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RUSYA'NIN 
güveni ve Sta
li n'i n mesajı 

Sovyetlerin bahar ya• 
kmlll§ırken dabtt ziyade 
taarruza devam fikrin
de karar kıldıkları an
la§ılıyor. Stalinin ümidi 
eğer dayandığı ordunun 
kuvvetine bağlanmıı, 
iyi hesaplı bir ümit ise 
ilkbahar Alman taarru· 
zu hakikaten mü§kill 
tartlarla karııla§abilir. 

Yasan: ETEM iZZET BENiCE 

il 
ŞarJ. c<?piıesl· 
ne 3it son ~·e .. 
sinderdcn: 
Srr.olcnra böl. 
gesio<le şiddetıl 
ıbir ha'\73 bonı .. 
bardırn:ını m-
1ice. inde y300n 
b~r şehri mu ... 
daiaa eden ;t1". 

Jı:erler .. 

1 lii 
SOVYET TEBLIDI 

Şlusselburg'u 
istirdat • • 

ıçın 

OZABŞABKTA 

aponlar Ran
gona hücum Sovyet RıJf.ya bugiin Kı.z.ılonlu. 

nuıı 24 ünciı kunılu5 yılını kut. 
Juyor. Yarıy3 yakın topraklannm 
işgal altında bulunduğu, milyon
luk orduların kendhine karşı ta.. 
rilı.i:ıı eşini kaydetmediği yeni ve 
kanlı bir taarruza hnıırlandığ:ı sı. 
rada Kızılorduııwı bu yıldöniimü- ı 
nü kutlayışı hi<; şüphesiz geçen 
Şubattıtkinin bpkısı değil<lir. Fa
kat buna rag"•men gerek Kızılor. 

şiddetli bir için geni kuv· 
harp başladı! vetler ~opluyorı 

• • 
duda, gerek ordu ~eflermde ve 
neşriyat knyuaklanuda sıırsılmı
yan bir \inuclin muhalaza edildiği 
görülüyor. Bu ibnidin en geniş öl. 
çüsii Şef Stalin'in bugünkii hita. 
besinde bHhassa göz.ı çarpmakta
dır. 

!;talin Alman ordusunun henüz 
mağlup ~di!C'l'ıediğini ve fakat Hk. 
bahar taarruzu için b1~1 ve iu1. 
kanlarını k!lybetmi~ b11Junduğunu 

l>elritirken Lcningratl'ııı kurt"Ula
-:ağını, Beyoız Ru~yanın istirdat 
edileceğini, miittcfikJcrin muza.l
fer olacağını ve J."'a'jizma jJe Na .. 
zizımmın belo.,..,ehnl mai;liıp edi
lecej;"İni seylüyor. 

Bu, ilkbahann yakınlaştlğı bir 
ırada Sovyet ordııl.ı:rı hesabına 

hüyük bir güven '"' inan ifade,.;. 
dir. Eğer Stalin'in iimidJ dayan. 
dıl:rı ordunun kuvvetine boğlan· 
mış, çok iyi hesap edilmiş bir gô. 
l'Üş ve onun ~arattığı üm·it ise 
ilkbahar Alman tnanuzu haklka. 
len müşkül ~~rtlarlo kar:ılaşacak 
demektir. 

16 müstahkem mevki 
alınarak Leningrad'a 
35 K. metre yaklaşıldı 

i\loskova, ?.:ı (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 22 Şubatta kıt'nlarınuz Al· 
men mukav~nıetini llenerck ileri 1 
harekete devanı etmişler ve bazı 
meskun yerleri alını}fardır. 21 Şu. 
balta 16 Alınan t.ınaresi dü ü. 
riılmfü;tiir. 5 Sovyet tayyarcı;I ka
yıptır. 

i\lo•kov• 23 (A.A.) - Reı.mi 

olnuyan mt•lı leli( kdynaklardan 

bildirUdiğino göre, Sovyet kıt'a. 
ları Gandiın'i alıru~lardır. Diğer 

<Devaını 3 üncii Sahifede) 

,L-HARP 1, 

l~vaziyeti-J 
A~keri mırhatriııinıiz es. 
ki Bükrc~ Ataşemiliterı 
İhsan Sezenin yazısı 
ı nei salıifentizdedir. 

Ş eh re 30 kilometre 
mesafede kanlı bir 

muharebe oluyor 
Lon'dra 23 (A.A.)- Bimıanya.. 

da Sitıtang • Bilin ırmaklarJ ara. 
~ındlaki l>Olgede şidılolli muılıa.

•·e'lıc devam ediyor. Japonlar 
<Devamı 3 Uncil Salıiledel o----

Bali deniz ve 
hava harbi 
hakkında ye· 
ni tafsilat 

Japonların 119 harp 
ve ticaret 

g eı misi batırllmış 1 
Londra 23 (A.A.) - Pazar gü. 

nü gc~ vak.tc k:ulaı· Bali açığıD
da ee1''yan c'<lcn büyül· deniz mu. 

(Devaını 3 unC'u Sahifede) 

Sovyet erdusunun •cvk ve ida
resiııde kıştıınbcri en başta göze 
çarpan deihiklik müdafaa harbi 
yerjne taarruı. harbini-n tercih o .. 
lunuşııdur. Slaliu'iı. sözlerinden 
de, ilkbaharda da yine Rus ordu. 
sunun müdafra harbi yerine taar
ruz harbine devam edeceği anal. 
şılıyor, Bu \"a>.iyettc Ruslar: 

Et Fiatları Niçin Yükseliyor? 

a - Alman taarruzu ba;ılayın. 
eıya kadar Alman h•tlarını geri· 
letmiye ve yıkmıya, 

Ticaret Vekaleti 
Belediyelerden 

esaslı izat.at istedi 
b - İlkbahar ·Alman taarruzu 

başladıktan •onra da yine muku. 
bil taaı;nızlarla Alman taarruzu. 
nu muvaflakiyelS'izliğe sevketmi
ye. 

r 
Her mıntakaga göre etlere 
ayrı fiat koncak 

Devam edecekler. demektir. Sü. 
rerli taarruz harbi yapnıak için 
çok hazırlıklı ve üstün vasıtalı 
olmak biı-iııei şarttır. Yalnız mu. 
neviyat, yaln11 kohram:ınlık, yal
nız iyi dövüşmek haslet.ine sahip 
<>lnıak kıifi değildir. Bugiiniin har. 
bi insan ve ruh kudreti kadar rna. 

Celeplerle kasaplar arasında devam 
eden ihtilaf da tetkik ediliyor 

(Dev.v.ruı 3 ünciJ. Sahıiede) 

Ticaret V ·ı, '·leli '"n zamanlar. 

da şehriıni7de 'c ıncnılcketimizin 

muhtelif ııunlakalarında et fiat
larmda görülen lereHii işile ya. 

1 
FILIPINH

1 Adaların da ff,, ı.I 

CASUSLAR DÜELLOSU 

• 
Türkçeye Çeviren: 

il ISKENDER F. 
SERTELLi 

DÜNYANIN EN HEYECANLI 
ENTRİKA ve MACERA ROMANI 

Filipin Adaları~a.a İngiJiz!erın, 
..AmerjkaJllerın ·,e japonıt.rın ca
SU'i te•JJatıarı - Malak•lı kadını 
a\'Ja.mak ıstiycn tasuslnt - Mey
hunt-lerde ıarsonluk. yapan japon 

ct-.ıatıarı - DeV""lelle- ·in milyoo.
h·rı bure.1arda ""TıaAtl haTCanıyor?
'hcrşeyde kadın parmaıl. .. Kanlı 
ihtilaller ... jap-0n ct1Jcit1ar1 iş ba
şında! .• 

PEK YAKINDA SON TIL8RAF'ta 

kından alakadar olnııya ba la. 
ıuıştır. 

Vekalet, İst:.n1ıul \e İzmir Be
lecl:iyesile d"ğer bazı belediyeler. 
den bu hıısırla esaslı izahat iste. 
rnişt ir. 

Bu izahat Vekalern bildirıld1k

CDevamı 3 \'mcü Sahifede) 

Bu sabah bir 
garajda ihtikar 
cürmümeşhudu 

yapıldı 

43 liralık bir yedek 
parçayı 150 liraya 
satan garaj ıablltl 

yuaıaadl 
Bu sabah zabıta Sirkecide E. 

büssuud eadid<?sinıde bır ihtikar 
oüıımüane.şlıudu yaprnı.ş, 43 lira 
fiat konan b r yedek dtomobil 
parçasını 150 1iraya sat.mağa kal. 
kan bir garaj sahibirn suçüS'tü 

!Devamı 3 üncü 5.ahif~•) 

il , = - _ , 

STALİN'iN 
Bu Sabahki 
HİTABESİ 

• 
"Müttefikler; z •

feri emniyetle 
elde edeceklerdir,, 

••aımaaıar babar 
için taarruz kDY· 
vetlDI k•Jb&tmlş-

ı er dl r ., 

M. S!alin ı 
Moskova, 23 (.\.A.) - Bu- ı 

gün lrunılnşunwı yıldönümü. 
nü kutlıyan Kızılordu, bütüıı 1 

müttefik memleketlenlcn ve 
bilhoıssa Amerik:ıda bulunan f 

HırvaUnrıclan v;ı Srrplardan 
pek samimi tebrik telgrafları 
alnu tır. Bay Staıin bu sab:ıh 
milletinl' b'itabcdc bulunmu~ 
ve billıassa şunları söyelnıiş-

1 tir; lDev;ımı ii~üncüde) I 

Kızılordunun Kuru
luşunun Yıl dönümü 

Stalin orduya 
Hitaben Bir 
Günlük Emir 

neşretti 
Moskova, 23 (A.A.) - Orduya 

hHabeıı neşrettiği bir günlük e
mirde Stalin bilha,sa '<Öyle de. 
mektcdir: 

•Ecnebi memleketlerde Kızılor. 
dunun Almanyayı mahvetmek is
lediği söyleniyor. Kızılordunun 
hu kadar saçma hedefleri olamaz. 
Onun ga~csi müstevlileri toprak. 
larımızdan kovmakll•. Hitler'ler 

(Devamı 3 üncü. Sahifi!de) 

GÜNÜN 

(Çİ DEN 

CAVALILAR 
VE BiZ 

NİZA.l\lE'ITİN NAZİ!! 

Bornco müdaf'lJ cclf Prı:edi. Su
ma~ı i1'yı z~ pt i~·:n japonların faz .. 
ı.:- (;n1ek ~arCetmıye n·ccbur ed~-
1r. )\.Ct;,.;lcr. ı.a·1nü:.J. , ıtilcbil!t . 

Btn•na'dak: jap~1 burgusu, "biır 

gr~·' yer keile3ini oyar gibi kol<ıy
lrkl ... tş.Lyo •• M.ü\k.a'Dı1ı .ıaptı ?vlo .. 
rı·'ntıt ı.aptınıdan <'Ok d:..ıha mas-
1ai~tz oldu. Singcı.pur i~kambil kil .. 
ğıUarın<!on yapılmış bi" ku,le gibi 
bil· üfürükte dc•rrildi. Acabn Ca. 
vcı'dD japoo ordu::.u nasıl bir istik
bal görecek?. 

Bu soruya h5diselcrın vereceği 
cevap bizce pek. mühlmdiır. Zirn 
C'nva Ad.ası üz.eı.ud~ tam kırk 

ikt milyon Mü.slilm•n ya~ mcık(a

d1r. 
Hiç ~i.ıphe~fz, bu d' .lya yangını 

ie'tnde yanıp ka\ruJ<.nlann acı 

rn:u:erJlarına bakııM~tı a.zaµ du,-. 
m<: k i~in bn, JT'fd~ı..rrio.ı·ın hangi. 
dinden, hwli'i Hiı;;tc1n veya hangi 
nJHclten oJdukl-ı,·ını sorl.kj'lunnı

ya lüzLun görenlerden dcğii.z. F<.ı._ 

k~t Cü va'n-n n1ıı&un\ jnsanlarını 

(Devamı 3 üncil So!ılfede) 

Bir isfüabat anında dinhınen 
AJmun nskerleri 

Verdün ve Rus· 
ya muharebesi· 
nin mukayesesi 

Loildra 23 (A.A.)- 26 sc:ııe evı. 
wl Veniün Almanlara 350 bin 
kişi kay:ı.p verdirdi. Bu kayıp on. 
lara zaferi kaybctt rdi. Verdıün 
mağl'Ub'yetinden sonra, ancak 
bir defa taanıuz teşı:>bbüsiinde 
bııluııduJar. Bunu da 1918 dıe 
General LOOedorf yapabildi; fa-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

LIBYADA 

Mihver öncüleri 
şimale sürüldü ! 

Loıııdra 23 (A.A.)- Libyada. 
Timim ile M'kili arasmdak 
taşlı çöl(!~ dolaş.m İngiliz keşif 
kollan m'ihvcrin. &ıcülerini ş:. 
,nale d<ığru "ürm;jşlerdir. İngiliz 
alayı1arı mihV"Crin mcw!erinoe 
girmi!;ler ve Sus gerisine ulaşa. 
rnk bir ı,'dk c;sir almışlardır. Ha
va d~cliyor. İng'liz tayyareleri 
cad.ı bir fa.a liy.e:t gıö:ıtemnek.te.. 
dir. 2 M · 1ayayn>si dü. 
şiirulmüıştrür. 

• 
• 

Leniııgrad civarında karlar ara.
sında bir Alman nıakinel'itüfek 

gnıpu 

İngiliz Kabine
sinde yeni deği
şiklikler yapıldı 

Harbiye Nazırı ile 
birlikte beş 

Nazır açıkta kaldı 
Loncira 23 (A.A.3- illı,ılız ka. 

binesinde yeni rlcğişikl.k!er ya. 
pılımışiır. Bunun netiecsin.<fu Har 
bi)e Naz;rı Margcsson d'a dahil 
eılmak üzere beş N azıı· açıkta 

kalmıştır. Yen, Harbiye Nazırlı. 
(Devamı 3 UrıcU Sahitede) 

T-ür bede bir 
tramvay ile 

kamyon çarpıştı 

Bir kolej talebesi 
yaralandı 
(Yaım 3 üncü 5"'hi!ede) 

. ""\ 
HALKEVLERI BAYRAMI 

Yurdda Coşkun Bir 
Sevinçle Kutlandı 
Parti Genel Sekreteri 
merasimi açış nutkunda 
Halkevlerine mühimdi
rektif /er verdi ve dedi ki: 

"Biz her işimizi halkla beraber ve 
halk için yapmayı şiar edinmiş ı 
bulunuyoruz. Astı Türk milleti heı• 
pimiz senin hizmetinde olmanın 
zevk ve heyecanını yaşıyoruz.,, 

Ankaradaki töreni 
Milli Şefimiz de 
şereflendirdiler 

li.....:Jccvl(. inin Onunc • Yılda
~ iımü B:Jı.yramı dün tekmil yurt... 
t~ coşkl.Jtı bir tievınçle kutl~ 

'lrlJıftır. Bu n1i.irıasc-betlc Al'*a.ra 
H !1tevı'l'.ldıe bu.1 ı< bir torcn ya-

4 veya daha 
fazla çocuklu 

memurlar 
Maaş zamlarına ait 
beyannameler hazır! 
Müıeka.tlere vatan• hıımet m · 

kablli aylık alall'lankm diiri ve. 
ya daha fa.zla çocugu olanlara 
4178 sayılı kamın hükümlc.riıne 

göre veri'lecek zammın tahakku .. 
lru'lla esas oılımak üızerc hıuınlıa. 

nan beyannameler Deftoerdarlık 
tarafından ımalmfrdürlıWk!lerine 
gönderilın"ş ve aliıkaciarlar ~ 
lan doh'.l.u>'muşlar<bır. Zamlaırı 
ay ba.şmda wvzi olunacaktır. 

pılmJ!11ır. Töreni Milli Şeiımlz 
L.qnct İoöllü de şcrı.?ilE:ndirerek 

~ı.aıo. kadar takip blıyuımuşlar
wr. 

Mera.<ın>c saat ıt 1c İollkl!ıl 

.. J .. ..,.iylc bil§}an:nı~, muleaki.ben 
Parti Genel Set..rctcı ·m Enu.. 

rum Meb'n._oı;u B. F.:.k. .. TL.zer ve~ 
(İZ bir nırtuk. öyle:rrJş1ir A .k~
r;ı Radyosu ~ra1ından tcknıiJ 

(Devanu 3 üncü Sahife<le) 

Fakir ailelere 
ucuz 

Şeker tevzii 
Önümüzdeki ay tatbi

kata geçilecek 
Ankarada.n bildir ldığin• go 

fakir ail~hır<' şeker dağı ıhna 

!.şile Sıiılb:ıt ve İçtimai Muaveıı 
Vekaıe-tini.n ıme!:llul olma ı t ,_ 
karrür ~.~ gibidir. Gelırı a 
ailcde-n 'hukfunetı;<> ne anlru;ı!J . 
ğırun tcSbiıti pek yakında bı• 
~sa baganaeak ve herke,c il:iı 

edileceldtir. Tesbit edilen bu <.

sasa uyıgun halde bulooaıı a. 
(Devanu 3 üı;cü Sahlfed-

Blylkdere'de Bir Gece Soygancala ! 

'I Bir kadın; ayrı ya-= 
dığı kocasını iki k. ~ 

ile birleşerek soy 

-
' il" 

Kahveden Eve Dönen Adam· 
cağızın Yolda 150 Lirasını 

Aşıran Gasıplar Tutuldıı ! 
Dün gece iBüıyiık~rıede i~ c. 

rinde bır de kaclın bulunan üç 
ı.ti~i bır adamın öıı.üıııe çıkarak 

zavıallıyı hem ®'ımüşler, hem 
de cebinde bulunan 150 l'ra pa. 
ra.sını aşııımı.,,lardır. 

CERÇEVE 

NAKARAT 
NECİP FAZIL KlSAKtlREK 

İki taraflı nakarat: 
- İngilizler, son Moskova 

görü~melerindc Boğazlan S-Ov. 
yellere vadetti! 

- İngilizlc.rin, >0n i\losko\·a 
göriişınelerinde, &ğazlar1 Sov. 
yet!..re "adC'ttiği )alamlır! 

Bazan bn nakaratın yalnız 
birincisi, hazan y.ıJnız ikineisi. 
hazan da birincisi ve ikiııci~i 
bir arada duyulu)or. 

Boğazlorın sah ihiyse, ağzını 
açmadan ve gözlerini kırpma

dan , bu kötü nak:cıatı nefretle 
dinliyor. 

İki waflı nakarat o l<odar 

Büyükdcrcde Y ~ı ,ad\'.lesın<l 

197 numaralı evd oturan Mt
zaifer adıında bir. dun gece lrn . 
veden evıne dön~r c , k:ı ·1n 
üç a da:nberı ayrı yaşa ı<d· 

\.Devamı 3 üncü s~t.U:cdı.:ı 

garip ki, bkr lıadıse\İ idd 
eden, ister ) alanhyan taru 
doğru~·u !-.Ü~ l<:JUll..tc ).,ını 

Türk ıniJlrtı j\iu "dtli. \l' te' 
zip eden f:'raflardı~u ha, 
haklı diye bir •Ul lHI\.! dtl-.t.ıın 
ye dcg:mcz . 

İddia <dcıı taraf. buhllıı<· k 
dar iddia etmedi!,. ihtiıı al lı 
rakınaınış; tekzip cdcıı t ar 
da, yalaıılama rekorunu kı 
ınıştır. 

İki taraf!, nakarata vcrih•ı·ı 
cevap ~u: 

- His birin kı) met ve rmi' 
ru.z; ne mı..hut iJ<L.a)·a. nt.: < 
onım yalanlanına~ına! Ve h 
şeyi biitiin ınüna'e t 'e har 
ketlcrimizi, kendi t.:rihı. si.} a 
ruhi ölçül, riu1i:t it:;ndt: kcıı 

kendimiıc tal io timi~" ba 
yoruz. Bu ölçü bİLe. kirnt~ İıl:-1 

nıamız gerektifrini ırösh:riı·. 
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HALK FiLOZOFU 

TETKİK MEVZULARI 

Belwi,en'n tl.tısat ;\lüdlirlü.' 
'üno ba~lt ol:ırak, bir hismrtçi 
ve L;çi b:i<11su \·ii•ude getiril. 
ııı ' elr.fı'lda bazı tedkikJC't' 
yapıldığını ı:azetelerde okudu· 
L'Um vıJı:ıt bundan on )'ıl ka. 
d• evvelki. aynl belediyenin, 
&yni şub.. nıüdiirlüğüne batlı 
bir l-lko<unu lıat,ılarını. 

Bu hüre, ı.:rka~ senr faali.. 
yette bul •ı.mu§!tt. Ba'!'nda bir 
miidürü, .ııeınurları vardL Ga· 
ye.i, arıu edene, ınıHlulıa mu. 
ufık hlzn,tJçi va iş~i hulmak 
hu~us.unda ta\.·assu• et'L.ckti. 

~·akat, Lu büro, nihayet • 
lıale geldi ki. ;;trapta nıahal 
kalmadı, biT faydası olma.:ı. 
Sonra, galiba, bu bü.To lilğve. 
dilıli. 

f•tnnb11lan mese~luini .-e 
belde lıiz.r·dlcrini, ta mi Şeh· 

• IF.S'UT 

ll\Sl\., 'LAR 

Gazetelerde', Allah artlusın, şu 
güıılcTde bol hol cvlenmo ILiııları. 
na rasthyoruın. Ekseriya, şu ser· 
levhalar konuyor: !Ueı;'ut bir ev. 
lenme.. hkat, mes'ut olaca,Cı, ev. 
nlden na ıl kestiriliyor?. 

Saadeti, pt:~in hüküm ve .karar
la kabul edenlere u~ mutlu! 

TASARRUF 

Ç.\RELERİ 

\"eni Belediye bÜf!esiude ıa. 
ı;arru( teJlıirlNi almırlı.en, daha 
:.iyadc, )ol ın~lı Ü»u-indc durul. 
mıı • Yol in aatından bir kı"nı 
'r.ııraya bır~kılac•k, bu suretle 
nıiilıinı tasarruflar elde edil~ek. 

Gıt arada. rcfiij ;,,,,,.tı da el· 
belle ve dala ısile bırakıldığı i(ın, 
şu ıaınanda, d$nsıı memnun oL 
muk lilzım! 

IIF:R<;F.YE 

KARlSIYORLAR 

Bızı si)·asi ve askeri ttuıharrir. 
lor de, Amerikan donıımnıısmın 
nerede oldu~uou merak .ıdiyOt'. 
Jar?. 

llitim muharrirler de hcr:;e)'e 
k .rı~ıyorlıı.r. Hani nerode be, diin 
f,J:ııı r crikalı g<>neral nerede 
iıli, filan amir&) enclki gün yok. 
hnıada bulundu mu gibi, sualler 
or~ral:1ar .. 

Kr.:STA!'>TNÖI 

KIBARLICt 

Kestaneden, ve di~er n-ıey\·alar .. 
da>t pıı.»ta yapıl:.b'leecıği haber ve
rildi, Bu lıabu ürerit.~, kebap ve 
,uJa pi,mi! kestnııe arlıJ.. galiba 
kolay kol ) Luluuamıyacak!. Çliıı. 

kü. ne kadar kestane varsa, pas. 
tacılar salm alac:ıktı~. 

Kestanen;n bu :!erce~ kibar ve 
asil bir .-ue olabi!eceti hatıra 
gcliı nuydi?, 

KOMPOST'JYA 

HACBFl' 

Paşabahço fabrikası son ı:üıı· 
lorde borun;ı kompo•toluk kiıse 
~·apıym'mU!! iyi, hoş •mma; dahı 
2lyııde, lamba şişesi !hım! .. PeL 
rol )'ak.an bu çok tehir ve kasa
balaroa isteoen budur, 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

reınaneli rurıımınWın ;ıibareo 

biitiln faaliyet ve tedl.slc mev. 
zularmı yakından bilen bir ar. 
bılaşım dcima ,.öyle söyler: 
~ Bu şehirde tdkik yapıl· 

m:yan me"ele yoktur. Fı:kat, 

nede._, umanla bu todkik ra.. 
porlan, dosyaları unutulur Va. 
kit ukit, ıyni ıneıulel...-, yeni· 
den tedkik olımıır.• 

Bir giiıı. gazetelerde, Eminö. 
nünden Eyilhe bir tramvay 
haltı te isi mevzuıaıtm tedkik 

edilmek!! olduğu halıtll'i veri. 
liyordu. Bu arkadat gülerek: 

•-Yahu, dedi, J,u mev7.u yıl· 
larca enı tedkik edilnii•, tat. 
bi~e bile ~ilmişti. Eyüp 
traın\·ay hettınrn \.:t.Z't ~a.1 re.; .. 
minde sö, it-nen nutuklar hala 
kıı l akları •ndadll' .• 

Abdülhak Hamit 
günü 

Ü~ar HaTh. i hır cH!m'd 
günü· tertip e·lmJştir. O ırün; bü.. 
bü~<ük şa 'irin eserlerinden . e~~L 
m'ş parçaler okunacak ve bir de 
tcm;il veri!'1Cddir. Halkevi reoi. 
sl avukat Re•ad Kaynar •Hamid 
güııı..i, nün iyi, muvaffak b' r şe. 

iollde teıı.ip e<lilm · ııçin ça~ 
ma1daaır. 

Altıncı tarihi Türk 
muıikm korııeri · 

is.an.bul Jooınsen-at'lları tarafın . 
dan tertip edilmekte elan tuh! , 
mu,.;ki koıaT !er! nden a·ltıınc1>1 
3 mart salı günü ak.5amı ŞeWr 
ti:yat.;c_<u kn.mt-di kl3!ntnd.ı V-. 

rilecskllr. Programda 17 ine. ve 
18 irıci asfl klfısik mu:ılk• beste. 
lclrlan11<.:ı..:ı •H:aüz Post, Tab'i 
Mı.tr.tıfa Ef1.>miô, Berılı Hasan a. 
ğa, Eyü'bl Ebubeldr ıığa, Tanbıı. 
ı i l\T<tslııfa Çavuşun eserlerJe 
ı-.ınm asır ve daha eSk! zııına.n.. 

tara ait bir çok ~a<kılar vardır. 

Terkini icap eden vergiler 
hakkında yeni bir emir 

Ta'k. p ve ıah.<'1 olurcnas:ııa 
ımıla\n o.lmıya.n nuıms! dıare ver 

llcr ~'l' :ıı vi'l!tye"le rd<:ıki umum! 
moel:.leı ve yahut da daimi C'!I. 

t'Üm""k!rdı;n karar &luıarak Da. 
h!lJy'l: Veka~'.lnin yü;ksek tasdi 
kü•tl:n c-:rmek suretile tet'kln 
d!ıa>a·bilcc~• Dahiliye Vekaletin.. 
oon te\11 ğ olunmuştur 

Mütruru zamana uğrıyan nr. 
gilC'rin terkin karannı i~ val:i. 
!er !:aoıd;k e-deeeklerdlr. 

i~t ... rıbul Tr.amv ıy İda.res;.oin ı!lnde 
ne g;Ll nıa.l.zeme ,,.a.r bilınly0t.ırz. HCt'
N.lde, eıc.ıx ol"1l yalnız bandaj defi!. 
d:r. llua!ı.lnk.ü me'ictttla kat yıl bu ı~ 
hlroe tram•a işletilebilir'. Bülıin bım
l.tr Uı.zct fneçhuldü.r, 

EK~l. noıkMn mal:zt~ fazla i.ae, dün
>•nm ıu fevkalade halın;n nt; kadar 
ıOree<~l belli olm.ıdtilıno ıöre, bu ıe. 
hlr için, yeni btr işletme p!Anı tarııdm 
t-t..,ıt-k 7:1it'Urlclir. Bolfthare, en elzem 
hcı L!arda ıeyt-.U.eteır:-n. tr*ıtaa utrama
•1 t hl& l He kll."'Şt!t.şmıyahm. Şlm .. 
didl"n ro-Uımkün olan b:r kllırn servis .. 
!er. l•hd.it v~ya Uıivedellm. 

BIJRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 42 ----.... 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

r .., k .. tnı ka.pıya <iJy!iyar&k, Ne1ırine ı 
u ·ı hn\d;ır gibi: 

Eayd4 dedi, !..opıy. kapadun. 
Ş~ ı go~lerlmi de kapıyorua~, sent:n 

3 • ta'!Tlamen eo:nınrrıı:ı.Ma ıı:ç b.c 
ı• !mır :J')k. • 

1 

N'tvin, bllmlnun dlıtmeıırü (Ö"LÜI 

YL rdu Rird n --~du. U41rı&ra. k~l;k. 

kat artll' ı:'bı yap;ca < oordu: 

- P<kl. Madam nerede şlmd,? 
- D'l!aroda ... 
Gı-nç ıcıam loulabıu kapıya d! yl· 

~ ll•v• etLi; 
- Biic ... OıJ.ruyor nıı:sı:aı?. 
!-ıc~·ır d'n1edı; 

- 1'.'.iet. .. 
St ,., !<o,plıı'.:n ark"5lndan •yrıddı. 

Asnklarırıın ucuna ba arak Ncv:.n.e 
doi,: ~ ıı l!rlten: 

-· l:t1YW<>!>'W~ de.,tl re. d<'<li, 
M • k'ttl1 ıse& ıeliyıJ~.. Run .ca c~. 
r. st:• !)'Qııri.Jrn.• şaı~; nnı aoyl,.ıy r:' 

.... ......................................... 

vm 
~.f."tosu.n ba~ırıdın orlas 3 !<Jda.r, 

tın on bt~ gil.'l, N"ev1n, sua ... ·lyc apar
t .ırv.r: aradı. Fakat, onu11 Lı;ıcdiil g:o~ 

lı" yPr bulrı:ak kabil olım:or<lu. !II•
danı k:!eninin evine son def; ce!d:~:nı 
.. ·~ !'..)'f!l genç ~aduı, oray:ı, d;:ı.h;:t on 
Lc-i' y1 ti z;J.n. b.,,,!tada tn aı: fı.'dşer de .. 
ta olrnı k üzere, &t:~ip g'.trr.iştt. 

lkl d•!J, Kimılenın, Ntvidıı hala· 
iın•n ktıınnı evinıJe bu!· ~ t~:ı.r. Fakat, 
1'..ı.m:lr!ı n bl...\otü.ı.1 11.l,aflrpcrverl:.ğ'ne 

ıair.- e ı. no. r•nllde~d bu apat1.unruı.. 
ae- .. r'l.lı '• .... c.rı de .. rcO<..le tı:ıtrr-.!n eden 
1.J'r Jt!r o!..11!.adt, 

Su.~l, lı_.;,:.2, 11 .lj O!eı.Jade \~lıyor. 

du. D:ııı ıcce!er, N"ı.:·. ı.n. kocJ.aıy~e b~ ... 
ab r ~ollr-'I) .. kolu Y4· ü;yoı L . Sil· 

n, 'i or \.i.iı gl;rünce, oturr:ı 'k mecbu· 
fl)'tliııJt kai.yot'!Rr1l. u;r aık am. SU.,. 
;1\.ı, L:. ko .. y~ bi .. r.k.şa.n )t 'Lt.; 0ı da· 
yeU l ı;lı. O ı. ., Suavl, o' yol~ 
h t 31 ;J.. Gece, \·o._ <t,1c: ~l· aeç ... 
.[l.l.jlı.. 

·ı~~·~· 
GeUa de pallalıblı 

gir Dl .. 
fı:ıtnı lıulda otu.rarı vı:tandotil..nfın 

bir ...<Emı sanıı•lar ki, hayat patıallılığı 
ve lhtlkkın Ç"'ll.lı:erl, y:ııfıız bil ı•hir· 
de .totü.~en hat.erJcndir. llalb..ı k~. ba
zı ,ehk' ve 1<a1eb•I nla, l.Unbula tq 
ç•kiırtrın bi'..r pa!:laWık vrı.rdu. 

itin en nıüb..ı:n t.ıraCı da bu h• 
u k abatud•, hayat P•h&«ı\ıtı ııo 
01üco.deie eden, ftat tont.:-o1Un0. yavan 
teı•Uüilorin daha uyı! olrnaısıctır. 
Heh., bnı bele<liyeler'.n bu ~ 
kll'ft •u.ıtaLarı matl(ıp derecede de
ıaır..,. M.neıı; 

O.ın!I •* ... ınek.lup ciındereu, 
Tre4cyat...ı bi.r kaza ZM\lc~zınue aa k.in 
Lır oC.uy\JCUm var. C~eoterde yotıla
dı'ı bir rnelı:lı 13 fQJ'le d.yordu: 

<P.hıJıUiı. co:"' burada &öımeli. 
~r. ı.u....t, cıUcı!<lt m•lı, d.lcdl>ii 
fiatle ıS:rtm:;d..'""'l.l he·n'lll benıt:n ~-lr
tıı. Btr Belediye vanbt ki. ~ :r• tnu 
nıtm\ n'evcuttLU". Size <n basit bU:- ha
dBeyı ısr...aca Ua:!e ed.cylm. Beled ye. 
oul.r'un ki.W;.;ı.ına ktıı<. \lata narh koy· 
mt:Jtl.li.·- Du. rnınt.a&Zl»ı rayicl l>öyle ... 
dit' <!lyt, millılirlü anwılı Jca~•tlar ya
zar, ~lı.er. li.ı.~bu K~ kllosu kı.rk para
ya odun bir Zliıurll:lil Aııl<a k<l$udOC. 
tıt!Akıs, bureda odu11un l<ll<ıc\;nu 3-4 
kL\I"UŞl' an.c~ alabı .~sio:z. Yflnı, odun. 
buroô> 1 ımbul<l:ın pahal.dır. Aınl 
gar;rı olan 110k'taJfı arıede:;tn1. Kaaa
l'Bdan on, on ~ xtlorı.o.ctre çıktıc-ırz 
ıoı omıana ceı.t.n.ln.ıı. Oduc kesilen 
)e'", bu kadar yak 'dL. ltferkeplerin 
lberir.t. od\111 yü.itlt"rlcr, l(Clir•p ç&(\.-, .. 

da kllus" 3 - ~ ı<U"U$8 &1tarla<I ... 
Kti.z.&.ı1uzda dlğor ekseri yiyecek, 

!;e ... tl;, co-ecek nıadd .. ıe'"'· hep buna 
e~:ı"rii'.", Bu vaz.oy-e~te.n, mahaUl memur
lar, ~ani roa&Şh o~lA!', bir ~ esnat 
o!n~tyı'""' ye.rl!lf"r rGlt n-~te:k!dirJer. 

ÇürJcC, bu pah>lılıkta ~e~!ı•n•k, h~ 
J1ü!;ok.M bir mesele oirı .i<t:><!Lt, 

l{ı:ıy:\l.M'\ mec.{ıuri ftbf'pJerder, duta .. 
yı pııh&.lı oldufu b~ zaınanda, bir de 
Myle keyfi •t'beplO ·ıe p.halann:ao111a. 
hı.(. b:r yerde agia tııeydat) VCC':t:'(!ıncılc 

l'ızıaıdtU 

R. SJ.RIT 

Terli müddetini ikmal eden 
adliyeciler 

Terfı müddctle:riıtf d<hlu.:mıuş 

\,ulunıın hfikım ı·e mü.dklı>iwnu. 
milerden lcrf' n mJ>stahak olan. 
ları seçmek ii=e kumlnn.ış bir 
\-C iki sayılı adliye- ayuma lı:o. 
m!sıyoo~arı ralışmalarmı bızgün. 
!erde bitirecektir. 

-~nB---

Hariçten gelen 1387 millet
daıımız Türk ııatandıqlığına 

kabul olundu 

Yo'bancı moınleketleııden vata. 
nmırza gelmi.ş olan b.n üç yüz 
!Jekım y•edi mllletdaşınuzın 

Tüı!k vat.anda4lıt•na kabul olun.. 
ma.sı Heyeti Vek!lıeee k:ıırar)a1:. 
rt lmlf. il'. __ _., __ _ 
Befedive muhasebuin• alma· 
cak memurlar imtihan edildi 

Bclectiye h-p işleri müdür .ü. 

ğünd.e münhal olan 15 lira asli 
maa-şlı mi?mur'ıyet.ler için <'VVC1. 

loi gWı bir müsabaka ~mti'hanı 
y<a p ı lr.r. ıı:ıtı r. 

Bu imtihana eek&en üıç orta 

ınaktep mezımu bay ve bayan 
~li rak etmiı,ıt ır. 

Vil4yet bütçesine ımunzam 
tahsisat verildi 

!starı.bul , Gir'erun, Muğal, Ga:zX.. 
atey, Tdkirdağ, Anta~ya, D. 'Bakır 

Rize, Ki.it.ahya, Kaııs, Niğoık, ÇAı. 

r.aklka.le, Hat.:i:y, Kocaeli, Seyhan, 

Bolu, Onlu., ~. Bitlic; ve 
Kastamonu valilikleri 1941 yfü 
bültçe1'c.rJl1de m~r.akale yııpoıfl. 
ması ve mımzam tahıi.sat vcrlL 
metJi icra Vekilim HeyC'tince 
kabııl olımmu.5tur. 

Yı.:ne, PLA.j Gazi?lı03W~Jt otu'r<ILld.an 
bı.: ak.l;!m, kDmfU!arı Suet Be1l<ı kıızt 
Ley1l, ııç ~ı·t:adaşı ile (\f'r:tbe!' c~ımlş., 

d'nı1~ doğrı.ı UZ..'Mtdil sağ U:1r3ftr.kl ;.(\,. 
ıouın ıu. mASala.rrıJ1n b!r~i 1"'::M. et· 
rr ... 1,rdı Kahkah111,lar1 t~ uzaklara ka... 
da~ akı.ediyordu, t.fe\.·izı, b~r araltit. 
onları kendi. rrta3al;orsı:ıa da"·et et.m:ş, 
dört genç kız ıellp o!.urmu,lardıt. 

B:ı c()fkurı kı>hkahaların •eb•b;n; file 
soı·un, l>eş.;ııci visk:yl b.t~rcn Nu;i Y..t
maz C':mv.Jtu. Ktz!.ır, Lcyl yu talip çı .. 
kan. g ne roaı:ye ml.ite-ttt~ı tte a.Lıy e
cfyo:-lardı. Leyı:,, bu me..-ı..ı ü-zer:rıde 

taıla dt..-rm:.ık lsteırtiyordu. i'aka.t, .la .. 
rında~;i arkada,lıırırıdan, Perihan. dt· 
y e, tokdim ett:ğı .şak.ıcı ve bo! kahl:.:l
h ... ~ ~arışın gen-c 1<ıı, Lr-..1:5j' .J nıO-te .. 
ı. act)·f-11, ınınl ırırıl b't· şeyler söylü .. 
y•ır VE.ya hatırlatı.r ),(', arkaanl!dan kah

katayL bas:yo.rdu. 
Nr\'in , bl: ar&lrlc, LeylSy;ı, ıı~in e\·

l~nrr..1':. fsterncd.ğ:L-ıl o?' ea.k katla~ ;le-. -
rı ıi•~· Gcc:ç kız, ns.zi:'" o!ın1ya Ç.llı ... 

•:: nk, ehndJI k böyle lıi. nn,vı.ula n.eş

gı.1.· c!rr:ya \uk\l nlm ... Jı~:rıı söyledi. 
F Jklt1 belli kil ki, I'· : 1 Yı"nazın ka
ri..JHla tuna halde a..;zn•'.Ştır. Ve h::ıtta 
till cCmleyi ı;ö'.emekterı ~eı nl aıa

n1:ıd1' 
- l\Iesul ol;caj"ınta kan[ bulundu .. 

ğı. ,, gun, elbette bir ~; \ ı;- yapın:ıyı 

dti,}i.:llt.'CC'iiın. •• 

B l Şose ve 
=~ Köprüler 

. .- . -

. :· Ji_._,:R -8-~V<k: Z i YET i . . . ~- . . 

Sovyetler Birliğine ve Çin'e 
yardım için kullanılan deniz 
yollan tehlikeye mi giriyor? 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Almau 'e Japo.a donanmaları. 

nın açık deı:i%1erde yııpınıddı ol· 
duklan b8f8nlar, Amerika • İn. 
g'illerenin Sovyciltt Biırliilııe 
yarılım işinı yine önemsenecek 
bir duruma ı:etirdi. Alınan de
nizaltıları Anıeıiikanw Atlantlk 

kıyılarında bir çırpıda 11 geııU ba. 
!ll'I,) or; hatla Brezilya ve KUha 
kıyılarında lıücwular yapıyorlar. 

Di;lcr ta.rftaı• ilç Alınan zırhlısı. 
ıun Şimal d<niıinde Norveç sula· 
rına &iriliğine \'O Brest'deıı ka. 
çan üç kruvazörün de Trond.. 
hcim 'da bulu.,duklarma dair ha· 
herler sızmaktadır. Bu gibi AL 
man dcı:iı h~r<'<etlerile, Sovyetler 
Birlifiııe harp maluıııesi gönder. 
aıek için ınüttefikler:e kullanılan 
Arkanjelsk dtniı )Olu gitgide ke· 
•iluıe tehlikesine diqınel.-tcdir. U. 
zak Şarka bakarsak, )'tne So.-ye• • 
ler Birliğine yardım için kullaın
lau ve heıısi Baora kö .. feziııde bir. 
!eşen Pasifik \'e Hint Okyaııusfo. 
nud11ki deniz )·otları da g:inden 
&iiııe J"pon tehdidi •tlına gir· 
meklcdir. ım:ttcfikl ıin, Cenubi 
Pasifik'de Sumatra ile AvU-'>lraly a 
ırıısı.ndaki adaları .-e boğazlan 
anuda- müdafaa etmeleri mti. 
mali huı:ün i\İn Ul ıftır. Japon 
hun ,.o dı:>ıiz kuvvetleri ge.rck 
Singaııur yolilc ve ııerokse Su. 
ınatra, Cavn, Timor, Avustru1ya 
arasındaloi boğazlraılan Pasi!ik'e 
ve Ilint Okyanusuna \'ıknıak Ü'Je .. 
tedir. Artık Japon deniı.altıları. 
mn Basr11 korfeıi cenubunda ve 
Hindi.dan kıyıları •ularU>lia do. 
la.,_'<ıtıaları, ~ngiliz · Amerikan ge. 
mi kafilele•ini yakal•yıp batırma.. 
ı- müınkün olabilir. 

!erinin büyük bir değrrl kalmazılı. 
Baharda Fiıılindiya cephesinde 

büyük hareUta C'iri~ıııek mUm. 
1ı.üıı olınadıj!ındaıı ııa!iba Alınan. 
lar Aılkı.ajebk yolunun açık kal· 
muını mahzurlu buldulu ve ba 

yolu deniader. lı:esmiye karar ver. 
diler. Alm'IJI deniz hareketleri 
bunu ırö•lrınekledir; Alman or. 
duları mtidataa)·a ııeçrrlı:el\ y&!wı 
dlll'duklan Kafkas rolımu önce 
kesı.-iye çaLşauldardır; bu da 
Unkof bül;e$İndo tt.tunmalarile 
anla~llıyor. 

Uzak Şarkta ırıüttt.fikler hiç ol. 
mazsa A»u lralya ve Yeni Zelin.. 
da'da tutunm"k .-e s.ylfm ada,ile 
l\Ja<lagaskar'da kunttJi bulun
mak ıonındadırlar. Bu dıuuın, 
yalnız Ja(ton isti lasını önlemek 
için (leğil, Çioe '" So' yetJ.,.. Bir. 
li .ne yapılan !ı,rp yardıınuun 
temini ;çin dımedir. 

Tadilat ve itiraz komisyon· 
farı azalarına da yevmiye 

verilecek 
MU\·a:ı:ıaf dJm:ya.:ı tad !at v'C 

ıtırıız lromiııycntt üyelerine de. 
)-Cl~11•jt! ven.m ~ı kararlaşm'-?
tır_ Hu ü·yelerden \.'aliliğ ·ll ~r ... 
k z k11<Zasmda aıı,ca ktara giln 
<le 2 li~. k.azaia:'lla çal· c2.lc ü. 
ye!<>re guııde b; rer buçuk hm, 
1''Öy n~uılıtar'arına da giind:~ l ~ 
ra iX:ret ,·er;ıeoeldır. 

Gümrüklere ,cırla mektep 
mezu11lar. -dan kolcu alınacak 

Güım~L''< İnh'sarlar Vektııe. 
~i t.; r~ gümnıEckri ıçm c.n J!ra 
aı;li ınaı.ş a orta m<'ıktep mezun
J.arı aıı..s.r.J.aıı tkolcn• alm.alı: ü. 
zı.:re b tr !ın~i'ıan açın ıştır. 

İırt\.han 10 rr.artta Aılkıartl, iıı.. 
kım:derun. Mcrı.'n, Tral>:roın, Kan. 
ve Van gümrük!<:>rinde icııı ol~ 
na<:aktır. 

Hariçten getirilecek 
inşa at malzemesin
den ve işçilerin gıda 
maddelerinden güm
rük resmi ahnmıyacak 

Şose ve köprüler irıŞaat. mü. 
<ealilıitler in.in mernle ke'l.inizden 
tedarik ed1.>mıyerek yabll'neı meıın 
lelretlend-etı g"tirmek ınedburiye. 
blııd'C kaldık.l:ı.rı w l:J'ı inşa.atıla 
kullauılaoak malzeme ı.le ~aat 
işçi1eri için yine yaJJ:ırıcı mem. 
Ieketlerden getirilecek goıda mact.. 
dcleriin.b gümrük resımn~n mu. 
afiyeti lı.ıdc.kında yeni bir kanun 
proje : hazı.rlaıvnt:ftır 

l•tanbd maliysainJe terli 
edenler 

i:starfuul d<>~terJar muavlını B. 
'fal't Tuk li, Tt et! 'ar :d;ıt mü,. 

ctüril Soin Yard•.n, bttri'.:ıul he. 
sap ırL ch=•~ı Llr' f: Sı ,rncrsan 
biı·cr derece terli cttir.'~t;!erJ.r. 

KOÇ'ilJl LiR 
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+ fla,·aı:azi &;.H;,t.~rintn f la yaz.... 
dığ: 'la1c.~ 1'1. ı;:k J) eti cı:anlaı·ın doi:. 
rucian doğruya net~dlye 1\-1<..kinc Şu

b.:.:ıt l\IU"'-.r1u,1lne ntw'«ca.ı1• elıncleci 

u:ru.1 !tt:h .. 2 cd.ilnıi}'"Llr. 

+ V li , .• Bcle<tıye Rei•ı B. Lıll.tl 
Ka·d.sr!n bu a.lqan1 Ank.~r~yR g~1csi 
n~uhtemtkilr 

TlCARE.1' ve SANAYi: --+ E'lat M(iraico.be Komlsı onu bır
ı:Uu öu~L·n sonra topl::nac .. 'ktır. 

+ Bau kJ,n eler ş<.•!:rfml.:.Je h~li.s 
kah\'e buleınrıdıldarwı ld.:141 etn1lş

l~rse de!' stoku:1 U,;1 o\<luğu ve nluh... 
h·kirkrl:ı kahve bırlkt~rmeler~ne mA .. 
nt ulınık Uıere ınusyyon nılk'txrda 
te\·zi ed:td!gı anlafl~nu~tU'. 

MÜTEFERRiK: 
* Ş~\h n l~mind~ bl? klhnU.r &:ne

h~:·d Kuruc~me Un!erinde\cl Yelk.ert
c. v.Aı>urvnd:ın ına\·naya d\ifruOş ba.
~tndan y~rdlınnu~t.ır * Z.rar;t \'Ckhı İzır;!Lten Anka .. 
ray" do!'11n\ .. ,tt11·. Adapazarı dt:-rru.r ve 
1ah•a tıı:.ıt"ka;;t bir yıld~ yü!" t)luz bin 
Plt\luk ir.1al ede-ceklir. 

Alman orduları 1 inııi ~rk se. 
ferinde Sovydler a:riiğinin Ar
kanjelsk • Kafka•yadan Orta Rus. 
yaya uzanan kara yollarını k..,..,. 
mc.mlştir. S<>\'yetle• Bir!iğl bu 
)ollurdan • kn.n harp malzemesi 

ile harbe devvıu ediyor. Fakat gil. 
rülüyor idi, ı;arple A 1manya ve 
~arkta Japonya deniz ve hava kuv. 
,·etJcrUe Arkaııjclsk ,.e Basraya 
uzanım deniz yollarını, sıwld ön· 
cedcn milşlertk bir rli.n hazırla. 
ınışla:r ı:ibi, ell>irlil:ila ~sn>iye, 
Rllıifaya ve Çine harp malzemesi, 

) iyecck göodtı itmesine engel oL 
ml)'a gayret eıliyorlar. Çl11iıı du· 
rumu da Rusyanın durımıuııa ben.. 
ziyor. Müttdikler Bitınanya yolu.. 

ııun Jaııoıılaıa gepne&i iblinıall 

karpsında Asam kara yolunu kul
Janacnklardır. Fakat bu yardım 
~şi, önce kara yollarına değil, Ok.. 
yanu•ladaıı ı;eçcn ve kıt'alar çev. 
roliyen deniz yollarına dayan
nıaldadır. 

- Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

ArkanjeJ,ı. yolunun emniyeti 
vo muhafa1ası, ınilttdikll'rin biç 
olmazsa Şlmal denizinde hava ve 
deniz üştünlüğü kazanmalarına ve 

İzlanda a<lasile İskoçya sabili ara. 
sıodak.l AtJantik .ular.ın.ı sıkı koıı.. 
trol altma almalarına bailıdır. 
Norveç sahUlu<ı.ntle tutunabilse
lerdi, geçeu harpte oldu;:u ııibl 

Alman donanmasına !.ar ı vk ba. 
ıaj kurabilırler ve o umatt Fraıı.. 
aa garp sahilifll'.iıtdetcl Alman ils· 

Sonra, 7ttll g5':lorlnln ;ç,nde miınll.. 
lı b!r &WütJ• şunu 11.Ave etmişti: 

- Ev!enn\~ va mes'Lıt o1muı. ctca
f.nlJZ<i& ne kadar ıı ı ins~n v;.ır. Onla .. 
ra benzemekten .k.oık..ırun .• 

Lrylitnın bu aöt~e~·i Uzcrlnc, Nevin.. 
Jt: Sü;.vi, ~Ö'l &öze ı.:cim!vlt:rdı. on:a
rın bRk şncı, U>y1A1u·n töıJ ... :rıden 

kOıl('mamıflı. Genç kız; blı bak~larda 
hır çok ~ey~r ıez.d!. au baki.fi .ra lnicn 
koy:nuşt ... 

Df.ı.tündU ... Onları, b: r akşan\ üıtü, 
v~rtm:Jan çık&nk.@'n. r•ıt'ad~ı zaman. 
Ne\·ln:n !a:tlaca .aklifj!t. halhti -.i.ındi 
dnh:ı iyi anlı.yordu. Ve ı.onrı1, hd.15, b'.r 

t~ ,·:{} oteli teıi<ct..'T.:yeı. Slla,·•.. Daha 
ıııonr.:ı. Sü&\ ;,n n IstJnbutı ınmcy'p d~
nJ.,eı ı:elcl!ğ4 ıobah1.'l•·. tC!SIOOCtn, Ne. 

"''rı!.n dl p!ftja. gc'mesl.. Ve Ncviıı:n 
bı.. br 117o!:ırınd.a, bfç bir giln, hoc~ ;ı. 
n:n t ... l\ınn·.i!yı~t .. 

Ltyıa, bu n:üı>h'!m noktala"ı, hi.1ler1 
ve- b~.,., t~aclilfl görü.~'trl t '.c aydın
!c.tm j'tJ. ac;-~ yord ı. Sool 1.ı:ı buçu1t ::ıy_ 
danberi, Nev)n!n hallr.dt, lızrekeUe

r:p-:-f, barlı b~r <!eı\l .,:khK o'dc.ığu n"..1ı.
h kk. ı'' O, şi.mdl, ci.ı;h:ı. az hoppa. bir 
kodıııdc D; ha az knlık..ha atıyoı, ge. 
Ct'ft.·rl. kö-11'.\ıa dc.ıız. ıer [lrındakt bu.
:Y\.i. .. çanu altlrxla d.:ıhn t .. 1>< rfıo:j ola .. 
yurdu. 

!ellan ve t'n kibaı' ladmlır.n<'•n olan 
Firl.'1-yi? 

- An·.an. ~~. '~i.ı b!.rf'r !.;,m flııki,,. 
ı.y ı. 1:;(lyLe pe.k dcrın ve iru.·c n\ıPs&

lc.tr~c b'ziın b~\&i;r-ı!ı; pek kı.tt:.r. lluy. 
k peıil l:rnce, pek 1<.ıı:,l.ua ve l'Ck fay
da 1ı ır:yieı· lı11Je b~lı&'! ancak SlZla gi.bl 
say :ı. fıl!:rl .. rlmiz bl1lr, 

- - ülağfruikıh! lite E-'in·ni d&n.H.en 
A1 .ı:ının bu en gUzel, ~n oynak, en 
kl\ ~ k. en hoppa, en rett:ıı~ vt icabın. 
da şc yt..:ın.a ki.11...:llu teros ııı;1ct:rer. kadını., 
gdtıı!Jın ıbirindıe blziın ha7.l'Oti ır.oruııta 

;ıl'8Yt yakar! 
- Aanan, d,emeylnl 
- P.,,nanı, z:ı.m:ın: yok, .<ıdı.n gönlü 

bu, gllllil~ de düşer, 11.!ıllii&e tle.. U· 
t.tı.t.m·yt-hın, yağmudu, raır.urlu b!r 
k;" lı kf;.mı nJOruk !•çısının içinde pls 
pis Lumt~ çekip aunır!;e,ı, Atirıtaon.tn 

bu en namlı, .şanlı ı·adırı t:Jtm~. ta .. 
k14l1muı;, çalamıf t•k1"lımıll'. iki dll'
hcn ... tiı: çck!.nl.ek olarak ! çırıın ağzı.. 
na >anaıır. 

Diyo;en k.aduu kur.nsında e;örti.nce 
ı,:r<'tn iZŞ"Slar, nasll tışalamaşın, nı-eş.. 
tıur Af'\XlitM-ı. heyk:.?llni ;yap.an ney,. 
kcltr~. bu he,Ykele Firıııtnln vi,icU'dü
nlı ornck yapm19tır. BUyle b.r kad1-
nın, r·:yojen:n pl3, murdar f:çı· :ılın 

~lttn'1 dikl\mesl v.ıı oı adan ba7gın ba. 
ıcı.ı.ırıa kı.llksız, k[J'ılelslı morujiu 
silı.n~i ne demektil"?. DuşU.nUn bir 
ı·cre! Aval, (.Jnce b""nu, lu,;ndl.alni ~y .. 
r,., ynhuı kendslyle aLRy etm'ye gelnılş 
htr:sı san.arQ.k. bu ay parç:lst kadına j 
b.~ aklı:rış et.medr.:n a~&!'Lnl dönUyor. 
Es.Jc:1 nHnanın bll· ço:.C '.Zenı~nlerlnl, ki... 
,~ ... deler nl, dip~omalarır.11 k 11hr~ .. 
ı.1anlar.ı.rı.1, ıa!:lc-r:nı, edfplerini llitn.te-
ı 'r.1, t1:02ofla.rı.n1 .llunı, ça1ııru, gü.ı~L.. 

il~!. ~ıkı ll<ı çlldmr:uı olon b " dünya 
.ı:;üzı: k .. dJI\, mor·.ı~·ın bıt lavr: kaı~l .. 
sın!!:ll ona yıl\"arm,ya başlıyor, kendi-

ne tUrlü dil!~r dO!o:ere~ n!hnyet o. 
ıı 'il-· konu.şın:.,ya. ..ahl\'D!fak oluyor, 

On : n 9'Jnrı da eş:kuıı ılJu ed.y<11". 
ah a!yor, vre ka~m"ni Diyoyenis, ah, 
BC'~l b.n ı·Uy&n.da tönli.;m, senı çok 
ırt'\d m, •ena yürek•on Aiık oldum, 
ş"l!t.i1 &entn bu ıı~kınl..ı geoo güı:ltlilz 

y,ın:[J kebap oluyo~·n:o, ıeı be en .. 
nım, ~gerim o;y.:ty:'nı.S.m, gC'l beniru
poll 'k~lt" Arı'1-<>poıı.ıın, eeı bealm poll 
Ct1\u1ros K1!pazanld s :"1, g 1 benım 
\l:.Jk :ıı;nı.st mo~~um. gel. bu c: KfaıD 
~cıı .. ı4onagJJna gö~ıircy m, oracb ~tnin 
o gil. cc-m:ı.l:nt doyJ. doya g((KyYı1, o 
lprk s:ır ve 98kı:ııllarını oôya doya öpe. 
yinı! 

Hulaıa er~rı:r~l, l:ari ailem t:dip kal· 
leın f'(lerek l.>izJm koca ç01.-ıa: : kand.ıı
rınca ara.ba'i1na biı1..tırı:p dogruca ko ... 
r:.nA;t..,n gUtü.rOyor. Art 1.:. ô g~ct Fl.ri
rıır::ı hu<S• t datres ldt' ı.ı.r \ ı..rT patla .. 
ilıı. s;.:.l ı.ıyııa~uıdı:ı- ;idiyvr, .-\tinanıo 

e·l n e~l'M.lr kadın aaıcıKLe VP hanende. 
hırı <·r. kt\TaK havetlaı:la nlOlı.:ğu cor 
~ ın;.yt t;al41ıl'lnrkln Firı.nl de d: yı
yot &·•;rHn IÖJ:ÜfıP, Ş.l<rapl;:ırın, n1a5' 
kalcr l. en d:ın·ın.._a;.;ı.nı. İŞ:n gı..ribıne 
b:Ucın ıkı, o gece mc .. ıunu Alem \~ fi .. 
Wzot E!~:ı·tvn da dıı,·ct 'ı o:arı..k: oro .. 
J<. gcl!yor, fRktt k·ırna.'!. krı onu kapı
dan 'Jtluh,yor: 

- Yoo dıycır, P ton cerı(l.pları, \.i
k ... ;, ıtz !n.ırg(ln A!.in~nı.n en m.e.;"'lı.UT :1-
lıın \"C' rik.ı1.01'i.ar ndt4n~;.ruz, jlynı. 7-Z ,. 

n~ ... rJd.ı ç-o,k 1.ena.,1, ~'.ba.-r, ~ika.de, 
ceo.t.lr-erı b: z:.tıstnt!. l 0t'k l l>u gcCX" 
burr.ci.a benıın hu:!•t'\İ. ıl'L-<;a{(rıın olarak 

ı.ı;de n çok nıcwhılr, s..z<lf.'n cuı< yll.U'dc. 
b. :- ::al va •• onun :<,,: n sTz! ın~aflr ule.
rt1; i-"~ ·i ;ye ala1ııa1n. Pl!?ton baaz d ... 

iiJl)IH.ik\.cn wpra kim .... lş .:lc.ıba lıc.n.... 

".len n-e-şhW' ve yü k olan uc.ı.aaiiri.

niıo? a.!ye sorunca ı·tı·tni. ya.i.tı.ı -şu ce .. 
v.:b• vr-tLyor; 

- Bic çomart 

Çumar ::.ötUnü duyarı Pl.1toı. heınen 

şl ç:.-k.,or: 
- • ya• d :yor, d"tnek onu da baştar.ı. 

tı.k. ı·aııı! 

F~rin, gülüu~~lye:~·ck: 

... - htnilı çlkarıırnJdıırı d iyor, Qıltar. 
mLJ .. ~ u&raşayorum, bakalım. bu a;cce 
L~r..ı.a btı;/l~n n:.ı t'kacak4

• 

!~k•~ Firln.i. Dly,Jjeııi ba.ian \;:1tBr .. 

'T'r.~k ic,:n o gece sabahl."rd kadar nı. 
yojtHe yapınadı3ınt br·flkn~aôtğı hal
de nıoıuk\. crlt."Si. sabah, karının ev;nı-. 
c.te-n yınf' 141>~'-'!:ila-m, pfrtiı,.ı1k tlkıy\X" 

\'e blr gO.n Ö'!'l<'C .>\.tlrıanı:n biı· meydı. 
nın.:ı bıroktn~ ol1:ı~u nıahu~ !ıçısuı& 
1~o~~u;·oı·, bu liiurctle de f"!rıni d~n;ıen 

A1.inanın o pek ınııll~eşen~. seı·b··rt a~ 
kadını bahsi k.1yb~dlyor, 

- Hoıngi bat-.si'' 

-· Slzln an-Iıycıcağıı·.·z. FlrJnl o ge-
ce ClyGı;ı.:.nı glr~t'~~ l>ir bahis üı.eı-ıne 

cv;ne gt:t.hnıiş, fa.kal l\l'"'t~ı~t:o:ı ereme... 
ylnce, Atrnauu1 en n1arı r ktJın ,.e et
kı.k\erv!e g.riş,t ;::~ bi.I mühim baru.t 
l:p.ybt-ln.1~ ve er~~,:;i gi.. tı e\rd... göı.cü. 

b;,,ı.lı.oı.~:n bh kad:o111, Oah.:' girl~e:n!~rc 

.t~~dn <"tl ... ıı .c m·;."J.fa.k ol.;.madı, bah.. 
si io;oybt ttl dcır.c:·: uzeı ırıe o d.ı <>n
Ltıa; 

- Hln sizW.a bir 1n .. n i<.·ln bahse 
g~r~nıl:tlım. h'r nıt'!rı11tr lç:n ctt:Aie de. 
mi)lll", 

-- Fitk.::ıt bunda biı· a:r:t flN\<;fiesi yok, 
h;ı1bu k: :;;iz O!yuj ı\:.J\ a.klarını an
Inta.c·ı.t~I .ız! 

- H ı akşarn bu k~dil. y~tcı-, çUtJki.i 
yor.;.Jıdı.::.11 eg~l', ya ·ı~ \'f'Y3 bir b:?şka 
aksan" ykıto tr .ırlf rder.-eniz ı!zc onl.9\ 
lı~nı ;:ı~idarını. lıeın de bı.l'ün lite:k; \&. 

~'.04 .. ını da b~rer bireı· a ..... , 1111. Yal
lDeva.nu \'ar) 

BINDISTAK 
Jraaı ıı rmda 

Yuon: A. Sülırii ESMER. 

S;ııgapunrn dü-;:n si uııeirn<: Ja. 
pon baSkısının ağıriığı Hiroıstanw 
kıapıst vaziyetlod.;, olan Birn:aıı.. 

ya ce?hcsi üzıeriııde t<>polanmı.ş. 
tır. Elvvelk'gün Lonclı:a radıyofünuı 
verdiği habere göre, Japoı~ar 
.Bir.manyaya ><>llamak üze.re, 
Hilnd o:,~n;ye yemden otuz bin a:;.. 
ker çıkarmJ:1Lardır. Malezya \.-e 
Singapur muharebelerine iştirak 
edt>n lf.r kısım :tit~'laın da bu 
ceph<')"! göndcrilmcileri mümkün 
o1acağr.rı.a göre, J aı:.>nların. ge. 
lece1· günler içlnde, Hi'lld:s!an 
kapılaranı z.orlarnaları bcklen'
y.or. Ja?>nluııı ilık hedefleri 
Çurll:i.rwge giden B!mıanya yolu. 
nıın ba !angıcı ()]an Rangon şeh. 
rldfu-. Bu ı 0hır ıizNım• y'lirü\,U.;;
lerdt C bnıc , Salr\r"n \"'C ~ rr. ji <i~ 
Biliin nd rler.n: g<'çm 1cM.r. 
Jlfoluyada old;;'lu ı;ibı buT d.a. 
k İngiliz mü<lataas..nın da zayı! 
olduğu ııut•.iı'.cTl ki edi.ı". Bunun 
oebcb~ açik!ır: lrntıJizler, ne Jl,La. 
ıoıı.yad;ı, ne de Birmanyada J a. 
poıı.arla dJı·Lış;neyi hrsaplama. 
.ımş'ardı. C'-Orçılin nu•Jnı.ndan 
snl39ılınakıladır ki İngilizkr ve 
Amctiikahlar. .fapon,.vayı deniz 
kuvvetler e korkut.rrııya çaJı.ş. 
mı 1ardır Amor\ka donan:ınası 
Peal'i Harbourda !(ıplac:mış iken 
İnı,:ıi:der de sı~::apurd~ kuvveı
bı b:r füo t~am• ·~r ''""bu ik 
den.z kıwvd n'"1 :ırasında s1kı. 
şan Japo11.')·..ınu1, Anıglo ... Sak:;on 
cıedcWcı<n~ k.rşı luırckcte geç. 
ınc.ıe ce,~ı'Ct cdeın:yecef( 'n.i z.ın. 
netn·ıı ş.lcr. Fakat JapC1nların hat· .. 
be gırcrken Anıer kan ve 1ng1. 
J.z ci(;:nanmala·r;na kanşı inc:.r. 
dikileri ikı darbe bü.'.ıün hesaplan 
;;'.tü-ıt' e:ı:niş'.ir. tn:;iltcre şimdi 
d~niz:cr'n hikimin:.•t 1ıi clleı{ne 
g~'r::nı;ı ol.ın hır Japonya ik hiç 
hazbdık'lı olmadığı b.r kara mu. 
harc.befil yapmak zorun.da kaL 
nH~tır. E.iasen haztrlıklı oltayviı 
b1le, Alrnaeya ve İt<ılya ile meı;
gul iken, Ja.ponya gib!, nfüı:.:u 
yW: milyona varan b:r dc,·let n 
askeri kuvvet 1c Uzak Şarkta 

çal'pı ması kolay olınıy.acak'tı. 
O halde İDl('lizler bu vaz:lyeLi 

kaı:~L'ama1c için nl!' d:jşünr'.lyor. 
!ar? İngiltere Başwkıl! •kııın .. 
da bu suale şu cevaıbı ,.r .ık:. 

tcd r: 
•E.ze ferah ve gikco:ı verecek 

başka şeyler vardır. Mar~al 
Çan.Ka:y.Şck!n kumand!saı aL 
t.r1a. bu menfur Japon saldır
gaı>;..a k.aı:ışı dört buçuk sene da 
yamnış ve onu \ıayal stıkutuna 
uğratarak sar.mıı o1an ç ;n miL 
!et!nin mükctrmel kuvvt>t!ini lı~. 
saba katab:!ıMı .. 

İijtP Ç'n lideri Çan,.Kay.Şekl 
H'nd:,'.ana getiren mesele de bu.. 
dur. Ç.n·n B .rman!)'ayı \'C Hin. 
d'slarıı ınl'.clafaada eheır.ıın~yctll 
rol oınıy::.c:ı.ğı ~,_aşt1:rr:ık11 .ad:-. 
Diğer tarart~ıı Japcnp ffnt 

ka;ıı1anna gt'!dü~i bu su·ada H 1:-ı• 
d's'anııı ir'~·le d 0 bir takım l<'.» 
rıkiı.t yar,m.'ı,tadır. Bu tahr kl. 
tun manas:, Başvı:ıkil G<:noeral To
j-0 tarafından geçen giln söyb. 
mm nll!!ı. .. <ta hul'ı'Sa ed· 1'11; .r. 
Ba~-ve'kil Hir•'T.lere is !k\ll va. 
detmekle \'C J apooyayıı yrrdım 
için kendi'ledn :ıyalcltınmıya ça. 
ğırmaktadır. Hir.d'stanın kapı. 
1arı.nı müdafaada vazife aL~ı~ 

olan Çan..Kay..Ş~1t:n, Hirut l der. 
!erin<! Japonyanı.ıı nakıki h 0 d•f. 
1erini aııda:mak rıokta&111da da 
faydah iş görecğ.ne şüpıhe yok.. 
tur. 
Eğer Hi1>u.der, İngiltercnıin et. 

ıalına toplanacak clurıan;a, Ç<l 
de yıpraıııııuş ,.c Maı~zya i~e 

Sin1apun.Ia da yoru~mu~ ol:?.n 
JaporYyanın lxı lı başına bir kıta 
olen H nd!sı:a .a rıilfo7. cdcbtd. 
cel(i •CıJıhc~id'ir. Fakat cğPr btt 
tesmUt ~r:üh~faza cdEc.m~z d'"' 
l)('ş'tıci kol faaliyet! \'C raraşüt. 

~ıl hareketleri çin Z<:môn haz r. 
lunırsa, Ç;nLler!n yardımına raf(. 
meı>, İrıgilititr :ç:n durum zor. 

fa ab'l'ı· B,u harp göo'crın.~t r 
kl iç dur~mlıırı sa4lam olan ıne:ıı. 
lcketkr. J ık.'trnk koaiy ,ı ~ihl.r. 
Jı.p:.nıya. Hiıı.dlstıına doğru yü. 
u:ıkon, bu mlmlek<>li çır< tn 
yıktıcağını ii.nılt cttncklc ~ r. 1,a .. 
kat m~acfderıt saııfo•riı .n çal. 
dl~I bu ao;la, bag!ı olduklar• ıu.c. 
"allcr: Japon nızamtaıda bu' m:.. 
yacaii<!hrını anlıyan l!irtl r n, 
Jnpo~a,·a, bu ~~ktada ya •.• 'tl .• 
ğ 111 nn·lat.m&:arl b.ck!cnı.11eklt:. 

d:r. 



,ı;ı.u youuıın n1ı.•tinlerl Aı..a·cıo .. u 
Aj1t.n.sı bültuılcı -.ct"n n!:.n;r,J~ lı.:J 

Tuna devletleri konfc· 
ransı - Mareşal Keltd 
Slovakyaya gidiyor -
Rusların bahar hazırlı· 
lığı-Ameril..aordusun- Ruzveli bu ak 1 
da mühim değişiklik· • • . 

Telhi• eden: A. ŞEKiB . 
ler - Sark cephesinde· Ş Q m J Ün y Q 
ki muh;.rebeler - Llb· 
yada harp durumu - · 1 "l/ fl • 

=frada s~ :ahiyctü molıfiller. 
de ögre!lllldiğtne ğöre, ha•bln ba. 
ac öğr>CrıHdigiııe ;,röre, harb'n ba. 
şııı.da1ııb 1' i:.< d.fa olarak 'l'una 
kıyısı dt: vlo ·l~r; nin ht psinin f~ .. 
liraıklle bir kon(era.ns toplan.a. 
ca'l\ltır. Bu k\ rrI t'al1Sr1a Tuna l o .. 
j;J~ 'tcarc ~ ç,:ıyası 'c yolcu r.akli 
ıncsclolerıL ku\.'veH'l bir ihtima. 
'c göre gwnrük ve tı&n;it m<'. 
;;ekleri mü.ıakcre ed'.le~kt r. 

MAREŞAL KEI~ SLOVAK. 
YAYA GlDJSOR 

Bcrrııd'C iyı lıaber aları mahf:I. 
l •rdl! öğre ~ IJ ı,:: P c gnre. A ln\.~n 
oıdusu Gc kurmay ı<elsı' !\fa. 
ı·eşal K.i•cl Soıwakyaıoıın ~ark 
.epheıı!ı ıd ı, har '<Ata tşt rakı 
haklkırr 'o Harb Nazı.rı Gene. 
ral Czt · ' S k ()P ... m Ge. 
1Lelkumıa l~ ır.ühlm mü. 
ı.akcro'etdc bu'u rnak Ü:'};ıere ya. 
mı (b~gur>) Bıat s!arnya gcJe. 
eı~tlr. 

RUSLARI~ BAHAR 
HAZIRLTÔI 

1\1bsltO'l'ada Kızı.ıordunun g~
ıe~'09i ~iyle yaııy~or: .Kızı.k.ırdu 
AJ:manların o kadaı· ~·aygara ile 
•l"-n ıcttilder lli<'ıahar ıtaarruzu. 
na hatırlarmı.,,ltr. Nazi lıaı•p ma. 
kin11&i ar.;ılın~. (aık.ıt kırılma
mı~tı.r. Yeniden kaıılt mikadele 
ba~lıyacal<t ır. ı:\•md; lıü~ün iş. 
miı, <l'ut;ınıanın b.i.itül\ müdafaa 
ha·tarını der. n g ne yarnrak bir 
"ıJ. açmak suretıle lnlet'in plan. 
lar nu ısı.rya dü lirmeklir. Bumu 
\·apar.ken dfrşmanın taıe ihtiyat.. 
!arını ;•P. ılci taarıurt!aruııdan 

geri k3lanlar1 elleceğ:z B'z ba
hatdan ene! batıya tfoğnı çoık 
iıoer1'Jcceğ1ı; bahur gelirce nazi 
Al.nanıya·3ınm İ•in• 194.:l de b;tlr. 
mek için faarruzumu211 daha ge. 
ıı!~ b'r ö1 i.ide 'ııki.<;af ettirece
ğiz. • 

BRıE1.tı. YA VE KÜBA AÇIK. 
LARINDA. DENİZALTILARI 

NC>V)"C>rktan haber verildiğiı>e 

göre, Brezilya sahili açıkıiannda 
bi.ı· İngı '!iz t.1catet gcmi!ll deniz. 
liltılaru taraCırııdan ba.lınlmıştır. 

Hava.na radyosu milliyeti l~bit 
td'.lc.miyt•n bit' gomlden Kilba 
sahı'IL aç~tnda bir deni.al1ının 
aarru2una u!'(rıvarak batmakta 
oldu{:um.ı bilıci!rnn bir ımıdat i~-
retJ ahl'.idı~flU haber venmişlir, 

AMERİKA ORDUSUNDA 
MÜHİM DECişiKLİKLER 

Vaşi·~ton ordu vc tloııaıııma 
mahf,'llerl nde pek tantnmış bir 
mecrnıt.La, 1 mar\ta Ol'duda mü. 
hlm dcığiş .. :4.:iokr ya,pılacağuu 
b ıc.Lomıe.11 cd r. Bu moc.ınuaya 
güre cıt'ıdunun idar1!si üç gcncra ... 
k tcV'di cd 1.cu!d.r Bunlar ka. 
la, hava ve 1e:vazi!m işlcrile u1ğ. 
raşaca.kilardıı'. nu gcnctallcr 
<' ,rudan o'luğruya büyük eı ktı. 
l'i'"arb!yeye bağh bulunacaklar. 
dır. Hfüi. orduda i<ları ,·azlreler 
ba.ınıda bulun.an 12 gen~ı·alden 
ı;n · a~ağı 9 u ya11Jfdetlı:ıdtın ay. 
rılacakıtır. 

ŞARK CEPHElSİı DEKİ 
MUHAREBELER 

Alımanlara göre, düşmanın bir 
rok hıtiuıomları püıSkürtülirnUştür. 
Hava kuvvetleri anerkez lros>. 
m iı:ıde düşmanın 200 den fa:ııla 
:aşılını tahrip elııniştıi r. 

$ovy-etlere göt'!!, Rus 1-:ıt'aları 
A>man birllklerile ~iddetle çar. 
ptşara.k yerıc..dan rıe11lcml~ler ve 

b'r kaç m~Cm y.eri İıjgal elm~ 
Jeıdir. Leni'llg.t'ad ra~unun 
verdiği habere göre, Sovn>t kıt. 
aları Leniugrad kales: etrafın.. 

da1d Alman müıdafaasının Hk 
ha\.larına gipınlş ve ilerlemiştir. 

A '•manianın karşı taarruzları bu 
ılur.J.,msy.· öııliycmomiştlr. Th.. 
vtstia rrazetesi şllyle d~jr?r: Ta .. 
r m !?'Ö!'n" :· s m i]\~On larc:ı SQl\·vet 
veıdtı'· ası.eri Almanlara k~rşı 
hi'·cvı~· hazır buluınuy{lr. 

LİBYADAKİ HARP DURUMU 

l\Tihvere gere, iki tard a~ sın<ln 
<icvrlye fa~.liydi olmuştur. Hava 

kuvvetkı-1 Tcıbruk limnnındakl 
gemı·ıere ve liman tesislN !ne ve 
Gazale çeı·r«,indaki İııg;Jiı mo. 

t ·ı 'i h>llarna hticumlarda • Lı
lunmuşlar,d t' İngihllcl'e giiı "• 
di §'ITIS•nın çok büyüle kı<vvetlcrle 
lutbı>ğu anlı: ılan 1\1• kili etıaf,n. 
da_ hiç~ de§:srklıh haberi veril. 

Uzak Sar~da yeni mu· ml e erzne 
harebc harekd.eri. 1 h "f d k =====:::;.;; ı ap e ece 

UZAK ŞARKTA YENİ MUHA
REBE tlAREK.E1LERİ 

Japonlara göre, Sumalrada Me. 
nan ~cıhd zaptC'dilm'ıtir Suma~ra 
.şarkında bull·na1t B8tıktl sdas11111u 
l/Ie11LUot ci\ ~,ı ,nda l·· .. uya a:>ker 
çıkuc.lm,it1r. A~rni gtinii:ı1 akşamı 
adar ııı şnrk .nlıfü üı.cı ıııde Pinang 
iigt.l c<lilımiıtiı. Jap r. ku\•vetleri 
şı ~dl düş.n"1.:ı:11 n nı;uk&v~~moi rr'ler. 
kczlcrinı kn ır 2:"1.o. n1eş.guldür. 

Bunden bö.şka Sum.ı\ra a<lasmda 1 
'"I · •r -r k.ı' ı .ın ı" S~!r!('c.cn 

r::crang'ı İjgal elıni~l.-r, bu suıet-
f le Sunıı~tra Cava aı ~ısında doğ .. 

ruda.ıı dogruya ır.cvı..:ut tnuvasala. 
laıı kcsm~lerd;.r. 

l\iüttC'f'k erl! ~~re.·. Jr;üı!tcfik 
neniz vt hava n..uvvc l1,;.ı. n:n şid ... 
d·t"tiı JıUcurri ...trına !'ağını. n bil' 
\'o)" .ı, J .• pcın b:ı"t!(i Bali da. 
sıcda karoya <:·kı.ır";.i ır ı.:vafüık 

c-'ınu rtur. Çi.n çctekri J\lak•zya. 
d~ faaliyc-U•o bulurum.;ıkta ve bu. 
nu To•<ı;-0 da k " t1 c'.lhckledir. 
Cenulbi Sumatra ,, \C Bali r.da. 
s.mda ·n~Üib:eıfikin;r .~ıddctii mll
kavemd g&tcmıei;>e devam edı . 

yıoı-. 

Fakir ailelere 
(1 iıu.'l ~ı.hiCe-doo. De .. ·am) 

let>e malıallı lı le-diye idarelerin. 
den tasdık c ıt,rcceklcl'i ve~'..kıa. 

larJa şeker:eri vll"iıydler"" gös.. 
ter. foeeık satış irooperatifiel'in. 
eden veya bakkallaıdan alabile. 
rnkıtir. 

A?<ilka•dnrJıaı.:a lalıım:n ediıdi. 
ğiı~e göre geliri az ailelere şeker 
dağı•tılması : -' cıc nıarl ayı içinde 
b2~1anabilecekt r. 

fngiliz kabinesi 
(l inci Sahifl'dcn Devam) 

ğına Harbiye Nezaretinin dıaiıni 
sekrd•eri olan Sir James Griog 
getirilım ~tir. Şimdiye kadar hu 
makamı ~'(al etmiş olan bu zat 
kablney-.e giren ~1« daimı momur .. 
dur. 

Marg=ondan baıJ<a kabin.c. 
den uzakJa.'(.ırı'lan d ğcr Nazırlar 
~unlardır: Devlet Na-ı;m Grecıı.. 
wood, Nafca Nazıı·ı ve B.B.C. nin 

•İ•ngitiz ra.ch osu• cs.k: direklıöril 
Lortl Bıoi\h, l\1üstcmtck:lt Sckr.c. 
teri Lord Mayne il<ı ll'l".ihsalat 
Nazırı ıMoore Arıaba.z..1n. 

YJ<:Nİ KABİNENİN LİSTESI 

Loıı.dra 23 (A.A.) - Pazar ak. 
~amı Ba.şnl~iıle>ttcn aşağıdak.. 
beyanname ne-ıı'Cdilnniştır: 

Aeağıdak: baymltr:n yapıldığı 
bildiriL r: 

Mli.r~Lcmlok;x Na~m: Vikbor 
Cranbornc. I-Iaı·bly.e Nazırı: Slı· 

Jam<>> Gı·igg. Ticaret Nazn•ı: 

Huıglı Dnlton, Nafıa ve Bınalar 
Naztrı: J. J. LkweJ, 11, İklıacli 
Haı'P N:ı.ıırı: Vlk>:ınt Wo!mcr. 

Da,lton. ü rav ticaret naıtrlı. 

ğmda bulunan ve şimdi ta.vy are 

istihsatat .nezaı·elin.c gelil'ilen 
al'bay Llcwcl n!n yerine tlcıaret 
nazırlığına tayin cd:!miştir. 

GÜNÜN iÇiNDEN: 

Cavahlar ve biz 
(1 inci Sahifedl.'u Dev~nı) 

bck!ıyen kac\cr bl?l nıtıtlr·ka her
hr~nıti b!r dl~<'r :ıı::-an tnrl111u:.{un. 
dnn ~ok dı.ıha r~zı,L tı~;ırndh-il', Zi
ra C·ıva, b 'lllıan lı. ;ı, bi.te kanıl 

do.:•fl;lc aıı,rn ·,:.·ı 'k.nf'i b!, din 
tdiı~nı:' in:;; !l~urı. et •İ\.it'.U". E:z 
c rıl: , ı. ~1er ~· ··:ı g, L. mtizdc t!p
k! l! zinı !t'lıi ~t\ .•ıcl:~<' ·rltıl ve h~·
itnrf'. günU.-ıni..i.zt"o bl .. :nı 'l;;11<l:- 1· acı 

dııy ı .; ole! ı._,a ı!.t hı! .ı.· ve t:nut
ı.ı;'ly z. 

Eı ~ı:" k' rc: ı·g!Hıı'" ı b·ı r ciacl 1 ku:· .. 
rrn~~ ol n Ol·ı er. \' ' t j• pon sal
ıiır • :ın.J. k 'ct1 ı C.yni <:erc
e <le b.r dt~... k ~r !:- ıı k ka-
rrt ·- ı :. 1 . }' .... 
, · d, b l ,·:J t ,.lı nl ! n ta~ . 

b'k c!.r.·vı1 h' .· 1 ı r lın r 1~.t ... L'l 

1., \';;d..;u li.a :.:uz t5l:ı 1 .ıo· • • C. .\'U lc::n 
l·\·k c<iı tı!, c ı~· ·. Z l yn· 
ı.ın l,f'hcr kilo·ııt''te ı u ıh tra 
on {:rrk ı~.Jn lsal>cl ('tıen yt Cil
t d~r 

1-It~r elon inıı.7.c b'ı;' · :: . .ib. i~' ruk 
ptın·•yi h 1; Ltr 1. .. ıı1. n ;h•r', ı e:lıl'~

n~1 o n b.ı tc z ı ;. ~n · r;:n, 
c, b:\ 'h. l p ~'<-it g,ı:u ar Lı cak 

r 1'1 • 

Olur::ı:ı b •n-d · en c•. ~ ; L:rı du. 
,. nl· r < -~-·: ti l t.l.ıC't b' d bu-
] 'HJl' .ıı(l", 

~İZ.>L"\IETTİN NAZİF 

Vaşington 23 (A.A.)- Rw:V'Clt 
bu ıalaşa.m ı·a<llvıada Aımeı~ kan 
mil'etiue ve bütün dıüııya ınillet. 
1-er'ne bit· nutuk W)'lı) cccM r. 

Bir 
---~--

Holanda vapuru 
torpillendi 

H.'o. de • .Jar,"> r-0 2:ı (:\A.)
Beı ·mıden göh<l r:leıı b:r ıe'.~rar. 
'a şö;yl~ denilın12ıkt1.ıer· -

c. .... \strea• L nin.d.cki lloıandıa 

''"punı S0<ıLt ~h Stat vapurun. 
o.an b r inı~dat iı.-?are i a.n11 1r. 
\ 1apu .. to1trlltf' l ~·g haber v-cr .. 
mtk\e.dir. Vapu•L:ırı bal·p balmıa. 
<i .. gı vo ku11:u\an'nr olu·ı) ol•mad1-
ğı malum del!i'.~ir. 

-·--<>----
Sovyet tebliği 

<ı i ıci S hıfı•den DC\a.ınJ 

taraftan Sovy4't kıt'ttları Şlussd. 
burg'u almak için şiddetli bil' nıu· 
harcbeye ba~lanuşlardır. l\Iulıa. 
rebc devanı edİJ·<ır. So\'yct· kıt'a. 
lan Şlussclburg'da 16 müstalıkem 
ıne\1 kii alm~ı::.rdır; \'e böylelikle 
Lcningrad'ııı şarkında J5 kllo· 
metre mesafoye ıchm1lcrdir. --r---
UZAKŞARKTA 

( l i.nci. S~hit:ıcJen De\.·am) 
Rangm1Un 100 kll<>ıTıelre ~lmalu 
,,a~kis nıde bıt çnk l<tı1·ı•i:tlet top 
lıyorlar. Raı"lgC'na 30 kilc,mct:re 
mesakde kaıı 1 ı bir mtııharebe -0. 

luvor. Ca\'a : 1e Ba\i aıasmda 8 
Japcm tayyaresi d~tlı'lthmfü,tür. 
Fil'p nlcrde Bataan bölgesinde 
topçu cfüeliı:ısu artmıştır. 

$talinin bu sabah
ki hitabesi 

(1 hıcl ~tıh.Jeden Dev:ıım) 

l\lllttefiklı>r «ıfcri cııın~J etle el. 
d-0 c<lcccklcr, Sovydler Alınan 

fa~istlerlnl Lcııin.grad'dnn, Beya• 
Rusyadnn \'P Uktayuaılnn tama. 
mile kovacaklar~tr. Alman fa~ist
ler.i a.rltk t~arruz kudretini, ba. 
harda Sov.wtler için tehlikeli bir 
şiddetle taarruza geÇnlC!eriııc el. 
\'erişli olau hılıea harp km·veli
ııi kayhetıni !erdir. Fakat ııılJlet 
bilmelidir !fi, Alıııaıılar henüz 
ınağluıı cdil.ıucmlştir; yenmek için 
ve Kısılorduyu tok1 iyo etmek 
içiu elden ıtclen her tliı lü cehit. 
lerln )upılmnsı ISzım geldi~ini u. 
ruımamalıyJ,, Sovyl'llerlıı hedef~ 
Alman milletini yok etmek de)til
dir: hctkflmlz, Ahnanyaıuıı hu. 
autlan lıaric'ııde başkalarının iııı. 
htı ~:leııtetıtr-~i hnkahsrıhğı kar
şısmda Almaıı ta,i,tlcriul k<"ndi 
gUrü-ıvilzle imha ctı-nt.kt1ir. 

--~----

ET FiATLARI 
( l hu·i S ıhl(cdLn Dt."'\'nın) 

ten son·ra koytuı \ re sığır eline her 
ııuııtakamıı lıususlyeti nuznrı dik. 
kate alrnaroı. ayrı rıa: konucak!ır. 
Diğer tao!taıı celrplel'iıı rılıı. 

zayıf hayvan gıctirıneleri yUtiln. 
den şelıriıııl1dc ka•3Jılarla ee!eplcr 
arasmda de,am tdc•ı ihtilaf da 
ehemmiyetle tedklk olunmakla· 
dır. 

TUrbedeki kaza 
Va t.ıuıııı. Ali nln idar>eslhdekıi 

143 s.ayılı • Kur~uluş • Beyaztt 
hn~lına i~liytn trn.rm·ay orabası 
dün ak;;~ın Tür•oedcn Sultal\ah. 
nıede giderken, scyri.i.;efor :ka!de. 
krine aylrn·ı olatıalc &ür'ulle 
~ramvay?J1 ısolun'daıı önüne .gcÇ
n10k isti.yon ~or;lr Nut' n:ıı kul
larım~kta oltdğu 9'173 numaralı 
k:.myoıı'a ça~pı:~mı~lır. 

Kamıy<m ',Cl.fo·i"ınüıı sebep ol. 
<iug•J. n1li;;a'.'len1,o :ı1 ... ·tices:nde 
trantvnyın ön k191111 1ama•neıı 

hasora uğramış, bu ısıracla s.alıan. 
lt.: ... .ıı sevahal e-den y lcul ~.lan 

, c P. ,ıel'lkön irolh•ji tultbcltr'n. 
den R t.p ha ınd '" Ldıl"kf'l su. 
r "le yaru1an.mı t r. 
Yaralı g, nç lt<l ıvi ~d'lın.el. Ü

zere CC'rr2.hr:-~-Şa :1ast. r..es:r.-c kal. 
dır ln11:;, kc-~·l eh t.Lı la tah1&":ka .. 

l:'c.. lan'l~;ş~ıl". 

Kilyos'ta bir 
ce§et bulundu 

l{il)'os •nhilındc ti ;ıı bir cl'kek 
<c,cdi lıuluıınıu,tur. Henüz hüvi. 
3 eli t~" bit cd·ifc111iycl! cesedin bir 
deniz kaznst Jıaırbantnb n4t olnıast 
wulıtemcldl r. 

Pravdaya göre: 

Alman zayiatı 
6 milyon kişi! 

Londra 23 (A.A.) - B.B.C. 
Pravda gazclt$J son be~ ay -ı;ar. 

fında Rus cephroindc A.lrna.n za . 
y.~tının 6 ınil~·cJnu bulduğunu \'e 
san alit hafla iç:n-cic Almanılarııı 
300 bi·n ölü ı.ay;at \'Lf'di~1-critı'\ 

yuı..vıor. 

Smolenskie Al· ı 
man hücumları 

püskürtüldü 
Loııdrn, !l (AA.) - M<tskova 

radl osuııuu b'ildirrliğiııc g(ire, 
nterkC'z ceplıc~i «Sn1o!(;nsk uzun· 
luğunca şldd<-lli mulı:<rebelcr ce. 
reynn etınckkdiT. 

Spiker tı•11lıırı sÖ) l<"mişbir: 
Alnınnbr bu ceplıeniıı muhte. 

lif kesiınleriııdc yapJ,., muhare· 
beleı·c yeni ihtiyatlar •nketınck. 
te \'e tanklarm i~tin.kile ımı.lıabil 
hUccınlnra gcçnıek~c is.el'2r de 
Sov) d kıl'aları bi!tüu bu lnar. 
ruıları gt>~i püskiirtme le, dllş· 
ınanı geri alarak İl1"aıı kuv\Ctlni 
bili\merhanırt yok ehneMe ve 
nıuF:aveuıet ınerke-zlerı-ini talıı-jp 
eylemektedir. 

Bozguna uğratdan 
Rumen piyadesi 
Mnoıkova 23 (A.A.)- Bır köy. 

do yaptlan bir çarpıı;ma esnasın. 
da füm,en piyadosi bozı:una uğ. 
ratılmı, ,.e üçü~eü b'.r kıiyde AL 
nrn•ı13r 200 ki:; kaybelmi~leNlıif. 

Cenubu ga~bl cephcs nıde AL 
manlar b:r kaç kere mul<abil ta. 
arruza geçecek Uinyeptı· doğru 
yapılan Ru:s tazyiidn! Ju.rdu1wa. 
ğa tqeblıii.ô ebmi~ler3e de m11. 
vaffak -0lamamı.şlar<lır. 

~--

Verdün ve Rusya 
(l incl Sahlfedcn De\•am) 

kat bu taarmz da geq kalımış\L 
Z ra ımi.i:ttefiıkıLer kati deı-ee<ıde 

lrnvvetlrrrııek için vakit bullmuş.. 
lardı. 

19-H ve 1942 de A.\manlar ayni 
sayıda, yani R~yada 350 b'.n ki . 
şi ka~'bettiler. $ mdi yine aı•nile 
yen. b'r taarruza, y~nı ilkbahar 
UıarruzUına h:ıxıı1lan.yodar. F:ı. 
kat ımü.Uefikl>er btı dı;fa da kuv. 
vtU'-endiler \'e (ıızla olara~ da 
Rı.rslarla Aımerikalıllae İ'll',1 fü. 
erle .va<ı>ynna bulunmaktadırlar, 

Moskovedaki bü· 
yU geçit resmi 
Loııdra, 23 (A.A.) - Kııtlordıı 

mütenıadi ılo lcyl~l<'rluc d.,,v~m 
cdi!rkcn Kmlorduımu bayranu 
bugiin erkenden lıiitiiıı Ru>yada 
tes'id cdilın.i~·e bnşlannu~·tır. 

Bugilu Rus ordu•u ıno kuvada 
Slaliıı'iıı önünde hliyi!k lı!r ge~lt 
ı•esnıl yapnrakhr. 

Bütün 5<>1 )'Ct şclıMetindc top. 
lnnhlar yapılmaktadtr. Ordu, do. 
nanııın bıı l..Uy!ik giinil kutlıya
caklardı.r. 
Kuılordu lıal raımıu Alınanfa~a 

kaı·~ı yapacağı hü-,unı ile lcsid 
edocelı.lir. 

So'')et ordnsu dain.a Alınanla. 
ra karşı muvaffakiyc:leı· !.azan .. 
mışlır. 

Kızdordu yıldönümü 
(1 inC"i Sah'.ft~dr11 ~vam l 

değişir, millcller knlı.r, llltbir 
ıniJletc kar;;- ı kiıılıui:ı yok-tut•,,. 

Stallıı, K ııtlorduıııııı ~si r olııın. 
dır•ına d"lr ~olnşan ~u~ialan lt>k· 
1ip cdNck dtııılştiT ki: 

·Kıııloı·dula ırk dii~mnnlığı 

:ro!ttur.• 
btalin .\luıanlnrın .!,iİrprJz şl\k .. 

linrl(• yaptıkh·rı busk.:nıu kcuciı.ıie. 
~itıo \rtıHi!i iı•tlinlü~iı ka~·l-cmk. 
Jetini ve ~iıud gnrbc doğt'u geri .. 
lcııwkle olduldnrıııı ~ii~·lcdiktcn 
sonra şıuılat1 lliıvc ı lııılş!it: 

tıAlnıaJth.ıt· kt-ıt'ı "ut .. ftc m~ıg:lup 
oln1us dcğiJı~ltlcr. J.:n~rjl.ıu·İzl art .. 
tııınr;k znrurcUnrlc~-i1.,. 

--"'-"-- -
Tu:u an kumarbazlar 

ÜtıkUıd· r Ba:uua 1 kc~· lfi 
~ v~. a ktt~1iV \.'ılık V:tt""ı 1-f~ -
n'n b'.r n;t\dJ.t~l!'ııt~bı · ku1.1ını O)
na·1~1gı habc~r a~ırn.11~, dı..ın .,..bı~a 

butuıJn b:r .:ıra ·'"•rn'\;1 ~· pmışlı •. 
'ı'ap;Ja t.aha llj al son\;111ıda 

kalwcde 1-.. n.ur ayn.~·aıı Yusu.f. 
Mustafa, İ'bralıim. Şükrli. Ilü;e. 
y n ::--ıduıı.ia~i ~ahı:slar l\ ii.kalan~ 
nı~l'1t dır .. 

·' - S O N 't E L C R A t' - Ş ti B A r •:; 

R.!18 ': A'NIN 1 HalkevleriBagran:ı 
guvenı veSta- (1 inci S1hıki.1<n Devam) an' .arak sözlerine so:ı \" :ınıŞ: r 

1• ,. a ·ı· f·ldii.~\'l(;rin• ynyıltnı.ş olkn ve bu ~· .. B: i'fharc lEnıs:l ko:l aun h -
ın ın ~es J ıı:rııkı g.zetettı· tar•ı..ı:lan ""''"'U· zırlad !; De;::<'n edan' p ~·c 

(Başm~~ k<-·1edc-n De,·a ın) 
kine, bol vasıta, lııulu tsıa ınalzc· 
ıno ve ~-Uksek teknik h :.rbi ol. 
muştur. Alnıanlarııı lıUliln bunla. 
rı ımzara alarnk ve her tliı-lii İm· 
k3.ıılar1111 seferber Lderck 1ilkha .. 
ha1· taarruzıına ha·Ln·landıkları 

muhakkaklll'. Ruslarııı bu bakuu. 
dnn ne duccc hazırlamlll§ olduk
larını bilnıiycruz. So' ıeılcr gnrp. 
teki en nıfilı:ın harı) saııa~·i nter
kezlcriııi lrnı hclntişlcrdir. Ceıılıe 

gıırlsindeki ve Asya içleriııclel.t 
sanayi ınerkczlcriniu Ustüıı bir 
haınlc iı:in uo derece )Uarlı halde 
bulundukları m<0rhul olduğu ka· 
dar İngiliz • Anı~rikan yarduuı. 
ııın Rus ordu:un·un n-:::uhlaç bulun
duğu ı·nsıtalurı ne öJçUde tcıniu 
ettiği de hcnliz bilinn-ı:iyor. Eğer, 
Sn\') et Ru•ya ordı.l:ırı hir ~·an. 
daıı kış taarruzlarınu ıfcvanı eder4 
ken bir yaııdaıı da ilkbahar laar
ı·uzının 1:a:~ıJ:ıınıya Ye gc:ru~ öl.. 
çilde nıuka~ul bir tnnı ruz ~ aı>nn. 
~·a hazırlnıııııı• hulurıuyorsa Sta
lın'lıı si;zlcri 'yalnız hl~ ıuaııcd 
ina1ıc1u ifadesj ohn.ıktaıı tıkar, 
nıuddi bir unk5nın ita tezahürü 
olur. 

Herhalde, eıı kat'I l.iikın!i \·ere. 
cck ulan, kar§ılıklı sö•ıler ,.e Umit. 
lcr ycl"iue, iioümiirdeki ilkbahar 
nıü~adclcı>iııln fHll neticesi ola
caktır. Hakikat, uı istikbali ay. 
dmlatacok •l•k topı. her \'akit 
ıöylcdiğ'luıız gibi gelip bu vakfo 
ve bu safhaya her bakımdan da. 
yannnştır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bu sabahki ~htik r 
cürmümeşhudu 

(1 inci Sahifeden Devam) 
yakalamıştır. 

Suçlu, Si~keeide Demirkapıda 
13 numaralı garaj sah bi Salih 
adnıda biri<:Lr. , 

Salih lnyakt dE/!i~tir~re'k ga. 
rajıııa mü.;'er· sıfallle gelen za. 
bıta memurllarına 43 liraya sa. 
lılması resmen tesbit olıman bir 
yNi'<'k olıomobil paııçasını 150 li. 
raya satmağa kal:kı,,mı:ş ve bu 
sme~le 'ihtikar yaparken cürmü. 
me~hlld halin.de yakalanımıştur. 

Açıkıgiiz garaj sahib. bu sabah 
mflli loorı.ınma kanunuırıa muıha. 

lefet suçundan müdklei1.1muunlli. 
ğe t..sHm edilımi~tir. 

Büyükderede 
(1 iud S..tıucden Dc,•am) 

karısı Hatice Selma ile ~k me<;

hul a<hım çıl~rıuşlır." 

Hatice Sdman J1 yanındaki şa. 

lııslar, bir 'C'l',bir Mw.afferin ü.. 
zerine çullan.mı,lar ,.e ~avallı a. 

damc-ağızı lı r hdy\i ctih-d'iikten 
sonra eebin<lc bulunan 150 lira 
parasınt a.şııuı11~lard1.r, 

:Muı:a!ıfoı·in rnüraeaali üzcıi·ne 

bu soyguncul"'k vak'asınıa dl<(). 

yan zabıta, vak'a) ı müteakip fi. 

ıar c<lcn üç gashbı da ,rakalam ş. 
lır. 

Hatice Selma ile, yan..ııda bu.. 

lımaıı ve ~si.ıııJl'rinin Adnan ve 
C<·mil oldllkllan anlaşılan so.v~ 

guncular adliyeyo '·erilmi~lerdir. 

Mlill Piyangonun 
Büyftk lkramiyeı1111 
Baıanan Talllller 
~1:n: 'Piynngonun s0'!1 C:C-kill<r.de 20 

b'.n Utahk ik:t•ttn1ycyl Salre·ıMloludaı 

Kı;ıtu:.rlıı köyti. Hlı511-.i hluh-;:;cbe tah_ 
siki.ırı BW>ıwn Knr:ı.~rtli kaıa11n"l.1<;ıtU'. 
10 lıiıı iir~dık jkrc .. n~:ycl{'ı-dcn blri Te
P.irdRiı,.inrla lı'W?c;k küyU: .o ınııhtar 
Ş· ı ·l':t kı7.'.a ı iı.lu<.ı.ı.?.t VP Nıtb'.ye Ü
r.cr c, d.• eri tıialkııı-.l..t!I öğtelmcn Ilu.. 
riyr C< avna ~•km _.t..·. ~.ooo ı.raLk l·k
r.ımJ)·<ıle i k ı·lf.an ı.!l'.lı.!ilcr o.c ıun

lardH: Zoıı~ ldPkt._ın Hr\ tUc.:urı Ah

rtct fi lllüsl o.•n1·ın, İ~laı btıkir Sıo:1la
r.:. bır,C'tt~ .. Nak lbc:ıt ,·h11ğ·.ıwid. 9 ıMJ .. 

n• ,; .t S r• 11-1.::c!l. l; ıycdc Şchir11~an 
ki:j.Ü h: Ç'rt"i ,\1)11 l (ndP1n 1

: He İb
....ıh'.n_ Kı;ı;,'. 5 000 lı.a h. ;k ••. :ıiycnin 
l1 1ı , ılı;; İ :.ır.bu'da 1. b(.!.;. ad.nın 
:--.1.. .:,, <:>ten' yCıı b.r \'"! 'nd: ;;ıa çıkR 
rı . • .. 

. 
. ... ... 
OLUM 

Ştke· c;ı.t'kı.·t "-1 P~L~ f\~ ' 11'i Dev
..lı t Ll <r~ ~ .ıı•ı Hl ili c ı l cı.' :c !\li.~ 

}, t h. D ı·I l,)'Y ~c Öc -

\ ~ G,..,ı,.~cı. 

1 ,, . ı. 

ı1ay \ (' 

v lıd le 

.'\.,\ c 1 ·:ı .. 

,, ı.n k~ ~-

r 1 • ı K • .ı v1 • , •' ('ı- ~iı,~ Iu:ı 1 ı .. 

l 'ı:ıRnın;ı ,'!i•, ....a .1 t r. Ö 1 tıyc r&1 
n1r>• d ,p '>.:? k ~· ·~t :.ı ır 'rıe hiz:ıyl"!-
1 r' 1 zi .•·;ıı· •. n7. 

nan bu fil tt'l.l:n hr.ı:<isa:ıın üt\Ui)'ucu-
lr.r:nı;ztı ve.dyorıız. B. l'ikıi Tüıru· temsi: b1~'.:TIV"' ur Bur dan ~ ıı-
r..ııku ~. ra. 1Ia 1 l.ı;:c:vi güzel san'atlar kohı 

·r:ş~lz Şer:111~t, ,1•dz a~kc·da~larun.; tarafır..c:h.!n ·rr-illi oy\.ı.nlar .ı·: r.a:ı .. 
lTt:ı:U-.ı.\-ı.c:r·n.:.ıcn ıo un,~u Ylldünü.. rnıs .d'\. c_-d(·b:ynt k-olu aza.a ... ı.ıt'1 

lrUııL ldı ... k ct.1-.,.ıı Z ~· fluln \'t-rctfgl ~·~rl-eri deneln-ın· ~l!r. !lazr. b.ı:u-
r'lgııı bir M:vnk; i-c;,·!ı yüksc-k haıu-

ranlıı r gcı>e-k lem.;'li \"C re«;: 
ruı.uu ç k1c ş blıi.tı .. ıyorunı. Bu ~ı.;i. ,.., 
ht veı-ikcten isl !'&<le ~uerek ht:ptn,;,-:i mil1i cvun.1 rı :djc' 
sc,·g 'iC s }gı ~le &el.,ırıl&.ınn. licol.. mı:lard:r. 
k(n iı:ı, nNı.ı, giivc:nlnc \'C güc(irıc d:l
Y• ıı. rı.ı.. ı.ıtfel ier~ıi .ka1tu:ı , "" ;rıkı
Iclp'artnı yap u cun1h'J1 .yet rcjin1i 0:1 
y:l iç!rdt: Hc..i~e\·ı~t'nu,•.o la~ııı h .... a 
ı- ·~n.rk ~ ·o:·~fıylc iJL,y; t- Turh rn <' .. 

t ı·in zc·ng<n \. c .i:-il .ç \·f.:.·ı.~ını b lc
ı·t: clC:th~ yı:..kııl'darı t;;ırı.ün:jı,. bultiıtı.l1· 

yc.r. 

Dıyc ba ·11ıe \l' rni:"' ah.·ben: 
f 1;:\, b17., buglin ~nır;ı "'11;· ... ncnı'.z , 

11, ı <.t ' tt i.1.a "e wı 1 ; taıihi ı ıe 

chıh \ k et nl~ . c ulu.~ı:::ış lıı.t 111~1. 
yoı • Lıu 1~ l , II~ ı ..:evlcriıı~n bı~·üı..;. 

b.1 L., .. 1:.t..·l u• ~c::n tu1 ııJutı:uı-. tc:ı-

Li ctn:. ·~, ) \!l'L de o!ur de-n ~·· .:.ı. 
f· F kt! Tı...z('r butıdr. 1~ sonı H~J .. 

l:C\"!C" lıı n y ptıgı rJzn~tıt!~ı l ~a; r.k} 

..-c t..!· ~ re: 
-<S .ruı a.k. d şla1·ıı11. 
) i \ c ı\., z· ub ıın1:ıda IJlıl" 

İ' An htaruıı Ha •• c.cv de 
k:ı..ı ı '-J ruı; ı;;t: II<t"ic~ı.. :eriyle, ı;a.Je 
h • ' 6::-u g • •.e,,.ı dt~~·ı. hE1· 2.Jn .:n 

iç· -Oc o ...ı.nyı, her ı;ılınizl halk~a 
be • b r Vt.. hU.ll{ çirı y:ıpmRyı, ş aı· 
cılhı ·1 :.._ bulunu;; oru'!. 

f_ı k C:nı;lar, 

!\ sır.i ye ousJ· i hcı· le,::ekkUlde ı 

aH~ış olc.;11 ve bHhrsıia devlet hiın . .e. · 
t . j'-' bu~unan her "\U· :.\·ve1111. Ha-1· 
J.: ••iE:: ı: vc..- odu.:aı·ı t:ıraiı ıdaıı rica edi'
lC'•ı \'e n1ecburi i~l.:l'ine engel oln11yan 
ı~cr h.i.z.1.tüi y pın.t. :, yı:l.tt!~ bit n1a. 
hıyc·t ınc~clcsi de::(1, ygi.nız guzel bi•r 

- j(<•,t c't'ğ~l. blr n:lı.ıt. vvt'ı·liıt, bir rnd.11.-
lC't.-(.\(.:!_:k, \C b:r •.• ~ar.·1 1 : bor~~ut. 

t:cr yeniliıll \'(' ~yJlfı,tl, hııfkLn lç!ne 
sır.dirt..ceg z. Onda, gÜZC'l. Q·i, in ·ani 
\'e n·. liı fit:! dcg,-r \'::tr.;a be'.irtc".'ck ve 
yrn'<lc.n benin iycc .. ~v ... ı·cn!den hal. 
kohJ.ut gJb blrlt>i ~uutzi yoğur&calk, 

CC's1:yı.:cek \"<? ot:ıı.::ı.lavtırocaw,ız.• de .. 
rr:! t.r. 

}\,"ti G .. ııel Sekretenın~ bundan 
svnı '3 ı:_aiJ.;.e~·h~ı·ıne ve Hun~odalorınl8 

mbh'.ııı d!re-kt tlrt· v~rn·i"l' ve her va
t:ı.1:d:.~ j'"n }Ialkcwleri \•C Odaların

C.ı h lt.llerini beltrtıp tanımanın bir 
c:~~ e oln1os1 icap ettığtni an1att1klan 
sonr .. şu:ıları aöyl~ınijl~l: 

- iH&lkevle--rind~. şlnııci,y<. Gc~dnır 
çaiı~nnlarm verlırnı 110 old'J d~·ye ak.la 
b!r ~ı.al &elcb •. r. Buna, c-~ kaç sayı 

\.·e bir knı; olayla iıarct l"tıncyi yeter 
h1 ılurotunt. 

10 yll içinde Hakk,c,.lcritn;te 50 
.rn':rerr:·d::..ıı fazla yurJdui gclın~. zcv .... 
khıl vr bilgl~inl b]t'yip zç,ng:ı\leşhr-

... n1ı~tıL· Halkev!cri, ı:.~n·u.t \-C !lklr sa· .. 
hı swd~ı yüzlerce ~enci yctiştiırm iş, 
ın{'n·dtıkete tat1ıttırn11!jltır. On b.nlerce 
)'L:l' ltluşo, 1. htut; otiuk1 ··1 blJcilerı, 
df'r-Jt:r1<:: ku:~sıaı:la, htle·ini ve aeçtn.ı.. 
!~!';n: :ı.k.::atmadc•ı öğrchıb!lnıiştlr.> 

E. F;kfi Ti.\i(er Halkı:v1c.rlnin on 
y~:lık vtr~nılcıitıl tebarüz -e\tlrnliş ve 
~.)iıl~tln! $U cünı.!elerle bltirnd$Ll'; 

A!.17 Qrkada.;ılarun, 

bözleı ;ınt bltırnıedeıı · dnce. biribl
r:y:e elGlc \ c~nlş, .birıhlryltc ka1!ıaş-

n.i~. b:rbir~ni t;e\·nıeJ; ı ve saymayı 
v ıi{c bilınl~ 18 :nHyr-nlıJk aail bir 
nı:lltt:r, az!ı; Şt(i c;cvıPs.Wde. bütün 
i11lln~r.·ilcrl gôıe a.lara.k haz.r ve tetiık 

hu!unduı;'.tilll1 göLıı1.nin zc\.·k ,,.-e gu_ 
ru1·ı111t• LeiirLmey • ve ml!ıl birllğl
n•~t.n yilk•ek tiıııjB~i. cl.:ı.n cieg!ş~cz 

Gcnt'l Bnşkanrmız:n h~urıarında 

hLrınct ve ta ·ın He eğll•nC,ri vazife 
1ı•lirm. 

A·sil Türle ınil!ed. 

$:md! d'C, son ı:;;öıi..in1!1 

eOiyocuın. 

& • ..ı1a tahsis 

Hrp·J~ıiz, senlı1 hizn•!t·.ude olma.nm 
7C:\'k .... t' heyecanını y~ıyorua ve bu
nt :. haz \'C &önlll huzu"Ul}U duyl13'0. 
'l"Ut.) 

S:l:HRIMIZDEKI MERASİM 

L-t;n şehrin1izin tekm'.l I-InlJ.ı:cvlıe

rLncte dtı büyü!., ın~rasint yap:lnuştır. 

Eti ı'"'<yt.nda Bey.J~!u ıratkevt dör~ 
çocuklcn f•zla edftdı ol;ın 2f. aileye 
ı: .r:• n Gkil[Qtla.rı levıl ehn.~tir. 

ÜSKÜDARDAKİ MERASİM 

Dün Üskli'dar Halkev:r.ıdeki 
meras>mC' 300 ü mütecaviz b r 
ıı.yirci kütıesi öı>ürıdc An'kara 
radyc;unc\ac Parti Genel Sckre. 
\-eri B. Filn· 'Iüı~rin kı)ın~<"tli hi. 
tabcs'n ·n d:r.Lnme-silo ba~'.anıl

mı~tır. 

Bunu rrıüt.eakip Ev;.n reis. B. 
Arnkat Tic~ad Koynat· kürsüye 
ge.E"rck bayrsm1 kutl4mış ve 
Hali-: \ · rın:n b: 1 

y, kültür yu .. 
vRıarı o.'tL..ıı.:urtı, nıi'.,i ha.ırala .. 
rın ,., T.üı'K mı'at n;n Halk.,vlc. 

rin:i.z <le eanlcııdırı:acağthı iz..;.h 
€tt:k ~rı ~onr" ~öılrrire ~> !c- de
\', m <:t'nıis.lir: 

•- Yuı·. ~a~ııı b rir.cl vaz;fC'tiİ, 

li.zım gcldllı. a ~da yııı·d le n n'a. 
lını, her· y ni nihayet icap eder • 
:;(' t:ın•nı dahı Vt· 1 ·ı~k\ r. 

Re ud K ı .. r tni.ilcak;bC'n: ifa .. 
kiki> uıid "n mı t ihliyac: kar. 
~ısında c ~·· ~· .. ı~, df·ğt·1 \~( rn-c. 
fnt-::;i l anl,. 1 Pb.lcC'Lt(ı bl: ün 
tafs_ dtı c tebartz ctl:rdikt{'n 
s ... ı-ra Halkevkrindı> ealı.:;anla . 
rın bir ideal t;;(ru01da büı .... b'r 
feragat!<; ;ıilı.üım.'-kle olduildarını 

Partinin roman 
mükafatını 

kazan n ~ er 
Cunıhuriyc: Halk Partisinin 

2~00 liralık l"t•lllan nı:ikiifHt:uı BJ .. 
~·an Halide Edibin ·Siııckli Ba!c. 
kal,. eseri kar.n1ın11"Ghr. Ankarada 
toplanan jli l he)· 0

lti tar~f ndao 
~ ~pılPn ilk SC(~ındı.• bir:nci. ikhı .. 
fi, ii~ÜJ:rci.i <•lnıak Üzrr(' rey alan 
l·iitiin &: c-ı lcr şnnl:ırCır: 

Abdülhak Sinasi Hrsıırııı (Fa. 
hinı Bey ve Biz)i. 

Hnlidc F.d'l,in (SincWi Eak. 
kal)ı. 

Ililm.i zı, a Ülgen'iıı (Po,ıa Yı> 
lu) adlı roıuarıı. 

~frhııınt Yes:ıridcn; (Su Siııek 
lcri). 

111. Ş. (l\Temdulı Şevket Eserı. 
, dal)ın (Ay•~lı ve Kiracılar)ı. 

l\lillınt Ccıraliıı (Üç İ•lanbul)u 
O•ınan CtJual Kayı;ılırun (Çin· 

geneler)!. 
Reylerin tdıalüf etmesi üzeri

ne mütrakib.,u yamlan ikinci sc. 
~inıde de Sinekli Enkkal birinci.. 
!iği kazanm•şlır. 
t-~~~~~~~~~~~ 

Karnen u 
bu s bah 

tevz•at? 
1 

Eluııck kameleri nıukabillııdıı 
isti~·cnlcr fınıılardaıı lıe.r ııazar. 
tc'i gi\nii un alalıilc<'~klerdir. Bu 
bahlı tolbikala ı:cçifmişür. 

VALİ l\IUAVİ, 'İNİ'\' iZAHATI 

Faknt bazı semtlerdeki fırıııet. 
la:r, lıcnüz kt>ndilcr'ine bu hususta 
bir c111ir \·cri1ıııedi4ini sö)·liyerek 
un dağılmamı~lardır. Vali l\luavi
ui Ahmet Kıuık bu hususla de. 
nıi~lir ki: 
•- Her fu ına tebligat yap.ıl.. 

ınışlır. Un \ermek istem.iyen tı
rıııcılan derhal ııolise haber ve.r. 
ıııck lilzımdl.!', • 

Karaya oturan va
purdan eşya çalmışlar 
HuJ'ıdan hir müidet cvvi'l Ka. 

r~drnizde P<ıd'ma :ı<;ıkHar•ıı"1.ı 
Matt.r ba.naıralı Dona v~pt-nı 
karay~ <:1tumnuş, yedi ki~ lik bir 
şebeke, vapuru'°' hawmlesindıen 
bir hayli kağıt a01raral!'. bir rr..o. 
ı öre yuklem. şlerdi. Motövü li. 
maıııda güımrük muıhafaza me. 
ınıurlan yakala.mı~lar, kag: •·an 
müsadere -edernk kaptan İbra. 
h m, tavfa Osman, Süleyman. İ<>
mail, Hakkı, Dursun ve ~1ehme. 

eli de adliye'"' teslim <:t.m;şelrdir. 
Beşinci ast ye cteza mahkem~ 
suçluları dokuzar av hal"'e ve 
para cezası ödt.ıniye ımal1küm 
ctm:şUr. 

Maruf b"r 
aktörü 

sjnema 
ördü 

Paris 23 (A.A.i Tanııt'TIIŞ 
t.yatro ve sinema ar istlerind~n 
V;!.lor Bouıdher C,ün sabah bir 
kalb sektesinden ö!:mü,tü:r, 

--~~- -
Bati rlen·z ve 

hava harbi 
Cl inci 'Sahiieden Dev&m) 

harobcsi lıaklkın.da yeni t~fs'lfıt 
klınaına.ınış ıır. Bu mu~ıarcoo 
esnas,ıı.da Birle~. k Milkt'.L:'r;n 
fıl-0ları udava yapılan ıınkeı· çı. 
karma hareketini .h~ma,y" ( rl@n 

Japon ı;enıi!crin! ıağı~ ka' ır,J]a·ra 
ıı ô! .a 1 ın r lardı r. 

Londra, 23 (A.A.) - •B.n C.• 
Anıerikan linht1ye Nezareti Ja
ponların ~irndiye huder denizdo 
uğradıkları kk~ııılar hakkında hir 
bilıiııço neşrc-tın!ştir. Bu hll. nç<>. 
yu göre 11:1 J-~P'llll genıisi ınuhak. 

kak, 29 gemi <le muhtemel .,Jarak 
batırılmış 82 Jaııou gemisi Jc he· 
sata uğralılD'ı~lır. 

Japonların, h~rp gc1nhıoi 1:ıyiat1 

~unlardır: 1 tırhh. 6 huvaziir, 1 
ıa~·yare gemisi, 12 muhrip, 12 de. 
nizaltı muhakkak, 1 zırhlı, l krn. 
\:az{ir ıuı:hten1c l oJ::ırak halı ı·~tır. 

.: zırhlı 11 kı·uva1.ör, 5 muhr!·~ \ 
lti dcoi'lalh lıasara uifratıln1!stır. 

Jn1>oulanıı hcnliz hihm- lı'r do• 
niz 111uharı:bl'sine girisınetrklcr " 

halde bu kadar çok krm·a•ör by 
1':.lnı!?l"'•'i iı..c-11difeı i İt,ın (,ok '· 
hinıdir. ÇHnl.ii JrJ'I'' !'l?i•rlcr. esa 
lilo)' ıı lıiıunl c içiu dzcıııdiı·. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu "'\ ) 
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YOKOHAMA ı 
'--------------- No. 113--' 

Tür~ye çt>v'.ttn : ISKENDER F. SERTELLi 

İnsanın böyle heyecanlı dakikalarında 
müziğe ne kadar ihtiyacı va r 

- Tt.~ekJk.Ur .ed~rın', cu.:\ü, buruJ•ın 

SOf\T~. <Jk'.":"ürmemege go.yI ı cdecegıı. 
~ "3' ıçiy<>rdllk. BlrdcnLirc biraz ö

tcrte'k' masalardan 1>1r .ntn ônı.Hxk'- obJ>
rar. ttı boylu bi.r ad:ım, yaı111r~aki ar. 
ık~Jatilc hız.l.ı. lııczlr mUnl!'ıaşaya d11l
nıs3tı. 

Bu tnt.ı..-resan m ı!l.k. ıa ~~ 
:ıe~ıyordu: 

-· .1\rrrer)k.ayı gU..'lun b•r nde ı:.at.s"ı.-
1:.ır, h:oberlmlz o-l-tJUyac3.k 

- Nr.. demek i.Stiyo?"Swı" 

- Ne demek mi .sti) .. orurn?! G~ze-
telo .. i •,kl.;lffiuyor mustJD?. Vilt:iOQ\.m ev
r ç.:ın-tosını bir japon c3sl»iu çalmı11 .• 

- N4. tlka.r bundan? Bugün değiolsc 
~ arm y .ıka latl.lT 

- IJ:ç za"""'"1iyorum J\rneriluıd;;. 
z:ıbıt" var mı sın.JY'>f6un ~en? 

-- Var Y<l! Bımu .nkftr edrLiJ:i.r n._. 
tin G1'çerı yıl •Mio komoooun atını 
çal~ gangsterleri ):ık.:t!ıyanlnr Aro.c
rl~:ın p<>lısı eleği) m!ydı 

-· !Wdtoca btr atla bır evrak dor_ 
y euu ınukeye;e :nı e<tiyorsurı'? At 
sek!a1111""2 anuma, de ya ~aklanır .. 

- Ya bu. kodm~ ne oiyel !il? Cu.~ 

hl-.--ı't!il>lrun s::ır<ıyına iratlar gir.nıl::ı .. Ve 
on yed. giıu (Bey.ız Sar::ry) d3 ~ir 
l:ı'mı:. 

- .fa t. Bıma ıı..t de ;ş&§IBn -•, 
bu bir -1 olııa gttek. 

-..NP masalı a canım?! Bi.itün ea-

:ı:PhJeı /\.iaÇ ~ündür bu \·~,k-aıoJJJ b3h. 
s ... d y1.ırlar ve hi.ıK.itınetı dl" 2abıtny1 do. 

~l<kletıe tenldt e<Lyoı·lar. 
- O b•lde ış ci<YJi oir safbaya gu·

:nış uenıek!tir. ~JrHn t•lc geçt"('eğin 
un;ı! t>dPbilir z. _ _ -· _. 

• 
Aröl<lu..-::ı 4bir E..ırtt ~eı: .ı. 

M•l7ik coştu .. 
lkr. h!tlft yı ··.ırd K mulxıve-renib 

tesı·· ~:fiııı:dayun .. İçim.ı.H:ıı mti'temadi.
Yf'Jl. gılJi.iryı)rlmı. B•t konuşanlor Ame... 
ı "<::ıınm h:ıtu:ı sıııılı. kin ~terinden 
,kurL.ııliyor. Ga.r.wn -<;ok yüJ<sek ko.. 
nu.ş.nx.Jarına .ragmen-. cnMTa ufak blr 
lhtarda bi'lc brf1unmııyor. 

Jiı ... bir ar;.ılık 'ulü.ıısed: 
- Ö.ksürüğümü.4icn r;;ıbatsız olar.._ 

ını, bu yı;ksCk korn11-ma1nrda.n mcmnUfl 
mı~dut'-!a.r, ki ıe~lerln.i. <,'lKan?lıyO!"lat? ! 

Ectbclli bu lok.ın!:ıda yUk...~ ko
Jlu-şmak dirilik, Vf! ~:ı' .ık .:ı}{tff!etidir. 

Cülüı"tük .. 
Yf m.ek yiyorduk 

in~ı;nın böyle iıeyeca~lı dakik.alR
rJJ'l'fJ:• rr.ü:t.ğe ne ic;.!ıCi..... ihtiyacı ver. 
dır. Çalınan -piıı"('a!ardan bir ~-ey anr

lJ~dıbmrz haldt: -mll!;kionin dili 
yoktut· her di·lden kon1J6ur derl~r

biz el-O lıu kfıh hazin, k;.h şcıkrak na.g
nıelc!\\en zevk alıyor vr güzelct: vaklt 
t"çlr:yu"<lı*. 
O-~ (Yeşil Fener;ı Lokıınia) d& 

sant ona- kadar oturmuştuk 
(Devamı Va.-) 

Dünkü Lig Maçlarında 
F. Bahçe - Beykozu 3- O, lstanb u lspor 
Süleyman iyey i 6- O, Beşiktaş- Taksimi 
·•2-1, G. Saray - B. Sporu 5-0 yendiler. 

Vefa, Kasımpaşa ile Berabere kaldı 
İ~1anbul lıg maçlarına di>n de 

Şcıref ve Fenerbahçe stadlarında 
devam edilmiştir. Şeref stadında 
günün ilk kar~ılaşmasını Beşikıla§ 
He Ta,kısim J"pmışlar ve ta.memen 
h:ikim bir oyun oynıyan SiyaJı-be
yazlılar !birinci deVTeyi 4 _ 1 biıtOr
<likten sonra ikinci devrc<le de ta.n 
fCkiz gol yapmıya muvaifaık ola. 
raık muçtan yrni lbir '!'korla 12 - ı 
:ıynl~laırdır. 

FENER.BAHÇE - BEYKOZ 
İkinci k~rşı•aşmayı Fcnerbah

çe ile Beykoz talmr. •an yapmış
lardır. Feııçriır.. hakim oy.namasına 
rağmen hiç ue ta.-aitaırla·nnı tat
min r•miyerı bu ınaç bidayette 
mütevazin O.Y nanmı.ş faıkıa~ ağır 
basım, F'l:n'rlik•T devrryl. 1 _ O ü~
tiın bitinni:şl.rrcfü. lk'nci devrede 
g<·v~iyen Bcyk-az kar~ıs>ıırla daha 
randımanlı çalışan Fcnerıbahçeli
lcr ikı sayı daha yap~rnk n;açta" 
3 - O gal'p ayr'1mltjlardır. 

G. SARAY - BEYVGLUSPOR 
Ş~rcf stad:ndaık.i maçlar..ıı 50-

nut:t"U~·ı.:nu Ga1ata:ıarayla Bcyoğ

luspor ta.kınıları yapmışlardır. O
yunun biduyt!'tiınden somma ""
dar Ciala.la•a;ray hfıki.miytt.i. alt.ı.n
da g('Çen bu maçm 25 tnci da kı:ik.a_ , 
wı<la mü~·{ bir ka2a olmuş ve 
Cemil ile ,arp;.şan 13~yoğlusporlu 
istavronun ayağı Jonlmı.ştır. 0 -
yıınun •birin<:' devresi Gaılatasaıra
yın ü•tıünlüğu ile 4 _ O bittil<ten 
sonra. ik:iıı.d d<?\.Ted ' iyı blr mü. 
dafaa tatbik tden &Joğlu,,-pot1lu
lar raıkiplerıne fazla sayı ya·plır
mamışlar ve maç bu devl'(.-de ya. 
pılan tı>k bir golle 5 - O Galata,,:;_ 

rayın gaoliıb') etilc nilıayf'!lenmıi~
tir. 

Fenerbahçe stadında: 

İST. SPOR - SÜLEYMAı~IYE 
FCJ>eT stadında gün ün biriınci 

maçını Jstru1bulspor ik Sü'leyma. 
niyeliler yapmışlar, Sa-n-siyaıhlı
Jarm tam bir hô.kirr.ıy<>ti aıftında 
oynanan bu n,~ın birinci devre
sl 2 - O İstruıbu·l~r lehine b-ıtmiş, 
ik:.nci dewed~ daıha cıınlı oynıyan 
istanbulsporlular dört gol daha 
yapaıraık maçten 6 _ O galip ayrıl
m.ı.şlardlr. 

VEFA - KASIMPA$A 
Günün ikiT.ci müsobakasım Ve

Ia He Kasımpaşa takımları yap
mışlar ve çok çetin g<.-çen bu mü_ 
saba.kaıııı.n birinci devre:;i ımüteva
zin oy nandrk\in oonra Hu t.araif.n 
~aptıgı birer golle 1 - l bitmiştir. 1 

Jk:nci devrede Vefalılar gatilbi
yeti temin ;çin çok uğraşmalarına 
ve ha·kim ıoyuınlarına ı ağm(.'Jl sayı 
yapamamı~lar ve bu suretle mac 
l - 1 ber~beılikle S(·na ermi.-;tir'. 

BEYOOLl' HALKEVİNİN 
SPOtı MÜSAMı::RE.Sİ 

Hal!«!vlerir;ın 10 wıcu y>ldönü. 
mü münas.>b€tJle dün Beyoğlu 
Halke\'~ıdc bir spor müsameresi 
tertip edilmi~·tir. Valo, Parti Baş. 
kanı ve hiikümct erkanını.n alaka 
ile takip ettiği bu spur müsamere
sine yüzlerce kız, erkek sporcu iş .. 
tırak etmt, ve müzikli müziksiz 
jimnast'kl., milli oyunlar ve 
kliısik dansla; yapıJın·~tır. Herke
sin alaka ile \a.kıip ettiği bu müsa
mere geç v akt.e kad n devam et
mi§ ve çok takdh- ka>.anmışt.r. 

r 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara K"" ı Cinayeti 
--, y A z A N : ·--..:;...--·-- C e ı: ı r ı--

Loui' Thoma> No. 45 ı: S A C İT • 
""·---..:..------------~------------...ıı... ....... _ .. ...: ..... ~ı 1 

- ıro:.,-u Katnu.-.. 
-- Fo.kat ben bu "d.ırr.m bi· cani o-

l 'Jf. nt! bir llırlil i.O.lnill'J'IJyorum. 
~ıs 'fodg~. ıenç kıı..wı. bu stiıüne ce

v~p verdi: 
-- Zl\lahir lınsanı ekseriya aldatıır. 

B~ · r.ak.ale yazdım, bugürı gae.eteoe 
Çlk:ıc·ak. Asıl başı ezlkne:ıi ıaz,m gelen 
y 1 <:ı:--ıi~ böyle adamlardır. 

O" c!r.kl.a ıonra Mis 'lodge anne tle 
k. n<!Lr ayrıldı ve · ; otomobile bi. 
rxıek ŞO(ötıe: 

- Çallllk .,,,.,rye te: 
o.dl O sır~da bir çocugoo Daily 

ı.~.4i.l dJye bağırdı.iJUıt lşiteıE:k yanına 
çar;ırcH B'1' gaıızete .ıldt. rı.ltrctkla açı.ı.. 
F ... ka bı.itUn ürn1t!~r.:.nıe ragrnen ma-

1 
AYNİ GÜN ~AAT 18 İ 45 

DAKİKA c;ı;ÇİYOR 
],tule·:.,. .• ı ... lbj~ üa\<ıi'ln e\' ı &ıüo

'llı.; D;~W:ettış Tor-k.ın,~·'1 kat§ıladl: 

-· Y c1 1nıı ıntl. değ!l u : ... 
-- Evet. 
- I'"· )'ClU bu illt'.;dm bura;.., gele-

C<!~ onı..ı burv.dil j~d:ı;)·acafız. 
- l\e:'den biıl.yott.un:ıt?. 

- Gt?Eniı, aınl.atd.cağım. 

Marliı;. Ba,,müfrtt:şı k(;t"phaneye 
gC:türdü Ye duvarı gÜtiLC'rdl: 

- Ökıüru·en David'!n sı-rı·ı bu. d u... 
v •• ruı iç:ndtdh". 
-~ Nl· deme.1.; istiyorsunuz? 
- Derrıek istiyorum k: bu ktsikbaş, 

Davld'lı .. kat&.8l üzeı:-.inl! a<;ı:ıyur. 
_,, ı-"rasını bu.rJy;. Jn~ s::.k!;;.~? 
- Fvet. Zav.allı ad.:ın1 bunuın önı..io.-

d• ôlii bulUDdu. 
- hLydut Thor üldütcü değil mi?. 
- Orasmı iyice lliln1ı-:rorum. 
- Bilmiyor mu.sı.m;.ız.'?. 
- '\dlntt biır ıey bJ:;yorurr.: Thor 

bu lr.asayı açmak tstıyor. Bu sabah ka
pıyı açtJ-ğ.ıını bilıyl)rum; !;.;kat ben vak_ 
tirçı• yet1~ti411. Boı;taılJp kzttraırı.ıd.ı.. Bıı 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Htt yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerini,; (ır~afoy 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Salıhiye Vekiktinin ruhstını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

TÜRKİYE CUMHURİ YETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi· 1888 

Sermayesi: 100,000,0 00 Türk Lil'a31 

Şube ve Ajans adedi: 2 6 5 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zir~at B:ınka•md:ı kumbarab 'le ihbarsız tasarruf hesap!ı11":.nda •• 
u 50 Urua bulunanlanı sen4'de 4 defa cekileeek lı:ıı!"• ile aşaiıdalı:I 

plllna ıı:ö~e ikramiye da/Ptıl.acalı:tır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

.... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

t .oot 
SOi 
zse 
1IO 

" 41 ... 

Liralı.\ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
1.000 
LOClt 
4.000 
i.000 
4.800 
uoo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııa ralar bir sene ı(:.ııtle llO liradan 
a.•ait düşmive11lere ikramiye Ç'>kt ıit takdirde % W faz lasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: l Ey lCıl. l BirincikM un, 1 Mart 
ve ı R az ran t.rihlerind<! çekilecektir. 

reıl et rem ir)n Harı ve Limanları iş letme U. Maresi ilanları 
n.ruı-.ammcn bedf!'.i (Jl64.) Ura olan 7660 rr.-.ct.n: PiJemaiLc Kı;mas •Diril) 

(9.3.1942) Pazartes~ günti. saat (15) on bı.:ştı? Haydarpaşa Gar binası diihilinde .. 
k~ kor..ıis:yon tarafırıdlr 1 ac;ıık ckSBtme u:;;uliyle s.ıtın alına-:1ktır 

Bn :.,c ginn-ck isllyenlPri.Jı (229) Lira \80) kurl'.ş!uk ml~v:ı.kkat ten.inat ve 
k<Jnuuon tayin ettiJl ,-e~aik:le bır!ikte ekıaltrrıe günü saatine kadar komigyooa 
nıürac:ıatiarı lôzını.du.·. 

a~ı -~p ::ıit şartna·m.;o;er komisyondan oaıasJIZ okirak da~111lmoı-ktaO.ı;. 
(2!t4l) 

S ahip ve Başmuharriri Etem izz et BENİCE - Neşriyat Direktörü 
0.-Vdet KA RABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

a~.1u· rr.uıhakkak burnyi! gelt:cek.tlr. 
- 1'.:royı aşırm;tk m. istiyor?. 
- &lkı. 
- F uknt ı;lz bonl.Jrı neni.en bitlyor-

S\...'1luı.;. 

- • Üı·rendLn-:. ?wloııgo!ia vapurund.a
k' ::.drı-n 1'hO'l·'" dC'g ~ır. Bunda aklan ... 
dık \-HP da onun Sı.JÇ c.rts.klarından 

- Bunu size kim söyledi'! 
-- Arthur. 
-- ('halde ben tamamuy:J.yım: Hinıt ... 

ı~ bı.r k~dınla evıenı1i ve Jki çocuğu 
nlch..:. İltisiııe de iyi tahsil ve terbiye 
'"crd. l:i1rlısi Avustra:y::ıı;:ıd babatiının 

c;.tt ğ ndr yerleşti. Öteki A\•ustrnly;ıda 
srdnc) "de otunl)·ordu. ~ocu'k nr hi.ki
ycy! bıfrı:,i;yorl_rdı. Fak t r•· ktc <>
h.~.;.ırı ol!. ı, bı-:- akş nı Jıfz.-ctr lerin. 

dcı. l.ı .scıiıı aııl~tmr. ü.~ı •Ln<' hakı
ltaı. C·ğıe!l'd!. Bu ı-ı.zınt::lC\ O<!vıd hc.k

kır.di.> •~Icşhua b~r hayt!utlut'. Sene. 
len:e evvel Hu-.di.dwında l::.nıdı,11. Ka
rıı:;,ı Hiııtli bir kadındı. Ona köle m~ 

ıı-\1~P'fo' ı 

. . 

23 Şubat 1942 
ıa.oo l'rogr8"', ve M-1.ekc• Saat A-

yarı . 

18.0'l Müzik: Radyo Dom; OrkC9tras. 

18.··fi Z•Taoıt Takvııııi. 
18.55 Müz.tk: Fa.sı1 Hey'ct. 

19.30 .Memleke-t Saat Ayarı, v<: Aıans 
l-Iaberleri. 

19.4S Scrbt-st 5 Da.Jtjka. 
19.50 Müzik: M;ıhur l\.1Bkr·m?ndan 

ŞanulaT. 

2C .ı '5 Radyo Gazeıı sı. 
20 ~~· Ml.Wk: BiT ilalk. Türkü.su Ög_ 

Teniyoruz - HaJtanın Türkü
sü: Genç 0.>man Türküııü. 

21.0U Kon~ (Ögretmen Saati) 

21.15 Müzik: Karı;ık Şarkı ve Tüı·
küler. 

21.45 Müzıok: Radyo Senfoni Orke,;... 
t!&sı. (Set: ~·erid Aln~r). 

22.30 Memılc.k:et Saat Aya.rJ, Aj~ıns 

Haberlerı Ve! Borsalar 

22.45/22.50 Ya-rınki Prograın, ve Ka. 
pıauıı. 

Askerlik işleri: 
ŞUBEYE DA\'ET 

ı,ohrcmlııi Aakerliı. Ş~besi Batkan
IıgınCan; 

l - Şubeye menl:iUP ihUycıt yokli.ı. ,. 

n_;aJ::ırı her güın ö.ğlcdcn ev\"el yapıJ.a
cak1ır. HaftaınlO hangi gfrnlerindc 

tı-ıT'!'gi dO&°umlula.rın yok!~malarının ya

pıJ;.cağ· "9ll·ğıda göıf.crılmi:ıti.r 

2 - Yok.lamoyn· gelt.cck ihtiyat e
rat, ilc.i:jer fotoğraf ile nt.ıfus cüzdanla .. 

rı. terhi.'i ve M<ametgah vesikalc;;ru, ihti

srıs vrsiıkaları ile !llilrac:\::ıt edcct"Jder
dir. 

S - Yoklama günlerf. 
l'a..art<ısi 320, 327, 315. 3~~. 
Salı 328, 325, 322, 3!f 

Çarşu ınba 333, 320. 321 

P<ı~<mbe 332, 331, 3H>. 318 
Cuma 330, 317. 316, 315 Doı;'llm!ula.-. 

Zühreviye ve Cildiye Mütehassısı 

Dr. Bayrı 6mer 
Ög'ederı ~onTa Beyoglu Aga Ca
mit karşısı Hasan Apo.ıı1. No. 133. 

·---· Tel: 43586 ----•ı 

(HALK SÜTUNU) 
(NOT: Bu sütunda i{ arama, iş 

verme i liin"ın par.ıs· z ol ııırak <l<>r
colum.ır.) 

Is arıyor 
E~k. \'e ycnl ha.r!!:..71 okur ya1 .... 1· ,Jc 

JnLktE'p tuhsi~im varclrr A klrlikle hiç 
bii' ;;ıl5.kJm yoktıır, 25 ya~ındayım. 
Taşr~; ı da gicleı·irn, vrrilccek ücrete 
de ı~:ıraatk:lrım. ı\'yrıi zıımt.nda h<"r 
turli.i kEfalet de ~Ös'.''rl"bili.rin 1 • 

AdrE;s: Mahmoip-.ı~_-a Sı•biii Ml6Cit S. 
No. Kt>ına ÖZCAX 

b ı Lı.ıh.mu~-ordu. O Londrada idı. ~ 
D;:ıvid ir p~rraslna gü1. dtltti. Ftıkat mu- 1 
v.ıflak olamadı. Çünku sek:z günden- r 
b1::rı burada gecelt'ri bekliyorı..nı. Ua .. 

\•!..d"in öldüğü gt:ce fclJ , bL'n \.1.) ..ı.yor

duır •. .Bt-nt tanıdı, belki beni öldü-re
cckt~ Fakat y:ıpı-nadı. Uyı:ı.ndım. 

Kaçtı 

- C.' olduğl.lllkı- emin 'll'll~iniı?. 
arne:ts! yapıyordu . .Kadın orınanda blı· 1--------------

- EveL o idi, 
-- lı"ııkat Thoor'un Oklürüp te cesc. 

dıni bu kasaya k.oydug.ı adam kim
dir' 

- boou ben de bHml;ıorum. 
- J'eki A.rUnı.r'u Thorr'a kilf'iI ni-

çin hur.aye etı.i.ni.z?. Nıçin yalnız 1,, 
görmek ;,,\ediniz?. 

- Siz Davld"'ırı hayatını bibni.y-or .. 
tuln~. i§in lçinde bl!'.' Jntıkam m&;elesi 
o~uivnt• dilijün«nı,,V.Jor!)ll!llJZ. 

- H!ınVli bir kadınla izdivacı neU
ces: dogon iki çocuğ..ından birlsı böy
k biı intikam almc1.k htr,.ınaı kapı~~nıo 

ohıbilır değ~l mi?. 
l\!.,rJba'nın yüzü solQJ: 

~.ıdır lçiu<le zlınciderı'.! bağlı olarak 
c:chktdn öldü. Ölünce CL:Sedın~ doldur .. 
tuı; ı.n.a:ntereye götürdü. llimıetçi 

bıınları anlauuken,, ç.ocuk kr.ı-aıılıkt.a 
uu..ktor. bunları :iu.yrnuştu. Aaamı blı

to.h..ı.r.<:n kle derhal öldürdü. ve kaçtı, 
Fı:kaı intikam arzı..u:una k<-ıpılciı. Ba
basını Oklürmeğe yenıın etti. K arde .. 
f: v;ız.g<.'c;;rmiye ugra~tı ise de ınuvllf .. 
f<.1k olan.adı. 

}\• t1l'!':üictüş Tor.k;am:ı.y'a w-rciu: 
- ş:r00 anlıyo:uın. Şu Dav!d'i 61 .. 

dürt>n Thorr .;,le siz. fakın k;,.l"rii'ş obnı
ys3ına'/. 

- ./\.rtıık anladınız. lijtc btrli.in me.se .. 
le bundclQ'.l ibaret. 

(D<:v<Tı>ı Var) 
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Ehlisanb;'K;r~tK~ı;~ Arslan l 
Yazan: M. Sar11i Kara yel --' 

Sözce; Sünb ül k öylere gidğyormuş gi
bi yola çıkb. Kız kardeşini d e almıştı 

Sünbiıl bu mülahazalar ve kt
d<. ,-ı-er ıçinrlc .ık' ·ı Dı'nıı .. r Ağanın 
'-"""S i_şft)Jdi · 
. - Kızmı Sımbül, srn ı<i<:crsen 
lzmi.e g. Y > 1 l~r açıkmı~··· Malal
yaya gitt>ıı mi, orada:n ötesinde 
S;ı!t "' Arslm.ın mw;firi dcmek
sın Scrıoı ı·JUcn ele İınih.e llftir ... 
kr Ren de vadtim tiz .. ıinı· Fıı·aıtın 
bu .v ;ckn,.ım Su1ton l\.ı·slaının üL 
'kesine geçirm.-k iç.in ,;izliden giz.. 
liye hazrrlılclaıa baş!,· orum ..• Bu 
hl!1'uı.4.:ı ven,ccgi:ın mahrem ·mıeık
tu lıu h"m M-0laoty a Beyime, hem 
de Sultan Ar9la:ııa gi;tiirü'l"l>iin. 

SünbiU .b;;l;:;sınm b•.' sözleri ü:z.e
r)flf' sev~n~ten M. kal.sı.r~ çııldıracak-

1r. Aın.an Yara:bi 1 ih: revıi:P.ımı:şti! 

Hcm<>n o anda altı uydır gülmi
ycn yüzü giiılmıiye, lan görmiyen 
yü~ü kanlaıwııya, yanaklını pen.. 
bcle,,,1mye styah ve iri gözleri par
lamıya başlamıştı. 

Ha:mhklan giızl.ico bitti. Çiın.. 
1"ü bu hareketi k>imsc duy manıaJı 
roi. Sonra İran büyük Türk, Sel
çuk İmıparator1uğu uu :ıiiı!C'yi Jı.ö. 
künden w.ahved-erdi. 

Sözde, Sünbiil köykn: gidiyor_ 
·muş gföi yola Ç!klı. Hartıtii bu yol
culuğu.oda Wüçük luz kaırdeşıi.ni 
de her~ alınıştı. lirıılı bir 
yürüyüş!en Hınra K"miiriıaıı üze
rinde ve İzol:derı geçerek kcsbir
me yol.la Malatyaya in~~i. 

Dc.mirt.a.ı ağa, Denııir ağamn 
ma·hreın m<>khıoonu aldıl<ı\an son
ra Sulta.n Arslana gidecelk olan 
·kızl&r;n0 fevkalade misafir mua
melesi yapıyor V<> bütün Malatya 
ibir düğün varmış g;bi yecin<k .. 1 

oynuyıor<lu. Laf değil, bu'll'lar Şa.. 
hın oan mis:ıfirl~ri idi. 
Artık Sünbülü'n sevıııdnıe pa

y.an ~Mu. B lr an evvel İzrıike 
ye!i~mek, Al\5la11a kavuşmak is.. 

tiyordu. 
x 

ARSLAN iş BAŞlNDA 

Arslan, FS!cişehiroe, evvelce 
babasının sa.ıUik maib'et1eriınden 
ba'<lna tooladı«ı kul\/Vetkrle, .İrl.. 
ni ke habcrsiozce bir baskm pl.ıiını 
ya.pmağa hazıı:'laııının;tı. He:ti.ıa 

hniktıe bulJu>nan karısına girılice 
·haber göndenniıı ve babası mer • 
hwn Şahın r• ·' ,1- olan benrlegıi. 
nile de gizli'clen gizliye mıubabe
rele1· ederek hem iÇ'ben hem dış. 

tan tert batmı tamamlamı.ştı . 
E"kt ehir dağOa.rınııdan haber

sızcıe hareket edecc'k ve bir ',fE!CC 
izn;kıe Yeni şehir arasındaki· Ko.. 
ran dağlannrla Jmnııklıyaca.ı:, 
maiyetindeki süvar nerden üç 
yıi~ kişilik bir kuvveti kervan
lar'la yo1cu kıyafetinde karı~,ı.. 
ra.rak teker l.<'ker İ7lllik kalesi i
çine sokacaktı. Niha)"'t izn·ı.. d'a
hilirı.de kenrlisine kumandanlarla 
birleı;crek bir culma güıııü halk 
cuıma namazında. Gcen şehrin 
tenha1ığmdan 's' ifade ederek bir
d~nıbire İıın•\1< kalesi kapı:s.ında 
gözükecek vı• 1<,..,rideki kuıvv<'t. 

ler1e beraber İ ıniki, ani olarak 
işgal ederek Miıküi:rıdarhğını Han 
edecekti. Biltüııı pliınJa.-ı ha.zırla_ 
mış!ı. Gürueruen cuma 'eli. Halk 
ctn;,a namaz.ı.nıda uldl.ığu için 
d'liıkfkiı.ın.Jarm.t kn~•mı~, şehir ten,. 
iıala;;ırnş, herkes namaz içiırı ca.. 
miıye föplanımış bulurmyıcırdu 

İznik hü•k:i.imtfarhğı:nı elime gc
ç·'ren Kasımı da maiyet ve<z!ı'lıe

rilc camiye gelmiş~i. Şehir da
bminde buluınan muhafıdarın bir 

~rr.rı dfı f'amazd.a bultır~uyo.ı"Ciu. 

Ka1t• kapısı n1uhafıı:1nrı da za.yıf 
kıoJar ha!ı.nıdıe idi. Tam bu sır••
da, ~etı ·r ,~Jaıde gızlı bulunan Ü<' 
:}' ı<.., sil'.ıaı ·ca·J:ı İznik bcyier- ·n 
ve kunıandar!l·arının tertip t:ttın:

~ri bir 'kaç yüz kışilik kuV\M 
ka!<ı' Jmp>lan~ı !!!.tarak mu'1afo·. 
1arın: CSLr abn1';-lac vC' kapılarn 

lı!tk'm dl:mu,;Iardı. Kasımın na
maz k.ııldrğ:ı camıidc ku-'?atarak Jll~ 
''çer', ne dc~arı ku.:; bile uçurriı -
yorlanlı. Jşte o zaman An;lan da 
iki yüız atlısıle hnik kalıes; ka
pısı'ldan ala•yı ile içeri g~iyordt. 
Ka~ıısın.cfa.n gizıl ce get:rttiği ba
basıının sı:rımalı, incıJi elbise1cr • 
r,i· gıCY:mı~ bulunJ)'Oıxlu . Sokak
iarda mclrt'erlc.r çalıyor, şilUhşnr
lar oraya, buTa·ya koşu0utyorL:ıı _ 
dı. Camlleııdc bulunan ha.Ik :,ı.ı1 
1J(' oJdl.ığuıııu. an'amıJ«.rak bi·· 
d'ü~man tlül-uı:nuna mııruz ka'
dık1arırı. sar.ımıor.:·~aı·th. Halbuki 
ca-mıJerden dışarı ugr·yan.lar, tel. 
'lal'lanlan davul. çalarak 'ıtıJl.laıı 
bagırdı,klamn iı;ittıler: 

<A.na<llılu Selçuk hükÜllllUJ'., 
Sü:·c-y:man so,hpı · 1u Sultan 
Arnla.ıı hükümdarlığım il: n c!
mi\c1ir. Mü:jdele.r olsun, ey ano • 

H ıtlk .Umlııütü ~mı" • :l'i~ 
vak gelim·~ ve nen·d~ h~ilkiin- . 
darlı"'~''1' i :. .. , "h11i~tı. Ku·l~k· aıı 

krul~.-Jğü ~ 00/~er :!SÖ)' niyu:d'..t" 
•Yarını &,at kadar evvd gcıci; .. 
l\iıaiyetiJe şehre giıxli Ye sarayı

na gitti. Te}:ır··zrl.(•n "kac.:mı~. kar. 
ctıeşıle: ge'Jlmı< Amma da bah -
yiğit adam ha! 

Büıtüıı -ı..ı· bu halden rr.en:
nun oofoınm•,,.rı -dı. Çıinikü, Kv. 
sımıdan herkes şikayeto;i id'. 
Ka5'ımm namo> k~ldığı canı -

yi sa.ran s11-5iJı""11rılar Ka~YJ.mı· ma
iyel'i1e bera'ber derdcs~ ederek 
kale zi.nd""'~• atmışlardı. Kı>:>ıııı 
bu ani hareket karşısında ne ol
duğunu şaşıınrnıfi. dili t'lll!u[mw;tu 
SonTad'an öltrendi iti Anılan ge1 • 

(Devamı v.rı 

Bir hancıyı öl
dürdüler 

Zonguldak, 22 (lhL•usi) - Ku. 

karsu mevkiiııde bir clnayet i sletı · 
,> 

miştir: Yahya isminde bir hancı 

arkasınıdan J.urşunla vurularak 
öldürülmüştiu, Katil arıınnıakfa

dır. 

Açık İf ııe memuriyetler 
Memin linııan i.~letımeS'irıe 50 ya. 

ş.ı:m tecavüz etmemiş ola" yıük. 

leme bıoı;a'ltma, drniz .idar cı:iği 

iŞler;mıeo ç:ıl10;unış buluna~ be 
me-zuınları arasından bır .-t'(lhnı l 
ve tahliye• müdürü il€ bir •Vefa -

it müdürü• ararulmkatadır. Tal'
riren mezkf.ır mildürlüğ< :r'UT'1-

C'aa't etmelidirler. Tuprat< l'lla•h
sulleri Ofil>iniın İstan'oul şuh in<' 
ziraat ,mektebi mezunlarıııd;ı;ı 

ziraat eiksperleri almacaktır F...u• .. 
!ara yüııer lira aylık ücret t d·iy" 
olmıacakılır. 

Şehir tiyatrosu 
İsliklal cadde>iı- de 
Konterl i kısn1ıntfa ~

ımını~ 
m,!:] 1~.l!ij 

t~ lıi~llk" \: Bu akşaın saa t 211,30 •' • 
BiR MUHASİP Ali.ANIYOR 

İstanbul Marangozlar Cemiyetinden: 
.2.9/l/1942 t.•· inde eJu.er~et olmad ı ğuıdei y •pı1-nııyao. ce •)'e lıc_ 

~tl uıınumjye topiantJSı 24/2/942 SR.J.ı. günü sua• 14 - 15 e k-:ıdll·ı· lurbedec'" t'. -

nar CC'nı5}C'tJCrı bin:lSlil<l.t· yapılacaktır. Ru7.tıaıl {it ·~ğıd~ yıazıh Cr )t'~ 

kayıt tt•eslckd:u.'tla ırtıı.zın lc&nflerl rica olur..LU' 

ıtlrZNAM.E: 1 - İd~'"e Hryeti 1941 serıc5· ç lışm:a ret oru. :!- 19'1 ·~ 

besr..b·1~)rı1n te'ı.kikl, :> - 1fi42 !'lcnesi bütçf'slnM-1 okun110...ısı 1 4 - !'-fi.z".ıınr4 n.l"lun 

tadill, 5 - İdare rr~yt:!tın: yarısı içln Sf!Ç. n y..ı.pılması. 

lstanbul Sıvacı ve Boyacllar 
Cemiyetinden : 

29/1/1942 tarihinde f'ksertyet olrnadı~ııı.d ın y<..pıloimryan cemiyrtwn: lu: . 
ycu umumi')'e toplantı..-.ı 24/2/942 Salı günü saat 15 - 16 ya kadJr Ttirb(.'111? E,,. 
naf cemlyetıeri bin1 .. a11d:ı ynpıJacaktıl'. Ruzname aşugıda ytlllhtlp· Ce ı.i'yc-te 
kayl'th meslekdaışh:ırımızır. tc~-rillerl rica ohuı.ur. 

RTJZNAl\.-tE: 1 - İdare Heyeti 1941 sere.sı çalışma raporıJ, 2 - 1941 ı-;cne" 
he.şabc-..ıuun tetkiki, :ı - 104~ senesi bütç~!nin okl.ırrıması, 4 - Nızsmn~ınerı'tı 

t5.dıiı, f - İdare Heyetinin yarısı için se<;ir.ı yapı·ıması. 

lstanbul Belediyesinden : 
Havagazi istihlakleri eak i aylara nazaran çoğalmadığı 

halde saatlerinin fazla yazdığından ıikayeti olan abonelerin 
doğrudan doğruya Belediyem iz Fen itleri Makine Şııbo.i 
Müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur, <2643) 


