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Mutlu Bir Yıldönümü 
• 

Bugün,Bütün Yurt 2 nci 
inönü Zaferinin 

Yıldönümünü Kutluyor JJu salıalı l>omlıa ıı&disesbıln mulWı: eııresini görmiye lıaşlıyan Ankara Ağırceza hey' eti bDımesı: {Sal!daıı 901a doğru) Müddcnwıunü munini 
B. Kemal Bo.ra, an Re§At, Re is Sabri Y~ irza F.min • 

Milletin MakOs Talihi Yirmi Bir 
Yıl Önce Bugün Yenilmişti 

Bomba Hadisesinin Muhakemesine 
Bu Sabah Ankarada Başlandı Dünya Harbi 

ve •• Türkiye 

ı . 

•• 
Onümüzde ki 

S onbahar 
İlkbaharda neler ola

cağını biliyoruz. Ancak 
hakiki merak mevzuu: 
Sonbaharda dünya ve 
Avnıpa durwnuwm ne 
halde olabileceğini tayin 
edebilmektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Önümüzdclıi günler içinde ne· 
ler <>labilecek?. Aşağı yukan bu
an tayin etmek mümkün. Hatalı 

• tahminler yapılı>a bile veya umu· · 
lan bıı:<ı <eplıdcrde hareketsiz 
hlınsa bile nihayet hareketler 
başlayınca umumi harp durumu 
kendiliğinden aydınlanacakm. ' 

Biue, asıl merak me\1%UU bu 
ilkbaharda neler olacağında de
ğôl, bu sonbahara dünya.oıı.n ne 
halde ve hangi şartlar altında çı- '! 
kacağındadır. Dünyaoın ve dünya . 
milletlerinin mıı.kadderatı, hAdıin 
gelişimi ve neticeye doğru gidişi 
hcrşeym başında sonbaharclw 
tlnrwna bağlaıımış bulunmakta
dn. 
Sonbaharın sıoounda Almanya 

Sovyct cephesini Y.ıkımş, Aaya 
içerilerine, Ka!kas gerilerine, 
İran içlerine yayılmJŞ ıını lıuııhıa· 
cak?. 

Japonya Hindistanı ·~ tııı 
olacak ?. 

Sovyet Rusya Uuık Şarkta da 
atc!jİn içine mi gömülmüş bulu· 

· nacak?. 
Mihver lruvntleri S\Weyş n 

Arap Yarnnadasını ele mi geçir• 
miş olacak?. 

Cebelüttarılc, Malta l\lihver e
linde mi bulunauk ?. 

İnöniiııde düşmanla birlikte Türk milletinin ~ak\ıs t:ılüni ıılc 
ı yenen .Jıüyiik, muzaCfez Jt~an dan, !\filli Şefimiz İsmet İnönü 

Tekmil Halk 
Evlerinde bu 
akşam tören 

yapılıyor 
!Bugün İstiklfil Harbinin ve 

Tilık tarihinin en kutlu günlerin.. 

. ~n birirl'ir. 21 yıl evvel bugün 
BIJ!Yillc Kumandan İnönü bir a. 
vuç kahramanla lkinci İnönü 
ımeyrlan mıiliarcbesini kazanarak 
milletin makus talihi ile birlikte 

düşmanlarını da yemıuşti. 

Bu suretle Tüı·k mlleti mağlup 
eıIDmez bir miHet olduğunu ora. 
da gösterrn~ , çelik iradeli Büıyük 
Kumaıııd·an İiıf.nü Türk vatanı 
,tıopra:klarının i:ıtilJ. edilemiyece. 
ğini o;rada cihana ishal elmişlir. 

İ1k zaferini Birinci İnönü mu. 
harebesincle kazanın~ olan 'Dürk 
ordusu 26 Mart 1921 de İkinci İn.. 
önü meydan muhar,,besine baş.. 

ladı. Düşman ordusu mağlübiye. 
tinin acısını ç;karmak istiyormuş 
gibi elindeki telamil modern si. 
lı\.hlarile ve olanca kuvvetile mu. 
kavemet ediy-011du, Lakin bütün 

(Devamı 3 iiru:ü Satıifedel 

• 
lstanbul Sovyet Mümessilliği Nakliyat 
Müşaviri r. orgi, Rus Tarihci Karni/of, Tıp 
Talebesi Usküplü Abdürrahman ve Berber 
•• Usküplü Süleymandan mürekkep olan 4 
maznun sorgularında neler söylediler? 

Müddeiumumi Dört Maznunun da 
idam 

r Al \kara 1 (Teleliınla)- Ata. 
türk Bulvarın.da pa.tliyan ııomba 
hfrdisesinin muhakemesine bu 
sabah saat onıda Ağırcezad'a baş. 
Janılmı~ır. Sakın saat 9 dan iti. 
"aren tamamen dOlmu~tu. Ecncıbi 
gazetecilerin de hepsi g~lmşiti. 
Bunların meyanınd<ı bir Ingiliz, 
bir Amerikan, bir Sovyet, bir 
Fransıız gazetecisi ve Türk basın 
mensupları vardı. 

HEYNI'İ HAKiM'E 
Heyeti hakime tam saat ona 

beş kala salooa girdi. Heyeti ha.. 
kime şu suretle teşekkül etmişti: 

Reis Ağırceza hakimi Sabri 
Yol!das, kıdemli aza Reşat Bay. 
ramoğlu, Emini Beke, müddeiu
mumi Cemil Altay ,.e muavin 
Kemal Bora. 
MAZNUNLARIN HÜVİYETLERİ 

Heyet azası yerlerine oturduk. 
tan sıonra maznunlar<lan evvela 
Süleyman Sağol, sonra Abdur. 
rahman celbolundular, 

Tecz ı yeler· ni Ta lep Et • 
1 

• 

1 

ı Tfuık komünistlerin tooıikçi a- yanın<la bıiy ü-diiğlin · , ortaımcktq 
damlar tara!nıdan tamııı: ed:llımiş ve llscyı orada sırpça tahsil ede-
oldlJklarını ve bunların malksat. rek bit . rdiğini, haft;;<da bir defa 

ı:somb~nın 1n!L6k.1 neticesinde varça. 
lonarak ölen Ömer TOKAT 

elikten sonra cevaplaırmıı ruısça 
vermek istediğini bey an etti. 

Reis: •- Siz bir:ız tüı%çe bj!Jjr. 
siniz, Burası Tüııkiyedir. Lutıfen 
türkçe söyleyiniz• dedi. 

ların:n Tünk)ye ile Sovyet Rus- din dersi verildiğin i , türkçeyi kcn 
yanın arasını bo:<ınıal ~in c.Jdu- di al'karalbasından öğrenıdiği nı 
ğunu söyliyerek: söyledi ve: 

•-Bizi böyle aıdaınlaırla oturt- •- tl'sküpteki nıC';Ü<'Pte 'I'ürl:. 
mayınız. dedi. Reis sordu: ]ere ikinci bir tabaka diye bakı: -

- Kiımler tahrik ediıyoıımuş? yordu. Tahsilde iken Anna ismin. 
- Tahkiıkatın devamı sıras-.aıda de zeki bir kız sevdim, 3 yıl rabr. 

anla~Jaea'kitır. tamız ve aşkımız d<>vam etti. F a-
Bımdan sonra atkaıda-.'lti kürsü· kat ailem bu sevgimize münruı <.-

de otUI'IDalarına mü.saatle ediMi. at ediyordu. Tahsil csnasm:la kc. 
İDDİANA.!VlE OKU1''UYOR mün' 7.m faaliyeti ciddi olarak y:ı. 

Bundan sonra müded:iumuııni yıldı. Ü->i<iip lisesi:ndc 1935.1936 
idllianamesini okudu. fd\lianame. yılında iki tale"!ıe bu yüzden kır 
de aslan"üsküplü olruı 917 d<ığum- ğuldu Bu hareket bende <ıksül: . 
lu Ömer Tokadın Türkiyeye gel. mel yaptı Komün ist partiEme d 
mcsinden bahsedildikten sorıra hil değilim Liık rn taraftarın'. Bıı-
24 şul:ıatta Atatürk Bulvarında çok komünist e;;erleri ()}:udum. 
İtalyan sefarethanesi civarında İstanbula Tıb Fakıültesirule umu. 
bir bomba iştial ettiği ve bu işti>. ımi killtüriilnü art:tınnak içın ge:. 
al ne~inde parçalanan şahsın diın. 
Hukuk Fakültesi talebesinden Sc~ilim Annadan İslanbula 
mezkur Ömer Tokat olduğunun mektuplar geliyor<:u. 1938 de üs-
anlaşıldığı ve ömerin; maznunlar kllbe gittim. On dokuz giin kal. Bunlar hep 90nbahar smnuıda 

görülecek şeyler olduğu gibi W· !====== =======:== ============ 
Emniyet Müdürlüğünde Bir Suiistimal 

Müteakiben Yoııgi Pavlinof ve 
Karnilof goti.rildiler. YOTgi 
Pavlinof Tü:rl< maznurır.a.rın ya. 
nında oturmak istemediğinden 
arka sırada oturouasına reis mü. 
saade e~i. Müteaklbm isticvap. 
lııra başJanrlt 

MOSKOVA ŞARK ENSTİTÜ· 
SÜNDEN MEZUN! 

Maznun: •- Korıkarını yanlış
lık yapm1y;zyı:ın?. dedikten Sllnra: 

tarafından Alman büyük e1"isi dım. Arı.na beni kamiin'st toplar. 
tılarıan çağırdı, g>tmcdim. Siilc ~-

Tun Papeni öldümnek üzere An. sini görmek de yine Sönbabar so
nunda miimkün olabilecektir. 

Mesela, şu durumlar da müm· 
kündiir: 

a - Alnıanyanın Sovyet R us
yayı imlıa edememiş ve bilakis 
tersine dönmüş olarak ric'ate baş· 
lamı.ş olması, 

b - Hindistan ve A<Vustralyada 
Japon taarruz 'kuvvetlerinin dur
tlurulması, mukabil taarrırzlaruı 
başlamış alınası, 

c - PasiCik'<le, Akdeııhde, At
lantik;de kahir bir müttefikler 
hakimiyetinin teessüs etmesi, 

d - l'tlütteftklerin her sahada 
iktidar ve teşebbüsü ele alm<r.;ı, 
Mihvercilerin taarruz kabiliyet
lerini tüketımş bulunması. 

Bütün bu kaqılıkh ihtimallerin 
tözümfrı önüne çıkardığı haki
kat şudur ki, ikinci dünya barbi
lıin 1942 yaz ında cereyan edecek 
lkı.ücadclc ile hak;kı ve9'ıesi taay
l'ün edecektir. Bu bakımdan 1942 
i!khabılr, yaz ve soııbaharı gerek 
demokrasiler, gerek ll1ihverciler 
lıesabına en kanlı, en dehşetli, 
§i ındiye kadar beşerin mislini gör
lııed iği ölçüde tahripkar bir mü· 
tadele dcvreei olacak, zafer m u· 

(Devam> 3 ii.neü Sahifede l 

Bu sabah 6 mutemet, 
memur tevkif edildi 

A'lıdurraılmıan 1333 doğumlu ve 
annesinin isminin Ayşe o~uğunu 
söyledikten sonra: 

Bunlar 10 'bin lira 
lbtııa.s etmişler ı 
Şehrirr.:!z Emniyet Müdürlüğü h •C-.!I 

,.esinde polis müfett işlerinin yaptik
ları letln1< neticesitr<le millıim bir sui
istimal meydana çıkarılınıştır. 

Adliyenin de el koyduğu bu Mdi
oenin suçluları Emniyet Miidürlütıı 
rp:uhaıebe metrn.ll"larından Osman ve 

Cemolle, mUl>tellf emıüyet Amlrl.\kle
rinde nrutemellik vazilesi görerı diğer 
dört mtmurdur. 

Zan altına alınan bu 6 ~lu el ve 
isbifj i ği Ytll>arak açığ.ı çıkan bJr çok 
k.om ıscr Ve murJarı vRZ.ffede im.:şle~ gı~ 
Qi gö~enn~Icr ve bu· nı.eyanıda . mıraşat 
bordrolarını tahrif ederek 10 bin lira
ya yakın bir parayı !hİil.lsen :ı.'r,;.net.. 
!erine ı:eç!rmişlerdir. 
~u sai:ıah mevc\lden AdlitYeye tes

lim edilen suçlular, hemen soıııu ııa
klmU&lnin karariyle 1evkif edllmi.şler. 
dır. Duru;ım•larına yakında ~ır Ce
zada dcvaım olunacak1ıt, 

~öınar nar~ı ~al~ırılınalı~ır 
•- RUBÇukta doğdum. 1938 d<:> 

Tfu-kiyeye geldim İstanbul ü. 
niversitesi Tıb Fakıii1tesi dördıün. 

Odun ve mangal kömfuü nar. cü sınıfındayım. Bekar:m. Mah. 
hrmn kaldırılması hakkında Be. kumiyf>l,im yok tl'skıüp lisesinden 

!od. h 1 F" mezunum.> dedi. 
ıyece azır anan ra.por ıat 

'Murakabe Komisyonuna gönde. Süıleyıman Sağol da; •- Babam 

ri1miştir. Diğer tara!tan şclı.ri:ıniz g~~~ .. ::.ü~~.:'t~. ~~ 
de mangal kömürü nal'hına zam wm .. ,· ~..., , 

yapılarak tqptan 9,5, peraikende yeye bir y;ıl evvel geldim. Tiirl< 
10,5 kuruşa çıkarılması kararlaş. tabüyelindeyiın. Ankaraıcla Lazan 
tırılmıştır. zammın yarın başlı.. apartııınanında 72 nıımıararla otu-
~acağ tahmin o1unımalftad'ır. ruyorum. San'ırlıım beı:ıberliktir. 

Yenişehirde Giiııeş berlber sak>-
SON TELGRAF - Yaptığımız nun<la kalfayım. % 50 ile çalıışı-

tahkikata 
1
göre odun ve mangal yanını . Mahıkt.miyetiıın yok. Tah-

kömürii ııaı1hının jbir an evvel silim ydk, biraz o.kur yazarım. • 1 
kaldırılınas• hem ~alkın ve hem demiştir. 
de perakendeci kömürcülerin men - RVS M:AZ.N1JN RUSÇA 
faatine olacaktır. Bu sayede bol KONUŞMAK iSTİYOR! 
lııömfu- gelmesi de temin edile. Miileaklben Yorgi Pavlinm is-
cek:tir. ticvap edildi. 

BiThassa perakendeci könıilı-cii. •- Baiıam İvan . 900 doğurnlu-
,(Devalll:' 3 üııcü S:ıhifedel yum, Biraz tfrrkçe bil/:>'>oruan. de-

•- Annemin ismi Teh:ı'dır. As
len Ruısımı. Savyet Wbaasmrla
nıım. lstanbula 20 Mayı:s 940 da 
geldim. 1staıı:l>uı1da Sovyet mü
mesıilliği nakliyat müşav1ri.yiım , 
MookO\lada Şarık Enstit.üsü:nklen 
mezı.."Iluan. Evliyim. Üç çooU'ğuıın 
var. Hiç mahkuıniyati:m ydt. Mü
kemımel olarak hiçbir lisan bil
mem. Birıı.z tüt'kçe, frarudm bt
lirim., dedi. 
YORGİ PAVLO'NUN İTiRAZI! 
Bundan sonra Kaıııilof sorgu

ya çekildi. Ba.basınıın Nikxıla Pav. 
}() olduğunu söyliyen maznun re. 
ise bazı ifadeleroe bulunmak is.. 
tediğini söyledi. 

Reis cevaben: c- Evvela hü. 
viyetinizi tesbit edelim. Sonra 
slivlPrniniz• dedi. Mütealtben 
KMnilof, Sovyet tebaası, ~ 
ve 5 ('()Cuğu olduğunu tereüman 
'Vasıtasile söıyhyerek yine teı'CÜ
.man vasltasile: 

•- Tahsilim yüksek, San'atım 
t•ri,hcili.k . Tarih rnuallimiyim.• 
dedi ve baızı mütalealarda buJu,. 
naca-ğmı ilave ett>. 

BİR TALEP! 
Reis ne istediiin i sıol'Unca bu 

manı 1930 da ÜskO.ptc tanıd!rr. 
karaya bu suikast için gönderil-
diği, fakat nasılsa yanlıs patlamı O da Üsküpten bur:ı'ıı gdmiı;tir. 

ld · tn'"- ·· tıı·· Pa••"-r Ben daima muhafazakar kal<lım. o ugunun ~u.:yyun e gı, • =• 
ve Karnilofon Ömeri ~ast için Fakat komfrn istl~c fe<npati 

vardı. Llkin Ömer Toka<l~ kax~ı 
k.at'i olarak azmettiıım iş bulun. yapılan bu kancıha n.uanoelc<lc 
dukla rı kaydediliyor ve mazn1:1n- dolayı b~n komWıizar,dcn ne!. 
!arın ceza kanwıunun 62 ve 64 ret edıyorum.. d iL 
üncü maddelerinin deliıletile 450 Saa• yarı.rna kacl:;.r rr.•·'tr~"rr.c 
inci maddeye (yani idam cezası- bu safuaya gelrr.işiir Celse c1'0 n 
na) göre tecziyeleri talep ' !unu. devam etmektedir 
yordu Adil AKBAV 

Tfuıkçe bilmiyoen Yorgi Pav!o- !-----------.:.:.:.. 
fa iddianamenin ruısça bir sureti 
veriJıdi, KarnHa!a da talhtı zanda 
bulunduğu anlatıldı. 

SALONA GETİRİL.EN 
VALİZLER 

Bu 'ırada salıcına jki vali2 ge
tirildi. Pavlof elinıde biT gümüş 
kalemle oyıruyıor, iddianameyi 
tcdl,tik ediyordu. , 
ABDURRAHMAN NE DIYıOR? 

Billıliıare Abdurrabınanın sorgu
suna geçilrli. Abdurrııllıınaıı ken
dilerile bir arada abırnıneya r&2:1 

olrmyan bu insaıllara. hayret et
mcdlğrni, aııka'Ciaşı Ömeri ayar
tan.ların e:lbette Oböyle söylJ&-oe
ceklerini evvela beyan ettikten 
soma Üskiiıpte mfrtaa$1p bir aile 

Yeni bir Rus 
taarruzu 

So~yetler Harkof böl
gesinde 3 istikamette 

hücuma geçti! 
Londra 1 (A.A.)- Bükreşten 

Vişiye gelen haberkrt göre, Sav. 
yet zırhlı birlikleri Bark.of bölgr. 
sinde, şimal, cenup ve doğu ol. 
anak ü:zerc üç istikamette biı· t;:. 
arruza girişnişlerdir, Bu maksat 
la yapılan tc,pçu faa1! eti ,ıxüı1I~~ 
devam etm'ştir. 
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HALK FİLOZOFU 

HO TLIYA 

36 l\lart 1942 günü İstanbul
da çıkan bir Tiırk gaLetes:ııe 

\.crdıği ilinda bjr tiaire a)'nen. 
~u cuıı.leyi kullanıyor: •)fatih
te ıı:asap Drunirhun mahalle
sinin Ehanzade ı;.okağında 12 • 
14 - 1ti numaralı iki ev ve bir 
dükkandan mürekkep kagir 
binanın hedm ve tahassiil ede
cek enkazının satışı açık art
tırmaya konulııııuştur, ilh.• 

•Hadise• loelimesini •olay•la 
değiştirmek için burnumırııdan 
soluyoruz. Halbuki hadiseyi 
anbıruyan var mtd.ı.r? Dilin 
içinde ki>lrii Türk olan kelime
ler yerleşsin diye ııkla gelen 

ve g-elmiyeıı çarelere baş vu
rurken, yukarıya bir cümlesini 
ald>ğıın yazı örnekleri de, ote 
taraftan, dolu diıgin zeka sah
nesi.nde at koşturuyoırlar. 

KELİMELER 
REŞAT FEYZi 

•lledın>, ctahassüJ. sözleri dil 
inkılabından çok daha evvel 
çop tene.kesine atıhn~tı. Bu· 
gün dilimizde yaşıyan, fakat 
kükü Türk olıruyan sözleri ka
pulışarı edip oııluın yerine 
undi malımııı koymJya çalı
şırken, bir dikkatsizlik, ilgisiz
lik eseri olarak bu hurda fikir 
kalıplarını hortla~ görmek 
insana hüzün veriyor. Dil da· 
vasının yürümesi belki, her 
milli ve müştereı.. davadan da
ha fazla özeuti ve beraberliğe 
bağlı bir harekettir. 

Misal olarak aldığım yuka
rıki "ü.nılede adı geçen mahal
lenin niçin bala ·Demirhun•, 
sokaJ:ının da neden acaba mut
laka ·Elvanzade• olduğıınu ar
tık sormuyonnn. 

Hikmetinden s~al olıınmaz. 

rn~;;;:;;;;:;;;ı 1 Şehrimizde bir sıt

PEYNİR - . 
HiKAYESİ 

Gazelelerin yazdığına göre, bu 
sone mandıra sahipleri peynir 
imaliıtını çok azaltıp daha ziyade 
krema ve yağ imalatına ebcı:n.ıni
yet veriyorlarmış, bu yilıden de 
pc)·nir fiatları yükseliy<>rm~ 

O halde yağ fiatlarının da in
me..ı..i 13zı.m gelmez mi? 

Gtitün bunlar birer hikilyedi~. 

J\IİLLETLFJR 

CE;llİYETİ 

Arlık l\lilletler Cemiyetİııde 
aza olan devletler senelik aidatı 
verııti) orlarınış. 

Yıllarca hiçbir işe yaramıyan 

J\lilletler Cemiyeti.ne aidat ver
ıneık değiJ, nesi var nesi yoksa 
haczedip milletlere ta.kısi.m etmek 
liuını-Oır. Onun yüzünden zarar 
gören milletler az mı? 

L'(SAFSIZ 

:MUSAHHiH 

Arkadaşının Reşat Feyzi evvel· 
ki gün !>İl' fıkrasında okuyw:ula
rına: •Hastalığı sizlere öğretm ... 
m~ini Allahtan dilerim.• gibi bir 
i•Y söy !emek isterken, insafsız 
mısa!Jıih arkailaş bu f.ikri: cÖğ
rf' luıcsini dilerim.> şekline sok· 

rnll:j. Dün de arkadaşımızın ikinci 
i ıni roo~ının üz.erindeki imza 
yerinde cFezi• şcıklinde çıkmıştı. 
Arkadaşımız şöyle dedi: 

•- As.ıl bu haller beni hasta 
edecek? .• 

AHMET RAUF 

Bir kütüphanecilik kurm 
açılıyor 

cKütü.t'lane memurları. yetiş

t"rmek mak.sadi.le Ankarada Dil, 

Trarih ve Coğrafya Fakültesinde 
bir kur6 ..açı:lması kararlaştınl 

mLŞtır. Bu kursa yüksek mektep 
ve lise merunları kabul olunmak. 
tadıT. IE)ğer talip 90k o'lmazsa or
ta mekteıp mezunları kabul olu. 
nabilecekıtir. 

Kun; saatleri iş ıamanları dı. 

ş Lll<.'adı.r. 
Kurıs lbu hatta zarfında faali 

yete geçecektir. 

• 

~ mtı mücadelesi 
kursu açılıyor 
Şclırimiıxle bir csıtrna müıcade. 

lesi sıhhat memuru kursu. açıL 
ması kararl.aştırılınıştı.r. Kursa 
orta mnktep mezunları alınacak 
•e bir buçuk aylı.k ameli ve naza.. 
ri dersleroen oonra muvaffak o.. 
!anlar hemen tavzlf olunacaklar. 
ılır. 

Talip olanların bu ayın dördün. 
oü günü akşamına kadar her goün 
Kadılııöyiiındeki İstanbul sı:tıına 
miiıcadele memurluğuna müraca.. 

1 at etımeleri ioa;p eylemekıtedir. 

12 liraya satılan muhayyel 
torikler! 

Dünkü akşa.m gazetelerinden 
biri ÜsMıiidarda bir çi!!Jt tıoriğin 
düın sabah on iki liraya satıl.chğıı. 
nı yazmıştır. üskiidar balıkıçıları 

bu haberi kat'iyetle tek:ziop ederek 
Üsküıdarda IJC>l'iğin değil · n iki 
liraya, bir liraya bile çıkım~ 
olduğunu söylemşler ve mevzuu 
':.al>is günrln toriğin perakende o.. 
la:rak seksen kuruşa satıldığını 
ilave etımişlerdir. 

İlk nazarda bile gara beti anla
şılan bu haberin hem de birinci 

sahifede yer bulmasına bakılırsa 
re!ik.iıruzin; ya Yaktinden evvel 

bir cNi.san balığı. uçurmak iste. 
diğ veya br mfillbiTi tarafından 

kendisine yapılan cPuason Dav. 
ril• e kllt'ban olduğu tezahür et. 
ımektcdir. 

ısıtmıyan ocıunlar 
Bıımı mahallenin kömürcüsü 

odunun kilosunu d<m; kuruşa ve
riyor. Bu hesaba gere ç kisi on 
liraya geH)"<.lr. Hem bu odunlar 

ne me:şe ,ne de giia'gendi.r. Yan. 
.mııyan, alevi olmıyan, ısrlanıyan, 

yaş bir takrm ağaçlardır. Hatta 
lçinıde bazı meyva ağacı cinsine 
de rastlanıyor. 

Fiat yüksekliği,ni hayd' bir ta
rafa bırakalım. Fakat bu yanını. 
yan, ı.sıtrnııyan ağaçları oduncu. 
!ar nereden buluyorlar acaba?. 

!Bunu, cidıcren merak edi)'Ol"UZ. 

BURHAN CEVAT 

r ~debi Roman: 79 

1 Seni Unutmadı·m 
REŞAT FEYZi / 

- Ben mi sizi idare ed<fceğim, Su .. 
at 13, y1. Kavalye s!2'.nlz, galiba ... Bu, 
hlç lıaşnr.a gelmOll)Jitı .. 

Haı:nın üz~rinde dönm.i.ye başla

m ardı. Swıt Be,-;n alnında ter lıab
becik!~ri peyda oluyordu. 

LcyJ.1, ol<;rdu(:u y<>rden kımı.ldamı

yoıxl1.1. Nuri Yı.lnı~ ayağJ. k~lkrnııs. 
bir .:...gara ye.kmlŞtı. E.!eri p:ntalonu

n· ;ı ceb~de, Y. ·ı.ı·ya dayanmış duru
yor, karı ına bak.fyo!"'Ciu.. Nevın. k.o.. 
casına seslendi: 

- N .. sıl Nuri?. Güzel oyn~ıyor ~ 
yuz?. 

- Fcvkalf.de kancı~ım ... 
Sonra i lkve etti;. 

- Ne.....ı..n geld1 bu altiım., N<'Vin? .. 
M•şaa :aıı, bu ~m n~·e itl <iesin. .. 

Ne\-.:-ı. bir Jı&llık çaldı: 
- He• zam.on böy!ey!m. •. 
- ll.er zaınan dc:ıl. canırn .. Bir iki 

oy var !d n~'enl lcıı~Jşı.;n .. Sen.n 
<lanset!tlni, daha cloirusu. oynaınak., 
eğlenmek .ı=u, ur.rn zamanda ilk: 

l!1mrrım 
~~~ ~u 

1 oisanıa ölkk-.tınlz 
üzerıne ttısırl 

Bugün e::lki tai\.\',.ulc:-e göre bahat' 
mcvs.minıiın ikinci ayma gi•~yoruz. Ar
tık ~ıddetli .soğUJcı ... rdan kQrk:.i.nıya ına

lbal )'Ol!dıı:r. Fil:vaki Nlsan içınde İ&

tanb•ı.lda kar yagdıJiı ııöıiı.lmiııı ;se de, 
bu, ender hadisedir. NiAn daha ziya.. 

de İstacilulda ya!lmurlu, rutube111. 
p1.11tlu ve sisli geçen bir ~ olarak bir
}ınlr. 

Nisan ılık değil, hatıl ooiı*lur. Fa.. 
taıt artık yaza ~ğn> kıoştuğumu2 için 
biz bu soiuğa oeri.n """1ni ve.rir ve 
~vıni:-iz. 

Nisan ayırun yajjmuru zevitlid!r. 
KAh Curur, katı yagar. Her nedem6e 
Nısan yağmuru altında l<llanmıya pek 

dlıemmlyel vermeyiz. H- yü:zsüır. 
o.darr.J.ar .için: cYüzüne tükürsen. Ni-

san yagmunı 2anneder.> denir, ,,anı 

bu sözle Nisan yasmurunun kaçım. 
lan blr ~ey değil, aranan bir ııeır oldu
ğuna işaret edi.lmek lst.eniycr. 

Fakat, Ni.san ll(Yıntn hususiyet taşı. 

yan tarafı birınci günüdür. MalQrn 01-
duğu Uzere bir m!iddet\enberl ıns.:m.. 

tar 1 Nisan günü blıiblrlerlni aldat
mayı liclet edınmlşlerdir. Ha.lobıık! tru 
f4jet tıktı çıkalı \p:;anlar biı1:ılrler!Ili. 
daha çok aldatır olml)Şiardır. 

Aynca bir ııüırü.n nedeı aldatma za.. 
manı olarali ayrıl'1ığı merakla d~
nül!lbillr. 

Bir Nisanda ıaliba, c!Jier günlerin 
yalanına mukabil, ltuyru'lıılu yalan!ar
a.tılıyor. 

Buııdan dolal)oı olacalıt ki bir Ni.San
da aWan yalanlara lı:imse lnaımeyor. 

Bugün de hepimiz ~ lı:eslljyoruz 
'!e oldamnam.,a. çal~.,oruz. Ne olur 

bu c!llOOıtimlzj biraz da yılm dit.., 
eün~rinde oarfeM< ve aldanmssak. 
Bun:ı iınkAn Y')ksa. bütün Jıa,yatınuz
da &l<lamnamak içlll. yapılaca en doğ. 
ru h:ıreıaet, sem>nin bütün gün.lerini 
bir Nl..<an .ı;larak i11n e1mdktlr. Belk.I 
bu suı"Mle ai<iananlar azalır, akla.tan
lar m""!e!tlerinden vazgeçer, &~a 
dn.ha ıi<>ğru bir ycla girın., olur. 

R. SABiT 

Pazarteai günleri un ııermiyen 
fırınlar! 

Pa:zartesi günleri yapılan halka 
un tevziaıtının bazı seıınder<lleki fı. 
tr'ınlatıda intizamla yapılrnadığıı 

şikayet olımmu.ştızr. 

:Bu şik.iyetlere göre fırıncilar 
sabahleyin gelenleri: 

•- Akşama geliniz!> di,ye sav. 
makta, al<şam gelenlere de: 

•- Tevziat bitti!> 

Dem ek.'teclirler. 
Keyfiyat C'hemmiyetie tetkik 

olunm'alctadıx. -----
inkılap Müzesinin önü 

temizleniyor 
Beledirfcce etrafıııd:ıki binalar 

yıktırılarak tanzim edilmekte 0-

lan Bc<ya.zıt meydanındaki cİıı. 
kıUiıp müzesi. cephesinill temiz.. 

lt>mnesi, bi:xıuk taşların d~i. 
ri\mesi işi de münakasaya çıka.. 

nlmışt..r Bunlara 2000 lira sar. 
!olunacak ve önümüzdeki hafta 
faaliyete geçil<>celctir. 

-0--

lllle Müdürlüğü 4 üncü VakJ 
. hanına tafınacak 

İstanbul mıntaknsı İaşe Müdür
lüğü ile Ticaret Odasının ve Fiat 
Mürakabe Koınis~nunun bir bi. 
nada bulunması faydalı ve zaruri 
ı;ör<i'ılınüıştür. Bu sebeple İaşe 
Müdürlüğü ,şimdi çalıştığı batıdan 

çıkarak pek yakında Bahçekapı. 
da.ki Döıdüncü Vakllf Hanının 
2 •nci katına nak1olunacakıtır. 

Mmtaka Ticaret ve İktısat Mıü.. 
dürlülderi de ayni binada çah~
mağa devam edeceklerdir. 

defa gönzyoruın ... 
Gc:ıç kadın, Açlarını havada '.'la, ... 

yarak, dönüp kocasına baktıi yüksek 
bir ....esle: 

- Hu-ta idim, N~ri., hasta .•• 
- Geçti ıuıstahğın canını.. .. 
- E\et, flmdi g09tlğinl himıed:yo. 

rum.e Tamamen iYi oldum .• İşte kar .. 
şı.nda ea'kl Nevin .. 

Bir aıı durdu, sonra içini çekerek: 
- Ö.t'! ... Dtdı, bu akşam o kadar 

noş'eknmısk .13WyQrum ki ... 

Beraber d~ Suat Beyin !'11-
'tüne baıiotı: 

- L•yelen<ll al beyuru:n., sizden bir 
şey" rica edeceğım.. 

SuuL Bey .J; dıefa konuşuıroıı!u. Bo
ğuk b~r sesle: 

- B~ unın H•mmeU?ndl.. Eınr1. 
nlz?, 

- Bfraız 1çki alm.1k istiyorum .. Ha.-
7.lrd.a ve yakında ne v-."Sa .. Her ç~ 
dine ra7ıyım.. 

Suaı Bey, hemen Leylll!Ya sefil.endi: 
- LeylA .. Büfede vennut olacaktı .. 
Genç kız yerlnd.en fırlamıştı: 
- Evet Baba .. Var .•. 
R:unb~ bıtmi:f.i. İ"Piker, ş:m<11 bir 

tan:o h~r venym'du. Suat Dey giı.J,.. 

n~ ye ç l~arak; 
- !\!Osaade ederseniz Nev>n HanL 

me!end'i, dedI, biraz dinleneylrn .. ııem 
serde ;htişarbk V4I' .• 

llfAHKEMElER: 

Japonya, Çin 

N b k Al ı Hindiçini 
n- azer as ını ve man-i lı h t 

kuvvetlerini tes bit meselesi z e P ar P e · • 
Davacı da, maznun da, gayet &ık gi-

Yazan: İ. S. Eski Bükreş AteşemiJiteri 
yinmiş, ıkı1bar tavırlı ve dUı.gün ılmnu
şan adam1artlı. Hüvıyetleri tat>it ediL. 
dikten sonra.1 ha.kim, b!r mü.teahh.it 
olduğu anla§ılan davacıya, İngilizler, bir iki gün evvel 

Fransanın Atlantik kıyısında 

Saint-Nazaire'e yaptıkları tahrip 
denemesini muvaffak olmuş ibU 
hareket olarak iddiada devam 
ediyorlar. Bn iddiaya göre, bura
daki en önenffi dok en az bir sene 

için tahrip edilmiştir. İngiliz ba
sını burada yapılmış olan tah.ri:p
lerin manzarasını göstereo fo. 
t$afiar da neşrehnektedirler. 

Mesele bu kadarcık bir iddia ile 
kalsaydı, bu mevzua dair yeni-
den bir makale ya:ııımya lüzum 
görmezdik. Fakat •Son Dek.ika• 
gazetesinde dün akşam, Londra
dan ?<an şöyle bir ha.her gör
dük: 

·Basın neşriyatına göre, d~
manı hırpalamak, doğu cephesine 
ask.er göndermesine mam olmak, 
uı;un kıyı boylarında kuvvet bu
lundurmasına mecbur etmek için 
Saint-Nazaire taarruzuna bcnzi
yen ooşka baskınlara devam edi
lecektir.• 

Derhal söyliyebilim ki, İngiliz.. 
!er böyle tahrip teşellbiislerilc ge
rek ikendi menfaatleri ve gerekse 
Rusların işine yarıyacak dc.r<'<!cde 
ne Almanları hırpalıyabilider, 

ne Almanların doğu cephesine 

Haydarpaşa -
Adapazarı 

TRENLERİ 
Bu ~abalı tarifelerde 
tadilat yapıldı fakat 
bu da tüccarları tat-

mın etmiyor ! 
Haydarp3{ı3 ile Adapazarı ..ra.. 

sındaki tren seferlerinın tadil o.. 
iumnası Devlet Derıriryl:>lları 1. 
daresinden rica olıınmuştu. A-yni 

~ zQrfında giı:lip gel:ıneğe iını. 
kfuı vermiyen tarifede bugünden 

itibaren tadilat yapı..lnuştı.r. Bu 
tarife mucibmce sabahleyin saat 

7,15 de Hayrla.rıpaşadan bir tiren 
hrueket ederek hımite saat 10,16 
da, Ad<pa:ı:arına saat 12,03 de 

· muvasalat edecektir. 
Ayni tren saat 13,40 da Adapa

zaruııclan ve saat 16 da lıımitten 

hareket ederek saat 19.30 da Hay. 
darpeşaya muvasalat e>1iyc•ek.. 

Er. Bu surcıtle Adapazarmda 1 sa. 
at 4-0 dakilka ve İünütte 5 s3at 44 
dak:ka kıı.larak ayni gün İstan. 
bula aıvdet etmek kabil ol bile. 
relctir. 

Liıkin bu sabah ke,,dileri ile 
gönüıştü,ğümiiz bazı se:ı,yar satı. 

cıl·.r ve tıüoccarlar; Adapazarında.. 
ki kırlma mücl1detinin 1 saatinin 
öğle tatiline ksadüf etme~i ıtiıba.. 
rile bar.kalar ve emsali müesse. 

selerle temas için kalan mıüıdrletin 
peı.: a3 olduğunu söyliyerek 'f:>jç 

olmazsa Adap:ızanıı.dan saat 14,4-0 
da harekat olunmas:ım .-ica et.. 
melcte<ilrler. 

Devlet Dem irynlları İ.dıaresinin 
nazarı dikkatini cefbederiz. 

Ne\.1n bir kahkaha atmıştl: 
- Siz mi ihtiyaırsınız Suat Be:r? ... 

Kcnd!niız:e ittira ed!~ .. 
Ne-\·ln h"Oeasının yanına ookulım.o

tu. Ll·yl:.ı, btilenin dıo!.a.bl.l'.lil3n vermut 
fi~ ('S~ni ç1'carm~. kııdehJeri dulduıru
yordJ .. Suat S...e.y. bir arahCt dJoiarı tır
ladc. 

Leyli, Nurı Yılmazla beraber, ayak. 
ta durc:ın NP.Vine tops!y1 uzattı: 

- Bu~·urun e!erı.d:nt ... 
Nevln c.tini kadehe uzatırken: 
- Ah, dedi, bu ıçkındn ne kadar 

ro kbale geçti.gini anlatilnıam., Ha.tı

r.;.sını UZ1JAJ. zaman na.rıhataza cdece
J;:Xrı. 

:-:uri Yııhnaz da kadc:blrıl a!m~ 

Nevin. Leytaya: 
- Sız almıyor musunuz. LcyJ.4 Ha.

nlım, dedi. .. 
- Hayll'.,. Bilmem ca'IUIU istemi

yor. 
Nevin, büfaıln önünde duran ş:·fe .. 

ye baktı: E!iyle !şaret ederek güldü: 
- Ş 1:ede daha çok var, Leyl~ HL 

fum .. Bir k&.<!-ciı. te si-ı: almalısınız .. Nu
ri, bu~dsn başlra ıçm:!Yecek.. D•l!li 
mi kocacığını?. FilvaJd, ben wı< jçme!t 
ihti:rac1'!1d.ıiıyım amma, şişedeki tatla 
gel r. J:em sarhoş olurum... 

Kocasının OITJUZ\lna başını koym\lf

tu. Yiizline bakara.lı:: 
CDw.mu Var) 

asker göndermesine mani olurlar 
ve ne de Almanları uzun kıyı boy
larında bulundıırdııiclarından faz.. 
la kuvvet koyıruya ınecl>ur eder· 
!er. Bu gilbi gayeler, karaya ayak 
basıp tutunmakla elde edilebi'lir, 
hatta Ruslara yardını bakımından 
bu da kili değildir. Kıyıya çıkıp 
tutunduktan sonra kuvvet çek
mek için muhakıkak taalTll!Z et
mek lazımdır. Bi:ııim görüşümüze 
göre İngiM.7.lerin yaptığı işle hu 
işten bekledikleri gayeler arasın
da gökle yer arası kadar faı'lı: ve 
iki kutup arası kadar uıaklık var
dır. Eğer Almanlar bu gibi teşeb
büsler karşısında büyük bir endi
şeye dü~üp Norveçin ş: mal ucun
dan Gaskonya körfe:tinin en ce
nup noktasına kadar karış karış 
t.op ve asker diıımiye loalloşırlar 
ve ihtiyat kuvvetler bulundur
mak korkusuna d~erlerse, Al
man askerliği ülas e~ demekr 
tir. 

Ha'kikat şudur ki, İngillilerin 
böyle teşebbüslere devam etme· 
!eri ve kıyılarda hedef olarak ha
ber verme merkezlerin~ denizaltı 
üslerini secmeleri, A1Janlıik'de 
denizaltı ba;hine karşı alınacak 
tedbirlerden bni olarak önemlıi
dir. Yok.sa, A\manlan doğu cep
hesine kuvvet göndermekten ı-. 
nebnekle yfuıi Rusyanın yükünU 
hafifletmekle zerre kadar müna
sebeti yoktur. 

Galiba, AtlanHk'de şimal yolu
nu keserek İngiltere ve Rusyaya 
giden gemi kafilelerine mth5allat 
olan Ahnan denizaltıları şimdi 
daha ziyade Norveç kıyılarından 
istifade etmektedirler. İngilwe· 
rin ve Amerikalıların bıı yolu te
min etıneleri bu aylarda çok Ö· 

nemli bir iştir. Almanların hafıf 
deniz kuvvetleri de Buz denizin
de gemi kafilelerine •hüeuıınlara 
başladı. 

Huliıısa, İngilizler ve Atner>ka· 
lılor Rusların beklediği büyük bir 
çıkarma barekeWıi yapmak i~in 
önce Atlantik'de gittikçe genişli

yen denizaltı harbini önlemeleri 

ve Murmansk'a giden ı;emi kafi
lelerinin muntazat7' şe.kil-Oe sey
rüseferini temin etmeleri icap 
eder. Bu bakımdan A.hııan deni
zaltı üslerini tahrip etmek ıü. 
zumlu bir harekettir. İn~lizlerin 
asıl maksadı da bu olsa gerektir; 
Londradan çıkan o haberi, ileri 
sürülen büyük gayelere rağmen 
biz ancak böyle izah ed~biliriz, 

- Daıva.nızı anla tn ız! Dedi, 
Davncı, anlatmıya başladı: 

- Sayın Bayım ... Bendeniz, müte.. 
abhlrlim. Faka.l, herkesin bir merakı 
vardı.r ya ... Ben de, boın>ilaı yetŞ:ır
m~·e rnEralcl.ı:yı.m ... 

- Jtul<i§ılamadı ..• 
- Y•nl, ipek böceği yetiştinri.m. 

Deda:l.!n kalma bir Adet ve bir me
rak ..• Evimi görseniz, mUhim bir kıs
mı manyanöri oh:llİl.ldedir ... 

- O da nedir?. 
- Böcek.hane derler ya erendim.. 

İşte o ... Ha.belte.ıadül gittiğim bir 
çok yerlerde, rn<!Se!A Lombar~ 

Milanda, ZUrihte, l..fooda, Provans'ta 
böcelo;ilik ve jpeioçilik, ipek sa.ııayi.i 
llılerlnde telkiklerde bulundum. 

Ye~şth'<liğlm böcekleri bir ııöme,-
,;.'n!z efendim ... Çindcn, Hindi Clııl
dcn. japo~adan, Lombard\ya'dan 111>
bum!ır g~l':iüm. Sarı. peııbc, mavi 
IJrozalar iısfh'"a.line ba.~13.d.ım. "'fanya
nöride, elektrik sobaları ve husust ıter ... 
t.iba.tla sü1ı tınet daima on beş s&nıti
gra t!a'! a.ıa..ıtı düşmez. 

- Bunlar, füzulf V<' dava 11~ aldka
sı olml'Yan SÖZier ... Asıl dava mevzu.
una gir~1*-! 

- Evet efendi·m .. Mevzua giriyorum 
zaten .. Geçenlerde, h&Sbell<:ap ~ra
ya gijiyordum. Nec:ıht Bey alt ka,b. ... 
ml1Jda oturur. Kendisine meseleyi a~ 
tım. Berrim, evde kimsem oJrnad!ığı, 

yalnız olduğum iç:n, böedtl<.rl bırak
mak rrıeselesi vardı. Bakma.yı kabul 
etti. Ben ~ıkıp gittim. On beş cün 5'>n.. 

ra döndU.ğüın z.aman, ne göreyim efe~ 
dim? O canım, cins cins böceklerim. 
hepsi ölmemiş mi?. Malılmu Aliniz veç.. 
hile, bu böcekler. on beş' dereceden 
ylikarı hararet dereccısi isterler. Soba
lar somnllı;. hep,ri donmuşlar biçare 
~anc*.Jzır. .. Bin liradan fazla za
rar ve ziyanım var. Onu bertaraf ~ 
nl2... Ben ş: rndi. o toh ımıları nerede 
bulurum. j~poıtra, Cln, HlıJdl Çin!, İ
talya, lıepsi harpte, ateşler içinde ... 
Nasıl buılur da 1ıohuın getirtirim? 

- Yani, b1n lira zarar ve z.i:yanını:z.1 
!st1J><>rsuı>uz .. 

- Mesele bin lirada detll elendim. 
Bu, n1addl zararım. M.anevt zararım 
on bin Ura dan fazla allınalab ... 

(Sesi, ağl.,.acallı: cibi bir bal aı.. 
mıştı.) 

- Pt>kl ... Siı aturuıuırl ... Siı ne eli· 
:r~1 .. 

Daıva edilen 1ı0.ccaro.an Necahi a.::y-aı.. 

;:. knlktı. 
- Efendim, dedi. Bey riderk~ ~ 

partımanmın anfl<btannı bana b!Z3kh. 
Böcakbr göz kulak oluver ... Ara.da sı
J1!d• bak. dedı: o kadar ... Ben böcel<
ten ne anlanrım? B'Jnda beni.m kaba ... 
katiın, sun'u, talaslrlm var mı?. 

Mahlkeme, bazı c:Jı.etleııln talılkikl 

iç;n mulı&kemeyl başka tıilne bıraktı. 
İki <"i<ı d"51., omaWlı:emeden, ild d~ 

ma.n gıbi biribtrlerinl ıhlddet ve şid.. 
detle .si.ızere çıktılar ve biri bir tara
fa, biri b"bür tarafa. yi!riiyilp gittiler. 

HÜSEYİN BEHÇET 

f KOVUK PAL~;;;.;;~;:J 
\. ) azan: Osman Cemal KA YGILJ J 

da, ağızlarından ıt.m bile çılanıyordu. 
Yine sesısiz.:.:k içinde bir dakika kadar 
clıili.a geçt>kııen aonra Selmarun kocası 
blrdcn tavrını de&'4'tlrip yumuşa;ya

ra.lr: 
- Hey gidi ralıır.etll 5şık Diyojen 

hey, hey gidi A;csaraylı Derviş Hac 
Balab2n hey~ Dedi. Ne IY~ ne boş, ne 
mübarek bir adamd~ Eğer bu adam,, 
bundıın yüz elll, lkl yüz yııl önce Y"'" 
ş;ım>ş olsaydı, mutıakttak o zamanın 
pek ..ımlı bir ••iri. bir filoız:ow, hatt4 
btr evliyiiSı olurdu. 

Biraz dıırdu, okkalı kadehini bir 
yu<!:mıda çekti ve tekrar ba\fladı: 

- Siı ~ilk Diyojeni ya bir, ya 1ki 
defa gö!'dünilıı. Halbu ki gençliğimde, 

h~:rtııı oJ1tıı yaşlılığımda benim bir çok 
gün ve ı:ecelerim hep onunla geçotiği 
gıbi, sizin tıwıdan lki, iki buçuk yıl 
önce, ıç:.Ude ancak bir veya iki gece 
~ca.!ım!ş o!c!·uğı.muz matıut Kovuk Pa.
J.a,;ta dıı. ben valrtl,ylo blr çok gün kai
ıruş, oroda ne alemler geçimni~iırulirl 
Şimdi Nlı:Arıı. döndü: 
- Söylesene kııı;, dedl, öyle değll 

mi? 
Nig.-.r, Selma, şoför Kenen güUişür. 

lerk.?n ben de şinxli., bu ne işt.l:r, bu ne 
haldi;, bu adam da k'imdlr? D!ye dtıı
şllmlyordum. 

Cok sOnn~en mesele anlaşıldı. Me
ğeree adına Gözlemeclnin Numan Bey 
denllffl bu zaıı r.tımelll lıışık Diyojendı 

gen<;tilc arkadaşı, -1 bir dostu oldur 
b'ı.ı gib~ tı.şıık ni.,ojcn, önwünün 60~ 
!arına doinı Kovuk Palasa yer!~:p o.. 
uda t:~m bir keıbtli.k haya~t ~ 
bı:şladıMan oonra da k~~'.ni ter1cet
memlş Kov1.1k Paluı:ı dai!l'I mlsali1'
!ert aras.na girn1ıiŞ zengin, hovarda, 
•ynl zamanda kalender ·bir zatm10- .. 
Monık ölüp te N~r Selm::ının yanı'!ltt. 
ıreldil<ten bir miJddet sonr:ı, all~nin 

zoruyla sportmen EM.al Selmadan au
rıhr\ca N)gitr, kend)sini Koıvo.ık Pal,u. 
t;ın tanıd.JSı Nwnan Beyle Selmayı bir 
gece bir çal;:ılı yerde \.:m,şlır.nış ve 
.Qunun iltlerine Nuıman Beyle Selma, [ 
bir mliddct metres gibi yaşad>ktan 

sonra, gün.ün biriDde nikillila evleıı.-

mlşler, ş;,,,cıi Nigar da beraber olarak 
üçü Lir arada oı.urmalda ve Sclman.m 
cruekı~r §Oförü Kenan bunların ya.. 
nında şoförlük clmekte imli ... 

İşte onun için, bizim mahut Kovuk 
Palas macerasını vaktiyle bunlardan 
dınlemı,, olan Numan Bey. ~imdi be
nimle biraz ~aka ot.m:ye 1'alkışmJf ... 
Meselenin lçyüzü anlaşılınca N.ldr: 

- Biz dedi, 6izi burada görür &ör
mez tıemen tanın;ış ve Beybabaya da 
kim clcluğunuzu anlal:r.ıştık. Fakat 
kendi:ıi sl;i ~aşcrtma:ı: için böyle dav. 
randı. 

Tekfar Numan Bey ııöı<e ba~ladı: 
- Rahmetli bilit>ül:ün b~a türlü 

bir aclıımdı. ÜllUD o KoV\ik Palasa 
düşmeden ön.cekl hayatını bir bUseniz 
şıışaı-.tn.ıll. O k4;izade bir iıı.sandl, ta.ıı.
B>!i.de yerlnde ldı. Blze bakmayın, biz, 
'biraz <:a külhanbeylikten yetl,tik am.
ma .. O, ıbil:>bü.tOn ba.!'ka bir insandı. 
Onun Nigaroa bir hatırat defteri 
var, vaktiniz mü.:iait be evlddım, 

onu alın blr ol:ızyun. bakın. lçinde n&
ler g\.Teceksiruı, 

Nıgiır atıJdı: 

- Hatta meı1ıum, ölmeden bir, i.!d 
ırtin önce bu defterin, ıbilbassa .slızin 
tarafınızdan Olru!lmasLnı is.Lemi§ ve ne 
Yol>, yap ka.ıım, bu ~ri o miHhiş 
karlı geceyi b1JTada geçinmlş oion de
likanlılara ver, okustmlar da. ibret a~ 
su.l:ır demişti. Fakat adrcsimzi blle.. 
ınedl,gim lçln o vak:~eı:IDeri rahmetli 
morutun bu vasi1Yettini yeri.ne get1re
mem1şt'im. İsteı'beniı., bu gece giderken 
biLe ~rarsınız, o defleri s.lze ycrlrlm, 
okur1 y·ne bize iade edC'r6.ln·!z.! 

A!"tık tereddütııüz, hayretııiz, heye
cans:.e ve korkusuz: 

- Pekl dedim, başfu-tünel 
Şimdi benl bir bat.m dilşünce alrı4 

tı. !faydd peri kızı Selmayı, yeni ıroca.
sı Gfk!emcıcininı- Nı.anruı Beyi öğren
miştik, fakat bu Nig~r kim.dl, Kovul< ' 
Palasın bu pek sadık ve bir!c!k kadı
nı neyin nmiyd:? Kovtik Palasta yaırı 

serser· r.:--a.tı si':rPr:!tE'n , Se1rrrın:tn kC'n
dini tekrar eski hayaı~. rl:.ı\··et ctmesL 
ne kar;ı yan !11.z!'fl. dud•lt büken bu 

J::A'V.'.lm.ı Var) 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Avırupada Fransa mağ!üp oL 

d'a.ldtan sonra Ahnan tarafı Fran. 
sınlar şunu tekrar etmeğe başla
mıştır: 

- Fransa için asil istikbal Af. 
rikadadır. .Afrikada Fransanın 

bıiilyü\k bir inıpara torluğu vaırlır. 
Alnıanyanın bu imparatorlukta 
ıniç gıöı.ü yoktur ... ve saire gibi. 
.Mrikadaki Frans17Jarın elindıe 

·bulunan o vasi yerlerden Alman 
taraf> istifade etmeği &üşünme. 
mi.ş değl.ldir. İktısa<li ve askeri 
olmak üzere her iki suretle de. 
Fakat Fransanın bugün.kıü halin. 
de bilhassa askeri ctttetten Afri,. 

kadan istifade keyfiyeti erbabın.. 
ca birinci d~ecede bahis mevzuu 
~a ve ortaya b>r Ç<ık tah. 
minler sünnektedn. General Vey. 
gand Afrikaıdak.i aı-dullırın başın 
da bulunurken Ahnan tasavvur. 
larıına karşı büyü.1< bir engel ol
duğu söyleniyoro'ıı. Buna baka.. 
rak Generalin İngiliz taıraftan 
olduğuna ise İrı.giliz!Er hiç b'I r za. 
man ili.imal vermemişlerdir. Bi. 
lakis General Ve)'gand eskıiden. 
'beri ı!OErtu olan Mareşal Peten ta.. 
rafından nihayet bırakılarak te. 
kaiide sevkedildikten sonra milı.. 

verin de Vişi Fransası vasttasile 
Aftikada neler yaptıracağı bir 

90k tabrninlere yÖl aÇın.JŞtır. Bu 
hal'p devam ettikıoe de Franslfl: 
Afrikası etrafındaki tabminle..
eksilecek değildir, Fransuı: Aifrl. 
kasının Aıwupa hanbine, mihıver 
ile Anglo • Sak:scın alemi arasın. 
daki şiddnt'li mücadeleye ne ka.. 
dar taallllk elıtiği ise mese1iı şun. 
dan d'a anlaşıla.bilanektedir: Al
manların ~ 1 buçuk miltl'oıı 
Fra.nısız esiri vardır. Bunların ia.. 

desi Vişi billofımetince he.r vesile 
ile AlmalllY"adan istenmektedir, 
Fakat Alm.anl'ar bu esirleri geri 
verıniyor'ıar. Çünkıü AimPn tarafı 
şimdiye kadar Fransız dbnanma.. 
sını ele geçlımek için teşebbü&. 
!erden geri kalmadığı gibi bu yol
daki müzakereleııde de bu bir bu. 
çuk miJıyoıı Fransız esirinin ia.. 
desi meselesı daima tao:elenmiş. 

tir. Sonra Mınıan tarafı gerek Ak. 
deni7Jlle Fransız sahillerinde, yi. 
ne Akkieni2ıdıe Fransın Aıfrikası 

sahillerinde bulunan üsleroen is
tüade)"i dUşiimnekten de geri 
kalırnamıştır. Fral15anın Aıvrupa.. 

daki herumetinden ooııra art:ık bu 
tasavıvurların her tarafı meyrl~ 
na çıkmıştır. Fakat burada yal. 
nL2l M<!deniz meselesi değil, ~ir 

de At'las deni2İ meselesi var. çını 
kü Fransın A!Jrikasının bir kena.. 
n da garp tarafında Atlas denizi. 
ne inmektedir. OTada Dakardan 
istifade edecek olursa m:iıhıver ta.. 
rafının Amerikayı da tehilit ede
billmesi Aıınerikalıl: rı dlüşündıür

anek:tıedir. İşte bu suretle Vişi 
Fransasınm mevkii mihver <lev
letierile Ang1o • Sak.son tarafı a. 
rasmda türlü nazik safhalar gc
çiınnektedir. Fransıız Mrikasın 

dan İıı.giliz tarafının istiıfade et. 

mesine mı3ni olan General VeY• 
gand İngiliz dostu ohruııhğını bil' 
kere d~a göstemnişti. Fakat 
neral A'linanların <la oıradan istİ> 
iadesine e~el olmuştur. Bu su
retle kendisinin Alman d.'ootu M 
oLınaıdığını anlat.mı.ştı:r. 

General Veygand beş altı aY' 
danberi bu işlerin ba.şmdan uza 
la'l!ırıhmştır. Fak•t Fransız 
r>kasınm bahsi kapanacak gibi 
değil. 

Biri !'"i.zi."DE"oı· 
_tiepımızın 1ıt J 

Temizlik işleri mÜs"' 
tahdemlerinin b i r 

RİCASI 
Eminönü temizlik am~leleritı'" 

dtn Re!~en ald!ğııınn b'.r mel<
tupta hayat pahalılığı koi'Şısuıd• 
Bcled'iye mcımın Ye mil<ıtııhd""'' 
lcrin<ı yapılan zamdan ternJııti1' 
anı.elelerm11 de ;stifa.dc et:tiriln'"' 
:eri rlca o!Ul1al'ak: 

- •Biız t'ÖPÇü.'crin bu zarrP 
rt:ı.hl; ·m-ı.,,;y.,:eğimizi i.<'~ 
mübec;;ı Dftor ~ı..al. 
rnU.st.aılJdıem1e'ri gtbi bı'ıim d.e ıat~ 
fih edilmemiz nu.s,...,_ıda alil<~, 
darlarm nazarı dllclcat1ni celbt'' 
rr.enhi rica ederMm.> d-enilmf'ICLt' 
di1'. 



\tsl.t yaıınuı mettnJ.en .n.u..a.oıu 

Ajansı bültenlerinden alın=.ştı.r~ 

Telhi• eden: A. SEKlB 
AVUSTURYA FA!BRİKALARI 
ZEHİRLİ GAZ YAPIYORlMUŞ 
LanıdTadan bildiri~r: Avus.. 

turya fahrilulları ~ geniş ölçü.. 
de zehirli gaz yapıJak:tadırlar. 
İSVİÇRE GÖZÜ tı.E TÜRıKİYE 

Cenevre bildiriyor: J u.rııal ctö 
Jenev gazetıesl cTü.rkiye ne yapa. 
cak?. b~lığ1 altında bir makale 
neşretmiş ve ezıcünıle .şunlan 

yazmıştıır: 

cTU.-kiyeden bahsedenler sa.. 
vaşın içine bir milyon mükemmel 
askerini atl'lakla teraziyi istediği 
tarafa cğiltebil~eğini bile iddia 
etmektedirler. Bu sebepledir ki 
Tü:rlkiyenin kendini daima rica 
~eklinde müracaatler karşısında 
'bulması., gerek ımüttefiklerin ve 
r.erclc mifı.ver devletlerinin hazan 
gizli telıditleri ve hazan da im
rendirici ,-aitler ile karşılaşıması 
iJrn)Te!e şayan değildir. Bu har. 
bin siyasi tarihi yazılırken Anka. 
ra mühim bir mevki işgal edecek. 
tir. Di:oı.Yanın hiç bir tarafında 
sinir harbi Ankarada olduğu de
recede ş!ddetle hUkıürn siiJımeıni§, 
"1iç bir noktada Ankarada olduğu 
kadar geniş ve iı:ııee entrikalar, 
kıarııbinezonlar, t3.2lyikler, teb~ik. 

ler, iktısadı kolaylık teklifleri V<! 

hissiyata ımiirhcaat hitabeleri gö.. 
riilmcmi<t!r. 'l1ü"kler hulya pe. 
~in<le kı~ıyan insalanrdır. 

HİNDİSTAN MESELESİ 
Yeni Delhi<len bildiriliyor: 

Kongre ile Müs"HJmanlar Birliği. 
nin İngiliz tekliflerine uygun ce. 
vap veomeleri bekleniyor. 

MlHVER!tN TAYYARE 
ZAYİATI 20,QOO 

Lonıd:ra bildiriyor: Almanya, 
!t~a ve Japonya harbin başın. 
danberi 20,000 dıen fazla tayyare 
kay:betrn;şlerdir, 

A.LMıANLARLN DOC'rUYA FAZ. 
LA KUVVET GÖNIDERıMEJMESİ 

İÇİN YElN1 PLAN 
Lonıdradan bildiriliyor: Basın 

yayımlarına göre, dilşmanı hu:ıpa. 
lamak ve Doğu.Ya asker gönder. 
mesine marn olmak, uzun kııyı 
lrıylarmda kuvvet bulunduıma. 
sını temin e1ıınelr:: jçin Sen N azer 

İngiliz bütçeai halka bil
dirildi Avuoturya 
fabrikaları zehirli gaz 
yapıyonnu§ İsviçre 
gözü ile Türkiye - Hin
distan meaeleai - Mih· 
verın tayyare zayiatı 
20,000 - Almanların 
Doğuya fazla kuvvet 
göndennemeai icin veni 
plan - Mısırda 100 ki· 
şilik ııiınağa 2 bin kişi 
girdi - Doğu cepheain· 
de yeni muharebeler -
·Libyada ukeri durum
Uzak Doğuda yeni ha 
reketler. 

taaITuzuna benziy<?n başka bas
kınlara devam eclilecek!tir. 

MISIRDA 100 KİŞİLİK 
SIGINAGA 2 BİN KİŞİ GİRDİ 
Kahireden bildiriliyor: İs'ken.. 

deriyede giipe gündüz verilen bir 
tehlike işareti üzerine 100 kişi 
alablecek bir s~ağa 2 bin kişi 
dX>lmll§, hiç bir bomba d!üşme. 
m~ir. 4 kişi havasıı.lıktan b<>ğul. 
ıınuş, bayılanlar olmuştur. 

DOGU CEPHESİNDE YENİ 
MU'HAIDIBELER 

Allınanlara göre, Demeç haw:a. 
sınıfa ve merkez kesiminde Sov. 
yet taarruzlar, püskürtülınüştür. 
Cephenin muhtelif lresJmlerinde 
Alman taarruz hareketleri mu. 
vaffakiyetle devam ediyw. 

Ruslara göre, Al:ınanlar şimal 
cep!:ıesinin muhtelif noktalarında 
Sovyet hatlarını yarmak için bii.. 
yük gay.cetler sarfetıınektedirler. 
Bu taarruzlar durdurulmuş ve 
bazı yerlerde Ahnanlar ağır ka. 
y1plar verdirilerek püskürtülmüş
tür. 
LİiBYADA ASKER! DURUM 
Kayda değer bir değişiklik yok. 

tur. Tekrar başlııyan kum fırtı.. 
nalan kara ve hava faaliyetine 
mani olma.kıtadır ı 

UZAK DOC'rUDA YENİ 
HMtEKEl'N.ER 

MUttefik.lere göre, Yeni Ginede 
ve Avustralya şimalinde yalnız 
lhava taarruzları olınak:tad1r. Su. 
]arın tq;masl yü?üıı.den Japon 
ku<vVetleri Markfham vadisinde 
işgal ettikleri yerleri boşaltmışlar 
ve durmağa mecbur olmuşlardır. 
Avustralya hükUmeti Japonların 
iki haft:ı zar!ında Avustralya kıt. 
asına Jcarşı taarr112a geçecekleri
ni ta!ımin etmektedi? 

'ôcü~cô çEKILtŞ 1 NİSAN 1942 
..- -

İkramlye 

;\'I ik>da.rı 

Lira 

ı S0.&00 30 ooc 
4 10.000 40 00-0 
6 5.0ot 30 OOt 

40 z.oeo &O 000 
120 ı.ooo 120.000 

160 500 80.000 
l.200 ıoo 120 000 

• 1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 :PJ ı20.ooo l 

l 

ytjz BİLETI'E 42,GS BİLET K A Z A N A C A K 
Tam Bilet 4, Yanın Bilet 2 Lira 
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ArtS:r bir mesleğin tarihi nL Sinema ve tiyatro yıldıılarııı.ın 

na&ıl doğduk !arını tasvir eden 

h'N ŞEN ... EN HABEJ>:ETLİ ... EN FAZLA ŞARKILI ... 
&._, EC'rLENCELi VE EN .HİSSİ FİLMİ 

0Ç0K YILDIZ 
Sinemasında 

., __ ·~~- - . 

Moskova'nın 
elektriği sek
teye ıığratıldı 

Bertin, 1 (A..A.) - Berlm rad
yosu bildiriyor: Ahnan tayyarele
rinin Volga fu.erine yaptıkları 
şiddetH bir akın neticesinde Mos
k.ova şehrinin elektrik cereyanını 
temin eden merkez ağu surette 
sek~ye uğratılmıştır. 

KRİPS'İN 
BEYANATI 
Yeni Delhi, 1 (A.A.) - Sir 

Krips, tasarlannuş olan birliğe 

girmek istemiyen herhangi bir 
Hind vilayetinin, kendi maliyesi
le kendini idareye lıakıkı olııbile
ceğini gazetecilere beyan etıruştir. 

-<>---

Lübet şehri ha
rabeye döndü ! 

Londra, 1 (A.A.) - B.B.C.: Bal• 
tık denizindeki Alman limanı Lü
bet şehrine yapılan İngiliz tı>yya· 
releri akını neticesinde bu şdı
rin Paris~ki Reno fabrikalan ka· 
dar zarar gördüğü anlaşılmıştır. 

Lübet şimdi bir harabeye dön· 
müştür. Berlin radyosu Alan.an 
tayyarelerinin mukabeleiJMlmi
silde bıılunacağını söylemiştir. 

---o-

Avustralya 
ordu t.eşkilatı 
lağvediliyor 

YENi BiR PLAN 
HAZIRLANDI 
Kamberra, 1 (A.A.) - Başveıkil 

M. Körting Avu<tralya Ol"duları
nın teşkilatlandırılması planını 

kabul etmiştir. Bu plana göre ye

niden iki ordu kurulacak ve §İm· 
diki ordu teşkilatı lağvolunacak
tır. Ordu hava kuvvetlerile stlo 
bir surette te~riki m~ edecek

tir. 

B!r Danlmar a 
şehrine akın 

Brrlin, 1 (A.A.) - İngiliz tay
yareleri bfr Danimarka şehrine 

akın ederek birçok e\·lcri boınlıa· 
laın.ışlar, hasara uğratmışlardır. 

Bir haftada 
düşürülen 

tayyareler 
Bertin, 1 (A.A.) - Bcrlin rad

yosu bildiriyor: 
Son bir hafta zarfında 259 Scw· 

yet, 96 İngiliz tayyaresi düşürül
müştür. Ayni 11>ü.ddet zarfında 
Akdenizde ltalyan tayyareleri ta
rafındım 24 tayyare tahrip olun
muştur. 

• 
lran'a Un ve 
Şeker yollandı 

Londra, 1 (A.A.) - Tahran 
radyosu diiıı geceki neşriya,tında 
Sovyetler Birliğinin hana nıahe
me, un gönderdiğini, bu unların 
cenup nııntakalardaki halka ga
yet ucuza satıldıığın1 bildinni.'jtir. 
Spiker, Britı>oya hükfunetinin t. 
rana Hindistandan gemi ile mü· 
bim miktarda buğday ve §el<Aır 

nakletmiş olduğunu takdirle söy
lemiştir. 

Ruzvelt'in 
mektubu 

Vaşington, 1 (A.A.) - Büyük 
Britanyaya ve diğer yerlere gide
cek askerlere d:ığıtılan bir mek· 
tupta Aıneıika Reisicumhuru 1\1, 
Ruzvelt diyor ki: 
•- Milletimizin bütün kuYVet 

ve kudreti sizinle beraberdir .. 

Sen Nazer 'baskını 
fotograııan 

Londra, 1 (A.A.) - B.ıB.C.: Bu 
saba itki gazetelerde Sen N au.r'e 
yapılan baskına ait fot.ograflan 
neşrclınektedirlc.r. Bu fot-Ograf· 
lardan aolaşıld?ğuıa göre büyük 
dokun kapısı tamamile tahrip o
lunnmştur. Amerika destroyeri 
Kembistayn resimlerde görü11D1e· 
mektedir. Buna sebep içi mevaddı 
infilak.iye doldurulmuş olan mez
kı1r geminin dokun medlıaline 
kasten toslıyara.k batmış ohnası· 
dır. 

4 Mihver gem"si 
babrıldı 

Londra, 1 (A.A.) - Sireuaik 
civarında Mihvere ait 12 bin ton· 
luk dört gemi lngiliz Orta Şark 
tayyareleri tarafından batırılmış
tır. 

Çarşıkapı Şehzadrhnşı 

,,,.Az A K---ı-·k;-s;-r.em_a ..... da-:TU _ a-:, ıti zamanda AN 
Bugüu matinelerden iti haren iki bü) ük film bi,·den: 

Scnt'nin en büy ii.k mı.::ikal şahrscri 

1 - MADAM LA ZO GA 
Büıyük dans ve ncş'e filmi. 

Baş Rolde : L Ü P E V E L E Z 

işbu filmde 1942 senesinin 6 yeni dansını görecek ve 
rıül:den takdir edecelosiniz. 

2-BAY TEKİN 

canüıgö-

Alkıllaıra hayret veren lbüy 00< rnaceralar sinema romanının 

İKİNCİ VE SON DEVRESİ - 15 KISIM HEPSİ Bİ:&DEN 

Türk filn:ı.ciliJ:-inin, T iirk dubliijının, Türk 
m11Sikisinin zaferler harikası 

Hayalj slhrüfüsunl:ı dxılu evvel zaman masallarını gölgede ka· 
kaca:k. binbir gece efsane !erinin en gücel, efsanevi aŞlo 

· ihıkaycleri nin en cazibi 

TOBKÇE SÖZLO 
Tflrkçe Şar ılı 

BÜYÜK REVÜ 
LEYLA 
VE KOROLU 

Sömnez 'bir ~ çıl.gm has retlerini, ölmez lbir sevginin 
acı na.ğmeleri!ll'i tereııni.iım eden bu müstesna IOO!f\i.k 
eser, tarihi ve klasik '!\irk .ımıs;kisinm di"zi halinde en 

l'llhnüvaz ve can alıcı parçalarile sü.slenmiştir. 

Türk milli nnısiki hayatı mızın en büyük hadisesi 

60 Kiş1lik 
Mehter Takmu 

Ml.lfiiki ve şarıktlarının 
!bestekarı 

40 KİŞİLİK 36 Kişilik 
:r..ruaz.ı.am Koro keycıti Küme Sa:: Hey'et! 

Kemani SADİ IŞILAY 
3 NisAN CUl'ılA l'ılA TİNELERDEN İTİM.REN 

T Sinemasında 

•• • unya ar.~ı 

ve •• Türk~ e 
oJ 

(B;:ışma:ıt kııde-n nıı am) 
haripler hesabına hakiki çehı e ve 
sikletini taraflardan biri lclıine 

aktaracaktır. 
Bunım içindir ki, beşeriyetin 

mukadderatı bakımından bugün
den en çok merak edilecek olan 
şey güne ve önümilııdeki aylara 
ait olan hadiselerin inkişaf saf· 
halarından ziyade sonbahar so
nunda ortaya çıkacak durumdur. 

Sonbahar durumun.da hiç şüphe 
yok ki bizim de kendi hesabmuza 
birçok alakalarunız bulunacaktır. 
Harp sahalarının t>e müeııdele ne· 
ticelerinin arzedeceği şekil ve du
rumlar Türkiyenin gidjşi ve tutu
mu üzerinde acaba müsbet veya 
menfi ne gibi neticeler husule ge
tirecektir?. Bu harbin içinde in
sanlığın sandeHnden ve harp dışı 
vaziyetini muhafazadan başka 
dilek ve tutumu olnuyan Tiiıitlye 
için sonbahar gayesini tanı tahak
kuk ettirebilecek bir sonbahar 
elabileceği kadar gayesine zıd va
ziycUcri ortaya çıkarabilen bir 
sonbahar sonu da olabilir,"BlD1nn 
içindir ki, bu ilkbaha-r, yaz ve son· 
bahar muharipler kadar harp dı
şında bulunan milletler için de 
çok ehemmiyetli bir devre ve dö· 
nüm noktası teşlril edecektir. Bu 
devre içinde Türk milletin<' dü· 
şen en başlı vazife mHll lrorıınma 
yolunda şimdi.ye kadar olduğun· 
dan daha çok titiz, ha~sas, tedhirli 
davranmak, milli birliğe en aza
mi ölçü içinde değer vermekıte de· 
va.ın eylemek, her türlü maddi ve 
manevi ü:.ıiintüyü yenmek ve hoş 
görmektir. Tiitk devletinin ise 
Yiibek Milli Şefinin rehberliği 
altında en JQzınu, en yiyi, en mü
kemmeli ~apmakta olduğundan 
ve harbin her andaki gelişimine 
göre tedbirleneceğinden hiç kim
se şüphe edemez. 

ETEM iZZET BENiCE 

Mangal kömürü 
(1 lnci Sahifeden Devam) 

]er nartıın bir an evvel kaldırıl.. 
masını arzu etrnelatedirler. Çün. 
kıü Şile, Ağva ve emsali civar yer. 
]erden buraya ı:nıcıtör veya kam. 
)""Onlarla mangal kıömürü getiren 

ltcıtancı kömıüreülerden ımıilhim 
bir kısmı perakendecilere Jtömıür 
satınamaktadıxlar. 

Buna sı>bep de toptancıların 
perakendecilere kilosu 7,5 kuruş.. 

tan kömür verecek yerde clPğru
dan doğruya halka matör veya 

kamyon.da kikısu 9 kuruştan kö. 
mür satmayı ve bu suretle kilo. 
da 60 para kazanmayı tercih et.. 
mektedirler. 
Fakat söylendiğine göre bundan 

halk istila de etmek değil, bilakis 
lcı"ar ı;öıııneh.-tedir. Çünkü son 

z~manla:xia kiimür ticaretile aıa.. 
kası olmıyan kasap, manav, bak. 
kal ,sey')'ar. e naf ye emsali giiıi 

şahıslar işi kömüor ticaret.ne citik .. 
mii.şleroir. Bunlar hcrıha~i bir 
iskelı>ye ne günü motôr veya kam 
yonla kömür eeleceğini evvelden 
öğrenmekte, tedarik ettikleri mü.. 
teaddit çuvallarla oraya gide-ek 
kenıdi ihtiyaçları için al>yQnınuş 

gibi kilosu 9 kuruştan köınıilr te. 
darik etmektedirler. Fakat bun.. 
]arı biraz ötede veya mahallele. 
rinrle halka kilosu 15 • 16 ve hat.. 
ta 18 kuruştan satarak gayrimeş. 
ru kı3r temin etmektedirler. 

BEŞİKTAŞTA 
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Mutlu bir gıldönüınü 
(1 lnel 5'ıi>lfeden Devam) 

gayreti boş oldu. Büyi.iık cİnön~ 
nün tunçlaşan iradesi ahında 

Tiir'Iı: ordusu bir hafta güTcn Çok 
kahramanca bir dö~ten sonra 
aıdet, silfih, cephane ve malızeme 
bakııınlarından Çok faik bir düş. 
manı ric'at.e mecbur bırakarak 
tarihe şerefle kaydedilen ünlii 
bir zafer kazandı. 

Ebedt Şef Atatiil'k o zaman 
Metristepedeki :auzaffer silah 
avl<adııışına Ankaradan çektiği 

1 ııisan tarihli bir tebrik telgrafile 
şu tarihi cümleyi de kullandı: 

c- Siz İnönünde yalnız dlüşına. 
nı değil, millebin maküs talihini 
doe yendiniz! .• 

Fılliakika tariılı; 1 Nisan 1922 
den sonra 'Ilürkün talihli, mes'ut 
günleri ve her saha<ia za.ferlerile 
'.lioludur. 

İşte bugün de cihanı saran hali> 
ateşi içinde ımes'ut TürkiYe bir 
sulh cennetidir ve bu mutlu yıl. 
dönümünde biilıün Türk milleti, 
bu parlak zaferi kazandn-an B'i.b. 
;'i1k Kumandan Milli Şef cİsmet 
InönU.. yü başında gfümekle 
müftehir ve bahti<yardJ.r. 

İkinci İnönü zaferini tes'it ~ 
dtrken onu kazanan ve bize hu. 
günü ya~atımak için can vcıımiş 
olan aziz vatan şehitlerinin batı. 
rası önü'nde hÜ1'1Ylet ve tazimle 
eğiliyoruz. 

ETEM iZZET BENiCE 
B'UGÜNKÜ' MERASİM 

İkiaci İn.önü zaferinin 21 inci 

f 
\. SEHIRDEN 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

ve 

* Ş~hir Meclis! bugün saat 15 te 
toplanarak yeni bütçeyi müzak~ 
başlı:yııcaktır. * Zeyrek yokuşundan vesaiti nalıı
liyen ·n geçmesi lbu sab:ı.h'lan itibaren 
menolımmuştur. 

TİCARET ve SANAYİ: 

* ı Marttan itibaren el komı.Imuıı 
olan i1ıba!At mallaruun tevziatına bıış
lanılması için Ticaret V~Aletlnden 

§eh.rimlze emir verllmı.,tir. * B:ilokala.ra tevzi edilecek olan 
peynir, pirinç, fasuJ.ye, bulgur. yaııl ve 
peynırlerin fiat listeleri hazırlanmak
tadır. BliDlardan bulguroan ma-ac:lası 
bep5j hazırdır. * Görülen lüzum üzerine elanelı:
lerdeJci mısır m.nat:arı biraz daha ~ 
tml.'llıştı r. 

MÜTEFERRİK: 

* Mezbahada toptancı kasap Sabri 
Erlüıner He .kiıtibi Yımın 5 ay zarfın.. 
da 8842 lira gayrimeşru lcl'tr temin et
t1k.lerinden dün mahkeme-cc 7500 CT 
Ura para cezasına m<ı.hküm e~ 
l<ıı:dir. 

1 

yıltlünıimü bugün ıekmil Ha 
""!erinde merasimle ku !anaca 
tır. 

l\Ie·asiane ak~am 17 • 18 ara. 
sır.da İst:klal marşile başlanacak 
ve müteak.iben ı Ll de kazanılan 
zaferin e-hen,miyetini tebarüz et. 
tiren nuıtuklar <ıi.iylenip milli şar. 
leılar, ka.hraananhk şiirlori oku. 
nacak, bunları yPrli oyunlar ve 
piyesler takip edecekt;r. 

Pasifik harp 
Konseyi 

Bugün ilk toplantısı
nı yapıyor 

Vaşington 1 (AA.) - Bugün 
VaşingtQnda ilk celsesini aktede. 
cek Q\an Pasıfik harp meclisi, 
mü~ası.ran isti~ri olacaktı.r. 

Harp meclisinin bu mahiyeti 
Re~ RU?Nelt tara!mdan basın 

toplantısında ka)~ imiştir. 
-<>---

üsfakbel Birrran· 
ya he rekatı pJa nı 

hazırlandı 
Londra, 1 (A.i'-) - Birmanya 

Komutanı Gener:tl Aleksandr 
Çung.King'e gitmiş ve Jllareşal 

Çang-Kay.Şck ile görü.şmü~tür. 

Bu görüşmede müttefiklerin nıüs
takbel Birmanya harekatı hak
kındaki plan görüşülmüştür. 

MEMLEKETTEN) 

+ Ber.ın Flirmon.k Orkestrası dün 
gece Fr&!lL9ız Tiy..ıt.ro:iuoda ilk korue. 
rini vermiştir, * Ş:r'lreli Hlliyriye İdaresl bu sa. 
bahtan il,.;;baren Beykozdan saat 5.20 
dede Köprüye, akşamlan Köprüden 
saat 21,10 da Bc-ykoza, saat 21,J ~ te 
Yeni.mahalleye üç i..Uve vapur se[eri 
yapouya baş!annşlır. 

+ Dün ·bir Reşadiye altını oturz aTtı 
liradan bir ıram killçe albın da 496 
kuruştan muamele göım!lşti!r. * Şo!>lr Tiyatrosımun Dram K,.m, 
dün gec~ son temslli"li vermiştir. 

ANKARADAN ve 
l'ılEMLEKE'ITEN: 

* Doğ>tına Orlsi kadroou Vck'ller 
Hey' e '.ı: n : n tesdi'k:ine a rzo l ı.ınrnu.rtur. 
Bu OCis Umum Müdür Muavinl'İ).ne 
Sümer Bank Umum Müdilr MuavtnJ 
B. Ca-Oirin ta.Yhı olun1cağl söylen.. 
mddedir. 

+ Mekteplerde talebelerin gör~ceği 
tilmlerin İst;;nbul Va!Ull:l cF!lm Kon

trol Komisyonu tarafından kontrol e-. 
dllmeden talebelere gÖGterilmemesJ 

l\1:aa.rif Vekilet:nce kararlaştın~.:ıl"' 

tır. 

İstanbul sinemacılık aleminin kaydetmediği bir hadise ... 
Bir haftada 24500 ki ,inin al kı~larile çınlıyr n, takdir te- ..,.,..,-. 
zahürlerile ınliycn İstanbul un en büyük, en ferah ve en 

Ç<>k beğenilen ;: 
:; ÇENBE LİT AŞ Sinemasında 
> BUGÖN l\IATİNELERDEN İTİBAREN 
• Bu sene Bey'Oğlunda hasılat ve izdfüam reloorımu laran • 
1 1-ELMACI GÜZELi 
:ı TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

Şaheserler şahe:.crini gör amiyenlerin ve tekraır görmek > 
i..;tiyenlerin umumi ve sürokli istekleri"le binaen ! 

BİR HAFTA DAHA GöSTERİLECEKTİR. > 
, Aynca ve ilaveten senenin e rnı;alsiz bir muvaffakiyeti daha: 

CHRİST.İNA GRAB ve R UDOLF FERMAN tarafından 

2- MİLLET NAMINA 
~ Bütün meraklan uyandıracak, heııkesi heyecanlanrl:ıra.oa.k e5rar 
i ve cinayetler dalgası, hareketli hissi ve gayet müessir ·bir dram 
,ı 

Bu uzun ve büyük programı görebilmek için bltfen 
tam seans saatlerinde teşrif ediniz. ~J 

TÜRKİYE HALKI TÜRK SAN' ATININ 
l'ılUCİZESlNt ALKlŞLil"OR; ~'\ 

'---------------~;;;;..;;.;;.;. __ __, 

Bu hal daha ziyade Beşiktaş, 
Kum.kapı gibi yerlerde göı:filmek 

tedir. Ezcümle dıün Beşikıt~ Hay 
reddin İskelesine biri ömer Çap. 
çı. ka,ptana, diğeri Halil Hanıçer 
kaptana ait o.Jıınak üzere iki bil. 
yük motör içinde 80 bin kilo kö. 
müır gelmiştir. Bunlardan biri 
Bulgarya kömürü getirmiştir. Fa.. 
kat bu kömürler her nedense Be. 
şilcta.ş kaymakamlığınca dün pe. 
rakendeci kömilıciilc.re tevzi et. 
tiril:ıncmiş, bütün gün .matörlerde 
beklemiştir. 

·'~Beyoğlu semtine nakil vasıtalarının ıkifayetini aışaıı:ı görülıınemiş 
bir izdiham ve akın üzerine sinemalarımıza nnıklolu.nan 

1'ÜRK SAN'AT DEHASININ ABİDFSİ 

iHaAıukl kıöınürlerin is'kelede 
halka satılması yukarıda da yaz. 
dığmııız gibi tıüredi mutavassırtla. 
ra yaraımakıta, kadın, çocuk ve 
ilıl:iyarlar kalabalıkıta kıömıür a. 
lamazken bunlar 9 kuruştan al. 
dıkları hiiımürleri ötede oolara 113 
kuru.şa ve daha fazlaya satmak. 
tadı.rlar. Binaenaleylh gerek Be
şiktaş kaymakamlığı ve diğer. 

yerlerdeki alakadarlar iskelelerde 
perakende K.önıür satış usulünü 
berc>en kaldırarak perakendecı 

küınıiircülcroe halka satış yapıl.. 
ması tedbirini ittihaz ~tmelirur. 

!er. 
llu hı.sust:ı ehcm.m yc.>tle naı<ı

rı dı.k.kati celbederiz 

~:K 1 S KAN Ç 1 

1 ALEMDAR lvel MiLLif de'· 
lJUGÜN BAŞLADI 

Baş yaratıcı: Ertuğrul Muhsin 
GALİP CAIIİDE SUAVİ 

DİKKAT: _____ ,_,.,.. 

Filini görebilmek için hususi davetiyeler \X'Tildiği dbğ
ru değildir. Tam seans saatlerinde gelindiği ta:.ruroe 

her vamndaş görooiletekür. 
FİATLAROA ZAJ\1 YOKTI.lı. 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\.------------~ 1'\o. 3 2 

Türkçeye ç•viraı : ISKENDEB F. SEBTELLI 

Polisler, Benetle Marinin bir gece evvel 
gezinti yaptığı kayığı buldular BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Koiorj~,!n .Y aı.·c.·i fi.ı.lıclıd.a!'l. bunlu'ı 
d ;y~ot.:a ı.;.tıedı .. Y:!'rl! ~h~Jyara b~r k.\l.ç 
p~ ra ~cıııx b.r ka~ .;.ıd.mı )"UnlG.l.. 

~.iı<:-ıı,; ı.;ıb!.t ~ımd'i ne yz.paca·1'U'!. O
nu.\ ı;er~cb.ıtcn NC'\·ycrlma. 2enı:. n ~Hc
)-c mcnsı;'.t> bir ~....ı!l!.t.::11 \11rCı, Get:c 
guı..dL.z tJnU ~yoı.· ve M.an~Uadôı~ 
k.ı.ırulln ı. !~.n İkt."'Sat ıırı)"Ord'J. 

.t::M .t1trın1a:ı t.ı.~arf:l!nane6"ne &:lc.i.c .. 
cclt eı!u~ı:;a. faı.cını.n dcdii;i !e~c! b;.
s.;.n.a &t~ect.'k u~).)"di~. De.1.k.an:ıoın k.a
J=u~ b!! mikrop g.bi ıırm b. ;üpbc. 
}er c.ııu fil!:Z.kı yiıru.k:ı.edı. 

c- Kolcnele !J.\Lı,;.ıa\ım A.<:ıtlll)) e\c!e 
y.c'Jt~ G~ıııye ÇI..İL'J'U:. Döaü'S'C k1.1-
3na:c.dM.IJ.l;g3 .:c.nıesı ~uı IJ..;ırt:uwna h.l"
bcr l>.r&ıı:c~rm.> duim. B:.ı SU!l't:-tl~ O~üm. 
tclıllkuinl sav~turmı.a olunun. 

n;ycrek Y'O•~ yaı·ır~ ı:c.ı-! du&" 
cü. 

.l(olon.el. l! .. lftm.;Lnın baldı:ını bt:kli.. 
.)":aı.Ju. 

Madem ki bır gece evvel Benet:e 
beraber denizde gemı~e çıkmı;;!ardı. 
Bcnetin Mrede k.aldığ'Jıl elbette on
Oan .:.yi blleq obnryac~tı. Kolonel. Be .. 
ne';lıı izini bubnak için. Fraı.·!~yn Ma
rı.rl ~1k1ıhrrr.ı,ya kara:- , .. e:raıfşÜ. 

* HllEŞ'L')I KADIS) :NEREDE? 
H•rtman. baldw.nın uandığını t.a.. 

~el<ri vasıla$lyle 11'.Ler aldı. O. ı.. ... 
)'ıkıçıl&.rı hemen ertesi giin b~ ve 
pa~ i!e kand.H·nus... Bundan sonra 
baldızı ı.ıar:n de ~eh!rocn üç 6'>al u. 
z:ık b'.r orman )len.rıııda buh=n 
(M<li.1 Môbedlı ni z!yaret., gôn<ıer
ı:ni,:L 

Kolonel, yaver...t»J.en mer.!i ccv .. p 
alıncJ: 

- Mar.iy! her z.arr.:an sorg:ıya. çeke_ 
biliriz, dedi. ştmdi yapılac ... :c bir 1-
var: Düı gece onları l!n:..anda do!;..(;tı
rJn l<aylkçııyı bulma. 

Askeri polls)erd<ıı ilti k;~·y; llir.a. 
na. gOude.rdL. 

Poltslcr sohil boyunda ufak blr tab
k kııt ) aparak, bir gece e\.-vel Beııetle 
Marinln gez.inti yaptıoğı kay~ı buL 
duhr. Bu, buyuk bir tenezzuh k:lyıj;ı 
idİ, iki k_ürı:kçlsi vardr. 

Pc!Jsler bu iki kürekçiyi de yaC<a· 
lıyarak k.ım:aııdanlık da.res'.ne götıir. 
düJe-r. 

Koronel Vels hlddttlodcn at<J pil>
kürlll'.Sırd u' 

Kay.dtçıl.:ı:rl ıörllr.<'c sonl.1.ı: 

- Den herıcyi b~l!,1or.un. Sakın. 

~-alan si.iyle-ın:ye k:ı?k~ına,ym.. t.ı...'Un!
ru y:ı.kanınl H.y<!i, ş.m:li bana ba!i<l
kaU ı:öyJey~ ba:a!ıır~: DJn gece genç 
bir Alman kıı.ı ile b:r .Aır.erikal11Yı 
ık.arşı sahile gotü-rmfiş.'>ünilz! Bugün Al
mao k..ızı ev~n.e dô.'lnü~.,; .. tak.at. Anı.e
r.ka:ı meydanda yok. j!J odanu k;ırşt 
sahllden r.ereye çıkard1nTZ •. 1-:e lııilat 
kaçLa 5ebre dön<.tüniloz? 

Kayık<;ıla!'dan bir! şu ceva.bı veıUi: 
- Biz ikisin! beraber götürdük. 

Geozıdller .. eğlendiler.. ge<:e y&r1.sına 

dofru tekrar l>"f!'hre döndüler. Buıııd:ııı 
başka blr §<'Y bllrni)orııız. 

Kolonel, kayıkçıların yüzlfl•ine dJ<.. 
k.a tıe ba'k!tı., la.kat b.ir ~ey sezemedi. 

- Doğru söyliqo!5unıız. değil ır;ı? 

- Evet, kwn-.ndan! N'ıı;ln yalan 
s<iyli.Yel:mı Biz e!endinıiıze sadakatle 
hl>ıınet etmdt mecbur'yet!Jlde olan 
zavallı işçileriz. 

- Den~k 1',, Mister Be:r.eUe Alman 
'klıılı gece !:.a.:-ı.sı ~ehle dür...düler. <iıJ'J.e 
ırJ? 

- Evet, ktı.-.ndaQ. bazr<:tlcri! 
KınJUıııdanı bu sözler tltru·;n etır.i. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İCAllL'l DA GÜNDE 3 KAŞ.t: ALINABILİR. 

·.:·: '· .:"'.· .. ~· .·· .... ::·.ı.:, yoı1:lu. Pohaılc re em.:- veJdl: • 
- Sop:.y a b.;,ı~layın .. l 
Kay kç1! .. ~·1 ;>·ere l·.:ttırd~r .. 
Sııp:ılarn..:,y a b;ışla.dtlJ.r. 

0:1.. ')'Üı.1:i,. oklZ. k:r~t s.opa: yJyen 
yerUlerden !:ürı61 bniırdı: 

- 1\e ~oylr-mcmirl pttyorsaıu.oz? Si
ze y.J;::n uı~ &c.lyZ:)·elhn.? Car...ımıı.ı al
sanız, derinmi )limen~ bildiğim.!:; 

}>un<lJa ibarettir. 

,·---·- --:~."fi'::·--~ · j lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 1---::·:-J\:-:· ·:·b .·-. · ı 2.Ui2 Perşembe günü saat 15 de İstanbu..'da Nalia Müdürlüğü cJW.l'.•u• 
··;p A-.ıo k<ımı9Y'0nu Odatiında (1000) lira keşif bedelJj İ>tanbul Cağaloğhı Kız Orta 
. · · \~ il Okul 'bmiratı açık eıcs:iııneye konultnu{tur. 
' ' J Mukavele, eılosil!me, Böyındırlıl<: İşleri Genel hususi. ve '•nnl şartnameleri 

1 Nisan 1942 
proje k~C bulilsasjyle buna müteterrl diAcr evrak dair"'"'1de göriılecek1ir, 

Illu.vaJııkat teminat (75) lira (23) kuruş!ur, 
K:.tınar..dan eliyle ~~oı.ret ederek: 
-; Bı..'"a.kı~i., de<!.f. Gi'i:Jn!cr.. 18.00 Prob~..-:n-:, vo ~ie::nl~et 
K•yıitçt!a:1 > l' ·erek ~ıy:ı. Aşarı. 

attıfar. 18.03 Müuıt: Rad,yo 0.ns Orkestı:osı. 

İ'.ıeklllerin en ~z bir taahhütle (1000) Jfralllt bu l;;e ben.zer);; yaıf.>ğına do
s:ı.aı ir idareleriDdtn ahnış olduğu ves;kala rn istinaden İstanbul \"i![);yctine müra

ca...tla tk<ıiltme l:ı.rlhinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınm:ş ~J;yet \C 

Ko.oenel \'c..:i lllddctn! 1~r 18.4S Ziraat Ti.i.k\.·irnl. 
ve: 18.55 Kon~~= (Dı~ Polıili<a Hl.dlı;e. 

- Avuç icl lr..dar kü9(ilı: b:r yerde leri) . 
en çti..c scvd.lgim. ve c~reti kadar ıe.. 19.10 MüZ.i.k: Wc~ .Maıltan~ındsn 
kasına da gi\J. endll;im bir adı>m ruwl Sar1ufar. 
kaybolUI? 19.30 Men:.Jckd Sı:al A,ya.n ve AJ•D' 

(Devilml Var) Haôerlcri. 
19.45 Serbest 6 Da!Uduı. ~-.uıı su.aı Birln<:i H""'.ıs; Mahkc-

me::i Ea!..ş Me..uurlu;und;n: 19.~0 Müzik: FaEiıl Hey'<tl. 
Hi!!>cyin. Musta!a

1 
1'1ünevver. İbra- 20.ıs Rad,yo G~:.esL 

hlm \C Sevlm:n 1.asarrııt!:lrında bulu- 20.i.'i Müzilc: Bir Jlalk Tüıküsü öı;. 
na.ıı Ur.Juıponında Kas:;pdemirbun m:ı.- reniyoruz - Ha!tıuıın Tü.r1ı.\j... 
halle>lude Tepcdelen çı.krr"1z soıuı.ıı:ı.n- •il. 
da e.ı.ı 17 :reni :4 No, Şark.aıı ~ 4.-; 21.00 Konuşma (Sağlı« Saa.li). 
pan<el!er S:malcn Tepcdelen ç*mazı 21.15 Müzik F..U Programı. 
Ga:bcıı Tepedcleıı çıkmazı Ceniıben 46 21,iS Milzrk: Rifaseticumbur B•rıdo-

9~2 yılına ait Ticuret Odast vesikalariJ' le geLoneltti. (3~22) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. i~arosi İlanları 
Muhammen bcdcll 67000 lira olan su geçmez bezden mamul 5000 adet p;ır .. 

de;ıl ile 1000 adot pantolon 10/4/1942 Perı;embe gücü s.>at 16 da kapalı zart 
usulü tle Aıııkarada İd::re binasında 1op laıı.ln Mcri<cz 9 uncu Komisyonca sa
tın aJınacakhr. 

Bu J:;e girmdr iS!lyenlerin 4600 lira !ık muvakkat tcmhıa>t ile kanunun tn... 
yln ~ vesikaları ve teklif.leri.nl ~ni ı:ün ~•'at 15 e kadar adı geç~n kom.l.f>""' 
yon reisliğine vermeleri lhın1ıdır. 

Şa..-meıer a lira mu!ı::ıbilimle Anl;.ı>ra \;e H•ıırcarptlfa V<'Zllcl•rinden le.. 
mln olunur. (4022) · 

par"el ile m;.Jıd~I \aka 2236 lira mu- su. (Set: han Künr;er) . 
hamrr.en ~euı zcm:ni :.Opralt &vl;ı.. 22 .30 Memleket Saı.t Ayarı, Ajaııs l\!ubamır.en bedeli (S491) lira (25) kuruş olan 50 adet ve takriben 36,750 
<!& ylihek ~e.ıı b!r vda blr he~ Halı<!rlerl ve Borııalar, D:etre m;icalıı muuteli.! eb'afıta çam a:ımam (17.4.194:) Cuma günü saaı (14,30) 
ve uir kömurlük \C blruıci katta bir 22·'5-22·50 Yarınki Poragracı >e on oorl b~t*ta Haydarpoı;ada Gar binast da?ıiW>de!ki Jı.oom1.7on !ar;Jından 
so!ada !ki !:.ti~ ~ büyük oda ve bir ı----K=•ı:;P""='•ş·-...-------- 1 açık •ksi:ıtme usuliyle satın alınacaktır. · 
helası tulunan >e etra!t dtm.rıa örlti- ( ) Bu ~ girmek istiyenlerln (261) lira (B5) kuruşluk m<ıvclı~«·l teminat ve 
lü ,.e içir.de ku:yusu ve b!r kaç a~ocı HALK SÜTUNU kanumm ta'11,in ettiği vesalklc birlikte eksiltme ı:iinü s:ı.~tlne kadar kDmlsyona 
bulı.ınan ~eyi ha\l \'C e!ek.trik te,:)1.. müracaa.tları lazımdır. 

satı bu.lun .. n a~ap ,-e tar:.ire muht ... ç İ Bu ::;e a:t ş:ırlname1cr komL~·ondan Q~rasız <llarak dağxtılm&ktadır. (4054) 
ev !zaicı :"yu 1.H;,n,,,da 2314142 tar!. ( ş anyan \'i! işçiye iıhtiyacı o-
hine müsa.dı! Salı &.ı.'>'J •tideki ~artlar !anların ilanları bu sütwıda para-
dair .. :.cde 'e tapu :.oydır.a güre maJl.. sız olarak neşredilir ve dokto:ru-
kcme Ba,ıkatıbiJl:n odasır"1a ••at 10 muzdan ve avıikatı.ırızı.dan sanı. 
daıı il e fuidar aç>k ort!:r= suretiyle Iacak suallere, müşkıüllere cevap 
s~tıucuk.tır. O ı;wıil r:ıulıomnıcn kıy- verilir.) 
metin % 75 ~nl bu!du'-ı.o tak.dinle iha-
le edilecek ....: ı tcr.kd .. rdc en son arttı
rail.n taahh k!U baki kalrr.ak suret!y!e 
815/.12 tuih;ıoc rr.üsad.! Cwna &ünü 
y!:ıe eyı.i sıeatte ve 11yn1 mahalde art-
1ınna}·a devan> edilerek o 1:unü en tok 
arttı :ına. ilıate t.>di1ccckt:.t. 

1 - ~u g;ıy1·l ır.en1cu"..dc mil5eccel 
"\"C g.:ıy .. -1 müseccel bak sah:p!erlnin t.A

rihl ll:lndan lt.ı:ba~ 15 gii:>de ve;aiid 
L:e bir· ~ .:!>iLaca:ıtları 3.zıır:dır. A.~
Si t=.kdirde gıayri mOı.seccel hak 6<1.hlp .. 
!eri payl;,şrr.adau har:ç kahrlar, 

2 - Arttıım;ıya glrece-klcr % 7,5 nis
bctlnJe pey vereceklcrck. 

3 ·- Arltll'ma bedel] pcşbdir. Me
mur kG.Luni mehil vereb!Lr. 
, 4 - Milşterı beJel! mlad:nda ver. 
ı:nez.:.e ihale fcst..~crek yenlden art
tınna yo.pılır ve en çok ar'ttırana ihale 
dilerc·lt ara1la.kl fark ,_.c zarar bila hU
küın müşteriden alınır. 

5 - Tarihi ihaleye k.aJ.ır vergiler 
satış bedeHnden çık'1rılır. l!elli&l.işe 
ile 2-0 senelik evkaf taviz bedel! mili
lcriye aitt:r. 

6 - Şartname bu,gün<len itibaren 
herkesin görebileceği surette açıktır. 

F>zl:ı malfımat !stiyenlerln oalıı;/213 
No. ile mürac-.ıatıarı l:faundlr. 

• Çal1$mak ızlırarında k alan 
bir genç kız iş arıyor 

Orta mektebin 8 ınci sıımfına 

kadar okum~. mütevazı bir genç 
kız.ım. Ailevi vaziy<:timin bozuk
luğu hay&~>mı çalıt;ıuak idame 
mecburıyetinde bıraktığından 

pek sevd:ğim mektcb~n ay. 
rılmak ıztırarında kuklırn. Eski 
yazıyı bilmiyorum, Daktiloya he
vcskfır ve mü:staidinı. Kanaatkar 
bir ücretle iş arzyorum. Bana iş 

vermek surelile hayal yolunda 
altığum bu ilk adımda tcşç.i cde
c~k muhterem vazife sah;p!eri. 
nin Son Telgraf Halk sütununda 
B. K. ye yazmalarını rica ederim. 

• I $ arı yan iki genç kız 
İlk tahs;Ji bulunan, 15 yaşında 

fakir bir aile kızı tah.:ıili ve y~ı 
ile mütenasip bir iş aramaktadır. 
Son Telgraf Halk sütununda Sa
bahate bir mektupla müıracaat 
olunması mcrcudur, 

Halen cırla mekleb;n 7 inci si" 
nıfında tahsilde bulunan 16 ya. 
ş.ında bir kız haya•. şsrt!arınm 
mi:l<kıü lliii,-ü kaıı;ıısında tahsili 
terke<lcrck çalışmak arzusile ya
zıhane, ticarethlne ve emsali res
mi, hususi müoesseselerd~ iş ara. 
maktaclır. Son Telgrol Hail< sü
tununda H. T. ye bir mektup ya
zılması rica olunur. 

• BABASIZ BİR GENÇ KIZ 
İŞ ARIYOR 

Küçii;k yaşta 'babasını lkayıbe
dip annesile 'karoeşlerinhı iaşesi
ni temin etmek üzere i.Jkıınoktabi 
bitiremeden iş sahru;ıına atılmak 
istiyen bir genç k:z fıılbrika ve 
müesseselerde kanaatkar bir üc
retle iş aramaktadır. Hayır sever 
iş sahiplerinin Son Telgraf halk 
sütunu vasıtasile (S) rü.ınuzuna 
bildirmeleri rica olunur. 

• DAKTiLO DA BiLEN BİR 
GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

A!lf'sinin ma.l.şcıtknl +.t!!:Jon etmek iç:n 
nt!1'f11t-kteb:U son sınıh:ıda~. ayrılan 
c!&.ktil<' da bilen b:r 'l?nç kız resmt ve 
h~tıısf mües::;eselerde li ur:.rr . .ı.ktadır. 
İ; E"3hip!erflıin Son Telgr<Jf ff;;.lk Sü
tunu vosıtasıle (Nebafiet) i.smlne bll.
o.:ı nıelcr~ r.<:a olunur. 

ZühreviyP. ve Cildiye Mütehassısı 

Dr. Bayrı Ömer 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın
alma Komisyonundan : 

Okulınnuzun 1895 lira 7 kuruş bede ili karşı!.fır...da yapı~ca:c: tamirattn 
27/Ill/9~2 gününde yapılan. açık eksiltmesinde bir istdkli çlk.n,adığmdan i!ı.:v

lenin o~ gün uza.tılarak 7/TV/942 Salı günü szat 14 de Beyoğlu istiJ<lAl cad
desinde 349 ntıınarada Lioeler Mılhaseb cclli!!nJe toplo.nan Komi'l)·orrda yapı

lacol<tır. 

İlk teminat 142 lil'a 14 kuruştur. 
İsteklilerin en az b'.r taahhütte 100 O liralık bu i.Şe benzer U, yaptığına da

ir W.a:clerlnıdcn almış oXJ..uğu vesikalara istlnz.t!en İsta:ıbul Vil!rycıf.ne milr.ı
c~atla ek<!li:tme tariıhlndcn talil günleri hariç 3 atin e ... ,·el alırLttılŞ ehli:yet ve 
1942 yılına ait Ti<:aret Odaı;t ~ \C tcıniı:ı.aı m"1<ıbuz!arly:e birliJ<,le Ko-
misyona geln.ele;i, ( 4033) 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden 
l. - :ıvre in Yen!Jooy yanında Tati) su ç::ı n ~mııncian kesilerek ?o.Iersin 

iıst3$J"OZlunda testlon edilnH~·k şartile •6> n1e!.reL'.k 1500 adet <7> rr.ctrclik cllOO> 

adet •8> nı.ıetr(J.Jt c1485> odet ve •9> m.etrelik c200> ndet ki ccm'~n c-!285> 
adet çıralı çam \elgra! &r<jj; kapalı zarf usullyle el<.siltıneye k.onmu,tur, 

2 - Bdler adaiine c.ıc» lira t~nedilen CirE:klerin muva..k'.kat teminoo.tı 
t3213> lira «75> ~tuT. 

3 - E!uıI:lm<> 8.4.942 ç.,.a,....ba g'.inü s.aı 11 de Mersinde P. T. T. Merke.. 
>.inde Müdürlük od:ısında yapılacıı.ktır. 

4 - isteklilerin Ticaret Odası vesik aısı ile muv~t tonUıat makbuzlarını 
da havl kapalı tek.lif n1Gkt°"ı..ı.pların1 8,4.94:! günil saat 10 :ı k:<.dar SÖ"LÜ geçen 
odada Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Bu J.ı;e ait ~arbıame Men;inde, Ank:ır:t<İa ve İstar.ıba!da P.T.T. Müdilr-
ICAclerinde •214> ~ mukabitinde veri Ur. •3533> 

ÖKSÜRENL~ KATRAN HAKKI EKREM 

içel P. T. T. Müdürlüğünden 
ı - Mersinln Yenilc.ôy yanında Tatlı su ca:n ormanından ke!:illcrek Mersin 

ist:ısı"'1uııda teslim edilnıck ~artile •6• metrcl.:k 1330 ad-Ot, 7 metrelik 545 adet 
ve 8 metreWt 1038 adel ki cem'"'1 2913 adet çıralı çam telgr:ı! direği kapa4 
zarl usullyle elcsiltmeye kommıı;tu:r. 

2 - Beher ;ı.dodine tlO> lira tiJınılnedilen direklcrJı ır.uva.ktluı.t teminatı 
2184 lira 75 kuruı:ılur. 

3 _ Ekıırillme 7.4.942 Salı günü s"~t 14 de Memlnde P. T. T. Meı'k"
zinde Müdürhik odasınd:ı y3pılacaktır. 

4 - İsteklilerin Ticaret Odası vesik;:ı!ı !le muvaialta.t tan:in::.t m:ı:kbuıwnu 

d; havi kapa!ı tek!!! mektuplarını 7.4.942 günü sa&t 13 e kadar söııü ı:cı;en 
odada Komi~on Reis!iğine vermeleri li:lL'lxi1r. 

5 - Bu >şe ait ıartrıame Mersinde, Ankıııada ve İstııdıulda P.T.T. Müdür. 
ıu:.t.:cı·:nde 1-«i ku.ru,ş mukabilinde veri lir. c3532> 

Kamyondan yuuarlandılar! 
Havagazi şirketine ait 3443 nu. 

maralı kamyoo dün akıjam boru 
vü'kile Bakırköyıüooe 10 Temmuz 
~adtlesinden geçerken ha~ıl olan 
' ul'SlOO neticesirlde !kamıymırla 
bulunan aımeleieıxlen Sadıkla Ö. 
:ıner muvazenelerini ka)1bedcrek 
cac.deye yuvarlaımı!§lardır. 

Bu suku.1 neticesinde yaralanan 
her iki amele de hastaneye kal. 
d'ırılm!§lardır. 

« Şeyhler mezarlığı» ııın 
tanzimi 

İLA.'l TASHİHİ 
Gazetemizin 11/3/942 tarihJ! nüsha

sında Cttc.üdar Sulh Hula* hilkimJji!-
nln .;,117 Do:>Ja numaralı ilanının bi
rinci açık arrttırme.sı 4/4/942 Cu.rr..ar-
1.csi günü saat 10 dan 12 :ye kadar ve 
ikinci arltınınasının d::ı l(/4/942 s~lı 

giinil so:ı.t 14 ten 16 ya kadar yapıla. 
cağı ynılaca!k ll--)len sehven birinci nrt
llrm>:nın 4/4/942 Pazartesi Günü saat 
14 ten 16 ya ve lltinci arttırmanın da 

.14/4/942 Perşembe cilnil saat 14 ten 
16 ya kadar y&pılacağı yazılnuo oı... 

maltl<ı keyijye\ 1.aSbihen ilan olunur. 

f e TAKViM 9' 
I<unJ 1358 

MART 

19 

Kasını 

145 
Hicri 1361 
R. EVVEL 

14 
Ytl 942. M 4 Vasat! 

• S D Vlk!I 
Ezani 
S D 

Derhal" SAHİBİN iN SESi" 
Öi( eden sonra Beyotlu Ağa c a
mit karşısı Hasan Apart. No. 133. ·---il Tel: 4S586 ----

S•htp ve Bll§Dlub>.rrirl Elem İzzet 
.Benice - Neırı;y-:ıt Direktörü 

Cevdet KAP."JlİLGİN 

Beşiktaşta Akaretler ve Spor 
caddeleri müntehasındalü cŞeyiı
ler. mezarlığı namile maruf Maç.. 
ka mezarlrğmda 2 inci kısun top 
rak hafriyatı ve duvarların yıkı. 
!arak yeniidcn muntazam ®var. 
!ar çekilmesi işine bu ayın 15 in. 
tlen sonra ba.şhınılacaklır. 

N 1 S A N 6 43 GUnes 

1 
1318 Öile 
16 53 İl<lndi 

19 34 Alqam 

1110 
5 45 
919 

12 00 
133 
9 29 

Atelyelerine nakledilir. 
•1••••--• Beyoilıı, İstanbul cackieai No. 32 SON TI:LGR.U ~fATBAASJ 

Bu işe· 5000 kii"ur lira sar!olu.. 
nacaktır. 

~arşamba 2
; ~~ ı:: 

Tarihi Tefrika: 60 ----""' 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Y~zan: M. Sami Karaycl _J 

Sünbülün yanında geceliyen Arslan, 
başına ge:ecek felaketi c!üşünüyordu 

Diğe<r lrumaıııdanlar da birer va- İ 
ille alarak mcdi.s dai,'1ldı, licıılı.es j 
vazifesi başına gitımi.~ti, 

Arslan on bes bin cenga\'erle. 
diğer kımrnndanlar g:bi kale lla
riciııde kalU<:ahlı. 

Demek Türk aıruvvetıe<ri hep bir
den kaleye ıkapamp İzni·ki miirla
faaya çalışrnıyacaklardı. YaTım 
milyona karşı kale haricinde çete 
muıhare~si yapacaktı. 

Bu en b~.,:Jlk bir plandı ... Eğer 
kal~ye kaıpamnış d~man bir ık:• 
sıın kuvvetlerile .kaleyi mulha:saraı 
o<k-cek, diğer kuvvetlerille de A
nackıluyu istila ederek kolfarını 
safüya•ak Kııdüse d,>ğru yiWüıye
bik-cekti, 

xxvıı 

ARSLAN izNİKTE 
İıımit galibiyetinden sorua Ars· 

lan ~ maiyeti lını1ı.e dönmÜ§le-r
di. Artık muıharebcler bitmiljıti. 
Buı:dan sonra bir parça rWıat e
debileceklerdi. 
.Anılan lzn.ike büyü!k bir rı:aıfer 

alayile girdi. Herkes sevinç için· 
deydi. İlk İ§ olara1t sn;Wtlarmm 
yanına gittL 

A!fslanın çoculklan yı:Jnııılığa 
alışmıştı . Hele zavallı karıı:;ı oou 
senelerce lll<)afasmda bek1laın~, 
geld~ten s0nra da rr.ıuharabeler
den mulıarclıelcre giıden Arslanı 
birkaç kere görebilıni§ti. Aslen 
Türk kıııı olduğu için bu gibi ırı.:tı
raplüra, ayrılıklara ıküçülktenl'oc
ri alı~m~ı. Arslan ~uklar?le bü
tün bir geceyi geçirdi. Hep on
larla meşgul oldu. 

Ertesi gün dıoğııuca Sünbülıin 
yanına gitti. Sünbül neş'csirL ve 
sönii:k bir halde idi, Rengi sohnuş, 
vücudu zayıDamlljtı. Artık eıki 

şakrnklığı yCl'ktu. AnJaru ııztırap
la ka<r§ıladı. Arslan şaş:ımııştı. 

Çüııtkü i<l<l.cağrnn hali iyi değildi. 
Arsl:ı.n memleketi uğrunda dur

ma.dan çaq>lljıyor, muilarebeler
den muıharebelere ~-uy<ıTdu ... 
Ne a<şlcile, ne de ÇO('ııkları ile uğ
ra~ac:ı;k hakie değildi. 

Bu sefer de yarım ~-onluk 

bir ortlı:ı geliyordu. Buınrlan ne 
Sünıbülün ve ne de halkın halbcri 
varclı, Ncş'e ve ze\'k ihı5"lllacak 
zaman nuydı? 

Bütün gün ve o gece Süıııbülün 
dairesinde ıkalan Arslan, henı 

Sünbülü ve hem de çok ya:kırula 
memloketi>ıı başına gelecek fela
keti düşünii;yordu . Yüız binlerce 
hıristiyan ordı.tSU krallı:ırının ku• 

TEDKiKLER: 

man<ksında durmadan, Bizansa 
a:iuyvr !ardı, 

Arıılan, Sünbülü kalede bırak
maik ioılem~-occ1u. E.asen Sünıbiıl 
saraym bu öldürücü ve bUinalt,cı 
h..,y.,tıı:ıdan bir an evvel ıkıuı-tul
ıınak istiyordu. O gece aralaruıdaı 
şu komışmalar oI:mu.ıtu. 

Sünbül: 
- Sen eğer burada otıırmıya

ca<ksan beni köyüme >ahver, di
yordu . 

- Nasıl olur, irrJ<fuı, yok .. . 
- Aımm3, ben bu yerde yapa-

mam, Kard~im de 'ben de hasta 
oldıi.1< ... Sonra sağlık bulamay .ı: .. 

- Benimle beraber h.ı.rbe ;::d 
olmaz n:.ı? 

- Olur ..• 
- Çok cziliTSin arrıT.fta ... 
- Neden ezilccek11ıi§iın... Biı 

alı§ığırz. 

- Peki .. . 
- Beni ılrurtar d~ ne yapar.an 

yap, bieceğim ..• 
Arslan Sünbüliin vanında zevk

siz, üzüntwü saatle~ geçirımiştl'. .• 
Bütün bir yiıruni dört saat Süıııb:. 
!ün ağlamasile geçmltli. Bu Yö
rük kızının içine işliyen a§ik onu 
yakıyor, ona rahat, hwı.ıT ı;emıi
yordu. Üste de ınJhbusta ~·aşaı• 
gibiydi. 

Er lesi gün Arslan, ~Iinar.ın ,. a. 
nına gitmişti. Mina An;!anı gC. 
rüT gönıncz sevicinden yer, gv:. 
oynam1ıtı. Onu büyü'k. 'bir ncş'c 
ile •karşliudı. Hemen kızlara ~a

rap hazırlattı. Arslanı zevklcn1'.r
mck için ne fettanlık yaıpmak 1.l
zı:msa yapıyordu. 

Karrsınm ve Sünb.ilün yuya
sından derin bir siikıinet ve ıztı
rap duyan Arslan bu ff ıans ka· 
dıırun:n yanında,, sanıki, değişmi":'~ 
ba#:ı bir hayata ı;irıni~tı. Mina 
hiç durunadan ş3klabanLklar J J,. 

pı-yor, çalgı çalıyor, yeni öğren
diği Türk oyunlarını oynuyortl:ı. 

Arslan derin düşüncelere da!d!, 
Süooülü.'1 wtıraplı halile bu ka
dın arasında mukayeseler yal'ct1"• 
ya başladı. Bir Bizans kadını i!e 
bir Türk klZırun arasında ne Ka
·dar ıbüyUk fark vardı. Biıi esir nı 
kimsesiz olduğu halde duıınıad~ı\ 
oynuyor ve zevkleniyor, diğeri 
elem, ve ızlırap içinde kııvrnııı
yordu, Biri hakiki \'e >amiıııi a5· 
ka sahipti. Diğeri ise gününü gü:ı 
etmek iı;in ne yapm:ıık lazliln.:a 
yapıyordu. 

(Devamı Var) 

Dünyanın En 
Kısa Har i 
Harpler ne kadar sürüyor? 
Bir asırdanberi vukua gelen 
meşhur savaşlara bir bakış ... 

Yazan: H. S. 
Yüız sene hanbi için ,tarihin kay
dettiği h arpler in en uzunudur, de. 
nir. Fakat ı;iınıdi ye kadar vukua 
gelen hruıplerin en la=• har.gi. 
sidir bunu bir 90ğumuı. bilmc:ı: 
ve bilıncineklte de, haklıdı:r: ing;,. 
liz • Zcngibar .harbi>. 

İnıgili2 cıooamnasını.n, tcsadü.. 
fen kendi sahillerine yalan sular • 
da bulurıduğundan bihaber olan 
Zengibar Sultanı Halid bin Bar. 
gas, meçhul bir seb<pten dıolayı; 
1896 yrlının 'l:7 ağulltosunda, İn.. 
g.ihercye karşı harp ilan eder. 
Vaziyetıten hemen haberdar cdi. 
len donanma, sür'atle saıhile yak. 
:!aşarak şehri ani bir surette topa 
tutar; az müddet sonra Sultanın 
sarayı haıkile yeksan olur ve Zen. 
gii:ı3r hülloilırıdarı 1'ÜÇhal ile ka.. 
çarak hayatıını kurtarır. 

\Muhasemat 37 dakika &ürer ve 
dünyada en kısa harp olarak a.. 
nılan bu harbin başlamasile bit. 
ınesi bir olur!. ... 

Mademki bu nıevzua tem.as et. 
t ik, bir ası.rdanÇeri vu~cua gelen 
belli başlı haııplerin ne kadar sür. ı 

ö.üklerine de bir eôz gc-aiir e:JJr> . 
Resmi kay>tlara nazaran: 12-!6 

Meksika . Aıınctika harbi: 18 ay; 
1854 Kırııın hanbi: 2 sene; 1870 

Fransı.z • Al.man harbi: 6 ay; 18J4 
J apon • Çin harbi: 8 ay, 1898 i:
pm''';a • Aımerika .harbi: 4 a, ; 
1899 İngiliz • Transv~l harbi: ~ 
9cne 6 aty; 1904 Rus . Japon harbi: 
13 ay; 1912 Birinci Balkan haroi: 
5 :ay; 1912 İkinci Balkan harlı:: 
6 hal'ta; 1914 Büıyük harbi 4 s~· 

ne; 3 ay, 1 gün; 1918 Rus • Polon• 
}a harbi: 13 ay; 1932 Şako harbı: 
3 ay; 1934 İtalya • Hab~stall 
iharbi: 7 ay; 1936 İspan,ya dah.;i 
harbi : 3-ay deva.m etmişler, 1931 
J apon . Çin hanbi de cl'an dvcnı~ 
etmekle bulunınllljtur. 

1939 da Avrupada,patlak vcrerı 
ve hu.gün dıünyanın beş kıt'asıııı 
da ihata eden bü)<iik harbin ı,e 
valtit biteceğini Jr,~tinnek DeJ.. 
hi k<ilhini için bile mu..+ıal oltlut"'ı 
dan, bu hususla fikir beyan ede• 
miyeceğim, Bu kadar kusur, J{~dJ 
iuzında da bulunur. 


