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İLKBAHAR 
SOVYET 

TAARRUZU 

Bu da bekle
nebilir mi? 

Almanlı:.rın taarruz 
hazırlıklarını bozmak, 
vakit kazamnak için za
yiata kıymet vermemek 
şeklile bir Rus taarruzu 
beklemek de mümkün
dür. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman ordır.;u büyi.ik taarruz;ı 
buırlaoıyor. Görünürdeki ema· 
reler büyiik taarruzun kısa ıı\in
ler içinde başlıyacağmı i~arci edi· 
yor. Karadeniz S-0vyet limanları· 
na karşı yapıJan hava baskınları, 
Doneç h'ln:a.ındaki tah§idat Al· 
nıan toarruwnuıı dnha ziyade 
Kafkasya istikametinde n.etice al· 
mak heddini güttüğün!i göster• 
mekle beraber Lcııinı;rad, l\losko
\'a istlkametkrinde yapılacak ta
arruzıın da Kafkasyaya karşı tah
rik cdile;-ek lıaıııleden daha nyı! 
olacağı tahmin edilemez. Herhal
de, Alman tanrruzıınuıı gayesi şu 
ncktalarda •oplanıyor: 

a - :\I<>Skouyı zaptet.mek Ye 
Bolşevik kabesini ele geçirmek 
suretile Sovyet birliğini inhiliıle 

se\'keylenıl"k tcşebhii~ünü ele al
mak, 

b - So\ yet ordusunn imha ey
lemek, Asya kaynalJarını Sov
yctler lıe<ı•bwa faydasız bale sok· 
ınak, 

c _ KafkaS) aya varmak, pet
rol ihtiyacını temin etmcl<, Orta 
ı;taı·k • J{uOı:as yolunu açmak, 

ıl - Bası·a denizinde Japon· 
Alman muva alasını temin ede-
bi • 

n de{ çdin, pro!!'laın büy tik, 
lcşd>bü•ü haşannak, fe\'kalade 
kudret, kırvvet ,..., ,a,ıtalar kul
lanıruya nıuhta~. Bııııun karşısın· 
da Sovyctlerin de bütün bunları 
bilerek hazırlandıkları muhak,. 
l.ak. Bu bak.tından miicadclenin 
jktisap edeceği ııetice haklunda 
şimdideıı hiçbir şey ı.öylencmcz. 
::.Oylenecek tek §<'Y, sadece bu 
yeni ba!zlıy acak karşılıklı boğuş
manın düny~nııı şimdiye kadar 
.llH>lıni görmediği delı.şette biı· 

boğazlaşma olacağıdır. 

Bu arada Londra kay·nakların
daıı sızan bir haber Sovyellerin 
de bir ilkbahar taarrıızuna lı azır
landıklarıııı bildiriy·or. Haberin 
ne dereceye kadar doj;'Tn o!Juğu
nu lıilmC'mckle beraber Sovyet
Ahnau lıa:.-binin kış safhasından 

h·.ı ~·:.;.na J azdığınıu J<ızıtanla bu 
ilı ti.mali biz de daima hesaba kat
ınıc: oldttğwnuz için \·erilen ha
beri yen.iz bulmuyoruz. 
Kı~ devn-sinc kadar müdafaa 

Jıarbi yapan \'C Alınuıı nıüdafaası 

ba<ladıldan sonra dnamlı taar
ruz hareketlerini 11 ul illilıaz c· 
d<.•n Sov,ycl Bn~kumandanliğının 
a) ııi taktık. \e prensi pi i!J,balıar 

Alman taarruzu haşlama:ıdun ön
re deve ın ettirmesi de büyük bir 
iJıtimal dahilindedir. Bunun en 
l>ellibaslı sebep ve gaye. i, Al· 
man faarrıız pliı•larwı altüst et
nı•·k, ir.ıde tcşebbü,iinii elde tut
mak olur. Böyle bir hareket ve 
•istem teşebbüsünün faydasız O· 

J at:aj;ı da saıııJanıaz. En az Ahnan 
ordusunu taarrıızları yenmek ile 
uğrnştırnı:ı.k. \'C yonnak vnziye· 
t ıııe fırsat verir, \akiıt kazandırır 
\ c Sovyelleri bulundukları nok
taları muba!aıaya amil olabilir. 
,' vyet ordusıı insan lbakımı.ıı· 

dan daha çok kaynağa sahip 
-0lduğuııa 'e t"k cephede dövüş
lüJ:ünc göre eğer silaJı ve harp 
'asılası bal..nııından da ayni bol
luğa ~ahip bulunabiliyorsa bu 
taktiği kullanabilfr. Binaenaleyh, 
i.:.:u!ıahaı ~arıu-..nıasınıo başlıya

cagı bu lıir iki hafta içiııde taar
ruLd.ı tekaddüm .. gibi bir nokta
n:n da zihinleı de a · rıca Jıir mc
rl.lk soru~u te.,ka etmesi n1:\naso.z 
r~cğildir." \"e .. bütün dünyanın Al· 
ıııan taarruzunu bcklerkeıı Söv· 
~·et cephesinden bir büyük t:ıar
ruznn başlaması ihtimali de \'&r• 

dır. 

Bu harbin en 
şiddetli ve mu· 
azzam hava 
bombardmanı f 

fnglUzler Rostok'a 
z inci defa lllcum · 
ederek şehri bara. 

beye çevirdiler ı 

Berlin gazeteleri "Bu 
bir cinayettir,, diyor. 
Almanlar hemen mu• 

&r !!e!er!ı,d.c 30 tıon b<Jarlıa tııı;vabi1"n 

to son ~ İngİ'tiZ) ilğır botd:>am:ı

nı.:m !al".Yarelerkıden iıklsl ... 

--
kabeleye geçti 

LO'ndTa, 26 (A.A.) - B.B.C.: 
İngiliz ağır bombardıman tay
;ı;areleri ve avcı uçakları üstilste 
ikinci gece olarak şimali Alman· 
yadnki mühim sanayi şehTi &ıı;.. 
toka şiddetle hücum etmişlerdir. 
Bu akı :ıdn yüderce ton bomba 
atılmıştır. D&klar ve fabrikala· 
mı da bombaland.ığı taamı,, ne
ticesinde şehir lıir harabeye 
dönmüştür. Akın bu harıbin en 
ınua:r:uım ve şiddelli hava hü· ' 
cunıunıt te~k.il elıııı;§tfr. Ahııan- J 

lnr da bunu teyid etmcktıedirler. 
İlk geceki akında ç.ıkanlan yan· 1 

(Devamı 3 uncu Sahifede l I 

Almanya ve 
Japon yanın 
1-2 senelik 
gemi zayiatı 
Almanlar 5 milyon, 

Japon 1 ar 1 milyon 
tonilato kaybetmiş 
Vaşington, 26 (A.A.) - Bıı cu· 

n1artesi gtini.i, iyan nıeclisi tica· 
:-et encÜıneni reisi llajlcy malze .. 

~----------- 1 nıe kıtlığının \•ücudc getirdiği ge

Mensucat 
karneleri 
YAKINDA EVLERE 
DAGITILACAK 
Yerli lltallar Pazarları tarafın

daa halka dağıtılacak mensucat 
için kupcnılar lıazırl:ınmıştır. Bn 
lmponlar-, lay"'1ıı illı; haltasında 

iaşe memurlar• tarafıllAlan e\'kre 
daı'lıtılacaktır. Karneler iiZ'erindc 

numaralar oJduğundan heıke!I 
sırası g\lldiği zaman Yerli Mallar 
Pazarlarına giderek hissesine dii· 
şen {lllmuklu mcnsucab ~la~:.k.ı.... • 

cikmelern ve işçi ihtiHülarıoa 
rai:'Uıen şilep inşa programının 

hula ilerlediğini söylemiştir. 
Bailey e-ı:cümle ~öyle demi.~tir: 

(Dc-\·a1nı 3 ilncU Sahifede) 

Nehru'nun 
Teessüfü 

Yeni Delhi 26 (A.A.)- Nchru 
:Ma<lras kongresıniıı, müslüman. 
lann Hmu kongres,ndcn ayrılma
la.rıııt tasvip etmesine teessüf et. 
tiğini söylemi.<; ve şunları ilave 
elı:r.Lıtir: Bu tasvip, Hind Jror..grc
sinin esas siya.setini değiştre<:ek 
mahiyettedir. Hind kıongresi lider
ıo,.;,ıden Azal> da bu fikirdedir. 

ÇOCUK HAFTASI MÜNASEBETİLE: 

Çocuklara ne aptık, 
neler yapabiliriz? 
Mütehassıs Doktor Ali Şükrü 

Şavlı'nın sözleri 
Anketi yapan: REŞAT AHMUT 

Tanırunı çocuk doktorlarınd .. n 
Ali Şti.krü şavlı)a (Çocuk haftası 
faydalı mıd:r ) d"yc s·ıruum. 

- Cocuk lıa.l'lası Jtyclalıd ~. 

~------

Bir kalpazan 
yakalandı! 

Evindeki aramada 
gümüş liraları basmı
ya mahsus aletleri de 

ele geçirildi 
İzmir ı6 (Hususi Mul1abiriınız

dcn)- Kı;lyazanlı.ktan sabıkalı 

Hasan Börekçi ça~ıda kalp gü. 
müş 50 kurilljluk sürmek isterken 
yat.al.a.nmı;1 evinde Atatürk \'e 
İnönünün rcsimJCTini havi birer 
liralık kalp gümüş liralıklar bu
lunmustur. Bu parsları yapmağa 
mahsu~ aletin de ele geçirilm 
i r. 

Faydasını şu noktal<.raa buluyo.. 
rum. Birincisi Ç<>CUk sevgisini art. 
tırır, bu haftada <,OCuklara ait ve
~·ilcn ter,b~·evt '"" s!hni koruc. 
rans!Jxdan ço::ukiarı okn anne. 
l' r istifade eder \"C anlıyabilecck 

(Jıe\-:ırı:ı 3 ündl Sah•lcd<>) 

• 
Ankarada 1500 çocu-
ğa yemek verildi 

Ankar::ı 26 (Husu;i Mu'lıabiri
m•zden)- İlk okullardan ayrıl.m 
1500 fakir taieb€ye Çocuk Esi?>ge· 
me Kurumu tarafından bugün 
çocuk kol!..,jinde bir öğle yem~ği 
verilmiştir. ÇO<'uk haftası müna.. 
selx-tile Kuruma yeni aza kaydı 
çok h:ıraretlidir. Yalnız bir gün· 
de Ankarada aza taalıhüdatı o
larak 20 bin lira tOıPlanmıştır . 

Diğer 1araftan Çocuk hroilası 

şehrimizde de nq'eli bir şekilde 
geçmektedir. Dün Falih Halk. 
e\'indc bir çocuk balosıı verilmiş· 
tir. Bugün de eğlence \'"C ınü::;a

n1r-relcre de\•am olunacaktır. 

Çıngıraklı Yılan! 

Esir bir Fran
sız Generali 
Almanların 
elinden na-

sıl kaçlı? 
Kesıııl', radyofclsi:t.le bütün 
Alın.an şchfrlerine <lağıtıJan 
firari ll'!nerali yakalıyanlara 1 ' 
to bin Tiirk lirast \'erilecek ~ 

tiiraud Umumi Harp
te de kasap çırağı 
kıyafetinde A 1 m an 
esirler kampından 
fngiltereye kaçmıştı 

Londra 26 (A.A.)- Almanya. 
da esir bulunan Fransız General
lerinden Giraud'nun firar ettiği 
dün ~e Alman radyosu tarafın· 
dan bildirilmiştir. Alnım radyo. 
suna göre firari Generalin yak:ı- ' 

Bir İngiliz Gazete-

sinin Şayanı Dik~ 

kat Yazısı: 

Sırbistanla 

Bulgaristan 
Birleştir ile-

cek mi? 
Balgırlarıa Ma-
aastırdaa ileri· l 'e yayılacallları 
tallmlo ediliyor 

Yugoslavyada -
ki kaynaşmalar 
gitgide büyüyor 

lanmasma yardım deceklere 100 Loıı«ha, 26 (A.A.) - Times ga-
•bin mark - yani 4-0 bin Türk li. :ıeteı;inin siyasi muhahirinbı Bal· 
rası • mükafat \·erilecek , . ., lira.. kan 'ariyeti hakkında yazdığı ma-
nnı teshil edenler ölüm cezasına . kalede Bu~arm.an ile S

0

ırbistanın 
çaıııtırılaeaklardır. Bulgar Kralı.nın hiikümd:ırlığı al· 

!Devamı 3 üncü S:ıldedcl tında birl~rilee•ğinclen lıelı.ı;et. 
• nıekıtedir. ı 

it 1 G 1 Bu muharrire göre halen Sır-a yan ene bistanda Bulı;aristanın 6 piyade 

K b k Wıneni ile bir zımlı tiimeni mevUrma y aş anı . cuttıır. Bunlar Alman gıarni2ıon-

H • l<uınm yerlerini alnuşlardır. 
Jrvatıstanda Bıılgarların Sırbistan.da nereye 

(Devamı 3 ürıcü Sabl!l!Ue) 

Şııfı: cep.besinin §imal ftesinıinde h.uekit.ta bulunan aııfl.erler ıı•" 
BUi IWyibıdcı &?11§ tımıa yaparlarken"' 

Bitler Şark 
cephesinden 

Berline döndü 
Rayştag'ın toplanb .. 
ya çağırılması 

muhtemel 
Loııdr3, 26 (A.A.) - Bitıiraf 

menbalardan alınan haberlere 
göre Bitler şark ccphesiııdelti ka· 
rargaiıından Berline dünmfü;.tür. 
ıta)·~agın toplantıya çaı;'lrıla· 

rak Bitlerin bir nutuk söyliye

ceği riv .. yeti ortada dola~a-
dır. (De>arnı 3 Uncu Sai>l!e<ie} 

Rus süvari 
alaylarının 
baskınları 

• 
Bunlar top ve tay

yarelerle bile 
durdurulamıyor1ar l 

Londra, 26 (A..4..) - B.B.C: 

Jlus b;,;estiya ga.:ı:etcsi Sovyet sıi
Tari alaylarının ani bn4.ınların
dan ehenuuiyetle babsctmek!ed'r. 

Bunlar çamurlara ve eri)-.,n 
karlara ehelilllıiyet \·ermlycl"C'k 
birÇ'lk müstahk<m mewii bn ha,. 

(De\'zmı 3 !ind • ifedoe} 
Roma, 26 (A.A.) - İtalyaıı Er

kanıharbiye Reisi General Kont 
KavaleN Zagrebe Yası! obun~ur. 

Agram, 26 (A.A.) - General 
Ktıvalcro buraya gelmiş ve saat 
12 <le Hırvafotan Devlet Reisi ta· 
rllfuı.dan kabul olumnuştur. 

1 K·ıo Ekme v i 60 ku
ruşa satan gazinocu 

Pendik banii
gösünde bu 

sabahki kaza 
Amerika, yeni 
Kale don ya 
adasına asker 

ihraç etti! 

Amerikan lıücıınıbotları 

Va.1ington 26 IA.A.)- Harbiye 
'fozaretittin cumartesi gün'kü teb 
ı.iği : Yeni Kaledonya: Harbiye 
NczarC'\i ccnu:p batı Pa,;i!iktc 
bir Fransız müsteınlewi olaıı 
Kalrodnya e.<lasına, bugün, Ame
rikan askerlerinin çıkt.ıklarını • 
bildinni41ir. Adanın müdala<ısına 
vardım edecek olan bu kuvvetl~r 
mahalli idare ve Dögol ile mut::;. 
bık kalındıktan sonra gönderil.. 
miştir. 

Diğer bölgelerde kayda değer 
bir ~y yoktur. 

SON 'IlELGRAF - Yeni Kale
(Devamı 3 üııcü Sahifede) 
---o 

Sarıyer, Adalar 
fırınlarına fazla 
un verilmelidir! 

Taksimdeki" Kristal,, müesse
sesi ihtikar suçundan bir haf ta 

müddetle kapatılacak 

Bir vagon Bostancı
da yoldan çık ı ! 

Bıı sabah Peıı<liklcn 6,15 de ı. '. 
luııı baııliyii treni B"51ancı ile Su· 
&djye ar.1sına geldiği zaman y ~~ 
gonlnrdan biri yoldan çıkııuş, il.ı 

saat ka~ar uğra~ıldıktan sonra 
)'Ola konmuştur. lliçt:r hasar"! 

ve zayiat obr:aıııL'· diğ<!r trenle· 
ınakastan diğer yola geçiriirrrk 
seferlerine dennı ctmişlerd'r . 

Müşterilerinden tarife harici 
ıtazla pın-a ald.ıığı anlaşıJan Tak.. 
simdeki Kristal çalgılı gcızinosu
nun bir tıaita kapatılması karar
'a."lll·l'§tLI'. 

İki vec<' evvel gazinoya giden 
, ___ ------ ---

Ordudan ihraç 
edilen Rumen 
subay ve erleri 

Tekrar hizmete 
aiınaca ıar. Ka
dın g6nlll . ıer de 

kabul edilecek 
Bü.krcş 2ô (A.A)- Siy•si se

beylerdıcn dolayı ordudan çıka_ 
rılmış olan bütün Rıımcnlcr tek 
rar orduya alınabilecektir. 
Genelkuı:mayın bir tebliğine 

göre Rumenler 18 ya§ından bü· 
yük olmak şartıle gönüllü kayde 

<D.,..·amı 3 uı -ü Sabi lede ı 
---oo----

Filipinlerde 
Vaşington 2ô (AA)- Filipiıı

lerden yeni bır haber yoktu r. 
Yalnız Japonlaır Corre,gidor kale. 
sine büyük bir topçu ateşi yapma 
ğa devam etmektedirler. , ______ "'\ 

Yeni Anketimiz : 

ESNAF CEMi
YETLERi NASIL 
ISLAH EDİLrR? 

dört be;ş arkadaıı yiyip içtikten 
sanr<!I garson Mahmut tarafından 
çıkarıJan 100 küsu.r liralık hesap 
listesini tetkik etmişler ve b!r 
parça ek:mei{e 60 kuruş yaızıldığı 
g!bi diğıer fiatlarda da tarifeden 
ihariç mühim :farklar olduğunu 
görmüşlerdir. 

Polise y<..'Oılan ihbar üzerine 
cürmümeşhutl yapıl:ıruş ve dün 
milli korunma mahkemesinde 
yapılan duru.,o;nıa sonunda Kristal 
gazinosunun bir hafta k~atılma. 

sına ve beş 1r.a da para cezasına 
çarptırılmasına hükmolurunuştıır. 

---o·---

LİBYADA 
Londra, 26 (A.A.) - Lib; :ıda 

yalnız );. if kolları harekeli ol· 

muştur. İngiliz ha'a ku'"·ctlcrı 
büyük faaliyet gü lcrn.i§lerdir. 

·r Mahru a 
si Teşkil Edil 

ar rla ırı 1 

• 
ı-

• 

Lut/ i Kırdar iki gün sonra 
tekrar Ankaraga giderek bazı 

şehir işlerini halledecek 
Geçen hafta içinde Ankaraya 

giden İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lıitfi Kırdar, bu sabah. 
ki ekspresle Ankaradan şehrimi· 
zc gelm~ir. 

ğim. nkarada ~!hassa İslanbc
lun odun ve kömür ışile m!'<'gU· 

(!Je-vaın1 3 uncü Sah:fe-Gl) 

Bakkallara yenider. 
gıda maddeleri 

veriliyor 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . . . " . . . . . 

Sayfiye mevsimi 
başladığından b 11-
raiarıo lfusn arttı 
yapılan ekmekler 

j k411 gelmiyor ı 
(Y.z?Sı 3 t..'l<u S&h!ode) 

Arkada~ıınıı. Bülcnd Hamdi 
Erim'iıı ııroocsörler, iktısatçı· 
]ar ve cemiyet rci -feri j}c es· 
na( arasında açtığı bu şaya,nı 
dikkat anlrete: 

Yarı başlıyoruz 

Haydal'j)ll<;a garında muavin 
Alımd Kınık, Mardin valisi Ra~it 
Demirta.ş, belediye reıs muavin
leri, dıgcr belediye \'e >ilayct er. 
kanı taraf;ndan karş.lana:ı Vali 
~ir arkadaşımı~a şu beyanatta 
bulunmuştur : 

c- Ankaradaki ~!erimi henüz 
tamamile bitiremedim. Bunun i· 
çin iki gij'l sonra tekrar gidece-

Ay başmdan ıibareıı bakkall.ı

ra ikinci parti olarak 300 bin kilo 
pirinç, 600 bin kilo fasufya \C ur 

bin tenele Turyağ dağılılacaklır. 
Jkı defaki tevzide bakkal .c,..ı; 

arttırılacaktır. 
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r. 
HALK FİLOZOFU 

Kapitülasyon Artığı 

Tr"""vııylarda yin" bornJı: 
para sıkıntısı hüküm sürüyor. 
8 kuru.,luk bir bilet almak için 
10 ku.:uş veri).orsunu-z. Biletçi: 
•Borzuk para ruz yok mu?• diye 
sorı>;rı>r. 10 kuruştan d&ha malı; 
para 00.ur mu? Çok zaman ilki 
kuruş biletçid" kahyo. Üstünii 
almayı ya siz unutuyorsunuz, 
ya bildçi. Yahut da tramvay
daki iııdihıun buna meydaıı 

ve rm \.)'Ol'. 
Traruvay idaresi, ta şirket 

zamanından kalma bir bpitü-
1::..Syoııla.r imtiyazınıı hali mu. 
halaza ediyor: 

İdare para bozıru;ra med>ur 
tutu la.ına:ı. 

Bu karar Allırh yapısı değil, 
kul yapısulır. Biııaenaley'h pe
kala deği~tirilcbilir. Alınacak 
tedbir basit ve kola)"dı,r. İdare 

RE:;,/,T FEYZi 

bankalardan •1:.ozuk para teda· 
rik eder •·e bu parayı her sa· 
balı biletç.ilerine dağıtır. 

idarenin )'Okulara bu loohy
l:ığı göstermesi hem mantü:, 
hem ııezakr:I, hem d" ticaret 
kaideleri icabıdır. Doiayısile 
bu kolayhğın gösteriJmesi ida
renin münalaı~• kabul ebnes 
vazife · dir. 

Çünkü par"Yl kazanan yol
cular değil, idaredir. idare sa
tıc.ı, yolcu m~eri vaziyetia
deöır. Dünyanın hiçbir yerin
de müştuisiae böyle birtakım 
meaburiyetler tahmil eden bir 
başka ti.cari müessese görükne
ıniştir. İdarenin bu meseiecM 
keodioi müdafaa edecek hiçbir 
haldı •ilahı, makul mucip se
bebi yoktur. Ne söylerse hepsi 
mugalatadır. 

l~ml~Jillt 
~Wl.IW~l!.Lll 
Ders pragramıarı 
lazıa y klö ma? 

Çoc.ııc Hatta.ı mün .. ebet.;.,ı!e, b&<l 
Çl)Oloc.arda görw.en asabt hailer hak
klnıcta k~ı bir malıiıtale yazan ~ 
lelıasıııs bır h<ıkını,, bu yaz.ısıııda Si.Il.lrıi 

çocütt.Ların vau:yctini t.elliı.k ettikten 
sonra, ıbu hali. ikı :sebebe iıxa. ediyor. 
Tevarüs Jl()lu ile kazanıü.mıı olan ka.
r<l'lo'-erler iÇln., dahitl sebep~ ctrniyeti.n 
te-<ıri ile kazaoıLmJG: olan karak.Lerlere 
de harici sebcpl.61' eliyor, 

11Micl sebep ded.igi com~eıt ,.e m~ 
b;ıı tcSıinleri içmde ana ve babanın ter .. 
biye t.ıı.ITl.l m<J<ııep, e.rtadaş, sinema. 
raa;,o, kitap vesaıreni.n mevcut o.kh.ıgu 
-lüındur. ~ bu tesuıler altında ço. 
ouk yerine ve i3rUara gure s.n.ı.ıı.14 ola
bilm.:Ktedir. Makale sa.bibi harıcl te
sirler mısında saydığı mel<telıı ele 
alırken. d.ıııkate değer şeyler ::öyl&o 
melated:iır. Bu mevzu Uzer.inde ça~aıı 
ınü .. cna.s:;ıs doktıoriarın idd-ıa:.:ına göre 
ml."'kıi.t•p!erde ders prograrruaı·ı çocUıkı
·ları silıiııU yapacak kadu .taz.ia yük. 
Jüdur, Te.bıi hadise çalıakan ve her 
giinldi vaılfe..ni yaı>m.ağa gayret eden 
çocukılar bJKımınd.ın miııa.ea edil

[I: (;t ;I @IDJflJ1tl.iJ·ı 
Birmanyada Japon muvaf fa

kı yeti ve Müttefik ric ıati 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Aleşemiliteri 

Uzak Doğu cephesi: 
Cenubi Pasifik'de Yeni Giıııe a· 

da.i!.e Avustralya etrafında yal
nız kaşıbldı hava altınları ohrıalıı
tııdır. Fakat müttefikler havada 
§İ.mdiki ha.ide daha çok faaliyet 
göstemıektedirler. 

Filipinlerde Panay adasında Ja.. . 
pon istila hareloeti sena eımiş gi
bidir. Japonlar adanın merkezin. 
de dağlık ve oıım.anlık araziye 
çekilen müttefik kıt'aları esir et
mişlerdir. Artık Amerikalılar bu 
adayı kaybet'lllişlerdir. Manilla 
ıköı:feııinde Corregidor kalesi sıla 
bir abluka ortasıııda, hava ve de
nizden yapılaıı şiddetli bomibardı
manlara rağmen nıukavc.met el>
mektedir. 

muvaffak olmuşlar, müttefik la.t
aları şimale atmışlardır, Japon. 
lor Mandalay'm 120 kıilometre ce
nup şarlwı.cla ·lıulunan Ho-Poog 
~ini ;şgal etmişlerdir. Burası, 
Binmany ada J8p0Dların şimale en 
çok ilerledikleri n<ıikta olarak gött
terümektedir. Müttefik kuvvet.. 
ler kumandanı General Stillwell, 
müttefik lruvveilcri11 cephe bo
yunda 100 kilometre kadar geri 
çekilmelerini emretıniştir. Yaui 
umumi bir ric'at harekeli yapıl
mıştır. 

MAHKEMELER: 

Burnunu kes y e 
de kasi.ba 

minnt:.t t.l:me 1 
- Ah ı.vrolası f<'Y~ Ben dururum 

dururum cı.a .. . 
- Twn.ayı cözUDden vurunun.. de

iil !Dl? 
- Yok caıum! Bir ~ alim
~ önüme &'etilemez. Hani. 7u.mu
şaıı: hu,.tu atın çltlesj, pdt olunıwş 
ya! .. Benim de öyledır, elim ö;yle bir 
...ıuır, oylCbir .sal<ardr kJ... o, ;doo 
ucuz ku.rıtardı yakasuu elimden ... Arar 
ya Eminle V e,eeı &imne.ey<li. pc31rı\
mıasıru çlkaraca.mt.an A.limall.ah ... 

- Seıünki de fazla be biırader! Bu 
kadar .eneult arkadaşsınız. lnsan bu 
kadar kıyasıya yürür mi.t hiç? Aıir.L 

daş arasmda kavga et& olur, niZa da 
aır.n.a, ybe, ne de oısa aı*Mfaıutıc, H~ 
si, gelir. geçer. 

- Yok amrna, b:rader. bu kadar 
yumuzune. utanın.azına rasLlamadımıo 

şJITTdiye kadar... Ta çoc~i 
aılkadaı;ız. Ne zaman ~ı sıkıldı da 
ge~sc, boş çcviınkedlm.. Bende yo~ 
sa, bulup bWuştunıp, borç harç edip 
haceUni savdım. İnsa·n hali bu ... Ben 
de srkıştau . Kab.Yede bunu a:ördüm. 
Parası olıdu~unu da biliyorum, 

Asya Ye Japonlar .. 
Y&aa1a: Ali Kmıal SUNMAJ:l 

Ortalıkta mer.ık edilen ve bir 
çok da tahmin yürütülen dünya 
'harbi meselelerini lbir sıııaıya kay. 
ınak JB-ı:ım gelirse bunlardan bt
rinci olanlar ırraısına fllllU da 
koymalı: lazım gelecek: Japon13l' 
acabıı. Ruslarwı üzerine bir taar. 
rıwda bulumııcaklar mı?. J aıponya 
.için asıl ~aye Asya kıt'asına hA.. 
kim olmaktır diye ötedenberi 
Avrupahla:rlca AnıerlkalıJ.ar söy. 

İN İSARLAR' 
U. Müd .. rlüğü 

mektedir. 
lddia,.a töre vaziJ'et şudur: Dunya

nwı her tarafında IK>:ı 30 - •o sene
<leoberi rndııteplerde del'B programıarı 
gitıt:OOçe daha yllk lü blr hale gelımdote.. 

Birnıaııyada son durum şudur: 
Üç kıoldan ilerliyen Japonlar, 
tank, topçu ve tayyare ile de.steık:
ledikleri üstün taarruzlarında 

&. B.- mukabıl l<?driıia.t yapılmı.. 1--------------

.Bundan sonra Japonlar Manda
lay'a yürüyecekleııdir. 120 kilo
metre mesalc kahlığına ve daha 
şarkta Salueıı vadi6inden de sür
aLle ilerlediklerine güre bu şehre 
varmaları uz.un sür.miyecc.krtir. 
Zaten tahmiu etıiğwıiL veçlıile, 

Japonlar Çinlilerin sol <!<!nahını 
lruşatmıya çahşıyorlar. Birk~ 

gün sonra Mandalay şehrinin a.. 
lubeti anlaşılacaktır. l\landalay 
şehrine Japon hava bücuınlarr 
tekrar artmıştır. 

- Aıman kardeşim. dedim; da.rcla 
ka.ldllr'Jl, Bana bir beş lira veriver de, 
ay bu.şına verir~m.! dedim. 
Verme-sın ? Zararı yokl Aanma. i.n,sao. 

gibi söy<lesin. Mesela, 
- Param yok kardeıim ... Filan ®

sin ... Ben, b:Je bile, yutarım. se::;irnıi Çl'

kaımam. Deiıl mi Amma ı Seniııioi ne 
yaP6a beğenirsin? 

!erler. Asya-da böyle bir hakimi
yet kurabilmek için i.se oradaki 
r~in kuvvetlerini ellerin. 
den almak 10ızııın gelecekfü. Öte. 
denberi Uzak şark işlerini iyi 
tetkik eder diye şölıret kazanrn•ş 
A<vru.palıların, Amerilııa.lıların ıs

rar ettikleri asıl nokta da bu oh. 
muştur: Japonlar ergeç bir baıılıi 
göze ald.kları zaman bunu Asya. 
ya hakim olmak davası uğrunda 
y.apacahlardır. Geçen umumt 
harpten sonra yfrrütühnüş olan 
büyük mikyastaki tatını.inler a· 
rasmda J apo.rt)llrun ergeç bir 

haıJlıi göze alacağı sözü pek de 
kendini bekletınemlştir. Japonya 
böyle bir harbi nihayet göze aldı. 
Yirmi sene evvel Vaşingtona gi.. 
clerek diğer bcyük deni2lci devlet. 
!erle müzakereye girişen Jqxın· 
lar kendi deni:z lruvvetleTinin de 
abiirlerininki ile beraber aıı:al.tıl

masma ra:zı olmamış değillerdi. 

Jl, lüKAıLERİ 

GÖREl..t\1! 

Jiulıtcrem başıııuharrirlerdea 

A.-sım Us: •lhkılkatleri olduğu ı:i· 
bi goreliıu •• serlevhası altında bir 
nıd .. ale )n:ıııwş .• 

Fakat, gördiı..lr. ki, sayın başıınu.
Jıarcır verdiği nasihatı himat kea.· 
dtSi tutınuyur • .il.eden aca.baZ 

.:\IÜELLİFİN 

ADI NE'! 

illc[;~r Pı-ofes<ir Ziyaettın Fah
r 'ııın hııkuk ıstılahları üzerine 
) l\Ldığı makalelerde adı geçen 
•Ltlahatı •utliJe• eserinin müellifi 
Nusret llihni de[;ıl, 1'azaret Hil. 
ıııj adında bir t:rmeni vatandaş
nıış .. 

Sayın ve değerli profesöre bu 
bata.sıuı düzeltmesini tavsıye edil· 
riz. 

MüIIARRİRLERE 

SEYAHAT 

Radyomuzun yeni spikeri ve 
sevimli muharrir Hilamet Miin.ir 
yazdığı bir f.ılmwla, muharrirle
rjn de ressa.mlar gibi memlflket 
içmde dolaştırılarak muavenete 
ma<Ohar kılınmalarını doğru bir 
fikir olarak .müdafaa eıliy~. 

İyi wnma, bepaniz Hı.kmet Mü
nir gi.bi hayırlı bu Ankara seya
hatini neceden bulalım? 

KAGIT 

Çi.JVALLAR 

Rinyete nnzaran, Avrupadan 
yeni gelm kağıttan mamul çuval
lar 15 glin suda hırakıldıit halde 
yine hiç bozulmuyormuş. Alaka
darlar ve çuvalcılar bu hadiseye 
f'l'<l)orlar. 

Yahu bunda şaşacak bir şey 
yc-k. ı:ı:er rivayet ooğrn ise, de
mek ki çuvallar kağıt değilmiş! 

AHMET RAUF 

Mevsimin ilk erih ve kirazı 
13Lı nıevsimıo turfanda ilk erik 

ve k.r zı şehrimize getirilerek sa· 
tı,ır.ol)a. b~:anmıştır. Erikler pe. 
rakende kilosu 70 kuruştan satıl· 
mal' tadır. Kirazlar ise miktan az 
olduğundan tanesi 2,5 kuruşa sa. 
tılmıştır. 

- Ke var, ne ist.iyonrurnız?. 
- 0011 a. ~m po.;.dS V'tl.$J~ı.yle da. 

vc1. l:'.t1ı:~~ .• 1.z. geldı.ın Hft-ndlm ... 
Muaıaıe~e mt:mW"u ~mın Ülıs"in

dt "'• evr~ aratiı.cw;ıan blı:' ff1Y arar gibıl 
y ar .z< sol'.\iu : 

- Acaba 6eci DCden ç4>muşız oğ.. 
lu:n? Adaı ne? 

- Cafer oğlu Süav1. •• 
_ y ' wbcı ınlZ değil ~? 

- lJveL ... 
M--.ert me.rnur kapmın yanındaki 

k.tı ~ u.;;:. mzı a ut.ur&aı y .. zıcı erıe ies-

le "' · - ıı.~&n:ı İbr&hlm ... 
C;ler on1u S ua 'li adında blı' yedek 

subayı davet c:ımişiz Neden aoaba? 

Yuırı er &rründ .i k:.1l:Jt tonıa.rian .. 
nL karışfaı.tlı. F.aı. altt::!n hır evrak ı;elıt.

t.ı ç -.i'r;:"..~ SOav:ye döndü: 

Cafer oClu Suavi 1:27 İ:mlir ... 

s.~ıa d~ği) mı? 

G adam l>ry.,.,an:a cevap verdi: 
- Evet... B :n.ı.m ... 

-

Ankaraya taşınma işi 
yine geri n. i kalıyor? 

Şe'lırmi:zcie bulunmakb olan 
inhisarlar umum müdiırlüğünün 
haı.iranda Ankaraya naklolun. 
ması takarrür etmişti. 

Fakat bu rıa.klin yine geri kıal. 
nası çok muıhtemeldir. Çünkü; 
Ankarada inhisarlar umum mü· 
~rlüğü için inşa ettirilırriş olan 

yeni. •b.lnaya H•şe umum nıwürlüğü 
nun yerlcştinleceğı ky.vvetle söy. 
lelltlM? ktedir 

-<>---
T emi::ı:lik kamyonları 

Şehrimi2in temizlik işlerinde 
kullanılan 12 adet çöp kamyonu. 
nun Llstikleı; eskidiğinden bele· 

diye garaj müdürlüğü tarafaıdan 
bel.edive ri}\lsc>tınden lastik talep 
dlunmu~~ur. İstenilen JB.stikler 
1ıerein edilmt diği takdirde şehrin 
çöp naklüyatı müşküliita uiirıya. 
cağından bunlara he= Jastilı. 
verilmesi k:ırarlaştı.rılmşıtır. 

Kümu havvanlarının yem 
ihtiyaçları 

'llaıvuk besliyerıler voe kümes hay. 
vanları, yumurta ticareti yapan· 
!arın tavuk, horoz, piliç gi.bi hay 
vanların yem ihtiyaçlannın bol 
bir ~kilde tem.in olunnıaın ofise 
bildirilmiştir. __ _,,_ __ 
A.lalt cadde ve meydanların 

nıLnmcuı 
Havalann iyileşeınsi üırerine as. 

falt cadde ""' meydanlarm gün. 
ıışırı sulanmaları belediye reisli.. 
ğince temizlik işleri müdürlüğüne 
tebliğ olwımuştur. 

·'~lJJın 
Gecik n t lg alıar 
Bu .U'.unlanla telı:rafü.rın çc>k geç 

ctvUfüni bır li<ı defa kn;rdelrnfııtl'<. Ye.. 
nJ. m~aıl..er \ t:J.eıl.:m.: Sab.uı:ey.in saa.t 
onda ist..anbu'lıct& bir po!rt;:.ıhan-cye tes
li.n eltili.niz t.clgnı.f, akşam saat 18 a~ 
~ Aııl<lı.radal<ı satılb>ııin eli•e ıı•ç
m>)'Or. 

Eı:<r te!gra~ar böyle gecikmekte de
vam edeceGme, .d&re, bir ilan vermeli 
va.tandaşla.r da btmdJ.n eonra telgra! 
çebnck!teı> vaııııc~'liinler. boşuboşuna 
para ödemesinler. 

BURHAN CEVAT 

Y•ı.ıcı er öoiir.ıai evrakı aldı. Ye.. 
rirlde-n tı:Plkar&k.. muamc~ mamunınun 
Yüllına gı•ti , 

- B·nbaıı:m,, dedi, Ad<e~lik oaıres>. 
n.n fmr1)""Je bu yedek subayı sevtredi.
yon.JZ.. 

Babacan tavJıır'lı memur kaJmı kal
dın:IJ, gı)i.erek suav.n.ın yU.ZUne baktı: 

- lbydl o;luın, kıanetin çıkıtı,, bu. 
gün henıen hazırlaru.r5.ıırı, yarıo. yol& 
,eikar:.tn. 

Yazıcı ere döndü: 
- Beyin tayin ilmühaberini. ha1'

cıroıh k.Jt:<d :nı hemen yaz. 
Süav de .~ed.ilir bir şaşkınlık va.r

dı. Adeta k<ılı:eliyerı!I< oorodu: 
- Yarın hemen hareket elmek lA... 

zım. mı?. 

- Tabii, tabii ... Ha>lııl. bir kaç e>i.o. 
tiz gcc:ciı..""'laı.ı bil.eH. 

- Hayır ben ııecilıımedioı. polls dün 
llk!ıa-m 1.eb:iııaıt yaptı,, bu aalıah ,.
ye ıeJdi.ın. 

- O halde teblu;at işi ııeclıcm!,tir, 

yan tatil oyları ve sene için<lei<i talil 
günleri gitı.io<çe iazlalaşroal<ıtadır. Her 
iÜl1kÜ dcnieri ve vazJ:elerı !ai'iı::iyle 
yaıpmağa ve hazmet.nı.\ye kftrac vennlş 
bir QO<:\k buıııun a.ltından ka.lkaınaz. 
Ya.but ta b(jyle bir oocuk alı:şa.mılan 
mektepten gel.ır gelmez hemen ça.iı .. 
mağa b~l.aımalı ve gece yarı.sma iia- I 
dar uğraşm&.lıdır, Bu fa.ııt a.lt!Dda ~ 
lıl yaeılmadılt bir taklm vauteler ka.. 
la.bilir. Halbu kı tel'biyecıler bir tare.t. 
tan da QOct>lcl.:ırı güıJ!ült rne.ai yapın~ 
ğa teııvlk elmEC<Jledioler. BugÜ'lll<il prog. 
ra~a ruwıran i.;e bC'>'le bir iCye 

2 kafah, 6 ayal<h 
bir inek r 

Adana (Hususi)- Vilayetimi. 
ze ıı.:.bi cKadır.U. kaz.asının cKi· 
remi.tli. köyünden k.nail ismin
de .bıriSini.11 ineğı 2 tir.atalı, 6 a;yalW 
bir yavru dbğurmuıştur. Bu W!kıot 
ga.rıbesi yavru henuz sağd.ı:r. 

-<>---

Açık İf ve memuriyetler 
maddeten inidın Y'<Jktur. 

Bu tarzda çalışan çoc1* yorgun ve 
8inlııli C>! IJf. 

Çocuk. sağhıtı il~ uğraşan hekimr
k!-rln müta!e:ı:sı bll tB.mdadrı.r. Trrb ·ye... 
c!ler:n buna kan;:ll.dt nokıt.a1 nazar.tan 
nedir. iı1km)'Oflı4. 

R. SABiT 

Beynelmilel 
12 

izmir 
• DCI 

Fuarı 
İzmir 28 (Telefonla)- 20 ağu"'

tosta açılaea\c olan 12 inci bey
nelmilel İzmir fuann.a memleke.. 

timizin muhtelif mıntıakalarından 
gelmeyi arzu eden ziyaretçilerle 
ek.!;porza nlar ha.k'kmda ta1bik ~ 
dilecek tenzilatlı tren tariıfelerin'11 

tesbiti ""' şimdiden alakadarlara 
hlldirihnek üure belediye rı:ya

setine tcıbliği vili'ıvet ve belediye 
nıakıanıları tarafından Miiııaka. 
liit Vekilliğinden rica olunmuş· 
tur. 

İktısat Velcill•ği de, sanoyicile 
rimrzin bu yıl İzmir fuarma ge. 
niş ö~de ıştiraklel'İni ternbı için 
ticaret ve sanayi odak.rına hita. 
ben bir tl"bÜğ hazırlamaktadır. 
Bu sene fuarım : .da milli sanayi.. 

imfz en geniş n>anasile te$ur e. 
ı!ifocekt ir. Türkiye t.caret odaloın 
pa\;."Onu h a21TI klarına başlan· 

m '§ bu.ur.maktadır. 

On iki.-ıci !uar11I11za vaki olacak 
ıx-nebı qtiıı.klıer için hariciye Ve. 
Jallet:mız icap eden teşe!:Jbiisleri 
yapacaktır. Şımdılik Bulgaristan 
ve l\facaristanın fuarımıza işti· 

rakleri tahakkuk eylemııştir. Fi. 
listin, İtal)ı.ı., Almanya ve İngil. 
bere ile lrarun da c,tirak edecek· 
!eri ku'VV'clle taıhmin olunmakta. 
dır. 

ikame1ıgilbın12 çal>ıılı: bulunamamıştır. 
Çürık(l bakın lümen a91ı:eoUt dairesi· 
n.ln emri epecye eski. .. 
MuLımelc memuru gö:;;ler rıl cVTB.k 

üzer.iınden lro.khrdı, Jıo.l.tçe gü~erek 
Süavinin yüzüne baktı: 

- Ne var, yarı.na kr.d&r h8'l.lrlane_ 
tnar. mısınız'?. 

- Pek. imkfuı görem:iycrum, çünkü 
yapılacak b.r talum müılıiın ~rim 
var. 

- Mes~eiı.C'liz nedir?. 
- Avukat.ı.m .. 

- Ne .r•ı>anm oıılwn. -erlik bu .•• 
Dmı.r enı:niir. Egr.r seni derhal sev
~ırr~ıı:ı:C!k ~· • ol ..ruz. Şimdi ~Cl" 

QOk sıkı. .. Asla müsaade edıJmeo:ıesl 
hL~lDda k.al"i em;rler var ... 

Muamele memuru bir lama düıii

nür libi yaptı. sonra ~.e etıti: 

- :b..ersen bir kere rei& bey! gör ... 
~ gü,, müsaade ist:Yordun7. 

- Pazar sabahına kadar ..• 
- Yani <iört gün. öy)e mi?. 
- Evet ... 

- Hlç llm!t etımem. Re1" bt'lyyen. 
müsaade edemez. Maam&t.itı ~ 

bir kere gıt ııör ... 
Süavl ocladan ç>iıtı. Relain yanına 

girdi Sert ;rüıılil bir yaıt>ly olan reis, 
Su.:wi içeri gil'er cim>n, ,.,...ı,.,; 1 

- Ne var?. 

Devlet hava -,,ollar:ı idaresi im· 
ti.hanla 2 tesviyeci ve 3 atölye 
işçisi oa'lacaktır. Ankara da çalıştı.. 
nlaeak olan bu tesviyecilerin be. 
berine ayda 80 • !20 l:rıı, işçilere 
de 40 ar lira ücret verilecektir. 

Talip olan1arın 40 yaşını teca. 
vüz etmemiş olmaları ~ 11 rrı.~ıs 
pazar.t;esi gunüne kadar birer is. 
tida ile me-z.kı'.ir idal'eye müracaat 
etmeleri icap eyleınektNiir. 

Gümrük ve İnhisarlar umum mü 
dür!üğünün ~aş;n teşkilatınıı or. 
ta mektep ve 'i;e mezunlanndan 
imtihanla müteaddit memurlar 
alwıacaktır. 

lzmirde perakende arpll 
aallf!arı 

İmı.ir 26 (Telefonla)- Vılaye.. 
tiınİ<l emrine verilen on seki.z ton 
.arpa. perakende olarak kilıoou on 
sekiz buçuk kuruştan dünden iti· 
baren sat~ çı.kanl.ıru§trr. Satış.. 

!ar kartlar mukabilinde yapılmak 
tadır. 

Sabun imali hakkuıda bir 
nizamname h=rrlanJı 

Sa!bun im•li heklrın<IJl Iktısat 
V elafileti tarafından yeni bir ni.. 
zamnııme ha.zırlanılmıştır. Dahil· 
de imal olunacak veya hariçten 
getirilerek ııat~ çıkarılacak sa. 
bun ve nümuneleri bu nizamoa. 
rnPde gösterilen evsa.tı haiz ola· 
cal.-tır. 

Almanya, Çekoalovakya va 
Macariıtandan kağıt 

caval yeldi 

Almanya Çekoslovakya ve Ma. 
caristandan memleketinırz.e gön. 
derilen mğıttıan im.al olunmuş 

mühim miktarda çuval \"C kanavi· 

~nin ilk: ıpartisi şelırimi:ze gelmiş. 
tir. 

~ a4aıın Adeta ~. Reisin 
yanma gindif,'ine bir an pişm;ın oklu. 
Sörre nereden t>avlJyacağıııı şaŞ>rnıışlL 

Yavaş ve titrek bir sesle acz evveı içe.. 
rild odada sOyıleQi1clerini tıel<rar ... 1ıt1. 

Reis masa.swun üzerindf.ıki bazı ki,_ 

ğıUarı imz.alarnı·ya devam edjyor, ~ 
şını hiç kaıldımnadan su:ıuyord'u. Süavi 
&OOünü bitir nce, gene bq:ıru hlc kaL 
dırmad«n kıseca: 

- Olmaz, dedi. 
Genç adam. sanki olclugu :verele do

nakalmıştı. Za.nı>CdiJ"Ol'du ki reis ~ 
bazı ~r suyliyecek. .. Fakat oouo, 

odada ba.U kirrme Yoi<ınuo Clbi lbün.. 
deki işler:ne devam ettiiı.nl görüJce 
arLılc Q.~arı çıkım.ak J,.l.znn g~itinJ an
ladı. PanmaJı!la.rını.n ucuna basarak u.. 
suka odadan çılcıtı. 

Kapısında (Ş: 11) yazılı odaJa gir· 
d;iH vakit. genç adaffillll YÜJ:ÜDde belli ı 
blr üzil.atü gören muamele m-emw-11' 
somu: . 

- Olmadı değ>l mi? 
- Hayır ... 
- Sana oCq'ledlk o&ıl1JD1; oimaz de.. 

dik. Sen şlmd& hemen evrakını alır el· 
der&iın. Iağııtlar bazı r. Bir reis 1nııza 
cdeoeic, o kadar... Buradll<ı dıoiru mal 
müôür'lügtin.e gidıece'ks!n. oradan har. 
cırahlCll alırsm. Ye.rın sabah atıannn 

trene, ver eliol. UzuUköpril ... 
(Devamı Var) 

Mütrefi.kler, henü2 takviye e
dilemediklerinden Mandalay mey· 
dan muharebesini kazanacakları· 
na ve Japonları tekrar cenuba ata
caklarına ihtimal verilemt.'Z. Bun
dan sonra müıteükle.riıı tutacağı 
cephe, Çin ve Biodistan hudut• 
!arını kapat.ın&k üzere belki de 
cenup doğuya doğru müteveccih 
bir cephe olacaktır. Üstün Japon 
taarruzları karşısında ÇınJderuı 

şimale, ve İngilizlerin şimal batı
ya doğru çekilmeleri, bı.rtıiriıı.den 
ayrılmahrını intaç edeceğinden 
Japonların işini kolaylaştıra.bilir. 

l\Iare§Bl Çang-Kay..Şek Çung
Kiog istikawetini örtmek üzere 
Çin hududunu lakvıye eimcsi 
.nıuhlıeıııeldir. Zaten Japonlar içiu 
Birmaııyada ik.ı seY.kulceni he
def vardır. Birisi Çuııg..J{ing'e iler
lemek ve buraya uzı.nan yarılım 

yolunu l<C>.ll!ek, diğeri Hindistan 
hududu1111 yayılmaktır. 
B~nlude Madagaskar adası, 

tekrar bahis mevzuu olmaktadır. 
Japonlar, yeni Fransız hükUıneti.. 
nin müsaad03i halınde bu adaya 
yerleşirlerse, Cenubi Afrika yolu 
da tehdit altına giıecektir. Bıı
'1>Wl için müttefikler, her ilıti.ma
le karşı bu büyük adayı işgal et
meyi, bu suretle emin bir muva
sala yolunu muhafaza etmeyi dü
şünüyorlar. Japonların bu uzak 
adaya kadar sarkmaları şimdililı: 
beklenemez; fa.kat bu harp sür· 
prizlerle doludur. Hatır ve hayale 
gelımiyen hareketler olmaktadır. 
Günün biriııde, bu da yapılabilir. 

- Kapikll prata oynayıp paralanın 
mtirece-.;:::ne, sat.Ja paranı da, sJlalrn&.. 
Ben kör besleyici miyim? 

Demesin mi? Kah~de, o kadar kişL 
nin içinde ... Si.Len · ... ar, bdıniyen yar .•• 
T~ var, taınımqan var... Dost 
var, dibnan var ... 

Bu liüı işitioce, bey.nim dömlil. Gca. 
leriın kara·rdı. Eminle Veysel de, ora
da. onun yanıbaşında tavia oymı.TO!'
lar. Buna blr tacıe ça«ıtım. Ha,ydi tav_ 
lanın üııl.üne... Bir tane daha... Bir 
tane daha! ... 

Berekel, EmilJ!e Ve~ beni ~ 
!.ar da kurtuldu .. Yıılcıa •.• 

- Baraştıralım sizi ... 
- Dünyada b&rışm<ım! Han!, idam 

decekierini, başunı. ıkbecdderini b~ 
sem.. yine nafile . . . 

Bu aralıık.. müb:ı.şlr rnah1'enıe 'kapı
sına çı!lup seslendi. Buııu anlatmı.ıa 

d.ğer blr genç mıılbitemeye girdiler. 
DM•acı genç, dövlildügünü söyledi. Bu 
da. inklır elmedl. Mahlı:oroeoin kapısı 
önüıad.e arrl·aııı.ır;.arıru. içerıide de. oldu
ğu grbı tekrar ,a.dJ.. 

Beş allı şahit djn]enUdi. ŞahilJer de, 
dav<L edo:enin söyledcôcılericl te:rlt ~ 
tiler. 

Mahkeme, icabını düftiodü. M•m~ 
nu, adi dövmPk suçundan blr a7 hap.. 
se meHkfim et.ti. Azıcak, davacmuı söy

lediği söı<ler ağır Wıl'ilı: ı:nllbiyelinde 

görüldüğünden bu cezanın üçte bitl 
lndirilernk 20 gün h- nıol*Qm e
dikli. 
Davac~ mahkemeden çıt:mca, etra· 

fma brlıe ba'lamnadan, lk!Mıı, bir i"1· 
derı koıttuyor, k~mq ııllıl. uça.
ralı:, lrop.ralı: gıtıtJ. 

Mllbidlm, k<>r>doıda, aıkllda~ 

beraber aheste ahe!lte yürüı:tmı. 
- Bund~n sonra mı? Diyordu.. Bun

dan sonra, kimseye minrıet edersem, 
nllmerdim. Ne derl<!r?. BUl1ll100 kes :re 
de, kasaba minn« emnıe ! . 

HÜSEYİN BEHÇET 

r Edebi Roman: ·ıo ~ 

IKOVUK PALASIN ESRA 1 
) aza.o : Usma.o ~mal .b..A Y GILJ 

___ .., 
se çdctan b.ın-.. kCmıüriiilı$e rıııür· 

dü-m eılgı ve a~ içinde ördek 
ywnuı·ı..ı..:.ı arlJ'a(:ak hale geımi.ı")1ti. A-

n..ı.11.u.J1 Lllı.Jrull.4 .. , ww.mın bir _smır tıastıa- , 
hanes!ne kaldU'.wnD.ul, sü1ın.iırıemln tu.rı> 
s~.na gill sllYU elcecetc kada.r bu
namaı:.ı yuztmden. ben, kodesten çı

k:.c çıianıaz haya.Ilı& 730lluı. u:ıın... 
tım. 

On beş ylil haı>iol4 yalınalc. sonr& <Ilı 
oradan çıkar çlıkımaz. bayaCta yawai
nız. lk.almak ..• Bunun oe demdt olıdu
ğwıu, t>~ g~eu bilemez. 

Şımdi lıay;Jiıta 7apyallııo: ve -
ı:üçsüoıdi;ın aımm&, bereket ıki metelilı
slz deıiliim. Aıınem<ltın epey<:e puıı. 
ile, babamın za.manıncıaad ıra.mar hep 
bana k~L. K<>poiJJu da.lltavukl...-, 

ne çabUk ta t«ıkuyu 81.ıyoı•lar. ne ça .. 
bu:k: ta .İQ&a.nın. etıralmı ear,;yorar. On 
beş yılhk bir bapistıaoe ve bir çotc 
fey!i'ere penhlz hayalırı<lan 90rra sayuı 
dı...l<avUkJar bizi yzblayınca haydi 
ırin,, cuppa<lalc BeyoiJluna! 

Ne olurdu. o :zaman bıri çık>p ta de
se idi ki: 

- Be &dam orı beş yıl hapisle yat· 
tın, ya>ın "-1ı:lta. geldi. Art'*. al<ılını ba
şına t.oı>la da lbtraz adam o~ kendine 
bır iş, ı:111: bul, b>r ev, baı1t edin de 
bundan sonra rab.<*;a yaı;am.ana bakl 

;E'aKaıt bunu kim diyect:lıati. Bizim 
sayın daJllıta.v'*1ar, hiç bcl,yo.:,e ağ:taıara 

kayık yaa;:.ştıım1Y0r, onllar boyuna: 
- Yahu. dört duvar arasıından be

DÜZ. çLktın., t."!JT\ on beş yrl hapi9:ıanede 
anan aj#ladı. Şi.ırdi gez, 1oz, eıJlerı ki o 
dort duvar aratunda pat>lamn.,-a !Y(iz 
ruımu,, olan ııöolüı:ı açı.lsın,, yüreğin le. 
rahlasın! 

D&or ve her akşam beni şehrin 

mll'htelif içki, e;:leme yeıtlerlıı,, eürük· 
lüyorlardı. Yaa.1 bizim eSki ve m&h\il 
gerıçL'k hayat~ hapisten çrlııtılktan ve 
kricına Jirdil<l\en "°""" telcr~ baŞla. 
mıştı. Faıkat e<ı1<:1e<ilı,, 'l>ilyülr.let'io kll'-1 
knından sonra azan teneşi.nie durulur
ll}Ui! saıza ne cloiru bir söanüş ..• 

Hapisten çlkıtıj:ıımm beşln<:i yılı so· 
nuna k;ada.L\ bu Y!.;:'Dİ. iilE:n~lefde bani biç 
te bı.r sıkıal'L1 Ç~neıı:ien y~ad.ılk,. &,.tıti. 
ÇüıJkü a.rı.n<oındcn kal;ın para.tarla her 
wy iratlartlan eumt: ıeten para ilıe pek. 
öyie ulu. otrt:a, ve k. i.?61.J'& .Q..11.r V1Jıl"UP 
barınan savunnll)'tjr, yOıU.M.X. do7ascya 
eg..cuıyor ve !.ı21.ı.asına. t:"lllUniYor. yani 
saıt>o,;iı..lkla. lıov:ırdalıl<h fı:lıiın l<,en.. 

d.4ıw.cn geçerek orulca avuç avuç pa
ra serpımiyoniuın. Gece de eı> Q01ı: har. 
cadığını para on b~ yl.mıi lirayı ceç
meaıgı gibı QOk gereler i,;ı ~ b<f 
lira ile de l<apa.tabli)'OrdlJID. Vtık.ıi ön,. 
ceieri, yanj hapisten çJkar çıkımarı bi
zim ıSayın ve pro(~el d.a.lk.avuiciac. 
beni Wıı,ı.i sı:odıııınışlar, yulmu§lard.ı. 

Fakat, souraları ben. işi b.-u. besaıpçı.... 
lığa vurunca bu k<>P<l&!u ~ekler, bi
rer birer benclen uuıldıın> lkendl!eriOAI 
bajka avlar aramı!)'a çııl<ımı;lardı. 

Allı o rakı, şa.rap, lkıotıYalı:, 1lpOeat, 

vhl<t .cıı:ın g.bi iı.11<.Ll.ere <1.Fııütıeierle tao 
ç!l<arak yerin tam )"Cdil<a 1 dibine b&· 
tası beyaz ve sarımLR'al<, ycşıl.iıntıratı: 
~r ... M onlar, vah oıllar ... Onlara, 

iti ben hapid:ıarıedc bile alışamernı.
tım. F>kat hapıshantdeoı çıl<tıtırnm 
beş~ yW.1 sonwıda bir yezit. o&ru yo

zl<li.n kızı, bir ltahbenin eniği, bir ş~. 
tanın süt k•rdeşı, bir allohın bel<l&4 
karı. ne yap~:.. ne y.ı.ptı., b:r gece Ka... 
dıltöy tara!la.nııda bir evde beni bı> 
belaılıann be1!tlılarına da a~ı. Si
nir hastahanesiodeki ablııgm] n öıu.. 

münden bir ~ gece sonra idi. Çok; 
ganılı, toeder'li, n>eyU6 bir bakle o kah. 
beııjn enl!ti karı ile KD.dıktı.7ilDde bir 
eve gıitmi;ıtlk:. Orudaki i~ ar-o.slıl'.lda 
ablamın ülümünden babsederek ail]ar. 
ken o ltoı§lu it kan, tuttu: 

- Ne ağlzyorsun, ağla.mal Ölenle ö
w.ıı-z. Bi<' ab1an Clktı.i ise, ~ ö<oltl 
ıı.blaaı da bmim... Faıkat ben ~ ... 
küci!k olduiium için. a.blan defli. kü.
çük brdeş!n:m. sen de benim ağabe. 
yiJm.in. h:ı.ydl bakalmı, ~~e hazin ba. 

JDevamı ıvar) 

Ne çare ki çok geçmeden Ja. 
potı)"a bwıa gönül hoşluğu ile 
katlaJJ2m1yıcağını dünyaya an· 
!atmış oldu. Da:ha sonraki sene.. 
!erde görüldü ki Japonlar kendi 
deni.z kuvveUerinin hemangi bir 
anlaşma ile azalmasına. katlana. 
mıyaeaklardır. Bu bir haleti ru· 
hiye meselesi olıı;ıuş. 

Japon bwıu kendinin en mah. 
rem i§lerine haricin füzuli bir 
müd&halesi g•bi kıarşıılamşıtır. 

.Tapoo ne #l gemi yap~ı ve 
kaç gemisi old~umı aleme söyle. 
mezken bütün harp gemilerinin 
topyekiln şu kfld.ar tondan öteye 
geçemiyeceğini de kabul etsin. 
Herhalde bu g>bi müzakerelerden 
Tokyoya mura:hlıaskr ne kadar 
ince muva:l'fakiyeUer göstererek 
gelmiş olu!"Sll oı;unlar vatand.a.ş· 
lan tarafından pek de a.lkıışkına. 
mamışlar<hr. O halde en kestirme 
yıol deniz lruvıvetin4n amlması 
'bailisine bir nihayet vererek bu 
y>oldaki muahedeleri de bir btra. 
fa bırakmak ve mümkün olduğu 
kadar harp gemisi yapabilmektir. 
Bir kere buna kaııa.r verdikten 
sonra Japon geniş bir nefes <almış 
ve <.:al=ağa lroyulmu.ştur. Bu 
çalı..şrnak onun kendine olan iti· 
mariını arttırmış ve nihayet bir 
deobir<> yaıpılacak cesur, fedakar 
ve çevik tııareketlerle düşman ta. 
raf=n şaşırtılarak elde edilecek 
1ıiiyük fırsatlarla büyük bir har. 
oın Jı:a<'!amlaiıilree~i kanaati gel· 
miştir. 

Lakin bu itimat dıaha ku~ 
lernn iş o im akla ber.ııber hem harp 
bitmrmc,tir, hem de düşman 
yalnız Anglo • Salmon tarabndan 
iharet değildir. Asya kıt'asmda 
bir de RUS)ıa var. , 

Japon; Uzak: (arkta 'birer su· 
retle a!Akası olan büyük, küçük: 
dev 1etleır araınnda bu harbin ari.. 

fesinde şu vaıziyettıe kahnış bu. 
lunuyordu: Ruslar eskiden J.aıpon 
!ara mağluo olwıduğunu wıut

mamışlardı. Şimdi de Japona kar 
şı emniyet duyamıyordu. Ameri. 
kahlar clatıa ne yaparak Çinde 
nasıl ilerliyecek dişe Japonun 

her hareketini takip ediywlard•. 
Ingi.l.tere ise Japonya ile olan es. 
ki ittifakı bir daha ts:zeleıl*"nis:i. 
Çin ise her vak.it için J apvndan 
çekiniyordu. Hindiçinide Fransr 
zın, Cııvada Holandalının Japona 
ka~ eınin olabilmesi oo mü~ 
küldü. Demek ki her t.a:raftan Ja. 
pon böyle şüpheli bakışlar altın· 
da görülen b<r :Comşu vaziyetin. 
de kalın\Ştı. Bu harp yukarı.da 
:isimlıeri geçen komııulardan ço
ğunun n.ihayet bugün ne halde 
olduklarım gösl<!rmiştir. Fakat 
Ja.ponyanın Rusyaya karşı taar
ruz ettiği görülmedi. 

Japonlar Anıglo • Sa.kron tara· 
fa Jıo:u,p a-çtık:tan sonra Rusya ilıe 
de kaV<gaya tutuşacaklar diye da. 
ha ilk haftalarda yürütülnıüış tah 
minler asılnz çıktı. F;;kat <> sual 
yine öyle duruyor: 
,-- Acaba Japonlarla Ruslar ntl 

vakit kavıgaya tu~aklar?. 



(Bıı yl>Zını.n metinleri An<ıdolu 
Ajansı büAenlerinden &lınmışlır) 

Telhia eden: A. SEKlB 
Ankara 25 (Rutlyo gazetesi)

Amerikan kaynaklarınd:c.n veril
meklı.e devam olunan haberlere 
göre İtalyada mürı:ferit bir sul!lı 
temayülü artır.ıa.ktadır. Bu haber 
]ere göre, İtalya Fransı:z tq>rak.. 
ları üzerindeki emellerinin suya 
düıştüığünü anlamıştır. İtalyanın 
münferit sulh teşebbüsü Alman
larıın §3.tk .:eophesinde yeni tıaar_ 

ruza başladıkları ve tamamile meş 
gul olduk1arı ıbir sırada :yapılıa 
caktır. 

ALMANYAYA İNGİLİZ HAVA 
TAARRUZU 

Stokftı.olmdeıı bildirfüyor- Dün 
gece bir çok İngiliz tanııaresi Al. 
manyayı be>mbard,man etmiştir. 

Bu tayyarder Danimarka üzerin 
den de uıçmuş ve bu memlekette 
saaıt 1.48 den 2.5.5 e kadar devam 
ecleıı bir tehlike iş3ı:-eti verilmiş
tir. Bir bomba tayyaresi yere dil. 
şe""k parçalanm,9tır. Paraşütle 
at!Lyan ü.ç •uloay hükumet ma
kamlarına teslim edilmiştir. 

tillMAN İY"'T~~'r l'lA:lffiIN1N 
:BIEYANATI 

Berlinden bildiriliyor: Endüstri 
bölgelerinde mı;,liyecilerden mü. 
rekkep bir grupa hitap eden Al
man İkttsat Nazırı Dr. Funk de. 
miştir ki: 

c, Almanya daima Amerikan 
harp ist.!hsaliıtını geride bıraka· 
calk bir durumdı3 buluna:cakttr. 
Şimali Amerika devlet adanılan 
tarafından ileri sürülen rakam. 
!arda hayal<> geniş bir y.;. ıayrıl
rruştır. Alma nva bazı endüstri 
nıüesse;eler•n; askeri imaliıta el 
verişli ·bir hale getirmek için beş 
sene çalışmı~·,,... Birleşik Ameri. 
kanın mucizeler yarabaTak eks

perleri kiııfi bu !madıkları bir za. 
man içinde memleketin sivil en
düstrilerini· harp endüstrisine çe 
virecet;ine inanmak imkfuu yok 
tur. Bundan ra.<ka fabrlkalarda 
değişiklik yapılması meselesine 
daha az dikenli o!mıyan dfğer bir 
mesele inzıe;- am e<tmektedir: İp. 
tidai maddeler meselesi.> 

smp BA~VEKİLİNİN SIRP 
KÖYLÜLlJR;tNE BEYANATI 

Belgrad 26 ( A.A .)- Sı"P Baş-
vekili Genral Nod;ç, dün Sırp 
köylülerine bl'r demeçte bulun. 
muş ve demiştir ki: 

•-·Ziraat i:lerini.ze bakmayı, 
ilk vaziieııi·z olarak telakki ed!niz. 
Yeni Sırbistanda demir gibi biT 

r ~ ŞEHiRDEN ve 

ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

+ K<o<ın:li.rıa.•yon H zy'cll di.rn Baş
ve!kiJln Rı:i~liğiııde toplanmıştır. * Izm:rdekı erkek Llsesine «İnOOriıi. 
Liscs;> ve bir.acı L ;:;eye de c.Aliaıtürk 

LiZ>Ls:> adları kor1ut.mıışıtuır. 

y Arxia l{öprüsünün 10 ~l:ı.yısıta ve 
Meriç KOpri.bıw.uwı de 20 Mayısta ik
nl:ı.: edi;eıü\. ı Hazirarııian ltıiba·ren 

.lı.vrta.ı ile tren muva.salası.ııın temın 
ed ı.::cCği h..,,ber ver.ln'N!'latedir. Vagon 
h~.zıdarmıaktadır. 

+ Yunanis~a.n getiriJ.ecck 1000 eo
ouğuın hepsi 1.stanbulıda barı..ndırıJ.a
cakıtır. Çocuklar harp sonuna kadtt 
l(ızüay mı. biıınay esinde kalacak, balo. 
ın:ık iswıy.eliler.ın teklifleri re<ldoluna.. 
t·<.•l\ltır. 

+ Aılrn<!lliY• ile mübadele edeceti
ın;z mt.ı;.lJ.aırın {Jallerini tesbit için ha-

:c..ır1anan anlaşma bugünleı'de Arıls.~ 
da im'Z.C>ılanacaktır. 

+ MecUıs yer.i sene bülıçe müzake.. 
rek!ri için MayMın 20 sinden. itibaren 
her gıün ıtıop.ııanacak.tır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

+ Bc:ıyarunamey-e tabi kazanç ver
gi.si m~e.l.ef.leri.ru:len alınan yüzde 
bC$ a.:ıkcr a.ıl ~ri yandım µ"arasının 
yü.ııde ona çıkarıiınası karar:~aşınış... 

t;r. Grıyri saiı üzıLrır;den \'ergi veren
le.-. OOn de yü:zxie on alı.aması işi te:tllcik 
olı.ınmal:ıtad1t'. 

+ Belediye ve MürQkabe Bürosu 
:memuı•ları Pazar yerJerinde saıt.ı·lan 

gırla nıadde}eri.ni.n !:a~~-erini korutırol e· 
d ecek le.rıd '.r. * Üsk!idar Tramva.y Şirketi Bele
diy-üye na.ir c&.a t tderek va•funan ve 
bi>:e:r;i dart.l.ğında nldU'ğtmu ve buna 
ç.arek-r a.rarnrı.as!ını Wtenıişt:r. 

+ Da.imi Encümffi. satı~ıklan mal-
1a rı·n üzer'.krine el'.ıket koymıyan dÜ~ 
kfuılr:ırın üç gün kapa.lUmıası.n.a. karar 
v_e1mişt.ir. 

TlCARET ve SANAYİ: 

İtalya münferit sulh teşc'b· 
hüsünde bulunacaknı.ı§? -
Abnanyaya İngiliz hava ta· 
amızu - Alman i!ktısat Na• 
zırının beyanatı - Sırp 
Başvekilinin Sırp köyfülıe
:rine beyanatı - Doğu cep
h<ısinde yeni muharebeler -
Ubyada yeni durum - U
zak Doğuda yeni hareketler. 

disiplin ve tam bir ni>ıam hüküm 
sürmelidir. Sal'Sllan maneviyat da 
yükselmelidir. 

Yeni devletin temelini köy teş· 
kil eylemektedir. Herşey köy i. 
çindfr. Eğer köy red'a.ıı.a kıwuşur 
sa memleket de refaha kavuşa
caktır. Çünkü köy, memleketin 
ilk temelidir. 
Sırpların l!ıizmet edecekleri bir 

tek parti vardır ve bu parti va. 

~-· 
DOGU CEPIHESİNDE YiENİ 

MUIHAREBELE!R 

Alınanlara göre- Şark cep'he
sinde düşmıanın mahalli taarruz 
hareketleı:-i püskürtülmüştür. Al. 
man hücum unsurlarının hare
ketleri muvaffakiyetle neticelen. 
miştir. 
Alınan hava kuvvetleri, Kara 

deni.zin Kaıekas kıyısındaik li
manLaTla A:zak denizindeki liman 
!ar tesislerini ve Sovyetlerin ge. 
rilerle münakale yollarını tesirli 
surette bombalamışlardr<. 

Ruıslara göre- 24 nisanda cep· 
hede mühim bir hô.rlise olınarnıŞ
tır. 23 ııisanda 25 Almıan tayya 
resi düşürülmüstür. 11 Sovyet 
tayyaresi kay1ptır. 

LİBYADA ASKERİ DURUM 

Libyada kayda değeı:- hiç bir 
hareket ve deği§iklik ol.rrıaml§tır. 

UZAK DOGUDA YENİ 
.HAıREKEI'LER 

Müttefiklere göre- Birman
yada ağır çıatıpışmalar devam e. 
diyor. Japonların Mandalay şe'h 
riuin 120 kilorntere cenulbu şar· 
kisinde bulunan Hopong şehrine 
varmağa muvaffak olınuşhaTd.ır. 
Bu, şimalde vardtl<ları en u:zak 
ruıktadtr, 

4 gün süren ·muıharelbelerde Ja • 
ponların 3000 zayiat verdikleri 
Yimnıa civarında gayet ağı,r çar
puşmalar vuku bulmaktadır. 
,40 tayyare yeniden Mandalay 
şehrini bombalamışlardır. Japon. 
!ar umumiyetle haıva akınlarını 

öğle üıreri, J>S"arların kalalbahk 
bulunduğu zamanlarda yapıyorlar 

Aımerilqan menbalanndan ah
nan telgrafara göre Birmanya<la. 
ki müttefik kuvvetlerin kuman
danı General Stillvell kıt'aların 
cephe boyunda 100 kikımetre ka
dıar geri çekilmelerini emretmiş. 
tir. 

MEMLEKETTEN) 

+ Tica""! V-.ıetı t>U<un balıldann 
iıhracını serıbesıı i.nrs.km~iıır. Yalnız 
VlJhı.ile-bten müsaade a.ill"Ink kizımdır. * Rafine pu.muk yağ.Jcn.iı:i. mu:ımele 
vıergisi dahil olarak t.or>tan fc.br'.kadta 
75 kuruş fiat ·kon.mu~tur. Pcr,·kende
fi~tlıer ]..1ürakaıbc- Ko.nı.ic:Y..:ınlaıraıca 
lesbit ec!:ı-ecC"kıtir. * A1tın dün 3530 kuruştan so.tıil.. 
mışıır. 

+ İ ·ııe Müdiirlilğü gelecei.. a,
Dör<lüncü Va:kıf lla.runa. ta.şmaeak...tır, 

MÜTEFERRİK: 

+ Bu senoki den.iz .9J>'.lrilan ha.kd<ın. 
da l;u haBta içinde bir faaliyet prog. 
raırnı hazırlanacakt.JJr. 

+ ı'ı:.karada yopJan m~çt:ı İınıir 
Muhı1.eliıti i.sıtanbul ıvru.hrt.eliti.ni ı - 2 
yenmiş bir. 

+ A!pu·Uu Şekle[" Fabr-ikası son 
mevsimde 149 bin ton p:ı.nıca·rdan 23 
bin ton Wtibısalftl:ta bulll'nanuştur. Ye
n-i mevsLm da.ha fa<tla ~er istihsali 
için tedlbir\1er alımruştır. * Aıvcrlar oemey.etindn. senelik 
lrongrool bu sabah yapt1mıştır. 

Valinin beyanatı 

.,__----~~----~---..._..___.-....~.., ı Ekmek karne· 

Anzaklar 
GÜNÜ 

İngiliz Kralı ve Çörçil 
Avustralyalılara h i-

tap ettiler 
Sidney 26 (AA.)- Anzaklar gü.. 
nü, ilıükfunetin büyük tpolantıla 
ra meydan vermek istememesi ü
zerine halk tarafından sükiınetle 
kutlanmıştır. 

Her sene an11t • kabir önünde 
yapılmakta ı;,Jan dini merasim bu 
sene bir tiyatro binasında yapıl
ml!§ ve Amerikanın, Hüır Fransa. 
run ve diğer memleketlerin mü 
m.-.illeri haı.tr bulunmu:,tur. 

İngiltere Kralı George aşağıda
ki telgraıfı göndermi,.,ıir: 

cAvustralya tarihiııin şu büyük 
anında Kraliçe ve ben lı::.ı't:ı:n A
vustralya ve Yeni Zelanda kıyı
la~ma yaklaşmakta olduğu sırada 

dominyon!arJmızın milletile bera 
ber olmnıkla iftihar duyuyoruz. 
İstila tehlikesi onların üzerine 
çökmüştür. P.ozimli erkekler, ba. 
balarının bugün fedakarlık dedi
ğimiz başarılarından il.tıam alarak 
bu tehlikeyi ka.ışılamağa hazU" 
bulunuyorlar.> 
Diğer milletlere ait şahsiyetler 

den ve bu arada General Sikors. 
kiden de ~elgra.flar gelmiştir. 

Çörçil, Avustralya Başvekili 
Curtine a.,<ıağıdaki telgrafı gön
denniştir: 

.Bu Anzak gününde sizlere se. 
lam. Geliboludaki büyük arkadaş 
!arımızı asla unııtmıyaoağ12. On
ların hatırası lhiçlbir vaki.t silıilnıı:n$. 
yecektir .• 

General Mac Artıhur, Blamey 
ve Ma-ckay anıt - kahire birer çe. 
lenk koyımuşlardtr. 

--<>--

Bu harbin en şid
detli v e muazzam 
bombardımanı 

(1 inci SahifPdeon D~vam) 
gınların ikin<:i gc<:eki hücumda 
hfila devanı ettiği görülnnüştür. 

Bir rasıt şehrin füııer inin tamamen 
bir duıruuı.. tabaka" ile kapalı ol
duğunu ve b u yii:mfon Almnoı pro
jektörletinin dumanları rarama
dığını söylemiştir. 

Kanada Vişi ile 
münasebetle ri
ni . kesiyor mu? 

Cenevre, 26 (A..A.) - D.N.B.: 
Vaşington kaynaklarına göre 

Kanada Başvekili önümüuleki 
hafta içinde Kanada ile Vişi hü
kil.meti aı asıncbki münasebetlere 
dair bir rlemeç yapacaktır. 
Vqiıı.gton kaynakları, siyasi 

m ünasebetler in kesilmesine hay
r e t etıniıyeceklerdir. Bununla be
raber Amer>ka Birleşik Devletleri 
böylıe bir şeye Kanadayı teşvik 
etımiyec"ktir. Çünkü şimdilik A· 
merikan Biiyük Elçisi M. Leahy
nin Vişi'den geri alınmasından 
öteye giden biz tedbir diişüoül· 
ıneımeiktedi.r. 

Şimdili..< Fransadaki durum sı
kı sıkıya takip edilmektedir. Bu 
tabiyeyi ıLeğişti.recck yeni hadise
ler olnıaılığı takdirde Amcxi.ka 
'başka bir tedbir alm.ıyacaktır. 

AMERİKADA 
Her mala narh 

konacak! 
Vaşington 26 (AA.)- Hüku

met, ihr~ edilecek her madde 
için a:zami fiat!arı tesbit etmiştir. 
Bu tedbir, Amerikad.a dahili is
tihlak için azami ·fiatların tesbi
tine bir ba:şlangıc sayılmaktadır. 
Bu yeni 1iatlar salı güniiJlden iti 
baren başlıyacaktır. 

Bu sabahki 
Rus Tebliği 
Moskova 26 (A.A.) - S~vyet 

tebliği: 25 nisan cephe üzerinde 
h:r b:r d°Cf;~:ı~ıik olmamıştır. 24 
nıisan<la 18 dli-şman tayyaresi dli
şiirülrrüı;;tür. Sovyet kaytbı 10 
tayy<ıredir . .__ • -

Birmanyada 
Yeni Delhi 26 (A.A.)- Birman 

yada Salouen bölgesinde ve Man 
dalayın 160 kilometre cenı.;ıbunda 
ve ş:ttang bölgesinde şiddetli 
ınuharebcl<'"r olnıaktadır. Çinliler 
mukabil taarruzlar yapmaktadır
lar. 

/ki bin yen i 
Yedek Subay 

Diğer taraftan Alman tayyare
leri dün sabaJ1 erkenden cenubi 
ve garbi İngiltereye hiicıım et
mişlerdir. Bu hücumların Rostok 
akınıua bir mukabele olduğu Al- Ankara 2ti (Hususi Muhab:ri. 
manlar tarafıııdan söylerumlşse miztlen)- Yedek subay okulunu 
de Britaı>ya sahilini aşan Alınan b'tiren iki bine yakın g~nç su'!nya 
tayyarelerinin 25 i tcca vüz cLnıe-- dün merasimlf' diplamaları veril· 
Juiştrl V-.'.! zarrı.rlar pek cüz'i o1nıuş- ı rn:.ş.tir. . 
tur. Tayyardcriımiz llo-stoka 500 -
tondan fazla bomba atııu~Iardır HitJer Şark cephes·a.-
ve ikinci_ hücum~ 1ı.irmci kadar ., eı:ı fi orUtte ön dil 
tayyarccı de mucssır olmuştur. "- lif 

Akına 80 den fuzla l{anatlalı iş- (1 ine• S>h;feden n°,-arr.ı 
ürak etmiş \'C hepsi salimen üs. Loıı<lra, 26 (A.A.) - Ra~·hştag 
!erine a\det etnı~tir. bııgiin toplanınıya davet ed:lmiş-" 

Bertin, 26 (A.A.) _ Bcrlin ga- tir. Toplantı öğleden sonra yapı-
lacak ve B. g;t\er nutkunu si>yzeteleri Pw•t&ka yapılan hava 

hücumu hakkında şu başlıkları liyeccktir. Bütün Alman i•tas-
kuUanınaktad.ırla: yonları hu nut1m ncşrcdeccktir. -----aRostak cjnayeti!~ 

•Haina1ıe bir gece hiicuınu!• 
•Hedef: Medeııiyet ve 3ilıide-

ler!• 
Doyçe Algcmane Zaytuııg gaze

tesi de şunları yazın.akladır: 
•- İııgilizlcr bıı hücumla hai

naue hareket tar:zıııa devam edi
y<>rlar. İngilizlerin buna verd.ioo. 
leri isim • Cesaret mucİ2eSİ•dir. 
Tiyatrolar ı, evleri, gayria<>keri 
hedefleri, hastaneleri bornbala
ıu.a.k hakikaten cesaret işidir!. 

Rus ıuvarl alayları 
(1 inci S"!ıl!edon D•vam) 

kınlarla ele geçirmişlerdir. Al
manl'ar bunlara top ~·e tayyan>
lerle muka•bele etmekte iseler de 
bir türlü durouramamalı:ta<hrlar. 

Amerika 
( 1 inci Sahifeden Devem ı 

donya adast Avustralyanın 80 
mil cenubunda ve deniz naıkllye 
y<ılunun tam üzerindedir. Gen·~ 
!iği 380 kilamrıtre muralhbaıdır. 

Nüfusu beya.z ırk& mensup 17 bin 
300 kişiden ibarettir ve bunun 
17 bini Fransızdır. A:yruca 1530 
ki§ ilik evveloe buraya hicret et. 
miş bir Japon kolonisi de bulun
maktadır. 

satanla r! • 
Si 

Vilayetin gece b~k
çisi tevkif edildi. iki 
kadınla iki e rkek de 

tutuld u 
BOJ.ge iaşe müdürlüğü ve za. 

bıta ekmek karnesi suiistimalle
rini sıkı bir surette takip etmek
tedirler. Evvelki gün üzerin.de 62 
tane ağır işçi karnesi bulunduğu. 
nu yazdığunırı Beyoğlunda Elırak 
apartımanı kaplCJSl Saıbri Yalçın, 
karneleri İstanbul vilayeti gece 
bek,ilerinden Hüseyin Uluocak
tan aldığını söylemiştir. Hüseyi
nin de karneleri vilayebteki san. 
dıklardan çak!ığı anlaştlmış ve 
ikisi de dün tevkif olunmuşlardır . 
Diğer taraftan 18 yaşında Şazi

ye isminde bir kız da Cağaloğlu 
kadınlar hamammdıa karne ku
ponları satarken ya~alanmış. ü_ 
zerinde dört ıtane birer günlük 
karne bulunmuştur. 

Şaziye, Dökmecilerde Zeki pa
şa konağında e>turan Ikbal ismin
de bir kadının bu kuponları her 
gün kendisine verdiğini söyle
miştir. ikbalin evinde de 90 tane 
karne kuponu bulunmuştur. ik
bal de kuponları Ta.htakalede ek
mekçi Hüseyinden aldığını söy_ 
lemiş, hepsi yakalarunışl:ardır. 

Sarıyer, Adalar 
fırınlarına fazla 
Un verilmel:dir 
Sayfiye mevsiminin •başlarmş 

bulunmast sebebile Adalar, San .. 
yer, Büyükdere, Anadolu yaka
sında nüfus kalabalıklaşmıya baş 
lamı<ılır. Hal'buki buralardaki fı . 
.r,ıınlara aııer zamanki miktarda, 
yani orada oturankmn miktarına 
gö"" un verildiğinden gündüzleri 
geç kalanlar fırınlarda ekmek 
bulamamaktadtrlar. Bu yü-zden 
bazı şikayetler yapılmıştır. E-z
cümle Sarıyerde Sa-rıdağ sokc:ığın 
da 40 numarada oturan bir oıkuyu
cumuz Y'olladığı bir mektupta dı.. 
yor ki: 

c- 23 nisan günü ı•efikam ku
cağında 9 ayılk çocuğumu:zJa fı_ 
rına giderek ekmek almak istedi. 
Fakat ekmek kalmamış. Fırıncı 

bütün ununu sat"fetrniş. O gün, . 
ekmeksiz kal<lık. Bu 'kabil sayfi.. 
ye yerler.ne .bu mevsimde farl!la 
un veı-iJm··~~i lıu~·ı 1...,rla al5ka. 

darların nazarı dikıkatini cellhet
mn.., '.?i ,.:-ca ederim.• 

Scı-n Telgraf - Sayfiye ımahal
lerindek:i fı<rmlara ımeveim mü
nasebetile kışta-kinden daha fazl.a 
un venlmesi Jazımdır. Alaıkadar
lann nazarı dihl:.atini celbederiz. 

Esir bir Fransız 
Generali 
(1 inci S b:feden Devam) 

Giraud'un foLoğraiı radyo tcl
s'2lc Almanyad:ki p01İS istasyon.. 
!arına bildirilm'ş ve ''-o.simleri du· 
var!ara yapı-:::ıtırilmıştır. 

General Dresrlen yakımıırla 

ve ÇeKoslovaky:<lan 20 kilometre 
uzaUa bulunan bir şehirde harp 
esiri olarak yaşıy<Jrıdu. 

Alman s,,'.keri G:raud'a sıhha
Enclen dolayı bazı serbestiler ve • 
rildi·ğini ve bu m lisamelhafoarlık
tan istifade ett'ğini söylemiştir. 

Fakat böyle bir firar ancak ılıariç
ten yardun ile olabilir. 

Esir General Almanyaya kal"'ŞI 

siliı'ha sarılmamak şartile serbest 
'bırakılması hakkında Almanlar 
a:rafından yaptlan teklifleri red.. 
delmiş çak vatanpel'Ver bir ku
mandandır. ~ yıl evvelki umumi 
harpte de Almanların eline esir 
düşmüştü. O zaman ciğerinden 
yaralı olarak bir kasap çır<J.ğ1 kı

yafetinde İngiltereye firara mu
vaffak olınu< ve erkfuııharbiyeye 
kıymetli malumat getirmişti. 

Bu son harpte 9 uncu Fr.ansı:z 
ordusunun kumandanı idi ve mtı
lb.ar"beyi ön saflardan görnı.ek;, 
i<lare etmek isterken Alınanlara 
esir diişmiliştü. 

Mevsimi.n en giizel ve en muv3ffakiyetli fihni 
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Çocuklara ne yaptı 
neler yapabiliriz 

(1 in~ 'lah!f~ Devam) 
sinde olan çocukların da kendi
leri. Bu hafta dolayısile çocukla. 
rın bazı yerleroe te>plu bulunma. 
lan da çocuk!ıd:ra terlıiycvi bazı 
hisler veıir. Mesela, ye.kdi.ğerini 
sevmek, yekdiğeıinin hakkına, 

hukukuna riayet etmek sıra ile 
oturmak, sıra ile kalkmak ilh .. gi
bi bir takım faydaları vıardır. Ay. 
ni zamanda da çocuğun biraz ser. 
best olmasına vesile verir. 

- Başka memleketlerde de ço· 
cuk haftası yıaıpılıyor mu? , 

- Evet yırptlıyor. Fakat onlar, 
bu husustaki teşkilatlarını yap. 
mış olduklarırulan arzu edildiği 
şekilde oluyor. Biz de yavaş ya. 
vaş o yola doğru gidiyoruz. Taobil, 
her başlangıcın bazı ufak kusur
ları olaoak. Bıı kusurlarunızı gö. 
re göre ıslah etmekteyiz. 

C u.m'lımiy et d<ıVTin den ~vve 1, 
diyebilirim ki, çocuklara ait hiç 
bir teşkiliıtımı.z yoktu. Bugün İs. 
tanbulun hemen her semtinde bir 
çocuk dispanseri açılıd ve bura
larda hem hasta çc:uk tedavi e. 
diliyor hem süt • .,cuk'ı:Tt ve rrek. 
tep ço:uklarmın sıh!ıat1eri göz
den geçiriliyor. Çocuk hastanesi. 
ne gelince, eskiden yalmz bir ta. 
ne, Şişlide vardı. Şimdi İstanbul 
c'hetinde de vardır. Çok ihtiyaç 
olduğundan pek yakında da bu· 
nun yatak adedinin arttırılacağt. 
nı zannediyorum. İşte görülüyOT 
ki Cumhuriyet devri çocuklara la. 
yık olduğu etbemmiyeti vermekte
dir. 

- Eskiye nazaran ailelerde ÇC
cuk bakımı ~ikri nasıldır? 

Telefon zili çaldı; telaşlı bir 
kadın sesi; bir şeyler soruyordu: 

- Hayır efend:m mademki "
leşi yoktur, per'.ni'2! yapmaıyımz. 
Lüzumu yok e-iendim. 

Sonra bana dönerek sualime 
c:u cevabı ·v-erdi: 

- Eskiye nazaran fark vardır. 
Eskiden anneler, cocukluını bak
tırmak için h.a.stan-e!ere pek az 
ımürweaat ederlerdii. Şimdi mü.. 
racaat adetleri çoğalmlljtır. Türk 
anneler~ çocukları için, ioap e
derse canlarını bile f~da etmek
ten çekinmivorlar. Çcx:uğunuza 

kan lazım diyoruz, çocuğun ba. 
bası yanında olduğu halde anne
si seve seve bu fcd.akiırlım kat
lanıyar. Gecelerce uykusuz kalıp 

hasta çocuğunu gözetliyen sılh. 
'hati bcııuık annekır çok vaı'<lır. 

Yalnız, bakım hususuna ait he. 
nüz ~i bilgili değildir. Bunun 
;çin de teşkilatımlZı tevsi etme
miz hizımdır. 

- Mütereddi çocuklar? 
- Bizde de mütereddi 

lar vardır. Tukat o !<adar ço 
ğildir. Bunların kısmı azamı 
bir kısmı da se>nradan gelen 
talıklann nelicesi olur, Bu 
ka~ henüz Darül.fııcezeden 
bir yerde yerimiz yoktur. I 
hane de yoktur. Yalnı.z Gal 
bir kaç sene evvel böyle bir 
essese açıldığını işitmiştim, 

Burada nazarı dikkatimi 
beden bir meBeleyi de arzıe 
den geçemiyeceğim. 

Doktar Ali Şükrü, hemen 
rinden kalktı, uir dakika ş" 
getiririm dedi. Sür'atle Ca'{· 
!undaki kab;nesinin üst ka 
çıktı, ve geldi. Aıı:dığını bul 
mıştı. Bularra.dım, belki bur 
dır dedi. Muavente odasın:la 
taıp dolu dolaba el'ni uzatır 
maz arad·ğı~ı bulmuştu. Bu! 
dedi. Pre>fesör Ak:] Muh~ 
(İlim b::>kımı~dan a1ılck) is 
kitabı. Kolt»'!ıına oturdu 
sonra şöyle d 0 vam etti: 

- Asıl naoı•rı a:kkatimi ce 
den nokta b11 r31·1T'\ hocam!::ı 

zun senroir en•..,,..rsitedc iç 
~alıklarına da'r re<: kl\·m~tli 
gilerile b;zleri tenvir ederke 
bu !hususlarda eserler 
bu seııe şu (ahliık) kitabını 

diye etm'-ş olma0ıdı~. Şundan 
anlaştlıyor ki sa)" n hoca bu 
bize he<l:ye etrreğ<> kendisi 
bir ihtiyaç dı•!·mu-tur. 

1; ımanya ve Japo 
'' .. ·l ~ tlf"'n ne·-~ 

Mihveri, Almanyayı ve Jaıı 

yayı yük ahında ezecek kadar 
mi ve tayyare yaparak yence 

Aslııer ve harp mal:zemesi 

mak içİJl 18.zJın olan gemiler· 

ve bunları miidafaa edebile 

kadar da tayyareleriıniz olacal 
Bailey şunları illlve etaniştir 

Diişman denizal!ıları tara 
dan Atlantik kıyısı ooyunca 
mi kay•bımız harp gayretini • 

sacak kadar değildir. Biz.i.m g 
kayıpbmnız ile Alman. gemi 
yıplarını karşılaştırırsanız bi 

ki onun yanında küçük kalır. 
ponyanın harbe giııcliğinden 

6 milyonluk ticaret gemisi ton 
tosunun bir milyonunu ka)'Ö 

tiği muhtemeldir. Tahmin edi 

ğine gö.-e, Almanya harbin 

senesinde 5 milyon tonilato 
betmiştir. 

, ... .-sm::2'lmil1F111! ________ !1111111:l _____ ~ 

Ş•k ve zariflerin ıkıraliçe6i.: GINGEllS ROOERS 
Amerikanın Oharıes Boyer':iı: OrJ~ LD COLMAN 
1lk defa beraber çevirdikleri ve bütün san'at ve delıiilartle 

yara ttlkları 

Umumi talııdir uyandıran ve iter.kesin boşuna giden filmi siz ele 

•• 
Bugün SUMER Sinemasında 

Görünüz ve hoş vakit geçiriniz. Saat 11 de tıenzilittlı matine. 

A 

Türk Sinemacılık Aleminin 
Rekorlar Rekoru Devam ediyor 

Maıımara Ftlın füü,dyasunda 60 kişilik Mellıter, 40 ~ihl~ Koro 
ve 36 kişilik ımulıteşern saz hey' etinin iştira kile vücude gelen 
KEMANİ SADİ IŞILA Y'nı bestelediği ve sevimli okıuyucumu:ıı 

M UALLA iŞ LAY ve SUAD ofJN'dn 
Türllı: klasik musikisinin üstadı DEDE efendinin en ne& 

şarkılarını te rennüın ettikleri 

LEYLA T ürkçe Sözlü 
Türkçe Şarkıh 

Senenin en büyük hari!kalar hari.kas.ı filminin gördüfü coşkun 
ve müstesna rağbet ve yukubulan sürekli istek ve müteval.i 

müracaatlar karşısında 

TAK i M SİNEMASINDA 
BUGÜNDEN İTİBAREN 



4. - S O N T E L G R A F - 26 N 1 S AN 1MI 

FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
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I 

Türkçeye çrviren : lsKENDER F. SERTELLi 

Mülazim •Bek, Togoyu süyletmek üzere, 
Hapishane muhafızı ile ~ücreye gittiler 
M~iı.u.:."l• D<.-~ bir meraka. düştü. 
- Hf"le b!r kere ıu japon. rr..eı:arlığı.. 

Ol ~t"'.ı:<lk edeyİOJTI. 
Yanına 'furnu aldı ... !ı.lt"Zar~~ğ;ı gi~ti, 

I.::.ıra.sı ~t'h..ır kenarJ!'<l<t, erratı a!:ç .. k 
dW'ıo· ;... .. ..a ı.;~lm-ş küı;ı...<: b'.r bF..!:...;edia 
ibarcot.ti. Kııpıs~ b~r ye:-ii h<'k4:i j 
\an:lı Bu bc'k:çhı.in p.":"asını japon~~"'r 
V<' yoniu. 

.1t}..,; .:.m B<fıi.. 00!\:ç iy~ ro:'d-..: 
B...ı: l!)C:Z'._ ~icta k~ .ı:nezar v-a:? 

- ():ı be~ o.ıd.ar • 
B~~ rçJT.ır l'tlLı.ıne b;J.ctı: 

- '> iıml 1.'bııt yaptımıışla-ı- Ha.bu 
4<1 burad.t on hf"Z rr:ıeı;a. ·,..arın1'. Bu ne 

1 df'Jl1tk'? ! 
- Bu rnuaının.::ıyı herrren ş.ndi çö

z ı 'fl~y:z. l...O~:ı.n~ H:.ao.ı kalı rsa. btı tn
l -u! i~:nc Koloneol milsaadc eımeu .• . 
n~tta.lun tatıu~crrla g("J.',:ektm. kendi ij... 

Jü'.e:-lnl mJ k.a'drrac<Mt.ar. \-okıs;ı, tabut
lara :\L:Jter Bc~t gA>i diri <liri ölıü:er 

rr:t yett";~ı.ireceit1e.r?. B•..ı:lu işin !lOnun
ad atJlaıx:I~. 

- Do~ru ~~i.iyo:-sun ô.IMna, chiş._ 
nı:ı.na yapoıcağı işler Mkk:rxla !ı.r.:i<ıt 

,·ervncık, bizior.1 zaaCımızı gdct..erir. Ko.. 
):m~I bu !ikTI kab:. ı edemez. 

- Oh' <le biz de bu muamır.ayı l:"..o... 
loıy ko1~ry çözemt-ylz. 

- İ&.."'ÖılC'(.' j;.ponl::ır.n b·.ı tabut:arı 
ne!"'E")'e sad-:!~·t.1lı.ıları.'1ı 'SğrcneJ!m·. Or ..... 
d.-ın ı:ıonra bll!.Li.n j:Jponlarm harEkôtı

n.ıı ı.rlım adım h:.ki.P ede~Jm. Her Cf'P

hC<len harekete geçerse\<", hepsini ya
!kalJ:rız ~anıycnnn. 

.M~Jk!:.n ayrıldrk1.a...'l sonra. Torr, 
1 .... "1.Jt yaptcran japonlc-rı ~t'Jcikc lı..-o

yi.l!du. 

.Mı.ilfrrim Bt'k te haplab.aneye git:i. 
.Acaba To~ hapi:;ıhant"d.e ne yetpı ... 

Y'(l:r : 1'. 
I.ti:t3:riın Bek onu hap:sh~ede s.:.

&-: •ın"".OOC-, ağzı!X!an b'.r :eyl-ı;;r öğıren

m it ist.'yo:-du. 
..... 

GÖZE GÖRCKUİTE:-1 KİLİT 
COK KUVVETLİ 

B!nbaşı Po<""cr hapis.h~ yeni 
çıkJnıştı. I 

Mü~:m Brık. h::pi.sti.cnc muhatızn::;a 
sordu: 

- Mayör P:.r.ker, j;.pon casusu ile 
konuşm1y;:ı mı J:Ckil? 

- E\'et. Fc;,k'-ft, ağzından bh· L.--!!.ime 
duy.mı.ya mu\·affak olamad1. 

- Ga-rip ~ey~ •rogo gerçekten 3ğz1n1 
kilit"ıem .~. eyle m·?. 

- Evet. ll<"m de ne ki:it! Kamçı, ro~ 
p.:a '\o? ~ul.)l to ba ~ ı . • lii\,. bir şey o k.t:
di a~ı:...11a<lı. 

- Ye .. yüı...ın<W- an~ht;ır.nz bir kilit 
yo!'t°t r ®-9~ •. Fa.tat. o &ırahtoiırı bc~
rrrk .t:-Zi..."ll. 

$.,·. b· xıa.hf<lrı bJi.a.cağuuzd3n 

cn:ı:hı m.tSÜl1~? 
- ŞG:phol"!:'!:ı:. lirnı de ı:;-ı":(H .. , 
fi;ıpl"$han'I:' nnıtı.J!ızı ih:i')·trıru J.,..--ay

bedercl< gül<lll: 

- Uzun ;1 ıl!arın t.ecrübeleriy!e ta
nr:ırnl:} olan bJ?oba.şı Pa!kf'T bltc bu !"l.:l 
mu\·O.!fcK.. cı!a~n~ı. Siz neye güvenl
yorsuntrı?. 

- O tecrübtsi-n't', ben de z;dt.;lrn<L 

cm· mi yorum. 
- Bunlların ik'.:"~ de in,....~ı Ç.aima 

- lfaydi, s:z: be1ıA onı.zı. hücresine 
götüıiin•iz. 

Uı·.:11 bir kor:dordan ge<r4i!!er, 
Jh.;>~hane n-ahdlız.ı los bir oda.ınn 

öniPnıdc du:-<iu. 

- İ~e. Tugo bu hücrede ya•hyor. 
.Anahlflrı ceb:n.den çrk.:;.:l'd!, odanın 

kifidin! Jç!I: 
- Gör""Jyo!"iun ya. LömıJn Bdc. a

nalr..arı ekif' b1~1ınan ~-:tlit'.er ne kadar 
ko!;'Y açılıyor! ... 

~fLi:.olzim BE"k ııadccc başını salladr .•• 
Ve ı.-ııla b r ıey söylemedi. 
Kapı açıldı. 
Koridt.>!'ı.:1 iki bil~ında da b!rer si~ 

Lil>!ı. nöbC!;çi ôo!a,ıyurdu. 
:llüW<Z!ın B<'k k•pırıın dem:X- ]<an;:.. 

dını çc-'a:!i .. 
B:~ ru h;eriyc tt~~1: 
- To ı:o. . . U Y'UJ"'OT rrn1S'...rn?. 
Togo y(U ü'J°~U yere y~ı::mıştı. Bi:1b:.

r:nc bıtğlı elleri aı"ı{<t.sında duruyordu. 

llnpi-ı:ihane ır~ -ıafı.zı b:ı :ırn.M ~!Uli:.

z..!ırr~m kula-ı;?:1a :un!Jı-ı Iıs.ı1ckı.dı: 

- Bu adan;m d.::ı d!ğcr nlalicüm ve 

mazrıun!;ır ıibi knt!D.'"Jnl çöz~a f('na 
oln1ryaca.L 

(~•mı Var) 

T. BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARt 

1842 İKRAM İYE PLANl 
KEŞİDLLER: 2 Şuba~ 4 Mayıs, 3 Aiu t0<, 2 İkinc:teşr!ıı tarih· 

lerlndt >·apıl.ıx. 

1942 IKRAr.llYELEBI 

I adet 2000 Lr"lık =2000-l!ra 
3 • 1000 • = 30-00- • ·ı 
2 • 750 • = 1500.- • 
3 • 500 • = 1500.- • 
o > 250 > _2500.- > 

40 > 
&O > 

200 • 

200 > 

100 

50 

25 

10 

.. :::: 2300..- > 

• = 5000.- • 

İzıni~ deniz satlnalma komisyonundan: 

(. 

ı· ·· ·n e:l 
c- s... • 
h.<ly l'l ~ 

Sı~. • 

Kilosu 

1-00.000 
100.1)()0 
50.000 
50.0-00 

?.f. BPdeii 
Lira 

100.oro 
8_0.000 
50 1)()0 
40000 

6250 
5250 
3750 
2000 

1 \'"uka c~ns \'C m'.ktü.rı :>-a.::th e~rhı 16 N:, 9-12 tarlhinde y•pılac~ 
r.cs.ıne t· 1!.p çı~tdJ.t.ndan kinci defa kap.ı..ı 4:aor!JJ eıc.i!~Jc-i 7 ~Iüy:s 

!14 rerıı:eın c ı nura. t 15 ve 16 da İzm!t:e Tl"~· .... ar:c ka.p ır<J:-ki komlf.yon b'.
n .J yapık:ıeaktır. 

:! Ş!l:-tn !neleri yukar..da 51.ra ite 5, 4 ~ u.'<ıb' • .nıle JromL<:yoo.-
"'· ı a.ın""b 1 .. 

3 - T • ..... :er~ 1lgıili okh:kları Ticar et v~s kalarwu \•e 249\> ~ayılı kanunun 
tMJ01:1 \ eo_ıftl!e 1..ını:kılı edıeccltleri te'.dif' IT'dctuplarmı ve- hJz3}.a? .. nda. yazılı te
n ·n .. ~?".y!e lt~"J.ıkt.e be!ij f Jn ve saa tteıı taru b :r s.a.at evveline kadar lrom! <:J--on a 
\ tcruclerJ. • c4738> . . . 

: 

,----- Tarihi l 'efrika: 79 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -.J 

Türklerin son hücumları, Hıristiyan 
ordusunun manev"yatlnı altüst etmişti 

i.ltııhaıka mecbur oldular. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
T ür.k akıncı l arını ıbin müŞkü

latla ve yüz binlerce ~&<erle 
önliyen bıribtiyanlar nihayet bir 
çok telefa t1an sonra çe!kilmfye 
mecbur ebtikı. Fa!ı<at Türkı1eı· e
sasen baskın hareketi yap~ çelk;.. 
lecokleı"<H. Yırmi b. iıı Jııi.şi ile yü~ ı 
jyjınlerce hıt·i,1iyan .:ırdu~unu mağ

lup etmek müımkiın değiıld5, TüaG~ 
ıer, sert ve fasılasız dııruelerlc 

ehlisalip ordusunu keınirımcG< is
ti(yorlaroı. Bu sert ve !asılas-.ıı a• 
kııılarla haçlıları yıpratacakfar ve 
en somında per.işaniyete sevl:edc
ceklerdi. 

SW!e bu üç bin cesur \X)valye 
yol açac3ktı. U:mu1ınadı.k yeder. 
den Tür~ler, biıdcnbire meydana 
çıkıyor ve, yine umul:mad:lk b'
surctte en çetin ve belimiz 'bas
kınlarla dül('nıanlan:ıı peI'işan e
diyoralrdı. 

Her yemekten sonra günde :ı defa ıııuntazam.lln d~lerinizi fırçalayınız. 

KAŞ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 

ELERI 
ROMATiZMA 

Ehi' ·alip, bu küçıık da~bck:-
den sonra yoluı'a < ev:>m etti. B:ı 
sefer ltalyanl:;rı pi.ştara kc~"Clı.;. 
lar. . bunlar en a<rlı şövalyeler 
idi. Ha~·,:lar, yol alıj or !nk«t tni!.-
temadiyen Tü:,kkr tarafı· dan 
baskınlara u{:ru)"Jlrlanlı. 

Türkkı-On o'.< at;ışlar ehlbafüıi 

yıldırmı~tı. F't\'kalfde ınühir t•
randaz olan Türkkr, atük:ları r:ı'·

larla Zll~'ılı ljÖvalyelerin zııiiılanıa 
de1i1x-rlardı. 

Ve bütün ağrıları derhal keser 

Tüı'k kuıınandanlarının ve hü
küındarlarının tuttuğu askeri ta
biye çok mükemmel ve mahirane 
idi. Mua:n:am kuvv etler &!ıüııde 
mukavemet odcrek çı:k.iJ~"Orla-r .. 
f akat bir yandan da baSkınlar ya
parak su ku)uların ı körleş:tire
r ek, erzakı ortadan yok ederek 

düşmanlarım tedrid bir 91.l!l'ctte 
imha ecliyurlardı. Ve, bu harp ta
biycsi ehlıiısalip muılıambelerinde 

çok muvaffak ol:mu~tu. 

Türk :ı.skcı i ı..ı;;iycsi muayyel"
di. K üçü'" kuvvetlerle gere bas· 
kınları yapmak, g~dWz:leri vri> 
atışlarıle düşmanı hırpalama·k. 
üzerler ne biiyük kun·ttler gel· 
iliği zaman izlerilıi kaytıedere'<
çokilip gözdem nihan ol'!nak ... 

Sıhhiye Vekildiniıı ruhstını haizdir. İcabında günde :ı ka§e alınabilir. 

Usta • • 
ışçı aranıyor 

Dokuma ustası, Tesviyeci ve Elektrikçi f. 

Taliplt>rir> Jlonı;ervlsı..riyle bereli><"" Kaolı Ç'f'Ş1l?E'<le Meol"1.1Cat S:;n,. ~ 

trn lıtıd. S' ~lİl\e müro ... a11lan , 

azzı 121 :y'* zw&d~ 

1 LAN 
Istanbul Birinci icra 
memurluğundan: 

941/25;} 
l\lahc<ız olup satılmasına karar 

verilen ll23 parça muhteliıf cins 
ve boyda kerc-ste 29/4/942 ~ar· 
~umba saat 16 da Unkapanı 33 ,-e 
31 No. da (iki koltuk, bir ka. 
nape, bir maaboru demir ıoolı a , 

bir dolap ve şemsi~·ehk) ~ ibaret 
eşya da 30/4/942 perşembe günü 
saat 16 da Fatih çar~ısınd a Hacı
!ıa~n m.Uıallesi Haydar cadilesi 
26 No. d~ satılacaktır. 

B lr U,.,i artlınnada tcl<lif edilen 
bedel mlh::ıız:ı t;:.kdir ve tahmtn 

edilen kıymetin % 75 ini bulmaz

sa birinci !hıcste satı~ ı 4/5/942 
pazartesi saat 16 da, effja satışı da 
5/5/942 salı günü yine saa t 16 da 

ikinci arttırma suretilc yap>lacak 
ve en. çd".cc _i>tcklisiııe sa tıJacakıt.ır. 

İsteklilerin .mahallind e lhazır 
buluna-::ak 'atış memuruna mü
racaalları iliin Q!unur. 

LK 
DAKTh.O DA PlfX.N Bi.R 

GE, 'Ç KIZ i~ .'lR!YOP. 
1\."t-r..1.i.n n~alşet!nl ·.c-~ n etn~e-k içlıl. 1 

f}tt..;ırı~tl<tE:b:n oon rı:ı.:rı~Lr~ &)·rı!an 

cr.ıtL o da lıi.it.-.n bi: &·:-!••; h z rE~ır.1 \-C 

husu.tı n1\ı. eler ie ;,; tır .n·<Jon.~a41:r. 

1.; ı.h.tı.ı.r!lı .. n !:".:on fC'l~r~r l!~Tk. SU
t~ .. nu vnsıttı.;.Je (Nebal.f't) ·~ıne bil-
e ı n·<'·i?I~ ,r~3 olur.ur. 

Ders veriyor 

T·r FakQltes ne devürrı edi_yo-:-nm. 
Ortaokul \·c l.ı.t:C 1 alc-b~icr:?ıe Rlyazi
y~. Fi.z:.k, K~my& de-r c \Tr'.rin1. B?l
bzr"~ ı;ıcıa ıınıt ta1~oe..erin1 bllirn~<? .ıf'l~

tilı:ırt.lar:;nil en ktsa i:'lr zam.arıda aza
rr,1 <f.'·La~ıc yeL"Şd .. · im, Vak'.t gecnıe
derı R. K n.;mu.zun..ı. mck!:'Jpla n~ü~ 

rac.o~ı. 

Bir bayan iş arıyor 

Ticaret lisc:;inin -lokuzuncu 
sınıfına ml!dav·ın bulunuyorum. 
'Tatibn y'4kla,_"1'11as. dıola)ısile 

meldepler a~·ılıncıya kadar umu
mi \ C>ya hususi ınücs~csclerdc i§ 

arıı)rO:.-Un1. 

Taliplerin Son Telgraf Halk 
:-oÜ.tlınu T:id a. .:rvı emnun :.. rtanuzu.
na müracaat e t.mele rini rica ede-
T !ffi, 

J. arıyor 
Lise 10 uncu s'rıfa kadar o'.rn 

dum. Ailevi .vazıyel.m müsait 
o1mad~ğ".n<lan mcktebp devam c. 
dcm'yccegJrı. T'.r<r'"thanclndt>, 
y~z,h .. nt."le ~c iş arı)orum . Orta 
mektc·p talvbcs.'1<' de tarih, coğ
rafya, türkçe ders veririm. Evle
re de giderım. Son Telgraf Halk 
sütununda (:\!. A. No. ~:l) rumu. 
zuna rrüröco.at oıunmas1:nı rica 
ederim. 

Matbaalarda iş arıyor 

Anadolu matbalarında tertip 
ve d;.[;cr i~ler<le çal(i'mı.ş bir genç 
~ aramaktadır. Son Telgraf Halk 
sütununda Abdi Ziya namına b:r 
mek tupla. müracaat edilmesi r'
ca olunur. 

J LAN 
Istanbul Birinci icra 
memurluğundan: 

942/214 
Bir bo!'Çtan diJlayı mahcuz olup 

satılımasına karar verilen (F. 

2986?.\4 No. hı kü~ük, diğeri F . 
561017 NoJu Sing<>r markalı bil· 
yük saraç anakinesi 28/4/942 salı 
günü sa.ı! 16 da Kü~üık·pa:ıar Klble 
çeı:mesi solrnk !'.c5 No. da satılacak· 

tır. 

TaUpl~ron nıalıallinıde hazır bu
luııan sat;ş memııruna müracaat

\ !arı Hf..n olunur . 

1
,. OOKTOR 

1 
F ' 

IF eyzi Ahmet Onaran 
CİLDİYE \ E ZÜIIREVİYE 

Ht. J'EllASSISI 
(Babı nı. 1 Ankroro caddesi Cağat .. 

o~lu Yokıı:~:J KtSşe b<ışında No 43 

"Zevcim 
Gözlerine' 

inanamıyor•" . .,, 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümu söyliyor 

Z t"\"cım 'hu c-ıd· 
der• bit tı3rl· 

lıı. ~a. 1ırnr. An· 

6ıkı nıı n•sıı 
muwaffall 
ııı dum7 

ta.Jı. ı k ı O kaıdJI ..v\- ~ I •lrumdı \le 
cozlf!!f'ımı'" •ızımın ~tralmd.6 Cl2.&J• 
1eı ... . buruşu.klukl.uuu ·t<U""•t.., f.[a. 
klluı t.rn 'V11şh, tonıı ı tı,.ordtJm 

Bugı..ıı. tM:, tJU\ llrı ou ..:11;g1lf"rlın lta.7· 
boldu Ye •r.kad.:ışJ;,ıı ah bu geoıç 

k ıı.uı cı.to• .: ıtu par lak ncrmın ve 
vumuu~ .,1.,., ·ıldllne talcdu naz,:ı .. 

rık bMK r,yu r lıu Heı Jtş.:un yatmaz.• 
dan ('\l"""'PI ·lıo (lı"taa.. olan pembe 
ronktekt Tuk.JJuı• uownJ ı..-ullan \ ... 
'orun . l'P1klbınar VfJana Ooiver
, ırıcsı ~fesorlcrınd~n bi ri tara!.ı;n .. 
d.a.J . •uŞJed llen. ,entlıi;i.n .k.ıymeW 
"'• ~P .;evtıen olan "Di~l.. var· 
~u GWıd.uz.tert 4e c-ı \d l bey.:ulat.q1 
Jı,aD.ı.rpl.an. ciyah lldirtaku--ı gideres:I 
•e açlll mesaırıelen tlkl:lf\.ın.D W. 
tu renlctek:9 Tolllıon krtml.nl lculla
IU;l"ONm. 

• TAKV.ıı_M • .. j l~.58 Ka~ım 1 fı\!rl ı :-,6 1 

!ÔSA!'i 
170 

R. AHIR 
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Y•I 942 Ay 4 "\lasat\ 

\'alı.il 
Ez.: 

tt iSAH 
s D s D ---
6·6 Gü.nes 10 06 
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3 12 Ög'e 5 13 
ı7 o İ\ ... ~ 02 1 
2000 Akş<am 12Ou 1 

PAZAR 21 40 Yı:..t.::. • 1 42 
4 12 İmsak 8 l ~ 

S•h:p ,.e Başmuh1rrlri Etem İı:zet 
Benice - Ne$::y-:t Direklörü 

C"det KA!',l\BİLGW 
SON TI;LGllAF M ~TB.\ASI 

26 Nisan 1942 
18 00 P rogram ve Meml<ıire\ Saat A.. 

yarı. 

18.0J Müzik Ra<f.r> Dam Orke<lrM~ 
18-45 Kon.ışına (Z;roaı Takvimi) • 
18.55 Rıı<\Y'o Çoru!ı: Klül:ıit . 
19.15 J\.tüz;k: KM-,tjık Şa!'kı ve Tür .. 

killer. 
19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.30 
21.15 

Mcın1lcl-c.eıt Sa.at A;parı ve Ajanıs 
lfabeı"l<ıri. 

Serbe;t ı O Da!ciko. 
Mü-ziık: Piano Soloları (Fil) 
Konuıma (Faydalı Bi!gil<r). 
MUG!:)-1<: Fasıl J i cy'~t!, 

Temsil, 
2_1.45 kırrJ.r At Korıılarırı'n Netlcc-

1-eri. 
21.55 Müzik: Dans Milzlği (PJ.) 
22.30 Menılleket Saat A;ı·arı ve AjanG 

H.abcrlcri. 
22.45/22.5-0 \"Rrı!lık.ı P!'ogrlim \'C Ka-

panı-;:. 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

İşte H">rasa'lla doğru yol al ııp 
Kastanxınu G\'a larında konak ye
r i yapınıy a başlıyan büyii:k haçlı 
kuvvetleri Türlk aSkeıi t.ilii:yesi 
önünde uıfak ufak mahva dı:ığru 
g>cl ;_, "Ord u. 

Sert dartlıeler ve b(.l.Jıassa sı:ın 
hücumlar hıı-jstiyan ordusunun 
ruhi varlığını tczelzüle uğı-at
mıştı. 

Kıtlı.ğ,n, baskınların, yol yur
gunlukJa~mın vücude getin::Uği 
telefat, düşman bir mmtilek:ette 
bulunan ha.;lılar arasında iımti
zaçsızlık, inzı'iıatsızlı~, ilmya~ız
lık doğuıımu~tu, 

Haçlıların krnlları ve k uman .. 
danlan birbirlerine kusuıılar at;.. 
!ediyorlar, bi:ı:tbi rlerini cesar ets:o:
lıklc iilham ediynrlardı. 

Kastamoııunun renup ovala.. 
rında yedi..lılcri daı1ıenin saıbahısı 

ehlisaliptE·n üç bini, Konrad iJe 
yeğeni Brovnın tahtı kuıınandasın

da old u 'oları halidc Maraşa ~ 

ilerleme'.< i&led.ler. Ve, bir Türk 

hisarını zaptf'derek yürüyüşleri
ne dernm ettiler. Hisarı terkedip 

P iftarda giden İtalyan şöval
yeleri artık TürklNln hücumfa
rı.na rnuk:ıvenı"C"t C'Cicrncz almus .. 
!ardı. N·haye1 ktunandanları Ai
ber ile beraber bı.r gece baskınır.· 
da p~~tar mevkihıı bırabp kaçt -
!ar. 

Almanları'll, Saksu.nyalılar·n, 
Bavyeralılann, LorcnHerın rclt. 
bulunan Konrad Jtalyanlarm y 
rrne geçti. Bır mii<kkt Türk ba'>
kınlarına mukavemet ettiyse de 
o da bir gece bask.n1 neticesinc'a 
nihayet mevkiın·i b;rakıp a~r\.er· 

lerle berabeı kaçtı. 
Eı!ı.lisalilbbı. piştar hattını kimse 

tutamıyortlu. K.or.rn.d ınaiıyetile 

kaçınca derhal Dü:k dö Bur~n;. 
maiyetib pL~tar hattına kcştu. 

Beyifıude çarp:.,ımafar yaptı . Çün
kü Türkler , kaya dipleriınckn., 

çalı alt.lıırınd~n, dere ve çukurlar• 
dan çıkı)"Or, zn'hlı 5ih·alyeleri bir 
kılıçla y~re S<'ri)"Oıthı. Dük <.!u 
Burgon da n ;aiyetile bozu1up !:=· 
çınca L:tyc n. D iJk Dublua ~""ra!" ız 

askerlerile ileri atıldı ve, sa >a'ı.ı. 
kadar TLil'klerle lı<arbettL S d>" 'ı 
oldu fakat '.fli.i.ı'klcr çokilmedilcr .• 

1 - Tanrn:n ot, n.ın mcomuu bede- dağlara pusu ku ran Tüdder, bir azJı.k oldukları halde Fransızlarla 
li •50.750) lira ol:m •35.000> kilo ko- gece basıunı y aptılar. Ve, her ta- muharei>eye dcvan1 ettiler. BLı 
yun <tinin 28 r.~•an 942 saıı günü sa- raf tan bu üç bin z ırh lı şörvdy~- harp akşruna kadar d~vanl ett~ N"'~ 
at 14.30 da pazarlt::<la ek•illıı1'1<!5i yapJ>. !eri k~.ııtıla r. Ve, l:i:ın Jdşiyıe ya- hayet Tü~kler Fransızları da hoz-
lacaktır. k ın b tristiyanı kestiler . Diğer ŞÖ- dular .. Düblua maivetilo P"'""'"n 

2 - İlk i<'mi,n.."'4.ı '41 25> lira olup J -

şa."".ııamcsl lıcr gün •254> d<uru~ be- 1 valyeler peri~an olup oraya b u- olaıak ord ugaha kaçtı. R = •n 
del mulcalırnn;ıe lromiııyonda.ıı alma- , r aya dağıld ı lur. Nihayet bu dağı- P m vans askerlcrilc ve Bizanı.. a;;-
bilir. ]anlardan bir kısmı tekrar hui5- kerlerile lmdt.da koştu ise de p;ı-

3 - btekil;l«ln b•lli gilı> ve saat~c tiyan ordusur.un kısmı küllisi:ııc (Devam; \"•r) 

Kauırmp~uda bulun:1n korr.l~"Ond:ı ha_ ================================~ 
zır buhınm:al.1.rJ~ •488-0.> 

50 tonluk 3 adet n!Gtörli.J rna' na jJc 
1 adet ırotorbot sa.tın alınacaktır. ~ 
lcr~nde bu gıbi vasıt.atı buluniin talip· 
~rin Kasımpaş:ıd-ı Dcn:Z Lt:voııın. S<?- 1 
tJ1niZ;a KomLoıyonu Baskttnılı~'1a rnü.-.1 
rac~aı ctn1'61cri j!:1n clunu.r. •4817> 

1 - Tohmln e:kn bedeli •14448> 1 

liTo. 0ı1:ın t.::.k:ribi 24(\8 kl!o •190> me:tre ı 
mı.;h1eii! eb'8t•·a BJhler \·ü;>·a nluadi!l . 

çeliğin 29.4.9-:ıı Çc.ı11"::.Jcl,nı gliJtü saat 
15,30 da Ki.!::nıpaşada bul:..ı.'1a.n Deniz, 
Levaz.r;n Satın;;!~n•a KoırrJ<!!yonun<la p;ı~ 1 
zarlığı yaptla~aktır. 

::? - t:k t.em:nfi'tı t 1083.60• lira 01-ı.~p 1 
şartnzıne:J her gün •'; sı.aU dahilir..de 
n:rzkür k.Omi~nd:ın ~deh:iz. <ıla:ıa- 1 
bJir. ı 

3 - İsl.ek.l:lerln 2490 say' konun.un 
jS-:.ed.iği vesiku13U"'la bir.?>kte btl!ı gün 1 

ve saatte adı gcr;c-n Jronl1!:9y()r.:ı mur<ı-
caatı~:ı il~ oh.:.1.,ır. •4813> 

1 
A5keri Fabrikalar Satı- ı 

nalma Komisyonu 
---~-ll_iinları _ 

Z eyt',.,,lr."Jlu Sııl;lh tamlm..,...i ara
zisl dahilinde bı.ıluoan yoş oı.lar biçtl
. r .ilece-kt·r. Şartı-:.a.rrıe!i hergün komis
yonda gOri.ilebilır. 

Ta?ip olankı.r1n 12 Jı.1ayıs 942 Salı. 

günü sa'91t 14 de Sah Peı.wnı11da ANte. 
ı-1 Faobr.'.ık.a.!ar yol.ı."\-"'"masınd.tk.\ satın al
ma kon-yj6j"Onun mll.r..:c~r.Uar· 4916• 

Be)"'O~ll DôrdüTll"il S"J»ı Hukuk JiA-
kb..ıLg.rııd.en 942/25 

TÜRK İ YE CUl\1HURİ Y E Tl 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 18B8 

Sermayesi: 100,000,000 T iirk Lir.ı ıı 

Şube , .e Ajans adetli: 2 f>5 

· 2.irai ve ticari her nevi banka muamelele ri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirnat Banka•ında knmbarah ve ihbarsız tasntruf lıesapJ.ırınds en 
82 50 lirası bulunanlara seneıla 4 defa çekilecek kur& iie aşa~'ldalti 

pHlno göre ikı-amlye dağıtılıtcıtktır. 

4 ade' 1.000 lJralılı; 
• • 500 • 
• • 25t • 

(0 • 180 • 
100 • " • 
12U • 40 • 
ı&o • ıo • 

'• 

4.000 
2.000 
LOOO 
4.000 
5.000 
4.800 
uoo 

Llnı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplaruıdaki ;ııralar bir sene lç!.nde ~O liradan 
;;şağı düşın iveı:ılere ikramiye çıktıj!ı takd"rde % 2 ~' fazl asile verile
celdir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.il 1 Birincıkanun, 1 Mart 
ve 1 Haz r an tıırihlerinde çekilecektir. 

~i-----------ıımıa--amıııa::ıııııı:ıam _____ _ 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Tak.'>irn Ko ,ro..,ıu Apaı·t~a.nın 4 !lU- i\~akiı.pı Kayıık İ~ele<;.i civarırıda. batık Nümtmoei Jianıiıyet torpidosunun ;:: .... 
n1'ar~,ıı dai.re~:ndc Jnu•t..:.~aı:!an otur- çalan ... ırok ihracı aırne}j-yesinc ba.şlallı:ıcağ: ı ve bu iş 30.4.942 Perşembe güni.ıı ,j('"'l 

:rnakb iken •J/2/942 tarıh:nde Olen sa_ itiba.ı-en 2-0 gün dcvo.m eciccrği ci.ıhc-tl.e o ci•va.ııci;ın geçec~k mer<rkibbı d l.YJ. ... 
ni KOC.e oğlun..ın k.~rc-d.t'5ine mcııhkerne- 1 buhınmala:-ı iıliın. olunur. <4924> 

cc c .. '-on'..rJırn.ı.ştur. iı:ı-:-ı t..:.rihlı"ıd.ctı baş.. '' 
l&>r.JJk üzere lru..·~k vert"'t·E"k \'esa:: su-
rct:c a.lakı~a..ıı..-u-ın blr ay zarfında Be
yoglu Dördün<'i..ı Sulh Jiıikık Hıidd~ 

ligine nn&.-aca<ıt otanelıe.r~ müddetll)dc 

müracaat e!ıniye.nler hukt<cnd.a Kanu
nu J...l eden.in.n 501 ve 560 U.."lCU maOOe. 
ler i hükü1n~c-ri ta~ik odilceıe:ı iliin o-.. 
l lJJllU r, 

- F..n ı:on rr .. od::ıya muvafık 

'BÜTÜN .MOBILYALARINIZI 
ÇeşidJe ri çok c.1an, istar~bulrla Rızaprşa yok;;;.tl!n da G6 No. 

AHMET FEVZl ' nin ASRİ MOBiLY A 


