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Harp sonrası 
için pazarlık 

Sovyet Rusya ile Ame
rika ve logilterenin mil
letlerin i.ı<iklal ve maau
niyetleri aleyhine bir an
latma temin edebilmele
ri ada mümkün olamaz. 
Aksi takdh·de lngHtere 
ve Amer'lc..,nın harp ga· 
yelerine ve samimilikle
rine nasıl inanılabilir 7. 

r-r ETE.iri iZZET BE.NiCE 

İneiltere • Amerike • Sovyet 
Busya arasında harpten ııo.nr:ıkl 
Avrupa ve dünya hakkında bili 
Londnda müzakere yapılmakta 
olduğu ve bugünlerde kat't aeti
eeye varılacağı hab.<ri üzerlode 
ISl'aJ' gösterilmektedir. 

Haberde ısrar edea ve tafsilat 
veren Berlin n İsviçre bynak· 
landır. 

lngili'Z Barielye Nazm Ede.ı'in 
Moskova zıiy&reti sırasında ortaya 
atılan ve onu takiben bir hayli 
neşriyat ve yayıma vesile ittihn:ı 
edilen bu ~eııit haberlerin ~hıı 
ıı:iyade İngiltere ile Rusya ve yıne 
dünya milletleri ile Rusya. ve İn· 
ı;iltere aleyhine bir itimatsızlık 
Jıavası yaratmak gayreti ile oda· 
ya sürüldiiğü muhakkakbr. Aksi 
hale inannıak naınl mümkün Üı· 
bilir ki mnJ.,tlerin hürriyet ve is· 
tikla\i İçin mücadele ettikleıini 
1939 yılındanberi ilan cılen ve bu· 
nu Vaşingt.,nd.aki 26 lılar beyan• 
namesi ile tahkim eyliyen mütte· 
fiklerln harp gayelerini vo ke 1di 
kendilerini iokir etmeleri için an
eak böyle bir karara vannaları ve 
teşebblise giripneleri ger~. Bal· 
1Ndd, İngiltere ve Amerika Sov
yet Rusyanın vaziyeti, ll1"Zll ve ka· 
rarlan ne olur ve ne gıbi teı:adlor 
bydedersıı etsin behemehal 28 
blar beyannamesine sacbk kal· 
mak ihtiyaç ye mecbııriyetiude· 
.W-ler. Sovyet Rusy, cloı ı:sasen 
'birkaç vesile ile kendi hakXmda 
pkan bu çeşit haberfori tekzip et
ıni~. Filhakika, Sovyetlerin Al· 
man • Rus harbi çıkınaıdan önce 
Yınlindiyaya karşı açtıklarl h<ıLp. 
Balbk devletlerine reva gördük· 
leıi ilhak muamelesi, Polonyayı 
arkadan vuruşlan, Besarabyaya 
t.işled bir gün Mihver ordu!ıın · 
ıwı kendi nleyhine hareket et· 
1Deleri ihtimalini sezmiş olarak 
emıolyet ve müdafaa e&aSına da 
yanan 1ıir tedbir dahi olsa dünya 
.otan mnumiyesinde endişeli bir 
tereddüt uyandırmıştı'!. Bu çeşit 
breketler bir emniyet tedbiri ol· 
maktan ziyade Sovyetizmi diin•.ı· 
ya yaymak l&tiyen bir kararın mn· 
bddemesi sayılmış ve daha ziya
.ıe bu rüyet uviyesinden mütalc:ı 
ve tefsirlerde bulunulmuştur. 
Şimdi, Mihver kaynaklan Avru
pada n dünyada Rusya aleyhine 
\ir birlik yar.tınak ve ayni ı.«· 
manda İnı;iltere ve Amerikanın 
ııamiıniyet.;lzliğine ve küçük mU
letleri büyUk menfaatler karş .. ır· 
da satmıy.a karar v~rdiklerino 
milletleri ve Jaalk eilıinnı ina· 
<lırınalı: için Sovyet Rusyanın o 
günkU han-ketiai bugün en genlş 
ilçüd.e iıti<mar elımektedirler. 

Sovyet Rusywrun huNi21 harbi 
Almanya aleyhine kat'i bir zaf~r
le bitirece(:i hakkında ortada hıç 
!tir teminat yokken ve herşcy Ö· 

ıaümÜ'zdeki ilkbahar ve yrr. ayla
~ındaki mücadeleoin ı..ımıııa bağ
laumışken lngiltere • Amel'ika • 
Rusyanm oturup da diiuyayı harp
ten sonraya ait olarak ta:lı.sim et-
11liye kalkışmalarına esasen ihtl· 
ata! vermek mümkün olmadığı ıi· 
iti Amerika ve İngiltereuiD zafer 
takdirinde dahi Rıısyaya karşı •• • 
q.k Rusyanın hakkı olan hudut
lar dışında bir Jıudut ve hak ka· 
bul etmeleri de imkinsızdır. Har
bin içinde olduğu ka.iac lıarbin 
sonu.ada da f111riltere ve Amt:rl
kayı muvaf!akiyete götürecek tek 
başarı ve sempati unsuru sadrcc 
ınilletlerin hak ve hayatlarına sa• 
dık kalmak, bu hak ve istildôlleri 
korumaktır. İngiltere ve AmerikR 
bu davayı ter ketti< ( ı:-ün herşeyi 
terketmiş ol!H'aklarını idrak ve 
llıuhakeme eylemekten mahrul'ı 
hıMıuıamıyacaklan kadar ess•en 

(Devamı ı llılcl1 Sah!1ede) • 

Şaıt.: eeph.slııde 1ıarb bir ıırufde 
kalan Alman tonkkn 

Moskova radyosu

nun Çeklere hitabı 

"Düşman bu yıl 
yıkılacaktır,, 

u Prag n ID işgalinin 
yıldlnlml mlnaıe
beUle Beaeı 'bir na .. 

tak ıöyledl 
Moskx>va 16 (A.A.) - Bugün 

Almanların Prag şehrini işgali
nin yıldOOümii gunü olduğundan 
M'o&lrova raclyos.ı ÇdJcre 9unlan 
söylemişitr: Cesaret, d!üşman sar
stlıy-ar; dü,"lllesı nıu..'ıaklı:ak1ır ve 
bu sene yıkılacaı.tır. 

~1. Bcncş Loncl.ra rad~'\JGunda 
yaptığı demc~e. Çekler için yeni 
hayat saaHn[n ya!Jııştığmı, müt· 
tefiklerin ba'1P cepiıelerinc )'llığ· 

de:kları sil;'ılılar kar ~ıs;ııda Alınan. 
ların mukav~t edemiyecekle
ı:ini söylemiş ve şunları ilave et· 
miştir: Naziler, dünyada hiç bir 
hükOmetin şimdiy~ kadar yapma. 
cb,ğı. hatalar~ işlemiı;ler ve iş.le
ırnekte devam ediyorlar. Bu ha
taları yapan bir 1' .ıkfunet yaş1ya. 
cınaz. Rusyada dü?cnlE-nen Çek 
orousu yakında muharebelere 
yer alacaktı.r. 

---<~-

ıark CepJıeılade 

Orelde yeni bir 
Rus ileri hare
keti başladı ! 

Almanların anudane 
mukavemetine rağ
men bazı istihkam-

1 ar yarıldı 
Moslwva 16 (A.A.J - Resmi 

bir menbadaa uil iirildiğine göre, 
cenUbu gaıibi (Orel • Kur&k • 
Ha11lı.of) da yeni loir ileri hareket 
kayrledihniitir. Rus kıt'aları is
tibk;lıınları yardıktan sonra bir
kaç meskun mahalli geı-i a1mışLır· 
dıır. CeyhedP& alınan bır telgraih 
Almanla&'ın anudane mukaıven:eti
ne rağmen ileri h .. reketin devam 
ettiği bilclirilmel~teıfü. General 
Gollıakof kwnandası.ııdak birlik. 
ler üç köyde bir çok: sil.0h ve cep-

(Devamı ~ üncO S.J>öhde) 

Hindistandaki 1 n -
giliz Hava K. Ku
mandanı diyor ki: 

"Harbi Japon 
topraklarına 
nakil azmin-

deyiz!,, 
• 

Bir çok Amerikan 
Kurmay Subaylan 
Hindistana geldi 
YeJl! Delıl, 11 CA.A.) Hbiis-

toDdalı:i inııııiz ı..va kuvvetıllril 
ktııJJı3D.f:ını Hava :P.tart""-:aıı Peac
ce gzee~ü('re yG.JJtığı bi.r de. 
meçte~ ı:c:.ecci;ı:: gü\·cr:;le b~
m; rürrk·ü Biıvnonyodc.kt durur 
ımın Pı•sinc Actala rınôak duruı. 

n.a b•a•<'med;ğin! söY ;..,,,io ve bi
ltıharc doC'm 1 ~ ki: 

- •Bıııı~ hava kuvvetlettn.l-
2!İtı fa~ artm<&tadır. Ylllı:vi. 

(Devamı 3 OncO Sahlfedel 

Finlindi yada 
Tekmil berber diik
k anlarında saçlar 

toplanacak l 

Ba ıaretıe yılda bir 
kaç milyon kilo s~ç 

elde edllecek ı 
iHelsinki 16 (A.A.)- Fin hüku

met makamlaM, bütün berber sa
lonlarında saçların toplanmasım 
emretm~lerdir. Bu sw:eUe sene
de bir kaç milyQn ki1o saç topla
nacağı ümit edllmelı:tedir. Bu saç. 
tarla yapılacak bazı. elbise kısınıı
ları evvela harp malüilerine da
ğıblac:ıktır. 

Libyada son 
harp vaziyeti 

Kahire, 16 (A.A.) - Libyııda 
iki tara.f1a da gittikçe artan bir 
toııçu ateşi faaliyeti vaTdU'. Keş'.f 
kolları faaliyeti ayni şiddetle de 

vam etmektedir. Dün bir düşruıın 
keşif kola imha eılilmiştir. hı:i· 
liz hava. kuv~t'tleri Bingazl, Trab
lusgarp, Melcili ile Martnba hava 
meydanını bombalamışlardıT. :ı 

düşman tayyaresi yerde tabıip 
edilmiş ve diğer blrçoldan hasa
ra uğrablmıştır. -----• 

Çindeki lngiliz 
Askeri Hey'eti 

Reisi öldü! 
General Dennys 13 
kişi ile birlikte bir 
tayyare kazasına 

kurban gitti ! 
Çungking 16 (A.A.)- İngiliz 

askeri heyeti reisi General Den
nysin cuımartesi ako;amı Kuım.
ming eivumda parçalanan tay
yareı:ıin 12 yQ}cusu arasında bu. 

(Devamı S OncQ Sahifede) 

• 
Möt.emac!eyesı Lı.. 
ııw ve Amcd. 
kan ı.o."'1Ye bw
vetleri celdıi~ 
Lfid;r;.te:ıı ~ 

distaaı<Uı bir ll-

:' ~l\'.•"•~~"l maın ve asker 
t~unıya tabiiıs 

olunu. bi.lyük 
bir yolcu ıı~ 
ımı.ı.m .. 

• 

YENi 
Zelanda 

--<·'ı'~:ı!!,' Takviye edilerek bir 

Holanda Hindlstanı adalanndau 
hirinde bir .J ırpon miürez~si 

Holanda Kraliçesinin 

bu sabahki nutku 

"Yeni bir filo 
kuruyoruz!., 

Mlttellklerla yar· 
dımlle bu lllo eıkl· 
alndea daha kuv-

vetli olacak ı 
Londra 16 (A.A.) - HJolanda 

Kraliçesi ViThelnıine, hu sabah 
radyıoda ıınilleline yapt•ğt bir de
meçte, geri kalan Hoalnda filo
sunun Jıaı:be devanı edeceğini ve 
müttefiklerin y aroımı ile bu filo. 
nun ilZ zamanda ve eskisinden 
daha kuvvetli oıarak yeniden teş

·l>Jl ed;Jeceğini beyan etıni:ıtir 

BIRMANYA 
harekatı 

Yeni Dethi, 16 (A.A.) - İ.ıgi
lizler Birmanyada, Rangon'un 150 
km. şimal doğusunda ve J\laud:ı
lay demiryolu üzeri.ıd~ buluM~ 
Şagin adlı lrliçük şclırı nlmı~l"r· 
dır. Birmanyada durum hisseJ.ı. 
lecek kadar dej,-işıneuıiştir. P.an
gou'un 160 Jjloınelrd şinı:ıliudc 
Şitang nehri bölgesinde bir mu
harebe olmaktadır. '.Müttefik ha
va kuvvetleri Japon muvas:ıl:ı yol
lanın ve kıfa toplululıia?Jnı ş:d
deUe bonıbalamakta ve teşebbüs
lerini bozmadan ağır kayııılnr 
verdimıektedir !er. 

Avustralya 
tebliği 

Camberra 16 (A.A.)- Avust· 
ralya tebliği: Av.ıstralya tayya. 
releri dün Dilli c':'imorun Porte
kize adt kısmı• da Japon işgali 
altıında bulunan hava meydanını 
boml:ıalamıışlardı.T. B.:itün bomba
lar hedef bölgesine d'Ü§m~r. 
Hiç ·bir kayıbıanız yoktur. 

Japonlar tarafından cumartesi 
günü Port • Moreıspy'ye yap.lar. 

\Dovamı S Qııci! Sahifede} 

KISACA 

Okunan ve okun
mıyan havadis.er 

B""1r ın!U>UI aıı'kadaşla lronuşuyııor. 

d<At oa. bcfJClen sordu: 
- Bir ,....,ıede <kl.IOOll W! okun.

nuyar. ha"l'aıd'..sa- tıa·ugiler)rllT, aoa-. 
biı? .. 

Cevap verdiın: 
- BOO'IJ tıau'*ı etm.ı,.e inıklı-

Heı· okuyucıaıun alolk:a ve zevk•ne &ö
re d~ğl:i-r .. 
ouıoo "" llÖZ!lmU ı.a.-ş;t&<!ı: 
- Ne O!kımduğı.ınu ben ele bilm)yo. 

run1. l'JJrot, herha.ldıe okut•ınıyanıan~ 

eyn r.1'-'k ır.ünlkiin.. M~l;l japonlıl.rın 

hangi Ol-daya ~ık.~ıkları, h.;.:c,gi. ad.o.da 
hangi şeluıi aJd.Lk1arı, Ru,!ı;i, .. rın ~ 
meskCtn şehitlerle, h<:·ngi goyrim~s

kiln topraJdaı-ı iltlrdat ettikleri gi4,[ı 

habfrlc.ı: bu &Nl'Cbdır. Bu nevl he.ber. 
lerde okuyucu müte-ferrı aaıım!lan 
değ!:, t~u nebcelere ve tr.ı i ocll. 
r.ye n1ues._::J:.ır olacak ba;.•.1-Ci lere dtk. 
kat ediyo.r. • .._ 

it.. ŞEK.İB 

üs haline geliyor 
Londra 16 (A.A)- Yeni Ze

laada harp levazı.m nazın Sulli
van, adanın .kuvvetli bir üs hali
ne getirildiğini söy !emiştir. Yeni 
Zelandaya çok mlktaroa silah ve 
t:epRıan<? getirilmiştir. 01'Cfu bil' 
çak müttefik ataylarile takviye 
edıhni.,ıir. Bütün ia~e depolaı'I 
bu,,,lıcla,yla doludur. Şimdi mfüte
iik denizaltıları Japonların mu
vasala yolları iizPrinde sün kli 
ce'Velfılnlar yapmakıtıı.dı:rl:ır. Bir 
.Aıvustralya limanına dönen bir 
müttefik denizaitısı kwnandaru, 
mıittefik denizaltılamı bir kaç 
hafta içinde ceman 00 bin t.oni. 
~1ıoluık Japon gemisi batırdıkla
rını teyit Etmiştir ---• 
AMERiKA ve 
KANADA 

2 hükumet asker
lerini mübadele 

ediyorlar 
Ottava, 16 (AA) - Resmen b!l· 

diriliyor: 
Bu hafta içinde Birleşik Ame

rika ile Kanada arasında bir an· 
la§ma aktedilecektir. Bu anla~ma 
mueibince l\anııda ordusımda hiz
met eden Amerikalılar Amcri!ca 
ordusuna ıılıruıcak ~e Ameriknya. 
çağınlan Ka11ad<1lılar Kanada bir· 
li.Jderine veı ilcceklerdir. 

Resmi mahfillerde Kıuuıda o: 
dusunda balen 10 bin Amerikah 
bulunduğu '-Öl lenmektedir. 

POLONYAda 
Balkı d6vmek içllı 
6klı sinirinden 

kamçılar yapılmı, ı 
Loncln, ı& (A.A.) - Stokho'm· 

den öğrenildiğine giire, Poloııyo
da Alman "janları ve memurları, 
kijrü körüne bir şrdılet kullan· 
makta ve b11lkı dövmek için öküz 
sinirinden yapıbııış kırbaçlardan 
istifade etmektedirler. 

300 kazma ça
lan 2 sabıkalı! 
Gedikpaşada Bali paşa yoka

fUDda 20 numaralı 'Ülkise ait llJ'• 

diyeye glrerdk bundan 300 ,kaz· 
ma çalan sabıkalılardan Halil ıle 
arkadaşı Kazını dün ::ııbıtaca ya. 

kalaıımışla~. 

Çalınan kazmalardan 48 tanesi 
Keresteciler caddesinde Yusuf a· 
dında birinin dükkiinında bulun
muş, müsadere ohmmu~tur. 

1 MECLiS 
Bugün 

Açılıyor 
---·---

Başvekil ve Hari
ciye Vekilinin be
yanatta bulunma-

ları muhtemel 
Anitanı, ıs <T~1ıei0lbla) 

BüyUk ll!illet Mccı!si bir buçuk 
ayhk b~T tatı dcvresind<:n sonra 
bı>g(in saat 15 doe toplonocaktu-. 
Bu sQbaılık~ tıro.'llerle de İstar.bu!l. 
dar. ve d.;.ğer yerl.crdr.n. blr c;ok 
ırıeb'u:sla.rımı.z ıchr.im"ze gelm..lş

lcrdir. 
\'a.nn da Parti Grupu ıi'c't'ma e_ 

decekt.r. Top..ıntıda I'!oıfVt'k!lim;.. 
zin ve Hariciye \.'ckilh~; biec_ 
fil:n tatl yap•ı;ıl z~ular .:::ır

!ınd.;ki dılno'a h~di<o<?le•l ho'dun. , 
d.-ı. tmhalta buluımıal&rı muhtc
me:dır. 

Bugün Egüpte; aziz şehitle
rimiz için bir f ören yapılıyor 

lstanbuf un İfgalinde vatan uğruna 
canlarını feda eden kahramanları-

mızı hürmetle yidediyoruz 
Bugün kara bir günün yıl

dönümüdür: Bundan %2 yıl 
evvel; meş'um mıitareke :ı.a

ııwıında İstanbul bugüıı fil 
len işgal edilmiş ve Şehzade
başındaki karakolda kahra
man askerlerimiz şehit dilş· 

müşlerdi. Vatan uğruna can• 

lannı feda eden bu aziz şehi !· 
lerimniıı habralannı yi.t Vf' 

tebdl için bugün Eyüpteki 
şehitlikte bir ibli{al yapılo
caktır. 

Bazll'lanan progıam mucİ· 
bince saat 13,15 de ve U de 

('Devamı üçüncü sahifede) 

Şehreminiııde Esrarlı Bir Vaka 

içki Aleminden sonra 
bir genç bıçakla ağır 
surette yaralandı 
Yaralı Muzafferi bir kadının 
vurduğu iddia ediliyor fakat •.• 

~chremın"1<le "l'a j]ı,aSO!pta S8nmQ,. ı 
"" m<ı:hı>llesinde 25 nıım:ın:·l: ~·de o
ımon Su;pl>! :iıamiOO.e bir; Mehrrıet, Ze
korıys, Mıııafi<r ve Rb isminde t 
"-l'kali,~mı biır ~ clıleııUsi y""""* 
ıızo,.., e\ve davet ~···. B:.. top. 
ls.ıntı:ra. .Afehmcd:C karısı liilltJce Ae 
Muzôlfler.m sliıt -k~e,) Azi7.C de ~ 

Diğer ~ ~ süt ko.tıd<'lll 
M02a!!erJ0 sa:ıt<.ntalık )''1'11"-<lıtım 
icldJ.a ~ ve ..a.ı bir ge~.,..=
lin yüzünı!cn M.n.arı .... ı Zc -~ 
S'&f<.ladılıru söyie'O\llk1edi~. 

Jd.llcideiunlUll'I Mu• irı! 1'. O"
Hamarnt tara1md tahkH'.'Mo. ebft>r 
~etle devam olu..71l1lllktııd1 r 

rait cı.mışlerıfü. Dii.n öi:ieyln ba~ ı------------
eğ'cntı akşama l«lola. devanı e1nıiŞ

br, 
batı'\ l 7 ye doj;ru Mehn;etJe l<Mlsı 

H•tice biti§.,.tekı; r\"l.,.lnc ~ç:ı:l;ııler, 

Zekeriya Jle Muzıaf!or de bn'C:T v~ 
ı.ıc SurJtinin cvi.n<leıı oyrı~ı·r. 
Anlr!S:ldığına ıöııe, 1\.1:.ıı::.ı.!fl'r, butt\dQn 

çılrtıktac soma b;t.şf.c evin o.ıt<a kaı. 

pl.Sll11 ıorRınıs ve Hlırt't"l"Ye kflp1"J. 
3Ç~ı söylemi§tr. 

Genç Jo:>ıdm, Muzal!<ırlrı o!ehd'i'tllleri 
kartlf.ındıa potise rr...:ı.lür.ıat ~-n.rt i»
z.eırc kocası Mel:nnedi der'ıal di~ı- ~ 

ptd.m dı.§Hı çık.:mııış ve lı:tı..r'C"k<>la göv_ 
doeıan'ı;\ir. Bu ESnada ool.>k l<apıs
geJen Mum.f!er kı&pının 0ı02U.lll.l kır

dıktan ııoııro ııüıımcyı çekc-rck içeri 
gimı~ ve Hatlce:Ye ""'1<mtılıi: etmt. 
ye t.,;"'1ı:ııı\lr. 

Halle<>, bu -ilz k<q:oııoııda eline 
geçiroi.ğf &-.ııwk bl<'Jğını llluza!i..,,., 
omuzuna vıe aöğsünc_ so;:ı!Ml'l!l·j, eenıç 
adaırn 3lttr y.M"aokınnrak merd:.ven dl. 
bir..e dOş.m[lşttir. Hfı:di.se yerme &elm 
:ı.aJ:ııtıJ. J. lıuz.1.U~ri 11 .... c:~ .. l~o;;.ı~anc .. J 

İhtikar yapan 
2 seyyar 

kumaşçı tutuldu 
Nesim Banıh ve ;\1ehmet l(uçiik 

ıı<llarında iki seyyar sotıcının Os
man':ıey cirnrındaki mahallelerde 
dolaşarak ı~:1z.ı evJrı-r l iikse: .. fi .. 
atla kadın kumaşları sattıkları ı:ö· 
rülmüş, zabıta<a yakalanmışlar
dır. Her iki seyyar snlıcı hu k\1-
maşları Sultnııhomamı.,da Haç<'· 
polo bom karşısında Ahmedi" 
mağazasında tc-Lgiihlar Necotıdcn 
aldıklarıuı söylmnişlerdir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
faturasız •atılan bu kumaşldrJa 

<Devamı 3 ün<;! s.t.,!<de) 

Yeni Müddeiumumi 
Başmuavini bu sabah 

vazifesine başla~ı 
Şehrimiz Bnşmüddt>inmumili~r. 

ne tal-inini C\ yeJce bhdirdiğın1ız 
Balıkesir Müddeiumumisi . nil 
Özkaa bu ,abalı adliyryc gc)ı,,;~ 

yeni vnzüe.ine başlnn:q ır. l\?ı:h
telif adli hizmetlerde muvnffekl
yetli me aisile tanınan Başrnu:ı· 
vinimizc ~·{'nİ vazifesinde de b~ 
sarılar dileriz. 

Marmaradaki 
Müsademe I 

"Karakuş,, ve Dince) 
motörleri gece fener
siz seyrettiklerinden 

çarpıştılar! 

iki tayfa boğuldu 
Hay.ı,rsızada ile Bozburun ara

sında ve adanın üç buçuk mil a· 
çığında dün iki motör araoıııda 

vukua geJen bir çarpı.şmanıın talı. 
klkatına devam olurunaktadu· . 
Çarp~an ıırwt<>rlerden biri Y <'

şilbursa ambarmın kırk touluk 
(Devamı 3 ÜDCU Sobitedc) 

-
GÜNÜN 

iÇi DEN 

Madagaskar 
NİZAME'I11N NAZD 

Radyo ~t.emiu dlnl.:red!cre. 
ıecen haftaki tiCr\.-·Js.ı...rdt-n bc1 
D•k>r'daııı blkan bi.r F:; ,..ız f,. 
lcsurıu.n Al~aı.Jtar ./\dıa:;ına., 
doğru yo1 a:irn;l,J,ta bt:.hnıcı.;&:unu 
«!; etm:şU. O gU!) \.·e ondan .soı.ra 
diıoy1.nın bütün ra<foı\>ları, At-ada
gaskard'111 •ak &tk 1"'hEtln 'YC 
ba~ :adılar. 

Elr kısm.., Üs.ı.uva Ha<;.tı alt1{).. 
dakı bu II !nt (/·ya...~ı;;sı.: Ad&D1Jfl 
ŞJrki A.fril<.d • ı ch<run: ')"(tıı:jen 
b.:..l»e1ti1e:'. b ' nıı da bu da 
kuru 1ac:ı.R h Japoı-us.;ı.rıun Jir._ 

dktarr. te.Nt.. .. •.ı:ıe"..:,( blr !.lıl: er 
~b!okDf:l iç ta..y ılı clr h!,.(>cc !· "l1 

j,.ıc1;y<' &O:ı·chl. !iu &01n:zıcı.. .r, 
H:nt Oky:1:.usı.tnG j fcd.Jı Am :ı 

t;E'n·,1lcrine, :h-ta.d.ag:ı'Sk suıa. ı a 
bı..o' JllGC&k bir .Fr.;ın:ız t:ı1ı..Msı.n !'.ı. 
ne gı·.:! ~l:tiar Yo.Ptl"IKC( 
de ız:.lıa kBllı:lllılaır 
Bımlar oc derett.<e ka.la d 

r.; ve ne d~ye kadar hay U.. 
dir~, .. b nt.)' ı. u·~ ıı.t b:..r;;cy 
,._::l.rsa Atad..ı.ga !o.:ı.r..n eli.'1 \ 
~- ru::'! m:ı ba lı lı!: L 1 ol 

\Devanu 3 il:ıırJ S•hife\t<') 
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HALK FİLOZOFU 

MUTAVASSITLAR 

Antnk, muhtelöf ~ekil n te .. 
viye s11rctleri bulmak y<>l'.1J, 
hayat pahalı! ğınııı omuzlan· 
mııa verdiği nğıdığı ba{i{lel&o 
bilir.İ7. B:t tnrz ile geçim du
lıfmı gidermek m.imlün de
ğildir: lkn, bu sütunlarda, !ıir· 
kaç defa ı;;unları ileri süıntJ.· 

şümdür. Ilirtakım i,tıhlii.k koo· 
pcratiflcri kurmak :zarureti 
vardır. 

Ankaratlıı, bir Parti ocalr 
merkezinin bö) le h'r teşebbü
se giriştif.ıü gnzctclerde oka· 
duğum zanınn, içimden gayr;· 
ihtiyari hrarn• d:y., haJk•r· 
dını. 

Maksat, birtakını maddele
rin, mali) et fiatl• rını duş r· 
mek, birkı= maddeler üzcm•· 

Ala eys'nl yaraladı 
İ:zıınir (Hli i) Ödcml~n 

ZcytmlJı: kii) ii haL.'mıaan Ali 
iDalguı, ıuttrlaşlanııa bir rakı 
ziyafeti vcn:lığind~n dblayı t ::y.ük 
kanl'Cşi M~<' ·n ağır so:ıJe

rine ma!"UZ kalm•ş bil! dan müte
esslren a" b y '1li sol om w .ın
dan tehlikeli surette yarıı.Iamı,t
tıa-. AU ad: ~eye veri1miştir. ·--

Açık iı ve memuriyetler 

I'end k , mektebir n 15 lira 
asli . aq,şl 'at p ve h:: p me
mırrl '>\<llı: imt l: nl rnemUr alı
nacakt.ır. Talıp olanlarıın 26 '!lart 
peı:şcmbc gu".lüne kad r vesika.. 
larile mezkür 1'""ekt be mi.iraca
atlan icap eylemektedir. 

Çorlu askeri hastanesin'n 100 
Ura aylmk ücretli başhelllljireliğ> 
·münhaldir. 

RE.SAT FEYZi 

•eki mutavassıt elleri kaldır
mak olmalıdır. 

Bir vakHler, buudau beş altı 
yıl önce ı:aliba, lısuuıbul Beıc· 
diyesinin İktısat • liidürlügil. 
bazı maddelerin halkın elwe 
gcçmciye kadar uamütcııab< 
ıııulavassıtlardan dolaştıı:ını ve 
bunun içııı fiatlann ~·ili<sek ol· 
duğunu, tcdkik ve rakam!nrla 
orla)·a koymuştu. 
Düşünün. O zanıan ki, ha) at 

bu derec" anormal <!eğildi. 
Dün on kunı.şa aldı];'lmu b•r 

madde, bugün en ıu. )inni ku· 
ruştur. Ye bu nisbet. g:ittikç<' de 
Jükselmrktedir. Fevkalade za
m.anlarda, fevkalade çarelere 
ve yollara baş,·urn!ak zarureti 
vardır. 

ŞA 
Bina ar 

übıtai Belediye tali
matnamesine konu
lan yeni hükümler 
alakadarlara bildirildi 

Şc!-lr Meclisi tarafın.dan ~ 
lıik bö?ük veya .kal kat kiraya 
veriicn an:,ap evler. h.ıkk. nda 
zabıtlı belediye talimatnamesıne 
.konulan yeni hü'·ümler kayma
kamlıklara tebUğ olwırnı.ıştur. 

Bu yeni hUkılınlere göre ah
şap binalar bölük bôruk veya kat 
kat kiralımabilec?ktir. Her bö
lükte veya katta SOilıJıi şartlar~ 
haiz birer iıel.i ve bir yıkan.ır.a 
.mus:lul u bu'ı.nnıası meobUTidir. 
y;~~ her bölükte veya her kat

ta z mil'i k"'~'1ncn cı.öşeli veya 
ş:ı.p çimento mvaı: birer mutfak 
buknacakıtır. Bu mcve•ıt olma
dığı tak.:!irde bınanın ~min ka
tındn, avlu veya bahçede zemini 
kıa.ıt;..r bir mutfak ile bi.r çama· 
şıırlrk bulmımnsı ıneoburidir. Bu 
ıycrierin ooa oda loiralanırnaları 

ynsnktl!r. Kiraetları.n unıtfaktan 

başka yerlerde yemek pişirmele
ri ve ateş yakmaları, kocidorlar
larda, sofalarda çaıııaş:ı.r yııkama
lan y asaktJr. 
Kaymakamlıklar bu hükümle

re riayet olumnryan yerlerin sa· 
bipleri h111d<:nda ceza verece-kı
lerıf'll'. 

San ff't'llcn haberle!', eski 1lJ8ha.Uıe 

ırı.;hl·~lıkla.rJrun yen!dcn Uısefl! aıl!r

~='nd dir. Du hUB\..,ta b'r k"'1'11D pro. 
~eal y.pılmıştrr MecLstoo geçnıE!k ü.. 
%t"l.'Cdir. Böyle bir arı.Tın \0%1.z boy· 
lu tecr.:be ve tıetltıllt1 erden ı;oora ve
rıldığı muha&ıkaıı..-tır 

ı.,;1=>a, !nio:ulde ahvalde. mdı

ıar te~lMı l<~ CJha ~ ar.;tı_ 
yo:-. i,.ı .kla:ro ee.!mRJc ,~rt!yle. a:.sııa.

ıe muhlarJ, • lüzumlu ve çok ~h 
bir 'k'~ kk. .Jdu. MUıOta..r, Çt'vresinde bu. 
!urıan .beı11resi. iyi tanır, on!crla da ima 

lenllllı ederdi. .Eaki ıtı<inarbhı ıslah 
edilmiş yenol btr ııc1<ll tatbJk edilin. 
ce gi!rCleocıctlr l<.I. bu aıı"aae. bırı:i.m 1"
hlrlerunh için pırlı!ır. Tom<!ıınl edoe· 
Jim l<J, ta.lbllı:at\a uk»aklık olmasın. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 63 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

DaUkçının hatia ""1'dı. Sil&vi, öl
ith:ı cuneııe r ,.,,,, ö)roz <>lıırunc'.1 11-
f{!mÜf1iil. Kahvey1 mr ~- llemt.'O 
kall<tı. Gkt,y<lldı.... Bıtlıkçı tuya!etlol a. 
aiUtl, •e.nc ~ ~ınd;u ~ 
lendi: 

- J:• •. • l:UOôl!Ul keyt! 
7ilt1.ır. ••• Ş: Y zaı gO'I de 
ı?r bak. bı=ı>n lı: .,. :ne 

Suav , c:: , 1 hır ali&ıı. • 
b~ u.d;an..ı cı..m:.; • .:x 

- H:üıo :.::, dd;:, hayıli eyvllll.. 
t.ıh •.. 

Yürüdü.. 
.11.<'fclta ç ""ı. Dz tı. b r sola balt.. 

tı. iılç yo tızer -.de \ek m..a. 
,,ckı.u .. U. ..., =ız ve ten.ıı<ı yvl. .. 

s.ı t.ı " a uzoo UZ"n bı.ırtı Ta u
z""1la. • or'.a.smda. bı.r ceııç kız 
b;ıo'IW, hız!. hl:zılı ırencı; ine dotru gıe
llo"or p;,ı vı, > ü::O:\O. ool bir 
=>l<Lık. po.ılı: rıpıb t>ı:r y-.mns, gij;z.. 
lemıde bir alev ~ Da.lır.ıttl.. 
~ ,ı:ızıerilli kırp"" ~ .... 

uyıp L:lden yola d!kbtıe b=*ll. ,. ~ 
!.t!Ln üstü bombo:l:..ı... U'7.af.l8tl. sest»iz 
Ve l<tıha YoOl. 

Gc.oç Bd<ım, deciıo bır g5ğüs geçlr. 
di. Kaıb.wıde b:.r acı. &V"' ... \.'.iarmd.oı bir 
7 = vıtııd.ı. YU. balları !ztı rapla ge· 
:-1 .dl. u~ cr.1 k c.tl ':'ınJlj gibı. idi. Şa.. 
k..ı:.i k oyn~orôu .• 

Abr hlr yüt.: alWıda lutlını:; g!bi o_ 

mU""•'c;: ı çöküyor, da!lıa-r. dıc'It.ler aş. 

rr.ı$ 1-bi, yorcun'lutan ba<"'1tları t!1n>
yorau.. Ba,ı öae e,,,"llınl;ı. a:;ır af:r y\J.. 
ruc!il ... 

K.afasmda leiı: dilşü!ıoe vardı.. Bu 
auıuı ~cy>e, yol ne k• ~ .... kısa g"lmiş.. 
ti Kendis!ıııd Bootancıda b\iihmışlu.. 
~oluyordu. 

ıaı 

Süaor;. ceçi:ı:dljl ~ ~ 
si!>I koJ'1Il'l.Ştu: Genç adonı, l.l!)' yı 
seviyordu. Cllıdıılci biit!in ckğişlk.ll-ğin 

ıı::cıesı ve truıhİyOti cmç Juz:ı. li1dde1le 
Aşık <>lınllEm- bretıi. 

çeşit 
ne .. 

ly~ b.ır .ı:~._r uzeı· oo'"', a._t.~dar1'a.ıı.n 

tclk-U.ta de\am etu!t.lerl b:.:C....-ı~ 
ll-0:r, Bu u.L""Vz.:.ı; ıeA tıp e.i.J.:.sı::dı.t-. 

M •• i frm~ koyliı ı<;!n, 1ı:1< 
t,,.. elblıK: yapar.Qr. U:..r ue şct.rı.ı. ıc:.n . . 
iı.ıc Lır 1 e b &eı Jc. kwns..ş ek hu~ .maS'l tet-
k x. clt.ınc.ıalie-dtt. r.~ surr.:;..e Ca'bı..ka 
~1 ~.....,~xiı..n ~ uf ('~ece~ ra..-,tlı

uw.cı :.:.:~~ vWtıtkn i>az .CdCa.rt. ınıa.. 

iıy<E! 1:at..ı \k.L.CCCJL. uun!ar-.. u:ı.ık .. o....ı 
de, .; h ... rl.:. , bıJt., ... uı...dcr.. d<..hJ. ~ 
\·e day r:JLI et.iJ.,..,ıe:ıer g.vi..".L'lk.erd;a' 

'f<4< tıı> e.?>4elik ~um~l~ biıı.t.dı.i, 
rcl'U-.L "• d .ı ayn y ... r cıı Ya.iCıZ 
;J ı .tl k k.e...Lte vaıiır He-r yıerdc, aş-ni 

k .ı. ... ~ go.rc'\,: & =a.ız. Du k......r..aş hcr 
Y~J<1t.:, ,:;;. Laı.: n~c..Ut. r~e::.. 

ll)nL n.t:.:. ş+.a:ı ellJ.l..iC J.ıpL .:-t'ak. 
Di.!~Undw:ı: F.i.ı,. t(-:ıa b. \lfY değıl_ 

Ar....ır, k.:.mse km-......e)e. bv. kuma.;1 kata 
a.<.un. dJ-ye sorm..yaca....., eJb sec kııçe 
tı;J.k.lt. Dıye mer- - eW?::yec~ Hova:.rd.a
lö.r, rıl dci)'c?Ciuer, 20, ıs, .. a lacoya nııet. 
re . *:...maş ~~ 150 Jiraya Uır kosll.El 
wktj,i e.ı.ıı.ı.yc .. E:'k .ı.. 

ll-.ı fiys!<ac· da, n>rtıuim 7 ıı.. 

r ... ya ~~· ye ? k. ıcna.sı c17 ~oıya 
aldau, lng!Jı.z ku.ııı:.at'l..i L<.ıf"l yutk11:-
1ruya ~:"- Eccy !t:!t!"l ÇOık.· 
tur I>o.mı , Uzcı .. er :u.ı.cxt ~)'~c..m en 
az c..ı.r ~~ soyıu· .. cı. Bı;ı.C:a.a D36.ı.l 

bf.r ZC'V" dı..y r ,;ı iü&.-n )'DlU.'.21. 

1' t, .s...:.e, c:.~ a "·' J .. at. ender 
hunınw. bl!" nevı b:ısm Lpuo.der IJ 

5ed. y .ıım. B bir utc;,;ua ~ \•&r. 

ı-.... nı lı~... .ide hc .. k•,, kılır. İs
ın • .ıl• soylcm ycc ğirr.., Çtic C. soev:a. 
t. ~ gııccn • D" _.,..011<; da, bır 1 .• 
ltt, u-~ va.ı.iliır. 1;~,-!. baş
a.. Lil1 ·'luı akh.ğı aL'c.tı yarı yarıya 

ekz,k aıkııbru 1ddf.a ~er • .Ua lıod:ada.n 
f,(iyul< bt. baz dızyar. 

Üzcr.nde ;eni b:.r elhı$~ '""ı<lır . .Kıı_ 
.ms:ı ~en.a. değır..ı. •• ld _ . 3, t>O, 90 }jra

yo :Y'"f1lun4ı.r. Bc;aoi.=ıız. Oııa .,_ 
tilt:ıiıfH.Z 

- Y.aç liraya çtlt1a? •• 
- 4!J lira \'f:ro ın.. 

Siz. hO>YKı içinde •or~rsmu: 
- Yok c::aınıın.. Salli mi" 
f) keyı.~li kt:yitli: gult'C"! 

- 'I_,,ı.I. Ben bL>'tl :.ıru, bC<ı alırım, 

bt'D y""tnmm. ımı..:ı~ın .. ıı ol.iuı:ı
ı: . .oiS ,e da.ha laz.e P~"U"a Vt"lU•tm... .İm
'k{m sı..k .. 

ll~lbu ki. okost.Qme rnut~olı:a, 80, 90 
Ura vc,ı~. 

Nedense. bliyle t:pl<>r'n h<r1<7! u.. 
cu:.a 8ıi!m11 gorünraeJt zeykJ.en va.Tdır. 

R. SABiT 

Şehrimizde ekmek çıkaran 
fırınların •ayı•t 200 ii buldu 
Şehrimizde kapanan simitçi ve 

böı·ckçi fırnılarından hemen ço
ğu cekımek fırını> haline k•'nul
muşlardır. Böylece halen ekr-ek 
ç.ııkaran hnnların say 2.00 e ba. 
li,ğ olım ı.ışt ur. 

.Şirketihayriye tariluinde 
tadilat 

Şirketiba:yıriye idaresi yarın
dan itibaren tarıfede !ııüçii8ı: iki 
tadilat ya,pacaktıT, 

Sabahlan Yerimahalleden 7,50 
de hıı.rU<et eden vapur 7,45 de 
hareket ccleccıktir. 

iYer;mahalleden 15,46 de ba
reket cd n vapur da Kireçburnu
na uğn:yar.ak:tır 

- ----
Yerli Mallar Pazarları hak
kındaki !!ikavetler tetkik 

ediliyor 
Şehrim:ı'zdcki Ye~li Mallar Pa.. 

zar' a. nda baııı tn.;•fıh+ rla:nn 
halka diü..Uşt muamek etti"" ve 
e" r"r.:le tc10d yeden, d'ok':ordan 
alırrm:ş kağitları c: :ılunan müra
caa+ sah .. lt"'r;nın m<"'llkü:r Faza ...... 
larm mmi.ırünün kapısı önunrlc 
bir imza içi. 1-1 5 saat bekletil
d:kleri şikayet olıınımuştur 

SıimcroEnk Un.tını M ,i.c~rl.ii
ğü bu şikayet \'e idıdi~ bak.. 
IRtnda tabhlkata ~~ta-. 

B~ tıdd•tli aşlı: hurmn'1<ınm a<eş;ır 

den b•lha .. llu 1<~ lıa1Jcroar ek !ci1: 
Leyli. ve Nevııı.. S!Wvı, . rl: glzU 
dfrny:mrıd.a yaşıyor, yopy<ru b'1' Al= 
ve ırrOcadeleler jçılıncle kı~a.n~yordu ... 

Genç a.daımn ı.atasıııda, t:.ir kıyarmet 
&!\! ı.mc.n lıercü meret vaTdı. Leyl!ı:ııa 
bu a~ı ""1lemck. •• YhtrJ gündilr has
ta ,·ataın Nevioe verıiıği soz.den d~ 
düJtıı.mı söylemek. • 

Du ll<ıl ili de Silo \"1 yaparalt'tı. Fıı_ 

kal. Suavi, kcndt.'i.ni ~ kaaac bitldıı 
ve yıır<ğiode'><ı y • ;;.şk ' '°""d)ğ ı e
yec: "' o derece ııcız ı~ bledJ:yor
du k. bı.ıa1.aın nasıl ~pac-ağ ı m..ft
h.s t.ıtr a2ap lçnd di.ı,C:ıUt'->r, çLdıra.,. 
c..ıt g bı olU<Y(lrdu •.• 

O, OT"'1<,. cs.'Cı Sil:ıv! dctilril. Bir za. 
vall.:, bir aptaldı, sanko. ... 

Ley .tıya bu ~ nasıl .sö;y-..,,_,li !ıil?. 
G~c: .kız., o va& .. ~. yeşJ.l &özter:.!)i uJUB- t 
tEiızi ve dcrı.n ~ır:yle. SL:avlain 
~r1~e do!aş~ırac.it~ 

_ ıı..~ gidfııı:z, Nevin Honım E.. 
!eııri; s;z: bekllor<>r- ZorvaUı k;.omı !aız

ı:ı C•::meyiıntt.. Om ı.t.rşı da<ıa ""'"1iıa

nMOUl ı>:u:ıuz ... mu d.yeeekt... 

Ley!A, Nevınln, g~.ıç av\Jbta ~ 
TUllk ettitirıl b!liJ'<>r muydu'. Bu, sa.. 
dece b.ı· sezi;, bir tanmin edi$ halirıde 
mı Y<~sa. io'b ,;,n.:ını!mı,J b4- h1dlM 
mi idi?J 

• Eski Bükreş Ateşemiliteri 
1 - Uzak Doğuda: 
Japonların Pıısifik'de Yeni Gi· 

ne adasınd.ı üç nokta<la a kcr ~ı
k rdıkları v~ köprü \ıaşı tutlu:.0-
lıırı artık t?eyyüd etnıı~tir. Bnn
dan sonra Japonlar takviye lm\· 
vetleri çıkararak adayı sür'nılc 
istilaya ça!L•:ıcaklardır. 

Avustralya adasını istila nınk
sadile Japonlar Yeni Gineden ı.~ . 
.l;a o deniz biil;:es.iııde iis olmıy~ 
yarıyacak küçük ad~lara da as· 
ker çıkarmaktadırlar, Yeni Gi

nede ve diğer küçük adalartlıı çı· 
karma hareketlerini ö, tmek için 
Avcstrnlyaya ve Yeni Zelnnda.,.a 
karşı şimdiı!en gösteri~ yani i~
şırtma tiıbiyesl kullanıruıktadır
lar. 

tcfikleri Bol~evik sürlilerinin yaz 
a)·larında imha edileccı.lerini iyi 
biliyorlar,, 

Hitler, yine blitün dünya önüu
de Alman milletine büyük bir j 
v:ı,adde bulımmıı.~tur. Bu vıi<li v.,. 

1 ren Hiller .Alman asken dinamiz
nıine güvenİ}or; bu Alına,..,_ dh1a .. 
mizminin 1amanla daha iyi -ıii \!..-: 

!andığı tahmin olunan So.Jct 
vüs'atini bu sefer y.:nip yen.enıi .. 

yeceğini bittabi zaman gösttHC• 
cektır. 

llslztor cemf yeti· 
a!n kongreıı 

Dilsiz, kör ve sağ:rlar cemiyet:. 
n!n fovkal.l.de kDngresi dün ögle· 
den sonra Eminonü .!Ialkevt.nd~ 
toplanmış, ~ &) evvel seçilen idar2 
h<>y'etin n çalJimatl.ğı anlaşıldı
ğından yrnl ·bıT id<1-c hey'eti se,;i· 
mi yapılmıştır. Badema be:ı s~nr· 
de bir idare hey'et; -;eç;.lme,;iııe 
ve cemiyet rr:iifettişi Sül--7manın 
da mi reis olarak idar-? hey'c:ı ba
ş:n<la bul11nmasına da karar ve
rılıniştir. 

El ile çorap ve trikotaj 
yapanlar kooperatifi 

Berberler cemiyetinin kongre
sinde intihap olunan yeni ıdare 
he)·etı listesi tıcaret mü:dü:rlüğü 
tarafından taS<hk olunmuştur. 

Bunun üzerine evvelki gün ye
ni idare .f.cyeti ilk toıplantısırıı 

yapmışt.r. 

Bu tıoplanbda cemiyetin rei!>
liğine sa'lı:.k reis İsmail Ha.kkı se
çilm i.ştır. 

Bunun üzerine 4 yıldanberi 
riyaset mevkiindP. bulunan Mus. 
t:ıfa Turan i.stlfa ~imiştir. Mu.ma
il")~n yerine yedek olarak ida
re heyeti azahğ:na intihap edil· 
miş olan Adem Gök getirilm!ş:ir. 
Fakat Adem Gökün de istila e
deceği söylenmektedlr. Mustafa 
Turanın cemiyet idare heyetin
den istifa etımes. berl>erler ara
sında bir mii:nak3§3 mev:zuu ol
cmuş .. ur 

VlLA.YET ve BELEDlYEı - --- --* Lobuta vitriıtl<rh!ı! yemeit 
~ttlri::nin meınolumnası h&titını .aıkJ 
karorl:mn bı.b.!kme buı;i;nb<ıe baş· 
1 .. 111 ı.ac:a..: • • Baz.ı. loka.1t3<':lat ~imdlL 
den yun.ek bulunan v .. t.m~f:rinir, cam .. 
lu.r.ma b€.'f&2 örl · ıkoy.mUfl<n dır. * !;obr!ıniııe gö~d<'r-lm:~ olan Nl • 
satı ayına rut ekmek k&n.-e:..C-rınin ho'"ı;d

ka tevz! ohnma.sma ör.-iJ.ı'!'"YÜZdıt"ki hd
t.ıdan fblbren lJaşlanıla.eukhr, 

Amerika Avu<tralyruıın müda
faasını büyük ölçüde üıcrine al
ınış ve takviye kuvvetleri giın· 
derıniye başlemıştır. Amerika J&
ponyaya kat-şı harhcıınck yil.ıi 
ilerde taarruza geçmek için (A· 

!aska Ynrımodası • Ilövay adala
rı - Yeni Zelii.nda • Avustralya) 
dan geçen bir cephe tutmak zo· 
rundadır. Amerika bu hattı da 
kaybederse, artık Pasifik'd~ ,.e 

şimalde Japonyaya karşı muvaf· 
fakiyetle harbcbılCsi nnkiuıı pek 
fazla a"ılır. 

Japonlar Singapur yoluna !ıiı· 
kim olnıak ~c Hind •!cni·zine cm• 
n;yetle çıkr.uık için Sunıatra ada· 

smın şimal parçaSJnı ve bu böl· 
gede diğer küçük adaları işı:ale 

devam ediyorlar. Böylelikle Ja
pon deniz fH05u Hiııdôstan sula
rına açılmak için cn1in ve bot 
hareket üslerine malik olcaaltt•r. 

Şehrimizde el iıe Ç'l!l"ap ve 1ri
ıkotaj i.nıa! eden san'atldrların 
kumıuş olduklar. kooperatifin 
yıllık kooı.g:rcsi bu ayın 31. jnci 
salı gfa saat 14 de Emınönü 
Halkevüırle yaıul.:ıcaktıır 

1 

!.!!:...ARET .,. ,<;A.NA.Y/ı 

* Y•ğul". tiatlori 8C kıı~ inan~ 
ttr. Dk eok peynlroı,_.,r t;;ı yolLJ'rlçulu. 
ğı d(!k~.rdic. 

Birnıanyada Çin • İngiliz müş· 
terek müdafaası karşısında Japon 
t:>arruzu ilk huını ka~ betmi~:tt. 
Çin ordularından uınulu.r derece• 
de yardım t .. ·klenıek, bu orduıara 
mcvcudi.le ınütennsip tayy:ıre, 

topçu, zırhlı vasıla ve kamyon 
gönderilmesine bağlıdır. Zira 
.Marcpl Çang-Kay-Şel· şimdi ikı 
ccplıeli harp, yani he)ll Çinde ve 
hem de Birı.nanyada muharebe. 
lcre girişmek zorund:ı bulunuyor. 
Hindistan Ç:n ordularıııdan go•ii· 
lceek yardım nisbetlnde müd.faa 
edilebilir. l>nndan bQ~ke H(ııdİS· 

tanı müdafoa için bu ?engin iil
keye uzanan de.niz Y·•l'annın et~
niyctıe bulımdurulman 1.lıım<lı~. 

Bu bakımdan lngiliılrrin hırp•• 
lnnmış Vzak Doğu filo•u, şimdi 
Japon denir. kun•etlr.rilo Hind 
sularında dövü~mek 7.nnmdadır. 

2 - Doğu cephesinde: 
Cephenin şimal bölgesinde kar 

fırtınalorı dola ısile ~us tnatrıu· 

ları dıırm•ı~tur Yalnıı merkezde 
V";ızına cenuhnnda ve lman tPb 
libine göre OrcJ'in şTmaJ dogu
sunda iddetli muharebeler de· 
vam etmckttdir. Bundan anlqşıl
dığı üzere Genr.ral Zukov Via-ınt&.· 
Orcl arasm•laki ce,1hede kıska· 
cın cenup k<ılu llcrkm1}·e \'C Smo
lensk • Ro•lav hattına vtırmı)·a 
gayret etmckttodir. 

l\'I. Bitler kahramanlırr glirıü 
mCnascbetile bir demeç yapmış 
ve Sovyet harbine tc1.:1as ederek 
demiştir ki: ·Almanlar ve nıüt· 

Suavi, ı.aun uzım •bunlırı düşün.. 

cfü. 
Sonra, hasta y· tao Nf,vin, Ml•tııw<, 

ona, ftrdlği s02JUn ak.sıni eöy?eı-ııek... 

:&ı az Jmreketlerlyle bun• ifade et. 
ır..ek •• 

Bu. daha müWüş tir looı:clu. Sii<ıvl, 
b'Jnu nasıl oyn.JyOC'lktL N Vin ı. ky" 
olur oım:ıız., ııeoç ad.lmın aı:atınmıı

ns grlı"? yerlf'Ş?Ilc-y! v l:Jı adan bir 
da}ıa cıkroaana.yı. ' :-'Y"lrdu. 

Si vL geçen son günle ın hB ı;e_ 

ierinı guzleri:ni.n önımdıe c.tılllandırd.ı._ 
Bu )lrnl gun _,inde, Nevın: an<:ak 

11< <le!o zly ret c:ın , frç dda tele
fonla •wımşl1. c;e.,ç ~ır. soo defa, 

kı) a.nıu ~ e-:4cı'ğ:n bott:ı.m.a do 
hy .. .ı:ak, h çk r: hıc' ra a • ~~· .. 

- P.en.! umnma su;wı.. Soı:"lnde dır 
ruoromn ~ . mi c::ı ~z, y nu-
ya.c .. n:. .• Seni çı .. ,!1 gr.bı ev :1 :n 
,.,.n H~cyl go: e ' n. Hayatım

d.n ytpyeru bb- d:v!r ta'"" 1..,.L"C&.k.. Bir 
c::;Jıa b\.güole:e biç dönm.:receğnn. 

flcm;şli.. 

Slav' daima aakln ,.e bar..-e4Glz 
nwka'>ele ed.zyOr: 

- İJZiılme Nevin. .. 8"" iyi ol bir" 
kt-r~ y vrum.. Seni unutrnscıun. 

Dlyordu. 
(Devamı varJ 

Nikel 5, 10 ve 20 paralıklar 
tedavülden kaldırılıyor ' 

Eski nikel 5 ve 10 parahklarla 
20 paral '!dar :ıo haızirandan iti
baren 'Piyasada geçmiyect-ktic. 
Bu paralar bir yı' müddetle yal
nız malsanı:hldan ve bankalarda 
kabul olunacaktır. 

mamiy!e k1ıııaQnış!L Kw-ekle ~mrJ.an 
a.çacait zavalJ.J.yı orada do~ımcık vt.')'a 
boCuırıu&.:k."8.n kaı·~rıp 4tr-ye Rld&. 
Ş:mdl ıçenQe 811.ba peşre!J ıııış.aınıııtı-

<. •n·..ı peTdeııın arl<a.s '1.ı :ı-:ne cu
n, çı.t:ıtma ve dnırbuka ne.fi.,, bıı saoa 
.ı>".rctı çalıyorlardı. Bızmı adtoıleş 

~ cıey., ><ına.;IP »;erjye b1'kı>oak Oldu. 
~'.>kat morul< çık>ı!i.ı.: 

- - O, o~rac, Dro.31 ya~k, ~ 
·a;.,. ı bin- .sırdır, Only1 &E:C"'...k N'. iac 

gbI'\:b liT 
Arltı..das: 
- P<>!ı: dedi, biz <ie sümek ile çıı, 

kar &:>ilk.. • 
.t.1oı-uk mAnalı bw- gı. • i..i~e· 
- Zo ı gelirse cnı .. ru s'.:z de gö

re b =:ı.. F'*"'I be_üz smn ;,;>ıı o 
z ıı>n ı;< cr. E;p!: rud;d<TI o.. 
rayı gLreceık nıursa.au, bu &i!Ce do 

Lğıi 17. ~- lerl bir daılıa '"""""""~wı. 
ı ,cbu k. ben @il daha be;yıe t ~ 
de ç<>l· gellCI '"'k.. ~c±weı., tey .._ 
"' ı<L"~ p:Ş."ı>ek.. o,:gUll'~· ""Tıl>iL'< 
ve •i:zl<:r! 1>ôy1"J..d<ıle tam ı.e.maJe oc~ 
dirmdo: ":er:mı 

NJi;ar ıden duımır..lcır füteıı ve bır 
ze odngacı, anbt::r k.abu~ c.daç:ıyı,. 

lt'-'fPLlk v• daha bır ç~k bahara ve ııt.

r;.yat K"'"..ü.~ b~r tut.sü kokJSu g!b; :e.. 
len k:ııım<tkarıcııılt lrok •lıı b,: m:ırıg= 
geldı ~ıl:l'fj.galı ortay.:ı bır~.p bu ae.. 
!~ de g:t11, ç.inkodııo bir ıeın<wez-le 
çay lo.kmıını getirdi. 

A!qr.ınd.;ıın ıı:rta .,.ırr,,. oWı elandc, 
peyuı:ı·, u..yt.m b:ilik kl:T1litı.U.n fll..lın "'e 
coyla kalıvıı4tmuzı odn011 perde v. 
Jtasınd::Arf &:z. da: 
<!'I'.~.ih meatine dlın!aır dAyCJ.ımBZ> 
tli.YaıırıZ uykud.an c5.n.ın ııyonmaız> 

ı, 0:ke1Dı çalıyo!'d;ı. İşin t:"":pliğne 
!ı::t<ı,., k , hiç btl'lm z !aıi<ı<od. okmı.

n ııtık. Bizlomle birlllt'.e bi:r ki:.~ !'1krr
d1 <t:"taklt·n nr-..ı.,. pc.rl 'k .zı Sc.ma., yoo. 
lü'Al l-~ \JŞ o~dcgu ;ter c t k'rwr u
yuya. k.oliııııştı. !çer dl'!t, çalgıalar r:ıo-. 
l\ının: 

t:yarımaz U)k:.ırndan cintın uyanmaız.! 
M .To)fİI ok.lir~~ lt~Lk D.yo.en 

p.ı.. le. .vle ızyum.a.K-tıa olan Setui 
a:m tc re "Ck • 

- Ne yapalım,. 11;>--aIT.JJB.Sm 1.Jyt.lSUI\ 

z ··ıv.~. çu."l..'n.. uyW:u yo1gun vu ıJtl:a.

rın en birinci !lac~ en bili.ne! şifası_ 
dıl"! 

Dedi. O urnııııı. Efdal sa~ elirün 
:-;>arn ak uçleırlyle Seherin 8' r.ına 72.. 
yıln olan Söçıa:rını -;ye ocığru ehi-
z t t:ıafiofçe onu cı-kŞ • ._. 'It':1:11 t.u şı_, 
....ı:ı Nı;:ann berızl Eli -arır. g&leri 

!i:fçe ""'8ıı= gibi oldLl. !lloruk cmu 
t.!SClll ictn: 

- Gel dedi, gel benim s:ııclılt tc...ı.
ıum, blı:icilk can yoldaşı:n, k~ 

m:;muoı olma, ben de •eni clıı:~""71ml 
, Vi! elıle N .gfö m saçlarını btıu ok,, 

* ~;;r:ıcde bir Yeırl:i ll!<ı'lı.., Pazarı 
•·çılaC<>ictır. * F!;.t Mürı:riUl:ıe Koırı:.~oau bu· 
ilin l<>planacalohr. 

MUTEFERRIK: 
* Milml.kallrt VokA.et! ş<hrimr,.de 

yo" oen t.ele!on atxın l<>ydcdllıne-
mcs nı al5:kada'T"l.an. b:k~mm.~~. * I.tı.ıbul "-"""etıan YwıMl ~ 
l<k zı;drrmıa yıa.ğ v~ peynt:r ııOndere... 

""klet'C>r. 

şadı. Nlgitr bu ser.., de l<ıı;A<ı.rrnm., 

))oJI ca l<cSildt. Şo!or Kenan a·~ b,,
tavır!a içınl çekti: 

- OJ<:illiX!n oıcıaııa- Fıı&at bizi 
oı '°'ıym yok yahu! 

so~ıra yanınu.z.da boyu:ıa 'bız.e y~ 
kJ<. ;ı.m&kle ol:ın Kııraba,·a ön ıey11;. 

t.::ıdau ç<llı:Crctc 

\.. " Köpoğ>u itôı;<>k, sen de 

J ?kşa t=i! 

" ı d'z!ııi l<tmdi Bci dlzı.-
ne dı:.(f tan BOrtra: 

- De~ sen berıi oköır-ro>r'loıık.. 
.s:n, ty e- _;e ben se.roı aK.şıyı,:ıylml 

.Kenan rol eliyle lu)p<i;ın ~-lrıln 
e 1 lı ıın.ğ e ile de ı;ır~.aıa okşa1"

k dııı- dan !r.alm, aıe> ve bc:rut< bir 
ık gc!di 

Lu b.r ıln:ı3an ~. ıdı F-..ık.i.ı.1. bu 6eS 

C: c~ y"""r, Rnl3Şıl:n.yu..ı.du Bir 
1 m kkpl,Y.ıl ket~· uk ~e k&ıp.crı aç~ 

ca e;i.l!ll&rı anlryeoıld.dc: 

- Y~ ımc. .. Ölıı:yorı.ım., ~ 
"aatı ... 

l>lZiın arı>Cl:ı;la şo10r Kenaıı beırJeQ 

ll1'""1J!a. Ses yillll:ınılan, beuı<:,ı y<lal

bsşı nızdakı Jraria t>rtJ.lu a-:Y.dı:gın 
lç!l>\liln ı:~:yordu. Ş•muı ~ndıola te
:ılı;tan Selma UJ'atınııı ve ça.lııı dııı. 

<l<ıruııuıt..ı. 
Arkadaşla fOfÖr lltl dal<.Uı:a oorın, 

ag.ıo: .. ğll..a k.ııı- dulu ol.an g ... n.11 ve de
n,,· herıdelf.n lııCnarına ci:Um4JG-. kıa
r;.n ;~i!llf olduğ.u ~i &ömülıınüi olao 
bilr'J'Jie r:csleı.1ıyor>ard l: 

- Ver elini yab.u, ver elin, 1Ö7le 
l<nıırda bıxaz da kolul\'l bl%e doğru u
zaL!. 

.Aşat>dm:ı da fU cevap tıeliyordu: 
~ h ruld.."<l.ı.kça gc.oıilliı> orwn ya.

r.a, Uı bir ljı g~lp te sıorir.ıoltn be.
na .. 

Bı>a7. ~ uı:tıı~"n ""'"1'a lıi· 
zm~}eı:, gıı~agı.rKL fıt:rtlar k4ıra gö-
mu. r.ı. ... Oaaı.m. ık.o~ına. y3.pışp 

on ı tw-lil ıodukıla dı:;a.n.Y• çıkanı

l;ıllc • 'l'<pe;e;;ıe kar c'ul<ı gayet ge. 
r.-1.ş ve derıo hEnd.e.k'"'"--rı zorl~ çıkaTıJıa .. 
b ıcn bu sdaıu · l!lldi blli)"C'r mwı.. 
n-aı K o~ m~hur Neyı.en 

Tevfl!oti. K.lm c>laoak? Dccn<kıcn mol<-
.adnr bö;"ie bi:" h!tvoicb baık~ b:Jllgi 
ı.k ·' sabalıJEl:,•.n eıiuırı<ie.ı bı.ra.ı..ra 

.,~llT•ye ktı..ll:.ın!ı. Beili ıd1 ki Tev!:k 
~·!" hoJl'li. b~"'ta. V~kı~ Kar, 1i.11.l_ 
n. t:.pı. h~ bat..ış wı.ua. dtlını. e. 
pEyco b ma ge1.:m.ş gllıl Jdi. FoJoa.1 ' 
ne ele o= d<>lıa hil\ iıaoyli y1lk.l(i. ııaı,. 

ti ııu olduğu tıwrı •ıdan w.lıışıiı'.)'or . 
du Aşıl< Dltrolerı Td\'!igın ikı klşlııiıı 

k"lımda t;c:ılye girdiJlnl g6:üııce: 

- ,..,. dedi.·-. miıııi,, l>e, bu ba
v...ıa. tu k~ nasıl dilştlllt bu. 
r"ıla.ra? 

Ctnvamı Va.rl 

Buı • iman harbi 
ve .ı~po ıar 

Yaun: Ali Kemal SUNMAl't 
Japonların Asyada kara ve 

aenzide nerelere kadar ilerliye
ceği bir meseledir ki yalnız karş& 
taraftaki müttefikleri değil, Ja,
ponyanın ,·~i dtıs:tları olan 
diğer m:ı.'ı,·cr dcl"letlcrini de pelıı 
ooşün<liZse geı ektir, Şu haııbin 
daha türlü iıı.!ıi,aflan ;çinde bu 
mevzu ergeç diinya trııat:lıuatııu 
başJ.rca işgal eder.eklerden b:Ti o
lacak görünüyoc. 

Japonya ile m;ittefikler arası'1• 
daki muharebenin dört ayiık saf· 
hası hep Japanld:ın lehine cd 

yan edip etmediğı de ayrı bahis
tir. Lakin şimdiye kadar devam 
eden Japon ilerleme hareketi du
racağa benzemıyur. Bir çok se• 
bepler v;:ır ki Jar>1nu yolu Q7ertıı
de daha, daha ilerletmektedir. 

Bu öyle bir yol alış oıklu ki dur· 
mak da, geri dôıunek de kendisi 
i.çin bir çok iyi olnn~an ihtimaller 
hazı.ru) abılir. Mukadderat ne isıı 

o olacak. 
Zayıf olmak kadar kuvvetlililıı 

d'C s:iyasette ci·;.mıan kazandırır. 

m ~. Tam yanım asırdır ası< erlik· 
te, siyasette parlak bi.r devi'r S'Ü<'

ıı:ııii.ş olan J npnoyanın bugün kurJ" 
vetli olması da zaytf dü~si de 
ker.disine bfr la.rıım rakipler ıı· 

yandırabilecektir. Bunları keskin 
zekiı.lı Jap<ınlarıl\ anlamadığına 

kinı ihtimal vereb;Jir?. 
Amerikanın, İng:.Uerenin, Fran 

sanın ve RllSyanın tıürlü nazar
ları kendine çevrilnıtş olan Ja• 
ponya tıı- de Almıı.nyanın hare· 
kete gelerr k Uzak Şarkta nüfuıı 
sahibi &m:ığa ve Okyanusta 
mik"1cm~eke edınmeğe başıaruı;1 

senelerde karşı.sH"a çalışkan, me
ramından doruncz bir rakibin çılı: 
tığını gÜI'ım;1•u • J apcn buna hiç 
memnun olnıanwı. ÇJ.nhi bı.itün 
oralarda Avrupalı ve Amcr'kalı 
ne varsa hcp;ıni çtkararak asıl 
ev sahibi diye kendisi yerleşmı:ı!c 
emellndediı·. 

Bugun Japcnun dll!ha nerelere 
kadar gıaeccgi yaln.ıız dÜ91r.anlarJ 
tarafından değil, oratklarını:a da. 
dikkatle taıkip c±lirl<en J apo.n 
yalnız d>ü~anlarmııı ne yapac•..
ğın1 değil, ortak:aı·ııuın d;: neler 
yapmak istediklerini araştırıl"lık.. 
tada. Faal bir ciıplooıatlık bunu 
icap eltimıektcöir 

Bu itibarla Rus • Ahnan har
binin yeni b:ışlııacak 1942 ilkba· 
har saflıas.ı. Tokyo için az rııerok>
la takip edilm!ye,ektir. Avrnpa· 
da Alman 'ZB.f rinin tesır ve neti· 
celeri \'(>k uznklara gidebilır, Da· 
ha J..-endfl ri bö} le bi.r harbe ka· 
rışıııadan evvel b:.r kı· ım Ja 
de\'let ndamları ılcriyi d~'1nür· 
ken şu netıcc yi çıkamı:ı ltiaıı kerı 
d ',!"ini a:n=) )l"lardı Avrupa la 
bir Alman za!ı. •• Okyanıı">it " ~ 
velet' A' an aya ait ikıen re ~ıı 
l.ıı:pL J.F'-'lllara g~p~ c' 11 

r.nüsterrJ't: ~~ .. xı gen isteme !e 
kadar v tacak ı" 

Rus • Alır n harbi başlJ<l~ 
sır al.arda ':. Jl:)' >da bu böyle oiii · 
şün'.r ,yor, onun 1,!n bu kavgcvı> 
karşı seyirci l;al:r.cılk en i) 1 blt 
siyaset · <ılacağma i'.ıükımedil;yor
du. Japonyanın sonra neden Anıl 
~ • Sakson alenııne karşı h 
açllğı bahsi ayrıd:r. Fa:kat Rus 
Alman harbi karşı&ında J aparı 
lar muhtemel bır Alman zafer;.. 
nin Uzak Şankta ve Okyanus! 
ki ak.islerini daha evvel çıc& d .. 
•jüıımüışlerdn-. 

Araya .luş girdi, Almanlar ge 
çekildi, hep b:Wıarııı gelmesi be 
leniyor dendi. Şimdi artık bah 
rın gelmesi ay meselesi değ1 
hafta işidir, Y.~ni'den Rusla 
karşı Almanların taaITUZa ge 
ımesi için ise o harekat sahasınÔ 
eski takvimin en münasip görd

00 

ğü zaman gelecei< April sayılın 
tad•r. Zateh yenl hesaba göre d 
'""ıilcn ihtimaller 1'.arekAt:ın · 
sanda ba,ı.yacağı merkezınd •er 

RuslarlJ Al:ma'l.!ar.ıın ı.;clcce 

aylaıdaki m~a.,besi neye var 
cağını merak eden .Taporuar 
kendi ilıeıi harcl<L t!erirdc yiıı 
J..."End'i hesaplarını düşür.:ükle 
anlll§ll.rnııktaU.ır. ller ihti;ra 
karşı kendi sahasmda m<'vk · 
kuvvetlendinneğ~. yerleştiği ye 
lcri genişletıroc>il~. hunun için 
hep ilerlerncğe cmecbur• ol 
Japon görülüyor ki yalnıl'. d · 
manlannın ne y:ıpacaklaruıL 
ğ~'. şimdiki c!ostlaı mın da ne d 
şü.n<l'.ükle<'İnı aııla:nak ist 
tedir 



<.öu 7uının metinleri Auaaoıu 
Ajamı billt=ı!erınden alııımıötır) 

Tellıia eden: A. SEKlB 
Bcrlin haberlıı·! göre, Hiticr 

<1kabxamanlar hatır= güniınliı> 
kutlamak için B.:rlinde tertip e
dilen törende bir n""'uk söylem~ 
itr. Hitler bu nutkunda Sovyet 
harbinden bahsederek demiştir 
ki: .Dün Alımın orduların> yene
miyen ~ik orduları önümüz.. 
deki yaz yenileceıt ve imha edi
kceldir.• 

YUNA.NİSTANDA B'ULGAR 
KIT'ALAR! 

Londra haberme göre, Yunan 
Bajl\'ekili Çolııkoğlu Yunanista
nm Bulgar kıt'aları taraimdan 
işgalini protest-0 içın Bcrline git
m~ir. Bulgarlar daha şlınrl;den 
Makedonya ve Trakyaya kendi 
vatancfoş!arını. yerlcştimıeğe baş 
l:ımışlard.a. 

!RANDA İSYAN 

Deltıl haberine gi>re, İran hü
ik ·,,,...,ti M~· n şımal ve cenup 
kı :mlarmdıı asıl rin gösterdikle
ri .. aa.Lyetlcrı ~urdu".'ll'ağa mu
vılf!ak ohnuştur. Kürt ha)"<iutlan 

.buralarda ;m;.ıva.,ala hatlarını 

kesmişleroir. Fa at küçük askeri 
kuvve:Jer tarafı ;dan d'ağıtılrmş, 
da:;1aıa Sl{!'ıonı.-n•ş .ırdu·. 

AVUSTRALYAYAAME'RİKAN 
YAR'>IMI 

Londra baberıne göre, Japon 
istila pl.An.ına ka~ı h.-oymak ıçin 
Avustralyanın e.ıntft! 400 bin ki
~ bulurınuıktadır. Bu kuvvete 
Amerikan kıt':ıla.-ı da yard.ıırn e. 
decckti·. 500 bin kisi sil~h altına 
rutrcrı"..ş\J!r. Şi"1. li Avus:.alyaya 
Amerikan takvı} e kuvvetleri!<? 
:harp malzemc.ı nJ.k'. .dihnekte
dir. 

SİR KI~fpg HİNDİSTANA 
HAREKST ETIİ 

Londra habc mc göre Sir Krips 
Hı.ndistana gitııne· iO:erc Londra
dan ayrılınşttır. 

CAVADAKİ DL'llZ HARBİ1\1N 
NETİCELERİ 

Saygan haberin:. göTe, Cava 
adası sularında miıttefiklcr!e Ja
ponlar arasında ",/.7 şubattan 1 
ırnarta kadıar bir niz muhare
besi cereyan ebm;<ıti. iBu rarpış

ırna esnasında müttefiklerin 12 ve 
Japoolarm 8 harp gemisi ba!.ımş
tı.r. 

Hitlerin yeni nutku -
Yuruıniıtanda Bulsar 
kıt'aları - Iranda ia
yan - Avuıtralyaya A· 
merikan yardımı - Sir 
K.ripı HhdistaRa hare
ket etti - Cavadaki de
niz harbinin neticeleri
Doğu ceı:}hesinde yeni 
muharebe.er - Libyada 
askeri duıun - Uzak 
Doğuda yeni hareketler. 

DOCU CEPHESİNDE YENİ 
MURAI'..EBELER 

Almanlara göre, Doneçte bir 
kesimde şiddetli mu.kavemete ve 
kar fırtınasına rağmen diŞnan 
müdafaa hatlı yarılmıştıT. ürelin 
şimal doğusunda şidtietli muha
rebeler cereyan etmektedir. Düş
man muvaffakiyetsiz taarruıJla
nna dcvam etmtktedir. Lenin
g!"ad\.ia Sovyet mevzileri muvai
fa.kiyetle bombardıman edilmiş

tir. 
Ruslara göre, cephede milltim 

bir değişikl,k olmamaştıır. L~ 
ra hııbcrine göre, Viya:ııına şehri
ni içine alan çember ıgiti'lkçe da
ralmaktadır. 

Şimıılde hüküm süren kar fı:rU· 
naları harekde mani ohnaktadır. 

LiBYADA ASKER! DlJRUM 

Libya cephesinJc kayda değer 
bir değişiklik yo;ctur. İkı t.araf a
rasında yalnız kc~if faaliye~i ol
ımt / ıa. l..on<!ra habeıine gif.'e, 
Hıir Fransız kuvvetleri cenubi 
Libyada amnlara muvaflakiyetle 
dcrnm cfımckteair. Murzuk ce
nubunda Valucllkbirde bulunan 
İtalyan karakıol müikczesl esir e. 
dilmiştir. 

UZAK no(;UDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göıc, Sımıatranın şi
mal doğusunda Körejava ve Te
raya adalarJ işg0 • edilmiştir. A

vustralyayı tecn~ için Jııpon ia
alıyeti hararetle devam ctmekte
d:r. Cavada Jaı:nn askeri idaresi 
tee~süs etmiştir. Bıımnnyada Pe. 
gunun şimalinr!,• muharebeler ce
reyan etmeklE'diı. 

Mü~tcfilclere göre. Birman:ya
da yapılan Japun taarruzu Pegu 

şimalınde obirleşm'ş olan İngiliz -
Çin kıt'aları tarafından durdurul
muştur. Pasifik.le Yeni Gine a
çığında ~aııka doğru seyrt>den bir 
Japon filosu görülıniiµür. Japon 
bvıriba tayyareleri Avustralya. 
mn 45 kik:ıınetre şimalinde Turs
day adasına taaı ·ı.ırz etmişlerdir. 

~~-~~--~~-~-~----~--~-~~~~-

tkinti Zafer Haftası 41 
1942 sPnesinin tE:k F R E D A S T A İ R E 'i 1 

A R T 1 E S H A W C A Z I 'n:n en biiyük konseri 
GiJ7.cl PAl·LETTE GODDARD'ın en büyü~ muvaffakiyetı 

CAZ FIRTINASI 
BUGl'N L A L E SİNEMASINDA 

Görenler bir daha gör.ııek, gômılyenlcr yeniden atkışlaınr.k 
iı .. n bir sel rıbi L A LE ' Y" akıyor. 

DiKKAT: Progromıı il~ve olarak WAT,T DİSNEY 'in renkli 
harikalannd~n FERDiN A:ND ATEŞ PÜSKURU\:OR. 

•••••• Bugün saat l l de tenzilatlı rr.ntlr•• r' 
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San'at.n z~fcr tacı. k.ı drcti.n yıkıl.,,az abm<rt. • ~ 
Siuemacılığm en bü yti.k muvatla'.öyeti olan ~ 
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TaBKÇE ~ 

KLEOPATRAI 
.......... L A L E sm.~-" 1 
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-- KIZILAY CEMİYETİ 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden 
N"ıimune ve şartnıımckri depomuzda nıahh1% bnlunae 

ÜÇ CİNS DERİ 
Sipariş edilecej:inden d.•ri imal eden fabr'kalann 20/3/!!1!! 

pazartesi al.şarwr.a kadar ('fatil günleri hariç of.,ıak Uz~"'") 

herg..io bı Y k Jl"'!ruıe ch·nnn~ l\lim~r Vedat caddesiııdc 
(KlZILAY) ha~ıuda Direktti rlüğüuıüze mür:ıcantları. 

Bayanl:ı.rımızın gızli tnvalct !erinde Jrullanacağl gayet sılıhl, 1 
ufak, yumuş~l. adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI 
arayınız. 

Manş'ta 2,5 Rus taarruzu 
dakika süren durduruldu mu? 
çarpışma! 
Lorıdra 16 (AA.)- Amiralliğin 

tebliğine göre İngiliz deniz ku'V· 
vet1eri dün güneş dbğrnadan ev. 
vel Man.,"1.a hafı.f dıiş:r. aıı ku.vvet
lerinc ıraslaırnşlardıır. 

Muharebe 2,5 dakika sürmüş 
ve bir d.iışm:ın torpil a:nDtöo-batu 
ha vaya uçurulmuş. bir ilrnıcisi 
de batLM ışt•r. Kuvvetlerimiz, 
zayiat ~e=cmıştir. Hasarat pek 
llı.afiltir, 

----<o--

Japonlar, Amerika 
Avustralya muvasa
lasını ke:c;mek istiyor 

Vişi, 16 (A.A.) - O. F. !.: Ja· 
ponların Cenubi l'nsıfik'de hare· 
ketleri, Avustralyanın Amc:ilın 
ile mu\•asala'1nı kcsmiye m•tuf
tur. Şimdi Hehrides ve Fiji a•~a
lan tehlike~·c dii•milşİ~rdir. 

Yeni Gfn d hava 

Londra, 16 (A.A.) - B.B.C.' Ce· 
nubi Pasifik'd~ Yeni Gine havali
sinde harekat, bava hiıcımıbnna 
inhisar etmi tir. Mü!efık tayyare· 
ler, Japon nakliye gemılerinc hü· 
tun1 etmi<lcr ve birçoklarını ha· 
tırmışlardır. 

Batırılan gemiler 
Vaşington 16 (A.A.) - Bahrô}e 

NC2areti, ortr. tonda bir Amerikan 
sarnıç gemi.sinin Am~rika sah:ıi 
açığında torpilleııdiğıni bild'r· 
mektedir. 

Gemi mürettebatından sağ ka· 
lan 26 kişi Atlantik'dc iki limaıı:ı 
çıkarılmıştı•. 

Liz.o<>n 16 (A.1\.)- Pazar günü 
öğleden sonra P ... '1.ek;z sabili a
çıgında Dago i;ı.rr .ndeki İngiliz 
vapuru Altman tıı.}yaı·eleri tara
fın<hn bombalııa ırnk balırJJlmış

tu. 
Sağ kalanlal".l..n 37 kiı;i bir 

maV":a ile s:ı.ıı.:~ ç-Jkım, •lardır. 
Bı.:nlardan yaraJ . ..n a~r olan 4 
kışi hastaneye kaldırı.ı.n..,tır. 

2 geminin daha Ahmon !xmıba 
tayyarelerinin t•.rruzuna uğra. 
dığı ve bunlDrd~n birinin battığı 
zannedilımektedır. 

Çindeki lngiliz as
keri heyeti reisi 

<ı lnct Suhlfr>dtn Devam) 
lunduğu re'llllen haber verilmek· 
ted:r. 

Çunı::king 16 (A.A.)- General 
L2nse1ot Denny:;•n hayatına mal 
olan ta~ly~re kazasmda 13 ki§i 
daha olıırt.f.ür. Kı.ııır.ıc '.illge git. 
mekte c.Lı.n bu tayyare havalan
tl.kt.ın az sonra y<rc dl\'< ;p par
p' lt: ıştı.r Öluln arasmda Çin
d ki Amerikan a. keri ııyeti aza
t:nd~n ynı1bay O'to George ve 
te.;men Frederic K>i:kr de bu
lunmak•::,·->r. Ök-ı İngılizler ara. 
sında Kral kuey .• J ames Pel'Sy 
Russt>l de val'd1'. Amerikal1 al
bay llivards öIDmden kurtulnHI§· 
tur 

Şark cephesinde 
Cl frıcı Sahifeden Devaml 

hane deposwlU zaptetmişlerWr. 
İle-ri Jıarcketi esnasında Rus pi
yadesi tanl<lard«n müessir bir 
yardım görrnl§tü:r. 

Hind.standaki 
(1 !ncl S.:ıh~ff'Clen DEvam) 

yel~rin>I< Ç<>bı!k bir t""ıpu ile .,ı.. 
rr..ek'tcdi'r. llarbl d~ır·n.n toprağı

r.a, ln.ızat j::.pon.ya~ n:ı.k;l am}in. 
dcyi,z. H:~'"'~.,l. y~nl hava !ı

ıo·racı twl< olwı;naJ.t.dır. H'.ınıok 

A.>n< "'ita Kl1!m"y ı;ulıa-ylan da 
Iiind ~ ·n:~tir.> 

J'1C'21I'Ce m: •. ~ k:1:>en; şehit dü
fe"\ havıteılann hal'f' ·arını hüc". 
me.!e ~şt.ıır. 

---0--

Avustr 1ya tebliği 
l1 r n " 11) 

akı.n csnGsauia ıı "'r br'T.ba tay
yareleri yu~ckt n uıımuşl&!"·:r. 

TaaITu-z 11avn m vd:mma karş• 
yapıhmştır. InsJ ca zayıat yok
tur. 

Yeni Gine bölıc indeki dd::ıınan 
tcş.ltillermc ko;r_,.-ı taarr"t. ye .ldı. 
ğma dair bir ha::ıpr gel:ıncmiştlr. 

---<>----

ihfker y pan iki 
kumar.:çı 
(1 inci S hl:!edtn Devam) 

ihiikir yapıldığı tesbit edilmiş, 
&uçlular bu ,abah adl~eye teslinı 
olwııııuşlarılır. 

Vişi bunu iddia 
ediyor 1 

Vişi 16 (A.A.)- Ilaıirof ile Ka
radeniz arasındaki Rw; taarruzu
nun Taganroğ ~ehri yakınında 
ve A.z:ık denızi .ıuyl'larından A~
manlar tarafın<!a ı durdurulduğu 
bildirilmek:ted:r. 

Sovyet tebliği 
Loı>dra 1G (Radfo saat 7,15 de). 

Dün gec>e yarısı. r.ıoo.ırovada neş
redilen Rus tebliği: 

Ce-phede mühim bil' deği.şiklik 
olm:ım"1tır. 

4>ndra 16 (A.A.)- B.B.C. Res
mi Rus tebliği c•ı:Jhcde esası. bir 
d~ ış,h:Jt &mad.ğını bild1riyorsa 
da Rus ta7ıyil:im l dtva.m ettiğıni 
~rren <nıereler v:rndır. Kızı.! 
Yıldı.z ı:·~;~csin:n iddiasına gtiCe 
A',-,an hatl ·rı y~-Jdıktan.sonra, 
aral:ırmdaki biru.t ve insicam bO

z.ı.mu.ştur. Kml Ylldı.z Harlwlun 
kurtuluş saatin,n yaklaştığım, 
Heri<;! dohlinde "11ayn ve el boan 
baları kt•Ylanan Rus \"'telcrinin 
faaliyette bulırndu.gunu iddia e
divor. 
lzvestlanın m ıhaı-riri, Harkıoi 

bölgesinde vaziyP.tın Ruslar lehin 
de ii1kişaf eltiri ,; Orel - Hara>öf 
bölgenıde anııd•ne çarpışmalar. 
da Almanlara a,lır darbeler ind.i
riklığini, Ruslara teshm olan Alr 
!I' anların ı;linde n güne ç<>ğaldığı
nı ileri ü=üy<X. 

Leningrad 
Bölgesinde 

Londra 16 (A:A )- Lcııin.grad 
radywunun bıM.;•riiğine göre pa
zar a4amı Fedıııail1':ki isıminde 
bir gemralın KumandaSUtldaki 
S<lNY<'t kıt'alan Lenıngrad cep
hesinde .S. il.• l:ö_yıiınlı işgal et
mişler ve 4ö0 Alman subay ve e
rini harp harıci lxrakmıslardır. 
Bil\'(l!· ganimetier elıie edilırniş;.ir. 

-----
Yeni tip .Alman 

tayyareleri 
lı.ndra 16 (A.A.) - B.B.C.: 

Sovyet lla\'acı.ık gazetesine gö
re yrni tip .Ahı an tayyareleri, 
Leningrıı.d ~phcsinde ilk de!a 
faaliyete geçnı ;1,•rdir. Bu yeni 
tıp tavyare ırn ·rsserchrnıdt o
lup. 109 Mess<:'l'clımid.'te nazaran 
dıı.ha ııüretH ve daha kuvvetli si
L.:lılarla .... ceehherr'.ir. Fakat bu 
tovvarcmn roıınc;vra kab:Jiycti az 
01~~ğu ir, uz1tn "'Üren hava 
1 nu 0 areLckrine giri.§cmanekte
dir. 

. -~ 

Şili Hariciye nazın 
Vaşingtona gidiyor 
Mad-riJ 16 (A.A.)- Sant::ıgo-

dan bıldir•.<l'. .n. göre, Şili Ha • 
p~ciyc N :rı Ernf'. •.o Marra; mem 
leke\ adms rn..ı, •ik .Devletlerle 
s:yasi rr -,akeı'\:!erdc buhınmak 

üwrc pek yakın1a Vaşingtona 

gidecelatir. ------
Merdivenden d ü

şi" p yaralandı 
Sirkecide Çelik P3Jas apartıma

nmda oturun 79 ya~larmda Şeri ı 
adında biri apartımanın merdi. 
venlcrinden inerkrın diişmüş, ha· 

şından ağır surette ynı alanmıştır. 
Yaralı ihtiı·ar ifad,• verenı•:~

tıık bir halde Cerrahraşa basta

nesme \uıldınlınıştır. ---
Ac!I" e üste'S'arı 

meb· s mu o uyor? 1 

Ar-.!l•ra 16 C~ustıoİi··- A<:foye 
Vekd i.t ~u.~ -, .• an ~--lim N ~izin 

r.nıiı< 1 .rreb uslullaroan biri.,e 

na!l'.Zc' ~:C:stcrıkc• gi S>.lılel11f.ck
ted:r. 

LE: 1 b"cileri kon
gresi u ab h 

yaplldı 
FJ;naf cemiyetleri arasında •n 

az iızası mevcut olan şehrimiz leb· 
lebiciler teıruyetinin yıllık koıı· 

gresi bu sabah saat lO dan itiba
ren yapılnnya başlapmı~. Kon· 
ıız• ılevıı.ı:n dmekted.ir. 

Harp sonrası 
• • 
ıçzn pazarlık 

(Ba.;:ı;~~k::lrrlen Devam) 
kendi menfaatleri de n·nzafier bir 
Sovyet Rıısyanın mokul ve nor· 
mal ölçüler dışına taşmasına mp
rudir. Bilakis, İngiltere ve Anrn
rika böyle l>ir vatlyetin tahad .!il· 
sü ihtimali karşısındıı bızzat kendi 
bak ve menfaatleri ile biT anıda 
bak, istiklal ve bürr•yetlerini ga· 
ranti ettikler' küçük mıilletlc,in 
bu haklarını da siliı.lıla ve •Onu
na kadar l.orumıya mecbur ka· 
lırlar. Ilunım içindir ki, dünyayı 
ve haritayı zaler takJiıfode h'ç 
olmazsa 1933 ~,Jındau önceki şek
line Almanya aleyhine bazı tddU· 
lerle irca e3' lcn1ck zor \'e met.bu· 
riyetinde fayda görmtk mcvklın
de kalac:ak olan İngiltere ve Anıe
rikadan Rus)- a ile ı\ \'rapa nizaıtu 
ve taksimi ü1.erindP. geıdş tcdn
k3rlıklara dayanan bir anlaşımya 
varmayı bd<.leınck giilünç oıur. 
Bö) le bir b~kleyiş g:iltinç o!acai:ı 
kadar Ruslnrdan habis mcnuu 
edilen talcpkrin bugünkü durum 
içinde sadır olduğuna ve olalıile
ceğ:ine inanmak da gü~ olın. Ilcr· 
holde, So,·yt Herin Jiıakal ltıı. di· 
lino tercüme cdilıni~ o! n! •Dim
yata pirince giderken evdeki bul· 
gurdan da olınak• ınc~l:ur sözünü 
bilir ve ınuhakcıne t!dthilir vazi· 
yettc buluııduklarınn ~üphe. yuk· 
tur. 

ETEM iZZET BENiCE 

armaradaki 
müsademe 

(1 inet "iahitedl.'T\ Devam) 
cDncel. motöl'\l ;ur. Bu motiiır 
evvelki ak,a:n Mudanya için un 
yükliyerek kapta,1 Cemalin ida
resintle beş tayfa ile lirr:anl.11111Z· 
dan hareket et.rr:ıştir Diğer mo
Lör de Mudanye<i.ın de:ri, su:;am 
ve sa'r gLtla mad le\nri yükliye
rck Lınanırona cclmckte olan 
50 tonluk cKaraku.ş. mıotörüdür. 
•Karakuş. Burs· Birlik ambarı. 
na aittır ve miircttebatl beş ıki
şidir. Pcr iki moı.ör a'i'illrl isti
kamtclel'de ve ı .. m yıc.''a ilerler
ken, frm.rlcrlni yaknnad·kları i
çinJ birh:~ni göremcmi.şle~. ve 
çarp:;ımışlardır. Çarpsşma şid
detli olmuş, ikisi b~ tarafi.ırıırı. 
dan eh<'n•!>iyetli yara almışlar
clır. Müsademe;" n'uteakıp ,Din
ce!. yoluna dernm etıınl,«Sc de 
Karak~ su almağa başları"ş ve 
az snırra da ba rr.·,,ır. Karı.:kuşun 
kaptan \'e tayfa 1 arı ellerine ge
çirttikleri motorü•ı <'n:kaZ'l!r'.a sa
nlarak kc ilerin' su.yun üstün
de tutma/fa çalıışrr•ı'jlar ve henüz 
pek uzaklaşmamış dan Dincele 
iş'Uirmek için b~ırmağa ba~Ja. 
m~-larclı-r. Bu feryatlar Dince! 
.ıncı!öründen <lı.t) uhnılŞ', fakat 
motör karalnıkta sür'atle ma'lev
ra yapa~·araK biraz ııeç yetiş
miştir Bu vakte karı~r da motör 
tavfalıırından İnelıohlu 30 ya'f" 
la.-:-ı'lda Al! rnet il 0 k•'.°deşi 1~ va! 
şuı la Ki=m dalgalar arasında 
kay'bolnr !ardır . 

Dinct>l üç tay:a:ı kı.ırtanrn14 ve 
g<'ri difnüp l;m.c.tını>n -;elirken 
su aJr, :ığa ha~lar';ştır. 

Gemlikten zeyt:n y~ık:ilc gelen 
Ekrtm nnotörü DinceL:ı imdadıı.
na lroşınuş ve ~ acleğinde limanı.. 
ıruza gcti.ıını i§tlr 

Kaptanlar kcf~Jetc raJ>ten ser
best bı.rak;kmıŞbrc!ır. Hi>dıs ye 
yukarıda yazdığ:ııı :zı gibi I!'Otör
lerin fenerlerinı yakın&malan se
bep olıınuştur. 

GÜNÜN lÇINDEN: 

Madagaskar 
(2 inci Sahı!edl'Tt Devam) 

don !barett'.r. Vlşi'y., 1;.ıı.~h Fr&oıi-

81' •Cin Hindi• müGterJli'l<esiniıı 

!IOI1 lıôdis<-Jerde japo ı.Y•Y• gördü. 

ğü hizmet a<ı oLm '<lıjı için. Mih.. 
ver japcmlırnn 1.fa6. eeko.""1rı 
ıstffııde ecıebilırelerın zarıor: g;;,.. 
d ·-~il gün bu Vışl ın6'.1"nlel«'si

nin st?~"ejilt hu."iu.&iyE"~erlni dle 

Grnerıl! Tojo japon:y>aıl'.nln 

ma•· e\ll'<OJ<'.e ıal<tn!ı çckml;eceği 

röy ~c-bllir. 
"l• yapn;r japon!.r bu M:ı<!:ıg

k~:.?. 

il !~ ... Çin Hindir•• ayak 
lx:;'ıkl•n gün Holw.:l.:ı C"Ü!itcm. 

~l:eH,Tinm zaptırn bir hu>ya g;bl, 

forenıeıfm;., çoktu. Be'1d MedG.. 
Gt-ı«•·rdm l>lıh«lüdıfll ıu sırada 

Ş~k.' A.tdrorun japar.y:ı t::ırafıD

~n tehdk!i ihlılmal:<rlni de gn.. 
liln< bulanlar çıl<abfür. 

Fa.k;rl .Ben"" ll!ackı;:asl<ll.r eln>

lında!ti ~l<r içinde "" cariıı 
olanı ''işi'~ Madag~k&n Ft'Cin

aıı: t prağı gibi ~ösller;nl'ktel..~ ııı.. 

rwıdır. 

• 
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(MAHKEMELERDE{ ""'""';;.":~çrı] 
"vaizin dediğini yap ta gap-
t ... ' ~ l ıgını yapma.,, der er ••• 

- ;..,t;'.1ar.,)Lln y=hul Luylc, melde 
&•b ad;,ın olu.r ıw? l>ki iıın;,. Ku.. 
r..~.T c.yı:<.ırr..a .. HovBird.:.JU;. etme ••• Bu 
zıL"nar.da böyle adam nerede bu1-7 

··~ Sana yeml:'lle tuyli.P:-ıon.t.ıt bira
c.;cr .. &:ı:ume ..ıı.ı.;..'1.;.1111.)'~ r l.DUt.\.l.L? · ~ 

nıA, bu da ,ae.ruıa."l oıdı'7 b;,.l..ı)'or mu-
6\,:ll .. Onu da. .uoı.:ılataj ım: ı:..ı.c.-.m &ü.r-
1.l-.u, t~lJ.a Oç ~'Y \"3.:ı..yct etl.~ cog,. 
luın, Cı..cit; ho\iiı..1."1.a.U.k edıc.ceıu.en. &J.
<.İııE;t.:eiın yeru.t:·kl k ..... _ı.n~ bır aft.;· nı. 

dan, hır de s.ı.bot""'Jln u;Jkudan kal
k!ıv:a bak... R.41 .ç~ekst.n. ıncy:ııa

nt)'l:; lıır ~bar ıc:-e &:e<:e )·an- ı 
uı.1 <kıını uğru... K•ııruı.r oyıa-ya-

c<>Uisan, en wlasmı bul •. ~ıu.la oy. 
n.& .• > .Ba.oe.ıı.u o..di.ı... M:ras LJ:dı. Pa
r~. f..l::$ıni yt;!> <Lye dWtllyoı· bt"Dlo. .. 
Euhaımm. wsJ;yeııler•li de. h4; uuuı

r.ıuyo:aım... Kı.Uô:ğwıd:ı. l<iı;ıe iiıı.'ii 

de ... 

1." .. 11 mllap 1>ov&rdabi!a ııilılb 
Ak,pmcıan ıı.ı.ı pullıı, bo)tl! duııg,_ 
ı:.. Çilek g>W g"1'Clugüm bdıoo oa
.b.<ıtı.tyJın Wr de bak:ıy ım ~ ne ge>re.,. 
ytm. O t>eya.ı.- ı;ı1cn,,. Gl\z i<~poıo:.ın 
ı;:şını,ı .• 'l':ır.W, nw.nt=n ...... ..,.., birl-

bı.rme l<a.r- . Umucı eibi. Ç.ı:-v<Urba 
;.ıı.nsı cı..ı. ııı:renç 1<oc :; ou G<'7 oı.. 

"""l· Iğrt'ndl-'>.. İk·-ah e=bm. 

~n wm-a. mrınaıneye aık:şlnı.- 1 °"" b,ı uğ:odın~ ıt .,,,.,., bh~1ı<rıyle 
~f'!fl.m1'1ı;~yor .. Kom.ş :yor .• Tatlı tat
lı sohbet ed.yor I><o,ı-usu hoşl!mll g;.t,. 
U. B..r de gece yarı :ıruı dotru ziya.ret 
f"ttm; nıe goreyim'I . .Küfürler. s;d:le:ıt:r. 

t.okaıt!ar, iSkPm.:ek!r. mas:ı.1.ar, t'1hbk.
lar, ~;:--tk..rar b ~ . if\c ka'"u.ım1ş .. K.w~ 
gJ, 1< .. vam;t! ... ltre:ıaım .. İı;klden ele 
:krah t..'"ttlm. 

•Ba1>aotım .. sınlerl\ıde bl• ı&ıınet, 
blr keramet YarIW>G, ıı.ur lç·od• yat. 
sırı • dedim. Bir de "' hıaı:ırbazla.rın 
rn usta.sın• bulayım <[;ye düşüıdüm. 
Arao'ım. ta.r<ıdlrn: nlh2y..t te buldum. 
Çeşmı:meydanmda, pis bir yerde, sa
çı ""l<ıd:r:e it , M'lil t-ır pir\ ıa... 

ıü Doğrusu saıatıı~ O ü.st ba.ıı., o b 
y<.fet. o ~ • .uaıı ... 

- baba, dedlnı. sen b>ı lwda· uıdll 
klana.rbaız.sm. da, bu haiin raır bö,r .. 
le'! 

- Sarma evllıı:! Dedi İkı zrc çıkar. 
d! ;elclt ceblnden.. Penceı •den -
i!• attı. • 

- Glt bak! ~ ..ıtmı... Dedi. Gi. 
d;p bakayım iti, sok.dda d!lşq gelmo.. 
rrı~ ı:;.i'!. Onckın sc-c.ra, 

- I;:C, dedi; bu kad;..r uo!a kumıır
b;ı;• ı;n Göo:Jüm. kap,;:Jı '-ttı:?ırı za.nc m 
il" ~oeğmi blı.r.n.. Oyleyaeo. şu ba
;,.n.e bek. İlk.! yel<am bır V.a<J'A eet
rrı.yor. 

KL>ıı>3l'daın da nefret td'\lm .• İ~ 
din\, 
ll:ı sr.ıtda, unti.b;ış!ır frolerıdt. Bunlan 
un'atar, ııdom, mahkem<!U'liet'. birl<ıe 

gi ""' hıbt\$ nd1m ca, t•n dıe, da
ha cıtıda bllluı>:ırı 1>'1- ~ac k ~· de, hq> 
ber*<:r matıkeııneye ,:-d!tt. 

rıa,·a evrakındao ar.ı. ı '<;ı;,""'- gö,. 
re, -bt"1l:!aın anCtan 1da1r1,. eY\ r la meır· 
haneye IJiı;> lçmıı, or""-1 ceıcale\ çı. 

'l1mumı b• evde ıu:.kT~ raalct çı.. 
bc1dkt&t> ııonnı. yırıe i.D",:nıı. Bs t<
v•de &o lwmar 01ııar .::en y ~ 
ır ..şt· B~ı kon.en ınk!..-r, kmn-... 
H'\ e-t1.i. Bir ilki h~L d-.n\en.i!d.._ 
'Tahlı. ..tın 'l<:vsıı ve c.ter ş>l>U1or 

~;in n cJhal<eıne ba$a tı"'1oe kaldı. 
ı.tııımın d,.a;n çUtm::a, bir.ıı: evvd 

kunur..-tu adam y-.uıın.ı y~a,tı: 

- HöDi l:ıal:!:el, de.il, Bf'n l>;!<lıleu, 
h"f1"1TC<.ı:ı.. kadındım r.efre ..ı.~ıoo?. 

ll:.ibu lı:ı, -ilah. hep'l! se:de .•• 
.Berlk:. bı.r ı..ıoııır «lttl,.~. 

- VAznn ~ljtlni ~ap t.:ı. yaptıit.. 

nı y•rmır' Derler. Sen do bt;nim <Je.
dfk'l'tlın! yap ta y3'1'ığı yııprr.ı .. Ha7-
dı <')'Vtlllaıh .•• 

Lfdi ve yürüDtl. 

Bf.r'.lcl ~ ar1"1'!:md&n bab 
kaldı ••. 

-o============================-: 

Mühim Maçta 
Galatasaray Fenerbahçegi 
S - O gibi açık bir farkla yendi 

Yazan: ADNAN AKIN 
İstanbul Futbol Ajanlığı t>1ra

fından tertip cdılcn kupa mı.çla
rın n final ır.açı du~ Şeref sta
dında güzel 'b.r havadan istıiacle 
eden yedi sekiz ti.'l sPvlrcinın Ö· 

nünde yapıldı ve Frııerbalıçeli
ler k.alecilerine kurcan gide. d~ 
Galatasaray önünden 5 - O g.i>i 
ağır •bir mnğlübtyetıc rqnl.Jı: ar. 

OYUN 

Saat 15,"l<l da hakrm Sem! r'.· 
çıköneyin idare ett .,i maça ikı ta
lum şu kadı olarile ~ .. ltınış bulu
nuyorlardı; 

Galata.arny: Osm"n - Sal':r., 
Faruk - Eşfuk., E,,,<!r, fustar:ı[ -
Gazanfer, Gtlnd1"z, Cemil, Arif, 
Hı.krnet -

Fcner'.bahçe; Nuri - Muammer, 
Murat, Ömer, Zeynel, Aydın -
Fikret, lbrahım, Melit, R;at, Na-

ci -
Oyuna FC'Ilcrlilerin hil'curr.i1e 

başland'- Bu mC.. m m>çın il.< da
kikalan ıki tı.r fc•l :· 11lJıkl U~
cumlarile g<'çiyor. Ve !ı;.ı ili rakip 
de ilk dakik2arcll birt;;.ıni Jene-r 
şekilde uğ:"a~ıyorou. 

Nihayet San-kırmızı! lann s.ra 
hücum\an remeresıni verdı ve 4 
üncü daldkada sağ açığın sürdiij;ü 
ve ortalad>ğı top Y""' çarn••·ak 
N urinin baş:nın üstünd•m ve ka
Icn:n sıığ ktşesindcıı içeriye g<ıdi 
ve Galata.saraylıh.tr b'rind go!ü 
knzarıdtlar. Bu golle beraber Ga
latasaray tazpltı büsLt.lün aılu. 
Buna Fenerliler 15 'nci daki<Uı
dan i1.baren h(lcuml.1nm arttır
mak suretile mukabek'ye ba;jlad•· 
lar, fakat bütün gayr~tler seme
resiz c·riyip gidivor<'ıı. Fenerin 
bu bo~ gayretine Gıılatasara~ .•
!ar derli toplu hücumlarla cevop 
veri vıırlardı 
oYıınun 20 nci daki:kl!b!Jlda Ga

zanferin ortaladığı to)J..ı Gür.C:"z 
kafa ile C~'llile geçônL Bu gol f;r
satını Cemil i); kullandı. Cem lın 
plase vurusu Galatasaraoya i.ldrcci 
golü de kazandırdı. 
Maçın 32 ncl dalokas:nda Gazan

ferin soldan sürÜii<.lcdiğı topa Gün
düz yetişti ve Fener K;l!eci5i tek
rar kalesini sebepsiz terkedeı ek 
çıktı, Gundüz bu !ırsa\ı kaçım••· 
dı ve takımının üçüocü golür.! 
yıı,ptı. 

Bu goldım sonra iki ta&m da 
karşılriclı hücumlann: sıklaştırdı
lar, fakat ha.şka ı;:ıyı yaptmya tm
'1<iın bulamadıltt ve 1evre 3 • O 
Galatasaray iehiııe b~ğ. 

İKİNCİ DEVRE 

ikinci devreye Galatasaraylthr 
başladılar. Fakat FePerliler ht.>
men vaziyc<.c hakim .">l~r- - Gal.ı
tasaray müchfa~sı or,.inde ça "ş
mıya başladılar ve hu dev:L'Cl& 
Fener! l<'r cl~ha fazla :ıücwn ya
parak yeni bir h&-ki.-ııiyct de ie· 
sisine muvaffak oldu::ına da b'~ 
tilrlü Gala!a~·,.ray kdPcisini a\·lı
yamadılar. Mnç bu şek ide d hı 
fazla Fen<'rCn bas.kıs. nl,ınd.ı gc
çenken 28 inci dnkikuua b:ış ... -·a.1 
sakatlanan r rner nrudafü murnt 
oyundan ç.ktL 

G. Sı\RAYl"i DÖRDtı1.:cü GQj t. 
Muradın S<Jladan ç.hNnı ır.:-

tenkip 29 ~>ıcu .ı ı c ~,u 
ş l>si bir b!A'urr ı r ~ r k<ıl 
ömıne k . , -, · d n · it. " 
şü~u Fener k~ 'io:c: i Go~ a., ... ı ;.:. , 
karşı!a:d,_ T•)p H "·' c:n a' .,.,. na 
dıı.ı;tü v · o da yr:· aı 11' Pir ş'itıc 
clördünc-ı.l go1ü y"pnııya n;·ıvaffak 
oldu. 

Bu arada ve devrrnin 35 inci 
dc.ı~~ikn. nıJ.., Fl:ll rl. ..'. bra!hi;ıı ot? 
sakatlandı[;ınd~o; .,:ı,,'.ıdrn çıktı. 

40 ıocı .i .:k kada F ... ner kı..!csl 
önünde oynanan oyun Günkze 
bir gol fırr.ah duha vereli, o da 
ibunu fevt etmedi ve 'akrmın•n hL'

şinci golünıi •·aptı. B.ı golden ron
.-a ır.aç da y :n~ G1lat.a.<rrayın bas
lnı altmdıı. geçerek Fcnetbahçe

nin Galat~aray kaqısıııda scne
lerdenberi görmediği &ğ!!- bir 
mağlübiyetle 5 - O b'tti. 

16 art ihtifali 
(l ltı·. ~· nrvr.m) 

Köprli<len harck•t ed"~ck iki va· 
pıır askeri kıt'alıırla clavctlikri 
Eyfibe götürecektir. 

l\lensime. cbir namımı k~nu
şacnk olan ı·mumi .. •~ · lis iza..,ın
dan bir :ı::ıtrn .ı, levi He bn b11a 0 

cak ve bunu c. n. P. \ e n 11 CV• 

le:-i n:ın11n'I Parti Vilfi~ t '-'are 
hey'eti tarafı:r.dan rt ,il k ıir 
:ı:atın ve gençl'k n:ınm.a i'nı\ r 
6lcdeu bir ialcl.ıcnin süylcvkri 
takip cde<>ektir. 
Nutukları mliteakip han o n:a· 

tem havası çolocak w. İstanl,.ı~ 
Komu!anlıi;ı. Belediye c l'drtl 
namına iıbideye çelenkler kona· 
caktır. Bunı!an sonrıı hir manga 
asker bava~ a üç defa ate~ cJ~tek 
'Ve ıncrnsimc prorrram ııı"ıtilnnce 
yaptlarak nnmtaum bir geçit res· 
mi ile nihayet yeriJec..I•tİJ: 
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FILIPIN ADALARINDA COCUK 
' CASUSLAR DÜELLOSU 

"'-------------!\o. 16 _ _..-ı 
Türkçey~ çt'V".ttn : İSKENDER F. SER'l'ELIJ 

Mister Benet, Alman casusu Hartman'ın bal
dızı ile tanışmak şerefine naıl olmuştu ... 
Mıster B<oet bir gün Ma.1 •• soJı.l. 

l.inCcJcı (Yabaocılaır <.:::ızi:ı':Cl u; nda o
•L n.·:t::en, y;..nı ba&ın.J.l. G,C'll.Ç ve ~l 
hır k'adm ~eç'U. 

E:.ı kadın ~ Orründen ge
ç"'1reıı, l<alcttiine dikkatle bi>lı.on Be. 
nete <l\."1ağm1a ucuy1:a gı..;.:;,:m:)("J1llş, 

.He1.< t tE: a.Y.ni. 1ıebetısliHı.le m-.Atubele ~ 
r ışU. 

!><- •• ı menılı:ıl ~it.. l':ık:rt, k.lmte
'1e ..,(,.l""ı.lfl Ognenemedl. Bj,,I gfrJ~l ~ıv 

6<:8b:!ı .kmıd,i.?. 

B.ıb"lliıa~ 

ll<1>el ölllc paoydoııu 2'lrı>O<ı.r.da bu 
(&z;ı><>da .,... -.ı u•ı..r U.L'nı!ult &

dt,;tdi. 
Y ne Cll'llda ;roolnr& oturu;raı-.:l.ı. 

i\;)'ni ı.oı; kadın o ı:iln ttkro.r Ot'a

cia11 zeçti.. Fak.aıt bu seter •ainıomaı 
b<.h!,'-".!De ilrdı-. Biruıl &nyor Ct>i et,. 
aıa\'Nl~. 

l<.net baı;lD<lald ıı.,ır ıopl.iuıru çı.. 

lı:•.•rot. cenç kadını sol;,,mJ•dı .. Ve Jı:a
ôın&.ın iltifat &c.rt;cce, ayQia kakb: 
-· B>raz lstiratıa'\ etmez mlı>iolrı, 

J.1"<.iam?. 
.öenel bu lııBd.,. İııgJ.z v..,-, Amt'. 

r'ltalı bir weye moııs.ı;> s:ı..:ırak İı>
ı:L'rf.Ce hii.al> ctıaıioti 

Geoç lıadın ·bil llıııenı :r•wrc;ımadı, 
fa)"tıJ ID»lrlu bir Şl\-e ile -i:ı.ı;.ıEce 
ol;r.;>k- ..,_ veroi: 

- F.n $ t ili Al'J:TOl"'Um cia , 

o - ~ 1.ao!yab"}jr ~!W'CD?. 
-Tuccar~. 

Beneı bir d<ıoıt ~::ı«('yle ~ 
dü 

~ . Er~tooıı. do .. .;.rndur. Ailewv.e 
,. """'" ®ı;tlim. Et>r ~·r•,-a ıeı.e. 
ceıme. buyurunuz .. 

Gtuç ı..ı.dm, Amıan c""usu U;.ı1.me
nw• baldızı idi. Ta:lı K· \< bestiııııile 
rnasarHn öııündelci. ha.sıı· .koıtı.:-.k !'.aTdan 
b r.ı.ne oturdu: 

- EV<ifn b&abei• çı.ktn1'1:k. Burada 
buluııcw•kUk. 

O h...Jıe nerdcyze gd.~ .. 
J:.:tı.iştcmle nerdt~n taı.ı.şıyureu ... 

uuz:' 
- ~J...L..::a.z;.-Ja&}.... Alış \eri~ y~ .. 

tım Bu rrt~betJc Uos! okluk. Hat
ta. t:eni çok seı.m~ o~acali ti, rnağar
z~...nn he:- ~.an :ı~ar.·:ık.!!~ı~u.ı ıs. 
r:.r la 4. iç;ı rtt . 

- O halde &:izi. cid.l!('n ~vmlcıt.ı:r. 
Çul'l< fi er~ ko1'ıy hı.. . heri< esle 
c.cı ()~<.:.rn.LZ. Do:rt mt1u.:. .;J;ıd.ı o k3llaır 
ıı u~ulp€.SerıtL,:: k:. 

B•r.el, bu lt'=lJ! •;ı bl'h Tfa ıc..,,_ 

d.!l<i i~ h.:u1'ıt. ·'!lf okiu·tuou aolıar
makta ıeciıimned;. 

Bc-ılrj kmdi adıru v~rdikten ..,...... 
ecrau: 

- Ço~n Ma!ı!Ua1a mwnrz7. 
- Evet Mı!OOr .. 
- .A.amw ö.ıreııeolLir utıJJm?. 
- Alur.i NavmaE. .. 
- l.!e.rUode meşhur bi.r NatiIDlilO a.. 

Uec! vo.r.ıruş. sız de o aı.lcy-e mi -
•u.ı.ıs:.muz?, 

- l.'1;cl.. 
- Kmrard~ ai"llien bü:r't* mi>? 
-- On iki ~ l>ü;y Ji<. 
- ı·..ı.at - p<k ıe~ .. Beıüıı,. 

dm ~r.ıı.lı ııc>lt oldu mu?. 
- Beş ;yıl o;u;><>r. Mrıldıiım u.. 

"""1 OQ bq y..,.ıınıda idim. 
- Kll<!Jı>m .lçioc!c yaşuı.cıa.,. bu b.

da r vi.zıJblıı. b;;h;edene ilt defa rast
lı.ycn.an. 

- Ben ""'ımı ..a.•ı..racak çzi:da cı..-. 
~'Hm. ?.tıı;tcrl 

- ll"""Jll.IZ v..-. Bekftr nlA'lr.:ıı:?. 
- :ı.ıaaı.eet. Bıır:ula ı.eı.<ıimc ~ 

nasip bir • bul&!J:ıdı:n. 

Gl'Dç loa<lm Har..ınmı bo, yere bek
lcyordu. Gelip ı:J<len yoklu. Solıldelıi 
ı;c.zıoo11 l>iiı'ill< yapr'lllı;lı p<ıiro:.yeler 

"'" ıı, 1a cı.rlıı. d<Ti.n kon ı ışm.ıya <lail
rr, r.ı 13ırdı. 

I rrı\'liy·:n }.otatj Navman ,en1 z::elti 
• ışlı ve çok lrurnae go:Wıaı blr 

lo.ızdı: (Deva.mı Var) 

l 111v1tı Demiryolları ıe Limaolan iıletme U. İdaresi i~olan 
l!Js>n, İdoue taralın&n verilmeiı: p.r~;,.~ taiaiben (4.500 - HO~ı kilo De

kis!rtt>~ •çık elı:skMme 1te im:1l ett...c.i!leoektit". 
Muh•mn- bedeli: (B•her kilo DdtiJt.unlı, ım.ı ücre1ıl (22) ylrmı ıa.: lcurvıl 

tıe<ab::ırıeı (1188) l.iıradır. 

EJuo:llme (30.3.1912) Pa<!an~ filnii .,.at 115) on befle ll,..;daı-p;ı~ada Gar 
blrıacı d.ohlıllrıd'*i i<om.syou tuatuıdan ;y:ıp:iac:ıktır. 

Bil i(e ılmıek istiyen'•rin (89) lira (10) kunı,;lulk muv:ıkk•t ~.ı ve ka.. 
DU'un layıc et1llği v"""i!ı.le bıdiJı.te eeliltme ı;ünü saatille !<ad ... komılsyona mİİ'o 
racaa-'llıln Hııtmldlr. 

Bu l§e Ut .........,,ıcr lrcr'1ısyondan p•c•<:ı:: olarıık dal>lılmalıfadır. (3352) 

Faydalı, meraklı tet

kikler ve şen fıkralar 

YANGI '.<LAR 
Buntlaıı yıllarca eV'Vel in&ı.Jıla

ruı ) angınlara ka~ş ne yaptık.la.. 
rını hiç <ilişfındünüz rnu?. 

O vakitler bir ~ aııgırua bir ya
lr~rdağı'n ir..difaı >e bir zeJ,ele 
ayni mesı:bede idi. Za>alh ipti
dai insanlar yıllarca yangınlarla 
U'ğra~,ılar, bir ti:Tlii kolay sdn· 
dti..rn'ck çarelerini bul:ımaıdılar. 

Nihayet anü~adele çalıışına
lan arta arta Av:upada 1811 y... 
hında ilk •itıfaiye ekipi> teşkil o-
lundu, • 

Bi:ııde de Lale Devri esnasında 
yeniçerilerden ayrian bir k•t'aya 
citfaiye. nanu verildi. İşte bu 
k.ıt'.a ilk ..tulumbacılar. dıır. 

Fakat tuluınbaolamn ellerin
deki vesait pek az.dı. Yangınlara 

en az :ranm s:ıat eonra yetişile
bi.llyordu. 

Aradan yıJlar geç<ti, Bir aralık 
atlı tulumba arabıılan ve bil3tıa· 
re buharh tulumbalar ;,.a~dn. 
Sonralan atlı arabalara bu'haıiı 

tulımııbalan •lııoydular. 

Bacasmdan dumanlan tüte ~ 
te lrajan bu Ufaiye arabalaırımn 
~diş'ni seyretmek merald.ı bir 
şeydi. 

Nilıayet tulumbacılık ka:ıru

larak yerine itfaiye teşkilatı ~ 
me edil:di. 

Cwnı.'ıuriyct idaremiz yangın
lardan; bu ewU, acııklı d~en 
korunmak üzere itfaiye 1ıeşltilitııru 
nıııdenı bir hale soktu ve peyder
pey vatanımızın her köşesinde 
a&ıi itfaiye teşkilatı yapılrnakVa, 
eldplcr en son vesaitle teÇlıiz o
lun:ınakta<hr. 

Kime gider 'l 
Adamın biri mektup kutusuna 

bir zarf attı. Sonra pootac11Ya yak.
la.,."''P sordu: 

- Demin bir rue.k.tup yazdım. 
Zarlın üstüne de (dii.ızyamn en 

budala adamına) diye adres Jıqy. 
duın. haha kime gider? 

Postacı hem@ cevap verdi: 
- Zarfın üstünde sarih adres 

ol.marl-ığı için geri doM-r, tekrar 
size gelir!. 

Yeni Bif rnecelerimizl 
E.şJcl .ı.~.aoda bir dervı~ bir m.ik.

t,j:r rvra ile biır ı.enginın )"oıı:nına gid!:p 
ı>..c:a tslen~ ve zoı:ıgi.ndc.::ı cı::b:ındek.l 
pa."."ıı k;;<Wr paıra a!ıuu,. F.::.'hJt z<;ng:niu. 
yaıır.ı..-ı gtrl""'kcn. de çılt:t.rken de lkapı
oşJ c.ıınr kru.r~ vern.~:11. Oı:dcııı sonıra 

iki:--c' zengine, dnh:> sı....ur.ı bir ü. 
çLinclı ZPngiınıe gitımı.ş bepsm<le de gi'
rcrk{'T: ve çıkaı"'ıeen k.&ıp;<'12a onar 
ku.ı:~ \.-ermiş ve zmg:n)e!'den hep oe
l11ndk1 P31f.:t kildar pa .. :a ahrı'4~... İşin 
:uhai.ı:r.a OO~ ı Ai üçıi?ıl·~ zf>llgiı~ ya .. 
n:nd~ çlikı.p kaprcıya lJ kı:rlr'J vCTdi
ii zaman ısa-vall.ırun ceb.:nde on para .. 
lil hile ~!.. Şimdi SC;"uyonız: 
bu derviş llk 2Jl'l>gi:nin ,..._._ g;,. 
rerlııen acaba cdıirııle k;,ç lruruııu var
a~?. 

Hediyelerimiz 
ı tnr.i:re lo :ı.ıı. nakden. 
2 lı>c!:ye~ Bey<ıilunola bir .~ .. em.ıırun 

ilı.I ıoylılı: ~ .buauBI ıro:ıt>l. -· 
8 ~e; 5 lira naJOO..•ı. 
4 Wı<:ü:yoe: 4 taoe Milli Fly2flCO bi.o 

!eti. 
e incl'J•: ı ıatıo Jcndan. 
20 ı!Oıı)'<!: Roman. 
10 kJo:tre ~ IWolu!ıı iDlı-.. Xo.. 

lonyll6l. 
10 ldfl:J•: Şık ""'1 kalemi 
5 1-:J,şiye: Bireır tuva-let s~bı.;:r.u. 
CDi!mc<:emlııDn bıtl müdde\ı iki ~ 

tadır.) 

Bilmecelerim izin 
halli 

1 - Çobıınm bulduğu çaıre &.'.1-
yct ibasittir. Adada ateşın, bulı.n
duğu tarafa doğru gc'diğini gö
rünce koşup bir yanan dalı •1,
yar ve ateş•n ilerled.gi kısmır, 31· 

dukça uzağında bir yer. tut\l!itı.:.· 
ruyor, kendisi ve sü:ü.sü hu su
retle iki atPŞ arasında kalıyor. 
Fakat rüııgar mütemadiyen ayni 
istikamette estiği için ateşi!! bi· 
ııincisi yakl'§'fken dığui uzakla
şıyor. Çoban da lroyunlarile yak
laşan ıwteşin ön ünde.ı çekilip ı<
zaklaşan atf>şin bir kii! yığını ha
linde bırak»ğı k.>Sma geçiyor ve 
bu suretle hem kendisi hem sı!.ı üsü 
yanmaktan kurtuluyor!.. 

2 - H. Ömer Jrendi devesini de 
17 deveye ilave etını~ ve 18 deve
nin yarl&llı, üçte birin\ dokuz.ta 
birini he~~p etmiş ki bunlar·n 
mecmuu 17 ettiğinden yine kendi 
devesini alarak yoluna devam et-

• 1 
mı.ş .... 

3 - Çalnıa kapını çalarlar kt
pıru. 

J!uboım..., -·ı 46.COO linı olan 21 adet mub1ıc!if .,;,,.. motopoı:r.p 30/4/942 
:Pe,.,-mıı. ~ Aat 15 <le k~palı zrı.-1. us•J))yle Anlı:<ı.rada idare bi>ı<:•ır.da top.. 
ıa.n~ı. rııerk.eZ 9 uocu kMnif;yı ı.ea saıtm a1ınacaktrıır. 

Bu ille ılmJelı: l.<l.i;en•<rın 3450 l;J-alılt nıı;v-..t tenıaıat ile l.ını:mın t..... 
ylll e!"liii ......-n ve tırkli!lkrırııi ayni cim ıaat 14 de ıuı.d ... a-lı (•;en lton:ııİI\. 
J'On ~ig;ıi:m. vemıcSi liı1.Jn:dll'. 

Şa:ı1zuımeltır ııarom clrı:-.« Ankanıd& Malzeme DiJ.resmden Ha~dnrpaoada ' 
f Hediye Kazananlar l 

Tese!'lüm ve 8e"\iı.:: ŞeUiğinden tcnUı olu -ıJr •S364:. 

1 

BEKLENMEKTE OLAN 

P OKER 
T raş Bıçakları 

G<llmifL.r. 
DiKKAT: İstnbulda 1 adedi 

5 Jaınışhu. 
~tanbulda 10 ad.-tlik paket 

4.5 lı:ur"'ilW'. 

Ta~acla 1 adedi 5, 18 adedi 
50 kuruştur. 

IST ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI 1 
Lnaızrm anb<ınlıd:ı bı/urı•n 125 adet dı§ v.- 78 &det iç m.1starr.el otomobil 

llstiğı a&4\nılı6c: ü:zerf: !La.~;J~t zırt usı.U:iı:Yle arltu.ma.ya konulnlU$h.E". 1\-Iecmuu
Dllll labınln bedl!!i 5545 li ... vt >11< lemıiıııall 41{> r.ra 88 lru:ııştın. 

Ş3r1:D3me Zlıblt ye Muaıme~At MüdlirlHi!;ü ke- em%ı.de görflli.oU:i~-. İhale 
ln/3/9~ ~!Jbe tü.nü •"'"' 15 de DOl!m! :Enclırr.erıde y:ıp~ac:ı .. tır. TPliplerio 
Ok t.emJoeıt malıtn.rz veya mektt.1.platı, 941 1ılın::ı a!l Ticaret 01.ası veı. alan ve 
tu:.uııen ibrazı U:mm gelen c:ger vesa.tk ile :.ı.;o ntll'l"l.:Slra;lı kanııntm t:.:-Hatı çev· 
T.,ıuıe biarrlryacakla:ı tr&l'I rr.<>!duplarını ilrnle günü .....ı 14 de ka<i~r Dalm! 
E"climene vemıel<ırl lüımdır. (3010) - ---- -- -'----------------

Sahip ve Ba~uharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Cevdet KARA.BİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

'.Mükafatlı bul'Ilacam:ı.zı doğru 
halleden okuyucular.ıırru.z arasın

da çekilen kur'ada kendilerine 
hediye isabet eden okuyueulan>
mızın listesini nPıµ-e başby'Oruz. 
Hediyelerin tevzi olunmasına 

perşembe günü öğleden sonra 
başlanılacaktı.r. 

1 inciliği kazanan: Beşiktaşta 
Yenimahaile<le Bostanüstü 8 mr 
marada elektrik, tramvay ve tıü
nel idareleri Şişli atıöl:Yesi bOOi
nörlerinden Kamil kırzı .Aıyia. 

2 i.neiliği kaz;wan: İstan'bul 32 
inci ilk mektep 2 inci sıınııf A şu. 
besi talebelerinden 570 numaraı. 
Ferhat Demirel. 

3 üncillüğü kaz:ınan: .Ankara.da 
!smetpa~a mahallesinıde Yeniev
ler 3 numarada Gümııiik ve !nnıi
sarlar Vekaleti takip şubesi me
murlarından Cahit Ö:z:türkxığlu 
Timoçin Öztmk. ,. 

4 ünoüliiğü kazanan: İstanbul 
Cumhuriyet kız orta mektebi bi
rinci srnıi talebe !erinden Mela
hat Dlo.ay. 

5 inciHği kazanan: Ka&.kö}'iln
de Kurbağalııderede Hayriye so
kağında 11 nwnaralı hanede Ka
dıııköy kız san'at mektebi talebe-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında gündo 3 kate almalıllir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyinls, 

!erinden Müfide lllaş. 
Birer Milli Piyımgo laızananlar. 
Beşiktaşta Muradiye mahalle

sinde Galipdede soıkağmıda 82 
numaralı hanede •ski Tirilye ma
arif müdfo·ü Hüsnü Nasib keri. 
mesi }'erdane, MaJımutpaşada 

Tunçay tuhafiye pazannda tez
ga.hdar Nesim, Be~ğlu 25 inci 
ilk mektep besinci sınıf talebe
lerinden 129 numaralı Fahir 
Gökdeııiz. 

Bursada Tophane yolun.da 10 
numarada Saraç Sami, Devlet 
Dcmiryollaı:ı Yedikule fabrikasın 
da tesviyeci Nihad, Mevlaneka
pıda Melekhatun soka/tmcla 12 
numaralı hanede Jale, Şchremi
niııde Taşmektep sokağ"rn:la 18 
numarada Salihaddi.ı:ı kızı Neza
hat, Aksarayda Nalıncı sıı.kağuıı. 
da 37 numarada Selma, Çapa kız 
orta ~ktebi cıvı.rında l\lüretıi,p 

scıkağında 6 numaralı hanede Eı·
ol Demir. 

(Devam• yarına) 

Zühreviyt ve Ci1rl:ye l\ı!iltehassısı 

Dr. Hayri Ömer 
Ög:edec sc:~ra Beyoğlu Ağa C'a· 
mil kat"'$J.Sl Hasan Apart. No. 133. 

·---·Tel: 4S586 ım••ız:ııl 

TAKVK • 
•ı·ın ı 1358 Kasım Hırrt 1~61 

MART SEFFK 
3 129 2'l 
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Büyük adam olmak 

için büyükleri bilmeli 

NİVTON 
Büyük fen adamı Nivtcm. 15 

k!ınunut.•vvel 164~ Y'i'1.nda Volst
rop ~ehrindc oogmı.ıştur. 12 ya
şıındn orta mekteoc girmi~ ve ken 
di itirafma göre de sıını1ının en 
tenbel biri olarak bulunurken bir 
gün bir hiııdise onu uyandı.rmA§ 
\"C koşturmuştur. 

BİR YUMRUK NELER 
YAPABİLİR? 

Biı: gün sımfın en ileri, çatış. 
kan talebelerinden biri Niv
tonİın miıdcsine şiddetli bir yum
:ruk indirir. Zavallının o zamana 
kadar k.afasb gibi Jrollan da zayıf 
im~ ki mukabele edemez ve bir 
kıöşeye çckilertK için için ağlar. 

İ§te bu yumruk harlsesine ç<ık 
Jıızıan Nivton swlllf birindliğini 
almak suretile o çocuktan inti
kam ahnağa karar verir. 

Filhakika bu tarihten sorıra 

Nevtoo hep s.ıru!ın birincisi ol
muş ve Jroca kurnaz intikamJlll 
böyle alınıştıır. 

Nivton 1660 da Kernibriç şeh
rinde Jrolleje geçmiş ve riyaziye
ye bii.yük bir merak sarmıştır. 
ltl69 da riyaziye muallimliğine 

b~amıştır. Bu tarilıten sonra 
feıme büyük hizm~lerde bulun· 
mı.rş, cazibe kanunfonnı kcşfet

'i.Jii gibi astronomide yani ilmi 
heyette müteaddit yeni keşifler
de bulunımuş, Y,ıldızları tarlmş. 
tır. 

Yorulan çocuk ı .. 
- Anne arhk yorulıdum, yü:rü

yemiyoruun. 
- Yo.nıl<hm mu? !Bak bizjm 

'tdkir kedi sabahtanberi ~ 
durduğu halele yoruldu mu? 

- Evet amma, onun döll! aya
ğJ var. 

Şehir tiyatrosu 
istiklal c~ddcsiııdo 
Komedi kısmında 

Bu akşal4 saat 20,30 da 

ÖKSE VE S"OKSE 

\800 
IHJ 
18.4;; 
18 5G 
19.30 
19.4 i 
,,.50 
21.15 
20 45 
21.CıO 

2!.15 
22.?0 
22.4~ 

16 Mart 1942 
Prorram, saat ayaı·,, 
RaclyQ dans orkestrn•ı. 
Zimı.t "'1cvim.t. 
Fasıl Heyeti. 
Sa'11I •yarı. Ajans h:lb<>rrerl. 
Serbest 5 dakıka. 
Karıı;ık :;aııkıla·~. 

RADYO GAZETESİ 
Bloı m....,, ögrenl.yoruz. 
KONUŞMA. 

~wkı ve tiirki>ler. 
Sa<>! ayarı, Ajans haberleri. 
Kaponııı. 

(HALK SÜTU u) 
Bir genç kız İf arıyor 

Ecıbc.sıru ebediyen lraybfltn~esi üze .. 

r!n~ :.'!.n~ına ve karde~)erlne bakmak 

üze-re i!'kmektebin 4 ünc:.i sınıfından 

aynl:lı bi.r genç k·z !abrıka ve· mü .. 

e!sr~elıcrde r~ a:raırna'kli'ld!:. lityırsever 

iş ı;tı·pJerlnin Son Tel~r:>t IJ~ Sü

tunu Vöf>ltasiyle (SeLna) a.dre-sine bil 
d;rmelt:ri rlca olU11ur. 

• 
İŞ ARIYAN BİR GENÇ 

Jlu.~us1 miie~e. fabrift:ı, t.!cc.tttaıa

ne ve koırni~·(m.c\.Jlt.IKL<:t çal:şnıa il, 

zere orta tahsUlıi b:r gent. iş aıırıyor. 

S~ T<'lgra1 (Ş. G.) rt•!l''HjÇ.\R',a mil"" 

roıcautları. 

YENİ NEŞRİYAT: 

HUKUK GAZETESi 

'l'ür&:ç<: ve Fransı~a okılr<ı."k: ~ 
,.,~ed<>nbeni Cevat Hakkı ÖZbcy 1ııJra. 

fınd&.n ıneşredilmeıktc olnn HUKUK 
Gozrtes;nin Dürdıiineü Cildirnn 53/54 

r. ıı. ~ 1ı nilShBJ-asrı zengin mtndc:re. 
c:.ıt <' i""'*ışarı· e-\Jı:ıişti.r. Bu nüshad;.ı 
aa~.ı Tıp Iş1 e;1}. Umtım M"i.kiiJJi.l Ila.!lıt 

Tıı:-ı:uı·· .. ı ·r·Ubı Adliye. Profeso.- Mus

kfa Reş.I B<>lgesıı.y'ı.n İcra '"" İClııs 
.ilf~nn:rla..-ır"l'"!n Mes'u1 1 y.?tinıe. Profe;:öt 

H:t~"'fl -r~o..ıı n A:nl'n!n 1'..l'aA:ı11<> ~r

;-'d·t·ro. C"vnt Halc:tı Ö>bey•;n Mat.. 

l·ı ~! f' ,. 1 "'TUıda ;":irJ1n:n lüiı..vrnına, 

d.:'i~r J. U\IVeUl:i makR.lcıerlc s~ır müte. 
nevvi, f•y<laiı ya.ular mmcut bulun
makt:i.dır. 

Tarihi Tefrika: 47 

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

Arslan, imparatoru esir etmek için Heri· 
hatlara, şiddetli emirler veriyordu 
Bu l3f daha bitınemi•t.i ki. Türk 

süvartleriıııin 'kıol lool bü~ tıir in
tizam ve çalaki halinde yüzgeri 
ederek üzerlel"ine doğru geldiğİlbİ 
görmüştü. 

Öğleye iki saat kah İ;mı. t. üze
rine harekete ge~cn süvari iık'.n• 
diye yakın Yenişehire gelmiş, kı:ı
na•klamı.ştı. 

imparator, sağına baktı~ zıa. 
man öbür yakadan da varrna ve 
çevirme hareketini ) ~pmış olan 
diger Tü.rk süvarilerinın de ka
rargahı zaptetmok vaziyetini kes
mek üz.ere olduğtl'lJ;u gördü. 
Artık durmanın z:unanı değildi. 

Üste Türklere de esir olmaik vard>. 

Akşam ezanına kad~r ist'rahat
ten sonra tekrnr bir ıı~ce ylir::.·l:
şile lzniği tutmuş ve fznlkte inli· 
yaçlarını terrıin ettL:ctıJn sonra K""' 
ran dağlarını ll§arak J...aro-nıürs~l 
üstünden İı:mit yoluna d-Oğrnl
muştu. Bu süvari kol>ı tam yirml 
bin •kişiden mür<-kkept!. 

İmparator ve maiyet! alabildiği. 
ne, Mudanya sahiline doğru tı:aç· 
mııyı. başladılar. Tür:t süvadleç 
lbu kaçışı sezmişti. I>:rmaıdan ta
lı:ip ediyoc, önüne gelen ~ wetle

Ofer Benıoırun rl · bin ki,ıliil: 
lkn.ıvveti İzmit Türk crrlu><uPun 
kuv'Vetleri kaışısında imkan yo«, 
dayanamazdı. Çünkü, Türkler bu 
cephede kırk ibe!Ş bin sÜVSl'i kli v· 
vetine maliık J::>uluna~::ıklardı. 

ri yıkıp ilerliyordu. 
İmparator bın müşkdl!tla canı

nı sahile attı ve orad 1 emrine i· 
made bulunan gemiye lblııebildi. 
Sahile gele~ler de canılannı bu 
suretle kurtarabihnlş•erdi. 

Gemiler sahilden alabilecekler!· 
ni aldıktan sonra ııçılmışlardı. 
Çünkü, Mudanya sır1ıl;..rında Tür.t 
süvarilerinin ileti k;ılları b~gös

tenni§ti. Bütün bu p:ıtırdıd.an ba
kiye kalan ancak bir. kişi karl~r 
maiyet zabitan ve kumamlanları 
idi. Bütün bu elli bin kJşilik ordu 

, Mı·danyadan ika çan İrnpara !0r 
doğru 12llnite gel.ınişti. Ofer Be
nos gemilerde :Lrnp:mıtor lbayr~· 
ğını görünce şaşınnı~!ı. Kumar.
danlar istik.bale çlknıı~larıh. lfa l· 
>bu.ki, lxı gelişi kimse beğenn C• 

mlşti. 

Nihayet iş anlaşıldı. !>ütün ümit 
İ:ıomit cepheaine kalmıştı. 

mahvolmuştu 

İmparator, Türkler Bumadarl'İı· 
mite kuvvet sevkelmeden İımıi.t 
cephesindeki Türkleıi tepclemPlt 
ve ihiç olmazsa bu suretle Burs'l 
bozgunlu.ğunu telafi tımek niy~· 
tinde idi. 

Arslanın bütün arzuııu lrnpara
toru esir etıınek olduğ<llldan 'leri 
hatlara mıfrteınadiyer.. bu emri 
veriyordu. Lakin ooıtradan gelen 
haberlerde İrnparatıorıın gemılere 
tıinip ka.çabiJdiği bılöirlliy .>rdu. 
Bu haiber üzerine çok meyus ol

Hemen o gece 'büyü'<: ·bir meclh 
kumula•. Sabahleyin şafakla be-. 
ra.bcr elli bin kişi ile Türl<lerin Ü· 

rerine hücum ederek tcniık iiitik<:• 
metinde yürtimiye karar verdil2r, 
O geceden aSkerleri de iğfal ede· 
rek şu emirnameyi ç:k~:rdılar-

muştu. c:Mert askerler! 
Arslan birçok ganaım al:ını.ştı. .imparatorumuz Bt.irsa cephe· 

sinde büyük •bir zafer ik.azanmıj• 
tır. TüırkJer münhez>:n olmuşlar. 

dır. ŞittOOi bu cepJıede bulunaıı. 
zayıi Türtı: kuvvetlerine al~ss 1.• 

l:ıalı, olanca kuvvetimizle yülklen '• 
rek onları da tarümar edeceğiz · 
Yolum.uz İzn!ktiı'. .. > 

Ordu bu cephede işinı ıbi·t.iırdiğin
den, Arslanın çizdiği plan muci
ibince baklye kalan 6iivari :.Ul'l
vetleri hemen saf bdglıyarak İz· 
mit üzerine harekete geçtiler. Bu 
süvcrilerin d<ı:ha (kı]ıç!ıın taıze dü:ı
!lllan .kanile yeni su:ıarıımıı bulu
nuyordu. (Dcvarra \'ur) 

Deılat Oenizyolları lı latmı Umum ~ ü~ürlüau ilanları 
16 Marttan 22 Mar ta k adar 

Muhtelif hatlara kalkacak -yapurların iıimleri, 

sün ,.. saatleri ,.. kalkacakları rıbhmlar. 

kalkıt 

Karadeniz hattıa.a 

Bartın hattına 

lzmjt hattuuı 

Mudanya hattına 

Bandırma hattJna 

Karabiga hattına 

İmroz battıu 

Ayvalık hatt>na 

İzmir Birinci posta 

NOT ı 

-
-
-
-
-
-

Pll'Z•ıl<!s! 17.00 de Tarı, Per~ 
. 17 .oq d• Ka.deş Galat:> rıhl,mından. 

Oımınrtesi 18.00 de Analarta Sirkeci 
rıtıt1mi00an. Bu posta. İr:Etch:ya ka
dar &idecelttlr. 
ft•arı ahire kadu poata ,.apılm17a .. 
eaktız. 

~ 
.ha:arleı.1, ~amtx> C':ım' ~.50 do 
Md.rak~, Cumarlıesi l~.00 ~e Trak, Pa-
ltllr D.50 de Mar:Jkaz Galata n!ıtıroııı,. 
dıın. 

Prıa.arleo!, Çarşamba ve Cullli 8.00 elle 
Trek Gaıla;ta rıh1.ımın.dan a:rrıca CUl
ma•te.o'. 20.00 ıre B:rlı, l'o~lı,ı;e rıh!:-
ı&ınoan. 

Solı 19.00 da Baırlı.1 Cum:ı lf..00 c:N 
Antal:ya Tophacc nnt.1mıından 

S&lı ~.00 cl.a Ant;eya Topho11< rıht.ı

m»ıcian. 

Çarı;;;;mba, 12.00 de Bım-'. C~mar 
12.00 de Ke.mal Si.ı'k'?ci rılı;:ıı"!ındco. 

Paıızar ıs.oo de İzn1ıtt' Gıl~tfl rıhtınun. 
dan. Bu posta gidis ve döni.!~~ Gelr-
bo1u ve Çaınıaıkka-?eye uğrıyc taktır. 

V•pur ııeterlf!ri hü:landa ber tiirlil maıam.ı api,da telefon au• 
mara!an yazılı Ac:enteleıimhden 6ğrcnilebilir. 

Galata Ba~ Aceoteliiii Galata rıhtı.mı, Limanlar Umum 
?dildürlilt\! binası altında. 4238~ 

Galata Şube ll 

Sirkeci Şube • 

Galata rıhtımı, ?dmla.ka Liman Rels
liti binası .altında. 40131 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(3427) 

Devlet fienizyolları işletme U. ~ıü~ürlüğü ilanları 

).4.urrt~ posta se!erJerl yotou navl unl:ı'!'lna 1 Nisan 942 t<?T.il '~tdl"rı M!ba .. 
ren 1\iıde on zam yapılmıştır. Acenta.larımıu'•m !zahat a:lımbili~. (<!':88) 

Sayın Doktor ve Eczacllar1n 
azarı Dikkatine 

Bh- müddettenberi ipttda! maddelerin:n rıoksanınd~n dolayı 

piyasaya çlkarmıy" devam eden ediğimiz 
FOSFOGENOL, KİNİ<> TİN •Basit ve arscnikal. 

Sikatrin il, Mazon 1\1~ yva Tuzu, Gastrosodin Toz 
müstalYlarlan yeniden rhzara ba<land;ğını ve piyasa:, a lüzuı:-.u 

miktarda verileceğ"ıni arz vı;, ötcdcnberi bu müstahzarlara kar
şı gösterilen btiyiılk güven ve ilgiye devamlarını rica ederiz. 

MAZON ve BuTTON ECZA DEPOSl:: 

A§ir efendi Cad. No. 31 İstanbul -·----~ 

) 


