

Dii;cr dövizler ve 

n 16,001.742 
~erbest dövizler 
Borçlu klirıng 

bak.yeicrl 

Hazine Tah-çilleri; 

........................ 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6-8 incl n1addelerıne tevfL 
kan hazine ta"ra.fından Vikı todıyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari sencllt::r 

Lira 

102.125.959.59 
11,227,416,-

670,169,26 

36,113.7~ 

22,507,729,71 

67,129,710.6;'") 

158.7~8.563.-

22.227.905.·~ 

331,665,740,39 

Lir& 

lH,223,544,Sli 

• 
3~.ll3,7-1 

8~.637.H0,39 

136.:>20.658.-

331,665, H0,39 

PAS 1 F Lira 

/. ~crmaye: ................................................. 
İhtiyat At~: 

\dl ve fevkallde 
Husu!t ...................... .. 

Tedavüldeki Ba.nk.Betlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6·8 inci ni.addelerine tevfi

kan h&.ıi"e tarafından villa tedıyat 

Deruhte edilen e\.T&kı nakdiye bL. 

kiyesi ....................... . 

K&rşıhğı tamamen altın olarak 
Uı\veten t~avüle vazedilen ....... .. 
Reeskont mukabili UA.veten tedavWe 
vakdılcn ........................ 
Hazineye yapılan altın karşılığl a
vans mukabili 3902 No. 11 kanun mu .. 
cibince Uıl\·eten tedavüle va.z:edıleıı 

Mevduat 

Lir&8ı .......... . ............ . 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

22.227 .905.-

136.520.658.-

17.000.0CO.-

277,500,900.-

115.000.000.-

Lira 

15.000.000. -

13.822.019.15 

546,020,658,· 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Blloillı tasarr11ı laenpıarı 1942 tllramt11 pliaı 

KEŞIDELER: 2 Ş11bat, 4 'fay ... S Aiust.o. 

1 
4 - Faturaların bedellerı mura.ka

be komi.syonunun ta!ld;kinden sonra 
tediye ve ınahsup olunacu.ktır. 

BORSA 

Esbam -..e T.1.hvilit Cüzdanı: 

(Deuhte edilen evn!.kı nakdi· 
A - f yenin l">arşı!ığt ~ham ve ta.h

(virlt (ltibart kıymrotıe) ...... 

Türk 

Altın: Safi Kilogram 377 ,150 

ZMO No. lı kanuna göre ba7J.ne1e 
~ılan avans mukabili tel-·di olwıaıı 

altınlar: 

96,164,281,59 

1.233.782,03 97,J98,06J,62 

ı lk.İJK'İlfıfrin tarihleri.Ddo yapd.cr 
U42 IKRA.MlYELERI 

1 adet 2000 lırallk = 2000,- lira~ 40 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 7i>O > = 1500,- > 50 
3 > 500 > = 1500,- > 200 

10 • 250 • = 2500,- • 200 

> 

• 
> 
> 

188 

50 

25 

10 

• 
• 
• 
> 

= 4000,

= 2:>00,

= 5000,-

= 2000.-

ISTANBUL BELEDiYESi 
Dram kl!onli TepebaşınCa · 

Bugün gündüz 16,10 ıU 

ŞEHİR TİYATROSU 

Ttirl. Tiyatro Turiht Matine 

Bu akşam 20,30 da 
PARA 

Yazan: Necip Fhıl 

İstlkliil caddesinde 
Komedi kısmında 
GUndtiz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 
ÖKSE ve StlKSE 

> 

• 
• 
• 

6 l\lART 9U 
ı Sterlin 5,24 

100 Dolar 132,20 
100 Pczcla 12,9375 
100 isvcc Kronu :ıt,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
İkramiyeli 1• 5 938 21.45 

DOKTOR 

TARANTO 
Dıthili hastalıklar miitetııı..ısı 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR> 

Tlln•~ ~.,. S. No, 5 

Tel: 49Z06 

B - Serbest esham ve tahvilat .... 

Avanslı:.r: 

Altın ve döviz i.il:erine ava.na 
Te.hvil&t ti.zerine avans .••. . •.• •••• ..• 
ııazlneye kıza vadeli avans ........ . 

Hazineye 3850 No lu Kanuna göre 
ac;:ılan alt.ın karşılığı avans ........ . 

4S,102,161,93 

S.996.4:>1.71 

1.906.10 
7,808,690,-

167.500.000.-

Hissedarlar: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 
:\Jtl:htelif; ................................................. . 

J"ekıin 

51,188, 716,64 

175,313,596,19 

4.500.000.-
7, 792,fiO,-

913,878,281,04 

San Kilogram 

Dövlz Taabhiidat.: 

5."i.541.930 

Altına tlh\'·~i kabil dôvizlt!r ....... .. 
Diğer dövlzler ve ala.ca<ll kllrıııc 

bakiyeleri ........................ 

78.121.167,90 

-,-
24,906,422.32 

Muhtelif: ..••••••••••••••••••• •• ....... •• •••• • •• • ••••••• • • 

Yekiın 

ı Temmuz 1938 tarihinden ltiba ren: 
hkonto haddi % 4 Altın üzeri oe Avans % 3 

71,12{,167,90 

21,906,4.22,32 

138,606,950.0:i 

Öl3,878,281,04 


