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23Ninan 
Nasıl Çocuk 
is tiyoruz? 

Türk Milleti Bayramın Kutlu Olsun 
23 Niaan Türk mille

tinin ebediyen en asil 
hayat cevheri ve kayna
ğı halinde ruhunda mu
hafaza edeceği bir milli 
tıls ımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

MilliflakimigetveÇocukBag- Ankarada Patlıyan Bomba!. 
ramı Yurdun H er Tarafında Şahitlerin mahkemedeki ifade 

!fegecanla Tes 'it Ediliyor leri bi çok nokta . rı aydınlatt 
Bug ün Türk milli hlı&.'mi~ eli 

n iıı Z2 nci yıldönün1 iin ii kutluyo· 
ruz. 23 .-.: L•a" 192U ı\ııkarada T iir
lrh e Bii;ii k i\lillet :11ecl is'ıni n ilk 
a ~;lış ı:iin ti d ü r. B ir:nci D~nya 
Jfarbinin w nunda ruağlubıyete 
, e taksi me uğrıyan Osmanlı lnı
paral.otlııg u t<>prakları iizer inde 
Tiirk m il!c ti kend i öz malı olan 
bölgele1· i ı rki \• arlı•qndaki ve ru
lıundaki j~tikt3l şuuruna dayana
rak o gtin yen i kur11 luşuna bağ
ladı 'c 2:1 'san 1920 Türk milli 
istiklalinin, Türk milli b.3lcimiye
tio" 11 Tiirki i e Bül·iik i\li-Uet Mcc
li~inin ~hsuıda ıniibe ':'~irliğini ,~c 
rımrdii! ıı i -:, apan ilk gün oldu. 

O giimfon bugüne 'l'iirlc milleti 
b ir bütiiulük , .e biribir"nin Jıüvi· 
yel inde kayııamı~ bir yekparelik 
luıl noo hlikliil Ha rbin i ~e oo;ıun 
biiliin ilıtilal, inkıl fıp, kurullış , .c 1 
lrurtulu~ ,aflıalarıııı kazanını~ O• , 

larak JUılli Şefinin etrafında rop• ı 

Janıoış bulunny<>r. 
Bugün kutladığının: l\tilli Hak'· 

miyet Bayramı İ~te bu. ana gii
nün yıldönünıii, o güııii hatırla

yı~tan alınan hızla 'l'ürlc miireti
oiu cbedi~·ct'ndeki lıer 23 Nisana 
ayni hakim iyet dulgusu: ayııi 

' ru.h , -e bHn~·c hiitiinliiğü, a.},Jİ İS· 

tiklfıl şuuru ile ~ıkL~ aziır11 ve- ira· 
de. inin ta?.elen :. !İcliı· . 

Bu mutlu \'C kutlu gilne Ç6"uk 
Ba)ramıımzı da bağlamış bulu-

nı~oru~ Bu i{la 1 i Türk , ~-Wl~•ıı·~ 
- vıı.rlığtnJ ma ı üCi de- ,-

tild il", k.Nii.Oh·. H r l•!şc.n 'ftirk 
ÇOt:nğunnn n1illi ınuTmdıd:c.rar \·e 

iof'. l'<'lr İİ%crinokli : • urlaıll<jl· 

na bu mii~lerek g•'n a'la kayna kr 
lık ede.-< tir. Tür k ç°" ıığu !;cutli 
ba ramının başladığı giine ·ııa
lı :ııı Milli Hil."miyel &yramının 
de rsini ~uı;iindc al ae~k, bugünde 
diııli:rccek bugiindc ~uurunu lıes
lil ••<ek, bu~ocfoki anlayış ı;e 
kt1 \' r.a v ı -..1 il e Türk nıilletinjıt İs· 
tikha l n:kk i V?.zifcstııe hazırlana
caktır. O lıtldc, 23 :Sisan günii bi<'. 
yandan Türk mill etiı>İn biinye
"1nde-k hakimiye t ' e istHJiı.l şuu
runu taı·!h kar-şr~ında tazeli~.en 

mutlu l>ir gün nldui:u kadar lıer 
Türk çucuğuııu milli Jıfıkimi) et, 
ııı 'ili istikliil dll) gtı, ~uıır 'e ter· 
b iye,; i ib i' tikbalc de hazırlıyan 
k utlu bir gii ııiiir. 

Tiirk çvcuğuoda bu tcrl>iycıı'n 

ver imini tn ın anlanır ile istediğ: . 

nıJz \'e lıeklcd 'ğiıııiz !.adar yine 
Çocuk Ba:ranıı ile çGcuğa kend i 
hiiviyetin i çerçevelerken ana ve 
bnhaya, öğretıncn \ c ce m"ycte de 
~u telkini yapmak istiyoruz: 

ı'ilrk ~·o,~ıyuna 1'ıi.rkün milli 
istikltil ve lulkitniyet duygu~1oı1ı 
a~ıla!f1tı•.:. TU<rk {'l'L'1ı(;unu gı'Lrbii.r, 
tanı ~a{Jl!klı yeLi."'tıı""'niz. Ondaki 
esas nı.ayc_ olan vo an, a le, ?'O:i_ 

je, JCragat fcdn lJtrl•k,-d:iriistlük, 
iyi ah!iil; ı, cemiyı'te h c.,prlı ol. 
mak esasıı.u dayaı.a ı milli alılıik 
ccvlıerinı suyrayı ıu. 

Gerç.,k ten i e diı,: 'miz çocU'k bu 
<>lıluğu gi bi Türk m illetine, Tiirk 
ccıni)" e fne, Türk ırk.-ııa yakııı;;an 
çı>cuk d ı büyie çocııkıtur. B~un 
içi ndir ki, çucuklaruıuzın varJık
lo rındak i bu asli ,.e m'Ui mayası 
CJ> iyjye, en o]guna götiirmck fır· 
salını ku•nnuık \ 'C bu itiyadı ııe
s iltlen """· ıe Tii~ki~ cyi ~' cniden 
kur an ıu i lli i manın. nıiU i idrak ve 
~uurun, hiikim'yet \C istikliU biiıı 
)· es~nin bir an:a ın iras ı halinde 
sürdiirüıı gitmek 'ı:in ht:r l ' ıi 23 
Nisan il·• başlı ~ an h a flanııı bii
t ü n lii.ğünii or. tar . ı ı.a lı -.İs etm is b u-
Ju nu~ oru2. · 

2 .. ~i'"" 1920 Tiirk ııı.illet nin 
t'<Led!, <.'tl e;ı ;lıı;; j J Jıa\ rıl cevhi:'rİ \" C 

ka.'nağı haliı~de rııl 1 u11da uiuha· 
it ıa ctlec'!' i bir nı ilh tı lsrn1 oltJıı. 
c.n g'hi h<·r irlra.k cttlt:'nıiz 23 . i· 
ı.an da i tik b, le ku,~ı Tiir.J,, ıuilli 
' e s"y a.~i ha~·n t 11uia 1920 duygır .. 1 

s unu b ıı .. '~ t' n b ir ku\"'\'ct k.a :ı- n n. j 
1:ıdır .. 

:'11illet.iıı kendi muka deratnıa ;) :ı lııız kendi 
kcudisioi.lı ' ııôidm olduğunu teinl,ı ve ilim eden gü

. ııil.iı 22 net ı ıl4~iimii ha yran;; ylırduıl her Uıra
' 

• gibi lnnvelli ve 'Zinde ol~rak idrak etmektedir. 
Büyük, kiiçük telcmit Türk ulusu l\Iilli Şefinin 

· etrnfıııda yekpare lıir vü eut halinde istikbale hu
zur \iC emniyetle balını ak tadır. fında ~~yecanla kııllan~yoı-. 

Bugün a:rn! zamaııd.a • Çocuk &3 raoıı • dır. •Son Telgraf. Tiirk m ' iletinin bu mes'ut Bayra-

Hai-p içind~ •ues'ut günler yaşıyan şen, bahtiyar 
Türkiye bu iki ' baı ranu da her zamaıı olduğu 

nunı kutlar ve sullı , sükun j~ cri:.iııdc ebedi bay
raınlar ge.;innemiri teuıenn ; eder. 

~~\Şehrim.iıde bu s bah 
Ank~rada yap ı lan merasim 
Bu sabah talebeler 
Ebedi Şef'in makbe
re sini ziyaretle çe-

lenk koydular 
Ankara, 23 (Tclefoo la) - Ço

cuk J:bi:rgeıne Kuru111u nlii11u! ·r- ı 
kr i ile Ankara çneııkları bu sa
halı Ebedi Şdin kabrini zi~ aret 
etmişlerdir . Bundan sonra saa t 
10,30 da Ulus ıneyd"nında toµlan 
nıı~Jar, İstiklal 11.Jar~le Çocuk 
:\lal"§ınt ~öylc-ınişlerdir. Blınu nıii· 

t eakip Kurıım nıiimessilkri ~e 
kü çükler tarafımhın nutuklar 
si)~ knru.'. Mıoicleye ~denkler km>-• 
mtı~ ve bir g•~it resııli yapılarak 
törene nihayd vcrilnıistir, Tale· 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bu sabahki 
Ruste liği 
Loııaıa 2:ı (A.A.) Sovyd teb 

lig · 21 ni< ·ı giin i cqJ'lıc iız!' in - ı 
de (jnpn1li bır t: ... -r klik ol!l".am;.~ 
t 1r 20 nisan g .. r.ü :1::! düşman tay
ya·-csı ctü:·ılriıim\i.ittı SO'\"\~ ],~ . 

yıbı L3 tayyared:". B z üenizinde 
biri 5 b in tonluk j)('lroJ ve digeri 
4 bin t.oo.luk <>lm~k cize.:·c iki A1-
rnan gcrrusi hatırılmı~tır. , 

) 

Çocuk ve :\f illi Hak.ıniyet Bay
ramı bu sabahtan itibaren şe!ıri
miııde büyük törenlerle kıı.tlun.. 

mağa bı:şl•anmL5tır. Her taraf da
ha dünden süslenmiş, rcsmS bina. 
lar1a loiı ra ve deyıiz vaSJtala.rı 
bay raklıorb ÔOllam;ruşlır. 

Bıı sah <aat ıo,:ıo da Berazıt 

ve Takbim nıcy\'.lanlarında mera-
simler ) pılmı~-l!r . , 
. Bcyezıl m<"ydanıııdaki nıera
s>ır.dc -binlerce ha~k hazır ibulun-
nıuş, küçlikk>rln nutukl arı ve ge_ 
çit reszd lıeyccan'a seyredilmiş-.. 
tir Me-ıdanda t.opıo ıan binler,,., 

• 
(Dcvam1 3 u.-eu S<ıhifcde) 

e palas· eşi taş 
iNF.L 

4 

Ki Cinayeti -Otel sahipleri lngH-
terenin eski S o f ya 
Sefareti Erkanını da-

va ettiler 
Gcs-en ser1ı,.f _ .ıı <J) ında İngiL 

\erenin e;.ki Sofya l ıçisi Reııd~ll 
ile Bulga ,\andan .~L hr;mize gc.. 
kn scı~r., hc:ycliııc ait ba\'ullar 
dan biı ind« bulunn:ı bır baır. :ı 

Pcrap2ilas oı >i k<i.p· .ml.a iıı!il:\'.< 

etm s ve btt) ük ha,araiı mııcıp 

ol"TI ltı. 

Old sahipleri Fer t Keır.al ile _ 
M:Sl-xıh i·luhayc,; elçı ile ino\ıt.c_ 
r4?n!n <.~ki Sofya konsoloou }1-rc
u:-.n, vi.s kon.9<llos S"arl!~· lleri. 

(De\· .~u 3 ü•ıcü SJJı;tr~) 

Ka h veciyi öldüren 
katil 3 yıl 5 ay müd
detle hapse mahkum 

edi ldi 
Bqi~ta. 1ta V neza·fo malıalle

s!ndc hlıvcci ~1ehıııd Çavuşu 

aılc\·i b:r meseleuen dolayı öldür 
ırnckl<:n :.-.u~ıu A.l"ın1ct Turan Çü .. 

rtiklünu ·~ inci 1\ğ.ı-cc:z:ııcla gö_ 
rulmet;t<_. ul;:. 11 mu11akcnı.e:Ji dün 

bilrniı<tir. Suçlu; lic ~rnc beş ay 
y·rıni gıın ağır 11 p::,C', 1' lt..,1ımei 

Çavuşun ,'rırı~lcri S • .adct, Lütf'~ 

y<' Na1miye \'e Halid.ye 600 1. r a 
ın~ne\·? zarar öd ·m<. c makıküm 
olmustü r. 

Bulvarı üzerinde: Vişne Atatürk .. .. '"" .. çurugu 
rengindeki otomobil 

l ile beş kişi v e Ömer nasıl görüldüler? 
• 
lstanbuldan gidecek şahit Bayan Mefhare 

ma hk e mede n eler söyliyecek? 

Ankaradaki hususi mümess i limiz şahitlerin ifad e 1 er 
üzerind eki t etkik ve intıba ları nı nasd anlatıyor ve han 

nokta l ar üzer i nde d u ruyor ? 
?.2 - 4 • 942 Ankara 

Suikast da'""'' s . .ıt;ftkri on beş ve 
on f!.kı Ni5an:la ~ara Ag1rcezacı 1.>

ı>fu>de bi.tild<r:ni 'c g,jjrdii\derini an· 
llııı'ltılar. 

Bu şııh..~~ı> Bayo:> M~lbaret 

f azla sabırsıZlıl< ~riµ İS'-'lıılbula git.. 
t i. F~ktrt, i.J inl"i.m:leki celsede o da 
dinlen~. \'en len karara göre i,... 
tanbuldan g~lırkcn ~l pıilr&:ı ver ... 
11\iyecek.!1.iı·. Ci.lnkü~ jıh7.aren celbine 
k~rar veri.Lniştir. .Ancok bu \k'reliL? 
colişın bir takım küHet nıuk..biHndc 
ola.cağını dn bfhne nı kecd.itt.i: biliT n1i? 

K.c!ıdi.si m<iı::weme hu.zurun a ı;ıka-
cagı d;.ı.ktfu:tya kad bir J>O!.tsin ref~ı . 

k a:tinrie buluna~ak1;t. 

~ara<Uıkt s..~~r~ dl.rı1cn1~:}jn Şt• 
~ı.kılaruaaı da\'U)3~t ultn\ 1 ,.; 

ı- I:ıı.Wı> • &. Seni ı Kanlı. l<ı ı 

japonyaya Yapı

lan Hava Akını 

T\ies e le Oldu! 

Tayyareler 
Sibiryadan 
mı uçt u? 
Yalnız Tokyo 3 
saat 20 dakika 
bombardıman 
edilmiş. Yı alan 
fabrika ve sine
malar yen iden 
yap ı lıy or ı 

13500 Japon üni
versitelisi hemen 
korunma teşkilatı
na yazıldı. 5 p l ot 

esır edildi 
Ne\ ~urk, 23 (A.A.) - J a

poııyay a cumar l.c6i gün yapıl· 
mış olan haYa akını hakkında 
Arneı ika ıııahafili cl'an sükiıt 
ctmekledirler. rakat bu akın 
hakkında bir rapor ~olun
mu~tur. Bu rapımla tzcümle 
ş<>ylc denilmektedir: 

• - Cunıartesi günü birisi 
COc\.-amı 3 ünıcu S0:ıJı.ilCdc) 

" 

1
Antil adalarında 

Teşkilat 
Lond "a ~3 (A.A ) M tsU.mlc-

k.it müslc ,arı ıı.ırold J\facmiib1an 
AYam Komaras '1Cb beji·a.ııatta 

.bulunrak halen Antıl a~a l arında

i1t1~:!S s.artıbi 0J.rti.1~at' ı~çilenn 
d-e~sihn.::~inc b~bnd ıgını; bu_ .. • ~ ı _, 1 • 

nuı-..la berabt>.r lıt>niiz esaslı b ir. 
!<'~kiliıl yapılmnd ığıııı ' 'lı.lı..~iı;.. 
jir • ~ ! : 

1 -

m..znun üle~ man 
nı ı:hlı.eıuede 

::ligil,n T""'8fu; \'e Anka.;~ tak.'i şo 
leritıden Mmıet Fahrı U.,ar. 

Bu i ,ah1t h;kik't'd<:n \'V\'C'I ve 
&lenl'l aluııtıin<le6ci "-.<ı "'1cdelcr 
dôiyanuNik ç~~ şayan rl!Xkat b('j 
ıı;ı.1!: bıılunn,,.,lartk. ı.o<!Eoleri d ' 
Y.1 a.ytlınlattrııı b<ıkınıı:ıdwı <:<>k ebe. 
miye-tJidir, 

.Bay&n B~oo1 hl..OiBC.Wl evvl·l, 
. q1ıom<>bHden inen u • k .•I ile h. -
rnah.al'.dnd.c bulu.runcı.'t1.;ı o!an ik, 
§'in.:n bırluşıuğ ·n~ \'C bwu nıütc~.

dıirt ?.. .nin yjnc v:cme ren.ti bır o 
mob1le b'.m rı;K nynl.n1 ş olch.ı.ğunu 

bir kioşlnin ora rda ka.ld.gm ı gör 
ğünli sOylemts·L"T. Bayan B.gUrn or 
k'.iliın bu tek J<ı,,' ,..ın om tCŞ:> · 
yaıı. 1arn~ı·. GQrjş \O tcsll'tıtcn 

k;.c eUı.it::ı. son. a lnfi' 
(Pevamı ~ un 

Yeni b ir çocuk ö rdürme faciası dah 

Beyoğlunda k alpsiz bir ana, 
baba henüz doğan çocukla 
rını bodruma ' gömmüşler! 

Zavallı yavrucağın cesedi çı
karılarak kat illeri gaka/andı 
Zabıta , .e adl iye diin de ) eni 

bir ç<>cuk dü§ürıııc , . ., y<k etme 
hıidisesinhı lalıkikatma el .im)·· 
ııııı~tıır . 

Zabıtaca ikmal ohııı e n ve l\fütl
deiu ıu uıniliğe \·erilen talıhl&at 
evrakın• ve idd ia) a nazaran Be
yoğlund .ı Hanı alba,ında Çabkl<aş 

sokağınıia 13 n umarada oturan 
Jale adı~da bir kadın b ir müddet 

ev\'cl Zafer hmiııde biriy le gayri
ıne~ru m liııa~cbet tc bulıuııııuş \'C 

Bou_logne
1

a yapı· 
lan lngiliz ihracı 
hakkında bu sa-

bahki tafsilat 

Y ü zleri siyaha 
boyanan askerler 
g ece Alman müna
k a 1 e hatlarını na
sıl t ahrip ettiler ? 

LondTa 23 (A.A)- B.B.C. İn. 
giliz km-vctirin dün g€Ce Fran
s:ı sahaindc Boı.ılcgne civ~rır.~ 

y<ı;ptı1ı t•arruz h<ıkkıııd?, btt a. 
kına iştir.k eden Rn) tr ı· ajans._ 
nın ınu~nrriri ~u tarı--i!l~tı "\:lr
m<.)kt!dir: 
K~arya çtk'..111 İ~u z ttU,'\0 ı 
>llrieıı 100 melı'<' ıl .. rler.ı~ "' 

800 metre !(<'n,':'liı:·n<l<' 1Jtr CC'pılı<' 
i.4zer· n~ mc\'cut Alınan tclörgu 

(Dl'\"' ını 3 WıcU Sahifc'"<k) 

bu adaıud aıı bir çocuk doğurmu. 

tur. 
Y ine tedkik mn:ıun olan b 

i!ıbara göre, Jale ile Zafer elbi 
!iği yaporak tedarik ettikleri b 
ebe v asıt<ıs ile ı;<>cııi;u aldırnıı•l · 

, .e sonra bıılundttklan apartmı 
nın bodurıununa günun iişJ.crd ir .. 

Yok edilen ı.aval lı çucuğun c 
scdi dün bodıırumda gömiild ii ı'., 

yerden çıka rılnu.~, ka tı yürek 
ana hakkıııda kan un i takiba t 
başlanıuı~ tır. 

"Kuvvet erimiz 
tecrübe etme 
zamanı art ı 

g elm iş tir ,, 
• 

Bu sab h lngil i 
Haberl er Nt.. zır 
Sen Jorj yort u s 
m ünasebetil 

böyle söyledi 
Lon<lr:ı 23 (A.A) Il.B .C. D. 

sab. İngıliz HabNi<' Nazırı S<: 
Jorj )Or!usu mÜ;>-&hetııc B·ı 

tan'"' Jıali>ına bir m saj ıı~~ .• 
mı<t "· B~ı d ez - royl.c 
nilm ~ı.,c<lır· . 

- E" t " 
· ! a ç~tı. o 
'C'l ın çal ) or "' a 

lli.i ;t1 b~rJadıgındu: C'ı:ı kU\"\" .. 
ınız mUl<'lT d' "<!ll artnıaktad t' ·e 

(Dev o.. rru. 3 .,.n J Sıhifc-a.e) 
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Tiiı kiye B;i, ük !'rliUet Mccli· 
r.iı1111 Ankara~a ilk top\arudığı 
gün olan. 23 Nisan, her yıl l\1illl 
Hakimiyet Ba,} ramı olaTak 
kutlanır. O günden bugüne 2.2 
yıl ge~miştir. 

• 

Tar;Lin sey!l"i üstünde, 1920 
scnesiı:rde c'1!iıl heyecanlı idiy· 
sek, 1942 yılıtııda da kalb.leri· 
miTAle ayni ateşi muhafaza edi· 
yona. Aradan gelip geçen 22 
yıl bu 'heyecanımızı arttırmış, · 
yaşama arzumuzu hırslanıln
nuş, damarlarnnızdaki hayati• 
yet ceYhcrini şalılandıruuştır. 

Bugün milli hiikimiyet üze
rinde 1920 den daha titiz ve 
kıskancız. O günden bugüne 
hiirriyete olan düskilnıüğünıii2ı 
artmıi. L.ırtik;Lal asııvmız Lir va-

REŞAT FEYZi 

nardağ' gibi feveran haUni al
roışlır. Hakka hürnıeti.miz da· 
ha derinleşmiş, haksızlığa obn 
kinimiz daha çak yamru:ıU.Ş.. 

mıştır. 

Bizim için 23 Nisan 19ZO nin 
mana ve ehemmiyeti her ba· 
kundan üstündiir. Bugün ıbay>
ra.nı 1>larak kutla". :ğımız 'bu ta
r ıh gelecek Türk ne..~illerinin ' . dimag ve kalblerine ayni ateşli 
humma ile intikal ede<:ektir. 

Gurur nedir bilmiyen Türk 
milletinin mağrur edasını mut
laka ı;örmek istiycnlcr, onu, 
Milli HMUmiyet Bayramları· 
mn yıldöniimünde, asil ve va
kur çeJuesile seyretımelidirler. 

Tek gUTurmnuz m1lli is:ti'kli
!im.iz. milli hiı.klıniyeti.m>zıdir. 

\ 0.f ise Alına
cak Memurlar 

FAl.'DALl 
MtlESSIB& 

Yunaniııtandan getirilecek bakı· 
oıa muhtaç 1000 çocnk için Bal
talimanında.IU llalıkçılık Eııısiltü· 
oü binası tahsis edilmiş. 

Bir za,nan.ıar Balıkçılık Ensfi.. 
tüsiinün h.içbir faydası olıınadığı. 
söyleııiy<>rdlL işte, daha nasıl fay· 
dası olsun? 

NAZAR 
vımMtş 

Et fia.llanmn l>irkaç gün için
de yeni.den bir miktar yiikseJ..d..i
ğiııi kayd.edCh bir gazete, yazısına 
Şll serlevhayı koymuş: Nazar mı 
değdi? 

Nasıl ııazar değsin, gördüğliınüz 
var mı ki? 

BILMECE 

HALLİ 
Vali ~çveL\1 akşam şehre ait 

bazı işler görii.,.'lmek üzere Anka· 
raya gitti. Eı1csi gün çıkan ga
zeteler bu lıaberi yaZ'dılar. ~alnıı 
bir gaute şöyle yaroı: •Valilhn 
bir iki gün sonra Ankaraya giı,. 

ıne;;i mııhteıncldir.• 

İ§IC siır. bir hihııece_ bu gaze.te 
ibaı.',(!isiJir, b.lin bakalım. 

GELMiŞLER \"J:!i 
GITMİ.)LER 

istaıııbula gelen fwt yaş ta.lı
didiuc li\bi kru.aplık hay\'anlar ke· 
silıneıkıı Haydarpaşadan g.,,,.i 
çevrilmiş. 

Ben bu şehrin et meselesi yü. 
züııdcn, dah2 ziynde şu zavalllı 

ve bıgünah hayvanların çektik· 
rcriui dıişünüyurum. 

ArlMF.T RAUF 

Kemah - Erz?ncan 
yolu 

Erzincan (Hususi)- Erzincan 
ve Kenıa.h arasın&.ki. şosenin 
müıhim bir kısmı kı.şm şidrletin.. 
den do-layı vukubulan heyelan.. 
!arla •ka,f,..nm'-i' ır. Yolım ·açıl. 
m;ısına tıususi muhaaehe 'bütçe. 
sinin ta:lıaınm'iilü olma.chğ1ndan 
N.::tfıoa Vekaleti on bin lira gön.. 
denniş ve yolun tamir olur.nıası.. 
na başla~ır. l);ğer taraftan 
Kemah • Rclahi}"e yolu dıa 'Y"'• 
pılmaktadır. 

----
Bunlar için iki kurs 

açılacak 
Tqprak Maiısulleıi Ofisine me. 

mur, eksper ve muhotıip y'2<lış!i.. 
rilmek üzere Ankarada 2 • 3 haf 
ta devam edecek olan 2 kurs a.. 
çılınası kl,arar1«şıtml.nuı;t:ı.r. Kun. 
sa ziraat veya orta mek!ıep me. 
zunu olup zahire işierinde ihti.. 
sasları bulun&n 50 yaşını ~e.. 
miş kimseler imn:hanla kabul o.. 
lunacaktır. Ankaradaki Olis mü.. 
dıiirlüğüne müracaat müddeti bir 
mayısa ıkadardır. Kaızana"1lara 
00 • l()O lira ar,,.sında aylık ücret 
verilecek ve Ankaraya gel<likleri 
:zaman sarllattikleri harcirallı da 
tesviye olun.ocaktır. 

-<>----

Yüksek deniz ticaret mekte• 
binde diploma tevzii mcrcuimi 

Yüksek deniz ticaret mektebi 
ni bu yıl ikmal eden ~erimi. 
zin diplomaları bu ayın 29 uncu 
çarşamba günü saat 15 de mera.. 
simle verilecektir. 

Ev idar~.fl ve yemek pişirme 
der al eri 

Kı:z mesleılı. muallim mekteple.. 
rinde ev idaresi ve yemek p'ş' rıne 
dernlerinin 1942 • 1943 ders yılı.n. 
dan itiha<ren bir tek muallim ta.. 
raftndan verilmesi J$rarlaŞtırıJı. 
mı.ş1ır. 

Balkın bes· en9?.esı 
Verilen !haberlere göre, Istan

bul fırınlarının son günlerde da
ha sıkı ve sistemli bir şekilde 
kontrolii üzerine, ekımekler'.:ıı 'ka
litesi yü.kselmiıştir. Bir kere da
ha anal~Jıınakta.dır kıi gıda mad
deleri ve bilhassa ekımek ppılııı 
ve satılışı devamlı ve ciddi bir 
kontrole tiııbi tutulursa, vatan· 
daşları daha ;yi şekilde beslcme4c 
müımikündfrr. Bu imkanı kaybet
memek b~m elimizdedir. O hal
de kontrol vazi.fesile mükellef o
lanlar, yaptJkları i:Şin ılıaJikın .bes
lenıınesi ile alakadar okl u:ğunu 
daima hatırda tutmalıdırlar. 

BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 101 -- ' 

1 Seni Unutmadım 1 
\.. - REŞ T FtYZı .J 

- Bravo, SU3'V'~ mülkemmet fUdl' ••• 
Bao!<, b"'1 bu=rı dl.i.5ünemem.;irn,. .• 

Bir an dlUIGU. .Jl)lun 01'1:. sı.ndctki a- , 
ğa.çl::ıra baka!"a.k ctüşün.d:i. Sonra ~ve 
~ıti: 

- Beni bir "9.l<lka c'ddt dinlem"'11 
~ t"_ca ederim. Bir lfıbza ic .n lıaUfe_ 
ytı b ıro.tta !tm. Ben ınakul bir t.ckli.f ya
payl'ol. Za.Tlned YQ?'Um ki kabul eder_ 
sln. Saninbe beraber biır &cı:aıt kalırım. 

Sonra C\·e ,.;nerim. ~ben. o zamıa.n. 

kad!Lr clı hava kararfil19 olul' .. 

Süav!, seyıg.hpi.Q:. cididi dinler görü
nCyor, I~~ iri siyah göz~[ içindeki 
par,1'1,1ar şeytıı..'11 d~celerl sal<la.. 
mıya muva:f:f.ak Dl:;.ro.ıyorıd.u. Şöyle ko .. 
nu~u: 

- iyi, g~l sö.Y1üyonstın aroma, bu 
kadar bo-1 vaıkıthn":t var nu?. Ş!nıdi e
ve ı·de~ği.z. Sen üşümiiş.::ündür. Bir 
s1ctı:k çay a.hrsın. D!raz d·nlenirsi.n. M 
sonra karnımız ac;kır. Yemek yerb. 
Gece de bir s.i'l1emaya gidcr:z. Ann@.ml! 
.z.!yarot e:..m,eyi ben de ·isterdim. Fili. 

!kat, görüyorsun lu ou Hikşam vııkıtimız 
kaJıyor nru',', 

Ley.ı. gı.n.ç adamı lumla dinledik
ten sanra, birden basını pencereye çe... 
vird.~. Sıiavuun yWU.ne bakın)3.dan: 

- Senden bir daldka ciddi kon~ 
m.aill rica et.Um. hil!A ad.ay ed~yorsUllıı. 
de"i., n..'reden başla..iı,I( bu tac.ıxıa ı.o
nuşmzya? 

Süavi hemen cevap verdi: 
- Alaya ;;k baı.olı,yan seı:ı. olduı:ı.. ba· 

na ne kızcyonsun?. 
F,ği ldi, Loyl:ının yüzünü gihıınele ça. 

Jıı;anık ilôve elti: 
- Na.;: .. .., harumefendJ.. bu eve ken

d'leri hiç davet cdilmemi$er mi? 
Genç kız ba:;llll çevirmişti, .ıı~

d~: 
- Ben, o zaman bir saniye için ~ 

!!I• elmek istemiştim ... 
Süavi Ley.IAnın ellnl tuttu. clddl bir 

toı>la: 

- Merııat e1me yavrucuğum. •eni 
Ü7.imem, dedi, emin olalıillisi.n. 

. . 

ı mı~~'?: [11uı•amnıa]1 
Kız taıeuenın Ki.;. aıet . Uzak Doğuda Hindistanın kar-

Maarif Vekill\ği krz talebelerin d•k•) J t hJ•k J • gzyı.n.iış ,-,ıziyeti hskikınrla mekıta,: Ş1Slı.!8 1 1 en apon e 1 e eri 
lere mühiıın bir tamını. gQ:nderdı. ~ 
Arzu edJen şey genç lkıızlarımı· ( Y nzan: İ. S. E~kiBÜkrcş Ateşe~iı~..) 
zııı daha vakarlı giyimnelerıd&. 

Bu tamiıme göre kız talebe ijıeok 
91>raıp, yü:ksek dkıçeli ı.Skaıpin, kı· 

sa etd<lı elbise giymiy~ktir. E
tekler dızkapağmı taırn. olarak ör
tecektir. s .. çıar kıvıırtılmıyacak . 
ve tırnaklar boya.ıınııyacaktı.r. 

Böyıle biir tamiııni mekteplere 
yaymak eibette liiızumlu görül
müştür ki yaprlıyor. Bu Jfuzum ve 
lhtiyacı bioz daha açık bir lisanla 
a.nlatalım: 

Bilhassa büyülk şcıJı:ir !erde roü
hmı bir kısın'. k.z taiooe maale
sef fazla siliilenmiye· pek mera.k
lıclır. Gunde •bıı•kaç saatı.ı:ııi. saçla
rının yapılmas.na tahsıs eden 
kular az değildir. insan bir tale
benin büy le ne kadar çdk bo§ 
vakiti olduğuna hayret edlıyor. 

Bunlar bntakını mücerret id-
dialar değuair. Uon. .. 0y'e lu-
lavuız isLer mı? ı;.v0 -·r etraiı-
rı.;za bakınız. 

Fakat kız talebeler.ııniz bu süs
lenme merak ve hevesıni, •bu işle 
ifrata varan ,1;..r şeh..ıcte meşgul 

olmayı kendi ken<tilerme Jb.ı.rıup 

J....~etm!i değillerciıc. Bu bır gö
ren€!< meseı.~~,uı.r. Ve muih.ıtten. ı 

·bu görgwyü a1maloladır1ar. Ken.- ı 
dilerine !bu gör.gi.ryü veren bü
yüJtlerk!ir: 

Bazan anası, bazan babası ve 
maalesef bazan hoca.51 ••• 

Kız, etek modasının kısa oldu
ğım u göıüy~ı· ve b.liyıor. Hatta 
annesiınin etek bı:r san.tı.m uzun 
olduğu için terzi ile !kavga etti
ğini dı.ryuyoı. Bu vazıyet karşı
smda, bir genç kııza butiın bu gör
dürk.lerı.nin, duyıaukıarınm ya~ 
ve çiı:ıkin olduğunu anlauınak kır 
lay mıdır? 

Mek·tep idaresinin :zıoru ile bel
JQ kıız talebe bu heveslerini tat
min edemryecektir. Faıka t a!lclı da 
yapamadığı btı şeylerde kalacak, 
üziilü;ı duracaktır. 

Malfım bir ha.Jcika.ti bir kere 
daha taıcrarlarna.k. i.eOi> ediayor: 

Tenbiye ve muayyen fikirlerin 
telkıni içiırı yalıuz mektep QOk 
gayrlkfil! hır vasıtadır. Teıibiye 
ve telkinde daha evvel ve mües
sir rolü a.ile ve muhıt ifa etme
lidir. 

R. SABiT 

Uzak Doğuda 'Btrman!Yadaki. 
mı.ı'lıarebeler Japonların lehine 
inkişaf etmektedir. Saluen ve 
Şttiang vadilerinde Japonlar, Çin 
!ilerin şi.ddehli mukavemetine 
rağmen Mandal.ay üzerine ilerle. 
mekıe dev.som· ediyorlar. İravadi 
ceı::Jhesinde in.gilizler daha sür'at
le çekildiklerinden buradaki J a.. 
pon kıt'alan petrol havzasına 
girıruşler ve M.ındalay şehrini 
batı cenuıptan da tehdide b~la.. 
mı.şlardı.r. 

J aıponların nıfu<sadı Çin ve 
İngiliz kuvvetlerini ayırım.ak w 
ayn ayn mağlup ederek Çung. 
King ve Hindistan istikınaetleri. 
iti açmaktır. Mandala.y etr<:ıfında 
büyük bir muharebenin başlanıa.. 
91 muhtemeldir. Bu muharelbe 
netkesinde orta Binn.&nyarun a.. 
kıbeli anl~ılacaktır. 
Birmıınyada Japon .ileri hare. 

'krtinin devam etnıesi Hintlileri 
endiseyıe dooli~mektectir. Hint 
konire liderleri Japonlara karşı 
Hindi:stallJ müdafaa etmek az. 
ını"nd<ı olduklarını teyiıt etmişler. 
.lir. Fakat bu Hint a.ıroinin. bas 

SPOR 

Türkiye Futbol 
Birinciliği 

Müsabakalan 
Tür.kiyle futi>ol birinciliklerine 

1 mayısta başlanılması kararlaş. 
tmlmışhr. 

İlk mii52<bakalar Eskişehir, Mer 
sin, Samsun ve Denizli vi.13.'Yetle.. 
rinde icra olunaca)ı:tır. 

Bu 4 mıntak.adaki takımlar ara 
sında birinci gelen 4 k.ulüqı 9 me.. 
yısta Mersimle ~ıla.şacak w 
ka'lGilan •Türkiye gruplar birin
cisi• olacaktır. Bu takım 23 ma.. 
yısta Ankaraya gidec~k ve orada 
1941 • 1942 fut!bol mevsimind~ bi.
rinci gelmiş olan ~aş, Harp . 
Okulu ve Atış okulu ile cTiİ'I"~ 
birinciliği müsaobakalaı:ı y..apıla. 
cakıtır. 

Bu dört takım birlılrleril.e kar. 
şılaştıktan smıra Türkiye futıbol 
birincisi taayyün edecekıtr. 

kumanrum General 'ı aveıın ve 
Ma)'e'Ş!l.I Çankayşek"ın işlerini ne 
dereceye kadar k1>laylaştıracağını 
zı:,manla anlıyabileceğiz. 

Hindi.stanın maruz kaldı.ğıı. teh 
likeyi, General Vavel yen.i deme 
cinde Hintlilere açı.kça izıah etıruş 
ve henüz vakit varken O!ilları bir . 
d€'fa, ;:!aha i.kaz etmiştir. General 
Vavel Hindistana karşı üç tüdü 
Japon tehdidi görÜö'\'.lr: 

1) Hava taarruım Hindistan 
için ilk Japon tehlik.esidir. Y~Jruz 
Japonlar Hint şehirlerini Alman 
!arın İngiltereyi ve İııgili:zlerin 
Almanyayı bomlbardıman ettlderi 
kudret ve şiddetle bornba]arruya.. 
ccl<Jardır Amerika ~ adal";rına 
actığı hava harıbi ile J :ıponlann 
Birmanyada ve Hint denizindeki 
bava üstünlüğünü zayıflatmııya 

gayre"t eclece:J.."tir. J.aıı<>nlıar sivil 
halkı pek nadir bombardıman et. 
mişlerdir. Fak~t hedeflerine var
mak icin bunu da yapocaklaroır. 

2) Hint kıyılan tehdit altında.. 
dır. Japonların kütle halinde bir 
asker çıkaıma hareketine teşelh
htis edecelcleri 3§ikfu-dır. Mütte.. 
fikler J"J!Onlan Hint Okyanusun 
dan alıncıya kadar saihilin her. 
hangi bir yerinde asker çıkarma 
ih.areketine geçmelk. istiyeceği 
günler o kadar uııak olmasa ge.. 
.-ektir. 

~\ Birmanya da Hindistıan ihu 
dudu da tehdit altındadır. Ja. 
ponlar bu ceolıede tank, teyyare 
ve mpçu iti'oarile çok üıstün bu.. 
l un U}"'.> rl ar. 

Hulasa: Japonlar, Geneı:al Va.. 
velin açık söylecliği veçhile, Bir. 
many,., ve Benagle kön;,m arnva. 
lanna haklın olmuşlar ve Hint 
deni2fnde kütle ıhıalinde 1>ir çı.. 
karma !hareketi yıa.pacak kımıar 

üstünlük ka.w.n:mışlardır. 
Bununla beraber, Gen.em! Va. 

veHn taohmin ett@ veÇlıile Japon 
lann Hint kryılanna büyük bir 
çıkarma t~bbüsünde bulunma.. 
lann;;. şimdilik i!btimal venıen-. 
Bu hi:ı:ıdjstanın ist\3eına hıı=lılı: 
teşkil edeceği için Birmanyanın 
tımıamile işgalinden sonra batıra 
geleJ:ıilir. Bilhassa Japaıı aci2ılan 
üzerindıe ve A'VUIStrafya etmfmda 
m'ii.'ttelliklerin gösterdikleri !hava 
faalzyeti Jeponlara yeni güçlük.. 
kr cıkarmıaktadır 

EKMEK 
istihkakı ____ , __ _ 

Bazı memur ""'e işçile
re yevmiye 500 gram 

ekmek verilecek 

Bu ay70blD agu IJÇI 
k~ rnell tevzi o.unu 

Şehrimizdeki a:liııkadarlara ge. 
len ~!ere göre hükfunet, ek.. 
~ karneleri için yen.i bir gra. 
ma.j cetrveli ıbazırlamaktadı.r. Bu 
arada orta derecede Jrudıret sar. 
fedenlere, ayakta ça!.ışan memur 
Jara· ye'Vllliye 500 gram ekmek 
verileceği, bundan dolayı da şiın.. 
diki ,traJde ağır işçi zümre5ine da.. 
hil olup yevm>ye 750 şer gram 
ekmek alanların .ade<lin.in azala 
cağı kuvıvetle söylenmeklııectir. 
Verilen rakamkırdan anlaşıklı,ğı
na .göre §'E'hrimiııde bu aıy içeri.. 
sinde 'i'O binde'Jl fazla ağır işç'i 
ekıınıek karnesi tewi edilmi§, ay. 
nca 20 bin taleple k1'1'Ş!lanılmış. 
tır. 

YENİ KARNELER CUl\fAR'I'l'l'iİ 
GÜNÜ VE&lLECEK. 

Ank:a~a.cta n şetlıri.rrilire :göıirleril. 
miş olan ekımek karnelerinden 
mayıs ayına ait olanlann tevzi 
olunmasına cuma<rtesi günüındıen 
itiıbaren ibaışlanılac'kltır. 

l Esnaf Cemiyet
leri müşterek 
yardım teşkilatı 

»mai cemiyetleri müşterek 
yardun teşkilatının 1942 mali yı
k vaooat ve masrafı 45533 liTa 
67 kdru.ş olarak te.'il>it olıınınuş.. 
tur. 
Diğer taraftan meı:kür teşkila. 

tın 1941 mali yılı masraf bütçesi 
38 bin 12 lira 94 kuruş olarak 
teııbit olunduğu halde bu paradan 
ancak 32 bln 578 lira 62 kuruŞ 
saıiolunarak 2243 lira 95 kurnş 
bu yıla devrolunmuştur. 

Tasarruf edilen 2243 lira 96 
kuruşun 7 lirası ahçı ve hademe
ler masrafından, 141 lirası esnaf 
hastanesi ilaçları bedelinden, 126 
lirası ili.tı tıbbiye ve cerrahiye 
sahnalına bedelinden, 100 lirası 

'hasta mel.lrusat ve levazımından, 
50 lirası mutfak levazınundan, 

37 lirası !hastane teçıhi.z ve tekfin 
bedelinden, 100 Uram gayn mel
huz masra·flardan elde oluım}~ 
tur. 

Tapu pulrar! 
çıkarllıyor 

==========-~==============~========"··~ 

ŞD/Örlere ağır 
işçi karnesi 

vE-rilecek 
Emniyet Altıncı ı;iu.be' Müdilr· 

lüğü, Vilayete miiracaat ederek 
şoförlere, ellerin.deki sey.rüsefer 
karnesi nıııkabilinde ağır işçi ek· 
mek karnesi verilmesirun ınüna· 
sip olacağını söy !emiştir. Şoförler 

şimdiye kadar, boşta olmadılıJan
nı islıa t edip ağır işçi ekmek kar· 
nesi almak için durumlarını hu· 
susi belgelerle isbK't mecburiy<>
tinde idiler. Bunun pratik olma· 
ılığı teslim edilerek badema şo
förlere, ellerindeki seyrüsef~ 

karnesi muka'bilinde ağır işçi ek
mek kartı verilmesi münasip gö· 
rühnüştür. 

Avucunda tuttuğu kü<){ik ve ince- eli 
iYavaşca dudaikılarıoa götüıdü, 

* - Büımem ki. senin zevkine uygun 
düşecek mi. Fakaıt bu apartJ!lna.oı ne 
ık:adar güQlüıkıle bulıdu~n.ıınw. ııa.savvur 
edemezsin. Hele bu sırada, İstanıbulda 
hoş apartmıan bu.ima.it. boi tramvay 
ıbLllınak kadar 2J0r... Ho~una g d!yoı
ımu Lcy.<l'/ Mcsel:a bu hal hiç fena de. 
ğil. gal.ba ... Bil!.hassa çLnilerine bayılı.
:yorum.. Bu Geısen ve bu lroyu mavl. 
il ·k.te çini itk defa görüyorum .. Sonra. 
ferah, a:y<iınlık ve lı.ıç te dar değil ... 

Süa.vi holde Leyla ile karşL karşıya. 
ıma.vi beyilz örgl.iılü hasır lroltukla.rda 
otwurarkcn., genç kız.a böYle anlatı
yıordu. lLzmetçi kadın Huriye Hanım 
tkabvaJrtı getir.mişti. Süvai bu orta yası
~ı, sevlnili yüzü, görmüş geçirmiş te 
.oonrada·n düşrriJs olduğu halinden bel 
ili terlıiyeli kadı.na sordu: 

- Na;tl Huriye Ha-nım n~ 

'beğendin mi? 
Huriye Hanım ell.erlni göğstıün ilı

~trinde kav;ışturmuştu. Dik!kaUI dllt. 
lka·ifil Ley~a bakarak boynunu büktü: 

- Sizl.n beğE.1ııd~ğiınizi ben beğen_ 
rnez miyim? Doğrusu. tam birb!rinL 
zin eşisiniz.. Aına.h si:z:leri blı-bi -
riniL İ<;İn yara~ .. İırşaallah eok mas. 
ut o-lurt iYl ~ü.ttler -lt·ürsünürz. 

(Deva.ıru Var) 

Adliye Vekilliği t~u idarele.. 
rine ı<:ii.ııgir bôna temin için bir 
kanun projesi haeı.rlaımıştır. 
:S87 kaza ve 63 valilikte ~•ptın 
lacak bu binalar için ~ müyon 
lira sarci gerekmektedir. Vekillik 
'>U binaların Y•SN3fJ yavaış yapıl. 
masını ve bu suretle tapu kayıt.. 
!arının bir yerden diğer bir yere 
taşırunak suretile kira binaların.. 
da.n kurtarılmasını sağlamak ü. 
Z!re tapu bina pulu mas etmek 
edir. 
MAHZENLİ BİNALAR iNŞAIATI 

Tapu tcşk.üatı ımevcut olan yer 
:le:ııde evrak ve kıoyı tların yangın 
seylfç> gibi iıfetleıx!en lrorumak 
için .mahzenli bina yapılacaktır. 
İnşaat bedelleri tı\PU idarelerin
ce tzıpu seneı:li, ipotek vesikası ve 
kayıt suretleri verihnesini intaç 
eden bu muamelelerin mıüebet 
evrakına gayri menkulün kıyme 
ti 1000 liraya kadar olanlar 10, 
:ıocio liraya kadar olanlara 25, 
5000 J.irya kadar olanlara 50, 5000 
liradan fazla olanlara 100 kuruş. 
luk tapu pulu ya,pıı;tırılacaktır. 

Bütün binalar tamaınlaochktan 
sonra yeni çıkarılacak olan tapu 
bina pulu kullanılması lı;aldırıla.. 
caktır. 

Çolı çocu.'>l"' aileler ıcın 75 
bin lira ayrıldı 

,Her yı 1 o ltluğu gI<>i bu yıl da çok 
çocuklu ailelere tevzi olunmak 
üzıere Sııhlhat Vekıaletinin 1942 
mali yılı bütçesine 75 bin lira 
tahsisat konulınuştur. !Bu para 
evvcke miiN:caat edip de smıda 
bulunanlara tevzi olunacakıtır. 

---o-

Sık sık ders saatlerini 
değiştiren muallimler 

Bazı muallimlerin sık sık ders 
saatlerini deği.';l(.il'di.k.l..r,i gıörü.ltl. 
rek bunun doğru olmaıchğı ve 
Y1l'haş1a'l1lnda ders tevz.ilerinin 
ooha etraflı yapıhnası Maarif 
Vekaletinden tekmil İ:oekıteylere 
tebliğ olunmuştur. 

YAnl sonuneu ım.ılıakemede tam oa 
beş şeneyi yl,U.O.ce göıılcrim fal taşı 

g;bl açıldı. DeJll,erln \>.cı; tarafınıia b>n 
bır ka>i:linı. fakat kendi. ı.e.ıdmln ka· 
tiliyoım! deıniştım. Ewt ben, ast! M>n. 
d.i. k...-ı>imm laııtlli bu su roılle oll.tu.ıı:ı. 
Yilni bir t>aşka&n.ı öldüı·erek ... 

On beş sene bu,. <ille ı..ı,ay am!ml 
Tam, dcliksiz on ~ sene bapiab.ane
de yatııruık ne d<ın>€klir? Bır cWşil.. 
nün! Y!ıırni beş ya~ında dıel1ğe gir. 
tam kırk - kadar orada boyun& 
çile <1<1ldur, hem de ne çile! 

Bahar g&1iır, !ızli!ümü:n.. yaz gellt
~ro, gjiı: gelir dôvünüırsiiııı... kı;J 

geilr içlne bic l>"llka lilı1lil gar;.p.uı. 

~öker .• 
Kıındi;l olur, demin tazelenir .. baro 

ram olı;r yüreğin daha hazin ye!po7JI>. 
lıenl.r .. 21İ'Yaretçin ge-Ur, ıgQoleri.n yaqa.
~. biri tutar, koğu:.ıta firaklı bit. 
türlı:.ü söyler, bethı, benzin sararır. 

Galiba ore:ra düştüğümWı i.ltı: ba;y. 
nır.ııı idi. Mevs.:ım ya.ı. son.lıa.ırına y.akın
dı. O sabah erkenden kalkan manıus. 
lann bilr lamru lı.aplsbane caanllndıo 
ba)'lnUm nama.z.laruu kıJ.ıp koğu§G dÖR:o
ı>ill<ten soura biiyük., küçilk herkeo tıo.

kala..""ııık. kuca!t~nak, öpü:ıerelt 
nınıfııssal bi.rer bayramlaı;ılDır. Ondan 
rıra d~ şeker tabok'arı oıioaya d -
di. Kahvel-er, caylar, s.Jıgaı.·a1aır bi'fbir,i.. 

m lrovalamıya b•ila<lı. Kiınresi-. , ... 
rip, fakir mah.bUS:.S.ra artık ik'röf"n •
den e<le!Je leli. H;;,p'shanenin kalı.n du· 
varları. uzaıkıtnn gelen da.vll'l ses.ler.ine 

engel olamadıkları için çocukluğumıun 
ı.,... E"n tatlı. en yi.lrek. p}'l1atan, en ca... 
na yakın se::ılertl.e ben okl ıgum yerde 
melfil melül ağlıyordum. Koğl1şun !S-

iki ve kod~ırnıana.rı.o.dan biri ıben.izn bö.Y
le ağladığımıı görünce yaru.rna geldi: 

-Saıı.a dedi. şimdi ağl:ıma! Dlyecett
ler bulunll!". F;:ıd.tıat ben ö:r ... ı.,. demem. .• 
Ben ağ!a derim deli.kanlı, ağla! Mğa. kılı 

~ yaşları, amma şıllıJc.. feiıtan kalleş 

lnsanlann yalmldan a'krtt.ıcl.arı gör.< 
ya~ları d<ığll. lyi bir insaruıı. yürek
ten kopup gel.., samimi göz J"IŞl•ı.rı, 
hem kendine, hem de haW yanında.. 
kiaere bile ş'ladır. Acılar a:ıc2k böyle 
göz yaşlariyll~ tatlılaşır. Acııla.rın ta
dını böy'le g<X< ya,;ariile tadamıyan za • 
.ııa.llıla.ra ne )'1lzık! 0nlJil ~in aikı de. 

!'.~anlı. ağla, a&:J.a yavrum aiİa. ai
la. ki ağlzmıtnın ş~ tam ça,ğıdır. 
Çııci<ü Ba<yraındır! 

Bu .90Zle.ri iie heci tam can evimden 
:yakalamış olan bu aOOın, hapıslıar.e. 
nln bu esiri. bu kodamıaı mısafU'1, ~ 
o andan itibaren ve bütün ynş la.rtda
rma rağmen -oradıa ben.iım. hem en -cy-1 
dostum, hem de bic ba.Jı:.mı,a mü:rş:dim, 
OOcaırn off,1uştu. Bu OOaın, lıeninı gibi 
bir kati~ bundan tam on yll öoce biri.. 
ni öldürdüğü için on beş sene Y<!mİf 
ola.o. biri idi. Bl.lna. bapl'1haılede o ... 
rıncaya basma.ı. K:.mı.il usta diyOO.a.r_ 
dL liap}se düşıneden önce bir faıbrlkL 
da tesviyeci ust.ası .imiş.. •• 

Bllınem. farlı:ında olır.adııo. yahut 
kalem alışkanlığı olaralı: :rizıe ıı.._ 

mı kaçı\f'Orum Eğet öyle olul'""""· ıat.. 
ten siz kusura ~ın.. ben de kısa 
keseyim ... İşte benJ,m hazl,ı:ı. hazin, me.. 
lıll m"lül 2jladığım o be,yram sabalu, 
bu Kar.ııncaya bamn.az Kamil usta .. ya. 
nıma gt>lip belli bir hayli te.en; ve bic
h•:l">i irşat o\tikten sonra. bjjl!jjn ıro.. 
vuş'.akiler, o gün akşama kadar ımw.. 
mi kapı önUnde, bekleme odalaruıda, 
hep ziyaretçi k<lbulü He akşamı eı.ti
)&r. O gün öğleye dogru a.ı:ınem. sül>. 
njnm, ablam da üçü birdeı:ı. gelip be. 
nlmle gW. yaşları içinde bayramla~ 
lar. Şeker B<;.yramı c.ıkluğu iç n mah. 
pusların paralıcaı.Ları. fileri gelenleri., 
meydancıl.arı. ıkaıhvecileri zaten bir .. 
iki gü.n ~ceden dışarıdan kutu kutu 
ve ç~it §ekel'jer ya.ptlr.ı.p içeciife ae... 
ilım' şlcrdj. Fı.k~L asıl şCıker ve yiy inil 
cünbüşü o gün ziyaı-et~· i'.lerin arkası 
alındı.klan ve akş:ımı y1>1nekler yendi~ 
ten .sonıra baş!.adı. İçer.deki e:ııki..ler. 
kodanıanlar. p;:ıralıl.a.r o aıkşam. yemıe
ğlnde b-ilotüın kıovı:şa bolca bir ziya!el: 
çekıtller. Yemt-!t.ten sonra yüıj}erce zj_ 

yare:..çlnin o gün getirmiış Olduddan 
renk. renk çeşlt çeşi1 şeker kuıtuları a.. 
çılıp orlalı.ğa serildi ve y:ıtısıdan sonra 
ra loovuşta Bayram eğlı>n tisi baş;ladı. 

İşle buı:im Kovuk Palost;ıld meşhur 
curacı Davut Babayı ben asıl o gece 
taontdnn. O goeerye kadar kovı.ışun ke... 
nar ve köşelerinde şlltlun bunun ya.r .. 
drmiyle geçinen bu aca.yip kılıkl1, a .. 
esip huylu adam o gece curası ile k-er.. 
dini ~östenli. Davut Babadan ba!lka 

«Devamı ıvar) 

Ber iki JıponyQ .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Boıniıardıman edilen 'I'okyo. 

nun bı:ızı rıısuııleri gazetelerde 
çıkımalctadır. Ja,pon payıtahtının 

eski resimlıeriııe göre bunlar oüs. 
bütün başkaıdı.r. Çünloü heı geçen 
sene Japonyada yeniliğ<> dogru 
daha ileri bir atlım atmakla ge.. 
çityor. Onun için şimdiki pa:;·ı. 

tahtında pek yüksek kat kat bi. 
nalar çoğalmı,_-tır. 

Otuz yedi sene evvel Çarlık 
Rusyası.na karşı harp açtığ ı za. 
man Mikadooun memleketi Av. 
rupalıtlar ve Amerikalılar için en 
merak edilen bi:r ülke, Japonlar 
dla dünyanın en çok bahsedilen 
insanları olmuştu. Ondan on seı. 
ne evvel de Japonlara dair çok 
şeyler anlatılmıya başlanm~tı. 

Qün'kü 'kırk yedi seıne evvel 
,Jıapoıı:laır Çin ile ırnulhareb.e et. 
nıişler, galip .gelm~lerdi. Mu±ıa.. 

rebe etmek ve kazanm~k o kadar 
tesirli ohnuştur ki 1894 • 5 de 
Çimle galip gelen J aıponlar o za.. 
manın yeni silahlarını muvaffa. 
kiyetle kullandıkl"'n görüldüğü 

için yabancıların ıpek ziyade lak. 
dirini kazanıyorlardı. Birde 1904.J 
de Çarlığ:ı yendiği =~ artık «>
nun pek ileride bir memlel«ıt ol. 
duğuna artı.k şüphe kalmamıştır. 

İşte galebenin böyle sihirli tesir. 
lıeri vaı:tlır. Artık o zamandan.be
ri ise J~ların kendi kendileri.. 
ne olan itimat ve emniyetleri da. 
he artmnş, gitgide lruvvetleru-u.iş. 
tir. Yarım asırda üç büyük zafe. 
rin saftıilbi ohnak dıa· biliyük biT 
talih eseridir. Çin, Rusya ve U. 
mumi 'Haq>. 

Geçen Umum\ Har.pte de Japon 
lar müttefiklerle beraber olmuş.. 
!ar, Uzak Şı>rktan Almanlan çı. 

kanmışlar ve •büyk haıtıin galip. 
!eri sırasında mevki almıışlardır. 

Tub.t Çini yenmek, Çarlık Rus.. 
yasına galip gelmek. Avrupada o 
kadar ~ul olan Kayrer Alınan 
yasını U"'"'1!: Şarktan çıkarmak a. 
caba Je.ponya için kafi gelecek 
mi;ydi KAfi gebneıniştir. Çünkü 
kend'isinin saydı.ğı Uzak Şark: 
~asında. kıarşısınaa dalha Jruv. 
vetli rakipler vardı: İngiltere ile 
Amerika. Müstemleke sahihi 
Holandayı da bu iki kuvvetli dev 
Jetin ar.asında onların ya.rdiımı i.. 
le ınevkiini tenılıı eder saymak 
I:rzun ıgeliyordu. Bir kere o iki 
büyıülk raltibin Uzak Şark sula. 
nndan ve sahillerinden çıkarıl.. 
ması kdıil «>lsaydı o zaman Jfo. 

landanı.n elinde ne varsa hepsini 
almak lro~ı. Hul&a Japon için 
büyümek ve ge~ek emelinin 
hududu da.ha bir ook yerleri.. bel. 
ki de büyük kıt'alan ıçine alınıt 
olusıorchı. Bugün de Japon i.'.']le 
o emelin taılıa.kkuku için o il<i bü. 
yük devletle, İngiltere ve Arne. 
rilaı ile 'haı<bi göze almış bulun.. 
maıktadı.r. 

Siyasetten ve harpten başka 
bir taraıfla dönmek 1.a.zım geliyor: 
Japon ruihunda bii(ylik hir tezat 
olduğunu söylerler. Onu anıamak 
için şunu gözönüne getirmeli; di. 
yorlar: Bugün doksan ya.şmda o.. 
lan münevver, dünyayı bilir bir 
Jaıpon memleketinin tarilhine gö. 
re eski zamanda, doığım uş demek. 
tir. Çi.inkıü büyük inkıl~bı yapan, 
Avrupa ve Ameı"ikııı derecesine 
çıkmak için önüncleki engelleri kı 
rarak çal.tşmayı temin eden bü. 
yük imparator o ~ ancak 1866 
da girişmiş ve mücadele etmeğe 
medbur kalmıştır. J aponyada 
doksan yaşında olanlar ~ değil 
dir. Bıın}.arın her biri de o inkı.. 
IBıbın muhtelif sa:flhalarında bu 
lunm~ demektir. 
Pa-yıhlhiın şimdikıi resimlerine 

bakarken eski ile yeniyi farkmet. 
memek olınuyıor. Çok çalışjııan o.. 
lan J aparı çin feliıketin de faali.. 
yet ve imar yolunda· nasıl bir te. 

siri olduğu görülmüştür. 1~23 f'!Y· 
lı'.'ılündeki m~ur zelızele Japony:<. 
için umumi bir feliıket olmuştur. 
Fakıat Ja,pon 'bir hamle ile o folil
ketin ta;hribatım ortadan kaldır 
dı. Bu sefer yenlden vü.cude ge. 
tirdiği şe'hirlerde artık ycepyeni 
kat kat binalar vardı.. Doksan ~ 
şındaki bir Ja.porı mukavvadan 
yıı;pılmıı; eski evlerin azalarak bU 
yeni biçim ve yeni mal;;eme Je 
vücude ~tiıilmi.ş binaları görü!> 
ce inkılalbın derin11.."ini •nhvor• 
®. 



(.Bu. 7aı.ının meıt.inleri ,Anıa.d.o'.ıı 
Ajansı bıl.tenleıinden alınmış\ 

Telhi. eden: A. SEKlB 
Londradan bildiriliyor: Londlıa 

nın Fransız mahfillerinde Lavalin 
mazisine sadık kalarak, bir t21Ş
la 1lti kuş vurmak siyaseti takip 
ettij;'i söylenmektedir. La.valin 
eski .p;:.nl.Ttin efsanesi planını 
Alman ~erine mt'i surette inan. 
gütwğü beyit ed11mektedir. Laval 
mU...aıdtr. lır\•al ~vekil olma.. 
dw önce g:zlie<? Musolini ile bu.. 
lu,.oarak bir Lllin ceplıesi kuruL 
mas. i.aıkanlanru araştır:rnı.şhr. 
Lcmdmda, Lawl tarafından tı.a.. 
zırlanan bu p"1nların tamm:le sa 
ycı düşeceği sii)":CnmektediT. 

RATI AVRUPAIDA YENİ 
iNGİLİZ BASKINI 

;Berlinden bildiriliyor: 22 nisan 
~.rak vakıti oıta kuvvette bir 
İngiliz tıil·:um lrn'ası Fransanın 
Bou!Qgne ceunbundaki sahilkrde 
kara'Ya çık=a • a t~ı.is etıııi,-.ıe 
de sabil muh ,faza kuvvetleri ta.. 
rafından p kürtüınıü~r. 

İngiH.lere göre, bir İ~liz ke. 
ş:f kolu Fransa sahilinde Boulo.gne 
,,,varındtı. b'r taarruz yapmış '~ 
s.:M mfrdafacı batların.n içine 
kadar ginl.ikten iki saat sonra çe. 
kflmŞlir. lng"1iz kaylbı hafiftir. 
Hiı; bir ~ ha9:ıra uğramınıış. 

tı.r. 

M1.S1!R HARP DIŞINDA: 
KALACAK 

Kalbi.reden bildiriliyor: Ba:;ve.. 
kil Nahas Paşa Mısınn harp dışın 
ü, J.-:ıtması arzusunda olduğun il 
ve N!'ISU" as'.<er ve L~ilerinin hiç 
bir harı:> · "nde kwlanı1mamala.. 
rına karar -ero.·<,ini söylemi...tir. 
Hüküm:>t, d•mokrasiyi miı.da.W~ 
i<:'n müttefk km"\"Ptleri Mısı.rda 
l. aldık.lan rr-iid-ıfotçe Mısırın em. 
rıiyrtini m"n makı><dile İ~il:z 
kıt'alaruıın dun munu mulbr.;iaza 
et.ınek ı.--u-anndadır. 

lU.Al\"Dk.'1 ISY AN 

Radyo Gautesinden - İran 
radyosoo un bild;rtliğine göre, 
hükiimetin i yan eden Kürt i'ıs
krın reisi Mehmet Reşide te>linı. 
olması hakkında yapt.ğı tek.H 
r edilm lir. Bunun üzerine §._ 
&Ueı-le askerler arasında y~ıl
rnakta ola.!1 çupışınıatar şiddet
leı.ıni§t~. l:Jar.eUta beş alay as
ker is"~·~ etmektedir. iran racJ.. 
y=ı., Mihver lehine propaganda 
yapanların şıdtlt>tle tu.k p edilece
ğ.ıü ve şiıddetll cezalara çaqıııla
caklannı bild'rmektedz. 

Sffi KRLPS Hl::W MESELESİ..'II 
İZAH ETTİ 

.Londr3'<!.ı>L bildiriliyor - Mat.-

La val'iıı niyeti ve panliti.91 
efsanesi - Bah Avrupada 
yeni bir İngifü, baskını -
MI<ır harp dışında kalacak -
handaki isyan - Sir Krips 
Hindistan meselesini izah 
etti - Doğu cepbe&inde ye
ni muhll'robeler - Llbyada 
askeri durum - U:ıak I»
ğnıla ymi hareketler. 

bua.t tnplaıitısıııda Kri,ps e:ociim
le aŞağıdaıkı. izahatta bulU1Wll'll:t" 
tur: Ev~elcede söylediğim veçhi.
le, Hindistandaki miiza:kerelerin 
:nkıtaa uğramasından dolayı şah.
san hiç kim<seyi mµahaız.e etmiy&
ruıın. Ve bu işın mes'uliyetini lb.ir 
k msenin ~ul etmesi gereki
yoıısa btınll kendim kabul etmeyi 
terem ederim. Mazide.!ci güçNik
ler tarihi lbakum.aın mütalea edi.
lirse bugün bu işin hallinde karş. 
!aştığımı& müşküllerin geniş öl
çüde mcs'uliyetini O<lllara yükle
mek laıım ı-.elir kanaatindeyiıın. 
Bu güçiü.ltleı maziı:ıin tıed:yeleri
dir. Yalnız müdafaa meselesine 
temas edince görü.,<;ınelerin iyi o
lacağını tahmin ediyorum. Gerçi 
mudafa~ gereği kadar cesaret ve
rici değilse de h~ü şey yapııl.
ma.Inl§ ol.saydı, bu kadar da cesa
ret verici mahiyeti bulunmlö'a
caktı. 

DoGU CEPHESİNDE YENİ 
.MU'H.AllF.BEI ,ffi 

Alınanlara .göre: Doruıç ıhavza.. 
sında )pPılan hücumlar net!cesin 
de düşmanın tahkım edHmiij ,.e 
maynlerunlıj bazı. ;,,ıınat noktala.. 
n cle ,geçirilmiştir. Orta ve şimal 
k.esiıınlerinde düşmanın mev-z.li 
ve müte:dtlit taarnızlan piiısküı:. 
tülınii§'tür. Bir taarruz neticesin 
de ormanlarda kımıJan ve inatla 
müdafaa edilen dü.şnx;.n mevzi. 
!eri yanlm,.. ve 13 top ile olıdukça 
cl>em:ıniyelli esi:r alınmıştır. 

Sovyeılcre göre: ~e ö. 
nemli bir değişiklik. olma:mı.ştır. 

LİBYADA ASKER.i DURUlM 

Kum fırtınaları devam etmek. 

ted.ir. Cephede önemli .bir deği. 

şildik yok tur. 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HA.REK.E.'TLER 

J'aporık>ra j!Öre: Yeni bix teblijj' 

yokıtur. 

Müttefiklere göre: FiJi<>inlerde 

Celıu adrası yakınında bir Japon 
kruvazörü batırılıruşlır. Benga.le 

'!rorfezinde Avustra.'yarucı \tı::rn. 

pire muhribi bal:ıru§:ır. 
IB:rmanyada Çin kuvvetleri Ja 

;ıonları pe:rol h'" za<;ırun merke. 
zı olan Tem.n _ Yaungun 5 kilo. 

rretıe uzağına atını~ ve Japon 
çemberi içinde katan 7 bin İngi.. 
lize. kur" rm.ı1tır. Bunla.Tnn aı'IB
s.ında Z1J1blı iı".'kler de vardır. 

Rus fil osunun 
buzlar üzerin
deki harekatı 

Visi 23 (A.A.)-O~ bildi. 
rildiğine göre FinlandiyaWar Rus 
filosunu Kronştaıia h~seden buı: 
!ar üzerinde mütemadzyen akın. 
!ar yapm:.ktadırlar Fakat Rus 
cıonanmasuun topçusu kuvvetli 
bi<" ates 'barajı teşkil ettiğinden 
Rus ~erini hasara uğratmak 
pek müşküldür. Tqpçll ateşi Fin 
alanlarına ve hava hücumJan~ 
mimi olmaktadır. 

Birmanyada 
Yeni Delhi 23 (A.A.)- Bi.rmall 

yada İ"" adi cephesindeki du.. 
rumda bir değişiklik olmamıştır. 
Pıym.Ma.na bölgesinde pek. şid
detli l>ir muharebe cereıy.an et. 
miştir. Çungking J~nlarm Lo.. 
J<areu şct.ır:ni ""1dık.larilll ibi!dir
m:ştiT. Salvuen üzerinde bir J a.. 
pon t.ayyaresi dü;wülmü.şlür. 
Çinliler Lokıareua.dan az bir ıne.. 
safcde muhareoeye dewırn etmek 

tedirler. 

j-oulo:--ne'a yapdan 
ihraç 

lccJ Sanifeden Devam) 
m&.nilerL · r • ..:u.m etmi§tir. Hil
cum aske.r!erin yüzleri ve 
elleri s: ıh~ boyanmış ve l:istik 
avakkaL ., g ) m.işlercii. Bunlar 
s;ınile ç ın a bir tek Alman nö.. 
betç~l: .Duıun .• d'ye bağırmış 
ve J,..ınc c·dürülmiijtür. 

İn il.z -.r ger. ·e haber verme. 
.:ıe v< U..<1''Y"ler ~nderiime. 

si'ne miı ~. < maK ;ç:ı: sıı.'tile en 
yakın be ınan b\okhavzın erek.. 
trik ve telefon hatlarını k-esmiş.. 
!erdir. Ne d.en sonra Almanlar 
mağn<'qumlu iş:s.ret f~ekleri at. 
mayı hatu-.am.ş!ar, bu sayc-ce in. 
giliz ku\"\ :ı. ;."1hılde görnıuşler 
dir. Bu sırao;ı. "' nl2ıde topçu mu. 
cadelesi ş;dC,..tlenmiştir. Bir ha. 
fif Alman gemi.Si at.e,, -.hnıştır. 
l.ngillz kune!i çekilm.iy.. ve tek. 
rar gem:.lere binmege mııvallak 
olmlL~ ve pek aıı kayııp ,;ernı.iştir. 
İngillz gem ']erinde kayıp ve ha.. 
sar yoktur. Hücum neticcs.'nde o.. 
1"da.ci AhT an münakale hatJ.an, 
ce{P.lane dtTtl1an ve askeri tesis.. 
ler tıı.hr'ıp edilm~tir. Askerler va
zi.f.ele- -i ıfa ıcôn 3 .... ate yakın 
oir daha alıdroiyuruz.• 

.ütemm:m izah t 
Londra 23 (A.A.)- Haf"f c'T 

harp gem:s:ndc tı.ulunan Röyter 
'\j:ınsırun harp muhab.;ri ~m 
oa ıaııah.ı b Jdiriyor: 

( 
\. ŞEHiRDEN ve /ı1 E M L E K E T T E JY.) 

Bu sailıah erkentlen Bumya ci.. 
\'arın da yaptık!an k~if otl<ınJ es. 
nasırı<ia • {.om311doslar. a ilk ~ 
la.rak seslenen tek bo;şına de'vri.. 
ye ge-zen b .- asker o'mu tur. Bu 
ask-et" ,H.alten, d')'e bağLrmıı:"'lır. 

Fak.at ağzından ba.şl<a. bir şey çık.. 
mantı,1 ve seri ateşli tüfekler onu 
~""Te sermişt .-. Asloerin elindeki 
meı':ıle ronmüş ve ortalığı sü'kiıt 
k.aplam~t.ı.r Bu hadise Avruf'"da 
Alman işgali altında bulunan tcıp 
raklara son defa. yq>lığımız ziya.. 
ret esnasımla. cereyan etmıştir. 

Askerlerimiz an kovanlarına bu.. 
ruıı.'3.rını sokmuşlar ise de h eıpsi 
de teÇ!tizatlarile beraber salimen 
geri dıönebilm.işlerdir. Gemileri.. 
miz gecenin sisine bünlnerek ~ 
k:ıinetle SQl!ıile ynıkJ:ışm ışlarıtır. 
Ko:manıdııslan te.şkil. eden asloer. 
!er sığ sulara .aUıy.arak sahile ka.. 
00ır yürüm~eııdi:r. Kendili!rintle 
bil ha.re.ket .için lıizım o.lan teçth.i.. 
zat va.Mı. Yüzleri kararmıştı. AL 
manlerıla end;şelerini gösteren 
hareketler seziliyoırdu. B~ ilerle. 
d'kçe dü<lük ses.leri i).iliyordu.k. 
Bununla berober askerlerimi2 sa. 
h!lln arkasına kadar hiç bir badi 
se cı.k:madan lıi,r kaç yüz metre 
ilerlcm'7;1erdir. Bundan sonra lro. 
m:•ndoo!an getirmiş olıan hafit 

ANKARAD 'I. n ı .• ı 
l\tE •• llLl:.Kl:.'.l 'l'E.": 

+ Yanan~an r-tin1<cek Yu
nıı.n:1 QOCl!K.ar ç;n hmir Bel~,ut 
Ducada i.kı ev tuamuıştur. 

+ sob..., , - 1'niMl ~ iı..ıı.at 
\tt:~ lu.r n.wı.mna.Liı.e hazırla.o

m ır. 

+ Yaraı aıo,a.ın ••"' 21.15 tAt An
k. ı ~= t.m:ıu. H...ıkı Ball.a
cıo .unun \JLlnhı iç ) iBimii bir pi
ycst icmm:i! ... 1 ; ... 

+ Ankara<!a Ata.üıi< BWvıırmdaki 
' n dz' İstaabJldan ,a
h.A lı,>.>n .,,.,.,.. edJ.ioec<ııl<.'uın masraf
J l gO·.l.deı. .. .mL:i ve Aınkany& çagr.l... 

ıor. 

..... Bel.ed:;ııe tahsil ye tahalk:ku;c şu
b.le.-iae M t-.ın 7aporak btnüz 

.s. .... ecu•..1.:ıe-rr. • ıi bııı ~ r ai-
:t.?~ y.aıd.4r.~ pU'dlSIJUn derlml t.ah
:...;.uu b1.A<..L1fL~4 .. r. 

YLLAYKT "e BELEDİYE: 

+ & '1• li<i.ı.oa\ Jlı!üiuc :.iğü ıa-
2 · 0 \-"e t. ... e )'ç~ .er ın yaz. \.a-
r.J.u.>ı.ni ·t.ı ... -. ..aı:.ya b4an".1..l4 .. u. B..r 

k ydlier ı.ar...ı r .o.ııe :ı.a..u i.:ııı.: .n ~r ... 
d~. 

topla.nan loonı~ 

rı 

c 

'ÜCABET u SA:!"AYİ: 

e• ....... ,., a.. 

j( tarife... 
tanf eri 

oma:ı-

'eme ~.... tnasr fı.ndan "e firedıen 
soııra p. cıya yınde bCI ve peıra.. 
keııdecıy1' ywııle on ~ bır.kılacaldu-. 

+ Ve ..-~ yeni mahsul yapağıla<'a 
tia. a-ı::m.ıi ı; ... ~ f ti kıO)"ınu;ı.t .. 'l'ra.k
ya l24, Jn: 111,5, Koeya ve Aına.d.o
lu c ns. ll.~ - ıoo. Şe:rıt ince 1-08, ka
b 100. y.., ve Eı:zurum 93,5 108, Ka.. 

radeoi.z 90, MerlJl<) kirli z:iO, ;ra.-.n 
kan kir\l 217,5, k:.lU 185 kunq!uı;. 

Yilk:9Etc raodıma.ul.ı >8ı>oi&1l_u 1çin. 
ayrıca z:ı.m yapJ.iıaca..A:. .ı.ııler.i.llo;Jar içın 
z.raat Vekal.{;-ti ıaı-..ı.!~ b!r prim 
verilecektir. 

MÜTEFEB&İK: 

+ Üç mot.ömii Bulgarl..1.ol"d<aı k<>
miır getiTti.ll'ldc için al.iıkadArardan mü.. 
sa.ade almıştır. 

+ Ekımek k.arn~~er::Un tevz.iine dün 
baf-<mmışlır, ~ lU>da tııımam'a""'calt· 
tır. 

+ Geçen 7" le.tfı eden 520 ilkımelı>. 
tep rııua.llimit.e bu ı:arıo:..rııı öJeıımtosl 
ic..n lıti.'tıçeye ~~at JC:OmDUCfı.ur. Faı:tc.

lir E<vıü.4 ver•lecckılir. 

+ Yüksek Denız Tlc~ Mektebl 
mezunları.ne. ayın 29 unda d.iploma.J.an 
ver!.leccıoı.;c. 

+ Dı.ııı aqam llm'lnlmü H"lkevın.. 
de «Yort ve Tü.*.e-U a,un!an> müsa
rnere&i v~!lmiş. memleket oyunlan 
Oyna<>ll!lŞlır. 

+ .AXın diln 35 liradan •atı!ııuştı:r. 

+ Esnaf Cemiye'lı!rlliin k:a><hrıma. 
sı 1.e yerterme bir 1Ç"l1ıntl ve yardım .. 
lq<nn teıtı: Jmı k arulması hi>kkında 
Ticaret \"tılr.:ı.Jet.oe b<r rapor göı>d.e

r 1" :.iştir. 

uvvetl r"mizi tec-
rü ee 

(l inal s.hi!edeo Devam) 
bunları ıe,,rube "e'tmek zamanı 
artık gelm:.,. tir. Bugı..n payans<Z 
hi.r t"'ref duyuyor ve zafer i.çin 
ibır adM .ahdediyoruZ.• 

iLAN 
~~r a .;ı.,.· e 7ardım olmak !!:te

re Üeküdar K~ın yardım 
Oeııer<nde 136 l ,,_.,..ıa mukayyet 
oldu."ı...n yardım ınl<!IU'1111 a.ımalta 
lı:uQmdliun Müb.urilmil ;ııa;yl etlim. 
y ını - yaıpUrac&,_.., h- oCıedtltı.nı ililll eder4ll. 

Fa ATESLi 

gemilerd n n.ıirekhep deniz kuv
vetleri Alınan tayyare karşı kxY.Y
m:l ~emi.\crinin ye &':a k:ii\(ik 
gemilerin ~a,arruzuna uğraım.~r 
dır. Aradan geçen z.amruı içinde 
lo'l'rT'<lnd>00lar '>i.ikunetle va,,.· e-Je.. 
tine d:ıvam eım·~:r. Bütün 
top sesl-eri dcnizd~n gelmekle i:ii. 
Bu sesler semlde'r.>ı'. A.:man ımi.ida 
filerin'n dikloa.tiru uyandırdı . .A1. 
manlar o kada:r rr~l bu2unu 
;-orlardı ki );ı()mandıosla.r satıilden 
ıçeri doğru iJ.erliyerek bir mitral.. 
yıöz ateşll.e kar:şıkşmarlan tıe:lörgü 
lenin öniil>e kadar gclınişlerdir. 
Geri çeküeceğimiız .ana kadar te.. 
~üs el:mlzde kalım.t-tır. Zayi. 
atımız aızdrr. 

JAPON 
Başvek.li 
Diyor ki: 

"Sovyetler, lngiltere 
ve Amerika hesabına 
elini ateşe sokmak 
tehlikesine ahlmıya· 

caklardır" 
Tokyı> 23 (A.A.)- D.N.B. Ja.. 

pon hariciye naıurı Togo i..'<ıısat 
birliğinde bir nutuk söıylıyert!k 
denüştir ki:: 

Mihver devletlerinin A.yrupa. 
daki faaliyeti ya.kında mü.•"''t 
yeni bir gid.!ş alacaktır. Almanya.. 
run ve İtalyarun bü~ askeri ha. 
rek.eUere iyi hazırlanmış olduk.. 
ları gelecekte ~,nlaşılacakiır. 
Doğu Asyada Japonya ve Çin 

arasındakt lşbirligi ~imdiy" ka.. 
dar oldui;'llndan faız!a sıklaşmış.. 
tır. Japonya Hindiçini ile de sıkı 
bir if.ıirliğ\ yapmaktadır. 

Bu siyasi muvafkJ<iyetler Jaıpon 
o!'dusunun cenuptoki. hareketle. 
rini ge~ bil' ölçü~ kolaylaştı.r.. 
mı:ştır. 

J.aponyamn bütün Arıya mem
leketlerile dostluk münasebetleri 
bu aralarda artmış! ı r. J·:.ponya 
~erek hayat gaJlıasımn gelişi
mini kolaylaştıracak iktımt tcd. 
;ı,n·leri hususunda Taylandla son 
zsmanlarda bi:r anlaşmı)-a varmış 
tır. 

Hindistan meselesine gelinre; 
Kripsin va.zife..inde rnuvaI!ak o.. 
lamadıjj'ını kaydetmek liia:mnsuz. 
dur. Bu muvaffakryetsizlik İng'l.. 
terede -şiddetli biT memnuniyet. 
sizlik UY1!Ddınnıştır, 

Buglinkü dünya durumu için. 
de J._ nooya çok elverlşli bir vazi.. 
yette bulunuyor. İngilterenin ve 
Amerikanın durumları. ise o nis
bette güçlcşrn4'tir. 

Sa\ryetler Birliği jse Japonya 
ile taral'sultk muahedesini tuta_ 
cıı.ğmı b!r \'Ok a .. taı11T bi1dITdi. E. 
" en ~tlcr B:o-l:ği İngiltere 
ve Amerka ,esabma elini ateşe 

sokmalı; w:ılil<eslııe atılmıyacak. 
. r. 

LO ORA 
adyosun a 

• 
Eu sabah istiklal 

er~ı c:ahndı 
23 Nisan Jl111li Wkinıiyet ve 

Çocuk Bayr.ırrunıız LontiTa Hal,. 
kcvindc bugün tönnle res'id olu
nacaktır. lııgiliz B.B.C. radJOSa 
bu sabah saat 8,15 de lüıicçe neş
riyatına bu mlinas.,bet!e İstiklil 
Marşile başlam~tır. Biliilıare spi
ker: 

- Uritanya balkı Bikimiyeti 
Milliye ve Çocuk Ba)Tanıııun bu 
kutlu yılcllinümünde Tür1ciyenjn 

bayraını.n.ı kuUar.• den · ·r. 

Londradaki 
Tale eleri.--a&·z 
Bugün radyo ile aile
lerine l.itap ediyorlar 

lıı:m.d:ra 213 {AA.) - B.B.C. 
lımdrada 'lı3hsilde bulunmakta 

Ql.an taıaııeJm;:nıi! bugün sa.at 
13.30 da kıııa dalza 19 metre üze. 

rind.en B.B.C. ra:tyooil'.? aılel.erine 
hitap edeceklıerd.ir. 

Perapalas i filaki 
(1 !noi Sahifeden :Devam) 

son, lıı:wa ata.şesi Arlıhur Patrik 

ve sefaret ı:ifre memuru David 
Beller aleyihlerine İstanbul asliye 
ticaret ~kemcslııde bir zaraı= 
ziyan daV'ası açrn!§la!'dir. 

Otel sah.fıleri, D.avid Betlel ta.. 

rafından getl.rHıen çantal.ardan 

birinde bulum.n bir bombanın 

patlıyw-ak otel bİllilSı ile ~erısııı.. 
deki eşyanın hara.p o.ldugunu i.. 

!eri sürmekte ve zarar ziyan o.. 
lafük 442,542 lira talep etmekte.. 
dirler. 

Dava olwıanl.ar memleketimiz 

dışında dldu,ğundan maıhkE'll'le i.. 

la:nen tebligat yap1mğa ka.rar 
vemıişUr. 

3 -SON TELGRAF- 23 NiSAN ttc 
·~ı -· ,. • , nm' , o m rr ,, ı T? , r n , 

Japonya ya yapı- Şehrim. zdeki me sim 
lan ha va akını (l lnci S~hıfed<m Devam\ la butÜn Üsküdar mekteplileri 

(1 ınc· Sahi!odcn Devam) yavru hep bir ağızdan İstlkliıl is le n. i)'danı tl>pl lar. 
Japonya)'a hiicum etti. O zaman- mnşını ·ve bunu mii1eakip Çocuk d.r. , 
daıı.beri müttefikler hl<;bir iliiıı marşın• söylemişlerdir. Bundan Mera.sım alayı l>aşlannda tü.. 
ll<'şretınediler. Fak.al.' 1J!ı~er ra~ sonra Parti yoksul Ç'OCUklıaırı kı:ı- men ve Halkevi mızıkaları oklu.. 
yolar• muhtelif ve birlurıne. mu- ruma adıııa umumi mEClis azasın ğu halde meydaın hareket ederek 
tenııkıs malümat "ermektedirler. dan Halit Y.aşaroğlu, Çocuk Esir H&lkevi önü~ gelmi~tır. 
E'"'el:i Japon)aya ne uman hü- geme Kurumll ""isi Dr. Fethi Er- Burada Beledi~-e reis muavini. 
cum edildi! To~"O rady0511na gö- den ,oe iki küçük ;·pvrll tarafın. miı Üsküdar Parti reisi Lütıfi Ak. 
re Japon hükfunel merkezine bil· dan nutuklar söy!.enmjştir. iV)', Üı;küda. ka:, makamı İhsan. 
cum cunıarlcbİ giinü Tok;ı·o saati Taksimde yapılan t<Wene de Hıiılke'Vi Teisi avukat R"'iat Kay. 
ile saat l?,30 .ıla haşlamıştır. Y• ayni şekilde İstikla.J marşile beş. nar mekteplileri lw ; m~. 
Irohama, Nagoya ve Kobede ise lanmış, Parti namın.:ı. Beytığla dır. , 
saat 14,30 da b:ışlamıştır. RadJ'• Halk.evi Başkanı Ekrem Tur, Ço. Lut.fi AJrBay bir nutuk söyHye. 
lar bu LOOdyaı iyi tesbit elmit- cuk Esil'geme Kurumu adına Be rek mili h.ikimiyet ve çocuk l>ay 
!erdir. • ı · '••ı yoğlu ~ubesi reisi Cevat Emecen ramının mana ''" eiıe:ııwniyetinl 

Japon radyosu puar günkü ja- ve iki lciiçillı. tal.ebe tarabndaıı veciız bir şek;lde izah etmiştir. 
ponya neşriyatın.da hücumlara nutuklar verilın.:ştir. Bundan Bunu 9JCUkların bibbe VE şf. 
10 tayyare iitiral< ettiğini 'Ve bu· sonra l>ir geçit resmi yapılmıştır. irleri takiıp etm'~tir_ 
uun 9 unun dü.şüriildüğünü be· Bunlardan başka bu sabıı!ı bü. BilahaTe çocukl.a~ Halke ind• 
yan etmış, fakat i.ngilizce neşri- tün kaza\ard.a m. ayni *ki~ tö. eğlenceler lıı!Tti.p olunmuştur. 
yatında ise 31 ta.nareni.a d~ii- l ıl p ~' '-• ren er yap mıştır. aru er .... m, SEVİNUİT. !LE.~ y A \l'RULAR 
rüldüğüuü söylemiştir. Bu hesap- Çocuk Esi.ııgeme Kurumu m~ 

na g9re akınlara on tayyare messilleri ve talebeler bu tören. 
iştirak etınş fakat otuz bir ta1· !ere ;.,tirak etmi""""'·· 
yare dii}ürülnıüştür. ..,, ;F"~ 

Japon ıadyosu pazartesi günü EMİNÖNÜ KAZASINDıA 
Japonyanm dağlık ıııınlakaların· Eminönü kaza.suıdalti ilk mektep 
da 5 pilotun esir ed.ildiği.ııi 'Ve t:r!E'beleri bil sabah saat 9.30 da 
bunların nuıkineluinin bozulma• Divıa.zyolundaki Çocuk kütüpha.. 
sı neticesinde y<0re inm•k_ ~b.u- ı nesinde toplanmış'iu" ve önde 
riyetinde kaldıklarını bildırml§- bando oklllğu halde Sara;y'!ıurnu 
l.İ<'. ıparkına giderek Atatürk beyke.. 
BUNLAR HANGİ ır0KüMETİN line çelenkler kDyınuşlar, nutuk.. 

TAYYAR.ELERJDİR? iar söylen:üşlerdir. Bir ıw.,·et Be.. 
k:ımevine giderek ıbı.ma dıaki k Ü. Domci ajausı hücum eden ta1· 

yareleri n kırmızı dıı:ire bir zemin çüklere hediyeler dağrtınıştı.r. Öğ 
· b' ld 1 A leden oonra Gül'hane parkında üzerıne ınavi ır ~,lı ız.ı o an • 

mcri.kau bombardıman tayYnrele- açıkhava müsamereleri verilecek 
rinin bu akında yerden i)i gö· tir. 
ründii.kl~rini beyan el:nUşti ... Fa· BALO VE D1CER ECLENCELER 
kat A.ıu"'ika tayyarelerinin işa
reti mavi daire ııemin üzerine be· 
yu yddı:ııd.an ,.e bu yıldız.larm 
illerinde küçük bir daireden iba-
rettir. • 

TAYYARELER NERED 
GELDiLER! 

Romada münteşir Popolo Di· 
fala gautesi Japonyaya hücum e
den ıan,ardcrin Silnryadan gel· 
iliğini iddia etmiştir_ Fakat Ja
ponlarla &uslar arasırula 'r aO&
mi teca\'Üı misakı vardır. Ve bıır 
nu boı.a~:ık biçbır harekette bu
lunubnamıştır. 

Berlin r&dy T<ıkyodan 
aldığı bir habere istinaden hava 
akını neliC1'Sinde y""1m~ o1ım bi
na, iabrika \!e eylerin yeniden 
işalıu-ı Jçi blısisat ayrıldığıru 

haber vermiştir. 
TAYYARELER.İl TİPLERİ 
"i.xe ueşrolunan resmi rapol'da 

bild;rHdii;l.lle göre, Tolcyo radyo
su pazar ı,rüuü şunları söylemiştir: 

2 düşman tayyaresi dün sruat 
1!,lO d~ T · yoya akın etmiş ve 
şelı.ri üç saat 20 dakıka bombanlı
man etmiştiı. Rad;o; bunlar Şi· 
mali Aınerikamn D 25 tipinde 
ta)llU'clcrdir n bir tayyare ge
misinden havalanmışlarılır. de
~" de rapPrda ·bunlar çok bü· 
l ili.lıirler, tal yare ceınisi:ııden 
kalkaınadar• deumekl.edir. 

Hapor, Tokyo radyilSn sivil hal
hn hava hücumların4an korun· 
m.a faali ·efaı.in arttırıl<lığıru ve 
13300 anivcnitelinin dersi-erini 
terkedcrek bava hücumlarından 
lrornıuııa işlerine HıWığını bil· 
dlrmektcdir.• cfunlelerilo bitmek
tedir. 

JENNY LİND 
ŞARK Sinemasında 

İlse W erner tar:ıfından yaratı
lan ve büyük bir mU'Vaffa'.kiyetle 
Şark Sneınasında göster.ümekte 
olan JEIDN LlND, fi.lmi:rıin ik:in
ci zafer ruütası bugün başlıyor. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Be.. 
')"k)ğlu şubesi bugün öğloden son.. 
ra Mak.sim sa.kınunda bio- çocuk 
ba1oısu tertip etmiştir. Baloda 
kukla, !V'..r.agöz oynatılacak, kü... 
çüklere şeker ve pasta daj:,>tılacak 
tır. 

Yine öğ~n sonra Eyü.pte Sa
mi Beyin bağında küçükler için 
bÜy'Ük bir eğ!<'nce hazırl<anmıştır. 

Çocuk haftasının devamı müd 
delince her gün kazal~ mı.ıılı. 
tetf eğlenceler tertip edlılecek, 
sinemaların baı.ı """1ns\an çocuk 
J.ara tahsis olunacaktır. 

Hal.kevlcrlııde dl> gen:lş prog
ramlar ha,zırlanmı.ştır. Milli pi.. 
yesler <"Vllana<"Gk ve 2:3 Nisan 
hakkında nutuklar söylenecektir. 
Mekteple'I'de de merasimler ya.. 
P' '.ccak. ve küçilk'.ler taı-a:!ındıan 
piıy !er temsil edi\.ecektir. 

ÇOK ÇOCUKLULARA YARDIM 

Cocuk Esiıogeme Kurumu A
lemdar na:hi')esi tarafından beşten 
fazla çocuklu ailelere çocuk ba. 
.şına elli.-= kur~ vcrihnişt.ir. 

Ba:zı faklr çocuhlara. da ayak.. 
k:ıbı ve drğer g'yecek eşyası ve 
rilıniştir. 

'Bu ~ Beyk=ia yapılan 

merasimden son~ bütün küıçiiık 
1er hususi surette tutulan bir va.. 
pırna ll:ıindirilınış, Adalara kadar 
tıötürülerek ge>Xiirilmiştir, 

GAZETECİLER ÇOCUK 
YUV.\SINDA 

Ankara 23 (Hususi ı:ıhabi.ri.. 
miıııden)- Çocuk Esirgeme Ku.. 
rumu ~irmzdeki gazetecilere 
dün Keçlörendeki Çocuk YU'V'ası.. 
nı gezdirmiştir. Yuvada bakı\. 
makta olın çocukhrın adedi 267 
dir. Bütün yuvalarda bulunan 
\'l'.)CUk)ar· ise 649 dur. 

B:r sene içinde 800 bm yavru 
:ryır yuwıkırında yaroun r:>r

müş, Ankamda 144 ve diğer yer. 
lerı!e 151 Ç'OCUk daim! olarak o.. 
kutubn1.1tjlur. 62 bin daimi azası 
bulU116ll Kurıımun 726 yerde 
.şubesi bulıınmaktadır, 

Osküdarda bu 
sabahki tören 

Bu saihab saat 10 a yirmi laı. 

Üsküdar Çocuk F..<irgeme Ku.. 
rumu bil saba:h 27 !uz, 13 erkek 
~uğa elbise. 12 kıza ayakkabı 
vermiş ve a::yrı.oaı Nüm u~ hasta.. 
nesinde yatan 20 ~uğa şeker 
tevzi etmiştir. 

Zeyneıpkaınil doğum evinde de 
ıo faki:r loousaya kundak takınıl 
~ olunmuştur. 

Beyazıt'ta 
Bu ıı2'beıh BE1>iızıttaki merasime 

tam saat 10 da baışkının.'.)1tır. Ev. 
ve la askeri bando İstillil marşı. 
nı galrmş v.e mütcal<l'be'l meydm 
dıa toplanmış c»an çocuklara ve 
halka llıi ta'ben Dr. Zek; Erdem bır 
nutuk söyleııüştir. Bunıı 66 ınct 

Hk mektep talebelerinden Ba'}'an 
Sülıeylinın '\le Ethem G!ileryüzüD 
hH.abeleri takip etıni~tir. 

Ankara da 
(l inci Sahlfed"'1 Devam) 

bel~r namına bir miimessif heY'" 
eti bu sabah Ebedi ef Atatürkiiıı 
Etnografya Müzesindeki muvak.
kat mak:bettsini ziyaret ederek 
bir ilıfüam çelengi bırakmıştır. 
Ankara ılkokullarının e:t çalışkan 
talebelertııden seçilmiş 250 ki~i
lik bir grup öğleden sonra saat 
14 de Çocuk F,sirgeme Kurumn 
Umumi Merkezinden hareket o
derek büyüklerimisi zjyaret ed,,_ 
cektir. 

Milli Şelinm ·kiiçükleri ~ 
~riııde kabul edeceklerdir. 

Maarif Vekilimi
zin nutku 

Milli Hakim;yet ve Çocuk Bal" 
ramı münaselıetile l\>laari{ Vekili 
diin am &aal 19,to da bir na• 
tuk ··ytemiş ve eı.ciimle dem~ 
tir ki: 1 

•- Türk çocuğu evvela bilgili 
ohnalıdır. Çünkü asrı.m.r.ı bilgi as
rııUr. Ve her · i ancak bilgi sayo
sinde ba'iUabiliriz. Onun sayesin
de sıhhatimiLi korur, yaşayış so
viyemizi yükseltir ve milli varlı
~ınızı sağl:ınılarn... 
•- Bilgili olan bir çocuk bilg>. 

sini Türk milletinin isti.fad.,,,ine 
hasretmeo:se, yahut bilgi.sini ya.. 
hancılara hadim kılarsa, bi.lgisi
ain url~ile yokluğu bir olur. O 
halde, bilgili olan Türk !.'O"Uğu 
derin ve sarsılmaz hır itlanda bil-ı 
gi&ini ~tine ve milletinin k;.. 

tifadeı!ine hasredecek dcre:ede 
milleti.ne ve Türklüğe bağh olı
maıldır.• 

«- Törk çoc:uklan bu güzel 
günler smn bayranunırdır, Gü
liln, söyleyin, oynayıp eğleni ... 
Sizi yetiştiren, sitı:i düşünen ana. 
lannı:<, bllbalarılll2, hocal:ırıııu 

ve .kıQoca bir Tüt\k milleti var 

Sise lıa;r.ram ol.aa bugünün nı.i~ 

let eıremenliğinin kurulduğu sün 
olG uğuııu unu lmayııı. Hepin~ 

sev:i ile Jrocaklarnn. Kutlll ı:ün
lor lliirünüz sev~ili yavrularlUl-" 

Dünyanın dört köşe&iı:ıden llıı>
farak fil uti sesi Oüyük b~ taık;. 
dirle dinlenen ve perestişkirlan 
tarafından (İsveç Biübülü) ıaka
bile anı.lan bu meşhur İsveç mu
ganıı.ryesi, bugü.n.lerd'e &e Wer
ner' ..n şahsiyeti ile Şaıık Sinema.
= müdavimleri g~olmaikıta
<Lr. 

En - modaya mu~afılı: ·=~Nı~~~-~-

Jeruıy Lind'i lhi:hald<ın temsile 
muvaffak olan İl:se W CT:nfr, gü
zelliği ve m....!IDJ< sesi!e mal!k oJ,. 
duğu dclıaı san'atk.ilranesi sayc
si.nıde, J enny Llnd' in yalıuz sesw. 
deı,il, hayatını aa canlan<iırnnaık;
ta o'.lt'.:tsı itloarile çdlt enteresan. 
b.r fılm:l..r. 

Bu ıırr.sa'lsiz filmi var.ı;'ı satıne 

eden TeJ~<;Ör, •bU 'bÜ'yUk Ka'hrama
D,Jt yaı:peıığı devrin mümtaz şah
s:yellerL'ti de ı;östeıım.ye muva/
fak. olm • tur. 

Bu hafta, Şı..rlt Sinen asuıı:la tıu 
emsaJsjız filmıi gomnıık fnsatına 
nail olanlar c dden memııwı kaJ... 
mal•tadırla.r. FUını:n genç w gü
zel ..-d.lrııE'SS!lesi llıse Wer:ner; ca
zlı:> güz•!ligi ve !.r.lıuti ses. lJe ro
ırnantfk zamana ait muganı ·yeie
rin güzel çehrelerin.; canlaıırlır
JD>)' a m uvaifaJc <Almuştur. 

~BÜTÜN M O B l L YALAR l N l Z I 
ç~ cı:en çok ~lan, İst.ıınhalda RwıP"la yolrucurıda 66 No. 

AHMET FEVZİ'nin ASRI MOBİLYA 

San'at alem~ artist k\ıılin-tinin en bliyü'k ıztırap faciası ... 
fhtiras Qu.sll'gası... Kalıb ve gönülleri müzik nağmelerile ıme:>

teden san'at fil:ides .. 

Lahuti &esile bütün j L S E W E R N E R iıı en so.n 
dünyayı ağlatan eseri 

J • 
1 D 

(ISVEÇ BÜLBüLÜ) 

·Ş A R K Sinemasında 
Bir baitadanıberi. gördüğü coşkun ra,,ı;ıoot karş>sında 

Bugüııden itibaren 2 nci ZAFER HAFI'ASI 
Yer bulmak için liııtfen tam seans saatlerinde geliniız. 
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FILIPİN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
~·----~--~~~~ ..... --------~~o.48 I 

Turkç~ye ç~vi.ren : lsKENDEB F. SE&Tıil.IJ 

Kolonel Vels, yakalanan Japon casusunun 
maksadını öğrenmek üzere sol'guya çekti 

- Ne ı.1!ll:recelclin en.dan? ... 
- Ri1i!). ~,kagın Jtr.tob.uı on lı~ı, 

tündU.r yCtoDn11yrır. Gcce:e:i karar._lıkta 
kn.Lyor ,.e )rvr';~liJ'oruz. 

- Bı.: kcı< r Uasıt b'r f.şi söy:•-ın.ek. 

J,t,: n l:04.~ , heın de b:ı i~l neden 
1.<'Tcıtı etti.!;1 

MU!.;i-=!nı Bek ge.ce z!yarlt k. ... b:.ıl 
c<l.Cr •• G 1.)ınrl~,z~eri p .. :: n:ıe-,guidiir, de
d'k-

1·1 · . dUd ;.. ça:Jr. j;. nôbe'tıt;i b rcfen 

ıc ı }!'C g1rcU. 
T r.i)b~:ı.:ıe !O::'cl.ı: 

- Bı; ,.doı·~l l:mr,; uıt->. d;;.~·<'SJ..~ 

g T' .t..M gVJ"llıt.'(iHliz .•Pi".. 

-· lley.r gu•-:-.,edik. 
\'"e gil.lr ı. iU•ve E.!!.-ih.· • 
- fiiz k3pıJl du!'l,;yoru::-;. B·1 ad::

rr:ın önilmüz."!~n cer tt'~ hur;;Ja gir
,n,cslne ln.ka11 y _.Jctur. 

- O fra'rde p<-r.c..-ered.en gl!'tt'1ill,r. 
_ Kııb:l dt>;o-;ı l 1cncC!'!'~1 CT aı~a. ta-

r f' n çok ) Ukit:ltLr. 
Tor.ı du-..·a~·~u bi:- :-.. ll~ı a.ld! \C bu 

a~ u '.ıc3(rı"'ılam1sa b ;' dı. 
3apopu..ı c :ıı .Jenfı. tl" .c yand1 ,·e 

iu:1ym.ıud;:ı b, .. ırtıda yere J"C'!'li r~U-

L11 mmk o < k.ç e. ·alı: du,ıu. 
N·.'betA;! it' 

Kıı~ı l'!.ırla bir hırsız. va.:-. 
lhye bagırdılar. Tom e·;.r;-akJ tf.".~ k 

cd ~.<'e b;ışmı s:all!ldı: 
- B:J bı.r~·ı.r. clf"ğil .. Caf:uslar hcsa

tı.na ı:ah)0'.>11 b!r adanıdır. T.ık;n bodu
ru1nn. :OOp<·i:i ••• 

JRprnu yak.:ılayıp kolların:. ar~;ı; :na 
ba...,!ad.Jl:ır ve bodur r.n.ı a~t~cır. ... 

•G.n"E"iz: 1''EVYOllKTA 
İHTİLAL CIK!\llMAK " 

Fi~.n Ada.ındıın japoıııların ./\or.t
ı xn,n gibrne-,e-rl ya~k cdi'ıni~t!. Bu. 
a.i.:ım '-Vizrı n~UhUrüııii bi: yolc11 tcz.
kcroc!nin U:terl.ne b;.sari..~ cserbes!.tir> 
v . .zc.:.iylc A1'f\et Jı..aya g~~n,:ye h:ı?:ırı.a_ 
n;ırı kin-.:bHjr hangi japon cı..ı::;usu hesa
bı.na 'buraya ı:t•lıın;~ti. 

E:-lesi gün Kolo~eı Vels hiidis07i 
lı...Oer alllıfa tPl~a düştü: 

- B;,ı sahlckA.rlıifl yapcn ;:ulamı A
JTııer ka · iuınunt.at-tı~ıe n1;;h:.;;Uı:1~ edrce
ğlm. 

Diyo!'du. İsl a~i:e-ri b ı: .-..~.::: m~t'Lovc-

tir."'-e ı")rcrcK: di\·crn· h~-:.'iJe vcnn1-i. 
MJ'ttzim BC'k'e: 

- Hele :'J herlCi b:r ktre de b•n 
ar>rguyl çekryin:: .. • Dmıj~L 

japcn cas"J~ur...ı K".>~ne_ı;n huzu~n• 
çı.:~~,rdılar. 

\ı'c\r:s c-lir.c b;r uzı;n puro alr.ı.~.ş. ve 
k<> ıı;."u.na. uz:.: ,,t•. japoıı cı.;@ı.:.nun 
el'..t'rı h4l1 ::ır:o:ı:stnıLJ. b:ıg~ıydı. ':-e~s • 
~lil f~zirr.c C.:tur!:ll: 

- Ş:.ı aJ •• ı.Lı .k•Jl;hı. .. ını çözün!b.! ... 
J\ .. lr'ftıJm, J{tJ~n(.~l! iktz c-ttl: 
- Ko~1aorı ı:CLer .. ck, huzuru~u.aia 

Ha ·sk rj :yC"tp"~··· JI.ı!{ !.d ca.•w:! .... ı bol
n~-tıa güç'Lik ı;~ker.;., K·J~nel! 

l>ııb· u 'Aylüyo mı! Ben. b::ı .ı 

d_• ~l."P.~J~m.i'j'{!.rı'. 
K•llı:ınt"\. casl a stJ ·.' l: 
- Adın nl? 
-Tog') .. 
- Sr.r.ıin glbl set:J b:r m;;..h1ük. öy;e 

meşhur bir ko..~raıT"an:!l a-dını nasıl ta... 
fiJ"ZbıLyor?. 

- Bunı.:n h<'"'·a.bını ·!lCc.!. kendi mH
~e-:irre vert:billr~-ni. S ze öeğ'.L •. 

- Pf:!t ild ... \öın r.e olı.ır ... a olsun. 
E Gı).l ne c~ <>.retı!c g' .. e-UUdin?. 

• Kolay rır·n:1t.ım. Yine kolayca 
g .-dirıı. Fa!c.at, a:ra~i-::ı ın2Saya ta}tll-
Uı. .. G..ıı·~.Ul y p'.ı.ı) \ e kt'r.tJl :J:tcıl;ın~

la )'Jkô\lardıın. 
- !'ic idi n;.:.1"..!.-,<.tc!'1 •. 
- Dunu s:zc izah c•=n·~:crdir. Fa.Ii.~t 

brn hak:'kati ı;i •;r:l"mtk i·:lt:r.m: Atl•P-

ı'k:.ya gJırn<"'·1 icap eden bir ck>sturr.a 
~ . 1C' .... b:r iy ';k yap!r;:ık. Bu harekc
th~den Filip'nc!e hiç b!r k!rra zar.ır 
gü •• yet-ekt_ 

- K.imdir b;.ı Amc.ik..~ya gidecek 
arko:ı:Ja..,111? 

- Bıuıu 9Cl,;ı1ı.yen,-Oı~, . 
- Ben ~oy:et.rrte.iini l)'Urim. l.faa-

mar::ı-ı. süz veriyonı::l: Kendisine hiç 
b:r !cn.c.lık yc:pmı.vac~ıın. 

- Söy\!yeı~.em ... 
Kobnel VClıs hi<ldc!.i~r.dl. Ç.ı.yu~ar

d:.n birine $'l cr.trl vNı.H: 
- a:ra7. u-k.-:~ bakalı;:1 su küst.Ghı ... 
An1erik-an ça ... ·uşu tllndeki tel kaır ..... 

çıs~ı bir k~ç kere- T ... ıgo"nun sırtında 
ge&:iirdi. 

T\Jgo her k'";J.ff'.Cl dat be.~inde titredi . . 
.. F- ··a.t, t:.hJm:nül :fj9!Crd1 ve ağzını 
a.cmJt!J. (Dcv::ımı \Ta.r) 

~ . 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul emniyet sandığı müoi.ırlüğünden: 
rakıiü \'erıı:1 ... n1k. ::'.G~i'3 he.:ı ... ı "'Jl"G .. ;J ,. Sa!ldıgul1 ıd i ''tı ~ı (850) ltra-

;:.:a 'k.2J" .. JJU aı TC o!d ~~ı G(."ı']İjQlB~a :\r~ r Hayrctt!n mal l'<• .•. ı.ın l\Iü.c;cllim 
a;·""!C:ı ~i 35 yeni J7 num::ıra.lı k.5g lr e 1 i b:rlr.cl derecede ,p ·!.ek_ et.'11.i;;!ir. 
IJıo.'fY (.1a .:r.cvcut tapa f\3.}·.dı su:etindo (EminOniinc t..ilii. j\1 "'lli:r BcıyreZtlıı 

rr. .. h::. :e :ndc l.IILi-t"Jllın sok .. ;:::ında es!iİ 35 yrni 37 kr:pı 218 acta 2 parsel No, lu 
4~. 50 m"• .. c murabbtunda maa ar~ı:lık ktrgh· ıh:ı.ne) d!r. 

Y,ne k:..-öjı. JQ ... 7.ot ... ınd.l ıneı.-cuL k'3c!astru ıJ.!nnı n~ 1ıcihir.ce hı: 'ludil bir taı•afl 
ı , .. ,~ 5:! ve 51 dıı;er ~rafı 3 \·e aı~a"ı 33 parsel No. ·ah;.ıl~<'. önü Tülbenıt-
c;l sol>.ağ~ i.le ınahdu! .. t:.ır. 

lk..--aı:ı e; ~ ola...-ı. mu • .n ... :ıın:.'.n rapcrun:ı gö;·e rr.C6d~-ı~_ 49 rr C"trl! mur.abbaı 
oit:p b!.lad:ın ?.!) ıne•-·f' rr.ur~bbaı \;.-.:erine kd.gir9 çatı ürtü. U. ah ... p bina irışa ediL 
nl.~1.! 

D'ı; b . .1ı;U'k k:ıt ıJ1dn m('~Or evln biri rr.:1 k'3tinda bir oda bir mut.fud: iklnci 
Lı.•:.~da ık.ı od:ı bir hl~~ Ci.ı,;üncü k::ı.tında :ki od:ı bir tre \·.e i.L."! kaUnıd.a bir oda 
ve tt•?ioos ve C"'ek.triık te6:~·ı •w·;,ydır. 

Vad.eo!iı:tlc borcun ödenrnen~esinden duL1yı 320.2 r.umc.r;ılı kanunun 46 et 
nıaddos;n~n n:.tufu ·10 cı mack:lesine gö .. c s.;:.1.L'ınası 1c.:ap eden yukc:ırıda yazılı 
ır a a-..ı:ık 1c.:\f,:r C\·iıı ta.-onan~ı bir b~H;'• r.y mi.iddc;:e aı,;~ arttımı-aya lron
nıuş•ı1r 

Sat!$ ttpu !=lril k;.y<l.na g~rc yap.ıl rr..oktzVr.. Art.tur.naya giımek istycn 
(425) lira p('oy l'ti<.--C:"'i vcrci'.;.;;tlr. lti.!'I ~n;~ı::ır:..J.ız.."k.:ı b:rlni tC'Jl'Lnat n~dr
tub~ı da t,.,bııl o~ı.;.nur. Uir~!un:.; bJlilia. vf"ı"B;le-t Be-ı~{Hye r~· n..eli ve ı.1 a.k.ıt 

1c;ı:resı ve to:.\.·iz bedel: ı.~ tcı!.J.liyc rilsumu bor11"1L.ya a·tCr. A:ttır. a şartnD:m..<;i 
SJ.)14/!M2 t.ari.h:ndt."lt it~ban.:.n tcikJt etanck !.stlyenk:>rc S ·ırlık l?u:~ı>k 4ler Ser_ 
~·nd<_• l'('ık b\J'lunduruJ;ı.cakrtrı.·. TJ-pu slci'l k~ydı ve.-..air ll!zL:.m!u nh .• lü•naL ta ';'.nrL 
nwn".r<le ve tak~p dooy<...sınd;.\ \'a: iı~-. 

A~trrmo.ıy:ı girmi~ olrınl.ar, bun!ıan lt<Xik e<:crck satıiı~a ık\:anlan gay:i 
rrt'1:ltul ~"')(]:ı her ŞfYİ Ok-:·cnır.iş .<ı.d \"P, teffll;·k'i o _mı,."'."'. J>.r.:..nei nl·tt.u'll~ 
15/6J!>13 t;ı.'1'~ ne rrü3ad'f p- zJrt<"'.:; giJnU Cc.ğ&l~l ında k ı:1 SandığırnızJa 

r"at ~O &n 12 ye ıkac!Ar )' .. p:?ac .. ~tı.T. ;.; J\-akkat .;Jıalc :.apıl"l.O ı içiı1 teldjf ed!-
1€cek bc'6euo tercih""n ;::,lrnrr:-u.s: le p eden ır.ı.y:-j ~nkııl muKc-UeCycl:yle s:ı..n"3ı..~ 

e!aca1;Uu umamcn a:cçn; o!.rr.a .. ı şar-:t.ı:. Al<.i. k:Wirde c:_!l(m_ a!"t.L ·anım ~aJıhüdü 
ba!ü ka.lımı!'-ık ş3rt"yle 1/7/942 tdr hine l'l"Ü~..ı&f Ça~ba gür..ı dyni rr:c.haldc 

\C :ıynl t.cıatte sen a:'l!ırrr.ası yapıJ.Jcakt::. Bu art.fırt:'N~ gayri meok·ıl ~n ~ 
a.rttıranın f !t.vn<lc bı.rakı1aoaktıT. liak.ları \apıt ~icil!e.iy!c s~b·t 01:01-:lyün all.
knda Jar ""' Jrtıfa.k hr..k,kı . 1i;ıleriniın h..ı haklarını \"(' hıı.ru.::Ie !aiz \'"C mas
r::ı!a cla-.: hkf 1armı ıi.fın ta...""ilıi :c!en itib..ı~n ;.";•'l:ı'İ gi~ ç!.nclc- cı:ra.kı rnüsb::cıe
rıyle beraber DaJraı-ıh"' h:ldiı.,ncleri ı·:zınY.lı:. &u sı.tctle hak!.:ırını bildirrr:crn.!.ş 
olanl-o..!.ı. hakları t.Jpu ....:cillt-,-:y'l aJ·it e' .ıya.ılar Eatli }.ı('(:ieı:n·n paylaşm:>~ın

ddn ha:"~ h rtar. D ı ?:kı n-..o::" lmüt a ma'k ~&ti;' .lerln 94(J .. 1532 ~a n~ı
ıııarQs.:~;-:e Sa.nrtı,gı:ını~ lI!.o.k J!... İi!~!·i Sc-\ ı :ı mf'lr:ıc:a.t e ı<" ·i lüz~ı..ı .iı..:u; 
olunur. .. ... 

UİK KAT 

E'l'\Jl,,,fA San<lığ;: S:ınd.:c'wtn .1,.,_ lll'YTi ır.eıı.k~lü :.:,Ot<.'k g;;.ler.ı,ek !:tli. 
yen~cr-c muhammin~jmiz.i.n !«·Ymuş o:riu;?.ı kıymct1.1 % 4~ nı tıeca'\iiı. c·t
rr.(Cll {ııı;er ihalıe bedet;11!:ı yarı!:'.na kaia.r bor<: veım"k .'>nr~tiylc irol:ı.y~ 
ıuZ;t <jlliCl; U!<l ; r. 

BAŞ, EZLE, G 

1 
1 

Ankara' da Patlıgan Bomba! 
(1 itıc, !;~ ııttt.lf"!ı l>e\~n1> 

Şufül' .t'ai, ı Uı;ar: i!"e l!i.a!}ond..·n 
.iıJw:bğı ,h.t ).:r l;.;.ıdını Kav;;ı;;.....,,dc .. C'ye 
ı:uturınek·:e i·~t'n A~..ıh •. .-;. B;ı.ı.vr:.rmcta 

ychr.ı be!1aru1U<ı .t'i ... ri!'t oiıo.rı0b!l\ew 

r!nıdcu. b!c;n!;ı durd.Lıe,u:ın ııônnCış ,.e 
i~·~:.::nde k;n-.:c ynlu:-<.ı y«~ i.:ı!::.mcf;: !\·in 
otuımbilin .i,çin! dtl~:kc.t cb.ni~ ve v:~

ne reng:ndeki bu oton-ilObl'de ecnebi 
olduğUJHl ınut:ak ıllarr.:k siiylcdiM.i. Ş>~ 
för ile y .. nınd~ı Ku:"ni!('lf;ı gürt.iüğ'ün;,i 

idd:a c~• !~~:r. 
Fahr.i Uç.;;rıu gOrıl.ı-kıe,·1 bu kad<:..:-~a. 

kalınryor. Fahri oiroız .iNldc .)'Oltnı 

keniılrırula g!den bir :ıd:i.ma r3,.') ... ..:.ıvur. 
i11:!yar k .. 1d·nı K;::;\'.;.\.ıl t?ereye p:::~c:r_ 
lık: .. gi:tiirdüiti \'e u.rabc.sında yrri ol
dt.:~J ot."' ıı t1'!jpdc lr...ır!n. b~r ci!;hn t~
ş;yiln bu ;;ıd<Jn;ı cJ-j l•l-ı, b;L<ne ;;;:1r.ık 

ycvniyeyi dogftıliı:ı·a~ i,.;n y.-.nına yak 
l;tı:or ve kıı;ıııc f,;a•;,,-nr. Fii.kat kır

nuz1 paketin snhibi V'"•:-f..'l ~rJ2C.:le 
d!A..ltatli, dlkk~tll bo.ıkıy\Jr, 90nra ba::ı ... 
nı ı:<i 1:.! ıyara k: 

- Jioyır .. ccv.:ıbını \triyur. 
F.;:.Jıri lif.l. b.r k;lı: ,Jt!k. · ~ıra 

Hı11yar rr.v .. ·t.c.!r~ini K:ı·~nkJ?der 

dı;d:i;l vaklt ındil~\ı ı't!~ür. 

1-\ıhı!n.io 
0

V!S'='C 1c-1· 'ı.c!t,<i otoına.o;w 

in i~i::ıdf.ki ılt .;.İ.~~ol'n b!Trı:u Ko!"'
nDr CJhiı..gu~~. <.'ylenıe i. y\)lrid &<>:·dil. 
iü \'C oton·.otı>!e Ç!lğıl"C~.:ı r.-..cçhul ü

d&n:tt1 ()zr:~: o:dtığu~ıı anloı.tıyor. F;ıh. 
r.i Ömcri Md:Stden bir kaç dcıkik.a ev 
vel ı:ok dik,.,~i ı:;irCn tt.•k ~ahitL!". 

Bayan B:_t;ımün go:<:f'ıgü v"şne ren
lh oton~b!i:,. bl"Ş \~idl'n birinin ayw 
nJarak ycıl ia kc:ılm~ı ~tıb<1ın1 ve Fa!"'
r'.nin ita el~r;ni bir araya topla:-sak 
n1uhdke:nenin cerC'y;jnı Ye safahı:ıtı 
ba!~ımından u:r hJ)·ıj enteırec;a!l oL 
d;.ıgu o.~·"f,roır 

2- Ka•:akl .. lere ppl:.-.ı ~ta~ı ıne-
fllıu1·u B. Kr.z.}nlı ()zdemir \'C Hariciye 
Vck~ııleU n'o~;Jf"t•ii..QÜ B. A,ıi Ka!lma:ll 
ir.Cf~iu en ~~:k:nıd\ln gü:·rn iki ~ahit

tir. Bunlar irJ'i~-.-~ı. bı.; :~.ı takip eden. 
d\lmii.nı ve yam'ı l'k1 wL ile lljrlisc 
içlr.<l& Fo11 P.lpen.i ve ı-erikasını, ha

disedern sıourt ... i inı bO:'"lllıiş!crd:r. Bu 
J1ç:1 şahid!n ifadeJctini·1 en müh:n1 r., ': 
lası in1H5k :sal".aEı :k Fon P~en arn.. 
Slfld>ki m<5>fcy1 tt><bit olmuştu:. 

3- Tol"f)ıS o!ell kapıcı \'C mG.sh:ıh
dc.-iıı~eri · bı..: ~abl.~er ö:r.eri tan.l!na!r 
yolunda bliyüic gay!·c-tiel·i ohr..uştur. 
ıut:p Seyfedıc.tin~ HJljt Ünsal, kapıcL 
AH ÇC'~ik; hCJ>sl Ön1eri y~kmdan tıtnJ. 
111•ktadır:or. Şahi;Jerden Hali\ lnfu.i'< 
nı.e\'ZUU lronu5ulıırkcn ktlan tclr ba

cak ve kauçüi.; pabuç tr..esNes'.11J dll 
yunca Ö.mcrln bir gl.il evvel <JY!·ıla 
r~k otele gclırnt•ırı1~1li bir kaç defa a
yağını s~ıgınıJ<.:n ş:k:ıyc.t eden &ne_ 
rln siyah pabı.;cunu polisin ot.e!.Ucn 

gı:ıybube·* ed•!n kirı;ıs:e olup o.:CıadL;;:;ı 
nı 90rnlas nı bir • .r •. ya ;;C"tircrek bir 
"'Ş\.ip!ıcyc du..en·" i \'f' ı~tı\>nu baber-laT 
et:reşid'r. HJ'Jt bir ko:ı~ dakika 91Jr'_ -;-a 
1-~t: io: ... • ..ıemlek üz re k::ır.l!oola 

da\·et ed J:nı.'1.Jr, Ve t>ınerlıı Wl~an a
yaklı.alrnu ve ba.1<.ıyl'S;fo l::.'ll te$ıis 

kfıymı1.:tur D.;.!'.C'r i• i ,.. ·Ja..dası da Ha-

L'<i n &ı.l'.kiıt.::ıllttl:ın 0.r.<' ·ı .ı;ôn ~u.ı.n1 
o:.Oo~ı.ına -; ı ht. bırufü).~.ı;:~:<ı~·dı:. 

s~ :ı•; ' hıdin h ... dC'ltrkxiert.i ca;;.:>i.ı 

t'll n:ühkn nv'.<ta 0.ner"n ot.e-l;nde o
'ı.uı·.i'Jı( _ı ll''~l·•>d<..,:c gu;ycl. nıuı.b~~t b!'r 
hc;ya~ cec·i•ııı"'..,i yanım.ı tabanc:a ve 
k;J.lu glb~ b-.r ci:a•ın as!d görmeın.~ ol. 
nıcıl:.ırı ve b!lha&:·a Öıne. in ote}den ~on 
ayrJXiıgı 24 ~abat saba!ıı el: bo::; ol:;ıw 

rttk ote!de~1 f:tfon~ı,, oHna~ıdır. Bundan 
şı.ı r:~t"l:eyi çıfi:annıa:~ g.::ı;·ct ba:5it olur. 
Ö"l1C-rin .f\:uc3ğulda paı:'ıyan cıı>:m 
o gün ot<·i.cien ..,yrJı1.dıkl .. n ~n:a ken ... 
disine "IB.11in ed llı1f{.ir. 
~- Ş:ı.hit D. Jı.tarur. B;;..y.:n cu::z~1., 

B. Ahmet Kalın, bcrbel" İJm.aiJ bu dört 
$ah:~ Önıe~in J lriC~ \"C !! inci d~fa ."ı.r.,.. 
k?r::ya gc-3i1 ndc t.:ınıciı;ı şat.iilertlir. 

B·. cWrt .::ıh t ::.y'lf zon~anda Sülcy_ 
rr.i:l:':.ı <l-=ı t~nnnakt.ad;rhır. 

Sil~l".)'·n)an GLl;zarıo ev~!lde bh· <>
dada Bay :\f;.ruf U.e tx"> .. bt":- otuıınak_ 

tadır. Süley-ın.J11 bh· sab:.h mis~!iri 
ö:ne1"dcn B.-.y~ n G ~ı. ~1.ara bah-;.el.1n!ş 

til' . F<ıka:t B:'.:ytııı GtLi1Jr bunu. httlırla
rn:.:uaı\1:ad ... 1'""o.ıki!t bıı f'.li; 7a b' r şey 

ü'de cLı""'!:ll''n;~l':r. Çilı•ktı O!·tada ~hJsn 
lt \ b:ı~·:ı=:;n ( nlıfrc al:. okı:ıgun•ı tc--bit 
edcı"' o t:-~: '::' ,.......«- eh. Hl "ardırki.- el·ı 
bc~ı.;k i!lL:y.,.,.: Orr.erin Ltl .,,,i h;.ıtı~·fu_ 
~.ydı da fuı.1.:ı bir:cy ı,:adc çi 1 yc
cc!i."!L 

Bu .,..ıh:Jer ömC';, :n A,... arı:.ya ge.iw 
~"'ı:ıi tes-b:~ f:lıT!.e~te ve bi.-~z da ~hııdi 
ten-.as cdeCl1' n~ ~ mı.:he1!1d:... EJv;;r 
Rorrt:in!iki bo.ılYJ::J"JCk• S.ık•}n1:ın - Ö
n·ı:?r mtir:a:..c-bt"'!'er!n~ f .. y 1'..L o~r.a '.J 
tadırJar. 

5- S:ı ~n.tihendi3: Edvar Roo1 :bki 
b•ı şa.h'i. üzt'. in<le nıahken~e iki ~ut_ 
ten -ıazla durrnt tur. 

RIJlr.a'!".tiııd. rv~vny~!.:ı.Lr. J(en<lıj d.i.
l!nderı b;;~k.ı rusca. fı·an;ıı.ca, lngi!Jz... 
ce YC :..:ı nhnanca bi1h'. 

nOO':n1 çt•id1r.1~.cıkten ok:kıkı:a teva:tki 
eyleıni:/tir. Ve ~eh"'c konuı;.ır.ak i.:;t.~w 

dlgin.'.n ı.c.v'a geçınes!n~ çvk isterr:i-:.lir. 
Şeh.:ıdıCtinia Sille:> nan !Le Koın.ilof 

nıüna~e-beH bı.;.;ı;nından çok büyü:(. b·r 
kı>·meti vJ!'ti.ı:. Sü!eyn.an ilk ifade
sinde SoYyct sefaretin(' götüım~ini 
i.~e bu D"ı•hhCM..İt.1eı} iôte:-n;şt:r Yi! sc
f?rete gid!p .. 

0

0\.'ikı>fu aradıJı za:ı1.an 
Kornı:ona kafiı.laşrr.ıştır. 

Gc~i Edvaı.· Roınan<ti Silleynianın 
So\"',Ye't ~taret.ine gi~m.e-ini te1.rin cL 
med:ğ:n; iddla etnoe:ttedi". Faiwt ar:.-
1att·k:.!arı lı~i.dlf>eler de y<ıbana taı!nu_ 
yacnk kadar ınühim<lir. 

Romanski bazı hıldiscler\ ço;c ciik
kat!l anl.aUr:nkla ber;ber bazı hadise. 
ler ha.kıkında da: 

- J-f~·t,r:mtla k"lmadı .. 

Diye konı•ş:ır:ıyı tere:h t•tırn!~1ir. 
Sü !t"')ttt:ı RomaaıSK.idrın bir kaç dc

/.ı bfr ŞCJ r;ra r-f;m<'1': i.~l:--. Ro .. 
n~:-it.i b:m.1 :?!rabı~tır. Nihayet Sil
:c~:ıJ ... ::l kcı.ıdi;i i~ konı.:şrr.~k ~rnk.ll
n·ı~· bu:ırr. rşt.L~. Ş.alıid·n .if.adcsi::ıc gö_ 
Te ıkcıııd":;1 SC~l")~maJ'l:n .><izier1a1den 
bı.r rn.!na ~..,.aar.anuş \e Su!<.ynı.an

dan tyrürr,ak JÇ!.n dil~.._YJ.cC'ye dalrı1•ş... 

tır. \re ~ t: b::ıh.ıne '!e aynl'm;ş!ır. Fa
k:--..t ' ta.7.6Dl ,i.e..!:id:r. Süll'y:n:;:ın Ro ... 

:ııarı,.4Jlinı'l P<-~~l ı· •·; J<ırııa. t·< Dıl

n.a nıüK;_'lb.l {{l:\.Yiı~··ıl-.: •'°-!" Si. f''."'I'. nı 

~· g,t•;i.g; t .~ •• ·:t.:. ıda btılı~ •. ı.• l Ro
'naıı..4i.~i·~:n ~i;.'~Jc..d.ı:ıı:c ,1).[11"...;ı:·~ t-ıli

ley.nıo":"l~<ı nı~-o;.:.t>Ct.~. kf'1.)·:"5·ndEkj d~i 

şUnccy~ \·e u~1.ı. .. ;,;a,.ını bi"fttQ1~f~ i~·.n 

şc.il"C' i:l<ıt:fT d\ \ t> o1'·biı~ })i.lr::ı:.1ı \er
nl"f'-~.!-ki.;r. 

l:'~·h.· ·t ı-): ,Ct):-J::;.ı~ı·~-C Si.l lt.',_\' .Ht-1'!d• aı 
k.ı~·tt;?. b l"··ck it;.ı1 ~·ık ıı·i.i~~~.:.., ı\: çt .. _ 
kl'rı E:-y Roına~.i1<İ •1C'dcn Sfilf':''TI'lı<1na 

bu ka<;_ı ba~ •. iıd. ,.. 
Sözl' ~'!){ b<ı:;.-'~,ı.i<t"ıı baŞ:...al;;,noa i,,.-i

V..k eJ.n,rk i'IJJ"d: a<·ab;,ı bu Jnısu...ıla da 
n1ut.J.a.:>. b!-r ~1111 il ıc~'til er.ilsor n-.u:ı. 

Bu:-.-<l.u.~ı b;-ı..ı~n Rr.·:ııc:ııı"i'.d yftlc ken
di sür~!eri~e- RüJf~:ır,.:-aıa bir y;ı:-d.llnda 
bt~!uooıak L·in ıa!ild·~ı ':.\1o.d~ıın Şarti
ye"nin t;.ı1e\H'·ı bil' fil ~a'!) • ·~ifadryf 
dü:;-üııır..J.ş oonri\ bl)ndan \.':'l:Ggl'çm :i

tir. \~ine Ronh;ı~: 1\1~dum ŞötMiyc·n:n 
e\:i:1<.i.'.! tanırlıi;:ı bu Ru.'ftan So\·yctler;n 
Po!o:.ya .<;'.n ı:c düşiiıHhigC11ü ~o:-an 
b:l· ark.Jda·,ıp;:ı !€:'<:1.! .. ı">an1ı~i y<ıpm•z.;.:ır 
! ' '. . ~li:'Ja'Sa Rorr:ilC" .. ~!d ::·uı·!l<'dilcU~::ıdt::n 
çok nıuhını lnr .ı:::ıhit çıkn:ı.~~ır. 

''•r~.;;.ı!"t!d..,.:k~ dı:n!ıvı('Cl'.< so:ı ;.:\itil 
B:ıya.:ı ~lefh;.ı, C"Ün şehadeıtin:n ~ıYn>e
tı' i~~ B .. ~ n Di~:ın)\in b;;h..•·rıtiı:; ~·:.;me 
l"l-lCİ ·<:. n~bıt it>- O,.iJ k!1hı·n bQ~ur<.up 
göı·iı~q,.:~c:-ı l;;:ık!..'Trtn·!Mı<I• ·. 

liı.ı •• 1-.,• A"' -.• · .. Z.:J.ı tı1f'•ıen 4i.Jh!:~e~· 
su.ks.~· da.,.: u~ın .;ıydın!!lnm'.l,.;L"1l bir 
Çv1~ nokf~ rı"tl.ı.l ı.;uh hi.:ırıet ctı11:.,:.e-ı·
dir. 

Ş:n:-.!i Jst rıbı:~Ut.~~ ~ah.~t'ri de d n
ledL~1~".'Il S(JJ<:a da.\aya. da.h::ı. çok vukui 
peyn e:.rnck kab.l ol·t.-.. :Jctt!". C• • .::.J~J. İ.::
tii.!nbıı!Jak ~ab t.Jt'ri.ı AC<hlrrahn~01n
P3\· ıf ,nı.ı-ı3·_f'o ter :1i \'C Pa,·:orun 
ha1e1i:ctlt:rini etytlı..'11at.r. .. i: ccıXıe:::in
den büyük bJr k.Jy::Mti \·."'rd..:·. 

1'!~11.n i."M!.ü.rın ~a.n;tk-:-~ıı i(adelcr: kar. 
şısındakl v<:ı~".i,yctlcrir.c c:e-I:nce. ~ah~t
lerin lfade0C'r.ndc Pavloi infil:j:k sa
hası ve Jo"'..,n Pu.pC'iı ar;:ı::ındakl rr.C'·afe 
üzcrincie <:'. t.. du:ı;raı:;-1u:. Kornilvr yal
nız şofô;;- }'CJ'h ~nJ~1 ı.!ades ne 11'.raz et
miştir. 

Ab:iuı!T@.'vr ... ı.n ~ei1.ıde~'.e:-e bir d ye_ 
ceği olmadığı.11J FÜyleın~.~·ıir. 

Sü:eyn'tan yalnı/. ~taru! Beye b:r.:.z 
hak1:ı;ıı!ı. .. 1t ettigın) ıo:t.-ylcn1işsc ~ benun 
hadise ılc al..~ası :yoktur. F:'lkat. Ro
man.,..\ ·n:n iladelc:h1;ıı t~ma·men y-.:~n 
oltl:ı"unu '\i~İkaların bjr kısnunı vcr
diğirıi söyledigi eefarM ile kendis:ni 
ten1asa getiren ad.:ınıın bu olduğunu 
ı.s-raı~~a; sö,;'1<"miş1.r. 

HuUısa, E;tıikr'.1! d&V{.61 Aa:marJ. Agır 
Cl'Z~ M::!Jlk{'ı1':e~h1dc nihai S<ıfhasına 

doğ:u git..,.)·ektedh·. Onlimüzdeki Ça4.·
şar:-·ba, nlhüi :;attı..~ bakrnıındt:.L"l rlo.ı:ha. 

b:r hayli yol kn1ctıniye vesile vere
cckt!r. Anca.k, her \'«:İl".' He z:ıbıtmnı
ZJ'!l bu hô.dıse-r.!<<ki n!ı.ıvaJ!ak:yctinj 

teb::ırüz etıtirm<Pk 'c bunu bir ö\·ünç 
es:wı h.:.kna.k yrniz o:.U!yccakt.ır. 

Hadt~e ıı"'er1ntl<'1l yinni dö!i saat gC"Ç
nıe~ bü\iin g~ .. YJiil?erini toplıyaTiik 
&deiec. huzurun 'di. odebitrnck yer 
yuLu r-..u jç.ir.<k' :'Jl(.·ak Türk po-
11,;,ı~ nasip ol::n bir ınuv:ıifakiyettiı-

ADİL AKBAY 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonrn ı:riinUt: :J defa ı~1un tazan13il di1jleriı1izi !ırçalnyın!7.. 

İs4rnbl}l Nl.yc- .A.tt..:ı''l."1 Iluk· '<{ Mwh~ 
keı1'1JCSlnd<·n: 

l\fild<lci. :'\Ct.:l1('. 

l\lü<idei<.'C"yh: 1\Ioı.h t.tl TaT;~ A.n!~<ll
ra Emıli.ık ve r:ytQm E.anJ.t~ı Ey!anl 
Sc rv~'.ndc nlC'mı.: . 

ı.ıuddei N{"1...: e ~.; -afu::<lan nı:i.~e~- ı 
~C'\'h ?.1uhmuı T •• ır_~ alC')'"hin-c a.çılı..n 

h<lian.rna d·a\'J.Sl !\·in n1fiddeialE:yhhı 1 
13/4/19~2 P>Za:"le i r..ı:nG sa.ot (B) le 
matUemrnı:u!'~ hazır bu: 1 nnıa51 lüzu

mu Ufuıen teb~!g edilmesi üzerine mu- ı 
nı:ıill")"'nin o gün gl1L1ı.ctn.esi v(·ya bir 
vekil ~e .. ınf'.rıesıı:c nı-ebni hak!:o.n.da 

gıyap ka:'..a ı 1\-:,tihg,z oi:ı!l.'lTUS ve lır.f"J ' 

iiıiır.:~?ı bu ka :ra ait ıhbarnamcrin 

biı· n:usha!ı da .ı'n~hkeınc d·~·~ant:-">i
nıe :ı.stln1LS •:(' ;;.ey! ye.L-:ı oo. beş g-Jn 

trı etle .ık ·in .. ~hJdJntı·n 18/5/ 
19-12 Pcızaı'tP:;:i g:_h1tı ~a.at (14,30) ... bı... 

rrıkı k:nı.ş oiıduğu t..:01' ı serine geç
mek Ü.ZCiC fi~n 01t.r..;r. 

BANK~ 

~ İplik ve Dokuma F11brikaları 
~ Müessesesinden : 
:: z Adet 4- 5 Tonluk KAM~ON Alınacak 
~~ l\lücssescır..r.:·21 iıjJer bix ~alde olmak ~artil~ yer.i veya ku1- ~ 
~, !anılın,, 2 adet 4 - 5 torıluk kamyona ihtiyacı bulunduğundan 
ı, sahip bulunanla<'ın kamyonım bir fotıogrofıSini <Ii:;ik olarak 
• nchupla A.'\'l{ARA'da M.üesscs(·mize müracaat etmeleri. 

23 Nisan 1942 
18.00 P"-'l'"m ve W.rnı!e~t Saat A· 

y:r:. 
18.03 Ra<Yyo Çocuk Klübü. 
111.21> M"7.'k: °"<:it ProgramJ.. 
18.45 Zira11. TakYimi. 

18.55 Jı.1ı.ız.ik; Oda l\<Iı.ısM'.::;J Il:c>ıı1cri. 

(PJ). 

19.:lQ ?o.1cn::cJ.;ct Saoı ."\yarı ve Ajans 
l:-Lıberle!"i. 

19 ·~ :\iü•~k H<>lkc\'lcl'l Fol"~orlor 

Sa . 
20. ı;; P.aöyo Gu1.' tc.1. 
2().45: 1\FUzıl{ • Sd~·:.Cılar. 
21.00 K " a (l)e:-t!~;ııne s l!.) 

2115 :\1 .ız.k Ihi.-:f";.ıj l\1<.ı.kf:ıını. 

21.30 KWı ıııı.ıa (ll>h;lye Saati). 

ZAl:i - Sama-ly. !';iJ!us Me1Pw'.u
ğU'J13n ald~ğım nüfı: cüzdarun~1 Ko
c.ı ~l:.rmfapa61a eı·rk ŞWes.!:r.den 

a·!o ı.,: ıın tcrlıis ~C;ı1i ve Yedikuk-
i">'W.nlıul Ba.rı.J~~ü i~hı 95 No. ve 
5/7;940 blrihll d • .ümi t-;artunı ı.~yi et.: 
t.lın. Ymfteri:ı i a.l<:rc-..~vrıDe:ı e.ıki.!etin 
hü!~'.i YO~ur. 

İsiıl~il og~,ı 321 doı{'..rıııılu HaS<ın Topuz 

ÖZ El'dLAK 
Emlak •Umak ,.e sa\m k, ~ \'C lş<-,i 

Ltiyenk · Kem;J Bey Sineması DE<'
viş!"Cr .sokaj{ No. 10 Kat ı. Telcloo 
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Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
\.. Yazan: M. Sami Karayel --' 

Ehlisalip ordusu kumandanları Türk 
kumandeniarı kadar asker değillerdi 

kılıçtan ge~nııştı. İbni üani~nıend, 
Boomondun işir.i bitirdi!<len son
ra JlfalQ~ya.)·a clündii ve, Malat
yayı mu.hasara etti. Fransızların 
lrurtulanları Urfa ~chrrne kaça
rak bu :dıir kontu Bod.-acıi, .SO.. 
emnm.luıı bn~ına gcl<-n frla:kettcn 
habcrd,,r elliler. 

Urfa ]ı,ikimi Bod""' alelacele 
ü~ günl'ik mc.;afede bulu'?lan Ma
la\ ·aya kl>!"ltt. Bu civarda müıtıis 
muhaebelct· nklu. Ve, İbni Da: 
n ··ncntl muhısarayı terk ile çe
k lm>yc ır.ct•bur oldu. Çlin:kü Bod
\'t•n çok kuv\etli idL 

Malatyap, 13odv:ın hakim ol
ou. İ~te iın~~ i>t'lır~nin (Payi1ah
tınJ <lfrşnıesilC' • Kıı . ..; Arslandan 
ayr hın ün:~rJ. .:\na.rJqlunun sar
kınd::ı \"e garbi.ndr scrh.~nıck İçin 
biiy le gayre:kı· sarfL t•:lderi '.ra
d:ı K>lıç Arslan, ötede beı·>de do
laşarak A,.) <ı Türk Hakanları 

cezdmı<le muavenet rica edi~·or
du Kundisıle ümera arasındaki 
iht:l5fa~lan, Rllllllarm İznlk ci!ıe
tinc.len yaptıkları akınlardan, 
garp hıristiyanlarının büyük kıüf .. 
lcler:c memleketi dahilinden mü
rurlaıın<lan dolayı Kılıç Aı"Sl a
nın devletin en işleri pek bcI'b~·! 

bir hale gelımişti. 
Arlık .:hlisali.p belasından kur

tulduğunu zonıı.ettiği bir sırada 
yeniden i•ki yüz al~mış bin Al
DlGn, Fransız ve Lcmbardın Ana
doluya girdiğini gördü. Bu sürü
kı in ardı yöktu. 
Lom1bardl;.rın rehleri Seylan 

pi.~lwpo;u, Alber Kont Dıııblan
dır. Biraderi Dido idi. Paskalya 
yortıılarLf!a doğru h.mite gelmiş.. 
!erdi. hnparator Üçüı>eü Hanrinin 
ve,;rlerl::ıdcıı Konrad da Alm a:nr 
farla bunlara illi.hak etmişti . Ar
kalarındın Fran.:;ızlar gediler. 

Bizans lmpara-lonı Alcksar.dcr 
Kcmncn, rehberlik e1ırnek fu?:ere 
bunların yanma biiyü:k. bi:r kuv
V"t kat..'llıştı. Bu yeni ehlisalip 
OYUUSU hep %lThl ı 5ÖValyelerden 
mürekkepti: ."\rletlcri de müaıiş.. 
ti. 

Fraru;ızlar bir yol takip etmek 
lstcdıler. Çokluldarına güvenen 
Lom'bardlar dağ yollarını tercih 
e<liı;ıorlardı. Fa.kat bilmiytırilardı 
ki, Türklerle dağlarda harbctmek 

sara ctmc'k, Nadaıı Hora.;ana ka
dar girmek iddiasınc1~ idi'ler. i~·te 

.bu11l<:"ır, Tünk1i.igü ort:ıJan tarr.u.
ır:ile kaltlu·1r.ı_ya azrr.e-tn~ ic; ehli~a
lip gürnhuduı. 

... ~:}n1a4~ lar, .F,r :ıns,2lar nihayet 
Lom.bar<liann (ltaJ.yanların) ti-
kirlerini kr.bul eımek mecb:.<nyc· 
!inde k.ıldılaJ'. M(·1Puliyeti sefa
hat iÇ'inde ii" haf1al k ynldan son
ra dağlara geldiler. Bir kiiçü'k kr.· 
leYi za11k·dcrl!k b~ıruJ3 iki y~iz 
Tfrr:; öldürdü lcr. 

Fct.trat Gargara hl;.;;.r.nı znptc
d\.'nı1..diler. Türkler hırİstiya.- 1 arı 
iz\ıı.\!a vl! k1.it'Cle~lcırin,.n hJli~arr:

Jarını ahnai< iç;n n.üt:;,~ nkın1ara 
ko;y ul<lu :ar. 

Ehlisaii.p oıduısu 1~-..ılit.nd;;nltrl 
Türk kuır,ar.d:::ınlaı ı kadar a~~cr 
dcğ:ilerdi. i'°o:tln;z ·:atafatl1 ~ö\·:1!
yelcrckn \'e su.sten iba!·etL .>.:
t.n ..n1a~ı:.rıu?.ltJ !:!·rnıah 1 ve baoa
J"' ~~! yanıh i:Jilcr.1.frrS E~n.rlcri ,.e 
obilha:ıı;a K·lı~ An;'a' yı.::'o.ck '<c:

ın ... !ltianlar<lı. BL• (ı...b.·p!.:- c:hJ:::-~: 
lip onluları kun1an,l~ı l .... ··ı ilc:ı 
haı~kct ederken ne )~'~dan \'e n~ 
sur~tlc Tütl~!cr ü·!crh ~.· yürüyc. 
ccklel'ini bile bilmiycvlardı. 

Rcrn-O!l ile İnı.p:.ııatnr K~ıuıc· 
nin orduları askcrh.•ı .. ni müih:ş 

çöllere •;u~tular. Ehlı .. lip aı 0hr· 
]eri susuzlttkt~n kırıl<lı. Tüı·klcr, 
çöller aij-zına ve gcç,t yerkr:ıı• 
pusular kurmu~lardı. Ehlisali;> 
a.-:·kerle-rini hcn1 susuzJ·u·k ve hrn' 
Tı.irk kılıcı bud:ıdı. Bu varl·:la" 
kurtulmak için bin k .. dar Fran.,·~ 

zrnhlı şövalyesi piştar olarak kv· 
nuldu. Bir. !rndar da İtalyan ~<'
valyelcri dümdar \'.ıeiiesinc Ye
rildi. Sföde Türklerin hücunıları
na karşı kısmı kül!ikrini ilıX>nıF· 
caklardı. 

1 mü.'<iiWü. Gıdip Bafrdadı m11ha-

Ehlisa!Lp ~rtlusu en seçme ,:,. 
valyelcrini dümdara \'C piştara 
koyd1.ddan sonra ~en<li.ni talı tı 
emniyette sı.ndı. F:ıokat beş yÜ"
kadar Türl< süvarisi -zııiısıız olara:< 
yalın kılıç olarak me~hur İtalyan 
ŞÖ\•alyeleri:ne sak!ı. İtalyan şö
Yalyeleri ·n:ağlflp olt>p kaçtı! r. 
Dü.rndan açan ve arkadan y Jra 
Tü!•k ak:ncılar1 dümdan kaçırı .· 
ca ehlisalibin külli ln:VYelk , 
içine daldılar \-.? b;n kadar zır 
pryadeyi kılıçlan gC'çirtlıler. 

ı De\'amı \"..ır·) 

İstanl::ul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
l l.fuı Ko. sı 162: 

Ticanı:t Vl-!qlli"tiıDdf'n a!1n..."'11 15/41942 tadh ve 16/Il/EMJ sr~. 1 emirle ç ,y 
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300 sayı~ı Koondiru.syon kaTar:y1c çay fi::ı11erine ilılod.1 yapııL l 75{) kU ... ·:1 

zaın n1aliyf'te 1th..iJ edill'C'e'k ve işbu k:ı:r hacfe· · bu n~'3iiyct üze;.· ııden ha;~p.~;-:,1 ~ 
cakt1r. 

Yukarda gC"fieı.rllen k>pknıeı kjr haddi, y~Jnız i'lıha!5t mcı·k~eri öı-=ı• 11 -ı 
k~len ye-.:ll'rde müe~ \'C faQ•lİyet.i h"1ı::ika~en top:tancı.1 1k <.ı~an n. ıt.ı:vas.sı ·~ 
\e!TUecektir. 

l.::.tnnbt.ı~,.., mü~e.'i peı .. akerıdeciler çayı rll.l~rudun d.,..g.rııy::i ı~ !lıtç; ... r;fa'1 
aı'i;ı-cakı!aruıd.an bu t;ehirde n1üstchl:k satı.ş fl::..ıt.1eri_n.!.n he -c::bın·la ... ,y ,e·1 tnp\:;ı.ncı 
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