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Gazeteye rb<ler!l .. enok

0 

iade tdilm;s.t,J - = 
EN SON TIL8BAfLABI VE BA81BLEBl VEREN AKŞAll GAZETEii 

-

Milli Şef'in Çerçive- i 
lediği Vatandaş Tipi r 

r 

' ~ 

Yerimize gelecek Türk gen
cinde ne vasıf /ar istiyoruz, 

ve •. ·bunıın için ne yapmalıyız·? 
. . I~~~ Dünyanın harp sonundaki duru- ' · ~~ _··....:.... _;.!. - ' 

1 
1 . 

mu ne olursa olsun taptaze, bütün 
kuvvet kaynaklarına sahip dipdiri 
bir Türkiye daima gururla mevcut 
olacaktır. Bunun içindir ki en baş
ta böyle bir Türkiyeyi teslim ala
cak Türk gençliğinin büyük eseri 
tarih boyunca beşeri bir meş'ale 
halinde elden ele ve nesilden ne· 
sile götürecek kuvvet ve haya
tiyette o 1 mas ı birinci arzu ve 
amacımızdır .. 

ETEM iZZET BENiCE 

.Aziı Milll Şefin İz.mir hitabe
leri TÜl'k ıni.llct.i için gurur ve 
saadet miijdeleri ile dolu blr SÖY· 
lev olduğu ka.dar S&.;yal ve kül
tü:rel direktifleri balÜıDJndan da 
siyasal ehemmiyeti nisbetinde 
biiyük bir önem ta~unalı.tadır. 

AnlraraJan ı 

kaygı Türk ~ocugunda bu ana ve 
temel vasıfları bilgi ile Ş\Rlrlan
dııunak, Türk rejimi.le tom iruınç· 
la ruh ve madde hıı.lmde sımsıkı 
bağlamaktır. O hald~, Tö.rk iiğret
nıcıtinin ilkokul sırasıııdan frni-

{Devamı 3 üncü Sohifed.e} 

Her ciintlesiıttle milli topluluğun !--------------1 
rzinde yiirüyeceği bir müşahede r -
ve ta·:siyeyi dcrleyeu bu söylev ) 
bilba>'a gençliğin w yetişecek ! 
Tlirk nesillerinin ne kıratta l>ir 
kültü? ve milli seciye sahibi ol
masının icap ettiğini belirtmesi 
balnnun.cLın eiltler dt>i:';erincle ve 1 
ııneak İnönü görü~ü ve deneeö ~ 
ile incelenebilmck şartmda özel 
bir vatlık taş<maktadır. 

Şef, diyor ki: 
•- Çoculdarunızın karaktcrrli, 

ahlaki< olarak yetişmeleri onJann 
l>ilgili olarak yetişmeleri kadar 
önemlidir. Ancak, ahlaklı ve ka
rakt,,..ıi çocukların bilgilerinden 
memleket faydalanır. Yavnılan
nı.ız memleketin ilerisi kendi el· 
lerinde oldui;'\lllu bil~rek, kudret· 
Ii ve bilgili olduğu kadar ahliıklı ı 
ve karakterli ularak yetişmeli· ı 
dirler.• 

Bu, bir. 
Yine Şef şunu söylüyor. 

•- Çocuklarımız vatan sevgisi· 
ni şuurlarile kavrıyaıak yetişme· 
lidir. Şimdiki zamaıı bizim yetiş
tiğim.iz zamana gür" çok değiş
miştir. Memleket i~inden ve dı
şındau gelen tesirler çok geniştir. 
ÇocW.larınıız kendi ııcfslerinc gü. 
venli ve bütün ters tesirlere, a· 
kıntılara karşı koyabilecek zihni· 
yette lıazırlanmalıdır. Vatansc• 
verlik ahlakın ba >ttda gelir .• 

Şark cephe ..indeki s0ı1 harc\.aıa 
ait resiml..ı,Jen: Karlar arasmda 
bir Almnıı maklncli:<ifek kolu 

Ruslar yeniden 
iki büyük ordu 
hazırlıyorlar 

Mareşal V o r o ş i 1 o f 
100 tümen daha teş

kıl etti 

. 
Doğu cephesinde Fin alev makineleri - Lil>yada, ıarhlı vasıWara 

• 
Bir Jıpon Gazetesinin 

Avustralyaya H ita hı: 

İstiklal, refah 
veya ölüm yolu 
sizi bekliyor ! ı 

• 1 
Japonya evvela 1 

Avastralya1a 111· ı 
cnm etmlyerek Is 

lati1ecakmı, ı 
Saygorı ~2 (A.A.)- Jap0ı11 Ti· 

m-es Ad·vcrtiscr i;azctes;, ~;)yie 
yaz;yor: Avustr .. l•ya, iki ,ı;ol o!,.-zm 
dar!;~. Bunlardan biri ist!lk'15! ve 
refah yoludur. Öteki Fclemt'fl~< 
Hindistaııın•.n takip ettiği m"..t
hakkak bir öliimE. gölürC'n yokl'trr. 
Jr.'IJ()ny:mm isteği, hür ve mfu
takil Avustralyanm büyük doğu 
Asya refahına iı;tirak etm""idir. 

Lorı.dradan gckn basm haber
lerine bakılın:a İngiliz hiikfünel 
merkezindeki b:>?ı aske<ri müşa
hitle.-, Avustralya.n n iik Japoo 
hedefinj (eşlôl etıııooi~i mu~alea. 
r.rnd.1d ,Jar, Ba mit~hitlcı-, Ja-

LONDRADA 

Harp gemisi 
Haftasının 

ilk •• •• gunu 
lngiliz halkı do~an
ma ;n~aatına 625 
milyon Ttirk lirası 

teberrü ediyor 1 
Lonclra, 22 (A.A.) - Dün 

harp gemisi haftru.ın<n ilk gü· 
.nii idj. Donannıa inşaatı ic:iu 
hal.km kberrülerini11 ı..ıı vııliı
ne bu~lanciı~ı hu lıu(la za.rfrıı
da 125 milyon inı;iliz lira>ı 
- yılııi 625 milyon Tıirk Jira
il • toplanacağı iiruit olun
mnktadır. 

KRALIN l\l.ESAJI 

Teberrü i~i yaluı~ Loı.ı!lra .. 
dn d~ğil, HS merke zde top
lıınmaktadır. Kııd .lurj bu 
husustaki •ayam dikkat nıu- ı 
'11ofiıılôyetten nıiiı hassis ol· 

(D:;\ aını :J i.ı:nc'- ~ h .ı.e 1 1 
tJJe\.'ll'tnı 3 iif'<·~ı Si>l'-ifede) 

YENi GiNE E 

f apon ilıracı 
devam ediyor 

1 Heyecanlı bir 
yolculuk ! 

Sayb'Ull 22 (A.A.)- Yeni Gine 
adası.ııda Jaoonlar. tam A'V'tı,,1. 

ralyanın karşı;ına düşen bır kör· 
fe'le "~ke.r çıkrumxlarch'. Ayni 
zcmıancia D;;ndPra adaSJını iş:;al 

EQmi~lerdlr. Diı!er mıntaıkal-arda 
ela a:daya Ja~n askcri ilıl'acı de
V2'm etm<'kted.ir. 

(Devamı :ı üı;.·il 5ablfede) 

Emil Yanings 1 

İtalya hükumeti ma· 
ruf sinema aktörüne 

nişan verdi 
Ber!in, 22 (A.A.) - İtalyan Bü

yiik Elçisi Al!iyeri maruf sinema 
aktörü asker Emil \ nnnigs1e ltal
yau hc~ı ni ~anınuı lı1i~·iik. riitbe· 
sini vumi~tir. 

GI. Mak Artur ve aile
si Japonlara görün
meden Avustralyaya 

nasıi vardı ? 
PoM Darvin 22 (A.A.)- Avu<ıt 

ralya baBkuınandanl.ığıruı tayin 
olunan Amc1'ıkon Generali Mac 
AT!hııırün Ffüpmlerd<m Avust
ralyaya nagli geçtiği haldkmd.a 
b~makin>st M. Ferdi tarafından 
şu Uıis:llfı1 verlln11?kıtcdir: 

MOTÖRLERLE SEYAHAT! 
•- Haraketinıiz gayet giilli tu

tuluyruıdu. Bi.r yandan da Bata· 
ımda Kü iszni verilen 20 şer mot.-c 
boyunda dört mortör lıa=lam .. 
yordu. 11 martta başla General 
Mac Artıhur olmak üzere 21 kişi 
bu dört motörc yerleştik. 
Akş~m karalnı~: bas3rkcn saat 

19 da h:ırek.ct ettlk. Saat 20 de 
m:ot&Un 'bi<'j bozuldu. Şimdi üç 

(Devamı ~ Qnci.i Sa.h.ifcdel 

---~ ---------
BiR DElıJ..AL ORTADAN KA'fDOLDUI 

kar~ı Jnıllanılan Alman ınerınileri 

1 FiLiPINLERDE Son 

) Harp Harekatı 

1] aponlar büyük 
~ bir taarruza 
'hazırlanıyor! 

111 

l\!c:sına f stJı?ıamıa. 
1 rı elde bulaudakça 
1 Am~i'Zk o::ıııar için 

tahllke yoktur ! 
Va~in~ton 22 (A.A) - Resmi 

tC'bli i:;" Filiplnlerde Bataan'da ün
cü k~t'o\Jar arasında çarpışmalar 

oldugunu bildirıiti'ıtir. General 
ı Yama~ita, An1er.iknlılann şiındiyc 

ı kadar hrdı'kları taanuzlara tek· 
rar başlamak için alaylarını top· 
lamaktadır. Cavite'deki Japon 
topçu .. !r. l\lauilla kHrfezindcki İS· 
tilıkiımln.rı boınbardmıan ctınis

tir. Frank \"e Hughes kaleleri nı~
vaffakiyetle mukabele etmi<ler
dir. Japon fil<l"u, henüz isı:al ~dil
memiş olnn kürük adalar< zaptet· 
nıck içfo hazırl•k l:İ.'TDlcktcdir. 

<!O eııerol Jl.fac Arthur. GC'neral 
Yam:t · itn'nın taamızlanna rağ

men, maiyetindeki •"lıbaylara ay
nlmndaıı üne~ ~unu sövlcn1işti: 

M•niila körkıiııd<>ki istihkamlar 
el.de bulundulu;a, Filipinlcrdc A
merikalılar i~iıı bir tehlike yok· 
tur. 

H aval} adaları 
Jappnyayı yandan 
vurmak için ati ama il 

te&h tası vazife sini 
görecek! 

V:ıışinıgtoı1 22 (AA.)- Havai 
adalarında yasıyan Jarpry.ıılar, ca
susluğa meydan vcTilmomt>k ü. 
zere sıılu bir nezaret altındadırlar. 

<Devamı S Uncu S;,hifedc) 

1 BAY AN INÖNÜ 

1 
Gece Verem Mü
cadele balosunu 
şereflendirdiler 
V crcm Mücadele Ccıııiyeti- · 

Güne le beraber yeryüzüne do
ğan büyük Türk milletini geçen 
çağ İmparatorluğunun inhidam 
çatırdıları, enkaz yığmları arasın:. 
dau ve binbir lliyaııct ve istila 
teşebbiisüııün penç<Sinden Ebedi 
Şefle bfrlikte çekip çı.karan ve 
tekrar giineşe yük,eltcn .lllilli 
Şef'in bu sözlerinde hakiki Tür· 
kü ı, hokiti Türk geııcinin, hakiki 
Türk ~ocuğunun bütün hüviyet 
ve "arlığı çerçivelcnnıiştir. Şef 
bu hüviyet ve tipi verirken aile· 
ye, öğı·etmeoe, basınd vc- cemiyete 
de vazifelerini güniln içinde veri· 
yor. 

Londra, 22 (A.A.) - Stokholın

den öğrenildiğine göre Rıısyada 

yeniden iki ordu hazırlanmakta. 

dır. l\lareşal Voroşilo! 100 tümen 
daha teşkil etmiştir. Müttefikle· 
rin bü) ük miktarda gonderdikle· 
ri malzeme bu yeni t.şkil edilıııiş 
olan ikı orduya verilmi§tiı. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Ev almak istiyen saf 
bir kadının paraları ı 

da beraber gitti! 

1 

nuı yıllık balosu gece Taksim : 
BPleıtiye Gaıinosıında vcril- 1 
;ıı.ı~tir. Baloya J.\Iilll Şefim.izin 'ı 

I ı~fikaları Bayan ll'1c\•hibe İ-
nönii de şeref Hrnıişlerdir. ' 

ı Riyaseli Cumhur lJmunıi 
Katibi B. Kenınl Gedelgcç, 
Berlin Büyük Elçimiz B. Hüs
rev Gerede, Vali ve Belediye 
Reisi ile şehrimizin tanınmış 

birçok şahsiyetleri ve gilıide 
aileler de balod~ hazır bulun· 
muşlardır. 

Vni!e ailenin, öğretmenin, ba
sının, cemiyetindir. Sağlam ah· 
laklı, •·atansever, Tiirk gel.,..gele
rine lıağlı Türk ailesı elbette ki, 
çoc:.ğıına sağlam ahlakı, milll se· 
ciyeyi, vatansever ve bugünkü 
medeniyet icabında , . ., hatta faz. 
Jasmda bilgili olmal·ı ilk temel 
terbiye. olarak verere~tir. 
Doğruluk, çalışkaıılıl<, namuslu

luk, vatanseverlik, inan, fazilet 
Türk milli nhlakıuın n.' milli sc· 
ciyesiuin temelidir. Aileden bu 
terbiyeyi •!acak ço~uk mektebin
de ve öğretmenin .yeti~tirh:inde 
bıı temelin üzerinde· üzcııle gcliş
tirile.ı bir eser olae;'ktır. ·Her öğ- . 
ret.menin iİk ödeP budur, ilk 

Moskova, 22 (A.A.) - Sovyct 
tebliği: 

21 lllart günii kıl'nlarınm ta· 
arruz savaşları yapmışlar ve bir 
çok meskun yerleri işgal etmiş· 
!erdir. 211 l\Jart güııii 35 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bizim 
kayıbınıız G tayyaredir. Jl.foskova 
civarmda 21 l\lart gıinii 2 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Doneç ha\'za_ rnılaki nıuharebe· 
!erin şiddeti bir kat daha artmış· 
tır. Leniııgrad cephesinde dcriıı· 

(~yam, ı !ıncü 5ahl1•d•l 

• 

Daı1111tpaş:ıda Çaıvuşzade soka· 
ğıında 17. num.ualı ev.de oturan 
Nimaz adında bir kadın ev satın 
almak üzer.e b-r miktaı· para bi

riktirmiş ve evvelki gün .A1ma. 
rayda cami arkasında bir yazı· 
hanede daktiloluk ve tel'lfillık ya
pan l\fohmot Hikmet isminde bi
rine g!(Jcrek bir ev satın almak 
istediğini söylemi~ir. 

Molımet Hikmet, sai bir kadın 
olan Nimazı yanına alarak Ak· 

sa•!:.y civarındaki mahallelerden 
b!rmde ona J."ıalettayin bir ev 
göstcmıiş: 

•- İstersen s3na burasını ala
l::nı, fakat içindeki kiracıılar ak· 

siıdir. Evi gevlirıniyorlar. demi§
tir. 

Bu binayı ha:ticen beğenen Ni. 
ımaz. evin kaç liraya satı:lmakta 
o?duğunu sormuş, Mehmet Hi!k
ımet de 8()0 liradır cevabını ver
miştir. Bu fiat kadının işine gel
miş: 

•- Aıman vakit kaybetmeden 
bu evi ba:na al..• cLyer..ık ev sa.. 
hllb:ne kaparo olara.k cebinden çı
kard.ığ< 400 lirayı l\fohmt· Hik" 
mete vemıiştlr. 

Nimazdan b•ı parayı alan aç.:k 
göz tellal kadının yanından ayru
mı., ve b;r clahn döıtmcn.iştir. 

Zabıta ba ci'r'etkiır dolandı:n. 
oıyı ehemmiyet.le. aramakta<!..-• . 

KISACA 

BENZERi! 
Necip Fazıl: Piliç. 
Garami Vefa: Şohiıı. 

Müthiş! 
Sahne: KÜzıı. 
l\lüelliI: Kartal. 
Müthi'.ı! 

• 

l\ieııfaat: Karada knptanlık. 
Kanaat: Diiz: o\·ada şaş-trmak. 
l\Iiithi~! 

• • 

·-
Bir Sahtekarı r. / ~ • > 

,._ ;'!2, 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;~'Y . 

•• 
Usküdarda bazı fırıncılar 
sahte cetvel doldurarak Top
rak Mahsulleri Ofisinden 

fazia un almışlar! 
Bu' suretle h.ıksız menfaat teminine kalkı
şanlar hakkında adliyece takıb~ a f eçildi 

Üsküdar iaşe me
muru hakkında da 

tilh~'ka·i; eçlldı 
Ba7ı f"!'lmıl~r tarıfm<l:ın y:ı

:vlan nc<thiım bl! sal)tt'kiırlık vak
a,;ı adlı:)eye ır.tıkal ~"l.ın.itştır: Tet
kik mevzuu olan · bu h5'1isen."l 
su~l:ılar; lhküdar<la H:i.<dmiydi 
Millryl' caddesmde 3 numm alı fa .. 
ıı.ın ı:;c..ihJıbi j,s.roaillc, <n-t{jğıı Ali ·ve 
d'ğ~r ba.zı ür.nolaro.ı:r. 

Bunlar Toprak l\.I;.bsuHt ri Oii
sin~ien ıın al:n:lk :i.lı-.ere dvldunı-

Jan ~a)l!ln L.•· C-!~· ... ~C.:-?rıi s3!-~Lc 
ıcllarak ıdti<lutır:ı.;.ş~~.r v-e bu .tu

reilc ID<>""-Ür dail'ulen küJ!:yd.lı 
nıiktö..ı·da un çakım ':flerrhr. 

Bu ~-uret.9<" ııa!\ '•k ır .. nl• atı~,~ 
!-enıiTıine kalK~~n sıı<']ttlelr h· '·. 
ku:~:ı ınüt!deıu~ı· uın ·ı,k ~·ap tdc-r. 

tetk!l:!erc <'l,cmnııyctle dev"m t"'
rnektcdrr. Ü•ktidar ia~ ır<"'TlUMl 
Mehmet Göh.m.,ıı lınt'kı:n:la dli 
hu n:C<ScTP. P'IÜna.< h?t '~ tt!~1 ;.l;ıı:1 

y::q:dmc,Jld.<tcı.r. llı>"T'lı! 'ı:ıı b~ 

i~tc lıir i.h~.uıl 'Jiup c 1n ,:h!:ı t ... -
k:kat nMicc•'n•le tc. •, • ohmr.-
cal~t.ır. 

Martta Kara Kış! 
Kandilii rasathanesi - ''Bir 
soğuk dalgası geçiyor. Karlı 
hava yakında açacak,, diyor 
Bu sabah .. hararet derecesi şehr"miz· 
de ıfırın a'tlnda dörde kadar ciüs ü ! 

ŞebTimi2:d<> F.dn sa baha doı?rtr 

fas:ılah olarak ba~l::ran kar ak
~<..1n hııı.lan:mJş ve gc et- yaru;ıno 

kad'ar dıpınaıfan dn·:ıım etmiştir. 
Şehrimiz bn~tan ba.-a yine be

yaz ört.üye bürüı..miişti.ir, Bugüu 

· <;ğl<'Y<' doğru 1':1· aı'llilık güneş aç
IDil~'!•ır. 

Kandilli Ra•athanesl. d'n aldı
ğınmz m~lfı.mata gö~r hararet de-

KÖMÜR 
istihsa 1 i i ı 

Günde 9000 tona çı
karıldı. İşçilere zam 

yapıldı 
Ankaradan bildiırild!ğine göı·2 

al.ırıan too'i:J.irled!' zo,1€'Jildakia 
kömür Wtlhsalatı aMımaktaıck ... 
füm hafta içinde istihsal 70 bin 
tıonıı geçın~lir. Gtind~ ~ bin tıon 

!kömür çı!karıhnaktadtr. Yı.'kanımcş 
• 60 bin tondan fazla kömür Ye 15 

bin metrcmikap direk stcku var. 
&ır. 

Son haiıa içımie İstanbrula 15, 
Ankuraya 17 lJjn ton köımüır sev

(Devamı 3 üocii Sol:ıfcde) 

Günün 
Siyaseti 
RUMEN - MACAR 

Münasebetleri 
Yazan; A. ŞEKİB 

'J'J•JJlSlivanyarıın, ~acarlarla. 
ı;umenler arasmdo ne kanlı hfi.cil... 
ecitre sebep oldUo~tu, O~ıı..ni.ı ta.., 
ı·ihlni ak\l!lru,ı <>i;ruluf pcl; Dl!. ııa. 
·tJ.r~rlar. Tranq:Jıvanyıl gerek Ru
n < u!cr ve ge~ l\~ercarlaı için. 
ıki..klt!nl. uztınc& rnaz';we d~·:_ı;ıamın 

bu- kin ve nefret ioprağı<lır. 
R~ın-.cnıe,·, bu&Wı ~U.i.;!·ı ııno'lli 

kahı<lll12.n olar..iik dıii.crC:c dltlıaş&n 
ve ~.1.\tC3'r'!..1"ı-.ı. kaır~L ,,y~.:.a ederet; 
!hirr:-ıyct <k!\'tııSiyl~ d:ı;':!::ı ç.Eoo~ üç 
!\tın·(;n k~·.lü9ü )çhn. .t.rr ~C'nı;· mil. 
ti tül·.c.n y;:ıparlaır 'e Trc1nsi!vanr. 
yajı dt...,,t"wıerek Maruı.ııa,ra. karıp. 
k:lınl<'Thıı tazel-er!lr N .•. ~h:aı·1;;.r bu 
üç n-clli Rumen kJ..h-anıa:-~11 y~ .. 
kul:.d 1-3n Fonra. l\1a-c:ı ~ 1.ıo·an~ 

tl"~et~nc. aroba k4ter1 tğ;a~ acımtı;;
k<. J..emiklcıını birr-; bher kır. 
rı:ak ve "k-armbrını cı..z~~·l'k sur.C
tiyjc öldü~. 

J 

rceesr şen i:ı!tı'. t.:f .ıı altııırl .. 
dörde kndır..r dÜjlll>-iştur. 

Rasathane bıı vakits: • kar t.3 -

kn<la •- Bir soğuk d;J ~ası '"c-
E.~ascn bu y.ıl ~.,, rimlıı:I · 

k~ çok şiddetlı olın• tu. Es..lı 

Il"..~ .• : ! d . 9 u.:ı.J. t~o;;a.ciıL.t tlt: l bl-.6 , .. 

lerlie s-0ğuk. ulTn::ı-lıl t b i r 
Fakat hırva pek yakı t:a ar 

CDcvam.ı '1 üuı..'U ..- •. hiiı;;.dt"). ' 

1 ACI BİR twAY[P 

BÜYÜK EDİP 
Hüseyin Suad 
Yalçın vef :ıt etti 

(Yazısı 3 ünr ı S. ı~!t<le) 

Tevkif edilen 
Mihver geıı1ileri 
Va~;ngton 22 (A.ı\.) \'en z.ı..-

ella 6 İ alyun ve A1ınn gtmisi 
tevkif tıdorck ken;ı. 1 ı~~• ti 
geçirmiştir. 

Euna .rnı.K..-WH .... c ... ·!&T < ,.. 1 

Eı..c.~,.,tı..>üı: 1 crı7ti\ ıı~."M!"'ı h. .. 
rı:· t>Jll blT JYdiltk.L& .YSttı ,lt. C"k. 
iıa kır. go~ier~ ön\i!1, ~ .ı .. fıcr .. 
dL •• 

Lur.ı..ı.?J L.·,n, Aln1aı 'S nııı p e 
'f.aktl:o.ıl"3'k. Bo!qc•viJc.lı: • k::ıı " n _ 
ct.cic-lctve karı 1.c-ılan \ ı.: ... ld! 
: .. a ,. ..... ~~.ı oo.,;tu b., c ·?ıl ~· 1 
t~11ı.y;..n bu su ln. \.o ;'1 bı.IJb a 

le:ir.t k:i.r~.ı. b.ı s:r.ld.. t.~t ~
ır~~1:.~""ra:n t.:.ıele-m..,. o • Je.rKı 
lıi\. !c şaşms.mt:tdır. Oylc :.rr.- .. 
lık k, bu oo1arı_ ~!r bir U~ırr.. 
n., tw.:-~ oınuz omaz~: he• p c~
k<'J: o~ biriliTler'...ne Kin -·~ r;e!rc._ 
it tôilıııı"1k-taın ve di, bih•ıt<'lti • 
"ı .ıg~·ıtını!ıycceklir 

Rt.ıntEll!e.r T~·!,rc:r .. ,:,ı .ı..:ıt .. -
)t.r;t;.ır, v~ Mtror13r1n .Y .. re-c:ı.J:1 -
rı yuırdımıa mıuıkıabıl, ·r .. n ;J\'r! -
'Yatım Alnu:nlar t:ıra:r:ı1c !l ıı .. -
Cb:ıf~ra yem ol~nlc. ver crl:ğ:ne ~ 
00..l· besleW!klCı'i ıüı>':..eJ<. ri aı1:ııe 

~ıgz vurıu·lŞ!orrdır. 
• liaivck~ Ant.o.?ıe-sc-.•, \~o-,~ 
hrkem ka~rınd&noc.('1 ._ il~ ... 
gUr. kad.'.;.r sabrC'"ı.:ı.Ut. fk:'-ı.t l\f .. 
czr ıı ttr..dmı,n Rum(!- T' ~ ~i 

vr Rı.ın.eo ordubuna .Ktar kl 
ılığı ~ kor<ısıııda s<ıb· •ıkem'

rej( 6ylıarck00\:'rt a!zın ı: · 
\. ·,:_y, mı:. yel 1'21• 

(Devam· 3 ... , S:.hıfe"..e) 
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Haf ta Tatili fi arçları 
. 
PAÇAVRA 
İHRACATI e , zamlı arif ler 1 

baş adı · 
Soğuk hava mahzenlerine geti

Al nsvr ı 
·o; r ia ı 

Vay gic Nc\».Z \ay, Alın N~v
ruzu d~ kıoyun rafiı !. HLni H.,"cl.' 
\.at, Ki.!"agV.ıc tıpA.:ı ayın .on Civr .. 
dU. g,j;,i bir k "b°"' d ~" m.tılıe
dc ede ,.-ı.ms;yah. mar ık· gil:ı; bh· 
zenci k~dm geti.ri.' de Ktır:l'ZÖZ 
bunu görı.nce: 

UzakDoğud Japonların y ni 
h e ·ler·: l\ianda!ay,Moreshy 

Yazan: i. 5. Esl-:i Eükreş Ateşemi!iteri) 

Bundan sonra yalnız 
tiftik ve yapağı ihra
catçıları birliği tara-. 

fından yapılacak 

mallardnn alınacak • r! en 
Ücret er bir Nisanda artıyor - Ulı;n lfac:vaı bunun na~i 

ayın oıı dördü, bu t m 1:5n.ınu
sanm__n )~mu scl .... w.ı tı..' 

~dır z l:!cled c ııt t-:ı·· dat • 
tc.~ıİni İ('İ'• ~cltir )fc,·(~i taratH'.· 1 
druı bazı ıc~:n1Jcro ;)aptlan fHı j 
zaın1ar mc &n •1a }h "lr giirll•ri 
açık bulunabilecek lCrlerc veril
mekte ola · hdta tıtili ı uhsdtô~·n· 
Itri harcl<.trt da a.-tı.ıı ~Lnı .... tı. Bu 
kat•ırın İıııgündı:n itib,rcıı .. tatoik 
c luı•masına t:. ... tonıln:ı~tu-. t;'..!le
di:; t• ı::-..·:'ı ti. bu harçl~rın ne rı~İk· 
tr.rda :ılo1. cağını tlün lcaymakam .. 
Jı.klnra ~!.' '-ttrctlc i1i!ıtiımişit. 

1 - H Ct.ı ktili 1.:anuı.uıda mu
harrer i !imalardan i>tifade edc
~ek obnl•r<lan (5) liea-lnn nok
aıı ve (Su) lirrulan fo,J,. oinırı· 

ınuk ve lita kü~uratı ~5 kıti.'U~ 
:ka 1 ıır (23 ı!:lıil) t~lY ,-c fa:~irı:;t 

(.'iO) )'C ilıliıf; olunmak tizere tatil 
ı:üııleri :ı~ k Luho.ı:ıılıırnlacak ma· 
lıallin gayri afi 'arid<1lının % 10 u 
:c.i. belinde ı.~r~ alınıt. 

2 - ·Bh:!.,ci n1at1d·•de .rpzılı 

f1ar~tan Ly!iil, Cirint;t::şrlı.ı. ve 
İkintitesrin :ıylarıntla 'erilecek 
rı~'ısatn;mcJer iç!n hl.t rilhu, Bi .. 
rincik.ilnun, tkinc.ikiınvn \'O Şu"nt 

ay lnnııda 'or ilecek mhsnln" ·ııc· 
ll'r i"in nL-:tıf ı.·c .. Iaı·t, Nisan, :\iıı .. 
yıs a.y l:ıwıda verilec ~k rulıs,,tna
ıuclcr icin J ıi!bu teırı.•i3t ynpthr. 

3 - 2 ııcı maddenin tatbiki ha
linde kil ruut hnkkıııria b'rinc· 
mnd~cı!~ vnılı olan ka)·ıt g. ~ ri
safi varid~ı.n % 10 m.nd'.ın ı'ibu 
,.c nı )ıi 'cya üç rübt1 nisbctin~!c 
trn ... '"*ilDt ~ .. J,,.Jı!ı.l .. ktan ~.onra .~e~lıik 
edil~-c<klk 

Diğc'< lar.tftan yhtc ~chir • lo!c
lisincc tr~l it. cılıln11.1 Plan ..... oğuk 

hava nı.ı:ı ı.;n!cri hak.1·ındaki yeni 
iicret tarifrsı de 1 r;·saudan iti
baren mcr ı olacak lir. 
Bıı )·eni ta.ri{..:lcr ıucyaumtla bo

)''aZ peyııir.t'tin 1 • ıG kiloya ka· 

dar olan ten<'klcrinılcn 3\l k•ll'\:~, 
lflO kiloy~ ~adar nlanlanndar. ~ 
lira 40 kımış. limodarm s:ındı

ğmdan ı:; ı.i•n için i6 kunı•, poı
takalların ~irt s~ntiı~dnn 15 
gün için :?O l:.uruş, kuru s.Plızr-n;., 
100 kilo}:ı kıdar ~u,·almdan 2 :;. 
ra alınacal..-tır. 

BERBER 
Dükkanları 

·-
BTANBT'l.l •A SA1C'ı.l.L1LA1' 

OLLAŞACAK! 

·Belediyece uç sınıfa 
tefrik olunuyor 

ı:'nafm ı·n in•arlısı. yine lıcr· 
beılcrmis .. ' .. ilnkii on.!•-r c.snaiın 
l~iulle en ~on olarak zam is tc· 
. eıılerdir. Şi111di b~rb(:r.erin Jlc-
1 •diveden i>.rdiklcri zam da kn· . . 
1ul olunmı::'i. şu lı ide ıra~ ti11t
ları d:ı bir loııçı;l;, lkı ıı:is!inc ı·•k· 
ınıs demektir. 

Bclodiye ikt·Jat mia:lıürljjoğu 

scıiırkmrzd-:ı)ü brrlx.1 iild<1ı:ıılarım 
~v'ıdJcri, bayükruıderi '"" seı-
n~,1yclei itıbar:le 3 sınıfa tefrik 
cLınektcdlr. Her üç smuf için 
de ta-aş, saçkc;yı•e ,.e ondü!iisyon 
mt\niloür için yeni iiat tariie!eri 
Qrazrrlanı lmaktaclır. 

Bu f<:ıt tati!e!ori şimdıklndlen 

5 • 10 karus fazla olaca:.1.ır. 

Dı,ı;e bag nr. T•;:C<ı <ı"1un gibi 
'bt?:nun r.e .. cs~ Ne\ ti...:!, 11eı-es:i il:ık

b~rıa.ın bui?. Bu obpocıaz zem.. 
"'erinin tn.m on lıe:,i yahu!, 

Havaiil<rın aç•lm~sı ve Jlıklaq

ınam ile lwpao k olan Şm•;;, cep
hesindeki büyük kıyamete guliba 
"tJ biat <le razı (le;, l, ki hu vak: 
b3- tür~ü yuın~ama~. dWJcl.mc.k 
b!1miv•oı-. 

Esk en bu y .!ki ;ıibi Ko>ıük 
l"'Jl.ı.nlan "'-lU'~ b"iıar <,".le .Jc ge
llı· hattiı Nevruzda, yani ilkba
ha'r .ba~~o.. ~ 1 cuı~Lı bc0 lar, b:ıııçc
le;:, çı.ı. ı:.l'-'· ud. ta ç:;cklcrJe d:ı.. 
namr, ı,tanbu1 un 1.-cnar ve açıık 
yerler! u~urtm:ı.lardan, kcle'.>e'k
lerd'e"1 ge;,ilrre:ıxli. Halbuki bu 
yı'm h:ı, C'.tl<i hata·ı saıyıb:r kr,
Jarın t.irçoğll!la ta~ çıkartlığ,ı !1al
cie m:ibarek hüla hızını uhma.. 
ın.' hiıla karayel, iki gün<lı\ir İs· 
tanbulltılara: 

Titreme gcrdar, biıı beş yüz! 
Hıwasuu çaldır•yor. Sonra da 

t1ı:vim1C'r sıkılmadan Nt-,·rııı;u, 

ilkbal1arın bil':..'U gösterlyox. Han
gi Nevruz, hangi ilkbn.har yahu! 
Bu dlipcclüz ze.vı1hcrinin on be>şi 

:yahu!. 
R. SABiT 

Almanya'ya 
gönderilece 
TALEBELE 

Devlet Demiryolforı idaresi, 
ma .İne ve elektrik mü
hernli•liği tah•il e!meh 
iizern talebe yollııyor 

Ö} le is<· i:O.ı"mütdeki ltaftalar~a 
İstanbul ,ukaklannda scyrcdın '"'==========:=====:/ 
,;, sakallı bolluf;umı! 

Devlet Dem.ir:,'Ullaı·ı Um\.IQn M"ü 
dürlüğü hcs.:ıhma Al.many.ada 
Tedıni<;che Hc.chsdhule'lerae e. 
Juktrik ve makine müihcndisl!k
lcri tahsil et.:-.ıdk fü.ere lise mezun
ları, Tcchnllqum taılısili görmclc 
m-::ıi<B.'ldilo de bölge san ·at <>lwlu 
m~zunl:ırı gönderilecektir, 

. 
Gi;, 'ÜN L:-1 

• IÜHİM lU•~·ADiSt 

Dün matbaada dünyanın •':iZİ• 
;_\etini A:lrü~ürkeıı hlf ()):tun dile 
Osn•an Cem: le 'orduk: 

_ Düı~vn11n bugünkü en mii
l1lnı sisn~~ JıilJisesi sc:ıcc han~isi
<l:r? 

O da önil:ıdeki bir gn<etcdcn ~· 
lıa.-a:l:Si olnrJu: 

Bunlım.n imtihanlarına Ankara 
Bu arar Dil ve Tarih . Coğrafya Fakülte. 

Sebze f'nUarında göıülcn p:ı.!uı- sinde 1 ıı;san \;ru·şamlxı günü sa-
lıl!k OOll zaınanlal'da bü.."1>ülün ııt 9 <ia başlarul:ıcak, 2 nisan per· 
arttı. Bir kilo ispHnak 25 - 30, şeımbe günü saat 17 de nihayet 
ycrelınası 30, pırasa 20 ku.ru..1! .. bulııcaklır_, --<>· 

Halbuki dıiha geçen yıl !bunlar Gümrük memurları yardım 

l - Dı>~.ı cephesinde: 
Rı lal', Kuımda Kers Yarunn

da mda ~·uı'dcn foarnızda buhuı· 
ınuşlar, Almanlaı· çetin sa\·a~lnı-· 
~an sonr·ı ~>u Rus t .,rruzunu teık .. 
rar geri ıı;ı..kiirtnıiı~lerdir. Her 
birinin ç<:\'rt..~ ıuüstahkenı bt;f. 
ge h<llııc gdnıiş ola•ı Harkof, Rc
jew \"C ViaLrr.a ~lıideri dclaJ !a
rın da \'Q d:ğer kes:nJcrindc ar·· 
kası kcsi!nılycn Rus hüctnulan 
devaın ct.uektedir. AlrJanlııra 
&öre, bu Rns hüeuml:ınııın hepsi 
nttictsiz k:ılınııtır. Rı»lıır bu çe
tin snva~ik~da kanlı kayıplar •·cr
mişler<lir. 

nu~ja1· i~c Leningrad ceplıcsiıı· 
de ve m~ı·l,. zde Viaı.mı. dolayuı<la 
~·«ni ın~ı,affukiyctl~r kazanJıkla ~ 

ı rını habcY ,·criyor1rır. Leningı-P.c• 

ccp!ıc5'·ı.1<' i\lmnnl•.· a.,~ kayıp
lar vcrıni}-Terdir. n,161ar tnerkcz 
cephc~indc Djask u1e,rkiini sar· 
mışlar .-c hırnun 20 kilometro n
zağın<l.a hulunan \'C adı bildiril
ı1ıi3.-cıı l•ir ~ehri i~gal etmişlerdir. 
llt•tcn göhi cenubnnda St:ırıırus
~a ·da ı~f'rıhe.ı- içinde kalan Alman 
kııncllcri henüz bir çıkış yapa
marıışlardn. Bu ı uvvetlcr Rus 
topçusı'ımın nlcslcri alttnda bcr
gün koyır!nı \•ermektedir. Fakat 
r.u,Jar Luıillgrad • Vclikiloki de
miryohına kadar ilerlemi ·!erdir. 
Bu dcıniryolunun kesHmcsi halin· 
de, Lcningrad'ın l:.urtarılnıasını 
Itıısl:ır da1ıa knn'ctle iimit ede· 
bilccckl .. rciır. 

G<irülüyor ki Rusl•r. biifüo cep· 
Jııı boyıınca yer yer ~idd.,tli t~ar
ruzlarıla bulunmakla berobcr, he
ı:iiz sevkulceyşi önemi olan bil· 
, ük neticeler elde cdemeıni>ler
dir. J<'okat Rmloruı bu dunm;dan 
ye"se düşerek duracaklarına ih
linıal verilemez. Aksine olarak 
ceı>hclere yeni kuvvetler getire
rek Uıanuzlara devnm edecclde
rine şüphe etmemelid;r. 

2 - Libyada: 
Lilıyada Mart n Nis:uı aylan 

Bir bakkal ıle bir kahveci 
tevl.U edildi 

Bfryükoorede bakı-.al Stclo pi
rinç saıuaclıtmdan, ~ erntö)ündc 
kahveci Kalkav&n şo!<er ~ 

y:ıpt.,;m:ıan d<il.' yc}<ı veı-ihn>Şl& 

ve tevkii olunmuşlırrdır. 
BÜYÜKADADA BlR İHTİKAR 

VAK'ASI 
• hüyükadada çur~ı içinde bak· 
kal Mehmet mtrci!me'k ihtikfm. 
yapt.ıgından dün mahkemeye ve
rilmiş ve 15 liru para cczasile 10 
gün mü&:iıetle ll:ııJEC ıru.aıhkfım 

o'.ıınuştur. 

_ Kuybişd'de Ruslarla Jaııon· 
lar arasındaki balıktılık muahe-. 
desinin ıuı~t ·iması! 

5 - 7,5 kur<ış arasında idi!.. • • d 
cemıyetın e k "h · l Sanıyoruz ı..;. sebze fi:t'Ja."'mm Di§çilerin kauçu . t tıyaf arı 

AHMET RAUF 

cG"mriJk rn<"-'l!Urları vardım t b"t ol nuyor .halka 'cilıirilme~i ııçm lıiil müdür- ~.. ' es t u 
lüğü tarafından bir liıote h~linde cemiyeti. nin kxmgreslnde ekse. Diş hcokimler: iht.iıyacı iıçin ve-

ri)et tcımin ecU!eınediğ.:ııden UI rilecek olan kau<,uklar Türkeye 
hcrgün !:ayınakamlıklara gönde- mllıl1li he-y<ıt toplımtısı bu ayın 26 cliş tablplcri cenıiye:leri v:ısLLa" 
ı-ilıncsi!1; rr.«buri lu~an b!r karar cı perşambe günii 17,30 a talirk: sile tevzi olunacakUr. 

Beşiktaş Ço{:uk Esirgeme yardı. Bu l.:ırar ne cldu: Fıatlaruı clumnuştur. Cemiyet rcL•liği dünden ltiba-
Kurumımun bir tefekkürü _,_ al h ı o· 

lbu ka<Jor yiiksclmcsi tabii m:!rlir? ren a?. arının i tiyaç arını ı:rer 
inhisarlar levazım şubesi · b .._~- b ı~-B ikt.1.ş Çocuk Esı.ı-g<-me Ku. Yoksa pe:aicendccileı· ır.:i ihtikar müdürlüğü kiiğıt.a !es :t e.,,~ge aş - .. -,.:r. 

rwı~unciPn· Bc.;lkt<,ı Çocuk Es:r-. )apzyor? Hi:ıl idarcsl toptan fiat- Ayakha'bı liatları niçin 
l _,_ İki av m..--zuniyctlnin hitamın. yiikseliyormu~? =c Kurum•ı S'1t Damlasına • lar ha~:.'.:ınefa hcrgıin :aymaı.oon,.. , % 

da A<lan:ı ba~müu(irlüğiine nak- Aya'<kabı ve kaclııı iskarpi.ni .ınaru( l-eca:rbr •ıtızd.ın B: Y Nec- llklı::rı tem·' eciiy{lr mu? Eiliyoc- JcdJ:."n İnltisarhr mnum mü:für- f;atlan üzerin<lPki tcreffü hak-
di Şerbetçi taraündan (1) çuvul sa peral"•ndeciler hergün kontrol lüj;'Ü levazım ~ul>csi mi.idıü.rU Ta- ktnda Fiat Müraka.be Koımisyonu 
ş ·,~ .. ve pirinç unu teberrii etmek cdiliyodar rr.ı? Eıt Yalçının ycrloo ayni şube t<!'.kikler yr:.pmaktad.:.r. Kundu-
:;~retilc y:uksek ra:rd:mlanııa ::on- Doğrus;,ı ya bunl.ırı bilır.ck, öğ- müıdıü.r muavini ve mlidi1r \'ekili ı·acılar bilhass:ı. ck-rilerin pahalı. 
s;ız .-e a' r.c>n teşcl.küı'ü '1iir borç rerunı;k :st:)·oruz. Vedat Ziya Dikım<?nin asalet(!Il !aştığını ileıi siircrck bu tercCfü'ii 

lı ·ı· · BÜRfJAN CEVAT ta'.j'mi kararla~tnılm;ştır. .haıl:h göstermek istemektedirler. 

ııru. .... ===============,....:-""'====~:,;~:,,,=======~======================================= = 

Edebi Roman: 69 ----... tek <.da döşcınd!. Eir naylL c~ya a .. 
lı:ıdı_ l~J~ah.:::ırı Jtı; ...... Jı. e:J.:;!.cle.r yaP
t.rıldı. B~ı· silrl m~ ~ .. !. oldu. Bl!lf.aı:rırı 
l.l·ı.,.-jr:(, b! ~abi Nur.ı. Yl'uıı;:.z öJe
U.~:~i. 

nı.ı ('lkaıdar menmun ttml-F.i j.-i. gurnr_ 
ı~.rycr, L.-!.:ad~l;:ır.:ın:!l, ı~tz. t~!':ı.!UtlQ. 

~\"ft.J:c-ri y~nm.cu ko .. 'ak.:Jrı ık barı.
yordu. O, bı;az da, kt!ı..c! . .ı!n; Nuri 
Y~l."J'llGZ W!o:;iuıdm ntl:!ec~C': g.bI idi.. 
l.i:t-tktl:r Ş:ıba:n .. Kaç ı;cnrC:jr, c:ynl c .. 
ff"Illf:ye hl::mct ed:yordu'?. Rı:.ŞAT F YZi 

'.:, ~ y ..Kl..ı ı..:u. 14tu:'d· f,,..,JJ.ır~ I 
1, bı..: !:oıJı ~'fıl!.l Bı..;y .. 1 

d •• L bvye ı:. tf'.i _.o...:_ 
ı· .. Lv.l!n ... ın.. '".aı. l..le14\.. u~r 
ç ?:: • .ı b .t· era de nıt.:;'ıu .. , 

~e baldı, 

• \'"-1° 11 .,_ 

(h .• r!nc! J 

ı .... y~ tık.J:ım (,y:C:)ZC.. Ne 
( t .. .;ıs 

s~c.\ 

- 5_ b'. 

XIll 

Ş.,~ ,. Ytlb2 ~ına on b<1 ı:u.n kala 
c \ lt"" .. ı tL GO:ueştt. bır Curr.:ırtcsi 
cO oı. N r; Yıtn~. Ncw:n, İcI 
Fıt-r.a Rs ... mı, hep b~ 'Jer, Ş~1ım 
d.ı\.ctı 1 C'laro'"- S.Ja. t Y't.re gEcm:o <'r-
ciL ?\"ur, \'lı:n;:z. y .J.:ı gc-. n. 

- l~"!T: .il kenalm.z. d:ıvı~ etti imiz 
-C:ı...1.-'.ı, cL.,,..,i"du.. lıtc:t~ir.L~ g.tr.., yi,.. 
y in l<:!n. c.; tn.. 

T.\'ıır. c!m-"'~1 ta..r3fır.de:ı çok se.. 
\ -e.. kö.~Un bı.ş ve ~ r iicin.:U 
t.:.., t,.a._.ı0a t>ck.;i ka~Jı.(:ı U?t.ın klCI 3\Y
hrı:ııdo, r: >ın8lzyxi::n "'"h"cl: celip 
D1.. .. t.3m::.)"·a yıcr~ılş f:ık:ı- bir üllcr.ıLn 
ro.~~w. m;ıv.ı. g&::.ıü Lızı ıle r.:tı:-c:mc
Ci fırına ,.erın:ş, iş: p!;.rrr~~ı:. Onun 
k ad. dQ. ~rr..:ı g3re :<2L ık.;. cts~e":re;tti. 

li;..lbı: ]t.
1 

Nuri Y 1'1 !l.z ik;..t.l h~lt.ıı-la 

cG!ıeL'Ck: 
- Ani b!cse giren kerııü1'?, d:yor

du, f· "r bLr aile .•• Zc>r gl'çi: )-or.kı.r. 

Kll, (hnd1 ra'h:ı.ta kav·· :x:;?k . ,, 

Du ün g.Qnft, ı~t,~.:n. ~kt od~ ntd-.ı.n 
d:::ıh.a L~tra:-je ıed!'lır..t..l: üz.ere, Nu:riı 
Yıklr.'2.Z mli3':'acle "\"l!"':'ır •. -t:. 

Ş~.b ... 111n Ç,(\.~~ .e,ıtrr.cr.ııC'k olur 
r ...... '). !\e .. d3I' r.~ ve !.srar e1tr.f t1. 
1':c • ..J::iı.1 1 bc.ı k 'ar ko:nt: t.:r <lon-~ 
't.· ..... n:.:lr'; için. saı.!el~~i!: t .o\Zl. g:ıy-
ı.ıet!c... yda \-crrnedi. 

1.·emı:-kl~r )apıl'll:;, iç!r..t. so!ral:ar.ı 

!ı~ır ..Ji ~ı. &e.;;:· ı:::.ul ı:;"'"rebr ~er

l>l '''· Halli, Şa!:>an koı+ıe• bile gir. 
d~. F.(ırn:.ınya,ı kız -;..dx Z<yncptı-

Wı:ı Cc..;ndi. ıra-:ı~ g ..ı.eldi. Dctıa ~ 
ger.ır;. tl·y, m .. lı.cup bh- .şcyd!. "YL.zllile 
L.!tı. oc:ı, k=r.yordu. Ş:lian. c:::""1 
J'Sıı.!1 ı.... b .• : l~u.rt g!.l:.i ~d:. 

(..: gUn. ~ ~'l"'.a k;ı.c! • N,~ı,.ia. m sı.. 

kırJıjı gün...'cr ?dı...'n l:ı:rlnt yc.~dı. ic
!.i1, bu c:ü,.Wı lıfıü...>::3·1:.C' rncnlll"..ı..crlu.. 

Artık, $.•»n kcrul·s!oe b"lt~ ohnıya.. 
').J..ktı. Şı..b:ın.m. 1 Zej·nıt.~ 'tZz:tm ve 
t:..ı.ttuu <1ld"gı tı..zı}', .ten be:.!i iclL Ka
'l" mın. g&-ıe: inin ıciı!c bı:ikl)or~ ü ... 
~ .. rıuc titr yo ... , gc ~K'!n ar.:l k:u!ak-

Iwrl Yı1'oozm Su.ı;i:ıe~ kocl<:ı· gc.. 

ı: ;ıldt. başlca .ootıepıcırde v3.!·dı. Ncş'
si ü ~tundc !dl. Ua-:tfı, Ş; l .. :-.. ~a l:~ 
b.;)!:, .. ynı Ul<.Ua3'a o.t ~·.u~ i'.i?' ~k..i kJ

Ctı.h rat>.ı d:rhl h;.T . .,~i. Çür: .ü, cSkl 

k: -ı. rırn Nu!·~ Yılmaz c.!c~ hrr.c cçtıı;ı 
d~va ı:-ct..cOZnn:_ş, ın ı..:.tc:!lb.t, h!lic 
l:.<ıZ3.:1In'~l. E.1 da"\J.d;l, $~ i-JCD.n bU
y~ ro ı1 o n.~tu . .hcndi.!So;~ creı..."'1. ·ntn 
mı.:.~. I~ ~ G'l li..r i\l k • de 
y;ı..,._ ~:O!:t. bulı:n.u'[ı..ı. 

D. \·&, bLıy~e b:U- n~kce \"f'r.r.re, Nu... 
ri "\"ı' ... z, ş.ı.· n:m ev:e:r!:ı;:~ e~""t::tne, 

kcst'r!'in ::ı.c.~ ~ı açını5, boyı..!.ı:? s-::!ct
n~t •. 

Dfiğ(in giloü, '~m l v1 okztranr. 

* Nuri "Yıl.ı:.;n.z, gece ,aı.art~...n.:ı 1\-
r .. "'kru çc.k r.eş't:li id!. Karı~ ~: 

- &:ıbanı da baş göz ctt:ı<, i;..:ıCJ>. 

ğ, l\. dedl l-I3')"1ı'lısı o L'!"l 1\tatienı 
b •• ~!;irlcri.ni St\•nL:ş1_o:, pek 5.1... .MCS
ut o! •. ı;.a..?a!' .. He • Ş.1t:.rn ck~"'l):J g~

mo ... M~h.'n a m<':r. Ço>. s::d;ttıa:. 
1 .J.)C\ilıı:ıı ... vo..ı.J 

büyiik
0 

harck~tler yapılmasına el
,.crişHdir. Zorluk s:lkınca, l\Iayıs 
ve Haziran a.ıılarında da bar.,kfıt 
yapılalıiliı'. General Rommel'in 
Vhyudaki Mihver kunctleri b~
k.10110: chrlığuıa t<'!) ıui, ilerisi için 
yapılmakta olan haıırlıklardaıı 
birisi olsa gerektir. lngili~ler bu
G'iinlerdc l\lih.-er tarı.Euula ha>rp 

Tiftik, y~pağı, kıl ve dıökiın1ilı
leri, küı:ü'.;. bo.. hayvan <lc;·il<-ri 
\·c ba:,,:J ~ ... 0 a il:-ı, ett.·n bc1· nevi 
paç<1vı·.ının UitrJ< Ye yapağı i'.ıro
catçıları b.rli:ii i~ i'gal me\.-,uuna 
•. 0ıılı, •. r· 'Ve, 1ct:UCc tc.b;t 
cet· ~m~tı.r. Pai"1ıvra ih.r:ı.catlçıla111 
biri: k slatusu.rı ~n 5 inci mnddl:si 
rLQ\.Uımlcri11:· le\·'l;um biı·li~e kay 
ooLmr.ğ.ı ın'.'<.·lıı.:< tutulmuşlard:r. 
Bu surotl~ pa.,a ·ra ihracat• baJf>. 
ma yalncz; b.rli!t tarafından yapı· 
lııcaktır, 

f I ı}iycthıin artt?ğ?lll ,.C bii}iik kıta 
hareketleri görüldüğünü lıaher 
veriyorlar. l\1ibv"r tarafı bu gibi 
gcster4' hnrekrtleri ile Nil ordu· 
su.~u, hatta Orta Şarkta bulwııan 
d;i;cr İngifo: kuvvellerini uıescl:l 
Uzak D<ığud:>ki cephelere giindc- ! ' 
rilmcl,tcn alılıo~·mal;tadır. Hind ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
deııizi.,:lc müttefik deniz ııukli
yatt a.ksa,\-ıp aı.a?tlr~ı zaıuan Lib
yrda bir Mihver taanuzu •·arid 
olabilir. 

3 - Uzak Doğuda: 
Yeni Gine adnsmda Japonlar 

şimalden Moresby limanına doğ
ru ilerliyorlar, tlirn di limandan 
200 km. uzaktadu-iar. Pek }'akın
da donaıımamn da yorılıınile ~fo. 
ı·cshy'ye karşı tanr,-u-z& gcçınctc .. 
ri kuvveti<' mulıll"ncldir. Japon· 
!ar yalnız kara<laıı ilcrkmek is· 

· ierlersr 4300 m. yüksek dağlarılan 
geçmek zorunda k~Lıt·:-:kl:ırdır. 

Yeni Gine üzerinde, Avu.stral· 
)·a şin1nr kıyılar1n•la ,.e civardaki 
kii~ük ndalaı·dn iki taraf ara"1nda 
sık sık hava ınuharelıclcri c!ınak
taılır. 

Birmanyada Japonlar Şitaug 
uclıri hoyııuca yeni bir taarruza 
gjrişmislcrtlir; ayrı;:'J İravadi neh .. 
ı·ini a~n1ak iiıcre t;E-çi;: hnzırlı·k· 
ları yaııtıkları mıla~ılmıştır. Yal· 
ıuz Tungo'nwı SU kın. cenubunda 
Paju drnrmJa Çiuli!eı İngiliz • 
Hind kıl'al:ırile beroLcr Japonla
ra karşı muharebeye katılnıı•lar· 
dır, Bu Japon taarıunınun b"~lıca 

hedefi l\Iauılalay ol•a gerektir. 
Fakat Çinlilerin kar~mnd:ı Ja)J1)n· 
ların bu hedefe kal:ıHa. llla.)'lmı· 
)·acakluı anla~rlı~·or. 

IKOV 

YiLAYET V• BELEDlYE: 

.... l3t.:.e...;._]'t.;n:ı..'1 y(>':J! ıuı. ıi ~·ıl V3l"'l;.. 

:İlL ul.....çooi J:? u\.İlyo~1 Lir .. olt.. .. k tcıs.-
1.n! c.:d;..n;,ı:~. . r~ta:ı. ı,ı. Lttı:; nin bu. 
'!n'Ik1 ~ l'tl !t *1d m.;7on L:-u Ia-:ı:.11 o1&t.-a
!:• t,:üı.ır:J:ı. ~1.llı.ıekW..ı. * TrJm\-:ıy Unı.vn .r.lı..;dUriuğü 
!tı.'!ıdi.:me I.1z n~ ola!l \)ttt.:t il~ T:rnib 
.t~ ·r... ı .ı-ı l>ır '"1.am.ııl:ı!tl l\',1. ?.iJ' ~a 
(',onedt:ı ecc.ktir * Ü;j~~ar • .. rı·a..ın.Jy ~ ı-:. ş :et:.nrc.ı. 
kDr.gı\~ı b•ı BJ'!ll 26 ,., '! s;:rtrrti top1a
ıacı. <t.u. 

TiCARET ve .')AN!ı.YI : 

+ TtL: et Oi .m·~. 1.ı.ikün1ct 1..ı.ra. 1 
J. lt"::.t4":"l t k r !; ..ış vlnn l -.. 1111\ ham. 
ı...auçuf.ı:.!oQrl!fl mCbay1,ısı n:.11 c-:-c::.r gol .. 
n.l) o~dt<. uu kı~t" .:t-: 1

... t.::11 " ... 
l~!ı?"" k Ofis d'"'".JU!.:trJn..ı 1!.tr•tHı'k!r:u:."'1.uır, * :.ıc: ~ L mnn 3· k.:tl Dı 'ict Dc
.n1h'yı.:ı!!,..r,. l.• wn ""r at ı~ ·ü Ctr".rıne 
veriilıı~ır 

+ Bıır a....ı: otuz i:~ li':.:..Ci.;~. Fa~:. t 
n~t- !<'r1 Uuı ....... rt:ı.ına t .. : •. 

MÜTEFERRiK: 

'* a:ı ır" ~. 1:i J t •. u fı ;r_ . .c:ıit'.m 
iı- "' ::ı n • 21 de A!'k a Ha:lre-. 
vı··~ı: ve:ı.>t; ~ l~ ı n:ctyo Le ın~ 

ıt·h~caktır. 

+ Mri5s K'Ozy'.. ı .. u,1:' AnJ,;~~ra Rad. 
yv G.r.<11!3"'10 .. Gııd<r· ;ı1 bir 1c!gro!la 
ırı:.ı bcırr.bzr.:llm::::ı e..ı:.J .O rt? yuır
d · n ıbi!' çok yer! lnf'ft'1ı "~ tırı · 'i&ı'&i:
t ~l!.l!'~en al.ınnn 'ba$ !' .. ~l lC!t"'l•tla:rın:a 
r ~.o:-nt"!\ 1('ŞCtd:.tr eotınt;ft.r. 

\ıızau: lJsman l.e.uaı AAtt;;!Ll 
, 

}jeyt:c .. ·ınauz, halc~..ı-nmuz, t ... ıa .mllZ, 
L.or~ı.: :ı,,...ız son h:ıddJl~ buıurk'l..11 k~.rt
~a.C' aa w.wıu ... ~k.l o tı.J. t b~ ILIC't:rc 
c. .. ! rıo • .lıtl\; ve yt:d:, .. ..:k ı. ır.M.I~ g<:!Jl'..Ş

ill-.Jı..'k: hcnuegı:n çinc ~t.ı.41 r \ c onr
ur111 bu da.u~uı:n b.ze !ur/11 geniş bL 
re.r ı-.ıelt.!::i wua-dı. Çur~u hay,·an.ı..:ır, 
yun1ı,;~~c.oı5. k. ....... a,. itdttJ ~ıı(.c.ıne C.-.
:u,u 0,41 bu r.a-:ıtt.&J. ccz l t' .> c.ı &anlp 
tJ. <.: tı1K."a h~.z-r.Jı.t! o.. :J. .ı.J:ır t"L. ... mıa.ı 

c·~...ıli.J.o.r.i gıı.>. k.d....· ...... ıa ıt.::.rıc 4':l•ffill·du.
ler. Aç ~·c D.tr.an vcr::uez kUJ L'J.ı' gd

.:..;J.1c~ı&i...ıerı L1.t kar J'•l1n 1r. içh!d4...'ll 
C:.elıc;.e11c, yu\ aırıa.na. ı .. uı L. .. ın •ya çalı.. 

$lr4..tkı;:o, b.z ı.a <:.\ ... ~ e\·vz bnglr· 
ın .. 'ti.-12 Cıe:\ J.n1 e:dayc.:ıJu.!ı:.. 

I:..Ceı, ıçı ttf>( ıne k.a:•Lı c!o!u olGn 
bu otrır: ve gçn.ı..;i he::ıaıek c;.nı.; ~dı 

~ln'.Uıo l:urt • .:m-ın d.fit \~UctrJ\.71;urcu de
l~ ~ c~ı...,re b , .:..u::~.arru Kurt· 
Lir t.f'ı.uck.eu dcl>c..ıı.:ne yLa-.nr na b!
z.e l.l.•ğ.rc cemı...yc Ua... tr Mı~ U2An 

l\. ... rabaş ta hendc;;.n bu t ... L!mdan 
onı~ sa.Aiı-rnuya ~'..ı~cy.,r, 1 .... ~~t tc.k 
bö.'l;jilla:i bl.ll'.Ja. put(. te C~J.t::t e<l.t.-n:M°_.gi. 

4 n bL: tu.;-...ti. ~<.~ hen.tıe~e a\amı- ı 
yoı, SL<l< kcnıa.."dan hav.r.mn hiX:uın.. 
l:ı!ı y;Jpıyu.cdıu. GJz\~ •• rJ.t.Z • Ko._ uk 
-p.,~a <n:aı. ava.: ~rı:tı:..u, b.:ır de j 
L~h..~, wld"3ık.L bır bo.~nuı. ::.iç '- du
,,.t.ı!'OOQ gülle gJb1 fı ·l:y .. n cayet ir.i 
b:r bo.si:~n köpı:..ğ~ rlc ~r.t!ın ses.:. tile 
tıa~i~araı:.-c hcoc\ıe;:e doJr~ı.. ~nı.,-a 
'~ 14..öpc~ en.ltasındm crr.Je b!r bos
t.:.rı Ç[:{>&:i"JV~le .'.GiÇ'aık duv-al'l u-an bir 
t~. t;'(\::.O. y~r.ası. cb. h:)\~ın aır-
1~.;.:ıcti.:n: 

- l!.rbhe !ltt, ha!J~re çcrı:3., .lr.r!1l
l\! tı.;t. 

D,ı·e b~~ rm:,y.a b-.;!:ı<l~ P ,. <jlkn 

C'>ıneU'J.,I. i'.ı iri çooo,, ıkcp<ği k..,,. 
d!.,;,n. l1ct c:c-tc aıttı \·e cJ?un he::ı:J:eğe 

atı"" -.ı.:ı.s~ f.e b!zim Kar:.b~ tl ey.ni 
~·1 y:tpLı, O:ıu gö!"üJ:J~..? o ~.:ı hec~<lt':k--

t:!lo. la ... ·~t.i.arlıll üzcı:u ~ "-tJ~iı. Ol~ b.o.z 
art!.~\. :int~·ı,,,,L:aı,;ş .:.::ı.yı!ır~i:'k. ÇU!""ıkÜı 

Len.ele~ ·ı ~e- ~L"?kii pe!;. ~~~, 
ınk J'::n! '::? blr boğ:.. rm<i··:- k~ıµ!·..ı. Ud 
ı.crlla .·A.ı. k lk'k. şiu:d~ z~:. .... ı:a, i; ~ 

ı.e. \e dı.,, d...,c b! ... b: i.c·r ·;~ y.7c.rlJ.rd1. 
..ı\.'ı acı l \'•:lınalar, hı:·':ın ı::ı ... r. tı!u ... 
ın:ı.:nr ~ı.ıstı:ilJ. b.z d• rr.tmkürı olt:h.ı_ 
tu 1:jdJr h:r h. u \'~ r~c i. )1':.:.'raı 
lı:t:tıkrra. hn<Xı.t çt~~ f.:.:.zı.rz. !<:o .. ·~ 
ı.>al"'53 f.•u üerleın.:.:-e c.·- ış:yord~. 
?-i •..!..:.-: ronra Kuvu~~ l'ci-.:t..J.;.~ (::r&ı bi:r 
k~ ... 1u G~a-rıya çık.tl~r \a t.izi bu 
Jıald~ gtr.:ı.mce U:ze-ri!nizl! dofrıı kQJUŞ
ıreya ı:..~. 

l'E.ılc:..t, onl:a.r t;.m lı~tc::. y(ın!mım 
(;cld..ıkicı~i.. mımaın :ı.rt~ iş i..,ten geç.. 
:r.:~, aç '-urUar iki kOJ:! :in knırşztnı.. 
Ô. l pcı ~.l)'i h-3.yıbetrrı..:fc-Nti. IlOfltC"tl<lran 
fı:-lryo.n trl ktiı>t:'k. h!z~~n Ka:-~b~~ı..""l da 
cand.."'TI y.'.li·d nı ile d:urGur ... ·bl~ iı:ıı.. 

n:~ .. ~lyle yere se:·:n.ı.i v~ kc1.di d'e 

l.uhteıcr J{fı:;i.r..r t-!1..:.:ı. ~ide ~-md1 

~" !l<4.cis'.n! yero """" :± O>tto ıtil. 
1 ~ ı..m l.Ju ıa:r ı .... o.- ı~ ... · stnn 
i.tb)·.:4liar, ıb2.::m y~1ım11.a geknq o~ 
<uıt;raı; g.b., b":1 buf".an kvpt-g.n~ l:-ı.mi:. 

l:ı ko:ıT§ı scldı.r:.t ~ ül;.:u b .. lı~Ewu 
y0ı.-:. ~1 dl er .. rır;1..ıi.;. .. Ç<.j.pa He hceıde .. 
~ lDlt1 ;rı. Am.-:.u .P-.. hı:."!, o ne feci. 
\r;: oo l:.aı4u .ır&:. ~!'.• :aı. Suı.ı·ad.aın, 

t't!.t-ıt üklt.;ğu ~ ~ı.,.n. koyu borı 

rool<ll !13'Yet gÜ2lel «aı~. k:n,ırr kin.le 
Cd':ı <;cJt.. J'l':t.n, h~ kötıek:~er~ sava.. 
~ dC"\'an ctmct:: iJ tr.. CUi~ kurt t.a 
bt~ÇC\...... 'I t -ı L_l!ne ü:dirdıılği 

ke;:i .u 2'6 ..... ç pa ı.! ... o~t1-1 •• u yc.ze u
..-:z u\·tı"'.lr...Ş ve a..u.ıı:\ )'ed~ • .kk ncı b!ır 
ç;ıı ... l !e c da o)du!:u yerde dOrt be.en. 
,g";ı:Ll bJ?\.iCn L~;octerJK C,i:Um c:it'belen
.n.~~ koy..Jın ,.tu. O "rula yüreğiı.. 
m.ııı ne ~ ar .s.ız!adıgıını., iç:ımn ne 
ı.~ r y~mığ)nı u ıf C'Cl"t.•!'llem: Za
\Cc.: :1 aç 1-yv~!', .ZS\aiı karı,. 

kac;: bel»i c~ Y\l\'il .... ··md-'l, iı.!er'.ncPe 
a.; b r&ll."1 ',;.br~ yavr -~ l ii1;.J g!.da1 

sü.t tc-do.rll-.1 ~"Il ba ha', zo.da L:Uk ltU' .. 
t::rô.:d'~ ormaıruaroan bW b:.C gUç.ıı!lı:de 
ı:ı l;'.lraıor ... k g1.;:Lli.işh:.-: YC· burıa.

d.a bJ. ;:.cı e.~~tbc.tc t.gr~rr..~!:..~rci.1. Sinn.. 
rl., Mı:'.i c:rn ve:-oırr. y:p art beC"...Jôıl-e 
rij·J.c 1->1JrU~"l:ıl"lU har..c hafi.f sallcy1!.D. 
ru~ ltt:.rl son o'!'fe-3.lL 'inclı!, b!lıc hi.ç 
t-ilphc.::lz lcl. i.nleıı.n,le •';tnı:tı?:-c;!n'- 1Jıdio. 

!·ye:-ı m;r_m.'uf ~-c\•ru!arL";l dü~ünlli-

3-urou .. 

* Yo:!l;'..ıuzda N\ı:Jır, ıcrır Kcr,nıı, Ef. 
~l ,,e K.ft~ old.u ,rı h~.100: W.k.rcır 
Kov;..ık P:;-~ ·ıu~Jz za.ru.All ôşık 
D:;.uk·n: 

.'.. .", • · dmıo, dodi, iıt>n <lome~ m; 
~c, tu hJLv:"da g' .. ıern.~ı.nlz, Lu ge-
C?yi lıur ·- geç ajjc", 

8cbe:-. 
- ı;,· .ı, bu ge-C'"yt de l:ur.:ı.:da '~

~~ce ? 
Derukten soma ·uu: 
- A~ b:ajtr..ia'k, çağLF-.:ık, ık. 

dildak ç:u.:ı-.k., '-'~f' ııı. !-mc::ıt !ıste::.Jt 

gc ip te IJ:.Zi bur:ıd.uı ık..ırta:am::.zlot" 

1Gı1?. 

Nigar <:'"'\."::')l veıxH: 
- U!r '"Ce'J.cn da ue c.ık.ar e.ı.dlci? 

ır \'rl dL ı gece1C"tlbarl cpc-oyce hı2ını 
:tl:IL Bu ı . tına, b,ı t;ııı silT<e sillıse 
b'r ette c.jha &;re;, yarın g·dersi
tı!z! 

N!çUrm bu sözler! "Uzetine S&ıcr.i.e 
bi.:Um ar-.k?ldıaşın bo.,.u.o...a;.·ı b:lküldllı. 

Eir gece d:l.h.:l bl.1!"3'.!.1 gcOC'iıfn~k ~ 
lara pc.·k zor gc!e...:: .. i!'e tk""'Z:ziymüu. 
S.eberi:r i4-l:, !tcr: şirtıA.i rıe:..""tıde tdJI. 
b'lemezsdt te- bizim 2rka<Ia~ın bütün 
C'"'~ünces; a.n.'l'eSiınde Yı! :ıbla:smda !d:i. 
Orı~aTUl r.;;cı-ak y.üz .. :ı11'en ;:?g!~:ı. ağlı

ya !' .... ..st.:ı W..e ot..Ji.J...\.'..:.ı.r.nu tli.~IJ&rek, 
ıtıevamı V3r) .. 

İıkandlnavyada .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAl't 

İsveç bu harpte bitara:f kulmı~ 
tJJr, İskandinavya yanmada>•atda 
bu tlQVfotlin lıö;ıle bitaraf kala. 
bidr.ek için çok müşkülat çekti
ği zamanlar olc!u. Harbin ba~bn. 
gı:Nxla, Finlandiya • Ru~ya mu~ 
harc•besi s: ... aıanııda, daha sonra 
İsveçi11 buhrunlr..r gcçiıdiği gün
l~·r coktur. Bununla be"ahc" işte 

il<i bı.:çuk ,scncd'r ki b ,arar. i!ını 
muhaJID'.-ı ede~ l'T,dktcd.ı, 

Fa~<at i ve:çin bnaraf kal:'P kılJ. 
ırr.ı:;;«. a ,, bahs: her i111~haı;l;a 
la7.eler·meloted.ir. 1940 l!kbaha.. 
ııncla l.ı.>yie olmw;tu; ·l\Iu :ıari.okr 
939 - 40 kıslnı ~anki arulal'ındu 

zımni b:ı' n.ii~aı'C'ke varm g1\ıı 
ge\·i:- "c~. Garp ceı;he.:ruL hor 
g:lnün ufakl\ [ 1\: t · ·:x;u n1uh21'\!
b-eleı.·i bir t4ı·~ fa bı1·:::ıkı'lırrsa rt·~· 

mi harp t.-bliı,lerlııd<' g<'.,clcrlın 

1dn g~ ı~ı l:::ı;y · ... o:.:dı,;ı gôı~ 
]ü,·ordu, 

S40 i!kba'lıarı gelirken de İ$,X
çrn ,·a:l.ij.' 1.i <-l"inya Jı1- · buatın "l 

b:rjınc:ı .d reı:ed~ ıııı~~ul c1-atL:'u 
bah!sLru nw, T!u3 • F:nlaro ,soa 
!'ar~· A? ls\'OÇ km ·~.:ııL?Jn·;., fa .. 
k"t adba cl!ı;cr muhar'pler, ya-
ııi. iı • .'.;.. ıı 1 r \·c ani.DE İsv(.~i 
böyle• st ı~ ıa k b:tııraf b• ·~ 
k.:ıcakt·.1 ?. <!~ • !OT'u tL.rulu... 
yorotı Bcı rıı._nuun tr~ -:.· u·.ı 

so:~ l<' ıırJ)'l'll knln1aır '<L!x, Isvr :!in 

mutlul:a harb~ kar.ş •!a • • "' 
idd·a edenle 1:• etıni~ ,.nlcı: <. •ktloL 

lfa'b ki QiO iJkba.h '"'1ıd:ı l:-rc
l:fıt h:l ·~~k )Lr1eı-dc belir~ L~.1-.·:ın 
İs\·t.;çın k rn~usL N-or\'c-..ç ı.: ;al c· 

p._k+ .. .kurtu1i:~ ... .j, o kri1-
oüık c.e>v'ct n bu r.ii'J ük hnrpte 
bi·\1trıf k·l~>ııl~ ·n.tim\ü•ı o.. 
kım a- ;t r. 

İsveı; bu\ısl geçen sene bu va
kll!.-rcte açılm " yine biT çu;k ili.
t..mal'°"-duı bdıscdl.nı.ştlr. G0-
cen 941 St'lleSi ilk'bahımn<la Rus. 

; a :ide Aln~ nya daha biıı'bırile 
ılo.;t bulunuyorlardı. !sn~çin her 
ikisi kU''' etli <lcdct arasında bir 
ter fl;ı,tını de\ am ettirebilmesi ise 
{X'k labii gürülıni!;'tür, 

}\us - Alınan h •. mı başl,.dı.ktan 
sonl'a ise İsv"'in vaziyeti ytnc 
m\nıaka.<a kab.ıl cdeı· giobi oı:ımış, 
fakat nyl:rr<lanberi o b3!his günür 

m ,clcsi olmaktan çıkmJ!!(ı. Şim· 
di öyle görünü)"Or ki 1942 sen~ 
ba'harı d-a İsv~ç bahsini tucliyıı:. 
cı>kt'r, 

Yeni gelen malı'.unalt:ıaı, biııb:.
r;ni tekcp eden telgraf haber~ 
rlndcn bunu çı kr.ı mak lMAm. E\~ 
veffı. İsve.,,: mehafili ve matbcıa. 
LJ1cl-a tci%rıır edilen 5u oluyor: Is· 
veç şim ·Y<' kaırlar bitaraf k;ı,klı. 
Bu bıtarafiığını nııU.dafaa ;ç:n ica
bmda s1~lı•na sarılacaktır. Fakat 
.kendi to,prakları::da filana veya 
falan mu~ıa~ib:'l geçmesine razı 

olmzy&cak 1'r... gibi. 
Avruıpa kıl 'asm.,. aslcer ç>kı::r. 

mak bunu da Avrupanm <ima· 
J:ııckn tecrit etmek v:\•aıyet1ori 
tekrur dönmcğe başlaın~ ilcen İs· 
veç kcndı bitar~fhğının bozulma· 
sr.na r.a7...ı. olmı.yacağını sö~ lcmc-k... 
tcdi'r. Şu halde müttefikler !:ıra· 
fuıdan İsV<!ç topraklarinda askc
l'i bir harekete be."1Zcr ho~bangi 
bh· tcsehbüs olursa İsveçliler 
kcıntli İ>;tanaflılduırım 1<ı~KUma • 
g"yretile siliiha sartl.acahlar. 
Diğer taraftan Finlantl::ıy-ann 

· va.r.>yeliıli ihr •• :ıl otm~ <l" İı;yeç 
için kabil c.\rr.as;ı gC'l'ck. lırar i!e 
.;i;nen bazı rivayetler Finland.:.ya
nın artık bu kadar rn uhanföc et. 
meyi :k.iıfi görerek bu harptuı 
ç1kımk i..;todiği merkozind.'<'lı.r. 
Bunu ancak vckayi teyit ede:. ili: 
Yalnırz göıiilmekte olan hal Fin· 
lar.dcyr. g>bi co;;rafya ö~i itiba
rile ku,çü k olan bir monıle1' .. dın 

büyük b:r hr.rbe lcar"'.'I oldu
ğudur Fir.land~ya 939 • 40 kışım 
Rusya ile m·.t1ıar~be cd ,, ... t'.11

1
' ~ 

çirmij, fakat kendini lopla.mağa 
vakit bul311ıadaıı bu bıi; .. ' u-p

tc Alnra.n\~a il~ btvraıbcr olat ~-t . .. ' Rusynya karş< tekrar mccaıc ., .• 
Y<' g>rlşın~ir. O :zamaıı Fil,.;nı>W
yaya yardmı keyfiyeti Avnıpa'."'n 
rınilımip ıd'cvletlel'.ini ne :kaaar 

çok no<-şgul ett!iii d:ılıa unutubır..
m!!Şt'~'. l\fescliı İnı;illcrt"lı'ıı Fin· 
landıyaya yardımı halinde li!:r 
İn"ilioz • Rus muharcbesirıuı < '· .. 
J,;i kn o Y" rd ı m tusavvurn o z:ı· 

mnsı h -nalin:fen brhsedil'yordu. 
rnan öylece kalmağa mn.lıkümd'u. 
Az zaman içinde ne Çok rlew ·x
tk .. Bugfuı Rusya i!e İng>' ere 
iberabCTdlı-. F 1nl:mdiya <inlırr~ 
dü,,"l!lan yaziyctirıdc, 



1.nu yazının metinleri Aı~<la.oıu 

Aj;..n.sı bUlte.nlcrinden alınm·.,}tır) 

Telhis ed.ın: A. SEKİB 
L?mlra - ~.foskova ı·ady.oı;u;na 

gfü·e, miıhveı· devletleri Balkan. 
!at-da ve Acw.hır cieıı'zinde hazır
hkfarını faıı:iab~l rmakla<l'Lr, M:ilı 
''e.r l.evletl~r.in;n ac;:ık tasav-vurla
n Oı ta Ş<>:rkta bir hücuma geç
mektir. YunanU~nda, Giritde ve 
011 illi n.cfada de1Jiz• ve hava !aali .. 
;rc•ti artımşur .. 

MISIRDA NAHAS PAŞAYA 
SUlKA.bT 

Re.na - Ru.ına b...smı Kc.lüre
de Nahc.oi Pa:;a.> a kar~} bir sui
l-::ust yapıl..:..ıgını l1aber v-crın1iştir. 
Bi..t· tulclıe, Pa.~a caıniiden çııkar
kcn a:rabusına bir el tabanca s'k. 
mJ .Jr. I<:.u.r;..;un Bilşvek·bn l!!bi
sc•siui delip geçnı ·~:i.r. Rcfo.katin
de bulunan Eın·n Osm:.n yaıa
lanın•ı :ruı·. Bu mikastı bi:r nüma
yiş takip eL:>ıiı;tir Talebe aı-asmda 
3 ölü varclıır. Sa.ikaslcı tc\·kif e
tli'L'Tll~,ti:' .. 

BULGARİSTl\::.l TA.ı\RRUZA 
JŞl'İRAK EDECEK .Mİ? 

Radyo gazct' i - A1manhrrın 
l::l.,;•J k >Ik b::ı '1ar ta:unızla:r:ı. için 
...:\"\ rL"O.'.lllnTt l er ınanıleı<.e.tınaen 

b' t• n~iktar askP·iıı Doğu ceophe· 
~ir~c gn}ı;;._~i ar.J .... !J. tn1.ak:ar"...ur. 
Bu ~ t:rak ban :memleketler ;çin 
'' n,;olik mr.lıiydlc clacakt>r. Bu 
rr.:iııasebene Bdgaırca Otru ga
ı.e:.:.si Hitlerin 39 da Kösciva
na:a söy1ediği şu >Ö:aii hatn-latmak 
tdır: 

Balkanlaıxla 9iiıkı1n istiy.oru.ın. 
Bu.lgarların1 çalı;:ınrak ve sebat lıc 
y<t;ıacakları ;;=ci:ını omu ile ya
p~ca ·ları y:ırd:.mdan d:ıı!ıa seme. 
ı·Pli olacak:t~r.• Bulgar gazıet~
ııin bunu lııı.tc:J:ıtm:ısı dikıkate la
~yıktn·. 

ATLANTiKDE P.LMAN DENİZ 
FAALİYETİ 

Be:lin· - Alrıun den\z~l'rlocr'ı 

y.hunu 35 bin tonilato o.lan 6 düş
man tWn.rct vapuru, Amerikan 
<l~na1ımas1na .!nen.sup bir de:\'riye 
;gcm;sini Amerika ve batı Afrika 
sc~lilleri a,ıklannda ba:~!'mışlaT

c1ır. 

A VUS1'RAJ YANIN AlV!I:RİKA 
ELCisi İNGİLİZ HARP 

• KABİNESİ! DE 

Bcrlin - Avustralyı.mın Va
şing:-0n elçbıi Casy'm İngiliz B* 
veRili tarafından İngiliz h.aı·(> ka
lı "ıcsi aza lığ. n.a ve merkezi Ka
lli rcde 001.mrıık ti-lere Orta $a1'k 
c'e,-!ct nı;ıarlığıruı tayin edil.ınlf 
dınası al;l.ka uyanc!ı:nnaktan g-0-
ri ııılırnyacakt.ır. Qörçll, bu ta.. 
y;n;e Avustralya lat':ıların:n şi

rn.ali OAüikıd<ın ayı:rl'n'.lal::ırına 

n1ilni olınak isti.>ıoı·. 

ALJ'.fANYA KIŞI NASIL 
GEÇİRDİ? 

Berlin - Alınan Nazırı Göb
bc.,; haftalık D.ass IWic.h mecımı

'as ~fa Alman milletin.in ve ordu. 
nu.rı k.~ nasıl geçi..diğini anlat
mı.s "~ de..wstir lü: KJı;nııı endişe 
ve -acı ile se"rpti,ğimiz tohumlar 
,;imdi me·rvala.-'ll!lak.tadıır_ Bir ay 
~onra g~ aylaı·m yü~ri bizim 
;çin bir halııradan ibaret kalaca'k
•t:.r. Gelecek gı-li<nneleri d'.üşınan 

ne kudar kıı.~·k,t ile bekliynna biz 
o dere-re omnl)"etle bek'lemeldte 

ı· 

• 

Balkanlarda ve Adalar de· 
nir.inde Mihver taarruz lıa

zırlıklan - ~lısırda Nahas 
Paşaya suikast - Bulgaris
tan taarruza i~tiraık edecek 
nı.i? - Atlantik'de Almruı 

denizaltı faııliyeti - Avus
tralyanııo Amerika elçisi İn· 
gifü: harp kabin-esnde - Al
ınan-ya ın.şı na.;ıl geçirdi? -

Doğu cephesinde yeni mu· 
harebcler - Libyada askeri . 
durum - Uzak Doğuda yeni 
hareketler. 

=· -

lı!iklııyız. Yakında krr.üımız yeni 
acLlar göreooktir. Fak.at nriJstcxillı 
olunuz, bu acıliU1Cla.ıı yeni biı" 
alem çıkacaktır. 

DOGU CEP;-IESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Al:nıaıı.laıra gi:\rc, Ru5larıoi K.ıı
rmıda Ke>'ç yarmı.~dasında yeni. 
den yapl•kları hucu.mla.;:la Demeç 
ha\•zasuı.da ve cephenin c.ı ta v-e 
şimal kesi:ınlerinde giriştikleri Y" 
ni taarı•urları püskü.rtühr .. Ci~tür. 
Ruslar çok yühek kayııplara uğ
ramışlardır. 

Rusıo.:r.,1 göre, mcı'kez cephesin
de inatla ım•ü.dafaa edilen bir AL. 
man miistahk~m noktası. zapt.e
dilmiş, E:alinin cephes;nde Al
manlar 3 küy<len çıl<ıal"Jnı ·§tJır. 

Cenupta yapılan büyük bir tank 
muharehesinde Almanlar ağır 
kayıplara uğı:m:wştrıc. 

LİBYADA ASKERİ DURUM 

Libyada kayda dı>ğe:r biT deği
~ildik yoktuı-. 

UZAK DoGUDA YENİ 
HARF..KETLER 

Japıınlara gJ.ı'f:, gaııet.e haber. 
leri Avustralydlı ve Aııı.er~a.Jıı 

J.l;t'alıam Yeni KaleilJo,•,<ııyı fr 
gal ettiklerini bildiıriy-0ır. Eğer bu 
haber d:oğru ise, Japonyanm Hin
diçini elçisi Y:ı.:ivzavarraı iik:rille 
göre, Japonya Avustr<ulya ve A
meriık"aya ka~ş1 kat1 ha!~k·ct-e 

g~melül:ıı~. B~rı-c.anya.da ~TarK.ın 

birJilderi Rangonun 90 kikmıetre 
ş: ına!~nde Tungoda b:T dıü·:;mau:ı 

kUV\ı"'Ciiue taar-uz e1mk.]tir. Dlğer 
Japon bil1k.leri Ran,,,"Cnun 12-0 ki.. 
!ometre ş'.n'alincl<' İl m;.an:y:a oır
dnsu ile te'Ilasa gr · :.ı.. für qe
hi:r i~gal edil>n~lir. 

Mültefklerc göre, Rabaulde ya.
pl!lan hava hücnmunda iki Japon 
ağtT kruvazıöril hasara uğrattı... 
ımşhT. 

Bund.ın ba~ka müttefikler J a
pon gemilerine, Koreharı;g ve Ti• 
mor adastnda v~ Salomon adala

rındla bulnnaıı Japon tayya,'f'leri

ne ve hava mc)'d:anlarma karşı 

taarru~a devam cLnlişleıı:drr. Mo
resby'nin 300 kilome!X<? şi.malin

de l\farkham nehri vıi.d.isinde Ja
ponlarla yakın bir ıınuharebe bell<
Jen.roektecfu-. 

Günün siyaseti 
(1 inci S:ıbileden Devam) 

Doğu cephesine ... \:manlar hesa
b:ır.n en ço1t :kuvvt:ti veren R~ 
le!' AlroRey'9[0Jnı I~Icı.carla'!'wlı..n ve 
J)._t1~aıılardan daha aı. !tdu.tı.ı·l!lt 
.lıtem;Ş o~ın.:ı. vq Ronl<f.Ql)'a cm.. 
~rı&n d;.ıha c;oık:. fCdllJili"'}11;: yap. 
ıtı:ğ'. hs'lde iBtıeUk lra~ı.<tilv.ay<>ıdan 

Lüsl>illiira maıh:ru.m t"!<ı..ilmesi-r ... c· sü;.. 

"küt etlat'krclerıdi. 
Bfııyüilt ta<ı:rn.ızun başJ.auı~a 

iht•ırrı.al \~erL"!.diıği bil" sırada bu 
!\<~cST - Rrnneıı ge:ı1gını-gı, Af
lr."..:ını!arın ııoŞuın.aı gk:ccf.E:. bir du
:ruım ohı'.!-GU ıe:arel...-tir. 

' 

M Vi UMBA'y ı 
Teı:~ımi "" dons ctılliye lımıırlanınız ... 

Sı~:ıJ. fil<l:ı:nkrin s!h: ~rr.i.z güzellikleti ırrasııula çf<•rilırJş 
d"e bu film 

Öniimiizdeki Salı Akşamın-ılım itibaren 

S Ü M E R SINEl\i.ASINDA 
Glbtfrilecck~ir. Herbsin hoşpna gidecek güzel ıJ;r !ilm 

Baş -Rdlerde: 
ı~LLAN YONE.S - NAN<::Y KELLY 

Tadıı-. devir<>"-. Oı-dul:ııı J:ıirbirifo ça:pı~t1ran ... Tahtları 
y;b1' ... Aşk ve Ifarp t:.rıh:nin en p::·l~): har1k:ısı ... 

Filın Hal:ki CECİL B. de fv.İLL'in 
en büyük ~ahcseri 

TÜRKÇE 

TR 
·En ti:D L A L E S:lıııemırsuı~a 
(Bu fdın bugün .:ıy•,j zan:~fü:a İzmirdc L.l,LE ve TAi\'' sinemak
rmd ) :ncgrııır.~ Lavc ola"ak· VALT Di~:;\EY 'in :c<ıkU M;;:ıs; 

D 
2E!lll&:.-.:::.wı:::ı Bugüıı saat 1l de tcuıifüllı maline 

R.USYAYA URUGUA·Y 
yollanan lıarp· Almangaga bir 
mal z emesi Nota verdi 

Rus askerleri İngiliz 
tanklarKıın kullanışı

nı yarım saat içinde 
öğrenınışler 

Lon<ka 22 (A.A.)- Sunday Ti
mes gazetesi 1 kanundan ~ubata 
kadar b.ir Rus limanmda bulun
mu~ olan iki İngiliz çavşuunun 
yollımı;ı oldukları bir m«klubu 
neşretmiştir. Bu iki İngili-z ha·11' 
m~L:t'%esi yük!ii wüttdik gemi 
kafilelerinin bulundukla.rı lima
na muntazam fasılalarla vasıl ol
duklıınnı ve \'ok m:ktarda tank 
tayyare, kamyon, tqp ve cephane 

" ç~kardıkl:::rı.nı s5ylüyorlar. Bir 
geın:de harp malwmesi o ka.dlar 
çoktu ki bun.ı beoşaltrr.a~ için ge
cdi gündü:<lü 4 gün çalışmak icap 
OL\01iştiT. fluslar bu )'eni 5:1'§;.'ıları 

J..-ı1llaıcıma1ını s:ir'aıUe öğreniy-or
lar1 )~ar•ın saatlik bir i!U.Ll-ıa:'en 

som-a Rnslar İngiliız tnnklaI"mı 
lııullaııabi!iy-o:lar. 8 gfüı içinde 
İngiliz tayy~;r-elerini İngiliz pilot
lar gibi kullanmakta meharet 
göstermektedirler. 

Rus!ar Po 1tavaı 
yo . unu 

kesmek istiyoı: 
Lonıd'r<. 1 22 (A.A.) --,. Sr:;·.yt.t Rusw 1 

yada ıır.ı.;h:..re.b~~ ~ .. hJs;:;a li.~rkofun 

D"gu t.~!L:~-de ve Dv11.~~ ı:oantak.aı-1 
~ıncla ışiddctıli 0"11·ı:t:nch.r. Aın"l.:nı rad
yo-su. Rl.l:: 'c3rm ~·:...ıd. l.;j hi...C'urı:1.arı.nı ve 
cepl!l?'ı:ıın h'.ır n ktas17t:iı bi: ı·..:.l:J:.:enJn 
2"'"'J:Q:ğ n'l :\.:ıbu c-tu~i~~. ~K;, 

S..ı.·kho.iıncitn c:.iın·~· t. r h."1.1:.t:Td..e Ti
nıoc:t·tıı:."'o b.ııvvc."'t,ocL'l -dc'2~·-udt::::1 rlcğ. 

n;y.l l-ıc:~'l.ı{Vfa taa.:az Pln n· '.>.te oı.: 
c~ukll.-'!"ını, n1uıh-. reb~ • .-·:-:n t.u şe-!'.ırln 

~b-elı..'l-da cereyıM c::t:_. .. i "'"- 15!1 .k..i.:D.. 
nı.eLr.c öteruı~de tJ.u·u:ım Po:ta,·a levoı

zu11 yulunıu kes.ın('ğe ına.t;uf ıbulu:rı•du.

~u b ~ı\rrı~"1"dir. 
Rtı.Taja a;jacb A"'.m:ın.1.ar bala nev. 

nıick.ne mı. ka~ne-t ve ~v:.:- karii$ top_ 
ı·ağı somınıa kz.daır •ni!:Ja {ı.l e~ckte
d~-rier. 

12 mukabr A~man 
taarruzu 

Moskova 2~ (A.A.J- Mu·hare
be ş'dd"tlcn. _, -a :-. Almanlar, 
Kı'.,ılcıron blr'.kl~r.n.n iler hare
ket;n· ön' "emıyorb•'. P;:P.j rnbe 
günü cephenin bir kesjmind_ (/U§ 
manın b<r istUı.kdını s;<lıJoUi bır 

nnıharebeden .!-vırra ;,.p.cdilmiş
lir. Alman'ar istih.kiımı geri al
mak için 12 defa mukah:J taarru
za gec;mişlerse de gayretl.eri beşa 
çıkmı.şt.ır. Ba<_ka M>s'.mlerde de 
mu!ıaı·ebeler çok şiddd'.di.r. AL. 
manlax müst.aonl durumları ön
l€ırmk için durmadan bir kesim
den ötekine kC'şrnakta:dırlar. 

Bir mihver der.i;;r 
a t sı batrrı(dı 

Vaşington 22 (A.A.)- Ametri· 
kan deniz kuvvetleri Atlant:kıte 
bir ~Ü\'lllan .dımızallı:sı bat.ııım.ıŞlar 
oh-. Bu deniz:ı.ltt mü;retteba!ı:ın

mm hiç birin ·n lrurtruvl'.aıınad>ığı 

zaımedilmektedir. , " 
AL u:ıo \R ~ l!lllf 1 ~e 

Gt.iNÜN HARİKASI: 

Bir gem 'nin torpillen
mesi protesto ed.ildi 

llfontevideo 2~ (AA.)- Alınan 
yo.J ~~ \ ..... ~ i"l b.r IlQ ,1da M nl.ev.i
deo i•:"mli Uruguay· ticaret gem~ ... 
sinin ha:a..;i şartlar altlnda rpil
~c 1p batrıı Bd'ığı ha.tulatıJv.Lık!an 

sjnra taarııuzun mi!~etleraTası ka 
nununun bütüıı prensi11lertne ay .. 
k.:ırı olarak bir A{man denizaltısı 
tarafm3.an yapılrlnğı kat'i Oılaraık 
ileri sürrü1 cıb!leccö·i ~ö.)J.earek1e

dir. Notada Taarruzun . tarafS".ı:ı 
bir devlete karşı talıri'i< olmadan 
yapı!m~ bir tecavüz t~ etii;ti 
ifade olunur. Uruguay zal'ar ve 
zi.yan ist<'ITlek hakkıııı mullıafaza 
elırnekteı:lir. Bu nota Almaonyay3, 
İsv!crc hl~kürn'!t.i v::ıs1tasile \"I.'I'il

m1ışt~r. 

Mihver aleyhine 
nümayişler! 

R. Jen-ryo'da bar 
dfk' a,1 Ye 

bir bina yı kardi ! 
Rro de Jııneir" 22 (AA.)- Thln 

rnj.hver ak yh:l'uc ı'i;mayij'.ler ya
pj'ı.rrı~tH". "'"ün1a,\ •'Ş° 1e.r 10-0 nı •'1v~r 
ihltk~ru'ttb'\ Ö!l'i.!-rde o1ınu.s ve hll" 

.mı!ıvcr U:•: c-a:Hlın dü.L<f~ı5nı ile 
b~r İta1.\ an şirkcline ait ·b.:ına ı~ıü
may'.iç:l.10r tarafından yal<.ön.: ~tıE. 

P'ri ç Bıı'gur 
v~ F ~~iye 
tevziatı 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Allk.a· 

rı\dan alınan emir iizcrhıe, 150 ton 
pirinç 150 ton fnsulya ve 100 ton 
bulgum diln ilk partl olara!; İs· 
tanbul Vi1a~·eti emrine \•erın;ş

tir. Vilii) el ve Bölge İnşe Miidür

lüğü yarın bu ınal~"ın tevzi ~ek

lini lesbit edecektir, 

Diğer taraftan Ticaret Ofisine 

de dün piyasaya H-00 teneke be
yaz peynir ve 600 teneke sade. 
yağın verilmesi için cnıiJ: gebntş· 

• tir. 
Bölge İaşe Müdürlüğü, durdu

rulmu~ olan kahve tevziatına dün 
sabahtan itibaren tekrar ha§la
m ştır. Fakat çay t•niatı için he
nüz emir ı:clıııem.:ştır. 

BOMBA 
Hadises 

1 N~s .. nda n:uhake-
meye la hq ıyor 

Ankara.dan bl'ldirıtdığiıne göre, 
Atatürk bulvarmdaki boon'bıa M
ıdUscsi llı;lliıkında somgu Uıiııki.rnliı

ğince yapılan tahkikat neticelene
ıek buna dair evrakla suçlulanın 

Ankara Cumhuriyet mü:cld2iumu.. 

İNKILAP 
KABRAI\2ANL& ;i 

ıni!"''n.ce Ağı.-ceza mahkemesinc 
verilmiştir. Ağırceza mal-..kcrne
si da<vaya bakacağı günü tayıin 
emiştir. Nisanıp bi!ı:oiııd günü ha
disenin muhak:emes:ne başlana-

! 
cad<.t.r. 1 Nisan günü Ağırce"" 
nıJıkıemesınd€ bakılacak r ı 'ca 

ı dava ıolmadığ. için maıhkeıne yal-

Milli Şef'in 
Çerçiveled iği 
Vatandaş Tipi 

(Başm,·kalcden Devaın) 

vcrsiteniıı s on çıkarl_ş bölHıuiinc 
k::ıdaı· Tiirlı. çocuğu ti.zerinde bil
giçlik ödevi kaılar alılak, val.an, 
rejim ~uıırunu da belıemehnl bes
lemek, en son ölçüsiiııe katlar ge
liştlrıııc!. hizmeti de \ardır. 
Öğret1ncn, günHn içinde \re ya. 

rının karşısında en bt:~·ük ılıes'u,.. 
!;yeli omuzlanmış lıddedir. Yeti-
·~ek nesiller onun e5cri, bu ııc. 

sillerhı kuracuğı a,ıe \'P ailelerin 
)'aratnCağı sosyal ve ulusal bün· 
)'e, vqtnna snlıiplik, rejime saUık~ 
ltk bcnligi yine onuı. esel'i ola .. 
caktır. 

Tiiı·?-c iiğretnıen!nln bu n1es'uli .. 
yet ve iidc.-i yanında Cumhuriyet 
Halk l'art'sinin lier böliimiind"ki 
ifır:ıllıınti yay1111 ce~.·tıcr ye kud ... 
retiniıı kaynaklığı a~ bir arada 
memlcketkki ber iiirlü nesir va
sıl.asının da b~rincl' Ccrec~dc ve 
hh·lnci ı.ılanda vazjfosi bulundu
ğu aşı!,ardır. Öğrelnlcl' Jaı-ıuı. ya
rrnııı l1ii!iin hüviyet -..r bcnl'k sil· 
silcoiııı haz.ırlarkcıı hasın d:ı gii• 
ııiin varlığı üzerinde ögretn1cne 
tanı nıu\ -:ız( ~e!;.!'tl!' ayarlanın1ak 
ve öl-t;iilcnı11~1,~ w.runtlt.dır. nunun 
ic:iıı de Tüırk )).Z!'"1l!uızn i•Jiı-• 11asız 

Tiirk k~rnkiö}rİ. Türk a '-1ük11 Türk 
küllüıii, Tüı•k scsyal "'' siyasal 
0

büııyt:ıı iizerinde her türlii f P.rn
grut ve çalı~ma hızı ile fikir gay
reti gütı11csi, '"eri1n alınası leliş
ıniş ve yetisncek \'af.nn çocuğunu 
güven·1~ •bütiin t~rs t~sirle..re, ınen1 .. 
leket içinden ve d!rnc!an gelecek 
ekıtlarn ve lnml:ırın tes'Tlerlııe 
knrsı k<>rımma vı lıi!ir holde tut
t'.!ıa;ı; tuınayı bil:n~si tcınrl ~
tır. 

J\1illl Şef. hnı;r l:ilabeleri ile 
gelece!ı.le~i ve ,·ef ..;ınekteki Tilrk 
çocuğ;unun \ a.s1flarını çizer, ıu.o....ın
le-ket~ teslim cJccl'. imi7 ne iller
deki ı-uh ve madde '"'lı 1-la-rınııı 
neler oln1nk g·"rc1·t ğ-ini öğr~t

nıcnleı:c çcrçi\'elcı· ve :z.ah eder
ken hiç şiiphcsiz diğer btiliin ye
tişti.r.ı..nc çurhl:ırı üır•rfnde de va
sıtalı 'cya va~ıt~sız <iurmı1ı ve 
gid~ş yolllllU ç~aıi!i bulun.uy{)r
lnr. Ileı· \·az.ifcli Dll dircklıiten 

kendi payını almak, kc. di yürü
yüşünü Türk vatanİmn. Türk ah
lfılnııııı, Türk ulnsal ve sos:;al 
bünyt.-:--in!ıı ica plarıua göre .a:J' ar
laınak zorundadır. 
J)ünyanın hnrp sonuıMiaıki clu.

rumu'"'ne olu.Tsa olsun taptaze, bü
tün kuvvot kayııaklarıııa sahip 
dipdiri bir Tiırkıye da'1ua ı:ıınır
la mevcut olacaktır. Bunnn lçin
dir ki, en b~şla höylc hır Türki
yeyi teslim alacak Türk gençliği
nin bu bi.iyhk varl:jı be~eri bir 
meş'ale halinde elden ele ve ne• 
sildeıı nesile ıarih lıoytmca ı:ötü
recek knvvet ve n.v..t.• tte ohnası 
bJ·incı arzu ve anıacımuı te~l 
ederken bu amac;n dı,ında her
hangi ters bir bal §'lrtuıa ve hü
\riyctir.ıe ınüsaadc ctıniycccği1niz 
de güıı gibi eşikiırdır. 

J>iilli Şefin hitapları ile günün 
içinde ve yarının karşısında va
zifelendirdiği öğretmene, rnüte
fekki~ t, terbiyeciye, muharrire, 
her olçun ve ycti1gin vataııd-aşa 
bir defa daha vazifo başına .. da
vetini tazeliyebiliriz. 

T nr"'rr-,: 

Kömür 
ll tnci Sahi!Pden Dev.:1ml 

kedihni~tk. Diğer taraftan liimüır 
işletmesi' paho.lılık zam!Thlıil!ll!l 
Havzada çalışan I,'.'çilere de tatbL. 
ltine karar veımiştir. Bu aıy ba
ş:.rıdan tt:.lıaren tabbilk cd&ne1.1;e 

o\aın bu zamla ocak içiırıde ça!ı>
sanların ücretleri yıüzdc 15 - 35, 
dışında çalıışanları.n ücretleri YWz
tlie 10 - 30 :ırasında ar~hn'.'ımştıı.r. 
Y'üklem<> işleri!>e de y:üı:de yiımıi 
zam y:ıpı1mıştrr. 

Ayrıca: 

VALLACE BERRY 
. ı· nız oomlba hadisesinin &.vasuu 

rüyet edecektir. Bir Japon gazetesi 

GARP 
ŞEYTA 

SONGÜNLt::R 

AN 
Sigorta Anonim 
ŞiRKETi 
TELEFON: No 
2. 4 2 6 3 

1 

lı ., 

Kaç~.kçıhk yapan 
b'r Yunc>n s~ç sı 
Liınal\ınuza gelen Yunan ban

dır.ıh Ta§DZ gemisi aşçtsı Zahari
yaya Yunıınistaııda akrabaları <>
lan bazı kimseler lıurada yiye
cek pakctl<;ri ve giyecekler ver
n>işler, aşçı bunları geJ>ıiyc götü
rürken yakalanarak kaçakçılık 

nıahkeınesine verilııı~tfr. 

Dr. İbrahim Denker 
Ilallkl.ı H·astahnn~s~ Dahfili.Je 

l\1Llthas.s.ısı Her.gün saat ıe· dan 
st:ııra Beyoğlu - P.f<'"~<'~".rr.H Sa
ı.·ıu. ı~aeı Oldde-si ÇOpHlk Çc-;n-ne 
sLka.k No. 13. Tcl: 424r.3 

(! inci Sahl!oden Devam) 

ponJaııım gelecekteki hareket!& 
için şimall Avustralya.da sadece 
üsler t.ınınine çaltişacaklaır:ı, fa
k.at mi.ittefikleı- yuka1-, Bil'man
Y"'Y' cllerinıde tutlulklru-ı ırnüldı. 
detçe Japonlar taı·afından son 
ayla!!' zarfında alman bütün m~
zilerin .da'1ni bir teh.<li t arhnda 
bulundurulacağı fikrini ileri sürii• 
)'lOrlar. 

---o--

Havay Adaları 
(1 inc.ı: Sahifeden Devam) 

Ha,vai aıdaları eski askeri kuman 
dan; Vaşingtona gelmiştir. Ken
disi Havai, Honolulu ve Pea:rl -
Havbounın Japon ha.tlarıını yan
dan vu;:mak ıçin atlama fahtası 
yazi..fcsi göreceğini söylemistir, 
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Martta Kara Kış! 
cı !ncl S;ıhl!eden Devam) 

caktl!r. Ba:roınetre ımütemadiycn 
yiiksehnebtedir_. dcııııi~!U:, 

NEVRUZ! 
OOn baharın başlaııgLcı «•lan 

Ncvruzun ilk günü id.i. karlı ve 
ııoğuk bi.r Juıvaya tcsaıdiif <c-den 
bugünde İran konsoloshant>oinde 
mutad ı-csıni kabul yapı~t.ııı:. 

İNEB'OLUDA FIRTINA 
Anadolu ajansına İnebolu.:dan 

bWdirillyo1·: Evvelki gec-c limanı. 
mı·za gelen Knradcııiz ''apuruna 
y.U:-lel'·nek üzere, muhtelif c-ıya 
Yü!<l.ii 25 .nıa\f?la vapu.mıı borda-

lieyecanh bir 
yol·oculuk 

C 1 inci S.:.htıeden D~vam} 
motör kalmıL~tık. Faı'rnt ~·k <la
k:.ka sonra arkac::ı kalan bu mo
tü1 de tami:ıoiııi ikuıul eaerc;: Y"
t;,u, O gece hiç b:x ja:pon gcııni
s:ne te,.,,:!i.if et!Th.<>dik. Y.:ık:nlu;,'1.1-

muzun ertesi ve daha eı-tesi güın
!eri iyi, sakin geçti. İkbci ı;ıünü 
ak~Jını ufakta bir .du.m~n süı'unu 
v.c sanrn bir gc-ıni bacas~ dirlk
lrr~ \i )li' u.k. Bu h:ı:.r J ~r.ıo;;21 tor
p;t ·n · iL İste nih \'Ct tlü~a 
k~tr ]"~.1 .. <ıu.::'. 

Fı..k:ıt J. pDııl:r h'.zi gıormeıdi
le-r. Yolwn..ı.za Gev:.m od..,rc.k ge
c..ıe yaı·· .. na crvğru rande;vu .) t.- -

ne gelii.<:. Burada bi'zi dev g:oi 
iki uç<>n kn•..,, - ta<~"Y:ı.rc - be~i

Y'L'\....~U. Onlurn bLı' .-rek A'Vll:.itral .. 
yanH1 Port Do.rvin §L1hriıN! ~a!t
n1ıt n gl'1dL\.. Ge::1eral i'vln:..1<. ArtJıu
ı ün karısı \-C kii-rük ağ-hı da 1oi
ziıı,le D<'ıaber l ulunuy<ı'l'llu .. 

__ _._ -
Harp g · mİsi haf
t snnın i!k günü 

ı ı ı s .. :ı fe.:!prı Dtv.;,.n} 

duğunu lı"r nıe<ajla bililirımiş ve: 
•- He.ı·p gemisi haftası para 

to11l·11113 zaferinin en büyük ese

rını teşkil edereğine eminim.• 
dcıui~tir. 

l nft..ı.1J1n ilk günü, dün Aınlral 
Nclsoı.'ım l:c.·kcli al!mda )apı
lan bir ıucra;; aıle açılnıı~t.ır. Iley

k~lin al.tına bir harp gemisinin 1 
gu\·cı·tcsı ve taretlcri kon1ılınuş .. 

tıı. Yıne ııyni meydJın-dıı büyiik bir 
deıılz.ıfü ge.ni•inin oldukça 1ıii
yül< bir moıleli bulunuyordu. 

Tcpla.ann pa ·alarJa 4 1..--ı'U
vazör v-0 diğer ge"ffi!ller inşa 

olun'1raklır. 

s111a yanaştırılrhğl ve ;yü.'<let.lıne 
ğe başlanclığı esnada y.ıkl~•t ;, i
kaıuet:ndcıı ani çıkrau şidd, ~li 
ftrlına )iizünden ıınavna.lar !.! lit

mak tehlikesine maruz kahnıstar 
ve tayfalar ktsmcn mavnala; '!ll 
dökm<Ok suretile kıt9mağa mecbur 
olmuşlardlT. Bunlardan cima Ye 
patates yüklii .mavna dalgaların 
tcsir!':e Boyı-an m<>vkhnde kaı-aya 
W<>m~ ve batmıştır. Diğer m:ıv
nal::ıı mü,J:ül.'ıtla ve fakat salimen 
ımıışlartlır. Nüfu,ça za,·'at :. .kutr 
\'~\.l~ri!e be.rabcr al1ile \·an· r 
Fr • 1p3 ye kar devam ed-i;,m. 

Busabahki Sovyet 
tebliği 

(1 !ncı s o~r. 'ın nı,tam) 

liği 7 kilo111ctre olan bir cep aç· 
nuş1ordır. Kareli'de ımıbarebele.r 
olnıakf:2.-0ır, Finlanclı3 aJJJar ağır 

ka:\·ıplara 1lğramı~!.1rVır. 
Rcje"~ ile Via7flb. .:;-r2çıııda Sov· 

yet kıt'aları birka~ ~ün i~inJe SO 
tane Alman istihkamı falıı·i·ıı .,ı. 

mişlerdir. Staraı-ussa'da So,._ıct 
topçusu \'C hava kuvvetleri 16 ııcı 
Alınan cı-dusunu İmlıaya llc ·anı 
etmektedir. Düşnı.~nın ~imdiye 
kadar ~ aptığı çıkış ,.c h-urtaıına 

teşebbüsleri a:klın buekılını1tı.r. 

Acı bir kayap 
Ttırk matbuat ,. • edebiyat i\

le'Tıi bugi'n kıyınt'l.li bir ri:fcrıüınü 
daha b\betımek1e miHeelliır>d·ır. 

Edcbıyalı ceri*nin en mü·m
taz ~alısr~ etle•inden !biri olan 
ll>üywk cxVb Dr; Hpseyiıı Suaıl: 

Yalçın dün gece Besiktaştahi e
vinde bir kalb sokt"'3i neticesiıtrle 
vefat C't:rniştir. Ce11°•esi ·arıın 

öğie vakti Beş'klasta Valideçeş
ınesinde Dr. General Yusuf Zi

yanın "'' ındcn kaldınJııcak ve 
narnaz:ı Te~'.'i.kiye caı.:T:.ünde kı1•ı'\. 

d:ı.\:tan sonra F&i.k.Cyünrleki aile
si :makıbcri>Sinc gömülecektir. 

Mcrlcnıııa Alla.htan mağfiret 

diler \·e kuderd!de ailesile bi.ca
d ~ri Hüseyuı Cııhit Yalç.uııa tazi
~~tlerim.zi suna.rıız., ___ .....,. __ _ 

Frnereri 
Yeni ekmBk lmmclerinin evle. 

re tevzii bilmek üzeredir. Yalıuz; 

ağır iş_çi karneleri çnlışılan yer· 
lerden alınacak yeni bir !;5ğı tcv 
zi meınu.tlarına göstcri1dtkten son 
ra verilecek1ir. 

Gayri menkul satış ilanı 
Üst,_ oar icra memur~ugundarı: 

11 -ine ve s.a~ .. :Ha...-ııı. Ii....:ıo.ı.:vcn öcLüoı; ;ıJıcLk~;.x.i. t ~·o.yJ. cTıu~\..rı.b•ı u:rlııcı de.re ... 
cı..nııı.: ipr...ek y<:..pL.li..1< rı L .. :ırı:•ı~d:ı ?ı-Ialt.epedc Ki.ı~ülc Y~:.ı. 1nevk .. JJ.je ~C.t'ka.:1 I~fıııJ.0 
\erc.:e~l ve Se.wı~ .ı43 bnıhçesl. G1ıiboo .Se-:J'!". t:a-:La-s;. ve Ala.rılll.a OCi,ı, ŞL.n-a.l.eın 

~eli Ag;.. bost.r.:n.ı., C"'nt.•bc•· Si.l.,.ey.)a Bey ın:·J!~.::,ı v-e krrlık Lle r'1<ı!lC:~ı.t ye t:•rıı-a

nuı:..a 'i352 Er:ı k1yaı,:t lı.:.kCır (.'til.l..'1 .. ~ o.1.a.c 3 ci.ünU!Ill ta·ıı~·iJDı1 73J2 n.f'tre ~nuı
ı·<o.bi.ıc:.ı nr..:.a .kı.:yu dola"ı:ıı h<.ı\. lıooı.ao.ıın l:J, 3:ı ıh;.!iı$CsI. Kcw: 

".! - Ka.:·t.; -da Malt p~e B J üık \:'"n. h cadch .. ·ındr.: ec.Jktlı 13/19 No ~a-,·kaın Ktı_ 
r.ı::..i !.!. '\"Cl"U:e St.il.n i\g::. ~ laı1t, .GJırb1..'?:. Selim Ab\1 bo..-;bn~ .S n~~rı ta.l.l.~ 
C<'!:.UL-cn du:c ılıc nıı:.:..•h'J ıt \.•C t· m~m.ı.oo. ("!.!!Ji kira kıymet b..:.\:.l •• c,c;iı.ım~~ o!:m 
tapıı h<'.Y 1[).."l t?a:Rran bC".ş (·CuL:.n. taııvllL~ t·~!".ılt!i) n"'ltlt.ı..lC mur~lJ".J kuyu"\~ do~ 
,hlıl h .. \·i. 00.:.t:..n yLTi .::.:.c rr•iiJk:..ınür.ı 14/32 hissett: tem!l!{en al:ıe · lı )" ~sı YoıW.~ 
maz;·r t.ı::!ebi ü.!ı..:ır'.!."'~ ;.:·~30 sa:;1lı lc3ı!lun o:~u1~ıim.ııe!··ne tavfik.aın, s !11;: '4!: p ~y.:J 
çe\"rll'!tff.;JS:t c ko.: . ...r \tr.ilNiŞ;tlr. 

{,AliRİ l\IENKULİİ:>I E''SAFr 
lle-ı- lki gayri menkul ay111 ın.evkıide )·t..k.diğ{;t~'ne b:ti;;:tk olup lCi.'~·~k ı.-alı ~

fail czıQ.dc:;i ü.z.cLrı-:.le cep:ı.r.!:i l"!ıgtr dı.rro.;-la taık.ı::rıt edilmiş o.kın l:.r.•st::..'1<l1r. D.:o.ı. 
h:t~.t' aı\.:'ı<:rı ç~rt bi:uıne ile l<>! .. ·"1~ ~ <.!ut! r·<...ıçad:::a,. i:b::ırebt::r. Cephl" ü.zer.:.n., 
de ü.>tJ o!uldu: saç'..ı -!cil;i.t bl.ıti ufa?.: tat.i I~:..ı.Ji bt: mevcut o1up içr:~le U; adet 00-
lapL bcn;tn.n kıuıyusu iTI"?"\"ClıtLur-. 

ı - İ :..ıu g~yri ınc"il\ulUıı· c..ı-t111'ma. şirlr.n•,)"ıtE'&.i 24/4/19·1:? t·1rllı!r:c~tn it:ba.. 
r~ıı 9:~7_15·, 60 No. i1c Ü.:.ktida.r İr.ra Dah.'6.!ll.nır.. ClUiJIY'Y"n. n~ır5..."m:iıı ht.:rkes.Jı.1 
g:ö:-l~biJn:e.si ~1;in aç~tu·. İlimda y-..zııll ol:an!:ı.r'.ıı~Ln f.i:.:.ı.t:!a ır-a~Uın.ıt ı:.l::ı;.., ... L:.t.·,.-eo
ler, i~t.\.! şa...""ttnamC>ye \~e Q;;7/5'1CC. do~ 'flt.~mcır~·J~ 3c nıt"!llı..tri;f"'l.:nl:~ HRtl.<:..c-Ja.t 

etret:lı.da·. 

~ - A;.ıttmn..:.ya :Jt,i!'~k i:;lıı J-~Ltia ya::ı;ı k.zyırr..ehltı.1 yi~le 7,5 zı:,t.ı;tir.dıe 
pey \eya c.rai:Jı.i bi.r bU"l'k:t!:!m 1tn:ln.cıt m.ek;tabıı -tcıvdi ooıilcc('l~t.r. (Ma.ıiCc 124) 

:i -İ1>0ruk s<:ı.lıit>i olu0;Sd11aıla eöğor .. l&ka.ôaT1aru1 ve lı'til".i.k: l:..iUt-:ı Si..:...1ı.p. 
ler:ir...:n gayııL rr.ıurıkul w;ermdrt::i h-nklaır.ıut dtl!.Sl.k·y;e fa:z ve m3.;=-.,-fa d-<I,t olan 
kı:aı;;~ı·ını ;;bu il2.n tırf~ind-o-ı itibaren ıs gÜI' 2.Ç!ndıe evrnkı n·ıü:-O:~ot·ltri.yl-c b:r_ 
Ll.ı:;.t~ Jr:e.ınu.r;yet~tni!Ze bad.ı--L.w:ıeı·i i.mp eder. i'~i h~e l..a·~c!aı t:-pu sic;!.!1 ile 
sı.bıt c.iınad•kça ~b·ş bedclinLu. pa)·laşma'.;a.ıcik!l hariç kalırL:ır. 

4 - GWtenl'Cın r.ündc arrttror.a:ya. iş t.:.1·.-ık cdınler a:rtlırma e''"l'!-tP<..·m-e.iiın~ 
ukrınıu.ş ve lüzu:m!u m.ıJCUn&~ ulmı,i ve bW'l~llrı iamc/men kr;.Lul cL'lli~ ıc<l \·e iı1 

bo.r clıınurl.:..r. 

5 - C,:<;.·yri ımm:ıli:~! 1?vl~j'l.:;1942 tarı.b.i:•O.:~ P.aZ2tr'trı:'·:{i .gi.lu.il s.:..at !1 tcrı 16 ya 
k::.r.ı. .. rr l.i.."ık.Uodıaır İcra MPorurluğur .. da 'ÜÇ <:Lef.• t..:;.,ğrrı:lıd..ı\:la J.l30Dlll <:11 C(.o;\ ;:uttz.ra
na ihale ecUl!r. An.cö.k avttı.Tı~ıa bedeli r:..111~< .11rr.cn kıyın-c-taı yi.l.-:~e 73 in.i. bul. 
rr.r.',! v~y..<ı !~rı;t~ i:;tı..1)-·.:..'!l:n c:J:.:....,;:ı.ı-..~ f"Ü:Çha cı el._. l!l.iğer a~'. ... 11 .... r ı:.uıunur ta be. 
de;~ l:!.!r.larırı bu gayri n~e.a";ut J,e tc.rrrln. ecilın • alacaıki:OO'ının Jncrrnuwlda.n. 
fu:~.ıi'yn ç...!...:nı~zs:ı en çak nrt1.ı n.!c t ...... ' u• .. üı b: ki k.Zlın81K C.Zcr..! .c-.ı.nr.a 10 
gü.n c:.ah.a t.~n:d.t ed.i:ler.:ı-;. 1-1 h1~:y~ 1942 t"...r!ri:lae Pcı·~.:mbe gUnü ~·'111 14 ten 16 
ya t~aa>C.:r Ü~ı.ida.T İo:-a IY .. erraırluğu od:.: ın ı nı.tınr.i.ıa bedeli. st/ı~ ist!Jt>4•hı ala. 
ca.ğ:na rlt<;Jı.~<nı olruı d~.,,c: ~Lr;..:: .... 1·1'.lrıın. b:ı ._., .. yri nıe.ı~~tıl i'le te:-ıı r~ çJ.ıfırJ.ş al:ı. 

ca\t.iırı mccmull!:1d.aın i ... z~ay:-. çı:l~. •k ve r :J:ı..,:r.n:.en l;!ym·et:n yüı"".ic ':'5 ini tuıt;... 
~ ~w!'L')·.ı.c en <,-ok <.ı,C'~f'."Yna ;,.r.r..1e c-di J .. l~ıe b'r bedel e~ cö:lrrl<'Z~C' iha. 
'le~ .:.pün~i'.lz. \•e s<'.itr.ş 2280 nt!.T!'lJra:...ı kanuna tt:•.'f.'kan geri bırt:kıl•-r. 

ti _ Gayri mf"...nltul k~l:.i:rı-c· ilin'l-e ok~a'."'.'ll et·~ deı-11.2ıl vı:y.:ı v<-Tik'ı mUh ... 

lt.t ,_.lnrit. p;.ı..ra·yı verırı~z.;;e r:·.~do kz:!'S.:"ı t~ıııc.:tını.:.Pa.t. k(.'lliji:s~ ..... ~~ ev,·e: en )'iJk
sck ttk~:ftc ıbuılı..man kiır.~e .vrzetmi.ş ohluJr.ı .f.J>'delıı; alın?:ığa rR!ı olul'.'1 ona, razı 
v::ııa:z ,·rya. bulıunm<>a;a h~t..-ı 7 gün or.ı;:.-J,l.oetlc &ı1ttırm:ıy::ı ~ı:k..")!'ıt~p en ço.k: 
ar 4.t!n.:ın.a ih:ıle edıti1·. iı.ı::i ih~!c :'l!l·.:ı.sJım:ia ki faıı~k \ e- _ccçen günler i'.ill ;-.... roc 5 toa 
lıe.iap o~t:n:-o&!k faiız. ,.c d'.Çc•· ZJr..ı. lar ayr.~n -.hükme hacet ıknl."l.l:::k.o;ıı:~ r.:e-rr1U4"i. 
yctimizcE; alıcıdan tahsil (.l~Ll!l;,1!", (I\lıadde 1.1!!) 

7 _ Alıcı aı'ttl'l"mLL ibe~Wli hi.:T1c.i!rııd.e ol~:.·n'k ·y3h~·ıcı: ta.pu fcrnJ; harcn.'l y:ın~ 
.senc-:iU': ,nkrl taviz bedeıli.li \-"C ib..'llıe 1kar;ı:- J•i-"DuTını \'eıınrlye mecl'ıL:rdı.tr. 

MU1.f.r.1kim verg~ler, te.ı:ı\'ll:.l~ ve tanztft.ı.t ve dell5.Uye res;nindt.·11 rr.üte-,-ellit 
Eelcc!~~ e: rlıst.mlll ve nrıi.Lc:r&kbu \•c.kıi İOOrC"'.i-i alıcıya ~:t olmayı!) drl~:.ı·rr·ı be~ıe.,. 
linden tenz.il o~umıı·. İ.~bu g1yri :n::.e."'liku! :'.'i.ı:karıda. gös~erllen tor;l:1~~Us.ki";ciar le· 
ra l\.'Ierr1Yrlu;,rı.1 oda.sınrl::ı .!.şhu ı~ln v.e gös~lleııı ~~·ttınm.ı S37~r.rı.n~~~~ {"!:: :l"e~intleı 
Fatılac<ı.~t i:au, olun:UJ' 93.ı:::ı~·e.n 
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CASUSLAR DÜELLOSU Ehlisalibe Karşı Kıl~ç 4r~n 
\..~,_.._.,.. ______________________ '--- ~O. 22 

--J . Yazan: M. Sami Karayel _ 

Mina, cariyelerden sorduğu sualrere 
cevap alamadığı için, sinirfeniyordu 

Türkçt>ye ç"v:ren . ISKENDER F. SER'IELIJ 

Avcılar, güneş batarken, mühendis Kuperin 
evınin önüne gelmiş bulunuyorlardı 

).: y n ü. ;,: lA. .JI (i 

- .. B, y.avr...caQl :şl:h rd~ y '-'<:• 
,, 'T! ·:ı· 

- ş phc&z. Djyle bJr -.u.<la bı:ı ka .. 
<hr n s b r .w eıc ge er do yenın:.AZ 

<»u nıu? 

() ıPr:.Cn tiıOn.ra 00 o... 1 tı<. y tt 
.,.. troş•ı a }\jr «; J.rl ~un ! ... 

ft.1 k.-ı" k ak:at ük. Ôllt. .._ '1" .... l f;ı la. 
""<) avlJJi (,h· 

M~td Wr l<a,yıırun ke ı .ı.ıa otw-ch!. 
() b ~-da poL·~ ~ ... b"i ~t·ltl:ıf'4 

11~ tt Ol a;rnr.ıdao b1.- py" ö~rer
rork t'i.)"Orıdu, Av, ;,ın ... n ıç..n o • ba-. 
h· '"ı~ ıdı. Eıı.ışt i oo.J. kjmt.ı.hf ne ta
iı L vc.rmiış_, nıeleı· t ·ı.tuh eh~. 
M ı ~ıgın 'ı.: d~1.1ncc .. ;y1i. K:-ıfası . 
11.n tr'ı..km;ı4 ytu iş! .. ~ı•. ı k ~ şey ... 
JCf c+U~lindu~ı bciiiıya 

lll'ne". P~U 7a~tı: 
- Nr c:tUşilılyorsunl'..7 

- he\. Çaltf.:ınb<'rj t • J.a<lur O< •• 
r.ııın.J6t.mı ... Epeıyce y()r\J 'dum. Kendi
znı d.."')İYonlIJ)., Daşk.a blr d ·ıt1<: 

- ~ lJlU'L yer n ... ~un.:ı. .• 
- H~. Potwralı tert· h edel"fln .. 

çu.;.u ..-n. 
-- 5Lzyl.Jl'nl.IZ da va.r. r.1 .. ..ı1n.ıfih b!:r 

Jt: r:. ~1 d-G litJSU2luğ.ı gidt.tt
b~tl'. • 

llet.et od:>n.ıa:r:nı> b l"'rtakal ge. 

l\LıJ porti7Jk:".al• yerıtrn .sc•dfJ 
- Buguıiler<lc Fıhp ı A alm-ı 

k l """1 geljy(>r. Btrı.o•m gcl»iurlen 
(• p".e cnınerz.-~"· 

- H.<ryır. Dll>Q.ya ge: r .... ·!< lıqk-aı 

ı tierden z:yade orıb.:ın hı:.k.1c.:tfır 
Lı~a Filip'.:ne ec yakın orJ~r~:r. 

- Ben, bu j&pun .ıkmını Fıl.pııuin 

lilrkf.<!.li iıQin ıewi.k:e~ gorı.yoruı • 
- İsabetli h r gMlştlır. F .ıtıı:I, çok 

uz:ı~1 a;Oıiiy\lrsumrz. Srarı t.;.hlike Pa. 
ıı!ik deniı:ıiınde yayılam.az. Bl.4'lu an
a ,, hır aaır sonra ko.1u..1:ı.bJLr4: 

?',!;er; cY'"YSlldığı t;>'$ın itt"r.t1rır. 1ar. 
ic. ktı. 

Yııtı."G.Ş YJıV,ıŞ :ıvl:tnn ıı.ı aı11lım. 

}lQy\i..,.nlaırıımıza blnehm, Yol.da ko
'll~fr.oôk için. bu en.erts:ar. n1evzuu. 

r·f ~lıl h 
K·.ı tt • 
Go.;)'!klcrLrıh n1<hlar 
ı\Oaoına bind'Jc!". 
,·o:~ <!ilızrtklvi<>r 

GElİK AVJ ~.\. 
:r.11.l.{L-d s Knpcr o goo ~lq=am-a k::r 

<r.. c.;ki içt • ı-;\·.ıuin t:: raçr.'":r~,~ OOsır 
bı k.o!tuğa. .ı.t ... nJnJŞ' ) ')o IJU 

Gli!""J<.1 o +.1ıak ir.t?r.e ich • ..-\\ctlo:ır c-
\.Ul r ~a.:::-de- ıUtdıı• F. hyn M'"~J. 

.LiCJ\ .. ·tt-r ,, ~·r .. u). 
Kı..-p<:r k:ıri:·ı C'5 

l< lcır<i.ı: 

- Ne o? Ha.ı Ln.1.&::iı) • ı gCi-t:l balı.. 
c ı ile dostl ı Jer • lş gilıi. go .. 
J fryorsuı1 • 

..._ Ne y::ıp::ıtm, r1 ' 
s:ın bW. k, tn- csı: du, 

- Ey ot ır b::ıkahı' 
b;.:lhı tnl?. 

J~. T.:1...-Tattl hır. 
.ıZ a delJ olur. 
B.r tı<Y vura-

- (ı <hl, ben de 01.r~ t~YJc vw-du~. 
:!-l,. tr1'iınk öy~ kc'\ı.y. .... by:c semı:ı. 

L r lz.yv:ı.c:ı it •• 

~I' AJ" r-te bılU H.ik $CV'if1Cim. 
B: h .J l ~mandl bvy1c kôrpe ve 
:,•. 'rt. bır gey .t eti Y'-ı '"-n .;ı:.m. 

- Dunıcı :r- dcl.a d h • .y'<.mi~!.i:ı. 
St ~'l \C' aır~uI.ar nı h'~ıtı:-hyaı-.... k, 
)"<r\ ru bi'r gry k p<.."'f!r ıen ıı:aatle't'('C' 

k ı;•um d <l l 

- F.h. u h:ı}rle 71 l JICJ ..z onu. 
H .vdı gel. ol ... I!" bakJ. Y(rulmuş... 

... vıa:;:. \ ~ ·c·~- n ~t.:~ cı.ur, s:ın 

- Ffn C'dllC.Z (' cA:Je:ı yor ,_ 

o~~ k:tt.e.r g. r.12 rr.t? 
Omıa.n ağz.ına 1':• ar g 111~ '""" 

?r. , c. ır.cno .,,, :rı .eG .K 

- İyi k giımem1< n z f.cı;Urık"l'fie 
Ol'!T. r.a~ yotla.ra clotıu t-ır ta:kun 
v:-.h~i b::.yv:ı.ıı:Ur.wı inci g~'l: (ıy~o~ 
J~r Bhl.m .A:y.şc de <l Jıı;uş hllf'Ju ... 
Buti.o &U'! n :ı..."ft:ır.da~ 1 J'", ar.htırı..:a 
m<'r k elri. n1 dt> T•ı'l; • 

- () ha:1ı:1e blıi ~1 korOOu d-e'"' 
nif-kl .:. K .... 'Ş-:ıınız. v. h-'. b;r mhaJük 
crkrned1 Gürı.t>l gezdi~, &ıi:ı-c-t~ .•. (;('-_ 
ylk a,·;oo.ır, cıuı'3ük. 

f t Ol't oiı..miu 
tl •ğı..:. \ 

ve d ~ .:ı.da~ınilı düı... 

i(".t'r b:ış!~6ı. 

m v:1mı Var) 

istanbul Bölge Sanat Okulu Arttır· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mu. Fi. 
L' Ku. 

ı.:. p. c. 
!.'. KJ. 

110 J~ 75 ::? li [,t) 30/3/DlZ Pa •• rte:;: J4 ,\ç :. 

1 1 .. t ıbuJ B '1'f! ~1' Ok u t.llt. besi K' 3 c;, t..'me c.: 1 et e panta~•Ai 
d'' ıc ettı:~e konu rını ..... MC"kteptoo ''lnız ku: ı ver;,tl'tkt.ir. Digcr 
b l'f!l ıno.lzeroesı ını:.'ct pt ld nümuoes. d .. 1~~~ ınutesıhhirl'.'I ::. •ti , Eksllit .. 
rr.t ..,., glunda Yılk..i'""K ?1ı~<Kteplcr M h tc Jığncte ~.!;...: -..4 1 

I t ::tl.icr 2.(90 .nua ... r;ı 1':.ıurwn tc a el c~Eafı haiz öhnak ·, b< ı.._o~ r Tic.'.ı
rc (ıd .-:ıum 1942 y ı vı-s·J;. sr:ra ·JJr za re • unlur. 11 •2].:t ! '11 :ı.;ı • tem!.na

tırı •ı tr·&'ada m\t'rohhlt •ı;m:ı !Tlekt.oı tc-n aın· .iken bEoelini ır.1.v·.-.1i ~fr, me'e
l"'Jı P.Tf' hoy'<"t Ya ı..akd<ın vey:ı ba:ı k, n 'ktut>u olaraK b)f'Q. zc,r~._ 

~·· ı~·,, ~da bu :e ı-:1r,atı ~ıttep ıc!<.rı~ geri a.b<.:3.<• • 
n Jdlcceık ca~et ıe p~.n .. a ll nümun c.-,. 2 ,.,..Jltt.[Jtedil", cu~ u ""·' 

rrı 'ep ad;:.! ne ır..üraf.·cı~~-. e~lt"ekt İ15r. o~aıru;. (33:!3) 

Devlet Demiryolları ve l'manları isletme U. Maresi İl2nları 
!t1Hh&Wm"JWD bedeli CS8.? .. ) !?r:ı (97) kuru olan JT?.'Uhtel.r.f ei>\ lt:-ı !"<!,926 MJ 

).1"t"' Azmanı (6.4.191.'.!) ı• .. z ;te! günU s. (1~ "O) O_ • ..,r , J!o:·daırp"'

$:la G~ bb t dahill!'l:itk. komisyon t·n·2'fmd'n kZ'{l::ı. 1 1 zari ~ u' ~!.;? sa.(ı·ı 

ahı ~Mık1ar. 

Ru ise glrrr.ek ·s~ cr: .. 1: .. "1. (b(l~) l'ra (!O) •· lll§l : m: :ı:.. • .,. r. t. k. -
nl/T:ı.n t11Yin. ettiği ve.sı • .:aı:ırJa tekllilerio; r 1 ttvi z2rflar ı ::y·.1 gı.n sa t 
( l 1.~0) on dört o tına k::ıt1Jr Komisyon R eı.: hğ ... nıc VC"!n'1.! 1e-rl lazımoır. 

Rı.ı işe a't prlnarnt-l~r }.."(lr,ıi.iyonda:ı paırJ 11 ol:lT ık d~tıtrrııak~J<dır. (3571) 

TÜRKİYE CUMHURİYET1 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1888 

Serwayeei: 100,000,000 Tö.rk Lira.3 

Şube ve Ajaua adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankaıuncla kumbaralı .,. ihbarsız tasarruf hesapl:ınncla en 

0 50 lirası buhınanlııra senede 4 defa (ekilecek lnı!"• iie qaiıdald 
plana gö:re ikramiye tlaiıtılacaktır. -

• 
4 adet LOOG Liralık 
4 • IGO • . 
4 • Z5t •• • 

40 • llO • • 
100 • 151 • • 

1 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten son•a gilnde :ı defa muntazaman di~lcrinizi lırçafoyın•z, 

;stanbul Kız Öğretmen Okulu 
Sabnalma Komis yonundan: 

"7/Il!/1!l~:.1 CtJnHt t?"...ınU .e;.ıat 14 te B~yo&;;.l İstiık~iı.l cadllc-c;indc 34.'1 nı.nr..a
.r..ı.c.a r.~fl('J' 1\1:.ıh~~eb~l"- ""'~nde topl.anruı Okul Kon:ı..i~~orıı.mda .ı89.:; lı-·L ., kıırl'ş 

k'?~.ı: ix'~<:Ul İM:.nbul !'-12 Ö~t<Tr.ie Okul·J tnır.hatı aç~ ek..~iltn)es..: komnuştu .. 

)fı.;k:ı"c'l.•, e-luılt.ınc I.:.'yıı!C .. rl k i.,::cr~ genel, husuısi •e 'enni ~•rtrıt..mler!, 
kc;:şiI hula!t.s'~I~ blnıa mü1c::'t 17: cJ. ,b<'.r evı:ı·.._ oku1d"n gö.rülcbilh-. 

Muv~kka! tenımat .ı..'12 ı::-:\ 14 k1.~ı:1J1Wl" • 

Ic:tt>l,ı ··ıcrj.n e.n u bı t .. .ıt.L?--üttc 1000 j; -~ıL,~ bu i'.'ic bCT!i'f'r ·~ y ıt:""in:ı. dair ı 
lrlcreJcrıınt.ien alınL'i C d ·~·t \.f'~k~ıra hı-1i"l2<l"11 İsta.nbul VIJ jyct:nr> rrtıracaai:_ 
la ckıs!;1rr-c t~lhı11den • t' e.ı:U.leri hatri<; \öı: g!in evvel aılınmi.$ ei.l.yct ve 1942 
y?!ın'.l a! Ticaret Od:ıc.ı \'~;.knJ<rl ve tıen\in::ı·t ma:kbuzlar.itYlc Kı.:m:ı--yona gel- ·ı 
mf'1er" (3253) • 

------ ---
Sultanahmet Beşinci Sulh Hukuk 

Hikimli~inden : 

H.o: 
16.4: 

ı~.::.o 

!f),.t:. 
1:ı 5 
W.l~ 

~rı.::o 

22 Mart 19.42 

)''1l"l. 

l\fi.i7.Lt lt:ıd)'u O ı.~ L• l. : ·a. ·ı. 
Z;ro::ıt T .. kvlrrıi. 
:\Hiz!l>:: FJ3ll S '. 
Mfmleket Sa~+ .~l]rı \ P. Aj;ı~ 

TL.bcrl!'ri 
Yiğitı'ık $ fr:u 
Mi.ırr.Lk· K.;.ırJsı< ~ ,.,. ıl.~ (Jll.) 
h:mUŞfll{l (Kililıı :ı.rı;.:ıJJ.r &.ı-:ı.ti.) 
Mt..l.i; ii"( J\.LJ!!Jo.'} •. Ti'.l~;t·ı', 

Konıser~ M1.1.g ~ıiy~ Al.nı-~n 

Sa:n ·a~:.rıı. A: ı;ı.,:ak t-ı .. at ... ~ın. 
Jı.!onıkJ...tıt Sa .... t .tı.ya1 J, A,i.ıı tl 

ltabcr: · ve r;., ~-~lr ı-

MııhkemrnniZ('<' ıdarooiııc el konan Aksarayda Liıngada, Katiıpkaısı:m 1 
.mahallesi Karakı>l s ak eski 12 - 1 O - 19 - 1ü • 14 No. lı ga r.imcnkulle- 2 ! 

rin muhafazası müşkül ve mail~ in.lıiıdam oiırıası itibari:lc as;.ık arltıırana 
suretile enkaimm ve babçcdek' d'eanlr borularm satı.imasına mahke
.ın"mİ'2JCe karar variJmi<tiT. Bu J1n1a p gayri.ıı'H'nknlün umum cnkazma 

?'?. l '; Ktınrrı•m De '7a.n' ı. 
2?:.ıt!"-22.50 Y~rı.n\ı P:ı·f!r.~n 

Kap<!nıJ 

(7~) •;ra lo) .et t:Jaıü· cltirılın~ır. 
1 Birinıcı ıı.çrk arttıA·,na.; 6/4/94~ ta:rllıine :roüsa<l<f Pırlarh?Ri günij saat ı ( 

14 den 16 ya kadar Sultar.a.'ır •. eıte kain mahkc-m~.miz .kak=iml • icra P.§ALK SUTU 
edilecektir. Şartname buglin mahkeme d"v:mlıanesuıe ası'lınıl{...ır. . 

u) 
Talip oianl.ır muhammen kıymetin ';. 7 5 niı>betinde pe akçesi ya. (Iş arı.yan ve i!;'Çi) c iihtiyacı o-

t.ırmağa mc'Coıırdurlar. İlk artı11rm.ıc!a ~n s~ arttu·anın v~ği bedel laıılnrı.n ihinla•ı b.u. sütunda para
muhammen bedelin i'u 75 i.ııi geçliği takd.i.rdc ihale YllPclıır. Mü2<1yede 91~ clarak neşrC".iilıı· ve dbktoı·u
bedeli peşinen aJm:İr. Her türlü vergi, masari.l ve rüsııan ihale yapıJana muroan ve avu\."b:ınzıdan sor~ 

·tt· M'"°'n·· ... ı tarihinrl t' ba blr M fınd k-'"'· ·t· lacak suallere, m~kıü.Ileı-e cevap aıı ır. ~ı ıua e en 1 ı ren ay uu.r a, t:'JM.ll vesaı ı ·r 
ile binayı hoomro~ ''"' arsa uza-indeki enkazı ve demirleri alıp arSayı verı >r.) 
düz bir h'1lc ko)acakt,r. Bu rııiidlfat zarfında bu muamele yaıpıılmad'ı

ğında her ı,~n gün için m~ri bir liıra venneğe mecb=lur. 

İlk arttırmada en oon verilen b ede!; mıı.lıaml!ruOn k>yrmetin % 75 ini 1 
lbulmadığı takdirde arttınrıı:ı :ı üpılmayıp, müzakede ikiınci art!J:mıaya 
baa"akıhr. 

ikinci artt.»rna: ll/-t/942 tarihi ne müsa.cli! cumartesi gilııu saat 12 
den 13 e katl Jr oyni yerrle ve ayni şerait da,hilincie ic'ra edil('\.'C'ktiT. Bu 
ıırttırmada en fazla bcd.el veren ah cıya ihale yapılır. Birinci arllırıma 

da bedel verm.iy,•n alreırlan ihale fa riı:L.ı.rın:d-un dog· ac~k t<v.mınat ve 
m:ısarilf tut.atı bir gima hükme ha cct kal:maksr:zın icra ve iilils kanunu 
I>ük' mlcri'.ı1c göte tahsil olunur. 

Bu husuı.1.a fazla malümat almak ısı.yenlerin nıalike•n<>mizdc Ml/ 
249 No. lı c!osyaya müracaat e'mc km ilan olunur. (941/249) 

(At ve Tay Derisi Satışı) 
Sult<ııınhmct 5 inci Sul11 Huk t k Hakrmh;,..ndcn: 
İst .. nbul Tahtakaled~ Balkap an Hanı ar,Jiyelcri:n<lt' 17 No. 

da mevcut ve ,,.,ahcur Ham<4 Şeş i]C ait 100 kıaıdar at ve tay 
d rilerin,n mahallen ve açık arıt ıaına sur.,ti.lc 3/4/942 tariıhi. 
:<"" müsadıi C"''Tı~a günü saa1 1-t de 11 itibaı\:n nı.ahkcm<"rru':l.ce 

satıJacağı iliın olunur. •942/24 vcsa~t muiıaberc, 

1,1,1;c;:ı 1 SuDı H~. ı.< hd<I ·~ind,n: 941/G 

~fC'hn1(1 A11 ık H:.ıı..:er •. r.. Sc Yl!ln ve n i~teı<-k'C."n mu"t..o6.arrıf t•!duk'.lrı Üakü .. 
da1 j' Toyg3-r Harrrm ıı1~h:ıli~:,..nde &tam~ Ali sokağında 123/l~l numar<.J.ı ev
velce b~c.ii bi.r ev şlır•di ikı evh·· Pı.a'le~ ~uyuı;: zımnınd:.ı a.çık ~rtt·rnıa L.e satı. 
lnr" · ı.&r<::ry;.ı; t;e,~nlm~l ~ n•:ıN.<!fr.Ece k· ... rcr veti.:hniştrz.. 

• 
İŞ ARlYAN BiR LENÇ 

''c fn l.Jı..;csiııiın 9 ımcu ı;Jr.ı~·ırı<ıa .ıd,;m. 
Ailevi vaziyethn müs.:ıit ol;Jı~~Jğınden 
tn!·~ · 1 tP1"k:otiıııfk mecbuıı-v<t.1•.0c kal
d.m. !'<."'Yatımı irorrC' ct.:Ph •rt.·k iç.n 
çaL.,mak kltııroırtnd.aJııt.1, BJruı .tş vc-r
n1k hU:t:!jylc yardı.nvi:ı bı.:iuıH •. caklc ... 
rın luttc;:n Son ·relgrJ[ l'.ajk Sttınun
«J:, c1€At1ıd~g,. runıuJ.Wl."\- ~· ;ı:makı-rı.ru 
riC'a eocruu. 

• DAKTİLO DA BiLEN Bİit 
GE, 'Ç KIZ iŞ ARIYOR 

J\!Wsir.in ır.tt\ctAnl +t"r.J"n t;>1nıek: .için 
oı~ -rr~ktebn son sınırı· dJ. 3yııJ:ın 

dakl lc. da bilen b;r s~ır" kız l'Psm.i ve 
.husnıSi nri..u .. ~selerde J:i trr:'•'lT'"ktad•r. 
İ.; .. ~h!p.ierilım &n TclµaI H&ik Su
h.ınt. v • .ı;rtubiy!c (Neb.ı.lıt;• ı ısrr.ine bıl

G:ı ıt:cier! ıı<:a 'o;oou . 

• 
ORTA TAHSİLİ RULNAN 
GENÇ BİR KIZ iŞ ARIYOR. 

Ort:.nıoktep tıab.'1111 tuluııar. yazısı. 

ht-sıc bı ve ifad.cs~ (fiugll•ı zcr.ı.; biır Tüırk 
k•z.ı ~lmde, y.-:zıb~leırde, 
müıı. Ejp b!ır iş .-..ramak!":.ı.dır. Evvelce 
te~!on memureliği de y<ıphğırıa dair 
tlIDı:l'r: bonservisi va:dır. 

Ker1diısini "tavzif e1.ı:n:?'ı<. bL;yf'n muh
torcır. Jrıı solıiplerinn Son Telgı a.t Ha;Jc 
Siıtr..nUDlda cS. A.> rumuzllrlla btt mek
tı_. p y.:ızrr.a:ları mercu~•'. 

DE\ J\t;J)İLECEK hıTİR ,\ BERATI 

•Otomaı~k aıtışlı silAh';uı11 k01pnğ .. , 
kap~ılı v.az~ye1ıte tu'brr..:ı~:" nı:•h&us ga2: 
tazy:kıi çalışhıma ter:ıo"t" hakJ<,.,_ 
d .. :ı:~ il.tim tç:n Iktı.s t \'tl.;ikünden 
a!:nrı; ; olıJn 2 ?\.tayı~ l;:.41~~ k~ ve 

ıc;l(S No. lu ıhth"a bcı·a:u.ın ihUva eti.L.. 
Gi hukuk bu ık.erre b.iışk:ısıtı;::. dıe.'i:r 
,·ey,;lut kadı Tüıtki;rcde J''.'.!'wk!ı lüle 
'l~{)J rr. .. k fçin sa!fthiyet da hı vt.rilbllc--

ceri teici!ıf edil:mıekte clınakl2 bu 1~ 
ı.ıı.c-:ı fo:zla malfı.ma't :?<.l.n"?l"'!'k istiyen. 

lı:• 1 , c; ... •lıa..t~a. A:f.ı::ııı Htn 5 ı.:.ıc, knt 
:. _ z nwı-ıa.rala.ra rrürar~:ıt ey1err.1' .. 
ler~ ilon oh.mı.er. 

. Ka!ilc büyiılk 'b.'r sa•ayın lrnp:· ÇW< ,; r? 
sında durrJu. Cariyı·ler Mineya - Aman <:.nJtanı.nı!_. Somr~ h 
buyur ederek içeri :ılilı!ar. s~ray UmJz nk~ olur. C:• Jçulk s~r. 
ç k milkeilci, her tarafı ~·inil~rk ymda kim;,, Joı.ır., '! 1:-ir !!CY 
müzeyyen bir Türk san·at ii,b;dcsı rramaz ve uılıyama< . 
idi... Minıı hu güze. ~an'at \ar- - Fa.r7cl. sor:lrnk ne clur? 
şısın<l;l h:l\': an olm''· .kalm'<!ı. - Kellr ıı'de>r .. 
Sarayın ~wnlarmda ç;ru havuz 
Jar i~inde :ırnfır gihi -.ılar f."iku•. 
yor etrafır.d.ı güvercinler u~ uşu
y.oı~ltL 

Bizans sa:c.ylarınıı• hınbir tleh
lizli donuk ~essizli< i k;ıırşısınd·, 

bu ~aray nr 'kadar canııydı'. 1 
Tmkleri <lort aydn· <:"dır ıı;i. · 

de ya~ar bu]an ve onların hıçbir 

1 
şeye malik ohnadıklaı ,na hiil>:rr.e
den Mina, Bursanın içme s:k'l§
mış küçük hlr sarayın san'~.tı 
ikarşısuı<la Ş"Şllfl,P kl:]nıı§tı. II-.1-
'lıuki, bu sar,,y Ar·~anın hab?sı 

Sü.kyman Ş: Jı tar~ından y.ıptı

rılmış küçük 'bir av k.onağlydı. 
Biı·aız ~tir~hat v~ yeml:::tcn 

sonra etrofı kafes ark.ıcından sey
re dalan .L rı . ..ı, ~ :ıp kalmıştı. 
liiu1e1';e 1\1..iilcdcıı ır..üxc\:kcp 

biı· sLırü Bi, .ırıs ::ısh.cr vt.: z.ab!tıeı i 
e1rnflarmd.:ı rn11ha{ı-;ı: 'I'ürk silv&
rikri oldllidr.rı hald~ sı:'J<aklar
da"1 ge>çirlliyordıu. Anıun Yarabbi! 

İ~ tc. General Mr>tak~üs, ışte 
1\IL,i:ı.m Aııdreno... Perişan bir 
halde yay.ı olarak :ı Lirıiyorla.r. 
Bu ııc lta! •. tah1ı:!... Ucu, bucr.)lı 

bitm.:z bir '-&fil<! ... 
Mina, t~'~ila peııce.cden ayıı· 

alrak caı•iyeiui çağırılı. 
Carıyeyc wruyordu: 
- BunJ,ır ne kuzum'. 
- Esir, Sı..Jtamm' 
- Esir nıi"" Ne esi,.j? 
- Il'.:.an'i ... 
- Ne olrtıı? 
-Bihnem ... 
- Bilm c• <'lur mu~un? 
- Ne bikyim Sultanım! 
- Bu n<> l.ad'3!1" ka laballk esir? 
- Evet. QY ie ... 
- Neden bilıniyor.;ı.n? S0rsa-

na! 
- Kimo'? 
- Di~r.·Jarı bLrisu,c' 
- Müınkiir mü hiç? .. 
- Ned<>n mümkün olmas.r.?. 

- Ti.ir.O<ler vC'l'ilcn vaz:föyİ y • 
parlar. Ne ('~'relin , ne <le f?OPt 
sr.ranazlar , 

- A.m.ın 11 1\ıbır }'t'Y hilır..crr t· 
Uk olur mu• 

- Biz k~ tdi uz.erım•:ze ,-0;··rt 
va~ifoyi bilir'• &tes•'\· _iiyükk 
miz, ululaı·ı,,J'lZ 'bilir ... Bu b1\yu 

i,."'1erden b'ze ne? 
- Ya bo'-":lduk is~'! ... 
- O da !'lulanm.z•n bil"'c 

lştir .. 
- H~bir şey so.rrrqa h~k" n 

yok dem~k• 
- Evet, vrrileıı nazlfeyi u 

m:bk ~~ emre itaat ctmd<> ... 
- Ya hQt.a 01.ursa: 
- Hata olursa diizd'r, hiy' 

olaın,.a.z ..• 

- Türkl•r 
edemez. 

- ...... .. 

hiy;ırı 

- Hatayı L°a taslıı!ı kıolay ... B 
küçüklerin ~i değildi.· .. 

-Amma' Bizim Biz.ınsta L~s 
değild!ir. P~p::afar, ft>l<alar, fi" 
rallcr işlere kaı·.ı~ .. 

- Törklcıde i:; ay:ığı dü,ıı., 
ayak Daştan aldığı rınri blE t 
rcddüt yapff ... 

- Ammt! Bım mera'< et.ti:ır. 
- Vallahi b.ir şey bilmeyiz S 

tanım! .. . 
K-0n'll.§.ma burada kesi!m\ 

Haıkikaten 'l.'ürk kızı Crlriye dl t 
şey bilmiyoıdu. O, kcmlisint ı; 

rilen vazif: n " ise onu :vap:yor:; 
Esasen kiıılf:cye de sr,; lımazrJ: 
Sormuş oha şüphe alu ı.iır kalır 

Gün geçmış, gece c!muştıı.. Et 
sa sokaklar: tı1ıılerce eo1{er v" 
hali tarafından dolmtı>, elle···~ 
fenerler ,.,, :mc>ş'aleler bağır . 
yorlaı·dı. ... i!<.rkes n1c;)trret H·, 
<leydi ... 

. v. 

·_ · §IP()UR_·-=--=~ 
ugünkü Lig 

Havalaırın muJıalefetı yüzünden 
sır:ısile tehir edilmiş bulunan ikin
ci devrede!<i maçlan bugünden 
i.ti.bareıı iıa~lımaı:al:tır. Şcl"\'~ ve 
Fenerbaıhç.e stadlarında yapıla
cak olan bı.;giinkü karşılaşmı:la · 
rın en miibil":mi Şerd stadınd~k\ 
İstanbulspo!· - Vefa maçı<hr. B.ı 
iki takım da l:oklediği dördüncü
lük için bi~b'.rile çetin bir mıic'.1-
delc yapa~a \lard>r. V .Jk ra htan

lbulsporhılar rııılıiİplerinden beş pu
van yukarıdn ve şimdiki vaziyet~ 
göre dördünıcü olarak yerleri.ııi 
muhafaza Ltmektedil'kr. Vef:ır.ın 
b u d&rdü·ncıllfrğü . ek gcçirmcoi 
bugün için g~,yriımiimkiin olm<.·!da 
'lıera.ber b'ı 'ki rakibıı1 çetin bir 
ikarşıla.şma yapmeları :la çek muh
temeldir. Yf:oknazar<l;ı avaHt;;,iın 

İstanbulsp.;;da olma;:ıııa rağrr:en 
maçın bir beraberlik!• hi'l:mes; de 

leymamye ı.arşılaı;mosın.n da 
lberaberlikl0 bitebilec~~ı mi.ita] 
edilebilir. 
Şeref stodııı<la •bu n.a.,ıar y.ı. 

lırken Fen~T bahçe:!.• de ilk k 
~ayı F ener - Kasımpa~a ) 
pacaktır. K u'\· ,·etii ral;ıi İr!ri ön' 
de iyi bk rnücaıbak!l. yapaca~ 

tahınin ett:ğ.miz Kasırnpflşaltl 

herhalde r~kiplerim blr.;ck ' 
luklara SÜi ;ıt..lıyt.>eeğP b•:-rrzettl 
tedir. Bu ~,Jıad:ı gu,11in ih 
rnooabakasını Bcş\kta~: ·ıe Bey 
lu'Spor yap.• r·•ktır ki lı~nun BL 
taş lehine w mühwı r de
i.l.e bitmesi tabiidir. 

BUGl; ~,KÜ l\L\( .. AR 

Şeref •tad ı: 

l - 123 No. yu ıa~l,)·a., ın1t-zkür gaıy ri. r..cuku1~ıü:n bes ay:l'k r....r.UJ <.'-.:işeli n1er
uı ıık: ç >.ı ~rJk ct:m;.~ k .. p ·~&lC .. n gi.rildı~te: Ztmi.ni kır:.k ~iroeııtJ dö:eıt bL. 
oıhl V(· IWC'Jl t.t.r:d~ 1.\.1 oda ··c buıcrda.n Lır k;ıpı ile go;i.ldlJcte bir ~o!a ve buı.. 
ı-_o;:n b:r c&n .. ı lt.Clpl ile ı;'.r_J l\.tc- ulak l•lr ~ 1 C.:Jl<, bil" hela ve hl~tr<\Un dokuz 
ay?~-ı .. , rr..crdivenle 2Jel!l

0

!1 ka..a riidıkte: ç· ıento ~l.i biiyfrk l:·ır L1ghk ve iş_ 
but· ğm c;;.~tında bir s1 m•;- ve ma taııa.It~ tciur. VC kömürAM: (~tıu odunluğun 
1/!:.-ı No. Jı bi.r kapısı 'Vilrd r) Kö:mürlüğln ittu:~ıUnde rnıu.·M:a dd,elı \.~ ı~ind~ 

bir f.ruyı..su buhın.'"lrl bjr ınu1 tak rr:003.lli Vl! S<ı: tyrattıa har.:ııp !>i~ mut!.-k V'~ ta-s
llkl~s~ L:.r kapı ile ~-ıklltlı"<t· to:.kribe.n JIJC zi~ roikl'a.Tsxt.:ı. .,-e ~.ille''° 3 - 4 
mr:.ıv2. l!'racı btı UD1an hl: t..ı.hÇt)'i ve tnş4ı~taıl {;.f: t.ı.ı.~ bahç2')"'e çı-kılar. k~pr. 
nın )'~mda. i('"))de b:r li.",,.":"'fJ<J'S' buh.ın<;.n ru.v •. ıp hlı.· b ... morn n.ıa.n.1Jli \ c: birlnci 
k&'t·.kl sofadan on altı :ıyui: ~'f'rdivenh? (,,!Ji.ıldıkta ufla.ık b; aralı';: s:-ı~ tarafta 
c~ddC)•e rurzı.r bir oda ve caıı11 1 kopt~n geçic.ı:ktc bi.r sofa ve sag ı.:ı.:aııa büyük 
b:r l<ıa (taı • :a-rmdak!· od:..l ra geçiln~<..ıi: üz.ere :k: kapı vardı:-) ve ar.:.:ıkıt.an bir 
kapı ıl( gtııilc:t k~e -meır\l~ven a 1huda bir hr;f'ı. ve 16 ~k çıkı.Yiık~a ufatı. bir so .. 
fg_ 'e f.oir ii&tXhık odası vl? !:ıır t.wa.n al'9fjı ve blNad;ın ge01'1dlkte blr sefa sa.g La:
r:ftta 5' ,.:.tJl 1\82.ır bir Jd~ Vt; tı:,.incl kat takı sc {~dan sag tora.r.'.a ~~ı.!ı kapı ~e 

gi.i1datie bir sofa ve b:ıh~~c naızır bix o:l:ı. (<><ie !Qinde s:;birt b.r do},ıp v;:ırdır 
ve • .. 1 hk1.&.ki odaya acılı: l:ıir k~pı ve b:r h• Jf ve buradon 17 aJ"Jık -crdivcnle 
C'lc:ı!.G•k.t:Q u.fak b:r sofa -;;o ;ı~ ve sol ta .... 1'.l':lı'd~ iıki oda ve bir hcY.\ ,.e bir c.:\mlt 
k'1p "'t buıra.dan gene ır. o:tv· k. merrliNen l? tl<kr.ldıktı.a bafı:Dk tav.ıJılı b!r so!a ve 
!:>at,ıç-c t~ r-afr.rırla b.ır oda ve X :-eye Da'l:ır b.: sand* oda. ı ]de bir ta\.·an ar;ısını 
r ... ıh1.cvı ve Ju böl~ ohır,tk k~Uaırırl.ui m.:-zkfır go;.ıyri menıkUlliı:ıı un~cı kalı ile 
bcr.:.l' .. {-r iıç h-Jttaıı · - ret c.~~::ı heyeti umaı •.. y~. ıLba.'l'Qylc muht ıcı tA..'1~1rcür. 

Ş h
• . beklenebilir. Yine ayni ;; ladda ov-

l~~
•ı~nı~ e ır hyatrosu nanacak ol:.n Galatas:ı,ray - 'C ak-

Topkapı - Unkapü!l' saat l 
Süleymaniye - B~v' z • 
Galatasaray - Taks:m • 
İsta.nbn 1!Jll.lr - Vci? • 
Fenerlınhçc staa" 

fI<tcde e t.rlık te'Sl.-..:ı 1 1 rr:~ycu:.tu:r. Y~·rrAr'~ ehıli vukuJ tarJ'fı.nd~n ~t..u g.ac· .. 
rı n·er.kulün tarn~ına Cl7f\.J, ı:r:: k:ym.et 1'7!1ı"tt!" edilmiştıir: 

.!. - SatlıŞ bedeli pe~.n~:r tnurz.aycdc:ye .ştlı-Jk eıtmek i:;t:y~nle~ ı. yn-:eti nıu
h:.11n.mrı.c&:lo-!.:1 % 7,50 Pl'J aJtc.-;s! verme l~ri l:İZ1al:dır, rüswnu cic:!;:ı:::-ı·.: ve 20 
sıt:rt-~.J. e'ı.'lk;ıf t.'\v!;z. be.l{'li v~ iLale pulu r \.§t-er~~ ve mütcra!dnı Vetl:l ve ~ 
sun:·ı Bckdi.ye ı z:-1 ~h'b:O'i~ a1 ıtir 

:l - 5mış 7 .Ni.9an t42 ~r!hi.ı.(. mi.isa d:! SDh gtmü saat 16 ya kıfar Üsküdar 
Bır.ır..ıc.1 SU-~ Hll'k~ l\la..'\Jteı.oE~!ndc yaıpı lraC"...ılat.ır. 

O gUn ik.l)'me-tıi mu:>:1rr.-t:l"IE.flnin % 75 ~{n' bu>mo<hğı teıkdirJc ı.:.."l çll'k al't.t ııra .... 
nm !ö<..fıhüdü tıeıki lt<.lnıak şe. rtıyle miim yldc 10 gün 'lcmclııt olu:-ıa rr.1< I? Ni<aı 

94? C1:ırr.a gü;rfii ~ lô ya ;c;a<t.:ır ikinci arttırrr.o.sı yQpı.lacalt ve e:ı çc.k aırttım ... 
n a !h.ı~l kat'iyesi icr.a k;ltn..'lcilktır. 

İhale bedel.inttn bi:r iı:ıflJ z::ırlındi- mahkt ? "~ yatJ"ıhn.ası ~arttır. 
Aks1 t<.iroiTde ihale bo-:.v!;o.Nk bundan h:ı'!'ı: ol~ıC<.i!k z:ırar ve zlyan ve fnrk ve 
fJlZ Vt! maer~r Mdıa.n l•ilf. -h.ıiküm İ:a'Z mi!'! ettirllıecektır. 

4 - İşbu pya.ıl mc.:ıkı•l iherinde tap uc1. rr.Lie-eccel vıe ga.yrı! ndi~·Pcrel bak 93'

hlb! c.Jduklarıoıı id<fja edrn'.erln ilan tarihinden ;tibaTCn 15 lliin lçı:-ı:!e evrakı müs 
blteleriic ~rl .~~e ma! ı r;.cmr.ye n.'°:-acant eytcr,1l·!Cfi ve ~1 haı.clc taJ')lıCJ. ITı·Jtiec:'. 

c~l c;rr::ıyan h;.k s:Mı~p..o?rlı ıc.tıi p~taı&ınm ı·:ıy~masınd.:;.n hariç hıh.:l ıc· ~ .. tır. 

"•jıl'! KISMJNDA !arklı olan ~chinde, B~ykm - Sa-
Fene>r • Kas-mpa~, saa• 
Beşiktaş - B. Spor • 

' :ı~J TEPEBAŞI DRAM snn maçıc.m Sarı lı.ırmızıhlör~1 

-.,,,,.,.,,,. 
......, Ru akşa ııı saat 20,30 da - ----------ı 

P A R A 1 Yazı;n: Necip Fazu KJSAKtlr.EK -• İST ANBUL BELEDİYESİ ILAN_LARI 
iSTiKLAL C/'ıDDESl1VDE _ 

K C MEDI KISMINDA 
Bu akşam saat ~fi.30 da 

ÖKSE VE SÜKSE 

·11'.~m Cwn.ı.rlı:-si ~m\ s~ıc.'a.tkflr 
ı-r:ızırn Kömrriikoünün ö{ıı(l1a t lwy;;stın.ın 

25 !ııc i yı'ldönümilıdür. 

e TAKVİM e 
nun 1 1358 

MART 

9 

K0811D 

135 
Yı~ 942 AJ 3 Vasatı 

Hıcrl 1391 

R. EVVEL 

4 

A:.allıda yazılı Tembih. B•lcdl Daimi E.ııcfar<nin 
k:-ra·r ai'1.ıua a!lnmıştır. t<cyfı;ye1 llAn olunur. 

Eelcdly,, Tmbib;: ' 

19/3/912 1'. h lçt. 'l1f j 

:h100de ı - Geceli",Y.rı seyrüs!er ede n rnotörlC bin.ek naıkil ,.~~ı t ul~rının:: 
JAr.il:.<.lanoı ynl<ıına.la rı m<'<:br!dlr. 

.Ma~ 2 _ lUla!'ınn Jr.ıttket eden !er ~Il'.\i.JU Beled;yeye müteat~·k Gl 
tr.c. cuza~ye kam.mun..'l gör~ 1ec1Jye olunu rl::ır. (3712) 

lstanbul Bölge Sanat Okı:.ılu Eksil 
me ve ihale Komisyonundan : 
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D!K.KAT: Hesaplarındaki Pl ralar bir ııoene tç:Ude M liradan 
,s;ıi(ı 4.üs1lıi enlere ikramiye ç-ı.kt ıii;ı takd.rde % 2'J fazlasile verile
cektir. Kuralar "'nede ~ defa: 1 Fjylül 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve ı Haf 'ran tarihlerinde çekilecektir. 

Dı:lha !az:lı> mQJümat r'ma'< lst~(>er .~· ş mcnııuru ola.ı ~fahkemc Ba~il
t.J.ııııe ve rr:a.ilıkc-mtmWı 911/J No. lu satıı; d<.~>~-s,r,a ve ·gayr.i m~nk .... ::.ı. e;t;:1r.ıtk it.;. 
tly='"J:cr!n de IIJC2ıktir haıv·:;c n:Ur ... caat eyl<>m·;~'lcrl ve tal p o1aıD•a(r:l d·t S&tı.ş gü... 

}'..Ü !.:ıatıf. rnı.a;yıyande iı ::ır bl~iı;t.mclar• lllrtc.hıiur 
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kto"bW Bölge ~n'at Okulu lo;ı2n 5or.o t •· • ao1rel;ye iş k:ın<Si y. "Pt!nfa 
t:r. B•.ı i~e gerekli k::r-p!ıd: ksrt~1 . birinci h!ı.'nını k<iğ~t, sf,yah bez ve .kaphlc 
Hıektcı:.ıten verilt<.-eıkik. E'Jr.:.1ltıne Ca::ta«oğı1.1nda Yü!Gek Mekteple,..- Munoscl 
1i~in.:fc Y"ı:ni:ı-ri'l.khr. İ~!eJ,·li:"Cr Ticaret Ocla~;ının 1942 Yblı v~k3~1nı it 
n~obı.~dw·. KOJW"yl g<;:·n.<>< iot:Jeıılcı· nıe!.'< be mı>ra<:a:ıt etainlrr. 1332 
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