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İLK HEDEF: 1 

Kafkaslar 
• 

Ve .• Belki bir 
yandan da Irak 

Kafkuya limanlarına 
yapılan hava tıı.an-uzları 
Alman taarruzunun baş
lam&&mdan sonra bu 
limanlardan birisine ha
vadan indirme yapılması 
ihtimalini de akla geti-
riyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

lloğ11dn Alman taarruzunun 
linşlamnlı. üzere olduğunu belirten 
alametler giin geçtikçe çoğalıym·. 
İl.k ve kat'i hederin Kafkasya <>l· 
1nası ihticmali kU\.'"\letlıW1!r. Kı:noıı 
Yarımada&ındak.i havn üslerinslen 
Kat3oas limanlarına da sık sık ha• 
va tuarrıırları yapılınıya başla'!l• 
mıştıı. Alınan 1JllllUJıu taarruzu 
basladı.klon •Onra bdki de şimdi 
b.;.,bardı:nan edilen bu lıiınan
lardan birine havadan indirme de 
yapılacak ve Ka~kasyayı J{arntle
nize yashyan bu kıyılarda bi.r 
köprü başı kurulmak i5tenerck· 
fü-. Sen akınlar bu ilıtimali akla 
gd inıektedir ve Alman tatiiği· 
ne, Kafltas dağlarının vaziiıy-:t:nc 

:"iJre vck de yabana atriaco·k bir 
rhtimal dcğiLdir. Herhalde, S&v• 
yetlerin Kafkasya şimalinde \'C 

ge~'t vcrm<ye1> Kafkas doğfarın
cfa iyiden iyi~e müdafaa tertipkri 
almış olduklarından şiiphe edile· 
nıez. Alınau ord<ısıı bir yandan 
bu miidafaa hatlarını söklünniyc 
!;alışırken bir yı:ından da Ru.s 
nıüdafaas1nnı gcı·i&lne dtiş.u{'yi, 

Batum, Poti lesa.İrc gibi bir llına· 
nı hava ~olu ile zap!eıkrek St>v· 
yet AzeThaycaru bölgeler>nrl<c ve 
Katkasya içinde panik yapmayı 
diişün1uesi pek ınııbteıneld'i.r. An· 
cak, böyle bir teşebbüs muvaffak 
olur mu, o-lmaz mı?, O, ayn hir 
hu histir. 

AJınanlerın Swyet Rusyadıı 
san ko-~larıru oynarlark<!n bir yan
dan da _ bilhassa İtalyan ordusun

, dan gen~ ölçiide istifade ederek 
Suriyeye bir çıkarına ve incl'irme 
tcşebıbilsünde bulunmaları da ak· 
in gıeldıilen ihtimaller arası11ı1!a
dır. Suriyede tutut1a.Mlnıenin. he· 
deli Mısır kıskacını tamamlamak 
ve fakat dalıa :ııiyaıkı Irak'a in· 
mck \'e Kalk:ı.ı miidafaasını da· 
ha esaslı, daha kesin bir 5ttrette 
snı=ınk an:u.m olal>ili.r. Japon 
Bnl'iciye Nazırı Tcrjo'nun düııkii 
deuıecinde: 

- Pek yakıııda Alman \le İtal
yan ordularının Avrupadaki du
ru.ıuları miisbet bir gidiş alacak· 
tır .. , 
deınesi de hcıı halde yalııız Rusya.· 
d"'ki hareketi kasdetnıese gerek· 
tir. 

1 

Bu Sabahki Kaza ve Val!alar 

Taksimde bir çocuk apartıma
nın 5 inci katından düşüp öldü! 
Bu sa.ıı~ Taksimde 7 yaşında 

bir yavrunun feci bir şekilde öL 

umuile rona eren bit kaza ol--
muştur. 

Taksimde Tarlabs.şı caddesinde 

Urla a,partımanında <J\uran Or-

hım adında bil' zatın oglu 7 yaş. 
larında Alkan bu sabah apartı.
rnanın beşinei kat daiıesinin pen. 
cercsindeıı sokağı seyr<>ı:Lerken 

cü"mii§ ve beyni parçalanar~k 
feci bır ş<-kilde ölmüştür. 

Sıhihi imdat otomol:ıilıle Fı:an. 

• • 

sız hastanesine kaldırılan yavru.. 
cak yolda ölmi.iştiir. 

Adliye doktoru Hikmet Tumü 
zavallı Y'"'·vrunun cesedini' muıı,. 

yene etmiş gömülmesine izin ver 

mi.~tir. 

23 kuruşluk bir kilo Karpiti 240 kuruş satan 
insafsız bir muhtekir tutulup adliyeye verildi 

Bu snbolı 1 numnı·ah r.Iilll J{ır 
ruııma "Iüddeimnumiliğinc ''."k 
ento.•resan bir ih.trk:!r cünnii lne~
hudu iııı;krl etmil)tir. 

Gxlaladn Kemcrnlh raıldes:n
de 84 numarada Madeni Eşyn fNb-

rilum snlıihi Ragıp, ayni yenle 
komisy<>nculuk yapaıı HaiiI ve 
İstimadis ile anlaşarak beher ki
losuııa 23 kııruş narh lesbit olu- ı 
ırnu yedi fıçı ltarpiti kiloou 240 j 
kuruştan blr ıiiccara salnu~larcbr. 

• • 

Bu şayanı hayret fiat farkı Ü• 
zerine bu tiiccar zabıtaya müra• 
•sat ederek Ragıpla, Halil ve lsti
ınadis bakl~rıııda ihlınrda bultl'n~ 

muştur. Fakat bu ihbarı bütilu 

(Dev•mı 3 üıı<:ii Solıilede) 

Emniyet Müdürlüğündeki ihtilas maznunla
rından bir firari Adliyeye teslim oldu 

Emniyet l\1iidilrlüğii mnhn«cbe- 1 
sin<le vnlmhulan i:!ıtilıl.s badisesi
run duruşınasına bu sabah da 2 nci 
Ağırc .. zada devam <>lımmuştıır. , 

J&FON\" AY&. 

AklD E~en 

Ta!J:f areıer 

1 Amerikan 
ııçağı Rusya· 

• a yere ın-
... 

mege mec-
bur oldu! -

Ge<"cn celsed~ haklar1nıla vcri·Jrn 
tevkif kıırarı üzerine adliye ko· 
ridorundan kaçan koıniser Ne~at.i 
bn sabah Miiddeiumnmiliğe gck· 

rek teslim 1>lmuş ve hu suretle 
hakkmdaki (eyldf rufoıeMwercsl< 
iufa:ı; olnnmu~tur. 

(Devrun1.1: 3 il-n~il S<lhi'Cede) 

BU S~.BAH V LıNIN ANKARA'DAN 

TEl-E FONLA VERD~GI B j R EM I R : 

Yarın motörlere mahrukat 
nakli •mükellefiyeti konuyor ı 

Bu gün beş motör kömür getirmek 
Buigaristan'a hareket etti 

. . 
ıçın 

Kö-milı v~ odun i.şini esasi: su. 
1""!:.'tte ·halletmek içiıı a!cika<.lar ma ... 
' .. mhızla temaslarda 'buhmrnal< 
ihere Ankaraya giden İstanbul 
Vali ve 'Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar avdetine tehir etıniştr. 

cari ışle.ri ctra!mda. direkti.tk."r 
vel"miştir. 

Hah<:J' aldığımıza 15pre V B ~;, ay-

ni zamanda şehrin :ırahrukat iıji . 

-nin düzenlenmesi için esaslı te<l
bitler alındığını, cteniız nakil y~sı. 

Tas Ajansı hunun 
mürettebatının en
terne e dildiğini 

Valmiz, 'bu s"'ba'h, muavin Ah. 

1 

met Kınıka t<l'le"fo-11la vilıl.yetin 

"Rusya 1942 de 
harbi intaç 
edip Mihveri 

- talarıııa miikellefiyet konduğunu 
söy 1en1iştir. tDeva.ıro 3 ~-ncil Sabiled..e-) 

ı "Bu bir halk 
harbidir; başı da 
bir halk sulhu 

olacaktır ,, 

bildiriyor 

Tokyoda yanan 
yerleri yapmak 
!ç[n gönüllüler 

yazıldı 
Lmıtlra 24 (A.A.)~ S.IB.C. Ja. 

panyaya yapılan lt1'<''U akını hak-. 
kında müttef'kleree il;. teyidi ha. 
her Rueyadan gelmj§tir. 

Resmi &ıvyet Tas ajansı bir 
fDe····aın1 3 üncü Sahifede) 
--o 

• 
Türk - lngiliz 
Ticareti 

k b·1· ' yı a h.ır.,, 

1 n g i ı iz lst,hsatat .. 
Naziri Amerikada 
böy~e söyeedi 

Le>n.J·ra, 24 (A.A.) - B.B.C.: 
Br;tan•ya Cbki İstilısallit Nazın 

Biverburk Vaşingtontla yaptığı 
bir dcmestc e:ı;cü"nlc dem1ş1ıir kıi: 
•- Alınanyayı arkadan vıtr .. 

ınak için 1kind cephe Avrupada 
açılacaktır. Rusyaya yardnn:m c· 

(Deva.mı 3 üncü Sal:ıifedo l 

Vaşingto n'daki ı 
Büyük Bir!tanya ı 
EIÇbSİl'iin nutku 
Londra, 24 (A.A.) - B..B.C.: 

Vaşingtondaki İngil,~ Bü~'W< El.
çisi LOird llalifak:s S<ın Jorj yor· 
tu.su mihusebctifo söylediği l>ir 
nutukta dii.n: 

•- Ba harp bir ha~k hariltiıdJr. 
Doloy'liSl1e s1>lh da lı-ir haık barışı 

(Devıı.ını 3 tindi Sohi;fl"de) 

Sovyetler ilk· 
bahar taarru· 
zuna başlıyor 

-------
Cenubi Ukrayna'da 
ve Kırımda büyük 
tahşidat yapıldı. Ev
vela T eodosyaya hü-

cum bekleniyor 

Almanlar da ı b ti· 
yatlarının 10 da 
9 unu cepheye sar-

m ö ş le r ı 
Londra, 24 (A.A. )- B.E.C.: 

Kardan siperl~r ara sın.da Fitı. ııöbetçlkri 

Mih\'Cl' \'e bi1araf kayn.a!.du
dan alınan ha.herler Rusların 
pek yakında ~iddetli bir ilk· 
bahar ta:ı.rnıznua başJıyaea.k· 
!arını biLtlirmekteılir. Rm.!ar 
Kırını ve Dvneçt" Teolk.;ya 
liınanına hücu111 için a~ ~.;er 

tabşit etmektedirler. Ayni Zl· 

manda Cenubi Ukrayna<!a da 
bfryük mikyasta yeni bi:r ta
arruz içiıı bazırlanmaktaJır
lıır. Bu haberleri Almanlar 
da tcyid el.,ıektediılcr. 

FiN TBBLiÖi 
' 

, Rusların 150 
hücumu 

püs kür tüldü I 
--

ıuı,men on tiört bin 
maktaı verdi 

Berlfo, 24 (.'LA.) - Fin ornu· 
ları Başkumandanlığı larabııdan 
bu sabah ne~tolunau bir tebliğde 
son 15 giin wriında 150 Rus lıii· 

cwnuııuu piiskfütüldüğü ltitmril· 
ruektedir. R.uslar bu hiicumlarda 

ınevam.J 3 üncü Sahl!ede) 

Yugoslav Dağla-

rında Mukavemet 

.l!.den General 

Almanlar 
Mihailoviç
in karısını ve 
çocuklarını 
yakaladılar! 

L<>ndı:a, 24 (A.A.)- B.B.C.: 
Londradaki Yugoo;lav hükU· 
ınctindeıı bilıl:iritdiğine go,..,, 
Alman ve İtalyanlara karşı 
Yug<>Skıv dağlarında ınukave
nıde devam eden General 
l\1i1ıailovJ;;'.in kansı ve çoouk· 
ları AJmaıılar tarafından ya· 
kal•nımşhr. Su yü:ıdeu Geıw

raliı• kendisi.ni Almanlara tes-

, l.iııı etmesi kat'iyen ınevzun

ltahs dcğUdlr. Bilakis daha 
şiddetk mukavemete de·.-am 
ey liyeccktir. 

tNGllıiZ TEBLiil 

Birmangada 2 
yerden daha 

geri çekildik I 
---;ll---

Rabol'da mukave
met bAtA devamda ı 

Londra 24 (A.A.)- 'B.:S.C. Neş 
rolunan resmi bir tebliğde bildi
rildl~ göre Bi.rmanyada yeni 
Japo.n t82'Yiki aifır ç2<pışınalardan 
scırıra müttcliltle<rin Biı'I!lanyada 
iki me\"Ziden daha geri çekilme
lerini intaç etmiştir. 
Diğer tE-rkolunan şclıir de Li

ying - Kuasctır ve bu repbedeki . 
muhareobeler dunnu.şlu.r . 

Diğıeı.· taraftan Avusl'Nlya ve 
Fel<"menk kuvvetlerinin Ra.beulda 
bfil-;\ ruukavenx>te devam ettik.. 
leri öğrenilmişti:r. 

Filipinlerde 
Vaşington, 24 (A.A.)- Ft!Jpi.,. 

leı:de Cebu, Mind&nao'da " Tf.. 
JlTOI' aduında muharebeler ol
mıd<tadır. İlııi tarafta da hav• faa
)iyetj fazlacbr. 

İngiltered~n on bin 
çift ayakkabı geliyor 

İıl€il!ere •hiikfrın<>ti on bin çift 
sivil halka mahsus İngiHz malı 
erkek kundurasının Türklyeye 
gönderilmesine miisaade etmi5-
tir. Bu mallar S'On'baharda mem.. 
leketimize gelecektir. 

Londra, 21 (A.A.)- B.B.C.: 
Sovyet sözcüsü Loz.ı>vslri dün 
akşa·m; Almanların ihti;v~lla
rının 10 da 9 unu Rus cephe. 
sinde ta~ t dtildcdııi \'e 
bunların bir milyon 900 bini· 
nin ınu1ıtc.li1 m<>nbalardan 
hcniiz taplaııan asker e>lduğ~ı
nn fakat Rusların ihti)atla
nrun daha kmrvcW bulundu· 
ğumı süyleınişlir. 

Bir kadın bak
kal tevkif edildi 

-
iki kadınla bir 

adam da karne 
satarken yakalandı 

Küı;ükpazarda bakkatlık yapan 
~<ıt.ııa Mahiue isminde bir kaaın, 
'l'oprak iMafısulleri Ofisinin halka 
satılması için kıeıı<lisıne verdiği 

gıda maddelerinde ihtikar yaptı
ğından yakalonarak dün milli 
korunm"' mıııl:ıkemcsine verilınlş 
ve te-.•kiI olunmuştur. Fatma Ma,. 
bide, dükkanında mev"Cut malla. 
rı sakladığı gibi gelen memurlara 
da Urla yağını 250 kW'uştan ;at-

(Devemı 3 üoc-:ô Salı:iede) 

ÇOCUK HAFTASI MÜNASEBETiLE ~ 

Çocuğa neler yaptık, 
neler yapabi ir;z? -

Alınan rn İtalyan orduları için 
1942 ilkbahar - sonbahar fasılası 
içiude Rusya, Orta Şark, Şimali 
Afrika, hava, kara ve denizlerin· 
de kat'i neticeye nıiislıet veya 
menfj şekli ile varmak herhalde 
artık kaçınılma.z bir akıbet ol
ınuşiıır. Garple miidıılaada, i~a

ret ettiğ;miz bölgelerde tecavüz.. 
de bulunmak ve netice al:tI1'1k :w
rıında bulı.nan Alnıeıı ve italynıı.
llU' herlıalıle takdir \'C hesap ed<
yorlar k~ clurguıı ve hareketsi-z . 
ı:e~cn hergün kendi aleyhlerine 
ve demokrasyalar11> lehin.ı işlemek
tedir. 1943 de yeniden ve tekrar 
Sovyet Rusya ile çarpışmak, Or
ta Şar-k ve Şimali Afrikada lı<ı· 
ğnzlaşmak, garptc mii.daiaada kal
ma•k ilhtiınalleri Mihver için t:ırınıe 
intikal odeu ümitler arasında bu
lunacaktır. Çfulkü, 1943 AngJo
Sakst-.mların lıer tarafta teca\'üzl 
lıarekete geçehihnel<>rine ve üs
tün ikt.td-Orlara salıip olabibnele
rine imkan l'c fırsnt lıaz.ır1amış 
bulunacak olan yıl olacaktır. Bu. 

[L~: R ç Ev E 00 
BELKİ ••• 

Doktorlar, mektep idarecileri, 
fikir adamları ne diyorlar ? Necip Faztl KISAKÜREK 1 

(Devamı 3 üru:ü Sal:ıi!«le) 

r YARIN "\ 
Almanya ne yapm~tı, 

Fransa ne yap.yor? 
Burhan Belge ________ ..) 

Looora 24 (A.A.)- İngiliz ti
caret korporıısyoıı u şefi Loru 
Srecingron, hafbin çıkardığı güç 
lüklcre J"~g"men İng:ilterenin hiı· 
çok meml~kctleı-le, bilhassa Tlir
kiyc, Yakın Şark, İ&pany.a ve Af. 
rika memleketlerile ticrui müna
sebetlerine devam etti[;>ini söylc
m:ştir. Mumaileyh Türkiye ile o. 
lan ticari müııasebetin aı<tınasm
dan bahisle memnuniyet duydu. 
ğunu ilave eylemiştir. Diğer ta.. 
raftan Amerikalılar da bir ticaret 
k<Jr.;.ıorasyonu kuracaklardı1" 

o 

Boğaziçine da
danan hırsız! 
Gece yeni bir ev 

soyarken suç 
üstünde tutuldu ! 

ıv....,.. 3 iloı.cıl S•h~O<l•). 

Bir dcıshnnun (Lava!) hak
kındatü fikri: 

- Hemen herkesin, hildıas
sn İngilizlule hiir FrıınB'lzlıırın, 
Fransaya hiyanetlc suç:landır

dığı (Laval)i, hen hüs!ıiitüıı 
boşk.a tlirlii telaıkki ediyorwn. 
lla tti'ı bu il'lı.aaua yüzde yüz :ı;ıd 
~öriiyc;rıtuı. (Lavol) bence bir 
kahramandır. Fakat amaİı? .• 
Sakın onu, Mihvere temayül 
ettiği, Mihverle işbirliği ya.p. 
mak jstediğ:i için, Mihverci hi:r 
telakki altıııda kahraman bu
lııyurum sanına? Eğe:r (J..a
val)in gerçekten lllii!J\'cre tc· 
mayii) etliğiue iuansaydım1 ben 
de biir ı,·rı.ns1zlar giılıi dil.•11-
niirdlim. ı•akat tekrar ed~vo
ruın, (Lava!) ben~oe bir kahrn· 
mandıl'; zira Mihvere temayül 
ıu:ıskesi a.flwd:a, batta Fransız
lar nezdinde hain tanınına•k 
piılıasına (Laval)in Fransayı 
kurtarmak istediğini sanıYv
nım. Bilmem ki m•ık.snclırn.ı 
Uİm nıfıııaı.ilc knwıyor musun? 

(Lava!) Mihverci dcğil:Hr; 
(Lava!) Jl1ilıverle i.~liğiııe 

yatmak niyetinde de değil .. 
(Lava!) blitiin bu ıru•.ıkeler ve 
lıi3 an'!! çdırcsi ııltında vata
nııu lru.rtarmak, Almanlara 
enıni;ı•et telkin edip başa geç· 
t.il."icn sı>Ma Fruısaya öliim 
geçidini atlatmak istiyor; ve 
bnnwı için kendi isim ve ncf

•ini feda etıueklcu, Mihver ta· 
raftan görlinmeklcn ve hain 
tanınmaktan çekimniyor., 

Do<tuma dedim ki: 

- Yeni harp ve ııolit.ikaıuıı, 
en basit şc;ı'i n"1lliitcnabi gi· 
riflcı ve namiiteualıi girifii ba· 
sitleri.n basitine İlca ettire11 
karanlık ve dolam'bnçlı :ikli
minde bir riiya görınenliş C"ldtı· 
ğuua eınjn misin?• 

Dostımı: 

-• Elmininı; dedi, çiiıı.!:ü' (La· 
va!) lııı.k:kın<la esaslı ted:ki:kler 

yaptım. O biç 11ir zamat1 Mih· 
verle işbiıliği yap2ca!;'lllı sara
hatle söyleınedi. Sonra öteden· 
beri onun .. 1cfkfiresi, bir l\Iih
ver lşbirliği d<-ğiJ, bir La.tin 
bi:rligidir. Şıı noktaya diai!kat 
et: (Laval)i Alınnnlara seviın
li gösteren incelik, onun A.1-
n1aulara scvg~si değil, İngili~ 

!erden nefreti... E\'et (Lava!) 
sadce~ İngilizleri se\--mcz. Ni· 
ı:i·n, lıi!iyoı· musun? Vaktilc İııı
gilizlerin, Almanları Fransaya 
kar~ı deniz silılhlamuaaıutla 

sNbest bmı.kması yiizünden ... 
(l,aval) ~le o giiuılenberi Av
ruııada Latin birliğine çal~an 
ve ha·şta Almanlar bulunma.le 

üzere, en geııiş l>-.adrcda Cer· 
ıuen ınkuıa karşı tedbir alan 
bir ada.ınıfrr." 

Şi:rıuli ben de itiraf edeyim 
ki, hu harp ve politikanın zi
lıinlere \erdiği teşeV\.'Ü.'j yü
ziindon, bu derecede hakikat 
ve iıu~tl.n ~lvcsino bü.rümnüş 
bir hal al görmedim.. 

l'JiUZAFFER ESENi'I N SÖZLEl"li 
Anketi yapan: REŞAT MAHI\.1UT 

!Muhar.ririmiz, Çocuk Hııil' -
tası mi.i.nasebetile tanınmış fikir, 
tıp ve mektep idarecileri 'a!rasın
<la d'ikkate değer bir anket aç
mıştır. Bu ankette, Türkiyede 
çocuk m~elıesi ımIDtdif gt;ıiil}'
Jcrle izaı'ı ..dilmektedir. Bugiin 
ilk olarak maruf mektep itlareci
leri11deı1 ve fikir adamlarından 
Mu-ırı ~<'r Esenin ankete ve:-digi 
ceY-ttbı ıoku!)u.cıılarımıza ttlkdim 
ediyoruz: 

- Çocuk Haftasın<l? ÇQCllk ba
losu yaptlması kadar liizumsuZ' 
!bir şey yoktur. Bir nesil istiyoruz 
ki çoık kuru gaııpli olmasın. 

Ben Fransıada bir J ap<m tale. 
besi tanım~ım. Bir Fransız kı
.z.ını scvi)'ordu. Günün birinde bir 
mektuµ ald\. Mnktupta: S:.Z bir 
Fransı" .kı.zmı· sevıyorsunuz. Sıze 

(Dev<>ım 3 ihl«ü Sı<!ıifede) 

Bugün haf ta .. 
nın 2 nci giinii 

Çocuk Haftasının bı.:.gün kine> 
günüdür. Bugün 'aat 14 de Frarı. 
sız t1y>atrosunda büyük bir ınü. 

~amere v.erilecek, bazı sineın~lar 
küçükler için ;ıu,usi seanslar ter
tip edecekkrdir. Büt:in kazalar. 
da eğlencelere dQVö,n olunaca l;, 
çocuklara şe~er, pasta gibi yiye. 
co..k!erle

1 
fakil' yavrulara giyecek 

dağıtılacaktır. 

j ÇINGIRAKLI 
1 Y I LA N! 
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HALK FİLOZOFU 

ÇOCUGU DÜŞÜNMEK 

Çocuk haftası münıısclıetile, 
yarının bilyülderine ka~, 

menıl~ketin her taral.ıııda g<'>
n ş bir alükn kesafeti gö.:ze çar· 
pıyor. Muhtaç yavruların e!<
siğini tammnlamıya, ookımı 
iyi çocnklıı.rmı"1.ln da eğlenc<'>
sini tem ne çalışıyorıız. 

Fakat bayat Wtun ve balta 
kısadır. Çocuk Bayranunda ıni.
nimini ~llcri.lf: avucumuza •'
dığınuz ynrulnr, birkaç gfın 
sonra yine kendi ballcr'.ne 
terkedilmİI) olını}acak mı? 

Geçen sene g-Oı:l~rimizi.n önü
ne ser ten bir istatistik yeku
n.ile, ayni mev•uuo bu seneli 
neticesi aıasuı-ıhı hem<!n hiçhic 
fark yok g'bi: Muayenesi yapı· 
lan 4 bin küsur çocuktan 3 bin 

ÇOCUK 

TRA'.HV A YLARl 

Eskideıa Çocuk Bnyr.ımlıırmda 
küçük ) avruların şelu içinde 
gt-xmeleri ~in hususi tramvaylar 
tahsis e<liliT<ll. Hıırp yıllarnun 

zaruretler; bu adeti ortadan kal· 
dırdı. 

Maam;ıfih , \mdi çocuklar dolu 
man:tarı-o;.le acaıp bir -bal ar.Le

den tıklım tıklun tramvay !arı 

s yrederck iç 'ilde olnuıdıklaruı· 

dan dolayı sevinebilider. 

!11.\llf<LLE 

Al~!\.'ili'IDA 

llir ı;ııwtode şöyle bir serlevha 
gOıtiınc ıl ışti: .... ıahıtllc araların ... 
da ynpılaıi ihtUtar• 

lfıt.J· :., için gen~ asfalt meyda• 
nu iti.tutu yok)'* .. ncJ:ct.lc oh>a ya
pıla!> lir. 

GAKİP BİR 

ADI:.'T 

Şimdi Üzerlerinde harp ol81l 
Pa "Si< adalarııo~•n birin111 sakin
leri bulunan vab~ı yerlilerde ŞÖY· 

le lı'r Hdet ~&rm.ş; Kadın doj;'ll· 
nmca hl"ıncu sokRi;a çıkar, !ohu· 
sa Jata~ına kocası gırcnniş .. 

Bu a<l · t, nerede c,e medeni 
mcınlc!, tlerde de yapılac~a 
b~nl'cnıiyor lUU? 

ChllEN,'EM 

llAKKThOA 

Kadınlara dair olan bir vecize
de şiı} le den yoc: •Radıolaruı ce• 
hr-nucıni ihtiyarlıhtır ... 

Fakat ı.u öyle bır cehennem ki, 
r1nı.diye kadar buraya tek b r ka
dının gird:;,i v lıatt~ yaklaştığı 

ı;öl'u"111em.~ duyulmafilı1i.u. 

A,JftlET RAUF 

Sinema önünde 5 yerinden 
bıçc.klamı' 

lzm'r 24 (T-' ci ,na.)-. E)vv,..l1tl 
g<.'<:i! Yenı Sin ma örıü ıde N.;-dım 
o:;.;:,.ı illıan Bayrakua.r ısrt'Jncre lbi.. 
ri keı 'sine rastlıyaiı ve çirkin 
lbir teki' ı,, bulundı:cunu idtlia 
ett.ği ;\J"'h.rn<'t oğlu A'hmet Kırı
cıyı b~akla beş V{'rmden ağır su 
1'!tte yaralamııştır. ilhan polisler 
torafmci:ill. tutuhnıı.ş, adliyeye 
vcrilm~tir. 

. 

REŞAT FEYZi 

küsur yavrunun dişleri boııuk 
ve todaviye muhtaç gö.riin· 
müştür. Maksadını muayene 

değil, tedavi olduğunu söyle
m ·ye elbette tüzum yoktur. 

Diş çocuğıın bir tek \12\'U

dur. Onun diter u:ınviarmı, 

mesela ciğedeı .. ni muayene 

ederseniz naoul ı.:r istatistik 
yekiınu çıkar, bilmiyorum. 

Bence, galiba en doğru hare
ket, ka t'i tedavi istatist lkleri 
yapabilinciye kadar, muayene 
istafsti.lderiıııden sarfınazar et· 
mektir. 

Çocnk Haftasında, çocuklar 
eğlenirken, biz de büyiik ço-
cuk meseleleri ile meşgul ol.
sak. 

\ Hamamları 
1 Ebe.er tarafından her 

• 1afta teftiş edilecek 

KADIN 

Sffıat Vekaleti tarafından ~ 
letliycyc gönderilen bir emirle 
'!.er beledıyc ebesinin mıntaka.. 
sındalô kıadın hamaınlaruıı her 
hafta munt~rz.aman teftiş etmesi 
bı!dirllmış ve evvelki günden iti.. 
ibaren kontroil<'re ba.şlanı lm:ştır. 

Bu suretle eobel<.>r hamamlarda te
mizliğe ri~yet olunup olunmadığı 
m kontrol ed<'Cckler ve gayri sı.lı.. 
tıi maddder kullarul:ınası.no. maru 
ola.caklacdır. 

-----<>--

Bir köy bakkalını 
soydular! 

Tire 23 (Telefonla)- Kızılca.. 
.1-.•;ıvlu köyünden Halil Katarın 
dil' k:.n kapm gecel(>yin zorla a
çı!ar~k 70 Aılo ter~ şeker ile 12 ki.. 
l<> kah;·c, 12 atlet peynir m:ıyası 
çiftesi, uç kilo köylü s .garası ve 
yedi kilo halk sıgaras'le iki kilo 
tütii.'l, 10 çift kadın çorabı ve 30 
lira para çalınnnslır. Bu hırsızlık 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Ç"ftçi mallarının 

korunmasi işi 
Çiftçi mallarının korunması 

i-çin )"2.p,lan ı.eş:ı:ilıôla a:t yeni yıl 
bül<,'t'l<:-rinın derhal hazırlanması 
Wm.ımu kazalara ve nahiye mü 
dürlüklt>rine b'ldirılm. ştir. Yeni 
teşkilatı idare ed~nler, hl~'b;ı iic 
1't't a:mamakta iselei de kıit>plik 
i5ini yap::.nlara t.<'rlıa'de ii.eret ve 
ri'.rr.esı lııısusunda bazı teşkılat 
şe(fleıi tarafında'\ ısrar olunmak 
ta-dır. Bazı ..-erlerde de beke' mık. 
tar arının artıtı.rıiması ıst~mn.:k 

te<ii!" 

,!J-JJ-ıj:. ü~@J ~. 
Sııi.U 'r 

Çocuk Jlııtl.a..!11*!3 kuçU'k: yavruları 
gezdirip eg>cr.d;nnP!t'\Ml daha zlya
de. or.-ar • .,......;;t...ul, b;kmı !Z v.e ta::.tı_ 

s.z k it .n~ ha ... .1, h;.ıyc.: ;.nı ya
kıncl.:n öcıctrnek daha faydalı olur 
kana:ı. · ~eyiz. 

Çocuk diı•-O'•!!'ı l)l'<We gören k-üt;ülı: 
1llG8ndır. Eğer bu yaştaki :nsantant 
hu.yatın ve ccrr.!yctin halka!lerlı:ıi ol
du!;u gıbi giiel.ereedt olur.ıak., iaııkba· 
&-ı Vl.;.yiı:k L.~anl..::rııu daha ı-ea.Ust v-e 1 
lçt'mıı! yordrm fık:rıW! a1.ışmı, 01-ra:iı: 
:rel.lııllıirlz.. 

BÜRllAN CEVAT j 

f" Edebi Roman: 102 

1 Seni Unutmadım 
\.. AT FEY7 Zi J 

l eyiA d> lıu k:ıdırıc3&uı ilk görüote 1 
«:~, ~! .&.;ilWVerın.J$i. 

!1 .,1c noo x:.... xn-a doğ:"u yU-
rürkcu, Suo.,; .. şüyle dedi: 

- Çok mı~>.lu, terb.ycli ve 5L 
d!..~ k<1dtOO r. ilu wo~ar.da Ooyle:sl az 
tıu.uıı .. r Eır tc&ad.U! HuriıY.e Hanı.m.la 

.. .7-. ka .... ,·t: :'d.i.. 
Ge- ç ... TI 9f'V~ .ı.sıle ber~.bf!r e ... ~ 

g . j'. lder.bcri. rir ~:Llk m!iY~Je 
L "Yec ıL.nı)'IOr, ad ~ yerinde dura
~ r ı .nde il.. 1.2 bir ıevinç ve 
iba.l· vatı .... h ·> r·iu. 
t..e-jf.ı.:ıya. d(ırıd il: 

L;t.e bur .sı scnln ev1n. yavn...'trl-. 
be '2ın J k .nı B ı :Yü\'d. bana 
o k J.ar sıo:ık c:e!Jor, ~albime fer~ 
Uc \er yor to1,. bu <f1.Q"'guytı şiır.diye 
1-.adar hiç b!:r yerde 1mnmamı.şhm.. 

BJ cv1 n:ı · b:r t.r+d kJe, iOkın seve
rek !:aztrlaÇ'·ğunı ~sav vur edeınez.

sn .. 5enhı ı.sh:r;:..tı.a•b lçin. ı&E!nin se-.. 
veb:lec•ll':ni tıhm!n e'J!liiım her şeyi 
ya.ıı"1n. :;i"1.dl e•·.ımlııJe hu I"!!' tarnwa 

du-. Yll.Wıız bir ~ ekolle. Sen ... Bir de 
_...n geiıen. buralarda do.°""an, şu kol
tw...~:ırd.a. otu~"S.J.ll.. ck:lı!SC.-rr .... n.. şsv.;or;ai.anu 
şur•l .. re a.>:.ı;,~. i>Cn.uı ko.k~m. .senin ha
van, cn.n sesin bu odalara dolsa, el
lerin bu eŞ)l aları oKıe:a...oa,.. O zam&o 
yer yuzu!lde en mes·uı adam ben o!a
c.ığ!JTI, Lty)Q... Alı. aruJ.arı eve &eld.i
Pm ~n•ı. lç.m ey;e h.a.:.:ıreUe, g~ 
lerim Uy1-e aıeş' seni arıyor k.L .. 
Ba;;:an b:r çıl,gı.n g~bi, .;eni bulabimnıtlc 
ün1 C.:.1Le oda...J.rı d,u..:..'.ışıyorwn. s:uıa aıt 

b.r şey, bir lwku, bir iı. bir ses_ bir 
eeya ar.)'l J'lll. Suıı:-a tÇe-.r11kl sa~ 
re~n:n karşısına ıeçip da.kikalarea 
?;&.oe b3:k1J"(>rum. 

Süav1 bi;rd<:n ,eııioden !ırlııdı: 
- Ha. . Sen daha bu reıoml görme

din.. Gel ~ana o resmin hikoio'es:ni 
anlatayım. hem biraz da içenle otun.. 
lım. Henüz kendi ev!n.i ıı.-zmed.n. 
Gaıç kızı elinden tuttu. Leyla bir 

S?Çl'a)'l.$3. yerinden kalkımıştı. Süavi 
•ııidalcl ·<1p11J. açtı, beraber sal<ına. 

10~l!J[J[I~) 
~aıl1.31~l~lu~Ui ı. 
Bur halde bir )an

ııştıu. 61' cak 
.14~rrir Ha&ııı Kwnçayı Vıdı:lt re. 

fik:.tır.L.4.1e yaıxL.ğı bir ııkı:a::,mda Hey
beluıda ç;.m.arın.m. şehr>ı:ı :mar pıı;ı,... 

nma gOCc rnt.Ah:afıi:iUSl lazım gelirken, 
bu esusm a~"""'1lt yuz.:iiıxteo b!)'
boJdu&unu an~~Lıyor. J:.vvo~ k.&ra.r
L,ı.ıx.o.n~ ''""' plana gore, HC)i>ekde. 
h-<-')bl:li Pa!as O~dn.o.en it.._baren ad.a
n.ııı tamlıılt t&ratuıa bina ;yapı.lmo:ya.. 
ca!<ıtır. 

'"""'' meeleku.ı,ınuz.ın batıer ventt
ğı.nıı.: gure1 son bır kaç blene H;inde, bu.. 
rQ.Oı.l o g.Z.:e.ı ç..ı.aı..ar sü.r'a.:ı.e k~•ndc.

t.e ve ,yerine blı.axır yapbmıi:.k-Ladır. 
Adı g~uı satıaııın f"'"l'urclLJ.:. n.,ima.n 

Proo\un """""""' çamült o.&rak ıı;yu-ı.l
qı. nwh[JJ(L<.a.k l!e bu.ı:ada ~aata rul:ı-
811.t veren Beied~yc .ıen hıey'elitıin 

ı:ucıdJıD haıberdar olup e>knaaıgı 4iMıJ.a 

gt:.l)'Ut, Bundan ba,.~a daha .ck.1 ve 
rnU;::ıminllş:O:~ bii" n-ıeı.e.Le ıilıinlere ta
k.Jlrn: kıtadı:r. Ada çama.ar;. ve bu .>t!h.:l
lar klun. ~ Saı.t1tb1 bu çaanhğı d.Je
d~g, gd:>i ba;lkakarına sao.aıbıli.r mi? Sa
tın a;.an b:r ktrtbe o k~W çam a
ğaçlarını k~c-Lilir mı.' .L~-cr yuitiıti"ıda 

~\.'Zl.!ubi?hs r.;o.ha hakikaı.en imar pla

nı.ada t..:ır. :k olart..k 8·Yr .Jm..ı.ş i.se, bir 
ınil.idet g~·~p pJaıı t:.tb* edikı:nek is
t.:on~ği vı.1trt. Beled,ye bir ı,ıok poza 
öı:l~rek.. ~.ıı:ıdl yapıJmış bulunan bi
na.ı.a.rı isbruak: ekJ;ı.t;c mecbur.yet.:nde 
ka.ıacaıkılu'. Ve bh.ta.bi o zaman bu sL 
hada yet:şniş tam elde emı.dıc iQİn en 
m. 25 sene ,-alışılacttKar. 

Hasan Ktımr,"ayı .ırkadaşımızın çok 
sar;h ve k.at'i lddiası;ı.a raw:ıı.en, Hey
bc-1:.nin bu çam.ı:k SJ.h~ı haGckıı.;OOkıt 

haz:n gurabeblerın t>ir ya&.ış anlam& 
netıcesi olarak meyıdana çtkıtığını u .. 
mJt etn1C'k Url.iyoruz. 

Ak.! ho<kle şehir pl;'ınında çamlı.lı: 

o!araık. ayrı.hın b r yere bina y::ı.pılma
sın'4 ınüe:aade et.mele. ve buradaki a
ğaçların ke3ihrı.esloc mnydıan \'emı.ek 
OİW' gsflct dDğ!:dır. ve bu l:iübaalik 
hiç b:r z!hıüyetjn asla atfe1ım!yeceği 
bir harctJıtet.ir U.'llarız kı a!f.:Aad::ı.-:ar 

bTJ mf".:;eleyl hü l.1U. r.Jr[ı'Jle izi>h eh:E"k. 
"·az Ce ve ncı~~ctini idrak edeI'lar ve 
biz de üzüntlidıen ku:l"oıu:h.ı u · 

R. SABİT 

1 60 yaşındaki 
j kadını b-ığlayıp 

soyan hırsız ! 
Firari azı.ı bir şe
rir şehrimizde 

yakalan ı 
Şehr:mizde azılı bir bu-sırı: tu

tulm u tur. Torrııbala.tı J.\1ı.;::>~d:ıa 

ism.ntleki bu hırsız geçen.l<>rde 
Bucalı Mehmet Yüeel isn. ncı... bir 
arkadaşile birlikte İzmirde G&
tepede 96 ıncı rokakta 1 sıty ili 
eve girmiş w 65 :;wıında ev sa.. 
h:bi Nesib·min ü.zeı-i.ne çuli:ınıp 

ba•ıııa yatak c-·...,, fı almak sure.. 
tik el ve ayağını bağlıyara.k koy
nn,,.daki cüzcıana>dan 100 lirasını 
ve b:r veraset ilômını alıp Jreç. 
ımştır. Bunlardan Bu('a)ı Mel'ı::nd 
Y:ccl tutulup tevkif olunmuştur. 
Şerikı Urlalı orubala<'ı Mu. ala 
da İzmir zabıtasının i.ş'arı üzeri.. 
ne, kaçtıgı hrım ızxle ),a,kal:ın... 

mı • •. S· 1 r1u, ı)()l s J'"!":'Uhafa"Zası 

al rıd. İz.m'r cm·•v t ırüdü:lü. 
ği.ır.e tesLm ect1~·cY~ktir. 

--o--

· Bir •ilo pirin-i 100 J.ur~a 
satan bir bakfal tevkil 

olundu 
Kars (Hususi)- Şehrimizde 

Karadağ cadc1es:nde bakkfa.llık 

ya,:>an Yenim<ınalleü Abbas EL 
gezdi; Yusuipaşa, maballe;inde 
Alı Dündarana 'tir kiio pırinci 
100 kıuru.,"'1 sııttığınd.m yakala
narak bevkif olunmuştur. 

girdiler. Sol tar.ı1 duvarda, bir pira
mit oek.Jode &..<;.rlı dtuan remılıerin en 
üsı...t.'k.i çe~ve k.3ryısın.a geAnce. Ley. 
la bir çıg:ık kopaı-Qı: 

- AL .. Bu resmi nerden buldun? 
- Bııldum. .. 
- sm.ı. söyle, nereden bt.ddun? 

- Bulmak !ıltedinı ve bu.dum. .• 
- F """ ~ ben bu r""'11 1'l ı:eç<.ıı ..,_ 

oe çek:aim5rJıun. 

- Ev~t biliyorum ... 
- Vaol!ati;i çok nı .. '"r.tk ediyorum,. ne-

red•n bulduğı.ınu çabı.ı:iı: ..,,.-le. ı;ı.Jdıra. 

cagıım ... 

Leyiıi, d.Jı!k&t.ıe d'1vardalti kendi 
re9"DLllın ~ra.ı~ın..ı bakıyordu. 

BatL, anı:~ duran eenç 01adJlun o
muz.una hatl! dayarunı.ı> Clbi idi. Sol 
t-li Süavlni.n avucu ıçinde a~ kesiL 
~Şti. 

Sı.kirvl şöyle dedi: 
- Evvela bw- nok.1"11 ta.....ııı ede. 

yim. Ben bu resmi b~ yeıd.cn bu.Jmı... 
<Uın, aldım. 

- Notreden aldm? 
- Seni.il bu resmi Q<t<ıt.i.rdill'-zı fo. 

tcirallıaneden ... 
- Sahi mi ~ı-sı.m? 
- Tabit. .. 
- Ptki n ... ıı olur bu iş? Fotoera!ı;ı 

"'her ls:.iyeoe her resmi verir ~ ... 
- Şüphe mi ediyo~un. pa.rasl.Dl 

venlnce neden ...ennesın • 

MAFIKEMELER: 

iki tokat 15 pape~! 
iri yarı, palabı.yıl<lı, heybetli. kor

Qı:ımç b r adam olan )'<l'l'llancı Ömer 
alilatıyordu: 

- Gazinoda otıırımııı. gazete oku
:ı<>rdum. İçeriye bu ılrdi. tllınde pi-
7aze> bi~eUcri vardı. 

- Çekil yot· 0teıı<lile·... Ç~iliyo.-. 

Yonl rı•auıız 
.htlatıimeil 

Hind Denizinde Japon Hava, 
Deniz hakimiyeti ve Birman
ya 'nın istilası kuvvetleniyor 
(Yazan: I. !. Eski Bükrcş Ateşemiliteri) 

Alan kazanıyor. Alan ka~r! D 1ye 
doJa~'<l"'>ldU . .ı\yın ela bMnfln k&çı! .. Ha 
ni, a ertesi gn, yaıhttt dıaıha ertesi gün 
piyango çekilecek. Ceb:mde de p!:ran
Ef> bileti var amma, fldetirrıc:Lir, her ay, 

Y uan: Ahmet Şülrrü ESMER 

Yeni Framıız Baı:;\ekil< L~·.al 
ı·adyuda Fı .nsız milletin~ !ıitcl;en 
söyled1ği ınun bir nutukta yeni 
hükıimetin politikasını arılatm.ş. 

hT. Kabinenin takip ed~i poli.. 
tika Alıneny11 ile anlaşma ve uz. 
!aşın.,. siJaootidi..r Bru;vekil Fran. 
sanın geçmiş zanıan laıda yanlı~ 

yol üzerinde yürii.<lüğünii., İn;ıiL 

tere ile i~birliğınin Fransayı har
be ve nihayet f<"lıikete sürüklcJ~ 
ğini, bu felaket içinde Petenin 
1940 senesi ilkteşrininde Montoire 
siyasetini kurduğunu ve bunun, 
.L"ransa için kurtuluş yolu oldu.~u. 
nu ani· -tını~ ve <lem!ştir ki: 

Uzak Doğu cephesi: 
Cenuhi P~de mü~efik ha· 

va kuvvetleri Rabourdelci Japon 
askeri tosislerini bombalamışlar· 
dır. G<"neral !\fak Artürün, Avus
tralyadaki müdafaa hazırlıklarmt 
ve bilhassa hava kuvvetlerini Jci. 
fi görmodigi anlaşılmaktadır. Bir· 
leş.:k Amer!kııya yeni yapılan is
tekler sonun-da Avustralya hava 
ku~velleriııin Japonlara karşı b.ir 
üstünlük lemin edeceğin., şüphe 
edilemez. 

Fi1'pinforde, Japon icl>liğino 

göre Panay ada>ındaki hare.kal 
Japonların islilasile suna emııiştir. 

RADYO 
Dinleyicileri! 

l deı;aırrı.ı biieıi.ea baillw, 1.xJ)ıf1e gezd.1-
İ\o vil&oyeti t\merikan kuvvet e- reo!erden de, b:C bile!, y:ıınm bilet fi. 
rinden temizlenmiştir. Diğer ta· .lii.ıı alınm. Şimdiye kadar da biı- şey 
raftan müttefikler, adanın içeri· ç:krnadı ya ..• Amma bu serer içimd.,. 

lerinde bulunan Lambunao şehri- geleli. 

ni boşaltınak zoruıwia kalmışlar- cHa,.W, bır bilet 1e bundıın alayım!• 
dır. Japonlar bu adanın şimal vo dedim. Bl~ Ura verip bir yacım bilet 
cenup kıyılarına çıkarak nıerke- aldını.. Hiç b&,rle ı•fi! awandığım 
ze doğr•t ilerledikleri için mütte- yoıııtu. D.M:aı elım<lmlşi4n. Bilet! a.lıı.> 
fiklerln durumu fenalaşmaktadır. cebime yerl<şlirorm. Para"llll verdlim. 

Bu. biraz doha oolzşlık1ııuı soru& g.._ 
Japonlar Sıımatra adası ccnıı- zinodıın çıkıp ~~i. 

bunda bllılınan bazı takım &dala· 
VaWıh .• yalan roylfmi:renn:ı. ild ıriln 

rı i~gale devam cıdiyorlar. Bu ada· soora mı. il~ giln sonra m~ p!yarlıl'J çe.. 
lar, Avustralyadnn Hindlstana kildl. o gün, g9"'ete aldım. Gazetede 
doğru uzanan den.iz yollarını :kon- nuına"I"akı..r var. C.a.~leyl eve gö'!.ü.r ... 
trol v~ müttefik gemi kafilelerine düın. B:ziın kız, 1-\ı.yrÜ'ı~ go-:zeteyi 
zararlar vermek için hava .. de- eliınden a:dı. B~..ın nUJllQrasını .wır-
niz üs.sü olarak işlerine yarıya· ledun. Baıkll. EW !ıra çıiomış. Yarım 
bilir. bilt:tıe~ ;virunl ~ .llra skıçağı.m. 

Birnınnyada üç nehir vadi& bo- Er!esl gü"'-il. >ıkıı> b>ıun bay.le glL. 
ün. yunca şiddetli muharebeler ol-

maktadır: - AıJ. >u t..ıeu de, ıriıımi b"- lir• 
ver beııa! ::IP'.iİm • 

En sağdaki Japon kolu Saluen Adam. b•l'>ı.l elimden a)d.ı. Baklllca 
nehrinin :l'llrp sahili boyunca şi· güldü 

Vilayetimizin her kcu;asınJa male dojru ilerliyor, ikinci kol - ömo • El<l>dl. dedi. Sen ala:rı mı 

d h h Şitiang vadisi boyunca Mandalay edi)'Qr,..,, r Bu lıilet ıeı"n aıyfkl! 15 ya§ın an Üçü ve büyük Bereılcr-t adam ban tanı.r. Yo-. 
istikame'inde ÇinJilere taarruz kaç dinleyici var? Ü loepa•• olacalotım. Or.a. ~"7i .,.__ 
etmektedir. ~üncü kol İravadi lablll". Şaştı k:n.ldı adamcağız... Aı:~ 

Ro~ Umıırn Mıitiuriügü tarafından vadisinden i1erliyerek petrol hav· dan ı·mıer geçti. Düc ~il<I\ mreıc.. 
r~ aıbcmcıcrl anısıı>da son .rıl zar. zasını istilaya çalışmaktadır. ler.,,..,sırıda, elinde biletlerle bilet ..,_ 
fında tertip olunan bir aa:ıkeııten anla- Japoniar sağ cenahlarile yini ta~ y.ıııe buna rast:.nmıyayıım mı? 
:ıldığ:.na göre: Sa11J'enle radyo dinıii- Saluen vadlıinıdeki kuvvetlerle Zo;.00

0 
ko~~yıp duru)'Q':dum. Ya.l<1ısı· 

yenlerin yekünu 2817 k:ş>dlr. Bul>Ull Çinlileri sol cenahından ~at:ııu• ..,. yapışıp pı·'amı geri isled4n. ŞJ>-ret. 
2295 i on beş Y4••d:ıcı bu,rUk, 5:1Z si ya g•yret ediyorlar. Fakat Jo-.arşt- l..ğe, ede~$oz:ıge ~Y<P el Alemi ba-

on beş yaşından küçük kiımelem.ir. larındn inatla mukavemet edeıa ııım~ tkıı>.-odı. Ben k.c>rufu;:nl dövü-
BJyilka<ia. lle)'beiiada, llıırgaz ve Çin kuvvetleri buna môni ohnak- yormu;;um d ye. poli;e ş.k~·ct etti. 

Kll.aıaı:ia 2899 radyo dloley.cisi ,,__ Y<>kısa. ben bunu dv•..,,,n. şimdi böyle 
cu~tur. Bunların 2408 i on ~ yaşın.- tadır. mi olurıdu? N-e k:ı!a.sı kalırdı, ne gö-
ddıı büyı.'.;, 49ı ı Jı.uç(A:tfrr. Bunnula beraber, Man:ılala;r :ı!il ... Du. bcr.tm yımrruğumll, tol<atı-

lkY,lrozdıı 15 .rıt1md11<1 büyW: 1000 şehri ile petrol havzasının Japon- ma !ahamıntil edC'billr mi7. 

!cişı, 15 ya~ından kllÇU.k 447 kişi radtvo !ar eline geçmesi ve müttefiklerin Da-vacı olan Ecyy•r piya"30 bileti 
a'..n-oırı<Jkıtdr!... daha ş:ınule çekilmesi mııMemel· satıcı B<>hor da, yorcancı öıne-re bilet 

F.yUµ:.e 1269 ractrc> din!t_"Yicisi mev- d.ir. J\.Jüttcfi!>.le.r, topçu, tank ve satıp sa.~tndıı-ıını h.:.ıotır1l.ınadlgı.nı, i.., 
cu. !xı'.t.nuıekı'.>dır. 13u"'ardan 952 tanare ,;:bi başlıca silahlarla ka.t, satmış bi;e ~ .... edti b"·"' ""1.ı""'" 
kişi on beş Y•!ı'ndan b\zyilk. 317 kiı;i k ıl l d. nu; olacagmı söyledi. Şahtlilcr dln.16. ta \·iye c i <>me ığinden Japon· 
oo beş ya.şmd.ın :kiiçüktiır. ni.d·i. Ötnet ın Bororu SCJkAkrta t.ıı«-tıaCJ-

Baltı.IAoYünde m•vcuı ol::ııı 3551 di.n>- !arın bu hatta i~iııde Birmayada ladığını. bir lk.i ele toıuı.t vur<!uğımu 
ı,,y.ci<ic-ıı 2Z59 u 15. y>şından büyü::; epe~ce ilerlemeleri beklenebilir. söylciiler. 
6500 ı lö yıışı.ndan küçüktür. Hind deııİ2iııde Japonlar hava- Mahkıeme. ömcrln on ~ eün müd-

DİGER YERf,E.RDE deniz halııiıınyelini muhafaza e- cletle hap.-ine. öme"' bir '1' evveıtQ 
diyorlar. Bu itibarla, Bengale !..ör- biı.,t,. sa.Jl,ğı cab>t olroadığındac, bu 

BC\l'Oğlunda i6e 15 ya~ınclan b(Jyük 
4034.l. küçuk 7670• K•dı.kOyünde on tezindeki kıyılara bir çıkarma c!t:e:ıten de B1J'>orun beraetıne lcars 
bet yaşından bWUk 14595, kuçük SM2. yapmaları mümkündür. İngiliz do- verch. 
it:ş.t ra<V'o dlnlıoırt(._1tted.1r. ııanına:sı llınd deniDiode şdndiye Maıbıkcımedeo çıktık.tan llOlll"a. Bo-

Fatilıte 16276 aborıoı:deıı 12638 ı bıl· kadar Japon denu • ha.va kuvvet- horla Ömer aırasında bir pamr~ bq. 
Y"" 3638 ı' ku"ç'"-"ur. ] ·ı b. h b . !adı. On beı; liraya uyll(lltıkır. Bohor ...., = erı e ır mu are eye grrişını>-

on beş 11~ı a·ltp cebine y~rdilt.. 
TEKMİL VİLAYETI1! nı.iştlr. Japonlar Hind deni7linden ten oopra mahkemeye g!"'4> dawsu.. 

~rda 15 yaşından büyüık. 5731 Singapura doğru sürülınedil..çe, dan vaz geçliiini Mkime ~ljyerek 
kişi raciye cımıemekle-.t!r. i"'"nbul Be. Hindistan üzerindeki Japon teb· Ömerln cezasını islıt &1.tlrdl. 
1ed ye hudut!arı d•hil;ode radyo diıı- ı likesi devam edecektir. HÜSEYİN BEHÇET 

lJrerıder.!rı sa,ısı ll9642 kışidıır. Deledi. j ============================== 
ye hUıC!u~an haricindok.ler de buna 
Uilve obndııgu uıkıcltrde vi:ldyet!miz 
darn.:&.cıe radyo d:nyenlerin yekUm.ı 

123.08( e baliğ olmaıctadır. --o---
Da.seki Hastanesinde 

Haseki hastanesinin mutli:;.k, 
çaına-şırl!ıane ve sogukh;wa dai.. 
resi tesisatının 20 b:n lira sarfo.. 
lunarak Y"!Pbrılm.,sı k.ararl<f;tı.. 
rılmıştır. 

Önümüzdeki ay zarfında inşa.
ata başlanılru:aktır. 

Bir tacnnul bonosu 
almal-la hem kendi 
menlaatimze, hem 
yurt müJafacunna 
hizmet elmif 

olurmnaz. 

- Balı: ıu ;ıblil u; adama ..• 
Ley<a b~· a.ıı d"""~ diJoündil. oom-a 

ilfıve eht.i: 
- Pee~ ben.im orada .....ım ç~ 

tığımı n..reden bilı'.)"Oroun? 

sua vi omuz &il1ati: 

- ııa.ıt, dedi. bir iiDl taloğrafılıa.. 
nenin ooündec ııeç. Y" ıdwn. Vitrinde 
senin bu res.nı.ni scordüm. İçeri gir
dim, P"ll"ldı: eıtım, bu aıırandismaw 
wnarladım, çerçevelettim. ıet!rip bıı
raya astı.rn. 

Leyli başını çwi.müş, ha;vnrlle göz_ 

le"1tli aQmŞ Sti&vi.Y• balu,roı:du. Sol'
du: 

- Sen bu remnl ne zartmn orada 
eördlin? 

Genç adam hiç düşiimneden cevap 
verdl: 

- Ço!ı: oluyor ... A;rlıı.rca evvel ..• 
T~ks= Gatlnoound•. p.,,.;nanın nl.. 
şanı:ndo beni !oovduJ:un günüıı aıa,a.. 
UU~ •• 

Leyli birden Süaviye dörı<iü: Onun 
eilerınl tubtu. Gö.31c.r'ııin iç.ne baıltı. 
Titrek bir sesle: 

- Ne &uylüyQ.rsun Süavi? H•.Yll'. 
ben serı! kownadmı. 

Sonra, ~ kız b<lşmı -ii erl<e. 
ğ!n ıöl!ıilne bırııa.tı. .Süavi. bir ham
lede onu omuzlarından yBıka.laıdı, ve 

(Devamı \ arı 

1 azıuı: Uııruaa l:e..ıı.ıı n.A 1 t;;ı.L! 

orltida bir curacı ile oır .. ~gır..macı, 
bir ~ cibı bllk:dcı vardı ki bunlar da 
son~ucan bJ..lm K<ıvWı:. Po~ düş.. 

llh.1Ş..ı.J.-cil. liw:.m k.vv~ta o &t:ce ı.ki: 
cw·a, b:r ç~gu-.ıhi., bü· ciariJL1!\.a ile 
Ça.J..illf)) SOYJ.C:.ü.tn Uk tW•kü ~u oldu: 

J\ıli:\hpushane önıi.nde yanı,yoı: gazlar 
Çok; kı~<ı.r aeı;ird..ı.k.. gQrmeci.k yc..z1ar 
Bayraııud<i..ı.n Bayrama. çalınır sazJ.u.r. 

Dtiştük te bir ı.bıdana yanar, yaoar" 
&,Zları.z; 

I::>ör1. duvar1u içinde ckmer, CDner a• 
!az= 

Mahpushane önünde üç aiiaç irıclr 
Bllerim kelepçe, boynumda zincır 
Ba.rı:..n..da ah çelmnci< bhlm !çiı>djır. 

Düıll:ülc toı bir :r.indaoa y-ııııaı-, yanar 
a&!«ru: 

Dört duvaır lçiııda döner. dliaer _. 
larız. 

Bu pelc acıklı tüıt<ü çalınuiten, bak.
Um bır QOl<ıla.n a.ilı;ıoor, bazıları da 
bôl$kırını önılericıe eimii. ımıt.z.un meh.. 
ı.uıı düşünüyordu. Bunun ~tl1kasınıdaa. 

şiım!l güflcoiru unu'lrı>u!i 1>lduiNm, ta. 
kat yalnız ara ooe:neini 00.tırlı,yat>ıL 
<llt..u bir yanılc tüııküıre geçllmi:ıli ki 
onı.m hatırmlda ~ olan ara nat
mea!. iU idi: 

VutıaMı Yakup. vımrn.ı, yaram derindir 
Yaram saJi oluma Allııh kerimdir. 

Bundan &onra da y~ haıt>nmaa uı.. 
dığJruJ göre gürt<ı&i kada.r b""lesi de 
pek naıılı ve nazenin olan fil türicü ca
lırup okt1.Dtnuştu: 

Şu İıımlrln alt yanında bahc;~ler 
Fo\ıhı!!'ede hanım fistanı bohçalar 

.Aanan da Fe1Jlıiyem. ı>lır da kaçarım 

seni 
Pişman olur, çok ararsın sen ben.!! 

Hey gidl hapishan<nin. benim içlcı 
i11t Bayra.m gecesi he,.! O ıecenin 

bende bıralomı.ıı o)d..ıtıı tcalrin samr-
6am h..illA vurgunuywn ... 

Biz. hapishanenin mehteı'hane ko
vu:;ımda !di:k... Bayram d'ye o ıece 
izin <:ıkıtı.!ı iç:n biz.im cünbü,şüıı en ha ... 
rarelli zamarunda yanurıı:zz!Eık.1 tena ... 
ne kxwuı;unun .,J;ı;lleri, hatırhlan vo 

w;ıu1.arı birer birer b~im kovuşa p.. 
lip b.ı.'Zde ya.,.11arı.n ellt:r.ni öptülderi 
g~ı,., b.zmı .ıı..ovı..-şt..ın da i>azı Ju.n~.iec 
tt:-nane taraıına &t!Ç.p ora<ıa.ki y~
rm bJ.yr;.u11iar1n.ı kut.lanu.s,ı.. . .aııili. 

Uuı.ınl,)J .. L..ı.n dlyor~n., fa.k.aıt neyl.i
yey 'm kı ""- liıtı açı;w. i<a4em ~ ii>
t.:.yarsız o..a.ra.k,. ik..de bir. sag:ı., sola 
kaçııyur. liı...ın<:Jn ki, loı.Jıu:no.zniu .lk..ide 
b.r bö)"~e s<ı.~a. ı.!K.lla ıkü\lffi.o..~JJ":e .~ sı... 
kl)"Or nıuywn? Şltndi sız rt<wı:ed-ect..:&.
::...r •• z. ,;;., l.Ju c.~n. bLt kadar sayf.:ı şey 
kal"&!ad~ı halde henüz hapishaoeye 
gıırdıg.n ... n i.k ba:)"l'amtna gek."'İli.ıdi. 
lia.Jhuki daha orad.a gt:çeceJt t-m on 
dört yı.l:ı va.r. Bu on dört yılı !fa.zıp 

ça.me.: ne vakrt biter acobaT F
kazın "'Y•ııı hlç te üfle değı.l, b<rıı bır 
rada s-%e hıı.pıslıaııede geçcın biılün llÜ1l 
ve feCal.('II'~ııı< •• \aatıa yu.ı.arımı birer bi
rer ve ıı.yorı ıeyırı kaca.lıJ.acaılt deg;Jıim. •• 
H- böyle bir ıeye ne bihıiı daY"<Ut", 
ne kalem. mı kaı•l.. Ben, ..:z.e burtt.
da h.ıpislıane lıay•tımc on c&n a.ıa.. 
cak t.araf ... arıru bir<er parça ~ 
ve ondaa sonra .K.avUk. Paltu;a ha.n&i 
Y<>~. ha11gi kanallarla o.asıl diişti>.. 
ğüırıü aulataralt ili a~ altı.Ya bai-
J..ııyacagırn ..• Gelelim ~imdi !uıpislıanıe
de bı.re, yanl bu fakire hocalılt. mllQi.t.. 
1.ilı: "'-imiş olan b..ııun Karınoııya ba.a:nq 
Kikmil ustaya ... Bu Kfırnil u:sı.a, me. 
&e...., ha.Jo:.!oatcn ne kam.il ""' tıamil ve 
ne yil.lı-.a.n OLr usta, d.J.b.a doğrusu bir 
üslad imi0... Te<vİ)'<'Cilaı:ten, tornaeı
lılı:ian, maklneu.Lkı.:n edebiyata. feJ.
sefeyc kadar a.d.:ımcağı'Wl bilmıecilği 

;roiımuş ... Valıı•i;ıtl oir idadi tahsiW....ıu 
anca!< yarısını gOrc.bil~ olan bu a... 
dltm, soru:ı<l<ıo bir yandan t.esviyecili
jjj, 1ı0nıacılı.&ı, m:ıld.l>Ccil.ği (;ğrm.ir. 
k""- bir yan&ıl da lime, edobii-;ata, 
felsefe-ye mc .. raic sar-dırrr.Jş ve hapislı.ane 
,. ooşın<'den önce İslaııılıulcla gemıe
diği kütüphane, oJru.mad~gı kitap k.ıl
maınış .. İşte hapiıtl:ınede ken.d1;4:yle 
b!r:i-ltte bulıınd1.>i:um beş yıl !ç'ooe bu 
adam bana pek QOk ""y<ler anla~. o 
elem, !oecler, iztırap yuvasw!a bcııi 
bir hay!! ph;ird.i, bana H<ınyayı, Kon.. 
yayı öğreiti ve kendi hapisten çık:tııl!c... 

taın ron!"a da yine ara sıra gelip beni 
orada ~yuet eder. bana orada olru
mam il;in, bir çok kitaplar, ri&.a~ler, 

mecmualar. gazeteler, el ya:zıaı ~ 
Ier ı:etrip bırakırdı. 

(Devıımı. Var) 

- Almanya ile anlaşma ve uz· 
hışma siyaseti dürüstlükle tatbik 
edilmlidir. Bu siyas<.'t müss'r oı.. 

mak için kar<· lı klı itimat i.-te
Illi'kted:r. Hio bir şüpheli taro ft 

olmamalı.dır. Dt>Vamlı b!r anı~,,.. 
ma ve uzlaşma ancak sfülcde 

ve füiyatta samimiyet fuıerine 
kurulabilir. 

lııvalin bu son sözlerinde, bel.. 
ki de Vi.şide yapılan soo deih;ik 

!iğin sebepleri sezilmektedi• Ha. 
tırlarda olduğu gibi, Fransarun 

yenilmes! üzerine, Peten 19ırtl se
nesi lba:ııiranında Almanya ilıe 
mütareke imzalamıştı. Her iki 
tıarafın da bunu imzalarken, mü.. 
tareke devrinin kısa süreceğ:m 
ımnnetiğin<len şi.i.Jite edilemez. 
Fakat 1ngiltereye karşı, SE"nenin 
yaz aylan içinde y2'pılan Alman 
taarruzu neticesiz kaldı. l!o ,:,:n 
uzıyaca.,"ı anl~ılı.ııca, Alnıcrnya 

Vt..şiye cqbir\\ği. tı'<kli!in.:le bu.. 
lund'u ve neticede Montoireda 
bir anlaşma-ya w.rılctı. Bu anla,,. 

manın m<inası m'Üfhem olmakla 
beralber, Almanyanın, hanp do. 
vam ettiği mii.ddetçe, Fransadan 

faal bir yaI'dım ve hatt.5. mütare. 
ke hükümlerinin dlşına çı.kmas1o 
nı ist-edifıine dair bir delil yoktur. 
Fakat harbin devamınca Alınan. 
yanın u.ferine ınanara.k ona gö
re harek<"t edilmesi ~ harpten 

ııonra da Alman nımrnına giri.1-
meri Almanlar tarafından bekle 
nilmifti. Lavalin nutkundan, Al.. 
manyanı.n nauırındıa., Vişi polıt~ 

kasının bu noktalarda aksamış 
olduğu anlaşılmaktadır. Vişi, bir 

takun o~n basku;ı altında 
yavaş yıavaş bir ta.rafsııtlık ve 
neticeyi bekleme politikasına doğ 
ru kaymıştır. Bir defa, İngilt...re
nin beklennıedilt :nukavemeti ve 
biraz sonra da Aıfril;:ı;da taarruza 
geçip İtalyan sömürge imparaw"

Juğunu tasfiye etmesi F• '''4 
halkının ürzcrinde derin t 'i r ha
sıl etmiştir. Sonra Almanya Rus 
yaY'I> kaı:vı açtığı harbi tasfl)e e

dememiş, arkasından Ameri'rn 
halbe girmiştir. Rioında aç·lan 
muihakerne başka scbcplt>rlc Al
manyayı memnun etmemiş, Vi.şt 
nin Amerika ile giriştiği görüş. 

meler, şüpheler uyıandırmı:ştır. 

Almanyanın, bütün bu vaziyeti 
Montoire anlaşnasırun ruhuna 
ayku-ı gördüğü anl~lınaktadır. 
İşte bunun iiııerinedir ki, Mon
toire pÔlitikasmı, kendi ifadesine 

göre cdürüstlükle. tatbik etmelı: 
ve yine kendi itadesine göre .ıllİ.9 

bir ş~li tıaraf· bı.ralan•yarak, 
Ahnanya ile .karşılıklı itimat. 
kurmak için La val 4 başına ~ 
çi)'IJI'. 
Almanyaınn hetfıaldı! şimdilik 

Vişiden başka bir şey ist.ediği an. 
laşthnamaktadır. 

1 

Bu değişikliğin İtıaJyada uyan
dırdığı ak.is d.ilcka te liyıktı.r. Ro
ma dan iıaber vertliğine göre, ttaı.. 
yan hariciyesinin resmi gazetesi, 
olan Relazioni Entemaızionali g:r
ııetesi, '.M&.yö Le<valin iktidıaZ' 

mevkiine gelmesiyle İtalyanın 
Fransaya katışı s>ya..etinde bir 
değ:şiklik olınıyacağını ve Fran
sada hangi 'hük:Umei iktidar mev 
kiinde bulunursa bulunsun, itaJ... 
ya isteklerinden bir harıf değ;ş. 

tirmi'yec<"ğini yazmaktador. tu.lya1 
gazet<'sinin bu yaz.ısı, okuyucuyu 
ansıızuı, harpten evvelki poli•-1<3. 
havasının i~ine atm:ktadır. Ma. 

lfuntlur ki İtalya, bir fransrz - aJ., 
man yakınlığının kendisini baıı 

ern..lle.rtl<"n manrum ed<'Ccğiıll 

dü;şiindüğünden., böyle bir knm.. 
binez.oıtdan daima şüpt.,ler m:Ş.. 
tir. Rclaz.'oni Entc-rnazionnl' !a• 
ze!Rs'nin yukarıki sözltrı. l· e,.. 
iti eıdi~enin yeni bir ifades'ıiir. 



Musoliııi Fransaya nota mı 
urdi? - Amerika Vişi ile 
mü!Ul8ebetl..,rini kesiyor mu? 

(Bu 71il.1Dla molinleci Ane<lolu 
AİJ.Il.!il b!lllerılerlnden a.lınmışlı.r) 

A!ınany8,fa yapılacak 

hava akınları - İranda Mih· 
ver tebaa ve propaganW.
eı.a karşı fiddetli tedıbirrer -
Almanya :arp cephesini tak
viye ediyor - Japon Harki
ye N azımıın beyanatı - Do
ğu ~epheshıde yeru muhare
beler - U!Jyada askeri du
rwn - Uzalı; Doğuda yeni 
harehtler. 

Telhi• eden: A. SEKlB 
Laııdrada.n büdirillyor: Muoo

lininin Kor.ıika, Tunus ve Nis h&k 
)undaki notasına Laval oevıap_ 
verm.i.ştir: Fransanın Almanya ;,. 
le olduğu kadar İtalyaya da &.;-
dalı olaıeak ıbir i.şbırl.ği ,siyaooti 
dolayısile ha1'p sonuna ermeden 
devamlı bir an~c~a yapılamaz. 

İtalyan matbuatının ve rad~ 
sunun tahrikleri bu oevap üza. 
rill<! duruverm~tir. 

aM•ERİKA vtşt İLE MÜNAS»
BETLERİNİ KESİYOR MU? 

Nevyorktan bildıriliyor: Balti .. 
mur gazetesi <liyor ki: Lava! bü. 
tün ümitleri.ınizi yıktı. Vİ.1İdelti 
bü·vük elçimiıWı vazifesine nilııa.
yet verdiğini ilan etmeliyiz. La. 
val, Japo~lann Madagaskara bir 
as~eri heyet gönder.nelerine mü. 
saade etmemiştir. Lava! bu Jı:.a.ra
rı, Alman elıçisi ı'.betzle gfüüş .. 
tükten ve Abe!'z de bu hususta 
Jkrl'nin fikrini öğrendikten son.. 
~ almıştır. 

.ALMAı"ITAYA YAPILACAK 
HAVA AKINLARI 

Ne\·yurktan bildirilıyur: Baston 
gazetes~ Amerikanın Almanya 
üzerine yapaos{:ı hava akınları
nın şimdiye .kadar Amerika tara.. 
fıııdan girişilen hareketlerin hep 
sinin üstiindoe olacağını yazıyor. 

Bu hava akırua·rına Avruııa kıt'a.. 
sının istilası için bir başlangıç <>
!arak bakılmaktadır. 

İRfu''iDA :M1HVER TEBEA VE 
PROPAGAN'DASINA KARŞI 

ŞİDDETLİ TEDBİRLER 

Tahrandan b:1d'riliyor: Hük(I.. 
met, gazetelerde şu te'bliği n~ 
retmiştir: lng.ltere, S<ıvyetler 
Birliği ve İran ıııudıedeis gereği
ne göre, İran müttef.:ı millet ol
duğu için mihver l< h'ne propa.. 
randa yapmak ve ın.hver tebea
sını saklamak, memlrketin men.. 
f.ıat:nc ve kanuniarırı.a· ,nykın 
ı areketlerdir . Polis idaresi bu 
1,:bi suç işliyenlere karşı şiddetli 
.urette hareket edecektir. 

ALMANYA GARP CEPHESİNİ 
TAKVİYE EDIYOR 

Londradan bJd:riliyor: Alman 
1ar gar'be doğru bir çok kıt'alar 
sevketmektroirler. Bunların ara.. 
sında bir kaç tümenle N'<>l'Veç~e 
bulunan zımlı birlikler ve hır 

pa'1'2eytitçü tümeni vardır. Nhl'Veç 
te Trondhc'.m ve N arvikte iW.. 
yük hazırlıklar yapılmaktadır. 

G.<'p müdafaa terti.batını idare 
eden Fon Rundestedt'in Holanda 
s~.:.iline hususi bir ehemmiyet 
v ;d.ği malümdur. !\la. al bura 
da y~pılan tn ~1< yEDI ıstihkiim.. 
!arı teftiş etrn4tir. 

1A:PON HARfclYE NAZIRININ 
BlEYANATI 

Tukyodan bildır'l'yor: Japon 
Harıciye Nazırı bir bty>natıa bu.. 
1unarak e:ı:cıimle ~ı;. laıtı söyle
uı;ştir: 

'Mllı,er devletirr1nin Avrupa.. 
drıki Iaali~ti yakLnda yeni bir 
gid li aJ.acaU~ır. Doiiu J\s<;1ada.ki 

bütün İngiliz üslerinin kayıbı, 
Hindistan ve Avustralya buhran.. 
lan İngilterenin Avrupadaki wr 
dur:ımu bütün bu hadiseler gös.. 
terir ki İngiltere ciddi bir buhran 
geçirmektedir. Anavat.a.nla müs.. 
temlekeler arasında malzeme ta.. 
şınması ciddi bir tehdit altında
dır. Birl~ik Amerika ve İııgilte.. 
re günün birinde girişecekleri 

mıika:bil taarruz-a b~ğlan~lar... 
dır. Fakat Japonya bütün teca
vüzlere dayanacaktır. 

Sovyetler, Japonya ile tarafsız.. 
lık muahedesini tutacağını bir 
çok defalar bildirdi. Esasen S<w .. 
yetler Birliği İngilte_re ve Ameri· 
ka 'hesabına el'ni ateşe sokmak 
tehlikeııine atıhnıyaoektır. 

IlOGU CEPHESİıNDE YENİ 
MUHAR.EJBELER 

Almanlara göre: Müı:ferit AL 
man taarruzları muvaft.ı.ki~·ctle 
bitmiştir. Doneç ve şimal bölge
lerinde düşman mcV"'~ i hücum.. 
lan püskürtülmüştür. Kareli her. 
z.;hında Suir ırmağı cephesinde 
Finler 10 gün süren 150 Rus ta
arnızunu kırmışlardır. Hava kuv 
vetleri Murmansk liman te~tsle. 

rile Stalingrad deri ve silatı fab.. 
rikasını oombalamışlardır 

Ruslaro göre: Cephe üzer:nde 
önemli bir değôş'klik olmamıştır. 

LİBYADA ASK.Elli DURUM 

Libyada kayda değer b:r hare
ket ve değişiklik olmam:ştır. 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLE:1 

Jll'pOnlara göre; F•Lp:ıılercre 

Panay adasının İlo e)"81etiıti çev 
rellyen dağlı.k bölgede temızleme 
hareketi bitmiştir, 

Müttefiklere ITÖre: Filipinlerde 
Correg>dor kalesi nıukaveIT'et et 
mektedir. Panay adasında müı.. 
tetik kıt'alar J<ıpon taarruzları 

k~ısında Lambunao sehrini bo.. 
ıaltmışlardır. Holanda d<'ni.z \'C 

bava kuvvetleri Seylan adası böl
gesinde hareketlerde bulunma.}<. 
tadır. 

Birunanyad3 Jaıpon Drn""etleri 
Mandalay dcmiryolu üzerinde 
Piymmay civarında Çinlilere kar 
şı ş'ddetli mulıarobeler vermek.. 
ted'rler. S:luen ceph<'S'nde Ja:
pıonlar tank kullanmak suret:!!! 
ileri •hareketlerini hızlandırmış. 
!ardır. 

Radyo g&retP•i. b'r N en"Ork 
haberine göre, H:nd'•tana bir kı.. 
sım Amerikan 9<keri çı1<addı"ı
nı bildirmiştir. Kuvvetin ne ka.. 
dar.olduğu ve nN.-.ve çıkan:d··· 
b:Jinmemekle beraber miihım 
ku'V'vetler oldlti(u bildırilmckledir. 

Çinde 39 uncu Sııııo ordusu ko. 
mutanı G~nNal Sunbany bir kaç 
bin askerle bir: ktp ı.>n milli kıt 
alanna iltihak etmiştir. 

- = 

c::s:E::H:/:R::D::E:N:::ve:::M:E::M::L:E:K::E:T::T:E:· -:-N_-") 
AN1CARADAN ve I 
r.IE.\ILEKE'l'TEN: l 

+ Adıınada b\lluııan İaşe MiBeşarı ı 
~ •.ıt'l'Ü &lkrnensüıeır Gaziantep. Maraa. · 
j, eli ve Seyb'.lcı Va.lı.ler~le görüşmüş
t r. Yeni maho;ul mevslınJndo alınacak 
t.dbir:er kararlaiT11110...-. Mi.i9teşar, A
Uan• çijjlç<lercy1e de gonü{;lllllU!llür. 

* 16 ıncı devre U.rni.tinl ikmaJ et
rr.L~ olan yedek subay.ı.ar yarın saat 
14,30 da ınd.ıt.cpte yapılacak meca.&W:n
le d ~JıU aJa<:alı:laord.ır. 

* Ankara Hııkı.ılt Fokült"6inde Ma.. 
7ısın 20 sin<le tlen>!er k<si.l<c<i<, :il iıı· 
de :n.11.lhan:&...,.a başlana<;aklır. * Mecl.ioln buew.ıtil tıopla~ısmda 
Tu.ı•Jc - Rumıen tıı.....aret a~ı:ımı 
i.k.!rel ınü..zSL;c,re..,;j yapılacak, Maden 
Araına ve lş'!c:dıme Kanunumıo ban 
ır.a.;;ldelerlrıi:ı ıacı.ı; h.-.ııd::kl ~
gCit L..ljÜ'il.~ı.U'. 

* :Macari<J!enc\ao a.lacağmu; bıx ııdL 
;,<>cı li.r3'lık ınaalı:ırtımıya tırui<aiıU bu 
"""""'*'""" ıt,.U mJoı&rı4 .Pa.u>ı* lh
r:ıl.c ' J ei{jz 

~IUTEFER.Km:: 

* Sar:ıyer Ha<llı:<>viıı!n teıq, ~
ii ve dün yapııau m1'k.avameı lroiu
surxla Sıı.nyer Hil'Jkev.ooen Ali l<.Ma
d<nna,ı 2Y<li Z"<n~ beş kıoşurıu.n eo 
iyi derecas.in.i a;.an birıncı olmuş. ~ 
;ıooglu Ha:lkevinden İosh:ıK lk:rıci, GenQ
llk K..ooilnden ~ üçiınoo K<'lm.!ştir. * İstanbırL Fınbol Muhtclt.i bu sa
bah Toros :Ellwp"" ytı,, A.ııkaı1'J'a cı.t.. 
miştir, Y B<'ln l:ııml:r mulıta!.lt.i ile brf>
la§ac.ıırt~. 

+ l\lilll Hiık.im'J'e! B8\)'l"aml müna
sebetiyle tatil 7ilPlUJ olan '1-esın! d.a>
reler bu sabaht.a.n ~ti:baren yeniden ışe 
başlamı.şlard ır. * Üoat-Odar ve Ka<Mdir Tr""""""' 
ş;'1'1ı:etl hisoedarları 27 Nı&aoda f"'1ca .. 

TİCARI:;T ve SANAYi: liiıde topl:ı.r.:ı.ra.!ı: şhıı.eı;,, BelediYcye 
devri iç.in l(:ap eden karan verec~ * Ti.:oret V<1tföcJ, T"b:ın domuz-

··'· .. dir. ıarJE.ın derıJ.erilıe bcr....,e:- ınracıru ser- 1 ============== 
bc·~ıt bır~ı~tıır. * S.ı.de ve ınaı.."'&arin yağı fab.rika
Löl'll'rl ayın 27 slı.<ıe b.ir 1qplaatı ya.
pılıo:lJ:t ü.ıere Adılara;ya çağrıknışla.r
d.ı..r-. 

* Ticaret V<tdleti, feveca.IOOe b'1-
va.zıyet o.ı:m:ıJılcça. itbaı~ı kftrmın yüz-. 
dt y:,mı.;. beş.1 ve toPLancı k!ıınmn yilM
de onu &'f?mcmeıs.nl k.ara'l'la...c;iırmıştı.r. 

Fin te liğl 
(1 inC"i Rnh!ftderı ~l 

G hrb, 4 liva ve hir ı.ı.thlı alay 
iaalzyete geçinni~lerd&r. 

Iranda neşredi-1 
len beyanname 

Norveçtel_ i 
Papaslar 

Mihvere sempati gös• 
terenter poliste he

sap verecekler 
Tahran, 24 (A.A.) - Brita"""'.11: 

İran hülı.Wrıetinin Tahranda ?.lih
vere karşı hala gösterilen sempa
tileri ortadan kal11ı.rmak isin ted· 
birler a~m:ısı beklenilmektedir. 
Bcsmi bir beya-nnamede şöyle de
nilınek1edrr: 

İran müttdik bir devlet sıf.a.. 
tiyle lı:ı.giliz • Sovyei .. İran pak· 
tına bağlı olduğu iç"1 Mihver ı ... 
hinde yapılaral< her türlü propa
g<ında ınoı:.:lrkdin rucnfa~tlerin.: 

ve lr.anlllllarıiıa ayl\.trı saJ ..:.l;ı.cuk
tır. Bu bcyaııııa.mcnin a.ks!nc ha
reket edenlcı bu hnıekeılerı:ıden 
dol~yı pol:,;e lıe<.ap vcrccckludir. 

Bir dostiu ' p~ktı 
Rahi.re 24 (A.A)- Suudi A·:ı,. 

b'.stan Mekkede bir telıli!! •ıc:;r. 
derek Suudi Arnb~~an ile Kü. 
veyd arasında bir dostluk \"e iyi 
kıaın,,<JUl~k muahedesi ak:tedilct.. 
ğini bildirmiştir. 

Bulgaristanda 
gıda tahdidatı 

Tuz, Pirinç, Pevnir 
miktarı azaltılıyor 

Soıfya 24 (A.A.)- Ofi: Gıda 
maddeleri yen:den ta'hd.ide t.Jbi 
tutulmuştur. Nisan ayın•ıı başıan 
gıcındanberi Bulg~ris•.anda ve 
b:Yhassa Sofyada 'hissedilen et 
darhğına karşı koma!< ü.:cre 22 
ile 2il nisan arasında (:( satıqı ve 
istihlaki ya93k ~dilm:ştır. 

Diğer c::lı.etten 27 nisandan iti.. 
baıen haftada ancak dört giin et 
sat111ına - istihlbkine müsaade 
ed'lecektir. Et, zeytinyağı ve pey
nir ist1hlillti de taıhditl re tabi 
tutubcaktır. Bundan başka pi.. 
rinç, şeker ve tuz vesıka ile veri.. 
lecektir 

1942 gemi b uhra
nı ydı imiş 1 

Lomlra 24 (A.A.)- B.ıB.C. İn.. 
gnterenin eski istihsal.iit nazırı 
Lord Biverbeuk Vaşin,gtx>nda de
miştir ki: 

- 1940 senesi tayyare buılıranı 
&encsi idi. 1941 senesi tank bu~ 
ranı senesi olmuştu. 1942 senesi 
de gemi bl!hranı sene>i olmuştur. 
Japon istt'ii:sı do1a)l1sile şimdi de 
ham m~d :leler bu"ıranı ba~ös 
\ermiştir. Bunların izalesi iç'.n 
bütün kuV'\·etleriır.hle çalışmalı, 

gayret etmeliyiz. 

Torpilfe .en bir 
Arjant;n gemisi 
Boencıs..A'rns ?A (A.A.)- Na... 

zırlar nıedisinin toplantısından 
sonra )>,şvckil muavini Castillo 
şöyle dem~tir: 

HükUmet Viktorya isimli Ar .. 
jantin petrol gemisinin torpıllen .. 
mesine da:r gelen rapıorlan tet.. 
kik etmiştir. 

Bu raporlar henüz kati bir h\i.. 
küım vermek imlrunını verınl! 
mekle bera.lber Arjantinli tekni!t 
çil"1" gemi kr:ıağa çekilir çekilmez 
tekneyi iyice muayene edecek 
!erdir. 

Rü,vet alan bekçi 
t evkif edildi 

Hepsi birden vazife
lerinden is :ifa etti 
Bem 24 (A.A.)- Basler Naclı.. 

richten gazetesinin Stok&lolm mu 
il>abiri yazıy~r: K islil1€in Norveç.. 
te kiliseye ve mekteplere karşı 
açtı.ğı mücadele Finlandi)"ada bi.. 
le açıkça tenkit edilmektedir. 
Paskalyada pazar günü hemen 
bü.tün pı.,parı:ların resmen istifa 

etmeleri Avrupa memlekctler:nia 
tarihinde gövülm~ bir şey cl•~iL 
dir. Kisli11tgin gösterdiği faaliyet.. 
ler:n tamamile Norveçin °leyıhi n.. 
de oldu,ğu burad.3, m~&Jled" Pdil
mektedir. 

iı GİL TEREYE 
kaçma1

t 

istiyen gemiler 
Almanlar İsveç hüku
metini protesto ettiler 

Stt>ldholm 24 (AA.)- Bugün 
yarı resmi bir kaynaktan &grenıl 
<liğine göre bir nisanda Gotcıborg 
limanından !ngiltcreye kaçmak 
t~,elblbüsünde bulunan Nıorvc-ç 
vapur'.art İrı,;Jiz ajanları tarafın 
dan g;zlice si!filılandırılmıq idi. 
Bu şileplere g'zlıee yirmi IT'JtraL 
yöz nakled~1 mişti. 

D:kte ve Liyonel gemileri İsveç 
gümrügü tarafından yap1lan mu. 
ayenecl~n sonra iki nisanda Gote-
00"1(a dön~ükleriıti zaıı:an bu silah 
!ar TT'<"'"01~" rıl<arıhr:ı~tır. 
• Bu gb:H silahlanma tarafsııJlı.ğa 
aykırı bir hareket clduğu iÇ'İın Al
man ıı.::r:ı'lleti İsveç hükumetine 
şid:lttl. bir p'.oleslıo notası ~n
dermi~ \"~ lsveç Mi.ı-tımeti de 
Loncıc:ı. n.eıtlinıde re=en bu hu.
susı.. 'cap ede!'l teşE"'Johüslerde bu
lunmJ~lur. 

B•ırd'n başka GQ!:ı>rAıorg m•
kamlan Liyonel ve Dlkt:c şiilepl~ 
r'.n ·n İngil'İ'Z o!&ll kaptanları aley .. 
ht'lde silah 'kaçakçılığı yaptıkla
rııı.dan dolayı dava a91Dışlardır. 

-<>----

Avustralya 
Devletleri 

Konferansı 
Melburn 24 (A.A.)- A<vustraL 

ya aevletlerinin başvekilleri dün 
Me:ıbırrnca to;>~anarak müttefık 
smleri taıafından verilen izahatı 
dinlMnişkrdlr, Şefler vekillett 
diny anın bütün kısıml-arındaki 
hanp ı;aziyeti hak.Ion:ia malümat 
vermı~\erd,r. General Mac Art.. 
hur ile General Blamey harp mi!.. 
s<!lel~ri hakkındaki müzakerelere 
iştir.~k etm:şlerdir. 

Japonaaya akın 
eden tayyareler 

( 1 inci Sabi.!eden Devam l 
Amerikan tayyaresinin Rus bah. 
ri eyıa'.etlerinde yere indiğini dün 
i!an etıruştir. 

Tayyare 18 nisanda yere inmif 
tir. J aoıon adalarına hücumdan 

dönen mürettebat yollarını kay .. 
betmeleri dolayısile bu cebri ini.. 

~ yaptli021'llU ~er ve 
Rus makamlarınca enterne edil.. 
ınişlerd.ir. 

Di€er taraftan Tokyoda mün.. 
1."§"h- Asahi. ga.zeteıi ha'Ya taar.. 
ruzl<ırından korunma ve bu taar .. 
ruz neticesinde yanan yerlerin 

tamir ve inşalan için bir çok gö. 

nü:lü i.şçileri.n yaı.ı.1dığı.ıu bildir .. 
mekted:r. 

IIa!!Cki hastanesi hadMlclerin
den Cemalettin evvelki sabah has

taneden aşırdığı bir hayll pa:mll• 

ğu bir t.orbaya koyup firar eder
ken, görenlerin ihbar el:ıncsi üze
rine, mahalle bekçisi Basan tara
fından yakalanm1'jltır. Karalrola 

götürülürken bekçiye ya.lvarzp 

yakar.mıya ba~lamış, Hasan da: 

Bu bir halk harbidir 

•- Eğer 5 Jira verirsen seni bt
ralo.rım.• 

Dem~tir. Cemalettin istediği 

<ı irır; S;ı.hifederı n~vam) 

olacaktır .• dem.İ1 ve sulhtan 90ll

ra daha bür ve daha doğru fii,c,... 
ret şartı.rı knnnıya çalışılaca~ 
nı söylemiştir. 

s lirayı bekçi.ye verdikten. soııra, Dumlupınar bugün 
elinden kurtulmuş, sonra da ı:i· hareket ediyor 
~ keyfiyetten zabıtayı haber- Kızılay yardım eşyasını Pireye 

dar etmiştir. götürecek olan Dınnlupınar va.. 
Neticede, rü§vet alaıı bekçi Ha- puru, bugün öğleden sonr.; !ima.. 

san mııılıkemece tevkif olun.mu'° nımrzdan ayrılacaktır. Vapur bu * Perakezı,de çay fiatierir.ıde: lclır 
nbbell ~ üııde 10 o.lara.k te6b'4 ~ 
k. 

Orta Fin ha ti arını yaru 536 
Sovyet piyade alayı komutıı nı 
ıruıktul ılüşmüştiir. Teb)itde diif
nıan 14 bin ölü venniştir. Bi2.im 
zayiatımız '40 Jı:işid.4-. deıı.iJ.nıek
tedir. 

tur. Cemalettiu şi.ındil.ik serl>cst seferinde 2 bin tondan !azla gı.. 
, bırakılmıştır. , da maddesi götürmektedir. 

İLK HE EF: 
Kafkaslar 

(Başmakaleden devam) 
acık hesap karşısınd a A.iıııanya ve 
İtalya pPk tabii olarak en müsait 
addedebilecckleri bu yıl iç.inde 
kat'i ve topyekiın neticeyi ara
mak zorunda bulunuyorlar. Bina
enaleyh teşebbüs oıı.lardan gele
cektir. Fakat, bu teşebbüste mu· 
vaHak olmak ihtimalinin çoklııCu 
kadar muvaffak olamamanın ih· 
timali de çoktur. Ancak, teşebbü
sü yapmak hususunda tereddüde 
düşebilınclerinin yeri kahn~ 
tır. Çünkü, nctke müsbet de çık
sa, menfi de çıksa Mihver bir loe
re gırtlağına kadar bu davanın 
ve bu piaw11 için.. ı:öınühnüştür. 
Ya, 1942 sonbahar sonuna kadar 
ard arda cepheJ.ere siireceği bil· 
tün imkan ve talı:alleri ile ı:ırtla· 
ğını kurıaracak, yahut da kurta
ramayıp boğulacaktır. Bu iti.bar
ladır ki, 1942 muharebelerinin 
ister yalnız doğuda olsun, isıter 
Afrika ve Orta Şarkı da ilı1in et.. 
sin, neticeleri ikinci dünya har
binin gidişi ve hatta nihai safhası 
balmnından bugüne kadar orıtaya 
çıkuuş olan neticelerin hepNmlen 
farklı, hepsinden önemli ve ta
raflar için hayati de~rdedir. Mu
hakkak ki, harbin Avrupa, Asya, 
Şimali Afrika kıt'alarrudaki 80U 

durumu ilkbahar • sonbahar fası
lası içindeki boğuşmıya bağlıdır 
ve Kalka.o • Hind • Mısır ınüsel
lesin.i miidafaa veya kaybetmek; 
Rus ordusunu yenebilmek veya 
yenememek, galip veya mağlubu 
ayırd eı!C'bilmenm tek sahlb mi· 
yarı olacaktır. Açık söylemek la.. 

zımdır ki, demakrasyalar sonba
har sonuna ve 1943 yılına bu mü
sellesi ihtiva eden satıhları kay<
betıniş olarak girerler.oe Avru
paya ve bıı sa tıhlara tekrar di>
nebilınek yönünden çok nıüşkü-
1:..ta uğrdrlar ve.. yine l\1ihverei-
ler bu satıhlarda kar§ılaşacakl11rt 
müdafaayı yenemezler 'l'e Rusya 
cephesi lıinz ileride veya biraz 
geride olarak 1943 e inttkal et
nı.iş bulunurlarsa ondan öl<!ye 
Angl<ı • Saksonlar ve SovyeUerle 
harbeylemckle veya batta onlara 
kar~ı müdafaa halinde kalabil
meJde çok, pek çok ZO<"luğa dü
şerler. Bıwu.ıı içiu bu bahar, yaz 
ve sonbahar düuyarun V'e dünya 
harbinin mukadderatı b•km•n
dan çok kanlı, çok önemli, çok 
LyametJj bir mevsim sılsilesiilir. 

ETEM İZZET BENiCE 

Bır aauı Da kal 
(! inci Sahi!ed.,,. Devam) 

maJı: istem iştir. 
Diğer taraftan Sultanah:mette 

Yerebatan mahallesinde Hacı.ha.. 
ba apartımanı loapıcısı Halilin ü.. 
zerinde 62 tane ağır işçi karnesi 
bulunmuş. hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Ankar.a caddesinde tütün ve 
mii3kirat satan r!stelyo da 97,S 

kuruşluk şaTa.bı l!O kuruşa satar
ken yaka~anmış, milli lrorı.ırıma 

mahkemesi ~alından 10 lira pa.. 

ra cezasına mahkilm edilm:ştir. 

Bundan b~ka Karagümrükte 
Hatôcesultan mahallesinde Çınar 
oad.desinde oturan Mü2eyyen U .. 
ludağ ve Nesibe Alasu isimlerin
de iki .kadın taneııi 25 kuruştu 
30 tane ekmek karnesi satarken 
yakalanmışlardır. 

Duruşmaları sonunda Mti2ey .. 
yen ~ lira, Nesibe de 20 lira oe.. 
zaya ça.ı<pılmıştır. 

Rusya 1942 •• 
cı inci S•hlfeden Ikvam) 

hemmiyeti üzerinde duruyorum. 
Zira biliyorum ki Rusya 194% de 
harbi bizim jçin intaç edebil'.:r ve 
Al:manlan mağlup ediıp Mihveri 
yılıınıakta im.il olalıilir.• 

Bayanlar! 
Şık b!r bayan şa.pkasrmılan 

belli olur! 

ŞEN 
ŞAPKA 

'.Mağ~zasuııı:ı zevCcile giyinir
sen.iz daı:ma şlk görüne-

c e'k sin n. 

YAZLI AÇIK 
ENB FÖTB 

ve B SIBLAB 
GELMiŞTİR 

Taşra için sipariş kabul edilir. 
Su l lanh:ı.ıruım 46 

• 
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Çocuk 
M··nase 

af ası 
et·ıe 

(l llıci Salıifed"'1 Devamı 

bir hafta mii'hlet veriyoruz; ya 
memleketinize dönersiniz, ya kı:tı 
teı-kcdersini:z, yaılıut da •.•• denili 
yordu. 

Mllhkt bitti. Delikanlıya tek
rar lbir mektup geldi. Bu .mektup
lıa şöYle deniliyordu: 

•Size son defa olarak 24 saat 
miiıhlct veriyuruz. Ya kızı bırakıp 
memleketinize dönersiniz, yahut 
öld~lürsünüz. 

İmza: Gizli te~'.(;lat. 
Delikanlı gözyaşları arasında 

hepimize veda etmiş ve mP:nle. 
keline dönmüştü. 

BiDEenaleyıh, ç<ıeuğa baloyu d~ 
i,il, milli bir takım an'aneleri 
sevdi~Liın. Daha eski tip eğ!en 
celerle çocuk baynmını kutlıya.
lım. 

Amma meseleyi es,ısl! tetkik 
e'P'le!i. Türkiyede n:çin bir çncuk 
n;"'elesi vardır? Bunun ikt;sadt 
s€beplerini aramalı. Bugün biz 
çocu;';u dü.-:.kiin, ı:;hlikan m:ite
reddi görüyorsak bunun mut!aka 
iktısadi scıbepleri olmak ger::rtir. 
B'zde bugün çocuk, çok küçük 
yaşta para kazanma{(a <ıaşlıyor. 

Ai!e, ekseriya bu uno.k çcıcu(ıun 
getirdiği paraya muhtaçtır. ı.;,,_ 

cuk, para kazandıkça, ker.disini 
babasile, ağabeyisile bir görüyor, 
sigarıa., rakL içi)'(Jr ve haşarı lığa 
başlcyor. 

Bir de )"?rs;zlik. Boş kalan ço
cuk ne yapsın? Sokaktan başka 
gidecek yeri yoktur. Mektep, he. 
le çiit tedrisatlı mektep, çocuğu 
yarı günde sokağa bırakıyor. 
Şu Halkevlerinin birer odocı

ğuıda birer çocuk kulübü o!amaz 

Valinin bu sabah 
verdiği emir 

(1 lıı:ıal Salıi:!ed<!n Devamı 

Ahmeı h.in~K, lıman reisliğini 
keyiiyet!en ılıaberdar ebniştir. 

Vilayet da.ha ziyade hariçten kö. 
mür getirtilmesine ehemmiyet 
verdrği için bu cihet frzernde du.. 
rulmaktadır. 

Bugün 80 er tonluk beş mot.ö.r 
Bul.:trırist<ın:ı hareket etmiştir. Bu 
motörler gelince 5 moör daha b&. 
men Bulgaristana har.;ket ede. 
cektir. Demek ki son on günde 
kömür getirmek üzere Bulgaris.. 
tana on motör g'.'lip gelın iş ola.. 
caktır. A:y.-ıca Bu~arıstlna git.. 
nıiş olan 17 yelkenli, dönJllte man 
gal kömürü getirecektir. Şu hal.. 
de yak:rula şehrimize yalnız Bul
ıgaı~ standan bir milyon kilodan 
ılbı:la mangal kömürü getirilm'ş. 
olacaktır. Liman R. mü.kelle! .mo 
törlerin yevmiye!C'rini tesbt et.. 
mektedr. T'!llaj ve mil iiı:!erine 
h"'Onacak mii.kellefiyet karan da 
y:ıkında Vekiller heyetinden ÇJ.. 

kacaktır. 

Boğaziçina dad -
nan hırsız 

J3üyükdere, Sarıyer ve Yefil. 
köy civarm<la bir <;ok C'Vler so. 
yan ve uzun mü-dd(!tterlberi za.. 
btta tarafından aranılan Stavri 
isminde sa'bı.lı.alı bir hırsJQ: ni.ha.. 
yet yakayı ele vermiştir. Stavri, 
Büvükderede bir evi geceleyin 
soY'arken yakafanmış, Sarıyer 
cürm~ud roiiddeiurnumiliği.. 
ğine tesl im edilmiştir. Ç~ tş. 
yalan sattığı yerleri itiraıf l!tmiş 
ve bunlardan ibir ~ bulw:.. 
muştur. 

mı? Bu kulÜbün bir de müreiıbis! 
olur. Halkevleri böyle bir teşki.. 
hit kurarnıyacak kadar fakir de.. 
ğildir. Halkevlerindc spor filim. 
!eri, teribiyevi fiLimler de göste
rilir. Böylelikle çocuğu sokaktlill 
kurtar.rr.ıak mümkün olur. 

Bomboş kafa; çok fecidir. O, 
cııhil, belki hırsızlık eder, nı,lki 
katil olur, yarım münevver ise 
oemiyet için daha muzırdır 

Garbin ç<ıeu.k meselesi evvel! 
çocuğu çoğaltmak, claJı.a sonra 
lrorulJJl3.k meselesid:.r. Teşekkül
ler bu işle uğraşırlar. K['('Şi olmı
yan, çocuk yuvası, çocuk kulübü 
olınıyan fabrika yoktur. Annesi 
çalışan çocuk altı aylıktan bir 
buçuk yaşına kaı:kr Kreşti' kalır, 
dört y~ına katlar yuvada. daha 
sonra da kullipte. 'Biz de? Çr 'Uk 
ekseriya Allah;ı, terke:lilir, değil 
mi?. 

L"mumi V'e külli b'r çare buL 
mak imlcinsı-, de'lec 0 k kadar ror. 
Yalnız, b:r çok seyl r de yar:Ia
bilir. Bu Çocuk Es:-gcme Kuru .. 
munun Divanyolunda bir mües.. 
sesesi var. Geıtl:m, gfr<lü"l'!, ("Ok 
güzel. Fakat bütün 1sta"lbul >ı;in 
bir tıane. Halkev 1{.'l'inın muhakı

ka:k, muhakkak bir çocuk salonu 
olması 13.ztmdır. Sonra, çocuğun 
maddi bakımına dair kita:plar y~ .. 
Zl)'UTUZ, brct;ürler neşrod: ~r,.,. 
konferanslar veriyoruz; fuJ<at <:"O· 
cuğun ru;hi bakımını h!ç akla 
getirmiyuruz. Çoct:k ru.h;ystı de
nilen bir şey var. Çocuğun runt 

tedavisi üzerinde 'lı'ç bir ar:J.?(ı,r .. 
ma yapmı:>0ruz, \"e"lflcri Lka2 e t.. 
miyoruz. 

Emni~et 
ğündeki 

.udürfü
ihtifas 

( 1 inci Sahı!eden Devam} 
Diğer firari Nftmi bıı cel:sede 

de bulunınaJn"l hak.k.ınd&k:i tevkil 
kararının infazı MüddoiumwniU.. 
,le bildirilmiştir, 

Bu sabahka duruşmada suçlu
lardan Omuuı tarahndaıı ikıı
olwıan şı:ıhrtler dinlenmiştir. 

Bu p.nitlcr<len hi.r kısuıı. hldl
ııeniıa evveliyatını bilmedikleri
ni, IWl&flar>•• almak içia °"1ıı.anla 
temasa ı:t>çtiltleriııi söy lcmi§>ltor
clW. 

Geloıiven şahitlerin cdbi içht 
duruşma .ba~ bir gillıe taUt e>
l~!ıır. 

-<>----

Kc.rpit i tiktrı 
(1 inci S.hifeclen I)h'lim) 

vuznhl1"' ve müshet delillerile -zii. 
bire çıkarmak istiyen Emniyet 

Müdürlüğü kaçakçı.!ık bürcıcu 
memurları Ragıbuı yazıhaJl('!>.İne 

kıyafet tebdil ederek ı:itnı.işler, 
kendilerine alıcı •Wiil vererek mil· 
hiw m•l..tarda karpili alacakları.. 
nı söylemişlerd.ic. 

Raı:-ıpla suç ortakları vaziyet
ten şüphelenmedikleri için, h.ic· 
car sandıkları zabıta men1urla

rından da 23 kurıı~luk karpite 240 
kur~ talep etnı~!~rdir. 
~te bu suıetlc suç üstü yakayı 

ele veren auçlnlar haklarmd~ki 
tahki.kat evr;.kire bu sabah bir 
numaralı Milli Korunma 1\lalıJu>. 
mesiıwı verilmi§lerclir. 

Ayrıca Ragıbın ardiyesinde Y• 
pı1a.n araşurmada 71 fıçı Fresifü, 
yvn bnlunaralı; müsadere olua 
mıqtar. 

Türlı: Sinemaeıblı. ilemin:i:ıı 
Relrorlar rekwu devam ecliyer. 

Marmara Film Stüdyosunda A kişilik Mcıbter, ff lı::işililı. Kore 
ve :16 ~itik muhteşem saz hey'diıı.iııı i.ştirakile vücnde gelen 
KEMANİ SADi IŞILAY'm IHııtt~i ve ~'imli Oılwyıocumu:ıı 

MUALLA. IŞll..AY ve SUAD GÜN 'ün 
en nefis şarkılarım terennüm etti.lderi 

L EYLA:ı;~~ 
Seneniıı en büyOOc h:utlralar harikası; göroüğü coşkun ""' mfis.. 
tesna rağbet ""' vııkııhıia:n sü:relı:li istek ve mütevali ıınü.ra... 

caatlar karşısmda 

TA s i M SİNEMASINDA 
BUG'ONDKN 

4 üncü Hakiki 
İTiBAREN 

Zafer Hafta sı 
Bu müstesna film, bu sene b. 
.tanbulda ve İstanbu hm hlı;ı1* 

semtintll! irae olu'lm:yacağından 
göreıniyenler.iıı ve tekrar görmek 

istiyeınle,rin bu fırsattan istifade et:ıne!eri r.Ca olunur. Yer bul
ma.iı: ve geri dönmem~ iıçill !Ut.fen tam seans saaUeriııd!! gelim<. .._ __________________ ;;aaı __ ~ 
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F I L i PIN ADALARIN D A 

CASUSLAR DÜELLOSU 
~------------- No. -19 -J 

TiırkçE>ye çeviren : ısıu:NDER F. S&R'l'ELl.J 

Japon Casusu Togo: "Gayemiz Amerika da 
İhtilal çıkarn~ aktır,, diye bağırdı 

J'".o!\>nr"J t>u··tı,•tün h;dd~tlend.i; 
Sf'ılü Jil")' J":c:Lan b~.Uu~·ü ·iiın. Bize lıa

k1kaU oy~c <l-c ı;t.;.e;ıct'Ce!\ kı.~u:• 
- İlj..{cnced.t.'•n k.urtuh..:. ·.,.m ne o!a

<ı>"k. 
_ Oıvanı h.a-rpte nıuh:.ıkeme edile-

-· SürgOO \.'CU~ı.:ıa malı:tüm edilC
t.t"i< dP'!l n\!ylnı? Ş:!UCfi(l'rn Oim~yl 
u h c~ıy.:rum. 

,,,:avu..~', 1'lgotıun aı:rtırıa. ~ıdıde"'ıJi bjr 
ita.nn;ı <htı'bCb1 daha lnd!rdi . 
T~go m!edL .. 
Vt:ıt:», ~·<hı' uŞ('I ehyte işaret e1.1i: 
- Yf!'f~r •.. Ben onlr.r.:.n ne inatçı 

.1.r:G.ınla:- o:dugı-nu bılır .• n. '.l'atJılıXJ'o.ı 

ıt.·.>·lenıl'rl..:>e , işkence ile ·h.ç söyicmı..:.ı. 

T...ıgo ira desini yarı ı~a.}uı.:~rı:ı:t blr 
h 1.ır.ı.c sendW.}'erek. yere du.~~u . . . Ve 
J "'1etı:-t: bae1 ı.J ı: 

-- Gay<nı:z: Amt"T"Jcrıd.::. Hıtüa ı çı,... 

,. .nnalüi...r .. . ıştıe o &ad. ı. 

KoJo:ıc-1 Ve-ls, kUıı,'i..ıct b.. 0yJ~ bu japo.. 
ııun gC'Hıl.erd;ı,"1 cee-arct l. <Hllh~a ~s..~a

lad. 
- Bu nt: cur t'U B11 t!e kustatılUı;'?! 

Tug,• zrtv: ..ıg:.101 Aı;}J·lyvr'(iu. 

l\lul'4im Bt l<: 
-- ~un sıı.uunu .ıW.cdi, I{oronel~ De.> .. 

ciı l)fvrıflı ·hlrpte fie h!&:.ıı:ıJer hf")•'e-tı 

b ne ~ ay l ~raşlırar.a.k::ı. < > bunu kc·n

' tu &ll1ıd f n aoı:r~ e-JJ. 
.- "CO''y :.ı dana !o:..'Z!a s\TyJc!anek: için 

\;J 1 ar .• 
.1t1\rafiak olanu<iılar. 

1'rgo. hap)shant"ye g~<.lerkc:ı~ 

- Slz 1rol1iJtLT.a ke?C-p';C VUrdU!lt.Z. 
llt.:"l f'Je ağz rr.a kJ-. vw.ctura. J~c:t.pçe .. 
y , çoa:nek S:zın elinizde. KJidi ac
ıı ... .. ta uet~m elundt:. 1-' k !, bu k:Hdl 
hı; b.:- .u.ah:a:r aça::ı:ıyacak. 

Dedi. Bu, ~rc;•)'n~n son aöz.leri ol
d • 

Koloı:ıel Velı;i mUllıl, bir ıner.ılt •ar
m1:.tl: 

- Al'aba Am~rika.dJ 1htilc}l f!L."l!ra
crl.c :ulam kimdir? 

:b-u •• ~m Bek ; 

- Ben Maıulladan J<oı'.v.ıı.cya b<.çla
d1m. Kokme-ll D:..d~. Bur.uı telıiioicli 
l ...:h . 1).. ·:hı. Ameri;ka buraya çok 
L.'2. k . F-jkat, orada yapı1~ak ihtıilal

lrı .n buradan ıdarc edj~n1et.l çok mU
hınxI:r. 

- Pdt iıilA, ne J:ı.pa.!ıım? 
- Adadaki bıilıin Japonl<>rı şİdd~!li 

b lr tara.ut ve ntzı:ırt:t. a?tına ahlltn\. 
Moıyor Parkerin =: iit.iği yoldan gidecek 

ohrr .:ık, bu ı;etenfn iz.eti ...,yıllarca s
raSiik- bU'1001-.-yız. 

- Fena b'r fi)".ir değil. Sen ber ih
tiw.ale ka~! ba?~a.ncyc kadar gt-ı . . 
Ve bu. hı.:rltın ya:nız b. ,.ıına b~r hücre
de ya!.mas1111, k~mse ile temas etme
mesin! bapl.sh.;ı..~ :ir:U.'l--...'.1ndanın 3 teb;Jğ 

et. ll&ı. ınisaade M!'DC'dC'n, onu hiç bir 
yer ç:lı;a!"ll11a~ınla.r. 

- Baş üstUıa\ Kok>rıeıl! 
1'ft1~1n Dek, k:ınıGfldJnlık?ta.n ı:ı

kar ~ıkJnaz askeri hupisyaneye &itti. 
Jiaptshane, k.:ımutan.ltıe C'h.-~a ve 
dört ç:e\'f"e&i kale du..-an ile örübnUs 
b.ı· bina idi . 

'fogo'nun buradan koçmasın:ı irıE!ln 
:y<>lo'u. 

Hop(>Jıanede on bfl', hatta yüıı. bfr 
ıe~::.eıye nıabkür:ı mü.hVU!>lır vardı. Bu 
IT'.!.~üııı:..ar ara.sJDda yerli, Avrupalı 
h er çt:ııit 'Wıın bulunuyı>ı·du. 

Togo t.eıc baıı.a hl: hücrede 7ata. 
~ğ1 •ç,n, dı:;C"r ın2h ·U::1Uo.ırlo. tenlaS e t
ll'"_;yec<'k1 onların ytızünu b:ıc gOrmi
yect"d:ti, 

* llı\N.İLLı\ DAN ÖLU NAKLİ 
l' A~,\K ll>İLDİ 

O glln ılk tedlı:r o!m::ık Ü".1.ere, Kolo
nel \'e~ bir cınrı y~vnü nc;:,rede.ı-ek, 

şt:bı in ınuıı.)·yen Jl't'i~ inde ilin e ~'Lir
n~f~tl • 

Bu orn.ri<le ktac.ı :u sat.rlar \la1·d1: 
• l" ljp~0 ı\.Ja1arı'ld ~~• Am~..-1 -
.. uül as!tcrt sıhı.+ııye hf'y'etHıin ve-:r
d.gı bıT rr.ı.ıoiia, mczattlarda gö
n .. lıh.i Ulil.c:-la çıkar1:..'1~z.sı ve ta
b· rla !Jaş'ta rr.a.'1aLe-ie r.<:k
li yasak ed.tın'şt\r B•· eın!r ıı;u_ 

ıında harclı.e: ed'l<l er, ıM>:-in s:h
haı. ve a oıy, i ı.ı.Lai boıkmunclc:ı. 

yakalanıp Jlf.r ceıa ... ra çarptırı

'locat<Ur.• 
M. nill:ı Kurr.:ınd::ın1: 

K~!oııel N. Ve!:s 
Koı:-lcncı Ve~ bu e:rı le joıpon Q.. 

}!jtler nin n;ok!ıne ?1·.f\n ol:i\CS"lını ~an1 .. 

yortlu. ~!ara.ngo.ıun \'en~.gı r:nahona!a 
guı·~. son 4.1n;4lKJJ y1rın1dr:n f:lUa 1 .. _ 
Urı y .. pııia::ı.-;ı:ı. Jdpcn.lıı ·, j<lı..cn n~c
ı.ar tri.ı..nd3.k. J:ulcriııi b:ı yeni yapıl~n 
t<ıh .. rJa nr:·kIMrr.eğc tc:;-ebbüs e~ 

m'f,lerdl. 
Komutacun bu e-m.ri ::ıeaba Japonl.iıi.r 

il2('r~nÔf!' ne teı:ür ) 3.p1r.ı::;a?. MölA2im 
Bek ına~"1.an uzağa bunu anjaID!ycı 

( Dc.;amı Var) 

Rn~ anlarıını~m Gi-lli Tuvaletlerinde Kııllanac aiiı 
Gayet S lhhi, Ufak, Yumuşak Ad et Bezleridir. 

Her eczane ve ı triyat .rr.ağazalar:nda 

FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 

HASAN 
TIRAŞ BLEBO 

FIRÇALARI 

Çok i tina ve fedakarlıkla 
.imal ediJmiftir. 

Tutanbul Belediyesi Sıhhat iş
leri. Sari Hastalıklar Mücadele 
Meıikezinin taklmiııdcıı gcçmif;"tir. 

Millın:.plardan tamamile ari o
lıııP ıhtızur ve emniyclle istimal 
ııdik-bfür, Adt<li: 200, yarını b-le
ro 275, tam blero ya:kında çıka
caktır. 

TÜLIP • OLDÖROZ 
KLOVER 

l - 2 - 3 - 4 - 5 ve 6 numaralı 

ASAN 
TIRNAK CiLALARI 

Çıkmışhr. 
Yeni m oda, en n adide cila, c<t> 
parlak ve fc\"kal ade renk, sabit 

devamlı bir cazibe. 
HASAN DEPOSU \'C şubele.-He 

satış yerlerin.de şi§csi 30, 
büy\iık 50 Kr, 

P&* 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Hava Birliklern lçi;n on bin adet Baltarap ~ :ı.ba~ı p~241rlJ.lda satın alın:ıcsk

tn-. İstekl1!e-r kat'ı te'Jl>!mıt olan c165> llrax1 Bl\~o·r:kOy ~tal MwfürlU.ghne yatı

rarak ınn~"btwlariyte bi.rlıkte 28.4.942 Salı gU'1ü saat 11 de Yeni Post3bane kar

ıısın<la Büyi.lk: Kuıacıydn Hun No. 9/ 10 ct.ı Ha\·a Satır:ıabn..1.<5111d:ı bulunmaları. 
•47H> 

Erzurum imar birli~i baş'l.<an:ığ;ndan 
Mumcu mahaC<"Ct ONuevl önür.dckie&ddcnin Şarit tarafın:n lıuar plitırııııa 

güre~ 

l - Ordue\·i dtrvar~ın J'W,n.mucihl:ıce geri ~'eki:."'DCci htdm'. 
2 - F;.~_,, 1opr:.!k.i<ı.nn ı..~rllE'ct>k mür.J t mı;Jıal!C':;e r.ak:i, 

Z - Orduev. ta.hı;e--.:ı! öntine ytuiden ist:n .... dut~:ın .in.Ş•>:'J, 

4 - \'at...:ı. at.elinin k3~"'1S.llltı. kilCnr yo: üz.erinde kal:ır...r:k !az.la t.c.p:-ak.lann 
hatri n'lk11. 

İışt k ... 1paıiı r..a-t u!uHyte lksiltm.ı:ye çıl<arıhr.ışll!". 

Kl-,if b<"Clelı •:>0677.> lırn 80 kuruş~. 

ı:ıt v.ru.uıatı •3.'°6, Ura. t80> kuruştur. 
F.i~iU·m' ve ı:~~·r.;i 'i '\Y:ıyıs 194..2 Per~cdbe gi;.nü: :-:a"t 15 d~ Erz•ırum -·vta. 

yet nıaka!ı~e1<la toplanac<l't lıra.r B.lırtii!l İdare Ht") 1f-ti tarc.fından )'i pdalc..l<~ır. 

Bıt !ı,,e aıt pl.4n, val1idi 11.:t li5tesi, keşiJ hulds.1151 mesoha ccd,·cli ek&! .. ~€' 
ve hususi Ş3!'~~1ll1et;l ve nwı.ka.veLe projesi İmal· Bi.rligı n":ll!ı:ı.se.bf:\<·1•ı<le giirü· 
lebilir. 

İ!Aekl!.erln 0,,1 işe ;.:t ehliyet ve Ti..('arPt ves:r;;;ılariyle W!minat rrıtkıtt;p vcy~ 
rna,!{bazlarıını . ve tck:.i:! ~.ctuplarırn o gün saat 14 ren e vveJ İnlar B.;dlği Baş.. 
k:ırıJ:gına v<.ın!e:cri iloln ohı.nur. c 284t~ c~732> 

Faydalı bilgiler: 

ja pon ya'ga 
dair rak amlar 
G~çen haııpten wvcl Japonya. 

nın nufusu 97 m.i lyon 697 bin 550 
JC.~i iken oon yıllarda bu miktar 
100 milyon~ bal.ğ olmuştur. Ba~
lıca bü:; iik J apmı ~ehirlerinin 
n ü:iu>;an ~'1 r:ık.aınlarla g-Oster ile.. 
b ili r : 

Milli Piyango 
Dünkü feı•kalade ke~i-dedc 

kazanı..ıı nu.Jnaralar 

Mı.ili ~anganun 23/N isıı n/1942 fev. 
kalftde ı'<!kll iıl i d tln Aaııkaroda Sergl
'evinde saat 15 tc.: ~'-'k'!l:.oıiş ve çik.Hişl 
kalaOO!.Ji.\'. bh· h ..,D< k. ~i t.ı,.. i:b etn1iş.. 

lir. 
1 İk:rarniye k612.a.n&n nun1::ıraları aşa ğı
ya ya.zıyonn: 

50.000 lıra ikr.un.!ye k.ız.ıuı;ı;n nuınara: 

l ! ti6ı98 
T okr!<J 6.457.600 20.000 l!r :ı ;ltromiyc kazan.ın nuoıaro: 
Osaka 3 ~20 ()(l() oı 1458 
Nna.n.ya 1.220.000 10.000 lira Ua'aon)i)C kazan:ın nu..onaralar 
-~- 168617 29~630 

K)"Ot'o l. l50.000. 

1

5.000 Ih·a ikı·Mı;yc kazan:ın nunıa nıl:ır 
Kobc 900.000 081208 09W77 2660"/0 3051 59 
Yok'Ohama '170.00Q 341239 3• o4:ı6 

Kişi. 1938 yı lı istatistiklerine gö 2.000 l'ra ııc-acılyc k"''""' n n•ın-.n:c .• 
re Jzpanyada her çe~iti n.den 47.750 003~1 6 010' 07 02~ 1 04 038~76 08511 ı 
okul ve 14.9{-9.792 taldıe vardı. 08991 5 119947 147079 H9i38 J6!917 

2075-52 21311 2 2;0G42 2Sl)5!.\2 254270 
ilk tah<>J nıccbııridir '"e çocuk. :m!)(;q 31lG850 37ıH"l4 380092 393749. 

la.l"lll UT.de 9§.l.58 i bu okullara 1.000 !!ra :krar.ıiyc !<~ızan~n. nı:nıu;~' ~ur 
dev:ı:m <'<!er. 1 00001 ı ooıoıo 00782:: 0005 12 oıcass 
Japoı1yada 48 üniversite ve 043080 045954 052940 0.3~15R 067764 

71.607 üniversiteli vard·r. 083918 Ol<4:i79 088219 0~5,05 ıooı83 
Memle\.ı 't c 4!.1 2"7.~ü7 budist, llll>G5 115778 I W-144 ı u:;ıa 154143 

160806 187826 ~!54H 236168 2373'8 
16.~26.SW ~intw;t ve 4~9.444 hıris. 243651 248924 263980 26J7o9 283398 
tiy,_n vardır. ~29-IOZ2 294!41 301<S8 3060W 311:95 

--------------- 329570 335618 338841 369778 379130 

Askere Davet: 

Eminön.ı YC'rli As. Ş. den: 
1- :l37 ve ba doğumlularla mu 

anx•lL"ye tabi yüJ<,,,ek askeri eh. 
llye:tnameli kısa hi'ımctlilerlc 338 
dof;un1]U VC ·bU r}oğumltıl?.rla mtı .. 
amdeyc tiıbi nskcri 0J1liyetnan1e. 
si.z kısa hi.zmetlikr 1/5/G-!2 t:ıri. 
'hinde Yd. S ubay O kuluna ve 
hazırlık kıt'asında bulunm ak ü. 
zere &vk~Hlec.,kl~rilir. 

2.- Toplanma günti 24 n '8an 
9-12 ct;ma günü sa3t 9 dadır. 

500 !ira ikramiye kazAnan nun1aral;ıT· 

ı Son dôıwt rrkanıı OU63 ve 8!1'51 Pe ni .. 

l
bay e-t bulan bilet.:«. 
100 n~·.:ı Uuam!yc kaz_annn numara)ar: 

Son üç rakg,rrıı 218 ılc nth:1yct bı.ıl:.n 

400 bilet. 

'ıı o lirn ~rarr.iye knmnan. nı m:.ra!eı:r: 
Son .tkl raM..ı.ıı;ı 6fı il" nıl.ı.ıı:yet bulo:uı 

4000 b'l<>t. 

1

2 Ura ikran?fyc kt:ztın:!n nunıaralar : 
Son r::ıkam·ı 5 ve 9 ile n;.hnye t LuJ.an 

40.0-00 b .. :ctıler. 

KAZANAN BİLETLER NERELE"RDE 
SATILDI? 

Bu çE!:-dJ:;ıe 50 000 lira kazan:ın 
166Z9~ nuım:.r.:lı Utlt:t Ar.:<<ı.rtd .. ~•Ii!'.l i 
Piyan,ı::o İda.r ::ınır, Bankalar caddes!n-
lde rf'.ı!rıJ ı:;g,tı~ gı csindl'n s&tılmışlır. 1 

~ 20 000 Ura kJ7.~• ı.an bilet Antakya .. 
da !ahlın::t~ır . ---------------1 ıoıoo l'r.J. k.ızannn bl.!cllcr kmir 

l slemccilcr bir kooperatif 1;e Ceyha!Mlııdır. 

3- Mezkur gün ve saatte gel. 
miyenler hakkında kanuni taki. 
hat yapılacı:.ktır. 

teşkil ettiler 1 ~,OO<J lira ku;:m;ın bi~c\J~,·!n 3 \a
n.esi ı~tanbul, b:rl'r t<111~ 1 Slıtıli.s, Çara 

cfotanbul ' lem~dleri k üçük ~anba. 1'arHı.'1• 
san'atlar kooperatifi. n:ırn ile ye.. ı 2.GOO er h'n Jtra kaıan.:ııı bi!Ptl<r
ni bir kooperatif t~.5kil olunmuş. den 3 ı.nrs. İStlr.r.bul. bir wnes! İ?.nı'r, 
t ur, t,ıemecilcr bu te~ek.küle aza 2 \an<r-i An.'<•ra, M<"sın, ACyon, G.Alı. 
ka.ydolunacaklardır. tep. Malal,ya, E.:nr.şc,J., ı .t . .'l.yvalık, 

Ş:ırk;.şla \" e Kır.ld,Jt«:e .._ul•mştır. 
_____ .._ __ _..______ 1.000 ll:-a kaz.-n;,n b'le-'..i-e-rden. 9 a-

S~hip ve Baş:n:.ıh:ırrlri Ettrr. İızet dcd İı.taubul, 5 t:ı:r.f"3i Ankara ve iz_ 
~ice - ~ ~r!., At Dirt>ktörü mirde, 2 tane~ F:,·bo·a ve B;,.ndıri11<1da, 

Ccvort K :\HA.HİLGI. · 17 si de yurdun mı~hte-tır ~{'!fıt:.- ve kcı.-
SO . TELGltAF !J.-t,TBJtASl ı<A bak..rında !<:!lılmı~t:.r. 

24 Nisan 1942 
18.00 Progroun ve Mf'l.11lekel Saa.1 A .;. 

lf:;.03 l\t-1.:!lı.\.: : F.ıfıl Hfy'eti. 
18.45 Zlrm>t l':ılwinı.l . 
1855 R"lyu ('oeuk .R11ılı~. 
19.15 l\Iürt:~· l•":hn Pr.t\:nlrırı (Pl}. 
19.30 1.1c-r.: •. e:1::~ı Saat .l\yarı ve Ajans ı 

Haberler· . . 
•19.45 Mloc!.k: Kıı:...1< Tur:ı. l\li.ı"iği 

Programı. <Ş<t: M<',ut cemll). I 
20.15 Radyo Gazeı..,,ı. · 
2-0."5 '\I•r.ı.: Nev.2. M<1:kamından Şdr .. ! 

k. p· 

21.00 Kv.ıuıma (İldL'41. Saati). 
21.15 Te:ns~. 

22.00 Müıik: RaC:yo S.''vn Orlr.e.tra
sı. (V!olonitıt Necip ~IJ! ) , 

22.30 M•mlekol Saat Ayarı, .Ajans 
X-t::ı.lıerleri ve Borsalar. 

22.45/J2.50 Yarınki Progr&m ve K a... 
pa ı1ıe. 

Deniz Leva:ı;ım Saiınalma 1 
Konıisyonu ilanları j 

;ıı 1 tc »U'k 3 adet mGtö.rhi m:;.-.;na i1c J 

adet motcrOOt sa:.i.ıl triTJJ<..C'Qktır. EJ.,.. 
l~r.hıdc bu gıbi \'1\Sll.ı~ı ba~unan talip
ıerın K:ıs:rnop:l~~d:ı. Den -ı. U:·\'B21m S~

tıuJJma Koo~: .. ')'cınu Bıı.~İ(aııı!.ı{;;ı;a nıü .. 
racaa:. c-'!.lr"3le·ı:. ıli!n oh .. :1Lır. •4817.> 

İlı!.i&ücllı::>ı. ol.ın bır atltt 16 lık te. 
:Lcfon :;antTalının :!5.4-9'!2 Cumartt"si 1 
günil ~t 11,30 !(3d?JTI!>:i~ada bU'lun<..n 
Den·1 Levaz.rnı Sa·tın·<ı~rna KOJ1~ ;:.yo
nunu ... -ı pazalı.ğı yapılac·&k1ır L<;te-.kıt~C'

r?n be!.li giln. le ~ila.H(; J~1J<ı'\r ko~is

ycna nıüraraa1.J<- rı iHın oJnn.u:~. ,;-4tl~> 

1 - Tii.'tr.1tin edi:cn bcd<'H •144·13:> 1 
llTa ol:ın t~ibi 24{1$ k.Po t.19'0> nı,,:tre 

ff>LıMel.i E:b'aU.a Bö~l<-r \."<'Y;} mut:ı.dili 

~"<."Lğin 29.4.943 CnTt .. :nlı · ~i.i s.::at 
15,::o d ... Kasın4S)şada bullrr111.n Dcniı: 
~-w'1lı.ım S.ıtııw.!;r:.a Ko,.,.i~·ununcla pa- l 
Z3"."hgt ycp·M-:ak1ı .• 

2 - İlk tl'm':ıJ'f. •11)83.6\r. \ıra o'ı:p 1 

şa:rtn~ılJ'e!)f hct ~·ln f .. snc:ti d:ıhılı.P.1:~ 
n:~.kti.· J.r..orr~:;">!lt!an b{'d:."S:z a!ına

b .'lir. 
3 - İukk!~c.!n ~4!.10 .<?yı:ı 1'0:0'..ıo:_ın 

istcc!. i vesi -J.lı r!J hjrı~:hi.e bc!Jl gün~ 

ve !:<ı::ıtt<' a-:lı gC\""l )>.orıı-!'·::o-vn:ı m~ıra-
c arı~:ırı Um o'..1!'1U!'. t.ı!HJ~:. 

(HALK SÜT~! 
. 1 

BABASIZ IHR GF.. Ç KIZ 
iŞ ARIYOR 

K\J\"ük yaşta ·babasmı kay,bc
dip :ın.rwsilc karoe~lı!rinin İU§esi
ni temin etmek üzere iTumekıt<ıbi 
bit iTC>meden ij ralıasıına atılmalı: 
h;Uyeıı b ir gC'n<; k" z fa!brlka v e 
mü.ess<.-selcr<ic kaMatkfır 'bir il~-

1
. 

r etle İli ara.maktadır. Hay ır se\ er , 
iş s:ı.lıiplcriaün Son Te lgraf M1k 'ı 
sütunu vasıtasiJ e IS) piiınıızuııa 
lbildirmelt>ri ı·ica olumır. ı 

Ders .ıeriyor 1 

Tıo F11kUltc~ıe dt:'\'oan edjyvrum. I 
Oıia<h<ul ve Li"" taldıelerin,, Riyazi- 1 
ye, F izik, Ki~·a· dersleri veririm. B!t.. ı 
h....""S..;a aou ı:ınıf ~Jo'.>2:~ri.tri bi-ti:-rııe r:r.~ 

tibaı:ıl:ır,na f'n kl>J bir zamanda aza- 1 
mi öikrt~l..tle )·et..'Şl!riri.m. Vakit gCçm<"- ı 
den R. Jo:. rı:ı::nııı.zurı~ rr.d;ltupla mrı.. 

racaat. 

Bir bayan if arıyor 1 
Tic~ret li•esin:.n d:::lkuzunc.ı J 

sm:.fp;;a m~uavi.rn bulunuyorum. 
'Ta' :t:n y.~kl a,,-;ması d'ı.layı.,'le 
mc-'.<.tepler açılınc>ya kad31· U'•lU

n1i veya husu.~j m·üessesclcrOc i!J 
arpvorum. 

'Taliplerin Sın Telgraf Halk 
SÜtt.tnttnda c1'1~mnu:l• l"U!'IUUZU.. 

na miiTc.ıcaat etmeler;nı rica ede .. 
r im. 

l • arıyor 
Lise 10 un~u sınıfa hdar o<"'ıu 

dum. A:JP\"İ .ı·;ı•.ıyet;m müsait 

omrndıj":ıııdan n>ektehe cı~vam e
dcırr.i:'-•t cc·ğ~nı. Ticarctl1anelcrd(", 
yazıı,. ııclrrdP iş ar1yıtrum. Orlı: 

mektep talebesine de tnr1h, c<>~

rafya türk<:c dCl'-3 \'l r.ir~:rn. Evle .. 
re ç!c gldcl"i'.11. Son Telgraf Halk 

s:.itununda c.ı. A. No. 2!J3) rum:ı. 
zuna mi~r.ac:aa.t oluruna3ı.nı rica 
edcr:ın. 

Tarihi Tefrika:- 78 

Ehlisalibe Karşı Kı l ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel ..J 

T ürkler k uvvetli çete muharebeCerile 
Ehl~sali p o rdusunun muvasala yolla
rını kesmiye muvaffak olmuşlardır 
İtalyan. dii>mdarlarının lıeş yiiz 

T iiTtk ZJri"ısız süvarisinin önünde- ı 
rn"ğl(op olarak •ka~ması ve külli 
kmmdan l>in -µyadcnin boğazlnnr 
ma;;ı ltalyanlar aleyhine cereyan 
hurnle ı;ctirdi, Hatta İtalyan ları 
hiy.meile ithom ettiler. Fa.l.at 
';l'i1rk kı lıcına karş ı koymöık iıçin 
ltalyan lardan ·başka da ki'!l1se ce
sard gfütercrnedi. 

En nihayet Dük dö B urgoni 
beş yüız zı.rhlı asker ile bu t t"h ll
keyi göze aldı. Oıı be~ gün çöl
lerde ve datlar arasınıda yüriirlii
ler. Fa.• at Ttır1<1er bo~lu·k bulduk
ça baskın yapııın..1<ıan hali kalma
dılar, Jlıfütcıı:adıyen ehlisa lip se
feri ku...,.vetini arddun, yandan 
baskınlarla vuruyorlardı. 

Tü.•klc'l', kuvvetli çete mulıare
beleri yapıyol'lardı. Ehlisalip or
doounun her türlü m.tvasala yıol
larrnı kemıişlcrdi. B:·:Jıa:;sa su ku
yularını k.orlcştiıriyorhtrd ı. Köy
lerde ve şehirlerde bulunan ne 
kaıiar yiye.:ek varsa alıp dağlara 
lltıca edıyorlar, herşeyi yo·k edi
yorlardı. Bu ><'Leple ehlisalip kıt
lık iç.ııe girmiş ıbulunuyordu. 

EhH.<alip yiyecek bulına~-tan, 

lç-ccok ~u bulmlbktan tamamile 
rnahmm hale ı;elmLıti. 

Türkler, ehllsalip ordusunun 
kısmı lıüllisinden yiyt-cek ara
mak i.izerc: uzakJa~an asık.erlerin 
kiıf!t>İili ya esir edıyorlar vc·ya
h~:t k1Lç~~n !Jl'çirıyoriar<lı. Hıris
hy<.nlar Anr. ,, u~un bu tehlllkeli 
geçitlerini hin :l!;.ı.~kulstlu ~çe .. 
rek Pnflcıgonı (KJo'tnın·cHıu) dağ"
lar4n:n cerıu·bıın;.laki ovalara ka
ri:rgcih }:ıınlulcır. 

Hıııist'yan ordusunun geçtiği 
yoi lloy:'lı?r. ı jJı. Swııa ve su
sıulı•·k hırrzt.yan ordusunu eopey
ce zt'dclemi.;t •. Bu ordu sözde A
ırndolu uç 1'til'k!Uğiinli ezerek ta 
Uoras~na • aracııık ve, Türklük 
rn€~kczini Büyu:k A..•yada tıoğa

Cö·ktı, Tür:-lügü bu suretle ycok 
e:,Y.ı:k hul).".;Ema uÜ§rn hır;.;tiyan
l ar K .. :dtiG .. rJ.11:.ı. t y o l a~acaklar 

ve, eı>ediycn sa-bip olacaıklardı. 
Ç~ır:<a ı~:ıis.t:yan1~~:; yegane 

enı;l"'t o!an Tü.ıikJüqcii, Arap!ar, 
muka l<kı; ~a_vdıJtları ü lkele!' nm 
kapıları:ıı hıı l.,tiy an lığa açmış bu
l.ınuroıv]u. Tok bh mukabelede 
bil <.> bulunmııyorfaroı. Taritıin bu 
yW.ü Ç!'>Y a~ıklıd ı r. Türkltt İsla-

miyeti ve, lsımnl mukaddesah 
m u-hafv.ada son d erecede kıs

kançlık göster rl •kcn Mik:lü
manlığın il."< banileri olan Araplar 
scy rci !< almış i:>ıılunuyoı-lardı . 

Üste de hıri.!"tiy~n ordularını f\
l iıstine gi rreek !~ .. a t:."1-··vi:k c<li.}Or· 
.la.rdı . Buna sebep ili) idi acaba?, 
H u"lwlde o ' akte gore Arapl3rın 
Tüı•klere ·k3rşı olan düşnıan'ığı 

idi. V"yahut Araplarda har'oet-
n:ı;>k kab li:yeti tUkennıişti. .. 
Paflagon,·&rın ccnubundak.i o

valara bin mU-:;1ki.tl~1iJa inip kalar
gfrh kuraıı clıJ.salip orduları biraz 
nefes aldılar. 

Fakat Kılıç Arslanın Emirlerin. 
ba~lı:!ıa1ına :lıarekC't ve istikl:il 
ctmdeı·ı m<nu.t olduğu hakle 
h;ç fütur getirmeden Türk ül\.:.,.,l
ni adnn ad>m JliÜ:laf~a ett ği gi)
rü!iiyonlu. 
Kıtç Arsla!1, etrafla bulunan 

T ürk hükümd:ııl~rın<lso1 ve bil
ha."'a İran Selo;uki İ ır.paı ... ı.ırb
ğundan imdat jstcdLt;i mall-n<lur. 

Eılıli$a-lJb n ) ohııııı ke.ml"l:, onu 
I{as tamuı ,., cvalarmda, <J ağla"nr 
da eı.mek llizımdı. Büyi.t1< Tüd' 
mH!etinin meı ke,; olan Horasana 
dıoğl'U yol alan zu'hlı ve cür'e11<ar 
şövalyekre bu u<115l•rı mezar yap
mak ı;cı·ekti. 

Ovaya kararg;<lı kuran ve nefc'3 
alan haı;:lılarııı rnlıatı çok sün·ne
di. Kıltç Aı-:,1.·n~ pek az da ol.oa 
yar<ltn1 g"lrni~t. tl·nı Danişmend, 
1Ia1c•p 1:c-liiki Rırl\'~~ ve d~ha sair 
Tü . < hilk\bıdarları olduğu .ha!Ge 
y1rtrı bin kı~·i ile Kf.starrıDnuya 
Kılıç Ars1anın Janına y tişiı!C"r. 

Ehlisalip ordusu; yirıni b n ·ı\.ı·:~ 
kar::ı~ırrda on be~ mjc,!i i.i~iündii. 

A yni zarııan.dı. zırhlı olmaları or.
lara h r faikiyet vcri:ı~rdu. 

Tcirk hüıkilr;:clarl:ırı "'' ku.rnar.-
dan1a:ı yu·1rr.i bin ki~1il( 'bir 01du 
ile yüz ·bİllkrce h•l"istıyan ord\13.ı.

na mü::ıhiş bir gece ba5'kın ı yı;p:ı

lar. Ova.d.ı r.ı,oat nd~s almakta 
olun t.•hl isalib~n karargcihına g;r. 
d j ler. A-ıeşh u .;. ve nitmağ l f.ıtı İt::.!

yun ~tivalycler., Fr;;ıısıız şövalye. 
len, Alman ı.-i:ivaly<'l<'ri bir avuç 
T :lrKe n,'\1ka vemet edemediler. 
Fıhlisali.p karargiılhma giren T ürk 
akır.ctl a rı karargfüıı darmadağ;n 
ett: Jer.. binlerce ~iyi kılı.;t an 
geçirdiler. 

TÜR KiYE CUMHURlYETl 

Z iraat Bankası 
Kurala~ Tarihi: 188B 

Sermayeei: 100,000,000 Türk Lirav 

Şulıe ve Ajllll9 adcıli: 2 6 5 

Zirai ve tica ri her nevi banka muameleleri 

Para B~riktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banka.•ında lıunıbıualı ve ihbarsız tasarruf hesaplıır.ı.cda en 
ll2 50 lirası bııluıınnl:ua senede ~ defa çekilecek k•I!"';.. ile aşa{:ıda.ltl 

plana göre ikraoıiye dağıtılacaktu. 

4 

' 4 
40 

160 
120 
169 

adat 
• 
• 
• .. 
• 
• 

ı.ooa 
50fl 
25~ 
100 

1511 
40 
20 

Liralık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
Z.000 
LOOO 
4.0CO 
5.600 
4.8011 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: He.upllinlldalti ııaralar bir sene içinde 00 liradan 
••o~ dü~rn iveıı.lere ikramiye ç-Jctı(;ı takd 'rde % 2C' fazlasile verile
c~!<tir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylül. 1 Birinci.kanun, 1 Mart 
ve 1 Haz.ran tJırihler'..nde çekilecektir. 

~~=------=--llmila-----------

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

İCJ\I;IN DA GÜNl'E 3 KA~B A.LINA BİLİR. 


