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Tek cephe mi 
iki cephe mi ? 

Almanlar ilkbahar ta· 
arruzunda gon kozlarını 
oy'pıyacaklarına göre 
Rusya ya saldırmakla 
beraber Mısır üzerine de 
harekete geçmeleri ih· 
timalden uzak değildir. 

fıc:IDI: ETEM iZZET BENICI:. 

Günün sorusu şudur: 
- Ahnanlu hangi ıı<tktadaD ve 

nasıl taarruz edeeeKler?. 
Dünya rad) oları ve lıasıru bu 

soruya muhtelif tahminlerle cevap 
aramaktadır. En ziyade üzerinde 
durulan ve ekseriyet alan müıta. 
lea, Almıınlann en önce Kaika$yo 
istikametinde taJırruza 0başlıya"Ca· 
ğıdır. Mütalea.nın iki kuvvetli ta. 

rah vardır: 
a - Petrnle kavuşmak, 
b - lngifü • Amerikan yardım 

yolunu kesmek ve Japonya ile bu· 
luşınak imkanını aramak. 

Rumen, Leh, Ma~ar, Arnavut .. 
luk petrol kaynaklarının Alman 
ve Mihver ordularının umumi ih. 
tiyacını ve Awupa kıt·ası üzerin. 
deki sarfiyatı karşı!Jmadığı mu. 
bakkaktır. Harpten önceki ve 
harp içinde ele ge~iıilen stokla.. 
nn da tükenmiş bıılıınduğundan 
şüphe edilemez. Bu bakımdan Al· 
man taarnızuuun K~rkasyayı ilk 
hedef tutması tabiidir. Bu böyle 
oldnğu kadar Rus • Jlfüttefiloler 
yMdım yolımu ke"'1le hedefi de 
salı:ih ve yerinde lrir hedeftir. An.. 
cak, bizce bii tün bunla da beraber 
Almanyaya haloinı olan karar ve 
arzu herşeyin başında şu iki JCY· 

dir: 
a - Sovyet ordusunu hezimete 

uğratmak, 
b - İngiliz Orta ve Yakın Şark 

bpantorluğuııu yıkmak, Mihve
rin Asya, Avrupa, Akdeniz baki. 
miyetinıi 1942 aonbaharıına kadar 
temin eyleınek. 
Japonynnın Doğudaki muvaffa.. 

tiyetleııi ve Sdvytıt lıuduıtlarııı.. 
dairi dunmıu Alnıanyanın bu ka· 
rarına yardım etmektedir. Almarı. 
ya da Rus l'<lphesinde ve l\flS11" 
cephesinde son kcnıınu oynıyHak 
ve Japonyruun kendisine tenıün 
ettiği kolaylıktan istifade ederek 
tam başarıya varmak ve 1942 de 
harbi Asya, Avrupa ve Şimali Af. 
rik:ıda kat'i netlicesiıw: bağlamak 
t:ıornııda:dır. Bunun için .de tek 
cephe yerine bütiin cephe1"'rde 
birden döviişmiye ba;lamaısı galip 
ihtimal dalılilindedir. Bi>tün cep· 
beler, dediğimiz Rusya ve Mısır. 
dır. Herhalde R11'Syada ta11rrtrhun 
ilk hedefimi şimalden ve cenuptan 
Rus1anın müttefli>kleri ile mnva. 
ııa:lasını kesmke ve Rıı.~ ordulannı 
yer yer çemberliyerek imha et· 
:mek teşebbüsü teşkil edeeel<tir. 
Bu teşebbüs suasında da Al•m•n. 
yn bütün imkanları ile Rusyanın 
lınrşısma çıkacaktır. Rusyanın 
bu taaırruz karşıs-ındaki durumu 
lıerlıalde ya Alınanyanın bütün 
takatleri ile }ılitip tükenmesine, 
ya Ru.sya·nın hezimetine y-01 aça. 
eaktır. 1942 boğazlaşma51 1943 in· 
şına yi.ne bir Alman • Rus cephe. 
sinin in<t!ikal etmesine fırsat ve 
imkan bırakmıyacaktr.r. Bu ftibar. 

BU NE VAHŞET? 

5 Kişi bir genci 62 
yerinden bıçakla
yıp öldürdüler! 
Cesedi kuyuya atarak sakla
mak istigen katiller yakalandı 

Kin ve WtiJ<aııı yüzünden ev. 
velk.i gün Ad.anada vahşetengiz 

bir cinayet ~}enmiŞtir; Ad;ı.ııa 

ci.vannıda lncirlik kıöyürn:le Ma.. 
dama çii'tiliğmde vulrua gelen bu 

kaırllı vwk' ada Zekil lımııiJlldJe 337 
doğumlu bir genç, Oemşild., M'eh. 

AMERİKAN 
Pasifik filosu
na şiddetli bir 
hücum yapıldı 

• 
34 Japon tayya
resi düşürüldü 
Vı>şinııton, 4 Mert (AA) -

j~pon tayyarek.~ Yeni Ginenjn 
lL((J kilo.n.eire u'!'&ğıncfa ve Gil
bert.. Adaları civ:...rıntla Amerlkaın 

f'asiıı:k iilosuna şiddeı.le hücumı 
eımişlel'dir. Amer:l<l!'ltlar y:ıllrıız 

iki taıyyare kaybetmişlerdir. Bu· 
na mukab~ dü'}maıı büyük bir fe
likete uğraımı,tır. lfl bomlıardı-
ırı.au 1.a)ay.J:eısV'le ·a av<ı t~a
resi dii§lirülm~ıtir Djğeırleri. ha
s~ra uğra.tdrtBŞ1~. 

(Devamı 3 fuıcil Sahifede) 

PARİSE BiR 
HAVA AKINI 
İngiliz tayyareleri 
Reno otomobil fabri
kasını bombaladılar! 

ILood'ra 4 (A.A.) - Remııen 

b kfuil<l~ğine göre diir. gece İııı.. 
giliız tayyarelerı, Parôsin gamın. 
da Sen mhr kıyıları-na yakın Re. 
0>0 ofuanobil falıri kasını geniş öl. 
çü.00 bomıbaııdınıan E't!mlişlerd·r. 
Bu faıbr.ika Aılınanya için tıank 

ve ta)"yare Jmal 1'tmektedlr. 

l ımed, Osmaın, Mehmed Gedıik, Ha
ısan · "simllıenirure beş kişi tarafın.. 

dan 62 )ıeriınıden ):}].çaklana.rak öl
dürü!mü~tiir. Cimayetiln sebebi 

kııSka'llqlı k'tır. Kallill er, Olld'üroü!kı
ten soıı:ra cesedi kuylJYa ata111k 
suı;ila.rını ~k JstemiŞlterdtl'. 
Hepsi tevkif ect1mişııir. 

C ava adasında 

Yeni hükumet 
merkezine 
ağır bir hava 
akını yapıldı! 

• 
Tokyoya göre Japon· 

lar bu şehrin 
yakınına geldiler J 

Saygon, 4 (A.A.) - Cavadaki 
vaziyete d:ı!ir olan lıaberler, ol. 
duk~a tezadlıdır. Batavb, Jı>p<111-
laırm kara.ya ç.ıkbkları bölgeler· 
den hiçbirinde ileilemedikleriıııi 
bildirdiği halde Tokyo radyosu 
Japon kıt"~laruııtn ileri kuvveıtle. 
rinden bazılarının Bandoeng yakı· 
..,..da bulundnk!Mını söylüyor. 

(Devamı 3 Uncii Sah.lfede) 

CAVADAKİ 
ft«:ittefik 

Kl~:ıALARI 

Holandalı GI. T erpo
orten emrine verildi 
Lımdra 4 (A.A.)- Cavada ınıu.. 

oorebe şılddstJe devamı ediiyıor. 
Ge-neral Vavea kuınanıday1 iıııg. 
liz GeenıraJ; Si1ıreeo)le bırakmış.. 
lır. Avust.raly<tJıl~r ve Ameriıka. 

Jılar Holaııdalıılatfa bir'.IJılcte J a. 

• 
Şark c<:ı;ıhtofll

deki !OD bare--

1<1\t& alt nsim
!erden: Bir M
man naldiıJe 

kmtcy"onuna ma-ı... 
ıeme :J(llde

nl<rk•n .. 

• 
- = 

' 

Şaric eeplıesiııde rol.siz!.. aldığı 

•alirm- habeJ/İ fuıer:ine aıteş hııaıır. 

hğı eımr.l veren hir Alman subayı 

Alman tayya
relerinin Sü
vegşe g<ipfık-

ları akın I 

Berlin'de neşredilen 
bir tebliğde yeni taf

silat veriliyor 
Beıılin 4 (A.A.)- Alınan Oll"dlu. 

lal\! başkıuma;nrlanlıığ.ı.nın rebliği: 
A'.bn.an savaş tay>yare t'eşlkilleri: 

dün gece Sü.veyş kanaılı bö1ge. 
sindeki askeri hedeJllere hücum 
"'1ımi$!'erdir. AJy tuıtıulanası hadn. 
sesi bi<ö'.Jkten sıoıııra Almna tay. 
yarcleıı'. hedleflle:ine varmışlar 
ve bil.hasfa büyük Acı.göl kıyı. 
sınıdaki Elkahni hava alanına~
cııım -em1şleı:ıdir. Tuı·gilli z t.aıyyare 
kaırşıı kıoyma topr;u'iu, tam biı· 

şaşırtımaoa uğramıştır. Aıy ışı -

L i B y A D A M •• <Defv~k' 3
1 

ii=ü Salı11•d•} ·ı~~;:.;:;(;:.;:;De;:.;:;va;:.;:;mı;:.;:;3 u;:.;:;n~;;;:u S;;;alı11~ed:;;e~) 
. utte ı er taar.. ·· 0 İki günde 91 Mihver •1 I G UN N 

tayyaresi düşürüldü ruza geçtı er • iÇiN DEN 
KaJ:ıire 4 (AA )- iing'liiz hava Londra 4 (A.A.)- Mül.ıt..rik 

kıuvve11eri Gcnera·l Roınrn"lıin "" Holaı>da kuvvetleri Cavada c G• •d 
müdafaa hatlarına mütemadiyen her tarafta taarru.ı.a g~mişlerdir. ava ve ırı -~· ı 
taamru'Llar yapmaktadır. Sirena.. MaksaUan Japon1an deni:ı:e dOOr.. 

(Devaımı 3 ünc:ü Sııt.ifede) melııt.ır. NİZAME'ITİ.ı'i NAZİF 

.. 1942 iJ.lobabar ve yazı Almanya cCava'mn encamına d&·:n ba>-
ve Rusya hesabına öliim ve kabım Gece Beyoğlunda Kanlı Bir Vaka Oldu lığı aıl\ı.r,tla düın bu sütunda ,usa. 
kafi surette tayin edecek bir mev- tırl"'1' okumnuı;h: 
8fln olacaktır. Doğu cephesine alt <Biz Holaııda H;nd:.Otanı.nın 

SOVYET 
TEBLiGi 

Moskova • Riga ara
sındaki baskımız ezi

ci bir hal aldı 

Bir günde 96 Al· 
man takviyeli 

mevzii işgal edildi 
Moskovn, 4 (A.A ) - Sovyet 

tebll.ği: 3 Mart günii Sovyet kıt'a. 
lan, düşmanla şiddetli savaşlar 
yaparak Almanların nrnka\'emet 
ınerkezlcrini tahrip etmişler ve 

birı;ok kesimlerde ilcrlemlişlcrdfr. 
2 Mıu:.t günü 8 i hava muharebe. 
lerinde düşürülmek ve 52 ııi hava 
meydanlarında tahrip edilmek Ü· 
zere düşman 60 tayyra~e kwybet. 

(Devamı 3 ünoü Sahifede) 

Fi/ipin/erde 
Amerikan 
mukabil taar-
ruzları/ 

• 
Mak Artür kuvvetleri 
Japonlara ağır zayiat 

verdiriyorlar! 
Londra 4 (AA.)- Fil'ipiu:ıler. 

de Geıreral Mac AJrthıııruın ku. 
ma'l1Jdasındaki Aır.erikan kıuvvet. 

:leri mııIBrnb'l taarmciar yapma.. 
ğa devam etıırıekte ve d~a.ııa 
ağır zayla,t ""rdi.mneMe<lirler. 
Aıınerlıka•n haıva kıuıvvetler.i de 
kafi derecede takviye edil!mt~. 
.Bu filolar Batana ve civar ada. 
lara da taa.rnıız ctm.lşlerdir. 

0-• lngiliz'ler bir 
Fransız gemi
sini tor pil le di 

C1'nevre 4 (A.A.) D.N.:a. Lyoıı. 
ıradyoswna göre, Fransız amirıa1-
'!iği Svanskıtan T'.ımıııa gidıen bir 
F.r.ansız vaIJUmınun 1 mart günü 
saa: 18 de milliyeti İngiUiz olma
s.ı mulhtemel 1bir rl"rıizaJ,lJ gemılü 
tal'afırudan dipten atılan bir hıu:. 
pille y11ralaırrltğım haber veıımek 
tedüır. Hafif Franııı:z derıiz kıuıvvet 
ileıri refalkatılmle bulunan F'ralll!l;z 
vapıwı.ıllla iJk;i furt>il isabet etımilş. 
ıfü. 

VllrLiyet buyken Almanyarun Orta Tarla başı caddesı· nde EOD adası olao Cava'da askeıılik 
kı S k İn .1. 1 at bı:ıkımınclattı kaydt. değer biır · A d A 

ve Ya n ,ar· gı ız mpar or. " . v'l"upa a 1-
luğ'ıınu 1942 sonbaharına kadar b •. r ada m b fJ ça 1 a d 1 ' ~~:a.ı!~~~da gö::~:~~uz~!: a ' 
tasfiye etmek teşebbiisiinü de de. B • yetlel'i j)e az çok tin sa:m"i olan · ı ı h• 
ncmeye koyma"1 kendisi için bir Gocerai Vaıvel, bu sefer, ;ek""· man ar a ey ı • 
rnccbıu<iy .. ttir. Bu bakımdan Sov· liaıı bir laliin kuil onı olacak k 
Yet ·Rusyayn karşı taarru>za baş. V d •• •• d k "b • • " g<bi gözüküyor.> ne ayna Ş ffi a -
larkıın veya dalıa evvel ve SOil'l'B na ın guzun.. en ra l ını agır Bu s&tırlaDla Ca.va'n;."1 miİda. 
llıısır ve Akdeniz cephelerinde de [ O iaa•ma 1ıınkan bulu.ruımzy>ccağını büyüyor ! '' . 
Almanyanın taomıza geçmesi pek gara ıyan mer yakalandı t!ade etmek ve eğer Vavel. Asya-
nıııhtemeldir. 11ın bu bölgesinde k~ı.d.si<ıe tev. L<>Ill(IDa 4 (A.A.. - Geıneral 

'"'t Be.,,..g"lıuttı- d"'' ı... k bul Ö dı ed~lııı.İli odan Başkumaııdani\ık Smı·..._ d .,.,. '-" . A d'a 
O ha"e, 19<i2 !Uobahar ve yazına Dün gece geç va,..ı ,~. uıızyt ara ... " açı \llllQn mer w"" ·em1~.ır ıu>: nvru.pa 

"' ""-"-~ bi kmı ıia•~•f!Ahmı 1>u oo•d• ı:ormdır. ait Mihver planım uınumi hatfa.rı da !ka.ııilı. b:lr vak'a ,,..,Ü...,, r çı ştır. mak ha>tasıına saplanirsa kıı;a bir AJıman!J.ar aleyhinde !ka~şına 
ille çizebiliriıı: Japonyanm Hiırllis. adam !bir kadm. ııneseılesindlen Ömer, sarhoş b'r vazi:l"E!tte· o.. zaman öçimle olm~ bir trmul gi- büıy>ijmektedir. B.ı 1918 doe oldu. · 
tandan Basra körfcziue kadar iler· dolaya aralan aç.ık ibulunan: raıki. lan İlhsanın ilzer'ıne atı!Jınış., bir bi japonlano eline düşec•l<lk de. ğu gJbi Alhnanlanın mağlil;biye.. 
!emesi, İtalya ve Almanyauın Mı. bini bıça.klla ağır surette yuala. bayili dövdük!ten soıııra da bıçak.. mek istemi~ik. Bu tahm;.nlmdııde- 'fule sebep olacaktır. Hetr Y"rde 
"1r cephesinden yine Basrll1)'a ka. ışt la vücıııcllünoo muhtel'if yerlerı'lıı.. kl ;,sabeti, dün Lonclradan gelen açlııJı: millel!leııl tahrik etmelde .. 

l R 
m ır. den ..... "k~'ı· su·re•te ya·ala.mı•- bir te:araf tasdik etti. Booda de- ~r A'Jırno~1a~ın 1ngı"'- A~e..; 

vuşına8l, A manyanın usyayı -' d ' .. '""''" "' • "' .- ~ = . ~· ., , ...,. • suu "'" G ... ata a. Arapcami·ilntle .=a- ı.iUyor &ııL: ,_ R '~"' ]'" · ı..o-
irnha ederek, Kafkasyayı delerek camescit sdkağmda oturan ihsan 'tı.r. •Cava'd:ıiti Amerika, İngilte. ,..,.11 • ım ,,..,.r •gıne ~~ı mu-
"ine Ba·-•·a ı"nmesi ve bu -kilde Güırült:üye koşan zalııta me. A 1 ı... kaveımet e™'ce:kleıılni Ye nııüttıe ' ~u, .- adında t>iri dün gce-e Bey>0ğlıu..'1.. · re, Holımda ve vus ra.,,a u-
Avrupa, Asya, Şimali Afrika, Ak.. murUarı o sırada vaık'a yerindenı nmml kao:argahmın 1§.ğvına da- ~1?r.ln hakiki bir silindir haline 
tl.,niz, Pasifik'de tam Miıhver ha. da bir miiıddet "9tikteın sanıra kaçmakta olan Ömeri yakala. II veril<>n ka<'ar m:ıntıkldır. gelen bol sild.'hları önünde Lıı:u.. 

Sucular Cemiyeti Kongresinde 

Meydana Çıkan Bir Hakikati 

istanbul halkına ay
lardır menba suyu 

diye terkos içirilmiş! 
Şehir civarındaki menba suları çeşme

leri kapalı olduğu halde bazı memurlar 
bunlara ait kurşun mühürleri satarak 
sahtekarlık yapıyorlarmış! 

=======================J 
Kongre bu hususta Belediyeye 
müracaat etmeği kararlaştırdı 

Şehrimiz Sucular ve Küulsiiz 
Meşrubat Ctmiyetinın yıllık kon• 
gresi diin öğleden sonra eeınıiıye.. 

tin Cağaloğlıı:rulalııi merkez bina. 
smda yapılmıştır. Kongre; ceımi· 
yet reisi tarafından açılarak evve. 
ili idare hey'etinin hır yıllık ça. 
lışma ve hesap raporları okun-

Posta Telgrf 
mütekait ve 
yetimlerine 
bir kolaylık 

Dünden itibaren bunların 
maaşlarının ikametgijhla
rına yakın posta )'nerke%-

lerinden verilmeıine 
bQflanıldı 

Postıa , telgraf ve teld~ı ida.. 
reSi İstanbul mu:haS€beciliği verz.. 
nesinden maaş alan mütekaıiot, 
eytam ve erami'ıin üç aylık ma. 
a~larırun; bundan sıcmıııa ikamet. 
gah.Jarma en yakın olan posta, 
telgraf Ye telefon merke:zıindm 
verilmesi k-ararlaşll.ırılmııştıT. 

Bu kaNırın tatbik &ıınınasıına 
lıaŞ!anılmı.şhr. 

Z i r a.at BanG<:ıasınrla n isl<ıo.ııltlo 
ettıirenler ise cüwdıanllanını 5 
marttan itibaren mezkur muha. 
sebecrlliktmı alacak'lardır. 

Profesör Dr~ 
•• 

Neş'et Omer 
T ah.simde bir sinema
da film seyrederken 
paltosunu çaldırdı 1 
':.aksiımde Cumhuriyet meydanımi'a. 

Kaııirıs ap.an1bmanmda otu!'caı Profe.. 
~~r l><1l tor NEŞ'et Ömer, dün Ta!aıim.. 
deki b!r sinemada locada iUrn sey:re
eor.:mı meç.huJ bir hırsız, cWktora ım 
paltcıyu ~trml.Şt:ır. 

Fı"(;t~örün mti!'acaati üı.erine ımhı. ( 
t:l bu ctın:'etkfır hırsızı a·ra.."Il.3.X.tadıır. 

muş ve ittifakla kabul cdilmiştlr. ı 
Bilahare; ruzname mucil,ince es.. 
nalın se:rbest dilek ve istel<lcıfoin 
dinlen;p tesbitiıu: geçilmi~tir. ü. 
yelerden Bay Mehmet Toker söı; 
ala:rak deınişiir ki: 
•- Sumakeş, Çubuklu, Gözle• 

(De\'amı 3 ÜJ).cli S~• \~iiedc) 

rvoNPAPEN 
• 

Minnettarlık eseri 
olarak Ankara Va
lisine yolladığı bin 
lira Çocuk E. Ku-

rumuna verildi 
Aı!ka.ra, 3 (AA.) -
Mınacyanı:ıı Ankara Biıyük E'. 

çisi. Von Papet..'l*ie, Ar..ka1·.a Vali~. 
:i\i-cvza.t Ta:ndoğ'1n &rcifiınc!a teati 
edHeıı rr.eldupl3.r ~unlii~<l!I': 

Aziz Eksela"", 24 Şubutta vu
ku Wlan hMisede:nı JLes•ut b:r . 

· tesadüf eseri ol.aradt .!aJ ve salinı · 
kurt.uJ.mam do' ayısiyle Cenabı ; 
Hakka ve Türk dosUaTırr.a min
nettarlığımın bir Di§ane:si olırnı&k 

üzere !eften 1000 !ırah<k bio' çıik 
takôim ediyorum. Bu rı'1çi7. meb
lfığın ,şehrin mıJhtll.(;'ların:ı tevzi. e-
dilmesini rica ederim. ı 

VON PAPEN ' 
AJ'lkaıraı Valtsi Nevz:Jt Tar.do .. f 

~an da Von Papen'e aşağıdaki · 
nıeık.tupla ceva:p .... "ermi:;;ti.r: 

B Eksela=ın büy(\k bir liltı.ıf 

eser: ola.raık gönclerm,iş oldukl:trı ı· 
m•ktup ile 1000 craıı:, çeki. aldım. 
Yoksul çoculcllra bir yn~ım olar
c·ak bu değerıi ar.rn::~.:.ıoınıızcian 
dolayı gerek Ankara şeh.rinıİ31, 

gerek kend.İmin te~elr..kürlerLmi :., 
bilôirlri.nı. ! 

Cinayetle biten 
1 aile faciasının 
muhakemesi 
Fatma Seniha ölc1ü
mü? öldürüldü mü ? 

(Yazısı 3 üncü S&hifede) 

• iki kadın tramvay 
ve otomobil altında 
kalarak garalandl ! 
Dün akşam şehr.imi:ııde .lki ka.. 

dının yaTaJaDmasile r.eticelenen 
1lti vesaiti na.kiliye kazası cılıınruş. 
ltur. 

Laılelirle Ömer .apartımamıııda 
o1ıuiran 55 yaşlar\nıda Münire a. 
ıhrlda bir kaclın d'ıüln ak:jam saat 
17' de Liı'leli caıddesinıden geçer. 
ken, Mu<;arayıdan Beyazıda gel. 
tlıekitoe olan vatman Yakıubun i>. 
dares.inid:ek1 ıtıramıvayın altında 
kaılmıştır. 

iBu feci kaza neücesmde vıü~ 
diinOO mııMelif ye~eTind~ ya.. 
ralanan Müıııire ıfa<k verem.iye. 
cek b!t halde El'fal has'tanesiıı.e 
lta1dmhnıştır. 

l lelre başlamış, bu arada \•alıma.ı1 
Yakubun sorgusunu yapın stı•-. 

Beşiktaşta Spcr cadd.es de 91 
mııınaralı evde oturan şaföır fil:. 
filn idaresi.ıideki 2.671 aııw naralı 
cıtıomobil düın akşam Kö':Q'Üdcn 
.geçerkEın, Urıka;ıanı sak:.ııP.erin. 
den Na 'rne admda bir kadına 
ça:rıpmış, ağır surette yaralanma. 
sına sebep olm.U>\'fıtıır. 

Münakalat 
Vekili 

:Oüııı şehniınfıze gelen Mü">akal<.t 
Vekili Aııniral Fafıri Ergin bu sa.. 
hah Limanlar Umum Ml' iürlü . 
frii ve Liman Re. r ğ:ı:Lle :etkik.. 

ldnıiyetinıin tesis edilme&i. Taıilabaşı cadldes\nıden geçeııkeın, mı~ar, iıhsam hasta-neye kaldır. c~va, evvelce talımln edliırnlş nacaJdarı.ıu sanmak çılgıırı.Lık 
-L-----'.n..""".....;wııoo;ı....sı.!ıiıedolıl-..!....Pıı;UıW~e-b2ır!!' ~k::ad~·ı~n~m::.:e;se:;;l~e:sltı~d;:;:en~-.:,_;m:!!!iışlar~· ~d:,:;ı.r~·---.:...---------~(':'Dev:"'amı~_'~i1üL>l'""':'.'.,u_:s::a::_bi'.::!eae:::·~ı _''_dl-ur. 

Ta'l>kdkata ell«ı<ya n m iilirl eiAı.. 
mumi muavir.i dün a.k.?am bildi.. 
se mahafüne gid..:rek ad'Ji tetkik. (Deva.mı 3 üncü Sahile®' 
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HALK FİLOZOFU 
• 

ND İŞLE i İZ 

- - TaşTa·dak:i bir daireye hi
taben bir istida gt;nderdllm. ce.. 
abau kliyorum. 

Jllalıat.a.b u; deTbırl alıh;or: 
- O ~elıirdc'<l hır tanıdığı.. 

mza filan yıızsayd.,,:rz .. 
- Neden!. 
- K i ha 11e bira :ı, 

çok az:ır. Cenin size gelhıd,e 
kaıbr iş ·,ten geçmiş oiur. lli. 
naenaılcyh, ahh· p ,.a rtaY!e 

İ.!.tldamzı l:ıkip ett.rınelisiniz. 

Bu sözler doğrudın. Da:zaa 
kendi ~s'nizi kendiniz yapmalı, 
takip ettmı li,.;,.iz. Ualine bı

rakırsanız, o ı t d f Jiı.e.. 
1 r ve kanalkn !akJıen, işu:Uz 
-8r, du'"Ul'. 

Bu neden böy1 n!:r? Bir ah. 
.. p ' l:p edil bir 
kiiğıt J.Jedeu l:ılı:ı ç.ıb· çıkıyor 

AKRABA 

SAYILIRLAR 

Ajamlann geçenlerde er 
\'eıııtiiiııe gOf'P. mıız D petrol Çl· 

lrarıhmş. l!'akat. hi-•, bu lıabcri ye.. 
ni bir keŞil olaralı: tel&kkı etme. 
di1'. Çliııkii, nıuman ilii ralı:ı Y• 
p>lı:r. Ralı.ı demek, bir ııcvi i:;pir. 
to demek değil mid1r?. İspirto ile 
pclrol de akraba ...,..ırıhnadar mı?. 

O halde?. 

UIRDAVATÇl -DÜKKA.rı 

Yeni bir nwrifet. bazı lııl'davat. 
çllar ka,,.ien diikkisı. açmıyu, ırıa· 
rancozlar da ıı.lat, ede.at, nıalu. 
me alıtmıyorlarmıJ! 

Falqıt, hırdı.v&tp diikkinına ar. 
tık lü~wn var nu?. Şu zaw8(fa 
hedı;eain evi lunlavafçı oldu!. 
Hangimiz, e\<.m.ize yeni bir fC')' 

.ı.blliyoruz? ~ 

NARH 

KONUNCA.. 

Btr haber Yarılı: Pll!'ltn-ma ft su. 
cuk fi:ııtları fazla rnl~c!diği içi11, 
narlı konma..ı dü,,ıiııülü)·onnuş! 

Fakat, ııa..an Kwnçaymın 

REŞAT FEYZi 

ela, takip edihniyen kağıt ça
bıık çıkmıyor. H cpsiıQA ayıoıi 

nonnal sür'at j,;inde çıkması 

l:izım değil midir?. 
Bu manun., bazı daireler

de büyledir. İsterseni2 tecrübe 
ediaiz. Meseli onlarbn Jlırine 
bir istida ,,.cı<mlı: 'cya tesadü.. 
fen, oraya bir evrakımz d~ü.n. 
U2ak.tan t:tld p ecfuın, lıJç ses 
çıkarııı.ayınız. Bakın, bakalııın, 

mısıl lılir zaman meszfesi için. 

de, ruısıl bir seyirle i · iz görü
lecektir. 

•"eye daha çabıık tleğil?. 

Çil:ılr.ü, bu, ö:;le l>ir suml ki, 
ce\·ıtbı vcrilm1ye kalkışılsa, bir 

cıımiyetin bütün bir içtimai ta.. 
.rllılm \'e kır · yeciliğini yaz. 
mak lazım. 

s T A 
1\lücadelesi 

Sıhhat memuru yetiş
tirilmek Üzere 

bi r kurs açılacak 
Sıtma mücadele sıhhat mem4b. 

ru yt.•Şiri.....mek ·:i.zere Anknrod11 
bir kurs .açrliın.ru,ı kararlaŞ'tırıl. 

m~r Bu k= 18. 4-0 Yruı ar.a 
smdaki orat melr:tep ve eskıi riiş. 
tiye m-ek'tebi mezıml.an aiııııa .. 
caJctır. 

K.urs bu ayın dollruruoou pa. 
mr'.esl giJnü açrlarak ~a 
başlıyacakıtrr. Bir ay devam e.. 
decek olan tedrıst nihay-etıiııde 
on beş gün köyl-erde tatbikat y~ 
pılacaktJl'. 

Tal:ip o1aİı.la-ın ımıartın seki:ıııc.. 
ci pazar günü akşaımm kadar 
Ankara mıntaka'il sıtma müccr.. 
dele .reis:iğ'.aı.e miiraoaa.t e'tıne.. 
!eri icap -eylemektedli:'. 

Y evmiyeled !arttırılan 
tütün İfgileri 

tz.mtr, {Hwrusi) - 'fütiin işç«e.. 
1'I oemıyt>tııııin yaptı.ğı reşebbüs.. 
for üzerf.ne ekser kıımpelll.Yalar 
ve imaıı.'.ıthaooler tiK'iiıı fşıtJ.eri. 

n yıevm~elEl!'.ne y•üooe :ı;~ 
b · msbe-tiııdıe bir mm yapmış. 

'tardır. Mües:;ese lerin bu hareke. 
ld ta:ı.dıisie 'urşuanııııştır. 

• arh. adlı ,., uymak ıa

zmı gft.inıe, narh komnaııa daıha 

l)i olur. Çiinkii, narlı bmu.na, ~'i~~~===~iii~rii pastırma, sucuk büh1n bütün orta. 
d kalkar. llİÇ el D: Ulla, . dİ, 

can çek beş ou eraın alı.r, yer .. 

CA VA.."1,"IN 

PiRİNCi· 

&kiden, bimn çoeukl rğn1DU2. 
da, Cav:ımn pfrfori me~. iyi 
pirin~!er, ta, Ca\'11.dan gelirdi .. Ca· 
va. acaba, nacsi, diye, düşünür, 
dımtrdu:k.. 
Şimdi i e, Cavaıun mahnebe. 

lıeri nıeşh nr oldu. Bııks:ımu Ca. 
va, sonuna k ili' ıuiı.ılafna e.ı .. 
cek:mİf! 

AHMET RAUF 

F uıncıların toplantuı 
Şebı:imiz Lirııncılar cemiyeti. 

nin y,ılbk koogrt'Si bu ayın on 
aelınmci çarşamba günü saat 10 
dan 15 e kadar canıiyct'n Gela. 
'\.adalai merk.eııinde icra oluna. 
~ll'. 

ihtiyaçları tahdit 
Azı 

Kiıi>t. delter ,cllıl 1""'k\eı: ıev .. ınu 
1:em çııır palıal.ı hem de ı;,,ı bukmnw
yo '... E:ıUbllk.i hl;- kısım """k lep terde, 
b. z .. de:'slet ~ B7n syn d fterle:r 
W3--...tt t!Jtturuitı,70!'. Cacuı.> ID&la:am 
ve temııllk tJoııi verm<Jt itin el>et.le 
bunı.-..r ga:ııeı harekNler. 

Sabt. fnbllde z:ım.uuan mA1ı. 
sus olmak üzere, ta1cl.>enf.:ı kırtasl l:ı

ti,.act mu&""° ~ aultı.laıbiliır. 
Bmrua !için de bazı l!ftıo!:ır lrsbit rt
m<!k yttinıı!e olur. Bu sureL~. ıu !>' 

h..Wılı: devirleıiıtde, çocuk vtliEri cll 
kıım:ıen !ıınrruf ~ olurlar. 

Al""aclarlann, bu fwJ:-lerl, bi.2ıdm 
dWıa. önce dıı7mmil:J çJma!an ç<* 
mönl:kündür. Bız, bir lte1-e daha hatll'. 
ı.,?cır.ak ı..tedik. 

BVRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 51 

Seni Unu ·madım 
Ş T FEYZi 

..;:· Baııl .nyao ıac:uı oldu mu. f-...1 
- Oldu_ 
-Kim?-
- ı..,-u n m. .. 
Soma hemen .etti! 

k T 
bır iJhat. J iClliao I': 4'L 1a.• V&J.kıt, lf'z.a 
so er cNev !Lır.ıım ne yapıyor.> 

Uedl. Bu b ta k y • Lıyır _ 
heııorn, a.ıbııımdan ı;Ulerek wve elti: 
ü4vd~ Ir.,i. y~ y~e t:ıPrz. ee mı!, 

tc1:.ı. b =: durdu. DU."1l!Iır gibi 
~aptı. Soıra, b;şıu ~arak Jüddci.!i 
lıldcietlı ııö.rla>di: 

- Att~ lwınn<!tndidtiu> 
-. "'1 Lcy!A Hanıma ııa. ilııirlecl-

yorum. dol=. Ne m~atı mtınaıı, 
ne edııı!ı cd ı toııu;uyM, öyle ... İç""" 
den p~ bı:r hammcaıı::... 

• ev:'ıı baJlI)t tee.":ll öbıir ta:ra.f.a çe. 
vil'dl. Uzı.m bır; 

- Caoçf_ •• Çekti. Semra, lı1ber gobt: 
- l!!..-uk llJ. gt"veı.el·..klert, canı.ra:... 

Dod • I" na ne Leyl..dan, ne ;;uııdanı, 
tur>dao .• 

Iiiz.r.e~l kl%, ..sını ~ k~ 
ti. Jnr adım ged ç.ıt,.dı. d!l•du. -evı
n!n. ,....:ığııı ü:ıeruıe ~ k.o)'ll 
oly1'b ~ bakıyo:du. 

tıU..~Cİ KISW 
X r 

C &= ~ Gaz:.nosundl. bir 
•T J>l Eaer;er Konseri> V'!rlll,.ordu.. 
Ley;,ı, bu konserde !;" wı"""" ıçıaı çr
vınıyo:du. Güç ha.ile, Konserv..ıua.-

&n Lir dav~ tedzik ecırb'lıı:ı.!aılL 
Ş:n1<: mus•lı:iP•in k1:15ik ff taritıl baı
lelcri- brJı. geııı: knııLıı bQyülc bir 
mrr~ ye aWııııo nrılL 
ı.o-re, y iilııw: b4uıa &ılrocit lul4--

BtcT.ı!m bir eski doJt.um var. Y311 IA
mn cc~il, ı;-ml de .ı. •.ıı.. L>!<. kfeQe. 
rı::, an·anele.ce, be.~Eı.,,rnın l'İı..&nilca:l&!d 

yalu:ıııda g~ y :ı,y.ş to:.rzma pek 
s. dık ve b .. glı bJI' ,~i!:ldır. Ş:n-..di, 

kend!si Ka.nuca.d:ıki ya1ıda otW"tllu_ 
yor, c:.llıangirde bır oı:art.manda otu
r!J3<>r ımıma, b'.r ı;ok ~mıl:mlaa, h5.. 
L'\ ~ •• 40 sene """~ t basmm 
) ıollsıt.d3oltl bava ı ıxi~ hbı .,der. 

!tal: vatı " ~. Kciori!crli 
bL!' ~rtmaMa 3Y'lll LO 1 n kııra ö.. 
\!- ,,.,<!< otunnaıctadı:. cE.••.rlıerl, ır 

p:ı:am.ınl.tt ma!ü:n ll•.e bazıları 

vn ~" Sll>~30 'ilb..l soı;a!< Ghqor. 
Bu dad;&6tm, ;na.-ıpl ıı:ıJ""ma pd< 

o.üşkündür. Evinde çqll çeıJ, "'*1 
;c>tır. p.:rlrıç a:anzo~r v:::<!ır. n. 
!ı(!yült barocm;JQ,, dasına lr.almıl o-
1'1<1 rn:ı:n.g:ı.lları bile, bu,ıf'm hali mu.. 
ıı=tzz" ede< ve ke:ıd!sı fwll:mır. 

Aqam olmaz mı, ıtl .. Oriftt 00..J'l, 
s:ıdonlım ısıtmqa Ç3~• du .. mı. omm 
otı.rıl$. büyük ve yUYar!a.lt erüa 
u.lııd<t inin unllrıe koe.ı pirlııç -al, 
t<'J'clemt ateş dolu olanl<: geltt. Atili 
iyi yanın$:' ff n.k gıbl 1<.<::armıştız. 
Keı.:wınıda temiz küller vndır. AI~ 
ı::>lın kerurmda ym~ ı:uh>çt<n ,,_ 
t• Bır lı:enaxmda ""rıın limon lı.a.. 
bulu .•• 

Bu d<JSl001, manı::ılı:. ba;;ında &lga
r.ısmc y.:ıaatr, hlızmetçoy•, g0zünün ~ 
nilnc!e mangala crı.veyı sürdürür. Cez. 
vmm a.uyu alır ağu" ı.sı.aır. butuıriar 
ç~orm:ya baolar ••. 

Az IOm't~ ta.ı:e kahve eline .IUJ:Wlur. 
AclJr otıun keyfine pAyôll yokt..ısr. 

Bu maııga:I &ala;ı ı.yn, dab.ı Sooba
he rdan, gayet iyi, ırı ellf>ro- kömüırO. 

a1ınmııı1ır. Bwıbr çu·ıalınrlıı aıp~ 
manın z""'4ı ltatınd.ıld könrilrlllğüıı 

btr k~esine koıunııştıır. E:er ak,}am 
bir lkJ kilo Mmür abn.r, opa'!"bma.. 
nm, mut.taık kapı.s:nıo a(Jldıgı adm 
balkon<mıda yakılır. Nar gibi uac
dık.1"'1. rlumanı, kok:usa iyice e!ttikten 
ıonm, •Çeri alınır .. 

Geçen!ero~. bu ô.us:.ım, eY<let:ı hiz
metçiyi kovd1L Bu o ev içın bll.Yillı: 
blr h.l.dtse idi. Cünk·t, Blk .ıı. w..net.. 
~ <'ei!ıtirmeıı.ı.., hoilanan bir aile 
celikHr. 
Ufı uzat.mıyalım. Mejler, bl>.ırı>eb,:t 

kadın, bey~<Dd.inln mangal ııal'18ırıa 
au 'lnııt y&pml'J'a l! alkı!m11-. Evdeld 
J(ö.ntlr!ui, mahalle köm ürcüsfı ile \>-' 

,._,.,.ır., t.ııi>a tmba ımürOp ••~• 
ba.,L-.m~ .. 
ş~ ha le b'*1ııı f 

R. SABiT 

Memleketimizde 
yüz bin çeşit 

hayvan varmış 1 
Atlana {Huısus)- İs!.anbu~ tl'. 

nivea:tesi hayvanat enstitüsü 
profes&rü B. Kozvi.k RaJdevi 
kcmıferaııs salonırııda •hayvanat 
ünıi v• Türltıi y edeki. hayvanler• 
ırrcvzmll b:r kcın:feranıs v.ermiş. 
t'.r. 

Profesö!t ılwnferammd.a: Tür. 
ki'Yedeloi !hayvan1arın ırıevi ve 
ıım'ktMı.rı.m ~slı ofarak Avrw. 
palılar tarafından henüz b! ım. 
m~irııi, ıhalbuki TilnkriJ ede yüz 
bin nevi 'hayvan olrlu,ğumı s&y. 
lem s!Sr. Profesör bimı.t kendi. 
sin•n memlıeket:rniııde 100 m!Vİ 
~lı su balığı, 2j0 nc'W kulkayak 
ve 50 lll<!vİ tesbih böceği saydığını 
mve etcqt.r. 
Her gümrükle"<ıpoata ile ihrag 

muamelen» yapılabilecek 
Güıınrinı: ve İnhisarlar Vekile. 

ti tarafından gönderilen bir e-
rnirfle 'her gümrükte pcııt,a ile 
ih:raç !Dt"31Ilelesirun yaprlabile. 
ceği bDcütlmişfu. 

Posta ilıe ithal mı.ıameleleri ise 
ayiruz !staaı:bwl, tıımıı.r, S ll!Dlsun, 
Trabron., İskencbrun, Aıdtalya, 
Zııııgııl!dak, Men;in ve Ankara, 
giiırutüJclenlıııde iora olunınakf;.a. 
dır. 

me.u-.1$tı. Fa.k:oıt. da:\l'ct~ye buhıııaıl:t oka
dr.ı· ır tlşkUI1 hatta ~ ki, y-.. 
n.r..a tek aıı~ad~ alanuıdı. GKi.Oonı.m 
b!iyiik bpll6ından glrerio<tı h"dutıuz 
bır htYet<tn d~-.yeyu:tlu. 

I.iiraz da sık.ılıyordu. B:..ı kO!lEerJn 
yarı ı"C'51T11 bir nıaiı ;vett vardı. Saılona 
clı>lru g:den davctlı. 1 er;n ba.linden bel
li !dl. KCDdlslnl, 11;.c dr!a, yıUa.rdmı 
acc a. deha tok çocuk ve toy buluyor. 
ha:'U, biru utan17ardu. 

İç Upını:n önUne get-r.st. Dı>veti· 
Y~ , gb&tcr:;n~ U2c.re ErC!~d.J:.an insan 
d:zısln:n iç!nde o d~ vardı. csafir••. 
r~ ncz;.~ctJe katfl!JY<.cın ı:cemu.r:i?'I", ayni 
n=ketle Leylıiyı da !ç<>·i al<i.izr. Yer 
gösterılmeılnl bekler gibl. k•l&balığın 
z-ruınd.a, sa,Cıııı :oluna ~t>rdu. 

B!raz da -"'~ ber inli v..mı. Bi.r 
1ı.ro1l&* Ko!.'ıcj • 1.lirıtn!oj~ ~erlı 
ile ,.ık et; alan saçlliI'l d&Ulm.:;. ba. 
t" ıJlfll pırL. ym&.:oa :ı~ Arueri kalı 
Prdesür gO;.~ ııll. Az le.le Konser. 
v t udll:ıil Yusuf Ziya Ilcy ayalL. 
!Jı bir iY e k<>nası:yordu. İ;le, falı
). •t.)'9 Kanal.. 

LPyl~, kendisine yer gö&kren me
murun arkasından, b inci s:ıada bit 
Ctoltup otmm:.ık üzere dar ttalıktan 
•·~~Lken kıılağınm dJbiııde bl.r seıı 
Gı;yılu: 

- 5.lta ge!dinlız, h:mı:r.ei<n<il.. 
Ga.ç k.ızııı önimde~ geı tMk tlzen 

l Lise C?ğraf ga 
kitapları 

Cava adasındaki muhareben·n değiştiriliyor 
ikinci saf hası da 

Japon ar le ine inkişaf ediyor 
( Ya:.ı:an: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Yen'lcrini yazdırmak 
için 9300lira mükafat
lı bir müsabaka açıldı 

Maar;f Veka1c-t. liselerin binA 
ci, ikitnci ve 4.içL:ncü sınıfları için 
üç c..kten müotcş~kkil yeni bir 
ooğrafyıa ki'tabı yıudı.nlıınasını 
karor!aş<tıırınıştu·. Bu makDatla 
bi'r ıyıtisa.b.•k:ı açıl:ınış'lır. 

"Czak Doğuda: 
Cenubi Pa•ifik'dc Cava adasın

daki mııharcbe birinci safhasile 
Japonların lehine D<'~icelcnmi:;tir. 
Müttefilder, bu saflı•da köprü 
başılarında henüz zayıf sayılması 
icnp eden Japon birliklerini taar. 
rU21a denize dökcmcmi~ler<fir. Ar. 
Uk ikifü,i ,afluı başlamıştır: bu 
safha da şhndiden müftefi!Jcrin 
aleyhine bir şekil alınış gmidlr: 
Adanın şimal kıyılarında üç ye

re çıkmış olan seçme Japon birlik.. 
lerl motos&kletli ve hafif zırhlı 
vasıtaların himayesinde adanm 
içerisine doğru 60 k.ilometnı iler. 
lernlşlerd.İT. Batavia'mn 100 kilo
me-tre doğusunda önemli bir de. 
aıiryol ııoldıKı Japonlarm eli>ıe 
geçnüştir. •aponlar Sıırabaya iL 
marn civarına paraşütçüler indir
mişlerdir. HlikUmet merkezi Ge. 
neral Wavell'in nmuml karargahı 
hulıman Batavia'da askeri ve Ji. 
m:ın tesisleriniı1, petrol tasfıyeha
nelerinin tahribi \çın emir veril. 
~tir. Dolanda hi•kiımeti Ba. 
tavia'dMı ayrılarak Sandang'a ta
pmmJhr. Nihayet Başkumandan 
General Wırvdl, Birmanya ve IIin. 
d.istan müdafaası kunıanıdanlığına 

Arabacılar hayvanlanna aaha 1 
/cızla yem ütiyarlar/ I 

Şehr.'miz arab2cıloıır ceınCyeti.. 

Din yıllilı: lınogresı evvel3d. giiın 

cemiyetin Cağal:ığlunı:taıııi men. 
kez biınasında yaptım.şlı.r. 

Kongre; cemiyet resi tarafıllto 

dan açı!.mış ve .. vveıa ıidıa.re he. 
yetin.in bir yılolı.k faalıyeıt ve he. 

sap mporlan okıxıarak kabul. o.. 

luııımJştur. 

Bt1nd'an sonra dileklere geQLL. 

-miştir. Bu meyanda mii'tıeıa.dclJt 
araıbacı.1ar hayva nlanı. daha çok 
yem verikncsi lı'l.lSl.lBUDda cemL 
yetıin teşebbüslerde bul!.umnasın> 

ııtem.işler ve bu 1ıalep kahlcl e. 
di.fınlştir. BiWıaıe yapı.aln :iıı!ti. 

hapta eSk.i dare heyeti az.a1an 

t.e'ıırar inıt.i>ap ohımnııŞlanhr. 

GÜN ÜN 
nılklopedlsl 

Fransız Hindiçtnisi 
Asyıının cenubu şarrkiı<M.e Hin.. 

diçtni büyüle bir yanına:Da.dır. Bu. 
yarım.aıf.ımtn b~ kısmı Fransamn 
iclaı"esi a)t-.nda.dır ve ikj müstem.. 
lekeye, ü.ç protektcntvya a:ynlır . . 
Beş büyük nehm:iicn ikisi IIi71t 

Okyardıı.au.na, ü.çU de cenubi Çin 

derı.izi11.0 dökülür. Ahıalimin en 
mühim kı.mnlan Am>amiılar. 
Kmııboçlu!a.r, Sj,ymnlı1'1r, Biır. 

mmıyalıkırdır. Çinli de çokt.w . 
Ticaret ekseriyet;/.<! Çiınlil.enkcliır. 
Yaırımıoda.nın ortıasında Siyam 
Kral!ığı. müstakil bir hüJefımetti.r, 
Garp lngı."1.izler.,., Ş<rk ~ 
ların elind.edir. 700,000 kilomet'ne 
munxbbat meaaJı.ad'a 19 ,s milyon 
nüfıu vardır. 

buluııduğu biıtkıci lı:.~llt~dan. koyu eı.. 
t.: eli, llZ1-:ı boylu blr eııkek hemen 
üy&ğo lt.al!tm.ıştı. T..ayl3, tir<'.en irkildi. 
Ea~n:ı k11ld!l'dı, baki•: 

/\vl:kat Süavi ...•• 

( n.ç adam derhal .iAv~ etml,,.4.J: 
- )"1ln'.z:>ı.."1.ız, g.,I~ba, LEyi.- Ha. 

nım.. 

- Eve ... Şey .. . !''1k t_ Ylrim vr.ır. 
B..ı s~rc!(;Z biraz dal'\-l i.k:-rid~. 

Yllz~ rem:ten renııe gır.yordu. Bi.r
<len n<-" yap.-naık, veya, r~ söylemek 
llzım ge:diğlni vaştrın.otı: 

- l'.a.!ı<rtsrz olma(ı- • b<>ye!endi ... 
- lıtağ!lru!lah .. ı, Yer h&y:r .. Sl-

ıJn yer.nlzi Lemin ct.,,ek. va::tt'Jll<ii.r. 
Ger.ç kız keftehyo, ": 
- R. t'!i. ederim. rah.::a.tsoz ormayın e. 

fl'.r:ı.l.m. Yerlm \r'll!r1 Suav! Bey .. 
Sli.avi, etraf n.a: bJ\:-:ndı, l,eyılb'a 

ye- gı 3termiye ıf..i ... "fl rr.cmo:ra .scs
:<n<li: 

- B.ıltsaruza... Hantm<f"""1.Dn 
ko.\ ğu n-erede?. 
Bırdm Leyl:lya c!&ı<lii· 

- C"rztı 1.11'ttk .. Hem ı,.elıc ya:ln.J2 ka... 
l&.r.Pk3ln5!'Z .• Ar.z.u ed,eJ"3(."f1iZ. sıze bac.*;a 
bir yer teır..:ıı edcy•m ... 

l.Cyl5, müt.emndiym, ~!indek.i çaa
:aslı-lc oyneyordu. Yeşil gbz!elt bü. 
z;.?o:le dolu idi. Müt.tu.ş bir s~hırsılllbıc 
v~ •ıkıntı 'içinde olduğ-, bellı idi. 

~Devamı V•). 

taJ İ11 edildiı'.;'1ndoo Cava ad.:Kından 
ayrılacaktır. 

İste <ıraladığımrı bu askeri hB.. 
di!;elerdcn anla.~hyor ki, miitte
fiklcrin Cavayı müdafaa ile kur. 
tarnıak ümidi sar.;ılnıış ve Japon. 
!arın bu elma· parçasını da ko
parnıalan ilıtnnali kuvvet bul. 
mu~tar~ 

Maı"ın bırin.~i güınü başhyan 
m.;.,.ıbaka; Şllba!m yjrmi yedlıı.ci 
cwnartesı günü iıgleyın bıtmek 

üzere on Jk,i ay 1cvem edecektir. 

.Japonlar çıkarma yerlcrimı ye.. 
ni Japon t:ık,~ye kuvvetleri çı

karmamışlanlır; fakat köprü b&. 
şılarında beklemiyerek taarruza 
geçtiklerindt-n hareket teşebbüsü. 
nü ele alnuşlardrr. Belki de mili· 
tefiklerin müdafaa için alacaklan 
duruma göre adanın ba~ka yerle.. 
riııe de yeni çıkanııala.- yapacak.. ı 
lar ve Filipinlerde A'llcriluın Ge
neral<i !ifa~ Arthur'ii1ı karşwntlnkl 
duruma düşmemiye gayret rde. 
ceklcrdi.r. Müttefi.k hava ve deniz 
kuvvetleri, Japon çıkınt111a rno. 
SUDUlJ yeni teşcbbü lerin.- mani 
olm• d kra, müttefik Lam ku 1i\'et-

Müsabakada birindl'ği kaza.. 
n~n kitap serisi üç )·ıl rr .ıd<letle 
liselerde oirul'l.llacak: ~ n:uc:'~
!i nu hu ders y1· ı iÇln iki biııı yü. 
zer liradan olmak üzere ceman 
6300 lira hakkı t<>J;f vcrllecek't..r. 

2 ıı>C!liği kazanan kftabı ya. 
zana 2100 :;ra, üıçündl, dördüın.cü 
ve brşıncl!iği kazananların mu. 
haı'l"ir'leraı,e de dolm.z yüzer lira 
t~dıye olurıacaktr. 

Bu suretle Msanf V-ektıetiınce 
bu coğrafya kiıtapilıın içln re. 
man ckıkuız run Ü\' yü~ lira hakkı 
telif t-esv'ye olu'llacaM>r. 

ri in Japonl:ırı a<tr.dan denize 
dü' .:nesi belki de mümklin olmı. 
yacaktır. Herhal<le müttrfik ha. 
va, deniz ve kara kuvvetlerinin 
yapacağı iş sürekli taaırnnlardaıı 
ibarettir. 

Agık iş ve memuriyetler 
Şılra:yti DeVllıetı:e münhal oian 

yirnni li.ra .:ısli m:ıaşlı b!r katip.. 

hk için dak:hlo bueniex alll8lnrla 
bir miisıııbak.a irr:tihanı açı!.tmş.. 

• br. Tali;> Olanların mamurin ka. 
ımunmım 4 üncü macklesiııdekıi 

şart'ları haiz ohrıalan 
me~. 

İmtihan bu aıyın 
çarşamba gföıü 93.a:t 

olunacaktır. 

Ada pazar t.ah ta. 

icap eyle. 

oın bi.rlnci 
ocda icra 

fa b r'llo:ı sma 
müt.ea1lıdlt tesıll'.iycci ve ı.,..,,nacı • 

lar annrlınakıbadır. 

- Ftif..'t'ld..n gıetJn. p.ı;lmden .. Sapın 
oola. Sl!Pın rol&.. Bur&den -ıe yol 
iutyor, hmdek siparclir, bira~ daı ~ 
dan y(zrü;Jelim! 

Biı: hendeğe sapa,,;,en, kaı,ı krraf. 
t:ıA. kale duva.rlacır...ın d:bıncıen yine 
acı: ac: bir köpek. havlamasıdır g"E"ldi 
Vt? 6(:0tCU gl'IJÇ !ekra.'" tabanCıQsm& 

do:vrnıımak i~ havlam:a duı'du 

ve bıxaıı soma koı"Jl seriden. ~deta bi
z.n-OC konlJiUl' gıbı ...,ler çılı:ararıtk. ö. 
uU.:ı.~üıe bı.r itöpck_ atlad.l Bız,. tanıdı

ğ"'U ıaıxlığıınııı: bu hayvan glliba flşıl< 
D.yoJEnın kopeği td.:. Öcilıutrzde yaıl,,. 

takl:ıt>arak_ kt>ndi boyımctll.Jı ıı$Jn 
karların !çınde yuvar1an1p nq·eM. 
n.t'Ş't;li lıomı.mlan&ra!: bizL-. yol gk:.cr .. 
yorcu. Blzamı.ao lı:alm3 bu geniş 

hendek, ııJnıdl, o dcb§etll fıı'lına~ 
> Eql bıuo gerçelı;t3:> ıılll"T oJ;yor, bi. 
•i 1.ıl<amna, bayı!ı= telıllkes nden ko. 
?t.'YO:du. KC>i)eiııJ. iö:ıtilV'Ul.luğu ile, yüZ, 
7ü:ı ellı &dllll daha attı·kta-n sonra bacr ... 
van, birc!en fırladı. tozu dumana kt. 
tara setin ü:z.erıne çıkıp a.alılldilliııe 

Co~nıı.y• ve te.lm"a.r ba:vlamıya başladı. 
Ari.ık Kovlik Pal- yakllışl.4ımız ..._ 
ıa:tl?)"c:ı:iu. Ç ok. 22l!i:d. v~ ha;;:r .. 1 ha1y\"ao. 
T&ZlyetimUI lravramış, hat!& bizim 
...k<Aaşm sırllDda hafif h•"fil inliyen 
hdmııı ıeQlıımelı::te olduğu buıllralll 
;:ııkmış, şimdi mesete11 Kovul< Pa.Iaa 
ıahlblne lıaber vemıi~ Ye oradan hl.. 
ze >'•=dun ç;ıiırımya ltoşu;;-ordu. Fıı.
l<at ODUQ ç<lğ>~ 7&1"ciınıa tı:ı.cet 

klimadan biz ••l<n KoVl'k Fa.J.s111 ıı.ı.. 
zasına ıelınt1tik. Hayv;..n kovuktan 
~'fiye dalarken biz de- orıoya ~ık.an 

ıeti tır.manıyorduk. Köpeğin kovuıktao. 

dafxI:ll6J7 e b'rl3dıe iş;lı. Diyoıenln ~ 
.... dt.l,'7U}du: 

Kimdir o? 
EaCıl'Wk: 

-· Yabancı yok! 

Kovuktan !~ ilk dal0<1 sırt111-
d.lki kad.ı:nl.a bl7..lm az'k~a, oldu. AE
l.115!Dd:ın sııorm- genç ve daha ""'· 
lrodı.ıt d~ 1<>rörle biz girc:J<.. Girdik 
amma, §irrdi bura"ı l'ıf' kadar değiş
,,. ş, ı::.e kad:ı.r tı~•şı:nşt Ortadıa 

•.k.:i anlı:, r<ıikı .,. rr..-,. ı e rd<':l baıılt:a 

cJ a bir kaç bfiyülı: f>J• raltı, b!r bJn.. 

lik şorap, blr çok teş"iUi ,...z Jer, ft 
bir kr.ııarda, bh- cwıı., bir hi bir çı.. 
f:.rtu>a duru:yor ve lçer.ıı., dı.'m<1'tldıln 

gf,z gdzfi görmodl,jll ı;.b' , t-:r&yı k-ap
la= olaoı pek acaıp bir ltvltu U. ~ 
s:.n Adett. yarı saırho~, yarı sersem ı\. 
bl bir §tyler oluy>n! J. 

Bıı içeriye c:\<>111.1', dolmaz ~ Di• 

yo,e:11.!n ilk işi bizi.:n aır.t.adatın s~ 
da s•trilm.iş olan yan 6lü. yarı ba,.. 
g:n krdıru tıedavt ttmelı: oldu. Ci1daır 
b'k Jlôıt<lca hemen emir verdl: 

- K &plJ'l aç, lÇ91'Ui biı'U bav~ 

ER 
YıLAYET ve BELEDiYE: --- ·-+ Şebrlanı= bal.1 rrırt>;k&Iannd& 
.b ·v~g:rz.I taeylt.nin çok ~z olduğu 

MkkmC.a Bcle<llyeye r.ıül.etddit ıılkA· 
)'t..'t~r ya·pımdctad1t·. Bc!4'diye maki
n• ~uhsl Mi!tlurl~tl t..tJ,;Ck.ere geç. 
tn:-ştir. * LJ,:;anta Ve B;ı'Çl dü.kıkclnlarınm 
"!ı:-m:e;ü>dc yerYk teşbir:rttn meno-
1;.ı.n.rr.;ıs: f!c !:k.u:!dald Senır r.1!>cli&i k~ 
rırrmn. to.ıt.b.kine 15 Martta b.lllaıtıla_ 
c~ 1111·~- .. nakı.ac:. ..... * !.ielce,yerun y n. m'll yrl b~
si iı.J.zrr!., .wnakta .r. Yenı. blitçe ge
r:er.. yılıcı:mı tiç milyf\11 liTa !azla ola. 
caıkttr. 

MVTEFERRIK : 
!f!.l': l{ n.n..-:::ıa l<n1'!1.r.'Jt.ıt'ı,1 a!'t suç

lu· r:.1 bakm~ fneL-e şehr!.n11zde 3 hu.
sus? n10lıkcme .kur-Jlorek!IT. Bun!ar. 
d'n [k! !dilesl <;',1widekı gılmriık hl.. 
rt<'mda ~ilnt'lls'i l ts1< ''~<1'dn ça.11-
.~ır.:-.-klır 

ıın. tl·nrııı c ... ek b:.r Y'Ir.<'nat3. yap! 
KPndiaı (.le h n1e.1 yarı c .. naız ye.re 

...zatt.Jnl.Ş o • .ı.n k"dının baş ucı..:na geç. 
tt. Sportmen gençle- b r'ı.kte onı.m bi.
Jrklt r!..'""C, gôt;;üne, loynuna masajlar 
yıpnıı,ya bP~i·!'dı. 

Kapıyı ~~ç:;.p bı çuval s:ıllıyarak 

auzcie: İ\e.ı ı.7 hd.v :andıraıu Çiill.eo
L ı.n.. N Cj~, blr ;;a. ~onl'a u.ir ~ rdaok. li... 
mt.ruıtr ile bl:ygıo kadının ba ı ucuna 
C14kıkli. 

- SEm c ~ l, rıtz lr'.ı:rulaa bale.a
y ru, bak. _ı.a ıı.:::::ma:a gEUrd.un.. 
Karcr,,mı. Selma ..._ , canmı. cığe.. 

rı.Jll avy e ~gı ul bı oız. aa Ş'..ı. L!no~ 

tac!nn bır y l'C.......!llıcı.ıit al ya"Vıum! 
Yt dt>: ~ _. U:.Jt.U )~t:1:-ı kadın bu 

SOZ.e!' ..rz<:rı_e .e-'J. dı)'e !çir.1 çıek«'eK 

brraı: kınıılı;;' .... ---ıdı, gUzlerHıi ha.fıt açtı 

ve IG-ı,; ır.dakl N~lr.ı kwk 11:.eaik 
~orda: 

- Et.:rası ncrf'"Jl ... Ben verdeyim ..• 
Ser. Jdn:ıi in?. 

l\lil(.tr bal-dağı u.zl.taraA: 
- • H•le sen ~und.ın bır, iki .rutlum 

.ı da sUJ"lerlm! 
l':olına tekrar oordu: 
- Sen k.imal.n?. 
N'gi>r kuioğaıa eğ~rel< bır ~eyler 

!!>ı:d.f""'a bayg1D kadtıı g<A:Ierlni bl· 
rtz d"ha oçtı ve :nt•lğı yerden blnE 
doğrulur gibi oldu. ıtrlll'ı ve beı*niZI 
.,-n aJTı aü.ulü. ve tıekrar uurwnMk 
iakrl>:en sporcu Efd:ıl onun '.koltuıkıJao.. 
rlOd&.n tuttu ve Nicılr, a::Zın& limona. 
tııyı dayadı: 

- A; b'r yuhım ı.a~. al, al d& 
\;Iraz daha keodine ııet! 

f.clma limcmatad•n bir )'Jduın ald:ı. 
ve ıltiui:ri almıya .i:ıılzırla.ıurk.erı ıof~ 
fi<• karıştı: 

- C.mın sotl1k lımonat•;ıoı ne yırp
su:ı zavdillı, ona a1mdl ı;monatada de. 
g! ~ lw 1nak:lı. çl>)" !Azmıl 
Aşık Diyojenc 
- !!urası zaten çok s•c•k dedi, bee 

li.'J'ı(""n:. t;..Gan bir ka.t; yudum alıp bı.r&Z 
d>ba ~Joı>Q, sonra koyaslc !illm ko
laydır. 

Limonata yıll<l olunca, 6Gık Diyoj ... 
nin i.,,"tlret,,-ie N~ kaknını S :'mamn 
yi ,dine. "e biJekleı"'-Iıe Eerpt.İ., ~onTa o .. 
nun y.,.,.,s.k. ve bi1'.'.'!k!crıni oğt;ştunruya 
başla~. B.raz !ince Topkapı ile ey. 
JA~e!<a pı uıı.sı.nda ıı:erçelden bir ö!um 
telblkesl geçi.rmJI <>la?J. SeU,,a arllk ı..
numiy~ kurtulınıı'!, dünyaya yeoid.., 
geımi~t... Yii:zü gjllayonb. Fakat ııpot. 
cu Erda 1 in yvro şimdi cmdan fazla 
ı:u:uyo!du. Kadırutı, trlılikfyl ıı.rtıiı: 
tanamıyle aııauıcııu anlıyan Aşık IX-
7oıen: 

-- Ne !ıoe geçmlf olsun! 
Declik!en soınre orta ,.ttOeld lw;tıt 

ııatnau ıöslell1: 

' aglltere ve Bindi taa 
Y aon: A. Şükrü ESMER 

J&pon,v<111;n B'.:m.ınya;. k !<ar 
gelmcS: ü:ıx·r>ne •Huııdistan ıne. 

seirni• adı wril~n İrg ıız • H ~ 
JrJÜl'nascıbetlıtTı .ı:nL.1.~ _e.:'- a:~hn.e

sın.'n ön planına ge\,1111 t • u.. 
yor. Geç.on h2f'a Çankavşek, 
H'rıx[)s' ana gek!·ği zam.ın, Bir. 
m~·a Y'O ıutn lln mü dafa:ısı ıca. 
dar da bu f n , X·Z • H ~( r- • m°""e. 
b'. Jeri rr.ıesaıesı.' e me. gul o lrr u.ş 
tu. ç;n Neri, Hintl:.:t.ıırul.aın ~' rı.
lırken, ncşrctlt~ hir beyanıntrrı<'
de h~f.ızicr', H.n't.ikre sıyasi 
'hak'.ıar vemııiye açııkitan dav-et 
e'.an işti. Lonıdradan oi.Ldt:r:ltl wne 
gore, Hünıdı:.ıtan maıelcs: Avam 
Ka.mara.sımn son göııüşmerer;nıe 

de konu teşk,;, ı:1m $r Bu gö. 
riışmelerOO!l, İngJtere hiL1<Ume
tirr'ıı H<ndıstan mese lesinı tel.Tar 
t<etll!lk edtrek b:r netıcej"C var. 
dımııya çalışmak niyetinde bu.. 
1ı.mduğu ad~ılıyo... 

Şıı var kıi mes.• le görüııdü:ğil 
kadar basJt dei\')dir. Hi:rdsta;rua 
istiklal veya muht.aı>iyet veı~a. 
mesmi i~ri sürerll&, td< l:il 
mım'!~en bal-ı'Jeld"CTlernı'ş gı.. 
bi l\ğız loull=3'ktadırlar. Hal.. 
ibw.ıc; hartita ikerınde ekıseriyilı 
tek rmıık: ile boyanmış olan bu 
memleke11te dil, din, ırk ve harı; 
bakımınd.a.n bl.,..birird.n ÇQ'k faıt 
1ı o'.an hiT çok m l.le!'lıer ycrk>ş.. 
ımiş'tir. H!ıııoı:lı':ıtan Mlsır veya 
Trahhıs['arp değılcfu'. Bu t•Jibar. 
la.dır ikli İ.ngflıtereniın Hind" ana 
stndfil ~diği lıonldd edilıd'i.. 
ği zaman bu mcmlek"'t!t.n, dah1. 
odğrtusu bir ço 1< m emde ket!leri i.. 
çinc alan bu kıt'an!ll hususiiliği 
güz önrfuıd:n kaçırumamalıdır. 

Bımııın~a beraber, H.ndit;tamo 
ı&re sis\~ 11ı91'1ıererınn 
Hi ıJt m!Ili ye tıp<. "r ·ıc r llp i ta lm iııı 

yolunda yapabı!<!eeği esa~1 ere. 
ğ'ı:;i'kloJICler olıu{.<uru.ı da şüphe yu.k 
tur. Çin 'licreııi Çankayşek, rnEse.
lıenin teferrıü:atıı'a g!:riışm-emeldle 
beraber, Hindileri tatmin ede. 
bilecek de,b~şlk;~:klere i~aret et.. 
m '.'.r. Pl:X tarat'tan ~t.ti&.k ba1"la.. 
rile İngilizlere, öte taroftıın da 
dcrm BeVgl- ile Hıınt:lilıe.re baglı 
olan ÇI n Jıilderi iki tarafın görü.. 
:şünü telif E'lım e k1ıe l!>hemmlyeai 
b lr rol oyıruya bilir. Çünkü Hi ru 
d!#t.arlla İngııtere acasmdakl mı.. 

la.şmaz1:.lda.rı halledıe.rek üc y:i.il' 
el'li milyuna baliğ olan lbı. meını. 
l'E'k.e t nfü wıuımıın 6Şb11r'! iğfo.i d'e. 
'lrJCOkras~er iç ·n kazanınınk Çiırıio 
de mcnfaat:i ik1ızamd1r. Hakikat 
şı::duır kıi bu Mi nı:tü durumc:hı 1n... 
gi:I':c.re ve Çin, ya1'nız H.nd'İstan 

rpese!.e~ de değ''· bürun Asja 
kı.t'li.;ınıd'aki m:.JJEtierle o.tın mü.. 
na:il€'bet:kıti rnes<>lesilie karşı.Is., ... 
m3ktadu:'laır. Q ~oeıen Mısı.m ka.. 
dar uzanıan genı, sa.h.a üzerııııdle, 
mı1lj n-,ı l<adtler:i<lla.rma h!k:tm 
olmak dava51n.ı yen! bir din. gM· 
knimstyen biır ha.Hlt Jru:l1'bc'. ya
şa rn:ıJct.a.ci..r. Bıu Ual'lun a-rıt dığı. 
ist: lclfil ancak demokraıt devlet.. 
lerin ve Çitı<c müda.faa ert'.ık!.eri 
proıısipler ~es' ç ede .idrak 
ed1leobi lir. 

İngilizll<er reareıı ve teıraıl&f.. 
pt.t"V"eT millettirl:..-T. Hele siyasi 
münasbet1€.l'ln n~.n.!ıına. 
sırıda büyük dehalan vanbr. Bu 

ı'tiobaıfla tarihin bu döııüım nol<t'a .. 
sııııda Asya ve Afrı"lı:a mi!lıetleri. 
ıı'in mukadıdmıatıan belrun.ı.ıır.I. 
eh-emmi}"etli kararlar vıerilııneS 
miiırllküııdii;r . Mesele Asya vıe AJ,. 
:ci.!kıa il-e demdlcras~r arasrnrlaı 
bi:r işliınl.i.ğinin k-..rııulıına.sııdıı.r. De • 
mokrasiredıı ro kıt'alanlı:ı. tama.. 
mile eller.ini ve .kıollantııı çek.. 
mc.leri, bu kıt'alan arı.arıJı içine 
atabiir. Herhalde oo memıl.eıwt.. 
lıcri ist:ili tclı li!...-cs i ka rsı.s ında bı. 
rakıan hç hİir A yiltı ve Akika!J 
millc\'iın,, isti<iliiL bu mitnada an. 
laımakla oldtrğu far:zıcdikme-z. 
Yalnız İngili:zlcrin on do1ınııu.nct1 
asra alt m<'nlaa.l vec al:fııltal ~

ri:r.de arlık du.r.amı~;ıcal6ar.nı 
a ıiliııırnıhrı liızı.m d ıır. O 1ııw uıı: 
ve k:zyıtsız, şansız kapt · + ık 
ve 1stiisrn-.ır devri ex>kian pan. 

ıınıştır. H~n ingil'tere t: ı.ı» 
.-atorlıu~na ge~"'° evvel. 
bir ]ı:ıgı e ticuet Ş'Jrll«:tin ·n elin-

de idL Bugü.nden ge"' ba'<ıh a 
o günıkü sistem yıe kadar eykal 
ıgı(irün-Oyoı-saı, be'ki de koat. 
d<'n bugüoo bakıldığ;ı zaman .Jn> 
dlk. ınıılern de o d=ce t> 

gôrüT>t.cd<.'!iir. !ng ); crın m Jı6. 
yük kıali'ıli:;~tlel".001:'?1 biri de de. 
ğ:ş.erı şa:rı1ılara uymayı bilrrııekW· 
Bı>n1.lln !Çinıdi'r ki kutduklan ge.. 
ırl.ş imıpara.to.-.iuğu yaşatabılllı:neJı;. 
tedirler. 



\bLI 7.xzının metin!erf AJ.:.aaom 
Ajansı bult::mleriudtn almmıştır) 

Telh:s ed.,n: A. $EK1B 
Frnns2cla,. ruom dWıı.nıııd:a harp 

mes"u?k>riı:'hı :uşmasına düııı 
de dova:1' d lm şı!r. Evvelü Da.. 
1 :terden m t: ı::ı:tJrtlen fabr:.. 
l an n<'deıı Par .s <:! \ ru ;ı:rda 
ı-. rnez!c i · m:ş o ı.ı. 

m~ D:ı.. r c<: • ~ Paris 
ş;: '1r0ırı;r, mu ~~ ıs ıj - 1 
r.ınr"..JU. a1'e '"' vı. reb Xıı 
,b .r mevk!. o . .;.ıJtl..mı 30}' r. 
i!tııci ce~ Da:ad':Er::n ifa~
si::ı:ie ilcru surd ' :,. bazı ıııolcta

lar:ı Il/e d IJ ecr 
!" ::fon sol'U •m. 
k'.l!nt C9tl 00 lt.z gz· .n !F"Y· 
ler: .ı;öyled..~i v~ ha ·wnda 11:! -
haz edil'Cn caai t • · oı· dcl'a-
) ·:.d '.oe dabıa , b r şey söyle-
!mlyeocgi :nn ve 
g~ı;en cı:' ·· glbı swmuşlur. 

so·, , - JA,..,ON 
LKÜNAS n 'TLERİ 

B'r To~ hat.nn<ı göre, Yo. 
_ R:s mü. 

.. d ~ vasıf 
1 ı ·~= 

I":!jlk : be. 
1'rl or. B t-., Lcmdra floe 
Vıışiııgtonıu n Sovyoe ler Bcr! ğ'm 
Uzak Şm t ·rn sürü;, .:m:?k 
iç.n J\kr'w-,.· •. m·T: vr:ılaır yap 
tııdanru sı:;yem. ~r 

' \ 

Fransa harp meı'ulleri
nin durU§ması - Sov
yet - japon münascbetl&
ri - Eski Habe,iıtan 
Kral Naibi Dük d' Aosta 
öldü - İki tarafın ilk
bahar hedefleri- Fran
sada son suikastler mü
nuebetile - Dünkerk 
zırhlısı Almanlara mı 
verilecek? - Doğu cep
heıinde yeni muharebe
ler - Libvada askeri 
durum - Uzak Şarkta 
yeni muh'lrebeler. 

DÜNKERK ZIRHLISI 
ALMANLARA MI VERİI,ECEK? 

Bkrın h:ıht.Une gö.-e DilnJ<erk 
Fran•:cz zırhlısl Twlıonda Alman 
!ar tar:ıılııııdan ta.mir ed 1mckôe
dir. Bu zıl'hhnın AlımanJara devri 
maksacfi'c Amrr-al Reader llıe A
mıra: Darlan arısmda Ş:m<l!;dt'n 
'iptidai bir anJa%a yapıldığı sa.. 
nılınak+..ad:ir. 

DOGU CEPhF..Sİ.NDE YENİ 
Ml:-HAR\IBELER 

All:ı:ıa.olaıra gClre, ıcilüı;mı:ıru.n 
K.mnda ve diğer ,,,ebeler yap. 
"11 taa.mı;zlar geri püSl<i.iırtül

m üş!fu. Vorcveçt# 91.nai tesis. 
1rnıo ~ hüa.tmları ya-pılımış!Jr. 
fü.ukuıa. göne, Sovyet kıt'alll!rı 

diiQma.ıı.a kar.şı faal haTeketkre 
devam etmiŞkrdi:r. 
LİBYADA ASKERİ DURUM 

Şar~ cephesin
de hava açtı! 

Tayyare akınları 
şiddetlendi 

Moskova, 4 (A.A.) - Hava iyi.. 
leşmiştir, Bıından htifade eden 
So,yct hava kıt'aları Alman hava 
ıneJ danlarına şiddetle hücum et. 
mcktedirlcr. Şd>ntır. son hafta
<mda 288 Alman tayyaresi tahrip 
olunınuştur. 

----<>----

Timoçenko 
Orduları 

Dinyeperpetiov s k 
şehrine 50 kilo· 

metre yaklaştılar l 
l\fo.sko'-a 4 (A.A.)- :Mareşal 

Timoçe.ııko ord>ui<:.rL Din'J"P:r -
Petrovsk şehrin~ 50 kJ!omeııre 
mesafeye gelınl-.:!erdl.r. Son an.. 
da öğ"renıildiğine göre bu kes m. 
de 9 Alman istinat rııo.ktası zap. 
tedi1mişt.lr. 
~ 

Alman Mille
tinin Filmi 

3 -:-SON TELGRAF- 4 l!rlAÇT 194% 

Tek cep emi 
• 
iki cephe mi? 

) (MAHKEMELERDE 
i.. 

Yaun: 
HÜSl!:Y!N BEHÇET 

Paris bombar- İ 
dımanında: 

400 kişi öldü 

Ancak un1u1ni göriinti~il ve l1:i· 
dis...lerin g:.di~i ile Mt.hverin pliı. 
nmm bu olduğu anla~ılmakla be. 
raber bu pl.iııı tahakkuk ettirip 
ettiremiyel·eği tarn.an1Hc ayrı ve 
müttefiklerin mukavemetine ha"
lı bir mevzudur. YalnıL şurası mu. 
h:ı.kkaktrr ki. Almanya ve Japan. 
ya bu pl:iıımı tahalJmlc .. ttrre- j 
mcyip de Hindi,tan • Mısır dii!<.. 
mcmiş ve Rusya yıkılmaonıış ola· 1 

rak ıni1tterikl<•r 19.\3 ilkh.,hannı 
i.drak ed .. lıilirlerse ondan öteye 
de !\l'hver kuvvet ve kudreti diye 
orlıHfa hir §CY kalıuıy acak ve 1943 

ı o o o de yaralı var. her nokUııla wütteiiklcr için !11ih. 
ı;crcileri topLıınak ,.c tepelemek 

200 bina tahrip edildi yılı olacaktır. 
Clermont Fcrand, 4 (A.A.) _ 

1 
___ F_._T_E_r._ı_ı_z_z_E_T_B_E_N_l_C_E_ 1 

Diin akşam Paris banlô 'Ösünlin 
bombardımanı hakkında alınan 
'ilk haberlere ı:öre, 400 ölii ve lOUO 
kad:ı.r yaralı vardır. 200 bin:muı 
tahrip edildiği söylcnİ) or. 

Berlin ne diyor ? 
Bcr!Uı, i (A.A.) - Askeri ı.ı.r 

ka~·naktan lı.her veriliyor: 
Dün gece İngilfa b<>mha tayya

releri, infilak ve yan~ bombala. 
rile Paris havalisine hücum etmiş.. 
Icrdir. Sivil halJ< arasında ehem· 
miyetli miktarda ölü ve yaralı 
vardır. 

İşgal kıt'alarınm yardnnile yı.. 
kmtılann kaldml:nıasına derhal 
başlanm!§fn', 

Alman tayyareleri 
(! inci Sahlfrd ' Devam) 

ğurJa görü~ çok iv Jcıı. Havıo. ala.. 
m nın batı k yısırnk büyill< 
h-a :l;;ari ara mübezcl:li · bornb:ıl.ır 
tam olarak isaıbet ctm'.Ş\ir. Bam. 
baların in.fı'<ik·ndan sonra bü,·ük 
yıangın'::ı.r çılı:m• ;tır Yerde kul
l!yE"li m:k:tar<!a t~yyare ve iki 
depo yııımıııştır. Bir çok benzm 
de.poou havaya u;ollUŞ!ıUr. Çok tıc.. 
sir'li olan bu taorrıız, u.eak ya.. 
nm saat. sür:ın ü ı;::tür. 

"Mernuş, Tebernuş, Şazinuş, 
Kıtmir.. Püf!,, Kef eştefayyuş, 

A.:iJ.y ... k r dor!a. ı. pıcr;ha va_ I 
kıt c~le ilzerl ogıe ro;;-dosu ~ 
f ... ÇJı,..,. •• Kanapc:lerdc •..eit t~ otu-
r ıtl•ı lı:01"1dürları.:ı tek tc:.: dola. 1 
rsrr r Vi:i. • t t "tatta, ~ h :Mahıi:...--e .. 
ır.ı c ı: ..;ı ı1UL'"jl!t4Qalı k rı ı ede. ~- ı 
t.ı yo ~ sefke kıya •• t!~ k ct.i 
'1rr adam otu""d" ı 1t'.' .. u n.. 
l"tr!lmz:, öyle b)f uyıry .ı9 ki l[orul 
h~ıl' I. :;ı.. de!a ı rn .y r Ben, 
1<.ı-:ı oc..şeg ınc.o •.yıe r :.h! uv ğu-
n.l! ıu: .u_yc.rum. 

\&ne ayni kategoııden, ayın· 1n_ 
d.t.r:;-ı... bıır adam ) "'llruı sok ..1ı. 
Evve1 

, eki. ıl 1'n.y t>urr-una 
tut " Uyuyan, ııga ın dUmanmdan 
rahal6ız olup bir ilet <l<Sl , taıuı, 
t.ytt_ırr. iı. Beriki, bu ıt!t>t cek~ :ıın 
y&k~>nxlan bir tol kılı çıkardL U
ı·,-ının en.<es!nde gezdil'd . UY'ıyıırı, 

uyku 11,r da. c1 ru euie! e at .tl 
nf'k ltov !ar glb bi• ~.orek•t y ptı. 
İ lncl, üçün'"-' ge>dl• $."n IOC '11 g 2-

lt-r!n e~tı. K :şısındttın görflnce; 
- V Y, dedi, 'l'dı ı-, !'CD misin'> 

-- Ben.;.ı.1, ya tc&r mtl; n' 

- Baı-. iç ,1 s:~ , 
!çın ge 1lş .ı•;l<ı. •• Pek Atı. '>al I 

glbı, mıı ' nupl, horul h n. u,yku 
t•yuyOrdl..'I'J, 

- 'ıvk C l'.Ill. 0n bQ g(lr VM' kı, 

geceleri •.ı.yku lY l-·mıyorum :.hın 

F:ta t c!ördune. b ş1 le kaaar yat..ı..,;xı 
tÇlnde dOnUyorum. Oıubn aoıır ç.ı.m 

e:er:yor.. iki saat sonra da uyar .. yo. 
n:m. On on beş güı>dC ·, ıı•ce.crl uy
kum ik! saati gecrrı:yOi", AaHa.h se!li 
inandırsın! 

- !\.'eden'. 

y u !!acı a! :ım E"'$k.'.l ç:.re yaırr.. 
- Cyku Lo..'icını ne y11.p:ıcaksuı"~ 

Ben &Ana bu- Yern' ha okuya._ 
yım Ö,,Y'le btr uyunıg_1 k;, (Oku-
m ı L b& .. laC ) 

Ye . 'ıa, Mw~ı:aa ll!.•'cr.o., Mer. 
nu , Tt:bernı.:7, Şa. .. ·:rı~, Kefe • y
yu<. K tnir P f' 

- A :...nı bcz"tla'. Er. son u.... 
m r dedin. Kıt.m .., c y~. p ğe c.; 

l r. 
Kove!t amı::ıa, '"ıcr k p <I ez.-

ler 1'.ıtrı~ &habı Kt"rı! ,1 x:opeı;. dır. 

Scp bu d u"lyı, b!:r yere YOL Evde ;v..:._ 
D111<: :ın bırine- ltk: t ):' atl t & n o
!tu. E_ kaç k re ok..ı) :;p üile<lı,, •nı. 

en ly, ızyku L.icıdır 
- lltydl canım. Geç e'mdi?r. geç• 

Öyi ... laı a ~ 11.Ac n lu 

- Y 11"'11, c.ri<, k~ mı, b"1ı her 
'""" n yle yap..,. ~ S ' on d fa 

ya k&.=:: , eyu,yuv i!' -ıı. 
- De -re, yı..; u! 

- \•cı.' 'ı1 dişaruı ı- a 

- Öyleyse. y!l%3yım t. 

- Yaz.. i\"a1 .... 

- A.,...,,.., berAe, kalfom k~·'! Y<'i<·-
- Bende var 
Bu a ~alık, tn'Oba.3• S Ih !f 

.. _ 

sln ın kapı :ına tı 

- r' :::n. 1\-r "" ~. D Yr! on<:. 
l'yl.: U:Y 

- Arnoo. Tahir, ded . ı.ı. ' en 
c&&WJ'orlar • .Olır ~u m:ı.hJı.o.e ve g p 
çıkayım da, &eain Yk'1 et-~ n_ SOnT"a 

y:rz.:.. r-ı.z 
ESKf HABF"'. S'T' AN KRAL 
NAİBİ DÜK D'Aü.3TA ÖLDÜ 

Na'-"Clb;:den. b l'.dirLrl;ğil:ıe mı
ıamn lb~ t~an seforl . h 
f l .z.ienı tcsl ' : n Dille d' .Aosta. 
mn öldıüğü h..ılx r ve:'il~yor. Ken. 
Ol , 'Cısa.re '1.e hu •:!llduğu N air<>
biyoe ge\d ğ mlentıoe!" verem ha-s.. 
tası idi. 

Libyada kayda değer hıi.ç bir 
dtğ!şiklik olmamıştır. Maltaya ya 
pı1an mihV"r hava hücumlıaı::ı a
iııioın kalımı.ştır. 

UZAK DOGUDA YEN! . Amiral Darlan ba sa-
Hıtlcr, Otto Gebührü balı bombalan 8 yer-

Gece yarsıından sonra Por'm
td 1imarund.aJci tesslere de ~ 
balar atılmıştır. Portsaid dek1ırik 
fabrikası civarına bombal.ar düş. 
nrüş'..ür. Nil ağzımı va~n Tan.ta 
c varında bir hava alat'1 lre1.a Al 
maın tayya!"lerin.n hücımruna 

u~aınıştır. Hangarlma ve uçııış 
a'anı-na tam iısahet:ıer o~ur. 

- Ne bileyim ben" l'ttıılım... B~ 

Acele acele yll 
g.n'. 

İKİ TARAFIN İI..KBAIL'\R 
TAARRUZ HEDEFLERİ 

ffir Sttıkıt:olr- hahı'ı:ine göre, 
b-eç siyasi mo.hfille.- iiil<ıbahar. 
da Abmın taarruzunun, yalnız 

mev&Imın da.11.a .rnü:saı!.t o!!mıea. 
1t ban1e de ~. ayn zamanaa 
Kııi'kasya petrol kı:ıyrnıı.tıbrınıa 

b'r an e~l uLlşml't~ mahad!le 
Rusyanın cenup kes'.miııde yapı. 
laca.ğı. urmmı\ye::le lrnbul 't'di. 
mekt.edir. Ba it haclıı müıtemJt. 
ı.,,....n SoYyıet RUS";l!nin m:ılzr;me 
m ıinaltWatr için ..k 'ncl v.- so.n 
) ' n Ar'..ı:anjc.sk _ Mur. 
m k ~'ı.rnu her çareyoe bapu. 
r :!l:lık mahaı!'a:ıı:ıyıı. ça.4şacakları 
v.' b!.r cok Sov; r-t tı:ca ı; tarafın 
da'1 Awupaoda :rcını bir eoepılıe 
kıtı"'~ iç n izhar ed im a.r. 
zı "V8 aeıııap cıiarak t rem.. 
A şhP a . e bi.r taamıe 
ycy,ması .,,,,-~'!lf.,,,:m Oldtı.,au ııı eti.. 
ce>ıne va:n •' ta.,hr Bu bak:ım.. 
dan son günr rdı:> İs\·cc müd.a.fa. 
a.« nı :.1 lenii.ren büNhı -aslreıi 
~ ·sele :or·n fu:ııakaşa .-d. mesı. 
t::v:rct:· muıo·p n ınaroaktad!.r, 

FRANSADA SO SUİKA<m.AR 
VE CEKO.~LOV.AKYA 

"ışi ha.berine göre, 1 martta 
ö rül n b..:r Ahnım yeri.ne- 20 
k~ ve Y.al i.Xfi k~:ı cf
z;lece~lr 

16 mcrtıa kadar loat.llıer bı;l:m. 
dıl!il:u talrdin:!e 20 m.omü:niSl V'e 

Yclıud', daha kırr~a d.rı:ilecek. 
'1Jir. Lcmd'ra babcı1i.oo göre, Çe. 

lroS!ov~ yaşıyan bütün Ya. 
lmdilel'in eSlti Tereııçe kal+c voe 
hapisharııelıcrill'I! ııcfı:ıulınası em.. 
reı:fi~1Jir. Himaye a.ltırııdım 1l:ıp 

ra.k'larda 90 b:.tı. Yahudi bu 'uın. 
m-aktadır. 

MUHAREBELER 

Japcın1a.ra göre, Rangmı. Ş'Elıri 
baş'.an ba..<;a yaımıaktadır. Cava
ya yapıl.:ın mıın·aifakiyetli çıkar. 

ma ha,.,,ketlero Asyaya yenı! bl.r 
şııkll '"ree<>k bi' ask' ri haa:e!re. 
tin neti.~esi telakki edilmek!tediir. 
Cavooa Bırla\•ia • Bandoeng dıe. 
ıni:ryolıunu n blr noıl..1.ası işgal c. 
dilmiş'ir. :..rnt:efl1<!lere göre, Ca.. 
vada üç 'D!Oktaya çıkan Japonlar 
dleri!e'meğ"e voe sızma harekefloeri 
yapma.ğa muvaffak o1'amamuşla:r
dı.r; Müttıefiklerin !Ql1i}"!i'sl mü. 
dafaa cfl'ğil taarrıl7.d11T. Batavia. 
nın tehlikeye mı:ruz lrn\mao'1 do
la~~sitc hükfunet bu şehirden ay. 
rıLınış '~ Ba.ndoe..ge faşlllll!llı~ır. 

O.,neral Va ve l, Birman vıa ve 
H"radlstan müdaf"""' ku.;....,dan.. 
hğına tayin eıPm' ·tJr. BL111a ııe
bep, Slngapıı!C'tlıtl d'U. '!!Il~sl Su. 
matranm kaybı. B:rman~ıı.00 ha. 
21 mev2ıile·rfa1 dr\en çıkml!o!lı 11€

Hıesindc ooğaın •--eni duıııunıdur. 
General Vawl <imdi Hlr.!d'"1an. 

Cava adasında 
(1 ın~c S.ırtlC<ler Devam) 

Mevcut yegane sarih malôm•t hi. 
tün Cava araıin ü:zeziucle ,i<1dct.li 
hava muhıırchclrri yapıldığına 
dair olan lı~bcrlcrdcn ibarettir. 
Jı>pon hava knvvetlcri, 60 kadar 
taya.re ile Ila.cdocng h:a.,. alanı 
üurinde :ım~vetli bir hiK:un1 yap. 
miştir. Askeri müµhitlcre güre, 
de diğer tar C1an Japonlann i~g"li 
altmdakl hava alanına "' adanın 
. imal salıiti açığında demirli bula
nan deaiz ta.~ıtl:rrına hücwn et. 
mi.ştlr. A•keri müşahtlere göre, 
Japonlar, adayı doğudan batıya 
kateden dağlann eteğine kadar 
ilerledi.kleıi sırada büyük güçlük.. 
!ere uğramaınışlaı.lır. 

Japon tayyareleı<i Bata.via'dan 
nakledilnıiş olan Cavarun yeni hü
kumet mcrkui Bandaoıg'i şid.ıetli 
bombımlı:man etmi şlerdlı. 11 J a. 
pon tayyaresı düşüriilmlişfür. 

ç BERLi Aş Sinemas>rıda 
Bugün Matinelerden 
1 1 uaızam rom 

1 - ll.aırikahır arlisti ... 

CH RLES LAUG 

itibaren 
ir en 

TON'un 
NOTR DAM'>n KAl...,BURU fihnlııden sonra o~·nadığı 

TÜRKÇE SÖZLÜ i:ıüyilık m:ıcer·ı flmi. 

Büyük Olty 

Dilber ı OTEN O HAUA'nın i}tirak51e 

uslartla geçen hey<:eanl.ı aşk, ent:riık-, 
ve mücadele He dolu süpor f.ilm. 

2 - Beğendiğiniz kadını nasıl scı;ındisiuiz? 
2 zı:rııfet kraliçesi 

IIİWE llİLDEBRAND - LEYİ MAB.ENBACH 

ve DANS SÖHNKF..B bunu size 

ISTEDiG KADI SENSİN 

devlet aktörü tayin etti ler gezdi 
Ber1ın 4 (A.A.)- Führer cBü.. 

yüık Kral. rnm:nde başrolü oynı
yan 0"',o Gebührü dıevl.cl aktfuıü 
tayin et.miştir. Gaebbc!s, bu f l.. 
mi cMi:lletiıı:ı filmi• diye vasıflan... 
dırrooıktadıı. F .J.......,ı.n sahne va= 
Veit Harlan cAkrıan filan y:ütoih. 
ğü• ile müka!atf.anı:lırmıştır. 

Birmanyada 
Sa)'gmı 4 (A.A.)- Binınaııya. 

da, ş'Mefü bir taarnr.ıa deli\lıet 

eden öncü kıt'al.ın harekatı ce. 
reyan etmektedir. Japonlar sahi
)e asker çıkanmakı'.a ve buınları 
sür'atle dahile d'lğrll göndermek.. 
tedirler. 

Cavadaki üttefik 
kuvvet eri 

• (l ine! Sahifeden Devam) 
poolara kıa~ı haroe:ırnektedirler. 
~f.i.k hava ku ~-vetlerl fevka.. 
tıi.de bir şiadetle Japonlara h~ 
~r yapm.aJ..1ııdıriar. 

Gen~ral Sitırc dce ve mütte.. 
fik kuvwtlcre lhlatıdah Gene.. 
ral Terpoartım kU<rnanda cdıecek.. 
t.r. Hı:Jlar.rla b'l.•.kumaıııdanı mü.. 
keımınel hlr stra'efü•e :rruı.liktfa:. 

m~rik n fi!o u 
f ı el Sahifeden Dtvam\ 

Vaşington. 4(A.A) - Bah.ri.. 
ye N a:zınlğı Wbliği: 

GJbcrt batısında c .. reyan eden 
son deniz hv-reketle'i esnasında 
ibir tayyare gemisinden, kruva2Ör
leroen ve torpido mııhriplerinden 
müreld>ep PasifJk fib~u den.iz kıxv. 
vetleri her biri 9 f<ıyyaırehk iki 
teşkil halinde uçan düş:ın&Il!Jl 18 
taıne a.ğ:r borr..lba tayyc-res: tıu-afm. 
daın hücuma uğramıştır. Hilcımı
lar ikindi üstü ve takriben yanım. 
şar saat fasıla ile yapı.lımştıır. Ja. 
pon teşkilleTi, tayyare gemi.nııiz<ı 
men.sup avcılarttı v~ gem'.Je.rimiz
deki tayyare •karşı kayın" toplan. 
mıı sıkı ve şi<!deotli ale,<>ile kaırşı. 
ıarıaruştıır. ilk t~e d<IDi! düşman 
iayya.releri.nden yalnız 3 tanesi 
tayyare gemisi üzerir.den lııombe
lannı ıtla:bUecek biır <ltmııma g'.r. 
mt'k imkanım bulabilmi:jlerdiır. 
Gemi, yıldrrmı ırür'aUe manevra 
yaparak bii~ bombal:ırdan sa. 
kırnnışt.zr. -.. .--

Kayıtları silinecek 
ta ebe"er 

'Ma;or.,cls z ve dcYamılı dlarak 
cm 1:ü,n m i<lebe devam em.. ven 
tale'Jckrh kant vmll' si!'rumcsi 
r. ;e ve or a mekteplere bildiri!.. 
ım~r. 

·r ka ın d l"rdi 
Cibal . e IıJbia,.-Jar İdarr.sı ö

nü!'de yar; çıplak bir halde ken. 
d'nı yerden yere atan hır kadıııı 
dün akı: has•ancsine kaldmlm* 
sa da o1ınüştür. o civarda O:oı.ır. 
duıl(u ve B · nnaz .sm \ru:le ı:;J'duğu 

anlaşılan bu kadının birdl?rıbire 
deLlrdiği '!eS!ıit edilm!ş ve defni. 
ııe rııhosat verilmiştir. 

P:ttsi, 4 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetlui tuafından dün gece 
yapılan bombardımanlar netke. 
sinde Paris ban~yösiMdck.i mahal. 
lelerin bomba isabet f'denlerini bu 
sabah Amiral Darlon gc:ı.miıtir. 

İngiliz tayyarel~
ri gece Kiyele de 
hücum ettiler! 
2 Alman zırhhsı· 

ntn sığındığı 
doklar bombalandı 

Londra, 4 (A.A.) - Dün gece 
lngiliz hava 1..-uvvetlerıne mensup 

tayyanlcr, Scharnbout ve 6-L 
&enau ismindd<i Alman zrriılıları

nın Brcst'de11 ayrıldıktan sonra 
sığınmış oldukları Kiel'e ı;e Vil
helmshaven'e hücmn dmişlcrdir. 
İngiliz bomba tayyarelerinin Ki. 
el'e iistüste yr.ptıkları gece hü
cumlaruı..ın ı.u üçüncii&üdür. ------
Bir Amerikan i 
adası bombar
dıman edildi 
LoOOra 4 (A.A)- A:tlantikte 

.Amıerik.anın Muna adası, bir de. 
n rzalıtı t.ırafından bombardıman 

E.ıfilmi~tir. Güll<'ıer, kayalıkJara 
dü._=ü~ür. Hasaral ehemımiyoet. 
Glzdtr. Bı.rrası., sayfiye yeridir. 

Sucular cemiyeti 
(1 kıcl S.hlfeden Devam) 

pe gibi miUeaddit men.ha sulıı.r:ı. 
nın menbaları uzun müdclett.ir ka... 
palı olduğu halde aylardır balkı
mızıı bu namlarla mcı;ba sulan 
satıldığı hayretle görülmektedir! .• 
Bazı sucular, hemen hepsi cmni. 
yete yazılı olnuyan geı.id sakalar 
Ilamidiye; Terkos sularını şişe ve 
damat!aruılara doldu~a.ral;; ü:ıerle.. 
rine bazı su mühür m·enıurların
dan elde ettikleri menba ,uyu 
kırr~un mühiirleriııi koyuyor ve 
böylece hal.kınuz.ı atdatıyor lur!.. 
Sonra bütilıı •uculor hilekardır 
diye bil töhru t altınd; kahyo.ruz. 
Bunun iiniine geçnıek için cemı. 
yct'miz lldediyeyc nıiiraratıt et. 
sin ,.c h 1i r.tcnha s nnm sa· 
tıhnakta ol~uğn da ı;azcfe!erle 
halka il:in cı?i' "n! .• Jrmişt -r. 

Bu şayanı dikkat tnl•p itnakla 
kabııl olıuımustnr. ll•uınailc)h bl.. 
laharc; kiıü nıil<t::rda t.,,,.,..,e, le. 
him .-c dam.arana bul adığm. 

dan. bu yiizdcn rn tevzıii isinde 
nıiişkülat çeJddiğindrn bahset.. 
nı.iş ve masraflar çok oıduğundan 
su fiatlarınıa arttı.rılmasını iı;te.. 
miştir. Cemiyet reisi lıu hw;....ta 
yeu:i id~rc hey'efnin me~uJ ola
cağını sörleı11iştir. 

Sovyet ebliği 
( l .net <\ 'ıt!edeo Devam l 

miştir, Bizim kayıbttr.ız 11 tayya. 
redir. 

Sovyetler;n cephe üzerinde pek 
kuvvetli mevzilere mıılik olduk· 
!arı :Bcrlinde kabul edilmektedir. 
Star:ı Ru~sa'da 16 nrı Alman or. 
dusunu çenıbor içine alan Sov. 
yet!CI', buraı?a ') se,·kıılceysi mer
kezi zaptetmi<lerdir. Bu 5 ~oktayı 
müdafaa ed<"n Almnn birlikleri 
imha veya eSir edilmiştir. 

Leningrad bölgı>sınde Almanla. 
rm müdafaa lıatlaruıa silrdükleri 
takviyeler siir'atle erimektedir. 
48 ~aa-t için.!•• Almanlar 4000 klişi 
kaybctmjs1ıerdir. l\[os1'.f'vR ile Rign 
ıaasında Sov ·et ba<k >t ezici ol. 
maktadır. Alır.onların 96 takvi ·eli 
mevzii bi<'biri ardınca Sovyetkrin 
eline geçmiş11r. 

LibYoda 
c 1 n t.:ntteden Devam) 

~ bir ft.alvan tay aresl düşü.. 
ru'ımü.ş. bir l:ar~ da l>a!!ara uğ:. 

ra.'...:ıt::•stır. S ırte körf0 z·rn!e sa.. 
hil üzcr:ndekl b·ı'"".d' pazar voe 
pazartesi g'1>1cr•ı>d~ d\0 ' a~ bir 
düşman ayyarr~ı ta.brip -d 1 ş 

ür. 

İ Ş T E 
Turilı v~ edebiyatın 

ş:ıh• eri: 

(LADA-'ll O KA"IFLYA)nın 
dühi muharriri me~lıın A. 
LEXE.: 'DRE DllMAS FILS) 

in titretici romanından: 

DEl\IİR ? 

MASKEI 
T'OBKÇI 

1942 nin dünyayı t.e4ıir eden 
filmi .. 

Y aratanlac: 
LEWiS HAYWABD -

JOIIN BENNETT 

Bu müstesna f:lme ayrıca: 

Dünya komedi san'atmın 
bir incisi 

KİRALIK 
ODALAR 

ilave edilnıı;tir. 

BUGÜN 

J lUt=) Alr' 

cık ı b"r ö üm 
ŞehrXn!z ıikcı:ırl· :ud Vıiroe 

Ut.:.ciyıın ve Yehya lJ.üc"ya.:ı'ın 
h'..:ra-derleri olup a • -ın vefat e<fe.n 
N U B A R U T Ü C i Y AN 'ın 
cen?Ze töreni 5 Mart perşembe 
giiıı.ü saa:t 14 de Sıımatyada Suılıı
n>anastı.r Ermeni KL ·C'SlJ!de icra 
oluınacağı teessürle ilan olunus:. 

Cinayetle biten a·ıe 
faciası muhakem 

Üç &y <ıvvel Baltırköyfuıde Ce. 
vı:ilil<tıe bir c~rxıyet a!:muş, Fat. 
rna Sen.iJıa adınla bi.r kadım \ro.. 
eası Mehmet A1'ı tarall!ııdıın ta
banca He öld.ürıilmüŞü. 

Bu a J'C mi.asının dım.ışma 

ne dfrrı 2 :nci Ağırceza mahkt
mesin<le bıış!a.nrnı.,,-lır. 

Mehmet Ali dalnkü celeoı:le a.. 
leyhind<ki :!dd'.a.:an tama!Tlf'n in. 
kar et.niş. kans.ııu ölrl.ürın1ldiğr
nı, Oll!Un bir kaza netice , nd-e bu 
akı.be ıe uğradı ğı.nı söyl!cmiıştıi.r 

Suçlu kıooa vak'aıyı şu suretli! 
Anla!mı~ıır: 

•- Bnz.ı ~cecer daiT<de nô.. 
betçı '<:ılır \"t? eve gftm:m. Vak. 
ad.an blr gec:e evvel de daolrede 
kıtlın.ş:ım. Fa!tı?,t blr miiıd.d:<t 
ooınra -ııve döndW11. Kapıyı lir 
hay · vuroum, kımırn ve çocdk.. 
larım uyı=.1 oldultlarındl!4l ka.. 
pıyı a :'rnl<lilar, tekrar i:pnhı b:ı
şına döndiim, 

Vak'a g< cesi eve -er~ 'n geldlım. 
Çok yt\.-,gıl. :dmn. Bir kaç kadeh 
ılçmcık ı>' "J. Hazır!a.ııan soıı.. 
rc""'-ı b ~Klmı içerken küt""m 
da ko tc;!ct.;ı, gaz te olı:uyorıiu. 

B,r mü · t a kıı.ıt' avağa 
k~ ı ve kıııı: r. art=ınoda ası h 
.d all ~ • ""'1 Jıfnıt ka.ııjltır. 
Ir'l~a b -~ 

~ n farl:.mıa varır vannaıı:, ne 
ynpıy<>r>ıu"l F a d..m. , \ 1<11t 

bu=cbn patı ı ve k -
rı · n odMr..n ort2..ınc vuvarlandı. 

Orro ben &' Ü:"!" ! - l:: f a.. 
kıbete ken:iSi scl>ep oldu.• 

:r.'.klm:; t Alır. " bll ,tıdeslr.dt:t 
sorıra aıL.;ye doktı:.:<u Enver K3. 
.-an <l ınlenmi~-tir. Adl.ye dıo;üo.. 
1'U vak'a ·ı müle~1<.Ip B:ıkırloöyfo~ 
dıe cesedi muayene e-ttrgınr~ ôlti. 
mü intaç eden yaranın dıı;ında 
brurut y.arukları nJır .... d.ı.ğına göıre 
Fatma Serulıamn b'7 kazaya kur 
ban gitmılj cilamıyec:ağmı söy'l-e. 
m!ştk, 

Adliye tab:'blıııdeıı sonra d.;.rue. 
tı!en hM"seyı mü'.e:ık' evoe 
1?oid · bir pcl ·es m uru cT.; su _ 
lu Mehmet AÜnın çok soğuld:arıh 
b:•r taıv:rla karıS..ııın ces..'<i!i kar. 

, Şi oo otU?L.,.,"unu ve lııüQiik ço. 
cuJd ı" c rla.. bu ' r ın oda\:nn. 
da uyı:ımcata oldu!W.mn gördü. 
ğ..:...:ı ifade ~ 1r. 

Yann Akşam 

1 
Mütıeahben ı:>kunan morg r:ı

pa."Il da; ô!ü:. ~ ntıaç ed. n y;ı. ·
nın vaziyetine giıl<> hacı' n:.xı " r 
kaza veya c:n.ay, t es<'r' olat> -
ccğınden ba~tme' .e L:i • 

Bu aılc faciasının d ası 

Wlın"iV't'I! şaı.!trer "l ecllbl IÇİn baş. 
ka güne brraldmıştır. 

İki kadın yaralandı 
<ı lııcı Sahıfeden Devam) 

ler:ı:ıe devam eb:.ş'.iır. 
Vekil, dün DenızyoTian Umum 

MüCür.üğünde ınc ul olmuı; ve 
3101"11 ücretleri tuıfes nln 'etı"
den hazrrlanması, ya" ıreyrüsefcr 
l.!lrifcsın!n mevout vapGrla.r ,~ 

lh1ıi.yaca ;::öre tıanziımi ..şihı m~s.. 
eul o'.ımuştur, 

Bil:iha.re de L.manla.r İşh-tıırr
sinde ;şçi '~ .., vazıyetıH.., mev. 
cut v ırıt.ın yer:: nmes· ıa.ın:r. 

le!'i hakkında Rauf l\lıtnc;"as dtn 
!mJ.a• ~"'"IŞILr. 

Öğle üıe-.rı Karadcnız \ apuru. 
da kfiiıı , rd '1 hl r oğ e Y~-
mej" ve r .. 

Vekil btıgün d 1 Dem :ry'<" arı 
1darestnde t <kr yapacııık+ır. 

GUNUN lÇlNLJEN·_ 

Cava ve Gir d •• 
ol. 

C! inci Sahtfr 
J g.ı.b! bı...- nluk 

e 
t.lama L. lL ı o az. 

t L:Z 

Bu h do&e bue, G< r , M<;-
f3. h rbı esnasın..ı:ı G • J;cı km
c:. soy.c- o.d bı.r o./l. --•il",. 
.iatıyor. M ... t.tet.ık &Uv\"Ct c., r.ıeı ~ 

r ... yı ttlhl.ye et•1 • en zw:n~ Ge
neral -vavel YUU3n ~ker1erlne 

b .. r emri yeVlnI neşretrr~ ve: 
c- llürriyet ve u~;A v~nu1.a.rl 

btt gün bu ad3.dan zır'.y n-t.J~r 
\e '\ır.aın1Jt.aılıı mat't:t"Vl! k vvct 
k:rden k:urtaracak "."dır.• 

Bu parla!<. r.u.atkl'l~ hı ı .r za
man xınra Alın:}n p314 

.tdaya cür•elJt ba- hucu y.:ı.p '"· 
larc:tı. Ve Kr: İk n y, g 1.ıın :
--ı:ıi ka.r;:rı<ih: i!e bırftk• ULr ! 
ı:ı zor kur ıln 

c • /-c 

. ' ZIF 

= 

Sinema ır.dıı 

- Caz Kralı AR 1 S 'ı dinlem~k 

- Dans Kralı FRED AST AİRE'yi sepetınck 

Yıldızlar Yıldnı P&rıuıtte .ç'n 

Şahe.wrinl görün!ls. 

Nııımaralı yer!er ş· iden sat lrr kt d T T<"lef'-.: 4°595 

• 
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_ürkçeye çev:ıt!n : ISKENDEB F. SER'l'ELLi 

- "Ben Vaşington Hariciye 
barat şubesi şeflerindenim. 

mahrem bir vazife ile 

Nezareti istih
B ura ya çok 
geldim.,, 

hnn ~-l teŞllfl eden bunlar. 
dır. Her btıi. bir ~Tethant.nlıı sMıi-
bı .•• 

- Bu ticarellıııne!tt onlara bit '.k3r 
bıraicıyor mu?. Y'>ksa bu *a.ret lir
mc..!aruu birer ma.N.e ol;ralt mı kW_ 
lonı;:w1. 

·- İlk öoce maballnma ~
ınek içli) bu maııktle"ı kullamnıy& 
n~·f".Lın oknuolıllr . .Fak.a.ı:, zaman ceçi.n.
C• tıC:ıftt iatılı celmiŞ. ş:\mdi lJd ,...ızlü 
llY-1 kullanar;Jı; 0<plemıi do!du.rıı. 
JOtlar. 

- Burada cep do~calı: ltaAls aı
uş •er~ 'Var mld:ır!. 

- Ne ~orsuı:ı, do•lum~ :t.ı:aulla n 
etraftolu acıa.ı,... aJtıo k;qn•lıdır. İıı.
ci, meıcao., a.J1.sı. ~Jımas maclt:nleriıJ,in 
rn ır.~ Fiolipınl•rdf'<lir. Boo.J,a,. 
rm bir ço&umı casusla" i&lelmH.1e
dir. 

- Haırret etmoırı<k kab;·. değ'.i. Bu 
ti.:::tret:? neden mo7ı.ian veiy<ınıılDUZ? 
Bunun ~·..ııı bıaat aiz degil mi.;l. 
n :;;, Ko1ooel?. 

- Evet.. Benim ımına. Adada tica
KI serbesttir. Bunl~m çoğu da Amte. 
rık~ın kam.mlı&..rma ~IW\ olarak lru
rulmtJll m-ı..rdir. HM; b>ri<ı,; \i.. 
ca'l"E\teo mm.edemem. .lJ.adenlerde 
yinierce, bı.olerce am<"le ~or. 
Bunlar Jı:ııılız kıtl.n-u, adıı.nLı düzeni "" 
müvazeneısi boa.ıhll'. 

- ü .tıa.lde burad.ı halti!d tacir ı.ıe 

C•O\lSU 8')'ıırt e- ç~ güç ola.cak. 
h.o. <onel j)IİroSllDl"1 k üHn ıl ail<ti: 
- Evet.. Ha.it~ ıf.zi l>lıle -1ıla 

davet etüım. aı.tz dosum! Eğer siı da 
cöt.tk.ı~tn den lfJf":li.ı.. bana poo..~ 
söylf'ylDlz: Bunaya .timin hesabına 
seıdinlız? Memup olduğunuo: devlıet 
oamina ım, keudi besatim12a mı çalı.. 
şactıicsın.12? Emin olıunuz kı, hakikati 
soyicr~~. m:ıe yardmı ~erim. 

Ml!te< Bene! cW1 bı:r tavırıa Kok>. 
••le döndü: 

- - Ben, damıw>larında ha-lis Aroerl. 
iı:alı kat>• taşıyan 111a vatan evlea'dla. 
rından biJVim. Burada devit.timin en 
1üksek bir memuru buhmdutunuz 
ı~,n, size !tendi.mi tamtma1< ve yardı. 
m.ınıııdaıı her zam.ı.ıı ioti!ade e1melt 
ıstıc"'.= m. Bec V~Lon }Jariciye Ne. 
ıareti İstı.bbtllr'al Şube!İ' şe!jcrlndıfniın. 
Burada çolt yakında mühim ve m.ah.. 
r('Cı topıaatıl&r olac:atmı haber alan 
lf.ıriCIJ'e NmlO bfni Fı!ip.nle;re &önı. 
derdi. Bu •= timdi ılk defa ıı!2e lf.. 
$a ed4·on.mı. 

Ko.oneı Velıı l>t> iw<llofJI>a<İan pek 
m<reııun oldu. Falcat lıizaz daha va
zıy<tten emiP olabtlmdı: end~ile; 

- Bana, lıoaric\:re memurumuz ol,. 
duğunma ıtalr ufak br v...ıı.a göste
rebilir mİlllll>i'<: 

- Şüpbeelıı. i9te, bu Dı"ıeie b ılkk ın
da Filipine ıı.n- hareke! etmddll 
ğını ha&luDda bar~ ...... ,.ıod .. aı.
dılınl resn::d tezkere. 

!lfilhürlü ve lmzalı bir -.., ... 
zattı. 

Benci çayını içetiten, Y.:~lonfi Vel! 
tezl<ere,ıl okudu ve iade etti: 

----
mı 

• 
~ • 
~ • 
• 

- Çok ,w.eı_ tok ı:ı.zel. Fn;ı;m ve 
Amfiil<a ııbd<?n çoıı: ı.stıhc., edece!ıılir. 
Uma'ını ve Ne şüphPsiz tcmcuni e .. 
derlm ki, sil. de Fllip!slde" elt boş diin-
mezsiniz: 

- B<n buraya tiraret nKolns3clile 
gelmedim, Kolonel haızrelleri! Slz tıu 
adaların hem ıRnuml valısi 1 hem dıe 
itom.ıt~. Sızln - kiıro<cye sezd\1". 
ıaeden - bana ::r~~ı gösterKe~ 
)&»d •r.:;ır beNın bw·adclcl iı;l~riml. ko. 
hyhı.şlrracaktır. 

- Elimden gelen 7acdımı &i...ıs e: 
ınrgenJ.~ycce~w. 

- O halde burada s>zinlc ~mııdliıteo 
bir $lrljği yap17oruz demeJtil.ir. 

Kolonel gö.ılerdıni :ı-cnccr.:oye çev:iırdi: 
- Burada bıİfr' .,\lma.n ca.:s~ var

dlr. Bu .odam çok Jcumaz, çok sUır'a.tiı 
im.ika! sahibi bjr entrf,..-a.cıdlr. B«. 
kesten bnce orıdaı ~lDlJ"...3'11z1 1awiıYe 
ederim. 

- Henüz bôyle bi.r adanıta ~ 

madım. Adı -~ 
- Adolf Haırtman. 
·- Genç midir? 
·- Hııyır. Orta ~!ı.. Elllsi!ıe ,.

Fakat, hem k:>!aoea, hem d< vücutça 
çok kuvvetlidir . .A,yni :zamande da çok 
zenglrı . 

- Hiç ~ ki bul'•d:ı. zengin oil· 
m~ur. 

- Norden anDadınız? 
- Harıciyeye gelen lliıbcrlerde, Mo,. 

nil:ıd•kl biilün ca.usların burada çok 
zengin oldulcl<ırı bildirllfyordu. 

- Çok do,'!"U. Adolf Ha- ld 
senedir burada inci. ve sedef ticareti: 
yapar. En aş-..(:! yarım m:lyor. -
.e11~ti vardn-. Bu parpy .. bvrada ka
ır.onm.ştır. 

- Eaşka <'.il br"lk- nı!? 
- İk! yll içiırı.dc yorU:erin df)jnij öi-

tt:ınıl~t;r . .lngiı:.c....ı de g!ırzeldir. Bır 
ingn:1 ı:bı konuşur. 

-· Bu adamdan nl<;in sekıımW>.. 
71m! BGz itaJı L>de-· 11".d.sirrh?, 

Ko .onel anla.tmıy.a bilşladı: 
- Bu adam madon aral}hmalan 1ım_ .. 

tiyazmı almı,Jt.ır. B.m ımıdt::nl-eri ctiııil
nıillc pı.tlamaık 1';iıı maden oooı.Jarııı.. 
da <liJ;ı!.mit Juillanına müı.aadeslni ~ 
dı. Bu mtm.a::;ebctle elinJn aı..11.mda her 
z3mar. bomba gibi tehllke1! ~tıal mm.. 
eleler'. bulunw. (Devamı Var) 
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Ruır.t 1357 Kasım Hicri ısc: 
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~ T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

ltlt iıı:ıtAlllİYE PLANI 
KEŞİDILLE&: 2 Şubat, l M•1>1. 3 Alusb, 3 btiııcliqrlo. tariA· 

leriııde J"lı>Wr. 

1942 IKBAlllYBLEBI 

1 ~det 2000 liralılc=2000.-liro 

!J 

40 • 100 • =4000.- Lira 

3 > 10()() > =3000.- > 50 > ao • =2l500.- • 
2 • 7&0 > =1500.- > 
3 • 500 • =1500.- > 200 • 25 > =5000.- > 

ıo > 250 • =2500.- > 200 • 10 > =2000.- > 

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

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında ı:ünc1e 3 kaşe aluıabl lir. Ber yerele pllllu Jratulan ısrorla iıte:rinia. 

Kim a~ç gij.r.ünm.ek 
istiy.orP 

l:'.msalslz bir keşif 
sayesinde 

auRUŞUKLUKLARA 

SON VERiLDi 
ha yumuşak; daha Laze .,. d4h4 
genç olduılUnu görilrsUnQz. · Ofin.!' 

, dii%lerl de {Yağsız) beyaz Totaıon 

:.Bu tecrübeyi ya""'nız. ! kremlnl kullanınız. Terk:lbJndeıq 
, ~· . kuvvetlendirici ve beyazlatıcl cev. 
Mcohur bir clld mütehaasıai ta· herler mesamelertn dahiline nurui 

E
fından tamıissıhha blr genç kıı ile ~alarda glzlenınlş bütün. gayr! 

1 !dinin uruıurlanna benzeyen· ve n1 maddeleri erltlr, siyah nokta.!' 
. d hüceyreleıinden· istihraç edl- lan kaybettlrlr ve açık mesame-' 
len yen\ •e kıymetli bir "ıhullsa !eri sıklaştırır ve bu sayede cıııı\ 
lı:eşfedllmlştlr. BİOC;'L tablr edl- beyazlatıp kadife gibl yumuşatır. 
len bu kıymeti! hulisa, şimdi "clld Bu basit .,;re kolay tarzı tedavi u; 
~suru olan pembe renkteki' To- her kadın bir ,çok sııneler ıocnçle ... 
:Jı:alon .ll!:,ızı!ı.in' terklblner ll!ve şeblllr ve'ııenç ıuzıann' gıpta na~ 
tdllmlştir. Akşamları yatm"2daıı zar!ıırllc. bakacııtı şayan~. hayret 
~v~el bu kremi sürünüi~ Siz uyur- blr cild ve blr ten temin edebUJrl 
~en cfldln1z. bu kıymetli unsurları Tok.alon! 'kreminin. , memnunlyet.-İ 
~asseder •e •abahlan 'uyandıl!ı- !>alış neUcelerl ganıntllldlr~ .Akal. 
jlUzda da cildinizin daha açık, da- halde paranız iade olunur. 
- 1 

Devlet Limanları ı,ıetme 
Umum Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 384-0 l!r.ıclıın ilı<ııret Karaıtoy Kbpıilsüiıden başlıyan rıhtım 
oad<leS:nlfı nıerkez binamızı> kador ole.n i<ısmmdal<i ,.,.ıa}t \amlra.tı iş' •Çli< do-
siltnıeye kornılmt,qtur. . 

Mmıal1<at teminatı 288 J:iraıhr. İlıaılesl 9.3.P42 tB.ritı>De ta•~•n Paz:ırı..ri 
güniı .aot oo boştc Galata rıhtımmdaldl Utturıı 111!1diiıfülı: bina."'11ia toplaııacak 
Satınalnıa Komisyonunda y;:ıpıl!aoak.tır. Sarlrı.;:ıme YC teferrü:atı her C:ÜD Dil 
g~en komisyonda gc,T\.'.ebilir. c2l535> 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komis
yonu başkanhğından: 

CiJıOI 

ı:ıe 'l\>. 15 Lı. 1890 IJ • 

Muv2kkat Tom:ına\ı~ 142: IJıra 
İhale: 19/3/l~~ı Fcrııorr.be 5"'"t IS dıo. 
ı - Orman Fakültesl T&letıesi lçin !!fi 'f<~:m elblsEll., lmell 19/3/1942 

Pe=l'be gilr.ü Beyoi)lu Listler MuhasebeeUi~I Dairesbde saat 15 de elıshl.t,. 
meye ç:kOiımuşhr. 

:? -- Kun1Clş, Cebiık ve kol asdıaı' Fakı.Ltece verilecek!tir. Diğex 
terzi')"t: a:t olup Şartnameyi gÖl"!J'\<"k ~yıen!erin Büyükdere 
Or'~n.an Faküli{•sint rrüTac-a.:ıtları. (2Jll&) 
--, ____ ,_, 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
...................................................... , .... __ __ 
T~~. T•n.ko~Jı:<::n ve Beyazıt mı."lt.ıl'klarır.dakl ce-man 80 hektar sah&&ID. 

d1ki krsım!;:ra ai.t rcvieynr.. hr:r7tal&rlll1n taoz1n)t i:i a<;1k ck.siltme-y~ ·k.onulmuııı>
k.ır. 1.'ahır.in bedeli 2·!00 H .. n ve ilk teminatı lltC. lir6cııır. Şa.rinaıne Zabıt ve 
l\'i:uan-<10.t )IiMını.·~Ug-.i k::..leırır..ndt görülebıli•. İha:e 16/3/942 Pazarkwi günil saQ.t 
ıı de pahni EnC'l~m.:n<tc y:.•pı.Jacak'tır. Ta1iplerl.n -tik 1ıemina.t ır.cıııkbuz veya 
n.ekhıpları ve ş3rtın.a:n.e rr.uc'bi.nce ibrozı ~zur gelen v~ikalar·yle llu:le günU 
nu.ıayycn sa~ D3°lnıl E.~i:r.cnde buJunn~ları. «2839> 

1 Un !et[ rn: i r ı o ıı ırı ı e l irnı !ırı 1 ı ı time U. i ~aresi ilanları 1 
B-eher met.re m.llbı:ı.n L,uhamımen bE.d(ll 70 kuruş (Y~tmıı kuı~) (Be>; 

ok!ı.;ıerı tü?lerirun idarrnırı n&Jı..iJ vasıtası içinden fabrlkay3 1 dolu C"Jaı:ijen t[ip!e
r'..t'ln fabr..kad· o iıla"." nhı ne 1-tf \•aıt;ıtası iç!n~ kadar n81kli masrafı .karşılığı ola .. 
!'2k bet.er metre ml'tJıbı ok ıjen i(in ayrıca 5 kUTuş muhamn1e0 bedel konul
nıuşt\lt'.) cls.n 15.000 melre rr;'kabı oksijen l:l/3/1942 Perşın_.~e t:Ütıil saat 15 de 
kapal. :zart ~u!il ile Aukarada İdare bL~< s,r.ı<ir. toplan~ merkez. 9 uncu Ko
n,is.yor.unca satın ıı.hnaoktır 

Bu ili• gi.m>Ck iııt>yenl•rin 843,75 (Sekh yüz kırlı: iiç lira yelmlş ffl lrunıel 
liE.>lık muv:ıokltat teminat il• lr.antı11un \ayin etliği veoikalan ve tckliııerinl 
ayn! g(ın oaat 14 de kadar adı ııeçm kom1')'on Reisliğine v~ed !Alımdır. 

Şarlnllm<!k>r pacasız olaraolı: Aııli<arada Malzeme dai"'5iııdffı, H&y"<larpatada 
rese)!üm "" s~ S•Olilnden temin o.lullllr. •2700> 

D.D/253 num&Tnll tarl:l~ Karabük Deml'I' w Celik Ftlt>rıkalıan miless esi>· 
..ın tlll<U i•lasyonıma veya bJ ;.,tasyood an sevkoedlle<Qc ııaklvatm .. da ~ 
~= lesrrCl ed;>m.i..Vlr. cl 533> •?934• 

Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden: 

AMELE ARANIYOR 
ftıe~ arr.ele alMao:ılrl:lr. ioteıtw..ruı Çenbe.rli1ıa.şta Vak>f 114enba Su-

ları IılE!nıe lllilcHl?'lıitüne ır0racaa'1Mı bild.ir>Jir. (2805) 

\i~l1tö 1 

4 Mart 1942 
11.00 Pı:oçam. w Memlekel Saat A· 

yarı. 

18.03 Milızik: Radyo Deno Oı:t:eslr.ı<ı. 
18. 15 Zıraaıt Ta.i<ıVlnıi. 
1R.5j Kon1Jltjll'.ll4 Dı, PoH'liiu:ı 

19 1 b Milzllt: Fa!VI Hey'elı. 
19.30 Memleket Saat "3=. ve Alam 

Haberleri. 
19.45 Seıi>e9\ 5 Daicılaı. 
19.fiO Müzilc: Fasıl I'rogrrmmın :üdn 

ci K"1!nl. 
2C.1'i Radyo G•ı.e!vl. 
20 45 Müzik: Bir Marş Öğrenlyoruz 
:ı.ı.co Ko~ (Sağlık Saati) 
21.15 Müz;k: Şo.ıııic1 ve TürkUJer, 
21.45 MiWk Riyasencınnb11r Baodo-

su. (Sef: İ!hıım KCoı<;Er ). 
22.30 Memleket Saat "38":ı, Nam 

M&berleri ve Barsalar. 
22 45/U.50 Yacınltl Proııram, ve ıı:a. 

POlllf· 

Sullanahmet Üçüııcu Su1'l Hukuk 
Mahko~;csindoo: ~11/J6 

isn;2JJ ve Ay~e ve Havv:ı·rı111 şayiıın 
ve rriı~lt:rckm muta;;arrtf oJdukla.rı: is
:anbul Fatl-.'.e Sangüv.>?de Çıkl!Tlk~-ı 
KemJlettj,n u;.a.hal!esjn 1-'C Ziıl<.1i.içeşme 

•ok;.ğımla kain (16 ·- 16/1) " (7-9) 
g.ı.p numa.Talı bJr sak.al alt.:.nda (1500) 
Bin be~er yüz lıt'a kJyrrıetl n~haınm(!
neli ik! bap k;lgi.r llilne ile i:;tanbul 
Caırş! me:haJlcsin!n Yorg;;-ncdc.r so
kag:nd<ı (2533) kütUk ve (~f.r8) ad:> 
ve ı BI par.;el ve eski vo yrni (42-44) 
kapı numaralı ve 1 'OOC) b:n lira kıy
nıttı mı..;.hammeııcli ye:kl1ift rine ma<t_ 
j(.p iki diikidlru.Jl izJlc? şiryuu UD'.llllllr' 

d~ füı uMu tcka'l'l"\tr ederek ayrı aşn 
u .Uzaytdeye v.azolwwnuştuT. B!.ri~i: 

açık &Ttt1't"1l'lala.rı (J'J/3:912) tarthlne 
mtoad'.;! Pt.zırrlesi güm! '3:1$ (14) dEo 

'.16) 1• kadar icra olunarilktır. Kıy. 

~t. muham:menelerırıİ"l. yüzde yetııuiş 
bef.ıY. bıılduL'U ta.ııxlirdo o &iır. ilıateı 
kaı·Jyel~ri yapllacakl'T. Bulmadığı 

trıkdirıc!e en son art.t.ırwuın taa:hhi.Ktü 
baki kıi lm&k üZere on ıiin milcldetlle 
temdit ed!Jerek ikinci açık arttırmala
rı (9/4/942) tamhitıe milsadJ Pe.rşem,. 
be Jiınü saat (14 ten !6) ya ltad.a:r le. 
ra kılmaca.k: ve o &:Wı er. t-ok rurttıTanaı 
ihale edilecelı:til". ipotek sııiıibi ola· 
caıklı1 arla di.ğıer a·l.Brad.aıı!aruı ~ 
py.ri menku1 ü:ı.eri.uQ.ek1 haıkltarlllıl hu
sı;ısi)'!e ta.i:ı ve ma$l·~fa. dair o1an iti.. 
tbaJ.a.ıını eVl"akı mJ..>b.:.tcleı·i Ut on ~ 
gUn !Çl<ldo bildlmıelrrı lii.z>md>r. Ak
si ba!de hakları tap.ı i1ıciller~ iole sabit 
omadıkc;a sa-t~ bedeir. ın pay ~nımasm.
dar. haoıı1ı; kalacak~ .. rıl>r. Müterakim 
b.'.j_tJm'liıll\ ve!gi\er hissedarlara ve tel
j3,liye ve )"imli seufı~ix v-.lt:! tt viıiı be
delı ve ihale pı.ılu 'e tapu masra.flaT'ı 
m~ter~le artın. Satış pe~~~ p<:.ra ile 
ve tapu kaordı muc.ı.bince ve icra ve 
İfla~ K<JJ\ml..ID& teV.:ikı."'l icr1 edınir. 
Arttırma şartname6i ı(bu fi.•~ .l t.arihiıı. 

der: itıbarE:n mahk.e·nc d:vıJJf.a.nesinc 
-W.Jik k 'l:ııınu 4 tır. Talip olanhırın kıy. 

metl .n:..t1ı.'ı.::rr.~~eneleı1nin yli-ı.de ysQi 
bıı-;ugu nit>lx.t!nde pey gkçes:n1 hfuni
len o tün ve saatte ktanbıı~ Sullanah.. 
m-?ttC; T.zpu binq.sının alt k: t.nde dal ... 
rei n:ah.sU$'Sında Sul\nnahırct Üçün-

. cü Sulh lluk~ !\.l3hkcınes! ~k~'4ı. 
bPt'.':lf. 911/36 No. ra ile mC.ıneaatlaırı 
tl~'r. olunur, 

İstıa.nbul Kadastl'O Hak:Jınıliğiıı.. 

den: 
Hey'beliada Kılavuz sokak 21 

No. lı evde saıkin Kabina n:ırese. 
s'.rıden A-istidi kızı El<.'r.;)'c: 

Katina veresesi t-araıfından 

Petıro ''~ sa-ire a•leyıhilnıe e,çıJan 
tıashihi kayıt davasının carl mu. 
haıkıem<>sılıı.ie te·kıını::t vereseı>in 
mahkemeye daNet olıı:rı:ınası ka· 
mın _k :7;;. ,mdan o~Uı' ~kıa..T"('t;_ ~-;2. 
hınızın meçhu!iyc<tinc ·li.naen teb. 
Ugat dl'anen yapıldığı !ı.atda ye-v. 
mi rmıhıW<eme O:an 27 şu bet 942 
taa''ılımde mahk~mey~ gelanedö. 
ğinizıden muıhakemenlin 31 ma.rıt 
942 tarumne miitiactii sa.4 gii!OO. 
saat an buçuğa talilcin-e ve hak. 
kınnzda ıilliıMn gıya'P ka.ran teb.. 
Eğine kaıra.r wrilmiış d!c!u.ğunı. 
dan mnıa~ olan giirı ve saaıtlte 
mal1kemeyıe bizzat gclrnediğirJi!z 
wya lcen>dıiaı·izi temsil edecek bb
vekil göndemıediğiln:iz tebl!rde 
mftllh'akemeııiıze g>yaben bal<J)a. 

ca.ğınrlaaı ;şı,u l!'YllP !ta= ila
nen ıbeb,.ğ d'llDUr. 

Sahip v0 BaşmuhalThi Elem İ:ıızet 
Benice - Neş:1yr.I Direlı:törii 

Cevdet KARABİLGİN 
<;ON TELGRAF l\IATBMSI 

( Tarihi Tefrika: 36 "'\ 

Ehlisalibev .~~~ş!. ~~~~ K~~~!.~~ 
Arslan Bizansta olup bitenleri casus

ları vasıtasile haber almıştı 
Bilmez m;s.n Jo, neyle uğ. cıımla uıpted!iil'd'iğr haıbe1'iru. al. 

raştır dururruz!. Şimdi bunun &ı. ~ı·. 

ram mı? Ne dileğf• va.rı,a y>apın!. İmparator ı,:ıı;ırm;~ ohmaka: oc. 
Ve-&ı.r huzurundan çıJ«Jrok hal\ raix-r, işi kökündcaı k.estirm>ok ~-

L.'ı'.ley>e anlıa:lımağa baş-1adı. ~ çin orousu tl>e İııııiki zapl!e me; 
de Minaya işaretle işi izah e'lmof.ş.. düşüııınıü.:ş \'O btıı su.retle Türk 
t . l-er'.ın roi'.><a9lll>1 Jtcgtjkten s;,r.ır-« 

Miııa booa lılir mana vco-emc.. ptl'isan J<,a;ucaklarmdan ad~iarı 
m\şıti. Yoonı<Z ilrocasının bir ord'U Joondi kenıcfol'C h·rkrd'p kaçac&k. 
1ı0phyarak imparatorla berober farına hüknnctımiş.;. Bu f· kr:.rı• 
.Ansılanı.ıı üreri<ne salıdıırnı>ak iÇ'in Of..- Benu~a 3Ç! ğız:ı.man bu plô-
vaıfyet e1dığııııa vıE: Ars1anm da ııı general <k: b\ltıi'<rrd'Jül kaoo! 
bımıun ôç>n buraıkınlla dUrdtrğu- e1mşi ti. , 
1111 hiil<ınıett.i ve alı.ıbeh belc1eme.. .Aıl!llan bütıüırı vukootı günü :!tı.. 
ğ(o koyu'ld'll'. .nuaıe haber aJeyardu. Emh Çak~ 

xrv bütün edaları zaptet.ıni~ bulunu~ 
yordu. Rumleıra yaro~m c..ı .. ı-. 

ARSLAN MUHAREBEYE Franklar dla. .ma)rlfrp ve pcı: ·oı:: 
HAZIRLANIYOR ~lli1J1mfştıi. 

Süııbüi. Siıvas üı.ıer;mlo)ıı Kaıy. 
s.lriye gefloınişt.i. S ıvast':l <kı bil" 
ibafta kahnıştıı. .Aloşemrettin Sürı
büllü çok :ı.ğ1ol'lıamaştı. Yollar e.. 
.-ıııak ve uzun olduğu jç.in aıncak 
Kay~er;,ye kadıar ge1'cliJan4':1:', 

Am'»an Sünbülün yola çııldığıaı• 
Wllirye t beyleri taro fında.n k<ın.. 
diBine elden ele gelen seri tata.
paıta137\ile ha00r a\mıştı. Süaı• 

biiJ.ün ~.lmıEıs!ırı.<ı meın'Illlll1Chı. 
Sünlbül Kayseıl.kl'C ikc:n Buıroo. 
önii'nd.e Ogevhoııooım oıl'duiariile 
muiharebclıtır ul'tl>yw, BMaus g'.i.. 
ze1ıi Mma da çadıril!nda be-kl'iyo.r 
du. Bu m ü..takbel i.ki rakİfp yıJ.. 

dıızın biI'birlerinıdeıı haıberi yok.. 
tu. Fctt:an ].hanın ~ar...kıala.ra 
ah.<llJl"mış o1an Scaçuk sarnym• 
al'tü.<rt <ıdc>ceği anla(Ulıy-ordu. 

• •• 
İmpar~or Kcımrıeniirı ~le 

General O!et BelliUs ordtııLaxı ha. 
z.ırrlal'l'l!l:_f..:ı1, İımıQk ürori:ne, hem 
Bwrsa ve hem ek !-anıt t ü:.:eMıdıcn 
>ki koldan yürüyroekılc·ııcIL Bllı... 
iha<;sa Bursa üzerinden yürü;}'('• 
cek ordu gırupun.a İınparotoır 
kuınand>a edecekti. Bu ocdunıın 
miktarı yürı bln k:ş ıdci. 

ArB>an Bi:ııa.nsta n1up b''tenleri 
~"9.Su~ları vasıl.asile b-abt-r .a1lmış. 
tL Da!ha lmparalm hanlkete geç. 
meden evvel Ak.clenıiz kıyı:larında 
ya,p\ırddğı he.ııp gemı.leri'Je Çakas 

~i bk kıumandıa:oüe İz.. 
mir ha valıislni., M.liilli, Sisam ...., 
<,Jiğer OOaılaı•ı ani !hücumlaria 

rıapl.ıe1mıioş w Rumları okhıklan 
yeroen sü.ronüışt.ü.. Aıdalan km. 

tarrııak ~ ha"11.ı'ila:Y'lll görnllerdl. 
ği har,p gemlil<ı1'inin, dıaha Çanak.. 

'kale Boğazmdan ç.ı.ka;r çıık..mıaz 
TÜ!lk dcmanması tarafından hü. 

• •• 
Arslan Apolyont nıwhar<-b<'&r 

den sonra, a:radan üç ay gc-ctiği 
halde, daha hala oklcğn ynd~ 
duruyordu. Adrı'!ı.rın zarıtı v~ C'c
mıklrole Boğa'<ın~'l scddi isle, ini 
bitirmekle ~ı a"c·r Bun; o \" ı,. 
mit civarında İır1 µtı'IJ.t.or orciu ... ı;. .. 
na ID·ü.'kabc·le et:nük ~c;in tcdü.r:Lr. 
lerde bulunu;ordu. İç .-,r.a<iol-J· 
dan toplad;ğı ~tlı J.ııvvetJer;n m L 
tan dli bin ki~i kadardı. Ifrn .. 
de seçme ve bir..:nci C<·ngh·ea-1.dd ı. 
:İınpa.rator ordusu ;10 YU'!c.ıa gc' .. 
cek mu;!ıarebeyi bi:7..zat Arsloııı id;,· 
re edecekti. i.~nııbt oıi2erindo!<, {, • 
du lru~;ı00nn1ı.:!'·111 kard~i ToJ.: .... 
ya \."€rnı~:1'i. 

xv 
ARSLA.: ·ı.,ı l\Iİ!l."11.". 'lN 

HAYATI 

1'1ina ile Ars1Jn ;:.as.ıh.:ia &<.?n: 
miyet hasıl olncuşlcı. ArbK iiç ay. 
d;ır b".ribjrleri·ne alıi'mt~lardı. M .• 
na'm!l fettanlığı Ar:,lı;aıı kcndisı· 

ne bendetm~sinc kafi gclrr:;t .. 
Hemen her aikşam M;na'nın re-
dırında ze\•k vardı. , 

Arslanın v~zir ve ktıı,-,,an c'anla"• 
~ile bu halin~ ş.1~kü 1 '.Tli"l'-rc1 
ImparaUırlannııı ~imdiy< k'adr.r 
hiçbir vakit ziıfa uğrama<l:~ıı' 
gören vüzera ve Wun1;ın{~.arlar lllL 
Biza·n~ ka±mrıa içt<'v cF;~,,.,ac 
oluyordu. Bu hal adelr. ınr :-1 '<et 
içim bi:r felaket 1.ejkil r ıyoıcl·u. 

Öyle va:i<.'aılar hasıl 01.n-,1~~:~11 ~:ı, 
VÜzPra \"C loıııroondanla·ı ·lıirP~ "· 
Jıuıp bu koom•n vücudunu ortıadaıı 
ikald;rmıya karar vermişkrdı. 

Arslan bütün bir günüııı yıor· 
gunluğuına mukrubil h<'r ak..,am 
saıbahlaıııa kadar :Mi.na fle eğl~n;. 
)'Qr, gündüz işlerini de lerkL-ıt.mc. 
melclc ooraber 'büyük bk z1ı1 için-
de idi. (De•amı Var) 

lstanbul Defterdarhğından: 
İstanbul Deflerclarhk bınası cephesinde ).Jptırılacak: (l:Jıl'i'9,8Z) ı ra ·.c~ 

bedell! 1~ımıil' ve tM.11 ~k:rt knp:ılı ı.arf us,.ıliyle cksi.tır.cye ko:-ıu. nu~:u.r E • 1-
nıe 2~1/3/942 Pa:zartesi ~ü saot 15 de D 0 1terdarhk. hiilı"!t EnıU.:t ?.~ .. d~ir~Cğü!: ... 
de m\l!(ş('kık~l Komlsyond.J yı:pıla.ea~:t.tr. Muvfllrkr-.t terr.Jın.at (1476) lı.,.~<il!' 

Mukavele, eksiltme ve Baıy.-uilrlık İşl.~ ! Uırrurnı, hUfJU..~i ve fenr. t şa7f;n;,. .. 
mele~i, Pr<>;je ve k~ h5.llı!<:ısiyle bı.aıa ı:.uleferrı cı;ğer evrak (100' ı· J"W;i ın; 
kabılindle Istanbul M~IU Erl'Jak l\lüdiirl ::.ı,;r rıGen aJınab~lir. İst.t:kl~!< in t~:u.! 
mektt.ıp!annı ve en nz bir Uıahhüıttc ( lOJOIJ) liralrk bu i~C- benzer ~ y3p!.~ğı
na Qaiı i<iarel-erlnden ebnı'j olduğu vesika 1o!'a ı~tirnden İst.a:rı:btıl Vilfıyl~.nc Jl'.J: .. 

ra.caaUa eksUlme tarihindf.'n (3) gün evvel alonmış ctı.l;yc.t ve 9.J~· yı~ ;:ı,.;. c~ 
Tlcaret Odası vesık.ası Jle mvv<-ı4ckat tem inat nır.~cbı.ızunu (24 )0) N hı kli'1.U
nun t~ı::ratı dakresl.,dc ihn~c sac.tiı:ıd"-"Tl bLr saat e\·veline k:td~r Kor. )_'"yon R _ 
iBliğine makbuz muttao'lın<le 1<·"-c' et.""lıcler! lf:zı;ndır. (3(111) 

BRONSITLER E - KATRA ~ HA Ki EK E ' 

Değirmencilik se~at 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlanna iliın 
Tic:ıret Karıununu"l ~oı ine! ve Da.. 

i:ı.iolt 1'.lza·rrmametıin 47 ve 48 i·nci mad· 
oele! ine göre Dci:i:rmerc.ilii: Scba.t 
'l'ürlt Anonim Şiırk:1't.ını:ı llıfısedarla!r 
Umumi Hey'eıtini ~ağıda ydzl'iı n1ad<k'. 
le-ri ırrıil~ere etmek üze.re işbu rvtaıı..·
tu:ı 20 inci güınü saz t 14 de Şirketin 

Seşiktaftaki ı\Icrkez~ır<le aoiy< ıı top.. 

lani.ıya Qa.veL eyleriz.. 

Ruzname: 
1 - 1941 sen<!:li B:l~nço ve K;\r ve 

za,.ar h<'.'Sablllm ta.sdıkiy1 ~ İcıare Mec
lisi €ı:ı.cı·iannın ibrası. 

2 - 942 se.ııesl ıçin bir miJr.ık.ibln 
taıyininıl ıre üoretinln tesbiU. 

3 - Çıkan İdare Me<ı>::! Aıraaı yeri.. 
D<! ha ıntı.haobı. 

t - İdaıre Mcclhl Anlarına ->ıe
ceiı: hakkı hıızurı.ıo \ayini. 

e - Şi:ıtcetıle ,.apacalcları ır.uameıtıt 
hakikınd~ TicKet Kanununun 323 Un.. 
CÜ ma~ cöre İdare Mecllsine 
mÜ6a•d• veırilmeei. 

r. - Şirlı:e& Esas Mubv•!ma"""'1,. 
ne ilave edil~ 8 maddenır. kabul.O... 
1'11. 

lli!sedzrlaı>ın ~ mırllerlni Ti
caret KtllUDUDIJll 371 !ne: rnadcte51 
mucıbince toplantı Clinönden en •~ bi>r 
hatla evvel Sll'kete tev~i elme~ J.l. 
:umdır. 

Şehir tiyatro<;u 
TEPEBA<.I Ollf\1.( 

K!S~•J~O!\ 

Bu al<~am saut 20,?0 da 
P A R A 

Ynz.an; Necip F<ıztl KJS.'.~.l'RFJ\. 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

C.lDDESi~'!JE 
KIS!.!lı•DA 

Bu akı;nm ~aat 20,:ıo da 

Ö K S E VE S Ü K S J-: 

Zu~"lr'"'v~yı;ı ve ("ild ye '1'UlP1ı . nr. a rı rr. r 
Öğ:edcn sonra Df"yog u Ağa Ce.
mii. karşısı llasan Apart. !'·o. t .. 

·---· Tel: 4•aOG m;::;;:ııııı:ıaıd 
D!SR~DİLECEK İHTİRtı. BER.\Ti 

cSeri hn.linde iouıi:lta mnh:·us yn 1..

rın doğrultulma.:;1 u.,.ıılı1> h: .~kı.nr:ia·ki 
ihtira için İk{ıs.'.l.t '"ck:.~.:tl!"lı.len .:ı:ır.
mı" ohın 16 Şubat 1938 t<Jr.iı ve 2j.J 4. 
No. lu ihtira ber.ıtınuı lht ',l et r· 
hı.ık~ bu kıerre Başka.:nua. rlı vir ve. 
y.ı-hut icadı Tiii.·kiyf'rit mC\·kii !iut? 
koymak için dahi ralühl-)'et \"f rHc ıle
ceği llkl~! edt:.ı:nekfe oi.;r.:-ık bu ıı ı

sus:ı fazla m:rlt1mJt pji"'l.rt"Ck t:, '.f"-

r in Ga!atad:'l, A.:;1'\n Han ı ı r :':'\>!. 

1 - 3 nnnı aJ3I'-.. nü.irtıcS<:ı tyl. ;e. 
lıfıı1 ilar.. nluT.ıur . 

' 1 


