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Müttefiklerin) Çorçil' İn 
CanNoktaları ! beyanatı 

Kaf ka; - Hin- 1 
distan- Mısır •• 

---•:---
lngiHerede seferber
lik işleri en yüksek 

dereceye erişti 

16 .. 60 yaş araıında
kHar hizmete alladı 

1 Numaralı İhtikar Mal1kemesi 

Diğer iki mahkeme de yakın
da f aalig ete geçiyor 

Müttefiklerin 1943 yı· 
ima salim ve harp plan
larına uygun bir şekilde 
cıkabilmclcrinin lck ça· 
resi Orta ve Yakın Şark 
cevreainde sıkı aıkıva 
lutunmal.ırıdır. Tav-mis 
de nihayet bu hakikRt 
üzerinde durmu~ bulu
nuvor, 

Loııda 20 fA.A.}- Çörçil. se
ferberlik işlerinin İngil~erede 
şimdi en yliksol< dereceye cri§ti· 
ğıı beyan ehmş\ir. Bu beyanata 
göre şiımdiye kadar ne ordtı ve 
ne de fabrikalarda çaiışmam,ş o
fon 10.GO yaşın<laki İngiilzlerin 
hepsi, haveya karşı koıyım<a hi.z. 
n1etleriııc almmışlnrdır. 

Mııfoıyıı!da J'apGO tayyareleri tarafındıı.ıı ıoıolı.ırdnnnu edilen bir 
§8l'k cephesir.cle bir A1man topçu kolu 

köy yanarken, 

Mılll l«>l'Umlla do.va::ıT!in1' bııdııım.k 1 
Ü.!Cl'~ şebıtınll:.Me kuru1..an 4 bz.e~ mah
l<cır.< den 1 mım"1'3.lısı bu sı>t<.!lıfan iılli.. 
lx>ren, Miye 2 illei Ceıa sol<ınuoıda 
fu;,JJ>y,,te gegmiştıir. Yc:kmda I;" ım.ab· 

·k~ıe gil!Dln;lk 'lılnasına t'·~IL'iicalt ve 
orada d~ ba malı!t~mo dabıı kura. 
.iacatır. Aynca Üsklida"<la da bi<'. ;;... 
ıel n·etkemc ~ oJumı:uştıo.r. 

6 Muhtekir ad
liyeye verildi 

foNn: ETEM iZZET BENiCE 

Japonla~lıİ en çethı savaşın A· 
vustralya ctı;hosindc olacai;ı r.n· 
la§ılıyor. Belki de, Hiııdıstan iize· 
rine saldırım A"nstnıyada alıv~
cak nctic .. den sonraya bl1'akılt· 
~ııktır. Jlokikatte, Japon) anın 
Hindistan üıcrine yürii.ınesi, b11t· 
ta l'zak Sn:·htan Rusy3ya taanı:z 
et!ncsi :Mjhverin un1un1i planı "'e 
AsJada clelc vermesi hesabı ha
kııuından ü:aha önce beklenir lıir 
hareket ol'lıak lazım gelir. Bunun 
ieiıı Avustralyaya karşı bir gfıs
t~riş taarruzuna ba,Janarak Hin· 
distana Y-:! Rusyaya k:lfi darhl.'nin 
vurulmasınn matuf bir Japon ta
arruzunu bddenıek de gayriıabii 
bir ihtiın~l iızeriude du.rmak ol· 
maz. 

Hangi iıcklcyişiu daha fabli ve 
doğru olnca;;'lnı lıadise!erin geli
şimi gösft!,~cek olnıaıda ber.ıhN 
her iki cepnt~ ilzcrintlc de n1ütt~ 
fiklerin iyid•.n iyiye Jıazırlanmal;
ta oldukları muhakkaktır, Avus· 
tralyanın müdafaasını Amerika 
deruhte etmiş gibidir. Taze lıal'a. 
kara, deniz kuvvethıri buraya nk· 
makta, başlmmaudaıolık liilcn 
mükemmel bir komutan lluluıı
duğuuu hbat elmiş olan Mack 
Arlhur'ün uhdesine verilmiş bu· 
lunınaktadıı·. 

General Wavell \'e Çang-Kay
Şek de Hindistanın Jeni:ııdcn ve 
koradan müdafaasını lıazırlam•lı· 
tadırlar. Fakat, Hiıulistanı .ısıl 
müdafaa edecek ve sonuna kadar 
bu davayı ·götürecek olanlar biz· 
zat HindlilPrdir. lngiit~renin tPd·· 
bir ve kararı ne olursa olsun Hin· 
distauı Hif.dlilerin elbirliğı ol
maksızın ıııüöafaa edemez. Cripps 
şimdi Hiııdi•tandadır, lltihveı'İn 
biitün ~ayretioe, gayrimeınnun

BULGARLAR 
Sevkulceyşi yolJarin~ 
şaatı için Almanyaya 
amele gönderiyorlar 

Londra 20 :A.A.)- Öğrenildi. 
ğine göre Bulgıular, sevlnıkeyşl 

i yo-llar iı1sasonda Almanlara yar
o"ım etmek üzııre Bulgar işç-ilEri 
göndcrmcktedirlı>r. 

- ----o------

Kasadan paraları 
aşırıp B. oğlunda 
hovardalığa kal- , 

kışan genç ! 
Sultanahıtıet Birinci Sulh Ceza 

mahkeıııesiı. 1.~ eltin 1k.·~~n1 bir hu·~ 
sızlık vak'ım intikal ~tmiştir. Ha· 
dise şudur: 

Mehmet ;lli isminde bir mü· 
hendi. bw.dan bir ıniiddet ev ıel 
yanın~ Htkrnet adında bir gc"ci 
katiıı olar•k <lmıştır. !Uclınıet Ali 
evvc1ki gUıı nasılsa 1ı:a:.\asın1n a· 
nahlarını yazıhancsiud~ bırnkn· 

rak evine gitmi~, bmımı faTkına 
varan Hikmet de lıeııı•:a annlıtMı 

<Devamı 3 üncü Sahıled•l -------
Gece vakti 

ardyie soymak 
istiyen hırsız 

lann yıllarılanberi hazırlanışma, Kaçarken yaka
Hiudistaıı ;çindeki sabotajlara, 
mulıale!etlcı-e, isyanlara, İngiliz landı fakat gene 
a!eybtan hareketll'rc rHğn:~ı; ı' firar etti ! .. 
Hindlilerin t&trnin edilmek şar-
tile İngifülere miltcmayil kala· Dün gece geç vakit Şişlide g; · _ ~· ı lalışorlar l!&ddesinde vazife ~ören caklan anlaşılıyor. Bu, Hi."'ısla-

bekçiler Ekınol adıııda birine ai· 
nm bir e5~Tetten kıırtnlnıak ı.ıa·· 1 

(Dev~'lUl :i ii.ncii Sı:.hifede) 

hasına diğer bir esarc!e d ü~me· 1 ";;~;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;;::;:;;::;:;;::;:;; 1 
mck karaı·ında bıtluu,lugunun en 1; 

GÜNÜN 

IÇ!NDEN 

Amerikan Teltllil 

Timoradasına 
şiddetli bir 
hava akını 
yapıldı! 
--~•t---

Limandaki tesis
ler tahrip ed i 1 d i 

Vaıington, 2U (A.A.) - HaTbi
ye Nazırlığı tebliği: 

17 Martta Ameril<an ordusuna 
mensup ağır bomba tayyarefori, 
Timor adasında Japon!ann iş~ali 
altında lnılım:ın l{oepang hnv> 
limanıııa <itldetlc ıaarru.z etıni~
lcr, uçu~ ;ı..mnda mülı•addit İöa· 
betler kaydel.mişler, tcsısleri ba· 
sara uğratnıı~lardır. Diğer bbtge .. 
!erden \'crilctek haber yoktur. 

JAPON 
tayyareleri 

Yeni Gine ve A vus
tralyayı bombaladılar 

1.Icll:urıı 20 (A.A.} - Japon 
tayyareleri Yeni Gine ad.,sıııda 
Poı-t Moresby'ye hücum ederek 
4Q dan foızla bomba atmı~laT'. fa. 
kat büyük hasaı yap:ımallllşlar

dıır. Buııdn sonra Japon tayyare
leri Avustralyada Po:i Darvine 
de hücum ed-erPk bazı hasal'lara 
ve insanca kayıplara sebep o]!. 
muş!ard'lr. Jap:m tayyareleri A. 
vııstralyaı:ım şimalinde Yoıık li
manına da hücum etıni-ıJersc de 
hava karşı koyma silıiıl:ıları knışı

suıda bir şey yapamamruşlardır. 

Birmanyada 
Yeni Delhı, 20 (A.A.) - Bir

manyada İııgiliz • Amerikan tay• 
yareler; Mulmein bölgbsinde Ja. 
ponlara hücum etmişler, 25 J npon 
tayyaresi dilşünnüşler ve a•keri ı 
tesislerle kıt'a toplulu.klarmı 
bonıbalıyar~k büyük kayıplar ver· 
dirmişler ve tahribat yapmışlar· 
dır. 

YUNAN 
KRALI 

• 
Başvekille birlikte 
Kahireye giderek 
Elen kıt,alarını 

teftiş etti 
Kahire ".l' (A.A.)- Yunan 

Kıalı \Jy yare ile Kahireye 
gelmiş-tir. Krala Başvekil M. 
Ço-deras r<'fakat etmektedir. 
Kral buradaki Elen kıt'aları

nı teftiş etmış'\i.r. 

Kral ve Ba~eı.il buradan 
F>listiııe gid.ccekleroir. 

Avustralyanın 
Müdafaası 

An1erikan deniz kuv
vetlerine yeni bir ku-

' mandan tayin edildi 1 

Va')İııgton 20 (A.A.)- Bahriye 
Nazu:lığı tebliği. 

Uzak Sark'. Fahriye Na2•dı~1-
nu1 eın rlPri glreğincc Filipin a
<lalan 16 ınc1 bölge !!ı:oınıutam 
A niral Francis Roekvel, Avust
ralyayJ varmıştır. 
R0cln~ı. General Mac Arlhurc 

refakat eden heyetle birlikte H<ır
rcgidortlan aymmıştı. Kendi,;. 
şimdi Melbourooda bulumnakta. 
dır. Rockvel Avnstralya mü.dafa
asma iştirak eaeeek Amerikan 
den'.z kuvvetl~ri lmmandanhğına 
tayin cdihnistir. ·-<>----
Soğuk hava 
Tankları! 

İngiltcreden Rusyaya 
hususi şekilde yapıl
mış harp malzemesi 

gönderildi bariz ifadı·sidir. Gerçekten de 
Hindliler içın yapılacak bir b~şl;:ı 
şey yoktu~. Hindist:ımu lrnkH:i 
kurtuluşu Pncak Hindistanuı is. 
tlklal haklaıwın taııınması ile bir 
arada her liirlü harici teca,•iize 
ve istila k1<dretine korşı komn· 

1 masmdadır. Hindliler ı!e en mü· 
kcmnıel ten.da yabancı ve istila-

Hindisi an ve 
İngilizler 

Yeni bir Japon 
taarruzu 

Londra 20 (A.A.}- İran yolu 
;}e Rusyaya ma:ıreni.., yollanmak
taı:ltır. Sovyetlere gönderiını.lş o.. 
lan malzeme arasmda bulunan 
tanklar soğuk havalarda kıullan· 
mağa elverişli &arak hususi şe.' 
>kilde yapılmış tanklardır. Bun
lardan başk.a; yine soğuk iklimler 
lçin yaP"lm11Ş harp malzemesi dıe 
gönderilmiştir. 

'. .eı kuvvetkrr karşı kendiler•ııl 
ancak İngilizlerin ınadd~ yardımı 
sayesinde miidafaa c:l.ebilirlet. 
Günün hiıdisoleri kaışısında hu
nıı Hindi3loı. anla1111~ bulunduğu 
kadar İngiltere de kendi S'!ılıi•nr.· 
tinin Hindı~tanı ta!min eylemek 
ve Hind miidafaasıuda kendi htı· 
sap ve pli,1lar1nın lıaş"lrıya var• 
masını temin eylemekb mürul..iın 
olabileceJrııi snlamı~tı<. 

Ç!inkü, lnı:illerenin Hindistan
'dıı çöziilnıe~inin biitlin Orta .,. ~ 
Yakın Şarkta çözülmek gibi \':I• 

hiın bir akıbeti doğıırncağı amk 
iki kere ikinin dört e•ıı.esi haki
knti gibi vuzuhla anlaşılnn~tır. 

Miittefiklcr 1943 yılına salim vr 
harp p!fınl~mıa uyj?un 1ıir şeki•. 
de çıkabilme' in tek çaresinin. Or
ta ve Yakm Şark çe.-relcrnıde 
sıkı sıkıyıt tutunmak olduğunu 
kanamışla-.·dır. Taymis, dalıi de· 
lalarla iizerinde durduğumuz ve 
izahını yaptığımız bu hakikati ar· 
tık saklamıyor, Hindistan • Kd
kns • Mısır müselle•i içinde be· 

(Devamı 3 iıoci; Sol:ifed.e) 

NİZAMETTİN NAZİF 

Geçe-u her gün lifa.,dJi-stanı bir 
kat da·ba. artan bi.r ehen11ını.lye1ı.le 

&:özl~re sunuyor. japon1..1r. başlı 

Ca.~u1a b.i"r kı1'a biıyü•kh.iğündf:' o~ 

l&n bu d..ijyartn bi-r tarthl dOr:ünn 
ır0ktasma yaıklaşın.a:k~:ı. olduğunu 

stıyi.i.Cyorl:ı·r. ingıl.iz~er Slr Cr~ıpps'e 
verd!tıtteri son vazife ilıe HlııtH'Sta .. 
rıın dtne k.ad<Dr Sltra!tan çekin.
~kte ısrar ettikleri bu ebemn1t. 
yeıini m"ttk gizliıyemedjklerir..; hi:ı
settJ.rmlı bı.olunuyorlar. Ri<ıtl!ider 
ise aç:Jcçr.; 

- Fwsat bu fll-;;at... N• !kopa. 
nr2ıJk kar! 
DeınemekJ.e berJber, ellc:.rıine 

geçtiği muhalkfkıak olan fırsatı mut ... 
lakı:: azrunl surıa~oe is~isn:.ru.1?. kero·r 
verm)j ııil>ı göı.uk üy<rla!', Ve 
Bombaıy komlsyoncu!.'.lrınöıan Rac
Pll!' parnıJkçularma, mc:·fl'sUıCUıt Lab· 
ı:rikali:ır~ i:şç_ilerine, Raca sarayıla .... 
laTındaın Hlimcil·ay.oı'daki m,.dut. 
~,.. ve ihlilfö<>;ıere ka<lar lı"1: ta. 
tk~a v.e 2llimreden 3ti0 ·mıiıyon 
:Hintliıl'iın kaıyna~m.ası oı,taıSın<lla 

ilki sin1a yü:ksci.iıyor: 
.(Devamı 3 Uncil Snbifede) 

Maymyo cBirmanya. 20 (A 
A,)- Şimal ist'kamctinde J apoo 
taarruzu başlamışt.... TaaITU1Jun 

(Deva.mı 3 CncU Sahifede) (Devamı 3 llncU Sahlfedel 

Merdivene baQ-lı vazi--
yette bulunan ölü! 
Erenkögünde cereyan eden es
rarlı bir hadise tahkik ediliyor 

Ereıı.köyfuıdc Çiftehavuzlard:a 
cereyan eden bir ölüm 'hadisesi
nin tahkika\ıı.n~ zabııtıa ve adliye. 
ce elkıonınu.ştur. 

Çiftehavuzlarcla ofoıan ve in
şaat ustalığı yapan Hal!l Köloün 
çocukla''' evvelki gün sokağa 
çıkımışlar, eve döndükleri zaman 
babalarım merdivene bağlanmış 

ı 
bir vaziyette ölü olarak bulmuş
lardıır. 

İlk heyecan anlarını geçiren 
çocuklar hemcıı had1iseyi po1ise 
haber vel'lnişlerd!ir. Tahikikata 
müddeiumumi muavinlerin.den 
Sıtk1 elko)'ınttş ve ceset moııga 
kald .r•!mışt,•r. Tahk!ka\a devam 
ol unrnak t c1 dır. 

Şark Ceplleılade 

Almanlar yeni
den 9 tümenlik 
bir ihtiyat kuv
vet ileri sürmüş ' 

Her tarafta muha
rebeler d9vamda! 

1\foslrova 20 (A.A.}- Merke~ 
cephesinde Hitl<>r; meydan mu
harebeı:ıi·ne be1hrır tan.rı uzu içil1 
sa·kladrğı ihtiyat .kuvvetleri sfu:. 
mekte<lir. Alman tebligi, Alınan 
!hatlarına beylıu<le taaıcruz. yapan 
Rus kuvvetler:nin e:riıliği.ni ve 
son ihtiyatların; da sar!cttikleri· 
ni söyfomektedir. Fakat 1941 se. 
nesi 1 inci teşrin ortasındaki bir 
Alıman tebliği de o zaman bunu 
wylemişti, yani Rus}aı'ıın sıon 
ıi.lıtiyatlarnnı sarf:etıtıiklorini idtla 
etmi~ti. 

Hakikatte bugün son ın~;yatla· 
rını kullanan ve bunlan Rejev, 
Jask ve Viyazın<ı arasında muha

{Devamı 3 lllıeD SahUede) 

:isu.nbw cibclı1ıııclc lıesi• e<illle:ıı Mill1 
K-0r\.lDma Mallkem·es& hük.ir.ı!l:ğillf ha ... 
len Aslı.ve İlkılın<ıi C•z:ı. hiih.ını; Baw 
K<'OD•l ~n. Hi\k.il'll NuovWO.ğioo 
Ne<Jtm. C. Mlbddeiumur.ıil.Jğine de Boy 
llikmet Onat, C. M. Mtiddo;umuın!lli. 

[:ine T~hsin, ve Fe>lıi Seza.! ta:y:ır, ecVJ.. 
ır.!~ler<!iT. 

Ü~k üdar<!a kwulan m.1l1'kemenfu. 
fai•'iğın,, ÜOklld:ır A.s!'y, ç,..,._ı: Hfl.'<L 
mi Bey Nllıl'i, IIMc~nı 1'-,Iuaviınl:ğLne İe
t.ıır.ıhı.:1 Asliye M.alik:enıes~ Btk1n1 Mu
ev:11J~··;ooen AT.4, C. M. Mud"t:n.liğtne 
Ahın~t Liı\fi tıeyjn olwıımuşlordı•. 

Bunlardan birinin 
1149 kilo kömürü 
müsadere edildi 
Ortaköyde Dereboyunda kö· 

mlircü Nainı Topsakal ıhtikSr 
yaptığından Asliye 2 ııci C<'z:t 
mhakeınesine verilmiş ve 5 lira 
para cezasıra m3.hkiıın olunıuu~ 
tur. 

Ort:>köyde tram,·a~· <lurağmd~ 
kömürcii Rifatııı da k;Jo>u 12 ku· 

(Devamı 1 Ontil Sahifede) 

• 
Canavar Ruhlu Bir Baba! 

Karısından intikam 
almak için 3 çocu v 

nu ustura ile kesmiş! 
-

Şamda ki bu cinayetin taş kalpli katili diyor 
ki: "Analarını yavrularının cesetleri önünde 

ağlarken görmek için onları öldürdü~,, 
: skenderundan 'hililiril<liğine 

göre oraya son ge1'en Şam ~ 
telc1·i tüyler ürpertici bir faci.a.. 
dan bahsehmck1.e<liı'ler. Vak'a şu· 
dur: 

Bundan bir kıaç gün önce Şa
mın Muhacirin mahallesinden bo· 
yıacı Hasan Abdülgani adında bir 
şah.~ın üç e~kci< çocuğu, boğazla
:rııırıdan kesi\mjş oMukları Jıalde 

evlerinde ölü hulunmnıjlar, ba. 
baları <ırtada ohnadttğı için polis, 
b ucanavarea clııayctin esrat11m 
çözmeğe birdenbire riıuvafüak o
lıamam1ştır. Kı"a süren tahkikat 
neticesin.de her iiç çocuğun da ba 
haları tarafından kesi.J.cliği karıa
ati hnsıi olmuş, bunun üzerine ya 
prlan takibat sonunda bu insan 
kılıklı canavar baba yakalartma§
tır. Polisçe yapılan isticvabmd'a 
suçunu itiraf eden Hasan Ahdıiil
ganiyi gÖl'lllt!k için binlerce halk 
tevkühane önünde toplanmıış, za. 
lbııta kuv-wtleri halkm lı-eyecam-

(Devamı S ünr.U Sahifede) 

ANNESİNİ 
Uğurlarken ... 

Bir kac1ın ce'-indeki 
275 lirasını yankesi

ciye kaptırdı ! 
Bey<Jğlunda Tepebaşın<la A

kasyap:ı:las aparhmarnı.nın 2 nci 

dairesinde oturan Nariye :ıd•nda 
bir kadın dıün Mudıanyaya gidt. 
cek olan amıesini Galaıta rihi:
mında uğurlaı·ken, ar oı..usumın 

cebinde bulunan 272 liras, ıner
hul bir yankesici tar3fmdan ~
hnmıştır. 

Nuı·iyenin şikdy--ti üızerinP tı.ıı· 
sızlıık vaka'sına eınroyan zahııta 
bu meçhul yankesiciyi yakala
mıı.şt'111'. HıTSız, bu rilitıımda ha. 

Şad< cephesinde: Silah elde t,;r !~============= geçitte bekliycn Alman nöbetçıleri ı ; 

(Devamı 3 ünr;i S>b'!ede) 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Mosilrova 20 (A.ıA.)- Sbvyet 
tebliği: 19 mart gıiinü cephede 

kayda değer bir değişiklik olına
n14Ştır. 18 mart gÜ!nü 16 diüşman 
tayyaresi tahrip edilntişt.ir. Soıv

yet k:ıy~bı 7 tayyaredir. 
19 mart günü Mosk<Jva civarınıda 
5 d:üışman tayyaı·esi duşüıııül.mıiiş-
tür. ı 

Ki SACA 

Kendi göbeğini 
kendi eli ile .. 

Bizim mobutla konn~'llyorduk 
da, 

- Ne deı·sin üslad, müttefıklo.r 
garpte bir cephe açac.ıklnr ını". 

Djye sorıhım. Gülerek: 
- Sovy~tler bütün lalepleriıu• 

rağmen bu } oz da kendi göbeldc
rini kendi cllerile kesPteğc ben. 
ziyorlar. 

Ccvabıuı verdi ve .. ilave eHl: 
- Eğer, Almanya karşıoında bir 

k1Ş daha· ğec;irirlcrse vaziyet o za~ 
111nn tarnanıile dt!ıl'i~ıni~ olnbihr .. 

A. ŞEKfB 

CERCEVE 

Dedi-Dedim 
NECİP FAZIL IUSAKÜREK 

Dedi: 
- Bir öak.ikacık olsun ko

ııw:ahnı! Kuzum cevap ver.! 
Dedim: 
- Bir dPkikadau fwa poli· 

tikayla uğraşamaın. Çalıuk 

sor! 
Dedi: 
- Alman, İngıliz, Sov~et 

devlet ruUmessil1e ·inin son 
giinlerdeki nutuklarından ne 
anladın? 

Dedim: 
- Alınanlara göre Sovyetler 

bir ejderhadır; fakat yine Al· 
manlara göre bu yaz kurşunn 
~albindetı yiyecek olon bir oj. 
derha... Sovyetler, Ingilizltre, 
Milı veri yenebilmek için uıut• 
laka el'):,~ vermeliyiz denıek 
istiyor. •Hele onu elele yeııe· 
liın de t;1Jura görüşürüz!• ... İn· 
gilizler•e Sovyetlerle biiyiik 
işbiiliğinc pek yanaşmıyaca

ğıııı belli ediyor. •Hele sen ona 
d~ynn da sonra görüşiiriiz!,. ... 

Dedi: 

- Ya lıi21im 
nutku? 

Dedim: 

Ulıısbaşı mıı 

- Yeryüzünde jek ınilid 
yok ki, vaziyet ve iradesi, 11i
ziınlci kadar açık ve aydmlık 
olsun. Ulusbaşımız bıı \•a·d,t·ci 
'Ve iradeyi, birçok ~efa en w
ciz bulu~larla çerçeveledi: •Ba
na dokunmadıkları müddetçe 
kıpll'damıyacağını. De>kunıılur
sa da hi.;bir zor k~bul ctmi;re• 
ceğim!,. 

Dedi: 
- Hadiselerden topyekfuı ı•c 

anlıyorsun? 

Dedim: 

- Şunu anlıyOTunı ki, harı•. 
ya 1!142 yazında, hattiı Alnınıı
larla Aı.ıglr · Saksonlar ara>ın 
da ve hiç umulmadık şekilleı· 
de bir anlaşma ihtimali de 
işin içinde olarak. lıird.ııhır., 
bitecek; yahut do ... 

Dedi: 
- n~vsi bu Jaz ınevsİıninf!f! 

mi belli olatak? 
Declirl' 

Ilc11.,i Jı\ı :\'3'f. lt~C'\osİınıall:.:
belli ol .. cıık!'" 

ı. .. :+.· 
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Yeni Küçük San'atlar Kanunu TiCARi 
Görüşmeler Her san'at için çıraklık müd

deti tesbit edilecek 
Küçük san'at üteşebbisleri memle
ketin g nel ekonomik ve sanayi pren
si ne U\! gun bir şekilde yetişt;rile-

iki buçukluk ne 
çabuk eri ı 'l 

Daha sabahleyin bir ıiki buçu.k· 
>uk lira ba2ıdurmuştum. Fa.kat ak
şam eve dönerken kamvaycııy'll 

verecek çeyrek bulaır~yordum. 
O ka12balııkta ceplerimi altüm et· 
tlm, bütün ceplPrınııden çıka çıka 
ne çoksa beğenirsinız, yüz oın pa· 
ra çı.kmasın mı?. Beklemek bil. 
mez, sabırnıız oıleıçıye yeniden 
bir iki buçuk!UJ< tosla~ biletimi 
ve paranın üzerini alıclıktan sonra 
düşürmıeğe ba~admı: Daha sa
bahleyin tü.!iiinciiıye bazdumıuş 

ol:luğum iki buçukluk nereye 
gitmi{ti? Eller;m, Jrollarllll da 
bomboştu. Yalnız ceb~e ~ulk
lar için ahnış olduğum itki yıÜ'z 

elli gramcık !ıstık van:lıl,!. 

Akden;zde Kıbrıs adasına 
karşı bir mihver isti i 

teşebbüsü beklenebilir mi? 

Bulgar ve Macar hey
etler ile müzakereler 

devam ediyor • 
İsviçre ticaret heyetiJ.e yapıl

makta alan göITiŞnelet ;,yi bir 
hava içinde d,vam etıınekıtedlır. 
Önümüııdeki günlerde göı:ıüşnıe
leri.n sona ereceği \"E anlaşman.m. 

parafe edileceği haber verilmek
tedir. Bulgar ticaret heyetile de 
gc1~e1Elr iki taraflJ!l isted'iği 

çerçe\'e içinde devu:m etmektedir. 

11zak şark b&rblnda 
il ur aklama 

Yazan: Ahmet Sükrü ESMEll 

r ek terfi olunacaklar 
Büyük :'.\Jiilet , fccfüın;: verildi· j 

. fini yazdı~PTUZ •Yeuı k~ıçük san .. • 
atlar kanuıııı nıın mürnkere olun- ı 
masına önhı:ıüzdeki hnfta zarfın
da başlanı:rcaktır. Bu yenı k:ı
aun llyilıc ,ının c•habı mııriu~
sinde şu goyclcrin hcJcI tutııldıı
ğu kaydoiuıımııktadır: 

inıkiınlanm ıırttırmak. !ı1tlk ta'>.ı
i<asının bilgi standardını yükselt· 
mek, 

Az serm~yr. ve fazla bilgi ile 
çalışan mii< t.rkil bir s:ın'at züm· 
ıesi )'etişt'ı ıuck, 

l\olemlckc•imizin an 'nne\.i bir 
mahiyet ve uzviyet gö<tnen sa.ı· 
atlarını konımıı.k ·e geliştirmek, 

Gen<>l ) iil..eI:şlerdeıı mümkün 
olduğu kadar az mtit •e •ir olan 
kuv..etli lıir orta san'at tabaka''" 
nı, memlekchn her tnralma ~·a· 
yılmış olarak, ya ·atıııak ve ge· 
lişti.rmek, 

Kurulnı •l.111 olan btiyük •~ııa· 

yiin taman1layıcı oi~n hünetli 
san'atkirl3r·nı ) cti.ştirınek, 

Sanayi ttlanında ~,,ıışanlurıu, 

bilgi, istibs .! 'e çalışJ.ı> kabilö)·e\ 

YİNE, ŞUKÜR 

ETMELİYİZ 

Silivri yoÇurdu yüz kuruşfan 

&c'..sene inııı.~! .. Bol bol alıp ye· 
yin .. insana ınhatlık, fe;ahlık \C

rir. Şikayet ediyorlar: Yüz kı.ru -

' eksen 1'-'n 11§8 yoı;w t olur mu? 
Bu zamanJa, olmaz, olmaz ... Yo
{.ı dun seksen kuruşa satıln:.ı'1-

u . neden 'j:lşıyoruz? .. Ya, Al:•h 
g} termestn iki yüa kuruş olsa? 

Yine, şukrctnıeli!" 

l\ILYHA?i 1'.Cİ 

ıru"KADAR İÇEıı.SE? 

Çemberltn~taki meylınnecilcr. 
den biri mu 'ıkemede: •- Ben de
miş, akşaınh,rı tam ikiştıt kilo ra
kı jçcrim! 

Her alqauı tam iki kilo rakı 
lçen bir m~1 lıancciniıı. meyhna< 
sine gelen müşterilerı, kaçar ki
lo yuvarladıklarııu da siz hesap 
edin artık: 

AHMET RAUF 

incir, üzüm liatları ve 
satışları arttı! 

İncir, ü...-üm \ie ceviz fiatların
da görülen terefhi Fiat Müraka.be 
k.omif:y"Ollunun nazarı dildkatini 
ıcelbetmiştir. Bu husU.>ta tetkikler 
')"aJ»lmaktadır. 

Perakende incir fiatlan 50, 60, 
70 kuruştur. Üzüm ise 70 - 90 ku
:ruşa satıhn:rktadtr. Ceviz içi 120 
kuruşa ç•b."lT!...Şlıır. Bu terefiüe 
<rağmen her üç madliefiln satı,ş!arı.

1 çok artmıştu-. 
Adalar emniyet amirliği 

Seyrüsefer maaiir muavini En- l 
V'€r Yan>kcr Adalar ımın~tıkast J 
Emniyet t.ntirlıi!öne terfian tayin 
olunmuştur. Seyrüsefer ~lerin· 
deki mesaisi ta!,dir edilen Envere 
iYCni vazifesinde de nıuvaffakiyet· 
ler temenni edtriz. 

l\lemlekeıimizin genel bünye-;i
ne ve ekonmnik durumuna uy

gun korum• ve yetiştirme tcdlıi
rile küçük san'atlarda ~alışan va· 
tandaşlann mali \'e cb.<,nomik du
rumlarını yükseltmek, 

K!içük san"at müteşcbbislcdni 
memleketin genci d,onomik ve 
sanayi prcnsıp ve di.iİpliııine uy· 
gun bir ~ekilde yeıi~hrmek v~ 
terfih etmek. 

Projeye göre ustalık, çıraklık 

denelcri her snn'atta :ıyrı ayrı 

tefrik olunmaktadır. flunlar ·~in 

mücss~lerdc kurslar açılması 
da mecburi tutulmaktıulır. 

l\Icdi tc nıüzakere vı: kabn1 er 
lundukt:ın •onra kanunun tatbi
katına Ağustos veya Eylıil ayla
rında başhnılacatı ümit erli!· 
mektedir. 

1 ZİRAAT 
1 Enstitüsünde 

Son ııınıl ta!ebelıeri dersleri 
geri bırakılarak istihsal 

mınlakalarına llÖnderildiler 

Mahsul'ün füi ırHsline çııkatrl
ma9ı ha kk:.ndllki karar üzerine 
Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat 
Enstitii.9ü son smhf talebesinin 
ders] ri geri bırakıırak istihsal 
bölgderine yollanmasını kıaral'
laş!.ı.ıımışt.Jr. Tal.,be, istihsal böl.. 
geleri.""'e bizzat istihsal işlerile 
me~gul olacaklardır. Talebe, tx>
bum dağı~. zamanında, usuKin
dıe ekim, tcprağı haz:ırlama, ürün 
!eri 'lıastahkılarcıan koruma, ürü
nün t11J1ar ve muhafazası hak· 
kında köylilye nasııl hareket ede
ceklerini anlatac&k ve göstere
cekler, istihsalin vakıtinde yapı.i

masını temin edeceklerdir. Tale
beler dün akşam Anka.radan ay
rJdıklan bölgelere ihareket et. 
mişler'liir. 

Bu karar niçin tat
ıltlk edilmiyor 'l 
KJçiık lkuzularr.ın kesilmeroo.si 

h.alcl<ında verilmiş bir karar mev
cut olduğu hal'le şehrin her tara
fındaki kasap dükkiınlan kuzu 
etile d:>ludur. Hatta ~in garibi 
kasaplarda d.ığlı.ç, karaman ve 
kı.\-ırcıh-tan ziy .. de kuzu ÇQG<tur!. 
Bu kararı verc.ı Bele&iye Meclisi 
değil miyıdi?. !~uzularm kesilcfiği 
yer ise yine bcledıiye ımeWaha
sıd;r Peki öyl~ L9e karar ne oldu? 
Niçin tatbik edihniynr?. 

Zavallı kıüçücül~, ana kuzusu 
hayvancıkların celeplerin bir kaç 
kuruş menfaat temini için öldıü.
ı·ülmesi dalıa ne kaa&r devam e
decek?. 

BURHAN CEVAT 
' 

Edebi Roman: 67 

Seni Unutmadım 
RiEŞA T FEYZi , 

l\\rrl Yılıınaz btr kol:tu.af1- ot\.4"l'Cuş.- l 
t• S:gartl6IDC!3n bizr r . .efes d<.m çeke. 
ttk: 

- !>on ha!l;ı,I rda ben di> çal". ü2!Ul· 
ı, dedi. İ.şlerın. ters gStmesi bir 

)a""crl::ııı •• E"~ı~~ ralı t,ul:k bh· ya.n .. 

"- n.. Kaır:rn huta ur.1.u.. bt1'1Yorsun •. 
S~b:v~ t6':dı. 

- Ya.. Ccçm. ols'..m, e!enC.ırn.. 

- 'Ieş ıck <derim • Yahı.. blır ke. 
re ıe:.: yok""' :n .. B :ıb.:lrr.1ze bu 
kanar :r~b:ı.ncı mıy<L. Be;• ki Sl!'ll.I, 
evarJın dostu te'.x&..i ecieriın. 

- AI \li!'ıznm. B>;llend•. Vaıı.tıl 
ço,. l•<ledlı» . O!mı.dı, f:ıtc .. N"-!ıl ba
l"ımef end!?. Şcu ~ a;:e~ı.-'d.l 1e-. ya? .. 

- Çok fUkilr . G~t • ı·;tt.t, h~ 

e-.-de •• Dı ı .katn>YOr. C,:ok hals!ıı: 
dı~ü- OtlUD ha ta~ t es.r. . ben 
cı.. 6c!1eta htlGla oJdun Evııt rahatı, 
h· aUTU ~«t;Çmışt.1ı •• Her aıkşa:ın e 'c.~ 
Jcn e\ ,. git.mc:k .. H ~a _.,.l 1.>g :n::k ... 
Kolay dıcjil.. İç:me Slk!ntı 'b1!stı .. lli· 

h\ı::"..ır ve nEV'e 

isLyorum .. 
~·f,ikatll d.tkıkaıtlt Süav!ı.:O yüzüne 

b:k r.ı.ti>ll soora: 
- o:~:um. OOı:ı ele b•U<l&1 betersıtı.. 

'\. u. hiç gülmüyor kl?. Geoe <l<lam 
bb)o-' r mi olur'I. Ka~.:ııec g<vıııilıe. 

r:ı:ı ır.. bafu? .. 

s ı.a" , NW'i Yı rn:ızı d..."nler gör\ln~ 
yor, f&i<-1, iç'nden ba''" şeyler clW
fl<l"..Üyo u. ZeJol nılıle.ıJ>bl<ılı,: guziil1,. 

den, G<11Ç .w\katın bu hali lool"I)" ko.. 
!ay kaçam;ı,:odı: 

- &.;.n '11, ded.1, ben. sana bir §letP' 

eöy1iycyim mi! .. 
- .Evet ••• BUYURLt-. 
- Sen 1'itJ<;s>D, ı;<ıcu~wn! •• 
.3üavınin yüzünde, a,,·1 ve u.raki bir 

ı;UAfıı eıı:~ dol•~ı: 

- PV) • ı y,, Leredeı:. "" nasııl 
tı! kmedıyor 1uz? 

- Halinden belli, cıllu:n .. Artlk. bu 
kadJrr.k $'O'Yi de 8'1'Jam.,..·lım ıru.?. 
Mlk>ı>..otı et te, b;;.;m de b.ı k.ıidar bir 
aıls.vısııını.ı o:aıın. 

Sizin anbyacağmız bizim iki 
buçukluk o gWı, garete, sigara, 
öğ1 e kahvaltısı, kah.ve, <;ay, su 
filin gibi çerezlere gitım.işti. Pa
ranın bt4Z gibi eridiği bu zaman
da har h'ç para borz;dwırıuya gel-

. ' mıyor .. • 
R. SABiT 

Fatihcle garip bir feki/Je 
budanan ağaçlar! 

Fatih camii ile Karaımanyokuşu 
arasını süsliyen ve yazın gölge

lendiren iki sıalı saksız ağaçlan. 
dün budanarak ekser dalları ke. 
sJ.m.iştir. Fakat bu ağaçlar o ka
dar derin olarak bu.danamşhr ki 
artık bu yaz orasını gölg<olendir
meleri imkanı k.ahnamı,şbır. 

SON TELGRAF - Bize söyle
diklerine göre budanıına işini 'le
miıılik ıınemurları yapmışlardıır. 

Halbuki ağaç budaması dıa ayıııı 

bir ihtisas meselesidir. Yollar• 
sü.sliyen güzelim ağaçlar böyıle 

eglişigüı:el budanm'll)'ıırak bu İŞ
ten ımhy:ınlar:ı budattıırılmalı ve 
9'Jk dPrinden kPsil<memelidir, 

--<>--
Kızılay V ı;J:üdar şubesinin 

kongreıi 

Krzılay Üskiidar şubesinden: 
KıZ'.Jay Üsküdar şubesinin yıl

ı. loo:ngresi ~2/3/1942 pazar gü
nu saat 10,30 da Üsküdar Halk. 
evi salonunda toplenacağından 

saym ü:elertn teşrifleri rica olu.. 
nur. 

Pasif korunma hazırlıklarmda 
faaliyet gösteren bir mektep 

müdürü takdir edildi 
Pasif korunma hazırhklannda 

fevkalade gay.·~t gösterdiği ve bu 
hususta talebekrini çok müıkem

mel bir suret'.e ilıazı:rlaru.ğı için 
Akhisar orta mektebi rnüdüırü 

Elkımel İ:zıdem Maarif ıv ekileti 
ııWdiirler encümeni tara<fından 

bir takıdirname ile taltii olunmuş. 
tın-. 

HALKEVLER!NDE: 

Fatil• Halkevinde komiteler 
inithabı pazar günü yapılıyor 

Fatih Halkeviııdcn; Evimiz şu· 
bclerinin S{!nelık seçim topta.ntı.st 

22/3/942 pazar günü B§ağıd.a ya. 
Z>lı saatlerde yapdııcekıtır. Ev 
azalarının mczkiır gün ve sa.at. 

lcrde bulunmaları rica olunur. 
Saat 10 da .spor şubesi, 10,30 d'a 

dil, edebiyat, 11 de Halk ders'!ıa
neh~rl kuıısları, 11,30 da Temsil, 
12 de .kiliüp'hall" ve yayın, 14 de 
~üızel san'atlar. 15 de sosyal yar
dını, 16 da Tar:h ve müze. 

- Estajifiru:ıı..ıı.. •• 
Stl~vl, rnasoo:na ot..::'flttl·~lu NuırJ. 

\"'.i.iuı~zn dörlcrdt~ 

- Hcytr .. Hl\yır .. Beyefcna , ded~ 

eır.•Ln o!un ki değU... Fa-1, bl1lnıi,yo

ruroı. neck..on?. İı;lmde tAlk·r.ı:ıtrn bir 61-

kıntt Vll:ir.. Umumi b;a- n•s'-esiı.lk. .• 
,\. k" ... Hım! .. Biııden ,;qll, &Tlık 

böyl~ şey 1 er •• 

- ll1<ak bu ı:oğızlın, =.ım... Sen 
ya~ta Ui;;. m:1 mda ıe &.ı.kr..ıt~n ola
c:ık" Sen -kin'ı. ~"esiıtli.:ıı:: ikim?. 

B.Ja.4 ~ oma• 
- B:.oo ba ..... S.ıavı .. Sa..;,. bir ş<'y 

teklif ec:i€YL'll m;ı?. Gel •• Senhıle bu 
ııkş m bir y<?rde ot.ro!tm .. ll".r.to: lca· 
f..r)Al'1 H .. t.sü-iyellin.. L r ı;:.u.ça c:nile!!k 
tt.ı ... .ı.- ş, rkl ~1.'.yt , kc ... 11aar gö
rü. üz_ Çoktandır, oylc c:ıılrekçe bir 
hovaıdalık elmedım.. Oy.e ihtiyacım 
var k· blJDa ... N <ı! olwn, ı.,ı,yon.rn, 
l,,; ;:yor mttsan. Kadınların bo; ve de. 
kelle cldUA.;an bir ytr .. G.;µrumiliz b1. 
raz 6~1 ve çıp.a·k kailin g.r ı:.ün... Fa
kat. siz eve geç ka!mt~ olmaz mısJ-. 
nız ... 

S"•"i m=Dlda.rı ko!m.;ı;tı. EL.....-1 
pıuıt.,ıom:n!Jll oetılnde, oaa'!'.ıo içinde 
do!aşm)ya b,yaırak • 

- Güzel.. Glızel bitir, cıedl.. ~·a.. 
kal. size eve g<>ç kalmış olm<ıız mısı.. 

• ? 
ıı.ıı .. 

- r_...,ım .. Bı.ra:k bu bab.;ı ıvalıu. •• 

Y szan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
1 - Akdtnizde: 
İngiliz han ve deu;z kuvvet

leri, Rodo, r;dasını boMbardıman 
ettiler. İngiliz kaynaklarına görr, 
Kıbrıs adasını istila ;~,., Mihver 
bu adada rt1otörlil mr.. vnıalar ve 
seri kayıklar yapm~k suretile ns· 
kwi hazn'.1-. görnıeklcdır. 

Eğer Ahot.nları bu yaz ayların· 
ıh Sovyet orduların, imhaya ka
rar verrui~ \'e biitüa kuvvetJ~ri 
kafi netic~lcri sayılması la!..>m 
gelen doğu cephe,iııd~ toplayıp 

harekete ı;ı:•;meyi kabul etmiş
lerse, o haldt ne Akde.Hz ba\'za
smda ve ne de Avrupının b•1ka 
bir köşesinde kuvvet ay.rarak t~
arnızl bir bart•kette h:.lnnmala· 
rına ihtimal veri1eıt1cz. 

Fnkat Kıbrıs a•la. mda bu şe· 
kilde bir !\1ihver hanrlığı vArsc, 
bunu Sovye: • Alman harbinin 
yaz avları r.onunda ;ıacağı i1'kl· 

Açık İf ve memuriyetler 
Karal>ülk de'Tlır ve Çel\'k fabr>

kalarına 5 kimyagerle 10 birinci 
sını.f elektrikçi aranıilnıaktacbr. 

'.!1üırk Maarif Cemiyeti merkez 
bi.irosuna bir mUhasebe şefi a~ 
nacaktır. 

İn'hl.sarlar Umum ımiöürruğü 
taşra teşki!Atına ilk melotep me
"'un'll ııneınurlar amnılmaktadır. 

KUÇOll 

ViLAYET V• BELEDIYEı 

* Fatih semtinin hazırlanmak 
ta olan imar planı bitım.iştir. İle
ride buraya İstanbul Fatihinin 
bir heykeli d<ı dikilece.k;t.ir. * Konservat ... ar mıiiıdürlüğü 
belediyeye verdiği bir raporla, 
icra heyetinin ve diğer memur
ların maa-;ların~ zam yapı'bınasmı 
>cra beyetine hariçten stajyerler 
alırmıa.~1,.., istemlşti. 'Keyfiyet 
tetkik olumna'-ı.tadır, * Dün de me-::balı.ada lm.}'lllll 
kesihnemiştir. Kuzu eti 170 den 
satıJm~"tır. 

TiCARET v• SANAYi: 

* Ticaret Ofisi tarafın&an si.. 
pariç olunan k.w.ürllıerden bir par 
ti şehrimize ge!miıştiT. * Dün bir altın otuz iki lira. 
dan muamele götmiiştıü'r Brr 
gram külçe altın 450 kw·u.ştur. * Şehirimiz~ kara yolu ile ha
riçten ra<iy.o ve aksamı, tel.siz 
malzemesi, yağlı boya, kilit ve 
de.mir malzeme gehn.iştıir. 

MOTEFERRIKı 

* ŞehrimlZ~e bulunmakıta o
lan Partı Genel Sekreteri B. Fik
ri 'I'iiızcr di1n Vali ile birlikte Şch 
zadebaşıına gidnek yeni Fen 
Fakıiiltesi binası hakkında tetıkıi· 

katta bulunm~tnr. * Fiat Mürakabe Kömisyonu 
entrinde bulunan 150 tCJn pirinç 
ve 158 ton fasulya leyli ıınekteP
lere ve hayıır cemiyetlerine tevzi 
cılunacaktıi. * D~çik>r için bugünletrle ka· 
uçılk gelecek ve diş tabipleri ce
miyeti tarafından tevzi olwıa
·aktır. 

}fo(Lı:.tarall' ta\rt.tk ıı;bl enloeı>doıı """ 
f'Jd!)OT\U.. Yet..:şınez mi?. H'::rı. bi.r e.uç 
i ..... YlC'lk dcğ-1 .. ı ya .. .B!r ~~t &a.'ıt. b.U
Y•"' .e ott.t:-a.cagız.. Kaınm ıy artıJt.. 
\·(':ııt")l.ml yE:sJo, yat.m1, uyı..ıswı. Ha .. 
y .xl ta, ıbaraıdan b.r ıc.ı.:.fcn ederinı.. 
..., .. n ılc lıLraber o~d,ıgunlU.. gön.JŞu..ıe

C"er.. , m.;t ou.uru...::.ı.gu;ııu suy!er'.nı,. 

iı I değil mı. Tam&:n. T&ır.a.'ll' 
Sihı.vl, bteM:s.z ve dwıgL"!~ e:öNtıU... 

yordu, Nuri Yılmaz. tirôtn asabi
k-tmı;tı: 

- Li..rad.er, sen de h.-; bir şeyden 
W\'k hn ı oldun. tıaı.ı. ne ~ 
)"O ı.ın. ~m • B ı C'J:.lııuı:k .• Gel, 
.ı. '• ı.ı r z ~r c.-dcrız. içı.111.ı.1 dök<:T,;z.. 
Der • ı lc--:n yçn, ... <!f. ı n::.-, bı.rLa ... 
m ..- A p cı kUı.-nıı.::;-ı gıhi diliıitwne

rnu f;;ı.y a ı yok .kl. .. 
S"n' 1, ayn1 heyecan- ız gü:ı..ıtrJGe"yı.,.. 

le~ 

- Em:.ı o.ım .. Nu.! Btv, O>klın-. 
kı , , >.. ~~' !i!:\:n c.. !i lill'•·· Hem a. 
ıı.n o>m.ya v"1d m! vmı. Jl~·at lnsa.. 
('ı J:..ir an 'c ~ ucwı bı;>ğl ""'"' ç!Ltit 
g 'bı mil :n<odıyen <löndi.ırJJyQT.. Aı;k, 

e,.,kı t:~ 11 ın.1 elı. bo~ •. J-.atı"r ... hoş in... 
san-ıa.rın cı imiş.. Gurtlll'lQO-r nıu
sımuı .. bı..;l.inun buy k ""'= tçı w 
!et . ~ le.la bir ...ı< bulırnnmdan 
b:ıhse 7orla:r Zam.ı.n gckC'Ck ki, a§k, 
bÜ'(ın hüıtliın umıt.ıı..coJ<, t::Tlıl blr 

llJPvam.ı Var) 

şafa bağlı görmek ıkığru olur. 
Yani doğu cl'phesindc !ıüyük Al· 
man taarruzu başladıgı zanıan, 

Almanların Libyada M.1sıra kar
şı büyük bir taarruzda bulunnıN. 
ları veya Rodos üssüne dayana
rak Kıbrıs :ıdasına kar~: bir istila 
tcşebbW.üııe girişmeleri beklen.,. 
mez. 

Ancak, Alrranlar iıı.~e Kafkas 
yoluna yürümek istiyecekleıiıı· 
den, Orta ~krktn bulunan İnı:iliz 
kuvvetlerini bulundukları yer 
lcrde tumakıan bir fa\·da görl'iıt· 
lirler; bu maksatla ,,imanların 
gerek Libyacia ve gernkse Rodos· 
da şiındiden böyle göateri~ !s1cn 
yapmaları şüphesiz ınen(aatkri 
icabıdır. 

2 - Doğu cephesinde: 
Alınan mLctafaa ccphesiniıı te

mel ve en ı:ıühiııı noktalannı teş
kil eden (I.ıganrog. Stalin.o. Har
kof • Kursk · Orel • Vidzma • Re· 
jew • Novgorod - Şlıısscllmrg) 
müstahkem ~ehirleri Ruti taaTrı•z .. 
larına kar~ı ıışnğı yukan 4 aydan· 
heri dayanmaktadır. füaıa beka· 
rak Rus ordularının bu şehirler 

arasındaki kesimlerde meyUana 
getiNlikleri ceplere sevkulco~şl. 

bir önem verilmemektedir. Bu
nunla beraber merkezde Gjask'uı 
düşınesile Rın;lar Viaı.ıu.a'ya biraz 
daha sokulmu~lardır. 1''akat Rus 
kısktH:mtn iki kolu yeni bir ilerle
yiş yapamnır..ıştır. Cenupta Il•r· 
kof bölge.mıde Alma,.Jar ceph · 
ye yeni bir tümen daha sokarak 
müdafaayı lakviye etmişlerdir. 

Büyük ~cl·ırler araSlndaki Rus 
cepleri, bii~· i.ik Alman taarruzu 
bakımından Ruslar alevhinde ı;~
rülebilir. rakat mulıar .. be Rcjeu, 
Viazma ve Harkof dolaylarına in· 
tikal etmi~ bulunduİ(Undan bu şe· 
birlerin düşmesi ihtimali de va· 
riddir. 

Diğer taraftan -bir Macar tica
ret heyeti de şehrimiıe gelrnıştir. 
!Bu heyet, yürürlükte bulunan 
Tü:rlk • Macar ticaret anlaşnasıı
nın pamuklulara ait kısmının nis· 
beti üzerinde huh-ı'.ımetimi7le gıö
ııüşmektedir. -----
Manifatura ve kalay ihtikarı 

yapan ihi kişi tevkil edildi 
İımir (Hususi)- İki.çC','lllelik 

caddes'nd'c fınncı Abdullah oğlıu 
Osman f;.:: ıı.da noksan vezinli ek
mc>k sat'ı.ilı id liasiıle tutulmU§, 
Karsıyakada Emniyet sokağırula 
otur"an kasan Rahmi ve MehmE!d 
Alinin ~vlerinde ya>;.ı kü9(ik da· 
na ve koyun k~stikleri ve satmak 
istedikkri ihbar ediUniş, her ikisi 
de yakalanmıştı<r. 
Odunpaz:ırmda mnn!aıuracı E

yüp Sabri yuksek tiatla kadife 
sathğı iiçn, Saraçlar çarşısında 
kalay<ıı Muharrem kilosu 13 lira
dan kalay sattığ.:dan tevki! ~ 
muşlardU'. 

Elektrik iıleri U. Müdürü 
şehrimize geliyor 

Nafıa Vekaleti elektrik işleri 

U. Müdüru Hamdi öner ~e ının· 
takasının sınai elektrik projeleri 
h.akkuııda terkiklertde bulun.malı: 
üzere Ankara•lan İıımire gitmiş
tir. Oradan şehımıize gelccekti:r. 

Vaıflar U. Müdürü 
Vakıilar U, Mü.dıüı-ü Fahri Ki

per İzmire git:ııiştir. 
İKİ FABRİKA AÇILIYOR 

Diğer taraftan vııknlar uımum 
müffi rhı' :ü İzrnir rnıntakasmıda 

bir zeytinyal\ı fabrikası ve bir de 
zcy~inyağ tasfiyehanesi yapın.ayı 
kararl~ı.ı:mıştır. 

---------Edebi Roman: 33 

[ ovu PALASI ESRARI 
\azan: Osman Cemal KAYGiLl 

- Evet ma.nda, deve. ayı.. Bunılar 
titclerı &pa!,)..-ı i"1 ı.r mi 1 ~'abriluiı:ı>u. 

Ydlli bıııı Y"""•'"'"'l> p.ı.luır l<uk>üır lı11 
n..eyCGruı salıveren taurJCa ~vn. fabri
~ vt: uu f-abı-ikada seoı, ~t!. 51,,;nu bu,.. 

ı;u, kopeği, eşeğ" ök.ı.aiı, .mmıdayı., de.. 
vt:;,ri. ayıyı yaıpc.ı usla ayn! usta d~ 
ğ.l mi?. S~a biZ ~i a,:ak.J.Jla.r.ı oJsun. 
o cıi.ir! ayakl.ıJ:.ın. ol.3:..ın. n:..'-"JO<ı.na ge
tlıeı.ı. ham m.adıdelcr. ayni. ~ler 
~ııi.: mi?. 

~hc:rle Kenan ~ tön ve -.fa! a ... 
fal l'~•lı[lcn yü-z.Lıe bokıyurlar<h. 

'I'l' Irk b1T ıkenan:kl kuyı ut;.Wlıu a.Jtna 
a-lrmş ve go.ı.er1. ~:ı. arahk b tavşan 

u.)~'"ı..ou çakın~te o'La!u ~~ D.yojeoirı 
kt. rt-1: ı.rC eüy ie oki.ı,y ..r-a'k. ~ 

- Bu ko-,x>ğkı kovoiln m•:r""ı, ha. 
tn'l.lru ile, -~ıık DiyoJcni gstere-r~.
~LI b~lrn moruğun m~ya ve hanllll"U 
ayni rr:eya ve hamur okluğ;.a g!bi, 
bun';ınn yuığntl.duk'brı te-J...nelec, p.lı... 
ş r!!a,klcri f>rıoıa.- d:ı ~yni.dcr. Hamw· 
blr, llll'•Y3 bir, tckıne ıblr, fı-r1n bic o
.. unca, aı-t1k arada il:.!dZ Şt.ltil fcıdon ... 
dun b~k~ ayırıhık, g:ıy:-ıltk olur mu7 
Kc.pe&i okşıamastna Qc..,·am ederek. u. 
1.J'l. kerata, cöyicsenc, s~n. baca 
vaı Jım <.-tsc.ne~... Söy;~E-r:ın dVl1-
nı Qtğ;! ml.?. 

l\.ôı:-ck sırtınm ok~1ırımasu1d'an ~ 
nun o!ar.alk ı)Ej'cli n~'etı oir. lat.iı ho
muraac<lı. ve TevlJJ< gültmsl~&'Ek: 
-· i.lob ~üy!e, ta.dik el beu; l<eraı

w· 
Ki!pck bu smr rlah..ı zıy:ıde ı;evinç

l~ kuyruğur>u sallı.y:ı.r.ı.k 'lekraa· ~ 
nl-ı.:rdntıdı ve d.Lni. \lllarLp Teviiığin. 
ıktrıı;,iııjni akışryac cli.n.i yr.l&.mxya başı--

1'1'ch. 
- Y~ kOıx>llu, yala! Bakı.yon.an. 

b;..;gUr. yıne hOJy&tıtan. pek m.errmun
s ... ,; Z;.ten .mc•mn•.ın o.83.:.ıyıp ta ne 
yn.paC":;tlns.ın? Elinıcte js:~ tttJMACl. olara 
bhkJ'~ım'.'. :lı;te ba-k. senitı rooruk.l.a 
b.z u~ .n'!enuıuJZ OCklan! 
~ık D.yoj<,n: 
- l).(!m de ne m3m'llı.ın, ıne ~ 

nı..ı.n.. k . en .menmun ohr.n: 
THl:!< t>aşını sallayıp giıleı-eıt: 
-- L .. ıcr:t..n mem.1ı.rn 0$.a... o:san 

k~.n umırrurda. cılr:ı.a..::ı.tı kimin u... 
ın,1rl;tı0a? Hayat dcı~:~: lı. z a, a.zi:C.ın. 
b:y&: ..• Hem <Iı.! ııek•rdeıı lez.z,m ha-
Ja1~ .. . 
ş ... ror Ken:an sofr.ıo.,1n b~ dllım ek.-

mel< sJıp $lna t>la<niı:: 
- Ekır.dt.ler taze Bmil'.a balık.ıar 

bayo&t' 
Aş D\yojen kahvallı sofrıısıınn 

t şaldığını göriJnce ı;iJl.ı ·a .,.,lendi: 
- YQ.'\.·ru.ın. burası yangm ,.e-rine 

t.1 nn"İJı6, şıı içldleri, me1etc-~1 tô.Zeıle! 
NigAr, baş üsbüne! Deyi':> perdesıia 

Mkasına dalar\cea arlı::oda.şla ben mo
ru'~\oıı milısauıd• ı,,,t.,dlk; 

- hnıl:< biı<e müsaa.de. diıa gece ele 
Gitmed;k, evie.ı\i<>n bui merak ect ... ıer. 
Yavas J'&V~ )'U.llıa.ı:ı..tl.ıl 

Kovuık P"'uw soıı!OOl: 
- Pek f1.1a. mı..ataa~ 9i'2li.n amma de-

di, n"6U &l<ie<.'<><<il<l~ <ll;ıa<ruı. D1' fr-
lemdt: :..cı:Wa.?. 

EV<t rçeri.s.l bir lıa.ma.ın. hatıla bir 
tı.a1vf'L gib. idi itmina, dlf<.«.ı.&ı ne A
knxıc ı ş:ımdl? Anıcadaşh b:; <le J<a.. 
pıyı ı..çıp dı.şanya b.'Wat:..k k· dıı;an.sı 
b~r saat ooces....ne nı.Sbbtt: bir rr.itsll d~ 
h~ .:...:.ın1w. k.aT Koyu, Pa.ta:»nı etıra~ 
ela b:.r buçuk ını.""';ri gf!<,;mi;, t:pt ve 
sa'\.·ru.ott.ro:n <iışaı1.da go.ı:gOıU goımez; 

haie ge:ım:;t~i. Ifaıkaıt, ııe <!o o4:a lıi2.ım 
g.ıtn:ıektcr başli çar~ıni.t ci.e yaktıllı. 
Bl-:or~ bira2. daha ka....o'\rk; l,,t,lki bir 
g.:c-e ddwi bu aıc:a:t ~P ve esra.rengiıız. 

yı;?ı·de &o:c.~, ve !.>l:raz <1.a zıvanadan 

çt~r.W... tlen:JECtti. Sı>:ıra. bu b.ıv&da ev
lerC.en, bizi fk~nrbı. , ıne bdar merak 
edeN'::.ber, belkı de ne l: lciul.a-r- acaba?. 
D.ye karakollara b .. ş vuıracaıkı

lardJ. 11a·vanın .alda gelru.~z de~t:'tioe 

kr••· b.!zim ille ıı."ın;olo:e .. ,..o etUııl
nmı ı;oren Efdal i~ Seher de ayni ıs.. 
teğl t<:!tltırdular: 

- Ne-- olursa olsun, artı.ic birac. önce 
ıl.en· : Jn}Z~ buradan evln'l~ aıtıa.. 

!ını! 

Diye bize u;'<iular. Sufor Kenan ise: 
- N~ olursa olsun, gitmek: ;,;. am

ma, g<ce yol «zerinde k.ı>lan lııi!oim 
,epyeni eıraıba ne ol!l.cak?. 

D'ye .sOyleufyor ve bıaf.rnle blır~ 
grtmıy., pek tılı"ldlta~ gi'::Urımü>yordu. 

Att'<3<la50 
- Vakit g~ de kslkalım 

.-.ıt>kl 
De<>!. bme ........ <!aş olaTak EMal, 

Seh~. bel1 ka>!up Aoık D.yolenle Tev
iiğe: 

- All<:hnımarladık!! 

IJ(·ıkcn, baıştnı Te·ıfi~...n d.:.zioe d:a
y&.'ln~ gO:ilıcci yaı:ı.'1 ara.:.k, uyu'k.lamalo-
ıa olan Kaırab"'l, birden g&lorlnl aç.. 
tı, b. mı Tevf,(;'n <ii•rnden kaJdır<tı, 
lıu nı>ııu kapıya doJ'ru dJıerd< tı:d 
ayrı )'&Tı v~ _acele ~ele :ıı!rzdi: .. B0111l11. 

yc-r.ı.ndec f1'riıqıp se.,t sert hom:u:rda .. 
n:ı.r&k kapcya !Jeğir+ti. Ne oluıyoo:!u., 
Dı~;-ı't\da ne vardı, ')ur..-.nm S'B.dık bdc
çis, dşa.cıd.iın ne kolcu 3.lmlC'Jtı ki böy-
1e yap?"yOrdu. Köpegm ~~nelen N~ 
g~r O... kapl)"a yan.:ıştı Ye cm.ı u.sub 
.,,·ahi< edtrek, k~ p!.ddetl! lıav. 
l.ama~arı başını d.şar\Ya uıctırken.. 

h•şvan dışıırıa-a atıJ.:lı. Kvı.:daf• başı. 
nı czalıı: dışamısııu lrola~"n eden Ni
gAr geriye <JönQp: 

- Görllııri'ırde bir şcy'..<>r yok llll'ına. 
d.edi, ıı...Y'..., Iıavlay:>rak berı<!ıeklere 
do/!nı ~ u yor. K!ml>l l ;.- "" lrlssetU? 
~ık naoıen: 

(Devamı vuı 

Cava adasının işgalinden sorut 
Uzak Şark harbi durakla~tır. 
Japonyamn 7 ilkkiınurtda yaptıı
ğı baskından sonra, :her ihaflta. 
hatta her gün, büyıük aııkeri ha.
hareketlerin gelışmesine alışınaş 

olıduğumuzdan bu duaklama he
yecanlı bir sinema şeridinin or
tasındaki tenefıüs devrini andı.r. 
m";tı. Acaba şeridin ikinci kı:9rm 
da bjrinci b:iını gib heyecanlı o
lacak mı?. Yoksa Uzak Şaı1k haır
bi de Avrupa v~ Afııikatlaki askıe
ri hareketler gibi, yavaşlayıı> 
müzmin~ecek mi?. 

Bu suale cev:;p verebilmek içıin. 
durakla.ır..8'!11Jl sebebini araştır

mak yerinde olur. J a.ponya, 7 
ilk.kanun darbcsile ekle etti.ği de
niz hakimiyetinden illk adı:mda ne 
kadar istifade edehilmek möm

loünse o k.adnr .:Y 'dalanan tıt. 
Miıdafaaları tamamile ~niz h1-
k.i:miyetine dLyanan bir süııü ada
lar gö:ıönüne get:rilsin. Bu deniz 
hfı.kimiyetı ansmn kayıbedilir e
dilmez, karadan rr.ıüıd·afaaları için 
tedbir alınmamış olan bu adalar. 
kısa bir zaman içimle Japonya.. 
mn eline düşmüştür. Taarruzi ha
reketlere girişmek için bi:r ü.s ola· 

hazııırlanan Singapur da ayni akı· 
bete uğtamlŞtır. Japonya bu böl· 
gede İn.giltereııin ve Aıınerikanıtı 
aHikalarını kestikten ve mılanıdıı. 
Hlndistanm, da işgal ettikten son. 
ra, şi:ın<li gelmiş, oldukça ~niı 
askeri harekat yapilinasıru gerek· 
li kılan bölgelere dayarımıştır. 
Esasen Anglo • Sak.sonlar, 7 illc
kiıllllnd.a deniz hal<iımiyetini elle
rm<len kaçuıdıktan sonra. Japoın. 
yayı biri iç, diğeri de <Eş cepho 
o'ımak üzere ik: bölgede karş>lı· 

yabilirlerdi: İç çevre, Singapur, 
Holanda Hindistanı ve Filipin a
dalanydı. Sn~apurun düşmesi, 

bu iç çevrede Japonları karş;ı!a
roamn müıınkün o'lrruıyacağı.nı an
lattı. Bunun üzerine, Anglo • 
Saksonlarla HolandaWar, chş çev
reyi teşkil eden Hindistan ile A
vustıralyada hazır!M<Jann.ı tamam 
lamak için Hol:ındıa Hinıdi9tanı 
adalarile Filipinlerde J apır.tlarla 
bir oyalama muharebesine giriş-
1iler. Ne kadar çok vakü kazan1r
hna, Japonya, Hinıdistanm ve A
vustralyan:.n işgali için girişeceği 
teşebCüste o derece ~k :ııorluğa 
ıuğr)yacaktrr. 

Japonya şimdi Holanda Hindis 
tanını almış ve muharebenin bL
rinci devresini sona erW:nıniştir. 
İkinci devresin<! girerken, durak
laması, dinlenrcek ihtiyacından 
değil, haı.zrla»ır.ak lüzumundtn 
doğmuştur. Fr.kat gerek birinci 
devrenin sona ermesinde ve ge
rek ik.nci devre için başlı.yan ha
zrrlukta Japonyanın hal ve vazi· 
yetle;inde baın ziıf al=etlerl •e· 
zilmektedir. !:lir defa Japar,ya 
henüz FilipinlPri tasfiye edeme
mişl!r. Japonlar tarafıaıdan kaza
nılan bü>iik a-'keri zaferler kar
şısında bu adalardaki Aımeri.l:.:ın 
muka\'emetinin manası ekserıya 

unutulmaktadır. Hakikat şudur 
ki, Singapurun düşmesi ne kadar 
beklenmedik bir olay ise, Filipin· 
!erin bu kadar uzun zıaıımrn da
yanması da o derece bçklıenmcdl.k 
b ir olay teşkil etıxriştir. 

J aponlann Avustralayya doğru 
hıızl'll ilerlerken, Yeni Ginede du
raklamalar• da nefesi kesilmiı; biı 
koşucu gibi yonıld'ukları.nı anlat
maktadır. Halbuki Avustralya 
knyJlarına varmak, nihai hedef 
değH, daha çetin bir mıüca. 

dele safhasının başlangıcı olacak· 
ur. 

Hindistaın cep.hesine gelinoe; 
'burada Japonların baZıL rorluk
larla ~la~ırııyn başladt.ıkron ge 
len haberlerde·ı anlaşı'ımaktadtI. 

Haber "·erildiğine gijre, c\"\"'ek-c 
Sittang nehrinin garbiaıe geçmiş 

bulunan Japonlar, Hintli kıt'ala
rı.n karşı taarruzile teka"ar bu 
nehrin şarhııa atrlmışlard.ııı Bu. 
:ln.gi.Iizler için ehemmiy?tli bir 
muvafiakiyet olmı:yabiTir. Fakat 
manalı bir harekettir. Japonlar 
ilk defa olarak gerilemek wrr.ıı.
da kalmııışlardlT. 

Sözıiin kısası, Uzak Şaıit mu· 
tıarebc. 1in biiinci dev ·esi sorıe 

er~ de ikinci devresi başlarken. 
Japon y.ııldırıın llıarlbinin dıe yıl
d:ını.nılığı ka}•betım.iye baştadJ,ğ:ı 
sezilmektedir. 



\.tSU yazının metinleri AL.aaoıu 
Ajansı bültonlerinden alınnr.ştırı 

Telhis eden: A. SEK.lB 
Bil.kreşten verilen b?r habere 

5öre Hariciye Naz11l'l sıfatile söz 
siıyliyen Antvn.esco Viyana ha· 
ken kar.anndan soıua dün il'k 
defa olarsk Transilvanya mese· 
le,ini bahis rrenuu ederek bir 
ni1mayiş <'Snasrnda sunları söyle. 
miştir; Rurr.cn orduSL\ bi.ıJı~te 
ta-kip ettil .ıniz mü,"terek mılea
dclc ile, iıçl.ü pakt taalılıütlerile 
ve şercf;m zle telif edilerniy ecek 
.,.ckild<' Mocar nıatbuat;nın yazı
larile l:akarcte uğramıştll'. Her
kesin malU.mu <ılmalııd>r ki Ru· 
men m'J!eti ka•biııde c.~k ta~ıma. 
sını bildiği ka ar kin saklaınasııu 
da bilir. 
Toplantına buıuna·ıılar •Tran· 

silvanyan isleı z. seslcrlle bir 
çok defa ayağa kalkmı§lardı.r 

G.E;NERAL ROM.'IEL LİBYAYA 
BAŞKUMil.NDAN OLDU 

Bern - General Rcırnımelin res
men Libyadaki mihver kuvvetleri 
•başlmmanrlanlıJına tayini haberi 
Romada İtaly. " askeri mahfille
rinde cok fc' a karşılarıımışt>ıır. 

Şimdiye kadar harekat plilnları" 
nı birlikte ta .zim için bazan ita!. 
yan generalim davet eden R<>m· 
mel bLınden bôyle İtalyan arka
daş= tamam\· a ihmal edecek ve 
mümkün ilk bahane ile kendisini 
Ronıaya dör.mek zorwıda bıraka
caktır. 

İRAN KRALİÇESİ THRANA 
DÖNDÜ 

Londra - İran Kraliçesi Fe• .... 
zlyenin Kahireye ~ptlğı seya. 
hatten Tahrana d'önmesi, bu es
nada Şahın da &iyasl sebeplel' do
la) ,sile m<'mleketi terketımiş ol
duğu hakkı.nrla Alıman propagan
das,nın yaydığı şayiala!1l tam 
olarak yalanlamaktadır. 

GENERAL VAVEL YENİ BAŞ. 
KUMANDANLICA TAYİN 

EDiLECEK 

Londra - G<meral Vavelin ye
ni bir ba~kunıa!ldanbığa tayin o
luı>ması muht<melıdi.r. Bu yeni 
başkumandanlık, Hint Okyanusu 
bölg<'si kuınandanlığıdJil', Bu böl· 
ge batı Avwıtralyadan Basra 
körfezine kadar >0fan sahayı ve 
Hindistan ile İran, Irak ve Suri
yeyi de ihtiva edecektir. 

AVUSTRALYA MESELESİ 

Mc?burn - General Mac Art
lı urun başlıca hedefi, Tuğgeneral 
Hiurl<'yin ifadesine göre, Japon
ları son bir h~zi.mete uğratmak 
ve Filipinlerde mllhasara edil<'n 

Rumen - Macar müna
sebetleri gerginle,iyor
Ceneral Rommel Libya
ya başkumandan oldu
General Vavel yeni baş
kumandanlığa tayin edi
lecek - Avustralya me
selesi - Doğu cephesin
de veni muharebeler -
Libyada harp durumu
Uzak Doğud'< yeni ha
reketleY. 

garnizonu kurlaımı.ak Lçin kabil 
olduğu kadar scir'atle bfr taarrUll 
kiuvvdt hazırJa,yoak:tadu. General 
bir ınil)on ki.'ıil'.k Avustraha or
dusuna ku,manda edeccl"tir. 

DOGU CEPiıESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Alnıanlarn göre, Kıı·ımda ve 
Doneç havzasında, dlüşmoınm bun 
don evı-elkilere b<'nz.iyen şi<Metli 
~eni taaxruzlan ağır kayıplar ver 
diderek püsküıtülmUştüır. Alman 
kuvvt'tl<'ri muvaffakiyetli ıınuka
bil taarruzlar yapmışlardır. 

Ruslara göro, meı<ke2lde Smıc>

fonSk ceph<'sind·e Sovy"'t kuvvet. 
leri d•üışman tat'afıırıdan kuvvetle 
tahkim edilııniş olan bir kaç kö
yü geri ahııı.şlaN:hr. Viyaııma • 
Rejev kt'simi~,de kuvvetle tah

kiıın <'dilmiş diger bir nokta d;ı,ha 
ele geçirilmiştir 

LİBYADA HARP DURUMU 

Lbyada kayda değer bir değti
şi.ldi.k olıınamıştır. Yalnıız iıki ta. 
raf k<'Şif kolla ·1 mevzii hareket
lerde bulunmıışlard:ı.r. 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara gür<', Su.matra ada
sında n ühim üslerin hepsi şimdi 
Japonların elinde bulunmaktadır. 
Yeni Ginede 'ae ve Salamana
dan hareket eden Japoaı kıı~'alan 
Po.rt Moresby'y~ d'oğru Uerloo:ıek 
ted'i:r. Biıırrwın; ada kayda değer 
';r şey yoktur. Rangmı şehri ba
t.ıı>mdıa Bassei!l. liman:ı j n iJ~al 

edilıdiği henüz teyit edilmeınişbir. 
Mü1tefkl<'re göı'e, Japon tayya. 

releri Sal<l!lilon adaları hükılmet 
merkezi Tulagiye hfüoum etmıiş

lerdi.:r. Bimııanyada İngiliz kuv
vetleri, Rangon ş<'hrine 80 kiJo.. 
ıınetre ımesafede .lıravadi nehri 
civarıına çekilınişleıtlir. Japonlar 
İl'avadi nelıri boyu Ue bü>t.ün Pro
rne yolu ve Mandalay yolu Jıo. 
yunca taarruz etmektedirler. 

Mfütcfik hava :tiilolaııı, Yenıi 
Gine sularında yaptıJ<lan bir ha
va hücumunda 23 Japon g<'misi.ni 
s~f harici bırakırınşlardıır. Bu 23 
ğemiden 8 Jap--:.n harp gemisinin 
'batııı'ilhlrğı veya hasara uğratıl
ılığı anlaşılmıştır. Bunlar iki ağıır 
ve iki hafif olmak üzere 4 lcruva
zör ve biri büyük olmak ürere 
dört torpito muhribidir. 

Üsküdar icra memurluğundan: 

Gayri menkul satış ilanı 
Kartal Ma\tOpıesl.ncie Kıırw:eşme rnahal!esmd Bahçe\.9l'ba•H Hüseyjn nN.ras

Ç!laTt tl:iel. S ıkh. ve ~ıustafa ve Senlue, ve HaHceniın borCU'ndan &:'cy-ı man
Cill clup .K •t..,. da So,g.dllık ks.t·iYeS:n.iın. Balı:klıdere me\kiiındc k5.ın voe tt-punı.m. 

60351.ı r.:..uı ında mukayyet Ş~~:n yol, Ş.1"' 1:eJ ve ~rben ır.uk!c.ddema 

l-[5.r ı Vt>U b ""'ı e~ytıvm tarl=ıs!, C1lnut>en dt:re ile rn<:ılıdul ve Atrş Mtq\.tıel:ıılırue gi .. 
U ;ı yol üze.ı· Jc bulu:ı.up iç.~dl?' etrdfı ku.:u cıu' l:l.l"lı büyltk Lır bost,uı kuyusu 
u:c·.clıt Ol311 ve tapuda 3 dönlıı:n ve bilme. -:ha 2756 metreden iboo.e-t ve tamamına 

3 yt1nlrıt ehi vukuf iarafı.ıı.dt-1 11 540 lira klyın1et kkdiır edilen b.ir kıt',;ı tarla ilıe 
y;ıı.c BJlık>der ıncvki.nıie kflin Şark.an yol, Ş:.•uıa1en ve Ga.rbr>n dt'N, Cenubeın 
tı .Jk.. f lll ılc 11' b.d~ v~ j. lı~"{:lrıtit:ıki twl.a j?.nl'n'Ôl' mevcwt cayn;ll('.C.rü funda ık 
~~ !:c!<' VE: tapuda bLr dön~nı ik, evlıek ve ~~saha 1378 motr~ rı1urtbbadaa:ı 
p··a et ve t.amamma 125 l;r<ı kıymet talkdjr rEd':ıen <rğer b.hr ta.rlrı.Rıın. aşagıda ya. 
z:!..ı şcrı:.:~t dwtresı.ndc açtl; 8rttırma ile pargyr. ÇE.v:: .. r.e:>'ne kara!' verilıtlİ~tiır. 

.:. -· İşbu ga,ınm-e...'l.ftulii.n arttınna. .şıu·t:ıanı.ıt-~ 30/3/1942 taı·ih.r.ıd::r i:tibaı.. 
r~n l-1-0/13 N.;. il'f Ü9kLidur İcl'a Dairesin!ın ınuayyen nt~marasın<ia ht-rkes.in 
gii.·t-b,lmosi için açıı\.atıır. İl!ı.ud-a yaz.ıh ola.ııl;.ırdan f~zla mıalümıat aıLn1rık ist:y~ler, 
iş'.Ju ııur·tn<ı..nlOye ve 94')/13 do:;ya. nuımrurasiy~e rnenu.riyeijbiııe nlüıtıcaat et. 
tr-eLOu·. 

Tokyo, Berfin 12 Mihyer vapuru 
ve Roma torpillendi 

bombalanacak 
Londı·1, 20 (A.A.) - B.B.C.: 

Nevyork Sun gazeL!!si, Anıerıbau. 
lıoıııbardım··n tan·aul.riıı n Tok 
yoya ağır darbeler indı.rccekl~ci 
gün uzak Jeğildir. 

Tokyod m sonra Berlini ziyar11t 
edecek ohu bombardıman tavya
releri Hith•ri sabah ııykrsunfan 
uyandıraca'.·ctır. Rnın"·1a da llh1'>· 
soliniııiıı ö~le uyku3tmu kaç\ra
caklardır. demektedir, 

Moskova radyosu
nun bir h:tabı 

Moskova, 2 O(A.A.) - Mos1rnva 
radyosu, ~ekoslovakyaI> ·n ilhakı
nı asla tauımadıklaTıttı hatıTla .. 
tarak şöyle dPmiştir: 

Sovyet • Alman anlnşması ya
pıldığı güııleıde Almanların Çe 
koslovı>kyunuı ilhaknıın ta•ıın

ması talebine karşı Sov~·etlcr, her 
milletin k~ndı muka-ldcratma a;t 
işler~e hürr!J-etine ..;ahip ohıt:.;1o;ı 

prensipin~ bağlı kaldıkları eeva• 
bını vcrmi~lerdi. 

Filipinlerdeki Ame
rikan ordusunda 

ücreUer artllrıhyor 
V~gıtan 20 (AA.)- General 

Mac Ar~hurun tavsiyesi üzerine 
Harbiye N azm StimsOn, kongre
ye Filip.inl.CT ordusuna mt'nsup 
subay ve <'r ücı-etl>erinin Bırleşik 
Amerika oııdus.ı ücretleri der<'ce
sme çrlranı.hıı.a8ını hedef tutan 
bir kaı:ıun projesi tıeklif etrni~. 
Bu artış senede 60 milyon dolar. 
dan fazla tutacaktır. 

Şark cephesinde 
Cl inc1 ~ahlfecıe.n Devam) 

robıeye sokan kencIDcridir. Hal
buki -0nlar bu iht>yatlal'l baharda 
kullanmayı düşünü~""lard'. Bu 
üç noktadaki müdafaa tertibatl, 
Staıarussadakine benzer bir teh
likeye, yani ihataya düşmesin di. 
ye ihtiyat kuvvetlerini kullanm~
ya nıPcbur olmuşlardır. Bu üıç 

r:ıo.ktayı mıılıafaza ve mıüıdafaa i
ç.in oopheye yen;den 9 tümen 
gönd'f'rmişleıxlir. Fnkat bunlar da 
ıkendi!erine gö~terilen hatlarda 
tuiunama.mışlar ve ağı.r kayıplar 
vermişlerdir. 

Orelden Azak denizine kadar 
uranan cephede mLfü.arebt'for 
!durmadan devam etımektedir. 

Haı'k-0fda cereyan eden m uhare
be pek şiddetlidir ve gittikçe de 
Ş'idlde!i aı•tırnakt.ıdur. 

Leningrad bölgesinde iki gıün 
içinde AlmanJq;: 2500 kişi kaybet
.miş!erdiı·. ---o---

Çay ve kahve 
fiatları 

Lwıdra, 20 (A.A.) - B.B C,: 
18 Martta Akdenizde iki İngi!.z 
torpil tay;•ıesi bir Mihver ka 
filesine hü .. vm eyleınişler ve hı· 
ri 7,000, diğeri 2,000 t<>ııluk iki 
l\fihver vn;..ıunınu to .. "'illeınışter• 
dir. Vapurlaldan biri, baştonbo~" 
alevler içiı:tle kalmıştır. 

eurgaris anda yc:ni 
otomobil 

yolfarı yapıhyor 
Londra, 20 (A.A) - Bulgdrİs· 

tan dahiliıule geniş otomobil ç<>· 
seleri inş•s•ı:~ başhnnuştır, Bu 
yolların iaşası için l'<>d t otd "rn 
Bulgarlar" yardımdıı bulunma'<
tadır. 

i veçteki şiddetli 
soğuklar! 

Stoklıolm, 20 (A.A.) - İsveçt~ 
yeni bir •oğuk dalg3s1 hüküm 
sürıuekted\r. Rüzgar "1niyede 2:; 
metre sür'allc csmek~cdir. So~··k 
dşlgası bi!ha.sa !'rfalı:ıo haval:s>u• 
de tesiriai gösteriyor. Bur:.:d-ı 

tramvaylar, trenler seferleı·ini, 
bazı fabrikalar da işletıni ~uk· 
tan tatil ctmi§lcrdir. 

Yeni bir Japon 
taarruzu 
(1 inci Sat:.ıfeder Devam) 

büyük kısmı Mandıala)"'.ın 3{)0 Jı:li. 

lometre kada, cenubunda bulu
nan Tungooya tevcih edilınıi~ bu
lunuyor. Fakat 1ravadi nehri 
boyunca hü1.iinı süren faaliyet 
düşmanın ayni zan1anda bu böl
gede de taarruza ge9meğe ha2llll'
landığını göstermektedir. 

topk bawa tankları 
Cl inci Sahifeden Devam) 

RADYO DA GÖNDERİLDİ! 
Londı·a 20 (A.A.)- Ol'<lu Teç. 

hiza\ urn>Uım mi.>ctürü Tümgene
ral Weeks, Büyük Britanya tara
f;ndan Sovyetler Bırlig.ınc vade
dHi"n tank, tank bopu, tank savar 
bopu ve radyo cihazı gib; malze
menin hepsinin muayyen tarilı. 

!erde gönderildiğini söylemiştir. 
---~~-

Kaldırılacak narhlar 
Şehrimize f1zla mi1.'"<tıırda kıo. 

ywı ge1ıneğe başladığ1 zaman et 
nat'h1 V<' bil.a1ı~re dıe mangal kö
mürü, odun ve peyni·!" narhının 

kaldrnlıması ;ç:n şimdiden tetkik
i.er yapılımaktadır. 

Şapkasının astar
ları arasına 

Eroin sak 1 a mı ş 1 
Tophanede Karabaş mahalle

smde Birincidere çıııkmazıında 16 
nwnaralı evde oturfın v1o: ~d.uıkalı 

kaçakçılardan Alinın dün §'Üıph.eli 
bir vaziyette Tophanede dolaştı,. 
ğ' göriilerek yskala11J1m~~1r. 

Karakola getirilen ve i"zeri a
ranan sabıı 1kalıa_n şapkasın1n as
tarları arasında saklaıımoş mühim 
miktrda e·srar ve eroin bulun
·muştur. Ali, bu sabah asliye 5 in
ci ceza müddeiu:muıniliğme ımev
cuden teslim eıiilıniştir. 

F1at 11ürakaıbe K>Hn!syonu dün İaşe 
l\iiio..iürü B. Müımtaz Rek' ·D I"'{'jsliğiınıde 
top...aı.:ıaııızık pemkcınıd.e Ç'.'ly vıe kahve fi. 
at.r:ri !ş.!.ni te~ı:<::ik. ')tnı:~tir. l' !kat; çe
k:rdek; kaıhvre kavrultırk n ı:-~ 20 nis
b:tinde bir fia:e \~et·::l.i tinden bınl'un 
ki4Ça s.-.ıtıJ.ması ic:.ıp eccceği \'e.ktı.lett.cn 
scrulmuştU!I'. Bugu cevap a.lıxN .. cak ve 
P.E'J"8kenıde f!at!ar b.e111Pı:ı. t-esi:ılt olu:ı:ıa... 
eakt:ıır. Di'ğ-Or ta:raitan Be'fily? İktısat 
Müdürlu.ğü kıahveharo.e v~ g<Azinolaa'da 
-;ay ve k.a1bveye 60 par3 2 kl·'l'UŞ ara.. 
sırı<i.ı bir zam yaıpıia.bLl•oeğ]ıni tesbit 
etıni~r. Annesini 11ftnrlarken 

Müttefiklerin 
Can Noktaları 

(Basmakaılede.n Devam) 
hemehal tlıtu.nmanın hıgiltere \'e 
müttefikleri için bir ..;Jüm dirim 
mevzuu oljl:ğunu teh.1tüz et.Uri
yor. Bınıun içindir ki, 1942 nin 
ölkbahar mücadele•i haşlar~<eıı 
Hiııdistan • !Uısır • Kafkaslar mü· 
dafnası ndıitcfiklcr lıesabına en 
büyük maııada hayati bir ehem
miyet arzc•Jllektedir JJu sahalar. 
da tutuııam:ımak veya hcrlıan~i 
birinde çöziilmck hep<;nde bırdcn 
çözülmeyi v• harbin Asya • Avru
pa • Şimali A~•ika kara, deniı ve 
havalarmd~ Mihver ııesabına z~ 
ierJC bilmr~ini icap ctt!rir. Bil, l·~ 
bir ihtimalin tahak:.tlu karsmıı· 
da harp İııg-iltere ve .\.merik~ lıc .. 
sabına ne kadar ıı-ıun sarer~e süt .. 
sün ve Pa•ifık'lerlc '\tlantik'<!cki 
neticeler nPı olursa 0J3un M; h\-cı 
ordularını \."e yay1lınunı Asya. 
Avrupa, Afrika k:ı.ra ve denl7.'"· 
rinden uzaklaştırnıak nıttciz,;'~, 
ist:yen bir durum içiııe girmiş 
bulunur. 

İngiltcr~ ',. Amerika bu gerç~
ği kavramış hu!unarali §İmdi bir 
yandan Hi..ııdistanla en uyguıı Ye 
başarıcı şel:.ilde ve sür atle an'nş· 
mak knrarona vasıl olmuş bı:l~

nurken bir )'andan da muhakkak 
ki Knfkasva \'e Mısu alanlarmria
ki askeri duı 1rmlannı elden ~ele~ 
bilen gayret le kavilc1tırıniye ı:a· 
hşıyorlar. Jl.nnk, Mısır ceph .. sin· 
de harberl~bilmek i~in bunJan 
öteye an~aı... 20 - 3tl f.:İ.inlük bir 
mevsim mLsaadesi bulunduğtı .ia 
muhakkak sayıldığı'lJ göre bu 
zaman me~a!esi için.de ~1:llıı.:er 

bu cephed~ trnrruu r:cçmezse ve 
yine bu n;iıddet içinle Japonya 
Hiudistnna knşı fiilen hareltcte 
ge~memi~ Lulunursa başta Alman• 
ya ve Ja:p0"'.3-a oln1ak üzere :i)1(1ı .. 

verin 194? i'h bahar •e yaz p1iın· 
]arının yeıu bir deği:iıkliğe u~ra
mış bulundu*una hii\I>ıetme'< ik· 
tiza cdece:<tir. Bu değişiklik de 
olsa olsa l>i•tiin l'rlihHrcilerin en 
ön.ce Rusy ... ~·ı n1ağlüp etnıeb.. v~ 

ondan sonra İııgiltere Şark İnıpa· 
ratorJuğunn yıknı lk istr-melerın
dcn ileriye ge.Jcbilen hir değ ·;ik .. 
li'k ohır ~e .. bu talcdırde So• y!'t 
Busyaya ~ru ktan '\'e [!'arptcn '1ü
cu11ı cdilın"Si bek1eneo1lir. BO:yle 
bir durum karşısında A\>ustrıılya, 
Hindistan, Kafka>, ı'tYısır milda
faası çok 7an.an ve imkan kclz1lıi· 
mış ve Mi..iver Rusyayı il..i. hr<1f· 
tan sık1ştır1uak pn tasına bir l"".~'.\:li 

yıprann11ş olur. Hcl'h~!dc ister 

böylesi, is•'" öylesi otmn muha~
kak ve göziıniınde <>lan tek ~ey: 
Hind • Kofkas • l'rhsn müsellcsı
niıı müdaha <'dilmesinin İngiliz
ler ve miit'clikleri hesabına bırin
ci derecedP, hayati ehemmiyet ar• 
zetmekte oln>asıdır. 

'"TFM ! 7 7.ET BENICF: 

Kasadan para 
çalan genç 

rı inci Sth 1 ı "'d"n Devam) 
alarak kasayı açmıştır1 

•• 

İddiaya g<ire Hikmet kasanın 
içindeki 15 bin liranııı 1400 l;r;ı.. 

sını aşırn11j ve dofıura Bey: ğ. 
luııa çılnm§tır! .. 

Taksimde ~algılı gaz1nolnrda 
bir hayli içki içerek tıı.m 100 lirıı 
harcamı.ıı, ntesi giin de yazıha

neye görünn.Pllli~tir~ .. 

~ - A!"ttın'llWtl.Y'a :i:şt.ir:ık dci:~ yi..ükıılcıda yazılı lkıtJımetıiın yüW_a 7,5 nıısbclltıde 
pey \•Cyo milıl.! bil: bankall.ln terr.Jnat mektubu tevdi edil~. (Ma<'de 124) 

--------------- (l J.nct Sahifeden Devam) 
GÜNÜN 1ÇiNDEN: mallık yapan Hikımet adında bi-

Diğer taraftan ıniilı~ndis Mch .. 
met Ali işin farkına •r,rauk Hik· 
meti yazıh2nede beklc .. ııiş, gelme
yince pofüo haber vennişlir, Po· 
lisler Hiknırti yakalamışlar ve 
sorgusuncb cürmünü itiraf rt
miştir. 

2 - ipotek saıh:ıbiı ahu·a~dı~a11l;t dıiğer aLYb•ria:rı.laırın ve '1l'tifak hakkı so:::ihlple
rtn:ıı gayri rnıemtul üzıerindeki lıtlldarım hus-u.sd.yle fairı ve rrrJ!isl"afa dair o1.am. id
diı:ı.iar>.nı işbu ilfı.n tıariXıtd.en itibaren 15 gün tçinde evııakı müab~!vr.eye bir
likle n..ı.:muı•lyetimize bi:kl~rrrJ<Jerl icap d-er. Ak.si lı.aldıe hakları tapu si~ill! tle 
s'1lııt ohnadıkça sarLlj b~d.clinjn p:.ylaşrn.asın.C:rın h<lıl"!'ç kıailJı:rı'lar. 

4 - Göster:ıen günde acr-ı.twm·aya is blrnk edenler aırırtır;na şaırtna1lll!Sim 
t>ku:r.rı.aş ve lUzumlu nu:funa:ıt almış ve b•.ınları tamamen kabıı:l etmi.s ad ve iti.. 
b:ır ciCil:rurls.r. 

5 - Gayri menkul 17 !fİ';;cıın 1942 tarihinde Cu n:ı günü saaıt 14 ten 16 ya 
kDdtır Ü"•küdar İcra Memıtn:lu~lmda üç def1 t>aıgrı!d~ktC'n sonra c-n Ç•)k .arttıra'.na 
iıhaie e<ifl::r. Anc~;.k ... rttırrna b.:-dell muıha rnnın ikryrrJetin yi.bcle 75 ini' buhn'<lz vC{Ya 
s.ıtı:; L:t·')•en!.n aiacağn1a rlı:;han1 olaın d·ğe.r ~ıJ.P.~ltlaır lbulu:J·~p ta bE-del bunr 
la";;"ın bu RB.')'1"~ mCn!kut ile t~nlt: e<1}lın:$ ::ı.:&C'akların1n mıecmuurıda.:ı !~zlaya çı&. 
rr. a C-1: çok atıthrz.rLJ.n. ta::J~!d:cru lıfbki k:.ıi:mat< üızel'e arttlıf:m.a 10 gün ci.<;ha t~ 

d~· t; 
1 eı k 17 N•:o:aın 1912 trroili.:rde Pa!zaırte.->i günü ssat 14 ten lıJ l~ ~dM' 

Üd-.:lk:aı· İcra l\ieınurlu"u 00.cı~J'l'ldıs G.rttlıl'mrı ıLrdıeli sa·~~ iıst.Jyı'.':.ıin a1nc.4:!.g;rna rüı;
b:ını c. 1.an ~ :r :ı.lacaıdıla.nn bto. g: ~"ri. mc.:ık~ ile tem=ın cdiln:C' al::ı:raıldarı 
rr.ec ,;ıı; ı f la..ı ç.l{m·ılt 1 ·c: mul78ım n~.n Lıyme'lin yü.ııd:e 7~~ iru tL; rr"11k Ş.ia.'-

tiı1e t r Ol =.oo ·111'e eciilir. Böyle bi!" bE:del elde edi:Tımczse i:h~~e yc:.pılmaız 
\oe satı~ 22~0 .r:umaıraıı kan!ı..,a tev!'ikan g:>?'~ L:ıt·"k:ııbr. 

r. - Gayri menk.ııt kand. ne- .ih.ı: .. olu11z.ın ldmse derhal TıXzy"a -çerJJ€r. müh
let :.;-ir.ı>tle p r_y "~:·;11czse fuale l..J!olunarak k.endla.iın\den evvel en yüksek tck
l~f~e bu~·ıman kım1se arzoet'T"."~ oldı·~u bed~tıe 'i:':Imağa. r.azı olu.;,·-,a o.ı.:-:ı, r~zı oLn-.a2 
vey.:ı bultınmtz.s:ı hcn1E:'\ 'i ı:ün ınrı.;,,.detJ.c ar1tCT'rr'.~3 çıkaT-!Iıp en. Ç'1~t a!."tltıranıa 
iha'.e Edi1ır. iıki h· le D" ·:ı~,r."1 JJ·i iar".tt ve gDçen gilınJer .ııcm yi.hde ? doer.. hıesap 
o1un.aca'Y U:Jz \. e <l" ı;e- z~ı'J.r!ar ary.r!.ıc:a hli-kml! hacet ktılmak.:;ıı..ın rrııeınurfyetl
n;izce ~hcl>d"ll ıaı. il o uc.l'r. (Madde 133\ 

7 -· All'Cı a ·t' a te<l. 1 · haricin.de olıır~ yo.lnlZ tapu fer~ğ b.al'.cır.ı y:rııntı 

scnc!~'k vzkı! tfı.\:z ·l;,. .. te-~~11· t·c ihale karnl· ru1' rıın-ı vermtye merl:ıur(h,r. 
J\IJfııteı·<ilkl: V" ... 1''.<>r teı•y~ı:;a~ ve tanzifat ve ciellaLiye ~ın;cd~11 n-:-l.;'lı.:\.c]JA;t 

l'idir. 
Hindistan ve Suçunu itiraf eden H;kımetin 

. lngil izler üzeriınde aşıı"1ığı pao·alar buluın-
muştur. 

U ıncı Satu!ed"" DevrunJ 
1 -· C.iamna 
2 - Nelu"U. 
Ci.:.tr,ma Mü.s1Uman. Hiır..i!ilerin 

nı1ilmıe-sısi1ıdi.T, Neoh!'u ?se Brah· 
rr .. ..:ınl~m ... 

Japa.nla·r.ıın aleyh'.n-e o1e.Ta.k orta_ 
ô.:ı iki esaıs göı.ıe vunıye;.:: 

ı - Cliıınıa i:oe I\ ı.;l., :ı ll l..n bt. 
ı·fui.r~yle uız~aşarnaıma:1\lta olan.alı:.rı. 

~ -· Hini · rin İıı;ıi.L~lemcn bir 
~eyler k!oparmıya ık.araı· vıer.rn!iş 

ıbt~lundiJt.8rı ba:·ld.e dıe1no1-ı.raslt 

ptıenf'ipleı.ıme sadı.ıt .k..--::brı..-~t::.!kl ıs-

Bu iki esa~ın irk.isi de İrıgi~iere
:ni11 h~hi.nıedı:X. ve Crı ups bu iki 
e Ml~ oyn:.yı.12 blır nt\..( eye "\:ar
mak {!Ille i !N? Hindist.µ.0 yolunu 
tı.rtn,1rş bu] u.ı:1vyor. 

Acaba mı.:.\~ffak olacak mıı?. 
KimhlHr ... Bu a-d.anu11 Rueyaye. 

gör.dc-rildiği günl-errie Sov~teUeır 

Bırliğ!ad~ ~:ai.yeıtin, İ1?1g:J!tere 
içm, bugUn l-Ii.n::l·!l:tarrd~ oldu
_.,~tıacldt'l çok d!!llıa fC'na \"Cı~ıdUte:rO.e 

ô.olu olduğu d~l~n~i 1 e-ct:ık oh.;.~, 
Cr~i<pps mu\•affak oh;rr:ıyae:ak1.rr 

cierru:;k rnıiiııyıloi.im O'hrılaz. 

Gece vakti 
fl irırl ~:ıhtff>d ....... nE'v.am) 

ardiyeye meçhul bir lıırı;rzın gir
diğini görmi:şler ve keµdisini ~·a. 
kalamak i~teınişlerdir. Fakat meç
hul hırsız, ardiyeden atlamı~ \'e 
sür'atle kt~mıya başlamış!tr. 

Bekçi v<' ırcmurlarla hırsız a· 
rasında b.:ı§hyan heyecanlı bir 
kovalamaradan sonra oilıayet Ha
bil ıı.dınd.ıkı bu adam yakalan
nııştır. 

Elinde ardtyeden aşırdığı bazı 
eşyalar da bulunan !ıırsız kara
kola getirilirken, bu Jefa tekrar 
kaçmıştır. 

Zabıta bu aıulı hırsıı.ı şidc!ctb 

aramaktadır, 

ZAYİ - Kadıköy kazasrudzn all:lo.. 
.ğırn 3 acl l Bilt;rük C"krnek knr.n-e:nıl.z.i 

zayi et1(ık. ı·c"'.lı~ ı· .ac··ğ,ı:.~dan eski
lerinin hi&kın1ü ydk.tur. 

Lakin Hikmet mahkeıue~r: 
«- Ben k>sadan 1400 lira değil, 
400 lira al<!ıın. 100 lirastnı o gece 
yedim. 30~ l'rasını da geri vı>r· 
diın!>- deıu1ştir. 
Muhakeıırn bazı hu,usatın ted

kikine kalr.;..şbr. ___ .....,. __ _ 
6 muhtekir 

ı ı <". S:.ılı !eden Dt'vaml 

ruştan kömür sat!tğı !es.bit edil
miştir. Yakalonarak -.dliyeye \'C· 

rilen vtırl{ı.ncunun 1149 kilo kö
r..1ürü ınÜR~dere edilıni~tlr. Ayrı. 
ca mahkeme Rifatı sekız lira pa
ra cezasına n: 14 gün de dükk1\ru
ıu açmarnıya mahkl\nı etmiştir. 

Tophanede Kumharn<'ı yoku
şunda köırıii.f'CÜ l\-lcıni çckisini on 
buçuk lir•ılan odun satarken ya· 
kalanmış ve odliyeye verilmi~tır. 

Ellerinde mevcut külli;vetli 
miktarda manian fazla fiatla sa
tan Balıkpw.nnda kalıllmal MP.b· 
met ve kardeşi Alımef adliyeye 
verilmiş ve tevkif edilmişlerdir, 

S -SON TE GRA.F- ll ART l!MZ 

Ca navar Ruhlu Bir Baba 
<ı inci Sahlieden Devoım} 

!lll güçlüıltle te!lkin edebihniştir. 
Üç evlat katili baba, teV'kifhane
de kendisile görüşen gazetecilere , 
sanıki basit bir vak'a anlatı)"Olr
muş gibi, işlediği cinayeti şöyıle 
ilıikaye etmiştir: 

tanca oğhr:rı il')' a.ı:ı.a r a>.< inier..ı ~il,. 
ba§ladı, nesi olduğunu socıfoın. 
•Karnım sancıyor. dcd!. Bir ham
lede onu y~t&ğ·nd~n aldım, ~"ç. 
!arından yd!<-alıyara'c yere y11ir
dı.ı:n ve bir ayağ>mla du ayakl?rı
na basarak eEmdeki usi'Ura i'.e 
boğaızını bir kuzu k<'ser gilbi .;,es
tim. Ondan sonra da ayni şekil
d<' büyük cğlımıla k"'üğı.i!"ıü:ı 
i..,ı:ini ibitircl;n1 ve her Uç;jnün keıı
lı c<'setlerıni yanyac:ı ya>tnrsk 
<'Vd<'n ç>k~ım O gcc"yi bir "'~ 
zarlıkta gec-ırdim. Ertesi gür. ci
var köyle:in birmdf' '.:ıuhınan p. 

niştemin Pı'lne giderek üç .; ıı 
sak:Jand.ı:rn. Fakat ;ç;m bir tilrlü 
ra>hat etmn'{lrou. !';eh-., d'ır.ı'o 
karıınnn hnı:ru görmek ve fora,;. 
lanıak istiy>0rduın. B · maksatla 

dün akşam şehre dörıcüm ranl.1-

şılan polisler hnimle ~ok nıe<gul 
imişler ki ,:_,, nı derhal v:ı·kalarl ı 1r 
ve buraya ı;etWiler .• 

İTİRAF!. 

•- 14 senelik e\liyiın, 3 erkek 
çocuk babas1r.ın. Bunların büyü
ğü 13, -Ortancası 7, küçiiıiiii de 3 
yaşında idi. Son çocuğumuz doi.i.n. 
yaya geliınüeye kadar karınıfa çok 
ıYı ~ecın1y•or ve haliml!!.e göre 
mes'ut bir hayat sürüyıcııxiuk. Fa
k[!~ sun -cun.ı..an s~nra kaı unr;tn 
hal l'e etva.ı <leğ;ş,L Ari· <:\>Ile 
bakmıyor, beni ve çocuklarım> 
limıal ediyordu Bu ) '"'"-'-n ka
rımla ar&mız bozuldu. Evin içi.n
de her gün bvga ve dövüş b:ış
lad'ı. Ar.\ıık yuvaın:ıızın saadeti 
bozulmuş, lıay:ıı bemm için tat
&ırı bir hal almıştı. Düşlindıüttn, ta
şınıdıım, nihayet esrar içerek lre
derimi dağı1ırruya ve kendimi u
nutım<ığa karar veım.m. Fakat es· 
rark<'şL>g:min ilk semeresi, bir 
!liin bazı arbdaşlarfa bir yerdıe 
esrar içtiğimiz sITada polis tara. 
fuıdan ;yakalanmamız oldu; bu 
y>iiııd:en hapishaneyi boyhyarak 
üç ay" hapse rn.ahkı'.ım t'dildim. 
Ben hapisha0€ue iken ikarrm, 
aleyh'mde bo~arııma davası açtı.. 
Bir kaç defa <'hınıde kelepçe ol.
dıuğu halde karımla karşı karşı
ya :muhakeme edildl.ın. Buna rağ
men ben ayrılmak iste.môy-Oll'tlııın, 
fakat o ayrılmaM!a ısrar <'diyor· 
du. O kadar ki kendisinin ve ya. 
ıııında kalacak olan k.iiçülı: oğ!.u· 
mun nafakasırn'an bile vaıvgeçi
ymd'u. Bu hal karşısında hakim 
boşammı Jrnı•arı vero~ Karııın 
meım11un ve mes'ut bir tavn·la -e
vine gitti, ben de mah1l1ltl ve mıii• 
tcessir hapish~n<'ye döndlüm. Ni.. 
'hayct mahkumiyet mWd!etini bi
tr<orek hapishant'den çıktım. Ka· 
rıtrn iki çocuğum uzu evde yalnıız 
buakarak kıii<,;iğü al.ıruş ve akra. 
baların.dan birinin evin>e taşın

ımştı. Bir kaç gün scrseriyane so
kaklarda dolaşt'IIl"l, ne yapacağı.
mı bilmiyordu • ..ı. Soınunda he'1'C
yi unutıınağa ve kar.ı.mla OOI'l§'l
;rak bozulan }"'llV&mııı:ı tekrar kur 
mağa karar verdim ve bu mak
satla araya adamlar koydum, fa
kat k.arı.m bir türlü barışınağa 

[}"anaşımym'<lu. Yaln..z bir giin 
bendeki iki çoculunu gıönnek ;. 
çin eve geldi, bu fıırsattan istifa· 
de ederek artık ımazi)i ıınutması 
ve evinde kaln:ası için çok yıal. 
vardını. Dmle\ tiremeyince ehı:li 

d<' başlaıiım. cE!inden geleni yap• 
diy<' savuşuıp g'tti ve çocuklar ar 
kasından ağlam~a ba§lladı. işte 
o dakikadan it:baren miit!ıiş bir 
intikam hissile kavruhnağa baş-
12'dı.'lll1, Kar,~ıın çocuklarına çdk: 
d'ii~kün olduğu .• u biliyordum. On 
d<ın intikam almak için lbu çocıılk
ları yok etmt'Uydim!, Bu karar 
kafanıtla sabit bir fikir olımu,<ıtu. 

Nihayet o meş'um gıün geldi, çat-
tı. 

Karıııwn yanında bulunan lciiçük 
~umu da göıırook bahanesile 
kıom~ulardan biı isi vasıtasiJ.e e\"e 
g<'tiTtt!m. Çarşıya .giderek bira.z 
et rıldını ve e\·e !;'etırıp elimle pi
şirerek üç QOC'lğa ycciiı'lfim, lf..i. 

)"Ükle ortanca oğlum, kü,ük h-.ır
d~şlerİnin o gece, kc.ndilerin-e mi
safir !'<'imesin ten oolayı Ç-Ok sevi
rniyorlar ve 011 11n bhr kaç gilin yan
larmdıa kalmasını ben.d:en rica e. 

diyorlard1. Çocukları tatmin ede
rek u,yuttum. OrtaLık ~ülkılnet 

bulunoa derin bir d'Ü!§Aİrnoeye <ial
d1ım, bix türlü uyıtyaım~'l'.>ııdmn: 

Üç çocuğun c~sedi ·önünde anne
lerinin feryat v>e figan edişinin 
hayaE gözlerim;n önlinde canla
myordu. Bunu yaparsam kıarım. 
dan istediğim şekilde iti~ikıamıımı 
almı~ olaeakhcn. 

Yerimdt'n. fırladım, traş oldu
ğum usturayı çıkararak iyice kes
kinleşmesi için bilemeğe b•şla · 
dı.ın. İşimi bıtirdiğim ~snada o~ 

Gazetelerin ya;od,ıığına göre bu 
taş yürekli ve insan kılık!~ cana
var, kendisini =ıguya çoe en 
:müstantiJc huzururula dıa ,~re 

kadar azap ve nedamet c;,eı., .s•is

termeden ayni ıtiraı.ı" bdu>ID>lhŞ
tU:r. 

IJE\'Rl:DİLECEX İIITffiA Bl.RATI 

. «B~Jm.ssa Anza:Iı ve f..ma y ~ 
liyebılen <>lomobi~ kıamy-on ., ,.. 
?esaı.u na.lal.ye-> haıkkındaıkl ıh a thı 
lktı"'" Vekilletinden alıumıı; """' H 
L~te,...ı:-rır.. 193.5 tarih V'C 20'i2 No. Jil ih
tlra l>er.al1ın11ın lilıtıiva ett;ğ! hukuk bu. 

kerre başk:a.'Slna <ie\Ti.r \"eyaı}:u t lcadJ. 
Tfrr.ki,yede n""'1:k.li frile lroym:ık İÇ<.> 
saıo.:.:hııyet dahi verilebi.1e,'C-ğt tıekl:1 e-
0.:'.m-ek~ olrnıakla bu hususa fa!Z'la rna-

1U.?))Qıt eWrınl.ek istLyeu1cr.n Gaoktala., 
As:ıırı Han 5 ine; kat ı - : No. ıara 
:nür:::ca.aı eylc.me~ri hh:qı;·n. il<·n o
lunur. 

ZAYİ - Dea1z efrat rr . ..: ;;..,/le lfıt .ı... 
b~irıdıen aklı.ğım. aekert ter!ı·s t 7"·t
ren.J zczyt -e:t:ım. ye.;ı,::;lni at.<:agııı an 
~ı• .• .oin hüık.r:JU ~o~tur. 

Süleymu':l D.11\J(' \LI 

SaırJG•er Ahkfun:ı. Şa!t"i.'Y~ H~ n:.ım --
ğinc<n: 942/21 Torok,, 

l - T~ rr. t,:e.r-. zce
nu.:ıııı.ı RumıeJ.ih.J.ı:;aı.-ındrı. !\'!e.;:or ior\ 

kak 34 nuıınara-da ot~i-F.tıktJ 
l{oher.k D~ec'i,Y<wırı ır..l'i:rir'ı< 
ku~ E-Şy~ı 9/4/942 t3'i"i'hine mô.! d.t 
Pc.,şembe g~ saat 10 da o,; r.; e,. 

h.alde nçık 8T'ttlfl1mıa surPti.,,.c Ol;~ ı ~:ı. 
c~ğından alıcılarm ınezk.!'..r gün e .ı
atte haız.ıır l>ulurunaları. TU;',d~·e •·llt'
lerl:ye aittir. 

2 - Yine ölürl<ıııı ôbc'klı o-e borç
lu c1lanl8lrtn birr ay ka'ltıni mir.lsrıla.. 
nn üç ay zarfııııda nü.ırc:c--.a•tla d rı". t 
ın&lısuslJDfl isimleri..."11 ki:!,Ydttt1rn1e:c-n.. 
ak.si ta.kıı:Hı'Cioe K.:xıumJ Medel:iTin 534 
V'? n:ütealclp J'J1ll'tide.!W.ıı.e tıE-vii.kan te. 
re'kenm ha.tinei malı,yeye de-.TOll!.--,.:ı.. 
cağı !lfuı oltmur. , . 

Dr. Ibrahim 
- .. 

Denfi er 
Ballıklı Jta.:;trı ın?s: D;.;hJ.:liye 

1'-.h!ıeh~~sısı Heı ..:.n saat 16 elan 
s ı-1-ra Bey-oğlu - t>. f <':"·rr •. i" Sa
"Jrız"':ğacl C'...add i Çop"ük Çt.';o; 

h. k N . 13. T 1: '?-ir.:l 

ba.r)Ser AhkAmı 5, 11 iye H di. ımlı-
ğin<len. 942/13 Tc.""t"kt? 

1 - Te:ckesine r. ,.~~ce e .~o

r..t:1aın Saır.yer Tlıııl>e ~'lkfl'~ ~2 rn, 
da ik:::met et..1 :Jk!!ıc i-:Cr: 01e.1 il :ıJC ... 
nILı n~trllk IDC""kw f'~yc..,,ırı•n açıt. art.. 
~ırn a surıs,~v ,:;;)tılııı .. nna k.araT ve
r~tnıiş oltl.ıgun ın .:ı·.1. • rır s~tı gu ... 
nü o.a•1 2 .:19 :! t· r·ıı·. c n~i lit.. iL l'er .. 
şPıl'bC gi.!r~ ü saııt ! oı:::o ri.ı rr:c:ı1<C..r 

lnPhald•f' hazır bı.Uunr .. ;;ı! ·ı. TeJ:.lJ~-Jı·• 

nı<ti~er.;ıt: aibi.t.. 
2 _ Ül~iden a-laca.ıo-:ı \roe ibol:'{'ltıktrın. 

bl~· ay kc:.nıı..-ni üıtı~ıwrııan ü..,,- c..y zar .. 
tında nW"ra-caQıUa k;i:nlt'ri'r.S c!cfteııi.ne 

k~ytlettirmcleri, aıks: taatdırde Kanu.
nu !ı.IJ.etl<:ninin 534 '"{!: n1ütcakip rr.ad .. 
del-erine tevf:.ıkan h zinclı 

Ziih:-eviyP. 11e Clldi_ye 1\1.üteha~sıs1 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu At Ca· 

J ı.v:ıii kar$:Sı I--lasnn Aı;art ~. 
l:zs:ı;;aı:ıı:::111 Te!: 4:586 m:'.!':~:'.1!'11 

,. Sayııı doktor ve Eczacılarla 
Ualkımızın Dikkat Nazerına: 

ALKALİTİN EFFERVESAN 
:lr"IDE, BARS!\K, KGM HASTALllU,ARINA KARŞI 

knıllanııın ilacımı hu kere mevadı iptid~iyesi geldiği cih~fa
mclızu"ı miktarda Eczane va Ecza depolarında bulunduğunu 
saygı1ar1mla arzedcrim. 

\; tt w A. NEŞ'ET TJSl\fAN Liiboratuarı, lstanbul 

Bevlet renizyo!:arı işletme U. Müdürlüğü ilan! :r: 
.. 

Muı1t:a1.am posta sef~ı :e-ri yolcu nıwl•m!ar:c.:t 1 Nisao tM2 taT!biJıti .. !l itiba,. 

Bçleci~ rtit:u:Tu 'VC- n.L.kr.;,;;ki;u vc;klıf icareı:ıi. a..iıcıya ..ı~t olrnoıyıp ~ıttrn::. be
drJindıen tem:ı o· nur. İ~t·~ g;:ıy,.tınonkul yL~arıda gö.ıteı:ıll-c.n tıd:ıt!:! Ü~klldad' 
İcra ].1-emııırluğu odasnl® :jow Uıin ve gO~lf'r~len ~.:.rma $aı t.ı·amÇ'Si dairesin-
de ~<.<tılacal:ı uan olımur. 840111 NiZAl'rtETTCN NAZİF 

Konca Yılmaz, Şevı-.ı Yılına~ 
Ma.ıiki Yılmaz. 

Şişlide ba1' kal fsteCo Krupı d" 
yüz kilo şekni ve 174 !;ilo pirinci 
olduğu lıalıle satmak istemedi
ğinden adliyPye verilnılştir. r!'n 3üzde on z.a.ın y.ap,ltnı~hıL. Aocnt.:Jar1n1.rz<ia.o izah3ıt alıına.bilil". •3388> 

J 
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CASUSLAR DÜELLOSU 
1'\o. 20 -

T'.irkÇ<!ye çeviren: lsKENDEB F. S.lill'fELLl 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Kaı-ayel 

Sümbül, Arslanın lzmit seferine hare· 
ket edeceğini öğrenince mahzun oldu Senet, ikinci defa attığı kurşunun boşa 

g.ttiğini görünce, genç kızdan utandı 
- O baıkie oir tıe5aciüf .. i.k.uci dc

aı-ın't'Oeı;ı. SC>nt'il hülarnı..i.1·1ü \'\.'rı2'1..'\.!ğlın.. 

:;ı! oa gı.--. ·U.;'n.ok. t1crtJ,~;:l'll6!~ vf' Avru .. 
r· u Jl, Anıt~r.~.diWl:, ha:iı..!ı cf'ÜTI!f.aJ1Jn 
:tıe-r :yerınıd<'n ın.a.lU•ih'.1. a.ln;~k ınUırı.-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Arslan tc<k:rar eW.; 
- İ§.im çok ... Başını da ateş ya-

ğıyor ... Vakit yok Seni 'bir an 

- Benim nıe.şruum olmak ;... 
çin .. Ve bir de seni karşı.mda d.·· 
dıığun gibi bıralom11k ve g>ünah
tnn koruımak ı~iıı ... - EV€:t. .Bu biil.·az oo tcsadt.f nıeı:-.e

lısidlır. z;ro gt!'yJık.lt.."'r cıva gjbı o ka
dar sü:'aıtli koşuyor ve o d~ çaı.. 

buk s.ı.çrıyorJar k.i .• 

. ı..u~hli.7r. 
\'(' gu!-erl"k ;l~ivlc t.:rt· 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İCı\liIN DA GÜNDE 3 KAŞE ALINA 'BİLİR. 

görÜıp gide~eı;<i.ın ... Evet de ... Dua
sı ııonra ohır? Şehit olursam gü
nahsız kalını§ olursun ... 
Sünıbülün yüzü gülmüştü. Şuıı. 

!arı söyJiyebildi. .• 

Sümıb:ül gene mn1 ızuıı ol'ITI uştu . 
O, _ı\rslanı artıl< gelmiş zannet
mişti. :~en2,i s3rar<lı, gözl~ri d\J1 .. 
du. Hafif hıçkıı ırklarla gözyaşla·· 

Tırun zehirlııi aılutmağa b::ı,ıiadı ' 
Mo-xl iık'i.nci denemeyi ~ bekledi. 
~r1et biriınıc.:S1'niCk.-ı1 d..;.t,~ yaK.ın ı.m: 

nl'e!i:lftdeı:1 ge~-en J:kı:ı geyık. g:in•d:u, der .. 
hal rişao. a.bdJ .. Tütf'S'ıu! bc;:.ralttJ,. 

- bt'fl ın en 1.>Uy k!i zc\.itlnı uniarla. 
ıeı, . et.ıne.lt, ltt.:lut t;LUın r.ıo.nı.~a:k:tm' 

D:ı ~'-'J.v~.hl.al JJ~llcl bızOO.ı ço-4 ı.aildt 

Oli!U UlrJl',}'U.0-<l OlU.J> o.Lcr.ı.; ... rı t.ıUı t.aıth 

an:::.t.ıJar. 

Yl!le brı- 'Jf.'7 vuraın .. "l'dl. rı.·~on. !;Uk .)i.<ık.ullU-.ı o.: t'iı;lı.U.;i a1'.ırou1:ı.n 

- GQıriıp ~ey! Bu ne Wilt:!!l.liık... b.~ııyı111.:eığı•!ıı bu vesıle ll<: .tı~bel' ver-
- Buna f,.'.l'.iı!bsİ0Lfk ilC!lo't'ZleJ', l'\.'lis.. JJl~:a l1 IU3o'ıx'<iU 

ter E~t! Bu bJr tesa.::t.:.rttUr. Gey.:k- Et--1:ıet bu ha.berı alın.en se\'inıdıi: 

• 
inhisarlar idaresi cibali tütün 

Fabrikası müdürlüğünden: 
Fabr.ı'kOO-aki Cocu'k "l~uv&~ında bulunan :_\1Cd1 y.aş:ındtın asajjı r;ocVlual' içj.n 

açlk (>1.:ı;jltnle ije 1()0 çift kL~U~a. yaptıı·ılaCQ~;ttlJ:, 
Muhammen bedeli 500 lir2dıx, Tem;n:n akçesi 37,5 liıredll'. Tal:irJer-1 Fab-

- Eh ... Peki! ... 
- Ye ... Benim glbi •evet aMurı 

kaıbw ettim. de ... 
- İçimden söyledim Arslanm,!. 
- İçiınd~ıı mi? 
- Evet iç'mıden ... 

A·rshn Süımlıillü daha yanına 
çekerek teskine ~al~5ı.yoodu. 

ler çok çevJK: bibyıva.ıı!.d::-d.1-.. Kol0<y ioo- - l>eınek kı. bu se:yy..tlı.ı.a"'J çok y.a... 
ltııY avlıamnaelm". kındl.1 Lcklı.yebiıl.ıru, i:..yıe n:ı-i.. 

Beı;etlin carıı. sıkıııklı, biraz g&itle - Evet . ..Eln:cşton1 duy.m~. ~On ~' 
kendi kıcodi.ne söylıeuQi: yir111: ı;ili:ıe kadar SC',:tyJhl:ır getcccA .. 18.00 

20 M t 1942 
\ 

rlkn Levao:ımıno. milr~c•.,t ederek mevcu• ;artnamey; almaları ve }hale ıı;nü 
ar <>l-•n 9.>!.9~2 ~e saal H le fa'brikad&k: mü'baıy·aa. Jroınitıyonwda hazır bu.. 

Program ve Mom:eket sa~t A- !mımlan illlın olunur, c25C9t 

- Ağzınla da söyle benim ku· 
lakl:ının işitsin olmaz mı? 

- Eh! .. Peki!.. Evet!. .• 
- Şi:mdi diyecek bir şey kal-

Birden, salonda asılı eski g..ı· 

gukılu bwyük snat ı;e~e yarısın<• 
;ki oaat kaldığını kal·n ve sert 
sedasile vurdu. 

Arslan dalıp g.(.)n-ı\!'lın1ü~ Cl'J.duğu 
aşk ve muhabbet gafletinden bir
denbire ayarak silkindi. Laf cl\?
ğil İz:miie yetışmeliyd•. Yeti~mp:ı
se bütün biı: Selçuk İmparnlorht
ğu mahvold'uğ·ı giibi, orlarl.-ı 'f~ 
ne Sümbül ve ne de kendi kalıı·clı. 

:;:.t hır<ie l.ıüyiik aı~ vcı'J.6 ol~Ci--klLt di
- .A0018 genç kııı.ıı )mı.mla W>h- Y11·n. .-----------------------... madı ... Ne güıı..:h kaldı, ne de 

nıahremllk ..• Artık benims>nL. 
- iyi a1ll"?ı'll bizlım köyde imam 

dua eder de .. 

Y'C !:iC\rhıl.)'Ordu. 
cup cld\lm. Bu ne ı-e-z<~Je~! J.ki de1a da. 

lU.03 

13.4~ 

Mwik: Fa.s>l l!ey'~ti. 

Z?r:'l.;ıot Taıkvimi. --- Doğ;ı·lı. J-tCT'kes :~n zjy;ıd-e sevjıı,.. 
att>ğını kurşuoloı· bo~• sntı. 

nıck onun. haık'kııchr. Bi.ııyUI<. sa1J.j mo.- JU 5:, R~<iıyo Salon ürkest1:i.tiJ~ 
l'4ati ciddi bir t.avrrıa s~:iof.l!d'i: ,, ~azaoımia ıic;ul taalı,yet b<ı~lıaaoai< 19.~u Jlılıemleket Sa.ot • .. an \C Aı·..,.. 
- dundan sonra .Kar-§1..tnv.a ç.tkacek ~,,.., 

eeyikleri ıuuen bana b:raıkır IDISJOlZ? ıı.icuX:ktir. Haıberlerl. 
Maı i tozla bir ~Y söyl•ı~~di.. 19 4~ MüaiıJc Kl&sl\t 'fütk Müeijl 

- l:iay bay. Şimdi sıra sj"'!ndir. Dlrdenbire -vere !imdi: 
B "·~ • Programı. .1;;.z yW·Uıui.Her. _ A-""n, e1ı lMlllcn tek geyıii"i keçır. ıı.- ~.. ıo..... ..,, ~cı 15 Raıdyo Gw.etesl. 
Ben-et pjposu.nu yaktJ, mıyaJıın .. 

h • '· 20.4> MiWk: Suziııfil< ilı!ai<amındao - av1ı Ç<>il: siCaA.. lienet de yere yaıtt.. 
- Evet, Fakat öğle iizt>·: omna,,_ GeyJ.k.ler çok ürkek l'"Y''-':ı.laroı; u- Şa-rkılao. 

.l" ·• · ıı- · ı :ı.oa Konua, n" (İlr.tısRt Sa~1i). u.ön esen rU21gar orta gı se!'Ul etıır. zak.lııı:n iasa.n bnrek·Jt!.11.1 St?Jnce, yıl-
- Bu adada .a.v ~ıcn-cesi de- o1m~- dınm .:ii.a:'a-tıylc v-e ~çrıyar.:ık k~ık.. 21,15 Temsfil. 

· ı ı·ı ;·-·- · ı · n on Kaı:"<ak o..-·-am P .. sa. :;.nsaın ::: t gı.a.LA;"~·.cu nası g-eçu-c.. ları ıçıc e.ı·kalarllDıdau ne kada.r kı.ır. ----... ... .LVf>o' 

t!lir? sun y.:~ci.Jnlsa l'Sübet v<ik.ı. ohnıazd.ı. 22.!>0 Mttı1'1eket saat. Aya.rİj Aj31l6 
- :r,.r.era-tt ctmeyirl! Acliya Cok. ya.. M.,r· hc:ıre::::ı. nişan akil: Haberleri ve B-Jr.:aıar. 

kuıcia bi.ı..· -seyyah ~ ba.şl1ya"Cak.. - Dı!cl;;:...,t ed:nı.ı .• lşle si~i'ıbınu. bo.- 22.+5--22.50 Yarınki P:ogrıam ye 
l\I~trJU.a..ya her çeşit )Olcu g~lıir. Bı.ın- şaltı:;•urunı. C~amı Var; K~panı,j. 

~~~============================"'===============I 
İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

~Jra 1'ıt', 1\1\lk.el.efhı Ad1 İşL 

2 Ropen Fa'hri Cay 

.ı Has-:ı.n Bekir !'·;oıkıtyatçı 

Haısan İlliaıni 

5 Kııli Asri KJru kahve ve 
çay LÜCCaTl 

~ . . 
1 Mua.ın.rner izzet l~C'nıi.oe;yoncu 

a Kemaıl Diler Ke'c kôğıtçı 

9 Yeğya Kc:ıpl."ıı Ftynir ve 
p~.shrmoa 

10 Faıı..1ı Şen Gö;en l{ö!teci 
l l Ali Aı1cya.l.çın I\ .. ·kJ_:yal.çı ınil· 

teahrut 

12 Karabey Ka·iı.uglu s~ndıkl;ı 

13 r 

ı:; 

lô 

> > 

Niıko Fl'ket Matbaası 
Yaız:ıi \taı:f}Qs D_,;:k Kubzı.ına:lı 

l\f:ıl'ıa·lles.i. SoKağı N.>. 

R. P. Hasrcılııx 4 

S G. füınkalar CM. 7 

A. Ç. Ka.nt;:;..ı: Oc~ ~l 21 
(10/9/941 '.C. ,." 16ül Malmemurll 
ten.·y~i ve teınyiı. lcl.vü1:tısı) 

R. P. T:>bmis caddesi ld 

• ld/I 

Ş. C. Yelken.el HD.n e 

/-., Ç. Hostr İskelesi ~ 7 l 

A. Ç Ta0çı!ar 6 

A. Ç. Peynlrci 24 
A. Ç. llıwa Haın 3 - 10 
l'• 'l/940 T. ve 06208 No, :ı !lira~ K. 
K<ırariyle 

R. P. Kaılçın 12 

R, P. K~ııı. 12 

fi I 1• Kalı;ıııı 12 

R. r. Nafia H&n 5 
A. Ç. Babkhane 39 

13 Narl.>m. GümrilK Ko- f;. J', Çavu:ıba;ı Han 25 
müıyonc~u 

ıa Cemile Çellk İp~lı:çl T K. Baikapan Han 39 
29/U/940-61013 İtiıraz K. Karan 

:::o > > 'J'. K. Balkapan Han iı9 

21 > t 'J'. K. Ba-ikapan Han 38 
2C/8/940-6!643 İt.ira• K, Kroran 

U Vehbi Us Ai<;ı S. •.i. Vezir İskele.oi Cl 

2J Ki,ı.cır Llıpaoğlu Teni ~- G. Na;ı Bey Hao 1 

24 Hüseyin Coşan > Ş. G. İzzet Bey Han C 

25 A.>od.>r Bllıl< BuI°"' Ş G. i.hkü<iar İsk~lcsi 6S - 66 
.. tı/ô/941 'l'. va l {00 i •az KUQM$10"" 
nu k;Narı 

~f Nı.ıı1 Öncü Tfı<car Ter:<! ~- G. 4 üı1co Y:ıı.1<ıl Jfa_, 1 

2~ Hasan Ç~Cl R. P. Na!!a Han IG 

28 

29 

30 

31 

Hüsnü Saat Ta.miTcid 

M ı.ınta.r Z. Celil Halı Ko. 
ır.J~yeıncusu 

Yuvı.ı Andc>nvadb Yağ ve 
Peyni1' 

N•-bıl Kaea.ky... İhr.ıcı>I 

R P. Balııkpazarı SJ - 2 
16/~/942 T. 4033 S h i~ıaz h.. KWıaf'ı 
ve 1251 ~1ahnenh.ır:.ı. tr·n1_rj1.ı 
Ş. G • .Anı.repo 37 ' 

5/3/F42 - 4337 S. 1ı bo:tına kı>rarı 

Ş. G. Agopya-n Han !~ 

·r. K. Mcııaşe Han ~ 

Nev'i lhb, Senesi 

nı;oc 39.04 K. l2---l8 938 
7.81 B. 
7.03 c. 

15112.1~41 T. ve 3377 No. h 1.em:yiz K. 
Bo.-:uı~ Karaıı:ı. ,.,,..,.... 
coı•.co 12.00 K. 6-JJ 
ne,en TaJOOir 1.44 B. 

72.00 F. Z. 
145.44. c. 

~ıs.ca 15.05 K. 2-~9 

l(J.75 

20.00 B. 
18.00 M. 

129 o;; c. 
37.14 K. 17-9 

932 

9JB 

ıfO.(iC 

7.42 B. 
122.D-! K. 

24..59 B. 
1.7-10 938 

650.00 78.00 K. 
3 lıCÜ ihbaırnaına 78.0J 
63.0J 13.12 K. 

2.G2 B. 
2.36 c. 

4-48 
c 

033 

938 

36.58 K. ~3-l 7 941 
7.32 B 
9.1~ }'. z. 

İkn:alen 13.10 c. :;1J-2 
ı:s.oa 39.Gl K. ııı-!l 
.ik:nt:i ıllbal"Il3ıme 7.~2 B 

4.00 

MOO 

4 00 

~·ı .oo 

~3.00 

4o.Oo 
(ik:r:ci 
~ô.00 

ikirı•Cİ 
ld.00 

İkirıci 

70126 

~2.50 

cm srı 
~k"1ı<;l 

5,? ~o 

30 !10 

0.14 K. 
0.3 B. 
2.14 K. 
43. B. 
39 K. 

13-- 7 

ıa-ı 

1.20 K. 12-5 
24 D. 

6.32 c. l/J-l 3 
12.00 K. 42- 19 
2.40 B. 
3.00 F. Z. 
2.23 K. l~-8 

45 B. 
40 c. 

13.50 K. 1-19 
2.70 B. 
4.45 K. l-20 

89 B. 
5.40 K. J-21 

l.7B 
1.00 B. 
36 

25.31 K, e-~7 

5.06 B. 
6.33 F. Z. 
1.98 K. &-1~ 

39 B 
49 F. Z. 

3.03 K. ç. -43 
61 B. 
5ş c. 

ış~ 12 K. 1-lJ 
3082. B. 
3~ ~3 2. z. 

8.75 K. f--35 
1 ~5 B 
173 K. J~-S2 

~5 B. 
2ö c. 

fe:-k"o. 2 - 3 ik.n~: üıbarname 

.Asg:'lrl 149 03 K . 
35i 60 

29 8l B, 
71.'12 

5. -ff 

24eo.oo 324.oo K. e-10 
~oc.r.o 64 ao B 

388 80 c. 
IGQ(, 00 2ı6 00 K. 9-34 

43 20 B. 
l 08.00 F. Z. 

367.2-0 c. 

940 
039 

938 

938 

938 

938 
941 

938 

938 

938 

938 

940 

939 

940 

941 

039 

938 

93i 

940 

940 

Eminönü Suıbesi n.~ın<el!(>flerinden YUka.Tıd'<!. adı, işi ve lkın:~tal.h ad:re6'l.C'ri :r:ıc ·'ı ı::;..h sJ r terki ticrı•·,..t' :yeni .ad
rC':-i-fr'mj biil.diıın1emiş ve lebJtğ~ salti~t-th bii" k1-rr..~e gb~term~'.l.l'; VP. yap<~aın af';:~L~n 4,:::ır.J'1 ci:ı. lJ ı r'. c.:r:ş olduk
J1rı:ı<lmı htzıail.a.rmda gö<Jter:len yıllara alt 'k'!J1.~:nc;:, buhran ve hava yl'"Ld'{ z.arnJ.aır~: .. t.;ıv .i.b.:..ı. .. ı.c1ı.. , u,z22t kt'r.dil-fr: e 
teblf4~ mtmıkün oknqm?c;tl.r. :Feytiyen 36 92 S. lı Jroınımun 10 ve 1 J l.1<'1 m.r.d<lt'A c.c lt!\'I;knrı .L.Jl~ğ >:c .n· ''-~n~eJ: üz.ere 

IUID clıııı>tl<. .\UI~) 

Devlet Demiryollan ve Li1Ji9nları İşletme O. İdaresi İlinlan 
Muhoıınmen bedeli 46.Cf>O linı olan 21 adet rnooteliı oins motopomp 30/4/942 

:!'e~<'mb<' gotiDü .. aot 15 de ltopaiı zari w;uliiJe Alllı<i.rada :idare b:İll<L'!mda lıop.. 
lıanaıı nıeı.1k.cz 9 uocu ok<'ırrieyt\ııca. aaıtın a.ımaocakfaır. 

- İmamın duası All~.ha dun<lan 
lbaşka bir §"Y değil.. Sen asıl iki 
tarafın nzaema bak. 

- Eh!., Şahit yok? .. 

Süımbüfün g(izelliğini, J alım,Jı
ğını ondan ald~ğı evet sözü.nü bi~ 
an içiıııdoe ımut~u. Hemen olduğu 
yerden doğ.ruldu. Süırıııbül tel8.~a 
düşn·üştü. Şun:arı söyledi: 

Bu işe cimııek lst.i,y:mıPrın H50 ~ahk muvsı.ı.at temiııat lle :t.amınun ta• 
y!n ettii!l vE6ilııaları ve tel<llf~ a;rıııl gUn •a-at 14 de lrıadar a<lı ı;e~en komiıı,. 
1on ;r.eis!iğinıe verm.e)ı:rl lbı.nr.ıdır. 

Şartnameler parasız <>l>ııırek Ankıırada ?,!alzeıne Da.lresiııden Ha)clııTJ>avada 
',l'esenüm ve ııevk Şefliğinden temin olunur. c33G4> 

:Mısırı, icı.a-e tarJ..lırulan verilmek prt;yle tal<riben (4500 - 540~ı kilo De.. 
kistm. açık eıa;i>llme ile im:ıl ett.iriaec<!lı:tir. 

Mtihamrnen bedeli: (&her kllo Del<istrinlr. !mail ücrHI (22) yirm\ ikl kuruş 
hesabiyle) (1188) liradır. 

Elr<illmc (30.3.19t2) · P'1'•aırlesi günü saat 05) on ~te Ha-Jda.rpo~ll<la C:ıır 
binası dahiliındeki •konı:syou 1&.rafınıdan yap;iac.a.Ittır. 

Bu i~e girmek isliyen·enn (89) lira (!O' kuruşlırk rm.ıv:ıhlnt temlrıot ve ka;. 
n1ınun tayin ettalğl vesaik.le birlikte esill.tmc günü saatine kadar komlsyona mü .. 
raca.atları lizırndıx. 

- Bu da ilainei dereee nihayet 
hukuıki ibir şey .. , 

.- Pek>i ne olacak? 
- Olacağı ı.aldı mı? 
- Köy ünıüıze mi gıdeceği'z? 
- Hangi köy? 
- Bizim k!(iye, ay.ol!. 
- Hayır, yavrum!. Köyle ne 

işllniz var? On binlerce köy bi• 
zlm emrlmi.zde.. İşte saray.. İşte 
her şey ... 

- Ne o Arslan? . 
- Duracak vakit değil, epeyce 

d'almışız ve ynl>uımu:ı:ıdıan ikabrn. · 
şıız. 

- Ne yolu?. Gene mi gidi)'l);·-
ııun?. 

- Evet .. 
- Nedeıı·t. 

- Harp i~n 
- Ne bitmez kavgn hu., 
- Bu seferı<i 'hcpsinıd<"n bas-

Bu ~e a>t şarlırıamler kcr.11syoııdan paran: o~•2k dağııtılmakfadır. (3352) j 

- Ben istemem burasını ... Çok 
sıkışık, maıh.pus olmu;ş gfüi biır 

ye:r ... 
- Ne diyorsun Süımı\ıiil?_ Bak, 

İznik gölüne, ..,_, güre!! Her iste
diğin ayağında .. Yalnn cariyele
re emret .. 

kın .. Maamafih; hir iki gıünde bi· 
(Devıımı V<ır) 

EŞYA SATIŞ İLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Mııhcuz olup satılhna,ır.b karar verifon lbir adet yıerH bu
ronz kaı'Yola ve iki aynalı gardirnp, ve üç ,arçadan ib;;ret duvar 
renkli kılimi ile bir adet orta masasının 20/3/942 tar,hine mü
sadif pazartesi gıinıi saat H de başlamak üzere Üsküdaırda s~. 
limiyede Bükücü hanı soi<ağında 2 No.lu hane önünde açık art
tıııma ile paray~ çevrileoeği ve arttırma un3Sl!lld 1 teklif olu
nan bedel mıuhamn1cn 1kı~n~etinin ';'o 75 şini bulmadığı taköirde 
ikinci .ırtlırnıa ıle 2/4/942 tarihine mfüadif cuma günü ı..yr,i 

l
sotte ve ayni mahalde m çok aıitırana ilwle edileceğınden ta
lip olan~arın gün ve saatlcrınde mahallinde hazı·~ bulunacak 
memurıı. mfuacaatleııı ilan olunur. 942/19 / 

inhisarlar İstanbul-Cibali Tütün Fabrika
sı Müdürlüğünden: 

f'a-tr:k.;ınJ.2 yu·ı.:~ı:ıd~atı ·ı Y~ınrlan a ş;:ğı. çocuk.kur iç:lln a-çık ekjh.nıc ile 100 
kı;t •llıise yaptmlacaY!n·. 

.!\tuhaı.n.men bedcli 400, Wmınat akçesi. ~O 1.ıı:oô.ır. T·ail!iplerin hFr g 11n faıbrb 
lev:.,z:uunar mıüracaatia ınevc1.' rı·ilımımeyı r,öı:ebileoelclelliı ve ihale günü olaın 
10 1.9d2 ~ır~hinde saat l'i di~ I•abrikadaki 1'4i.ıbayaa Korrcisyonundıı h.'.12.u: buJ.un-
ır.c.ıarı Garı olunur. c·1510,. 

='-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SAHİP ''E BllŞMUDARRİRJ ETEM İZZET BENİCE 
NEŞRİYAT DIBEKTÖRU: CEVDET KARABiı..GİN 

SON TELGRAF l\IATIIAASJ 

- İyi aınnna sen olmadıkça?. 
- Hakkın var.. Lakin ırut:far 

ile kıııgın kavgalar yapııyoruz. 
Bunlar biter bitmez artıık bura
dayım, her [lÜn ben ... 

- Daha bitırnedi mi? 
- Bir taı·arı bitti, şi.mıdi İzıınıit 

cephesine gidiyoruım. 
- ş;mdi mi?. 
- Ya, hemen ş1mdi. .• 
- Ooof!. Hani benden söz al. 

dm, evet dedirttindi? 

BEKLENMEK'fE OLAN 

POKER 
Traş Bıçaklan 

Gelmiştir. 

DİKKAT: İstnbulda 1 adedi 
5 kuruştur. 

İstanbulda 10 adetlik paket 
45 ktıruştur. 

Taşrada l adedi 5, 10 adedi 
50 kuruştur. 

• TAKViM CI 
!l"n•J 1358 Kasım r H~cri ;3~1 

MART 
133 h. E; \IEL 

7 
Yı! 942 ~ 3 VasaU 

Vakit 
Ezari 

MART 
s D S D 

6 o• Günes 11 4.· 

20 
12 22 Öğle 6 00 
15 47 İkind! 9 26 1 
18 21 Akşam 12001 

CUMA 
19 51 Yat!ı.1 1 31 

4 24 İmsak 10 03 

c mhuriyet Merkez Bankası 
AKTiF 

Kasa: 

Altın; Sall Kllogram 72.606.138 
Banknot ..................... ••• ........... . 
Ufaklık .••••• ,. •••••••••••••..••••••••• , •••••• 

Dahildeki l\fuhabirlcr: 

'l"ürk Lirıaı • • • •• . .. . .. . .. • .. . ••• .. . .. • ••• ... 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 10.21{;.433 
.~ltına tahvili kabiı serbest dövizler ........ . 
Diler dövizler ve Bi>rçlu klirlnı bakiyeleri ..• 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilE:n evra~ı ruıkdi.yı.: karşılığı ...... 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevtlku 
haı.ine tarafından vaki tediyat .. ............ . 

Senedat Cüzdanı: 

Tıcarl seneUer ................... .. ... ... ... 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A _ (karşılığı esham ve tahvİlAt (!!!bari 

k:.ıyn1etle) ... , .............•.••••••.. ,,. 
:ıı - Serbest esl>am ve tahvilat .............. . 

Avanslar: 

Altln ve döviz üzerine avaıuı ...... ,,, .... .. 
Tahviiat üz.erine av~ns .................... . 
Hazıneye kısa vadeli avans ................. . 
Hazineye 3350 No. lu Kanuna göre açılan 
altın Kar:ıılıklt avans ...................... .. 

14 Mart 1942 Vaziyeti 
LiRA LiRA 

J02.1J.6.34!.61 
7.2f9.301.-

987.301.26 llMM.943.87 

~l.C88.30 61.61MJ.30 

22 50:,.303.31 

72.~>6.052.39 9f.864.855.7G 

158.748.563.-

22.227 .905.- 13R.G2ö.Gö8.-

337.l 03.575.39 337.103.>75.39 

45 .19~ .. 261.93 
10.426.565.71 55.618.82'7 .84 

4.906.19 
7 ~SCı.216.59 

167.500.000.- 174.70~.122.?8 

1 

PASİF 
Sern1aye: ......•.••••..•••••••••• ,., •• , ••• 

İhtiyat Akçesi: 

Adi ve 1:evta1lde .................... , ..... , ... . 
Hmusl •.. ,,, •.. , ..... ,,. ••• ...... _ , .. ••• ... 

Tedavüldeki Banknotlar· ' . . 
Deruhte edilen evrakı nalı:dl7c .. , ... ... ... ... 
Kanunun 6 - 8 ine'l maddelerine tevfikan lı•-
z:ine tarafından vAkl tedlyat ................. . 

Deruhte edlleıt evrakı nakdiye bakiyeaı .. . . •• 
:Kılrşilığı tamamen altın olank UAveteo (ecla-
vü ı.ı . vazedilen ·... . .. . . . .. • . . . :. . .• . . . • • .. • .. 
Reeskont mukabili ilaveten tedavlile vaze-

dilen ......... ••• ·•• ··· ••• •·· ··· ... ••• •·• ... 
Hazineye yapılan altın A:arplık::lı awns mu .. 
kabili 3902 No. h kanwı mucibince illveten 
tedavüle vazedilen ................ ,u ••• .... .. 

Mevduat: 

Türk Lirası • • • •• • ... ... ... ... .. • ••• ••• u• ... 
Altın: San ktıoıram 877.422 

3850 No. lu kanunıı göre hazineye açılan 
avans mukabili levd! olunan eltınlar: 

Satı kilogram 

Döviz Taabhüdatı: 

H.5tı.HO 

Altına tahvili kabil dövizler ............... 0 , 

Diler dövizler ve al&c&klı ltlizhıc balti7elerı 

Muhtelif: .•. ·;: ••• ••• ••• ••• ·~· ••• ••• ••• ••• 

LİRA LİRA 1 

1 
1 

15.000.000-

7.822.019.ı> 

6.000.000.- l 3 .822.0l 9.15 

158.748.563.- • 

22.227.905-

136.520.658.-

17.000.000.-

~86.000.000.-

llfi.000.000.- 554.&2G.C58.- ı 

93.61&.297.IM 
94.852.461.891 l.23>.164.0Ş . 

78.124.167.90 78.12U87.90 

-.-
28.505.944.36 28.50~.944.36 

137.347.639.95 

4.500.000.-
a.2s2.2l9.>? 

Hissedarlar: ....................... . 
l\lulıtelif: , .. , . . ... ... •.• ... ... ... ..• ........ 

i'ek(ın rı2.ınssı.2s , -
Yek\ln tlZZ.1'?!\.8''1.26 j 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: iskonto haddi % 4 Altın üzerine Avans ot. :ı 


