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BAHARA GİRERKEN 
Kuvvet ölçümüz lnönü, kuv vet kaynağımız gene o nun 
genel durumunu çerçevelediği büyük Türk m iHet"nin 
ebedi ve daima zinde, daima taptaze varlığıdır •• 

1 

1 

ızmır h i tabesi: Beşer talihinin yeni bir kan 
S!Une tutalacaftı bu ye&~ ballar devresinde T 1 r k 
ulu•ana en taz~ darına, ı nan, vazlla ve gidiş; 

yol ve tutam çizen bir direktif ııııııesldlr •• 
1 
Ilı 

Yüksek Milli Şef'in rehberliğinde, Sayın Hükumet Reisi Dok
tor Refik Saydam'ın geceyi gündüze katan yorulmak bilmez 
başarJlı gayretinde ve tedbir silsilesinde; Türk Milli Birliğinin 
nefsinde, kuvvet ve şahsında girdiğimiz bu bahar Türk Milleti 1 

için ancak bu kadar saadetli ve müjdeli bir bahar olabilirdi .. J 
l'aan: ETEM JZZE1' BENiCE _ 

ürk miiletine, hrih ve ta· 

T lüuin bu devu içinde en 
bü) Uk niwct H hedİ) c;i 

olan lllilli Şef YiiJ..,c!< İnönü h
ın.irde 'fiiKh. millctjJ!" Lir hit.ıpta 
bolundu. K:ırdan ri>Zü:üşünü be
~iyet ad ve he>abuıa yeni bi.. 
kan derynl;.) halind<! çcrçcveH~·e- .. 
ce-k olan \'0 taze ~içcldcr, tAz,• 

hayat Jcriııe taze in•aıı et ve ke· 
ruiklerini ,:ucsiııde 1'an111lıracak 
olan 194:? ;;~baharına girerken 
Türk mrll,•tini ndın•lq ve bn~nıln 
bütün \arlıi:ı ile tem'lil ecen 
Yüksek Ş"f Türk nluwna bu hi· 
tabelcri ile 4..'"D taze iıınn~ va?..ife, 

. gidiş, yol '"' tutum direktiflerini 
vermiş bulunnyor. 

Bu bit.bede Turk milletinin 
kuvvet ölçiısn vardır, kuvvet ka) 
nağmuzın bütünlügü ondadır 'e 
vazüeler bir silsile halinde onun 
hız ve ku.lret taşır~n görüşünde. 
dilinde ve sı..sindedit. 

Yüksek Şdin tehcr teker sıra
ladığı ve iı:llı ettiği bu ,azifeleri 
ve vazife direktiflcrıni biz .k~ıı.l~ 
tasnif ve fü I_üp bususiyeti111'.ze 
göre şöylr~e kısalt~rak belirlebi· 
lir ve hit~p haiincle sırnlıyabili· 
riz: 

1 - Ço~uklarınızı ahılıklı, kül
fürlü ve vatansever olarak yetlş· 
tiriniz, 

2 - Çocukiannızd~ki ııııilli se· 
~ye, milli i;ı.an Türk milli inanı• 
nın d.ı=d:ıki her tü' lü tesiTe kar· 
§J kay-a mukavemetioi ifade ede· 
eek bir k .. ntta buhmnıalıdır, 

3 - l\lonılt.ket, ancak ahlaklı, 
karakterli, ıı ;Jlj şuutln rn lıüvi· ı 
yet bütünlüğtl ile vatana bağlı ço· 
cuklardnn t~)·da göri\r, j 

4 - Öğr-etmenlerimizin. çotuk 
•velilerinin tek vazifesı geleceğin ı 

sahibi olan nesillerd<' bu terı:.iye 1 
ve bu h'auı hakim !almak, elbir· 

biribirine güvenmesi, hUkftıneti
ne iırnnmırıı vatanda huzur içlıı 
en ör.de gı:.eıı hedef sa) ılınalıdır, 

11 - l\Ieııılckctiıni:r.i dünyanın 
bugünkii ,l11ruo1u içj:ıde hai% b,.._. 
lundnğu it:lıar ve itimat içinde 
tutabilmek J..olny bir şey değil· 
dir. Bu halk idarc.;lnin başaTJSI· 
dır. l\lccl'"" hiiJnimdc, idarey~. 
tedbirlere gih cnnı.ek, bu tedbir
leri lıaşarıya götiiraıck yolunda 
yardını g:;,tcrınek, • n"ksan ted· 

(De,·aını 3 tıncll Saıuteda) 

Lord Halifaksın 

NUTKU 

lngiliz kıt'a· 
/arı Avrupa
Ja dövüşmi
ge hazırdır ! 

• 
inglltere adasın
da 2 muyonlak ı 
ordu balanayor ı 

Vaşi.nı,<ton, 19 (A.A.) -
Lord J:ıplifax, ingilte•cnın 
harp faalıyetine dair henüz 
~ukuiu (' i:ıu:y aıı h:ıll,;. küt:'.,}• 
lerini tcm·ir mJksudile rad · 
)oda hır nutuk •öylewş ve 
rakaınlar \·crm: 1t;r: 

İng;ltere adasını!aki ordu· 
nnn mwrudu 2 milyon ki~i
dir, bu otdunun bir kısmı La· 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

Şark cephesindeki sı>ı> harekata 
ait resimlerden: Karlara sapla· 
nan bti' emir subayının otoınobıli 

lrorlarılnya ralışıl:rıt.en" 

Şark Cephesinde 

]ask şehri Al
manlardan 

istirdat edildi 
---·---

Moskovayı muhasara 
için toplanan cepha
ne stokları tükendi 
:r.Ioskova, 19 (A.A.) - Sovyct 

topçusu ve tanklan Slaranıssa'da 

İki Japon hu7p fil0Hı.1un güri.ıı · 
düğil. Hind denizi ile 23 Japon 
gemisinin hasara uğrabldığı Yuli 
Gine ve dvunnı giisterir harita 

ı;;~ı 
Anıt · Kabir Jürı Hey- 1 

etini kabul etti 
A.rlka1'a 19 IA.A.)- B<ışvek1-

miz Dr. ~f1k Saydam dlnl Baş· 
vek§D.ette Atatürk An·~ • Kabir 
jüri hey~~i azalarl!'t ka1Ju1 c~ı·~. 
tir 
Diğer 1ara.ftan yiıri hcyctı ;;v~'l 

p:-ojçlcr -.. ;.,deki kararını haf
ta 5xının1u.a ,;creccktjr. 

,Jii.ri kararınd:m sonra ScrgiP
vinıdcki proıeler halka teşhir ok
nacaktıır. Tetkike esas olan 50 laı. 
dar proje aras:nda ii:ç tanesi se
çik<X>ktir, Bunlaro.n en ~yisini 
hüklımet tefrik cd'crek bu pr<>Je 
kabul olunacaktı.r. 

Tatbikata lusa zamanda ~eçi-
U Z AB Ş AR il TA lee<>k ve bu yaz Anı.t - Kabir park 

duvarları ile, toprak işleri yaıx-

23 Japon g e mf l•l~acaktn-RJllllı. __________ ~ 
si ağır hasara 
uğratıldı! 

Bunlardan onbirinin 
batırılmış olması 

kuvvetle muhtemel ! 
Vaşington 19 (.A.lı..)- Mac A.rt

hurün Avustralyaya vard;ğmı 
biıldiren sah günkü haberden he· 
men oonra mi:.ttıe<Uklerin Yeni 
Gine civarında Japon kuvvetle
rine karşı ilk ezici hava muzaffc. 
riyetini ko.ı.andık!artru bildiren 
tebliğ, Cava muharebesinde J a
ıponıalnn ]«ız:aıııdıklan son zafer
den ıroüt<:vcllit teessürü dağtl.mıış
tır. 

Bu tobliğcle müspet olarak an· 
eak bir Japon harp veya ticaret 
gemi.sinin batıxılrlı,'.:-ı. ye deniz mo 
tıörlerj, oldukları zannedilen bir 
kıaç tclmenin tah.rlbi haberi h~r:
cinde başka dü~an g=ı>si ba
tJTı ldığına dair ana!Cımat veril
medigi 'hahlc !.asar.o. uı;.,.,·atılan 
türlü tipte dümıa.n gemilcriron 
savı.'>! ~ olamak üz re önemli bir 
rakamı bu!maktadı". Bumla•-0-n 
11 i'nin batıml::n.ış olıması kuvvet
le muhte:rn<?ldir. Diğer ikisi muh-

CI>evaımı 3 üncü S"t.llcdel 

Avustr aly a tebliği 
Canbcrra 19 A.A.)- !\1. Cur. 

tin, aşaj!ıd.:ıki tebliği nc;;>elın>J~

tix: 
Tayyarelerimiz 18 martta Ra

baul üzerille bir akın yapmı.şlar 
ve gemilere 'llUVaffakiyetle bom 
bolar atmışlardır. Bir Japon ağır 
k:ruvazıôrünün pupasına tam bir 
isabet olmU:J, göklere bir duman 
sütunu yükselmiştir. 

Halka Un 
Tevziat ı 

Bundan sonra bak
kallarda yapılacak 
Pazartcoi günleri e~JUek karne

leri mııl,;alıilinde fırır.larda yapıl
makta olnu tın tcHiatındaki ak· 
saklık alakadarların nazarı dik
katini cc~bctıui~tir. Bazı fırıoh.,r

da hu tevziatın matlup şekilde 
icr a edilnı~diği görülerek bndcaıa 
un tevı.iatıııııı bakkallarda yııpıl
ması ınuvnbk bulıııınıuştur. Her 
semtte bu i~e mııavy~n bakkal
lar mcıııur edilecek ve. ~ine ek
mek karneleri nıulmhilindc isti· 
yenler bakkJllardan ur. alalıile

ceklerdir. 
Halka ~erilecek ofon bu unlar 

eknıeklilı: cins unlardan dcj;<il. ha
mur işlerine :.·arıy::u.·nk beyazı bi· 
r inci cin-. unlardan o:ac:ıktır .. 

·LİBYADA 
Kahire 19 (AA.) - Llbyaıda 

ya~mz keşi( kolları ve hava ia:ı
Ji.yeti olmı..-ştur. DÜ'n Malt.ada 10 
defa hava whlikcsi i5areli veril
~tir. HasJ.r azdır 

Londr:ı 19 (A.A.)- St<,kholr.-.... 
den öğrenldiğine gört' General 
IKayzerJin:•. gir~ •lecek yeni ta
arruz hakk:nda General RvrnmE"l 
ile gii<rilŞUl('k iı.zere Libyaya git
miştir. 

MiLAS BOM
BARDI M ANI 

Jiği ile bıı ımıaca hizmet eyle· '------------• 

m~ktir.Türk milleti bütün imkan GI. Mac Arthur 

çemberde kalaıı 16 ncı Alnıan or· 
dusunu imhnya devam etmekte
dir. ~iddetli muhareb.-lere sahne 
olan SmolPnok cephe•inde Al
manlar Sovyet kıshaeınm kolla· 
n araruıd n tehlikeye düşen Viaz. 
mayı müdafaa için muharebe~., !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J 
kütle halind~ tnkviy~ kuvvetlerj 
solaunktadular.· Almanöann l\Ios· 
kovayı mulıarara mok>adile ge· 
çen sonbahaıda Viazmada torla
dıklan bıi ;ün cephane stoklan 
tükenmiştir, kıskacın Viaznıa. 
garbinde birle~mek üzere h ... •• 
kete ge~en iki kolu, Alnıan batla-

Hadise; İngiliz 
1 

tayyarecileri- · 
: nin yanlışlığı ; 

ve kuclre•leri ile milli l'IÜdafaaya v • t 
dalına hazır bulunmalıdır, aşıng ona 

6 - Vatanılaşlar djnya harbi- • • 
nin yül<lettiği iş, ek,>nc.mi, zİ' :ı.at G 1 D J Y O R ! 
ve ticaret duıuınlarıııd,. ve diğer 
alanl:ırda yıne hıırbin isterlerine 
göre düz•nlemcyi bilmeli ..-e bu 
yolda birib;rlcrini tamamlamayı 
bilmelidirler, 

7 - Türk vatam ;iyim mBd~e· 
ıerini ke.ıdi kendin<ı yetiştiren 
memleketbrdrn bi.rııl<r. Bunun 
için en m•ı;'ut ınilletlerdenn ' 'c 
bu yoldaki 51k.ınhlartIUJz gc~id

dir. Faka:, dışardan gttirtmckte 
müşkülata ı:ijradığıwız maddeler 
w.kınund;ın malırunıi)ete kat· 
lanına.yı. bilmeliyiz. Eııdüdri 
maddeleri bal..ıoundan bu sıkın· 
tunu daha <la çok olabilir. 

Yeni Avustralya Ku
mandanı San Fransis

koya geldi 

San Fraruıisko 19 (A.A.)- A-
vustralya kumandanı Ma<: Aı<t· 

hur ile ayni ZaIT'.rulidıa Baıtaan ~

l'JIIladasından ftYl'llan Bi.rleşik A· 
merikanın Filipin:lerdeki yüksdc 
komiseri Francis Sayre dün Va. 
şingtona gitmek üt.ere San F=
sizlroya gehniştir. 

CDevamı 1 llncü Salıifede) 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Moslroma 19 (A.A..)- Sovyet 
ethliği: 18 mart günü cephe ü<re
rinde önemli hiç bir şey ol.ma
nuıştır. 17 mart günü 44 düşman 

tayyaresi düşürOOmüştfu. Sov
yeUerin kay.bı 16 tayyaredir, 

Ki, biz diğer meınl~kctlere n a
zaran, muha•ip devletlerle dahi 
az çok, kolay ı:üç ticaret mün•.se
betleri olan bir duru nday ız. 

8 _ l\IP.Uıleket imİLİA ekonomi· 
sinde işimiz ve hedefin)iz ihtiyaç. 
larıınızı tlü~cnlemek \'e barc ıya· 
caklarınuzı tertiplemek olınalı· 
dır, 

9 - İhtiy:ıçlan kar~ılam:ı ve 
gidenne, tliizcne koyma tertiıı ve 
tedbirlerinde bazı eks;kliklel' o· 
labillr. Fakat, tecrülıeıer en te
sirli tertiplerj bildircc;;ktir. 

Sandalda Yankesicilik 

Bir aşçının 600 lirası 
el çabukluğile ça l ındı 

10 - Her~ryde elbırliği teırıcl 
ıarttu. ll<r vatandaş.ı. tecrübe· 
sini biribirine eklemesi, herkeiill 

Galatada Aral:-camiinde Kazım 
bey apartmıanın.da oturan ve 
Perşeınbepazarııı.da 'ldkan la işle

ten Salilh adında biri dıiin bir 
sandalla Unkapamna giderken, 

içinde 600 lira ~ulunan cüzda.ru.-

nın bu yokuluk Sl'!"asında sandal. 
da oturan ve görüme tanıyabile· 
ceği iki meçıhul şahıs tarafından 
aş>riklığını idJia etmiştir. 
Ahçının bu iddiası etrafında 

tahkikata başl.yan 2abıta bu meç 
hul soyguncuları aramaktadır. 

GÜNÜN 

iÇiN DEN 

Gaf lele dair ••• 
NİZA.'1ETTİN NAZİi 

eav~'dakl Bıi$:u;~;.ııdar.J.ık ika. 
raıııMıımn J.'tG'vmı ne klld;;r tntıi! 
bulJm.ı:ı5aılt bu '"'"'''l'~hrn ç...t. _. 
gill s-.tahi1Ye1ıli ı;er'.ınindcn a::vr»
lıp e:n az atyni doreccde hl?' &alatıi
ye\lc !l!ııdidUiııl<la çalıı;mıya baş
lamı'i bu.hm3tn Gene:al \'c:.vel'in. 
ıon söıler~ni de o J~rece gc:yıtta ... 
bıf buld~'· 

ruıcerlilcto rnez:y.,t;erı etrıfııı

da oJduk'9a mlisbet bir fikir e<i!ııııe
bilmU: i:Çiın bize bir ikaı Gfrze' v ... 
ı;i,;e vcrmi b\.ilund~wıu 00~1.ma. 
cirf:,ml.l: Genemi Vavoı M<l;ılta'de 
olduğu gll:ıl, cava'<J.ıı da llu!il av
~ oldUklarıru aöy1"'ıieleı. 

Gafil avloıııımş olmlldr. 

Bız bu sebebi Ur def" Norveç 
-selesiude kabule lzyıJ< göırnü&
tük. Mora ve Glrid meseıe;erJ.rul.e 
d<iho kuvvetli izalı13r a'IOln<l!c: ka.. 
rarını vennlşken tir defa daiıa ö
n(}!i'J<Ü<l<e bu sebep süı'!llmü<tü. 

- Gafil ıovlondıKI 
Yine susulırNŞtu. 
:Mihverin, Al<derı~ı İr.gil!z 

!lava ve deniz lwot.ro>iiııü §Q!;ıırta.. 
ıal< ŞımaU Afrikaya Alma-. fıri<a.. 
laıı ve taınklan rık"lrd:ıiuu duy
chıf,umuz umarı yi'rı~ ku1alden
mıza bu !ebep ula~tmlm:ct: 

(Devamı 3 UocO Sntlfede) 

neticesinde : 
OLMUŞSA ... ' 

• 
İngiliz BllEtmetl 
tazminat verecek 

. ResmiTebliğ 
~.kara, 18 (A ,\. )- RP;mi I 

teblıg: ı 
İngi\!cı c Büyiik Elçisi bu· 1 

gün Hariciye Vekiletine il"" · 
}erek l\I ı liisın bombalanınası 1 

hadis'5i şayet İngiliz tayy.,. 
recilerinin bir yanlışlığı ne· 
ticesi olm~ ·ki, bu ihti n,al 
ilk bakı~ ta imkan dışında 
addedi!e~cz • İngı ltere hU· 
kUmefrıin , icap eden tahki
katı derinleştirmek hakkı 
mah(uz kalmak ürere şlıudi
den Tür~. hükliıııetine derin 
teessürlerini bildirdığini ve 
yanlış!ıi;'1n tahakkuku aku
binde bu teessüfe şayan ka· 
:ıadan zarar görenl'!l'in zarar. ı 

larmı tazmine §made olaca· j 
ğını tebliğ etmiştır. i 

---------------~...... - ·· ~·:I (" - " 

Çay Kahve sati- ; 
bugün başlıyor 
YENİ Fi ATLAR 

Öğ!eden sonra Mürakabe Komis· 
yonu tarafından tesbit edilecek 

Gazino ve kırathaneler iç:n 
zamlı fiat tarifeleri yapılıyor 

a azı llabvecller 
çay yerine ıhla

mur verecelEler ı 

Koordinasyon Hey'etinin 
kararile bu sabalıtan itib:ıren 

her nr..vl r ay finlına kiıod a 

750 kuruş ve her nevi kahve 
fiatına da kiloda 300 kum§ 

ııam yapıld.ıtı ve satışların 
yeni fi ırtlarla serbr:;t bırakıl . 
dığı 'Baş"ekaletiA bır teb l iği 
ile bild irilmiştir, 

ŞEBRiMİZE TEBLİGAT 
YAPILDI 

Bu karu bu sabah Vilitye· 
t e ve diğer alikaJarlara leb· 
liğ olunDrak tay, kall\·e ~a

tışJ a.rına başlnııılıııası ı çııı 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Fırıncıların K ongresi 30 Kişi lıe Yapıldı 

Şehirdeki 220fırın n 
t a hdidi isteniyor. 

,.. 
Azalar cemiyet idare heyetinden 
başka ne dileklerde bulundular ? 

Fırı.ııcı.ar cemiyeti :kongresi 
dün yapıhıuştır, Otuz kadar am· 
nın bulunduğu toplantJ.d'a evvela 
idare heyetinin faat et raporu o
kunarak, hesabalı.ı ki3<i yapıl
mı.; Ye müteJkiben dileklerin 
d;nleıımesine geçilmiştir, 

1 

bilıhassa beş rnackl'C'de t.oplann 
lard:ı-r· 

1- Toprak I!.~hsullcri Ofisin
den f;rmcılara ,.< ı"ihn€kle cıan 

unların teni suretiı~lıı ıslah olıı
narak bu ~metle !ırınc.ları lu. 

{Devamı 3 Cncü Sö.hi!ed~ l 

Cemiyet mensuplar:run iheti.nc!e --

hararetle ısrar ~ttıkkri dilekleri Bir çocuk man-
F en Fakültesi gala düştü 
Yangını 

tahk ik a .t ı 
• 

Bu sabah keşif yapı
larak ifadeler alındı 
Vezneeilqrdeki Zcyn•;blharuım 

Jı.unağı.nda bulunan 'Üniversitıe 

Fen Fa!<ül'.esinin yanması tahki
katına bu sabah da devam olun· 
mu~-tur. Müddeiumumi muavin
lerinden Necati Köseoğllu Beya
z.ı.t nahiyesi başkamiscrliğinde bu 
sabah bazı üniversite memur ve 
ımüsta.lıdemlennin ifadcslıri al
mıştll'. Bilahare yang-.n yerimle 
bir keşif yapılını.ştıt. 

C E R Ç EVE 

Bir çocuk da yanlış
lıkla zehirlendi ! 

K:ızlıçeşır.€de Karakol sokagın 
da 8 numaralı evde oturan Er: in
canlı Asiyenin torunu 7 yaşla• n
da Gülüzar adında bir çocuk cliin 
gece mutfakta ) anan ta5 kömü.ıU 
ımalt.ı.zmı üstün<? dc\'iran "ı~u
dünün mütca~<lit ycrİ:rinden 
yanmışbr. 

Gülüzar baygın bir halde Ş•§il 
hastanesine nııklcdülm~::. va\ 'a 
etrafında tahkik&.ta başlanmı.ştır. 

Kü.çükpazarda Yenihayat ro. 
kağında 3 nwnaralı ev.:lc otuı 0n 

A•bd'u11ahın 3 yaşlaıraıdaki C>ğ1'ı 
İbrah.i.m de konsolU'l'l üurinı:le a. 
ç.ıilrta duran bir maddeyi ş'ker 

(Devamı ~ üncü S.hilroc) 

ATATÜRK 
At&!Uııtıe bir Anıt - Kııt6r ,,..,,.. 

tmo•.,ruı:. Bu iı lç;in bır kaı; ml.1-
:ron ayırdık:; bir müsEBl<a açbk; 
l<Rr• ve hangi cins ve n:ezhcpleı> 
oııa~a olsun. bu m~~Q.ya &iı.. 
reblllr dedik. Nihayeı üç lıiiıfüla 
A'\~vpalı mü.ııcb:usısla. b':.r kaç 
Tüit< rrriimesslkietı ltwret lılr h<>
kcrr. bey'etf louırdJ!:. Şimdi hoMm 
Ley '<'li Ankmı<la, Ata \il:rküm. ı.a. 

bLr !!ad~ a!ot, KÔİ!lt <iıocrlndd<.i 
tcıR!ll:ıanalara ~ğil.-niş, boolaırdmlı 
en gW.el:lni, .., iy1sl:ni ııeçml;ye ça. 
J.ıı;ıyor. 

Böyle bir lıDCle Tilı'lt ean'a< ve 
fiklr ıııclamın& düşen borç, baıltl 
Ttırık ml.ınaırmclan blr cicrece daha 
!!'ilksel< bhr ..ah!yetio, ba da'Va,.ı 
t>kir gömü &ıllınde bf.!<lr~ 
ııu ınev.ıuda Atıelurk k.>claır Tıtlıtt 
ifade planını cımlaiı.dınrn<ık, -•1 
t;i.r eser ıstediiıimlzi belftıırek; 
böylece hM<em hey'etine, oeçecejjl 
....,.e dair peşjn bl: ölçü temin ,. 
mel< ... 

Eııerde, mul1'ıka Tlh-~ tııt bit 
G&hff:yet i6!.i,yoru:<! ti 

Atatüııiclln kab'"i-"\l, Ala'lilrtcti do. 
jtu'!'~ ~j m.!leıı;lrl<'l"•O çllcsini 

NECİP FAZIL IUSAKtlREK 

' 
ÇPkrr.<'miş, beyecan"11 ~~'"""'1lJ3, 
ilJlısiyeı.;z ve gö>;bo~" bır m.ımorl 
•• rfı içine alrı;a.k, milli kahrarr.a.. 
nın ifadesi nmmrna. ktr.."§;mız.a, sll:'
tı:ıı& gabardin bir pa tt J ~'<'kıllroi.'\ 
~" biır marıkm çıkaı.~ 

Ese;ı • mut.laka "'°"'l·et; Bily\'ık 
A-sy3:dan beri ieli-şUn1z,, y~ 
tiımiJıü, dllll'1.JŞ"..ı.muzu, c~ırbe ras~

layısmuzı ve ondao.ı Ji0•11·.a.ici gidi§(• 
ın:zi belirtecek b1r n.:?'ı lıt:yor-..z!U 

Yii7ükün ıımı lafı ıılbi, bi.yle bir 
tr!irr.-nri ifadesinin ıeme·ı. ımıUe.ka 

ltl'lbbedi-r; ve hal.ti Osmar.lı kubbe. 
.o O.eğ!.!, &;ya kubb0&1. 

Eöyle b!.T kubbat:n aı:)ll({a, Av
"l'l""Yı mutb>ka t:ıt:ıı:i ve 1-;lrı<> 
cındiıvniı bir bey'et ı~zır . \ 

Ve ni\miJt.cnalı! §lir, nftmCten<ıht 
5iir; sadelik :iç>n:le m-ul~e~emi bu?
ır.~ siir ... 
Sonsuz~u~u ve mcçhı.,thi 8.Ttl.T gt.. 

bi çt:pocvre klVI1-'tn bl;· rne. diıven 
nıam....,,...ı üstün<le ,rrıiıttşem hlr 
Cil21Wt; ve ~ntenbire Asyulı biıs" k-"' 
fa tAsını.n aıtınıı.:ı, :•bs!y•tının b -
tllr. çizgUerl... Soora E.>t,Yı . eor
ırA!ş, :lıiicek=Ji ve ·ı_ . ıırı, ;;ı;z;. , 
v~ kır111ı1<ıai .. AtatÜrı.' 
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Galata Cinayeti Muhakemesi Bitti 

g 
boğan katil ll 

ıl apse 

c<t~ını~fll ı.w.= 
w~i;~~01 
aşidi biz llaıta 

ettik •• 

m edildi 
BundJ.n hır m .t evvel bir 

gece vaktı Topl • .e L~ Galata a
rasında Nt'C:ı •• l;cy c clidesir.dcki 
d'iJkkinmda he! ·ac M • ~cıL elle 
'boğarak ö ld ı-rr ' c-n "c Ç<?kme
cede ki ll8 !.rayı çalır'lktan razc 
nun Vehbi ndlı r,enç, di"n 1stan
lbul birinci A6 ..recza mn eme. 
sinde her iki st.çtan du' ~. on üç 
sene altı ay ~ ır hapse, maktu

lün karsına - kız y ı •a ölüm 
tazmıınatı öC • _ rnalıık·m ol
muştıur. Vehbi, ön<'e bo .aktan 
en se'tiz, çalım '-:tan üç sene hap-

se mahkCııın edilmiş, ancak Melı
mec!:n o gece vehbiye tecavii.z 
ıtcş-cbıl:ıüsün.de bulwıduğu ve d .. 
ğer taraftan paraıun miktarı az 
olduğu noktalarından, yckiınu 
yiıl!'I w sene tutan C€'7!8, ()il Ü<; 
sene altı aya indirilmiştir. VE!-bi
nin babasına 11.t bir mir.-ıs :ID€se
fes~n d;o.!ayı Meh~i ô!Oıür
meyi tasarladıjp, bu meksatla ev
velC n .üil'l<&:ana mklanı:l'tğı yıo .. 
lunda ölenin varisi tarafırdan i
leri süıriilen iddia, varit göııülme
miş•ir. 

Sinemalarda 
1 Talebelere ten

ta:=~~;~ zilat yapılacak ! 
BAŞKA N1> 

DERDbıiz YAR?. 
Yıldu Sarııyınm bahçesi, unıu

mi park ol.rıı.k, bu yaı halka açı
lac:ılaııJŞ. aman, belcd:~ e.miz, bu 
işi tesri et uclidir. Çıi··kü, bütün 
lstanbuiluların ) egline arzu ve 
dü,üncesi budur: Baharda, bu ge
niş babç•ye gider, kuıular doldu
rur, Iıelval ..- yapar, dolmalaı sa
rar yeriz •. kuzu uc::uz, yoğ ucuz.-
Başka ne derdimiz var? .. 

EVLENDİRlllE 

BüROSU 

Geçenler<!e gaıetelcr yaınuı
w1ı: Artist, Burhanet!İn Tepsi, 
m0t1cnı bir evlendirme biırosu 

tesi i için Vilayete ruünıcaat ct
:miş 

l\I?dern evlendirme bürosu ne 
ola cep~. C;ddcn m<'rbk ediyo
rıa. Bugün~ J.adar de' am edeg•,
len evleıımckr, hem •gayrin>o
de ı mi. .• 1J!uyor?, Süphanallah: 

AL Cın\Al' 
tNS.\C LA& 

Bir mecliste, bir ar"kodaştnn bah
sediliyordu. Şö ·le dediler: 

_ ÇOO< ali:enap, eli açık, mük
rimdir. Halta, mihriftir, der>~niz, 
doğrudur. 

Sordular: 

Üniversiteliler Beyoğ
lu sinemalarına 25, 
İstanbuldakilere 20 

kuruşa girecekler l 
Üıı"\•ersite talebelerin.i:n sine

ma, tiyatro g;b; eğlence yerlerin
de rı..s.:.f bikte tabı tutulmalarmı 
amir olan Üni•ierslte Talebe Bir
liği Nizamnamesinin 75 inci madr 
desinin tatbık olunması.n.ı tc>ırun 

için talebe birliği tarafından be .. 
ledlyEye müracaatte bulunulmuş
tu. Bu müracaat ve tcltllf Bele
di.ye Reisliğince kabul edilerek 
.siremacılar br.ledi~ye çağıcl• 
:ınn;;lıırd t". Yap.lan toplantıda si
ll{C'lllacılar tal~hel<'!ıden İstarııbul 
cihetindeki siuemalarda 20 kur,,;... 
luk, Beyoğlu semtırn!ek s ncrn~
larda ise 25 kuruşluk b lct alın
ma" ını kabul ey'emJşlerdir. Dcf
terrlarWkça da mutabakat hasıl 
oldkutan sonra tatbikata g~ile
cektir. 

Hamal kavgası 1 
Küçükpazarda bi.r ardlyedc ça. 

lıışan hamal Musta~a ile Ramazan 
dün bir yük tsşıınak meselesin

den kavga ebınişler, MU.9tafa eLn
deki kanca ile Ramu.anL baŞ>n
dan tehlikeli surette yaralaımş-- Ne yapıyor'!'. 

- Ne yapacak?. 

Evine g:den ı·=tiıri.f~~5!~5$!~~;i misafirlere enala signra ikram 
ediyor, 

AHMET RAUF 

Boğaziçi fotoğraf sergisi 
Sar• yer Ha!l«!-vi aaruıtörlere 

mahsus C'lMak iııocre hır (Boğaz.. 
içi fotoğraf ser(!'.s.) tertip etnüş
tir İştira'<! arzu eden amatörler 
nisanın onuncu giın;me kadar e
ııerlennı makbuz mukabil'.:nıde 
mezkur Ha!kevi idare fmıiıine 
tevdi edel>leceklerdir. 

IS kuraş.ı tuz satan bir 
muf,tekir! 

Araç (Hususı)- Kaya tuzunun 
tıeher kilosunu 1 O kuruş üzerin
den salımas.ı ıcap edıerl<en 15 ku
ruşa satan seY'.;ar satıoı Hasan 
oğlu Sachk İsabcili mahkemeye 
w:ril:ıniş ve neticede 5 lira ağır 
para cezasına mahküm edilmiş 
ve ! çuval tuzu da miiı>at.icre o
lunmuştur. 

Evvelden lteı
tireblllrdlll 

Lahf;jye VekA ~ Eel<d.'relere görı... 
dcrd ~ blr tamimle im;. hm t.k e .. 
rl"'t: ertic ttı:h.'. t ay:"ılır ::ı•n\t-Sdlıl b_.
d:ıroi Mevcut P"l">. mı.:~ ısr.ı.rl ııı.z.. 
metlt.re ve m~ra le u:::.ıcak. 
l"ft."'JY-'inın f(lovk.:!1de zarr.ıı..r..a. y ~ 
dııil "'-' devil'de, zaruri ıt.w c~ _.ueıı 

başka imar hareketı.c.-uıi de\ .. m <f. .. 
t.ln:tk evve.t:A i"arip oıureııt Bu gaıra
tetı <lah:ı t:ı.zıa dev;ım ettmneıt tab;J 
c.'il5u"1iılemeıdi. F.sas'11, bi:tçe m .. 
kıntıırı. pahalılık sanları. b= iın-
1,\o °" vem-.cdl. 

ı·ıJ<•t, bu lıal<lko.t~ 194~ y~ı ilkba.. 
bormx ııiıreı1uıo ani.anış b11ll.l"'l!'YO<"\llt. 
ÇO-.i<O, bu devredır kı Btled,yel<r.. 
mız~ bütçelerme büyük aç:kıar göı-
d;.,k Fokat, bu açıklar~ evwldeıı :ah. J 
nıln et.mok pek o ka.J..;r zor m"ı,Uu?. 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 66 

eni Unutmadım 
R 

Ley!Anm ı:O.'.io<!en k;-,;m.;r•n hJ. I 
l\t\!ur.:ı durgu b.r ıo, t...J1.ıli ~ı 
1ill. liJlJu k. CDU t:VV..!'lr'!, 'kL.du.nn 
btr .a(ık denu:: ha ade kcım... t.ı., 

S.aıdl, genç ıcadı.ıı .ı.aııa sakiu, d.'la 
ınz,urn ve uy ::=. 

LeylA, lı~ ._., ın e, l\url YıJ-

nuızın cvm.1 ı .L d · en havauı 

~te g " n :;t.ı. • FJ<.1'1. ne 
vaıdı, ne olil)'UI\lu .. Suavıı art - Ne. 

vinln se ı. er, tek e>hr. t çıkmış 
m:ıyoıi. :.. ı.ı. Y _ .;:ı ı.pa ~..mc.wnın 

1' vwı. d zl)'ade. "'-!•.ra tutuilan 
bir evi ır t.ı.yordu. 

K ~ ~ b;.r tn >l.111n an~mda.n 
tutulan -ıra~ L.. n yU'Z!tTdc fa..-
tırap .. ca-. "'de deron b"r dü:t.ıru:<? .. 
H;:Jızalarda d lg•n ık .• E.niı.enk, bil.. 
yilk yur!Un'Jı.,ac; i scm.,C sllkü
rıet .•• 

Bu bava, ıı:ıcıaına Meta bir ilıtı;ekllk 
veriyar<hı_ ~ylA, bu evin lçl>ıde, her 
zamandan zlyede llıtıyı;..Jı v< möle. 
,.~ olmalı; liızuınunu dl.Q'u:7'lrdu. 

EYZi 
____ ,J 

ıı rıa, bflh;ıısa, Jaıc~lll'ken clll<k:ı.t e
d.;rordu. 

l\e\ ı-n. Leyl!nm, Tat ı er 
Jr., ı:: t:rJıDe k•m.iıule gJ.:tın~ c \o. ..,pJlu 
soı.u o"' \ı".t.k.it. e:eııı;: kı 1 be- • ~ya
tında ~ k de .. ;.1 yalan say --"llş· 

- 1 ln'"'1>m... D,ye, e<va;. ver. 
c;loıti. 

B.mu söylffi<en. yuı.ün(ı,,, ,,embe
lec. .r....,, :ı.çlarının al11.c ınt ıkadac 

lı!.. etti.it sıcatltld;m ıını....ıı;t~ 
Ley= b<>bası SLat Bey cı... Nw1 

Y .>ır.azl:ı o.hbaplığı ile! k tr114lerdl. Ge. 
ce eri, Suat &>y l>iurı Yılmaza gel!yor, 
tavla o:rouyor!ardı. Bu zıyaretl<>rde. 

Le,,11 da bab - rd'lJca< «li:yordu. 
G• ç :uz. babasının yan,t.'<1.a ve gö
'ZCn.de N!nuz bir bctı .<tL. Çal<- ıUSlil 
ve k :y-ıetll brr bebek .. Sıı.>I Bey, kı
zına, ifrata w:rarı brr aevgi ile dfut
kundu: Müt.ema<liyen, 1<12ınden ba.iı

stır.elt. onu med'hetmek 18'.<>td: • 

- Harp bitsin, kızım> Vıyana Kon. 
st'tva.luannıa tatıaile YOllıneaitım. d«-o 

Ker.d! ke~ôni ;y<ıtilfürr.lş Bısaı:ı.. 
la:-. en i:..21.il kıy.net y('yı.i.ı. "C"tınt oıan,. 
lard1r. B<1yJ:ıe yet~ çc.ı~ zo.dur. lıı

sc.nı Y•f'l:t.'\.ıır, ~""·\YarlltlJ' . .E'ak t., bü.. 
y&lk ~ .... e .l.a)·:..ktır • ..ır. 

Ha.tt Eall'iAikdrı 1\aşl.".i dt, böyle 
kewı kenct;sıLıı.. yı.'i,..ı...'!Wl bır satızıe 
ıP.rt ... crbdlr. Avr~a.ıanıa en bt.';.V'iJk :;.ne 

rc·Jso .• ut, N'aşıd1 , bil,yu~ hr.y .clnlı:K..a 
scyrc~ın:~~« \e t-=.:kdir c; • ..şlerdi. 

liil.lbu k., onu yetişt.;.;t'n. r.c ı.ı:ek:~p, 
n ~ rejhor, ne k..ı..;;p~r. O, başı... b 
na bu f-.cmd.ır. Tı..r.l:ronu..1., s<ltınc n. 
1.nsall p~koloju.ır~ b;ır ~Jk ..-.ee-&:c. 
rıne \'.ak.,ftar. Butwı l.ıunl.ın ~cruı;.;e 

iJc, zekası .)te. dOşüın.cr- .i~Y •l' buım~u. 
Naşııci ıhas""ı.a oı\..p L-1.r • .LI'kcıy .E...mr.tZt 

Ak.i.itye V(' As~c- HnsLir.:nesirle ya.. 
tınca, bu bii,yu;t ada..'llln yet;Wıc ı;mt.. 
IArillı düşüııdum. O, bir devrı... bır 
n).('x;;.eL;;:n son mW...~rnınel kı...U>u idi, 
y~ı E •• b.ll di.ğri yoic: .... •• \re:-ı.:.en ha
V-,..er, NaşA:!.;;.n, Iaz.a yo...--gunı.ı...ktan A .. 
8'.t r.ın t::iavl;ye muhlaç bl.ı- hale ge-l.. 
dı.ı;: iel'kcZcf d.ir. 

r zla yvr~UP.;..ıt .. Bir hne ada>
mtnın. ne kada: yor.u:ıc ıc:;mı b~dt ı 
l.;.n, s boe ada.mianıun h~l.ili! haya. 
tJı~ y-.Au.-::.an, S-OYK:ı u çek tak p ct
m!ıı <>'~ gere.. • B.!ha.'-"'· Naşid 
gib:, Jıerieyl keodlsl Yıı.nıılnıı bir &a>lı· 
ne &ıo:ımı .. 

O, 1'Utiiıı tem;1lle. ınde tcl<: başına.
dır Hı."!' şey odur Bütün yük. be·~ 
a~l!lık ""'m zckLınd:ı<lı.r. Naşldl.n 
yorU:nı1!$ın:>, bllyle hL<tıııl,~eyc düş

me•w sebep, b12:U:, t.•~·mız .. Çüınk 
o, ceı;r.unek JÇlll, ;;...'1<.s>n.ı yonl"ğu 

k:d:ır. vllcucfunU de soımıys. mecbuır-
d"· Yaşı ı.:erıemıot •. F "1<.tL tnma rağ. 

men. lı.\ll çok oynam."\k, ço'.< ın.hııeye 
çıkm;.k m<>etıUl".iyetmde !dl, onurı altı 

ay yaz tatili. Ldrahat yGktu. Her ge
ce o;rnıyac:ıktı. ÇıünkU, WK'&k bu ~ 
r-etle elmnek ka7...ana.c1~tJ. 

B.z, Nıışldin kıa<lr·nl bılemed!k. 

?4"11l:<ketiıı to"""" SC'"/!;1<>sf \'e kÜ>lt!l.. 

r·l. l\acia yom:aoan mu .,a'fa'Zlb. etmi
Ye r • ..kledlr olaıınad.. o. her akşQm 
r.:"'ır.eye çııkacıı>k, yo,·,."'.ao:ılc, dldlne
cel? V• anc bu suret:e bet on laıru8 
11o.zZ1Ht:tt"clctı. 

ı ';ış:d bu ccmtyetten biç bir şey fls
t"1 e~ Ff'kat. hiç Qlre..,•a b•J cernı.. 
y<:1, Nc'Şiıdi f:ızla yomı"<t.a~ idi. Bie., 
onu l'i:tı1srr' ettlc. Naı!:U·. h .. yatllll 
ku:mrt>Jm<!11 1çn, biT t;çl ır'.bi ı:a
lışn·ıya mecbur t't°!k. 
N.~ bııglio ha.tadır. Bu bastah

lın liletl b;zlıt. 
R. SABiT 

Hu okçular 
BAYRAMI 
tl"niversite Hukuk Fakültesi 

talebe cemiyeti; hukuk fakülte

sinin te•-ls olunJuğu tarihi tesbit 

etmek ksad'l b'x kı:ım$)"111 
teş• 1 etmişti~ Fakülten:İ'n tesis 
edilmiş olduğu gün her yıl chu. 
kukçuler bayram:L> olarak tes'iıt 

edilecektir. 

lsta n bul Hukuk Fa
kültesinde serbest 

konferanslar 
Hıılrnk Fak(ll csın 'I J)oç<:'nt ve 

asistanlan tat ahıdan hukuki 
m()vzular üzcrlrd'c 'her hafta bir 

konferans verilmesi knrarlaştırıi
ımştır. Bu k •nfc.r·nslnra talebe 
olan ve olmıyan hcrkns gidcb:le

cektir. hk lronferans İdare Hu
kuku tarafından Türkiyede hü
lkümet tasarrur.arL ürıerinde 18 

mart çarş-amh~ günü saat 14,30 
da Hu.kul< Fakuı.e ,; bii.yük sa. 
!onunda Ragıp Sarıca taraimdan 
veriiecektir. 

.ı.ı ... Bl:ylik blr tan·atkl. olacak.. I 
H..-bin ş:rndi bılm>yoccğl de ımcyda.n. 
da., (.ı y.,. te k .... '1a b1'TJ.~ ..ıı.,J konGCr
"\IÜ'tJ:llda: ça~ ·ak ve rau.:.tedCk.L 
t.ı.u. ' . .ni b~tırccı .. :K .. Oy..c deg~, ın. Lty
l!ıc11lım~. 

+ 
- Sende bir durgunluk VaT, sua.. 

ı.ıl. Ne o :UYOl' un, .. Kac- z.aınandır. bu 
h.ll: 1. gorı.l'yorwı.. .• 

N ~ Ywı~ genç avı.."katltl yt.:zıba
n·~~ııı ~&ret etLgi bl: gu.".., tıoy.-e 

s5y t.'"lr: L 
Sk•''" heyec<ını beUl ..ımemllye 

ca'r::tr .. :<. c Va.) vero. 
- B:r y ~ D" ile;"<fend •• İ; gUç. 

Yorgı...11 .... Uz .... ıtu. ~~rı 1..ıt za.mmı ... 
l:ır~• cıcı. . ..: U. Tab:.. !v'..ruı b- ço
tu ttrs gklıyor 

1'.tır ... Yı ... '1.laz güldtl: 
- Öyle ... Hepımfzln ·bapıd<ı .. Han.. 

g:ım"Z<ie eskı eunlCr1n nej \!S. k.a "!. 
ı;:;.ı;. 8l'Tl<le, aıııha çek b-r r.cş' .z..k 
ye k2rarsn1Jk var_ Ne za.m.> c . bti
y!!k bır 1er<>ddüt lçioc! Lıl • W. lı.lm Ya. 
ibıW:1üzden kaçmaz... Bab:ma, s:ıçla.. 

rımız at~ .yor ... 
7erıı::.n mGtea.h!ılt, aflr aitt otur .. 

duğu !.."'O llktan kalk.tı. Süavı..ın otur
d"!~ masaya doğru yaık~ &özi1.. 
r:~ aevmn ett!: 

- Bana balı:, deljldl.ı1hl ..• 
Gt>JC avı:ıkal. birden. Nu!i Y.ıme-. 

m-r Liman ücretleri 
~!!:!:~~~~~~!:!~~~~~!!!!!!!!!!lı İskenderun limanına 
Pasifik'te Japon 
oğu cephesinde 

larının muhtemel 

hazırlığı ve 
ustaarruz
inkişafları 

Yazan: i. c. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
l - Doğıı cephcsıurle: 

Leniugwd ve llm>'n gölü böl· 
gelcrin<:le 30 derece wğuklara 

rağıncn Rus taarruz~.ır1 nıe\·zıi 

S3\"BŞ!ar halinde de.:rnı etıncl<te
dir. Şlı.ı.sscl~u:rg - Novı;orod cep
hcslııi s()kt~ıni)·cn Rus gen.:r:.ıli, 
Leningracl'ı Lurtarmak için ~ırndi 
İlmen gölü cenubunda Lcniu
grad - Ve1ikıloki dem:ryoluna u
la~mıya çqlışnıaktadır. Starırrus
sa muharcbe<Jnin bu bakundan 
önemi ,·arclır. 

Merkezde Rus taarruzlan mev
zii savaşlar r.lmaktan çıkın~, R~
jew - Viaznıa hattında bulunaıı 

Alman cephesini kı~kacın karşı
lıklı i!crliy~n kollanııın birbirine 
fazla yaklaşn•ası doloyısile )·ak:ıı 
bir tehlikeye düşürmll~tiir, Bıı 
ceplıedc 2ıJO bin ki~ilik bir Al
man ordusu bulunduğu v~ çuk 
iyi mukavenHOt ettiği söykn\1-
mektedir. Ru,Jann yenıden Soro
botz, Godonovo gibi ~\evzilcri İ~· 
gal ettikl<rinf' lıakılırso Rus ta
arruzları durdurulamamıştır. Rus 
topçusu y;azma - Smolensk yolu
nu ilk defa ate~ altımı aımıya bdş
lanustır. EıZrr Rusların Smolerc:k 
bölg~ine para~ütçüler indir<l.iği 
doğruysa, bu cephede yakında 
'bi; netice bckleıliklerlııe ihtlnıal 
verilebilir. 

Doneç havusmda, Sta.Uno ile 
Kursk ara•mdnki eeı>lıede Ruslnr 
büyük ölçüde taarruza devanı ct
:mektedrilr~·. Mareşal Timoçcnko 

Bakırköy, Defterdar, Hereke 
ve sair Sümerbank fabrika

larına memur alınıyor 
Süıınerbank.m "3akırköy be, Bün

yıan bez ,Defteıdar mensucat, E
reğli bez, Nazilli b!l9llla ve bez, 
Hereke dokuma, Bursa me~inos, 
Gemlik sun'i ipek fabrikalarına 
orta mektep ve lise ~runların.. 
dan muteaddit ın<>Inurlar alın
ması i<;in bir L-rıtihail açılm~ı.r. 
Talip olanlar !;.ı ayın 2'1 icni cu
ma gün"i a"'<Şilmma k:ıdar hangi 
fabrikaya g.rn>ck .istiyorlarsa o 
fabrikanın müdürliiğüne veslka
larile birlikte müracaat edebile
cekler ve ıryın 28 inci cumartesi 
günü saat 14 de imt:lha n edlle<:ek
lerdir. 

Yerli Mallar Pazarlarından 
daha kolaylıkla mal 

alınabilecek 
Ankara 19 (Teleronla)- Hal

ko:rrzm Yerli ;\1allar Pa.zarlarıın. 
dan <la'>a lrola) !ıkla mü/bayaatta 
bulunımasını tnnin için yeri bıir 
esas tcsbit olunmaktadır. Hazu-. 
lanırPakta olan bu es:ıslM ;Y<Lkın
da halka ilan o'<.ı:ıacckU.-. 

--1~ -
San'at mektebinde 

İstanbul san"•t ~· t bı model 
atj!yesı muallimi Ali Riza Gür
kan Esk• ;ehrr • n 'at :nelclebi mü
dürl;ilir;e ve resim ııııüallimliği. 
ne tayin olunmu_"1uır. 

Kavmakomlar arasında 
Ankara 19 (Telefonla)- Dahi

liye Vckiıleti kaymakamlar ara
S!f'lda yeni bazı deg~iklikler vap
ınıa.kf~. Liste yıiın<sek tasdiıke 

arzolurmıuştur. 

gQz:erırıe bakmıştJ.·: 

- Buyurun efendim .• 
Ü1n., biır göı.UnU. kupa.r&...;c yavaı 

bıı: .: .::.le. 
- 14* ınısıa:ı yokJa': .• B4 de cenç_ 

tik . l ıden ım... ~ ı..z, og l<ım K en<l.;.n.i 
bu kar'::r üunc .. F:.ı."la dü11 .. ""1lın1cğe de 
u.c.g..1 • han .. 

~1.1ı:ı.v. genıış ve rahat bir r..efes aıldı.. 
·re ....: en k~t.t,,,. N .... ·i 1.. <J'Qza .s ga:.ra 

ordusunun Harkof - Oinyeperpet• 
rovsk istikametinde üstün kı•"v
vctlerle yilklL'ndlği ~nıaşılma!ita
dır. Rus tebl;ği llarkof dolayın
da ~iddetli bır meydan muhare
lıesi <cre~·ı•n ettiğini vo Harkof
Kursk arasınıln Almau cephe-in
de bir gedik daha açıldığını bil
dirmi~ ve Lor>dra da Harkof ~eh
rinin düştüğü haberini yaymışt&r. 
llc.rhalde .il lııınnhmn, Ruslm ıu 
çok miktarda tankları. ve tııpçu 
ile yaptıklaı ~ tanrrtı?4an hf'nüz. 
tamamile kırPnındıklnn ve flar
ko{'un dlişn.ck tehlikesi geçı,cl:
ği anlaşılrıa•ctadır. I!ark<>f dü
şerse, bu, l><·neç'de Alman ınii

dafoasının bozuluınsı ve yarıln.u
.sı demek lir. 

2 - Uza1' Doğuda: 

Pa lfik'dr Japonlar Tn....in:v a
dasını İşgdle hazırlaıııyorlar. Bu 
ada. A"\-ııstr:ı?~anın ~ımı:l kı ·ı~ın
da York Yr1r,ınadas;l., Yeni (~ine 
arasında \·c '"forres bcğıılZJ üzc1·Jn
dcdir. Bu lı~zırlık A\ ustral;ayn 
karşı istj]d maks:ıdı giitiiildüğüı.il 
göstermckt•·dır. Japonlar a)·nen 
ca,ndaki deniz tahiye'1ni kulla· 
n1yorlır. Bu tiıbiyct ils olnııya 

ya yı cak küçük ve yakın ad3)a
n i.;gal etuıLl.ten ib.tr'<tir. l\1iit
tefikler y<ni kumaıı·lan 111 <ek 
Arlhur'.ılen büyük işltr be1.lo
mektcdirlcr 

Binnanysda, Japon il<rl hare
keti ağırlaşrr.ıştır. Bu, İngıliı • 
Çin kuvveLlcrinin Bırmanyıı er .. 
tasında C<"tıuptan şimale doğru 
muntazam 111 müdafaa ceplıf''<İ 

tuttuklann• ve hakiki müdaba
ya geçtikl•rinl g•>stcrnıektcdir. 
Fakat Rirm••ıya ve fl!rdistan su
lıırm<la m>1tıefiklerın deniz em
niyeti azalmaktadır; Japon de-

simdiden l:u sularJa 
geçmişler VL müttefik 

b.ıtınnıya başlamışı. .. r-

nizaltılan 

harekete 
gemileri 
dJr. 

de ~ Aşık D!yuien oJma.;ı; li2ere 
Kovukl<!ll hepsi &yııı tempo de- elleri.. 
nı çırp;)'orlıarrdı. Bw-a..ı suurc1. af:ıeıılt 

dı.ırou. ftŞJk Diyojen T<vfıge dür.dU: 
- Yaşa be Tevt}kdğU:r., var o.U 
- CL-mlılnale var c.I:.l,rc n.unık! Hoe 

var c-lmuşuz ne cık.ar. yol.c. 0J.nı14ı.ı.z ne 
çık~ı?. !.1.aıü.m a, bu <lu.n.,y ı b.ıı:ı.: var .. 
mlŞ, bıır Y<ıttm~ .• 

P.erı kızı Seher: 
- Eveı ı:amaın içi:ıC::.; krubuc sa

man ıç.nde. cıew tcll!ıl, hmd bakkai 
1k.t>ıı ve ben tı.."!.G'.1r ırıngU" baba.mm. 
Le~ ·ıını sallM .tıren ... 

h.f'.OllD. 

- Ben de amcaınm kunutu>ıa biıc 
ge.z t.P-. b:l<J1'u- ike.ı •. 

B·zim aı.ıkad.:ş be.na: 
- Kalk yahu, b.lıc, &a\ LO:ahm bu... 

rndon, yo.k.;:a b:.ı de !..ı.,..:I: , .. mıya b'1.Şı. 

J.ıy~cağız Y3\ yavaş ..• 

1'§ık D.yojcn sakalmJ sıvazlJya.rak: 

- f.~u:h~bbltimlrnc c.;_ıyecck yok. Al-
lah ctmenın nJUhabbı:1.ıni art ~ırsın.J 

Tevflk ile Kcnaııı: 
- i)c;t&mlll! 
- A· 'a.lı kimseyi göt<'.ij;ürıUen, !i/!N .. 

ci~·ğ:.ndt:ı~ UX'lı~Umı.a.s!n.I 

&<lı< ne Ec.ı..l: 
- A:ı..am:ın! 

- Al!a<ı ldmı•eye yolanı. lli§ırf.ma-
sm' 
Eiaım ,,..kadaş: 

- A .aıh göz yaşının \adını taı:kıne.. 

b~~~ <tzha k.:ıhkaJ:1a:p..w. a.c .i.nL duyUZ' ... 

N~t.r! 

- ABamin! 
-ı..--rlk: 

-· GO. yaşın:.n tadı.. KahlG:b2nm a.. 
Cl&. Al1.8.h moruk, i~in n"4 yoh ı n.lrı? 

~ax~~....nı uza~.a.ıa:'-: 'Y.ı.nc b ..... d~ lı..kmct.ler yı..:.~ 
- Yok. Boyef.,,...dl. dedi, ııe"'<lA? rn~vL' 

i~ten g ... ._ı.eo baş a.labıhıor mL')'ua:? - E.v: khrı, h ' 3t kir.\ 1\!ev~:ıtr 
l{UTl Yılmaz. Ct!'\ı":'t.k ı:e-vıt:k gu.. U: Hi..kmt.t.er :ı co...ı;..:.~5\i'.4 \"n.kt.l)ı " b,r 
- (. ıım Mn ~ ~ı.rır.:.;ı.ın.. l{a'- ~hı:. rı.c..r :... v _W'nı:f •• F.~h ... 1 moru.. 

d:nu. i. n ·n .... ve ı "te 

1 

gu b, ~.ı ~LH! 
bır ak r.i>ı'. B'1k, y.lıu. ~la n - L!hr z ol\11' mııy":n• Y.Jpoğlu 
zı... ey n; ::ıü: Sc-vd ..ına .. ilı.ı, fe- hf.. pE K. t · · :.r. il 1. ,..... rı kadar 
na b. §Lyd;ır D.L km·~ ke.J'lt4 •. ,t kap.. 1 !;:ar r..sa :no.t:si ~ Iı:A..!keten, hJt-
t...: n mı, nlh. .... ~. hı ı.ıı: gı.: .o ..-.:.t:ı- n k.ı .. ı 9 kadJ:r ,_ .J z ınJır Onun 
Gi. ... .1ct ..., h ya ... .n ~ 'tonc.e ;çinde ge- ı ,. ,., le Af. d:.i yunu: r•!amı ol:duğu 
c;er h m ~ ve ~orrim en r* hoşu.. 

< nm Jı; de, b::ilı; ı.,rı., ak _ Jı;... ma ırlden ~ L: - ıru~•. 

tık ~ t:t U1 ~ • .ı..a d •• ! ...:ı. Yü:rQIZ _ in::::nın en ecm~ "k vvey batır 

sc me devam ed.yo:-c. ı: g' ~ r? Su l~e kar • ı t ya.r 
- I• ere llZülüyOfS4-'. Ftn0 .. K.,,._ t3kir';Ic v:ıızlyNıdh- dc-ıı1osi ır.ı·. 

dine Wııklm olın&lı.3ın .. Har.ç m.a:;n şl -- h"'Y'l'. h"Yır.. vmm •~vıı.mıUll 
•t~ .na gici yor? Za:aronuzı scın yıı- oın,,~u h~e\lerderı eı> h<tLma gf>. 
k;-><>r,. b ..ş• ır,un. B~y!e tını.nıa Ç<llt deni ı;oour: H"11i bir g'.laı E <"ılyo K..,.. 
&0i!"k i<.aır> ı, ko ender o'mıı'~ • .,.. baş!<& !: ı:;~cıru.ytıs l<eılıLbiae iuanlar rıruııl. 
tilr1 yc.L~ur. E::ıkl .ıtaz::ıncJ'"tz ~. ık·ıllcınılu-?. DWe 'O:"nl'.IŞ t..'l, Wızim 
fl:mdikl perde? Da.ha da ne'.er ok' -. :ı..a:ııoızuı oğlu da ona ş, CC\ bı wr-
biıll:vor IDIJl)'UZ?. (HA tun!""Cll ml~tı.r: İm;mlaır tıpkı sUrahl gibi ~ 

ait ücretlere 0/0 50 nis
betinde bir zam yapıldı 

Münaıkali\t Vekilliği göıNfilğıii 
liizum iiızerine İskenderun lima

nına aii tarifeleri değiŞtirerek, e.. 
sasen ucuz olan yükleme, boşalt
ma, aktarana, ambar hi2ımeti, hi
maye ve sair liman işlerine ait üc
rrtlere mı.ıhtdü niscbtlerde zam 
yap..,, ıştır. 

Yeni hazırlanan tarifeye göıre 
t.:ı.-ı hesabile yajlllan yükleme ve 

~altına işlerine ait ücretler 
% 50 nisbetinde arl:ıınıış bulun

maktadır. Diğe= hi7l!rletlere yapı. 
lan zamlar daha az nisbeUerde
dir 

Yeni tarifenin 15 marttan itiba
ren tatıbikıne l:aşlanmış buhJn
maktadLr. 

LER 

MAARiF ve ONIVERSITE: 

* M:<>rlt VckiMi muhtelif v;a.. 
yet.lercit" 45 san'aıt .cı-ekkb.t ~ 
tır. * O~cp ve Lloeler.n din!len
m; t:ı!iUerinden t<kalll,rot, ecnebi mc1ıı-
1e1,ier1nin i;t1üı.de cd p et.ın~ecclderi 

Ma"'"i! '"'kaı.etmde:ı. te,,.r.ııa ooruL
muştl4'. 

TiCARET v• SANAY/ı -* nüoı bir altın r.:uz ık! li.mdea 
llM.lc:ıınele gormüştelr. Y..i.ı..ÇC. aıtımD 

cr•mı 450 l<lll"UŞtur. P.Lc•. ,ek ıaalıı:r. * Her nevi lt:ha t n:a<tclelcrı blı-
i!ltleııden ve otlıslaruen alıwrn!t iaoe 
M!.!diJr!Uğüne vcrilet..~k\.ir * To~ralı: Ma..'uullL.-1 Of' • ~ 
250 +owJ kepek tevı.ı eôert:ktır • 

MVTEFERRIKı 

* Pa.rti ueneı s~ B. Flkır! ·n.,,..,. <itin Adtarada.., ,.1r.wn12ıe geı.. 

mış Vt y:8.naın ZeyllE'O I!;;un.PDl Jıoonağ.r 

yetj ile Parti taTa!•ndan y.1'1mııı.c.ıc 

TL ~bC: Yurdu bl.nasuıuı yttml tetrK.Jık 

e~rrıştir. * Z:re.at Vckl.lctiın.o ge.en rnalll.. 
mata güre bazı mınt.3kalır mti$ırsna 

o:msık iıttre· yurdum.r.t .. "!l h~ taratm
da hı...buba.1 geçen yüdm l:Aa1tal bir 
misli fazla oıa.,aktu-. 

J.ı.nh'H. dolu llreıı heı'~cs ot•laır<Jan ilı
W.ade eder, l8ık.at bo<iııı.nca kendiler~ 

ne k.:ıınst: nıot.::Wc ve;mcz. 
Kc-vuk Paıa.s satıı.bi, içln.l çekerek: 
- Blma dı;dl, il-nH> ı gı..bi ~:e dJ.Yeb~ 

Uriı.. SUJu iken oou hcr:.kc~ &tver, fa.
k•. lçlltl, sıkıp ta !l'M3 b..l.ue get.r
ci.:lrtcn SOrıI'd s~pruutı.i tc:l'f"k~ atart 

~c.for Kenan müh.m l>:c oCl .Mi7L.. 
yeC'i:.ku.ı~ '-iul. 

- Tabı.. s.:ıpriıntil kufesiı;e atacal<. 
ınl.)· ~ı sık.ıh1~ 14ll0n t:c.!ıugUl.\u pamu ... 
~a &.:ı-'f.ı.S: rr..!a koy de;iı el .. 

bclı<T: 

- - P.. m:ı.eı.> s.nııecighn. b"""'1 ı;u.. 
~~u sıkic ~ ltn •n .K. bl.l.tlaT.Lll. atmaz. 
on!.,rı bı:r.ı.z k...nı.ıtur. sonra içle lc.1nl 
pıJsa ve zs.rl :-mı ç.tka;. ır R!1l k buk 
k.l'ı';mını tnce :xe ciogra.r, 01:1hi.n bir 
b' 1Cl'~uk_ bır ){at tOL şekeri halinde 
bl1. ik.<wlll'IOZ& t;.tif ed~r. daha &oDra 
da .•. 

'.f<'\"fi!< Sehıin sözUr.il kt$..-.lı;: 

- Sl;n.ıı daha Jcyu.n VJ'r kızunt. 
merat l:tıne, daha lıe.aüı. ı.1osa ve" k;.aı

b~<k hal!me &el:menuşslıı'. 
&he:-, bıır~.z h.ddt:Ue: 
- Yı:ıo. ne dcme-k lotiyorsunuıı, beıı 

sulu rr.ll'YUm? 
- I::slağf'1-ulah, ııulru deP. sMUl.

sUn -y.r-vruın! 

- Rica ed~r m. k<'lldl. •.iZ• eelfrıizl 
- De,ı kendlır.dc>yım J.ı<- hem o 

kada.ı· 'k-end.ıı:ndıeyJm ki, atirQ"" b' &

ray.ı gelse bcnl ken<lhn:lrn aıYlıt"aımert. 
Şinldı IJ.;<ud!.;.nde ol.d...ığum gibı, bun ... 
d.a.11 vTıı, yiıuııi., elL. yUz, bcış Y'Üıt. bib. 
l>lr, ;,eş yı;-.. atı bin yıl C.nc. c!e ylne 
ı....ınm><le IC-.'"n. Fa:kut, ne vnr ki her 
z~naı.ııı kandl lcendiınde old~ bal
de, h""r d-c ~md::ı ş&:.t~irr~ dıtğı~.lştir. 
L"ııgıJ.Dku ıckl: .. '11 , ·eyzen ·revfikıtlc. 

Y~ yıl öncek ,ek..:.;n be?.c:I de Zur
nozen ııerlkti. DcJ yil:-, bt, ı.ıı:ı bin yıl 
;;.~C"k Wt:.r.t."l d~ k:.mb!lıc ne ecel 
~İil."~" $"'Y~N:. Y~ bLı; ~ ... ha gcu.. 

şı.ı. do? l:ur;ııya bıır l:::öpC'J(., he:ı1 de bir 
ktııog •_ı köt ek, blı' eşz.oık hen, de b.lr 
eş ,,.u <. bir ök!lz. hem ae bir Ö

kın oğlu ökliz f('kl!nde gehr.iycceği. 
mı h:mtı~ :r., 

Selıer uton:ırr'11<:: 
- } + tflı:-u?" ah! 
- Yaaa!... İş!.'lize ge:medl ml id1 

hernre :tfirullahı •b...tırın;ınızı 
- O oôzlerl, o Jl!a tları •12~ JAıyıiı: 

gtrınec:ı:ı;tm için e:;t;ı.~f.ıulla:, d!şo

n:ml 
- Q ~. O atf<.tJttda De Va&' 

s~:ııkl yavrum1 Köpı'k, eşek. ökilz ... 
Şoför Kcn&n Tovfı.ğin si<ı\lnil ke.. 

serek: 
- Manda, dev>e, ayı ... 
T ..v.!.Bk: 

(Devamı Var), 

·-

tık yanb' hareket .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMA) 

Avrupa harbi başladığı zaman 
İngili;, tayyareieri Alımanyarun 
üzerine gidcrtk ~ğıya beyan

nameler yağrduırlaıdL Kimsenin 
b'U!rnunu bile loanatmak istemi. 

yormll§ gibi bir muharebe başla
.rnlŞ'tl. Bomba yerine beyanname 
at.hyor, bu suretle Abnan mille
tine hitap edilmek isteniyordu. 

1939 sonb3lıarmdaki o çcşi' 

•havıa muharebesi• hakkında 

İngilizlerce şöyle bir llkra da 
''ardır: 

Ahnanya ü•erinde beyanname 
atacak tayyar ~leroen bini çabucak 

gidip gelmiş. K=andan da belv
lenmiY"'n bir .aman zarfında gi
d'p ge ı.ş '>1 rn tayyarcciye nasd 
olup da b<'Yl" dcnduı.,:rı.u sorun. 
ca o da; bc-yar.rnmt>lerin hepsini 
bcrden att•k, on.:n len yapacak 
iş kalmıyuak ger' gelti!!'i ce\"a
bıtll verını.ş. 

Bu beyanname 1er kimbilir ka
çor b'n olarak çcmlberlem-.;ş pa
ket'cr r 1 c!x:- tayyarelere k >nJr, 
sonro S:' ,:;.Jec.k: ~>)'ll y."lr~k 

yaprak atılırmı.ş. Tayyar.,ci ise 
bu paketlen çöz:meğe liizu;ın gôc
meck"!1 öyle~ a• ma atımı.ştı. 
P.tl'buki a:att 'ti { ıer:ken öyle 

bir kağıt r "k' ı: ku.-~cın gibi a. 
ğırlaşır. Ku.-nandan da tayyarcci
ye darN.ı.yor: 

- Ya ancığ 'a <ilci{' ığü zaman 
birisinin , u '"" lna vurttL da ya
ralarsa?. 

O zaman İngı .::ler cıharp 1 al'• 
nl kabul ve ı'iııı ~tr ~1 td... Fakat 
daha dil."lll"lan "iC • •'erinde kl'Tl• 
senin b~ }arı!.r :ıs bıle caiz 
görmedikkrini anlat.mağa çalışı.

yorlardl. B • ~vr n böykce r.ry. 
!arca sürc>üğü malwdur. 

Bu bır .. ,.'-ıenıck devri idi ld 
o zaman İn~iz asl~cri mU'-.....~"'""rlr ... 

lcri ilk ynnhş ~ ~reket'n bu harp
te hangi taraf.. a yapılacağını me
rak eder taru!.ı yazılar yazarlar
dı. Harpte muti· ka anuftıa<riplcr 

hata etrned'E'n olml\YBcak, dıyor. 
lar<h, fakat a>ıl Llk hatayı İngiliz
ler ml, Alınanlar m• yapacak? 

İki buçuk sene<Lr lü·rlıü hatabr 
olımuştur. Fakat hangi haı-.okd 

yanlış, hanı;is; d zru?. Bu.Jarın 
kat'i olarak tay;n e<:'ilebılımcsı gu
lccek zamanın işi ll"rünü~-or 

General Vavdin yeni beyana
tında harp 1 't aııına temas ed.[
mcsi ve İngiÜL tarafının hatalar 
yapbğııun itiraf edilerek Anglo -
Saksonları.n gaı 1 avla1'dııklarının 
s.öylenmiş olın 'ı bu mevzuda C:l
ha bir <;<ık mülffiıazaları hatı:ra 

.gctirccal..-tır. BL'),.m l!ındist un :'! 
ımüdafaruıı tertibatını almakla 

şgu' elan İngiliz Generalın.n 

ay!'i zarr,;mda kalem s::hi~ı bir 
asker oldu~u maiümdtr. Daha 
evvel y:.1.dığı ya~ı,arda.. r şret
tiği makalelerde ı;eçen har'bın ve 
ş!m<likirı n tr.'Uhte1 f tahlilleri o
kunmt.ıştu, Geı,eral Vavel bu 
yazılannda İrı.gil.zlerin ml'C'' ıri 
askerliğe alışık olınama?a'!'ı yü
zünden bu harpte hemen kuvvet.. 
li bir ordu çıkara~d·l<ılaı-•• nn bil
mez değildir. Fakat bu no.kı;an 
mmanla tamamlanacaktıır. Soru'3 
bu harp ayni zamanda vesait har
bidir. Vesaitin eksik kalınası hiç 
caiz görülm;yecektir. 

General Vavel su son aylardaki 
harp harekatıında <lüşman tara
fın nasrl ustalıkla davnındz;lll14, 
diişınanıın bu rr eha~eti karşısın
da Anglo _ Sakson tarafının dıa 

acemilik gösterdiğini söylemek
tedir. 

Bu tarzdaki beyanatın mihver 
tarafınca ele alınarak Anglo -
Sak.•onlann işi git~'de berbat bir 
hale geldiğine birer delil g bi 
gösterılece ·.: rle maliımıdıur. Bunu 
bile bile İng!1izler w Amcrikıalıl:ır 
kendi nok.~anlarım açıkça t.tra~ 

etmckitcn çekinmiyorlar. Buna 
bakır.ca" harbi:ı A ~!o - Saksoın 
tarafı için aşağı yukarı bir spor 
maçı gfbi karı;ıl•nd;ığına lı\ikrnet
n.ek liızıım gelecek. Sporcu için 
tehllkenin n<"i'e verici bir cazibe. 
si vardır. Usta -0yuncular arasın
da yaprlan bu dfüıya maçında da 
dö;'.,üşenlırr hep birl:ıırlcrinin Y"'-" 
paeağı 'hatayı gözıetlemekted'ir. 

Gerek An-glo - Sakson tarafmın 
devlet adamlarının sözlerinde:ı, 
gerek General Vavelin yeni söy
Jedi'kletinden anlaşılan bir cihet 
de budu.ı;. 



\tı yazının met ...nlerl Aı.aaoıu 
Ajansı b!iltonlerlndcn alınm•~tır) 

Telhis ed.,n: A. ŞEK.iB 
Vaşngton - 'I'ii:rkiyenin Birle

şik D<:vıetlcr büyük elçisi, ödünç 
verme ve kiral.ıma anlaşmt>smm 
fatb>:Jti ile ıı~ılı olarak Türkiy~ye 
l:ınrp malzemesi göııdıaıhnesi 
baluc.ıNa H.ır_cı~ Naza mua
'·in. Velles ile hır görılşrı>c yap
rnış!ıır. Vel't'S pı:...eteci' ·-e ~
tir ki: İki bü ,~., ~ filiyatta bır 
arlasmca imzalam~ardır, fakat 
rnalz~me göıtder<DC' ıruretile 
'I'ilrkiy<?yc mwnkDn o!dıı.ğu ka
dar 1J.üyi1.~ askeri ya'l"dı:mchı bu
lumnak ii2'C )Ol L.ızırlamnıştır. 
Ödünç verme \"e kiralı'ma anlru;.
ıınası Türl: y v halen yapıılımak
r!Ja olan yar<.ırr fazl:al:ı.ştı.racaktıT. 

:ALMANLAR KIB'US \DASINA 
TAA \F uz ::::rtc .~cMİŞ 

Londra - Br• 1' •a ıı. t<.s'-
n11\ askeri Llh r , ~ 

mlljtır: Eodos - K;l>ns arası 480 
kilıoanc•.redir v, acı Ja bır nevi 
ıınavu1llllar in:ı.ı = ~ e.for. 
Cenulbu , r' i • t.ik.ı.r: ~· ya
pılacak he: tı: •ruz ı::, bbü&.0 ı.. 
cin Re • <:i1 .ı -aK Kbbrl5ll!l 
lşgal>ıu hec. f tut el t;.ı.bıır!ir. 

SİBERYA Y \ KARŞI JAPON 
'I ':'ID1D1 

Çuaııg-K. ~n Ç' l 'lü'J,.lıneti-
'Iün askeri sozcı.cu J;:',>Cn kLl'a
laruıın şnki .:ııt er) ~a!Q n_ ihlm 
üslcrı t hd;t cı .. _ · .,.n lıazı lıLk 
~..._jlt•ld:ır nı if,.ı. c'mir'i.r. Takri
ıx,o 30 '> ı' 1.1; ', Japı. n lüı e. 
ninden m · ,.• f bir hı vvet Ko
Te~ n J\'I!' ftf' >'fa rı , , 41 

~ ... •i!r. 
Kuvvetli J.ı ıcn ~..:z;:k,·:nin 
Sahıılin e~ ,ı~ ı K :.ıt~ya 6~n 
derihli.ği r 'y'P eıir. 

ODESADA MEZAR DEHLİZLE
RİNDE SA "t ' '\'N RUSLAR 

Berlin -- D ~ '3. nin öğrendi-
ğine göre, .ıdaki Rumen po.. 
li.s> scm gü: · rin yernl~ 
mezarlarının dehl ı.lct"nd~ giz
lenmiş tıolı:cvı.l.:leri uıeythn:ı çı
ka~ yakalara:: •rr. Or'.aya ;;ıka
m;yan bu Ruslar ınsan etiıle ge
çınm.işlcrdlr. Polil! w suretle ye
lik?n oest'tkrln parçal'31'ını bul
ırnuştur. Tı:Jı'ı:•kat .henüız bitme
o:nlştır. 

STAL1N 'PAPAYA HUSUSİ 
BİR MEKT;..P GÖNDERMİŞ 

Bem - s• ı: .ın .ı?apaya gön-
dcrdiğJ mekt ;l Vatikan "!'ahiJ
lerind.-e vr • ı.y 'ırm .ır Bu 
mektuptan l>aşka ~'apalık bir su. 
:ra b~a ve kzlar dt! " ıştt. 
Büt,.:n bu vesi.k far r'md' Papa
lık lnrafmdan tet:uk ecU!>:ekte
dlr. 

DOÔU CT.PHESİNDE YENİ 
UUH tı.REB'ZLER 

Ahnanlara 'ore, Kll'ırr.da Kcrç 
•2rl!!Ylad \da F i13 ı arın. 'll püs

lkı'' r\ üJm !W- "lloc'z sin
d Alman h " r ı yıtrt"":ığ:ı te
şe' ~ cd n tıryı.'IK ·· an te~
k'' eri vd< e lnrlştir. tld R.,; pi
ytck: ve iirt süv rl t- ni o ).a-
dar r. rtıalanrn ı..r ' wılar geı> 
çckire k z-ır- nda k< • !ardır. 

Ruslara glir , S -;vyrt kt '9Jar1 
taanuzl muharebeler yapm..,;lar 

Türkiyeye askeri yar
dım - Almanlar Kıbrıs 
aduına taarruz edecek
mi• - Sıbervava iı:artı 
japon te~didi - Odesa
da mezar dehlizlerinde 
aakb.nan Ruslar - Sta
lin Papava hususi hir 
mektup göndermit -
Do~u cephesinde vı:-ni 
muhare'oeıer - Libyada 
harp durumu - Uzak 
Do"uda ·;eni hareketler. 

ve bazr kesimlerd<! mukabil ta
amız.ları goeri püskiiır'.ırr .:;ışterctir. 
Leningrad cephesinde iki gün SÜ
ren savaş esna51onda 22 bin subay 
ve er ın:'ha ed.lmiş'..i.r. 

Londıraya gore, son deı"CCC şidl 
cfetli mulıarebelerdtn roınra Har
kofun Ruslar tarafından işgal e
d:tlıdiğlne dair Sl<A:!'ıclmde şayi
alar deveran <'tme.kted!ır, Burada 
ikıisi general olmak üz.Ere 10 • 20 
bin Alınan askeri ökliiniii.ın'.ıüışbüT. 
Alma.ıılar ayrılma<lan eve! şe>hri 
yakınnşla'1Clır. 

LİBYADA HARP DURUMU 

L;byada kayda dekcr mül:ı.i.m 
bır deği4ikl..k ~ırm:gtır. İki ta
raf arıısınd:a keşif irolları mewıü 
hareketlerde bulunmıışlardJır 

UZAK DOCUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, hava ku"'~ 
!eri Salaınnn, Hörn ve Yeni Gine 
deki ~üttefik hava üskrini ~ 
hal~ar<lıır. Hiı't sah.ili açıık
farırırla d~niı.altılvıu 11 düşroon 
gem;si 'b:ı nmı~ardıır. Japon ga. 
zeteleri bu J:,adireyi Hint denizj
n!n de JalJ<>n kontrolıü altına gir
d'.ıği şel<'inde 1efsir etmektedir
ler. Ti.mor C(fasm la !ıarekıit sona 
ernı~ şt i r 

M-ilttıef!klere göre, müıttefik 
t.:ı) areler Tunor adasında Koe
p:>'lga blır akın ya,pmı:jl2rdır. A
vustralya başvekili M. Cur:in mü
rum miktaroa Amer<kan kuvw>t
le riaıin A vustr 1l:yada .bulunduk
lannı ~=~uniyctie bildhmşitir. 

Çay· Kahve satışı 
<ı ine' ~l"ıife-dtn Devam) 

narh tcsbitir.<' ge~iltniş·. ir: 
Fiat Müral<abe Komisyonu b ı 

. gün saat 12 drn sonra toplanarak 
yeni çay ve kahve (ıa'1arile tr.p
ta.ncı ve perakendccıl~!c verile
cek kar haddini tesbit H iJia e
decektir. 

YENİ FİATL.o\R 
Bugünkü ~' mdan "vvel bir kilo 

çay 060 lrnıuşa satılmakta idi. 
Şimdi 750 :..uTUŞ z.uıımedilince 
bir kilo ça~w fiatı 17 !ira 10 ku
nış olacaktır. Kahvenin de 580-
582 kuruşa satılacaı;ı talımin olun
maktııdır. 

Bugün l'ı9L lllürnkalıe K!'ıı•is
yonu m..-ıli) et fiatlarulı nazarı· 
dikkate alaı&k ve hıma zan.nu 
ilave ederek ~·em ç~y, kahve nar
hını t~sbit edetektlr. 

Gazino, kıraathane •ahiııleri
le kahvcc•lcr bu salıah Belrd.yc
ye mliracnnı edcrclc yeni kahvL, 
çay fi tlun ~zönlinde tutularak 
fiat tıırifclet:nc um icrasını ıste
mişlerdir. Kryfi) et trt1kik olun
maktadır. Dii;cı· taraftan bazı 

kahvecile~ de; dül,kiınlarında 

müştcriler:ııe çay yer.ne ıhlamt.r 
pişirip \'Crınt:) i daha uclu ve uy· 
ıııın eörmüslerdir. 

--.-=ıcs:c:::ı::::m1-=---__,~----1m11-~ 
Cvşku.n ve ıçten gelen bir rağ\;eU~ Iııtan.bul sin' ma 

severlcrini ı..shir edP.:ek senenin en biıyük içtimai ve 
a]-,151-J filmi 

BU (;UMA! 1\1 atiııelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 
Blitlin utıraplar,n toııla"d ığı Yuksek hr:l ccanla' şaheseri. 

Eşsiz o!myu~ B.lyiiık San'::ı:tkiır ıı Z8 D e r 
RIZA Konserva•cr.r Baş Mugann>si N E C M İ 

Cestek!l.r Tanburi Saliılıattin - Kemani Nobar ve 36 ki iıik 
saz hey' eti. ~ 

• 
BU AKŞAM Sinenıasında 

'.i'ı norL nr Kral:. ... Bül ün dünyayı zr~toden. ;ees ... 

B İNO GİGLİ 
Şay:ııu ha} ret muslkiil ... .Müesslr ve fhtiraslı n:evzulu 

ın 
Fllmludc: •RO!\f '0 R'LlETTE• - •L'ARLESİENNF• ve Re
perla:ır:ıun en güzel şarkılarını teganni ~decektir. Yerlerinızi 

evvelden aldırınız. 

Avustralya 
su arında 

2 Japon filosu ha
rekette bulunuyor 

Yllı, 19 (AA) - A' · ~& ..tı-a
fınd<.l<i ha:eloctler yL>n!Ge~ herbin ı:ö-
2uoü çckm<'<ıtrdlr. .1'.,...,.ı:~~Y cu.la
rmda evvelce ibla' japon ftlç.~ en 
şLn\C.. ~!ııc:i. b!r fi 4on"Jın. ~a:'l 1 ba1fc'loe:" .... 
t. l>~lurduğu hı:ıber al~ır. Bu sı>
retl! Avu:.nral;)'e suıa.r~:1dı ır . .ın!cn bir 
japon &nmm:rsı buı..ınuy">r d~
dLr FfolaıU:m. b~ Ca\•ca'OUl. '\-C TL 
r.vx <dasıııd:ın gelerek Avı$a\farun 
G:. ,ı su!annda bul•Jrn·,k'..,--da· D'.ğ<.-ri 

'"" A v:ı.<iraızyomn Şaô:l!Dd<:' ada.lac 
ııı1lanndadır. 

AMERİKA 
ORDUSU 

Avustralyayı ko
rumak iç·n elinden 
geleni yapacak 1 

Yenizelanda 
Başvekilinin 
beyanatı 

Vellingt.on 19 (A.A.) - Yeni 
Zclanda Başvekili Fraser, mec. 
liste g:zli celseden evvel bir nu
tuk söylemiştir, Başvekil Fici a
craları Uz< rne bl J apan yürüyü
~Ü'll teşk'ıl ettiği tehhkeden 
ba.fı.s.,tm<ş, mü da !aa ve taarnın 
hareketleri yapabilme': ve BU-!e
şik Aımcr..ka :ı~ :ıı:uvasalayı te
m;n etırck lızere Avustralya ve 
yem z~landa üslerihin ım:hefa
ztl"1 müttefikler umumi strateji
sinın esasını teşltil cvtığıni bd.rt
rrujtiır. 

Buşvckil, dil!ırall.'!!Il ~li.nden üs
tün!üığü 'lhnal( ve taa•ruza baş.. 
la.madt için Bırle:ıÖ'k milleUerın 
mur.zzam bir g~yret sa!fetn.ele
ri 'ı.i-.ıı.m f:t'ldiğmı s&ylemiş, bu 
rr.ü. • .scbe le l.ıgilız ve Ameri-
k.aiı niiı.~ı'.r.. b-inir. YerJ Zelrn
dl:ı)a i:n'e:ı>li 1-;r y.ı:tlmı vadettı.k
lcrır- ve ı:ı·ı >-a<dıarun muhte1:f şe 
kil'er.l" f.n'c" <1<'1' v<kut bulmak.. 
h o:.:h.ı1unu hatırlatmıştır. 

Vaşington l 9 (A.A.)- Si?nato
d'a harıci !ş:ler loomisyonu reisi o
lan M. O'Cannelly demiştir kı: 

Taymisin bir yazısı 

Pasif;kte yalnız. Havay adaların
da üsler kafi ge\,n~eoeğirdıcn 
Amer>kahlann Avıı.st.ralyay> l>ir 
hareket ÜS9il olarak müıttefikler 
Iıes~h:na muhafaza etnıel.,ri mu
h...kfrok Taz.ınıdır. A.ınor:ikan 01'

dusu Avustraly&yı korumak içln 
el:ind<'n gelen her fedakürlıGı ya. 
pacaktır. 

AvustralyaBarlcl e 
ı azı ı Vaşiu tonl'!a 
Vaşington 1? (A.A.)- ı3asın 

to:pl'.:: n! mda M Velles, A vusl
ralya Harici} e N2'.ın M Ev at ı
lc Avu t.ralyan;'l Vaş·rgton e'<;isi 
M. Caseyin bLıı; jn r.a,.,.ci~ n3 '14"-

1ı,gına gclccck!erini söylemiştır. 

Hayfa - Trablusşam 
arasın a 

yeni b:r ş!mendifer 
Londra, 19 (A.A.) - B.R.C'.: 

K:ı edeıı Köyler apn 1rut bil
dirıldiğine ı.öre, lla)"ftt~ı, u~)ru• 

\'~~ Trablusşam'a bağhyacnk 3·eni 
bir dcn1ır."ftlu hıı:tı yapıh~ or. 
inşa işinde çok miktarda Ceııubi 
Amerikalı mühendi•l•r, bır•ck 
te.:rübeli i. çiler kullaıulıyor. ifa! 
evvela Akdn,,iz kıy.Jor. boyWlca 
citm kte, sonra içeril~re girmek
tedir. 3 büyıik tünel a~ılıyor. Köp
rlilcr yapılıyor. 

~--

Lord Ha lif aks'ın 
UT U 

(1 ıncı Sahitt>d.en uevam) 
71 saati nle fabrikaluda cd1ş
maktaılır. l'lıkat 1,5 ın:lyon kbi 
tar.::am.ılc kıyıların ıııLionfa'lsır-a 
hazır tutulmL•ktndır. Ot ta Sark ta 

ve Air kada muhar.-1'~ salınele
riııdc buluMıı diğer tliınenler de 
vardır. 

İngiliz lut'olan Avropada di;
viişmiye 1tuıırlını~·uri l • Düşnınn 

bunu biliyor, fakat nerede , . .,_ ııe 
zaınan o'ıc~ı:rını blın1ediği için 
endişe i~ind•dir. Iloyl.-l:kle uz m 
bir sahil üzerinde birçok kıt'alar 
bır:ılanak wrunda k:ılm4tır. 

Orta Şarktaki İngiliz kıt'aları 
iyi kumanclanlarm sevk ve ida
resinde bulımuyor; bu kıt'alar 

Sovyet kıt'olarile irtibnt tesi~ et
rul§lenlir. Airikaya İnı;"Liz ordu
su, 2 büyiiı< İtalyan ordusuııu 
imha etıni~lcrdir. ln~iHz l;,3va 

kuvvetfori şimdiye ko<la.r 9 bin 
d~uıan tay:,aresi tnhcip ettiler. 

Yeni İngiliz tayyar~li"rİ, evvelki .. 
!erinden doha sür'aflidir, ve tc-

3iri daha fada \'e dah• ağır bom
balara maliktirler. Hu •oy1·arç·u:r 1 
~imdi d ha uz k me ·aftlcrc gide· 
bilccd<ler ve diiş a'l lııırp s.mn· 1 

)iini, Iimanla.'"lnı, mı.1him .~~ ı!c

p<>lannı talırı> ve ;mba edeu ·· 
l rdir. Diı~r·ıuıı o d 'aı nı ı 11 i
liz lıava h-,1n-etlerinin taarruz
ları altınıia criy.p nıah\olııcı.ğı 

sant ı:elccekti.ı. ----
Bir çocuk 
Cl nr1 S:ıhlfedPT' Devam) 

zannilc ycrr. ~. b:r müdd t sonra 
zc1'irk :ne al.'. mi ı;· 'll'ştcr. 

Yca :>1lan .ıru .. cnc-:;i ııc.!icc-.)inde 

İl>rab'"ll..n bu mR :leden :ze'ıirlen
d_ği anlll{"lınL~, cankurtaran oto

mc'lilile Şişli i.;sU>nesinc kaldı- 1 
rılmıştır. 

I.onch-a, lD (A.A.l - 'J'lmcs Gaııoctetıi 
diyor kı: ~j•ponla.nn Hint Okyanu
sl..l'fbCfan Basra körfez~!le doğrı.1 hare.. 
kcL..'ljn, Alınanymım Kıat'ır~:ıoya orar 
d"'1 Ceııuba diıl'ı'U 1.ıı.rekôt llc s~ 
zaım .i.Jdıa olacağı anlaşıln · !ı:' dır. A!J... 
tr.a1.~Mlfl jSıpıOt"la.r1a biT ıf'Ş.m<!~aİ i'ne
k:kt .ttıık"l o b, '-. Euna. irr«.Aın bı-
111kL'mıımaısı ~ hor :;<Y yapdma}ı.. 
dır.• 

Hür Fransız ve 
Polonya 

Peri:i: şütçüleri 
Londra 19 {.A A.)- Aylaıdan

beri Hiir 1''ransıız gönüL.. ı.-aıa
şütçii!kr Polonyalı paraşü!t"ler
lc lı'~';ktc ta.linı gü.'1Dlekt<>dirlcr. 
Son znmanıarda b>r çok Fransız 
ve Polonyalı subaylar, tahn miid 
detinı bitiren t>fradm p,,ı·tdan 
bir t(;rene iştir .. k etmi.~:Crdir. Pa
ra:ıü·t~erin komuta.n1 ooylcdiği 
b'" nutukta, Hın· Fransızlar;a Po
lony;ı' 1 a•ı hirkşti...""en ııüyük dPst 
luğu ıx,ı:rımiş, yenı pam~t;üle
r;n memleketl•ri için çarpl&llCak 
olan i!k para<itçiller olacağı ü
rni<'in.i izhnr etmştir. Hii,,. Fransız 
kunr.ı.tr..nı hür o:r Po!ooıyn olma
d ·~ hür hır rro=ıın ydŞıya
nı.ıyaca[,'1 kanaatini ifad~ <?y!e. 
mi>ıtir 

Birmanyada 
Yeni Deltıi 19 (A-A.}- Bil'

m:ınyııda Japon kuvvetl~riaı'n bü 
yük k•·"m•, Rargon şehrine 30 
lL!oındre mc.>.Jfcde bulunımakta
dcr. Şifa,.,g n ı•i şimal:rıde Hint 
ve hgil!z k,t'alan Japonlara 
karşı bir muh3rebeyc girişmiştir. 

lngiltereye 
hava akını 

r.a:..ı:ra 19 (AA.)- Hava ve 
dahili emnıyet nırLll"lııklannın 
diL'n gece nf"şrtdilen tt.>bliğinrlle 
şöyle deniliyor: 
Çarşnmba sabahı düşman tay

yarckri İn"'1·eıcnin b&tı cenup 
salı li yak.m.ma bombalar atmnş. 
faroıır. ..-... ·' __ _. __ _ 
Fırıncılar on gresi 

( 1 tnc1 S::ı.hi!Cdpr· De\•am J 
zumsuız olın.k işgal e!meniın önü
ne geçilmesi \"e tevzi i;'.nin süııu
letle yapılması i9İJl tedbirler alın
ması. 

2- Fırınların tqılu olarak ca-
h.ş."T.alar1 için şirket halinde bir. 
leşebil.melcrinin tcrnim. 

3- Adedi 220 ye çıkan ve g.iıt
ti'.<çu fa•lalaFJı fırmların talıd>i.
di ve yahut ü~retlerin l!!'·akul bir 
ş ~ile ircaı. 

4- CEmWctteki müctahdemle
rc lıiı .. \ırnetın nt"'TCttığ'i kanun 
c1'a cc sı:i .de pahalılık zammı ve
rcf 'J>Psl. 

5- wıcııır.ınamcnlo too;.li ile 
y~ , madd !er ekkrr.,c i ve yal
n - f.ı ncJ ı ... ,_d e finenlerle, 
zr.'1 en ı.rın fi-mcı • ya;>a-
bi' r:r ~ tcrr. 

1• ..:kur d Hd r;.n si~·lA. me :
rJ r "teakip k1.• '}-i: reisi cevap 
vcırcr k , _r re n ~ 'ri.r de 
nY'C"' ayrı cluru'ıı.cağ.• • ve teL' k 
edlleoeği'ni aZJ'.:ıra temın. etf"o__ş

tir. 
E:ı:.'ıare yapılan idare heyeti. 

seç; nd'e 2sli az.:ı1 ıkl, ra Se..ııt 

Deveciı:>glu, Ysşar Sipct!ı.i, R."m 
Kızanog1u, Meı-"1:"'t, Fazıl Vol
kan. Yed k a7a1Jdara fr.e Abd.ur. 
ıralınl~ n, Ensar B'lıer, Elmin Er
dem, İgnıaiJ Hai<kı. seçilmişlerdi.r. 

338 liler aske 
re alınıyor 

İstanbul askerlik dairesinden: 
1- 338 doğumlu ve bu dbğum

lularla mu;ınıcleye Uıbi eratın 
bütün sınıfları celp ve SC<Vkcdi
leeektir. 

2- Şuhf'lcl"'le toplanma gUınu 
25 mart 942 Ça:rşam4ıa güınıii saat 
dıokıızdu:r. 

3-- Yevmi muayyende he-rkesin 
şub1osine müracaati ve şubelerine 
'In'Üıracaat cbmiyenlc:r haklkında 
Askerlik Kanın.unun Cna moo
de!linin tabbik <dileceği i.lan olu
nur. 

Bevm:ıt askerlik şubesinden; 
1- 338 V'C bu doğum' Jarla 

muameleye tabi ve askcrliık:,.·ine 
karar verilmiş her sı.ıuftan müs
li.m ve gayri m\lslim erler .celp ve 
sev' lEo·l~ClC'ktir. 

2- Şulxıde ~ günü 25 
mıart çarşamba günü sa-.ıt 9 dadır. 
Bugürııii gt"<:i~nlere bakayıııı mu. 
amelesi tatbik edilecektir, 

3- Bu celpte hedıell nakdi ka
bul ediıhniyecelctir. 

_.,..__ 

Uzakşarkta 
<ı ıncl Sabıfcden Devam) 

temel olarak ba•rr.ılrnışhr, Ayrıca 
3 c. nl.z tayyare"' düşurtınmüjtUır. 
IBur.a mukabn m_.ttcl".kler bir 
t0 k tayyare ka,ybc1ıınlşlerdir. Bu 
netice Uzak Şaıktakl Lava ordu. 
suının çoktanberi arz.ı edilen ve 
p<'k zaruri ol.ın taloviyesinin ni
hayet tahakt<uk ettiği ümidini 
dl:>ğurrnaktadır. 
Cava deizn muharchcsinde müt

tefikler daha Ç<tin bir d'arbeye 
maruz kalmışlar ve kaybedilen 
islmleri bel!!, mütıt<>fik harp ge
milerinin saoyosı Yeni Gine hare
:kctiındeki J npon kayıplarından 
üstün bulunmuş ise de iyi !ıaber 
alan mahfiller bu son loarcketin 
japım ll!'uvaffakiy;ctlerinin teşıki.I 

ettiği uzun listeye Birleşik mil
letler laraf ndan bunıkın sonra 
yapılacak olan mu'kabeleler 1'ak.. 
kııı>da bir fikir verdiği kanaatin
c:ı..cıı.rı er. 

Şark cephesinde 
(2 lnci S .. h:fPden Drvarn) 

rmda birçok ı:edil .. lrr açnıı~lar
dır. Böylclik'e Ruslör bir İIHta 
hareketini müteakip Ja~k şelırıni 
işgal etınl~leı dir. Jn•k şehri Vi
azma'nın şimalindcdir ve l\fosko 
vaya Mıarruz için Alnı anlar :d ö
nemi olan milkemmel bir sev. 
kulceyŞ noktasıydı. 

Barkof bölgesinde, Alınanlı.r 

şehri kurtarmak içiıı ee1>bey~ bir 

tümen daha sokmuşlardır, fakdt 

Buslıır da takviye kuvveUeri al. 
mışlar, böylece Alınaıı müdafaa· 

sına karşı nvelki tar.yiklrriııi 

muhafaza etmişlerdir. Alma olar 
mevsim v~ ahvalin kendilerine 

elverişli olmadığını ve kışın Lu 
devrede her zamaı;k;nden fazla 

şiddetli huküm siirdliıfıınii iddia 
ederek Sn.o:rnsk - \'iamıa ve 
Uarkof'da dıı~tük.leri tehlikeli du
rumu bu gibi sebeplerle izaha 
çalışmakt.ıdıı lar. 

GÜNÜN lÇlNDEN: 

Gaflete dair .. 
(1 Jııcl l;alııfeden Devam) 

- Caf~l avbnd..ı".i.! 
Vt bu gaf.ot ile bu avl.-ırnak jp

tuöaı İ:.flı.aodhı.,,vyad;,.. Şimal: Af
:rJkı.ya ve Akdenizdeıı Fao.l!ll< Ol<
} a11us1J11& da kolayUltla senbat e
cebrlcı•. Peıırl Hırlı~ar, Gu:ım., 
Çm Hfr.d!, Ma-ıaka, Sır<ı:&'!>ur. Bor. 
:ıe.:t, Suma-t:ra. n!.hayet Cava &af
.k~ierl ile ve sürek avlan Ue lıar
cıl~tıl<. General bize y111e ~ 
Eö:~er! tekr~: 

- Gatil ıııvlandıltl 

C>han iıM....,.!er[ kı>al~ tam 
bir tanı!s..U!k kar.m wıırAı! olen 
hu sütunda t.am b~ trw.ız:.ık1a 
ıh.ocıı:ştı.Jğwnu:a emlıı1 oiarrıK şöy ... 
ı~ d"""'1<t<ın keoıliml.zl alG.rnı,yo... 

ruz· 
- Bu ne bclrnez g•'f!ettlr! Bft

•e d~ arlık ja;xxry:mın gafl' ;w. 

lanmt.r""Ş ı-.-.. r kuvvf'I\. 1:~1"-. ında 

11r bal a~ -!'1lnı 51.çm!ye hri'\LTt 
l:uLUilsek.. 

İstanbul Belediyesi 
11.femur•ve n:ü tııhdemlerl 

Yard m C miy ti 
ldaro Hey'eti Riyn~ctindcn: 

Cı.;_n{,.e+m-::.z l-1sns Nız:ıtTtr.G!l:mesıninı 
~ ın><.11 rrOO&esi mııcib>ne 8/3/W2 
Pa7.nr g\kril iefa.sı mıkar:.'r topls.lltı 
~ı.."'rlyet oım---' · ındJu ) r.'.;na...,,q 
ve- r icdım..-qmeı, ~ .,tn 11 ;nl""! tt tddesi 
mı.;'C :b :'lCe toı*l ntının, ekEr~yet a:raır 
mr.b.zın 2lı3i9-t2 Cı.:-na:tı >i gı,n.\\ ye.
pı rru ı · 1: \.-;>o1 n•1 <.o-Ôı.;~ndan 
mezkur tari!ı.'le s:at 13 te &•'Y'J" azarun 
Bc"cc. yr. t: nı nt ~[\"ClbJl saı\.'lnunQ gel-

m<\eti rica ol<m1Jıl'. 

s ·~soN TEl,;CRAF- 19 MART 194! 

Ba ara Girer e 
(Başm&ka.leden Devam) 

birler s1n1Mt>da bu tedbirleri ,·er
mek yerine <""nlarıo tamaml~ııa .. 
cağına İD!'llıTr~k ve diizcltnıck için 1 
dilitt yardnllı yapnıı::, l;izımdt'! 1 

12 - Uit!uimetin ioareye, ida
renin halka &Ü\'eni olmalıdır. 

Yüksek !\Ii'li Şefin lznıirin ılık 
ve güneşli ilhbabarınclı. Tiirk ıııil- ı 
l~tine ycui yürüyUş i~t:knınetlc. 

rmıizde veııl'ği direktiilcr bızıın 
anlay4 ve kı•ıJtışımıza ı;öre bun
lardır. 

Bir rnill~tin tarihine bitkim hln 
bir hiidiseain içinde y~ğunılma 
tecrübelerinin ve ~İM dün)n}'a 
h3.kim bir çurüş sahlhi bulunnıa· 
nın ,.e bir willet bütünlüğü nab
:zını eJdc tutmanın bi!;;isi ile Türk 
milletine tevdi olu ıan bu >atı· 

fcler yine bırzat Şcfi'l kend!s.ıı
ee çerçevele•liği gibi bchcıııc'ıal 
harp sontınrl ı Türk milletini dip
diri ve kuvvdli bir mıllct oiarak 
yeryi.izündt! thtmnnııı ·artları ~e 

ifa ediletek lıızmetlerıdır. 
Milli hiriıfimiı.in timsali v~ 

milli gidi~~nfl.in rehheri Büyiik 
Şef milli hiznıetlerimi1i saynr· 
ken siyasi dı1ııımumnz·ı ve ilkba· 
lıara hiıkiıu <•lması muhtemel l.a
disclcr karş•,..ndokl tutırmnıı,ıızu 

da açık bir dJllc izah emıişlerdir_ 
Şef: 

«Bahara güvenle, kuvvetli 
olduğumuzu bilerek ve güzel 
hislerle çıkı}'Oruz.ı> 

Vecizeler: ile gün~ il~kim siya
si durumnmınu vasıf~ı..ndırıtlar

ken dış po1İlikamı>.ın r.n son va
ziyeti ve iletiye ait ihtimalini 
de şöylece ifzde buyumruşlardır: 

«- Bııgüıı bizi muharebe 
eden lüralla.b çal1fmıya tıö
türecek açık meJe!emiz yok
tur. Yakın ullaımu:zda bulut-

lar görünmüyor. Bununla be
raber bi;tiin tahminle!~mizi 

ihti.11atlı yapmaktan ayrdmı· 1 
yalım. Harbin genis ve karı- • 
§ı.~ ma!ıiveti icinde he,- hti
malin gözden uzak tutulma
D"ası lazımdır. 

. . . . . . 
Bugün hu türlü tedbirimi• 

• almış bulıınuyoruz. İlcrl•İ 
icın kararımız açık ve &ade
dir. Harp dışmda kalmıya ça
lısacağı:z. l+lerimizi düzcnli
yeceiiiz ve ~iicr harpten ka
çınmak mümkün olmazsa va
tan borcunu CHcfle ve haysi
yetle ödi:·cccj:İz. 

. . . . . . 
Memleketimizin kuv11eti 

yalnız kahr .ıman ordumuzun 
kuvveti ile ölçülemez. O ka
rar da yurdun içindeki da
nımla, vatandcrslarm idare 
edenlere güveni i!e ve yardı· 
mı hiuile ölçüliir. . . . . . . 

Kıwvetimi.ı: valnız .ıilıih 
kuvveti dei!ilc'ir, k<ITar ve 
iman kuvvetidir.» 

Yük•ek Milli ~cfin rehberl:t:ın
de, snyın lll·ki'ımet Jldsi Do\lor 
Refik Sayd&mın gcreyi glindilze 
katan yorulır.ak bilmez baş rıh 
gayrefııd '" tedbir silsilesinde 
ve Tlirk mi!H hirliğinir. nefsinde, 
kuvvet ve ah•ıntla girdiğimiz bu 
bahar Tlitk milleti irön ancak bu 
kadar saa<l~tli ve mU.iıleli bir ha· 
har olabilirdi. Bu miijdeyi hiı.nı.ıl 
olduğu va7:CeleJcle birlikte bize 
veren En Büyiif:'iimüze milletçe 
minnet V3 şiiJı.raıı. 

ETEM l77ET BENiCE 

LMAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

"Yaz cennet, gölge rahat, 
uyku devlet tenbele ... n 

Ad 1;ye koridorunda bir i<.zıapede 1 
oturuyorlardı. Arala.!ıı'\?a L.~ 
!.arı L•t.s, bir Uı:aırot bah ı ıdi, Bu:!, 

- Bu yaız, sebzede iyi t!caret va.r. 
Ben ~ kıabuınatl$ ç.ölıtcet:m. Dtt
d!.. ObwU cevap verJi: 

- O da, uı.w ı::ı .•• t:Çra~nr be bl.. 
rac<er. l,ımiıo iyi •• : Alllll bcrtket ver
~, ... O..ıncy-ec k:ad.u- y"zyor. geçıne
cck ı.aoar ıcazaııo.yoruz. 

- İyı amma. fazla para büz çıka.I'
.rnbv.: :J•··· ~ her !ırs•'"ttan lGt·!ade 
ed11• tv.ıcmmah .• 

- ı;ııoun. •• Klıın ug1 <;;3<°0lı:!. 
- St:n.111 de bu toubaı~o:.n yok mu? 

,/a;öahi, canrnıa tu el~ a.r~ık ... Ha... 
ni. c"oj.ruluğuıı ob:na:r.ı... \·;.lıf&h. ayl"ıJra,.. 
ı·:l~'fri ~tım. •• 

!lı.. gr:ıda, yaolanııa l>!;r adam ytık.
Iaştı. 
~ Merhaba, ortaklar, ded;. Siz hiç 

b:.lb!T:n.zdro ..,..-rlm:ıL ~lll!Z~ &.l
rada da mı beJ';,t>erl. 

Yani. olL-xiu.. Konız;nt-)a bll4-
la.r"'1Tkl"ll, ,,,....1111lli•, b.r ırvukat ao
lı.wdu 

- Şertf Ef<!ndı... Q~al.. Şaııdau bir 
pl:.1 aıd.irıı,·erm.. Bı.r 16Cda ruıı.ı.r. ~ ı· 
mo., ç:.bııl<. ~ <le jlUC:Jl!& lD!xlıcyı ı
zırLyay .ım. D istida \CTet: tız 00.. 
giln. 

Av.lket ıryn!.p uza1<ı.aıtı. C.Tlııl<üır-
00'1 tır •• avlik:;>t>n cŞe:- [ Et n:il> de
cL~~ bbür arli:adaşma, 

_ Zek'er'İ)'nc:ı.iJ..ı:n... D'!d!.; -1tndan 

vezntden gil te blır .ııuı aln·eri ... 
- ı; 'mdi oraya l<:a.1.:ır ltlm ı:Jdecdd 

Hem ~ vcmenln neme o!OuitJnu 
bılmıJvn.mı. Şurodım blr çocu a yÜll. 

para versen. gidıp alıvarlr 
- 'lenbele iş buyur, ""'1a a!tıl * 

....um derler. Bu da. •>yle.. Şunıôan bil' 
ç<ı<uğa nssıl emniyet eder .ie pul pa... 
r<tsını verlniin. Ya :ah;'> &k1t.'rsE-'! .. Sen 
de nt.ıı;. Zeiı.erlya, 0..ruda:tia edd. 
mis&~;.,, lıltio •>deki IL'2>kinkrl geç. 
ti:\. 

ÜçCncü ~ıa.rı U.fa k<,.;ştı: 
- •Kı3 lk.ıyı;met, yatmır aıet, lıt 

za h · nt't tenbele> 
•Yaz ceııırıct. .gölge rahat, L)ku dev

l<>t tezı,bele> 

Deıle<. Senin Zd<>:>riya da ll;yle .•• 

Yer de, bat!i ben giıill> .,;a.yıon 
t'"üncO a~llfla.rı Şer'f'n veı<i;tl 

e:ı l<uruş: aldı. Seğl-ti? pui a~ 
gitti. 

Bu mıhlı; avuıı:aıt trkrsr C":di.. 

- Fu! oeredc7 Halı eJmın•<li mıı.t 
Haı,uı baalım.. Yüniyi:n. M:;.!ıke-ne
Y• ı:ırece&Pz.. 

~>"'il ııy$ knlktı. Zc'.torıya hl~ -
t tı....-.:. lıo:cnıı:yor, o .. uruycrdu. /1.vuk..ıt. 

- li"'Y'(li, Zaker.'Ya Efend, .. Ylıril 

takalım. ded . 
- .Dtn burada ot.J"'l:r.,."11. 4i pu

lı... ı:earc:ek • pı:.::.u lf. ır m.ıh!..erc.ye 
gc!ı:nnı. 

- !'elci... Öy h..')-.e ( ,_'. b< k • . • de. 
di1.rr vr- v. ?1.liQUa .s~. t. nan en-.eye 
g~rd1ier. 

E.ı•~ sonra, pul alilııva gWrn adam. 
e~de :la1 pul \oe b:.r ııüktar tozuık r-aı
re. ile geldi. 

- Şerif Er""'1i ned•• Drd!. 
- I~!de ... Malı •.:meye g er 

t'• brııd::dd kapı.. BU G!t ,, '-PL 
dan g11rüo Pulu, Şo: f• vn .ver. 

A<l:un. ınıo!*<m07" gı_ '11: l3L u D• 

ra. ft;ı ~ ml!lıK n ç-.kıp 
ge!Clıer. 

- ll.ıyd}, Tllril b -:n, Ze!<er~ 
O.diler 

- OooC Deıli. Ran•t o• otunı.-
yo.ıa~. Oturun blr<lt d-'l. kG :ıt.' -n. 
Bırer s:.gaIQ. ı.çclmı. 

Zc •"l'ank loaılıhnp gö!r:roııı 

ıı~ı.ır.::na. tıı:ı muk;:ıh h!klryesiı 
geldı. 

İl< füiıı!::in (elkı:::tm •) biT hıclr ~ 
cının a..1bh.de yet.ar· ?1 tn 1 blrinlıo ya,ı.. 
nna biır incir ~). ÖW.u, 

- Ben oenln ,....ı..ie ~:.:ım, şu ID
rirl :ıbr, ,.ezdim. de.'11ş. 

Bı: ~ ~ d:ı b:m.-ı:na bir la.. 
clr Ciır;mlis ve Y'l7WP kC4ml< Bu se.. 
ter öteki cincir, yanna d<tll burnuna 
dtiJştil.. Alıp yc:sıeoe!> deyhıce, bl.ı1.t'IJ'l(Jpo 

"" ~ciıc d(Jşen mi*iw, cevop '·mı:ılş: 
- Şlırıli OllU itim alıp ta •Azına .,_ 

taC4'"1k?. 

Bu ad-. da, hemen l:u m'•kJn g!ı>I 
i<ll ..., bır*6alar, oa,., gıbl sırl!lstil 
yatxak ve blJl'al'\.W'Jlt. üzrrlt.e clıü,er& 
!ılcirl yemdt iÇiı:ı bile ~ünecel<, üı&
:.ert>kti. 

Vali Muavini bu sa· 
bah Çatalcaya gitti 

Vali Muav:iııi N·met Kınık bu 
sabah z,i:raa t mü r.!e birlıkte Ça
ta kaya gitmiştir. 

Sinemasında BU AKŞAM 

Sevişen w kalbiu müt:adele !eri - Çllgın bir m~cera içind~ 
güzeran eden nlvi blı- aşk 

SE iN GiBi BiR KADIN 
BRIGITTE HORNEY 

JOACHIM GOTTSEHALK 
Seven ve sevişenlcria ca,.dan takdir edocekleri fran5UC<. wzlil 

ll§k, genç~ik ve neş'e filini 
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~CASUSLAR OOEL~~~~ 
Türkçeye çevireıı : lsKENDD F. SERTELLi 

Casus Hartman'ın şen ve güzel baldızı, Be· 
netin yardımı ile attan yere atladı ... 

nt: !!<:! aıl:ı:rmn blrt yer:l, dilen Bı.
r: ı;y:m !abr"..A:a ~-çjJ ' yd i . İl<lsi ® bu 

4•"C;11'tırı çnk iyi blliyOI'\!'1. 
Cn Co:k.lk SQDr;ı ~e!ı!.ı:den uı:ai<llıt

d 1;..J·. 

"'Jl.1:.t; Alma.o. d.&.ıeırl çok rııq'elJtydi: 

·- iki ,_ &i21 gbr<.o-edim, M.lıı... 

•er Heı.ct! Lıoan böyle )er<le ~ 
c.ı... ... tları.nı ne karl;;.r çok aıl)"Or. 

- ;..,~ •ö.:l.:rl şlınd: ben MiyllıJe
c<ktım, :Elravi3)-n! Bllhıı:ısa akı;•mleırıı. 

ıızı ı:öı.lednı ı>ı; bda.r u~ b-. 
n1ı.. 

- Bı.ıg;:Jn ~.em de l!"lınel< lıılle
~ı L BD"3.Z ~tn rW'ô.1% 01-
du~'U il;in özür diledi. 

- Zq:ıo; yllC. Bir b;qk.ı aeiıır Ol>U 

da a1111L. 

- Hıı.tU abloııım ela .. 
- Ab1-.z a.la bioer 111'!. 
- Şilpheoı!ı<. Hem d~ bMd•n .iyi.. 
- Çek güzel. Gelecek ı:..tıaya llep 

'tr;i.kle glıdcri.z, olmıı.: mı?. 
- JU;y hOQ' .. 

, ,\tıarı yon ,,_ yurli"'1'dıL 
lla.-un•nın baldıı.ı o &üoı. cidden 

pc~ sev.im!i ve ca.zlbeü ııörüırll:forcN. 
Ei;<>r ll<'nel ~ine hiJ<.'m b:r -

~Jn a:~dl, ço~abulı: oı::.uıı. "'""""' dl>-
,.bilirdi. . 

Bil- - k:ldoır at ilstll.ııdc tomıp 
t;:ım ~· g.lt:iler. 

Ör.de yiirüyon iaçiler wr<!~e at. 
lar:nı durdurdu. BW>lardan blırisi ar
kaya doğru •eslendi: 

yuvanııa bcaıılYoırdu. 58ı}dan IOlılDıı 
ıül'iı Wril geyııltler ıeçi;p"oni•ı. B<Oıet 
tudenblre blr yük<lciLçe ~ ö.. 
ıMııde dwQ\l: 

- Fravl<eyn Marll Elraz ;rere ır-. 
n~. SUrillar b!ıı:I gô:me."'1. NIP11 ..,_ 
l7'0fUIJl .. İlk ııCuıda bır av \'Uml.lllt n.L 
yet!nO<-;rim. 

AıD>Wl dllberl yere eğl'dl: 
- Şimdi. sıraeı dıeğil amma, ço1ı; .._ 

ca ederlu\, bana bunda1l 600?D Adece 
ı.dımla b!lap ~. d'ravlayn -
demekteııııe, yaılrııız cı.tarh dtmdt el.
bette deba loolayd::r, 
Bene!~ böFle hey-ecııo!ı bl' _. 

Alman dJllı<ırlnin neltr d~ 
cıl:U!ı'<>r musumız?. 

:ıı.ııet: 
- ~et.iıili:e totelll<ur -... 

rlaı, M"1'i! Dtıch. 
Ye fülleilni bcfalttı. 
Uzaı. tan geçao ııc1<iz on ~ ht\> 

hlröen ç11. ,..., ..... u g>l.ıi dııf>ldıw. 

- buıilardiın ıı.ir'nl.. bdıergei:ıal 
..,_~ ~ e<ilyordu. Baibu 
\ti. ııeı;ısı bllrdeo kaçınCa ;rn'd• bltı: l>k' 
ya>ralı ba:YVa.l i<a}medı. 

Mari gillclü: 
- Blrincl atıfta beıll oımaz annıııı. 

• ı-.em&lde çclotadxrl tüfelt ..... 
:ı.- ~:-sunuıl 

-- Yaloo ~ Geı;uı .,.,,.ckoıl:ıeQ 
eUnıe ııv .W<>I! ııJ.madnn. F.ı..t .,_. 
dimi )y1 blr •""' samyorum. 

cı:r.nmı V•d 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
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KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Ve bütün ağrlları derhal keser 

S.ı.iye VelıiktWD ruhstuu lıaizdir. İaıbmda giiııclo 3 kaşe alınabilir. 

SATILIK EMLAK 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

- .Mlı;ter a-ıı Anu 4dermmlı:. !--------------· 1 Dan No: 924 19 Mart 1942 ıt;;mı.da. ~ inelin'I. Etntt& • 
,.,-ik Sllliı.'er! dolao>]l>T. 

I!Cr.EI: 
- Ffoa olmııı<. Hemen ir.clinı. 
DeQi.. Ata.dm atla.dl \ıe gm.ç Al-

llrtl di>berlnln eliı>:I"" t.rt:.ı: 
- lı~i, s!:L de inlniı. FravJıaı,n 

llari: 
C u• H<rrlınamn gU;<e: baldızı. Be.. 

u1ln yaro.ımzyıe yer catladı. 
llrı*1, bo;ynundak.I l<anvaltı ~ 

sı.: . . • t L?ın eğeri'l'le tokaraK. hifeP:ıi 
ı:eıı .. Ve adom,;.arına. 

- s:z :;.ırad.:.Ad muz ~J&ln allııo-
<'ı t."zi bek!eylrı! 

ı.ıro i. İkt..i b;ıüliı:'.e 1ini:di:!er. 
Buram gerçelt'.<'n mül'ıış bir C07i< 

, 

e TAKViM • 
Ruıcl 1358 Ka11ım Hlcrl 1S1!1 

HART 
132 

R. EVVEL 

6 1 

Yıl 942 Ay 3 Vasatı 
Voitlt 

Eza r'. 

MART 
s D S D 

6 06 Güne,; 11 46 

19 
12 n Öf le 6 02 
15 46 İklndı ~ 271 
18 20 Akşam 12 00 

Perşem~e 19 50 YaUı 1 31 
4 26 iın."1k 10 06 

~"""~~.., ... • T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

lt4Z İll:KAlıf İYE PLANI 
ıo:şmı:ı.u.: ı subaı. , ı.ıayıs, 3 Atust<ı•. ı !ıtlnciteırhı tarıı.. ~ 

lerlnde 711pıllr. 

1942 iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 !lnlıl<=2000~llra 

ı~ 
40 > 100 • "'-{000.- Lira 

s > 1000 > =3000~ > 50 > 50 , =. :ı.; c o .- > 
ı > 150 , =15QO..-- > 

200 25 '-'5000.- • 
500 =1500.-. • > 

3 > • ~ 10 > 250 • =2500.-, 200 > 10 

istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
.Errınyet ~ borçlu ölü Şaml Ka'<pcı:y;n va.-ls~e ilir. yollle tebliğ! 

hlll7 Sami Kııolıpç~an ••~lığında, Ka<lılröy'('tıde eski Osman•ğr. y~n; Ra.ı~ 
p•şa a;abadlesinıde Rıhtım İ•k~;esı solcai! ırda esim 50 mü. Yeni d8 No. lu k~lr 
,lıi.r n.sı tamıtımml biırınr.i ıler~cede lipalek ı:östeıerdc 24/1/939 taril>inde 27755 

lıesaı: nıı:mmısiYle sandı!=:<i<lill'.l aidatı 215 Jira borcu 9/9/941 tarJh;r.<' kaodar 
edtrrıedif'ioden !ah, kom.ftyon \le masarı Cı i1e t.-eraibe.r borç 194 ı:r-.J l:l kuıı.J,ltur. 
ııu sebeple 3202 numaralı lı.a= mucibince ~ lıara takll>i t"flamak tırııe
re ta."l2.im ohm.arı thba....,..a1;..e borçluo.ırı. rr.ı.1 kc.l\'flenamede gÖS!\?rdl!f. i«.C1tnetca.. 
h·na ıöndcrOmlf loe cı.. bo·çl•J S•ml Kalwçry:mm öl<ii\ğü an~11. lnuş ve tebliğ 

1apılaır.arn:şt:::. JIIC'Jlk.ıl· lı.'-',ur.un 45 JDCi moc!Oe!ı vefat halinde tebUgaııcı Ban 
,..,.ı".<ı. 1 ..,ı.lınaısJ,ıı,ı ~mll'<'ir. Borçlu ölil Şam! Jo..alıwıyan mirurılan ;şbu ~lln 
taT ,bindılın itlbaraı blor bl>Ç\':C tY klo:le Sandıflmırza mlira<:aa.tla 11"'1'ıslerilllb 

bcrcuru ödemeleri veya lc:aırn."l.leırt kabule '~r...-ı bir ıtiıradarı vaırra b!Jdinı'M!leri 
l;hur><!11-. M.lraııcılar ipotoı;ı ~ w,.aıhut baıılı.yan mk.!01 ınu· elci.rem
de d\lrdumıaızlanıı 1i>'>tekl; gayıtiı"'"1laJI mezkdr lraruna göre &md.ık{a satıla.. 

o.ktır Bu ciıtıtler 8",k1ıl;ı.rlarra i>i!iııllp """' s<ırc bareket edilmek vo her ııt. 
rm• ..,.m ,..,., lhborname teblJoi';l maılııaJDına J<;.laı olmak ıız..·e lteyf:yet il2n 
o:uıı!Jl'. (3597) 

Esas No. 

3316 

8472 

3584 

3585 

3736 

3771 

x 3993 

Mevkii ve O!m 
Kıymeti 

T. Lirası 

Beyoğlu, Çukur ıruJı A &an ve Çalıımak sokakl:ı- 108.
rr.ııda pafta 7,. ada ~70, parsel 9, kapı es. 2, ye. 2 
N o.lu 43 metre ıımırabb a:ı ama. 
B~:ı-oğlu, Çukur .ırıah. K:ıırakıunmı sokağında 18C -
pııita 7, ada S78, pa~sc: 8, kapı eski 53, yeni 73 
No.lu 60 metre mur~bb aı a:rsa. 
B .. ~·oğlu, Kalyoncu Kulluğu mah. Kornişçi soka- 126.
ğmda pafta lJ, ada 4-H, parsel 25, llı:apı eski 14, 
Nolu 31.50 :rr.etre murabbaı arsa. 
Bevoğlu, Biı!büll malı. Karaca ve Kireçhane so- 923.
kaklarmda Fafta 41, ada 588, parsel Hl, kapı eski 
17, yeni 37 No.lu 615 metre rnıurabbru. arsa. 
BL'jıoğlu, Bilioül ımab. Turan caıd. pafta 41, ada lll:i.-
56J, parsel 7, kapı eski 92, 94, 90, yı;oni 100, 102 
No.lu 74 mctıe muralıCaı arsa. 
Üsküdar, Y<>ni ırnahalle Papaz (yeni Payenc!e) 379.-
&c-i<~ğı kapı eski 50, yem 56 N<>.lu ıe9,50 metre 
murabbaı arsa. 
. Kıımkapı, Mulısiıııe hat un mail. Su !eraııis; sıı- 1789 -
k'ığmda pafta 114, ~da 727, parsel 48, kapı esk.1 
l~, yeni 32 No.lu 42 met re murabbaı bahçeli kar· 
gir evin 1/2 h issesı. 
Tuı•'.i:nönii, Çarşı mah. eski Bodrum lıooı alt kr.t- 390.
ta pafta 156, aoda 2792, parsel 69, kapı eski. Y('· 

n.i 5G No.lu ın,50 n>etre mıurabbaı a<fo. arsası. 
Abaray, Yalı mae. Çor bacı başı (Pı•şkirci) so- 224.
k~ğı pafta 211'.ı, ada 827, parsel 16, kapı eski 1, 
ytm 3 N o lu 56 me~re murallıllıaı ar•;a. 
I:alat, H~c; lsa mah. İşkembeci V<' Maıbkı.-me 837.
a!t, soıkağu:ıda eski a~. 40, yeni 7, 26 No.lu tah-
n1lııen 69 metre ır.ur~b 00. iberber gediğinden 

ır.•mka1i'p d:iWn, ev ve yüzsüz aroaru:n 1/2 his 
F.minönü, Hu·byar mailı. Hoca hanı dl"I'U'.llu ü5t 462.
kat ada 307. paıfta 92, parsel 45, kapı eski yeni 2 
No 1u tahminen 23,l'l metre mu:raıbbaı oda. 
Kwnkapı, T;illıentçi Hüsımıettin ~ Sepetçi M:i.
sokağı pafta 149, ada 78&, parsel 3, kr.pı eski 45, 
y~ın 60 No.lu 3:> metıc: murıııbbaı evhı 1/2 hissesi, 
İstmye, Mahmut çavuş malı. lstinye <"ad eski ı9, 948.-
21, yeni 17, 19, No.lu tahminen lS~,50 metre 
mmabbm arsa. 
Btiyükdere, Orta kuyu (yeni Canfes) sokağı 137.-
~ski 24, No.lu talhırJncn 137 metre murabbaı 
m sa. 

4l69 ÜJküdar, İcadlye ınah. Karabet !<n:Jfa (ycnı 862.
Kurt Çelebi) soka:;tnd& eski yeni 10, 1'10.hı i!49 
'lJl('fre murabbaı. arsa. 

4314 Kumkapı, Muhsine hatwı ıooil:ı. T.tlli odalar ve 160~ -
C-mıre sokaklarında l'8f ta 113, ada '123, parsel ~. 
kapı eslııl 13 mülk. yeni 1, 2 No.lu 90 .metre mu-
ra1>baı kiirgır evin 2/4 hissesi. 

4316 Beycğlu, Emek yemez (Okçu Musa) mah. Miir- 415.
diiin sokağt Pskıi 2, yeni 2 No.lu tahminen 83 met· 
re rnurabbai arsa. , 

~ ÜıJı.üdar, Burhaıniye rra h. Halid ağrı soka~ eSki 137.-
2 mük. yeni 8 No.lu :ı.2,31 metre munJbbaı bar-
çelı harap ev. 

Yukarıda adresi ve tafsihi.•ı yazılı gayrimenkuller peşin para ile 
ve pazarlık u'ulile satılacaktı~. 

MüzayedPye iştirak edeceklc" mukıadder J<,vmetin yüzde onu nis
betinde teminat y.ıwtırm;ılın-ı !az= dı.r. 

İhale 6/4/1l42 pazartt:Si gür.Ü ba at ondadır, Satış e6Ila"1IlCA.a ver•len 
bedel mıukadder kıymeti geçtığ: takdirde t.eminai akçesi dtrhal arttı
nlmıyarak illıale kimin ıuhdesıne icra edilirse teminat akçesi ona 
ilıımal ettiriltcektir. 

isteklilerin temniat akçesi rıüius t~zkcrcsi ve· üç kıt'a f<>toğıafla 
birlikte bilılirilen gün ve s.ıa'.C' kadar Şub'"llliz Emlai<. servısine 
gehneleri 

NOT: X i~aretli gayrı.menkullerin ihalesi U;uum Müdtirl~ tas-
vi.bin.e arzenılciıkten soDra yaptla~a ktı.r. ' 

SAllİP VE BAŞMtil!AnRtııt ETEM İZZET BE;\'fcıı: 
Nqır.iYAT llİREKTOlll': cr.YllET • KARABİJ,GİN 

SON TELGRAI-' MATBAASI 

18.00 P,.,..,.am ve Mcaı.,ke\ Saat A.. 

~=-
13.03 Müzik: Fıml Hey'eü, 
18.4!: Z~raat Takvimi. 
18 5(ı MWıik: Darıs Hav,.J..-1 (Pl) 
19.30 M<-m1'ıket S:>ot A,oon '" Ajıws 

Hah<'rlcrl. 
194S MüzjJı.: Yurtt:ıcı Sesler. 

:o l ~ :r....zyo G"""te.tl. 
20.45 Müzik: Saz E.st.."t:E·ri. 
-ı.ı.oo Konuşma (ı:>.>:•'< •"''~ &ati). 
2 \.}ii Minik: Fcrahniık w Evlı;; Mo:

kamları. 

21.30 Koıı.uşın& (Hı.k.1ye Sau .• ). 
21.4S Müzik: RacV'o Scnfr,ni Oıttes

trıısı. (Şef: Dr. Pıa<torlus). 
ı2.so Memleket saat Ayarı, AJllllll 

Haberleri ve B'lrFalar. 
22.45-22.SO Yanntı P;-ogrore w 

K-. 

(HALK SÜTUNU) 
İŞ ARIYAN BİR GENÇ 

HU6US! müeımeıse, fabrik;ı, tlcaırıetha· 

ne ve komlsyorıcul.ukb "1lışma il. 
zere orta lıahsllll bir gen~ iş uı.yor, 

Soo Telgrat (Ş, G.) rumın'.uır.a m!l-

raca::ı tları. 

• Bir genç kız İf arıyor 
Bab•sıru ebediyen hy bi'tmesı G:ze 

rZe anasına ve ltardeslerhıe baımı.ak' 
lrı.f:re rnrnıek:tebln 4 üne~ smıiı.OOan 
a.ynloı. biır genç kE Ia.brıka w ma
esseselerde iş aıramait.tadl:-, l:i&yırsever 
io sah~lerlnin Son Telgrof B..ıt su. 
tunu vasıtasiyle (Sel.na) ad•esuı<! bil,, 
dirmelerl rlca olunur. 

Hayır Sevenler 
Cemiyeti 
İdare Hey'elinden: 

(.em1yetimlız scıreJJ.;; unıı;ml hey'etı 

27 Mart 1842 Cuma günti ••~t ıs de 
C:.em·iyet metOrez:lı, BahcE.kspı 'I'aş Han 

e !re• kaıt 67 numara.Lı ve o~ıışıda 1~ 
zı.ı nı.'2.Ilnmeyi müzake!"c etmek Urıexe 

ııop!an.aoağındaın mukayye~ tızaıarm 

mezkllr ~n ve saa.bte !•;tlma mahal
)ı,.,de haz>r bulurutıfunn rica ve ilan 
oAmt~r. 

RUZNA.MEİ ~fÜZAKERA'l: 

1 - 1941 yılı muıw1<%t ve hesaba. 
tına ~ İdıa:re Hey' eti ve mO ı·<.:icip !'O. ... 
parlaırınm okt.mıması ve tıı• vii:>ı. 

2 - 941 oerıesl Bil>nçoscırun tefkilı: 
ve tadıl<ıi ""' İdare H~y 'e'.1 ılıolariyle 
nı<irol'.:lbitı ibrası. 

~ - 942 fK"DCSme ait varidat ve mıa.s
rt.t bülçesirı.Bı ta.di:C ve k:l'bulu, 

'4 - N.irı:ımnamenı:::ı \,azı rrı~ddele
dndo yap,lmıEı kao> ec!en tf dilMın 

tetklk '" ikabulü. 
t - N~ ~"I :=..ci maddesiı 

rr.uci blr.cc. iki seoeyi :kma.l etlen İdare 
Ecy'tti tlzalarının teb·iLli ve 942--943 
Etr..elefi. ~in mÜT'akip intihabı 

Şehir tiyatrosu 
rEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

P A B A 
Yazan: Neclp Fazıl KJSAKÜllEX 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

CADDESiNDE 
KlSMINDA 

Bu akşam saat ~0.30 da 
ÖKSE VE SÜKSE 

,... ____ Tarihi Tefrika: 49 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
'-·-----Yazan: M. Sami Karayel ....J 
Sünbül, 
dü~{Ü 

Arslanın bir işaretile peşine 
ve baş başa kalmak üzere 
odalarına çekildiler ... 

Arslan bu· il<J ad1m sonra sara
yın 'bomlboş kalan ı.-;sızlığı içinde 
yüriiyerek Sünıbülün bulunduğu 
odan;n kapı~ına dikildi. Arslan da 
heyecan içiooe idi. Kalbinde, bu 
Yörük kızının amansn bir ydrası 
vardı. Kızgı."l ıbir muhaıebedc b; . 
le bu derece '.lıissetmiyeı Arslaıı 
bu dakikada 'b;tik bir halde ıdi. 

XXI 
SUNBÜLLE HEYE('..ANLI 

BİR GECE 

Arslan saraym ışıklı salmılarm· 
dan geldiği için birdenbiıre Sün
lbülün karanlık yatak od<l6lllln u
pısının açık olup olınapığını far
kedemeınişti. Ha}buki, kapı açık, 
Sünbül don.muş kalnu~ l~r_heykel 
gi.'bi kapınnı iç tarafı.n4a üryan 
ıhalde duruyord'U, 

Sü.nbüJ, Arslanın karşısma di
lırl.ldiğiııi ııörm~tü. Aman Yarab
bi! Tek bir söz ve harel!;ette muk
tedir olaınanaştı. 

Arslan ·Sürılbül!• diye sesl~a!p 
kapıyı vurmak üaen eliıı:i uzat
tığı =an llx!şluğa gitmişti . .Sıİ
denbire kendisini toplad1. Keskin 
göz.lerile biılkb. Karşı.mıdıa hat"e
ketsiz, sessiz ve yarı :il) an bir vü
cudwı d:iilı:.ilmô§ olduğunu gör:lü. 

Gözlerini ibir an içinde daha de
rinliklere soktu ve Sünbülün göz
lerile gözlerinin çengelleştJğini 
gördü. 

İşte, bu an o derece heyecanlı 
ve buhranlı ibir an idi ki, .bunu 
hi9bir kalem tasvir edemez ... 

Süıı/bül, şiddetle arzu e~tiğ ı bir 
vücudım birdenbire luu·ş.ısına dı
kilmesi.nden mütevellıt bir aksü
Iamelle putlaşmı.ş, Arslan da ayni 
ruhi hadisenm tesiıri a ltmrla kal
mıştı. O Arslan ki on binlerce düş
man saflar= tek başına yarıp ge
çen, ve yine tek başına yiizierce 
d~manla si'!lirleri bozulınada:ı 
harıbeden adam ... 

Lakin lıir köylü Yörii'k kızınnı 
karşısında bütün sinirleri boşan
illllŞ, zayıf, mecalsiz bir çocuık gi'bi 
u!alJDUj kalmı.~tı... Buıııun sırrı 

neydi acaba 7... 
Nihayet, Sfuıbül, bir an içinde 

kendini topladı ... Üry~1.J.ığmı his
seder etmez. kadınlık isınet:.nin 

vcrdıı;i imdi bir Jıaı·d<cti~ or. .ı:ı.
l:ırınıdan dü,en örtüyü yerdeıı ala
rak vücudunu fütmck istedı. l3'u 
hareketi ht;:•cclen Arsl~n, kcr . .;inl 
toplıyarak Sünbülün acele ile ~ <re 
uzanan elim iri ve dc:nir pcııçf
sile tuttu ... 
Artık Simbül, tek bir h.'.ır<'ke! 

ve te1'ı ş gösl ermeden o;r kuw g!
ibi sahibinin peşinderı yürüy, a'k 
yatak odasının kö:;c minde·l·r.n 
kadar gitti. Hava a~:ık, gökyü zü 
Y1ldızlarla par!ı~·orou. Odadıı ka
ranl.ığı yırtan gölün l;errıık ,.;,ıyu 
ile bağdaştığı l1afü bir ;.şıil< va dı. 

Dalın ne Sünb.ıl, n~ A:rslar. !Jlr 
tek laf .söy lememişl.;,-..lı. E"l "C!l 

bu derece h€-yecanlı hadise :ııı~ak 
bir daki:ka 1'adar ya sürmü~. :ya 
sürmemişti. 

Sünbülün eli Arslanın elin,iey
di.. İlk sözü Sünbül s5."1ed i: 

- Çıplağım müsaade et, üstünıG 
bir şey alayım! Günah obnıaz mı? 

- Ne günahı canım; Sen !benim 
helil lmısm. 

-Ayol ne diyorsun! !Terede te
Wbk ... 

-Öyle ya ... 
-Bırak rlimi Ars!.ı.:ıım! Günah 

olur, Allah beni cehenneım!c ya-
kar ... 

- Günah benim üzerim~ <ıt

sun .•• Bırakır.am seni, kal böyk ... 
- Nikahsız bir adıım:n günah' 

senin olamaz .. Allah benden sJ
mr ... B!!tak reni... ll~m de :ış:gı 
ymraymı, karanlık ... 

- Niıkah söz demeirt.ir. İşte, 
ben sana helalnnsın dedim. Hem 
de kalben •. Sen de evet de, ki
fi. .. 
- ........ . 
- Sünhül, evet de .. Sonn ce

hennemde yanarsın. - ........ . 
- Niye evet demiyorsun? .. 
Sünıbül heyec:ırundan titriy( r 

du ... Nasıl c·vet diyt.'bılirdi? Bir 
kız için ne tyıp bir s~ydi?... La
kin, günah '1.:trdı. Zaten artık gil
nahkar olınuştu. Çünkü Olltı bir 
erkek ince bir tül gömlek iç'.~dc 
çıplak görmüstü... Bu gün:ııhıl'l 
evet deyip silmek 11\L.. :ndı... L~ • 
kin, nasıl söyliyecekti• . 

(Devamı vıırJ 

fikiô;kfilo~;el 
~ Dosya memuru aranıy9r : ~ 
~ Ank.arada bir ır.Uessesetjıe çalı:;tJnlmek ifzore, eı9ld: "e yer.! yazı &o ~ 
~ y.ııılm>ş Tiirkıçe 1"il•vedideler1 df;ğn. okuya.bilip yan~su _c!" W< ma.ld- 'i~ 

:ıe ııe yazma~ mükt~1.1ir bi!r daktı.o ile, Almanca ve Ing!h1..c.t 1.6t.nl::trı- ~ 
~ na ı,yi vruuf, dlı-,le: bıt· daktiloya. ve, T!c(Lıl Mü~eleıC:e ?Jtul:abcra:t ~ 
~ ~!erinde kayıt ve Do''Y'· memuırluğu y&pmış ve bu işi<> :e bilıokkır, vu

kufu olan tecrübcQ,df' bit k.aut.t ve Do~ya memun.ına, r.<'eJe iht:yaı; ~ 
vaırdır. DaktUoJ.;.ıkbr:t b ·lip olanlı:ınn, Gı.:.endi'lori ~ında."l l'?'<ıkıne ile f.~ 
y.aıı.rlDUŞ, Kayıt ,c Derya memurıutuna talil> olanlaınn c!a, hfn<i: el ya- ~ 

z~le yazılmış, muf~al hal tcrcürr.clmin.i, do&um hr.ih~<-rln! ve iıs
tedfil<le.ri asgari 'kre: ~ı ve a<!:reslerini zilkıretme'< 'e şlmdlıye ~~ 
kadar çalışmış old•ılüarı yerlerd,,n verJom:lıı Booservis1erl vı.rsa, birer f.• 
suret.inıi de eklemek ıoJ1\lyle (A. B. C D. ırumuzu ile Fo.<ta Kutus;u ~ 
176 - İstanbul) adruıne acele gmdenneleri. 

-•Sayın Doktor ve Eczaclların-.. 
Nazarı Dikkatine 

Bir mıiddettenberl i,ptidni maddelerinin noksanından clıolay; 

piyasaya çlkanmya devam edemediğimiz 
FOSFOGEı ·OL, KINtOTİN •Basit ve a:rsen::ı..aı. 

Sikatrin 11, Mazon ~ley va Tuzu, Gastrosodin Toz 
müstahzarları yeıııden iihzara ıbaşlandı~mı ve piyasaya lüzum•; 
miktarda verilec~glni arz ve ötedenlberi bu müstahzarlara k.ır
şı gösterilen büyiik güven ve ilgiye devıımlar:nı r.ica ederiz. 

MAZON ve BOTTON ECZA DEPOSU: 

h••••-J.şir efendi Cad. No. :ıı fstaııbu·•••••mB 

Devlet Demiryolları ve limanlan İşletme U. i~aresi İlanları 
M><haımmen bedeli (882") llra (97) lru<'u$ oJ,ın muhtelit eb',y\ta f·~.926 M3 

M•t• AZmarıı (6.4.19t2) l'ozarttsi günü sM• (15,30) On be,:ı buçuk'> Haydı rpao.. 
ıad; Gar binası dııh.illııdtk• tomlsyon t:mıimdn,, kapo.lı zart l.!ul,y:o .oatı.n 
al;Docaktt. • 

Bu işe ıtmıcıı: tıt11cn:e'"'' (662) lira (10) n:ruşllik muvakka.t tuY'.nat, k•
nı.ırn.ın tilJin etliği vesi.<al.91"la tcld~lerl ot ır .ıtrh1evi ı:ar:fl~ <?'nı gU.n saat 
( 14 30) cm diirt otuz.a kadlr KomiııY<ın lleıslığ;.nıc Vemı<!leri ~aır 

'Bu lie a.ıt oartna.m~ler 11c<>rnlsyondıao tırrasız o1"rak dağı.tılrrekl.:.dır. (357 ll 

Bayanlarımızın gizli tuvalet !erinde kullanacağı guyet sıhhi, 
ufık, yumıışul< adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI 
arayınız. 


