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f.l\:r "" Bt.tnıulı.•rrlr;; ETEM lZZET BENlCJ:) EN SON TELOBAfLARI VE ABIBLE~IVE EN AKŞAM AZETESi: Gucte1e ıiht4erilea 

JAPON YA 
ktUSYA'YA 
Saldıracak mı? 

---------------------------------------------"' 
Milli Şef Şehrimiz e 

japonyanın Ruayaya 
ıaldırması Hindistan ve 
Avustralyaya saldırmak· 
tan vazgeçmesi ile müm
kün olabilir. Akıi halde 
Rusyayıi karşı yapılacak 
bir japon taarruzu bir 
hatır ve gösterit saldı
rımı olur. 

• • • 
Reisicumhur ismet lnönü 
• 

lstanbulu Şereflendirdiler 
l'a2'an: ETEM iZZET BENiCE 

Başta nı'.ll• Çin ka ;·ı.akl:ın bıı· 
lunduı;tı !Hlde hemen ur.men bu· 
ç<>k mahfiller Japoııy~mn Rusya. 
ya karşı Lir saldırıııı bazul·~n· 
dan balıscü.yorlar. 

Jap<>nyanm Sov)ct P.usya ilo 
h:lrbetıne~ •, Sovyet niifULıuıu yı1"· 1 
ması, ULak Şarktaki eııwiyc:inl 
kesin bir sm ette t:ıhkiın etmek 
istemesi f'!'ll tabii o?..uı şe)di&" ,.c 
Japon planına dabilcli~. 

ilncak, Japonya So;;yet Rus~·a· 
nın AJın~nl'c.a ile bir ühiın diı-it'l 
harbine ı .. !Lsmus !ıuı:mdn{;unu 
ve İngiltere il; ~crikanın haı ı,c 
hazırfaıınıait:ış olduk•a.rını eu bil· 
yük fırsat bilerek chha öne! Pa
silik ve C.cnup As:vası davasmı 
halletıuıye kalkışmı-lır. Buıımt. 

1 
için ele So\yet Rnsya ıle malıut 
he§ yıllık ;'Hdsuoka sa!dırmaılık 
paktım iııııalrmı~, Rusyanı:ı Al
manya il~ kar§ılay11a>ım b•!klo 
ınıiş ve kendisince en müsait san• 
dığı ancla .\r~lo - Saksoufara kı~· 
şı taarruza kı lkı§11ıt5hr. 

Aln14.nya, Jap-0ny ıuın Sov} •f 
Rnsyayn l<>'Ş' harp ill.ı etır>.~siııi 
ve taarnıL.ı t:l"~mcsiı1i candan :ır .. 
zu eder. R"L~;)3Din iki :ııı·ş aru.~ı:ı· 
da kalına" hele bu ilkhohar bokı 
mından Alnıanya i~;n en bü .. ~iı~ 
nimettir. Böy lo bir vaziyetten 
memnun olımyacak olan ba1fa 
Rusya, son;a da sade~~ Japo~·ya. 
dır. ı!usya n emnun ·olmaz, 1ir.ı 
gcı·isinde bi:· cephe rıçılnıa5' kuv• 
vetlerini \,~iter. Japn-ıya men\Ultı.ıı 
olmaz, çu .. ı ü henüL Pasifik ve 
Cenup Asjıısında is!ediği hedefle. 
re varamamış, gelecek taarru~i:ı 
ra karşı iyice hazırlanamam•~hr 
Ayni zanıancla, Sovyct Rusyamıı 
Japonya ila tutuşması Anıcrik-ı 
ve İngiltcrctJn elınıejinc y:ığ sÜ· 
recektir. Hı.günkü şıutla-r içim' 
ve knrşısın<lı Japony3 içln eıı telı· 
likeli lıasu•~ toprakları Rusya '" ıı · 
raklan olur ve Sovyet üslerintleu 
kalk~ak hmbardım.ın tayy~ .. e· 
leri Tokyo başta olmak üzere bıi· 
tün Japon ı.navatarum yakııı YI· 
kabilirler. Jrpon nınumi efkarını 
ve maneviyntmı İngiltere ve A· 
merika gihl ilııi dev kuvvete karşı 
daima ayakfa ve yüksekte tutınr.k 
ihtiyacmd:ı bulunan Japony•ınn 

bu hakıın•lan Sovyet Rt y:ııı' rı 

ne diişma.nhğını tahrik etmesi, n~ 
de Sovyet Rusyaya harp ilan ey· 
ltımcsi nı •rfaatinc tlJgun değil· 
dir. Japnoya, böyle bir harbi an
cak AvııstcalJa ve Hindistan sc· 
ferinden vı.zıteçmesi, milli Çin 
kuvvetlerini dağıtması veya Cc· 
nup Asya<ır.a, PasiCik'e, Çine hı ı~ 
türlü teJıJt, <den nzak bir haôtlc 
yerleşmesindrn ve Rusyanın Al· 
man darbe•<'l"i altında ;vere sNil· 
diğini g(i.rrucsinden sanra göze 
alır. 

Bunun lısricinde illn1anynnın 
zoru ile J ıı;-0!lyanın 5wyct Rııs· 

yaya salıl:rnıası anc.ık şimdiki 

halde bir (J alama, gÜ!leri5 ve lıa· 
tın hoş et.ue taarrnıuudaıı ilı:ıret 
ola'ıilir ki bu takdirde Japon.va 
başlıca Ru•. Çin, Hind, Avns, ·nl· 
yn cephcl1>tiııde dö\'ii~mek va iş· 

· gal ettiği binlerce kiloınetrt? ''C 

millik ıneoaielerde hı! ı.1mak mcc· 
buriyetin•le kalrr ki, h~rlıalde Jit. 
pon genelkurmayının özel kararı 
ve menfaa•i şımdiki halde b ı de· 
ğildir. ETEM iZZET BENiCE 

MEMNUN 
llalablleceğınız 

Çok şık ve sağlam kundura· 
lann en .engin çc~i•Jerini yal· 
nı;: Yen;postanc kurşısmdnki 

• 
İnönü'nün son nu
tukları İngilterede 
büyük bir takdir 

uyandudı 
Milli Şeliuıiz Ilcisicumhur 

İsmet İL-önü dün öğleden son· 
r:ı Sav&ırPna yalH" §chrın1izi 

şercfleı:dirmişlerd r. R :ısi
cunılıu:nınnz J\kdauyaıl~r., 

kendilc .. :ni almıya gelen s~
varona ) atına biıı~rek lz,,dte 
gelmişlt·r, Aıılror;ıdan gc•lcn 
sayın •.~!erile çocuklannı d:a 
bcı·;;l.ın !erine alarak İstanLu·· 
lu tejril etmişler•lir. Savaro113 
yatı sant 15,50 de Dolmab~Jı~c 
öııill.1d., demirlcnıi~lir. P:-rtt 
Genci Sekreteri B. <'ıkri TÜLcr, 
Vali ,._, Belediye Reisi Dr. 
Lütfi Kıt dar, Orgeııeral Falı· 
re,!ıJjıı Altay, Örfi İclarc rco. 
mutam J{orgenenl Sabit No· 
yan, -Cıı·vcrsitc Rektörü Cc· 
mH Bilwl ve Be!eJiye erkunı 
moförlc yata ;::iclcrek Milli 
Şefe !Az;mJerini axzetmi~!er· 
dir. J\um Şcliıniz ,,,,, müddet 

Şark cephesinde 

Son Harp Vaziyeti 

Ruslar Djask 
şehrini çember 
içine aldılar! 

Almanlar bir haf
tada L. Gradda 17 
bin kişi kaybetmit 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyct 
tebliği: 

20 ;\fart giınü kıt'alarunız 1.ir
çok kesiuıkrde Alman fa§istl~rı. 
ne kar§ı iao.uuzi harekata dcvaııı 
etmişler nı ağır kayıp lar verclir· 
mişledir. 18 Martta :J7 düşmnn 
tayyaresi düşürülmü5ıür. Bizinı 

(Devamı 3 ünr.n SahUede) 

70 ihtiyat Alman 
tümeni muhare· 
beye sokulmuş 

llfoskm"3, 21 (A.A ı - Sovy'Jel·;n 
e!tlc ettikleri ıbabeıtlcr, Alrnaılıı!rm., 

İlkooh<·r Uıaorruzu içirı ih1cyat olar..k 
2.yt"d.~kJarı a.-~arl 70 !lin1eın.:. mul>arc. 
beye sok.m.•şa mcobıır k•·ldılokrr;nı 
fti$1.tıınf teO:l'. ŞJ.m.C:!ı b·ı t~<.ırruz'kir 
cpe~:cP. yıpromrJ!J vo to3rruz. kud:retl ... 
ni kaybetrriş.'oroir. 

ÇUNKİNG 
Boşaltılıyor 

Hava hücumuna kar
şı kadın ve çocuklar 
şehirden çıkarıldı 
To.'cyıo 21 (A.A.)- Dooıei ajan

sının li.ıldird.iğ;nc göre Çunking 
şehri muhtemel bava hikwnlan. 
na kar.:sı bOşaltnlınıştrr. Evvela 
kadın ve çocuklar bu şehird~ ~ 
karıhnışlııııdır. __ _. __ _ 
Rus - Japon balık
çıiık protokolu 
temdit edildi 

A TIN TOP 
Kundııra n1a~nza~:ııda bula· 

bilirsin İT. 

Londra 21 (AA.)- Mos!~lva 
ra~y06una göre So,·yct Rusya ile 
Japonya arasın:la m€vcu t dal; ~n 
muka\-elesini uzatım prot"Okl dün 
Kuybişefte lmuıl«nnı~'ır. 

l\1i!l1 Şef.miı.in İshnbulıı t.ışrifl<ITi inlıb:ımdau: Cunıhurreisi· 
miz dün Acar molöründcn çıktıktan snnıa kenoisini 
karş·Jıyanlarla birlikte Dol mahahçc s:ırıı.yında .• 

bu zev,ıt!a görüştükten s6ara 
karaya çıkarak Dolm.abah~e 
sarayınd~ki dairelerine ç~kiL
mişlerdlr. 

Londra, 20 (A.A.) - Cum
hurrei~i İsmet lnöminün nut· 
ku Biiyük Britauyada aln1<a 
uyandırmıştır. Türk:yenin •Ve 
eğer h~rptcn kaçııımak İm" 
karu o;rnazsa vatana borcu· 

Hindistan 
Müslüman
ları lideri 

İ Sir Krips ile ko-
1 nuşmayı kabul etti 

Brlpı llablre'de , 
Yen! Delhl, 31 .A.A.J - Hint 

Mi.islJm.ınhrı llde!"i ~I. Tioo u. 
rnıunl V"ll bra!ı.rulan Y"Pılan do>
wt t:zer~ce S~r Krı;>pJ ile gÜI'Ur 

rneyi kabul <Jtmiııt:r. M. Jlrın; 

Briloııııya. hiiltfunt1i U.r.alılıdan . 
h<iUJ'lan8.n. proje öğrrniil'lıcc gö... 
rü~.mclerdc ger&"\?'n C[C'~\ôJl tesbilt 
olunaıca~ını söylc.m~ır. 

K;;bi.re, 21 (A AJ - G<ner:ıl 

Nye ile Slr Cr;pp3 ~y~rc !llo I 
KahlTeyc gcir.ııot:r. Bu:r<.dıı Kıır

Jr..::7 İk:lrııci .ll4ı~1ı::Jw İ.oı;;]I~ E~ 
ve bir c;ok Am>raı ve G.,,,.,,.,.._ 
l<!rlC gör~"· 

JAPONLAR 
Birmanya'da 

ilerliyor ! 
Saygon, 21 (A.A.) - Bir.nan

yada Japo,.Jar Şittan,: nehrı bu· 
yunca küılc halinde ılerlemekte
dirler. 

Yeni Dclhi, 21 (A.,\ > - Bır· 
manya te1t'iğindc Ttn'lg-U civ.ı· 

rında şidd.,tli mulıarelıeler do· 
vaın ettiği haber vertlmckt •dir. 

Yeni De!hı, 21 (A ,\., - Ilir
nıaııyada J~poulnr Rıugon'daıı 
J\Iandalay·~ gldcn yol üzer . r.ıiu 
ınuvnlfnldyelsiz hlicırnılarüa bu
luıını uşlardır. 

mı şeref ve haysıy,•ılc öclcyc· 
ccğİ• sözlerinde reııı:~ini btı· 
lan h:ı•eket tarzmın as•ı>'\ 
\•e azmi Biiyük Britanyada 
pek yiilisek bir lıayranlıkla 
takdir olunuyor. Bu eümlc A· 
tatürkün ~izcliği yolu takip 
eden ı;eııç Türk milletinin 
ınerd!iğine yeni bir delil ofa. 
rak telilki cdili)t'r. 

Avustralya Harbiye 

Nazırı diyor ki: 

"Yeni tabiye
mizfaponyaya 
taarruzdur !,, 

lngiltereden Avus
tralyaya malzeme 
gönderilemiyecek 

Melburn 21 (A.A.) - Harbiye 
N~ır• For<l, söylodiğ> bir nutukta 
demi~tir kl: 
~neraJ Mac Aı-Lhurün ve d'a

ha. başka Ameııkan submylaruıın 
,gelmcsile cesaret bulan Avust
ralya, Jaıpo.ıı:yaya karşı yapı.lacalk 
müstakbel taiıiyenin bir tecavü-z 
ve taarruz U.biyesi. olmasına ka.
rar vermi~-tir. Avustra1ya.1clar e. 
zici btr zafer kaaıanıınak için A-

(De.,...ım ı Uıı<:il Sahlkde). 

Uz~k Şal·k ha.te .. 
k.atı.na ai! res!aıı. 
lerôcn; jı:ıxn 
tı.1Jrt~cr~in Cı•

va. 1:.dJSaıa yo:.p
tıkbrı şiJjrl{!1Ji 

b:::- akn:dJ borr.ı.. 
~ırd~':.."IZr.1. cc(lı:n 

petro! fı•b • 11..:rrı 

)~rk<'n .• 

• 
IPort Moresby 

16 ıncı defa 
Bombalandı! 

Canbrra 21 (A.A.)- A;=tra!
ya Başvekili Cwi;in, aşağı.dili 

tb'liği nşı<tmiştir: P.ort MorcslJ.y, 
bugün iki defa Jaıpon ~ym-elc

rinin hücumun·l uğrcm:şta·. Bu 
hüeumlar, şehre karşı yapılan 15 
inci v~ 16 ııncı hilcun l~ırrl· -. Biı·in
cisi bu sahalı az miktarda Jap<ıu 
avc-csı taraLmfan ) ap:Jm., ve 
hı.rn alanı 60 n'~tre kadar yük. 
sckte'1 rr.itralyiiz a.tqin~ tutul
.rr.L.~l!r, Ta)~~~;re 1 "'r, ,1c.dcfler li-

tneva.~ı :: Ü:"ÇU S.,fpfı:Cc) 

Harpte3 
oğlunu 
kay be
den ana! ____ , __ _ 

Sovyet kadınlar Bir
liği İskoçyalı Bayan 
Batrobene bir mesaj 

gönderdi! 

Dlayaaın her tarafın- 1 
da ana kalbi blrdlrıı 

'.Mo.~ro\'11 21 (AA.)- Harpte 
üç oğlunu k.ıybeden İs:F.pe;ynlı 
Bayan Batrobene Sovyct kadın
hır birliği tıara!ı.nd'an bir me.><ıj 
göndcl'ilm.i~"tir. 

Bu n:esaj<la; faşistliğin yenil
mesi ve be§eriyetin kmtırl."llası 
içh :miişterek lir dnva olan sa. 
va,,a üç oi;-hımı !eda crlcn Bayan 
B:ıtroben t;:.kdir cdiln:ckte ve: 

Buz denizinde seyndeR bir gemı
dc bi~ İ•vcç bahriy~lisi 

isveç hep 
bitaraf 

kalacak! 

• 
Milli Şef 1-~usrev 
Gerede'yi kabul 
ederek yemeğe 

alakoydular 
Beriiıı Büyiik Elçimıı B. 

H . rev Gerede diin saat J6,1tl 
d... :.ayy~rc ile ı\hııanytıdan : 
mezuncn şehrimi,~ gelmi~tir. 

HÜSREV GEREDENİN 
BEYANA'tl 

B. HiisTev Gcudc Ycşilköy · 
istasyom:ında kendisini k"ş'" 
hyan g!lzetecilere şu ~y~r.a+. 
ta bulu•mıu5tur: 
•- Bi"kaç güııliik nıezuaı .. ' 

yetimi menıleketi.ude gt;;h-. 
~k üzere geldiın. Bu nrnda, 
bazı t~nıaslnl'da da bulunaca
ğım t:.bildir. s~)alıatimın 

(Devamı 3 üncü Sohiferle) •- Dünyanı!ı her tarafında a~ 
na kalbi birdir. Üç oğul kaybet
ımcniliı T.c acı old'uğumı ibiliri-z. 
Fak:ıt si!zin kaı~ıniz de Sovyet ika-
dını.larıııınki gibi azimle ıroı.ıaur.. Fakat icap ederse is-

Parti genel 
sekreterin· n 
beyanat 

deruln,ektedr. tiklalini korumak için 

Amerika harp ·sa;~~n~ı!~2~ı~A.~\~lu~~~·~r 
ı•stı•hsaJaA tı Birleşik A'ucrika Elçuı ıı!.. \\6_ıı: 

matı Bostrcnı. radyodı soylc--lığ: Doktor B. Fikri Tü~ 
zer, 1000 yataklı ta
lebe Yurdunun hemen 
yapılacağını söyiüyor 

1934 de 23 milyon ka
dın ve erkek çalışacak 

Vaşington 21 (AA.)- Ameri
ka harıl istihs:ıli'ıtı nazırı bir c<>.1<: 
Amerikan tayyan:Jer:ınin Al (:ıt.'
rtlzde ve Pasifik ç..-.,,Tes.incfo har. 
betmekte ol<lukfarın; söy :.-c.ıoktcn 
soııxa: •- Bugün Amerikada 1 O 
ımjlycn kaıdın ve er.k"k haı1) mal
zemesi y::>pa:nakta çalışn.aktachr
la.r. 1943 ylliııd·l ise 23 milyıon ki
şi harp ma!z.mıcsi iınailatınd'a ça. 
1ı~aca.ktır. • demiştir. 

MANÇUKO 
·Başvekili 

"Japonların Hint ve
ni zinde hakimiyeti 
için her şeyi yapaca-

ğız,, diyor 
~\.l.yo, 21 (A.A.) -- ~:.ıra<!.1 bu1w:_ .. 

mti<.ta ol~ Jlvia..'lçuX.o L;;."'"·tkid cıı-:..n 
Yoku - Su - K..'l dıon.:z Us ıiıı.Ci g{'zlr.İf
tiı·. l\h·n:ı.J.llo.rh j;:,•pon dr,.').;ııın-~mın 

k":'hr~1r..a.nca harJA.t>Ct·r~,~ ö\.~erek 

dt:n>i~ tir kıi: 
- •Ma.nçu!ko lstihoaU.t:::ı a:ıtt=~ 

Ciiik ve ja.ıpon donanmasıPm H.iınt d('o. 

ı~:z:rcic, Pa~!:.k: den!z!r...de h!Jtimtlyc
l~r.i ie.lan:-c tçin el!n:lcn gc;l~n her ftCY 
yoı:.~~c3k11t.> 

___ ,_ 

•• 
Bu sabah Us-

küdarda bir 
kömurmuh

tekiri tutul u 
Üsküdard.ı Tavukpaziırmda :: 

numarada :köuıürcü Ichnı()dJn 

getirttiği hır kan1yon ınangat kö
nıürünü r:.ıbfan 1 ım • .ı~ faılera 

(Devamı 3 üncü SahıLede.ı 

KISACA 

isabet Olur 
G:izctelerLn baber '\."U'Ü.İğine göce 

odun ve m::ıng-al köı.oür.i n~lıları 

dci:ştriloe«ık veya ltd.di.111.acak:m.ı.ş. 

E1Z:ın mo.hut a1tk:ıdo5Ll kom;şul'X>r-
dak do: 

- İ>obot olur .. 
u:>~rek HS:•c et-~: 
- G-eı;en yaz 8 l.."l'Jrus:ı !1 y<lpn1.1-

rr.:ı~ J.Srö.ft"l yü.zıtind~:ı 1!:LjU" l 3 k&rrik.ir 

buh.;ncın'adı, ya 16-~5 k·tru.şa alındı. 
Y;ın•.! bir yQyg.,ra t.neri:ıe odoo nıı.r .. 
h:nd~. rl.cü edHm~=-~ llc r:<t n:.;sli f·f
at i!ıc- odun b•ı'llil"~ ..... a.dı. Bı;iX.ı narh 
ka)k<tr vo)a is:fuclli bir n::"ı '.1 koın ~
E.- stc.1

-; ~r ,.:e oc- !&1 krs iç.· 1 

odt·n k ,:n··r ~ık "11tı...l -c -..:ız. 

A, ŞEKİB 

(Devamı J ü.Dca. Salutcde> ---
Bir çocuğun 

mangalda 
eli güzü yandı! 

Fcntttlc Abdi."Jb<:§ı catlli2sindc 
275 numaıah cvC:e oturan seyyar 
,satı::ı S:ıt.iınışın 6 yıı:şlar.ıııd'rJ<i 
oğlu Yusuf dün edada oynarken 
mangalın üstüne düşınii~, cllerl. 
ve yü~ü yanmıştır. 

Kazazede çocı.k tedavi edilmek 
üzere Şi;li hastanesine kaldır.ı.1. 

m.1!ı;t1r. 

Birkaç giJı dcnberi scl1 riırz., 
bQ1unmokt.1 olan P:.rti 1.. ";er:.el s.._ ~. 
rcteri Doktor B. Fiı.1<-i T~ ~ tcd<· 
kiklcri lıa:tkın"a gawkcilere iz •• 
bat ver.m:ı :ir 

B. Fikri Tüzt?ı· şehrimizde lıo.- • 
len beş grn:> talebe yt•rdu ırı: ;. 
cut olduğunu söyliycrü; 
•- Bunlarcan Cunıh:.Tiyet H· 

Partisine a'' olan yurLldr 515. S "· 
hat ve İçtir,•.ai Mu:ıvc.ıd VeK:ı: • 

(Devamı 3 üncü S~l:.feıd.i') 

Petrol, Şeker 
ve Un Tevzia ı 
Vilayette Yapılan Bir Top
lantıda yeni kararlar verildi 

Vilayette dün Valinin reisliği.n
d'~ İa~ müdüriinün de iştirakile 
yapılan bir toplantı& gaz, un ve 
~ek<'< hakkıında yeni kararlar \ıe~ 
rilın';tir. Bölge i.:ı.,<e mü'!tür!üğü 
ay başından fübaren petrol \ev. 
ziatını yeni bir esas dahilinde ya· 
pacakt;o·. Nisar, mayıs w hazi
ran aylarında ·.atbik olunacak hu 
şek.•!.dcn istifade c'!lebilecek elek· 
t.ril;i buluruınır= evler tesbit o. 
lunmuŞ:ur. Bu evlere tevzi oluna
cak . arı fl§Lrle gö;;lerilc:;ek bak
kallardan ayda 3 litre petrol al-

mağa hakkı ol~caktr~. Fi ;lıoc· C\". 

lcre tevzi olun:.caktır. F;ş alnı~· 
yanlar şik5·yet1crhli bölge itıjt? 

müdürlüğüne bildirecektir. 
Petrol tevziatını petrol kun:

pany:ı tarı ken :li vas.taları ve kap
larile bakkallara yapacak\:~. B:ı · • 
kl1ar bu suretle halka p lün 

liıtresini 28 kuruştan vcr<'Jı:ccck
lerdix. 

D.ğer tn.:aftan s n g :Ieı 
bir kısım hal:ı•n ıııckerc g<'>tcrı; -
ği tc:ıacüm, h lvacı, ~ek rcı ı: 1~ 

(Devamı 3 ü:ıcil S: !- ' de) 

Tanrı Mi saf irinin Marifeti 

Ev sahipleri yemek hazırlar
ken yükte hafif pahada ağır 
eşyaları çalarak savuşmuş ! 
Kısıklıda Çat:Jdağı sdkağında 

ı numaralı evde oturan Necati>
nin evine dün kıoınşuları.ndıan 
Mehmet öğle yemeğine misafirli.· 
ğe gelmiştir. 

Necati ile kar,sı bu 1'ann mi
safirini iza-z ve ikram clanek içn 
ellerir.den geleni eı::sgememişler, 
karı koca mutfağa inerek ona 
1yemeık haıır..rk.ırmş!.ar&.ır. 

Bütün Jıazulıklan ta.mıımfa. 

du'.<tan sonra misaf!ri yemek oda· 
sına d:ıvct etn:ck Ü'Crc yukarıya 
çrkan NccaW, m'sa:fi.r edasında o. 

turur hıraklık!arı MC'1''TC<Ln <ı
rada olımadıığını görrr:ü lcr'.ur. 

Hayret ve telf.şa düşen :-.ıcc ... i 
ile kar!Sl etro.fı artt~;:;n~1~a b~ . .;. 
bütün ~:ışıı·!llı<lar, l<J>nroll:rın • 
hl.Olunan bir t~k.:m yeni c 1bisc 
bir eJmas ~fizüğün ve bt:.7 1 ~Ş)c.
ların y::frıd" ..ıma<d:t•ım Dnlam , . 
lc.rciır. •_.,-;. 

Bu ~yaların (Tannr-ı< ·•'i 
t:m1f, dan a•.rı:ıhğın~ k~, at ı: 
tiren Ncc:,\ı n cs<.'lcl. n p. ,ı Jx.. 
h rdar etm ·. M t y :«al ' 
n l.!r. Ça n ı~ e~ al·r 1:. n 
c\·indc bulun: ~tu:r. 



2 - S O N T EL C R AF - 21 M A Jt T 1M! 

PAZARLIKSIZ SATIŞ ((f!Jfil!JW 
~~D·r~?j .. mı ~sıOın9JJ 

Bu mecb • 
rı .ete u Y mı Yan ö .. çısız baberı.er 

esna lll dükkanları Galiba bizim gazetelerde kaba-
hat var. Bam hadiseleri 1ü.zumun-

24 saat müddet e kapatılıyor dan fatla laübali bi!t" üslftpla l'"· 
zııp ç•zıyoruz. Aslında, hakikat~e 

Belediye R'-"iseiğ" her sem·te daimi ve 
sıkı 1 n ro ier yLpf a~cr ı bildirdi 
•Pazarl..-s z satış• yapılması 

hakkın-aki J.:ınıın latbi!..atı,a 
iızami kkat g·· terilınt:si kaynıa .. 
karulıkl~:a tcbJ'ğ o'unmuşlur. 

Kaymaka"1fıldar he,- &emtıe Lu 
hususta c!.1.mi ve sık1 konttı\)ler 

yapmaktad•r'ara ... laHarının üze
rine etiket lrnymıyaıı veva pazar• 
lıkla satış yaran mağaıalar 24 sa
at müddetie kapatıl.ırak tica•et
ten menolunacaklardll'. Bu h"re
ketlerinin tekerrürü halinde cc
ıı:alıın arttırılacaktır, 

Ai'.\KARADA 
Belediye tnrabudaıı yaptmlan 

koıı!rolle ·de pazarlık!.ız satı1 
mecbur'ycı;ne diir 31!,9 s"yılı 
k nuu hil\timlerino aJkırı har~

kctl rınıle.ı dolayı üç ~·nafın tlük
kanlnrı 21 er saat mıfodetle ka
patılnıı,tır: 

ı _ Ycni,_ehirde Ataıiiik bı.ıl

\larında 201 sa:rılı dıi~·köndn şap

kacı Ali B"rk. 
2 - TabtJkalede Susam sQka

ğında 41 mınıaralı dükkand• hil· 
zır ayakkab,cı Süleyll'.ın Soy.-:. 

3 - Akk·';;rüde lstaohul c•dıle
sinde 52 nı.maralı dük;.Anda bak· 
kal İsa Alınıl 

2,25 METRE BOYUNDAKİ 

ADAMIN İ!-.TE(;İ! 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

l!!S~~~~~~=Jı Yunanistan ve Bulga· 

Tamam 2 metre l5 •antim bo· 

yunda \le ıbn kilo sıl<leuude o!•n 
Bilecikli ÖmGr ismln~~ biri Vıla-

yete mün.eaat ederek 300 ı;r•m 
ekıııekle idrırt. olamadığını s6yle· 

miş. Bunun üzerine keudisine iri 

eiis asinin muhtaç bulunduğu 

mil tarda ekmek temin edilmiş: .. 

B.r arkaılu; gazetede bu hava

disi ckudu1.!an sonra giildü ve: 
._ İyi ki i~ı o kadar meşakkatli 

deği i .. derli. Piyango bayiliğ! ya• 
pıp pçiniyormuş. Ya eger Ömeı 
bir tle •ağır işçi• ol•:Jydı acaba 
hcr'."in kaç lilo ekmckl<. doy.bi

lirt1 ? .. 

ODl N, K();\IÜR NARIH 

KALUmIU\CAKl\UŞ' ... 

ristandan kaçak mal 
getiren 3 kişi tevkif 

olundu 
Edirne (Hususi) - Lalapaşa 

nahiyesinin Uzunbe.~ k-Oyü hal
kıında Nazif adında biri Bulga.. 
ri'standan kaçak hayvan nalı ç.i.. 
\Tısı alarak memleket d.ahiline 
sokmak isterken yakalıını:ru.ş ve 
"clliyeye verile.rek tevık.i:f ruuın
mşutur. 

Dtğer tımıftan Doyran köyıü 
ile Tatarköy arasmdla Yunanista
na sabun ve 1c.ııımzı. biber geçi. 
ril;.,ken yakalanan Taya1rnd:n kö 
y.Ünden BclıMtla Elçili 1:ıöyiinden 
bakkal Hasan <la tev'kr: ecl.ilın.iş
lerdir. 

Edirnenin Kıyık semtlıufu otu
zan Ahmet adında birinin evin. 
de kaçak ewa bulunduğu haber 
alınmış ve yapılan araştııı:madıl 

yata'k, yastık haline sok:u1mak su
retile giz:lemn~ olan kfüliyetli 
miktarda sarı büyıük çile halindle 

Ada vap" unda iki kişi konu!jll• 

;varlardı. Birı: 

- Haberin var mı? .. dedi, Kııl

kıyormuş!~ 

Öbürü karşıda oturan züppe bir 
çilti göstercCEk: 

I Jopek ipliği bulurımuş ve müsade
re edilmişt-'r. Bunlarını d3 Yunıı.. 

ni.standan kaçak oJa'l'ak geiir.i:l.di
ği anl~>r. 

- Bobsciller mi? ... dedi 
- Yok cau;m! .. Odun ve kümüı 

ıııarhı!-. 

Gülerek ~cvap verdi: 
·- Kalksa da bari görsek. Ba

kalım kabahat narlı!.ı mı iıni§? 

Yoksa fazla alan ha1kıa mı? .. 

AHMET RAUF 

Yanm kilodan küçük rakı 
ıişeleri satr,ştan kal,dırdıyor 

50 ve 45 derecel'i!k rakıılanıı. 

yahuız yarını k:Jo.luk ş~erle sa
tıılıın~ hakkındaki kararın tıat. 

bik clunanasıına başlamlmıştı:r. 

İnılı.isarlar İdnesi 15 santili1ıre
llik şi§elere rakı dol'.ı:!Ul'l!Ilıayı dur

durmUŞ"tur. Piyasada. mevcut o
ilanlar satıhııca 215 saıı.tilitrellk 

y'Emi rajk.ı],ar da peyrleı:ıpey orta. 

dan kr.ı1clıımiacaktı:r. Hususi rakı 
aırulleri de bu karara uyacaklar

~. 

Çay yerine ıhlamur 
Çay fiatlıırının palialıılaşmasın

dan sonra bazı kahveciler müşte.. 
ri1erine çay yetine ııhlamur ver
meyi kaTar!aştınmşlar. 

Bizce bu; çok yerinde ve ha1ıti 
geç kalımış bir k.arardıır. 

Yurdumuzun gfrı:el, oniSk lkx>
ilrulu canım ıhlamıırlar.ı. dururken 
çay iç.in her yıl hari.ce bir 1mç 
milyon lira vıeriyonı:z. Bunlara 

yaZ1lk değil ııni?. 

Ihleımur hem daha ucuz, hem 
de sı.hhldir. Çay ~ içe sinirleri-

mizi bo:ııacağımıza, paraını.zı; dı.şa. 
r.ıya çıkanacağımırza kahvede, ev
de, misafirlikte J:ı.eıp çaıy yerine 
ıılııl.amur içelim. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 68 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

ruh 00.1.ah[;ı hal:.'nde l<ılt~plaTa geçe.. \ 
cclt... Bu f.Jk:;.r;'CI' pek yo.bar..a atılır şey.. 

!er <J~ği.l, Nur; Bey .. Ben d• buııı!.aıra 
~r!~nıyorum .. Di.!.nrsa madJt bir aıtnX>S.. 
tru.ıi tazylk.i ahmda_ BL>gUn, e:skıl 
~arı gö:ıu-yor muyuz? .. Mk\ tış.ıkl:ar 

ill.el ~cie?. Gönul.Jer sı..:v.ıneı..ın,i uımt..r.u. 

Ş.6n(ti b- ti...lei:: ıı bi..dig1 ~-'Y. yefosa
~ ... tır. Öhüı."be h.~ seven k-a:l t.:p.. 

leri. bugün üfl..,,_~ Y~<.ı.H\J.yor. Hc. .. Ll, fJ;Z.. 
la-ca SE-Ytin .ııLJ.. n M. gülilıai:- bLJrr,a!)'or 

tn'UYllil.. Da..~ teri g.derek., bı.mla.ra. 

de'.ı 'O.ıstn vM'. 
Silı:>vi, n fes ı:tlını>;tı. Nuri YıJımaır. 

göt•Aıni cy=ı:at""'- gibdil: 
- Amı:ruı. d• hcyer.ınlaıııdın Sti<ııvi.. 

V•lla:tı; lbu iııeyecaru'.l ~"""' Cillıtl. 
Yah>ız, bc>nı <ltnle .. Sôyledığın büılüb 
ıbu .Sl_.··L.ler, ~e. !Attır. Ku.sura ha 
ms., amma.. y~ hısiJ!tlıı..laz yao

tadıkça, bu iruanla.U<ııı b:ır kısmı 
lltaCırı. bir bsml da erltelı.. oldı.lkç&, 

uk baW ı.:ı.lacal.w'. Kalb se-.recelt. sev: 

m'Ek Jııti:yacını clı.ıyac:ı-k.tı-r •. F ..-!kat, bu 
Yf'l "'!er, be!ki. etik:! 4$Klar g.lsJ.. pek 
ı.aun ömütr1U. cteğı.ldi:r. l}n-:.ıt.m.a ki, inı.. 

sr.n öınrü de gitbkçe k.1.F.a1ıtror. Bu
gün "" pebtıl '.l'<lmiU>tilı:, pı.tmıi.k o.dl 
ı...- vımlıır. Yalnız, a~k i<tilramaaıla.. 
r.Jltı4l1 k2.ratk:1ıer \'te şa.h.s')Tetle.zi iizer.b

dP. dı.llLt:r.:.:.ık .üz.an. Bugl.inku aŞk1 ........ 
<lo'°'ha SllUi!'LU.. duba ın~!.1.J.ı.ı!r..ı:.tir. Deö 

dh 'ne olım iı'1'I<. dü!>!ru Ciıl:I, d:EU 
cii-"lraırJ'e wlıc:Luğı.:.mı ~k he.lh eıtmıez. 

Bır ~aıır evvekl delik..ınh ile bugüıır.. 

k·;i dclilkaırılı """""".lı <!ii.n.y> -
flrk yok mu?. DUnkiıler, ooh.. ~ 
lnsanl<ıT<lı. Buımı .kabul elı:rıdk l'ızım. 

l;Jem 11.-ü..,i.İI', beın medt'ın',yet b-. 
ımındt.n, dıııısaı'1ıl< oe-ılycsı y!lıkıseldilt.. 

çe, <! ıiı>ü:n,, rrıııaafl8n ıııt'll u an aııtc 
r:tOCeıc~ elıbe11te ıö.nn.t"yt.ceğiz. 

Nuri YUıı= Slıs1ıu. Bir ır.ıi.'ddet Sllı 
avinin Yootine ll'ıid<a.tle bakarok: 

- Y"1ılL dec!L i1u l;at.s; _.._ 

yapılan iş ve m<ıhiy.ıti garete su-
tunlanna akstden şeklinden 
bambaşkadı.r. 

Bt.r gün, bakıyorSunuz, şôyle 
yazryaruz: Beledi:ve. - iıalkıa 
sokaklarda, ı;ne) ınınlarda yür\ı
rnesini ö;reten afişi r asacak .. 

Bi'I' başka gLn: Bdcd:vt, hal
J<a adabı '!I'.uaşeret öğrdcrek .. 

Halbuki, tam ölç.ühi ve he:;a'Plı 
bir lisı.nla, bu haberler şöyle yu.. 
zvlımak gerektir: 

Belediye, sokaklarda, meydan
larda yıimi.ınesini, nakil vasttala
rma binip mmesini lıiJlrniyen ba· 
"' kiıınselere yol gösterecek. Bu. 
nun için afişler hazırla.n.ey"Or. 

Hele, belediyenin halka adabı 
ım.ıaşeret öğreteceğini yazacak 
kadar fleri gitmek, işlenmiş, ~ 
lenel>iliır gafların en büy(!ğ.üdiir. 
Ba, bu kabil neştiYat.ımııızla, zan
nediyoruım ki, heled.lyeyi de müş
'k;iil va!Ziyete soku}"OTUZ. 

Yoksa, chalka adalı. muaşeret 
öğretmek> fikr~ bekd'lyemizin 
ltıasavvıuının.$ dahi mevcut elle.. 
ğlBir ve bizim de cbelediyece 
halka yıürüımesi öğretilecek, hal
ika ad•abı muaşeret öğretilecek>. 

dıiye uımll':ıni tabir ve ölçüsih bir 
lisanla yazıp çizmeler hlç d'e doğ· 
ru dcğiıkl'ir. 

R. SABiT 

MAHRUKAT 
SARFİYATI 

Bu kış şehrimizde 31,5 
milyon kilo mangal 

kömürü yakılmış! 
Şehrimize daha mebzul bir 

miktarda odun ve kömür getiril
mesini temi<n · çin od'Ull ve kömür 
narlltl-arınm kalciıırıJmam hakkuı.. 
da tetkiklere devam olunmak:ta
<iı.r. Bu münasebetle tesbit olun
Cıuğuna göre: bu kış İstanbula 
234 bin kilo odun, 17 mily<ın kilo 
yerli, 14 buçuk milyon kilo Bul.. 
gar mangal kömürü gelmiş ve s,._ 
tıılmşıtır. Kışrı daha az olmasına 
rağmen geçen sene 262 bin kilo 
odun e2 milyon k1lo Bulgar, 21 
milyon kiilo yerli kÖmÜr gelmiş
tir. 

Yeni iki servis 
~ 21 (Telefonla)~ Z'~ 

ı'.aat Vekilliği fazı!a istihsal iç.in 
vilayetlerden y .. pıfan .istekleri 
d'ÜIZenli bir çaııukhııkla kal'ŞJla
m3kkdır. Fazı. ;sti!hsal için Ve
lcllette yeni iki servis çalışmııl<'
tadu. Bunlar<'.an biri, ziNatçile. 
re parası.z sebze tııhum!arı ve 
fide yeti§ti.ııınekte, diğeri dıe bah
çe z.iıraatini kolay~uımak gaye
sile sebze ziraati yapmalk istiyen 
bahçe sah>plerne txııhum tmıin et
m.tdıedlr. 
DeğirmenleTde öğütülen hu
bubatın artıkları Ofis tara

lmdan tor-tan ııatılacak 
Toprak Mahsolleri Ofisi şelıri

ııni2ldek.i muhtelif değ~eıde 
öğütt<ürdüğü hububatın temizlen. 
melerindıen elde olunan kavuz, 
tavuk yemi, çevrenti "" toız dibi 
ç1Jkııntıl.arı roptan <>la!'ak satışa 
yı.kamıayı. kara:rlaştıxmıştır. 

Bunlar bu ayın 24 ünoü salı 
gütl:ii sa tılacaklaı'Ciır. Almı.lar da 
pt>~akendecilere satacakılardır. 

açtın?. B.uralk: şimdi, b:.ı m'<.·ı:zuu... 

Başını saıllJ:yaırıak ll.ave el:;i: 
- Bana bak evlat.. Set.:.. ~ io

kAr ea.ş"1 .. ha.ra.retıı. hoı:-;;,•etli, w 
f:l<re ke.ıı.ilJi .inaın.Ju '" •k lsteyl;;;,,, 
be<?ıi. ıı..oo 91lk ŞÜ4JhBre ~üşürdü.. 

Gen"Ç adam m.eımkla sorciu: 

- 1\e şüplıesıı Nur; Bey?. 
- Seaıııı ~ oıdo.ıı. m b.ıkıkmdail! 

~Uıphe, ~aın yun,ı, f.t·v1neı.;e bç;~ı~mı.. 

ca, bu b.;;s.s.ı.ru, hcı eıi~~ s~.ı.ı...ma.k w
ter •• .Bu ~ı.w.ırın haJ.:ıı.ı ru-l:ı.")ot:& tt."Ted... 

dlı t. kar~ıııl:t vıe ,şüphe ile h~ 
ıedııK:-'btl.lx. Heuıü.z ke.;id1 k.eua...ıı:.<ı.en e
min d~ğ.Jtıın.. Acaba, lııJir.,... .oı:. sev!.. 
yo• muyum, <f>,Ye, ~\ ~;.ta,u,yW'~UQ.. 
l(.•'rnb...ci.r_. bu su&H, lta.ç c...ea, so.ı·nq 

SU.l)Cllll-. Kaı..ıOOn dca-üı.i blr UıC}XTnıe l

~C.eöıir .. Bu, a'Şk.m bır.i.r.cı .saıfhası.dır. 

souta.. yar..rna, tu:~~ma .se:ı.f~ı geılir •• 
O vakLt1 .iııı.swı. doı\itl:ı;i cioıv.:cc.k b.ır 

sır Ji'-Ol.C~ı .aınıc. Saı..!.aree, başb.ai& 

th"()IOUŞr!(:ak_ bix ıı:.sa.ı:.., C aınJıaTa.a_ .lste.. 
rız kı, ~ı.m.ız,de:;ki, brz.nr.ı Ltaün he
;:}eCEalJm;:,za, ııı:tıraıbımıza .işt 'ır dk e1&.11.. 
l!.z.nııle, ta gönillden a.JM.~dar olsun.. 
Bu d"1nleı<ie, diinya, h<ty&.' herı;"7, 
sevgilınln lıay"'1inc:len fümett:r. İşte 
bµ c!e\-lrler dert dölund, dertleşme 

devı:mr. 

An'<işılıyor, ron, daha b:.Cinci deor
r.edesln.. :Qeı.'djpj, an . .ı.t.niaia ihti)>acın 

::rok., 

Avustralyanın müdafaası ve 
H·ndistana karşı 

denizden Japon tehdidi 
Y. zan: l. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

1 - Doğu cepl1esl•hie: 
Sovyet tel l;ğine go,.e cephe ü

zerinde kayda değer bir hQdise 
ve değişiklik olmam:ştır. Aln·.an 
tebliği ise, Kınında Kcrç Yarıma· 
dasında, Voneç havzasında \.·c 
merkez böl~esindc, Sovyetl~rin 

yeniden çoli şi.ddctli taarruzlnrda 
bıılundukl:mnı. fakat bunlar-.n 
hepsinin pti,l..ürtüldtiğünü \'e Al
man kıt'al:ınrun muvaffakiyctll 
mukab' la"1'rUZlar yaphklarmı 

bildirmi~ti.ı. 
· Londradan gelen bir habere gü
re Ruslar n.erkezde Vıazma etra
fında bazı yerleri iş~al etm ·~ler .. 
dir ve Staliusk • Viaznıa demil'· 
yolunu kesmi~erdir. Bütün bu 
haberlerden Rus cephesinde çek 
şiddetli taarnrı ve miidafaa mu
harebeleri <-lıhığu al'laşılmakta
dır. Ruslar, di<rl aydır Alman mü
dafaasının trmel nokto~arını tPj • 

kil eden eu mühim ştbirlerd-.n 

birisini olsun düşüremediler. Re
jew, ViazıI'a, Harkof şehirlerinin 
pek yakınlarına soknllllJya mu
vaffak olan Ruslar, yeniden büyük 
Alman mu kavemetile karşıla~· 

mışlardır. 
2 _Uzak Doğuda: 
Pasifik'de Yeni Giııe ada~1111n 

şimal lıJyı;mda Lae ve Salamuu'ya 
çıkmış olar Japon kuvvetleri ce
nuba doğru ilerlemek:•dir. Bun
ların hedefi Avustralya ada51ı.a 
en yakın lııılunan Port-lfore,by· 
dir. Bu linıan şimnli'lde yakın bir 

Vilayetin Tebliği: 

Tekmil motlrltı 
vaııtaıarıa gece
leri ıçıAmlJalarım 
yakmaları m e c • 

muJıarebe nnılıtemeldir, 

Avustral~ a ctrafındn Japon is· 
tila hazırlığı hergün biraz d:ılıı 

art>naktadıl'. İki Japon filosu A· 
vustralya elrtfında harekete geç
miştir. Bu fıloların şin.dfük baş
lıca bedefl~ri Avustral}'aya )eni 
Amerikan ku..-vetleri ve harp mal
zemesi gelrrıfsine m~ni olınaktır. 
Diğer taraf:a11 Japonlar Yeııi Gl 
nede Port-l'rloresby')ı, A~'Uslral

ya şimaliııd" Torres boğazınd.ıo 
bulunan B•>tn ve Tlll'sılay adal. 
rile Port-Darven'i hava kuvvet .. 
!erile şidddh bombor<lıman .,ı. 

uıektedirle:. Amerik~ ve Avu9-
tralya, Japt>r.lara karşı şimıi'ı k 
hava kuV\ e!Jerile kar~; koyııııya 
çalışıyor. !lı•11affakiv.,ri bir bava 
hücumun<la Japooılsnıı kruvzör 
ve torpido muhribi olmak üıcre 
8 harp gemisi batırılmış veya ha· 
sara uğrııtılm:ıştır. A\lu•tralya mü
dafaası herşı-yden önce hava . de· 
niz harbini kazıuımıy'1 bağlıda. 

Eğer mütt~fıkler Jnpun istiliis•n· 
dan önce ı··~tün ha\.ra ve dtr..İ.z 

kuvvetleri toplıyabilirlerse Japon 
lara karşı_me~ılan okuyabilirkr. 

Birmanyacla Japoıılar tekrar 
ilerlemiye başlamışlardır. Ycııl 

hedefleri Mandalay olmaması 

muhtemellh·. Fakat Ilindist~n 
artık denizden tchdir edilme!. te 
dir. Japonl.ır Birnuınya ve füııd 
sulıınnda d~ni7.alb hnrbi açımş· 
!ardır. İngilizler Benı_:-,,1 kıörfezin
de bulUDan Andaman adalarmda
ki halkı bu~nltnuya bnşlanıışLar
dır. Bu adnla.ra karsı yakın hir 
Japon ta.ı .. ·nıxu bekJ,ınnektedir. 

Hind sufonada bir b;ı-ili:ı: d~hiz 
filsımnıın lı"1ekete g•çllğine <lı-lt 
şimdiye kodaı bir hab"r yolwır. 
Japonların bu den••d.1 de mey
danı boş bultluklan ve Uindisıant 
tehdide ba~ladıklan anlıışılmuı..
tadır. 

Motörcülere ton başı
na ücret verilecek 

!arımız aTasında kömıür nakleden 
motörlere badema yevmiye hesa
b.ı!e değil ton başına muayyen 
Mr nakliye iicr<ıl.i verilmesi ka.. 
rarhıştN1lmııştır. Bu maksatla 
Anitaı·ada bir komisyon tarafın. 
dlan tetkikler icra olunmaktadhr. 

Komisyon; . motörcilleri.n kö
mür >-\akliye navlıınlarına bir 
ıınlktar zam yapılması hakkııooa
ki dilekler'i!ll.i de bu mıüına>sebeıt.le 
gözönünde l>ulumftuma~~adlr. 
tsT ANRUL LİMAN REİS MU. 
AVİNİ Al'{KARAYA GİTI'İ 
İstanbul liıman reis m\lıtVini 

Hayı-edıdin Karaarslan Ankaraya 
gi'tımiştir. 

TiCARET V• 8ANAYI I - ----------* Gllmvülk 111hc•Ll.t b0)3'J:rraımelert 
bundett\ sonra h-iır,ı;tak.3 İa~2 MtidUT
l,lgü t&!robnda.o 1ıe1Jtik Ve las<tilk ol,.._ 
c.acatk tır * lstamıtJI ıaışe madrl<>'eri mt.'ya-
cının murıtaıza.rn ıs.ekil.de tPn-ini. için 
vagon ~ hUSı..""SVnda tt.~ebbös
leı·de buJ.uınulrnuştuır. * Dün altın üzerine lPUD'JJ'ıele ol
n.amıştl'l'. Fiaot:l«r 32 füaıt'". Bir ıımm 
J<l.l.ıç., aıı.ı.ı ı.e 45-0 kuru(ltur. 

MVTEFERRlKı 

* Ysırdurısevıezjler C~ml:yetı yıeni 
gönilllü hal9'taba.kıcı kLır&1..arı açmıa.k ü.. 
Z<"•'e Emıi.ııiDü Hal.k.<evlil<IC kayrtlaıra 
CC11lam.:,.c:tn". * Bulg«<istaıooan 7 mc.t.\r \ara.fm.. 
dan yakındıa se!ci.z yüz tv'l ınaırııgal 
krmüru ırelcook.ti.r. * Bir eoocbi fum') ~t:'brimizin 
mt;ıh<telif ycrlc-r.inıdıe mr>jern tesi~ 
f1rw.r.aıı y&pmıya tn.~ip (lmLL~tur. Kayı.. 

fl;vel teı.Jcik oıunma:ıo.wır. * Silvırl yoğurdu !!atW"mıı>n nİ\ıil>' 
;>ahah olduğu ~IJ:Jarca tetkik o-
1urı:nı..aktad.Il'. 

+ t!aarif Oem&etlıı.O.c.1-J y<ıisuz1u1t 

dıvEISl e'VV"f'llkJ. gün ,\.nkarcı Ağ11fCZla 

)lôhkerr~esincle netioa!.~ıi;wt.i~: CemL 

yet.i:ıı ""kıl Reisi Urfa Meb'ı.ıu B. Re. 
{et U]een ile ;reğen1 Z'>lcı lJ:gen bera
<.·t ctmd!J)lerdir. 

baridir 
1stanbul Vilıiyetindetı; 
Görülen lii.zuma bina.en 

te!:liğ tıarihinden itibare11 ge
ce seyrüsefer edett bilumum 
motö-rlii binek vasıtalarının çi 
wmbalarını yakma/.aT'ı mec

h'.lr1 old.1Lğ11 t..bliji olunu,.. 

---------Edebi Roman: 34 

[ 
imdadı sıhhi otomobilinin 

çarptığı adam 
Cerr~ ;ı,astanesinoe götıiiı

rii'.lmek .üzere içinde bir de yamu 
bulunan sıhhi imıdat otomobili 
evvelki ak.şanı ge-ç vakit Yeni
postaıne caddesinden .geçerken, 
Si.rkecide ot.uran 35 :ya.şla rındıa 
Aılwıet adında. oirıne Çll!?'Pil'lJŞ. 

ağ.ıx ,urette yaralan.-nasma sebep 
cı1muştur. 

Kazazede a'lni otomboille Cer. 
rahpaşa hastanesine nalcletlilın4.ş. 
kau etrafında lıahl<likata gir~il
:ıniştir. 

Defterdarlık binası 
Şehxim.iTz defteroarlığ1 binası.

run cephesinin de tamir ve tadil 
ohınması kararl.aştıımılıınnştır. Bu 
işe 20 bm lira saı:fıalunacak;tıır, 

Tamirata önumüvxlleki aylbaşu:ı
da başlaruJacakt>r. 

saval. oturduğu is.kem lf.~11 etır 
agır kallob.. Gömerinin iQ1 buğu!Ja&. 

mı~tı. Nurıi Yılmaza sjgaıra paketJtıi 
l.lZatırken: 

- Neler seylüyo"""1UZ. Nu'1. Bey?. 
deci. Ha:rilruliıde f'lltırkı. 

BJ Jroınpliiına.ıı, mütc.l.h'<li lrun.r~ 
ianciıır.aııştı: 

- TabJ ya ... Ne zııırır...ı.tın? MıO.
tahh.t c.ıdrı.1.gumıuza ·~kma.. Yalın.111 

p::ı.ra lle ugr.ı:Ş<lın ad .... :nliN'dan d~.Jiz. 
Bit ı.ama·n·ı.[ı.j!'· b!tz dı.: IJu. İlk rle uğrao
nllştık. l\.ı.w:andeniz.~e, ı.ıt.k o 

0

k.adar 
kara cahil cieglliz. 

l!..5ı"l~·~ııııfulluı:tı e!e,ıdim. I'it'a ~ 
ıım .. 

OYUK PALASIN ESRARI 
\azan: Oııman Cemal KAYGILl 

- Belki dedi, beodekte be-ne' 
biri yine k"'1'.l.aıra ır;ömlilüp ~ 
olınaısın! 

Brı zaten dJQaırııra Çlimı•k !irlıen 
l<llk. Bu sefer m"1".lltla dWı& çaOOk 
duvl' atı ı-ç ık.eoıctianizi. dş.·11 qa. &tu.k__ 
Attık anw:na ortarlıa kt·pdı::ıen b<.ı~ 

h>ı; t>ır 'J':Y gönnedl,i:un.iz ıılbı Kovu.. 
,Kın ke.p.$ınd.an bı..r k.a.; 2riım bile i'l.er ... 
l:yemt-aDlll... Zaı;,ıon .sa.d:k. c~sın, atik,. 
~·tılg81l ioöpek 1.e heııd<*Jt.rlll -

rımıao •\,iır a.d:nn tle<Uy'e iiatnoerniş, o
raç.tk.ıa. k.oı.!;;:.~ v-e b~\ı~ı.. bum'll.Dll 
karşı ,,,.,.,,...llklıı<-a dll<ımış, olduğu 

yer<ien k.aırşı Wıra.!.& dcıgru sadıe uCl a... 
cı ho'Vb,-ordu. Şlm.di bi.z.;mle blrillo:e 
g~t..ı:ncy<; pf-k te t.aırattaa- olnHy<an ~ör 
Ktııa.u da dl~_ı;ya, çlimnıq, YilCt ba§9-
mwia cimuyur ve: 

- Haoydi ne <itıruyon.-uau,. yıiııJs6. 
nizıe, yoicu yolurııdca. .geN!'k. · 

Diye bl~ alay ~'du. ŞaŞkıD 
şaşkıD ~ k.aç adını attıkt<ın soon. 
puj, k.ıız.ı seher tkındı:n Ca)aı: 

- G 'dıeınııyeceğız. İımkaru yok gid6-
mlyece~ Diiıı aıQa.m vııı>'Yel buııdıan 

kat kal ehvenı..:.., b"'1 a' llwlsxı ölti<
yordum. Şlrmıdd .b::>e. yüz :mt'L.ıe ilerıde 
mu.hakık.ak ö.i.ür. ıkalınm ben.. Biq:L se.. 
l!uııeli<mak J>;ıı.ı:ı. lu>pınıtıı dışıır..da bet<,. 
liyen N igil:r: 

-- Dooün baııtL dedt, dbnün de, tıel· 
.ki oğl~<l<m sonra, a.14 ona doğru ha.vo. 
ıı,.r..rıer, belki bu !<ıt".lla gelev giden 
ko-rucuılar, jandaırnıa:ar filfuı ollll'S& 
onlıırın yıa;rdımı .!le giıdenslni.z. 

Seherle Efdal döncl.aler. Bizim ..,_ 
kaıciaşla ben ~ ne oh.M's:ı o~un' De
yıp h<:r,<IE.Jclere dog:-u <Ieol'l'm!lye ha.
la dik . Koıruı< hlilı.l ht!t'>d.<'.k,cı .., k ..,.._ 
rındcı. ır.eçhul düş.ınaııa ılıı.-..ıt"Ş.. harvJ.a.. 
masına dıev.aım ecüy.:>rdu. &.=.. yı3Jn1D& 

geiılr:-co klzyll·ı.ık safu'.Y•P bi«e bmız 
y~lt.ar<k~ sonra. örnrınıilze k&
tı.klı, ·bıa.e he~erin Tc.PN91yı t.ar.a... 
fıııa cloğru elli, al'nıış ırreı..- lmdıır 
kılf\vı;a;luk ebt ... 

- .Aman dedi, ben peiı; yoru;ldıınıı, 

ter ;ç;.,a., kaldıııml 
C.~VOIP veı:d:m; 
- Al lbwdan de < lııac!ar.. ~ 

bM ser.ıden belıeı:ıım ~ 

Ve araııııwzdd ~ m-ılla:.rı:ııre bö.şl.a.ch: 
- l'<. <i<ın."JJD yUııj.y>',J,m mi? 
- l-i'e yapa.cağı.ı ya? 

- Hani. ger ye dl' dönıebillriz saıı--

•4: 
- Gayret, g"'YJ"f)t ... Biraz dıulıa dişi... 

m!zi slka:r.-ak çogu g;tm.ş, 1'<ı ka:ı.m.ı. 

oluır! 

/l.Tkada.,<ın srıın aöııü b~ oldc: Çoiu 
ait!n:.ı_ş, arzı ka.lnuş olur. Ban do.ha öı:ıee 

cevap vermeden kö~ğin t<:krar acı a
cı ve g.-:.ıytt Jiıdıciıotli. hav!arnuJa:r .. başla.. 
d.ı. Bir. de ger.ye dOn.d.ü!k, sıola.ek.i meı

zaı:.ı.ıis:ı..:ıruaıp ık~ia•ra bcıta. çıka_ iici. bO
yU!t ve boz renlldi kopek, bize doğru 
ıJı'_uşuyo--d:u. İ;tbe o zaınan ilk.Jımıizdıe de 
lam mouaı;i(yle hoµ.f:n yağı kesildi. 

Artık r.e ile"Ay'e, ne gm ıy-e kaçrn.amn 
lmkinu yokıtu. BcUi drll ki bız i.leııi ve.. 
ya geri;ye dDğru on adım &tlllıCljya ka
dar cınhıao bize ;reljşeCf'kU!rdı VlllaA. 

Kovııd< ·Palasın saııhk tek.çis! ari<a ba
n:ftan acı acı vıe gayet ~. ooa. 
il'Q ık"'1'Şı Iıa·:l•yordu. Fak:ı.t ka.; par& 

eder lcl onlıau: .iıki, bizi ık<m.1)<4CU o~ 
lbh· taae idi. Sonra onıa;rın. he~ b'ki. ~ 

rabaıın iki misli kadar 6•i idi. ~ 
b<tğırmalı:\an b~ çarem.iz kalıma-
mıştı. 

Oitiuğuu.LlZ yerde kıpsrdıyamadan 
ava.zrmız çmtığı kadaır ba.ğı!ın~a baıt
ladı..<. ~'abt J<Jme k~ı lx<tıTıyordult 
.-ani<.': Sııniyede yirnı.\, otuz metre !ıoıı... 
la Hen .karat>"Clln kuialdaırı snğır ed.., 

oğul•:ıR>U arasında t.izi.m bağlTltı.rn.m 
k..G:ı1. duyacakıtı, duyc;.ı çl:::l ylinlururn.ım 

kAn koşacaktı? Ka.ı-ş"1a.ı bi.ıe ooğı;ı 

k:c.Ş~'4l ir:L köı.rt.,!cır, tam hend ..,u:ı 

!«"lı.:ıxıoo gel:iııı.ce b:.Z., bü•biitıün feryad> 
"\.-eTOtk. •• Ç~uti.i hayvanlar yilklaşınca. 

or>lann birer köpek dt:!i ı. bıTe< kuri 
okl"ğu..ou anlamışt:A .. Ne del~ ne 

ki>l'kı.:.DC b!ır ~naınızoo-a idl o Yıaıralbbü 

Almanyayı bava 
akınları •• 

Yuuı: Ali Kemal SUNMAıt 
Ahoonya üZerindıe İngiliz J:ıom. 

baırj.ıman 1ıayyareleriııin faaliyeti 
qU günlerdo artımaktadıır. Bıı 
harbin kendilerıne neler öğretıt>
ğffi.i tıfulil eden İngllız askert 
muharrirlerirıin bu mevzudtı ya:o
dıiklanına bir g'iz a1ıınak laııım ~ 
liyor, Harp başladığı zaman Iıo.
giJi:z tayyarelerinin fa.aliyeU Al· 
manya üızerinıie beyanname at. 
maktan Jlbaret kalıyordu. ingiilia 

1tayyaxeci'.lıeri o sı:rala'!'da fhava
dan resim çekeıek Alman fabn. 
kalarınm yerlerini öğreniyorlar
dı. Bu bir tecrübe ve ~klerne 
devri olın uştur. Ondıan soo:ıra biL 
hassa 940 - 41 lnışuıda Alanan &a• 

na vi .rr,erk-ezlerine bombalar yait
da;ı[dtğı çok t>lmuştur. Fakat bu 
hareketlerin A;manya için kat'i 
hlr darbe tqkJ ı·tmekt0n uzak 
kaldığını söylemeğ'e lüı.um yoık. 

İııgillerede geçen harbin ş&h.. 
ret kazandıı:rdığı kumandanlar da 
J<ıa:ııanmak için herha1de 'haıibi Al
r 1ny.anm içine götürmek lıizlm 
geld'.ğini, bunurı için hava taar
ruzlarınm gitgrde anttJ:rıfarak Al
man sanayi merke:z:lerinin iyideo 
iy~ye vurulması la21m geleceğini 
söylıüyorlardı. Faka.1 ne Alman 
İhıa\la kuvvetler: İngiltereye geçe.. 
rek oradaki harp sanayi merlre1l
lerinir. faaliyetlni sekteye uğra.
ta bilmiştir, ne de İn.gliz tayya<re
leriniITT harelci' mdan beklenen 
netice)"e val'!!ır ııştır. İııgi!lizlere 
göre bu mukayesedıen çııkacak .bir 
:lıükıüım varsa şu ·ur: Alman tara. 
fı hava üstün!Ugiıne sahip olduğu 
hald~ in.gihcre alc)"hlne yapmalı: 
istediğini yap&mamıştır. İngiliz 
hava kuvvctlc•inin kifayetsizliği 
aşikar olmakla beralber Aımerikan 
sanayiinin de 7ardmıı ile üstün
fük bir gün İngiliz tarafına geçe
cektir. Şimdi A:manya üzerine 
yaı ı.f,an hava t.:ıarruzlan ise İn
g'ıliz kuvvetlerinin dıaha aI'lıtığına 
alamet sayıılmaktadn.r. 

Hava taaTruzlarmıa dair za.ınan 
geçtikçe daha bir Ç>C>k sa11haların 
mahiyeti anlaşrlmaktad~r. • Buna 
dair ingilterede askeri mütehas.. 
sııslarca yeni neşredilen klt.aplar 
dıa vardır. İlk zafha malfını oldu
ğu mere beyanname atmaktan 
ibırret olan dıevredir. Ondan soo:ı.
raki safha da fası.lalı gece taar
ruzlanmn devam ettiği aylardır. 

İngllizler artık bunlaidian balh.. 
setıneyi 'haııp esrarından sayma
dıklaırı içiın geçmiş ayların nıok
&anlarıru gi>tg;Je anla1ırnay1 da 
~aydalı gö~üyorlar. 

Evvela beyanname atı:Jımakla 
k.atl.mdığı devre İngiJizlerin kendi 
hava kuvvetlerir.i pek kıü.çük bul
dukları aylardır. Düşman.ın hava 
\kuvveti ne old ıığu pek ımerak e
diliyord'U. Alrnanla.r harbin illı: 
lha,i't.alarrndia Lehi9tanda hava 
kuvvetlerini gösterd.iler. Lehista.
IlılJl hava kuv-•eti dıüşınanlarmını.. 
ki.ne göre ne kadar kifayetsiz ol
duğu anlaşrlm.ştı. Bununla bera
ber yine Alman bava kuvvetleri 
Lehistan.da b'lJ üık zayiata uğra. 
m'ıljtır. Lakin ılZUn süreceği bes 
belli oları bir harpte dıüşmanın 
kuvvetini asla Jtiiı;ük görmemek 
ilk d:ikka.t ed.ikcek kaliıdedlir. O
nun için İngilizler bir taraftan 
tayyare yapınağa. bu hususta A· 
meriıkanın yardıımmı tem.ine u<} 
raşuıken, dıiığe~ tanaftan dıa ell" 
rinde gittikıçe artan kuvveti olu 
01.ma<z yere sarlıP1ımemeğe çok 
ehemmiyet veriyorlardı. Almnn
yaya taarruzla;, hep gece yapılı~ 
yordu, nem de mehtap5'1Z hava
larda. Çünkıü Alınan mukaibil ıri.i. 
dıafaaruıdan çeki'11ll1ek l.izıır.rl!ıı. 
Fakat daha soııra tayyaı"lerin sa
yı.sı arttıkça, tayyareci yetiştikçe 
mehtaph gecclerdıe .A..lnınııya ü
ızerine aikınlıar da arbını:ştır. 

Bırnd:an sonraki safhada ise Al
manya üzerine taarruzlaxın gün.. 
dıü-z yapı1rrı.ağa ba~ladığııdır. Bu 
da İngiJ.lz tayy<"ıPl.erinin daha 
arttığına delil olarak gösterilme!<· 
tedir. - Ffbt, geoç aıvukat !JdJ", bütün 

b·ut. lii.l"a rağmen. ·.) d'-li, ~ ~o-z 6~ 
l:l~ı.Lcl devre..s.mi y~:nı:ı::" ı-;,ğır.ıeo.., 

bu t~;;,;ım ben . .anle t,e:·abec b:r ıln • ı 
at OU..ıf'.'ımaıııda bır n...ı:.h.ı~ yoktur. BeL 
kı delclıni dökımek ?rteuH.!Z.:.:·ı amrııe., 

thı~r:ı bl:r vakilt gt:".;'Tiriz. felek~er tMr 
ge ''! ç· \maJt k'-'lriı.:-, bu zamıaıroıı.. 

Cijrr\L:ğ.Umıüız yarum ... a kcir kalarok... 
F-ad.;eJr.~· düy~ hltine .. 

Faı.k'at ha-yvanoağl!Z bau ye-de b.,, 
~z1 yE.rdoe b:ır buçulk., h<:.·ttl iki met... 
reyi btılıın kaırkrrı.c çlude yiırüritea. 
~OtÜl.JOllÜ'YOr, 31lledk saV.!-wllt..~UZ Y'2-
~crdıt. y~~ :ftarkolı!rnr,)·ordJ. &. 
z.ım. n.:y€1i:JJn.:.z, soı tar-ard hendeklere 
vurup 1-2- i.içer~ dörder rr.t>lf~l:k ki 1'3..ra 
gi:mıü!medon kaie dllılni h:l\Jp ederat 
'!apk.rı.pey-ı ,bı..bi11ııaık. d:.ılıa o!ma21:1a ol
d~ğuıMııı: y<ırdcın sağa k:rlJI> ikalenın .;ç 
tn ı<afmn ab~rai< ~h~:,, l.çinı:ie:ı:ı y(l.. 
r(;.rr~ k ti. Kovuık Pahı.stan jkıı. yüz mS
re k~dıa.r. ya ayu-ılmı.')., Y'l. aynbnaınuo,.. 

i~ k1 bizıe kl!lovutluic: edcıı h.:ıy"'"aDI 
ıka.y bl:tinı.. O artıık bizi.m!e blrlik.te y(lı. 

rıtiı-erreı. c>l.n:mş, gaJ..i.b3 ı;er,7e d~ 
mil>, ili. 

Kovuk p....,.:...., ç.ıurkc-n lru!'Llıır biç 1--------------

Rüvat 'Lela-aır n1a:.lS!.IH\ otunnuştu 

'lcri Y~ g<ıı:ı~ adilmııı · yilziltt 
bak•' tik• 

- De..rnek böyle. Diye söylendi. 
,\oıksın ha?. 

!Deyamı Vaır) B · r arn1ılk a'l1kıada.:> 

ak lın1rza g-ıoıh'nem,şt.. Çünkü k.aı v-e 
fıruı.ıa an.ctıık on sekiz. y.ırm.ı saattac 

df>v..,m ediY'OOOu. Hakbu k.:. uzak. ~ 
)arclaın oımıııınla.rdan .. ç l<ıntl.:rın ~ 

re iıı..ım~~eri için, hiıç degi!~~ ayni· ha- ı 

vanın. aur.ınırl..:a.n ilci, ~ gün devura 
etmesi lb:z.ımdı. Aaılaşıl·;1,n şehJ'l"de dün 

N-.,aır.danbe'l'i deva.ın ed.eın bu d~ 
ve gi:n'illmerni<; k>ş, u"1k k.rlaır<la da
ha !,'<it önce başla.ınııı, oraJarcia aı; k<ı.. 
lan kurilan ilaha örı.oo ~e dıc>ğnı 

• yola çıkaıun~ 
(Devamı v~ı 

Hul·uk F ahültesinde doktora 
imtihanları cauamba günü 

başlıyor 

Üniversiıte Hukulk Fa'k.ü[tesin
de dioktora yaz sömestr iımt;hm
larının ı ayın 25 inci çal'!'oml:ıa. 
gıünü icra olunması kararlaştıın!

mıstı:r. İmıt..ilha!!a .gİ'l'lnek ist'yen 
talebeler ayım 23 üıncü paz~rtesi 
gününe kadar miiracaat ederek 
kaydohınacaklro dır. 



ı.lju yazının metinleri Aı..ad.oıu 
Ajansı bültonlerinden alınm,,ştırı 

Telhi• eden: A. ŞEKlB 
To\"=... Asahi ga<zetesiniıı 

T, hTai-ıd;;ın öğı t: ndiğinıe göre, in
giıltHt- ve So\ yetler İrand:i ka,,,,,,,. 

· :;eleri kuran yeni 
,=ı yapmışlardıac. 

Bu h:: rı 1J?, SO'li.>e•lerin 
ı~ '"-k _ ir"''1 r~u .... udu . ..a oo., Jk kuv
vetler J ~ ~ 

0
t \ (:' bu kuvYetle~ 

:l.lusul pcuol l;;{ılges: istikametm
dıc ih:rlerr.e~e ba~lacL.ğı haberleri 
çı.k;m;Ş'tıır. Yeni hudut hı;ıttı Hıe
m~cL1n - Suitanfibad ve lsfahan. 
dan ger;ır.<:f!ttdir. 

l\foskova Tass ajans.ı bu haber
leri tRkzip etmişli:r. Tekızibin so
nunda şöyle deıı"lmektediır. 

Voıı Pap<me karşı tertip ed'il
miş olıı.n şüphdi suikasttan sonra 
Hitleıdler Turkiyenin dış siyase• 
ti ürerine mües>\r oJ.mak için ye
ni vasıtalar aroonakta ve bu sinir 
harbi ill·e Yakın Şzl1lota tecavüız
.kfrr macevala• ~ doğru kendileri. 
ne biır yol açma{;a çaJ.ışmaktad!ır
lar. 

FRANSA HA.'1.P l\IBS'ULLERi
NİN DVRUŞMASI 

Riom - Mahkemede şahit o
'lara:k dlnlenen Ganeraıl Rıekuin 
bir hava orousu bulunmamasının 
muharebenm neticesinde ka.t'i 
bir amil okluğunu &-öylemiş. Ge
neraJ Gımıelini susmasını bozıma 
ğa davet etm"1\'r. General Gamoe
lin susmak karar.mda ısrar ettl
ğ'.ni bHdirmi.ştir. 

ROMANYA • MACARİSTAN 
ARASINDA GERGİNLİK ARTTI 

MO!i'.ro,·a - Macar - Rumen 
hudutlu bölgesinde 6 macar tü
meninin toplandığı biJıdiThliyor. 
Sı.rbistandan gden bazı. tümen
ler de yakınd1 Macar - Rumen 
hududuna gidcceklerd:"ır .. 

Bulgar Telgraf ajansı., Bulga
ristanla Macaristan arnsıındaki 
giızli bir askeri muafrı.ede akıt.edil
dJğ'ini bj,}diren iıaberlerin tahrikçi 
~e asılsı"Z olduğüllu yalanlamak
tadır. &ikreş haberine g~. Zi
raat N az;ırı istifa e1ımi.ş ve Bll'Ş
vekil A.ntonesco söylediği nutu.k.ta 
Macar matbuatına _Ilı itap ederek, 
Macar milletiıı;n Tıma havzas> 
dlolaylarını idaıe eı.nı,.,k hakkın

dan bahsetmeğt. nlıhayet verme
sini istemiş ve demiştir ki: Biz 
Balkanlarıırı tacry.ı.z ve lrollanmı.zı 
Latn kardeşimiz ttalyayıa uzatı. 
yoruz. 

DOGU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Ahnanlana göre, Kı.rıımda K~ 

ŞARK 
BRİGİTTE HORNE1 

Taa ajansının tekzibi -
Fransa harp ıneaulleri
nin dW'U§maaı - Ro
manya - Macaristan ara
sında gerginlik arttı -
Doğu cephesinde yeni 
muharebeler - Libyada 
harp durumu·- Uzak 
Doğuda veni hareketler. 

yarıma'Cl·asında düşman mühim 
kuvvetlerle yeniden taarruza 
ge-çmiştir. Bütün bu taarruzlar 
çetin savaşlarclan S011ra p ·iskür
tülmüştür. Doneç havzasında Sov
yetler Alırnan - RL -r.>C"n menile. 
rine karşı muvaffakiyelsiz taar
ruzlar.nı tckrarıamıııJardır. D<>ğu 
cephcsiniın dJ.,er kesimlerinde 
ıdıüşmıan taa'IT .ızları netiresi"Z kal

m>ş:tır. 
Ruslara göre, Smolen.."ik e<>phe-

. sinde Rus lat'aları kuvvetH bir 
suı-ette tahkim c~·'~mi•ş olan bir 
çok köyü geri almuştıT. Çarpışma
lar ço.k kanlı olmuıı ve köyler hıii· 
cumla zaptedibn!ştir. 

LİBYADA HARP DURUMU 

Li'by<ıdıa kayda değer mühim 
bir had'.se olmarr.ı.şt.ır İki taraf 
arasındıa keşiıf kolları mevzii ha
reketleme bulunımuşlandııır. 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Ja~a göre, Sumatranın l:ı«. 
tı kıyısında en mühim şehir o.lan 
Padang ele geçirilerek adanın i~ 
gali tamamlanrrnştn.r. Suımatra 
petrolü ümit edlldiığinden daha 
sür'atle Ç>karumağıa başlanacak· 

ta-. Japon ordusu basın servisin
den binbaşı Nakajmıı dem~ ki: 
Hal"!> henüz bitmiş değ.i:ldir. Bu
nun için Japon milleti cenıibi Pe
si:fiktc kıa:ııanılan Japo.n zıaferi Jle 
sa'ı'hoş olınmn.alııcbır. MiJanodmı 

gelen bir habere göre, harıp ve 
nakliıye gıeınilcrinıden mürekkep 
100 kadar J apnn gemisi beş gün 

evvel Cavadan yola çıkmı.ştır. Bu 
filo şimdi A VU$tralyanın batı kıs
mına dl)ğru gitmekıtedir. 

Müttefiklere göre, Avustralya 
ve .Aımwika hava kuvvetleri ha
va hücumların• deV'!lID etmekte. 
di:rler. Japoıılıu ın Yeni Giıned= 
!hareket ederek Avust:ı-clyanın 
doğu kısmına tJ arru., kararı ver-
mi§ oldukları söylenmektedir. 

Bitmany.ada şimal isUk.ametin
de J apo.n taarruzu tekrar başla
mıştır. Taarruzun büyfilc kısmı 
Manıdalayıın 300 kil<Jllllet.re kadıar 
cenubunda b'1lunan Tungooyıa 

1evcilh edilmiş bulımu)"OI". Fakat 
İravadl nehri boyuındıa hükıüım 

sfuen faallyet düşmoının ayni 
:ııamand."1 bu bölgede de taarruza 
geçımeğe hazırlaııdığ)ını göster
mektedir. 

SiNEMASINDA 
JOACHİ!\1 GO'ITCHALK 'iıı 

ıniişterekcıı yarattıkları 

SENİ GiBİ BiR KADIN 
(Fransızca sözlü) aşk, ger.çlik filmi emsalsiz ;))ir muvaıffabyet 
kazanmaktadır. Ç;lgın b-Lr macera içerisinde güzerdli OOell bu 

lrome:!ıyı sinec:-ıa severlere tavsiye ederiz. 

"41iı:aı••••• Bugün saat l de tenzıBtlı matine. •••••ımlP --------..... ---------·---~ Bütiın ı:zorapların top'oudığı yüksek bP)'ecanlar şaheseri 

• 
TAK S 1 M sinemasında 

B u G o N 
Biribirlerini seveu iki gencin kurdukları meıı'ttt yuvayı tarü
mar eden, eski kafalı, cahıl ve zaliın bir ana- Scı vetle•-ne 
mağrur, hazır yiyici bir ;,uril diişkün im~n1arla mücadele ....ıen 

temiz ve namuslu bir ail<"nin hazin ve heyecaolı roman •. 

YIKILAN YUVA 
TfJB Ç Sizli • T0RKÇE Şarkılı 

BAŞ 
Rol e 

T 

Büyük Revü ve Korolu 

Saadet Yuv~sı 
filmindn t"]CIZ 

Dilber Yıldızı FATMA oşoo 
KÇE ŞARKILAR 

Nağınelerilu bütiin u" L'EYYE s E il AR İstanbulu nwstooen 1 
eşsh; okuyucu 

Tarihi konserler 

solisti ECMİ RIZA 
Musiki Rdaptasy-mu: Kemani: SADi IŞILAY - Tanburl be>te · 
kar SALAHADDİN - K .. mani NOBAR ve 36 kişilik saz hey'etı. 

--LÜ1FEN DİKKAT: --
Bu eserin düğün sahnesi (KIZIM DUYMASIN) fil
ıruıiıı Baş yıldızı BEDİA MUSABNİ'nin Kalıiredt· 
ki (Bedia Gazinosunda) yüzlerce muganniye ve 

dansözlcr;n iştirakHe tedip edilmiştir. !=ım'lll 
Bugün saat 1 de tenzil.ıltlı matine. 

General Mac 
Arthur'ün 

BEYANATI 
Londira 21 (A.A.) - G<!ncral 

Mac Arthur dün Mcl'l.ıurııe halkın 
a1luşları: atri!.. • n.J.a v.aıı~t ;r Ge
neral şu be r.no~ a b ,_ ıır. 

,_Avustralya asker!C'ri ile pe'k 
yakıınde. i:_)Jirlıg.ın"'1C b .ı.Uh"'"ı,.;..ı..
ğım<lan dollıyı pe memnunum. 
Esasen on \arı geçen h""'Plenberi 
b'lirim. K:ı.lır::.ma..-fuklannı tal<
dir ederim. Be.·1im mua,vffak o
lup ve1a ,,\m. marn müttefik dev
letlerın bana ya,pacaklan yardı.ım 
!ara bağlı bulumnaktadlır. Maa
rnafih elimd<>n relen her şeyi Y"'
pacağım. M uzai fer çı.kaı::ağı.mıı.za 
taım b.ir C'mllliyetim var. 

\Taışi.nglxm 21 (AA.)- Reisi
cuımhur Ruzwlt dün rn<ıtbuat 
toplantıısındıa General Mac A:rt

il:ıur'ün A>-dralyay~ varmış ol-
Harp hakkında vukıuıbulan gö

rüşmeler sı,,-asuıda arıeseJ.e A vust
ralya vaziyetine inlnlkal e1ımi.şn· 
Rumelt Avus~ralya hakkında iki 
mühim nc-1<ta üztırilj"! dikteat 
n.aızaxlarını çekımüşti.r. 

Biri Amerik> ıle A vustraılya a
rasırulaki mesafenlıı ço.k uııun o&.. 
mam. 

Diğerl de halen mevcut bulunan 
gıenll buhranı. 

Rwıve\t her şeyden evvel sar
lbır lı olmanıiı icap et,;;ıini söy !e
miş ve şu SözJ.erle mıüsahalbesill.i 
bi1irmi!Ştir. 

Maamafib ibiz Av."llıtnlyay& 

her Uı.zıım olanı çabuk yet.şti.r.mek. 
için her şeyi y apaca.ğı.z .• 

ltalyada yeni bir 
Alman gazetesi 
Donıd:ra 21 (AA.)- Roma rad!-

gazetesi intl.,""" e'ltiğinfi ve bunun 
İıtalyaıckı bulunan Alımmla.r için 
çıkax.ı1dıığı.rn bilcüıım4şti>'. 

Bir Yunan gemisi 
batırlldı 

V aşi.ıı,gton 21 (AA)- Düş.. 
man Atlantikte Birleşik Amerika 
kııylsı açığında orta tonajda bır 
Yunan gemisini tarpilliyerek ba

tırmıştır. 

Petrol, Şeker 
( ı incl S::ıhifedPn Devam') 

çikolat.amlarm fazıla şeker alma
ları karşısında ~ekere kat'i ihti
Y"'CI olan çcc ;klu ve hasılası olan 
ailelerin kolayca şeker tedarıki 
için Tüo:-kiye şütr fabı-ikeları şir
'.keti ilk parti ol&Tak 25.000 kilo şe. 
ker tahsis etrr:.;·Hr. Bugün bu 
şekerler mutavassıtlar v.asıtasile 
bak'kallara tevzi olunacak ve şe
ker fabrikaları şirketi hangi mu
ta vaSSJltlar ve bakkallara şeker 
verildiğini böl~~ la\*' müıdıürlüğıü
ne bild'trecektir. Bu suretle bu 
şekerlerin satıit daimi mrurakoı
be altına alınacak ve bakkallar 
birer kilodan fa~la satış y>apmd

yacak, sırtıışta hassas davranacak.. 
lardlll". 

Şehrimiııe birinci nevi beyaz 
buğ'Claydan yapılmış 30 bin çuval 
ekı;bra ekstra un getirilımiştiır. 
Ayni c>nsten yirmi bin çuval dl.a
ha getirilecekt·~. iBunlaıııın bir 
kınnu ekımeklere karıştmılamk, 
bir kısın, da h.alkıa tevzi oluna
caktıır. 

ET NAR.HI KAI.ıDffiILDI 
Bugünden itibaren et na.rhı. 

kakmı1m:ıştır. Fakat :fia1lların bir 
müddet için düşeceği tahmin o
lwı:mamaktadrr. 

VALİ MUAVİNİNİN B1U 
SABAHKİ İZAHATI 

Un tevziatının bakka]!ar vası. 
tasile }'aıpılm..Sı ş.i'mdilik muva
:PJk göı•ülırıemiştir. Vali Muaviınt 
B. Ahmet KınıJ< bu oalnh lbiT mu
har:ririmiıze: •- Un tevziatı pa
zartesi günü yine fıırınl"1"da mıı.. 
tad şı:kilde yapılacaktıır. 

Çay ve kaıh \'e :l!iatları dıa paı::ı.r
tesi gfuıü t<.>s':lit ve ilan oouna
caktır .• fo'll~tir. 

Bir amele yaralandı 
Beşikta§la Yıldız caJJesindr 32 

sayıda otu•an ve Fınd:kl>da bir 
fabrikad:ı talışan amelelerden T<>
ros dün al~Cjam beıizin ı;axillÇ!r•ni 
istif ederkeı• bunlardan biri bir· 
denbire pnHanuş, am•.enin muh· 
telif yerle:ınden tehfü ... li sur.,ıle 
yaralanmasına sebep olLıuştur. 

Toros bavrın bir baldo has~-uıe· 
ye na.kled'.lmiş, kan etrafıııda 
tahkikata b-.şlanmıştll". 

Nis ve FAS 
üzerindeki 

emeller! 
Beru, 2 l (A.A.) - isviçr" '•· 

b"ntı ı<ayc.cklardan rnrilen hu
bcrlere Jld.(:;r.a.n H~tlcri l nuil.:un· 

da Fransay·ı karşı kulfoııdığı ]1'AD 

üzerı.ue Aınu uyanın \~J~ üzerln
delci baskısı <lrtmıştır. 

Halen AtnıRnlar Vi~i üzerıudo 
kendilerine l.as bir n~vi sinir har· 
bi yapmaktadırlar. 

İspanyol j.':.zetclel'i Framız Fa
sının lspan ollara v.ıcilmesi h~k· 
lunda mat>"lelet yazmalttadırhr 

15 L\-fartta R~mada '-'krar iııtİ· 
şarn başlıybı. İl Mc'j 'int;cro acitn· 
daki İtalyn11 gazete<i Savoıc ile 
Nice'in hemen İtalyaya ilh<lkını 
talep ctmeirtedir. 

Gaıetto d .. Lausanne Almnn 
lrükfi.metin;•l Riom davasından 

dolayı F"·n•aJa ~ok küskün ol· 
duğunu yazn:aklııdır. 

lng"liz Genel Kur
may Asbaşkanı 

uur'da 
Kaıhire 21 (A.A.)- !mıpaıraiu'

lıık Gen~ll.u:may B~laru G>ne
ral Nye, Kah.it-eye gelmiş ve 
Sir Staoffond Ctlpps, General b 
uchıinleck, Ami.ra.J Cunnınghaım, 
Hav.a Mareşali Tedrck>r, M. Mil· 
les Larınp00n ve M. Mmıekton ile 
gÖIIÜŞmü.ştür. Sir Stafford Cripps 
kuvvetli bir ilitımale göre Kahi· 
rede bir ka.ç gün kalaea:ktıır. 

Japonlar batan 52 
mütf efik gemisini 
yüzdürecekler 1 
Toky~ 21 (A.A.) - Japcmlw 

Surnbayay>a gird>lkleri 1.aı Mıın 

müttefikler tarafmdan limanda 
ba tınhnırş 52 g<•ıni bulmouşla~dı.-. 
Bütün bu gem;Jer yiliz:diürülerek 
tamir edilecekt>r. 

LİBYADA 
Kaıl.Ure 21 (AA.)- Libyada. 

General Tu:mı:nıel kuvvetlerinm 
taarnız hazırlığ:na l:ıen:z.ıer hare
keiler yaıpmağa başlad·ığı görül
mektedir. İngiliz tayyareleri her 
yerde artan bir şicMr>tle bi'lhassa 
Bmgazi v• ~lcrtuA:ıa h ıva mey;l•
nına ıhücuıın etmışlevdiır. 

Kırımda tahrip edi
len Sovyet zırhh 

arabaları 
Bcrlin, 2l (A.A.) - Bir h•fta 

içinde do~ıı cephL'Sınin Kınn·da 
Kerç Oiil<! r,>nde Sovy '1lerin 2112 
zırhlı arah~s tahrip edüıniştı". 

--~>- --

Berfin Büyük 
Elç'miz 

(1 tnl"l Sahifeden Devam) 

Alman Büyiık Elçisi Von Paper'in 
Almanyay J ynpmok ıizerc bulun
duğu seyahatle hiçbir alakası ol
tı1Bdığını ya7_ahi!irsıniz:. 

Türkiye ile Almanya arasında
ki münasebetler, tam bir dostlak 
çerçevesi i~ inde, hakiki bir g~lış
me yolundadır. !\tal mübadele5l 
esasına dayanan ticar•'t anlaş'l!B• 
larmın daho geniş ölçüde tatbiki 
için huduttaki köprülerın tamiri 
beklenınckt~dir. 

Reisicumhur Hazretlerine IA
ziınlcrimi aJzettil..'1en sı>nra pa
zar günü Aııkaraya gideceğim ve 
birkaç giin kaldıktan sonra tek
rar vaıifcm;n başına döneceğim. 

Ankaradan avdetimde eğer ftr• 
sat bulabilirsun, dnha uzun boyiu 
konuşuru'T.. 

Von Papen'in İstanbuld.:ı bıııun· 
duğı~nu şinıdi bnrada öğrendtın.. 

Bu fırsatfan i.tifade ederek ker. 
disile bir meslckdaş sıfatile görü
şeceğim.• 

Berlin Ilüyük Elçitniz dün ak
şam Dolın<ıbabçe sarayınd .• 'tılll 

Şef ismet İnonü tarafından \a· 
bul edilmi,; ve ak,'8m yemeğine 
alıkonulmuştur. 

YENİ NEŞRİYAT: 

TAHSİLİ EMVAL KAN"GNU 
\'er~i. r~i.nı ve b&rıçlorn ~ ~ 

iM !ılilctlml.eıi "'" talb.~: 
Y.ızao: M«liYe Ve"ülctı ~ 

M_i,ı_,jıL'l!il TeV1ik K.o.-al Tieatt, sna( 

ve rea U bUtün mü&ises~lıeri aUıka8ı
drraın mevZ"...Malı ve talbLk~! ~l'4..111erld.• 
rr.uhte,-idir. Bütün l-..'"'i.i:tUpbu~ 

-.uıumır. 

Bir kadın tram· 
vay an düştü 

MA&T 1942 

(MAHKEMELERDE! mı .. i:;.~HÇEJ 
Beyoğlunda Elınad ıgında Bayır 

sokağında 96 numaralı evde otu 
ran Virjin udmda b;r kadın c•:n 
ger:e vattn~lD l\iustafanın idare
sindeki tr;ımvayla İstik•!ıl ca~d,,._ 
sindmı geçerken dü§müş, ha:_.ın· 
dan ağıl' sın ette yarat 1'lllllştır. 

Haydi, Açtırma kutuyu. Söylet~ 
me kötüyü. Ağzımı açarsam! .. 

Virjin hastaneye nakledilmiş. 
kaza Jıakk.uıda tahkikıta başı 'll
mıştır. 

PQırti Genel Sc reter 
(1 incı S>lb.Cedt.n D' vam) 

tine bağD olı.n yurth, !000, Ma• 
rif Cemiyetiı;e ait Kac\Tga Tale
be Yurou rn~. Viliıye<ler taıocı..r.
dan himaye göre.-ı yu:t,ar 241, eş 
hasa ait ~e tıearet :<a•dile aç.lan 
yurtlar ise u,-O yataklı olup bv l'i'1 
ıbu müesse .. derde bar;nan talebe 
say:ısı 2,13H t· varmaktndır. 

Bunlardan başka l()'ı k.adaı· ta
lobenın de tazı ailele· nezdirde 
pansiyooe" olarak barınd.kfa•ı 
tahmin edilü ilir ki b·ı hesab. g\>
re bugün İ.s1anbulda a'le ocağ•n
dan uzak kalmış tdlebe sayısı 
2.25() ye .,,._,_,yor demeı<tir.> 
Dem~<. 635 ta:ebey! baırıındtran 

hususi yu:tların ıslana muhtaç 
old'lllklann', tunlara hı.ısusi hlle 1 .~r 
nezdinJe baı:mdtl<.lan •o!unin eJı
len 100 tal~be de katılırsa buı:[iın 
için İstanbcılda en aşaı;ı daha 73.ı 
talebenin n;"Ck.adderatıi~ alakadar 
o!man:n ıan.ri bulwnd:ıgunu be
ya'll ederek sözlerime ')iiyle dev~m 
e1ım!iştir: 

cİşte mahiyetini hulasa ettiğim 
vaziyet hakkındaki intılbalarırnı 
Anl<araya dönüşümde Yüce M;'l1i 
Şefünizle Say:n Ba.,<vekilimıi-ze 
a!"2ett;m, Ötedenberi gençlerimi'
:ııin örnek olac:;.k b!r şek.ilode ye
tiıjırnelerıni ve ıızun tahsil yılla
rıınıia huzur ve refah içinde Ç"-lıış. 
malarım aızu buyuran Milli Şe
:fh>izle onun izinde yüruyen Cum
huriyet hükümeti, bu maruzatrm 
ü""'rine, evveke umumi bir şe
~lde d~ülmiiş ve :fak.at hetp 
vaziyetinin tazyilki ~bebile ı;eri 
bırakılml!Ş olan tasavvurlarun fı"'li 
SQ'l'lunca götıürül:mesi için derllal 
harekete geçmek lüzumunu ta~ 
dl'r buvıı:rarak lf'OO ki~k modem 
bir yurt b!na~r."lrıı inşasıına karar 
vermişlerdir. bta~bulda bu sem 
gelişim bu mevzu lhakloıında te
lakki ettiğim e-:ıni'rlleri tahıtkkuk 
ettirecek son tetkikatı yapmak 
esasma m:.istenittir. 

Sevgili Milli ŞeOmiız bu sefer 
istarııbula vaki olan teşrifleri Voe

silesiJe binanın yapıla<'ağı yerin 
tay<in ve tesbitıle de ilgilenerek 
bu işle <ilan tu!<Bpl-.J ru'a•l<a\a;rıım 

devam ettirmek lutfunda bulun
mll§lard.ıır. 
Partı Genel SPkreterliği, telfil<.ki 
ettiği ihlıaımlaır ve d\rektiiler de.i· 
resinde yurdun planlarını en Joısa 
bir znmanda haz!J11ayııp Mmen 
bış3ata boş'amak Ü'.ZJCred.n" .• 

B. F'>kı·; Tilı.er, yurdun Şehzadıe
başıın:da Ferah ti)"atrosunun ar
kasına düşen sahada hemen ya· 
pılacağını., mutlu bir tesıacruf o. 
larak 16 mart şPhitleri iı'bidesinin 
de b1ı arsamn önüne isabet etti
ğ'ini wylemiıştir. 1000 yatak11 bu 
yurcJa 700 bin lira sarfulunacak 
ve 943 ders yılı ni.!ıayetine kadar 
$kıırıal olunacakhr. 

lsveç bitaraf 
kalacak 

(1 ine! 8ahl1edsı Devam) 

bir nutııkh İsveç'in tarafsız kal
mak istediğini, fakat •.-ap edene 
hürriyetini ve istikla!L-ıi korum'.l.k 
için savaşa lırzır olduğunu söyle· 
miştir. M. Bostroın, h veç'in ya• 
kında ıyi t1li:m görmüş Stı0.0-09 as· 
kere sahiıı clacağını ve mer.ıie
ketin cüs<;Csone nishetle dünıa· 
nın en fada motörle~thilmi~ or
dusınıa sahip bulundıığımu iliivcı 
eylemiştir. 

lr kömlr muhtekiri 
(1 inci S:ıl":ıf rltr nr am) 

olarak ki!t•su 10 kuruşbn sattığı 
Üsküdar f>elediye komiserliğ nce 
haber alır.a.•3k bu sa1·,•h ciim:ü 
meshut hal'ııde yakal~nmış \'e 
kömürleri müsadere olunmuştur. 

l)a'unmaş Para 
1 

Sf MER llANK 1 
• ! 

Yerli Mallar l'n1arları ı 
Müess~sesi Miidürıyetinden: 

İstanbul mağ?zalanmızın 
birinde b?r :miktar para bu
lunımuştur. Sahibıniııı Yeni 
Postane ka.rşısı:ıd:ı Küçült 
Kınacıy:ın hanındeki lstanbıır 
mağa.ı.alan şefliğıne müra
caatları. 

f.,1&h'kemeden çı.-t.l.o:.>tr, lieriını&e. 

tir!birlerir:deııı ~vacı obr~:· ı. İ
kisi dif' cırf..a yıa.şlı, ori.a hu-ı1 0lwJız:<u 
ik:ııdıı:!ardı. 1'.1~1>:err. ,de ·b:r;t.•irlcı·ınıe 

bjk<:-le.r..ni, hıçni.aırmı a~nıN11ı;.:: ola
Cı;ık.o.ar ki, •filr.ı1J1r1er llP. se;;.- en-e s&yle>

&e ç:.ıktı~. B--·~. 

- Ben ~tır...aı &"!1 l hllı~ mi.)' .rnı? 
:n.:::ıırnı t.;;.ınır:ı:ın.. Yvıu Oı;"tm:.~.yon:r.n... 

J{.ırk yJdır hil:ırCım.. u:yr .. ;:.,. Aı1kasıın.. 

daL ~. y:::1.pn-w<lığl. i.:.1ıa!L, sCrJ~cır.,eaı~ 
sOz ka.lorr,eyo.rd.u. 

Ö<~,, bU: mi.iıcldcl din!ed:., ainledl.. 
Sonra, 

- Iio.,.<:t! Hoşt! Df'di. Sen r.e ko.dar 
üriaseır cev-c:ı.p vel'tnlyt;:c:eğ.::r .. .i,ş.e. lfild.
d.ct.in.dıen, h.ııru..ıınıciıaıı, p;ı.t:a, çııt ı. .• Be
nh,1 edeps~&e uycı.cJ.1t ha!.an yoık. 

Bt:r.ki, süy.Lomukte devgın ctt.i. Ko
rJ.dorda, ıt.ıem yi.arü,;.1•(1 .. l:;ı;r1 hem de1 o, 
{•C"yu:oa sö-y~ordu. h .. t.t~J.o;da bulu
n<>11~1ıdaın 03' ıkı:snıı a"'.Ktla·rın~ı takııl.

mı~1ar, giı.ı~UJ- vr~r<lı. E-a:tW.l, o, hW; 
a~nı.ş etn~ hablre, sOyJieyo:r. SÖY
hlvor EiJyl\lyordlL 

N.!.h;:;~et. bC1tlk.1 de dayıan:ırncdı: 

- :rra.·yd , hQlYdi, dt."\li. Açlı..:ı:m.a ki,,,., 

tuyu, söy ~le kolıüy li. • Ş.!tnd. ben dle 
:ı.ğz~ı a~a.~n. ·u kzııia:: Cmuneti 
~Juhammeclin iı;Jlıı<t;,, Jnrk yııllık lcir:li 
çam~ır-la!rı.n.t orta'Ya ;-.: .y:ı!·ım. Heıık.es 

de anlaır ne mal okl·..ı.Kırnıı.. Zaıten. 
malın mosturası meydanda... Kendl
IL gi..'S'lt.ritf'or ya ... 

Obüro, bu sefer, k•n:ı•t.! b!iısbiilıOI> 

Port Moresby 
(l 1ncl Sahı'feden Devam) 

zerinde iki d.e-fa uçınuşla:r ve tary
yare karşı kayına topçusun un hii • 
CUIPlarına uğramışlaTC!ı.r. H ioç bir 
:hasa:r ve telefat )X'>ktu.r. Bir s"31t 
scmra ikinci bır Micu.m yapılmış 
tır. Bu defa ağ·r bir bccm:ba tay
yaresi taı.tcrfuen 6000 metre yüık
sekten 6 bomba atmıış'..ır. Bu tay
yıare, tayyare k.al'Ş>ı ko)ıma tap. 
,çusunun 'wteşHe (pl'..vküırtü:lırnıfu:r 

tür. Hiç bir hasar ve telefat ydk
tur. 

arttl!I'dı. A~ ~ak sö:z.leır s~ 
lcmiyf. bc.şl.adı.. O oıw:. o v-ıı.a d.erkerı. 
iş gltı]c:('ıe ~. k..LztşJY<,ır<W. I-Iam 

r.oı..rıcu~y.se. Aıilıye lmn'1orunıd.ıa blıil>ir

.°!a'JllLt: g1rece-kbt?:r1 saıç ı;.a.,·a, bcıe b~şaı 

dt \ ~.eccli.~erw.tJ.. 

Bıı aıralık, b.iıt' •.ar .. e.;;..ln!ın hı:.tL""'ı.Da 

~c.dı. K1 o. ô.:.gcrrine b4ktlr~k döba az 
~(;~ :yei.'Ydl. 

- l\.cı·cde polis? Dedi. ~\.i.ı.1U poilisa 
tuıttur~:Y•~n da_ bi.r J1..•a dnha eı.çayın:.. 

Duyduınuz ya, Ümıneıi Mı..n<;;~r .. ıruıet~ 
soyıı...a~kl~irı1. _. 

Bil ar.;ı·llk, et:ra'l'.'larır,ı s::ıa-an k ... laba.. 
lık, şWl.Ltiıkte:n üı'IK.er g:bi1 a~ılıı; ta.v
S.3.nııy<.:. b~.;,. dl, 

B.r h.::.,-ı:: saıhabi çU:tı. 

-- T~y,.,e, dedi. Ben g~di~ poll• çe.. 
ğırayım. O, koşar-~ uz~lk.a.jw.. 

Be~ b}r~i. polis Çi;·ğ...rtıruı-k .ısLi(Yetl 

kbdın.:ı sokuldu. 
-· tyı a.mmıa, teyze, d-edl. Sen de o

na h<•şt, hoŞt! Deuiın. Pclls gelrse, ilti. 
n?:ı ôe K.ab:i-lb.3tli cHl~l.i.. O Lana 
aöyıeWyse, serı de ona 1 eler sôylcdio.. 

Kadın, bu !n...:ı.c.-dan sar.-r:ı G.:·k tü Po-ı 

li::r!.T1 ça.ğtı:lıı:nasmdsın kcrk:ı.n diğc~ ka
dır.. ~uz.L. hJıZh tJZ.ıklı;ı !kt"ll, Lu c. ,, 

- H~ .A!l<llhınd.ıa cıo.sun, dredl. 
Ben mi kaıldım e ... l .• le u~raşauld 

(.)nLKtJl~ beraber ren cie uii:.~cağımC 
öyle :va ... 

Ve, <l da uı.ııG<laışlı .• İkisi c!, ka.ylıd
clular. 

Avustralya Harbiye 
Nazırı diyor ki: 

Cl incl Sahifeden nevaml 
ımertkaltlarla bir saJlta döğü.;.-ccck
lerd.ir. Aıınerikalııla:r, savaşrı: ~ 

müsait ey; bir v.aziyetre görün.ü

yorlax ve amek ohnağa Jayı.k tu.. 
tuıınlan iyi tesir yaq>rru,,ortır. 

Ford, A vustralyanın d:ııha faızr 

1.. bomba tay:y..:r-esine, tayyare 

karşı koyma topuna ve aılelfımıuım 

teçhizata ihtiy~cı olduğunu söy

lemiştir. Bütün ma:l:zeme BlrleşJlc 

Şark Cephesinde Aıınerikadaın gelecektir. Zira 
(1 in<! Sahtreden Devam) Büyüık: Britanya, bütün impa1'a-

kay1bım1z 14 tayyaredir. torluğa şamil gayet büyük mes. 
20 'Mart günü l\iloskova dola- uliyelileri dolayısile, iyi taJirn gör 

yında 6 Alınan tayyaresi düşürül- müş ve iyi teçlıi.z edilmiş Japon 
müştür. ordusunu püskürfmıek için elzem 

Alın.anlat cenup kesııırlnde Jİll· olan büWn ya.ıvtıırrl'l A vustra \)aya 
detli hüeurnlar yapmışıımlır. Bu tek lı<ışıııı.a gönderırııl'k iırıık.&nına 
kesimde aıı şiddetli muharebeler rr.ıal-U< değildir. 

olmuştur. A'm~nları:, lıiıcuır.hu ı--------------
tamaı.ıllle geri piiskürtiilmüştlir. 

Alınanlar ağır kayıplara uğramış· 

lardır. Harkof bölgesiude Alma~· 

}ar ağır bir şekilde fakat müle· 
madiyen geri çekilmektedirler. 
BiT hafta içinde Leningrad ceplıe· 

sinde 17 hin kişi kıı~ hetmi~ler· 
dir. 

Merkez cephesinde D jask şd.ıri 

Sovyet kıi'Pları tarafınrlan çcın· 
ber içine olınmışht. '>ov yet kıt'a· 
lan Djask'A 20 kiloıncr,·e me.,,afe
de sevkulc<>rşi öııemı olan lıiı 
şehri almışlardır. 

Sivastopol"da So«yet kıt'al~rı 

Alman ve lrnmen kıt'•lanna ı,or· 
şı şiddetli lıi:cnmlar~a nuhJnn'u~· 
!ar ve birs;ok me\·ziler&cn çık:"
mışlardır. 

~~~ ~~~~~~~~ .. ~ ~ ~ ~~~ .. --~~ ... 
•• 1.! 

BUGU.N ;S u M E R StNEL\-iAS;; ·3A J 
Seneruı. en şayanı hayret ve beklenrı:emiş .vakala_rla dolu. 

1 Bır Muammr ... Bir esrar ... Ve bır telmiil< harıo<ası olaıı ~ 

Görünmeyen Kadın:: 
Filmi!!ı ımu1!alka görünüz, BPş Rollerde; 1 

VİRGİNİA llRUCt; ve JOHN IlARRYMOJ!E ! 

Hiss~clilmi;yeo b.ıse ... Heyecan uyandıran bir .derağuş... • 
...__ __________ B,,.,;;" saat ı de tenzilatlı matine. · -,..-~-,..-,.. . ..-
~ -t31-- ~ 

MAKSİM'de 
Her akşam saz hey'etıle beraber 

Ayr~ca 

her akşam 60 ki'jilik büyük &evii 

BUGLN A R Y Sinemasındll 
Düııyamn en meşhur t~noru, zamanımızın KAROSUSU 

BENJAMİNO GİGLİ'yi 
N'upolinin -ilır.amiz ma nzaralan aru~ nda çevı·ilın.iş, 

Sev iğim kadın 
Fihninde teg-.ııl dtiği ·RO:\IEO - JULİF'l'IE> L'ARLESiENNE 
·LUC(,\• şarlnlarile •MARİA. NAPOI.ITAİNE &omal\Sllll 

runleyiniz 
İlavetrn: MİKE Y MA VS'u.n görülmemiş Renkli bir Fi1ıni 

• Bu,,aün saat 1 de tenzilatlı mat.iııe. ' 

• 



FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\.--------------- No. :!l -

Türk~f'ye ,evireı:ı: lsKENDEB F. SER·I'ELI.J 

Benet, alayı çok seven bu şımarık kıza 
ağzının payını vermekten çekindi 

.M..ı.ri h..:!c:,t!Qb fıet.Jmı e;,;tJi.t.' •• 
Dtnıel, yol lk.era:.nda C\..."'T::b1 ~7iğh 

h.1"1!€.1.iı • .1-e ycrC :ruvarl .. nJ .• ı:u ,~ .. 
On. 

M.:.:.-i ı6C\ r..ı;~e 

- \t.~wn ... 
lJ.ycrek -ye. ~ k:ı-'1"~!. 
-- ll~)'<li, avunw. g1c:ii:> a ' :n. 
IJcı.ıet gey',~'ı;ıı '•'Lı.l'UkiıU!;U?l",.\ t.Jh-

Jl ::t. etır..emıc!tle be: ... bcr, ba:ız ~'-"Tl<"

Cir.i :zooArı bunt:ll blr 1'-...i..A!..::~t o~~ 
g .... na ~ahit oldu. 

.Mm-r. vw·dı.; :J &·.:J k k;,...-ı::ı~ 

,-n.:r.oı::ı·anış, y<'rdc kau . .:;..;r iı.-rJ.e l';.ıt.ı,.. 

-sor ve lnl>yo."!iu. 
~t" bı.ınu gtiı:ı.ir,~ı? • 
-- 1'ebr.Jt etler.r!". dctl~, ~Yi li~ .. cı. 

:,~,!ı;rlz! 

- l!öyır. Bu, 'Ilııcall~:.1 k Uetil.. Bel.. 
ki t~.L" U:sadilıtlJr. 

- Yol<. ecrt.lın'l.. B~!l sür :.ı ;1~ ~el.en 
J(tyJlı;.len vuriılmSıCllm. S.L bir tek h3Y
\~f"~ o..ı.~ a.l.d.rruz .. Va::dw.uz. Du biıı" 

n:ehn.rıcttir. 

ı.ı~ güldü: 
- Ct'y>lt :wı ~"" hl~<-r 13cnet! 

İr.san bir sürij .i.c ka.r~ı~a~,ır", bi!" atş+....:. 
bir J~ıı:ı b1TUen ..... -u;-.ı('o;ıgr.ıı uır.ne<'1.?!", 
li.. _; birı..ni VüJ'.arrt23. D::ızo.ı n da böyle 
blr Wnıesiı;ıe ra;tlcr.. N:··:ın aJı.. ve 
t:ır.1 lıe<le.ft!ne '""1><.-t ott:!n. 

ll<'ı::et &rune ba!i!:ar;r;-: 
-· lWııluoız \a!' ... 

D~e nunldaTıdı. Ml!'! \.i.Zcu:~ta c;~ 
ran ad;wmLarQ .wlenö1: 

- Geho .. Ş"..ı b Y\"Jrı! A-:c.:d ... rın b.v
ra<i;;ın. 

.AO~ ~. ge:!"i~l k;..ld:rıp 
clu;d l>l<la-rı yere g<itürc;u'le.·. 

bu lı:.dis>-'<len sonr>, Benci kend'1 
l:;cnd'.IA;: 

- Butiriln ban <le ae Y'-:,J!P y.o:.~r4;.ı. 
bir ı:ı..~.vb\: avlamalı.y.ı<ıl, ckaf, elf boş 
oJ.araık şdı.:;:c döııeı'S~ 11. ~Lı~ ı. b.tı· za .. 
o~oın beD!mlıe Xay edJ:>;~:. 

* rıeneL keoc! .. nJ gü~r-:-.eet~ t,"Cc!k
~-.edı; Ög.;,e yoır.c.ğmi iı.ı· .~,gcıç d:b,r.rl'O 
ıyiycrlanh. Bu ffi~ ptk yuklıxtan Jk:!: 
k-.ı~Jk .gey~< b. ·ı·..nı kov•l::.anı<: 

geç~o~u. Buı ..... h~men ,s.;.l~lın::ı. rortl
dı \"C tır ~ s<>y:.enlCtlC"n r.1§;. :ı. ~ı: 

- i~~. n;i-tayot bc'l ce r. §~c::l.t&L-

ı>ıı ı:c"'1<-rdlm. 1 
G ~. Bc4,et ULr :ı.L.]t.'1 E:c.YiA.~.:'den 

bi.r.ıx::i. ye:-e senn1şti. 
• ~lıı<ri ş00 b ~J..L 9a\:l.F.dto: 
-- Isravo ... Br;ı.\--O,.. i\r!:::::ı.d..:ki V'Y:_ 

j!e o:<"'1 &ldınız ... Tcs.ld!i!en ön<lc ı:J.. 
ô..Tı'1 vı.;.::d\.Bl'UZ, F8fıQ::ı..t, r.c d.! oS:ı. ~ 

ır.ıu ,. aftakı:.ıycttir. 
Ber:<ot bu SÖZ<l"'!1 b:r :;<>y ~ .. ,,_ 

mış e.'bi göründJ. '), alayı ç<>k seven 
bu f;ll"arik ıw.11. ai:zır•n P"Yillı ''-'I'
n.-c!:!c ~yece:k.ti ani.11'..3, r...e y~p ... 
sın ki, be)"aZ .kadmı pcf.t kıt olan bu 
ı.:cınJf"ke~ 0113 hcı~ .:.aı:::nza l.rt=y.:ıcı 

v:::ırc!ı. 

Ik'-"\ giildü ... Ve i:'albi.nl yoklıy:ı
l'C:tk. ooa rnllkabc~ e!.menlıı doğnı O'.L 
n:.adığını, bu lt() kolayca y;..}ı&.D'JY.l'C~

j:nı oınlddı. 

fi(net n.daım\aırıodan blr.ı.'.!:ı<:: 

- l!~di koş, deci), t1J ben:..rn vur
du~ı.ıırı ge,ı:,k yavrusun~ al d" gel, 

~';t.i.hafu. koştu, yar<ı!ı geyJ:t ;ya.\.TU· 
cı;.na oJ1p &'l"'.lrdi. 

Jı.iJn yemekten kalk!ı: 

- Bu hayv<l.."11 k~ yEroekten """
ra vur.saydı:ruz! Onu .k:anl.ır içinde gö· 
r.;ncc lştolıı.m koctı ... 

-- lyi c.ınma, av, iıısanıı: ~ ::.e 
2.r.n:tn çıkana, b!z onu dt!'"tal avla.. 
mı:vr.. meobı.nı.rl. AvCl.U4:ı.'ın blr r.ırtı cb 
l>L'®r ... 

-- Y<JJ! rı.-.ı.t k.lçımıaır. k ... Öyle· 
mi" 

ı 1 - Ş"ÜplıC.'tih. licm dC O!z~ı mtlh.:111-

di3 Ku-ıx ..... "1 b'E&::lcw.,:j \c scvdt.'i k~
pe b~ gty~. 

l! .. ~ hcr.i:z can Ç'(:ii.JM1 lı..ı eev'.n.:Ji 
hay\ OJnıtı. gö.ı.1edne <!i:~tle l.><lt.~ı. 

Et .. ~ı ~'Ulcı : 
- H~inler ... ı:ıo.r.e:< ~'1->Y''-" bi% m:

!"l:ı tt.t.:yo • ..=.uz <l.~oil n .., b~ı§kır'•1' .. 
..-.~ .. 
~· . 

Şilplıcs z. 
- o ıbaldr ııynl SYf; .: .!L: bcr:dc.n üc.... 

cc .. ;!-t<~ . 
lJcr..c! tc-k::..ı.: yen:r:guı lt:-ız.;~ı uttn-.. 

d.ı: 
- I-i~yotJ ... YI)'eliıUl .• 
- Çok mutees'i.i- 0 1 l~ıh~. 

- Dür .. )"{lIDJı b1r (;'(I~ .k<.>~e:~ 
Y~5"·Y~ 1n.:sanlaır ~r avur; tı.·:ı.ın.i<. i\:.;n 
t!T!b.;r!oe--:ir,l boğup CJ.1.::vrk~n. b.İ2..'m 

bir gcytk y;.vrasa n.v!.lın.:<ıınz ~ b~ 
z~.;r:._n suç pJ.yı!u'..iiZ • .3u ha.dar zr...e~ 
n'!eıli tıı!'ılily.n.JZ~ ~~ra.v!ayn! . 

\!>"ı~·mı Var) 

Millt Piyangoda 
kazanan til.liler 
"!illi Piyangonun 7 mrat çcki

li~inde büyük ikr:ınıiye k:ızanau 
taLlıJHer ~uıılardu:: 

25.000 hral;k büyuk ikramiyeyi 
Ad1y~man<la :.skcrlik şubesi re
isi ya.rbay B. Ri!at Sönmez, 10 bin 
liralık ikram!ycleı'(kn birini Ifa. 
<lımköyü udc aı;k.eri pos:a 860 da 
Kurmay B~ı,kanı .R&Jımi Sanalan, 
di.ğeı· 10 bin liray1 Mcrsinde bah
çeci Celiıl Gökçe! kazaran!ştıır. 
Üçüncü 10 bin lirayı kazanan ta
lihli Ankara<lad;.r ve :ı<hııuı ncı
rlı1i istErr .. t:mc!<trili:-. 

5.000 liralık ikranıiyc.."l!ri de, 
Üokihlarda Bülbül<iere cad'de~in-

rl nwı.arl&ı Ziver Ergü:n, 
1s:anbulda Askeri Matbaada İs.. 
maıl Akgün, O:m-.aıııyede Aptal 
Doğ.ın köyün<l" çi~çi .A!bdullah 
AJ;föa'.,a ve İzmt, İstanbuJ.da Tü
neldı' Ka·ranfil sokağında 43 nu
marada BJama Kra;-ner kaz<.n -
mışlnrdır. 

Bolvadin ', l\I. l.' munuliğindrn: 
Lltı·c~i 2:J krn'll7<1 ~O'tıhr.ı:ııEı Uaızır.:. 

g~1 rı~ beoziıl to k'.lr' ~.ı ıa.tıilr...;: S'.J!"E!' ... 
t~ylc 1.lil11 I<o:ı·r-1:..:ı ı-:~"T:\!OvrJ\ mu
J"ı..:J.1• 'c c buh~ :ıı 'a Eolvndl
r. , Şaz.1 ~l!c;;· :Aıcn I-lıı.byc• o.c.u 
Ah. ~t Dar..:.:oeı h:.ık:wı .. ·::ı. y~pıim duı. 
ru~n oon\:.Jld. : 

!'<'(lt:nun l\Iiı:J K> 'U!lm3 KarıUJl\:

nun 3~ ve 4180 sayı:ı k.-.ınk."11::ı 01uad .. 
dd 59/3 ınaddoleı- ne tcvt•len beş 
J:.ra ağ:r para c~ı:yıe terzıyesinc ve 
y~i gün roihldotle dükl<fı.Dı.r.:ın m
IA11ı ':n'm&ı::l!l ve A:ırar huI~~J!'I n nqr 
rır.(." CGiT '\C:i.lcn hük'in1 k.:.t~.l)·<."t kcs
bctmis ohr..ı.. ·11a ik.ar.'..ln· n 62 ür.eil Jr.B.d
clt~mc tev--.!L"-:aa ~~eyl'yct it~n. ohmuır. 

c364S> 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAl\t 

KIS:\UNDA 
Bu akşa.r..1 s:ıat 20,30 da 

P A B A 
Yozon; Keclp Faztl KJSlll!.'ÜBEıı: 

iSTiKLAL C/ı.DDESINDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat ~0.30 da 
ÖKSE VE SÜKSE 

·l !\.: a:n Cu.·1ıı..li.ı.'~ uiu, .. l:ı. sc:.n'atk.Ar 
H:tzwı KQm.--üioo'Üıtl;.i.n ~;;.u'a~ b:;.'1a.1mın 

2j !ı;c.ı yıldöııümüclü:. 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Liran 

~uLc ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bal!ka.<ında kumbaralı H ibb31sız tasarruf hesaplıınııda ea 
u 50 füası bulunanlara seoııcla 4 de.fa çekilecek kur'r. ile aı:ıiıdald 

plana göre üaıınıiye dağıtılı:caktır, 

.f adet L003 Linlı!t ' 

' .. 
40 

100 
120 
ıso 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

500 > • 250 ; •• 
ıeo • 
" • 
'° • 
ıo • 

'-QOO 
Z.000 
L080 
'-000 . 
5.000 
4.8UO 
3.200 ' 

Llrıı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

D!KKAT: Hesaplarındaki ;>l'ralar bir sene tc;Lnde 50 liradan 
••a)(ı düsıniveruere ikramiye çıktıj(ı takd:rde % 2U fazlasile veril.:?
c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylül 1 Birinei.kAnun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran tıırihler..n~ çekilecektir. 

., • - :-- .. ~ ... •• J • ~ '"• • • - • '., • ' ~- \; -.·.ı-. . • • 

... 

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

İCı\lllN DA GÜNlm 3 Kıl~!:; ALINA BİLİR. 

- ~ 

,, _(' • • .. _<::: ı ~ i rt! 
VAH!Blrt/1"1 UE ~İ ,, 

atelye/e,,iNe -

6mniyef 
eclinız,, 

.,, 

~el. 44934 

-· 

Beyoğlu istiklal Caddesi No. 302 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Medim!(fcliını!zi:n re"oi <abıtD mcrmr ınn ;ç:r. 1996 tokım elb1.>c Jlı> 1096 adet 

it!lS.!~tin dıik!nıi kapa!ı Z~I! \.6Uİ:yle cksi.ltırr.ıt.}C kuıu?mu:ıtw-. 
Nfımıunck.ri d~i2lc r.:·thfrrlü olat~lt bulllrı.dmı.ıl.ı.n e.lll•se V(! s:;.pkarun 

ku~~.ı bı.ıxicn di!;er levazım \'e harcı n:tıte-:.ıllhJde a!.t tıl.mak Uzere bi-r tak.lln 

e!b:st.· ~<' ~r kaaket diklminia rr:ul'~1Jl1')_\ ~e<leH 7 lira 50 !<uruş~ıı:. l.luvak!uıt 
tr-miı~atı 1122 lire. 75 kuru~tı;r. Ek.sill.tn:o 7.·t.94~ &U.1 gü:nü saat 15 ete l't!ı.ldür!~c

tirrJz l.ıklası içlnd:c müLcşctkJ. komisyon 2lu.:urı...ııda yc;pı~lır. TC'kii: nı'-k
tJp.zr• eksittıırı-0 gürıü .!oa.at t-ı de kadr.r ka.t-ı.;.1 ccI!lecektir. is:.c.·klilE>.rtn sort.na.-
rr"'J'i göııook içl>ı ıu<>e 3 1-.üdürlüğWle n.uıuca:ıllan. •3C86> 
------------------------------

p-.:udı.k&;y Tapu s;ri.? Mut:afızlığmdan: 

21Mart1942 
ıa.oo Progr:un -...·e lio;ı1lekct s;.-.t A. 

yarı. 

ıa.03 R<n<yo Çocuk KlObu. 
18.48 Ziraat Takvimi. 
18.~l Rr.ıdyo D .. \00 O:kC!i11~::;r.~ II<:.r 

Telden Prograr-11. 
19.30 Mf:"mleJu.•t Sa..1t i\yliı.l Ye .Aj;.ns 

H;:ııber!eı·i. 

ID.45 Sdbest 10 D~kJ, 
~!J.b') Fasd Hey'c .. i. 
20 15 Radyo Gazcte.;1. 
~c .ıra Şrüu ı;..e Tü.ı.·ku;rr, 

21.00 K<:ınuşma (Biiyıl:t Atlomla.r). 
21.13 Ml4;-k: Dlnl.ey-;c~ Irtfi>.ııcri. 

~t r,5 K<ımı;şIOO: (P~··" Ktt.usu). 
22 CC :r.~ttı.ik: Ra"C\Y.> S.:1 o.::ı Or"..iW

'lro5ı. 
Z2.o0 ilıleınldlwt 6a>t Ayan, .... jaıııı 

Haberleri '\'"e }3t)rFal&:t". 

22A5-22.50 Y'3nlllki P:ı'.'gr~ır VO 

K-. 

(HALK SÜTUNU) 
(İş anyan ve i§çiye ihtiyacı o

lanlaı~n ilaruatı bu s.üıtunX!a par:ı
= alarak neşredilir ve dl;ık.torn
mıızd:ın ve avukatıaı=dm soıru.. 

lacak suallere, mıüş:lliillere cevap 
verilir.) 

• 
İŞ ARIYAN BİR GENÇ 

Hı.ı.swi ~ea fabrika.~ C.ctıl'etha
r.e ve komisyaııC'llluk!a t'Cllşır..a ü., 
zere orta tahsilli b!r gen(, is a!l'ıyor. 
Son Tclgr>t (Ş. G.) mmtr.uLa mü-
x;..car.tları. 

• 
İŞ ARIYAN BİR t-ENÇ 

Vefa L:ıses'.ınin 9 uncu s1r.ıf:naa id.i.nı. 
Ail(:Vi vnzişctiın miis..1\t OlJilUlJğı.ndeıı 

tuhilı terlrelını:ık meclıtııı.v<t:.C<ie ka.l
d.r.ı. l';yatımı Mruı.i.C Edcb]wck !~in. 
c;:ı.lı.)rrı.~lk iztırannday11 .. 1. B.:na iş vcr
mk sın·cliyle y:ırdı.ııvll bdu,ıı.cakl;h. 
r>n lutfcn Son TeigrJi ı-:alk Si;tıınun

da t1€kind3t:,."1'> ruınıtuuıı:: y<ızmalaırıru 
rlc-a (<J.crhn. 

• DAKTiLO DA BİLEN BİR 
GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

l\.!Iıl";::ıiir.rin n1~.ı.ni tcır.:n etme'.;{ iç.İn 
or!~nntktob.in son sınırı:lıd.ır~ ayrıl.aın 

daktilo da bilm b' · genı; kız rEsırJ ve 
hu.sı.ı.si müesseselerde ı~ a-r~rr uk1adır. 
j~ s:.hlplermin S<>n Tcl;,'Tol lf&lk SU
lıı11tı v."l?tB6iyle (Neo:ı.'ı.:!) isrrJne bll
a:,ınıelerl rlc;ı ol\Jl'lur. 

• ORTA TAHSİLİ BUL..'llAN 
GENÇ BiR KIZ İŞ ARIYOR. 
Ort\11nelatep tabslJ.i tulurıar. yazısı, 

hcsrbı ve !ıfades~ d:ilzgıl~ ger.ç bh Tü.dc 
k..a:ı müe3seselerde, y::7ıh~lerde, 
müık..SiP bir i:Ş a.ra.mak~:ı.dtr. Evvelce 
tc;-e-:on meuureDği de ye>p1!ğ.ıına dair 
cJhn..lr. bonscrvltJ va.ı.·dır. 

ı-;:c:OOiısiıl'\l. t.arvzif ctm~~ fı9t,ycn rrruıh
tC>rCn"'. jş sa;hipl-eTi:nn Son '!'e!graıt Halk 
SUtı;1n>nd:ı. •S. A.> n:.nıuzuna bır mck
t.ı.p y~ır.aları mercuduu:·. 

• 
Gelen iş verme mektuplari 
Bay L. G.- Namınıza Galata

dan bir iş verme ımektubu gel
mi§tir. Aldınnanıız mercudur. 

K.L1-<i1'köyündc l-Iaoon Pd~.l D>ı!hallcsindc e-~l Ulusı.ıluJc yeıll Bcru!u :r..aslaık 

sok~t.00• eski 21 M. ye,ı! ~ kapı numa r:ılı l.ulill>e ve taıılal.ıoı Leı buçuk hlıs.. 
+.--de b.ir l1isseti yc..ni on bi.-CC> iki hi.-;sesi (.m·-ıcı.· krzı Fatrnanın G l~fa·;t.ınusani 

l':ılj t.:ırhli tapu kal)'dı nı~ı-cl·b!D~ ve l>ir n:~~t J.llunıet kızı MC"l'yrm ve biT hiS

seı! liıM:Yion oğlu Kar:ı H3'::.r. ve bir hi•S<•I Mehınıct kI2>! Mi.ı:i VO ild bUÇ1i!k 
l::OSSOSi Ali oğ+1 Serci 0:.:1.lan uhtelerindo? uıuk<:.J')ıct r. .... m o.r:ı!arında Yiı'Jni 
.:tcı: br~ sttıc cy,,,·el bu t'l.l~y~ ga;)iri ~mi FtJrt-tte Hraz ve t.lk91rn ec:~rek her 
b!r h.i..s:sed;ır ~tendi hi.ss,!"):r.~ ~abet eden par-;..; üzıeı:rme clıııiye 1tl;3. er~eGl.ğj. ve 
Ftı.~:r.ar.lr cv!ndcıı ma-ıdası"ll!l ta:k3hnon ve ıı:ü_,tak;ll.t.'Il na.'Ula...."Jr_a tescil olwı· 
d~ıı ~-yrUc?l".n wt:cik.;.ndc-:ı a.ıd"'iıln tır. Bu k(lr~ Fatma da bl.~~-!JtE.~ !sa-bet 
cd . .., kısım üıer·ınc y:ıphroığı bir. ev'.n ıJtuı beş sene CV\~l l't;:ıı:r:"'n yo1rıl:r.ı'i bir 
t.:ık .:..1'..o müs~den narr:!?ı:. ~ilstakillEn it!( .hrıi talep cıtmcık.~ecr:-. l----------------

1:-15 n~~:.ı k-anu 1 va r.-"zo:lYL+ıa:r:.esı. l"iikÜ'":nlcı":ıe t.ev!lJca-ı 14/1/!11"~ ta.ri
h~rc :;:.1t.:.s&-d:"'f S .. h gü•1u rr.:'ı:Uıtn taft'!{j kııt icra krlırınc.:ı~ \'e s(;z gcl.i,ıi C
a:cn bu (.Vde ~f 2.: ·'~ buhmriu ğrnı.n icJaJn odenlcr oldut,"..ı takdirde 

lahk,J«it g!lın\lııc kad:ır S~l:t<rıAflm1'l1c K.adık ;y Topu Slcll Mııiıoh"~m~ ve \Wı
k4kcıt gQnıU ırr. ::ill!nde b1.4.u11acrık 1.apu ırc:nlmm.n. eller~ vtS:b! ... ia n:ü
r:ı.rno..~i;:r .. üLn o~ur. 

Devlet Oemiryo!ları ve Limanları İşletme U. Maresi İlanları 
Lnurum - H-udut dcn~ir!'ollarının 8 No. l·.ı taıtlli edevat tar::f{'c;:ır<:e vaa:o~ 

Iarın to>l".ımll ve tahliye mıJrlclctcrl değiştr;~ ~. 20.4.94!? tarih·nr.cn itibaren 
iô,1'\<.ce ı~um gö"ü.Iıeın uı11..a.;.1lurda ve 1~\c.i'!: , .. roaı bu müddet.:(·: 4 saaıtt(%]. 
az c1ır::~mck üzre lındirı~'!Cı.'kt!r • 

Şirnciıliüt yalnız Er-zu~ıı.n - Sankamı; ı..~~a da.r tı-.t '\r\ .• ;JonlaTından 
sarn~h vagonlari.ın tahmil ve tzhüye ınüdt.ict:ltt ,5,. ve d.ğer v.~cıılorın t.o.tı. 
ml1 ır;fJ:<lOctleI'll t5> tahl:y!l JnUGd-ctıler.i «·l> ~a:t olarak tensip tdıinı1~t;r. Faı.Ia. 

laLıll.it ııç;,, istacyankı':l ı:oi:r<ra;.I edil.melidir. •2000• •3t!C.l> 

İstanbul fi at mürakabe komisyonundan: 
i:a.n No. 51 1 !53: 
I:tarılıul P,ri d~h.1bUe Ko:rrama.11, D~ t:ıı: Kıvm:ık ve ke;i ~t!e:trnfn Cdlllı 

".op!.ın vt pera1 de ıati}l .. rı.. i:;:n F'f:ıt ~t;r ... e Konı.syonuııca teşt.it edil .• iş 
L;;.!:.u Z'Jlıl'h 21.3.9'12 .. rilı"-:ıden i~bıı ... n k\i'cnr..:rr ~ l .ılund1o :.l il.l·ı olw: .ır. 

.•3CBü 

J1f'. ı:EDİLECEK İlllİJ:,\ BERATI 
<..1\hi1t !lilfı.hların ko•Janlvr.nı çıkar-. 

r:-.:ı~a n.~w trr-nak> ba!V..1«!~1~i ih.. 
tlra ıç:n İk't at Vl1k<\ıo"~ den alınrr...:;; 
o'or. 2 ~!ay.ıs 1932 bnh ve i6':'2 No. Ju 
ih'.~r~ bl"I'aıl.mon ıt~L"Va ıe:~U,l: ht.iruk bu 
kerrc başkat.ına dt:Ylr \.Cyat.u• icadı 
1'üı'!--.:ycdc mm-"i;li !ii'a k(ly 9'ı1ak i';In 
saii.lı ~ c·t dahi vt:rl1~:1<:c~~i ttkLli e
(iılrr.~..;:lc ohn~(h bu l.ı.r;usıı i: ılo ın<!-
1:.Jıno.l eJ:on.d:t li;\.!•y·;.ı!~rln Gal"'tada, 
Atlan !Ian 5 iın'01 knt l - ~~ No. Iaıı·a 

11ıC..ta.c.:ır..t eyleı;:nr ... :e..1. !~ı.;mıı i};jn olu

nur. 

e TAKViM 8 
Tl<ın·I 1358 

MART 

8 

Kasım 

134 

Hıcl'l 1361 
l\. EVVEL 

3 
Yı! 942 Ay 3 VasC1t'· 

S U Valtil 
E~:;ır 

S D 

MART 

21 
Cumartesi 

6 07. 
12 21 
15 47 
18 22 
19 52 

4 2·ı 

Güne
Öile 
İkind: 

ı\k5arr 

Yatı.: 

iınsak 

11 44 
5 59 
9 26 

12 00 
1 3] 

1? O' 

Tarihi Tefrika: 51 

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

lznikteki askeri meydanda toplanan 
süvariler, Arslanı se!in'ilad11ar 

tiriı', in.~a:ıllah muzafkreıı geli
rim. O v~kit bol h.:ıl dertlejil'iz. 

- Ah; yine mi yalmz!ııklara g0-
ınükccğim?. Y;ne mi dertli kal:l
cağ.m?. 

- Yok canını! . Çabuk gelecc
ı;..;m. Bana ::n;_isa®e et; yol U4.1:ill• t 
savnş çok. -· _ \ 

Sümbi.U boj'lıwm blikmü.~, ic
\''€k.1-.ü1 ile .. ı\:r~lJ.n111 yrliı:.ü.ne bakı .. 
yortlu. 

Are!dn seri tır Juırcketlc Silir
bülü kucakladı ve son vedf:xr.ı 
yaparken de şımlln söylc<li: 

- Şehit olun:ım; karde:f.m To
kaya emanet ol .. 

- All<ılı gösteımc.sirı .. diye ce
vap veren Sümbül hıç':<ınklarl:ı 

ağlamoyo ba~lam4ı. 
Bir an iginde Aı·slan hedefin~ 

doğru atıldı. Sarayın saloouna <;·
kar çılanaz her şeyi wrntmuşiu. 
Her biri bir dch)i:oci(?n fı.rlıyaıı ca
ri'.\>'elt'r ellerin·:e şamdanlar Sul. 
tana yol gösteriyarlardı. 

l\1İNA BURSADA 

!znikin askeri meyd;ımnda jy:s 
lanı bekliyen süvariler ve kuman
danlar sabıırs>Z!anıyor1;1«lı. Böy
le dar bir zaman.da Sultanın bu 
k.adar gecilmnesiııe mana veremi
yorlardı. Hiç bıri ne S'Ül'n.'l>ülden 
ve ne de Su!l-:ının aş.~nı.dan ha
berdar değildi!. 

Birden acı acı k-emik düd:ükkr, 
kuvvetli bi'r rüzgarın çıkardığı. 
ses giôi, ötmıeğ~ başJ.adı. Meydari. 
da bulunan beş yüz sü.vari, hep 
birden :ıtbaşı yapmıştı. Kuman
danlar, zabitJer oraya buraya loo
şu§uyorlardı.. Halk dalıa h:lla meş
a•l'elerle §'<'nilk yaınyın, meydana 
doğru gelen Arslanı albşlı.yordu. 

Arslan meydana gelir gelmez, 
lıiç durmadan bir sıç:~y4ta atu:a 
atlad~ ve İ:ııınit J''Olwrn tuttu. 

Oldukça gecikmşilcı•d:i. Bu se
beple süvariler durmadan yol alıı. 
yoo·knlı. İleride yol bilen ve ge
çitleri tanıyan kılavuzlar gecenin 
karanlı!;rını dekı ek, hiç şaŞma!Wn 
gidiywlar ve peşlerinde bulunan 
kafile d'c at nalı sesin~n başka 

tek bir ses ve ışık olnıadtğ• halde 
muntazam bir halele ilerliyıcırlardı. 

Bursa cephesincı~ bulunan kuv
ve\lcr azalmış, ele geçen binlerce 
e sir İznike naklolunuyordu. Bun

ların içinde bir 9ok ileri gelen Bl-

zans ktıımanJ&nlaı~ 1.Jl'{l.'.bu .,;bi 
bir çol< kacl.u1 esır1 ? o"\! val.dı, 

..\ı·~·Jarun vc~-Jiği &:.u~r Ü'U'riııc 
l\tin.,. da hıı:ıkc git.n:ck ü;x,r" ;y"' 
la çıkarılın şıı. 

1Ln3, ~-: .. 1.ırlnrı!ı;.ı ,<;ôkU~· t ... >, 

l:ıöj'~biti:TeıJUı:c 1·,ı:: ~.ıkına.ar -
~ . ....... . 

ıfa ... cna n1;.:na :ve~~:i. Hcrhd~· 

de ~ri.irklc .. .lrı bozu:lu~-> 1nflj d .... ·• 
njuharcbe.~~ııi terke!tı:<1iı:ri11e k~ · 
ni -OL"n'U..~tu . ..:\r~;]and~!n ÜJ hcılıt.r 
yoktu. S.:ıb1~ sıh} .. ;nıyoj. ~ı~ı. .t\;,.:Ll 
Tl"'-·:dcr b~z,ılın~ş muy u? 

Eu muh:·kk~k gibi 1 <.;i. Çü;J,..i 
hc-p birden ç::ıd: cları f.t~küµ giı:i~
yorlardı. Ayni zama.1,:.1 Ars'. nm 
çı;dm da ortada yoki·ı. Cariye• 
ine 'birinci veziri götm(ok is!.-cc1 ;

g;ııi söyle·i:;;i h:ı.lde onun da b::~ 
rada buluı.ır.Oldıg:ııı boer al111,
tı. Hep bu ;ı } fur,eil~" Türklc·ri 1 

kat'iyen bıızıtlduJdn!':na bir.:r :le· 
lidi. 

Mina içinden deri., ı1Uşünce'.c 
<lalıclı. Ve -~aıarmı vtorJ': 

•Adam seı: <le ... imparator b-.,i 
:k.urlarırsa Bizans ~ar ay larınıb 
yine eski cümbüşleı.-c ıl-'vam ede· 
riz. Koc:ım \'e İmpal"~lor ilitiyJ;; 
olmakla ne vkar ... Hipodroır.da
k:i Mavi fırl;:mm genç;cri beru"l 
için değil rıııi? Yaln:z krlrgasaı:i:;ı 
gelip de Dİı" 1.:ızaya uğrarsanı.> 

Mina bintVi§i mÜZ.C)l:,cı takı:ı:· 
lı bir katırnı üzerintk hem :·~l 
alıyor ve ht=.!n de bun~Jrı düfj-~lr J .. 
yordu. Ynnıncla mü!,•adilit c:tr'
ycler va.rdı. Etra'ııvh ::.~ket· l!ü· 

mına yalıuz on s'.iv·ıı !bnlu::l'· 
yordu. 

Epeyce yol al<lıkLı: ronia BJr· 
saya gelmi,Icrdi. Mim Buroa;:• 
işitirdi, !aldı: bilmezclı. Bu ~c:"-: 
abdeleT'.ne \C giiı::ci 'ği:ıe hayı· .. ' 
olun. 

NOVOTNİ 
İb;tanhul'un gayet iyı tan1nıv1ş 

l\-iuganni:rc 

MALİSA 
KARAKAŞ 

Klasik ve Mim -;aı kılarına 
başJanıı~•.ır. 

ÜSKÜDARSULHHUKUK 
,... • • v • 

HAKIMLIGINDEN: 
Viı~!n, F.llni ve is~~bal Drftcrdarhl;ı ve sairrn:111 şt.y.aa ;~ n- 1::kı:."1 

nn .. ~aş&.Trlıf buJr .• uMh.ı::.Iarı u~;diı.larda Altur.J..t::d'C m~ın~h.-.;I.n<le T·ı(rfll('!.u hl SJ
kli:'f"dö ve caddec-...lnde e~ı so;, 37 ve ye~~ 5!ı \-C 57 No. lı !zz1a ba!:ç!'l·! e .n _; .. 
ıcı şuyu suırcrtıiyle sa.tııarak ı:~r:ı.ya. Qe'\rırilırr&si.J~c ma.11:1kcı-nc-cc ka:·..ı.- V(.. i tir, 

t - Meııkür hanen:-ı ha~n 43 No. lu S<kt..:k ka;n.sı:ı.dan g!rı!ct.;:l ze.111L.'l.w 
mcrrr.eı d(işoli bir aıntre ve s:-ığlı sollu sck:zcr ~r.k mordivo.'lle tJkJ~Dr~.,k c.::.n:e ... 

kÔf'lı bır k::Jpıdoın tılr'Jir.cc bh' hol vo fıı1ıu hol ·ii!wrlıı.ıle ilkist~Jc yii'· ,., diJ. 

}qp laılı.1Dan üç oda ve C':.n;Lki.ola bölüıD-nılJş l::ir merd~v·on altı ve ic;i..~ ı, lG ... :t 
oa1r.e~Snh b i'r kapıd.:rn geçilcr~ 15 '8.3".@ rn<.rC.h·"enlc çıkıL:r.ca ve kez:ı. ..... ı .ı b:r 

k.apıd~n giırlld.ktıe bü,yfik l::lr s<.ı!a .iüi!nci-c y~ ve dolap bulu~an 4. b~'Yl:!t' otl{l ve 
bi.r hef.ı ve c~ck:ına bb\i_'.Jıın:oüş bir kileır \'C alt katnnıd:.::..ki nle-1·ıncr U.t!~;~ı .. n 4 

o.ıya~t ~ mardtvcnre ınficre'.: camlı b:r k"J.'-L Be geç!lJikte zemin! m-.ı.H .. ~ ıJ~c..:~ 

btr ~v~ı.:. ve bh· helll ve lk.i odun ve kW.n i~rlük ve !iki yerli d'OJ-lp Vl'~'ı.rı:c-.ci. n lı~:· 

lopı " glrildl..."te baıra.o lıir ırı.:tl-ak ve b~· ki..TI-ıfrrl'-'c. ve rr..a.~t.a ·liı";'ı İi ~\ 'w;.l"n 

bir k.apı ınc rık.ı.lcLıktıa. !>ancnin YJ.n ve arlc~ tarafına mfuacJ r ve iı·ir:.dc ta ııhı'P.ıı 
30 r~-:eyv:ılı ve 50 moy~srz ve t~~ben 5000 ınıctl't:' muT~bb<ıtr..c'1 kacr~ b . .ı.· 

bahçeyi muhtevi olduğu \"<! .iışlıu hane Qh~ap ve zC'lllin kah ile bcı ahı:-r rç .;nt1 •. a 
1.l:::t.trctt;r, Hamrle kuyu, tcrktıs, elıeık.l:rik, l!avor~a~ yo: tur. 1-I1ne ht-y'~F uır. ·
miycsi itibari.Ylc n:t"uht:!Cı tr,:ll'lrair. Ye.n1L~lj chhvtlku.f t..'lradın<l'Jfl. f;o;l,.4 b .. i:"ÇC...ıı 
işbu haıt<ye (7500) Ura .ıcyrnct takdir cdilrr.;:;Cr. · 

ı - Sa1ş peş.:.nd:r mı.lzaycdcye ~şU.1.,;.k ctmE'!~ iSÔJ enler k yn. +ı n hı" • 
mı:'(nJn 715 llra niifuetl.nde :çty akçesl vc~!:.1<le.1.·: lt.ır:J· R,.:ı.a.~lt dcHc.'°ı.liyc 

hisstdnr~dra a!ıtt!ır. 

;J _ Sat:q: 14/4/942 ta~ıtıire müsaıc!İi' S:ıi'.ı gtmü sa:ı: .. 14 cft:...'"1 J i -:;- , J: r '(! _ 
k.i:.<..r.r Sulh llu!<.uk n.Is.h.ie::ı,.'ıneıı:inde y;ptlac • KtJ·n1ct.1 n.;Aıa,~ını :nen l r ":''.\ 

şır.i tU:rr:001lt ~ en ç-;:k aırttıruıın h~ f:tHlritl baıki kahr..d.k ı~{'t.~ 1.: t' ·

ma on giin ıtıc:::-lcP.t olun.: .... k 24/4/942 C'!nl'l giinııl roııt 14 :c-0 lfl: r: " ::-.ır 

.iık;r.ci a-rt:ıırrr~ı j-"3.pil.ıc._k v~ eı1 tok arlt:ra.:.a ll:-! ! kai-ı:yes. ;,, ..... J\.ıJ.. t' .;, 

4. - iıı.a.e bedel41·n l·rr hııfta zar!znda ı, :ıfi.v:ne VCZI)C:. ne :"at ı.n; .ı<-• t~ 
t;.r. Aks· takdi~'Cte tiı.ıle bC'zu!arak bu:nd.:r-. h ... ı! oloct:.k f?...rk ve fR .... \'~ r .. r-
lar <.nrlı..r. br:'l<i hükı~m taz.nıln e'bt!.t"ilcı...."Ok ti.-. 

e -. İşbu gayri nıL":ıııl:uo ücerı!nde 1ıa puca rr.ıia'Ccel \"C gayrı n1U c\.~l h· 'k: 

sahjbi okluklarmı iddia cd~"llleı!n iliin ta rlh ... .r<"'Ct: ~:bar.cm 20 (·l.n z< . .':lı>l ... :a ,..-c..,! .. 

k;:ılariic bera!bor ~eme~iz? rniinı.caa tl.:ıJ'I ve ~i Jıı.aide tnp1.1ca ır.1\it::cccr.1 ul
mty.a.n:a11· saıf..r-ş P6JI"31'Irun tw:ı·la~m~ harir: tut\l}acaJclard,jr. 

6 - Daha fazla m~\'!Oın1J.t alme.k il:Jtı:yeı~t~!ıiıı s::..tıış memuı'tt c1o.n ~1~1.ı.l:Ni'.? 

Br-'l.!_.1';1tipli1'1ine ve ma.hkerr'<'nin 941/9 Nr, .!:u S<ltliJ dosyesmıa Vt! gn-::rl n-:cnl; ·• 

F\ gOrırı."'1<- ~enleı"İn. de u~zkür gaıyri Jl'f"ıı.l.tulc rrwiire:cuat 0y1e,nC~<:,~i '-'\.: ı,a1'p 

c:ar;or:n d3 s&toş günü mu:yyen saot1ıe (J>l.t<'<ı Sullık Hııkıı:C ~!Jhl.<n lı ' 
bnu bulumnaları uan clunur. (l2la ) 
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