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Nihayet Bir 
Ay içinde 

Herşey kendini 
be 11 i edecektir 

Karlar Rusyada çözü
lür, japonya Hindistan& 
yaklqır, Rommel Mısın 
tehdit edeı Vi§i Fransa• 
sı vaziyetini tasrihe ic· 
bar edilir ve yeni yeni 
poletik v• diplomatik 
faaliyetler birbirini ko
valarken ... 

rcrscnı ETEM iZZET BENiCE 

Avustral 
ya sulh 

yapamaz 
• 

Harbiye Nazırı 
Mihvercilerin şayi
alarını tekzip etti 

380 bin asker 
vatanı müdafaa 

edecekl 

C/.N;. - . 

Uzak Doğuda harekat ~hasını ve 
müttefiklerin taarruzuna üs te~kil 
edeceği bildirilen Avustralyanın 

mevkiini gösterir harita 

----=w= -;..._~ 

ŞARKİ 
iranda 

iSYAN ! 
Iran hükumeti asi 
Kürtleri tedibe 

muvaffak oldu 

Bazı Aşiretler 
eski toprakları
nı istiyorlar 1 

S..vyet - Alman cephesinde ini
siyatif Rusların elinde ohnak il· 
zere mücadele daha şiddet fktisap 
etmiş bulunuyer. Anlaşılıyor ki. 
Ruslar Almanları rahat b .. akına· 
mak, taarrm: h82Jrlıklannı ve 
plinlarını altüst etnıc'k, taarruz 
yerine mukabil taarruıı; zorunda 
turakınak taktiğini ı:Utmeyi ter
cih ediyorlar. Buna karşıllk Al· 
manlar da hem Rus iaerruzlannı 
pilskürtnıek, hem sevkulceyşi lny
met taşıyan yerleri elden çıkar· 
mamak, hem de ilkbohar taarrLl• 
zuna hazırlanmak ll'ayesini takip 
ediyorlar. 

Müdafaa lıazırbldım takviye oluıı.m 

Şark Cephesinde 
Biııdistaııda lltr Biııııl bBO'ftlı:tar m Ufrezesl ve siperde bir Hinci askeri 

Sidney 15 (A.A.)- Avust
razya Haırbiye Nazıın FOl'd, 
mihver tarafından çıkarılan 

Japonlarla sulh yapma §aYi
alarını tekzip ederek demiş
tir ki: 

MÜTTEFİK 
TAARRUZU 

Yeni Delhi 15 (A.A.) -
Şarki İranda münakalMı ııoo
lll'lQğa çalışruı asi Kü.,,tler 1-
ran hiikiımeti tarafından te
dip Ôlımmuşl.ırdır. Bunların 
reisleri Meıı-hedin şimalinde
ki tepelere ilt'.ca etımislerdir 
İki !kaıııdeşin idkıre~indeki 
Horasan fısil~ri, Tüı: befül.. 
haydari. Türbetü..,şııh <kılny
lailında slğ:n.iıkları yerler
den çıkanlml§la.roır. 

Şark cephesinde vaziyet lıa ol
makla beraber, diğer eephelerde 
de göze çarpanları şunlardır: Ja
ponya Hindistan kapısım çalmak 
lberedir. Çinin tecrit edildiğine 
ve mağ!Up olacağına lnanm'§tır. 

Avnstralya ile harbe hazırlanmak· 
tadır. RnsyaY.a da saldıracağı söy· 
lenınektedir. Buna karşılık Hin· 
distanın karadan ve dP.nimen mii · 
dafaası için Vavel tedarik eör· 
mektedir. Krips Hind ricali ile 
lngiliz teklif ve plllnlnnm görüş· 
mek saflıasındadır. Amerika A· 
vustralya, Yeni ZeliiıKla ve Fili· 
pinlerde behemehal tuhıllınak ka· 
rarındadır. Mısır ceıphesinde müt· 
tefikler ve Almanl~r karşılıklı 
kuvvet yığmaktadırlar. Biitiln bu 
belirmiş cephelerdeki karşılıklı 
dövüş hazırlıldan sürüp riderken 
birtakım yeni yeni politik ve dip 
lomatik teşebbüslerin de netiea 
halinde ilkbaharla hera-ber lııki
taf safhasına intikal etmesi mnh· 
temeldir. Bu teşebbüslerin en •a· 
pnda Vişi Fraıı.sasınm Mihverle 
ve demokrasilerle olan münase
betinin tavazzuh bulması keyfiye. 
tinin gelmesi e.n galip ihtimal da· 
hilindedir. Herlıalde lllihvet' de, 
müı.tefikler de Mareşal Peten'den 
Vişi'nin hakiki çeltresini almasını 
istiyor. Belki de iki tarııllı tazyik· 
ten birinin ağır basması ile Frıtn· 
sa hakiki safım tayin etmek zo. 
runda kalacak ve bugüne kadar 
ilci muhasmı grup arasında opoz· 
tonm bir rol oyıuyarıık ketnli .. _ 
disini toparlamak ve harp sonuna 
aır; çok tasfiye ve tensik görmüş 
lıir iktidarla ~1< slyasetinden 
ayn)acaktır. 
Fransanın lıu ıauhtemel hare

keti sırasında yeniden aydınlana· 
cak bir tlıırum da herhalde İspan
yanın istikbal için tercih edeceği 
hareket tarzı olacaktır. 

Mihverin 1942 plinı oo iki mü
nasebetle izah ve talılil ettiğimiz 
gibi Rusyayı yıkmak, Asya, şı. 

lnQlİ Alıikadan müttefikleri k&\'· 
nuık, Akdeniz, Krz.ıldeııiz, Hind 
dewzi ve Cenubu earbi Pasifil'i· 
ne hakim olmak ı:ayesine daysn· 
-ş 'hulunduğu ~Almanya - ;Ja
ponya - İtalya ve müttefikleri bu 
ı:ayeyi te~ebbüs sahasından ta· 
hak.kuk safhasına sokabilmek için 
her türlü gayretin i~indedirftır. 
Bu bakımdan Fransa, İspanya, ls
v~, Hindistan iizerinıle en açık ve 
kat'i politik neticeler almak azmi 
ilil hareket ettikleri gibı herhalde 
)llanın,ihata ettiği sabalar üzerin
'11.e de her türlü mesaiyi azam! 
raıı.dıman alabilmek üwiıli ile sar· 
fediyorlar. 

O halde, in'8nlığın talii ile he· 
raber dünyalltn Avrupa, Asya, 
ı\trika, A\'ustralyn kıl'nlarıRa ait 
llıukaddcratı 1'42 m,:.ahar ve ya· 
'<ıııda tamamile tnazzuh ederek 
\>e bu satıhlar üzerınde ya~ıy•n 

(Dev.mu 3 tıııcO S•bifede) 

Son Harp Vaziyeti 

Şiddetli kar -
dan şimal ke
siminde hare
kat durdu! 
Sovyet ordusu
nun Viyazma etra
fındaki çenberi git 

gide darahyor 
Londra 15 (A..A.)- Mookova,. 

dan alman baberkr'e göre Viyaz
ma eb'afındaki Savyet ordusu
ııun çernıberi gittikçe daralmak.. 
lıa.dır. Şimakle Ç'O.k kar ya€dığı 
(içı'n faaliyet aza)mqı, ha.rekat 
dumıuştuır. Yal.ruz kayalııç.> ilıa
aların faallyetı c&ülmektedir, 

"' 1 'iT" ~ lf\~ . 
~ ot I 

Şartı: cephesbıde: Ladoga göUi 
civarında bir Alman milfre%esi 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

1'1eskova, 15 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 14 Mart günü Sovyet !nt-
' (Devamı 3 iln<-il S&bi!ede) 

MÜTTEFİK 
harp makine· 
si ağır işliyor 

Holanda Hindis
tanı Vali Muavini 
böyle söyliyerek 

"--dedi ki:--· 

Taarruza geç
mek zamanı 

artık gelmiştir 1 
Melbum, 15 (A.A.) - Ho

landa Hindistanı \'ali Muavi· 
ni M. Van Mock Şt•nlan sijylp. 
nı.iştir: Müttefklerin harp m•· 1 

kniesi Dolanda Uiedistanır.ı i 
kurtaramıyacak kadar aj;'lr 
çalışmakla beraber bu ınaki
ne işlemektedir ve yakında 

büyük ölçüde taarnız kudre
tini kazanacnktır. Kıt'aları· 

(Dev11.mı 3 Cncü Sehlte~) 
. -

Amerika gün
de 144 tayyare 

yapıyor! 
V~ing1ıon 15 (A.A.) - Fard 

fabrikaSUlln yaptığı tayyareler 
hariç olmak üzere şiımdi Aırneri
'.k!ada gül1Kle 144 tayyare yapı.1-

mılktadır. Harıp malızcn'esi nazırı 
fabrikalann ooıduya şimdi ~l bol 
hB.l'p malzemesi temin ettiğini 

söyfoıni~ir. 

2,25 metre bo
yundaki 160 

kiloluk adam! 
Vilayete müracaatla 
fazla ekmek istedi l 
İki metre yirmi beş santim bo

yunda ve 160 kih ağıı;rlığında Bi
lecikli Öıner ismın<le birisi, dıü.n 

(Devamı 3 üncü Sı:t.lfedeJ 

Yeni bir kürtaj faciası daha!.~ 

16 yaşında bir Rum 
kızı öldü. Cesedi 

mezardan çıkarıldı! 
Rami'deki çocuk düşürme ha

disesi de tahkik ediliyor 
:Müddeiuanuınilik bir kürtaj 

ve ölüm hadisesı etrafında tahki
katla meşguldür. Hadise şudur: 

Beyoğlu!l'da Ağacamiinde Bal. 
cıçıkmazırula 16 nuır.aralı evxle 
oturan Panay'Ot kızı De pina is-

minde bir genç inz gayrımeşru 

bir ~uj;a hamil' kalmıı!jiır. Ço
cuk üç a)tl•tk karlar olunca d~ ür
mei;e tc-ıeboos r'mi,ı ve *ndisi
ne kürtaj ya.ptırmıştU". }'akat 

(Devamı ı linci! Slbl1edeı 

lngiliz Amiralliğinin 

Fevkalade Tebliği 

•- Düşman prıopagandası

Britanya miıtı.c.fiklerini ayıır-

mağa çalışıyorsa <111 şiiphesiz Hindistan ve A v us-
ibu pıan akim kalacaktır .. • Cavada on iki demiştir. tralya harekata üs 

Sirlney 15 (A.A.)- Japon o 1 ar ak kullanılacak 
M Ü t t e fi k ' 8 istila:mıa karşı Avııstrazya Londra, 15 (A.A.) - 1'L Van 

ord.116u takıviye edilmektedir. Mock'un demeci üzerıne ortaya 

<Devamı a llncl! Sahifede) merika \'e Avnstraly& rn H:nd•s-

Bahtiyari aşiretleri de eski 
meşru baklar•rıı, ve eski Ş:ıh 
Riza Pehlevi ta.rafından alı
nan topraklardaki otoritele
rinin iadesin; istemektedide-r. 

J a p 0 n h ft r p 1 Avustra}y.t 9'dusu 600 bin fıkan haberlere göre, lngiltcre A· 

gemı•sı• battı'• .------------' tan arasında, A\'\lstr:ıl-;a ,.e Hin
" distam taarruz üsleri olarak kul- , 

' J ı lamnak üzere hususi bir anlaşma lngı·ıı·zı p . 
Bunların arasında yapmıştır. Bu anlaşmaya nazaran er ıre-
"k" ğ A "k " ı müttefikler Japonları Cenubi Pa- yı· ve Gı·rı•t ada 1 1 a ır merı an ıif.ki'den çıkarmak ve nzayar:tk • 

k r u v a z ö r Ü d e zayıf kalmış olan Japon muva'a b 
la hatlannı kesmek i~in Avuslral· SJDJ om baladı 

bUIUnUyOr ya ve Hindistanı t~arruz için 
Lon.dra 15 (A.A.)- İngiliz A· harekat üssıi olarak lı:ullanauk· 

miralliğinin fevkalade tebliği: 27 !ardır. 
şubattan 1 marta kadar Cava de
nizinde on iki müttefik, sekiz Ja. 
pon hruıı gemisi 'batmışt.ııı-. 

Mfütdik <lenfzcil<!ri sayı azhı
ğına rağmen düşl!lana biiyoiik bir 
cesaretle hücum etmişlerdir. 

Batan lrıgilz.i ba11p gemileri a· 
:rasında Cileuti, Eleıktra destro
yerleri ve iki ağır .Amerikan knı· 
vazoru, HolandruıJ.ann Paba, 
Puyte;r destroyerleri ve iki ıA

'VUstraly a destroyeri bulııhmak. 
tadıT. 

NOT - (Dünyanın en biiytlk 
deniz harplerinden biri olarak fav· 
sif edilen bu muharebr hnkkında 
mütemmim nıalfunııt üçilncli salıl· 
femizdcdir.) __ ..,_ __ 
Avustralya 
Adaları 

Japonlar tarafından 
bombalandı 

Meibo.rn 15 (A.A.) - Resııııl 
tebliğde kaydedildiğine göre Ja
pon bomba tayyareleri cıııınartesi 
g>iin'ü Avustralya civarındaki a. 
dalara ve bilhassa Avustralyanın 
45 kilmnetre şirnalinde bulunan 
Tursday adasına ta.aITuz etnı;ş.. 

lerdir. 

KISACA 

Suyu rnörmeden 
•Selanik• şehri payıll§ılaıwyor• 

muş. İtalyanlar, 
- Bize verin .• 
Bnlgarlar: 
- Bizim hakkımızdır .• 
Diyorlarmış. Almaıuar da şehri 

Macarlara bekletiyor \•e: 

- En çok fedakarlık ettiği sabit 
olana nimetleri dağıtmak kara. 
rmdayız .. 

ı;>emektc imişler. Bizim mahıı· 
da, 

- Ne dersin listad ~en lıu işle
re?. 

Sualinde hulundwıı da, giilerek; 
- Heniiz suyu gerıııeden paça· 

ları sıvıJorla.r .• 
Diyerek, ilave etti: 
- Kat'i netice a1ınmadan ve 

.aferin kimin elinde kalacağı aıt
laşılnıadan bütün bu miras kav· 
galan ur.file ve beyhnde zahmet 
ihtiyarındo.u daha ileri bir hıddc j 
'\o'aı·:ııuaz. 

A. ŞEKİB i 

Tam teçbkatlı bir A.nıerik.ın 
piyade askeri 

Avustralya ya 
binlerce Ameri
kan askeri geldi 
"aponlar 'bunları ta. 
şıyan gemilere mı. 
teaddlt btlcumıarda 

bulundaliir ı 
Sidney 15 (A.A.)- Binlerce 

Amerikan askeı;ni t"§lyan ilk 
vapur kafileleri AvustTalyaya 
gelmiş bulunmalctadu. Japonlar 
yolda bu gc.mil~re müteaddit biiı-

iDevamı 1 ilnc\I Sahlfed<ı) 

''1942 yazı 
kat'i olacak,, 
Amerika Reisicum
hur muavini böyle 

diyor 
Londra, 15 (A.A.) - cB.B.C.• 

Amerika Cmnhurreisi llluavini B 
Valace dün gece raılyoda bir nu
tuk söylemiş ve demiştir ki: •19.U 
senesi yazı, 1918 yazına benziye· 
eektir. Amerika şimdi tamamen 
uyamktır. Silah yap.iması büyük 
hamlelerle artıyor. Almanlar ve 
.Japonlar biliyorlar ki ya bu 'ene 
saf dışı edilebiliriz, ya hiçbir ZP• 

man. Bunun için Mihver bu yaz 
büün kU\·vetlerile son hücumu 
yapacaktır. Fakat hu kat'i çarpış
ma.da biz 19t8 senesinden daha iyi 
vırziyette olacağıt.• 

Birmanyada 
Londra, 15 (A.A.) - Birmanya

ya Amerikadan ve Çinden hirç9k 
takfiye kuvvetleri gelmiştir. 
Çung·King'in emrinde 5 milyon
lıık bir ordu emre Jıazır bulun· 
maktadır. 10 milyondan fazla in· 
san da talim ve terbiye gönnek 
tedir. 

Şayanı dikkat bir istatistik 

Şehrimizde okuma çağında 
136 bin 410 kız ve erkek 

çocuk mevcut bulunuyor! 
7 - 16 yaş arasındaki çocukların en kesif 
bulundukları yer Fatih ve Beyoilu: Fatih
te 28026, Beyoğlunda 27595 çocuk varl 

En az çocuklu kazalarımız hangileri? 
Şehrimizde ilk tWısil çağında ı ıerin \"C şıtbelerin sayısını tesbit 

bulunan çocukl•rın teşrinievvel. edecektir. 
de yap.ılın~ olan sayımma ait cet· •, Sayınıa göre şehrimizde ilk 
veller esaslı tetkikten geçirilmek tahsil çağında olan çocukların 
tedir. Maarif Vcktleti bu cetvel- yekfuıu 136 bin 410 dur. Ve bun-
lerle halen mektcple.ıde okuyan ların en fazla kcs•f bulundu;kları 
talebcleri.n miktarları arasında kaza merkez> Fatihdir. Fatih ka-
bir ımukayese yaparak yenı ders zasının me~>ooz.ude 14,699 u er. 
yılında açılacak olar. ilk mektı-p- .(Devaını ı llncü Salı.itede) 

Franıaya da bava 
akınları yapıldı 

Kahire 15 (A.A.) - :M;hvcr 
tayyareleri dün T<>bruk limanım 
bombalımııştn-.. Müttefik haw. 
kuvve.tıeri 2 1tat;an avcı tayya· 
resi Ye hava d~f' teşkilatı bır 

(Devaı,., S ünrü Sahl!e<:l'•) 

Berlin Vavelin 
nutkunu nasıl 
tefsir ediyor? 

Belrin 15 (A.A.)- General \'c. 
velin son donıecınin nasıl tefsir 
editıliği hakkında bir gazeteci 
tara!ındıan sorulan suale şu c~ 
vap cerilmiştir· 

•- Bu nutuk; iş başındak; İr.
gilizlerin z.ihniyetıni göstermc}:
fıedir ve şaşkın bir dimağın ınah. 
sulürl'ür. Va\'elin sözkt i ancnJ<. 
buı;unkü tchlike!i duTUrnla ız:ıb 
olırnabilir!.• -
GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Pehlivan ve 
Canseven 

Hikmete dair 
NİZAM:E'ITiN 1'AZ.G 

•İok.&am> m Daşmilrothbl Hiıt
met Canseven'in ölümW:.u g:t2:e~e-. 
.. rde okudum. 

Öıl::ııuerın, doğumkırın, mevlllt
:1$.rm, teşek;kOrle:ln sır.,i.ndJ~• 
ıUtunlara göı. GCL..-liren!erl., çok 
olduğunu sannıam. Zu'Q lıu. sJ.~ 
lar, insanı be.zan acı SÜfl.ı?irzlcrlc 
hr;ı.laştır>r, barıao da b r dosttuk 
vaz:jt'$inhı zıan:anrna.a y21 ıJ;;,ma
mış o!Oui;ll11U ha.lır.ol=ık g;bJ b!• 
azap sunıaır. Btın~ .l.çin bu sUtu:ı
:li.rda verilen ha.beı-1.er, çok de!<ı 
we~hı:t ka.l>r. Ba.b.>t'tı.:tlın acııa.... 
ve azaplamı kat.la.nm:ı.k it;yadııı.d:ı 
cl..ıınlara ise a61a sarih bL!' f k!t' 
verem-ez. Ziıre. bu haberlE"rdu blır 
duva~ dızygasuzlutu ,..-dır. Aclı 

geçen:er.i birib:trinden- a.yırt etuu ... 
:reıı bir d.,yglJllUOOhı~. 

ikcı..m n.ı.nıorctt!bl H ik:met 
ca:mevcn'.in bu duv:ır dt'~ i!.UıSUZ

hığıı içlDde öJıümün O SO~'lk hiçlik 
ündormaısıcı &iYı~ne gbn:iiL.-U 
raZJ olmadı. 

Onu ~"' ~ C&nsc, en ol. 
~"°s:ma:ın evveı. Pehll,•au H.k .et 

(Devamı 8 ilnc;ı S.bl'f(~) 

.. ~ 



. 2·= SON TELGRAF- .ı5 M A ar ıMt 

HALK FİLOZOFU 
' 

ŞARKTAN GARBE~! 

Beya~ıt kufosinin hemen di.
binde, Mercan yokuşunun ha• 
şındaki o eski yanık sarayların 
yerine bir şehir kütüphanesi 
yapılacağı haberini birçok ba
kımlardnn sninclc ka1'ılaınak 
Jazını gcld:ğinc kaniim. Evvela, 
bn yannıış saray harabesi orta• 
dan kaJl·aeak, diye, seviniyo
rum. Eslti idnrc, memleketin 
imarına 11<' vakit, ne de parıı 
bulabildi. Bu durgunluk, va
tandaşların, idare adamlarının 
zevkini de körlcştirmi~ti. 
Şehrin •n güzel bir yerinde, 

;)anık bir saray harabesi, kim
senin gözüne batmıyor, kimse
nin iisabını bozmuyordu. Beya
ndın bu n1eşl1ur ~:anmış sarayı, 
Iakaydinin abidesi gibi yükse· 
liyordu. 

lstanbulırn büyiik, çok büyük 
Mr kitap snrayına ofan ihtiyacı 
Ü'Zerinde İ!'"f", ko':luşmak dahi 
lü.zurnsuıdnr. Biııb.? medrese 

TARİHİN 

TEKERRÜRÜ 

Ajans haberleri, ge~cnlerde, Ja• 
ponların li•ak Şarkla nakliyat 
iç.in filler kullandıklarını bildiri· 
yordu. Tanklar icat edildiği za· 
man, bu aletin, eski devrin filleri
ne mukaıbil modem vılSltalar den-
11l4tl~ görüyorsunuz kı, bugün, 
tekrar filler kullanılıy<•r. 

Taı•ih bir tckerrıirden ibaret 
di~·~nlere hak ~ermek Jnım! .. Yal
nız, şu farkla ld, fil t3arruz silahı 
olm~ktan çılı»J>, bir nakil vazifesi 
almış bulunu -or, 

BİR FİLM 

HAh.KINDA 

Kıskanç isimli bir yen.! yerli 
film geçirilnıiye başlandı. Bir ar
kadaş: 

- İsmi neden acaba, Kıskanç 
konmn~, dedi.. 

Bizim Osman Cemal şu cevabı 
verdi: 

- Gü.zelliğini ecnebi filmler 
kıskanmasınlar, diye ... 

Bir de, nazarlık taksolar, bari... 

ÖREKE --SOKA(iJ 

Büyükaı!ada Öreke solrnğınm 
adı Düzenli olarak dLğiştirilıniş~ 
Örekenin Diizenliolması kadar 

' diınyada insana güliınç gelen baş-
ka l'e vardır?. Asla, Öreke sokağı 
düzene girenıiyccektir. 

Hiç olmazsa, bu sokağa Kandilli 
adı ~erilseydi .. 

AHMET RAUF 

Maliye Vekületi zat ifleri 
müdürl 'iı kadrosu 

Maliye ' . · · ~i Zat ! !eri U. 
:Müdiirluğürıim bdırosunda bazı 
değişiklil<Jer icra olwıacaktır Bu 
ııneyanda umımı müdur mu;vin. 
lerinin barem dereceleri değişti
rilecektir. 

San'atkar flazımm 25 inci 
san'at yılı 

Şehir Tiy'1tırosunun kı(ymefü 
san'atk:b-larından Hı12ımm 25 in
ci san'at J"lh 4 nisan cumartesi 
gecesi kutlanacaktı:r. 

RESA.T FEYZi 

kubbesi altında rutubete, toza 
ve toprağa te~kedilmôş yüz bin· 
lerce cilt o lcymet!i eserler, bir 
pırasa demeti kadar hal ve ta· 
lihlerine l•rkedilmiş bulunu· 
yordu. 

İrili ufakh bütün kütüphane· 
!erimiz, şo.rk bakımı altında, 
şark dekoru, şark görgüsü için
de idi. 

Kütüphane yeni nesilleri ye
tiştirecek mabettir. Çocuklan· 
mı:ııı, böyle bir hava içinde oku· 
tuyordul<. Halbuki, bugiin, en 

~ok şikay •t ettiğimiz şey, h818, 
birçok taraflanmızın şa·rklı ola
rak kalmasıdır. Şarktan garbe 
kolay geçilmiyeccğini biliriz. 

Bu, dev cüsseli muazzam bir 
iştir. Bir yeni bayat sistemine 
intikalde, kütüphaneyi, onun 
hinasını v~ hava~a11, uzun bir 
ıJııcirin holkalarmdan biri ola
rak kabul etmeliyiz. 

Mezarlıklar 
Fenalığı veya evlere yakınlığı 
dolayısile kaldırılanlar 10 yıl 
geçmeden baska maksatlarla 

kullanılarnıyacak 

Mezarlıklar h ıkkında Dahiliye 
Vekaleilirıce yeni bir talimatna
me har.ı.!'lanarak belediyelere gön 
derihniştir. 

Bu afümatnameye göre cme
rı:arlık. ·olarak ıy,tihap olunacak 
sahalar; hakim rüzgarların şehir 
ve kasabalardan gittiği istikamet
te olacak ve çulnrlarla bataklı.k. 
!ardan uzakta b~lunacaktır. Ha
len evlere yakırılıga ve yahut da 
fenalıkları gö.ııülen mezarlııklar 
terknlunaca.k., en az on yıl ge
çince başka maksatlarla kullaru
labilece kti r. 

On yıldan evvel bımların ber 
:hangi bir inşaat.~ tahsis olunma
sı memnudur. 

Ankara ile Samsun Yerli 
Mallar Pazarlıın müdürlükleri 

Ankara 15 (Telefıonla)- Şeh
rimiz Yerli Mallar Pazarları mü
dürü Ekrc:ın Sar>!ll bu vazifesin
den istifa etmiş ve bilahare de 
'SJır.sun Yerli !vfallar Pazarları 
müdürlü,ğüne tayin olunmuştur. 
Ankara Yerli Mallar Pazarlanı 
müdıüxlüğilne de !pek ve dlokuma 
fabrikalarmdan Cuıdi Eı'k tayin 
<ı.lunm~tur. 

AP CILAB 
Oeçeıılerdıe, apartı...~aın kapıcıları oe

rr.:i, eti 1kongres~ni yap,ı!ite.ı. Heıri sU
riılcn temenniler a-rasuıda çalışnıa sa.
a.! · 11.n taıhdidi dıe va "dı. Bir .nsMl gün.. 
d yirmi do ·t saat m ... ~e!le \iaz:fe ba
şınua ıkclamaz ve .. ahn .. w::.ılıtlıı:. Fa
ka.t, lı r apaırtıına'll tın hl ııs;yelın.l dü
~Unün. E!tr 'kapıcı <f ı.L )C!.n de güı.rı.. 

ele - ~ \·eya on sa·a! n i k~'l edl
l:rıe, o vakht, he-r pa ·lnnana .üt k.:tpteı 
tayin etmek JazımdLr. İki kişıye a.y,lıiı: 
Vl-ı-medc icap eder. 

B:- apart1manın, bilh:.'l:'S:l':l orta çapta 
ve kli~Lik çarlnna"nlar.n btma talıam
nrı..tlü vaır mıdır?. Bu D!'.'"kta.) 1 ra'!l8.· 
tcııkeaıiıyoruz. FeVkalade zama:rrlania 
resıni kararlarla iş saatlertrlın arttır-ııl
dığı unutuıınamalıfu. Tettı.{'roflCTi
m'z da:frna mMt.ıll ve kab~1.~ tııı.tb1k. '!f'?!Y
ler olmalıdır. 

BÜRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 62 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

____ J 

N....m, ufuklarda UZilklaı 1 gc 
elb4 cnun Oılıj l;C ve h;,i.-;;.ı,.ı uıcıı:.z.n ı 
d .. n gMtı;k--çe d'"~uo -.ıy ıdu, A tı~ o sı
y ilh gtızlü kaum, w..Lua;,a.n bır kuçU>< 
n.vkta. o.mıUŞt.u. 

Sen bir ha.tta-.danl r kl, a) lı:ı rca 
evvel .kendi: k JJ.i.tı~ ı.orı:l.u.gt• L:ır ~u. 
AJ.;t .. cev""ıb:nı..ı.. tı ol.J.ra_lt. vı..t·b :.yor-

du: Nev.aıi sevın...c.m;.ş., se, cınur.ı..şt.ı.ı.. 
Ya.b-.ıJZ., o ~ lc\'k.a......CC no:i. u. 
d.g gün.ıeır \"C saatı ..... o l ştu. 

!>.ıtVXJ. cioğı.."'l.t S J7 j lic--nç a-
dbrr.», CUl.l, ~ bb" Z2ı1 wn, COllil I~

dt ı. ı:oevd.~ iında:r s •(1.ılf"n.._.Ş ve 
eh üır.err.em_ ı..ı. •• 

Eı:gGon Ne\ 2.l;v:ı.r<'U. g'c.ce<>k m;y_ 
dl. H,;ç .ıs:eu .. y ı"ll :ı. n~ ta kadlitın, 

:>-a:...ı.g.ıırnn i~.m.cıe na~ıl kt\ r.cın~. çırr., 

pmdı#Jılı du,U: ü. Yüreği eZldl. Bu 
lıCl, Vıiıcd.an ~7.aı.Jl mı: İc:iL. Siu.vf, Vi-C

"""5"'1.Jk mı ya,pııyoı-d:ı> .. Bu dilşüo

ıceleı.·.Q.en üı:kıtü.. Bwıla.n d~ıirAnICmelc 

llıwdi. 
P"mi'lıd~ ot-~rduiu "'1«mledıeıı 

k.lklı. Oda.mn içlıııde, karar>rz, dolaş. 
lı, .. ta. sola baıkmdı .. 

K;;ıpı vuru::muş .. u, H:l2Jnetçi gön.ınr
dti. Sucı\1 p n'l.:eredeıı dışaı·i.!ml t>"cy

rederek komış~u: 
- K Yt.ı y~!ı.J e•lı~;·ut hazIT. 

L-ı. ... Pard.esümu de ç~ucak te.m.tzıe 
v• cti:le ... n..ıtıaı ÇU<mai< m<cbw<.ıye
bxit.y;m. 

snovi, Ne-. Jr>e yaztlıaned:m tele!oo 
e~U. if.::z.rnetçf khz cev~ 9 \l"r'Mr~i: 

- Gdm )'<!cek ını,;:nlz buı;un Sua
vı ı;ıey? •. 
•- C.elmiye çak gayrot ec!ecegi>n.. 

Faka:. gelemezsem Nell'~ndıen bzur di
J.erim .. > 

Sll&v;J>in mı1kııbelesi böyle obnuştu 
ve da.ha fazla konuş:nayı uza1.mak i.s
tcn>ed.i, 1ıcldonu l<apadı. 

Uenç adam, bugün, h~ çal;şnı.:ık W
tem=~or. şehlrden uzak, t'C'ııha lorlax. 
dD., ıkı"inla kzvrı.la uzannn yolJ..;rd:a do-. 
Ja"'n"k. bıra.:ı; J>a&W> Qiol~<lim,ck il:\-

. -r<l!JIG!J~IW ~ 
ı. üll.3Wıt.;jllEJJ . 
llersJye yazmak iti· 
yaaıaı aaattuk mu?. 

_AL~lıi. ml.ilb.&ırrlia- ve hwra·retli hatip 
Nı=e!iin Nazi.!, goçeıı.lerde yaııılığı 

blr: ıki ya.2lda, ınsan.aTUl wı.•tJk .mıen:;i... 
Y t y~ak ve okuınL.!k "~uıı ka'Y
bcttğin.i C>Cl acı ortaya koyı.o·o..'"Oıu. Ha
r;.n·.ar.::.wız, mıeşuur .ı\..vustu_yCtlJ. m~ 

h.iı.rru· SLeph&n Zve.g'in Ce.ı~u.r Ame.. 
r .:ku.tim<ı.a haya Ucun son .ı erınıes1, 
<ı.jiltiı::~ tao.•r.ÜJ.lııd.a rt.Lic:Uk bu· haberl.e 
cttiı: yc..ıya yayı...mış ve \'1y~:~· sauı:'at
kilr, ur;,uh.r.::ıtmj gibrnişt.i. 

liu 111...:şrıuır mU!harrı.rin öllmı.tmü bir 
buyUk ıJolı~a adaıru!l.ı.n ölüm.ti ~ 
ela.ıış:.i. Yunan;sıanı U.ZUı::ı z.::·1ı11Bo. .Pa,.. 

r~.:.te ilın~ otum~ \'C hlı~Je-tlt!r Cemıi
y\;,l.niın bir çok hu1'3i'etli. içt..:.rualarr.llldıa 
a_eıı:ı-.-ekc.tiıtkl: t.effiı:i.11 t~ın.iş bl.aı.'L.."D'311 ta. 
4ltan11ı.; pol.iıtiık:acı Poı.ilis te ge~erde. 
nayata güzlerin YL4ndu. 

Bu iiful de~ y.ne üç dört .stıtırh.ık br 
halJ~r şe-kliıı:ıde dÜ!Dyaya ya~ıJdı, 'Ullu

t-1.l.CU, 1r:tti.. 
N1za1netti.rı Naztt dosT.umuz doğ:ru 

~.t..ylır, E,tec, dünya harbi ;çhie ol
ır~~yciı, bu 00;.unların aTtk.ı:ıs~ 

gunlıtroe, tou.t.un s~t'-Ln, ceşr~~ı .. d yapı. 
lu·at. l'Q:k~ı.. ben, u.~aınlJrın .ırıeI'S'iıye 

~ ... zm~k ve oklDr)Qk. ü.iya.dı'nL k~ybet-
t ... k.i:.:.~:ı ıdıa.. >l!Il:fıl ,;ıt;ı·.:.rt etı.~yt:ceğimı. 

Hıl.n fcvkıal.W.eı.ıgiı dol:ıy...::.!i.:.\ beik.ı, ö. 
len b'Cyti!k adıaıı:n.ııwr~ ve t. nımr.ıış kıy
.ın~tltr.ın 4: tlwsMlı<'k:m !aı:la kcr:uş.am.a. 
ı ~k ırıt:c.bı.ır.yetinde k.aJ:;>·oru7.. 

Çür:.Ki.ı., bugü.ı:ı e&k.:ısi g.bi, ga:zcıtelı!c 
c:oı\,..U k<ldar gtn;.ş te bo1 lı..ıcunll de
ğil<".ir. Dıir~ya ç<..pın.i.1ki h..-'i.dlseler b,.r 

aeg,l b:ın_ bi.rdir. Singaıpı.ır d~üyor da. 
LL - dk::eden sıoımı. an~ uç beş ma
ka~c.;k y.ezııbyru-. ÇU.nkil, bu 11.ild:iseyi 
takıp eaen günlerde, ayni azametıte 
:hi7ıaı.'ı'elıer ha2.ı.:NiLr. 

Sonral haırp içinde mersi.ye yazmak 
;eya soylernek le insana b.aaz garlp 
gelmez m~?. ÇUınkü, ceph.Elfra.e her-
6~ ölen taze t:ınli:kanlılar içjrxj.c,' k.irnı.. 
:ııur, M.kbalm kıı.ç taı:e b&yük m .... 
lı.ıı~l ve pol.ıtikactsJ. vardır. Bunı1:arı 
d:J§Uınüyor1 hat.•rlıya:r rnlı:Vuz'ı.. Eğer, 
her deı.ikan1.ı arıkasınd::ıu yö.Jın.ıız biır 
t~k sr.tı.rlık mers!ye y<:!"..1rna'k lazım gelr
se, dünya rn~tbuatının sahifelı.:rh.1:1 en 
nz bm mQ anımma~ gerel~. 

~fec!eniy&t.:C kendi etl.y!e öldfu"düğü 
bu ck>ı.k nulıı.rı b,,. lorata bırnl<ıı1cım. 
roCdCll!!yt.-Cın ve i.."lS.:ın u..k~~ınırn ye-~ 

tnciijj ~ adam arıt~ından üç .sat.ıxü.ıık 
b,;- ynzı yazmışıız ... p,.....w..., oe çıkar?. 
Y~t~şm<2 C".ıi?. 

Eğer, c. · ,,y<>, normal :rınao:w ll;inıle 

olsaydı, Vzy" ulı muhar.."Tirin h'&Qlgi ye.. 
nıeklerden hoş.Umtlıı;ına k!ıdar, bütıün 
hu1>ucsl \'€ san'at hayau, u:ınt uzı.wı ya
zılırdı Ve o rn<.:.şhur Cem 'yetı ".:kı:3'01, 
1'olitİ<>\"n ölümü miln..,'<'betjyle, W..... 
billT, ne bara:reW :ıu.ttlltlara ~ o
llr.'du. 
Şu ciinya bır aeaıpt;r, N«zam, AdEm 

oğularınıaı b"" daikikası bir dakiloas.ıııa 
u.y•.ıyor mu?. 

R. SABiT 

Kadın hekimleri toplantın 

Türk Ginekologi Kıı:ruırnu bu 
aym toplantısın.: Ortaköy Şifa 

Yurou sahib ve müdürü Dr. A
js:m Onurun başkanlığı altında 

yapmastır. Bu c~lscdc aşağıdaki 

tebl>ğler yapılmı.ştı.r: Dr. Fuat Fe. 
Mm ve Dr. Süleyıman Usbuğ .sep 
tik ırl:ıt. ve cictere ır·ave aki
binı>e Md azo1eır·i>, Dr. Hadi İh
san Gediz: .ycnı alet demonstra
tıonu., Bu konular etraf>n<la ya
pılan göru"!lllelere Dr. Fuat Fe
him Dr. Ziya Üscün, Dr. Kenan 
Tevf'k, Dr Asım Onur Dr Or. 
han Tahsin iştirak eyle~itjl~rdlr. 
~ 

inhisarlar U. Müdllrü 
değişiyor mu? 

İ'rfuisarlar Unıum Müdi1rü miir 
hendis Arlnan lfa !et Taşpınarın 
Karabilk demir ve çelik fabrika. 
!arı umum müdlir muaviinliğine 
tayin olunacağı söylenmektedir. 

Bu takrlirde inhisarlar umum 
rrıü.diirlü.ğüne başka bir zat ge
tirilecektir. 

t;,ır"cıru hisecL!Y<>rdu. Sa6'ti.,e baktı. 
\ aluı, öği.eyi yarı.rıı saat ecçınJşti. Kd
t;be! 

- Ben gi.d.iy.orum, dedi, be:ki öğüe_ 
den sonra ge..kmem ... S..•n el.ı..nra-:kı ~ş.. 

lcıri .tamami.an:ıın.. &ı.i stıı-an oluna. 
mi•lı:rm b'J' işı va:rdı, g tt.ı. dersin ... 

IX:d., surat.Le yau.a..uıede.rı ç.ktı. Ka
r~kc.yde bir 1ok.'.linlaci.a yıtnl<Ck y-ecif, 
Kor.1ıliy{: ooğr'U yw."ÜC.U. Ka.ctıki.;.y va
pııruha a.l.ı.adı. Nuri!ye g.d r.eğoni ka
rdr ı:- lQ""m 7, n<C yap-a.cagını b.iıkrni

)':.tr,ıu K.:ı.p-. giiverlçdıe oturarak 'de
nı.4:.i seyre~ .. ı. 

\.·apu!." Ka.d.ı.iöylıne yana~m·ıştı. Sü
av .. , g· yıi bht'.> axi yer~'lKieı.ı k&.Jkıı. lı>

k._ ... .> r çtklı. BU' Bo::.taucı L ~ .11v ... ıyına 

b .• nci. .. Dı.iıdüit ça1d!. Ar<.Jba aığır ag1r 
h l't -l eDtı..ı. 

Ihk L:T ha·\.·a vardı. Ölgün biT gü
neş, yuzü:nıü. göti.terı.nı.s, t.r;..n,\'ay yo:u.
nun ili. t<ı~..ı. 00-.J!d ıt!\şl<.:!eri:ı kapa.h 

pt:"l·cereleriııxiıe ~r y<.._p~yordu. 

kfalt boıııboş ve se.~-:zdL_ Tranı.. 

\'1tJ'l.n s.esıne. arada bLr, s11cu arabaJ.a
rınlJl ta.kJ:.rdısı ·~l§ı.y•ndu. 

EreUöyünde, Süavi, tran1'1.•a.ylll :b;ıir:ı

de tek yol.cu ola!ra;k katl..:!ı. A·r3b.,. 1 Şaş
Junbwka.Jın hafit reeyijn.!. t.u'IIJJ!l.ndı.. 
Sonra, Suadiye ... 

Tıpkı, vapuroan lnci'ğl g!l>i, gem; a.. 
dam1 Lınada da tre.ınvaydruı il:tdi. Pld
ja. gıoen yola sa'Dh.. .Ai!.u> ah· ywru,.. 

asifik'te Avustralyanın mü
dafaası ve Doğu cephesinde 
Rus taarruzlarının hedefleri 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
1 - Uzak IJoğuda: 
Yeni Gine sularında yalnız mü t · 

tefik hava hücumlan<ıa uğrıyan 

JaP'lnlar adada üç yem yerleşmi· 
ye muvaffak olmuşlardır. Bu aro· 
da Avustralya, müdafaa maksadi
le sefer t.odbirlerini genişletmiye 
başlamışlardır. Avu;tralya asıl 
yardımı artık Amerikadan bekle· 
mekte, İngiltere Rus) aya yarduu 
ve Atlantik deniz barbı dolayısİ· 
le fazla yardnn yap:ınıımıa.kta ma· 
zur görülmektedir. 

Amerikadan AvıısL.alyaya A· 
merikan kıt'alan çıkarılınıştu. 

Fakat büyük adanın tekmil kıy•· 
!arını tutmıya imkfuı yoktur. A· 
danın şimal ve batı kıyılarında 
Japonların dsker çıkamıası nisbe
ten kolaydır. Yalnız doğu ve ce· 
nnp kıyılarınd kadar ı-•anmıak Ja· 
ponlar için çok güç olacaktır. 

Birmanyada, İngiliz • Çin kuv
vetlerinin hareket birliği ba~lu
nuştır. İngiliıler belki de daha kı· 
sa bir ceph" tutmak maksadile şi· 
mal batıya d~ğru çekrlmektedir· 
Ier. Fakat bununla Japon tehdidi 
önlenmiş olamaz. Zira hava ıe 
den•z üstünlüğünü ele alan Japo:ı
lar, Binnanyıı ve Hind kıyılarına 
baskın şeklinde asker çıkara.bilir· 
!er. Bunu yapamasalu bile, Hin l 
doğu sularını boş bıralcnııyauk
lar, boradaki Umanlara gelen mü•· 
tefik gemilerini batırmak için ter· 
tibat alacaklardrr. İngilizlerin 
Seylan adasım muhafaza etmele
ri, hava ve deniz üstün1üğüne bağ
lıdır; Malta Ldasmda olduğu gibL 

2 - Doğu cephesinde: 

kolu ile Velikiloki • L.ningrad d .. 
miryolunu k1!smiye ve cenup kolu 
ile de Yclineroslav b,ı;tına doğl'u 
ilerlemiye çalışıyor. Stararus•~ 
meydan mulıarebesi henüz bitm •· 
miştir. Cenupta en biıyük hedef 
şimdiki haid'! Dinyep.,rpetrovsk
dur. Buraya erişmekle HarkoI
Stalino • Taganrog'ddc. g~en Al 
man müdafa~ ceph~.;: tama.mile 
yarılmış olacaktır. Bunun için Al· 
manlar şiddetle ve azimJe muka· 
vomet etmektedirler. 

Kızllay Eminönü 
şubesinin ko' gresi! 

Kızılay Cemi.>:c'.i Eminönü ka
zası senelik kcmgresi diin Tica
ret Odasının müzakere salonun
da ya,pı.lmışt>r. Belediye Daimi 
Elncüaneni azasırdan Refik Afrı
met Sevengil kongre reisliğine ~ 
Muhsin Ergin ile Ad'il Başkan ka
tiıpliklere seçilmiş v.; müızakereye 
ba.şlanmıştur. İdar:- heyetinin ge. 
çen bir senelik faaliyetiııe ait 
raporla hesap müfettişlerinin ra
poru, yeni sene için hazırlanını.ş 
olan bütçe projesi okunmuş ve 
tasvib olunrnuştıır. Yeni idare 
heyeti şu zevattan teşekllciil et
miştir: 

Altııf Ödiiil, Rahmi Köseoğl~ 
Necib Hane>, I'etro Karaeftim
oğlu, Vitali Behar, Nedim Akçar, 
Nesim Miz:rahi, Kaııım Nami. 
Ankaraıda toplımacak uımumi 

lrongreye delege olarak Atı.f Ö
dülün gitmesi muvafık görulm<iiş 
ve yeni yıl için hesap müfettişlik
lerine Celfil Atasoy, Ligor An ani.. 

yad.is ve A2ımi Saracoğlu seçil
mişlerdir. Müıleakıben Kıızılayın 
menfaatine ait muMelif mesel~ 
'ler üzerinde müzakereler oere
yan e!aniş ve Uıplantıya son ve
rilmiştir. 

1 Malul Gaziler 
C. ve Kızılay 
Beyazıt merke

zi binaları 
istimlak edilip yıkı
larak arsalarına da 
Fen Fakültesi Ensti-

tüleri vapılacak 
'Yanan V emıeeilerdeıki tarihi 

Zeynebhanım kr.nağı.ıı.da bulunan 
Üniversite Fen fakilliesi için y~ 
ni bina inşa olunacağım ya.zııruş
mk. Bu hususta ıca,p eden e-mir 
verilerek yeni irupata ait pr<l'je
lerin h8211I"laru1nıasına 'başlaml

ııruşt~. 
Yeni fen fakültesi binas.ı ya

nan !binadan daha büy>ilk v<ı mP
dem bir şekilde i:ışa olunacaktır. 
Me:ziklır fakültey" ait enstitüle
rin de bir arada bulwımalanını 
!ıemm için buradaki eski Maltil 
Gaziler Cemiyeti binası ile Kızıl
ay Beyazııt merke•i binası ve arka 
dak boş arsa istımlak olunacaktıır. 
Yıktırılacak olan buiki bilnanı.ıı. 
yerine ve boş ar.aya yeni ensti
büler inşa olunacaktır. 

ROÇlllt 

TiCARET v• SANAYi: 

* Dün hiT alhn otuz il~ ..,.adıan saı. 
'lllmıştır. Bir gram <külçe a!tıa i6e 455 
kUrt<lilllf. 

· + Otoınlbil llistiğl "" ;ı>ed<i< elosa
mı getiren aceutelen biır D6te ~lı
Y~Tı:i< yarın İaşe Mü<lüırlügün<: bildD.
rece.klerdir. 

+ Çay ve lcahve tevzla!ı için k>. 
b•·ad'1tıı emir belclennıekted>r. 

MÜTEFERRiK: 
* C.liınt'ü.k ve İnhisarıar \'*"11l B. 

R;>.ıl Ka radcıüz dün akşam ı;eiırimlz
Üc(l Anıkar ... ya dOnnıüştü:r. * 'f>bb:ıyeL.ler Bayramı müııoısebe
tiYie Ba~elcilimi::z ve ~1ao:rif Vekili 
'! ıp Filkültesi Delcaru B. Kemal A.~a 
t.:ırer tei&raf göndcrrnişlero'ır Diğer 

tal"'.<flan gece Şelıi·r Ga~!il>Dda bir 
Tıp balos-u v-erilıni.ş:Ur. * Memı>eketimlze geılTilen makamı 
vesai~ gibi maJların buraOOn Bu lga.
!'istan v.e Romaırryaya aşıTllkiır6k. oırada 

yük.sek !iatıe satıJdıi)ı İa~e Müoori'iı.. 
jt:lıne ihbar oltmmuştu.r. Keyt!y.et tet
kik cılumnaklo.dU". 

Cephenin merkez ve cenup lıö!
gelerindeki Rus taarruzları yeni 
bir hamle ile deva.nı ~diyor. Bu
rada durum (abiye sahasını aşmış 
gibidir. Zira Ruslar Rt;jew • Viaz• 
ma arasınıdald demiryolile Rejew• 
Velikiloki BT•sındaki demiryo!u
nu birer noktadan ·xcsmişlerdi.t. 

Almonların bu bölgede kullandık~ 
lan başlıca demiryolu Viazma · 

Smolensk - Odesa lıattııılır. Fakat 
Rus kıskacının cenup kolu Doro· 
gobuş'u aldıktan sonra bu demir
yolu da kesilmek tehlıkesi geçir
mektedir. Ruslar Almanları cep· 
heden mağlup etmiye muvafhk 

olamayınca, müstahliem mevki 
balindeld şehirlere ncanıın esas 
demiryollarını, yanı cephedeıd 
kuvvetleri.n muvasla hatlarıııı 

kesıniye ve bu suretit daha iyi 
bir netice ı.lmıya giri'ıJllİşlerdi·. 
Rejew ve Via.zına dü:ıtüğü gün, 
Rus muvaffak;.·eti stıatejik ~ir 

vüs'at alacaktır. 

r 
Edebi Roman: 28 -:1 

OVUK PALASIN ESRARll 

Cenupta l\lareşal Tiınoçenko 
orduları, Harkof ile Ftalino ara
sındaki gediği genişletı11ck ve Din
ycpt"rpetrovsk'a ula~ru;ı.k üzere 3 
gündenbcri yl'niden taarruz et
mektedirler. Bu ta:ırruı.lar, gere'< 
Doneç'de ve kerekso Kırım'da 

Kerç Yanmadasında Almanlara 
göre püskürtülmüştür. Zamanı

mızda bir m~ydım muharebesi, 
yıldırım barbi yapılsa da haftalar
ca sürebilir. Rüyük Rus taarruzu
nun 3 gün İçinde geri püskürtül
düğüne ve hiç ilerlenıl'd.iğine şim
diden hükmıııdilemez. 

Hulasa: Merkezde Ruslar §İmal 

yordu .• Yaprakwz ağaçl<r . Sa:rı, k.ır

tlllZı çB.muıı>lu 00o imfıı.'<'!et".-. Feru;ere. 
1Cri k:ııpah lköş.kı!.er .•• 

Ytirüdü, yürüdü. Grub.oya ı;i.nd!i.. 
Deniz, uz-aırını.ı.ş, kıeıı.ıii k•nu1ııe dıfiıl6. 
n·yor, sanki, yorgwtl:ıf(unu çı.karl(Yo.r

dlt Pliıjın içindıc-ki lıüy~ııt ks.,,."-Jar, bL 
rer h:ıtır~ defteıi yapr.:ı.;1'ı ~·bi, d!Jıkka.t.. 
le l.nSC.'.D.ln gözüne çarpı}'Ot'du. 

S~,, • ., gazinoya batttı. B.:- '1<1=ı, ~ 
re se:ııdlıb a.ğlaır1 'tanti.r f'IC:LıyO'rdu. 

Deriır., acı b.Jr ses~iı;Uk .. Elıtün bb
yaıın h:..-tıra1aa:ı, ğe!lÇ Cl'drunın lwyall..i~ 
de rnnlamlı .. 

A.glı.rı tnm'ır eden aıd~rt seslendi:· 
- K~ yok mu burı<da~.. ' 
-Kiıni L1t:~? .. 

-· üt'ı.nısam, bir kahve i'ÇSE-m ..• 

- lİ.,.U::noezse.ıı:lz, oturun... ElbcrtıLe 
bir k•hve bu.Iımur .•• 

- lf.c.;yır ü.şüıneın ... 
- • Iı. dcmı.z v.aır, gerıçs iniz .•• 
Ba:lıloçı luya!e!.li arlam yerinden 

kalktı: Büfoye doğr!.l gi:ıti, içeri g~r
di. !Jak<l<a:laı- geçt'kı~•':ı oıım:o, l>ia- a
dt.nı g&rıindü. Süaviuiın önüu-e blır iS
kenıle get.ırd.L B~T de, <üstü örtüsüz tah... 
ta bir n·aısa ... Sordu: 

- Kahve mıi iıste&ırUz7 ..• 
- Z~met olmazsa. ... 
- Ne zfehnııeti Beyim ... 

Clnvanu Var) 

\ la.zan: Osman Cemal KAYGILI 
___ .,, 

Vfol<iyetten ve şlmdl !mıu.ııı;ı.lan §ey. 
lerCen bu gördu&ümüz fi'hi'..ı·.-e&m ve 
fl<Kl:GeleQn hlrer ri.irya oln;.aaığ.ı. arıtla

ştlıyordu. Hem bu ~i.adar ~niin hep 
C)tdıen 8'}'l1'}i rüyayı harf.iıyr-n gön.nesi 
krbil <J,eg.ılui. Omm içın :;>md. b'llJn 
cesur ve v.:ııtavaıtısız aTka~ da dahiıl 

c~·dugu hak:le Çi11'.e:ıb~tt N!gaıdaın maa.., 
d.Jsı monıc,:'Jun bu akLllır.ı h.ıyret ve 
t .• rt.t~· dur,t."Unıuk ver'?ı..'0k kadıa.: yaırnen 

Uırıinoer üııker gibi c,~!.:..ıdı. va.. 
kit henı.irı: ı:ece mıi, gUnd l.: mü belü. 
deg:·ıui. Kovugun ta.ven.ındt ası·lıı bu
lunnn petrol l.lruıbası hala yvır.ıyordu. 

İ,.criaıc: 2'.{,'l.t', ve ya!l:ı bgşcGthıdürücü.. 
yar,; ındie b<..ıY ıltx:ı aıc:a.i:P bir k.dlru ve 
kEslr: bir dumıa.n vardı. 

I f"~ imn sı.caıklığı ıse &:~-:aıı ı lab.1ıliır g~ 

b, d~glidi. Biır ara.lliı: moı:c::k Nigiıore. 

dedi l;.ı 

- lruranıaı h:vvası lbi!'a< boz'llllı:nuş, 
~t;. kapr>·ı aç ta içerhini. bir&z b.Mra_ 
landır! 

N;ııın: başüs\Une diye lwpıyı a
ya glderıken bcrJkıi SOl'du: 

- Aleı; y>ıı>dı mı. çoıy suyu ~ 
dı mı?. 

K"<iı:n kıapı;yı 6'Qbktacı ooma: 
- Çoktaon eledi, siz IUJlliU ~ U

Y"-~ ben ık.alluıp ;ıne•i )al<ollı yaırun 
sı:.a.? oldu. Çay suyu da otmdı fılu:r fı.. 
k.tr ıkeynıyor. 

- ~ geç ir;ttiye de caıyilan 
tilUln ha.zırla! İçerdekilcre <k; söy0e, 
bi.r :ıuba faBlı ~.ı.o41r! 

Nig3.r1 çuval peı~ a1ıcimıa ge
çer geç.1ne2., petldıen.in kı?ııl..a'!"l!l.Jid.cın top 
•a.kailı, başı ua'Jura ilt! i<az"'1mış gjbl 
çrç:-pJak, paU<lık ~öz.lü:, m;>r pa::lıcan 
Wrua>İ'ı.ı, göıJü.s bilğ>r açık bııı· hertf 
gbrılir..Oü.: 

- E>.oel!ınıü O>leyidim ya <lhlı clüb\. 
ya~ 

Aşık Diyoien sağ elini göilsfuı<! dııı· 
yıy~ı-ülk cevap verdi.: 

- \'e ~ tii:.. '1 seli\m ya eb1ll httl
y~! 

·- Sabaliıla:rmız h•(lı:, tuwp1aır>ıımz 

bali.i bay.ıır. otlıa!lcLarınız tyer~:J. ça_ 
yıı: olııunl 

- Eyvallaıh, eyvall.'11, •iz:n de bı.
nunJ.arır.tz ~hboL1111 kt..i:lkoı1ıruız: Bo-. 
laıyu \.'1" gönW.:.-erJUiz oşk Coiu bir pa
nayır olsımt 

- Eyvall<ltı ô, ık1'ı.rın ı;ahl, göaıllW

n!iı'Ziin ma<ıı. destur alı9 6'i1ıdıen glıy. 

d.:k k üLlhı.! 
Bu söz füeriıne sol elİl>ıl< iuttıuğu 

aı:ur.lı ve siıvrııi. ·biır killfthı k;:JtCııısıına ge. 
;:i.Tiıp ı:a-!: elin' ele göğ;iine Iro.ran top 
sa'kclh ~dıa'm y]n.e perdenıın aıkaısın.a. 

Çt"kildi ve daha: biz bir şey ronmıadan 
monılk .lza~ ver&: 

- İşi<> i>u göroüğ:lnilz .at, dün alo
şam, lbuı'8de: s!:oi taıt!ı tatlı e<J~ 

ocac L"Uracı Dan.-ut Babadır. Simdi yi. 
ne &-ık~IU.l<! blr1Jkle ı>erd• ama.. 
•mdar. b .... emes b!r saba !<ıslı Y"i>'1-
ca.klo.r. 

Da-v ın Baba <l<aıytıohı r, c.nnıo.z pernıı.. 
nı:a uık~-sındaı N.gft,r çı.k!:ı: 

- çayı başledıım b•~a! 
- iy;. e1ıW«ı ya.vı-.ıom. f:ikat buım& 

hayli ~ogu:r g'.lbi old11. BırrE:.ılm haıva_ 

!andığı yeter aırtık, kapıyı k°oYıpa, .sonca 
mo.ııga~ın iıçbıoe biraz rldyat seıuı u, 
buraya g('ltir! 

Kadm ~ıya ç>kıla..'l ~n<ıke irap!... 
yı ık:a pay lep ~a alniML1< için tekıraır 

perde ar.k:a5.rna glırer'ke.-1 n10nık SGI"d.u: 
- IJı~·.,ı ne iilemde, dıı;a~ısı. iıır. 

tına, kaa- oasıl? 

- Dışat!'>sl01 biıç somnaırn, ~lBI 
şllr.di cry ı.e bı.r halde lı.ı kapıdan dı§a. 
d.ıya biı adı.m bile at.a.rl\wu lınıkaım 
Y'"'"·· 'l\.ııp;, ve savrunta ·b.irt~m Kovuk: 
Pa•lawn önOOü adam boy...ı lı:Mırla oka_ 

p;ıtmı~;.- Fı:rtına. ;le >.'pi ise ~ 
nın ıki misli. 

Halbu ki b'z, akşanı!ıll iı,wd!Yı, dış<I. 
rıda çektigım.ıı; dehşetli sılr.wtıyı şiım
<h hel! ımtJlbur gibi olmuştuk. l\odmın 
bu •özleri ,bizi ika.z eLtd v• ııoför ~ 
ıc,,._ tı""1lell &t.iliiı: 

- V•y anası.w, bizim 111".ıba ne oldl1 
acaba enmcti?. 

Erda; gülümsiyere}ı:: 
- Sakın .şımnas:ı.nJ.n-! 
Kert"" kapıya iırl.aıyıp dışıır.ı.sm bir 

silz<iilktcn S<10ra: 
- \·ay aııam vaa'<\?! D~ısı gÖI'ilr 

ıccc'k şey_ Böyle lcıJ,) U\1llli!Z, karvaıı. 

geçır. ez bir ba.""'1a a:-O.btcy"ı k:iıl' llŞlTa>. 

cak, l;Cyie havada değrl "1~. şey>lan 
bLle d!ıŞa-rıda pusula.yt ~rrır. 

Bi:r de l<ıa.pı,ya g'.:di;ı ciışar!J"O- ba.khk 
ki dı.ı.M:ı.ı dehş•lıin de!ı.';'>ti ;dl, Dı.;ı:ı,. 
rıJa ne biır boınan k:ıUU.be3:J., ne duvar, 
nt hondek, haıtıta ~ ağa.ç gbrünify<><, 
ya·lnız so1d-aki mezaı·lı:.:1.aıruı Y'iikselt 
stX\',i1leij pek gLlıç.lüklc. o da lıay.a:l mıe

ya.l iawkedl1"'blli;)'Ordu. Oeoe lçİal<len 

geçm':l rod:uğuımuz 011, on beş me~re 
rıen~~tğfaxle ve bıe-ş, ait.ı m~re c.Ter.itnı
lığl:rıd<'kd henıdıeıın:er, tipin.in yığ<:hğı 

s:ıvru:~tuilitlrdan ~imdi dti.im<lıiiz olır:mıiş., 

ortada hendete be:rv..er b!.:r ·şey k<ll'mcı
rr.Jstı. Tip ılı"1Ut:wcie yc,t:"'<'.r.ı k'-'lrm h.ı.:a 

da cecek·inıe nısbctlle llki mffsl:l aırıtrtığı 
g:bl ak_.~mki hem donjuruc-ı.t, he1n bu_ 
naltıcı yıkl·ıız ikaıroıyel de t1ır. ktırı.:tye... 

le ÇO\•irmiş .., şlıidetinl bir ııraı dall:ıJ 
~rttırmıştı. 

Yn".>: başmın .. .dalkıi -eden yapıl
mış kü<ii<ilk loulül>P.sin(k, yatan bom
nın döut ayı;.lkılı be'ıkçlsiı Ke'r'-!baş, bizim 
'kaplda oldı.r.ğurnıımı eezince Qc.uılübe 

Slıı:de ~eı acı havlaımıya l:ıo!iladL Faıraıt 
kulllbe me;rdımda !fOldu kar orayı ta. 

/Devamı Va.r) 

ln{i' t~re vo ıatuıer 
Yazan: A. Sükrii ESMER. 
İn.giletre hiil<umetinin Hindis

tan hak:kıında neşre>ttiği demeç, 
iki şeyi isbat edor: Evvela; Hin. 
distanı kaışılıyaa büyük teb like
yi v-e ikinci olarak, bu büyük teh
like karşısında Hindistan mese· 
lesini halleianek için İnıgiltere
nin ciddi teşebblise giriştiğini. 
Hindistan mesele.;inin halledile
memesi, Brıtan) a İmparatorlu.. 
ğu için bir zat .~,kil etmelkte idi. 
Şimdi ise, İmparatorluk için bfu. 
yiik .tehlike haluoi alnN§!"'· Çün
kü Japonlanın bu üç yüz elli m>l
yon nürruslu kıt'. iizerine ilerler
ken, askeri kuvvetlerinden ziya
de iç cepheden görecekleri yar. 
duna güvenmekte oklukları mı.ır

hakkaktır. Bu, Japonyaya yapıl
mış müsbet yardım olmasa bile, 
memleketin müdafaasında İngil
terenin vazif~s:ni zorlaştıa·acak 

ve bu müdafaada pasif kalmak 
da dıı:ıJayısile, Japcınyaya yard.ım 

demektir. 
İngi1ter>enin şimdiye kadar Hin 

distan meselesini halledememe
si, bu uğ-.ı.I'da sariedilen gayretin 
kifayetsizliğinden ziyade mesele
nin nıahiy>etindeki büyü:k ııorluJc 
tan ileri ge1ıniş b'.r ne>t.icedir. Hin. 
distan bir çok rnJletlerin yerleş
miş bulunduğu bıiyük bhl" kıt'a· 

dır. Bu milletler, ayrı diller ko
nuşurlar. Dinleri ayırııdır. Ayın 

loül'türlerin vil.ris;dirler. Şu hal
de Hindistan meselesinin hallin,. 
de iki eePlıeli wrlukla karşıl.'.l:ı-ıl
:ınaktadn: Bırinci zıorlu'k bu roil
letleT arasındakı ltarşılıklı müna
sebetlerin nizaml.ıştı.rılması, ikin
cisi de hepsinin bir arada İngil
tere ile olan münasebetlerini ni
zam altına almak. 

Bu zamana kadar Hintlilerin 
:fuımıiilleri <danıinyon statüsü• 
idi. Fakat Hint mili..tçilerini \Pm. 
sil eden kongre partisi, Bardioli 
~çtimaımıtla on.cak tam iStikLil 
karşılı.ğı olarak memlelretin mili 
dafaasında işbi.:l'.~i yapabileceık
lerirıi biLdirmiştır. 

Diğer taraftan müslümanlar bu 
liği, Hint göru.ş:inü .kabul etme· 
mekte ve bülün Hindistana şa

mil bir anayasanın m'Ü51iiman a
zıınlığını, Hint çoğunluğunun dai.. 
mi tahakküm:; aHında yaşatacak 
bir idare sistemi olacağını ileri 
sürmektedir. 

İngiltere :hükÜ"'tleti de Hint me 
selesine karşı durumunu ağu.sıt.06 

1940 tarihinde izah etmiştir. Son 
neşredilen demeçte de yer alan 
bu teklife göı:c: 
1- İngiltere h ükfuneti, Hioois

tarun idare sistPmi ıhakkında ka 
<rar vermek mes'iıliyetini Hintli
lere bırakl')"Orou. 

Z- Bu idare s'steminde azın 
1ıkların haklarını kıarumak ıa. 

zımd.ı. 

3-- Haııbin sonıını:la Hindlsta 
milleıtlerini teş'ül eden mtiıme 
sillcr toplanarak bir anayasa h 
zırlıyacaklardı. 

Müs1iimanlar, azınılık haklarıa: 

kıoruduğu için 1940 ağustos tekli 
fini kobul ettiler. Fakat Hintlile 
meselenin harpten sonraya bııra 

k.ı:\ımıyıp derhal !ıallinde ısr 
ettiler. Eğer düşman Hindistanıııı 
kapılarına gelip dayanmamış ol 
sayd~, belki de İngilizler Hintr 
lerin bu ısrarıını ôtibara almıya 
caklarch. Fakat >i'ün neşredil 
demeç-le de böldirildiği ii'zere, İn 
giltere hükfmıet: bugünkü nazi 
duruırnda bu meselenin &Wünc 
mede kalı:nasında cidtli mahzur 
!ar ·gUıımiiş ve halli için bir f 
mü'! bulmuştur. ·~ulunan funn" 
Lün ne okluğu bildiri1memektedi 
:Fakat Sir Staffı:rd Cripps giil> 
günün en eheırmiyetli bir poli 
!ika adamının Hindistana gitır 
si, yapt!acak tqebbüsün cidd Ji 
ğine bir delil olarak kabul edi e 
bilir. Cripps ötederuberi Hincı 
fana liberal bir iad're tarzıı veı 
mesine tarartar <>lmll§ ve söyleı 
diğine göre, ger~"lt HintlileT ~ 

gerek miiı;lümanlor arası'Tl'Cia iti 
mat kazarmnştır. Bulunan f 
mlilün en önemli noktası, Hin<li 
tanı bir Mitün te!iikki eden Hi 
gfüüışile, azmi.ık milletlerinin 
lTti·nmasında ısrar eden rnüs}ü111a 
göru~ürün na9!! telif cdilece 
meselesidir. D=eı;'1e bu no 
hakkımda şu sözler söylemnekt 
dir: 

<Eğer bunların tamamın~ Jii 
distan kabul ederse, kuvvetli b 
ekalliyetin sonu gelmiyen bir v 
to ile ekseriyetin arrzularına e 
gel cılabilancsi ,.e yahut da eks 
riyet arzusımun iç ahengi b<JZ 

CDevamı 3 ijucu soı:ne<lJ>I 



fon 24./aa.t 
· vç;NoEJ<l-·.~~'. 
'HA.D'İffe:~~_ER_i.i 

\l'U 1az.ınuı met.inleri ~cıoıu 
Aja!lS.l bülıonleriudcn alınmıştır\ 

Telhia eden: A. SEKlB 
Lcmdıra haberu,c gcire, İranda

kı kabiı:ıe değ.~ikliginin sebebi, 
Fuı-ugi kabine.,inin parlfunento
da karşılaş'.ı;;ı tc.n:.1<itleroir. Bu 
şikayetlerin ~ amlmasvna iktısadi 
güçlükler, yi) c•·ck maddelerinin 
azl>ğı ve tc;ı,) at pahalılığı başlıca 
sebep olmuştur. 

İTALYA VE ES''-İ EMELLERİ 
Radyo ıgazetc:,.nc göre İtalya

nın şarka ve garl)a &ğru yayol. 
mnk istemesi Almaı~yada mem
;ııuniyotsizlik uşaıci•.•maktad:>r. 
ttalya Fr~ı1. a üzerindeki eski ~ 
mcileriıı1i ;.:.rrr etmekte ve Bal
.kım l.Bı11d akı d ıııc r ;.,t'2 ul arından 
ıbaşka Sel.in~~' de lstoıııckle Al· 
rııaeyanm ~- ıni o.laştırmakta
dır. Bu yüııdcn B:.ı' aristanda bir 
kaç zamanda .b ri İtalyan alcy\h. 
tarı temayüller çak !azlalaşmı:r 
tır. 

VATİKA..'l" J.~.ıYA İLE 
DİPL0'.\1AT1 -{ MÜNASEBETE 

Gıll YOR 

Londra Jıabcıinc göre, İngilte
re ve Amerika V . tık>nm J aparı.
ya ile dipkımat'k münasebetler 
tesis et.mek Ü?et e bulunduğu 
ih akkı.ııdaki halıc·ri ~ıayretle kar
şılnırıııı:ılardlr. 

MADAGASKAR AD.il.SINA BİR 
BASKINDAN KORKULUYOR 

L-omlra habM'irıe göre, Star 
gazetesi şöyfo y:ııımışt>r: Mada.. 
gaskara karı H·ndi.çinideki htı.

d"seye bonzer t;r hareketin vu
lkuundan kcnıkutmaJıdır. Japa.n 

deniz ve hnva kııvvetleri Hint 
Okyanusunda ırmıvasala hatlar .. 
mızı keserlerken \T~i ile nazika
ne cüırnleler s;:ıı-fcdrrek müzake
relere giri.Şrn enin sırası değ:Jdir. 

UZAK DOÖ-1TDA YENİ 
HAl1.EKETLER 

J 0 ,po.nlara göre, Sumatra ada-
smın merkezi M<'Jan ile ada şi. 
malinıde küçük Wai adası işgal 
e<fümıştir. Birmı.nyada taarr112-
ların şiddeti artmt,."1Lr. İngilizler 
l · mtıil ve gaııp ~.tikametlerinde 

ltalya ve etıki emelle
ri - Vatikan, japonya 
ile diplomatik münaae
bete giriyor - Mada
gaskar adasına bir baa
kından korkuluyor -
Uzak Doiuda yeni ha
reketler - Libyada as
keri durum - Doğu 
cephesinde yeni muha· 
re beler. 

çekilmekledırler. Yeni Gine ada
sına asker çıkarm"ya devam edJl
mektedir. 

Müttefiklere göre, Avustı-alya 
askeri ma.kamla<ı Japonların is
tila hareketine ~iTiştikleri tak
dirde heı:şcyi yakmak için tedbir
ler alrnaktadu-lar. 

Bi.rmınl'\Yadaki İngıliz kuvvet
leri hiç bir zara~a ugramadan Çin 
kıt'alarile irtibat tesis etmek ü-

1 z~re geri çekilnı.ı~lerdir. Yeni 
Gined" Japonlar sahilin üıç ndk>
tasına asker çıkarrnışlardı.r. 

Lİ'BYADA ASKERİ DURUM 

Libyada kayd .. değer bir deği
şiklik yoktur. tk: taraf arasında 
yalnız keşif koil3n faaliyet'l ol
muştur. 

OOCU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara g0re, dıüşmanın 

Kıumda Kel'Ç 1>0lgesinde ve doğu 
cephe.sinin diğer kesimlerinde 
:yapl.lğı taarruzlar geri püskür. 
t;ü'ımüştür. Radyn gazetesine gö
re de cephenin ccnUıp kesiminde 
Alman la.t'aları geniş ölçüde bir 
.taarruza ıgcç<ırek Sovyet 'lnt'a
Iarmı önomli bir mesafeye kadar 
geri sürmüşlerdir. 

2 şubattan 6 marta kadar Sov
yet hava kuvv.!t'.eri 698 i hava 
sav.ışlar rda olm1k Ü.zere 1042 
tayyare kaybetmişlerdir. Ayni 
m'11ddet zarfında Ahnanlarm ka
y.ıhı 96 tayyaredir. 

Ruslara göre, Stdrarussada 
çcm'bcr içine alınan ordıryu ıha
vadan i14e etımeK için Almanlar 
tarafından sarkc!ilen bütün gıry. 
retler başa gitmiştir. Sovyet kııt
aları gaı<ba doğru ileri harekete 
ıdevam etıınektedider .. Sm.nlensk 
bölgesinıde 11 meskun yer geri 
alrrımıştır. 24 9tıbat ile 10 mart 
at·asında şimal cephesinde Sov
yet kıt'alanı 84 mesk\ın yeri ir 
gal elımişlerdir. 

JAPON ADETLERİNDEN: 

AR -KiRi 
l Yılda 1500 Japon, orta çağ
lardan kalan bu an' an eye . 

hala uyuyormuş! 

Eski 
me 

,ikado:arın gönderdikleri ölüm 
aj arı ve mücevherli kama~arl 

Anadolu Ajan .. :, Fil'pin adala
rında General ~ ac Artilıura ka.t'
§ı muvaffak olamıyan japon Jro.. 
ımutannun llnra • Kiri yaptığını, 
yani kendini lıir Japon usulü ile 
öldürdüğünü bi!drrdi. 

Hara - Kiri kelnnesi japoO>Ca iki 
söz.den mürekkeptir. Hara japon
ca karın, Kiri de kesmek demek
tir. 

Eskiden J apolanrıın derebeylik 
zamanında asiler<? m<.isaade edü
miyen bu lcendıni öldürme, daha 
sonradan aıulli ve şerefli bir &
lüm olarak Jap;:mlar tara.f.ından 
itibar gönmüştür. Buna ş;ındi Ja. 
poııyadn daha mod'eTn bir tabir 
olarak &ıppuku denilen Hara -

Kiri, orta çağlarda, düşman eli
ne d!ü;;ınek isteımyen askerler a• 
rasında pek Ziya-le yayıhmştı. 

On döro:'rıcü nsrm san.unda bu 
ısurl'tle i:ık •'Jnek 'll1Uayyen b;r 
sımfa verilmiş Lir imtiyaz hali

ne gelıniıŞti. Bu garip ve geri a,.. 
.;."t <le ikı kısma ayrılmıştır. Bi
:r:.Sı mccbU.!..ı., ikincısi i.:1tiyari. Bi
rincisi <;<ık (l<k ~<k" . Sadakat

sizlik gö t<ııcı· "Ti ve yahut ·~anunu 

ç·~cdi_;,ı için M ·cadodan bir m~ 

s~j alan her haıı~i memur veya 
asil, kcn · :ni ölr1··k zıoruooa gö

rürdü. O zarr an Mikado, <ıu one

sajile birlikte bir de mücev!herl.i 

1 · ma ..:ıcoocrir:lı. O zaman bu 
i:ı~ı.imün yerine getirJ:mesı için 

büyük mreııler de haı:ıranırdı. 

Bu tören olup bittikten sonra u
cu 1canlaıvnış kama, emrin yerine 

getirildiğinin bir :Sbatı olanak Ü• 

zere alınır, Mikadoya götıürülıür
dü. 

İhtiyari Hara - Kiri hususi du
rumları eh~rişsız ve ümitsiz bir 
hale gelen Japonların başvurduk. 
lan biT çaredir. 

Eski çağlaroanberi kalan 'bu 
an'ane ve adet h5.la Japonyarla 
!devam etmektedtr. Yapdan bir 
istatistiğe göe, çoğu ihtiyari ne
viden olmak üzere, Japonya.da 

. bir senede Hara - Kiri yapanlarm 
sayısı 1500 kişiyi bulmaktadır. 

Mecburi Hara - Kiri, 1868 se
nesinde .'karrlan bir kararname 
ile kaldmlrnı:ıtır. 

lngilizler 
Cl Jncl Sahifeden Devam) 

Alman tayyaresi Jü,ümıii.ş1ür. 
Duna mukabil İngiliz tayyare

leri Girit ve Pirede bulunan Al
man tesislerini bom'balamış.lar

dı.r. Bii.'ün tayyaıeler üslerine 
dönmüşlerdir. 

LondTa 15 (A.A.)- İngiliz ha. 

va kuvve<tleri diın Manş denizi 

üızerinde ve .Al::nan 1."galinrleki 

P.ransa :ırazi3inde harekette bu

lunmuşlardır. 10 Alman avcı tay

yaresi d' ·Ü\l'Ül:müştıir. İngilizlerin 
'hiç bir kayJbı yoktur. 

Bu hafta Cologce beşinci, Rı:llr 

haw:ası ve Essen ÜIQÜneü, Kiye! 

birinci defa olmak üzere bam.barı. 

dıman edihniştir, 2.2 şubattaııbe
rl 22 kişi öknüş ve 21 J<iı§i yara-
18111ll~ 

AMERİKA' da 
Otomobillere az 
benzin· verilecek 
Vaşington, 15 (A.A.) - Ilarp 

istihsalütı ofisi Birlesik Amerika
nın şark sahilleri ve r·asifik'in şi
mali garbi sahil bClı:elerindek( 
otomobilciler için ve~·ilen ben7İ
nin azaltılmasına kara: vermiştir. 

Amerikan silah fal:
rikalarına de ha 6 

milyon i~çi lazım! 
Nevyork, 15 (A.A.) - Ticaret 

Müsteşarı Taylor derpiş edilen 
harp imalôtı plôntnı ta1namlan1ak 
için G milyon işçinin daha Ameri
kan silah fabril.alarında çalı5ma· 
sı lazım geldiğini söylı:miştir. 

Orta Amerika sula
rında batırılan gemiler 

Bcrlin, 15 (A.A.) - Rcsm~n 

biklirildiğine göre Orta Am~rika 
ımlarında 70 bin tonilatoluk 12 
düşman geıınisi batırılnuştır. 

----~-

Dünyanın en 
büyük 

deniz harbi 
Londra, 15 (AA. )- cB.B.C.• 

Cava denizin<le cereyan etıml~ ~ 
lan deniz haıibi dünyanın en bıl
yi>k bir deniz ha.ııbl olaraık tavs f 
olıınmaktad:r. Bu husu.ta şu m'i
temınim tafsilat alınmıştır: 

İki donanma, CavaNn şimal ve 
doğusunda karşılaşını~tır. Japtn 
donanması 2 tane 203 lük oophn 
bulunan, 10 bin tonlu!< ağ:r, ;ı La
ne yine 203 !ilk topları 'bulun•n 
orta ağır kruv:ı.zörlc dığer kıu <'3· 
zörlcrden mürck·kcp .. ,i Donan-ma
nın yanında 2 filotilla halinde 13 
muhrip bulunuyordu Jaıpon d:r 
nan:masında, müttefiklerin mal'k 
olmad;ğı ağır tıoplar Yatdı. Torp-~lv 
muhripleri de müttefı.klerinkin
den 3 misli fazfa idf. 

BENES'İN 
BEYANATI 
Londra, 15 (A.A.) - •B.B.C.• 

Çekoslovakya Cınnhuneısi B. Re
nes dün gece bir nutuk söylen•!ş
tir. B. Bene., Alınany:ının çok giiç 
durumda bulunduğru•u, ilkbah'lr 
taarı uzuııdan sonra sulh teklif e~ 
deceğini söylemiş ve ·Almanyayı 
ancak bir nıucize k"'rtarabilir.• 
deıııi§tir. 

LİBYADA 
Hür Fransızlar bir 
İtalyan garnizonunu 

esir eltiler 
K~ire 15 (A.A.)- Albay Lec

lerc kumandasmdaki Hür Fran
sızlar, cenulıi Li byada Oualonel
Kebirucki İtalyan karakolunu 
hücumla işgal ederek buradaki 
İtalyan garnizonu askerlerini e
sir alarak bir çc-k malzeme ele 
geçiI1mişlerdir. Hür Fransız tay. 
yarcleri Amel Arnnid hava mey· 
danmı bomibalemışlar ve yeııde 
üç d~onan tayyaresi tahrip et
mişlerdir. 

Maltaya hava 
akınları 

Malta 15 (A.A.J - Cumartesi 
günü ne>;redikn :tbliğde bir ge
ce evvel Maltaya iki hava taar. 
ruzu yapıldığı l«iydedilrnektcdir. 
Cumartesi sabah .. mihver a~ıla
n mihver lx=ba tayyareleri ge~ 
!inceye kadar İnglliz a,·cılar-.ru 
yo:rr.ak için ~ahi! üzcırinde ~laş-
mağa başlamışkrdı.r. Boıntıardı
man tipinde bir Yunkers 88 ile 
bir Messerschiın'tt hava müdafaa 
bataryaları tarafından yaralan. 
m~tv. Sahilde bulunan müşahit
ler tayyarecileri.~ havaya atla
dı'-larmı göı,nüşleroir. D~a ııoo 
ra Spitfire tayyareleri 4 Messer
scllmitt tayyaresinin üstüne atıl
nuslardit". Dü.;nıan tayyarelerin
dc,., 1 :rinin denize dii.ş1iiığü zan.. 
ncdilmek'.edir. 
Öğleden sorıra i: ir deniz tayya

resi iki Messerst..~ımitte 'hıi.K'tım 
etmiş ve bunlard~n birini hasara 
uğrat.mı.şt:r. 4 M."serschmitt, de
niz tayyaresine arkadan tıüctJlll 
etmi§lerse de bu tayyare hasara 
ııı.ğTrarın fan kurt11lmağa mU\·af
fak olmuştur. Eu muharebeler 
""' daha blr çok rnırlıarebeler ne
tices'nde bir si\•il hafi.fee yara
bnmışhr. Sivillere ait binak ~a 
ehemımiyMsiz hasarlar vaT<l.ır. 

Japon muhrlpleri evvelı1 hüeu
'!l1a geçm·şıer, fakat knrvaz~d<'r 
!bu hücumu pü.<lkürtıriışleroir. Ja
ponlaı:n b:r mı.thr>'.bini! Avu.>tral· 
yanın Perth kruva:z.örunii.n bir gül
lesi tam isabet etırrıiştir. Bu sıraJa 
Exeter İnlo!iliz krwazurünün ka
zan dairesine 203 tük bır gülle isa
bet etmiştir. Gemi, siır'ati aza \a

rak muJıarnbe haricı olmuştur 
Ayni 2aman:da lb'r Fel"'11'enk m·:h
rlbi bntmıştır 3 Brilin:ya muhr.bi 
mwkz,bil hücum için tm\r al,,.ış
l.r. Bu hücumu:> neticl>i haklcr.
da pok az malumat vnrdır. B•ı es
nac;a Ekktra m11hrlbi Japonların 
duman pcı"dc:; nrl~ııs nda <kayb':'l
muş ve bir da.ha görülrr;omiş~ir. 

10 mi'yon Çinli es
,k ri t Hm örüyor! 

Bu sırada l:ruvawrier tekrar 
:t."Ü<'uıma geçıni ·leruir, 2{)3 llilk top 
lan bulunan Jaur•n kı'uv ..ı;rıc
rinden biri ateş ahnJ.?trr. Karan
.ık bamıak üwre ohlu~11n<len te
mas kesilmiştir. Geceleyin 4 Ja. 
;pcm misi görüJım.ü.ş, harekete 
geçilmişse de neıi<:e belli dei;ildir. 

:Müttefiklcr, Cava sahilindeki 
dtımıan naloliye gemilerini bul
mağa çalışl)"Q!'laroı. Bu sırada Jü 
piler İngiliz ımuhribi deniz altın
da bir infilak ııeticesinde ..:ıkat

Janı.p batıımştır. Gece yarısından 
sonra 2 dii~man kıruvazöııü gö
rühnıiiş, hal'be tutuşı.ııınuştur. Bu 
s>>ra.d'a Felemenk Drooter kruva
:ııörüne bir gülle isabet ebıniştir. 
Ayni zamanda Dreuter ve Java 
J<'elemeıık kruvazörleri deniz al. 

tından inffüıklar ı eticesinde bat
mışlardır. 1 Jap<'1 krnvazöri.inün 
battığı, birinin at?ş au;hğı zanne
dili_yor. 
Düşman çok h'ıyük kuvvetler

le Cavanın şimaline h:.~·m oldu
ğundan ertesi günü rr.ıüttel'jk do
nanması ct'l\uba çekJmcsi karar. 
laştırL!ımııştıır. B·'l"lu ba~m•k i
çin Cavanın i!d ı;cımda, Japonla
rın k<mtro1ü altIDr:laki iki bQğaz

dan geçmek 15ızınıdı. Bu da pek 
güç'JÜ. Hasara uğ'amJş o.bn Pcrth 
İngiliz kruvazör;i, Iluston kru
vazörii ile buna. teşeı,büs e~i
tir. Diğer taraftan Ekster İng.iliz 

1 ~·aıu11.·az6rü1 fliir'etinin ),.arıs1nıı 

.kaybetmiş olarai:., bir Amerikan, 
bir BrHanya torıido muhribi re. 

ı!akatintle •aıtk.a d ~u 'hareket 
etırniştir. İki kame de kuvvetli 
Japon gemilerjn~ raslamış!ır. O 
ir.ımaooaıılberi bu gemilerden 
haber abnamam •ştııı: 

I.ı.1ndt~. l ı; (A.A-) -----. Pinııanuaya 
Arr:':t rı:ıu::d~ ve Cttc.rı rr. ..:lıinı m....t-

tJ.?c!&I takvtye . :J getrr-<!l~. 
Cw.6:: ı.gde La.rn b~ mı!) on odkcr 

t.ı.. tY naık"..adır. 10 m' i.oyn iı."6ker ta
li!n görnıef:tedlr. 

Berlindeki J a p on 
Sefiri zafere mini 

Stokholm, 15 (A.A.) - Ilcrlir.
de Japon Sefiri olan General Os'-. . 
!l.na, l\'Iihverın bu sene zaferi kn· 
znnarağını ,.e düny:lyı yenid<•u 
düzelteceğini beyan ureiştir. Mih
-verın 1rurarağı bu yeııi dü1lya ı, ... 
za.mı, sıyasi, askeri ve iktısaw 0 .ua

caktır. 

lngilterenin yeni 
ti oskova Sef"rl 
Stokbolm, 15 (A.A.) - İngilte-

renin yeni Moskova Sefiri Sır 
Clarck İrana vasıl olmuştur. Sta· 
lin ile göriişmek üzere sefir bir an 
evvel Moskovııya varmak için a
cele etmektedir. 

Ada pazarında 
Gece, bir ze•z 

o 1 d u 
le 

Arlnpazarı 15 (A.A.)- G~ce sa. 
at 2,3C da tl~pten g('ld, ~ i h:ı;rolu
nan ııir zehele olnıwıtur. Hasar 
yıoktur. 

rta mek p ve 
L"selerde 
estr tatili sö 

Bu sene sömestr ıa;iJi ortookııl 
ve liselerde 20 Mart ~abalıın·!an 
26 Mart sabahına kadıır, öğrctıneu 
okullarında 1 Nisandan 7 Nisana 
kadar yapılacaktır. Bu husust•ki 
karar maarif miidürlüld~rine hil-

• dirilmiştir. 
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1İHA YET BİRi (; 1 
Ay İÇİNDE tMAHKEMELERDE Hllm~'..crı] 

(R:.'\ ~ ak21ll-tien Devam) l k • 
devJet Ve milletlerin ıJc akıbeti bU ç l masasında tavukla laA des 
y:.ız akara]\: kan selh•ı"nİn arka-
sından ayd1nlanacalt ve ik;nci f f • b •• / . l 
dünya harbinin birin•' safhası ta- u uşursa ınsan oy e o ur. 
mı>milc bitirilmiş o!Hctl.tır. Bu B.r J..ı! c hal'.nldoyd!:cr. HeP6lnin liralıl< tAltıımı poırça.ayın•.a, d 7._ 
neticede demokrasiler nıi, !\tiha e11 d-ns~. yahut hbıun a.kr:ı.ba okfı.rğuııu ır.aCını; 
vcrcilcr mi galip vazıyctindt! bu· za:t~.::~oıdu inı..~-· ltrp .. f:kl t3ne- - ~·en eırl.Ik. M•h ıed'yorı:un! ded~ 
lnnr!.-caklar?. Ilugiindcr, bunu kes- s.n;n a<r~ını bWnurya uArLıt·Y'O~riu: r.~~·3n.ce. o bana sıı . .r,edl.. Ben ona 
tirebihniye imkan yol; tur, boş liıf - Şad c ğ m .• \'a.ı ıhı ""·l'lır. Dos.. EÜJ'ltd.ın. Müşterller f:>ı;·"•'tılardı. B1" 

~ ( ı:.~~ J:ı.:ı.l"'<:t NV\.J. • • tı·r~ l • .......... y ~ •·' 
olur. Ne l\lihvcrcilcrin ~iınifiki du- _,, ... ,, "" .nı~ o ....... .cA.. ~sır ..... ::ı.r. tut~ 

- sc.,,.,rk=·i.im.. llaydl b::r..şın da, ca, )'et.>·t:nl. ı: ~"k y~~ıu ydı. 
rum)arma ne de miiftrfik)e-rin bd} cii:SlT'~lorın,.... n-ı, .. , __ lll- K.J.r \'- canım ~ • ~ ,-~ -. nem <le, beni O'PC'.Y iıırpa.'adı. K ..... 
ve tavırlarına bakarak büküm ver· şu ş<y=ın ıw;yatını... •iıxlru °""'""·Yım. 
mek doğru def:ildir. He rşey mi\- lk. ! <i«. /\. ~ı J<alk:u .. Aynı ldt!yey; ao-
cadeleıı.in gelişim safhaları \'C ,-a- -- Om.a.z! Deyip dSyon.yor!ardı. ı... .. , Şınıaı.rı ilaV>e .,t .. ; 
racağı netice sırasında belli ola- l'!t~ dtım 'oc, Peya:.ım.Le:r dtm~yor- - <J be~ tlöı,r(lu.. Ccnjı:ıı C.Phv güç-
cağı ka<lar, hazırlık sathas1na ait lardı. !G ktrvvt..-W ••• E.ı.&m ct-A.3• 1m yuk.Ud 
hcrşcy de yine öniinıiizdeki "1h; B;.'raz sonra mıah.k:l.nc k ... 1;1i4i.rı ar- u.ık. ru .. ı.-aık.as> yırtllJı. '\.lrk~hm;:,n Y• 

dın<0. k&dıa.r '!ıol"··-'· iL-ı~· de g Jp ~"' tı.hnaS!llıdıa bcn:ın.> kah'"·-· ..... ~ "O'"-. 
aylık zantan ntesafe~·i içinde ken· k.mln k .... rşıs~·~--;~ d~rdu:;;~ Beni d(ı\:dübu iı;M). .... ~-~~~C~i~ 
disiui ortaya koyacaklıT. l!Uv~y~t.cri tesbit okı.n.du. B4" zıüca.- Cavacıyım ... 

ET EM I ZZET BEN IC E clyo t:care:ıı..ıcs;n.irı sııhib! ikı ortak &aı,,ucr ele Oinıeulk'.Meo soo.-a. 

Şeker f iafları 
artmıyacak ! 
İki gün:denbcri ştkere tekrar 

zam yap Ja<:a~ı ıayiası yüızünden 
bir çok bakkallal'da şeker bulun· 
mtmakta, ba.ıılar• da yar:.m kilo 
dan fazla şeker satmaıııaktadtt
lar. 

Bu hususta v:·l1 ırr:uavini Allı-
met Kınık ~u iznl-ı-atı \-ermi~ir: 

•- Şehriml:r.d<' birl<aç günden
beri şekere bir n«ktar zam yapı
lacağı ~ayiası vardı.-. Bu tama
ınen asılsıııdı.r. Bu şayinclan do
lay• birçı:ık k:msderin ihtiyaçla. 
rından fazla şeker alm•ş ı:ı,',.,.,ala.
rından birçrık bakkallarda şeker 
bulınıtrnamak-ıadır. Seker irketi 
ha ~n şehrin ıhtiya<:ınt karşıh
yac:ık n!sbette şeker veıımekte
clir. B'r kaç güre kırdar gelecek 
olan şekerler bu darlıjlı tamamen 
ortadan kaldıracaktır.• 

--~----

Kürtaj faciası 
\ 1 i:r.C, ~ • ( l 'ilim) 

kürtaj ameliyatı netıce3inde genç 
kızın rahim ve ba.~ı rsağı delin
miş, Dcspina ağır sıırctte hasta 
bir halde Ilası:-ki hastanesine kal 
dıı~ılır..oı:;lur. Bunıhn &rt gü•n ev
vel de kul'lulam,yar·;k r'lmüs ve 
Şişli mezarlığ;r.a dcfu!'Cilmiştir. 

Ancak, hiı.diseyi ırüddciuınııı
miliğin haber ahrası üzerine der
hal tahkikata g"'rilerek, m<>7.ar 
açılmış ve ceset ~ıknrıl:rn"h hadi
senin aydı.nlannıası için morga 
nakledi:!nıişt ir. 

MüddeitJllltJlllılik, kürtajı ya
pan dkokıru tesb.tc çalı.şnt.'rnta

dır. 
Diğer \aTaft~n dün Rami

de Yenirnnrallede Nurnandendi 
•"C>kağında 26 nmı:arada oturan 
Abbas:.n 4() ynşlarındnki karısı 
Nan'' K~skiııin e' vclki gece geç 
vakit birdenbire öldlüğünil. haber 
vc~rn· t.ir. 

Ölıinn !ı:t-d'<esin~ el l ()}al\ za
bı!ıı ve aöliy<' NazlfP'.lİn çocuk 
ald·mıa) te<e>bb'l ed•. ":ten bu 
fcd ak•l:cte W;rr"ı :ı nd:cesme 
\"ll-m~5lardır. 

f~· 'lb mü~clci•ırm rr'li~i vak'a 
etr:.f.rııı<la tallkikata devam et
mektedir. 

Şayanı dikkat bir 
istatistik 
(! lnc! Saht:!eden De\'am) 

kek ve 13.~7 si de lm olmak fr.. 
2er,e ceman 28,0'!6 yedi - on beş 
yaş arasında çocuk mevcut bu
lunmaktadır. 
Beyoğlunda ayni yaşlar arasın 

da 14,192 si erk~k ve 13,393 ü kız 
ohnak Ü'llere ceman 27 bin 595 
çocuk va:ııdır. 

Üçüncü olarak Eminönü kazam 
gelmektedir. Bur~da 7.578 erkek, 
7059 kız ki cem~n 14.637 çocuk 
mevcut bulumr.aktaclır. 

İlk tahsil çağında en az çocu
ğu olan ka?alar da Adnlar ve 
Beykıozdur. Aıl2la!"da 508 erıkek, 
549 u kız ki ccmaıı 1057, Beykaz.. 
da 740 ı erkek, 591 i kız olmak 
li2ere 1331 çocvk varou. 

A}mi yaşlarda Ka<hköyürıde 
8448 çocuk va.-d·r. Bunl&rın 

4264 ü erkı'k, 41R1 ü k; .. C:lr • 
S~n..verde 1EG8 i c.-1< k, 1674 ü 

kız ~ak tı.cr~ ce:n:.ı.n 3547, 
Kartalda 1764 ü <-ıkek, 1563 ü kırı: 
olmak ü:ııere 33~7 çocuk vardır. 

--<>-· 
Avustralyaya 

(1 Jncl ~:JNfeden Devaml 
cumlartla bulunmı.ıtlardır. Müte
arr z tarrare ve ı::;err.ilerden ba-
2Jlarıı tiıhrip ed:Jmiş, Amerikan 
taşııtları.na ve hiç bir Ameri\qın 
askerine bir şey ofrr~1mıştıır. 

Şidıdetli sııc:aklara rağmen bin
lerce asker vaptırlardra efiverte
de vatmııŞ!aroıır, 

oi:.Hıık '<.ır1 anl.aşı.l.lıyordu. h[ık-m. sullı toklı! et;.., Bar:ş1p suıtı Cl'l. 
B;r,nci <1rlaık lıfld.~yi llt'ı;l'ltı: mıy.ı. ~.si ek t..ıtt.I..ır gu~ıttir.m'llyoc-
- Blr kaç g~ evvel, bir gece ıbera.. la-:"tl:. Iliikimıı !ıh:.;.,rı. .,.; .. _.1nln de. aklı-

bL·r i~·ıyorduk. MCL.!ıc.-lın.z. &riltiında IH b..lf..dltı. got..J!-dJ.; 
ti: de t:ı'/Uk haŞ"""13Sı v&rdı. Tavuk- - İ:yi aımn.a belki ;l<lat: de matı. 
L:ln yer:Jt.~. lade:!J kentt~.i. ç.ı.ktı. Haı~ı- k•"•rr o,urswı'Lu.. Sonr.ı, pışmt'ln olır-
r ... -ı.n~ gc ~: L6deııs :.•Jı;.uşt'-*. Hem de, illllU.Z: 
ııcsinc? Btt raitı :L·yateti-ıc ... H\!rg:un.. l')'le ya.! ••• Olan ol.rru.~. kttılan kl.. 
ıi<:rr. z de teLkle .lelik.. O ben! k""'1lr- rı!mı,, ~ yır.ı r!ıruolı. Dil 
ır...yJ uı;,; ~ t t>m on-..ı k.~C:.:mıya ui. dt: u .. <:lık, ~de ır.a~kü.D1 o .. ı.ra. 
ı~ı:n... bı.r turlu, )ki.'lllz de muvai!Jt sa?. 
<·Ln-:ı a.. N.boy-..~ dun, b r kaç 4.IJc DqUnüıp taşındılar. Bar~mıya ra21 
l.k t.:ı::..ı.'l! &cıd• ma.ıa~ya. s.ııı:u- ıe.r- oldı•ar.. Barşıı1a.- ve rnal-k<medeo 
be:. tfk rr.~ -)·ark. • Al~. bl:ır um çıdt.l: ~ar 

~:ık.,.,n ~;ı4r-dlnp gust.erdı; bC.'.!C1lo.kreme- Orwc.ı, ber ..... b..,r!orlndckl bir kBç k)... 

d. N .ha>~. .çel".ide:ı, be-r.den, daha ~i !1.t: b~ıw:~ kor:dcmLn. rncnlıven.:le. 
Ji· ·, hlr takım istedi. Ben <'e. içerideki re doğru yüıürıeıı'kcn. r:ı.l~'cmedekl 

IJ!t.: bi3' b.~ur şub<!'I t•lnmm: aldım. s.ım.:.,&n blr kadın, yoı:ıu>d:dd dıt<r 
Gelirıp kcodislne va."<i'm. A':rken. bir ksdma dzyor<lu J<l: 

- Ml;lıımcla.! D'yect-lt diye bekliyoır. 
mv:- B:ı.ktım ki da.lcıa.. - Gi.ıverıcin, tavuk, m!ııba1ek hay. 

v..,ı,ı.,-aır. onıa...ıa pl<a olu• 111\l'. İı;kıt 
- Lfoes! Dediıın, ll:>ıı lades der de.. n ,., .. nxıa tavuk 'ftY ;p te k<m<.ıile de 

n.ez. eliD<lelcl OIU2 Hralı!c b'll(h takı- lades tull.IŞW5& ms:ı... böyle olur ••• n ... 
ı<:ı ;ert \"UT<llL. Taktnı •r, p:JTça par- a msrler ki bu !<ad 1ıa kurtulmuş. 

ç•' i)ı, beş ı;:-a.!ık bir zly3let lç:n ot.uız hr .. 

Avustralya Su.h 
ya amaz 
(1 lncl Sab.fcden Devam) 

kişiden ibarettir. Bunun 120 bini 
İııg.lizlerle ' bır Ealta çarpışmak 
üzere anavatan dı~ar.sına gönde
rilmiş bı.ılunmak!adır. AvustraL 
yanın ruüid&faası ıçın elde 380 bin 
ki,; kalmış obıaktadır. Sivil nııü.. 
dafaa ek'plerl bu mikıl.'.ırdan ha. 
rlç hulul",. ktadı,. Ve bu kuv
vet; Ja;- 1aI"..n ş;nıdiye kadar 
lkarşıl~hklnrı kU\-vetlerin en bü~ 
yüğiidür. Avustrt.lyadakl İngiliz 
b'.IVa kuvvetleri de çok artın ~ 
tı.r. fntili:ı: havacılan neler )ap
mağa muktedir cuduklannı son 
günl.erde iyıce gbstennişlerdir. 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

'! tncl S~ht!edPn Pfl\'am) 

alan bütün cephe ke•Rnlcrinılc 
ı;a,·aşlAra dc,·am ctmışlerdir. 13 
Mart günü 23 tayyare ,!iişürülmü~
tür. So,·~ et kay ıhı 11 tan·aredir. ı 

Durum ırnıumiyetlc dcği~P1e 

miştir. I 
· Alanların 16 ncı or..Iu a yapmak . 
istediklcı-i ) .rd m lar boşa gitmi,
ir. Birçok kcsimlcrdo 'c biih&ss4 
şimal ke•imde Almanlar y<ml mo
del ve Gigantes adını verdikleri 
nakliye t ~yarclerile t \İye kuv
vetleri ön<lerınekt...dirler. 

7 - 12 Iart arasında Almnnhr 
ölü olarak 10 bin kişi kaybetmi~· 
lcr \C şimal ~eplıcsiıufo 560 sul>•Y 
esir verıni~lcrdir. 

lnglıtere ve Blntlller 
(2 inci Sahı!eden Devam) 

cak v~ yeni anays~anın kurulma.. 
sını suya düşürecek derecede bir 
mukavemetle karşılaşması tehli
kesi ortadan kaı"mı.ş olacaktır .• 
Görül.üyu;: ki bu sözler, formü· 
lün hedef ve gayesini izah et· 
mekte fakat bun•.m ameli olarak 
nasli tonıın edıiPceğinı bilıdirme
mcktedir. Mesele kolay değildir. 
Faklt böyle siynsi meselelerin 
hallinde Anglo - Sakııcınlar ,Yük. 
sek deha sahibidirler, Eğeır Ingi
Jh.kr .Hint mcse!csı. diye kı.s:ı.ca 
iki sözle if:ı.dl' eıUen bu danı bu
dakh ve c:etın L<i :.alletmcğe mu· 
vaffak. olıırlars:ı. y~lnız tngUtc
reye ve Hindisla.'.'a değil, bütün 
Asyayn ve h:ıt' ~ dünyaya bü)-ill< 
bir h'zmett b · 1 urun~ olacaklar. 
dır. Sir S• afford Cırippsin şim:h 
üzerine aldığı vazifç, bir kaç se
z,e evvel Moskovaya giderken 
ken:disir.e verilen vazife kadar a
ğırdar. 

TEŞEKKÜR 
A ]C'miıin se:vgr ı ıe! .. ~ ~·~tala Al. 

ciıl< çtnıın ebed1 u:tuluıı<kı dvt:m de. 
rLr. ,k('(}er' r!lm.:1.1, tclg:"'nf. teJt;JOn ve 
m<'k1up göndcm~ Ye bi..:.zat ccnıa2.e
de ho.ııı-~ SUT< tiyle payla.. 
'"'1 J..;me!:; ıı.kraba d~sı ve • ' baııı... 
nrrıza ayn .,yn teşeldt:L-e ckmler:imi.z 
n~: oldutundıın mione uın 
ibı3ğwıa sa710 ga.zcteo.J.?11 ~ 
r"1 rica ed.erlz. 

.Efr: L<'m."l'l Aldılpoçtı 
oaıu: veııbı • 

üttefik harp ma
kinesi ağır işliyor 

(1 !nol Sah leden Devem) 
mlZdan birisine Avustral) ala geç· 
rnelc.ri '\'C orada nıücadeleyc do· 
\.'auı etmeleri ve adalarınıızı ter
kct1nelcri içın eınir vc .. d.iın. Ada. 
ların1ııı kurlarıncıya kadar harbe 
dc\"Dnı edccc.:jz, Fakat ta.rrı-uıa 
geçmek, ilerlemek ve düşınaw 
çıknrnıak zamant geltni§tir. 

Cıl\a adasında Selcl:ı ve Sumat· 
ra adalar~nda mü!rez:-lcrinıiz ınu• 
ka,cmele Ucvam edi~yrolar. Cn ·a
da son derece şiddetll•;ll'n m•ık.,.. 
vemct cidden hayret uy&nıiımı:ık· 
tadır. 

160 kiioluk adam 
C 1 lncl <;)ahl.led"n De W'& m) 

sabah vilayette ili. L~fi Kırlara 
ımüracaat ederek, :roo gı ~ııı Ek. 
ımekle kendıni id3.rc edcmıedıği

ni ,.e ağır vücu,lunün gözönVnde 
tutularak kendis>..-ıe fazla mlktar 
da dumek yerilmesini ricıı etm~ 
tr. 

Öıııerin bu mCracaati nazan 
dJcl<ate alınarak arıonnal cüsse
s'• :n ll1 :yacı olan ekmek kencll
sir.e teT in ed;bıiştir. Herl an~i 
bir tş:.e çalı.şrn", na imkan olmt
yan bu <!ev cir'•eli adam piyan.. 
go tayil.ği yap.a~n kamr ver
uıi~ir. 

GÜNÜN İÇİNDEN: 

P. anseven 
Hikmete dair 

<ı incı Sahı.tcucn D.,.\ am) 
o. ye amldi&ı gwı.lerJe t.oıoın •. şlıın. 
C benim )'<lüD>ı. lş ırk.:.~ d6. 
clld.i. <i<ıetıumdu cıa .•. 

Hi<' 1.Slı.ıt.m&n\. on :yıl oll.tJ'or ... 
cH~ıt:im> '1dlı b<r gar.ete neşredi)'or

~uır. Bir hat'~ devaın eden tıpi 
lstaobula &ciız. CW.'1.Lfrr'll.fOI \'C bası

lan garaetelEr olduPl &!ıbi aer.ıye 
getiriJ>yordu. ıı..r &un c.r.a. ve di. 
~ am1rıad99ıara gaze:teyt kar ~ 
DU.ICJ.Y eıkoi:ld4' Ç ·ann.eycl<·~ım& 
soy <YOP evı.me ı;.t:.n}:ılim. ı:rteot 
ubah. siga.ra akLılım ~ızıımcüde 
c.tit-rgün> Batlldıguıı görmt:Z mi
;,mı. Hayret enım. M:ı.lha"Y'l gl. 
<ime• çlkışwn: 

-· Kim y>plı bu ~i'. 
- Pc hllv-....n ll n<-L ... 

- Pdd 11'.ata.!C\er oeredr:t bul· 
du! 

- Selaı:eterıon :n""'1•1<U kırdı, 
1tldı. 

T .mrır M üdürll, kıy .ıe:ı. arko.
, ı Far <'un K. ruk.m!r'di. Ge

.litıcc· ;ranı.'1A ırootwıı: 

- K JZUm. nlçln banı d"1kmi-

Brr ııCı1u:ııLı ~gai eden s.eu'l<ı!ı 
ondar evvel ce\ ~ vcrd : 

- Zira Pe4lltv;;n l~ ' rm. ~ en
den d.dJ.3 maııUk.1 kl"fl~i..ı,YOT .Bir 
gün çt bir ı;Un çı:ıur.az. yevmi 
ga'I.ete- ok.ıır mu?. 

h ~ Peılı n-nn adı J.ie anıldı.. 
&ı ı;tm'tcrd< Asllın 1ı;, del:kanlı 
ldı. cııınıocven cl!ıye anıldı~ı ır:ın.. 
!erci• de ÖQl1. wrif, fc• ııktr İk >am 
Mlı~Rle cok bAğ1ı \ C caıııdan 
bor dool. 

Ben 00\Jlt tıdıa<ındao •lbtra... 
laftlm mr;ylm . 

NİZAJ\IEITİN NAZbP 
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Benet, Hartman'ın mağazasından aldığı 
kıymetli şeyleri Ayıeye hediye etti 

burası çıcık ..,..,,._,, bh- feblr. İmaa 
bun<U. ir"'D'Y" da yohaıa l<ey......, 
lılç 8*ılmu, 

cl*larmı Jıizmetçı kaJına v~ıdı: 
- Bunları ...,.. hediye ~ 

~ıe' Y2lnız biz noktayı asU.amalt ». 
t;tyorum: BıınWrın d.eie.-i - ""• 
dır?. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
·- BWJU 9671i,yebi.!mdı: ~ ıı1aı 

ft t=ern 7oh.mcla bir ecnebi oldu. 
iunUZ& §Ül:tle Jdolw". Ane ~ heı>•lni bi<er biııer 

IÖ>ldeı> geçirdi: 

Her :v-ekten .-ra ıründe 3 defa muntazaman difll'rinizi fırçalaymız. 

- Evet. Faı.aı. ııelı: 7en!. V., .rirıfn 
:tadaır bav- b~~ ~ 
JDlt. 

- Benim -.ıa orı l>oı .ıeıtın de. 

~···· 
Kupa Finalinde 

II""""*> tıiıded>lre ,..ı.,a,; 
- sa ...... ~ mU1UDıız, c-. 

tilmen!. 
- HIO'ır. Sadece ıOhrcLnu:l d:ıpr

clakl ll<;!lerden ~om. 2-ıededıı> 
lıl, maı- lllbibi Bet H.....,_ 
~71 

~ .... w IPiiı:erelı: bir lııdL 

ıııe ile cevap -= 
- illet.., 

-·- .... lill 1171"ıri tıir lrjjo-., ._, 
-B~. 
-·Ne ıcfllh?. 
-Bet ...... 
-Cdı:4ııılllmi?. 
- Ilqoıt ........ 'iı>dlor. BllUlanıMı 

.. c&.tc::d a l " 
- o ltalde ıı.. ,.... 1"111& .._ 

~Gııleııa?, 
_...._Aoı ...... -·r· ... ,._ ... ....................... ...... 
- ıs 

3 2 q o 7 h 1 et' w mt?. 

ö 7 ,. ~ """' .lıllolrıp ... ...... 
., .. ..ıeıe1ı: ıFlive -= 
- Almmva. FDlıı>iD Acl"1arır.a çcıSıı ..-. 
- het.. Ccıtc uzak. 
JleDd ~ d*1 ;yilrilılü . 
~ 

- O halde llıidanmam.ırım. 

* llfB KADIN GEÇ'li.. 

MIB1er B-ı, Atın.>n C3SU':U Jlart
manlıl uz Uan 1&&.ıa meşı:ul cı&ııı;or
du. Manil. dt illi< ecllp ilden ....,, 
)<lhların btr çotu Hal"ıma- me.flr 
1nl7or, ommla aöıilftUltler. ......., 11ek
nr öön~. 

Bu -.. -. ceıi.P -
l'"ildeııl belli OııtlJdl. 

~ ~ de &na11l-cwAı 
....,,.., nelerle uiraı:ılJJolannı -
lllç 4"1üdi. 

, ....... Mlr4lst Adasını tlslılr.: s---
IDn re.,: e .,. mllnakal• r ' d 
oı.. ııeıır• ,. cll. 

Jlisla: Bene& 11Mı111a'd& bir lııl • 
.... --1-aya ısidip .... 111.. 
.... ......, CC* 7-.ctan ~ ~ ...... 

Bmet bu. ;; 7 

ı. iMldwıda ... 
ıamar eoplır,Jw, tıiıillıızli ı~ 

111 ~ .e Aımdkıı H~<t Ne. 
wclias ı- P ltsudu. 

All&ıilul bmdimeti, diler ek ... '" 
oudiDck~ r1'7"" memuı-lan vu • ' 
bu adamlan 1ıllı:fp eltirel'<l<tl. 

- bu ile ııcı4ı: -1• bir fdıılUe 
~. 

- - .... 1Dlillerderle nic ........... 
-- ıı.mn .lııin blır --~.dedi. 1------------
b- be7a "*"' memup ._,,,_ Yardımsevenler 
lllr.lıide lıadof 111>1 geçarler~ Yer. 
ıtıer bıuıı ~. An ... Cemiyetinin 
maı-• ........... !Mfundıı lıuiu-
aurslDll pdr - ohınmı. y ı 11 ık toplantısı 

- Çok T ., O hj-•1 Her li&f •ADI 
tıııca~ ...-ıır eclerb. Ar8'ım Yardmı8evenler Cemiyeti ta. 
dbştQlıge ~ A.., •• 1r,. m•J • tanbul JUbesinin koogreai elim 
.,.......,. ı.ı.rtıD. Şimdilik A!letı- l!lminönü Halkevmde yapJlımıt: 
.,arllıdık... ı.. Cemiyetin varidatı 9286,25 li-
B..ı 1 ı Lı c*8t-~ - nyı buhuıı ve masraflaıdan 

döndtl. Hl M.- ile ...... tı: 
- llN • ıtaper lılll ı<' a ~ ltıa ye 4220,17 lira devso-

aT. fumnıJŞtır. Yeni idare he,etı p 
H ..-.... N ..._A ...- suetle teşekkül etın~ti. Bayan 

- 11711', -·· ett-.,- --
Beııel p=1 •w• olurclu; Hayriye Lutfi Kırdar, Haseııe Il-
- Sen inci, ._ tüccıın Ha llıwD'ı gaz, Dr. Senıiramıs, Naile Tevfik 

lamr =- AneT. SaA'Mn, Safiye Hüseyin, Baha 
- ..... lıiUdm, l'*at ..... 

lilU ..._ -- ~ '* .. Alptiklc, miirakıb Ma:dıar Az'4 
jamdır cll7odm'- oğlu, faal ezalar: Ahmed Halid, 

- BusOn ....._ lılr tpte OJ<ıadL Belkis İpelııci, Ha!ide Edib, Safi-
...,, bet AııFiubl aldı. ye Kural, Hiiviyet Bekir, İsmail 

- Pma ım -.ıın ona?. 1 
- Pin ~ --. m•aıl• ıe Cemal., !M~aho pekci, önııer 

ııun1an aldlm. LMfi, Tevfik Sağlı.m, Vecihe ıı.. 

Benel, il--.-..-- ol- men. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
BU SALIDAN iTiBAREN : 

1 - Yem ~ Sıılıelı.111<1 "i.IC de ......, 11 rlfer .....,.... 
""Pli' 7M c7e ıt.ıılkoealclır. 

ı - Y• Mabô>~ 1uı dl lıalaın 137 ııerer zıum&nıb ....,.... El. 
19'~ da ujlv~. 

Orman fakültesi alım aabm komisyonu 
Baıkanlığından: 

!Eh twı 

1'ııbn Elbl!ııe Dl!tlli 126 'l'a. 15 Lı 1890 Li. 
ll"*-t Teıııiıwıtc 142 Uıra 
ıı.wı..: 11/3/1142 Pe...,.ııe SaM 15 d•. 
1 • cııı.- l'lkil._I Tıl'lelıeei için 125 T.ıltın:ı l'l>l&enln ima 19/3/11M2 

P<~ stlnO BeJollıı LIMler Muha-.be-:!Jii; D.al.relhııııe saat 15 de 7 'Yme.. 
" ç-ılmllUr. 

:ı - Xumq, Ceblilı: w 1"'1 .... J'alıtıltıece W>'lle«iı:lk. DIJer malzeme 
.. nılye W.t olup Şarlı:ı""1<")'i ı&nnelt lııU70nl"""1 B~ere - BahçtkÖ)' Or
~ l"llldlllıeıdne mllr..,..atlan. (2988) 

30,250 METRE iPEKLi KUMAŞ 
SATIN ALINACAK 

S 0 il E R B A N K 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdüriyetinden: 
Mağazalannıwn plili da !relerinde aali§ edimıek IUel'e 

ndıtelif cinslerden 30,250 mette ~ kıunaşı.n uü:ıayaıw 
lcapalı zarfla ek:si:!tmeye vazolunrnuştur. 

Elosiltme 16/3/942 pazartesi günü saat 15 de KatırclıOğkı han 
üst kat ndak:i Müessesemiz Merkezinde icra ohınacağından tek
lif zarflarının muayyen gün ve saatten evvel Müest.ese Mil<lü
riyetine ver'.Jmesi şarttır. 

Satm alınacıık bmıaşlarm ııüımırıelerini görmek ve prtna · 
me}'i almıık lıstiyecler hergü n MiJdül'iyetimize müıacaat edc-
4'>1~,. Satın alınacalıı kum~ şiar muhtelif cinslerde olduğun

iıllıs iç n y !'Pllacak m iiıteferrik teklifler de kabul edile-
cektir. 

Galatasaray Fener
bahçe ile karşılaşıyor 

Futbol Ajaınhlı tardllldan ter· 
tip c.lıman kupa maçl·.rmın finali 
bugün Şeref Btadııııdol C;aletasaı"&y 
ile Feneriıahçe ırrasında oynanı
yor, Maçın bir taraftan kupa şam
pfyonuoo tayin et.ıneai, diier ta
raftan da iki ezeli rak:1>in tekrar 
blfı brpya gelişft!ri nıiloıatıaka
:J'J bir kat cı.ha heyecımlaştıracak 
ve zevkle talııibioe aclıep olacak
tır. Bugün Şeref stadına sııbalıtau 
iılıaren lııoşufacalt olan meraklı
lıır .taraftan bıılımdukları talı:ı:mın 
' • - ftOJmYanlrnpyrete 
ptirmek için ellerinden geleni 
yapmıya uirapcakhr -ve tıu teşci 
iıermeJer1 maçın daha fm.Ja zev· 
kini temin ecleoeıldir. Bugllo saha
da birbirile lııo:rJıınn.ı paylaşacak 

oJııo bu ezeU rakipten Galatasa
raylılar gün geçtilııı;e düzelen ve 
J.yilqmiye başlıyan bh ~ sis
temi .Jcazanımş bulunmakta olmak
la beraber bir türlü mü.stallııar bir 
fu11xi ııöstermiYe muvaıffak ola
mamaktadır !ar. Bununla beraber 
geçen hafta İstaııbubpor karşı
ıımda gayet düzgün bu miEahaka 
kabillıYeti göeteren Sarı-kımuzılı· 
1ar bqıiiın'ltü rakipleri öıııiinde dıı 
geçen aeferlıi muvaffskiyeti göJ· 
terebüirlerse Feneıtıahçeliier için 
cidden Wıllkell bir tamı. mıın • 

- alıl'lar. Ve !'llllıÇm netice
sini kendi lehlerine ç~vTelıirlirler. 
Galatasaray t•lı:ımmd:ı geçen haf. 
ta ıoynıyaıı oyuncıular içinde anc.& 'ı: 
yerinde 01Mtılmıyan Mustafadau 
maadmıı miikeımneler: vaızlfeleriııi 
yapmışlardır.~ ıı.kımla Mu
uya da yer ı.erileceit olırsa Ga
latasazıaylılar yedi t:ltt!darlanııda· 
ki en ikuvvetli Gipi çıkannış W. 
hınacal!ilanbr. Galatasaray bu va• 
ııl:yette iken F'enerlller de tıugün 
lmvvetlıi ıU:ipleri ö.niiııde tyi bir 

~la ~· galip Çlkmıı1t için 
trilUirı merjilerile ph, .. ak ft bu 
yiimdenmüaalı*a büııb'.ı- heye
eanh ge~ecıektiı. Ha.-.gı tMımın 
gali.p çıkacalmt bu gıbi nıüııeb:ı:
kalarcla evvelden ikestiı mek müın
lı:ün değilse de Galah•araylılann 
wantajı dahır fazlaca f<iriimnekta 

· ve takımları da da.ha idmanlı bu
lımmaktadır. Bununla beraber 
müsabakada hangi taraf Mıirlerı. 
ne hAltim olur ve yalnııı meşin 

· topla meşgul olursa o takmım yıl
dızı kendisine gülecektır. B~· 
tii mühim karfılaşnıada t.elcı.mla
nmn renklerini ve şereflerini mü
dafaa ve muhafarza edecek bulu
nan fııtlbolcülere muva!falalyetler 
temenni ede~ 

Türkiye Kömür Sabş ve 
Tevzi Müessesesinden 

GörDlen IUzum lizerine Trakya k6-
mDr aJanllAı için yapılacak tekliflerin 
Martın 23 Uncu Pazartesi gUnUne te
hir edildiği ilin olunur. "3449,, 

Maliye Vekiletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıklann tedavülden 

kaldınlması baklanda ilan 
llııld alkel ı. 10 .,. IO ~ JerlDe dmteııı bir lıurufluklarla 'blma 

- .,...ı.ı.ı.r darp ... pl;rUQ& ııaıı mllıtuııa cılıanlm1I olduiuDdan eslıl nikel 
1, 10 .,. 10 penlılıJvm IO.l.M2 ı.dl>ID4• - tedavflldln blclbılmM Fıa• 
rarJattınJmıltb'. ıı.lıAr ufak panJar 1 Twnmaa M2 tarllılııdeıı itibaren artaıı: 

tedavlll ~ .. iN tıırilıteD ıtllm111 -- ııtr - ıaClddetle 7almz mal 
-dıldwt,yle C. 11..ı.a '89nhp .,.ııelerine ... C. llerkea Jlenbn Sublsl cıl-
- J'ft'lenle Ziraat ......... Şu!ıelert taraııncPan Jıabul ..ıJJebllecektlr. 

lWerlDde bu ufak paralardan bulU1ı ımlum bunlan mal ...... Jklul;rle C. 

llerkea Benlrer - Ziraat ""nk•m Süetertn• tebd11 ettirmeleri illD ohmur. 
c•m - HOS• 

Memur alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüiünden: 

1 - iduw ' ıJıe miidı&I moııtla, tııreUi vf'7• mırv-.ııt memml1<.t!ere .. 
.,. Orlom•k\ep mıezwıla.rı n:Wabalra ıı. a r.ıao&lttır. 

2 - MU.Sbabda ıpuvaff.ok olııolann idarenin telıılll ede\.""i yerde himıet 
kabul etmeleri fll*br . 

1 _ :Mllılabakada muwttak olan lire mezunlarma 20 lir& ao!I ır.a•ı YeJ'• 75 
!ıra Qnıet, Qrlamdı:lep mezuol.ırma 15 lkz asil malf v.,.. SO ı:.a llcrel verile
.. ı.ur. 

• - iırıeklüer!n 788 sayı!ı MemUll'lo !1.a.n1J11Ul?Ull dördünrü ll'Bd~slndeD 
.-:ı.ıan hım ve devld tınemı."fiY•tılne ilk ı!Ua ıu-eceklerin 30 Y•fırıt aeçme, 
mif olmıı.laon !hımıhr. 

11.oa 
18.45 
13.~5 
IUO 

114~ 

ıua 

fi.iŞ 

zcuo 

:11.1a 

12.oe 
:IUO 

15 Mart 1942 
.._ ............... ,"'" 
7lft. 
:Müd;: Racb-o Dom Orlı:"*
xon_. !Zlra•t Saatll 
Mllztt: Faısıl lie;r'etl. 
Memlent Saat ~an. .,. AJ&ıı1 
HMıerı.rı. 
Serbeat 10 DalUka, 
MOrııllt: Jı.ı Plano Koaıeırl. Ko
n*. ııon.ı.., Re moı:lör. ÇaJuı,. 
lar: Bedia ToınN Yolaç, Vııl
ter~. 

ICooUllD& (1'ıı7tleQ BIJ&:iler). 
MOılt: Karlfıl< Şat4cı ve Tar. 
killer. 
Temoıll: Pouolıkfne - ıı..
Ue S&Uer.t. Devlet ~ 
., ~tnı Şubesi Talebe ve 
!' mlrn *'A1"'6Ma. ~~ 
x.ırıaen. 
llllıdk: :ı-. Jlilalılt (Pl) 

MenW<et aut A7an. ~-
B' Jeri ft 81; der 

IMl/22.60 YU'Jaki Proram ve -
(HALK SÜTUNU ) 

Bir llenf 1nıı: İl arıyor 
Bob8l1Dl ebediıJerı lra7betmesl llıze. 

rllıe ....,..,. ve •rdtfl•rlne bakmalı; 

-..., l'lım<ldıebln • 1lncii sınıfından 
87rJI•~ bir aeoç laıı rabrıka w mü

eueselerde il wamait~•dı:. Hayırsever 
il oatı.iplerlnln Soıı Telgnf H.ııt SQ.. 
tunu v...ı~ıe (Selma) adresine bil.. 
dlnMled rlıea olunur. 

Şehir tiyatrosu 
'1'EPEBAŞI DRAM 

KISı\IINDA 

Bu ekfU4 saat 20,30 da 

P A 8 A 
Yazan: Nedp J'ull IUSAa1Jan 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu alqam saat !!8,30 u 
ÖKSB VE SÜKSB 

btanı-uı MllJw (8) >l'*uk lbtıb
-.inden: 

Müddei Nezihe: 
:r.tliddeiaJe,,tı: Mahmut Tarı\: ~ 

n Enı!Ak ve ıı;yt.,m Bam.a" !.,ıo'81n ae.-. 
~ı.lnde mıınur: 

Klklde1 Nezllıe taraıfmdan ırAldıleı.. 
1eJb Mabımut ~ ıtle7hioe iÇiien 
BOlnıma da.- .>it erzubal llftli 
mı~ Wıllıt ed!?mek üııere 78· 

zAı amuıne 1&1derllıı4se de -
Deyhln """1ldlr lıametııgtuıu teıl< ile 
Mmtl mıeçtıule cMliln' .. bcyaolle lede 
kıiınınaaı ilzı!ırlr1" Hukuk U&ıılü Mım. 
ltemeleri Kanummun aı. H~. 143 ve 
183 llD<ıl maıldaleıılae tevf;bo lede .... 
!ıran dwa enulıa.11 ılc fl'uhn•me 111· 
namı •- davctl!)'e ..,.,_ 
Mahkeme Divaabıanet'..ne ••"nwnnA 
ve 941/1468 ,,..,,......ıa '°Yıtlı ifbu cı.. 
voeya n.WcleialeJ*ıirı (15 ı &u.ı içlnde 
~wııı vermes!ne karac vt rilm.iş ve 
ter.mudbi k:ınır a:zuhııl ile daıvetlıye 
~ .. 6k&Sı ma.hkıeme divaııh.ln .. ;ne aıııl,. 
mış olır.ak:la mumaill'".f!ı M:ıbmut ya

ltaTıda ya:Jlı ~ zarlmda dava;ya. 
cevap vererek •hkiltat )çlıl llO'ln b. 
lır.an 1:>/4/942 Pazarı .. · gt;nü ...,. 

('O.SU) da -Nııeınem<7Ae lıazır bu,. 
iıH:r.r.o;:~ı veya lrBnun1 bir veka gönder
?Pesı tczmnu tıeb»i yerin~ geçmek üır.e-. 
re ll~n olunta'. 941/1408 

• - Müsabakaya afnn•k ı.1;7m Lloenınunlan 19/3/942 Pt."!'Şt'ınbe aünü ve ı-------------
Ort.amelı.Lep mezl&llan 23/3/9l2 Pa-ı.s! gi.11~ lo!Qam1na kadar dilekçe ve 
evralı:ı mlllb'te~riyJe blrll>.~ Müdilrltllünm<o miiraca:.t etmel:cllrler. 

6 - Mtısabalaı Ll1e ınewnları itin 20 Mart 942 Cuma ve Ortaın<klep me. 
EUDi•tı ;çin de 24 Mart ff2 Salı lllDil saat Ol'..dll 71Pılı>lat<tır. d060> 

lstanbul Bölge San'at Mektebi Artbrma 
Eksiltme Komisyonundan: 

il. ft. ilk Te. BFrallWenin 
L. Jt. L1 Ku. T. G. S. 

ve 

- - - ·----- -ı..,.., iç w dıf keııleııl 21 113 il 
itin ıll ddlW>e lııiılaları 
b!.rinci 13,5 M3 100 

ı:e 

ıcı 

18/3/ffll c
ıı.. s. 14 

iortılabu Bölee San'at Mei<leb, içi'> 3~ .~ r et.re mJldlıı kerı sto elrıuıtme su
reti:1e aılJbl'fllclır. Kere-Jte-tıln cı.ns, eb'ed vr her b:rJrıitı miktarını ı.ı{l ... .;cnat edea
leı r.JEkteyte gorebilir. Ek ı trre C•galotlıırı<:a Yi k:sek Mektep er lll•olı"6ebec&. 
~e Y"'Jl•l8ca tır. i9'< ;. ~49C No ı.anuı ı · 1 ği a h ·z olmalrL. bera.. 
be! T1e~et O<ldıS ın 1~42 yıh ve sını h az mtcl" dur. İlıln o vr.ur. (2883) 

Slllaip ... Bapıııılıarriri Etem iu et BENİCE - Nepiyat Dinkt41ıii 
Cevdet KARABİLGİN 

ION ~ MATBAASı 
• 

ZAYİ - B!.ze Vilayeti Pa- -
sı h<kerlllı; Şubeolıııden eld1ğ;n: ulııe
.ı t..l'hit' -eremi <ayi ,ıt•m, Yenlııl,. 

ı>! alocabmcfıan etıl<l.,hi.• hl'ior.11 7olo
tur. 

1318 Dotumlu ~ ojlu !ladılı: 

e TAKVİM • 
IluırJ 1351 KMUD .Hicri lMl 

llA&T 128 SEFER 

2 - 27 
Yı! en A7 3 vasat! 

Valtlt 
Eza,,; 

MART 
S D S D 

612 G!lnes 11 S7 

15 
12 23 Ölle 607 
15 44 tı.indl 9 29 
1816 Akşam \2 00 

· PAZ~R 19 46 Yah.ı 1 31 
4J4 İms<A~ iO 18 

-

,_ ____ Tarihi Tefrika: 46 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
'----- Yazan: M. Saıni Karayel _J 

Türkler, imparatorluk ordularına, tam 
gece yarısı bir baskın vermi,lerdi 
Mina •acaıba ne olacak?. diye bağlıyarak şiddetli bir akınla ta-

gccoJ uıyılculaorını bile terltediyor- arruza geçecekti. 
du. Bu fettan kadının hı91>ir şey- Uzun urun düdük seslerini .irr-
den 'ko~ YQlııbu, O, kocasının ten Türk süvarileri büyük 'bir n;a. 
ve İmparatorun ne yapacaklarını ncvrn kabiliyeti ile mutıar<'be 
ve !bir de Ars;am na.ı! elde edip · ımeydanını terk.ederek sanıki, bo· 
de lbüsbütün avucunun içine ala- zuJnıwı, kaçıyomıuş gibi alabil-U.. 
biıle::eğini düşünüyordu. ğ'ne kaçtılar. 

X1X İmparator mUkabil taarruzda 
iMPARATORUN ORDUSU muvaffak olurum zannederek o-

NASIL BOZULDU? lanca kuvveti ile Türk süıvarile-
larK;!!\,b~a:~ ::~:1~: rinı takiıbe 'başladı. 1.ıı kler 0 de-
bi~ Türlı: cen"iİ''' rinden mürekı- !'eCf! dağınık bir ıkaçııı yap;~-orlardı 
kep bır süvari kolu öıılerinde ku- ki, imparatorun ordusu bu dağı-
maudanlan, ovaları ve dağları Dik kaçışm peşinde ayrı ayrı grup. 
yararak aldıkları emri yapmağn lara dağılmışlardı.. 
gidiyıordu, lmpar.>torun zıddı pi- Ari* tımyerı ağsrmıya ba~a· 
yadeleri, fazlaca içtikleri şarabın JDll, ııalıalıı.n müjdecisi olan ik.ıış-
pıalmıurlırğu içinde, ileri hatta lar ciıoğuya oloğru haykırışıyorlar, 
Tilrk aslı:erlı>rlnin her ihtimale DÇrll§ıyorlardı, Sanki biraz sonra 
ka"Şı baskınmı tarassut ediyor. Tiiıiı: onfusuıııun k:a:zanacağı ıbü· 
laJdıı. yük zaferi terennüm ediyorlardı., 

Tam gece yarw, ~araıtor Ol'- Arslan bu kaçışa emir verdiği za. 
dUBU b~ bir vaveyla ile Jta· öteloi 
rJŞtı. :tJerı tıat nöbetçileri Bizans man · sü~ari kolu.na da yar. 
askerlerini ailih b8§1lla çağır> ::. ~~ hareketi için e-
~u. Her yeıde §il ses i§ltillyu:-
du: İır,parator, atma binmiş, mağ. 

l'IU'lllle bir BUrette Türk siiıvarile- Türkler geliyor, sll8h ba. 
flDlll.. rint-tatıip~ aııkt:ıieılµi: ae,re. 

diycır ve onları ......., _..........._ !Wzans seri toplanı.ncaya ka- ....,... ~ .. -u ... 

dar Türk süvarisi yalınkılıç ~ Tli!ll bu sırada 1mparaıtora do~ 
man saflarına g11mişti. Gecenin 1'U dolu dDein bir Frank ııiivarisl 

---'-'• Elinde bir zarf ---'· kat-anlığı içinde iki taraf ıboğaz- 'li-""""" ·-..,. 
laşınağa başlamıştı. hnparatot', İmparator zarlı açııp '6Yle bir göz 
'l(ykusımdan uyanmış, vaziyeti ıezdi.rdiği zaman rengi uçmu..., 
tetkik ediyıordu. Vaziyet iyi de- ölü haline gelmişti. Eomr.i vernıiye 
ğildi. Tiiılıkler sağ cenahı emıek kalmadan arkadan kunandanlar-
üzere bulunuyoırlaııdı. Koom:ıen dan mürelakep bir !rol c!okı. dizgiıı 
ınıeıi<e'llden ve sol cenahtan k1111. lmparatıoru.n ürıerine doğrUı geldi-
vetler BIMı:ile sağ cenahını taJı>. ler. Komnen §BıŞirnıı~ı. Gelen oku· 
viye etti. Bu sııretle '11ürklere mu- mandanların ilk sözü şu idi: 
baaarada olan ·kalelerinin :yolunu - Haşmetpenalı kaçınıE.! Dur. 
kapamış olacaktı. Lakin, Anlanın maymı::!. 
pl8nından haberi yoktu. - ........ . 

Hakikaten t:ır.!aratıorun asker - Efendimiz d!.lrDlayınız! Esil' 
leri ılıemen Tü.rklerin biicurmına olacıtlmuııız! ..• 
karşı koyacak bir surette sol ce- İmparafıor, bir ölü gibi, sessia 
nahını takviye etti ve Türldere duruyordu. Çüınlııii, bü~ün mevctt-
kartı mukabU bir taarruza geçti. diyeti mmhvolıDl§tu. Ancak şun 

Anlan tıarekltı b17/Zat idare e. lar ııöyiiyelıOdl: 
diyordu. Artık sahte kaçış mlfı - Neden? 
nevrasınm zama11J11111 geldiğini - '1'imk süvarileri zayııf bırak· 
gördi. Kaçış par.>lası evvelce a&- ~ eeaahnmuı olanca 'kıuvvet. 
kere verikııişti. Süvari gnıp ku- Jerile bir bulıım ya\JWar, ordıı· 
mandaııları kemik OOdil:klerini O,. muzu ikiye ayınblar. 
çer defa U2lllll ımm öttüreceltlerdi - Nasıl olur? Biz muzaffer ,;. 
Diitiik sesini işıten Türk cengi. duk? İfle aııkerlerıinıh Türk •ii• 
vereri daırmadağın ve bmgun wr!lerini tak.;p ediy;ır? ... 
vermiş gıtıi taçacaklarch. Ta ki, - Anımı efendimiz! Buradan 
lı:ı8a kısa ve keaJt kesik düdük bçan Türk SÜ'Vıırileri de yi.Szgeri 
ııetıleri mırini al~ııya kadar. dönErek perakende kalan ıkın vet• 
Kısa dtidük sesleri emrini alınca leriınizi parça.Jımıaktadıl', Şimdi 
okluğu yerde birdenbire toplanıp görec,elaıiniz .. 
dönecek ve diifınana lı:aqı saf (ı>...amı Var> 

T. iŞ BANKASI ,.. 
KCÇCK TASARRUF HESAPLARI 

ııcı tsa.&11 iYB PLANI 
lOlffDBLD: ı Şubat, • Ka;rıs, a Atuotos, ı l:kincltep:ln tuUı 

!erinde 711pıllr. 

1142 IBBAll11'ELEBI 
1 adet 2000 llralık-2000-llr 

il 
40 • 100 • =<OOO.-Llr 

1 • 1000 • =3000~. 40 • iO • =2.500.- > s • 150 • =1500.- > 
1 • r.oo • =1500.- > 2CO • 25 • 5000- • 

ıo • 250 • -2500. • 200 • 10 • =20 o-. 
~ 


