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Sah!{ ye B.,.,,uhırr!rl: ETJl!JI ttzrr BENİCE . ---
EH SON TELIRAFLABI VE 8.ABIRLERI VEREN AKŞAM GAZETESi 

Türk Gençliğine 

•• 
Verdi".miz 

··k De"er .... 
1000 gaf aklı her türlü kon/ o
ru içinde derliyen bir yurd 
kurulması için C. H. Partisi
nin gösterdiği titiz ilgi ve 
gagret güksek tahsil gençli
ğine verdiğimiz önemin en 

büyük belgesidir •. 
ET E M iZZET BENİCE 

Cumlıuriyd Ua!l. P artisi G"uel 
Sekreteri Fikri Tilur İsfanlı ıı lrl a 
bulıınu)' or. S:ıy ın Doktorun Ş"· 
hi:rdeki ba::Jıca fauli~ll menmı
ıım yüksek tah•il sc:.ı~ liğiııe bir 
-yurt kıumak teşkil ed '. yor, 

1.tanbul B<>lediycsi ~chrin K~ ıı 
servatı;ar .y.ıınlmak üznc imar 
ıtlılnııı.da ~~ lan ~o güzd e arsa· 
uıııUan birini bu y urda tahsis 

etmiştir, Cwnhııriy~t Halk Par
füi de 700,000 lira sarfı ile bu ars<l 
iizerindc 1000 yataklı ve her tür
Jü modern tesisi muhtevi bir ta
lebe yurdu bioa>1 yJpmayı karar
fo.ştızmıştır. 

Hususi evlerde, lıa~at ve sağl:k 
şartlarından yaua yı;krnl virane
lerde ağır masraflarla harman 
yüksek tahsil gençlii(i için İııkıl ıip 
Partbiııin bımdnıı dal.a iyi, daha 
güzel müjdesi olamaz. 

1943 ders yılından itibaren 
momlekctiıı her kö1e•indcn Üni
versite tahsilini tamamlamak için 
istnbula gelmi~ bulmıaıı -.e ge. 
Jecck olan gençler bu modern yu
vada Partinin samimi, s ıcak sine
sini kendilerine açılnıış görer<"k 
bannacaklu ve bayat yüi!rll ile 
talısil ylikünii biı· arada taşıma
Jtın zorundan kıırtufacaklar. 

1000 kişilik talebe yurdu fes.isi 
obi.r ihtiyacın yerine getirilmi~ ol· 
1na1;1 ka.dar inkılap nı""kü iktida· 
rmın i'ürk gençliğine, yüksek 

AnkaraJcuı • 
liğjuj ıı aıiz tinı :-: ali KuhilUy bu
Iuııd uğ11 halde hıı;.ü ı, memleke
tin btr türlii g•·n~ l ii< . n[ı. Üni
vcrsHc. yül<.ı.ck tal"il ~vleri , lli>e
leri it; ve dıl)o düşaı anlara i~ vf.' 
dış te rs fikirlere, tellün \'C teı.ir· 
]ere ka r~ ı hn~ltba !-- uıa birc- .. · Kııhl

liir ofo n ~·iiı ltinlt•rle tlohıdur. 
İnkılap Pr.ı tbi her n:»le ile gen~· 
li ,Çe değerini vcrmiı-;. \·c fa'kat 
lcar~ılığmda aldanmaun~tır. 

JOOQ y a taklı Pal'!i tnlebe yıır· 
dn da gcn ~I iğin ı•ct1·t idcn J.:azaı : 

dıi(ı yeni bir miikiifat ve Parti
nin yarının idurc-cilf'.' tiue, yarlulll 
n(ilıct deği tiricileriııe verdiği ö
nmniıı yeni. hayırlı ve llğnrlu bir 
belgesidir. 

ln!nlı'.p Partioi, Millı Şef. C. H. 
Parti i bıi) itklcri bıı~iiniin gerı~ 
lik snfluına ve dalı;:ılarma gü. 
vcnthilir!er \ "C gen•·lik İnkılap 
P~rtisinden, :ilim Şl'fiııdcıı, C. 
H. Parti i biiyükleriıtdcn her ve
sile ilr gönW~ii ""kı ~·ordn·" ' "' 
baha ilg i..,i ile d.ıl ırı.ı ijğiine:lJ.ilir. 
Şef ve 001111 Par1i biiyülıleri gcnç
]iğc ka r ;zı g~ . ..; tcrdik!~ıi tit:z, ya .. 
kın, sıcak ilgi ile ayni zmnnnda 
bir inkılılıı gcliı·ııc>inin tc.ın<ılci
Iil(ini ve reJıl1erliğini de yapııy&· 
la.r ve :"('ıu:Ji~ctcn Türk ür~mesi· 
Jl'İn ço/l ~ııg, nöbet nöb.t; benzeri 
ilgi u l<oT~rlrlı.lı baglılık içinde, 
slirerliğiııi ioüyorlar. 

Etem izzet BENiCE 
tahsil gençliğine verdiği önemin 1-------------
m yeni ve en önemli bir bülge· 
ilidir. 

Parti, yarının idare ve ikt.ida· 
nnı vatanın emniyet ve selame
tini muhafaza prensipi içirule ele 
aia(ak gençliğin en ınbat, en ıne .. 
şakkatli ve en az kaygılı bir hal
de yetişmeııini ve ya~amasıın isti· 
)'Of. 

Ünrversite Talebe Birliğini ih
yası ile, Halkevlcrindc gcn~liğe 
verdiği dejterle, beden terbiyesi 
t.:~kilatı ile, yiiksek tahsildeki 
muJ,1aç tıılt bc~·e nakdi yardımı 

ile ve her ve<ile ile g•ncliğc hıı
dtııt<inz ilgisini göstrlcn ve daiına 
en biiyiik gü\·cuini yine ona Vl' 

onun s•flarına bai;lıı an iktidar 
ve inkılap Partisinio, bu yüksek 
ve \' Crİ:n1li nı:s.:~i knr~t .. ında Tiirk 
gcn~liğinin de ~&ıc-nz hir dııJ·gu 

ölçiisii içinde Türk tcjım ve ikti
darına bağlanmı ş oldtıfu giinc~ 
gibi :ıı dın bi< g<'rç.•k halinde gü-
2i.i.miiz:dc \.'C karş11111zda bırlunu
yor. 

ic;criden \ 'C dı~nrıdan ge1cn her 
türlü ter f J..rc, ter; telkine, ters 
id<ı Jojiye kar" daima en fethe· 
dilemez kale halinde TiirJ, gençli
g.;ni görnlc~ iuuh :...kl.a 'ı,.. ki, bahti .. 
)' ll t 1l;,;-un ·-ı tn en ::ü -; lü tcn1elini 
ifade ediyor. Lö,cdı Şet Atatürk
tcu ı.;.uuu1tt nldıgı vat :-ıuı en aziz 
"1nıdı~ hisleri n dıiın·n> a ~amil 
cu yüksek teCekkiir "'' idare tu· 
tw11u ile lıtllurıduğ u ycrrlcn ç-ok 

daha Hcriyc , o?g- lrnn, \'eriınHl! ğ'c 
götiiren ımm Şcf'in bnir hitobe
ıinde çerc;ivrlerfiği THrk genci (j .. 

r :rı bugün 1nc-n1lckt•f in bütün 
Rt'!H: ı;ğinl?l' , .c bütiin ~<'nrla.: s3f .. 
l:ırında hnyranlılda görnı~kt e hıı
luııduğunı11111 belir h1•el.- en ha~ta 
gl' tf"n bcrct ntrıJnr. 

Ba~t:ı İnkıliııı Tiitkiyr'i ~eııç· 

1 

Amerika'da 
toptan 

satış fiatları 

! Berline göre 0/0 30 -
70 yükselmiş ! 

Bcrl; n 23 (AA.)- .Atnerika<la 
t cr~!:ı.n sat!~ f;..ıı; .. ; Amerikanın 

h i ri:ıc g'.'.mr.csit;ucr,bc rı yıüzd~ 30 
lı 'sbetinde y ükçeill'~--~ · ı:r . Ziraat 
ırclıs uUerined lıu ar: ;ş y üzde 70 i 
b ulm:>k•au 

URllGUVAY~ 
Hükumeti 

Mihver memleketle
rile telgraf muhabe

resini n1enetti 
l\•o•ıl<v > "" (!\.A.)- Urcı. 

guvay hükumeti İtalya, hponya 
'"< A n:an~a ,le lrlgı·ı:ı f n1uhabe
rcsi vt.ıpılına.ı..;ını m enet ln ıl~:tir. 

Kars Meb'usu 
Husrev Sami 

vefat etti 
/ Hüseyin Suat Yal· 

çının cenazesi 
bugün ka!dırıldı 

(Ytzıs.ı 3 Wıcu S~! .ı. - !c.-Uc) 

Balkanlar Gene 

Karışıyor mu ? 

Romanya da 
Macaristan 
Aleyhine 
Tezahürat 
Yapıldı! 

• 
Nümayişçi 1 er or
dunun Doğu cephe
sinden geri alına
rak Macariara kar· 
şı hazırlan n1 ası n ı 

istiyorl ,.ır 

Macar Matbuatı 
Ne nısor? 

• 

Rıımen - J\fuar hududwıd:ı 
bir i\Iacaı· topçu kıt'ası 

Lon<lra, 23 ( ,\ i \ 1 -- P..-1.ımaııı,ya. 

1 · .. wtıki:iı A$0:11ı.-sco'r11n txynn-atı, 
J.h:UU·cş n!dy ·u t~r f , ·. ,ı• teyit 
t. o .iı1 1hı"t.~ıı.· . ll-u l'.~,lyo, J ,ı)lt;1 .. ;r·ı)'Oda 
:f.'<-cr.riOJt .. u ;ı iryhli"ı : !Puıhü't"a.t 

y ;..j.) ı kl ~ y ':!y 111.'' .ı"'. Tl1 ı.:~ hüraıla 

ışt·r-.·# e<ieı1lcr, ııur.,en crc:! l'ISUllUD 
Do :ı ccıptı 1'.™ •,_ t ~ı::.:f al'111l12Sl 
,.e tlU ordt;!"\Jll: I\.i· r:ı.r.:r:-a 'k~ı 

kul!~tn~ W.e .... hal'.:; bı..~ımdı.:-
1,... l ı. :·- f 1 ~·,;·.. ·')·1t ..,,;<l'-

}("NU-r 

Mi1cw:f~n rırıtt.ua · 1. "1 ~J~.;!.."1. 

IT"2<ka:eJt·r:n C.'OJ:ıJl'ld'.-l, h t m'f'Itlerin 
yeni dt\lrumn ka .. ~ı...ır.r .. t r'Hl!geye 
<il tn rı,il i ı:ıc-.ırJ,,.1 e-.n tn bz:/1 
mı.h.:..taı.ae:. lazıın g~J.Cı'tı tct~·üz 
e t tiri ;•nl-Oliıted iı·. 

Bulgar 
Kralı 

ALMANYADA 
NE OÖRCŞECEB? 

Londırı>, 23 (A A B 1ger 
lt.raJı Boris di.ın oıkşanı Bclii11e 
hJılket ;n-de Sor1.1 g~•"'!.r!t.~ı N:1lJ!l'

l:tr tarafından uğL:r l r.nım ı :;tır. J.ı.I. 

n ~tler, lke::.c·i~<I! g&~;-.~-ck üz.ere 
B~r:gari.:Jt:...,.ı K :-alı & r;. ! Berline 
ch;vct ctn .:~ !i t. E \· t.:o1·: k .. fTlti Ck'r, 
Jlitler - Borts görh··:"r.CSjL!i· esas· 

meV?.uuınn. .-\ ?.'Tl~y:':ı: r! Dı.:"lg::r·-s

t.-ı11<1Rn btedlği l'.:;ke:i kuvvet teş
.ı..;1 eı~tı: g)ni zanıetr.:ıC>:i.t edirler. 

Beri inde yeni 
bir harp mec
lisi kuruldu 
lAı: ıd :.. 23 (AA. ) - Si.c.ıkj1o~ın., 

<:-rn ög~-cn i .:l'.ı;'".; gü , :'.!. liitler 
er. tyl gı;ıı .. ~r-.!.Jrı.·ı 1 C';.1 ırı~ •• tk.kep tı.:r 

lıllıj.J ~!is! k·.ı:rrr ıy;: \'·' Cen-eral 
1' orı BTa' 'ç DP G r.ı~r~·l Fen 
f:ı..n<.t:;rtc,i.t"i te '.<rcı :ı.• \o.-.;:tl!~e ça
gı;:,ı. } ı ka.!..ıJı t.: ~ •• '..ş~H· Alm.:~ı 
n ıtbur..t.Jnıın ~ .ı ı1J} bu :::t · g~1c,·~-
1iın yi.A.lt--:b.t\: ev!'la1";a: EH !, r> o:.-1 ~\·,..., _ 

:1 ı bcl::,,•:r..c.ı~ dJ ı. " !c c;;.: :'' üı :.ll 

Rumen lktısat Şu
rası n 1 n toplantısı 

B.:J.in, 23 ( .\ ,,\. ) ·- ~J"'., ı.:.~l 
ı\n1;u~-o'nl'lrı(l ~-e~}'ı;.irw. i e Wpla .. 
ıı. n r~ uınen İkt.ı:,11t f-t Ll."d,.: ı Alman
l "'<I i1e I'.omany a ar;. • ....... . \! mnl 
n·.üb3de!-e ve tc<iiye f'.,. 1 -. riu~n iyi 
b~r elciJıdc i l"'.ki:,,a ı:: e !li~!·nf nıom~ 
ı : Jn'yetle !k ll ydı•tınirt'N 

Lord Biverburk 
Lizbonda 

Lk~oo. 23 (A.A.)- Lord Bi· 
verl>uk buraya gelmi~tfr. Doğru 

Aıııerıkaya gidecektir. Meksika 
H ar iciye Nazı rı da .Aımerikaya 
gid<.'CC.k tir. 

1 
!CVYET TE!L!G! 

1Almanlar10 
1 

1 günde 12.000 
1 kişi kaybetti! 

Briansk'da Alman 
müstahkem 

mevkii e 1 e geçirildi 
~fl.fi(O\' .... 23 (AA ) 

J~gi: 

.:-~ 1'Ia.1ııta Jut' .ı.a ı.n·7- t. rı.ı.z. sa- ~ 
'a~1 ... m.. <le· n.m c... • f r Dn.-r. :zıi1 

!tir \' : .. ktt in kıvt ı •1 -:-- :ı.ur :"._. 
J:u· ;;... a da hc-11 gr,. :t'~ '·~ t.iil-
rr.f' VC" dlıısn i\a ıı t.~y . ·a. vcrdl-
ıi!.ıı; t:r. Kıt'aianm <'Olt ... • ~a 
lhlTl> • a.lı-.effi\:'6t i0 :ı , .. , ı-.le-rctıc. 

21 A.;.i>rL g ...... ıa 35 .\ '.rn::rn tr.:yyare:i 
ot~i.! J~nü-J,tu .. :. Dci ıı.~yrbur~ .ı 14 
tr ~ .. ..ıd t!lr. 
P.-ı: ~'""~<'t rf'Smi teb "ı.'l (~~:ı Jc bi·kl'.'.!·i! 
d•ğ·r,(' göre Alm-::ıınt:!.T 10 gt~~ :·çi·cdc 
K alir 111 böl~cs!tr.de i~ .)Oıl ık:c i ve çlk 
n•:kl.iN'<lfl nı...ı..l.\;!fUC ko.;.'fl.J~ ' l''l'"lt..ı...ilı·, 

ıı:.ı .. ını d a. .~ıı ; : ı1 la l·ın i,:Jc-1.... hli ı... 

t Uiı ~- l'J " crl pli!L'-~:.i~ :J 1;müş .b~ .'Y L~':.t k_c; _ J 

yıplt-l'R u -aınu -ı t r. ~ov~·ı.:. J:.1 al:>.ı 

<'ı-ıı rdy<t ?.:"da Alrr"' l h:ı+.:ı-:-ırd.:ı a-c
• tıı;;:rı. ı b~ ce.olerı g\T1:.Ştc· .. r.~~terd ir . 

Şirr .. .ı:1~ r:hıe !.!at.. u i:<.ı!.;o .• ~1<'d;-r1e:..· 
Rlınıi44 , b n..l Briilll'l~t ovıc:~iıırlc 
R ...ı ~ :ar Alıı.ıu:n an.u 1Ü::l>n .,,,e\':diru. 
ı..o\; .._.ç:•ı~lcI'<.1.1' 

Bir haftada düşürülen 
Sovyet tayyareleri 
Berlin 23 (A.A.)- 13 marttan 

20 marta kadar geçen son bil' 
!harta içintle 22 Alman tayyaı·e· 

ı;ine mukabil 386 Sıwy»t uçağı 

t<J~wip veya imılıa olunrnşutm·. 

"Harika avcı 
tayyareler ! ,, 

Amerlkadan Ruıya. 
ya en mocıera 

uçaklar g51iderlldl 
Lond.ra 23 (A.A.)- Moskova 

dan bildiri1dıigi ııe göre Amerika 
ve ir.giltereden Ru~yaya haııp 
malzemesi sevk iyat ı devam et· 
ıır. •k'<>dlr. Bunkrın nrası·'<la bu
lunan ve Amerjkalılatm •!har.ika 
avcı tayyareler . ısmjni verdiJ<le. 

(Devr.mı 1 ün1..•ıl Sahı!edf> ) 

Günün 
1 Siyaseti 
HiUer- Kral Boris 

1 

Görüşmetsi ) 
l. BORAN 

lı I Il!1~!c.· gön;'Ş:11.e: Uz ~ :U ı.. ;.g :.ı.rls
t~n Krt. . ı &ri. 'l D .. : .,c ri ; -11, e~ rt~ 
ır, ı:- K ral du cc:1l"'' lı~?·.;l.r~ ctır,i;;1ir 

~r il i1.1ct e"\'vekc Bıı•~· :- P r-.·c~{~i .. 
n~ f; ~\lk;.ıııl..ı:;.(ori :H~U et ;.fı.h c :ıl sOy_ 

lt ıt. '"~ı; nlıU1tf f1k k .i :~•i.H·'~""n gelen 
:t.4'i..t~-.ı:rcic Ai!.ı.1:..nl ... t .1 IJ, d· ı Cc.nup 
A\rı..r;asın::t~ ye b: ... ı "J .. t..!.1.:ı ... geçc

l'tk ... ..ıh: _ı. ı ... .. eri .t~. i.:1l:yv .sa d.1 , 
H: t lrin b ı .qr.:v.<la Da...k. ı. c.iı-~i şil:... 

h ünetc nih~C'~ veri'ı·f t,ı Dog ... cephe-
.sin i e g:1· ~Hecrk l>Jv, .. k ~rıı· .. haz ı r. 

~J.< ı..n;yk toı~r edilernez . 
Hı t ı t l' - K ral Borl.i t~>;·ll.yır.esinde 

P c. .... ~lJÜ J. ~·dak ... UkU.ıt.t u:t-~1..le:inJw 
z : y;.ıC:c , Bu'.&~ l'~J· .-nın Do: ı t:Cph ..=:in_ 
<l e!i.i seftt·c- l.;>''.ı:-,:{ tl1.Clt:(e~ı bo.his 
nı C\7ui.ı o!.1:a· ı ilıt.l !1.:;!i öı:.lı. ku~~
vtfl ~~ ·r. 

Etı'ı:,t: .. la r Mac.H·ların v\J R .~tıenıle-
ı·In hd~ rc.'I< C"tlUr!Jtli'<t·!c ·ı gcc,_~·ı y tıt Do
._t. 6cle ı•lne k"Yin . .'l ı\ ~! ı ,~~l.ı .·dır Ber
.... ı:c.t !~. ·:.r...::ı.;:t~ :Vrı l·:ı 1 B ... r i:e 
!ı .htümcil ttr :ı.,.ında.!tl I''t :J"!·~u..~m~ı ... 
:.·r· l·r ta.dt.."l knl:crnlşf ,. r nvr ~ b~

ı· ·ttr E · lg:-- "'~»ı. ırı tJı .er. Jt.ni 
(Dcı:01r.1 ~ üuc s~ h; t cdc ) 

• 
Jz:t;.;: .ş.,.-.k iharc
tata.:l ait re_ 
.,,.4It ıde.u: l\.I:o 
e:ı:y ı <la:iial'mda 

k ~, ... 1 ·'-:-.. ar.::ı-

"'.&!ı.!a>:I meğz 
tt. .. -.la duşma11: 

i.T..t:lı:.·e"" iu.ı;:ilk 
!İi'l V<: Pt'.Y:xii.'-
'c>rl.. 

• 
UZAK ŞARKTA 

Filipinlerde 
Japon taarru
zu başlıyor! 

• 
Yeni Ginede 14 Japon 
tayyaresi düşürüle

rek tahrip edildi 
Vasin.gton 23 (AA.)- Fili pin

lcrae w<>.rnil Eatoon cepncoındt: 
J aponlarm ke~if kolları taarruz 
lıar<>kcti devanı ctnniştır. Japon 
kunı:ındarunın .eslim olma teklı
f:n bu1 ı 1'\ı'"J asıı·u .. 1an \'C ıiii ... ma. 
n·n hr-:zırl1k l <1•.ııdan ıx yrkında 

Filır·nı ""rin h':yt...U umumi:_,ıcsine 
klı">ı b'r Ja;ı n taaırnıuııun ba.y 
l ;J·n~:ı~: anJc:: >ılm akt.: ı rlır. 

-·- ---ı. 

Malezya'da 
idare • 

yenı 
-----

Yerli sultanların yal
nız dini ve lafzi 

nüfuzları olacak 
Sa>.:· n 23 (,\.A.)- Tok)'ooan 

bildirl 'rl;.ginc göre Malezyad <.. ~ i 

fcde•a l hiikümet şekli b : rlc>şt'ril

U'..§t ı r, Yeı•li SultaııJarın yalnız 

lafzi i tibarları ve dini nüfu:tlaı-ı 
olacnktıı·. Buna amil olan sebep. 

(Devam\ 3 Oncü Sahifede> __ __,,___ 

Bir lngiliz denizal· 
tısı kayıp! 

_...,._ \ . 
Boyacıköyünde Bir Yangın 

60 yaşında bir kom·c- -
·yoncu gece y 

diridiri yan ı. 

Sarıyer sahillerinde ayağında 
yalnız panialcnu 

olan bir erkek cesedi bulundu 
Ge~(' soat 2,40 da Boyacı-:.öyün

d n bir yanııın facıa" oln'< bi.ı.• 
ad·1n1 evinde diri rt'iri ''1rmı~fn.·. 
Boy~ıki\yiinde BEkci ookağır . 

da H nwıı.ırah < c 61} y .. şlnrın
da Ar~ı.ı Şüı.,·ü i.mıiııd bir komis. 
)CkJm y~~rı..: bi. ıa l>!r:ıc• 

bu lundu.0 .ı alı~cıp <.. \ıdt.;n tl_!ıı becc 
snat 2,40 geçe Jwnüz nıahiyMi mı. 
fa~tlarr. ıyon b'r sclxpte'l. dı:Jayı 

y angm çıkın!i, aleti kısa bir ;, · 
manda bu evi tr,ınanıcn h\Jla et
ınr--?1i-. 

Suıı gcınkrde Liı oz ~ rahatsız 

1 Öz K ın 

Te • 
1 

btt1t n·ııı Arrıb <: 'kru mn b,,-
UYKU a t:M..L6;?U!)d.ın. V-c41tt .... 
tc .... ıı fı~ • ı a ı~r .1s, nca:, 
yottıJ;ı • d:ı.; ı ;; , nı; n sa <lan 

;ı,r ... UJ!.u.d ..ı. . u anaoı!n.. r 
Ha ~t k.<Jı.'"'1.is\ .ncu doı t.b:.r l.arc

fı sJı.ın alev isfilası.ııa.ııı kü u: 

nı.ck ıs; J 'ı- • çurPyt..• b· .., \ urrr.:u-şs:t 
da car._ıı kur.,.ramamış, fo · b'r 

, ·1 .• • t 
~~r..~.OL' jı .:ınrn.ı~ ıı. 

Diu0r fmaftı'l )al'i!lll '" ıı 
biti,iirö11ch> '< i d<' -k·t J -~..,lı:h·ı nw. 
m·ıtr1aı:ndam ishak Gti'veni:g, ev· 

1 j)('l"Q.Q'IJ 3 ,, .. ~ 5 ... ,., ! ~'" l 

A a! 
Vicdans!z bir kadın iki g-ı t 1/i 
müddetle hapse mallkum 

ediiip tevkif olundu 1 

15 yaşındaki kızc3fiı:zı fe •. e yo! s~i
rilkliyen adam da 1 sene h e b ilec -·~ 

1~ yilŞJnda b ... ' uıı:n üz k-zın: 
fuh:_ı:ı sür ~ılkl lyen bi r _ nna Ba'c . 
ke~irde .} ak~ Iaı.arak ad1iyey <." \'e-

ril!:'Jsth·: 

,-Kömür ihtil-arı 
yapan kadın! Habır~ if....'T,in<lc:i bu Yic:inns.2 1 

k a<l:n kın Nu r;ycyi Celal i.ısmiı -
de b'r g<'nce pı.şkc~ çckmi' ve o. 
nuınla rr.ıiinagebdini tem;ne ko
yÜ}mmtur. Kı:z ın :ır. ürn:ıneati ü
zerine iş zabıtay a ak~etımişt; ,., 

Znbı0 ta bir cüımümeshu.dia suç .. 
lu anayı ve Cdtıli yak~Jaml§W. 

tD'°'v~nı 3 ünr J E~tJfed'!) 
--~·--· 

1335 kilo kömürü 
12 kurustan -·n t-

• 
mak istcdiğ-~den 
Adliyeye verildi 
Kcır.:gi.Oln!lY< Xah4.:n J.'fu!ı.; ll ...... --. ... 

Londra, 23 (ı\.A.) - Amirallik 
dairesi P. 38 denizaltı gemjsinin 
geciktiğini ve kaybedilmiş sayıl
ması icap ettiğini haber venncl<
tedir. 

,Bir gümrük mua
--------ıyene rrlemuru or

yap,;an b.iX ınJI' ıc t P~ ,t. ~ 

şı.rr.tı~~ H«.-mc1 f8'rr.li "'_...;. l·f.. ı~

rnr. k ıA~U 12 k..ı~ Ş! o.t :l ko ti: S:E 1ı~l 

ş~;ı' et o1ı. .. "l»n ·' .. 

F :'ha.k .ka ~1 l)au .... bir ~. ~ı:: ... 
risir.<l ı.:k i ikuJ.tıle.te lhT I\• !,1, ı .. ıırı 

sd.tt.~ gtir üinı..ı. .. ve ke:r1 h .. r::ınl:• 
l: .;\ ~1:·~ .- b ""' ,,. ... n ok "rr 1 n Ja-Milas Bom- ' 

1 

bardımanı l 
İngjliz tayyarecile-

I ri tarafından yan- 1 

Jışhkla yapıldığı 
anfaşıldı. fngilterc 
hükumeti te~ssü -
rünü ve tazminat 

[arzusunu tekrarladı· 
• 

fngiliz makam
ları yeni hac; ise· 
ı~r ç'kman1ası 
için çatışacak 

Lono r a 2~ (A .A.)- Rö) rc
rin ! ıabc r aı c.~: .n a g:ıi"i\ İn
gJlcrl:n in A n:\. ..tra iıi.l.J c!-
" 1:·ıS J1 Ü1'\ nı {_I ~ !'71 '"'f ':lid:t!'l 

~1~1as
1 

bonıLa r ;ı.. , ;~nı h akk1n
da yap,Jan t~hkika t neticelc. 
r in in, b ilhassa çok lraranl l< ı 

b ir gece ve tıam nnı·!(' gayr.: i- , 
n-ii~a : t l"ı a;'<.t ş;ı rtla rı tesiri a1· ı 
t ı r dJ, vuJ;::.:ı 15elen b ir yanl t~-

1 k"d bombaların İrıgilı, tay
yRr e-le-r i tnraft·ndan atılmış 

ol duğunu nı f",>""1anu ç:.tk a!"mıış 

o1 du.~und3'1 hab,n·~ 'l?' (' :lryı "o::. 

tir. B u l:a~n 14/lG ma rt ge. 
ecs: vuku hulmuş ve şehirde 

(Devarr.1 3 l'nl"li Sa>t.ıt C' d<.' ) 

'--'.......,,,~""""""""""',,...,; 

tadan kayboldu ! 
Ye~;Jkiiy gümr;~k muayene 

mem uru !liünir GJ.neri 23 gün· 
dıen·b('lr· o.•+ f'l..f~n ka~.-'!;.1~ı:nıuştur. 

Evli olan Mün;t Günerm'n mart 
m-.ascroı b'lc nlm.1d;gı \'C : anı nda 
para bulurunad :g ı anl~Jmı.;tır. 

Mmna ' le; • ' n bulurunası için a
ra~1J rnalara devam oluıtnı.~~ad ! r. , --

ÇERÇEVE 

İlkbahar 
NECİP h\ZIL Kl~AKUREK 

İlkbalınra gırırıi~iz. Tak' · m· 
ferin şttUP.iUZ ~uurunn gör~ ilk
b ahr-r:'l gİl·(l'li blrJ.::u: gün oln
l Ol". ı·a ı: at ll l: b~l:ara g :rcr gi:-
n1ez~ t.akvi-nıf c r;n ~uur~uz ııu

run~ill üstüne lf:pw 16p:-ı Lnr 
yağdığını görüyoruz. iste va
kıalar düu~· asiJc J\37.a ri y L ~f r a_. 
lc:"ıni arasındaki uçurın11dau 

gdzl·l hir ÖJ' ilC'k~ .. n,'J!rus!l, p~r .. 
gı.:l , cetvel \"C ..,ayıl :ı rın idrlia
sını. h:Sdiı.: elerdeu ealın i~i ~Ja-

3·a al:>bilerck hi<biı ~ey· yok. 
Fak~t dnimn m~thııliin , b1l

yiik , .• ebedi nırçlwliin deha· 
sını tcn1 ı;;İI eden lt[t<l" ·~ter, Ean· 
111 1 ~·:.-J nll ki , ~11 nrıdrı sn'1ece 
tıth·iml,•rlc alav ediyor. Bana 
öyle gcli)·or ki haıli,clerin ala• 
)1, tn~dınlerd•n . . birder!ıire 
i11~anlaro dön~rf'l<: insaı:l::ır1, 

ıanıan '\-"C tn<"k!tn öl~ü~Hnü 
• r.cvşcthl<kri lıir ar~• bi•den· 
bir ... C"Rfil a\')R\"?\'('""f'Cf'k ..• 

Bana. ii ·le grJ ;~ er ki , ilkha-

r o1! İr.t itolr J\f.:ıl"-.kc.1l('-;;nc v<ı ,r .lr 
ır~..:ll"et . ır. ·l· de !:-1! r c< l 1335 

k :l J h Prr.i.i· ... g.tıt'"f!' 1 .ıı-:-:11 \" b t; n GOl• 
ık'.trn ı :'1 u §ab!-i jj::ı· yacı h.\n Lj' l t'lt'aif. 

li~ t 1 11rı!ır:ıı ha ~ko. ty.-l.,.tt ols\' !l d 1y( du-
kl-z l;ll ~. '-·n t:~t'tı .nı ... ('j lt;n \.c" 

•-- Eütı.;:ı ç ... ·:n.u ı !ı. • c ı . 
;.. i"nıu ~ 12 kn f l ('~ ~ ı Ilen: 
n3~ı~ s..-ı.tab ~'-..n· k! , o-: ile p 3 1C' 

<rır,-.:.mı S ünrıl ~ah ft:-1, ) 

..... c: .. =>--=•· 

harın g'2led ' ':i lı~ı):~el.-r , bu 
kn rın arka ~ ı r:ı dR ru~11 ~· a "> a( .. 
nıı<:tı-r. 

Te..bii, ınf'ınleke1ln1iz{ dl r en 
bir k ~ r t.nrıt i Hu.: trt.Hk ha ~it TH.lr 
ta,.bakn.;ıu11 kaı.,.d~tııu · .d i~i ın i an .. 
lı;vorsuıınz. 

Darıa öYlc l!C:il't.r k i.. F ·.11 :.n .. 
d iJn körfezinden Ba::ır.t ~,;ı ıc .. 

7.iııe kadar, ilkluıluırın ii k gi ı n .. 
Jcrindr ~· rti,fJtu ,ya ba~lı )- nn, ki~ 

nıi yerde gi ı ılc güriinilr, ı ~ ımi 

}·erde gözle gcirünnu.•1 1 intt• bil• 

k~r tabak<l . ı , · ardır; ve hu 1 ar 
tabnkasının , kinıi ;,·crd ~i .. ~·:ıle 

gUrünür. kiın i JCJ de ~ı,ı l l' t!U · 
riinn\6: \lir tarzda kaL .. ıu.ıs.ıl• 
herabrr. Hkh:-ıhaı· h3·li!-\ l' t·•ri, 
birden k:1pa~ l:ırı R.cıJnıt'°:' lı iı· .:u 
lıaznesi gibi b-0 auınıyn u~ ~ lı

)~cak. 

Görü,. or1J1nnı7. J..i ""'" luı ı;;on 
ve v(lkjtsiz knr tnhc•L-: asın i. \cı .. 
~ın dr"· :-ım «'tt f!!inc. , ani '"'efe 
güniiniin U7~u1ı~ıca ricf il . J,i ti
~ ... in"' '\' e- her!\c vin <,tJ ~ aklrı ~tı .. 
~ın:.l bir i ~a ret cHJe a ~ı~ O· 

runı. 



'..?-SON TELGRAF- 23 MART 1ın 

SEBZE ve AIEYV A 
•• 

Hal e A~ıııacak Yeni Ucret 
Ta i coesi Dahiliye Vekaleti 

Tara .. ından Tasdik Edildi 
Evvelki günden itibaren tatbikine başlaııan 
bu tarifede nakliye ücretleri bir miktar ıırttı 

Sebze Ye nıcy\alurdan hfıldc 1 

a1:.nınaLta olan .o;.ckii)·f. ütretlcri- 1 
nia Belediy<(\e )eni \ar•<dat te- ! 
Juin e1uıek 1na·ks,.,.dile arttırjl.ına~ı j 
Şehir i.\foclisince l..arıuleştırıl- 1 

,.ıı,,tı. Bu karar Dalıili)e Vekale
ı ;1ıcc thdik olunduğu.n ... laıı cv,·c]
kl güud,·n it;baren lıfildc yeni 1 
zanılı tarifenin t:ıthik olumıı.a.sma 
ba~laııı·lnn~tır. 

Bu tarikye gfüo l - 10 k:ıJ.ı ara- J 

suu1al .. l saı;d;k, knttı va p-rı.l:etler· 

den 2 kuru~, 21 - lO kilo arasında- 1 
ki şekt:r &andıkları \C ~nı."aJ:Men 
;; kuru~, yınnacta r.nıw.JıkL:rıııda11 

8 kıuu~, l\üciik ç;Ick selxtlt:r:n
dcıı 1 kuru~, hüy i.i:klcı·iııdcu 3 ku
ru~. İzmir sepctlc:ri: To.paç ,.e ~ a
nın urkularıu 36 • tiO kilo) a ka· 
d.,ır olan1arındruı S kuru~, kuru 
ymııi5 torhalarıudan 2 • 5 kuru~, 

CÜZELBİR 

&ULUŞ! 

Sigara fiatların!l yapılnn soıı 
znaılnrrlan scnra c~kid~n kim~c-
11 :n yiizünc ba1ınıadığı .ttı;iz•ler, 
ullafk••l&r ;1iımdi hir<;·r k C\'}2-rdc 
ı11h;afir odalrırınıil signra iskGDJ
klcrindc ba~ kö~ctlc dur11yor. 

•'l'irvnki»tiği ile nıat'1.lf ve gün
de ür, diirt pal.et ·Enaıa i~cıı bir 
arkada~la diin bu mc\'Zııda konu· 
şuyoı dtık da: 

- Ben i~in formülünii hıılduiU. 
dooi. 

- Nasıl?. Ne yaı)!~yorsun"? •.. 

- İnhisarlar Vekilimizin Jıcya-
natıoda sö~ !ediği •Aı içenln pa· 
l'?.S!ndan, hiç içmiycni~t sılıhalin
deo kazan:.ıcağıı• diisluruna ııyn· ı 
yorııım: Eskiden günde 3 - 4 palket 
i~erdim. Şimdi 1,5 paket içiyoruın. 1 Eöylece hr.ın paramdan, hem sılı-
hathuden h.""azanıyorıını! .. • ı 

BİR TAŞLA - --
İKİ KCŞ! .. 

küçük çuvaHardau 7, büyüklcriıı.
ılen 10 kuru~. Jıararl6rdan 12 ku
ruş, kUçiik yoğurt tenekelerinden 
1 kuJ·u~, bii.) üklerindcu ::; kıu uş, 
fıçılardan 10 • 12 kıuu~, vııriller
den 18 . 36 kuruş ~ıınacaktır. 

Ka\ltn, karpuz ve kabakların 

toııuıır~n 10q kurlls alma.,aktır.Bu 
parabr nrruve resimlcrilc 'fı.irlik· 
tc falı5il nhm • .,:ıkhr. H5lde satı
lıp harice götüriil~c"k malları sa· 
Jı:plcri C.Jle: liği giôi na.klctnıiye 

v~ ind:rmiyc so!a!ıydt:ırrlır. J.Uey· 
vab· ıon, st>lneler 150 kilodan 
faıla t:ıp!ür İ<;u··i.sliıdc geıl:r~ htt 
nıiktarh~rı tcca\Ü'l_ eden kısmııı 
Jı.er 5H kHo~n j~in a::rıca 5 k1,ruş 
nakli~ c iicrnti a!ınrıeaktır. Kara 
~:olilc gt:'t.:11 cş\-~a n Hflkliyc ile
:r-eti bo~•·ltıu~t \'t nrrl;'.'-ele•·c bdar 
taşını.a h!ıTsıeti 1~::;.r~ılığıdır. 

Üniversitede 
SPOR 

Fakülteler arasında 
Voleybol ve Basket· 
bol maçları yapılacak 

ÜP;v0•·site ta'• be cemıyeti her 
fakültenin k"·ndi sıırnfları arasm. 
da voleybol YP. baısketbol frü<ıa· 

bakaları tertip etmeğe karar vcr· 

miştır. 

Bu maçlarda kazaaıuı sınıf ta

k'.ı.'llı öbür s•rl'fhrın iyi nym1·an 

c-yuncularilc tukxiyc olunarak 

d:ğer fa.külle tak.ımlarile <le mili 
saba!;da,· yap·l~ca'...iıır. :Müsaba

kalar Ernlııföıü Hahkevi spoı· sa
lunı.mda icra <>lunacaktıır. 

Muhtekir bir l<ömürcü 
mh.bim edildi 

Beycığfoncl,ı Ağacantiiııde 81 
num3caJı <lükk5nıda kömfrrcülilk 

yapan Ali ihtikvr suı;ile mı3~!<e
meyc verilmiş 'e 16 buçuk llra 
para cczisle el'.!.'. kanının bir lıaOta 
mü<iJdctle kapat iması.na niiıhkU:aı 
ohJnın:uşLur. 

Re!ik Halid •Başınokal<J olıuır j 

:ra değer .. » isiıııli bugüukii biı· ya· ı~~i~~ii~iiiiii zısın~a "Bugünün en ucu2, çek 
lezzetli, vitaminli yemeği ıı<!dir 

biliyor mmunıız?... diyerek hu 
ınc~hul, kıymetli nesnenin mid

ye olclu~unıı söyliiyor \'C midye 
yemeklerinin meziyetini, fayda'1· 
ııı anlata anlat~ bitiremiyor! .. 

iyi, ı:üzd anıma üst!'.<lııı uımt· 
tuğu bir şey var: Çi~· midyenin 
Jiiz (~nesi 70 - 80 kuru.;a ... Du mii· 
hareğin biT iki tnnesi kıırııı do
~·urmnz ki ... D~ ki5ilik •lıir aifo 
jçin en aşağı 200 tane ister. Bıma 

zcytlııyağ, patates ve kön1ür mas
rafı ilave edince yine plılkisinin 
tabağı 2 • 2,5 lirayı bulur! .. 

Yek eğ·e.r Ü>tad bazı midye!e. 
rin içindon •İnci• ı;ı.ktığını da he
saba katıyor ria bir taşla iki kuş 
vurdtırmak istiyorsa o başka! ... 

AHll1ET RAUF 

Örnek oı.ıeaJA 
b.r teşebbö 

l.r.ı;nönü Ha'-ke\•? gilz~l bir 1.~_şobbü.. 
siınü t'ıtbUt Saıhaıs?na rı!çırdı: İ~irı, 

:ycıı-QJmi.t ro.'lıhtaç vatsnı.i:ı.~13:- k:iıı biır 

cis ELJmo. Yurdu> a.Q'tL. ~'.n.'!.ı.ilik 50 

?.oı:::U:.c ıkacirosu olan bu mür~.:ı~edc ça
lışm.:,v:t heı·ru:J.i fakat S(..-r':.n..ı.\es:Z, itlm

sc...,!.z \·a4.;;ı;r.rl.a.;;:1.&ira müııa::'p brr sema. 
ye \'M"ilerek i(t, güç .sn.hiüi eGHiyı>r-. 

!:ır. 

İc;tiıı-.r.ıi yıı.Niıın sa.h<Wuj,{ja lter HaL 
kr.vine frrrn<!-k C>~ınail'U ·c.r:~11nı eL:.J.ğil

ıniZ hu leş,EbbWü Be!L~:;vrm;~ de nü .. 
ınurıre olart:ılt. a.ımatı ve İ~tanhL<l g:bi 

l;.iiyi.:~. kalaib~hk şeh·r,de bir <!ş Bul. 
n~· .... \'t!!·du t~;.. t.t.ınc:'idlr. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 70 

REŞAT Ff:YZi 

Kı.:«ı i Yk -naz knrt!.U1J.n yhn,,. .... a 4 CldL. 
() ...,-ıdCJn tuta:-... ;:, zöı-:er:-=ı.1n 

i ir.C b.;::..ktı: 
•··· \·:. 1 .. ka ı{;ı~.cıı. L~ ~. dilr 

ı: c.ı- et:·~ l b l: ej··.1.ctı, rıtnl om. 
L ,1 ı!-~ - " .) ı .• .aZdl.u .. 

-- ~ol.er' Jlı •• zc.·nı:11";:d'.yo"L<O\ ... Ben 
f,İ-lı.~ .• \t-yu1 c:oe ll'7tun •• 

- l \ .. n l' , .r-;., rı .. ŞJb"~\ kırıL 
nı:ız r:1 l? 

- ( .. ı 
_ flenı r1..ı\·a aLnı•, c -.:ıc. ;ı na?. 

/ y• re, f\"<le k p;ı11 k;.J.c.i,n .. b:rz a
c·ı!~ L ya..:a d.Jl ~tıl.\ .. 'i'ne5 Si rdlüık .. 
: 1-1 1.: 11 ~h.:ı :ıyi ol 0 1:-, rr..1tn:1.şttm .. 

- I tı d!ITI o"l.da r1}tı:11a K<ıdar .. 
- C· ı .. k ... ~rr.a.ıık oki ka:-!c;ğ;.ir. .. git-

t ,:,'.n z z .. n.:ın, "2..ut o~ 1J,:.-,,, gfl;ıyorda. 
.8 :::t : e,te k~.':kLık .• 

Az m•? D.th.::. nı.: l;:a~.ar kal,.ay .. 
c k'.'. C-eccyi oe o : J. g..:-ç l\.'cek de
~~l'dinı ya .. 

C:enç ık::..Qın~ l:ıa,4:ı\ D\"Lı~~itırıın.da 

•ıkt.ı; 

- Öl. .. Öyle l>~ .. t n ağrı_:.,)l' kı. .. Ca
;::n.m h .... lhr şey iste..n.yor .. :rc1neık .:ı·aa1~ 
J'i: Tı )"CCl't:, ... lı •• 

:, • l' ı z odan:n iı;ınJ.: ... ;:ı.:.rli 
ı;> :11rlı c1 • .-c.du: 
·- '"l'ıth tJın Nevin, d,:.;,ıı. ka!-: yılda 

bır, .... eu-.1~ h tuur. ıı.;~n :)L- ış y<ı.pır...ış 

o:uı ı ... Ne ÇIKO..., ılı ~ld toı·. f<-•;u:.ıt. 

.}t'ın.::'.c l.Y .. n.:.l ıçın sUy <:d ~1\;!r 1n hiç 
d0~cı_1 ,i.eğıl.. hen u1; J· <111t ku:-tu.klıun 

h;.s~ .... l.«l.a.:ı. .. çc.k y~ e• :n. 
1'~<:vin b'-$~nl rk; ta-r.:ı.fJ ::. ... 1.l:ı.Ct: 
- ZtHen, ö~~ey:n OrJ.da ci:ı bır şey 

) e:ır,.eG:nı .. rora 11 isıter.e-d ... l'Lihı.;m sıı.. 

;;'.lryordu o insanı-:ır ~ı:-L-ıde .. nt>dir o 
chıLUntu alaıy1 iı~nlar? .. 

Nuri Yıln~ gü1mtştü.: 
~ G:ır p kıonu~u.yı")rswı J.ci.irıcı·ğLrru.. 

Şa.baırıın, ka•rt:s:ının ~kr:.ba:r.rı 1 komşu. 
ları .• ela.ha nı?: f.jti.y.::ı-dun .. !{toY:n, serı_ 

U.e r.c ktd:ır aı t.iıtl1T>n1i.H ,.c rr.:üea.-
1n' ~rı vtr ... 

-· :Si!llkiJ, ben cok t..lha!:tmüll;J. ka· 
d:aı:mcı.._ 

!.·an ayl<lıI'da seiııı:lm.i:::~ ~ tesbite edit. 
!-tı_ .. ihfı."tfı.r ve:...~.'alıı·rma. aıt b~r istaıti». 

t.ı;.ı c.ıu.1 g&zda..,, gc-ç:.ı.·ir-.~en ın...-ht~-dr .. 
lı:-r cec:\'C'!.:ı:ıdc bir Li.3e E::kk~·iının da 
:r..CV.CL.~ Vhll~lt.UU svL· ... ;ı·:. )l~t;d:ln. \'e 
ho.)·.tı e-tt:ım. 

Se-.'[r,<ttm: ÇU.R.ii b~ o.:.~l<a! 200 lru
ru)t:.-ın lt~r pt·}'l1Ü'1 "'all.gı \ C' a ıku .... 
rltçlu.k ,ks;!eııd<.:ıı 5 kuıv,;:..; Vl7l'~ıig! ir;i!.ı. 

25 1 .. n p~:a cezu ·nı! çarp·ı-·ıi.:nı~~ bir 
he:ft:-: ;..;,-..ı. dükk··: .. 111 ,;;ı.;-ı:-'1:ıy~ m..:tı. .. 
k·'.-.~ eC1ilın1!..j. Kanu.ıı mPk5rı \'e muih.i:t 
~e:r?'Q: elrn;.y~ek fiili-n teibi.t~ halinde 
her r.:.LJıtelcit<n mi..i.3.~h.ılt buh.nY.iuğlL 
C! .. 1'~1j'a ç.Qrptl.rılnır~ı..nı {ıııı;r o:du.ğı..;n. 

ci2n fl,.Qkt.ep i:;e.r::.:;.·nde ih~~R5ra k<.ı.k1· .. 
ş.1J1, <:'-o;.;yı.sae telebı:.:{"r~ıı crı.;.ı;.r.nde.. 

ki. fiv..;!'.cilJl biC" kr..ç pıı.r::ıyl g.1} r;meşrll 
Lir şı~!.,de k .. ~:t.::LnTilLya ye:tent·!l bu ar 
ü.;:.nı l.'.ı'Ytk oJıdu.ğu iıkıılı.;.tı? ı ğrc.an .. ş, cC'4 
za.~ını ıbı.:.\ınW;hlt. 

.::I<:.yıet e;,;tiın: Çt.i-nkü; »L .. ıntklepte. 

hL.n <tl' i..ı~~'J!.Jul;,_ın1 gi..ıO~g:.l'<dl? en bü.
yL!. ı;ı;cleıı:dtn bi!r:n:ıc ı::-.ta ~:ıı.tektep 
I..;.ı'-k· ı: .... ., \';:l.rnu:s!.. 

i-!.o.:..ıt..:.:.;:~ n •. -·ıın.da .ko.-l'.'J;il1r'. gi;ire 
.r:ı:a..;. ı .. \~t~<J.•Vli Lı. .. l"dı rı.U ... ı. 11·• ve Or
t<.! l\'.:ı..k~e.p~.;; ı~ L~e ........ 1; ~ .. ~·LLıtrı ha .... 
y<1ttt, r'.!<' ··C":"i e -1 ; ~· :;::7;f·~i!e biı· 

re-r h.ı ı;plr. tkr kn 'U .. a«ı ı~· ;.rJaı;lı. 
~·ı!..,...ış h;ıtıt-1 -bir r\e t:.ıiıı ·atn~r.ı'.'.? ya-pı.... 

ı_,ı,.,t.;. tthı•ril .ı.ııı:::&tetJ · ·•:ı lC•7., o~un..

na <ı.'. B..ı. UL~in J:?l.a ... ı..:j·e g.U· ·- ın~'
"l·µ.C"l ::Lk- b • ..:... ... ü=:.r !;:ll::.~i:.!H- <..k ta
lr.b~ t r" l!".zt (1 a ı nı<:: JdC'-lcr Koo_ 
Pt."N.!t ler tc-rf n~JL\ r:ı!ınıµ, ·r.~ıJscaıi<:
tı. Iirı· 1 c!<LiJ··1·.ı.::ı KıJOıJh~·rnfı'ıc-·· fua·li
:yt.c_• &ıı.:ÇL•gl \'e frv:-.: .lyi 1.L•l.11.~!t:r alıa1-

<lı{.• ı:..uİ::i\.: biı: J~ı:ıu1ı:nd.-ı i,uraı~ı ya.pÜ'-

• :u-:ıd::ı,un yd.:ırıK>i hitd- ··~ bt.ri.;: b:.r şc_ 
ktkıf gö~crİyor! ... 

l.;ı.: n"'!t:(..::ht"de !.ı:a:t·~1g1111:t" ir .. ~:.11 ke?l
d~ \.fıl'C~iınc soruyor: ·\ "lıa ntden her 
r.1t-Kif-l>tE. Koopera:~ltlcr l·:ı.: ı..ı :n lııYOr 
da h.<ılb ba~a-lf,,rın ;;r1.ı.1 ıı ... ~ir..p u1iliia
<·dc ed'l:·Jor • E.;cr ;,·: l;;. ll:-: Koo-
pr, :'fı'.! !.>:±en c:"ıa -yJJ.1

. 1
1 ti:;ı:.1.)clC!'e 

cl<'l:ı rn.ti i-se!ı:-r n:C'İ·" rı C''!c:ı~ Koo.pc-
"'Ct;r t..;l..J"'.T'.~ı•,nı:ı"tlf~l ortıct'l•: krJ!dınıl. 

l~·;n<ilın. -çtk<hh.l«.İ.ı..;11u O ı r.u~llere! 
ı-.t.ı '· . ..:.t.: ai..U ... .:ı.o;.,ı:. ~·!;-ı c·:· .. :p \·eıe-·ellt 
,;::ıu: ·~ .. ı. .. '.J'l ('();..c..-e~lı.!ı~ı·i i\n·:~ l:ü' ~·~m. 

R. SA/UT 

• 
izinli, Hasta 
Muallimler 

Bulundukları vilayet
lerin hududu haric:ne 

çıkamıyacaklar1 
Hastalıklan dolayıoUe istira-

hat. veya <ll'bdililıava> alınış o. 
lup d.a raporlann<la ,baka~ vila
ye~lete gidebılir. k<ıyrtı o!mıyaıı 
mualı ..n.J{!rdcn btvZ..tl:ır..:.ı1ı..:ı ron 
zaır:anlar _:a izinsiz olarak bulum~ 
d:uklal'ı y~rkvdPn ayrıld~Uarı ve 
bir kJ..f.;rn.~1.11 ;ıı:i:rl'l1'tlze g.:lcl!kleri 
anla:ı-:11.111 Lştu·. 

Maarif Vek:ı1cli bu münast>bet
le nıaaltf ınüd~lrlüık~.erinc biJ.~ 

~rıni.m ~önck.1TC<l't:k ya]oJıı nııi.is .. 
tacel ameliyatı icap ettiren hal
lerde• 1nu<.~1lin1lerin haber vcrmew 
den bulunduklan vilayet hudı.ııt
,Ja:rı harici,nı~ ç.:a~J1bilece.k!lcrini, 

ba5ka herhangi bir suretle olursa 
olsw1 viEyctk •inden ayrılan iı. 
zinli, hasta .llll'PlHmlerin tecziye 
olunacaklarını teb!Jı~ etımh-tir. __ _,,. ---
Ecnebi ve ek-:.lltyet mektepleri 

için yeni bir lalimatname 
vapı!ı:vor 

Maııı·;f ınüdii•lllğli ayni dille 
tedri•at yapan eencbl ve ekalli.. 
yet okulları iç:rı yeniden müste· 
mk bir talimatın.ın<:> yapılmasına 
lcarar vcl'mi~ti.ı-. Bu iş.le meşgul 
c;Jacak bir komisy.on teşkil edil· 
wstir. Komisyon ili< olarak Fran 
stz, m<"ktcpleri to!imatnt•trt'si tas
lağını Jıazırlaımya başla.ınıştır. 

- li.7uh;1clcak ... 
- P...J:.y e~rn-e. ~!1~1ci.:ı., Nhıi.. ZJ.i~ 

bi.;'.JJn l:<:zc.n g~i:ıL. 

Yaıı!yana1 b~r ~::ıvı.:ı:p·~.·<:! utuıı11uş .. 
.l.;·J •. :-;ı;.ıi 1· ~u1 ... z, k.:~ ... ıL .. ç\.;:_lL 

"lı.'6'-ırrıt-k i :tedi .. Ne\•in, <"'!'e~ ile ibiıver. 
·lı. 1\-Jf.i·~cahh~t, c-nd~.ıe~i b:r tavtrla 
E.üylenô · 

--· ?\c\·ln, nz v::.t· Atle.iı~:tı<n~ ;en
cl~., IJ 5t:!:O:-\:t2n kr..''.;.t: ... ~:;ı:;1 soı::;;;ı bi1• 
ıı;r:ti keıı·iiıiıt• gt'1C-:n<.d;n, r,,k: n'C':l'Cn 

y •l-t. ı. G.t::ı~ rfiı,-en ... ~t' ı. ·.1e <Jı.::..lg:tı

~tr.. :;onr;ı, hen~-en 1ı/2'ı_·,,:-i"n ~)J.j .:..1r!~ın.. 

da:ı b ~12<l Y' t"")lın .. h ti.•;ı;.i. on beş 

yirrı·l gf...,dÜ.!", sc:n-i. b;r rlaJı gi•bi do .. 
la.">"tı·rıyorunı, üıun ınuıJ..ı.cıt e\·de ka

pdit k ;.nanrı1 nr.i:::!PL çA~:::.r:ıyı;:.r.)uın .. 

az ml gezd';i.}.)! m, olZ •• '! eğler.diri ... 

yo~Lır."1ı .. \~~~: hl :!nian yc-ruc~ ki.. ne 
Y:'.t', lo~ka ıb-.:.· orz~ın. b~r ktcğ;:n var 
111·?. 

~·evin, otL~rduğu ka-nap'-"".":t:n fırladı: 

-- Rica cderi.:11, :-rurl bti!·le söyle. 
n1e, derli.. beni rlahii rok üzüyor~uon .. 

Nuı·i Y:'ın<ız su:;mı..;.ştu. D!·; tklex;ru 
d::ı; kapt:!ll-:"1.:'!.r)na. day ldl Bo·şu~ı önüne 

e:dk G:.;21leri yc-;dı::ki lı.:l:nıın marvi 

ru:arl'na d. lmıı<ttı .. iı:-'.ni ç:C:kt.1.. uzu·n 
uzun rii!sülıdi.l. 

I~t'\·in. koridora çıkrnı;tt.ı. Doğru ya ... 
tak od::ı~ıııa. yi:rürl-ü. Soyu.odu. l{a1r· 

Uzak Doğuda Amerikanın tu
tunmak istediği harp cephesi 

Yazan: t. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Uzaıl< Doğuda: 

Birleşik i\merlkanın gelect>k 
kat'i neticeli muharebeler için 
(Ahskn Yanm.adası • Havay ada
ları· Ycııi Zelilnda . Avootral~o) 
yı Jepoııyay a karşı hareket üsle
ri elarak seçtiği malfnnılur, Bıı 
ınmbarebe hattı, Pasifik'de cenu
ba ve cenup balı)·a uzanan Japon 
deniz y<>llarıw ve Jaron nna ymt 
adalarıw tehdit için tam bir stra
tejik yan mevzii lCljktl C'lıneı.te

diı" 
Birleşik Al;nerika ~·e lı>tişi:k 

:ıo.:.mşıısu Kanada Alaska>ya kadar 
ünı::·nıli biı· yol yapıımya knrar ver
mi~lcrdi. Batı Kanatladan geç· 
ar..,kle beraber gii~ergfıhı gizli tu
t•rlan bu askeri yol ılc Alaeık:a Ya· 
ı·mı:vlasında ve kıyıl:ırıı>da lıa

zırlıldar yapılıp yapılmadığına 
dair bngiiııc kadar yeni bir haıher 
s~uıaım~tır, llfüitcHkleriıı bu ted· 
bir:ne knrşı J apoula;.·1n mu:ka'hil 
tedbirler alıp alnıa<hkları dn ma
lılnı değildir. 

1\.nıeriJrn llavay ndalarmda·ki 
nıü-dalaa iisleriııi taarrttz iisleıri 
haline getimıiyc koyulınu..'jtur. 
Bu adalaı·da Japoıı as!ıııdan 15U 
bin kişi vardır. Bünlar, be~inci 
kol ve casusluk işl«riııdeıı mene· 
diLnıck için Jıatı kı~·ısı iizerimleki 
muharebe bölgesiı>den çıkarıhnış 
,~e sıkt bir nezaret altnıa al1nıı1ış· 
l:ırdır. Havay adalarmm e.çki baş· 
kotnutunı .'\111cl'il;:aya dön~ün-de, 
Japmı deniz yoUarıııı )anılan vur-
1nak için bu ndaJaruı atlaınıu talı-
tası ödevini göreceğini söylemiş
tir. Şiiııhcsiz, Harny adalaı·• böy
le bir harcl<ct için ihmal e11iJmi· 
~.-c as1U gelın..iyen stratejlık bir 
noktadır. Dideşik Amerikanın bu 
kararı ve Jıareketl, ilerde Ja,pon· 
\ar için tehlikeli ol .. hilir. Bu aJa
larda iase stlo ııt ısı Kalıuıaın1ştır. 
Ge~cn zn .. naıı zarfında altı aylık 

yiyecek toplnnınış tır. 

Yeni Z2lllnda<la müdafaa ha
zırlıkları arttırılmıştır. Avustral
yaya gel.ince, burada Jap'1nbırııı 
çetin savaşh1r \rcrt.o..eeği ve büyük 
nıukaveıırntle karşıla~ııcakları nıu
hakkal<tır. Japun lar A1 uotralya. 
ıaın şiınal kıyJhıruıda önce üsler 
teminine çal·~acakfarılu. Adanın 
ccnı:l;uıuı doğru sarkn;ak İ§İ, an
cak ikj ıı ci safhn(.13 dür-ihıelecek 
bir hareke~tir. Bcll<i b;tı kıyılıı
nndn bir iki limanı elde etmek 
htiycceklerdir. Japonlarm ş'mıl 
kıyıda Darwin ve batı kıyda 
Broil'nıe 1hnanlaruıa tckT:ır hava 
akııılRrı yaı}111aJerı d~ bıtu11 gös
terıucldcdir. 

Bt'1ıtıı>fa bera.bcr Japonl"J' Veıı i 
Ginede İ<"ıtHll işini henüz b;.ı.irc
ınoınişlercfir. Bütün Japon hare ... 
ketleri .5imdi P ort l\foresl>v üze
rinde toı}lauıı11ış tır: !Iava ·l~uv vet
lcı·i bu ı:umnı bımı<baTtlınıan edi
yor, k.al'n knvt·ctJ t•ı·i ~iu1alden cc
nı.d1::ı do~ru bu l hna;1H iierli~·-0ır· 
d . ' 
cıHz J-;:u,·vetl~ri de Yenj Gine cc-

nuıı kı~ ısında ve Al"ttsfraiyaııın 
k<ır~ısına dü~"n Papu• körfozi 11e 
a!'ll,.cı· ~Ikarn.ıı:7larrlır. Yeni Gin-c ... 
den başka Jaııonlar ın '.fursdmy ve 
IT0111 aJalıırıuı aLınal ar t da 15zlinl· 
dır. Hu adaları.o işgali. Avı..,'11-al
ya şimal kıyısına bir ihraç hare· 
kcti ıı i kclarlaştıı·:.ıcaklır. 

Pasifik'de Anıc•ikanın Yeni Ze
Jlm;Ja, Havay adaları ,.e Avu~tral
yayı ınuhafaza ctm~ı;ıine 111uikahil, 
İngiltrr,..nin A·s..vad!t Uil'ır'!1nıyay1 
ehle lıulundıırmosı gc!·ck Iiin:lis
tan ve gerelrsc Çin<• yordıııı ~ola
yı.s1lc elzenıciir. Jaıınr-1 r ~ftt:ıng 
nC;hri boyuıtda ' '!! İr~P Hı~ i. iizeı·,in. 
de taa·rruza grçıu.i~leı·dir. Bu ta
al"l'UZ ınüttcfiıkJcrin nıerkez ve 

~euup ceıınhına tevrih edilnı \~tir. 
lngiHzler bi~arL d~ha çl'kHirI ~ rse, 
JapoııJarııı I.ra,·adi ağzı baş:ıuda 
l>ir ihraç hareketi yaıımalM'ı fu. 
tiıııali al'(acaktır. 

Bozulan 
Radyolar 

Radyo idaresi abone
lere bir hizmet ohnak 
üzere ucuz tamir 

atölyesi açacak 
Şehr1miız radyo t:ımir atölye

lerinden ha:ııılarnw.ı bcnııılan raıd'
yolnrın tamir!<>ıi i>in ı,ıok falliş 
bir ücret istedikleri şikayet olun. 
muşlu'!'. Bunlar eksel' halkın; a. 
rualarııun mahy.efuıi bitm~m<ı
sindcıı istifade ederek en küç-ük 
b>r bo:ııukluğu bü)•İll< bk sakatlık 
g;•:,i gösteıınıekte ve bir i'l<i lira 
ile lamn· edilebilecek bi.r arıza ir 
çin 30 - 40 lira isteııncktedo'ler. 

Bu yüzden bazı ab~neler de 
makinelerini tıurur ett::remiyerek 
atıl bual;mak mechw:i-yetinı.;ll' 
knlmalı:.tad . .:.rl.ar Öğre:ndic;ltreıze 
göre Radyo Tdaresi hu şikayetleri 
naz&ı·ı cl:kkaıe alerak Jıalkımuzm 
en büyük !ht; .. ·aç1arı:ndan l .. :ı:i sıı.. 

rıısına giPrni.~ olan rnd>y<>ları mu
a~re:ne ve t:ımir n1a ksacUlc ~:;hri

nı-i?de bi.r atölye açmak için tet
ı.-·ı'<kr icra etn'~ktedir. Radyosu 
bo2ulaıılar makinelerini bu atöl. 
yedıc mrı.ıayene \'e ucuza tamir ct
tcrebllecekle ııdir. 

P:fJÇtUi BABEll!Li'B 

7 '"F:Tt•.,,<:.ANA"ı:'l: 

+ Tıaılcya htttlud·ınl:ıki. !:l..;f.rillerin 
t~ırriTi fl:":z!rcıı ;;t\nu.nd1 ik1ı..;:ıl oluna.. 
c:ıkıu. Köpı•ülcl' ynpılıııc·y:ı. ka.Qar Av. 
:up<.. ile ti~ari ınüınıaıtı:ıı:tı.tı:n i:itttrrılma. 
.s.ı içh, bt:...:-~bul - 1<.c.:.pL~.:ıı~ aras.:nda 
ı·ıt.11.' vır:lı."t nr k11yat s.Jr\'i!l H~-ck..... olu-
r. J.f'":'klır. 

- Zc.ytLrıi)rağ .fi.:;tJ.erini·ıı yiH .. ~elJne
~-:nr- kar~ı Ti.careıt Vcit3.l~ 1[nce ıt('f(\'b{T 
.ılıınn: kt:;.tlır. 

Mı!Tl:.,.ER~lK: 

+ "!. cs:lt~.·.r .ı;e~;l~·i difc~ Enıi:o.önü 
H"'lktvınıdt ~:ybk toplarLt1l!lr1n1 y.a.:p.. 
n· ı~J11'Xiır. İçUm<.ı uıça·a ck·kto: İbrahıi.ırn 
Z·itt Ö?üt kÜiC,'tik .ı;;iş"'.e' J..~ ı:-~ı:t saıtşı .... 
nın ıkı:ıld1rtlına..-;ı•adm ınüt:•veUit nıemı

f•.tn ,YC't~nıi aahıluı.ış ve hi.1-h.üıneıtc bu. 
kt.ı·z:r ... ll:ı dufa:.yı te~e·;._kür cdiln·esi ika .. 
~·c. ı•ü1:;turılrrnı.5ttr. 

Müle-r 1~.'.ıbcın. bir te.ın~H vı::· l·iT 'k-O'J.1.. 
ser \. erilmişl.lı·. Yalova - Bursa 

şosesi inşaatı 

Önümüzdeki aylarda 
başlanılarak sür'atle 

yapılacak 

rKOVUK PAL;~~~·;;~~~ 
\. \ 11.ıan: 011wan Cemal KA t'GILl ) 

Bt:rsa {Hususi)- Nafıa rnıii.
dt;rü ını.ıiıtdii i~ler hakkınrkı ba· 
na şu izahatta buluııdu: 

<- Yal •a Bur3:ı şosesiniıı 

sandov;ıç usuliyle lnaşsı-na ünü.. 
mü0dd<l aylarda ba;:lamlarak 
sür'atle yapılaeakılır. Diğer taıı:af
tan san'at cc<lum:a yeniden 60 bm 
lira sa.rfile büyük bir alıölye bi
nası i:nşa olunacaktır. 

B•ursa - Karar:al>ey yolu üzerln .. 
deki Çamy-olhı köp.rilEü inşaatı.na 
hemen başlanılacaktu. • 
Avukatların müekkillerine 

t>erecchleı i makbuzlar 
Avukatlılk ücret tarifesi lıüküım 

bi'r .mbİ<!httz veya ahnağa ·mez,uın 
!erine nazaran )'er avukat, müek. 
kiline aldığı iirret mukabi•linde 
olduğu masraUar mu.lrobiliırıde 
bir masraf Jisı.esi vermeğe mee
hı.tr olduğu halde bı<Zı yerlerde, 
bazı avukatlarnı bu hüllome ia
mamile riayet etımedikleri anla
şılarak nazan dlkkatleri reU:ıe. 

dilmiştir. 

yo'.e!:ıı.tı üzeri.ne uza·r.d•. G~~erlrni. (v-gj. 

\"t~,-ı"J ı.1Tı:1H .. tok başır>'l obrı:ık ilıtiıya. 
t...:ıı, h'-çbir zaını.an bu katla· §idd;;.tle 
l"J .. .::etır.en•lşti .. 

i'«.ıır .. 1 ;. .;.r-'~·.r ~n.l o-bll~i~.. 1-;;..:fmsı.. 

nın i·"!'Jlci.ekrl: itaya lc:·i.e b::r5bti.~O. ıka:l

ıı:nk. 

ol >on g~.,,lerde ınü.!ı:ı:ı bir k.'.lr~ 
L!'c:·intl<'. l:- bcl~rği i!" rr.Urr.rrı~ tdiı

yo:·du: "'ı:'sro.nı.:fıt, yı~J.nıam:.ık k.o'.\l""·rı .. 

Si.1 vi, daha ne k:ıd:J.r d~1 ha ne ka.. 
d·n· ı·z'.tn b:r ıan1;;ın1 1rıu <!1Tum1ya_ 

d:lı'!. FJl~yle bir su-:ı.1\:1 c~vr•bını dü
~·uıın E-"!--". bi.'e, ona i.ı:o!·ku ve:·iyor, içi 
l' .·peı yoı·, tüyleri dik\.':ı ti ·kcn oh.ı'}'{'T .. 

d·ı. genç ı:ıdaın, artık bu k:-:dınr. h·.ı::-, 
h ~o.: zan~a.11 a:rD.ını)·aca~ n·.;:dL? Ne_ 
vla. l: .. ;-,; ..ı.tın~n son:,n:ı k"'L'..!r .. l •1_ 

m:,.:.. hir ka::hn obrak !'"rıJ k.:J. •. ıcc..Ct.t.:.? 
Ah ... Bu, cnu."1 k!ldırı:ık g;_ı'":"tı. 'unu !nn
ha ederı bir unutuş oluı·d~ı. 

Bır haf:.1 mı?. Hayır ..• r::<:.!u1.f2:ı.!..;.... ... 
On ·b~ gün? .HtiyLr, h: Y'r... D~·ha 

çok ... Yir:ni gün?, l{:ıyır .. ci'"'h.:ı faz~ 
la. .. b'.ır ay ... Hatta daha fazi~ . EvGt 

bir ::.ır ve beş gü.n ... Bu kJ.d.tr .u.ınır.n .. 
bu, ttr.\.ln bir zaıman . zr.n·Hınh:ı.nn oo 
L:ZU!"!U. :vıllaı'('f.!!'11, ilSU'ii"!o!'rları d.:ı·ha u. 
zun .. hh.:.\·inıler~n 'h.i. ·koyn'. ctı~ı l~. 

upıız ın b!r ı:arn;"° _ır:e~Ce~• ... 
(Devamı Va.r! 

fıdc~a k(J.!ldit de şimdi oğlan;;:,:ı tavLr,. 
la.:: al11.YVldUı. 

P{.k pjş,cin, pok gü~·ıui.'...;, gti';:ç:.ııTii.ş, 

t>ek t~ald-cn ça-:-uıın i.ı1r .;ıd;t,11 olduğu 
<::ı;, .. .,:;;ı.Wı iı~::k D.i-,yvjcn, sı.knl;n ı sıı.. 

va;dıy:::rnk b:•raz a.U.,iLmtli.ikli:n so.aıraı. 
un.:...O.rı tıf::.;;clli otti: 

- !{·edcr.;.<Cnmuy-ln1 ıneyıı~ 0Ln1tıyın, 

heıc b.raz daha gc.;:ır., l·a::ki Qk~a.nıu 
dogru a.ı~·arJsı dı:ili~ s<1.!:_j11ıl:Şh'. ol:maız .. 
sa ı:•e yspnr, ne ;},9.?-0ı.", cibutta jzYl blır 
çn-resinıc ba·kmıya r;a lt:iırc. 

S(\r.ıtı. Niıgfııra: 

- Sen deJi, fırla sur<:•.d:in 3ın~e1tln. 
dı:\·.c:.rın-u.an bi·zi,ın c~C.·n~üıi.U. /'.!hıned!a 
b;r ı:,..::.~lc:n •lı .. ,1ka.lını.! :.l..ıl0..11 a, Ahmı:ıt 
lıu it'.ler:n erbebtdır. İ...::·-L> ;C<lf!l~c o, nt, 
nraıb'ı iiHi·n da· buhıt·. 

IıTig~'ır, lizıi.trııtil Al~'lled~ se•.sler.tınf.ıyıe 
g'd-erıkeıı, yarı .sızımtc; cldu.,g,u yıE~ 
Neyzen 'leıi!k başini ktıt<.:;'ı.·UT~<: ft .. 
!}l·k Di'yoJ·:ne döndü: 

- Şim<lıi ı·ü:j.~ıtmtl,'l ~tı..."lıLı o Krılpa.-
7J<:inc.·.ğ~u Ka!pıc,_•zaıt ll)()l'ı.ııi;u gOrC:üı:n. 

- h:üyar.dJl nu gör<lU.n·ı Bc.n de gö-
ıüı ü~n p..ı:por~u aı."..ı:;ı_;;a ... St::n r~.:asıı!. 

göı·t1;.:,r:, bsJç:c;·yım? 

- Avaıltın. be}indc ~1rJ,1!r:a., blr pEŞ-1 
lemat e!;nde b~r küç.;.c~ çcrn6t!t, OlfllU. .. 

?.luL'•l k"l.iıltitUr b~r ıki-jp~k. yn-vrusu oı_ 
rh.ıgıı -lıakie gaye-t gea:ş \'•C etrai: hey4 
kei.ltrlc <ioi'U b?r nıeyc\an;:!a b:ı bine'.ıt 

~aşl gibi y~.se-ldJ.1tç') lı:rı.· :tC·l'e tı!unış, 
o~·a·claı: g~Up geç.:-::~lcre kc'r:fera:na 
verı1ı_ .. y-t• ve nı!tlı sırn det fıo~r:onlı·~;;:tan. 

zy:·,ik.ten, gıLlJzca.~te:ı. bah<.::.tn;ıy~ çaı.. 

ı,~:yordLt . .fbkat zavi;-llı moru'i;;: her ıSÖ
ze C:.:;·lt.dlkça oradan gı::H) gc-cen:e-rin 
kınli ·i:l..11J.ı.i n-e d!li·:1i çıii.., •· LJ .;..r. 1c~h 
uc b.::·b;. :arık! Ki~L \'0:" .. '0° D~·yı? ba 
~hl,}'Or. kiın' -:le sur.,.t!n:'l l~·d!.on, por,. 
t_1:: .. J talıU'.'.t'lal'l fırl.ataı-tık St.:.'\'lilfUyor

tl.~1. 11'1.ıru:k, ·boliı~lin bu h:ılte-:-e .ıJt<.~ıışt b;.r 
-«:.:·r<:!Uı, ki subf' .t~:. ti'.", ~><:§, or. ::;ab-
1..-..ı.t, ıı_.__'ıayEı~ brı:T.n ki c:, ._,y;:ı,:-ul;;:, balk. 
tı ~c.! ~iır.~eci·i{'ıeı:e so .. ~un·1 d:r:1le:tenıl:.. 

ye-ceü, o .taman tn~l.ı. blıa·:; t~St y:?riıl 

i..zt: · .. : .• ie c1 ler:·ni ye~::ı Q:O·YLY•P kc:xii:_ 
·.;- tı...:-rt c·y:kiı bk· ~!' ıt·di;.;;ını:: sok-

Li! ... ar .::.o. ra Aa:~ ... i\.a'. ... A::ı.i .. , Aai.,. 
br{-1; .• C:ı s:~ırınıiıy3ı .. . 

"- L.) sıe;nl.'8.? 

- Svn. ·-.;:., onlllll bu hallni ve anıı•. 
111::.. .. -rnl göı·en yü.z!e:ı-.~e. b."ırıJr;.-c:e insan 
ctrriır.ı f<rndı, ba.:1 ucıı,ıa d"'ci.4 O za_ 
m_, ... n rr.o:-ult bi!'den doğrrkiu, etra:ftru 
sarr.H ~olsı.11 yib~rcc, bin~c:·cc ~rıso.na 

kk-·ll·.ş·ı: 

- İ~te dedi, sizin :.Ay~~ nız budur. 
C:~! i.'511-{'l\k bu maınzaır::ıcbr. \ e Lu d1i:l
dP.1'\ cnk:;TSıruz . Hı.ılbu ki L·~t: C'I.:41(Yia:'.k 
e:!ıni.şhn de si'ZC in<:ı~,r..h~t ... ıı, iyliikten, 
güzt I!'.1-.::ten h::!.·1ısetm ;ye kc•.1 ı·rı-.1~r:n·! 

. ..\ .. ·~ n:y·oje:ı giiHi.·1·~ ':·-=:re-'.~ sordu: 
- O kıalabahğın ar1~ınt"ia Gen de 

vr.ır ınıydın Tev1':h:~if.:1Jn'! 

- 'J'r·bii değil ınl ya?, 

B!z. lıc-p birdfll k.-·hi<:ı~la1arı sa·h. 
ver:noe •revf)k gü"ler('k: 

- Rüya ieıadıe<iiıl" dedi.. :.ı k&laı'ba ... 
l1kta ben vu1ıch'nlı runm'J.. ::!JZ yoktlt .. 
nuz. 

- Mor-ullc seıiırde kcı~i.~~n1a'Clı n11? 
~ Kaılabalıılk <ll3.ğı.1_J!k1aa t:C;nı·;ı [tar. 

şl'h'kh ep(yce ç-c.ın.e ~::ılc!.:1t 

- Ne:vr konn.~tıur..uz C~kf.~'!Lt Tev .. 
ı;ı.:c:ği:m? 

- Şur.fuıın hund:.ın'. na~tgcl~ konuş
tuk ic:.te! Mulüın a, lırv..;ret:L nııoruk ıbu, 
h:ç !nı:ta,:Jı fw: ası y-0;cı..ır-. HE':.ıi görüd .. 
C! \ a yz.ı:.ıa:n gel b:i.ı~{ )' ıa. Lira:ı kok .. 
!a<-,:ır <l<:11tie:şe~:mı diye bcı:-.·::--·:ır.~~ .saırıl
d1k:to:n sonra ~ı."hıt ~u Dgz.!ır..ı, yuımı.... 
c!u ,gbzi.hr~ü .. Hele m~yd,ır,ıda venn~llt 
io:.' (İ'.g: kı 1 ı11fcr··:ı..,ı ri"nlcr•·e:y-Lp tc. eşek 

gibi aır:ırım&sl.'l•a şev~~Le, a:ı.C;}'t il·t ko§u .. 
şa:-1 hc.·.ıl.;..a bastı .k!antlrl•yı: E~r~~ ~imı

di Lt•n1n1 yt:!Wmde At:rı~P:nn. ·me-,jhU!l' 
t;r:.o:şçEı D.mro3l.Qn \.'.e bJ f,Lız~tt::ı. on_ 
dh:! pclt to a§o'.:.•f!°ı ı :1lı~11y.ı"l :ıvubtıat 
i1JE-riti.is ol .. :.ı. id t,dactl, l.ôı.L~ v z-.ı.m.an 
cı.ıkıı-111 otratını sa1·:t1· \'e buJıiarın up 
ı;.ı:u'ô. tuıU).:.1Tını 11.i.i~tı ıkııyta!. 1k::.ıvcll 
dir·lC'r g:'bi d~11<~tıdi! !1lyc sdy10J1.ııll, 

i!\;·rdıt.1. Son~ıı· baına dıinyantı.1 l>ugiin!kü 
ı.lnzc·ll4rını, ~kltn1et"ll'li, e<liple-ı·J.:a:i , 
t,n•~-lrin.i f.:J.ün soıdu. DeJ.1 d::: cnJa .. d<U.t 
l.ıi~d.1~·;c:r!min o~ zıhı~·ını lelseii ın~LE:kw 
~r; He hirBk~e k,.:ı.ılt.:;.!ne ~nl a~ıttnı. 

Güie-rck desene ~ dedi, l•fı.iıi o ln-Clc,.. 
tıJp! Zava:Jl.ı. iı~'SMllar , ve .z[<' :JI: ı!!nı. 

.::.ır.::a.La wk ıl hoca.il~!, .ı.~:.:\ ı zluk et
ı.ıek 1bU~·cnler d.:m~:, 1-ıJi, 11Q'.:"ı bu de. 
ğ'.nrcn•n n:ı-sıl döı.ıd~tıünti. SL;,yunuu. 
::ıerden Ye na1sll ;..;:e~d:!t.ni arr nıaıl~ıb 
.ınt-:;.Si..l'lüz .. Ar<i!.:.!~!aır lıu!:J'..ı.!ı., ar~:.>t."lw 

J.ı,- vL ~ n .. da bit· de ~ \ t'-ı :~:-. _u y~~a·
~ ·11:r~ Çünkü \ .. ·'\lb1y~ı; 'L'.7 \'L' t<•zden 
<.ıııcçtdier a!';-.y:, t-a";ı.ya rı.; hL ~'.ı'tsa, 
.-.r:~c.·r da i'ı:mıdi C'!lc.., k on•.( buhr:·1~·. 
~'Vio~·ı;Ç;t;.1 bu söz.eri 1.lze:.riac, 'k<.ı.ııcı!sine 

ht:ı&"~>ltl.i ElC:k!~ıı..ı:::Le•ı, tebl~~eı!:r., tuYiYa. 
l"cclcıı. sc '<i ::lr:~n:.-C:.a.n, .;.·2{..ı;.1-0d!:l.n, tc-_ 
lcv;Z:) "! 1 ;,i<::.n ba·: · _ c<iectJ·: o '.·c" c:_;:.· Yine 
g~ı·lcrck. ~ . .dam 'C':ı t!~ dcd:. bıın·!·~··rı da 
tugı:.a,~tü in-s<Jnla.rın bıırer yeııi 'lıilf(~ 
y(.:ıu .cndı ti.'ye bl! .. 1.;. ıra :rlo..ltt ... nJ.I:c: 
: ti.}L .. ~LJ.1~ B~~il F::;ı_g ... ·l"3 kl.. .. ;1'; -çn_ 
<.:~-t~lı;gv·.iC!a d...._v:-.rJ".~: lı!~ d·üğmıcye 

l:.ı:ıcı~a~·::~;;: C!:"t,1:,i?ra ;JyLti~~:..t.'.:~131.;ıı lJ~r 

y:-ız.ı<:ı:ı)( o ~fıyl~ı·, de: .H. So::ı:-a ·kend~i

r.c r.nt~.'1.tlğen bu~ü:ı!:.ü it.::ır ve ke··'.f
J.c:rin ve b.1gi:.1ı1/kü 1: . .:;rr: lı:cücn!ye:·U. 

nılzın hep c.:tıci. ~eylE:ı- clcl~LJ'. , düırı ...... 
yan:n fikideın de lıöyl~ ne .ır.eclcnt.'yet
ler gö'."di.ığünü, hD.tta ln;.:;Fııı1:i.i ct·cniz_ 
rı:ftıl.:,rın vc./l(lh_jy.Ie 'i'l"lıa:ı P~yga-nlibe-ı· 

t-ıı« .. fınıdı,;n iıcat e.iili g.n~ iJ,\1ıa t:lz ha
la cskilc:riın ·kc..yd~ı.ğ n·: :ıl<.'ı i ~Üi'dü. Es
'.'.ti ~T:sır, !-Iint, Çin medcr.l:ycl!ı:-rintlen 

bııhsec!t:rcı_lc ~~z; hf~lft c- :l'l~' ~eriın bL-ralkıtığı 

yı;;rci.r- vlhl')•·cn'Sltl"t"•z c11ıayi•f.ı·: eledi. 
A~ık Dlyojtm .ı;~Pil:n ~~iycrck cevap 

nrd:: CI>ıvamı V:ı.rJ. 

ı n ı ı ı tere' nln 
harp ga3 reUert 

Yazım: Ah.-:ıet .Şüt·.,.ü ESMER 
İki seneye yakm zaman oluyor 

bir basm heyet:le birlikte lngil
tere-yc gi'ttiğinı:z zammı, bıt :rr.~nL. 
leketin muhtelif semtkrincie tar,k 
ve !a."'yare fabrikalarıuuıı lıı~ası 

için tcme.llet kaZ>lwa-kta o~:1ui;"l.l· 
nu gfü•müştltk Ila!buki 1940 oo
n~si ilkıbaharın<la YD!=ılığı·ınY.ı: lıa 
eyııhat sıralarında ha1'J c n !hô:d 

bir saflınsırıa g;rmtş bulun1ı:yoı<lu. 
Poı1on\'.'.! sekiz rt'-1 e-'r~·pl yrkılrn~.;, 
1~oLv;ç i~ğal ı:::li~l.ıni.~. H'<>"landa i;_ 
1 il3.ya uğran11~. :ı3elc~k;:ı ,.e Fran.. 
sa da teslim ~'lınak üzer<e idiler. 
Harbin son safha>ı gihi görünen 
bir zamanda İııtHiılcrin tayyare 
fabrikaları inşa etmelc~·<.nc b'"·a~ 
aşşmışhk. Harp ondan oonra da
ha :lıad bir safhaya girdi. B2\ç:ıka 
tPs!'ın o~du. Frans=ı yıikı•ldı. Fa
kat İngilizler, ka,·mca gibi fahr>-
11\:a1a .. ·1~1ı11 iıısa~ına deV"aPı ctt'.1:er. 
B ·:oa!nr yapıldı. Fabr'kalar bitti. 
Tayyare ve ta:ık imaline başlaıı .. 
dı ve Va;ingtıow' aki İngiliz 'b;_iyük 
elçisi Lcrcl II:ıLakS>n e\•ve\ki gün 
Amerika halkrra hitap eden nut
kundan aıı!ry,,ruz ki İngil1 ere 
1940 ser..esi JaLıt1a nazaran S'imdi 
beş nüsli fazla tank imal etmek
tedir. Tank inı;ılMı lıakktl"da bü· 
iyiilk elçinin söyled•1dcri ~özler 

;ıunlardu:: 
rBugün geçen ağustostaki i·n1a .. 

lata nazaran iki misli taL'.< y~:)I· 
; oı·uz. 1941 :ıubatına nazaran 
tank 'm:ıU!ımız üç w•s "' 
!i, 1940 ten:muz w ağustoonna 
ı1azara11 ise beş .mis1i~1c çı1!:ını§tıır. 
Ru seneki hafif tanJr yapı'!lı 1941 
sc:ne5i scnlarınn nazar::\!\ ,reci 
ımi~lt artınıştır. 

İngilizler h~rp çıkma2'dan ev' 
\rcl, 1'.ı!aı·~~al Gör!.ngin «tere~rağıı 
yerine s;lah• sözile alay ediyor. 
laı dı. Görüll\ynr ki son üç sene
lik olaybrın basln-sı İngidizleıi de 
.silahı tt•reayğına tercih ebnek 
Z'OI"U kaı-~:sında bırakmı~tı.r. Ger
çe1.-;:ten b;.rış i.ç·n çalışan saııayü
ni, ha'p ş:ırtlar.na uyduıımak İn. 
giliıleı- ic;in kolay biı· iş d:maımr 
tıır ve böy1e sulh şarblarm:ian 
harp ,artların:ı int'ıbak•l!ll gc' "k· 
leşlii'diği wrluğa bugün, A~'cri
ka daha blivük olçüde mmı.ız kal.. 
maktadır. Çiinkü Aımer'·kan"ı sa
ııayü daha geniş ve daha çc>k 
mü:tckamildiı·. A;· ni zamanda A· 
mcrlkalı1ar sulh şartından h · rp 
şartlanna daha az zaman i:;' '1.dc 
uymak vaziyeti kaı~ıınd3 kat· 
ınışlardll'. Loı\I Halifa1':.s ,bir tan. 
kııı sddz bin p·ırçadarı te.rekkü.p 
ettiğini ve bu sekiz bin parç~nın 
da ayrı altı Lirı fabrikada i'11al 
edilc1Jğ1ni s·öylediği zaman, >-·eni 
harp sanayiinin geı1~iliğ~ ka ... !Sın 
da şa~ı.p kn.lman1ak el::en r?c:1rr:ez. 

İng'itere büyük e!çJsin:n ırnt
kuııda dikkate ıay,k C'ıan b ,ı· r.~:e

ta, Brilanya adalarında iımal di· 
len haDp levaznmmn yüa.dc s":;se. 
ı1111uı den.:ızaşırı mcml:~ket:ere 
göıı.deülmes'ıdır . İngiHz do:ıan
masınm lıiınayeoi altı:nda bulu
ııaıı g~ınilel' içi' de İngilterl?'··r ge 
len ham madd>:!, iıııal ed:' .l ı e ... ı 
som·a, harp m-::!zcm~si •hat,ıde, 

ayni donanmanın h\mayesi ait,n
da ve ayni goniler içinde kiıı•ihil. 
lir dürıyamn n erelerine dai!ı »n-l. 
ta<lıı". l.'oluhar~beyı ya1nıız eephe
Iaıdtı askerk·cıı ileri g·..ı-,:led ve 
ged döııli~leri halırde takip eJeıı
ler ;çin cephe gerileıindeki lıll 

ınüthiij harp gayreti ıbı"Ct "" ala· 
ka ile seyrcdikcek Li.r manzu"a.. 
dır . 

Fakat dikkate ıavı.k olan a'ğcr 
bir nokta, Loı·i .HaHiak,;ıın bıı sı,.. 

rada Amerika halluna bu rnalu
mat ı vernl'ek l üı:umıunu hü;seume 
shdir. Bu.nun '{_ 1ıebini an.ia.nıak i-

çin b:.r müdd-;:·ten.beri, İ1ıgıltere-.. 
n;n ha1·p içine ckl ıolü etr ... fır .. da 
A•meıika g;ızt:t~ c:: 1·'.nd"' b3:·1 yaız.1 .. 
1ar1:1 cıl< 1m.;ıl--t1 ol<i•,ığun11 ' ı~ 
laınak l~zın i!r A>..:rı_ıı,:ı ~.:ı c _n· 
da ikinci biı· c. phe açı!ınası .,..in 
Rı.ıSj"t tarof!ndon vaıJ o1an isie1<

Je Hgi1i gÖr'Ü'1en bu yaz:!c.ır 7
!l .. 

gfücreyi hu W bah~r Hyh•ı ;,,in
de d&ha faÇ"ı l bir r01 ,..,yn:ırr. · :';\ ela .. 
ve'" etm'.;tir. Dik!·8t" 15.y··'-h ... ki 
.\mcrlkt.:y2 Mc··kovadan ycııi ge• 
ri Ç,~)nen bL· gaı·!"'tPr•in "1 J J7J.;t, 

hu nesriy~tın 1J~§l~n....,1~1.., ·- ·t 
ctm.i~tir. Bu Gazetf!ci, yazdığı. bir 
maknlecie t1~rt· 1 terc hük. ;ai, 
Bı•·tc:ı.r., ·a ada1·.ı.rındaki as~'erlcrl, 
s1;·~1na . ..lara tıl~-~2.:ığı yn.r·l 0 ..,..,T'"ı_,,.,.. 

ye göndemıiyc d~vet C'tn . ·+: r r 
rrı.rıka'eyi baş.~~a yn2lılar t.,ı.:,., el .. 
ıni.ş •re Rusyanın, lıd" A" r·"a• 

(I)eva.ını. 3 •inco Sot.iied.•) 



\t.H! yazının met.inleri ıu.aaoıu 
.ı\la1Mı bü!ıonlcrindcn al:nm,;tıo 

Telhis ed.ın: A . .ŞEKlB 
StoYJ "im - Bir İsveç gazete

sinin BNl :n muhabiri \"a \·md:ı 
Doğu cenup A vı-upası.nd.a b:r Al. 
ü:tn harok tiııe lYlt ~t· cd']r.-·.esi 

laz ;n g. 1tl ~ı. 'aZClf'~t1e b~l
1

1.r .. 
nı~ir. l\1 ·'mbır M:ırc>:nl Fon 
Oundctedr'ın ~numucd(;!tl hafta

lar iç,.ıde fe\•I. ıaue b:.C clıcınmi- r 
:. (:t a~,.cak j"Cıiı 1:.~ı "a"'~{;.\ l! l., .• ym 

clil ,1..... .,.. • e; · Bul.,:ıri~ta C. -uıgı ..... l J.V- . o"" 

ı n vaz"y ti bugıınkU Jı5(liz0\cıirı 
hir'ncl s.f .da yer aly0 aktadıf. 

l\foaın:ı!ih I\•.ıgwis!Gnıa 10 
t m.er. ) a~ 2ro Jin ki.~jyi 

rcfcr er • tınckıe c'd,ı,ğuna el ir 
çl-·.ln l ~her ren· l•'ç "r "bruf
t11"' İ('~ t crll n·i ı-r 

IÜUKİ\!fYE DAİR 
DÜŞÜNÜLENLER 

X"ine b;w lla1~et~yc .::,Vrc -rüı.i~i
ye lrnkk 1cı. AI.nan ~alılhiyettar 
-mak:ım rı Lıi . .ık bır ihtiy"tla 
~1nrckct etmekte ve AL'llanya ılc 
g yet 1v :ıas• '>t'tl r "d n'C "1· 
mc;Jc beraber T.Jrlüyen'n ş: ~1-

lik knt'I ara•ııg.c. ınu alazaya 
J .:ıra.r vcrrnı ~ı.. ~· dü i .. ..:. !:Öylc
n.~kk ktifa et ekt:cıı,rler. 

JJULGAR K?Jı.LI BEHLİNE 
c.!TIİ 

Höyter u Sofyadan l.ıildirdığine 
"göre nu'gar rı·:ılı Boris dün ak
&:H11 Bcr' ne r ket etırl-·;ı.tiır. Bu 
sahahk. L< nura ı:ıctyo'·u Krahn 
o.slasyonda tekmil n .. zırlaı· tara. 
LnrJan ugurl· nr.ığı:nı bıl:lımıiştir. 

RUMEN - MACAR GERGİ. 'LİGİ 1 

DEVAM EDİYOR 

Cc~<'vıe - Ilr)lll.ıny:ı B;ı,, ·ekili 
Antonc nun ru•kn, M:ıcarhrın 
Ru.Ylanya hudu'1~ıın derhal a~kcr 
g>nd,~rnr ı st•b olmıl'lur. 
RUill'(cn g ., 1 ri l\1acnr P ··{Ü-

Uoğ<ı Cenup Auupamda 
Alınan hnzırhğı - Ru111eıı

l\Incar ı:crgiliği de,·nm edi
yor - Tiirki}c\ P dRir dü ıÜ· 
nülcırler - .Cu !gar Kralı 
Ee•line gitti - ~nrk t"~rcıl<· 
formda kmulau iilınaıı t~ş· 
kilfıtı - İngiliz Bnhı-i)·c Na
zırııım nutku - Uı.ak Do· 
ğuda ıııiittdiklerin ım•kabil 
tnarnn.ı imkansız - Oogu 
ccplıes.iude yeni nıulııırc!ıe
lcr - Lib> a-da asken dııru:uı 
- Uzak DoJ:udn l-cni ıuu
lıare beler. 

hrısmela tn lıa:; ati n:csde m.c;tte
f;k.lcr: n bütün Okyanuslarda cıe

niz hfıklıruydini tekrar ek alrı a. 
'"' 1 r. 

JAPONLAR A\'USTRALYAYI 
lIARB&'fMF.M.EGE TEŞVİK 

EDiYOR 

Sa} gon - B',r Japon gazetesi 
d;yor ki: Avust.rrılya iki ~"<>l ağ. 
zaıJ.ıvıa·. Biri i•tı~liıl \C rc{a:h 
)\wudıır. Öteki r clernerik Hind•:ıs
laııı ıın takıp etliği muhak!<ak 
lıir lilüıne götürme yoludur. Ja
p-0nyanın istc<L•:i hür ve müsta
kil Avustral} ın:n Do.gu Asya ı·e
f l-ı a ı:-l•.tak. .. :tmes~d~. 

UZAK DOÔUDA MÜTIEFİKLE 
Ki 1 MUKABiL TAARRUZU 

iMK.\~SIZJ\HŞ 

Tokyo - Ja\):wy::ı'1,ıı en taıım· 
m deniz ırn:ücırnssıs!arLndan o
l ı{ Nak::ımurl deır .-·;.- ki: Ame
rika 19-13 •en>!.•ıIJe kadar bitiTile
ceği hesaplan•r. silaiıircnırca plii. 
nmı tah::ık'~uk ct.tircmi~<"!ektir. 

l\LL te!..Alorin b'r mukabil ta::ırı·uz 
yapm •. Jarı pek .ız muhtemel bu
lunduğunu tah'Tlin ettiren diğer 
b:.- alT''l de A1.lanlık yol!arım 
dti;n1an .ıçın gi~gıde aah.u zor mü
d .. \fac. ed ıır ~i r hnlc rctircn Al. 
m::ın denl:zaltıları:ııın art1n farıli

ycticıır. 

DOÖU CEPHESİNDE 'YENİ 
MUHAREBELER 

.. \hl! anla ı-a ~orc, D"'.;~u ccphe
siııCe R s t::ı::ırr,,::.Ja11 nıuva!faki

yetle p Gı·tiil ,1(istür İlmc·n gö
ILi ccmıp dıoğ~sutıda Rusların ol
dukc;a nıühinı bır noktaya yap
tıklon öÜı'Ckli t.ıanuzbr tama
ın;;lç kıl·.1.m aL·r, 

R.ıslura göre. Sovyct k1t'aları 
r.:ıulıtdJ kc.;iı..Jerclc taarruz mu
hartbckı•i yapır~lar ve b;r ([ık~'ll 

ıncti ol h r rtc Y'lr '~"'n. yç.n;M n 
b·şk"lı t r. Di er taraftar s~nıl
dığına gıırc Hıt 1 ·r R.ısvnd;ı hor. 
helı k ÜZ'!'r< 1\ll.ıc>rladan lste
d'ği kuvvctlt·ı_.11 } ..ı de 40 ının 

Maca , nda Lal ıkccijini bil
dirnıi '!l.J.r Bun~ l! ul:alJ'\ Ru,ya. 
da b~l ~ • l;u ıl.~ R~ ıcn kuv
\'elleıi u,.., laa •• "t.,una karş. koy
Jr.a · i ın <!.....tl•r )cıJe kalacak.. 
oakt . Bükı ,t.ki k.ıı ... ~te ı;'irc, 

Uu UJ.i.l rr.~..ın clL.ı.un o> ....... l:, Ro-
.,any y; Trnr silvar:ya "I n ictrlc~·i

ni istrmiyece ~ kada zay:f lü ü~. 
n.~ktir. 

· meskiın yeıkri geri almı;lardm· 
LİBYADA ASKERİ DURUM 
K h.rcicn gelen İııg.llı habcr

leı ine göı•e mlln er kuvwtlcriniJl 
faa' yc•i artmıi />nemli kıt'a tıa
r~kt:Jcr1 güL·~1rr.ü~tQ...~. 

SARK TOPRAKLARINDA KU· 
RULAN ALMAN TEŞKiLATI 

Berlin - l3•r A\•n n eaıetc-ı;ine 
"iire, lhtil~I ,ımc! M•ni t~b'i in. 
k 52fa 1:. ak caı•tır. A 'na: va bu 
,-azifey: üz· rire al kc!l Avrupa

) a r;~niş t •pralJar \"e bil1J ü.k in
~anlar > .. nları kuzc.ı.. .ı.tı.l'.'.ı.f.lllŞ olu. 
~VI. ~".ı.\nl d rccl.'de C; 1e:.a- .1.1ı.}"1Cti 

haiz d:g~r bir h.ld>sc de eski Bal-
1 k ı mle etle~ine 1<lari muhla

riyet v ,niş olm- Jı.r. A ... nya 
lvı TY' ada, t~ı;iliz • Sovyet it

t1frkıra kun1c~ \<' ta...nır cdic: bir 

"nr,J;}'l!tlc rr.u:tabele el•l'ı'J _,1· yor:. 

iI<;GİLİZ BAHRİYE KAZIRININ 
:Nl.."TKU 

I.undra - ltıgihz Bahriye Na
z:rrı 1 vrp gemtleri haftasl açı!nıa
sı ır . .:n~sebctilc nu~kur.da şöyle 
el iın~'ir: Haı-b!n btıgüıikü saf. 

Libj<ı ~ 'llLı.in cenubun<l~ bu
lu .n Htir Fr;ın. ız knvvc:Je•i ye
ni l·ir ak::.d~ h.·1unırr,'~~1:ı \'e hir 
k3r~lrnlu ele ge.,ircr~k İtalyanla
ra 'ayııpbr ycıdil'!Tlişlc•dir. 

UZAK Do.:..unA YE~Ü 
HARJ'.:T~ETLER 

Jqp~. 1-n ı;'lre, Avustral!"<lntn 
son eaati ç.ıhr.ık uzeredir. Bir 
. J, pon ~azetcsi. General Tojcm .. n 

vustra!va üzProndc J~pımyar:n 

• .iı.; bir .. ı.raz! is~~ği bulwnntıdığt

b~kkıı :l~'>• ı!emec.tni [lat:rlat
rna~::t, Ll.r. 

!vlüttcfiklel'~ güre, Binmanyada 
her iki ccpehdrı yeni bir şey yok. 
tur. Fili pir lcnlc harp J3aliycti 
tekrar 1>a1ıam1o;tır. Japon k<''TlU
t•nı iı.m~riknn \·e Filipin kuvvct
l~rinc tes im olmalarını is~cınl;. 

t;r, Bu i teğ<.' l, r bir cevap veru
rnemi~ tir. 

Baynufanıııızın f'''li !m·•! t lerındo Jrnllanacağı g:ıyet sılılü, 
ufak, ~'\l!ll\l>ıt1' adet bezleridir. 

Her yerd .. FErJİL ve BAGLARINI 
arayınız. 

Şnrk İspençiyari Laboratuarı T.A. Şirketi 
Fc,ka ilde Heyeti Umumiye ayet ilanı 

~\k L: n \:l e 1 meslnı· \E'SI lıcap edcın tiuı.le· i :k nladiie_ 
L • :n ı. '- 4• ... • ıı ı... ı. · :ı Şır.i<et lı t. _ i.&. m; n 10 Nısan ıtı.:.·~ taı ı.htne 
ın· "1 ı • C t l, t k t:n '\!C""fz oı:..n Slr'reeci D ... cııirkbpl 10 
t ITl"J .. , l bo I \ k -- Hey c:ı C-: ılrH,;.)'e.Sınlı!"~ top !.l.:.;n- sel.ne. 
l.tı\.t.) \'t.Ut c,e.ı. ıvh ı;.r. 

T;UZ. AMT:İ "i.'ZAFEı.,n·: 

~lrh.c :ı .E:.. M .1 plt-rı, <"Sine a~ \'e cdıl<cek m00de1cr: 
1',ra ı - ş . c1, Tıı!d ı.:t \?ek:i~E.tl 1...t "ında.:n her talep v!ik .. cldllicç.ı mu.. 

t.n ltr•ı m:l.lü t ,. rn~ğc tnl't. h...-:.ı!u:. 

n1~ e 2 - . "ket~ se- :na.ye ine te., d... son ..,. .nık edtcDli ol.?n ccncbii-e-
r:r~ l;u trı-.ı .mı k....bul et .z:~cn evvel 'l'ıc:ırct \ eı~aıetindcm. mlls.-. \le ~tihsal 
t!~rr.e0 a1«> W W'. 

1,;Uın>o !t 
huu .. et' 1 
b ~r d\lli.ı! e k rt. " . 

J • ı::ed ... rı.n .. saiıip c1dı1<~an h. ~-a sP!'l.rdT,!'!ı veya 
l ~ fl"ni: :!<len b" b.• la C\•\•el !i >l<'-\e tc~dl eacrfk 

. ' 

AMERİKA'da. 
illı. mec huri 

tah • 
ıye 

-::1 tr~lf i& &t'&sı:-
d ak I upoaı r 

çı ar !ıyor 
San FrQ'flsisko 2:ı (AA.)- As

keri mal<:lmlnr Ba!nbridıgc ada. 
sında oturan rütün Ja,>onlarm 
30 mrrtt:m eı-ccl mccturi t:ı.lıli
><'>ierini eınrc:trnl'jtir. Haber veril 
diğine göre, BlrleŞik Aımerikada 
ilk yapılan mel'buri tahli<J-e bu
dur, Bunclın C\-Velkiler kendi ar
zular;](' gidenlerin tabi tutulduk
lııır1 tahliye muaıncleleriıdir. 

Sovgetler cep
heye 100 tümen 
getiriyorlar! 

L<mdra, 23 (A.A.) - Stı>klıolnı· 

den öğrenildiğine göre Sı>vyet 1 
ktl'alnrı. sayı itibarile Almar.lara 
ka~ı \\sündür \'e b:t ii>tünlük Si
ber~·ada te•kil cdilını~ olup ya
kında cepheye sevkedilccek dnha 
100 kadar liimeııle dalın çok arta
caktır. Bıuıa ilave cılilccek bir 
nı>kta daha varsa o da ~udıır: 
Sov~ et kıt'alnrı tekmil ccplıe ü
zerinde hareket tcşcbbüsiiuii elde 
buluıtdtırmaktndırla•. 

Ş a r k cephesinde 
hava muharebele-

ri siddetfencii 
L<>ııdra, 2:ı (.\.A.) - Rus CO-P· 

besinde şiddetli ha\'a ıntıharobe

lcri lıa~lumı~tır. Haı·a fnaliycti
niıı bu <lcrt"CC artıuası. ilkba~taT 
tnnrruzunnn h:ı~Jangırı olarak te~ 
Jakki edilmektedir. Almanlar, ye
ni tip avcı tay~ urclcrini, RusJar 
da kendi tayynrclt"ı·indeıı başka 
İu~ili:z ~e Aınerikan tipi tayya.
relcri kulluıııyorlar. 

Batan bir topçekrin 
mürettebatından 13 

ldşi 1'urtulabildi 
SJ ılncr, 23 (A.A,) - Anı•tral

yn Uaş,·ckili !\I. Cur1in, y,.,rrn tup
çckerinılcn luırlnrıhn 13 deniz 
erinin, deniz iizcriudc bir sal için. 
de görülerek bir İngiHz liın:ınına 
çt1~arı1rl1kln1·ını ye ~inıdi sağ ve 
salim bııhındııkbrmı bil;liriyor. 
1000 tn11i1Holıt!' rb>ı Ynrrn 1-0p- ı 
~ckcri, Cnva ınuhurobl•sinde kay. 
bcdilmiştL !\liifettcbr.tı normal 

1 
•a)·H\rı 100 nefer iıli. 

Anıerika tebliği 
Va~iııgton, 23 (A,A.) Ilar· 

bi} c , • nzırl ığıııın tc blıJ1i: 
Jiilipinle,-: • Jan;ıı .. körfezi cenup 

kı)·1>ııııla ılk ıııau bataryaları a
tc~lcdni Fol! Fraı.k ve Fort Druııı 
üzerin~ teksif ederek nıiidafaa 1 
1ı:ltloıl'u.ınzı hcmbalaını;ya dcvn1n 

1 

ct.ıııi:jlccdir. Bir ın~rıtıi birfok te .. 
Jcf&.ta scboıı t1!n1u!-sa Ua dÜsınan 
at 1i bunun dJ~ın~da tesir~;z_. kal
ını~tır. Biitüıı İbtilık:mıi~rın1ız diiş- 1 

nıan.ı karşı kuynıu,l~rdır. Düş· 

ınaıı sık sık ) aı>tığı mevzii ba~
kınlarla Bataau cevhc>inin bütün 
boyunca keşif t::arrıızlarına de· 
V~l!l \:..:.::.oı~ 

Öz kızını fu ~a 
teşvik t:den ana 

Cl lnrl Sat11Ieci .. n Dc\iaml 
Muh"kemclerı ıte•,tl>simlc iiilleri 
kendi ikrurlarle de sabit c•!l'tı~ ve 
Habibe iki nl. Celal de bir yıl 

h::.pse ırnahkünı cdilcr"k derhal 
tc\"kiİ ol.ınnıuıl:ı.rdır. 

-~-

Cl 1 el Sahıft> 'ı!!l lJE\·am) 
il-::i de be ç.t var.iı. c .. t •.?ft. s .. l • .ş ya
p"'< r ç mt ~ .... koi;l L>en kı;ı.uJ;11 haber 
Vl' ~ \C n1l'nı.: ıst~.ı1j;ı;tJ..rnt deıt.;;.. 
tir. 

~ ıklıJ e-ıt buh ""Cı.~1 a.l!ı K ı. ift.deie
•·!-.. ı::i '. kOmC:ı ü bL kaıLn..ıı ·k.Josı.J. 12 
"'tı L n \:i tJın aldık~.:ı.nn- ı.c. • .ı.10 etmic;.
ietu-r Şahtt. olar~ c.ıh:\lcnıl"r. po1b.> 
Hnnlf.i . r.haılı tc.ha.cum g<.ittÇ:rcliğl jç.fın 

cr:trla. inti<:wnu loınr~~ u,9.1 ... '{:o\ıı--ını. bu 
.k~mı:ı 'kön\Ül il la.zl.ı f.i.ttl. ,şL:ttığmı. 

l!(, :nw.o1"="ıııi ..,·e ~aJabı.L:c t:::".ısm.<l:.l<l 
ali. :n~ dtn lıa.;'«• ,,t:;tı:ırı ~ikeyetçl 
c.t;ı ~ !crr.00.;.g:J:u cnl:ltT,şt: .• ~1<.Jo:kc .. 
tr.e, t~h1i,jk tı goniş!t~'1 p~l'.S İbra .. 
1l!rı1le bekçi ~;:- ve Yusufun ve dl:· 
~er ;thiılerbl ceibdı.-e l:ar.:ır vererf'k 
n.uh"lıııı.cy, 27 ~!.:ı.. b ... ,..;m .. !·:r. 

YA'DA 

Hür Fransızlar, 
İngilizler ani bir 
baskın yaptılar! 

Kahire, 23 (AA,) - Cenup Al
ı iko lr.g.liz k! .. .llRr•,1a ve Hüır 

Fran<l'llanı. ait bir lak= "' hlı 
koilar, dü.~rrıanl ~,ok mem11·univ.et 
·t.1.c: JJ.ıl laaı·ruz )'aptı.ıtc.tan sun
r~ n .. ~ ... tc •. !{ lıc.tJ:.:r:ın.ı t!ti~unüş!a ... 
<l: • 11..-.:ı kcsia~Jtrdc c1ü ;rr.:ın ta
m11p:; ,ı gafil av!:ınmı~, diğer ba
z hsiın~··M, h'llıas.<a M~kilide 
çarıp:~mak i<:in ç•kış yapmağa ta
ı·al Hı;- gfı7ükrH ... n,nt.ir. Buna mu .. 
kaıbil üa,ka taraflarda, ezcümle 
E!ct.nr..<l~ı cı.G . .o!n~;ı cesaretle karş11 
İh.-.O} .rıu .. tuı:. bu me\~;.Je; önemli 
bir ktn"\0('t ~~<k•l eden Almanlaır, 
Tyne k'yı 1armdan gelme İngiliz 
askcril~ı '1

n ineilterc' ~imoJind'en 
g"lme " ,'.\er etra-ıhn azimli hare
ketler!ıü kar:. l:l'nak ımecburi~~~
liııd~ k;,..lı;ıı;;l:.ı: .... ı.l·. 

Ilt• ·2 • lı:r ç<>: Al nan es:: e6:L 
m;s•· ·. n·r kel L!eradrn rok ile
riy \radar gi1ın<ş \"tl 4 saat ka
rJqr nıu detle Martuba hava ala. 
ıır.11 bumoalaıuışrn·. Bu.·;c;ı çlıl
<ic;;;i Almıın av tayyarelerinin ba~ 
l~~~ Jıaya al~ıL..!ı:.ı. 1.i...)Stuı.;. ti}.:·I ~.ıy 

·ya.rclr:ı\ n\"Ct tı./y ... ,r ... lcr:nln r0f:ı
kntfnd{\ d.;:J1ın e,~·eJ ~ ryıi ·hava a ... 
la. 'ina [iindüz n t:ııarı·ru:': va:rm1ıt
lar ve bmayı bir-müddet içln kul
luıu'<!l'az b;.r hale koymu~laı-dır .. 

Birmanyada 
YeUL Ddhi 2a (AA)- Birmmı 

yı:cla hava faaliyeti bliyitk' ür. Ce
men 80 Japon t:n-yare•i muhte
rr y"rlcr üzerinde örlll''l'ıi.ist.ür. 
Bnnlarcl:ın 2 si (}ii~rillımÜ'5, 1 i 
;hasru·a u~>ratılnıışhr. Dalha baır 
ka laı:•ııllt dn h <sara uğrat'1dıgınn 
ihfrı '\ veri!,~·nr. Çin tayyareleri 
İnPiliz ve Amerikan tayyareler
le nıüşteı>ek<'n hareket elmckte
ci.rlı:. 

HİNTLİLER 
ne istiyor? 
L:>ı ra ~ ( '\A.)- B.B.C.: Dün 

ta~'yare ile Karasiye varan Sir 
Sta1f· ıd Cıipp'i, bu,aüıı t:ıy)·are 

;le Yrni Dclhi;c han:ıkct edec~k
tir. Hint kongres1 ı·eisı Nduu ile 
rr/~; .n·ıan!arın r~lsi Cina., Yeni 
Delfıiye gelmi;;leıd'r, Nchrn, yap 
tığı , e\·nnutta 1 l!intlilerin i.-stek.. 
lcr\n: ~öyle hu~U~a etrrır~tirı 

~- N' i~ılv1:ı.:t~z? Dlt-:1· ,'!""!llf't
!~ ... ~ i~t.fnk~ hazır ın .. ,t \il, <lıe 6 

mokratik ve fpc'eral bir Hind·s. 
tJ.n.. Dôyle bir Ilı.~ .:.t:ın Asya 
ı·e Al" •. ~r.k:ı ile sıkı, m1na.ebat 
leC':.:lnc t.nraftanlır, 

Bir tayyare 56 
.;".'iyi ' urtaTr'ı ! 

Londrn, 23 (lL\.) - Hu\ a , •a. 
zırlı;.;ı halıcrlcl' sen bi lı!ldiri3 or: 

SuııdCl'land tipi lıir deniz tay
~·urcsi Afrika sahiller( a~ığında 
batan bir lııgiliz gcııı•~iııdcn bir 
11çusta 56 ki~iyi J,urtrırınıya mu ... 
vn!fak olıınıstur. D~ııiz tayyaresi 
keudi müTettcbatile beraber 72 
kisi l3sıdığından havalanmadan 
e\;·el dcııiz İİLerindo takriben 10 
:kilometre mesa[e) i k::ıyınak su
rctile aşmıştır. 

Kars .eb'usu 
HUSREV SAMI 

vefat etti 
Kars l'tl1ıb

0

ıısıı B. Husrev Sanıi 
n:ıılldoj;aııın Ü>mau:y.,deki çift
liğinde v<'fnt ctti"i {(•f'ssii~Je f'ğ .. 
reııilnıiştir. ~enç Türk hareketi 
c]c;naıılnrınJan l~ı:inıctli bir in
kıliıpçı olan ııu,rcv Sami vatan 
a~ku11, 111:.:~t !ııuhab;;cdııi gönlü .. 
nün en hakim duygusu kılınış, 
çı>k delicrli, her ınfına•ile fcJakar 
bir rntaoda~tı. Ölünıii biiyük z:ı
ybttanı!ır. 

R"'1erli u:lcsiııc en tlcıin tazi
)·c!lcı-lnılzi sı:na:ız. 

HÜSEYİı' Sl:AT YAl.CI. 'iN 
cı:: 'AZESI Bt'CÜ~ 

KALDIR~LDI 

Bir kalb scktc-si ıwliccsiııdc üJ. 
düğiinü dün teessürle haber ,·cr
diği.nıiz cd"biyatı ccdiıicnin müm
taz simalarından cdiıı ve şair llü
sc}· in Sıı:ı t Yalçının cen:ızco.i bu· 
gün öğleyin Bcşiklaşta \ 1alt'!e ~eş· 
nıesiı1dcki e• inden kaldırılmış, 
Tcşviki.)c canıiine nukloluu1nu.ş
tur. X:unuzı orada kıhııtlı~\.taıı 
sııııra Fcrikö) iiudeki ;Ülc mak· 
beresine ılcfnı>lıınacaktır. 
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1 i i mu te ~ir 
sat cı kız aca n 1 

1 

Dük an 1a rının mu
vakkaten l afatıln1a
sına ve para cezasına 
mahkfıın edi;diler 

B0;<>gluncia ı~t:klal cad,le•inde 
196 numara~ çı rapç>hk y.ıpaıı 

Nesi-m kızı Lur:; da aynı. mahke
me tara• ndan yine ihtikar stıçi
le 5-0 lira para cezasına ve 1;; gün 
müd-d~tlo de d.U!ı:k.inının ltapatıi
aııasma n:ahk&m edilrr.ılştiı·. Her 
iki et.la ~a kLsbi l{at'iyct e;·Je... 
n1:?tır. 

Galatoda Mahmudıye cadJesizı 
de 55/5'1 nliınarada muslukçulUk 
yapan Yo!ll'f kı;:ı Adol p::.ralı mus 
hık snHrğınd.ın a•llye 2 inci. ceza 
rnahk01n~si t<ırtı.f1nclan 25 lira 
para cezası.na vp <lükkfu111n1 lıir 

ha!ta n' ·· Jdetlc kapat,ır . .ı•·'ta 
mahklıın olıunmuştur. 

• 
iLAS 

bom bardı menı 
( 1 ' cj Ş· 1l1ederı n •Jam) 

tah_ ... at husule gelmı t.r. i, ·ıte
ı-e r v~k ckı. ya 1~'1 bu ı ta
dr'l ._.. 1 1y. tn"' ltc.:ıcnin t C'> Ür
lerini tclc~r et ıı:::: \re ~~·kt•mPti

nin :cap cd,,.n taZr~ıı:at: tnsv"JC 
et.ı11c

1

>: ar.tu.sun.!a. b:ı1uı tlu.ö nu 
b.lu.ımıştir. Bumian ba~a ingil
tere makamatı bu gibi Mdisek
r;n tel:crri\rünc mani öl1ıak ıçın 

elleriııdc11 gel '11 her şeyi yapa
caklartlır. 

A1'adolu Ajor.sının ııoııı: 

İngiltere büy;:;.; clçifii Sir Hug
he Knatch'>ull Hugessen dün Ha.. 

r'~iye y.,ı.-aı""ne gelerc-k bu tel

grafta bahis mcv7.uu olan tebli
gatı y~pt . ta·. 

RODCS no:,rnALANITIKEN 
~.lİLl\S Dı\ 1301\IBALA!T',OR

Mt;Ş 

Lonci.:ra ~2 ( \,A.) - Bundan 
e:vvcll<i telgmfta bahsedi!cn Mi
~u.s Crn· baıdımatl~ n1'Ü'nae:sbetile 

I{nd:;s n:tasına ;aırşı İngiliz hava 
\·c c!en:z kuV\~ct!cri truaf~dan el 

birligile yapılmı• olun taarruzun 

da 14/15 mart gcceşine tesadiif 

ettö[:ini hatırlatmakta !ayda var
cl:r. Bunun crt. · çarı;rur.ba günü 
Aııkaradan çcktleu bir t ·'ı;rafta 

MilDsta 2 k 'inin vldu''" \'C 1 kı - iiY • 
!;Jı.~n yarnlandıgt ve baı;. ma..:'Cli 
;:ar1ı ların husPle geJd,<Ji bil r.l
m·ştır, ____ ..,,.. --

Günün siyas t. 
ı ı .. ncl :::> .ı~'\,;,'" 11 .. \-iunı 

~co l '. y se:r •lJ, • " c;;ıo oı.. 
<ıt-plZ a da.oı. 1.'lk...Jl. ha~~: hu-.Jlz hıç 
bi~ 1ora ı t:.yı..• c;:t" , fa-
k ~ 1 hl:.. ;.)u sefer < ı ı.; ı ı tı.t. 
t\.•o CU..V t ... erruı ı fi ) '"-1 

.ı ae >J l .t.eJ. do. 
~:a ~ K.r.ıi 

r • " Dogu 
• .Jk..: k ... r ı yn

(1 ine S ı·'fout =oruı 

.. e ö.ru) E ıı \' b evin de 
.,ınc.~ eşyalıır.m.'1 bl.r k :;.n 

:ran-.,ı ..lsilt:. leı ... 'it", 

Bu fac,a <!it ofıntl~ ., e Ye 
wbıta ioep ~'ilen tıelkildeı·l ) ~p
mnktadır. 

Düın Sar•vı!r salıil!erlnd" 40 

ya§lannda ~adar tahl\ıln oluııabı. 

len b:ı· t·rkek c":c<li buluıtrru.-!ur. 
Vucudünün ü.:;• kıı•mı ta.ma:r,Jn 

çıpfak bir vaziyüte buluPan ce-

nglltere' ala 
ıı- rp gayr tl&rl 

(ı mc. 8· fcd Devam> 
nın harhe gıı-rr.e5llldeıı sonra İn
gjlrer\°'n·n umuıni harp ga.Vl·ctıe

r.n<.le iıi.r ıavsJ-na olcruğu ima 
edihn~ş~iT. Lil\ınofun Aııglo .. 
Saksor devletlerini, tcşl:b'bu:>ü el
lerı<!le afmı) ,, , ığırıın ve harbl.n 
rnüdalaada k::ı\n,akla kazanılaını· 
y.ıcdgıııı. bıla...rcn nı.ık·~ da bu ta~ 
rizir1 bn.-~a t-ürli.ısiiaiir. 

Lm d Hal faks bütfö1 bu yazı
lara ve sôzler ! copyckün ceı'llp 
\' rmek ıı.icrnı~lı.r. İngiliz tı.ıyük 
cıç·sı, harp c'" lı, lr,gl]jz harp 
gayre. er:n.n 1 '.ı. I> lfuıço.;unu yap 
F._~s. h::ırp sanaıyii \•er·..,ni11Ln art
tırır · 'ıs n yüııde sck>en n • 
ııct nin B,· !:ınya adal,rı d::; -fa 
k~ı.;ı,- ';g ı çok sayıda askerin 

tJ"l1! fl gö ı .. n .. ·ıild ~1tn \"e "' .. ı..a 
fr.ızia ::ı->ker g~r '-ı Jeırcrr_• :nın 

Sl-bt ':ıi <le taş t ek:Jkligiı..;-ı; ıı ileri 
geldi'· ni bılcL.::ınislır. İngiltcıc
nin hm'p gay••:li hakikaten c;dk 
l::.iyü.k olmm ur. Hele Fransanm 
yıkılışcnıfon sonr:ı biı· sene, İngil
tere harbin biltün ağ:T-::lı!!ını o.. 
mu::ları Ü7erinc alın ltr. Rusya
m;ı ve uÇ Lııçuk ay C\"\0 el d<.' Arne
r;kanm harbe g "1111CSI, '>u ) üı'<Ü 
biı az afitletmiş clııakla be _ 
b"r, İP i' ılerın bu I' uh••ebedc 
elleT.ndeıı · •",•n gaı reU sarfi!b
mek TJoktasında ~·an çizmekte ol· 
d• 'rlar, el~ t. ~:-u olmasa gerek!iı·. 
İttfnk hslınrle narbc giren dev
lct'~ı- arasıntla daima bö)le an
la;ını:alıldar çıkar. Fraıısanın 
harp!Pn ~0kiJımsinde tı:mil elan 
bir srbep de İngilteren ıı fedakar
lıU"' J;açı::nna' ta o d'J~u hissi 
d. Su var ki F usya ve Amer· ka 
lıa··!:>e, İ'l !tere !le an'laştıldan 
s nra c1c!T·ı, nyrı n ·ı, tanrrum 
u,.,,.·ui1,itan s nra g!nnis bulunu .. 
:vc"

1

1r. \ 1l' 'UPf.L k:U ş3r"'ıar a]). 
ı, ':in !ı•ın1~rı'an l-~·lıangi.Jııin 
lınrp .. , r c;c' ·ımrsi bahis mevzuu 
o:. maz \'e bu:ı~ınla lıcrabcr, bu 

' sed n aya, a sıvalı re bir 
pantııı'.1011 ~. UI'.'' kla r. 

V•l<'adan hab~rdır erl r. .. <f 
rle'umunm ıınuavlrı1erin n Ziya 
l oı:gr.n dün ee~c<lın bulul"d-..}ıı 

mahaile g lımi• :ıdİi tetkiklıere 
ba )amıı:thl". 

Meçhul ce~et civaır hıılkı ta.ra. 
ftfü~aıı tCŞ'hls a;ıle~ıı.~,, ı "ma. 

line binü.t!ı'.L ~imdilik v"k\:ı• ;,· : 
d<e bırr.~tır. 

Har ka a\icı 
tayyareleri 

O inci S<lı.'ft<ıon Devam) 
ri Ayrak bra Amer~ :uı ta 'Y.ıre
leri en ınod m Mescrııenıitl~rden 
dalıa i}Xiir. Ruslar ilk zamanlar
da bunları 2,5 günde bir tayyare 
olnıak üzcre rr. nte e:tmeğe mu. 
\·affak olııruslarct.ır. 

cHiıdka avcı tayyarclcrolıı sa. 
att" altı yiliız e!L kiknıetr~i ge
çen hir sür0ati vardıı.r \'e on :!ti 
bin metre yilks~kl.l<:e uçab!ırnek.. 
tcd!ıier. Pcrvaoeleri pilotun 3'1'

kasııoı:!ac! r Att~ ett.iJdcıi zanınn 
diNıyarun c:n b;~"Ük meı:r·~.nni 
at:naktaclırlar, 

Marez a a 
cı .rı c- n ... m) 

lcr arasmda komünist prop:ıı:an.
das,,.ıa m3.ni olm k da bu:.t.=ı.
tadır. 

:WO 1NGTLİZ TEVKiF EDILDI 
•,falezyada lnglllz bü;;inci kolu .. 

ııu teşkil eden :mo İngiliz t ıi<.iıf 
olun,nuştur, -------
Nakil vasıtaıurı bilet ücretleri 
zammı haziranda bQflıyacak 

Şclıri:r.zideki nakil nu:ı.talann.. 
da bilet ücretlerine yaı; lneak 
z2mla'"ln bu aJ h~~n ıtlC:ıaren 
lh~lyacağı bazı gal!Ç _Jer tara
L::ıdan }azıL• hr. Fai<ut )•p\ı• 
ğ-"lll'Z tahkik, ta göre h:ır..:kı \J.ıı 
zaır..!ann mGktaıfar~ k i'i olatak 
tesbit olıınm.::ontft'T ve y ,ı zam· 
larm 1942 m.ali yıh bfü~e$

0

nin 
masraf aç;ğnıı kap:ıarnk rnak>a
d;Je yapılacağından bunlar'n an
c::k mali J'ıl başı ,;tL~ olan ı h:a
:zlrand:ııı itibaren mcri'.;)"e~' gi:r. 
mckı·l ic::ıp ctmcktodir. 

anlaştna%lıklann d ~at - ko. 
münist cephes: i .n zar te,f..il et
tiği de b:r hakikattn-. Lord H11li
nnlaşmazlıkfarı l'İdc'rcrck Cl'p!ı~·i 
faks evv: n L. \u nut.'ku "e bu 

' vetlqtir eğe çalışnışt:ır. 
~- - ------ ----

lçel P. T. T. üdürlüğüncen: 
~ - l\f('trtinin y, ... ı:k8~, yı.nmde Ttıt ~u Cam ~ı:..r"'M'.13ın tc "terek 

l\Ic lın !Et8!9,YU1.tm:da t~!!m t.O~:ınt»c .... x!~le 6 metrelik l.'.!O cd .. t, 7 met
rı;~~k f.4;; ~,dc;t \ t: 8 mat. 1 

, ıO:W &det ki ct:nı atl 291J .ud-ct c;ır.,lı ça!tl i:e':igrat 
cl.itcğ. !;apulı zır! us.1:...yıe cbiltmeyc konrr.u(ür. 

- Echer r~ed:n~ 4ırı,. l1ra tahmin ecuı :ı <lut:.'k .. cı :ı ı.tn:lxk:.~ !t ,inz: ... 
tı 212"' ı:rzı 75 turu:şh.: • 

~: - Eı ·ıt.ne 7 4 tı<l~ &1ı gilın::ı ~:at 14 te ~f İl' r T ~\ l\IE:r-
kcz·n--e l\!i!dürHlk od~ = ı y, ınlacııt: ı.r. 

4 - İ e ·n Ti rc.t Clc: ~ı ve-* k :;ı ılc mtı,•t.Dck.nt t nı:na• ı:ı ' uru_ 
uu w h:. , ·-~~1 t~ ~ ı m< ~'P L'lt '7 4.S42 g 1 t 13 c k ~ r E z:ı a:e ... 
ç ... 1 od: K "'} n n ' ne \·e:nıele rı !~ı.ımulı. 

5 - nu ı,:- ı t::. ?.! . e, l·..ır~.ı:.da ve İ .. ı·'d 1' T 1·. Atf.t. 
d• "UJ> e ':Jc 146 ku· ·- b·J de ve lir (,532) 

.ıu.dir t 
n.~ J..kir 

Yarın Akşam ME Şinemac:ı 

en K ••• ı. ~ 1 da 
1

) 1 ,,t {l . T "r x·ealı.ıll Bulg~ 

r;.a.ıın. , lıarbe i t~rnkl .h:-k.k r;ı.a J1er
Lr:tl" t<rt 1 b .... krıı-... lflıh ~l ı:uftnadığl 
h• ı."'" ı t: ' <. kt r. E. n. l""';n kıt. 
ı.ır, tf J-J~tler - Kr4l noı.s gOnJ .• 
r:e::-ı ,. .etft"P~i;ı:.'le ka t'i c ı.. • e n~ı.L. 
m.Jş u.U<;.:kıtır. 

2u~ .. r~, bç l de ~l""I t arı-uza 

ıı. ~t •• ı:n~yar~~ yine :n,. ,u .... ucc.kla... 
t<fıl \'€- Al·:na ~;ya b~ c.: .!;. rr .. b.:ı::ı 
"'1'1.iIE:Sctni g<~rme1 ,, 1 c J,,u:-h.·ııc .. kls.r 
t.mt::j'Cr!ar. F;'ct.ıt JJııa,:ırisı..:r h !t
ı.1ndn y~ı,ıJ.ıı:n bu ry.:1 tn' n r.clcnn, 
l•a.n<J.:sa ve .Mf!>C rıstan lr?"' '.ı .. e rıe 
g.bl İE:ıU~ tcsirle1· ııyaı?Ct:'J'·C· ı~n AL 
n?anşP. d::ı. t~'11"n1 1y<c Yilkt'C olsa ge ... 
r<'!;.t .. D..ı .._,yr1 ır i.t. ,..ı.;•<·:e ı'U yt:ni gO.. 
l , n-.t; llih ye:t \.·e.: "T;&, de b,.1v. 
lt'lH;:J;:ı;r, 

y, h:ıa ı. tı ı ırr: :h '· · ıır 1d, Dt> 
gu C.t.'!.lhes!ındc. ULJlgar Rur.. ~n \'t l\1a_ 
CJ.L" l l!'ı:ı·..ırı lh.ts!:ı J. .a. ı <n t;ı; 1>m'U ... 
~ ?.) .. UiU\.~f'rn . ...ı.e.ı. Guın!. rı ynn y;;. .. 
r ... bu.o. - ... u. ' ._ .. \. • .. .. bOJyOk 
i;t ... c t n f l r rj l ~ h::.lde 
Jı · ·ı,ı !o · 1 gö""' ;y " 1 1d~· bır;-
b! . '<i<M u k. re f'rdc 'm 
rı ıc p rıiccCi' ·r. Çli '•b l:t 1 sn yıl.. 
dıı ı ~:ı..ı b ' nış~•r ve l::!f\lşevi.l: .. 

mü~c. sc cıt~ı l;cn de 
.ı :J<tct 

OGA 
Sigorta Anonim 
ŞiRKETi 
TELEFON: No 
2 4 2 6 3 

Yeni RUMBA ve GONGA dawları yayınıı.'k 

hususlyede çevirilen 

=:JI' 
1 

, ı l I 
makscd!Je suı-cti 

MUSİKİ... ŞARKI... DANS... ve GÜZEL KADINLAR 
Filmini ta'l«lim ediyor. Baıı Rollerde: 

ALLAN JONES 
NANCY K LLY 

ve AMERİKANIN K..... l\lEŞHUR DANS GltUPLARI 
Güz kama~tırıcı t•hfclar - Ahenk ve SAN't\T DAKİKASI 

lçel P. T. T. üdürH.iğ""nd n: 
ı - Mc.r.sm>r:, Ye.ııik<.tt ~ wııı da ·ı ... tt.su Çal!l orrn:ı .. :ı - ı.Ierc-lc 

ı:c :ııir. ::.~ syonunda tcsı1n1 c J,nıck ş..ıttJY1r G" metrcl k ı ıCıO < c;l• 7 ıntt.. 
re.·~ cı1li0ı> a ei. c8> n .. cak c1435> ·et \·e 49• m<-Hch.~ c200' ı:.d t !i.I 
cem'«n -ıW5> "'1•t ~ ·-.lı t~" tel,ı:raf t!ireei kapalı zmrf us,ıl.y!e el< 
h~ ı.ır 

2 - Bc1*r ô'idec. '1 •l"' ı~ta t. :nı:'" EY.~len d1reli!lcrl:n J. a·~ ~:.:t l~ 
t: 3213> l'ra 75> k ru:t• • 

3 - Ilk!ill'Te 8 t•l1? Ç.~"'tr.b:ı gi'.'lil .. ;,at 11 de Me '"1"" ''· ~. T. Met. 
.~ı;z~l'tde !\'tüıdlrı! k d.; t ynpılaca~ctır. 

1 .,. iırteklı.erın ·ric l .. t 0< ası \esikasl ne mı "aJ>.'l<ct !C".rı.1 nt m:.:ı 'b -z.ıa.. 
rı:u d:ı ll.-rvi arpalı te-!ı:. nıet".ıı.µiarc:-ı r. 4.fl1? pıliOU s.....tıt 10 a k.l<t:ı.1' tozü ge.. 
ccn oC,OJ 1~~4...-\0ll Il€1!<-.ı~ c '\Cnt\~leı.t iazn: G:~:-. 

i
l • :.; - Eu ~e ;:ıt .. rtna: .. Zılfrtiimde, ,.\!l.tz.rıd::ı \"e i t:uab,,·~ P. r. T. MiL 

":mmaım:ııı::11111ıı::ııam•amdfl G .... ~ iı.'JC'Uiz 2lt• ı.;. m h.~bl ndc v.c .. ,. <:::S33> 
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FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\.----------------~o. !!:3 

Türkçeye çev'.ttn : 1SKENllElit F. SEI'1'ın.Ll 

Benet, meşhur Alman 
baJdızından bir hayli 

casusu Hartmanın 
malumat almıştı 1 

- E.f, sel1 !"i f. U 

KLtpCr ~ın oa• r~k 'J 111 
r ~ gc.:ll. Il" '?lCcki'o" 

~or. ı..ııtl sen. .... , u~ ıT .;.:l.n:.-rr. Q 

:r .. .k. tC' mliırıiJnı wfer..: ·r, o:. _q •• 

~,; tr. j,; "l.ÇtL 

-- ;..lele 
•. 

(•'~'!11.t:b .... 

J.1:- tr.'.J m? 
- ;;.uphcDı. .... en ~Jd .. , c ':;;: dr-

g ~ıir, y .... Ç.Ok y ~~ı •t uı ... ) 
cı t A'i. :Jar g;:: ...... ek. -. ll """"-
~ •n: ı. · • r .>·-.ap=ca..~ ır. w 

fh. !ur Y' ıı l' 'J n.. 
Mk b •' C r. U
%3k :;· rgı.. r&~ın c s ar n C?"kez o ... 

lan.• bur<•"' erse 11: ı-· ""· 
t..1 <.:.tn:... ~e.Wr 

-- İy• annua, §C'hr!.a hUt.t ı ve nef ... 
cslnı kaç: aca.t..:"1'r. 

,,_ A ca.n :n, casusJ r <!ı.JJ}$ 
ıes!.;z. \·e gu. ""usuz ça-:•,,,a.ı 

ılır. ~hir ,.. ki'""ı.:ı mE',,;"••tli~-Lt'ı:Kk:n 
.hiç te rraoiee-ssir ohn ;z. 

- .Döy~c- deme, ;a.,,.~&! .HugU:n ba
na b. l'-31- ri \~ ~ d • 1~ yı ıc:ı 

dedi ki: •M'1> ladaki. <Osı ı.rı ja. 
pou.: ~-:ki .r~ to:..: ... thı? k r,. ' rn· ti
ler., 

-- Bıındc.n ne çık~';' ,\,,;n:p..ılı cc
ıızs;a1 japc. td: tet..l rek rl<'~ri 'er 
)',\ ... 

- Bu uf&ık i:osruıı..,,r·n, .ktı·.ıı boyl2.
ruxl;..c.ı bl.yi.ırt .İl;.·.ı...1·e ı;: •• -§t klll ve he'!' 
ete ;..:dıg-ı ı: Lu~ ... 1~.~.n1 ı.t.u Ç\.M ... :;;i 
.l: ...... m. Eğ:?.r i >p::.'!"I .. ~ b~ "J 'eya :t ... 

"' "1 hm: t:: - Iıed.'.l r. ~11.Y gC"ç-ıecd.ı: 
01. , F~ <1'11 ~ "b .. ha
le gelir 

E<'r.~ı l.i1'1 urzatm k tc.:ı:~ret.h 

1..), aTkad ınd 1 a• c'"'~~t ~)ı:nı., O~

zrne t'l'lnl ö~emr.!..ıt' 
- Bı.n!ar bl7.~ al.akActı_ etm1ı'z, di'.Js

~= 
D.)c.rdt ~ •çt., 
Jl:vııer: 

- N~ diyors:·!l D<.rli. P i a1t.11.2<ir 
e'ltH':t. ml?. 

- Öy.e y B~:r ne c · I.;ıı~Ia b.' .. 
""' 1 n 1;z ,. .. , r de }.\ı.oıı ~'""". 

r...ıs:ı da.~. ~glm•ıüzerı:e 

l~fı h ' • K n 1 hh'tr.t'ıı;ı..~:u yf",. 
r. !: r Jı.;lzı o~ a:.;.11 h:ı >" · ve- 'y, -

dt.: 
Kıq '" ~er<;k kd t, 
- }~..ı.ydı, yColOt 't. yiy nı, Bı..M:.,.1 

K ""7> l> ç:-!t ~. 
'l.ti.J.l, u. . Y 11 .... t o:is ın.ı 

le,. 
Vt;n<:f •kal.dl \end.ne· 
-- Mar.nlııd:ı. hc.::,•.ıd!s kenciinc a
J ... i~:;ı:ıor ve i;ns:zım , y oğ•PJ:ı kaırlr:r 

~eı:yür. 

u y ~ ıW •e.,....c.:. 
Öyh., yoı, Bf:'f'' g{ınduı i.:.l g~·.tk. a.

" ır,ıı;;::ı M.c.fl,ur Alın.2n c~..; 1..s.ı II~rtm..: . 

nın L: '..C:ız· ... ~ ""! b . ..- b3y.l n:.:r:Urr:.t al
rr. tı. İtte. ş. ırd .. dç Ku.rıcr on!l bi't' 
çtik şt-')~•e .. FÖS'~· nlu. 

r.er.et, M . ' tı: iıuo ı;i lsl'hbor<ıt 
.r.<.'rrunı k.u.,:ınn .. LJ."& .ifuum gı.;~edt'n 
\ 1:7.'ff'!""lni y;.-q-ı:ı.c;ıg~ı em!ndı. 

* 
Filipin ac al arına 

Japon akını 
r'. .,ôa• O' , !! · m'::-!i. 
Eu ı.:ııs::ı z.: ~an h,,~iın~~ t.1c-nitı.ayo. iıkt 

it<: e ,-pı.:T uğradı Bil·ııx:~ır<ietı biT 
('ek .1:. v ı"'UJXJlı ;}oıcu!ar cılth. 

llt.:.r..ctstımen <Le b r t."Y'ı J~pon .. ıtr. 
ı~;....r,er; 1 ~ • .,; .. r .. ri.ı n dt'< k~e.·i ta-

r. ok • .:k cdiyDro.· . A~· .. •p 1.t c~ ~ar:•ıı 
~ : ... J; ... b:r t 1J!.Jr.~ı y~:ıca~<l:ı'l·ı 

mı.l!.ı.f:rJıy-01-d ~ 

Ja~ı .... r bwıı ... n l ' :-,i!' n i,clmf(-

(Dcv::ı:nı Var") 

Biletçi ve vatman alınacak 
İstanbul Elel. t.ik Tramvay ve Tünel İşlet

melt:ri Umum Müdürlüğünden 
İd•rem:ızc b!l~i ' 
}(-;.bu! 5€-rJ1tı. 

1 ınu~ .. .ı. • 

~ - T;:ıomüssıhh.ı olı..p e•!iktc aljkef:l t.)ulunn l.yaco" 
" -- .Boyu 1,65 ten aş.ı.. \:e ya~n 'kır.ktan :r-ılı.ar1 ollT..ıy~aı~. 

J -- o;,tllTQ. ve y.ı.ınuı!l \Jim. .. ~1a l>tra.ı,.,,i.' 1Araz. <l.a 1 ıet..ıt) b:lcc.:k 
.i~teıklilorln G.:J2tıJ3 :.: i.ıu. 'I .. ı:ı.rr.vny haı Cl{l:~ daiırcs~e milr.Jca ulc.:1. •3685> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. f daresi İlanları 
"'u~ mmeın bede:i .. s.cr.o l;m o.Lan 21 aa~t n;OOielif cins moto1."lırı.p 30/4/942 

!'.·r:.' .1:t.c gUr.Li s:ı.ıL ı) ı..·c ;..,, 1"1:..h z.a.rf us:.ü.)'lc Arı;.:~ı'iKl.ı idare bioocır.da top... 
la:ı. • ~ı. nıcrk.ez 9 mK"LI } roJ• ~ 11.ca sa1nı r.:n~ociJrtrı 

Dn ~ ı:frTr<.":~ ı~:7 ""'' t."l 3-430 liral:k urtıv&Jlk&t tcı~'".nS:t ılc }Ar~ı:nun ta
y~n f t.:(!i. ves·k:ı 1 rı.rı ve Ll'k':'~<·r:'!l'i ayn{ gün ~.;ı-:ıt 14 de k3dar ;,"ii 'e;;.Jr. koni$_ 
;yan re "''lğine vermel"'rl J;ı., -rı.<.lı •• 

~ı::..rtnan1el-e-r par:sız < t:ı.:-a-t.. .A.nkilradkl M.,17.eme Da.i-resm.dc-a Ha.)riQ.!"p'lfOda 
'l'e!!ie::c.nı ve Sevk Şe-tliiirhlcn t,..~•n olur.tJr .,~-:ı64-• 

lllımı, İdaTe ta.ralı~d•n vtrilmel< şart'.yle trl<riben (4500 - 540~) kUo De
ki !•}r.. nrık ek.s.tıtme ile in1.ı. ett.ırilecetc tir. 

•,harr..:rı~ bcdı:-H· tBtıher kilo Dcki;t.rM. ima.l ücreU (22) yirmi ik: kurut; j 
t.e;.:..,.~-~·!t:\ (1138) hrad:r. : 

1 

1 
1 

1 

• • 
ismet lnönü 

-5-. ı !>•'zt te,rU• .t 

D'.Cı""..ı:-fb<.t ·ıe-

~, ~ "[ .. ,, ""o .\:ta.--ıu ır oz emı~tı , 
Gehe gi>: sek dem 'ştih. 
,.. .. , .. bklk ..• r ':": .-;rmız e er en, 
Yiir~ğimiz dıl01rken, 
Baktık hi karşımı:z:-la, 
Gc=iy"r bm:t"1t:z:da .• 

Sevim: doldu içimiz. 
AYltı hep sr.ı:incimİ;ı;. 
Sayt(ı ırundr:: İl ona bi'!ı 
Gördü:r. kamı ~ana biz.., 
Y u.•a V'11 ol l nönii. 
Beklivarduk bu günü. 

Ziya Vehbi Al TÜRK 

Eüyü!< adamlar: 

K. Flamaryom 
l&f2 yılın-<la Fransad..ı. doığ1n~ 

miyük itmi heyet !ılimJeıfoden
dir. 16 ya~ına gclrJJ~ı z:ı-m-an ta .. 
biati. ~tidRılt Gııu P~u·i~ rasatJta
nPsinc •iirilklcdi. 20 yaşında ilk 
eserim ya"Clı ve sonra bunu koo
feı·anFlarla takviye etti. Burı<ian 
sonra da brr ç'>k eserler daha yaz 
dı. Bunlaıxlan bir çoğu Arap, Ja
pon •e Hına lis•n!an.ua bile tH. 
cümL <>lunımu~tur MPŞ<'uliyel hl-
da\~\.; :ınde §(:hı iınize de gciL·r~·t. 

bir kaı; kı..ı.fcran.> veı-di. llay~tta 
iJ..La J:,viji ra.satiıaensmin bahçe
si<ı<k kcnciısl 'c::ıı b'r mezar ha
z: htm:ş•ı. Son yılla"ın' bu rn. 
sathontdc he1, göğü, yılıdızlar 

tetl:ikle gt:çirdi \'C ölünce vasıyc
ti mucibince haı.;rlaiiığı mczora 
bütün ömrünü geçirdiği rasath;ı
nrsinin bah~sine göınilldhl. 

Y?Zlk ! .• 
AJımct kö) c g;tmiiti. Orada bir 

ıkliçü'k.çolıana sordu· 
- Burada nuınzara.>ı guzcl yer. 

kr var nıı oglvm? 
- Vardı aıır.m:ı, ~e~cıı ay bh: fo. 

tograf~ı he~:m çekti, götürdü. 

J>L\ REDİLECEK İllTİP,• BE.IL\TI 

•B.ılu.~a ilrA- · h ., ~ ten.ı yotl rd.;ıı 

J';J.yı•biioen ot<:ı.nıubıJ, k~ ny )ll vt~ b•~ 
zeıı \"t>: 1:.ı n"°~l'.IJ.·~> lı k.Yır..:t.:;kı iht ~a 

jÇ'in iuzq::.t Vcı!tf.h.:t' 1c;r .ı u;ı:ı:ınıı. o1an 
14 t- !cşr·n 1935 W....·.i!ı v 207'! No. Iıı 
ılı1 .,, ~ıaıt.ının ıı.nv:ı etti,,! hukuk bu 
1<ı...'rı P b<.:şıkasm-n- dcv)r \eyahut icncb. 
'J'ilr)!)·ede 'l'TlB'Jkh lii1~ kryn-::lk iç!n 

~akı.J-;l~·et O;;hL vertlt"l>t!~c· ı ttlcli:l C'

ciih:uktc olma'kl.ı. bu lollSu.s.ı fazla n-..:ı

lWr.:::i <.-..dinzr,E;'-1' Litiye'nlcrin Galc.:tad::ı, 

J\..<::i._ıı Hô21 s iDCi kat 1 - ;? No. laı·a 
ıınuı ~'('< a.~ eylameierl lüıun111 ilıjn o!u• 
ı:ur. 

7.i..lhreviyf! ve Clldiye Mütehassısı 

Dr. Bayrı Omer 
Ôğ'edcn SOflra Beyoiılu Ağa Ca
nıı! kaTŞJsı Hasan Apart. No. 133. 

·---·Tel: 43586 ----

1 (Yeni Bilmecelerimiz 
1 

L' !, 2arn "lda bır dc:"ıtş bir mii-:-
t· .ır~ ile bir ·.~(:ngtn , yı:..nına gidip 
f. L>tcınfı v<.• 2.e11;fııdc-ı t""t.:b:ntick. 

Tabiat tetkikleri : 

PANTER 
Bu hayvan Afr:.ıt.1 ık A~yanm 

p ... · l t,,:-c>uar P"' t a:111ı~. 1'"< .,~ ı~~,ooı. ı 

:v~ır. .... J:{İ•rtTt:t.:"' de ç:k· 'Ktn r_ kap.~ . 
• tı~::ır k;.ı..;.uş Vt. ·' • • (}· <l· r ~nr._ 1 

k ..... ." .l:J·;- .c<ın-Ji.,c, d ıtı,_, sı:~nr ı bfr ü .. ! 

en sı'("ak mııntaJ;.ıJaı~r .n bu.lunur. 
Avı1ıp"da yıcktur. Hatttı Afr1ka 
\"e As, amıı ıkhn~ı muttu:l el~·n 
tar~flarında bıle gürülır.ez. Pa.ı. 

:.c:!ı "-cng ... l! gitn~ ş lıep.;: Hl1• lie gi~ 
ı k\., ve ("•ı' a- ~rn J. •• , r • 4.. cru 
~ .. ..1 'crın s \'e zc:ı ).n.le. en t.ep t."C· 

• ıı.dk.. p .l kad..,. p ... a"tT .. 1 i·'1 
• L r.. .. ~..ıttın lli ~·~:~ .ı ;tPır~ :;ıı yn .. 

?'.rth::.'!1 c;tkı,p kop:."':ya JJ k.ri.,• verd~
;~. ıo:ınlan za,ıa lııtıııı c i.. ıd cı (ı?:-t

~' l:!Jı· kalm - • ! ~ı.n • sı; t.yoı. ll'?.. 

t • "Ec:v itk ~6 1~11 y· ı-ma g:-
ı, <>re ... a ~ • c-e-biDUJ} l· >. ,,.t. "iu v;ııır-

r ış? 

Hediye[ erimiz 
1 ux·;ye 10 Ura nak:-ıt.n. 
2 i·r.l<;oc': Beyoğ!ıtın·l U~ ı;.&. eın::ı.nın 

ıh.i ;ıylJri.. mECC"-.""li h·ı~ı i ko:tt~L h~·rlL 
~ t <:~.ye: 5 Lra naJcıf,, t. 

1 t.ınrliy-e: .ı tane l\fil:ı r ·Y~"fg11 bl~ 
!e~i. 

! l11ciye: 1 k!ılo lonı."!;:ın. 

ıtı 1\.-~.y\? E'rer ki.lvlu.< inı-...... sa:r Kc. 
!ucy~-. 

1 ') k.;-·)'e Ş ic Y:tllı k:J;!'"ri'i 

5 l.i.)><:: Biret "tuva:c.?; ı~ i.H .. '1'.u. 
(I!'::...ı:ıec~ hc.l rnilddct .i4d lıaf-

ta.ıırı 

Bunları biliyor 
mu idiniz? 
Leylekler soobaharda sıcak 

rnemlPketlere hareket etmeden 

evvel esaslı hazırlıklar görürler 
ve içlpriııde SC'y:ıhat edcmiyccek 
kadar sakat olanları veya ilıtiyar
lıyanları varsa başııııa üşüşüp o
ı>u tepine tepine, vura vura öl· 
<lürürler. 

- Dcnı-z hayvanları kara hay. 
vanlaundan fazladır. Deniz su
yunun 2 metre mikabı.nd:ı lamam 

536 bin cins canlı ma.!ıl(ı k bulun
mu~tur. 

- Servi 4-00 ,.,,ı, fındııl< ağacı 

600 yıl, me~'<l 1000 yıl ya.~ar. ---v---
Zeki çocnjan cevabı ı 

Babas.ı kü .. ük c~m;;k S<>rdu: 
- Oğ1um saat ne zaman 13 defa 

·vunır? 

Selim duh~l cevap verdi: 
- B-Ozulc olduğu za.man .. 

te• :ılel~ksc.- •ık ormanlarda ) 'l· 
şcı.r. N<·h1r kenrırla.r•nı 13S \'L iz
be ikam<:tg.~hiar c:,;aruıı sair yı.•r .. 
lcr. tercih <:>der E!=ri:;o su iç. 
me,ğl'- .gelen hd.)' ..... i.lnJ.ı.rı avJaf. 
Panter t,~ııçJ:ır:ı koin}lıkln tıl"
irna ır \'C d::ı :ar üzcriı1dc yabani 
kedi!. ri takıp ı ·!ı ·. :2'1 lıayvan 
t(;morr.en büytt ıt i uırr.un i!ti 
rnctrcdC>n i~ .ClTCyt kadaı.: c· 

tu!c .ırıcıilk oil.4r ... \ıa.n~ata .... ı g~yct 
vruı.-,iclir. t~ö,·ü u1u11(..un 1 fakat ba
kı..:ıı 'zalimdir . .H:ırt~kctl1... rl seri \·c 
~eıttir. Sesi lı'tl<letll bıt kediı:n 

f:eryad.ın.:ı. benzer. D.ili sert ve fcv -
kalfıd'e kırrn·tZJ{İC". D~~l •ri ::;;\Ti \T' 

kadd::. Postn koyu kı7 l üzcr!ne 
ya halka halka :n.ıvarlak si.y:ıh, 

ya!ıut parça pa•ra 1°1'elerlr 9Ü;. 

lüdfo-. Afr'!<a p•rteri iri (Dcik) 
lıör~l:Jcrine bci'.::cr, ön bacal.::ları 

dah:ı hsadır. P3nkrin poAu kıy
mctl:dir. Tüyleri sık ve parlak o
lursa QO'k {;ijzc~ kü;1~ olu..r Tü11'ı<.
çe<le (Pars) dive mc~hw"Ufü'. 

Neye ağlıyormuş? 
Küçuk Sevim kapımn önüm 

olmınu·; ::ıglıy""'du. Yanından ge. 
çen ihtiyar bir bay ser. lu: 

- Evl:tckın neye ağl'5-"0TSUn? 
- Bab:ı.nı"'1 ı:crdigi çeyreği 

kayb~ttim de o'lllaıı ... 
Adamcagı.z c'bin<1cn bir çeyı.k 

çıkararak Sevin'C uzalü: 
- Al bakalım .. Ağlama ar!rk '.. 

dedi. 
Sevim ~-eyreı;ti cebine koydu. 

Fakat haltı ağlıyordu. İhtiyar soı~ 
clu: 

- Hfıliı ne>yr:- ağlıyorsun ya?. 
- E.~e~ babanım verdiğini 'kay 

betmeseydim Ş:nııc!i iki çeyreğim 
olacakb. Ona ağhyoıüm, 

Dalgınlık bu kadar 
olur! 

Leyl(ı (balı.ısına) : - Kcm~u

muz Durmuşun abla>ı öJmü-'. Ce
nazesııi şimdi kaldırıyorlar. Sen 
gitıniyccek misin babacığım?. 
Yazı yazınağı datmı.ş olan ba. 

ba başı.nı kaldırmadan dalgın 

dalgın: •- Şiır.di i~im var kızıım. 
Haftaya giderim .• 

f Hediye Kazananlar l 
Erenkö)ıi!rule Sımı.ı-ayıcedit rna
nallesinde merhum Nazını paşa 
köşkünde Bayan Mihriban Öru:ü. 
Birer kıymetli hediye kazananlar 

1 

/ Ehlisanb;'ii(;~~;·"K;ı~~ Arslan l 
! Yazan: M. Saıni Karaycl _J 

l A~~ f.'n cepheye ulaştığı zaman, Türk 
ordusu taarruza geçndş iıu'.unuycrC:u 

P~n'!Cl'l'-li:i: bu gÜi .l· uiti ve bl~ 
vinçli baı;.r:,nıaluı s"yn'<lt:n ;,ı:
na, i~i anl:.:r ı.':it... T;1rkJer rrt·
znfrc:' o1n · '· d:J; D ,, k .rı.t· ·tar. 
bı;ı::rat r:durn~ıı da tep~le.ı"• 
ve <1'~L: o.J,.ı:ı1ştı... .At"ba Jı:'ll'-?.SJ 
ne lfi:T'·A~ •? •.• 

XXllI 

ARSLAN, 'l"Ol~AY, KOMNI'N 
M•!HAirnımı>1" 

Aıs.lan !'! ,.J3s.z ve 111zu Lir yü
rüyiiş!en :-:onra İz., 1 ccrh0~irıc 
ı:ı:a.b<.Jıa ik: aat k : ı , '- • :-.rı. 1 ı. 
Kl ınd{ r '· vt:l gir., . , ·r-. 1.:11 
kis .. i.litı:. :::üu ,p-. kuvvl"'> C(Jı.ı.'ıc ~<u ... 
1n.:-ın.da<ı1 1\,l·<Jy 1Jtrufıncf 't'"lf'· 
rine yerle)t'nlrniş n yin<' Ars
lnnrl:ın D.ldt! . .'J tahriri ··rrıır i1''C'rİnl."" 
çizilen p]~P mucibine.:-, :sah:-:! .• 
yek1n düc:::n:•n üzcrirıe kuvvtt.!t 
bir b:ısiun vsıpmak le •:!batı ~a :o
lınmı~tı. 

Arsl:\1'1 r.ı·p 1 ~e:yc :ıt•ldıgi z:ım~n 
Türk ktı\\"ft.cri 1-:nrrkrıc g•?<:tn·i~ 
hu lımv. ·orch 

S~ıbııfı olr"' ·ya b:ı.s~; 1 •nı.F;.tı Tc .. 
.kcty, a!;aıb~_,.·ıs•r...i b~:;;; 1.c·rr:~d~n. uı~ 
dıgı emri h· men yerine ~etıirn1i..; ... i. 

Arslan vr maiyeti tanı c-:·p.11.: 
ör:i.ine gc'l<likJ<'Ii zom .ı;. düs:ı1.-.n 

J<u,~.•ellcri de harckrt· gcçıoi.> 
bulıın;.ıy&d u. 

Çilıı!tü; jlrparator da :ıy!li ~=
'bah Bursa"r.ıı Türk ;;m·ariJ ı!ne 
imd:ıl gcln. c den T<>byaı kun·rt
lcrini lki r.ı:sli k.a·.; ."f'~.10 ezn.iyr: 
kı:rar \"erır.ı~fi. İki 1. r:ıf d,, lir 
anda bcı-:.kıtı~t gcçmı1 1 ... u1unuy(;J.· 
du. iki tar of da b;rb'r .. ,,n taaı-ra. 
zundcın_ ·lı·-ı;J, ·ıx.iaı· d'"·r ıLli. 

İrr:p· ...... at~ .. · Ko·rın~ı!:n kuvvt:"tM 
leı i Türk on.i 1usunurı ıncrıkezir.~ 
hücum ed~.-Lk ;kiye ])C.:•ı1ek w iıu 
yarma harc',ctindcn ·· ra mühım 
bir ·k:sım ı. Jvvctleri! ~ .Lde Lı!k 
Üzeriıle yl:rumek nr)"L'(i!ldC jQ_, 

T~·kayı:ıı } ı;vvetleri \·c di.isnH!• 
nın daglı:t h lunan sı.ıl cenahın· 

gt-ct..<icrı <.J:;m&n s11 tJ/ıil d- ·1"'4 

akrıtya ,b;...2 LJ,ın Tüt ~iivcr·~_;i 
sab~h t .... ~ .... crj rı.~aı Jf!\t.n on ' ı: 
ath ıle d 1 

-.,, 1 ol·d u•ıa:, n.:ı •ı,· 
bi ... gcrldı..·.- gözi.ı:;;:c c J,~ n ~ 
gcçn ..;ti ki, in par(;:tv ..... r<l ... su o-: 
·bt, an.ıa y ırr.1 lı0ş b . ;.. ... vi 
kuvvC'~ie ~!:.'1c:ı hız•, l~ Ttirk C'l· 

du~Lnu.ı rr.t Tk< l..ine ~ 1· .~ru J ~ .. 
knıniştı . 

İnıparntor J{oII'.nC•, ,.~ür1c ıQ.l -

vctler nın .Tl'"'\"~ı.;d·u·ıı, .•ne-.~;:: :yı -
ıoi bçj bil' k 'i tahn , ır~is'! ı: 
dng:ru i-h. i . . !.;.in, Burı1 tcphL:.1 -
dt>n bir gect• yürı.iyi.iş11P .:ılcl ·{,_ ". 
cephe~ c yct.~en y ı·ır. b n s." .,, • 
deıı Da·u~rd 'l" değilJi. 

Mcl'kew-yüklenen ı.ımi !>e .:; 
Jci(,.ihk İrrn.ıır.tor ordt;s.nıun ,~,r .• 
şısrrı<l:t yirnı~ bin siİ\ı ı P'!11ı~ ·n: -
heyya bu'ıınt;}Ordu. 

Diğ.ı:.:r 1a.r.ıftr.n !(vı. · (.'n s ı • n .. 
dan vurulacc'k bir haırı· idi. 

Hakikat"" imparntr.ı· orl ıi· • 
Türk m'(•Tkı. ;ne hi.i.c•ı .:ı lı.--1:
dıklan z•ıı·aıı gel~ıı ı-.. ı~rlc, · dC' 
kesif Türk ::ı11Jlarının, ,rd"'..11tJ.~1r..1ıı 
gerilerine •hğnı büyü.: '!;<·. U\~ 
vt:tle çe\~ü !'ne harck1.. !·~'C b, il .. 
d.kların1 b!1Jjrjyordt. 

Tam ·bt! r.·r~r11. T:!:· ~ı ..... ı~lr!'l -:. ... 
ıhit düsen ıb~ı· askerır. elb;sclcı i 
yo'kl:ndı~! ıarr.ar.. Bıı ~a l'<'l""h~ı. 
sinden yPnı prJnıiş b:r ,iiıvur' ol
duğu anh:;•lnıoştı. 1. '" o v kit 
impnralor ; '<.:nadtın ~ıkn·:ı~·. 

DC'm<::t "fjı kılF·r ce1>r.l ""f'! "~tJ3 .. 
ınişlcrdi. z-.ten nl(!r.ı .... ıl.' hi.i ... uı~ 
nıicn crdusu c;a kuvvctL bir 'i'ürk 
cephesi k:ır.~~~inda k-:-1 1 ·,.ıı: ... lı. 
Hat~ t. !< bir ad" .. Ünı.,.ıı .• 

tan maad..ı. .:H·-Jn .. -.:t:nut' ) ıi?!_g.~r. Pl.
ınc-si bilf' rr,uhc:ıkka.'• Çliııki\ 
yapm.ş oldt;ğu bas!<· ı ha d.~! 
kuvvetle h ?i- ırlanmı;;ıt işte ~-\r~

lan bu S3\~1j ı;,eydo:ı 1.Jü '1.ı t ı~.J 

bu vaziyer,., ıkcn :ıe ı-ıtr ,t O. 
Jtıerkeze d )f!l u )'lOl alı~ orri . lL
denbire bir rlcrc y;ır,,a ınd ·' · -

CD. ' 1 
dan geniş bir sureli·! ço:virip sır· ı---------·----
tına inerkC'r. merkez J,•n de hüctı'lı 
cı..lt..•rc,ç_ ort:\.'.r;.unu jk.i,,\; ayıriı;1k 
imho ctmr·k ı.tiyonl•!. 

Ordular ~ıar('kete ~e-::ıni~tJ. Ta 

---- ----

S:..h.ı~ \'e D::ı~11h. :-rit• E~~!r 

Beı~icc - Ne-1r.y ·t 1> rek~öı 
Cevdt...>t Kı\ı.:.\LÜLGi:r-• 

SON TEJ.GRAF Ml\TRl\ASt 

,,~..,,.... • :..:,.:.-.~~~?.. ... ·~ ""~ 

~~ K a ~ ı k ö y Su 1 ~ M ah k e m es i Baş k ati p 1 i ğ i n d e r. : ~ 
941/389 ~( 

Müddei Lazııro Franloo ve Diyaı-uıt.ı ı·e Evelina ik nıti<l<lc. - 1( 

1 aleyhler 1\-fürahi, Beti Şunm, Ja-nti Cevis, Lidi May<:r, Perl, 

1 
Franko, L:ızaro Frarıko, Janti Mayer, Hilda Benahmiyas, ken 
n~mına asaleten ve çocUkları La?.aro, Jak, Rinaklo, İda naım ıı lı-; 

1 vt'kfıleten ~el } ranko, Danyal Sadok ve E<lne Niyago'mııı şa- ~ 
yian ve m~tereken mutasarrıf oldukları Kad,kövünde Ras!T> \ 

ı pa~a anahallc.ının Duz s.akağında efil:.i 2 yeni 2 ve en yeni 2 h.1- ~ 
ı pı No.lı ha.ne ik ayni so!kak ta eski 20 yeni 8, 10 NoJ: .ulıtP
' ri.k halle ve y:ııe mahalli anezklı.rda Akif bey sok•ğmda 19 No.1 ' 
~ arsaların Kadıköy Birinci Sulh Hukuk mahkeın:csi iliı!ntnn ın , . 

Ek!l·~~ınc (30.3.19\..?) P .... ..ı .. ıcsı gürıu saat <?5) on beş!e li~ıd.a.rpöf&da C<tr ---------------! 

Geçen seferki bilımece>mizi doğ 
ru 'halledenler a.rruıınıdl:ı çekilen 
kur'a neticesinde namlarına tıc. 
diye isabet edenlerin son listesini 
ibugiin y~ ""· Hediyelerin 
tcvziine perşembe günü saat 10 
da başlanı.lacaktır. 

İstanbul alıış'l'll kı.z san'at mek
tebi talebelerin~cn Bayan Samiye 
Güler, İstaıfüu 1 22 inci ilk mek. 
:tep 2 inci sınıf 2 inci şube tale
belerinden 327 nu;m:ıralı Şekib 
Tunçay, Firu:arıcı.lartla Anadolu 
hanı 2 inci kat 3 üncü numarada 
:koımi->yoncu Molota, Ulukısla is
ta9yon memııı ıı Sabit kıe, Bayan 
İffet Şule, Yüksckkakhrımda ·An 
derya apartunanı 3 Ünt'ü katta 
mı>kim Bayan Despina ve llfarika 
kardr..~ler, İnönü kız lisesi l inci 
sınıf talebelerinden Bayan Mihri
ban, üsküdar 18 inci ilk mektep 
l iı-ci sımf tal>:>i:ıelcriııden 717 nu 
maı-alı Metin Erdal. 

ı teniden i'Zaleyi ~uyu s:u.retile saiılıktıı·. Bwılardan 3 ve ıo No ! 
~ muhterik' b<ınc yekdiğeriniıı ı>y<ıi ve iki 'ka·pılı ve yPkdi.~ı·ri .. c 
ı muttasıl ve beden du'Varlan mevcuıt olup ahşap dahili kJ, .•. , 

b!:ıo. ı c'~I ·-:d~· X, · vc.·ı !:;.r:;lır:oan ~ p .~ k:ı~ 

Bu f~e t :-. lCk Bt:yr tt ·.., (8CJ) : ra. ( 10\ kuı·uıluk nıuv~K..1~ t<mJırı&t ve ka.
D!Jllt~n U..Y-cı e\t~ vesaik!;? l·;ıı • t.e eksjJ.t.~e t.,'Unu ı.aat:."t.e krıdar ~on;L-yona ma.-
ra ı l.:.Z:.mdır. 

Bu i.&c a-!-t §a.nna11l~l" ;..c,::ısyondan p.ır&.!ı: ot::."!"3.:C <L..ğıt·!m::ı.<.t.ıdl.!" (3352) 

İnhisarlar İstanbul-Cibali Tütün Fabrika
sı Müdürlüğünden: 

fs.br'k ~ z. yuv _:<"'ek ·ı y o::ınu...n ıı ı~ çocııkNiT !,.,.!n a~fic e!'.i'tmc ile 100 
Jı ~. t E:, hisf> Y"'-flt rılaca.P.tı~·. 

J.!ı..>Jl;n: ea bed.e.i .fııv. lt'n1.n01. a*'çv.ı 30 1 ... .UJ..r. T ..... µ:.CU-lıı.ı oFr g l.., iaıOt~ 
l.v z n ·!I 1'.~. caa·'.n. n.<.· •• • n 'mur.C"y.ı r.;. E"bJ°EC{'k er' .. Ye- ı"1s. l ~! o!~ 

lCt'.~~2 ~. h lod.e '°'3L ı.t d.: :F~ .... rj~Jd :l'ıL!: .. yt.n K m!syonunJ.:ı haz_ bulnrı· 
ı:-, ,_, ı...con o!unur. 

lnh"sarl r idaresi cibaCi tütün 
üdürl"'ğ""ndcn: 

Fat-~lt.:.d kl Çoct.1,,;. J'u :J.m: a h;..!uzıan )"t' 1 Y3":illo;l aşa~ı ~klar 1çio 
a ç x. <.:'..S ne ıle 100 ç-.t~ .\:,.'!~.L.ı y;.ptı: .. ;..l<.~-det: •• 

t- h del! !iOr l • d r. Tcnti ·o=.~ ;.k~· 37 5 t:.r2~i '";'::.' r cr1n Fab-
l '" rr mu:-a .ı:ıt euc1ek nıe\'c L.l~ ş~rır..ımeyı; -=ıl-na.ı..ı 'l Ye ılıaı._. glinU 
' <Gol,. t.anh !-de ı~&l J.l t, Iab.:kadak .ı..taya..: kv~3)-<ı:u .. :r~O..ı. h;,zır hu_ 

~
• Şehir tiyatrosu 

"' b:ı~~ istiklal cdddesind~ 
?.ı"j'lı~ Komedi kısmında 

'ilı!ll~:ı• Bu akşam saat 20,30 da 

ÖKSE VE SÜKSE 

·l • ._a.n Cum 'II'f.esı a.:k.};ınıı scr..'a'bk:.lr 
H.:ıı.rrıı Körrwrllokoüniin st-'tı"at b.-ııyat.wı.ın 

2'\ ;11( i yıldörri.iımüdUT. 

8 TAKViM e 
H·c··i ı•e ı 

ı:. EVVEL 

i- 1 91::! Ay~ 1•t! 
S !.' V:ılcit 

f~ R T 

23 
5 ~9 c 
2 -~1 Öf,'f' 

İk !"C 

!~?) 

Paz~rtegi ı 1~ ;~ 

' 
S D 

BA ' i Ş, NEZLE, GRiP, na ATiZMA 
N e v r a l j i, K ı r ı k lı k ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCı\llJ . •DA GÜNDl>l 3 KAŞb ALI 'lı BfLİF. 

•• 

Birer roman kazananlar: 
Beyoi!'lunda İs!ikUıl ca.ddesinde 

Eımel Fo\oevL>ıde Bayan Suzan, 
Bcsikt~ Akaretler 137 numaralı 
haneıde Fikri Eş, Büıyükada Kum
salda Aralık sokak No. 3 Bayan 
Ad'!lct Cansever, İzmirdc Basma 
har.e caddesinde Faizin kahve
sinde Remzi Yurtda , Ankarada 
Ulucanlarda Havai sokak 29 nu
marada Hii<ımet Önad, Beyoğ'lu 
37 inci Hk mc•ktop 2 inci sınıf ta. 
lebelPrinden Rciık Hamarat, üs
küdarda Atla'.nalaşında 20 nu
nııı::alı hanede kıız san'at mektebi 
takhdeıindeıı l';emicle Uslu. ls
tanbul erkek lisesi 3 üneü sını 
ta'.ı lxlcrirden Ekrem Kur<ud, 
N:., ... nia~~a l\_e:;rulı) et nıar..aı .. 
lesi!"'..te Bostanlıs~u ~ak ::! nu· 
m~:r.'ı. lıar.tıdc B~\·an !\fcLha Ra
i~1 T:..nhar.e<l-.· P.ci ~cc -~ı e·~d<li!· J 

~·r .. 2/fl rı :;ı~r;..~l .6.\ rn .. ~;:;1u. 
1 Is[lk, Cuır1uri,·et kız Ls12~. b.r ncı 

s•n f b:r . ,... be ta!elx:Ierind-cn 
f'a. ı ;·e Malik. 

Bireı· d ·• 'P·' ı:>eHcp defteri 
kn:ananlıı.-

İst bul belediyesi r.csap işleri 
mi.:. tt•f.:.gü rr.cmurlr.ı.:.-nıdn:ı Ferit, 
Sa hc:<l.c •Şener. bcrlJ<!r salo. 
nun, a Febmi Şener, Kalıataş ~r
kı..:k lısc;:;i ~ inci sırı:..f :."! inci ~Llbı: 
l:ı!dıd~r.ııd~n 1707 numaral. Se
li~· Ticart:t li~i -or1a k~ım bi
r;ı:.ci sımf taı~IJelcrindl'n Arlnan, 
B::~:'~t~ta Yenirr.::-t}- :-111\.'dc Po~·l'-az. 

s ' a~ ıvla 32 numaralı hanede 
Rasiııı Çelikten, Kasımpaıada bü. 
yiL<pıyıı!~d·• Ca•nıt sukagıında 12 
nun1aı"alı hancô .. .\dana reji mU-
4-rllt~i;']dt.1 rr:::· • :~~ :ıit Sam!iı 
'l\ır.a i· ::ı Bavı.n San :Jıa Ttit1a, " 

1 Eı .Cıll 

ta.o·; 
13. f' 

)~. i) 

ı.ı.:;ıı 

1'9.45 

1~.5!} 

:~r.. J.j 
2L-,!1 

~ l.(tl) 

2 
•• 

• J 

:! 1..ı.: 

(SON) 

23 fV'ıarl 1S42 
Program, ve ~Ie:-.,!,•k"'! Sa:ıt 
Ayo:ı. 

:l-:u.ı: k: lliı.<.i:yo I;;.ns (trk~tl';ısı. 
z·..-~ • ·r. k\":m[. 
:\tf .. :.k: Fr ..• ıl 8 ..... 
!\1cmieket S.•rıt A'!'a :, ve Ajans 
lir !x.r;eri. 
Kon~ıua (O:"":iı.;)':ı ve Harbe 
D<...r \'t.:cizC1t:r) 
?\1i.:Z.i<: Dag 1 \."C :vr('!l 
lk\Ue- i. 

TI<> \ya G;;ı zcte •. 

Tüı·-

l\"IVı.k: D:r l\Lı ş Ö~oeo:yorJz
Harp O.kulıı Mn.rıı. 

Ko..~ıışı ~ (O:~J; - Y~earlığın 

Ytıy.»ır.ında Or'.iu:tun ll!ZnıE."ti). 
!\.lfr"t.A.c \fc.I' ~ l;a,· \ t Tl;ci\_C.~t"·r. 

:h1t:L~· H.ad;yo $C-!1f ı .. Orker. 
tr •. (Şe!: F» .ı J'!n,ı ). 

1.1"'111< ·et ~· \ A> AJanr 
Jl;-bür~eri ve Bor.-.a 1 tı•. 

yannı··ştır. Mez.kı'.ır maıhal 53 pafta 197 ada ve 23 r"rS<:I No. I 
ı ve 183 metre mura.hbaı saha&ı.rula <>lup t!G metı~ mu~:ııl:IO:. ı~ 
( muılıterik bina ve ımüteb&ıkisi .bahçedir. Kıymeti m• 1·arr.nıenı ~ 

1 4420 dört ·bin dört yüz yinni J±rad,r. Yine mahalli nıez.kür.J.1 ~ 
~ Düız ro:kağında Z taj No.lı ve 53 pafta 197 ad.ı ~O rars.-1 No.I ~· 
~ mao.baılı.çe hane olup sokak kapısmdon girildikt~ b'r ta:Iık \'f 

~ bir k~ridor, ~!<i k..i1cr, bir merdiven altı ve b·ir rr.ı~ıt{~J.- ve .... ~, .... ~~ 
F• taraHaiki ba.hç~ye çık1ldııkta bir hela ve fr•tü ~arr.calı lıü- ç;.nıı- \ 
ı' ~ırhk ve ·bir kuy•~ vardıx. Ha nenin amna ·katında bir s.oia b r ~ 
t~ oda bir dolap vo. yerli bir 'büit> ve biriJJci katta 'r dol··P b.t ~. 
f.~ aptesthaneyi havi bir sofa ve karşılıklı i•ki oda ve !<inci kat ~1 
~birinci kahn aynidir. 3 üncü kat bir çatı dtı olıı,ı ;:ü;,. el~' • ~ 
~ ve bir mfa ve heliı ve karşılıklı >ki odayı ha\•i V" zc.:nın 'k tı ~. 

f~ ka-rgir d;ğer kafürı a~ap :tlan hane der:ır.u.r.rla ı-:t-~t,-2< \L ~. 
~ terkos tesisatı me\"cuttur. Mesaılıayi satlıiye$i 88,5 ır.rtre rrnu·o:. ( 
~ baı oJu.p 58,5 metre murı*'bm hane "" 14 mrtre m ·r;"·'ıaı Cfrl"" • • 

~ • f ı 

~ şırlık ve ır.ütC''>akisi :ııahç!'dır. Kıymeti m:-'n"'.rır~r.M, :H71' ı ~ 
f.~ bin dörl ''ÜZ yetmi~ sekiız liradır. Yine m·halli ıııc"•üroa A' f 3 
~ bev rokoğrndn 19 taj No.Jı ve 53 paft.ı ve 187 adı· v,' 25 par ··l ~ 
, N~J: cr,aııın dahi rnesa!hayi sathi.vesi 203 metre ml'!'<·J>b~ ~ 
• ~ .• ı ~ dan Jlıaret oluy blt arsanın nihayetinde harap bir çaıma<ırl , 

vard>r. K 1"'·rr.r-t.: rr.1- 11-ırıT.•menesi 1015 r·n on bes. liracl:.r (4 

ı~ Mc1ldlr gnyrincen'kull<.>r i:!)ıu tarihi il:inda~ iti'b~rcn l:i g;:' ~ 
~· müddetlP maıhkcrr:e ka:lern·;nde eshaıiıı müracı.a1e ac:k bul:ı.l'- . 
~ durulan 'at..ş %rtnaımelcr\İ<ıdc yazılı şernit daircsiwlr \"e pe,·., 1 
~~ para 17 /4/942 tarihine rastlıyan cuma günü sa.at 10 don 12 vr 
~~kadar Kadıköy Sulh mookemesi ba~kat;p1 tgiııde a,•k artl.ım1a i 
~ ile satrlaca\ktır. Mez~l1r günde sati~ kı)'n1eti .;,n:.fh .... T .. .-ı1 ... nelft J· • 

~ n:in ~,, 75 ş.ini bulmadığı t~ıkdirde en son arttıranın tanhiıi.iı~ü 
,ı baki ka·Lnıa'< üzerP müzayedenin 10 gün d~·ha temd.dile 27 /4/C.J~ ~ 
4 t2rihi11e ı-astlıyan pazarles· günü saat 10 den 12 y~ kadar en ç • a 
arltırana ilıaleyi kat'i.yesi icra kılınacakt··r. Me,,i<(ır gayr:ıırC'• ~ 
kvllerin satı< tnrihine •ködar binn, e\•kaf vergi b<'r0krı Ye ır.. - i 
sarifi :rr.uhakoırıekri \"e sa;tış harçları ve rüsumıı teHiıliyeoı 
bi5sedarlarına ve 20 senelik "''kaf tavizi ile ihale jJtUu rn:i~ter ... • 
Jerinc aıit olma'k üzere satılıktır. Talipl~rin s~t.s~ ;:;rmcsı için a 

, • r 7,5 pey :ııkçesi vemıeled laz~mdır. Icra ve lflf,, K. 126 ncı ~ 
~ maddesi mucibine€ ipotek sab·,bj _aıaca•1d~l~da dir, · al~kr~l~ı·- ! 

j Jarın hususile faız ve masrafa daır <>lan ıddıak-rını 15 ııun ı~· t· ~ 

1 

!~ de bildirır.clerl ahi h~lda hakları tapıı sidllerilt' ·~bıL ~.n·. !" 
. ~: d ·kça sa.tış ·bedellııiıı pay_laşnıasından lıar_iç kJl;ıc:-:-tm ve J - ,' 

.n: t
. ~ l'.a fazla mahimat __ nlr.~a' t ıstı 1yenlo1n~ ı·· .m.c.h<k~1~e" n !J.!!/1;

1

1.~\J ~ ,.e ~ NoJı do::;yasın~ 1nura('aa ey eme erı uzuıınu ı :.ın ıj..ın.ur. l -ı.ı ~ 

~~~.. ı.tai"">A ... ;·•e>r »ı • FlitH!!i.ıt ., 

{ 

/ 

ı 


