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AMERİKA 
DÜŞMAN 
Toprağında 

Amerika her veıilc ile 
bundan bahsediyor. An
cak gerek kendisinin, 
gerek müttefiklerinin en 
önce. hasmı yenmek için 
hangi sahayı tercih ede
ceği söylenmiyor. Bizce 
bu saha Pasifikte müda
faayı, Avrupada taarru
zu içine alan aahalar 
olacakbr. 

,_,ETEM iZZET BENiCE 

r-·---,,...-~~=---

PAR Ti 
GRUPU 

• 
Bu gün saat 15 de 
toplanıyor 

· Başvekil ve Barı
cı1e Vekili ızallat 

verecekler 
Ankara 17 (Teletıonla) 

Meclis Parti Grupu bugün 
saat 15 de taplaınacaktı:r. Top
lantıda Başveloil ve Haıri.ci'ye 
Vekilimi2in Meclisin tatiıl bu
llıınduğu mınan zarfıııı.daki 

Ba~ta Ruzvelt olmak üzere A· dünya hadıseleri hakıkı.nda t. 
merWll Genelkurmay Reisi ve zahat verrı:eleri kuıvvetle 
lıütün salilnyetliler Anıerikanın mlihtemeldir. 
tlüşnıam yenmek için düşman top• MECLİS AÇILDI 
raklannda dövüşccekleriıW söyh- Meclis dün açoılmış w yeni 
diler. Harbjye Nazırt da son de· meb'uslann tahlifinıden son:ra 
mecinde aynı şeyi söylıiyor. Ame· 
rikanın fii!tıı harbe ı:ıtmeoıinin Ü• Akyazmın Ba.llal> köyünden 
zerinden üç buçuk ay ı:eçti. Bu rdam mahkfrınu Te".iiğin ce-
aylar içinde ne dereceye kadur zıasınıın 20 yıl hapse tahvil o-
bazırlık gördüğünü, seforbcriij;ini · '1unması hakkınıdalo! adliye 
ne hale soktuğunu takdir ve talı- \ encümeni rnazbata.>ı kabul e-
min edcbiln,!ye imkan yok\tır. . dilmi~tir. 
Ancak Avrupa harbin in başından· ı ~ 

SMi EBLiG 
''Milas,, ı bombaligan yabancı 
tayyareler hakkında hükumet 
ehemmiyetle tahkikat gapıgor 
Gece yarısı şehri makineli tüf ek ateşine tutan 

ve 15 bomba atan mütecaviz 3 tayyare 
2 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu/ 

Bazı evler de ha· 
sara uğradı 

Ankara 16 (A.A.)- Ref;nı& tdb
l!ğ: 15 mart 1942 pazar sabaılu 
&aat bil'tl be§ kala 3 yabancı tay
yare Milas şehrine ve civarı.na. 

evvela tenvir fişeği ile etrafı ay
dınlattıktan sonra 15 bomba at
mış ve makineli tiiıfelde de ateş 
agını.şt>r. Bombalama neticcsin<ie 
Mi!a.sta bazı evler hasara uj;'Ta-be~i orgauize edilen A'llerikıın sa· 

nayil şimdi hemen hemen hütiiıı 
randımanı ile harp \·nsıta ve mal
zemesi yapnııya ba~la<lı. D~niz, 

kara, hava harp vasıtaları ve kuv
vetleri de Amerikayı zafere göıii
recek nisbet ölçülel'i içinde vo 
planlı bir halde arttınlıyorl~r. 
Filhakika, Amerikanın ideal harp 
hazırlığı 1944 yılında kara vasıta
lan ve 19~6 yılıoda da deniz \'R• 

sıtaları bakımından tam;ımlanrnış 
olacaktrr. Ancak hadiseler o !;a
dar çabuk inkişaflar kayded•yor, 
1942 ilkbaba! ve yazı harbin ne· 
ticeleri üzerinde o kadar kat'i ve 
mile!i!:sİr net!celer husule getir
meyi işaret ediyor ki, Amerika 
ve İngilter" 1946 yı beklerlerse 
Jıarp belki ele hesaplannın ve 
planlarının çok clışına taşını~ vo 
apayn bir mecraya dökülmüş ola
bilecektir. Bumın içindir iri lngıl
tere ve Amerika iki vaziyet için
oie ve brşmııdadır: 

RodOS ve Girit mış, iki ö1ü ve bir yaralı bulun
duğu teessürle tcslıit edilmiştir. 

a - HazırlBDmak, 

b - Harb' iateoiilderl istlbme· 
. ti verebilmek. 

O halde, ıki işi bir arada b111u
mak iktiza ediyor. Filbaklkn, 19t2 
ilkbahar ve yııı:mda hasımhn 
meşgul edecek bl:r .Sovyet davası 
Ye möcaclelesi Tıınlır. Sovyet1er 
Alman taarrmvau chırtlurabili:r 
n battl brrpalıyııbilir:eııse Ame· 
rika ve İngiltere için ge~ Def.ıs 
almak ve Jı>ponyaya karşı koy
mak lmkaw hani olabilir. Aksi 
halde Al}leııib ve İngiı\ter.min 
Rusyaya, Asyayıı 't'c Şimali Af. 
rib ile bu luf'ahınn hava 't'e de
nlı:lerine 'karşı hesaplan tsma
mile değişebilir. işte, bilhassa bu 
ıebepledir ki, İngiltere ve Ame . 
rikada harbi bir an önce düşman 
tepraklanıı.a taşırmak ve dövüşe 
IMı'fmlDll'~ fikirleri kuvvetlenwi-
1e, münakaşa eclilmıye başlnn
Jmşbr. Bu bakımdan Taymls'in 
•ir iki gün e'<vel neşrolunan ve 
gaTpte bir cephe llÇtll&Yı müdafaa 
eden yazısı da bir hayli miıualı
dır. Taymis: •Beklemekle harp 
ruh ve iktidarımızı k'ybcdPhili
riz. tarzında bir İŞi' retı İngiltc
redek"i saliihiyetforlnrın göziı Ö· 

nüne koyarken Amcrikııda da ef
karı umıımhedeki sabt<"sızlık 
•behemehal. düşman topr ·ların
ia dö,·iişmiye gideceğiz .•• şeklin .. 
deki teminlerle tatmin edilmek 
isteniyor. Filhakika, İngiltere ve 
Anıerlka için hasımlarım yenme
ilin ve zaftt anahtsrıru ele al
IDBnm tek ~aresi kendi adalarına 
kapanıp miidafaada bulwımnktn 
ocleğiJ, ancak ve ancak basımlan
ııun bulunduktan sahalara iaşa
rak ka-zanç!ı bir dövüş temin ey
lemektedir, Rusya ve Çinin ilk
bahar ve yaz aylıtn içinde sıkışık 
bir duruma girmeleri, Hindistan 
't'e Mısırın ıııüclafaamula zo•luk 
~ekilme!Iİ ihtimallerine mevdan 
'Vermemek ve lıu .atıh 't'e kuv
'V'ctler.i loaybetmenıek için de bi~ 
bakımdan Amerika ve İngı1tcre- ı 
ilin şimdiden buralarda müttefik- ,. 

(Devamı 3 11.ııcü Sahi.l<de) 

• d d t J Tahkikata devam edilmektedir. 
Ş 1 e e Neticede gereken teşebbüsler ya. 

b b 1 d 
pılacakb:r. 

0 m a an 1 SON TELGRAF- Milas, Mnğ. 
Berlin, 

17 
(A.A.) _ mgu;, tay- la vilayetine tabi bir !rn1.a mer-

y
areleri Rocf<ıs adasını bombala.- kezidir ve Ege denizi sahillcrin-

"Üç yabancı tayyarl' tarafından bombalanrrn den talıııninen 50 - 60 kilometre 
mışlardlr. Ortodloks kilise sile yo. Mila,:an bir görünüş kadar i""ricle bulunmaktadır. 
kınuı<la bir ev has31"3 uğramış- ı------------------------------,...---------
tır. 7 kişi öhnıi.ş ve 4 kişi yara
lanmıştır. Akdeniııde üıç İngiliz 
Spitfircs tayyaresi dlüışüroilmiiş
tür, 

Londra 17 (A.A.)- İnıgiliz tıı.y
ya:releri Rodos adasmda ve Girit 
adasında Heracliada bulunan as
keri t.esisle.ri büyük bir şidldetle 
bcıın'balamı.şlardtr, Bir İngiliz tay. 
yaresi d'iişmüş, iakat pilotu kur>
tulımuştur. ------

IJark Ceplleılnde 

Ruslar iki 
şehri daha geri 
aldılar I 

Moskova 17 (A.A.)- Sovyet 
gece tebliği: 16 mart günü Sovyet 
lııııt'aiarı taa4'rll1Zi hareketlere de

(Devamı S llncü Sobl!ecle) 

Rusya; Ja
ponyaga 
harp ilan 

edecek mi? 
Bir Japon gazete
si "Müttefikler bu
na çalışıyorlar; fa
kat Rusyanın ko· 
lay sürükleneceği
ni zannetmiyoruz,, 

diyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Maliye 

ve ekonomi mahfillerinin ı:ıı· 
zetesi Anglo - Saksool~rın 
Sovyetleri Japonlara karşı 
harbe sürüklemek gay:rctiu
den bahsederek ,unıarı yıız. 

maktadır: 
~ Bu lmssuta Kusl•nn 

yardımını temin için Anglo
Sabonlar eıı büyük fedakar· 
lıklan ifaya bazırdıdar. Fa
kat Rıısyanın kolay kolay sü
rükleneceğini zannetmiyonız. 

Diplomatlarımıaın · gayretle
riıri arttırarak ordu ve doNın
ma ile :ıyni tempoda yürü~~.._ 
cek ıı;f şekilde bareketlerhıi 
i tiyoruz.> 

Fin ordusu-
• nun ınsan 

kagıptarı I 

Ekseri köylerde 40 
yaşından aşağı er

kek kalmamış! 
Loncl:ra 17 (A..t-)'- Deyli Neyüız 

gazetesi Fin orousunun bugünkü 
durumunu inceliyenık bu ordu. 
nun mevcdünün Rusya ilıe ~ 
glniiği zaınankinlıı yü.zdıe li5 in

den fa?Jla olnıadı,ğıru. beyan eıt
ınektedir. Fin o.rdusımun insan 
kayıpları diğer mil'letlerden çıokr 
tur. Ekser Wylerde 4-0 yaşından 
aşağı el'keklerin hemen hepsi kay 
balmuştur. ---....---
İlkbahar Alman 
taarruzu yaza 

mı kaldı? 
Ne'VJ"Ol'k 17 (A.A.)- Radyolar 

ve gauteler Hitlerin a'.lll nut'ku
(Devaını 3 llncll Snl.lf<Pde) 

Balkanlarda 
fazla toprak 
VADİ! 

Almanya; bu va
de mukabil Bul
garistan, Roman
ya ve Macaristan 
dan 900 bin kişi
lik ordu istemiş 1 

ltalyadan da 250 
bin asker 

talep edilmif 1 
Londra, 17 (A.A.) - Taymis 

gazetesi yazıynr: Sanıldııtıua 
göre Almanya, şark cephesine 
gönderilmek üzere Bulgaris
tandan 300 bin, Rt>manyadan 
300 bin, l\tacaristsndnn 300 hin 
kişilik, İtalyadan da 250 bin 
kişilik birer ordu talep etn1iş
tir. Buna karşılık olmak üzere 
kendilerine Balkno:ılanla daha 
fazla toıırak vadetmiştir. 

Hiçbir iş Göremiyen 2 Esnaf Cemiyeti Daha! .• 

Kayıkçılar ve Leblebiciler 
cemiyetlerinin kongrelerinde 
idare hey'etleri faaliyet gös
teremediklerin itiraf et ·ıer ! 

Topu topu 300 lira varidatı· olan Leble
biciler cemiyetinin geliri ancak masraf
larını koruduğundan Esnaf hastanesine 

bu yıl hiç bir yardım yapılamıyacak f 

A. z a 1 ar kongrede neler istediler ? 
Kayıkcılar ve ımotörcüler cemi

yetinin yıllık kongresi di.in cemi.
yetin Cağaloğlur.daki merkez bi
nasında Yl\Pılımştı.r. 

1800 aıııası olan cemiyetin bu 
toplantısma an<'a.k 150 kişi gel
mi'itir. Kongre cemiyet reisi ta
rafı.rı.dan açılını;,;. ve raı:ıoorlar ka
bul edilmiştir 

ı İ'dare heyetinm faaliyet rapo
runda; cemiyetin esaslı hiç bir 
iş göremeruği açıkçıa it.inıf ed.ı'l-
miş ve buna .sebep loarak da ken
Jdilerinıin kısa bir zamııın evvel 
ıiş başına geçtikleri gösterilmiştir. 
· Geçen yı!lki lrongrede intihap 
cılunan id:l't'e heyeti Vekfiletin em 

(Devamı 3 Qncü Sahltedcl 

12 Müttefik 
milletin 

taggarecile ri 

Amerikan ordusun· 
da talim görerek 

yetiştiriliyor! 
Vaşington 17 (A..A.)- Miitte

fil< pilotlar Amerikada tailm gö.r
mektedirler. Bu genç pilotlar 12 
millete mensuptur, 

Lltvlnol'aa nutka 

Sovyetler bu 
yıl Almanlan 
yenecektir 
"E ğ er Müttefiklerde 
Almanları za 'fa 
düşürürlerse Be r l i
ne de gireceğiz!" 

Londnı, 17 (A.A.) - M. Litvi
nof haz.ı:r bnlunduğu bir ziy&Cet
te, Sovyet lı.ıt'alannın bu sene 
Almanlan yenecekl~r:ni söyle· 
miş ve şunları iliıve ebni~lır: 
Eğer müttefıklcr de diğcı- taraf
tan Alman ordularını zafa dıi~ü
rürlersc, bu takdirde Kml~tdu 

Almanları yalnız So••yet toprak
larından çık~rmaUa Jı:.,lmıyatak, 
ayni zamanda Berline de gire• 
eektir. -
GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Bu ilk bahar 
NİZAMETIİN NAZtl 

rn42 İlkıb:ı!ı...-ını müjıl<!llyen 
ilk. giiıııeşj iQcl i~ t&ttı it; <k>?ttet> 
liınctmelıb Mart yine kendlr! göıs,. 

terd.l . B?r «ıOOh!> dıyemıedeo ken
d.m1zt Karalluşta buldlik, 

Ka.raıkışın d81raıruudıa büıyük 

D~:rıfaaih>r! olaolaor """"1?ld.' b\>
luı.ıoaydık. biç t!(lpheslz bwıJ. ..,_ 
\1zı<cülotilı:. Fakat lm h.M'*~ 
n.iitle!iıklerln<len değiliz. İ:ad>a.. 

(Devamı ~ üncıı Sahifede) 

•Milas.ın mevkii ul gösterir harita 

Diplomasız Doktorluğa Kalkışmanın Sonu 

Basurcu Agah (Paşa) 
nın oğlu bir tüccarın 
ölümüne sebep oldu 
Gizli ameliyat 

Hayrettin 
yaptığı anlaşılan 

Adliyeye verildi 
İstanbul Adliyesi es• arlı bil' ö- - • • 

lüm hadisesinin tahıkatma el T ROŞTu· 
koymuştur. • 

Bir tiiccann ölümile neticele- A R 
nen bu vak'anın tafsılatını cku- A s 
yucufarwıııa bildirıyoruz: 

"Taksimde Abdülhak Hamit cad
desinde z.ı nwnaralı aparhnı~n· 
da oturan \e ticaretle iştig~I e· 
den Osman udında bir zat uzun 
zamandanbrrı basur bastalıı;'ın
dan nıuztariptir. Bu illetten I<tır. 
tulınak için birçok ~arelere baş
vuran Osmau, nihayet bu derdini 
bir ahbabı.13 açmı,'I, o da kcoıdl
sine Sıraservi!erde oturan ba;ur
cu Agah (Paşanın) oğlu Hayret-

(Devi.mı 1 QncD Sahl.!eda) 

Eıkl Londra E?çtmız 
felırlmlze ı e ı ere il 
din akıram Anka· 

raya gitti 
~ I.ıoındra Büyük EJcirr,,7 B 

Tevfik Rüştü Aras dün ·l~yyaı·c 
ile şehrimize €elmiş ve akşcm 
trenile Ankaraya hareket <"1""1§>-
tir. 1 

VILA YETİN TEBLİGİ 

Çay ve Kahve satışı 
bu sabah durduruldu 
Ellerinde Çay ve Kahve bulu
nanlar beyanname verecekler 

İstanbul \ı.Uyetinln telbliğ': 
1 - Koo!dmasyon hey'etmin 

299 sayılı 3ararma müsten·tlcn 
17 /3/1942 salı günü sabaılıından 

itibaren he: nev çay la çiy, kr.. v- ı 
ruılmuş ve:1a dövül·niiş k:ıhvele· 
rin sat~ 11 ın a!l>arc kadar il'<:• 

nedilın~tir. (Devamı 3 üaıclıa~) 

ÇERÇEVE 

ıstılahlar Mese esi 
Defalarca yazdım, çizdim, 

cösterdim. Daha bin kere ~az-
68.111 , çizsem, göstersem yine 
u. .. 

Nasıl topoğrafya, coğrafya, 
k:ınnpanya, kozmoğrafya, et
noğrııfya, Asya diyorsak; öyJe· 
ce sosvoloc)'·a, dcmolıtnlsya, idf'e 
olocya, pıs'kolacya "esaire ve
saire diyebiliriz. 

İşte biitün bir ıstılah k<>lu
nun, milli hançere deHileı:ıe 
bulduğumuz ipucu! .• 

Nasıl marka, politika. Ameri
Jı:a, entril<a, fabrika diyorsak; 
öylece tekııika, misitıka, takti
b, poeti.ka, retorika vesaire~, 
vesaire diyebiliriz 

işte bütiin bir ıstılah kolu
nun, milli hançere delalcti!e 

bulduğumuz ipucu! 
NıKıl romatizma, makaninna, 

lspirtizma, manyetizma diyor

sak; öyle materyaliznıa, sembo
liı.ma, komünizma, idcnliznıa 

vesaire nsaire diye!ıiliriz. 

1'"ECİP FAZIL IUSAK(REK 

İşte bü'iln bir ıstılah kolu
nun, milli hançere dclalctilll 
bulduğumuz ipucu! 
Aslındaki telaffuz şekli de

ğiştirilnıi~ ve üstün,, milli han• 
çere damgası basılmış olan her 
kelime tii·kçcdir; fakat ynz•lı~ 
'<e okunn~unn dikkat: 

l\lotor, doktor, vapur, pifan 
şinıcudi{ı•r, tıren. candam:a, 

_pulis, nota, otobos, toncl. .. 8 , ·~· 
ları, doğru söyliyeliın dip• (!) 
fransııcadaki asıll~ııııın ıoJ,f

fuz şeklıı~ benlın!-ıi~·cnlcr, an•• 
~ak -ıüpııclcr ve şahsi~·ct~izler
dir. Bundan sonro ıstılah da.· 
vamıza ait iki esasa daha dik
kat etmclıdir: 

1 - Aslı ister arapça, bter 
farsça, ister türkçe. il sanını ız<ll\ 
nıevcut her e<ki kelıme, Türk 
sarf ve nehivi veya hanç;cre 
dehası i~lııde pişlrıı<iikçe hah 
türkçedir. 

ı 

2 - Na"I uydurma Uftn•· o
lamazsa, uydurn•a lisan da c'• .. 
maz. 
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MalQliyet Maaşları 
Belediye memurlarına verile

cek maluliyet maaşları 
için geni esaslar tesbit olundu 

azife ic&.bı s-kt:tlan nlara ne kadar 
e aüdiye 

Var.ife icabı olarak mal1il kalan 
iteledi) e memur ve nıiistabdeın· 
lerlne maluli)et a)lığı baglanmas.ı 
için tU >eni esaslar ıesböt ol:.ın

mııftur: 
Bir ncı derttede maJUl olatJ[ar 

Hizmet miiddeti 25 seneden az ol· 
maJ,; iızere DP kadar olmsa ..ı ı•a, 
IS senelik l.izmete d~n te.k.aüt 
ay1ığı ) üztl~ 40 fazlası ile, 

Hizmet müddeti 2a seneden 35 
ııeneye kadar olanlara. 25 seıı•lik 
llizmete dil1<!D tekaiit aylığı >fi•· 
ıle 50 fada,ı ile, 35 seneden fazla 
ltulunanlara. 5'>D aldıklan ayl•ğm 
yüzde 711 i oisbetindc olmak üıe 
ze. tekaüt avl·ğı bağlanacaktır. 

b ğlanacak? 
düşen tekaüt aylıjı yüzde 15 bz • 
lası ile, Z5 seneden 3:> •eneye ka
dar olanlnı a, 25 senelik hizı:ıel'? 

düşen tekaüt aylığı yuııle 40 faz. 
lası rle, hizn1at müddeti 35 >Clle• 

den fazla İ•" yüzde Go i nısb~tin
de bağlMnacakhr. 

ÜÇÜ. 'CÜ DERECEBEKILER 
Üçiineil d.,rece maltil olanlara: 

İkinci derecede mal!ıl obnla•a• ı 
Hnmet muddrti 25 sened•n n· 
ıağı olanlara, 25 ııenPlik hizntelu 

Hızmet miıddeti 10 M:neclen az 
olanlara, 25 sencl'k tekaüt ayhfı, 
10 seneden 2" seneye kadar olau
lara, 25 senelik tekaüt a) lığı yüz

de 10 fazlası ile, 25 •"neden 3~ 
•me~ e kadar olanlara yü:ıd" 25 
fazlası ile, 35 . eneden fazla bulu· 
nanlara, son aldıkları aylığın yüz.
de 66 ı nis!ı.,•mdc olmnk üzere. te
kaüt aylığı l.>nğlanaraktır. 

KOCAKA&l 

SO(';UGU! --.tk.i giin ev\·el başlıyan •Kota

bn soğup•nuıı daha altı rüıı sil· 
receği takvimlerden anlaşılıyor. 

Fakat tak•-ime rağmen; evv.,lk.I 

gün İstanbul bel ve ılık güne~ al· 
tmda )azdan çaJ.nıa bi• gün geçir· 

di. Butiuı kış e•ienle kapalı kaian 
halk ıtkın akın parklara, sokal.la
?a döküldü. Dün ise hava Jnğ• 
morlu, ııuslu, aoğuk tidılctli idi. 
Kendisile ha.adan sudan konuş

tağttmuz bic arkaclaı tı..J.. vimle ha· 
vanın bu tezadına işaret ederek 
güldü: 

c- itin içine !tir kere bn, ka
dm girmesin. Baksana hava bile 
takvimdeki müsemmasilo baka

rııık hemen ı enk, çehr~ deti foi- / 
:ror! .. Tıpkı kadın gibi hiç inan•nak 
ohıınyor! .. 

DAHAM~ASİP 

AD MI YAKIŞIR? 

Bizim mıdıaverem'n knlak ı.a. 
bartan diğer hir arlııedaı da bahse 
karıştı: 

c- Bana J-alırsa takvım de dof
rn ,;iylüyor çocuklar!~ dedi. Çliıı
ldi; değil mi ki Kanunları, Şubatı 
geçirıp Martın orlasuı.. bulduk. 

k1şııa hızı, ôzil gitti denıe• !ir. 
Şimdi; artık son soğuklar sen .re• 
fe i · veri) or, ihtiyarla~ ıp, kol'a· 
yıı.n kıpa §U sekiz ı: r.I · .. hır 
ömrune; eski Mmıınlıfnuın sofuk
luguna taın bir nıinıunc olan •Br• 
del'uiız.den öz türkç<nı·zıe •Ko· 

akarı s0ğıığuotıdu daha miinaı;.ip 

- m.ı yakışır?. 
AHMET RAUF 

Esnaf haataneainJe 
Şe'hriımiz esnaf hastanesi miiş. 

ten k y ardmı terkilitının lrorııg
res öni.ı.,.,,li:;deki ay zarfmdla a.k
dıılunacalrt:r. 

Sıhhat Vekilinin 
tetkikatı 

1 r 18 (Hususi)- Şehrimiz
d bulunmakıta. olan Sıhhat ve 
İçt" af Muavenel Vekili Doklıor 
Huliısi Alataş n·cınJeket ba~a.-
ne ini gezeı:ek tetkiklerde bulun.. 
muştur. 

Mumaileyh biıa'ıa.re tephirhane 
ititlıaz edihııek ~•ere emrazı sa
riye ve F.şrc!pıışa hastaneleri a
rasında tutulan binayı görmüıı\ 
aradan E,,'U"C!paş:ı hastanesine ge
çerek hastanenın wtuo dairele
rini, tesi !erini gezmiş, burada da 
uzun mi.iddet meşgul olmuştur. 

Sllh!ıat Vckilını"z öt;leden sonra 
kuduz şüpheliler ı tcı:lavihane ine 
geçer k tetkikat vapmış ve bıü
yük fedakirlıkl.ır a meydana ge. 
tirılen bu müe scse.ı i gormUştür. 

D:ılıa nra şehır ve lıınan bak
teriyoloji müe:ı.>escsini ve bele
diye kimya~<:J sıılıonlarını ge
zen Sıhoot Vekilı akşam üzeri 
.Alsancalııtaki sağı.r, dHsız ve kör
ler müessesesine gi1ııniştir. 

Sağ:r, <lıls!z ve Jrorler mile e
sesınde derslıaı:~'t>ri g('zerek ta.. 
lebelerın vaz;yet\Prini tı:!tkik eden 
Vekil bu müesse :tde gördüğü fa. 
ıiliyet ve çalışıııafa.n takdir eyle
.m~ir. 

S;hhaıt Vekili Bayındır, Torba
lı, T~, Ödemiş VP diğer ba2ı ka
zalarda da tetki.kıP~ bııJ.unacak
tır. 

Mısırlı firmalara ait bo, lahı
ra kağıtwile •ahtel..arlılr 

yapan bir muht" ir tevlril 
edildi 

Mersın (Husı.. ·ı- Şehrimizin 
maruf tüttarlar.ndan AbOOillıa
mid Nas · ı T"laki bazı ticarl 
fal ··m· a tlıoşfa-

• ıtl mıı bu:r&da · Nliğt 

m cdtl">- rt · ba-
zı m·"'t.~oıı,..,.;·u m· i et fi tlar nı 
) - ek göster~ • kir yaptığln
d n ıı liy eye ver miş ve t(."ll(kıf 
olumnuştur. __ _.,. __ _ 
Arkatlafını çi'te ile vararak 

ölJirclii 
Uşak (Husus·ı - Karabasan 

köyü halkından Yuw.f. kansına 
göz koyup taarruz etmek istedi,ği 
iddiasile Şevki br.-.inde bir arka
d nı çifle ile v .ıt arak öldü:mı.iiş-
' .. ır. 

Edebi Roman: 64 ----.... 

Felek ıe alıll 
Felek, balıklardan ve balıkçı

Llktan bahscdon bir yazı yaz..~. 
Kalem san':ı.t;nda mutadı olan za
rafetle bol bol sa1çalıy ~rak wnd.t.. 
ğu ba.lı:kları brn iyi M'~ bul
ınadını. Bal .kçılı.k ctı alında ile
riye sürdüğ.ı fi.ki.rl"'rıı: :se olh u~ 
balık avlamak zevkir.de oJ.aınir.rın 

Doğu cephesinde Doneç hav
zasında Mareşal Timoçen o
nun • 

yenı büyük taarruz an 
Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemilıteri 

veya balığı >ııcaık lokaı:ıada tat,ak Doğu cepoesinde: 
çinde ör .mkl rı zaman tan~a!Ji- 5 gii-n ö""c Doneç llJlvzuıntla 
!enlerin pek üstünkörü olduğ.ına l'tlarcşd Tiınoçcnko'nun 90 tü-
şüphe edemıyec('ğin.iz biJg;lerı =le büyük bir taarruza ririşti-
ile btr ayarda olduğu meyd,ında. ği haber verilmişti. lfüanf b•r 

kaynaktan verilen bu haber tc-
B •ık fiatı..ırının gittikçe :rı<:rnak- eyyüd etmiş gibidir. lti l\lart t~-

ta olması, ç• '"t ıızlını \'e ar~<lı.,oı 

BOD günlerde Sovyellerin (pek 
büyuk zırlıll kuvvet1 ~r kul:an· 
mak) sııretile muvdfak olmıya 
çalıştıklanuı da ka)dctmekte.lir. 

'Ekmek baçatlle lıo•
ıunu yarabyan 

adın tevkil edildi 
Şehremininde Suplıi paşa soka· 

tında oturan Hatice isminde bir 
kadının !Uı.ızıılfer isnıinıle b'r ıcen- ' 
ci ekmek b çağı ile yaralec'ıgmı 
dün yazmış ve bu işi Zekeriya 
isminde birinin de Y~PUWJ olnıa
.-laıı §iipbe edilditi..ıı.i k.ayrlet
mıştik. 

lfaıfise dün Sultanalımet B:r:n. 
el Ceza .nahkemesinf" intikal et
miş ve Muzafferi Hatieenin y~r•· 
ladığı sabit olarak Hatice tevluf 
edilmiştir. · 

Raıyaya yardım .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMA1 

Rusyaya yardnı kcyfiyclı ar
tık d'ü.nya maı.u11atı için hC'I" güc 
ü:ııerinde durulıuı bir mevzu oi
muştur. Rusya ıw AJm"an) a a.ra. 
smda muhareb~ ı.ıaşladıktan bir 
zaman sonra Lon.l:'lldaki &>\•yet 
elçi.si ele Rusyayı. YWllll l~zırn 
geldiğini SÖ) lemı~, ynk a ak be
tin çok fenala<aı.· .. ı .m · c sir 
b'.r tarzda ilıive etm ti. 

r " wu rihli Alınan tebliği, Sovyetle:iıı 
z:ıman istenrlıği kadar baJ.ıJc but .. - birkaç güııliik ükütundan S<>ura . 

namama.sı, bal k yemeyi bir zevk Taganrog'un ştnıal doğu çevı·esin- ı 

İşte bütün bu maJıimat kat'iyct
le gosteriyor ki, So\ycllcr o.meç 
havzasında 4 • 5 günJenbcri bı.i
yü.k bir ölç•iıie taarruz yapmak
ta ve muharebe kesimlerinde l<ün
lı savaşlar olmaktadır, 5 günlük 
nıuhareLC"nin ııcticc.;;i. A1maı.1::ıra 
&öre. tebliğde bilılirdıkleri veçhile 
14. l'tlart akşımıına kadar Sov\·ct• 
ler ilk Almon mlidafra batlarıııa 
girememişlerdir. 17 Marta kadar 
muJıarebeııiıı ne tekil aldığı nıa-

V1L'1YET "• BELEDiYE: 

Bugıin!e e yine Rlt'>-y .. r.ın baır 
ka bir elçısi. Vaı. ngtıon;d ; • fi
ri de Rusyaya tu mücad ,a,. 
yardı.nı lazmııdr., cl:zeındir. Çurı
kü ilkbııhıır geliyor, e er y dır.n 

cd'nmiş olanları da, bunu ·blr ih· de 14. Martta tekrar ta.arnııiara 
tlyaç sayan12rı da ç.ık d~üncıii- batJaılığını bildirmiştİT. Muhare-
rurken dostt>muzun bu korıcyu benin şiddeti ve büyükliii,oii hok-
ele alması çok doğnı o1mu'ltur kında Alman tebliği kiıfi bir fikir 
şti.phesiz ... I:ıunu için yaz,,;ının .':len vererek şöyle demektıJir. 
kısmını istı"i etmiş olan cevap- •Sovyetler bu taarıuzları bir-
sız sorulara cevap aramayı fay- çok tanklari,1 destekl•miye ve ~·d 
dah bı.tldum. işte rordukları: detli bir topçu ateşi ıle hazırla-

1 _ Balı'< neden çık•,uyor• "la- mıya çahşmı~tır. Dündenberi p· 
· • · •· mal • batı fntınalanna ve idtlctli valar mı llOğuk, sular mı ters? 

tipilere rafm•n So vyet taarrtt7-
2 - Acaba bu meselc·yi mernk~ )arı karşılık hücumlarla ve ı:~i:-Us 

ketin gıdası baknnı.,<lan incele- göğüse muharebelerden s•ınra 
sek, büyük bal kçılar' toplasıı..k ne püskürtülmüştür. 14 M&rt ak~amı 
yııproak gcrekttğini konuşsıtk rıa- Alman kıt'aian başlıca muharebe 
sıl olur? hattını elde bulunduruyorlardL• 

3 - Biz balığı dl!'tliz lcıyı6ı'1da Alman tebliii, buad• başka 
avlıyoruz, lı:ı.lbtıki başka memlc.- ı-------------
ketlerde açık denizlerd~ balık1arJ 
k.arşılıyorıa,· Dalyanda beklemek· 
ten vazgeçmek ve bOyle yapmak 
daha doğru clmaz mı? 

İşte ceva:plan: 

1 - Balıı:'ln azaın-.ı ıne hava
lann soğukluğundandır ne de ıu
lar.n tersliğinden. Balık çıkm:yor, 
zira 'balık artık bize gelemiyor. 
Balık Knrııdenizin Rus ve Ru. 

men ktyılarındaki yataklard'a ürer 
ve garp kıoyıJanndan yola dü:ııii<

lii:p Boğaza g~ P r ve orada, kötıü 
avlar-ma usuilerimizıle ü:rkütü'le
miyenler Boğazı geçip Marmara
ya dalaıbilirdi. 

Halbuki evveli Ru~. sonra 
iptidai usullerle Rwnenler ve 
§.md modem bır çaılışrna tarzı 
ile yine Rwnenler, balııklann ken
di k"Yılaruıd:ın uzalı!laışmasızıa 

môni olmuş buhmmaktadıı-lar, 
ı- Bu me clcv! hi.ikı'.ıl?M!t ih

mal etmemişt'r. Bilh11SSa Muna.. 
kalat Vekili cmcklı Ami:ıal Fah
ri bu mevzuu tam bu tarma in
cel('IDCkte ve teşkilıltlancl'ıırınak

tactrr. 
3- Evvelce balı.k ayağı'll11l1Za 

geliyordu; lüt{en tutuj"Oll':ltık. Fa
kat şimdi Karadcnizin göbeğine 
k·dar açılmakta da fayıda 'tat;av

vur edi\cmıez. Bll§ka mcmle-ket. 
lerde balıkçıların b·nbir tehlikeyi 
göze alıırıık den ze açılmaları ba. 
1' w geçiş yvlu kendi k;yıların
dan uzaklarda oldu u içi.ıııdir. 

R1rncnı bu C!"Vap:ırla zarif 

arkadaşıımıa vaziyeti izah edehiJ

miş oluyor mııyum? 
R. SA iT 

Açık iı ve memuriyetler 

İnhisarlar ve P :"ta thnum 
dıi!r\ükl ri im' hanla memurlıaır 
alınaktad rlar. !Mı r hapıstıane
sine 35 lira ayltk iı< etle bir, ~
da 25 liTa ü retle ü · adet gard!.. 
yan aranıilmaktoo1T, 

Takas Llmi.ted ;iınketiniıı hımir 
şubesi™! 5() lir.ı. a.ylık ücre e biır 
muhabere memuru ararulınak:ta
drr. 

ru tcvnoemlş miydi~. S<'\'C!!ğ lçln ııöı 
vvıı:emJş ~T. S& ve:-lp k•çmıi<, 

Karmnrn cifıiuaı ölJürJi, 
lıaJuu da ai J' yaralatl ı! 

Eşme kazasınm Köıpriiıbaşı Jro. 
}'Ünde ot.uran Osman Çolak<J€1u 

aynlmak üzet'e l'l'a!hkeıneye müı
racaat eden karısı Müslimenin 
Şerif Mıdıığı isa.!ncle biriıle mü.. 
na~ebette bulunılugunu haber al
mış ve geçen gün rnalıiremeye git 
mek üıere Uş.ı.ka hareket eden 
ikisinin )'Ollannı beklemiştir. 
Osıman Ç.Olak··~lu Köpnibaşı 

mevkiinde önler'-1•€ ç>karak Müs.. 
limeyi tabanca ile ıı.ğrr surette 
yaralamış ve Şe. uf de öldiimıüt
tik. 

T opkapı ve ıehremini haoa
liainde elektrik cereyanı niçin 

,..,, ak lıaili,,_,_,1_ 
Elektrik İdaresi; Topkapı., Ye

nibahçe ve Şehramini havalisin. 
de havai elektrik kablolarına za
rar veren ağaçla.:n dallarını kes-
tiıımektedir. 
Diğer t3'l'8fta • bazı yaTal'Dllrl: 

90Cuklann uçurduklaırı uçurtma.
lamı veya ayuıı itin attıKları tel 
parçalarının hav; i kablolara ta
kılıp kalması yüz·ınden bu civar
da sık sık elektrık cereyanı in.b. 
tal:ın vukua gelc!if.i de görıüierek 
bu hususta alakı.darlarm nazarı 
dll<kati ce}bolurırt>uştur. 

S rıyer Cocı.k Esirgeme 
Kurumunun yoksul çocalrlara 

yarılım çayı 
Çocuk Esirgeme Kurumu Sa

rıyer şubesi, ha.-'., tile 23 Nisan 
Çıocuk Bayramında ydksul mı.nl 
mini yırvrulan -E'VinclirC'hllm"k 
için 5 nisan 942 pazar günü saat 
l~ den 21 e lcadıır devanı tmek 
- o:re Bi' kderede Halkevi bir 
nasında bir cD&:ıslı Çay. terli· 
b"ne karar vem iştir. Herkesi 
merrmun bır:ı.kmak iı;ıi<ı ~aym son 
cterece mi.ikemm4 1 o'!ınasma ça
lışıbnaktadır. D,wetıyeler Bizyük.. 
dere Halke-vi k•ıtJphane m<>mır 
rundan tedarik C'dilebilir. 1sta.n
bu!dan gel..">Cckicı için dıöırii.ş ve
,;aiti teım.in edilır.istir. 

+ 1'ı.ı;aıı aıyına a~ ekrn~re kam.ete
ri t; ır :ıo slodıen iıtib4<en dağaı4>c:ık_ 
tır. 

' ~ı<.se 'Rkıbet · ı ü.ttefıklcrin 
da\'a ı için hiç .yi atını· · tır; 
tarzrnda <>eyanat :ı. bulun . .ı 

* E<·!od.iye Reis llfu&vl!ı.i B. Lılttt 

hlm değildi<. ı 
So\·yetlorc &<•lince. Uoneç hav• . 

sasında muharebe Taı:an,-og • Sta- / 
lino • Harkof haıtınd ın Kursk do-

1

. 
iusundan ~eçerek Orel e kadar 
yuyılmıştır. Sovyetier yeni bir 
kasa a veya şehir aldıklarını teb
liğlerinde 1'ildirmedıklerin<lcn 5 
günluk muhare e netıt "nde uzun 
bir ilerleyiş yapamadıklarına ih 
timal verilebilir. Sovyetler e;·, cl
re Harkof ile Stalino nruında b:r 
gedik açm>Şlar, Kras-ı:nd ve 
Paolograd ~vkilerin; alarak Oin
yeperpetronk'a 109 kilometre ka.
dar yaklaşmış bnlunuyorlard:. 
Mareşal rinJosenko 011Jn Harkof 
ile Dinyepetpdrovsk'u 1>ir an ev
vel ftt"al etı:ıiye ve bıhlelikle Ta
ıanrog • Stolino hattındaki Alman 
müdafaa cephe ini ~imalden kav
ramıya çalıştığı .-lıinıdur. 

• .\k>cy düın ~~ Ma.;l<a v: cıvarn-. 
kı ı .. -..:ııları ve ekı.inek hty!1'cr'...n, tettl.t 
c4rr.io) ve 17 fın•ncıya yıldırım c ZJ6l 

ve.ıı~br. 

* Beş~ ok-i fr.ın4cın ak
ı:ırn 8l .oaat T, da Lnı:lannı ~t
&.ıt.arı ;şJeriııdeJı iCÇ ç;J;.ıw,c.rln W 
yL.A..cn luiıınc: 1 

" mcv. t o cfuğu ll.31,. 
el<: clcmek a~nadakla.r: §ik~"t'1 o4ınar 
r•K Bcş;klaş K:•ym.1<amlıgmm naza
rı d·.ı<k&ll cclbedilırr)1t.l<-. 

Fakat M:ınşııl Timoı.enko'ımoı 
başla4ıı:ı bıiyük taarrı.zdan bir 
hafta içind., vazreçe<Lj'ine ihti
mal verilemez. Mare~al harekf"t 
teşebbüsüniı Almanlara kavlır· 

mek niyetinde drğildir; bilhas.a 
ordusunu zuhlı birliklerle, tunk
larla .. e topçu ile son zam3ndu 
epeyce akviye ettiği Alman leb
liğinolea de açıkça anl..Unuı.kta
clır. 

T CARET ve .~ANAYlı 

* DUıı b!ır altın ::3 J.ir,_,, ..,,... 
n tıe ı:örmuşlur. 24 nyar b r gram kül.. 
~t •it>r. <la dOrt yQz elll klllli\lan m...
ame c görmtiştüır. 

* Şelrriınizde kec>lt ............. 
A:W,-eye eslim olunn"'5l ıçio Wıiiye
te e<ç:imlşllr. * Bazı Jdm.•elorin aldılchn benEin
leri t-a .kaln..rına. sattı!clan t\.iA>eı: alm.. 
d.ıı!n~ badema- bE"nZıTI b.,..yrle::rf. oto-
1"'.:<' I:; iittJe k.anvmıl llı ki.l'lJnek'e -... 
ııtlml>; lestıiL edecelderd:lr. 

MOTEFERR.IKı 

+ Ha)"lnw: Ada ile Eoıb~uc ara.
ıında Karaltuş ve Dlaı.,ıel ıooıtırleı<hlıı 
~\ \ Jk gece çarpışt k ..arıru Yt .Kara.. 

l:.ul'ntı ~ 2 tayı".ınm boilJld~ 
l!:J Q fı y82m~ '{ k.UfiWl kapta.. 
:n ı l~emaJ Söner dün ~1 ıN\ıf' me k.lll'> 
r yl: tc:\itlf o unmu,t'.lr, 

+ Orınıınlıda.n m·;ıgal kttn.<ırU yil,. 
kü ı:e ae en Kuolaıngıç ır"""tllrO deline
rek b•tmı tır. Mtlıf.'t'"..obatı nnde.l!• 
lı:uo:tu!m kırdır. 

lazıuı: swao Cemaı .li.A \: G LJ 

Tedik yüzünü bu~uştux.ı:ralı: ilot 
göz k.acı •dvmı .,r:ye df'\·..ı-erek ve 
kı. ı;ı.u"" ~laraık: 

- Soııına <IOOJ. ınorulı:. pnd.I _... 
ıızı'Wl sualio s~ def1l! 

\ e lıeınm. old"İ'l yere tölttu, art .. 
nı duvara dayayıp 1"111 bu- ~Qıış 
lru:uu, Y'11l>Bl<:lanıu şlµı:rti.: u...u..te 
i.ıı. C> p J. Son. t l~t dL e 1 

kbtü ki>lil süzeı"1< N gara zesleıdi: 
- - K12., şur;d n ban.ı kc-1.ı. ı::k mon

yol<, ııı:ra,ı:ı maı11ı> ne .-arsa b bardak 
b.ı....- fC1 tos.:a! 

N-t! r kerec\ısjne bk- baniak. fRl'ap 

ıun rk ~ Dııyoj en.e dOndu~ 

- J-l'<J,Z..""'(.'t ı::n.orlll , n c c b:r sipsi 
( (: 1 ) UÇla<ı ba4<all ınl 

Şıınb.ı biı" yudtı;mda söınli..-tli:, elin. i 
dek: k ııı cıgara.yı yı"ktı, dlJllllln!arı.- 1 

ııı b"'"'' iruvvrt~le ç<ıkeı'el<, ~'ittin 1 
lıız.yla c-"1-dtınd"n geç>r'P o netı A.I• 

hl .y ı. L4 e>ge ler""1e sır m .:ye 
ha-ı odl Teo-wf k baz s:nir Cıbi gö
rilııouğü .içım ş~1T..dl ona kiJ •&c bkr şey 
H>t-mklt ıstem.lfordtL Çuval. ~ıdaıln 
wou..nııcım ,,...., curı:ı.ıa ıelıeri ı.ı.n.. 

ıtr.o..."..u. Dunu duyutl.Ca Tevfiıt. nv.>ru.-
G.3 ç.1 r .ı: • b~ 1't şla Ca.k:..rai. · 

- D<mok sabah hınd.ıııı (~ğiend) 

)~P yc.ııe!ı.mu% ha! 

l!.k ""' 
- .C.' et dedi, ya.pı,r.ırdulı: amroe se-

ttll moruk. Baıııa ela d~r cenoı,. 
Iı:orul;... F- nerede tovuı. ~ Koy
dwıı:ı bı;.: Kar<la.a lw\""k d<ğ!i. "'"
Z;>r ıoııuıruw.n lıaş.arnw;ial<J o\uiı: bı.19 
gortmmüs<>ıdu.. •. Ya.aa. .. Y-... 

uuu.oockı boş bat"OOtı al.ıp Nı&n 
dogru uz.ıı.taralr:: 

- Şuap l<ı&let'1a ir.naı 
i "1ek.l cura ..,,,.ı, U.-şak taıc.cmi 

yap;~ o . T~•"f!k olr ır ur.dn iak.s."7ne 
kıt.ak ık.abaTiıtı ve on an~ ik'inc! defa 
olantk konulacı r.ı.bı b:r <Lk tc te
m ze b""va.ı.e em., ~ı.aste uç d'f' !a ot 
çı.rlt,t • s~ura ba$l on ·ı e, göz eri ...... 1 

puJ c . a Ulks ıl.Lll.ı.."1 bıt.ır.t!:.ı:n bıeaıie .. 1 

dı. T bA:r de k<ıxfil KOY· 
fa1!XL;...n ı.zfl;yesi.al çıkarıp öı«t k'a, ı
na cay l bu sırada peri ·.., 
Sc ·ma Udalin kulağı,, eğ. p bıır şey. 
:er ı4Jldıı<h. E!claıl 4• wm ,.._ça: 

- Evet decii. N".JU:ı Tevfi&m tl 
kencıs:' 

Teı'faı: ~ perd<>.:.Nn; yôk. 
lıırken ~ıı""'1 perclenjn 6'7.JGJl:ldao Da
vut Eab&mıı başı w: ndı. Dov..ı ı:ıooa 
Tevı t. llilruoee sat e ·nı ı;&ıı une IU>,. 
yup ona b.'r gc;"dar. · 1ıo.ıa1< t
içeri 9f'kilı:ll. Oıııadak! Jr.:i,'fdl.ı mleı> 
h ınq g.hl iı:li. As,k Di;;oJen N.gan 
l!I'.au0Eıl~ tıekrar' tiU.aı.ı.er \'t: ~ ~ 

m"'>ltl<. r.onr;ı da b ~liln bazlrıma -
yırt ı;. kedi ve lı:o!rn b1':er lrclrve .,.ıir. 

Aylarca <.'Vvel Lo.rrdra a} 

elçısinin sözleri dala uıı a. 
.mıışt:r. O sözler bl'dfr ·n la 
beraber !ili~ at b; ka tık\" h""b: 
Alman o ulıırı ri çeki !meyi 
daha U) gun buk' lar •e 1 a-
haıı:la :ıı; n . ts . u :a geçn i.i>-
zere hazn lan.-o.ığa lüızum .. ı-
kr. Şimdi d!:lır.~ ıur bc~ediği 
hep iki tarafın kı~-n hanrlan<lık
tan scm ·a baharda, yazın ve son
baharda ne yıq:ı:.caklar 'ar. 

İşte böylece o f'Ünlerin yaklll. 
!aştığı ~ sıraua da Rusvanın 
Vaş111gton elçıo· atrafmdan ::T'··ıı.

tefiklcri yardınıı. d;ı.vet için llÖ}"

lenrrtiş söı:IPr de vakitsiz olrr mlljl 
sayılmaktadır. Lonoirııdakıi Rwı 

elçfı;ınm o zamc.nki - len 
V aşi ngı.ondaJ<l •ef ı :n d 
yanalı dürrya mat!mat,nJa 
teüt sur<'I e '·arşıla!lm 1 l:.ı. 
Yardım ister-.en!n pek zaruri l>lr 
lıa~e gel ' i i ia <> beyanını p"k 
hcc1tlin bular= Akı'betten umit
sizlik gtbi tefı;:r edenler de- bu. 
lt.ındu. M ver matbuııtı !çın bu.n 
d n o suretle · Lfade edil . 
Şu va.r ki Amerıka ve !n;g te

reden Ru~yaya yardmı 'IT1 lze
mesi lı"1n d(".·anı edip du k ıı 
İngili'Z gazetıcleri de yarı: -:m lıil
zumunu on aydaıtberi hep . öıı. 
önline !ro)<l"11akta, bü1'iln Anglo -
Sa.kson alemini bu vaıi!eye ça• 
ğırunaktad>r: L;.ndırarun muha
fazakar, ahrar, i~, ~telit 

farklarla bütıuı fırka gazetelen 
bu davette ; bfak etı:ne."1~•. 

Llkin yal'\.'nn keyfiyetinden de 
anlaşılan mana derece de-n.cedir. 
Bunu n.isbetıen dar tutaınlar ol.clu
ğu gibi büsbütiır gen;şletrnek ı&
ti)""nler de vardır. R~aya harp 
malzemuıi gönderr.ıe!ı: iHıışekllde, 
ondan sonra bu mahemeyi Ç<Jk 
arttmmak, diğe• bır ~ilde dru.'1: 
gen~terek nihayet Ru•yanın 
harp işini hafifletmek yard:ını 
geliyor ki bu aa Avrupada blr 
cephe a901Ak, A 'ma.nları rnewuJ. 
etmek, RUS')'<ın:.:ı işini ko1aylıı.ıt
tırmaklk. Na ol:ıcak"? Avrupa 
bt'asm:vn hro argi b r n 'ta ·na 
mü tefi.klerin b ı 31>'1.ro-dıı ker 
çı.kamıası rnüroküııı o .. ıp olm va
c ı u li ııoru 'l.<ğu gib" unun 
hakil.aten beklenen netice ı e
m·n edip ettrı y~-c.,jii de a 
&e1ru\maktad!ır Geçen tın: 
haq>te yine Rusya ile A.l:ın a 
birbirler"le muharebe ed r n 
İngiliz Bam-iye Nazırı Lord F .r 
mutlaka Ahnanr sahilleri uS.. 

ker çıkararak Alma."llan ın ul 
etmek, bu sırada ela ç~ oro !a
!"llllll Almany.aya ginuıesini kır 
laylaşJtrnlak !ikiruı.i dıılıruı !00-
dafaa elnı~ir'. 

Seni Unutmadım 
l<:.<aq Jı: 1>11'3'"da b ~ 

E"ytilt baıla. •• Nevin. h:r aö~e 2iılıl., 

lti.k- ha:ratın.ia Sua·liyi ~ -
cı'ic: .• Çü:.Jk.U, art.:k. y:tş.: rncık, mes'ut 
r I<, 'eya ı:liiııkü h • y t di.in.'lldt, 
N ıi i için rnevzutlba.11 ol.ı.n; zdL. Goz
le ım y wru:.rak, it °' bc>ı;Juga bı:.. 
rr!;,ı>.ı rüya lnsımla..-ı gıbl, o d.. Süa.

n.;,n d •• .:;ırıdan l'cieq acı acL fery.ad.ın 

b2ım bau hmdım.ıu yanda bıral<lı. 
Ar.ıı::.ı cde.rseıı şimdi y.e-nl.d.l:n -bı..jlıya- ı 
cet ... 

"''"""' •oy1'ıdl Etd.ı şlındı a.:.ıe lıir 
koıundak aite ...ıe bakıyer ve ikide 
b.r lı;:ıpıya pje.ek r:J,j '1dıll<I hova:ırı 
~I odl;ror, .oofür Kenıın boyı.ma: 

O zaıma n bu fikir ka bıll edil
memöş, tatbikine de ef!Çilemen•i.ş
tir. Buna kar$! t •şkıı başka IDÜ• 
lilbazaları ileri sürenler va....ıt. 
Alman sahiJleri'ıe o zaman asker 
çıkarmak mü t 'i'klPr için k !ay 
bir 1ş oMtızyacaktı. Bunun "rndi 
de kloay o.lımı) EC'lğı best!c ia:' 

"°""'' -H 
bir b~ 

R ŞAT F1:.YZi 

•""& b 'J '•. Bu ~ d'1n 
s;,,,' · · Vi. ı:lb ola• ı! ıa- da mı kı.ır-

SOJ"-tr. 

AırtıIVli<ll zt t.::r]jyeo 
ı·;,,;ı.r.;;,~JJ. ••• 

* 

cl.. evden 
;.ıl<r=!:S'nnı, m t.a... b r !.• 

!h ıyacı OİÔL.0u.nu 

ı;u · vl, Nevine ' erd li s<a 
'· F.kat, 

\/r ı: er, bı·rıu l\ e a.n
la•ınışt.ı, Gaıç ~ at tık. ht::$eyi öğ-
~-nli. suav· de, ı•:h~t bugü_ 
nun !usanlarınılan blli cl<lugunu ıoz.

bul etm.ıp. Ondaki bU un eı1cdclilt 

~. - ·-· ıu.rur ıı:a..terlşi 
•alıle io.l 

N~viıı. biivle dQ:<lnıi;ı onlu. Fıı1<at, 

ında, hlu!IS{'lerio lıçiı>e da
·~lt rr.ac 1 t.e-. dü!!e: onu ne. 
r ve ı uri.ırtie, hiıç ir'rt.i~ıredt"'l. gide
cer.t 

Bey c bir yol neroye. gıcletılllrdıi~. 

B ğa, c;a.mura, o u.u.c'' .. H r.g.sfı o. 
Nev buııun ıç'.n&o bulaıdu-

ıı c ... cl. ".'. 

b rı!a haı:g · !lle UT-
. . Bı.:.n.ıı.rdan c;s;m, 

om o.d;.ı.:.1..lcu .. za.bma değ 

Nt v !ıı, hııyaıtınıda ilk defa kil!ret-
ti4• e. .k Sü.avt oıdu. D. lerı:., ~ı.r-
ci.GlaT ... , ; 

• - lle:-ı;ele •.. D'ye i.n!iycrau 
IDr ı;ln,. on de , genç kac!ısı, Sil,. 

avın· • ım ı ·n I · !i gönder
m.ş. • N v n, çok rr. ·h'.m bir mevr.11 
üzer!Dde glirü;cdt ıız..-., genç adamın 
b.!J c>n a.ı.ı.h uhmet edtrek. kerı... 
dllmi zııy ... ..ı etı:n.esini rirn ed:G'ordı>. 

SQu itıiıı .....ahi il'IJ'.t 30iUk ve "
Çllcça dl&lıcı oldu~. 

- Y Tm uğra:"ım. ile<!~ lıugO., ç<>t: 

Tevf !"1 g02'1eıi, sa;s1z seMlz ~ 
\e.tt..mw y ... pma.kta u!.an pe~.ı. .. ·ızı SeL.. I 
rıı.ry.l Lnkı ı. De-rı.n.1.·c bh· of o::keıUt 

anı. b.ır mtidd.et acaı.p bır gö-, h..ı.pskne 

~Jdı. Sonra ~ Dı,y ene do::ııdit: 
- A> :., .n ded Le rın lçinae 

4t it "Yi<P kı>.acıııkt:k. ll 1-:ız d 
lıir n t 1Jc • .,....- & ın:y, bı.ı· , 
det H~- ı, b>r m et ı,,,ı 
K:rn ı lnl bq ik: k1l'l11rtııniı1 ô
llL:ı. k.ı b.ttd~t.a.n dr.ka!1 t:.r yud:ım. 
şa. =>!< _ lr>c .S.C lo tadı. 

To :ıc.w·ya 7' b n 
r:: ty .... e ce~ im. C..• h!:!ş. 
on tane yuvar?a.7ıP n;yet;m Sı.:. 'ul-~ 

dek, z 'cı Ş:ılune g.tmckıl. 

ı:· e ıhrda, y>ne ~in ;ı,"'" o! ~ 
y · btJruştllfdu. ı;O:: 1 ap 
g ·ive d<vc-erdk y'.lzu-"11', 1 
kıışJ..,-ı.nın oe:51<lz ila.J ·~.e !<!; 
klım ere, neltte bir ı..ıcun k ..... ...,, aa.. 
n rd ı t;m sonra, •özilnl bu-.A."'tlğı 
yct"<icn değil. başlta yeı'<i"11 tctlurou: 

- &bahiey"1 aklıma. S<'n ll":d!n 
="*- b&ydl ded · m, haz r bı:ıftlara 
k• eelrr1iŞken şu b!zim nl<'711ta da 
b r ı ıı•ıı•1mı deyip ftrl <!:m. Ya.aa. .• 
......... Yaaa ... nrı.a.n .•. Hm ım. .• 

- Bn:.ıtlll arMıa icimbiltr ite Alemde 
E:mcli' • 

!.!ise aöy~ .El raz SOımı 1ev-
t t tıe ld:ıslme bo.• mrşt.ı. ~<.Irat bu 
ta1;.smı cuıan:n ta.b-~ine bememi
Yf.ı1'<1u1 .Ncya,n s.ı.rnd!ı fa::.a ~ 

! ı.a co;ık. ·u. Ca n n, göruüll!m o 
~·xlelı: en oa.~mıı cWcl:lerin k.mıışı J1e 
d.ı.e &:, t..i.."":j'or, on~"l o..-lıkk~ n or ... I 
\oya reni< reak., çeş~t 90şil ve -
d(1rr:et e . ler !..!Şkı.ı-tı .. ~d:.o. Te:v! i'"ın 

h dl..c •00 fJi".J lab1m benı & ~ 

kcr.cıJT. en gc t.le l-Pr.-;ber, ben 
• ruı!ı • ık btırodac bir aoı "'- """ııl 
savu~· r.atıımw. n L..~14 kafl.::i, tipıl.iı 

yollil'rl n"5:ıl aş;orol< ev>:n ..ı 11 ..ı bu
l:ılı.;l<•ı:oC:.m.i· zı ~:.rn. Bu eş

bi:r cok = "" n do_ 
laf"I ...te•'k""- Sc lına N•
ı;ir <ia )"Bin ;y.aoa, ~rını blıı1b :ıie
r. "' o dıq:t.:IllQ18':, mUUl 
melıll dü;; !:\üyorlardı. 

o~ d ltll!n kadar süt..,, r.ey ~ 
ı·~ ·~ le kaırar \:ılım·a bı: sefer 
ne'Y'lc b..:.rl de cuval De'Mf.!' fn ~ 
d.<k. <:' lgıLar meşhtl'r Nlık'>!!OS A :an, 

iıe,iiendS 5""' -

Dolu •a kayın.ık ~a "l!l'alı. 
var. Her iş g bı b'i'h35';a 
bu mühim ~i k·mb· ·r m"" 
ler araımıda dalıa ne ' •dar '• ıi-
nüle<:ektir. Yar.i:m bam.in· 
günler<'~ na ıJ t k-ndı" u u
retle huı·~a edılmek i end Yoı\..
$3 Avrupa k :t' ,m bir i.J 
re!teti Yo!'l"':ık i in .mürt r ı ' n 
d !'! r ,'!lr.,.,.. ::'!. iht"\ a· .... 
düklerini sii~ leme e lüzuıın y k. 

==~~"~-~=-

Bcr J 1' F. c r l '~tracın• 
dan 30 l işilik bir hey• 
et şehr"m"ze ge i or 

Berlin f1irmor "k erke - a 
mi.ırltahap san'atk· larondan ü
rekkep 30 kişil:ı.. bir he · bil 
haf ıçinde şeh• ze gelecekti.t'· 

H yet şehrm · :ı: · c ve ayuı 2ll in• 

de de Arık.ar.da iki ltoıı.ı;er vere-



(liu yazının metinleri AutHıoıu 
Ajansı biilt~lerindctı alınm~tı.rl 

Telhi:ı eden: A. ŞEKiB 
BUıdapeşte - Macar istiklal 

güınü bayramı miinasebetile Baş
vekil Kallay Macar milletine radı
yocla bir &(iyle\·de bulunmu~ ~e 
excüı:rıle demiŞtir ki: Macaris ... n 
R·,s Bo4cv'kleri kat'i olarak ye
nıım-eden sıl3.liı eld~n bıraknnııya
cakhr. Bu sekr yalnltl değil.iz; 
yan n ı~da d>iln) ar.ın en k, "Vetl.i 
ve ku·ırctli dc'1et 1eri vardı:r. 

ıMACA.R.İSIAND.'\ 22 NAHİYEYİ 
SU BASTI 

iBudarpeşte - Macar ovasında
ki karlatın erimesi fuerine 1000 
ev y.kı.Jmı.ş, 22 nahiyeyi su bas.. 
mıı.ş ve 100 !.ıin <!önüm eJ<ilmi~ 
tıaprak su ait>·nda kahnı,ştır. 

.AMİRAL HART'A GÖRE 
HARP UZUN SüRECEK 

Nevyork - CPnup batı mütre
fi.J. deniz km-vetleri eski kuman
danı Am;ral Hart radycdıa bir hi
tabede bulunarak demi.şiir ki: 
Harp U<Zun '1İirc<:ek ve bu müd
det rçinde bir çok sefe:'Jer yap<1>
laıcaktı:r. Uzak Şarkta yapı.lan çe. 
tin hava ve deniz harlıi Jııütüın 
sili>hl~a ü.'t!ir> lü,. iste<bğini, 
gemilere ve tayyarelere ihtiyaç 
~duğunu göstermiştir. 

HİND PRENSLERİ İNGİLTERE 
İLE BER <\BER 

Yeni Delbi - Hintl.slan Kral 
Naibi Prensler meclisın•' hita.oeı. 
Krpsin ziyaretiıı; bah:s mevzuu 
ederek demiştir ki: lEndi.stanın 
bu imtihan ve tehlık<? devresin
den mes'ut ve zaferli bi.r netice 
ile çıılomasını te?nın etmek vazi
fesi tı.mamile Hindistan Prensli,. 
ği mümessiller' olan sizler1ıı ve 
keza bitlerin om uzlarm:nııza yülk
lenmektedir. Bunun i.iızerine 
Prensl<>r mecli'1 bir kacar ittihaz 
etmiştir. Bu kararda, Hind Prens
leri, aıvwatanın müdafaası için 
ıınri.iım kÜll1 olan bütün y ardıımı yap 
mağa dC'Vam hususundaki azmi 
teyit ebmektedirler. 

DOGU CEPHESİNDE YENİ 
MURAR.EBELER 

.Almıı.1-a.rıra göre, $cı>\cyetlerin 

Kıırı:m yarı.ınadasırıda Kerçde ve 
Doneç havza;....cta, dkmduruı:u 

ıfı.rtınaW-a ve şiddetli tipi.!ere 
ra.ı;mıen giriştiği taaTru-zl-ar, kar
ştlı.Jı. h ikwnlarile ve göğüs göğse 
ımuharebelezrlen sonra püSkürtüıl
ınıü.ştür. 

Ruslara göre, Orel - K~ -
Har:OOf cephesınde yeni bir ileri 
bareket kaydedilmiştir. Rus kı>t
·a.Iarı istiJıkaml0rı ~kt:an sonra 
bir kaç meskun Y..,ri geri almış-
1ard>r. Almanların anudane mu
kavemetine rağmen &>Vyetletin 
ileri hareketi devam etmektedir. 

LİBYADA ASKERİ DURUM 

Libya ceplıcsınde kayda değer 

Yeni Macar Ba§vekilinin 
nutku - Macariıtanda 
22 nahiyeyi ıu bastı -
Amiral Hart'a göre harp 
uzun sörecek - Hind 
Prensleri ln..-iltere ile 
beraber - Doğu cephe
sinde yeni muhare;ho. 
ler - Libyada askeri 
durum - Uzak Doğuda 
veni hare'<etler - Rodos 
bombala»dı. 

baıreketler ve değişiklik olımamış
tır. Londlraya göre. Alımanlar.ıın 
Libıyaıda kara ve hava kuvvetleri 
için yeniden takviyeler alımnş ı,1-
malım mıılhte:mddi.r. Haıva dıü.. 
zelmiştir. Bunun neticesi olar.ak 
kara ve hava keşif kuvvetleri da
ha fazla faaliyet s:.rfetmi~leodir. 
Fakat bu artan faaliyetin ileri
deki geli~mele: ba-kı.mmdan hü
y>iik bir mana ifudıe ettiğine hük, 
me tmenıelidir. 

UZAK DOOUDA YElNİ 
HAREKETLER 

Japonlara g5re, bir Japon de
nizaltısı Annerika suJarı açı,ğın... 
da bir petrol temi.sile bir şilebi 
batıırml.Ştır. Holanda Hindistanı~ 
nın hükf.ııınet merkezinde taıbii 
hayat başlamışt>r. Urnu:ıni hiz
metler de tekrar işlemektedir. 

Cavada 5\)0 .Amerikalı esir edil
ımiştir. Bunlar harp esiri olara.lt 
tuıtulnı,.ktadtr. 

Mi>ttefiklere göre, Bi.rımaıryada 
biiıyük bir değişiklik olnnaınııştır. 

Cenı.Jbi Pasifikte Tim0r .aıdasıın

da Japon ha va üssü .Arvustralya 
tayya.relai tarafında.n bcım'lıalan 
mıştır. Yeni Gme lıöJgesindeki 

muharebelere dair yeni bir ha
ber yoktur. 

ROOOS BO'.MIBALAıNlDI 

Roma.dan bildirildiğine gött 

pazar gecesi Rodos şelıni.ne kar§' 
bir hava ve deniz bomlbardıman 
hareketi ~ılınış, fakat hiç bi:r 

askeri hedefe isabet vaki olma
mı.şbr. Yalnız lıir kaç bina, bu 
meyanda ortodıakıs kilisesi hafif 
hasar gö~ür. Sivil ahıaliden 

7 kişi ölmii§ ve 10 ki§i yaralan
mıştıır. 

TEŞEKKÜR 
E::ki bı::ıbtiye gedi.kiH!c:--lccil..'11. gaıze

teın~>ı:ı ba)"li Hıliit At>lııı. g<rek ce-
11auı ıuerasmrine iştl~ak edfuler, ge_ 
reit nı.ekt.UP ve tel.grJlııfla aCilArıama.ı 

1 
~yl~..şan dootlaırııınız.a ayrı a)'l"ı te.. 
şekkür etmeii teessürümüz nıtil:Ji oL

.. duğunda., bu huiU.Sta sayın gstt-te
tıizin d.e:Hılet buyUMı.3.ı:.tnt ric11 ederi"l. 

E~l ;ı., enl,besi ::Oa ı;.ı:ıa.ddin 

, BAHÇE Merakh'arma 
Modem vID1 &ahç~leı iniız Jı\'in 

gt:ze1 çaım!.aır, ~nvJl ı:.Js rtdanluı, 

salon y~-ll14t:let"j r.1:-too•y~l~. gü\
lfr, n.ad1de meyv;ı ağaçl::.ın vesa_ 
iı eyi Ort •. ıköyd.e o\nknra Eah\esin
de bu1aıb~1 tm:rllı l\t.da!o~umuzu 

i~~ıyen,ere gönıd..:-rıyoruz. VASİL 

Sinemacılık ilenıindc bi.r inl:ıliıp lc.şkil edecek 

rdodern Tekniiinin Harikası 

Görünmeyen l(adın 
Esrar, 11ıtiras, Bey ecu ve Dehşet Filmi 

BU AKŞAll 

S O M E Sinemasında 
Başlıyor. 

Göril:nmemezlik smn ara>m da gidenmlı, b.Thleri tltretcıı n 

ihtiraslar• uyandıran kadının macerası. 

Bu Perşbnbe •kpmı S A R A Y Sinemasında 
Diinyanm ea rueşhın tenoru zamarumn:m • CAR~,SO • sı. 

BENJAMİNO GİGLİ 
di:nliyeni~ri mest>?d~n tatlı ve muhrik sesi ilı; 

OJl son çevirdiği 

ev 
Aşk, mlISİ.kİ ve ınizansEn harikasında şarla söyliyecektir. 

r • ' .-. • ' .,."!' ·~ • '' 

UZ K.ŞAB TA 

Avustralyaya 
taarruz 

başlıyor mu? 
ı a p on tayya~eıerl 
mut.te il şehlrltrl 

bombcar lman ettlı. ·r 
Sayıgon 17 (AA.)- Uzak Şark

taki ıharekiı.t s.:ıhalan arasında 
bilh.a.ssa cenubL! şarki kesimin
den yani şimali Avustıralyadan ve 
Yeni Gineden gelen haberler as
keri müşahitlerin dik.katini çek
mektedir. Japon tayyareleri ta
rafınıd-aın son zamanlııarla Fart -
Moresby ve şimali A vusiralya ü
zerine yapı.lan akınlar Port -
Darvin üzerine ya:pılacaık kat'i 
taarruzun gecikmi,yeceğinl gös
terıırıe kte-d'ix. 

Sydney radyosu Japon kuman
danlı.ğmıın asgari tehlike ile taar
ruıza geçmek makısıııdi>e ya:pt.ıığı. 
akıJn.a.rda biT çok tayyare kulları. 
mak suretile Papua kfufezinde 
ve Tures ooğaz:.n::la müttefiklerin 
mütlafaasını denemek istediğini 
açııkça göstermekte olduğunu bil
dWın ektedir. 

Ayni radyonun spikerine göre 
Port - Darvin 'in Japonlar tara
fından :ı:aıpb yıol venınfyen. bin
lerce kilometrelik çöl ve orman
lık sa<hala>da mii<tıhiş bit" muha
rebenin başhyacağmı göSterecek,. 
tir. Faloat Yaıi Gineniın zaptı 

şarki Avustralya sahilinin te~kil 
ettiği zengin ve münbit eııdi.istri 
sahasını düşmanını yetişebilec-eği 
bir mesmeye getiımiş olacakt!l'. 

Üç gün evvel Luka adası açı
i;'lnd:ı görulen Japon deniz teşki
lmin mevkii ve kuvveti hakkın
da hiç bir haber alınamamıştLT. 

Vılkl Hlad!stan Kral 
Naibini tebrik etti 
Vaşington. 17 (A.A). - M. Vil

kie müttefiklerle Hind!iler ara
sındalci iş w elbirlib,'İ dola),sile 
Hindistan Kıal Naibini tebrik et
miştir. Kral Naibi, verdiği ce••P 
ta Hindliler•n Amerikahlax ı,ıibi 
müttefiklere malik oldukların· 
dan dolayı mes'ut ve mağrur ul
duldarını bHıiirmiştir. 

Şark ceplıeılnde 

(2 inci Sahifeden DevarnJ 
vam ederek rouMelif kesimlerde 
d'j;;'1nan mukavemetini kı.ımı.şlar 
ve bi.r çolk roeskiın yerleri gerl 
a1mUjlardıır. 

15 mart günü 43 diişınıaıı tay. 
yaresi düşüıNilroüşt:ür, llir hafta 
zar.Unda düşman 215 taY'Yare kay 
betmiştir. So>')'et kayıb, 57 taıy

yaredir. 
Şirr.al c<ıplhesi'r.de ll:nrcırnet:re 

sıfır altımda .;O dereceye düşml.ış
tü.r. Şidld'ieli soğuklara rağmen 
Sm-,·at ~t'aları taarruza doevam 
etımekttd.kler. Leniır:ı,grad bölge· 
sinde soğuk o kadar fazl.ad\.r ki, 
siperleri bekliyen Alırnan asker: 
]eri areş yakrrıı.ga mecbur kalm"l' 
lar, bu ateşleri gören Sovyet fay
yaredleri düşmana ckııha isabetli 
·taarruzlar yaparak ağı.r kıaıytplar 
verdirrıı.işerdir. 

Almanlar ilkbahar taa.mıızıln i
çin muhaıfaza ettilderi yeni Me
S<?rşemkl tayyarelermi dıe muıha
rebeye sokmak rorunda kalnut>
larıbr. StaraT'..ssada 16 ıncı Al
man ordusunun imhasına devıııın 
ed;.J;melctedir. 

Dün d-e Savyetler ook 1yi talh.. 
kim edilmış il<.: köyü geri almş
lar<lır Almanlar burada yıiie.lerce 
ölü bııraknı~lal'dır. 

Mel'kez cephesinde Sovyotler 
dün iki şehri daıha geri :ıılmışlar
ti:r. Bunlaroan bir:<si Viyanrna 
d"111iryoltma 35 kilometre me>;a
fcde G-OdonB.rea ve Darogobu~ 
yakıJJı.nda Sorobotııdur. 

Khrıımda da 25 der!'<:eliı!t bir so
ğuk h<üki'nı sürmek eclir. Kerç 
)l'<nmaı! So· in kuv
vet1i taam.ızlan i:nkıişaf etmekte. 
dir. 

llkb har Arm n 
taa ruzu 
( ı inl'i h fedP'fl Devam) 

na bakarak ilkbahar Alman taar
ruzunun yaza bı;rakıJdığı Jıü:k:a:ıRi,. 

nü çıl<a:rmaktadırlaa:. 
Nevyoırk Herald garetıesi diyor 

l:.i: 
c- Bu nutuk; ooytilk h3"Jl 

!l:ıutııraıuının yaklııştıi)ıruı del3'let 

Japonlar bü
tün Pasiftk 
adalarını işgal 
edeceklermiş! 

Sa,ygon 17 (A.A..)- Japon men
bamdan ahnan bl"r habere göı·e 
.T-a.pon hii:kf>;n~t merkezi maiıfil
lc.rin:!e ha•J olan kanaat deniz 
k='IJdanlığIJı.ın Yeni Zelan.da
mn ucuna kud~r uzanan kü,ı;ıük "1r 

dalan kkırukn işgal e~mek niye
tinde olduğu merkezinıdedir. Bu 
takdirde Avustralyanın şimal ve 
şark sahillerinin nem•ret altıına a
lınması kolayla.,acak ve Amerika 
ile muvasala kesilmiş olacaktır, 

Ensülindde C'avamn, SumaU"a· 
mn ve Scel ı.dalarınııı ba:zı böl
gelerinde yapılan mevzii muka
vemetlere rağmen Holanda Hinr 
distanı mı.lharebesi hltııni§ sayıl!a.. 

bilir. 

Amerika'da 
şiddetli 

bir kasırga! 
115 kişi öldü. Yan

pınlE r çıkt~ 
Greenvood 17 (A.A..)- Şiıddıet. 

li biT kas!ll'ga Birleşik Ameril«a
run merkez kı.>ımlarında tahribat 
yaıp.ını.ştır. Greenv'Oodun şimal 
kesiminde 15 k~inin öldüğ>ü tes· 
bit eclilm~tir. Burada bi:r kaç ev 
yı.kı.!aroık. Talla:ha tc.hie netlın.r.e 

yuvarlaımııışt.ır. Kasıırga Garr.atla 
iı>tikametinde ş;mali garbi cihe
tine d'ön.mıüştü.r. Memphis ile Gra 
nada arasındaki münakalat dur
muştur. Hü.J..-i.ı,.ıet hasara ugrıyan 
mahallere polii< mıüÜ'ezeleri göil!
dterm~ür. 

Tennensie, Ohio ve İli.nois böl
gelerinde hasar ve insanca za:v·~t 
vardJ,r. Marshal Kontluğımda La
oonrla büyük yangın çıkımıt<ıtı• 

Nevyork 17 (A.A.) - Alınan 
sem haberlere göre illinoi.s b< ı.,;e
sinde .bilküım süa'en şiddeili ka
SLrgtı neticesinde şimdiye kadar 
tesbit edilen rakamlara göre, en 
aşağı 100 kişi ölmüş ve 650 k · şi 
yara! arnnı.ştıır, -----
Lord Halifaksın 
HİTABESİ 

Nevyork 17 (A.A.)- Dün ge
ce Ekonoımi K.lübde Birleşik A
mer.ıkmı:ıın rnüttefı.kleri şerefine 
~rilen bir ziyafette bir nutuk i.. 
rat eden Hal.ifak.s bılha.ssa d"miş
ti.r ki: 

Bu ımuhsrebeyi tamami.le teda
füi bir tabiyeye uyacak yap k 
tasavvurunJa bulun:nadığı:ıı.za 
daır düşmana temınat verebılı

ri.z. Dü.~an ne zaman ve nerı:-de 
kenti.sı~e taarruz etmek i.stcaıgi
ırniZi öğrenmek arzusun<lafilr. Bu 
nu tabii ona sö) lemlyeceğ>z. 1942 
senesi ilklxrh.::_ ve yazı ~·üı;ıl siz 
her tarafta serl>est insanların ce
saretmi ve tahımıımlilünıü çetill 
bir imtihandan geçlrecekıtir. Biz 
ÇQk şeyler lrayıbettk. Daha lıi.r ço.k 
şeyler ka')'betmekliğitnlz de müm 
'kıü!>diiır. Fakat bizi tehdit eden 
ı.ıt:ıli!<'-'ler bi.ııde yeni J:.ir kuıvvet 
hissi ııya.ndırarak kendi zehirle.. 
rine karşı iliıcı da boraher get:i.r-
m\ş bulunuyorlar. ----
Sirmanya'da 

Yeni Delhı, 17 (A.A,) - Bir
manya şimalinde Şitruıg bölg.,.;in
de müttefik kuvvetler m_ "~fo
ld~·etli ınuh~rebeler verm:şlcrdlr. 
Japonlar 41iU kişi ko~ bet.ınh:rr· 

dir. 
Birm<>n)·ada müttdik kıt'afor 

kuınnndanı Gen.cıruI AlexandC"r, 
basına yaptı~ı deme~ıe deıniı.;t ı· 
k'. mJ.ttcfil·Jerin ıniiılafaa h.aı .ı:tn 

yeni bir pliina göre düzeltil.ııiş
tir. Bundan başka şic1di nıiitc .. 
fiklcrin elia<le çok miotl.arda lo.y· 
yare bulunmaktad:rr. 

LİBYADA 
Ke.hire, 17 (A.A.) - - Lib:·aJa 

mntnt to.pçll •·e keşı! kollan fAa

liyeti olmuştur. İngiliz tayyare
leri yenideıı Martuba düşman 

hava meyd"1l111.1 !>oınbnlamışlar, 

yerde 5 düşman tayyw:e>i talırip 
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DÜŞMAN 
Toprağıı:ı a 

LMA~-IKEMELERDE YAZ-an: 
HOSEY!N BEHÇET 

(Ba,.m~ kii.!e ... ien D~am) 
lcrini vıni:vetlcriıı' koru) atılk 
tedbirlere b•§'urnı.a!a- ı gerc'it'r. 
Rusya ve Çinin yıkıbnasınJ.an, 
Hindistan ve Mısırın elden ı(t
nıesinden s<.nra Anıeı·ika va İn· 
gilcrenin bu bölgele•de y11ıpabilo
ceği hiçbir şey kalmı~·acaktır. O 
halde, ne ~·apılacak:M şimd•den 
yapılmak ilıtıyati bir :edbtr bil· 
küm ve mahi~·etind<> olsa dahi İl<· 
ti-ıa etmektedir. Bu yoıa gid'ld;gi 
taluHrdc dalıa harbin oaşmda A
nıerikan Bahriye Nazırı Knoks'un 
işaret ve müdafaa t!l•. :'ıj gibi en 
önce en ku,·yetli hosmı m ~');:ul 
etmek vey:ı yenmek i~ın Avrupa 
kıt'asına çıkarma yapmalı: ve Av· 
rupa kıt'ası i.izerindeki muhasını
larla dövüşmek binnd şarttır. 
Bu takdirde ·Amerika düş"'"n 
toprağında .• de~·ince bizce akla 
gelen imkan Pasüik ve ffindis· 
tan-Oa, Mısır ve Yakın Şatkla 
knvvctli bir müdafaa cephesı l•· 
sis eylemek, Avrup~ kıt'asında 
Rus - Alımın harbi cereyan eder
ken herhangi bir nokudan nıik•
deleye iştirak etmek ve çLkarnıa 
ya<pnıaktır. 

'' Kegif benim değil mi? i ter 
satarım, ister satman~ I~.,, 

Bu takdirtle hem R!1sy.an1n yil 
kü hafi!J.iyccek. hem de muvaffa
kiyct takdirin-Oe Mih •erle A 1•ru
pa kıt'nsı iiıerinde k.aı'i h..!.:.:.-p 
yapmak fırsatı hani olacaktır. 

ETEM İZZET BENiCE 

Hiç bir iş köremi
yen 2 cem:yet 

ll 1rıc1 Sahifeden Devam) 

rile bundan iki ay evvel feShedil
miş ve yerine ; eni idare he;eti 
seçlmış olduğundan dil };ıü kcmg:re 
ruznaırr<Csine yeni bir idare heye .. 
ti intihv'bı için bir madde ;Jvonul
mamıştır. Fakat riyasete 2!ı irrr.ı:ılı 
bir tekH va"akası verilerek <>
ru idare heyeti seçimi yapı!ması 
istenilmiştir. 

Lakin bu teklit'te hiç bir ecba
bı mucibe göslerilm<>môş ve idare 
heyetinin tebdil>ni icar ettirecek 
bir sebep de mevcut lmlunmarmş 
okluğundan tekli. re-0.d'OJunımuş
tur. 

Cemiyetin yeni :ınsli yıJ bütçe 
taslağı 3 bin lira ol·ara. ıkıabul e
dilnniştir. Geçen yıl ıı uıhtaç aza
lara ceman 12\l lira yardımd'a bu
lunul.muştur. 

Bilahare dileklerin te~tı\tine ge
çilmiş ve azal.ıır kay.k'.Jr:n, ıno
törlerin tanuri için ccm.iyetin çi· 
vi temin etrr roini ve kendiJerinin 
ağı.r işçi sayılmalaa-ını istemişler

dir. 
LEBLEBİCİLERİN 

TOPLANTISI 

Leblebiciler eemiy~tinin yıfük 
loongres de dün tıoputqpu 25~ 
ıtz<ı le yapılmıştır. 

Iwngreyi romiyet r :si Yunus 
açııııış ve raporlar kabul edihnJş
tir. Cemi)etin var\dotı reman 30-0 
liradan i!:>aret ol:lu .. ur>dan bu 
cemiyet de Psaslı bir ırareme
m.ştir. Bu par3 ancak zaruri maıı 
.-al'!ara yett' ·n<len com:.yet es.. 
naf hasta·nesine hir, b:t· yardım 
parası ayıram:ıınııı;tıır. 

Toplantıda aza Wıaı:e heye
tini.n kendilenr.e nohut ve odun 
temin et:TT' es;nı isleıınlşlerdir. Bil 
dilekler idare heyetine bhl'aıkı.imış 
ve bilahare icra edilen mtfuapta 
eski ida:re heyeti aynen ipka o
lunımuştur. ------

Manav Sahh. otuz, otuz .beş yaş
la.rıııtla gtirt.ir, n, tıknaz, lı:ırmı.zı 

vıe yuvarlak ~elu~li. >illhatli bir 
Anadolu kö1·l<i.is:i :ir..i idı. Uzun 
zamandır şchırae yaş•dıgt anla
~<ır<Rı. Buna rağmen, hala 
köylü sa1iyetini mı.nafaza ed1-
yoıı'tlu. 

Salı.hin kaba!.lıati gayet garipti. 
Dava ev·rakına göre, terzi Riza, 
Salihin cilü. k.Lnı a g"dip l>ir kilo 
elroa ahmş, elmayı tarttırc.itl<ıtan 

=ıra bi.r lira ç.karıp vermişti. 

Liranın kenarın.lan .kl' ;-ü'< bir 
parça eksik olduğu için Salih ev
vela bunu almak•an imtina et. 
~, sonra, 

- Seksen kuruşa all)Cıan, baba .. 
deıni§~i. 

Bu :ı-~en Rızala aralan".lltla 
ihti.liıi çıkııı- ış, R:ıanın şikayeti 
üzerine Salih hakkıında zabıt tu
tulmuş ve Türk ceza kanununun 
532 ınci maddesine gace cezalan
du-!Wıası talebiıe mahkemeye 
.selllkedJmişti. 

Hak.imin suaJ:ne, salih, şu ce
vabı verdi· 

- Evet efen<iırn önce de söy
ledim; evveliıhir söylerim. Ver 'i
ği lira, işte ocada. ... S ?ide... Bu 
lirayı kimse abıoız. Kenarmdan 
bir parçası eksik. Ben de almaz
dıım aın:r.ııa, terz; Riza başka pa· 
ram ::ok!. dey1n,:e <lfüşündüm. 
Bankaya götw.ür deği iririm di · 
ye, seksen kuruşa alma.ğa raızı ol
dum. Tab!I, ban!.:ııya g·tmek için 
tramvay pa-aS"t vereceğim. Ce-

Vilayetin tebliği 
1 ,..r .,.. -"btl!f"Tl ı 

2 - Ticaretle işlıig~ 1 e-den b:H ün 
hakiki ve lıü.kmi şal• slarla ~'"" 
ret TJ" k:sad ıy IE elll'rı "de ça f ve 
kahvP bulu ıauranlar ve 911y ve 
ka.; veyi im l ctıikl•rı maddeler
de kullana ha.kıki ve h;id:mi 
şahıslar 1713, 1942 saı: s.:ııba • tı

carethane, r.agaza, düldt5:n de
po, anbar, fabrika ve ımalath:ı

nelerinde şube, kom.ı:,yoncu ve a
centalar .n ";:ı 1.dir' vı...tXUiT Y"!rlı.Jr ... 
de mevcut ,ayla kanveleriınitı cins 
ve miliaı:lar:nı ve b.:.lundw:ı.rı 
yerleri gö:,:.e·ecek b:r bey;,rn~
meyi 18/~/lP42 çarşamba gııı;Ü 

akşam r..a kaaar bu1L1:.ı;u:'1arı ve
rin en büyıJıc rnülkiy~ merour!.a
rına mak'>uz mukabil,ııde vere
ceklerd ir. 

Lokanta, <"tel, kıraı;ttıaıııe, ~ay

hane, gazin" ve bu giı'i unıtı eni 
yerlerde ell"riııde buluna:ı:ı mik· 
tarlardan (:,~ k.ilo) k- .ve ve (iki 
kilo) çaycluı fazlası..ı., yukarıda
ki şckıilıde h}""1 etmiyc meot<ı...r· 
durlar. Bu malıalıerde bevaı1 .. 
tabi tutnl.ın.yan kısın 'ardan piş
miş çay ve k.ahve ı;.atıl.ınası ser
bestLr. 

3 - 17 /;l/ 942 salı sabahınilıı..'1 
ev\-el satıl:n ş ol p ela henu müş~ 
terilere teslim \Cya gösterd.kl~· 
ri yerlere ~ .,·kedil:l"iyerek satıcı 
elinde }-al-m ş olan çay, çekir'l~.r 
ve çekilmiş ka'ıveler satıcı Uıt;,· 

fmdan se•ki'lımm.ıyarak verİ!l'.'
celt beya:nnmıeye dc:cedllir. 

4- 17/3/1'11~ salı saıb mndan 
evvel sa,ılmı.ş ,.e ır.rii.ş•erisiııe tes
lim edilmek üzere yola çıkarılmış 
yani satııcmm elinden Ç'likmış ve 
fakat müşt~ eline vanmamış o
lan çay ve k.;.hve!er müşteriye 

vıardığı günü takip eden gü.ırün 
o-pıomasız doktor- alış.amma kadar - ikinci - ma.d-

dPd vazıh ~ek'i'1~ .,Y"rl btt be-r u ğ Un f.kıbeti yannanıe ile bildirilir. 
(1 inci &ıh~eden Devam) 5 _ Tica-et Ofisinin ehnde bu. 

tini tavsiye etmiştir. Bu tavsiye lunan kahveler bfYWl>ll tabi d~· 
il<> evvelki giıo Hayretimin apnr- ğilıdir. 

tınıanına giden Osman bnrnda 6- Beyann 1nıe veıımeleri 13-
JIJlyrettin t.ıafından ameliyat e· zmı geld'ği hıl:lc bcvanı:ıame v~r 
dilmiş ve lıııalı.are evine d(;nır.üş· ~eri vey• o"-ıı.ııname Vt<Tip 
tur. de mevcutlanrı1 noksan gösteı--

Fa.lcat aı'1'dan çok kısa bir za. 
:man geçtil;.t~n sonı" ktiralı•te d:kleN anl,.şılanları.n icap eden 
çekilen Ü>man feci ızt1rapfac yerlerinde m Lli kı:ınınrna l<anu. 
içiude kıvrar.mıı a başlarru~tır nunun 4156 sayılı kanunla muad-
()şıııanın bu .,ııhi durumu birkaç del (65) in~, ~ ':iesı mucil>i!lc~ 

sa t daha bu valı=ı tı rnuhaı..ıza va.L "' kayn:,a1<2mıara ver;len .,_ 
etm"ş, nihayet :ı:avallı ti.i«ar ha- lah yct da;resı'l<ie arama yapıla-
yata gözlerini kapam'~tır, ~ caktır. 

Bu fcci fıl<-ıbet üzerine OSlnanın 7- Çay ve kııtıverıim satı~ına 
ailesi dün adliyeye ır,iırıtcaat e- ne val<it milı2aöe oluı1acaf:; lı 
dcrek bu öli"me H3yrettinin se- li>harc bildiril..,,.,ktir. 
hep olduğu•rn ileriye &iinnüş:cr· ı----------·----
dir. Adliye doktoru diln Osm•ınn 
cesedini m <la yene etnaiş, tüc:a ın 
emernit amelıY"t.ı neticesill.ıe öl
düğünü tesh t etmiştir. 
Vak'anın aydınlanması için cr

set, morga kaldınlınış, Hayrettin 
yaklan.arak halıık:wıda takib.ıU. 

tır 

MEVLOD 

St•vgı•i a;1nı K~ı&"e ~tm. öli).. 
m'Jt>!i>l kııdanc• g<nü. '< !< ••dt! .-
1913194? Pı-şenJbe gilnj rat:h cam~n.. 
ôe ~v)Qdji cıkunacağ..n.Qac mvm 
l!tfslf'l.:dcş ve doe~lll. a.rzu eden 
ci:nd :ı sW rırnı!'.lı teşri!leı:lni t iıca ede Mı.. 

I'..tiı ASerlilc dııl>o.i B<ışkM!ı 
Yaııi>~ Ziya F.RJtUŞ 

bimden mi vere;;iro? Iştc bir 
trtnw ay pBTasile bir ka.Iwe para
sırı1 dii>ştüırn. Seksen ilmruşa al. 
mağa razı oldum. 

Sa!litler .de dir.'.rnik!lkten son
ra, karar verilmek ürzere celse ta
til edildi. Ka.pmır> cini.ınde kararı 
bekierkfn, nnanav Salih, 

- Aşkolsun 1.e ruza Efendi ... 
dedi Sana bir i? lilt edey ııın de 
der' ten kurtar al'-"' d ·r'-en, ba.-ı
ma dert açtın. DOGtluk decliğın 
de bövle olur. 

Beriki, pişman gibi duruı'<>t, fa 
kat ses çıkal'Il'>vıaııdu. Blraz son. 
ra salonun kapıs: açıldı. Karar 
te.filı '.m edildi. Manav Salih:n 
cTü-ıık\yede kan>l! en tedavıfil et. 
mekte olan me ·,dkattan biir !'ra
yı mukannen kr,nıetile kabulden 
imtina. ettiği sa.b t göriihivor ve 
be'j lira para cezasile n.whakeme 
masrafını vermto><ne karar veri
liıJordu. 

Salih boynunu bükıüp kara.~ 
dinle k'. 11 wnra.. k .. s kös mah
ken:cden Ç'l"..tı. Kor, ra yu1"1.11'
ken, k.>endi kı-nciine söy'1eniyordu 

- Keyif beıü;ı değil mi? Hiç 
alıın:'}=um Mal da sah\ıyıorum. 
!Umam ahrıam. İstediğımc sala
rınn .. ıstmnedığil" e satıma-:m. Ki. 
me ne bund.aı1?. 

SiırrJlen:len vaşh biT adam, 

- Yağma yok Ev Ja.t.. dedi. A• 

1 

daırnıın arşınıma göre bez vermez>. 
!er. 1;.-te bi.iye, ca; ır ca-yır cezayı: 
verirsin!. 

\ 
GÜNÜN IÇiNDEN: 

Bu ilkb3har 
(.L ıncı !::><ıc.L!t-oen Devam) 

h;,;.ı dıı bır t:aıaırıru.z.a Ulkın<ı~ı: n;ye
t.ın.dL! olruadıguuıı. gi.b~ bNi.~_ea 

İılk:b.o.i1..ı:ı.1Ô'a/l tııı;r .SW]J.ı:iZ uırraı-..:ar
c:Wıı oa degıl.i;z.. 

bwrunı:a beraUcr, KJırıc>kışuı 
dev ... au JJ.e .KJµ~ .. k ovalöru:c.ı..a..Q. 
l:i.onıLı.ı-ı bıil' C:lil dl.lr.cnao.gll.ı. ua. 
Y3n.ı. t:erıntnı ve .::>La\ W.iU.lr. d.lra

s.ı:uoakı Uu.,vwt ça.;.·,..ı~uı.ıaa h.ou.a., 
k1ş.ıır. ~ edıUd.~ Cio.;rtct.:O.c ınu
l.ııu1 bır ıvı..u Oı.i<.wr;.ı;i.d.ı.~ Uc! bl.JY

lemt:k dugru o.Lacae.ı·ua iL~n~aıt

t.a)' .u.. .K.aı-aıkı~. i(artLk.LŞ delu.ı.er 

ve ••• dedı!ı:t. l'G;.it.aL bu l\..."rt.au.ş.~ 

ık çıktı JU?, ltiç. .... c.11.uıı .... uii.ar 

cıay~a.rı::ı.az bu k.rş&l• dıyt! 00::.ır. 

dık, da')'.a.nclıl.it.r. <;Ru::;lli!r bL< k..ş.. 
taz. ı:;oit i.:::>11.iıla..aıe etlebJ.i.·r.kr:ı aı.

)e ~oy~lıd..üt., durduk. Etnıt.-O.kıen 
pek .lc.<Ui O(lliell>el.. fö>ka '. ağız 00-
loou b.- •eL~l.ier.• de ~ \ l..rı.tl.a. 
b• nıi'!. 

Bel.lu saı.~ bu;ı11•brl4r. 
Fa'ka.t bg!kık *' ~u..J.ı.ıır kı .h. r~ 
lu.ıısıuıi.aıo ı.eyadt: ~....J:ıa J.;;.y
daılı oım~tw-. Ben, hacil6elere bı;p 
karruk :tu .net:ieeye u.la.şı..aıbil. ~g.t_ 

n.ı. .,:.r. .yon.ı.ın: 

4.Egı_ı- jy1 h<ı va..a: deva.n et.c:ndş 

Cllıi<•)'W, lı1.1ı.ı..ın a'k.ı:>ı Wd.""ıl' a ~
D)ıt;(l ~··• a_,,. ..,,.'W".i hcdeue
r"' ı.....ı.aç:.aıu:.ı:.>·...ca:K:J.adJ. "'-ır;ı yuı-.ıl

m~ıat oı... ·Ü:llQ:JIW :Ul ymı erı{;rji 
Wp arrıı,y.a nu .. ""t..."Ou.r s..yd~ bir 
dev.re b<.1.şia..ıo..ı;;;ıtı..• 

l ~k<ill. bu dtı.:;,'l.l.r11;e illTT rı0e de 
1 ı~ }Sröll'a 1'uııwn gvru.L. 
J; tm Jt.ı ae\.on Sc::ıbal: 1 C.a ve 
bJ. h.ışka liiQı Laıc'aJ bı Jl:.: t..ı.1.Ill 

ye.ncmediı!er. l\oliM.i~m ki bıı·cJc 

dö\ a•ı.acı bı:ribiırlerbllııj_ yCLdOEkt.en. 
fımM et.rıııe&ı.en ıb~·cıtı, \·E ına.. 

-C::er1) kı bu lJNoalıar y~ne b.ı H.t..ıci. 

T<l ve l"~ Dır AJ.ın:>.ırya bu1"ca&. 
ı.ı halde'! 
(' h•.d< iki tara.!ın da ııalctıes:n
de:r:ı: veya mıacı.u.o~ıc-:tmdtın bail
oemıcl< cı.ıenı olamaz.. 

Bu looou üıren.nde tımhlu tıa.. 
;yL rııt.iıii hakem ş:e şu yak!.,_ 
ft"' ve çat.an l._.J.&rtwrdlr. N~ ya... 
ıxl>~L.rlene bu llk ba!ıa..-d.ı yapa
Ulerf"k.len:.Ur. Nelen va.rsa ancak 
bta Il1rbatıaıırda OJ""'..a.-ya ü.t:lbilecek.. 
le.r<i~. • bu tı.kbanard-:ı bi•- fe:r b-.ama--.. ı;e ~ İllt:t>. 1ar 
~1 orta1a bır idciıa at.--::l)r.ı\ ~ 

Uırı olarnı:rac*1.ır Bi.r neti_.-p veır

m.tyen bu K~ ııan.;ı bek
i~ ... lkbabax, ~"' böy • kat'! 
b:ilkümliJ. br:- hcık"ını oi.ar*:tır. 

N1ZA.,IET1 iN NA7.ll 

Menkul eşya satışı 
B<;ıoğhı Dtı.rtiWıcu Sulh HıA:uk Ht.-

r.iııı.l il 'l"den: 9{2 ~s 
r:~.eker.-ne ıria."iltemece eJkonulaD 

öl11 Scıın: KÖS<-"O];ğo.ma a , Eeyoğ1.t: Tak
si-o.1 C 1mhur'J.yt"t I\.'Iı yda:ıı J r.unkıırah 

K öı;POj.lu a pa<'tı!m :ı.c 'nın 4 ıı«m8lntll 
d&.res.rıoc bulı1n<1n ve ır..ıM.cmec< t i 
~c!ilen ~ w<;ı&< ~a-.o ·ı. 21,J/ 
G.ıot t~r.hme mCısıdıf C rr •. rt inQ 

s:.ı.~ J.4. ~ ~ı'acat.tır. I lı • CT1n 
yı.itanoa göstertlC'l'l g ı:ı ve Si.! e n ~ 
h:ı.l~ ı<» haur buJunm.alı.rı .i.dı o 
nJr. 

ZA YI - Kadıi<ôy i<az;ısıno~r. a•kllı 
ğ.rn A~u içi elomek l<m>me'11' za}i ~ 
ti:n Yeniı:lrri &lıacaitım<ı>o ~ 
hı.;~mil yolctur. 

7179 Slc!J. Maltiııiol Mei>ııW Bulıall 
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Türl<ç<'ye Ç<'v'.ren : lsKE...'liDER F. SEBTı;;u.t 

Senet, genç kızla görüştükçe neş'esi artıyor 
ve Nıari Navmanı beğeniyordu. 

(ı ll'Z"' 

lll.>C ronlu. Ber.ıet <' v~p verdi: 
- •Kupcr ;\1aden ~i :-Jt~ti" me.rk.e .. 

tladc~ 
- \;ok ı.a. Zeng:O b·; olTiı:•l. Mü

h<md!s Kı.ıp<'T de ço.k <>!. ı!1 ve iyi bir 
~d011ndJr. 

-· 'IDnır m.JSllllt? • 
- ı;.- tarurım. o, w:ıonJerd,;ıc 

'k'ÇDn ve bil-hasa Aiınan!~t bıç sev .. 
n:.ıven bır.lö!ır. 

·- B:r...,.,:.ı; doğru. Fak•t lıthı<l ld
~n12 y.an!ıotır. Froylayn! Ben şıiım

d:ye lGlOOlr onım biır Alman aleyhındc 
ıiız soylediıRJi du;ymad:m. 

-- Eru,teın ondan b:>lı<.rck.-ri<en b<io:f· 
le •t•yler <le. Bı!o ken~lsJ>i y;kmdllo 
tanımnm mwna. ld.cııa cdtb~lırırn kıl., 
burac: .. Jti Almao aileteı·lnden hız b.ins.i 
orı ı:. <i.aT!li1ml;t veya rencid~ ~~ ~ 
ı:ı.ıc:r. 

- · Ewada siııdeo bafka Alman ..ıe. 
ıl var mı?. 

- Eelli b"'1ı olua.lt bi.z vı.ırız. A:f· 
rıca J.k.ı - - vardı" aııııır.a, bun
lar l).çüıDcü, beşinci derecede ticaret 
J3PJiiaıı. 

Bcroet çok feodl. Gt1><; ula ı:öıiiv.. 
1ükç~ ne&'esi ~ ve Ma!'ıı Na.vnıa.
nı b<'~enzy,,rdu.. 

ka<la meŞ:ıu.: t>ir avcı ıcı·nı 
- Avcı gitmek için &ırkrı.<l~ uıuor .. 

f.: nız, ben b~r ifÜn s ze rnemnı.n:~t;;c 
r~a.kat l"deoblliriın. 

- Çok \eşelalı.ü' ederim, güoıel ve 
sevimli F-a, l ıyn! ~ımd. ben de sl=n 
gıbi EevJnd.~ 

- Arka<laşla.rı.mz .;ıı·ag r.da a'V me
rak!1S! kimse yok mu? 

- l~ır .. Onlar tol;.. ;;ırı»"nini -
rahatıe geçlr\yorl•r. 

-· Siz hiil.;). ate;ıli bir g~nc g:bi, tat!! 
glıni.eıin~zj ge:mnı:.>k, av avl.llllak~a ıe

çinneit n~-z giii.iba? 
- Şüpheı;iz .. Bencm gibi barekofil 

bir ınsaınm blJl\2da Atıl lı:alrnaınna lrn.. 
bn var mı?. Demir l§liye l:Jlye l(!11dıar 
d<r.ler. 

- Çok doğru söyltlyorsunuz, ~ 
Benet! Eniştem de bu f>kir<!e<IK. Fao
kott, işı.i?ri ee&ncskoe m~ni oluyor .. Be.-. 
nım g!l>i genç bir kı.z, l§\e böylece bu 
adanrn ııl<ıc.ı hıw•S> iç!Nle boğulup 
Cidi,<ır. 

- V•h vah. Bıı kadar ısılU!dıl= 
lıilmfyordum. Geyik ırv1 çolı: ejllelıceli 
~tur. Avlao:ıo to za.rBffızı da budur. 
Eıraıta çoit pylk , .• , cl!;yor1"", Jııiı. 

mem kl doğru mu?. 

Zaten BEl>et -'balıgi millete meııı-

11'P oluma olsun- ""1tl, anlayı:ılı ve ı---------------·I 
akıllı kııı:ı.a.n pek bqcnmll. ~t.ui

n[n Alman c~ old.u~unu bıililtli 
hn>e< tıu .i<'.zla. sık cı.k &öcil(mcl< onım 
le n t;ıoyda.lı olac3ktı. M;w;daflh Haırt.. 

1""11111l bıı guıel b&ldızı da a'Ytl• malı:
•~tla Broe\e gilndcrilm~tı.. 11'ı>'tman 
b< d :ı.a: 

- llen bu ada:nj :ı<i;>helen!yo. 
rı..m. Her halde onurua t..uı~ya ve 
~" haGıona olLll'9Q ols 1 bal.ki h!lvl
Y•t ıu :ı:alomıya ı;a.lı.$. Buraı:!a ne ya,. 
pac nı, h.2ılcik1 vaz.1.tslrun ne olduğ\!
r..u lf.,fen_ 

lJ<ır ti. M<>ri Navınaııın gaıkıoya 

gCJoıı ')ftma <lıcğild1. llele .iri maılfi 

il ""O süzerek 11.ra Sll'll Beııe\e baıy. 
gıu baygın bök.lqı da De kadar ta.~ıy
d:. Be.r.t-t onllD ses. zckhı, ve anla.yı. 
11 Cibı, boikıfma da bll(Yılnuı;tı. 

Denet AmerJmda bıle lıu kadar g.a. 
uI, ıev.cmli \·e cv.ı:,eu bit' kn eöc-

Bir genç kı:ıı İf arıyor 
ıı.owıım ebedi:ren kayb<'tır.esl O:ze.. 

r!r..e anasına ve .k.ard.eş1erine bakmak 
üzere tlkmeittebin 4: ünc.J. sınıtmda.rı 

a:yrıl:ıı biıf' genç lnz labrJka ve mü
eseselııerde iş aıramaKt3dı:-. li&yırsever 
io satı:plerlnln Son Telço! llı..Jt Sü
tunu vaoı\a&ıyle (SeLna) •dresıne bi:I.. 
cıınnelul. rica olunur. 

• iş ARIYAN BİR GENÇ 

H~usı ~e. fa.brik:>. tirilıle"fıba

ne ve kom.İsy<Jllru kıkb çolışna <t. 
zere orta 1ıahsllll bir gen~· ~ arıyw. 

Son Telgra:t (Ş. G.) rumu:ı:ı.r,;ı ı:n<lı

raca.atları. 

11'.t.:miştı. O, ken<l.lskıoen emln. old•gu 1---------------·I 
iıÇ:.n, bu mtma5ebeti derin\e~Urm.ek ve 
bu vasrta il<! Ha.rtmamn glzJ:ide'!l .ciıt

lıye Y•p\r0ı lşler hıı.kkında ma!Omat 
'°'Plıım:ık ;.tıyoodu. 
~ Navman lronup:l".ı:en, atzıııdc.o 

fi'yle bir iOY kaçırnı.ııılı: 
<- Çok yakında buray~ bir kaç Al.. 

man seyyabı gel.ettlı:. Meır.'t-lı:etlır.den 
yenı haberler aJ;ı.,.g:.m lçın ne kadar 
ıevıwyorum .bil6eniz ••• > 

Demek lı:l, M.ao:ıJ,lla1a b!r <CastıSlcır 
Top1'a.ı:ıU.ı> :yapılac'1.ğı lıalokınıl.ıiıd Jh
barlar ,.lllilJe değildi. İşte emmııreloe
.n .. '" Fravla;ıoı Mart Navman da bo:ı 
~ ıcviıımlG'orou 

&net, geoç lama .ordu! 
- Bıırada ava Cide:' mi&'.ııoirZ7. 
- Are. ora enlPmlıo benb<r llOYiı: 

•vına gidıerim. 
- Ben de .,., ır.eraldı!ıyun. Arn..t-

KARAR BUL.'l.'.'IASll'JA 
CH/lff 
?4ıill KOl"\Dl'm Ka.cu..•ı.'lla m~ 

ttt•n K•paJıçarşdıa Ka:ı akrıl~rda 37 
ııumıırada maıkaıG ve lrub ir.llği sa.tı

cııı•1 ıı.. ,,_ul Ha.çit: o~:u Agop M:l>
zı:r.;!yan baidtında İsıtacbut Asli.ye İ
IN><'t Ceza M:ıblt<mesin<le cueyan ~ 
dw rMJhal<emeai netice5ınde suçl.ımuo 

tlilı ••blt olduituı>dan Milli Korunm<ı 
l<:mtlll'l2>lln 32 ve 59 uncu mOOdel«i 
.,. ud'l>lrıcc yirmi ~ lira para cezen 

öcltm~ ve :r"'1I ıUn ırt <cetle dü!<. 
~.1>ın Jraıpatılıımeına ve hUktlm ltat'!
.ı.~tıtAıde üa:eti auçluya ait oımııılt ilo 

~re Jtamr ı.ılWt,,nın Son Telgre.f 
Guo\eoıode ._-edilme•t.ı~ 1.7.941 la>
rihinde lı:aınır verildi. ·~~tl> 

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

le11bında ıründe 3 kap ahnabi lir. Her yerde puDu kutnıarı ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Marh No. 

D ı• 

D G O 

13 ll 

r. O G 

• 
• 
• 
• 

DH 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MT 
G 
ıı }l 

TC 
F 
HD 
vvvv 
G/M 

887 
1490/l 

12592/1-4 

2378/82 

• 
• 
• 

124 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

83478 
1245 
12592/l-4 
BM 
6510/11 
8005 

N P 1917 
AYC 1865 
1.JAL ı863/. 

~)ornl Keılpo!os 

.. .. . .. .. .. .. . .. 
DLL 
ElİLa!ıet 5747 
p 8406 

p 8406 
MU 8019 

L 11 
A (; 1820 
F 84ot 

E~I K~ 

llfü<.1= 147f 
B ll 5 
D S 4790 

LA l/2 
LA 1/2 
DVS 31163 

DAL 
NES 
ez 
Btıa 
Bayer 
D (; 
AKE 

RLCO 
MPAK 

6048 
5138/9 
210484 

934268 
7652 
365 -
00--G 
222 

Kile Ck•m 

1~ 

33 
1 

l~o 

7i 
7!:0 

~ 
d 

20 
61 
a 

IO 
3?. 
4 
ıa 

17 
14 
14 

H 
8~ 

o 
o 
o 

1e 
o 

2~~ 
21 

t65 
818 

12 

ı1 
9J 

l6b 
6 

1 
6 
7 
9 

14 
2 

18 

1\ 
86 

1500 
o 

83 

a 
3 

15 
l•) 

2:> 
ll3 
120 
107 
28 

ıcu 

000 
500 

~"' 
.000 
000 
000 
500 
800 
000 
500 
800 

500 
000 
880 
ıoo 

200 
400 
400 

000 
000 
810 
700 
700 
000 
890 
000 
400 
C'JO 
000 
300 

000 
000 
000 
000 

6110 
410 
020 
93-0 
000 
050 
600 

000 
000 

000 
250 
&00 

850 

150 
000 
000 

000 
600 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

De geri 
I.n·a Kr. 

98& 80 
256 92 
ül 37 

111 68 
1C9 18 

1414 26 
1.;e 58 
101 75 
lbS 08 
26C- 43 
6C 70 
16~ 14 
121 48 
455 07 
57 16 
'i-4 '15 
83 81 
81 03 

103 l2 
140 12 

71 16 
84 89 
,4 76 
G9 98 
93 53 

~o~ 40 
145 05 
~ıı; 14 
la~ 40 
953 51 

366 23 
277 73 
469 63 
79 u 

64 74 
5~ 90 
6~ 86 
f9 58 
87 67 

223 60 
10& 4.5 

125 14 
3ô9t 32 

371 98 
255 56 
s• 66 

21e 36 

94 S5 
191 57 
63 82 

1271 48 
2028 38 
4Sl 61 

278 89 
Q3 29 

442 71 
42P 48 
u 29 

a45 62 

ııı 19 

Te~tı 
Lira Kr. 

75 
6~ 

5 

• 
8 

1oe 
10 
7 

u 
17 
6 

12 
9 

34 
4 
il 
a 
4 

• 10 
5 
fi 
5 
6 
7 
3~ 

11 
38 
10 
7! 

ı·~ 

21 
35 
6 

a 
a 
CI 
5 
6 

17 
8 

D 
2:63 

28 
21 

8 

17 
3 

16 
6 

9~ 

15~ 

30 

2t 

33 
32 
4 

26 

()() 

30 
00 
60 
50 
25 
30 
85 
80 
60 
00 
50 
15 
25 
30 
80 
00 
80 

00 
80 
50 
50 
65 
25 
60 
30 
00 
25 
00 
61 

----
S•ın'I lpejjl h:ıvl P. Moo.s11Cal 
l.m·i wlrWi zr.uşaıroba şl'r:t 

GroUMOn (Sahib.miD Seti) 
Adi demir Jııl!Jt 
ıı. ii ı c• ciıılkıo 
s :n'I k"ucuk 
YGr. Koblen halısı (rulet 3) 
Sübllim< pastllleri 
Diş rnyı< (iı9pirtolu) 

):ün Şark halısı (adet la) 
.Al<'?nin;ıum Ta:nere yed~lı. abamı 

KR•arsı= pamuk llıllııl 
Ytm :;.ork halım (~et 7) 
iı;elı: mensuc:ııt 
Yi!zil yOn içi Y'lİn dolu y<>r1;on 
YUr. yoı:gan 
Yi<n Y'"Wk 
Ytiıı yorıµı. 

Yün yarııan 

Yün Y"""""' 
i ı><!< rn"""""'1ıt 
lı-ek k?dın muşambası 

l~Jr.. n·msuıoaıt 
TUp iç.r.ıde ince ~c yai:'1 
irck a~ tıs.rıh dıeri ııetm~r.retre mmıtaeası 
Dc'n>i.r k:Wt (pirinçı., r.ı. \ 
DoJu sınema. filmi 
:fJe!Atli cam bardak ve sll-rahi 
rıPmir nuJ<ıne ~mı 

Yilı:le m<ıtı:üt lıı><>kten faıiil!e 

50 ıı::cza düğ.ne (boyalı) 
00 Agac c<vırcindEn dü~""' tb<y~lı ciJah) 
2j Aj,aç ct:vımxien dua:ıııe (boyalı ciJ.alt) 
00 ~ün t..r.me dokWDil J.. U':1·a~;.an k.acbn 

elb~es1 

00 Potüsuet y&lduıh de:i k>d:n isluıırpin! 
00 iı:-ek rr.~ndil. başöııtü :ıc peı·de 
10 P.amUk kadın ve çoc t!t elb.b.esı 
62 Pa."'1luk: yat..alk: ve çanıaşıı: t&k1m1 
60 Pamuk ytizliı ytin yao\a.k 
oo İpek 1<..aın elbasooi 
00 Jcyn:.ı hı.o mü. pwi.nçlen tr~s tokınu ve 

~o.112..tln:ne eşyuı 

60 A:/nJ ~1" mU. Selliloıt ~ tuımı 
00 Yünliı lope!cli kıadlfe mas•• ortU.ü 

00 'I estErC ile bö.ltinmüş mermer levha 
50 Paın.t!klu ıpekli lrord»ol 
&o Dom;: ya:alıaoo _..,., tı:Jı.vlm ve ~ 

taılnmı 

oo ipek icadın ,,.. çocui< elli.-seel 

1 o Tılı b t il' üsU:ıhıar 
00 G. m~:<k(lr ba-h~ zuruınba 
00 K.ııs kına kabuğu 1ıozu (F<:J>tbz]'e gö-

ıuı illnıek. Uz ere) 
5-0 '.l1i.n m€nlSUOBt 
2S Yün n cnısuoat 
25 Sor!t pgmUk:, kauı;ıuk:lu 

80 
00 
25 
25 
&o 
00 

PamUk Ağ 
Yu;lt ~ ilı:Ağıt re!Wıırn 
!vtogral .ı.-esirrı 
F ot o&ra! ,,.,.;,n 
Boyııılı demir malımıe ~t .,..,. 
Sıli3 ~e ollasJt ıınedeniD'.leo Slw'S bile. 
yl ta~ı 

00 Al!açtan maltlloe Jçln kalıp 

7/3/942 cikUil Truıviriefkar GaoıelesiyJoc rıan edildiği il'zere yubnd3 müfredaiı ,.•zıh _. 1549 sııoy>lı kan·-ıı rnucl>
~ 23. 24. 26, 26, 27 ve 30/3/942 gilnlcrinıi• açık azottıımıa SUI1!!!V·e bilmfüa.ye-1~ 11C4:;dea-kıtrr. Satıştan Uç gün evve
llne "'"öar etil'• anban•lf1~ g - 12 arasırıcr;. yo,ülebillT. Satış Re-.ı<lrye cı;ddeslmlel<\ GfurırUk S.•\ış MUdür!ilf'OnJe .... t 

1
13 t.Mt. Klllluıl veslk.llmın il:.n.zı ve t.emlna! ak<;elerinh:ı s<r\lJ ·tün!l """' 12 ,ekad<ır y•tınlmıam .ıazınvhr. Bu _.._ 
cıa.ı maı:da mlJlrtellf gü•\leM• eşya ... .,. Y•'l'Jlrr.ak1a olup u.t:ı:erl Shltrı lıliln 1'ıtttaıı:nda :ıosılıdır. c325S• 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

194Z İXKAMİYB PLANI 

XEŞİDELER: 2 Şubat, 4 M•Y13, 3 Atustos, 2 İklnclte~rln tarih·· l 
!erinde yapılır. 

1942 IKBAMIYELEBI 

ı adet 2000 liralılC _2000.-llra 
a • 1000 • =3000~ • 
2 .. 759 • =1500.- • 

600 • =1500.- • 

40 • 

50 • 

200 .. 

100 > =ccoo~ Lira 

50 ) =2500.- • 

25 , =5000.- • 

! 

Sırttr.oahmet Birincı 5ulh Hukuk 
.M.obkeınesWıdcn: Y 1217 

Firdevs Yalhı ne Ya!ı.,ya Fu&d ve İb.. 
Taıh;rr~ Bilini ve E9IDDrııı şoyian ve 
ınuştereken mutaısarrd oldukian İs-. 
tallbı:l Eminömi tka.z'ibı dD.tı:l.!r:.de Ke .. 
nı.&:ipa"-ı mahaDesin.in Eski R\ifftempa

ıa ve yeni Se~ •• l{.r:k tulum. 
ba ısoa•ğmda _, ( ı. -!-3-18--21) 

ve (485) ld)t(llc "" (1~7) patı" ve ~27 
ada ve (6) panıel aıım<lralı \e (65) 
ınetre m'.Jr:ıbbaı aırf mlhk. b.r krt'a e.r
ı.:ın n ~a}ej, ŞL.-Y-lU zım~Jr..da. fwı.ı tu 
tekı<r:rtlr ederek. muzayeC: 'Y~ nwrun
muşt\11". Kıymt. rnuX1!rııır.~~1cS~ (1300) 

Bm (! yıiz broııd • 

Dı,..nci açık~ rma31 (lQ-4-.-942) 
t..,"'I{.. oc ~d Cwna. gli:l' .. sa.at (10 
d.Brı l2ı ye ıtt..adar ıcra · .!.r: .... caktır. 
1'-,yrecl: !'.nıhc n)ODıfsinin yı."'tl'de yet
m.5 ~ıni l>ı,ıkluı,'U 1ak:lird• o gün ıru.~ 

ı~ı k~t'iycsi yap.ılacakltt. Bulmadığı 
t.tl<clıı de en sem .. "'ıırann \.>ahtüı!ll ba.. 
k! k.ü.ln.e..ık. fuıere on jlÜI\ müddetle 
temel« edilerek ilkin· 1 açık arttımı<ıöı 
(70-4-942) tarilı.iDe reü.o.:ali.,. Pa~ 

tes' günü saat (10 dan 12) ye bdar 
1cra olur.ıracak ve o tun CJ". cck a.rtt:ı-. 

"'"" ihale edllece'lı:tlr. İ;otek oahii>I 
a'.acoklılırrla diığeı: allk.ldar!arın işbu 
l~YTl n"lfnkul üzer;.ndeKj haikfd'fmı hu.. 
sut.JYle faiz ve masrat"J. aair olan iddliı.. 

&larır.1 evrakı mı.> ~.c.lt'"M ile On be6 
gün iç>nd.e b3lıdlhımeleri ıa2ını-chr. Aksi 
h.ode bakl""1 l.i>J>U slrll ı..~ lle btt 
oiın.;ıd ! ça srııt-ış bedP1 Lı in p ... y'aşmn
sında.n harlç k )a.eak1 ,.dt'". f\1"ut rakim 
b.Jt'.ırrıum vergHar htSi"'da~Ja.r-ı ve dc1 .. 
Jlıfıy~ ve ihale pulu ve tapu masraf-

" 

17 Mart 1942 
18.()1) Program, saat ıı.ya.rı. 
18.0:-i Radyn Salon orke!=trası. 
18.45 z rnu T kviml 
18.5S l ""ı.l h<-yeti. 
19 'O ~ a;;an, Ajans hrb<Tlcri. 
1 ~A; K ONUŞM.A. 
l~ 53 S ~ E5crleı'1. 
20 15 nADYO GAZETF.si 
20 40 K<>ınan ve Plono Sor.atı. 
2l.15 KONUŞMA. 

2UO K ile P !ı>T. 
21.45 Kl.'ı!l!k Türk mil7 i?i programı. 
22.30 Som ayarı. Aj.alıs hot<rıerl. 
22.4J Program. Pa?;!nlŞ. 

it1.A!=' Kanmıuoıa tevfikan ~tt3. ediıilır. 

ııa1 iç\eı:o ~ ~ yüzde yed!. bu
çu'k pey ekçes; ,,.tırılncalf!ır. Artıtı.

mr. prtnamesl ldl>u !hin ta-rih~den ııt. 

haren m&likeme divanhanesiıoc tUik 

t;:ıLnmışttr. Talip olanların k~ 

ıın,,ıu.mmenES!nin yihd' yedı buçuğu 
r:lıbftrn.t.e pey aık.çesi.rd hümı:er. o gün 

ve &a'1ttf" icırtanbııl Sui.Uınahınttte Ta

pı.. Lln.astnın alt kaıtındıı da ile: mah
sus r.da Sultaııaıllın!I Binncl Suiıh 

hLıkuk M.a11ke-mes1 B~.;,.k;~t;:~ 

9tz/7 No. re. ile mllr•cle.tları illin o-

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cTakviyeli Potrel itplnde Köp
riiJ.ere müteallik .ıısla:hat. hakkın

daki >htira için a•ınan 30 rna)'ls 
194-0 tarih ve 2971 No. ve cÇerçe

veli Köprülere ve Köprüıye ben. 
zer insaata rniHeafük ıslahat> 
hakkmdaki ihtira iç.in keza !kıtı.
sat Vekaletinden alman 30 mayıs 
1940 tar;h ve 2il 72 No. lı ihtira 
beratlarının ihtıva ettikleri hu
kuk bu kere bas\:asına devir ve 

yahut icatlan Ti·l"'ı<i •ede tn€vkü 
fiile looyımak için sa·, ,;yet dahi 

verilebileceği tekti edilmekte ol
makla bu hususa fazla mallı.mat 
edinmek isliycnlcrin Galatada, 

Aslan Han 5 nci kat 1.3 No. !ara 
müracaat eylemı:leri ılan olunur. 

O TAKViM e 
rıunJ 1358 

MART 

" 
Kasım 

130 
Hicri 1361 

SEFER 

29 
Yı! 942 Ay 3 \"asa: Ezar-

S D Valttt S D 

MART 6 09-1-Gün-ı•s 11 51 

17 
12 22 ötıe 6 05 
15 -45 İkindı 9 281 
18 18 ~·:r 12 00 

SA l I ı~~~ Yat..ı 1 31 
İmsalc 10 12 

Tarihi Tefrika: 48 

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

Kızlar Sünbüle: "Aman Sultanım! Efen· 
dimiz geliyor, hazırlanınız ı .. ,, dediler 

Her şey yolunda idi. İmparat.··· 
ve Ofer Benos olanca ku'VVetile 
a gece sMıaha kadar ~~kcrler ara
sında dolaşarak onları teşci etti
ler ve terti'bat aldılı>r. 

... 

saf bir köylü gibi yaşamak .stı
yerdu. Hile hurda ı,klına bil~ 

gelmezdi. 
Sünbül bu derin dfüüncelcıin 

tesiri altında yanıp 1.utuşuyoı<lu. 
Bir yandan da şehirde aylard•ı:-

ARSLAN izNİKTE beri görmed;ğı bir şamata, göH.in 
üstünde mcş'aleler ve fener .cı 

Arslan Bursa cı:ıphcsınde vazı. yakan kayiklar, bağmşan bir b-
yeti dört saat içinde düzelttıi. Ka. la/balığın sa<lasını işıt:yor ve 0:·-

leyi kurtard1. Doğan•a konuşt-J. 

Herşeyl itmam edip ik 'nci vezirı- ~%t~ubil~=~::nı~ h~~~;~~~ 
ne bu cephenin kumandanlığmı -
tevdi ederek maiyetinde bulunan ne olabileceğ:ni kestil'ernıiyo :du 
beş yüz atlı cengaverle alabildi- O, ·bu ıılayiş!n bir düğün grce'i 
ğine Kestel, Dianlbos ii.zc!"ın· den veya bir kma gece'i oldu ı a 

hükmetmki;. 
Yeni.şehir ova.."Jna bir .hı.ş gibi ye- ··-. 
tişti. O, Yenişehire geldiği zaman Tam bu s:rada otım:luğu sara-
İıımit üzerine yürüyen yinni bin yın salonlar:ında koşuşma ve ken 
kişilik kol oradan yeni llıarekct di kapısına doğru gelen gürült.:: 
etmiş bulunuyordu. Bir parça Ye· işitti. Büyiilk bir lıcyccanln ayagn 
nişehirde istiraılıat etukten son~a kalkarak uryan v!icud'ünii ört-
1.znik ili:erine hareket etti. lzniğ.! meğe ve bu koşu;ımanm sebeple· 
geldıği zaman büyük bir şenllk rini anlamağa krıştu. 
alayı ile ıkar.;.ılandı. Herkes zafer Saray !rııı:ları hı;mı hız!, kapı. 
şenliği yapıyordu. &mı vurduklımı.nı duydu. Kapıyı 

Sokaklar ve evler donanıınış, heı· açtığı zaman karşısında dört be; 
yerde meş'aleler yan;yordu. lıırz: 

Arslan doğruca ~OC'uıltlarırun 
cAınan sultan•m! Efcııd rr.1z 

yanına gitti. Karısınııı ve ÇO·~Uk· geliyor. Haz·!r bulw1Unuz!. <ie-
larının hatırını sorduktan sonra 
misafiri hulunan Sünbülün daire- diler . 
sine geçti. Zav Jlı. Sünbül kıızJaı ıı bu 

Sünbül çok m~yustu. o böyb IM!arından bir ~"Y anlam"mı~tL 
sfucı bir hayata alışmadığı için ÖmrÜ1lde e'fcndünız J.elim 'ni i-
ftrlea hapiste imiş gibi ıztırap çe- şitmemiş olduğur.dan bun t bıir 
kiyıordu. Devlet işlerindeki fcvka- lslm zannederek A !anla mtiı __ 
lıidelikleri de ka\'l'lyamad.ğı :çir. sebeti 01.'I'ıyan bir k; ··n·'l g • 
'büsbütün ye'se düşüyordu. Bıra- ğine hükmetmişti. 
kıp kaçmak ve köyüne dönmek Sünbüliin kızların ace'ç .ine ve 
istiyordu. Llkin, nası' kaçabilir- çı.rpınanasıoıa rağ'.l':'cn !hiç bır te-
di? Her taraf saray hizınetçile- ıaş .güstermiyere'c sükô.nc«l(' du. 
rilc çevrJmişti; Sünbi;l sarayın duyordu. Aradan h rr n bır <Ja-
kalın duvarlıırı arasınJa ve kklm ikika geçmedi. Ar•lar n k•'rr ve 
pencere parll'aklıklan içinde ka- sert sesi sarayın k ıu«una ç rp-
pahydı. mı§ ve güm!lriirdcm'-ti. Bu e 
Arslanın geldiği gece yine g(;. iiızerine ortada buluran ca c-

ziine UTku girmemi~, sıcak yaz lerin her biri bir tarafa ka m •ı. 

gecesinm İznik gölünden çıkarıp Sünbülün çoktaniıeri hasr ın 
getirdiği secin bir rüzgarın kar- çektiği bu SES rulrund~ hayat vc-
Şl$1Jlda zarif ve narni vücudunu rici bir ışı·<: ııçmakla beraber. ni 
ttlmüryan bir halde p"1ıcerc par- heyecanından da olduğu yerde ir 
maklııklanna yaslıyarak derln ve 
ıztıraplı g~zlcrini göl sulaııııa heykel gibi donakabı:ş ve gü ül

tü sırasında vücudunu gizb1ı .ek 
dikmiş Arobnı düşünUyordu. için aleiacele örttüğli rrtü on z 

Onun aşkı E!latuni bir <ışktı. lanndan yercı düşerek yalmd"•;-
Vücudunun her tarafını bir humrl''I nimii:ryan bir 'halde, h~ykelle;rc ' 
ateşi gibi s~rınıştı. O, hslanın kalmıştı. <D•••mı V•r 

ne SultanlıM!na, ne delıdebc,suı<.> ı--------------
ve ne de s..rayına, paıasma pu-
luna aşı.kıtı. Bunları bir kere bile 
hatırından geçirmenı~ti. O, yal
mz bi.- köylü giıbi se\'llJİ§, yine 

Bahir V& B:ışmu!larrlrl Etem İı:zet 
Benice - Neş'.1y&t Direktbrü 

Cevdet KAHABİLGİH 
SON TELGRAF MATBAASJ 

İnhisarlar İstanbul- Cibali Tütün Fabrika
sı Müdürlüğünden : 

Fabrir..ıınız yuvasındo!ti 'I y<:şındao a şa~ı çocuiı:laır i(llr> açıiı: eldltn:e u., 100 
kı.t eTbıse yaptınlac&J>.tır. 

A!ı;hammen bede!; 400, tıom1nst aS<ı:e sl ~O U••clır. Tn"Pl<>rin her g'ın fobr.tl«ı 
levJ?.:mı.nıa müracaatla urevcı1.' nilımuneyı f.Öiibilecc4cler.I ve ihrıle gLJıü olan 
10 4.942 tı.rihinde ""at 14 de FalırikaWık:i Mbbay&a Komlsyonundo hazır bu u-ı-
maı.an liin olunur. c3510> 

inhisarlar idaresi cibali tütün 
Fabrikası müdürlüğünden : 

J'abrik:ıdaJıti. COC\.dt YU\"~ında bulunan yedi yaşırıdıan aşağı çocu-'k.ı.aı lçın 
açık e]<.s:lltme ile ıoo çltt kLmum yapt1TJ.lll<'nktır. 

:Muı-.ammen bedell 500 liT•dıT. Teminat akçesi 37,5 liradır. 'l'al;rlff:n Fab
rika Le\'"a'ZJm.ma. müracaat ederek mevcuı. şrırtr.efl'leyı a\mala:ı ve ihale gllrril 
olan 9.~.942 1ıaı<ibiıode ııaat H te f:rbril<adalC milbaşa.. lromizyo:rund.n hazır b 
lunmJ.arı ilAo o:unur. c25C 9> 

MANiFATURA ve KUMAŞ TÜCCARLAR' 
Birliği Riyasetinden : 

N!zamn.amemi'"lin 14: üıncU m..~ 
a;Jıyen senelik ıoplımtı.ı 3ı Mart ~2 
F...C. Caddesinde Kıımııet Han 21 No. doa 
nın te~rlfleri rııca olun1 ır. 

RVZNAJllE: 

tevfi<an BMlk Hey'cti Unmmiye.<I 
Salı ıımü oaa.t 15 do İ twbdaa .-\şh' 
if"1>ll~cağındııın Birlğe ı> ubyyct ~-

i - Mi.lraıkip ve fdal'e lln'etiniın ra;ıor:Umın ok'..mm.aa.ı. 
ı - İdare Hey'eltniırı 941 sel"l'CSİ mu9'1'Ueı5.t:ndan lbraısı. 

3 -· Yeni İdare Hey'dinı.n lntlihabL 
.ı. - 942 sene;, !~ bır mCinık.ip tayin! ve ücretinin ı...bltl. 

lstanbul Kız Öv retmen Oku u 
Satınalma Komisyonundan: 

~7/ll!/1942 Cuma günü sae.ı 14 le Beyoğlu İstiklal cadd .. inde 340 numıı.
rada L:stler MuhaoSeb.e('ll;ğ;nde top1-ıııe.zı Okul Komisyonunıia .;.a95 IiT":t 7 k nı1 

ktşlt bedelli İstnnbUI Xız Ö~tmen Olwh taır.rratı ~lk ebillmeye k.onmu,tur. 

:Mukavele, eksiltme B>ırın<llrlılı: t.ıerı ııenel, htJtSu.sl V<' •mnl şar\namlerf, 
k•ilf ııuıa•asi:rle bım.a. miYte~erri dolter evrak okuldan görülebilir. 

Muv•l<lkat temina.t .i.42 lira 14 ıruıruatur. 
l•t<kll~rio en arz bir taalhhütte 1000 llralllt bu işe h.._, !~ yaptığına dııtı' 

lderoleriıı<ien aWiş o.du!';u vesikaılanıı isli'aaden İ.staclıul Vl\lyet:ne muracaa~ 
ıa eks!•~ı:ııe ta"1ilıinden :atil gtınleri ba!'!I; Uç gi!n ewel aılınmış ehliyet ve 19U 
yılın3 alt Tic ... et Odası ves;kaları ve teminat maltbuı:laritrle Kom.,yona ıeı-
-lerl. (3253) 

ZAYİ - t.\adbtil Gelen'bcvl orta 
Qk,dun<!am 1940 - 19U ~nı yılıoda 
son ıs:tııitan aıldrğım tasdı~noımemi za-

71 ettim. Yenlıinl ala:::-1Rırı1Can esk16i!,. 
nın h!iirmü yok.tur. 

ZAYİ - 1 inci tüınen. ı in~ topÇd 
alay:ndan almış olduğ 1m tırlıt.s tezke ... 

rcmt z.s.,U fltıtiim. YO'\.i~L'l! ç:Jt.arla.cıw 

lımd~n eek:isirT.n bükm i yoktur. 
3~0 doguırllu ömer otlu Fet id F•tll> 


