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1f alif ax ile Litvinof 
karşı karsıya 

----~~ ~------ Milas ombardımanı 
Vaşington Büyllk 

Ele imiz 
' 00 

:Utriııof'un blraa evvel~ 
l'UJa ~ lör.mnu 'tMJme
cla si~ fı888 tWıariJe 
~ doğnı ........ beraber 
lagiltıere ve AmerlJiamD .., 
keri duroınn baJrnnındaD an
neiteriz ki amt>ti bir ta\"tliye 
deMldir. Her halde, bu hlr zi
yafet sofm.-,mm beşmda dip
lomat "dlalootiqoo., ile bıt.1-
ledilmekt~n ziya.de ı,"('JIM")kur
nıa~ lar :mıa&a8ında askerler 
1anı.tındaıı raJıanıla.n \'e 
maddi deltllfo:re dayamlarak 
aydınlatııabileook bir ~ 
ledir. 

lngiliz Büyük Elçisi, hiıdise İngiliz tayyarecilerinin bir yanlışlığı 
1 neticesinde vaki olmuşsa hükumetinin bu teessüfe şayan kazadan 
mutazarrır olanldrın zararlurını tazmine amade olacağını bildirdi 

ÔdOnç verme anlaşma 
smm tatbikı ile ilgili 

olarak Amerika Hariciye 
Nazar Muavinia. gôrüttü 

VELLES'ia 
SÖZLERi 

Hükômetimiz bir resmi tebliğ neşretti! Vaşington, Ui tA.A. ) - Ofi, 
Tüdüvenin Birlesik DevJetıer 

Bü) ük · Elçisı Ml'hmet Münir 
Ertcgün , ödüne.; verme ve kira· 
lama anla8rııu:sınııı tatbiki ile 
ilgi.il olarak Tüı kiye~ e ha11J 
mal?.e.."'l'le:;i gönderılmcı-ıi hakkın· 
da Hariciye Nazırı .Muaviui 1\1, 
Wclles ile bir görüşmede buhm· 
muştur. 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

A.ntiara, 18 (A.A.) - Resmi t.ebliğ: j\ · d.-n tahkikatı deriJı]ıP,şt:imıek hakkı mahfuz kalmak üzere, şimdiden Tü~ki3e bü
lnı..riltere B1iyük El~ü,i bugUn Hariciye Vekiletine p,'eılerek Milasın bonıhafaıı- 1 kfunetiııe dt"ırin t.eıe~iırlerini bildirdi~ini ve ya.olışhj,11ı tahaldı:ulm lıalınde ~u 

Jn88I hadisesi pyet 1nJ,.'1llz tayl'W."eeilerinin bir yanlışlı~1 Dt>ıti~ vaki olmu~t., lri 'I t~life ~yan liarıWan mn.r görenlerin za.rarla.nru t.aınire i.mıu\e ol~ tebliğ 
bu ihtimal ilk ~ta h~ dışında add.E'dilenıez, lugilt.ere hükflmetiniıı, İ<"ı.he- etıııiştir. 

a ki büyük müttefik dev-0 letin üçünci.i müttefik 
devlet nezdindeki st'fir

lcıi bir ziyafette karşı karşıya 
geldiler ve biribirinin tama.men 
zıddı iki nutuk söyıooiler. Bu· 
nun dostlarda hayret, <lüşman
lıaırda. memnuniyet uyandıracak 
bir keyfiyet olduğu inkar edile
mez. Dostların hayret etmeleri 
bir iki ay sonra tarjhin t'Jl mu
azz<liID bir muharebe>ilc karşıla
şacak müttefiklerin hala bu 
mlişkül dakikada nru;ıl da,Taıu.
cakla.rını kararlaştımıadıklannı 
görmekten ileri geliyor. Onlar
da bu düşünüş farkının müca
delede bir zaaf sebebi tef:'kil 
edıebilme.<;mden korkulur. Bw•· 
dan ba.<jka, bu kadar mühim bir 
ınesclen:n bütün dünyanın güzii 
önünde münakaşa edilm~ınden 
ne feyda beklendiğinin aula,şı
lamama.~ı da 1ı,1yreti a.rttııınak
tadır. 

Ruı:;larla İngilizler arasındı:ı 
dii.şmana karşı tatbik e<lilPcek 
hattı ha.rteket hakkında hala bir 1 

anlaşmıya va.nhnama.qınm d~
:nıanı ne kadar memnun edcct-gı
ni ümitlerini ne kadar arttır:ı
,.~ğıru izaha lüzum var mıdır? 
Bu, adet ., müttefiklm·in. hHı-p 
-plapları hak.kıncta en müthiş hir 
ifşaat mahiyetindedir. Alman
ya, ş.."llıidi olduğu münakaşadan,1 
Rusyanın zayıf olduğu, ilkba
hardaki A.1ma.n taarruzundan 
çekindiği ve bunun için ne pa
hasına olursa olsun Amenl.:ılı
larla fngilizteri harekete gctir
nıiye ~alıştığı manasını çık-ara
caktır. Diğer taraftan, İngiliz
lerle Amerikahlann da hftli hu
zırlanmadıklanna, ilkbapar ve 
yaz muharebelerine iıw1irnk et
miyerek parlamentodan tahsi
snt layihaları geçilmek ve fab· 
rikalarda istihsalatı attırmak 
ile m~f?b"'lll olacaklarına, Rusları 
hemen hemen yalnız bırakacak
la1 ma emniyet getirecektir. 

Müttefiklerin 
müşterek 
taarruzu 

Londra matbuatı bunun 
lüzumlu olduğunu yaz•yor 

Bıı takdirde Rus 
ve Orta Şark 

ordusunuıı yükü 
hafi/ligecekmiş 
Ltindra, 18 (A.A.) - Mütte

fiklt'rin mU~ıerek bir taarruz 
hareketine geçmelel'i lüzumunda 
ve uzun zaman müdafaada kal
manın tehlikelı olacağı nokta
sında ıı:;rar t:den Litvinof'nn nut 
ku matbuata. Almanlar tarafın-
dan müttefiklerin bir istila ha.· 
reketine karşı Avnıp~da ve bil
haıssa Fmneada alnıış olmaları 1 
13z:ım gelen tetibirfor hakkında. · 
tetkik yazıları ne~retmek fırsa
tını vermiştir. 

Daily :Mail gazetesi Wart Pıice 
iınzasiyle neşrettigi bir m~kale-
de Avrupa kıtasında tutıınmak 
mümktin olroasa bile ı:;onbahar
dan evvel taarruza ge<;mek la
zım geldiği kanaatini ileri sür
mektedir. ÇUnkü bu gazeteye 
göre, Ruı:ılann ve Orta Şarktaki 
lngiliz ordusunun yükünü hafif
letmek için bilhassa Almanların 
ordu ve tayyarelerini meşgul 
etmek lazımdır. 

Şarki Siberyanın 
tehdidi icin 

' 
Japon kıtalarmm mühim 

üsler etraf•rıda geniş 
hazırhklarda bulundukları 

ifşa ediliyor 

lngiltere ile Birleşik Ameri
kanın Rusyaya taahhüt ettikle
ri yardımı belki de fadasile v_~r
mekte de\•aım edecekler:nde şup
he voktur. Fakat Litvinof'un 
sfö..ierinde açıkça görül<lüğü ü-
7.<ıı'c, bu yardım Rusyayı mem
mın etmiyor, çünkü omm ihti
yadarına yetişmiyor. Litvino
fun ağzından, Sov~tler Birliği
nin istediği şey Amerikalılarla 

İngilizlerin Alman kuvvetlerini O SÖZCÜSÜ 
ba k,ı taraflara çekecek surette JAP N 
~~~.taarruz hareketi yapmaları- HABER VERiYOR 1 

Rus~aııın duyduğu bu ihtiv~· Çungking, 18 (A.4-.) - Çin 1 

<'1 tetkık etmeden evvel, Ltt~ı- Hük(ımetinin askeri sözcüsü Ja
nofun a.cı feryat. ve .!-'11~p~enle pon kıtalarının Şarki Siberya
MMkovanm mkbın, umıth ve daki mühim üsleri tehdit etmek 1 

1nüjdeli tebliğleri ve neşriyatı için hazırlık yaptıklarını ifşa 
arasındQ:kı farka işaret . _e~ek etmistir. 
zaruridir. M?s1!-ova t~bliglenne Ajni sözcü bu harekattan ha
ıinananlar Lıtvınofu bıraz fazla berdar olan Ruslann da şüphe
tel~ dii9üyor zannetmek mec- siz buna kal"ı?ı tedbir aldıklan
burıyctin<ledirler • .. Moskuva.;ı_ı~ nı i)ave etmiştır. Alınan haber
bu te?.a.<la na~ıl musaa.d~ ettıgı- ıerden anlaşıldığına göre, takri
rıe akıl erdi~n zorl~~u ~a ben 30 btn kişilik iki Japon tü
.saklamıyacagız. Onun ıçın, Bır- meninden mürekkep bir kuvvet 
lc.)k Amerika topr~aJ'l:"l~a Kore'de'1. Mançukoya nakledil
lrıgiliz ve Sovyet ~efırlermı~ roistir. Başka kuvvetli Japon 
harbe ait en esaslı bır me.seleyı müfrezelerinin Sakalin adala
ıbiiyle alenen ortaya atmaların- rında Karapuıu'ya gönderildiği 
dan vıc bund~n bir fayda umma- söylenmektedir. 
)arından doga.n hayret katmer- _..:;__ _________ _ 

llid~;lifax mı haklı, Litvinof Rİ QM'D A 
nıu? !kisi de deyip işin içinden 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli Şefin heykeli I Avustralya' da 
çetin savaşlar 

bekleniyor 

:M. Welleı:;, gazeteciler konf& 
ransında derıistir ki: 

··lki hükumet, filiyatta biı 
anl:ı.ı-ma im1..altunaınışlardır, fa. 
kat ;ualzemc göndel'mck sm·cti
le Tur kiyl'y' mümkün olduğu 
kadar büyi.ık askeıi yardımda 
bulunmak U:~ere. yol hazırlanmış 
tır. ;5imdiyt.' kadar Tiirkiyc Bir
leşik De\'letıt>ı den almak ta ol
duğu malzemeyi peşin para ile 
ödemiştir. Ödünç vern1e ve ki
ralama anlaı;;ması. Tiir·kiyeye 
halen yapılmakta olan .) ardımı 
fazla 1 aştı ruca k tı r.,, 

Bu güzel, ktymetli eserin hazırlanması Güzel 
San'atlar Akademisi profesörlerinden Mac Arthur Avustralya 

Başkumandanı oldu 
M. Belling'e ihale edPdi 

l lrtanbul Belediyesi Milli Ş~f r ,_ 
PASI.FI.K'TE' .1 ~~nünün büy!ik bir heyk~n~-ıR :usYADA 

Başvekil, Am~rika , 
nın gardınundan 

stayişle 
rını yaptırmaga karar vermıştı. 
Belediye Riyasetinin bu hnsus-

--o-- ta yapbğı teklif Umu.mi Meclis 

Japonlann kaybı 
140,000 asker! 

TiMOR'DA 

Müttefik tayyare 
filoları adanın Kotpang 

şehrine bir akın 
yaptılar 

tarafından da kabul olunmuş ve 
Belediye heykelin süratle yaptı~ 
J'llma.sı için faaliyete geçmiştir. 

öğrendiğimize göre heykelin 
inşası 96 bin liraya Gii.7.el Sanat
iar Akademisi Profesörlerinden 
lleykeltl'a.4' Beılling'e ihale edil
mh,•tir. 

Hi"ykel inşaatı iki sene zar
fında ikmal olunaraktır. Bu mu-
aızam heykelin rekzolunacağı 
yer Bdediyc bnar Müdürfüğil 
taı-a.iından tt-Sbit oluıımuktadır. ı 

Km vetle tahmin olunduğuna 
g(ire heykel İnönü Gez~iRinin 
Takı;im M eycfanına bakan kö:se· I 

Yeni Delhi, 18 (A.A.) _Bir- _s_i_n_e_ı_e_k_zo_ı_nn_a_c_a_k_tı_r_. ---
manya tebliğinde deniliyor ki, 
lravaddi cephesinde bk taklm 
düşman müfrezelerinin 15 Mart
ta kayıklarla nehri akıntı yuka
rı çıktıkları ve Monyo'nun ce
nubunda Teiııdev ile Thara.a
waw'a çıktıkları söylenmekte
dir. Bu müfrezeler o mevkideki 
Birmanyalı hainlerle temasa 

(Sonu Sa. 3, Sü 5 de) 

Şimal denizinde 
cereyan eden 
bir muharebe 

---0<>--

lngilizler üç 
Alman botunu 

batırdılar 

Lord Biverbruk 
Amerikaya gidiyor 

Londra, 18 (A.A.) - B:l,§Ve
kil muavini M. Atli, Lort Biver
brukun Birl€Şik Milletler ar3..'lın-
daki kaynakların müştereken ı 
kullanılması hakkında başla.ıruş ı 
olduğu mesaiye devam etmek , 
füere, evvelce de bildirildiği gi· 
bi Birleşik A.merikaya gideceği
ni söylemiştir. Lort Biwrbruk 
bundan başka., harp kabinesinin 
zaman zaman kendisine tevdi 
edeceği diğer vazifeleri de ifa 
edecektir. 

M. Afil, daha sonra Lort Bl
verbrukun bu vazifesinin müs
teşar rütbesini haiz bir elçiye 
tevdi edileceğini ve bu suretle 
mumailevhin Birleşik Milletlerin 
harp ga)•ret lel"ine ait başka iş
lerle mesgul olmak zamanım bu-

Aynca iki hücumbotu lacağını ilave eylemiştir. 
Lort Biv('rbruk, Birleaik A-

da tahrip edildi 1 merikada Lı@tere harp kabine· 
Londra1 18 (A.A.) - Dün ak-1 sinin ve bilhas.'13. malzeme neza-

\-· 'l d · · f 1 retinin mümessili olac::ı.ktır. şa.ra .~ıra· ıı• aıreı:ı i .ırd ın· ------------
dan neşredilen bir tebliğde, Pa- 1 
zartesi akşamı şimal denizinde 
cereyan eden ve İngiliz deniz 
kuvvetleri tarafından düşmanın 
üç hücumbotunun batırılması ve 
diğer ikisinin hasara uğratılma
sı ile neticelenen muharebe hak
kında ilk tafsilat verilmektedir. 
Bu hareketin Cumartesi sabahı 
Manş Denizinde iki düşman hü
cumbotunun tahribi ile neticele
nen çarpışma ile alakası yok
tur. 

Muharebe gece, hücumbotlan 
bir kafileye taarruz ettiği za
man başlamıştır. Kafileyi teşkil 
eden gemilerden biç biri hasara 
uğl'amamış ise de Vertigern 

(Sonu Sa. 8, SU. 2 de) 

Amerika' da 
Bir kadınlar ordusu 

teşkil ediliyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Mü· 

messiller Meclisi tarafından Sa
lı günü kabul edilen bir kanun 
layihası mucibince İngilterede 1 
olduğu gibi Amel'ikada da ordu- 1 
ya yardımcı olarak kadınlardan 
mürekkep bir teşkil vücuda ge
tirilecektir. Bu teşkilde 150 bin 
?rndın vazife alacaktır. Hizmete 
tılınacaktır. Hizmete alınacak 
kadınların yaşı 21ile45 arasın
da olacaktır. 

Viazma'da 200,000 
Alman cevrildi 

1 

ODESA'DA 

bahsediyor ı 
Ca.nbeı.·ı-d, 18 ( A.A.) - Bal§- İ 

vekıl Curtin Amerikan kuvYet- f. 
!erinin Avustralyada karaya 
~ıkma.sı hakkında şu beyanatta ı 
bulunmuştur: "Mühim miktar
da Amerikan kuvvetlerinin A-

(Svntt Sa. 3, Sil. 4 to) 1 
----- - -

SIHHİYE 
VEKİLİ 

Ma.ııiHıt, 1 8(A.A.J - Sıhhat 
ve t~timai Muavenet Vekili Dr. 
Huli'ısi Alata.ş, dün memlekP,11: 
ve a.kliyet ha"'lahaneleıiyle, Mo .. 
ris Sinaşi ha:;tahan~ini 17ez,.ı 
miştir. 

Mahzenlerde aylarca 
insan eti yiyerek 

saklanan Bolşevikler 
meydana çıkarıldı 

1 =t HARP DURUMU I= 
ı Hindistan ve Avustralya 

Moskova, 18 tA.A.) - Sov- k d 
yet ~bliği: Sovyet .kıtalan düş- a pı af I n a ----
mana karşı taarruzi muharebe-
ler yapmışlar ve bazı kesimler-\ 
de mukabil taarruzları geri püs~ 
kürtmiışlerdir. · 

Berentz denizinde Sovyet ge- j 
mileri düşmanın iki nakliye ge- ı 
mi':lini, bir baJıkçı gemisini ve 1 
bir gambotunu batırmışlardır. 

(Sonu Sa. 3, Sü S de) 
~-----~-~---

Alman istila 
planı için 
hazırlıklar 

, 
---~~~-~-.. ~~~-~~~-

Va zan: Emekli General Kemat Koçer 

J APONY A. kurduğu ni- • 
ı.amı sağlamak için, de- · 

nizlerde ve karalardn ~ılmaz 
setler tesis etmek ve yöneltile- · 
cek hu darbeyi karşılamak için 

1
1 

de, harbin devamı müddetince, 

son kuvvetiyle tuttuğu cephele 
ri beslemek mecburiyetindc..clir 

Pasifiğin stratejik önemi ha· 
iz üslerinin baskınlarla., yıldı· 
rım te§ebbüsleriyle ı;e çok k<> 

(Sonu Sa. 4, Sii. 4 de ) 

Millet Meclisinde 
Rodosta küçük 

tekneler 
yaptırılıyor 

Jl Dün, ölen Meb'usl:rımızın hatıraları 
ihtiram vakfesile taziz edildi 

Rodos'a dayanarak 
Kıbrıs işgal edilecekmiş 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz 

~~~~-~- .... ~~~~~~-
Refet Uıoanin tecziyesi istenildi 
f''Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirindan:j 

deniz ve hava kuvvetleri tara- * Biiyük Mıllet Meclisi bug'.in Doktor M:ızhar Germen' in 
f~ndan mü.~terek.en Rodosa. indi- reislı ı?inde yaptığı toplantıda, }zmir Meb'us ıı Doktor Must ı:.fa 
rılen dar!>e, Bnt3:11?va ~Jansı- j Bengisu'nun, Kocaeli Mt:b'u:su Kemalettin Olpak'm, Kütah\ a 
~~ askerı muha~ırıne gore, İn- Meb'usu Mustafa Bacak'ın, Seyhan .Mı>b'usu İbrahim Mete'r. n, 
gılız İa;YY:a;el~rı tarafından , Zonguldak Meb'usu Mustafa Bozrna'nuı, vefat ettiklerine dai r 
Fransız ıstıla hmanla.rına karşı ı Baş~·ekalet tezkereleri okunmuş H . merhumların lıatıralannı ta- ' 
yapılan taarruzları hatırlatmak- , zız ı4>in be:j dakika ayakta sükut edilmiştir. 
tadır. Dört encümendeki münhaileıe aza seçimi yapı lmıştır. 

Bu muharir şunları ilave edi- Madenlerin i~Ietilme::ıi ve birleştirilmesi hakkındaki ka~ 
yor: nun layihası Dahiliye Encümenine tevdi edilmiştir. 

Rodos ile Kıbrıs arasındaki 1 Nakil vasıtaları hakkındaki k.lmuıa bir madde eklenmP iııe 
mesaıe 480 kilometreden ibaret- dair kanun layihasının birinci müzakeresi yapılmıstır. 
tir. Rodos ga:rn~onumın bir kıs j Meclis, ~~a günü toplanac::ı.kt:ır. 
mı Almandır. 1tırnada şayan bir Belet Ulgeuin duruşuıası 

(Sonu Sa. 3, 8ü 6 da) 

AFRİKA'DA 
* Bu sabah saat 10 da Ur~a Meb'usu Refet Ülgen ile ye

genı Zeki Ülgene ait davaya Ankara Ağırccza Mahkemesinde 
devam edilmistir. 

İddia ına.k.amı, hazırlanmış olan iddianameyi oku.muştur. 
Kısa olan bu iddianamede, vaka tekrar izah edilerek Refet Ül-

çıkmak en doğrusu olacak, gali
ba. Çünkü ikisi de işi yalnız ken
di baJumlarından mütalea edi
yorlar. Litvinofun tezi pek açık. 
Bunun epeyce cazip ve kuvvetli 
olduğunu itiraf etmek lamndır. 
Litvinof şikayetçidir, tenkitçi
dir. Müttefiklerin Hitlere karşı 
zaferi ne suretle temin edeceğ1 
hakkında hrua sarıh bir fikirle
ri mevcut olmamasını mualıaze 
ediyor. Bunun zafere giden yolu 
uzakln~tıracağını söylüyor. Lit
Vinofa göre hareketsiz durmak, 

Alp ordusu · 
kumandanı dinlendi 

· Çay ve Kahve satışları 
---~~~---.... ı--~~-----~- Gazalada Mihver 

topçusu çekildi 

1 gene isna~ edilen suçların doğru olması lazım geleceği an
htılnıak ıstenmekte, ve Q-7.a Kanununun muhtelif maddele
ri.le tecziyesi talep edilmekte ve yeğeni Zeki Ülgene ait su<;un 
sübut bulmadığı ileri sürülerek beraeti istenmektedir. 

HiiS<'vin Cnhid YALÇIN 
l8~nu Sa. 3. SU. 1 de\ 

General, Gamlenle 
hOkOmet arasındaki 

ihtilafı anlattı 
Riom, 18 (A.A.) - Celse saat 

13,30 da açıldı. İlk dinlenilen 
şahit, General Mittelha.user, 

(8orılJ 8a. a. su. 2 de) 

Ça y fiyatına kiloda 750, kahve fiya
tına da kiloda 300 kuruı zam yapıldı 

Ankara, 18 (A..A.) - Başve
kiletten tebliğ edilmiştir: 

1 - Koordinasyon Heyetinin 
300 sayılı karan ile 19/3/1942 
perşembe gününden itibaren her 
nevi çay fiyatına kiloda 750 kıı· 

ruş ve her nevi kahve fiyatına 
kiloda 300 kuruş zam yapıl
mıştır. 

2 - Bu suretle bulunacak ye
ni fiyatlarliı. çay ve kahve satışı 
19/3/1942 gününden iüteren 
ııeıi>esttir. 

lngilizler Timini'ye 
karşı bir taarruzda 

bulundular 
Kahire, 18 (A.A.) - Orta

§8.I'k İngiliz tebliği : 
Dün düşman faaliyeti çok 

(Sonu Sa. a. 8ü 6 tta\ 

İddianemeyi müteakıp söz n.lan Refet Ülgenin vekili Fehmi 
Kural, müdafaanın yapılması için mahkeme heyet..o.den kıM. 
bir müddet istemiş ve muhakeme müdüafaa yapılmak ü1.ere 
yann saat 15 e bırakılmı§tır. 

~ Ziraat vaziyetimiz 
1 * Ziraat Vekliletine gelen malumata göre. ziraat VMiyeti
miz tahminin fevkınde bir genişnıe arzetmektPdir. Memlekl! in 
birçok mıntakalarında bilhaı::sa lıububat umulduğundan d aha 
ıiyade ve geçen senelerden laa{al bir misli fazla olacaktır. 



Şanlı Y ıldönümü 

=C llKK LE= _________ ... ________ _ 
Bırraga hilcam eden muazzam 11e 

lattl11 filolar, !7 sene ev11el bugün 
Tilrklin azmi iJnilnde 6111 eğmif. 

hezimete uğramııtı 
Yazan: A. C. Sara~la 

Baştarafı dOnkQ nOshanuzda 

( ŞEHI R H L 

Helvacının Maarif Vekaletinin mühim ir karan 
k t .1. """-------- ---- - ----------------~-~ 
a ı L ;;;d~~-~~-45 

On üç aene alb S Ok J ) 
ay baı- mabk8m anat u u açı ıyor 

·edileli -
a.nc!q iki ay ervel 0.J.W• V kAI t b • 4 125 000 ==k~~;: e a e uışe . . 
==::..=:~:;liralık tahsisat ayıracak 
e:5 kurwnı çalarak kaçmak Uö
yen ve bekçiler tarafıııdaıı -,. 
.taıanaa Vehbi Odeaer- isimli ts 
gencin duruşması, dlln Birinci 
Agırcea. M kmıeaiade nihayet 
l~dirlhnietir. 

Maarif Veklleti yurdummda (5 yeni sanat okuhı açmağa ka
rar wmıiftir. Vell&ilt 'bil il ~ MI •eeWr 1* ırcram Umr
lnmışb.r. 

Vehbinhı ~ mahkemeee 
sab"t gô~ ve iltlediği cU. 
yeU. dolayı 18 Mille, yaptğı 
lnnmlıktazt dolayı da S 8ene 
Jıaps_ mahkfım edilin tir. Yal
nız Mehmedin tecavilzil nuan 
ftibara altnmış ft bu yOzden auç 
lunun ceası 13 sene 6 aya indi
rilmiştir. 

••1tıs'. 

Yeni sene Vtftyet n 
Belediye bütçesi 

Bu programa nazaran Veki
ıet beş eene zarfmda Uı•an. 
nacak olan sanat okullanna 4 
nıilyon 125.000 lira aarf~ 
tir. 

45 anat okulundaa Dk 8 t. 
nesi 942 senesi r.arfında tamam
lanacak ve bunlar derhal tedrl· 
sata bqhyacaklardır. Milteakıp 
• Belle mrfmda Jelli l&ÇJIM!lk 
N.D&t okullarıma milrtan 45 • 
iblli oluaacaktır. Bu mehp
ler tamamlandıktan sonra an.at 
okullannda okuyan talebe mll:
ta.n senede ~bin kifiye baDI 
olacaktır. lstaabuı Belediyesi Daimi En

~ ~-=rı: ::S: _K_o_n_s_a_rt_u_a_r_Or_k_e_a_traSI __ 
mıştır. Dttn yapııaa müzak~ Konseri 
Jer neticesinde Vıllyet Veerif tronservatua!' Orkestı .. ı. 
bütçeai kabul olunmuştur. kllaci koıuıerinl 2• Mut Sah ın-
~dl,,_.. d!n Jlllll w nll akp•n Şehir 'l'i,atıom JCo.. 

Maarif Bütçesi geçen eeıım.ia medi Josmmda verecektir. 
ayni ....a 1lalMl oh ·.-. Orkeetıayı hdl Von Şta\m" 

idare edecek, 8ollBt olarak da 

FakOltelerin kuruklg 
tarihleri 

Oniteı aitıe Rettlril Cemil BD-

Violomeliat Muhlddm Sadak it
tlrik edec8tir. 

Biletler koııaıer gtlnttne kadar 
JM>~Warik--
bilir.. 

Türk KOltOr tlrHil 
balosu 

Haber aldığımıza ga., TDrk 
KWtür Birliti ,aknıda büyllk 
bir balo verecektir. Bwmıı için 
buırlıklara tfmdidea baılınmıı 
tır. Baloda modern danalar ara-
811lda muhtelif Tnrk ellerinin 
mil1t daııslan da .oyoaııacatbr. 

Gazino ve otobOeçOler 
zam istiyorlar 

lcklli guino w kııbnta sahip. 
len le oto'bllllıJlller Belediyeye 
mtlraaui eder* tarifelerine 
zam lstemJşlerdir. Belediye tk
ıısat Müdilrlllğü her ıki r.am tek
lifini de tetkik edaoekür. 

Bu yıl fmdtk bor 
Ol'd1ı, (Yeni ~) - İki 

J'lldlr mftsta!l9ill kıt kanaat g&
çiDdirebilen fındık dan veya
AletlE"nDden birıne ugramazaa 
942 mahsulü bere ketll olacaktır. 
Bu aeneki fındlk dojufll - ,. 
4aaWi göriUmm.iat.ir. 

..ı Tip Bql'&ml mtmıaehWe ----------.~----------

=~~~--Canlı Istakoz--.... 
teabtt lcia cahtt6n• u..-~ 
IBİJtlr. 

Qireadlfimiu gtSre, komllJaa 
faaliyetlerine lNmmalı bir ... 
kilde de9&Dl etmekt.edlr. Balll
nan vesikalardan elde edilMek 
~ bir ....... halinde MI" 
ftdDecatfr. 

...._.ekmekle. 
San gl:uferaıı f8brln bir -

llMllıNhm•MM flnniarda tl'-
kanlaa etmeklerilı boaık w MI 
hassa çiy oluıu halkın şiki,_. 
Jerine aebep olmaktadır. 

Belediye bu Y&Ziyeü nazan l
tibare alarak fırmian mkı bir 
WU- tlbl tutmut ve Z5 an. 
Jlldırım CIZll8l ftnllift.lr. ____ .. __ _ 

Yw: Oz tı:IUıtw 

m~e ketfelc'!r. Btzlm lııl1tlll 
mPSP~ ~e kadar• 
dup '1bi bundan IOlll'& da .. 
Ç& WI ·ra edebmrainla. 

lıfaı-tt Yorlaaka hlrıp llir 
lt!n ormamn J8llll ~ 
rine çevirdi. 
-~wbıııaçelll:t

fade ettik, diye tekrar eW. 
iıL'"8i k ..... , ........ 

-DlfPGdua. 8ebwtçs ..... 
c!f' ..,... üt ..... -
... d&jaa! a.:' ...... .... 
ııatbfmma ·-••nderı de .... 
ıu. tıUik! ......... Jmlıılı 
nnu. am 1r dlannıs. lllfl. 
ilk ma•ehıiais, mla tıeliJderi. 
nb b • de nr. Yalms hmls 
ne• scleil aaamla, ne de mı.. 
nn WlMın81 e11an, Aairal Pel'o 
qk W.laı&dil..-.n*" 
de yot. 
h- a.11111: 
-1Hc_._...,&tar.S.. 

aten. 10 Ye 14 Aimtoa 111.vaeı. 
ıwıda siz galip deiil miainlcf 

- BYet pllp idik. Ama 
Sert lalı blyapm aıtma. 

ince dntMlv iltihfatla. kapm.. 
eh: 

·- banlar bip _,. Jerdir; biliyonmıu ,., NUdıo 
pmWııde 10 Afuatoılt:a ... 

vannnda idbdll!. 

---- --·- -- . - .. - - -
-19-

Çe9irerı: • , .. --~ 
Jlt Mabedin 1ıa!tçelenne inen 
a..ta '*yoldan aşağıya n 
1ardı. Bırdeııbrnt Y ika t k· 
J'llr bafl ya 

- Perey ~ eırf'elce Ter
rible gemisine lrmnanda ederkea 
tarım endahtlarmda yü7.dıe tek· 
een ofıftslerini hedefe tsabe et
tiriyordu. YUzde seben ! B Y· 
le lrir demir çrfına hangi zırhla 
dayanafrillr! 

Tufta.f feY! Neden Ter
rible Nikko kadar ty· nifmı ala
llfadt? Paft'Y Scott nfean anm 
llmn de bRdlfiııis i!etleı dıe yetJ4 
tlı udştf ! Slzbr "Dotter,. lerin z, 
"Loedıncmeıe&b1e,. llrtnis, "De
feettona tıeeeh•,, 1ıertrrls yok 
mu• (%) "'Barr and Sron~ tele
metre! n yok m sizde (3) 

- HtpiNteJı ws bi.ı . Siz 
bunTan hıllarunllJI da l>i öğ
rettiniz! Ah, b z n kadar 
~' hlaı IKmJarıa 
lıepsi h ~e sulh zammı da ~ 
claM 1(111 m emel' Halbu-
ki h te be d"sele-
rin ne 10 A· 
~ b 1 ! 

fnri n O"ö7:1Pl"iin 
918 c;ıkac-a w 

zetierae ö le g : 
- İngiliz f'ıl asırlardan-

bari t.aç defa çarplftı r Daima 

Fırı cıl r 
Cemiye · 

ŞirkeUerin yeni· 
ciea diriltilmesini 

istiyor 
Fwm.cllar Cemiyetinin amelık 

heyeti umumiye toplantı• dttn 
Havyar Hanındaki cemıyet.mer· 
kezinde yapılmıştır. 

Konpellin açs!masını m11a .. 
kıp cemiyetin tur senelik caht
ma raporu ile Fırıncılar Cemi
Jtıtl KiUPRW!Hli otunarak ka
bul edilmiştir. Billhare ce1&iy~ 
un blr H:Delik haçtan 1ıetkik 
ve kontrol ed;hniştir. 

Bunu müteaktp arzu ve tilek· 
1.-e pçilmişti,r. Bu a.rada hm 
cdal' Ofisi tarafından yapı.lmak
ta olan un t vzıatının daba in
ıiamla yapılmasını, Fınncdsnn 
toplu bir eekilde çalışmaJan i· 
çın bir şirket teşkil etmelerini, 
milstahdeminln pahalılık um
roından istifade etmelerhıi, m• 
lek w ihtisas sahibi obnıJBllla
n flfta aı;tu h -.e• i.t. 
aillenlir. 

Dileklerden mmın. JIDi ..., 
11!n ..... laey.u ...... ppıbmf 
tır. 

hmmlu ~ kongrelll
le El9ıaf Cemiyetleri Koa.gnl9o 
ri 80ll& emı.iltir. 

iHTiKAR 
V.AK'ALAR/ 

Dtba Kasrm~a Zinclrlik1J1!1 
' numarada kij üretı EmruDah 
Topm'wı klllllrla ldloMuıa 13 
~n &atmakta olduğu Fiyat 
Mizrüabe Bürosuna l>il~ırilmit
ttr. 

BUro memurlan mahall n, 
yaptı an tetkıbtta Emn:t'a
hın tu unu ::.ahit görmUŞl :r ve 
halrllmda tuttukları bir ıabıtl& 
~ye teslim etmw, rdir. 

D:;er taraftan Dnrullalnn 
cHHtkftmnda buluı'lan 816 kilo 
kömür de Fiyat Murakabe me
mtn'f " taraf dan narh ftor.eria· 
den ltalka 111.t:ıhn1ebr • 
* Aamaaltlllda çuvalcı.11k Ja· 

pan lama l .Ara1a!1. Ticaret Ofi-
lıine 50 çuvalm ,_... 
w be · 215 kuruş yerine 170 
lrunış olarak tanzim etmek iste· 
dığı d n, Adli eye v rilınlş ve 
tt ı ~ O.. Jııblakemeahı· 
ee 10 lıra p.va na- mah· 
idam «tillllittb'. Ayı. dlkklm 
ıo ıan ı:.,.ıa IWacaJrtlr. 

-=f SPOR~ ............ 

Portakti bahçeleri 1 

P ortabl ağacı çok f 
dır. Çok berekeWdir. 

El lll!llZm'aJldır. APenı 
de her pmag 18111 »IP'Ü 
ıerek Det'eleairsinis 

---·~--G------

lzmir Belediye 
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_ (B~en devam) 
EN SON AJANS VE TELGRAF HABERi.ERİ -

' [ HER SABAH l 
m.z. vermewft' fırsatların ka- • 
ÇJnlm.asma sellep oluyor ve bu AMERIK.AD A ı aa )lir tehlike vücuda getiriyor. M. Stalin -AYHSfrllyatla ç1tin Harpgayr ti 

il E:ir vicdan borcu 

Afrika' da 
lngilterenin ve Amerikanın 

hAli galebeyi ne suretle ,t.emizı e- • 
deceklerine dair sarih bir fikirle- Tayyar9 mşaatıı için 17.5 Papaya posta ile mektup muflarebelffr Amerika'da tayyare H ilJtfunet memurlan, bu 6 

twıda. müteaddit V'eSile1er"I 
le tekrar edildiği gıöi, hayat ~ 
tıa.lılığma karşı y.ırdJmı. ına&l'I'. 
Janna zam yapılması sureCi1e' 
yine hiikUmetia jefkatJi Jmcarc 
ğmda. boldular. 

ri olmadığına. ina.nı.ııa. Bunu 
harlıin başlangıcmdadıeıi mü
p.bedıe etmekteyiı Bir t.araftan 
esti Harbiye Nam Mr. Eden 
hart)in Avrupıqa. J'Ç'laea:k bir 
~ Aanketi. viicesjnde ~ 
zamlab'leı:eğilü mfüfataa eder
ken diğw tar:ıRaa Jlfr. Chmchil1 
.lngı1teremn Almanya 111e ıtuyıa 
·gibi bil~ bir ordu ::Japamıya
cağmı sö.)'ledi. Neticeyi tayy:r 
relerin zaferinden bekliyenleri 
g\:rdlık. Za.feı:i .Ahııaı:cyanın 
1918 de olduğu gıöi yıkılması 
temin ed'eoe'ğjne mmınlarm. ü
mitlerine şaıhit olduk. Bu hal bi
zim kanaatimizce İngiliz karak
terın· u eseridir. Onlar mücerret., 
kat'i ve mutlakı prensiplerle haı.
reket ıetmeyi sevmezler. "Com
pnımıs" ler ile yürürler,. vukua.
tın akmtısına bakarak tedbir
ler ahrbır. Onların bu karakter 
ve kabiliyeflen değ~ 
Fırsatları kaybetmek muahaz.e
aine gelince, bunun hakfı ol• 
bihnesi için, lugıtiz ve Alnerika
Waruı hım- ve sifihla:nmış oJ;. 
nıalarr lazmıdır. mgiliz Te Ame
rikan kuvvetleri muvaf&ıktyet 
ihtimali ile taarruza gegclrile
cek durtRJrda btılunuyorlw da 
fırsat k~ırıy.orla.rsa, fena. ya.p
tılrları iddiasına biz de iştirak 
ederiz. Fakat işte Norveç, işte 
Yunanu.tan, itte. Liby~ işt.<t' U
zakdoğll' -.e .AwsVa1'ya.. ~ 
liiyo.r ki yem ha.riıe lngjJıteN "Yle. 

Amerika. aazır değildirler. :Btı 
harbi şimdi aör.üyoırla.ı:, a.nlı.yor
kr ve b&ma. hıt.ıba.k etmiy.e ça
lış•yorla.r. Hazır olmıyan kuv
Yıet.ie:de bir tauruz yapı.p da 
bunları da mahvetmekte ve ha
zırlan.maşı daha u.zak bir istik
b::Ue bırakmakta miiifeı~ ~ 
va ıçiı:ı ne f:ı..yda. var ? 

Litvinof'un biran evvel taar-
nıza "'eçmek lüzumu km 
söyledikleri esas itil>arile §ok 
doğnı oin'alila. 'teraber fngillere. 
ve Amerikanın askeri dur mu 
bakımmdan zaıı•eda"iz ki ameli 
b.r tavsiye değildir. Her halde. 
bu bir ziyafet Befraam•n ~ 
ft dlplomet "dialectique' i~ 
JrırnedlilrnekteB zi'Yade gwei 
ktırm11ylar me.sasmda askeri 
tarafından rakamlara w ma. 
delillere dayanılarak aydınlat 
la.bilecek bir meseıed· .. BU ı~ 
biz ga2.eteciler .işm, o kadar tl 
em.da buhmuyoruz lGi a ku' -
ait olan saftla: hakkında bir ~ 
eöylemiye bndimmie half gfaı 
miyoruz. iki müttef!ilr diplı 
m:ıt arasındaki bu miınakaşa; 
da altla y&Imı gefecek bir tand 
izaha imkan bulamadığımızda 
betın dÜljlllan şaşırtrııd i;;n 
mahsus böyle hareket ediyorla.2 
tlerniye mecbur oluyoruz. 

....,. ClaWll ~.ıll.Çlı 

__ .... _ olma 

Franı:ndar 

Vıe:hy, 18 (A.A.) - Bizertc 
"" Constanrıne- harp diwııları 
~ l'IJmlK ---- .. 
laa.pse mahkiim etmiitir. 
~. tamüıniıdı fa.ali

JetleriılWt 11ulnmnak ve yaban
& ~ ıı.abma propa.gıanda 
ya.pma.ltla suÇhı bulunuyorlardı. 

...._yaak•D 
Bttrlin,, 18 (A.A.) - Alman 

ta.yya.relel'inin dün Malta tay
yare me,ııda.ıı1arına yaptıkları 
lri.İl:lBll hakkında askeri bir oka.y
aaktaa. öğrenildiğine göı e, yer
de. a lnciliz t.a.yya.resi taluip e.
mlııül ... _.n bir tayyare ea-
~ eırr r -~ 

- Yet.eı: uak,.yeter! dip:~ 
jmlı. Beni ve- ıı... M:ıı!JeınlN ı. 
de?eee taılıldr elim.iye halikııı 
y.ok.turt 8UıgiM Aimsye. ve DM> 
4ia.Ca& etttjja IOCuk. yum. ~ 
ai v.e: •rntr•ıti: &ıaW uçu.m .. 
EUDil ·~~ ÇUaliİi O,. 
uğımda t· tww pmqjtm am;. 
11a •ndctt:;jiJA 'bil;yiHt. diir• 
aımdr. ilaılla bu yqta iken il& 

nı.wa el Uma.it eeauetiiııi P
.,..... •• Oma her klciallıatfe.. 
dilmılwi -~ 'Ve&bl. nazır 
Ye kihlD " 1nuna mm ikaz-.. 
m8kle vuffelami ia etmişler
& ağıma. öaabğııa zelüd 'J'I
......... tllillim et ....... 
llt Jllllllliı .... o IDıdar-~ 
~1ılefilz'! o " ... bl.uwıı. ..: 
lmbb = aıi& ·=-Asiue, MUS&Jl bağpna daha 
sıkı butım: 

- Blı çocuğu climcfen aımmk, 
benim caıımu amıakMı kabil ~ 
lur! Cellilhınna 'elJlNt ! Evveli. 
heni-~. aonra tia. Mı> 
a.yt ltıoiwalas·alnr! İşte ikimiB 
ee ölümil bekliyoruz~ 

Fira..VUDı, çok zoda vaziyette 
ka!m;..ştr. Asiy in · lı:ncsi demek 
keı clisıniı:t de ô m demekti. 
f:iınkıi As , F"ı n i ·n lıPm 

· , lı de gün ti. 
}) z v ~ü-

a@•:....W..ı.ı.,)lo<.~;f. gibl Asi-

milyar dolarlık tahsisat 
daha isteniyor 

Vqington, 18 (A.A.) - Ga
:eteciler toplantısında beyanat
ta bulunan Roosvelt Çarşamba. 
gbüHarbiyeNezuetine~tby 

:yare!er için koıııgredeo 17 mil
yar 579 mılyon dolarlık tahsisat 
istiyeceğjn.i söy l.emi§tir. 

Riom'da 

göndermesi hayreti '(&q tarafı 1 inci aayfıcda) imalati yüzde etli nisbe-
mucip ol:lu vustralyır.da buhmduklarını bil- tinde attınfjı 

__ 18 (AA ) D.N.B yük bU- memmniyetle bildiriyo- Vaşın· gton 18 ("' "') _Harp 
..c ... u&• • • - ·: runı. Bu litıvvetlerin mevcudi- ~ .a..-. 
Corriere. del Ticiııo'nıuı Ro- yeti yahu cesaret verici bU ~ l:ıtihsalfı.t Nazın Donald. Nelson 

madan aldığı hususi bir hdJerde dise .:ı,..a;~ A'"'"' -~--"- .,_,,...ı. clii1ı. radyoda bir hitabe irad et.
eöyle demektedir. -ır.~ '"'V"~ ;c.&IJ.IALl,U4 6-~ m· tir. Nazır bu hitaflesinde Ja-

Stalln ll1 Papa OııiJdnci Pie-- =~~~~~~~eklin !!__~ )JCDlann Pearle - Hari>oura ta
ye gön&l'd® mektap, Vatikan sunda-~o~iı.erin ~7ru lllTUZ ettik:eri tarihten beri tay-
mahfillerlııdıe hayret. uyandır- östermes" ·t:.ı..-:.1 d yare in§aaunın yüzde elli nisbe-.............. ,. CYı-.:-=- ,__ ·ı =---1. g ı ı ,,.,._.we e memnu- . d art - - ,_. tir N 
~. ,.;;M.iUllKJL pos-. ı e .ı.ua.i:U.L niyeti muciptir. Anıerikan kuv- tin e. ~ıgmı &ı>y.ı~:mış • ., 
bir mektup göndermesı o derece vetleri mühim miktarda. hava ve ~r Birleştlt Amerik.a ~~.? fab
bıyret uvandıncı bir lıadiB& ve kara. kı.taJarınd.a.n müı:-ekkepU. rikalarının tam verımını ıdame 
dinlomaside ve devlet işlerinde Avustralya halkı, Avustralyay~ !f"in kayıtsız~~ ve .~dahaleye 

rBtJ.'!fara/t ı trei -1K/a} o derece az kullanılır bir usul- ya.rcfun etce a · · .n{ı:ı+eren -.a.:-n şıddetli ~ıı: mucadele ~-
1930 nd ·tiı..-- Al dil!- ki Vatman mahfillerinin bn 6

"''"· l azını. .... ~_;...+;. senesı en ı Ui.U·en p Bideşilt .Amerflt:ı Cumhurreısi- o ·~ ....... 

istihkamlarının inşası içın ça- hususta ketüıniyet gö&tePmeleri ne v~ halltı~1 dcıin minnet 1.ılı- PAS( Fi K'TE 
lışı.l:chğını söylemiştir. Iforp ilan pek iyi anhı.şılabilir. .selerıyle bağhdır." I 
edildiii zaman tam lılir bat. lae-- ---.:>-- Çotia San.5.a-1. Dağru 1 ( 

men hemen. lirid!ıır:ıia bulunuyor- ıı , ..... tıa.rati 1 m ide) 
d:u. General Mittelhauscr, Alp lngilterede benzin Call'be!Ta, 1'8- tA.A.> - Mü- ~ c 
ordusumıa maneviyatı çok mil- ve melbusat tarutidatı dafM. nazırı M. Forl e, Mac Art- geldikten sonra. geri çckilnıil--
kemmel ve techiza.tı iyi olduğu- hur'ü .ilaqlladığı srı ada Avust- lerdir. 
BU söyleıaiş ve pnları ilave et- Londra, 18 (A.A.J - Sah ak- ralya Iıükümetiııın Avustralya- o~ Biımanyada. 

Gazalı'da Mibıer 
topçusu çıkikJj 

( Baı taraft 1 hıct Mıyfada) 

mahdut ölçüGe olmuştur. 16 
martta Tbıüm:i eemıbmıd& ilerli
Yl'n düşman kollan dün sabah 
tekrar geri çekil.mitlerdir. Bir 
topçu diıellosundım sonra. l:e;fif 
kollar.ııınzdan biri Gaza.la batı 
ceaY/buna. ma.kça bir mesafede
ki Alman toplarım havanın fe
nalığına rağmea pri çMi>miye 
moohur etmiştir: lJeri kıtala
nnnz avcı tnyyareter1mizirı ta
aırrm.. ~ ım.a,., 4!1119-
ır..~ir. 

Roma, 18 (A.A.} - İtalyan 
orduları umıımi llBra.rgilımm 

655 nume.rah tebliği: 
~ 11Mt1darı 'l'imtmi'nia 

miştir: şaını radyoda lııeyana1ıta buhı- da çetiıl savaşlara. intizar etti- Çungkin, 18 (A.A..} - On 
Esasen Alplardati Fransız nan Başvekalet LordU Sir .Jobn fini ~lemiŞ1!ir. N zır, Avust- askeri sözcüsü şunlan söylemiş- şarkında bir me""1ie- tamTm: 

mevzilerine hiç-bir taraftaa .za.- Anderson, melbusata ve benzine raıya askerlerınin Mac Arthu-ı tir: et:rnfşJene de tan.ti:mmlaır R· 
rar venlmiş d.ğikiir. Almanlar, tnalTfık eden yenr taltyidatııt ga- r: n emri a!Jlt.nda. ctüaplŞlDakla "Orta. Dirmanyada Ma.ndata- hat yapıhm mukabil' taarruz ne
bu hatların yamMan d'ofaşmak yem memJ:eltetin l'l1twp g-ayretine iftihar edeceklerini ilave eten.iş- yın cenubunda bulunan Çin kuV' tiefainde geri a~. Biri 
zaruretinde kalmq.laniır ve mii- yeni bir cmıblık vermek ft bil- tir. vetreri henüz Japonlarla tema- subay ofmalt ia:ere tirtaç esir 
tareke. mücadeleyi dw:dıınn;ıl!f- has!"a gem"1erde ta.cm-rruf imkan Japoıt ~ iiıderi sa. ~şfer?ll". ":~at Bir- alınmı§tlr. 
tur. Iarmı temin etnrelttert iba.et Ti '!-. 18 {AA " J many~ şımkınali dşar~~~- -----------
Gen-ı- 6 Fra:n:sız tiimenmm bTrlmıduğımn eö~r. o.n..,OJ .. , - apon L.ı;ttuııg an şar a ...,u::ı ':ıı.urv~-

.,,.--.. ........... hükUmet SÖ""'us·· u··, .., .... _ A -"lJ.u-ı lcıi'. Melroog nehıinin bfT &---- Alman ı· .......:ıa~ 20 İtalyan tümenme kaı·şı koy- 1 
------------ "" !Y.uıA;; ,A4ı.u 'J'""'6.- 13 ll 

duğunu taarih .etmiştir. Geııcr.al, RUSYA' DA rün. ailesi va kurmay sub<lı\Ylıarı nı P""eÇt>.rek Cban devletini fstj:. 
Ga.mlenle hükumet arasında a- ile Filipialerde Coı-regidor ıwe-1 Hiya teşebbüs eden küçtik bir 1~ . • • 
ra.c;ıııdla açrıtta.n açığa mucade- (~ tıanı/t.1. itlaideJ si:nıden: AYU&traı.ya.ya. ~ası ~uş.P~~~.~ kolunu geri püsfdirt ptaDI lÇID 
le olduğuan ve Gaım.Ienift i.ıç de- lıakhMaı ~ki daı~te. bu- h ki 
fa istifa etrnet iG.i!etliğim söy- :Batınlan gemiletin mecmn to- hırua1Ll}twr:. Vaşington, 18 fA:.A.) - Pli-- 3ZJr J ar 
leıım."" ış· ı · u .. _ ·-~ nil'~tosn ı~ bm· dir. sif"ıkteki Japon kayıpları 140! 

İnhisarbr İdaresinin tUttinı 
imalathaneleri gibi yan reaml 
müesseseler igçilerine mcak yer-ı. 
mek dağı.tarak çetin hayat mü
cadelesinde işçisinin elini tutu.
yor. Çocuklu amelenin çocukla.
mı& mahsua baJnmevleri e.çılo. 
masım bu meyanda. sa.yabiliıiz. 

Hıılisa. resmi, yan resmi de9ıt 
let teşeJrkül ve müesseseleri ge.. 
rekeni yapmış olmak zevkma 
erdiler. Lakin bazı hnstııd mnes
sese ve ima.Iitha.ncler, yine bu 
sHttnıda: frirD!! :kere izhar ol• 
nan temenniler h)!fıfma:., gilni.in 
hayın zorlrrğırmt ehem:m"yet 
'Wermez görünii.Jıarlar. Halbuki o 
mileaese -.e Daa?itbaneJerde bu 
mem'eketia iri evlnilan olmaaı 
1izmr gelen kı:mııre..'er tarafında 
yine memfeltetin az evlatları o
hn trileilderin lıml"ft.tife dondü
rifüiyor. 

~ oldı~n~bll~nş- Lenin~ cephesinde itti gün Mac Arthur'ün Carregidor- bin kişiyi bnhnuştur. En ra.ka-
IJ 1 ... D.:- s::ı-ı..· -:ı ...... n sa;-:vaş ........... .,mda 22' bin dan Anatra.Iyaya ~ası Ja- mı pek ıyi bir membadan alth-

Ricm, ti(UJI»_'" Celseye ~an sU'bay ~~inin imha. e- pon.ya ~ büyiıH'c bir eiirpriz- ol- ğıru ka.ydederı bir gazete şöyle 

Hikllmel.ia it verene ;ı.:apt:gı 
.işin kirmı, •amamn ihtiyaç ve 
zaruretlerini nazarı d!h."dca.te al
mak. ~tile. ~ 'Ye teshit etti
ğine göre, ~in de ı~i
aiAt. aım öl~ ~e tu
tarak, sevindirmeai. hugüa için 
belki bir lrmluni ~ı:he Ghmyıa.
bilir, Wün ~ .Mır llalde ~ir alı
l&k. d.iirüsti ft vicd:arı boı-cu
dUI'~ Kaıl.dı ki 'Jüı.'k. ıaaıı'a.tk.an, 
Türk anıalesi,. Tiirll işçS kw ken
diM Eiiİ§.ÜAene,. mmaallurini 

(Baş ta.rafı 1 inci sayfada) gWıeteae.. bir ~ ile keruii•i-

k diildiği bı.hıi....att....r. muştur. B~ ~tlerde,. yazmaktadır: te rar başlandığı vakit, General ·~n•.rv 
i' ·• · ..ıuı..ı-.. Mac Aı:ffıur"a FUipfuleri san ne- "J•a.ponfar, btiyUk ka31mla.ra. 

raaçmmn ' ıı.csıiı cliftlmmiş- ~Alman. Kiıvveti fesine lt3dar müdafaa edeeek o- uğramak tehlikesiyle hrsıla.cı-
tlr. St.okhOOn. l& (A..A.} - Ofi: lan -- ........... ...,...lr ... _ .. __ ~-·· _.,,ı .. - .... '""-.ı..ı;. harbi k8.2J&11-

Geneıoal~ hava k~koyma. Rus. eephesinln bi.iti1n llesbn- ünvam..D!n;;~a. Ş~di,,. ~"- ;-'"~yo~ 1M2 senesi 
wtılllaawa muhakkak wtite J.erinde. "d4etli .,..,.,_ ~-- ·~9.... nn ~b~"' 

k ld - 11 88..V......,.. uıı:va.ııt nm ....... ii 'Wrac .Arı"-..... ,ı., tıpkll içinde k;rnn.a:eald.annıa. kanidir-no san o ugunu ve halkın KD- __ ,_._.3:- R .... .ı.. ·· uuv-.. .m:, ı.u..... u~ 
QlW.llCB~. 118 a-.yOSYı'Dıa go- ,.. ___ T Popham, c "neral '""a- lier. H 

:tnınma:slll& ıııahsua Q?dbirlerin v· Ct--1---1 .. -'"---11:..il ~CLdoL 'Y, 
R.. ıaıııaa..-~.ııı ............ ..., ..... n l'T----1 n-nnett .... "--~~1· * ~k elt.stk aJtııdğl'ftr "söy~emilf: yola. ilk e.e:ia QJarıa.k_ ~ +,_J.,. ,......_, ..-U.CHlılı .l;A; ., • ..ı:u&&.U.:ö&i 

ti ~- ~ ......... .,.;h; ''"""'"ziler,;,» ""e ~; ..... ,,.__ 'Vaşington, 18 (A.A.) -Balı-r. ır.uua ateşi aJbnda ·bwhmmakta- .ı::w.ı-ı; e- .q ... y .w..u " 'U__,- nye aazırhğı 23 ..Iaıpon pmbıi-
B.eis Ga~ Ganeral Françof'- dır. ~ hwDederl Viamna.. - tice. lıinw.ye etmek.ıri gereken nin Yeni Gine'de bs.tmldlğını 

ya askerlerınin malzeme ve mi:i- :aijel« ~ qaıtıtea Alman: BlilletJui. Em. t.ehlikeli anda ~r- V""v&. haaara wiıra.tı'?lğuı.ı ...,_,.,,~ 
nevıyat bakımıncbm vaziyetit-- lmvv.etJeıriııi 2QO lilia tabrıüa et- :kade:nı 'birçok: mütkJk b&iko· ~- ....,_ .. .IW'l.1'; 

rinden bahsetmesini istemiŞtir. meatediı:.. nntanhnn1 an biris: lir:." Canberra.. nr (A.A.} ,_ A-
General çelth dekten yetişme Şi- :a.ı.m ~ ~• _ nstr.alva tebliğ<i-':. 
mali Aft ikalı asl\:erlere kuman- .7 

da etmis ollnası itibarile bunla- Berfin, 18 (:A.A.) - Alınan ,. l Müttefik ta.~'ll.r leıinin Ti-
:ın maneviyatının mükemmeroL ord'u!arr başkumandanhğmuı bil T--• se~li~ı... nt-Or adasınd :KOep~·a bira 
duğı:uıu ve fe ~alud kabrama.ır dirdlğine göre, doğu cepllesinin aetleet i' kın yaptıkbmm. bidi.ı-".mr. Porl 

0-"-bö·~ .... ~e A 1:.....- '--••a:rmı ını..:a.. ıo ı A A) _Bulgu • Darviı:r'de- ve Pwt More3hl'd"' Tıkla ça'"'>rstrkla.nnı s""'lem"" Ye- c'4.c ..,,~,.. ..... , A.J.Ul.411 aa.u ----. a. ~ ç 

teçhizafi:ı nolrn&rrsız. ~ane-riya- yarmıya teşebhüB. eden büyük Rmneıı lw.dwhı uzu.nkığunca -~. tehiikesi ipr:eti wr.W.Ui' 
tın da her türlii takdlıin fevkin- düşman teşkilleri yoltedthni.ştir. TlDl&. ·aularlJUJl ta3rnası yüzlln- Ye hucum. olrsam.ıp. 
de bulunduğunu itive eyfemiıt- Şiddetli bir tipi ıa:ltmda Ye sı- den takribeıı.10 bin kişi mesken Tokyo, :ı& tA..A. - ~ 

men lı:ı.dan alınan. haberlere ~ ne babalık edene, kar.ş;a.. ölçWıiis 
re.. adaınn 1-şlıca er:ıQüstriei ilk bir fedak.arhk ve hağbhkıla mu
ba.banla. iaıthiJı.. edilmesi m...ate- kabele edegelımstir~ 
mel c- istila. pıi.ııları amcibin- ; Hükfımet bUrgilR &;8ıYl'i resmi 
ee b"r nPi muıaal&r ~a et· müesseselerin t.la ~ mi...>.daha
meldıf. ~gul.dür. B0ı adamn; le etmek istemiyorsa bunu hiç.
A!ınan.yamn pifmlıan ~ehem- bir zaman müdw.le eıtmiyec:ek
~gi1:1ıi'kp utmakiadır~Ce- tir aanaaw. almak y~ olur. 
nubu garbi idikametiııda )CÇı- Her wtfu.. mlirUNveti. mecbur 
hıea-k. ier taar.na teşebbüsii için k:ılmada.n kendiliğinden. ya.p
Rod-. fta:yamt'l'8.ll K:bn•ıır is- mak. aev~ va.ı:maktır. Zorla 
~a.Imı. hedef tutaeağt tabfi&ir ~ yaptrılaa fi.at~ lutuf ~t.an 
Kıbneta bmmıanı lıı n ve im- sıkar. 
,,ar~ ku11Vetl'eri bir kıç ========

0
====== 

oofta i~de ıra.,ııaması m fi nal TEŞEK t" R 
da.hiimde btıhman Mı v :ıtnv- Aile Rıımimiı1 ı&ııA.um EczaG Bay 
vetler:nm bır arnızuna fıltb;a- Jleşir Xalal PeliA'ia utuli miınas"
ren talim görmektedirler. Kıtle bırllUit Mriaı acııwaa ~ e6eııtk 
lıalinde yapıfacıık hn k nla- sn* ••e'f'Slne: gelmek l:iöuada 
una ve denizden yapı1aca:Jt bu· ilutuaaı w- J1Uelm11: biu.at 'll'Q'a tah
ısti .... teı,efJ}riig""ııe Jtarm .1mym k rıren beyanı taziyet eılla aknba. 
icin mudaf: ha:zırltk an ya-ml- mm~ ve- dastlıennu'.la .:mıimi 
maf~. · • feşek.llüplerimizillı ib1Aluta mdıteem 

tir. !ıra.Jtr 45 del"eeeyi bman soğuk- siz:lıalmı, ve 1500 kadar e.v otu- torl umı.mô lc:ı.ra.r,gilıırun bil 
ta dtişmanm ilti piya:de ve - ı:ulaım.yamk bale gc lıuiftU rlirdiğine ~. Japon. dıonamn * Stfllllıo m. - Nlll"leÇ ve: 

~ J d • • d j süvari tümeni o kadar Il1!palan-J • sına mensap tayysrerer 13 veı. Finlandiya şinıa>i.nddli Alman:: 

,_.__1..m 11avassutuna. ri..ca -sz. 
f\e'~n Z:~a·: G.iRi"- iP n, 
E»16tı: EQıııua ._mut Ce1 t 

PeUll. ~lllla eDJZJD et mlŞtır ki bunlar: geri çekihnek 14 nw:lta Yeni Gineye lmrş1 kurvetlemti. teftiş, ıçin: 9 M:i' 
(Ba 1uraf 

1 
. cide)I zorunda kalmışlardır. Dtişman ~ ...... Mi'« ... ell- yapıt!kla ... --r akmle:r ~a 25 ı~emlekete. girlefli ıbt"et;al i'an =====.:=:=.:..:===========-

. . :ş. . ı . ın 10' ?ıin. öHi nı 2 bin 88ir' ·bırak- düşman ~ Uşliı müş- l <r!umart.esi giiıur. ta"~ yol1 \ •• E V • ~ T 
mllrit>i 1~1 torpıl ısabetıyle bat- mı§tır. ala ti• lrararw ler • eya.. yerde tahrip etmişler- iJ gelntişı ve $Glll'R Nor.vece-dön: ıu L U' 
ımşur. B.i.r.h~tu. Holdear- SıMfMea ~ .Badapeıjte, !8 (.A.A.J _Kal- dir. müstitr . 

nes~ ~~hr.ı~ ~ndaa ba.tırıl lay kal}jnesi ll&Zlrları ilk içtima- 1ll••••••••••••••••••m'lııtammt'1ı ~ dign bır hu.c:umbolu Wal- B'ePllıt, l3 fA.Ai.)' - D.N.B. '--· y ... :ı ••• .3!l-- • • 
l 'lll •• ı..-:ı..: .. ___ ç -ı-- h · .... ı~; .... n:. --.. tı.ıı---:ı..- uu-- JllPJ:Dlıl va AUUUJ.llCt;l: ait 
acıe ~ılHI ~&Lın.._ asaıa mn ~UI' ... ,, ........ iU'U&ll.~ ~:-ı~ı.; 1 1'.. •• to ....... :ı.. 
- tı:l.m tız ~ girıe OdesaGikiı Ro- m~ ~ı.HU.&WY e ._ t-™'-

\lgr.aT ·ııış .. infi.:ı.ı. ett•"· . - nn'~ son ~ .. ıe~ -ı...:-. lıııma.iağJtıhna.sı h.a:kJcradaki ka-
orpı enn UM\ ıgını. ve .un:ill .ı::-"m ~ ........ ı~ ~ • . . .. ... ~b·ı, ...... __ .t ......... l · · ·,.,;+ G .:. ... ,__. .ı..- __ ,.., __...__ d ı.ı· 1 w ıuuı. p.IQjelilmlA _.. ·--...u.ı& aı 

~ l!leS ermı L'J... .. eD ll.ı..uçıuuı. m• Jcınauı.ı :m~w.rllUU.6 13 erm- ı.. .. k.=J:== .. _....ı..;t t-iaı ... ...:ı:-
JIHndıekiı hıgilia.._,. pmıisi der- de- gı.i21enmiı} &l~ mey- u"d--... ,..-~ e~w..;. 1 

hal yaklaşarak hilcumbotunu ta- dim.a. ~ ve- bllllluı yadta- ----------
kip etmiş ve gömülmeden botu 1muşbr. ~kier an...ıuu.aı Tır· ede bir --.... 
50 metrelik bir mesafeye kadar aıyJa.rca MkJanmıya. llUWafl.1k; lliw 
yaklaşmıştır. el!ma'**. bçın.hlar 

FPCir vaktine do:!ru motöırftl cmta.Ja, çı.k:mnyan tJu BusJar 
üc İngiliz gambotu Hollanda •- iman eiiyll!' geçimrıişlerdir. Po- ~ tYeni. Sabah) - Tirede 
bilinde bir Ah ı.n Ussii olan b lıı.a Sl&8tle yenilen eeeetı!e!rin: Glreli. k~de: Oamaıı Qğ'llıl Hü
Ymwiden ';n 9 mil ar;ığında 1liır p~ -.ıüauştıar~ Bu; es- meyiıı öaey ıurwuiiep Aluu.et 
d~man hiicumbotunun yol1111u rarlı mesel9 h&klmıdald 4ıa:h:ki- Kiıle'yiı ya.mna alaıi!\lr. l& yqııı
kesmlştir. Botun derhal takibi- kat heuüz btmmimişthr. 6. Şeırife.,tı mrh. lia.{2~ 'riı:e
ne r:ıaşla.mıt14 ve lilıOn defa olarak t!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!I· ye pmiaür~ Gökçen,. Tire 
görOlcltijü zammı. batmak üzere yanın harbe- girdiği giindenberi ;,w ilzeıtinde km.ı feeyadınli 
bullln~ teEbf1; ..uı.nis.tir. Aır.nikan kuvvetleri her tipte ~ yetişenler taraftıMLm ktz: 

Seneleriır..." A.sırferm ihtişamıııı gölgelemiyec.eğr g 
uımttuı-a:ı.ıııyaeağl &:Şka r lo l " hüyi ı: 

CECJL B. De llDLL'la yaralbfj• 

TiJRKÇE 

KLEOPATRA 
Su akşam LALE &i.hemaSlnda 

JELF.O!>"A'l'RA bir film. değik c:uılanan biı ta.rih .. Ia...EOF:AT
RJ\ bir esıl!l" ~J:, JlllUJIJMllGnı hi~ ask rc;mnınJdlr. Frograma ilave 
olarak VAbT D.I:SlNE~in en yuı renilli !iaı."ika. i,\;JikfJtrıoo.PD 

DENiZ iZCiLERi 
V38in~ 11 (A..A..J -R... 151 ~ lıatı~wp tah· luldadBıııjtıl'. ~-- tutW-

mlbir-kJ•,.,...:ııe mı&ıe.Japon- rip etmişlerdıı. ~- '··------•WE®Bi'ml!MMU•!•&••••ı.ı•---... 11mm 

ırevc m V:(' mcrlm"z 
FE R.fr ç;_:-ı.r""JE ~ÇfN I N 

lt ~mb günil 
Mı lti~ ~iindle ISğle 
mı n ndıir. 88Ma. M'~l\Jıla S rl1 
Jhııoaat ol :!dmt n ~ ı~ 
Vl'ft d . t ~ tıapfann-" ar.rı;ı. ':1-

lc n me?.kur gftnde tı..~ı · ne; 

Nl"riı.. 

• 



ikinci kağıt 
fabrikası 

Biran evvel faaliyete 
geçmesi için çahşıhyor 
İzmit, (Yeni Sabah) - bznit.. 

tıek1 ikinci kağıt ve sellWoz fal>
rlkalarmm. işlemiye açıhnesı i
p. aylarda.nbeıi büyUl gayret. 
8 ea.rf Pdihnektedir. 

Bu ildnci fabrika için Sapan. 
ca gölünden istifade edilmek il
~ yapılan tesisat sona ermiş
tir. Her iki fabrikanın biran ev
ftl faaliyete gıeçmesi ,için sür'at
le~. 

----:aııuıı•ı-----

lzmir Viliyet bQtçesi 
hmir, (Yeni Sabahl - VilA

~t umumi m~ yeni yıl böt
~i 2.690.000 lira. U7.erinden ka· 
bul edilm~r. 

Ve bOtün ağrılara derhal keser, isim ve markaya dikkat GBIPIN yerine başka bir marka veririeree şiddette reddediniz. 

l .. ;~~~~,-:~;.-;::;;,··· ........ ~~;;:.-.:·;::·:1·11 RADYO PROGRAMI 1 

Y AROK A~ 19MART1942 -

Harp Durumu 
=----

Hindjstan ve Avustral· 

, Reklam Değil, HaKikat: -, 
~ Ymduınuzun heı· köşesinde dlirunlt\"{\, ~UT.-- ı luı;u ~e bol çe ·idleı-ile tanınmış: 

~ 7.30 Program 19.30 Ajaııs 
7.33 Hafif Habedf'ri 

Asri Mobilya Mağazasın 
ya kapı la rı nda ,, Ge-zmtden ve bir tikir almadan ba~kaycı l!en Nakil \le iktibas hakkı mahfuzdur Program t9.45 Yurttan 

7 .45 Ajans Sesler mobilya almaınalarını tavsiye ve m u:lalr;: t-ıilonla-

- Oğlum Baltacı... Haydi, 
dediğim gibi olsun. Ve, böyle ol
sun .. 

Diyerek Baltacıyı teslün etti. 
Cazgır, i~ind".n: 
- Görilniün sen, jimdi Yi»1ik 

ne demektir? 
Diye geçlı'd.i. Has-an, mem

nundu. Kendisine Yöri.ik dii>r 
müştü. Küçük bir pehlivan, ok· 
kasız, kendisinin yansı kadar ... 

Cazgır. öU-ki e§}eıi de bağla
dı. Pehlivanların duasını yaptı. 
İsimlerini takdim ederken, Bal
tacıya verdiği eşin ismini sordu: 

- Oğlum, nerelisin? 
- Sivaslı ... 
- tqmin ne"! .. 
- Sicimoğlu ... 
-Ne? .. 
- Sicmoğlu .. 
Seyircilere şöyle ilan etti: 
- Bwıa da Sivaslı Sicim<>ğlu 

derle!· .. 
Baltacı, Hasmının ismini, cis

mini öğrenmjt?ti. Sivafılı ımr ka
r& kucak güı·eşçi ıdi muhakkak. 
Biraz da yağ güreşi biliyord11 
demek .. 

Güreşler ·b?.şladı. Sivaslı Si
cim.oğlu, Sultan Aziz dcvı i ba.ş
peh livanlarının namdarlarm -
dandır. Siva.sın Keçeliden oonra 
lstanbula gelen pehlivanların -
dan biridir. 

Sicimoğlu, kara kucak güre
ş.in başpehlivaıılanndandı. Fa.
kat yağ güreF)ni biraz bildiği i
çin da.ha henüz bilyükortaya 
~knmı bulunuyordu, Y~ni Bal
tacı, bela~ a tutulmu~tn. DUnya
da Sicinhıglunu yenemezdi. Fa
kat. Sicimoğlu biçimine getirirse 
Baltacıyı kıra kıra yenerdi. Çün 
kü çok kavi bir adamdı. 

Kel Hasan da belalısına çat
mıştı. Çab .k yeı1et.eğ.i.m dt'diği 
CO<..!U K •• Y~rük Alı idi. 
· Sıcyircilet·. e~7eıden bir şey 
a.ıılıunam•ıj],u dı. Onlaı · Ba.ttacı 
ile Kel H ;;,wın tutuşbrından 
Lt\'l{ a.fam •tlerdi. 

Güreşin ılk tutusla.rına ehern
n.i:yı>t v rnıiyeıı Kel Ha....:nn. bir
dl:nlJiıe fntJnaya tutulmuşa 
döndü. Yrır11k Ali, hasmının la
lcd) <'!isini.len .istifndP ederek gil· 
rcşin m dahkal:umda Arnavuıt
oğlu n::;ulu biı tel< ~aprazla has
mına girdi ve biı budamada a1-
tma alıvenH 

Kf'l Ha.sav afallamış, yıldı
rım vurmuır:ı dörunüştü. Bere
ket v ·rsin birden kendini topar
l:ıdı Hasını tarafından bağa 
g~Jmt'(;]-t>,n keman1-yı sôkeJ"ek dö
nUp nya_'ra kalkabildi. Burada 
d, Yörük Ali, lakayt hareket 
t>.tm·s blılundu. 

Fl'kat J{el Hasan, ŞW?ırmışt.1. 
Sıcınıoğlu dıı., Baltacıyı bir ço
b:ı.n 1:Pkne:-ıne <Kara kucak o
yunu) ket;; t'('re-.k az kal.sın güre
şin beşinci dakikala.rında yeni
yordu. Balte(•ı da can havlilE> a
tılarak kend1ni kurtarabildi. 

GUre-sler <'anlanmıştı. Kimse
nin ummadığı oluyordu. Seyir· 
ciler &rizlerir.i dört açmıştı. 
Cazgır, Çalık'ın yruuna otur· 

du. lkısi de kf!za.n dibinde idiler. 
f'azgır giıluyordu: 

- Nasıl aldın mı Yörük Ali-

yı " .. 
• • • 

Kel Hıaean, Yörükten intikam 
almak istedi. lık elde altaı düş
mesi Kel Ha.sanı fena halde si
nirlendirmişti. Yörük Ali, ense 
bağlamış dururken Hasan, bif.. 
denbire üzerine çullandı. Ha&mI 
ıu çapıı:ı.zh topada.dığı gmi sür
iü Yörük Ali, oyununu oyn.amv 
ya karar vıer.ınaşti Hem de~
retle ... 

Kel Hasan, basınını ne kadar 
tıızlı ve, dolud.Wgn a.iirüyon;a 
Yörük de hasmına belli etmeden 
kendi kendini ~ürüyordu. Has
ını onaı ne kadar yükleniyorsa. 
itasını ona ne kadar zorlanıyor· 
ıa o da o kaİia.r klendi kendin 
luza veriyordu. 

Yörük Aü1 Meta uçar pbiydi.J 

Kel Hasan, memnundu. Hb.Slllı
nı iyi toparladığına kaniydi. Bir 
çengel i1e işini bitirecekti. Ve, 
çengel yetiştirmiye çalışıyordu. 

Yörük Alinin babası, isabileş
ti. V ~~ fena idi. Hatta Caz
gır bile şaşırdı. İkisi de ayağa 
kaılkmı§, heye<:anla taıkip ediyor 
lardı. Cazgır, söylendi: 

- Çahk, vaziyet fena!.. 
- Evet .. Oğlan yakasını kur-

taramıyacak .• 
- Çok fena. kaptırdı kendini .. 
- Kendi h.ı.ziyle yenilecıek .. 

.Biı· dokun:mıya bakıyor. 
Derke.n birdenbire ild pelıli

varun iistüste dü.ştükJeri görül
dü. Yörük Ali, yüzükoyun boy
lu boyuna dü.şmüştü. Yani çap
razı tnyınp dönerek kendini ye
re atmışb. Kel Hasan da Yörü
ğün üzerine ve sırtına düşmüş
tü. Sukut ani oldu. 

Fakat sukutıı müteakıp şim
şek sür'atile Yörüğün üzt~.l\\ en 
Kel Hasarun uçtuğu görüldü. 
Kel Hasan, Yöti.iğiin önüne ka· 
yıp yüziikoyun düşmüştü. La
kin çok <:evik bir adam <>lduğun
cla.n Ha.<>an, bir anda sıçrayıp 
k..ı.çtı. Yörük Ali, peşinden yeti
şip ya.k:Jıyamadı. 

Yödik Alinin bu hareketi her
ke8i ~a.ımtmtştı. Yöriik, yere 
düşer <ltlşme-.& hasmın.a. bir kıç 
kılçığı atmıştı. Eğer bu, kılçık 
tam mılnasile yerini bul:ırtu§ ol
saydı, muhakkak ki, Kei HMan 
y(".ıtllirdi. Yörük AJinin bu, ha.
reketiui, herkes onun o~"lmu ol~ 
dU~'1lnu 1..a.nnetmemi.şti. Seyiı d
leı ve, ~i pehlivanlar Yorngün 
yalnız kılçık atmasını millH.·t:n
mel bulmuşlaıdı. Yoksa çapraza 
kendisinin bile bile hız verdiği
m ve yere bile bileı-ek diişt:bğü
nil bilmiş olsalardı, dalın ınyade 
hayret edeceklerdi. 

Caıgır, Yörüğün kılçığına ve, 
çapr&?Alan sıyrılıp kurtuluşuna 
ba.yılmışt\. Çalık'a: 

- Çalık, gfusel kurtaT'dı çap
razı, d~il mi? 

- lyi sıyıraı. Hele kıl<:ık ... 
- Çok güzel.. Tam yerinde 

yetişmedi. 
Dedi. Ne Çalık ve, ne de Ca.z.. 

gır, Yörüğün manevra...,ına ~ 
kıf olamam>şlardı. Yörük, Kel 
Hasanı elinden kaçırdıktan son
ra olduğu yerden sıçnyara.k a
yağa kalktı. Kel Ha.ı;aıı, ayağa 
kalkar kalkına.z çırpın.arnM bir 
nara sa vurdu: 

- Hayda Yörük! .. 
Yorük Ali de, hasmına ınulı:~ 

Haberleri 20.15 Radyo 
8.00 Hafif Gazetesi 

Progt·am 
8.15 Evin ıııanti 

12.30 Program 
12.33 Türki.iler 
12.~ Ajans 

Haberleri 
13.00 Şarkılar 
18.00 Program 
18.03 Fasıl He~tl 
18.45 Ziraat 

Takvimi 
18.55 Dans 

Havaları 

20.45 Sa:ı. ~rleri 

21.00 De~me 
Saati 

21.15 Ferahnak 
ve Eviç 
Makam lan 

21 .3-0 Hikitye 
S!ilatl 

21.45 Senfoni 
Orlı:estraın 

22.30 A)ans 
Haberlt>rl 

22.45 Progrnm 

lzmirde. ekim 
faaliyeti ilerliyor 

İzmir, (Yeni Saba:h) - Y~ 
hk faZla: e1ilin faaliyeti vilayetin 
her t~ında ilerl~. bazı 
yerlerde papates ekimi bitiril
müıtir. Şimdi tohumluk mısır 
dağıtımma başlanmıştır. 

Onlar da: ekilince nisaınn ilk 
hafta.~da akd:an ekimine baş
lana ~ır. 

Haber aldığımıza göre: Vila
yet dahilinde 350 bin dekar ara
ziye pa.pat.es ekimi yapılmıştJr. 
Miisait !'l~rtlar dahilinde yetiş
ti<Ti takdirde vilayetimizde bu 
ytl 250 bin ton patate::ı elde edi
lecektir. Bu ra.kam ekiliş duru
muna göredir. Ve istiha&l edi
lecek fazla paootes yalnız vila
yetimizin değil, civar köylıerin 
intiya.eını da ka.rş.ılıyacaktır. 

Smdırgı'da şiddetli 
soğuklar 

Sındırgı, (Yeni Sat>e.h) _, 
Bur:-ada havalar yağmurlu ve 
sisli gitmektedir. Şiddetli soğuk 
hali devam ediyor. KatJa.plar 
hemen bir aydır et k~emek
te, on, on beş yaşlarında ınğır 
kesmekte ve 60 kuruşa saıtmak
tadırlar. Bir merkep odun 80 ila 
120 kunış arasında satılmakta
dır. Eskiden bu odunlar 20 • 25 
ku~ satılırdı. 

ZAYi 
1980 - 1931 yılında Btiyüttçelc

mece ilk okulu 5 inci sınıftan almıi 
olduğum phadetnameYi kaybettini. 
Yenisini çıkaracağımdan ookisinin 
hükmü yoktur. 

Adrea: BUyUkçekmece Muhtteır 

nuıhalll!ll No. 19 hanede Nıırl 

oOlu Must•fa A'f'ftati. 

(Baş taı1ifı 1 inci ea.yim •·) metre terbiiııde, dünyanın be- , rınmı geı.melerlni rica ed0t·iz. Bilh, • Lı&ıJi:ı. 

l . . ~inci bir parçasıdır. 7 milyonu Jt;nryolaları ve Avusturya sımda.lyalr,n mev-
laylıkla e c ge~irilmesi sa."e~ın- gt~miyen nüfusu ada • kıtanın 
de, uzak hedeflerle emin hiioa.t k 

1 
d ba ktadı J I 1:udduı·. htanbul, Riz:ıpnşa yokıı;;u No. tW Ahmed 

. F' k t ıyı arın a rınma r. a.- Fevz.i. Tel: 23407 
şebekesı yaratılmıştı. ;, a • ponların adanın ilk önce şimal ılhı•••••••••••••••••••••••-
erişilen hedefin müdafaaRJ bü- kıyltanna atlamaları kuvvetle 
yük bir kaygıdır. muhtemeldir. Memleketin baş-

Hindistan ve Avustra1va ha- ........... f ı·h · tilas ta ~rlıldar mitünleo.:ı~ı.+-- "sonra, tan ..,...,_ e J ve ıs ı, ar-
\1.1.Al.ÇL\ ruz c rdusunu yıpratmaktan b~- . 

taarruz çıkaracak Ü&ler, kuvvet ka bir sonu<: veremez. Avustu- ! 
itaynaklarıdır. O sebeple, Japon- ı·alyanın i~.erlerinde yol ve şi- j 
ya bu Usleri zarar veremez bir mendifer yok gibidir. Bir çok 
duruma getirmek pyesini güt- yerleri ıssızdır, irtibat, denizle- ! 
ınektedir. .. '--~ k-1 

Hintliler, büum .. harbin iti!M- re tnunuıu:ur IUır. ,........ Avusturalya, 60 yaşına. kadar 
çıJar lehine kaz.anılması için bü- her eri ve mühim bir kısım ka
yük kuvvetleriyle kıymetli yar- dınları mükellefiyete tabi tut

..!!?hisarlar O.Müdürlüğünden 1 
1 - Plıin, ~al'tnı:ımt ve tari!namesi mıwibinctı 2?/'l./94.2 tarihinde açık 

t>ktıiltme usulile ihalesı yapıhwıığı ildn olunaıı ( 10) kalem metruı.cat işi ~t-

nıiti Sabıka dairt>Finde 31/:l/942 Sah günü ı:aat 9.30 <t btr&Jubnı~tır. 

2 - Muhammtn be<t .. u {2256) lit;,, ve % 7.5 muvcıkkaı teminatı (169) 
Ura (20) kuruıiluı-. 

3 - Pl~n. ~ırtnam~ le t;ıt"ifnaıne fi<İ".lÜ eeçetı -1'-Uhecl• her gt.in aOl'lİle-
bi.lh·. dımlannı esirgememiflerdi. 380 l mu~tur. 

milyonluk Hintli bu fedakarlı- Avusturalyahla.r, Anglo • Sak 4. - tsteklilt'Jin ı-.k.cıiJtme iç in tay.in olunan gün ve ııaatt~ % 7,5 itJ-
ğının karşılığını görememekten sonlann güvendiği, cenkçi, yurt- venme parasüe b irlikte mtt.kür komisyona müracaat.h.rı. (3591 ) 

dolayı güceniktir. Öbür yandan, aever ve inatçı bir hizbeye men-
bu a.ziıxı kütle, sil3.bsız y~ül- bUpturlar. Japonlar, Avusturaı- , ,--~---•••••••••••••••'"••ı••• 
mak yüziinden, denebilir ki, ;-a topraklarında sayıBIZ güç· ı 1 • 
harp sanatına da yabancı bır:ı.- tüklere ub'ayaeaklardır. Dig·er lkı• daktı•ıo 1·ıe hı•r kayıt Ve 
kılmıştır, bugünkü kritik duru- adalar gibi AvuSturalyanın da 1 
mu emniyetle karşılayabilmek mukadderatı, nihayet denizler- d 
için, hiç değil~ harp içinde, hat - de boğ~ların akıbetine bağ· osya memuru aranıyor 
ta harbe tekaddüm eden yıllar- .ıdır. Japonlar, denizlerde ser-
d rdul 

"~k'l ......._..,; k Ankara.'da bir Mües.-.e.wde çalıştırılmak üzere, eı:;ki \·e yeni ya:1.ı ıle 
a o ar '"=-' ı e......._.. gert · beı-ti ve emniyet kazandıkları 

• f"'~ • H. t k eti · Or yazılmı~ Türkçe mlisv<'ddcleri dog,u ok uyabilip yanlışsız olarRk ıııaktne 
ti. ~rçı ın uvv en ·ta mliddet" .. , istila ,._,oorini gen;a. I 
Ş k dar 

... 1__..... f ..,,... '<'""4 ~ il.e ya:r.mıığu muktedir bir Daktilo ;ıe, Almanca Ye İngilizce Jisanlarına 
arka a uzanın...,.... ........ ; a- letmiye muvaffak olabilecekler-

k t Hi t k 
......... ~_;_ iyi vakıf, diğer bir Duktıloya Vt>, Ticari Mtic%eselerde Muhaberat i§le-

a, n ana uvv~~ vır- ıliı'. Japon kaynaklan zengin ve 
lığiyle mütenaMip olduğQnu znn- Yl, llarca sürecek bir savaşın <:ı- 1 rinde kayıt ve Do .. y.ı nıeınurlugu vapınış ve bu jşlcr~ bihakkin vukufu 

tti k beJ .rtil yoktur olıın tecrubedide bir Kayıt ve Dosya :vte nuruna, a\'.elc ihtiyw' vardır. ne rece ı er • kars.bilecegıw · engelleri devirecek " 
J b bü .. 1\k ve zengın' D-.ıktiloluklara talip oU.nların, kendiled tarafından makine ıle y:ızılrnış, 
aponya, u ,.. 1~udreti haiz degıw·ııerdir. Japon 

di hürr. t ı~:ı..ıll v Kayıt ve Doı;ya Meınuı:luğu trn ta lip olaııl:mn da, kendi el yazılarivfo 
yara ıye ve ıı:MolJt..I er- ordusu, ihtiyaçlarını 10 binler· " 
k :~-- k ld .ıe.. :vazılmı-,, mufassal hal t.erdime1erini, doı,rı.ıın tarihlerin i ve istedikleri as-

me uz.ere apısını sa 1,,.nı ı•e kilon1etre uzaktaki adalann· ·· , __ ktedi Hintl' __ _. gari ücı·et miktarını ve .ıdn•s]erini zikretmek ve şimrliye karl.ır çall.ljllllll 
soywı.ue r. .., ~ıarın dan ta..,ımak ıztırarında.dır; bun 
• • w tt• w • d 1 1 -'L....: • ., oldukları yerJerden V< rilmiş Bonscn ıt.leı·ı varsa, bir<'r rnretini de ekle-
ogre ıgı ers ere, y~u çıze- dan ötürü, herse. uj hesapla har-
b .1 k b" 'd :. l- ı.;....ı:,:a~ • " >nt>k şnrtiyle. (A.B.C.D .. rumuziyle - Pı>stn k uturu 176 - İstanbul) ad-

ı ece lr ı l'ii.A ve ...., .. u,.e\t': camaya mecburdurlar. 
-·· ı.. • b "hti de · ;J resine acele g<jndermel{'l'l, 
~·iptir: u ı ras :vrınue Japonya, artan nüfusunu, boş •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~~~~~!!~~~~~-
her millet,. hürriyet vıe istikla- bulduğu yerlere yerleştirmek e- - .... 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanhul 
Şubesinden 

Muhtelıı deg' rın'::nlt:rrle ögutmek te btılurıdı.ıgumuz. hubub;ıtııı ternlz
leııme-nnde elde edilen kavuz, tavuk yemi, çevreııti ve to2 dibl çıkmtılı>r 
kar~ılıklı pdzarlık suretiJe Liman han 4 ıim·ü kattakı d:cıi remiufe ı.mtılııcak

br. Pa:zar1ıga iııtırıik edeceklerin bin i • ralık bımka teminat mekiubu vey• 
nakitle birJikte 24 Mart IH2 Sah gün(i sr.at eın döıtte Ofiı;uııizde buJun-

Hni ancak silahından bekliye- melindedir. Felemenk Hind:sta
bilir. Hindistanın, :vmi bir nı· m, dünyanın nüfusunun çoklu
zama girmek derdiyle. inti?..arrı ğiyle dikkati çeken bir ülkesi 
ve emniyetini bozmak isteıniye- sa\'1lmaktadır. Bununla beraber, 
ceğınae şüphe edilemez. Bugün. Japonlar burada istifadelerine 
ilk ve önemli ödev, beliren teh- yarayan çok şeyler bu1aca.klar
like}'i gidermekten ibaret bu- dır. Tahminlere göre Japonla
lunduğunu, yükı:;ek liderler ye- rın asıl hedefi, A vusturalyadır; 
tiştirmiş olan Hintlilel'. bilil'ler; , burasını işgal ettikleri halde, 
onun iiçn., arnlnnndaki uzla:?- hem emniyet çenberini kapaya.- - --
ma.mazlığı da bir yana bıraka- cak, hem de yerimı:;iz toprakla· •••••m•••••••••••••••• 

malan rka olunur. (3598) 

rak, yalnız ve ancak yurtlarının ıında.nbir çok milyonları iskin , __ _ 
koru·ıın.ımnı düşün~~'klenne :_ etmek suretiyle geniş bir nefes 
nanılabHir. alacaklardır. Ancak, Avustral- , 

Hindiatan, kar.ı.la.rındaıı, Bir- ya, Okyanuslarda müttefiklerin I 
manya sınırından ve Japonlar arta kalan stratejik biricik üs
Hınt Okyanuı:;wıa kadar t.qtlk- sü ve Anglo - Sakson fileminin ı 
.la.nnoan, kıyılarından da taaı·- ayrılmaz bir parçasıdır. Binaen
ruz beklemelidir. Japonlar, ge- aleyh, ye.kında, Avusturalya et· 
nı§ sahalarda ve uçsuz bucak- rafında ve Avusturalya için 
BlA rephelerde uğr~ırken, Hin- kanlı çarpuµnalara intizar edi
distanın içerlerine dalmak için lebilir. 
büyük ordular tahsis edemiye- --~--~------
cckierdir. Birmaııya - Hint sını
rmm her b~~ r\ldan mfidafaaeı lSTANBUL BELEOlYESt 

bele etti: lahltıfr: A. CHı•leddin 8•P11ÇoOlu 
kolaydır, yeteı ki, Hintliler de 
bu ~'l'rt jşini ehemmiyetle be

ıı'lı!!I 
,~;~~ 

Şehir 
Tiyatrosu 

H An. H be' Ncırlyllt MUdUrU: M. 8aml KaNyel - ay~ asan ... 
Kel Basanın hakkı vardı. Kıl- &MıldıOı yer: {H. Bekir GUrsoylar ve 

lldnı.esinler 

çı.ktan kurtulmuştu. 0, nara at- =:A:::. =C=em==al=e=dd=l=n=S=a=ra=çc=i=t=u=tn=•=t=ba=u=ı=):========================== 
malıydı. Kel Hasan, işin içyüzü- ·-.••••••••••••••••••••••-

Avustralya, 3 milyon kilo-

mi bilınnş ol..c:ıaydı, hi~, bir daha fi'• Ji\l 
Yönik Alinin üzerine gidermiy- TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
:~~~~~~u1i:~kt=

1

~~ I ZI.RAAT BANKASI 
uıişti. L8.k~n ne de olsa yenece-
ğine kaniydi. Bir kaçacaıktı, iki 
kaçacaktı, nilıa.yet lt'.le geçecek- j 
ti ... 

İki pehlivan karşı karşıya gel 
dikleri zaman Yörük, yine ense 
bağlıyarak durdu. Hasmından 
hüewn bekledi. Kel Ha.san, çok 1 
geçmeden Yörüğe ~ paça gir
di. Yörük, hasmının enseeine 1 
basarak dönöp tek paçayı ko
laylıkla. kurtardı. 

Yörüğtin, paçayı budayarak 
hasmın ensesine basarak elin
den alınası bütün seyircilerin ve 
eski ı:-el"Jiva.nlann na.zan µik.)tar 
~ celbetmişti. 

Çalık, Yörüğün bu. kurtarışı
m biliyordu. Cazgır, sordu: 

- Bu, ~sen mi öğret-
tin? .. 

-Yoo ... 
- Klınden öğrenmiş dersin? 
- Kimbilir kimden öğrendi 

·ya.h u.t gördü. 
- Gli:del bir fmrta.n& ... 

(ArkMI YAr) 

1t8Pi1ıı11 tmt1ı1: ı-. -~ IODOGO • ftık U-. ... ]!9 ........... r 
.... ,,. Tı..t ........ , ...... _ ......... 

.... ltlrlktlr ... ı.,.. fUCIO lln ,........,. v.,...,_ 

ar.& ..,. .. ..,.. .. ........., " llııbMllaı wwwım: 'tın tt.naeıl • 
• DO UnııD. buluDanbınl ... t Glfa ........ kur'a ile 1111Mbtd 
plAna .... lkraınt,e dalrtl-~ 

4 llded 1.000 U..lık 4.000 LIN 1100 ... • UMI* .... LIN 
4 • IGO • l.000 • '\IO.• e • .._ • 
4 • - • UJID • ,_. • • • lia · a 

... • 100 ...... 

DiKKAT: Beap1armdald paralar bir,_. tç1nc1e H !indim 111111 
dtışmtyenlere ilaınniye ~lı takdirde " IO flıdMt;rte vwllıeclk1lr. 

Kur'alar eeaet1e dDr.t cWa 11 Mart. 11 Bulna. 11 Er
lül ve 11 Birincikir..au taribleriaile ge&dleceldt.. 

Tepeb9§mda Dram Kısmında 
Bu ak§Sm saat 20.30 d:a. 

PARA 
Yazan: Ne<:ip Fazıl Kısaldtrek 

* tsWdil Cad. Komedi Kısmında 
Bu akşam saat 20.30 da 
ÖKSE ve S 'ÜKSE 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dabiliye Mttteı.

Dlvanyola 

AKBA Kitabevi. 
llellkalar Caddesi 

ANKARA 
Ber dilden ldtaı:;, mecmua, ıa
~ ve kırtasiye aabf yeri. Her 
ilııanda kitap ıripariai ve aboae 
kabul edilir. Şubesi. :roktur. 
Telclon: 33'77 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Küçük tasa-rruf 
hesapları 1942 

·iKRAMiYE PLANI 
KQ!DILER: 

2 Şubat, 4 Mayuı, 8 Ağustos, 2 .tı.ın
clteşıin taribleırinde yapılır 

AA 

1942 İKRAMIYELERl 
1adet2000 LinWk= 2000.- Liı'a 

• , 1000 > = 8000.- > 
2 > 7!50 > = 1500.- > 
8 > OOd > = 1500.- ) 
ıo. > J50 > = "oo.- > 
fO > 100 > = 4000.- :t 

60 > eo > = 2500.- > 
200 > 26 > = 5000.- ~ 

200 > 10 > = ~00.- > 

lS At 


