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' 

Gaıcte.fo ı;öndcrilen anılı iade ~dihnez. . ,,/ EN SON TBLORAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAM OAZETESi 

"CENUP DO-.. 
GU ALANI •• ,, 

Bulgar Başve
kili bununla 
neyi kastede-

b ·1 · ? ı ır .• 
Bulgarlar Alman müt

tefikleri ile birlikte Sov
yetizmi imha gayretini 
güderlerken hiç tüphe
ıiz buna bağlı olan bir 
iıtik~ali de tasavvur 
ediyorlar. 

J'o:zan: ETEM iZZET BENiCE 

' Bulı.>ar Ba~vekilinin wn iuıhı, 1 
Bulgar dedct ve milletinin için
d<! bulunduğu tlnrnınu aydınlat
nıak baluııuııdaıı dikkate ~ay:ın
dır. 

Profe.ör Filof, biı.im bu >iitun
larda daima i~aret \e izah et!iği- ı 
miz s<>•ı Bulgar hattı lıareketi \e 
gidis )Olu iiLcrinde hillıassa dur- 1 

nıu~tur. 

Bul~arl~tan'.n .c\lınan)·a ile 
do'-lluğunun hugi.iıı'kii durıu1tu 

d~ha birinci Bli:Yiik H:ırpteıı ünce 
l>a~lanus cian bir siya~eliu tabli 
nt·ticcsi itli .. 

Derken, Bulgar halkına l<ar~ı 
den:-lıt.e etti iti mos'uli~ eti hafif. 
Jetıncyi dei{il!-.c bile iı:.ıh ct111c,li 
dü~lincn Ba~\;ekil ayni za111anda 
bıw,ünkü neticenin Bulgar lüal, 
hükiuııct \ c milleli için çekinil
mesi ve kaçınılma;ı kabil olmı

yan bir emrivaki ı.ltluğunu teba
rüz cttirnıck ist.c~ııitıtir. 

P" 11' lıi v is tlere, kmııün btlorc, 
dc.ınokralara \'C ıııulıaliflerc kar
ş ı kendi Cerıııan"fil \e Nazi tu
t '" u lı lı ~ıkarn1ak ihti .. a
cınıla kalan \"C bir yandan da 
lüitleııin ekseriyetini -.e "rduyu 
kan fedakarlığına sev keylcmek 
wrınıda bulunan Pro!esör Filof 
için duasını bundan başka tiirlü 
i:zalı imkanı da buluınııasa ger.,k
tir. 

Gc91>1işe ait iyi ,-e kötü banket 
Jıatlarıoı bugün münakaşa etmek 
hiçbir fa~da basıl etmez. İyiliği 
ve körulüj;oii, kazanç ve kayıbı 

istikbal, ııcticeler ve tarih fa;ı.in 

edeccldir. Onun için artık bugün: 
- Acaba Eırlgaristan tarafsız 

kalsa daha mı iyi ederdi?, 
Bafkan birliğini Balkaıılılarla 

aıılasarak tutmak daha mı iyi o
lurdu?. 

Sôvyetlcrle müşterek hareket 
Bull(arlar için dalıa ıuı çok ka
unçlı olabilirdi?. 

Demokrasiler safında olmak a
caba Bıılgaristana ne i) ilikler ge
tirebilirdi?. 

Gibi suaUeriıı hi.,..bir mfüıası 
yfJJ<tur. D-01>tumuz \'e konı.'.ı'Jmuz 
Bıılııaristan Nöyyi muahedesinin 
ziııci.rlerinden kurtulmayı kendi 
hesabın a Alınanlarla ittifakta, ye
ni niı.aına ginuckte, Balkan birli .. 
giııi :ı-ıkıııakta bulınu>ı; bunu yap
nıış ve sinıdi sır~ı geliuce can \ e 
kan fedakarlığını ıla kabul etmek 
ihti)~Ç rn zorunda kalınıştır. 
Kı:nısumuz bu yola girdikten son
ra aıtcak bugiiıı yaptı.~ını l'<jpabi
lirdi ve kendisine de bö) lesi ya
kı~ırdı. Bu itibarin jnaudığı ,.c 
hai':landığı da\·anıu zaferi )-olun
da lll•r tiirhi kan, can. mal feda
kiırlı<:rnı Alnıaııyaııın işırrct cıti
ı'i hedef ve:o;u lıedcfler üzerinde 
ıtO•-f«-r,·cck tir. Netice harbin umu
mi S(}nuııcuna bağlıdır. 

A!nıaD3- anın cınrinde Bulgar or• 
dusmııın ~hndiki halde jJ,j açık 
\·e bilinen hedefi \ardır: 

a - Sovyet cenup cephesine or
du giinderıııek ,.e • Anıqıa birli
ği. adına diiviistürülen muhtelit 
~li11\·cr ordusu .. içinde uıe,·k;ini 
alınak, 

b - Yug0>lav)adu General :\Ii
lıail<ıviı:c karşı dii,·ü\Jnek, Yunan 
~fakcdoıı)a>Inda jandarmalık e(
ınek. 

Bunun dı~ıııda Bulgar ordusu
ııu.n ...azifelcnılirilcbileccği bir sa
ha şimdiki halde a1.la gelnıcnwk- [ 
ledir. Tilrkiyenin tara(sızlığı ve 
ltitııassa Bulgar milleti \'C toprak-

~De\ atr:ı 3 t! .cu S hiCea ) 
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.ALMANYA 
Orta Şarktan 
1 Hindistana 
yürüyecek! 
General Sumuts 
- "Bu yaz Gar
be doğru bir Ja
pon, Şarka doğru 
bir Alman taar
ruzu olacakbr ,, 
diyor ve ila va 1 

e.diyo r: ı 

'A--lmanya bu 1 

yaz Rusyayı [ 
yenemezse 
mağlup olur , 

Loııılra, 28 (A.A.)- B.B.C.: 
il Cenubi Afrika Başvekili Ge

neral Sumuls bir nutuk söy-
1 li)erek Alnıaııyaııın; bu yaz 

Sovyct Ru..;ya)·ı ortadan ıkal
dıramadığı takdirde )·enilcce· . 
ğiııi söylcıuiş \ c: 

1

' 

•- imdiye kadar Japonya ı 

hayati bir ıuuvnffakiyct gös
tcrenıen1i~, yalnız dış nıi.ida· 
fa.ı ıncvzilcrini ahıuştır. Bu 
yaz ~arka d&ğTlt bir Alınan, 

garbe doğru bir Japon taar
ruzu "lacaktır. Binacııalcy!ı , 

1 

İngiltere için bu yaz harekat 1 
(Dcva.rrıl 3 üncil Sı:ıhifed"-') 

Ortaşarktaki 
Avustralyalı 

kuvvetler 
Kısmı kısım memıe
lletıerlne d6a8yorlar 

Karubera, 28 (A.A.) - Avus
tralya Harbiye Nazırı müttefikler 
arasında hazırlanan pliiıı .ı nuc::i~ 
hince Orta Şarktaki Avustralyalı 
kun·etlerin bir kl!Jıııııııı aııa\•a

truıa döneceklerini söylemiştir. 
Tuhruk müdafii General i\lar

lcb orada kalncak A''nstralya 
kuvvetlerine kwnandan tayiıı o· 
lunnıuştur. ___ ,,_ __ _ 
Zenci Boksör 

JOE LUİS 
Yine Galip! 

Y edikulede Feci Bir İnfilak 

Bir fabrikada kazan 
patlıyarak - bira mele 
öldü. Biride yaralandı 
Bir kapıcı da kömürden zehir-1 
lenerek hastahaneye kaldırıldı 

DWı nk~ı Yedikulcdc bir iş
~ıtin öliirınilc net.icdcncn feci bir 
ka-za ohoc,.tııT. 

Ycdikulcd\! Malı~n so'.kağmrh 
Yanl aduı:da bir şa!:ım ait vernik 
fah:rikaS11'.rla çalıjan Osman a.. 
dında bir ~'i rı:wı ak~> ~ç \'C.. 

!kit Vl'l·nrk ka2alll! başını:la i~le 

me•gul &Ullken, lıcnüz mahiyeti 
anfaşıla.mı:;an bir scbcpien <l:ıla
yı kazan patlamış, ç;:kan kimyevi 
ma<io."ek:ı-, za\'allı amelenin o an.. 
da qlmcsiııe sebep olmuştur. 

~yn.i yude çalışan Hasan is
minde 13 yaş.ılarmda bir aır.cle 
de ):ine bu Jdmye,·J maddelerin 

tesirilc bay;,.n b:r lıa:de hastane
ye kakf:rıln,4,~r. 

Jlu :t'aci.Q Qial<&..ın a nl>bdçi 
mıüı:k>eiumumi tahkikat yapmak.. 

tad;ı:. Adliye J:dk,:.ıru Enver Ka

ran bu sabah Ornnarun cesedini 
muayene ı:tımiş, morga kald:rl>
m:ısına lüzum görmüştür. 
Bıınd:m ba,f--:ı Kasımpa~atl'1 

Maıımuta!la )'(}kuşur.da C:i.'::ıaha:· 

ap::ırtınıanırııda kapı~ıJık ::;ar.an 
Ali de odasında ya;dığu mangal 
kömıürüıı;den zehirlermıiş, ifa<l\? 

vcııcnıiyecek bir halde Beyoğlu 
hastanes;nc ka1d:ırılımı§t'U·. 

M. LAVAL IMalta 4 gün 
Kabineye mi mütemadiyen 
giriyor? bombalandı! 

Dün; Mareşal Petenle 
aralarında gizli 

bir görüşme yapıldı 
Vişi 28 (A.A.)- Dı, . R.ındatla 

:Mareşal Pd~!ı ilo Laval gwü ·
nıii~lcru:ı·. Fakat r~liılıiyetli mah
fi.11Lı- bu b Ii.İi1m<.P. 1 vU.:.;.uunu i~
şa<lan imW"la ed:ip.lr.r \"C bazı 
nüııahi'tl0r tlc bu gür;jşmcyi I.a .. 
vaf1"ı t~k'rnr Fran .... ız ka.tincslnc 
ıg'>-etlcğ>ııc atfocLytdar. Ve L:ı
val\n ı;cçrnler<le kahineye gir. 
~"'c~< i«s>in ilcni si.U:ıl'iiğü şartların 

(Devamı 3 üncü Sa!ıücd·) 

İtalya Erka
nıharbiye Reisi 
Macar il r a ı Naibi 
tarafından nı,aaıa 

taıtU edildi 
Budap<şte 28 (A.A.)- Macar 

Kral Naibi <lıÜll öğleden sonra İ
talyan Genelkurnı:ık Başkam 

General Kavallcrc, u· kabul etmiş 
Ye kendhıine Macar askeri nişa

nının b.i)tyük haçını vcrmi1!ir. 

Bu akınlar şimdiye 
kadar yapılan 1600 
hava hücunıunun en 

şiddetlisi oldu ! 
Londra 23 (A.A.)- Malta dört 

gü:1 ıctitcma.di surette ağ?r ha\·a 
hücı;ınlaruıa maruz kalm:ştn·. Ba 

· ırnütenıadi hücuıı::l:ı.mı en a; ı 
6 ::ıa.at sı!t'!l:n{Ş Ye ş:m iye kal\aı·kıı 
1600 iıava akı.'lmın en şiddctfüi 

olmuştur. Hücumlara Stoka Ye 
Yunkers tayyareleri i~t!rak et
m\şler ve bunlar Sicilya<laki ü.>
lerinden :k.alkımrn'larrlır. Adada 
dün, gün nisbeten sakın geçmıi~lir. 

MEKSİKA 
AMERİKA 

Yeni bir anlaşma 
imzaladllar 

Vaşirıgtoıı 28 (A.A.)- BM~
şjk Amerika icar ve iare kanu.. 

nuırıdan istifade etmesi için Mek
sika ile yeni bir anlaşma imzab. 
·rnı~tır, 

Havagazi Aboneleri Dert Yanıyorlar! 

18 bin seyirci önünde 
Musevi hasınını yene- ' 
rek 28 inci defa dün
ya şampiyonu oldu ! 

Her ay şirkete ''Gaz,, 
yerine fuzuli ''Hava,, 
parası ödüyoruz! 

Belediye Makine Şubesi Müdürlüğü;') 
az tazyikli gaz vererek hem abonelerin 
işlerini geciktiren ve hem de sa ... tleri 
fazla yazan Ilavagazi şirketi hakkında 

Ncvyaıi<: 23 (A.A.)- Boks ş:ım 
piyonu JoeLuis dün ak§aın 18.000 
seyircinin hazır okluğu bir maç. 
ta rakibi Sim:mu altıncı ravund" 
da nakavt iko ycrrmi~tir. Amzri
kah bir Yahudi olan Abe Siman 
bur,.J;m evvel Joe Luis ile yaptığı 
m:ıçta 13 rat·und daymımıçtı. 

Bu maçın 50.000 d-0lara :l ikse
le>n hasılatı o~duya yardım kasa. 
sına teslim edilecektir. 

Joe Luis bununla 28 inci <lı!fa 
olarak şampiyonluk u.m·anını mu· 
hafaza ctmdctedir. 

iş bulma yurtları 
kuruluyor 

İş Kanunu ahklullilla göre ka
labalık şehirlerde kurulııııası der
Pİ§ edilen iş \'e işçi bulmak büro
ları teşkilatı etrafıııdaki faali yet
lere aliık.adarlarca devam edil
mektedir. 

(lkvı:mı 3 iloca S~lı.Je.J;) 

tahkikata geçti 1 

"===========================J 
Son ~!erde Ha\•ngazi Şiıke

tiniıı az yazyikli gaz vererek halk
tan fazla para ald: ;tı ha..liliında 
yapı.lan şikayetler aıtmıştu·. Dün 
de B~yazıt civarında, Di\•anyolu 
ve Sultana.hmette oturan Doktor, 
Kimyagtr, Atölye, İmalatiıane 
sahibi gibi mü:tead·lit :ıboncler 

gerek ş;ı:;;ete, gerek Belediyeye 

1 müracaat edcrck bu yüzden hem 
i~crini11 gcc~tiğjni ,~e hcnı de 
üstelik saatlerin fazla yazıp fu
zuli paora ödediklerini ş:ık~yet <:t
miı;ler<lir. 

Belediye Makuıc Şubesi Mü~ 
dürlü.f,>ıü bu hususla tahkika1a 
g~çır.iştir. Şikdyetçi abons>lcrtlcn 

b:r d\ıktcr okuyucı.ıın u, şunJ:arı 

söylemiştir: 

•- Ben Beyantta oturuyorum, 
Havagazi abon~siylm. Fak!at ~ir. 
ketin tazyiki çok az ga' se\•kct. 
mcsi, daha cfoğr.usu biz al' nele

rine "gaz, yerine hava ver.11-esi 
yü:.Uııden m~külat çekiyor, i;
lcrimiz.i görcmiyıoı·uz. Sonra tla 
~'hava parası.ıo vcı-i,yo.ruz. 

::1-fueJu}ôan ne zaman açsak 
gazin tazyiki aııdrr. Gaz yerine 
hı:.,·a doludur. Bu ha\":ı saati t:ı.z
yik ederek ibı-eyi döııd'iirüıyor ve 
saat boyuna para yazıym-. Fakat 
kuvvei ha.ruriyesi olmadı.J,ndan 

(Dc-vo.ımı 3 1.,ncJ S:h~fcci .. -) 

"Mukadderatı· 
mızı Almanlar
la kat'i surette 
birleştirdik,, 

Meclis Reisi de ay
nı demeçte bulundu 

Bulgar Başwkil \"C Hariciye 
Naıırı Filof 

Luıxh·3 1 23 (1\ .. A) - Sto,.~ıJ 1:
<lrn öğrenilıdiginc güı·C', dün na: .. 
h~1if ınob'uıslar Soiy <l;ı ı.ki d !a 
~pltinıp gQri}p:uş.1erdir. . ·:.ı.nr'a .. · 
J\fec:ı::. i <le bir içtirr:a. yar,nııştır. 

Doı.:ıv Ze:tung gazctı::.J, n.ıccl!s 
Rci,Slni.."l ve Hariciye .N::ı;.:1rı 1\·1. 
Filo!'..:n dc-.1.eç!erini ne,-rctm:!{1.1:. 
B:.ı <len1&;!crde hrr Wsl de Bu~
crrl;,.rın muı~<.ıdderr..tı yçlı.mda Al
'11 ·nıar:a kat'i sı\I'C"'~'te l.>ir1cşt.k ... 
lrrini s(}y1eırt 4 !crcLr. 

Bulgar Genel 
Kurmay Başka· 
·nı da Beri inde 
Loı1'u.a, 28 ~A.A.) - D 1t3r Krn.
lı Boris ht-nUz Berl!r.ı1lc bulun. 
rr.ı::kta<lır. ).!. Tcko\1ç'in ~ur,. 

.s:ndanberl Bulgar Gcr..e! KW"'L(ıy 
n .. ~d;:ıu. o!ı.n S1.e!oy:tl\ Ja Derli:1e 
gclıni~~lı-. 

Yugoslav 
radyosunun 
Bulgarlara 

hitabı 
Londra, 28 (AA) - B. B. C. 

ı.tugôslav R '\yosu Bu'g1rJ::ırn :t:L 
t._ben deıniştir k:: 

S:.Z de Al.,-~n~~··~:.:.ı1 hrı,•unJım -
~u altlna ginnck isten:i')'en b:ı:cr 
gibi hafi'kct ediır:-Z. B~_:.y•c yap::ır

s~ın!z, geçen ha c·pte esef ettigjt:.Z 
ha'lalara dü.."'}rı1e~r..iş oıı..:~unuı. 

K&rdeşlcriniL olan Yl•g•..ı..~lr.ı.vL..ra 
,.c> H.us!aru ıkn."$ı silAh cc:t ·ıln"!t.y!

nız.> 

Romanra ve ıaı
garlstanda tevkl
lat devam ediyor 

I' B. C. 
R0111:ıı.ya "... .ı. ~..:ı-.ı.-t ..... ;.Ji'l tc;~ .. 
1..!o.t CL"'vi.iJTI ('., r..::-~t.:jlr. B:l'!ıa~ ,\ 
11l -yr.:ya yı.n ı Jluı.ga!· k ; ·(t:cr! 
~rin<lc .. n\İyl.!' 1 .t:.!\.:~le ıntnalıi o
ı..ı ar tt .·~il u- · .• ı •• 

Kral Pigerin 
MESAJI 

u Karp bu yll blt
mlyecekt:r. Mlt
tellklerin z a ı er ı 

beliriyor,. 
Londr<J, 28 (A.A.) - ,~u.gvs!...v

ya Kralı l':Ycr rarlyvd:ı. Yugos_ 
l.-..v h::ıdc:ına h}~ben bL.· ?T.esajd.1 
bulı...":ln'!:ı~ ve Czçil.:n!e öcm~~ir 

kı: 

- Ha"p b> J·ıl blLn:ycc<:"
t:r. fai<~t rr.. 'tc!.•.iİt: :n z feri u.r
tık bc;U-n·.<:kf. ir. A ... b.r ınl.!Juct. 
sonr=ı nıii!,tefi:K~t<'r zJfer; tlıde t.-de

ceklelld.;r. K. al, dü;ıırwna. kah:a
rnanca n:uk:ı.vt'.'.h(:t c.<lco. General 
l\fihai1uviç'c K-.ıra joı·}ciye~·!ç r~t

brs.ııden (Ilı -y ik.s.ck n~ =-.nı ver .. 

(Dcvan:ı 3 iınt::ü Sc;lıifedoe) 

KYA.S• 
; . 5i '00 ;- ,, ... ,~o MILL-0 HETltf 

._, d JO 1#1 · lN JOO K I 
•--Iİllıııİİiııiiiıiııaıiii..ıii .......... _.. ....... llilli ... iıUıliill 
Japon dcnizaltılaunın şiddetli fa aliyettc bultmdukları Cenubi 

Çin denizini gösterir harita 

Şark C:eplleılade 

Her kesimde 
şiddetli harpler 
devam ediyor 

Leningrad bölge
sinde Ruslar 13 
kilometre daha 

ilerlediler 
).!ookwa 23 (ıL>\.) - &ı-.-,·ct 

tcbligi: ~7 mart günü cephe i.ille
rindc kayda değer l:ıi.r.. dcğişiklA..~ 
o"!ırı!an· ::;t:r. 26 mart günü 15 Al
man tayyaresi ıllişürülmiiştiL.·. 
S0:vyetlcr 9 tayyare ;ı.aybc~er 
dir. 27 rr.art 0 ünti :\lc~~~·••\·a civ:ı. 
rmJa 3 Alman tayyaıcsi dii§W. 
rU:ır. u~tıir. 
Şimalde Alman Generali Dictl 

in dururr_u git!i'.\:çc güçl<' mcktc-
d:r. Emri altında bukr.a!ı Avus. 
\uı-y.ı.Jı lufcfor dOn \'C mesafe S<'

lxbilc iyi İiiiC cililemcmektcd!r. 
(De-. ı 3 C.0°1 <;.' kdc) 

BIBMANYA1DA 

JAPONLAR 
Tungo şehrini 
işgal ettiler! 

---·---
lngiliz kıtaafl Ku
mandanı Çan-Kay
Şekle görüştü 

Sayg >ll ~8 (A.A.)- .,. •• nan; •. -
da Ja1:><mlar Tunı;o < :rini i§_;:ıl 
etmi~lcn! r. 

Bcrli:ı 23 (/ •. A.)- Bi :?nanya-i» 
Joapon!a>· Prooıc şdıı·;nc 60 kil"" 
metre nı.cs:ı.!cyc gclmi~crd'.ı-. ş·. 
male db~rru sür•atll! Hcrlt.:n1cktC'-' 
dirlcr. 

Yeni Dcll1i 23 (A.A) Birm:m 
yadcki İngiLz km:veUcri kurr:ı. .• 
danı General Alek:;ar:ü:.-, Çur.;. 
K'ıngdc Maı·e~al Çan-Kay.Şek ik 
görii~müştür. Bfrm:ı; ;,"cıl:ıki Ç':ı 
kuvvetlerine Çuııg.K:ı-~den ta'. 
viyc kıt'd::.rı göntlcrib.işlir G -
lıeral Akl,.san.dır ' ri tlÖlı!" 

tiir. 

Ha.lkımızda Para Biriktirme Azmi Artıyor 
• 

Son bir yılda iş Bankasına 
yapılan tevdiat . 

107 milyon lirayı buldu 
iş Bankası 1941 yıhnda 1 milyon 
162 bin lira safi kir temin ette 

Şeker Şirketinin ka
rı da: 2 küsur milyon 

Ankara 28 (Tc!efoııl..c) - İş 
Bankası unıuıııl heyet top.lant~5ı 
ehin öğleden soııra Ahmet Nesi. 
minin reisliğinde yap:lınştır. İ<l:ı
re hcy·ctl Yt.. :ı1ıi.1rakip roporlnrı· 

cJrunarak ittifak.la kabul olun. 
nıt:~tur. Bu raporlara göre, Ban.. 
ka 1941 yılı i~inde lüzuır.Ju ihtiyat 
ve kar•ılıklar çık.arı.l<l•ktan s<ın-

<D"' """ 3 tin« &h:tcde) 

ÇERÇEVE 

Kara bela 
NLCJP r1ı.zu, l\.ISAKOREK 

tD. N. Il) itry;· :iın ge!C!l. 
b bobcc-< gö"C ~! ll'1ı), İta'.· 
y.ı.: .. Jia!:-c llall!JL ~:ırı İd.ı c !ıJecL~l 
!<t·!!ine, İt..t'fJ t. f;,_..ı!crin devan·Jı 
s:.ırtte yfu·-·C :~:ei ve bu vazi)"'C:l.. 
t~n <.;Cğüı1 ~·~:r.c:ı=ı ... : ha.kkrnd.e. 
t ·~ ı cı.~.:!:cr svylC"m:ı;,::, ı."mJ~er ,·er .. 
r:ı· ·t!r. 

<:~1U.A>lir,i) nhı sö:!c;inde c:ın 
nuxıalarırıı, :;,;..dc.cı;: aj:ı!'\S terclimc .. 
s.n'n Til!'~<;esi.ni ?!!cila ç;a~a.r::k 

a7n;yle ::ıl~'lJnın1. 
A - F!atl-eı1n dcv::ım!t ~urcHc 

yu"'~.r·ln!e-_i ve i'l•·s.~l. "• bi.r..i.bi .. 
rini <loğ-u.r<ın üyle .i.."'rl a .. ·ıüldir ki, 
bunt.'n 900\t:. p~ranııı !It!~tthr. 

l3 llu1tltn1C'i bu .. ıu~ı vnüne gcc .. 
ıncl dir. Ç\kr'.Jlo.ü btı:lOJ yap::ıbilec<:.C 
\.3.!:iıta ve ;:-il<lcye mrınw1·r. 

c - ı.;9.r'-'!"'1 ı::cen -l>cı yold:. 
;;.r n:ctrc ~:ı 11 ~rl~ınc-k ~!11~ 
İyi \'CJ..'.l. fonJ nlyeUc bu ıetıire su. ... 
riik~ .-enleri c:~slı b:r s; .. ette !c
<.~lv1 ebn.e1i.y~. 

D - ÖJeınc vtıt...t:ıl::ır.:ıın brı~"1~· 
d:işı...-.t!d, bi.',)·Ut. zvrul'-l.! ••• ı:ıa toplan. 
ırı~ ,.e wı}ll.J.~~3otlc r.~illtrin n . .:ı.~ 
:o·ı •j ü'!l'r. tasa.run:ı .rı k: )·n:C?tte-n 

Kuzguncukta 
bir hırsızlık! 
Diin Kıızgımcukta ICahyanm 

nıanduasmda bir lıır>ıdık nk'a
sı oluıu.~tur: 

Enelce btı mandırada ça lışmı• 
olan l\fıı,(a(a isminde biri geçen· 
!erde bir akşam mandıraya gclt. 
rek gece 3·atmış, erte~i gün git
tiği \:akit nıandıraıuıı ya~ınd aki 

(Devar·ıı 3 ür..:. &ıh:tc~'") 

-daı.;:rr.esi 1 d ... e.~uc....l 'I,. tlı~yct t _ 
llian1!,y'e n:ah\ıJ!;:ı-. ..... r .. tir ' 
ı;!J•r. 

F - Tasarrı ! n ınüdaf" , 
ın11JTİ\.lin olduğu :..C..ad :le iy ' _ 
E1t.al: r~ b~J ·ıl~c k, k· ıt olJn .
s;ı kı:ve•c başvur •1a.:t k.: ır. 

İtz.?j:. n Ilılküı ıc~ P,A • bı: sö "
r:y~c>. gunün her. en titr rr.cn~1c!ı;:c·-
!e en. J.;oI"'..runç illeti olr:-ı k;:!Ta be ' 
i.ı.z.etine pJ.rnıafır.ı b:~ .... 1."; h:r!..!."t 
c.:saret '\'C samlm :yı:.·ı:c ı~. d"..ıscp. ·~· 

i•.t!ya çerçevesindeki t~1Jor·r~·:• 
r.i :ıçığa. vur.rr:.ak~rn Çt"'1dnınıı: ~
tir. 

Öyle bJr devirde y~;.yorl.lZ ,..,\ 
ita1y:ın fiüküT.ct nekini· bu c~~ .... -
ıet ve -s::ı.mJmiyctu..~.en d.o~o.yl zı:a'4ı 
d~nlÜŞ görecc!.ı: \·c be.:;"..'"71 b:r lıet.
yı g'.ı.1<?-n:a.t.le kt:V\"l.?'i t :ır.;cd... ·: 
lılt; kLr.iSe ;rak!ur. 

Yu.lt.t:rıd;;;J:l söz ve; e:rı. "n~dCı"'

rini c-"yaiı her fert., ~::ı.r!p hr -
i;İ mill-et ve cem:yetc m.c:un ... "P ol -.. 
sa o1su.'1, onda yaln:ıt İt.:ı.~·::ıyn d ... 
ı,:il, bü.1.ün yCl'.}'ÜZilne Şa."l.ı.il. bü! ... ;ı 
yccyü.zil hüküme!Icri. e a.l b:r ff:. 
tak-ct, h:ıkiltat, müc°"<le\l .,,.c v~ıre 
payı bülabilir. 

(Muıısoli.'li) bu i~"'" b. v=-:sıtij: ·,. 
itıı.}yo, blr vc~ncu.ı-. (!1,ıf116(J~jr;!) 
nln n.~Lj·ltı, it...ılya vı::!.i"rl :e-:• •( 
her ıkan \'e her ~.c.ı:ı:ı.;<ıKet •ı-r:-.-
yor Kl: ·a belil u · '"dt.r. 
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HALK FİLOZOFU 

TESELLİ 

Hastalandınrı, evini:zde ve· 
sa bir hastanede yattınız mı? 
Dost ahbap, akraba ve taallii· 
kattan :ıiyaretiniu gelen obdu 
wu? Bunları bihniyorsanız, 

Tanrıdan öğretmesini dilerim. 
Bu sefer geçirdiğim bir kaza 

dolayısile, bir hastanede misa
fir kaldığım zaman «geçmiş ol· 
sun•a gelen • Allıth eksile et• 
mesin . eş, dost, akraba, taallı'.l.
kat ziyaretlerile mütele:ı:ı.iz ol· 
dum. 

Hastane misafirliğim esna
sında bir şey daha öğrendim: 
Meğer biz •geçmiş olsun . de· 
mesini de bilmiyormuşuz. Her 
ge1en zii-r, sim.o, yini hastanın 
derdine müşabih bir eski dert 
hatırao;ını, ba~ınızt ağntınccya 
kadar, unın uzun anlatarak. si-
1i t.ziyc ve tescili ediyor. Eğer 
bu çenesi d:lşük hatibin hatıra-

CULLNAN - ---
KÖPEK 

Bereket ver<.in ·Para• piyesin
de ikinci bir köpek bulunabildi. 

Hem Şehir Ti)·otrosu, lıem dos· 
tumuz N cıci,p Fa,.ı, Belediyenin 
köpeklerle daha şiddetli mücade
le etmemiş olmasına teşekkür ~t
melidir. 

sı:ı.u 

YASAK 
Yeni çlkan su!lı şayiaları şİd• 

detie tekz;p ediliyor. Görüyıorsu· 
nu·z ya sulh değil, artık liokmlısı 
bile adeta yasak. Zavallı sullı san.
ki kaçınılan bir cüzzamlı haline 
g ld.i. Nerdeyse saadet h_arptedir, 
diye k<-ı.vü kend İ.rnİ2.İ ina ıııd-.
cağız. 

NİSAN 

BALIÔI 

Dostumuz KısaküTek daha ş:lın. 
d ·den, ıı:ııın ı.a.man mesafesini bir 
hcmlede kat'ederek •Bir Nisan 
balığı•ndan bahsediyor. •Para mü
cliiflnin. böyle düşünmesi talı.il
dir, hani bir söz vardır: Zeogin 
arabasını dağdan aşırır, fakir <itiz 
ovada şaşıl"l1". 

_QE..'<Ç~ER 

\'E ROMMI. 

Ciı: gazete şöyle bir anket açı• 
yor: •Gençler hangi romanı oku· 
mnlıdır?• 

mzce 'bugiinkfi gençlerin hayıı
tı zaten hep börer roman... Onhı
rın bu canlı hayatı bırakıp sahi
feler üzerindeki kuru gevezelik
leri okuyauklanru zannetmek 
c' eu tuhaf kaçmaz mı? 

AHMET RAUF 

Bir trenin atlattığı kaza 
Deruzli (Hususi)- Geçen pa. 

.zartesi günü ş<ilır..mizlien hare. 
ket eden Afyon • Karahisar treni 
Çı· .Hepe ciYarında bir kaza ge. 
ç :ıştir. Ka.tar hu cival'dak.i ti1. 
nclden .'IOll vagonunu geçirdiği 

osnı.da tünelde bir çöküntü ol
m ,ış, fa.kat tre ıjtiç bir h<ısara 
ugramaıdan yalıma devam efmiş
t1r. 

- Tokalı yiyen adam, çıpl&k szr'bı.. 
r: ~;a.tnÇJ yı.yen esir !\Jrsa'la.r g:.01, daı-

cok ıuz a ıdwr. d~ so:r ~c.'Uii. 
., t, b te b.ye vasıta.~xh..r. 
'! . t tnaOclt olur, manevi olur. 

HepGl •yrı. "'ı ııurur. u..,,. eyui ga. 
'Y ) ı :t. eden v .. ıtadlr. tt.ıyıı.tta 

ıo. ' lfwmchr. ÇUııkil, lıokal oertıtır. 
ac .. f_ y t ta serttiT, ira7at ta ao
t Toi!<ad.n ateyh;nde ola tcrbı;vecl 
tcltıtdı y<=<ıınş msatıdır. TWat ye~ 
Y<n iosan, •biJ<'ci. deilll. terbiye ko
at.:1)'QDC".ıısudur. 

H;cya1., ıman!Msı. ır.llletlerızı.. 
k .vetıerıın blrlbhine kl<:ıt at.masıd.r. 
E:ıe ı mCc:ıde!e lıdkJt.tlaşmal<tır Tokat 

'e . '4 - tt>luııt aın.:ısmı bilımc. 
i'c • ye~ '""'"'"' Jçinde <aima blc 
hını. dama bir hmç \'ardır. M.~

! , Jet, hını sahibi, hı.rıç <ıabıbl o-
rm de~ mi•-

* Leyl~rnıı •l~lbi.ıııd!Jld ilk hl!, r .... 
r...z... . S;Jdn bir lıaı•:ıya, hı.nı..;ra n• 

RESA.T FE' 

ları arasında ayni çapta, geçı
rilmiş bir dert yoksa kOOIŞllSU· 
nun, yedi kat yabancının, yedi 
batm evvelki ceddinin kulak· 
tan kulağa duyduğu müşabih 
derdini, ballandıra ballandıra 
anlabyor. 
Eğer, hifıza dağarcrğmda 

böyle şe}<ler yo.kııa, uyduruyor, 
fakat yine ve mutlaka anlatı

yor. 
Hasta ziyııretçisi yntağnuqıı 

başucuna bir vazife ile gelmiş
tir: O anlatacak, anlat11<:a:k, 
hiç durmadan boyuna anlata
caktır. 

Yanıırrııdan ayrılırken ıues'ut 
ve mağrurdur. 

Çünkü sizi hastane köşele
rinde yalnız bırakın•nnş. hatır 
sorıruya, sıkıntıyle ı:ıecen gün· 
lerinizin birkaç saatini oyala
ıruya gelmiştir. 

Kaçakçılığın akıbeti ! 
Ödemiş (HusU6i) - Bademli 

loöyiinden Ta.hir Dalcı, İsmail oğ. 
lu Fahri Naıuni ile Af.met oğlu 
Hasan Çakmak isimlerinde üç 
'k·~i Adak.ide nah•) esin<! kaçak 
kere;te J(ıtürürlerken omıan mu
hafaza maımzru Yusuf Kocaman 
kendilerini yakalamak istemiştir. 
Bunlar memurun üııerine hiicwn 
ettiklerinden Yusuf Kocaman va 
zifesi icabı olarak silahına sarıl.. 

mış ve at~ ederek Tahir Dalct. 
yı başından yara lamıştı:r. Diğer 
rucıuıar teslim ohnaığa mecbur 
kaJmışlattlır. 

---~---

Sokaklarda yere tüküren 
12 kişiye para cezun verildi 

Sokaklarda, umumi mahaller. 
dıe yere tükürenlerin cezalanıdı• 

nmıast beledi'yece kaymakamlık
lara bikllıriılntiştir. Bu saıbaıh ve 
dün Beyoğlu, Köpıii v<e Beyadta 
12 kişi hakkında ~re 1Jüki.ird\ik
lerinden paTa cezası almıruştır. 

-0--

Mevlidi Nebevi 
30/Mart/942 pazartesi günü Re

biuJevvel yamm on ikioriıne .ınüsa• 
dlf olduğundan önüımü21l.6k:i pa-

zar günü ııkşamı (pazartesi gece
si) Mevlidi Ne-bevi olduğu ilan 
olıırnır. 

İstanbul Müftlil;ıj 
li'ehıni ÜlıgErıer 

Kir sebepleri 
Üıskıüclıa.r tramvay şlı'lroti son 

bir yıl içinde yanan milyoo:ı lira 

kflr temin e~ ruva~lere gö.. 
re evvelce mali vaziyeti lııoızuk 

olarak bilinen bu ~r'--etin bele
di}'eye dE."V-1.ılmrsinıdıen beDt'i 
de va-zgeç.Jece~ 

Garip şey ... Yıllarca sıkı.ntl i. 
çinde bulunan lıir şiı'lret lıöyie 
buhranlı bir zaman<la vaziyetini 
nası.! topan!ııyeWmıiş?. 

Fakat unutmamak lıiızımclı.r' ki 
bu şirket oon zamanlarda halle 
lehine yapi!lınası ·isi enen her ne. 
vi tenzilfıt ve kolaylığı imldnsız 
görerek reddelmişti.. 

Şimdi son bir yl<lın kar seb<,p
leri anl~ıbyor mu?. 

BURHAN CEVAT 

!kadar nııJhtaÇ'lı. Fırtınalar ortasında, 

•~ık der: zde lı:<O.lmış bir ytll<en;, gıbl, 
uz.alt Jmttlere hası·ettc bakryı)rdu. Bir 
-gun,. da.;lar ansında gi,zlenı.11~ bır göl 
bdar durcı.m ve ae--s:..z. bı: gO.K:. lrub
be a..tın.a &ıiwaıbile-...~~ mi idi~. Yüre
ğ:nde perde pellde genlş'.ıyen ve aç>
lan 7en1 IJf'l*lar, ona torıkunç bir itL 
m:rtsızıı1t '""~· Etrafında buılu
aon lıer şeye ı\iPıe ile tak. yordu. Şa
urunutı ~ "'111 bir Jo:ırvvel, on& 
mülom.a<lıYon 1ııeamam11ı: .tAı.ırn ceı
dJliw. ıhaylw:ooıdu. 

İnamnamoiı: ... Hlıç bir s<'Ye .ıo.ıw-ı.ı. 
rnak... Ha,yaıt& ~ lnsan!en. • 
tnanm:ımaac... Aaa .İL'1lWDll<Jl2Jr. ıO
~,.a iJ:;Afl!'NIDWk ••• 

Peribaoın olpt0 rrw1an al)arlmnaı:a 

dö:>l:iğ\I ...-ııı. l9fnd•. birlbirine al 
bir ço;ı: ııı..ıertn mücadele ettiğiııl cı.... 

:NTOrdu l!!u .mx.dele onu ;y<ıqua 

~. -lllt bazu:yor, b~ 
müaıio bir .,.... ~rôu. Şilphe .lçiD. 
d<> ol&ıı ır..-.a<qa fl"=ll lztıral>c. Ha;rat, 

8l?M: iLiJIJ] ~ 
liIB =1 ~il; Ji~ •1J' 
eıecuyeniu ışını 

il lk ı görecek ? 
Ortak.Oyci.e, Dereıboyunun blru..z ile. 

r.isine doğru. sola sapan sokakıardan. 
bh'indc, bu:nd.ıın bir mudıdıet evvel ar
naJ..q;un pa~or. Neden soma. Bele
dLyeaen o.damlar gelı;yor, lllğınu aç1-

)"0rlar ve &'ÖZ<ie t&aur ecL.p gene kaı.. 

patıyorlar. 

Sözde d;ş-orum, çüı>kil ü.>tü kap,._ 
tılan lağım b.r mW:kıet soara \."ÖkÜ

y.or, .ana mecraorı tııkl.)"Or. Bu ıı;.dkddıa 
da aaaLlığwıa il:ll:>ak.ı olan t>ı.r evin 
l;lğım yolu da lo.b.aı:iyle tılamıyor. E
vin bütı.in p..~Lgı ve akıp gJ.mesi icap 
eden suları geri taşıyor. Artık evm 
!çını ve looll<ıqu ta.a'VVU!" edebil;;nsl
niz. 

Evvel1 ııu ııdota.yı ıebarüz ett.i.mı.s: 

J.;tiyoruun: Bu gnbi Jiı.ğım taııLrlerı Ek
seriya neden biıyle W' örU :yapılır? 
Bun u!l sebebi malü.n\ OCgi:LdıiT. Hel"itm 
kendi biJ.ıill<ne göre dÜ§Ünüp oebep. 
lıer.ıni araı.nJ()'a uğraşan. 

1\Iese~en.n asıl ga.r~p ve haztn tara. 
!ma ge!ıy-0ruın: 

~-Ie,,."Zı..1'1,Jı-.ı<:a~ evin s.<.ni:bi dul bir 
kaoı~;.du· Bu berbat halln ön.üne geç
meh ıçi.r. sağa soia b31Ş\."Uruyor, çöp
çüye h~:bCr veıtııyor, uükçıye haıber 

veriyor: 
,_ Yahu, diyor, sok.ağın lağımıaı 

Be .. e-c.P.ye ne vaık.~t yapacalk.! 
B'1gıç geçinenler kadı.ucoğı.za IJll 

tıavsıyed butl.JJuyorlar: 
- Buh.1rlliuGLIDtıZ mntakanw Kay .. 

rmı:kaınblgına bir ~lda ve~ 
Bu ;J.1i<)ayı t.akip eclcctlkb~. h.'.<val.e 
ettırcceks:n!z, ınıuJme:e tekenmıill e
decek, sonra BeledJ.ye geli.p bu lit,ilmı 

t.arn~r eciectld;. 
İns;o bu bürokrasi karşısmdıa çı.1-

dırab::ir. Düşünıin b;zza,ı Bel<diyenln 
hatası ıçin vaia.ııdal uğı-aşoC1lk. 

Niçlc! 
Bızzat BeledJyoenin ııı-ıt ylliıüııl

den bLr vataooq 23 kııruııJuk puıl pa.. 
rası oıljyecek. 

Neden?. 
Bizza.I BelecliyenJn korıtrol ve laklp 

edeceği hı.- ı,, !çın v""'1Ddll.i uğraı;ıp 

duracacak. 
Ne mti:nasebet?. 
Bu h.'ıdise bi2de işlerin ne derece 

hazin bir şeldce ltırı...i,ycillğe boi.ıJ.. 
duğ-onu göıılenr. Bu Mclıscııoin !ayılt 

olduğu di\Qkaıti uyandıracıaıını ümiıt 

ederek şlmdililc bu laadarla lldtifa edL. 
')'"Or'JZ. 

R. SABiT 

İstanbul Kız Muallim 
Mektebi ve Pertevni

yal Lisesi müdürlükleri 
lstanı.ul !uz muallim mektebi 

a:nüıciuTlüğüne Edırne kı.z muallim 
mektebi müdürii Bayaııı Rebia 
taıyin olwmıuştur. 

Geçenlerde vefat eden Peı<tev. 
n iyal lisesi müdürü Edip Kemalin 
yerme de istantıul kııı: muallim 
mektebi mü<lfuü Hüsnü Ba:;d 
getırılm iştir, 

paakalya ve yumurta liatları 
Bu y ! Rum ve eEnneıilerin 

paskalyaları birbirine yakın gün. 
]ere tesadU! etmJ;ıt.ir. Bu müna. 
sebetle şimdiden şehrimi2Jde yu· 
murta fiatları artımış ve 5.5,5 ku. 
ru'a ç~tır. 

Rum ve Ermeni ekalliyet mek· 
tcpleri rusanın üçür.oü cwna güı.. 
nünden it<baren bir hafta müd. 
detle paskalya tatili yapacaklar
dır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Yük.sek ik<..ııat ve ticaret mek. 

teWne orta mektep veya ilse me
zunlarından bir J...'it.p ve hesaıp 
memuru a.ranıbıakta<fir . 

Talip olanların 15 nisana kadar 
ıınezkur mek.tap mü:!!ü:r11üğ iiıne 
müracaat etmeleri icap eylemek. 
tedir. 

Sümerbankm Hereke, Bakır. 
kıöy, Defterdar, Kay:<eri, Ereğli 
ve emsali fabrikalarına mı;htellf 
memurlar aranıhnaktadlır. 

Şek!~irin±n trajedya!arındaki s· hne.. 
den dalı<ı l<oııktJDÇ. • İTIIS'1nlar, onun 
tiplerınd<>fı daha mel'un ... 

Lc-yı..inın ıkalbine gı.~ bu ra.hat
ıızlıiı k.m davet etı ..,.qtı'. B:r h1.ayl8 
b5cı.; ~ nln nefes al~ı ~ ... .ıuar sa! ve nı.a,... 

sum J;:alb atıı.arı. şımdi boı;uk bh sa. 
a1.;.n ... yı-! muntazam ttik ~,, ları gi... 
bi J~.l..nnakan.şıktı. 

O gec<, Ley~ dar;:un ve ~ııtısız 
geçen a'kşam yernegwden sonrn, er
.renden od $Ina ç~k:l<l1. So:ı.ındu. Pi
J-3.m.Gsau g.ydi.• K.aryo ı:ıın yanuıı

d~k! §fz:onga uzJ,udı. E:,ajeıın W..erinı
den ge..jl gı.ızel bir k,t..p çekti. SGni
fe:erı kzrrjtı..rm.1ya b"*ş!ndı. DÜIŞ;...m~e
me-k, hiç b.r şey d ~..:. haıt:r
la.mamı.I<, ı...!aeu»ıı ıçlmi~i h•Y aUer1 
ya~tn:<lmak. ı~r~ canl::ndınnamak: 
istly.r.du. İnce pormtı rıruc a.r3S'.ntr

da, yapraıkl&r dön.iıyor, mrıtemcdıyen 

dön~ordu ... 

Sart.rlar, sür'at1e J...-cşın bir trenin 
yolu !tıenndeki teUer g.bl, akıp g;di
yor<lu. Kcl!meler, anAna.sı olrnıyan bir 
ıtalnm blıplardı. L"Y~nm g<tz!eri, sa· 
hilelere bakıyor, !lliı:at l(or<"J>'.yor, <>
~rdu. Dimıtııı göııne !aall.. 
yetiı:ı.i temin eden simrlerı sanki lrop
l'BllŞ, g~ç kızın gÖZlcrinl, h:ıTeketsiz. 

ve cansız lıki t:ıbl.o hallnde bITP.knnş.. 
tı.. Detuı ve enein, y<ş;< u:Wklara aç>
l"n iki t•bl<> .. 

~~:!::!~~~~~!!!:!!mi 1 

Uzak Doğuda Japon hareket
leri ve Hindistan müdafaası 

Yazan: t. • Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Uzak Doğu cepheleri: 
Jap<>nlar, Pasifik'de Havay ada· 

ları batısına düşen Wake adasını 
talılııi.m ve t .. kviyeye lüzum gör
düler. Zira Amerikalılar Havay 
adalarındaki hava ve deni>: filo
sunu kuvvetlendirme'lııte ve bu· 
radaki önemli üsleri de ilerde ya· 
pılması tasarlanan taaı:ınn İ'ÇİG 
hazırlamaktıı,.dır. İki gün önce bir 
Amerikan hava • deniz filosu Ja
ponların işgali altında bulunan 
Wake ve l\tark11S adalarını bom· 
bardımnn etmi'llir. Bu ba~n, A· 
merikalıların Havay adalarında 

eski durumda kalmaddtlarım gös
termektedir. 

AvustralY•Yl müdafaa ve Ja
poı.lara karşı bir taarrm Jıazır
lan1ak rnakı:;adı uğrtmda yelJi ku
mandan Gen<'rol :Mac Arthur'e 
gen'• •alMıiyetler verilm~r. Ku
mandanın son demecinden kat'i 
olnra1< anla~ılıyor ki, artılr Avus
tralya ile JaPQn)a arasında bir 
uz1"•ma ihthr.ali kolmamı.<;tır. Ku
man•lan, Amerika huıı m~lzemcsi 
V<'ti~tirdiP.i ve hava - dMtiı; filola .. 
rile yardım ettiği tn~<dinle Avus· 
traln~:ı güvenle müdafaa edece
i!"ini Avn•tralyalılara vadetmiş
tir. Artık Jponların AVlll'Jl:ralya 
kıY'hrında büvük biT mtl'kave
mctle karşılaşacakları muh<dııkak
tır. 

Japonlar, AVUS"tralyaya kanıı üs 
olarak kulhn>laeak kiici"k ad•la
rı İ~!!ale devam efti,·r.rJ:ır. Bir iki 
l!İin önce Salomon adalarını t•nın
mile ele grçiren Japonhr lnı:ıiHz
lerP nit olan Santai-rı.n ve TiN>J>ia 
arlalarına asker çıkarrn.,,lardtr. 
B' rinci takım adalar Saloınon a
dalarile yeni Hebrlcl adaları ara
sınrlaki l(eridi kapamaktndır. Da
ha ce111rı>tn lbultman Tiropia aıla\U 
cenı•p denizlerinde şimdiki halde 
en il•ri Japnn iis'<iinü te'}kil et
mektedir. BöylelHrle Japorılar, 
hamarat bir çekirge gi'bi adadan 

Yaz saali haklundaki 
kararname Reıımi Gazetede 

çıktı 
Evvelki giinkıi nüshamıııxla ha. 

ber vcrd!.ğiıırtiz yaz saati hakkın
daki kararname diliı.kıü ~ Ga. 
zete ile neşrdlımınuştur. Buna 
göre 31 mart salı günü' akşam> 
nı ı rusan çarşamba güııii.ne bağ. 
lııyan gece tekıınil saatler bir saat 
ileriye almacaktıl'. 

Emlak Bankası hisse senetleri 
ba§ına 106 kuruş kiir 

tevzi olunacak 
E!Ttak ve Ey·taıın Barı.kasının 

1941 yı.lında temin ettiği kfurm 
hiı;seidaı'ları.na tevzi olııınması.na 

1 nisan ç3.l'Ş3J"Dba gfuıiinrlen if;i,. 
baren ba.:;lamhnası kararlaştınJ.. 

o:rnqtıc. 

Tevziat beher hisse başına yü.z 
altı. kuruş olarak yapılacaktır. 

-0--

Ruam kurbanı veterinerleri
miz idn bir ihtilal yapılacak 

Ruam kurbanı veterinerle:Nni. 
zin hat:Talannı taziz için 2 nisan 
perşembe günü saat 14 de Hay-
darpaşad:ıki A. Veteriner melde. 
binde bir ihtifal y.apıiaca.ldt:ır. 

Bu eren şehitleri ihtifali• n~ 
mer"nurn vetemerlcr ve bakteri. 
::;"Oloğlar.ımmn hizmetleri yadolu
naca1.-tır. 

Kafasının ıcindeıı atmak. uzakla;-
1.ırmak lstedltl hayaller, ı;uwunun or
ta.ında caolanl)-or, kuvvet.11 hatıra iz
leri dlır.::ı.ğında sıra1anl)"O'I!du. Simdi 
o, g<Xlerlyle değil, şuurunun göıJeriY"" 
le yepyeni bir alem se.rrediyordu .. 
Ürkerek seyredilmiş bir ~!<=!. Heye. 
canından kurtulamad.tğı bir jç ben.llk.!. 
Şüphe ıle 1lroçmaic isf.iyen ins:ının, Jca .. 
çamam:ı.~ ira<leslrzliğl ile lkar!ŞnUi mü
cadelesi. .. 

Ganç kız, lhatızasında, !mn.i d:alıi yf!I: 
c!.rr"' ~;' olan i~dtıa.bı kayt\·ol:ının fu..er.i.
ne attı.. Ayn~a ka.'km;!k. oi!kinmc.!r., 
,..,,:.; bir k!M>ur.an kuır:tulmalc ;,;tiyol'
<hı. Bu aorzu, şlılrMJlln &k;si lst'kamet. 
ten gelen kuvvetli iuıde ziıııcir:elyle 

p~J.lar.1\)"0I'du. 

\'ilc~dü, bİıt' l<Qlı;e halh>de. şezlonp 
yayılıyor, ;ı.tiyıınm, içindeki glzl! 
kuvvete teslim ediyorou. Kmdlısin! 
bi'"'1tln ve m"..idafaa kab~liyeU tüken.

m o!aıra · b:!s.!eJti. Gözlerini yum.. 
du ... Bir b"'°gu g·hı, aıı: evvel ~ 
nun aMıı:ııda uyanan !tlmııb;ıız!:lk, kal. 
blne acı b.r lh'tillç humması aı;ıl.vor. 
du .. 

Dilşilmnemeıl<. d!lşilı:ıemeıııeı!c .. Otl
Bcma mukW!r olamıyordu.. Şmıdi, 

her ~eye düşma.uh.. Kalb ağrılı>.

c!lşmın .. Ka!ıısınm ~ilerine d!lc>
•n:ın .. İn.s:mlara, eşy;ıya dO,man .. Ba-

(De\•amı Vıırl 

adaya sıçramakta ve örilmce'k gi
bi ağını cenı>ba doğru genişlet

mektedir. Fakat yere gelişigünl 
atılmış bir avuç Jebleibi taneleri
nin dağıhnasına benzi.yen bu Ja
pon serpilmesi Japonya için za· 
rarh olabiHr. Zira Amerikan ha
zırlıkları karşısında Japonlann 
deniz • hava hakimiyetini muha
faza etmeleri ve bu adalara uıra· 
nan deniz yollarmı kendi emııiyet 
ve kıoııtmlleri altında bulundur
malan ilerisi için mümkıün olma
sa gerektir. 

Asya topraldanııdaki cephelere 
gelin.:e, burada gerek kantla ve 
gcrclc denizd<ı durum Japonlann 
lehine gclism<ıkte devam ediyor: 

Birmanyada Japon kuvvetleri 
Rangon ile Mandalay arasındaki 
Tunı:o ~chrini <nrmışlardır. Bu 
şehri Çin kuvvetleri miidafaa et· 
ınekte ise de üstün Japon taatını· 
ıu knr•>Sında te<lim ol:rnalan 
mubıtem~ldir. Şehrin 12 kilıometre 

şimalindeki hava meydanı Japon
farın elinde buhmuyor. Görünüse 
!!'.Öre Japonlar Birmanyanın Hind 
deniz kıyıları ile l\tnndalay ara
sından iki istikamette şimale doğ· 
ru ilerlemiye gayret ediyorlar. Zi
ra arazi burada şimqldrkine nis· 
betle taarruza elverişlidir; bun· 
dan başka mütte!ik müdafaa cep· 
hesinin bu merkez ve cenup ke
simi :ıaYlf bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Jap<>n deniz 'kuıv· 
' 'et]rri Hind denizinin Bingale 
körfe"l.'İndeki Andaman adalarını 

işgal etmişlerdir. B<iylelikle Japon· 
lar denizden Hindi,tana biraz da
ha sokıılmu~ bulunuyorlar. Bura
sını kuvvetli bir üs haline getiri> 
cel--lcrine şiiphe yol<tıır. Japonla
rın gerek karadan ve gerekse de
nizden bu seri ilerleyişleri devam 
ederken, İngiltere Hindistanda 
hala müzakerelerle vakit k.ay'bet
mcktodiJ". Bunun içindir ki Gene
ral Wavell Japonları durdmama
maktadır. 

Mubarrir gö:zlü!ünü çı'.k.anp onu si).. 

ıı:erok: 
- Dı.ha dedi, bk fırsat bulup han. 

gis!.niııı yilkısd<, baagısinin a.lça:k OİdlP 
i:W>U ölçemedıan, ölçıugilm zaman sa.
na haber verir.im.. 

- P<Qr.i öyle.l"e ... Bir başka ~ey oo
l'aıyım zmm.ız.a: ıı:ava soğuk. oW.U.,"u 
zam=lar bu k119ı.lan nı~in kapamaz
lar k~ ı:sta.o:bul içi fazla soğuk olmo.
sm. Zanru."<l<>rı;em., eeltl zamanlarda 
k~ın ""~'~' ha\"al:m:la ·bu kapı.lan ıu .. 
ıpaır, y&zlll da a~arlarmış değil mi?. 

.1-it.ıharrir? na~:ıcnm anarpı.rcu ile 
ensesi.nı k:ışb'ycrra.k cev;;p verii; 

_ VnKtıy ie bi.c .Aancrlka..h n:uhacri
ruı İstanbu.ia dair y=nı:ı olduğu bl.T 
eserde bo:n de bOyloe bir ıkayı.<la r~sUa
mt§'tırn.. sanıyorum .•• 

Zen.Jp paranın Uslünü get"!·ince yl
ne yola düzüddilk. Düzüldük amma, b:r 
cıy önce bu yolda. cc-ktigim.tz. zorluk ıık.

lm lZa '\'t eü.zün'litzün ör.iJirıc cclir.'l-e 
sar:sı.hr gibi oldUk. Bere'k-ot ki bu a~ 
şam tıavooın ıa.ro:ı b:Je apaçrktı. II ... t.ta 
havanın bu ııçıltlık, durgunluk ve 
parlaklığından !~dalanmak icln as.. 
!altın lrenarlarmda otel< tük al~am 

gerı~nti.Sine çıkım.ıs kimseler bile vard.L 
K<>vuk Pala,,a yaklaştığımız zamnn 
YedJoule tara!ınıdan l:da gelen b'r o
lmnobi.l, tam Kovuk Pals• b:zasında 
dunnasın mı? Bunu göııiin.ce mlJh.aic. 
kak ded'1<, bl1lll•r yine ı;oför K•rı.--ın. 
Selma ,Efdal olacak... Eğer oyle ise 
ne tesadüf, ne tesadüf... Fakat orada 
duran otıomobil yarını· daldka soma. 
'lel.:rar bı.ı<! doğru :roUanmca talıml.
n.iımı7!::ie yaruklığm:\Zt unlacLk. 

O ıı<> ya, bu a;k.şam KOVUk Palas k:b. 
pı., duvardı. İçeride klınseciltler yok,.. 
tu. Teneke kap111 beş, on kı?re v~ 
dujlı.mınz halde içeride çıt bile duyuJ.. 
muyJııdu. Acnıba biz.im ~ık Diyojen 
bir if iÇin ·bir YT• mi git:nişli? Öyle 
olmalı di>orduık, moruk, mullcıka bi.r 
yere ç~tır1 elbette yiıne gelecektir, 
vakJt akşam olduğu için nerde l8e de 
gelir. B>r kenal'da!tl •iyah koyaların 
kenarlanna lllı;ip birer siganı ynktık, 
moruğu. yahııt Ç~t!enbl..k Nlg~rı ~ 

leınjye bafk>dık. 

Fukat haylı b<*led~i-z, oradan 
yarım s:ıM!ıen !azla b:r mman geçtll! 
halde oe ge:cıı vard<, ne giden. V'111cit 
ge;ip te ıkıı:ıın ll!kşaon gürı:'Şl b ütilıı 
fers!z;~kçe soıi;tjk ta art1Yor. şimdi 

'blz! Met. t.ilre!tiyordu. Y- moıUc 
lı;eıide kafac>• çekip >te ııszakıı.iroııı ol. 
maS1n diye lkalkll> teknır ka,peya ~ 
naş!ık. Şimcll kapı,ya )-umruk ve tdo-
me!erin biri lniP biri lk.a.llı:ıyordu. Fa
ıc;at nne içeriden hlç bir ses gelrn\yM. 
du. Tam bu anıhlı; omt=mda bir bel 
ve bir çapa ile oradan geçııncılcte ola.n 
bir ibahçevan inidadıımz~ yetisU: 

Bakkalların 
TASNİFİ 

Şe!JTiniizdeki balclcallaııın 3 sır 
nı>fa tefrik olunması için tetıkikler 
icra olumnal<ıtadır. Bu tefrilder 
dükkıanlann biiyiilkfüğüne, ser. 
maycsine ve semtinin nüfus ke. 
saıfetine göre yapı.laca.kıt,.-. 

Şehrimizln iaşesi için hülktı:ınet 
tara!ıındaın ayrılan ve yeniden ay 
cilacek olan g!da madl:iclerinin 
bakkallara tevzi ve taksim olun. 
masında bu tasfiye g&ııaııünde 
1utufarak her baklkala ooa göre 
mal verilecekrt.i.r. 

' Bütün şehir ve ka•abaları· 
mızın haritan yapılacak 

Dahiliye Vekaleti şe'hir ve ka. 
sabalarınnrzın haııltala.rını yaptır 

mağa deva.nı etmıcl<ıtedlı. Bu me
yanda Band>ııma kasabasının ha. 
llhazır haritalarının y;ıptırılıması 
i~i 5500 liraya münakasaya çıka 
nmmştrr. Peydeııpey her şehir ve 
kasabamoo:m •haritaS> ya.ptırıola
caktır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Bazı semtlerde sarı günlerde 
kum:u ekmek yap.ı.ldığı törülıerek fı.ı.. 
.rm i.arda sllk:ı bir kont.~ g-cçi!mişt.i.r. 

+ ŞEhrin l~lertınesi Win tem.iz,. 
li:k a.ınci-t'.!ısı ık.aciru;u bir misli arttırıla
cak ve .n-..rbt..irlü vasıtal:aır çoğal~ 

tır. 

MÜTEFERRİK: 

* H!tmel i91Dmde bir 11<.adm Fatlb
te Şileden get;roiğ1 kömürler! pab&I& 

satank.en yak!an.'111.ş. Ad?~e veril
m.şt. Dün bu dava notioelendirilmlo 
ve l{ikmet 30 lıra pr.a cezasiyl~ sattı.. 
gı k<.tmı..<rler:n bed-elıOOen 72 li.ra~'Jl'Wl 

müst..dıer 0Jun.ın3.i.ima karar verihn.1&-
ti:r. 

+ Y;.,z saati başJa.ymca tek tedırisat 
:ya•pon .mcktepierde .,;;Jbaıhleyiıı dersle
re P.30 da başlanacaı.t<r. 

+ Erzunıımun 24 ilncU k<ı:ıltuluı; ırıh 
döııı.imü n;unas!!ıbetiy le dün Tak:aim 
Beledıye Gazinosunda parlak bir geoe 
tert..p oh.mmuştuır. * Şoför Salim'iın idare..lııdeki oto
mobil Karagl>mrul<tcn geçel'ken Ha,. 
s<ın .ı5nıinde 70 ya~mda bir adama 
çaI'p1nış ve Ha.san !hastahaneye kal
dlr•lmışsa da orada öhnüştilr. Şo!ör 
'Yak;ı lanJn ı-şt.u, 

- :ı.ıori dedi, 1JI! VU1'lJl8UDU2 kapı,yı 
bosuna :ı orada yok klrti9ecikler ~ 
dil 

- Moruit ne-rede "1ıeab&?. 
- Hangi ımoruk? 
- Canım bwada <JtLJtan bir morulı: 

~k IDlO"dU?. 
- Uaa ... Şu Hacı Bal3ban SO\Y4 

)"O'I'SUn llZ ! 
- bvet, Hacı Balabanı söy~ruıol 
- O, ~-ukıt.aaan .•• Sizlere ömür! 
-Nete! 
- o g ;.i. geleceğı liLlo lfald<ıııt>l 
_ l)cmc ~u! 

- Ya .. Ya ... O, var ıim.d'i. on beıı, 
y. rm l g ll:n 1<{ na U.. rı dlkeJ.i 1 

- All•h, Auab! Hasta nn idi, ne 
idı?. 

- Omm !1aatalığ• sağlığı belli C)}.. 
mazdı .ki mten! Onı bes, yinn1 iil.o 
~iııclc b'.r gün haber aldık iki ih· 
tıyar ıkı..ryı~cıgu titreb:rıiş! 

- Btıradn onur.la birlilotıe otu:r.an 
b~r ık:ociın. varıd1 1 o nerede ~imdi?. 

- O da, soyluyor:a.r 1d cenatDe 
lkalk.Ltk.tan bir gl:!l sonra, bı..u-...dan pı.. 

llsını pll'll'!lmı toplamış, bir olomo!\le 
atlayıp lleyog.uııda kaçmış! 

Ön~eden h,ç ala, !be geil'niyen bu 
h"ber lk"rşı.suıda dona l<a.ltlık. Bab
çevan 'Yanaşması bu ke.rıa ha.beri ver· 
dtc.ten sonra: 

- Seııs<rl bı&. dlbl ldL amma, ~ 
den jyi olrnaısın, iyi bir ıııdamdı. Bir, 
iki yıl var idi, bu;rada ,...ıar, ~ 
amma kiımseye bir z.iyaını ddkurıme.z
dı!. 

Diye )"Ohma dweld.i ve b!zlm i.!,in 
de artık burada yapacalı: bir lııı ıııı.ı. 

mad:jmdan biz de nıey,a bir lbalde 
oe.ddeyi Mtak.. 

* Arad:ın iki, !lıi buçu!ı: yıl 1<:adar 
r.eçm~ti. Bir Temmuz ;~ı Bu;yüko. 
dere<l~kl ga-z!nolardın birinin bahçe. 
sinde otururken, bahçeılıin önünde bir 
otom..bll durdu ve içinden çl!Gııı i:<1 
kadın'.a bir eıi<'ek ceL.p benim biraz 

llerimd<'k.t 00, bir '"""""1(Ya illşti!er. 
B°'Y"Gl bir gün olduğu ıçln burası 
len· •a"'I. idi. Bu gelenl<!r Ölll:e '1;ç lıe 
<lı;<katiml ç<ıımnemlş!i. Fnioat biru 
S>ııra ıı<rzüm tekrar onlara l.lJıj!noe 

Qoadınlann çehreler! b:ıaa pek y.ıba.ıı... 
CL gelmcrnıi.Ye başladı. Den, bunları 

'bl>; :rorde görmU:rtüm -· nenıde?. 
Z hnımi ha(ylj F<ll'du.iıım halde btr 
türlü lşlıı 1çirı.dıeo çı;..""lımllYOr. bunlıa

rın kim oldıuıklarnı bir tiJrlQ kesüre
ml:rorouın. Kadınlarm~Wde 01'1& 
~!ıya ytı.kın, ,,,_ i9e altmışlık 

vardı ve il.çil de oldUID;a sade gcy1n.. 
m~erdlı. KadıııJ.ardı. tıo<ııY. rnekiy&j 

'Devamı Var) 

· nglltere .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMA!t 

Mısırda N a.lıas Başa 'iktidar 
ımevkiine geldigi zaman ilk işi 
ımevcut meclisi dağıtarak ı:ne:ın;
lekette yeni intihabat yaptımıa.lıı 
oılacağı anfa.şıi!.ıyordu. Haftalar. 
dan.beri bu maksatla devam eden 
faaliyet artı.k neticeleııa:n;ş, Vefd 
partisin.in ekseriyeti kazand\ğı 
göırülmü~ü.-. Yeni intihabat ya. 
pıhrsa ekseriyeti kendisinin kar 
zanacağınıdan eın.in olan partinin 
bu kanaatinde aldamna.dı,f:ı gö.. 

rulüyoc. Mısırda b'a,'\gö.>ieren hü
kiimet bı.ıhram üzerine Nahas 
Paşanın yeni kabineyi teşkil e~ 
mek vıaxifesiı:ııcle aklığı ve şomcil. 
Vefd partismin intiluıbanı kazan. 
ması arasında geçen zamanın •· 
rası uzun değildir. Nahas Paşa k. 
tidar mevkiine gelirken d'ü . .ya 
mafuuatı:nda bu lı:i.<lisenin rnulı.. 
telif suretlerde ızah edilirek is. 
tendiği görtiilü:i. Mısıır ile İng'lte
renin müne.srbatı, bilhass:ı r~r. 
bin bu safhasında ne şekle gire

ceği meselesi en ziyade merak. JJı. · 
yandnmaktan geri kalmamıştır. 
İki tarafın arası ::ıçılınasını bek. 
liyenler vardı. J.{a'hiTede bir J-.üı. 
kı'.ımet değişikliği cf.Unıya matbua
tında da başka ba~'°" mıütaleala. 
ra yol açııııış olu!"',.,.ıu. Halt.ulki 
İngiltere ile Mısır a>;0sınıd<:ıki iş. 

birliğınin esasları Habeş meselesi 
çık'ıtığı vakit yine Na.has Paşanın 
iktidar mevkiinde bulunıdll'ğu sır 
ralara teS<ıdüf etmektedir. İngil.. 
tere 0 zaman Habeş;stanın asker. 
likçe ve coğrafya itibarile olan e
hM\'lll\".iyeHni, Hint yolu ü"erin. 
de 1~i MısıT ile olan ahikası111 d!ü.. 
şürımüş ve ilerisi için te<lb"rler 
almayı kurmuştu. İşte o =an 
Mı"Sırın, S'üveyşin müdafaası için 
her iki tarafın karşılıklı taahhüt
lere giriştikleri gör\ilmüşt.Ütt". 

O zamanki neşriyat da d'aha u.. 
nutulur gibi değilrllr. Harn:lana. 
cak, yetiştirilecek Mı1>ır orousun
dan büyük i"?ler bekleııa:n;ştır 'l<Jı. 
sırda tesis edilecek taY')'are ka,. 
ra..,;ıg3'hl'ara ve sahillerde deruz 
üsleri ile İngilizlerin havo ye ~ .... 
niz müdafaa tertibat> sağlamlaş. 
mış olacaktı. Ondan sonırıı ,u 
hıarbe gelinceye kaoor Süve~ 

meselesinin, M.ısı.ruı. mevkiinıD 
mllhtelif mıımleket!.erin ma lbua. 
tında ne kad'1.I" ı.srar ile me\'ZUU 
bahsol.duğu hatırlardadır ilahe
şistanm İtalyanlarda bulunması 
Mısır için ,bir tehlike t~il ettJ. 
ği •ve Nil nehrinin suyunu H~be. 
~tandan kesmek suretile I aı. 
yanlann Mısın her vakit tehdlıt 
edcbilecekleıi .;öyJcmni~ir Bu. 
gün artık Habeşistan t1aJ~laT0 

da değildir. Fakat .A!frikada mib
ver tarafı ile İn,gili:z.l.er arasındı.. 
muharebe bi1ımem1Şlir. Bu da gö<ı 
ön·üne getirilince İrı,,,"11i;ı • Mısır 
lŞ!ıirliğinin her iki tarafın o ka· 
dar ehemımiyet v<•l1!11csinin se.1 •<'

'bi anlaş~aktadır. Avruparun •a. 
mnmı.ş a.<lkerl mufrarrrleri Su• 
veyş.in ne su.retle taan·um uğra 
ması muhtemel olduğuna ve müt 
tefik Alman ve İtalyan hava km•. 
vetlerinin biiyle bir taaını;zu b:ı

şarı<bilırıek için ne yapaca.kılarına 
dair bu harbin aT;fesinde bir çok 
tahminler }"ÜııÜtmÜJilerdi. O t~h
minleı:oln harp çıktı çıl<ah iki 'bu
çuk senedır ne dereceye kadar 
isabet etti.ği bahsi ayrı, Fakat 
muhakkak olan keyfiyet daht 
Habeş meselesinin çıkıtığı, NLı.<:ıt' 

ile İn.gittere arasında Mısıır·m mi.i. 
dafaası iç>n i.Şhirllğ!nin tesis c
dild!iği 935 senesindeı:ılberi İ.nıgi. 
hzlerin Mıs-. topraklarında ta}'· 
yare karaTgahlarmı ve sa.hillerd< 
deniz üslerini tesis etmiş olduk
larıdır. Bu tesisattan islıüade e
dilmekıtedir. 

Bu harpte A:kıdenizin, si--:ıalt 
Afrikanın ve bifuasısa Mıs.,·ıJ1 

a1chğıı ehemmiyet aşikiırdll". in
gilteTeye doğrıııclan do~ru>ya in• 
dirilrne<i dü,Oinülmüs olan dar• 
beri İngiliz İ'l'T'p:ıratorluk yoJ.t:ıı1 
üzerinde vuııımak sure ile de a'f· 
ni neticenin ah"cıc"~ı hc<;aıp edil• 
miŞt.ir. Bu itil>aı-la Akıılenlz, şı.. 
mali Afr1\a, Mı~"ır He Sf·vcv~ d8" 

ima bahsedilen sahalar olmu<:!ur; 
!nriltereye o da•bP\ i indiMn01 

düşü11enler biti,·orlnr ki on yro .'." 
ci a'ııroınl;pri t ..ııt,.,-enh b" iit' 
gayesi Hint yo11arını:n eımniyctY 
ni i)·iden iyiyıe tesis et::ımekti. 

Sü'VE'Y'Ş kar.al.nın a<ı.Jn.as• ;st• 
başka bir tekfmlül safilıası oJmı* 
tur. İngiltere o ıaman Sü.._.e-1 
yolunu da emniyet alt•na aJımııvı 
diişü·ncele-r'ne ilfwe E~m~ğe 'lle<" 
bur kal:mıştıır. 



\.t:SU yazının rr.etlzıleri A..ı.ıaaolu 

Ajansı bültenlerinden alınm·~tır) 

Telhis ed.m: A. SEKlB 

Londra~un bildirildiğl?l€ göre, 
Bulgar Kral. Boris, Hitlerin u. 
mu.mi kararg-.;Juna yaptığı ziya
retten sonra Sofyaya dönmek ü.. 
zere yola çıkııruştır. Berlinde !ah. 
min edildiğine göre, Kral Boris, 
i1k defa olarak Alınan istekleri ()
nünde boyun eğmiş ve SovyeUer 
iBirliği ile münasebetlerini kes. 
mek üzeredir. Bu1garistanıda Rus.. 
ya aleyh.inde biiyuk inatlarla nü'
mayiş1er •r.:azırlarunı~ttır. Rus 
reptılOSindc harl:ıe1ıınek üzere gö. 
nwllü toplanması için de geniş bi.r 
propaganda başlamıştır. 

ROMANYADA VE BULGARİS. 
TANDA TEVKİFLER 

Bemden yazıh)"Or: Ramanyada 
\"!! Bulgari.standa tevkifler yapıl'
tıruŞtıı-. Bulgıarist;mda tanınmış 
20 siyaset a.damı suikast ve iob.a.. 
net suçlarından tevkif edilmiş. 
!erdir. Bunlar aııasırula bir eski 
dahiliye nazll"l, a!bey Kolıef ve 
General Zainıof da vardır. Ro
manyada 95 siyaset adamı tevkii 
edilmiştir. Bunların arasında es. 
ki propaganda n'4ZJ.rı Ticianu var 
dır. Ayni zamanda General Antıo.. 
nesrorıun 1921 sırufını da silah 
altına Q<!ğı.rdtğı kat'i olarak bil· 
diri.lmektıcdir . 

vist . AMERİKA 
MÜNASEBETLERİ 

Vaııingtoın 27 (A.A.)- Vişi ta. 
rafından verilen teminat fu<erine 
Birlıeşik Amerika Fransıız şimal 
Afrikasına yiyeoek ve sair eşya 
ve malzemenin tcl<rar göndeııil
mesine karar verilttni.ştir. Vişi ta. 
rafından verilen teminatın Meda. 
gaslmr ve Fran.sı:z filasuna ait 
oldui','U ve Vişi hüıkümctınin Ge
neral Rommele hiç bir harp mal. 
ızcmesi göoocrm<'!ncy\ taahhüt 
ettiğini bildiııilmektcdir. 

İTALYADA İKTISADt 
BUHRAıN MI? 

Rrunıa.dan rukii.riliyar: Musol.in.i İ
talyan halk bankaları idare mec
lisi reisini kabul etııniş ve demeç.. 

• te bulunarak demiştir ki: Fratıa.. 

Bulgaristan S<n[Yetlerle 
münaaebatını kcısmek ü
zere - Romanyada ve 
Bulgaristanda tevkif
ler - Vişi - Amerika 
münasebetl<!ri - İtalya
da iktısadi buhran mı?
Hindiıtan me. -
Doğu cephesinde yem 
muharebeler - Lihya
da askeri durum - U
zak Doğuda yeni hare
ketler. 

ed'!ebilir: 

1- Hindlstan m ihven! ka.I'ŞL 
İngiltere ve miittefikleri ile be
raber mücadeleye devam edecek, 

2- İngiltere, Hindistana hür
ri')~~ ve ist.iklfil vemıeyi· hedef 
tutan meşruti bir Statü bahşe
decek, 

3- Harpten sonra Hindisıtıanda 
bir müessıisler meclisi toplantısı.. 
na müsaade edilecek, 

4--- Niyabet icra lromitesinin 
bü1lün a:aılı.kları deııhal Hintlıl.er 

tarafındon işgal eılliecek, bu aza. 
!ara hariciye, maliye ve mliJdafaa 
~eri tevdi olunaaak, 

5-- Mahdut bir harp kabin.esi 
teŞkil edilecek, bu kabineye eya
let muraMıasları iştirak edecek. 

DO<'.'rU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

.Afmanl~ g-Ore, Kırıımfilı, Ta
gıanragda, menkez ve şimal kesim 
!erinde Sovyet taarruıdarı ağır 
kayıplara uğratılarak kwrlUnu§ltıır. 

Ruslara göre, Kalinin cephesin
de 11 bin Ahnan öldiiırülanıüştfi. 
Stdkho'lm, Stıararussa fat;kame.. 
tinde kıütle halinde hüıcunıa ge. 
çen KızııLoırdımun şehrin şimal 
kapılarına dayandığını bildirmiş
tir, 

LİBYADA ASKERi DUIRUM 

Libyada bUyü.k bir ckğ)işiltlik 

~ur. Al:ma.n tayyareleri Mal. 
ta adasına biiy(Jk bir taarruzda 
bulumnuşlanlnır. Alanıı.nlara göre 
bir kruvazörle 5 bieyük ticaret 
vapuruna iıaınbalar isabet ettiril. 
on.iştir. 

UZAX ı:xX'iUDA YENİ 
HARE.KETLER 

J apon1ara göre, yeni bir değ»
şik1ik yddtın. Müttefikler şunları 
bildiriyor: Bıimıanyadiı Japoclar 
Tungo Ş'e'h<rini saıırnışlar, fakat 
Çin müdafaasının derin hatlarını 
delaneğe muvaffak o.lıınımnışlar_ 

dı; fak>at san gelen haberleıt!e bu 
şeb.tin dlüştüğü bilıdirilmclotedir. 

Riyodaki Al
man Casus 

Şefi tutu!du ! 
Gizli Nazi radyo mer

kezleri keşfedildi 
Buellll6 _ Afres 28 (A.A..)- Rio, 

Sa~alo ve Sant-osda nazi radyu 
meıtlııezleri keşfedildiği perşembe 
günü Buenoo - Airesde Han edil. 
dik<Len sonra, polis cuma akşamı 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ 
de, yemnı:la 3() bin dbllar ve glizli 
talimat ile geçen nisan ayındlı. 

Riıo'ya gelen Eslıooııyalı .Ailman te
beasından N i ls Oh>~stioosenin 
casusluk şebekesi şefi olfüııl'u if.. 
şa edilmekıtedir. Bu adııım Brezil
yedakine benzer bir casus!Uk şe. 
be.kesini Nevyorkıta t.eşk.il için 
mart ayında kerıdisine 50 bin do.. 
!ar gönderilmesini beke~e idi. 

İngiliz Kralı 
Bu akşam bir nutuk 

söyliyecek 
Londra, 28 (A.A.) - BB.C.: 

İngiliz Kralı Jorj bu ~ saat 
22 de radyoda bir nutuk söyliye
cektir. 

Yabancı mem
leketlere gönde
rilecek Ameri-

kan askerleri 

Bunların nakli için 
on sekiz milyar 

Dolar ayrlldı 
Vaşington, 28 ( A.A.) - İngiliz 

ordusu mütehassısları ve ödiinç 
vetlDW! ve Iı:iralama dairesi ile İn
giltere Deniz Ticaret Nezareti me
murları A.meTika oııdusu münaka
lat kısnnnın müml."iin olan mü
kemmeliyet ve sür'atle teŞkili ve 
işletilmesi ~ için Amerika Hıırl>'i
ye Nezareti ınemurlarile iş bera
berliği yapmalotadır!ar. Bu şıWe 
şhındi yabancı memleketlere gön
derilecek Amerika kuvvetlerin.in 
deniz sevkiyatı meselelerini ida
reye memurdur. Bu dairenin mas-
raflarını karşılamak için 18 mil
yar dolarlık fev'kalide tahsisatın 
verilmesi cuma günü parlamento
ya teklif edil.miJtir. 

KRİPSİN 
BEYANATI 
Yeni Delhi 28 (.A.A.)~ Sir 

Klips cııımn sabahı basın toplan-
Bir 1 n g i 1 i z harp tısın<la, şUndiyc kadar ~ gö 

f "I A "k ~elert:len çok memnun oldu. 
1 OSU merl 8 ğunu söylemiştir. Mwnail"Yh sa. 

cenubunda.. rahatten uzak bulunan bazı tek>
Sa}'gOn, 28 (A.A.) _ Hinıd kıyı. il.Deri. yenidlen kal<"me a.lldığını, 

larını ve Kap'dan geçen denb yo- fakat bun'larda hiç bir tadSI ya. 
!unu müdafaa için halen, iki zırh- !Pı'anarnış oT.duğınıu billd'inınıi.ştir. 
lı, iki tayyare gemis~ Jıirçok hafif Sir Kripı; şöYle demiştir: 
kruvaw··rıer ve birliklerden mü- Tekliflerin kabul edlli,p edilin!. 

yeceğlni öğreıımeden Hin:l.istanrekkep bir İngiliz filosunun A· 
merika cenubunda bulunduğu tan ayrıltmak tasavvurunda de-

ğilinı. On giin içinde bu hususta söy leıımeikted.ir. 
bir fikir ed'il.ebileccğim. 

Harbin başıadanberl Mm>aiI.eYh, Gandiyi telrnır gör. 

ltalyanların dO.ştır- mek ü~~ime bulum:luğunu ila-
ve etmış1ır. 

d 1 il' Q ta Y Y ar e 1 er lngiliz tayyareleri Pari-
' Berlin 28 (A.A.)- P.ur hav. b th} 
zasına ~ılan İngiliz hava taar- sc eyanname a ar 
ruzunıcla 18 ve Bingazi de bir İn- Paris, 28 (A.A.) - Dün saat 
gil:i:z ta.l'l)'.ıres.i düşiı.ııülmıüştiJr. 21.50 ile ge<ıe yarısı arasında Pa-
ttalyan ha va km'\•etleri harbin ris çevresinde havu tehlike işa-
başındanheri 2il00 cLü.şman tayya- reti verilmiştir. İngiliz tayyare-
resi d'i.i.,,<iinmüış ve 3000 tayyareyi leri beyannameler atmışlardır. 

hasara uğratım!Şlard.ı.r. Amerikada çay 
--0--

rın deva.rniı surette artması ve 

!'pekıülasyon öyle birbirini d.ogumn 
iki am kir ki bımun sonu buh

randır. Rejim bunım öniinf geç. 
meli.d.r. Milleti palıalılıldt.an kur
taı:mak ve uçuruma gicren bu yOL. 
da bir metre daha ilerlemmı.ek 
ıbahis mevzuudur. 

Pasifikdle Japonlar Sanıta-Gruz 
ile Ticopla adalarına asker çııkJar
mışlard1 ... Ticopia adası cenup de
nizlc~in<l<! ııirndi en Uettl J apoın 
fusiinü teşkil etmektedir. Fili. 
pinlerde J apan tayyareleri Cor
reg'ılda.re~ yedi kere taarruz et. 
rnişlerd'ir. 

Üniversite talebesi sarfiyatı azalt!l~yor 

HİNDİSTAN MFSELESİ 

Bern hl idi rUdiğine göre Sir 
Kr:osin Hincl:tana götüroü,ğü an
laQtna pi· şu 5 nıok:tada hulfuııa 

Ş A R K Sinemasında 
LENi MARENBACH - Hans Söhner 

ve Kate DORSH 'i.n müştereken temsil ettikleri 

GÖNÜLLER ALDANIR 
( Fransızca sözlü ) 

Senenin en heyecanlı dramı, en hissi aiile faciası 
Seyredenleri gözyıaşlarına garketmekte ve ıstisnas.ı:ıı 

herkesin ta.kıc:lir !er ine ma;,har olmak:taıdrr. "••a•• Bugün saat 1 de tenziüttlı matine. 

BUGÜN S A R AY Sinemasında 
•La Konga.nın unutulmaz yaratıcısı 16 yaşmda Donjuan 

MİCKEY ROONEY 
CECILIA P ARKER ve LEWİS STONE 

ile beraber emsalsiz bir tarzda yarattılklan 

KELEBEK 

" 

eğle~eli ~ macer:ıs:ru mutl~a görünü.z. 

l::ıı=:ı:::ı::ı::;ı::;:ı:;::ı;:ı11Bııgün saat 1 de tcnzilıith matine-am:ı••mlll! 

Tfir iye Kızılay Cemiyeti Me laattne 

B RLİN FİLARMONİK 
ORKESTRASI 

P.rofesöt Hans V OR BeJ>da'nın idaresiJı.de 

( P ) d Va~in.g1tı:ın 28 (A.A.)- Haııp is. 
ara a ti.hsali. meclisi yıll>aşında altı ay. 

Şehir Tiyatrosu bugüın saat üç lık kafl rne-v<!ıxlü bulunan ~y 
buçukta, (Para) piyesini Üniver- stoklarım muhafrıe için Birle-
sit.e talebesine meccan.i bir ınatine şik Aımerikada, çay sa~yatıının 
halinde gösterecektir. Bu müna- azaltılmasına enııir venmiştıir. 
sebetle "Üniversiten.in muMelif Meclis batı Patisikdcn dönen 
şubelerine menısup 800 yüksek harp gemilerinin Birleşik Anne. 
tah..,iJ genci davet edibniştir. rikaya çay getmniye devam cde-

1\.levsiınin sona ermesi dolayı- ccki!erine inamııak için sebepler 
sile önümüzdeki salı günü son old"uğunu bildirmiştir. 

teınısili verilecek olaİı (Para), bu- H •. n·t denı"z"ınde 
güne kadar •ahnc:mizde hiçbir eşi 
görülmemiş bir mııvaffakiyet ka-
zanmış, temsilin devam ettiği beş 
hafta zarfında tek kişilik bo.' yer 
kalınaınış ve lıeınen h<ır a~m 
yüzlerce seyirci yer bulannyarak 
dönmüştür. Piyesin her temsilin
de topladığı a1kış ve tezahürler 
de eşsiz ohnuştur. 

işçi kadın elini 
makineye kaptırdı 

lroplrapıda Mimarkasım saka
ğında 8 nnımaralı evde oturan ve 
pamuk fabrikasında çalıışan Na
ciye adında bir kadın dlion i§ile 
meşgul ol.uıfl<cn elini makineye 
kaptnm.ış, panmakılar. kesil~ 

tir. 

Kuzguncukta bir 
hırsızhk 

(1 inci San!feden Devamı 

kazan vesaire gibi bazı eşyanın 
çalmdığı görülınüştüır. Muı<tafa 
dün 1ıir arnhlc yine gel.nıiş ve 30 
liralık bir saatle Şirketi Hayriye 
birind mevki karnekrinden 26 
biletlik kupon, bazı malılıuıılar 
vesaire çalarak açmıştır. Yaka
lanma.•ı için Komiser B. Ata tara
fıwla.n tahkikata el lııonulnıuştu.r. 

iş bulma yurtları 

ı Japon krnvazört, 
2 muhrip batırıi.dı 
Vişi, 28 (A.A.) - O.Fi: Va

şi.ngtondan bildirildiğine ı:fu"e 
Hind Okyanurunda bir Japon kru
vazörü ile iki muhribi batırıhnış
tır. 

Yeni Gine'de 
karşılıklı 

hava akınları/ 
Si:dney, 28 (A.A.) - Japon tay

yarleri Yeni Ginede Moresby !i
manına dün yirminci defa akın 
yapmışlardır. Afrikadaıı henüz 
gönderilen tayyareler de Yeni Gi
nede Jap<>nlanıı işgal ettikleri 
yerleri şiddetle bonibalann.şlu
dır. 

Filipinlerde 
Vaşin~ 218 (AA)- Filipin.. 

lerde keşif kıolları arasıındkı. şidJ.. 
deUi ~ı1Jışnıalar nlımaktadıır. İki 
1ıaraf hava kuvvetleri blilY'iilk bir 
Iaali~t göOOemıekte<lirler, 

lstanbulda yalnız İKİ KONSER verecektir 
Kanserler: 

31 Mart ~ Salı günü a$:şamı sa.at 21 de 
1 Nisan 942 ÇarJamba günü sauıt 17 de 

ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISl\U (FRANSIZ 
TİYATROSU)nda VERİLECEKTİR. 

Biletler: Şehir Tiyatrosu ~lertnde sa.t!lınaık.tadır. 

(1 l=; S.ttlf<'<ion ~l 

Belediye İJ..1ısat Müdürlüğünce 
bu mevzua müteallik ha.ı.ırlanan 
yeni bir n.İllrnname İktısat Ve
kaletine arzedihniştir. Alınacak 
cevabı müteakip d'Crhal teşkilat 
faaliyetine geçilecektir. Şehri
ınizdı> Uk büro Beyoğhında faali
yete ıı-eçecek.tir. 

.LAVAL 
(1 lnd Sahl!O<bı Devam) 

"Mareşal Peten tarafından kabulü 
için şoerai tin değişmiş o.1rllıb1ııınu 

söyfüıymar. 
Temin olunduğuna göre dJün, 

kıü görüşmede üçüncü biT şalus 
l:rulunrr.ıaınıış ve i1:Jıı ııı:1iilıl.katı 
La va! iete.ınôştir.. 

• 1 

''CE UP DO
GU ALA .. ,, 

(B"'.:iiınıZ.~;. 1 cdcn Dt:vam) 
!arı hakkındaki sağlam teminatı 

akıl ve mantık tartm ile bizıden 
Ilıtlgaristana, Bul:!.-ari~tandan bi. 
ze gelebilecek bir tehlike mevzuu 
bırakrııanır~tır. Bulgar orclusunun 
Akdeni:ıde yapıLnası muhtemel 
umumi bir l\tilıver taarruzu için· 
de yer alnı.ası hem mümkiin, h .. n 
gayrimümkün gibidir. fübrıs ve 
Suriyeden başlıyarak Akdeniz kı· 
yılarındaki İn-giliz imparatorlu· 
ğımn ve niüu:ı bölgelerini, Malta
yı, Ccbelüttarık'ı, Sü,·eyşi yıkma

yı tasavvur edebilecek bir Mih
ver planında Bulgalllar belki va
zile alabilirler. Ve bunun tek se
bebi, Bulgar kıt'alarını aradaki 
his ve din rabıtalarmı nazara ala
rak Ruslara karşı dövüşt.ürmooıek 
olabilir. 

Bunun dışında bir ihtimal de 
Karadenrz Bulgar kıyıların.dan 
Bulgar orduo;unu Kafkasya liman· 
!arına karsı taarruza geçirmek
tir. Bu da· Karadenizde Ruı. ıı.c.. 
nanmasına li'lt1in bir Bulgar ve
ya Abnan oonanmasının. yiihek 
sayıda bir ticaret ve nakil filo
sunun lbulunmasuıo bağlıdır. Hal· 
buki, KaradenizdeU F•ılgar liman 
ve üslerinde ne böyle bir filo, ne 
de öyl~ bir donnmna vardır. Bina
enaleyh bu ihtimal de zayıftır. O 
hal.de mukadder bir soru şudur: 

- İhtimaller böyle olduğuna 
göre Bulgar Başvekilinin deme
cindeki: •Bulgaristamn vazifele
rinin ce~ doğu alanında bu
lunduğu sarihtir.• eümle.siniıı. 
manası ve şümulü nedir?. 
Bl~e. bu cümlenin minası ve 

şümulü şimdiki halde askeri ol
maktan ziyade siyasidir. Hiç şüp
he Y')k ki, Bulgarlar Alman müt
tefikleri ile birlikte Sovyerimn.i 
imha gayretini ve Mihverin zafe
rini giider)er'lı:en bu nctkeye bağ
lı olan ve bağlı kalan bir istilıı1ıali 
de tasavvur ediyorlar. 
Eğer Mihver ikinci dünya ilıar

l>ini zaferle bitirir ve Bulgaristan 
da bu zaferden hissesini alrrsa ye
ni nizamın tesisi ve Mihvere bağlı 
bir Bulgaristanm başanlan ve 
vazifeleri elbette ki Avrupnnın 
cenup doğu alanında ve Blllgarl~ 
tanın geni~lediği alanlar içinde 
olacaktır. Profesör Filof, herlıalde 
bu cümlesi ile günün ve önümüz
deki devrenin vazifelerini değil, 
harp sonuna ve l\.:lihverin 2aleri .. 
ne bağlı lrir istikbale ait ve muta
savver varilelerin izahını yapmak 
istemiş olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Cenubi Afrika na,. 
vekilinin nutka 

( 1 IDoi Satıif edcn Devam) 

sahasının Orta Şark, Hindistan ve 
Hind 0.kıyanusu olacağı muhıte

meldir. 
Almanyarun Orta Şarktaki hil

cırmu; bu yaz Ru.syaya yapacağı 

devasa bir bücımıla beraber veya 
daha sonra başlıyacalctır. Eğer 

Alnı.nnya muvaffak olamazsa ye
nilecektir. Şayet muvaffak olursa 
Hindistana yürüyüş esas hedefini 

teşkil edecektir. İngilizler Orta 
Şarkı takviye ile bu iJJ<bahar her 
iki cephede hazırlıklı bulunmalı
dırlar .• 
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(MAHKEMELERDE/ HÜSE\~~~HÇlJ 
"---------~------------~------------' 
Aman Şebru, merakım kalktı .• 

Bana biraz su bul! 
Eski ri-cal ku veya .k~rıl.;t.rlıUıdan bi- 1 

ri o!J.ugu a.yan beyandı. Kılığı, kıya
ietl, ar.n.aısırıd.aın elpençe yürüyen ih
tiyar Arap halayık. .l(psı, bunun, (~ 
nurı.eienıdı) l.;g.uln -.;rı a;yrı şahitleri 
idi. S.rtınıUa sb'ah., Klınklü· bir rn~ 
00, baf.bl:ıda 'Slyaiı bJ.st Ol'tLISü, gVzlerlJ> 
de, kulaktan takma tel attın göclulı: 
vardı. A1alli.emelerw .k.a.pılanndan 

1 
birer ılıirer ha.kıp .çerl.31li silzerUc: yi.J
rtzyordu. h!aQB.emlerden bir..mr~ kapı
sına g<'Ht'J ,ıçCri bakt.K!an suoıra arita
sı.-ı.a döndu. Aıtı&ı.ndan JYW'(ven Arap 
halayıgııı, 

- Nurten, kx>~uıxiu.r. İy1 görü
şürotik. Bir gün. alelAcele geld:. 

_ (Harumelerıdi) teyze. dcd;. F. · 
min kız• e\·!en.lfor, Sizin broşla. cL'"n:ut 
yii:z~;J.., ık.i.ıptyi bana. iki &ünlük \'erir 
mlsiILz',. 

- Hoyhay kızllTI. dedlm; vereyim. 
Çıka"'p l'OZa b:oşu, elma.s ylhUğ'J, el. 
mao kilp..,.l """'1ım.. H~ps~ giıt.tl g d..-, 
da<h giueı·. &r ıkaç gUrJer cbugun ıey-
zecl~:n, yar.n teyz.ee~.m ... n;ye oya
ladı. Sonunda, <ben alm:ıdıın• dey.p 
çı:kıvordi :işin içind<-n ... 
Hlkım. müdde:S:eyhe eorou: 

- Ku Sebru, dedl Bur-""ı de&iol m.! 
,bizim mahkeme?. 

- Evet banlfil.ISl ..• 
- G<o! our.ıo-a il~ellın de. bir yor_ 

guntuk sigarası ıçey.ı.m. 

Bir lı:anapeye oturdu. Ara,p ~ 
karşısında clpe11ıÇe <iunJyOrdu. 

...:. Otur kıız, dedi; sen de ı:eı o6ıTle 
otur. 

Onu da yanma oturttu. Ellnd*i .a
lı onun lmcağlııa altı. E.lJnd'*i ç-. 
tadan bağa bir tülil.~ tobalı:osı çıi<a.rdı.. 
İnce bir Slrga.r sardı. Savatlı. &üm.tiD 
bir sigara ırna.şasına takıp ateşledi; üt
lerr.iye başladı. 

B:ra.z sonra, r.ıilb .r oeolerıdi: 
_ Nut<len.. Süeda.. Nurten ~ 

daa! ... 

(Hanımefendi) ayağa kalktı. Çan
tasını da Ar.,., h'1 !ay J&ma verdi. lllah
kemey gir<!. Ar"-P ha-layık ta arlı:asıno. 
dan girip, kad_rıın oturduğu kanape.. 
nin aııkasmda., yine el pençe duıı-du. 

(Hıırumetendi) nırı yanında, eeıw;, 

oldultça 7akııııltlı bir .ıtadm da 1"" 
alm>:ı\L (Hamme!eındi) dırvasmı &1»o 

lrltı: 

- Ntrr'll~... Davacsım söyledik.le. 
rinl >Şlt'wıı. Ne dl~ln?. 

- Hayır e!cnd'ın. Yalan! If€psi ya. 
lan! Ben ne 7i.rzük aldrm, ne küpe, ne 
ae t'~ bu hanımdan!... Ht-~Jni utY· 
d!llruyor. 

Dav""'· Nwrtenı.ı dü,ğünde takıtığı 
küpe, yüziA ve broşun kend.s!ne ·~ 
o4!uğuna ciah- şehadet edec<l.k dört b"' 
ı;alıll illmi saydı. Burı!-arın celb! lçla 
muhakeme b:ışk> curıe bınık .dı. 

Matıkemederı çıktılar Nurten yil:
yüp uuoi<laştı. 

Davfl.cl Sueda. yine, mo.bk('1" . 
gir.meden evvel oturduılu i<af,apeyo o
turda. Bir lk.i defa, kolm im L~ ı:e
y irdl. 

- Aman Şebru... M<'nl:.'<>m lnlk>
tı ... Bir şf"'.Vler olu:.V'O .. wn Bana bira 
w ..,bul! ... Deci~ Ne ec!eps!ıl. ne uıt<ı.n. 

maz kndın. :Sasıl da gt'7.l!eorln kırpma
dan yaları 8'lyhlyur. •Mmadım• dişur. 
Ha.y boyun devrll<ln \nşaa Uah !. . . Beni 
de yalancı çık:arryor. 

Aral) ha !&yık, 
- Hanrmısı; bunlar maeha~ karıs .... 

• :şen bunlara nasıl yliı veroiğ'ne IŞ8."'

yo ... Df)oe onu teeelliye uğTaşıyordu. 

Para biriktirme azmi Bava azı aboneleri 
(1 lnci Sahiled<n l>enm) 

ra 1 milyoo 162 bin kıiisur lira kar 
tahakkuk ettimıl.ştin 

Tevdiat hesapları Bankıanm ku. 
rulnışundanberi en büyük mertebe 
sine vasıl olmuştur. Tevdiatta bir 
yııl evvelkine nazaran yirmi. dl> 
kuz milyon liralık bir inkişaf gö. 
1'iilnı.üştür. Tasarruf hesaplarında 
de 7 milyon liralık bir fazlalık 
vardır. 1941 yılında halkım12111 

Bankaya tevdiatı 107 milyı:ıcrı. li
rayı bulmuştur. 

Temettü olarak 17 numıaralı 
'kupon mukabilinde 10 liralık bir 
hisse senedine 1 lira, müessis ibUr 
selerine 25 lira 65 kuruş kW' ve. 
r:i1ecektir. Bu tomctti.iün tevızi.i.. 

ne 1 nisanıda başlanılac~ı:. 
Bilahare yapılan yeni meclisi 

idare 9eÇi.nı inde Ahrn et Nestnıi 
Avni .Aıktu~ga, Ali, Nıa • 
hit '"'at General Kemal iKoçer, • .n.u • 
Osrnm Ülker ve Zckfıi Caııkar. 
deş intihap Oılumnuşlardır. 
Diğer taraftan Tü~kiye şeker 

fabrikalan şinketi wnurni heyet 
'toplantu;ı clii.m An.karadla yapı1-

m1Ştır. 

Tupkıı:t"..ııda idare m«lisince 
heyeti urnı.rır.lyt'yc ar=edikn ra
pora göre, cıüny:ı iktısadiıyatlillın 

geçinnekte olduğu fe,·kal3ıdıe buh 
rana rağmen Tüıi<iycıLn bu te.. 
sirkrden roimıkün old\lğu kadar 
uı..ak hu1und:uru1ma1:"1 muvaffak 
oluındU.il'J.ı bilhassa iebar'.i!z etti
rilın~'"tir. 

(1 lnc! Sahl.ledeo Devamı 
JSJ.1mııro<, istifade olmuyor. H~ 
bu ki saat csarfıyıat. gösteriyor 
Böylece bo;iyere ikı misli P' 
ödüyoruz. 
Aıbonekrin hakkını k.orı.... 

fuere bu işe bir an evevl , 
malıdır, Eğer gazin tazyık .. , 
se11ıınek kabil değilse; bozlerı bo.• 
yuna hll'Vl8Ya para ö<l<>mekten 
kurtarmak için sarfiyata bir for
mül testıit edilıoeli ve ar.r.ıeırr 

saatin gaz y..rine hava ~azv k le 
yaıxhğı mi.lctaroa değil; bu t.oc. 
mille göre fatın·alarını öd m<> 
dirler.> 

SON TELGRAF - Beled ~ 
iMakine Ştll>esi. M\idi.h·Jü1' ~n 

tahkikatını bir an evv<>l i · ' e
derek aboneleri bu de~tten k r. 
tamnasl!ll ehemmiyetle teın<'.!:ıı • 
ederiz. 

Şark cephesinde 
(1 lnci SLJıl!cd<!n ne,·amı 

Doıyçe .Allrnmayne Çavt ~ f.J 
zetesi, bu AIDınn orousu dı .Tu. 
munun vahi.rı olduğunu kJ 
etmektedir So\-;·et harp gemı
leıi Mummn.<& Iıöl!!Csin<fu G •· 
ral Dietlin IT:i!vz:lerinı borT l: r. 

d ıanım e1ıınelııte ~e dl.ı.nım unu g ~ 
tikçe güçl eşt.irınektc<llr 

Len.ingr.ad bölgesınde g.y,,,,_ \ 
kı~'aları ileri batlarile 13 kil.,.. 
metre daiıa ilerlcr.ıişlcrdıir. Sn o.. 

kn.s.k şimalirıı:ıe ş Jdetli mıı:.'ıer ·
beler olmaktadır. fumaıılar b, -
rndıı. insanca kay...,lara uğn>.r · ~ 
ta dırlar. 

AL[MDAR =I Milli l 
LESLI 
HOVVARD'ın 

Raporda şinketin 941 yılırdan 

itibarC'n tuahhri.itlerini lfade gfu. 
terdi€i başarılar be ;rrJ.dMcn son
ra 87 .000 köylünün bu işle iştigal 
ettiği ve netice olarak 87 .023.000 
ton şeker ist!lısal edildiği. beyan 
edHm.iştir. Şirket :;on bir yılda 

· '2 milyon kıiisu. lira k;:lr temin et
miştir. 

Londi 28 (A.A.) - Rum•·'" 
Şimal Kufuundan Ka-raden'Z< ' 
dar uzanan kesı.mle.rde şid<l '1 

muharebeler dewı.rn etmekte. ~ 
yet taarruzları şiddetlenr « 't'e. 
dir. Şiımal.de karaya çıkarıla> 

Ruslar Alımanların gerisindP 00.. 
yük kar~şalrklara oıebcp olmur
Jardır. 

Dünyayı heyecana ~ 
taciası 

AŞK 
ROYASI 

kyr~a: 
Günün tayyareler destu.ı 

20 Bin 
Kahraman 

Son günlcreı yeti~iııJ... 

Me,"Simin en ırlizel PliıP 

Be&IE!kJ.l'ı 

Sadettin 
Kayna); 
Okuyanı; 

Suzan iven 
17736 YOLCU

LUK VAB 
COLUJ\.IBİA 

"-pllklanIMla arayuuz.-""J 

----<>-----
Kral Piyerin mesajı 

(1 lncl S>hifed<-n DeV'Bm) 
mlıptir. Lond.ra llad)"""11lda Y<>
gos!ıw lara blt&p eden M. ~. 
Yugoslav mukavemetinin müite
fiıkl<re bir ıka.ç hatta ka.:andrlı. 
ğml, Mwılrovanm ıkıntubnQsma 

:rarad•ğını ve Sovye' ordıusuna 
oefeııbeır!iiiırl ilk:m:ılde vakit bı.. 

ralktığmı beyan etrr4 ve bu !ö
barla YU&<>Slır ... yanın sulhün ım.. 

zasında şerefli b lr n>e'\.ıd<o salı:isı 
olacağını söylemiştir. 

* Londra 28 (A.A.)- 3 miisel
ıaaı gamııot Şimal deniz:nde bir 
Alanan b.alıkıçı gem.isini J:ıntı.mıış. 
laı'dır. 

•• 
Uç yaşında bir 

çocuk 
mangala düşfii! 

Fenerde İncebel sokağında U 
nımıaralı evde otına.n AJıd11Trab
manın 3 yaşlarındaki oğlu Yahya. 
manı:ahn üstünde luıyruyan kn
ceı-eyi ~virın~ ve mangalın ü

zerine d~re:k vücudunun mub. 
telif yerleri yanmıştır. 

-Bugün S U M E R Sinemasında 
ALLAN JONES ve NA CY KELL Y 

tarafından QOk gii.z el bir tarzda yarntılaa 

Vi 
eğlenceli, ıloahkalhah ve göo::ler kamıı:şt rıcı sahne! rle oolıu !il
miııde güul §arkılar dlnliye cek Ye yeni danslar görec.eıkskriz. 

"Htl.ı \j .1 •••••• Buı:iiıı i~at 1 d• tcnı.ııa ma ne. _ 
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FİL I PİN ADALARINDA 

CA SUSLA R DÜELLOSU 
...... ____________ _... ___________ __ 

i'\o. ~a -J . 
T'.irk~f'ye çev..rl'rı : lsKENDEP. F. SER'n:LLİ 

Benet dünyanın en güzel manzarasını seyre· 
derken, yanında işve baz Mari'de bulunuyordu 

12. .- .. :ıan.:..'l d..bir.ıt.:~ •.J~- ...,,.t.t,;ıaru·. 

DenıL ne !•.;::,dar :ıı.>·d- ~. g'ik yu;:;..ı 

r.c kD<!!.t :t'~tı. 

Be .·t Jıe)ret;n · gJı!-jyc·n.ed : 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

- Dt:n!nı e;,; :i o;•1uğ1.!ınu ır ~ !.o.Jı

:.~ "SUın·.rt'.". 
Nevralji, Kırıklık ve· Bütün Ağrıları Derhal Keser 

J~crc~: İCAlllN DA GÜNm~ 3 KAŞt:; AL IXA BiLİR. 
- Ucn bı., ... ,1110 ı;b'AWlj f ·;ıa -~-- ;, 

,1: k:n g~ı-izyorı.:ır-:1. dedi, i~Wı tıJ(1J 
,Y.ı.'<tt7.1:..rı ~liY:I(' :ut.1c.-:,1c. gibi.. 

-- ŞfrıJ'hes!-Z. n:.m,ı ~l·ııhe-r::!L"S Kl:q>er 
eni~~<.'1 ""C' ti;)•lcn-;.ş, 11.:ıt~'l blr g'ln. dl.liv
,.:~ te~;;,i ı.arı~l!: Bcnct. 1\rrcr;l~ı ... 
c.ia«i k.ırı.,.ı.n<.ı ,.:c ç.ô\:uklarıı:a b1."-li;>-c 
alac•k Si"' uğml'R, kffid.:cicc bi,ı·;ız 
~ıUı.• yMpn ;:,y, ihı ... ..J.l etcnrylıı!l <lc
m1.~. ı::.....,a o\duii ..tııuza. 1.Jund~ ıı d;ıh1.ı 
büyHık ş.l:ut '1.TilL!r Tii:?, 

'.~ ~ : ":. • ••••• ' ,· ""-~ • ..-1: • • .... ,• ·~" ·'·~· 4 . • . .- :;_:ı._\, . 

- }!;-,.et. Ç<.k yal;w1.Jı:-. Ablam t~il 
her z. .. ur.:an cn;1te-Jne: .. H,ıy._il bu öet:C 
j"ı!;cl.: tvp!:..:ıt .. .; .ı ı_;:Jc.Jlım.') c.e.· 

,K(ıyıkçılar sa-h.Ue .. !.al:ıruıı u•~:
n1~lc:-~li. 

?ı.I;ı..,!J..,lı!Jr çvk .!a.)gıl~ l.r.~!l~t. · J. 

n.r;:z_ t?a t.il.as:up!a:-1. ı\\:rı.:p:.hJ nn 
.. ir ~ y!·~ ıevlımıelc:ırı.1 ~e-j··e ;ni-)ıc 

n;fuıl oh.ryordı. :'\1~n~tı..:. i~e ı;:t-'k d~
k:.ııı ~L.l-ınt!orı JÇ!n, hlr, ... y! tJb:ı-::-.•r.Jl 
C<ty<ı?~.:Ord'.1, 

Bı:n~:., t·r 5..."'l i.;ın. y n·(_·u.11.J~n C\ı:~ 

-.:~:::.k b!r rne-m!eıkeıte oldu~u:ı1 1 1 h.:.h1.·
ı: <.lı. Dül'l'yan-m en bi.ize• ve en caz·p 
bır !1:~!, .. '1r;;.nn1 scyrtC .. r:;.cın. yan.n~ 

d;. dur:ın bu derece r.ıı ~\J( vo iş\·c~az 
bi:· r;rn-;- lu&;.a ko.;·~ı nasıl ı.:i":tJ)lt kı.l!.;.; ... 
iıı1l~·di?. 

11c!" c!'E."iF.c<"Yi beı. ~a .. Jf c ıe.e:~ ı ·
:.' .... 1_. t: sord1.t. 

k 
- !\lan::ıtarf'l r.o z , zn..ı :.,JJ. l' LC
'!: .... C~'<;.;.. n.ız, F. vıı.;;a :.1· r:? 

~I~st~r Iler.L •• 
- .Aı'ic.adt.'.ı'!t?l} Kuper bı.Jmıı !;l! o!tıun 

~~)e J:ôyLC'~:!. J.t:dl Ben ibugıüıc kada.ı.' 
cvlc,\m:; dt~ıli..ı~1. F..f.er s.ıı..!nle anı.z_ 

pbi1 '!"S~nl, kendimi di!r..;,)'Ull!ll en bfth.. 
tj:,.o.:~· e: keti s.::ıyacağırr>. 

Sahihi<? o~ın:dak:arı ye:Ue !'kin-:i 
'\. ~\!yl <le i·;trt~< ·kJ)ktL;,11-. Ber.et: 

- Şu Pa.lımt.>---e:cl-e ık.adar uzana.hu:.. 
D~.:ıl \'e k,'t"l r kızın ko!:...:ıa g!rdi. 
Ve l:o:;t:"..ı ko:yr..\\;ı!ara çcvircırc-k E1.-t

!t:n.:ii: 
- Bil. btr.;:ız d•Jlai.;.c;ığız .• Siz b~

tl.3. b: ı be:tley!r. 
K,1y {Ç°ıL~rı b~ri ce\ap vc1'Cii: 
- YoLla k:ırşmıza J<11p!u. :h~c1::ıJOr 

t•ltJ.r ... a, s:ı:l.ın ıt.Jıtcrr;o.yın! Onlar t"k 
4:3rard..:. rrl:t.hlüklt"ı.niı;, 

D'. a Jii:"fidüle ·. 
Fı-:lv yn :\!.:ı 'i -L:r \ :~<<ı ite ~ill"

}-.<)5 ,n~ & ·J~- sı!;: ~-~< !e-r.dellyoı ve 
M~.:-1 bu rr:.--e"\--;."....ı. <;~~bn !C-.::~.i c:"- B 1 , l • ~-

. t .1• t..n .r.: > ı;mı sırrııs ... "<.ı •u.ı."l v:-.• Lh:-n el< • :·,vr ı. J 
Zate ı o. her c :kcı;1 bVJı.c 6<.~· ı 

m·ş w-y<Jı•. jl 
- IJe7l de b _,,-J,~r=, dedi, M'""

Jı.nru;.n!"'rln (kıs.:r.et) dryc b3.;Lınr1 1 ~
l .. rı düğı. n eözi,:: 1!nciye kü~..ı.l" !x'-.... .__ 
y g.ı· 

, ( .c.) dcn·ıen. ty. 
n l f,i dJ y I •Al. C ... 

ı.. • yo.t B· zan ı ...n ı.> l\( 

ı l k~ , '&l-ya1; ,a :ıdar :e'<lf 
t-....:. ketı ... ı.ıca iıJ. t • ı 

.i\1 : gı.. Un"'<l'ec · J 

- Xc c!etr.eh. btC'l'i!ı;~1rı: .... .,,t,y ~ ', , 
lJ t J! n-M! :-;;.r.l:ı'e c\·kn: t:"yi c :- 1 

:ı"~<~ ... • ~s~en.. n. fC'rr".-l. , .... c lı, n.11 a~ 
kı n · wut 1 lı.~l en-m~yE"L \ C :U!"'lu! 

ıc .kin ec! ;ı L~ · e_Xr:-- ' Fı.ı!t t. ı:c 

J ' tJ, ben .1\t u:..:!l.'l "'~"" l.r: ... 
- :.;c CCD".f"t 1stl'Y"tsa.n .t.". 

.. Ş;.:Jl._; de-:ı t İsti_y-: ?ı,JJU k. (" .ıt.~ .. 

dt;. -' ze\c..~) ..ı.~-;ık !\lı.:ı'" 1'1rı 

r.- ı ~ b •1 cdilı:ıl§'.: b 11 i::~ -
yruuz... EvU b .~ t:ı1'"= ~e ".ı~a.: "'yt:!: •• 

- .'\ ·.-t"r1.yO m:,:v-ım.::' ,. 
D.yc S(,/ylcniyonlı..-, 
Be ~t ce•.-.ıp i"Cret'C!'f;i .... Un-, gc-ı:;ı;-

k.:ı y 0 ... ...ı. b: ... · ~Ier ~ .... kJ.dı. liaı·.ı. 
be" ı. 

G u6Xl bac!.lkla:- r: ın &r..ı!tr ... t ... 

b r 'k pi r."lai> ge~fl .• 
ncr t 

ll ı "'tı' er gorc r.c ·. 
\tb n Ojı<.: :.t. F .,,\1 y ı l\In ' 

ı..:o "'.: ~ .. O;:.... ı uı !?Z. b._ nı.:ı.h~ 
.. u.ı:. 0 1 ~g'lı.. 1 kt'.ı.y.k1,,ılnr cw. A)·ledl. 

- lt C'!l et..cr.n. bm . .ı i!Fra :ı,y_1 

!J it c ·yir.: K":'ndlıl", :ık ,c l.J.. 

r 'n.. J :ı k.::ıJiLSı :ı-da san,J r dd~t 

s~ .. ıllyo .M. 

- n ... b\' .m j:, n g~cı 1l 
l'";.lt t tı.t'Z.ı..;tCt · bun .~ . 

j ., .. " . 
ol:..·yor. 

lf ,:.• ·• A .•. nı Ja lı'<; bl - n<."Z<'..ı'tc-t 
baG~ S ı~{~ ·, Fi}ip n Rdal:ır <L:ı d!l 
mua .. crıt "-dclcr._,c b:ığJ,,.nı.l k"1:nrl -
r.i. .... u:lıfc(1t ceğiLz ye .. 

(D~v:ı r. \ .. ar) 

GAYRiMENKUL SATIŞ 'LANI 
Ü~küd;r.:" icr~ :\I~muı.·!u~deon: 

içel P. T. T. Müdürlüğünden 
l - :\te: ~,,-, D Yt;1Llttly yarund:r T:1~ e.ı c"n> oıvr:a~unı.ı..m k.eb.ilerck 1'tcn;;n 

ıs'. ·y ... n r.>d~ı t"" ... ı.ı11~1 e<J~ln·cic ~ •6~ nıc'lrı.'!.'k 1330 ;ıdd'.., 7 mctı-e'.'-'!{ 515 <ı<lct 

ve a metrelik 1038 adPt kL cem'an 2913 a\!e1 çuiı.lı ~a.ııı ıtel-gra.f dk<'gi kzp:.ı.Jı 
zaT! usuUy~e rktiiltın.l")~ ık~Ul". 

2 - Beher t.4h"'f:line ")10.> lira t...l:!J'Jnedi:c~ tlir~"1er:U mu\·a,--x\;:t te,ı.~ıt.tı 
2184 !ım 75 ktfIU::1!.ur. 

3 - El;siltn ı~ 1 4.94:? Sr.1ı gul::w s::.at l~ de McMlııGe P. T. T. ?\fe,Y.,c. 
Ln<le tludür~hk odaE.ın<.ı.-..ı )'.tpı1aı:3.1.·t.ır. 

-ı - İı;tck1.r: .. ~rit'ı T:C.~r.et Oda r ı.:t...rık:.cı i,e muvuk.H.at tenin-! rı)'::ıkb'..l~ı~ı.u 

da hovl kapalı tek! ! me~Jarın1 7.4 942 gilt:il ~~ı>t 13 e k.ıd:.r sözü geçen 
od.l.Ja I<omiayon ll.ehJiğ1uc vermc!eı-i rtı-zırındrı-. 

5 - Du t)e ~tt ~orbıa-ıne Mersinde, Axk:ıt.Jda ve İs1.a:ı.bu~a P T.1'. Mı•d..ı.r-
liJk!-e_·.r..dc 146 :kuruş ın-ı;;kabitinde \-erilir. •~'532> 

1~ T. iŞ BANKASI 
ı KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

19C 2 İKBAM İYE PLANI 
KEŞİDl:LEil : 

lerlndo y.:ıpııır. 

28 J.\ııart 1942 
18.0IJ Progr.-.Jı1., \O 11<..nılcA.ct Saa.t 

A)'3r! . 

lG.OJ Radyo ÇOC'Uk Klub.i. 
18.45 Z?-raat Takv~n-1. 
18.53 ~Iw..ıs~: Rı---l):o D .. 1ıs OroX~ .. tr'4-

.f>lJ11n II<'ı· Telden Programı. 

19.30 Memleket ~J:ı.t Aya:ı ve A.P:ıı.S 
lfzrbe-rlc:·L 

J0.43 ·K~hr<.l't:l.nlı.~ De .... tan 1 ı !'. 

19.55 ~Jit-&: Rum-ı::li Türkü.1t..ri. 
!?0.15 Radyo Gıı-zck"SL 
20..fJ ~1~· Ko.::ı.n:ı. ve Se_:n:ı.ilcr 

21.00 Kon~l~n1.ı (Tcı•yyü1ec: KoLt"ifi ... -
ı-or). 

2ı.1:, Mtiz A. D.,ni • ;cı bt..( klc-o·l. 
21A.J Kcın'1..iC"'tı .. a (K1!1r~n1a.n?ı:~ 1'ıcn

kıbeleri). 
22.00 ~iW.:k: Radyo Sa~ou Orkes.. 

tras). (VJok"1~.>t N~ip Aşk ... ı). 
22.30 ?Aen1lc.kct Sau.t Ayarı, Ajans 

HaberJcri Ye &>r;;al:ı .. 
22.45- :!.?.SO 'ı{ ı:ı11ı;~i. Porog!'anl \"C 

Kı.p::ınış. 

(HALK SÜTU ~U) 
Çalısmak ıztırarında kalan 

bir genç kız iş arıyor 

Orta r<l j.;tcbin 8 inci s.n:fır:.:ı 

kzdar oku.m~ .. :, mti~C\'U'Zı bir genç 
k:ı·"n . ..'\ılcvi vnziyct:rnln l:. :"ılc

lur,u hay.:.tı1m1 ~·c.ı.I!~arnk irl~rr.-c 

ır.ccch:ır yct!nue bıraktıgından 
!1l·k s ~· i ıı:,in1 m~kttb!n1:~1.ıen ay. 
n'n;~k Lıtırarmda k:ıld:m. Eski 
Yazıyı bil:uı,iyonım Dak:;Jo:va hc
\'e_sar ve mfötai<liın. Kan .. at.kfır 
b.ı- üc.:·ctlc i5 arı_\-~orurrı. Bano iş 
\'t~rm~k surclilc hayat yoluJ1d:ı 

all~ıın1 bu ilk adtm'tlU t:-ş-c,:i ede
cek n1lli1tcrC'Tl1 vazife sahipler: .. 
nJı SO"ı Telgraf Halk >·iitunıır.da 
B. K. ye yczn1nJ3rın1 rica c<lE'l.iln. 

• is anyan iki genç kız 
• ilk tah.sili bulunan, 15 yaşm.<la 

fakir b;r aile kızı tahsili ve ya§ı 
ile mütenasip bir iş arama.kı'&dt!". 
Son Telgraf Halk ı.-ütunwıc!a Sa-

D~~acıJa Du..:..>ur. Ket 'C""0!un:ı borç ~u. K ,o.; k~pı ~tWl:!.:!ı~ Ii~~i.Dı r.:ohallcsi 
il .lt' çe,,me sok~ 16 N1..'. d.\ ID"..Lit n s .. .-ı~n cğlu Di!·o:ı.~1 .:\L::alJyanın h~c:zed.,;
lcn ı~ ~ıık ~8~ p'"1!a 2 aJJ. 37 parıc .. 6 \"C 1 ::-3 rs-ki 11/4 yeı:i .k::pı No. &ıst.::n

CK: ı \enl ka-ri-yedc Ce\-ah~tcl yo!a n:evkl ind-e htı:Jz açıl:nanuş oian B· ı büyük, 

CC'\ ~1-!'c) ;,,--oh: !)c eski l3ağıdat ca(!d~ı ve 5 J)J.rtcl No. 11r .. ~ He ınahdut \·e tJ .. 
ır..:ıınına (1687) b~ z.:t: yüz sc.i{"«'n ycrji ?1ra kı.y_r.et t~kdir edılen (482) n:cU·c 

ıı:..;r-..J:>b~ı arsar...:.a U.'l'..UI'~J »::k.ibl'e. G...i r c.!:-I:!d"' s~ıtı.!a:~:t. paraya. ~-cvrihr.'l"5~C

k:.ırn~· \Crilm.iş'!r 

G.\TC İ :'\IESKl LÜi LVSAFI: 
Ar .. !>.. kada!.!.!-...ı sah.ası dnhilinde tren \·e .ııı.t:ı1t.;ı, yakın \e henilz. ac;ılrrıcm.;.1 

0 :.:r!l Tiaşi>~;,rLl.1<. ve Cı."\-·n..lıirri ·;e C5~ti Baj!d;.t cadc.lc~-Jc 5 par.::t:>l Xo. gayri meı~ 
k·l..: ı ile tevrili ç;~>~;.k ar~<:ıdı"", 

1942 iKRAMiYELERi 1 bahate bir mektupla m~·acaat 
ol11111T!as1 mercuduı·. 

1 - i.bu z.;ı.y·i nle-ı..\u Jn :ırt.~1rma ~:tnar.roıe i 17/4/1942 tn.rib.n it'a iL!ba
~ ~12/36 No. l:c Üski.1ar lc:a D:!ıcsuur~ r.ıu~~"YC'tı nuırr~·u:ıc:ı:vlJ lu.:rkcS.:n 
~u.l'i.: .• r:::·csi ~~ a;llı:!ı.r. il~!1J-, yt:..zılı o!Jr~~ !"'.tan !:J.Z.1'l 11:0 ı-t,r t c; ~1~1~ ist'ycn
lrr, :..,cu ,) .. 7'°.;~uır.tye ve 94~, 3tl 00 T'l r.l.in. "" ;ıy- 1.c m ı-ı, ·l ... ~ . .,-.t • • ... :Crceaat 
e~ m; t ctrr 

~ - .:\1·~1: ~Y..l'a ..:~tlr:..~ Içit1 J.ulia:-ıw.J :; .... ~. ı ,l(:yrr.~a!:n : • .ı.ı:ıe 7,5 nl:..te!lnde 
ı:CJ' o,c;.·o ut~'" b'..:· bJn!-. r.m !tnJr..;Jt mck~ubL !!'."t tdi!C'C'lkf'". (~Ia.iAc 12{) 

~' - fpot:tk 381-':bi :-'1 ~ı:k . ._ı-ıa •! ;r.,,_ır t·l' '·at·4ıı-._'l'>ln \e i··~,f ı·t hnh ·ı -~h-P
e·•;n.n ~ı-yr: JT'.t'.zıı.! 1 U::('l"lndr·ki hıakltn11 hı Si '.;r:e fôli:t. \"C' l'.ö. .-:rlr. ·d ·•' o-l~n 

.•hii~l:J,rır:ı kbu ıJ:on tatlh .. nlitıı rt~bJ.-cn ~o &w, ıç1nde e\· iJtı P.ıii b:tc:c:ı!e ot:-
1'<, n ~iyC·ti.nıfz.c bi.!f..:r::.lf!cri i<:ep ed'l: . .AP.{Ei halde hak.l~:ı t;lj,hl sıı.:!lli il(' 
•'-'\J.~ •. m:&\hı~ı;:-ı; oo-tr5 be·lc-liı! ıı p:ıyla."m?as .,'1.,, .. ı h r!ç kah.rJ:'--. 

4 - Gö.J~r.i·kn e:rıdt'! ::. .. tt.ı:'rn::ıya. .şc.r-. k ltlrt:·J('ı· aı1hnı·.:ı :.:ı-:tı.· rr.c.-!nh 
vk rm~ \"t? lü:ı::tır1~·.J ;tıQ]~ 1. ~ ~.rn ! \"C bı..-rıitı:ı "t::.!na..t.ı.e:ı t .. t.ul c!..!lli;: a.d \C 1i 
b.. ç1 .naır-lar. 

5 _ Gayrlr.ı·nk'ul 27 1\ ..s:ın 1942 ta • .-J.t .... n .... ~ !'a.ı.~--r'~i gı.;au s.:.-At 11 ~«.::ı J 6 y.1 
}ı:... :- l"-<l:üıda:- İcra t-!<•1ı.1.1rlt.ı~-1f.d-3. :1~ det. L .. u J!dıkta nsonrl rrı ç > ı:ır"~ıt"i
r-. ı n~ c c'1ıi!~ Anc-ü a •t ~·.ı bruc:i r.:utı.:r•,.(n kıymet;~ yt.;.; \; ı·· ini bul

:-ty.a sa" ) ist:y 1:.n. W x·ag.n~ rJ~:ı.. J (1. • oite" alaca:klı,:ı • t~,ı~ ·~uı: ta. be .. 
ll :t""lln bu g;>-y:l n~eJ~'->u! c: t<" ~ 'c n· .. l1tacr:=< ' .ı.1 mt•rıııuunda.a 

r &') ç.ı<nıaz en <_ok :ı.:111;~ ··1 ,. l .a.ı b:.K lra!M~t't. u.z~r ıa "rr:n 10 
gt <.ı. ıı .. teı.n: .. ~-e!t 7 :\!;:.yıs · o-ı2 !J.r!hı ı-c.c Pı.:, !'!le .. be gürıa ı.ı, l 1 ~ ~en 16 
y : .. u ... r U.-lt ·1.r İ::... ~ .. hr, o· j,ğu od&sm , c. t!ırm:a bM'lc ... •• :ı . .. L~t .n ~:i-

g '<l rl~h -. üL.:.n l... t ... , • 'C' .~l ıran 1.rJ. g'..y J. nıenk;,t~ 1e tC:.:r cd:J.:ı:: ~lJ .. 
ıCcr.lUU.'10a.D 'tı .. :.ay. ilıô. 1 t ı-c -ı.Jı·rr;.1Cn k.:·n .. 1 yilz·ı-.. -;>ini tut-

:d. -~y!e en ro:~ nı.-'- "' t.-d ... >'". J-'.hy~ b. ~ l Ac l:d·' l26C ın~ . 
) . ı v-.: J.1>Ş .!::! ,- • roh k-ıı \fk<t.'1 ~~1 j,J; ··~ 

lj _ Ga:. .. ı ~-- .&ı.~ '- .•.' ı. 1'" m::e ctc:.·h: ı '(!;, .ı ,., ı "~ ır tiı .. 
•. :;de p . .__ l \ e--:n: ı~c • ~ıc :..:.J a: : (_ , . :n=. .-.ı..'-i.. ke!""A: - n l~n. <:' \ c. rn YL..:t .. 

tc .. . t.e bıJ :.i. :öe arıf- n 1 o.d e. d J;C; - ,c.ğ'l ıaı ol.r on:-. r.az.ı 

• \:1.yil Ô' '. ı.t.1".;.sa h .. .ı..-ı 7 gü:ı 1. ucilc ~··t• .... r·1)--:ı çb...:u- fJ c:ı ~'CK 
,. t r. 'i3 :ba·~c eıu~r. lki. :h!l:c ..cr~.nd .... kı ı ... :-1; \(·geçen fı:n"_ iç--rı y--,_;zde: 5 ten 

p o.ı;.n ... e ·~ !.:..·z .,;e ct.ı;.,-:: zar ı-.~ı 4-Y L"".• t .. ıkrr.c haçı.-t ~:..:l.L~.-ı'.< ,;z ~ı n;.e·n:;..;.~;_ 

J l m -.;re; ~;<:.. b.t-_,.r~ h. ı:- C:L\1-cht.eı~)~) 

- Alıcı ...... ..!.ııl nJ. l.:e · h. r~cineı.: olar..Lk ')ai;ı•z tapu !e.-n~ lır...ıcıı~ı ,:ı-::n-,. 

1 .- ·~ .ı'- \ "k·~ t.-\ n beUt•!.ıi ı·~ i:Wı: ik.:ı~a .. r.Jl::::·.ını vcı·ır.~y-c mecl•;.:ıdı.::. 
:L\lJtcr ~ _,. ve~~!er, tr;_v.n .. vı.: t..mz·$at \:C deJlill~-e :-ei::ıinde,ı ır.ütcı:ellit 

}!f'lcd.~ e: r-Os.mıu ve- malL"r:ıJt\ 111 \ ... K..:: ioorco::} :tiı..:.~·a ait olmayıp C1:tt ·rr ı b~-e
) aı\. 1 !r:uil o~-r:. ... :. l:alıı.ı. :;:ryrı .:r.cr:.kuıl y..;..;w.r1d:t gö;~l·ti!rn tarU-.~ıı '*J:.küdar İc-

1'1" .J!'luğu od"lSınd.:ı ! .. '..ht 1.<!"l i.-e g03~.:c:-1 arltH·:na şa:t.nar ... _s!· d~h-e~inde 
·:...~"oc4'gt Lan o:ı;nu:·. 942_ı3G 

Şirketi Hayriye 
Ya· saa ın " tatbiıki dfrlJ\·ısı:c 1 .. "~~n 942 ça~CC" ba gU .. 

nUııdcn 1tıbar("P. 

Göstcr~Jcn lÜ21..Jl1 ıi..:erinc :;eferdcn kalchrı.l:rr.l§ ola11 i1L~ \'C 

son Ru:ııelı no Anadolu po:,tal~rının komı.kfuı 21,10 \C 21,15 
de Köprüden lı:ırckct ettirileceği ilfuı. olunırr. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI [~REM 

1 adet 2000 liralık=2000.-l!rc 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 7~0 > =-1500.- > 
3 > 500 > =1500.- > 

10 > :ı:;o > =-:2500.- > 

40 

50 

~00 

2(10 

> 

> 

> 

> 

100 

50 

25 

10 

> ~5000. > 

> :_20CO.- > 

fçel P. T. T. Müdürlüğünden 
ı _ Me:- :;ı \'cnt .... iy yanı.mıt.la T<.ı-t:· su ı,;. ı u Jı~:..tlından kesile!.'(}( ~le:-sin 

iS"l-1,.1yonln1J .<: .~- ı cJi.!n'l-Ck ~~n1.Hc "6> rrı-("!rt.~Ek 1500 adet 7, nı<"t~li1<. 41100> 

ı.dc-~ f;> ndl."t ·ı~!l. 1485t ::ıdt:t vt? t9.> ıı1'!'treJ.1c •~00' ı\deıt "ki c('ın' .. n 4285;. 
::ı..d'.;t t;•rah ça!'tl l-l'\gr:.ıf •ii.regi. kavalı zaı::f usuiiylc rksiltrr.cyc .kor.nı.uit::. 

2 - Bt:het ~<lPtiinc •10-.> lira tahtrJnedi!(l:1 di~·eicleı·in n:~valcltct tenı.n=ı.tı 
43213> li!'a 475> -:1111~·tu•·. 

3 - Eksil!Jr.~ 8.4.942 Ç:ırşan•ba günü st:ıt 11 de l\.ter:c:!:ı-c!e P. •r. T. 1\IerJ.:C'
z.!nric MJdür!ü'.< 1J::ia.c;ırr<l:ı ) ı.ıpılo.ıca!<t:r. 

ı - İ!ieicl lC'rm ·rıca:<"t- Odası vefik~ı ile mu\.rkk..ıt te:r. 1ıcat r."n~bL.clar;.::ı 
da hnvl kapalı tekti! n:ek~upb 1 nı 8.4.9.;::? güınU s~.ıt 10 a .!-to.dar söıü geçen 
od:tıln K•Ymi&yon llci.slig:nc vcrnıclerl l:1zııl'dır. 

.:; - BJ !~e ;ı:-t l:ırtnr.:r.c "-·fel""-.:!r.de, Anka.::do ye ~ ....... '1bukla P.T.T. 1'.füdi.ır-
li.:Ut~eM.n-de 214. ...... u:- .ı:ş nllık::ıbitlnd,.. ·crı:ı :-1533· 

1-fS_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D_İY_E_Sİ iLANLARI 1 
ı------

B y t c ~..ntıa inXı;.;ip ~1~in n <.I .. ;ıiH Ye h:r~c:t k.ısıı.nlarln!n ınc-cra 
!uş t ~ ı-i. c~si:t:.zr.~o:;c ' •r J.n>o..;·:ur K•.• t bc,J,•11 14-11 J:rn 99 kuru.~ ve ilk tt·
"l"İı tı l08 a Jj.ku -;_ . Keş 1 \"C ~::ır .. -\' Z~.lnt \"C i\fu ._,.e!t.t fl.ti.ıdilr U.~ll 

,;,.1.( :.ı~1c göl"U1e: tir Ihak :!/4 '!l-t2 PLr ,, gi!nfr ~ ... at 14 cic D&İ"1'i E .... cü-
'TH .. (.e y:rpıla-..·J.kt . T .ıpa-;n ,ı;,;_ tf'r.iÜ::l ~· ~:!-:buz \ICyr. 1n(.~!up'arı ıa:r 1<.ı i-

hi..'WQı üç giin c-..:vcl Be:e<l'.yc Fen İ~korl l\fü.::lıi .. luğilr.c nıutoı:<.· ..... tla al;ı.c .. XKı. ı f"'Jı 
•jt c~1 ry-"" ve tı·11 j·' .o'.:1 ah Ticaret O iafı \~!taı...~''c i!.ale gi.L'l-ll r..Aı:ııy:-rn r.~ı- ı 
ı:ı.t!~ D~i!ııl E;.çi.IlliCT,.C.! ~ ,! .ı~n"ları. (3501) 

Bcyazrtt~ İnk~t.ip :ı.tuıı.esi ctraf111ın t:::..1ı=..ı11i11in ıJ...ın1tt :~ı at~·k c:~:amcye 
.kon\J .. T,uı;tıır. Kcç·r bedc>Jı 35-19 ı:ra 4 !kurı.i'j ve ilK te:niru:.tı 260 ı: a 18 ku:t.r; .. 
tur. K"'ş:r \'e şa.:.·!'-ı:tn<' Zo.tnt ve Mu~eı.·,t .J\.1:üti-Orlüğil kaleminde görülebilir, 
İh.-ıle t/4/9l2 Çar..,::;.ı.·r.1nı gib;ü ~aJt 14 d.c D~.:,nı FNJ11'1<E:r.ıde yc"p: rı-cr.k.tr.-. 

Tal pJcrin 1.3:c tr~nln:ıt rl'l<:klılıZ ,-eya nlek:tu;>!Rrt ihale tc:u-:h~.ndffi 3 gün f'~·
vel Belediye Fen İlllcri MiJdürlü~imc mür;:;c-n:ı: "-' a'nc· l{ları f< nni ehliyet ve 
94.1 yı · na .-:it icarel Odası ves!ka1~u~yle ~h;1·e {ıJ~~u 1 ~: .... tte Dal.:rr:i Enct;-
n-v:nd!? bt:J:wı:ı--:alırı. (3760) 

1 

Oev'et Demiryolları ve limanları isletme U. i~aresi İlanları 1 ; .... ~~~--~--~~~~------~~~~-'i l 
;,!· hrı1r.'."'.~C':1 bt:"Cle:~ ~3R.!-) li:-<.ı t97) kı..,·\.tş e:lan muh~e~ıl cb'.·tt.\ !·'.!,92G :.i-'I3 

)ot~-.-; Az:nz.n__, ~(G.4.1912) ı·~z:ı~!f'si günil s<':t' (lS,SO) Oa bcış bJı;u;~1.ı. ı·a:·~~ı·pa
::-::i:::. G<A· b!n:-.:.ı dah1!irı,1~Lı kllmls:yon t~rrıf·nd::.n kPpalı zarf t- wı l-·:~ ı::~tı:-ı 

aan""cc.o~1.r 

ı~~ işe girmf"'k )9'tlyl.r..:.ı::.-... 11 (t62) li:·:a (10) kurtL?iuk iTıı.n-nkkoı.1. 1tnı'.rwt, kn

nur;t.n l"'l'Ln ctLihl ve .. ;::.ıı::ır!a tc-klifle.r"ini nıuh'tevl zcı?·ilarını a:vn1 gfrn sa~t 
( l~,:lO) o;ı dört ot;.&a k:.<: .. : Kon1iS}•on Rrl.ill~.rıc vcrnıeJ-en !Az.ımciu· 

Bu i..<.e ~it ~rt.ı..-~ ·1~t'lr ... · kt::.1ic:yond ... ıı u.rr.ıEı: olürnk do--~uln akLrı~r. (3571) 

1 

!Iiilcn orta melotebiıı 7 inci sı• 

nıiı.nda t;;hsilue bulunr.ıı 16 ya. 
<•Nia bir kız hayat şaı1'.l;ıruu.n 

n.,·ı l1uJl.üi;·ü kar~·'-Sııwa tahsili 
terk~ıerck çalı,~mak arzu~ile Ya
z1hr.1ıc, ticarethane ve emsali rc.'S ... 
m·i

1 
hususi rıı.ü~sseselL>rdC iş nra .. 

ır.aktach·, Sem Telg>"a1 Halk sü
tununda H. T, ye bir ı« ktup ya
zıl.~ası rica olunur. 

• B.\BASIZ BiR GENÇ KIZ 
İŞ ARIYOR 

Kiıçük yaşta bab:ısıııı k:ı; be
dip aıınesile 'kanJe~lPrinin iaşesi
ni temin etımcJc üzere ilkımek.tc,bi 
bitiremeden i:ş ·sahas.ııa atılm~k 

istiy en bir genç k, fabrika ve 
n1ÜessC'scle1~-e kan~atk5r bir Lic
retlc is aramaktadır H:ıyrr sever 
iş s;:h;pkrlııin Son Tc!graf halk 
~ü.tunu vasrtas!lc {S) rüntuzu.na 
bi ldirrııcleri rica ohuı ur. 

• DAK'fİLO DA BİC.LN BÜt 
GENÇ KlZ İŞ ARIYOR 

.:\:Jr~iı:.:.Zı nı· l.şeıtlni •,c :ı c~l _j( _rçlıı 
O!'"'ır.ckteb:n son 31:;1f1.Nla. ay~11an 
c.~[.kll• da bilen b.r J;• ~,.. t.ız rfsn-..i ,.c 
lı Ubİ 111li~E>~r>lcr.U• 1-i oıı-.. :."',·....rkta<ln·. 
i~ . ,h'.p:c-r·r.·:-ı S'-n Tclı:; :f H<: k Sil
L.ı:~t. v.--!-ıtasiylc (Nı?':> l .:1 t ı.ı:n~,nt:! b1l_ 

rr: n~C'irt: rica olarnır. 

• TAKVi M • 
rran·J 1358 Kasım Hıcıl 1361 

MART 
141 

H. EVVEL 

15 ı o 

Yı! 942 Ay 3 Vasr· 
Vak ii 

Eza·-

MART 
s T S D ---
5 50 Gillle 11 21 

28 
12 19 öııe 5 5' 
15 51 İkinci "211 
.s 30 Akşarr 12 00 

Cumartes! 20 02 Yat..ı 1 32 
4 08 İnısi!k 9 40 

s.,hip \"e;ı Ba-ştnt:harr~ri Etem İı:z.c-t 
benke - Neş:·ıyo.ıt Oirektb:-il 

Cevdet KAltABİLGİN 
SO.S TELGRAF MATBAASI 

Tarihi Tefrika: 58 ~ 

Ehlisalibe Karşı Kı liç Arslan j 
Yazan: M. Sami Karay el _,; 

imparator Komnen'in Türkler üzerfne 
yürüyecek ordusu yarım m ilyondu ••• 

İrrqJnrator K•:ı:nııcıı bu l<tı\'Vct
lc-rlc l~Uı,klt-! i ma.Jı\."C<ler~k ·bütün 
An&tl0<!uyu is~·Ha etn1iyc1 ni:hayct 
bıı ku,-vetlcrc K.u1dü.se saklıl·ara .. i.,;: 
ba.şıntlan dc!e'.mirc kax&r ver
mi§ti. Maıks:ıdı, kw:nruzhkJa Avru
pa ~ıı-r.i:sti,ya::ıı1urını Kudüs üzeri·nc 
Y'Ürü1iirkeıı, Aııadolu•y tı d:ı h-tila 
etmc;kti. 

İm:parator Kon~len 450 <hin kiti
Hk Avrupa Jıqristiyanfan nıı:!Ub-u
na 50.000 ki§ilik bir ordu ile yar
Wırıı etmişti, 

'llü.rkkrin üzerine yüruyccek 
ortlu yarım milyor..<iu. 

Hrris.'iyan kuıvveUeri bir yan
dan Üffi<iidar y:ı·~.na YC Mudan
ya s;ıhil!eri·,le n:rkkdiliyordu, He
ancn he!ııen yaırıını mi!yvn1uı.< L}J.·

du İzmit ve İzrük üz.or ine yüıii
mc.'ı: !çin vaziyd al::ıı.;jlaıxlı. 

• .. 
Arslan, Tebrizden Aaıa<loluya 

geldigi günclcn·beri d&'!ıa bir i:<e
recik olsun rahat etmemişti. Ev
vela dabhli hJrpkrlc u§r~<;ım:ş, 
beykr elinde kalan munıleketi 

kurtaıunı.ş, lbirleştirnıı.i,ti. Sonrn 
da BiLans ordufarile l:a•«he tı-.tu

şar• c< curm::dan clinl~ımı.:tlen çar
PL?mı~~ı. Ş>ıOOi de bütün dünya
nın t ·planıp üzerine geldiği ya
rım nıilpnlı.;J< blr ordu ile çıı1·pı
şae'1kt!. .. Vaziyet o kadar 1yi de
~ikli. Lilf dı.1 ~il :,:~r·n1 crı.lilyondu. 

.. .ı\.ı".:,]an, b:ütLn bü~~·-t:k İran 'füT~ 
Sclçt. ';. clt\'lı.;Lnc \' Suri~ 0Je ibıu-
1un~~n bc~·Jcrt rr:ıtir.:-ıc.:ı;:t ettL Du:.
ıar fel5ıkt~ti ya~ınd:.n gürn1t..'<i:i
lcri için aldırı":i et~i~o11lard.1. Ll
kiıı fclakM .l;üyliktü. Hc1J binlcıı 
toplz~ıp kar~ı 1·0.vn1a~ lcizınr;d!. 
Z:.vall: Arslan bunlara Lli a'!llata
m;..dı. Yanm 1rilyona kar~ı tek 
ba11!1..ı ~.ı::a1'11~1ştL 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
§Ubeleri arasında iş birliği 

temini 
Çocuk Esirgeme Kurumu E.'nin· 

önü kazası idare heyeti; m.~nta

kası daltilindo bulunan ve keııdı. 
sine 1Jağh cl;.n n31ıi~·<."lercl0.ki ~i.V
be.~i'r:.ni hl:"Jll dairr:l bir n"J.Ürak.:ıbc 

alt.c J'1 bulun<lm-:ıı.,k \ ~ hem de 
b1r is 11'!raberligi mn,in etmek 
.maksa ~le lrnftabk mc~kez top
la.ıı!.ılar ım lel<ımil nahiye idare 
he;ctlerinin i.ştiral:.ile her hafta 
ba\lk;ı bir nahiy<.'<le yapın:ığa ka
r:ır vcnnL~tir. 

i1k toplantı Küçiikpazarda ya. 
püm •;tı.r, 2 inci içtima 2 ııisaruia 
&y~,zıt nahiyesinde ;ap;ı1caktır. 

--o---

Çay saklıyan 6 kiıi yakalandı 
hını. (Hususi)- Tirede Atıı. 

türk caooesimlc 2 numara!, cl'ük· 
· kiında Mdmıct Dereba5, Kavak. 

dibi caddesinclc '!.7 say:da itı.·ahim 
Sıı:sam, Gazwa~a ca<idesinıde 54 
sayı.da Faik G<ioc~wğlu, Karaga 
zi -ın:ıhallcsin<lc ~7 sayıda İsmail 
Çnkı:·oğlu, Bah:.c'<alwc·.!e 4ü sa
yrl:ı Ihlmi Akar, Tahta!<ale 1'-:J. 

kağında 56 sapJa IIhlmı ile 4 sa
yıda Hü,;cy.Uı Kara.dedenin ye 
Ba·k crhanı caddesinöc 36 say, da 
Şakir Bcseııin dükkiıııl.a:rında ya. 
pılan aranhlrla, bcJ·annaıne harici 
mGh.'·ıı m>ktarJa çay buluna~ak 
:ırtü>atlcre olunmuş Ye bep>:i ~de 
liyl'YC \'Crilıni~lerdlr, 

-- 0---

Üniııeraite muhagebeıi 
teltiş ediliyor 

Üni\'ersiie muhasc:bcsiru'n ma. 
!iye ır.üretlişi Fe:r:t t:ıraf.ı.ıı.dan 

teftişine baş.lanılm~tır. Bu; mu
iad yıllı~ mali tefti<tir. 

SATILIK DAN 

Fc,lfrkd o k:.<lar )"ökl'ı]a~m.-!ı 
ki, ·bir n CV\'Cl tc<lı;1uiı al:-r.31:-\.. J.1!;.;p 

ediyordu. 

Hcn1c·_n harp ıncclJ~~ı;i tcp1.:..r!ı. 
Kuım;Jıırl"'11ara ~nlar; söykdi: 

- .A11tuJoluyıı çi~rw:11cık, 'Iü1 1'<
lüğü pcri~n etmt~k i\·!n geJ.: •-; 
haçlılara ·kar§! ık-0ymaA: lfuzn '" 
Bunlar ç.ok lwvvctli \'e 5.deta ·'!:ti:· 
sel gibiydiler ... Bizi.m kıı.wvotkı :. 
miz içerilerkeıı lncdada gelccc'r 
aşiretlerle bcr<'bcr elli, altmı:;; bi:ı 
atlıyı ge~ınc;l ... Ne ci-J.~iiııl"J(ı-urs •• 
n·uz? 

Herkes suısmuşllr. Yalıııt! Tc(" y 
söz atnr~~{ <:cvap verdı: 

- Kuwetler:miz ~~ oldugu i~. 
cephe ın.uJıarebosi ve nrcyd?n ı.1 .ı 
harcbc.'i yaparıır.y .;:.. Eu S'·l 
k~r~1s111(1a )'eg.1ne )'ilpacağ:nı1·J' i ·. 
çete muharebesi olmaLdOT. Bt><'H 

onar bin kişl·lik .k.ur\··vctH çei ·
le düoşnıana 'u.mulmaıi;:k ycr!Prde•ı 
gece ha-~bnJa.n yaprr.air. ıb 'mi: i 
<buldı;ıkça da kafaımıı t'roı• ~<, bu 
suretle <lil§manları y"01 l1111d~n1 ali
ıkaymr.·!< .. 
Tokayı di.k<katlc dinl'vrn Ar<

lan "\'C k~!nandanlal' n-:ı-J!fp-.i,~1 J.:ıir 

çehrl' almışlaı'<lı. Hc•men h<'pıdni:ı 
fi]cr; de ıbu meııkez<l<·yu i . 

T{Jkuydan sonra baışvezir ı-o . .ı: 
aldı: 

- Sulıtannn, ıdctlL rr, ~r.J\· H~' 
fikirleri ç.O<k doğı u,br... rı ·~ 

yapacag.mız an:;a.~ ç(,'tt. ır\c.--.... ... r
beleı i 01'.-bilir ... Yaiı' < l:nı et ı . • 
en ne. ...... iar ve bu · :i .·le tt.:·"ı ~· J 

göııı~ i·ı bt:J·le:r~n z ·l·l :neli,- z 
SonrJ. bad yerk:dc. nrnw ' • 
içh:tle g~::-!i c-rzu1< r ... !A:ı dı...p;"ı 
lafı \-Ücu.dc getir :r i) İ7. ..• Hat.:ı 
~-üvari ·b:nck hayvnn~. t da 

fJJcı.:.ın \'· 

Şehir tiyatrosv 
TEPEBAŞI llK \~I 

K IS ill!l:D.". 

Bu ak~aır. saat 20,30 d1 
A R A 

i"'1ı .. n; N!!r:p l"'J;. 1 I\J:-,.t.JiCREK 
Son lıaft~" 

iSTiKLAL • C. \DDESİNDE 
K OMEDi KISMIND.4. 

Bu ak'J.ı ıyı soat ::.cı.30 d.a 
S ÖZ Ü N Kl SAS I 

HALKEVLERi NDE: 
Komite intihabı 

Saı•ıycr Halkevindc·ıı: 

5 nisan 19·l2 pazın· giın.ü >M' 
11 d() Eüınizin (dc,-ı.~rnnelcı· Y<' 

Kurslar) ,.e (Kütl.\phanc) I«Yr-ı.· 

tclcri seçinti yapılacağ!illdan k:. 
yıtlı azalar:n bulunıralan. 

Askerlik işleri: 
ŞUBEYE DAVET 

Be~ıkta.~ As. ŞL>be>ir:doo: 

Kunnay albay Guıeral Ser.ı t 
oğlu l\lustafa Edip 3H • 2() şube. 

m~ze rek acele mür<.-.er.at et-:nt:J!
f,l tlikd)·Jc 1076 &-u.) ı!ı kanunup 
maclıci:2i mahsusuna g.)rC rr: arrıc 

lc yap:Jacağ1. 
E1m<.•kli Deniz önyü·ıOa~ısı Ç-0.: .. 

]ulu Sefer oğlu Mu.>tafa (Vi09). 
Fn1ekll DL"niz gt~vc;·~e .}ii.Y.bu~.

s; Mchır.et Qğh . !dıınct ç.,,_,,ı 

Bayıml.r (1049). 
Yedek top teı;n:cııi ,;,,. ıırr• l •>,'

lu Fuat Kıbrıs (43334). 
Bu subayların pt k c.ıcl·rc ~uuc- ... 

n1lze mÜl'acaat!arı iliın o1· nur 

ZAY İ - lJ! .. rbuı l:' • '1 ı- :ıfı.ıs d 
re:! .nı.... i ald~\.n nufL tc xc c· b -
l'iktc 1-'.~ .-\skerl~ l)~• l'Sind-cit c. t :

ğ:ırı1 A ... i;,-c-r! te-rh .; '1.1.:2'\:t e hl 1 '\-" 

tim. :1f'IL~t-ri:-.i çık:~.:ıı0 rı:: :n e "
r.,1~n ı- ~turu yuid.ur 

ı\blı; ı ~- · !I ~t S. 

DLVR I::DİLECEK ll!IİR.'\ BJ l'-l lf 

cO~·on~c.t:.t. utış'ı .il~h~ .... K J .. ~ı;.1 

K;ilY ... h ..-a;,iyt:t•c lJLı!1~ı:;. - tth- ıs g~·-ı: 

_E:rr..ınÜıoil Yo.!ı Kö.;dtfr ~dd{'~~
C.c (fI:....c;.nn Uza. otp-o:,.unu.."'l ve 
Bos.er Çikolotn) !lıbril<:ısın:n ls· 
Lcaru;da bah:r;:ın 8, 10 nı.rtn::ı;r:ı::ı 

~icyvoh:.ş H,ını 31/3, 943 Salı gii.. 
nü soat 14 de '>ult:ıniclımct Birin
ci SJllı Hukuk ?.!lıhkeıncsinde 
!r.U-..c::ıyed.c He .çatıJ.a ... -a.k..tu. Dos
ya: 5/942 

ı t.:ı"1,yikli çalı.şt:rm::ı Le-rt ba• Jı ı-~ .. --:--.a-

KARAR HLLASASI 

"C'ruc.Üd<.ır C. 1Yiüdckiurnumlliğınd~n: 
T.:.ı.yin edilen :fi.:iıtr'w;,n .f..zla.y:'i tel ç:..,·i 

sat.m'1'<: s-..ll'f"t)y1c ~tilll Korunn1a Ka.
nun;;n;ı nı.uhal'.f hnrekcb~ bulU11d.r."~ 

!ıdcii:ıs:y:c rr.aznun Kud:küyı.ind.e Sö
g-AJü Çeşme csd,i.esirııd.c 115/l ~~ıyılı 

dillt! .. ~n.cia klalidut:ACı. Ab i.ü kaJJr oğiu 
36 y:şıod:ı hluha:-rem Gi1nı-iŞ"'..i.n e~ .. 
küda.r Asliye Cez... M~crr:~lııcc- ic
ra k!lır.Jn dtH'Lt!_rr.ası sonw1da beş nra 
a~-:.r p~ r::ı cc~ı.s'.y!e nıal1kt1ın1ıye!ine ·.e 
7 giln nıüdd't!fC de dicltık:arı1nın !k-'.ıpJ_ 

1ı.!m..-ı:;Lna. karar Y-erriln~t, ve bu it~ ·'41' 

~ari:~'.:atlr, P-i2/:wf 

ki ih1.ira ;ı.,-!n İkt~.:t \·\!~a.('t.itı r . 
Wm1ı, clr.n 2 ~fayı; ı9·~ı t;.:ıı-·h ye ldt:ti 
No. Ju hth--a. beırntı.r.ın Eh!'\·,, ettigi lı r 

llruk hı~ 1(crr~ lı.?şk.l'"ına tlrvir vey.:h· 
~cödi TL-:t:!y-ede me-V''i .: fille koyn<<- ıe 

ıç:.u <'.tdAh~(·t :h hi ' '._•)',ı-~eği ıe .
rif cdih1~ki.<..· ol!ll.i. k'.~ b·.~ lltı..sus:ı fu. • 
malfu.ı<l!. edinmek ! tiyf"11t-rın C 1 -

1zdrı, A~lıı11 Iiun 5 inci ka-t 1 - :~ rı .. -

·m<!r:.ı.!~:a n ... ~ncac.ıt ey.c~nt'leri - en 
ohın•.'ı 

7 
Kr'REÇ '' .. 

.İstarul>'Ll.l, Kad.kiiy. Suadiye, 
· civaıir.<lili inşnat.nı~ )'17.u
nıunuız .ol.:n ki,·cci .'\2,163 ııu
marnya telefon c:!c:c;; Kn-cç
<:i Hasan Vefa'daıı silı':ı.tla ıc
c1Jri~.:: t:'tlC'rsiniz. 

1 


