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Sah•ı "" Bf.llT\uhı rrlrl: ETEJıl iZZET BENİCE EN SON TILIBAFLARI VE •ABIBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

KAFKASYA/, 
HİNDİSTAN ı 
MISIR.~ 

1942boğuşma· 
sının hedefi 

Mihverin 1942 ilkba· 
har ve yaz aylarında 
hangi hedefler üzerinde 
çarpı§acağı artık gün gi-

bi atikir bulunuyor. Uzek Şarkta batınlan lııir Amerı.ıııan ta)7111'e' gemisi ve F"m cephesinde bir geçit resmi 

rasan: ETEM iZZET BENiCE 

Mihverin 1942 ilkbahar ve yaz 
ayları içinde hangi hedeflere sal
dıra.:ağı ve ne yapmalı. istiyeceği 
artık gün gibi aşiknT bulunuyor. 
Karar ve p15n şu şekilde bcfu6Ie
bilir: 

o - Rusyayı mağlup etmek, 
b - İngilİ2 Şark, Yakın ve Orta 

Şark İmparatorluğunu yıkmak, 
c - İngiliz • Amerikan muvasa

la yollarını kesmek, 
d - Çini tecrit ve mağlup et· 

mek, 
e - Amerika ve inı,.ııtcreyi ya 

kendi adalnunda harbe veya sul· 
hu kabule mecbur edecek bir du· 
roma varınak .. 

Teni Olae .&da1111da 1 

İki JAPON 
Harp gemisi 
Batırıldı! 

Amerikan tayyare
leri 8 ton bomba a
tıp 4 gemiyi yarladı 
Vaşington 12 (A.A.)- İlk ge

len h aberlere g3re Aımerikan tay 
yareleri Yeni Glnede Salaman 
limanında iki J ap.Qn harp gemi
sini batı>mı§lar. 4 gemiyi haıp 
harici bıra'kıınışlar, bir gemiyi ha
sara uğ'ratım§ladır. Bir geminin 
daıha hasara uğ.radığma ihtimal 
verilmektedir. D..ı hücumları ya· 
pan Amerika tayyarel& i albay 
Ri&ıard kurnand~sında hulun. 
makıta idi. Tayya-eler Japon harp 
geımileri üzerine u ton boınlla at
ını.şiardır. 

Japon ihracı 
kütle halinde 
devam ediyor! 
Yeni Gine limanların
da harp malzemesi 
depoları yapılıyor 
Va.,ingten 12 1A.A.)- Japon

lar Yeni Ginoye kütle lhalinde 
süı"atle asker ·;1raç e!mekro de

CDevamı 3 Qneil Sahlfede) 

HOLANDA 
Hindistanında 

Japonla
rın aldığı 
ganaim ! 
Tokyoya göre: 
100 bin tayyare 
bombası, 98 bin 
tüfek, 72 bin san
dık mermi vesa
ire e 1 e geçirildi 

20001 subay ol· 
mak lıere 93 bin 
mlttellk aıllerı 
teıllm olmuş ı 

Tokyo, 12 (A.A.) - Re<m1 s&ı.. 
eli Hollanda. H~TI<list 3l'u:.C:a müt
tefiklerden :>!mm gaı:3ınıin Jiır 
tos!ııi 'fU sur~le Yllf"!'l 1.;ır, 2000 l 
subr.y oln1aık ÜZ.?ı·e 93 b:n mütte
t tr oıe'keri k"'Jllnı olm1.;~tu1-. Bunun 
6ü bini Cavadıa, 33 bini de Hol. 
laDda Hlııdlstanının diiitt kısım
larında teslim olmuştur. japonlar 
24 U bomba tayyaresi o!mak üze
rP. 152 tayyaTC, f>,76 ta}:: ve 'lil'bl.ı 

otomr.bil, 732 top, 100 bm tayya.. 
!l"f' bom bastJ 98 b in tüfenk, 72 b"Rl 
~ık tülttlk ve mernt!.sl ; 100 b:O. 
saı'6ı.k muhtcliıt malıeır.o iitinam 
ebnlşfoTdir. 

Mi.bverin arzu \"e tesebüs karan 
bu olduğuna göre bun~n karşısın· 
da müttefiklerin de todafül ted
birler almış olmalan !abiidir. Rus· 
ya, mağliip olmamak ve Alman ta· 
arruz hamlesin'i kırmak için her
halde elindtn gelebilen herşeyi 
yapacaktır. Şimdiki halde büyük 
bir zafer ve netice eld>! edilmemi• 
elmakla beraber Ruslar her nok: 
tada Alman cephesine karşı ta
arruzlarına devanı eC: iyor ve hiç 
olmazsa Mihver or dusunu ilkba
hara ait hazırlıklanııı!an bir kısmı· 
nı harcaınıya mecbur bırakıyor· 
!ar. İlkbahrada da in h iyalifi elden 
bırakmamak ve Alman taarruz 
planlarını şaşırtmak , . .., tatbik ka
biliyetini bozmak için Rusların ta
arruzlanııa devam edeceklerini 
11ınmak yersi1ı bir g)rüş ve fikir 
elmamak gerektir. lluna karşılık 
Almanların d:ı Mihverin umumi 
planını ve hedefini ba~amıak için 
Rıısyada dalıa ziyade Kafkas isti
kametine çullanmaları ve Kafkas 
yolıınu açmak istemeleri pek 
ınubtemeldir. Bununla: Hem pet· !========================== 

3 kadının kurdu
ğu hırsız çetesi! 

role kavuşmuş, hem Japon istila 
lmvvetleriııe yaklaşmış, hem Rus· 
yaya İngiliz ve Amerikan yardı
ırnnı kesmiş, hem de İngiliz Orta 
ve Yakın Şark İmparatorluğunu 
ceniş bir kıskaç içine almış ola
uklardır, Bu vaziyete göre Al· 
manların Rusya ile birlikte :l'tlısır 
cephesinden de İngiltereye saldır
maları iktiza edeceklir. Bu iki ha· 
:rcketl ayni zamana rastgetirip 
&'etirnıiyecekleri veya hangisinin 
oba öne aluııp sonraya bırakıla· 
eağı belli değildir. Ancak, Malta
aın yirmi dört saat süren ceben· 
nemi bombardınıanlara tJlbi tu· 
tulması, Süven ve İ<kcnderiye Ü· 

zerindeki istikşa1lar, halya ve Si· 
cilyadaki hazırlıklar, Yunan üsle· 
rindeki talışidat, Rommel ordusu· 

Ç.ür'etkar kadınlar gece 
Usküdarda bir eve pence
reden girerek eşyaları denk 
yaparken yakalandılar! 

Bunlara gözcülük eden bir erkek de tutuldu 
nun takviye edilmekte bulıındıı· 1------------ Za.b1ta dün gece geç vakit Ka· 

<lıköyünde bir evi soymağa kal
kışan üç genç kadından mürek
kep bh· hırsı z çet ~oini suçüıstü ya. 
kalarnıştır. Bir de erkek gö~ü
leri bulunan bu şıebckc Kadııkö
tyündc Taşoca:klarnılda oturan 
Şehriban, Ha tice ve Aliye adın
daki kadıııılar Qün gece, Üsküdar 

ğıı hakkındaki haberler er geç 1\.Iı· 
11r üzerine ve belki 12 adalardan 
Suriye ve Filb.tine müteveccih bir 
taarruza geçileceğinin alamet ve 
hazırlıkları sayılabilir. Bu arada 
ayrıca Cebelüttank'a karşı da bir 
taarruz bahis mevzuu olabilir. Di· 
fer taraftan )aponl•r da bir yan· 
dan Avııstralyaya doi:'l'u taarnıza 
hazırlanırlarken bir yandan Hind 
kapılanna dayanmanın imkanla· 
.,,.a varmak emelindedirler. Bu 
arada ilkbaharda .Japonların Sov· 
:Jet Rıısyaya taarruz edffeğinden 
-de bobsolıınmakta ve Çin kaynak· 
ları bu haberde ısrar göstermek· 
teclirler. O ha·ldc, Mihver bütün 
İnıkiınlnrı ve kuvvetleri ile 1942 
ilkbıılıarından itibaren hedeCine 
lllaşmak kararım denemek azmin· 
de bıılıınuyor, demektir, Ancak, 
~apcnyanm Hindistan ve Avus· 
halya davahrını halletmeden Sov· 
:Jet Rıısyay:ı karşı ! M rruza başla· 
lllası biraz za) ıf ilıt imaldir. Fakat, 
~sbütün yersiz ve olmaz şey de 
lleği!dir, Rusyayı iki Y.andan bu· 

(Devamı 3 UııcU Sabif<de) 

KISACA 

Ne yapmak için ve 
ne yapa bi 1 iri er? 

Ajans haberlerine göre Gene• 
ral Romel, Bitlerin karargahın· 
daymış. Balkanlardaki al:ışemili
terler de ıırnumi karargahta top
laııırışlardır. 

Bıziın mahut arıkadr.şla bu ha· 
vadisler lizerinde konuşuyorduk 

ıh: 
- Acaba ne yapmak için top· 

landılar ve ne yapabilirler?. 
Diye sordum. Mabut; 
-- Toplanmak bıışi<a, yapmak 

başka ... 
Diyerek ilh-e etti: 
- Nihayet Mısıra biıcıım edebi· 

lirler ve Balkanlarda bir çrkar
mayı önlemeyi düşünebilirler. 

Belki, Mısır hücumu srrasında 
Suriye, FilisJn bölgelçri de ateş 
tesiri altında kalabilir. Fakat, ya· 
pabilecekleri bir başka şey bulun
duğu11u fanetnıjyorum! 

A.ŞEKİB 

!Devamı 3 illlcll Sahi.fedtl 

Müttefikler 
muhakkak 
taarruza ge -
çeceklermiş ! 
Avustralya Harbiye 
Nazırı "bundan son
ra geri' çekilmek 

olmaz!,, diyor 
tYazm 3 Uncu Salıi.tede) 

1 Şark Cepbeılnde 

Ruslar; Stra
uss hattını da 
yardılar/ 

Burada Almanlar 4 
baltada 50 bin klll 

kaybetttler ı 
M'oskova 12 (AA.)- Sovyet 

gece tebliği: 11 martta Sovyet 
k,t'aları şiddetil savaşlara devam 
ederek düşmana ağır kayıplar 
'll'eroiımıişlerclir. 9 martta 30 de
ğil 83 diiışınan tay,yaresi ve 10 
mart günü 19 Alman taY'Yarcsi 
tahr1p edilmiştir. Rus kayıhı 5 
tayyaredir, 

Kalinin b(ilgesindc Ruslar, Hit-

l , !erin her neye malolursa olsun el
de tuıtuhnasını e. mettiği Strauss 
hattını yaıımı.şladır. Burada. Al-
manlar 4 hafta iç;nde 50 bin kisi 
kaylbet:mişleıxlir. Ruslar 61 me; . 
kiin mahalli geri alıruşla r ve çok 
' (Dcv31TU 3 lln<li S&hifede) 

Hususi Sovyet 
Tebliği 

Londra, 12 (A.A.) - Sovyetler 
hususi bir tebliğ neşrederek e· 
hemnıiyetli Sovyet muva(fakiyet· 
!erinden bnlısctınişlerdir. Mosko· 
varun şimali garbisindc ve Kali· 
nin çevresinde 61 meskıln mahal 
istirdat eclilıııi~tir. 

Şubatın bPşinci gününden iti. 
haren Almanlara subay ve er ol· 
mak üzere 49.700 znyıat verıliril-

CI>ev:ıımı 3 üncü S"tJ!edc) 
---<r---

Almanya · İsveç 
münasebetleri 
S1ıokhohn 12 (A.A.)- İsveç • 

Almanya rnünas::>betlerinin sar. 
sıldığ~ şayiaları tekızip olunmak
'taıdrr. !Mat'hu.at; 'bazı sınıfların 
siliııh altına çağırılmasından ve 
lüzuıınu halinde halkın bazı şehir
lerden U'laklaştırılması için ya
pıJan haızrlıklardan açı.kça bah
se1ımi§leııdir. Fakat bu gibi mü
dafaa hazırlıkları çok evvckleın 
düşünülmüş ve ·:ıazırlanmı.ş pliin. 
!ardan ibarettir. 

-
GÜNÜN 

iÇİNDEN 

Bıı ne perhiz 
bu ne lahana 

turşusu 
NİZAM.ETTİN NAZb 

İngi lizler Par.is; niçin bomba~ 
!adılar'. 

Minver ~arından ve Vl§i. 
den gelen t.elgratlara ookılırsa bu 
blr h<ıyırat saldırıştır ki yiızlerce 
.r.J~-s oTnıun canına mal oln:ı.uştıır. 
Ida•rc~al Peten'.in mefajı, ilil.n e
dıJ.en nuııtcm ve bütfrıı 'F'ransız 

ık.i:l~elerilaıde ok·unan dualar gadre 
uğrcoırnJŞ bir mnı.et man.zat&61 1a. 
raınyor. 

Londraıdan gelen telgr.J!ar loe 
Udiı.e Uıeriode bar:>baş'r.a bir a
dese dola.ştırn>ai<tadır. Bunlar o. 
lrumıl;ca i.ncfti<Jerın P:.rı.;t blır AJl,. 

m::n debboyu ola~aık gördUkleri 
(Devamı 3 ünrU Salu!<>de) 

JAPONYA 
Avustralya
ya sulh tek
lif ediyor! 

• 
Tokyo sözcüsü di
yor ki : "E 2' er bu 
günkü yol takip 
edilirse A vustral -
ya; Cava ve Singa
purun akibetine 

uğrıyacaktır ,, 

"iki hükQmet bir 
anlaşma 

yapmalıdır 1,, 
Tolızyo, 12 (A.A) - j.ıpoıı haı

berler bürosumm sözcüsü de~ 
fu ki: 

- Eğer Avustralya bugüııikıü 

:yolu taddp ederse Sıf"'CU])UT' v e 
CBvanı.n ffic>betine ut;rıya caktır. 
Avtıslıra}ya hükilınet!nin tutacağı 
y~I Geıeraı Tojonun dmı<>çİl'ldc 
..;ık~a göste•>.lmişt\r. G<neraı To
j ı; bu demecinde: 

Derbyvna hım 
8t"Oom 

Euda 

(Devamı 3 üncü Sahlfede) Avustralyayı ve .Japonların işgalini tamamlamakta oldukları Yeni 
Ginede taanıız istikam etlerini gösterir barit :>. 

H o 1 a n d C!I General Goro IHon. Kong 
Kuvvetlerı ve Pöti Mezalimi 

• -· Felemenk Hindistanı 
Umumi Valisi Von 

Mook diyor ki : 

uaenlz maazzam 
llavvetıerımız var. 
Bunları ticaret bar. 
binde kullanacajız,, 

Canben'.a 12 (A.A.)- Holanda 

Hindistam urnıuni valisi Van Mo
okun ziyaretinde 1 maksat Avust· 
ralya kara, deniz ve lıava kuıv

vetleri şeflerile birlikte Cava ve 

Sınnatradan tahliye ed'ilen ııo. 

landa kuvvetleTini en müegşir şe

kild'e kullanmak çarelerini tesbit 

&tınektir. 

Van M'ook derr~ir ki: 

Biz henüz harp halin<leylz. He 

nüz muazzam kuNetlerimiz var· 
dır. Malzeme ilı : i,·nçlarıınız dıüş--
manlarımız mağlup oluncaya ka. 
dar ticaret harbinde kullanıla

caktır. 

Moskovada 
Hür Fransız]arın mü
messili 4 gündenberi 
Rusyada bulunuyor 

Muskova 12 (AA.)- Tas ajan. 
sı bildiriy<ır: Geıı,ral Dögolün re
isi bulunduğu E.ül' Fransızların 

mümessili General Goro ve Ge
neral Pöti Mosk<waya gelmişler. 
dir. 8 marttanbc;ı burada bulun· 
ma!ktadırlar. 

İNGİLİZLER 
Bahama adalarına 

asker çıkarıyor 
Nevyork, 12 (A.A.) - İngilizler 

Bah~mas adalarına asker çıkar· 
maktadırlar. Dün Nassan adasına 
İngiliz kuvvetleri ihraç olumnll§· 
tur. 

Malaya Zırhlısı 
Cebelüttarık 12 (A.A.)- Ma

laya zırhlısı yeniden buraya gel
miştir. Zırlılı yara.lıchr. 

B.M.Meclisi Pazar
• •• •• 

tesı gunu açılıyor . -Başvekilimizin Parti Grupunda 
harici ve dahili hadiseler hak .. 
kında izahat vermesi muhtemel 

Şebrlmlzdelll mebuslar Ankaraya gidiyor 
Ankara 12 (Te1E-1onla) - iBü

yü.k \Millet Mfflisı; 1,5 aylık tatil 
devresinden sonra a,yın 16 ı.ncı 
pazartesi günü açılaca.kt.ır. 

Meclis (Parti Grupu Uiınumt 
Heyeti de salı günü toplanacak· 
tır. 

Başvekilimiz Dr. Refik Sayda
mın; Meclisin tatil yaptığı müd
dete ait dahili v .? harid hiıÇise
ler haldonda salı günü Parti Gru
pu umumi hey'et toplantıslllrla 
beyanatta bulunarak izahat ver
mesi muhtemeldir. 
Şimdiden !Sta.cılıuldan ve diğer 

yerlerden il>ir çok rne b'usla~ An
karaya gelıneğe başlamışlardır. 

•• 
Universite 
talebe birliği 
Beylerbeyi Sara• 
yında her yı 1 bir 
balo v e r i 1 e c ek 

tl'niversite Talebe Birliği riya. 
set divanı tarabndan verilen bir 
kararla her yıl Beylerbeyi Sara· 
ymda bir ·Talebe Birliği balosu> 
verilmesi kararlaştırılmı tır. Bu 
yılki balo için şimdiden ha=lık· 
!ara b&§lanıl.mıştır. 

• 
Japonlar İngilizlerin 
iddiasını reddederek 

d i y o r 1 a r ki : 

u B~rp ealrle&'lne iyi 
muamele; J a ci· 
vaamertıiğl icabı • 
dan bulunma tadır,, 

Tokyo 12 (A.A.) - H ong -
Kongda otuz İn,;i 1 ;z sıılbayının rI 
ve ayaklarının bağlanarak SÜ. •· 
gülendiği hakkınduki İng i liz i dı.l'
alarına cevab,,ı J •p0n salM\;Yc li 
mahfilleri deıniş'.crdır kı. 

•- Bu haber; Asy ada uı-;,,.a cl:sc· 
!arı muvaiiakiy , ı sizlıl.l ri u nut
turmak üzere ya; .lap yeni b ;r 
teşebbüstür, 

Japon başkumandan! i" Hoııg
Kmıgun işgalinl• b ilhassa kan 
akıtılmasına mi'ı.ıi olmai;a çalL'l
mı~ ve Hong • Kon~'11 tcsl l'.'" 
şartlarına göre bı,radaki esirle r 
iyi bir muamele yapıl:n <llJ' k i bu 
da Japon civan;~ıcrctl ğı ;ca.bıd ır. 

MiLLi ŞEFiN 
INÖNÜ HARBiNi 
iDARE ETl.IGI 
TARiH{ BiNA 

• 
Müze halincle nıu· 1 

hafaza edil< cek l 
Bilec:ık Vil[ryetı trı 1 ~I1.. 

si; .lı-1 illt Şeiimizb Iılörı ı~fı.::r J (' 
n,;lıh._y et bu!an mP.y'l rr.Jı_ı • 
bt-:;inı ida re b. yu'"dl , i •'-'"•U 
k ..'!fa basınd .. ~~ biıı:ıyı ~ n ... !:ıır .. k ı 

rr.üzc halin ını.h::ıj~:-. y~ k:ı ar 
v E: !"rrrişt r. 

MUDANYAYA EBEDİ ŞEFLE 
MİLLİ ŞEFİN BIRf.R ANITI 

DİKİLECUt 

Ebedi Şe!lc Milli Şe! .n Mudrul
Y.c!'Ya biTer anıtı d ikilt' c'f'k lir. Bu 
aınıtlar iki yılda bitecek \•e hıC"'.f

k•ltraş Bayan s~bilıa ta•of "'"' 
~;;<pılac:ı.k:trr . J 

Portekiz mürlafaas~ 
takviye edi iyor 
•Liııbon 12 (AA .)- Poctekizıt 

~üıclafa~nı t akviye _için !:ı ' i y<Jk 

~irler alınmıstır. 
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HALK FİLOZOFU 

SERT ADAM 
RESAT FEYZi 

Bazı mcslekd~!ar, birkaç 
jl'Ün evvel, !Otukl!ınmıza veri
l~rek terbiye sistl'ıni üzer;nde 
konuştular. l:mııuı: arzu; yeti
§Cnlerc 5'!rt bir terbi~·e vermek
"'· &ki ıabirle, çıt 'kınldını, 
lllizlı büyü)en çocui:u kimse is
temlyor. 

bir kalemdP e!er.di <>ltnı}·a razı
dır, .fakat, köyde kalmak ist.?-
m. yor. 

Orta tahsilini biıirnıi · ~ocu· 
!;un nazı daha büyüktür. Yük· 
seıt tahsllinı iamamlı) an gen
cin is.,, gururu \·arılır. Halbuki, 
efendilik ruhta, asalet gönül ve 
kafadadır. Hepimi·ı yalnn müs
tehlik oluııca, nıaa?, aylığa göz 
dik.ince, menılck~l!o, gi1tikçc 
ı;eni~liyen bir 6.)hkcı ;.ıiınre 
peyda olu3·or. 

Çüukb, hunun s~bepleri ,·ar
dır. İçind·! ya~dığbnız zaman 
n hayat ~tr!lan ber bakımdan 
sert adam istiyor. 

Mektc:plerin1'ı, istediğiıni~ 
insan tipini yetişiiriy-or mu?. 
Pedagoglara sorarsanız, ("Vet, 
derler. Ilayatn Sf'tarsanız, ha
yır, cevabını '\·erir. Belki ifrata 
varan bir diişilMe i!e ~öyle id
dia edcceğiın: l\lekteplerimiz 
nazlı ve miı.stchlik tip yetiştiri
yor. Beş ~ınıflık köy mektebini 
bitiren çocuk babn'1m beğen
miyor, dede yadigarı iMiada 
çalışmak ı. temhor. O, arhk, 
gözünü daha yükse1'Jere dik· 
miştir. Ayda otuz lira m.aaşlı, 

ACABA, 

ODAKIM?. 

Ö•tadımız \e evladı ekberimlz 
Sel&ın.i İzzet Sedes, bir fıkra•ilc, 
bir şeye, birisine dokunuyor. •Top 
sesini farketnıiyecek kadar fazla 
rakı içme .. • diyor. 

Bn ima kimedir, dü~ündük, ta
fındık. Bulaıııa<Lk. Blum Osman 
Cemal: 

- O, hep öyl.,dir, dc.di, boyuna, 
karanlıkta gö2 kırpar ... 

BİR KİTAP 

REKLAMI 

Bir yeni kitap reklôını gördüm. 
İsmi şöyle: •Avrupa buhranının 
pıikoloj;k sebepleri... 

Avrupa, d l:il amn•a, dünya 
buhranının sebepleri, şimdiye ka

dar hep böyle l:ifügü:ıafia vakit 
geçirilmesidir. Psikolojik sebep 
bilmem ne, :nilün bunlar laftır. 

ANLADIK 

YAHU ••• 

İkdam refikimiz, glinlndir, inat
~ bir ısrar!~ Kundııracılar Ce· 
miyetinin faydasız olduğunu i~bat 
edlıp duruyor. Artık, Kunduracılar 
Cemiyetinin faydaslZ olduğuna 
inanmıyan kalmadı .. 

Asıl mesele, kunduranın fayda
sız olduğunu isbat edebilmekte

dir. Şu 2a.ınruıda, hcp>mizi kını· 
dura derdinden l..-urlarabi!iyor 
musan10? .• 

AHMET RAUF 

16 Mart Şehitleri 
iHTiFALi 

!stanbulun ~g~li yılıdörrüımiine 
!tesadüf eden 16 Mart pazartesi 
günü aziz şehitlerimizin ıhatıra
larını tebcil için Eyü.pdclti. Şehit
likte bir Jlıtlfal yapılacaktır. 

ıoııtifalıe saat 14 de başlanıfa
caıt ve yüiksek t.ıt.sil gençliği na
lrnına bir dıitabeı!e bulunularak 
çeleıik.ler konulacaktır. 

llususi b<ebbii>'.;rlmiz, fikir 
İ<allar11!11z. ntzatihi gııyretleri
miz nerrde?. Yine c•ki bir ta
birle, ta~tan ekmeğini ç1kartan 
in•anlar nerede?. 
Çocuğa. ;yaşamak çnhşıruı.k 

drınek olduğunu elbette öğre
tiy<.ruz. 

Fakat, terliyerek, yonılarak, 
~ah;toantn da insan!ık demek 
oldui:unu telkin edelim. Zarar 
yok, biraz örseleıı.sin, rahdsız 
olsun ... 

MODERN 
• 
işçi Evleri 

7 O O bin lira sarfile 
Karabükte 

100 ev yaptırılacak 
Sfunerbank idat esi Karabü.'kte 

tnoıdern işçi evlerini çoğaltmak 
maksadile bir proje ha2ırlamıştıT. 
ilk partide 100 modern işçi evi 
yap>la.caktır. Bunların inşaatıııa 
ve lıarici yollarilt!. su ve kanaU,. 
zasy()Jl !e;isntı.ııa 700 bin lira sar
folunacakıtır. İnşaata önümüzde
ki ay içerisinde bıışlanılacaktıc. 

Tıbbiyeliler Bay
ramı programı 

Bu cumartesi günü büyıü.k me
rasimle kutlulanacak olan cT>b
biyeliler bayramı. na ait tören 
ıproğramı hırzırlamr.ı:ı;ıtır. Buna 
göre merasime ı:aat 14 dıe Üni
versite k.onforans salonunda 1&
tildal ma.ı~ile baş!anacaJ< ve m(i.. 

teakiben Üniverıite Rektôıiı Ce
mil Bilse] bir nutuk söyLyerek 
tı.bMyenin tarihini ve tıbbiyeli
lerimizin ıınemlekete yaptıkıarı 
büyük hiıımetlerı anlataca:kt:r. 

Bundan sonra lıb io'akü'tesi 
Dekanı Prof. Dr, Kemal Atay, 
Pro!. Dr. Muza.ff0 r Güçhan ile 
tale'beleı'C!en Osman An ve Neca
ti Vural birer hitabe irat edecelo
lerdır. Gece de l>ir cTıb balosu. 
verile>cektir. 

Hayr t elif ~ruz 
G<rzeteıer.,. b:ı.ber •erdiği doiru ise, 

IUzedc ç;ı,y ziraat! mu.mk!ln oluyoc. 
.,,e önı.irniizxlekı. Yıl. m<'v:-:..• zer'fyat ,S:.ı 

rrdslh:ıc ~.:ıkarı!crak InC'Ir. kf't.ı.r butıin 
>lıllya<."J>lJl bunı<la;ı temıu ~ 
ırUmıkürı olacak. 

O halde, bugil.ne ıı:.ıdar iM! be1clcrni_ 
tiz·•. Mflml · z;ra.ı.ı 1111Ütt-baas:ıs:laırı 

b1 işl ~ha eV\"f'kten. scne~ce evvel
deu llıl..~ dQ.slb.nem .. 4.:~: 10 13 Uraya 
kilosu Ç"I) alcyonız. Mevrut ı!ru.ti llı:l 
mls!ltı<> çL'<"'11nalc suratlyle, b!ltQn ltı.
ı::yae;mJZı tcmln etm"k yolumı bugil<ı.e 
kad::ır di.ışOııımcm~ olJuğıımuza d<>il
ıı--.u iıo.'.Y'l'ct edıyoruz.. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 59 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

AnS k.._ verdi. Sokal> saplı.. Yo. l 
•uı;u lıuJ.ı bı!olı W:U· Meyhuıcnin ka
pısındım içet'l elrdi .. Aşu. <ldor .• Ay. 
r! ıanorıla, ~ t.eıı:~!rla~ .•. ve, .... -
lı .söyJ.i'yen ayni nı:ı'•U ve ilıjnıan a.. 
d•m ••• 

Sö.avl, smıie\cr gibi yu:i.<)ordu. Ke
n.ı.rdıa, bir m:ı..;:ırun t<ıına \'Öklü. ik.l 
ıa'"'111 bM"<fM ~:l~'U. ~ odam, 
di!<el<lerıol n. ya da)'"1ru:;, ıııJnırıa, 

Xı avucu a:rasuaa. aırn.,. &~ini 
yuumwvtu: 

- Bana r.ıltı gci.ıin, d«li..1 
- Kapalı ~e ... 
- J.1'.vet ..• Evet. •• 
- 4ö derece ... 
- li•yır ... 50 deree>e .•• 
- Baew.ıem.. e!en.ilm .•• 
~h. hardalı:. fiş<- .içi 'ld3 eu, çe,tııil, 

bıçak, v~ sonra ş!;e.. Daha sonra, kD
ıı(.ık tetı+lar içinde mo.eler ... 

Süavi hiç lı9- zam.aıı. <11.l<Jya bu ~ 1 

rece ...-.lığını ht.ln'lamıyordu. lll!>T. 
l'it'-ı. btloel>lecl ~ kadar ltilçllkJMlıt. 

diy,\ IWy]('nd>j. Bir yud'.wt r~kt alcyor
du, aneak. .•• Biribfirı ardı IU"a dört ka
deh yuvarladı.. Şişe de )Bn<lan a:;ai:ı. 
ya Jnm..-li. O ""'1>3n. b'irkZ l<endlne ~ 
Lr 11:1>. olıu4. ı.a t!>dakl d~.cel« 
d~hJ bil1Cı.ı14ııış, katuııne. bir Eilku
nd gelrnJııti. ŞtJDG.;0 i<a..O:, ctaıa u hız.. 
la carpıyor, Aaabı_ yav.- 18'\"a.:' dilz6,.. 
J..yordu. 

ıt JeantD Uzcr.indelıti ll1E:'7.e t&b~ 
nnda, li:l!dchln ;,çlrute, ba.rdakta. ı.er. 
§O'Yde N~viır'.., yuzU vardı. .. ~ki ... 

5o!;:ım yüı.!ü ~ıuı Y• stıjta yan 
koyrıaııı, genç adamın ıllzlerJnin ....,.., 
tıı:,.,urıru. Fakat, bu b•kııı..r, yokla 
ıelırken dt!ş!lııdüğ!i kadar !korkunç de. 
ğildi. Sü>wl, şimdi <iaho 'Juıvv~t">L. cf8r. 
ha hı.kimdi .• 

Bu i m~ tarzda balleQndı: 

liiıım, di.Ye. dfııöıı!ı,yordu.. Keı.d! lııfn.. 
dine iılYla- ed.ioroıdu: 

- Ne ya.pı;yonuı sııavı. OOCUld<* 
etme. Aitim> 1>ıı9ma topla ..• 
G~ buııur ,.. emııtret hiı m• 

rrlyet, aıet, 
m~tıava , alluwve .. 

~cı ~ll'da, ŞU zarn.;eıdc., Ş'...1. gi.lnlerde, 
cl<...,tL 60Ze ci:ı.k m.eşi.ıu.r s.inıala..rd.an 
b~ Çutçiii tanl!)'Ot':.ım, blr de, Se.liml 
l=l :X<le:.ı •• ı.cı;,:L: Başwk.a\ Çörçi~ 
lıt:.· h ... ıı:seyı.., old!AVU g.o söy.cyor. A
c.du·, htı.JmetitJ:r. Hat:i, d.cına acı 
:hi.a r <ı· b~yıı., d;yor. 

Dvr ... :u 1M ectnce, e!karı t.m'M.lln-:f8 
de k:.~ı ona gtıre bazır!m-. Kış_ 
n: t:LJ. ôost.JınL:IZ, !::ıel.J..tni Iıı.eı SecOC.1> U?. 
CCğtuc:u bl;\it o~unlaır n1eyrull.Cıda<l.Jc. 
Geçc.n gür., b~ Y~l:lda, h1k.xa.;..ıe:ri 
s.;..kJuır ,..ta fıey-daı ~ı.n1ad t: vı. doğn,ı
yı.: gör-lDdc ve .söy.ıeuı.ett_ ~una göre ak,.. 

say .. n ~·-:-a!ları dwel..ı 11e'c icap ~ 
bır kru.sillıllaı yHJ.yvrJ.u. 

\' rt n . dtı.~'tmn.1z, af b uyı ı run, tfd:ııid 
An yant.slYle şa.kJ.r ~"1.kır &Cy!Li~or. aı:_ 
rnck k~ı te\o-L..;a.tınm. maıagal Uö
nıar (C\">Jla:tmın salim bir ı•k.ilde ol.
maCı~ını .iıl.erf aürüyL>r. 

\"4<t.yle, hlı., k<ndL-ni:a doğru s~. 
ler, t.:.ilı'dik. Ş..iırndi seıt.nıt izzet a.r.ka_ 

aaıırr.-ı-:: da dotrucu bası oldu. Arka
d~ıtr.ı>ZlRl mi.ihJm bLr nokınya teraas 
e:ıııtı~. b:.lhaısaa kaydetme~ lsterım. 

Mcıu .lt.barlıyle oö:Y-'e diyorc devkaliı
de z"""""'.iaroa, bu nillet. her f.üıılil 
t~ı~.:ırı,ğa kaıtlannuya h<ı.zır<iır. Fa. 
knl, bıı !edıı.k;h>Jığa l<at!an,.-ı.. müsa.
vat o.l:mahd.Jir, 

5eltmtnın. bazı ış:~.rde b!r hayU a
sabik,bğıni bu y<tzısuıdarı inılıyorum. 
f'\\kat, ıaşe Wlerinia daha eklırn bir 
ll~<:rııQa yürUınes~ h~ımlız.!.11 temfl'll:llL.. 
ı:tizdir Ben, zate>. Tevti.k Ncca.ıı d06-
tt1n1ın.a bir ta:krir vermcyı. onun bu 
~o <lblk. ihtısasındaa i>ıtı.!ıoae elm"71 
dtı.;uııuyordwn. 

Bt:ıı, hürrl.yet ne9tinrlerum. Vaktiy
le, ıil<ln<:i MeşruC.,.etlııı Wmrr.dan son... 
ra dıı.r;aya gelmi' ol<ıoıla...-dan.. Do
ğum tarihim' 14 N.lsa,, 1325 .. 
Çoeukluğwnuzda, h.lç wıutmıım, ma

hallmin kenuınd.a bır yaor.glo Yeri 
vardı Beyaz badanalı duv~J.Qnn üze. 
rlnt>, o Zlmanlar kuıağımwı her gQn 

likseden şu ıteı;meıarı, kömüıie yırıar
dık: 

IliiTriye~ M!lsava.~ Adalet Uhuv
vet .. 

11'.&hallemizde, Hürrly<-t isminde lıl.. 
zim akran. güzelce blır kı7. v--o.rdL. 0-
r.un lısnl'>l beyi,, duvarlara yll.2lmok.-
1::1n mttev'€'111t. garrıp blr ı.<'vk duyar. 
eıı< .. Çc·culcluk.. Müsavatı, çoctı\clu
tumdO hiç t·ınımodım.. Adalete ge!Jrı.. 
~ yınEc, bpı komşumtıı: oları. ihtiyar 
bir nıüTJreyytziın bes1enı~!nln ıtdl Ada._ 
iottl Uhun-et ise .. İt"rııf edeyim. bt>
rnm mAnastnl.. o zamanlar aalarnez
dll< .. Bi-r ·11,e h..ılnde d\.'VP!'İara ye.. 
zar. dunırduk .. 

\939 tıe.roi ,,,-'!0$i<ndeki dostlu!< ~ 
b.ırı bana, uhu\~ ımAua.mı a~ 

l<ııt.tı .. 
R. SABiT 

Demiryo u Tahvil
lerimizin gördüğü 

büyük rağbet 
% ? fazli 1941 dem.iryolu i>tik>

razmm 2 inci te~•ibine ait olan 
tahvillerin memlckcthmizin her 
tarafında biiyiik _}ir rağbetle kar
ştlaı dığını ynzmı ık. lO milyon 
lırabJ.. hu te ıviUrrin satı;şı evvel
ki akşam hitam bulmuş ve dQrt 
gün ~inde kAmılen satılmıştır. 

Bilhassa küçük esna! ve halle 
taıhvillere büyük alMı:a ~östernıiş 
ezcüımle Lınıirt!e yarım saat için
de yarım milyon liralık tahvil 
sat.ılrn•~ır. 

Maliye V ekiıletl bu istikrazın 
E'vveiltilere nazar;.n daha kı.sa 

bir zamanda m•:::ıffakiyetle ka· 
pa.nmı.sını tamın eden yurddaş
Jarımıza t.eşek.kü.r etmektedir. 

Y ardımsevenler cemiyetinin 
kongresi camaTteııi günü 

vcpılacak 
c Y ardıımse,·en ·er cemiyeti. şeb. 

ri.mirz şubesinin yıllak kongresi 
bu ayın 14 üncü curnart""i günü 
saat 14 de Eminönü Halkevi sa
l'loouma akdolunacaktlr. 

~orou.. Hielerıode, :t•vaş yavaş bir 
h.aıeDd:erlik baltlıı:n olın.ıya b~Leyor. e
J.;U:f:ıil çatalı havada selbycr. bq;ını 
a:kr=ya 1teyor, tceıxi.i ılr.E"rıd.ine söylecı.i

><rdu: 
- A.klı.nna, cııııun. .. İş ola~ 

varır ... Hele sen, bi:' iane daha çek 
b3kalı.ın., Allah. ne ıı.Je:.erir ... 

B'1- deha yuvll'l'lı.;rord:>.. Sonrı>. bs 
c!aba .• 

E<l{a!:.ı i'"'7i garsona uza.tarak. 
:rc.k•e!< •esle: 

- BolGana 17..nı>ya .. Böyle bir ta.. 
ııe claba getir, baıkalım .. 

l'en! .,işe geliyor, açılı:roı-. rnasaom 
üzertne koouyor .. 

Silavt, ş'ırdi._ ~ine dalla ziyade 
itl:n:r.dı olan adamdır. Hırtt.A. ha<liılde 

bır ~,..-111· daıh• va;o<h<. Sat dıneğici. 
ctortluğıı lakemleni:ı ark&.sHııi'.ı dayı

y~r. ş(>yle bir etrafLıa br.4<111ı:Yor. 

Doğu cephesinde taarruz ve 
müdafaa muharebelerinin 

verdiği yeni neticeler 
Yazan: İ. S. Eski Bükrcş Ateşe mili teri 

1 - Uzak Doğuda: 
Jnponlra Pasifik'de Avustralya 

ve Yeni Zcliinda';ya taarruz için 
bunlara karşı üs olarak. kullamla
bilecck adalan işgale başladılar. 
Bu mabatla tntt Yeni Gine ada-
11nda üç yere asker çıkardılar.Ada
ya asker çtlıarnıak kabil otduktnn 
sonra, oradaki hafif müttefik kuv· 
vet!Plni mağlQp etmek, üstV!t J a
pon kuvvetleri için ni~beten k.,_ 
!aydır. Zaten adada ır.iidafaa ha
zırlık ve tertibatının çok nok..an 
olduğu da anlaşılıyor. Çünkü, a
rad~n 5 • 6 giln ge~tiğl ve il~ 1i 
man ynkınına asker çıkarıldıj;'l 
halde, müttefikler Japonlann ne 
kadar gemi ve kuvvetle bu işe g;
riştiklerini hile - ı.,hminen ol
sun • kestirememişlerdir. Keşif iş
leri bu kadar zayıf olan bir milda
f.aadan u:cun müddet mukavemet 
beklenemez. 
Yelnız şurası muhakkaktır kt, 

Jap<ınl11r Avııırtralya veya Yeni 
Zeliında'ya hücum içın, tahmin et
tiğimiz veçlıile, önce Yeni Gine
ye ) erlesıniye ve bu arada bazt 
küçü kadalaTa çıknuya çalışacak
lardır. Birmanynda durnm hala 
Japonlann lelıine gelişmekte de
vam ediyor. ~aponlar Rangon'un 
100 kilometre şimalinde ve Man
dalny şehrine 230 lcilonıetre mesa
fede Tarabnti şehrini de almışlar
dır. Gen.,ral Wavell'in Çin kuv
veti.erile mü~tereken yeni bir mü
dafaa cephesi ha7.1rlad1ih analşı.1-
mıştır. Bu cephenin a•.ıığı Birman• 
yada İravadi nehri bnyunda bu
lunma.<ı muhtemeldir; bununla be· 
rahcr bu nehir boyu i~ sa},lamaz. 
Zira Japonlar ileniz ve hava üs
tünlüğüne .~livenerek Birmnn:va· 

Hüviyeti belli olmıyan bir ölü 
Geçenlerde Kadıköy nhtunı.n

daki Ankara otelinde bir adam 
ölmüş ve yamnda bir mi.kıta= pa
ra ile bir fdloğrnfmdan başka 

bir şey bulunamarruştı. Yapılan 
bütün tahkikata ı ağmen bu ada. 
mın ismi, hüviyeti anlaşılama-

Hindistan hududunun denize da· 
)andığı kıyılarda İngiliz kuvvetle· 
rinin gerilerin<' asker flkarmalan 
çok mubtemeldir. 
Birınanyaya gönderilen Çin kuv

vetleri şimdiye kadar taarruz! biç 
bir harekette bnlunmaınışlardır; 
Japonlar batıya doğru ilerlemek
ten menetmek için ;ya Çinden mu
wnidane müdafaa ile karşılamak 
veya timalden cenuba doğru Çin 
kuvatlerile taarruz etmek la
znndır. Fakat ne İnl(ilizler mnan
nidane müdafaa yapabıliyorlar ve 
ne de Çinlifor taarnız kudreti gö•
teriyorlar. Bu durum şüph.,,iz 
mütıcfi-klerin aleyhindedir. Bö;yle
lilde Japonlar Mandalay şehrini 
de işgal edebilirler. 

2 - Doğu cephesinde: 
Rusyada kış sonu kış ba1ından 

daha yonıcu imiş. Çünkii Şubat 
ve Mart aylarında loş günlerinin 
yorgunluğu !azla duyulurmuş.Bun
dan başka '!Oğıık 1~ dereceden bi
raz daha azalmadıkça sentetik 
benzin kullanmak da kabil değil
miş. Ru itlharla, Alman orduları
nın daha gMiş tutulan büyük ta
s1T1Jza ba,Taması, ancak Nisan 50 .. 

nunda mnl leıpe) gö•ülebilir. Rus
lar hunlara vakıf olduklarından 

tchlike~i önlemek ve geciktirmek 
için bütün cephe boyunca durma
dan taarruzfora devam ediyorlar. 
Velikilold, Sm-0lensk ve Dinye
perpetrovsk'a doğru uzanan lir 
kii~eyc ilaveten Alman ceph.-~inde 
bir dördüncü kö•r daha meydana 
getirmişlerdir. Orel • Kursk ara
sında taarnız eden Rus knvvetle
zi burada Alman müdafaasını ~Ö· 
ketmiş ve bu iki şehrin batı orta
sına düşen Dimitrovsk ~elırinl iş
gal etmişl0mir. Alman cephesin
de Novgorcd, Rejcw, \ iazma, O· 
re!. Harkof ı;ibi başlıca önemli şe
hirler, arlık tabiye snhn•ında Rus 
tehdidi altında bulunuyorlar. 

Macaristan'a 
TALEBE 

gönderilecek 
Maarif V ckalcti .. 

mu-
sa baka imtihanı açtı 

Maarif VekAleti; Macaristana 
Ma.car dil ve eck-;)iyat1 tahsi·l et
mek üııere bir talebe gönderilme. 
isini kara.rJa.ştıTınıştıır. 

Bu .maksatla bir müısabaka i.mı
tihanı aç:ı.inu~tır. İmtihan bu a
yın 25 inci günü saat 14 de An
karada yapılacaktır. Talip olan
lar1111 bu ayın 20 inci günü akşa
muıa kadar Vel<5lete müracaat 
etmeleri icap eylmnektediır. 

MUsabakada en iô'i derece a.. 
lan talciıe tekımil ımasrafları Ma
arif Vekaleti arafmdan dc.n..hde 
edilmek üzere gönderilecektir. 

ABEBLER 

ViLAYET w BE.LEDIYE.ı 

* Ka.mıron nodtliye ilrreCerıo:c çolı: 
;ırW..e:.cılğ! haidkmda ~t:v< ıil<A
yetier yoı.pılarak tetkiklere gc""\"J·lmJştir. * P.umeHhıısa.r, ıie J!.mlrgl.ıı ara
.ıund<ı.k: dbnerncç yolrın b. r B?l evvel 
H".nıaı o!uını;ııası \raJ.j, ·,,..e Bt'f'dıye Re.iıJ 
t.sr~ıtıııd&il ~rla.ra b~<l.ııil.mlftir. 

+ Yıldız Sarsyıını.n bahçesi paıık o. 
lara>X halka açılac:ıl<tır. vaı. dün bab,
~•yı ıı<=,;.,ıır. * G imJUk ekımek m!ktarını:ı 500 
graına ç.ıkarıla.rak. herkes~ rnüteeaıvi.

yerı veri.Jrn<..; lıaiklkıruia tel.kikler ,,,.,. 
ı;ıimııkt..dır 

TiCARET "• .f)ANAYJ ı - ----------+ Dün b'.ır R-diYe altını 32,~ 1iı. 
raci;ın mwtmele gormiı;;tilr. Bır ı:ram. 
k~e ..ıtı.n ise 450 k.rnırtur. * Fındık lhracat.ı J..mev~ çuv.ıı.UaE
la Fll"iı.<:aıktır. * Tı:caret VekAleıi staııöard:4as-
7on Mfldıirü B. t'a.ru!< Surd.er ......_ 
mt.ze g~»niştir. 

MOTEFERRIKı 

+ Dün tehrim.ırzin muhlıetıl semt. 
.terinde ıkameslz ek.rn~ic ;;:atan 20 Jo
lwlllacı hıtkkın<l<> za~ıt tut11JmuıPfur. 

Bı.mi:ır n-..atıker:ııeye wrllecrk'.trdir. * Kooı:dlıı.af,yon H•y'et.."nu yenl bir 
kaıarına göre Roma.n,yııdan getirilecdt 
lJ<'lrol>erLn dohill fiat.lerinl t.oz.lnı için 
Z:r•ıtt Bankasınd,,ki fond2:'. bir bu
\.'Uk m.!ı.ı.yon Irrayaı kadar iicra.i yapıla.
btle-Pt ktir, 

Yeni gineye karfı 
.Japon taarruzu 
Y cu:on: A. Şükrü ESMER 

Uzak Şınıktan gelen haberler 
şlmıdi J aponlaran Yeni Gine ada
Slnb işgale başladıklannı bildir.· 
mek:tedir. 

Bir haritaya baktldığı zaman, 
Suımatra, Ca "a, Tiınor silsilesini 
t~kil eden adaların devamı olan 
Yeni Ginenin, ayni zamandıı. A
vustralyayo k.oru;:an sistemin bir 
paııçası ıolıduğu görüLür. Esasen 
Yeni Ginenin büı kısmı Holan
daya aitti. Do.ğu kımrJ ise vaWti· 
le Aımanyaya ait olup 1914 har
binin neticesinde Avustralyanın 
mandasına terkefümiştir. Alınan
ların Pasiük denizindeki sömür
geleri yalnı.z Yeni Gineden ilba
rot değildi. Cenup Pasifikte Ye
ni Gineden b~ka Admiralti, BU.
mark, Yeni Mekleı:ıbuııg ve Samo 
adalar:ı da A!~'a,1Jann ellerinde 
bulunduğu g~bi bunların şimalin• 
düşen Karolin ve Marşa! grup a
dalarile Pelcrı de Almanlara ait
ti. Bu adaların birinci kısmı, ya.. 
ni cenuptaki adalar Anglo - Sak
sonlara, şimaldeki adalar da Ja
/pcmlara bı.rıtk.ı!dı. Japonlar, A
vustralya ile büyük Amerika ~ 
SÜ olan Pearl Harbour arasında 
oluıp sayı.'il altı yü.oo ç•kan bu 
adalarla harp rıktığı gündenberi 
lmct;ıgul olmakta idiler. Fakat 
Yeni Ginenin ciddi olarak işga. 

)ine ancak şimdi başlamış gibi 
görünüyorlar. Evvellci gün verilen 
ha\x,r~ gare, Jap.mlar adanın do
ğusunda bulunan Salamana !ima· 
" ·na asker .çıkam'IŞlardlır. Bu 
mevkiin Avustralyada York bur
nundan ancak altı yii> kilcıımehe 
uzakta bultın'luğu göz önüne ge
tirilecek olursa, Yeni Gineye kar
şı gi~ilen bu teşebbüsün, haki.. 
;katta, AvustraJ:.vanın istiliısına 

doğru atıhnış bir adıın olduğu 
anlaşıl'll'. 

mıştır. Bunun illerine mahkeme
ce; :fbroğrafının gazetelerle neş
rolunarak mirasçı!a-·nın bululi
ması. kararla, M"ılmıştır. 

Yozan: Usman Cemal KAYGfLI 

Holanda HinıJstanınm işgalin

den sonra Avustralyanın da ;ş.. 

gali Japonlar için bir strateji za
rureti halini alır. ıştır. Çünkü A· 
ımerlkalıfar Avustralyayı Uzak 
Şarkta Japonyqy.: karşı taarruza 
geçmek için bir hasamak tahtası 
olara.k kullanmak kararında bu. 
lun.duklarını gizlemediklerine gö
re, Japonya üç oylık kazançlarını 
ancak Avustralyanın işgali ile 
sağlamlaştırın~ olacaktır. Avust
ralya ellerine ge1•medikçe Japon
ya için Anglo - Sakson thelikcsi 
bertaraf edilmı,ı olmaz. 

-~---

Karabük labrı:.ruına aluıacalı 
elemanlar 

Karabük demir ve çelik fabri
kalarına beş kiınyakC'r ile on a
det bırinci sınü kirnyaker alına
cakt>r. Müracaat müddeti bu a. 
ym 30 uncu gününe kadardır, 

- ~-
Lise ve orta mekteplerde 

scmestr tatili 
Şelırimiııdeki lı>e ve orta mek

tepkrde bu ayın on yedinci salı 
gününden itibart"n sömestr tatili 
yapılacaktır. Dersler Maıyıs ni• 
hayetinde keoile'cek ve imıt~anlar 
haziranıla b:ışlıyacaktır. 

Halk Banka$ı MaTatla bir 
aianlı.k tesi• edecek 

Ha.tk Bankasının Maraşta bir 
ajanlık tesis etmesi kararlaştınl. 
m.ı.ştır. Buraya ~ıO lira aylık üc
reUe bir mü.dür ve 170 lira a;ylıık 
ücretle de bir muhasebeci ara
nılmaktadır. 

- Ş ttıdi de çalı,yoruz, bay.m ..• 
- C'ençi.,ıiınİ1lde bır koç dda bur11>-

ya geln~ ooa1n ıarkı.ıınnı di.ılemiıı
t:k .. 

~ıı;man adam gülın:ye :ldL 
- ş .. oıdl ~titr!U'landuıı.z rr.t paşam?. 

Ası~ Şlnıdi eeınıı;s.in.U? .• 
500vi deI'!n bU gOjüs gcçridı.: 
- Gonlflm ilı yar ••• GönlUııı. .• 
- b.tyı.r .. Daıha ç.ok Ut7fci!r. 
- Öyl~ ıı.mma. yoruiduk arlık.. 
- Eh .. B:raz ctinienır.e<ılz, soora, 

l•niden itoprsmıı; ... 
l .. itart ça:laın. adan11, Si avini4ı kıula. 

ğına doğrı eğl:leı-dt bır s:r tıevdi ..ı.ı.. 
c~km ş gibiı. 

- Sc\'<lıt tnsaı>ı yoriM". hem ~111.ıdlr, 
hem ıcı Bizim Rumcada bir sOız 
._.a.-d.r 

in,.n sewneli, falnt, 
mat... 

Sit<ıv!.. bir ka.dcıh a:.wha yuv,t'lauıuş.. 
tı S.-n: .cıntn bu oözü hoşun.ı g;trniıı'U, 
İ'k d:t> giildi>: 

- Frn! scvda.lı okfufınm! nere
den bli11YOr.stm .. 

Şc<Ddl me.seleyl bir <le •a.ııa dsııq•

yoruz, •cnic bu lıusıul;ıkı fikdn ne. 
d.J.r, Iüı1en bı.z.e bi~l.r!> 

Kc.-gıdın ok1.11111T1aSı bitince Dl,yojen: 
- Kasıl deciJ, boca ve çoır.ez, düııır 

yanm '. 1ii btiyül(. ve ~mıı, e-ılı filo .. 
'Zı:..!·,..mın ~ hakkuı.dakl lu fik.irie
rru-e no dersi.na? 

B~:-::ı. d.un.iu, son:-a yınıan'2<ian ka:L 
kl:> ıneyhanen.!ın bahçe t6'1c;.t1ıDo doÇu 
gitti. 1 MZ. ecaba ne yapoc r diye me
r ... h ~ bek.<"rlten bı.ı-ae bı.ktık kı ınoruk 
bir elinde v<ı kJ!eo lçinde bıır popu. 
ğıın , tıtf'kl eLOO de E=.ın:>:ya:ı bLr baba 
h nd~ olaırak dundü ve blıe gü.lüın&r 
y~ı '< ötekl'C'rio yanına tiokuJdu ve on. 
J:gr;ı ıJD<:e :kaies!.Oki ~apaiarıı C'Jı5ter~· 

rek: 

- Işte dedi. Sokır:ı tın ineaıııl 
Sur.ra Hindişi uz.atarak: 

-· V< ~t.e bu da P!Al<>nıın loııı;onıı 
M31i•daıkllıer. lı<-'e 1<<ıdmla< iiilme-

d<-ıl katılıyorlaırdı.. Bu ıillme bır da
kika kod&r siiroü ve io.lı"e dunıoca 
Platon D.llYOJene SOıl'd·.t: 

- Şu halde ınııaru eeıı tarif et. ....._ 
cıe ~&:ı tlA:SlldU'?. 

Dl;Y~)jen bernıen k.oynunrla.n teneriniı 
çıkar!( içindeki ınumu yaJ.lı ve fene
r:n Ji:lını önce onların etrcıfına ve 
sonı n biıtüon Jtöşe huca.~ doğru tutaı

raık' 
- B!ll)rooowıuz lal ı- İl:ıliaoı fil fe. 

....,. le :r alJ<ı.rd.aıııbeıi ve gee • giiııdüı< 
srü.dı~ın\ ha.lde bir turlil buJsmıyo.. 
mm 'e bu:acatını da pek fi'lph•I~ Şu 
haltlc Iınısat edin yıılıu, ;,ııs.ın buıla. 
ıwd.ğı yilıziiı>ü göremedjğl bi.- ..r 
haldt:oıde. '00511 flcir yJrütebiL.r?. Kah., 
ka :ıai.8'r tekrar bacııladı v13 Dryojen fe.. 
ı ... rını saooıirup ılwynıına. koyduktan. 
ıo:ıra, pa-pağ<ınla. b.incbyi ya!._a)aymca 
tekrıı ! ba:.1-ı.~'OD'in yohm'..1 tuttu ve o 
mey' uce.i l aırkaı kapısmdan batıçıe:ye 
cık:r.n P!Aton, bize dıı:Yuracol< bir 
se::ı-lE' 

- Be dec:M, şöhreo:ıtt'!l, şa.ndsn, ,ze. 
n-ı·eıı ke<;an ve dilrıyod• l<öı><'ltleşımıelt 
ve '·ı"ıç,C"k g:bi yaşamakla iftlh~n 00.en 
bir t,&.nı değil mi?. 

Ötekrler, btt•laırl;yl_,,), PIA•.:ı11u tascI!la 
ettiler. Plfıton 1ıekrar •ÖZ• ba.:;ladı: 

doha hır.la arulaca.k, o;.ha !- diller
de Qllla§"'d'Cak.t.ı.r. 

Hı>kild D>yojen "Jhçed•n diimip 
•ekntt ,-anımıza ~k!:\l'k:ell, meyhane
nin sc kak. k'apkiınd.an orta ya.ş:ı b.i.C' 
er1'•kle genç ve fcv;ı.al.lJe ı:uıel bır 

'-4XS..:ı ko.'kola jçeı1ye giıoiler. Di:yo
jtl' :tw.aları gÖI'1Wv·e hen1e.a aıyağe 
kJ·lktı ve se!Aınladt Sonra. onl&.r Sok
ı·~tın masasındaki yerleru"'? çokünce 
:noı W< b;'te a-nla1mı,ya ba~ladı: 

a-- Bu ıeleolerin biri rr.ıefhuı Ko--
1·<: .. 1tl! Ş.ı- l' P:ndar .. Kend~f-yli> pek te 
l:;.u.kuk,:ın yok gı..bi .• Ya.ıı.ııı:ldak; kadı

r.a gt. ,111c ~ o da Koren Lin tn gtizcl ka~ 

<imlı.mıcaa, hi>yor •n gü<el kadınla. 
rıııd:an d-ı.:ğil, Korea.lt.ı, ha·Ua bü'!ıün 

"L.tı.<ın-k-tmı..n en gUz.t"l, ve en hoppa, 
s<~tesı kaduıla"ıocıa,, I Aostit· Fal<a.t 
L«ı bu kadını çok, he'D <le pek Cok 
k'VETim ve Adeta bu kadtn".l Upın.Jrm). 
;J~·n-.ln fene-r elimde, IH'tld.ll{ıı-n '1ısanı 

h~ı:üz buıl.aımadım diye )an:.ş söyle. 
dl'Ju, brnhn yıllardanlıeri el®de te. 
D<'rle güııd~ ve gece •radıgım halolld 
bir 1man işle bu hatundııT. B~ ıı.t.un 
R.il1el, hoppa, seme..t olab'Jir Fııık.at 
k[; rıin zerre kadaT !eıın:Jıgını tııııeıe

mez, heıbse ı:rtılıl!ı ıever. - had.. 
<i<L. b.~. li:ı.k"1iıı., do.truluktan adalet
len aynlm.a·z tı.lr ka.dmdır. itte onuı> 
iç•n ten bu Kadaı.ı ct.JK sever, ona w. 
pınırın1. 

Bu sefer bizim nmr·ık ecY!du: 
- Ya o da. sııeni awtc cı17. 

- h"ter sevslrı, ls!er se~s111I O da 
btnim ınnurumda nu -.ki? H- o 
bt-noi•nı, bu seffi ve ~ti ha1;mltı ne
res.-ıi sevecek.? Ya.1nız ~u va,o ki, OQ. 

da~ ı;e--.·gi yaılnız .:-;uıu, buna, ~ 
,,...,. rn~hsua deiliıldir. Onu.n toevııiıri 
r-ek ôor :ru:ı;r. 

- Yanıodolti pirle ıran-eri 
oU>cak gal;ba?. 

- Oralr.ın ı k..,.ı,tırıru. şimdi, ba!c 
bu:-adE s~in d.e ya.nıuıı.da fld Jmdıo 

var, ben ahe sordum mu lı;.~ buniada 
n~U&~fbetinn: var mı d.iıy<!' 

Eia.in• ııRada.;ı !Ala kıırşlı: 

- Affederolrırz babalılc, o lrad!ııun. 

il'"" ın.ln><i i"lıı1!ttı adt tıe idi. 

-- p:oo.a.r! 
-· D!o·dar nu!. 
- Yok k'nda.r! Pindar Plndı.c! H<m 

Japonya Y~n: G:neyi ve etra
fuıdaki adalan i~:.ıl ederek A
merika ile Avust<.il:ya arasına gir. 
mok istiyor ve bugünkü şarılar 
altında bunu başaracak bir du
rwn<ladır. Çünkü Japonlar bu 
denizle ve adalarla ötedeıı'1eri 

meşgul olmakta idil"'· 1914 har
binde bu adaların işgalinde İngi
lizlere yardımd:ı bulunm~lardı. 
Kornet adındaki Ahnan k.orsan 
ganbotunun saklar dıgı ncıhir ağ
zını bulıı;p da İngilizlere haber 
veren Japonlardı. O zamandan 
sonra da 'bı-yazla<a düşman olan 
yerlilerle daıma temaslarını mu
hafola etınşilerdir. Esasen sayısı 
yüzlere çıkan bu adaların baz-ıla
rma beyaz insanla;: ayak bile bas 
mamL5lardır. Yeni Gine de dahil 
olduğu halde bu adaların yerli 
nüiusu yedi yüz elli bine balijt l· 
ken, Avru.pah nüfusun sayısı bini 
bulmamaktadır. Bunlar da altın 
madenlerini işletmektedirler. Ye
ni Gine ve etrafındaki adalar, 
Hıolanda fündistanı adaları gibi 
zengin değillerdır Bu adalarda 
yalruz bi.r miktar altın ile kopra 
bulunmaktadır. Bu hale göre, ja
ponlar, Holanda Hindistan.ı me
selesin.de olduğu gibi, adaları ik
tısadi değil, strabji dü.,<>Üı!celerile 
i\,ıal etmektedirler. '.Bu strateji 
düşnüce de şöyle huliisa edileb;.. 
lir: Evvela Holanda Hindi!Stanm
da ve cenup Çiıı denizindeki ka· 
zançların takviyesi. Ve ikinc;si, 
Avu<tralyaya d<'ğru atılmak için 
bir basamak taht~sı olarak kul· 
!anmak maksadı. Bu seoor,Jc<li.t 
ki Yeni Gineye kar ı girişilen ta· 
aıTU-zla Avustralya mulıarebesl>
nin başladığı iddia edilebilir. 

Yerli MallaT Pazarlarından 
müteahhitlere bez verilmiyecl 

Kitara çalıır.Nt: sarkı ı&.ı i'yerı "'"" = adam, demlnd<nl:ıer~ aM<a.<ıru a:ır
ı·.a ·ı si>tuna d~ınış, p·s pııı düşlinü

yor Siıav!nrı et.rafa 6Ö< g€zd!rdığinl 
,ısrauce, caolamyor, ıc.ııdi!.ın<> has 
ı.~'cH U:besı&limü lle bu ıcıPchut mi.ıo
let i~ e başını sallı\yor. 

- Gençsin, y kışL'<hsm... Elbette 
sevda!' olacaıc.ın .• 

- Fıılrat yaıulcy l'SlmUZ., b,. bu gi
bi hı.1'Cketle~ m~hut fıçısl ve fıç!nın 
~lTı<! g r;:~."i o köpt~k hay._ıt.iyle bUr

g~'l lılz.<'t:ı daha lllC'.lhUrdJr. Ben eyt.e 
6cuı.q"':ı.:11 ki Diyojen deni!er şu periı. 
şan, Oıtrbedıer, kaJ.eoder ve t:;.m ser
seri kl:lklı ~ dti..'1Jan1:ı en ileri ge
le.1 şöhret tiryaJdloı.:.inc"<---n bi:idir ve 
mC.$!ıw o\rnonın yGhın•ı o d~ böyle 
tuıtınl1Şttır Gd yaınn Vı! f'flecek asırhlır. 
da ooun adı. oaoı belldl de blıı:lerdeo 

b" rski Yunanıo öyle m<>~lıur bir şa
i:'d-tr kJ B~k bk"1d.!'r, Şa!fl<: sefai.. 
"• ~ıka"lren kendisine kvşt i•yarı ç>

lo>ırar Koreı>llllerin ~.ıtır!n! t;ıı;tarı b•. 
şa yıkıp yaittılı halde ora.da yilbltı bu 
fJair r·~ın evine doktınımBTTUŞ, onu 
oldui'u gibt b-~ 

Mukavelelerinde beooleri Sü· 
lme-ıfuanktan verilC>Ceğine d<ıi! 
kıeyıt olmı.yan mfüeahhitlere 
Yeri! Mallar Pazarlarından ri~ 
bir suretle bez 1atılmaması t~~ 
liğ ol.unmuştur. 

SO:>vi, g<ıl. mai<amında, e-Lnl &alla
dı. Ş\m"'11 ;ıda,m. h1'la 3'31'"'• geld;: 

- Bı1.,V'Urun efeıı.d1m. 
- Sen e'1ltldec kit,,.. C1>l•roın. dı&-

til n..tl. 

Stiırvl. ;ıra.rundalti iı>k>emk>yi 1,.....ı 
ctı •. 

-- Oturs:ına ••• 
Ber'"'L hemen v!umıuşlu Süavi 

CDcva.mı Var) (Di!vsmı Var) 
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<,tsu y;:ız lUl met;nıeri Acaaou.ı 

Ajan:sı bültınlerindcn ahnmışh.r) 

Teliıis ed~n: A. SEK1B 
\'ıt§ington h~::ıer·ne göre, Fra~ 

sız - An.cr:ka ro.ınasebetleıi, Pa
tis tahrik~!. rına ya.ırılan İngil\z 
IY•mbarc.>mıını ve Suriye istikliı
lil' ., A'll rıka tarafından tamn
ması dolwı.ı: gel'gin~eeekitt. 
Bazı rni.yıhı !er •ir kaç ay için. 
de SUJ"ij·enin başlıca harnkat sa
halar•ndan birı olacağına inan
maktarlırlar 

MACAR GEN"ELKUR'.\1AY 
BAŞKANININ DEMECİ 

s~I\) a ihatcrıne göre, .Macar 
Genclkuroıay Ba-.1<Jnı Zora Bul
gar gazetesinin Budapeşte muha
birine dem ~tir !:i. ..Macar ordu.
sunun bu s<·nc Sovyet cepehsin. 
de savaşa c. Vill!' dmekten baş
ka bir işi olı:' y<ıLaktır. Macaris
tan ile Bulgaristanm üçiincü bir 
devlete u şı müşterek bir hare
ket tasarladıkları hal<kmdaki şa
yialar tam:ınıile :y:alondır. Afaca
ristan ve Bulgarıstan J.roınşu meın 
leketlerle ı;ul:, •çmde yaşamak is
tiyorlar .• 

GENERAL RO'.\ThffiL VE yU. 

NA .• ~ ADALARINDA ALMAN 
HAZiaLIÔI 

Londra haberı,,e göre, General 
Romımelin B~lkarl.ırıdaki ataşe

militer)erile bera!ıcr Hitlerin u
mumi karargi!ıınc!a bulunduğu 
şayiaları dolaşıyor. Diğer taraf
tan Alrnaırılar Yıınan adalarında 
/kıiiH ~y-etll kuvvetler t.op~rlar. 
Almanlar buralardan kuvvetlı 
deniz tıimayesi!e Libyaya malze
me dahi ~öndermişlerdir. 

1NGILTEREYE YE}.'i KANADA 
KIT'ALAR! GElLİYOR 

Nev'Yo!\k haberine göre, dli.i>n 
;ing Ltereye ç:karılan Kanadla 
kuvvetleri arasınua bir zırhlı bir
likle bir Ç(ik piyacıe ve istiıhkiim 
tC§killerinıdcn haj.ka te>pçu kuv
vetleri buluıunak'adır. İngiltere
daki Kanada lmvvetleri kuman
danı gazetecilere deıni'jtir ki: İn
gilterede müsait zamanda A""IW
pa kıt'asın:ı taarruz etmek isti.. 
yenlerden mürekkep bir grup 
vardır, 

S. KRlPs HlNDlSTANA 
GlDİYOR 

Londra haberin~ göre, S. Krips 
hususi bir vazlie ile Hindistana 
ıgitmek!E<iir Hindistan.da askeri 
\'aziyet hakkınd' Hindistan umu
;mi valisi ve bl!ikumanadnı ile 
görüşecektir. Bu resmi ziyaretin 
gayesi, İngiltere hükıl:met.i tarıv 
fından m0Şl'lltıyeı hakkında ya
pılan tekliflere 'İr muvafakat ce
vabı s!malrtır. 

JAPONLAR İLKBAHARDA 
RUSYAYA MI TAARıRUZ 

EDECEK? 

Vaşington ha.• .. rine göre, Ar 
vu~tralynyı himaye etmek ve 
bu ilkbaharda fübecyaya karşı 
1J aponlamı 'laarruz jrn}cin]arını 
:ı.aJ::mak suretıle Rusyaya yar. 
dım etmek için yakında bazı \edl. 
birler alınacaktı·. Şiımdi Pasifik 

harp ibl'lgesinde mü'lıiom miktar
da silah, malzeI'le ve Amerikan 
harp gımı.iJıeri buıumnaktadı.r. A
vustralyaya yardı.m mılhakka.k: 
~dcied'ihn ektedir. 

MISIRDA PARTİLER 
ARASINDA MUHALEFET 

Radyo gazetesı.."le göre, V etd 
partiBlne muhali.! olan Ahrar ve 
Sad'i partileri toplanarak ııneb'us 
seçimine katthnamağa karar ver
mi'jler, burıu N~has Paşaya bir 
mektupla bildir .. rek örfi idarenin 
ka.lrlıırılması,, gaı.eteleroin Jrontrol 
eldi)nıenesi gibi bazı taleplerdıe 

bulunmuşlardır. 

DOCU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Ahnnnl.ıra gori), şimal, merke.: 
ve cenup :kc .rnlcrin.dc Sovretle. 
rin 'kü'le hal ~e .~ap\tğı taa t"UZ

lar .ıgır zay..:ıtla geri püski.irliÜl
rr.i: 1~W .. Rıu.sLıra gore, Jmerkez 
ceı -· ~ Kızıl ' 'Ciu 17 kö,;ü gıe
ri alım:;+ır. Stnr~"USsada 16 mc.ı 
Alman ordusur.·.ın )"Ok edilııne&i

ne muvaffnk·yetle devam olunu
yor 

LİBYA CEPHF.'3İNDE 
ASKER! DURUM 

Dün iki taraf arasında yalnız 
ke;µf kolları faaPyeti olmuştur. 

General Leci ry kumandasındaki 
Hür Fransız kuvvEtleri ~-ölde 1500 
kıilanetreliiı: bir ileri hareketren 
sonra Libya cenubunda Fizana 

Amerika - Viti araşında 
gerginlik arttı - Macar 
Genelku,·mak ba,kanı
nın dcm.:ci - General 
Rommel ve Yunan ada
larmd.. Alman hazırlı
ğı - ln~iltereye yenı 
Kanada kıt' aları geli
yor - S. Krips Hindis
tana gidiyor - japon
lar ilkbaharda Rusyaya 
mı taari'\12 edecek? -
Mısırda part ;er arcuın
da muhnDfet - Doğu 
ce,>hesinJe yenı muha
rebeler - Lihva cephe
sinde askeri durum -
Uz. !c Doğuda yeni ha
reketler. 

girmişlerdır Bu kuvvetler Çat 
havzasınıd.m harekete geçmi.,<tler
di.r. 

UZAK DO(;l'DA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, Japon kruva
zörleri Avustralya doğusunda A
merikan Marble:ıeıl<ı kruvazörü
nü batı.mnışlardır. Cava cenubun
da Chrbtinas adası topa tutul
muştur. Blr.:1anyada Ran.gonun 
100 kik, ctre ş - alimie Tarabaty 
şehri iıjgal c>diJ.n. şiir 

Müttefiklere göre, Blıımanyada 
Japonlar Rangonun 144 kilometre 
şiınalindıe Bas....,;ııe d. ğru baskı 

yapmaklııdırlar. Sumntra adasır 

nın merkezi olan Modan hlıla 

Holarıda kıt'alan.un elınde bu
lunımaktadır. Avustralya bomba 
tayyareleri Yem Gine adasında 

ve bilhaı;sa Salua'l'aıdaki Japon 
ımcıvrzilerini tekrar boonbalanuş
larchr. 

VON PAPEN HEWJZ YOLA 
ÇIKMAMIŞ: 

Berlinde yan resmi bir !kay
naktan bildiııiliyor: Alrr.anyanın 
Ankara Büyük Elçisi M. Von Pa
pen. kendisini te<lıvı ettimıoe4<te 
olduğundan henüz Berlıne gelmek 
için yola çıkrr.amıştır. 

Japon ihracı 
( 1 inci S3l:.ıfeder Devam) 

vam ediyurlar. .!Jütün li.ınanlar

da harp malzemesi depoları inşa 
e1ıınektedırk>r. B'itün bu tedbır

ler, Avustralyıısı istilaya hazıI" 
landıklannı göst~rmektedir. 

GÜNÜN lÇiNDEN: • 

Bu ne perhiz, bu 
ne rahana tu ~usu 

(1 1n-c1 !:>dh.t- ... en Ut:vam) 
anla~ııleyor ve ~ri hlizıı·,J.k.ıardaı 
tulıır.Qn mU'!Ebesı.!:!.t•ri L<.:iu·:l> lç;in. 
)'apuJuış b.ıır hü.0trınu. h:ık.ıı buJ.. 
ma.k IC'*P ed.İı)'Qr, 

li""'l(lsj dol;ru?. 
l'i~Clle iWllJll biT.in<lo \arilı 

®b'uyu BC%Jlruk. iını~ n . .;.ırıu: waı.
j&e-4.tır. Fakat ~k.11 \"e ıclıep ne 
clvrs .. oM.m.. ht•.r l'.i..a;trn bıı:ı b.!E 
c.ırhı~ı.n t"!&k-1 oJ.an ba ~
har:ın bu k.l.II'lb<lınl.J.tu.a a...:~nı.xn.ak 
miirratJ.n dcğtJd.U.". llJOU'l,3. be.ı.·a. 
ber işgOO. mttırda oı.;.;u·ıan vt bu
lı.uıııııyan l:Tan..-ız toıırh.an.nda 
sacı.-cce hlibmiş ve bitUg~r i k&bul 
etnıt.j b !;ı:~ .nilletı goı'\..'.lne_ 

~rnjıi de nlıoit-ı ~ · ı:; i:lı~ın.? 
l-:lJC'.llirz.e ıon gtç~n is1ı1.çı~ ga... 

r..eteıerjnde11. b~:i. c1etPn l(ran.sa
Bının bu at'.fll8kıl a.:;.keo:.i bütçtsillıi. 

llÖY ](, lıuliıoıa edqor: 
Kr.ıra Gt.tJVVO~eri 16 n1Jiıyar 

t-·ack. 
D(tJ.z ~-uvvet!eri 8 milyar 

tr.,ık. 

II1i\'4 l<uv\"81lerl 6,5 n;ila>ar 
frc1n.ıc. 

Yeklln :I0,5 milyac Frsrık, 
Bır frangı orta.ama olMaık 8 

• .ıturu< f.cı.'11!~ olunııı i< harp,. 
ten bi111dn çilımış bir F=1"aıııın 
bu yıl lı8d'P V11Sıtai•n uğruna iıd 

milyar dört yilz m..!_yon Tüıt> ıı.. 

rası &arff'lınjyc haLtr bu:lur.duJlu
nı; enlarn. 

Bu btıtçenicı V~ Haw. Nazın 

o lan a-1 Berg"'°et dio!L ile lzab 
edilen deotl:rYla·rına göre Fransa 
b!r tok <reniz ve tara Jıaoıop !ı;,yy' 
releı i sLpariıf etmiıl bulın:m.a.kla-

Tripitz zırhlt
sına nasıl 

taarruz edildi I 
lrı.giliz mirall:ği

nin teb iği 
Londra 12 (Radyo 7,15)- Bah

riye ı>eza..o!l tar. fından şu res
mi tel:füğ neşreid:,·hıştt.r: cBir 
miıddcttenbcri !'1ı>rveç-te Trond· 
jhem limanın a oıılunmakta olan 
Alımanyanı,n Tirpitz zırlı.lıs:nu •• 
~ün demirli old.uğu yerden aynı!. 
dığı yapılan keş.flcn anl:ı:şılmış
tır. Tayyaı-elerlmiz, şimale d\'.>ğru 
gitmekte ulan zırhlının yerini ta
yin etmi.şlerıdr. Til'pitzin Rusya
ya gitmekte olan bir vapur kab
leı;ine taarruz etMek istc>diği aın
laşılınııştır. Derh.11 torpil tyaya
releri hücum etm;şJer ve torpiller 
atm>şlardır. Hücumun neticesini 
gö,.mek mümkün olamamıştır. 

Fakat son olara.< zırhlı kalın bir 
duman perdesi r•,,ıayesinde Nor 
veç sahillerine l~J:ru gideııken 
;görWmü.ştür. 

İki to.'"q)il tayyarımıiz kaybol
muştur, Satıh kuvvetlerimiu; d~ 
mania temas tem nine ml.llVa.rfak 
olamamıştır. Alman gemisinin va 
pur kafilesine hücum teşebbüsü 
neticesiz kalınıışttr. 

-~---

10 milyon Çinli 
Mançuri f abrikala
rına gönderilmiş 

Çung-King 12 A.A.)- Japon. 
ar, on milyonda 1 fazia Çinliyi 
Mançuri fabrikalarında çalı.şırur 

ya icbar etıni§lerdir. 
----·<>---

MüttE.fikler mu· 
hakkak taarruza 
geçeceklermiş 1 
Saygon 12 (AA.)- Askeri tOO.

şahiller birbirini taı<:p eden mu
vaffakiyetslzlikler dclayuıi!A! ga
leyana gelen u.mwı:i efkarıın taz
yiki nltmda Ang!o - Sakson mem 
leketlıerinin tama.mile tedafüi o. 
lan tiı biyelerinden vazgeçerek 
taarruza lıa~·'J.rr~ak tasavvurunda 
bulundukların. ı>elirtmektediner. 

Japon tehdid!n•'.1 tedricen sarih 
biT şekil aldıgı A•:11.9tralyada S;d
ney radyosu Harbiye NaZJrı For
dun beyanatıru zikrederek şöyle 
deımcıktedir: Bundan sonra geri 
çekihnek bahis mevzuu olamaız! 

Birmanyada 
Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Bir

manyada ln,.<ilizler Çinliler hare
ket birJi~j >c irtibat tesis etmiş
l<"rrlir. İngiliz hava kuvvetleri 
Mnlmein fİ7crine kU\ vetlı hücum
lar ) apmakta-Oır. 

Müttefik harp 
Tebliği 

Canberro, 12 (A.A.) - Çarşam

ba giiuü snat 16 ) a kadar vaziyeti 
güslrrcn Harb:ye Nezureliniıı teb
liği: 

Y c ni Gine: 10 Martta 8 Ameri
kan bom ha ıan·arcsi 'eni Ginede 
Salama liıngıııııda dü~nıan gemi
lerine taarruz etnıi~lir. Bu tc ·kil 
limandaki düşman g"mileri iize
rine 18 ton bomba atmıştır. Tay
yareler dönerken iki Japon gemi
si batmakta idi. 4 gemide yangın 
çıkarılmıjlır. Bir gemı sahilde ka
raya oturm.ışıur. Bütün tayyare
lerimiz salimen üslerine dönmüş
lerdir. 
Başka bölgelerde kayda değer 

bir şey yoktur. 
--o----

dn~:·~ peıtUıxt;r. Bu ne !Ahana Galata cinayeti muha· 
tu:ıuauı. 1'1ZAMETTİN NAZİF kemesine 

- bu sabah devam edildi 
cı BiR KA YrP Tophanede parasına tarnaan 

•Jir !lıdvacıl}'ı bo ~.ak öldüren 
Vchft:ıiniıı duru.T"asına bu sabah 
1 inci Ağırcczada devam ounmuş 
tur. 

Sanısun tücr11r1arından, armatör 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Sam
sun Vilayet idnre h~y'rti reisi ve 
armatör Vehbi Alclıkaçtınm ba
bası 

MUSTAFA ALDIKAÇTI 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Cenaze<i hugün saat 11 de Taksim 
Taliınhane A3 dede S()k~k Ayhan 
apartımanı 9 nnınnrah dairesin
den kaldırılarak Beyuıt camiişe
rifinde öğle namazını mütookip 
cenaze namazı kılındıktan &onra 
Edirnckapı şehitliğindeki aile kab
riDll Mfnedilnıi tir. Allah rahmet 
eyliye. 

Bu celseod" miHdeiumumi mu
avinleıindcn Ziya Yazgan tara
fınclan ımahal1iıı<l~ yapılan keşif 

raporu c:J.:.un..,.,uş, cinayet rr.asası 
meımırlarınd<ın fil<i şahit dir,Jen
mi.,'ltir. 

Azgın manda 1 
Sütlüc~de mezbahada toptancı 

kasap N~zif" ait mandalardan bi
ri tam kesim esnasında kaçmış, 

etrafı bir bay U korku ve telaşa 
diişlirdüktcn ı.onra 7:thıta tarafın· 
dan itlaf edilmistir •• 

• 
Iran, Rusya 
veŞ.Afrikada 
Amerikan askeri 
hcy'etleri varmış 

Vaşington, 12 (A.A.) - M. Ruz
v<"lt; RIL•yada, Şimali Afrikada, 
İranda ve Ç.ıııg-King'de askeri A
merikan hey'etleri bulunduğw.ıu 
beyan etmiştir. 

RUZVELT'IN 
MESAJI 

Vaşington, 12 (A.A.) - Rei$İ
cumhur konı;reye Ru&yad.a, Çi.n
de, Şimali 'Urikada ve İranda bu
lunan ve rolleri teslim edilen mal
zeınenin iyi muhafaza edilmesine 
inhisar ed<"n Amerikan askeri hey
cti<"ri hakkında bir mc•aj gönder
miştir. Prensip itibarile bu hey'et
lerin bruılıca vazifesi Soyvet as
kerlerini Amerikan silablannın 
1'ullanılmasına alıştırmak ve Rus
yamn en çok hangi silahlara muh
taç olduğunu tesbit etm•ktir. Çin
deki hey'etin vazifesi ise makineli 
harp için büyük bir orduyu teç
hiz ve idame ettimekth. ŞimaU 
Afrikadaki bcy'etin vazifesi ise 
Mısır, Eritre 'e Filistin arasında 
taksim edilmistir. Hey'et buralar
da makineler, tanklar, toplar ve 
tayyareler için tamir atölyeleri 
tesıs etmektedir. 

KAFKASYA 
HİNDİSTAN 

ISIR •• 
(B:ı., n:ık:Jlcden Devam) 

naltıya sokmak ve bir an önce 
mağUıp etmek gayesi ile cüz'i ve 
oyalayıcı kuvvetlerle de Japonlar 
böyle bir harekete geçebilirler. 

Mihverin bütün tel'<ş ve gayesi 
Amerika ve İngiltere ta.amızi ve 
tecavüzi duruma geçmeden Asya, 
Antıpa, Şimali Afrika mukave
metini yıkmak ve bu kıfaları, ha
valan, karaları, deni71eri \.'C her 
türlü kaynakları ile hüküm altına 
almak olduğuna güre, her cep
hede bu ilkbahar ve yaz içinde en 
kanlı ve en müthiş muharebele
rin cereyan edeceği peşin bir va
kıadır. Bu vn<iycte göre de .Rus
yanın rnağlllp edilme&i arzu ve 
gayı·eti ile bir arndn İngiliz İmpa
ratorluğunu ~. Şork, Orta 
Şark ve Akdenzidc y-kmaJc, bina
enaleyh Hindistan - Kafkasya -
Mısın zorlanutk Mih,erin birinci 
arzu ve pli\nıdır. Plan, maksat, 
arzu bu olduğuna göre lngiltere 
ve Amerikanın ne yapmak vazi
yetinde bulunduğu da kendiliğin
den ortaya ~ıt ,yi"lr: R,ısyayı ayak
ta tutmak; Kafkasyq, Hindistan, 
Mısırı elden çıkarınam•k, Çinle 
muusalayı idame c.tınek, deniz 
muvasala yollarının emniyetini 
kaybetmemek. Eğer mi.ıt1efikler 
bunları yapmış ve oa~annış ola
rak 1943 yılına çıkmı~ olurlar ise 
kendi hesaolnrına da .::.nm ve teh
likenin ylizde seksenıni bertaraf 
etmiş veya kazanmış ~\urlar. 

ETEM iZZET BENiCE Ruzvelt Amerikamn mütte
fiklere 2,5 milyar dolarl•k leva- le============== 
zım vereceğini do söylem.iştir. 3 kadının kurdu· 

----<.>--- 1 

Batan Amerikan harp ğu çete 
(l inci S:ıhJf .. .:!stn Devam) 

gemllerlDfD lllm• Pazarbaşında Nu!ıkuyusu cadode-

dll 1 k sinde 167 numaralı Nadireye ailt 
ıerı neşre m yece eve pencereden girmi.şler, Şüknü 

Va.şingtaıı 12 (A.A.) - Yeni isminJe l:ıir ad:ı.mı da sokalota 
d~niz harekat şdi Amiral King gözcü olara.k bırakını~l:mdır. 
gaı.etc<:iler toplantısında beya- Hırs:ız kadınlar, Nadirenin e-
natta buhınarak demiştir ki: vinde bazı e~yaları toplayıp bir 
Bıından sonra düşmana fayda- denk yaparlarke:ı bir \'ar.oj-u de. 

lı malumat vermış olmama.k için v\mıişler, bu suretle 'hasıl olan 
batan ticaret vapı.rlarının isim- gürültü ü:zerine ;\Ta?irenin kocası 
!eri ifşa edilmiyccektir. Yalnııı: :yat&gmıkn fırlanı.ş ve sofaya 
batan vapurların bü:yiik. orta ve çıktığı zaman da ,·oyguncu kadın-
küçük olmak üz~re tasnif edile. !arla karşclaşmı.ştır. 
rek hacimleri bıJdirilecektir. Bu vaziyet karşısı a ev saıhi-

Fransız filosu 
L on d ra; Almanların 

el koyacak· 
}arını zannetmiyor 1 
Loındra 12 (A.A.)- Çarşamba 

günü Londra<la soylendigine gö
re şımıdiki olıalde tJm.ılnarın Fran 
sız filosuna el k00'ocaklar:na da
Lr ariada bir alh:ct yıııktur. Bu 
fılonun akı.!:>eti lı~kkında çok~an 
beri bazı şayi.aiar oolaşmaikta ise 
de Amiral Darhıı bu f.l<>Yu \'Ü.

et c getirmiş olı1'&kln iftihar et
m~kte oldu~u için mc.::bur olma. 
dık~a Frunsız gemilerin' A1'11an
lara tesL.m odcc •·ıi beklenemez. 

Buhr havzası tek· 
rar bombalandı 
Londra 12 (AA)- İngiliz ha

va kuvvetleri üç incü defa olarak 
Alm~nyuda Ruhr havzasını boan 
balamış ve büy .i.k tahr>bat yap
.m.şlardır. Dört İ!lgil>z tayyaresi 
üslerine dönmemiştir, 

Kunduracı bıçağile 
yaraladı J 

Kuledibinde oturan Ba.lıaeddin 
isminde bir kunduracı dün gece 
ayni yer sak;'IJerinden seyyar sa
tıoı Hüseyinle bir para alıp Vct'

me !ID('sclesinden ı<avga etımişler, 
bu sıırada Baha~~d'"ın ucu sivri 
bir kunduracı b:çai:ile Hüseyini 
,gögsiincft n telıli.keli surette ya
ralamıştır. 

·Balc.accliin yaknla'll!nış, ağır 
ys.rnlı HllsC\ 'n !.l-><-ğlu hastane
sine kakl•nlmış\ır - ,....__ 

GUREBA 
Hastanesinde 

Cerrahi ve kadın kı· 
linikleri cumartesi 

günü açılacak 
Tıp FakıiUtmi cerrahi ve kBdm 

bastaltklı:'.rı klınilderlnın açılınesı 
ve Radyuloji Enstitüsünüın tevsii 
cumartesi günü saat on b'rde Gu
~aıba hastaneııiııı.de vaDılacılkbr. 

bi, kaçmak nıyctindie bulunan 
hı.rsız kıulml~rın üçünü de yaka
lamış, h~diseden zabıtayı haber
dar etmiştir. 

Vak'aya elkoy .. n zabıta bu ka
dınlara göıciilük ::a.pan Şükrüyü 
de yakalamı~, thl<ooar adliyesine 
teslim etmiştir. 

Şark Cephesinde 
<ı inci S.1hı!r-den JJ-.,ran1) 

milııtarda harp malzemesi iğtinam 
etntişlerd: r, 
AlNanların S".ırarussoda ~ınr 

ber lçil>Ci<? kalmış olan Alınan or
Uusunu kurta:-ın•k fçin yaptı.'kr 
!arı t~ebbüs şimdi azalmaktadır. 
Almanların !:'iv ık taarruz i:ç>n 
lhazırlnıl<'l:klan Doncç hal(.lası.ıı
da, Ruslar Abnan kıt'alarile ar
tan ·bir şid:.Uctle taarru! etmekte 
ve çok ağır ka,) •pıaı- verdirmek
et;dirle·r. Bu "ğır kayıplar dobyır 
sile AJ.manların taarruz için ha
ZJJ'!ıuhkları yığınaklar dağılmak
tadır_ 

Hususi Sovyet tebliği 
(1 l .... <"l ~ahifede:-ı Devam) 

ml<tir. 277 Alman tayyaresi düşli
rülmüştür. l zırhlı tren, 39 tank, 
7 ceplınne treni, 27q kamyon tah
rip edilmiş, 18 tank, 568 haf'{ tü
fek, 3400 tüfek, 245 top ele ll"çi
rilmiştlr. 

JAPONYA 
(1 ind Sıhlieden Devam) 

- cEğr Avustralya 1>12!.n~e işblrli
,li yaı:mıa'2JSB. or..u ezc .. ·c~.> rlcmiŞ'U.. 

jJpor.yanm; A:lmnnya ve İ1.alyadan 
a'Vrı b:r su!ı yapn1.i6ı kt..b~t olm:ıdı
ı!.ndo" Tokyo hükıl!:'et'ıtın A•'USi:rai.. 
y:ı ~!e ın:lh:fe:-1~ tr.ı.- &Ulh u: ... ~ı:.yıp im-

74ıarr.ıy;.eatı battcuıdlk fU le ceva
ben siv""cü.. şurıları ş0yıen1~ır: 

- c:jc.pon)'a ve Avustra.ya sulh iç1o. 
bir a111tşma fC'k.H: buiablliı·ler.> 

--<>- -

Avus ralya koray 
i~gal ec'Hebilecek 
Saygım, 12 (A.A.) - Japon as

keri n1iişahitlerinin kanaatine gö
re Avııstralynya karşı bir Japon 
taarruzu asgari tehlikelerle başa
ılabilecektir. Bu hususta Japon 
Vis Amirali Sosagui'nin beyanatı 
hatırln!ılına,ktadır. Amiral, Avııs
tral)'aıı.ın ist.ila.ı Japonlar tara
fından kolaylıkla başarılabilece
ğini söylemiş bulunmaktadır. 
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r 
l:'1AHKEMELERDE Yaun: 

HÜSEY!N BEHÇE'I 

Maşa/talı pek zekidir. Artıp 
harf !erini de bülbül gibi ilir. 
- \'aı:llahı yea:e.-nlın diyo wy~-miyo_ l 

r..ml ah- trKuınl361, b.:.X- )az.rr~t var. 
\'t.Ll:!ıUı .;oııs.ı.;n, l;llCJ. d:zi>ı gWı. .• Çar-
1~r c;at.r d oAl.i,,uı ıa:n serio 1çin bi_ 
,. J ü;; ık.c:d'Lao. lı.amf y zıh.aLeooi, ıOyle, 

pann.a.Cırun ucwxı , fı.r~ı .fr .. ı .çniırJ.r, 
- lfesapıan., kl:ta,,tan anlar mı?. 
·- Nl' d""' k ek>r.dw, ne &emel<!. 

.c\nJ.ama.oıg;. ş.:·y )'Oit., cBJmea•e.ı be;.. 
vak:t aLie!ff.ıe namv.. On.ı aa bi.l..i.r 
de- YJ!l,.lfil'i.Z~ lles .. lıı. k.ta.bı. bepmı ye
ı·lnck ... Ş.ırrJdı ge;..ect.it •• C..ö~u.......,un yıa! .•• 
Iş~. ge ıya:: da... B-!ııı a!'o·vr. Balk. 
gı.)ıhıed:. .. Arc.ııuyQI". lilk bak bak! \:av .. 
r•tm., Nihat. Nihat! .Buradayım oğ
lu:.ı.n .• 

~ii.l.giln.. &aa: benikz:lı, tür:ü •Ui.istl 
mwt.T1e g~ :ı.U.ı ınorarımş, oo 
) ec!i, on se~ y~:a.nnna b:r ge.r.)Ç Öllr

ce et.rPiıne. bak-ı.n.dı ..• Soıwa gö.ııc..tü. ve 
o..nlara cıoant yüriidı.i. 

- Hurada mıs= L'Jll<"a?. B"" de siı. 
ı! erıyo-rdum. 

. - vp <>;?.um elen.eli cmc;ı.tllD. eliol .. 
lşte <MrC ı ... \"ı:,cıum ?./.hat bu .•• 

&lıln>ektcn kıxıdlınl clamad,m.. Oluı
tar. zııı! ta ... N~et. 

<Dergetı.ıoıleo yea ile eöndQl<çe •n 
cı'lş eden 

Mısr~ın<ı &e'.dl ve §Öyle okuoo: 
<Deı&Ahtao Y"" ile döndükçe eşeğin 

çüt eder.J 

Puradc.., ben de -Kendimi tıt. ar. 
du"·· OkıJ!an z:>t 1ı:ı ve 11t:miz de bir
n:r ~ ıdtıl<:l.nı aom:ı, mııkııraıla.. 
rı S..-0yuverr:Uk C'ocuk ktpkıımız.ı kıeısQ.. 
dl. Doğm ~"'ı> !-:srşıdsk: meiılı:e.. 
mc Sfııılo~ bkine gıTdL Ben 
kc!: ıdOTUfl bir t-.-mıfına, okll'ta.IJ adam 
ela öbür ta>raıfma d<>iiı u yurür.ük m
hadın nmcnsı: tror.ldorun ortasında ya.. 
P•"Y' ~-uz ·>ı.ldı O. MU işin ı..-ıwu:ı. 
'1.ığ-ldi ve ..,. · apbl etrafın:ı bakl'nl
yor, ,._e old :!unu anlamıya ç&bşı:yor .. 
du 

ANIT-KABİR 
Bor ..k 1 adaım. cid:li blr i: adamına 

be.~ ,:·ordu. !Jemıt:ıu pt.ntak \"e isti.ı.a
h:> &•t11: 

- S'2 besap1"o anl.lr mısr..ız? 
- B.ır .:ı efe:r.d.i.m. Kt"Brl s<ii. kesri 

•\o' rı oJrucNk. FalZ, ıskonto. MOorclr.. 
kep .laız <tl~~ıırlaırını blHrim?. Yetse
nt:ı, 'Tuiw Lini ıuırema usLr.ill . • 

Projeleri t etki~ 
t edecek Jür5 heye
ti teşekt 1 etti 

- Ben demecük mı? B-.h. ıu.... "1aıb. 
O.Cl<:r b:liyor. Beniı.ın Oı.nrumde lşi.tı.nıe. 
d.ı.ğim ~eyler ... 'l'ü.tı lülı iühl K.nk bil' 
k<rC m.aş1ialllah ... Şiı~W- 7~1şt:iır19 bu 
boyu. bu yaş& getirene ... 

- Defı.cr tutın yı blJ.i: mı:siniz?. 
Yanı ..sulQ dt!teril llluzaa! u.<ul.. Def
teri keblııli yevrın.rye usu.iti .. Anııerikaın 

sis~emı. s..ka, nakliye mı.Jı.aat.-besi 
rnan .. 

- anı...rı bi.lmem ~ .. .ılıııvna. 
öğl·enııri.ııı. 

- Öğren;r .. Ya ... Maşaaliah. pek ze. 
kld.r Hem de, Aroaıp bartleriıı! de bW
bLl..l &ib~ bi.?k', Deikı mi Ni!W!'t 

- A.r-o.p harfieri.yle de okut" yazıM" 
mrsmn.i. 

- l.."vet efendim ... 

İ~ ad 1ı.. el1ııi iç cebine daıldıır"ıp 
k"çük b>ı not de!l.eri ~ık,.rdı. Y~ak
ta.r.ın..ı çevirdi. Çevrıdl. Bir sahifesin.. 
de aırrdu. 

- Şunu okuyuı b~~aııı :n .• 
Çocuk, h<."<:eiem\ye, ı,et<eltıniye boş

.ıı<!:. AlJlqtldoğına gôre, bu oktıduğu 

ll!u.ıll>m Nac·ınirı. 

c.Lftl o.\Jl'Bun söyJesıcm bir fara i.iıbı 

alned.en> 
<Bi! .. ı.ıre açsam ağlarsın kitabı si. 

nedm> 

D'.~E: b~lıy3n caz~li idL F:ık3t ço
C'Uk: bcnu o bdaır bal:ı.lı, o \.~daT tu.. 
h:1! b!r şokilde nk:.ıyordu ık. ben de 

Ebedi Şef Atüürke ~a,ıılaca.ıı: 

Anıt - Kabir i<,h uç1lan rrtısal:ra
jkaya girenlerin ~=rlad:ııklan 

proıelerın tctkikıne başlanmak 

üzeredir. Jüri l:eyctıne dahil olan 
İsveçli mimar 'l'•ırçbcım da dlün 

Aınkara~a gelmışt:r. Alman ve 

Macar müıtehaS- ·~~ar daha önce 
gelmiş bulundı•k. •rından jü.ri he. 

~ti ttttnamlan."Yl~(,.., 

Diğer taraftan hariçten müsa

bakaya girenler " scfarellenmize 
verdikleri projclc= de hClll(.>n ka
mncn BSŞ1·ek.1leıte _ ıL'(ICkkil 

ıromısyona ;:elm"ş bulunmakta
dır. 

Durdurulacak 
imar hareketle,..i 
Belediye bütç~l~rine ağırlık ve 

külfet verecek :oışa ve imar ha

ııeketlerinin şimclii.k durourula

rak mevcut varo iatın maa.s ve 
daimi rr.nsraflarrn artıın ıca.pla

rına ka~ıhk tut .. lması Dahiliye 
Vekfiletınden &lcdiyelere bikl!
rilmi.ştir. 

==================================~-=== 

I Sene:ıin en büyük <;an'at ve aşk ,ahcseri 
Ilu akşam Şeref Galast olarak 

ŞARK Sinemasında 
.Arabacının 'kızı• filminin unutulmaz yıldızı 

H i L DE KRAHL 
KATHI: DORSH - HENNY PORTEN 'in 

mi4terekcn yaratt.k:ları sinemacılık alemin.in P.l İŞİ}mez 
~ir şaheseri. 

ARTİST İZTIRABI 
Rejisör: D. W. P A B S T 

Rus mu. b nağrrclerindcn "hasret ve •evgi dolu serenatlanndan 
l.ayat bulan cazibc.ı bir mevzu, ıl4hi bir eser. 

San' at a.cwınin artist ••udrct inin en büyük aşk ve ı'tırap faciası. 
Pek ez kalan numaralı yerlerinizi heııwn aldırınız. 

'•mmı=ı:=m=c::ı!!lll:ıll!ll Telefon: 40380 1 

İstanbulu günlerden beri nağmelerile nıestcden 

ART-İE SHAV CAZI 
1942 senesir:in tek 

FRED ASTA.İRE - PAULETTE GODDARD 
9iftinio yarattığı 

CAZ FIRTINASI 
A 

L A L E Sinemasında 
Rüyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

---

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet sıhht, 
ufak, yumuşak idel bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI 
arayınız. 

1 [ u let L cm irı ıllırı ı Li . ulırı lı lı ıı U Jaresi liinları 1 
Mubemınen bedeli (~O) lir& olım 50J lrllo kTODJlu Kösele (20.3.194.2) Cu

m& gün<! saat (15) on beşte Ha7dupapda Gu binaa dabillndeld. Komisyon ta. 
rafından açık eıc.nt.me usc1;~ .atın &bna<::ılı:br. 

Bu ;,e ghmelı: lstiyenler!n (337) lira (~O) ktırul!it* lllllvalık.oıt lemiıı..t .. 
ı.aıwmm ta:ı>in ettjjl v.,....ı.ıe b!rlilde ebiltme &ilırı.U aaa.tıne kadar komiayone 
mbacaaıtlan. lAzımdV'. 

Bu ı.e o.it ...ınaıu..ıer koW-.ot- parııııaz olar& ~. (2i51) 
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FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR OOELLOSU 
""------------------------~--~o. 12 

Türkçeye ç•viren ; İSKENDER F. SERfELLİ 

Mister Ben et, ustaların, Hartman tarafından 
tatmin edılmiş olduğuna hükmetmişti. 

- Şüphe<u k:, o da bll lklı·dedi.r. 
BU""ii)"h Ea.rfed:J.ecck parJya \.C cmc>ge 

y;-zıktı:. Hele zehiıl'li slnek n!evslmJtı .. 
de l:ur•da çal~ıak delihk'en b~ 
b1t ıc~- deg!Jdlr. 

.:Wl!Meı· Denet, Am~rJ-ka'ı uıst:alarm 

Ahn~r, casusu Hartm:.wı tarafın.dan 

tatrıın ediJım,iş oldu~·!Da k;.t J:ıyetıe 
h!.X:TA?tn:d-JU. Zh !:>u fC'Ztr.~J:T, mü
h<.'f'.d:j Kuperl.n nııatyetinde çalıştı:lcları 
Ca-.:.ril·, bu maıdeıniıı Ku_per taırafJ.ndan 
i~let1hDEsine tu-rattar gOrUnmüyor
ıaroı. 

Bene! blr kCITe işi P•nna~.na tak. 
mıı:t•. o~ bu!dut:ı Hı.irtmıar..aı 
aıt yeşil zarf cebinde dµrv.;ordu. O bu 
ıo.ıı şehre inmce """'1d<4ma g~
cek w ocağın işle1ıllmıcsınl mimikünı;e 

h·~ue havale edilme~ lstiye
cektl. 

* 
Kııper ~ dibiıııle ••at dörde ka-

dar uyudu. Bene! ır.ka<\aEını bımd'1o 
t.ızta uyuıtamazdt. Ya.n,naı yatlaetı: 

- Ho,..U ba.kalım, dostum Kuper .. , 
Vaki\ geldi. Ha!rclırl ediyon.ız. 

Kuper aldırıı; etmedi. 
Etroftokl wtaıar için için gül;ş!ü.. 

ler. 
Benet oalaorı.n niçin .ı;ill~ilderini 
ıeı.dL !şJ şoılU•ya vurdt1: 

-- N<> o? Bu '.llOhi.rlJ ı!ı>tk ııatınııı 
hoı;urı<ı mı .ı;itli?. Gecc-yl bvrada ce
çiutt r.. olyetmııe m.lıt!,, ycJ«a? ... 

Kuper birdenbire gOzleri~i aça:rak: 
- Sen mio!ıı, -~:? dedL Uyumu.. 

f\JITl ddll mi?. 

F,ıı;ycr~k b• ın kılrl.rJı: 
-- Ben uyr.ırum. Uyt.duıx1an som:aı 

güç ayılırlm eıır.!n3, Jy.lDl"...C•l dn. dip
diri k:dk.anrn. 
v~ hemen yerl.nd ... "n fıır~ •. dı· 
- Saat kaç .. 
-Tcım dört. 
- ı.-ıe, hi!J·cket >akl!<ıı z geJıniıı, 

ILCnıen bay\·a-iaıruırı<ıı a1.11ya . .ı:ı1 
Sur.a"a birden aırk<ıda.şıına doııci'Ü: 
- Burası halokınd.ı kili derecede 

fikir eci..ııebı din mi.\ 
-·Oldukta .. 
- ~oracağm bir ~ey V"''° ~ 

den sor ôa CC"Vabtnı vertyim. 
-· ~ehirde de konuşabi.liriz. 
- Ha .. Billiim, anlayı;lı adamolll>-

,;rr! El>'!'al&rı l>lr gD.ciişie kavram:ııııınr 
dır. 

- Ol~ <!..alın ya. ötmnl ""'® 
k.onıışuruı:. 

- Pek Ata. Öyley-;e hemen 10la çı.-

k&lım .. 
A tlaı-ına bindiler. 
Ala.den ocaklarından 1'=7rı!dılar. 

* vı:siKALAR ORTAYA 
ÇIJUNC.\.. 

G<!ce. Saat oek.iııde Mor.ill;lyr. diin
dG!er 

U>talırr kamplanna gttti. 
İki a'!klMla.ş l!Ylerine-ge!ir ... - ..,_ 

,'Wldu;oı .. · Yilta.nıblan-. Aysc çr.rça.buk 
sc-!r~J:ırmı h:!ızrrladı. Kuper hleırnıet
çlsıı:><' sordu: 

- Eiz.i k'1me aıradt m1?. 
(Devamı Var) 

Sultanahmet Birinci Sulh . Hukuk 
Mahkemesinden: 

Emi<M! Mçıo ile Abdı.m•t.man Huıüsi •e Sll!ıeYlA""' Cemile ve Haili Fah
rı ve I'a'bmıa Zehra ve Saadet ve Ayşe .. ":ı..dalct ve Maad>ule '\ıe Muazzeı..!n şJ.'. 
,-lan \e müştereken. ır.ı.ıtasaınf old.uk!.arı lstanbul Em.irıöni.ı.:ı1ı? Sururl mahal 
leS:..dc Mahm~ sokağın<ln mi 33 - 41 vo yeni 2H • 254 k•Pı ve 392 
kl'r't.Vk ,~ 337 adcı ve 20 parsc! numaralı 321,~0 metıre murabb~ı Suh<>crr.ehmct 
şah l!tıban ha.tun ,.e 1'fehır.-ct Atayı evvel vaiı.:fındaın a.ıtn1.3 mai;:r.z:t!arı olan 
A.rs!an Hanı namile ,,,..,,u! han ile ytn> Jst.nbulde. EmiJlüncnde Şeh Mehmet 
G~y:iını mahaıll!'llinde Yah kôŞkü caddesinde eokl 10, 12, B ve yaı! 10, 12 
tapı ve 14-1 Jtürtüık ve 401! ada ve 66 parse! oumaralı ve 152 metre murabbaı 
&ı.ı1 mülk ve Ayaso!]'orylkeb.r valdındın mağazayı müşlemll k"rgir Meyve
b')Ş h.,nı na.mile mıaruf hanın izoılei şuyuu zınmmda !uruht.u t'ekarri.it ederek 
a)'l'ı ~:yrı müzayedeye vazolunm~tur. 

J\ı"b!aaı hanııu.n heyeti umumiyeslnjn lı~meU muhanmıinl"'sl (121312) Y"ia 
,.:.rnıi b~ bln üç yüz on Jd liradır. AJ.t:ndı: mii.jazaları illan ve bi'l" 3enetle 
lafarıuf edilen Arsl-ı;ı hanı namt'le marul: i§bu mahalde 24..i _ 25-1 numan.J.ı 
ı:t: ~ lrla.hm•ıtp3.$'l caddeô"ı.e nazı.- ,.e 248 nwnaorai.ı Medh.,·lden g!.rile
rek ka'lilil<lı 1 füi 6 numaralı olan aıl.lı d\ıkl<iından ibaret olap e' ,.ııen sıra.. 
o;:o a~oğıda giislerilınl~tlr. 

lllahm~tpaşa cad.-les!: 
24t rcuınaraiı =~., lahh döşeli ilı.crı~ demir pamıak'ık1ı b!r penceresi 

olıın Tc.ıı.:oz kemerli t.:r odası vardır. ~lektriJt eisa.tı olup bodrwr.u yoktur. 
~ah:ye 85 -., b"f lira b<del ile lı:ire.ü~. 

246 numaralı ze:n..a tdbta dÖ§eU ve ~%erinde tonoz kMıerli brr oda ile 
b:! c~sdan geçilen ve honın meclıha;,jni teı;l<il eden kısmın ti.;t Jı.aıı olan diğer 
bir otiada bu mağa..a t..r~fJJdaıı kullaııı.imJkladır: Eleldırık tesis< tı vardı!r. 
S<dell icıı.n mahiye 60 sekser. JJ.radu'. 

24& numaralı; Hanın. medlıa.Ji olup rn<dhlılin her iki t:tttf:ndsn 0,50 
.....ı.u. anında ve dört r.oetre tulünd<ı :l<l peyke ımaiıaDi ve bir <:vvelcc kahve 
ocığı o:ank ıkul!anıl:ın ve elyevm dükkJ.n olıi.r~ mıahal vardır: )ilrbıyc bedeli 
laı.n 45 kıdı: beş füadır. 

250 nımıaraJı: .">Jmt ı:.>manaa tıAn medha'lıı.e ka<>>sı ı>la.-ı zmıini tahta dö
,e!i ve i.izerlnıdc tonoz l."'"1~rli od.ası 0~<1n t:i'r ~. Dorlr\'!mlt yok.tur, 
J;ıekla'il< tes.i:satı wroır. Yahlye bedıell kan 87 buçıılı: liradır. 

252 nWlS'alı; D~'!'l' <liik!<linla.r &ilıl üst kaılında tonoz •<eınerli bil· oda ve 
elektrik i>eslsa.tı vaırdır. M>b:ye bedeli i<:arı GO lil'adır, 

Han dab!!i: 
l numaıralı: Yuklı.n:ıında locwz temerll bir oda olan bir dü>.'"kfındır. 
Eleıl<lrllı: te;iııaıt> vardır bodnımıJ yoktur. Mı>hi;ye bedeli icarı 40 lcırk ll>-

radıı-. 
2 ntanal"aılı: Blı" nwnaır~ın a~dır.Mruliye bedeli k:aTJ 40 kırk liradu'. 
:1 urıamM"aılı: Bi.r nun>~ı-ra.nın a.ynıdl.T. ?.c.tahiye bed-ell !.can -10 kırk llradır. 
l D""""1'aiı: Zemini l•hta döşeli Ve werİJÔe tonoz ikemerll bir odası olaıı 

ıl.ük'k:lrdır. EleJcl,cJk ıeoi.satı vardıl'. MatL'ye bedeli !can ~5 elli tr.ş llra<lı.-r. 
b rrmr.a.ralı: Dö:1 nlll!1.Y:•lı düld<in~ı ~. Mahiye bedelı karı 55 eIU 

~ liradır. 
o n:uma.r.ıh: Dö<t numaralı düld<Anın 1,Ynıdır. Mahge bedeli ic:M'ı 55 eW 

~ı lilradır. Dild.Zh:ıo h•po'.a.iıı ceııtıeleri iııtor kep<nklidir. 
Allında selı:i< nuınnrııh dilkklıru müştemll 10 numanlı Meyvah<JG hanı 

1ıamil~ manıt hm:un hey'et: ~esinla k>yl'JlıCt-1 muhammlneı:i (16125) oo 

J.l!ı ~yüz ylnni beş llmlır. 
E,·aatı: 

Çift kaoatlı demir kapıdan uminl mermer döteli w ıa,lı.kta.;,. girlliT sa4l 
ta-rıııta biril:ıci ka-t ta~ merdiven ve ~ oda ile 8 numara Besler çJ<oIAt:ı lllQ

jU3ttı vardır. 

Biıillcl kal: Zemini c.e:ımeı· bir toridıır Uze.rlnde üç büyılk ,. b;r aaııdık 
ıodası vaTdır. 

lklııd ut: Yille ttmiru ır<ormeT bir l<aridora açı.lan beıı oda ve blr he!A 
JD(..,·cu1.tur. 

İk 'net kal; Ylııe zemınl n:enner blr l<cridora açılan b05 odn re bir hela 
mEvctpltt.ır. 

Uçüncil kat: İkl~cl katın ı)'tlıdlr. Di>;<'ır.e ve tavon!"1'1 betcnd\A'. 8 numa. 
ralı dek!kmı:n cephesi fstt>r demir ~penkH ve zemini !;iımcnto ~ellıcLr Ter 
t.os ve elektrik tesi.sJ.tı va:rd..r. Dükkftnın nı4.nitye bedeli icarı :i5 cll! beş ve 
b.nanıc ıse 75 yetrnl:ı b•ş lira ol<ı9 ecza deposu ola.ra.k kulla,,;lm&ı.t.ıdır. .Mesu
b.a:S!. 152 n.etı-e rr.uralıh:u olup 142 metıesl bina ve mütebaki'Sl a-talıktır. 

Eir.nı<:l açı.k aırttırmaı3rı (31/3/942) ta.11.i..ne müsad.i: ttalı ıt.ınü. saat on 
d.örttcr. on altıya kaüaır icra olunac.ıktn·. 

Jiıymetı ıınmamm ... e:enıılrı )"üııde yebr.iııı beoiııl bııldut~ takıl'rde ogiln 
>h'•<•i ka·t'i<yeleri ya.pılaca.Jı:tır. Bulmadığ! t.a.ıtdlroe en son artt:rar.ın taablıü.. 

dü bak! J<..lmal< in.ere on gtir müddetle temdit edilerek iklccı açık uttınna.
lan (10/4/942) ta.rihlne müs&<lli cuma gı:nu saat on dürt:ten on a<tı,ra kadar 
icl'a. ı.ı;macak ve o KUn "" çc.k artıtırana ıha-le ed!le<:allltlr. 

Ipo\eık sa.hi.bi alac.ık!:l..-la ve dit ... a-lacaiclı.lcırırı işbu g&.Yrim<cltt•l üzerirı.. 
Qekı baklM"ınl hl.ISus).?.e faıı ve maEraıfa dillr olan idd.La*1.nı evrakı müsbite ... 
)erılc bslllcte on beş ı:ün içınde bflıdi!rıne:eri Hı:zımdır. Aksi halde h<:.ldan (81. 
pot sic;,llerile sabıt olmad•ko;a sa~ bed~lınlıı paylaşmasllldıı.ı C...-iç kalacak 

!ardır. 
MÜ'lerak!m bliümum ,·ergtler borçları n",betinde hls3eda:lan ve cldWl,-e 

ve \•ak;rı.tt ık.~.ru.mı muc:biı;.ce verilmesi '1tznn ıeıen .)iım.i senerk: ta.vlı. be
dell ve ihırle pulu ·ıe topu m1L9<atları nıU..'-'le,ıye altUr. 

s~tış peşin para tle ve tapu kaydı mucibince ve icra ve if'.IJs kanunwıa 
&e,fk;:,, lora edilecek. 

Harlıçl<>n işl:·ra.k lçin JJ:ı.ıi< yecll b"çul< pey &XçesJ y;ı.tınl..,aktır. 
At\tırmıı ıa.r'.naıne.•i işbu ının \a,-fu'nden JWıaıren m.ııkeıw d'-\a111ıane. 

"ine ~ik kllınrrnştı.r. 
T.alip olanlann kıymet. ımıba.ııırnı'.,elerinin ,.;izde ,-edl buçul!u nisbetlnde 

pey &t<çeslni hart\lılen o ghn \"e saatte İsta.nbuJ. Sultanahmette td.pu ve kad.i16-
_.0 Uıı:mnın ..ıt kal''lcU da:Tesl malııı"'"•ır.da satış momuru Sultanahınet 
sı;V.ci Sulh HU'kulı; mal:k•ıııe•i bzjdtlbeıine 942/5 m.ıma.ra ile n:ilıacaatlorı 

i/3/94l - 942/$ 

- - . -
- , • • , • • • ' .. •.d.ı - "',. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi lırçalayınız, 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
SJhhiye Vekiktioin nıhstJDJ haizdir. icabında ıtünde 3 kaşe alınabilir. 

lstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 
840/393 

Bi.r a!.,,oiın temin ve tabriill :ı:mm.ırıdl. h:ıcredilen Beyoğlunda eski Feriköy 
7eni lll~t>yet man.ileS)Din eski Kır yenı İzzetpa~a ve Mc~lap sok~ 
eski l:J mıükerrer ve !3 mi.ıkfrrer yeni 5 ve ı2 nlJ[llııaTaılı hir taratı Kadink.o 
ve: D~+rekçl başı apa.rtımanı ve bir tarıa!ı badiye arsası ve bir tarafı De-re so. 
lıııığı ,.e taralı rabii KJr IK'lı:2&i)e motıduı ve ka<yden 147 D."J:n nılkta41rıda 
dülıktnlı aparlnnarun 78 h!s•e itibari.le 10 hissesi ""lılığa cık>r,lml§tır. M<ız· 
ıı.or •pım>t:manın tamıuıwı.ı> 112 bin lira krym.,t takdir edilml~tir. 

I.vsafı: Ailrıııda 3 dilkkfıı:ı.ı m(lıılemil l<Argirdlr. Köşebas:<da olup 32/l 
ve O numaraJ.ı. dWckıil.nla.r ve 11 uumıı.rah e-pE;:rtım.an methali. olup Papayano. 
pJlol aıUU"tımanı na.mile n:.aruftur. 32 rıumaralJ Saman oğlıı sokağı üzerinde 
!!ük:k61ıd11". Önü istor kepeıYkl! \a'Vanı lruımen beton piıyer l<>zinatlıdır, 32/l 
ıımnara l6e ayni sokakta önü iStot' kepenk;! zC'll'linl çimento ~aplı \avon köşeleri 
k&Tton pi:yc.r terti-ba.tlıdtr ve a.ltmd:a bodrunıu v.ırdır. 9 nun1aralı kö,s<:l~ında 
dükk!.ıı. olup zeınln.i ç.imf!Tlto saplı altıooa d<>brumu olan Onü ve y&nı caıne. 
ki.'1. ve !stor cepheli dükkiındS". Ta.vanı lı.arlon piyerlidir. 11 =maulı ap&.r
lın'on medhı>lidir. Sok•ktJ<t mennıer !ki basamaklı ÇJ!t Jıana·\ ve clıomir kıapılı 
oltıp zcmin..1 moı.ay.ik karas:nian d<>§el'j mcrrn.e~· basamaklarla• bodruma ve di
ğer k<!t.ı8.I'a çıkılır. Antrr-n.;n duvar ve tavan köşeleri karton piycr t<."Zinatlıdır 

Eodıı.nn kat: Mermer ıınıt'Td.iven:!.e inrlen zıe.milll1 k.aır36iman aöşe!i olup ~ 
b.31.tl:k.1.a kapıcı odası ve 1 numaralı daiı.ı:ediır. Bu cla.ire bLr kor.ı.<11:.r üzerinde 
4 od.a. mait>aı ve belası olup b&n:yo maharu \·ardır. 

Bodrum aıltı: Sa.ııanlı.ı::an mozayik ır.<?r<hvenle inilen lklnc! bodrum da 
ı.emlırlı çimento ve ıaplı bir koridor üzerine 12 göz l<ömü:-lük olup ~. 
n.nı vcıltodu.r. Ort:ıdaki, aydınlıkta aıl.atutka be1fı. ve 4 basaı:rıaJJa. çıkılan zc
=i ~ııp çlrneo1<ı dö.ıeli al<llye mah"'1J.l vardır. 

Lt!mı!n kilt: ıı numaralı da.ired:L:r. Zemin katt.ald aalreden 9 mnmer ba .. 
&arookla çWlan meı."Clivenb.J;il camekaınJa ıkapaiı olup ı..enti.n6 roenkli. çıni dö~ll 
bii' sahanlıktôikt kapıdan ':riien bJk- k.cridor ü:ze.rine 4 oda mu.tlak komple 
b;ınyo ve he!M.r. 

Bi.rlnei kat; 19 moımer merdivenle çıkılan sahaohlda ilri da!re kapısı o. 
lup bu k<nta 3 ve 4 ırumnmıı dalıresl va.,W.-. 3 numaıralı daire bir hol ve ko 
ridor üzer.iııe 5 oda zemjpi. renkli çini döşeJi ematYe teıkmıe, levato, termosi!oo 
t~1ıa1mı ha.v1 bauyo dairesi ı.emini IU1kll tini döşeli Fe,.ans lılvabo a.lab"an ... 
ga he~ zemini rt:ıldi çini cl<ifelı ııab!t t.ezı;fıb, maıhız ocaklı matb~n V< lttisa. 
llnô:e bl..r kiler de vardır. 4 numacaJı diirf:Öt" b!.r heltl. üztXinc yekd1ğerine 
ı•çi:ev S oda ve bir kcrid.or üzerine iç içe g•çl•len iki oda ve cilğeı- bir odaı 
olın~k üzere 6 odadtr. Z•miıı.i reıildiçlmeı\o dt;,;eli ma lekne tonnosiıfon 
ley.;:n~ lü.va.bolu komple bau.yJ daJ.resi ve zemini renkli çini. d~eh !a'Yacıs 3i.. 
"abo aiatranga beldsı vaırclır. 

İlı:lnci kal: Bu kıı.\t• lk!. datrelidir. 5 ve 6 ~al• her iki da:re 3 "" 4 
oomaıalı dıatrolerm ayni eı.uf ve terlib-.tırıdadır, Tava.'1).ırı katton piye<" 
teı..inaıtlıdır. 

3 üncü icat: 7 ve 8 m:wa.ralı dairclerd;r, 3 ve 4 mıma"1lı d:ı.irelerln at)'. 

'1i ıteTtıb<..ı.'1.1 ve tc;.lk.iıl!ltırıı havidir. 
i WlC\i. kat: 9 ve 10 l'tan.araJ.ı c:lairf::lerdir. 3 ve 4: ouma.ralı d;;.&ıclerin ,aor ... 

ai tertibat ve teşkilatını ht-v~ir. 
5 l:r.Ci ka\; 11 ve 12 ~umaralı daireler olup 3 ve1 numıt=nlı cW:elerln a.y. 

~i olup tet'tibat ve te,\>k.ilfttı da a)'tiiclll-. 
6 ne! kaıt; Çatı katıdır. Burada 13, 14 mı.mıtralı c:birek!'r~e ç:ı.maşırlık11.a.r 

Y"a!'dır. 13 nıwnaf"alı dz..ire bir koridor ilzcrinf: 4 oda, rnıa-tıb'l.h, h<'1~. sr1hanlıkta 
kapısı bulunan :zıamj.ı.U rcnk.1~ çimento &seli aab.iıt iti levha ve iki mermer 
tekne>: bulunan cazrı,aşırlıktır. 

14 rrum.3!1'3tlı dau:e bir koridar llzerinıı 6 od;ıxlı.!', Zemini reı•kli çimento 
döşeli sabit k.aZIBll. ve mermer tdmıeli çam2fı:rlık ve alatuıka ht:l::isı varoır. 
M'l'dh·cn başında. çlli ka.ne.t kapıdan çıkılan zemini br.mızı çin~ etrafı duva.T 
Jwrüuluklu tarası ve ayrıca deıniır merdlv~ıle çıkı.lan 13, 14 DUJ']1ara·lı daire. 
lerin iJ...,tüdür. Zemini kırmızı çini eıtra!ı dı;va ~ korituluklu ikinc:~ bır tara.sası 
dı. \oaro.ır. 11 ve 12 numara!ı daireye çıkaz: mozayik merdivOl'llidir. Bina kar. 
pru:r Köşe başıdır. Eleıklrik ve terkos ha"Y.:agc.ı:z.I tesisatı vardtr. He; iki cep. 
beji! '\'e köşeb~ındıı birinci kaıt'tan itlbareu §3\hını.şı havi olup k~el,t~ın:n üs. 
lü ktılelddtr. Köşenin her ,Jti tara!wda ve bırinci kattan ltl.baTen her ka1ın 
ön!er.i. demh· pamıaklık. kc.tku.Juıklu bİil\?'r b.Llk<:>nu havidir. Cep1;(>5~ p!'Yer 3.il"li.,. 
11&.yct sıvalı ve kat.1..ırtia sHmc ve kaba.rt.ma tezyi.na·t vardır. Zer. Jr ve bod
rum J..~t pen.cereleri demlr kt-peııkll oıup abş<:.p ve dıcmi:r aks3lı.-ıl y::ı.glı boya-. 
hdu. M<Jıallen yapılan kefte göre umum ın<.:salıırusı 310 metre nJlorı:tbbaı olup 
bundaın 14 meUr-c :mıratLaı ayduıJ.ık, geri k<:ılan &aha üze:-ine apartunan 
;rapılmıştıT. Aydınlıktan bin Y""t ceph><le cllğerj de ar;.a cephe orfasııı.da
tlır. İşbu gaıyrirnen!Cl.ılün bır.iDcıi. arltlI'Tll3fı 3/4/942 tar.ıhtne m~J.d::f cun10 
günü s~t 14 den 16 ya kadr.n· İstanbuildn Y<.-ı:ıJpostaıhaıne b;.ndsı d.:-<tıilindc Ad .. 
li,ye b:ıı"ı içinde bul'Jn.an 3 ilıocü Jcra aaırc.i;nde ya-pılacaklır. BiT:;rıcl arliır
ma.d..1 verilecek bedel işbu gc..(yrlmcnıkule t;ıkcJı edilen kıyn1etten saiılığ.:ı çı. 
lrarıJ~n 10 hiSse bedel n!n % 75 inl bul.rn:ıd.ğı t;:kdiırde e:1 S•>n :ıı tt.ro;nın taah
hitdi! baki kalmak ~art! 1.~ art~.ızma ıo sü.ıı daha uza!Jlr,rak 13/J./9.J:. tarihine 
l!l.İ.lı.!h.~."( Jlez.artcsi günü saat 14 den 16 ya kadaı· rr.irza.yed~ye Jtinc:l a'l"tıt:rrna 
§E'kar.dc devaı.ın olunJ..rilk en çok arttı.rannı üz<rinde Y..at'i :hales. yJpı!acaıktır, 
AıU~rma ~artn~i herkesin &:örebilmesi itin 15/3/042 tarih~n<lcn ilt.ibaren 
da r<de a5ılı buhmat.:aktır. Daha !a:ıla nıaıJCırr..at al~ i:~tcy 0nler ş.ıT1namesi... 
ne veya 940/303 numaoı.·aJı dosyasına mi.!r.Jcao;t etmeleri l!lzund;ı'. Artınn.aya 

i:ıt r;ık ot:melt !s\iy~ ga,.rimenkuliin tamamınn lakdlır edilmiş olon 112000 
liıüdöll 10 hi3oeye lsabet eden mı.-ktarı.1 'k 'i,5 nlsbcti.n:le pey akçesi veya 
Milli bir banltanm te:nılnat mektubunu ibraz etmclıeri l~ımdır. 

Ipolek sahdıi alaıı'lklılar4' diğer a!Alwdarların ve irtifak ha.kıkı sahtp]erintn 
ıayrimeıWrul üzerindelı:i holclarını ye husıo;'•l< !:ı.iz ve rna..rofa d<dlll oları id
dıola-rını iObU i1iın taTtbinden llibaren 15 giır, i.Çinde evrakı mii<t>ite1"rile bir. 
likte daıircy., bildirmeleri Uzmıdrr Abi halde ha.'OOrı tapu sidll i'.e sabit ol
m-.yaniaır sa.tı,ı bedelinin paoylaşmaısıııdan lıarlç lııalırlar. G&terilen gilnde 
ar<tırmaıya dıfliraiı: edenler ...ı.1Jmı.a Şa'l:tnarn<!Oiııl okumu~ ve lti>.ım>lu ma. 
1Qır"1.tı ııı!m1' ve bunları tamamen k:airJI ctmı,, ad ve itibar olunurlar. 

G;,yrlmedlrul kendisine ibılle olunan klıme derhal ,,.,,.,. verilen mllblel 
içinde parayı -v<"rınezse ihde karaı'ı f""holUMl!'ak keııdilımd<'ll evvel en yük 
sek teklifte bulıman kimse sr.ıetımiş old~ğn bedene aıhnağa ra?.ı oluırsa ona 
razı olmo.z veya bulutnr.azs.ı hemen 7 gü:1 n~Jd<leUc t.ekrJı- nrı:ırrrı~ya çıka ... 
rılıp en çok arttıxana ihJle oivnur. İ'k.i ıh3~2 • rncındaki far'~ ve geçen günler 
içı.n ~~ 5 d.t"'ı. hesap c..luıı:ıcı'k !alz vo dığer ::nrarlar :ıyrıca hükme hacet ke.l. 
rr~:zı:ı mı..'!r.urlycthnizcc alıcıdan tah.!ll clunur. Alıcı yalnız ::?O senıclJık tal\dz 
bedel.Lle tapu haırı;Ja "l ve ihale karar pW1oTlnı venne;e ı~cbı.tı-d:.u·. l\1üıtera
JG."1'). vere:: vr rfu u .. bedeıt m Jı:z.;ı•yededen tcnıtH olu.nı.Jr. 

ıtAHİ1' VE BAŞll-IUIIAIUURl ETEM izzı>T BENİCB 
Nı:!iRİYA'.1' DİREKTÖatJ: CEVDET KARABİLGİN, 

SON TELGRAF .HATBAASJ 

12 Mart 1942 
ıı.oo Program, ve Memleuı S&at A-

7ar1. 
18.03 Miizlk: Fasıl Hey'U!. 

13.45 Konuşma (Z~raat Sa::ıt:ı 
16.5~ Mi<tik: Bir Konçerto (Pl.) 

lll.30 Memleket SUt A.Jarı, ve Ajan1 
Haberleri. 

19.45 MilU!ı:: Ha.lkevlcri Folklor Sa-
ati. 

2Q.lı; Radyo Gazetesi. 
20 45 Mi.itılk: Sa;z F.ö~tlc>ri. 

2 •. uo Konuşma (Dertıe~ıııf! Saati). 
21 15 Müzik: Şarkı ve Ti.!ı·k Uler. 

2!.30 Konuşma. (Hi.k:<,Ye Soatı.i 
2!.4.i Müzik; Radyo Senfoni Ortres. 

tr-"'Jı. (Şet: Dr. Frnr.~o:ius). 

2ı.30 Memleket 3aa\ Ayarı, Ajarıs 
liaberleri ve Bors.:-l:>t 

22.45/22.50 Yannk.i. Program ve Ka
panış. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
P A B A 

YDzan: Necip Fazıl ıus,ıntJREK 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

CADDESiNDE 
KISMINDA 

Bu akşam saat ~0,30 da 

ÖKSE VE SÜKSE 

7.AYİ İstaır.bul B<•lediyeslndcn 
alciığ..rr. 1167, 1168, 1169, 11701 1171 ~ 

maral: bJısiklet numaı·a1arını zayi et. 
ti.rn. İ:bu bh;Mclet numaraları hüküm
~iızciür. 

ZAYİ MAKBUZ 
Trmlıı<rt olaJ'aık Vil \yet M:ı1'andJ-ı.>ı.. 

na yutırdığınıız. kefaıet r.:.Ekiubuna. aJ.t 
8.'~.'940 tarih ve 4/64 sayılı ayniyat 
11..akbu?.unu karz.aen l>':tyheıtiın Kayı:t 

IUTeti alacağımdan zayı naıkburzl.lllı 
hükrr.ü yoktur. 

Noel İPEKCİ 

ZAYİ - Susehrl nü!us ml'muri~ 
ğundar aldığım nüıt'.us citzdan .. mla bir
likte Lt.ııniıul Limaın İdaırs'nden al. 
dığ:m Jl'man cüzdanı ve kazi'r..ç karne

si ve :rr.uayen.e cüzrl.1nırn1 zayl ettim. 
·~.:\?n:Ic:-lni alacağımdan esktıe.rınin 

hiik.n~ti YOktUl'", 

Talio YILMAZ 

(HALK SÜTUNU ) 1 

Bir genç kız iş arıyor 

Bcb""·ını ebediyen kaybPtmes.i Utıe. 

r!r.-c ant-sına ve lkıa:rde:;lerine bakmak 

i.utre iik:mektıcbin 4 üncü sınıfmdao 
ayrıl:uı bir ıtne '.kız Ia.brtka ve mu,.. 

esseselerde iş araıruıoiı.tadı~. H•yırseve

iO sah~lerlnin Son Telgraf H..ııc Sü
tunu v.;sıla6iyle (Selma) a<lrtsine btil,, 

dlmıeleri rl<:a olllllur. 

• 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR 

Vefa Llses~!n onımcıı sııufır..ıa idim 
tı.'lcvt vaıJzyctrmiz mti1kiil b:r vaziyete 
dUştüğllndc-n ~kıtt.bt bı~~km~ır mec ... 

'.7ur}ye!iııde kaldım. Riyaziyem kı.ıv ... 
vetl!1 yo.2.ım da gayet ;şlek olı..:p güzeL

dlr. 11erh.a:ngi bir mi.ıe.,sesede çahşmek 

istiyorum. Bana is vermek lt\tlı.m.d0r 

.l 
bu: .... 1 ...... ~\. ... rnı S ;;ı Tclgr:.ıi J!~ ~~ Sli_ 

tunurıda (Tekln.daığ:) zurnU'2.u: .. 1o4 n.ıü:ra

•aa\ etmeler! rica olur.ur. 

f' Tarihi Tefrika: 43 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Arslan, arkasından yetişen düşman 
süvarilerini birer birer kllıçtan geçirdi 

- Onııbeş, y.inmi gün kadar, ıtcs. 
lim olmadan, evvel Allah sayeniz
de muıkavımıet ederiom ... 

- Peki, Allah yardımcı.nı2 ol. 
sun! Evlath:ıxa s&m söyle! Alla. 
hrusmarladık oğ1uım! .. 

Arslan kır ata dokunıınıış ve bir 
kuş giıbi UÇ"Jp gitmişti. 
Doğan, Sultanına kale ıburcun

dan hayran hayran lıaloınıştı ... 
Hiçbir şeye m.ıltn.ı ve:ıııne-m:işti. 

Bu derece ~ın ve coşkıı.ıın ~
man saflarını.n içinde ne iış6 var. 
dı? ... Yoksa düşman bu gece çe
kimüş miydi? Hiıç şüphe etımemeli 
ki bu gece dü:ı,man çekilmi§ti. Baş
ka türlü Sultanın yalnız 'başına 
buraya kadar gelmcs; imlkil.n da
hilinde değildi. Lakin, neden cep
haoo ve erzak soruyordu? Doğan 
hayretten hayrete dii§erek aşağı 
inip tekrar namaza durdu. Alla
hrna niyaza başladı. N amaızı bitir
dikten sonra et:r.aiı.nda bu!lunan 
malhrem arkada.,"1arı.na meseleyi 
anlattı. Hepsi Doğanın bir sairüil
men=ı hali geçirdiğine hiiıkmet
mlşlerdi. Mümkün olnuyacak 'bir 
şeydi. Hem Sultanın buraya ka
dar yalnız başına gelmesiııe ne 
lüzum vardı, adam mı yolktu? Do
ğan bile gözlerine inananuyıor, 
'bunu bir rıiya zımneciiy'O'l'du ... 

• •• 
Arslan, düşman içinden göziiık-

meden geçti. Tırm diışman ileri 
hatlannı geçeceği zam•n, gün iyi
ce ~ıdığı ıç'n, düşman ileri kxıl
ları tarafından görüldü. 

1Ieri doğru olaııc:ı hızile giden 
bir kavuıkluyu gören diışnıan sü
varileri Anola11ın peşine dÜ§Jl>Üş
lerdi. Aralar:nda bir iıki ol< mu
harebesi oldu. Nihayet Axsla.nın 
atı fazla yonılduğuooan, dÜ§man 
süvı;rilerinden üç dört kişi Ars
lana yanaştı. Aralarında şiddetli 

bir kılıç, kalkan cengi oldu. Bu 
çarpışmada, Aı sla.n düşman süva
rilerini birer <birer kılıçtan ge
çirdi. 

Türk ordusu ileri c!evriyclcri bu 
muharobeyi -uzakılan gördüler. Bir 
Tüı·k süvarisinin dört beş ki§i ile 
muvaifakiyetle cenk ettiğini, mıu
zıdfcren Jıatları.na dcğru geldiğini 

görür görmez, hemen atlarını sü
reek, o tarafa doğnı yürüdüler. 

Türk süvarileri, bu Türk atlısı
nın kaleye ihaber için gönderilen 
cengaverlerden <biri zannederek 
üstüne gidfyorlar ve ilıir yandan 
da seviniyorlar.dl. Hiç olmazsa ka
leden haber gelmiş olacaktı.. Su!. 
tanJo.nnın emıi yerine gelecekti. 

Artık süvariler birbir'ne yakla~
ıınıştı. Ka·rşı 'karşıya geldikleri za
man, süvariler g"Ozlerınc inana
madılar. Çtintkü karş.L: nda Su!· 
tanlan dll!'uycrdu. 

Arslan, ordugah.tan uzak:la9tığ, 
gece, veziri sabaha karşı müılıinı 
bir emir için Sultanın huz.urwna 
ç.ılkmak istemişti. Çad:r kapısında 
bekliyen ağa, Su.itanın yarın öğle
ye kadar kimseyi çadıra sotkma
masmı emrettiğini söylemıişti. Ve
:zrlr, meselenin pek trühim ve a
cele olduğunda, muhakkak suret
te Sultaıııı görmek i.stediğlı1de ıs
rar ediyordu. Ağa, ald.ğı emir ik
tizası yarın öğleye kadar her ne 
pahasına olursa olsun kimseyi Jıu· 
zııruna kaıbul etrniyecej; i, ibinaen
aleyJı ısrarın beyhude oldu/;'11 yo
lunda cevap verdi. 

Vezir şa.,<urunJ.'itı. Kafas::ndan 
bmtıir fikir geçmişti. Aca:ba Ars
lan ölmfuj müydü? Ağası öli1münü 
mü saklıyor? Vakit kazanrr.ak için 
erdug1ııhta düzen b<>zulmamW< için 
el altından ıcimsen>n haberi olma
dan Veliaht '!'.ukaya haber mi gön
dermişti de onun için öğleye ka-

(Il->vamı Var) 

• TAKVll\1 • 
füın!.I 1358 Kasım Htcrl 1g51 

!IUBAT 
120 

SEFER 

27 24 
Yıl 942 Ay 3 vasatı Ezar 

MART 
s D Valı:it S D 

617 Güncs 12 05 

12 
12 24 Öğle 6 11 
15 43 İkind' 9301 
18 12 Ak'aı 1200 

Persem~e 19 42 Yatsı 130 
4 38 iınsaıc 10 ~6 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İli.l.ıı No. su 149 
145 m.mıa.ralı il5na ektir. 
l - Kırkılmış can::ı t;~yvtı;l saıtıŞJ.arııı.d;: k::ır2rnanın beher kilrsurıa 48, 

d:iğhç ve kıvırcığın beher ki!csı..naı 50 kı...ruş . 

:> - Kırkilinaanış <'311!t h.:ıtyvan satrşıa:r:nd:ı koraınanın beh."T kilosuna 51\ 
dtğlıç ve kıvırcıiıın beher kilosınıa 52 kuruş fiy•t tesbit edild~i, 

3 - Toptın ve per~kcııd"? ei. satışla r.mla 145 nlllllaralı il~ndakl flatlerin 
Cl!'! -0\cluğu iltın oltmur. c3266> 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

27/ll!/1942 Ouına !{iinü saat 14 \e Beyoğlu İ.stik:l~I c<>ddes;ncte 34•1 n;ıma
rarla L;!:c-ler MU!haıı;eb<!r!l•ğ;:ıde toplanan Okui Komisyon1Jllda .i.895 lira 7 kurı...~ 
keşi! bt'delıli İstanbul !<ız ögrf'tmen Okul·ı tamiTa1ı açık eksiU'meye k-::nmuştW-: 

Mukavele, eksiltme E.1yn-,d·U"lık İşleri genel, huısu.51 ve ~ennı sr.rtı:amler!1 
keşif hulfısasiyle huna. mlftE:erri dlğer evrak aokuld.an göriil.ebiJlr. 

Muv•l<lkat teminat i42 lira 14 kuruştu\', 
Istekl11Erin en acz bir taahhütte 1000 ilral;k bu lşe bcnzc.r !;; yu11:.ğ&na dair 

irlaTelel'iıı<icn almış o.dııf,ı.ı veskalaraı tstl'n~dcn i~t.anhul Vil.lyet~r\(' rrüraca.J:t .. 
la. ek.siitırı-e ~indrn !atil &ünleri ha.:ri'Ç Uç giln evvel a~ ehli)'et ve 1942 
yılına ~t Ticaıret Odası vesik<ıları ve ten1i.nat makbwılarcy1-e Kom:fyono. gel-
meleri. (3253) 

BEKLENMEKTE OLAN 

POKER 
T raş Bıçaklan 

Gehn.iştir, 

DİKKAT: istnbulda 1 adedi 
S kuruştur. 

istanbulda 10 addlik paket 
45 lruru:jlıır, 

Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 
50 kuruştur. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İlan No. 148. 
1 - Bllümum J)O<'akcnde saıtış13da tt:rat. ı>lrenO'..U usul'iini!n tatıı:kine ı<a,.. 

tl.r 11er!llniştiır. 

2 - Tlcarl teoıınilller mııciblnce fıy at~arda alenıyet, satı~a auecilleı: !"1'80.. 

I !.:ıntn azami satıo fiyatını ,.çık olaralı: göııteııen: 
A - Etiket koymak, 
B - !JiSte l>tilundwmak, 
c - Bir deftıer veya k:.laloğ tamim etmek sıretiyle tatbik c<!ilerekıır. 

s A - Y\lk&rıda bM1i,leıı ~ a!Enlyeti mecbt11'1ye\; paza!'lılrsa salı' 
ianununa dahil mıQ:dd~1.t·rdl! ve sat~ oubetıı;-ı·inde bu iıl4nı.n neş!"Jnde ı it:b.:ıren 

taa:n: b~1 llafta 1 

ı· - Pazarlıksız sa.tıs k:ınta:n . ..: mewıuuna dahil olJnıyan bntımum ma.ddel-crde 
ve sa1ı-i .şubeleriınd:e ise Uin1n neşrinden itil:aRn 15 gün z.arf1nda taıb.k etliln1~ 
bı.lWlO<f ktır. 

' - İsmarılama Uzeri'nc iş yapan tfcarethanE' ve mağazal~'\ -ayr.!'l1'ubı 
s.ır.i .~.;:~ı:it.rında. deri, şaplı.acılarda kotde!5. g!b~- mtı.mulü m ~yd11a getim ıl'ğO 
yaray•n maılıemeler •atışa ar.<dilmect.-:k1eri talOOi'rd !i,yat aleniyeti m<cbW"l>;·e
tlne ~b; değlldlı<Jcr. 

5 _Bu işin tatbilt:atı hatkındn maiümat olmok ietiyenlor~ı Ticaret ve San._ 
T Oduma müracaatlaı·ı ilf.n olunur. c.'l2Citı 


