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US· JAPON 
Çarpışması 

---·---
Hemen bek
lenebilir mi? 

Tokyonun bombardı
manından sonra Rus -
japon münasebetleri ye
niden yeniye bahis mev
zuu olmıya başladı. Sov
yetlerin tarafsızlıklarını 
bozmalarında hiç §Üphe
siz demokrasilerin men· 
faati var. Fakat bugün 
bu tarafsızlığı bozmak 
ne ruıların, ne de japon
ların elinden gelmez. 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyct Rusya - Japonya nıüııa
scbatı yine günün birinci dere
cede balUs ınevzou olan d;ij&at 
meseleleri arasına girdl Bu dik· 
kat iki tarafın karşılıklı milnase
betinin şeklinden ziyade dışarı· 
dan >kıi devlet üzerinde yapılmak 
istenen tesirleri miişahede bakı

mındandır. 
Ne Sovyetlerin, ne de Japonla

rın şimdiki halde aralarındaki 
sak!ınnazlık paktına :r.ıd bir tavır 
edinmiye niyetleri yoktur. Sov· 
yet Rusva, PasiUk ve Asya har
binin ba§lanıasmdan sonra taraf
aızlığıll<l ve herhangi im ihtilata 
vesile ~emnemiye hami dikkat 
ettiği kadar Japonlar da şimdiki 
halde her bakımdan bu cli.kıkati 
muhafaza cdtyorlar. llıı.tta, Tok,. 

yoyu boıttbalıyan Amerikan tay
yarelerinden birinin SihiryadııAci 
Sovyet meydanlanııdan birine 
mecburi iııiş yapması üzeriııe 

Ruslann bll tayyareye ve tayya.
recilue kar~ı aldıkları hukuki 
vaz.iyet Moskovanın taraisnlığına 
ne kadar büyük bir elıemm>yct 
verdiğini ve bunu bilhassa belirt· 
nıiye çalıştığını gösteren en son 
misaldir. Eğer, SoV) etler Tokyo
ya karşı bu tarafsızlığı husrnıi 
bir dikkatle belirtmek iste.me
~ bulunsalardı Sil>iryadaki bu 
~ten asla bahsetmiyebilirlerdi. 
Sovyetler bUDuo ahini yapmak 
ve bir resmi tebliğ neşrcfmı>kle 
bir taşla iki kuş vurmak isteııı.İ§· 
lerclir: 

a - Japon - Rus saldırmazlık 
paktına herşeye rağmen dürüst 
bir sadakat gösterildiğini, 

b - Tokyayu bombardnnan e
un Amerikan tayyarelerin.in as
li Sovyet üslerinden uçmadıkla· 
rmı, tebarüz ettirmek 

Japon.ya da şimdiki halde Sov
Jet Rusyaya karşı münasdıetle

ri.ıı.de bu itina ve bn d:Jcl<.a(i mah
fuz tutmakta ve hatta böyle ol· 
masa dahi Rusyanın Japonya a· 
leyhinde bu sırada herhangi bir 
teşoobiise atılamıyacağıru teba
rüz ettirmektedir. Hariciye Nazın 
Togo'nuo: 

- Sovyetler, Angl.o • Sakııoınlar 
için ellerini ate§c sokmak i&te.
nıezler .. 
ckyişi de bu inana bağlanıştan 
başka bir şey değildir. lladisele
rin bug<inkii seyrileri içinde iki 
tarafça karşılıklı tutulacak esa· 
sen l>i.r iı!Jn<,i veya üçüncii hare,. 
ket tarzı da yoktur. Japonya İn· 
ciltere ve Amerikaya karşı !>ü
tün irnlainlarını seferber edecek 
ve bütün takatlerini ortaya siire
eek Mub.oti meçhul bil- harbe gir
mi§tir, Rusyo ise Almanya ile ö· 
lüm lüılıuı miicadelesiodcdir. İki 
tarafın da menfaatleri şimdiki 
halde içinde buluo.dırkları karşı· 

-· 
Bltler;ln a atlla 

LONDaADA 

nasıl telslr edildi 

''Maksat, ana 
vatan cephe· 
sini canlan· 
dırmaktır ,, / 

• 
Almanyaya yapı
lan hava hücumla
rına şiddetle mu
k a b el e i h ta r ı na 
İngilizler diyor ki: 

ı o arp cepheılDı 
getirilecek ller 
tayyare aas cep. 
heıladeo alınmı, 

olacaktır ı 

~Hitkr Ray~agıde nuhıldar.ın 
ır dan hirini söy-lerık"!' 

Londra '1:1 (A.A.)- B.B.C. Dün 
öğ'tOOroı sonra H.itı.er Ra~ştag
dan yıiibek saliihi~tler istıemlş 

Ye bu verilmiştir. Bu hususta 
(Devamı 3 üncü Sah'fede) 

Hindistan da 
2 kargaşalık 

Eski Madras başveki
linin treni önünde si
yah bayraklarla nü-

mayişler yapıldı 
Allaiıabad 27 (A.A.)- Siyasi 

bir Hind teşekkülü olan Mabasab. 
hanın azası p.ızar akşamı Allalı

abad istasy-0ııunJa blr nümayiı; 
1ıerti-p etmişlerdir. Ntimayl~çJer 

e-;kı Madras basvekili Raja.gonal· 
olı<:ıgiları kacy.Jamnk için siyah 
bayraklarla istasyona gelerek 
müsfümaıı b;rliğinin iııfirot<;ı te. 
mayülloerinin tanınması hakkında 
Ma<lras kangersi partisine tevdl 
ettiği ka1"1r suretini tasviıp etmıe· 
dklerini göstemıişlerdir. 

Eski başvekil gelmemiş, fakat 
Pandit N<ehru bu nümayişe itiTaz 
etmek ~in iıstasyona gelmiş ve 
bir ka-e niirn::ıvi~inin elinden si
)ıa;h bayrakları almış ve bunu bir 

(Devamı 3 ünciJ Salıifed<) 

• v 

ZEYTINYAG 
SATIŞLARI 

B 11 ı a 'b ah Vll4yete 
verilen b ı r amirle 
serlıeıt bırakıldı 
Bu sııbah Tica~t Vekfiletinden 

Vilayete gelen bir tel yazısında 
(Devamı 3 ooctl SshUede) 

GALATADA 
Bu sabahki 
Yangın! 

Bu sabah Gala tada Necati bey 
caddesinde 126 numaralı şapka 

~ kasket atölyesinden yangın 

Çlkınıış, dükkiın lrısm~n atışıııo ol
duğu için ateş kısa bir zaınGn 
900N bu düklcinm üstünde bulu. 
nan i:m.ali:tihaneye s;rnyet elmiş· 
tir. 

Yangrıı<l.an vakitle haberdar o
lan iıtfaiyenin müdaıhale,s;ı., ateş 

Q!duğu noktada söııdürülmii§tür. 
Yan.gını:n ne sebeple çıktığı. a. 

lakadarlarca araıştıırılmaktada.r. 

l si if ç i Kadın! 
-

Bu sabah Galatada 
bir ardiyede saklı 
çivi, a m pa nya ve 

arap bulundu 
!'<>ti.< ka~il'l<çılı!ı: Bürosu ınıınıuııları 

bu sabah Gaılatada yaptıklar bir cür
mü ~ut ncl.icesinıd<! diil<lld!ıındn ve 
aıUiyesirıde bir takım madde:er-1 istif 
eden bir kadını y~kalam.ışlardır. 

d• muhtelif CD!!le çiviler bularak mü. 
.adere e1.ın4lcrdir, 

(Devamı 3 üncü s..ıılfede ı 

J 
Koregidorve 
Malta adası 
müdafileri .. 
Telgrafla birbirle
rini tebrik ettiler! 

Londra, 27 (A.A.) - Malta 
Valisi Korgeneral D<>bi FiU
pinlerdeki Conegidor adası 
müdaUerine bir tebri·k tel· 
grafı göndererek: •- l\fütte
fikforin gayeleri uğrunda u• 
nutuhnaz bir gayyetle çalış· 
nınktıısınız.. diye kendilerini 
tebrik etmiştir. Filipin ku
mandanı buna verdiği cevap· 
ta: •- Müşteııek hürriyet da· 
vamıza yardım için Malta a· 
dasının kııhramanlıklanııd.an 

J1hanı alıyoruz.• demiş ve 
nıukal>il teki.klerini biMlr· 
miştir. 

-

Bugün Vlşiden ayrılacak Amerika 
E~isinikabul edecek olan 

Mareşal Peten 

jF ANSA'daki 

\
Amerika Sefiri 
bugün Vaşing- 1 
tona dönüyor 
Hareketinden önce 
Mareşal Petenle mü
him bir görüşme de 

bulunacnk 
Vaı;ington 27 (AA.)- Bi.-leşik 

Amerikanın Fransa ne'Zdin<leki 
el~isi bugün Vaşingtona dönmek 
üzere Vişi<len ayrılacaktır. Hare· 
k<.o(Uıdcn önce Mar~ l Peten ile 
gÖ!·ÜÇ<>Cektir. Bu görüşmenin pek 
önemli olacağı sanılmaktadır, 

v iş İ'N i N 
Protestosu 
Vaşington 27 (AA)- Fransa· 

nın Birleşik Amerika sefiri Hanri 
Ha:yc, ııa·valin emri üze:rjne Yeni 
Kaledonyan:n Amerikan kıt'aları 
tıarafından işgalini V>şi hiikılmeti 
nanuan protesto etmişliı". 

Galatada Gümrük soltab'Ulda 16 sa
yalı d~n<ia tivtclli.k ,.ap.ın og·da a
dındakl bu kadın mağa7~ında mü ... 
hi!n miktartia maı mevclrtı olduğu hal... 
de gelen müşt-erlı!ere çivi satun.amakta, 
diğ•r tanıdığı ii>'ti;Yaç sahiplerine bun
ları yülwek fiatl-c1"1e vennokıtedir. 

Bir ihbarla ~"" halıeı-dar olan 
kaçakçılık bfrrOiu memurları bu $abah 
Oğidanm diıld<Aııında blr a.raştınna. 
,-apmışl-ar, 50 paket AYnıpa kunduT"a 
9[visi, 26 kilo nıom.. oivl.si ve 180 kilo 

160 Bin Liralık 
Bir Hırsızlık! 

Posta kamyonundan paraları 
lıklı taraf.>ızlığı muhafaza edebil· 1------------ ırnlr-= U J4';:ı":: ,.,. ,,.. ,,.. • 1 .,..,.,./-:! 1,/.,., ? me kaygısnıda toplawruıktadır. 
Ancak bıı her vesile ile söyledi· 
ği.ıniz gibi kat'i ve nihai tutum 
dej;ildir. Deıııokrasyaların veya 
lllihvcrin zaferi takdirinde behe
nıehal Japonya ,.e Rusyanın da 
l!?.ıık Şark bölgderindc çarpışan 
enu1i,yet, arazi, nüfuz ıı)cnfaat

leri bir tasfiyeye tabi tutulacak
tır. Sadtte. heniiz bu safha gel
memiştir. ,Eğer Rusya Almanya 
kar.o; ısında n1~ ğlüp olu.rs:ı sırtında 
Ja(>On hançerini bulacaktır. Yine 
eğer R•~•ya galip gelirse Jap<>nya 
beynUıe Rus darbesinin de iruli
iini ırör~-cclctir. Sadece, bu arada 

(Dcv~u 3 üncü S;;ıhitt°de) 

. . 
METRESiNi 

öldüren bir 
katil tutuldu! 
Bu cinayetin faili 1.0 
yıldır aranıyordu! 
Maraşta 1932 S<?l't'Sı rnE>tı-esi 

Haticcyı öldürüp k<ıçaıı 1fa:ra;;lı 
Yusuf oğlu Mus~aia, 10 seneye 
yakın bir z:ım.an<laııberi yurdun 
mu:h~lif yerlerinde dolaşmıı; ,.e 

(Deva.mı 3 Uncil Salı;!ede) 

)"- U:I& ÜU • • T~IU '3 & ' & - &. U& -ca...- ,. 

Ev•velki gün posta te!.gra( ve 
telffilon umum müdürlüğünün 
Samsun şubesi ta.-aıfından Bafra
ya gönderilen 160 b!n lira posta 
kamyonundan çaluım ı ş, fakat 
kısa bir rniiddel sonra buluıınıus 

tur. Bafra rnu:lıabirirniz bu hu. 
sustıa şu taisilatt \'Crrnekmdır: 

Samsundan kalkan posta kam· 
yonu Bafoaya muvasa,lat ettiği 
zaman rnüteahhLt Ali alak:o.darla-

Çıngıraklı Yılan! 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Bugün, battığı bildirilen lıızjli& Soo.twell m.nhribi a}'Jıi tipte bir muhriple bir Umanda-.. 

Bava dtlellosu ı 

Ş. Fransa dün 
bütün gün 

bombalandı! 

Alman tayyareleri 
de İngilterenin cenu
bu şarki bölgelerine 

hücum ettiler 1 
Londra '1:1 (A.A.)- İngiliz tay· 

yarelerinden mürekkep mühim 
teşkiller pazar günü bütün gün 
Fr<mı>anın şimali Ü7:ıerinde taıır· 
ruz hareketleri yaprnıslardır. 
Öğlıeden evvel SpH.fireJıerjn re. 

iakatinde hareket eden Bıooton 

tlpmde bomba tayyrueleri Saint· 
Oıner istasyonunu bombar<lırnan 
etmişlerdir. İki düşman aJV t'3y· 
y a;·c:;i dii.şürillın ü,ştür. 

Öğleden sınıra ~itfireler Pas. 
de-O.la.is Ü'lCJ"ine seri bir taarruz 
~lardrr. Başka myyareler 
H'3-z.ebroucka taa:rruz etmişlerdir, 

(Devamı 3 üııcii Sahj;(ede) 

---'O•---

Arka arkaya 3 
kilometre uzun· 
luğunda sırala· 
nan tayyareler 

Lon<lra 27 (A.A.)- BJB.C. Dün 
kuvve'tli taıyyare tt>şckküllcri bii
tün gün şimali Fransaya hücum 
etmişlerdir. cKal.e• de Alrnankır 
hesabına çalışan iabrlkalar da 
bombalannı.ıştır. iBu hfu:wnlara 
~ak eden bombardıman tayya 
releriıım birbiri arkasına sıralan
mak suretile teşkil ettikleri u· 
zunluk üç kilometre te}kil ed.i. 
yordu. 

Asyanın en bü
yük rasathanesi 

Japonların eline 
geçti! 

Tokyo 27 (A.A.)- Asyaaım en 
büyük rasathanesi olan 1500 met 

re irtilfa.ıındaki: Venpaııg msatha
nesi Japonlar tarafından işgal e. 

dilmi~lir. 

Uzak Şarkta 
11< r bir cl<'niz üssü 21 (A.A.)

J paıı tan rclc•inın yolunu kes· 

t:klen sonra bil tün mtittef•k ta.y
yarclcri SBüır.~ Port Darvine 

dönmü~!<!r<lir. Yalnız bu tayya. 
relerden biri yağ tiipü kftılrnış 
okluğundarı mecburi bir in)~ yap 

m. ~ur. Fa.kat pilotu s~dır. 

GEMi 
ZAYiATI 
4 ayda 175 Mltte
ftk vapuru bath ı 
Vaşington, 27 (A-A.) - Kinu-

nuevvel ayından Mart niha.yeti
ne kadar • ayda mütrefilder 175 
ceımi kaybetmi§f.erd.ir. 

BİR İNGİLIZ MUilllmı BATTI 
Loıld.ra, rı (A.A.) - H~e Ne:;ı... 

...u. Soutrece.n lorpidıoısurıuo tıaııt~ 

~rlt<tlr. ---o---
Çinde umumi 
seferberlik 
5 Mayısta mer•ıyeto 

gi riyor 
Çunlımg, 27 (A.A.) - Resmen 

l>ildiriliyor: 
Geçenlerde Çin .bükfuneti tara

fımlan ilan edilen umumi milli 
seferberlik hakkındaki brarna
me ıbeş mayısta mer'iyete aire
cektir. Bu kararname hükilmeta 
ın..an mevcudunu, harp malze· 
~ni, fi.atları ve sermayeyi kon
trol iç.in beme.ıı hadsiz salihiyeO. 
ler vermektedir. 

Yeni Büyük 

BIBMAN'YADA 

Çinliler müda· 
f aa mevzileri

ne çekiliyor _, __ _ 
Yağmur mevsiminin 
başlaması vaziyeti 
müttefikler lehine 

düzeltecekmiş 1 
Çunkiııg, 27 (A.A.) - Japonla

rın Tuııgu • l\landalay demiryolu 
uzunluğun.:n sür'atle ilerlemeleri 
iyi haber alan Çin mahfillerinde 
endişe ile karşılanmaktadır. Bu 
mahfmerde söylendiğine göre 
Çin kuvvetleri ıandalay dolayın
da iyi hazırlannıış Jni.idafaa ıncv .. 
zilerini işgal etmek üzere cV'·elce 
hazırlanmış bir plfın mucibince 
geri çekilmektedirler. Diğer ci
hetten Japonların şimale doğru 
ilerledikçe i'4c güçliiklerile kar
şı}ll§Wı.ları kaydedilmektedir. 

Salahiyettar mahfillerde hasıl 
olaıı kanaate göre müttefik mü
ufan ballarının kısalması ve yağ· 
mur me\"Siminin başla:c.ıası yakm 
ela Birmanyada vaz.iyette bir iY 
bkrar husule getirecektir. 

Anketimiz: 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
•• 

Universite Iktısat Fakültesi 
Dekanı Profesör Ômer Sarç 

bu hususta ne diyor ? 
(Anketi Yapan: Bülent Hamdi Erim) 

) Herşe',Y'<loo ""--ve! •Csnaf ccrr.ı-

Profesör Ömer Sa:rı;r 

T~k mil esnaf cemi~tlerınin 
her y:l yaptıkları kongrelerinde 

bir gazotıeci ol.arak bulunmam, 
csn a fa neden :f.a()'dalı ol;madJ€ını 

ve bunun bir takım sebepleri bu
lunduğunu l:lona anlattı: 

yetlerh adını taşıyan bu teşek
küller -.mesela bakkallar gib,- ya 
tıek zümremm ibarettirler. Ya.hutda 
iş ve san'nt bakımındı!n oılan ben 
zerliklıeri dola.yısile bic kaç san'at 
züm:resini:n bia'leşmesile kurulmuş 

larqır. 4 w ~!ırtıne maddeleri, 
ayrı ayn olan zümrelerin mey
dana gefudlği cemi,~uer ise hiç 
şüphesiz ne esnafa tam faydalı 
obtıilir ve ne de kendisine!. 

Mesela §ek.ercıil!r cemiyetini 
el'e a!lalım: 

Bu ce:rıüyet şelıxrlemeciler, şe. 
kerc>ler pastacıbr; biskiivitçiler; 
çık(l1atacıl.ar; taban llıelvacı!ar; 
k:ı<l · r '<>r ve tatlıcılar gibi hem: 
işleri hem de reknikleri v 'lli 
zamanda ham maddeleri ayn ay
n olan :ı:üınrelert..n birteçmcsıJ' 
kuruhn~ur, Elbette bu cerni)~t 
idare heyeti pek haklı ola..-alk bü-

~amı 3 liııcü S;hifrie} 
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HALK FİLOZOFU 

MEVZU OLAN ÇOCUK 

Çocuk Haftasının öğrettiği 
en çıplak \'e korkunç hakikat 
şudur: Yurtta 4 milyon çocuk 
cemiyetten yardJm beklemek
tcdi.r. Bu uziieyi yapacak olan 
Çocuk Esirgeme Kurumu aza 
sayısı ise 60 bindir. Her i2a 
Kuruma ydnız bir lira verir. 
Bu lir.rları ceınederseıılz 60 bin 
lira tut.ar. 
Şim4i siz gelin de bu 60 bin 

lira ıle yardım bekliycn 4 ı11iJ,. 

yon Türk yavrusunun yarasına 
merhem koyun. 
Çocuğa obakmırk, çocuğu ye

tiştirmek m•lli bir vazifedir, 
cleııken, daima bu 60 bin kişi
nin verebildiği 60 bin liranın, 
büyük dava . karşısındaki kü· 
çüklüğünü ve hienbını düşünü· 
) orum. Eğer bu biliinçıodan bir 
netice çıkarmak liızun gelirse, 

REŞAT FEYZi 

ürkmeden, şu hakikat; ilade et
ırn!k zarurıdir: Memlekette bu 
milli dava ile ali:tkalı yalan 
60 bin vatandaş vardır. . 

Pekala, bu mesele ne ol11<:ak? 
Bu çıplak ve korkunç hakfldıt. 
!eri, sadece, yılın bir haftasın
da birbirimize tekrar edecek ve 
sonra işleri yine oluruna mı 
bırakacağız? Her karar için bir 
feveran, bir hamle. lıir ~ 
Lir inanış lizımdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
mcşkcd.ıbilrnesi için, daha ev
vel bizim aşka gelmemB, bu 
azametli davaya karşı milli 
hamleyi yapmamız &erektir. 
Yokısa, çocllik mevzuu, arasın 
kendisinden ;stifade ettiığimis 
hir nutuk, bir edebiyat mevzuu 
olarak ilanihaye devam odip 
gider. 

ı;;;;:;;;;;;;;;ı 1 M ut eme t 

NEZAKET 
KUMKUMASI 

Etllye sütlüye karışma~ zeki 
tabiatile meşhur olan dostum~ 
Refik Ahmet Sevengll evvelki 
giln çt1ıAıı bir 1azısında mak~ 
ihtiramda ab:ıuetlerı. kellınesni: 
kııllaıuyordu. 

ı\ e-•akct wı sa111 ,.-ıermekte 
ne kadar ıleri gittiği lıerk<OSÇe ma
lıını olaa do twnuz, yııkarıdaki 
ihtiram kelimesinin lmllanılına· 
sı kanunen yasak olduğ:uu u aca
ba uasıl blınUf da unulın~;J' 

FRANSIZ 
:ın:sTE.,n,EKELERJ 

llir gıızotcde şöyle bir ser?Cvha 
\'ardı: •Fransız ınüstemlekeleri

nııavatana daha sıkı bağlanacak.• 
J)ı, bö)le yapılsın amma, ipler 

kimin etinde, lı.ı belli mi7 

C!::NNETTEN 

ÇIKMA 

Tasviri Etkir refikmıızrıı yu. 
dığına göre, Çocu1< Bayramı mü
na.sebetile verilen bir müsamere
de, bir memur küçük yavrulara 
tokat dağılmış! 

Ref>kimiz bu işe sinirleniyor, 
fakat ne dağıtsın? Bu zamauda 
daha ucuz no var? 

AS:\1A 

KÖPBÜ 

Taksinı bahçesi ile yanıbaşm• 
daki yeni yapılan Gezi mahalli, 
birbirine bir asma köprü ile bağ
lanacakmış. 

Bakkallar 
Her semtte listeleri 
yapılarak g0rünür bir 

yere asılacak 
19.119 müdürılü.ğü tıorafından hal 

h teV'Zi olunnıak üızıere erzak ve
ııi:en bakkalların hangiieri oldu.. 
ğunu büyük, kala.balık semtlerck! 
razı .hırlkaı bı±nıediı'li anlaıplrmş
t:r, 
Bunun ürer:ne her semtte mute
met bakkalların isimler'ınin bir 
li9be halmde kaynıakamtıkların 
ve na.biye müdürlüklerinin görü.. 
nür b'r yerme asılması kacarlaş
t.ınıhnıştır. 

Bu bakkallardan OO:zıılar:mn 
aklıkları erzakın tmnamını ha.J
ka tevzi etıniyere!k elıbaplsnna 

v-erdikl.eri v-e müracaa~ıiara da 
müşkülat çıkal"dıklıır1 şikıiyet ve 
idd'.'ıı olunmuştur. 

Bu kabil şiıka yetler ehemmi.. 
yet!e talıki.k olıınaıcak V'e yolsuz 
ha,reJreti görülen bakkaTiaTa er
zak verilmiyeceği gibi kerKl'teri 
d<o de,,hal milli korunma kanunu 
ah.k2mına göre tecziye olunm<ık 
Ü?.ıe'.e müddeiumumiliğe teslim 
olunaı:akla:rdır. 

D'ğer tarafıtan ~y her 
semtte mubemeıt bakloal1ann a
dıet.Jcri ~it olunacaktır. _ _, 

Yeni yan .. •n mu11lukları 
Şehrimizin mu\'rrelif sernt'l.erin

<'.eki sokak ve caddelerde yeni<:len 
.yaıngın mı.ıs.!uklar1> vücude ge
tirilınesi belccliye reisHği. tarafın 
dan lltfa:)"e müdü.rljiğüı_, teblğ 
olu.nmuştur. 

Gtizel f.kir .. eğoer köprünün iki!============== 
tarafına bırkaç tane de asına çu- lw.!lı":'T'Jı':"'.Ji:.Tı]~'I ' ji 
buğu dikersek, artık hep beraber. gttl!jıl;J[41-Jlı:.:ıı..=ij ·,il 

A.'"malard.a Ü;ı;il.m Si Jl 1 
vo~nıalarda gözüm gara aev er 

şarkı.~ını •oylıyebiliriz. 

AHMET RAUF 

Yeni taaarrul bonoları 
da eskileri gibi her 
keseye elveriılidir. 

5, 25, 100, 500 ve 1000 
liralı!:lan vardır. 48SB 

B.r QOk akuyucularmıl2ldsn ve dost
Jarın.ı.zd.uı şu Ş>Jk:.Yeblcr! a.lcyoruz: 

Şehrin bir çek yc .. ·lerlnıde ve bir ~'Uk 
zarr.an!ar Serk!doryan sigarası bu1u
naımtınıaktad~r. Bl.ll ı;ga.rarun buAın.. 

ması •aı.Jk :.ıcteta biır teGadü! meselesi 
olmuştur. 

Bıı vazkYetten hrl.ıald.e İıih1sarlar 
İdarCS:nln lıı>beri yoktur. Çü.ııO<ü aksi 
halde idare icırp ed!:n ted'b!..rleri der_ 
hal alırd.1, a:z. bu nokıta üzerine İnl:ıi
•arlar İdare.slnin elı~etle d:ld<at 
nazarını ce+::meyi bir meal.ek vazi!eısi 
add~ruz. 

BURHAN CEVAT 

( Edebi Roman: 105 -, 

Seni Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi 

- Kıt'am Uzunk:.'!ırüde mi? 
- O cı.varda b.r yerde ... 
- Nered-e acaba!. 

- Vaılliihı oet'Cde oldufıunu biz de 
b ... l)(y a... 0:-aıya ~ d!nce sorarsın..:.· ı 
K!l'alar111 kı;:tı»...ı$U mShrcmdlr- Senin 
h.ll'Crt'a.!ı:ııı Uı.urık..,~r(ty-e kadar ta- , 
'tı~ vttı..d I<. o .. d.., itibaren k•- • 
rıyJlu h.< ır t (o '"nı lt>l'ana iltihak 
ctl..v n 10nrw. .ui~cra.n B;r Uıotid<ı.nın 
ba;ına ge~!r E ... A. ~r o"ldun artık ... 
iyıd..i.r am:ruı ~~ l)e b~-:.ı. SuradQ b:r ay 
fıo.w he.:,h4ır. • ~' h&vıda l'-"Zer., 
yUrUı"Urı ••. VilcudUn lllll)lln ııro ahır ... 
llı•ı...ıt mı•. ı ı.ıı.~bulı! 1.Yıc h'. Lı.n-
~ dU>:'\lil tı ııı y;p.c;ıl<:ıın? Balaıa_ 

na b~r3da t>ıır i".Y ~1('4 pah~.uıa ... Ge
çı;.'nl.'!< kuly mı? f:vti mtsln?. 

- fü7 ır ... A.ırım• ... 
le tmeO'tUIU 

- .,.. 
- H yır. 

A.C,."'rl memur eüA.lü.: 

- 5evgi'1n mi var!. 
Genç ade.m ıöiuo ııeçiı'dl: 
- Cwnarteslye n~cal<trm. 
Muamele memuru g~-e ..nl at1J,, 

t!.-eıı e'·.ı!".!o.ığu yerden k.- 4 Sıla· 
vlye dolfu yürUdil, e!lni miıe1•k ve 
le%1.fsl% b" oda ile ~enç ad:ımın omu
zuna lııoy<lrtık: 

- Yuk carum, dedi .. Bak ıu ise ... 
thü ıam doğrıau ..• Peki, elmdl ne 10-
p11esılc.sın? Bu da hayı.nlt bir la... Bu. 
nun da rörWmest l6ıım ... 

Bu ıev:ınıı ve ı..orübell alker basını 
ikl tara.fa tAltıyor, arıda bir ıözılerini 
tav.aıw. dil- •or~ Sonra Süa.v.n:n yüzüne 
bak:yor, düışünüyor, sa.nk.l bir hal ça
reol bulmııo çalıtcyordu. 

Sil av J 1"~14trini mııoarun üzerlnddd 
evrak tomarlarına ~ kendi l<en. 
di:>e S>'la>lenlr (iQİ, mı.rıJdand.ı: 

- ı::aer dün ni1arılanrnış olsa idim. 
rrın ••bal*i !rene bile kalmaz, ı.e,o. 
Mııyı da beraber alır, be.mıen. bu aJq;amı 
hareht ederdlıx> 

· l@ll!ITJl~lillt 
•'u~lw~lJ·ı 

Neden çocuk 
düşür · yor ,ar? 

Gayri meşru mun.ıı>ıebetı..r netice
sinde dıo&a.n b:r ~ı çocuğun ana ve 
baba:la.n tara.tID<kıo dµşununest veya 
öJdıi.lrıti.imesi münasebet.yle. bu möbim 
lçt:lmat dava son aün..e.rıcie gazet.eleri
mizl yeniden meııtul eıııneğe başladı. 

Herit• bu mü1tıiş cinayeblerı ÖD

eyectlı: şiddetli teclbırler alınmas""' 
taraııtardır. Bu mes&eyl ha.llelımetı: 
cayes.yıe ol'taJ'a konmtJŞ tidcletli ka
nuııl mevızuat v<Lrdır. Faika~ diiııc'anıo 

4iç bir 7erinde bu it taımamen bı>lel)
rnit değildir. Çocuk d!Jşüıme bir clna
~ olmaıidQ beraber bu SUÇU lşllyen 

al<llı başında mMcul ve vJodaıJlt bir 
9Ql< ana ve babalar da vı>rdır. 

Her ned""5e henüz doimamış ve 
yüzü 11önilmemi9 b ir yavrunun &ldü
rü.lmesi. mülhit bir clmoyet tew.ıd e
dilmLyor. Her feyden evvel bu yaniış 
tel:A.<lki ile mücadele eltm<ic lôıı:ımchr, 
Gayri meşru miln-t.ıe< netleesln... 
d~ meydana gelen QOC~rıp dü~ü
rümı.esi. veya dotdukıtıa.n sonra imha 
e<J:knesl, Jtanaati.miz.ce, o kadal' bü
yiiG< b:r yekün tutan bir suç değildir. 

B:.:d!ğ:mize, duyduğı.nnuza ve gör .. 
dilğ'CmıUze göre bu suçu en fazla iŞli
yeıı.er metru ana ve baıba.)s.rd}r. Bir 
k 15zm aile 1 er ı 1'krü sera 'ellten, b i.r ıa.. 

san al•l<>r ~cuk l«l'mjyen bir içti_ 
mal faz~<1ısbılıltten dolay! çocuk düı
rül'ITlOlrtıedlrJer. 1\W>a bir de, bilhassa 
Qcöylerde bl.:cis!oı!ik, d k'loaılısizlik ve 
sağlık kaşrt~anna rl'O'Oll>iıüık ;rUzün.
den islenmlşerek d~ürll~ çoculcları 
ı.uve ed<bill.rstniz. 

Memlel<ltimizin en mühlro mill1 da

1 
alAHKEMELERı 

ffiı Davulun sesi uzak
L!!:!:!!~~!!~!!!!?:!!~~~~~- tan hoş gelir 

Avrupa batısında hava harbi 
• 

ve lngiliz hava taarruzlarının 
muhtemel ne ticeleri 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Batı cephesinde hava haı<l>'i: 
Balt cephesi deyince, gözümü

zün önüne 4000 kilometre uzun-

luğunda olan Norveç • Felemenk
Belçika - Fransa sahilleri ge._ 
mM.tedlr. Fakat batı cephesinde 
hava harbi denilince hu, denizle 
karanın öpW;tüğü ve geni~iği 
mahdut olan bir şeritten ibaret 
değildir. 

Batı cephesinde hava harbinin 
şark hudutları şimalde Baltık de

nizinde Hamburg'a ve cenup-ta 
Pilsen'deki Skoda silah fabriıka
larına kadar uzanmaktadır. Al
manlar hava kuvvetleri de Bri· 
tan:va adası üzerinde dolaşaıl>ili
yorlar. 

İngiliz hava kuvvetlerinin asıl 
hedefleri, deniz üsleri ve askeri 

fabrikalardır. Hedef olarak cçi
len şchiler asıl maksadın böyle 
üsleri ve fabrikaları tahrip etmek 
olduğunu göSterıncktedir. Fakat 
bu arada bombardımanlardan si
vil Ahnan balkının da zarar gö-

receğine şüphe edileme'%. 

İkisi. de mevkuftular.. Yan yana. o
\Ufdukla.rı kanapede Joon~: 

- Berbat ettin işleri ... Ben el<! seni 
ada.ın zannedip le 7anıma aldım, de
i!ll mi'! Namusumu iki pamlllt ertinl ... 

- K~ba:hat ben de <l!i be? Kabaha
tin hepsi senin. Ü3lel1k, beıı:i de yak. 
tm. • 

- UJıı.n kabak! Ben.im bu kadaT se
ned:!r 7apmııdığım ii. kmmadıiını ce
viz kalmadı. Ne zaman pjyaslos ol
duımsa, hep böyle senin ııt4>i balb. 
bll!OO>ruv. yanıma ald;.&ım zam.an, oıı.
la.rın yüzü.rJdten oldu. Senin kor.kaldı. 
ğm olmasa, kend.ı.n de ya1c.ala.am..un; 
beni de S<zyley ip yal<ala.lınBMın. 

- Sell'ln yüzünden oldu. Ben bu işi 
Uk defa mı yapıyorum 88.nkit. Kaç 
defa erkete<: lik (göaıcfrlıik) eltlm ben. 
Hıç bıı-ind<! p•yas:Os olmadık. Beq 
~ kendime de ne lşler çevi,rOim. 
Bu, ben.Wll Uc p1y.,,st.o9Um. Sen olma.
san. datıe. da p,y..,ı.os olma2Xlrm. 

- H~i orada.n. kılllwnuş! Soo kim. 
kendi 00..ına !i yapm..ıc itim?. Uzak
tan ctavult.m sesi hOi ,e:elir amma, ia 
başına ğC(,:uıce, aık yüz, kaıra yüz belli 
olur. Sende iş çevirecek suı-a4. var mı? 
Sen.in ya.pacag;ı.'\. şunun bt.Jnun y.aptı .. 
ğı işte kemik yaJam.Ut! Ben~ şaka 
muU. DU ı:ened.r yaptığım işler yilz
den tcı..:a:adır. Se:n. ne koııuşuyorsun? 

- Aımma, sabıkaların da ne ka
dar! ... 

- Dedim ya, evlltdım; hep senin 
glbi kaz=, bal kab•ıciarı bent sabı.. 
ka.l.ı elti. Yoksa ... 

- Haydi oradan! Balkabağ.ının ~ 
den aıası oıw- mu? K<U da oen;.n; bal. 
l<abagı da ... 

- s.,. ı.t!an ıuol Slmdı. benim 
der~iz bat}1m1 derde 80kacakt>m.. A!
zı.nı bwmunu kıracağım bir vuruvta. .. 

• 

Havada ve deDfz~e 
Yuan: Ali K-al SUNMAM' 

iDaha Singapur düşmeden ev. 
veıl İngi;liz matbuatında yazılan 
görülen belli başlı askeri muh~'l'
rirleriıı miibalealan şunda topla· 
nıyurdu: Eğer bu mühim mev~ 
bir keııe Japonların eline geçerse 
Anglo • Sakson tarafı için çok 
korkunç akıbetlere yol açar. 

Bu mütalearun ve bu endişenin 
de bir zaman için kıymeti vannış. 
Çünkü Malayahların diiinde 
..Arslanlar şehri. manasına gel· 
d.iği bu vesile ile öğrenilen Sin
gııpur hakikaten büyük bir mu. 
kalV'E!met gösterıneğe ve Japonlr.
re kendini pahalıya ma1Etm ... ~ 

devam ettiği haftalarda İngiltere· 
de daha başka bir türlü mütnle. 
allar yürütiilmeğe başlandı: Sin
ı;apur, dediler, kendini ne kadar 
müdafaa edetilirse kardır. Yok
sa üstün 1aporı kuvvetlerine kar 

şı orayı kurtannak üze"" sür'at. 
}e yarclım ''E'tiştirik!mezse Singa· 
purun düşmesi mukadderdir. 

va.tarından biri nU1wbur. Co&alnuta 1---------------ı 

Dikkat edilecek olursa, İnglli:z,. 
lcr Manş denizine ve şimali Fran· 
sa kıyılarına hakim obnak istiyor
lar. Calais ile Bresi arasındaki 

limanlara ve üslere sürekli ve şid· 
detH bombardunanlara devam e
diyorlar. Keramet taslamak ol
masın anıma, bı.ı bölgenin hazır· 
lanmış bir plana &'Öre devaıoılı 

surette boonbardmıan edibnesi 
bize mılnidar görünil)"()l'. İn· 
giliıler, kendi üslerinin ve hare
ket iıuktalarının bu bölgeye ya· 
kın olması dolayısile Calais -
Brest arasındaki kıyılara ileri.de 
büyük bir çtkarnna teşebbüsün
de bulunmaları uzak bir iMimal 
değildir. Aşılo.cak deniz Jl.lanş de
nizi o):duğu için, çık.arma için yal
nız biiyük gcınilerdeıı istifade et
mek mccbı.ıri)·eti yOO.tur. Bu iş, 

ntllyonlarta ton tutarında gemi 
kafUelerilc Atlantik'e çıkıp Fran• 
18 garp &ahillerine çıkarına yap
rtıaktan elbette daha Joolaydır. Bü
tün mesele, Manş denizininln üs
tünde, üzerillde ve altında hiil<i
miyet temin etmektir. 

- SerLn ger, sc-rin gel! EJmı'k ziya
de ... Pelc aııma o kadar! ... Ne kı.rıyor
wn Le? Benim agz.ım burnum. GölaN 
\e91.isi mi?. 

Yarclım yetiştirileme-LSe dend.i
f:irııe göre Singapura çabı.ıca.k im. 
dat kuvvetleri görıderilemiy'Cceği 
anlaşıhyordu. Nihayet •Arslanlar 
şehrt. müdaılaa edilebillllıi.ği kaı

daır edildi V'e sonunda Japonlara 
teslim oldu. lc&t'l bir .,.rureC!e mecburLR. Cota.L. 

mak içl:ı de f""Jı doğum ve d:oğa.nla.
rm iY i bakılrr.111S1 lı>zımdıı-. 

Blllıasa büyillt ıehirlerde 90cllk: 
tlilJilren aUe\.e.r :n l~!eet.c~:eri bu autta 

karı ve koca müsavi şa:r11.arla müşte... 

rckrtir. Onları.n daima i~ri süro-ü'k:eıi ı' 
yan!Jf ve halasız muc'p sebep şudur: 

- Nasıl bıık.alım, bu ~ 90-
culk yırtlşLrmek la>l&:Y mı? 

Ekseriya !mrıu ııöyli.Yenler üç veya 
tıcş ça:uık sahibJ oian kimseler def'J.. 
dlr. Bu t:lt.ri -M.>l·! sh"!nler d&ima ya 

hiç wcutu omuyan, veya bir tek ÇOCU.

ğa bl!e, becerd<li:111ik1lcri yüzünden,. 
:ııoı'kı bakabilen bedbaht ana ve b<ı.ba~ 

lardır. 

cÇoeıCa nasııı ba.kaJım, çocuk yetiş.. 
ıt:iıtrndc kol.ay ım?> dJen~er frc, beş 

çocı4t salıibl, mlltevazı ve tazlleUt, in.
san'.16: t.lmsaı1i olan aL.eler .n hayatJD& 
bir g'15oz atmaıuıır. 

R. SABiT 

•• 
Universiteli 
Sporcular 

19 Mayıs Bayramında 
Ankaraya giderek ilk 
defa muhtelif müsa-
bakalar yapacaklar 
19 mayıs spor ve gençlik bay

ral'l ı gününde bu yıl :l.k de!!'a ola
rak Ünivers:!cLler aTasındi! muh
telif S?Or müsaıbaka1an xra olun
;aası kararlaştırılmıştıT. 

Bu müs&b~k~\a,r Barfiks, voley
bol, tcns, ati<: :Zm; eskrim; bas

ke<tbol ve fotbol da yapıilacaktır. 
lkr arzu <.>den Üni"""3.İ'.eli genç 

müsabakolara i.<:tinr.< edebirreeek
tir. l\1Ü!a atçıları Üniversine ta.. 
Jı<.be !birliği rc:s1• • tefrk w ta
kLmları tC. ;p roecekt:~. 

Ban kıs:m'arda ~ntrcnmanlara 
ş:Md' en ba~'<ınılınıı<; ve ica'p e
ııı,,n spor ma12ernesi de satın a.. 
lınmış bulunmaktadır. Takımlar 

17 mayısta Ankaıııcya haıreket e
r~oceklerdir. 

E'AG<I aı.'loer birden aklın& gelnı;, gL 
bi, SUavlnin gö:ılerL"'l.i arad.ıı: 

- İyi ,,c;y;ledin... Kızın t.mı Ley'4\ 
mı dedin? 

- Evet ... 
- LO)•lA Hanımı da &lırsın, :yartllki 

trene biner. &idem in. •• Hemen evlene .. 
çek m!:ııdin?. 

- T"'bil. .. 
- O ha.ide ne dilşilnlly'Orsun? G>. 

dece&in yere varır varJnaz oranın Be
led:yes:.ne müracaat eder, he.men ev
lenme nw~leilul ~•plı;mnn... NJ.. 
ıan meraslmıne gelince ... Bunun lro
ıay,. var, 1ırende g.detivfn b;rlıbirlnl:ıin 

yüzüiünü pamnağınıza tak1verirsiniz. 
Hem de bu hoş bir ı;e1 Dilli' dığll ml?. 

SUavi, ftl'beye eirdilind<>n beri 1llı: 
defa, ietemiyerek ıüli.iınsedi: 

- Evet hoklkaten orjj\nai olıur ... 
- N• yaparsın otlum, •ol<erlik 

bu .. .İn&an vaz.feden ıerı kıtlama.z 
kl ... 

Orada evlenlr, bar1kl.a.nınıın.. karınla 

,,. t..ııı.ı bir b&layı ıeçirlıısin. Göre.,.k
•ln bu hayat da başkadır. Ö,le rahat, 
öylo &ille! k' ... 

Elftesl gün ... 
Sotul<. fakll't yet •a bir Mart ,... 

bahl. .• 

Nümunei Hami
yet Torpidosu 

Ayakapı civarında , 
battığı yerden parça- 1 
lanarak çıkarılacak 
Liır&nıınrzda Ayakapı iskclesi 

e;vaırmda bwmış olan cNü.mueni 
hamiyet. torp<tosunun parçalaı. 

ıınrak çıkarıl:rna9l İstanbul mın
tal:ı:ı:ıı l.man reislı.'ği tatıüıı:ndan 

k:ax •:rJ~iırı lm~ır. 
Bu işe bu ayın 30 uncu per

şembe gününden itibaren başla.. 
rukıcak ve 20 gün müddıetle de

""'m edecektir. 

Açık 1§ ve memuriyetler 
Fındıklıdaki güre! san'atlar 11-

k.Wdıemisiıne biri 15 lira asli ınruışlı 
ve ~ri 60 ika ücretli 2 memur 
alınacaktır. T~ olıa·nlarırı. mez
kür mektep müdürlüğüne münı
caıaıtloeri icap etmektedir. 

IBuraada İpek'§ :!la b:rikası.nda 
çalıştırıl.ın.ak üzere yünlu, ipekli 
cbkuma. mühendisleri ve ipekli 
dokuma usta'ları aranıl:rnaktıatlır. 

İnhlsarlar umum müdürlügü 
bi:r çok memurlar ahnak üzere 

orta mektep ~-e lise mezunla;;. a.. 
,,,smda 'bir müsabaıka iml.ıftıanıı. 

açm~tır. Müracaatçıların bu a
yın ~O uneu pcqembe günü ak
~amL'la kadar ıoat ı.şkri ~ubcsine 
isE'<lalannı vernU; olmaLaTı icap 
eylemek~edir. 
Tcıprak n:ahsullcri o!is:ne fO 

)-aş::nı tccavürı etmemiş m-Pmurlar 
eksperler ve muhas:pler ar:ırııL 

maktadır. 

'lulgarist•ndan ıtdirilf'n mllar 
Bu.\gal".standan bir motörle ev. 

velki gün mukavva kağıt ve ec-
2ayi tı'bbı:,ye, radyıo cihazı gibi ba
zı ~t ewasv gelm.işta. 

Uzunköpril t.renln1n ~ışını haber 

wren kampana vuruyor. İstasyonda, 
b'r Uztim z:ıJkımı (ibi kalabalık trene 
tı&:ô: k'oşU"ŞanJ~ r var ... 

Dildilk ııtıtü...... Lokomotif cevap 
verdi, sonra. m.a-kineler homurdandı .•• 

':tekerleld~r rayların ~ilnde ağır ağı.r 

dönüyor. 
Simdi, tsta.~n geride .• 

Sonra, İstanbul ıeride, Çatalca ge

ride. Çorlu ..acr:de ... 

~ ~~•r !"Çir-~. 
solı;.ynrak ko~uyor ... 

C!diyorlar ... 

Trm &!diyor, onlar g'diY<Jr. Y<Jlcu
lar gidiyor. a&kerlec aidiyor, subaylar 
ı'dl)'Or ... 

Huduea giden bu yolda hel':keıı 

zlleye gldi:Y'lr ... 
va.. 

Yüzlerde heyecan, gönüt·letdil a.<tt. 
avUÇ:arda ateş, alınlarda baht yazısı, 

eaçia1"<ia rüıgclr ... 

Gldiyor!ar .• 

Mor dağlar, çıplak s~ar, boş ova_ 

lar, ~ı del'elcr, uçarı kutlar yol ve
rı,.,,r ... 

G:diJ"Qrla r ... 
SON 

Alınanlar tehlikeyi talııdir et. 
mişler ve bava birliklerini ikuv
vetlcndimıişlerdir. Albeville üze
rinde cereyan eden. şiddeUI hava 
mulıarebebri bunu göstermekle· 
ıijr; fakat lngilizlerin istediği de 
bir kısım Alınan hava kuvvetle· 
rini halıya çekmekti. Bu olmuş
tur ve daha da olacağa beıızlyor. 

Alınanlar İngiltere üzerinde 
ancak &ece bombardımanları ya
pabiliyorlar; bu onların Jng•hz 
hava kuvvetlerine karşı üstün oı.. 
madıklıırını göstermektedir. Za
ten üstünlük teminine kalk~ır
larsa bu, doğudaki Alman cep· 
hesinin za-arına olacaktır. Bu se
beple ha,•a ha~hi lngilizler lerune 
bir cereyan ve inkişaf 11lmıya baş.
lamıştır. 

ıitı a~acağma, sarıl boymımıa da ab.. 
lanın yerine benı, blı' öı.ı. Dıye başınl 

gôsüme dayadı, · sonra da elindeki kü
çü.ci-*. bir şişeden çıkarıdrğı bey82. bir 
t"OZ.U hp]tı entiye çeiclJrir g.ıbi burnuma 
çelottr<i.. i;ı.e ralu.a.rdan, ~rap.aroan,, 
kOOIY"klıtrdJın. aı-nt.ıerden, vi.<kı.ler_ 
den sonra zava.llı iı"balı.ları insan:lıiota.n 
çıkaran ve fenalık bakımından onlar& 
kat kat rJ.hmet ok.ut.an 21Cilirler ... Buı> 1 

ların bepsru de ica.ı td-eıtleır.in canıla

rı cehennenıill d:bul'l!l Siz.ın anlcyaca
ğınız, bana ne olduysa, hep lmlara, 
onlara alı;;ıtı.k::.an sıonra o1d..ı ve büLün 
hesa.bmu, k;ta.bunı onlara alıştlklt.an 
son-ra ş~ırdLtn, astl sermayeyi, onılar_ 
dan oonra ıcıcd:ye yüıkıl.elın.zye başla

dım. Cüui.ü cm:ar insdllırla a'k.ıl bıır~ 

mıyor ki ... 

B ~im Çi Wenblk Ni4:•rı tanıdığım za
man art~ L~ dukı.ı.ı:ı.111ı.ı bıi.irip ell~e 

b~. yc.ni U.ııı çon~J.rh,.:a. yüz tut... 
mıya ba~rn~tııı.n. Onw ne asıd adı 

Çitııenba< N41i>r, ne ele keııd;..i hok.J<a.. 
ten M..:vGekopılıdı.r. Oııı. bu a.dı sa.-1 
Dl, buraıya Kovuk. Palaocı &~.ıkıten. 

sonra ben ta.kLun. OnUıD asıl adı. sanı 
Besil<,:..Şlı Perihandır. F....,t, ne yaJ:aA 
sö,ylllyeyım. .i.ŞLe yUı:\me k.aıı.~ı. o, ger
Ç1'1ııten pek: eyi kali>:i, pek teııılz vic
danlı.. peıl< ruıık;katıli, ıııeıil.imetJi. ,.,,.. 
ioııt.11 bı.r b:.tuı~ır. Yi:k.ı.i, o da bıı

raya, 1anl bu kule koovuğuna Beyoıt.. 

!unun çlı<kefill k>.nallarından geçerelı: 
ge.mişl:ir. ~'al<&t karşı tarafın bt>tün o 
çi,ılkıe!Molerl. onun maya.smdak.I esaa 
temı.21ligi. tamaın:yle bu;a;..uı~nl..llJ. onaı 

illsaı>lık: benliğını unu•turamaınıştıı:. 
Zuvıd.l~ buWn ı;.ıtıi, geı.ç yaşmcia, teo
rübesi.ı.ken. şunun bunun sahte ~ 
i.Linları ka~~ın.da onl01Na Oyml.mlya 
ıra:ııuştıgı b.c ta1<"'1 a'°' oywıları yil
züncten o ccını111 ai;e oca.iuıdan ayrıl-
ımic 2ı0r:ı.Jiı.Hlda kalın)§, o çidt.~t:li 1 
;ro'lfara ciu.,nurt()r. :E:irer beu. "1jııar
cıkla daha once ka.rşı'3şmış, hetn o, 
hem ben kel'Jd.imizl o ç$Jmaz hayatın 
en dıerirfilkltrine vermeden ve 11ende 
pa.ralar aa. hl'yli suyunu çCkımeden bu
lışnuş ol.ıa id k. beld şimdi onunla 
mes'ut b1r kart, lt'Oca. ve be1k[ de 90-
luk, çocu1< sal\lbi ldl.k ... 

N'~ yapehın, kı•nıet b(;yle hr.ılş ... Şu 
kale ltovuk'larında ka1"11lıklı crkilecek: 
çilelertmlz varm~.. Ne iee, buna da 
şi>kür. buna da eyvallah! Eş, d<ıırt ıa

yesinde, yani biz! hfllR seven, bu haliı
mizde bile hatırımızı eayan, yahut ta 
şurtnın şuraıu'rdakl b.:&im bu köpek1!k 
hayalımıza acıyar~k a.rasıra bize yar. 
dımlarını eslrgem.!yen, halden ar.nlı,-an 

bazı inaanıların : ... r~fıı lP, c:uracı.kta n.Aı

meroe el, etftk al)madın vası;,.ıp ıtdi
yorUL.. 

- Bir tan.e atar.sam.. &&lteriri,m .,... 
"" G<lksu testiainl! 

- Alıma, ~ 7a! Onıaı a!ılbufl 
VarWr llf .. >r Çartuıoda ... Oocllll alJ.. 
ver. 

- Ulan. ı!mdl da~tacıtım. bir ~ 
ratıru! 

B.r .birin<> kel•pç•ll ll<ı elln~ vun,. 
c..ıl<ımış g:-bi havaya k.ıctırdı. Ö!ekl da 
birbirine l<elepçeU elle~t kaldırıp 
mlika.beloye hazurlandı. 

l\'luhafa2aları.na memı.ır jaodaml8. 
ara.~rına -gi.r;p işl ya.tıJ,tın:U. 

Belkl, yeniden ka.met.e ke.lcaca!1alac .. 
dı ... Fa.ka.t, mübıişl.rirı dswt1 işi hal... 
l\l faslettı. Mahkoqıeye g;rdiler ve bir 
evi soymıya te.şc-bbü.s etımek tekılinde
ki yolsuz harekellloeri.n.ln bcsab1111 ver ... 
mek üzere h:.kirnin k-ıııda yın,ı&
na yer aldılar. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Nıgarc>lci.a elll yaş~ taruıım11. 
a)"1lı yollarda bir kaç yd kadar onunla 
Aşil<, maşu .. g.uı dolaşmıı;, BDll<a bir 
mücid1.t bJ'.ıb~runi2den aı,yrılnu5, biri
bı.ı·ımızl kay>u.<Jer ı:ıbi olmuş, fakat ;rt
oe rur ka.,; y ı. ><>nra il<;rnız de tiği te
ber, ~nlu leve~'lL bir halde b~ibirimizi 
bulmuş ve böy:.ıece son buluştuğumw 
gece TC:Jh'laı.e tara!larında yarı ahı.

.Clln:il, yarı ma .. aramısı bir yerde ıece

.liyeNk ertesi s•bah, hem de mis ko
kulu bir Mayu; sobahı bl.lıınUıtl bUıtası .. 
na, ya!li bi.Z.m Kovuk Palasa düşnrüş.. 
tı..rk ... Buraya düşt,Lğil.müz zaman ben.-. 
de yaş elll beşi buimuşt.u. Şimdi ise . 
ık.i, üç yıki:r burada oM.luğumuza göre 
l>E:-n a!ıt.rnışa ya~ıt...m. l!"ak.a.L kim der 
ki ben. ş!ındi a.1tmışa yakaucn .... Siffiı.. 

di beni göreınoıer, şu halime, su torba 
sakaılıma, ~u 'bı.rnbul"U!$uk sura.Lıma ba
kan1..ac beni yemntş beş!lk tam bir pi_nı.. 
on sanuılar. ı-ianLrlar amma. siz., benim 
bu görUnüşOmc, bu halime bakıtn.ayınl 
Yarm müınk\.n olsa da kenıdlıne bir 
çekl düzen veı~ sr.kalı !ilı:ın kes
t.ı""""- b:raz ı: yinlp kıışarısam., Ali
ma.llalı )'"n:dcn g"'1Çleşirlm... Zaten, 
belki de !IÖ)'lcmest ayıptır amma, be
nnı. ı;elO!lm, yani dı,ım tam bir moruk 
amma. ~tın, .,001!Jm taptazedir. Zaten 
ÖJ']e cf.masa, b(;)"1e oimaz. burada bu 
killüatilr, bu mUDdar kale la>vuğunda 
~!! sazla, sır.le \•akiıt geç!rmiye .,;alt
§lr mıyL."'11? T.ev~ell dememişler, ta... 
VUk ölse ~ gözU cöı>li!ı.te kalrr d!ye ... 
Bizim de şunun surasında bel!d tene.. 
~!re bir -ü'l'iik borcıanu.z ke,Jdı, 14-
kin bh. !ı ~xi !.\'İn !angi tarafmdaym:! .• 

J aıpoıılann pelt ehemmiyet ver 
diği ve elt geçirmek için büyük 
zay;a1ı göze aldıklaorı Singapura 
böyl.e malik olduktan ooııra ne 
yıı.pacaklan meselesi o?'ta(Ya çık· 

mıştıT; O zıunan yine İngiJi,z as. 
keri mıJ!ıarrirlıeri Anglo - Sakson 
tıarafı için başgösterecek yakın 
tehlikeleri ŞÖY'le görüyorlaroı: 

Artık Büyük Okyanusun gır
bı da bir Japon gölü ô'ln~ak. in. 
gil'..z ve Amerikan ha va ve deniz 
kuvvetleri arasında müessir su
rette bir iş temin edilclbilmes:ne 
Japonlar matı< olabilecekler. Hin
distan, Avustnıly.,, ve Yeni Ze. 
landa artık telıdit a1tmda<1ır. 
Halbuki impara·torluğun o kısım
larlle anavatan İngiltere arasın .. 
daki mün.akıa.l.atın da devamı bu 

haı-bln başarıhnası için elzem. 
Hutiisaı Japon muvaffakiye11e .. 

!Tıin Anglo - Saksoıı tarafı içi11 
ne büyük hiırer darbe olacai(ıru 
yaız.a ya21a bitiremiyen bu askerl 
müte'hS<lSlSlann vardığı korkulu 

netice de şu oluyorclu: 
Atlas Olcy<;musu Alınan tıehdl

d.i altında<lır. İngiltere i.!ıe Anıel'f .. 
k.a ar.atımda.ki :nünakal.it tehll

loeli bir mıntakadtt ve her gün 
batırılan gemilere mal olar:ılk ce
'eyan ediyor. Şlıncü bir de Bü. 

:;ü.k Oky<lnus Japon telh<lili altın
da böyle ~clhlikeli bir mıntaka 
d!acak. Buna ooJ..'1ırıoa. İngiltere 
ve Amerlka için her tarafı karar
mıs görmek tablidir. Fpkat yme 
o İngili-z askıeri muharri:rk>ri sözü 
burnd,. bırakmış olmuyorlardı. 

Çü.nkü sade tıe!hH.keyi sayıp dö.k. 
mek kıafi değil. Ne gıbi çareler 
bulunabilıeceğini de milltı!haza et
mek gerekti. Evvelii Japonların 

feri harekete devam etmeler:nin 
sonu gehecek:tiT; <llediler. Sonu 
gelmese bi1e bu hareket zayı.flı

yacaktır. Çünkü bu kadar ilerle. 
mek, genişllemek d<o kenci!na 
mırlısus bir tak.un zayı:flamak se
beplerini beraberindıe götürüyor. 
J~n general ve amiralıleri Sin
gapur ydlıınu kapadılüaın oonraı 

Hind suları.na geçerek Hiındislan 
sahiUerine askıer çıkarmayı da 
~müşY-rdi.r. Fakat bundaki 
müşküfü aşikardır. J~ponlann 

:ilerlemesine ka~ .ise Japon ada. 
Uarımn bombardıman eılY.ıınıesl 

şimdilik ilk cevabı ~.kil etmiş 

oldu. Bundan soırırası için de Ang• 
lo - Saksonların hava ve deniz 
kuvvet1'cri >aırasında nasıl bir iş 

b:.rl::.::. ku.•ı1\ıta.n ııöriikcek 
-v~ ~. - • 

bcl.. OC yrld!ıt" şunun şurasLndayız. .• 
Ve iııte şöyle, böyle ;ruvaO!anıp gl<Jt_ 
,.onız. Blıı:lm hapl<fuane a"kad.a111 m.,._ 
bur Da.vut B;.ıba da, meğer, bu yolun 
yolcusu lmş ... O da ha.pi.!ılre<t çıokt.ı.gın.. 

danberL biraz lforidelti 00- başka la> 
vuk.~a yatıp k~rmlŞ... Bir gün bu.. 
rnd.a beni 'örünce !acıdı. Soora be

nl.m, na•ıl olı.p. ta. bur;JG'• d\iiüiüm\1 'ı 
kı. .. ca ögrenl.nce, tuttu, o d& lnC.lkıe.. -------------
ni,nl orôdau biz:m kovutun artta tara_ 1 
bna r11ısı~lıyan ç\JkurWTM.l bir yere 

nakil tıti ve sonrn o çı..lh.ıru kazma kü-1 
rekle bizım Ko\.'"Ulk Palasın. a:rrı b.ir 
da r€8i f kllııe getirdi. Ş mıdi burada 
Da.vu t aa.ba L1e b ' r lidııt.e yqı yo rurı:. 
Ken.dWr.ıin biı.e ara aı.ra baıkık:ı·la, çar .. 
n•a fli~n l'l:mek g!rbi ufak lef<'!< Y&r
dı.mları dokundtııjtu eibl onun pel< meş.. 
"hur olan curaıı.nı dln\em-ok· i<;ln a.rası_ 

ra buraıya gelen hapishaneinln eski 
kala.nbonları ve bazt meraJclılar ona 
hürmel:.lce i>a.l>ş',lerde bırakcyor ve bu 
sı,..eUlı o bahşifLerden b.ı de layd&ia
nıyoruz. Davıut &.l>a, araıslea y!ne ha
piclhanrn·n e;ıki rnf$t,ur c1tı~cısı 

ile daıtıııluıcı.IQı d& b" v·, grtjttl'<'lı: 

(Dev- Var) 

Y eıilyınt ilk mekte1'i 
Orclu 27 (Hususi)- Vil6~U

nWde yemden rnw:ıddit moor>nı. 
ilk mekix:ıp binaları inşa oluna
caktııt. Bu mevand" şehrimi7ln 
Ki.l'az Mmanı m&ballcsinde 19 l>'n 
lirayaı y.mi bir lik mektep bina~ı 
rışa olunmasına önümü'Zd~ki liV 

ıarfında ba~ılacaktır. Bu mek
tıebln ismi •Yeşil yurt rlk mekte
bi. olacak(ır. 

HÜXtİM!YI' KONACI 
Ordu hiikumet Jronaifınırı MrD 

fına, 13 bm 500 lira sarlolunarak 
bAr .llııııt.o...d.:::ı::ıJ:l insıı oJ.uııacaktıA 



1'elhia ed~n: A. SEKlB 
BCTlinden bildiriliyor: Alman 

Fiit-ıreri bugün Ra~-tagd.a bir 
nutuk sö~iş Yahurulıeıre şid

detle ıhiU:u.m ~"derek dünyanın 

bütün !~ oolan ınes 
ul gösterrıüş, bo,\ıeviklllqten 1'a
şi91:liJ<ten -..e nasynna.1 sosyalist.. 
hkten bahsettikten sMre Doğu 

cephesinde kış harbme temas e
derek demiştiT ki: 

•Öyle dakikalar oldu ki insan 
'\T'C ma k.ln:!ler dcaunak ve durmak 
te!>likesi kaI'ŞıSında idiler. Sava
ş:n ba,şlıoa ağırlığı orounun ve 
müttc<fik ya'b:ı.ncı teşekküllerinin 
omuz1ırrma yük!L"?l.iıyordu. daşe 
mcselıesi güçtü. Çünkü ne Alman 
askeri, ne A1man tankı ne de ma. 
aiescf Alman lokomotifi bu kadar 
soğuğa göre hazırla.tımış değildi. 

52 derece soğuğa karşı kıonul
masına rmkan hasıl olmuş olan 
bir durumu çelikten bir aıı.imle 
kan;ılaınak için aldıığım şjddetli 

tedbiTleri takdir ve hiç şüphesiz 
taııvip ederslıırz. Gelecek kış Al
on~n trenleri nerede olursa ol. 
sun vazifelerini dııha iyi yapa
bilecekledir. Ordu daha iyi teç
hiz ediİm.iş bulıına.caktır, Bunun· 1 

beraber milletin bana her y€ıxle 
itam etınsi ve cm.a gfüe hareket 
t!tmesi için müdahale hakkı ver
mesini bekli'Yorum. Hakimler on 
birıl.erce cesur Alınanın memleke
tin bolşevizm tarafuıdan yok e
dilmesine eneeJ olmak için ölmek 
zorunda kıldığı bir anda en al. 
çak caniler hakkı.rıd.a anormal 
bir surette merhameUi kararlar 
veriyorlar. Bundan ooyle yaptı
ğımrı: vaı:l'!Nlin geckl<'r'ni bzkdir 
etmiyen hak'.mlcri aı:ledereğim. 

Jfüler nutkunu A!lrnan denızaL 
tılarının sovıca mü.temadiyen aırt. 
tıfıını ve arta.ca~ın1 ve Rus devi 
:y.,k(-fınczya kadar bolşevikıiğin 

dögü1eceğini, hokkm Almanlar 
"" müttıeii.kleri tarafında olduğu
nu ve hkakın ga!ebe çalacağım 
söylly>erek nutkunu bitirmiştir. 

Hit!erdcn sonra söz afan Mare
şal Gör.ng ·meclisi Führer tara. 
fmd-m lsteniı'en hak ve salfilıiyet 
l'.'.rin k<ihu!üne çağıran bir nutuk 
soylenıiş V'i! meclisin bu hakları 
itt!fa..l<b kabul edeeeğini müşahe
d~ ve tıesbit e'·lemiştir. 

FRANSA MlHvERE DÖNÜYOR 

Vi§i<len J:ıildiriliyor - Fı·ansız 
haıberler büı::>Su durum hakkın
da neşrettiği bir hulil.sada ezcüm
le şunları söylemlştir: •M. Lava! 
Avru,panın ha.~talığına yegane ça
r~nın Fram;,. - Alman barışı ol
dugunu s&yliyc-gelın'.~ir. Bugün 
de bir kere daha lbu siyasetin 
Fransa ıçın ölüm dir:m meselesf 
olduğunu 9Öyliyeceği bir zaman
da bulunuyoruz. Almanya ile iş
birliği yapm:ı.k, Frô.ru;ayı tabii ve 
tarihi Avrupa çerçevesi içine l!ro
yı.caktır. Fro,n:s:ının bütün men
faaUeııi Almanya ve Avru.pa ile 
\;ıbirliğidır,, 

!NGlLTEREYE ALMAN 
Ilı\ VA TAARRUZU 

Londradan bildiııillıyor - Al
nı~n bomba U.yyareleri geceleyin 
b~§lıca Balıh ııehrini hede< tutınuş
larcıır. A:k.n fnsdalı olarll!k ıbın<aç 
saat sür.:nüştür. Maıhalleleroe a
-,r ha.s;ıd:ır olmuştur; yangınlar 
önlenmiştir. İnsanca· zayiat çok 
~ ü.k.seık tir. 

SIRP ÇETELERi KUMANDANI 
FJS!R Mi DÜŞTÜ? 

Lonclradan 'bildiriliyor - Lon
dradaki Yugoslav mı>hiilleri Ge
neral M.lfı.:ıilavlç'in esir düş1ıiiğü 
hakkındaki haberleri yalaolamış
lardır. 

Bitlerin nutku - Fransa 
l\1i.hvere dönüYor - İngilte
reye hava taarruzu - Sırp 
çeteleri kumandanı esir mi 
düştü? - Doğu cephesinde 
yeni muharebeler - Libya. 
da askeri durum - Uzak 
Do~uda yeni hareketler. 

====== 
DOGU CEPHESılNDE YENl 

MUIHAruIBELElR 

Alına.ıı.lara göre: Merke-ı: cephe
sinde arazini.n zorluğuna ragm.en 
şiddetli bir surette m;idıafaa edi
len Rus ha.t.ları yaxılmıs ve <1U$

manı.n arka.sıırıa geçilmi.stir. Rus
lar çok büyük ve kanıı ıreyı'l)!ara 
uğı:oamı.şlardır. Hücum kıt'aları 
muvt:ififaklyet1i surette mulhare
beye devam etmel<tedir 

Ruslara gore: Ceohroe önemli 
biır değişiklik oımamı.şlıT Barentz 
denioünde 12 bin tonluk bfr düş
man gem.is !Yatrrılmıştır. 68 düş
man tavyaıreıı tahriıp edilmiştir. 

LİBYADA ASKER? DURUIM 

Libya.ela kayda ~r bir deği.. 
şiklik yoJrtur. İleri kıt'alar axa
•ı.nda yalıuz keyf faaliyet> olmuş
tur. 

UZAK OOÔUDA YENİ 
MUHAREBELER 

Müttefiklere göre: Cenup batı 
t'asifi.kde bir Fmnsız müstemle. 
kesi olan Kaledonya adası ~
rikan k•t'alaTı tarafı·nd•m işgal 
cdilmışt!.r. Buradaki Hür Fransız 
fil06u Amer>kun filosu i'.e işbirli

ği yıııpmaktadı:r. Vi§i hükCırneti 

bu hareketi protesto etmiş. di.ğer 
taraftan Dögcle tebriklerini bildir 
mlşti.r. 

Birmanyada .Mıandaeaya karşı 

Japon rehdiıdi artmaktadrr. Ja
ponJ.a.r üç koldan ilerlem...ktedir. 
Biri Pinşauny ırmai(ı, ikincisi 
Şi'ttang ınn.ağı ve üçüncüsü de 
Kerennid;r, Salouen vadisinde 
Çinliler Tanunyo .şehrini geri aL 
mışlaroır. · 

Milli Piyango 
TALİLİLERİ 

- . . . ... . ... . - ' . ... 

Y. Zelandaya 
Amerikan kıta-
ları geliyor 
Vaşirıgton 27 (AA.)- Radyo

da vatırnadşlarına hitaben bir 
nutuk söyliyen Yeni Zelandanın 
Va:şingtondaki mümessili Valter 
Nasch demiştir ki: 

Amerikan takviye lot'alan yol 
dadı.r. Beni Yeni Zelandada Avust 
ralya yolunun üstündeki bu son 
kalede dinliyen1er bu sözlerimden 
eesa:ret alabilirla-. Amerikan ta.y. 
yarelerinin Amerikan malıreme
sının ve Amerikan kıt'alarmın 
mücadeleye iştirak edccek'k>rine 
da.iT onlara ~lliıdiden k-1t'i temi
nat veriyorum. 

Maltada düşürüien 
tayyarerer 

Malta 27 (A.A.)- Pazar günıi 
Malta. üzerine yapılan akınlar es. 
nasında bir düşman ta,yyal"esl tah 
l'i.p edilmiş ve dör\. tayyao-e hasara 
uğratılıruştır. 

--<>---

Bulgaristan da 
FEYEZAN 

2 nehrin kabarması 
devam edi_yor 

Sofya 27 (AA.)- Nişoıva nehri 
tc:hJılreli bir surette yükseJn,eğe 
ba:şlamııştı:r. Pirotta 300 ev su al
tınd.adır. Turİa civarında Lom 
bö!ges;nde de vıı.ziyet tehlikelidir . 
insanca telefat yoksa da maddi 
il\a;urat çok -büyü~Lür. B:r çok 
hayvan'ar ö.!mü.ştür. Fey&an de
vam etmektedir. 

Alman Generali 
Guhr Ankarada 
Ankara, 27 (Telefonla) Golç 

Paşa için Alınan Büyiik Elçiliğin
de yapılacak merasimde ve açı

lacak Golç müzesinin resmi kü
şadında hazır bulunmak üzere 
nıüt .. •kait Alınan Generali Gulır 
bu sa.ban şehrimi2e gelmiştir. 

5 k ru.şa o 1<Ür 
SATAN 

b rri mahkum oldu 

Şark C6phesinde 

26 ALMAN 
fırkası 

tahşit edildi l 
Vişi 27 (AA.)- Stokıho'.nıdıen 

bildirildiğine göre Rus menabii 
Donet:z bölgesinde Alıınan zııhlı ve 
motorize kuvvetlerulin geldilcle
rini bildirmektedir. Bu mıınabie 
göre şark cephesinde Abnanların 
26 motörlü fırkalan vardır. 

Ruslar acele olal'l>k S.ıl>ııryadan 
takviye ~t!rınekbe<iirler. 

Almanlar Rus h.ırtlıa.rı ~ilerine 
tayy.are hücumları yapmaktadır. 
!ar. 

Buz denizinde 
Eı.ir A lman deniz· 

~ltiSI be. ta ıldı 
l\foskova, 27 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliği: 
26 Nisan giinü cephede önemli 

bir değişi.klik olmamıştır. 28 Ni
san günü 21 dıiljlllan tayyaresi 
düşürülmüştür. Sovyet kayıbı 10 
tayyaredir. Ş.iınalde Buz denlıin· 
de Rus harp gomileri bir Alınan 
denizaltısını batır.nuşlardu. 

--<>--· 

Efsanevi hava 
. taarra;z;ar1 r 

Londra 27 (A.A.)- Bffi.C. G<i. 
belsin gazeteleri İngiltereye kar
şı yapılan efsanevi hava taaııruz
!aı <:>d'"1'! bzılısetmektc<iı.rler. A'L 
manlar ellerinde bulunan lıoın

ba:-dunan tayyareleri nis'o<'tinde 
İngJtıer::ıye kac;oı bombaırdıman
lan çoğaltmağo, çal:ç.'.lıcaklardır. 

----01---
Bugtın 4 mHyoa Ka
nadalı rev vertvor 

Londra, 27 (A.A.) - Kanadalı 
askerlerin vataıı hudutları hari
cine gönderiLp gönderilmemesi 
hakkında bugün Kanadada reyi
ama mıiracaat edilmektedir. Bu
gün 4. milyon Kanadalı rey ve. 
rcccktir. 

Şehzad c başın da 
t ugiii r l-ü "angın 
Bugün saat on bir buçukta Şeh

zadebaşmda Fatih polis merkezi 
arıkasııLdaki Keriınpnşa yokuşun
da bir ıangın çıkı~ söndürül· 
müştür. 

RUS-JAPON 
Çarpışması 

(Baş:n.ıkale<ıen Devam) 
sezilen bir nokta şudur ki, başta 
bir Amerikan el.seriyeti olmak 
üzere Sovyet Rusynnın Japonya 
aleyhina harbe girmesini istiyen
ler ve: 

- Hiç olmama Sıwyetler şim
dilik tııyyare üslerinden bi:.ı:i Ja
ponyaya karp istifade ettirebi. 
lirler .• 
diyenler vadır. Sovyet Rusyamn 
son dakikaya kadar bmıdan çeki
neceğinde şüphe yoktur. Ancak, 
bu ÇC§it taleplerin Sovyetlerin 
bilhassa Anglo - Sakson yardımı
na mulıtaç ve ilk kuvvetli yar
dımları da alııuya başlamış bu
lundııkJarı bu sıralarda bir tazyik 
ifadesi içine girip ırlııniyecekleri 
henüz belli değildir. Bu ihtimal 
daha ziyade ve belki de lıir mu• 
hakkakiyetle Amerika ve İngiJ. 
terenin Japon istilasının son geli
şinıleri ~ırasında ve mukabil ted
birler silsilesi içinde görülecek 
ihtiyaç ile alakalı olarak tebeUiU 
edttektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Blndtsıanıa ki 
k::ırgaşJhk 

(1 !not Sahlleden .Dewm) 

kargll§alık tak,p etmiştır. Bir kişi 
tevkif edilıniştir. 

Eski başvekil bundan sunn ge. 
len trenden de QJ·krruımış. bu ara 
!ık bir kıargaşa:.k ®ha olmuş, far 
kat Nehrunun bir hitabesi üzeri
ne nümayişçiler sükıinetle dağıl. 
mıştır. 

Polis<;>e tevkif edilenler serbest 
buakılmısf•·r 

Hava düellosu 
(1 lnc1 S9h!feden Devamı 

Bu akınlar hakl<ında henüz taf 
sila.t ahnamamıştır. 

Londra 27 (A.A.)- Pa:z.ar sa
bahı iki düşman tayy..ıııesi 1~ \. 
terenin cenubu ~arki sa:hili böl
!;"Sine bombalar atmışlardı•". Rir 
kaç k'']i yara-lanmıştır. Bir mik· 
tar ha&a.r vaıxlır. 

--<>-

istifçi kecı'ın 
CI inci Sahifeden Devamı 

Bu taharrlya.t sırası.nda b!r t..ı:k1m 
te<i<ı!ı lıarekelleri,yle memurların büs.. 
b.1.tün şüpheısinl U'Yandıran 1'9tifçi ka... 
dın:n ardlyesfnde yapılaıı araş.tımıa.da 

da buradaki sanddkların içinde ınHı!m 
mlkılarda k•çak ii3ml?IV• ve şarap ıl
şeleri meydana ç>karrhnıştır. 

Oğida, kaçal<:çı.lık ve istifçilik suçla. 
rından ı numaralı NHu.t Korunma Ala~ 

kemesi Mliddeluımumi!Jğine tesld.m. e
d;Jmiştir. 

l\Iilli Piyangonun 23 Nisan çe
kilişinin tal.hlıleri belli olımuştur. 
50.000 liralık buyük ikramiyeyi 
Ankarada S•nayi caddıesinde Ay· 
dın oteli altında Arat lokantası 
sahlbi Yahya Arat kazanmıştır. 
20.000 liralık ikramiyenin b,r par
çasını An tak) ada Demirci paza
rın.da demirci Edip Yıldız, diğer 
parçasını da Anlak) ada tuhafi
yeci Mehmet kazanmıştır. On bin 
liralık ikramiyelerden biri.ııi is
kenderunda demirci Ömer Kara
doğan kaLonnıış, on bin lirayı ka
zaııan öteki bilet İznıirdc Bayi 
Hüsnü Kızılay tarnfından satılmış
tır. Beş bin liralık ikramiyeler
den birinin yarısı Tnrsusta Kolej 
altıncı sınıftau Bedı Serlıanıarat'a 
yarısı da yine Tarsusta Ko1ej b'
rinci sınıf talobclerine çıkmıştır. 
Diğer bll'ş biu liralık ikramiyeleri 
ka,.ınao talihliler şunlardır: İs
tanbulda Yakacık ill..okııl ba§ih;
retmeni Mclı.ınet I\luhtar Kumral, 
Kartal l\.Irrkcı. ol ... uln öğretıneni 
Halaı Gürel, lstanbul Emniyet bi
rinci şuh.:' nıcnıurlarıudaıı llıfzı 

Güner, ÜskiiJa r.b Yeni.mahalle 
Kuyu so.ka.kt.\ Bcdros :;>ener, yino 
Üsküdarda Paza~bu ında adının 
neşrini istcıuiyen bir vatandaş. 

Karngümrükte Yusu! Arslan 
.adıında bir kömürcü, N<><:det ·~ 

minde brr k.adma 15 kuruştıan 
mangal kömürü sa~tı.r. Yapı
lan ili\;"" üzerine cürmü InE..5hut 
yapılmış ve kömör'Cfi Arslan :ı.d. 
li)ıt:.•).P verilmi-şt!". 

On iki yaşından 
Zeytinyağ satışları 

50.000 liraıı.n kalıranıaııı Yahya 
Arat, l\lilli Pi) ango İıiaresine mü
racaat edemk parosını alm1ştır. 

Yahya Arat son ı;ünlerde biraz 
para sıluntısı içinde olduğunu, 

keşideden b ir gün evvel bilet al
dığını söylemiş ve deıniş'ir ki: 

- l{ul sıkıl.mayınca Hızır ye· 
ti.şnıez ılerler. neui.nılk.i de Ö) le 
oldu. Bug·üıı bankaya öJenecek 
150 Uralık bir oonrun vardı. He
men bunu ödeyeceğim. Bu para 
Ue daha neler mi yapacağuıı." 
Orasını hen biliri.ın artık.. 

Dün, ikinci milli korunma m:ıh
kcme.smd )"apılsn m'' ı.o.::ı=e 
s·,nunda suçlu .. ~ ha para ce
zası l~ yüz kunı. ~ mah1\.-en~e m-as. 
rafı ·ö<kmeğ\e. <.iül,kiınmın bir 

'ta loıipatılmasına dükk.ônında 
bL;Junan :236 J.+J:) kömürün nıüsa
d resine nı~h ·· .. ım 01.mu""?~ ur. 

Bu kıömürl-cr, resmi narh olan 
10,5 kurı;.ş üz.e::\ndcrı sı:~ılarak 
p ,, bankaya yatmlacaktıır. 

Bostan kuyusu
na düşen kız l 
B<ı.kırkıöy karı:as:na t".bi Kabaşı 

köyünde oturan 16 ya,ında l\fah.. 
mut kızı Has:be dür. kazadn köy
deki bostan kuyusuna düıjmü~lür. 
Fakat büyük bir tesadüf olarak 
küy h:ıJ.kmdan bir kaç kişi bunu 
g'irmii.ş ve hemen ?p sarkıtılarak 
kı:zıcaığız sağ ve salim olarak ku
yudım çıkanl.m~tır. 

---<>---

küçük çırak 
kullanıl mıyacak 

Her uıt , atla ve 
Çlrafta ile. mukavele 

yaı<' cak ı 
.Aınkaradan b'1diril<liğine gijre 

hü.k .. nı<:t küçük s.n at erbabını 

aliıkadoar edon bir proje hazır!ı
yarak l\Icc:ıse vnnıiştir. Muvak.. 
kat bir encümende tetk.k edil
mekte olan \'<? 58272 küçük sanat 
mÜ•.!$.'ia:;es~ni ala.Kadar ecien bu 
pr-0jenin an·a aıatlarını aynen bil
t 1 r;yoruı:ı: 

( 1 inci S:ı!ıl!eden Devam) 

yanm asıti, bır buçuk asid, iki 

buçuk asid ve dört asidli yemek
lik zeytinyağı sat şlannm serbest 
bır:ı.kıldığı bildinlmektedir. Ve. 
kalet; pa.mukyağı, rafine ve nir:ne 
y ğlannın satı.:ıın.ı da serbest bı
rakmıştır, 

Askeri Fabrikalar Satı- ı 
nalma Komiayonu 

ilanları 

Mumeoı mımaralarda on bir ka
lem ye cem'an 1620 ton çinko 

levha alınacak 

Beber kilosuna 126,80 kuruş bedel 

tahmı.ıı edilen Yl*a.-Da yazılı muhtelif 
numaralarda on bir kalem ve cem'an 
urno ton çınloo le\.i>a A*erl Fabrikalar 
Umum MüdltTlüi)il Meıttez Salın Al- 1 

ma Koın!..yomınca 12/5/942 Salı günü 
ss.at l5 de Pazarlık.la ihale edilecektir. 
Şartname •50• liradır. Ka~l tem.in;ıt 

clS0.749.> l.!.ra ıt60ıı. kuru;1tur. Tamamı ... 

nı vermek mümkün olma.dJiı takıd..ı;d.e 

parça. parça da alınabilir. c487i> 

.1 -SON TELGRAF- 27 NISAl'f 114% 

Yeni Büyük Anketimiz: 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
(1 incJ &ıhlieden Devam) 

tün azasının der!Jerine deva bu.. 
lamaz. Birmetice; kendisinden 
bekle'Den hizmetleri göremez. 

Keza cesnaf. ismi altında bir 
takım iş ve hizmet erbabmuı ce
miyet:.eri de mev<:uttur ve bun
ların ne boikkallar gibi dükkan.. 
lan ... ıe ne de kunduracı gibi ham 
maddeye iht:iıya9lan vardır. - Me
sela garsonlar gibi • bu cemlye 
tin kalkınması; esnafa, d'.tıa doğ
ru tabirile üyeJ,,rine faydalı ola
ıı.:1mesi ancak azalarının ge!Jrlerl 
i!ıe aıakad'urdır. 

Çünkü yük9ek ücret alan gar
son yüksek aidat öder. Bu cemi
yetin bütün de-rdi üyeyi yetiştir
mek ve yardımdır. Her ikisi de 
bütçesin:n yüksek olması ile 
müır.künchir ki bu bizim an. 
ladığımız ve bek2ediğ!miız mana
da ôlan esanfi ccmiyetlerirun es
nafa verimli olması mevzuunun 
küçük bir pa,.çasını ~kiJ eder. 
Keza kaYJkçılar, arabacılar ve ha.. 
mallar da 11iırer cemiyot kurmuş
lardır ve esnaf eemiy<'tleri biTli
ğ\nde esmıf ad.ile yeralmışlardır. 
Fakat diğoer tart1'füın beledcye 
mtlstahdcmin müdürlüğüne bağ. 
:anm:§La.rdır. E~crler şekerci
ler, 'lokantacılar: ın.ah-1.,.#'b~ciler; 
ar;Jbacılar· !-•mallar; ~o!örler lis· 
te ve tarifelerinin tesbit'i cihetin. 
den iktıs,.t müdürlüğüne bağlan
m!1'aırdır. D:ğor hususlarda ce
miyetlerinden fayda beklerler. 
Adları .esnaf. ol:ın bu meslek 

erbabının hangileri lr~:iki ~s. 
naftır?• Evvel~ bu cilıeün tcshiti 
:azımdır \'e son:-a 't!a bunAe.rın her 
b'.rinin ink~{ını temin edecek 
bcr takım tedbir!ere i1ıtyaç val'
d:r. İş.te anketim bu tcdbiJ·ler hak 
k:nda sa\ah.i~'!>ttarl: .. ın. iktisat
çılaırın ve cesnaf. ın filcrini, dü. 
~ncelerini ihtiva edecektir. Ken
dtlerle ~örüçtüğüm zcvatuı ver
dikleri cevapları sı:nı.•ile yazına· 
ğa ba.,lıyoru~· 

Üniversite İktısat Fo!kültesi De
kanı Ordinaryüs Prore~ Ömer 
Sarçın ce\•abI: 
•- SualJeT";..,.:..,.,.. mu.kabe*e et

meden evvel; anket mevzuunun 
mem!Eket iktısadiyatını alfıkadar 
etmesi .bakımından iyi SCl,'illn'Ji ol 
duğunu söylemek is'teııim: 

Esnaf cemiyetlerinin J<l;P.kına
b:1ıneleri ayni zamanda daha ve
r m'ıi olabi.hneleri için ılıerşeyden 
evvel, aıxası olan esnafın sevgisini 
kazanıp ar<.Uarında tesanüdi bir 
ahenk kurması ve onlara bir ta
kım maddi fayda\ar temin etme
si '!anmdır. Bu flayJalar bugün 
y ihırz hastaneye ve n'ahdut mik.. 
18'"·da azaya para y::l'i•ınmdan 
;baret kalmı, tır ki bu isl'Cni1ıc..:ı 

neHceyi vermez ve wr€'!Y1CZ de .. 
Çünkü bu ~yM esnaf cemi 

yetlerinin 005yal g'61) '«rinden bi
roıdir, hepsi değildir. ]\{;~ il<tısat 

hayı:ıtımıııdıa öııemli hır mevkii 
olan bu oemiyetleriırı dW-a verim-

Hitlerin nutkunun 
akisJeri 

(1 inci Satı!Ieılen Devamı 
Lond.rada )"3lpılan tef5rlerde de. 
niliyor iti: F.ğer mc:;elıe yalnıız 
HitJ.ere malik olduğu bir şeyi; 
yani en yüksek saliıhıyeti vemıE'k 
ise bu zaman kaş'lx-tmekten ba:;
ka birşt.'Y de;ğildiT. Nutulatan mak 
sat Alman ·anavatan cephesini 
canlandırmak olsa gerek ... 

li b_. şe'kilde çalışıp lnkişa! ede. 
bilmesi için bu soşyal !ıeşıebbiia

Ierin yambaşında aynC'aı .bir ta· 
kım iktısadi fıaaliyet organlarına 
ihti<yaç vardır. Mesela resmi ve 
hususi miP, sclerOın itıtiyaçian. 
nm 1ıem.in.i hususunda 'l!ÇOCaldaı a 
müınakasahıra mevcut esnal ce
miyet!leri adına iştirak etmek ü
zere daimi bir münakasa koope.. 
r>a~lf~ ~ yine zamarumml'ııo 
bulunması bir mesel.e tıeşkiı1 eden 
esnafın mu.htaç olduğu }'1lrı ma
mıtl madc)elıeri esnala temiırı et
mek için mübayaat koopentiıfle. 
ri k urı.um~b; bun'lıa.rııı' ~niıı:e 

ediılmesi şüphesiız bütün esnafı 
memnun edecektir. Esnaf; cemi
yetlerinden fayda gördükçe cemi
yetlere kayıtlı olmıyan d.iğoer es.. 
nad'ın. cemi'yet'lere kaYJt at'ZUSU 
artacaktıT; vazılıan\ar ~~k
tlif. Bu suretle esnaf cemiıyet1eri
nin arazası, d-Olayısme mali kud.. 

retleri. artacaık '" booarr'tmrua 
matlfıp eyleri de yapmağa imkda 
hasıl olacaktır. 

Esnafa maddi fiayda teınin et
mryen, teşelckiillerin ne QOk aızıa

Sı ve ne dıe boolan idareye muk. 
ted:iır vasıflı e'lemaııları Olabilir. 
Yine dieğr taraitan esr.ef.a !IlC?" 
guliyetlerffi<! taallük edıerı tıusu
sat haJ<kıında; roesela marangoz. 
ların kullımd~rı goınalikı. -.ı.dh 
maddenin kıimler tarafından sa
tıldl!ğı veya getiırildiğıni veya ~ 
tirileceğini ve dnha bur..a benzer 
diğer şeyler hak.kında e'lı-velden 
ceıni'vetlerin habeıxlar o'Laıbi!l:me.. - ' leııi için bir istihbruat bfrroou ku-
rulmalı, k~· ı ..... -.prati!i açılma
lı; bütün cemiyet mensuplıtrının 
işledikleri mamul maddelerin sıı. 
rümünü tc~v·k san'at ve Ireslek 
erb~bına lş bulmayı kolaylaştır
mak için bir propa.ganda ve iş 

bulma bü.rolan kurulmalı ve bun 
!arın hepsmin bir makine gibi ç-a
bşrnasi.le ancak esnaf cern.iyetlı-.i 
dlay<hlı bir hale gelerek iıııkişaf 

edebilir. Sonra cemiyetılein sı

nıfları bir oılan zümreleri avn 
ayrı cemiyet kurmalı. Kadia;fçi
ler, pastacılar gibi. Bu belki cc. 
miyetlerin sayısını a.rttırııp ~z:t 

adedini azaltırsa da; ça1ışma ba
kımında.n randımanlı ollur. 

Cemlyetlerin gelirlerinin a'llal
masına sebep olan mahzuru ön. 
lerrıek için bir esnıtf cemiy•et'lerl 
federıasyonu ku.rulabillr \"e ·~ıeme 

bakımmadn bir tek usulü muha
sebeye bağlanabilir. Şimdiki bili 
hazır esnaf cemiyet1erinlıı büt· 
çeleriııde en kabank yekiını: 

masro:f faslında; cemiyet müs~ 
dem ve memurlaTın1n ü~ 6 fas

lıyla kırtasiye faslıdu. Bunu kal
dırıp birkaç cemiyet <şbirliği kur 
malı, katibi umuınilerin bir ka~ 
cemiyete b:ıkma!.:ı.n gibi id re ~ 
lerirnie çalı;r.mlar ar...sındn 1J u i4 
birliğ:, da.ha doğrusu bir iş rop
luluğu :; sp:lmalıdır .• 

160 bin lirahk 
hersızhk 
(! inci Sah!Iedaı ı;>evıım) 

ıı:ı. müraocaa.t ederek. teıliış:t bii 

halde: 

•-Yolda soyulduk!.• demi.ş ve 
parayı muhtıevi torbanın çalındı. 

ğını söylemiştir. 

r 
\.. ŞEHiRDEN ve MEMLEKET'l J:.N] 

metresini öldüren 
kat il 

(1 inci Sah..ited("fl Devam) 
buntlan bir ay evvel Bitlise gidip 
m:>ran_goı1uğa ba~lıyarak t~ta

lar üz-~r;ne ya7dtğı y>zıJ.a.rla halk 

Hiikiımet, bu proje ile az ser. 
maye ve fazla b;Igi ile çalışan 
müstakil bir san'at zümresi yeı:ş
ti!'mek, memleketin an'anevi bir 
mahiyet ve hususiyet gösteren 
san'J: ~·~r.ıın..ı ko.ruınak. ve inkişaf 
ettirmek, kuvvetli bir orta san'at 
tabakasını memleketin her tara
fına yıayma.ık, .huncrü san'a.tkar .. 
kır yet:ıştirmek ve san'atı.arda ça
ll'Şanlarm mali ve iktısadi vaziye
tini düzeltmıek isteme.kkd.ir. 

Sultanalunet S iln<:ü Sulh H'*'* 
~pnden: 941/11117 

Davacı İ...-mail li.ıl<tla ve validesi 
Fatıma vekilleri A. u . .:.-t Aşcr lla.t>Ip 
U.:.-a.ıınıdan l ıt $ r~ec de Hocapap 
m.ıı.hall€sinde f~ ....,uı>ı caddesinde 47 
No. da me~m l\lu9i;ııfa krz.ı Hılide ve 
Silreyya al<-yh:er:ne 941/11117 No. lu 

Hitler son .günlerde Ahnanyaya 
ve işgal altınd.aki Fra~a )"'.pı
lan şiddetli i ngili.z hava akın a.nn 
dan da bahsebniş ve: 

c- Darbeye k:rrşı darbe ile ~ 
vap vereceğiz. Deı<hal muk:alıele 
edeceğlz• demlşlir. Hitle:r 4 eylQi. 
194-0 da da buna müşabih vaziyet· 
te Imnuşmuştu. Fa.kat o vakittıeon 
beri Britanyahlar hi<- susılmam:' 
bir vıaziyettedir. Bu mukabele 

ilitarı heıışeyden d:..1:! ~ µnw, 
lidir. Çilnkü garp cephesine .ııeti.. 
rilecek her tayyare Rus cephe· 
sinden alınmış olacakbr .• 

Zabıba ve adliye derhal tahki· 
kata başlamış; netiıcedıe bu lur
sızhğın bizııat posta nakliye mü.. 
teahlıidi Ali tarafından yapıldığı 

ankı:şıhnııştır. 

Koropelin mevkLnde ot:>bili.üııı 

öniine iki şa;h.tı; çıkarak bun !arın 

paı'"'.ıları çaldı.klann. iddia eden 

mütıeahlıit Ali Ardahanlının pa

raları otobüse bile k:oymad'lğı ve 

Samsunda hamnda sakladığı tes

bit olunaN>k pa~alar butunmuş ""' 

Ali Ardahanlı tevkiıf olunm~tur. 

'lİCARET ve SA!'AYI: ı 
+ ~~ Vm..dtı. 1ö.ze bablk ih-

1 

IQ .ili IJldl. tı..itu.de bi lUj Ve ve- ı 
kft.ektn uı aade lllltirl\i[i.dBıCl i!u-acını 

Y•Ank. cı 111\i.r. B~ılır, buıürtlerde, 
l!1Lyi\ an n iii!sli ı:::ıa.ıa ba1.ıııt tL•uıa
cabıuı~ ve fıaLlerln dü,fec1;?itnt 601.ı.~ 
ıı.f:tı;ı.ed;r.i.e.~. * İaşe Müsteşarı Şll!trU Söl<mensil
er Mc!".;intlı..: ta.c.:.ı• .. er6e gö11~ürken ~un
l•rı !l{.yleın.litir; 

- lIL-+kıtmet.i::ı ana prenıibi, i'Uhal4tl 
izıı.mt şek ""e k:J.~ylııjlırnaccıı.r. it.hal 
td.JJEn ınalların Uır.tılılde bı.mların 

tn~n eUn her klıfe,;ine ihtiyaç nis
betı.>Ce ddılı .ını ısU;roruz. Bu d•
ı n.oıbot dıh;llıxle olrr.az;a f!at 
:J'Ük"tel;ınesin-c sebep olur Bu da p:ı.. 
tanı_ ıın i§ttra kabil:yet!l"i azait.K'. 
'I\iı'k por:ııı 1n i\" ~a 'kabil Y•tlnl a•la 
<IU.üraıoyece,ı:. ye her ne ~ına "" 

!ursa olsun bunun k.Jymetlnl mtl\'.Hlnı.ı.a 1 
ed.-ccegiz.> 

M.i3c~r. Ce)'llıa~ ha<'<iı;~I einı:ftir, , 

.MÜTEFLRRI.K: 
+ !ı.ll'nkeZJ Bcr~nde ola.n beyhe;l.. 

m •. ~ı idare ~--nıtt;;ri ensliıL.c.U 7 ~Ieyıs
ta Be.l'lı..ı.nıde ı.n1uın1i b.r kvıi6,re tpp.ıya
cakLır. Bu kong1"<ye 4nen1!eket'..miz de 
1:1(.raD< edectkt!r. * Küı;ukpaıanda demirci H•<:'ğin 
yanı-nda çı.r ... k Kadir, dWi...'-tiinrla hı.rsı.z.. 

llk )'aplığırıdan y•kalafllill3. Adliyeye 
verllerek te\'Jt.;.t ed· nı~ir . * Karsgünrülv'.e J('()!nill"CQ. Yusuf 
.Atfan. köı.ttürün kik>sunu 15 kuruşa 
sirttığ:ından ya.kal;;.cm~ iki numaralı 
M.i.JJ Korunma r\1Aihkem.baıe veril
mişt.Lr. Yusuf muhakf'.me 90llunda 5 
lira para, QllkikJ.n.ıntn 7 gün k.apatı)ma. 
sı cezas.na çarpı 1 mr~tır. Ayrıca dille.
kanda b"lunan !!.J6 kllo lı;ömür de mü
•:ıdı:re edılmiaw. 

.• UL t • '- .... B" 6T'asınoa ~~ ou,ır.U~ıur. ~ 

gün kı/nvcde bu yazılar•nı kah.. 1 

ved~k''<'re gtislcr!r~ n i~ri v:ıa
).,,t emniyet amiri CPmal KöMal 

,l(irmiş. Mu<tr;fanın bazı çekin.gen 
ffiı:llcrinckn şü)>hclencrek esn<l!f 
kaydını gizli.!:'e ar~tırmıştır. Ka
ynLl.arcJ.a bulunamayınca Mmtafa 
nın elindeki tetkPres!le bir resmi 
alın:ıp Maraş vilayetine gönderil. 

miş ve oradan gekn revapta bu 
şııbsın metresini öldürerek 10 se
neden'o<'ri aranan Mustafa oldu
ğu anloiı~ılmıştır. Bunun üzerine 
kaçak kıatil :yakalanarak adliye. 
ye teslim ed.ilıni.ştir. 

Kanunda küçük san'at cbir us.. 
tanın te!< başına veya 10 taneden 
az çı·rak ve ka'fa kullanarak ç-ar- . 
r., ~-e;-.ı, pazıı.rlıırda veya hususi 

imll'lffthanelıerde el emejil w ibti
rnsını or}aya koyarak yaptığı iş> 
diy-c hırlr edllınlştir. 

Proje ka:ıuniyet J..ıesbetuği tak 
d.ird.~ kilelik san'atlara çırak alı_ 
naK:aklar 11 yaşını b'tirmiş bulu
nacak!ar ve tam sıhhatli olacak
lardıT. CıTaklar ve kalfalar için 
kurslar ve akşam san'at mektep 
!eri açıla!C'ak ve buralara d<>v:un.. 
lan Irecburi ofacaktır. 

Rer usta; kalfa ve cırağu ile 
mu'hak.kak bir karşı'lıklı iş muka
•-e'lesi ya~tır. Küçük san'at 
erbabmuı kredi ıhtiyacı da tem.in 
olunacakbr. 

i ~!t t1' ~ ..,""Q.~i f\q'U da.va.s1nııı 
yapil:ltı ıı'ruhakemeslnde mfiddelalıoyQ. ' 
lerin ı{&.metgaıblarmm meQhul olma .. 
sına bi.naen 11..'ien davet',,., ve a....uhal. 
ve gıyap kararları t"blijl echlı:llg! hal
de j,tiraz e<Cbnemlş ve mtlılikeıneye ge
linmediği g:bı vck.ll d•hl eöndeıi.lme
miş olduğundan z:ıbıt ve bpu k: vdı~ 
da yazılı gayri m<>t>kı,ıl~eıin kabiliyeti 
laksirniyeo! olınadı#ı bilkefif ehli vu-. 
kuf raıporu ile snla Urnaama binaen 
bilmüzayedo oatılarak ş~ll'\ln halesi
ne ve bilcüm:ıe masarif '\."9 Ucre« ve. 
ldıle,!n t;ınJline 14/11/~l tar!hlnde 
gsyaben hülrüm ve k'arar \""erıılm·it ol
duğundan ta.r ~ llan<lan !~'haren (8) 
se'kiz gilrı ic!nde \emy>iZi dav'll ed~ 
'1til taladi~ lıii<ıırrün kE9bi. 1ı;aıt•;yoıt 

edeceii. !.IRıım lel>liil olu.nur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Mu.Meli! cini 124 pa.rça mobilya 12/5;!)(2 Saıl.ı ırliDll .. &t 15 de kapal> 

zarf usulü lle müırıakııılaya lcıonrraıflur. 
ı _ Hey'eti ·Jmum:y ·irı.e taJımin ej'.:e~ bedel !M02 liradır. 1'\'1i mmr 

~artnamesi.ni ıonnelt itrt..iy'en.J:&rln Umum ?.IUtiUrJUc Satın akmA b:ımL..')'Onun~ 
tniir3.ca.a iki M. 

s - Milmık""'3ya ;~·m rdl!<'f'lt'l•rln 708 liral:k ban'kıı me\hıb1.1 veya sand"I 
tnıeık">u..zu ile beraOO~ 24~ sayılı kanurıun ~ <'Ü maddesinde y:::zıh bclgelerle bir; 
!'~ mliookosa günU 91lat 14 de k.adar leidd mekluDlarmı kom.ı..y,,na venno 
!.eri. •3Cıl~ - ~40> 
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FILiPIN ADALARINDA 

'"\ 1 çocu 
CASUSLAR DÜELLOSU 

Tarihi Tefrika: 80 

Ehlisalibe Karşı Kıltç Arslan 
'"'------------- l'io. 51 _J 1 

Türkçeye çev,.en: lsKENDı::.R F. SER'I'ELLl 1 Faydalı bilgiler: 

Mülazim Bek, Japon casusu Togo'yu söylet- ı M eş h u r 
miye muvatfak olunca, geride duran 

muhafız hayretinden kücük dilini yutacaktı El masla r 
- Hayır. K.olonel.ln emri vanhr: O, j 

ll:ıllla.rı aıkasına ~i:lı o~ yatacak
tıır. 

- Hayır. Ben dejil'cm. Ben o gün 
,etıi.r içinde idim-

- Ya Mister Beneti uyutar<lk tabu
ta kıoyaD <la sen değU miydin?. Soma b~ ilave etti: 

- Elleri ~erbfft k.Ghrsa, onu buca. 
da s ... g bulam&z:imt 

- HaKli>l!lız vıw. Ben onun japon 
fedaisi o!ıtlvğunu dü~unemed:im. İlk 
frr.,;..vta ha.rakir1 yapıtr;;ık kencU eliyle 
k~rrunı dc.,ece~l muh:i.ri.j(J.n..tır. 

~tül:ıı.:m B<'>k oday~ girdi ve yere ~ 
ğ:lerek, zor":a Togo'nun yOCJ.nil ('e
V!rd i: 

- Ş;mdi seninılc blr do&t gibi Jro ... 
nuşma.k istiyorum, Togo! Bu şübah ar
ka.daşların, sa.na se~ bı.rilktrlar ve 
uı.uo, ebedi b:r yolculuğa ç?ktıla:. 

Togo bir rıey söylemiyordu. Fakat 
bu s&l;.ler onu bir anda heyecanla..nwil.r
mJ~tı, 

J\.tuldrzl.m Bt-k sözüne devam etti~ 

- Ne yaı:zık ki, omar sen.in k2dö.T 
metin deği!Jermif. Ku-rşuna dizili::'aen 
bu.,uıı bu dn.lavere11 işlerin .mes'ullye ... 
tini sana yUk'!edUer: cB:z bi.r şey yap. 
mad;;k ..• Bombaı.arı atan, karşı sahi1-
df'kı kulübeyi k\ırdn ve idare eden, 
d :namlt !arA.blını patlatan. ve nHıayet 
Mister Bencti uy·utup, t.;butla japon.. 
yaya kaçromak istLyoo hep Togo'du'I". 
Bııe bu tık.r! v~ren, bizi Am~rikalılar 
a.lC'Jhi.De tahrik eden h('p odur!> De
<ii!er. Sen oe denıic. arkadaşlarının bu 
it.barrılı:ı.nma' •.• 
Toıo dayanamadı ve ar"oıı:a.cJaşla.rının 

k;urvuna dizildlğ!ne ıııanar:ı.lc 
- Yalan suylem~cr... B.miar.ın 

beprei yaılan ve i.f't,iradır. Ben n~a.su... 
ıımıım. Suçlu onlar<Lr. 

Diye bağırdı. 
Geride dU't'an hapl~ane mubat121 

bayret.!nden nerdf")~e küçük dilini y~ 
tdcaktı. 

' ı.ruı&z::m Bek o:nuzldlllı kaki.rrarak 
l9ıur1e devam etıtl: 

- D"'1'1<k ki, K:ı.r;ı yakada dinamit
leri pa.tla.ta.n sen değ~ts:!n. Ö'J'le mi?. 
~ 

- Hay,.. ... Hayı.r . Madem ki kur
şuna dizild. r. A!"lık bu jşl yapcnın 

kjın oldu.:unu söyliyebi:liri .ııı: O An)(?_ 
rikalryı bir ila\·:;:ı uyu~turup llbuta. 
1roya.n K~t'O adlı b'r afyon teçlr!dlı·. O 
da kurşun ... dlzüdi n~ ı?. 

- »•et. ~urşuna dlzılenler aras:n.
da o da val'dı. K:tıo dsima senin a~ey
b?n:dc bu.iunuyoıtiu. 

- O hakl-e beni neden idam ~tme ... 
diler?. 

- Bu i.şlerde büyük b: .. ro!ün oldu
ğunu göreme<tı:l ec. 

- Ş.mdi benden ne istiyorsun? 
- Yar.J?l Div.ı.:ru licıroe çağrıldığın 

z.ama.n, orada h:.ık~t i sU;yle~i.p kur
tuJrı.uıı ist!yorwn. Çürık:ü, taHk,kaıt 

sonuntla ben de inandım ki, sen! ~al 
etmişler. 

Togo 'ntmı gv.a:crf sulndı: 
- Evet. Beni a1dJ1.hlar. Ame-rikada 

ihtnaı çı1carm;...k Uzere sahte pasaport
. la k~çm.:ık i5'lıyen Kıto banıa bin alt!n 

yad etmişti. 

- Sen merak eıxe. Togo! Divanı 
Harp hey'eıti .;;;cn:n bcraeııne kara·r 
veriI'6c-, KLto'dan. kd~.ın paraları da 
sana baı;~lı:rar::k . 

Togl .aıevtoodi: 

- O halde maJı.kerr. e huzurunda 
büti!n bildJderimi söyliycceğim. ?..1a
dem ki hepsi de ido.m edild:l<>r. Ben 
hey'et huzurU'Dda. masumij·etJrıi isbat 
edeceğim. 

l\fülaı.im Bek. bu uydur.na sötlerle 
Toı:o'yu biitbül gibi söylet:n';.t.i. Aoh
da duran hapjghane mı.rhafı..~..ı bu ko. 
n1wna!an dinledikçe hô'yretten hayr-; te 
dUşüY'Qr...iu. 

Mültclm Bel< nihayet, açıhnıyan bu 
CSTarengiz k.iHdin anahtarını bul-
muş!u. 

(Devamı Var) 

Usta işçi aranıyor 
Dokuma ustası, Tesviyeci ve Elektrikçi ~ 

Tal'lplerm Bono;ervisler>yle -er Kulı Ç-.n..ı~ Mensucat San- ~· 
traı lıtd. Şııtret:irıe mi-racaa.tı..rı. J 

...: :.;:..: ~,., 

İs'anbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Hava B'rl.iılclttl için <150> adet .Bome me!re pazarl>lcla s~t:n alınacoktır. 

ls:e1<ll!~ lı:ırn tcmhınt tutan o!ı>n 212 Hrnyı &kıricöy Malın °idürlüi,'iine y<ı.\ı. 
rorak m~ı ile bitlikte 4/5/!>42 Pazarte.i günü saat cl5> de Yoıı;pos"'ha-
ne ka=mda Bü;rWt Kın.acıyan 

Alar.a Komi'l!'oouoda btı!unmalan. 
Han l!k.lnci kat 9/10 nL1ma.rada Hava 

c48'i'6, 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 

Saim 

Bu suale cevap v~rebilme'l< için 
e~-vehl kaı!bor.un ne olduğunu an· 
hyalım. Karbon ecsanu ibasi:te
dendir. Yani su ve tuz gilbi iıki 

veya üç cisimden teşekıkül et.me
miştir. Elmas gayet saf ve lkrista
lize ofilıuş yani tebellür etmiş 
•karbondur. 

Ehnas bütün rnaden!er içinde 
en sert, en parlak ve en gii'zcliıd:ir. 
Onu yer.ı.ltmda küçuk cam parça
kırı gibi bulur ve ::ı~nra yontar
lar, bu yontma ameliyesi elanasın 
!kıymotini aıttmr. 

Elmasın en latif ve en. gü:zel
leri ekseriyetle Hind'de bulunur. 

Çünkü orası eSki dünyanın en 
zengm memleketidir. 
Şimdi b<>lki ki.rru;e dünyanın 

en kıymetli ehru;asının nerede 
!bulunduğunu 'bilmiyor? Çü.nıkü 
R~alar elm<ıSlarını kıskaııçıcasına 
ve oblrtalum mahzenlerde ·bi;çOO< 
kobra yılanlarının yanlarında 
saklıyorlar, 

İşte size düny.ının en meşh= 
el:rnaslarının ilki serıgiizeş ti: 

23NİSAN 
Müsabakamız 

Kazananları yazıyoruz 
23 Nisan Mfüi llii!kimiyet ve 

Ç<ıcuk Bayramını en ~ ifade e
den yazı rnil!:abakas:na gönderi.
len y.'.!Zılgr trdkik ediimiş ve ne
ticede aşağıdakıler en iyi görüle
rek derece kaz.anmışfardır: 

1 faci: Üniversite Hukıik Fa
kültesi bi~ir.ci sınıf talebelerin
den B. Recai Hoşman. 

2 nci: Ankara kmctpaşa Kı:ıı 
Enstitüsi son sınıf talebelerin
den Baya.'1 N cm ika Aygün. 

3 üncü Sultamoliıınde Ounılhu
riyet Kız Lisesi üçüncü sınıf B. 
'iubcsı talobclcrirn:kn Bayan Ne
vin .A:kık.ı.n, 

4 üncü: K"'bat3§ L.'SCSi ikinci 
sınıf talebelerinden B. Hayri AI. 

5 inci: Beşik.taşta Yen:mahalle
de B<ıstanüstü sokak 2 numa.rada 
Bay Se!ami Özcan. 

NOT: - Miintlerecatunızın çok
luğundan dolayı kazanan bu lb€Ş 
yazıyı bugünkü nüsharnıza lkqya
madık. Haftaya pazartesi günü 
neşredec~ğiz. Mi.lkMatlarının tev
ziine de haftaya pazarteın günü 
bruılanacıktır. 

(HALK SÜTUNU ) 
[İş arıyao, iş veren okuyucula

rlJDJZın mektupları bu sütunda 
mec<:anen neşrolunur, MüŞküllc

re avukalımız, daktorınnuz cevap 
verir. İş ara!na ve iş verıne j].fın
la.rı fasıla ile birkaç defa tekrar 
olunur:] 

İ hi kız aranıyor 
İst<ınbull'.!ı~ Taihtakalede bir 

Tü,·k ticarethanesinde ça.l.ııjtll'ıl

~'1ak üzere biri daktılo ,bilen, dL 
~ri bilmiyen iki Tlirk kızı aranıl
maktadır. 

Talip olan!mın Son 'Delgraf 
Halk sü tumındL, •Kadir> e acele 
mektupla müııacaat etmeleri rica 
olunur. 

J. arıyor 
Lise 10 uncu sınıfa kadar aoku 

dum. Ailevi .vaziyet;m müsait 
okmadığından mektebe devam e
dcımi):cccğ:m. Ticarethanelerde, 
yazıhanelerde iş arıyorum. Orta 
mektep talebesir.e de tarih, ooğ. 
rafya, türkçe ders veririm. Evle. 
re de giderim. Son TC'lgraf Halk 
sütU'llunda (M. A. No. 293) rumu.. 
zuna müracaat olunmasını rica 
ederim. 

N e v r a l j i, K ı r ık lı k 
İCı\UINDA 

ve Bütün Ağrıları 
GÜN1'E 3 KAŞ1'. ALl:-.ABILİR. 

Derhal Keser 

Bir baJııkal çırağına: cBen mah
zende (MO) pelwıez şişesini dört 
duvarın boyun<:a sıraladım. Her 
sırada ~36) ~e var. Sakın eksil
mesin .. s&ydı:ğıın Za.man her sıra
da mutlaka (36) ş~i bulmalı
yım .• der. Çırak her defasında 
( 4) şişe olmak üzere tamam on 
altı defa hırsızlık eder. Ustası 
neticede şişeleri saydığı zaman 
yine her sırada (36) şi:;cyi bulur. 
Bu, nasıl olur?. İlk defa yı.ik:arı• 
daki hesap üzerine sıralanan şi,. 

şeler on altı defa hırsızlı.kıl.an oonr 
ra nasıl sıralanmalıdır?. 

Hed•yelerimiz 
Bilmeceyi do/'r'u halledenler a. 

raısnda cekilecek kur'a neticesin 
Je: 

1 i~iliği kazanana: 5 li.ra nak. 
den. 

2 inciliği kazanana: 3 lira ıra<k .. 
den. 

3 üncülüğü kaızıanana: Beyoğ
lunda bir s1nemanın 1 ayiılk mec
cani dilhuliye kartı. 

4 üıncüye: Bit· kilo İnhisar k<>
ronyas1. 

5 inciye: 1 aylık Son Telgraf 
abonesi. 

10 kıişiye: Rrunan. 
10 kişişc. Bi.rer yaldı~lı hatıra 

defteri (kalemi ile beraber ı. 
10 kişiye: Birer 50 manzara fo-

1ıoğrlalı albıii:m. 

NOT: Arzu edenler iyi çekil.. 
mis birer resimlerini de gönde
rirlerse fotoğrafları gazetonıizde 
ne• :'Olunaca'.ktır. 

Cenup yıldızı 
Cenup yililızı bir A.merıka el

masıdır, ve bir s!lh.fobazın birinin 
elinde idi. Salt.ez namında Kap'lı 
bir çiftçi, elması sihiorıba:odan iki 

beygir, on filci öküz ve elli kooyu
na aldı, ve bir mücevherciye 
280,000 franga sattı. Taş daha o 
zaman )"Olltuımamıştı. Sonra yont
tular, şlmdi 46 kırattır. İngiltere
de Kont Doclleyin yedı tasarru
iundadıı'. 

21 yavrulu bir öptk! 
Dünyanın en çok doğuran !kö

peği İngilterede Kardif şehrinde 
bulunmaktadır. Bu hayvan !birin
ci defasında taan 10 :ıoavru, bu se
fer de tam 11 yavru dünyaya ge
tirımiştir. Hepsi sağ ve sevimli o
lan bu yavruların resmini !basan 
moomua, annelerinin; 'kendileri
ni göıımiye g~lenler kala.balılklaş
tığı zaımanlaroa azametli lbir ta
Vll' takmarok mağrurane hav
ladığını iJ.~ye ederek: 

•- Tabii bunda hakkı vardır. 
Çünkü dünıya<lak!i köpekler ara
sında en çdk doğurma rekorunu 
kırm~tır! .. • demckıtedir. 

Şen 

Nebatların 
Vatanı 

Armut: Mısırhyrın Mısırlı 
Limon:-Baııa der1er Asyalı 
Kestane: '!'ıbetten naklolundum 
Darı: Hindistanda !bulundum 
Çavda.-: Memleketim Si'i>iııya 

Yulaf: Ta Şimali A:frilka 
lspanak: Arabistandır yurdum 
Ayva: Kuşadalı marhısulüını 
Kereviz: Peruda keşfedtldiım 
Soğan: Mısırdan getirildim 
Mayda110Z: Memleketim Sar-

dünya. 
Lahana: Benimki halis Sibirya 
Pata.tos: Broıa derler Aiman. 
HUl1llla: Vatanım Ar~bistan 
Tütü11: Yurdum Cenubı Ame-

rika 
Tunp: Acitzlerirtki Avrupa! ... 

Dlşlnmlşl 
Annesi kiiçiilk Samiıyeye çıllruıa

rak sordu: 
•- Kızun' .. Kocaman hir !kü

l.ah şekerin hlpsini PYi4> lbitir
.ıni:;sin. Küçük kardeşini hiç dü
şünmedin mi? .. 

Samiye tadı damağında lkalımış 
olan şokerlel'in lezzeti-le aı;rzını şa
pırdatarak şu cevabı verdi: 
•- A... Hiç düşünmez olur 

muyum anneciği.:ın ?. Aman. şu 

gelmeden 91"bucacık ıbfüreyim di
l ye azrnı sıkıntı çdktiım? .. • 
1Vay gidi birinci vayı •• 

Yala~ı çıoctık - Anne hayva
nat dersmdcn :t>a-'.:nc. çıktım!.. 

Anneoi - Aferin oğlum! .. Pelk:i, 
size ne :;Qrm~l:ırd1?. 

- Zürdanın kaç ayağı var de
diler. Ben de bcış dedim. 

- Eh peki öyle ise hu yanlış ce
vapla nasıl birinci çııkıtın ? .. 

- Ötekiler c&ltı• demişlerdi 
de .. 

tlMiT 1 •• 
S~bah!t?y ın annesi Şu leye sor

du: 
- Hayrola k12ın1? .. Böyle e!1ken 

er en nereye gidiyorsun'?.. 
- Şimdi gelirim annecigılln. 

Bakayım mektep tatil mi? ... 
- MektEp niye tatıil olsun? .. 
- HC'Sap muallimimiz ·~er 

cumartesi günü vazifeler gelnne-z
se siz:i mektebe almam. demi§·ti 
de! ... 

Grrmer fmtlbanında 
l\1i1nıeyyiız - Oğlwn tahlil et 

ibakayıan: Bay Hoşman kcııdislıne 
hediye edilen altın saat:i ahnadı.> 
cümlesindeki H.oı;ıınan nedir? .. 
Çocı& - A'•anağın biri efen

dim! .. -------
Erzurum imar birliği baş'kanhğından 
Mumcu mahallest O:'duevi önüı~dı..kicadden.in Şar:k tarafının 

göre~ 

l - Orduevi duvarının plan mucibince geri çek.iirnesi tıedmi, 
2 - Fa.z..:a toprakl;.ır.n gôrterilecek ml"uıhat mahallere nakli, 

3 - Orduevi bahçesi ününe yeniden isLnat du\·an in~:ı.tı, 

imar plöıım.a 

4 - Vat.an otelinin karşısına kadar yol üze:'.inUe kaloco.l5 !az.la. ,..'!v.Prakl&r..n 
hai:·j nakli. 
~ kepaJı zar! usuliy.c Cks!~e ç.ııkarı1n~tır. 

Keşif boo~U •30677> r,, 80 kuruştur. 
icc teminalı c2300> lira •80• kuruştur. 
Ek.silt.mc ve ihale1i 7 ~tayıs 1942 Pe:-;ıE"rrihc günü s:ı::ıt 15 de J!';rzunım Vila

yet makan11nda top!annca,k İrnıır Birllğl İ-da!·e Hey'ctd tarafından yapıları:;.k'f.ır. 

Bu i~e ait plan, vahidi !lnt listesi. keşıif hulfısaıEiı mesaıha ced.velj e4aJ.ltme 
ve h1JSU5J şartnamesi ve mcitavele projesi iınar BirL,;i nıuhase:Oc5inde görü
lebilir. 

İci.ckl!:-crln bu işe ait ehliyet ve Ticaret vesikalariyle teminat ın<.itıtup veya 
ma.k.buzları.ıu . ve tek'.it mektuplru-ıı:n o gün saat 14 te:-ı evvel iınar B;r!igı Baş.. 
k<ınlığı11a veı"Jnclcrl l!fın olunur. c2a.;s ) «4732> 

,,~·~~" 
;~ F vkarade F:;.:rsat 
• ! ~ .. CİIIANGİR CA.'lti.ı sır.ısında, 
1 

Orog!u sdkağında No, 11 içi • ve 
d :"'t yaglı boya:lı, dokuz odalı, Mor
nau:1J.J."3. v~ DoğazJ n.:..ZU' !Cvkaı.la..... 

Yazan: M. Sami Karayel __J, 

Anadoluda mağlup o 1 an Ehlisalip 
Ordusu Kumandanları biribirlerini 
cesaretsizl;kıe itham ediyorlardı 

ra etmcd.4 askerler bıra&ıp lkaçl(ı
lar .. Reıııon da on lki.şi ile yülksek 
bir dağın tepesine kaçıp ılruııtulrlıu. 
Fakat Tüıtkler, peşini ibınıkırnadı. 
Dağın tepesine ç>l<:tılar, orada da 
çarpışmalar oldu. Nihayet Diililua 
beş :bin askeıle dağ üızerine yürü
dü. Tü:ıık.ler, mutatları veÇ1111e bu 
büyük .mvvd önünde çekildiler. 
Rem.on Jmrtuldu. Ve, ord.ı.ıog".iıha 
geldi. 

Türkler, ehlisalibc mü.thiş bil' 
gün yruıatınışlardı. Çok ganiımet 
aldılar. Ve, dört beş kilometre u
zakta ola" ord uıg.'.iıhJ.arına çek.iJdı
Jeı:. Büt:in Türk kuvvetleri ancak 
y.irmi bin ki§i idi. 

Türkler, ordu.gfılılann.a çelkil
me:klc beraber haçlılar etrafında 

Jmvvetle:rıi yok dcgikli. O.aya 'bu
raya s.ğımnış, saklanmış TÜ<'k 
mülrezeleri fırsat bekliyorlardı. 

Ayni zamanda da eblisaliG> ordu
sunu adım atlım taJcip ediyoıılardı. 

Ehlisal:p, s:ın davbelcrle epeyce 
zedelenrnişti. Rüesa ıbirlbi!rleri:ne 
ginnişt.ı. Birbir !erini ilı tiyatısızlık
la, cesaret.sizlikle itham ediı:yor

lardı. Horasana gitmek üzere yo
la çıkan bu ordu daıha .AnarlıoQu 
içinde ;boğulup k.almışa bemyor
du. Payitahtlan dağı1m.ıış, k!lv
vetleri p.uıçalanmış olan '11ü:rikler, 
küçük k.i~-ük Jmvveılerle yine eh
lisali:biın halııkından geliyoııdu. Kı
lıç Arsla'> S3\'3:Şl bıraknuyıcın:lu . 
Kılıç Arslandi.in ayrılıp beylfil<le
rini ilan edeı; Elınirler de e'lıtlisa
lip kendi hudutları içine girdi ani 
derhal mu:k3'bele ediyorlardı. Hı
rü;Uyanlığa geçit vcıımiy'Ol'lardı. 
Kastamaııu içlerinde vaki olanı 

son muharebelerm gecesi Kmı.t 
Reınon askeı'1erini ropladı ve, 
kaçtı. imparator Aleksi Komnene 
ait bir kaleye gelip :kapandı. 
Remoın, Tünldenle.n ymhn.ıştr. 

Hele gündüzkü muharebe ve da
ğa firar edilmesi, onu biiısbiitün 

loor.lmlmıu:ştu. Bu sebeple firam 
tcrciıh etmişti. Ehlisahp ordusu 
ib.trbirine düşmüştü. Değil Hlcra
sana gitmek, canlarının kaygu.su,. 
na dü.;mii:şlerdi. Kaçaohlüıılıerse 
T ü.11k. kılıcından ıkurtulacakJ.aroı. 
Remıcm'un firan üz.erine bağlar 

bü9bütün 9'izüldü. Hıristiyan o 
dusunun mütebaki klSmı lkuvve 
manevi,yeı;nı.i o kadar kayobetti · 
zabitler "e aSkerler Lıra~f.<I 
karılannı. kızlarını, eşyalarınl 
bırakıarak aarmadağın oldular. 

Bu da;iın.'klığa sebep Türıkl 
riıı bir gece ibaskmı ıdi. Remo 
bunu cvvckieıı sezdiği için lbaşı· 
na bir felaket ııehncden askeri 
ııini, •karı ve çocuıkıarmı alıp, ba. 
'kın a uğraım«dan ııeri kaçın~.tı.ı 
Ve, bir kalcy<> gelip kapanm,ştı. 

Ronoon çckildııktcn iıı; dört saa 
sonra Tünkl<'I' mfrlıhi:ş bır lba$ill 
yapıp ordugaha girmişlerdi. 

Haçlılar p;.niğe uğradılar. Da 

ı
' ğıldılar .. Turkler rahims::z olar;ı: 

ık.ılıç salladılar .. o gece ve en.,s> 
gün Türkler tron yüız altmış bın 

1 .k.İıjiyi kılıçta:ı gcçırdilcr. Hırist:-
yan askoYleri çözülüp kaçtı. Tür -1<-
ler, müthiş bir tak.iıp ile peraken· 
de hale gelen düşmen askeıd 
rini katlettiler .. müdafaada l:ıu 
lunmıyanları esir ettiler .. 

Kastamonu dağlarında yanda 
fazlası mezara gömülen haçlı or 
dusunun kaç.p kurtulan rnütelba 
.ki kısmı İstanıbula kadar firar e t-
tiler. Karılarını, ıkızlarını, çocuk 
larrn ıbırokıp öyle kaçmışlardı. 
Türklüğü boi;"TTla k, Horasan-

kadar gitmek hovesine düşe 
a 
n 
e 
rı 

Avrupa ~valyeleri yüz 'binlere 
kişi ile Anadolu içine daldılkla 
halde nihayet Kastamonu dağ]:; 
rında, yaylalarında, de•eleı:\.nrl 
can verip kemiklerini bırakımı:ı 
]ardı, 

(De\·amı Var) 

• TAKViM • 
HunJ 1358 Kasım Hıcrl 1:,61 

lfİSJ\N 
171 

R.AHIR 
14 11 

Yıl 942 ldY 4 vasatı 
Valtit 

Eı" 

H i SAH 
s D s D 

6 v4 G!lne$ 10 03 

27 
13 12 ÖIJo 5 12 
17 o. İkindi "'I 2001 A.qam 12 00 

Paz&rtesi 21 42 Yab.ı 1 4 
4 10 İmsak 810 

rmım----------------------amı~ 
Detlet Oenizyalları lıletmı Umum MOdü!lüğü ilanları 

27 / 4 / 942 den 3 / 5 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurlanr iıimleri, 

ııün ve saatleri Te kalkacakları nhtımlar. 
kalkıı 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmit hattına 
Mudanya hat tına 

Bandırma batt,na 

Karabiga hattına 

İmroz battı11a 

Ayvalık hatt, na 

İzmir Birinci ııosta 

Mcrsi.ıı hat tuuı 

-

-
-
-

Salı 4.00 te Curmuryiııt;. Cwoo 4.00 ~ 
Mıısu G<ıJaıt.a n!nmından. 

NOT: İstaOOuldan 28/4/!>42 Salı Cl•
nü kaıllaıcak posta.ı.an ltltıaren Kara
deniz yoluooa yaız progr""111!ın taU>J.. 
lı:ine b~calııtı-r. Postalar İstanbu·l
dan Salı ve Cınr<ı gu.Jkıri sabah saat 
4.00 te kalkaal<olardır. Yolcunun Pa· 
rıartesi Pe!Fmbe gL • .Icrl ni!:aym saat 
21.00 e kıadaı· ııemlyo girmJş bulunma.. 
lan ~<lır. 

CurnarteG.i. post.ası yapılnuyacaktı.r. 
İıı"'ı ahire kadar yapı.lmıya.cak(ır. 

Pazartesi, Ça:eyım!ıa ve Cuma 9.50 de 
Maraıtaz, Cwnıuıtcsi 14.00 te Trak Pa
%ar 9.: de Mo.rak.ız Galata rıhtnnın.. 
dan. 

Pazartt.esi, Çarşamba ve Cuma 8.00 de 
T.ralı: Galata rıbhnundan ll(ynCa Cu
marlesi 20.00 de Baı1m Topilıaııc rıht~ 
mmde.n. 
Salı 19.00 da Bt:rt.n Cımıa 19.00 da 
Antalya Tqıih&rıe rıh1mından. 
Salı 9.00 d& An~a 'l'Oj;jJane rıhtı
mından. 

18.00 

it de n1 anı.Jralı, onu \'e ycın.ları ta_ 1 
p :a.ın ve h<lemloket Saat A- ~ ınamen ;:ıoı;ık. ve kap~moEıı ihti-

rog \ mau olmı.yan bır ev sa-

~;,. . .,_.. •• n--. ~ . ~--· 1 ~ . 1.ı.ltktıı'. &ıoı•<ı ~2.{4/94~ l'!rf'!"bÇ r 

Çarşamıba 12.00 de Bunıa, Cum<ırtcsl 
12.00 de Metorin Slı'.:eoi rJh.ltımımlan . 
PBızar 13.00 de İ2mir Galata rııht .. ,uı>
dan. Bu po<>ta gid.iş V• dön-liıite Gclibo
io. ye Ça.aakkaleye uğrııyacakttr. 

Cuma 18.00 do Çanakkale Sirkccl rıolıo

tırnmd.an. 

NOT: l Mayıs !>42 C\lma gününden 
ttib&ren ~Mt ~~ ve ~ii oldu
iıı takdirde 15 güruloe İstaııbu.ldan ve 
qriıtelloal:ıll"> Mersinden olmak üzere 
:Mersin yolu )'Olıcu ve yük ee!e!'İ aı;ıJ... 

mıştrr. Gidiş ve dönüşte Me.mir.c ka... 
dar bil\'imum ara iskelelere uğraya.. 1 , 

cak:tır. 

!~O~ 
18.45 
18 . .SS 
19.15 

19.30 

19.45 

19.$5 
20.15 
20.46 

21.00 
21.15 
21.45 

22.30 

Ko~ ~.;ti'ai..~l). '"'" 1 günli sOat 14 ltlr. 'İ'a:.ipl_erın ev ~~ 
R d;r ç k K!übü l h2k'kırıda ımrla9Sail mo>lumat al- ı 
M~~· :.:. ~ıJeri . ve Şarkı- :. n1'.1~ ı :-o:tiyenler"n gaz.et~n-Jzin 9/4/ ~~ I 
J 

· ~ .• 9H tıülha.sında 942/J O No. lu Be- ! 
a.r~ ~ lh ~ 

Memleh--cı Saat A~an ve Ajans ~ :vo~~u Sulh ~taıtiKomcs.i. ~nına ~ 
.:~ bak.m:alar:ı. rıca o:unur. .~ 

Haber:cri. ~ sJ 
r.> ~ ,.~-..A:T-..,...~,a. ... .-. ...... ~-~""~T~T-~ Kl)ııU-inlll (Çcıcuk ~rgC"tnc Ku- ,....," __ _...._. ... __.. ..... ._. ... , ........ __. ..... ._..., 

rwcı• Ad.ı.!' !1 ). 
MC/ı~{: Şcı.rkı ve Türküler. 
R.;ıdyo G:ı.z<>t<sl. 
UUtik: B.r Halk 'I'ıtrküoil Öğ
renıyoruz - Hattanın Türkü
•Ü. 
Konuşma (Öjire~n Saazi). 
Mü.zJt: F~ıl ll<-y'eti. 
Müz:J<: Radyo Senfoııl Orkes
ta.ı. (Şe!: Fer.d Alruı.r), 

M~m:!eket Saat Ay•rı ve Aj..,. 

Hnberıen ve Bo~'llar. 

22.45/ 22.50 Yarın]{; Program v1' Ka.. 
panı~. 

Sdlllr ve ~muharriri Etem İzzcl 
Benice - Neşrıy'lt Dlı'e.klöril 

Cevd<>\ KAR'<BİLGiN 

SON TELGRAF HATBJ\J\81 

NOT: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malQmat asağıda teleıton zıu .. 

ınaral:ın yazılı Ac~ntel.eri.mb::d"1 ö~renilebilir. 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlütü binası altında. 42362 

Galata Şube • 
Sirkeci Şube • 

Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis
liii binası altında. 40131 
Sirkecj, Yolcu Salonu. %2740 

(4925) 

• 


