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Hiikiimete verilen Kömür atı sarfiy 
ediliyor 

. 

geniş salihiyetl er tahdit 
Başvekil, vazifesinde ihmali görülen Havagazı ve elektrik hakiki 
memurları bizzat cezalandırabilecek ihtiyaçlara hasredilecek 
Amerik~l 
neden gafil 
avlandı? 

Bir Amerikalı diyor kl: ccJa.
ponb..ra minnet duyuyorum. 
Bizi duin bir pflet uykusun
dan uya.ndırdıla.r.n 

Yar.an: Alım.et Emin YALMAN 

A mertka donanmasının bir 
kısmının Japon baskınına 

uğradığı gündü. Bir Amerikalı 
dostuma öğle yemeğine davetli i. 
dim. Do4rusu ayak1arını geri geri 
gidiyordu. Memleketinin utradığı 

mili! felaket karşısında dostumu 
derin bir yeis içinde bulacağımı 
düşünüyordum: Lokmaları birer 
birer boğazında dizllecektl. Te· 

'selli için bir çok dil dökmem ıa. 

zım geiecekU ... 
, Amerikalının evine varınca bir 
de ne göreyim? Yüzü gtıJüyor, şen 
mi şen ... Hayretle bSJç.tım. Gözle-

1 rimle sorduğum suale derhal ce-
• vap verdi: 

- Pörl Herber'di? 3 saat içınde 
Japonlar bize büyük bir hizmet· 

'te bulundular. Bize senelerl.:e za4 

man kazandırdılar, başımıza vura 
vura bizi asırlık gaflet uykusun
dan uyandırdılar. Evet, çok alır 
bir bedel ödedik. Fakat kaybetti. 

, ğimiz harp gemiler.ı, elde ettiğimiz: 
neticeye nisbetle hiç kalır. Gemt4 

1 
lerin yeri dolar 1 ama gaflet uy4 

ku..~una devam etseydik bu uyku 
'ölüme kadar varırdı. 

- Sizi böyle şen, ferahlı ve 
nikbin bulduğuma pek memnun 
oldum. Yalnız şunu ıı:öyliyeyim ki 
lierl sürdüğünüz yolda düşüncele
re biz züğürt tesellisi deriz. 

- Yanılıyorsunuz. Bu, o değil .. 
İşin içinde derin ve acı bir haki
kat vardır. Biz ç:ok zengin bir 
milletiz. Rahata alıştık. Hayatımı
zın ahenkli bir düzeni var. Bizi 
tehdit eden tehlikelere karşı mü
cadele lhtiyaeını çoktan duyduk. 
Fakat. bu ihtiyacı duymakla mü
cadeleye atılmak arasında büyük 
bir mesafe vardır. Harbin feda
karlığını, feragatini gözOmüze al
mak ve zenginliğin verdi~I ra
hatlık ve uyuşukluktan kurrtula
bi'ırnek için basımıza ağır bir tok .. 
mak Yemek lAzımdı· Çok şükür 
bu iş oldu. 

- Peki, şimd! ne olacak? 
- Biz hazır değiliz. Yeni yeni 

baskınlara u~rıyacağız. Büyük 
~-kya.nusta mesafeler Avrupa öl
çulerıle tasavvur kabul etmiyecek 
kadar uzundur. Fakat iş, başımı .. 
zın . kızmasında, gözümüzün dön
mesındedlr. İşte bu is olmuştur. 
Artık işe sarılacağız, vahi düşün
celeri bir tarafa bırakacağız ha
kikatır:ı. icaplarını karşımıza' alıp 
0~~ gore plAn yapacağız. Günün 
bırınde de neslllerdenberl bizi ra 
hatsız eden Japon davasını halle= 
r"rek Uz~kşarkı emniyete kavuı,
turacağız. Japonlar kumar oyna· 
mışlardır, i1k hamlede vurgun 
vurmuşlardır. Fakat Amerika ha .. 
r~kdete g"('Çtlkten sonra günün bi
rı.n. c kaybedeceklerini ve ·· .. 
eti d d uçun .. 

erece e bir kuvvet haline ı
neceklerfnl kendJlert de b·ı· 1 Uzak a kt · · 1 ır er. ş r a ıstıkbal, dUrU~t ve yük 
sek seciyeli Cin mt'letini d' 

p k" de n ır. - e ı, ne n bu kadar gafil 
avlandınız? 

- Biz, i.dare sistemimize de
mokrasi dıyoruz. Bu kelime 
lşlerln, halkın menfaatine göre 1_ 
dare edilmesi m~nasına gelir hat 
buki Politikacılık bunu boı bİr ke: 
lıme haline indirmiş ve umum! 
hayatta hususi menfaatleri ve ha
tır ve gönlü Mkim kılmıştır. Her. 
kesin kendini rlüşündüjü, •Neme 
IBzım, bana mı kaldı?• diyerek 
ma.hzurdan sakınmak için fayda
yı feda ettiği bir muhilıte; halin 
icaplarını .'(Ünü gününe dil~üne
memck, lilfla kendimizi avutmak, 
.rafil avlanmak i~ten bPc değil
c'lir. Bu kördövüşü içindP kendi
"l1İ7.i ~urtarmak iç'in bir t 'k dP'.!ı
lPğimiz vardır ki, o da münaka· 
~;ı. hürr:yrti ve serbest tenkittir. 
.JAnon baskınından evvel de bizi 
ıfle' Hv' ~u~undan uya·1d1rmak 1-

• . ., tenkit silfohı bol ... ~ kutlınıh
""r ve t~lr~lz de kalıyayordu. Bu 
tPnkit'er '!lakkırıda bir fikir sahibi 
oln,ak •steN:enfz v~rect.ıim dört 

(ne,·amı ~ft.. S, SU. t. de) «+• l 

Hükumet, ihracat ve ithalat maddelerine 
....,.. .. -....... ·-

taaarruf etmek imkAnı elde edilecektir. Ayrıca 

elektrik santrallannda maden kömtlrleri yerine lin
yit yakılması da dUşUnU1mektedir. 

azami ve asgari fiyat tayin edebilecek 

J-=::-:-::::::-:-· Muhtelif Yeklletler de
lege ve teknlsiyenlerinden mürekkep ve havagazı ss..r 
fiyatı ile elektrik sarfiyatının hakiki ihtiyaçlara. has 
redilmesi için bir plAn hazırlamak Uzere teessüs eden 
komisyon içti-
malarına de -
vam etmekte
dir. 

Ankara elektrik idaresi fimdiden bazı tedbirler 
&lmll), ııehlrde 

l yanan 2400 lA.m 

Alman hatları 
yarıldı 

Bir Blkreş 
haberine gire 

Almanlar, baharı 
beklemeden taar

ruza geçeceklermiş 

Taarruz istikametinin 
Kafkasya olduğu 

bildiriliyor 
Londra, ~ (A.A.) - Küblfelden 

blidlrildiğine göre Mareşal Timoçen· 
ko orduları Harkofta Alman hatla· 
nnı yarmı9tLr. Almanlara seri bir 
gerileme yapmışlardır. Sovyet ordu
lan Alınanları yakından takip edi
yorlar ve Almanlar terkettikleri köy
lerde ölüler:tni bırakarak çekilmekte
dirler. Simolenskde Rus tazyiki art
mıştır. Orada çok ciddi bir harp de
va.m etmektedir. 

Bükreş, 5 ( A.A.) - Ofl: 
Ilkb1.har taa.rruzu ifi daha şimdi

den gUnUn meseıeaı olmuştur. Fllha· 
klka, Rusya kqıının her çevrede ayni 
uzunlukta devam etmediği malüm. .. 
dur. Şubat &onunda cenup, mart or
talarında da merkez kesiminde bol 
kar yağışları durur. Halbuki Lenin
grad kesiminde mart sonuna hattA 
nisan ""'ına kadar soğuklar şiddeti
ni muhafaza eder. Bu itibarla, Alman 
başkomutanlığının, her kesimde hava 
f&Ttlarının normal hale gelmesini 
bekleyip beklemlyeceğinl, umumi bir 
taarruz emrini verip vermiyecefini 
yahut evvelA. cenup kesiminde taar
ruza geçip geçmiyeceğinl bilmek ıa.

zımdır. 

Esas hedefin Ka!kasyanın iışgali 
olmasına göre harekA.tın diğer kesim
lerden ziyade cenup cephesinde baş
laması ihtimali çoktur. 
Katkasyanın anahtarı, halen Al· 

rnan kıtaJarının 30 kilometre mesa.
f~inde bulunduktan Rostov olarak 
kalmaktadır. Hava şarUarı, motörlU 
birliklerin ku~anılma.sına müaait ol
duğu zaman Roetov'un zaptının bir 
gün meselesi olmaaı çok muhtemel

dir. 
Rusların KafkMY•YI mUdafaa için 

ellerinde bulundurdukları kuvveUerin 
ehemmiyeti gözönünde tutulacak 

(Devamı Sa- 3, Sü. 4 tel -

Amerika!ıl;;ı 
kendi kendile- f 
rini tenkidi f 

l\lenıJ.eketl pflet uykusun· ( 
elan uyandırmak için Ame- ( 
likanın eski ıe,·azrm reısı .. I 
nJn, mllll müdafaa encüme-
ni relslnln \<"e meşhur blr 
gazetecinin, harbin arUe!tln
de yaı:dıkları tok meraklr 

ve mühim yazolar. 1 
( Yarından başlıyarak 

ikinci sayfamızın 

_ b_aş~n<}_a ~ b~l~c~ks_ın_:z} j 
uuuı=urw«c NUWU 

ı ~ 
IAylarca~l~!üJıpnillan !"ali altında 

kalan topraklarda te5llm olmı

yan ve Sırbl:stana. kaçan Avua-
tralyah a.tıkerlerden biri 

Harbin 
fevkalade 

bir hAtlisesi 
Yunanistanda kalan 
Zelandalı askerler 
Sırplara iltihak etti 

G!, Mihailoviç'in emrin
de 200 bin kişilik 
bir ordu harekete 
hazır b.kliyor 

Nevyork, 5 (A.A.) - Britano
v& aj&nslndan: 

Bu haı'bin en fevkalAde hiıdise
lerinden biri, Yunanistana gönde
rilen İrııg!Jiz sefer heyeti içinde 
yeni Zelandalı rnüfrezelerden bi .. 
ri tarafından meydana getirilrr.iş

tlr. Bu müfreze, İngiliz kuvveUe
rinin Yunaır:ıistanı tahliye ettiğ. sı
rada orada kalmış ve dağlarda giz 
lenmiştir. Lizbondan ıelen inanı. 

hr haberlere göre, Yeni Zelanda
lılar Yugoslavyada General Ml
khailovl!ıch kuvvetlerine iltihaka 

(Devamı Sa. s, stı. 2 del +x+ 

Bulgarlar, A!man
larla birlikte 
dövüşemezler 

Amerikanın eski Sofya 
Elçisi dedi ki: 

Böyle bir vaziyet 
olursa bütün 

Bulgarlar Rus 
tarafına geçeceklerdir 

Vaşington, 5 (A.A.) - Birlefik A
merikanın Bulgarlstanda.ki e.skt elçi. 
sl M. Earle, ga.zetectıere verdifi de
meçt:e, harieiye na.zırt M. Hull'e ra. 
porunu vermek için Vaşlngtonda bu
lunduğunu söylerni°'tır. 

Bulgaristan Ruslara o kads.r tara.t
ta.rdır ki Bulgar kıtaları Almanlarla 
birlikte dövüşmek için Rusya.ya gön
derildiği takdirde bu kıtaların kendi 
kendilerini bozacakları muhakkaktır. 
Tarihte htÇbır zaman bugUnkü ka
dar Almanlara .k&rfl fldııloetl i bır khı 
datgaoı ylli<aelm..,~ 

Milli Korunma 
kanununda deQlş· 
ttrilen maddeleri 

bildiriyoruz 
Milli Korunma kanununda son 

yapılan tadilata göre değişen mad 
delerı yazıyoruz 

Madde: 1 - Bu kanun hüküm
lerıne uyarak icra vekilleri heye .. 
tince ttt•haz edilen kararlar ala.
kalı vekAletler tarafından kendi 
teşkiltltı ve bu kanuna müsteni. 
den kU!"Ulan veya. tavzif edilen 
teşkil-At veya müesseseler vasıta

sile infaz olunur. 
2 - Bu kanunla hüklhnete ve

rilen hizmetlerde bir veya bir ka
çı ile mesul olm&k veya bu kanun. 
daki s&l3hiyetlerle techiz edilmek 
üzere lüzum görülen devlet teşkl
IAtında yenl memuriyetler ihdası

na hükümct sala.hiyetıidir. 
(Dnamı Sa. S, Sü. S de) (-) 

[ Şlma'I Alrlka l '. 
.... _ --bar'bl--....: 

Köredici bir 
fırtın ada 

harp ediliyor 

İngil;zler '"Kurbağa 
sıçrayış ı ,, ı.su lile geri 

çekiliyorlar 

İtalyanların yeni tankı 
mihver ilerleyişini 

temin ediyormuş 
Kahire, 5 (A.A.) - İlerlemek

te. olan Almanların eline ehem
miyetli iaşe maddelerinin düşme
sine m8nl olmak iç~n bir İngiliz 
kolu muvaff&kıyetıe neticelenen 
cüretli bir hareketrte bulunmuş ve 
dilşmarun burnunun dibinde bu i· 
aşe maddelerini alarak gelirmiş. 

tir. 
Alman hamlesi şiddetini kaybet. 

mektedir. Bununla beraber İngiliz
ler çölde bir sıra noktayı ve bu 
arada Derneyl boşa;tarak yeni bir 
müdafaa habtına çekilmişlerdit. 

(Devamı: Sa. 3; SU. S t.e) + 

Elektrik fabrikaları madenkömürü ::;.. ı~~ır~~: 
Haber aldı-

ğımıza göre, bu 
gibi ihtiyaçlar 

tir. 

yerine linyit yakacaklar Komisyon me 
} saisinı bitlr-

birlncl, ikinci '-------------------------·---'" dikten sonra 
ve üçüncü derecede ehemmiyetli olmak üzere muh· kömürle elektrik istlhsaı mmtak&Jarındaki oadde 
telif gruplara ayrılacak ve sarfiyat ona göre yapı- tenviratı kabil olduğu kadar tahdtd edllebileceğ"i 

la.caktır. Birinci grupta en mübrem ihtiyaçlar, ikin- gibi halk ve milll müdafaa lhtlyaçlan için çalışan 

cide sanayi, üçüncüde geri kalanlar karşıla.nacaktır. fabrika ve imalAthaneler hariç ev, lokanta vesaire
Bilhassa Istanbul, Izmir, Ankara şehirlerini alA- ye gece saat 23 e kadar elektrik verilmesi ve elek

kadar eden bu sarfiyatın hakiki ihtiyaçlara cevap trikle l.şliyen nakil vasıtalarının da bu saatten son .. 
vereceği bir sırada kaloriferli binaların da nazarı ra seferlerini tatil etmeleri muhtemeldir. Bir kaç 
dikkatten uzak tutulmıyaca.ğı ve kaloriferlerin mu-

J ayyen saatlerde yakılması bahls mevzuu olacağı tah- güne kadar faaliyetini bitirecek olan komisyonun 
) min edilmektedir. Lüzumsuz sarrtyata mAni olmak hazırlıyacağı rapor ve plA.nlar Koordinasyon heyeti 

~~n .:7~:t=ıe:::::: ~::.::..k:::n~ğ::: c:; ı_ ~--

Milli Şef 
Fransız Elçisini 

kabul etti 
Mülôkatta, Hariciye 
Vekili de bulundu 
Ankara, 5 (A.A.) - Reisicum

hur ismet InönU bugün saat 16 
da Fransız büyük e~i.slnl kabul 
buyurmuşlardır. 

BUyUk elçi, Mareşal Petain ta
rafından Reisicumhurumuza gön
derilen bir kitabı takdim etmiş
tir. Bu kabulde Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu da bulunmuştur. 

Mısır 
kabinesi 
kuruluyor 

Kahire, 5 (A.A.) - Kral Fa
ruk Vefcl parttsi reisi Nah .. Pa
şayı yeni kabineyi teşkile memur 
etmiştir. 

Nahas Paşa, bundan evvel de 
Ba:ıvekil olmuş, 1932 de Kral Fu
adın ölümünden sonra İngiltere -
Mısır anlaşması inüzakerelerinl 
yapmıştı. 

Mısır siyasi ma.ıh!illerl, yeni se
ç:im1erin yapılabl1mesi için mec· 
!isin feshini muhtemel telftkki. et-
n1ektedirler. 

Maarif Cemiyeti 
suiistimali 

Teşrii masuniyeti kaldırılan iki 
mebus mahkemeye sevkedildi 

j Ankara, 5 (Telefonla) - Türk J rak Ankara adliyesine gelmiş ''e 
Maarif Cemiyetinin Ankara Yeni- müddeiumumilik hazırlık tatık:

şeıhir kolejinde bazı yolsuzluklar katını bi.tirerek üçüncü asliye cc
yapıldığı iddiasile cemiyetin eskl za mahkemesi nezdinde Amme dR .. 
reisi Urfa mebU6u Refet Ülgen vası açmıştır. Refet Ülgene lsnat 
hakkında takibat yapı ldığı ve bu edilen suç, emniyeti suiistimal v 

maksaUa teşrii masuniyetinin kal- evrakta sahtekArlıktır. Zeki Ül
dırılmış olduğunu yazmıştık. 

Öğrendiğimlze göre Refet tll· gen de emniyeti suiistimal madde 

gen ile yeğeni ve kolejin eski vez
nedarı Zeki Ülgen hakkındaki ev-

AMERİKA DA 

45.000 tonilatoyu 
mütebaviz Fransız 
gemisine el kondu 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bahriye ko
misyonu, Birleşik Amerika limanla
rında muattal bulunan topyekQn 
4~,000 tonttAtoyu mUtecavlz sekiz 

Fransız gemisini mtlsadere etmi.ştir. 

Bu gemilerde Amerikan muhafızları 

sinden suçludur. Duruşmalara pek 

yakında başlanacaktır. (B.B.) 

PASiFiKTE 

Singapura 
umumi taarruz 

başladı 

Birmanyada Japon 
baskısı arttı Rangon 
radyo istasyonu sustu 

(Devamı.-: Sa. 4, Sü. 4 te) ((/ı• bulunmakta idi. Japonlar, şimdiye kadar 
gemilerinin yüzde 25 ini 

kaybettiler 
Slngapura umumt taarruz 

Changhal, ıs (A.A.) - Domei aja.n-
81, Stngapur'a karş;ı yapılan umumi 
taarruzun başladığını habCcr vermek· 
tedir. 

Ajans Singapur ıstihkAmının dün
kü çarşamba günü saat 8 den itiba
ren Japon topçusunun sıkı atefine 
tutulduğunu sbylemektedir. 

Siogapur bombalandı 

Singapur, ~ (A.A.) - Neşredilen 
resmt bir tebliğ fi'öyle demektedir: 

Düfl"&n tayyarelert yük.sek ve al
çak irtifadan pike inişlerle, Singapur 
adasına bomba ve mitralyözlerle ta
arruza devam etmekte ve nisbeten 
a.z hasar ve telefata sebep olmaktıt. 
dır. 

Japonlar Singapura ~ker çıkarma 
tet)ebblisUnde mJ bulundular! 

Londra, 5 (A.A.J - Japonların 
Slngapura asker çıkarma teşebbü
sünde bulundukları hakkındaki ha· 
berlere ait olarak, şimdiye kadar bu 
hususta hiçbir mahlmat gelmediği 
salAh.iyeth mahfillerden öğrenilmiştir. 

Paan şehri ı,ı;nl edildi 

H&rp mnklneelnln dişleri arasına artık kadrn1ar da. düşmöıt bnlnnuyor. BUtün mJJ1et1er leln hayat veya ölfuf 
mücadelesi haUne glrmlf olan ı 989 Cihan harbinde kadınların ell tetik çekiyor. Barut fltllllyor ve projektU: 
tutuyor. Artık :0.a'llın esh:! harplerin ..:h·anm~rtlert önünde blr bayal g1D1 dolaş.an baAta ba.ktcı rnlünll bıraJt. 
m19, ıerlteğtnJn y~da aUilha sardm ·~~ır. ıtarp bittiği zaman yük1elec..el.: meçhul Mker UJ.illelerhıde kadınlara 

Changhal, 5 (A.A.) - Birmanya
da Japon krt&ları, aa.lı günU Moulme
tn'ln 30 kilometre şimalinde Salven 
nehrinin doğu sahilinde klJn Paan 
~ .. hrini işgal etmt~erdtr. 

da yer verlleoej"l n.ıu t.. tkk&lctu ..• t,...Uiz kadınlwı Londr.a.yı ndM.afaa OOtyorlar. : (Deuınıı Sa. 1, Sti. 1 de) (-1 

k 
n 



__ , 
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61tlme kal'fl gele• bir 
mıııeua b.lkiyesl : 4 

Şehir 
Haberleri 

Naziliğin 
Dimağı ( Profesör General ,_...... __ , 

Görünmez ordunun 
görünmez kumandanı 

Bir milyon 
kilo pirinç 

flanshofer kimdir? . I 

B. Hitlerin yeni 
kurmayı nasıl 

usul genel [ Yazan : l 
iş görür ? rredrlc Soaden 

Bir nikah 
röportajı 

~ün bir nlkllJı& çağ'rılmı,ıım. 
~ ll•haııgi bir teşrifat çer

çevesine U)maktaki kabUJyetliltzli
tım yüzünden ömrümde hi('bir ol
kılh töreninde bulunmamıcıbm. Si.ın
dlye kadar beni böyl~ tör~ııJere~ da
vet edenler bu huywnu pek iyi bU
diklerı itin, ku.,.urumu hoŞ görmek 
liitfunu da e<-olrgem Her. F'akat 
beni dünkü nikahıı çağıran zat, t-:ın 
bn nokta~ın ı bllmf"dijti l~ln bana 
gUceneblllrdl. Sonra, kendi lle her 
on tıe, günde bir kar,ııa,makhfnn 
muJuıdller olun bu muhtt'rem ı.at, 

her görü5te kabahatlınl yüzüme vu
rM'akh: Gltmeğe karar verrlJm. 

General Mihailoviç sulh müzakeresine 
gelenleri dağlardaki korargfıhında na
s!/ karşıladı ? 

Vesait bulunursa 

lstanbula 

derhal getirilecek 

[Bir taktm Amerika gazete
lerinin muhabiri &llatile uzun 
seneler Almanyada yaşıyan 

Fredric Sondern' ı.n Alman ku 
mandanlarının nasıl yetiştiği

ne dair yazdığı bir makaleyi 
geçenlerde bu sütunlara ge
çirmiştik. Ayni muharrir, Al
man askeri hareketlerinin i
lim adamlarından mürekkep 
bir kuvvet tar&ıfırıdan nasıl 
hazırlandığına dair Current 
Hlstory mecmuasıbda çok dik 
kate değer bir makale neş
retmiştir, Bunun esaslı kısım
larını a.şağıdaı okuyacaksınız .] 

la Hlller, iş baıına &elince 
191 a eski dostunu aramış ve 
kendisinden resmi makamlarda 
istifade etmek istemiljtir. General 
Hanslrofer kendi düşündüğü yol. 
da gölı:ede çahsırsa daha faydalı 
olacağını söylemiş ve Münih ens· 
titlisUne ait proJeslnl ortaya ko
yarak ccnebJ hükO:metlerin halt 
hakkında tam malUmat elde et· 
mek ve ileride atılacak her adı
mı bile blle atabilmek lhhyacını 
ileri sürmüştür. Bunun üzerine 
Generalin emrine hudutsuz tah
sisat verilmiş, o da üniversite ve 
IAboratuvarları dolaşarak bJn ka
dar ilim ve ihtısas ada·mı seçmiş, 
enstitüsünü şimdi.ye kadar görül
memiş bir şekilde kurmuştur. 

ne kafada adamlar olduğu hak
kında enstllUnlln fişlerinde en kt. 
U v isabetli malümat Wlrdır. Bil
tün bu malOmata sırf askerliğin 
a!Akası oıaıı istihbarat kadar e
hemmiyet verilir. Yazan: M. B. ZAliı 

Bir pirinç tüccarı Fiyat Mura.. 
kabe komisyonuna müracaatla ve. 
salt temin edildlli takdirde ko
misyonun tayin ettiği fiyatla sa
tış yapmak üzere İstanbula derhal 
bir milyon kilo pirinç getlrebilece. 
~ini blldlrmlftlr. 

H arbın ilk kısmında Yugos
lavya, mihver tçtn mühim 

b ı r yıyecek, kere1te, maden ve di ... 
ger haın madde Jtaynağı tdl. lşaal 
<ehdidi altında Yugoslavya her 
emri dinliyor, varını ve yoğunu 
Almanyaya veriyordu. Halbuki iş. 

galden sonra Yugoslavyada istih
sal durdu. Nakliye s istemi feloe 
ug:radı, m •hver, orasinı iktısadt 
kaynak dıyc elden kaçırdıktan 
baş1<a işgali devam ettirmek için 
uç tümen asker bağlı tutmağa 

mecbur oluyor. 
Yugoslavyaya karşı bir hareket 

hazır · anırken : ı Balkanlar mihver 
için mezar olacak. D iddiasında bu
lunmuştuk. Bir arkadaşımız bu 
dü ünccye !llşmişti . Halbuki hadi
seler sözümüzü doğru çıkardı. 
Balkalılarda kaybedilen bir bu
çuk ay, Rus-yadaki hareketlerin en 
nazik bir zamanında karakışla 

karşılaşılmasının başlıca sebebidir. 
Bundan başka iktısat bakımından 
:ı,'3rdımeı bir kaynak olan Yugos· 
lnvya, ~imdi mihverin ta.şımağa 

mecbur kaldığı ağır yükler ara
sında belllbaşlt bir yer almıştır. 

Sırplar ve Yunanlılar kendi hal
lerine bırakıl~alardı mihver içln 
bir emniyet sahası halinden çık
mazJar, hiç b;r zaman diğer tara
fa •!et olmazlaraı. 

Yugoılavyadan kaçıp gelen yol
cuya tekrar sözU bırakıyorum: 

• :\llhver 1 galine karşı birbirin
den ayrı şu dört tilrlli hareket ol
muştur: 

1 - Ustaşi denilen mihver ta· 
raftarı Hırvatlar , Sırpları yok et
mek için Hırvatistanda hareke
te geçmişlerd i r . Ora.da yaşayan 

ı .800,000 Sırptan 300,000 kişinin 
kıtale u~radığı tahmin ediliyor. 
Oradaki Sırplar mukavemet ede. 
memişlerdir. YalnıE Bosna.da bu
lunan Sırplar koyun glbi bolaz
Janmamak için ormanlara kaç
mışlar ve çeteler teŞkil etmişler

dir. 
2 - Karadağda İtalyan işgali

ne karşı geçen temmuzda bir is
yan kopmuştur. İtalyanlar oraya 
50.000 a~ker getirmeie mecbur 
olmuşlar, bununla ancak münaka
le hatlarına hakim olabilmlşler
.:iir. 

3 - Nediç hükümellnln hizme
tine giren vatansız vurguncular 
namuslu ve vatanperver unsurla
rın hayatını ve sel.ftmetlni tehdit 
ettıği iç;n bunlar için kaybedecek 
bir şey kalmamış, her Sırp şehir 

ve ka~abasının subay, memur, 
doktor, avukat, gazeteci, papaz, 
i!'.l('I nev'inden halkı çete teşkil 

ederek kırlara, dağlara dağılmış
tır. 

4 - Asıl esas isyan hareketi, 
&imdi Londradak• Sırp hükfimetin
den ıencral rütbesini alan albay 
Draja f\.11hailoviç tarafından ter· 
tip edilmU;lir. 

Bu general, ilk Balkan harbin-

Çiçeksizlere çiçek 

F llildelflva beledlye<ilnln ha.

yır ı,ıerUe ufra5an eem.Jyetle-

re tah l~ ettiği binanın bir claJresl: 
•Çlçek~izlere çiQt"k• cemJyetlnln mer
kezidir. Bu cemiyet, meraktı bir ha.

yır sahibinin vakfı diye başlamış, 

dört bin kadar gönüllü bahçe sahibi
nin bu l'je vakit \'e alılka ayırması 

•ayeslnde gitgide btiyümilştlir. Ce
miyet geı:en sene 41,000 sepet dolusu 
çl(etl hMtahanelere, hapishanelere 
ve darülilcezelere dağıtmı.tır. Bu 
kasvetli ytırlerde tl{'ek; ekmek ka,.. 

dar makbule ~mektedlr. 
cÇlçetr:"IE1ere çiçek• hareketine ka.

hlan bahçe ahlbl kadınlar, haftada 
bir, iki defa bahçelerinden çiçek top
layıp cemiyet merkerlne taş.makta, 
\·aktı olursa bunları ~ernlyetln g-dste-
re<tll mıı ....... ıere getirip hastala.. 
ra, lhtlyarla.ra birer blrer dağıtmak
tadır. 

Jddla e<llldJğlne göre fa.kJrlere ve 
klm'8!Jlzl~re m~ ha-.tahanelerde 
çıç.,J< 'e bunun delalet ettlfi aJAlta ve 
ıwvgl, hMtalıfm seyri üzerinde giJz .. 
le görillür bir lylllk ı.tıdadt uyandır
mı,trr. 

(Çlçek•lzlere ç!Uek) bareketı FIİA
delfi.ya ~ehrlndfın Amerikanın diğer 

taraflarına YlıYı!mağa ~laını,tu. 
D!Lnyanuı büytık bir kt!IJTU, bOtu 
denllle m .gul oldufn bir •ıı·ad& çl
ı .. k•lzlcre çiçek gibi bir '4'JI dU,Une
bllecok bir hakle olmak elbette lılr 

1* 1111, l!IERÇE 

de, Bulgarlara karşı açılan 1913 
harbinde vaz•fe görmüş, Umumi 
Harpte Vardar ceph..,inde çarpış
mıştır. Onde.n sonra. Harp Akade
tnisinde senelerce hocalık ederek 
bütün genç subayların sevgi ve 
saygısını kazanmıştır. Şimdi 47 
yaşındadır. Giriştiği ııı başarırsa 
dünya tarihinde yer alacaktır. 

Sırblslan işgale uj!radıktan son
ra Uç ay kadar herşıey yolunda 
gitmiştir. Bıı müddet içinde Sırp 
ordusuna mensup stıbay ve etler. 
görünmez bir membadan aldıkla

rı emir üzerine sllMılarile beraber 
ortadan kaybolarak görünmez bir 
general.in idaresinde görünmez bir 
ordu teşkil etmişlerdir. 

Bu ordu bir müddet sonra ha.. 
rekete geçeNk l5gal kuvveılerini 
tehdide ve münakale sistemini 
bomıağa başlamıştır. Mihver kuv
vetleri bu gailenin önüne geçmek 
için llkönce sulh müzakeresi yo
lunu tecrUbe etmişlerdir. 

Görünmez orduya radyo ile mü· 
zakere tekltf edilmiş, o da mu
rahba.sların muayyen bir tarihte 
dağlara g iden bir yolun afzında 
silAhsız olarak gece yarısı hazır 
bulunmalarfnı bildirmiştJr. Mih. 
vere sadık Sırp hükfunetı reisi 
General Nedtçin sağ kolu mevki
inde olan General Dokiç ve yük. 
~ek r~tbeli iki mihver subayı 5 
ılkteşrın gecesi, söylenen yerde 
bulunmuşlardır. Gözleri bağlan
dıktan sonra hır müddet yürü
müşler, sonra bir otomobile bin· 
dirilerek dağ yollarında saatlerce 
yol almışlıardtr. Nihayet bir oda
da gözleri açılın~ ve görünmez 
ordunun kumandanını karşıların
da bulmuşlardır. 

Komisyon bu teklif üzerine bu 
pirinçlerin İstanbul& getirilehl!
mes1 için vesait temin etmek ÜZC'" 

re teşebbüslere geçmiştir. 

İdhalôt maddelerini 

İaşe Müdürlüğü 
tevzi edecek 

Hariçten memlekete ithal olu
nan maddeler dUne kadar b irlik
ler tara:fından tUecara tevzi edil· 
mekte idi. Satışları daha sıkı bir 
kontrol altınd~ bulundurmak ga
yesile tevziat bugünden itibaren 
doğrudan doğruya iaşe Müdürlülü 
tarafından yapılacaktır. 

Bulgaristandan 500 
bin kilo kömür 

gelecek 

Sinekliden ve Bulgarlstandan ge 
len mangal kömürlerinin tevziatı 

polisin nezareti altında yapılmak
tadır. 

Diln, kömür getirmek üzere be~ 
mo\ör Bulge.rlstana gitmiştir, llu 
mot6rler 500 bin kilo kömür ge
tireceklerdlr. Bu suretle İstanbu· 
tun .ihtiyacının kısmı Azamı karşı
lanmış olacaktır. 

iaşe Müdüri.i 

Ankarayo gitti 

İaşe Müdürü Mümtaz Rek, dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. Vekll
leUe lemasle.rde. bulunnc•k ve dl
rektı fler alacaktır. 

İaşe Mli<lürU yarın Ankaradaıı 
İslanbula dönecektir. 

A lm1111nyada işlerin nasıl ida-
re ed!İdil!i hakkında ha.. 

ri.çte yanlış fikirler var. Öyle sa
nılır ki bir tek insan, her gün 
aklına gelen emr~ verir ve ona 
göre işler istikamet alır. 

Hakikat bundan çok b•şkadır. 
YJrıni iki aydır Alman ordusu, 
karşı tarafın müdafaa sistemindeki 
en zayıf noktaları seçerclc bunlarl 
tam zamanında çarpıyor. Bugüne 
kadar hlçhlr ordu bu kad•r ölçülü 
bir şekilde sevk ve idare edileme
miş, bu yolda bir kronometre sa .. 
at intizamı gösterememiş, lleri ha· 
reketlerini, propagandrı, ~lyasi sa
botaj ve iktısadi baskı gibi usul .. 
lerle bu kadar iyi haıırJamamış
tır. 

Demek ki B. Hitler, işleri şahsl 
hızı ve geniş enerjisi ile yürüt
mekle beraber; bu savletleri sa&.t 
tntJzamile hazırlamak için bir ta· 
kım mekanizmalar da devamlı bir 
şekilde çalııııp durmaktadır. Bun
lardan başlıcası, merkezi l\'Iilnihte 
bulunan ve General Profesör D'i'. 
Kari H nshofer tarafından idare 
edilen Geopolitik enstıtılsUdilr. Bu 
müessese, yepyeni usulde bir gc .. 
nelkurmay manzarası gösteriyor 
ve ilim ve teknik adamlarından, 
istihbar vazifelerile meşgul ajan· 
!ardan mürekkep bin k"şıl lk bir 
kuvveti hiç durmadan çalıştırıyor. 
Bu enstitüden ve burada çalışan 
iHm adamlarından Almanyada bile 
pek az bahsedilir. Fakat burada 
hazırlanan haritalar, diyırgramlar, 
ıstat!S(lkler ve planlar lam gaye. 

1938 senesinde Almanyanın es
ki tarzdaki genel kurmayı , Çe
koslovakya istila edilirse ~ransa
nın harekete geçeceğinden endi· 
şe ediyordu. General Han ihofe
r'in enstittis: ıHarekete geçmez 
ve geçemez• hükmünü verdi ve 
haklı çıktı. 
Aynı enslitU, Lehistan istililsı

nın on sekiz günde tamamlanaca
ğını hesapladı. Ordu kumandanı 
General Von Brauahilch, motörlü 
birliklerin Le'lıistanın meşhur 
çamurlarında saplanıp kalmasın. 
dan korkuyordu. BUtUn dünyanın 
gözü havalan.la idi. Leh!llerin en 
baş mUtteflki diye yajtmur bek
leniyordu. MUnlh enslltüsü, o sı
ralarda yağmur ihtimalinin çok 
az olduğunu haber Yerdi ve yine 
haklı çıktı. 

Norveç hareketinde aynı ensti
tü, ordunun tereddütlerini berta. 
raf ederek işin kolaylıkla başarı
Jabi leeeğlnl hesaplamıştır . 

IL.JI aOOin başında General 
ırıl Braudhltsch Fransaya 

derhal hücum edilmesine taraf
tar bulunmuştur. General Hans
hofer bu fikre iştirak etmemiş 
ve şu tavsiyede bulunmuştur: 

- Fransanın için için gevşeme 
sini, şaşırmasını ve bozguncu ru
hun yayılmasın1 bekliyelim. 

Münih enstitüsüne her memle
ket hakkında türlü türlü ın.UQ

Almanya h•r~inde yaııyan Al. 
manların ietuibar vazifelerini ba
şarmalarını temin iç:n dünyanın 
3500 yerinde teıkililt kurulmuş
tur. Bunlardan umumi malUmat 
gelir. İnce lıeknik işler de Gesta
ponun UA - 1 şubesi denilen ec
nebi ~er f\lbesine men.sup dokuz 
bin tecrübe \htısas sahibi ajanın 
çalışrtıalarında~ istifade edi\lr ki 
me;hur Almlln turistlerindert mü 
htm bir kısmını bunlar teşkil 
eder. 

Bir memleket haklı:ındaki ma
lümat tam olunca oradaki ih. 
tim.al ve imkBnlera dair Milnlh 
enstitüsü tam bir le'\-lha çizer, Ge
neral Hanshofer şeıhsi tavaiyele· 
rile beraber B. Hitlere bildirir. 
Ona.an .sonra katt kararı o verir , 
tatbikat onun emri altında cere
yan eder. 

H arbin arifesinde Rusyayı 
Alman plAnlarının mu

vakkat bır desteli yapmak fikri 
de Münih enstitüsünden gelmiş
tir. Hansho!er bu fikri parti mu· 
lıJtine kabul ettirmek için zorluk 
çekmiş, nihayet maksadına var
mıştır. 

Münih enstitüsünün gözü, cc· 
nubi Amerikadadır. Orada pek 
iyi çalışmış. şiddetli mukavemet. 
lere rağmen iyi nüveler kurnluş· 
tur. 
Amerikanın parası var. Al

manyadakilcr kadar iyi yetişmiş 
ihltsas adamları da var. Şimdiye 
kadar yol kaybetmesinin ve bun
lardan istifade edememe!liinin se
bebi, General Hanshoferin Al
mahyaya açtılı çığırlara yaban
cı kalması ve makıc;ada doğru 

k.:?sUrme yoldan, plAnlı surette 
yürü.mele karar verernemes'dlr. 
MUnih e,,stıtilo:ıünün açb!ı yot. 
yalnız a~kerlikte dei!'il. her i<;;te 
her milletin tatbik etmesi lB:zım 
gelen bir başarma ~i!demldlr . .,. 

F· !IOtıdem 
mat akar, hunlar elenerek fişlere r-----

.Bana. bu kararı verdlrmeğe lkin
ei bir lil&lk de, hOR zanıanltırda bc
kiirlık '-·ergi ... indcn sık ..,ık bahsedil· 
meslydj, Her lhtlmale kar'ı nlklhın 
nar.ıd bir 'tel oldufunu yakından in· 
eelen1ek iı;tiyordwn. 

Yukarıda balıo;ettıtım kabUiyet
sfrllk ve bllgJ~l:rll~lm, gurbet mele· 
tubu gibi beklf'nen trı.ır ı \·ayı n geç 
k" lışı '-·e her tlulükta anbnrlarını 

boşaltan !jlleplE'r gJbl pinekle,Vi']I ile 
blrlc,ınc.·f' C\: lennıe .. aıonuna re""n1i 
muaınele bittikten hf'' dakika son
ra vn.rablldim. Nlkiıh Juyılmı!Jh; 

bunun için, şayet bckılrhk \'ergisi 
tıkarsa bana na..,ıı kıyılal·ağ'i.nı öğ

reneınedim. 

Nikü.h salonu, blr tram\'ay araba
sından daha tıklım tıklımdı. Fakat 
tram\'a~·daki wnk &Uratlar yerine 
güler yüzler, tramvaJ-·dakl itişme 

kakı.t~ma yerine nezaketle yol a~ı . · 
1ar bu salona bir ferahhk YCrlyordtı. 
in.sanın eline bilet yerine nlki\h Şf"· 

kerl dolu kA.ğıt torp:ıC'ıkJar srkı~h· 
rıyorlardı. 

BenJ da'\·et eden zatJa birlikte, 
mesut tiftl kola.yea. bulduk. Do~

tum beni yeni evlllere «Kör Ka(h» 
dJye takdfn1 etti. llalbukl ben bir
birine lAyık lki gen<"in dtıydukJarı 

saadetin ifadesini yllzll"rlnde oku
yacak kadar ~ıkgöztlllm: TM>rlk 
ettim. Onlar da benim yanlı..7 hU· 
kllm veren bir kadı olmadığımı an
Jadllal': T~kkltr ettiler. 

Salondan ayrılırken liağdan 501· 

dan paltomun ceplerine "eker tor
bacıkları doldurdular. 

- An1an, dedim, ne yupıyorsu
nuz Y Beni tstlf~l t11ana<'Q-klar. 

- Canım hep•I .tz lt:ln değJI. 

dedUer, matbaadaki a.rkada,ıara 
götlırecekıılnlz. 

Mihver subayı kendisine demiş
tir ki: ıYugosıav ordusunun tes
lim olduğunu bilmiyor musunuz? 
Hareketiniz kanunsuzdur. Askeri. 
niae muharip muamelesi edeme
yiz. Adamlarınız ele geçtikçe as< 
diye kurşuna dizJ.lecektır. Bunun
la beraber biz isi tatlılıkla. hal!et
meğe taraftarız. Hakkınızda umu
ml a.f ilan edilecektir. Diğer sulh 
sartlarınız varsa onları da kabul 
etmeğe salahiyetimiz vardır., 

=============== ye doğru, en münaslp yoldan adım 
kaydedilir. Askeri, iktısadl, ruhi M a 1 i ye 
nokta1arla beraber iç siyasetle 
a!Akası olan hiçbir mesele ihmal İstanbu'a 

Vekili 

geldi 

l'ttatbna.ya dönerken yolda şeker 
torbacıklarmdan birini çözdüm. 
Badem fekerJerlnJn arasrna azamet
le kurulmu'} çikolatanın yaldızını 

açtım. 1tindeu üstünde şu atırlar 

yazılı olan peınbe bir kAğıt çdd:ı: 
General şu cevabı vennlştlr: 
•- Haklısınız, Yugoslav ordu

ıru teslim olmuştur. Fakat siz Yu
goslavyayı parçaladınız ve tar1'h.ln 
yelkovanını ıerlye d-Olru çevire
rek bir Sırbistan kurdunuz. Bi
zim Yugoslavya ile alakamız yok
tur. Sırb~s1anın istlkJAlini kurtar. 
rnak vazifesini üeerlmiıe almış 
bulunuyoruz. Size alet olan hain-
1ert alıp topraklarımızdan çekilir
seni• ve tsliklAlimite böylece say
gı gdsteritseniz harp hali demal 
biter. Aksi halde sonuna kadar 
döğüşecelti"• 

Sulh müzakeresi bôşa gidince 
mihver, General Ned.içe, 40,000 
kl1llllt bir ordu kunruık ve dahli! 
bir harbe girişmek salA'lılyetınl 
vermiştir. General ancak 4000 ka
dar vatam;ız 8.dam bir araya geti
rebilmiş ve bunlar mihver kuv
vetıerile beraber görünmez ordu. 
ya kar ı harekete geçmlş!etdir. 
Nediçln ordusu yağma mak:sadlle 
ortaya atılaıı adatnlıirdan ibaret 
oldufu iç'ln halka o kadar rulüm 
etmiştir ki Nedig, bu fibi hare
ketlerin askerlik serefine yakış
madığını radyo ile ilana mecbur 
olmuştur. 

Sırp da'lıil! •harıbi kış yüzllnden 

gevıemlşlir. Fakat ilkbaharda ye
niden alevleneceğine şüphe edile
mez. Mi.hailoviç:in emrinde on iki 
radyo istasyonu, top, tank gibi sL 
tahlar, bir kaç tayyare ve bir de 
denizaltı vardır ki bu kumandanı 
Sırp olan biricik Sırp dcnizaJtısıH 
dır. !Jlğerlerln in kumandanı Hır
vat olduğu için teslim olmuştur. 

llugün Sırblstanın büliln nakli
ye şebekeıs-i sekteye uğramıştır. 
Memleketin dörtte biri lstiklAI or
dusunun eltndedlr. Demiryolu ana 
hattını tecavüze karşı korumak 
için hal boyu baştanbaşa >bir kale 
haline konulmuştur. Tünel ve 
köprü başlarına projektörler ve 
mühim kuvvette asker yerleştiril· 
miştir. Buna rağmen her trenin 
önünde mutlaka zırhlı bir askeri 
tren giderek ge~isin selametfnı "e· 
min etmektedir. 

Euii:ün eski Ba~vekil doktor 
stoyadinoviç Madagaskar adası ci
varındaki Moris adasında mev
kuftur. Prens Pol Kcnya.dıt. mcn
fi61r. Sırblstandakl mihvere sadık 
Qulsling hUkCımetiıUn başında bu
lunanlar tetikte duruyorlar ve ilk 
tehlike dakik•sında kaçmağ« ha
zırlar.ıyorlar. Sırp halkı istıklil'I 
namına ölümü göze almış buı·.ır;u. 
yor, meramına mutlaka kavuıaca
ğından emindir . .,. 

-SON-

atmak imk3nlarını temin etmede 
esaslı bir Amildir. 

(B ugüne kadar dünya yüzUnde 
bir çok cihangirler görül

müştür. Fakat hiç birin.in eli altın
da hedefleri planlamak bakımın

dan bu kadar iyi bir mekanizma 
·bulunmamıştır. Denilebilir ki Na-, 
zJ!lğln asıl dimağı buradadır. Dip. 
loma.si teşkilQtı, Gestapo, propa· 
ganda nezaretJ, ordu ve parti he
def bakımından buradan sevk ve 
idare olunur. 

Dr. Hanshofer Cihan harbinde 
general rütbesine kadar yükselmiş, 
çok ihatalı bir ilim adamıdır. «As
keri GeoıpollUk> «Pasiilk Okya
nusunun Geopolitlğh•, cı Dünya yü
zünde nasyonal sosYalist düşUnce
si. g~bi eserleri olduğu gibi •Gco
politik mecmuası• adlı bir de mec
mun çıkarır. 

Bundan on yedi sene evvel Ge· 
neral Hansho!er, B. Hlt'erin dü
şünce ve teşebtiUslerine al~ka duy
muş ve kendlslhi hapishanede iken 
ziyaret etmiştir. İkisi arasında de
rin bir dostluk ve ıtımad doğmuş 
ve Almanyanın yarınına alt mese
leleri beraberce gözden geçirmiş
lerdir. 11Mücadelem.,. eserinin ha
\'Lct siyasete ait olan meşhur on 
altıncı babı generalle fikir danı
şarak ya~tlmtŞtır. 

cd.Hmez. Cindeki yiyecek vaziye
ti, Arjantinde ortaya çıkan yeni 
bir siyast parti, cenubi Amerika 
diktatörlerinin husust ahilik ve 
meyllleri, Nevyork gümrüğünde 
han~i memurlara rüşvet verilebi
leceği. Amerika işçi liderlerinin 

Maliye Vekili Fuat Agralı bu 
sabahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Vekil, İstanbulda bir kaç gün 
taldıkte.n sonra tekrar Ankaraya 
avdet edecekllr. 

Gel işi güzel kısaltmalar 
16) lr gazetede: cYunanl8tana l'. NUMARA MESELESİ 
l9J domuzu gönderllecekı. d.Jye 1 Konya beletllyesl sokaklara üııhn 
bir ba.,lık gördllm. ne, aııae maay- yerine, numara koymuş. Va - Nfi bıı
yen kısaitnıaJar vardır ki bunlar, de- ııu naklederken kı8aca: cDarısı htan
ıaıet ettikleri keUme.ıer kadar ma- bulun ba4mat» dedi. Ulunay ise lu· 
JQm ve meşhurdur. Y. Domuzunun 
yaban domunı oıduğu anıa.,ıhyor ama 
1, bu ,ekle tlökUıUrse S. Muharebesi
nin Slngapur muharebe81, H. Sütu... 
nunun halk sll!uno, Y. M. Seçiminin 
yeni hlebu.s setimi oldufuno oku:rlar 
anlamakta gllçlük ~ekeceklerdir. 

İÇf, DiŞi YEMfŞ! 
Yeml' yllklli. bir Amerikan 'Yapurd 

t-0rplllenmL,. Zavalli •apu.run l~I de 
yemi.. dt~ı d& yemi'! 

saca: cJstanbuJun karmakJu'ıflk böl· 
ge, cadde, mahalle, sokaJdarı numa
ralarursa bir adresi bulmak için işin 
içinden nuıl 9ılrkırht diyor. 

Ben de Ulanay'ın di9Uncesine ka
tılıyorum. Konya beledJyeslnln cnu
man.81• latanı.ulda pek oökmez. Çlln
kü Istanbul sokaklarmın ıe5&8tan «nu
nıaruı boznlu dur; sonra. bu yüzden 
bir çok cnunıaraeızlıklan olar. 

Tatlısert 

Antuanet, evin içinde olup bitenleri 
duymamak ve görmemek için odasından 
çılmıı-yordu. Sokak kapısı çalındıkça he
yecanla tilrl-yordu. Her defasında polisler 
ıeliyor diye içine korku dilşilyordu. Jak
dan ıilphelenlrlerse, onu yakalarlarsa, 
sonra da itham edlp mahkQm ederlerse 

VATANIN nnıııt ROMAKJı 
J 

TEFRlltA No• 29 s~nı hAlA duyuyor gibi olu;rordu: 

arl>k yaşıyamazdı .. bunu hissediyordu. Yazan: ır.aren Bramson 
Öfleye liadar hep SUzl'nln yanında kal-

mıştı. Ct><ıulun t-lefl vardı. Bir düzlye ona bir şeyler lıJsselllrmesl ihtimalini 
babasını tatıyor ve allıyordlJ. Antuanet düşünerek kendini yiyordu. 
baıka bir doktor çagırmııtı. Doktor Rlıa· Stizl ateşten yanan ellerlle annesine 
r'ı ııörmele lllhammUlü yoktu. Yeni gelen sarı.larak soruyordu: 
doktor da henüz çoeulun hastalığını kav- - Ne zaman gelecek? Babaın ne za-
rıyamamıştı. man gelecek? Anne, söyle, dı~rusunu 

Süzl neden hiç durmadan ağlıyor ve söyle . K~ta gelecek? Ben uyumayaca
baba!lnı görmeli tutturuyordu. Seyahat- ~ım, bekliyecdlm .. K~ta gelecek? Ba. 
le olduiu kendisine &öylendlli halde ne- bam kaçla gelecek? 
den böyle huysuzlanıyordu? Yoksa çocuk İşle hep böyle tutturuyordu. Bütün 
babasının öldU.Unü his mi etmişti? Kim- gün bu sözler nekarat halinde çocuğun 
se bir şey oöylemedill halde bu fena his ağzından dökUIUyonlu. Antuanel ise ıaıı
içlne mi doln\uılu? On yaşında bir çocuk kın bir halde: 
bazan t9hmln ed11dillnden daha fazla his- - Baban seyahatte, yavruırı· Gelecek, 
ıı v~ anlayışlı oluyor. Belki de uşakların yakında gelecek. Saatini bilmiyorum ama 
s"""lzlljlnden, lı:ı>ıarmış gözlerinden, mU- nerede ise gelir. 
rebbiyenln IJıalhiden, annesinin siyah el- Diyerek aııayan ve sızlanan çocuğu 
biselerinden şuphelenmişU. suı:;turmdğa çalışıyordu. 

Antuanet bunları düşilnilyor, fakat Antuanet elem ve ıstırap içindeydi. 
l/Orgun ve bl!klıı kafası bit neticeye vara- Zavallı çocuğun kllçüellk kalbinin k!rıl
mıyordu. Bazart kendi kendine: masın& sebep oluyordu. Analar ve baba

- ÔIUter heteye gider? Ruhları ne !ar aresıılda. k:endl emel ve ıe\'klerl yU
olur? diye sualler soruyor, LUslyen'in zUnden çocuklarına. ıııtırap çektirenler az 
Jalhanun ııeJkt ile OOCUl!Una ııotutariıılt ntt? Natık biıer çiçek gibi •<ıian çocut: 

Çeviren: lleuan A· E· YALJL\M 

kalplerini; kinlerimiz, kıskançlıklarımız, 
kötü huylarımız, ihtiraslarımız yüzünden 
kırarız, hırpalarız. 

Antuanet kendi e.nnesının hod!:ıinllğl 
yUzUnden beclıbaht olmamış mıydı? Kızını 
sevdiğini sanan o ana, hayattaki saadeti 
parada. arıyordu. İşte bu yüzden. kızını 
talihsiz bir hayata ve böyle fel&ke\li bir 
akıbete sUrUklemi§, Lüsiyenle ktzını he
men hemen zorla evlendirmişti. Sonra 
Antuanet de k;,ndl km Süziye karşı hod
bin davranmıştı. Jaka. olan 90nsuz sevgi
si, çocuğuna karşı duyması ıa.zım olan 
şefkati kalbinden söküp atmıştı. Lüsiyen 
de hodbin bir baba idi! Karısını üzmek 
için çocuğu kendisine bağlamış, bütün 
kalbile babasını seven çocuğunu sonrg 
birdenbire terketmeğe razı olmuştu, tek 
karısından ve lşıktndan acı bir intikam 
atmak tçln ... 

SUzlnin kUçük kalblne ilk ..,ıy1, ilk ıs
tırabı veren o hodbin baba değil miydi? 
Verdiği sözU tutmayan babası .. Kapı ara. 
lığından Lüsiııenln çocukla konusan &!!" 

- Seni hiç bırakıp gider miyinı, -yav
rucağım? Bir -yere gitmem .. Merak etme 
sen! 

Süzi, işto babasının bu sözlerine inan .. 
mıştı şimdi allıyl>rak onun geridönme!llnl 
bekliyordu ve geleceği saall ısrarla so
ruyordu: 

- Anne! Babam kaçta gelecek? Doğ
rusunu söyle: Bana. bir yere giimem diye 
söz vermlştt. Hani neden gitti öyleyse? .. 

Antui.net bu sözleri duyunca artık da. 
yanamadı, ağlamal!& başladı. Kekeliyerek 
cevap vermeğe çalışıyordu: 

- Bilmiyorum, yavrucalım. Ne za· 
me.n geleceğini bllmlyorU!ITI. 

Süzi sapsarı olmuş, güzel gözlerini kos
kocaman açmış, hıçkıran annesine bakı
yordu. O zamana kadar lbir büyük insa
nın ağladığını hiç görmemiş, ağlamanın 
çocuklara mahsus bir şey olduğunu san
mıştı. Küçük ba.şını sallayor, ne olij'p bit
tiğine akıl erdiremiyordu. Biraz sonra 
annesine doğru eğildi, onu kolları arası
n& alarak ciddi ve vakur bir sesle: 

- Allama, annecijim, dedi·. Eğer ba
bam bir Oa!>a hiç gelmiyecekse söyle, ba
na doğrusunu söyle .. 

Güzel gözlerini boSluğa &>ğru dlktniş, 
düşllrrilyordu. Bu bakış •~tık bir çocuk 
bakışı detildl. Bambaşka lfü manası var
dı. 

Anar her kulak seni, 
hter her kucak senH 
Sabret ki ulu Tann 
1'1es'ut edecek ı;enl! 

Anlaşılan şektreJ cenapları, balJ· 
kaJarıru tebrik vec;lleslle de olsa. 
n1kAh &alonuna IUc defa ayak ath· 
ğım için beni taltif buyıırmak ı.tc
mı,ıer ! 

KÖR KADI 

Mes'ut bir 
nikah 

Istanbul ihracat tüccarlarından 
Muhsin Türenin kızı, gazetemiz :da 
re mlidiırü Nuri Türen'in yeğeni 
Zerrin Tilren ile, Sıvas Mebusu 
Abdurrahman Naci Demirağ ve 
lstanbul Varidat Umum MüdUrü 
Sefık Demirağın yeğeni, Doktor 
Bahtiyar Demirağın nikAh mera
simi, dün Beyoğlu Belediyesi ev
lenme dairesinde iki tarafın gU
ıfde ve samimi dostlarının huzu
rlle yapılnuştır. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 

Nohut'u paçanı.ı 
uyandırdığı düşünce 

M ektep gtlnlerlndeu kula~ımda 

kalmı' bir söz \·ar. Okwna ki· 
tabımın bir kö,~lnde şöyle deniliyor· 
dn: clnsan olan yaşamak l~ln )'er, 
olmryan da yemek itin yaşar:.. 

Doğrusu aranırsa, Adet ve sÖre
nek yU.zünden, eski zamanlarda he
plmlz yemek için ya,ıyan ne'\·e ... ol
dukça Y•ldaıımı,hk. Yemekten m11k
sat vOcudD be"Jemek olduıuDu unut· 
rh°'tuk, ı,tıhamuı sunt su.rette kam
çılamak Jtln aşçılığı Adeta gilEPI sa
nat1ard:ın biri haline çıkarmı,trk. 

Bugün tek kap yemek olarak bir 
nohutlu paça yaptırmca, bunları dil· 
'lindiim. Bir zamanlar soframıza no
hutlu paça dJye bir tek kap yemek 
çlk&aydı kendiml7J aç kalmı' sayar, 
konu komşu görüp bizi dü5kün saya
cak diye ntan~ırnızdan yerlere ge
çerdlk, halbuki şlmlli dünyanın baJI. 
nı ıözönüne ıetlrlnce bunu bUylik: 
nimet bU!yoruT.- Nohutlu ~a deııt
lflk bir yemek diye ıreve 80\ e yenll<ll, 
çok 'Uklir karnınu:ı da doydu. 

EV KADINI 



0-%-f>U 

Harp Vaziyeti 

Mihver, Akdenizde 
ne fasadıyabili r ? 

t?!!!!!_ entraJ Rommt'!I kıtaJarı Llb· 

\\;lU 1a. - Mısır hucluıluııa dojru 

yaklo.şırkt.n Mareşal Oiitlng'ln Ro· 
ana.da bir takım hnrekcUcr htuırl&· 
dığı Hylenlyor ve bıa JıateJletlcrln 

nell'r olııhllcct>ğl me~ oonıror. 

llları-.plln Alnı a h \O orduları tm;
komutam olduğu \C 11on r.lbya ha• 
rck.-:tlndckl lih,·er Uerllcmesinl de 
bu kunetlcrin temin etti.ti diişUnU
lürse bu Boma zJyaretinl ve orada. 
ki koouşmalan tah min etrnek ~ç 
değildir. 

Mlh\·er !Jlnıdlllk şimali Afrikadan 
'e Akdcnlıılen lngllizlerl u~kla'
tırmak istiyor. Bunun için de her 
feyden ev.el Akdt•nize hlUdm ,.e sa
hip olmak lfızım. I talyan donanmaı.ı 
lıu f!jl yap&ııuıdıkınn göre Alman 
llava lm~vetlerinc ınıiraeııat zarure
ti hasıl olmu.ş ,.e fikrlmb'.<'fl Gene
raı R<ımme!'ln ordusu aneıık bu sıı
J ede takt·lye edilerek tekrar Deri 
harekete l:'tli:lı1lcbllmı.:ur. ı,inıdi 

hakir ol:ınık Almanlor, Ualyaft do
oarunasının do elinden geldlfl kac'l&r 
bu hareketlere iştirak cttlrllme!llııl, 

Jkl Jngiliz hattı lıııl'p gembbıla V• 
uk doğuda ve blrislnlıı AkdenJıue 
(Barhnm) bntrn08ından .. nra nJı.

betcn :z.ııyınamış olan Inglll't deniz 
fllosu karşısmda daha faal rol oy
nama.<ıını Jstıyeblllrler. Bu ~ayede 
l\llh,·er kuvvetleri Tobruk TeJ'G. Sol
Jum hizalarında tekrar üerilzdf'n 
tak\·iye olıınablllrse şlmdllll taar
ruzu Süvene kadar uzatmak lmld
lf'rl de belirir. Da kara ha reJuRJ Jse 
lnglllz deniz filosunu tekra r tiir bay-
11 il'>lerden ve hele !'ıüveyt kanalın

dan malınım edec·eğlnden şarkf Ak· 
denizde Mihver hAJdmlyctJ düşünü
lebilir. OnlimU7.dekl ilkbaharda Kaf
ka8yu ve hattA. Bruıra körle&IDe ln· 
meği düşünen Abnanya JçJn böyle 
bir muvaffakıyet çok kıymetli rö
rüneblll r. Riı yadaki hayli milşkill 
durwna rağmen Almanyamu Akde
niz <'epb ine en aı; ıoôo tayyare 
rÖndf'rmJ7 bulunması yalnıa LJbya
da nıevzU ve nıahaUi mun.flakı7el
ler elde etmek için olanıaz. Bunun 
yukarıda tarif ettJfbntz ~kilde ge
nış, ,nrnınıu, s t ratejik mini&ları ol
nıak lı\zungellr. 

Vilô.getin 
tebliği 

2/17199 sayılı kararnll . ile meriyet mevkiine konulan 
V@ Resmi Gazetenin 30.1.1942 tarih ve 5020 numaralı 
nü ihtısında intişar eden 255 numaralı karar mucibince hubu
bat, bakUyat, pl\tates \'C plrlnç(ufi ve ezmehırlnden pasta, çö. 
rek ve bunlaro benzer ma6delerln yapılma ının ve satılma. 
sıtUn Milli Korunn\fı kanununun 21 inci maddesine dayanıla
r ~ yasak edt'dl~l ve işbu kararıf\ tteşrln6eft ti\ gün sonra 
merf olacnğ1 ve :ıtar r aleyhinde hereket edenler hakkında 

Milli Korunma kanunu ahlHimına teVfikan kanuni takibatla 
bulunula.clıfı teblll olunur. 

Kömür havzalarındaki amele
ye oturacak yerler inşa ediliyor 

Amele yeti~firmek için de kurslar aç}locak 

MahkOm~ar devlet 
çiftliklerinde 
çahştırılacak 

Adliye Vekôleti bu 
hususta tetkiklerini 

tamamlıyor 

İstanbul 
tüccarları 
An karada 

Tüccarlar İ a şe Müs
teşarlığı ile f em as 

ediyorlar 
Ankara, 5 (Telefonla) - İstan

bul manifat.ura, madeni eşya ve 
çay tüccarlarının delegelerinden 
mürekkep bir heyet Ankaraya gel 
miştir. Heyet, bugUn İaşe Mllste
şarlığı erkftnı ile bazı görüşmeler 
yaptnıştır. Tahmin edildiğine gö
re, her d<?lege kendilerine ait hu· 
suslar hakkında Müsteşarlığa ba
zı tekliflerde oulunmuştur. (B.B.) 

V.'\.TAN 

BAŞMAKALEDEN MAB AD 

Amerika neden 
gafil avlandı ? 

(Baft ı lnrl4e) •+• 
mecmuayı okuyunuz. Blrl~nde, U
mumi Harple Levazım Reisliği e· 
den General Conson'un, diğer ~ki· 
sinde de Kongre Milli Müdafaa 
Encümeni Reisi 1\Iebus Kolllns'ln 
ve meŞhur gazeteci Lippman'ın 
tenkitli yazıları vardır. Bunları o
kursanız Japon baskını kar§ısında, 
neden hazrlıksız kaldığımızı nn
iarsınu~. 

Üç ımecmuayı aldım. Makalele
ri okudum. Amerikalının halini 
aydınlatmak bakımından çok mü· 
hım büldunı. Amel'lkiılıtttn hal ve 
lst!dadı, dünya için bütUn istik
balin an.phtarı demek olduğu için 
bu maka'lelerdeki velveleli ifşaatı, 
acı tenkitleri, memleketi gaflet 
uykusundan uyatıdırmağı hedef 
tutan flldrlerl bir yazı serisi ha· 
lıtıde yarından başlıyarak, siltun
lıırtmtla ge<:lıeceğh:. nır Aırlcrlka
lının bu maltaleıterc dair ileri sür
dUğU fikirleri de sonuna llfıve e-
6!!eeğfıı:. 

Ahmet Emin YAJ,l\IA'S 

[Affi.erlkn1ıların kendi kı.-ndi
lerlni tenktaı hakkındaki mn· 
kale . erisin! yarınki sayımız. 
dan öaşlıyarak ikinci sayfa
nın basında bulacaksınız. U· 
sul meselelerine aair açtığı. 
mız münakasalara yarın da 
bu sütunda devam edeceğiz.] 

HUkQmete verilen 
geniş salihiyetler 

(Başı l üi.t:ide) (-) 

3 - Vekaletlerin merkez ıeş. 
kilAtında .ihdas olunacak kaClrolar 
tatbik ve detiıal Büyült Millet Mec 
il.Sinin tetkik ve tasdikine arzolu· 
nur. Bu kadroların manş ve Ucret
lerlle fdare masrafları 43 Uncu 
maddedeki sermayeden sariolu· 

tisnö, lhtısas ve ihtiyaç mevkile
rinde maaş veya. ücretle mUstah· 
acın iken yukarda yazılı daire teı 
kllfıt ve müesseselere naklen tayin 
edilmiş ve ctlllecek olanlar bu ta
yinden evvel milstahdem oldukla. 
tı mevkilerdeki maııs veya ücrct
lerlle ve bu mevkilerine müteal· 

nur. ilk terfi hakları mahfuz olarak la· 
4 - Vekfiletlerln merkez teşk~- yin edilirler ve bu vazifelerlndcn 

laiı haricinde İhöa~ olunacak vaLI ayrıltlıklarında dahi evvelki me\'
felerin ve Koordinasyon bürosu. 
nun kadroları icra Vekilleri he
yeti kararlle tatbik e61lir. 

5 - Halk ve rnuali!aa lhlf}·a~

lıırını temine matuf bilfunum ti
cari ve sınai muameleleri ıra et
mek ve hükumet tarafından bu 
kanundaki salahiyetler dairesinde 
verilecek dijer işleri görmek üze
re İcra Vekilleri Heyeti kararlle 
hUkmi şaliSiyeti htıiı müesseseler 
ihdas ohinabillr. Bu müesseselerin 
kadroları İcra Vekilleri Heyetince 
tnsdlk olunur ve bunlnr0ı bu ka· 
nunun 43 üncii maddesindeki pn· 
radan lüzumlu miktar sc:-maye tef 
rlk ve tahsis ohmablllr. 

6- Bu müesseselerin ve memur 
larının halk ile muamele ve mU
nasebetlerindc hususi hukuk hii· 

kllerine veya ayni dereceye teka
blil eden mevkilere ayni derece 
ve hııkla~a tayinleri yapılır. 

14 - Yukarda ~·azılı hilkUm- ~ 
lcr ve bu kanuna göre tavzif eti l· 
len daire leşkllftt ve mliessesede 
alınmış ve alınacak memurlara da i 
şamildir. 

l\tadde: 18 - Hükumet, un fab. 
rikalarına ve değlnnenlerlne ve ı 
ôiğer sanayi ve maadin müessese
lerine el koyarak lfeteblllr. Bu 
işletmenin devamı milddetlnce slt· 
hlplerlne münasip tazminat veri· 
lir. 

Madde: 19 - 1) Sanayi ve ma
iıdln ınüess~elerile diğer iş ~·erle
rinde fazla çalışmıya hükumetçe 
'Uzum görillen hallerde i<:lerln ma 
hiyetinl? \•e ihtiyacın derecesine 
göre gUnlük iş $aatleri gündiiz ve 

kümleri caridir. gece çalısınalarında tatbik ed Jmek 
1 Bu müesseselerin sermayeleri kft-' tl ı 1 Uzere iiçer saate ...... ar ar ırı a-

ve bütün malları devlet mlilların. billr. h bu razlıı saatlerde çalışma· 
rf" ______________ " dandır. Murnkabelerl bu ](anlınun larn ait ücretler Tş kanununun 37 

LRus • Alman 151 incı madcıesı hnkum1eri daire- ınci maddesi mucibince ödenır. 
sinde yapılır. 2 _ Kadınların ve 12 yaşından 

_ b 8rb 1 ---- 7 - Yukardaki fıkralarda zik- yukarı kız ve erkek çocukların sa. 
redllen vazife ve işleri icra Ve- nayi işlerinde ve 16 yaşından yu
kllleri Heyeti mevcut müe&;esele· karı erkek çocukların maden iş· 
re de vercbllir. terinde çalışmaları hakkındaki 

8 - İcra Vekilleri Heyeti lü. 151, 1593 ve 3008 numaralı ka· 

(Ba ı 1 'incfrle) -
olursa. cenup kesiminin, gelecek 
gtlnlerde, dogu seferinde kati bir rol 
oynamak zaruretinde bulunduğu an
laşılır. zum göreceği herhangi bir daire nunhırda mevcut tahdidi hüki.im'er 

veya. miiesseseyi, bütçe ve teskl- hfikumet kararlle tatbik edileb'-
llltıer ı-eıecek tııarruzila elde mcn·ut !atına mütedair mer'i hiikUmler lir. 1 

biitün kunetıerı kullanacakmı-: mahfuz kalmak Uzere tamamen ve 3 _ Bu ıtanuni.in l<:tihdııf ettl
:!'ievyork, 5 (A.A.) - Scripss Ho· ya kıS'men herhangi bir vckAlet ğl hususlarda hafta tatili kahunu 

ward tröstU gazetelerinin siyasi mu- veya daire emrine vermiye salA- ile ulusal bayram \'e genel tatl'· 
harriri Wllllam Phllip Slmms bazı hiyc-..tıldlr, ler hakkındaki kanun hükUmlerl 
Ispanyol ve Portekiz yüksek şahsi- 9 _ Bütün dalrt> Ye müe .. ~eler bu hükumet kararile kı~men veya ta
yetlerlnln Hitlerln gelecek taarruza kanunıın tatbikatına mütedJilr olan mamen tatbik olunmıyablllr. 
elde mevcut bUtun kuvvetlerini at- karar \'e tebllglerl <lerhol tatbik n 4 - İşlerin en ar birer aylık 
mıya hazırlandığını blldlrdlklerlnı te- icra etmekle mükelleftirler. Herh&ng'l fasılalarla çalıştırıldıkları islerin 
mln etmektedir. Esıuıen mart 1918 de bir daire ve ınlle-.o;e<ıeyc men-.up olur- gayrisinde işçinin haftada blr gün 
de Hln<Ienburg bu suretle hareket et· l!la olsun bu kanunun tatbikinde k u· talil hakkı lhlAI edllemeT-
mi11tır. Muharririn iddiasına göre liuru görlilen memur ,.e mföıtahdem· 5 - Htikümet, bilumum ticaret 
Hıtler Mihver 1942 senesinde zaferi Jerl ,.e belediye rl'lsler lnl, na,,·eı.ıı hane ve müeS!';eseler1n açık bulun. 
kazaname..zsa. hiçbir zaman kazana- ln'llhatı ce-LAlardan herhangi blr lle durulacağı gi.inleri ve asgari lı: 
mıyacağı kanaatindedir. Hltler Birle· tertip gözetıneksl:ıln <'edlanıl ırabi- saatlerini tcliöit etmivc slllllhlvet. 
şlk Amerikanın 1943 senesinde tam lir ve bu cc-r.aları hafiOeteblllr wya Jldlr. 'İ'C'sblt cdi'mls olan gUnlcr· 
bir askeri kudrete malik olacağını kaldırabilir. de ve asgari iş saati müddetince 
ve garp yarım kUrresinin diğer mil- Memurların memuriyetten ilira& umum tlı:arellianc ve müeı::sest>le· 
letlerınin yatdunı lıe yenilmez blr cezası müstesna olmak Uıere, dl- rin açı>t bulundurulması mecburi. 
hale geleceğini zannetmekte ve bu· ğer inzibatı cezalara karşı itiraz dlr. 

a 
• 

Si 
:: == == K::ı::» 

Vişide ikilik 
manzarası 

y llZllD: 1\1. 11. ZAL 

fl ornlra Ye \'a~lngton ka~·nak

l.6 lorıııılan şu haber i\kSedi· 

,vor: Atnlrill 1Jarlaıı1 şimali Afrika· 
ya nlt Mıh,·er nakliyatının bir kı • 
ıııını Tunu ) ull;yle yapmış 'e k@.n. 
dllcrlne nııilzeıııc yetl~tlrful°:'... llh· 
\eri it lıP. p lıarlC.lnile bir kudret 
gö termeslnln bir sırn da bu 1mı,. 

Jllner knyıl!lkları bunu tekzip 
ediyor ' lngllltlerln lıorıırunuıı art
ını örtmek lı;ln böyle yalantlan 

üıllrler aratlıklnrına ~ylllyor. 

Hangi tarafın haklı olılu~unu kar
'ıılaıı karşıya kııstırıııejte imkan 
~·ok. Faknt ':ura.,ına şiiphe ı-dlleınt•:t. 

ki \'lo:hh• U) ııl lılll<fıınet ~er~e' ~ı 
lçlıuh• hlrhlriııe taban tnhaııa a~·kırı 
iki ruh Jll.':'ıro ı·. Amiral Darlllıı 

açıktan aı:ığn tlt.'ıııokraı;ı dtlşl11lifıı· 

dır ve Aıııınn;t aya tfıhl lılr ı~ı·aıı a 
kıırulınıı ına ' e halk taraftarı ııar· 
tllcre J arın da aı;tıı açmak lır ... ııtı 
'erllnıenıe ine taraftardır. Zııtcıı 
kenıll,,lnlrı hür lilr Frauo;ai!a ~·eri 

Joktur. Kenıl! kaııaatı ile beraber 
ah,,i elümet '\C menfaati he$Alııha 

·"llı\·erin kazanmtı,ını ister 'e hıı· 
nıı temin etmek için bir Şf'Y :tar· 
ıııak elinden gellr ... c J"Bfllnliktan Ç<'· 

Klııınl'.z. 

i'\loreşal Petain lılr arahk bf>lki 
de parti ruhunun tef.iri altınıla kili· 

ını' olmakla beraber herlıalcle taııı 
bir Fra ıt.,ıLılır ,.e yütile Jil.ı: sııınl· 

ııılyetıe milli bir Frnn"'a~·ı ti!fııı;h 
ediyor. Bir liralık lııglltcre tarafl
ııııı harbi k111aııa a~ıııiJaıı ~i1ı•he~" 

dil':'nıi~. Frah!ıanın ınukidileralı 
haktmımlaıı hlr takım feöıikArlık· 

lafı gUzti alır gOrünhıii~tü. Heli' 
Amerika tiarhe glrıllkh•n "onra gli· 
rll ll ıleğl~nıı,, Alınan ba"ki ına ııııı
kaH•nıeti lırtrııı':tır. 

\'l>,ıi•h' lıükiiın "iırt"n lıu lld ruh· 
tan hangisinin iıstün ~ıkal'llğı öniı· 
nıiizdekl ilkbahar 1(-iıı <"Ok mühlııı 

bir ım':ı>lllcıdlr. iare,al (Hirln~'in 
ttıılyaılakl tl"ına ... ıarı H~ diğer ema
reler 'unu gii!lterlyor ki Akdeııl1 
h!'tklml)'ctlnı• ııit ınh<'ac.lele, bu ilk· 
baharın ba';'lıea hareketıerinilen biri 
olaı-oktır. 

llu ıhıkaitr.lı-ıhı Fraıısaılaki ikili· 
ğln dc\arıı ettirllnıesi kolay olıııı

yaeaktır. l'a l'etnln H~ll Darlan 
tarnrııııı o(:'ır lıa.,ınn ını 'e Fran a
nın kenaı mukadıleratı bakıınınılıııı 

kati bir kanır alma ım bekJem~k 
l'alz. olacııktır. 

Ancak p!An yapmak bir neticeyi 
ele geçirmek demek detUdlr. Mlh· 
\·er hu plAnı 1040 iıemmuzundanberl 
ıtUtinekte, zaman zaman Uerl bam
letı-r yapmakta ve tici defa da •ll
lürn kayıplara ufral'lltf bulunmak
tadır. i nglllzlerin mAna ı kolay k&v
l'anamıyo.n aon geri.Jemelerlne raJ
men gerf'k denizde ,.e gerekse kara· 
da .:\llhverin bu plAnlannı önllyecek 
ltuvve~ sahJp olduklarını zamıedt
Yonız. Nasıl ki artık t.ek ~ ne 
denJ:z; ve ne de kara on1ıMD zaferler 
lıazanmıya muktedir cJetlMli. Uı
tUnlUA-ll yalnız ha'\'& kaYvetleitnden 
ibaret kalaeak ordu1ann aa • &er 

nuna kadar götürme bn11Alllm at
nı derecede mahduddnr. ~ ~D 
UZakJ89flla nJıibetlndfı bil tiatönltul 
azalır ve nlhaJ'et rntn'alıelle teiJlıjlıİ 
ederek daralar . Ba urewıtta tıiilııiır
rllr edeeeğtnı ve hattA bAlA Iaglllz 
tere ka'Jı ealdınlannıh baıiflidliik 
lhıtmau eldufa n-.t1111 tııijıilııiak
taYı&. 

Ankara, 5 (Telefonla) 
Adliye VekA!eli Dolaman 
çitiİltinde olduğu gibi Ada
nada. ve memleketin di~er 
iki mıntakasında mahkOm
ları çalıştırmak için tetkik
ler yapmaktadır. Bu kısrm
larda çıilıştınlacak olan 
mahkOmların adodi dört 
yili:U bulmakta.dır. VekA.let 
aynca bUtUn devlet çiftlik· 
terinde mahkQmlann çalış
tırılması için Zlr11:at Vekfl. 
leti ile temas hallndedlr. 

(B. B.) 

nun için zaferin ya şimdi kazanılaca- olunamaz ve dava açılamaz. Madde 21 - HükOmet liizut11 r Şimau Afrl .. 8 l ğı veya ebediyen elden gideceği ka· t gördü,.U maddelerin lstlhltıklnl, sa a naatlnde bulunmaktadır. 10 - Bu kanuna mtl'4teiıJden eşkl· 6 

lilt w mUes · e liadrolannda ıııUMam tışını ve imalini mcnedebileceğı 

barbl Ntllenlerden fazla nıesaJ111 ve muvat-1 giöi liunların istilllak, satış Ve 1-
____ ... Mısır kabinesi kuruluyor fakıyetı görülenlere S6M ve S6/J9 mal sekil ve miktarlarını da ta· 

ri menkuHl tahliye cdeceğlnl IH· 
ralıtyana ya:ıı Jle bildlrmealfi tak
dirde mukavele ayni şartlarla bır 
sene için uzalılmı~ sayılır. Kiracı 

tarafından gayri menkuliln tahliye 
edilc<:eğl yazı ile bı'dlrllmlş olfrta
sıne rağmen gayri mt>nkul tahli
ye edilmezse veyo. sahibi gayri men 
kum kendisi için mesken olarak 
kullanmak medıurlyetlnde kalırsa 
Kira mukavelcnameslnin hitamın· 
da tah11ye talebinde bulunablilr. 

(Ba.'ı ı incide) X numaralı kanun hükümlerine göre yln veya taıhdit edebilir. 
<Ba..1ı 1 incide) «/» mfüıtahak oldukları maaş veya U<'ret Madde: 25 - 1) Htikümct, 

ş. y , 

PASIFIK'TE 

Mareşal Göring 
Almanya ya 

döndü 
Beflln, 5 (A.A.) - Romadan res

mı Alman ajansına çeltUen bir teı

gri.ta gwe Marefil OfüIBg gece yarı
Sinain biraz eneJ hustı8t bir trenle 
Aimanyaya hareket etmiştir. 

ROma, 5 (A.A.) - Mareşal Görlng 
.Alfuanyaya dönmek lliere Romadan 
ayrıimıiffi. it. Muiiolinl blzut gara 
g.ımlf ve Mae,ale veda etmiştir. 

Is tan bul da zelzele 
(Baıp 1 incide) (-) 

Japonları, Sal"en nehrinin atzın
da bulunan Bıtugyun a.auı ile daha 
başka adaları da işgal etmişlerdir. 

Ranıoon rıülyo 18Wıyiiiu ••tü ısta.nt>ul, :5 (A.A.) - Bu sabah 
Toklo, 5 (A.A.) _ Domet ajansı, 3 il i& aaJCllCa 39 saniye geçe m.er

Rangoon radyo lııtasydhWiun bti 88.- kez üSl!U İstafıbuldan 34~ kılo. 
hahtanberi sustutufıu haber veffiıeıt- metre mesafeae bulunan şıddetll. 
tecıır. ce bir yer sarsıntısı kaydedilmi1-

Salwan nmrl pıjllll tir. Bunda.n evve~ ayni merkezden 
Rangoon, 5 (A.A.) _Resmen bil- ıeten biri saat bırl 21 dakika ~e

alrildiğlne göre Japon ann1eıerı lftr ee ve diğeri de saat 4 il 19 dakıl(a 
çok noktalardan Sahran nilliiinl ~- ıeçe lli:i Hafif sahınh aaha olmuı-
irllşlerdır. ter. 

Muharebe arasız ve kör edici bir 
kum fırtınası içlnde deva metmek 
tedir. Geri çekilişlerinde İnglllz
ler cKurbağa sıçrayışı. adı veri
len usulü kullanıyorlar. Bu su
retle Almanlar . daima karşıların
da sağlam blr müdafaa hattı bulu· 
yorlar. 

Deme, 5 (A.A.) - Trlbune de 
Geneve gazetesi, Roma muhabir!
nin verdiği şu haberi neşrediyor: 

Mihver kıtalarının son günler
de Libyada kazandıkları şaşılacak 
muvaffaJCıyetlcrin çok gizli tutu
lan bir silah sayesinde elde edil
diği şimdi ~ıkça anlaşılıyor. Bu 
sllfııh., iri çapta toplarla mücehhez 
bir İtalyan hafif savaş tankıdır. 
Bu tank, çôl harbine bilhassa mU
salt görUltnilştür. Mücehhez oldu· 
ğu iri çapta. toplar sayesinde ou 
tank, İngiliz sava• tanklarının ek· 
serlslnöen çok aaruı uzak bir me
safooen itibaren mı.iharebe7e başla 
ına.Rtidır. Ayni zamanda boyunun 
küçüklüjü dolaY'!Slle pek ufak bir 
hede! teikil ediyor. Bu yeni tank, 
tekerlekler üzerine oturtulmuş bir 
çe'1ik kaletlen ziyade stiraıtle yer 
değiştirebilen bir topa kıyll6 edi
lebilir. 

MnJ~ tebtitl 
Japonlar l'Mlıllertnla -.......... il iil Akh' d '- 1 1 1

- IS Of l ,9 ze e Kahire, 5 (A.A.) - Ortasark İn-
llaybetibifJer glllz ltuWeherı umumi kararıa-Vaştngton, 8 (A.A..J - SilAJilyeUI Akhisarı 5 (A.A.) - Bu gece hının perşembe tebllfl: 

~~~!~:r, muhuematin ba.yınilanben sn.at ı ile 6,30 arasında 6urada iki- Dün bütün cejjhelerlmlzae sey. 

1 rın UfrıidıJUa.rı deni• 1'a71P- 1 hafif nıeurıcUsU ııacıoUI Uç yer yar kollarımız ve keşif müfrezele-
arının Japon7a'nın elltıde meTCUt s ' · · f il t 

kuvveUer heyetı mecmuasına itlibet· sa~nluıı olmuıtur. Bir uç evde rım.ız aa ye i&termlşlerdlr. Ha-
le çok fazıa oıam~ •• Jianatlnaedlı'ler. ehemmlyetsii hasar \'nrdır. İhsan va kuvvetlerimi1e mensup av tay-
Salflhl7euı ıtını--~.. yatelerl ileri kıtalarımız üzerinde 
1 D<:Jer tarifmdan japı· kay'bı yoliur. devamlı taarruz 1.9;Ufları yapmış-
an hesaplara *6ie, bu kayıplar, Ja- ----~--.....,==-----=--------=2 lar ve bomba tayyarelerimiz ile 

Pön gemnerı tonaJı mecmuluiun ,US· Harbin fevkalade müteaddld arabaları tllıhrlp ede-
!e 

20 
• 

2
3 ine muaaııcıJr. Binaenaleyh, rek d{)şman kollarlle muvaf!akı-

mertknn eksperleri Japon bahriye- d 1 yetli savaşlara tutuşmuşlardır. 
Sinin bU flbl kayıf)lara daHa usun hft İSeS 
zaman talıaınmuı edeffilyece•-ını iöy· Berlin, 5 (A.A.) - Afrika ıima· 
lUyorlar. e (Başı l lıaclde) +X+ linde rM:at halinde bulunan düş. 

karar vermlıler ve ıecelerl hare· man kuvvetleri Derne ilerisinde 
kete geçerek Yunanlı kılavuzla. doğuya doğru takip edilmiştir. Sa 
rın yardımlle nUlayet Sırp Ge:ıera- vaş tayyareleri Tobruk batısında 
li ile blrlefmlye muvaffa.k o.muı- İngiliz: kuvvetlerini dafılmışlar ve 

.. 
İ stonbula 850 
hayvan geldi 

Bazı toptancı kasaplar dün Fi
yat Murakabe komisyonuna mü
racaatla hrtanbula geUrdlklerJ 850 
'hayvanın fa2!1a fiyatta kendileri
ne mat oldutunu ileri sllrerek bU 
hayvanların kesilip satıhpnda :zam 
~alcblnde buluttmuıları fakat nar-
ın değiştii'iltneelne imkin olma. 

dığı için t~tancı a.ida.tı almadan 
satışlarına m&aade edilmlftır. 

tardır. di.l.Şmıinın rkat yo1larını bombala-
,.. 1 Mlkhal mışlardır. Kış mevsimi, u-enera · 

lovitdh kuvvetlerinin hareketler•- Şimdiye kadar g~len raporlar, 
3500 es!r, 370 zırıhh araba, 192 

nln muvakkaten kesilmesine se- topun zapt veya tahrip olunduğu. 
bet> olmuf68 da mumalleyhin, ılm nu bildirmektedir. 
di Çetnik birlikleri de dahil ol

mak üze.re 200 bin klıillk bir kuv 

Yeli bulunmMl fübarlle ilkbahar
da ltendlnden bahsettireceği tah
tlilft ediliyor· 

Alman deniultıları Sollunı açı
ğında, muhripler tarafından hima
ye edilen bir düşman kafilesine ta. 
arruz etmişler ve top nteşlerile ka 
filedeki muhtelif birliklere tı.m i-

Ka-hlre, 5 (A.A.) - Reuter: tutarı ııe tayin edlleeektir. Kadrosu memleket ihtiyacı bakımından lü
Bu sabah Kahire sokaklarında maaş veya ncret tutarı a.raııındakl zumlu gördüğU maddeleri tesbit e

Vefd partisi lideri Nahas Pasa le- farkı geçmemek şartUe ve Baı,vekllln dllecek miktarlar fevkinde w §art 
hinde bir nümayiş yapılmış ve ta~dbl ile kadro tasarrufundan ay- lılr haricinde sanat ve ticaret er-
aYaşasın Nahas Paea• sesleri yUk- lık maktu tazminat nrUeblllr. babının stok yapmalarını menede· 
selmlştır. bilir. 

MumaileYh yeni kabineyi teşkil Şu kadar ki 5 ind ve daha yu-

için istişarelerine devam etmekte

dir. Muvaffa.k olduğu takdirde, 

hAlen Nasyonalist parti ismi altin

da Ve!d partisine mensup yalnız 

12 aza.nın bulunduğu parlfımcn

toyu fesfetmesl muhtemeldir • 

sabetıer kaydetmişletdlr. Bir dü;i
man muhribinin bat.tığı muhte
meldir. 

Malta adasında, av tayyareleri
nin himayesindeki Alman savaş 
tayyareleri ağır ve çok ağır çap. 
ta bombalarla Valetta limanına 

taarruz etmislerdir. Adanın do-
ğusunda hava sava.şiarında Uç 
İngiliz av tayyaresi dilşUrülmOs
tür. Bizim hli;blr kayoımız olma
mıştır. 

twran tebDii 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyan or

duları umumi karargfi'hının 614 
numaralı tebliği: 

Mihver kuvveUeri Demeyi geç 
tikten sonra düşmanı doğuya doğ
ru takibe devam etmektedir. Sl
renaik'de yapılan muharebeler es
nasında 3500 esir alınmış, 370 hü
cum arabası ve 31 sonkanuna ka
dar 192 top zaptedilmlş veya tah. 
rip oluwnuşlur. 

Kara kuvvetlerile sıkı işbirliği 

yapan ha.va kuvveUeri, müteadd.t 
defalar düşman gerilerinde rlcat 
halindeki düşman kollarını bom
baal.ıimış, ya~tnlar çıkarmış ve 
bir çok tahribat yapmıştır. 

Alman - İtalyan hava kuvvetle· 
rlhln Malta. adasına yaptığı taar
ruz akınları durmadan devam et
mektedir. Adadaki deniz ve ha· 
va il'Sleri muvaffakıyetle bomba
lamnış ve bir çok hedeflere tam 
isabetler olmuştur. 

İngiliz tayyareleri dün Palermo 
clvarına. bombalar atmışlar ve ha
reket halinde bir katara isabet et
tirmlş!erdir. Katar müstahdemle
rinden dördü ölmUştOr. Hava kar
şı koyma ate,lmizle av tayyarele
rlmlz ~rhal müdahale etmişler ve 
akına iştink eden altı dOiman tay 
yarcsinden ikisi düşürUlmUştür. 

karı kadrolara. tiıyln eaııeceklete 
verilecek tazminat mUstahak olduk 
tarı maas veya üCret tutarile iki 
üst derece tutarı arasındaki far
kı geçemez. 

11 - Herhangi bir dairede te· 
kaüde ttıbi maaşlı bir hizmette 
mUstahdem olanlarla bu gibi me· 
ınuriyet'erden istifa ile ayrılmış 
bulunanlardan yukarda yazılı da
ire ve müe:;seselerin ücret kadro
larına nakil ve tayin olunanların 
3656 numaralı kanunun maaş1ı 
memurlar hakkındaki umumi hü· 
kiim'crine göre almaları icap e· 
den maaş tutarı istihdam edildik
leri daire ve müesseselerdeki kad
ro tahsisatından tesviye olunur. 
Bunların tekaütlük hakları mah· 
fuz olup buralarda geçen hizmet
leri filli hizmet ~yıhr, aylıkla. 

rından aldat tevkifi suretiie teka
üt haklarına malik olan memur
lardan bu suretle nakledilecekler 
hakkında da ayni hüküm tatbik 
edilir. Şu kader ki aylıklarından 
kesil«ck aidatla kendiJerini l<ıtlh 

dam eden teşkilat ve müesseseler 
tarafından veri'ecek muadilleri 
mensup oldukları tekaüt sandığı. 
na yatıırılır. 

12 - 3656 numaralı kanuna tA
bl maaşlı memurlardan veya bu 
gibi memurlyeUefden istifa ile 
ayrılmış bulunanlar daı yukarda 
yazılı daire teşkilat ve müessese
de nakil ve tayin edllmls ve edile
cek olan memurlar hakkında Me· 
murin kanununun maaşlı me
murılara ait hUkümleri tasvip o
lunacağı gibi bu ylrlerde geçen 
hizmet müddetleri de maash va
zifc1erde geçen sayılar ve terflle· 
rinde bu hizmetleri maaşlı vazife
lerde geçen hizmetlerine kıılılmak 
suretlle hesap edilir. Bu memur
lara 3656 numaralı kanunun 14 
üncü maddesine tevfikan ücret 
kadrosundaki fark dahi ayrıca üc· 
rP.t olarak ı."erllh-. 

13 - 3656 numaralı kanunun 
6 ıncı ve 12 inci maddelerine ve 
3659 numaralı kanunun 9 ve 10 
uncu maddelerini ve 3968 numa· 
rah kanunun maddelerine ~ Jg. 

2 - HUkümet sanat ve ticaret 
erbabının faaliyet sahaları haricin 
aekl mıladelerl stok yapmalarını 
men'e salfililyetlidir. 

3 - Tilccar olmıyanların her
hangi bir maddeyi ticaret kas. 
an~ stok yapmaları hükumet.Çe me 
nolunablllr. 

4 - HeM.aı~I bir maddenin, 
hükumet tarafından tesbit edile
cek şahst ihtiyaçlar fevkinde bi· 
riktirllmesi menedilebilir. 

Madde: !9 - 1) HilkOJnet ltlw 
•e ihraç madaelert Sçln IJyat tayin 
Ye muay,.en fiyattan ihraç yapılma-
11111 menedehlllr. 

2) HllkQmet, her tUrtli ithal ,.e ih
raç maddelerini veya dahilde lstUıııal 
ve lııtlhllk olunan maddt>lere pirim 
Yert'blllr ve ltıı maddelerde pirim ala
ltlHr. 

3 - İkinci fıkra gereğince alı· 
nan primler 27 inci maddedeki 
fona ilftve olunur. Verilen primler 
de bu fondan ödenebilir. 

Madde: 80 - 1) Bu kanunun 
tatölırt.e bulundulu müddet için
de ,ehlr, kasaba, !skele, liman ve 
ıstasyohlaraa gayri menkullerin 
kira bedelleri bu kanunun tatbik 
mevltline konmasına takaddUirl e· 
den sene içindeki son kira muka
vclenameslle muayyen olan kira 
öedellerinden hJç bir suretle faz
la olamıyacağı gibi mukavele şart 
larında kiracılar aleyhine değişik· 
ilk yapılamaz. 

2 - Kiraları kira mukavelen&• 
meslle muayyen olmıyan veya ka
nunun tatbik mevkiine girmesin· 
den sonra inşa veya tadil edilmiş 
<'1an veya kiracı tarafından tahil
ve edildikten sonra kullanma tarzı 
değiştirilerek kiralanan gayri men 
kulterln kira bedellerinin ne su
retle tcsblt olunaciif ını hükumet 
bir kararname ile tayin eder. 

3 _ Kira mukavelelerinin bü. 
tUn hilkUmler.ine kiracılar taralııı· 
dan riayet edildlil müddetçe bu 
kanunun meriyetten kalkmasın
dan 3 ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye davası mesmu de 
ğlldlr. ıttra mUddetinln b 1ffilesin
den en az 15 gllfı r.v• ' ' ., ~ft, r.av. 

4 - Kaloriferli binalarda kö
mür fiyatındaki tahavvüllerln ki
ra bedellerine inikAsı nlSöetl, ha
lin icabına göre bir kararname ile 
tayin olunur. 

5 - Bu madde hükümlerin.n 
ta.tbik olunacağı yerleri hUkıimet 
tayin ve illin eder. Bu yerlerde 
2490 numaralı kanunun bu mad
deye muhalif hüktrmleri tatbik O· 

lunmaz. 
Madde 31 - 1) HUktımet aahfl

de lUzum gördilğü maaaelerln a
zami !lvntlarını, maliyete zam c
deliilecdk, Azami kfır n~betlerlnl 
ve bu maddelerin cinslerini, nevi
lerini ve vasıflarını tesblt ve ta. 
vln edebilir. 
· 2 - Bu suretle tesblt olunan :l'
yal.lar veya kar nisbeUeri fevkin
de veya cins, nevi veya vasıflara 
muhali! olarak bir malın satılma
sı veya satışa arzolunması yasak
tır. 

3 - Sair kanunlar hükümler!. 
ne müsteniden mercilerince tesb t 
olunan fiyatlar fevkinde bir ma
lın satılması veya satışa arzı ya. 
saktır. 

4 - Toptan, yarı toplan ve pe
rakende tlcarette tacir sıfatını ha. 
iz hakıki veya hükmi sahıslar ara· 
dnatı yapllan alnn ve sahm mun
melelerincle satılan mal için satıcı 
tarafından fatura verilmesi ve fa
turaların muayyen bir milddet 
zarfında satan ve satın alan taca. 
!ından muhafaza edilmesi mecburi 
kılınabileceii gibi, tacir sıfatını 
haiz miiştcrinin ticaret için fatu
rasız mal satın alması menedile
bilir. 

5 - YUz kuruştan fazla yapılan 
alışverişlerde mi.işterinln talebi U
zcrine satıcı fatura vermiye mec
burdur. 

6 - Tacir sıfntıttı haiz liaklkl 
veya hükmi şahıslar arasında ya· 
pılnn alım ve salım muamelelerin. 
de bir malın meveuau bulunma
dığı satıcı tarafından beyan edil
diği ve alıcı keyfiyeU mt:.beyyin 
bir vcs!ka talep eylediği takBlrl'lc 
liu veslkr.nın verilmesi mecburidir. 

(DeTallti ylli'ill) 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, RO MATiZ MA 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Keser 

İcabında ıünde 3 kaşe alınabilir. Her yerde p11l111 katuıa n urarla ı.te)'iab. 

BULMACA 

Soldı>n sağa: 1 - Boğaz ilAcı. 
2 - Bağırsaklar. 3 - Bir yemiş. 

4 - Bir meyva; yüklenme. 5 -
Sıfat edatı ; Ferahlık. 6 - Tamam 
lama; Sahip. 7 - Kağıt para; ye
mek; Sahip. 8 - Bağırsaklar : Fa.
sıla. 9 - Bir hayvan; Şef. 10 -
Tatlı bir madde; Bilardo sopası. 

11 - Bir güreş oyunu. 
Yukarıdan aşağıya : 1 - Yatak 

entarlsJ; Çocuk doğurtan . 2 - B ir 
nevi bez: Bir renk. 3 - Rivayet 
eden; Bir nota; Beraber. 4 -
İzazet. 5 - Kainot ; Akıl . 6 - Ta. 
hassür edatı; Sanat, 7 - Ebeve
yin; Bir musiki işareti. 8 - B :r 
hayvan: Bir hayvan. 9 - Şöhret

Iı, Bal, 10 - Bir memleket. 11 - ı 
lVIemnuiyet; Kuru hububat sapı . . 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 1 
Soldan ağa. 1 - Sühulet; Koz. 

2 - lle kaka · Ad. 3 - Yad ; Bo
dur. 4 - Eleme: Ane. 5 - Can · 
alan. 6 - Pra. (sa); La. 7 - Na- 1 
ra; Mi. 8 - Ri (ya) ; Trapez. 9 - , 
Katı yürek. 10 - Anl; Ra; İkiz. 
11 - Katık; Is . 
Yukarıdan aşağıya : 1 - Sin. 

gapur; Ak. 2 - Ut; İkna. 3 
C!eyecan Att. 4 Ukalft; Ait 5 -
Laden: Irk. 6 L Ek: M&latya. 
7 - T abela , (Sül rü. 8 - Parls. 
9 - Kadana; P e k - 10 - Odun ; 
Mekik. 11 - Re: Diz, 

RADYO 
Bapnkii P~rıun 

7.3Ô Program 118,40 Müzik 
7,33 Müzik 19,00 Konuşma 
7,45 Ajans 19,15 Müzik 
8,00 Müzik 19.30 Saat-ayarı 
8,15 Evin saati 19 ,45 l\otüz:k 
8.30-8.45 Müıik 20,15 Radyo gazı 

12,30 • Program 20,45 :\tüzik 
12.33 Müzik 21.00 Z ıraat takv 
12,45 Ajans 21 ,IO Temsil 
n.oo Müzik 22.00:-.rnzik 
13.30-14 Müzik 122 ,30 Saat ayarı 
18.00 Program 22 .45 Müzik 
18,03 Jlfüz1k 23 .00 KapPnış 

TAKVİM 
6 ŞUBAT sa 

CUMA 

AY: 2 - GÜN: 6 - K ım: 91 
RUMi: 1357 - iklnclkanun: 24 
DICRİ: 1361 - MUHARRE~I: 20 
VAKİT 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDI: 
AKŞAM 
YATSI : 
TM SAK 

ZEVALİ 
7,07 

12.28 
13,13 
17 ,31 
19,04 

5,26 

EZANI 
1,37 
6,57 
9.42 

12,00 
1.33 

11,54 

Dr. Fahri Arel'in 
konfaransı 

Üniversite cerrahi doçent. Dok
tor Fahri Arel, Beyoğlu halkevinde 
iru;an bünyesi mevzuu hakkında 
bir konfera1'16 vermi · ve konfe
rans kalabalık bir kiltle tarafın
dan aJAka ile dinlenm : ştir. 

Temsil 
Sll!li Ha ' kev:nden: 
7 şubr.t cumartesi ak. 1m1 gös

teril şu .n•rr .. ı. tarafırıcJ1:1 (Pinıınc
•in C\a1 ıı) isimli piyes t>!m ıı <'Jı: c. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli aşağıda yaz.ılı 22 liste muhteviyatı kazma ve kürek

ler 17/ 3/ 1942 salı günU saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da Idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermtleri IA.zundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden Hay
darpa.şa'da Tesellüm ve Sevk Şetıiğinde.n dağıtılacaktır. 

Llııte 

1 
2 

Muhammen bedeli 

62942.50 lira 
16000,00 > 

* 

4397 ,13 lir& 
1200,00 > 

(878) 

Muhammen 'bedell 152.419,12 (YUz elli iki bin dört yüz on dokuz lira 
on iki kuruş) llra olan 40~37 adet kayın travers 17/ 2/ 194-2 salı gU.nU 
saat 15 de açık eksiltme usulil ile ve müteahhit nam ve hesabına Anka
ra'da idare binasında topla.nan Merkez 9 - uncu Komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu i.fe iı;tirAk etmek isteyenlerin 8870,96 (Sekiz bin sekiz yUz yetmi~ 
lira doksan altı kuruş) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin etli· 
gi vesikaları ile birlikte aynı gün saat 15 de adı geçen Komisyonda ha.zır 
bulunmaları lA.zımdır. 

şartname Ankara'da Malzeme dairesinde ve Haydarpaşa'da Tesellüm. 
ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (879) 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Hissedarlar Umumi Heyetinin T oplanhsı 

Hissedarlar umumi heyeti 1942 yılı martının yedinci cumartesi 
günü saat (10) onda Ş irketin Galat.ada Fermenecilerde kA.in 
merkezi idaresinde sureti adiyede iştimaa davet olunur. İşbu 
toplantıya elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar işti. 
rak ederler ve rey sahibi olurlar. 

BUZ NAME 1 M 0 Z AK ERAT: 
1 - 1941 senesi hesabatı hakkında idare Meclisi ve Murakıp 

raporlarının okunması ve mezkUr hesapların tasdiki ile İdare 
1.tecltsintn ibrası. 

2 - 1\.'lüddellcri biten azaların yerlerine aza. seçilmesi. 
3 - Nizamnamei d ahilinin ah;ren tAdil edilen 30 uncu mad

des i mucibince idare Meclisi huzur ücretinin tayini miktarı , 
4 - Müddetleri biten murakiplerin yerlerine murakip se

ç11mcsi ve ücretlerinin tayini. 

TORKİYE İMAR BANKASINDAN : 
Bankamızın 1941 senesi hissedarlar umumi heyeti toplantısı 

İdare Meclisi kararile 26 şubat 942 perşembe günil saat on beşte 
İst&nbulda Yeni Postane arkasında Aşir Efendi caddesinde 37 nu
maralı imar hanındaki banka binasında adiyen yapılacaktır. TOP
lantiya girmek için mezkUr tarıhten en az bir hafta evveline kadar 
gerek asaleten ve gerek vekAleten yüz elli hisseye sahip olanla
rın biS!«! senetlerini Bankaya tevdi ile karşılığında makbuı:zu alma· 
ları rica olunur. 

06R0Ş0LECEB iŞLER: 
ı - İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 BilAnço ve kArüzarar cetvelleri tetkik edilerek İdare Mec-

lisi azaları ile murakıplar zimmetlerinin ibrası. 
3 - 1941 senesi kazancının dağıtılması şeklinin tesbiti. 
4 J\.'tüddetleri hitam bulmuş olan İdare Meclisi azalarının 

yeniden intihabı. 
5 - İdare l\feclisl azalarına ver;leeek huzur haklarının tayini. 
6 - İdare Meclisi azalarına nizamnamenin 39 uncu maddesine 

tevfikan verilecek mezuniyet. 

Doktor ,.,.. 
H. BENSUSEN 

iç ve Çocuk Hastalıkları 

Tedavi Eder 
Cuma günleri :fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmiştir 

MuayenehanesL Galata, Şiş· 
hane, Mektep sokak, Salti 

Ap., No. 7/ 2 
saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. ~ 

VAT AN GAZETESİ 
tLAN FİYATLARI 

Başlık 

1 inci sayfa 
2 nci n 
3 öncü » 
' üncü n 

Kuruş 

150 
590 
480 
150 

50 

"'--------' 

M'OZİK SESİ 
Radyo Atölyesi 

Son derece Jtlnah radyo tamiri 
Radyonuza yerinde bakılır ve 

zamanında. verUlr. 
Posta. kutwıu 368 e müracaat. 

DOKTOR 

TARANTO 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

CPNÖMOTORAX TATBİK 
EDIL!RJ 

Tünel. Şahdeğlrmen S. No. 6 
Tel: 49%96 

BORSA 
5 ŞUBAT 1942 

Sterlin 

rektir . D:ı'-·et ; yf"lerin Halkevi bü- -------------

1 
100 
100 
100 

Dolar 
Pezcta 

5,22 
129,5275 

12,89 
30,75 

rosundan ıtl ;- ması. 

Abone Ücreti 
TttrkJye dahilinde: 

senelik 
uoo 

8 ayhk 
750 

3 aylık 
400 

Hariç m("mleketlerde: 

Aylık 

160 K. 

Senelik 6 aylık 
2700 1410 

S aylık Aylık 

800 K. yoktur 

Gazeteye gönderilen r• -.. 'tı.. dere 
eclllsln edilme.in lad u:. ZJ

yamdan ıne&'ullyet kabul cdllmez. 

r DOKTOR ---ı:lıı 
HAFIZ CEMAL 

LOltlllAN HEKİJ' 
Dahiliye Müteb._ 

Divanyolu 10( 
Muayene saatleri: Paziltl' 

h ari~ hergün 2.5. Tel: 23898 

sahibi ve ne,rlyat mUdüri1 

Ahmet Emin YALMAN 

Vatan N.,rlyat Tllrk L&d. Ştı. 

Vatan matbaalll 

Isveç ~ronu 

ı.. ... 
1933 Türk borcu I 23 40 
1933 İkramiyeli Ergani 23 05 
1934 Sıvas • Erzurum 20 05 
T. Cümhurlyet lif er kez B. 150 00 
Anadolu Dem'ryolu tahvili 51 00 

NUKUT 

Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşlbirlik 

Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Reşat) 
Altın ı:ramı 

35 25 
34 35 

165 00 
170 00 
178 00 

5 00 

VA.:l'A.N 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

Rali&yetınln akıılııl lapat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
ZeyUnyaft !ate dltfnJz aman yalnız 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalmı.zdan tar arla isteyiniz. 

Am-e dikkat: lstanbul Tütün Gü mrUk Kemerli so. No. 21 TeL 2'197 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Ne. MevkJI ve clnı.d Kıymeti 

T. lirası 

2701 Beyoğlu, Kocatepe mah. Feridtye cad. pafta 46, ada 
~31, parsel 51, kapı, eski 95, yeni 113, taj 113 No. lu 
82 M2 Mgir evin 1/ 4 hissesi. 508.-

27~4. Beyoğlu, BUlbUl mah. Serdar Omer paşa ve ktlburun 
caddelerinde, pafta 43, ada 567, parsel 29, kapı eski 
121, 123, 125 yeni 111 No. lu 242 M2 kAırlr ev. 2686.-

2789 Beyoğlu, Btllbtll mah. Gölbaşı sokağı paft& 43, ada 
566, parsel 26, kapı eski 18, yeni 55, taj 55, nolu 
57,50 M2 a~ap ev. 673.-

28:i6 Eminönü, Dayehatun mah. büyük yeni han avlusu, 
pafta 87, ada 259, parsel 45, kapı eskl 39 yeni 34 
No. lu 24,:>0 M2 kA.gir odanın 1/ 3 hissesi 567.-

2862 Beyoğlu Bülbül mah. Kireçhane - HUseylnağa soka· 
ğı, pafta U, ada 588, parsel 16, kapı eski 23, yeni 43 

2891 

2896 

2961 

2976 

3003 

3005 

3008 

3009 

X3028 

/ • 3038 

No. lu 38,50 M2 kAglr ev. 483.-

Eminönü, Ahıçelebi mah. Limon iskelesi cad. pafta 
69, ada 447, parsel 13, kapı eski 66, yeni 35 No. lu 
16 M2 üstünde odaları olan kAglr dükkAnın 146205/ 
H77HO hissesi. 412.-

Fatih, Topkapı Fatma sultan mah. Ethem efendi so-
kağı, eski 10, No. lu tahminen 400 M2 bir bap men· 
zilin 3/ 6 hissesi. 343.-
Eminönü, Dayehatun mah. Tığcılar sokağı pafta 6, 
ada 631, par8el 13, kapı eski yeni 82 No. lu 19,50 M2 
kAglr dükkAnın 2/ 8 hissesi. 317.-

EminönU, Çarşı mah. Kazazlar 8okağı, pafta 8, ada 
2725 parsel 18, kapı eski yeni 11 No. lu 3,75 M2 kA-
glr dükkAn 200.-· 
Yeşilköy, Şevketiye mah. eski fenere giden bulvar, 
yenı Gazi Evranos sokağı, kapı eski 20, Mük. yeni 
32 No. lu 732,56 M2 arsa. 732.-

Yeşilköy, Şevketiye mah. eski fenere giden bulvar, 
yeni Gazi Evranos sokağı, kapı eski 20 MUk. yeni 30 
No. lu 576,28 M2 arsa. 576.-

Yeşilköy, Şevketiye mah. eski fenere giden bulvar, 
yeni Gazi Evranos sokağı, kapı eski 20 MUk. yeni 
28 No. lu 685,43 M2 arsa. 685.-
Beyoğlu, Ferlköy, birinci kısım mah. Kuyulu bağ, 
so. eski 40, 42 No. ıu 137,50 M2 arsa. 481.-

Beyoğlu, Şahkulu mah. Galip dede cad. pafta 39. 
ada 283, parsel 30, kapı eski 562,. yeni 496 No. lu 
13,50 M2 arsa. 270.-

Barıyer, BUyUkdere Lambirinos sokağı eski 79, k&· 
pı No. lu tahminen 2298 M2 araa. 30t.-

Beyoğlu, BUlbtll mah. Tenekeci sokağı, pafta 41, 
ada 570, parsel 11, kapı eski 5, yeni 7 No. lu 58,50 
M2 arsa. 293.-

3039 Beyoğlu, BtilbUI mah. Tenekeci sokağı, pafta U, 
ada 570. parsel 12, kapı eski 3, yeni 3/ 5 No. ıu 43 
M2 arsa. 215.-

3170 

3172 

3173 

3176 

3178 

3179 

Bakırköy, incirli çiftliği, harita 307, kapı yeni 3, 4, 
5 No. lu 689 M2 arsa. 

Bakırköy, incirli çiftliği , harita 140, kapı 3, 4, 5 
No. lu 551,20 M2 arsa. 
Bakırköy, Incirli çiftliği, hartta 148, kapı 3, 4, 5. 
No. ıu 574,17 M2 arsa. 

1 
Bakırköy, incirli çiftliği, harita 311, kapı 3, 4, 5 
No. lu 658,56 M2 arsa. 
Bakırköy, lncirli çiftliği, harita 301, kapı 3, 4, 5 
No. lu 689 M2 arsa. 
Bakırköy, lncirli çiftliğ'i, kapı 3, 4., 5 No. lu 344,50 
M2 arsa. 

276.-

220.-

230.-

263.-

276.-

138.-
3180 Baktrköy, incirli çiftliği, kapı S, 4, 5 No. lu 602,88 

M2 arsa. 241.-

Yukarıda adresi ve tafsilA.tı yazılı gayri menkuller peşin para ile ve 
açık arttırma usulile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nlsbe
tinde teminat yatırmaları lA.ztrndır. 

lhale 12/ 2/942 per,embe günü saat ondadır. 

Satış: esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde te· 
minat akçesi derhal arttırlmayarak ihale kimin uhdesine icra edilirse 
teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. 

Isketlilerin teminat akçesi, nüfus tezkeresi, ve Uç kıta fototrafla 
birlikte bildirilen gün ve saate kadar şubemiz emlA.k servisine gelme
leri. Not: X işaretli gayri menkulUn ihalesi umum mUdUrlüğün tasvibi-
ne arzedildikten sonra yapılacaktrr. 914 • 502 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Keş. Bed· ilk tem· 

3810,00 

1194,80 

1627,20 

1924,77 

285,75 Karaağaç messesatı et nakliye servisine ait 
üç adet deniz motörünün kalafat ve boyan
ması, ve yaılpalık vesaire ilavesi. 

89,61 Karaağaç müessesatı et nakliye servisine alt 
1 ve 2 numaralı deniz motörüne yaptırılaca·k 

ilAveler. 

122.04 Sirkecide Emniyet müdürlüğünün işgali al· 
tında bulunan binanın tamiri. 

144,36 Cerrahpaşaı hastahanesinin esas cadde üzer in. 
deki duvarının tamir ve noksan kısmının 
ikmali. 

2284,63 171,34 Beyoğlu kaymakı>mlığı ve belediye şubesi mü 
düriüğü binasının tamiri. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konuımuştur. Keşif ve şartnameleri Z&!
bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

!hale 13.2.942 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 1 ve 2 
inci kalemlerdeki deniz motörlerinln tamir ve il;l.vesl işleri için 
ihal~ tarlıhinden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne 

müracaatla bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair alacakları vesika, 
Beyoğlu kay'n'lakamlığı binasının tamiri ile Cerrahpaşa hastaıha

nesi duvarının tamiri işleri için ihale tarihinden sekiz gün evvel 
Belediye fen i şleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehli· 
yet, Sirkecide Emniyet müdürlÜğü binasının tamiri için ihale tari
hinden üç gün evvel V~lftyet Nafıa müdürlüğüne müracaatla. ala
cakları fennt ehliyet ve bütün iş'er için 941 yılına ait Ticaret o
dası vesikalarlle ihale günü muayyen saatte Daimt Encümende 
bulunmaları. (881) 
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SÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Neşredilmiş olan 200 ve K. 257 No. tu kararnameler ve lktısat 
VekAleti tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcut yapak
lar için Ziraat Bankası şube ve ajanlarına ve bunların bulunmadık

ları yerlerde kaymakamlıklara verilecek beyannamelere dahil ya
paklann Ankarada Yenişehirde ismet Paşa caddesinde 15 No. lu 
SUmer Bank iplik ve Dolruma Fabrikaları müessesesi yapak muba
yaa ekipleri tarafından, beyannameler mıntaka itibarile bir sıraya 
tAbl tutularak, sıraları geldikçe aşağıdaki Tıcaret VekAleti fiat ve 
şartlarile satın alınacağ'ı alA.kadarlara bildirilir. 

1\-fahalllnde l'lUbayaa Bursa ve lstanbulda 

Yapafın cinsi kilo flah kurut milbayaa kilo fia.tı Kr. 

1) Kirli Merinos 170 170 
2) Kirli yarnnkan 150 150 
3) Merinos kuzu 130 130 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip Tra.kya 71 75 
6) lzmlr 69 73 
7) Aydınlı 67 73 
8) ince Anadolu 67 72 
9) Kaba Anadolu 63/ 62 68 

10) ince ,ark malı 67 73 
11) Kaba şark malı 62 68 
12) Erzurum kızıl 67 75 
13) Erzurum beyaz 65 73 
14) Van beyaz 58 73 
15) Karayaka ve koc; 56 60 
16) Deri malları ait olduğu cinsin 'i'r 5 noksanlle almır. 
17) Besi malları ait olduğu cinsin flatile alınır 
18) Normalden yüksek randımanıı ya.pakların beher rand.ın:aaru qa

ğıdald flatlarla alınır. 
Kuru' 

a - Trakya malları lı.47 

b - Tip Trakya 1,42 
c - lzmir 1,38 
d - Aydınlı 1,3& 
e - Anadolu ince ıre kaba 1.3! 
t - Şark ince ve kaba l,38 
g - Erturum kızıl 1,47 
h - Erzurum ve Van beyaz 1,43 
l - Karaköse ve koç 1,4.3 

19) Gömlek halinde olma.yan ~atıdaki mallann beher randımanı 

&ıl&#ıdaki flatıarla alınır. 

a - Kasapbaşı (ince) 1,20 
b - Kasapba.ııı (kaba) 1,08 
c - Kuzu ve güz yünü (ince) 1,30 
d - Kuzu ve güz yünü (kaba) 1,20 

20) Yapaklarda bulunabllecek parça, deri, keçe, koç, pıtrak, çakıl

dak, rutubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için 
yapılacak tenzllı\llar aşağıda gösterilmiştir. 

a - Parça: ?t 8 ntsbetine kadar esas m&lla birlikte kabul olunur. 
Bu nisbetten fazlası esas mal fiatının t;lc 25 noksanile alınır. 
b - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri malları bu mal fiatı
nın % :5 noksanile alınır. 
c - Keçe: Esas malla birlikte % 3 çe kadar kabul edilir. Fazlası 
esas mal fiatından kiloda 8 kuruş tenzllAtla alınır. 
d - Pıtrakh: % (3) çe kadar sıvama pıtraklı maı kabul olunur. Bu 
nisbetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas mal fiatından kiloda 10 
kuruş: noksanile alınır. 
c - Koç: Esas mal ile birlikte % ($) çe kadar kabul edilir. Faz
lası yukarıdaki 15. ci maddede yazılı fiatla alınır. 
f - GUveli mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla. birlikte % (3) çe kadar kabul olunur ve 
bu nlsbetten fazlası daradan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azaml t;b (1) re kadar kabul edilir. 
Fazlası daradan tenzil olunur. 
i - Rutubet: Normal olacaktır. 
j - Çuval: Çuvallı mUbayaalarda çuval darası ~~ 2,5 nis.betJni aşa· 
maz. Bu nisbetten fazlMı daradan tenz!l olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık binası dahilindeki teftiş heyeti kısmında yaptırı· 

Jacak (2004.74) l>ra keşifli tamir işi, 23.2.942 pazartesi günü sa.at 
15 te defterdarlıkta müteşekkil komisyonda açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Muvakkat teminat 151 liradır. Keşif, şartname ve. 
sair münakasa evrakı Mllli Emlilk müdürlüğü 4 üncü kaleminde 
görülebilir. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer iş 
yaptıklarına dair idarelerinden almış olduklaı-ı ve!ikalara istinaden 
İstanbul Vi!Ayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri 
hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası 
vesikal&rı ibraz etmeleri muktezidir. (2010) 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankas1 
Kurul"' tarihi: 1888. - se rmayeol: 100.000.000 Tllrk llruı 

Şube ve ajan• adedi: 266. 
Zir&! ve ticaı1 her nevi banka mu~leteri. 

Para biriktirenJeı·e 28,000 lira ikranıJye veriy« 

Ziraat Ba.nka.s1nda kumbaralı ve lhbarıız ta.sarTU!' hMaplarında 

en az 50 lira.sı bulun&nlara ıene de f. deta çekilecek kur'a ile aşağı
daki pllra göre ikramiye dağıt uacaklır. 

' adet 1,000 liralık f.,000 lira lN - 110 nnwk 5.- Un 
'- :t IOO • l,000 » 
' • S60 • ı.ooo • 

,,. . > 

CO:t dl » ...... i.60 • • • 
DiKKAT: Heaaplanndakl ,... ıar 1ı1r oene içinde 50 liradan a?· 

ğı dU,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 razı ... ue verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, 

11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

ISl"A. BllL BELEDİYESİ 
Dram kısmı TepebaşındR 

Bu akşam 20,30 da 

RÜZGAR ESİNCE 
Pek Yakında: P A R A 

f!YA'l'ROSU 
Komedi kısmı İstiklal caQ. 

Ilu akşam 20,30 da 

KlRALIK ODALAR 

• 


