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ALMAN 
taarruzunda 
ilk hedef 

'Sovyet cephesinde Al
manların ilk darbeyi 
Kafkaslar cephesinde 
vurnıı~ a çalışmaları ih· 
timali kuvvetlidir. Al· 
manya bu .defa herhalde 
Rusyada siyasi zafer ye· 
rine askeri netice kazan· 
mak pC§inde yürüyecek
tir. 

f'a:ı:an: ETEM iZZET BENiCE 

Sovyetler >1fırın afünda 36 • 40 
dereceye ra;ı-nıen bütün kış Al· 
mnu cephe'll;itti ~iJnatden cenuba 
kadar bütün !anlarda t.ızyik et· 
melııten geriye durmadılar. S<>•· 
yeller, biitüıı bu gayretlerine rağ
men iki şey kann<hlar: 

a - Alman ordttsıum di:nlendir
~mek, ALınnn ordusımwı ikmal 
kuvvetlerini harcanmıya siiriik· 
lem ek, 

b - Sovyet milletleri manevi
yatını yü1<seltnıclt ve ilonal ordu
lannı iimitle takviye edebihnek 
imkanını butnııak. 
Ahnanların, Rus tazyikine, hat· 

ta hazan sayısı yelınıi~i a~an bü
ylik ölçüdeki taarruz hareketine 
Jı:a11ı gösterdikleri mu:kavuııct 
ilkbahara varış ve t,almı bakımın
dan hiç şitı;>he yok ki kendileri 
hesabına yi>k,.<'k bir nııwaffaki
yot olmuştur. Esaslı hiçbir ırokta 
Almaularuı elinden çıbnamış ve 
biitün cephelerdeki çekiliş yine 
kendilerine hayati ve sevkulcey
şi ehemmiyette bM;hir kayıba ına
lolmamıştır. 144 yılda il<ind bir 
defa görüldiij;<ii iddia edilen ooy· 
le bir kış içinde hesabını bir Al· 
lalıın, bir de $talinin bil!ılii'(i Rus 
snldırıin yıl(mlarının Alman ·hat· 
ları 'karsıs1ndakl duı-tunu bS\rubaş. 
kn olobilirdi. Herhan~i bir nok· 

tadaki bii~·ük hir ~öziintü maki
nelitlifckll'rin donduğu, er ve su
baı• kulak ve burunlarının dü~
ğli, tayyarelerin uçamadığı, mo· 
törlii kuvvetlerin yiirfryemediği 
buz ve kar deryası içinde bfüiln 
Alman hatlarını bozguna uğrala· 
bilir; Rus Kazaklannı eski hudut· 
!ara kadar ilerletebilirdi. Rerhal· 

ı de kıs Alman odusu hesıııbına bir 
hayli· acılar kaydına nıalolmakla 
beraber tahmin edilebilen kor· 
kıınçlırkları yaratamamıştır. Al
manlar kadar beiki daha fll2llası 

>le Ruslar da zayiat vermişler, 

illroahar taarruzları ~inde vazife 
alacak bfrylik ölçüdeki kuvvetle
rini harcanuşlardır. K~ harbine 
Buz dellİrz.inden K aradenize ka· 
dar en az 200 taze Rus tümeninin 
işfüak etmiş okluğundan şüphe 
edilemez. Hatta, son defa Hankof 
cephesinde taarruza kalkan Sov· 
yet tünıerılerinin 90 tiimen oldu
ğunu haber veren Rııs kaynak· 
!arı idi. Bu tümenleri taptaze bir 
balde Rus Başkumandanılığının 
eli altında tutabilmok belki de 
iH<1balıar mücadelesi hıdumından 
St>Vyetler hesabına daha faydalı 
olabilirdi. Fakat, Ruslar lıöyle dü
şünmemiş, bilha a insan kay
naklarındaki sousuzluğu ı:özönün· 
de tutarak bir Jandan Almanları 
siirerli saldırımlarln sökmek, ik
mal kuvvetlerini lıarcamıya sev
keylemek gayrl"tine diişınü~lcr; 
bir yandan da yaz harbi içinde bir 
hayli •a5ıran \'e zayıfln·aıı Sov· 
yet m:lletleri maneviyatını kış 
zaferleri ile kalkındırmak, yeni 
ikmal ordularını ümitle hazırla· 
mak lıava"nı yaratmak yolunu 
tercih etmişlerdir. Şimdi karşı
hklı bu şartlar içinde nihayet ilk-

(Devann 3 üncü Sahifede) 

Uzun Ömer Olşeıt 
20 yaşında. 2 rr.etTe 30 sBll~lm 

boyı.mda ve 170 kilo ağvrlığaııda 

.ııörufmeğe d<ğer. 

EN UZliN TÜRK GENCİ 

İ;t;mbul - Karaloöyde Saat 
yaaımda Piy go bilellerl saıtnaı< 
için, 

Gi~E AC~DŞTIR. 

Bu uzun adaım ın bfurük eJ.lerin .. 
d"1 siıt de bıletinlzl alarak talil
" irl <len<!Y'nlı. 

Ada nada 
Feyezan 

• 
Ceyhan nehri taşa
rak 100 bin dekar 
arazi sular albnda 

k a 1 d ı 

Bazı koyun su~ 
r ü 1 eri n i suMar 

götürdü 
M;;na, 24 (Hl.t$usl) - Ceyhan 

n<:."hri son y.a-'jmu.rlaı.· ve Jtnrlarm 
criı11csi üzerine tekrar 4şmağa 
bn9l:ımı.ş ve 6,10 ımetroye kadar 
yi.üa::ehr.ıi~tir. Ceyhan kazasın:ı 
bae1!..ı 21 kf>7 arazisi rular alt.mda 
kn•n...,hr. Sekiz !Wyde !:ıela ha
s"lr \"aruı:. lfercbr!!Ok. Jcöyü h~ 
~'. .der~kn illki.i!.J.rla kuTtarı1mış
tır. B\l'r<ıdoki dovlet lıal'06ı da za.. 
rar görmü;ttüır. Feyezan. Ko.diırli 

kaz .ıaı:ı b3ğh köyll~lc de tahri
b>Jt yopmıştır. Mecidiye köyürıde 
bln ılı::ı.d.>r !toyunu sular götür. 
m,i.ş, üç bm koyıın da sularla tev. 
rilmlşh. Burada döıt iköy sul:.r 
Pl!mda k<>lmışl<r. Bir Ç'Oeuk bo
j:'.'1,llrnUıŞtur. B,ır çu.'c köylüler ::ıığ;.ı.; 
tf·peleri11e çJk?.ra1c yarllım be'k.te
rrııtk1c-<lı.rıler. 

Sul:ı.nn ıstll:I etliği •Mır.· 100 bİıı 
dekar k:ı.cJ.aıı<lil', Şi<!detii yt.ğnn.u·

lo.,.( u sonra h.."\ra.ret sıf"Tıın altına 

dl:;mli.;ti1'. Sula.r altmda ka.lan 
ıa,lolaır<la ek!!m Yeıti pamuk lo
hun-l.,rı 1nnhvolrr:.uştuır, 

İTALYAN 
Donanması 

En büyük denizal· 
tdarından 

birini kaybetti 
Londu, 24 (A.A.) - İ.ng,liz dcnı:z. 

a!t larw A!odeniı:ri hQtınhklon T• 
ta\yan C.t-r • .v .. , 1 tılarmın nni~ı ı\Tgi1ti.n
au-te1 ci.ğcıi. Amirn•yliovl 'otluı· Bir.ncisi 
l\Iesl!l.O. &$ıınd.Jr bcdır..lnuş \'e A!.
man tr.yy~ırelerlnln t~kip1er~ OOlayısi.. 

le :rııa:-.·t!cl.lah ~m1aır.-1:A~r •. '.ıauıstır. İ
kinci"', İblyln donamno.sı;n n ı:n bür 
:rUk Yo en miikemmel deniz 3Jtılam1. 
dan b;r. i idi. Bu C;ılaLre sularında 
baıtır~hn1) ve sahil müda'farıı toptUSu .. · 

aımun r.t~Jerkıe ra.~men mürettebatı 

kurtarrlmıştıT. 

Girit ve Hasali 
bombalandı r 

Londra 24 (A.A.) - B.B.C.: 
İr>giliz tayyareleri dün ~ce Yu
nanistand:ı Hasaliyti. ve Girit ada
sında Ka~yi b-O!lnbaı-dımıan 

etmi~lerdir. 

RANDEVUCU 
BİR KADIN 

16 yaşında bir kızı fuh
şa teşvik ett · ğinden 
13 ay hapsedilecek 

Asliye 6 ncı Ce78 mahkemesi 
İriniya namı diğer Eleni isminde 
sabıkalı bir randevucu kadını dün 
1 yıl, ı ay müdde!le hapse malı· ı 
ki'ın1 ctn1iştir. Bcl·oğlunda Ha~ 
malba~ında bir aparlımanda otu
ran bu kadın 16 yaşıııda Sabahat 
adında bir kızcağızla yolda tanış
nıış ve onu para, elbise, lü.ks ha
yat vadile iğfal ederek evinden 
kaçırıp gizli fuhuş uçurumuna 
düşürmüştiir! .. 

İreni bu cürmünün cezasını 

diln bulm°'tur. 

Arnavut köyü 
Gece bir 

tehlikesi 
ya ngın 

atlattı 
Arnavutlroyünde Scd üstünde Mum. 

hane sokağında Sura.ski adyıda bır ka·. 
dına alt 17 nurr.arh: evden gece sa.at 
3 de 1• gAı1 çı.h."mış, kısa b!r zamandl 

(Dev•mı 3 üncü Sahl1"'1e) 

Yunanistana Yardım 

Dumlupınar yarın 
I Pireye gidiyor 

Şark cephesine!~ bir karargihta Sovyct esirlerinin üzeri annıyor - Uzak Şarkta bir adaya i1ıraç 
edilen Japon aslı.erleri tel örgü m&ııiaları önünde ... 

1 

Şehrimizden oradaki akrabalar:
na yardım eşyası gÖıiderenlerin 

kolileri de yarın götürülecek 
Dwnlupınar vapuru yarın Pi· 

reye ikinci seferini yapacak1ır, 

Dıımluıpınar, bu defo dli Yu.nanis· 
tana fasıılya, nohut, 60ğan; tuzlu 
l>ıılık ,Pbl he•in maddeleri \e Yu
naırlstanda yakın al<tabaları bu· 
hman yorltaşlarm kolilerini gü
türeceklir. 

---
AMERİKA UZAKŞARKTA 

Şimdiye kadar 
183 Japon ge
misi batırıldı I 

• 
Amerika denizaltıla
rının Japon sularında 

faaliyeti artıyor 
Vaşington 24 (A.A.)- Bakiye 

Nazırlığı haberler servıisi. Avust
ralya ve Amerikan kuvvetleri ta
rafından Uzak Şark bar'l>inin ba
şmdanberi )Jatıl'llan veya hasara 
u.j;,>Tatılan Japon gemil<'.ri yeklı· 
nunun 183 olduğunu bildirmek
tcdh'. Batan veya battığt t.-ılunin 
cdUen har,p gemileri 35 tanedir. 
10 harp gemisi hasara uğı•aım~'\ır. 
113 ticaret gemisi batmışt>r. 14 
ticard gemisinin batmış olınası 
muh tenıeklir. il ticard gemisi 
de t.~~:ıra ıığ:ram:].f.ı . 

TcblPlcree v.:rilcn )ı.ab(?rlere 
" g<iı" Amcri.lrnn denizaltı ı:;emile-

rinin Japon sularınıtı gitgide da
ha fa,.Ja göfilktükleri bildiri'1.iyoc. 

o- --

Yeni Gine' de 
Sinci kol 

faaliyeti! 
Melbu:rn 24 (AA.)- Yeni Gi

ned'c Japonlar Morcsl:ıy lİJP.aıuna 
ağı.r ağır ilerliyorlar. Durum çolk 
d'eğişmenııi.'.ilir. Müttefik tayyare
!erin her gün yaphkları şidd~tli 
hücumlar tesirile Japonların faz
la yorulduklarına dair emareler 

(Devamı 3 üncil Sohif"'1e) 

Rabolda Japon 
zayiatı 

Tokyo 24 (A.A.)- Tdkyo, Ja
ponların Rabaulde 7 bin kişi kay
bettiklerini kabul ctmcMcdir. 

RAUF 
ORBAY 

il 

Yeni Britanya Bü- i 

yük Elç:miz dün 
'akşam Londra'ya 
ı var dı ve merasim-
i Je karşılandı 

TA YMLS';N BiR 
YAZ ISI 

Londra, 21 (A.A.) - B.B. 
C.: Diin akşam Londraya va-

' ran yeni Türki3 e Büyük El
çisi B. R auf Orbay'ı Britanya 
halkı samimi bir hava içeri
sinde karşılamıştır. Yapılan 
merasimde kordiplomatik na· ' 
nuna Vis Jl.1areşal Sör Cönı
mok da bulunmuştur . 

Taymis gazetesi bugünkü 
nüshasında Britaııya hükii
meti namına Tiirkiyc mümes· 
siline dostane bir el uzatmak
ta ve B. Rauf Orbay'm ha
yatı ve moziyetleri hald<ında 1 

il ;nevamı 3 !; cü Sc.iıilede; _ 

r 

1 
Bulgar Kralı 
Bugün Berli· 
n e varıyor 
Bugün veya yarın 
bir tebliğ neşri 

bekleniyor 

Dr. Klodylı'de 

Btlkre:şe ıtdlyor 

Von P apen 
bugün Sof .. 
yadan hare .. 

ket etti 
Bcrn 24 (A.A.)- O. F. İ. 

İyi bi.r ınenbadan öğrenildi· 
gine göre Bulgar Kr;;.lı Boris 
Sollyadan har ket etmiştir. 

Zannedil'Cfiğine göre Kı·al 
Vivnna \"e yahut da Berline 
:{icl:>cı:-ktir Bugün ve yahut 
ann b;ı r::ıesele llakkındlı 

bit· t<.oblığ n~şredilmcsi muh
melrlir. 

(J~nn 3 üncü S•~i!ede) 

Avus tralya 
açıklarında 1 
Japon tayyare 
gemisi battı/ 

N<'V)"Ol'k 24 (A.A.)- Müttefik
lere ait bir denizaltı gemisi A
vustralya aç.klannda Jıüy:ü~ b:ıt· 

Japon tayyare gemisini bahrınış

tır. Denizaltı dört torpil 'llbmş, 

bunlardan biri isabet ederek ge
mi hemen baıtımağa başlamıştır. 

HİNDİSTAN 
Müslümanları 

K ripsin karşısına hak
larını istiyen tek bir 
adam gibi çıkCl.caklar! 

Yeni Dclhi 24 (AA.) - Dün 
Hint müslü.manları c.mı.lyeti re

isi Jinan.ıı rcisllğind2 bir toplan
tı ı apı;mı~tı.r. Jina bu toplantıda 
Hilbt:\!stan miishimanlarını; Sir 
Kripsin ka~ına haklarını isti
ycn tek bir adam g:ibi çı!kımağa 
davet etmistir. ----o---
Amerika Çine 
500 milyon do· 
lar borç verdi 
B u para sulhten 

sonra ödenecek ! 
Vaşington 24 (A.A) .- Çin lıü

kıianctine 500 milyon dlı>lar bir 
Am<>ri~an istikrazı tt:'miııı. eden 
Finansal anla~a d'Jıı ;mızalan· 

We\ia.r.:;u 3 Ur:.-cü. Sa~ıi!edc) 

SOVYET TEBLill 

56 ıncı Alman 
tümeninin garı· 
sı imha edildi/ 

Bir General ile erka
nıharbiyesi de 

Ruslara esir düştü 1 
Moskova 24 (A.A.) - Alman 

nakliye taıyyareleri, Stararussa· 
daki 16 ıncı Alman ordusunu iaşe 
ctrr\2-k gayr..,t,ne de\"D.m cdiynr. 
Sovyet k't'aları Stararussa şehri> 

ne bir kaç kilometre ımesafcye 
gehııi~lerclir. Buradaki Alınan 

lnt'alarmm durumu çok üımJtsiz. 
dir. Smolensk bölgesioo~. Rus 

kıt'aları şimdi Alınan nrudafua
sının 2 inci hatlarına hücum et-

ın.vamı 3 ili>cü Sahiiede) 

PRAVDANIN 

BiR YAZISI 

Almanya, mu .. 
kadderatını 
tayin edecek 
bir harbe ha
zırlanıyor! 

Diplomatik seyahat
ler anlaşamamazlık -
ları gösteriyormuş! 
Loodl'o, 24 (A.A.) - •B.ll.C.> Mos. 

ilcO\.'ad.a ~ık..:.n Pravda ga.ıet?~i t:HiUer 
ve T:Tuilıt.rd> L"->mli bir ya.ı.ı.s.ında Rus~ 

y~~l y~rllil2 •b;'lşıno. yen:m1yc muktedir 
olan1;yon Alnwuların hf'ı' llatta her 
~e mı>tteı i;t ar.Aıgını ya=ak: 

- Aln.a.nlil:-Jn her yeni ...s(.eğj t,5 .. 

b~lt::1·".ll~ ·~ırı!cı~..a:maz.lığa sebep olu .. 

3--or. Büh .• ~ bu diplomat::ık reya·hatıcr 

anla,ı;oanlı<:nıazlıi\:la.rı pek bi gösi.er

n1t'k4".iir. İşgal aLtmdr.ı.ki kaynakların 
serrr~>er edi 1 ·'Tl'Mi Alı:narryan1n mUr
kad..l~·ratını tayin edecek bir müeetle-
1 Yi!: h·-'Zır:~·?!:•nl gi.J.....ter.m<it.tedir.'t 
detr.•'<tedir. ---o---

MECZUB'UN 
MARİFETİ! 

Bir akıl hastası Feri
köyünde gelip geçen

leri yoldan çevirdi 
Dün uıtıa.m Fcrjköyünde garip bir 

hAdlse olmuş, bilahare ME'<.'Z~P olduı

ğu anla-şılan bir adam ortahğl tel§ışa 

düşüm.tiş1.Ur. 

tJ'sctü ~aşı temiz orta Y3ilı blı adam' 
dün U::..:ştm Fcr:.köy cn.ddesind.? gelip 
geçen leri yoldan: çevirerek: 

•- Baııa bak arkadaş! ... Niçin ba.. 
nn· selttm vıemıedJın ben Kastamoou 
sayla~·ı)"llll\ adamı şôyle yaparım. böy

le yaparınl. ,., diye tchd~ller savul\. 

mıya başl:ırnıştır. 

Az s<>ı3l hiıdisoden m:>lümattar o· 
l:?n 1.ab:ta 'bu adamı y:ı.ltnltm;rs ve 
Müd1o lu..,,,..,.,ııığe •ev<ketıın'ıtM. 

İ~:n!•1tn ~m~ olduCu tesb:t td·ilen 
bu ;a'!ı.-.;ı'!l i>;l' altıl hü-5t...b-ı ol.iu!u nn
la§ılınış tt<l~ •• .:-:tr1a. ~lır.:nuıbr. 

Baaı gazetelerin yazdıi;'l gilıi 

Dwııılupmann bu seferinde de 
1000 Yıınan çocuğunu getireceği 
habeı:i tahakkuk etmemiştir. 

PARTİGRUPU 
Bugün toplanıyor 

An:kanı, 24 (Telefonla) - Mec
lis Parti Grupu bugün saat 15 de 
toplanacaktır. T<>plantıda Uarici
yo Vekilimizin izahatta buJunma· 
sı muhtemeldir, 

Parti Genel Sekre
teri Ankarada 

Ankara, M (Telefonla) - Par
ti Genel Sekreteri B. Fikri Tüzer 
hu sıı hah lstanbuldan şehrimi&e 

dönınü~tür. Şchzadeba~ında Y'BP· 
tırılacak oJan 1000 yataklı •tale
be yurdu•nun proje ve planları 
Hazirana kadar Jıazırlanaraık he· 
men inşaata başlanılacaktır. 

Pireye 500 bin 
Vitamin table
ti gönderiyor 

Sicilya vapuru ya· 
rın Nevyorktan 

hareket t: ect5k 
Londra, 2·1 (A.A.) - Amer:.>;a

daki Brilaııya harp yardıım bir
liğinin bildirdiğine göre, is,eç 
bandıralı •Sicilya. vapuru oı·lar
ca müzakerelerden sonra 3·:>rııı 

Nevyorktaıı Pireye Jıareket ed.,. 
ceUir. Kararla;tırıldıj;ına göre 
gemi gündüz t~vcç hayrağile • 
yahat edecok, gece hu""' bir ~·ı· 
rette i.,<aretlcncrek tenvir oluna
caktır. 

Seyahatin sonlarma doğru ge· 
mi e\~cldcn tcsbit olunnıuş bir 
~ta takip edecektir. Gemi bu se· 
ferinde Yunanistana •oo hin ~;. 
tanıiıı tableti, yirmi bir bi:ı 1011 

un, on ton ilaç götiirecektir. Bun
lar Kızılha~ın kontrolii altı111fa 
haHra tevzi ve tal<sim olııııac k
tu, 

Şeker Tevziatında YoJsuzJuk İddiası 

Bakkallar Cemiyeti Reisi 
Şikayetlere Cevap Veriyo~ 

Bu sabah her bakkala istediği 
kadar şeker tevzi edildi 

Bu ımbahki gazetelcr<ren oo
zılan Bakkallar Cemi~U hakkın 
da bir ~lka)'et neşretm~erdir. 
Bu şikfl'yetlcrc göre şı:ker tevzi
atı İa<e Müdürlüğiince Bakkallar 
Ceıruyetine buakılmış, fakat ce
miyet id<>rc heyeti arslan payını 
kendisine ayn·arak diğer bakkal
lara az şeker vermiştir, Dün sa-

Ç E R ÇEVE 

Cenup doğusu 
NECİP FAZIL KISAK'ÜREK 

• 
Gözler yine Avrupanın ce· 

nup doğusunda ... ilkbahar arİ· 
fll6indc ilk alametler, Avrupa· 
nm cenup doğusunu; birçokla· 
nn.,a emniyete kanış.muş far
zedilcn bu istikameti yine için 
için gıe>.l<lrunakta ... Bazı kay· 
naklnrdan gelen hırbcrkr, açık· 
ça Avrupa cenup doğusunu 
mimlcmeğe kadar gidiyor. 

• 
Bu istikamette ilk tezahür o· 

!arak, Mihnr mantosunun e· 
teklerini ta1ımıya memur iki 
rn.-nılcket ara<ında bir çe!c.iş· 
me görüyoru2. Romanya ve 
Macaristan arasındaki çekiş· 
me! .. Ne çekişmesi, a unım! 
Sakın hu re.kişme, bazı niyet 
ve harckelll'ri örtmek için icat 
edilmi~ bir danL~ıklı dövüş ol· 
masın? 

• 
Bulı:ar Kralı Berliuc gitırui !. 

Gidi~i iki türlü tefsir edili'Jor: 
Yn Bıdgaristaoın '"ihvere fiili 

l balı baş~an şeker teınii işirı<k, ' 
BakkaDu Cemiyet.inin, 91 l'irarl:ın 
satrlan taz şeker için bazı bak
kallardım 93 lira, lıazılar:ıooan 93 • 
lil'a 25 Jııuruı; aldığı, lresme seker
ler için d.:! 56 lira istcnd1ii;i , bizz..ıt 

ccnüy<'t idare heyeti az.asının oo. 
on be*r çuval şekıer almasını; 

(Devann 3 tınctı S•hlte®) 

füll yardm>da bulunmıya l.a 
r:ır venliğiııi arzetmck ui~·eti
le. .. Acaba bu gidişi i7.:ıh ede· 
cek üçünt'.Ü bir tefsir tarzı yok 
mu? 

• Bir .zamanlar gözden diiı?t<'· 
ğü lıildirilen Alman marşal
ları yİlle iş ba ı.~da 'c btikn
meti meçhul ''atifolcr ~İn· 
de ... Acaba (Hitler) ıııi mat• 
şallarmın fikrine geldi, yek a 
Marsallar mı (llitlcr)in fi <ri
ne?.. Yunan adalarındaki lıa

ımlıklar pek de gizlenenıi~ nr?. 

• Diyorlar ki, Alnıanyııoın, 

Söv1•ct Rusya dnrıırken ba'jk:ı 
istikametlerde ceplı~ armalı; 

işine ~elmezn1iş! .. Alınınn}auıo 
Sovyet Rus~·ada bir mUdd .. r 
dRha miidafAnda kalııı İngiliz. 
leri kırt'i olarak bir anla~ımya 
me.:buy edecek bir harl'kctl' gi· 
rişnıesi ve bııtıii henı So,·ret 
Rıısya işini, hem de bn i'i bir 
arada yapnııya lrall--mnsı füti
maline akıl crdircbilen tek ki· 
§iye rastlaınadnn. 

• 
Cenup doğu>u i-tik0<:11cti. 

l>ir yardımda niçin bulunamı- 4~. 

y:ırni:ını Alınan Devlet Reisine 
izah mak>aılilc; ı ahut da artık 

rüzgarın orada1> esmi)e ni,eti 
ohun "!Ja olıua~ın. kenAi~ini 
en hassas ve nnzik i. tikr.ınr-f 
kabul eder~e vehme karı•lıuış 
olnıaz. 
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dan ili ba ren ye. ilc.bi aramız 
• • Dost basa. düsman aval'1a b:o. iZ geÇI karclcrlcr.Sakın!>izde_ayakka· •• • ? bıJanmzdan balı.1.,cıeccgım ıçm 

Y k e 1 Ş beni ciıişmaa zannetmeyin!. . 
• Ben ,._,ag>J1,:za cllişmanca değil, 

---------ımıım-------- dostça baktyorum. Zaten bu; ben

Ticaret Odasının tesbit ettiği cetvele göre: 
1913 de 1 Liraya alınabilen miktardaki 
eşyaları 1941 de satın almak için 12 Lira 3 

kuruş sarfı icap etmiştir l 

Meyva, Kumaş ve diğer madde
lerdeki tereffü nisbetleri nedir? 
T}ı,aret Odası tar.ıfmdan hayat 

palıalılıi;ı hakkmda muntazaman 
tertip cdilm kte olan •toptan eş
va fintları• hakkındaki cctvcldo 
İ313 yılından itibaren muhtelif 
eşyanın paha lılaşrna ru,.ı,..tieri ve 
r;aı tercffiilcrt hakkında muıkaye
seli rakamlar bulunmaktadır: 

Bu cetvelden anlaşıldığına gö
re 1913 yılmda usati olarak 100 
l.urw, ol:ııı Z:t!rire ,.c hu ubat • en 

son t~sbit edilmiş ay olan • 1941 
yılı N's:ıııındn 1171 kuru.,<a çık· 
Jıtı~tır. Yiını o zanıan 100 kuruşa 

P.lınabilcn miktardaki zahire ve 
lıulıPlılı 1941 Nisanında 1171 im· 
rıışa alm k kabil olmuştur! 

1913 ·ı)mila 100 kurır'ja alına-

lıilcn miktarda meyva, 1927 yıılın
da 1008, 1938 yıl..,da 573, 1939 yı
Jıudıı 611, 19-10 yılnd:ı 487, 1941 
yılmda ;,., 688 kuru511 alınabil· 
miştir. 

'IURP NEDE~ 

IlOŞANIR? 

Diinkü A:J,~m gazl'll'sinde ŞÖ}'· 
le bir yazı ba hğı urdı: 

Turp noden lıoşanıT? 
Bi:ı bu yazının başlt::':ını olutt· 

kcıı, tuhaflar(lan biri de yanım.1%
dn idi: 

- 'eden hojanacak dedi, ko
ra" .. nlgamla ge inmnıediğinden! 

HAVA NE ZA.'~ 

DÜZELECI::K? -· Son hava dıırı nu dolııyıı;ile 
I:asathanc gnzetccikre şu lıeya
natta bulunmuş: 

:llerak ctme~in. havalar bir iki 
gi.ine kadar dii.zcll"ce tir, 
Rnsath~nenin ~·erinde bi2 ol· 

sr·ydık, ne olırr, n~ olmaz herkese 
iiar.ı mahcup oln ınak ve işi da
ha ;ağlaruıı bal'ola.~ak için şi>yle 
derdik: 

Iera'k <'tmeyin, h•valar bir, 
tki kadar m tlab d"'zelocckür. 
KÜÇÜi{ Şİ "ELER 

KALKARKEN 

'Veş'laycılar top1an.nıtşlar, orta. 
dl» ka' ·arak olan kil ·ilk rafa şi-

r:•111ın bu k::ı ın1 ına se.Y"İn• 

1 işler. E'et, buna biz de se»ini
~ ort12 arııuı.a .. · :n bir c anuna:J. 
vıır ki o da şudw-: • 

llcr u.10.şnn1, ~ nhut arasıra hircr 
küçük ~işe içmek itiyadında olan
lar, ortada i~ecek küçük şişe bu
laı•ıavınea bu sefer kii ük yerine 
birer. biiylik yın·arlamıya be lar· 
lnr~a o zaman ne olur? .. 

AHMET RAUF 

Yine 1913 yılında 100 kuruşla 
alabildiğimiz ıniktardali çay, 
kahve ve tütünü 1941 ~,Juıda ıtl· 

mak i~in 1134 kıınış sarfı icap et
miştir. 1913 yılındaki bir liralık 
bez, kumas. basnıa ve ımısali me· 
vadı ııcsci~·e 1928 de on dört lira 

dok ·an iki kuruş, 19!18 de on linı 
yetmiş bir kuruı,a, 1940 ıla 12 lira 
82 kurusa, lMl du iso on dört li
ra on b~ş kuru.,a alınabilmiştir. 
Diğer muhtelif maddeler de Jı.e. 

s.ıp edildikt~ıı sonrn 191' ile 1941 
yılları arasında ha•·at ııahalılığı 

tunnrni olaruk §ÜYll"ee mukaye5C 
edilmektedir: 

1913 yılında 100 kllnı.~la :ı.lma
bilen mı.ktard .. l<ıi eşyalar rnn yı
lında on iki lira iiç kurıışla alına
bilmi~tir. 

Bu ),la ait mukayeseli cctı:el
ler <le Oda tarafından hnz.ıl"lanıl· 
maktadır. 

j SİVRİSİNEK 
ücadelesi 

Mazot temini için te
şebbüslere geçildi 
&led;ye ve ,.;tayet sıhhat mıü

dürhik ri bu yaz mevnnin<lıe 
s;,'risi.neklerle müıca.dele meV"LUU 
•üzcrm<le şi.IrdiOen hanı1lık~ara 
geQID işk rdi r. 

Bu maksatla icaıp eden marot
ların temini l~n Tlc:ıret Veki'ıleti 
nez ·ndc tcşebb\iskrd.e hulunul
ffi".l:;ılur. Mazotlar ınnumi çukur
lara ve Si\Ti!ı"nek mücadele mm· 
tıakaları.nd:ıkıi evlerin, bağların 
Ye bahçeierin havuz ve kuyuları
na dökrül<'Cekıtı.r. 

Fındık liatları yülueliyor 
s,,n g'· nlerde fındı.k ıf'i ti.an 

· 'kselınc'dedir, Tralıwndıruı IJe
l<>n h ıbcrrere nazaran oı-adtı ka
bukh tombul fındı1dar n an 

.Jtıs..ı 58 kuruşa ve iç tıncl:oklar 
füp hı!zır 122 kuruşa kadar çık· 

• !l yolar ı 
Rll<!yo İda.r~ bozulan r 4ı olan 

bm r ç n b :e\,Ye açac~tınt dilıılctl 

ga...:e!~d.c u.ı Jı.mca. merr..::;un oldum.. 
İdare ·~rı uu tcşe!>b ı. baklk ten ye
-r e blr' ıbti.yaca evap vert<..cictı.T. 

CiW<u nıc• radyo ~""' bı!:yorıııı: 
tc ·;o 2rıo liraşa alı! l!ırı m::klne. 
ıerm. ı a.._~ı k t·eya tan-.irc'ilerin 
rol< fiih" bir ücret U>tcmcleri yüııiln• 
den bir i<öı;oye tmış,ar. atıl bıTalo
<ı11ıı!ardır R:rıa.en• leytı Radyo İd..-esl 
tamir ~l<~nl bir a,, evvel açrn<.kla 
aıbı>n<!lerhıc bil;r\i< bir hizmet ifa eL 
aü ol~o:!llollr. RÜRIIAN CEVAT 

Edebi Roman: 71 

Seni Unutmadım 
R .. AT FEYZi 

( 

o, 

•. ·. o 
n:ı k~l 

., k .... ~-

""l :ıe. y k, y ~,.. -aıran.!. 

Ah, bu karan ve-:- ~.. Si.Jaovf,_ bit' 
g1 n onu arıy~ r m..!:' Ku.JJb.i.1.ir?. 
B.r iıo : peşine t k mı7. l>liıilld«ıip 

e ~n b at.. ka..-ar ven-~~k ne zor. 

kar.> , .ne m!l11hiş, no J.."<>rkun~ oc;y? .. 
~" :>, y e ıı "dl. 

, tek b"'i n~ ~ı:<luğu 
t u 

\.y ~ 
u1 \ e h , 'l t yes} 

ta .ı:1 .ı d .ıs bLr OC • d.. Isı.ık 

çalıyo. ~:.ıra_ . r nura""bı: .yoıctu. 
- 'lltv o •• r.:evın ... 

cncr<ık, Y•lac G<la.uııa oo~ 
u ... 
&dm, ~. uyuyorau. Nuri 

_ y~ oldu mu ya, o11ı.I nıu?. Di. 
JC sbyı<mc!.ı. .. Y~ı çıp.a;-c VE ·~tün L. 

ç!\: ... Kancağl!n .• D..r, J>aıı:ayım ..• Ba
ri yorıı;aı1'111 a.l•ma gir ... 

Nevin. bir ~- uya~ır Cib~ dL 
k;aıcreir gvıJ.erm.i &i,UrlU'ı. i~ s&ü f\l 
~ldu: 

- N~ var? ... 
Karısın>n bu teU,Şlı ve ürkf'k lıali, 

Nuri '>. ılmiAa b<ıiııııa ııitm!:,ti, B# 

de son za.rrwnlarda ı:3rip bir tıdıet 
!ha ne giıxli. Vapıtııda, trende, 
y'Olda ras!,'l'ldiğim erkeklenn a· 
yakkapl:ınna dıkkat emyoı·um: 

Ekserisi kış gelince kara) a ç<:kı· 
len sanclallar gibi tavı clökÜ!lıTJÜş, 
bova~ız ... 

Ckç-en gün blr Anadı>l '.ı ar
kada~ımla v<ıpurcla hayat pahalıı
lığı!'.dan konuşuyor, m:.:>< r .;uJ:'· 
luğundan şikiıycL t4yoıı."°""1<. ::,oz 
bu b:ılıse geldi: Ayakklil:ı. boya
ma ikretlerinin bile an kuruşa 
çıktığını, bunun irln ayda elli, 
altmış kuruş aı;;c<tan Llızım gel
digiııi soylcdim. Arkad~ı ~-ok 
rok saz iı an'..ına müce<bbir bir 
zatt".r. Di;n•'P suratııma mlnah 
manalı baktıkılan wnra bariz bir 
•hidl:ictle; 

•- E!bct lnzı.nı!. deıii. MP."~bc
yi mbi gicüp (boviyalim Beyim) in 
~aIDrıund:ı ı, •l uğ:ı kunılurs.111..ı 
0 bile yct'.ş.'tlez ve işte böyle uywı: 
papt ı~.ı" ddaşırsınl!l!.• 

'<: dC'Tr k istediğini pek anla
m· . ;t.m. izahını ı,e.klerken da
lıa dık i!h"e et.ti: 

•- İ•1san her ihliyac•t ı para 
ile temine kalk;ış:msa ,-allahi aç 
kal 'r!. 

B"raz da bizden. Aınndblulu
larrlan ibret, dersi alsancza .. Biz 
sır ı: ;:zqa!dni, ayeğJJJ1ıaıdakini, 
ba ıırnıızdakini k<:n<l'imi7. ynpaıntl. 

YJycccğjmjzi ı,:ıe kcnıdinıdz ha
zır1a"1z. 

< Aı'lTlut piş a~zııma <lıü.ş!.• za. 
man: çn.k~an ~,ti. Ayakkabı!aıır 
ııız, n boyası iı,; n de ayda 50 · 60 
kuruş verirseniz SO-nra ne olur?. 
J<:lt r döı•t ki•ilik hir ail<! iseniz 
yJda bo) a parasına harca:iığını
Zl bir hos:.p cdJJ, bak:ıyım ! Jia,buki 
bu ı,arayı kazanır.ak çok k<>lay 
ye mu.ır..k:~ı· ..ır. Di• lirayı: g:iz.. 
eler. çJ;aıııp b". r ... ,a, hıi "şc bo
ya, cila ahrsmız. Lulfffi knlları~ 
nızı s1·va.y •p ti~~ n nilc pap. ~la
rınl'Zı k ndoniz boyaroı:nıız, Biz 
hep böyle yaply• ruz. Siz de ya
parsan:ı lronkma şerefiniz kırıl
maz, bU5.kis arLu-.ıo 

Arkad •,mm hem tlraz, r"!n na
sihat mahiyetinde olan bu ~Ö?JÜ 
beni ook d··~ünd;· !Jü \"e , }· nn· 
kul lıuld"m ve sonra uzun uzun 
chlşündü:m: Biz de onun g>bö ya
palım. El er he:ı•kcs kentli J>Jbu
cunıı IY•yasa rdı yılda kaç binler
ce tram:.z hizim, sizin, aile OOba
lat"'ııt:n c~birıde kalırdıı?. 

P.. SABiT 

70 aantim kurşun boru çal
manın cezasını 3 ay 

hapisle çehecelı ! 

) nı.ı:v.ı:ı c.ğlu Jozef imıindc biri 
T·ks md bir npartımanm hcl.a
smd:ın 70 santim uzunhıığunrlıı 
kurşun boru çald~ i~n ad.J;ye}c 
venlrr..,ş \'C 3 ay hapse mah'.rum 
olwı.muştur. 

--o-

Trabzon tiitün piya&aaı 
'Tuabzo ı.da n oe'hrimiırleki all· 

kauarl ra hildirıldlğ'ıne namran 
bu yılki t:it~n piyasast geçen y:ıl· 
dan çok yük,ekt!r. Tralx'x>n mah· 
sulü iyi tıltünler:n kiloou 115-145 
kuruş arasmda, 2 ind ne'i mah
sullerin kiloou 40 • 50 kuru.ş ara· 
smda satıJmaktadır. 

Poolathane cinsı tütünler ise ki
lo.su 60 • 190 kuruştur. 

k.ah.ic.N1a attı: 
-- \.'anglll vaır?. 
- ! •t:rec!.C':,. 
-Bennn~ ..• 
N. nı l>ôynuııu billc!u. Yfrzünün 

:ı .... t .ı.r dot.ş:n~ tı. Dc.:i.o b.u- gv.,.ıls ge. 
ç~d:, 1'-ıurt Yılma.z, ayni rıeş'el.i ta.. 
·ı;r:a.: 

-· lçlm yamyor, "tncığm:, dMi, 
LiTr.ı. fc: _;.ı • ... c .r<ı.ın c:~ l•bö... Otunıc-

ket; t ."l'" yo .u. .:\y~~d kalk..ınca., 
~ ... h u anla rn .• 

k:ı<lm, lem tem koo:ısının :rü.. 
2iıT.c t :.ktı: 

- l ._y •.. Zaıt.eın bı.r l<'Y yıJ.~tu. Yo ... 
ru·rnu" .• Bjracz u~ayıtrı. ded;ın. 

<lı.. n1,-: all1l ırn ..• 
N\!. ~ Y. az. kr..."'YO~ n yr.-nınd.l&d 

ıe:r:"'nga ılZandı: 
- lı,a.yd.l k 1 ıa Nevi!I... Asa.b:ın 

dC<rl<L ya, lnş !lalı .. 
Nev:n, 1-&:. • a gillü!"'l!'r-d~· 
- !llükeınm.l .. Bo: şey·.,, yulı: ... 
- h~)o'di. k l>y .,,.~ •• :Oinıdidrtı 

u,.ı..nırr'cııeı ki .. Daha çc..k cN:en .•. 
N<vln, yat:ıı:;ta ger.r.ch: 
- NE> ya:pal.L"n, i;l.ı,yı.>rslm'?. 

_ Kal!< blr'2 .•• Gel ıç~<1ye .. Sana 
ne 2ll7el :tasyonlaır d.nle~e<'ei:im. De.. 
ıLİU. blr C<:n!Jbl Aınc;riJ<a l•"'"l'<JOU 

Doğu cephesinde yeni Alman 
taarruzuna karşı 

R Ts hazırlığı ve Rus stratejisi 
( Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Doğu ceı>heshıde: 
Alınan • Sovyet ceplıesiııe ku~ 

bnı...\ısı bir göz ntuıca, Alnıan ınü· 
d.ıta~ Jıat1ııula Rw; t3nrruzlarile 
ba•lıra dert çıkıntı görülür. Bun· 
Jar, Valday batısında Ifolin, Viaz
rua cl'ııtL;unda Dorogobuşt Orcl
Kıırsk arasında Krenıni ve Har
kof • Stalino arasında Dinyeper· 
pc.trovsk s1kmtılarıdı:r. 

Bu Rus mevzileri, aradan bii
tün b:r ktş moni=i geçmi§ ol· 
masma rıai;,"'ll1cn mB\"Zİİ ve tMJi .. 
vevi huılrdu aşanıamıslardır. Al
;n. ;ılar bu rıkıntılara •önem ver· 
m;~:orlar. Zirn, büyiVk taarnrz 
için çıkış noktaları halirulc kul· 
lannıı:va eherisli olan başlıca hii· 
yi' !c şehirleri muhafaza etmekte
dirler. Hu şehirler öniindeki Al
man ıuukrı,·cmeti, R.u ... ların ger .. 
çektPn önE"mli bir strr..:trj:l; mu ... 
vaffaHypt knal!malarma in fuı 
\.'ermemiştir, 

Fakat Rusya<la cereyan eden 
nmhnrebcler lıareket harbind<'n 
cıl.,n•ş, yıpr2·fma ~okline ginni~

İir. Vıpro tmn ha"1ıi, moförlii bir
lil<lerle hüyilk harekat Y•'!>ım>k· 
ı,.11 claha yorı,,.,ıdur. Ve bundan 
Alnı>nlar dn, Ruslar da, ~ mev
~hninin fena U>-sirleri altuula Iaz
losile yorulmnktadırlar. 

Rıı<ların i te~iı!i Almanları bli· 
yiik taarruz irin ayrılmıs <.lan ih· 
tirnt kuvvetı.,rilc hnahcr yor· 
mok p taarruz kuılretini sars
mal.tır. Ruslar bihük 'i"lıirlenı 
karşı cephe tanrr112l~rından vaz ... 
grcenk hunlrırın arasındnn sü
zi1ln·p. tfthi~·esine ba~vunııuslar
dtr. Bn i tc ne dercrc:ve kndnr 
muvaffak oldukları da el<l~ ettik
leri i'ört ç•kınlı ile ölçiilcbilir. 
Harbİn bu yıprahna dc"\7~n· 

drn hangi tarafın dııha yorgun ve 
· z:ırarlı cı -aırai?mı anlsmınk İ<:in. 
!>ahan h~kleınek laznndır. Aca· 

l·a Ruslar aylardnnheri taze ilıti· 

3 :ıtlarla taarruzlar yapan tilnıcn· 
lrrini doldurabik-cckler mi? Cep· 
h r;erisindc i\lar~-şal Voroşilof ile 
ı;ı.,liyeni'ııi:ı ycn'dcn 100 kndar 
tiimcn teşkil ottikleri •öylcrnııek· 
tedir. Hatta biLim Cadyo Gazete
si, bu tünıenlcrin sınüı ve SU)'JSJ 

hakkında bile bazı rakamlnr ver
miştir. Dünyada, askeri sırların 
en iyi saıklandı.ğ'ı mcmlc'kıetin Sov· 
ycUer Birliği oldu~ anlaşılmış· 
tır. Rns iusan kanıaklarına ı;örc 
bu yeni ti!ınenlerin teşkili imkan· 
s•.z bir iş değildir. 

Uu·,lnr bundan boş'kıa cephe ge
rt,:nde lıblcrce amele çalı5!ırn
rak )<'Jlİ nıiidaföa hatları in~a et· 
ınek!eJirler; billıassa bu yeni tab
ı: ınt Den havzasında ve Kafkas· 
da holca yapılmaıtadır. Bu mü
dafaa h"z:rlıklnrilc Ruı;farın bii· 
~-ü'l: Al• an ta.:ırruıu karşısında 

geçen seferki ı;llii oyalama ınıı

~artz h<"lcrile çekilmeyi önceden 
b<"!l inı,;cdiklcri mı laş•lmaJ<.tadır. 

Dalın oçık söyliyelim: İcap eder· 
se RJL<lar yer bırakacaklar, fa. 
kat Snvyet ordusunu bırakımya· 
raklaı-1ır. Bu. gelerek Rus strnte· 
jisinin temelidir. 22 Haziran 1941 
tleki Atman ba>knıı artık teker
rür etmiycrektir. Bunun için Sov
)"Ot ordırsnnun yaz aylarınrla sten· 
ler orta•mtlıı kurıı bir k<>rl<ıtluk 
lıaline getirileceğine ilıtiınal ver· 
miyoruz. 

llarp tecrübcsile anladık ki, 
Rı si.ar Alnımılar ayarında hiiyük 
stralcji m ~foha"';ı" dei\"il•lirlcr. 
:Fakat bü~iiık sb"atejiyc ayak uy
dun11ak, ona karsı lroymnık için 
oldukça sağlam vukuflıırı vardır. 
9 aylık ınubnrehclcrle lııı vuku. 
fon önemli tecrübeler kazaııdığl· 
nı kalıul elm<'k lazmndır. Yani 
Rır•lar bıı ~eferki Alman taarru
zunıı daha hazırlıklı olarak kor
sılıyacaklardır. 

Yeni yağ istihsal mev- 1 
rinıi Nisan nihayet:n
c11:- b::ışlıyor. Fiatların 

o z man c'üşmesi 
bekleniyor 

Şehrimizde sadeyağ Catlaı·ı ıü· 

zerindeki tcrcıfü durm~ur. Fa· 
kat Urfa, Trabzon yagfarı azdır. 
Bazı ba.Jı::,aııar do 'ıa ziy:ıcle Yeje
tal :n yağı satmayı tcrr·!ı eLTnek
tedırler. Yağ ii.l:J1' 1 one.s ~ ö

nümüzdeki ay nihayeUnde ba§lı
ya...:ağınc..M Ur[a, Kars, 1':ro.h:oon 
ve havaliainden ı mayı.stan iti
baren bol yağ gelccci;i Ye fiatla· 
rm o ya kit di~eceği tahmin <>
lunmak!.adır. 

TRABZONDA YAC NARHI 
Trı:.bron (Hu:msi)- Bc·lediye

mi.z Trabzon yağlarına yrni bil: 
n::ı.t·h koymuştt''!', ;.ı narıPa göre 
Trabzon Y"ğlorı toplan kilruu a
zami yüz y i~i beş ve pera ken· 
ele olarak 2zanıi yıüz otuz beş ku
ruşa satılabilecektir Bu narh 

yeni mcvsım başlaneıcı cilan 31 
ni.>an akşam·ına kadrr d"\va.m e
dı:ı<:l'ktir. O lll• htrn sa-ra eski, 
ucuz nnrha rü·~u vl~in ca1:\~. 

Gire"L'n 2~ \ffpııousi)- BeW.i
yc rcisl'f:i pcraken-ic et lı.atları

na nar!> hıymnştur: 
Bu ycnı narlılara göre kıvırC'Ilk 

elınin kilosu kasapla.rda 45. dağ· 
hç 40, sığır otuz, manıd:ı ~iımi 
iki buçuk \'e kıcçi otuz kuruşa sa
tılacaktır. 

n:ğı?r taraft~n en ~k yi.itzdc on 
beş fire veren Ye -;c;ma eseri ol· 
an n halis &Üt tcr<•yaf'~n 120 
Jttıu~ a, temiz kuru f uhranın 

p~r-kCYC k'l ·S'I 22, tıkıJ. cinsi 
faS"ıly:ınm kilotu 20 kuruşa, sarr 
:kıuı-u fısuı,·an n kilosu 17 laıtıu.ııa 
satıJmaktrd r. 

Şehrimı.tde d.ğer gıdıa madlclc
leri d~ \"C.'1-; uct\z<lt:r. Yumurtan;.n 
ad~i 60-70 paradır. 

--<>-

. * Alın '" Devlet Operası B<ı4rnu· 
ga.nn:vesl B~yan ı\rn&-P k bu s<!bahk1 
Ek ·pr-~sle A.rakn.Ntda..1 Fhriımlze dön... 
ımü ·•,ar. 

LEB ,----------------Edebi Roman: 37 

ViLAYET "• BELEDiYE: 

+ Et carhın'm kaklınlmasından 
ron:a tr.te".&boiıada koy U.'"'l keslınl b-.. 
~nı~'rr. Fa; at ba-zı k?.eıtıplann fiatJ.e .. 
ı~ yuJruc;,tt :leri gı.;rlihııOkledır. Bor
S'ld:ı t.. yvB.rl nttŞ f atl ri ına1tim oL 
du • -· bu gi.>Uer hıılckın<b dc:tı<ıl 

r,-. ~a gecll «k:l~ * I~o-..ervaı.ı<>r Oıkostraıu bu ak.. 
:n 1 iZ 'f ~·~troSUT«!a ~kıncl l«,... 

cri.tli \C.ı:ocQktir. 

7 ' ET ..... 'iA.NAYlı 
+ Ç ol&le mıalütm<la kak.>o Y:ılıı 

yerine 1!ynca derece.sı % kır'kı ~ 
\"UZ e::n-Aorc:ı nabatl yı.ğ 'ruı ln ilam!.. 
masına SJhhat V'O İı;tun'11 Mu venm 
Vekll •1nce mfuaade olımınırşllJl". * ı.:tı.n .a:tışla:rı d ll'm'UŞ g•bi.dir. 
Bir " am killçe a.ltın 450 lkqru;tur. 

li~ I fLRR.IK: 
* r,,1ıa dün Sultooahmd Blx]Qcl 

Sulh Cez:a Mall<cmcs!ne 30 diier.cl 
goıu!eı· Gt~r. Bunlarm hlırer h.&m& 
Beledi bıwı<:tlenle çal ~-ırıJ<naları ika.. 
rarlaşt, ıimıotı.r. Yakalan'1n di:encı
l<"ri:rı ar::..smcla bult111an 8 çocukLu Ka .. 
dir Js:nfnde bi.,ı~ çocuklrı""lna b~ 
iı;in d;lenıdiğini söylemlştkr. 
+ Kmın sarfiyatmm taıhdidi lrorat

lı:.ştırJlmıştı.r. Sııtırna t.edaı'\isi müddeti 
i.ş'arı atıire kadcrr beş güıne indi.I'i.1..~ 
UY. ffç b:r yerae korunma kln1ı>l ve.. 
~lmiyecektir. 

buıdum ha'rllmllıde l:iL Nercs', blL 
ı.~.iytıruı~ .... Fakat, oyl'? g~zcl İ:.pao;yol 
I~'!ürl:!1 \'.'.l~Jı ki .. Bayıhr11tn .. HA·rp b~ 
ter ui! h olur..:a, u..zıın bir dUrırfa 
f(y1h· tine C" t c g;.,:n. l•f~~y:ıya gi.... 
o p bo I p .. n.>ol ı. ıı:· d nl ycee
g,fl" • Lol 001 İ:..p:ı.nyol C.:.:ı!":Sı seyre.. 
eı.ccecıan. 

K.pı çaohndı. İcll.cn oes: gc"yordu! 
- l1l-O"U un eioıı.dlm.. Iluyı.:run ... 
Nev1ıı ve Nuri Yı~m:ıı kJl<J< ka., 

ba t • r. F ı!d.a.r gtl.rı b!.r•c·ırlcriııııe 
sor..ı ... ı 

_ T{_rn o?. 
D.ş KUı<ı Suat Beyin ••sı g~ldl: 
-· l\er•rı-'"e o ta\·la ş:::mp ~ct?u? ... 
Xll't"! Y tm:ı::ı. h<ın1e:ı ytrln,..en ftrla_ 

d • t m"c kor!f'o ! uştu: 
- LJr ... ym'!, bur da ..• 
1'cv!n 'slir . ..ıe kalkın , g·yjnmiye 

b: : N uorl Y lınaı:, Suat Il<7l. 
Lıry ty. A>rıa a~ı: 

- Ne .ly 1 et~ de gc!dl.tliz"'. Va!
ı.ı,, ~ n dl · on b· ı ·ly r •. ÇJk. 
taaıd. görLinm(Jyor · :ı .a. Bt") ı !endi?. 

I.fyi';ya dt..i..'lerck: 

- N Sm.ız, hanınıc1'end~'?. Arna.n 
l,Y.l Han~n.. Bu ıık.;>n lır L~ 
a%"1l•c!.ım. bayılınJmZ.. Ne:i!s bi.r İıs
panyon ııriit.iıJı... İnşac.lıa•h," t7 sonra 
ın.rederscnlz, tekrar b:ı1vrom .. 

.(Devaııı. varı 

~~!.~~~~!, ı.A\~~· ARI 
-· Moruk pek te yal:m. w,ylem<>ınlıı 

h:mi'!, 
'fc\•f;k :r şarop dah'l çc::..eıek: 

- Al 00-ııdc-n de o k • .nlı..r imwım.! 
Seher telı<rar I:tdllC s,,;lar.ımcya b•ı;. 

lıı.dı: 

- Ayol. öglcn oldı:ı, -geç1:ror. slkşam 
ya:kI~ıyor, burada biılıı11 h>:ıhmiz ~ 
olı;ı.cak Ci)yie? 

F!dı:J: 

- Ne yapalım dedi, ne Ycl.rtn.:tk U.. 
;.i.:... c:. a em.. et. te Oiıu yap..Llıın yavru... 
et. ını' l-Ieı-e du.r, baıv1 .. t n, N g;.ır Ha
ı ... -,n &t~-n. ne ce\-a.p get.r(<.{.-". 

] ıwı bu •ıraciıı us il b::şı kor ıçiode 
N'. Jr i ar:.yeg"d.i; · 

- h.&>"'1 n ıu,erlııdan iJzı:ntUlü Ah.. 
met, Lızu:.itUl Mını.ıel! d:y~ b g.ırdım. 

! ı tın-~ ... 1 uu,yu.ram.adım. &.·r..ra tut
tun•, c .;r. ven gibi yercitrı guç haıl
ie ~~r)'d. inip ku.l.U':>·lSlıne g~tlttn, f~ 

k ·• ~ ba ~ıcfeL de Jwpı.,yı çaı.d, n, ça.idım. 
bir tiırlU aç-L ı.ranıadı.m . .C1..ıoun taeıı.;._ 
ne biti lk kapQı çaup kenu.s.'Tlo wr
tlun1. Ktpzyı .O.Çan bU' kadın, onurı bic 
taa.•. kadar ön-ce kulübe . .;ı,1<iuı çık·tı

ğm.., r:J. ı ner<:.;ye gı.tl.gini bılnue<l!g.ni 
!U) ..eW. Gelir.>e ça.oui:. biz.~11. ı.;.uvuk: 

l'a:!~6a. u.flrasm.! D~e tmh'!~ ectip dö
r.ı::ken kiu-..sı olacak tn~")"1~lı eli.ha. 
r.<ı tor;.!t:ıkl !ooınşu.don çıktı ben: ku. 
1ii.bt:ye aldı,. A·h.m-Odi ın~ için istediğimi. 
S<.;!Üu, sonra zorla bana k:ıhve pl§lıdi. 
cnu'Il .11;i.n ~-aı gec~.lim. ~;rr.di Ah
met ıkult.:b ·ne gelir, gclnıez; brm, 
IKC~dm.l henı-e'll buraya gW-.c:!tJecfr1d 

EJ..:..~1 sevlnt'le &..~11Pı·e dCin.di..i: 
işte ilm:ıız. o!aıc&K C.ın (;le, hele şu 

Ü'D\Jrl~J tt Abnıet denilen b-0-ı :ı bti: gcL 
..ı."l t<:d>.'1 1111! 

.ı-\,,ı:t D?:foj~n N!;ra~a. emtctl.J.: 
- l-TC.)'\:11 anaıın, bur"\nın havası bi

raz. Lc,1..u..du, ren ıruın,ıa.Ll · bırc:.z d:iha 
i..ıuağacı, aııJ>er k U'Ju, k.lırı! i.i.k.. kar

"ı... f,l!J.n sc.rpıv' r: 
r .• e.Bl bunla.rı ma~ala ..-,erpcn-tı:co 

Seht!ı aLlcL.: 
- Am.ruı dodi, atma, a1..-.~. rica e.. 

derun t.11.rn.i:ı, onların k?ıt J ve d ;nanı 
·n-.:a.'11 semem ccllyur! 
N!g~r a.Jj: m<>yıp, elln~ckl ~eyler; 

ıır. ıa ıt.ı. A·o\:ık eiıte c:ıruş gibi 
...... Fccdc:run a.1U5ınd:ın U:! 5a.n;ı!(. 
y J vt: soğ knku u geln~) ~ J §ıladı.. 
ou y ı ~ J-C:tg \e sc.ı.-...ıl'l kl».. ..ı. ııga.. 
1 :ı. rtı ..ı.n od ,::ı.cı, ı~ nı: __ "1 k..- ~ .ı. kıc>-

1 "~... · :CJ. orJ.·ı clu:ı..lı bjr 

b ıe ge- t Ko\."Uk .Pa!::s s.l•• hi er 7e 
c 1 .(.Nil: 

-- '\~ hu fle yaıpJ,yOr.:.u.nuz. orada. nıe
ctt: bu koku?. 

Da ut Ha.banın sesi cl!'\·Rp verdi: 
_ Meı.,~a. öğ!e y4'ik 1 '".;tı, ~ vanatl 

L.'-=ldi de.n:d.."ti.:, 11:1evalt'.' h3'Zl!'Jı:yoruzl 
On\a:t nevale ha.zırııya dursunlar, 

f:ık:>t ·biz ımisafulorln nklm:u; !llai.. 

mi"l b:t an önce blU' ıd<.ın Sc?VUŞ'Jn.D.kta 
Wl. J:.vlerdc bak: y n.crttı.ıb., mcrnk 
e <:ıı er.rıili cldugu içın şlı!ndi ~ı.k Dl- ı 
yojen de b:.Zc haJc '\. "r:_v01·du, Onun 
.ç.n pt>rıde ;'.n. U\Ua..'1. gcle:ı saı.n.ı:t yağ 

ve sc.•.co.r ı~ .. ı.: ı·nJa.n biraı: socra • .Jl'l'O

ruk Niö,ar-.ı t~., U• ·1tu.J. AJ-.,.1.)C-de 
' gitn,e.snıi sn~ il!dL Bıı c!tr N-lıb ... rın yaı

!llllil şc.för C€..ı.:...n, ıl•. b!ı'ın a ;, _<l ... v ta 
ka' <lı. ı .L, ı, L:ı." çoş!tll ve :nr 
ko.kud~ k ... :<tu n.aık i,. •n Schr.. E ,0:;.rı! 1 
ben dp c.oların •ka.sınd.~:"'l k:ıpımn ö
nt .e uz.:u "__n.. Onde, .... tc-r Kr.:vuk Paıa._ 
sın l ,;r: L!s, oktz nJ a k:ıu.:ıı iı~CJ"i.... 

ı::mdı:-, le dı.ı.~ rının .. lkık ' aılçakç:ı 
bır yerlnc ya.:c: tı \:~ ora.dan ~ı.. 
ya c:-m ')"e !Uzum gö.. etl.P;ı S!!l'a :ile 
bağrı.şrr. •y bt ladı r· 

- t,., - . 'il Ahm-ecet! 
- Ü~ u..;U Ahmet-et~ 
- Hecoy, nerd<><rn be ÜzünlüJü 

At. meect. 
Ilu hz. ':"1ı,mal:ı.r bir kaç defa t~u-aırı-. 

J.:t:xiıtkıbn sonra, bl.r& \T.ı:at~u.n zı;u ae:s 
g<.'!di-: 

- GeU,rorum, gc!lyo::-ıam, patlomar 
yın, gc:iy'C.:rum., IOKnwJan boğeı.z.mda 
bıraktıını-z y~hul 

f) şa·rEı henı~ hemen hiç değişme .. 
miş g ' bi idi. Haıva yine sa.baJııeyin ne 
lısıem. hitlA oyuın! Di;yorthı. Fakat blr 
llıL:r g,bı, bi:.z~ ox-C!an ~-;urt.:..racok. 
s.:mdt~ı:rrn.z t.iCtlutülil .Ahmı?din se,..yo.. 
rtnnl ~D:yc bagırnn1~1 b 1 ü scyindh' ... 
mi, adeta kcyJ e get.irn.~~i lltôuın i(;iın. 
Nig;lr 'kovuık.ta.n içeri.ye gnd.i~ı ha.!.de 
bi2 t:!-r.n.:.ıe;zni..,, Wvuıun k,,?..Sl L~ 
hatiften '-a:r topu b~'e O)'DZTl"/a lıa.;,la
ımşltk. Çok g~ ei• bır <'< lx:lt!Jık, 
:_:;:ıg t&.i.. ta:ı \'e on bCf, ylrm. adını 
.K:,rt.1.Er 1, .id~"l W:;n ••. ak Uır baş u.... 
zandı· 

- Hey, morıık!.. noruk' Nen:lesin 
rn ruk:... i;l<> ben fe!.l'm, hazı.ria 
iJ.ı;;k ' ırı ff. "''Yl .. Doltl:ır b,;z;~ t..-ur .. 
n:ıyı . _ '\: .ı ç .. arım zurn.:.::ıı. . Ka
çr.,.riln Tum.ayı! ... 

Be ge~ tlzt:mta!iı ! t.n t oldu
~u Le" idi. Yw.ıı~ıza ):ık1 

"'.J'IlC& srı(r 
ejln · g J üne Koyup bitl Sl ~ 
t.'.ln \f' bu <l~ ne a·r.yc.r bıı .. c.c.. ? ~ 
g· t. .Se.h r ın.: 1 c ı ~ i .. ·ıye 
da~ı. 1 ı biz de ı t · temr 
J·:c'u t · 1 ı. .. ~.İı. eı~ıaya.ğ. so
ğsn 'e a'a. t:ı~ "l tüt ~,iz,, ko
ku u dcv.:ı.m edi:yoı u. Ü•u. t· '' Ab
me~ t!:ı:unc:ı boylu., " :t..ı.1, r· · sı.. 
r~ gıb1 ' ~ y U .... t.~ri!, kıyt.mıette 
gl,lsil, a!'hı. aK",k ,~ atıka: ~ rı. 'kalı.ve 

rml-lıc ab b'r kotl · yf:ıea:, ontm 

e.:ı~ •:iTii aba.c!-"l. bol raç. '· kalın 
b'~ paııt len, b tnda ;an " , le, 
yan yLll tıa'·!:Eı:Ye t.eno!:yen b r ş y \"aT

clı. Y!1$ kı!1< be~ ı>e elli '""'''ı gö!'Cın~ 
ifon\u, 

(D<>v«au Var) 

arp ve s·yaıet 
eır ıı 

Yazan: Ali Kem&! SUNMAl'f 
Geçen harpten sonra siyuset 

a!em'nde de b;r çok yenilikler, 
değ:şikbk.Jer birbırrni ta.kip etti., 
:,~~.;ela gizli diplomasi kalkac:ık; 

cicnJi. Onwı ycrin<O Ccnevr,'<lıe 
Milletler Meclisinin açıı.<.tan açıı

ğa miı.z&c0releri konacak; a<ye 
söylendi. Bunlar birer .u1-etlc lcc
rü.be de edtlmedi değil. Fakat 
ha.rptıcn cvvelkı ck:virle?"{rc _y"(.tiş

ıniş olan AV'rupanı.ıı ('ll>ekı c..p.. 
lcırıatl::.rı . bu havbi göt< ııe<Wn 
crüııy:tdan g,clenler . nı:ıll.m g,ı;li 

dip), masmlıı kalciı.rılıııası ~· or:ııe 

açıktan açt<.ia her lnıü~:ak(,.;re saf-
D .. 

hası Jhll Tdgr:ıfü ra, gazete su-
tu1ılaru1a a.:.~GCl.mesıni, taf ):ı.:..tıın 
hcıkesçc günü gJ.n ti.ne oJ.:ltnnta• 
~ını dloğnı bulma' . ôyle dursun, 
bunu tehlikelı b,l<J ~uı ... J)crJır. 
Gecen harlıı.:ıı cc r... ~.':.1 :;e-

nelcro .Ki u.1/ '1"..at 11n, o h~p-
tcn evı.;elki sen°1 ı~ hil'V t dev-
Jetler ara,ında n 'er kom ultlu· 
ğtımaı tafsılah ı b'lenler 914 • 18 
harl>ir ,en sonr~ı a1plarna:ı.'"'1ılltn a .. 
ç·!c 01aeag iddiası k:>rFın ela ~te 
boyle bir ha\Td \tr.aktan ken
clıh ... ·inı alam· n lw:-dı.r Bı1ihassa 
e<kl F ran ı d plonı: ilan ara. m
da bunu hiç ~ abııl ed.emıivc ılcr 
görtıJıııli.,~. bun-,. ) .ızd <ıaıc ya
::z1ıl'"'ı•ia ~tirazlurını anlaturı~cn a ... 
ş~fiı yukar1 :-:öyle (terr.·~ıeıd.i.r: 

- Nasıl o'ur• Dcphm:·Uar a
rası.t1d~lki ınü ,a C"b11 tlrri h "c bil .. 
tniyen birisi bir gün murahL.as 
olarak geliyor n<> koınurulduğuııu 

ra iel ndan < >< ,. <"J'<r.ı z ga-
1-zetecii~ * sfi.,1 1· ero'.ı;: dıU 'anın 

!rer t raf na. va' ı. \'.lir Bi 1e 
da\'a netı.cev-e varırrtadan ha nıiÜ.· 
z<l.kcr-enin cer >y. nt rne) na l'~ 

lonca CO'k dda i•ler l>ozuLmakia, 
yarı • .,;Viı kalıl'aktadır. Onun i· 
cin ilk """t oon crerece kHum ol
maktı.r. - Hem de dipkrnıas' açık 
olacak dive bcr möJzakereye her
kes gönderilmemeli ve "alre .• 
gibi. 

Açı..1< d"ploma iyi bir gay>! ola· 
l'ak ilan cdc11 ı;eç~n hal'!'!" müt-
1ef'k!crdi. Bilh:ıs:;a R<:'is \riisorı 
bu hususta çok ileri gitlf'"ek bu-
11un b!r güm tahakı~{Uk (\tm'!ı"'lsini 

pek ıstcmişti. Amerikanın o 7a· 
manki Cumlhurreislnin em ?H n~ 

clıcrcccyc kadar husul bıık! ı(\u 

ayrı ı;r bahis. Jl.tulıak!b'< olan 
W'ur 1<i Aıırıer'kal• cliploımatlar 

.mt~h,..c1if \"CSilel...-.r•lc ün~ r·n 
b~şb ha•.ka d'plrtm'tltlarile r,iriş

m.ş o1d'1kları ""'nkcn>lerde son 
d'Jrr,.cc rrtiy.atlı, tcd'bırli Oltt ul·Ja
rını J--cr \"tl.1,it g5 t r 1 le '~r. En 
d'l'".;ate <kğer c'hetı A-n;.riknlı
' :ı 11' <:e!A .., ·lı'ln-.ı l: ·r t r..f!a 

blr mü,~kere r ttyaıı e<ler' en o 
~ ··,z kc;rcnıin Pc ·ro. " '"'1h:ılal:'l 

gi•li tutrn:ığa Hizu""' gômı'!'z , bi 
d vr kıl•rı l n d sal·J:ı.ımas: 

1.anıri olan k 'lnı :mrydana c:.. 
k2'ıtn 1€l~rıdı o-l{ ttcrülbe )T 

miL,, ol!T' k, el plaımc ' lcta p<'k •şe 
yaramı~. 1i' ıka• A rnt'rik 0 h d'?" 
Jomatlar cta":ı ziya ~'1"-"1i olduk· 
ları için efü:rinc ald klan bir '!le· 
~ .... w · rabuk nctice1 n 'rml?kt •n 
geri ka mıyorlar. Harp vaziyt'tô 
iq!n olsun, bugünkü c!oilnya siva. 
set fılcmln<le olup bilenl<'r jr-;n 
:olsun Vaşingtondan, AımerLkıan 

mehaN!ndcn, mabbuatı~dan ge
lm haberlrt·i okuıilren çek öğrn
mek kabil oluyor, Çc k defa 1:1.•n
ları okurken A mcri 1:olılarm l:'tt· 
di sı.,.Jar.nı meytlnna Jm:-·cıı ·lan 
bile 7nnn<'dLl'T\Pktle,i;'r. fal!ıııki 

gizli tı.ıt;.ı1m~~n litz:m 01:111 cil.etin 
na,ı·1 s:'J<lanıdığın 1 ~·:ne o nr .,. 
yat n ıroS"..::ı.da fan4.c.:ctrr.el;: t1e zıır 

o1muyur. 

Profesör Muzaffer 
Şev i'nin konferansı 

Ünivcr tcde h<'ı" hı:fta <alı gı;,. 
nü saet rn d ve...ı ,, J;ıomera ıs
lar c:ocr,. i \ a:rn c:;n"l.el:t<:.r!ir. Ilu. 
gün de y 0 ı.n Zeyr~·p H rı • ı· o
na.;.· yarı 1 1ri bf.1.·y\ı.k k.onl' ran'S 
s:;.1onl.lnJ~ Pr .r. De. J.Tu· nfrer" v· 
L•. t. f rd n ,~~ f vi 007. ·k· 
}ul"' r•.,n ileri gel I hast.J1 1ar 
11&1 k~:,.::a ilmi biı· 1 -.f .. r~ns \'e

ril~ tt'r. K f.r2n. !ar ili" ma 
a.ç11k' J;f _ 

Bir • !men aE"rı iitil~a 
mi:.'chc•sısı lzmirJe 

İıımrr (Hu ;.si)- A '11an · rı 
atika mütch2ssıslarl!l"d::m Ro:Jol! 
Na t~man lsta.nbul<lan şcru:ima• 

ı~:<tir ge~..... . 

, 



(tsu ya%Ulın metinleri A.llaO.oLu 
Ajansı billıonkrl.uden al:rı.m·~tır) 

Telhi• eden: A. SEKlB 
Bernd'cn bildirildiğine göre, Hit
for Avnwa o:ncm1c kct1eri.rı.dk-n 
Rus sel'cri için }4Cn<lıisıine mun· 
ızam y ardlllllarda bulunına1arım 
is!crniştir. Romanya ve Macaris· 
t.1n Rusyadaki birliklerini fazla· 
lt.a.~:•aımağa da\kt olwmıuştur. 
Şiın~ kadar Rus cephesine 
muntazam asker göııdemı.emiş o
ku Bulgaristan samldı{;'tna göre 
büyük bir baskıya tabi tutulmak· 
tat! ır. Bulgar Başvekili en son 
/>lınan tal<.>p'.erini kabul etmek

tense I~rala istifasını \'Cı1mi~, fa· 
k..t Kral bu isi.ifa)> kabul etme
m. ,tir, Şimdi Berlirıe ııitmekte o
lan Bulgar Kraıı Boris Budapeş
teden gc~·ştir. 

FON P.'\PEN SOFYADA 

Bcrn - Am .ın,> .?nın Tiirklye 
lı.} :i.k elçisi r' F .ıpcn pazar 

gü, nü Sc V" .ı g çirmdştır. Bu
rada bazı .lı · ku t erkfuıi1e gö

r.;,_.ncler p n tır. Bugün Sof
ya.tan ]ıl!<' ioet edecektir. Loııc!Ta

yı:ı göre, Fon P p n mı..'1lcrrel o
ları:ık hU..~cımet ıı n yeni taJ;mah
nı alma!: O:zere A ""an yaya git
-mcktedir. Türki;ycJen geçerek 

yürii;:ı:ek t ~blıil ü iht:malindie 
A'·ma~amoı B !,ı;ar ordu.larım 

kenai eır.r.Jı • gJLT eyi dü,"!Ündii
ğü d<eJr..a tal u cdihıı.~lir. Bu
nunla lıeraber Tııı'k - Bulgar mü
ru:,.-.betler. şimdiye ka.d:ı.r dosta· 
ne ve diiri' ,t o uştur. 

MİHVERL'\' BAHAR TAARRUZU 
VE TÜRKİYE 

Lc.ndra - Ta)'."mS gazetesinin 
K.ıhirc mulı:ıbirı diJ r .ki: Bura
d 1 g'tt.k~e kuvv tlenen konaate 
gi -e ılklıaharda Alman taarruzu 
b: •lad1ğı zaman bunun Libyada 
a~· slcri görWcc;:!ktir. 

HO'lllıTl':Cl o-rlusumı takviye için 
g. ~retler sarfett•ğ'i şüphesizdir. 
Diğer taraftan asker, uçak ve goe
ır yığıld:,..ı :ırt•k bir sır d'e.~il.dir. 
B l !l~Ül •uter bu tahş:idetm 
'.rı 'k.ye ·e karşı olduğunu kabule 
iL ~ıll> gi1': t'l'irünnıcmekle bcra
'b,r burodaki intıba Orta Şarkta
k; kuvV<"tlerimize kaıqı şidlletli 

ba· faarruz hazrrl:ınd'ğıı nwrke
zindedir. 8 inM ordu böyle bir 
hC. ·uma kar~ı kaymağa h=d:ır. 

İTALYADAN YÜKSELEN 
SESLER 

H~ın - S<m. .,;inlerde İtalyan 
g 0 le ve radyoları Nis ve Savo
ie'illn ~ "l nsc1ec-·ni da..1-ıa sılk 

be hsc bı.ş':>I" luchr. Keza bita
r~f memleketlE'rin mıüşahitleri 

İtılyan. Fran ız mıünasebetleıin
d ·i gerg·~ğc de c!!kkati 
tc ,·vorı r 

S!R KRİPS HİNDİSTANA 
VARDI 

Yc'li Dc:ıt. - S'.r Krips Yeni 
D'ıhiye gelmiş ve başlıca siyasi 

Bulgar Kralı Borisin 
Berlin seyahati - Fon 
Papen Sofyada - Mih
verm bahar taarruzu ve 
Türkiye - ltalyadan 
yükselen sesler - Sir 
Kripa H;ndistana var
dı - Amerikan filosu 
iki senede hazır olabile
cek - Doiiu cephesinde 
Y.eni muharebeler - Lib
ya<la askeri durum -
Uzak Doğuda yeni ha· 
reketler . 

Hint şeflerini .ıiyat1et etrni~ir. 
Krips, İngiltere bükılmetinin Hin 
distanızı kendi kendini idare ede
ceğine dair evvelce yaptı.ğ, ya.d,i 

)'erine getireceğini temin etmiştir. 

AMERİKAN FİLOSU İKİ 
SENEDE HAZIR OLAfBİLECEK 

Vaşington - General Mac Af'l
huriin dcm<>ci bir çok mü.taleala
ra yol açmıştır. Umumi mütalea 
taarruzun ancak Birleşik Ameri
ka filosu lıazır oltt• "u zaman ya
pılabileceği yolundadır. Diğer ta
raftan denzi mütehass:sbn Aıne
rikcn f'losunun il·i S<!'llcdc hazll" 
.>lacağııı.ı tahmin edlycdar. 

DWU CEPHESiNDE Y&"'İ 
MUHAREBELER 

Almanlara göre, Kırmıda Kcrç 
yarunadasrnda, Demeç ÇC\Tc •• tı

dc Hus taar:·uzla"' püskilrtülmdş
tüT. Merkez kesiminde muvasala 
yolları çevrilen bir çok Sovyet 
tesıkilleri imha cdılmiş!Nr Di.ğer 

\kcsın>lcrde dü.,man t:ı.arruızlan 
ıpüskürtüJ.müış, Alınan kı·t'alan 

muvaffak.iyetler lmzanmışlardır. 

Sovyctlcr dün 54 tayyare kaybet
mi.Şlerdir. Hitler, bir müddet ev
vel bkdenlıire açrga çıkardbğı. or
du ba~kamutanı Mareşal Fon 
Bravşiç ile o!'Cu kumandanlar:n
dan Mareşal Rundstedt'i yeniden 
hiıım: e çağıro:nıştrr. 

Ruslara göro, Swyet ht'alaııı. 

tııarruz hareketler>ne deva!!! ct
mişlcruİr. Bi.r kaç kesimde düş
man mukabil taarruza geçınistir. 
Bu taarruzlar düşmana ağır ka
yıp.}ar Ycrdirihnek sut'Cti1e püs
kıiir'•ühn ü.ştiir. 

LİBYADA ASKER'i DURUM 

Mihvere göre 1~ kuvvetleri 
:Martuba d<>ğu çevresine d~ha 
:fazla Çt>k\l.rrfşkrd;r. İngjllizlere 
göre, byda değer mühiın bir ha
dise olm11m.ııştır. 

UZAK .DOÔUDA YENİ 
HAREKETI.EiR 

Japon kaynaklannd.an gelen 
y.eni bir haber yoktur. Mütıtefik
lere göre Y~ni Gine atl· rnwa 
Varl<;!ıam vaciismdc ileruycn Ja
ponlarla A ll'Ustralya birlikleri a
rasmda pek yakında bir muhare
bcn!n başlıyacağı tahımôn edil
~\tedir ._.. 

ı·nebolu açığında 
b·r serse i 

m yn imh ·zdi 
İı:ıebo'u, 23 (A.A.) - İSkeiemizin 5 

rnı.ı U I'o'.nde Zarbana ID<'V\cl açıkl:ı
I'l .d3. bır sensıerl re.ayin denizde paıt.. 
lat.ı.lar k irr.ı.b.a olunmuştur. 

-------·-------
Sımbırsnlanma~·mız, üzül meyiniz, lırr!kes bütün 1:!=111.r:ı 

İstanbul sinema seveı;leri 

Senenin en çr-k beğC'tlilen ve Beyoğlunda geçen hafta en ço.l< 
rağbet görerek izdiham· ve hasılat rekorunu kazanan 

E ACI G .. ZELi 
TÜl:KÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

ahlaki, içtimai ha yat ve gençlik fihnini 

YARIN matinelerden l\1.. h 
itibaren un asıran ve yalnız 

htanbulun en büylilk ve en v5.si ve en çok se\>ilen 

CE1 İT AŞ Sinemasında 
görecek, seyredecek, candan takdir ede<'C'k ve alk!Şlanacıiktır. 

n 'tüa gi>nilllere •aadet ve ıztır.ıbı tathracnk, bil· 
tıin kalblNe a .• kın en ilahi .ı~t•mnı ~a~atacıı1: bu l'E'11i:ı# 
film e > rk ıııu~ik••inin en ate,li şarkıları, lahuti 

nn~ı('lcri ile h~rk~si ı11cs! ' .. cektir. 

•LA KO '{] ı •n unutulmaz kahramanı, Ilolinnlun en fazla 
ııara alan art ti, s.ııema pren~lerın:n en fazla alkışlanıp 

tol..d.r edileni 

MICKEY ROONEY 
CECİLA PARKER ve LEwts STONE 

il<' bcraiber fc~kalade ·bir tarzda yarattı.ldarı 

ele bek 
Ge~lik, n<'ş'e, his ve heyecan .filini 

Bu Pcrşl"IUhe a:k.~anu S RAY Sinemasında 

Ortaşarka bir 
Alman taarru. 
zu bekleniyor/ 

Londra 24 (A.A.) h•ning Nevs 
gazetesi naz.ilerin taarruz ıçın or
ta şarkı seçtikleri muhakkak ol
duğunu söyliiyeor. Bu gazete Rus 
cephesinin büyük clıemımiyeline 
rağmen Al:manlann en iyi subay 
ve kıt'alar·nı bu cepheye göndıer
dllileri anl~Jdbğını. )"ll:.'1yor. 

---0--

Vişinin b:r tefsir i 
Vişi, 24 (A.A.) - Fransız kay

nakları sark cephcsinıdeki günün 
en nıühiı~ büdisesinin en meşhur 
Alma•n scl:kulceyş üst adlarındau 
biri olan Mareşal Von Rundsted'· 
io tekrar faal vazifeye geçmesi 
olduğunu teharüı. t>!tim.ıeldeclir. 

Henüz tcyid edilmiyeıı bir ha
bere göre l\lareşal Von Bock da
hi va10ife ba~ına geçmiştir. l\lu
maileyhin JCnfkasyava karşı ha· 
reketi idare edeceği sanılmakta
dır. 

Bir işçi meb'us 
Çörç"l'in 

istifasını estem;ş ı 
Stolktıdım 24 (A.A.)- So<zyal 

Demokral"'n gazetesinin L<mdra 
ıınuhal>lüne güre i'!(;i partisine 
mensup bir meb'us Çür9ilden .is
ti fasını vermesini istemiştir. 

--<>----

İT LYA LAR 
Nis Şehrini 

istiyorlar ! 
Bern, 24 (A.A.) - Tass: Son 

gihılerdc İtalyan gazete ve rad
yoları Nice \'e Savoir'ntn akıbeti 
meselesinden daha sık lmhsc baş
lamışlardır. 

Bu İtalyan isteklerine· l\.Iİ'hve
rin Romarl :ıki n1ahfillerin<'e, ı•ran .. 
sız filosunım ve r,iımıl balı Afri
kasındaki strofrjlk iklerin tesli
mi i~in yeni tavi:rkr elde e.anek 
nıaksadrlt' l\lihnr devletleri tara· 
tından V i"'i hükiınıeti ii?:cırinc y a
pı lan taryikin bir delili olarak 
balol m.alrtad ır. 

--<>---

Malta limnnındaki ge
milere hava hücumu 
Malta 24 (A.A.)- Dün düşman 

tayyare'leri, ba:;lıoa. Malta müs
tahkem limanında bulunan ge
milere hÜoCUm etm~1erdı'.r. İngöliz 
tıı.yy:ı.releri 3 di::mıan tayıyaresi 
diJ.j.irmüşlnrdir. Fava kal"!lı kov
ma sila1ılarile 2 tan<'si hasara uğ
ratılınıış ve ~a"a 2 t3yyı>.'"C'nın dü 
şfrrüldüğ'ünc l\' i"'nl verilmekte
dir. Atılan bombalar si'vii. bina
larda bazı hasarl.ı.ra sebep olım~
tur. 

Anıt- Kabir proje
sini k zanan eser 

Anka1'3d:ı:ı bildirildiği.ne göre, 
Amt - Kab-;r projt•si mı"iısabak:ın. 
ne ti celenıniştlr. 

ilk i:t.l tet.:iktc tema;'\iz ed'ı.p 
son bir inceleı:r.lye bı.rakılan 11 
projeden ü~ i ür'ce mükafata la.. 
y:k ı:rüı'i1'..r·~ ,.c beş tanesi de 
takdire değer görülerc'k s:ııtı.ııı a
lınması h(i;<ümete teklif edilmiş
tir. 

6- Jürl heyetince ıınill<afata 

Jarık görülen projeler müracaat 
sıra numarasına göre şunlardır: 

Sı-ra No. 9 hüviyet No. 21472, 
proje sahibi Pr. J v'.hanllC's Kril• 
ger, sıra No. 25, hüviyet No. 
609l7, proje cahibi cPr. Elmin O
nar, Doçent Orhan Aıxt.ı .. , sıra 

No. 44, hüv~'ICt , 'o, 14!116, proje 
sah>l:ıi Pr. Amaldo Fosolılni. 

---<>-

Arna iUl' ·öy 
cı fo"1 ~· hlfeı:len Dw "'l 

üç kat n I' :ıot 01'.n bu e>vi ı •• nnrnerı 
sarmıtf.:ıır. 

Ru evetle b!ı-iMb •c b~üıyen atq 
bi't,h:Lld.e4<ı 19 r ra~ı S· fiy'.lnın mu .. 
ta-sarrıf buh.m(tuğu t!">'e: de slr<:.ye1. et
m!ş bu ev de yanımJ.ittr. 

B;r bııçuk s:>1tt devam eden bu yan. 

gwı Sll"Z>nda itfa.1-ycnll" g&t,.,rdiği fa
:rll,.et on~·es! koc• b!r sem< bu 
y.an;:ın AfcllndC'!'l. kurtarılmıştır. Yaıı .. 

gm.a 17 r:.umaralı cvt!e ıkfrac~ o.:Jt'2'k o
turan Ada.la adlndak kadının ,,ebe_ 
biyet verd.iğl s.ırulrr.ak.tadır. 

Bu br.ıkımd&n tahkika-t devarn et
mektedir. 

Birmanya'da 
lıar p kızışıyor 

Yeni Dclhi 24 (AA.)- Birm~n 
yada J aponl:ı.r :h\r çok lı;kviye 

kuvvetleri a.lmşılarchr. Bir taar
ruza gıri._'ffi krine ve hon'bin kı
zışrn"":na intizar edilndktcdli.r. 
Mandalay b01gcsrnin müdlafaası, 
ayni znmanda Prcıme yolu.nu ka
pı;":ln Çin k>t'alarına t<>vdi olun
muştur. Bu Çin kıt'alorı ş.iımalde 
P)i rım· .jL boyunca Be-You'ya 
doğru il r:iyl'tl J:ıpoııılüra h.("um 
e:rniş ve ağır kay:-plar \"'erdf.-ere.k 
~ri atmı§lardı.r. Japonlar 2 bın 
kişi kaybetmişlerdir. Diğer cüh<'l:
ten. Çinliler, Kanton bölgesinde 
Sam-Şugtla Japonlara taarruz e
derek agır ka;-.plar vcroc.rınişler
clir. 

S~r Krips 
temaslarına 

başladı 
Lonura 24 (AA.)- H:indistana 

va:;:! ol"" Sır Kri1" çal>u..1< J< rar 
vcrilme>;i hizım geldiğini, ır:.ııilis
tanda 15 gt!n ka< r l<ıalacağım 
söyl<'m•~tir. S!r Kı•ıps harıµ ka
binesinin kararlarında eoa.."1.t 11iç 
bir değişiklik yapılamı~·acağını, 
Britanva p~rlaırerrbosunun bu 
kararlara a;tk)rı rey \"ermesi 
.rr.ümkün olmadığını illı'"" etmiş

tir. 
Hint n Cı!")iirr:anlan dü.n bir 

toplantı yııpmr.•l:ıodır. F.f> s, bü
tün rr.üslü.manbn hakla1'!lll iste· 
mek 'ri.n tek •claım g.bi o•tava 
ç>k:nağ.1 davet etnnstir, 

Yel'i n 'hi q4 (ı\ O.) • Sil" 
Kr;pc; h:ıc:- ca "'•T rıt seL gö-
n; -nü...tü- Be\ n~tenda H\rJdi's
tamn c'"'!tıı ( ldt "ııııu. tnmamile 
s<>rbcst clarak Hint halkınm dl'.>
mf'ıy",., r:·(1ti1P valn1z İ~iJterc 
iJe d<.:."'.'1, nıüt"Pr 1

t1.PrL Rusya, Çin, 
Aıncr'ka ·1<' d<' i>biTliğ·; y<ıp.ıbi
J.nrekl ,.kı1i ~fn,,,lcm.it,+:r 

Eir Japon u hribi 
ba ırlldı 

V;ı,tngl<:n, 2·1 (A.A.) - Res
men lı ~lıer \.'t'r:ıı.!:~ıne göre, bir 
Jap-0n m hri!ı<:ı~ taarr uz edilımiş 
ve muhtemel olarak ootırılnu.ştır. 
Bir Birleşik Amerika denizaltı ge
misi 3 Jnpon g~misini batır,ınLŞt 

diğer ikisini hasara uğratınrştu. 
-- -o---

bas ıoç
ıtıyor 

Ka.Jıire, 24 (A.A.) - Se~>rn bu. 
gü.ıı yapılacaktır. Seçim mü.cade
lc:;i d:ıba sakin gcçn1::Ştir. '\'efd 
paTtisi eı.iri bir ~-okluk ku.ana
.caktır. Saad parl" i m"nsaplnrı 

·e Jiberal1er rey vcnncl<: is.teııne

mek1ed.irler. 

Es i 
c 

-o--

Arjantin eisi 
rnhuru öldü 

Buenos Aire<i 24 (A.A. )- Ar
janfüı eski cumhurreiBi MaTcelo 
Alvear pazarte,.; günü saat 23 a.. 
uzun bir hastalık neticesi!tl.l:le ve-

fat etmiştir. ·-

Bir polis memu
ru vazifeye gi
derken denize 
düşüp boğuldu! 

Evvellı.I gece limanda mıilessi! bir 
kaıa olmuştur: 

Emn;y<-1 5 lnei Şube memurluıım. 
don l~O =nuıralı B. SelArnt Gölcı!ıao 
limon :nl%dakl a.esarn:::.ya vapuruna 
nöt>eot u "11\)"a 1;:: ·e:-ken buz t; t ş o
lan motör:ln yan ta•nfındaaı ayağ· ks.. 
yarak dt<.ze d~ ve b<>ğulım.ı:;tur. 

K eh ın e 1 ç nt -
sn! p p kaçtı! 
Ak ·aray .a Mur~•paşa m \ı.alr 

le :.n e otu•ıın Mcrs.iy>e od• da 
bir k • · n .gece l\Ulkt cad • ..ndcn 
g~ · t;, _ür.ılinc 'tJnln"'3.dı ;,,n. 
aCl"m çık ~ış ;çınde bir mik tor 
F ra ile 80 lir k'·ıımetind<> iki 
pı lanta ) ·· -uJ<: bu' nan el çan
tası~ı k 0 p 0 rak k1çmışt.ıır. . 

~fers·ye~:"l T• tiraL·aall i.O:erlne 
fa~l:yete l!eQC'n z.ı.bıta bu u.ıJa 

>kaçı dört san t ~oma yakala
m· tr. 

Suçlu, A'ksar2\' '• oturan S3bı
L,Llarrlan Saliıh:ıt!.in adında bi

.. ria.ir~ 

AL IVIA 
ta rrt!zuntı~a 
ilk d f 

(Ba!f''lık cocten De\'(lm) 
bulıar gdomiş ve ralnıll} bı·lunu
yor. Cenup cephe<inde belki Ni-

3 -SON TELC AF- 24 MA&T l~! 

i'" .--------------------r----------i IMAHKEMELE DE HDSE~:;-;~IIÇET 
,~-------------A------J 

l.1erkeLe gücü yetmemiş, 
palanını döğügormuş. 

sa1!n1 ilk haftn•;1111~:ı ltibarf'n, Vaı.•i:t:ı ~ lıeuı da\ ... 'Cl, hem .ı.~<.ıf:h.iılo ~~~ı. bu I\.ıst<"m.ı. di5vı.. 
şinıalde de en çok iiç hat-ta ara <l~ n.c ........ lmciu. Sxi~ıı:kı k<~ .ı.r.(!j, geçen. M.tta. B,µ.n...ın güı:i.i de ona 
ile harp movsi.n1i tekrar gelecek· c.Ovoı.:.b~ .;u iad:"a cd.Jurdu. ıı:a.ıbu ki, ctn1(•ro..ş Hıncau, kar .. .ı;·llıdtıı~ a.ı.:.ycr. 

t . on &!t~ y~uMia A.Llı"L'.:n. df' Ol~ DO\ıec~ ik:cndbt d&vSt:t".e o~ 
ır. 
Almanların ellcriıtden geleıbi - C"<>vac:yoı. O d.:ı, .dı~., .. iör<. oııu lım .. 

ctih.~l'~~İ.1. L\'vela, QJ. ıutı ;>a§ı.ndt.ıki &ıık~Ucta.. çocuG'uzı ~~:nı dlt~tru.. 
leo bütün imkfuı.larla bu ilkıbalınr A'"ettın kıalk." -~ ••.·n• ,c·y.edı·.· " · J -· • ,,., - ~ ~~~ - ''"'°' <On -_.at ed.zyo:. Yı.:<-0 :m da,, 
harruzu için hazırtı.mlıJ<lan mu- - .ı::r~ dv<i.; gcçon h•!ta, "'-"'· ~·""'""dı. Gld.ıp Itım,ıtım· 
iJSkıkaklır. Belki, Rı:s kış saldı· brvln., b3 şey y~ın;,. il 1 saban - >c oo'~-orwn \ocugu? D<d.l.n.. 
r•mlan kendilerine en az 100 • ,ok,.,.:, .. geı;ed<en baru t V:. Du dlı. A.:bell;nirı at~bcyıUI. S.1r'ctUr. de, ıııııı. 

120 fümenin dinlcnnıesi fU"SRUDl t<l:ı CvvdÜ. W c.-m, caDOll:er ı>r;oaıJaı;=c!zr 
vernn<'<li. 70 • 80 tilmen ihtiyatın Rü,tem söz aldı: - s..ı ıııe loanı;>;Yumm? D \. 

-· A""'ocyis;.ııl:ı ~A~ döv<i'·"'' v~ o''y'e d·~ - ~ım a" ~- ...... 
da cepheye girmesine vesile oldtL ı.·n el~~:, . h 1 • A n-,=~.,t ... • ~:.._.:m ~ '-.1 _;_...,, ~"1l ., uc.sı.-.. 

"-~ - • .......,.,. ,... ~~·- eıtı. Bir iki wıe ç:ırpı:;tıırc.:m. 
Fakat, bütiin bunlara raf".-men Al· b·~ ... Yahız, bu t;O.J•lt t...:c.Jn1 evuı 

SQiJdeo oıınro.. e•nlı'oc -~ 
n1an orJusunun mi.lt(efikılcrininı c&nunP. bir ta(! .attı. llir canl k.l--ı. ~ ıu.J., RUsteru!ıc Aliıettın1, 5,yr"·::1 oe go:lp 
de yardımı ile 3.';0 • 400 tümen D,n de çik.ııp "'""'lad.ı.m. Eğuı vurdum.. r:oıC:dol>:Lle eclerok !tC<.ıt<>ın. ckhd"4,'ti.. 
nisb~th1tle bir ordu ile Rusya ya s.ı, tllEı :m lç.1r.ıJ.sm.. Sade, pı:yiad.un. nU ısoy' , ıoc. 

saldıracağı şüph<"6izdir. Ilu dela- liır be kadar çocui;-:ı vuru:ur mu? ti 1 '" Seyfi llı! Rıiol<ır.1n o;,.... 
ki saldırıın•la i\k hoclefin Kaflaıs- ilen ""'-' azariar.kcn. S<y!i gr;aı. ny t·pı; ne loaırar vet'<ii. 

V 1 • ti'k et' lın - Çuc..uta ne kWLı.ı· cd )OI!ıun? D~ l\!f"'.k........._, .1 ... ,.....,p·•ı ~,.,ilı•e •"·'·'-. 
ya ve o ga L' :>m ı o ası Y.• b"'"' bul:ışt.ı. B<ui ci!V<iu Bw " ~--" A~ ~ - .~~ 

k uJ t 1 ,.~ GeçAıı vaz •A İ1n• -·. hal<i«ı P'""'an gorllıı'~or. ~ rn 1 cn1e nır, • ._ . · :"t'U'- Seyf.ı.c:en dıava-cıyun. u- .,.,... ........ 

d Al l R d ' ı :miı. Iıı&.ıtt, S<"Yti yig.Jotllğ• halt!! gA 
nun a man ~r u:<.ya a b:l la S.ra S yfk\c... 3~ti, otta yaelı. ....,. 

ı 1 1. "-· tirm .. yor, h!ilA. söyll\ıyo.rJu: 
çok .,.;,·asi 2:ıf~r araf"tı·:ı:r ve "'Ş'" ,,.Mll b&şmda bir s!Itr nu1n:ı.n. fıes. 

ı ' o r ,_ " _...~ - D6v..,._,_ kooelni co<. F..\ICi;• tan öntC' Bolsc,··k 1\5:.i.)rsj 1\fus .. t.0· .. - "Y~.ı..uua yunıut:.a tcpuk ~ 
• k~'- 1r gücci yctmcmiı:ı, palanm.. do\(zyor İ.1-

\•ayı dilijürmek \'C hu suretle Bir· m ... ı- • '""• 1ıaın b kultu:ntıc;,ıl. 
1'<m<ın ı ela öyle, te ""'&Ju, <Idlınu b6yie ya.ı•.n- D8ha, 

lc~ik So\·\·ct milletlerini da 0ıtmak Hc.ıc.IT' rordu: aj:;:ını bı.-moou Jcmruı<hğırn& dua eti. 
rn 'ttihadı inlıilale u!Fratmnk ga- __ L x, S~'!t, RU..ıem ne di.Yo.-?. Samilerden 1'ols; koı~~k...ıt: 
~·c.:;.ini giittiiler, AhnanYanr.:ı hu Ci. h1· AJ.a .. u oamı :,,_LnL!ı !ç1o a- _ D;;.,yat.c yiyan. .1\.lictttn4ıJ ~ 
azudan ayrıl!fı~ı ha.t.1<mdn he- .;.rır:ıycrr:n: &:n. de fCım ;ıJ. RUs... yisl bı.muo ~ trnJci F.,ı;eje gt.ıcQ 
ıtiiz hiçbir delil yoktur. So,~·~t 0:n~ c!cn:. ;;.m? ... i{e dı~~eksin?. y.etmemi.$. palanJru. <iövüyıcır. d .. ıyor. 
Bttçyoyı Sovyet ınill<'flcri · ttiha· - Nt· d'.yc-y'.ıaı c!ecd;m.1 ı:~nı mr- ~~"k, buıu.m. a.r-kartllı nıı olııyoc bı.tı 
dını muhflfaza ettikçe inhizama lcr ki, a!fcct.oı'B.CDiz mcrke'1e gücü yet. he!' pça ... 

~~vkcdrıhilmck ancnk bütiin itt i· I ==m="'="'='""~=·=p=a=ı!:.;m=ın=ı =dih= .. =·m=a=;;.=O=n=cı=· =g=lbt..=·=· ====Eh==··=· =Ö]<le=· ==ol=aca;=lc=zob=>r= = =
haılı vlicude getirrn ii lkeleri ka· 
rı~ karıs f<-t.hcyleınek ile kn•bildir. 
Almanyanın nı:kcri kudrt"tinin 
buna yeteceği •iiplı~lidir. Fakat, 
Aln1nnya Rus di:n1a;·~ ve faalfvct 
T!lerkf'1:lcrini ele gerirC'bilir. kiqli 
Jmyv.,tlerirıi yener. So\·nı Birli· 
ğini \-Ücuclc e-eft"en 1n1ll.ctleri da· 
ğılınıya vı> So\·yet itf.hadı aley
hine in·firud \.'C i!" ·aaa ~evkedehi
lirsc Sovyrt Rn..,ya varlı~ nt to-p. 
tan tasfivevc anca!. nıuktrdir ola· 
bilir. Bu bakımdan c•as hedrfi ve 
J!~~,.c~i yine hu kalına'kla berabn 
Alınan~:a bu netlrc:'-·c \15sı1 olma· 
nıu yolıımı herşt'ydrn (ince Vol
gan111 ilerisine ge,·meık. l{afkns
yava girmekle arıyacaktır. Buna 
saik o lan lln1iller ştınl ıırd ır: 

Şeker Tevz iatı 

a - SoY'·et Ru•ya • İııgilt<'tt 
ve Anrcrika 1nır,·ns o.lasını cenup· 
tan kesmek, 

b - Rusyayı bun gövde ha
linde ikive parçalamak, 

c - K2f'k.-yaya girmek, 
d - Hind i,tnna " e Orta Şati< 

İngiliz İmparatorll'ğıına karşı 
yapılacak J apon saldırınıını garp
ten ve şimalden yapılacak tnyik 
ile kolavlnstırmak, 

e - Knflrn•ya ve Orta A<ıynd•n 
başhyıırak Sovyet ittihadını siya 
si ve askeri teşehlıüslerle yıkınak 
imkanını elde etmive çalışmak. 

f - l\fosknva önünde ve etra
(ını?:ılti bii~ Uk Rus 111iidaf.aa ha· 
zırhklarmı boşa çı1rnrtrnak ve 
kafi malı iyette olm•yan tanrruız. 
!arla o' hazırlıklnrı bul1R1dukıJJln 
noktıılarda tC>ohit e!me ·, 

g - Orta ve Ynkııı Şal11ı: İı>gi
liz~ lınpa.r~torlui,ıımu müc-ssir bir 
surette t lrdit edelıilcc k bir du
r1ın1a sahtp olmak. 

Büllin bu 5eb<•plerlcdir ki, Al
ına.ııy:ır.ın bu ilkbahar Ru :~a 
karşı knt'l netice)·i en önce c.,.. 
nup yollarında arıyncağ'ı flkri aJı:. 

la ve mantığa daha uygun gel
mektedir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Amerikanın Çine 
verdiği bor ç 

(1 inoi Salıifederı Dt-vam) 

m~tır. Bu para; Çin ha.lk:t ve 
hUkinnet lne 5 yılıdlanberi devam 
eden Japon harbmin ıyiilk~1ğ'i 
emekleri Jrolaylaştıcacak ve sulh 
tan sonra ödenecektir. 

Sovyet tebliOJ 
(l lılıoi Salufc ·'-'ll Dı..·ı,::ım) 

mekted.irler. Viyaı:ına Jıal'!ı üze
rinde 56 UlOl A 1man tümeni yanı 
yarıya imha edilmiştir. Bir _gt'ne
ral ile kwm~y heyeti esö>r edil
m'şlerd:r. Bir hafba içinde Alman 
hır 249, Sovyetl~r 77 tay:rorıe kay-
b<>t"1i ı~r,lir. Sovyd p'lıotları çok 
:rr lct· rda 1n:;iliz ve Ameri.kı:ın 
tayy«r<. ceri ku r=1<:tad·o'lar. 
Hurr .. cıınes ve Tcr.r·öl'.lll'ee'ks ti 
lcrin~ elan bu t 0 vvarel.-r mfil
tdıkler 1.arafım:lan devwnh su
al •tte görr;:~riılrnnktM..r. Sovyet 
p<ot1at"ı bu t:>yyr. 1 "n kudrot 
'\'P mü1:err. ncliyc:tlntien mcı:r.nun· 
~· ·lcı:-. 

'" •. va 24 (AA.) - Sovvet 
klıliı, . ~~ ms.rt ç "iti, cephe üze
r: de koyJa ô "' r bir clr•·~·ş.ildik 
o!m3m'S ır. 22 mHt günü 26 üş
,,... 'n tayyaresi dlirşü.>nitrr ·~' . 
B:z"ım h:y tTI' 11 ı, 
~3 rrıa.,.t günü • ır 16!::>n·va el\ arın· 
da ô ii man tav' aresi diıif.irü!

m~tür. 

(1 lı>ol Sahifeden Devam) 

mukabil diğer bak'kallaro b<r i.lti 
çuval verildiği, Beyoğhındtı bü
)'Ük bir bakkaliye mağazasına her 
nedense 60 sandı.k kesımıe şeker 
gönder.ildi,ği ve alın.an pal"alara 
mukabil mal(buz verilmediği böl
ge iaşe ve ticaret JTIÜ<i'Ülr'lüklcrine 
yapılan şikayctlertlıen anlaşılmış
tır, 

Gazetelerin kaydettiğine göre, 
hadiseye ehemmiyetle el konul
muş ve bütün şümulile Milli Ko
nınma Kanunu hüküml<>rine gi
rip fazla fiat talel:i_ faturasız sa
bş ve tavizatta yolsuzluk suçla
rım toplıyan bu mesele hak.km.
da cemiyet idare heyetintlıen im
:lı.at alımnı.ştı.r. Bunlar, hcsapm
rın hiliıı.mediğinden fazla para 
toplarnh/hnı, bir m<'m'Urun bun
da kabahati görüldüğünden bu
nu azledeceklerini söylemiştir. 

Bu or.bı>h bu husu'1la Batt<ıllar Ce.. 
orrıiyett !rei•I B. Kemal i~ görü;\lk. :S. 
Kemal Cemiyet İ-dare Hey'eotl'1in ken
dl~ne aslan payı tı.yıırdtğı h.ıırkı'ndaki 

~·'k~..t ve ldd:aları fidMlc reddc!ıllk
ten sonra blı.e şunları söyled!: 

- cŞ t:.evr!&tınırı csnlıyetirnb.!-. • 
neza.-.ı ve müral<abesi al:.ıncla yap>L. 
ması iaş, Müdiir}ütülıce t""5ip olım

du. Cumal'lml g\mo 25 toın ,eker ,.,._ 
rildi. O giln ı<>Y'zil!.ta b:;<;!.,dıık. B:m.. 

·\;'t'ın&ın fazlıa para alındığı doğ:I"'J do. 
tlJ<lli. F;t11\ıra ...,,.ınıımctı: me~k ;.,.o 
ge!.mce: 

Ce·ı?!ye' :nl:ı: tikcar delild.i.r. Ba ıe
lcorıe:i biz satmıyoruz. ~er $iri<<"tt 

raı~,.,:-. Ec.'"'1%.ılıacms az, baz.ı .., .. ına çok 
şt+.:-r ''er Jmesi ~iıkı.\yt tleri _yt·rnlzdlr. 

Ç'illlkü 1 ... oz.ı.ıı her bnldc.lın m(is;terL 
stnın kesafırt..ille, semtine \.'e dü~~k:ı.ı11-

nrn bQvtl'tlil#ür>e göre ya.p1m11,tır. E
ı;;>sen Şeker Şııdı:eti,,den ~ ye

l)i bir emir !i21erlne, {elmiııı!ze bol şe. 
ker geldijirdcn buı:ün her .kll'la 
-ıed;ıtı m!ktaroa ~..,. ver!'"" U'Z Bıı 

rnl:ıah bu şekl!dc tevz\"1 y;pt:!< ~·m
dl :le öyle pp ryo nız H' 'k>n b' da 

-Hıısır i•elt:Sind:? b r yerde- S 0-
600 b:ü;kal şet<:.>r ııhnaıl;!>ı. rr..,,,gu'-iO<" 

Illk'.kall:t't" h~r ırn;,t rlyc aııri bir 
kilo ~r verecel<lerolı-.> 

Öi':-<ndiltimize göre O! ı~ p Y"""'" 
ya vereceği pininç, yağ, Iasu } e \'e 
d '''"" bazı gıda maddeleri de B. kal-
1 t Cemiyeti ve cilğer bazı re t.ı·cs..:u:~:.:c

ler v.aıs:rla.6ıyle :ı:ı:ıtışa \"e p~_:-a .Ar~ 

rıı..ca.kllr. 

!==========================================~~=======-==-

BAYANİNÖNÜ 
NişEıntaşı Kız San
at Enstitüsü d ı·
le in e bulun ular 

1 'Nişantaşında kız ııan'at ensti- , 
tüsünde dün bir defi:le vcrilmıtş
tir. 11J!i Şefimi• n r; 'ka~ Ba
yan Mevhibe İnönü !bu defilede 
'.haaır bulıunıınuşlnr ve muallim
lerle talcbey.i takıdir etmişlerdh". 

Bu rgar Krah 
( 1 1nci Sahir eden D:vam l 

İyi malfımat alını mahfillere 
gelen baz.ı haberlere göre Fon Pa
pen bütün pazar gününü Safya
da geçirmiştir. Burada ~ ~ 
bii'kı1met erkanı ile görüşneler 
yapınışbr. Fon Papen bugün Soıf 
yad'an hareket edecektir. 

BULGAR ORDUSU ALMANLAR 
EMRİNE Mİ GİRİYOR? 

Londlra 24 (A.A.)- StıoıklhoJm,. 
den öğrenildiğine göre, Kral 
Boris bugün Berline vasıl olııcak
tıır. Bulgar ordu~unun A.lm:ınlar 
emrine gireceği saat yaklaşmak
tadır. Diğer taraftan Dokt<>r cıa
ud!iııs yann BjJcreşe gelecektir. 
Bu seyahat. Rumenlıer ile Macar
lar arasındaki Transilvan~ me
selesi ile ilgifi görülımek1t:eclir. 

Taymis gMX.tesı fi.yor ki: .B<'T
Iin bü)fük muharebelCTin baııftı· 
yacağı sı.rada mihver mcnsuplorı 
arasıırıCa sıkı bir anlaşma olma .. 
sını tıılep cd yor, Fa.kat bu mih
ver menu>plann.ı u;Jaı,"bnrıak e
peyce gü ·tıir .• 

Sofya 24 (A.A.)- Aı,.,an~'lının 
Tii.rkivc b;"V'illk rldsi Fo.n Pa'1en 
24 saatl < bır te\"akkufüm sonra 
Berline har kıet etmiŞt r. 

ZATI - İatad!:ıul n lroiyeıs!nden 
a.lı.-....'$ o~~.ı.'ll 2264 ntırnaralı taksi 
p:"k:-:r.1 z~y· ctttm. ,. • "' alaca
ğıımclan e<.i:~ bükrntl ~tur, 

Yeni G" ' •e "" 
cı ~ ~ f d ne ı 

\"2.rdır. A \-US ·alş : n d • 
son himaye hatlı ol. n Y ~ 
T .. .1.;ı.!a2.- :nı 

üsler e:Ce •bıı 

d''~ ktec.r 
Yeni G <>de Yi'rl 

fı'< o:"C kıar;n fena bir r y t lxs-
kıne1'T1' te:ilr. F. ı at J... · ' kol 
("(.k faaliyet gö::t<'ıımcktEd la
?"Il tayvarl'lcrine \ . N.'+l<'r \"C'1"'n 

yerr kim6Cler, hl' is::"'C+1 r \t'· 

riı,kcn yakal;ınm• ~ • Yeni 
Ginede bu husm,ta cnıaı· C't ve 
intizam tedl:>rl"r' clınm ct.or 

---<>-

RAUF RBAY 
(! lnoi So<ı eden DO\ am) 

neşriyatta bulunarak eu:üın1c: 
•-Yeni sefir a1im1ulr , .• c u.ıı 

bir kimsedir. Kendisinde deııılde 
geçirdiği günlerin atrk kom~ 
hasleti kalmıştır. İ<Hl>dada yanaş 
maz. Br'tanyalıları ve An*'··kıı
lılan Se\·er. Bireok nıınaııd"ı:'ıeri 
Tü1'k • İngili.z - ·Amerikn o do· tlu
ğnnun müdaiii olnnıshır.• dcı.ıek
tedh-. 
BAŞVEKfLrntz Dfr .• llERLİ.! 

nüVi'ı< F.ı.ch ı zi 
KABUL CTTt 

Ankara, 24 (Telef nln) - Ilo1'" 
vel.i~mm Doktor Ref Saoydam 
dün ö~led~ Sollnt: mezunen bn
roıla bulumnakta olan Beri U.Ü• 

yük Elçimiz B. Husrev Gcredc'yi 
kabul etmiştir. 

---<>---
Kendi tabancazınırı ihanetine 

uğrıyan bir muhtar 
Tiı-en>n Gi:ik,...n nahl ·c ine 

;m,r.bcıt Dereli köyün 'in muh•a.-, 
Mehmet s~zer P\ r:cfc ~'anı: 0> 
ıu kurcalat"kPn sı'1'tı eııs ~ ateş 

alm1Ş ve çı.kan kurııı:. snğ Ol"'ı
zuna rasbyaııık ağ!I" surette ya
ralamnı;rtır Bu SU?('tlc k~ndi •a
bancasınm ihanetine uİirJYan rnuh 
tar Mehmet Sezer te!ıo!ike · bm 
\•azi;;ette '!':re m<>rnleket hasta. 
nesine kalıdıınlmı§tıır. 
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FıLi?ı• ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\,. J\o. 24 

Türkçeye çev".zen : ISKENDER F. SERTELLi 

Kuper, Benete "Ayşenin gün geçtikçe sana 
gösterdiği temayüle tahammül edemem,, dedi 8 Ş, DiŞ, NEZLE, GRiP. 

K1.1ı-er bL ı (ı'cJ eC p dt;.rcyor ·ve: 
-· ~ yaltlllda t v,vi.JZ. S"Urt>~tüJere 

(Oh.t Ol8""1ğız .• 

1 

nıı ı:or~onım. Ona ı v. ..' uz•tııbi.. 
lır miy>m?. Bu .klastah.1 ·~' sen bendelı 
L~.t 'c~ mis~! 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
D;crou. 
T.anı bu :crada Mister Benctle mu..

hmdıs Kupeor 11!11Sında g~rlp ol<rıGı> 

kad ... r ,gü·ıunıı; ·bir h3di~e o~\·ı. B:T gün 
mühenıdif; Klıper viski .içPyordu. l!."vde-, 
K r:erir. yarı blmıo!~ı.:ıi., y a:;.·1 sevgilisi 
'aıyetmrle bulunan Ay~o < giln 11<1i•. 
tu !.ft'let'e !a.2llaca !lt!f<Jt ebtJ~e. adc
tc. oııa yakınlık &Ö>l<"""'1 pr. dar yep
mı;tı 

Kuper çak •inlrlıy<l~: 
- Bdtlernern amıan-, göni:)ıonım ki 

Ayf'~ır gt.."ll g~1..:k-;e !IB'lı: t~JJ~Wıü 

3 KASI:. ALINA BII,İR. 

K~tıAı· • .A,y.ş,·nfın b._. hzı e:ı...ttinj ne-. 
d«a;el=ınedunedl: 

- Ayşe •• Ne y~ıyo::?u."1? N~ ve 
Jdır.<' ali olduğunu u:ıut J)"Cl" D'.'J0'\111? 

l"'l'dı. 

Bt'Ilf1 aııkada.şın.m b:.! 6Ul;,.&U ucy .. 
nıaınış glibi d"v""1<1L ;·,.kat A:· c e
fe:ıti.~.inl OE:vaıp...;ız bır.:Junadı; 

- .Een pocuk öe~iilm. ?<erde okl~-
tu.nıu 'e rre yo;c>t.ığırr.ıı biUy<ırwn. 

De:di. Kuper 6\JStu.. 
Ayşe ~ >ıe:;,·e giderei<: 
- Her ı..amGıl'.l sen~ ~ıi: 11:c~:ıl ol~ 

ca d~~Jicn ya. Ba.t.ao da. 21·kad:ıpu 
n .cu;ıı.:;ın t."""..mi'Ye çalıpırağım. 

Kll'P"r hldd<>t.:-ıi: 
- U.u~rnıa ki &en Lana. "it blr k4t. 

<!nvın! 

Anc bafllll sa.llıı<h: 
- II;vır. Sen bir Hır.,:1)....-ı! Bec 

hiç tır zaman s~ J.t: tılı k.&ıd;.n d~i

lım. Heı :Yf'r<k ""' n')r 2:1m " keındi
mın .r;;lııyun •• K<lxlime .OO:m. 

·e gı»ere$ı. ilitV"e o.ı... 
- Fllip~ bir Mıl .. urna.u ıkadmı. 

tıtı.~ Err;st.ıyaın eııkcğjyle ev:<'o<:mez ve 
Mıır. <>l<ımaz. Ben lj<inhden ~e hoş!.:ı. 
~ıaıt,J~.riın. Bnan yaWn.ız sc::w:ı.ec, b<ı:

zan da ~buz <X>d.:m hoşl:ırunm. D\ı
nun itln bana bir sö~ st:) lemiyc- h~
k., )aklıır. Ben eıslır dtiilhı .. Hur Mr 
kac! · .ı.ru.. Anam var. B.:lba"lı var .• EH 
voın var .. Ve her seyJ.n &tLlldr. vata.. 
nım var. 

huı;ıeı birdenbire f· ~h. 
Ay~ D6le-r 6Öylüyoi-ôtt! Ne düzgutl 

J. or.cşcy'<>l'<lu. 
Benot a11icc:daışına: 

h!1~·<ır Ben, ~e bu •o. t~mınüJ e· 
c'fmem. 

Uer.~l: 

-·· O bı>ldc bu ı:ı. Kv~Uıı~en h:ıX.c
c!e<.t k blr ça.re var Ayıı ot.Lıra.M.m. 

BP.•., tatfk,a b.i.r ,or ::ıu 11> ç ':J'Yını. Sen 
de uı:ümüdıGn kuı'1.ulwc uaı! 

De>lnce, Kupcrm gG.!1 r.ıı ı~tldadı: 

- Feno. bir f;&tir de~il. Fa..t:ıt, bira.e 
düş!ln<yim. 

- Isı.ıında dli.ılir.eoe.c bir cUıo. Y<>lt. 
<ir~·L·-m: İ.;i!cr.Lm.ize, ırııir;.ı:sehcllerimt
z.e. c.,.,sUuğumw.il halel gcını~z .. Blr o .. 
ca l"ıtar çııka.r:ım. En kestirn·.~ yol bu.. 
d·ır Stnirı de kaiaa dlnknir. 

Bu.et bu sÖ2%lc.ri sö1·c!' ~ey:~ ~ 
yağo ka.llob: 

--· Kı91L<lnçlık mü1niş b!r host.alk-
1ır. Bu, g~igimde be•Jm <>e b8.ŞıJID

ır.,,. ı;cçtJ. F~ Jcukn·c"a-:ı soırra iA. 
.... ı td<rar bu lıaslai>h tu-tulaca.. 
ğın: trumin o'..rnuoclim. 

K"pcr ,;eri bir t:avırl.ı. cevap verdi: 
- Bu dşin ya.şln. al.1.k:ı.~1 yv.k. Dutyao 

insou• yetımişlıode de ~~vJi~bnı yaban
cı!arôan kıskanebüll'. 

- İyl ya. Teklifin. Ç<>1< Y"rmdediT. 
BtJt l:lenec g;pip it"1n<i1rne -jllpllniMr 
cıı.,Jığı istllA •""""en- b..- oda bula-
yım. 

* E•net zat.en Kuperm y"'1Jllda rrnat.. 
tız c-iı.")"Or, ~leriıoi Sı.'°l'OCi;ç? yaıpanr· .. 
yer "·c e\.·de bir do9t ka~ıtL et:em~yor
d•ı lionu fırsat bilerdk d<"r;ı.ıı sokaga. 
ç.>kt~. O r..raıdJ Ltirıll olJ.r.~ A.mer.is::a!f"l 
uönmiye lıa;urlamın bir !abr;;.a u..t:ı.

sın~'\ oüı.sm..ı peyledi. 
Ve t<m"'1 o gün bu oJ>ya taıındiı. 

.. A1ae; :i<."ya dönecek us~a f;.brikad-a. 
) •• t.ta:jJ uctş!.adi.. 

- A cımur., dedi, böyle i1ıl<l~l bir 
k"'1..ı yilzimd'>!l bo«ıı-ac.ı:.O ı~·Yl21 O 
ist<d.ığl k.adar bcn!.ml~ ,,.,,ı;fu: ola<lll:'-1 
sur .... B~ bu kOOıııın sa.r..a "";t old~'Ju_ 

I:..E'nı!tin yeni od.i1SI 1am s ... hl~ boyun
J;,.ı. .. dı. Bir ciı:!tık&::ıın ti~:· "'..dr: olan bu 
C'dan.n 2nC:rdivcn: 2'l'!:·J-:1a-:ıı sok.ağ:... 
c!J[r, u uzaı.nn1ıştı. Odanm. Oıı r.de de
ıizc bak.an k\içiJk. bir tar.açı,.ı v&rdı. 

B.?r.ı.~ lıu. oc.l.ıs:ı:nda.n ç ,;~ Jr.('mnllflı. 

d". 
(Dev311'.ı Var) 

. ... 
Istanbul Umumi Meclisi Azasına 

istanbul Vali ve Belediye Reisliğin
den: 

İstanbul Umumi MeclJc itçörı inlibap d~ 4 üııcil yılı Nisan içti. 
maa:ıın i!k in'ikadlrıı 1/4/942 tarihine rastlayan_ Çal'}amba günü, saat 14 de 
akteU:eceff.uden. o gün muayyen saa!te Umwnl Mccı;.; sa.lonunı.ı teş-rifla-i rica 
olunur. (3762) 

RUZNAME: 
1942 Mail yılı ~l<>rt 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 1 
Satılık enkaz 

750 Boğazit;inde Ruıut"a ll.i.aarHı.-c.iao nöıhe

dim Allp<Tt.el. cıı.ınli kfııı'r bed<n du

varkrrı ve penceırclerin:in d-c-mirleri ve 
iki kapıtj hariç ohn.3.k üzere içJod<Sci 
;.b§ap kıoımlıırı. 

ıuo Balta L.n.a.-.;mda kain n:ünhcOim Zahi>
re Nazı" ATi! Ef<ndt camii kiig:r be. 
d<n <luvarlan "" dOOıHindel<i iki a<let 
dem1r parnıaklıac ve minare hariç oL 
m8k. iİ"l.ere enkazınlı!l ytkılım.ış lr•6m!. 

Yukarıda yaııh cıey-rl menıruıı.,,;n eok..,ia:'ı 4/4/942 Cıımartesı gJnü saırt 
ll de s;ıtılac;ıtıncıan isldQilerin o :rüoı Beyoğlu \'aiuıfl.ar MüdiirlUğiirıe müra-
caotlan. (3608) 

DEVREDiLECEK İllTİRA BERATI 

1 (HALK SÜTUl°'!U) cAtı 11 -ıilahla.rın k?vanl~ı:w çıkar. 

mata rr.-:...~ tr.n..'\~.t hak. { mcl.ak1 Jl: ... 
ı:ira için İılotıs:>\ Vek.\Iet:oden a:;.nıın 
olen 2 M"""'8 11132 tarih •e ıs72 No. lu 
Uı JJ' m tını".\ ~va eu.i.ği h'-'cuk !Ju 
ker:e i> •• '.:~-1 d.c•,.r . y~~ı:-.:c. l 
T iyouc mtddl f;Je koy:na;;: ıç n s:ı
lfıhiyol dıitıi \-trı\clı:ıece;-. tülif rd!L 
er.ekle olmakla bu hll'lı&>:ı faz!ıı moJıl. 
mAit e<I~ 1 ·,-rnlerln Galıı<a.:I 

As!a-.n Han 5 .uı.ci ka't ı - 3 No. ~n 
ırıılırara at ey !emele ri 1 üız :mıu il~ olu · 
our. 

• TAKVl?I~ 9 

(İş anya-n ve işçiye iııtiyacı o
lanların ilanları bu slitwıda para
sız olarak neşredili:.: ve doJ:!.oru
muzd.an ve avukatın1z:ıdan soru. 
kcak wallere, mu~:;:U!lere cevap 
verilir.) 

DAI'TİLO DA BILLN Blı? 
GE?•Ç ınz ış ARIYOR 

İstanbul Polis rııektebi Müdürlüğünden 

Açık Eks~ itme İlanı 
9.4.942 tarih Prşenıbe günü 8<.ı:at 15 de Jsl.ı:ınbul Llsclıer l\Ioha.s1..bccı~ii1 llc-

siltnıe Komkyon odasında c3398,7G> ?i ra ı;.., tf bc.-dcl~ İstaılbul Pı.;ıa.g OkU:u 

tan:it1>11 açık <4aıiılfı:ncyc loonuln.ı.ÇI ;ır 

Muk:ı,vele, ekı>iltıne, Ba')'ıwJ• Iık İşle rl goı:el, buoci ve !e.r.rıi ~aI"'.t;amcle· 

rJ, proJe keşif hı:J~siyle bı.ma miJt.efer r·i evrnk. PollB Meı.ktkhi d&in::z!ror.- göriX

!«:dıd.W:'. 

Mııva4dk~t teminat •2~> lirod:ır. 
i6t:ddiler:.i.n en Q.z bh- -taahhütte •2000 Lralık bu ~c benzer y::phf::ı.na dair 

idarelerladcn •lmı:ı ol<!uğu '"'ik"laıa iııthıı.den İısta<>bul Vilayetine miir:ı.ca.:ı.Ua 
eksiltme -tarihlnıdel} tatil günleri hariç 3 gün <"VVel aJırnnış ehli:yet ve 942 yılı-

na ait T!~a:rct OOOısı vesilcalar;yıe ıielıneleri. •3734.> 

~ 

! 

------

';y-

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLAR( 

19fZ İKRAM İYE PLANI 
UŞİDELER: 

!erinde yapılır. 
'2 Şubat, f l\!oyıs, S Ağustos, 2 iıı:lııcJteırln t:ırih· 

1942 iKRAMiYELERi 
l adet 2QOO liralık=2000.-ll - 1 40 • 100 • =wOO.- Lira ! 
s > 1000 > =3000~. 

1 
50 > 50 > =~00.- > ~ 

2 > 750 > = 1500.-. 

ı: 3 • 500 • =ı500.- • 200 • 25 > =5000.- > ~ 

ıo • ~o > =2500.- • WO • 10 > =2000.- > ! 

"' 
• İstanbul Bölge san,at Okulu Arttırma ve 
İhale Komisyonundan·= 
Nev'ı Mllc. Mu. Fi 

Adet Lira 
İilı: T. 
LI. Ku. 

ElcsiltııMıin T. G. S. Şekll 

Kerpiç lıığ!.a 30000 30 b:ııı 67 50 3ı/3/942 Salı 14 Açık 

İstanbul Bölge San'at Meklciıi j,ç\n 30000 adet kerpiç tuğla eksiltmeye ko
nulrnu§tur. Ek>o'ltme Cağaloğlunda YiJk.selc Mtktcpler MWı;ısebeciliğlru!c yapı.. 
ıa.caktır. Eksi!-tmeye tştlTaık edeceklcr 2490 No. Kanuınun is'tedi.ği ev.::.a1t hciZ 
olmalıdır. İ1fın olunur. (3322) 

RFKI,ENMEK'fl'' OLAN 

POKER 
Traş Bıçakları 

Ge ""J'~t r. 
DİKKAT: htnbı:lda 1 adedi 

5 kuru'!fur. 
İstonbııl~a 10 addlik paket 

4:> knr11:!tur. 
Taşrada 1 adedi 5, 10 

50 kuru~ıur. 
adedi 

18.00 

18.03 

18.45 
ıa.55 

19.30 

24 Ivlart 1Y4'..!? 
P1oe.-rrom, ve M-orn cC..<·t sa.a.t 
.Aşarı. 

.r.!Urı .... :: l{a-cb'u &kuı Or~~tstrJEJ. 
(Vlo•onlst Necip A:.IF.ın). 
Z~ ta.at TMVlı.l:rıı. 
l\1i~i.k: Fasıl Srıı. 
Aletnı.(ıitet Sa.at Aya!'ı ve Ajans 
&berkri. 

10..45 K3.hra-n1:>;ılık Şı .._t-:-ri. 
19.55 Mil2.i..k: Fa..9ıl S, z. P~:'f gr:ınuJl'.:l 

&hıcL Kı&.ııl. 
20.15 Radşo Gazıı.:Lesi. 

20. 13 .l\·1\iz.Jt: neeı.hoveıı'~ıl ı-iar,c.ı \'"C 

K:tın.a:rı E.serlerındc..'"'l İ!ıkb<.ıbar 
&>n-a.tı (Ö~rrııüci.\n 115 i'IlC"i 
Yıklroiimü mih:".ııscb<lil<J. Ça
lci.r.tlar: Fe:rıhunde E,'Ucin ve Nec
de.l Atak. 

21.15 KoııuŞma (Kl't:ıp Saati.) 
21.30 MüZJJc: Hafif Uvel'türleı: (Pl.) 
21.15 MUzik: F..ıti Serh<ld, A>ker V-0 

Ka.brmnaınlık TWküleri. 
22.30 Memleket Sa"t Ayan, Ajan' 

Haberleri ve Bonil.l;n-. 
22.41-22.50 Yar.ı.ni.1 Por&.gram ve 

K&pcın:..ş, 

Tt;ŞEKKÜR 

Ani olar;ı-k arııanızdan a:yrılan s<v
gili allc rri'slmiz Bay Ecvt:t Yı:ı.1s~r·
in eeuaze mcr.a3ıırn!.ac işth·c.'..c ed~ı. c· 
vlen?.ı~ k.:.d::n- gel.crl!k bt:!t·Uk ~Ull.121 
payl•ı.şan. mektup ve telgrafla t.5.ziy~t 

1Cıtrı.."'.!.1da bulıman kıyınetli dost ve a-!<.
rabarı-,ıza ve mt'rıhurnnn . !<ad:-~la.rma 
ayrı :yrı tE'ş~kür etmege büyük 1.e
essilrl:müz n1~ni okiu~und~. bu hu. 
su.sta. Si.l)'lll Gazetenizin tavassutunu 
rica cdcri2. 

Aile efradı natnına do1n.odı 
Tü:k.ye İi Bankaoı A. Ş. İstanbul 

Şubesi F..nr'..ea - Kefalet Şt>Ci 
İbmhl~ B,U 

' 'TRAK,, 
Tiirk Anonim ~ırketinden: 

Ticaret VekiHeti iç Ticaret U
mwn Müdürlüğünün 10/3/942 ta
rih ve 1790 sayılı tarnıiım<ioıdeki iki 
maddenin istatümüze derci hak
kmda .kararlar alıına:k üzere esas 
mukavelemizin 49, 51 ve 54 üncü 
maddeleri muıciıbince Şirketimiz 
hissedarlarmın 21/4/942 saJ.ı gü
nü saat 15 de merkezi idaremiz 
olan İstaınıbul Balııkpazarı MaJıru. 
diye hanının 65/66 nunnaralı dai
reler.inde fevkalade içtiıma aıkte
ıM!cekleri ilan o1unur. 

RUZNAME: 

Ma.dde 102 - Şirket Ticıµ-et Ve
kaleti tarafından her talep vaılıi 
oldukça muemelatı hakbnda ma
lfunat venneğe mcol>mdur. 

Madde 103 - Şiriket sermaoyesi
ne tesisten oonra .J...ıi<rak edecek 
ecnebilerin lbu iştiraılcini kabul et
mezden evvel Ticaret V elraletln
den müsaade istihsal ('tmeğe mec
bucrdur. 

SnU;r,n.ihmet Birinci Sulh Hudcu!c 
Malıkemes:nden: 042/76 

.l-\:ıs"...o. idarcsin!n BL:l"Sa ~Iust.s.J'ıı Ke
m:ı·p \$3 İnhisarlar BJşn:c.muru olup 
Kad~köyimde T~lefo,ı cJ:.ıJ.d-esjnde 90 
Szytd~ mt .d:n bunındıığt.J ı..rıla.5ılaı 
d~valı. Cevdet Bill!'ll aley-hirıe açıdan 
R-2..uyo ucrot.:-ti.r:ııcien 950 ku~llll tah':nlt 
h&Jtk.ın<l~i da\'...C.arı OOlczyı ikametg5.. 
lı.ıcı .. GLılderl~ da.va arzu.:1a.li, .adre> 
br:'3.;~11aJ<m An/karaya ı;Lt.Llôı. ,erhiylc 
tebI·~.z jado C<!Umiş ve rr,alıl<<'lTMlcc 
15 gün nıüidrtk- i~nt'n tei.>U.]!!nc kaı.. 
rar •:.,rllırcş olrl.,!tur>Mı1 J0/4/942 Cu
nıa günH .ı;aat l l de Sultan&~ HJ. ... 
ı oci Sulh Ilukuk l-1~ ıhkt>nle>iıtde biz. 
zat \·cy:ı b.l·.cklle h<:..z.~r bulunmadığı 
t.;$. tir<l(' muıh ·"eme ~n gıy:!i:ılnda ic
ra Jt;,ı-naıcai!ı tc-l·Uı? y<:r!Do olnıu.k üze
re 'Jojn oluınur. 

n· , i ıasa Kasım 
MART 

137 11 

Kcd 13~ı 
H. EVVEL 

6 

A.~(-Sııı.Jı ma4e-.inl t r.,n thr:ek için 
or~· .. <kteb:n son .;L.'lıı.·ıo.... a.yr, 
tlrı.kClc da bilen blr ~~"l.Ç 1;.ız rEsml ve 
hue!\\!!İ müesıett"krd(; ı.ı • ı. ~ k:i.rl.r • 
İ,. s:.h:p:eı~nin Son Tr:ı.;rur lü:.:k Sü
tı.:aı.ı. v •. sıt~iyle (Nı:t> ılıı..:' ·ı k:n.ıı:ıe bi1-
o:.ı !1:-eLer rica olwıur. 

iş arıyan bir genç 

- -- -ı 

Fakir Mektep Çocuklarına Y.1rdım Cemiyeti '° or. İbrahim Denke~ 
Yı' V12 A7 3 va.atı 

Valtlt 
rz?· 

MART 
s D S D 

S S7 Güne~ 11 32 

24 
12 20 öııe s ss 
15 49 İkindi 9 23 
18 25 Alt1•m 12 00 

SAL 1 19 57 Yat. 1 31 
4 16 imsak 9 52 

S:.Jııp ve Beşnuhı:-rlri Etem izzet 
Benice - Neşnyıt Direktörü. 

Yirmi yaşlarında, askerliik.le ala
kası yok, eli ayağı düzgün, san
atı elektrikeilik w tomacıJık 
Tahlisi orta üçe kadar okumU§· 
tur. Elinde tasdiknamesi vardıır. 

Hüsnüahlak kağıdı ve tliğer ve
saiki mevcuttur. 

is:eıklilerin a~ğıdaki adrese 
mektupla müracaatleri rica olu
nur: 

İdare hey'eti taraiıııdan 

Cemiyet azalarını umumi toplanhya davet 

Nizamnamenin 18 - 24 ve 27 nci maddeleri mııdh!nce aşağıda ya
zılı hususların müzakeresi için 'llltll wn! i<;Uır..a akdi kararlaştırıldı
ğından sayın cemfyet frzalarmın 5/ 4/942 tariılıine tesadüf eden pazar 
giinü saat 11 .de Beyoğlunda Itfaiye karşısında kain Ya·rdııın h:ın:n 
bir mmıaralı Cemiyet merkezinde hazır bulımma1arı rica olunur. 

l\tiiz.akere edil ecck husu.~lar: 

Br~J:.kiı IIa.stc.oıhnn:'s. D ... ~~1iyc 
?ı.tLıtchassısL ııera:..:n st~·t 16 dm 
s.·1Jra Beyoğlu - />.f,..C";.:r.l! Sa
Yız~.ğ:ıcı Cadde-si Çor-hı!i Ceşmc 

.".k ~:,. 13. TC"l: .;'l4•:t1 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu nkş:lllı saat 20,30 da 

P A R A 

Tarihi Tefrika: 54 

Eh5isalibo Karşı Kıl ç Arslan 
Arslaı, iki 
yahn kllıç, 

Yazan: f\ı'!. SaıPi Karayel _J 

yüz seçme cerı~~aver e, 
düşman s~fEarın' yt.!rdı 

rürken düşman piyacit>>i ıle ka • J 

ş.ıl;:ışt . lit ıı··r•n vazı•-:• -.ı '·..it"~ 
le utuşt1 ı 1 !• alyc!'.·'( ·ncal Ot.·

4 yüı: atlı varc!ı, Kar:;ı 1r,da h·driı["t- 1 
t.i>;i U~ınJu birka-; LJıı ki .... ydı. 

daıı bın kişiyi trwiyetine alaru!< 
ile· yüriidü Bir lcıp<?d<'Tl İzmit 
O\" ..ı~ında harbeden Türk a:.kerle
rile Bizan3 askcrirun vazir\·etjrnı, 
te<l~ii< t>iti. Dii~aıun .bozı;.'< ta
rZıof ıııa dob,ru olDnca hnz.ıylh ta2c 
kuvvetlerle saldmlı. Tokay ve r.s
ker 'C'~·ilp .. '\.rr!J'lıil1 -bir yıJdtr!l.'11 
g~hi <'Pngi·n tam kızgıJl ztm.aı1ır .. 
da wyle birden!Oire rr.cydana ç -
kışı!! gördükleri n:man yor.~u:ı
lırklarını uııutUır> hep •birden se
v r.ct.; kopı1dıl~ ... 

J\ıl~~e: dilı..rı·111, k·'..1'1U l ·~ l' •ç'l :t· 
pi}·adc ol, ı ak geçecett ve üç hJrL 
ı .. il.! .. ıb:-r ı ı I; . 1 ir.'i~ 1 .rk .rr.er
kezinı vıı•araktı. Arsı.ını.n v •. zi. 
yc.,cn halıcri yoktu. :\faamuf;h 
mr-~"lPy·i k.,, r'~nı. Hr-t,... rı rr•t rkc· 
ZC' rlf)~rn h;r iki süvar: ilP hı 'Cr 
giin<l<'mı"kıP lx>raıhcr hıtrb" .:
tu~t ıı 

J>ü~nıan .k~rşıs.na çılrnn bu kuv
vete şa,mıış:ı. Çüolii h.~ Lüyle b;• 
ihtimaie hi1krrıt\t1neiıli~d. 1 .. It hEl· 
rclıe o der~'· ı~:gtr: .1 :>:llh ""'' 
gh·cli ki, .~r~\~nın be~ :·üz ki~;siu- ı 

den yüz kadar şehit düşmüş, dı
f.er ku,·vcl!c: · de be.ı:Jbc·r ol-iuğu 
halde nruhtı\ara alt11:ıfa ka1nı.ştı. 

İ~hı vah31,,rıl vardı. 

xxıv 

KOMNENLE OFER BF.NOSU~ 
P.\Ri\IAI<LARI A.(;ZJNDA ..• 

Arslamn aralar;ruı gcldiğını g., 
rüncc askerler ba.ğrı~.ak .AU !:_' 
Allah!, sedalarile y~nickn nt ·1-
dılar. 

Ar:::ılan dü~.ınlıt tam caı1 al;; .. 
cak yerini bulmuş ve araya sal· 
d1rm.5t•. İmparntoru11 zıO"hl, a.0< 
kerleri, kan·.1nlı piyadeleri açr'< 
göğüslerile hücum ~den bu Ti.H. 
dilıl rlcri önüne!~ şa;ı~ı1r1p kal
mışlarılı. 

Hiç yo~t l!' Arslan do ber~lıer 
Qlarak esi.: '1U~ecek!cr..::. A:·ılo.r. 
am>kavemet ediyor, merke~den 
j.ı,dat bektıyoıJu. 

Ha1~>lı.ki ır.erkcz<l~ll ne i:ııcıat 

geliyor ve '"' de h"bcr vardı. Gü
neş iyiden iyiy~ yükselmiş, orta
lık aydın! ıı1m.ştı. Arlık, herı;~y 

mahvalacakt• 
Arslan h<'•k!l ae1 kararını ver

di. Düşmana olanca kuvveti ile 
·bir ta-raftan hi;c-um çdl,:> muha~a· 
rayı yarmak ve geçmPk ... Ohl'a
dlğı takdirde tek bir ld~i kal!t>Cı· 
ya kadar ~~l,it düşmek ... 

Hemen c:ınir verd~. Başına a!. 
dığ· ild yi\1. Zıtlı cenga verle dü >
moııın zavıf hir noittzsına ol~:ıca 
ces..1re'\i Üe yalın kılıç dıeyan<lı. 
s;ıfü;rı ) Mdl. 

Azi.nı bir cenkten sonra v-c 1bir
çok esir ve şehit vererek ancak 
elli kadar aıtlı ile ve hatta kendisi 
de yaralı ıbulu'nduğu !halde ikurtu-
la'bildi. · 
Düşman piyade olduğı.ı için pe-

şlnden takip edomeıli. .. 
Arslan bin müşkülatla merkeze 

yefüıti. .. Orda Tiirk kuvvetlerini 
düşman lruvvetlerile boğaz boga
za, kılıç kılıca buldu. 

Tokay merkez kuvvetleri ba
şında harbediyıordu. .'Maaına ih 
düşman eziLmiyc b~aıınıştı. 
Diğer '.l'ücr1k kıuvvetleri de dÜ§· 

m~m ordusunu arkadan vurmıya 
başlam;ştı. 

Ars13n, göğsiinden lhafif biT !kı
lıç darıbesile yaralannnı,tı. Hemen 
yarasını sar<lılar. Onun kararga
ha gelişini k.iımse görmemiş, \her
kes ileride cenkle meşguldü. Va
ziyet i<yi olmakla beraber daha 
yapı~aca'k ibir~ok hareketler 'VU· 

dı. 

Vaziyeti mütalea eden A:rslan 
herşeyin yerJ.i yerimre <ı·looğımıu 
gördü. Meı1kezi muhafaza eden ih
tiyat Jıki bin seçme süvari at üs
tün<le yalrn kılıç bekliycrdu. Mu
hafızlar Arslanı kılıçlarile selii:m
ladı 1 ar ve yüksek sesle ~ıarp ve 
cenk narası attılar. 

Arslan attan inmeden ve yara
sına >bakmadan bu iıhtiıyQt aıtıJ.ııJar-

i·ki taraf as~erlcri biı·birine g;.r 
mi ti. Dağdan ovaya clbğru bir 
şir.:~ek luz;yla inen ve cırdu.swıun 

b:r k,sımnı altüst eden kuVV'Cti • 
uzaklaı-dan gören imparator Kcrn 
nen hayrete dü-;ıınü,-t-ü.. Bu ne 
lr:ırabela idi! Önü™' geleni kır. 1> 
geçiri)Ot", ölümden, a~ten yıJ

•mo.d~n bir sel gibi akıp gidiycr
du. 

İmpu.rator yıınınd.l buJuı;;ıı. 
Genıercl Oferbenosa dönü-p s·u'· 
1arı söyliyeb:·ldi: 

- Tiirkler, galiba yeni ymı 
kuvvetlerle geliyarlar. 

- Zannetımem, hn .. E ... 1ı:ı-, tı1J 

- NasJ za·ın<'}rn~zsin!. Gö. 
miiyor n1usun '. 

- Bwılar Türklerin muh:at 
klt'::ısına mensuptll:t'lar. 

- Neden anladın? 
- Kü!Jhlarrndan; koç bo) .1ı.· 

zu gibi lci.i13hla.., vı:ır tla orıt!.'.ır. 
~ e!end inıiz!. 

-Ya!. 

- Evd efendimiz, Tfukler Dur 
sa cephesindeki kuvvetlerini hPr 
halde geceden gdil'dllcr. 

- Dçoğru ... 
- Hiç şüphes:Z. Merk<;Z.CI' 

1lro1';jll!l'da ça.,.p1şan lnıvyefü: ı 
yalnız yirmi bin, çevirrr.e han:· 
keti!<? oroumuzun sırtıına dl:ığı"! 
akanlarda da on bin var. 

(Dwaanı Vo ) 

En çok satılan sigaralar 

Tütün, içki ve si-gaTa f!athr·· 
mn raha!ılaşma•ından sonra <.el:
rimizd0 .ikiz, ve •Halk •i·gru·::.· 
lannm sürü.mü çok artnıı 1 ~ır 

Bazı kalabalık semtler;;.eki tii· 
tüncü dıükkfınlarında bıı cins s'
garaları bulmanın kabil olıınmh
ğı İnhisaI'lar İdaresine şikayet •ı
lunanuştur. 

Diğer taTaftan idare bu <;ıı;s 
sigaraların imalatın> arttırnu.şıır. 

TÜRKİYE CUMHURfYETl 

Ziraat Bankası 
Tarihi: 18HS 

Sermaye&i: 100,000,000 Türk Lir.ln 

Şube ve Ajans adeıli: 2:>3 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktiren!ore 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız wanuf lıesaphırında en 
u 50 lirası bulunanlara !eneda 4 defa çekilecek im?'& iie aııai;ıdald 

plana göre ikramiye dagıtılacaktır. 

4 aı1.a 1.000 Liralık 
' • 50I • 
' • Z5t • 

40 • 191 • 
ıoo • .. • 
ızo • • • 
160 • 10 • 

4.000 
z.ooo 
LOOQ 
f.800 
5.000 
f.800 
J.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DiKKAT: Hesapları.Maki ı>S ralar bir sene Sç'.nde 110 liradan 
ı.şa~ı düşıniveı:Uere ikramiye ~ıi!ı takd:rde % 2~ faz'3sile vl'r!le
cektir. Kur'8ıar senede 4 defa: l EylO.I, 1 Birincık&nun . l Mart 

Cevdet JL\F..WiLGir1 

SON TELGRAF HATBAASJ 

Galatada tramvay caddesinde 
Ankarapalas otelinde 

Nuri Yiğit 

1 - E!lkti Z8'btın ok.uınnnası, 2 - Cemiyetin faaliyeti Uıo.kikınıdaki 

raporun ol<ıı.ııııması ve taısv:ıbi, 3 - Çıkan hey'etin ~brası ve yeni hey. 
etin intihabı, 4 - Mali va7Jiyet h:ı.k kmd&•ki rapoı"Un dkunırnası ve tas
vibi, 5 - Hazırlanan bütçenin mü zak;?re ve kr.ıbııJ.ü. 

\ı ve ı Ha.ziran tarihlel"..nde çekilecektir. I Yt'z.n: Nt. • --: ·i. KJ'~.\.R ÜREK 
Son baltası 

1 


