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Bu sabahki 
haberler 

Londraya göre: 

Almanlar 
Bası ada 
ıtddetll 

blcamlara 
başladılar 

Karlar erimeğe 
başladı, her taraf 
bataklık halinde 

Lonclra, 5 (A.A.) - SalihlyeUl kay. 
nakı. rd;ın verllcn maliımata ı-öre Sovyet 
llus) ad.t Almanla; mühim ı>Chirlerl 
muhafaza etnıt'k için ı;iddetll mubare. 
bel re b:ışlamışlıırdır. 

Püskürtülen Rus hücumları 
ncr.uı, 5 (A.A.) - SO\'l et Ruı;yada 

2 .l\'ısanda ştdd~Ui muh:ırebeler cere. 
yaıı etmiştir, Merkez ceplıesinde Ruslar 
toPt"U yardm11le ilerlerue.lıi. tcşt>bbıi.sünde 

bulunmuşlardır, 

Uu lcşebbuslert Alnun plya:ll'Slnln 
Jnuk,l\'em ti ile kırılmıştır. Ruslar pus. 
kürt.ulmuşlerdir. 

lJunet'l mıntakasında ltuslar atır z.a. 
Yiat \'ennişlerd·r. 

Sovyet tebliği 
l\Iosko\":l, 5 lA.A.) - Bu 1&bahiJ 

Sovyct resmi teblltl: 
Dwı ct'phelerde kayde deter bir bl. 

dlse olm:ımıştır. 

Karlar erlmeğe baıladı 
Londra, 5 (A.A.) - Sovyet Rusyadan 

c-rlen ajans haberleri Rusyıub karların 
ve buılann erlmete basladıtını n or. 
tahtın batak halini aldıtını bildinnek. 
tedlrler. 

ingiliz-italyan 
yarah esirleri 

mübadele ediliyor 
Loııdra, 5 (A.A.) - Saliblyetll kaJ. 

o.aklarda.n vttllen malumata söre inrU. 
tere ve İtalya.o büJı.ümeUeri dost bir 
clevlet vasıtaslle anlaşarak :ıtır yaralı e 
sirlerln bir kı.smınm memlekelerine la• 
desi hususunda anla.şmışlardır. 

Bu esirlerin mübadelesinde sayı müsa. 
vatı aranmıyacaktır. AnW;nıa. millet. 
lera.rası mukaveleltt bükmii mucibince 
Jölpılaca&tır. 

Moskovada bir Slav 
konferansı toplandı 

Alman hakimiyeti 
altında bulunan bütün 

Slavlar sabotaja 
davet ediliyor 

Londra 5 (AA.) - Dün Mos.. 
kovada SlaVları bir araya topla • 
malc için büyült bir konferane açıl 
mı ıtır. 

Konferansa riyaset eden bir Ruı 
generali A'hnan hi.1dmiyeti altında 
bulunan hütün Slavları çete harbine 
ve sabotaja davet etmiştir. ---,o---

Cava adalarında 
A'nerikal,ların batır
dığı J •pon gemileri 
Loııdra, 5 (A A ) \' 1 · · - af nıtondan a. 

lın ıı haberlere ıöre Cava d .. 
(l ~W~eH 

1 nd Okyanusunda Amer"·-- . .....,. denıza.ı_ 
hları muvalla.luyetler kaza.nm 1 d 

ış ar ır, 

Ca\'a adasının renubuııda Cbri,.tmas 
adasında bir harlf Japon kruvazoru t 

ili or. 
P enerek batırılmıştır. Diter bir Japon 
kruvazorü ağır hıısara uğraı.nıştır. 

Cıu·a denizinde 2 tan ar• le\ıtzım ıe. 
misi, 3 le\ıtz1m r:emlsi has:ıra ıığra tıl 
m-~ . 

Pa inlr harbi başhyalıdaııberi J S'! Ja. 
P&n reınlat muhakkak surette ba.tınlmıs 
veya hasara uğTattlmıştır. 

Ayrıca '21 Japon harb &"emisi mu. 
lıakkak ınıretttı batırılmıştır. 

~ .>'" ·.:. 
~UMn .. 

\ '). 

'lıATIC4 

Şark cephesinin bugünkü vaziyetini gösterir harita 

Bası ada 
son barb 
vazıretı 

"Şimal kesiminde 
fazla savaş 
faaliyeti oldu 

Senenin ilk üç ayında 
Almanlar 

104 bin esir aldılar 

Berlin 4 (A.A.) - Alman or. 
duları bafkumandanlığının tebliği: 

Donetz bölgesind~ ve doğu cep. 
hesinin merkez kesiminde Sovyet. 
ler münferid bazı taarruzlar yapını§ 
lar ve haylli lc.ayıblarla geri atıl • 
mıılard'lr. Bizim taarruzlarımız mu 
vaffakıyetle neticelenmiştir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Bir Fin gazetesine göre 

Bulgarlar cenubda 
harbe iştirak 

etmişler 
Ankara 4 (Radyo gazetesi) -

Bulgari.tanın Almanya yanında 
hangi cephede yer alacağı henüz 

(Devaml 5 inci sayfada) 

İLKBAHAR 
TAARRUZU 

Büyük taarruz 
Mayıs ortalarına 
doğru yapllacak 

Alman kıt'aları 
kısmen yaya, kısmen 

trenle ileri 
sevkediliyorlor 

Sovgetler de cenubda 
90 tümen topladılar 

Ankara 4 (Radyo ıazetesl) - ~ark 

cephesinde ilkbahar ba.zırlıkllU'ının alıp 

yünidütünü artık Almanlar da l'İ.deml. 
yorlar. Berllnden l'ell"n t.elı-raflar kul'. 
ntli Alman Jut'alarının cepheye l'itlltlni 
bildiriyor. 

Ayrıca Avrupadan Rusyay.a naklirat 
pek fazla. artmıştır. Rumen orduları yı. 
tıoak ,Jerlerine intikal etmektedir. ital. 
,Jadan da H piyade, 4 daj tümeni birbi. 
ri ar4dmca parça parça cepheye fltmek. 
tedtr. 

Alman orduları Polonya 'lVe ~ıau -
rl.standan ceçen demlryollarından nak. 
ledllmektedir. Kışın şiddetile •eri alın • 
mış olan kıt'aları da kısmen yaya, kıs. 
men de demlryo)u ile ileri $CVkedlliyor. 
Bütün bu miıtemadi seferlerden dolayı, 

(Devamı 5 inci sayfada) 

L Askeri vazıret :J 
lngittere, Hindistanı 
mndaf aa için ne gibi 

yeni tedbirler alacak? 
Yazan: Emekli General K. o. 

Andaman adalarının Japonlar tara • 
fmdan lN'allnden ıonra bir Japon filo. 
aıınun Bencale körfeılne ~e9mi!f olma. 
sanın ve bu esnada Hindistan ıularında 
inaillı4crin eı;ash bir deni:ı filolarının 

mevcud bulunmamasının Uk neticesi Ja. 
poınların 2 :Slsanda bu filonun blma • 
1esinde Binnan:ranın Benırale körfezi sa 
hllinde ve ira.vadl deltasının takriben 
500 kllomctre &ima.I batısında bulunan 
Akyab şehir ~ limanına bir çıkarma 

Y•Pmala.n tıe kmdlslnl gö krmi~Ur. 
Ak:rabm, hinte-rli.ndı Ue miınakale -ve 

mu'"''• bnk~•b """ edlbn!ş bi.r va i'h!r ve lln1an 
olmasına v~a • va • n tepeleri 
1301 ile~~ • ın 11e~,r.n A. 
i'abn ~rt )lı • . de bn. 

hınma.sına ratmen bu çııarmanm Bir. 
manya.om buı\ınku .evkulrt·ni durumu 
mulne icra edecetl tesir ile Hlndistanın 
GanJ deltasının Ye Kalküta huallslnln 
&ehddi bakımından ehemmiyeti ziyade. 
dJr. 

Gerçekten, Ar kan datlarının el,,.evm 
iravadi vadisindeki muharebPlere sahne 
olmakta bulunan Prome eehrl ıarbine 
ksaduf eden kısmındaki genl.şlltı ancak 
100 kilometre kad:udır ve bu kısımdald 
tepelerin 3üks!'kllklerl ı1e dnha azdİr. 
Onun için, ei'f!r Akyaba "ikan Japan kuv 
vetlerinln arasında dat blrllkleri varsa 
bunlann AraJc:an clatlarıııın bu kısmını 
aşkmıık sureUle Prome sahasındaki tn. 
rfliz kuvvetlerinin ıerllerlne rııuesslr ol. 

(De.amı f/Z deı 

uikasd davası 
Pavlof, Kornilof tercüme 

ettirilen vesikalardan 
bazı notlar alıyorlar 

•• 
Omer'in Ankaraga birinci 

gelişinde berber Sülegmanın 
odasında kaldığı anlaşıldı 

Blrmanya 
rol anda 
vazıret 
ciddi •• 

fngilizler bir 
şehri daha 
terkettiler 

Sulkasd mı>'lnıınlarının ilk muhRkem,.Jerinl dınli~ enll'r: Ön ırada ortl\dı 

Bingale 
bulunan 
çıkarma 

körfezi açıklarında Hidlse runü yaralanan BaYan To coz goru ""'ktf'dlr 

Japon filosunun bir An.kara, 4 (Husu,.i) - Suikasd yetli sulh hiı'k'ml•rınden Hauu ... ni. 
• • teşebbüsü maznunlarından Pavlof aa Hızır'ın huzurıl'C ve tercl•man 

hareketı beklenıyor ile Komilof bi.rkaç günd~nberi tev. Vahab 'asıtasile kendiler n di • 
kifaneden Ankara adlıyes bina'!! • ğer maznunlardan Abdü~rahmanın 

Y~nı Delhl 4 (A.A.) - Blrmnayada. 
ki inc;ılz umumi ııararcahı bildiriyor: 

Dün Prome tchrl setir kıt'alarmın 

cekllnıe hart-keti muvaff.ıaklyetle başarıl. 

mJŞtır. Düşın:ın çet.ln çarpl.$malarla ta. 
ldb etmişse de kuVtttlttlmiz bu taarruz. 
lan dardurınuşlardır. 

Taymlse röre vaziyet 
Londra 4 (A.A.) - l"imes ıaııetf't

0

l, 
Blrmanyada carpışan kuvvetler hakkın. 
da diyor ti: 

(Devamı S inci sayfada) 

--<>---

Fon Papen TUrk-
Alman münasebetle-

na getirilmekte ve burada salahi. ( Devami 5 inci sayfada) 

Binlerce kilo zehirli 
maddeyi lirnontuzu 

diye satmışlar! 
Vilayetlerden yapılan şikayetier üzerine asit 
oksaliği, limontuzu diye sürenler yakalandı. 
Her tutulan, suçu diğerinin üzerine atıyor 

rinin fevkalade iyi Şehrimiz Emniyet tqlkilatı, Sıh. latanbult ve l.ımirin bazı maruf 
hat Müdıü~üğünün de ayrıca mü - ticari firmalarını temsil<'n Mar • 

Oldug"' unu so··ylüyor dahalesini icab ettiren mühim bır puççularda Sabuncuhanı caddesin.. 
hadisenin tahkikine ba~lamıştır. Za de 16 numaralı yazıhanede kumus. 

Ankara t (Radyo cazetesl> _ Al b~tıa ve Sıhhat Mt.idürlüğünce bir yonculuk yapan Cemaleddin Dün. 
manyanın Tiirk.iye bürük elçl!li von Pa: müddettcnberi tahkik edilmekte o. der, muhtelif vilayetlerden vuku • 
penin Sofyadan &'Cferken yaptıtı beJa. laın vak'a iddiaya nazaran şudur: CDC\·amı 2 n<'I sayradal 

na.t Bull'a.r r:aııetelerlnde ne~edllmlşUr. 

Verilen haberlere cöre elçi Alman 1-
Tür:lr. miin~betlerlnln fe•kali.de iri ol. 
duiuna söylemlşUr. 

r············································, 
Bu yll meyva 

f iatlarının yüksek 
olacağı sanllıyor 

Adanacla ileride iıtihıal 
edilecek meyvalar ıimdi- f 

elen yükıek liatla ıatın 
alınıyor 

Adana ( Hususı muhabirimiz • 
ilen ) - Adanada bu )'il meyva 
tıatıarının çok yük9ek olacatı tab. 
mln edllmeıktedlr. CünkU bircok 11er 
maye •hlblerl daha !'jlmdld~. nr.. 
rlde çıkacak mrvvaları kilo itibarile 
Jiik9'tı rlatlarla bat s:ıhlblf!rfndoen 

sa.tın almaktadırlar. :\lt!Seli. ya., ü. 
r.funün kilosu şlmdldr.n baicılardan 

%5 kunııp satın alınmıştır. nu hal 
hllfl'et uyandırmaktadır. 

"-.. .. ................................... ····-"" 

(Anıt~ Kabir) projelerini 
beğenmiyenler haklı mı? 

------ 5 A./ISn "1 

Behçet Ünsal: "Müsabaka çetin olmuş, fakat ( 
isabetli ve kıymetli neticeler verın.ştir,, diyor 

Bası mulı&rrlrlıerlmb.in dütıince vr ı 
temennileri ur.erine Anıt.Kabir nıüsaba. 
tası etr&fıncla açtıiımııı anket yükıelı 
ırumularunı:ı arasında büyiık bir alika 
uyandırmı tır. 

Buı-ürı de yükSl"k mimar Behçel Un. 
salın diişüncelerlnt nesÜdiyoruz 

Behfet Vn•al diyor ki: 
u- Ataturk Anıt.Kahrı uar b r mil. 

Uyetoilik &'Ol'UŞU lle > lnn ı ur m ınar. 
ları arasında musabaka~ l konuım.ıdı 

Onu ifade etmenin cuçıucu d, bı Ilı idi 

Botun dunya mimarları bu \'cıln imtl. 
hana ç:&!:'ınlıdılar. Biz 'filrk mımarlır 

meslek ~olzmlne kapılıp da bıma ltlrJ1 
etmedik. Anıt.Kahirin çok ruıeı olmas 
bahasına m bala netLreslıule ustuı 

celt-cek )'ab:ın 1 blr sıın·'lıkara bile :in " 

(Devamı 6 ncı sayfada) Yüksek mlMar Behçet Unsal 
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<<~So:ii~~:tJa>: nı~ı;ı~rihi telrik~ası: 64 o , · ı ı Askerlik işleri 
~~imi!!!~: • ,·-:i.l_ •

1 l • l Şubeye çağınlanlar ,,..~C.. ~ Fatih A5k. Şubesinden: 
~-~~~~~~~m~a~=Ea~~~-~~~--B~~~~~~~~~m~~~~~~~~ Tb~T~.llailmTb~ (UTI2). 

,~~·--······················--····· ... ...._ ....... -.. ··-··--··-··-···················-··' 
J Son fostanın edebi telrikan: 104 

df.KiicüJfY-lQA1~1!J'IJ:&e!J; 
- Ben'm oğllm, asıl :;avab drı

hi bu §Jrztmci [lJ kalıley. ort:ıdan 
kaklırup bu devleti aliyeyc '.'ı eni 
n zam ve rahatlık vermektir. 

- ! ... 
- İm<li ne dendi.iğünü anladı-

nız mı? 
Patrona ciddi ciddi baş:nı saL 

ladı: 
- An1adık. Oca;:;ı ayaklaoomp 

\' fesad çıık.arıp İbran .. 11 Pa~a ve 
he :u:>aları adlarını b:r kağtcla yaz. 
c1 rup ve yazup padişahtan kelle
lerini isüyel m dersüz! 

Heps n n birden göz',ri parladı: 
-- Hay scnı doğuran kısrağa 

rahmet! dh e bai:ırdılar! 

Esp'riz ... de Hali in yanına gid p 
yanağını ob:adı: 

- Baka benim oğlum, bunda co 
cağı • [2j ayaklandırmak maksı.ı<l 
değildir. Taıfe) bel taşıyan dahi 
etyev.rn İ stanıbu'lda bulunmayup 
ÜSküda ı· '~ıkasındadır. İstanbul 
hemen h~c-n askerden 'hal1 bul11,. 
nur. 

- Ya, yeniçeri &maymc'l bu iş 
olur ımu 

- Ohtr olur, hemen s'z nrnva
!aıkat ey'lcyüıp b.r yo. rcihacl> bay
rağ nı kil.şad eylen. Bunca bağrı 
y.amk esnaf '\ e halk pe~mzden ge. 
ltirler! 

- Ya, anı nereden bilürsüz? 
- Anı dahı yarın gece anlarsız. 
- !. .. 
- Bu ıs önayak olur musuz? 
- Yn net ced patıı<=ah İbrahim 

Paşayı tes:·m ey er !~e anı bana 
verir misiz? 

Sofadaki h ar Patronanrn a-
sıl deııci nı hı ı) orlar, hareket içm 
bir tek soz ka dı 'Inl anlıyorlardı. 
:Fakat b'rdenbıre cevab veremedi
ler. Patrona ha a ayakta duruyor. 
du, lboguk 'e ııtı k b'r sesle tek. 
fer.adı: 

- !İıbmh'm Paşa ı benim elleri 
me teslim eder mısiz? 

Hocalnr baş'aı:ı nı kaldı.ıp !kat'i 

[l] Şlrzrme blr avuç insan. 

[2] ŞclU'emlnındr, BarnH1aııe Y!iku. 
şunda. oturan halveti se~ Jıi Abılurı a.hm:ın 
efeıullyl caıij c i ile b!rlilr.te blr:t:ıç Ar. 
n a.\'U<l tellak üldürmü ~tıi 

cevab verdiler: 
- Beli ogluım, ederüz! 

-V-

Güneş batımak üzereydi. Bula
nık llaliıç sulc::rı al!tındtııı geniş bir 
yıol .gıbı parlıyordu. Üsküdardan 
Yemiş iskelesine gelen pazar ka
yığı mü:şterıleri arasından üç kişi 
ayrıldı. Doğru bekar odaları önü
ne yıi.rüdiıler, yangından mütees
sir olunas n dJye mahsus yapılan 
ızıkara gıbı demir merdivenleri 
iıkişer üçer atlıyıarak ikinci 'kata 
çı!k'tılar, bir oda önünde dur<lular. 
MuSiu silahlığı arasınd:ın bir a. 
nahtar çııkar p kapıY'ı açtı. ardın
da duran iki arkadaşına )Ol verd1 : 

- Giırin yoldaşım. 
Patrona Ifolil önce gırdl. Kah

veci Ali kapı önünde durdu. gir. 
nıek istemıyordu. Patrona yüık ka
pağını açarak yatağının arasından 
bir çet!kma.'.k.1· cp;şlOV> ç kardı, ka
pqa doğru Ar ye gösterdi· 

- Çifte ınamluludur yoldaşım. 
Ni ses çıkarmadan başını salla. 

dı. Halil piştovun horozların kaL 
dınp çakımak taş'arm ve barut 
ağızlııklarıını mu yene C!'tt'1' ten 
sooıTa beline scactu. Merd \'enleri, 
gene ik:şer üçer sC"ker k :n ·:1,,r. 
B~··azıd mejdanı a gc'di·kleri 

zaman ak~a..'Tl C'Zanı r:;r ktan okt·tn
muŞtu Ü-<,;'Ü <le aç} ktan bavı1ıyor 
du. Ç?nar alıtıındaki asrra 'kaı..v,, 1 
ö. 'nele <lu'11dular. Ali ik' elin· ay! 
rı ayrı arkadasJarının OWL17larına 
koyuıp sordu: 

- B'r şorba içelim mi derıs'z? 
Patronanın açlıktan midesi ve 

barsa;c an gur'uvordu Şen şen: 
- İçe]im y-0ldaşım. 
Dedi Y~vaş yavaş meyd:t111 geç 

tiler, OJ:çularda1<i nıe hur K&zak 
Alin: n çoııbacı clükk: nına girdiler. 
Kar:n1arrnı doyurduktan sonra, 
ç nar a•tı saf asına döndüler. Gece 
yarısına 'kadar vaı..1.:itlerini oralar
da ,geç'rccclkler. sonra Beyazıd ha 
marn n<la hekim Abdti1gani Efen
dLyi 'bekliyC'Cek1erdi. tkteşr:ne bir 
gün kaldığı iç;11 çınar altt serindi. 
Bıı aıkşam Patronanın ~Ö'z1er:nde 
gar!b ve /korkunç bir pnrıltı vard~. 
Şalka değii, İstanbul ve koca Os~ 

. . 
1 d 1 t . . lt" t . :ı... Tbb. Tğm. Necati Ot. Ertuğrul N k d M man ı ev: e mı a us etmesı .ı'ıı- a le en : uazze% Tahsin Bcrka __ .ı 

(43308) sayı, nu 
tiınali olan akıbeti şüpheli ve kan P. T(:m. Said Evtln (H37G). Bfr gün evvelki müthiş manza - rıp teücik .etmemiş.ti. Şimdi o krnj 
lı •bir işe girişmeği üzerıne alınış.. P. Tğın. Ahmed Faik Oğ. l\luzaffer :ra or:tadan u)"bol.muştu. Odanın disine hatta biraz yabancı gorü_: 
iı. Sabahleym Aihımediyeye Yem. :btanbul 332 (51890) acele şubeye mü.. ~rıtasrnda geniş bir ka;yola, ipP.kli nüyordu. İçin için: ~ 
çeri ortalarına gidip, orta çamisi. racaatıarı . a?r_tüs.Ue, ev saıhi1bini bekliyor gibi - Seneler insanın üzeı inde ne~ 
ne, bölük k şlalarına beyanname- ---o ;ıdı. Her §€Y yerli yednde duru. müıtfrıiş tesirler yapıyor, cı:ye mı.: 
lcr at.ıınıışlar, aroından ÜSküdara ~~·1• ld • Parmakları ke~ilen kadın :J"'.ı.ıuu. rı' andı. i 
~eçerek Yeniçeri ağası Hasan ağa Akh lkı Şük . d ~ Kalın halı üzerinde ayak sesl?. Bir elinde eski karısının rc.:ım .: 
nın çad.a-ma varıncaya kadar ka. . ıyı ta ot~ran :ıye a ln - :rini boğarak yürüdü, o<lanın her ni tuıtariken dalgın bakışlar.nı oJ 
ğıcl'ar 'bırakmışlardı. lldsan ağa da ~ır ~adın, d.u~ çalı~~ıgı dokuma Harafıını tetıkike 'koyuldu. !elada gezdiriyordu. Birdcı b re, mn~ 
beyanamneyi .görür görmez bir ka fabnkasında elrnı ma~ınc.yeo. kap • E Duvarda, odaya hakim br yazL sanın üzerindeki başka resımler: 
yığa atlayıp Istanbula !kosmu~tu. tırmıs, pan.-naldarı kes.ıtmı~ır. .. ;ye'Lte, babasının resmi ~·lınıştı. arasında bir baş gördü. Bu, karde.E 
Ibrah:m Paşa Fatma Sultan Sara. Yaralı k~dın teda"'.'ı edıl'ınek u- ;şurada, koltuk üzerinde, antika şinin büyfil{ kızı zannettiği Nerd 
yında pad'işahla zevıırnsafa deniz.. zere Hase'kı hastanesıne kaldı'?lll - Ebir yazma, ötede;, bilinmez ne za. manın son aylar zarfmda çıkariL~ 
ı_e_r_in_d_e__:)_'u_· zuı_ .. ...;;y_or_d_u_. _(_A_rk_a_s_ı_v_ar_)_m_ı_şt_ı_r ·------------ ;mandan kalan bır işleme... mı'Ş bir fotografai idi. Kabarık: 

İstanbul P. T. T. Müdürliiğünden: 
İsianbuıl, Ankara, Aılana, Elazığ arasm(1':ı seferlere b.ışlır.tn uçaklarla ta. 

şuu:nak üı.cre 1.4.942 1.ırlhinden itibaren biliımunı P. T. T. merkezlerince u. 

çn miasel~lı kabulüne ba:;Ja.n.nışhr. 
Uçağııı Yc~füöl den h.ı.rckct saati s.4.0, ·nşilköye ınü"asa.lat saati ıc, ıo, ı1os 

tanın İstanbul dan )ıareket saati 7 .20 Gir. 
Halkımıı;a blr kola..ylık ulma.k üzcl'e İstanbul Gal.:ı.ta, ncyoğlu, Şiş • 

li. Ü:>kiiilar, ıı.ı~·darpa~:ı K.ıd:köy merkezleri saboılıtı. kadar, 
Beyazul, Fatih, Aksaray. Toı,hane, Brşlkta~. K:\sımpaş-..ı mcr • 
ketleri sıı:ıt 24 e kadar, Bcstancı, Erenköy, Kızıltoprak, Seli. 
miJe, Kuzguncuk. Bebek, ıı. lıisar, ı\l"llllvud!•öy, Orf.a!;öy, Fener, hal, Unkaııanı, 
X.ıımkapı. zsa,mat)'1to, Bakırköy, yctjlköy Topkapı. Edirnelı:apı. P. T. T. merkez' eri 

de sıcıı 19 a k:ıdar her türlıi uçak müraseıatı kabul edeceklerdJr. nıı m"rke.r. 
lcrce kabul olur.-.ıeak maddell"rin ili• uç:ılıJa Se\ki husu.su temin olunıııujtur. 

Ba.nw\la bentber İstanbul po..tabanesinden uzak olan Boğnziçi, Haliç ve E. 
renköytlen U~ri Pendik'e ı:adar olıın diter biliımwn merkezlerce de mahclud 
mes:ıl saatleri d1hilln:le blla~;rdı şart uçakla gönderilmek üxııre her nevi 
müra.scla.t kabul olunursa d.ı bunların vapur \'e tren tarifeleri tıı.mamen u;v 
gım olmadığınd:ın son vosWaruı•ıı h2rekeiinden sonra kabul r.tlecekleri mc. 
vadın mı>rkl'7% <'elbi imkanı r 1:'Vcud tJ •tUdir. 

Eu itibarla uC!tkla mektub göndl'rme'.,. istiyerı ve güuünıl" ıtitmeslni arzu e. 
a~nlcTİ 1 isimleri yukJl,rıd.:ı ıikrt".lll'll m<'rkezl"!!'I tcrc;h etmeleri ve po:;tanrı1 İ<ı_ 
t:mbuld:ııı h:ıı-e!<et saatini ı:ozılen ur.ı.k buluııdm·D\.l.mıı.ları kendi ırıenfa:ı.lerl 

IY.ti zastd rr. 
ıo:ayı:ılnrımııl.:ı muhterem halkımır:ı ar.ıederh. et4150ı 

)evlet OemiryoHarı ~ş;etma U. hıL de 
. ' 

Sirkeci _ Yeşili.oy kısmı istas3 onl.uıı1.i.ın ya.pılaca.k «hIZ\ı :ıa.>:Jıyatm ı nuh 
sus tarif!.' 10 ımwıs 94? farihlnden itibaren merlye1tc•ı 'kcldırılacaktır. F.ızla 

tafsilat ~~in ists) onlara .mürac"'°''lt Ctlflebil'r. «2358.4184» 

~ Yatağın yanındaki küçük ma. saçlarıle büyük bir tezad teşkil e.i 
~saya yaklaştı. B1;1.nun üzeri resim- den mahzun bir tcbessiirr: e gu.~ 
:terle dolu idi. Omcr on yaşında ltirnsüyordu. Gözlerinde zek:i ile: 
~iken ~~karılmış bir resmini gördü. karı;şıık şeytani bir parlaklık \•ardı.~ 
:Bu, goz1erine yaş getirecek kad~r Bu güzel ve tatlı yüzü daha J a-! 
~varlığım sarstı. O 1.amam, mes'ud !undan seyretmek için ıbiraz eğ:q 
:çalışma günlerinin bütün ı:aflıala. <li. ince işlemeli çerçeve~,ri eline: 
;rmı hatırladı. aldı. Hiç favkıında olmadan, sağ~ 
~ - O vakit ne güzel projelerim elinde tUıttuğu öteki resmi masa.: 
~vard'ı! Ne çılgın ümidlerle yası nm üzerine bırakmı~ı. i 
;-yordum? Hakikat o'acağına inan. Uzun zaman, hiçbir şe'ı düşün.: 
:dığ m nice hayallerle dolu idim• medt:>n bu genç başı tetkik etti.! 
~ Bütün mes'ud bir devir, bütti.n Onun kendi yeğeni oldu~1mu u.; 

1 
~bir ~ençl:~! B~ güzd p:roj le n n ıtmuş .. ~ze:. in_:e ve ca7ib bir~ 
:hepsı. se\ ılen hır kadının ölümile' ıı~m g.b· gonnege J:>aşlarn ştı. ı 

1 : yerlere serilmiş, ma:: vo1mu~ ı. ~ Böyle bir kadın sev l:ne~( ! 
: Bila'htiyar elinı cclıme götur_ lşv~tır. Bir erkek bunun !çın he.rs 
~dü, kiıçWk b.r fotografı ç.ııka. dı, türlü çılgınlıkları göze alabilir. ; 
E;:.an.;:ın b:r genç kadını acı acı sey- Bu düşüncesine gülüms di ve~ 
~retti. bu defa. yanın<la biri yarmış ta o-! 
~ - Zavallı, zavallı Nı.ivt.yr c.J ... ! na h~tab _ediyor~':~ ~~bi: _ i 
: Karısııun ölumundcn sonnı bu - z.~rıf v~ 1atıf hır 'kı.ccagız.~ 
~kadar zaman geı;t.gı hal.:ıe 0 u l •d' }3Qv!.e .bır çoc.uğu olduğundan. 
:rliıla derın bır ked rıe <l.işıiı iı 0 •• 

1 1la)ıı Murur bahtıyardır. ~ 
~ııu. Onun hatrrastm n, h rgw1 g c;;- Bu takdir kelimelerıne b raz ~a~ 
:.ikçe biraz da:ha uzaklaş;.ı nı, ı.ı- gurur k.atı1rnıştı. Böyle gtız 1 bır: 
hak b'r hayale b nz d g b 1- admın kendı sül:ı'esınden oldu.: 
~yordu amı.>na buınu kc k d ne n iac:a,~uır etme-k hoş na g·a·.E 
!o;Ie it raf etmE:iktC'n ç k.n u. yo du. : 
EHayaL:ıııu1 ancak bı kaç aym bir- - OnUın g bı bir yeğene ma "kE 
~ ikte geçırd ğı kadını zıh:una.e h: o mak benim iç n de iftih r de E 
: a canlı olarak muhafaza ettig'n er bir Ş?ytlir. Yazık kı ~l'ir.irin: 
:kendini inandırmağa ihtiyac• var ... ekı çocukları ablalarına b ... nz .: 

ınuhtelif eb'alta Edı. Çün:kü ömrü boş, bomb tu ... miyor. E 
ambuv-~tınanlı dökme :ıkn•tı borusu ve teferniatı (14.'l.1942) Salı ı:iinü sa11ı EBu hatıradan kuvYet almak · t. N r· a .n ref:"Jtlini ma .: 

l\IIulııımm"n betlell (2:1Dil lira olan 6GO adrtfcn ib:ıret 

(14) on ıförlt.e J:I.ıı)":la.rplş'.Hh tin• bioası d:ıhiföulekl komisyon tarafından h"Or. ınuUıtemel te'lı 1ke'ere "m ı o O')"IDU~ bu el f Mu n ka.~ 
açık eksiltme usullle t.-:ıtın ::ılmııeııldır. ~nu bir ıka1kan gibi kul n ' t. ı v ı b r arad ç ktq 

E Elnrleki küçi.ık mu' av a paı a- r'p anne ine v ikled b'r fotoğ-S 
:sına fazla bak.yordu. B foto~ n. rı f 'vi l'ne a1rnıştı. : 

mür&eaatları lazımdır. :f!yi Qdktan'bcri port.foyund. n çıkrı- (Arkı:ı.sı var) E 
Bu iee ata şartnameler j{omi~yoııdan para~ız oL-ırak dağ1lılmaktad1r. ı4~05) \ J 

Bu i~ girmek isU;ı.cıılcrin 1218) lira (3) lrnnışluk muvaı!dtal. temiıı:ı.t \'C .ka. 

nunnnun tayin eitli:l vcsalkle birii!tte eksiltme güııii saatine kadar :unnlsyona. 

,.... ..................... . .......... ·-------····-···· .. ·····················,, 





k:l e u tıncla bir dsteı 
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4/2 s.,.ı. SON. POSTA 

Memleket haberleri CA.skerl vaziyet~ Tarihten sayfalar 
tBat ıararı 3/ ı deı 

Dedi; nallııl f&iırUı. 

.Bilecikte ffukurovada (......,• 1 inci •Jfada) lruu tamam11yam17acaiı ıe iıaaml!e nok.,mıt ve 8'r Crippsln teldinert Hind mlDI Nalı, bemea rfUI; bib'ük hiir•ei.,. 
111Mı Ye bunıan ya dallarda muharebe. Mil te(jkilat., nolman slli.h ve nok.s:\D konlrelll taralmdan reclıledıLdlk\en aonra ikram •i1"~. CeW Paşa onu karı
Je veıaAud tlıımle d0tr11 tekilJMte le. ~ ile muharebe mecburiyetinde bu iııs*i......ııjt baWt. bira& daha ar&ar otarUu; • kadar siael söa siJtl1• " 
1Nır etmeıler.l 'beklmebWr. ~ hı&la. bir Ihı.imal da.billndedit l'lıhi elmut olan İqllterenln ne Japa • lii:lel JUi 1aaan adamın kim bilir • Vali zirai al•INrlilı ifil• 

b~zat mq•ul oluyor, 
böl~elerı dolcqıyor 

Ba yıl ooa ziraatintl• 25 bin 
"'!lele ~alıftınlmuı 

lıararlqtuıldı 

ın,.m.ıer ş&Jed timale do.tru oekilir. ve incU~renin o kadar bel baiiadıtı A. ratı, flmal dota Bludlataa ile birlikte kadar ctisel kODQJDUa li.zımdL Celil 
ıe.. bu hM.alldeki mühim petrol ku • merikaa mab:eme yardımı da, öyle anla. Blııdiajan dotu aahıllerini lı.GnQ'&bUmek Pata onu konuşturmak için llf aota.._ 
yuları ile mtieeftselerlnl de ya Japon. ştlıyor, ki Amectk• filen harbe ılnlik. ~ ne l'ibi yal aııkeri Wıd.birler ala.caiı lnJdaara utnyordu; oünku oaib deb. • 
lara terk veyabud &ıabrib .ı.uvmda ka. taı eoııra uMm.ış ve bu ma.lllellle daha aıiniin merak ile beklenen iflerlal ıe.tU 19uı bir cahil oldntunu her fırııatt. 

B.ledk (Hu.ııusi) - Vilayet da. Adana (Hueuet) - içinde bu.. lırlar, ki bu da kendileri loln ayrı bir ziyade Bir.~lk AllW'kanın keııdl&lne in. ey1em*tecllr. AClllJ&, Almanmın &iinii belli ediyordu. Celal Paş.& fena halde 
hllındeki ekim vaziyetiıni bizzat hıncluğumuz mevsim Çukurovada ka;rdt t.eşldl eder. İrancli Y&dlaindeki hisar etth't!mde ve meydana ı-eUrmete tok ~liı DDlledllflll ltib"lik ta.ar • tıaclı Ye metıeleJI merak cdeftk aords: 
gönnok. iııtiyen valim.iz, Pazarcık. bummah bir zirai faaliyetin mü • i:npfa lm~ak kun'Mlerlnln bu ~ıtı bü.vük ordunun aok.sanlannı ruzlannm tevUd eclebllecett bütün Wh. - tıimclan baberlu vı&r mı! 
Kara.köy ve Bozüyük mlntakelarını tahade ecl1.ld'iği aümılerıdiı. Bunıun nretie oettilmete mecbur bir bale l'el. tamambmata tahsis edllmPte başlan • lllrıelerl l'Ölle alanlrı ~. batti Naib 111tundu; ellerini ntuştuıt.la; 
gezmiştu·. B\ll'IJardaki ekitit vazi. için «Ziraat ilr;i.io gene ehemmi melerl, almış old'*ları takvl.)'elere .. :. m!flır. tftl'lltere anava.tan adalarından kaYYei ezilip bllaüklü; kendisini ı,öyle müda • 
yetlerinıden umumiy~ itiıbari.e yeılle bahis mevzuu olan meselediT. men Tımgon1111 şimal cloiwiuna. oekll. Valul. P"arı Harbur ba.~kınından son. ayırarak Hln.listana l'Önd.erebllecı!k mi ı.. etil: 
m mllWl olmuftw", Çukurova miiatahsiline ziraat işçisi mf1 o!dı*an Z Nl•n ta.rfhil bir Cunkinı ra m lltiç bir hale ıelmiş olmasına ral. ve ~ at1N Japon~rla Dk ı~. _ Deyletl6m, haberim vardır, Wdm 

Pazarcık mıutakaatftda kahve - temin i.Jteıi1e me""' t od 
8 

l tıebDiüe resmen bilılirllmlş olan miHi men Pasifikteki B!rleşlkı Amerika do • mu edecek BtncıUlerin onlarla ieblrlltl ıat.em ;rok&ilr; ıdra mliawddesinl et. • 
1 d ı_. 1 . ı......:ı • •• . ~· ,....uı an me e _. 1 lr ba erile •-- ti llnl in"-" _,_ ... n _ __._ ..a.. er e, <;>t~ımıaAAa o an çı. • ...,en go. komiayonu., çi.ftç'ler biirliği, ziraat Çin kunethri tpennde de aJl1 b r te5 llllflJlllSllll zı teşekktill Uııakdolu 7&JllD&wı lh m• n - _ _.. ltbiıaıde ;raptı; Naaf Efendi be1aıı e-• 
ı-en valımız: . odaeı bu mesele üZeTinde tedbirler bmale ıe&tttrek hem enlan11 daha ti • harıbiain ba.$ladıtı tarihten b~e ka. mi! Btse ö:rie •eU:rGI', ld Birleşik Ame. mallkeme lltn.I de möhürü butL Bil. 

< Şımdı oturacak zaman mı Ln '- b m&le ...wı--ı-a...ı intaç oıler ve bu su.. ıta.r ,.eçeo 4ört mvl* aman sarfında rlka durum.ana ııtlra&.le detlftinnes. ke. Wı •Um de"'--'ftlr! . -~'- l k . . --t. d ~ a llK üze.re elediyede müşıtere'lt _..... ..., ... ııauçup 
aız.n c:ıı.I ece yerınız ,,.._ mu UT r b" -L . • ret\e MatlclalaJ ,ebrHe birlik~ ona Bir. üç defa Pasifik Ok7anuanun baıı ke • nllk tn.Rtere Hind Ok)'anunn • Celil Pata hemen blklı; herifi ' 
dedikten ao.n.ra nahiye müdü.ııüne ır ~ıanltl !;1"!?mıştır. Bu ıçtı~ada manyanm mnkMldıeratı art.tk yakındım ıııanndaki Jaııon ad:& ve iisJerine kama. d&lıi Japon filosunu susturup slndlre • bretle atlldl: 
®nerek burada otuıran ve oyun oy. :.•pi. n teteoouıtle, aiınan tedlbıirler baıbla ıneft1IU .ımata bıafla.r, hem de nri &urrmılar yapaue n ba esnada ı.ilecıek bir kudretk bir fi10711 a.rııl •il.. - Ben ile ..... IJAmla Ju:rmei bit...._ 
n.yan ç ftç..leırin dıerhal ekim ve d.i. uzerınde k.onu,rnala.r olmut ve ka - tnctrıs lmpal"ator!S ve Cin kune!.ll'rl. bMı kuvvetlerle malzeme ve mühimmatı ra.tle, bıatti p.rbi Avrupa k&l'Umda :re. Hele uJaalMm ~ına ıtrmlt lılr 
ğer işlere 9evke.cliloıeainl ve bu aı. rarlar al.mn.ı~ır. Bu eene Çukuro. bir eınelki pınmwda da işaret etmiş ol. cenub Wı Pasitık Uçıra.ı»lmete im_ nl blr cephe aeıJmasma veda pah.uma etek blltafa! Ydnl brşamdan? 
ralarda kahv.?terde otqracak za •1va ziraatinde 25.000 den fazla dutumas ftObWe Çin baııluduna doğru ki.n buhnnş idi. Yalnız derhal eunu da ela.hl ola o Okyanusa gönderemene ba nt:re Jııa~. 
m.an.:mız olmadığı.nı, gecelı gün • İp;i çal:§ltırılaeaktır. , sörülerek Hlndı.tan badmundan usaı.. söylemek leab eder, Jd 7apılıan taarruz.. bahseWlimiz isleri ;rapa.bilmesi şüpheli CaJaD nalll ta-.ıa batma 1ıkılaea • 
düzlü çal1tmamız icab ettiğini bil. tattınlm" olur. !arla kaçrılan kuvvetler, malt:~e ve bir hale celecekUT ft kaybeücetl ee7 • imi .aaıla; ,..._. kaılar eillerek w 
h.ana beb;ırüz etıtinniotir. Nazillide haoalar ve ekim ~ne bundan enelld psunılda. ıa1. mWılm.ımt Uzıakdotu harbinin budud ı.erin MIAbVP teliflal miqkül olacaktır. oüü tabak ııelba ..ererek fıkıp aitCI. 

Bundan 90n.ra valimiz köylütete /aaliyeti 4"'1enıl3 oldıatumm ılbi lııailisler, cer. ft .,umulüne naıaran kiichk ölçüde idi, Ortaısarkm tnclKere tein baa1inkü sor ._ar .Wtiır: «Bir adamın ne ki. 
ek m j rleri hak.kında lüzı.nnlu ıbi~i- NadlH (Hususi) _ Kaaba.mwh ba q1 ÇlnlMıerden devamlı olarak alab hı • b

0

ılha11ra Uwakdotudaki müııeflk kav • duranı tlabllnı!e m&ıblm bir mesned rau. 9ı.ıatmıu anlamak lstl7or m• • 

l -J· • y• her t;;,...lu•• ı·~eı_ı__ll\İ • n~nıl ,_._-!.. e4tllderl kanetlerle JU. ve&lıerln buımlarile kadreıU bir tanda O'd".r- mahaklr.akiar. Fakat, bu JlleSDe. -• A-- ._ _ ___.__, -had 11kODDf .. er v ....... " ~ ... n - ıuer bıaı- •eldi, mutad aıcald•r ı..rıık baflı:ror u.....,ra .. _..... -- -· v- ·---- ,_ 
mümkün olduğu kadar yapacağını del4kea <Ne't1'1D) blrılenblre kıeı andıran u.r. Blnnan1ada bir yan menli tutar:.ık uğnf&bllmelerlnt te.ınlu edebtılecek vrç. cUn at tana.dm• b111'1in Hlndi8t&Dın k1m oldvana anla7UD!ıı derler. 
kendilerine videtmiıtir. lflcW,ew bir aotuk pürdl. Burada dotu., Rlndl•n h11ıllldana endiııtkt ı.tr tanda bile deon.mlı delil idi. fıefıldl etmMte oldutu ıla unat.alnwma~ Kadrican Kalk 

Vitayetimi:r.ıcle eskidenberl ya - cla.n eaen kmdn po;rraıı tam bir kll ha mdıataa etmeti ve a:rnl umanda Hin. Birleşik Amerillıııuım 'buaiin inıtıtere. lıdll'. K. D. • • • 
p \makta olan kozacıl•k için delnsı yarattı, Batıf.i bir sabah teJı.ıtük u,; cl°Gtan hllduılan81 dotnulan dotrnya 

1

,e ,.apabtldltı yardım henıiz bu ıek.llcle ________ -.-.-. ~ Arif Polat Kılab8YI ~ 
ziraat müdürümüz tuafından bin-lblle döldiJdil. Bahara a1c1aıı111 tloelı.lenen müdalwı için de Hindistan n Orta - b"'8Dmaktadır ve İrli.nda aduına l'el. ~Ç~~-~d~-~ Biitlin Jdta•ıua balablllnıinls. Pa.. 
l d fi,_ı._ b- 0 - • d"'--" __ .,. .. _LI .___H _ _.___ - 1--ldan birlik. - 1• CJiııo bazı Amerika lnınetlerine ocugunu sev.ın. 1.ren ,, ....... UC'lu __ _.._..-._ .__ a•-..&.1erbıA 
~e 'ut 1a11nl .._a tevzı e IanışbMtem, erik, kayıuı ata.ol.an bu sotuk. _..- .... ....,...,......,., - 1- d ·- •-- -- _ ... 

lerie ~nl bir ordu dah~ iıeıfkü r.yienMtl raimen ba ~kDn de~ o>ldutana bir aevın r~ılT. .,._ 1 .ua.r. 
tır. . •- ._ . ..___ • • ı_ lm tan mDteesair olacıalk, bu luşm partakal, -L-• b .a.::*:' ı _ _._...._ hl bl ıı.t n h ki Çocuk c.Mraeme .IYlnllna 89 ı •- ~ B r llarıt. u.ııımem.lı) yer~n ~a a ae~ ve indrlere yap&ıtı zarara W.ve. dtişiineıbllirler. F--: u ...._nt'ell il n~. -- ç r rmare yo ur. er a e G l Merk I Ankara ...... N•. • •-n,,_ 
mas•nı temıne çalıtan valımız Rı. •- bu , __ da __ .. _ _rün •ri o14utu tSıv~ eı:IRUhassa.eblllr. z1lra1.llıı bir AvU8f.ralya bükfunet.i de Blılqik Ame. ~--~ \, / 

_L,-"- ' "dd b"" 1"'"'0 yas meYft...-• ......... o 0 l .. ......_ _...,. d ..... ti ,_ -- - - - -fat Şa.ıuno&flD gayretl C1 en U ·ıye~, Çlflollerla MJ1eclillne ror~ defa CankiDc , u Dl' VC! .--nuı ı--lDl un&IDllDU 111& Sllft e -· 
yüktür. ba yıl tarlalar t.ea tav olmakta, blrlkln. Al!rrilıan harb malseınesinln kendisine biı etmiş olacak, ki bundan on. oıı iki 

eııldat l"lbl gönderilemectiti !)U l'ÜDlerde ,.un bd&r evvel OrlaşariıU.ld Avustralya 
J • J boll tı U salar oaltuk oeWlmeJdedlır. Bu sebeb. lncilklere b--.bam asker ve kıt'a ıön • k11we4olıerinin büyük kLtmıınm AV1HI • 
zmır _e et ~ b den Naıillı oY1Wllda ve köylerde ea bir deftıbllees bir hıalclıe delildir. E~. tnr.lya1a donmelerl müsaadealai tı-.uıe. 

1unır (Hasmı) - Son ailDI~ - .... _ ..a-u'"- ·-· ve • ...a...ı.tıan evvel pa. 
ha - •--- -- -- Çlnlller böyle bir halde olsa idiler bun. nıclen alanıe&ır Ye İnl'IKere, Ortaşarktan 

mire fada mlldarda kaa:ııbbk yvan muk tarlalarının hazııiaıuuaına, Mart tarı şimdıl;re kadar ıJtanr vA.clisine ıöo. urılmı.t olan Avustral)'a.lı ı.skti'lerln Y"' 
ıeimcie baı;lamıştır. • mısırlannm eldlmelllne hmnmalı eeklide !erirler, T1Ull'OClan oeldlmck sorunda lıer'..ni ana....t.o ~D blııbir teh.. 

Me2ıbabada kesim de tuladır. Celeb. 
lel' ve lıı:asablar flM hUU911.Dda belediye baflanmıştı. Yu :r• toprak kuramadan UlınMIMdı. Keıaıltm orta Çin Ue ,ıma1 l:ike,i ıöze · alacak l'Öııclerdlil veya •ön. 
riyaaet.ine vermiş olduklan s6sil tuı • mahllul ekebilmek eadt.-De bütün çit& dolu Çlnde Japon bukısuım fiddetle deNCeji dtter kuvvetlerle cioldarmak 
matlar ve flailara ilin yapmamışlal'Jır. ~ toprata aanldıldanndan taaıa tar. devam etmekte oldu.ta da malümdar. meoburl~tiade kalmıştır. 

la sablblerbtln qçı ve çUt.ol bulması da Sonna t~tere. Hindistan müdafaası UDkdotudıald toprakla.rlle üslerini 
ül itin ayır:abllecetl kavvetlerin h~pslni a. AıaybetUkten, Avuatralya ile Yeni ZelAn.. 

Havza.Ja bir konlerou ıtlçleeımle&h. Evvelce ki liraya ııür en f&l'Dl'lt ve buDlanlaıı Birma.uya ordusu danın miidatauı lıu9Ua11nu da bu kı''a. 
Hana ( Hususi ) - Pazar &Qaını. bir Wla şimdi on liran ı.tirdüriilmek • diye Mr onlu riiema seUrmittL Bıagüne 1anıı biuat. kendi kunetl«ile blrlbde 

Da. '"evi aioııunu medtea 11.koluılu ba:, tedfr. Bil Jıl her tarafta ekim fazladır. "' ı Udar yahnz bu ordunun bile keşif tay. Birleşik A.merikanıır y&rdımuıa terk ve 
ötre&menl Fuad PuDardat tarafından Herkes eneloe bot bırakıla.o ,erlere ar. J&l'esi. tank, atır top vesaire ıibl sllih ~ eyledJktm Te QbıWenlen as veya 
Türk bayratu menala bir konleranaıpa, mail', pa.tatee, fasalJa. nolıud ek. ve ~ lbıal eclenlf!mlştlr. tn.. "* but 1&l'clmıJ&r l'Örmde bqlaılıktan 
•erllınQtlr, Bu konferansiaa ZH vatan. lı!naeld.eıllr. 9ü )'llı blzlm lobı bereket ,.tHenalıı J'eni bir orda teşkiline ma • aoDN cla.b.1 Birmaııya ft Blndlstaııclald 
... ~~~~~~"'nl6* .... 1'ile ..... iaemli 1111.tJla • ..,., ..... al ...... ~ ........ 

Vize o. •iid4elumumill· 
ğinden: 
Ekmeği fazla fiatla satmak ıuretile Milli korunma ka • 

nununa muhalif hareket etmekten maznun Vizede atç1 
Aguı oğlu Mustafa Vereıiyevermez hakkında asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruıma aonunda: 

Maznunun suçu ıabit görüldüğünden Milli korunma ~ 
nununun 31/3,59/3,63/3 üncü maddeleri mucib:nce bet 
lira ağır para cezasile mahkumiyetine ve yedi gün dük • 
kanmm kapatılmaıma ve hüküm kat'ileıtiii takdirde ili · 
nına karar verilmit olduiundan kat'aepniı bulunan hü .. 
küm bedeli yirmi be§ lirayı ıeçmemek ve malıkiım tarafm
clan ödeomek üzen ilia 21-...UL 
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'-;:::==-;~r~d~,--:-T __ e_l~e-;----:--V~e---::---e~ls--.·z~-•-a _________ ) 
"~;ZOY~r~~~;~o;;~; ısT~~k~Y:~~t~~~~~n ~d1Lı~rı~t:.1~~~r~! ı lç~~I? çl A~(;LT' M 

d astane neş rıya tı v ag ol r gehyor ~ı::==---=·*~~:" ..... =~=-:~iiiiiilii:.'::=·:=--:~== .. ··:==---..___;;;;;;...=..:.t:._.:...;...:.-:..:::;....=...ı 
Amerikan filosu Anbra 4 (Rad70 raııete\ıl) - Bul - Ankara 4 (llususi) - .lngtttett7c si_ Hind meselesinin \"J"ll r.ınm bir müstemleke lınkkilc lkti • Jap~ın fı·ıosuna karşı ınr radyosu bir lcmallnde kötü nlyetll pariş edi!mi bu unaıı Z2 10.omot.if ve hallİOdd İ ZOrlUklar fa cdeb lccetf nılam:u. Bu husus~ 

U propaga.odabra br$ı Balprlstaıım Slllh 650 r.ıcoruia.n bugtiue kad.u teslim edil mt"Vcud olabilen ufakte!ek tcrc'.idudlcri, 

k 
wı eınıı17et llDSllr1I l~l.nde yq:ulığtnı b ı_ m4 bulmıan 5 loli.:omoUf ve %48 vacon_ D&ilic.re ile llin:ilstan ~ ce _ IJ nıl konçes ikinci reWnin ,;rçtn giıD 

Oy mlyaca ( dlrcfikten sonra Türld:re De otan mu dan pyrlsl de önumür.dckl a7 lanla ta. reya.n eden mUAuıtelerin blr çık_ aJıınslıu- t:ır.ı.fıııd:w vcrllen ~annamesı 
Ameri a C .. n1 ur
reisi bir Hind şefine 

mesaj ~önderdi 

• •'' ~ferden babsefınli, Fllibe ruannı: m.unen cclmiş bulu.naca!rtır. Ba loko _ maza değ l:ie bUe çok ~ bir lhına Um..:.me Um!ş, snpurmüştur. 
i~ bahis mcnua f'Clerek cıe _ motif ve vagonla.r 8"ra6 cer aiel7esmde ıirditi ırorulmcld.edı,. Banda Hlndlil~in Demek oluyor kJ Inıılttte iç n Hind 
mtşt ki: monte edilmektedir. mi Jrabııba.tı vardır; yom İngiltere mi meselesinin h:L!U uturunda yaı;ıılaeak 

Tokyo, 4 (AA) - D. N. 8.: 
Japon d-onıınm::uıı sözcüsü M l _ - Ba ~I bilhassa sevJnçle kar. 

to, D0111ei ajansına aıağıdaki de _ filiyonız. Oenub komşumııı::la Uf ceçln_ 
meç.te !bulwmı~r: d tmılu bu ne güzel bir delildir. Bu 

Fihimce. Birle~ik devleder fi tlostluk1anmızı b1r kere daha tryld 

Yeni Dellıi 4 (A.A.) - Kongre losu, on yıl eonra dahi., Japon fi _ ve ifade ediyor. 

irmanya y tunda 
vaziyet ciddi 

reisi Azad ve Pandit Nelmı Lugün losuna k~ı kat'i biı savall verecek Soba. 4 (A.A.) - Fllibe nfunane pa. 
aaat 17.45 de general Wavel"in ı _ de~e<:ed'e ku..-vet:1'1 olmıyacakt1r. Bir na:rın 6 Nisanda ~ılacaktır. Alınanya, (&,tarafı l inci sayfada) 
kametgah:na gitımi§lerdir. Crippaİn Jeşık devlodler deniz makamılarının İsritıre. :Romanya., M~rlst.ıın ve Tur Birm:ınyadaki vıWyet hakkınd kı ha 
göriişıneleııde hazır bulunduğu öğ _ önümiizıddci on yıl içinde Japonya kiye panayıra. işUrak edecelderdlr. Fili: berıerln cıı kötüsü. :rnbodır. Akyıı..b d~ 
renilmişıit·. ~~ Öy.ıe bir kat'i kal"fılaşnayı dii _ bede Mklenen Tliı1dye resmi heyeUnin Japoıılaı- kazaya 'akmış d~'i.llerdJr. 

R·~elJ• • şunebılecck derecede eyimser oi _ başmd:ı, Türkiye s:mayl umllJ1l muduru Bununla beraber, Japon deniz kuvvet_ 
...... "m meSBJI d--IJI • bul lerl. nı--aı k"_,, V . . , Ul>llaTJ.na ınıı.namam. unac:ıktır. Bundan b:ışlta yeııl bir il. ,.,...16 e .,. •eri açıklarında bulu_ 

aşuıg:ro il 4 (A.A.) - Yeni p rl H ı:bou 'd b . oarna, anlaşması yapılmak J~ Ankarara 1 nusor ve bu kuvveUerin bu bolcedc bir 
Dellııye gelen reis Ruzvek'in H:n- ~~ea ._ _ a ~ • eş Amerikan ...ıden Bo!-r ••--· he-"c"-'- Sor ........ a.

1 

rt&_arm:ı harelcetlııe •~wbüs eımeJArl dlıeta.nd:a'-ı ı. _____ • .• 
1
. lb zır.ıuısı oa.tırı!lmıv ve başka 4 zı:rh9ı •• •- _,.u-ın. .,. ...... ...,, "-" ~ .._ ~ rrınıusı mume;;sı ı a ay h 1_ -~-'- b·-L.'L__ döndtiiü blldfrilmdtedlr. daıma mümkimdur. 

Louı·8 J-L.,._• . R _ıı.. 

1 
are~c:g,ız ıınwu.ııını1tır. 1936 da Ö on.__,., un, reıs uzvcrı ta - J ıh'h'I _ Uti hüerterc ,-ellııce, bımlar cid. 

rafından «Bir Hind ~fineı> hitaben apon zl arının aayıaı 1 O idi. R d clldlr: F.636 7olun dotuswub b:ılta ıir. 
YB.2thnış rneı!ajı utıdığ: bugün Be- Muhtemel cıllarak pek y~kınd:8 ha~- USJa a SOR harb Vaziyeti memi.ş orman1anlan keııdllenne bir 1oı 
yaz Sarayıdan bil!dirilmektedlr. ~a Japon zı:ıhtıları ~rvıs~ gırecek.. (&,tarafı 1 1 1 • ..&-..1_ a(lal"lLk fur.llycn Japon kUVYcUcrı ile ı 

.. t11". Japon ve .Amerık.an Mohtrı a _ C . . ne sa,. ......... ) 
Gancll SÖylemlyor . _ _ı L . .-::.. d . ı J ephcnm flma) ke.sıminde fazla NiAn ~ yapılaı:ı şr.Idctli ~ısına. 

rasınua -...~ ... , ıncvcu nlı;uet, a- f--l:.... 1an1aıı 
Yeni Deihi. 4 (AA.)_ Delhi. po11 kuvvetl~ lehine ıolarak asga. •~vaş ~~u. ~urtur. ;:alnız M1nra, Ueıi ltavvetlcrlmb, Pro _ 

den. hıuekıetınden evvel, Gippe ri 1 O a 
00 

clokuulur. Birleşik dev-1 hır kolon:!~ kıesimı~e 1 5 dufman meden cerl alınmış ve bu kuvvetler ~h.. 
teklıfi b~ınd.aki durum için ne ledar, 1943 de 17 zır.h1ıyn ıahlb tankı tab:rıb c~~ır. Savaş ve rin &lm:lliııde Y~ menilerlne glrmi.Ştlr. 
düşündüğümü ısr<LI'Ll eoran gazete- ool k!l hm' d" __ ,ı_ a~ tayyare teşkıl1crı Mounnans'k'da Sa.i4ang'ada .Jaı>onlar, Tııngonun 15 

·ı unacıı a:rını ta ln e lyouar. k.ı ıulk • bcıdellıe .. · mil şlma.llnde Yadşe dola.yb da cı .er~ cevah veren Gandi ~yle de - Japonyanlal her zaman a-an o lta- f en prd re muesııır taaııru:r.- nn bulu_ mı... ....,. ar yapımı ır: ~lar. Düşmazı. büyiüı; tcraıddla-
,.._ı:r: el.ar zaMısı bulunacaktır. • 
Tam 'bir sükut muha.faza. etmek-. A .k n G W k 197 ınumal"8tı hücum grupu d'Oğu kaydewtfnl ~or. 

le memiekct davıı.aına hizmet etti_ Mmerilı ıı.dn ! 0.~u.I .. ukam,yb a ke seferinin baştndanber: topyckfin Ci.ııiUler. Tungu'Yu kahramanca mü.. 
.... 

1
_ •• et_ ve an a muz us erini a etine 200 ..Jı::....-~- ·--'- ,L--''-- • • d.a.taa etm

1
'""'--'"·- ""'-ıld·r~-~ ..r.-gı.me ~anııan. .;;)U;den bu arzuma tii ıfla H }b k' ıb ~---· l.ıli1al tauno etm ftJT. ~....-. Q6U& .. ..._ •"""'• an. 

ıaygı göstcımenizi iaterirn. ~~~~ eJzay_L mı ıattr.1. ııd~ ı d u Bu yılın ilk uç·· ayında Sovyet1- c.ak bomb:ırdım:ınla.r, )iyeoelt, sıı ve mu.. n· ume. apoNar n ~ ine uşme en .... n;ı!;;a,le yoklntu bu tahll.reyl mecburi bir 
ind icra komltC$lnd~ ınünak•talar önce, BirleJ* dievledeT deniz ma- Ahnan ~~u eephesini yerinden oy. hale sokmuştur. 
. Yeni De1ha 4 (AA.) - Hind kanJMının fibi, ikı mo anısında natmalt IÇl.D yaptıkları boş .teşebbiis B'nD!\DJ'Qdaıd kJt•aıara lı.."llnWlda e 

B_~di~i kotç"csi icnı komit~i, bu. Ameri!ke. lehine .3/5 niahetinin, bir l ler esnas~nda ve Alman taarruzları aen Gıentt31 AleD.nder, hıua lı:unct: 
gün\u Cum.a:ıteai .baht taluıben 2 taamaun muvaffakıyetin" garand 80nun<la ansan ve malzeme bakımın lıerin1n ~ mahrumdur. 
~at aüron bir toplantı yapmlşt!T. cdcoek. mahiyetle olrnndı~ 'Dler _ elan oldukça büıyia. k.ayıbaara uğ - Mfüıahle ha.tlan udr. Basım bir aıı.a.. 
f op1aot:dan .oınra Az.ad, muhare ~ kezinde .idi. Bu üsler Amerikanın rarnıi.:a.Nlır. Öncımlı aayıda iıl&an 11 artasm:ı. !ır. Bütün bu g~lüklere ne 
belerin ye:l&apuı .obebile Benga.. elinde bJhmm.adan 3/6 nis _ kayıbı~.a mal olan kayıblaroan b.:ış. derecıeye kadar ka.r$ı konalabllece~:fni 
le ve Assam'daki durumun incelen. beti dahiı, Biıkşık dıcvletlere esas.lı ika, duşman 1 Sonkanundan 31 sö.Ylemck zordur. T&lnıs irrtıclaua vadi. 
d'iğlni ga:uteci1'ere aöylentlttir. ~L bit ~s ihtimali VC11'emez. Ma:z:t 1942 ara~•.ndakı d.ew-ede top. shıd .. dbrt bin Bhm:uıyalı Japonl:ula 
ae. bu !>uhranTı anda kongrenin o yekun 104 hın 128 etir vermiş, b!iıilkte çarpışıyor. 
:memlie'kete ae gİbİ direktifler \'C - ı~l!bahar taa r zu 2167 zı:JhJı araba Ve 2619 top lbl. Bununla benber J ponla.nn Birm!Ul 
rilmesi gerdlda oEduğunu münakaşa 

0
\ rakmt,tlr. Ayru miid'det zarf in.da 1ada, llıılezyası tş:aı ioln kullandık~ 

1ıecerlksbolik T-llJJDlfiu". l:lc.nıu bu hu _ şey. '-azi)~tl ta~men det Urccrk olan 
susta kıK ı bir hükum ftl'tnclt mümkun bır ıstlklal h kk.ı tanımaktır. F.ı.kat in. 
değildir. Fılka.t \ıık'a ve yenJ ıablrile giUe.re lçJn böyle bir öm.r:Lr venkbUlr 
ola)' bu merkl'7.dedir. mlT M~e bu noliada töpl.anıyor. HA. 

İngiltere wwuna Illııdlilerle &'orüş _ dıselcrln c.e.reyan 1 ;oster!yor ki Ja. 
meye memur ~n ve bir mıuldcı. cnel ıxmya ta.rafından Inndlilcrc bir tak1m 
Yeni Dellıiyc visü ohn Slr ıst.afford lİİ.dl'!ır yapıJmış ır. Bu viıdıenn ba lıcası 
OrlpJlS hfllili Londrada bulunurken, bil İngillz!ertn HındisUından çekllnıelerl tak 
hassa l\tih'-tt kaynaklan ba mcmwi) c:_ dirin.de Ilind araxis1nin Ja.ponlar tara. 
tin ıı.kamete mahküm olduğunu iddia t'. fındatı istlliıy:ı ummıyac:ığıdır. ingll _ 
dip durmuşlardı. Buns makabli birçok tereyi dUŞünduren y de budur. Çunkii 
in.san ise, inzllterenin u:z.un uzun ha.. müstakil bir Hlnd!stanın ilk yap:ıcatı 
urlıklar yap:uıık fcvkalAde bir murabba. şey, J:ı.ı;ıon Uh.l&~nl bertaraf ctı:n6 
5llU ti Londradan Blndlstana ıondtt _ IPıı İn~llız carn1zonlaruıı kendi toprak_ 
mek gibi mnha.tazalı b1r teşebbüsü brında.n ur. -kbştırına.J. labıllr. Bwıa 
boşUboşwu ihtiyar etml7ecoğinl um.anıt mWabU İilJ a..erin llındlllcrlc ıınl 
'"C S4r Sta!ford Crfppgln HJnd!stana w. maması, Japon lasını h :rJa.n ... ıracak: 
nr w.rınaz Uiııdll1crlc hemeıı bir an _ ı.r. Bu ise, Hindlilerin işine g hı mek.. 
lasın:ı ya~a lnsnmışlanh. kdir. 

Fakat bugün için lngillz • Hind mü.. Onlann m ksadı in~lte~jen ) alnız: 
z:ıkerel.."Tfnin tnklt:ıı b~ vakı:ıdır. Yan_ lsUkli.l kopann:ılt de 11, bu l ı kini • 
nın neler doturac:ımı ise 6imd1dcn l nde in .. 1 .dm Hmd töprakhınndan 
tahnıfn etmek kabil detildlr. Bilküme. ııZ3klaşıınnakt.a da. Ancak bu s:ıyede 
tinin ttklltini H"ııdlllere bir kül yani Japon tehlikesinden koranablleceklerınJ 
bütan o1arak sunan İnglllz murabJıası. sandıli&rı için Sir starrord Vrlııp.ıı Ue 
nm kısa bir «evet vesa "hayır CC'\'3bı olan müsakerele.rinde maksadlannın an. 
~emesi. zannmıızc3 y:ı.nlı.s bir harek~ <".Ü bir kımunı lfşa edly0r "" ist klll 
tan.ı ohmıştur. ~ hU'tıde kendisine bahsinde mDSll' ıJavra.ruyorta.r. Bım11 
J'&Plhm ...adlerin tut.olmadığı lddlasfle bu koııanr kopanm.z llrlnci bir 1~ m.cr. 
barbde blr nevi t:ırafsıı:lık vıni.ml alan halesinin hifüıl eiecett Phe röt.ü.nntt 
llbıd1slana, her halde daha başka Uirtü bir hıı.!rikaUir. i.ngilterc bunu h ttiğ'l 
bl1ab edilmek 11.zım rcllrdl. lç1ndlr ld Hind~ nm l"lTdltl red ccn • 

Btr defa, f11 an13.Şllı.yor kl. buıiinkü bma ıal'men bili mW rlm davnnıyçr 
lf'ındbııt.an. barb seııuna mualWt vid _ ve arada mevcud miinascbM ballannı 

leıic Bı:tlfa etmek JauıaaUnde s&riinme. kesmiyor. 
meittedfr. Onun hktf, Yaıl musiemleke Fakat Slr St.afford CriPP<tln handan 
~e bir domhıyom oibnaya da 10nra ~ feöıa.lrirlı.tlar ne olarsa 
rım C'östermek ıldildlr. O, ingll~renln olsun; Hind meeelrslnin muslihane bir 
l~nde bf.tanduto' bakflô m~üllcrl 7a. şailde b.allcdllmes! beki nema İnll'll _ 
landan ıartm~ ve bunl:ın 111 bllen b r tere, bıı tşl. ancak Japonya.ya mukave_ 
mütehassıs sıta.tlle tam lstiklill iste _ met etmekle ball!!deblllr. Bu ebledlr 
mdtedtr. Alcmbıin krvnm.larınıı dııVMı. ki ~eti bu cepheden görmek ve ona 
nın -mıblycünt bu deTeCe kestn olar.ık r<ıre h3relret etmdt tnciltrcnln esas 

J'U'l'D bir kongrenin muhtar bir idare men.fıaAU ~ır. - ** etmifti,r. Sovyet hava kuvvetJerinin kayıbları m'Vft!Üerle mukay~ edDebilecdt kuv_ 

. 
Azad, Can.dinin loomiteye tav - .o:- (Ba§tarafı 1 inci aayfada) ıudur: 1765 tayyare hava savaşla.. ~ kulla.ıdddan tahmin edlltı:tez.. 
1 

._ .... ıaeferler UPJi ha4cle lııdlrilmlştlr. rınd.a d:~~:_::ı ·· iir lSO ..ııııl,_________ BUGÜN 
•ı)"C er yapmak üzere hareketini lir Kııpı un.n surmesl d 1 lluıD uguıau.oınUşt • tayyare H.u& bb- tek lrantlUI hücum. bunhn ,,.-
gıin gecıkıtiııcliığ"ni ilave etmi,ıir. ıı.&n ~ dol ıslle ~ ryo uçaksavar topu ateşik tahrib edıL ll=ltıtabUir. General Alekx-..nder, kendisi. T K • Münakaışalara bugün ö<;.leden 90nre. ZllD ,..._.,._ ...... _ ....... _ a.,yo· n ~alük taar~ıı.. mittir. '595 tayyare yerde tahrib e- ne 7crıl talniJ"e Jı;ıt'ab.n uı:a.m~ Jı;a_ A s 1 M sı· neması n d 
da 

.. . ,_.,,_ ""."--... ce )ap ması mum diJmiı ve 11~ tayyare kara t--'-ı"2 _ 
devam cdilecekıır. ıı:tin ıörill81iiTOr u mm lt:uı&a •--- ~ 1 da.r. bugiintti kuVYeC.lerinJ muhafaza et. 

--o- · m t .....- • lenm.iz tan.fıından diitürülm". • 

R nn:mı llıl&7m ~ dotru oa<-.atıd•r. :-~mİlmİİİİİİİİİİİİİİiitİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİUŞüir~İİİİİİİİİİJDP.IJİİİİİİİdir~.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlliİİİİİİİİİİİİİİ umen - Macar so~ ele votp boflarında &opıa. ı ==-------....----,-
• ...,., bib'it.ı kaneC.lcrl eephMiıı ö • Pek yak'klda İstaııbulun en ll.J•-·ülc n_, · _ı 
nem.H ıuamslanna •Yite b:aşla.m 31ardır. '"""' -.ı aıneması oıan 

gerginliği 
AD\ıara 4 ı ~o put.esi ı - Batı 

J'Aball()I ka~Janlan nırüen haberlere 
&iirc Rumen • M:aear hudıullannda ıta., 
mmı Ye Macar kıt'alan .u"aaı.ı:ıch oıv 

:~T=.:;-=.:n~oeıı:: iPEK'te SARA Y'da 

pJtDWar olmuştur. -

Fransada hava 
kurbanları 

Paris 4 (AA.) - Telcminıcl'ia: 
1 Nieanda Lnailiz tayyareleri 

gündüz, berırak bir havada Boıriog. 
ne.Sur.Mer' e taaNUZ etmiıle.rdir. 
Atılan 'boan!>a)arıcfan biri mektebe 
diişmü-ş ve 14 çocuk ölhiiıştüır. Hu ... 
taneye ~ başka bir bomiba ile 
~i hıuıtahadtıcı ya.ralanmı~ır. 

Ber'in Japon sefirinin 
Bal .anlarda temasları 
Bud'ap~e 4 (A.A.) - Ofi: 

km bh- kunet &.opladıtı haber Terilqor. 

SoVTdlcrln şimdiden oeııub cephe _ 
.. topiıuımalacı, AJmanlar'ın bu oep_ 
beTe taarrm lbdmaUuinl kanetteıı _ 
diirt:ror. Son &"ÜDlenle lsc Sovyet hü _ 
eamlan ı.altf'lemlftir. Sebeb ele bh-, bir 
baıpak &'/f 80m"a bao1J7&Cak .Mm n taar _ 

naAll1& .... ~ ~J'kal= • l>ııhuı_ 
d1*ları menllerl iah~m etmektJr. 

Bl1bç ~ Ahaanlar mukabil 

ıaarn.&.nıu ~ ft $id4ct.len • 
d!r.m'llllttcllr. Bllbuaa Lenin&Tlld n 
SmıWmkte m1*a.btl taamı&b.rJ& ba haı. 
b.nla&i kötü dunamları.ııı bert:ıraf et _ 
meie ça~ mutıcme.ııUr. 

,M(ıslwva 4 (A.A.) -Umumi askerlik 
dt"n"eSin!n ilk aiti ~ı içinde So.,eUer 
Birliğtııde mll)"onlarca er talim gönnliş. 
tür. Yeni cri...W, muhiellf bölgelerden 

cdfJOI". 
b-.lanlaıı miilılm bir kımu tcfUşle. 

rini mifkemmelec reçtrmlşilr. 
----<>--

Suikasd davası 
Be.ır ndek.i Japon büyük clc;iai 

~:ne1:'1 Oıılıima·nın Pazartesi günü 
•. susb.1 9UTC'llte Bnda.peşteye vardığı 
ıyı l,ır bym.ban bıklıriliyıor. Ce _ 
neı:a. Bııdapeşted'e Japon büyük (Ba,tarafı 1 inci sayfa.da) 

Türkçe sözlü Fransızca sözlü 
nüeba..ı nüahaaı 

ALKAZAR MUHASARASI 
Bq rollerde: 

MIREILLE BALIN ve FOSCO GIACCHETTI 
Müıhiı ve hakili aabneler ••. Mücadeleler... Tefrikaya dü~ bir 
millerin feei akıbeti. .. Muııa.zam bhramanlıi V'C fcdaka.rhlt man.. 

zareları... Gö:z-lerinize inanmıyacağın!'Z bk tahescrdir. 

Gibellikierile biitiın ciinüliert idblr eden... 
Şıırkılarilc h~ çddırtaıı 

DOROTHY BETTY 
LAMOUR 9 GRABBLE 

7 büyük yıldızla tek bir film çevirdiler 

ŞARK BÜLBÜLÜ 

Haya)i ai.briifüsunla dolu evvel 
zaman masallarını gölgede bı _ 
rakac:ak blnblr ııeee efsaneleri.. 

nln en ıüzell, efsaneli qk 
hikayelet"lnln en ca%1ÖI: 

TORKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

REVÜ ve KOROLU 

LEYLA 
Sönmez bir atkın çı}gın hasret
lerl.ni, <*nez bir aevginin acı 
nağmelerini terennüm eden bu 

müstesna büyüle eser, knasik Türk mus~s n"n üstadı DEDE 
EFENDl'nin en ıuhnu~u pıuçalıı.rile süslenmi)tir. 

Memlcketimirin en büyiı1t musiki üstadları, en tanınm.ı"' an" addır. 
ları ve en me~ur ıokuyucuları bu esere rutfen i,tirak ctmiılerıdir. 

Bu ffbln en ndınuvaz parçalarını teganni eden ınem.. 
leketimlzln iki büyük okuyucusu 

MUALLA IŞILAY - SU fi D GUN 
M.Wk~:.~:'nkılann KEMANİ SADİ IŞILA Y 
Türk milli musiki hayatımızın en büyük hadisesi 

60 kişi jk 40 kişilik 36 kişilik 
Mehiu takunı Kime ... he,-etl 

;~ı~ı ve diğcy birçok şahsiyetie~e ve Si.ıleymanın ifııd-elerıle dosyalar-
oru.;rndlc ftl"Mtıını ekle edecckt"T. da ~cud zabıtlar ve bazı ve&ika. YtWcrc:ıe cüselin y~ıiı bir ('1Cnne1. •Tıııs:. se't'klerla Mum fl-.1.. k la tıe •. w" ·r~ -k ,,_., __ \L._ T"ü:rk filme liğ'run. Twlk dubiajının, Ti'-".JL muıs"ılcisı"n"ı.n zafe__J ·r ha. 

a . ...,.,..., ııııa bir ik.ame«en r rcume e~ırımnc te ve tuzum.ra &optandıtı bir ııcs'e ıtünfaaı u-. ne :~ Bu'lareş ve Sofyaya gidecek • gör<iiil&ori ®dar aldırılmak.tadır. B " E' rikaaını c.e§k l eıdcn bu büyük eseri aayın halkımıza hararetle 

rı"ıSoı"1 ır·~·_J•P<N>y.,,ın Anlra<a .ı ... !:h:.~. -:~:::;.:..~:: ugün LAL nin göstereceği Se...!an Saaı 1~:~1.~ö . .:2.·~0.4-5.50.7. ve 9 da 
.. e ""'•V?1Illwık Üimldındecür. ceği inkıfft.fa göre lüzum hasıl olur. En pzel fümd!r. Yabıız ı.aat 10 da tenzilatlı matine 

B
• • aıa İstan'buld'an da buı phicllerin Proırama il.be olıu-ak: Rr.nkll dlİKİ KÖPEK SERGiSi> Seanslar mhayeı"nde salon tamamen bophılacağ:ından ao.yın hal. 
lr Fın RıL • 1.. .•• : b ·ı "f a._ k:mızın tam sea~ aaatlcrindc gelmeleri rica olunur. 

gue~sine gö~ ~~ı~veya~~ew~ıeı~-~x~:::::::::~~B:n:ri;n~~;a~t~ı~ı;~~~~;~;'~~;ı;~~======~~;'~======================~ (Ba,ta.ra delennın alınmasına karar veril - 1' 
hettı de ... i1di fı 1 lncJ sayfada) ıru:si ıbtima~ dahilindedir. 
leri 'Ziyıt t" :r. Bulgar ltralıntn Hit. Ömer TOkadın Aıtaraye birinci BUGÜN SA RAY S • d dettiği i~~~ ~~ııllda yam'ı.ıu va - ııeli§intk Yenitchirde l.ıozan mey- lllemQSlll Q 
bu?'llı y ~~ ıtm.iş, Bulgarlar da el.anında 73 numaralı Lozan apar -
gazetea~ B·"'-;ını(lbroır; . Bir Fin tımanının zemin katında bir odada 
ce-t.,,..

1
• i ""'"41b.• ukıcrlerının cenub otumn belber kafhsl Sii1eymanın 

.,.ı....., n n ır k . . d haıh . til"a.k ettiği.ni bi ~tmın e . e ı§- odasında lke.lldığı anlaeılm oıtır. O • 
bu h b l:hmıelc.tedfr. f alr.at turduğu dairenin bir odasını Süley. 
teyid ~~b~a. hıç.bir k.ayna.k_tan mana kirale.mıt bulunan lktısad Ve 

Lo ~ır. kaleti aefetbeılli'k tubc:s mcmwla _ 
ll mira ra.dyoslHlun bulgarca rından Maruf Konurkaya bu mak-

JACK OAKİE n CJIARLOTTE GREENWOUD De 

SHIRLEY TEMRLE 

Küçük Yıldız 
rllmin1 muti.aka cürunlir. l\lil ssir mevzuu ve eazib sahneleri nrdır. Bııgiln 

saat 11 de tenzn1tlı matJne 

Ş A R K Sinemasında 
r. roı 11 rl aska kıl'lı7an bir eser: 

BiR TAŞ .JA UÇ KUŞ 
Rlıl~s~.o~d:e 1 hA..u L.l~~GEN'in Gusti Huber 
ve Derman Tnt..'\l lİNG ile tt-msll ~ scnmbı baf'an tJa.p 1ıcı'e n 

bhkah:ı rlıı dola bir J"ilnı.1 

Bugün ı;aat ll de temilitlı :mailDe 

d~tında Kral Borisin Sofyaya ee&a amme p.hidleri &Tastnda din. 
0~ ~ ten eoora ~todoks 4dliacsine lenccek ve Ömerin o zamanki ru _ 

gn .ğı orada Hulcrın galih gel _ lhi haleıti ve hareketleri haldkında 
mcıme dua ettiıiı haber veriliyor. keodiündcn izahat alınacaktır. ~~---------------------'~--------------------~J; 



6 Sayfa 

(Anıt - Kabij) projalerini beğenmiygnler 
(8.ttarafı 1 inci sayfada) 

ettirilmesine belki l'onlumtı.z iiLülecektJ 
fakat rahd olacalı.tlk. 

Musa.ba.ka.yl ha.zırla.yan\u da böyle 
dilşiinmüş~rdir, progTa.m bellu daha iyl 
ta.nziuı ediJ.ebilirdJ. }'ııkat anıdın tarzı 
mlma.rlsi.nin bile ıerbest. bırakılmış ol • 
IDMı onwı en yi tarzda olınaamı anu 
etm :okteu ileri geliyordu. Hatta mıisaba. 

sa.n'a.Uüln varmış meydana çıktı. Türk 
mimarmm liyakat derı.:<'eliı bt'ynelınilt-1 
tanınmış üstad mimarlar tarafımbn tes. 
liın edHdikkn sonra artık şüplıelenmlye 
ve ba$a ştyler dü.sünmeğe yer k.-ılma. 

mıştır. t1züntümüz de ıeçmlstJr. Ata. 
~kü bir Türk mimarının eseri kucak. 
~hr. Yalnız şunu ..Oylemellylm ki 
bu bir 111usabıaka blr l'ikir projesi i;li . 

SON POSTA 

DERMOJEN 1 

1·A."°IK, ÇATI.AK, EKZEJ\IA ve 
CİLD YARALARINA tevkalide t:rl 
ıellr. Derinin t.aulenmeslne ye 

yenilenmeSlne hizmet eder. 
HER EC7.A~EDE BULl'NUR. 

FRENGi 

Ni 

la eserlerini seçeoeılt olan jıiri azaları Daha üzerinde işlenecek ve mükemmel. 
J'&lnız Tüniı; mbnarl.anncLl.n v• miibeu. JcşUrDeceet.lr. l\liaıarlar buna a\·an ı>ro. 
disıttinden ıerlı.ib edilmeml.şUr. Ken. Je derler, Ya.ni IJir fikir tcsbiU bir plan 
dl ıonişümıizün daha üstünde bir eser ıasaclamasıdır. Bununla tatbikata ce. 
aeıımck için Avrupa.nm en ileri tanlıDJllış çllemcz. Tatbikat projeleri i<ln daha 
mimarları .-e profesorlerl Jllri azası ola. hayli za.man lizımdır. Bu müddet :ı:.:ır. 

rak davet edildi. fında ren.it jıirinln işaret dtiğ1 cihetler 

ve 

Be!soğuklugu Baş, diş, nezle, grip, romatizn 

G~ Tüı1t cerek yabancı meslekda.ş_ 
!arın kendilerine çok şereni ve brihi bir 
lstlkbaJ vidcden miisa.bıaka.ya en son 
pyrcUerlni sarfetmls ol4uklaruu u.nne. 
eliyorum. Bu kadar zor ve ırtiçlıi bir mü 
obaıkıaya kırk yedi mimardan dıUıa faz. 
lasınuı oesa.ret edip clrişoceklerini de 
umm:ıyorum. Hatt.A müsatııakaya çalı. 

&anları lk~ Uçer mimar oi&rak kabul 

etmeJiyb. Bu a.ıılatıhnası ve lfadt.SI a.ıe. 
ta cayl'i kabil ıibl cörünen tarihi ese. 
rin proJesf.ne tek başına Qo\lışnak kud. 
retlni ciiste:ftnlıer herhalde azlıktır. O 
lıald6 müsa.bıaks:ra istlrak :-den yerli 
~ dünya mlmariu'ınm yekunu :riizü 
klur. Yıiz katanın verimi berbAlde kil. 
çüıkstcıemez. Yani ıaüsabak.ıya azami 
miktarda. lştira.k edllmlştlr. 

1 na tutulmamak için 

~-"' E~ irt iLAc: 

Protejindir. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

l'eol'e'k efkin ummniyenln \'C hükumetin 
isUyecetl htt hususu temin ,..Lrnek..,müm 

köndür • ._5 J'ı.J ı 'O/"/ ( 6 ) 
Anıt• milli mimari tarzında olmasına 

celince: b!Vm inkılaba müvazi dünya 
mimazhtında da dtrin lnlnlablar ol • 
mu,ftur. Bu arada tarihi ve eski tarzlar. 
dan tamamen ~lmistfr. Blnacna • 
leyh milli mimari dediğimiz :ı::ıman eski 
cami, ban, yak Ye diter t.uihl motifler. 
le mWi mbnari :ra.pıla.mıyacatı yalnız 

bizdeki te<-.rubelerle delil bul.ün diınya. 

dak.i trcrü9elerle tle sabit olmu~ur. 

Her eczanede 50 Kr. satılır 

~BAYANLAR ve BAYLAR 
1'1ıie&esemlı:de daima KADI'.'11' ve ERKEK 
kol, ceb saat~ri, masa, duvar saatleri, altın 

ve pli.tin nişan yuzükff'rl, kıymeti! taşlarla 
ıüslü ÇİÇF.K ve PL.\KLAR ve yeni 11Şevall. 
1e. yüzük.leriılln zenıln oeşf tlcrlnl bulun • 
durdufumwu ltlldirmekle şeref duyarız. 

SiNGER 
Bu ön sözleri söylemekten maksatlım 

~ticenin ne kadar zorlu ve ('etin fakat 
o kadar da isabetli ve kıymetli ~rlmle:r 
vettcetlne tşa.rett!r. Neteklm ö:rk oldu 
ve blum için ~fil bir netice oldu. Ü9 
blrineilıik alan proje ara<ımda bir de 
Türk mlmanmn Mert nrdır. Bu Tıirk 

sa.n'at.kirtnın li.yıkı TeÇhile karşalanma. 
mış olmasına müteessir oldutuma da. 
Have etmeliyim. Beynelmilel tir maçta 
blrhıcl relen futbolcular, ıüvarller, ve 
jpehlivanla.r bltt.r kahraman cibl cöste. 
raıyor ve kaJ1ıla.nıyor da be:rnclmllel bir 
ao'at Ye fikir çarpışmagırulıı birinci re. 
tan bir Ttml aaa'a.tU.ruu adeota ıaripse. 
10ruz. 

Bunıuıla beynf'lmllel mimariye taraf. 
dar old11tum zannedilmcsla, ben ml. 
JlllM"lıkt.a koyu bir mntiyetçıyım . Fakat 
!fddl taklidçJllfbıi asla kabul f'fmem. 
Mimarlık yarahrılık demektir. Türkün 
:ra.ra.tıeılıfına da lnanı:rorum. Blna· na. 
leyh Türk s:ıa'atkariannın y.ıra•tıkl1 rı 

eeecler :rapıla J"llPlla bir CÜn lfOdern 
!tir üslubun vürıi.i bulaa~ına lnanmı. 

şı.mdır. Sfnana bakınız., Sinan olmak 
l('lht iiç yan tane eser yapmış ve SAAT Mağazaları 
iıışa etmis. Onun için Türk mimarından ADRE~: JSTA.,'BUL, EMiNÖ~iÜ CADDESt Ne. 8 

JSmarlama 1'lr tanıda mftli eser lstiye. 'tll•••••••••••••••••••••••••••meyl:ı:. iste.sQ de yapama:ıtar. Onlara ' 

F.ııerler baü•nda bir mütaleada n. 
ı.amu W. düşmes. Ea saJilıt:ret aa. 
lalbi bulanan Jirt ua1an hülı:iiınılttfnl 
tt.nnlş}erdir. Netlceji kabul etmf6: il . 
ıınmdır. 

İıılktlmlz olnı11$tur: t te hıoyMhnllel 
tibfetH-r kodretlnde içimizde bir Türk 

bol bol lnsaat :raptuahm. bir sün mo • 
ıkrn T-iirk mlmarlsinln de taa:ı:zuv ve te. 
keniin eder~ karşımıza çıktıtını cöre. 
cetlz. Bununla beraber Türk mimarla. 
nnın eserierlnde milli ruh ~itimi ve 
lrlr Türk haYaSmın rst.ltlnl c'e söyliye. 
bilirim. tsilhassa dahili manzara ltiba. 
rUe.. Harici mhnarislııla :rabaneı 

(Grek) olclal'unu söyllyenler şekle alda_ 
nanlardır. BUTada Slnanın mımari dil_ 

!Jiinftlerlne 11Yl1Dl blr takım esaslar nr. 
dtr, tekiler detiJ ... Tilrk nılmarlıtı ril!I. 
tünü lııbat roylfoıdi. Atatürk de kl!ndl n. 
lidlannın eeerlne kanştu. 

Kambiyo Memuru Ahnacak 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden: 

ADJıara, istanbul ye bmır ~ınlade çaliftırılmak Ye 3659 sayılı barem 
lı;&Duau biikiimleri dalreslnıle 15.Zll Ura a7lık Yerilmek üue hwuau ~atlar 
kambiyo memura, tef maanal ft set aimaoalı:tır. 

A - Talible~e araaılao 'YUlftar pnlardır: 

1 - Atıkerlltlnl ,.apm" olmak. 

ıt - En aa U9e mezunu ••1a o ılerece4e tabsU cörmiit elmak. 
a - t.tilulamına •ini bir hali lııubuııoamak. 
' - Yatı yirmi birden &fatL oi1la lıqkn ;r11karı olmamak. 
5 _ Şef Ye tef mu'1nlltl lçiD daha enci tam'llıl10 islerinde müm•

reR sahibi olmuş bulunmak. 
ı - Franaı&ea, ·lncillzce, Alroanea dlllerinden birine :ıakJdle vilı;ıf 

bulunmak. cBu dillerden lltlslne aşlı. olanlar tercih cdlleokUr ... 
'7 - fatenecek veealki ibraza •e ıMmurluk taahbiltnameslnl lmııaya 

a~ olmak. 
B _ Tatibler lilan 'ft mesleki bllılleri bakkUMla :rwkaf141a •aulı şultelerl. 

milde Z8.4.942 tarllıılntle bir ehliyet hntihanına tabi tutulacaklardır. 
c - bteklllerfn Ankara, btanbul, hm.ir 5ubelerlmlu müracaat .. 'Clettk ((lm. 

tlbana cirme kartıo alm.ılan lizımclır. d920D 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
tli.n No:sı 156 

148 No: la ll&na ekUr: 
A - VitriAlucle tethlr ~ evalar berine &aı•i mecburi olan flat eU. 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Kaptı Kaçtı Kamyonet Alınacak 
Malige Vekaletinden 

RA!ı9ati bir daire ffin 0,5 Uii 1,5 tona lııadar Fort, Şevrole, Enternas1onal 
martmlanlaa :reni Ye ociJlnal karuseriU bulunmaclıtı takdirde yine a.J'll} mar. 
kahnlaa ola.it üaere blr a.ded müstamel kaptı kaçtı kamyonet satın alına. 

caktır. 

ı - Yeni Iı;aptı ~tı kamyonet.in :ItaruıtericlelU da.bili tertibatı şartnameye 

cöre olacak veya tadU edilecektir. 
2 - Yeal kaplı kaçtı buhuımadıfı ıalldirde l'erek motör evsafı Ye cerekse 

1erU olarak yapılacak k.ırUlW'inln iç ve dış tutlbatı şa.rlnamede :ruıh nsıf

lara tamamen Ul'UD oLa.caktır, 
3 - Yeni ka~ı kaçl.t kam.:rCMtetia muhammen bHeli 40tt ft teminatı mu. 

nkka&eal 300 liradır. 

Mii8tamel yennete Wib olanlar a7nl tıeminıM ıalkdarına tibldlr. 
4 _ Şa.rtnameltt İst&nbulda Maliye eyra.kı mat.bu ambarından n Ankara.

da Maliye Vek&leCoi Lenzım Müdürliıtünden bedelsiz olarak verilir. 
verme~ taJYJ olanLarın 16.i.!M2 tarihine tesadüf eden Peııembe ı-ünü ııaat 

14 ele M&liye Veklle&l Levazım Miidürlütünde tıeşelı:kül edecek wUtme ko. 
miılJ'••uaa Z49t sayılı kanuDun !, 3 üncü maddesinde yazılı belrelerlc mUra. 
CMt e4meleri. d!55» a3993» 

iLAN 
Hilli .Müdafaa. VekalıeU Lv. işim dall'05tnde yeniden teşkili takarrür eden 

teknik bUı'olar için -.atıda aa.ıı'at 'ft memuri:ret.&erlle verilecek ücret miktar. 
lan :razılı miıteb&aaıslar :&lınacaktlr. istekli olanların tarz ve şeralU istihdam. 
lanDJ anlamak ii&ere meııık•r ııtalrenin birinci şube müdıirlu:Une müracaat 
e~ l1iıo olu.nur. 

tianı& 

Lira Lira Add 
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IH 17t Kluı:racer cdcba•at ve boJa aıütabaasıaıu 

Türkiye Cümhuriyeti Zira 
Bankası müfettiş namzetlig 
ve şef namzetliği müsabak 

imtihanı: 
Türkiye Cümhuriyeti Zira1 

Bankasından 
1 - Bankamıza müıabaka ile ve müsabakada 

terilecek muvaffakıyet dereceıine göre lüzumu 
müfettit namzedi ve ıef namzedi alınacaktır 

2 - Müsabakaya girebilmek için: 
A - Türk olmak, 
B - Aıkerlik fili hizmetini yapmıt bulunmak, 
C - Y af ı otuzdan yukarı ol:namak, 
D - Yabancı ile evli bulunmamak, 
E - Hukuk veya iktııad fakülteleri, siyasal bilı 

okulu, yüksek ticaret ve iktısad mektebi veyahud 
rif Vekaletince musaddak yabancı memleketlerdeki 
adillerinin birinden mezun bulunmak, 

F - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında o 
mak, 

G - Yapılacak tahkikat neticeıinde sicil ve sec 
itibarile meıleğe alınmasına mini bir hali bulunm 
anlatılmak gerektir. 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 22 
da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında yapılı 
ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya get~ 
sözlü bir İmtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - . Müfettit namzedlerine 140, jef namzedle 
120 i:raya kadar aylık verilir. 

5 - isteklilerin 13/4/9~2 tarihine kadar Ankaı 
tefti§ heyeti reisliğine bir mektubla müracaat etm• 
ve: 

A - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasında 
murluk iatiyenlere mahsus beyanname <ebu mal 
bankalarımızdan alınabilir.>) 

B - Bankanın göstereceği tabibden alınmıt H .. . 
raporu, 

C - Tahsil diploması, 
D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik veıikaıı, 
F - Hüsnühal vuakaıı, 
G - 6 X 9 santimetre ebadında dört aded kartoı 

fotoğrafı tevd~ etmeleri gerektir. «Bu vesikalar lı 
bul veya İzmir Ziraat Bankalan vaııtasile de tevdi 
lebilir.» 

6 - imtihan programı ile sair tartları gösteren 
hualar Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankala 
dan elde ed:lebilir. «2264» 


