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Bulgaristanın 
gerçekten müş· 
kül vaziyeti 

Alman taleple
rinden kaçına
cak taraf kal· 
mamış gibidir .• 

Bull{ar Kralının Hitler· 
den bu defa da Bulıııar 
ortlusunu vazifeden alı· 
koyma müsaadesi kooa· 
rahilmesi ihtimali vok 
gibi gözüküyor. Bulga· 
ristan herhalde kavus· 
tuğu nimetlerin külf e
tini c.ekMei{e mecbur 
edilecektir. 

ra2:an: ETEM iZZET BENiCE 

Balkanlardaki Mih\ er hareket· 
lerlıılıı ba~ında Bulgaristan du· 
r0ı1nu gel•ınc.ktc dt:\'Uro ediyor. 
Günün dikkat sorusu bala: 

- Bulgarlar, Alman orıdusu 
eınrin~ şark cephesınde asker \'e• 
rccck ıni, vcrnıiyecc.k ın.i?. 

' 1 r 
R~m~nya da l ı 
yırmı yaşını 

dolduranlar 
dün askere 
alındı 

• 
Bütün Rumenler 
hayatlarının otuz 
yılını askerlikte 

geçirecekler ! 
Biil<reş, 26 (A.A.) -· Mare

şal Antoııesl!D'nwı iımaladığı 
hir k.ara.rnaıue ile Jinui ya§t· 
ııı dolduranlar alikero alın· 

maktadırlar. Bundan lıa§ilın 

biitiin Rumenler lıa~ atlarlllJn 
:ıo yılını yan; 50 yaşına kadar 
olan müddeti askerlikte geçi

receklerdir. Bu.nun 2 yılı fiili 
hizmet, 28 yılı ihtiyat biınıet 
C>lacaktır. 

Bulgaristanda 
Kaynaşma! 

Bir General ve Al
bay tevkif edilmiş 

Alman harp 
gemilerini 
MANŞTAN 

geçirenler 

Hitler; bir Visamiral 
ile bir kaptana nişan 
vererek kendilerini 

ta 1 t il . etti 
Berlln, 26 (A.A.) - Di>tler Vis 

Amiral Otokiliyask ile bir kapta· 
na demir sa.at nişanının büyük 
riitbesini veıımiştir. Bunlar geteıı· 
lcrdc, Alınan salfılıarp gemileri
ni İngiliz gımıilerin·iıı takibine 
rağmen l\Ianş denizinden g~ir-

Loııılra, 26 (A.A.) - ·B.B.C.: ıııck surctile >yi bir ımıvaffaki· 
İyi ıııenbalardan alınan haberlere 1 lCt .. ıde etmişlerdi, 

~~~:ı~ş~!~~~~~da kayııaşnıa ıi· 1 GI Mak Artur 
(De\'amı 3 i'a<:ü S&hileıl<>) t • 

Süiidi Arabista- J Ruzvelt, Filipinler 

Mevzuu üzerindedir. Bulpr 
Kralı Majeste B<ıris Alman Dev
let Reisi 'c Başkomutanı HiUer
le göriişmüştiir. Neşredilen tooUğ 
c•.ld silal:ı arkadaşlığını ve kar~ı· ı 
lıklı dustaııe bir konıışma hava
s.nı teyid eder göriinüyor, fakat, 
izahat vermiyor. Herhalde, Bul- 1 

garlaruı Sovyet cephesine ordu • 
gihıdcrnıiyc biç de candan arzu 
ve gönülleri olmadığı muhakkak
tır. Fakat, bu zor gelmiş ~atıııış
lır. Almanya, hütiin müttefikleri
ııin her tiirl-0 yardmıına ve Rırsya 
kaı·~1>ına bir Milıver bütünlüğii 
halinde çıkmıya mulıtaçfır. Rus· 

b. A "k , kahramanına 
na ır merı sın madalye verdi 

1 h e y ' e t i g i t t j Vaşi.nguın, 26 (A.A.) - Rımıelt 
bario: yi(,<iUiği ve pervasızlığlD· 
dan dolayı Filipjnlcr kahı"amnnı, l u 1101 insan clcmoru ba.kımınd:-n 

ç<>k üstün durumda bulunuşu, Al· 
ıııanyanın Rus steplerinde bir ile· 
re daha kıslaınayı arzu eder bu· 
l:mnıaması,' İngiltere ve Ameri
kanın gele<ek yıla ait dev bazır
lıklaı·ı Bitleri l>u yaz Rus cev.be· 
sinde Bo"'6viznıe karşı bchcme· 
hol ıııibıbct veya menfi netke al· 
mıya meclnır bıralrnıalotadır. Bu· 
nun i~indir ki, Alnı.on ordusu de· 
ğil Bulı'.:arl:ırdnn istifade etıueyi, 
n•i~ınkiinse ağa<:Jllrı dahi er ve su .. 
bay safına sokup Rın; cephesİn· 
d~ fü!evlendimıeyi bilP. ıliişiiıriir 

d~YrC~'e gimtiştir. 

Bıdgo·r>stan. Mihverle ortaMdc
tn hi~ karı fednJ."3rtığı yapmairsı· 
zm en hüyti:k miras hissesi alan 
do'"lctlenlen biri olmuştilr. 

Koı11<$tMnu-z ve dO&ttmıurı Eul
garler hu yola sırparken bir giin 
Rus amealarmın Almanya ile bo· 
ğaı bopıa g..Jebilect'ğ'ini asla 
alnlhno.don geçinneııl'İşlerdir. Bi
lıikis, Amıan • Sovyet saldınnaz· 
!ık pn-k,bnın bir giln bir ittifaka 
talıa vvül edtteği'ni ve bu ittifak 
savesinckı Butgaristanın A~a 
cenubunda b.iiyiik bir Slav İmpa

ratorluğıma gideceğini dii'!iimtıü~
lerdir. Yine, bu iiımn ve tahayyül 
dcvn'IO!inde Türkiyenln A'Vru,pa 
hnrbi içindeki durumunu tam İsa· 
bt.tle tnylıı <.'dememioşler veya ta
yin etmi.ş bulımmalanna rağmoo j 
l!erliıv, Tiirk hırdırtlarından İn
giltere ve Am<>.rikaca gelecek bir 
tazyiki Bul!(arlarm önlemiye nı'CC· 
bur kalacaldarma inand.ımny,ll 
çalı5nuı, ve bu nokta-i nazarını 
1942 ;Jk<b:ıltarına kadar yiirli..,lük
te tutuuya muvaffak olmuştur. 
Fakat, ar\fk bıı noıktai nazarı mü· 
dafaa otmiye ve .3'Ürillnıiye İm• 
k~n kalnı'1Dll0Jlır. Almanya da, 
biniin düıııya da Türkiyeni.u ta
rafsıdtğıoı Jıer veçbilc mwhıfa:ı 
azim ve kararında bulunduğuna 
tam kanad getirmişler ve TiiT'k 
huıdutlaruıdan Bulgaristana mü
tewcc1'ı herhangi bir hareketin· 
vnkıdmlırınsıoa imkan bulunma
dı.~mı binhir vesHe ile öğrcnnıiş
lt-rdh·. Vnn Papcn'in Tiirlı'iye hnk
.hud~•ld Soı:yadalci temfoatı da 
bunun en son ve yeni bir delfü· 
dir. O halde. Ber·lin için Bulgar 
or.~u-!unu Tlirk hndudwıda nö· 
b.ı.,.; n.Lae' k hi.ılıir sebep kalına
nı:~ ve J;il:"tkis rfij{cr aJ.anJanla 

Vaşington, 26 (A.A.) - Suildi 
ATal>istana bir ikt15aJi ve ziraat 
heyeti -göıı<!crilmişt>r. Heyet; ev
velce Arabist.anda bulunnıu~ olan 
M. Keyşüçcrin reisliğindcdk ve 
toıpTağın istihsal kuıdretini a.rttı;r. 

mak maksadı.le sulama, ,:zıi.raat iş· 
lerini te-tkik edecektir. 

MISIRDA MEB'US 
SEÇiMi 

Nahas paşa 0/0 de 90 
bir ekseriyet kazandı 

Kahire, 26 (A.A.) - Mebus se· 
çimi için yap:Jaıı dntihap netice
sinde Vcfd partisi lideri Nahas pı:. 
şa yüzde 90 bir ekseriye-t ka-zan • 
mıştır. 

,..ı<:ahire, 26 (A.A.) - Mısır par
rarıo.-ntoou SC<_'jıninin SO!ll netice. 
1"'ri ~unlardıı·: 

(Deva.mı 3 üncti Sahifede) 

Avustralya Ba~kunıaııdanı Gene· 
ral Mac AMbıır'e ftirleşik Devlet· 
ler kongre madalyasını tewih et· 
nıiştir. 

-~-o---

· Krips ilk 
görüşmelerini 

b.i tirdi 
Yetti iDehi 26 (A.A.)- Sir S'..af

fOl'd Cripps 'hükUmet, idari ma· 
kamlar, ba~koonutanlık ve Vdayet

ler valileri ile yaptığ'ı göriilj'melc· 
ı·i bjtirn'ii~tir. Şirr.·di si~asi parti
ler sözctiıleril'e m.ü:zak~reler-e bıaş. 
hyacakbr. Diğer taratllan Hiıııt 

teşrii meclisi parti kongresi yarın 
toplanacaktır. 

Bomba)l'dan bi1':liri1ıh.~ine göre, 
Hindu cemiyeti re>si, :la martta 

(De\'1lmı 3 ü:ııeü S&hifecf~) 

Dumlupınar Pire
ye Harek~t Etti 
Türk Basın Birliğinin Yunanlı 

meslek.-J.aşlarına hazırladığı 
gıda maddeleri de gönderil~i 

400 tonluk Koli ve 500 tonluk batta
niye aynı vepurla yollandı . 

f 

şına çıkc:ırilinasma imlı:an bulu· 
ınamamı~>r. 

Yunanistana ya.ıdım esyası· gö.. 
tiiren iDumlu.pıınar vapuru, Yuı

nanisian içi<'ı haz"'1anan yıi~cek 
hamulesiJc <lıün akışaın Pireye 

ha.rel<et etmiştir. V'aııxmla, fasul
'Ye, incir, yun1urta1 zeytin 1Qnesj, 
<bmuz eti ghbi gııda ma.ılkfukri 
va.ııdır. Aıyni vapurla görırleril
ımek üzere 10 ton kestane ile 50 

ton kadar elma bazı.rl;:mmm,sa da, 
oon d1tkıikada gümruk idaresi, 
bunlar"n takasa tabi olıtuklaror~ 
ileri sü:r.Qıüi,.-Unden mmr.Jek~t dı· 

Tiil'k BQsln Birliğinin, Yunanh 
meslekdaşlarına dağııtılmak üze. 
re ha-zırl.att.ığı 900 kilo f.asul~ >le 
3<>0 kilo kuııu ii.2ıü.ın ve 300 kilo 
saııdalye de ayni vapuda gönde
r.fun;şt;r. 

Dumlup!nar vopuru bUJllaııdtın 
ba~ka orada akrabaları olanların 
440 tonluk kıolileri ile K11ZJ!ayın 

Yunzn K>Z!lhaçırı.a hcd;yc ett,.;:~ 

500 battaniyeyi <le Piı'C.)C götür
mektedir. 

• 

• 
( M . . Çörçil'in 
Akdeniz fil osu 
kumandanına 

MESAJI 
• 

"Düşman zırhlılarının 
Malta civarında ka· 
çınlması en mümtaz 

, 1 ·harp menkibesidir11 

J,r,ıı<lta 26 (A.A.)- B.B.C.: Baş 
vekil Çörçil Maltaya gıden gemi 
k.;:ıfilesinin İtalyan harp gemiler: 
ve tayyarelerinin miltCJnadi hü· 
cıınılanna ra.i{nıen yerine varana
sı mü'lıisebct.ile A1'.denıiz filosu 
kurn.::ıııdamn:ı bİJ' tebrik me,aj1 
gö:!'ldermiştir. Başvekil bu mesa. 
jında ezıci' §Unları söylcmck
troir: 
•- 2 ağır zırhlı, 4 ağır kruva

-zöı- ve hir !ilotilk\ T<:fakatind?:,: 
en asıi bir teçltizln bu kadar kü. 
çfü k bfr kııwvet k>a~ıısıınrla boz· 
guna uğmyı.p knÇ>l'>hnııS'1 en mô.i'm 
taz bıir hal)J menkıl:ıcsini teş'ltil 
etmektedir. 

Kafikmizin kurtuluşunun ben· 
de dvğurdugu hayranlıgı k.ıman. 
dan Vayle, bütün subay ve erle·e 
bilu' mıenizi _rica <'de~ 'Bu:nla-r
;ş,.;taııya mlllc!inin kcnd\leri>"; 
tebnk etmesine hak kazmrrr ~1ır 

•• •• •• Uçgun suren. 
Hava ve 

Deniz Harbi 
lnsdliz donarım asi 1 e 
İt~lyan harp gemileri 
arasındaki Ç'.lrpışmı· 

ya dair yeni tafsilat 
veriliyor 

Lonclı11 26 (A.A.)- Bu hafta 
Mdeıızdc 3 gü.n süren den.iz ve 
hava mulınrebc>."iııe dair yıeni 
tafsilat alıınnnşLır. 

Britanye .Aımiı»lliğiıı;n yeni bi1· 
raJXIruna göre harekatın hedefi" 
ni Maltaya gid<>ıı bt.yı.ik bir gemi 
'lrnr;.Jcsı te."kil cdiyc0rdu. Pazar 
g;Jnü crke~den cvvel.'ı 4 ai:.'11' kru· 
vazöı· ve son1·a 2 ağır kruvaWr 
görülmii~ ve Amiral Viyanıın ku
m:ır.<i:ıs>11da olup kaiilcyc refa· 
kat c<'cn hmıp gemilcr'miz onları 

(Devaıra 3 ün<.;iı SaJ\;!eC::e) , 

.Malezya ve 
Singapurun 
Kayı hı. --

lngilterede. bir tahkik 
komisyonu teşkili ta· 

lehi reddedildi 
Londra, 26 (A.A.) - M. Adıds

ooı.1 Malezyanın '\rayybı ve Sin· 
gap~r müdafaasının mes'ull'elinin 
nisbeti içjqı bir Krııl.iyet tahkik 
'\romS\";TIU teşkil.ini ve bu Jromis
~nun incelemeleri'lle ait bir ra. 
por vermesini teknf etmı'~ir. 

Lordlar kamarası lideri Lord 
Craır;born, ],alen rr.addi isp~:Jarın 
mevcuıt olmad;ğ\Jlı ve tam 1>;r in· 
celcrne yap1la.rr.1y(lca;)o!n1· bu iti.~ 

barla !rükumeHn M. Mcfysonun 
.ist(ğin1 fu'lbul edt'ın.i~tceğini 'bi·l. 

di'ı··rni; t.ir. 

r------------..... , 
Yunanistaııda 

Ekmtrk istihka· 
kı ~·~de yirmj 
beş arttırddı 

Paskalya mün,ıse

betile de beş gün 
müddetle her nüfu
sa 90 gram fazla 
ekmek verilecek 
Berıı, 26 (A.A.) - Atiııada

ki Kızıllıa~ rcismin biMirdi
ğine göre Yımıııistana yeni· 
den yedi bin ton buğday gcl
mi~tir. Bunlar öğüt.iilerek 
ll'lilıver hükUmetlerinin gQY· 
relile temin nlımnn mısır ııni
le lrar~tırılarak ekmek yapı
la.:ak ve ekmek istihkakı yüz
de yiımi beş nisbetinde arttı
rılacaktır. 

Yunan mill! bayranu ve 
paskalya münasebet.ile 5 gün 
müddetle de adam ıbnşıııa 

do.ksan gram fazla ekmek ve· 
rilecektir. 

ı YAZ SAATİ 
1 Nisanda başlıyor 

Japonların Bengnle körfezindeki ııd ~l:ı.rı işgal ot.melerile Hindi • nl ı 
ınınasaal yolu ve vaziyeti tehlikeye giren Avustralyayı gösteri• bı•iı,. 

Am.karn:ro.n bild!.rilıüğıne gi:i:re SOVYET TEBLIGI U Z AK ' A R ~ 'i1 A 
yaz saa1.i 1 Nlsan Çarşamba gü-
nünden itibaren ba~!Jıyacakıtııı:. 

:1~~tı.~:ı:~~. suretle bir saat ileri Kuvvetlerimiz fa p on la r ı n 

Y ıd k 
Stalinoga doğ- Seylana taarrzı· 

o an geçer en .. .. 1 b kl . 
d

.. .. . .. 
1
d .. 1 ru gurugor. zu e enıgor 

uşup o u. 11 

Dün akı;am saat 19,45 1.e Şe-h

zad'clıaşında Feyziye caddesinden 
geçmekle ol<ın 3Q yo~uı<fu bir 
gencin birdenblre dü~~üğli ve lı • 
m'l"n (1lo U&ri.i .göri~*tür. 
Yapılan talık>katta bunun Bc

şiktaş!a otıı:ra.n ter.ci kalfası Ha. 
mit olduğu ve kalb sektesinden 
ö!'.lüğü anlaşliımştır. 

Kızına işkence 
yapan taş 

yürekli ana! 
h-Iüddeiwr.umi!.%. dü:n 4 y~~lar111-. 

d.:rki cvlAd•ı.na i~kence: yapan ta'Ş yi.i• 
rekli bir ana hakıkınd~ takıb:ıt'l ba~l: .. 
mıştır. 

Kosı.n-.;:1<t4'8cta Cr.mH KC'b:r mc:halle
s:nd~ I<a~tlp sok::tğın-JJ o!u:-an l\luan~· 
mer ıı.U.ınıda lıir k<ıd!'1 c ı kucağında 
4 yaşlarrnda biı' lı::v. okhıt}tı lıalde 

Mütk~ciımllllTJ'i1iG"' ınü!"arJ-ut etmiş: 
c- Neı.lıhc adır..<.lakı t>u !,"OCuk bir 

eı.·de lk:!racı olvrc::k oturduğı.ır::ı/U2 GUJ .. 
ben isminde bir kn1.ltne atvLir. Bu ~a
dın h~r Tanrının günü bu z&.'\>-a.111 
ynvıııcaSı eline ne r~tgelir<ie onunla 
döver. Bugün de Nezih~y ~ keserle 
dövdü ve kıı.gıu ocak m.,~;ı.siıyle biçaı

r«ıin CtlPrini dağladı. Çoctİğun fe~~ 
(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Sivas valisi şehrimizde 
S;vas valisi Akif İy" oğan bir 

av 11:.rı~unjyL~le aün Şf'Ltirr~e 

gehl'.JŞtir 

rsu Hl 
Şayiaları 
A man makamları; 
dünyanın her tara

' fıaa yayılan barış 
haberlerini kat' iy
yetle tekzip ediyor 

Bcl'lin, 26 (A.A.) - Yarı 

resmi bir kaynaktan bilidiri- . 
Hyor: lfü kere daha dünya. 
mıı her tarafına yayılan sulh 
şayialarının tamamen asılsrz 

olduğu Alman maknnılannca 
bildirilmiştir. ı 

Bu yalan '!'JYialar, bunları 
yoy mokta ınrnfaati olanlar 1 

taro!ındon ija:t rdilnıcktedir. il _ _, 

· Burası Kafkasya• 
ya hücum üssünü 

teşkil ediyor 
l\1nskova, 25 (A.A.) - S<>vyet 

orduları dii.~nanııı Kafkasyaya 

kar'i' taarruıı üssünii teşkil edeıı 

Stalino şehrine doğru yürümek· 
tedirlcr. Lenİngrad cephesinlde 
takviye olnnan birkaç mevzi kuv· 
vetlerimiz tarafından zap(ohm· 
muştur. 

Londra, 26 (A.A.) - l\l<ı6lm>va· 
dan alı'llan haberlere göre Sov· 
yet kırvvetleri Stalino'ya yaklaş
maktadırlar. Burası Bitlerin ilk

bahar taarruzuna sıçrama tahin· 
sını tc~l<il ediyordu. Stalino şehri 
lıa.lkı saklı silfilılarını çıka.rarak 

(Dev •mı 3 i!.ı:ıc'1 s..rı.re& ) 

Adanın tahkima -
tı sür'atle takviye 

ediliyor 
Sayg-0n, 26 (A.A,) - Japonlar 

Andaıuan adalarını işgal cttil.
lerini bildiımekıteıl.irler, Jfo a<la

lar Bingal ködcziniıı do;:,, in~ 1>1 

hoywıca şimalden ccırn lıa d<>i\rll 
istikamet almaktadır. Burala•m 

Japonlar tarafından işgr.Ji, Japoıı' 
!arı Seylan adasına yakla~trrm!1b· 
ta ve buraya bir Japon taarrıı.:rn 

hekleıunekitedir, Seyli\n rnlisi Sir 
Goeffrey Layt.<ın adanın tahkiımı· 
tını sür'atle bitinniJe çulı~ı<Jk 
tadır. Birınanyada Japon kıın tt· 
leri Mandafay istikametinde ha>-

kılarmı arUırınak!adıT. 

Şehrimizde Bir Kooperatif Faaliyete Geçti 

Madeni Eşya San'atkarlarınun 
ihtiyaçları Temin Ediliyor 
Yugoslavyaya 2000 pota ısmarlandı. 

Ka1abük fabrikası da Pik veriyor 
Şeh%imiz Madeni Eşya San'at

kfırları Cemiyeti kongı:eı.indo ku
rulması kararlaştırılan madeni 

eşl a san'atkilrları kooperatifin.in 
Vekiller Hey'etince tasdik edil
diğini ve faaliyete geçmeleri için 

--
CERÇEVE 

. -

N~san Balığa 
NECİP FAZIL Kl!::.>\KÜREK 

DJ!"1. beş giin S<Jnra 1 Nisan ... 
Mı.>şhı>r Nisan Balığını.n gÜil'Ü ... 

Htı2'.Ü'Jıe. yaıbut bun.dan SOIJI"aki 

g<wlere ı:mlııs"" olarak h<>r millet, 
h<lyalin ı...'lptedebil~i lri.itıUn 

rcnkJ,er ve ci.7:gii.er1c ~lü birer 
Nisan Bahjı hıız:ırlınrıaktadm"; ve 
bu Nl,nn Balıfı hakikatin ta ken.. 
d:~i. . 

Ye:i~ni.a geı"ÇCk. gilntimüzde, 
rr.a.dd~ \:e rcl'.Iİi. ara~i!11d~i haşriiı
nf?şte berızcr Eık1 fJtı bir anlü.§m& 
ıçir.de .•• O yüzrlendLr Jti şi.?n~, ya .. 
hmın e-n b(ly:üğü gibi görünen sulh 
ve S'Jkü.n günlerinin N~an Bahğı" 
da. "'l~tJk ge-rçegin bir rern.Li. .. ÇHn
kiı .söylt.'1'..l~~j yıall.n o ta.dar büyük 
k h&k k'B.thı ça.p1na eş .. 
~ ... ~n gelse di". ~lık kuroıyfi. \""..lla 

Vilayetçe U-scil edilnıok•ri bck
lendli;iııi yazmıştık. TcHil nıU'1· 
melesi tamamlanmış old11i':nnılan 

kooııerat:f fnaliı tte g'!çmi' u iik 
iş olarak da orta!<ların iht;yaçlarr 

(Dcvon:ı 3 Uncil S:Jı.f< ) 

• sa \'e görsek d[yoruz. Gi.h-c-ce~-.n . z 
an.ası ve bab~sı Y"-laa. ık. ~,;ur!Ç tı ~ 
hak.ikattir. 

N}$n.odn görcccği..miz tt:peder: n
ree vakıalaırm herhangi b:r s"'h~· :...: 
ne .sorabiliriz: 

- Yahu, Sonkanundıa su1h ' ı 
milvaıeneden, Şıibatta dostlu!\ \;tı; 

iyi müna..t.-ebf"t;'ten. Mart.ta kemli 
ktndini müdR!aa zorundan dc:.n 
vuruyordun. Ne oldu sana ;: Y( ı 

b~rdenbire? · · 
- Niıs~n geiıdi .aı.iıun! Artv; "o,;· 

ru')"'U süylcmiye ın~cburun1! 
Nis:::n geLyor, Nisan ... 
Bil'dc.nbire A.yuetralya ye:ltı Ş~

beryaya., Siberya yolu H~ndist2:na. 
ı..toskcıva yolu Bal'l'aya dönebilir. 

Sen<>nln on bir ayından, h •ır.1l 
balıS:ı şeklinde küıçü!k ya ar. önci'"v 
!er.nin ~:asmda. baıkikalin n: 11·,.. 
1.c~eı.·t"I remz ":rr:·lı'lr.o;em .r-:.ıt;.r. 11. -
lı~ı gel!y<ır. 
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2ŞOO liraya mal olan gece eğlencesi 

Tarlasını satarak şehre eğ en· 
mi ye gel n bir ha çevnın para 
ları nasıl sırra kadem bastı ? 
Çalgılı, içkili ve kadınlı bir alem sonunda 
iyice sarhoş olan zavallı bahçevan gözlerini 
açınca kendini parkta bir çukurda bulmuş l 

İıtııir zabıtası, bir b:ıhçıvaruıı 

1 
başından ı:··~n ve tamam 2300 li· 
raya ıuıılolan l>ir •gece ef:leııcesh
·nio talıkikatile meşgul bu1un
m akta ılır. İ Z'lllİr ıııuha>birim.izin 
bildirdiğine güre h8.dise ımdur: . . 

h.ınir civarında Şehitlerde hah· 
~l\nnlık yapan B. Aiiiettin A1ode· 
re cınnarh:!$i giinü tnrlabını kıoo
ııcratüc . at.ın - ve 111u.kııbi1inde 
alılıgı 2:;00 lira para ile hmire 
gçlıni:?tir. O gt"Cc · k11i ,.e "b.adurlı 
bir tılem tertip etmeyi kararlaş
tıran n. Alacltin Al.dere b= ver· 
lerde içmiş ve sonra ·İncir~ltı• 
nam"le maruf olan bizim Hiirri· 
3·cti Ebedye tepe<i guinolanna 
ınü.ahih • ıir cJışıJ>daki içkili bir 
gazinoya g-itm.iştir. 

gölürülmilpl:r. Alieıtia A:lııılere 
bu odada ...,...ıaraı. paraları alıa· 
dıktan m üç şahıs tarafmılPB 
.biıcaklarından, kollarından bııtu· 
lara.k taşınmak suretile :n.ın:tiba· 
ba parkına ırötlirülerek bir 5cijşo. 
ye terkedilmiş n ;ıyıldıktıuı -· 
ra pofue bııfarak soyulduğunu 
anlatmıştır. Şayam dilıkalt.iır ki 
~u lşi yapanlar Alaettiuiu di.oıda
nında bulunan 2~00 liradan 2290 
lirasmı alarak yalnız on lir:ısuıı 
bıralıııı ıı;l a Nlı:r. 
Ynpüın araştırma l) tiıcesiııde, 

eğlentide bulunan kadınlaroan 
Muazzezin evindeki k-Otniirliiikte 
iki yüz lira, Arsalı Ah.nedin •· 
clarnları.ndan birinin kömiirliiğün· 
de de on lira bulıınmt tur. 

Arsalı Ahmet; Aliettin Alodere
nin o gece çok para sarfettiğini, 
ub:ıluı kadar içtiklerini ve &0nra 

rp ve ııuıv ç·ar 
Ne,·ytuiı:t..an '\""erile..'l bir radyo ha-. 

berıne gtıre n.arut ~inema artlötlerin
den Greta G..-bo Amerikan ~
l&:rJndm gıda mad:tlr lerl nıütdl.;J;Sill 
M. G ylord IIous« ilt> evıeonm·ş ve 
d:(Lğünlor.i geten hat:a artiti.tin Nev
yuı.tııru z.iyarv.1 est'.'i'a:iınd:a yap.tmı.§1 ... 

Bey.ıo:: pe.Ncn:iıı. J..::Jvoelıi ~rı.s..ıı.i.n beır 

!IWm'ANiE..Z"ı.t.ık.i. ~t;;~ ~Ml bu. ha .. 
beri ırr.ı..s.tl kar~LW<.i.ılar. bilu1!yo • ..ıan.. 
Fa'k.at ben bunda da tartr'..n br" c' -e
!iinl •aıyoruın: 

Da.ha a:eçen halita yine b&yle l<ını:n... 

""' ılıi .Aaner .!talı ınist tı.ıı.yal ıi lemıil"" 
dElı dl.ir:o'a eliıne tirıııue, evlent'U.şti. 
D-ıle< bir ~ da '1>.•ı""' ilaru \ıı<O<'ı. 
ne a.yrı .tıulıJıJc>uğu kocaoma ka\-uır 
ıını:ıt Jç!n LO<! - Mcelosa gellri<c:n ....,.. 

~ k'·-· Y"ll~ ~ül ... 
Mı.ıh'lall! ~ilerde lif.ulan .i.u-

ıl#-i<!eni..-ır; •ullı zamanlarınıdaki """ 
leomcierin, !ı.arp anlanıııiıık:iıırlen dır

ho& az olduğu tııoıblt <.<lilmlşıi. Den ~ 
ııu da.ha ~'llde A\•rlU"lda olı.ıJ'or un. 
nedlyordum. Fııi<11t AınerJuı.da. hele 
böJ·le ari.ktt.ler s.r.a~• evlenmelerin 
biı'it"!>biro aı<ttığına bo~. d~ 
ar<tı>c i>b.rp, yıldızlar cihuunda da ıe. 
alrini gOst.e.riyor, \·4 zarnaol.'.:..cında 
fazla a§an !:2diva-çl..ar oraia:ttı. da Siı'a;.
yet ediyor! ... 

Bu'1lar, duYtıP ı,ittilderiımiz .. . Ya; 
bizim ha.berimiz olmadan kirrlb\liır 
doha olce ıobaplar parbyıp yıld;:ılar 
baıı1l'll'OI'dur dei•I mi? ... 

R. SABiT 

Oradaki rakı meclisinde iilki ve 
<algının \erdiği serbesti ile bazı 
Jdınselcrle lanı,_'ilnış ''e bunlar pıı· 
ralı oldı•"•ıınu anlayınca hemen kumar oynamak arzusunu idıar l•""'="""===-=====-====-

• hir olmnobille şehre giderek gece 
~arısı birkaç ımıuml kadın getir-
111i?lerdir. Eğlenti böylece ge.:e 
g~~ vakte kadar devam elmiFr. 
:\?wnaile~'irin idıdi.asına göre eğ
lenti snnunda iyice sarlıo.' adil· 
dikten sonra Karataşta bir alla 
evinde Ar>alı Ahmed.in odasına 

' 
ALTININ 

J"URUMU! 

Birkaç gündenbcri altın sııtlş· 

in rı çıt nzahmş, fiatlar da nıüte· 
111adi.) en d.ü.şüyor, hemen hemen 
hiç muamele c'mu~ormuş! .. 

Biı::n-ı Osnıaıı Cemalle bu bahsi 
ı.ou.,.1:1)..,..&uk cin: 

- Tabii: o kadaT kıu·umlnnna· 
ıı ın sonu budur deJi. Ça.lıuk yük· 
'elen te-z İller. Ne idi o bir za~ 
manlar 36 • 37 liraya kadar çı· 

l.ı-;? .. EJlıtt bu halan ba~ı dön
ın~tiU. Ş teker, 1ııelı.er :yu
nrlau<m bakalım! .• 

Al'İYl>'TLE 

YİYELiM! 

Yaz ıseb<zelerinfn turfandası gel· 
ıııiye ha adı amme; bakla ı~, 
:1-.cl>ak 200 kııraş! .. 

l"ağını, etini, tuzum kömürü

niı de ilave cde~niz lıCr salıaıı. 

bakla nya ak 2,5 • 3 liraya 
mafolacak! .. Ne duruyoruz. Bak· 
lava niyetiue fıfiyctle yiyelinı! •• 

AHMET RAUF 

'Muallim mekteplerinin din
lenme tatili 1 niıanda 

"başlıyor 

Lıse '~ orta mek:loplerin rdin· 
~nm~ tat,!:;, dG.n nfuayc.-t bulmuş 

ve mektepler bu saıbahtıan itiba. 
ren t.eL::Mr aÇllrmş!ıır. 

D;ğoer taraitıın ıınualliın meto
teplerindıc dinlenme tat;H 1 nisan 
,~=mba günü başlıyacak:tır. 

ederck odas.nuı göUirdiiğünU !!Öf· 
H:me!kte ve: 

•- Belki odadan çıktıktan ııoıı· 
ra sarlıoşlu'lda parnlnnıun illıt ta· 
ralmı yolda düşüımüştürl.• de· 
melı:tedir. • 

Tahkikata devam ohmfmlııta. 
dır. 

Süprüntü unlar ve domuz, 
inek, öküz yiyecekleri 

Toprak Mahsulleri Ofisinin seh 
rim.Cde ,..., ~r yerleııdeıki de
ğiımc11leroe öğüttüııü hubu.lıetın 
artı klmının toptan olarak sat:şa 
çı •ar lm:ısı rnezkü!' Ofi5 U. Mii· 
clilı'1ıiğü ta..:ıfmdan şubecl-ri-ne teb 
·., olunmuştur. 

Domuz, inek \"C ök'.P. y'1yccck
lcri ol:ırak ıstifade e<Hebilecek 
olan bu mhklaı-.n ln(!'.<ınuıda 
mathalara ve kese kZığ:ırl 1• imal e
e<fonlere ehrerişli siipriiııiü ım
ltruar da me~t bulunm..ıct.adır. 

Ba,lıca •ula maddelerine 
azami fiat tesbit oluancak 
Be!!Wy:ici maddeler~ borsada 

muamele görenle:m fiat te.nıev· 
V'lli;'lenne mfull alummık üzere 
iıı MüSteşarl.ğı tarafıırdan ~ 
blıier al:runaktadU'. Bu roe,'11ll. 
dıa ~bca gıdıa maddcleruıe azı.· 

i Liat konulacaktır. 

Pazarlrkla satış yapan d'ilkkful.. 
l.ırın birer gün kapatılenık ceza
lım~cak1an yamldı. Beledlyerun 
bu hu~ı~a kaymakan*ıklara bir 
emir göndcndi.ği de 1"aydedildi 
ınıına §'(>yle çarşııya, pazara bir 

çıkin tıakıalım: Kumaşçıda pazaı-. 

!ık, hırdavatçıda pa"'.arlık, :ı.enze. 

vat9ııda bile paııat'Wt yine revaç
ta!. Bazı esnaf tutturabil'Cliğine 
fi:rt lııtıyor, oorı.ra pa:ııaclıkla ya~ 

tı;;1yw!. 

~lır.rin tatbiki ve vat.aOOaşlıarı!ı 
al.danmam:ılaııı iç>n her tarafta 
'!qootroller '.\"&p:ı.hnalı, pa-zarhklll 
sııhş arhk kaldırılmal:dtr· 

BORHAN CEVAT 

Edebi Roman: 73 ----.... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- Rlc; ede:ııt'\ .• H tıa.y dmdlm.. 
Gu~ .. 

r;en.; n t<; ~ 1;:llc.1 ttı: 

- ı · <le-....:le ~ m.m.. 
- ı:ta :.ah!. 

:. .. 1. ) ~rı t!ktı!l Ya.kit, L~ 
ro ~::ısı.: 1.: n. k ., 1·:-r=c1sa t:m.ar 
~~..... c '"'tt . ı :V':"'r.l.,. b-a.lt.X>
n n sa!'f'r • de. 1 ı. Arl<ad. ~ 
r ~ ı: 'leli. ı "al)'a. oturdu: 

C:or !tl r, d , lı dnstlı,.;~m 

;şı.., 1>u <lar. Art:k ban& ıousaadıı 

lt"ıld !!T; 
oım:ı.z... olma. VM11alıi oı. 

t 

"" ......... gel!. 
y .. b.r ~ ... ı i°"" !ıır n ·~. 
B ~iz ,. r"-;1.1'ly ıı: m r.e- ni!net?. 
Y.h., s<.." göıcn '' mı ~ z;ı. 
n.:ın? .. o,-ıa.:. ...... t:l ,.o'btm id ..• 

1 
Saırvi, başım iki tarafa .. alladı: 
- Ne d';-<r.m. b;Jmıeıro itl ... C<ı"'*

ar -in '''""" bu •kıt=- tıur· ya n:ılİ'" 
i:ı.dn bir için ccldi.Ju,;. 

H"'ll lı rdcn cü)\qlıü:tr: 
- Ne i?.. 
Sii;>H c.ddllaıml$i.: 

- nw.&.-ı.ı beni '.d•'Yi""'·· Cidd! 
ııi>; ;, ronı., gay<"t ır.a.:m b'-r iş ... E
m>n c uıı h27aı.1 b - mesele .. Şimdi, 
<je'liıaJ l.al!ı!ına!vım ve Ca<lnomm 
,ıfeı1., :,;riı;\y!e gö:ü:;me!Jyim ... 

Arkadcıq!Q.rın.ın """""' r.et'ce.:;iz kai.

dı. Sllavl -- aJ,a.-ck kalitlı.. 
B&lkı>nda., ıo'ltnbY'tn b~ın:> dôğnı Geı--

leı1<en. -gqı lfli:<l!>yordu. Leyl;l, lıe
nw: gr.. "• !eme yniı!l\ı. Jl-tu" atır 

ır.";L"l'd..\'COi.e.ri 1orn.Qre baş.l:ıtdJ. ,S.,n ~ 
• l ıı • lnı:4ti !<i.. Ley ıa. !b' rdM k:ırlo 
ş ın. ~·ldı. Süa.vl, ~em ydl v<>ri'!' &O
rünmelt, lı<'m dl', l<lım:.,..-nak ln·"'1rom 
kazılttm !t "",JyttAlt' 

~ B= e!endi.'ll, de&.. Bu JIO. 

DENiZLi MEBUSU 
BEHCET UZ,'UN 

Teşrii masuniyetinin 
ref'i niçin istenildi? 
İzmir 26 (Hususi) - Deniili 

anetı'usu Dr. Behçet Uzun .teşrii 
masuniyetinin rofoluıımas. BU.
yük MiOOt Meclisindm istıenil
anişt ı r. Buna sebep olan lh:.dlse 
~ur 

Mumaileyh şehirimiZ"dle beledi
ye ı>el.s.i bulunduğu zaman bcle
idiyc nürruna d:ıiı\!sinde çaLı;:ın 
f,hsJn isminde bir memur gfaUlen 
lfrzum üzerine ro(.'!lluriyctinden 
çıh.nlmı~. kacc:o harici bmı.k.ıl. 
mr.;t ı.. Bu mt>mur Devlet Şürasına 
ıınür~aatla dava ikame e):Mniş, 
Devl<>t ŞCıra.s. da Balıkesir~ bu 
daw.nın rii:;-IO'liıtc b.rar verm.\şti. 
Bir ~ aydanberi B~:rrl'e 
:rli ·et edilen bu dava Dr. Beh.çet 
Uzun Denlaii meb'w;IJJ!.'Una ...,. 
seçilmesi i.r..:erin~ ink~aa uj;<ramış 
ve alelüsul rnah~ rarafuırlan 
da vımm rüyet.i!lı' dev3m e<l!leb~ 
rnesi icin sahık belediye reis"mi. 
:ı:in ~uni;-eti t~n ref'i 
talep o.!unm~tur. 

ilk mektep başmuallimleri 
için bir emir 

Bazı ilk mekteplerde müdürle
rin •murif müdiirlliog'i.ine '"C'Ya 
maarif memurlu[!una gidiyorum• 
diyerek 0azan işleri başırulan ay. 
rıldnkları göl'İ.ÜmÜş!ür. Bu müna
sebetle n:;ıarif müıdfull'i.ğü rekımil . 
lk mclrnoplere bir mniT gönder. 
mışt;r_ Emre göre badiema her 
ınWUr, güaı 'lU'.k işlerini evvelden 
vazife defterine kayıdedecektir. O 
gün hangi sebep '-e enrirle :mek
tepten ~yrılaoağıan da bu k:ı.yda 
'i:lavc edroektir. 

Bir eroinci 
yakalandı 

Ü' sloi.idorda. Selimri Ali mahtıl· 
}erinde Tekıke sdkağında 53 nu· 
maralı evde oturan Büıtıanetıtin 
ad:mda bir sa.bııkııı.h dün Doğancı.. 
laıda V ııhlt a&nda birine eroin 
satar'lren ·~ab.nımş, ~çakı;ıılıit 
malıkemesine \1erilınıişfu. 

!er, $İ.2 çM:ıyoruwıuz, ben i.n1tf'orum. 
L>yllmn g~ içine balcanll 

il.ive e1li: 
- ~·aAoat, di!d<at edllı, lı..cıılı'.clcndı;. 

:ro.L:.u~ .aynt ... 
Genç lca., Sfrıwinin bokışl.annW. 

&fuJertııb kııriıoıınıcırk ktidorr. ir;ıde gô&
~reımem;şti. Yi!'Ş!I ei)zlerınin ici ürpe

;r:yo:>du. Duda!cların>n urunda tıatit 
r~.r gülil::oneşlf kwrıldı.. Funldat gibi: 

- Effi, diircl>ildL 
SU; vl, !Mı uz;.\mait i<;4 can aQıvoo

du: 
- N:şanl.anM tdlı.ıod.ış=t kim Le:r-

-. lia.nım?. 
- Per'.han ... 
- Bu isim :yabancı ı:elm!'.Ytt tıııı.. 

na. .. 
- T:ılı:ıOOı e<!Or'.m, Y"""'1 lııuyde bel· 

ki ı:aru,,ni$1liııUı:dili: ... 

- E»ot haıtırlıyorum ... P<kL -
lmı ola"J. B.v".'. 

- Genç bir muharrir ... 

- ~\ş';"üm.'t !nmtı ru'hur etrne5n. 
diye, S(;avi. oilımlelerinl biribirl arım.. 
""'®.."\, i.drta nefes a-~ 
7ordıı: 

- Çok mte"\itlardl.ı", doıtil ımi ~ 
Hanım? ... 

- 'I,,ı,;ı... 

~ ıı;rJJ:urlerin! !;Ok se•~JM mı?, 

Tiirkiyeye karşı ir ihver 
hareketi beklenebil!l" mi ? 

( Y'aı:an: ·• S. Eski Bükreş·P.teşemiliteri) 
Ttirkiy~ye karşı hir l\lilıver ha· ı 

reketi bcklen<>bilir mi? 
doğu Anupadan (neden böyle 
kapalı }aL1y-0rlar bilmem, Tuk
y:wlan diyemiyorlar) Türkiyey!ı 
karşı bir harekette bulunacak
mış; hepsi bu kadar mı ya; üste
lik Egedeki adalurda Jruvv.,tler 
tcrplaıııı~ .\lıı,ıanya veya Mihver 
hu adalardan da yine Tüdti ·eye 
bir t.aaznn:da buhmacahnı....._ 

Tabiye ve sevkukcyşin d~-ğiş· 
ıni~ en bazı verihniş ölrüJeri var
dır; fakat bazı ecnebi gazetele· 
rin ~iyast muh:ırrirleri ask<ırlik 

i.§lerine de bımuılarnu soloın.a.Jo. 
tan, gerek propaganda ve ger • 
sc kentli hayallerilc askerlik ve 
h:ırp alanlanııda •mızrak çuvala 
sı;imaz• Jtabllbıden, \·eya .dhti· 
m"lcfü paciişabnn belki derya tu· 
tusa• nev'inden faraziyeler ve ih· 
timallcr yilıütmekten geri kalrııı· 
y.orlar. 

Bn gibi fikirleri ortaya atanlar, 
bilha sa bitaraf memleketlerdeki 
istihbarat yuvalarıııda • 'kendi 
memleketleri menfRatlerine çalı· 

şan yı>bancı gazete muhabirleri· 
dir. Birisinin yazdığı Jıeyocanlı 
bi:r makale ile bütiln 11\inya bir 
hafta çalkalanır, bunun hakkında 
günlerce ve bire karşı )'inlerce 
makaleler yazılır. Boş olduğu an
laşılır amma, en sağlam zihinleri 
de kurulamaktan geri kalmaz. 

Bu sefer ortaya atılan fi.kir ve 
ihtimal, kış bftŞJlldanberi ortaya 
ablanlarm hepsine taş çıkarttı. 
Bu yeni ihtimale göre, Ahn.atıya 
Bulga~istanh birlik olup cemıp 

Münhal noterlik 
Adliye Vekiıleli tarahndan is

tanbu1 Barosuna gönderil.en bir 
teikcre ile (rlresun noter!l:iğinln 

.münhal olduğu, imtihanla veya 
Jımtfüaı:ısıo: noter olabilmek şera· 
itini haiz bulunanların Vekfı.lete 
mlıracaat elmeleri blldi.r'Jmi~iir. 

Yer.len iza.'ıata göre mezkı'.lr 

ruıtcrL;.in 194<) yılı gayıisa.ü van.. 
da!ı 3234 lira 85 kuruş, safi v:ıri· 
d.atı .sc 1198 lira 3a kurU§tan iha
rettiır. 

GLl-csun ndleri Cemalcddln Da
nçm m kendi talep ve arzusile 
~amba kaz.ası noterliğine ta
yin ,·c naklclummıştıır. 

VİLAYET ve BELEDiYE: - -* A.~re gidenlarin &onelt um.e
len ~ı.belerde ellerinden alıııacaiıtı;r. 

K~meyi iade ebı:uişenle-r devlet ;malı
nı ce~ BUÇ1.Edan ~e ""el"i .. 

• lecc!dordir. 
TiCARET ve SANAYi: 

+ ~ricaı-et Odalar.t N~i.nı... 
de yapı1'ıC<ik. tiıdiıat d'.ln Od& Meclııı'in.. 
de gll~!mÜ!;'M. F"'1at lız>llar b;T 
çak ma<id<>l....., lt•N:< ctınış!eroir. Ne. 
t~ Ticaret Odası Reisi B. Jl'.li.
Ncmli.-tln An.ıoaraya gid<>rdt bu mev
z.ıda le.ına..>larda bulurun<ı31 karaT.lq.. 
tınkın~lır. * ŞchrJnlze 2700 1ıoıı Karabü:lı: 
ve &irnikak kıömü:ı.i .gelım~tir. Bu kO
milrlcr t>o.yilere verilmlyarelı: dogru. 
dan doğ"ruya Et;bank 1ıııro!ınd.ı:o ho.,_. 
°"'tılatnlotır. Ya!nıız C1Ul!Nert SOfDlt. 
lerde üç lboyie W şe:r tan verilmi.>tiır. 

MOTEFERRIK: 
* Z"1<ir , .• Orhan Js!mleriade lltl 

gen& KaıL!<&,,•Wde üç l<M!ı.ı>ın çanla. 
sıııı ~ ptık~Jrınd.ın 2 inci Ağır Ce-..a 
Jlfahk~e verllmişleı>dir. Neticede 
Zakir 5 ay 24 cün, Oriıan cıa 7 ay hap. 
se mohkılm olımırtur. * Ad<a'ra - İstanbul yolan ta.rra· 
re oeier!erl l 0 Nlsaı:>da ~ıy~:;r. * Iklase.t Vekili $11'rı UO.y yann Sü
mer Bank Umum JITO<lürii ile hmıte 
g:d.cce!..<fu. 

Leyl.l (Jilılklli:; baŞlıı.ı bü\Tiilı: saıonı. 
dı>i:ru çeovireTd:: 

- H<Thalde ... :oı.d:I.. ~ oıma.ı... 
Şüavl gül.mİ)'I'! çalışa>rıık: ' 
- Ben d~ ne r.ı.riP su:iller ""'"..._. 

ruın, ®illi ırnl L<l:rl:l Ha:ruın, ta.bil oe. 
~-;ışe,..k E-Vlenmişler.ı;r. 

Büyitk sa~onda caz., &iizel bir ıtanc<>
ya baş1:ımtJtı. İldııi de klıJ.ıık ~ 
1ar; Si.ıa vi, içlaıl çdlati: 

- Ha".r.hııcbıu:z mı Leyl4 Hamın? .• 
- Bu Uıngoyu mu?. 
- !:.';et... 
- •O yeş-il cör<lerlrı ... > 'twi<tS<ı de· 

ğJ m!? .. 
- T• 11<!<-ndiısi!.. 
- E\·et fena d~ldir. ıri~ .. 
Mcrdr:end<n lnenler, ç:icauln olu. 

;Vl'<hı. Lcyl:i, ccrt ıeri ad1mo ato.nıı.:. 
ai!;r a;,tr b:uıamalclan c;ııln;ı<m:lu. 5(1-

av!, """' t:>lt'ip ~rdu- &l!o:ma .,el
m · "erdi. Genç a.&m, Le:rlônı.n c-Oıtle· 
rl:nl oraclı: 

- Gü:ııe!, hem çok gfucl, Dedi .•• 
Billı<w~ <bon.im en çd< -~ tazıı. 
go ... 

Sonra. mh& ;y;waıı ib'Jr &erle. d~ 
l"rini gıcırdıı.tlr .gti. dudekluı tlUi. 
,..,re« ıa..... <>iti: 

- Si7'nle, hır re<:", bu tarıııoyu OY'" 
.o=ın:amı:ı ın.!J<i* ?_. 

_____ u .(Dovan:..ı. \ .. ar) 

Alman askeri dinamiıznıhtl ida· 
re ed nlerin, Sr<vy.,t Rusynda ye
ni bir k:ıyamotin kopacağı sıradl\> 
yeni harp cepheleri &l'.'fluık bata· 
sıwı d~e>eeğini tahmin etıncl< an.
<"•k bir hayal mahııulii oabilir. 
Kat'i netice yeri Rusyadadır. Al
m .. •nya bu yaz aylanndıi Sovyet 
ordularını iınlıa edemezse, işi 
sarpa saracakhr. Orta~ ffit. 
l~r"in defetla açık -0larak ifade 
ettiği biiyifü bir mecburiyet var· 
ken, Tiirkiyeye karşı '·eya başka 
bir yerde bir yeni cephe a(llllalrta 
AJ...ıanlnr için askeri . bir fayda 
-değil, biııbir zarar vanlı:r. 

Alınanlar Alorleniz ~ıa\·zasmda 

Türkiyeye karşı değH, belki Mı· 
sıra ve Orta Şark kıyılarına l<ar· 
~· bozı t~büslerdo bulıı:nahilir
ler. Bu teşebbti<;lerde güdecekl.,ri 
ilk hedef de, İnırilizforin takvi· 
yeye dl'va.nı ettikleri Orta Şaı:tı: 
ve Mısır ordularını bulumluklan 
oolı;elere uuhlnmaktaıı ve doğu 
.:ephe'1ne iştirakten meD"tmeık

tcn "barettir. Almanlar doğu cep
lıesiode ta:ırruz ederken İn!"ili-L-' ·' 
lere Aı.denlz ha\"Zasında taarruz 
ctm<-k d;işü.~'Or; bıı taarrmı Rt la· ı 
ra endirekt bir yardım teşkil e
der. Hallıu ki şimdiden miidafaa l 
s" lemine kapılnu§a be112i;rorlar. 

Ru lar l11gilizlerden "" AmPrİb· 
lrlnrdan daha büyük bir laam12 
bekliyor: :1'-nıpa balı sahilJczjne 
çı.kuak Alınan ordıaunnn bir 
kısmını iizerlerine çekmek.. 
Almanların yeni lıarp planı az 

çok açıktır. Fakat buna karşı 
ıniil:tefiklerin nasıl bir plin ba
.zı.rladıklan lııilii müphem ve no.Jı>. 
saıulır. 

- Reh·SIUl gül ~ \~ 
e11li'ıt, h~lv.amn gül 9'.ıyunu! 

Şo!ör Keıı..u> gi>lümscdi: 
- Yahu bırr&9. kale kl>VUğu mu, 

b"1" mı. ka!eşı.ntao mı, çalıı1lı ı::rıılDo 
ıınr.ı, ~!şko İoiıe!on.wı meylıaneoi mı., 
Pandclı~ Jobct:ısı nu. buna tı:r tür
lü. aklım eınıedi lllllti?. 

Bl.ı.:uı ~ııkaoııı;; ta ~ eltledi; 
- fü>ı!iı J;\,Jse!e A.ı.ademısi ml.7. 
A,ıll< DeyoJ<n mlına!ı ınana!ı ıiic 

ailze"'k: 
- Bımısı d..ctt km< adb.mlır. la<lıc 

anbs.r.. BıJ.rada ne ıeter, ne ara.r.san.ı.z 
rtıe~ui lııılabillııslıziz. Hem <hı.h.a du.. 
ırıın, bakoi- ııız buradıı. neım- gUı-
ıdı\in i.ız kl? • 

Kenan: 
- D<t!ıa neler gö-:'C<:eğiz b:ıbalılc. 

diıoı doş•mdanberi ı;örd~ertml:ı ye. 
~..;;ır::iyor mıı?. 

- Alı, sl:r. bu ı:eoe de 'l>urada kal. 
ı;ı;o'Cl.ıruz, '""" ben clahıı. ne!« 11-
d:m, oa!er! Fr.laııt, a:>ylllll yok, onlan 
da bir daha gclişıniı<ıde g~ 
Ş~ Nig-lr.m or1a yere kurmak llO

Wd>ı,'1 yen..ek .-.ı t:ımamilc tı.nıır. 
hıurm,tı. Niglr _.,s..ı.ın aralığıııdan: 

- Sofra haz~ Di.vııt Baba! 
Dc.oodemez, başınd'1I uzwı ve IJeın'be. 

,.az nşçı ~ ..., ömmde pcııtemJI. 
elinde de koca bir kfıse çoro,. ile n.. 
,,,t Baba pcroemn ~ çıılıM, 
.t.\se,'; geı:_.;p or1'ı!daki baklı" \ep5İblİJlı. 

Uzcı1n.e bı.ra.kaırak orlaya sesle11di.: 

- Lol<rr-"V'" .buyurun yellu! 
Allııiı AJJ<f>, bu .noe tUh&t, .., ~ .... 

orez l>ir iJ,t!. A:.~ıd:ıc !<tülü "J"Qguıt 
tonel<eleri bl2e ain.ıllk ;ş;..! görilıt«lı, 

~ meydana tc~. pu~! pmj 
k~13.ylı koca blr ibakır sln'i .Jıı,.,onımU& 
ve yine a~ lnvır zn."lt", !;{j;.\:t;t:il.t' 
la. re fincanları.. çat.lak k.aduh.1er. l)M ... 

<lıUtlar yerine timdi m<!)'ti&<wı. b.ınlanD 
fi'lll".'t nııınt. z<ımlım 9Jlr;mltılı. -
si;ıohıio ortcı.ına o\urlulan IJC:y\ik kl
oıcn!n ıdme JR.er, Jcınmzı biberli 7* 
ııı 8\isk-nmiş, eures bir ı.mana ç0rtıa. 
sı mt'dt. B:z, /bu enies ""'1an9. çori>a
:::m k:?c;ıklar.h..''ll Davııt Baba ile NJ.. 
gir ~ ~e lil~ ııelrecl< ötdı:i 
:>:.Yir.t.1cri ba=hJı<>ı'!&rdı. Çortıeıım 
:t:'!tas:ırlan :ıx.ı etli. lıol iJ:iberli bir ıra
'!"'.> Cıısuiı:I'<'. onım ankıru>:lan peytlir» 
bl.r t-1 böretl. daha aı1aı<lan ıooaı. 
bir ka.ra\~M& irmik helvası Ct'ôl. Bw»
l:ır ~h'.ııen. yh>e ortaıia Nln. ı;aırap 
lk;aıd""11eı'i de duı;ma<1ıan ılı!'ınil'!Ol"du. 
y..,,,,.,- · sıml<ır- dotru kap> açıJdı 
ve içeriye i}..rurRQ.!ü AıhmOUe, 1llmazc9, 

~l.ıık. tıodır, fl3mt'r Jbjr dciW<Mılıı 
~ Buılar l>(>eria"e gtrer g'rm<"z Wdı
ei b~n ~t·rd~: 

- Bet'd..'"dtliı ohun, 1lıt'~-ekeot?i t>lm.ın! 
<- .a.;(t Diyoien: 

1 Ticaret Odasına 
lkaydolmıyan 
1 Tücc:;tr, tel la 1 

ve Simsarlar 
Ay başında icraya 
verilerek kayıt ücret
leri üç misli ceza ile 

alınacak! 
cTü.ccar. sı.fatını ha4; Olu:ı \"e 

c.t~arc-t müe~sıes~· me~ı.:ıt olan 
JıeT r'h;sla, hülıni \"C 1:ıor nevi 
borsa mübayaacıılarınııı, simsar
larla telliıllarm T1caret ve Sanayi 
odasına luı,ydcôikrek 11er yıl ka
~·ıtlarını tecdit Etmelcri_mccburl 
lbulunmaktadı.r. Bu hususta ko. 
nuJıınıi.ş ohn mü.OOet bu ayın ni· 
lha~yr-" .. indc bitecektir. 

Halbuki henüz bazı tüccar, mü
bay aacı, telli! ve sin..,arlar ) Jlılk 
kayıt ücretlerini v<?rmcmişler ve 
kayıtlıınnı ycni?emcmi!?cn:iir. 

1 ni.sandan ilibarcn 'l1u kabil 
kimsder .hakkmda ioca vas1tasile 
takibat yapılacak ,-e yı!M.: ;.;ay"t 
'Ücretleri 3 misli ceza ile tahill o. 
fona<:aklır. 

Anlrarada geceleri !saat 21 
den aonra ekmek şatJmıyor 

Ankara (H"oust)- Yevmi eh 
mek istfüsal ve istJh.kik hesapla· 
rınm Qa!lın dloğııı bir şekilde gö
:Dülebıilmcsini temin için şellırinıiz. 
tfuki Iırı.n1ı.rla cl<ımek Sbtı1aıı yer· 
1erde geceleri saat yımıi ~en 
SOOJ'a ekmek satışına nihayet ve; 
:rilmesi 'belediye taraf...ıı.dan ka. 
mrlaştırılarak bu karlll'ın 'tatbik 
olunma5'Jla ~şlamlmL~. 

MOTÖRLÜ VASITAI,..a.Rlı'< 
IŞIKLARI 

İsla.nbuı'da 'oi.<h1ğu g:iıbi şclıri· 

mizde de g!'Crleri seyreden tıek
mil m'oförl (; Mkil vasıtala:rmın iç 

\"e dı.ş :ı.şıklam1m yakı1ın:ı,;1 J:ıele. 
d;)'<<mizce nıccbuı·i tutulmu'!'ur. 

Milano sergisi 

BeyndmJel Milano ~ıt:islnm 
bu yıl da 12 nisanda açd:ı.ı-a!< 27 
n.isana l<ada-r de11ı>m ukceği, Ti
-caset 000.9!na bild\ril.rniştU' 

- EJ; a:.:ah. eyv<ılWı! Kaynanawz 
.siı.i ~tvı,ormuş u1a:n ktt{>oGlulBr! de
d.. Geç.oı VUY le pad=ın a.ıtcl6lna da 
siz de or<ıda Da- Baba 1'Mn.Oı. b•·
],jkte e1ttienıin. fJOnra da .hemen !şin;.ze 

ba.kın! 
liztınt.Uld Munctı.e l"1nlon ö~, 

i.krtleri, b::ştarı ık.a ...çınrie perdenin ar
d:-..na geçtiler ve onlar Qmy& geçer geçı.. 
rr~ez şc1ör K~etn ınvruga sordu: 

- Bab soI'roak .:ıyıp o!ın&"2l 

amn1&, onlara bile pc."l"deınan ına 
ge~ıye r.zJn. vatı1..~"ll. btz-e nı!.çin ytlk? 

- Onl;ıır. buran.U1 pek Y'91banC?Sl tlB

yılm:.z..ar. Soz ise heuu.: yeni «nisa!ir
le=uıs.n!:z. lkle bir k;,ç Ucla buraya 
gelin, gjdin, bJranm ha\·a..o;ına Ye b'ae 
iyice nlıştn, or.dın oonra pc.rden,.'n ar
lk:asnıa ~rz de gec;ebi> ..:!rliz,! 

B~zıın 2nutip aııtlcud;ış işi yine rraı-
zip!ige _,,,,,,,.. ;stedt: 

- Bu !k'ıxie, pe perdtoı! böyle? 
Tevlık g~erek: 
- Kura$fu. peııd>osi dc.-:ikan1t, Kara.-

göz perd I! 
Arka~: 
- Oyno.ı:tısa.n:ı.a bir~z seyrede!.:.m~ 

A.ıık Diyoj<n: 
- Bu ı:ece de ~ız eynal.ııng! 
Şoför Kcrum: 

- İyi :ı:mma Beyt>aba, bu gece de 
tıu.....ııı 1oıı<ııııak:. o zaman so. <k!&ll, 
biz c,,-ız! 

- Neyi <>.>~t.ı:rsuuz . 
- Allah ;;1'ı<;;m ;ıklm!R.i'. 
- Vaıh zavall:ı del<kanl ı vab, v~ 

z:.,vallı cabH \lll<>I* vwh! Oğlum, evıa.. 
dun, yavrırm. 1bu ı~ ~ 
1llol cıyımt;lın=l 

- Ne oyn::ıtılır ya? 
- Onu biz· n 'I'evf!ıie sar, Te-.~, 

o pe~ ru1tac:nda ne oyn:J.tı!tr, GÖ7-
ı"""ne Te\-tik? 

T~\·t,k gW."'l1Elkt1e ağhnnak aı:rasmda 

bir ,J.e:ti.ie; 

- l'<c~rkı loetGı ldıwDU l;\p<ıs> 
oynaıtılır:' 

Seher ıglü<·rolı:: 
- Ne oyı;:.aıtuLır, ne oyn~hr? 
~ Tu-.:ıo.rlu keten 1ıcllturmı 1ipaSJ 
- O da ne clenıd< öyle? 
- Omm ne demdı:. oldt\IİIJ<lU baa:eU 

ımor.:ığa sor! 
Salı er mor-.,P döndil: 
- o da ne <1~;.: öyle Beybaba? 
Moruk mlıDalı m~ Tev!;ğ-<: \ıQo 

karak: 
- Onun ne d<nnek ~ aııi&

mıı:t için ewel4: 
Te ru nam bek<>t llırl ve bu ıı~ 

n-e hori. 
K.eHinH iUl~~ TP~ 

bllınt>k l/mır.rlrr. 
- nka Bllerirn, alay .,neyiniz! 

CDewmı Var) 

Iaglltere ve Avuı
traıya 

Yazan: Ahmet -5iikrü ESMEJa 
Genışliğ. bC§ mllyon kare Y.iıo.. 

metreye bili!: olan A \'Uslralyıı 
<iıarninyonu, bir buçuk asırd:an
beri Enı.ni;yo?tin? .Brlntanya 1n11t'a .. 
ratorh,ğunun deniz hakirr.-.y.~irıo 
dayamı)h. Fakat bıı ~niı haki. 
miy~ti, onsırıın, Jaıı>ocl:ırın ellııo
rine ,geçtikten sonra Avıu:tralya. 
kar«ılasttii1 ro~ vaı.iyctin rnes"u• 

'\ .. ::;. . 
liyctini İnı;iliz devlet ati mlarıı. 
nın füerine )ükletıniye t ,; bbiis 
ctln!~tir. AvusLralya, .politika a .. 

1 
damları, Avustralya kaVYutletiı
nin, ona\''"'tan d:~ına ç·.karılaralo 
isra! cdildilı.ini ve A Ytı..stli\1 ·at1:.n. 
n1.i.idafa.ı~ ~ btrakıJdı'!ını ici.'dıiri et.. 
m•·l<ted'iı'ler. Gercç!ctıcn ~mali 
Afrika m1°h'1rcoelerintlc \'C Ma· 
lı:>ıvada A vu,tralva kıt'alarıına 
,.a~feler ı;cr·iıni~Li. Fak.at İncil""' 
liı\.erc flÖTC', ~1~r ve srngapur i.. 
çin ;•apıkm d';ğiıs dlola.yısile A
'\'ustra1::aıi.ı.n crrni~·f\~ !çüı. yapı\ .. 
mı.ş di'ğii~tirr. Avustralyanm mü.. 
dafaası için, Avustral<Va askcrle
rintn, aı>:ı.vatanrla m> kalmaları. 
'Y<1ksa ".\o1ıcı"a ve Singapura rm 
göntk-r'lmC'lcl'i d:>he. i9a.bdli <>
lmoelu? Böyle bir sualn cevap ve. 
recck d•J:riliz. F:.kat asıl mesele, 
hö~·lc bir meTlenin ortaya ahl
nıa3t \-C n:.ıbnak'::ı don k:.ı.liınjyara~ 
)9't"arLı hunun ü?erıncıc durulmar
sıd:r. Eski Avu~trelya • ·vkille. 
rind<1 :1 ].f" ·ter T.Jur~ ıeo:; ~~.rıJerd.e 
söyle-dlği bir nutt\kt~. b~ 1ncse
kl~lc m<~gııl dı;T'lar. ln:!p<U'tı>

tcrlı.: '"a ko rşı 'h 11'<"' c miş k:m<ıe. 
1cr r)!arak> \-.".~ıf'land rm• _ fe .kc-11-
<l"lcrirc ı\ \0 uslrı:ly~lı Kui.s ·ogler 
a :nı ,•ermi~t r. ""al<at bup;un A
YtıStral \'C)"ı ldrı re eden ıer;n IJ;ış.. 
:kn tür1ü ~jil ... iüık!"·t·L valı1~ 
söykn:('n 5"ıfz1er(l:erı değil, yapılan 
i '-.rdcnl c onla:·.lın~ktaıdır. 

Bu sebepled"t: ki Avustralya 
B:ıS\·ekUı A nıs~;.fvanın L,ıncira• . ' , 
ddki harp k:-.bines:ndr tmr.sil e-
dilmesinıle ısrar et'lllş \"e Lcndra 
hükıl."Tletı bunu ka.bul etmiştir. 
Ayni sc.bcpl<'<iir ki 11arb.iıı idare. 
since Awstrulyanın dıilla bi:.yük 
söz sa l.ibi dmırı i.•lcnilm" ve 
bunun wmni için de vaı.t alın· 

Londrndan gelen en oon Jıaber-
1er, A \'ustralya ile İngiltere a a. 
smdaki mün~t1eı-in 7annedil·. 
d'iğindcn de daha gergin o\dui?u
nu anlatmaktad:.r. Lond"1<hın 
bittlirilmğine göre, VaŞint;to d,.. 
ki A nıstralya elçi.~ ı i;st,,r Ca<c· 
ynin Lond-:-a h'" oıimeti tarı:r ,,_ 
dan Orta Şarkta devlet bak:ınl•. 
ğma ta)ıini A'lrnstralyrı ile İn'."'1· 
tere ara~ııxlaki miinasebetlc·in 
gcr.~inleşmesine sebep olmu5hır. 
Mister ÇörçH, bunu, İm para 'll'
luğun mukadderatı oolrun•ndan 
o kadar Üne:fıli bir ohy saym '"\ıT 
ki. bu tnyin etrafu.tla'ki muha' e. 
r.:.·1eri '"'e.şretm· tir AT:tdaki en
faamazlı.;,•rn iç;ıil~ci i) :e<: " 1° ıl
m:unJktadn-. Fakat n ~ • ·n 
muhabc.rrkrc ı:Lirt>, M;.,+..cr C"ıı ·ry 
)i :-ı :s. rda 1,c.rd Lyttldcmı" • e. 
ri e tayin e m iye k:ırar veren 
Cörçil, Avustralya Bo.ş'\•Jdli "!0~
tcr CU!'tinc!on bul'U "<>!Tr.UŞ. Cu1'
tin, or:ıdan ayrılmamasının daha 
mu\';ilik olacağ'trı bilmr-n:... Fa. 
k:ıt Çörçil, ricasını tekr:ır ~,.ek 
!viis~er Cascy'nin, .Am<'~lkada i· 
k.en kend"ısine vazôfesinden a:-'T"ll
mak istediğini ~öylediğini Ye hu 
tnyine ra~ ol'Tlasıru talep ebmiş. 
A'l'\lstraly:ı Ba!<Vekili <le bu ısrar 
üu.crine ran olmuş. Çör,,--i.l. d;>r. 
hal Misle'!" Ca!'<'y'ye Orta Şark 
devfot l::a k.ınhığ:ı;ın bayin e<lilciiı
ğini bild'irerek, A:vam KamE>ra
sında da beyanatta bulunu;~ ve 
Londra ra d' ·a: u ı'a bu hu eri y :ı. 
yıyor. İ1-"e kıy:ır.:et bunun ı..zcri
ne kopmuştur. KcrııcUsinc kı'l:.cr 

'-.·enlınedım muaro..tenln 'tc~· 
mül cttirilmesinn A'lm"tmlyn Baş 
'\"C'killnin can1 şıki!m;.s ye ttyin! 
Londra rad):osuıl"f:ın öğrendiğini 
söyliyerek Mi<rtcr Casey'yi ~ 
vustralya hianet:nde!l çıkardı~ı· 
na bilı:l'nnişti:. Bu \"aT;yd~ btı 
:uıtın M1S1!'3 devlet bakımı ola-nk 
gt?l~p gelm;y('{:e&ri b'i.~ircr.·~r. T.fct 

haltle pThtijm~ 3i;>t::- b•r <"•-t.e 
indınldi~ ınuhnkk~ 'ktıt. F '' 
mesele bir A'l·ustral;ı<ıl .. nın ln il·. 
tere h:zmctine gir:p girıneir sifi · 
den çc"' daha rümullü olun \• 
vustr::ılya ile tngi..l:;e-r:' a; .. .:-1 l ,.1d 
münasc !J<r,tJeri il ~ilendinrc'. • ı:ıcl. r. 
Herhalde Avustral,ya BR,O\'e!Jli• 
nin takıı. lığı tavn- blr · 'r'J JC 
veya kapristen ziyırdc, bu do. 'n
yonun ana vatan ;ıe ıniina•c·~ t• 
!erinde bJ.r aykrrıhğın i!'aöc .-: < • 
la* kabul edilmek gereic!ir. 



ı (!Su 7azırun -tinler! Aua11oıu 
Ajansı bül~erind.cu alınnuş~ır> 

Nahaa Paaanın mihver 
aleyhindeki beyanab -
Hitler Bulıııar Kralını 
kabul etti - Rumen • 
Macar hudut 'kıt'aları 
carpıstılar ını? - İlk· 
bah1'r taarruzu ve ilk 
hedefler - Hindistan 
meselesi ve Sir Kriı:ıs'in 
tcmaslıı.rı - Kral lbnu&• 
süudun oilu ne tavsiye 
ediyor? - Doau cenhe
tcmaaları - Kral lbnia
ler - Libvada askeri du
ru"' - Uzak dojiuda ve· 
ni hareketler. 

Telhis eden: A. SEKlB 
Ankara Rad)ıo gazetesinın bil.. 

mrdiğine göre, Ms:r B~"'\·ckili 
Nahas Paşa mihver devletleri a
leyh.inde beyanatta bulunm~tur. 
Pa..a aemi.ştir ki: .Faşistler ve 
na~!er için Allah yoktıu', yalnız 
d1ev ;et ,·;ıı'llıt, Bunwı için taar
ruzlar yaparlar, İstilddl w hürri
yeti seven her ,"evkt mihver dc
n~dine ka!'fı gö>ıiinü aÇTnşıtır 
Diinyatla bu be!:ıya karşı i<oyıın 
cc.k devlet \"llııdtr•, Şim<li İtalyan 
~"\! Alman radyol:aının da Nalıas 
Pasa ak>hinde neşriyat~a bulun· 
m:;.lar1 beklen< illir, 

!IlTLER BULGAR KRALINI 
KABUL ETTİ 

BCil lınde ne;ro';;nnn n?!lıni bir 
tebliğe ııazaran lfülcr 24 maı-tte 
u:mU!'lİ ka~arg'-.lı.mda Bul;:ar 
Kralı llorfai kabul e' ~ ş \"C ker.. 
d;si ile uzun \'e sa:nım! bi.r gö
riı~me yapmıştır. Boru lı:Jiıhare 
,\ lman Hanciye 1" nı:;n Fo.n 
R' :ı.bentrop ile yomek y ı:mş ve 
Göri~ ile de g~wr. 
Diğer ta,.:ı!tan Rdw gazete. 

sin-c g.._r l3ıl ta,:.. r su kl'}fn\i
rtü;tlik alcyi"Jrıde ·n ·'li ~e-;riya
ta baş1arr. --<ır. B ''"""r WM·ôdin 
g~_cl<:Si dı> & · \"İ 1·lc ril'en aman. 
s.z bİr in :ıt :rn :ı~·na('a::r,.a11 y~z~ 

r. ~'t3.d~r. 

RUMf,. • - MACAR HUD'üT 
KIT'ALAR! CARP1ŞTI MI? 

Bir Sov}'<?l tebli-i Rumen • Ma· 
car huducl.ında Sigisoora doğu
sunda Rl ,ıen ve Mac:ır huıciul 
kıt'alnn arasında Dir ç.:ır;ı a 
c.l:lu.~unu bHdirmi:'.:;r Bu lıııbere 
g\a-e her il:i taraf d-a k;ıy•pbra 
u., -aml}ll'l'. Fakat Rt men · n-
f.Jeri r.: k'11~m.n bu ... l-C'rıni 
t< lmp etmlş~ir 

İLKBAHAR TAARRL'7.F VE 
İLK HEDD"· LER 

S!akhoimd.en ya.zıJıo-or: Dogu 
•cp!ıesine alt umtm'I int im, pu. 
~ün i'l:.bahar taarı·,ızımun son 
lıazırltn<ilann n yapunıakta oldu
.ıtu meı-liıı.-»imLe<lir. Cep~ıe arka· 
~ı.-ıde.kl t°', !anma TIM!rkezlerine 
taze Alman loıt'alan gelmektedir. 
Bunlar kı.ş ıt, l.ar•ıı ileri batlardıa 
gc(,"ıren birli' lcrin y<>rlerinl a:a. 
c •• klaroll'. R.ıı.lar ıse :Mool.aıva 
biilgesinde, Do:ıeç havz.ısın ·a \'e 

cenupta k~ ayları ıçın<le Oral 
~-c Siberya<la talım ve ~rbiye et
tırtliklcri kııt'aları toplamaktadır

lar Altımn <ırdu:su rusan ortala.. 
ı1 nillı ye sonlarına doğru !'arka 

yü<>ümcsin,. tıaşhyııbilecel,< vc Al
man orousu • ifü hedclkrini 
mıı:Jıak'kı:ık sure1rte Kcrç vıırı:m· 
ad.:ıs!le Rostof t llıil ede<:ektir. 

HİNDİSTAN MESELESİ \"E 
SİR KRİPS'İN 'lll!ASLARI 

Yeni Delhid<'ll bılJ.i.-llıyor~ 

11tısı-mnn cemiyeti başkanı Cin. 
da Si~ Krlps ile g<:: · ~ 1ştür. 
Eund~n ronra Sir Krif<l ngal 
\"&lisi ile iki <Jt'f• ~ \-e 

General Vavel i1e bava kuvveUe-

ri ku.rırand<mJlL gö11Illili.1ıÜr. Ame
rJ;a Hirdistaıwt 'hir istişare heye. 
ti göndere<:(!ktlr ve buna <'~i ha
'liciye n=r mua ... ın 'f\'nry Grod!Y 
b.~ kanlık edece kt:ir. Hinıdistana 
oominyon hakliı aıncdk bar..şın 
imzasından sonra vcnlecek'.i.r. 

KRAL !BNlSS.JUDUN Ot"rLU 
:NE TAVS1:Y}; EDİYOR? 

Bir Kahire babel'irıe göre Emir 
Mansur Britaııôva Ajansı muha
l»nne verdii\i bir demeçte baha. 
sı Km! lbni:ısüud·wı a<lbla bütün 
ATttp milletlçı1ne hitap ederek 
tlcmi§tır hl: Bıı.bmn, Mısırın ve 
.bü'lıÜn Arap rn:iı.lüman mcmle
ik~tkrmitı karde~ <ı1Wı.ıkfo1'1fla, 
sa!;lam bağ!~rıa binbir:lerlne bağlı 
bulun:dukl~r!na \C i3J,,ın.;rctin l'e 
Arapların seliunt:ti içln bü<t!i.n va· 
sıt.ılnr~a iŞhirliği ppnıalan ge. 
rcktiğ.,nu Jrnt'i surott.c inanmak· 
tadır. hlam mtiletlerinin tam bir 
he)"EX'a..'l!oa \'e tam bir birlik halin 
de işbirliği yapmaları Jful.ımdır, 

DOÜU CEPHESİNDE YENİ 
.MUHAREBELER 

Almanlara &örc,,Kcrçde olduk. 
ça önomli kll'VvetJcr!c )<npıfan ye
ni so,y'ft taarruzlan pö.;küı1ill
müı,.ü.ı-. Donoç havzascnıtla düş. 

manıın kuvvetli ve de•amh taar
ruzları akim ka lm'i'1 . H arirof 
bölg<>sin<d.c Akman kuvvıt>tlıerinin 
ya~'k1.:orı nmvaff.;;kiyetlı 1aar
ruzfor cması"d.a diışr"an insan 
ve malzeme !.>akımından n;ıır ka. 
yıplar \'Cr~Lır 

Rusiar.1 göre, oep'ı('de nıii:birn 
hir drğ."tiklık olm:ıınır.tl'r. 1"°''ldra. 
ya .göre, fü.J" <'<'l''>e'Jı~e ı;i:mrli en 
kan11 mumtrebcfor vu.kuhu1mnk
t.ad:.-. Almanl:ır ellcl'i'llM tuttuk· 
!arı sfc 0 t<-jlk nc>ktalan mıt'hofaza 
için crp'!w~·e 36 tiİın'cn yani tıah.. 

minen 400 bin a!füer g~nd't'rmi~ 
lr"trlir. Almanlar Smolell! k c-ep
besinde \"eni kuvvetlıer kul'1m.ı.. 

yarlar. Kalinin k""'İlnllııde Alman· 
ların t•aptıkları mnkabil t.aamw
lar akim 1<a\:ın~. 

LIBYADA ASKERİ DU.Rm.i 

Llhya cep;h-eslnde kay<ko değ& 
bLr hareket ve deği.şi'kGik olma. 
mı:şbr. İııgilb: tayyareleri Bhıgazi 

' il"lerine b;r akm y.apnu,!ar ve 
Atina bölgesine de hücum ooerek 
bir çok t:ıJı.ri.p '~ yangın bomba· 
lan atmışlardıı'. 

UZAK ooC;L"DA ymt 
HAREKETLER 

Japonltı.r Pasifikde Yeni Gine 
aoosınd:ı Port Muresby'yi iki de
fa bc:nl.alamırşlar, Sal"1!lllJilı atla. 
smda Karolına lirramna asker 
ç ::1<r.ırmışlardrr, B:w.anyada Ja· 
pon ileri •hareketi <k·vam etmek· 
t~-d:iT. Miıı'.tefıık kıt'ahır biraz da.. 

ha geri ç-cbrniş~eı'liir. Japonlar 
Bengale körfezinde Andaman a· 
dalarını iş::al e1mL~eııcl'.iır, 

l\f<l\ttefikl~ıün hava faa tııyeti 
.a~1ııııı:şhr, .A!me~ t;ryyareleıli 

S:ramda iki ihaYa meydamna ilıü 
cüın t'derek 40 Japon taY')•areı;im 

ta'lınip e!ımişlerdir. Bundan ba~ 
ka Paııilikrle 15 Japon tayyaresi 

· cJüşWlmiiış ve 6 tayyare lh:ısara 
aj:r&tııiıruştı.r. 

Tar!Rıı azameti.., A.,,"1ruı l!rudreti... San'atın 
mavaff.Wyeti olm 

zaieri... Günün 

-' L 

T Ü R K Ç E 

K OPA RA 
LALE Sinemasında 

n ilyük afuşlarla 

ikinci Zafer Haftasına Başlıyor 
Programa ilıive olarııılı:: RENKLİ 1\1 i Ki --

,iı:mli:i::i!!llml:l!ll&Ellma;:i::z!l131111!ii!~lllBIJl=ııııBU1111-=:ı~ 

Se .enın En Çok Beğenilen FİLMİ: 

NTiNA 

1 

HİNDİSTAN 

!026Ş~~~ıls~?!~ !a· 1 
lman hir habere ııöre H.iDdistruı· ı 
da Madı'al!, Ka tkiita ve 

Amerikalar 
arası mü~af aa 
komitesi 

hirlcr bo§altıhnakt:vlı.r, Burolaı>-
kJ kadın _vo çooukl:ır çıikı:ırıl. 

'11l~lal'd~ ... 

Seylan Hükümeti 
Mecburi Askerliği 

Reddetti 
Kolomoo 26 (A.A.)- ~yJ.an

da mecburi ask.erllk himııe1ıi'lle 
dair verilen kanun layihası, ç~ 
şamba günü devlet şıirarunda 10 
reye karşı 22 reyle reeı.IQedı;lıımştil'. 

BİRMANYAda 
Yeni DeJlıi, 26 (A.A.) - Ba-

manyıı.da mütenııadi bir tayyare 
döi~üşü ckvam caiyor. Her ib ta· 
raf çok kayıp veriyor. Japonlar 
i<.aY.)"3l'e alarunıda bazı ro.~are. 
leri tahriş:> etmi !erdir. Japonlar 
d>a d'iizünelerkr uçak kaybetmiş· 
tir 

Çin harp tebliği 
Çı.ıırıık!ng 26 (A.A.)- Çin kuv

vetleri umumi karaı-gfıılunın teb
J;ği: Japonlar Tungunun 9 kilo. 
metre cenubunda Aktwıın kaı-şı. 
tayyare ile deStel<.lenerek yaptık
ları hü<:umlar pazartesi güııııü BU 
m:ınyaöak.i Ç:in bt'8kırı '·•~•fm
dan ı>üsk1r1ıülmüştür. Bu !resim. 
d<> çarp~nay<a devanı edilmekte 
dir 

Rangon • Man<lale.y deını>rydu 
boyıınca Herliyen.Japon kıt'alan. 
yine pazarresi giirııü yap,Jan iki 
müteakip taarıruzla duıxl'ıırulmuş
lt:r. 

STALİNO 
• 
işgal edildi mi? 

ı,.möra 26 (A.A.)- Rusyad:ın 

alıınon h:ı.l:<-rlere ~ ten:klarla 
takviy>e J>(Ji~uiş olan Timoren:k'> 
1·.'.i'cum kııt'abrı !'!d<letli bir txım. 
b:ı,rd·m:ı.rulan ~onra saf saf 1'\ica 
m1 1-nlkıır:tk S ~ıxı w·h~·""' ı?ir· 
mi~. Bu şehir mlhevrciler 1. 
Çİ!l bü~ Ü k bir clJ.emmiyPtİ Mİe 

~ ı.,.,8n t<ıarruııu içiıı birr 5'çra
n~1 tabtas; va?.!fesini ,:::örece'.ü'. 

VRşjngoon 26 (A.A.)- Br.iıa.. 
ye N :ı.ı..ırı albay Krtw ~-e Ha~bi
ye Nazırı M. S>tnson gelecek pa: 
"Urtcsl günü Vaş;ngto;ndta l.op1a.. 
'!acak Anıerilkalılar arası m4.ida· 
!aa komitesinin o.çılı~ celsesi m\t
nascbet.ile deniz \'lf kara ordulaııt 
-ubaylcrma birer mesaj gönder •. 
mişlt'rdil'. 
Xmııite cvve!A muhtelli .A!ıne

·:ka Cumhuriyetleri aTaısırulıa ti
:aret geım'leri kafileler.ine ait iş
leri lncellyıecektir. 

Kmnite reisi M. Oorde'! Hull. 
hRlen Floridada nekahet Wvn'.'•.
ni geçirmekte ı;ılduğundan, birin
ci toplan1'}. müdafaa komitesi ;.. 
kine! reisi, Venezüel15.nm Vaş!ng 
ton bi:yü.k clÇ'isi Eı;ealantenin boş 

· l<anlıltmda toplanacaktır, 

Kanadadan rngil
tereye giden 

Polonyah askerler 
Londra 26 (A.A.)- Dönlünıcü 

bir dffi ız tn:ııtr Kanadııdan İngiJ.
tc,reye teilirgin edılme'kb.i7.ıın Po
lonyalı a.s~r kıt'alar, getinın!~. 

Kanaci:ada llk askeri talim1eıi· 
ni bi!lren bu askerler İ~\teredl! 
ki Po.L"'Tlyıa oııdu ve deniz kuvvet
leri= iltihak edeook\erdi:r. Ge. 
lenlcrin hepsi Amer.ıta ~!joye
t~kıi PoloıJvalıl;ı.rd:r. 

--0-

Değişecek ay 
isimleri 

Arıkaradan bildlnl<r.t:ne ıtö'• B:ı21 
8'Y ı.tmlerlnın değifllrtl.'!lCS! luld<ınıd.a 
Manita Meb'U9U Re.öK İTl'Ce tıar>flllo' 
dau ,..~ ,~n "UQçlif Mec:iıs Dalulıyt? En
clbcnE'n,Il'ce tedkjl;;: edthnLş ı·e l:ı.)"iha 

r.Iecllse Ee\'k.ok:nınu~~ı;:. Uu _l&·)<haıya 1 
gö·re Tcşr~nievvet :ıyı..-rıa ('fEŞrın }. ·reş
rinis ... !ü _oyın:ı (l\.3S!:ıt), Kiln.ur •. t;C1.'1tCl [I 

ayl':la (t.~J<.),, Kô.rnırr:!'Sarl ayına d2 

(llka7) .de~ ı 

Mısırda Seçim 
( ı iııci $. ıı..ıcdcn Dc,·aoıı 

Mechteki 264 iızal;ktan 216 sı 

V cf.ü pl:t'.ııi, 13 ü Müstal..U\er, 4 ü 
Libcı al, 2 si Ya\aıtl~cr ,.e b'ri 
~ad:slcr 1ar.ıfawa.ıı kv.anıl.mış
tır. GC't'i kalan 28 azalık i<;in yeni 
seçim yapılacak!!ı'. 

--o--

Sovyet Teb!iği 
(l inci Sıthifeden Devamı 

Almanla.nlan intikam ahnıya ça
lışmaktadırlar. 

! 3 gün süren hava 

1 

ve deniz harbi 

Mtıskova 26 (A..A.) - S.'!'Tct i 
teblıği: 2;; m.lrtta oeph~ ônem
li hiç bir deb,'işikllk olmanı..ı-ı:tıır, 

2:1 martta E!"IV<' l<:e lddli."l lıdı:ği 
gibi 31 d<''!'I. 37 Ahnan tayyaresi 
t.ıhTin C'dlılmiştir, 

24 .mar~ta c UY"lC':> 27 Clü::ınıan 
tayyaresi t.ahr;p olunmıır;tll'!'. 

Biz 9 tayy&re ka)ibettik. 

Bulgaristanda 
kaynatma 

o i:nc! saaı:r~ De;'3.mJ 

Londra 26 (A.A.) - ~da 
bir çc.k tevldlcr yr.,palını.ştın'. Tu; 
tulanlar at·asmd.:ı General Dari• 
nof ve albay Tayıe! de \'<lrı:iı.r, Ko
münist temayıiUü ohnlarm tev. 
kü E<:Udikleri söyletıİ()öO!l'Sa da 
bunların Bulgarl$tıanın asker gön 
clcrır.es~'ırı akyhi.nde old'ı.ıklan 

miliışılınaktadı.r. Bulgıari6lanrlıa 
h<>yecan .'.U't:ıyıor. Du. · , Yugoo
laV')-ada hükUmet darlıesıinde!ı. e:v 
velki vaziyete benz.iycr. 

Landra 26 (A.A.)- ~~" 
den bilclirildiğinc göre Kıal Be. 
risiıı Hitl<'l'le gö11İ.İl}!l1esi çok uzun 
sürnıü;,tii!!', 

Şehrimizde kahve 
fiatları 

TU:eret Ve!cilotl İslO:ıl>ulda ~ 
loabttnin iklkıeu boıı y(h ~ ç<>
kilm'.; kahvenln kil<ıBur.1111 altı 7iltı; 

sdt..-:erı dört kuru;a satıl-a<:".tCını al.Mm.
d:n-lara b;ldim:ıİt'tir. 

(l inci &ıhıieden De\1'm) 

dağımıı4--tır. Öğle<k-n ı-Oııra d<ıha 
büyük l;lr dliişı=1t 1eşl.'l;kü:l.ü gö
rlllmüştiir. Amiral Viyan bunlara 
karşı dc.ıiıal h<.!if kru\ at.öı· ve 
mulıripi<erdıi hücuma sevkcıımş 
ve hafı! kruvazörlc-1-k ;ntıı:. ipler 
beş ldlornet.rc<ieıı az hır noer.z.ile 
yak!aı,:ırak hücuma -e~~rdk. 

Bu hareket dü 'llllBn l1'Wp ı;e>. 
milcrını ~ \'\! k.aiJ,e i!e te. ı 
mas tJ.meden çekilııwge lnı'Cbur 
olmustur. Hücıınııı..'lltıZ n.et.ıocs'n
de Vktorya sınıfuıd@ Nr İta!. 
ya'!) 1.1rhlıst arkaoıın<l:an tLıtu,:n.uş 
tur. Bir lo<l>ido da b.,'.ırılnu;t.ıır. 

Dtttn<ın perdeler>nirı mch:ırefle 
kullarulll}ı sa)'fsmde k~fıle kur- • 
tu lnıus.tur. :Maaroath bir kruıva
zör ile 3 muhr~ hafif has;ıı· yıa. 
pılmı.ştır. 

150 TAYYMtE İLE HÜCUM, 

Bilıihare katile de,·:ı.mJı suret.ile 
tayyare lıücwnlarına maruz kal
mış ve yüz elli bo111bıı'l'dmr,ıı.n tay
yaresi hü.:wn etmiş.se d'e hiç bir 
hasar olırrıaımştır. 

Hü.:wnlar Pazartesi glinü de 
devam elımiş ve kafiled.:n bir gc. 
mi ba lm!Şttr. 

Diişnıan Salı g.ünü ~b:ıılu da 
ha.va hücumlmllll ycnilcrnıiı; bir 
şey yapama.mı.ştlr. 

Ta-zvikın sonun<ia <1.•.jşrn.anın 
ımuvaf'fak olama.mas1 .tı<"nıileTi· 

.nizdeki intiuı.m ve y:ü'kı;c k (;e
micil ik gayretil<", hava defi 1x>p. 
!arı.mn çıOk iyi ku!lanımasından 
ileri gelmiştir. 

Malatya Defterdarlığından: 
1 - Kk'ıta hükürr.eı bil>a.iı esaslı tamiratı muhaımmen ke;ıf 'bt'd•l; 28C8l 

lira ilıl lruTUJ ohJp kapalı z:;;ı•f usuli;y!e e:.-s'ıtmeyc lronulmu1'xn'. 
2 - İho!csi 10/4/9i2 far<h'<ıe mi"'1ıd'[ Cınna gtmil ea:ı.t 15 de Det!erdıu'-

1.Jkt& l<ıplanan ııa.illm• loomiFy<ınunda yapı!ataktır. 
3 - MuV'.-..t 1«ainıı.t 2136.28 l!nı.dn 

3 -SON TELGRAF- 26 M.\RT 1942 

Bu garistanın 1 p Y Yazıl<: 
kt .. MAHKEMELERDE 1 ""SE' 11N ,;EH.f'O,.<r gerçe en muş· au , ., .,. • 

""--------------"' _J 
kül vaziyeti Fransızca gerine, oğluma tür-

(Basm:ı.1<.aı...ıen Dev~>) 

Bulgar ordu.undan l\lihver hesa· lü münasebetsiz/ık öiire ti 
bına i~tifadeyi haklı kılacak bir· 6 • 
çok sebepler orlayn çılimı~br. Yıı- Jııce, ıı nn, kwnr&l, o:dultça yala.· r - Rıe I:>~ llıaıtım -~ .ııöOOe, 1>-"Uo. 
gosla.-ya ve YllDlln l\1akedonya- o;:dı. genç bir kızc.~..ru. Y•nınd.ad. muLa }'r:;....sıııc;, vkretoin d.ye :oyda oa 
ındaki durumlar Bulgarlara ye· ~"1' i "''''" "'"·"'· >' lı l<adını go..ıe.. beıı lir.:r• tutt.Jk. Sa. ii<l, l.ıız lıunu 

ni l eııi hizmet mc\lzu.ları çıkar· rt:r~ k. ta t!.ı -bh- Run-. :-. \'Ctii1e sö-.-.e ba~ Frrı.nm.ca dt"i~t. Fr:ıı ız-c~"n b;.~ 
dığı .. ;;ı,i Almanyanuı Sovyet Rus· ladı: b;r ı:t'ıı<o• ne m'..,,.,,;..Octo~' ilğret-

" - ııa....,..m on •l'ktt. .., dokuz yaş. mck .ıt:\kr';<Ü"5e lı:Cetır iye 1.>·ıtadl 
ya karşmnda Bulgatistandan lam Jıaırı.'lda b<r oııu vat: Dttloat Bey... Da,. el<!, ben lcı!,pı~~ O.Ç.'1> claya ırird.i 
ve hakiki bir mü!tl"fik gibi hlz. L_,u ı;vn •m.Wod• ,m~. Frıuısııı:ca-- Ç~n """"'"- 'bı.ııı>13 .,, pek m!lıı90<'b<I • 
met istemek vakii gelırHş »e çat. dan u:yı!mı;. &>:~ rr., ıc: KL>I;e,ln. \ ı l!i.ı H:ly~·te gu:<ht11ı. D;.y:narr&. 
mıştır. Ancak, Smplı:ırm ve Rus· den m<<w>UnJ. k'ramı.zc:ır., '! :~ı, ' - A~ koy,zyorJ.rıı ... t:tLıie .,.,.._ 
!arın Sliv oll1'U \'t' Bıalgıırfann füı.T.royı, İ .gı~! ~ • !;· :b .• ·.m. ,a >JrJL Mq.yJıı briki lllne. ır.t..,. 
billınssa Ruslara karşı Allah.tan Hı:.,,,,ı ders ver r ·r. nıe<.odc•':I et sırtına ''u'!'dtn. A<tık: k=.ırı<> Jo!."'°" 

d · b" .. k "kr pı·at·ktir, Hic; bllnılyeıılere ... ~'da. eh~ elemim. sonra aım.a en uyu - şu an vo 
b:raı. bolenler-e t.ıı: "')d.. · .c-. ~ B:::·an Mc-t.pa1'.ni.n otlıu iiJent .... 

nimet duygusu taşımaları l>u öğr..ti:':m. Ş!mci.yc """'" ti: ... !tız- ruı ~ı..raı. ço.ğrı.lU . Dava i'.uen ~ 
komşu ve dost milleti lıerbaldo la talebe yeJ: ti1'tiı.m. Hepsi büılOOI >ri oldugu için, C•:ı.a ;,ı, ,;ı.: ••= u-
Sovyet cephesine bir o.odu ı;ön- gibi Fr .. .,..,,,ca b#'ı"""il<r. Şııncll hep. :outü KaLumma ı>t.re, ~iu.ııt e:..n<* 
demıek bakı:mmdan hayli müş- •t, rnllfıı.ııilah, ~oyı Fransırı: bir lsteyıp ~i .-.ruiıdIL Şô!ıc'1J.ık 
kül duruma sokmaktadır. Ancak, dar bfür. Ben.im me;oo k<ld&r dl me. ed~c<l/;r =·fblll! .-<l!; dl~-.ıild!, 
yeni nizama girıniş bulumnak, 1.od yokıur ~d>>Hr!m. - Efendim, dedi. B:.y;:n A,vda'claırı, 
Yugoslııvya '"" Yruınn1'1"1n mi· - Baoyan, onl:in, bu lÜlll'.J!MUZ taf. li.ııan hu!"""1'Jli<ı, ht>."cn bir koç deış. 
raslarına hazırcacık ''e kolayea- sil.Atı 1.'ıro'lom:ı da baıya an n<> ılaw ile, COk ie'U!ad• etti<JL G"O'et at Fran-

-" D b • ctt:A.i.nı.zi ..m.--lcyJo! sızca ve "'....._• blUyor ~n, de-•-cık k-0nm·e""'""" o nıcayı gcrı· _, ·-~~ · ~ ,,... 
1 k B 1 1 A1m - Pek· ~!<'T'd'im ... Beni, böyl,ı i,ri ont.sıı>d&, annem odama erdi. ıı;ç ..,_ 

l'e alnu.ş o nıu lt ~ar an, an hoca olduğum için, bunlara tavsi7e beps.i.z ı.tıdmaz.el Aydaya, el.i.nde:d 
menfaatleri bakınıından dıtl'twn <'t.n~li"·r. Bülent Be)ı: üe-ru \·t.reyibı ırue.,ayla \-U.";D'U)"ôl b·- r; ı; ben ~"'" 
, .. e müşküliıt nev'i ne olursa ol- <i~. PazarJQk ettik.. De!IS \.--Crın.ı,-e dlln. Scr:ra da a.:a.tma:z~!i .e•ovdu. 
sun biitün bu nimetleri ödeye- baş.adım H&flndo ~'<'! ders, E·:ler~ llJ,a\ıil<<mo oeab 1 d~ •. l~hpa.. 
cek ve karşılryacak külletltır:i de J;idip \"('ı iyorum. D.i.n, <!e11:> ti' tı:rdüı; ren ·n ~inn:ı. bet hr.ı par:ı ce.z.~eo.._ M~ 
lhti)·ar cylt"!mek e11trivaltii ve 7.-0· ~lttQ. Tam ~ı c.ı.rbsın..i!l, hnnım mest.De karar ver:!.1. 
nı i\hıdc bırakın.ıştır. Almn.n·ya, kapı -tçh; odaıya girdi. Den de Bü:lent :.fehpare nıeh.keaıedeın t!ıkınca, ko.. 

ölüm ve lııalımının bahis mevzuu IJc.ıe provioın ""''°'"'1'; &n1"t(for- rldorda. 7ü:niıtcen, tel\dJ kend;ııe ·1~ 
k ' ık r. dwn. El!nde bi-r m::n.'{al m~ "'· vur- ionfyoı-du·: 

oldui;ı ve Tfu. ıyenın aç · tara • rnlya l>of1'ıdı. N<>,ye uiır;ıd>l'.<nı ~ır. 
sı:ılıj<ından en biiyü.k faydayı en - Allııb ıöoıterm.,,in ... Za~ ço.. 

dt!!l .• Kendimi müdafaa ~emedim. büyük gı"ivcn ı' Ai.ıde aöntugu·· .. " bir 
"' .. Be~ Bulent Bey sranma gireli; ..-

d~drde elbe-tte ki, Bulgaristan ytrdt, Kur1ardı. Ş;mci, -.a s;oin benı 
gibi gırtlağına kadar nimete gar- ccza....,,,._ıru, hıım de, yı~ ıra ~ 
kettiği bir miittcfikiııin ~-ımlı· ned uTor is~im. 
ıııındıuı v~ yardın•larmdan· miis-• A;:rd& -genç l<:aaı. ie::L. Ayd•.~ 
tağrıi kalamaz. Bulgarlar, ;,, ve 01'.1rou. Ker.di'"'1den dlll\-a <'dUen Ba-
nizam ortakl:ırına, sil:ilı arkadaıı- ,..r. M<'bp:rre •:rai!a « ı. Kendini 
ların-a her tiirlU mal, can ve mad· ~,e fT~~:rfao. e*ti: 

de ~·ardımını ·apmak nınhkftıni
yetini lıiz73t d3lıa :\Iihrnr paktı
na inYLa koyarkcın bütün vecibe· 
led ile ve peşinen kabul etmiş

lerdir. Hesap ve Alınaıı.yıının 
1941 S-Ovy.et cephesi taarnuzu, ne· 
ticeleri ba1rurındnn, ne kadar ı;a· 
~ırnıış lmlwııırsa hnlunsıın. Bul• 
gnristaıı simdi Tiirk dostluğun
dan ve Tilrk hııdutlarmd.0 n lıcr
bangi bir güvc1L,izliğe, tereddü
de ve ~ilphe:ve düsnııibizin AI
man~•nnın kendi.inden istediği 
)"'Btdwıı ya'f\JlUYa nıancıt '\-"C mad ... 
ıleten mecburdur. Ak<i holde. ne 
Bulgar • Mihver iş ve silah arka· 
d.,ı.lıiimın manası kalır, ne BuJ,. 
garistaııa Dobrn.,a, Sırıı '<!' Yu· 
nan Makedruıyalarına yayılımı· 

"'" ,.c bngiin!·H Jwdar gen-ide.n1İş 
b11h;.ıı1ııanın hakkı ve serl>l'stisl 
::IIilıvcrce \"erilir ve~·a tanınır; ne 
de Profesör Filof başta olmak ii· 
zere biitün Bulgar alahi)·ctlileri
ııin: 

-Bol•e\ i.rnıi imha eylemelk ve 
bu yold~ bize di4en vazife h~se· 
sini yerine getinı:ııek biri1'ci b-Or
cıuııuzdur. 

Gihi slizlerinin değeri k:ılrr. B1 .. 
mm irindir ki, Bıılırar Kralının 

H;tJ. er'dcn h? <lefa da Bulg·ır or- ~ 
dusunu vazıfoden ahkoyahllme 
nıüsaodeslni koparabilmesi ihti
mali ~·ok gibidir. Bulı;nristan her
halde Mlhver sayesinde kav115tııı
ğu muvak .. at veya gayrhnuvak· 
kat nimetlerin kiilfetini çekmiye 
ıneebtır edilecektir. Dürüst, s&ru
ne ve ahdine sadık bir müttoı6b 
yakışan da muha:J,ıkak ki, Bıılg:al'
ların "'1rk cep.}ıesi:ne ordu gönd.,,... 
mcsi ~ey:. gömlermrnıc. · bizi ya· 

kından ve maktan ilg<i.Jen.dinne· 
mesme rağmen; bundan başka 
tiirliisü değildir ve .. ola.ınaz. Ga· 
!ip ihtimal ile Bitler ve &tiıı 
ı.eı<Jıalde bunda mutabık kaldılar. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bıılgarla r la 
e A •• •• 

lıcarı goruş-

m eler bitti 
Ankaradan bilJiril<liğine göre 

Bulgarlarla aram11daki ticari mii· 
lıadclefori arttırmak üzere yapı· ı 
lan ibı.ar'i yöriişnıcler sona ~nnıiş 
ve bunun i~İn yeni bir ticaret an· 
la~ınası yapı.J.nıa"na Jii~um görül
ıtıiiştür. Bu görilşnıeJcrde ~·eni 

aolaş."nanın esasları da kararlat
tmhn'l!tır. Bulgar muralıhaslari. 

le rnilla-kerelel'de buhımnırk üze- ! 
re Butgar hüki'ıın~ti tuafmdan 
yeni sııllllıtyet vcrildi,'.;r.t,1.,n ko-1 
nw ınalnl'a yarm başlanacaktır. 

Esaslar luırarlaşrnış olicğımdan 1 

hu müzakerelerin bir günde neti· 

cclc11eceği ve yeni Türk • Bulgar 
ao!asma.s.Jnnı cumn günil parafe 
edileceği uınulma.ktada. 

iw~relilerle ~ apılan müzakere
ler de neticlemn~ gibidir. l\füza. 
kereler, leferrüa~a d:ıir bazı kı· 

smılar üzerinde dernm ediyor. Bu 

1 
aııla§111a da bugünlerde parafe e· 
dilecektir, 

Macar hey'etile pam ık ipliği J 
ve pamuklu ınensur:ıt ithali esa- ı 
sına istinad eden ınilıal;.erelere 

de dcvaın edilmektedir. 1 

Krips'cn ilk 
görüşmeleri 

( 1 inci &m:ı~eo De>-:uı: l 
&r Staff-1 Cripps ile görüşecek-
tİ.!'. 

.Amribar taraJındaıı r 

bir mesaj Sil<Jı parti~ şefi Tara
singh ile ıiiğer iki parti l!d ı·ır' 

İngiliz n }messili ile g&-ii§.mck ü. 
zere Yeni Delhiye hareket ctt:.k 
l"rini bild'i11mektetlir. 

Şişli' de Bir Cürmümeşhut ! 

Halka satılacak kahveleri 
saklı yarak istifçilik yapan 
biri suç üstünde yakalandı 
Emniyet kaçakçıltk bürcısu m• j 

ınurları dün mülıi.m ıni.ktaDla ı 
kahve ve çay stoku yapan bir şah· 
sı yakalıınırşlanlır. 

Bu istifçi Şişlide llalibkar Gazi 
caddesindo kuru kahvecilik ya
pan Kanııı adında biridi.r Bu 1 
ınmtalr:ıda ayui Lanı.anda lınlka 
çekirdek kalıve tevzii için mute-1 
nıeUiğe Sll\'Üen suçlu, bu maksatla 

riy• v.ardır.ın.aş, Şişliie Balask:ir 
Gazi c:adde<ıinde 331 nımıaralı ev· 
de bir oda kiralıyıırak ı:eriye ka
l:ıın U çııveıl kııhveyi de buraya 
saklamıştır. 

Fabt bu lstifçili.1.-te.n haberdar 
olan :r:abıta cfit:n bu evde bir ·~ 
tırma yapın , 14 çuval kabvoyi 
bular:ık Kaznnm foy•smı meyda
na çıkarmıştır. 

cui<lan. Bur.laor da ev!M, cl<!ğU mi? 
Boynu ahıırıda kalsın böy~ evl!Ltı.ı-
t'll'l., •• 

nuşı k<•n\1ŞQ 3'TI1 >roridorda, öbür taı.. 

rafa dolz\ı ırOıiU'oma. 

7ertlnyat, crerı 
ihracı menedl~ il 
Vili) etten tebliğ ed~ttr: 
1 - Her Ç""Jit zeytinyail;ı ve 

pamuk yağı toptan satııılıı!t )eni 
bir tebliğe kat!ıır yasak edil.ıniş 
'e "'ağulak.i ~.i&.Shr dalıilindo 
beyana tabi tırtıılmuştur. Antak, 
perakendecilerin ;"ızaıııl 5 kifoya 
geç.n1en1ek iiı~rc nıiist"l1lil<lr"re 
yapaca:k !arı satışları S<'rbe tıir. 

2 - Elinde ve enn.:uue 20 tı-ııe
kedrn veya buna tekabül,, t."1en 
miktardan fa~la ber ~a,it :t.C'~n
yağı ve panıuk.vaj;ı bulunduran 
1teytiııyağı ve paımıltyai\'t mü ı.,ı,. 
tiklerin (taf:<;irhaııeler ,-.. falıri· 

k.afar) pcrakeudcd; '~rı ln;t3n• 
cı ve topbn~ı 'tahirlerill'" lm·nıis· 

yonrıılar ve depocular; ba*l<!l'lhr 
ve rehin olarak e!lel'inJe bulıman 
uytinynğ1 ve µamuk:,·rıP.-lannı 

ilan tarihinden itilı?ren hclf'(i.-e 
lnıdtrllan dahilinde olanlar ihira 
takip eden güniin a · :ınunn ka
dar, bclrdiYc hııdıılları haririn· 
de olanlar Wı ni.Jıayet iİç giiıı zar· 
fında bir btYaıınume ilr idare a. 
mirlerioe bildirereklerdir. 

3 - Bu 'beyann2111ı-lerrlC' brran 
r-dilen zt'rthıya~ı \C' pamukvnğ
larının rh ,j \C" nc\·i1rıı1;, mik'far .. 
l:ırı. ne-rrtfe Lıılun•hı'J.:ları.. kinıe 
ait oldnkhn. l plorınuı d~ i r,y. 
rı a,~rı g;)sft·ri1cccktir. 

J P.o<nıi ı ii t •!ıl L:. nıü sse 
srkr beyan kaydın lan ın iste ııa· 
dır. 

."\'lkarad:.:ı ... , "" r .. 1. ,,. 
'~ ,l tr-J·ı·.n ''""' "I!' .... , 
1 "'··,... tr~cı "~~ v ro·, 

--0- -

Mad 

-e, 
Y• 

• 

(1 inci S!!h!ft-...ıım D~"fl.m) 

jçin pota, pik ve J·öuıiir talep1f'ri .. 
ni kar hyacak müba•·aalara b0<
foını.tır. Kooı>t>tntif idarr hn'eti 
2 bin adet prwta Yıt~o"lA\·"·a,·a ~i

pori.ıı nıımİ!!tir. r'k için de Kara
biik fnbrikaınna nıüraca t etnıi~ 
tir. Y..,,ılan trına,lor nr!ic·-.İn· 

de Karabük fabr:k:ı<ııun l.<M>l>era
tifin bu i.lıtiyarını J.:a:-sılnması 

yoıılnda ıııılaşmn lıo-.J olmu tur. 
Diğrr taraftnn ıno 10ncleriıı. i~Jc-

311e1 ;,·aelarmıaı.;ı:ıda Jh• n .,ıan 
petrol , .• di:?er lRl'ların do P trol 
Ofi. inden alııımnS?n:ı b:l~aıııııış· 

hr. 
Kootıeratif di;;.t"r ikinci dcrcr&

de kolan ihtİ>ya( maddelerini d• 
dnhili "~ harici piv~<afordan te
ın.in ctın<'k m•ksallile ıniibayaa· 
Jara b.n..~lnm tır. 

Bızı ! 
pın 
(1 lnci S !!•<! .)<; ~ını 

E s:nemasında 
İKİNCİ HAFTASINA 

BAŞ~ADI 

İ.teıkliler ihaleden üç f(iıı e......,ı mürac:ıat:. ,opıl:ıroa en a:z 10000 l~·:ı-16: l.f 
yap~lltkrrn:wt da.r \'CSil<aların:.n ilıraelyle l\'ral:ıtya Nafiaısmdan .atacaklan Yesib. 

.. ve Tica-ret 000& belge!erin.1, ıterninat mel\l!ubu r:kli! rr.ektuplariyle v~!:ırm 
muayyen güntinde cksift:rnenin açıimasından bir !:~at evvele k:.tdaır mcıkbu2 
nm.k~i!!uc:ie ko:-r.~or....._:muza \'ume :eri lilzunc• 

' nlakadar makamdan kcndt.ine 
te\'di olıman 30 çuval knhvedea 
ancak 12 çuYlllmı dağıbm~, 4 çtt• 
,·nl kahveyi de diikkftnında ken. 
di malı imiş ı:ibl ınilşteriler.ine 

:;:ıtını.ştır. 

Bundan ba~a kuru k:ıhw•einin 
dükkil.nmıb. yııpılan ikinci bir a· 
ramada da ayrıca bodrumda 17 
kilo çay bulımmuştur. 

!";ıçlıı dün akışam geç vakit 1 
numaralı milli lroruııma m<>ht<&
ınc~i nıUddeiltn~.ı.ı.nıUi&ine teslim 
eclilın4tir. 

ama~"~ ... ICllra do c;_ T"ft 

soırata çılırnaırlnd•o lı(. .:ı<!e < rck 
'}-avrucağı k.ap • .;ım gi.Ji ., • ~ ....... 
d'.m • 1ı d.em tir. 

1'.Iil·~d~umr.ım1 "Jr bu i· ila \'ızr,-i.ne 
Nez;h.,-1 .,..,..,..,ney• göndmn ·, an.._ 
sı tara tından ıns.atsı:tc..ı dv·ı er. •"""' 
rünun \'ilcıJd in..1c- y r "f v~ Y ı~ 'rl 

l'ost.ıdıi .. "!'llrtıl:~rr.-e! gecik.."lleler knbıul ro;ı ... roe:. 
4 - Bu ;şe an k&;lt ~\-.:ıla"" f>rLnaır le' her ;cnı Defferd;,rt* liai;.o. :ifil<. 

dürlü>iü , .• Kaıı:.. K•> ~a;;a.mhğ:ııJ.a ıö ı1llı<b!tlr, •3800> 

Bu haksız menfaate de kamın• 
yan kal"•e .ıuuwmcdi işi da.ha ilo-

b•.ı!unm'UŞ'İ".lr. 
Katı 1üırekli a:-ıa yaka nr. 

1<ınd.a ıa<iblb!a b3~J.,.,,.,IŞ!tr. 

1 ~. 
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r Ehlisaub;riK;r·~;ikK~ı:~ Arslan l 
Yazan: M. Sami Kara yel -J 

Httrtman'ın baldızı, Benetle buluşmak üzere 
akşam yemeğinden sonra deniz kenarına geldi 

- ll!eıru-w-n. ooı ~c ·"'"'" 
bi.r AJn,.., _, 1"' SJlt •* buh.ıı~up 
loo:l.U§tı.~1nıı.u ~r ı.·~.ri(yo~r Hlh.. 
bu k;, bu ~ blı~ flJIJllıelkloir. Y•
W ;ıı;,Jttuı bir Alman caeueudur\ 

BEnE't ~ y""'tı: 

- Evet. OWa.raı aileı.-C CU\15. c.l:dJ:,,.. I 
#lJı•u l>iıflO'onıo>o. Vll '11iliı.rla b~r<I<, 
-~-6.: ~~"\J.01.. IV1k.tnel! 

- ~ '"""'"'· ben 9i<ln o ka<l"11"' 
da.h• ~ l«ıc>-ıımıtı:o t.r.tıar 00. j 
r~ı~n. ç~ bu Jrod:n, me.ı"'m blr,, 
mohli.ıılctuı-. QnQ tutulan ..-.:ei<'!~rin 
h;ç biri$! ır..emlfitctine rl~. 

ENui -- CMnQJ>.'' dnt,'nı 
ma\!1Jı: 

- Şu G.Oğın ;y~i met.11'
l:kta OTA.'11 ugrooda o!m bir Çi..ok ıa

\"'J.Dıla.r v~r. 

ll<c<>t btm Jılt ~ d>.,,'C)ımJU 
Hayn•tııe Ko!Kınele <krn<1· 
- N" diş<>nu>w.. O sevimli rı111.ı.. 

lQic, ınc;'\ml b"r lı;;idm mıdır? 

- Evet. o, Öyle bir :rtcfl"' ki, te.. 
"""' ettiği yeri yakar. 

l\IA.'llİllA :ıı:ouıw14 BİR GEZİNTi 

Alı:ııam ,.~ ......,., .. 

.ı.tlır1mııının baldın ıooi.:ı bir ha.sır 
~·r·.""- ~rEit deoia. llrooar-""" gel.ut, 
Mt~.r Denet .k~~AJ:.a JX&:l~rdıu. 
Bir ;.gaç lil>LJ&uın"' berıııiıfen \ıl<UI> 

lı:<l.yf.: !;:inde - etro<ma bilcınıl'
lc<'D 'il. rının gelcli.,ınl eördii. 

Bınet: 

_ ıu:aba !l"le<:<!lt nu? 
ll:te oıfıphe ed'~')·o;J~ı .• \IJr.ıoiıı gelıi

~.ııe çf,k sevim:'n AJrıerJ.ı:abnm bi'1.'\leu 
lıire g(lzk·ri ll]ılclodı. 

M~•ri ğe'?1 bır SCl>.lıe: 

- Bı.raız gec ı;t.ı:m, :r.,.ıı ıı.er- Bm.et! 
dtdi K U1rur.1 b - ·~·.n. 

- Hayrr. i~aı.!aı b6k:l.e mcdınisr:ı be ... 
nl. T.ı.m vc>ct;nde geld:ıni<. 

)J!Jri ktr,1".:.ga a.Ua...rı. 'e Bene.t.iıo ya .. 
mna oturdu. 

Ki>y k salı ·:rl<m ayrıldı. 
ManiilanJ.ıı cıtra{.:nda· V<" ~ 

b ~zJ k wh Iler çok h •l\l. ıto,da o 
gece tek tlik bl r kJ > by ığm oohıştı:,'l 
.göru~tiyordu. Den;,cin ez s·100(& ~ 

Bent l>iadenbir<> şaıo la~ t 'bl "y®ıhktı. 
~1 Jra. ıoo!"tf.u.: - Ben bu k.odon bir <;dk :;cy!er (.ç;C 

reıiyonmı.. Kol.>ne ' O, beoiro ıçm .;ç 
bir r.ı;:ı-..n tohllk<'li ola.maz. Ben "°""' 
karaıte-rini. hUv'.uetin!, !can:ıyü~rJıı "* ıyi öğrendim. Oı:d:l<' h<ına ufak b:r j 
fem>.ı.ı. ge~ 

- Benim va-~ateııı ı;z;. ~z etmıeık
ür, Mister B<ı:·..ct! Ha.rek :ıb Mr 
,.e iıı.l2 Fa.kat, ş;;n,.hl~ '"»-
lzyeb!M ki, O!J\mb mOııııuebE':., 

b<.W.ın;lıJk\11 A rlkay dlıncmlye«lcı

.n.z. B..ıı:u.n yoı.:ın ~emu eti.nl:ı:e kJ-

- ~ çok ~ cd~rar. 1 

- Kansı saııı:e kad.r gl<k'celc m'
yf ') 

- Bilın:ıyorum. Faıkat, bava<,.,.. g6... 

2e1 B. r&'Z "'~ılsak ~hzı.:r var mı?. 
- Hay;r Koyda ~11n"yf."Ce ~ 

liriz En.~t(m her 'n'im..'tn bizlı kar'ş1ı 
...ıı:.ır lurdırr go!ürup geııdirir, 

- Hen ıS< defa bu gere koyda do

l:ıf'I<••"'' ı_e 1 'k m b<Jrllmn <Ekİ
'!IJ~ın 1... Kap;..m.ıı:;z sız yapac~! 

M it' M.k k.ayıkıc dönfln: • 

1 ·- Urla Ma.nlll;;.. 
Bu, yer!. diı;yle M nılWım lı.aıı;r 

saWiı dot·ırA!ktt. Kay~<,;lhi.r o tara!~ 
doğrıı küı-ek çekmı. )'e hc...-Iad'ıia'l" 

(Dcv;nnı Vor) 

Ko mel: Mün1k.iio o~dı .. u 'k.:':.ıdar ı,-ı: -
r!o:!~ uııılc~a çaJşacağım. Faı.a+. I 
te:di.aı edeobll-:-im ık • bu k.~ ~ arria~
t.ıkları k.:ıdar '"~~·um. ı:e tehlike'.J ı--------------
degildir. Şehir tiyatrosu 

- ~teslnin b'~ Alman co ""' TEPEBAŞI DRAl\1 
o:dugurıu unutıuyor musoowz? K ISMINDA 

- &:yır. Umı+ 1 ;ıyaruır. Hwr'..ır-...,,. 
do ç"'k iyi tanırıır. z.t~n bu l<Jız.)a E u aksaı.11 saat 20,30 da 
~uit !es)> ....ı· ı1m1., y<-g<i"" 0<uebi, P A R A 
omm V&ıtiıt.lıs'::ylc l-J;rr.t.nt:n.:.ıı yL-piı~ 'i'ı:ı;:11 zı.: ~c~p ı: l.1 KJS.\JiÜREK 
ve ~-ıpac:ığı lş!crl öğreıır:ıc"n.tir Son halla•ı 

- çok i:yo; bır arz•• F·-· ooJ:ır iSTİKLAL CADDESiNDE 
"" İ,.,püıılere ne de Amerikalılara u.. 
f·k bır sır v<>' .,,.,,,ter. H-v•<lilS almak- KOMEDi KJSMJNDA 
ta ı.e <:<ık ııç göı.lildllrl<>r. Bu akşam saat ~(• 30 da 

r.ı;.~ B<r><!t. Ko!onel Yeı..e t . ıt- S Ö z Ü N K I S AS 1 
l<lilr <derdt ayrikt• 

Meraklı Tetkikler: 

Filler ve Harpler .. 
Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

ja.pııolar, gelerek b~ bir 
har;pte, yani kendilerinin de iı;
ti:raık ederek Asya& büt;iiik ·· ~ 

hata girişecc·dderi bir harp~ na
kil vasıtalarının alacağı e'hemmi
yoti çok d;;Şlir:ımıüşlerdir. Zaten 
ıbımu söy lemiyc lüzum da ~·ok. 
Girişecekleri iışid'.ı enini, ~nu 
hesap etım:lk, iyiden iyiye llıesap 
elnnek dendiğine göre J aponla
rın blrioıci meriyetleri s:rasında
d.ır. 

Şüphesiz motör yapmasın. bl
lPn j.-..pon)ar ,,-.zyısız kmn(yonfar · 
da haıı.ırlaımşt:r. Fak.at oının gô
rııe ıı.!dığı haı'iıin cereyan edecek 

• harokatını diisi>nürken motöcün 
s~plamp kalacağı, karn~·ooun gi
dorPiyeeeği yerlerde ncl'dl ~c·ri
ni nas.! toırin ed~ocğini iıesap 

etrr.r-': ımcdb:...~e'tinde WJ. l\1"ıa
yet ja,ponya böyle bir haırlbe gfr
,..,;, nlttıı Gekcdk olan !harp ar
t K Jeıı:o!l!~r içı!n · ti.r cırn-rivtı~{i 
h~limledir. D:velee dü~i ,c.>Ukle
r n i ~i...,di tatbik m~kii.n<le bulır
n vı:~J' "'r 

Jon:n oniv.suooa, Ma,ı...,,, a ve 
Bırmaıı ·a harekatının na.;dl 
lrri ııörülü11ken fllcro i:; ifade 

'ld · i bilcl'ren l<• :ı--ılk 'b: 
tcl"rnıf hdx-r' bunrl.ın cvAc E"<"Vt.l 

matrada kafile kafile filler ya~a
m.:cl<ıtadır. insana çabl'•k alışan fi
lin bir de vaıhşi cln..'>i vanmış ki 
son derece itimatsız ,-,Jdui;'U için 
bu >ki ayaküstü y.ürüıyen, gi~len 

ve konuşan maıh liı ka iııısanlar 
in.anır.arı, mutlaka ondan if:ıir fena
lik gelecek eli ·e ür'kerlemıttş. 

Tarihi t<vb\i filleri ~~iden mov
cut olanlan rle 'bı.>gun kalanları
na dair birçu!< tafsilfıt ,·emıcl<
tedir. ASkeri tarih de fillerin geç
miş zaman haJ!Pl<>r'n<lc :gönlük
leri i.}i anl:ııtm®ktadır. 

Eski zaımanlarda filleriın iirle
rinde kuleler yer!~tirerek ım!llr 
haripler lıunlaı'ln i~iııe girer ve 
oradan ok atara.k bil'birleri!e dö
vü,iirleımiş. Fill<!r bu suretle yü
üycn birer kale haEn<le istenen 
yere, a!Mtrük..;c mühım ndktala
ra oo,1J<e<lobilirtl. 

İL.E SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten 50nra günde 3 defa mwıtazanıan dişlerinizi fırçalayıoız. 

. . ' t - " - ""..· .. .. • .. ' 

) • 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMNTİZtflA 

Keser. 
Sıhhiye 

ve Bütün Ağrlları Derhal 
Veoaletioin ruhıatıoı haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

inhisarlar lstanbul- Cibali Tütün Fabrika
sı Müdürlüğünden: 

T'abrik~.nnz y;t.J'\1..-~nda!; ·; yr.şındSt:ı a.ş~~ çocu.klar l~in açl'k eilG9i.l!rne ile 100 
k~l •lbtt )'<lp!rnl'1C1Lrlı 0-. 

1\1 IJamn~e.· bed<"!i 400. t4>mıncı1 ekçesı 30 L"odır. Talip!ıeırhı hf'r g1 ın faıbr"*=a 
~evo:ıı~nın.a ınitracaatla mevcut n.ilin1J11ey 1 r;lı ~bılıeoeklerl ve ihale giiıni! ol\l.IO. 
ıc • '112 t;.ır.iıb!nde ~at 14 dı• lı·u.t:rjj<i.ıd;.Jo 1/ıtbay;;a Komk;yonunda hazl!' bulun· 
ı:~ ... '. ... rı 1~.in ohınur. .-:510> 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
iCIU'ulu~ Tarihi : 18B!J 

Sermayesi : ıoo,ooo,ooa Türk Lir:uı 

jıuhe ve Ajana adedi: 265 

Zira) ve ticari her nevi banka mua· .ıeleletı 

Para Bil'iktirenlere 

28.800 Lira İkramiy . Veriyor 
z· ,. Baııkıı•ındo l<umbaralı ve ihbarsız ta.atTUf hc•np!.ır•nd" eıı 
ır~O 'ı•r~!<I boluvan!ore senedi> ~ ders (ekilecek lm!''h iie eşnii.•d•ki 

n~lüna gör~ ikren\İye d oğıt:l~.:a.ktır. 
4 adet l .000 l.ir.ıl;I, 
4 • 509 • 
4 • %50 • 

40 • 180 • 
100 • !il • 
1?0 
ıw 

• t i • 
• ! O • 

.C.000 
2.000 
l.Cı>O 
4.000 
5.UOO 
.c.sao 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

26 tvlart 1942 
18.00 Progrom ve M~et Saat. 

A,ytlrı. 

18.03 Mwik: Fııstl S4:Lı. 
18.·16 zjra..:tt '.fakv.ıni, 

l8.55Müıı.ik: Bcet:ho·~·er~· 1n Pioıoo Esc•
lerlrıden Jkl s._t: Ay ııııt:ı 
l'ate<tik. Çalan: Prof. Çaçkeo. 

19.10 MomleJ«ot SaJ..t Ayarı ve Aja,.ıı 
Hot>crleri. 

19.45 Mo!lıJ<: Halkevleı:l FolıklQr 
20.15 ıı.,ılyo Gaz.et.es;. 
20.45 Müzik: 'Jlüıtctiler 
21.00 K<>fW;\lma: (Oı<lu '" So1)1ık). 
lıl.15 .Milzil<: Tüıi<>iler Progı:am 
21.ao K.,,.,_ (l{ikftye s ... ııı. 
21.45 Müıilı:: Radyo Seııfoni Oıi<ca

tmı:a. (Şet: Fend Alnar). Be<>t
hvv• n 3 üı:ıcü Semoııl ( :tlıııJilGı ) • 
22.30 M<!mleket Sauıt AyarıJ Ajans 

l:l<ıberleıri ve Bo1':'1JlSı.r. 
22.45-22.50 Yarmkı I'<1ragr.am ,.e 

Kı.paruş. 

ZAYİ - 193'2 - 33 DMi Yılında 
Mtısc;i Llo>cslndcn QJdığim İlk Oku) 
d;,,p.ı0 .• :;ilımt za:yi ettim. YenJı;lni alaca ... 
ğ ·m < ecisınlıı; hUk.rrı.i· yr.ktur. 

sara '" ızrahi 
De1oılu Kmr.baracı Y.:r. ı Güıı:id . 
z., •ı Apı't. N<>. 70/9 -

DEVREDİLECEK İHTİRA BF.RATI 

b r Jaıprı.n itlIDı!nin y:ınlığı 'ıo· 
c::4llrn bir htrıbı bot rl~ıtı. Bu 
eser<lır Jti ,,..,....'ZtJİl n denilen S('

virmi ve -Ororkımıc lıa<yvanın As
yanın bü)-.Uk . fütuhot ~ıa.rpwr'n
de ne kadar ım<iclıhrı bir rohi ol- r 
d·t1il't'•OO ımlatmı:lktır. • 

B· •ür>kl harplen.lc fıl!erin gö
rcccğı iş yı:ılllTl nakl•yattan ikıa
ret "a!)'ıhn:Vktadır. &ıgü.ıı~<Jii or
dulann Asya ve Afr-;-a lıareka
tında böyle ol.ı1yor. :Moocliı 1863 
de fngil'ızler Ha-be •ana yiirü
yerok or:Jill n mNhur J-i.'l.1<üımdarı 

Toodoro; ile F.JLlha:-elıc ede.:.'ekle
ri u;ım,ın sahile iiller getirm~ler, 
ai(ırl-l'dnrını bun.tara U!şıt:mlll"lar

dı. Bugün de Hlnclistandaik:i ln
giliz ord'ııfltl nrıklivatta fi!dı>n i<
tifadeyi ihımal ebmemektedfr. O 
Halbq seferinde İnl!ilızler fille
rin nasıl işe yaıraıl. ğmı görımüş
lcr ve göste~erdlr. 

DiKKA' • . H~saplıırındaki ,)Arala' b;r sene !ç ndc 50 Lradan 
~snğt düs!cıyerılere ikram:ye t:.l:tı~.ı ta .. kd :d~ fC. 2'"_feı_ . .'~;3sile verile
cektir. K•.ır'alar •enedP 4 defa: 1 ' lu'. 1 Bmocikanun, 1 Mar! 

ı Haz ran t.orıhler'nde çekilecektir. 
1 ... Ve .............................. ll!l:ımli .. .... 

o, h:t.')t;~ amalı ve fCı\<ı ycllarda 
işleyeb!Jen ol<ımobil, kamyou ve ben
ZC'l"l VCS..1i'1i1 m;kliye> haktk.ı:.c..1k.~ ihtil"J. 
için İk1ı~.ı:t Vc-kıl1etiııdt":• alı1..ırı ol'an 
14 l .klcşrln 19~6 Lar;h vç 2072 No. J ı 
ıh~ a bcratır;~ı tiva et.ti&f hu4u.~< ~u 
lkcrı·c L • .., 1~.a-slın. clcv.t· vt:ı ru.ı.u·t Jerıoı 

TU.r~-Yldc r1C•Wdi ı:iilc koymak h;'.n 
stı "h;y~t dah.i ver~~ebi cccğj. te'kli! e
dı n1Ckle <llnlw:ı.kla bu htı~~.a f.:z1.ı rr.c.·
lfimat edlnıne.:c btlyenl~r~~1 Galatadv, 
Asla.!'l H'1n 5 ill"Cİ" at 1 - 3 No. lar:'I 
müıretr.aat eı:ırl~1~ri lüıwmı iu.ı olWoo 
nur. 

FiL'ırı de 'bir tarılıi var. Bugüıılkü 
filler A5valı ve Afrikalı d~ ay
rıLj'Or. Hindmamn ornnanların
da. Biı:ımanyı::da. S~·amda, Mala
ya.la, Koşinşin, Seyl:in ve Su-

Japon ordıurunu.., bu~rMkıü A's
ya •harekatında fillerden iısttfaıde
ye eheıl'an.iyet verm;., ohn'a&> fil 
bafrısini 'bu karlarcık olswı taze!e
milj <ıldu. 

inhis arlar idaresi cibali t ü t ün 
Fabrikasımüdürlü~ünden : 

F11'"1'ki.daki Çocu-~ ,{v~EıFııt<ln bı.ı:l'llft:ın yeôı y.cşırıd!alı a-ş:ı.~ı çO('ı..4:i:ıaı için 
aç ltme L: 100 çifıı. kı.:M~n ycptıı-ılacakt.ır. 

Mlij' rr.men bedeU 500 lır2d1'1'". TemtnAt ok:ı;.eei 37,5 l:iredtr TAlirle-rı11 Frb
rllt,, ı e\"lnrnın.a mür:ı~aat ederek ır.e\'CU• ı~f'l.Milmey[ alm.:ııla:ı ve ihale giirü 
olz g ~-94.2 ~hirxi~ '"' .. 14 il' f .. bt kiıld ·: tr.ut~a.a. k.cm.IS)·u;1'W.d.a h-.zır bu... 
r..uı.-na:.n j];n ohıı:.u • c:ışoıı. • 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Sabnalma Komisyonundan: 

27 ı!I!/1942 Ouma ~ünü ıaa.1 14 te Be,oğkı İstıklA! oaddesüıde 349 mm:a
f 4c\a L~~rler M1.Pha6eb!ı:"!l;ğ;!"lde, topl;m.an <)ku~ Komigyontında .ı.895 11r:1 7 kuruş 

k'3Ş!f 1*deH.i bt>nbul Xıı. Ö;tr~fmen ~l·ı hın.tr.;,tı o.cık elGi!t-n(ve krı;;')muştur.

1 Mı.:.kavelc, t>laı:iltmc E~·y,ı<t~r1ık işler: :tnE"l, htJS~l \'C ftnnl E•·rtnamleri, 
ke-,\f htolAss.s.ıyle blıu ... ., rr.·i:t:erri diğer evr '-. ek Jl<l•n ıöriılebiı:r 

l\.luv~·kk.dt tem:nat J.42 lir-O ıı kurl.JfU.ı:r. 

Istfk;Jt"-'rl.o e:ı aız lılr tailhhüt~c 1000 iır~·i~rt bu i.,:.c be-mer iş :vaı1tı~.nn da 
i~rE-lt. Men aii.11ş o <l Jf:cl -ve ·ka!La.ra. n.t;~2den iırtar. ul Vll:ivet:n,c rr.Urcca•t .. 
la ek .t1rrıe t.:ı~·nden !0ı.tl! gun:e-r· h~i:ç ü~ g.m eV\Cl ~ımn;ş elı!i}ct ve 1[)1:! 
> 1 1rı:ı t;!t T'care-t Oda'ı veı}k.ıl;;·ı 'e tcrn'.n:t-t ll'•kiJuzJ rlıyle l\.t m· yona gr' 
'1• .ı:rL (32..ı3) 

• TAKViM • 
H~ın·J 1:~58 Kasım ltıcri l:l{il 

M ART 
139 

r. EVVFJ. 

13 8 
y 942 Ay 3 V9.sfo t~ 

Valtil 
F:z;u-:! 

MART 
s D s D 

5 54 G'lr• il 27 

26 
12 :o Ötle 5 5~' 
15 5J İl<··"'' ç 2? i 
18 28 Akşar.' 12 00 

oersembe 19 59 v.ı., ı :,2 

' ~ '-1 1? L tJn""tık 9 .(6 -

"'\ 
FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
- No.26 ' ... 

Türkçeye ~V'.rt'fl : lsKENDEK F. SUU'ULİ 

Piyer Dermit isminde bir papas, Avru-. 
payı Türkler aleyhine ayaklandıraı 
İmparailor biıl<', bıı~aç Jda, 

asilrerleriıııi teşci için, en iifıdc ile
ri atılmı.~-tı. 

Artık :ıık.,<anı oliınıy.:. başlamıştı. 
Llıkin, Tüıc< ordıusu ai<ı;am bas
mada."1 mııh;:rebeyi l:ıiti:ımek il>ti
yordu. Bü)"Ülk çevirme ba~elı:etıni 

, yapan '.!'ürk >'Ü.varisi d\işnamn 
g~ı·ilerine i.y iJcıı i; !:; c ~mılmuş
tu. Bi2ans orıitısunw;. vaZ::ycli te!ı
likdi göri.inüyord.u. lmparnt.or 
bir gece tıask,::ıik büt;in <ıroıırsu
nu'tl ık-endi de dahil okluğu tıa4rle 
csır •llacağ.ından l;ııııku;,·ordu. Bu. 
sob.o,ple gece oluT ?1m~•-. onl.ısu
nu fel3'kettm 'kıurtamı"I<. için, ka
ranl:ı!<tan i!.tifade c"'.lN<'k Juıç

mak istiyoııdu 
Ha'lrikaterı gece olun.:a orduw

na ric'at cıınrimi verdi ve ıkaran
lııklara dnhp gerisingeriye_ lraçtı 
ve bakiyr ık~~an ordt>sile Js~an- . 
bula can attı. 1 

He1-şcy trhllk<"ye girnıi~ti. Tüti<
leri yalnız ba~ım..1 mağlup elrne
ni 1 imkanı yOlotu 

Evwke papaya ve AvrU\)<l!Ya 
göndeniiği adaıındarmın üstüne 
tekrar adMDlar gönderdi. Avnııpa 
hıri~tiyanl::k akıni.n-i tınrik e(ıti. 
Hıristiyanların rr"u!<&d-des taım
dıkiannı Kud:üslc Tiiıikleri:n tıı
ristiyanlacı •ke:;1.iıklcrôı1i ve lı.ırJs
tiy .. nların Hac yoluolan Anado
ludan Kudüse giderken katledil
diklerini Han oti!. 

İ<r.paı-ator in s•rretlc Avrupa
yı nyaklandırc.":ık 'I\irklerin \;:-e
rinc büt<;n b;r Hıristiyanlık N

dusantı yüıi.i~ın;ck VC' hundan is~ 
tifac:c ede~ek Tlirklc•·i eınwk Y<' 

Anadoluyu zaptetmik btiyÔı~lu. 
Piyer Dermit iııırllndc mıutaas. 

sıp bir papas AvT1Jpay1 aya'.<lan
dıTdl·. Bu papas Fransı7'lı. 

Biitün Avrupa hıükiıır. tled bir 
aı-aya gelerek dört ) üo: elli bin 
kb'ilik bir ordu hazı.rla<lılar. Bu 
~u önGtı<le Piyer Dermit oldu
ğu halde, yola çıık.!<c An~'ll>luya 
g' cccek, Türker~ tlağLtaca.k ve t5. 
Kudti.e kanar yol açaı-:ı.k orasını 
ZClP'"U2Cekti. J}·ı dört · j;.~ Pl!i •,:n 

k~ilik Jı.üyü.k on:lu llııistiıyanlıG<: 
taas,uh;Je kavr•;hn·urdu. 

xxv 
DIGER ETRAF NE HALDE? 
lV!ina Bursa·dan İz.nik'e ::?Plım'.11, 

ona da, SiiJıbü,le oldu;:<ı g'lıi Lu
susi bi.r da're verilmişti. Daireler 
ayrı ve çdl< sıJı:ı bir inzılbat al-

ı t.ııllia bul·unduğurıdım kiırııw ki.>n 
scyi görmıeı ve sa.rayda <>-kın l>1. 
tenlerden lııinısenin hbri <>ltnaz· 
dı. Hatta An;'lamr. karısı Sırltan m 
büc dlan biteıırle.n ;mılfıımatı ~ok
tu 

Mı.'la b<Jfta.lardanberi Arila.n ıı 
kaö'be1mişti. İz.mit cephesinde , ,_ 
casnı.ın .il(? cılduğıınu düşüucjy ·<
du. Heıiıalde Arslanın İomı:i't cep.. 
besinde olduğuna '1ıillını<.>diyo.rdu. 
Zcv·kı>·ız ve OleŞ'C'&iz geçen gıx:e •·e 
giirııdüzlerine aeıyoc ve esracct:n 
veııdiği yalnızbk dofayıs>lc giin 
der. güne zaıyıflı) •)rdu. 

• (Dcvtı.nıı v •. 

(HALK SÜTUNU ) 
Çalısmak ızlırarında kalan 

bir genç kız İf arıyor 

'Orta .ır.oekte'bin 8 inci sı:nıJ'ına 
kadar olruımıuı;, müteva'Zı bir ger..; 
k;z1n.ı. Ai1cvi \";ı;;iyetimin bo:.ı:uk
lu';u h~yatı11n: çaJoşarok i.da+.~ 
mcoburlyetinde bıraktığnıı:1an 
pek scvıd!iıim mcktebi~n a,·_ 
n!n .ık ıztı.raııındn kakımı. Eslu 
yazııyı bilmiyonı ın Daktiloya lıc
ve:Jk;lr ve nıüst~~ım. Kanaatk:.r 
bir ücretle i~ arıy<1ru" :&ına i' 
v<>rın<>k surt>lilc h-y:ıt yolun.a.l 
attığım bu ilk a mfa l"Şçi edc
cc k nıu~ııt.ere-nı v,:ı:zif~ salı.ipler .. 
n:n S<ı<ı 'J'ı>l~ra[ Halk ,-ü'tınuruJ.:ı: 
B K. \"e \ a nalarnı.ı rica Li. ~. 

• 
İs arıyan iki genç kız 

ir.ı t-ahsili bulur.on, 15 Yhf':ıll.;a 
f.ıt-u· })ır aile k17..J.. t~h~il'i v~ ya~lı 
ıle mütenasip bir iş aram.'llatadır. 
Soon 'l'elg•ıaf Halk sü~unundz Sa
bah~,t<; biır meıktuı,Ja rı :irtacn,t 
ohınınrsı mercudur. 
Hiılcn ortn mektebin < inci ,;. 

mfınd:ı tal"iJ.clt' bulunor. 16 Y<
sırvfo hir k>z J ,y<ıl "9T'tfarmın 

.ır.>i'l ~1üi!ıü~ü ikJ1~j1.sını<la t~ısil.., 
ıterke,le-rek <,'3l!şınak :ınu•:le y._• 
zıha•:ıc. ticarethane ve emsr.li ,. s- ' 
mi, hususi mii<?SS(.-sele-rd i~ uı.

'llJ.aktadır. Son T<:lgn:f Ha lrl: sti
tunun.da H. T. ye b;r mektup v~
zı.l!ma>'ı rica olunur. 

• Gelen iş verme mekluplari 
B. Tt.kinda-ğ nannıı ı.a g lıT'i"i b·r oe. 

vemıe m<'ktubtı vardır Acele ;ı:ld --1\ 
men ıu. mıercudur. 

:~~~i!iıl'.:~~:ııoıı!~~~INiY.~~~Y.~::M'~~~--

• ...,,.,,__ 
~ç_;. 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

~ 19' 2 İKllAM İ YE PLANI 
UijİDELER : 2 Şubat, t Mayıs, 3 Aiuslos, 2 İkinciteşrln tar ih 

!~rinde yapılır. ı 

1942 iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 ltralık:=2000.-!lr: ·I 40 • 100 > =!-000.-V 
3 • 1000 > :=3000.- > 50 • 50 > _2500.- > 
2 • 750 > =1500~ > 

25 1 3 500 =1500.- • 200 > > =5000 - > • > 
10 • 250 > =2500.- • 200 > 10 > 2000. - > 

~ ...:~~ı ~ :.tı.: :.ıtt; ~ :;a: 

6JU11P VE BAŞMl:HA1LRIRf ETC:M İZZET BENİCE 
HEŞıtiYA1' Dim•RTÜr,ı': - n \"ll~T K \P.AJlir.GtN 

- _ ~ ~ ION TEWRAF HADAASl 

1 

1 


