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Malta, Süveyş 
Cebelüttarık 

Eğer mihver hareket
leri bir ,a,ırbnadan iba· 
ret değilse Almanyanın 
1942 de Sovyet davaıı 
ile bir arada Akdeniz 
ve Orta Şark hedefini 
de tahakkuk ettirmek 
istediği anlaşılıyor. 

E.TEJI iZZET BENiCE 

Malta geceli giiudiiıJü hom!lıar
dıınan edibnelııte devam ediyoı-. 
Gece ve gtindüz bomllıard.ıınanla
rının sayısı 1800 ü aştı. Son gün· 
lerdeld tııarmzlar sistemli ve de· 
vamlı bir tahrip esasına day·andı
ğına göre adanın. limanın ve as· 
J<erl üslerin bu devamlı tahrip ta
arnulnrından ru.la müteessir ol
madığını iddia etmek garip olur. 

Ce<belüttarık da bombardıman 
edilmiye başlanmıştır. Mısırda da 
karşılıklı hava faaliyeti, Süveyş 
etrafında iskandil taarruzları var. 
Libya cephesinde hava faaliyeti 
karşılıklı olarak artmıştır. 

Sovret kaynaklarının Oniki ve 
Ytman adalan alanbrmdak; as
keri hll7.lrlıklar etrafında .-erdiği 
son haberler de dikkate şayandır. 
Eğer, bu haberler yanlış bir istih
bara dayanmıyorsa Onikt adalar· 
da hummalı bir faaliyet vardır 
ve hazırlık nev'i itibarile tam ka· 
rakteristik turruz hazll'lığıdır. 

Bomba Hadisesinin Yeni Safhaları 

lstanbul veAnkarada dinle
necek şahitler kimlerdir? 
Suikast esnasında parçalanan Ömere 

''Sis çıkararak firarı teshil edecek 
makine,, diye müthiş bir bomba verilmiş! 

Suriyeye gitmiş olan beşinci maznun lstefanın memleke· 
timize getirilmesi için teşebbüslere geçildi 

Zabıta, ilk ip ucu
nu nasıl buldu ? 

Ankaradaki lıiaınba lradisesinin 
mullıakemcs~n;de ~ahit sıfatile din.. 
lenecek oı1'aruara ait davıe!iyeler. 
den bir kısmı hazıırlanımştır. Şeılı. 
rirnizde istinabe suretile şehadet. 
!erine müracaat edilecek olanla. 

r >n Abdurralmıanın sevgilisi Pe.. 
rihan, Perihan ile Abdıurrahma. 

nın dturtlu.lıfarr ev sahibi »meni 
kadını., Abdurralmıan ile ömerin 
sık sık uğradılclan heanşerileri 

tıütüncü Yusuf, Bebekte ma'Z.llun 
Tıüırkiler ile Rusla'l"ın yemek ye. 
dikleri .lc>kanta müstahdemini, ı 
Si1leyrnanın çalıştığı Beyıoğlunda 

l\f.Kııunlardan iu; Kllıinııı 

fstilkaıal caddesinde Marsel ve 
Uçman berber salonlarındaki ba.. 

Şahitlere daveti
yeler gönderildi 
zı mıüsfalııdemin ile Süleyman ve 
.M:ıllıurrahananı tanııyan bazı kim. 
selerden ibareıt bulund'ukları talh. 
min. olumnalcladı.r. Anlkaradaki 
!jahitler de şunlardll' ve bunlara 
~n davetiyeleri gıöıı.derio:Dınişıtir: 

Ankara Haıvagazi şiııketinde 
:Mefharet K<ıtUnur, Dokıtor Ser. 
ıver Kfılmil kızı Bigum Tokgfu, 
1200 numara!~ taJıısi şoföııü Fahri 
Uça.r, Hariciye Vekaleti rnıoolörcii. 
sü Ali Kutrnaz, Ankara Toros o
telinde kı.9.tip B<:>ki!? Seyfeddin Sa.. 

/
. nog1u, ayni otelde müstahdem 

"(I>evamıı. 3 i.lncü Sahifede) 

Almanyanın 1942 soıııbaharı so
nwıa kadar tahakkuk ettirmek 
istediği gaye aç•ktır. Bn (Avru
pa • Asya • Orta Şark • Akdeniz. 
de) tam hakimiyettir. Bunun \~iıı 
de S<ıvyet Rusyanın mağliıp edil· !==============-=========================== 
ruesi ve diğer sahalardan İngil
terenin atılması birilliCi şarttır. 

Akdeniz, Cchelültarık, Süveyş 
ve l\lnltadaki faaliyetler bn mak· 
sadı giidcn umumi bir taannıun 
hazırlığı ise Mihver bir yandan 
Sovyet Rıısya cephesinde biitiin 
kudret ve imkanları ile taarruza 
atılırken bir yandan da İngiltere 
ile olan hesabını görmek istiyor 
demektir. Bu takdirde Mihverin 
Orta Şark İngiliz lnııııarat<>rluğu
na Suriyeden Libya çölüne ka.Jar 
taarruza ba~laruası, Malta ve Ce· 
lıelüttnrık'ı behemehal düşiirmek 
a:ıııni ile zorlaması pe'k yakınlaş· 
mış demekıtir. Ancal< bugünkü ha· 
reketler sadece l\lalta • Cebclüt
tarık - Süveyş ıııüuakak ve mu
vasalasını şiddetle ihlal etruiye 
ve İngiliz kuvvetlerini Orta Şark· 
ta Japonya ve Rusya cephelerine 
karşı yardımdan alıkoynııya ma
tuf hareket ve faaliyetler de ola
lıilir. Filhakika, Aıhııanyanın Sov
yet cephesinde başarmak istediği 
imha gayretinin azameti gÖ'lÖllÜ• 
ne getirilince bn noıktai nazar 
haklı görülmek lıizundır. Sadece, 
Alınanyanın 1942 sonbaharı scnu· 
na kadar harbi Atlantik ve O)cya
nuslara siinııelateki h:ıyati hesap 
ve menfaati de güzönüne getiri
lirse Akdeniz ve Orta Şark cephe
lerinde faaliyete geçmek 7JOlrU 

da kendiliğinden belirir. Alman
ya 1942 içinde Rusyayı mağlup 

edemez, İngiltereyi Orta Şark, 
Asya ve Al<denizden atamazsa 
müttefikleri de dahil olduğu hal
de 1943 e ya harbe devam edemez, 
yu.hut da çok mü~kül vaziyette 

, çıkar. 1943 mağlup edilememiş 
Rusyanm, (Hindistan • Karkas • 
Libya) müsellesi içinde kalabil
miş İngilterenin, hazll'lığını gör. 
nıüş •·e bitirme devresine girmiş 
Amerikanın mukabil taarnı2una 
ve yenilmezliğine y-0) ve hız aça· 
cak olan yıldır. Bunu Almanya 
böyle bildiği kadar, Japonya, İtal
ya ve bütiin Mihver iş ortakları 
da böyle bilmelatedirler, Buuuıı 

içindir ki, Japonya şarkta, Alman· 
ya Rusya ve Orta Şark ile A.kde
nizde ve Şimali Afrikada 1943 e 
kadar bütün gayret ve imkanla
rını topyekı'.in ·biT halde sarfebnek 
mecburiyetinde bulumı~·orlar. Bir 
an önce hu gayretin Alman Baş
kuınaııdaulığına hakim olması 
ve Doğudaki taarruzla ıbir arada 
Orta Şar'k lı:ıınlesine de başlama
sı ve bu lıan>lede bilhassa İtalyan 
ordusuna geniş ölçüde yer ver
mesi ihtimali yok değildir; hatta 
fazlası ile de vardır. Bu itibarla 

(Dcv:ımı 3 WiCÜ S.hi!c'<1e) 

Yeni Sıhhiye T eşkilah Kanunu Hazırlandı 

e··ıün kazalarda 
sağlık merkezleri 

kurulacak , 
Sıhhat memuru, Ebe ve Hem .. 
şirelerin maaşları arttırılıyor 

Nüfusu kalabahk kasabalarda ikişer 
hükümet tabibi çahşacak.Asistan sa
yısı hastane kadroları genişletiliyor 

Sıllııhat ve İ9timai Muavenet Ve. 
lkilliği teşk.Hirt kanununu değişü. 
ren bior kanun projesi hatı:ıorlamış 

tın-. Bu proje ile .sağlıık. W.zmetle. 

TOPTANCI 
Kömürcülerin 
HİLESİ! 

Bunların fazla man
f a at hırsı yüzünden 
perakende kömürcü-

ler işsiz kalıyor 
Şebıın:>lz.e mavna, motrör ve kamı.. 

YQnt::u·:1 t<1ptan kön1ür getLren bazı 
kims~lt:.rLn peraıkeudecilere satış yap .. 
man1aıaL'l 3•ijıünden lı.cm halkın mü,s .. 
külftt çelttiğini ve hem de perakende
ci kömü::-cf.ilerin işsi~ kaldığını yaz .. 
mışttit.. 

BıJgiin öğrendiğimize göre alaka
(Devamı 3 üncU Sahifede) 

2 genç kadın bir 
tüccarı soydu ! 

Sirkecide bir o,telde misafir ola. 
!'ak bulunan Ali ·adında ta~ralı 
bir tüccar evvelloi gece beraıbe
rinde Vasu ve Marika adlarında 
iki kadın olduğu halde Beyoğlun. 
daki içkili l_okantalarıdan birine 
gitmiştir. 

Burada beraberrıdeki kadınlar. 
la uzun müd\iet oturan Ali onla. 

~:ı;ıe~amı 3 üııci! Sal!ıi!ede) 

rini Jrola~a kar~ılııyabilmek için 
kad!rolar genişletilmektedir. Ez
cünnle bir lıQi\lııOmet tabibi ile ida. 
resi ımüımıkıün olmııyan kazalara 
iki hrülloCıanet bıbibi verebilımık ü 
2ere hülillmet tabibi adedi aııttıı. 

rıhnak.tatlır. İleride irnMn olun. 
ca her kazaya teşmil edilmek ü.. 
zere şimdiden baz, valilik. ve ka. 
zalarda bu projeye nazaran sağ. 
lık merkezleri kurulmakıta, kafi 
müıtehassıs yetiştiıımek fiıı,ere. a. 
sistan sayPSı arttıırılmakıta, i.lrtı

sas yapan asistanları d~ha bilgili 
yetiştirmek. üızere bi,- müddet. 

(Devamı 3 üncü So.hi!cd>e) 

Su;;Jular sırasında dört kişi.~ 
İkisi Falanyah, ilcisi de Filin
yalı ..• 

Falanyalılar, Filanyalılar ta
rafından, siyasi bir şahsa suy
ka&t yapmak için kışkırtılmış· 
!ardır. 

Falanyalılardan ,bir üçiindi 
kimse; doğrudan doğnıya suy
kasta memur olan kimse, tam 
i'Şini göreceği sırada, bir dir ... 
hem eti kalmamacasına hava
ya uçmuştur. Zira eline sis çı· 
karacak bir kutu diye verilen 
esrarı. ımaddc birden,bire pat
lamış ve asıl hedefini de bula
madan soyka t~ıyı atomlara a· 
yırmıştır. 

Mesele apaçık ... Filanyalılar, 
öz adaınlarmı bile, 1>ıtuıı haber
siz bıılunduğu çirkin bir tertip 
içinde, asıl bedeflcrile berP.'ıer 

Yugoslavya· 
da tedhiş! 

• 
Çetecilerin tekmil 
aile efradı ve akra· 
baları rehine ola-

rak alınıyor ! 
Londra, 4 (A.A.) - BB.C.: 

Berlin radyosunun dün ak
şam 'bildirdiğine göre Yugos· 
lavyada •rehhıe sisteıruD'llin 
tevsii kararlaştırıbmştır. Yu
goslav D&hiliyc Nazırı henüz 
ele geçirilmemiş olan yuris<ı
ver çetecilerin telwıi! ailele
rinin tevJcifini ve emvalleri
nin müsadere olıınnınsını em
retmişİT. Çetecilere yiyecek, 
içecek vereeek olan hısım \'e 
akrabalar da tevkif olunacak
tır. 

Macar işgal 
Kıt'aları 

Komutanı 

Kral Naibi taralın
d an bir mesaııa 

tebrik e llti 
(Ya%1Sl 3 ilncü Sahifede) 

il 
MUHAKEME 

yok etmek, hiçbir iz ve nişan 
hmıkmamak istemişlerdir. 

Bu V'llziyette, hadisenin geç
tiği toprağm zabıtasına şeref 
verecek bir incelikle iki Falan
yalı, peşinden de onları kışkır
tan iki Fillinyah enselenmi~tir. 
Tutulan Falanya!ılar, arkadaş
larının bizzat Filanyalılar eliy· 
le düşürüldiiğü çirkin pusuyu 
gorunce, Filan~·a davasına 
ıkarşı bütün i001:.ıı1 ve enıniyet
lerini kaybelımişlcr; ve hal<inı 
huzunıında, her kelinıcsindeıı 

doğruluk ''e samimilik akan bir 
üslupla herşeyi ortaya dök
m üşler-d i r. 

Bn manzara karşısında Fi
liinyalıların tavrı: 

Müthiş bir pişkinli!r ... Çehre-

Aın-0rikan •Uçan kale• l-0rin!n faali yete geçtiği Raııgon ve civarı ile 
Birman3·a4a Japoıntaı- tara(ından bir ihraç hareketi yapılan M<yab'ı 

gösterir harita 

BULGAR 
KRALI 

Be r 1 in seyahatin
den döndü 

Berlin, 4' (A.A.) - Berlin 
radyosunun lıaber verdiğine 
göre Bulgar Kralı Boris; Ber: 
line yaı>tığı olağan üsfü seya· 
fıattcn dün ı>kşaın So:t:ya,yn 
dönmüştür. Kral, Sofya islas· 
yonunda Başvelcil Filo! ve hü
kiimet erkanı tarafından kar
şılanını.ştır. 

Bir Bulgar Gene• 

ralinin Beyanatı 

Harp Türklerle 
Bulgarları çok 
yaklaştırmış 

Şark cepiıeslnde UZAKŞARB.TA bulunmaktadır 

Ruslar yeniden Amerikan uçan 
S-Oqa, 4 (A.A.) - Domd Emekti 

Bulgar Generallerinden Luko! Zora. 
ea.etesine verdiği lıeyonatta i\ll'Jaıı 

6Öylemi~tir: 1 milyon kişiyi kaleleri - Şimdiye kadar Türk ;ye ve Bı.l
garistmı dtıima birlbir1erlne kat'§t :) ~·
ba.ııcı devletler tarafından kı;lul112 
:mışJru-dı:-. Tü:ı1clcr ve Bu)l:arlnr &>n 
harP~~A:ienberl biribirlerir.e riayet et
meyi ôğrf"nmişlcrdlr. 

askere aldılar/·faaliyete geçti 

Bunlar ilk hatlarda 
muharebeye hazır 

bulunuyor 

• 
Hindistanın mü

dafaasında i' birliğine başladı 
Londra, 4 (A.A..) - B.iB.C.: Bn· 

gün Uzak Şarktan alınan en mü
hinı haber Amerikan ltJlva kuv
veOerlnin Hindistnnın müdafaa

sında işbirliğine başlamış ~l:ma

sıdı.r. Uçan kale tipindeki Amcri· 

kan tanaı:eleri Uzak Şarkta e
ı;aslı faaliyete geçmi~ir. 

Dünya hacl>i bu iki ılrom!'u \·e dtJ:s.t 
mcınlol~eti blribir1e:rine daha 1'~1\4 
:y:ık.laştırm.ıştır. 

Bu~n hu itki lromşunun münase
betleri samimigjr. Bulgariötanuı Cc. 
nırpta hiç bir ist.e.ği y.ol..-tur. 
Mü~t.:ek dostiu1ç tııı:ıhildü bu i:d 

m~lel;.eti biribirlerine ıda:ha raı.~a. 
ba.ğla1n 1ştrr. ----.----
Darven bombalandı 
::lletbunı, ıl (A.A.) - Japon tny• 

yareleri Avustralya simalinde 
Darwin )imanını bomhnlamı~lar• 
GJT; f"dbt ha.ıııet.- •Hı~. 

Kuzguncukta Garip Bir Hırsızhk ! 

•• 
Olümü esrarlı görijlen zengin 
bir Romun yalısında Mahke

.~ mece tesbit edilip mühürle"' 
Şark ttphesinde Almanlar nakli- ı • 
ye ve muhafaza ~)erinde köpek- nen kıymetlı eşyalar çalındı ! 
Jerden de istifade etıneaı:tedirlcr. [ 
Resimde bir Rıııs askerinin yaika· 

laııışı görülınelcledir. 

l\.Iosl<ova, 4. (A.A.) - Sovıyet 
tebliği: 

Kıt'alarımız birçok kesimilerde 
taarruz hareketlerine devam ede· 
rek düşman mukavemetini kır· 
mılşar, mukaıbil taarruzları püs-

' küı<tnıüşlerılir. 
Leningrad bölgesinde şidlietli 

. muharebeler olmaktadır. Alman· 
lar Ağır. kayıplar vennektedirler. 
Y enid.en silfilı altına alınmış ve 
iyi talim ve terbiye görmüş 1 mil
:von asker ilk hatlarda muharebe 
etmek üzere harekete hazır bu
lunmaktadır. 

Necip Fazıl KISAKVREK 

lerde tek heyecan çizgisi y<ık •• 
Ölüm, dirim anında bir Filnn· 
yalı şairin kitabına dalacak ka· 
dar garip bir ııefs hak>nıiycti 
gayTeti ... 

- Bib.niyarunı, tanımıyo-
rum! 

- Yalan; bunların Filanyalı· 
!arla ve onların davasile hiçbir 
alakası olamaz! Herşey düş

manlarımız tarafından uyduru· 
lnyor! 

- Biz masumuz, onlarla bir 
sırada oturamayız! 

Şimdi hemen ilave edeyim 
ki 'hu tan: ve üslup, lıeyecan
sızlığın değil, bryecanın en bü
yüğüne; bilgisizliğin değil, 'bil
ginin en keskinine; maksatsız. 
lığın değil, maksadın en yama
ına işaTcttir. 

Eski, bayat ve malWıı usul!!! 

Hırsızlar oda kapı 1 arının alt aynalarını 
keserek olünün yatağını bile aşırmışlar ! 
KuzguncWrta Beylerobeyi cad

desinde 44 nınnaralı yalıda şayanı 
dikıkat bir hırsızlık obnuştnr: 

Bu yalının •ahibi olan ve bir 

müddet Aınerikada da yaşaınlf 

1mlnnan zengin bir Rum geçen· 
lerde ölnı~ ve e~'1leki eşyalar Üs-

küdar Sıı!Jı Hukırk Ha'lciınliği ,,,_ 

rafından te.1.blt edilerek odahr 
mühürlenmişti. Bir iki giin ev' d 
buradan geçen bekçi Ihsan l olı· 

Dın kapısını a~rk buhnuş ve şiiıı· 
hclenerck merkeze hruber verm i~-

<Devamı 3 üncü S.ııhifede) 

HOLANDA 1 BATIRILAN 
Kraliçesinin 

Nutku 
liıindra 4 (A.A.)- Millete hi. 

taben radyıoda bir nutllilı: söyli. 
yen Hdlanda Kıı'aliçesi Villhelıni. 
ııa müs.iemlekelerdc bulunan bir 
çok. nazırların öğütlcrile H<ılantla 
;m!i'matcrl~ı.<nun mi.iıdafaasına 
yardım ettiklerini, Avuslralyaya 
iltica etlen Holanda kıt'alarının 
takviye ed:lcceğini ve d'iişınana 

yaro.ıım eden Holandalılar hakkını 
da pek şiddetli tedllıirler almaca.. 
ğıını sıöylemiştir. 

Amiral Dar lanın 
DEMECİ 

"1942 yılı belki 
kat'i netice 

senesi olacaktır,, 
Vişi, ıl (A.A.) - Amiral Darlan 

gazetecilere bitıkaç kelime ile 
(De,·•m1 3 üncü Sahifede) 

1 

Amerikan 
harp gemileri 
Vaşington, 4 (A.A.) - Baiıriye 

Nezareti, Martın ilk günlerinde 
tayyare nakliye gemisi Laııglcy'iıı, 
petrol gcn1isi Pcros'uu ve 111 ~hrip 
Peary'nin Cava ve A,·ı.ı~tral , -:ı su· 
lamıda kaybedildiğini bild nıış
tir. 

---o----

Alman.lJa müt
hiş vak'a/ara 

sahne olacak! 
İngiliz AlbaJı Brilon böyle 
söyliyerek ecnebi işçilc•in Al· 
manyaya gitmem~lerini fa,. 

siye etti 

Lond1·a 4 .(A.A'.).- BB.C. Mq .. 
bur radyo splkeri .albay Briton 
diin akışam radyıoda söyledi.ğ! lı:r 
nutukta Alınanyaya ve ı.<gal :ıl. 

(Devamı 3 ün<u 5" ı:!ede) 



HALK FİLOZOFU 

MAHALLENİN BAŞI 

Türkrycde muhtar daima 
rutı!ıim bir adam o!nrıık kal· 
nııştır. Ş~hır içiııtlcki muhtar
lıkların 1 :;'1ndan en·el de, 

l~~'nndan sonra ela ..• Schlr dı
~ı~daki ırı:I tar dnha ~ ehcm
ır.iyctli del';ildir. Köy muhtarı 
her~cydir. 

Dünkii gazJlderdc okııdu· 
ğwn D:ıhiEye Vekaletinin bir 
tamimi, bana untWlıiyctle 

muhtarın ehemmiyetini bir ke
re daha hatırla.ttı. Vekalet: 
cl{öy muhtarlarının vazifeleri 
ınülırmdir. Onları her iş için 
ikide bir nahiye ve karakolla· 
ra çağırmayın.• diyor. Köy 
muhtarı, köyün başından ayrıl
mamalıdır. 

JGLEl\CE 

FİATI 

Erbabının ÜJdcsine göre ili 
tucşhur ve eğlencelik namile ma· 
nı! kabakçeklrdeğinin kilosu 120 

hITTuşa imiş. Artık yüz paralık 

kalıakçekirtlcği alıp akşama ka· 
dar ucuza eğlenmenin imkffnı 

kalmadı. 

Kabakçekırdcği haklıdır, bütün 
cglcncc yerlerinin tarifeleri gibi, 
bu •eğlencelik· de kendisine 18.
J ık pa) eyi Hrmi~tir. 

LALE 
Il.\ŞAÖI -- -

Mısırçarşısı kubbelerine konan 

şeylerin l:ile başafı olnıadığı id
dia cdiliy<>r. 

Zaten biz bu hareketi hayli ga
riıı gıörmüştük. llani, çiçek yerine 
sebze dik;lecekrti? Şiın<li liil<ı dik· 
menin sırası mı? Biue bu kub
belerin üstiine çarşıuın ismine uy .. 

gun olarak birer mısır koçanı 

i:iLııcliJir. 

İ~SAJ\LARIN 

CÜ:l-IERTLK'iİ 

Tahran radyosu, Sovyctlcr Bir
liğinin lrana nıalzenıe, un vesaire 
göndcrdiğinl haber vermiş. 

Dünya bir garip yuvarlak oldu. 
Beri taraftan Ruslar b.erkcsten 
J :.rdıın ve malzeme beklemiyor

lar nu? 

Yeryüzü sak'ııleri hiçbir Ul• 

ır..an bugfüıkü kadar asil \ e cö· 
nıcrl olmanuşlardır. 

PLAN 

i:;;LER.!_ 

.ı\vwtralyaı!a ordu te~kilitı 

l::vediliyor, yeni bir ıshin lıazıt• 
1-n.ıyrumuş. Bôy le, tertiplenme 
i~lerinin sırası şimdi midir, bil· 
nıiyoruz. Fakat, demokrasiler ne 
ıhı çok plan yapıyorlarM. Bu plıin 

l,lcri ou!arııı çok vaktini a~a 
lıeııziyor. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Fakat şehirdeki mahalle 
muhtarının vazifesi daha az mı 
ehemmiyetlidir? 

Biz, bir kanunla muhtarı ma
hallenin başından bütün bü
tiin uzaklaştırdık. Onun yerine 
konan mahalle miiınessili muh
tarın boşluğunu dolduramadı. 
Bugün mahallenin başında 
kimse yoktur. Meseıa ben otur· 
duğllm mahallenin mümessili· 
ni ne biliyor, ne de tanıyorum. 
Bu beniım mahalleme karşı ala
kasızlığımdan ziyade miiınessi
lln muhtar kuvvetinde şabsi
:vetini ve rolünü billurlaştır
madığını gösterir. 

Hele böyle fevkalade zaman· 
larda mahallenin başında bir 
adam ne kadar aranıyor. 

Yer limallar 
Pazarlarından 
Şikayetler 

Müstahdemler müracaat. 
çılara alaka ve kolaylık 
göstermekle mükellef ol-
duklarını unutmamalı

dırlar 

İsim ve adres> m:ıhl\1% bir ba. 
yan anlatıyor: 

•- Yerli Mallar Pazarlarından 
basına fişi veriyorlarmış.• ciiıye 

işittim. Ben de almak uzere Oroz. 
<llbak karşısındaki c Yerli Mallar 

Pazarı• na gitıtiıın. Bu kabil mu. 
amele1erin taımamile yabancısıı 

ihtiyar btr kıtdı.n ohluğlldtl için 
orac:'aki memurlara nereden fiş 

alabileceğimi sordum. Bunlardan 
bir kısmı bana cevap wrmeğe 

bile tencızzül etımiyerek işlerile 

meşgul oldular. Bi.r kısmı da is.. 
tihfafkarane sfüoüşlerden sonra: 

•- Bilmiyoıı·uz.. bihnlyoruz!.. 
şeklirde tek kelime ile mukabele 

ettiler!. 
NPhayc-t bir k=ağız halime a. 

cıdı: 
c- Şimdi numara tevziab bit. 

ti. Hazir~cda gelin!.. dedi. Fakat 

bu cevap; Yerli Mallar Pazarı bi.. 
nası içimle en aşağı yarım saat 
beklememe maloldu!. Halbuki ilk 
SCJ«luğum memur vey-a diğerleri 

de pekfila bu kesti:rme cevabı ve. 
rebilirler, beni kalabalık arasın.. 

da yanın saat bekletmczlerdi 
Alciıkadarlarm na:uın dikkatini 

celbetmenizi dilerim. 

SON TELGRAF - cYerli Mal. 
lar Pazarlar•• odan bu kabil şi
kii:yetleTin son glınlerde arltığını 

teesüle duvuY'(>ruz. Resmi bir 
müessese olan ve halka hi21metle 
mükellef bulunan Yerli Mallar 
azarr>rırun müstahıit:roleri mı'.i. 

racaatçilere dalına neu.ketle mu. 
amele emıeli, onlara ka~ aksilik, 
kayıt=Iık degll, ali.ka ve kolay. 
lıık g'merınelirlia'. Y oıksa; böyle 
en küçük bil- cevabı b~ esirgi. 
yerek formalitelere yabancı, i:lı. 
tiyar bir kadıncağızı te~ te7.. 
f,ib yarım saat dOlaştıııma ~ bek. 
letnıclt ne Yeri? Mallar Porzarla. 
nrun kuruluş gayesine ve ne de 
vicdani hislere yaraşır bir hare. 
ket değilrliı:. Sürneııbank Umum 
Müdilifü~ nazarı di:k:katini 
celbed(?riz. 

r Edebi Roman: 82 

lSeni Unutma·dım 
REŞAT FEYZi 

- Eer._. ben! ka)1:>ede.d.n .•• 
Nuri "\"1bıA.Z. guldil: 
- S h! m! ,:os1üyorsu.n. NC'\·in'?. 
- iıı n :h.: .. ı1me ... 
Ge. ç koaxı, ynlafiu:da dvğruklu. 

D~Kolı~e ecelı&ı, lbü.tu.n güğsunu açrl:
ta bır.ıkıyoriu.. Cözlcr.ni çapkın bir 
u.ı.kış.ı .. 1\ı.::r .. Yılımıza ~:ti. l:<ıyn-:.m.u 

ukt.;J. 

- Sr..:n iyi l:ıffiiın... Nuri. dedi. .. 
.L ... ni bu .. t ı..:r a.. et.. B.r dzb~. aynl 
dı . .::l~Ugtn. bu şe1t..kie tekcrrur t~ı.ıye
c .. n t_ :n ede im. 

!'i.;r Y tt lODC• ı.aanımştı. Ne. 
' n, ~-•J ı>.a:.tan ... ırlad.ı. Kocasın::n kar
cısnıa .;c~ı·: 

- \en. yılını tebriS ederim, Nuri ... 
- Cc,.: def mi?. 
- A:Ic!!. a· ~ gccik'La1 .. Amm.:a, 

sc:;1 b •. 11 lı ç tobr , etmcd;n ya ... 
rl:..ırı Y· 1maz acı uct &lilUmsedi: 

- E\·c!. $.:l.n;ı CiYıe ge 70r Çunkü, 
dun gece Jôl"lUh'C! .. ııd:ıı .. ıı rk t. 'na 
da >...-Yta.. 

Nevin, bir kidlkaluı attı: 

- f'ek~ nerede ben1m yılbaşı lıed>
yem'! -

- Di!a gece taMinı etmlye fı.mat 
zuhur t-l:nt'"di. Ve imkan ol..mad.ı •• 
Çlİ.!litü, AenQ..nde değild;.ıı ... 

Nuri "\'ılmaz yavaş yavaş yerinden 
kaktı. C.o.rd.roba açtı, alıt gozl.i.ndt'.!n 
Ncvinln ~·;;ır..tesını çıkardı. - Gtoç ka

dın. m~rlk.la, çanl.i.oın içinden ne çı
kacak. d!ye, bekliyor<i11. Nuri Yı 
zın çohrc!lnde1 tallı bı.r gurur vardı. 
c~ntayı :.t,;·tı .•• Beıyu ince kfığıda sa. .. 
rılı, tn.ce i.?Zttn bir kutu çıkardı. KAtı
dı yırttı. Koyu yeşcl kadife kulunun 
dOğmeire baslı. Kapak kalktı. 

Nuri \.tr.aızın avucunda, pembe at.. 
las zeml:..J.. tiz.erine uz~mnış. pırıl pırıl 
yanan, b!: ince kocyc varoı. 

Nevin. b"(flordı: 
-A .. 
Genç kcdmm sevinçten atzı açık 

kaı.n,.ıı. 
Nuri Yılmaz ll(?rdOu )<ırdı; elindelr,i 

-~1]11 
~Llll.:üJWtU~[] 
H4~ı 'an 25 DCI 

set. '2t ılı 
Şehir Titayros.ı11u11 lanlnmıs ve kıy. 

mctlı s;::.n u~rı II5.zın1 l{ormü/\.çü için, 
sahneye ;nt!sa.bının ~5 Jnci yıldoni.i..."!l.ü 

ınün..ı.~eb~.iyie, bu gwılerde b..r jubi.:e 
yapılı.)·"""l!'. Sahnede geçt"Il 25 yıl her
h:ıngı b'.r aıger rr~i.ck"...e ge\;en 25 yıl
dan çııl: Lı;•=i<.aii.ır. liazımı 25 ınci yılı 
mi.ın~ehe~ıyle tobrik edcr'kt'n datıa u
zım yı!Jar Tür'.k .sıhne~::.ne h!ı.ınet et
mes:n.i. dıleriz. 

Bul1."l. !Ma, sıö'Le. ı·eklAın ye neıri

yata, .:.ciJ:tılaTa rağmen tiyatroya i.rıti
s;p eden gençler iManı düşündürecek 
ve üzecek. kadar azdır. Me.seta ikinci 
bir Hazıın yelişmeınt:kte ve böyle bir 
ilmit bclirmemektcdir. Tiyatro san'a· 
tı ~idJ.t:ı cenlçer ta.:a:!ınd<ı.n en fazla 
hucuın:ı ui;ramac;ı lta.ım gelen bır yer
dir. Çünki.i seçkin kabilıyeUer ve kıy
metler Cıı.GtZ.k çok kalabalık heveska.r
lar i{'~ndcn ayrıiabilir. Yaui tiYatro 
san atının kafuuru diğer ·bütün san'at 
şub~~erfnjen daha ince eleyip sık do
kur 
Kız veya erkek gençlerlıı tiyatro 

san'oıtına rağbet etmemeleri iı:in içti_ 
mal ve ikt!Sad.l bınbir sebep vardır. 
liattl c.:-11..s..ra. biııka~ının nasıl olup da ı 
t:.yatroy:ı ·l:ıe-veslendiklcr1 cidden me
rak ve a.lk'k.atle tedJcke değer bir nok
ladır. 

Para L'°" büyük ku\-vettir. Tiyatroya 
gelecek ccnç bu&ünil ve yarını için 
en az sık.ınhsız: bir geç[m sahası ta .. 
hnyyül edebilmelidir. Başka mcınle .. 
ketıerde olduğu g;bj azamı refahı he
nüz bir tara!a bırakıyoruz. Tiyal.roya 
yeni giren i.;:.tidad.ı kabiliyeti mükem
mel bir gence yıllarca 30 - 40 lira 
verly<ı!UZ. Gençlcr•u sa1ıneye gel.me .. 
cUltlıo?r:..ni g~rerek, onların kMi derece
de şuurlu ve zeki olduklarına m~ 
nun ka.imahyız. 

Bug!ın 'Iilrk sahnesinde elciden bit 
kıymet, bir varhk ve yıldııı. olan Ca.
bi~v-1 ancak 90 llra 'Veriyoruz. Bu
g,ün ·i,~nmak. lAzımdır ki ıahnede al
kısladığımlz Türrk san'aücl.rlannı sah .. 
neye baj:lıyan tek bağ, ancak, onların 
sao'at <J~kıdır. ·Aşksız meşk olmaz 
amma. parasız hiQbir şey olmaz. 

Daima bü.,yük Türk filozofu Nas
rettin Hocanın fikirleri hakikat olara'k: 
kalae>k ve k,ymclnl ka,t>etmlyecelc
tir: Pata)·ı veren. dUdüğü çalar. 

R. SABiT 

Enkaz altında 
kalan ders 

malzemesi 
Fen Fakültesi yangın 
yerinden bazı malze
me ve aletler sağlam 

olarak çıkarılıyor 
Şehızadclıaşmda yanan Fen fa. 

kıühesinin ~ ta-rafındaki du'Var. 
!arın ve bacaların yıkılnıasııııa de 
vam olunmaktadır. Diğer taraftan 
enkaz altında kalmıış aletlerin v~ 
ders ma!zcunelerinin de çıloarıl. 

masına çalı~ıimaktadır. 
Dün bu enkaz altından bir cfi. 

namo 5rü çıkarı.Jarak çalıştı

rıhmştır. Bu kabil daha bazı 5-
letlerin \~ malzemenin toprak yı. 
ğınları al'.nıda- sağlam veya k~ 
men ~ulmuş olarak çııkarıJabi.. 
leceği ve bunların ciirl'i bir. 1ıa. 
mir nctiıcesindc tekrar kullanıla. 
bilecekleri üımit Q]un.makıtadır. 

Sarıyer Çocuk Esirgeme 
Kururrıunun çayı 

Sarıyer Çocuk Esirgeme Kuru. 
rı:.:nun Buy.ükdere HaJkevi salo.. 
uunda tertip ettiği (Danslı çay) 
5 nisan pazar günü verile<:ek ve 
saat 15 den 21 e kadar devam e. 
decektir. htanbuldan gelecekler 
için kaıradan ve ıdenıztlen dönüş 
vesaiti temin olumnuııtur. 

ku1ıu;ru gururla uzatarak: 
- Bu., ti, Mercan Adalarından r~ 

llyor... Dedl... Şi:ndi, oralarda da 
harp v0ı.r •• 

Sonra. cülüms.ycrtk ı:!ıve etil; 
- Senin için gcld!, KC\im ..• 
Genç k<•dl!l bi:rdrn koşarak. kocası

nın omıJz;arına a:hl.mı:tı. Çıplak kolla
rını erkc&:.nin boynuna do:.ad.ı. Dudak
larını. onun ağ:zına \frdi. .• 

N'Jrl ~ılma:z., kJr ının dud:.kl;ınnı 

uzun ur.;n öptü! ••• 

* Memd.;iıa Hanım Ankaradan dön.-
müştü. K;.dıocağız, t!·en ytılc1.1hrğun.. 

dan yorgun ve bitap dily-rr.iiştu. Suat 

Boy !le L<'y!:i.. onu !laydorP"'iadan 
kar.ıl'lmJ ~!ardı. Apartımana. g rdiklcri 
yakıt; ~!Ui-"<iLLl-ıe Hanım: 

- Oh .. Dünya varmış.. Dedi.. E· 
vim, b:ır1ıun1da misk g!:bi tüttü .. İ..'1.san. 
her ye:d.e kfDdi ev...::..! arıyor 

Leyl.1, annc;;;m.in boynuna atılmış, 

şapur $UPur ü;>müş\il. Menıdllha l!a.. 
.nım . .k!Zl!' ~ lbağruHı Lc:.stı: 

- Beıuın güzel kızıın .. .Aıh cvl.idıro .. 
H-cp s.e:ı, •rad.:m •.. 

Ge:ıı:; k:z sordu: 
- AğabC'yim r.asıl annl!?. 
- İyi kızım ... ®.derin.den öpüyor. 
Suat F.cy odan!n iç ruı.e dn a •yvrdu. 

Gevr~k gt:vrck 1:0...:.~rek soıdu; 

. 1 

~~~~~~~~.ı 
Doğu cephesinde Alman ar 
nereden taarruz edecekler ? 

Yazan: !. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
1 - Uzak Doğu cephesi: 
Avustralya etrafındaki durum

da kayda değer bir değişildik 
yoktur. Yeni Gine adasında tufanı 
andıran yağmurlar devanı etti
ğinden Japon hava meydanları 
sular altında kalmış, Japon hava 
faaliJeti gevşemiştir. Bunu fırsat 
bilen Avustralya tayyaTCleri Ja
ponlara karşı serbestçe hava hü
cwnlan yapmaktadırlar. 

Filipinlerde Amerikan müda
fileri, Japon taarruzunu püskürt
müş ve açılan cepleri kapayarak 
eski müdafaa cephesini te.kTar 
tutmuştur. Böylelikle Amcrikalı
lıır yeni Japon kumandanının ilk 
öncınli taarruzunu neticesiz bı· 
raknuşlardır. 
Birmanyad:ı Japonlar iki kol

dan ilerleıniye devam ediyorlar. 
Şittang vadisinden ilerliyeıı Ja
pon tümeni, Tungu şehrini alınış 
ve burada ikiye karşı bir nisl:ıe
tinde bulunall Çin kuvvetlerini 
bu şehrin 20 kilometre kadar şi
maline sürınüştür. 

Garpte İravadi vadisinde nerli
yen diğer Japon tümeni İngiliz 
kuvvetlerini şimale çekilmiye 
mecbur ederek Prome şeb~inin 
cenup kapılarına day.ımnıştır. 
İngilizlerin burasını lı<>şalıtarak 
daha şimale çekilmeleri muhte
meldir. 

Japon deniz kuvvetleri, Binnan· 

Dokuma 
Mamulat 
Şehrimizde hazırlanan tip 

nümuneleri Ankaraya gönde
rildi; bunlar tekmil memle

/...-et dokuma tezgahlarına 
tefmil olunacak 

Moınlekctirni:ııdeki dukuma tez 
gOOllarının mrunulatını tipleştir. 
mek maksadile geçen ay Anka. 
rada tekırnil vilayetlerdeki c!Oku. 
ma müımıessillerinın iştirak.ile yaa 
pılan toplaotııda karar verilen 
tipleştiıme nıümunelerirırlen şeh. 
rimize ait olanları dün dofrııma. 
cılar C€'Dliyeti tarafından Anka. 
raya .yollanmıştır. Orada yapıla. 
.cak tetkikler neticıesinde kab!Jıl 
edilecek olan nümuneler tekımil 
ddcımıa sanayiinde esas ıttihaz 

alunacak!!ır. Ru suretle bütün d~ 
kııona mamulatı tipleştirilmiş bu. 
lunacaktır. 

Stok yapılmalıdır 
Y~aca.lt sı.k.uıt ı ile geçen uzun blr 

k;.şt..:.n tiônra, ş:mdl bü.tıln gazeteler 
ö:ıüm'lzct -i laş içtn icap L'Cien bü.tiln 
tçdb!rJe:i;ı yc.ı.dan nlınm'1;.iını istlyor
lar. Bu tcrr.er..n.iye iştirak etm.cınck 

mümkün Ucg!..ldir. E:;e: bi.ıtün yaz t:&ıa- 1 

sında şehr~ yakacak Stıtıyacı tem.:ıı c
<iilin:;e ör.~rr.üz<ieki me shnde. ayni 
s.tk.ıntı~:ır cek.ı.lrııeıı. D.naenu.:eytı al:ı.

kalı bti.!".Lı n::ı..k.am ve da1rcier bu yaz 
ya·k.acaıt s~c·.~1arının vücut bulmasına 
barareLe ca~malıdırlu. 

Yazd.ı:ı yapılacak stok., nakliyesi ko
lay olacağı için tlat iJ.Zerindc tesir eder 
ve halk bu maddeleri daha. ucuza te
min otm~ olu.r. 

BÜRHAN CEVAT 

- Na=.ıl gelinin'?. fı.1cmııun tr.usun?. 
Oğlun rahat rm? _ 

~'Ienıdı.ı..~ Ilanzm: 
- l~(;ll r.ıemnun olmusum t'.le çıkar, 

memnuu chnarn.ıştm ne ç!!;.ar. Oğlwn 
rnemnll'l clsun?. 

Suat Eey bir kahkaha attl: 
- y .ı.hu, ıl,XJyle süıylenir mi?. sen ge-

1!.n 1 COk tiC~ı~m:yorsun galiba .. , 

- C:lnıın scv1ncz o.ur muyu1n?. Ta.
bJ m~rr .. r ... •:ıum .. İl:.is!nl de All::h mes• 
ut ets'n . 

- Oğlun ne yapzyor .. Bizim serse
ri. .. B;rıoz adam olmuş. ';:!mı b ... şına 
toplaır.1~ rr..ı?. Yo~a •• rlne c:::.k.""i. g .. bi, 
har vurup hBTman mı savuruyor?. Ar
t<k, çocı.tkl.Jttan çı'(!tğlnı hatırlamalı .. 
Onıı.ı.c:l1:::-1;ıda b~ılk b~ fllC-!i'uliyet 
\'ar .. 

- Yok .. Cevat çok değişmlş ... Aklı 
b:ışınıl3, r.i{ır, k5mil c!c.ndı o!ır .. 1.Q ... 

Görs .. n Oay.la\Sın ... 
Memduha Hanım, yanında oturan 

Lcyl:.y.ı d;kk· ile ba.km.ştı: 
- Lc:ylfıclğım .• Sen tıa ılsıc?. seni 

b!raz ı...;..tiı nCş gö~ ır.. Yine ycrıl(:k 
ycmiJ'Jr :r.usun?. Ah, bu gl!nç ~ ... 
Ş'.$lllll!ll marn k ,n, r.crdoy:<e aç 
dur:ıc:ık'ar .. Kızım. bLze vclctiyle ana. 
larımı.z Côln hofa21d n gelir, derler, bo
yun• yed rlrlerdi ... Butün haotalıldar 

açllii.'~n g ;.J.I",. 

.(Devam; Var) 

ya batı kıyısında Akyab lima
nına asker çıkarmıştır. Bu liman, 
Birm:ınya • Hindistan hududun· 
dan 130 kifomctrc kadar cenuıı>ta
dır. Mevkii itibarile sapa ve içe
riye iyi bir yol ile bağlı olmamak
la beraber petrol lıavzasının ba
tısında bulunmak ve Hindistan 
hududuna yakın olmak iübaıoile 
sevkulceyşi önemi vardır. Japon
lar buradan şimale doğru ilerliye
cek olurlarsa hem petrol havza
sını batıdan saracaklar ve hem de 
aşağı İravadidc bulunan İngiliz 
kuvvetlerinin gerisine düşecek· 
!erdir. Japonların böyle bir çı

karma teşebbiisünde bulunmasını, 
yazılarımızda ihtimal olarak yaz
mış ve Hind denizinde hakimiye
tin önemini belirtmiştik. İngiliz 
donanması bu dcni:ı:de gorunup 
muharebeyi kabul etmedikçe, Ja
ponlar bu gibi ÇLkarma teşebbüs
lerine elbette de,•arn edecekler
dir. 

2 - Akdeniz havzasında: 
Libyada sık sık tekerrür eden 

kum fırtınaları dQlayısile kayda 
değer hareketler yapılamamak

tadır. Ancak Kahireden gelen ha
berlerde Mihverin 12 adada tah
şidata devam ettiği, adalarda ye
niden deniz ve hava üsleri ya.pıl
dığı bildirilmektedir. Bu gibi ha
berleri ihtiy .. tıa karşılamak doğ
ru olur. Bu hazırlıklarda do,,iııı ve 
cenup doğu istikametlerinde 'bir 
taarruz gayesi tahmin etmek 
mevsimsiz olsa gerektir. 

3 - Doğu cephesmde: 
Almanlar Leningrad'da muka

bil taarruza geçmişler ve bir nok· 
tada bh- par~a ilcrlcmi<lcr<e de 
Ruslar tarafından durdurulmuş· 

tardır. Bunun esaslı bir taarruz 
olduğuna ihtimal verilenH"7 Ru 
belki de cephe duTumunu dü7elt
mek için yapılınıış mevzii bir ta
arruulan ibarettir. 

Yeni Alman ti.iıneıılcrinin tren
lerle daha ziyade Doneç havzası
na ve Ktrım oolııesine n.alo'Jedil
dii!i hakkındaki ha.berter doi'!Ttı o
labilir. Alman cephesinde iki çı

kıntı var<lır: Biri Rostora :--akın 
olan Tnganrog • Sta.ıino. dii(eri 
Moskova karşısına düş~n Viaz
ma • Rejew'dir. Bu iki rıl<>ntı ön
lerine düşen hedefler it>barile Ö· 

nemlidir ve Almanların maba
dını göstermektedir Almanlar 
şüphesiz ilk hamlede Rostof'a ve 
Moslrova'ya doğru yüriinıek isti
yeceklerdir. 

- Yoksa Nigar Kenanı ~o!ör diye 
mi bei,cmni.yor?. Ei~r öyie ise kendı
s'..ni.n bundan ikJ buçuk yıl önce, Ko.. 
vuk Pal~taki hzt:.Di nt ca.bu.A unutu
yor! 

- Kazm ayağı öyle değili 
- N<l.Sıl ya'!. 
- Bir kere Nig?tr n.sllllda temlı bir 

ailenin kızıdu-. Sonra. bugun, onun ba
~ında Oyle bir ka.vak CSJf'.d.(.teoır kı. .. 

- Y~a b:rine mi ,'UJ'gWl! 
- Ha sunu b:leydin be dcl;kanlıl 
- K.ıme vurgun acabil'!. 
_ Sırası gelince onu da öğrenirsin! 
- ÇokU;.n nn böyle bu iş? 
_ Boşl.a.ngıcı iki yıldan biraz faıl&-

ca gibı! 
_ ikı yıldnn b:raz fazlaca mı?. 
_ E\"Ct! 
Aklıma gelen ilk ihtimal ~u oldu: 

Nlg~r. '.llullal<a babası yerındeki rah· 
metli 'lk Di.yojene de~i tutkunı
du ve o öleli ikı bı.ır;uk yıl old·ığu hal
de ııaıa onu unutamnmışh. z:ıın~m ... 
den geçen bu ihtimali Nucn:ın Beye 
açmak istemedim. ŞJ:ndi ik~trıi.z de :::usı
mu:1.Jk. liava g;~ot durgun ve bui.u!--
lu idi. Ben C'snem·yc ba;laın.;._.'1;.m. 1-
c:m.ien ·ka\k.s k art.ı:k d~yordum. Fa
kat. y. nımd;.ıkin!n hlç kın11klan~rya 
n:yeti 3ok r~bi idi. I<tnan ht.lb. içeride 
tezıg.1h 'başı yapıy...~rdu. C.zoktan., de
rinıl~n hr.f:f l.ı!r gök gUrült~ü deyuL 
du ve Nı...man Bey so:du: 

- O ne?. 
' - Gok gürlüyor. ltalk3'lk fena ol-

1!'-z!. . L 
Kalk.:ak fena obnaı.dl a.mma, b1Z ka 

kalım dtrkcn, blr de ne baklın_1,. yo
lun eırtaaında du.ran 3r:...b::.nın ıçın.den 
bir (·ığ:h~tır keııpn.r.sın mı? 

Q~duğ :-:uı.tz yerden he~n fırl:ıdık, 
arabas koşt...ık ve orada şu manv..ara 
i!e karşıtaşlıl{... Koıpllk tavırlı. üı; 
genç carhoş, ot.cr.nobi!in sai tara~ k:ı
p;:Sını açmışlar, Selma ile N g· rın koL 
ların'.l yap!! rnı•)ar. ı.:nları ı.orla ara•ba
dan ird~rmek Js1.iJ•OO"lardı. Numan Bey 
herr.~n yarnd:1r.a sılrnıp. sarhoşlardan 
.birini.'1 rnse köküne yumruğunu indi
rince onu yOzü kuyun yere ka.po:.k:at.tı. 
Sonra ik:nci.slni kolcnc:i:ı.n çck:nce o
ra.da;.l ceşrr.rn:n yal:ı!lna doğru !ır-

MAHKEMELER: 

Tekerlemeler 
Adliye lıw~::dvru!ıda bir k:::.n.a~ri• 

o~urmı...:,;lat'. 1.iıi.W L;;tt.lı .lı;ıon1Joicyor....._n:Jı.. 

O k.:ı:daı· t"' t:ı, o kadar zevkli kon~u .. 
yor!ardı 1'.L .. l~•ıd.'.! b:r de koyuverdik .. 
lerı k:ı . .hk.ıha.at· i'ıCakı inletiyordu. Du 
kadar ~en, b..ı kadar k,;....~,. ... ııaıı kvnue;;
manın ne <.ıltlu.ı:,u., oıy~p ~J~l ya, bana 
merak u!du. ~a\-ClS y;.;v~ yanlarına 

&orl:uldum. Konuş!uk~arı, hiç te yaşla.
rJyle tt .11, kabil. oımıyan, çorukça JCY'
lerd.i. A,>nl kan ... pede.... unların b.raz 
berisinde oturan yaşiıca b~r !.adının. 

beri taıa.!ına da ben iliştitu- Birl. 
- Hlydı bôkalım, dodi. Çabuk ça· 

buk söyJ:yebilccek nı ın?. 

İblı;le r.ıcmfş mabkemeye gitmiş; 
maılık.eme!e~mis mi, mahkemeleşme

~ :ui?. 
ÖbLirJ. bunu söylemiye uğrastı; dili 

dola~tı .. Duzgün sôyllycmedl. İkisi bir
den kahkdnayı bastırdılar. Ondan eon.. 
ra. birincısi. 

- Pekı. dedi. Bunu söylıyemedin. 
Bakalım, •;mdl söylı,}cceğiml sôyllye. 
bilec~k ın.sın?. 
Kırk kup, kırık küp; kırkının da 

•lQ..ılpu kırk kup. 
Buou da sUyıemiye çah . .ştı.. Yine dl· 

li doi~tı .. SOyHyeınedi ÖbUrlı.. '-abllk. 
çabı.:k lı. r kac a.c!:ı, kcke:emcden, dili 
dolaşınadan soyledi. 'l'ek.rar, 

- Hayd• bal<a!un .. Bunu aöyliyeb!. 
lecck mis:ırı? Dedi. 
Şu tesb!hi tm&melenıe!i mi, Jmame-

1-ememelı tı:i?. 

- Bırcı.lt canım .. Ben söyliyem-em. 
Ött!~i, :v :ne bır kaç defa ç_abuk ça. 

buk söyled.kten sonra, 
- Ben na!:ıl sOylüyorum? Dedı. sen 

11eye söy'~yemı.yorsun? Sana daha ko. 
lay bır t ... ne bulayırr.: 

İn im<;.rr. sek'.acn, ben bineyim se
kiye! 

Berik: Lığra.ştı .• Bunu da söyllyeme
di. 

- Aşkclsun sana yahu! Sen oe bl
ç:.m aeı:ınısın? Pekı.. ŞWl'l..I da seyliye .. 
mez misin?. 
Şu kar;ıki bağlar bulamalandı da 

ben bulaını.lanam@9.Lm. 
Söy.ı.e b;.kayım ... Ilaydj,Seoe yahu!.. 
Bu sırada. blr mülıa~tr, 
- Coh.t Rıza.. Rıza, Cahil! dJ,ye 

bağırch. 
Coc:u:kc;E e.ğlenen iki genç yerlerin

den IırH.\}"IP mahkeıneye girdiler. Ya
nımda oturan yaşlı kadın, 

- Beyefendi, dedi. Ne saçma şey .. 
!er ... Çocuk gıbt ik si de... Bunlarla 
çocuklar eğlenir .. Di.ıyle ko~oc& herif
lere yt>'kısıyor mu AllahaşkınlZ!l? .. 

&n tt'~•mi çı..1t~rrr.adım. Kadın. be
oJ.ın cı:-v;ıp vernıeyi:::ırr.e. bir ışarc1le 

olsun tasv.p ve tasdik ctml!yişirne k.ız..
m~ g:ı- r .ı...v·ırdu. . Başını öbür 
tarafa çevirdi. 

BLraı. ...... , yanımızda oturanlar· 
dan bu tekerlemeleri söylemiye uğra .. 
şı.p bece.!emiYen, d.Lli dolaşan mahke
meden ı;ıklt. Rengi değişm~ti. ): ine 
yanundak! ka-dının yanına gelip o~ 
du. Ya-nımc!aki kadın, 

_ A.rk,daşuı nerede oğlum? Dedi. 
- İkı •Y hapıse mahkfun ettiler. 

Tev'kif olundu. 
Kadın. ken<!i kendine söylendi: 
- Şu karşıki bağiar bu1amalan~ 

da ben ba;;;.malanamadım.. diyordu.. l!'r 
te 9im'ii o da bu!amalandı.. flem de 
öyle- bir b1.1lama1anış ki. .. 

Dedi. o·ı..rduı"tu yerden kalkıp sırtın-
daki atkı;.:ı c!i 't.eı ,..k yürüdil 

HÜSEYİN BEHÇET 

ıattL Fakat U. ncü sarhoş pek çetin 
c:kt.ı. Olar..ca t.~ıyla Num.:ın Beyin U
zcrıne <.ı.t.~C:.l. Ş n.dl kar~ılıkh yu~ 
rLAt!ar, tckrr: ~er, sıöi:UP sh,ynıalarla 
ikli de b•r.b.nn olcium olasıya hı11la~ 
laı•ken k~1 1 ın!aı' dJ avazları çıktığı ka
c!ar bagrı~ıyoıı.~rch. ÇoK .;cr;nıctl('n ı;::ı
zino'iak.1 Ken~nıa ik.ı. ı.J.~·.eri. yc.tiş4Jler 
,.e bu.ılar gcL. r.ee iş del: ştı. Üçiı. bir
den UçUncü s.ırb....;.\ın fuerfne çuila!ll"'" 
dılar. Artık yer ml-,lıı yeır...ez nı.isin'.' 
B I, !kı c:ıJ:.ık• iç.ntic heri! pestil gibi 
yere s<.:!d.ler. 

Serd:ıer an;rr.a. iş, buın.uın.la bY~medi 
ve b;:c .. eii yerde büSbütü.ıı berbatl<ış. 
tı, !ecı ·.c ... ~i. Üçün<'~~ s-.rhoşun yumruk
larla yt:re seı-:irr:csinden biraz sonra, 
orası tektar karıiır g~bi oldu ve: 

- A:ı:tb! 

Diye g:ıyet acı blr !ecyat duyu..ldu. 
Bu bağıran klmd!. kimin fena halde 
ca-nı yttnmıştı ki yürekleri yeıinden 
oyna!arı. bı, acı !ı:ryaaı basmuj..ı. Çok 
geçmedrn mC'scle anlaşıMı. Zavallı 
Day1 1(<..>Jlır.n sol böğrlinden !vrl b.r 
b1C3k ;>Cm..şti. i:k yC'diğl yıumr !..ar.;.n 
ser.:.ernlığı gectilJ~n ıonra, birinci sar
hoş, .,(,ğli t y<..'"'rağı denilen ince 'e 
sivri L:ı,;nkla l{en..ı.nı can e\·J.ııdcn vur

Uzı:kşark hartı 

nasıl geui,llyor ? 
Yazım: Ahmet Şükrü ESMER 

Japonya üç ay giıbi lusa 'bir za
man içinde Hong-Kong'u, 1\falcz
ya'yı, Singapur'u ve Holanda Hin· 
distanı'nı alarak bir taraftan A
vustralya, öte taraftan dan H!n
distana dayandı. Bu geni:ş saha 
içinde ancak Fillpin adalarınıda:ki 
kü9i1k Amedkan kıu vvetleri tutu
na bilmektedir. Ve pahasını öde
miye hazırQJduğu takı:lirde Japon
yanın bu ıııclaları da tasfiye ede
bileceğini Amer1kal lar itiraf et
mektediTler. Fakat Fil•pinleri de 
tasfiye etthlcten sonra Japonya, 
hi\la, lrir taraftan Avustralyanın, 
öte taraftan Hin<listanın ve iiı;ün. 
cü bır taraftan da Çinin isUi'ısı 
gibi, tarihte hiçbir devletin ayni 
zamanda kaf§ılaşmadığı büyük 
bir işi '.başarmak vazivet!nde ka
lacaktır. Jnponya n:;,vaffak oJ. 
mak için 'bW1ların hep1ıni de ba
şarımalıd.r. Birini ba~aramazsa, 
hepsini de kayıbetmitj olacaktır. 
Hindi::.-tana mı yürüye.,,,k? Avus
tralyayı mı istila edeccık? İlk a· 
dLmda birini "ötekine teıcih roe
bilir. Fakat e-rgeç her !kkiini de 
halletmek 2ı0rundad?T. IIalbuıki Ja
ponya, Avustralyanın ve Hindis
tanın kapılarına geldlk!ten sunra 
dllraklamıştır. 

Avustra~a ccpheslde tedafüi 
bir mahiyet alını>; bulunan hare
kete karşı Bimıanyada Japonlar 
taarvuız hareketlerine deva·m et
mektedirler. Fa•kat buradaki ha
reket de cyıklırım. maMvetin·İ 
kaytbctm!ştir. Japonya bu ~cphe
deki harekatı tasfiye edebi1ınclt 
ı,in Hindistanı istila etmelidir. 
Halbuki içeriden yardını görııne
dikıçe Japonyanın böyle lbir teseb
bü.se girmek istiycccği bile Şii,p. 
helidir. 
Şu halde. Japonya bir taraftan 

Avustralya, öte taraftan da Hin
distan kapılarına kadar geliıp bu
ralarda ~plarnnrş !ken, diğer ta
raftan da Pasifik denizinin erJa'fl· 
Jileleri içınden esrarlı tehlihıer 
beliımıe'ktedi:r. Sayı.sı ve lruvveti 
bM!nımiyen bi:r Aınerilka fil.o<ru, 
bir gün, Jponyanın Cemııbi Pa;i
!ik adaları Ü-Zerine bir akın Y•· 
pıyor ve her tarafı yakı;p yılkarok 
c,ıkeliıp gidiyor, Ertesi gün yine, 
kuvvetinin ne oldu,ğu biliruniyen 
bir Amerikan filosu, belli de 
Pearl-Havbou>r'dan kalkarak üç 
'bin bf>ş v.üz mil Japonyaya doğru 
!'eliyor. Jaro" ı<lAlnrıne h'" mil 
kalıncrva kadar ilerledikten ve 
bazı adaları bomlıard:ıınan ettik
ten sonra ger! dönüyor. Yani A
merİka dnnanması gidiş geliş. ye
di bin mil yol katedi1ım. VP bu 
yed! bin mill'lk vol iistünrle a~~r 1< 

tek bir Japon gareıb<ıtuna tcsaıcl..ıf 
ediliyor. Japonyanın etrafa yayı
lınken, keıııdi annvatan toprokle
rını tehlikeye kıoydıığu anla~ lı

yor. Bu tehlikeye Japon gazeteln. 
rl de birkaç gün evvel işnn ı et
mişlerdir. Rusyanın Japon düş
manlarına katılmas;nıdan doı.abi
lece}< tehlike bir krnfa bırakıl
sa bile, Amcrilka şimalde Alas:·a 
dan ve kendi elin.de bulunün /,L. 
yut ~dal:mn·lan Japon) aya a& r 
da~beler indirebHecek b!r durum
dadır. Esasen Amerikadan r,clen 
haberler Amerik3nın böyle bir 
hareket için hazırlanmakta ol<lu
ğunu anlatmakıtad.r. Am,rr!:Rl'
lar, şimdi, Kanadadan geçecek bir 
y<>l ile Alaska'yı Amerikaya ·bağ
lam>ya çalış:ıyoclar. Bl>run gay
retlerin har.p üzerinde toplnnıdıih 
bir zam\ln<la AmHikalıların bu 
yolu turistler için yapnuyacakla
rı meydandadır. 

Sö7Jiin ksası, Japonya üç ay ve 
üç hafta içinde büyük zu!crlrr 
l:azanmış, geniş ve zengin t )fi!"" · 

lar· i•gal etmiş olmak!" h r ,, 
mUJt.ı.. * düşmanlarının kuvvetini kn-aıı ;,-

BEŞi>;ci KJSllll m~. onlaroan gt>lebiletl'll< t..ı.ı '•-~
lcri gidcrememİ>_ıtir. Gıtıt.ı.~ .. oü• 

Kovuk Pal ...... Kartı. t:ı>ili koı'kunç yüınc-kte olan bu tehlı'kel.-•,..· rin-
gt.:."<! ..• J~ovı..tk Palastan Beyoğluna ge- J 
çfş ... Aı k D'yojenıc hulk:kl Di(yoJeo lenmesile meşgul olan apvr·'~ 
karşı ı-.aı ıya ..• E~ki YWlanın meşhur ):avaş yava~, tuarru·zdan mü<l:;~ 
filozof " cd'ple:i... 'I•kror Kovuk faaya geçmektedir. 
Palas . 2.:ı.man içlnde zaman. mek5.n l----·-----------
!ç:n1e mfl;;ln ... Ne'Yzcn TeVfı.k ... Da
vut B<ba ... Üzüm~lü Ahmet ... Tonton 
Öırıer ,.e iki yıl sonra KD'1uk Pa. 
l:t9'.a~·ilcrdcrr N~ar. Şelma, D~yı Ke
n:ın ilr- t.u~uşm::ı .. Nı.:.::ruın B~y ... Ge
ce Hacı O~n.an B~1 rı tcpeslndckı fa
c;.!a ... 

Bütün bt.:n1ar, ne acaip, nıe ı:arip, 
ne rüya gibl şe:ylerd!. ııe;e o sonuncu 
Hacı Osn1zn ,-a:k'ası. hc(>3inln üzerine 
tüy dik.~n,~h. 

Va~\.Co.a sonra, m:ıhut Kovuok Pa .. 
la.3ın crr.rktarı N~girla rırk:ıdaşı Sel

(Dovaau Var) 

Maliye L'e belediye tebliğ 
memurlarma ait bir karar 
T ·myi·,ı; reaP 1 

PP" i ıı.muun~ hcı. 
yeli. 110 • 'P ye b 'eaıye 1 lb!:ğ 
.rrı mur arın<'"n nı kbuz \ermek 
sureti!c mü:.cllcf •' Jcn L ı ri d._ 
~:ında rara pl;n:ınır \ c bu pan. 
l:ı'"l Z..::rrrr. tler· ııe gcr:nnrnin \':l• 

7. !eyi ~uii~ nıal say'1~~)1 1cizırıı 
~cld'ğinc t v' Ji iç-tilüıt ~urctil~ 
~ar \•c;.1rr.iqtir. 



e,tlu yazmın menıuen AilaQona. 
.Ajansı bültenlerinden al=tırı 

Telhiı edem: A. SEKlB 
• · nadyo gazetesinden: İran rad. 
yosu Kürtler arasında bir ayak. 
!anıma çııktığını bildiriyor. Bu ha. 
herde asilerin ~unun esir edil. 
diği ve geri kalanının da dağıtıl. 
d;ğı bildirilmckledir. A.sileı;in ı·c. 
si Ali Raşide teslim olması için 
hüı:n'.ıımct tarafından tebligat ya. 
.pılınıştır. Bu hususta yakında 
h:r tebliğ nei'.xiileceği de bildi. 
rilmektcdir. 

İŞGAL ALTI:NDAKİ SOVYET 
HALKI AU.1AN ORDUSUNA 

GÖNÜLLÜ YAZILIYORMUŞ 

Radyo ga~etcsinden: Bugün a. 
Jı:ıan bir J,abcrde işgal altındaki 
Hus nalkının Aiır.an ordusuna 
;güı;):Jllü yuıı'hnak ve !oomünist. 
lerc kam lıaııbctm c k istedıikleri • 
lıi ldirllmeh"tc<lir. 

MİHVER DE. "İZALTILARINA 
KARŞI YENİ TEDBİRLER 

Vas;ıı;::'!ondan bi?diııJiyıoc: De. 
ni.altılara karşı mücadelede A.. 
me•·ikalılar kabili sevk balon kul. 
lan~caklardır. Balonların çok bü. 
":Li:< faı,das, ı·ardır. rünk.ü deniz. 
~Ilı y~kalanıD"a hedef üzerinde 
durabilir ve boınbaları.nı rahatça 
atar. 
J{AHİREYE YEN! TÜRK ELÇİSİ 

TAYİNİ İYİ Kf'.RŞILAıı"'IDI 

Kahiredcn b'ldiriliyw: Mısır 
rczdcleri yeni Türk elçisi Numan 
'l'ahir Sekinin tı:y!nini mernnuni. 
yelle karşılaım• lard>r. Ehram ga. 
zetrsi diy"<>r ki: 

Tfüıki(ye de=.kra t hiikiimetl-er. 
le rniinaocbetlerinl her gün daha 
fazla kuvvetler.rliıımektcdir. 

IIİNDİ31'AN MESELESİ 
Ncvyoııkıtan bildirmyor: Yeni 

(DcJhidcn .'lr.Jıe,·ıkan ajanslarına 
bildirildiğine cöre İngiliz mahfil. 
kri, Britanya haııp kabinesinin 
S!r Kri~-e Hintli reislerle miiza. 
k<?rc hususunda tam serbesti ver. 
.eliğini haber almı:şlaıdı.r. Zire 
Japonların n Al<ıyab ilu-aç ha. 

re'.<eti Hin.distan.da derhal bir se. 
ferberliğe ba~uranak zarın-et:ni 

yaralıııııştır. 

DOOU CEPHESİ.NDE YENİ 
MU:HARFJBELER 

!Almanlara rröre, mahalli taar. 
ruzlara rağımen kmniyet itibarile 

d~ımanın bu taarruz faaliyetinde 
bir azalnna gürıülmcktedir. Yapı.. 

lan taaNuzlar esnasında Alman 
bt'aları oldukça miiıhim sayıda 

r SElllRDEN 

ANKJ\RADAN vo 
lÜEMLEKEl'TEN: 

ve 

+ Yeni z yluıyağ r: t:trinl te.b!t 
iç n /\ı:k::ır~da yapllan toplant.da r.ey- 1 
t .ya.f:na 85 kuru~ n•rh konu!n1uştur. * Not•r yardun ı:-ıdığı ldaN? ve 
müı~ kabea1 1ÇJ11 yenı bir nİ.4;an1name 
y pı.nı;rtır. 

* Yura.nls ndan ı::etirl~ecek ıcoo 
mı:. ıt:ıç ve f~kı.r çocuğun İzrr,ırde js

k.A'l Glurırr:ası için hazırlı.kl:ıra b<ı,ş!a-, 
nhn1ı;tır, 

T•n:i O!iisi Umum Müdürli!ğfuıe 
l\:..ırl.üı f{or)...<o0losL1rT1uz B. ceıaun tayin 
o:unacağı aljylenmelct.cdi.r. 

* Türk İnkıl:ip Tarihi En..-titüsü 
kuf';iır:nsı haltkındaki kanım !fylhaoı 

d"ıı Bü~k !llıllet Meclisinde kabul o
lunnıl~tur. T:ırihl B.lşlrumatldanlık 

mühürü bu enstıtüyc ve:rilecekLr. 

+ F~klr nit~!tte pı:.rasız SE']cer tev .. 
zi ol~ınmurına l\.tayı::sta başlanılacak .... 
tır. A,.tık 2Gn ·tarı kırk tim.ta kadar 
D!an ai;eter de fak.r addedilerek pa~ 
raııı.z ztker alabileceklel'dir. 

* Ytı:iden 25 mlyon llralık iasar
rlıf Poncm.ı ~::ktrılm&ı: haktknds.ki ka ... 
rıun dGrı Si: k ?rI~ tt hleclısinde ka
bul tiur.mu$hJr .. 

l'İCARET ,.e SANAYi: 

lranda iıyan mı çıktı -
İıgal altındaki Sovyet 
halkı Alman ordusuna 
gönüllü yazılıyormu• -
Mihver denizaltılarına 
karşı veni tedbirler -
Kahireye yeni Türk el
çisi tayini iyi karıılan· 
dı - Hindistan mesele· 
si - Doğu cephesinde 
yeni muharebeler -
Libyada askeri durum
Uzak Doğuda yeni ha· 
reketler. 

yer ahnışlar.dı.r. Bir Alman zırhlı 
tii,ınenine rnenstJp rınsurlar Ore. 
lin şimalinde taarruza geçerek 
düışrnaru rnevrı:ilerinden atmış ve 
So'V)'etlerin 29 istinat ruılktasınu 

zaptetrnişleıdir. 
OOkreşten gelen haberlere gö. 

re, Almanlar Kınında ve Staliııo 
doğusunrla mu.kabil taarruza geç. 
an işlerdir. 

LİBYAiDA ASKERİ DURUM 

Libyada kayda değer bir deği. 
şiklik yoktur. Mihver tayyareleri 
Tobruk ve Malta adasına hıücum 
etmişleı'<lir. 

UZAK :ı:xx";U CEPHESİNDE 
YENİ HARIEKETLER 

Müttefiklere ızöre, Japon tay. 
yarelıeri A>vustratyadıa Darvlııe 

taarruz et:ınişler ve 36 lıaıılba at.. 
mışlardtr. 
Biımıanyada mufharebeler şid. 

detle devam ediyor. Şitıtanıı va. 
disinde 33 ün.oü Japon ~üımeni 
Tuııgu kesimirule şimale doğru 

taarnız ediycr. ·~ r. 

2 genç kadın 
(1 inci Saiilleden DeVBmı 

ra bir hayli içki ikramında bu. 
lı.ınmuş ve bu meyanda kendisi 
de son derecede sarhoş olar.•1ştur. 

Gecenin geç saatlerine doğru 

sızan Ali bir ara!ıOC masaya kapa. 
narak uyuklamıya başlaımş, bu 
vaziyeti fırst bilen k.adınlar da 
taşralı tüccarın cebindeki 140 !i. 
rayı elçabuk1uğile aşımuşlardır. 

Bir ,..,:-.<.>et sonra ayılabilcn 

Ali :yanında kadınları göremeyin. 
ce kuşkulanını.ş, elini cüarlanına 
atmı~ ve onun da yerinde yeller 
estiğini görmüştür .• 

Alinin rniiracaaJJ üzerine Vasu 
ile Marika z:ab~ta tarafından ya. 
kalaıırnı.şla rıd ır. -------
Karısını öldüren 

şoför 
Davuapaşada Kasabil:yas raa. 

ıballesin<le ()turan Ha.k.kı isminde 
bir şoför bun.dan bir müddet ev. 
vel karısı Vasfiyeyi bıçakbmıştı. 
Vasfiye d'iin hast .. nede ölmiiştıür. 
Firari katil tutulmuştur. 

MEMLEKETTEN) 

VİLAYET ve H.l:J.lilllYE: 

* E\'\.'~Jccç ~ciu'ımıızde 113.000 ev
de cle~~;ıc ışıgı buluıuna.dIJ;ı te!.bıt 

o:ınrr.uş ve ·bu 1tlbJ.rla beı· aııtye a>
C..-.. 3 iit:·e=Jen oLrnak üzere 280 ton gaz 
vcr1..:ne$.o k:ırarl~tırılm~tır. * S:ın tc\·ı..an.a şelır~mi.ııde 75,000 
al;~r ~çı karr:es1 dağı.Jdıgı anla.;:ılmış. 
w. * Günde 500 granı ekmek verıle... 
cek r.ııen.urlarüı., seyyar t..-.sna! ve a
y<ı.kta ça!ıw .. nlarıaı te.:tbitine yakında 
b~lJ.nJ.aı.:aklır. 

MÜTEFERRİI~: 

. * Ku3 .lı.da.sı c:varı.nda karaya o~ 
ran Sal;a:ya şıJC'bin;0 l.mdadına gon ... 
derı!en .ı\.l ~ıdar Uttıltsiycsl dı.:n Sa
k.aryanı:, yo.runa yana~tır. * lİ kudar tram.,.ayıarı bıle1ıçile
riılden I"cı.bl 46 liralık bir günlük ha
slatı tlJarak Konyaya kaçın.ıştır. 

El!cr!lldt bir çuv~al ve da.ha !azla un 
bultmc:nıar Toprak Mahsulleri OfisL. 
ne mf.u '1.'-:lt ederek unlarını satacak. 
ve rc:y1ı; .{.atten paralarını alacaklar- , 
du-. 

+ Hastaha.nelerde perhiz halinde 
bulu...r:ıan hrıstaların elçmek karneleri 
alınar~k bunların ytrıne kendilerine 
lolzı.n olan ço.ııba veya ycın~k.ler ıtln 

urı Yer il-eccktır. 
+ Almsn B.eyiJ< Elçisi Fon Papen 

dün szı:-.ıt 17 de tayyare ile Berlinden 
şehr~m!ıc Cönmil.itür. Bugün Ankara-
ya gıdcce-kt:r. . 

+ ı t&r.bulda ,·aı; Mua10!ni B. Ra
ıit r:ern!~9l!rt \'aliJ;jtne, Slirt Va
list l!a!ük BW'dur ''.::.ılilij1ne tayin o .. 

+ Ye:-:i 1"'13.llar Pazar1:ırı Umum 
J..tu<!,iirıi. ~\11Tnet ÖZbaktr yeni lhdııs c .. 
d len Sı.imcr Ilan:k Umum l\.4üşavi.r... 

1 ne tay:n cdıL.ni.Ştlr. Yerine de ToP'"' 
r"'t. :\{1h ı11eri Umum l\lüdilr MuavL 
n, IU-n t KAra-y !ayin edilmiştir. 1 lunrout!ur. 

CANDAN GÜL'.'llEK H KEDERLERİNİZİ UNU'IMAK iÇIN 

0 E Bugün Sinemasında 

ALLAN JO:SES - ROSEMARY l:'ANE 

ile goz kamai'tncı zengin ve zarü l'1valctler giyinmiş güzel ıka
<lınlar taraf ndan çok güzel ·bi:r tarzda yaratılan 

SİRAKÜSA GENÇLERİ 
şen, sevimli, neş'eli ve gülünçlü o.perM filmini görıinüz. 

._Jmm;;ıım:zım Buglin saat l de tenzilatlı matine. 

BİR JAPON 
Kruvazörü 
YAKILDI 

Yeni Delhi 4 (A.A.)- Ameri.. 
kan 011dusunun tebliği: Uçan ka. 
leler Andaman adalan açığında 
BeQgalt JrijrJezinde J a.pon istila 
filosuna taarruz etrnişleniir. Tam 
f oııı'lıcUer alan bir ktuvazörde 
yangın çıkmıştır. Asker taşıyan 
'bir geani ile iki iaşe gemisi ağı.r 
hasara uğratılmıştır. 

Hindistan da 
Vavel v~ Krips bugün 

"Hind Liderlerile 
görüşecekler 

Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Hin. 
distanın müstal®el idaresini ta. 
yin için bu al<şa.m Sir Kri.ps ve 
Hindiatan !başkumandanı General 
Vavel ile Hindistan liderlerinden 
Nehru ve Mevlana AıZat arasın. 
da rnürıalkerelerc devam edilecek.. 
tir. General Vavelin bu müzake. 
relere itıliraki, mani.dar telakki 
edilmektedir. Çünkü müdafaa 
mese-lesinin ibir anla:;rnıya var. 
makta en befübaşlı manii teşkil 
etıtiği zannedilanekıtcdir. 

Hint rnı(i,Sl'Ütmanlan lideri Meh. 
met Ali Cinna, Hint müslüımanla. 
rı konferansının İngiliz tekliileri
ne verilecek cevap hak'kı.nda be. 
nü:z bir karara vannadı,ğını söyle. 
miştir. 

Stalino'da Alman 
taarruzu 

Bükreş, 4 (A.A.) - Teleın<>n· 

dini: 
Almanlar Stalino'ya taarruzla

rına devam etmektedirler. Orlo
va'daki istihkfunlar az arızalı bir 
arazide kazılmış siperlerden iba· 
ret olması dolayısilo Rusların bu 
bölg<0do geri çekilm<0leri mubte· 
meldir. Ahnanların maksadı bel
ki sadece Rostof üzerine yürümek 
ve Krasni Luçem'de durmakıtır. 

-<>--

Almanya müthiş 
vak'alara 

sahne olacak 
(1 inci Sah!feden Devamı 

tındaki yerlere dalha ağır hava 
hiicurrnları ya.p>lacağını söyliyerek 
işgal aLtı.nıdaki yerler halkına hi-
tap etmiş ve: . 
•- Naz..ilere ya-rdıımı olan u;. 

!erden uzak olunuz. işçiler; Al. 
manyaya gölürtilmek için yapılan 
\'.az)·ike mukavemet edin;z. AD.. 
manyada yabancı işçiler en teh. 
likeli yerlerde çalııştırıl:ır.aktadır. 
Jar. Nazilerin ecnebi işç:lcr içın sı 
ğınakJar yaptıklarını, ha\•a di:i.fi 
tımları hazırladıklarını zannet.. 
m~yiniz. Alman toprağı miıthi.ş 
vak'alara sahne olacaktır. Bu harp 
bıtmeden evvel Almanyada ce. 
•hcnncm kapı.larının açıldığını 

görecc~iz. 
Kadınl·ara söy1üyorum: İşçi er. 

keklcrinizi Alrnanyaya g"1ımeğe 

bITakmayınız. Onları bı .. akmak. 
tansa herhanııi bir mahrıım:ycte 
katl<ınrnayı tercih ediniz .• 

-0--

M'acar işgal kıt'a
ları Komutanı 

'Buda.peşte 4 {A.A.) - Macar 
· ~ G•l kıt'allırı kı.:ımanıdanlığm<ı 
hitaben neşretti.ği mesajda Nail>, 
bi'ı!ı.assa şöyle dem-ektedir: 

Üç aj"dan fazla bir zamandan. 
beri Macar ht'aları cephe geri. 
sindeki tcıprakılat'da nizam ve a. 
sayişin teminine yaıxhm etmek. 
teci'irler. Vazifeleri bundan iba. 
ı·et olmakla beraber kıt'alar:mız, 
&:ıvyctlere yardım için kü~le ha. 
lirırle karşılarına çıkan çetelerle 
şidJetle çaııpışmışlardı.r. Macar 
kıl.'alarının mu\'asala ve ikamet 

şartlarının ve çetin bir kl{ın güç. 
lü.klerini yend•klerini memırıuni. 

yet ve gul'U!'la mü,ahede e&iy"O. 
rum. Kıt'alarıanızın teç!ıizat ve 
silahlarının mıodern harbin zaru. 
retkrinc uymamasına ra/;"men bu 

g~lükler ycnilmtşı;r. Dcl<lcnil. 
medik çaıi>ışmalar olmuştur. Kıt. 
alanml!Z Macar askerinin tarihi. 

ne şanlı sahifeler ilave etmişler. 
dir. 

Naib Ukraynada L,qgal ser\'isini 
.yapan Macar :ıskcrlerine de ha. 
rarctle tc;ekkiiır ctmi;t;r. 

1 

Filipinlerde 
Amerikan hatları 

yarlldımı? 
Aımısterdam 4 (A.A.)- D.N.B . 

Fili.pinlerde Japonlar General 
Vainvrightin hatlarını yarmışlar. 
tlll". Amerikan kuvvetleri şiıın.di 
tehlikede buluımıaktadırlar. 
Diğer cihetten Orrı-egidQrtın 

P.ek yakında düşmesi beklenmek. 
tedir. Japonlar bu adanın su ha. 
zinelerini tahrip etırnişlerclir. A • 
daya şimdi yiyecek ve cephane 
gönderilememektedir. 

---o-

DENİZALTI 
Yakalı yan 

Balonlar! 
Vaşington 4 (A.A.)- DenizaL 

tılara ka"Şı mücadelede Amerika 
!ılar kabili sev.k balon lrullanacak 
lardı.r. N'orfalk ve Hitteras böl. 
gelerini araştırmak üızere iki ba. 
lon iBJü yakında açılacaktır. Bir 
çok balon yapıhnaktadır. üs altı 
milyon do&ara çı!ıımaktadır. 

Kaj"dcdilrliğine göre balonların 
çdk büyük fayıdası vardır. ç.ün.Iili 
deniz:iltı yaıka!anı~a hedef üze. 
rinde durabilir ve lııamlbalarını 
rahatça at-ar. 

• 
lngiliz Kralı 

Malta müdafilerioi 
tebrik etti 

Malta, 4 (AA.) - Düşman tay· 
yareleri dün Maltaya taarrma 
devam etmiştir. Avcı tayyareleri 
4 ve karşı lııoyma siliihlan 2 düş· 
man tayyaresi düşürmüşlerdir. 
İngiliz Jüalı Jorj Malta kuman· 
danı General Dobby'ye lıir mesaj 
göndererek düşman haı·a taarruz
larına karşı devam ettirilen par
lak müdafaadan dolayı gerek Ge
neral ve gerekse Malta hal.kını 
tebriık etmiştir. 

Lond:ra 4 r A.A.)- Krala Malta 
oopçu lru.v>vetllerinin al'baylığı 
rüıtıbesi verihniştir. Neşrettiği bir 
mesajda Kral kah:ramarııca mu. 
kaveımet ctıtiklerinden d'<>layı 
Malta valisini ve halkını tebrik 

etmiştir. 

Amiral Carlanın 
DEMECi 
(1 lnoi Saıhlteden Devamı 

Fransanın acıklı durumunu izah 
etınişlir: 

Fransa yalnu: hcziınoto uğra
maınış, ayni zamanda işgal feJa. 
keline de düşmüştür. Bundan baş· 
ka eski miittefiki İngiltere Fran
sanm en büyük düşmanı olan Bol
şeviklerle bir anlaşma yapu"Tiıştır. 
194.2 senesi helki de kat'i netice 
senesi olncaktır. Bizler tamnmile 
realist ve bilhassa tarnamile Fran· 
sız olmak zorundayız. Peten hli
kUınetinin gayesi, hezimete uğra
mış olan Fransa~" yaşatmıtk, mı!. 
li birliği ve Fransız lnıparatnrlu
ğunu muhafaza etmok, i,tilcıbali 
lıazırlamak. folakte sebep olan re
jimi terkelınek, adalet ve narnus
karl>k fu.erine dayanan bir rejim 
kurmaktrr. Bizce yeni nizam mil· 
li, i~timai ve ailevi olacaktrr, 

Yeni Sıhhiye 
Teşkilatı 
(1 !nct S~hlfeden Devam) 

ır!UtehaF.sıs rnuavfni olarak çalış. 
tır.ı.maları sağlamnaktad1r. Bıü. 
tün hastane kadroları bir araya 
getirilmckıle ve genişletilmekte. 
dir. Diğer taraftan şi.ır>diye kadar 
ka.dro darlığı yüzünden s>hhat rne. 
muru, ebe, heınŞire gibi mselek 
memurları müstahak maaşlarım 
almakta güçlük çekiyorlardı. Pro. 
je ıle bu memurların maaşla.ı-ı 
ar.'ımakqa ve terfileri imkıanları 
da tnmin oluınmaktadrr. Dl,, ta. 
bipleri cvı·elce 25 • 40 lira olarak 
4 sınıftı. Yeni proje ile 30-40 ola. 
rak 3 sınıf olınahtad>r. Gedikli 
l:"L~ sılf.Jıat mernurlarınin da 
sıhhat memuru olarak sıhhat teş. 
kiütına a~ınmala.rı tenin edil. 
mektedir. Ayni proje ile vekH:likıte 
bir levaz·m müıdürlllğü kurula. 
cak ve İs1.anlbulda da muvazzaf 
bir sılıhi maı.wme mühayaa ko. 
miısy"Onu teşkil olunacaktır. 

Sıhhiye üsteşarı 
bu sabah geldi 
Sılıhiye l\lü•tcşarı D. Asım Ara 

lııı sal>alıki Ankara ekspre:,ile şelı
riınizc ı:elıni~tir. 

3 - SON TELGRAF- 4 NİSAN 

Malta, Süveyş 
Cebelüttarık 

Bomba Hadisesi 
CBaıım:ı.kaleden Devam) 

(!'rialta • Süveyş - Mısır - Cebclüt
tarık) istikametlerinde ve Egede, 
Akdenizde bugünler içinde görü
len sıkı faaliyet oldukça manalı 
ve hatta hiç olmazsa Mısıra ya
kın bir umwni taanuzıın ilk ala· 
metleri sayılabilir. 

ETEM lZZET BENlCE 

TOPTANCI 
kömürcüler 

(1 inci So.hl!eden Devamı 
dar r:ıakaml.ar bu neşri.Yatımız üzeri,.. 
ehemm.iyt:tle tahk~ata geçm4-lerdir. 
Topta1:1.Cll3.rm yeni bir hilesi de mey
dana ç~aıılmıştır. Bunlar getirtikleri 
kömürleri gece saat 9 dan sonra veya 
sa.batılan saat 5 te ib-1.edltlerine sat.
maktadırlar. Bu kömürler peralcende 
f;atine yani 10,5 kurll§a sahlm~tadır. 
Toptancıl:ırdan kbmür a.la.bilc.nlerin 
ÇQğu kasdp, manav, ~!ör ve emsali 
g:.bi .kCmiırcülü.kle l:ıiç ıblr alflk~sı oL 
mıyan kın~reJerdLr. Bunlar ihtiyaçlaı.. 
rmdan çc!< fa:z.a aldıkları kıömi.;rleri ö
bür tarofta kilo6u 13 - 16 Jrunıııa 

sat.-naktaarrlar. Toptancılar aradaki 
tiat !ark•ndan iıırtifade ıçin pertken
dccilere .ktlmür satmamak'tadırlar. 

Bu yılz<!en Beşıkıaş, İd..anbul. Be. 
,,yoğiu ve Kadılr.öyünde ütcaddit pe. 
rakendec! k<.ımürcti dü.kk:anlan ~panı. 
mıştır . .a:ııaenaleyıh alikadarlar ka.... 
yık, tr.tltör ve kamyonlarda perakende 
satış usulünü sureti kat'ıyede ya.sak 
etmelidirler. Gelen kömürler her 
semtte ı:eıakendecileriın düklcıaıntarına 
nak1oluıli'"nalı ve orada satış yapılma
lıdır. Bu s&yod.e hem perakende kö
mür satan vatandaşla ve hem de halk 
kolay!Ilc g<lrmüş olaca!<rtll". 

Sonra, kömUr nartıını0 kaldırılması 
hakkındtkı tetkiler de bir n.n evvel 
imal olunarak narh kaldırılmalı fakat 
JJcömür piyasası dalmt b!r mtirakabe 
altııula buhıııdurulm:ılıdır. 1 

Kuzguncuktaki 
hırsızhk 

( l ~ Sa•hif Prif"tl J)(>.\ra'TT'I) 

tir. 30 Mart günü saat 17 de Üs
kiidar Sulh Hukuk Hakimi ri-va· 
setinde bil" hey'el buraya gdmiş 
ve yalı baştan aşağı tedkik olun
muştur. Bu tedkik neticesinde ka
yıkhane kapısının sürgiisünüın iti
lerek bnraya girilmiş olduğu vo 
<lemir bir alotle avlu kapısının 
kilidinin itildiği görülmüştür. 

Kı~'llletli eşyaların IHH=duğu o
danın kapısının alt aynas1nın da 
keskin bir aletle kesilerek bir ç<>

cırk girebilrrek kadar bir delik 
açıldığı gürllfm~tilr. i~ bu de-
lilııten içeri giren hırsız '·eya hır
sızlar evvelce mahkeme lıcy'eti 

tarafından te.hit edilmiş olan o
dadaki muhtelif kıymetli eşyala
rı tamamen aşırıp götürmüşler· 

dir. Hntta: ölünün yattığı karyo
ladaki öliim döşeği dahi nşırıl
mıştır. Diğer mühürlü odalardan 
birkaçının da mühürleri sökül
müştiir. Ilırsız \'eya l11r~ı2Jarın 
boş olan bu eve müteaddit defa. 
larda girerek eş~·aları :ışırdıklan 
tahmin oh maktadıT. Hadiseye 
ehemmiyeti• el konmuş ve Kuz· 
guncuk lııomiseri B. Ata ile arka
daşları tahkikata başlamışlardır. 

• (1 İnci SahHedcn DC\1'm) 
Halit Ül16a, oka.pıc1 Ali Çcliık, 
Konaklıdcre polis meınurlaı-ın. 
dan Ktlımı Ö:ııdemir, Loızan mey. 
danında Lozan apartımanında 

Konur!<Jaya, ayni a.partımanda 

Gülizar Gökçe, Yeni~hir Birlik 
berlber salonunda Ah:mct Kalın, 
Yenişe-hir Anıt 3'.parlımanmda Jo. 
zer o&lu Edvard, Güneş Berlber 
s~lonu sahiplerinden İsımail Kor. 
kulu. 

Bunla.rdan başka Arlapazarın. 
da bulunan bazı şa.'hitlerin de ifa. 
delerinin alınacağı anlaşı.lınakta. 

dır. 

Maznun M:ırlurrahman ve Sah. 
rinin ifadeleri -a.zartesi g'~nü rus. 
caya teroüıne olunarak diğer 
maznun Kornilif ve Pa;-Wa ve. 
rilecei<ıtir. 

ÖME.R NİÇİN PARÇALANDI? 

Dığer taraftan bu suikast es. 
nasında ölmüş olan örnerin .par. 
çalanması ı ,tikında mii:tehassıs. 
laırın vardığ> netice şudur: 

Kuvvetle tahmin olunduğuna 
gÖ!'C su;ırnsdi terti:p edenler, ö. 
merc şöyle bir talimat vermişler. 
dir: 

•- Von Pa.pene yaklaşı.ııca, sa. 
na verdiğimiz sis makinesinin 
<W:ı,"ınesine basacaksın. Bu maki. 
ne derhal ettaf> sise boğacak ve 
sen de gayet yakında bulundu. 
ğun i9in tabanca ile ateş ederek 
Alınan elçisini ö1dürcce'kısin ve 
sonra da sisten istifade ederek 
kaçııp kurtulacak:sm .. 

Ömer buna inaımuştıır. Fakat 
kendisini alet olarak kullanan-la. 
rı.n maksadı, Ömeri de beraber 
yok elııııck ve bu suretle cinayet 
izlerini ortadan knldınma.ktrr. Bu. 
nun için kendisine verilmiş olan 
sis makinesi hakikatte çok yük. 
sek infilak 'kudt'eti olan biz' ce. 
~nnem makinesidir. Ömer, bü
yük elçLye yaklaşıp da sii?Jde sis 
ima.ki.nesinin dıüığmesine basınca 
boıml:ıa infililk edecek ve bu su. 

retle Fon Pa.pen ile birlikte ber. 
hava olacaktır. Anlaşılan Ömer, 
Qıedefine 15 mı>tre kadar yalda. 
şınca, bu mesafeden istediği şe. 
kilde nişan alabileceğini hesap 
etmiş ve sis ç;karacak dii.ğmeye 
basrru"1ır. Bu küçük hesap hatası 
da bu suretle tahrikçilerin emel. 
Uerinin tahalfmkuna engel ol. 
muştur. 

İntll~k.ın ~.iddetinıden ÖmPrin 
her tarafı .parcalaımıış, yalnız vii
cudr.ıaıe ait bir uzuıv duvara ya. 
pıı:;ırnış bir vaz>yebte ve bir de 
kundurası bulunmuştur. Bu de
likanlı fakir bir muhitte, babası. 
nın evine ihaneti f!lbi sebeplerle 
manevivatı bozulmuş, kolayca 
menfi tesirler altına gire-bilecek 
bir karakterdedir. thtimal ki .pa. 
ra temini zarureti de kendisini 
ru yola sev'ketmekte amil olmu:ş. 
hrr. Abdurrahmanın ifadesine gö
re, 9U kasti 4Jedi:otrn sonra ken. 
dis;ne istedii;i yerde bir hayat te. 
r.ıin edileceği vadini almış olması 
ve cinayeti isledikten sonra 'Sır
bıstana cJöımıek arz11.>unu göster. 

llP.ft.:lm:-=--=:llt'I. B U G Ü N m , 

T A K S I M Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filmlerinin en rr.\'ılkemmeU 

L E y L A 
~m•••• Bu!!iin saat 1 de tenzilit.lı matine. 
,ı_. __ mmııa=ı~------lilllill!l~tllBmım11tı 

liugün S A R A Y Sinemasında 
JACK O.AKiE ve CHARLOTTE GREENWOUD ile 

SHIRLEY TEMPLE 
tarafından yaratılan ve artistlerin hayatlarını tasvir el.en 

ç· YILD 
i FiUlnl mutlaka. .cörilntiz. J..lüessir me\"ZJU ve c3zİp sahneleri Yardır. 
\ Bugün saat l de tenzilatlı rna!ine. ' 

1 
mesi buna delil sayılabilrr. 

STEFAN GETİRİLİYOR 

S11riyeye gittiği anl"iılan maz. 
1nunlardan S:e!arnn getirtilmesi 
için teşe'1:11ıüslerc "eçılıniştiı". 

Stefan Padornikın 9/1/942 d-e 
Suriyeye gitmek üzere Kars yoli. 
le Rtısyadan memleketimize gel. 
miş ve Islahiyeden hududumuzu 
terke-im !ştfr. Kendisi Üsküıdarıda 
Abdurrohımanla tanıştırılıdıktan 
sonra örner ı·e AbduıTzhman ü. 
zerinde telkinlerde 'bıılun.muş ve 
kendilerine ••1-•"<"a ile s:Mıatli 
ahs talimleri yaptımu:otır. · 

Ankara, 4 (Tel-efonla) - Bom
lba h1ıdisesinln 8 Nisan çarşaıırlba 
günü devam edilecek olan mulıa
kemsinin enteresan safhaılar arze
deceği anlaş>lıma.ktadır. 
Diğer taraftan aldığım mü:tcm

mim malUınata göre bu hadisenin 
aydınlatılımasmda hlr iSka·rıı>in 
rnü.hLm bir ipucu veroniştir: 

24 Şubat salı günü s:-.bahı saat 
ona yak.laşu<kcn mcıil<Ur infilik 
olmuş ve ilk duman .peııdcsi zail 
olunca yerde Örnerin bu ayak!ka
bısı ilk kanşı duvarda vücud.urıa 
ait ·bir uzuv ve yerlerde ikan .pm
tıları, !oopmuş bir bacak görül
müştür. Bu sırooa bulvardan se
farethanelere mahsus .p11ıka taşı
yan birkaç araba geçiyor. Şüı.pheli 
'had:ise mahallinde h~iri dW1m3k 
cesaretini göstenmiyor. Çankaya 
istikam-etinden men bir resni a
ra·ba sJl"tları ve ıbacaklan kanlar 
içinde iki yaralı kız göıii:ıııce he
men dıuımyor, arallıada !büyük 
bir ılrumaııdanınu:z buluııma9ciakl:ır. 
BüyUk asker ve büyük i!lsan bu 
Tüıık yaVI'U!arını derhal araılıası. 
na ahyor, onlara şefilratle aliiıka 
gösteriyor, hüviyetlerini SOTU\fO!'. 

Birinin doktor Server Kfıımil 
Tok.gözün ~ı oldajiuıu öğreninr 
ce şoförüne Hıfzıss!hba Enstiıtü

süne gitmek emrini verİıyOr. Bll'
radan doktıoru alryor ve y aral:yı 
Nümune tıastanCıSinc kadar götür 
rü~-or ve J<ı:ıların yaraları tedavi 
olunuyor. 

İnfilakın şiddetinden Som·~ a
partımanın mutfak camları kır:l
mı.ş, içeriye Ömerin kı)'lma kııym& 
etleri d<ılmuştur. Bulunan ayak
kabının Ankarada Hatay lrundu
ra mağazas ndan alınmış olduğu 
tahkikat neticesinde anlaşılmış 
ve bunun Öınere satrldığı tesbit 
olunarak tik iplJcu elde edilmiş
tir. 

14 Yaşında bir 
kızın başına 

gelenler 
Samatyöda e>lııwan 14 yaşında 

Maryam adında bır kız, Nazar a. 
dlll(!a bırısı tarafından kandınla. 

rak Çcmherlıtaş sinernas•nda bır 
locaya gotuııüI.r.ıUş, burada kirle. 
tılmıştir. 

Aılesiıı.in işi halı<>r ahnası üze. 
rıne Nazar. kızla \·! neceğ~ni va 
detmiş, ancak vadı"I. tutmamıştır. 
Bu sefer de M arv wn Zckı adında 
bir gençle tan'"" ""· bu da kend .• 
sini alrııak vrı.dile kandınn~. biı 
müddet beraber yaşamtştır. 

Ancak MaI')·aıma bu iki tccrü. 
be kafi gc!ımcmiş olacak ki bir 
ü~ncü defa da Halit adında biri. 
sile tanl{mtş ve bununla da bir 
müddet bera her y~şam:ş.lır. 

Nihayet ailesinin mcr~ca3~ile 
ınx!t:leiwnun-il;k bu faciaya el 
kı<>yrnuş ve gene k,z Ha!rlin Plin. 
d<!n kurtarılorak, Hal:t, ilk suçlu 
Nazar ye Zeki ile ber;bcr adliye. 
ye verilaniştir. Sorgu hıMümıliği 
üç suçluyu da tevkif etmiş, birin. 
c.i Ağırceza rnahkmn~ine ı-ermiş. 
tir. 

, 2 KADlKÖY W• """ 

HALE 
Sinemasında 

8 Nisan çarşamba giin<i mati
nelerden ıtlbaren meon.Jdketi

miz.de dillere destan olan 

REBEKA 
filmi gösterilecektir. 

iRTiHAL 
'Bakı.rlroy Müftüsü vo Büyıük. 

cami 'mamı ve hal~i meşahtri 
huffazılan lsmail Hal<!kı Başcsli 
4/4/942 tar;hınde vefat etımişt,r. 

Bakırkıöy camiınde 5/4/942 pa. 
zar günü öğle namazını mütea
kip cenaze namaZ> kılını:!. k.tan 
sonra Bakıı'köy kabristanına def. 
nedilecekıtir. 

Kendis:ni fanıyan ve sevenle. 
rin bu son merasime i iraklerl 
rica olunur • 
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Türkçeye çl!viren : LSKENDD F. SERTELLi 

Abdullah ile Mari, 3 saatlik bir yolculuktan 
sonra Melai mabedine nasıl vasıl oldular? 

İLE SABAH, ÖGlE ve AKŞAM - Evet ... O bir H;..ri•W,aı.dır, F;ı.. 
k;ıt, \'<>lı: .ıenlş ıne<Oh<ıpli ve dln !er üze. 
rinde dorln te1kiıkler 7ap&n bır ıu..d.ı.r. 

Herhanei bi< dinin l:ri ve miıkul ıa
ı-~Ilaıını beulmser. Bı.mu da çok nXi.
kw ı;Ormüştür. O (Melai) mAbcdlne 
ilk dtfa deılil, ilmdiye ı..adat belltı on 
<icla, on "'' defa gitmiş, orada Müs.. 
lümaular cı.l>i Tanrıya dua e\mı;;tlr, 

J!·;;.~ <le ~ birinde Mu..Jwnaıı o
-d'fl..'11.r, 

r.wi.> =ulml.lf\u. Mihraw meydanda 
Jeli. I:.'trafı açıktı. Ü.tü odunlarla nııuD
ta.zam bir aekilde danı Ci.bi öıt~ü: .. 
tü. Kl!llBlı:.da il<1 lı:arc•ll nöbelçl beli;. 
liJ'"ordu, 

H~r yemekten sonra günde 3 defa l4•••tuam:ın dişlerinizi faça!Gyını& 

Pohol<>r blrcbir!mne ba~tlar. 
Ve liarlnıa.ııdan müılbet bir ne't.lce 

&l.aırul)'lDCD, maca·-·dln ~t..ıar. 

GÜZEL MAllİ •~lFLAlı 
Mı\B'EDTh'Dl': .. 

Mıclullaiı. yerll Müal..m;ı.nların akıl 
lkıl:al&rındaoo. flarknanın da çok '7• 
~u;tdu. AWul1.ıtıın vaz11 .. ı önüne 
..._ren Hırlıı\ıy1!"" İslaml6""1 telltın et. 
mekli. Harı.nan ;ı.;leslnın de cunıln bi
rinde Müııl(l-..ı ola<:ald•rına kanldl. 

H.artman bu H.e-JJı bOC~ıru. da e-ld• 
etrııi:ye muvafig,1; o~. 

Hoca Abdulı.iı, bu ade !(mdt her--
• ke:s .. cn ance bıml<1rın rn rencı olan 

Fravlayın lfariyi J.'lü@HlmGn yapaca. 
iınd•n emi<ıd 

Hartman o ıaıbah erk-enden Hoca 
Abdwlaiıı buldımıu M•e=,.• ıe
tlrttı: 

- B:Udırzım tıuırOn alzlrı B>Mıede 
g.tmeiı: lotiyor. c;.,,-e ro,...,ı. bir .,., 
ler gömNş. Bımları bana b!!e ..rı,ı..
melc i&leme<:U. Onu buıfi.D sana R~li:n 
e.ı.,,o,.,.,,, İcap e<Ieı'lc otadakl ıı:ı;y.ıe. 
chh1 yamnzda bır ltar, &Un mb.J'ır ~a... 

labllr Bunun !Çin y"pa<:a&uı m.o•rab 
iki kat olarak ödiyecelim~ 

J)e.11. Abdullah -·ındl. Harlmon o
nu iyice avlama JÇin,. filine b!r taç 
ciJ .ıerlin ıs.-ı.ı;tı.nh 

Ma:; ba.z.ıriamn.,ıı. 
Derlı.ıJ iki a't buld\llar .. 
Ma rl ata bindi. Mıdulo b ta ata bi

nerek. jk~l birllk'te s.."b-'lbteyin erk<!n .. 
den Manilladan arnldU..r ve ormonm 
ırolunu -..ar. 

* Üç saat aonn ..o«tl> kattlcsinln 
bılllrim bulımduıfU anızlye ırlrm4lerd.I. 

cMe!Al MMıed» bu onn&rıın tam ağ· 

Ke.blle dr~dı namdZ vok;.tlcrl m6-
bede gelirler. fa.kat !çine ıir~r. 
avlt.J!unda namae kıla.rlılrdı. 

Ce,,,a.-t. mlııb«lir. Jçi~ al!(9Jı. Cuma 
giiTıleri ö.ğ!e naımazında girebiUf• o gıem. 
•BiJJ'ülı: rmamo minbere çıkar. halka 
nasıth1t ~d~r. herkc-e yeri~re elilerek 
•BU&"tlk lll'Mlm~ a tapardı. 

Btırada Mıiıslümanhk çok jj>\!dai bir 
tdrllde göre çarpıyorou. H- ,.erH
lmn bır ÇOfıu mü:tekfunıI İsJAm merrr
lek.,,lerlıJOe o;dUJi.u :;ıbi noıııaz lnbıuı,. 
•ıııı bık l>ılm""'<ll. 

Abdullall bonlor kadar ~tti "" jptt. 
dal i>ir adam deı:ıldı. Kendine ı:öre r..l. 
.scı:eıarı va.r<iı. Bırt1<1 Hadl:ı ve A7et 1.e 
b.il.irdı. ' 

•lluyük İmeın be:kl de Abdıılaııtan 
daha <•hıld•. Falqı;t balkın ona Pey
camlıer glbl ıa.ı>moısı. kil'blle arasınd<l-
1<1 mevkilni yulu>eltıı;J<tı. 

Abdullalıın dalı.> uyanıJı: ol'lnası, 
!<Cnı!~nc ~•r hocalık vazifesi ve • 
rilnlcs!nden ileri ge!.i.yordu. AbdulLıh 
Hoca Filipln Addlarında dolaıs;ı dola
ra ccrıel>;lerı., tcıruıs etmek. ıebi< ııa
,.atını y:ı.ıund~n görmek yüzünden me .. 
deni trr•ld<i ve !nld,:a{lara da ıalılt o. 
}uyordu. 
Karı :ı.ulıedin önfine gel.ince aııta.ıı -· - $!md! nCre]'e C.dece~. Seyl\7 
- Bizim eve_ . 
Seyıt Ab..iulkııhm •B!zim EV> d~dJ .. 

f. :ttt lı:.:oi:l:cnın bir ,,.,....; ,.abaned:ıra 
moh~,. misa!lm:wesl7dol. Abduflah 
ltalılle me~e ııeldikte bu evde 7&
ı>rdı . 

Burası Ilı; odalı. &i:a<: ve kamı:; dal. 
!arından :rııı:ıılmıı çok ııüzel blr ev<ll. 
Mari cü.bbe ıtibi bir klmuneye b<lıiJn. 
ınüs. başını s!yaJı bir tül ile sarnııştı. 
B•sın•la ll"l>lt• Y'Qktu. Mel.,iler Ş89ka
lı fnsonlen k>bllelerı arasına detll.-a.. 
r.wst ı~ıne bile salcmao.lardı. 

Abdulbıtı: 

- Yanıı Cımıad:r. ,ıedi. bu ceceyl 
burada ls1Arahalle gtçir!rain! Yarm 
ö!le namazında •BUyük İbadet> tôre
Dinde bulu;rıursçn! 

(Devamı Var) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın 
alma Komisyonundan: 

Oku'L'muzun ıess llra 7 lrunış bedelli brııılıiırıd~ ~apılacolc tam>r.ıtcıı 
27/1U/94~ güntlndc yapıl&ıı a.;ık eıt.sll!lmesindc bir 1stalill ttı:madıiından llıa.

len;n on gün uzatılarak 7 trV /942 Salı günii saat H de ~1'>iilu .İs\Udal cad
desmde 349 n.uımarııda Liseler Muıb•IAlbecülJı;ıı.ıe lop1onan K<ımlıl)'onda 1apıı
lacaktır. 

İlk t..niliıat 142 lira 14 kuırı.ı;11ur. 
İste&lil<'r:n en az ıı:r taablılltıe 1009 liralık bu. ~e ben2'!r ie yaptığına tlo

!r ldare!erlnden alım~ old:Z:.ı vesikalara istlnoden Istanbul Vil:>yf>lme mür•
caa\Ia eksı!1nl<l tarihiıırl<'n la1il ıonıerı barlç 3 gün evvel alınmış elıliyeı ve 
1942 11lına alt Ticaret Odası veslıası ve teınlnııt :m;ılı;buzlarlyle birlikte Ko-
mlByona gelmeler!. (4033) 

Devlet Demiryollan ve limanları İşletme U. İdaresi İlanları 
İdaremizin Sb1ı:eclde Vetir ~.ıe.ı caddesinde :r"lltırdıtı sıra dllltk~lar

da eenelll< tabmı.tl kirası 900 lira olan 1 No. lu dükldn •Eski Balaban Lokan.. 
lası> açiık aı<lıtırma ile kiraya verilecektlr. 

Arttırma 17 {.942 Cwna gilnQ ıaa.I 11 de Shi<«ide 9 icletme blnasıDcfa A. 
E lı:Omil>JOnmda yapılacaktır. 

Bu lııe glrnı<'k isliyenkr111 67,50 llrt.hlı: muval<k;ıt temına.4 malcbuzu .e ıı:a.. 
nımım z(IRerdiğl .....ıksları yanlarına alarak ı>)'Di ııün ve oaatıe lromlqon r~:s
llğine gclmel~rı lfııumdır. 

~ şartıJarn•lerl pa.rasıs olerolıı b>m~ veııl.1-kıled'< <4028> 

M1J!ıamır.en bodel! (3491) »ra (25) kuruş olan 50 a®t ve 'blçr!ben 36,750 
metre mikabı mutıtell! eb'atta çam azmanı (17.4.rn42) Cuma günü saa.t {H,30) 
oıı dört bU'Çtıkta Hay'darpaoada Gar bin aeı da!ıllindeki lııoıniılYon taralından 
açılı: eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu l6e g.rmek ;,,tlyenlerln (261) lira (85) ktını§hık muvalı!<at teminat ve 
kanunun taııiıı c11iği vcsa.lltle blrt;kte e kısiltme günü ıaatlne kadar Jroınl<lf'ooa 
müracoıı.tları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 1ı:.omı..,.onıdan ..,...,ız olarak d:>tıtılmaktadlr. ( 4054) 

(HALK SÜTUNU) 
lf arıyor 

İlk talısıli lıulıaıa.ıı ,_ bir le& aile
vi biJdçe vaziyetinin bozukluiiu dolaı-
1'-'İ:vle i•brllı.a, imaliıUıane ve mües-
seselerde Jı..anaa.tlııfır bir ücretle bir iıı 

Acık iı ue memuriyetler 

r -

1 Hediye Kazananlar 1 
aram 3k t:ldır. 

Tallp o:anların Halk sııtunll!lııla Ne
riman rJmuıuncl bir 100lrlupla müraca. 
atlarl rit-a olıunur. 

Yüksek iktısat ve Ticaret mek. 
tebinin loiitiplik V<! hesap memur. 
luğu açıktır. Talıp olan liı5e veya 
oırta mektep mezunlarını.n bu 
ayın 15 inci güıııüne kadar mez.. 
kı'.ır mektep mitiürruğüne müra.. 
caat etını?leri icap eylemektediT. 
&imetbankın İızımLt sellüloe 

fabrikasına 140 • ııo lira aylık üıc
r<.:tle öç kianyager aranılmaktadır. 

ıMU.-acaat müddeti bu ayı.n oıtueu
mı. kadardır. Milılofııf ath bıhnecen:u:ıxle klll" a 

nctıceısindc naınJ;arına hedi(yt! iıia. 
'bet eden okuı;;ucu1 arımıız.ın Jis(e. 
~inin oon kı<ll\lJJlı bugün ncşredt. 
)"\Jr\.12. firoııyeler oırinfuı.de.ki 
Jlet§embe günü.ne kadar her gun 
saat ıo _ H ara~ında almmalıdıt'. 

Bil'f?T roman ka.uı,.,,.1lıır: 
Gala.tada y~~a cacldesinde 

Alfüyclihanda 7 numara<!.~ .~ıvu
kat Kemal Bora, Kadı!<lOy>ünde 
O:ımanioye mahallesinde 1nebey 
ı:okağıDIO. 65 numaralı haJlC'de 
Devlet DemirY'Olları bat çavuşla. 
rırulan Serdaroğlu Fahir, Alefll
darda Mı>llaienari mahallesinde 
Ereğli sokağında 11 numarada 
Bayan Nşaloo, Tahtaıkal<!de İpçi
lerde 5 numaralı çuval ve k:ına. 
viçe ardiyesinde bekçi Ouımuş. 

Birer §işıe jnJıisllT kok>nyas. 
kazananlar: 

Beyoğlu 27 inci ilk mektep 1 in
ci sırın A şubesi talebelerinden 
1!16 numaralı Fikret Öl.budak, 
Karagiimıiıkte ı<oca:dede mahal. 
lesinde u~unçaylS' ookağı.nda l 
numaralı hanedl? öğretmen Ba
yan Bedia A&-U. Eren!W,)'Ü.nele 
K()IZ}'atağında miJlı~Jldjs Ri.z.a De
mil'dağ, Ankarada Isınetpaşa ma
hallesinde öııtülit sokağırıtla Me. 
ram apartıımanında Bayan Refia 
n$tün, üskii.darda Debağlar ma.. 

1 

Orta hizmetçiai oranı.var 
Bir Aile~.!n ortq hiemetleriııe ba. 

Güm~uyunda Dev'!im apartı.. kabıle~.:. ev iş'.erinl li.yıkiyle bilir, 
ımanında 1 inci katta Bayan l\!er. gent ve faal blr lılaınelçl ararunııkta-
zuka Şahin, Bakll'ooyündc Ceviz. dır. Gau.,,mlz İdaresine müracaat e-
likte 3 nurnarah hant«ie roühen. dilmesi rtca ohırıur. 
dis Cevat Oktay kızı Hul:l..iye Ok- , . J ş arıyor 
tay, Sıvas e11kek lisesi 1 ine'i sı.nııf , , + Orta Okulun oon sını.!ından fak
talebeleri'llden Reşid Ba'Lya. ru zarurH dQlayk>i.Yle birinci kanaat 

noilarımı alarak a.yrıl.maık rntt:buriYe .. 
Mulıtelif hediye kazatıanlar: tnıde kaldım. Hertıan.ııı bir mü_,,.e 
Şehzadeba.,ında Fevziye caooe. veya yozıhanede vaıifc arl,)"<>l'UIJI. Ya. 

siıırle şekerci Nadir, B~~doota zım, h.,.abım gayet i)'i ve JruvvcUidlr. 
-Y .Aylık flcre;t 35 ve 40 lira araısmdo o-

Köy.çinde 32 numarada! bakkal hırsa mmn~ttar kaunm. tı vermek 
Rasim Muğlalı, 1stanbt:l Cüımhu- Jütfunda bulunacakların Son Telgraf 
nye<t k12 orta mel'1tebi ü~..Uncü sı- Ha!lı: S·ituııunrla <S. Allındal> a yıuı-
mf talebelerinden Bayan Şev~e 
Cantü-rk, Balatta Tahtaminare 
mahallesi on 1 'om sokağı 98 nu. 
maralı hanede Bayan Ester Miz. 
rahi, Gıi!latada Şişhane yokuşun. 
da Bursa apa:rtıananı 4 üwıcii kat. 
ta Bayan İf!e\ Adal:, Elminönün. 
de saatıçi ve .ııöı!ük\ii i. Pavlo, 
Merkez &mkası L.-tan.bul '.jUbesi 
memurlarından Naci kıızı Muzaf. 
ier. Beyoglunda istı.klal cadlde. 
ılinde 148 numarah tuhafiye ma. 
ğazasında tPzg3htar B~yal" Şer. 
ıınin gül, Beşiktaşta Yıldıflıda hah 
çı·van sdkağında 22 numaralı ha
nede Bayan Müjgan, Beyoğlu 31 
inci ilk mektep 2 mci sı'!lıf ı inci 
"1'bC tal00elerın.den 400 numaralı 
ihsan İnceğn. 

"ON 

malarını r:ca ederim.. 

lı arıyor 
Oldukça AlmlKlCD blirim. inııııat -

makine - gemi inşaat resimlerim de
taylnrly!e beraber ç>z.er ve hesabım 
~aom. Yaiil~ aulu. aliş re<ıimlerden 
anlar vr. y•peı.rım. HUBUSl bir m\Jesse
scde. mü!ı"'1di4i ytı.ııında çalı.şm:ık 161i
yoru:n. imtttıana cırerim. 

l.ste1<: 0krin •Son Telçaf> Halk Sü
tunu ,.L. S.> Enver Sarıdal'a mıek'tup.. 
la müracuatlannı rica ederim. 

Gelen İf verme mektupları 
B. K - T H. naanlannıza dört 

mektu.p gelmiştir. Acele alıdımıa
!'lJZ r.ıercudur 

BABASIZ BİR GENÇ KIZ 
İŞ ARIYOR 

Yine ayni !abıikan:rı muhasc. 
be, ticaret ve muhaberat servi&. 
leri için 75 • 170 liraya koadar im. 
tiiıanla vey.a ilmltihaıısı.z memur. 
lar alınması i.çin bir mfu;abaka 
imtihanı açıffiı~ır. Talip olanla
rın mül"acaat miJddetleri 15 ni• 
sana kadardır. Mezk\ır fahrika 
300 lira aylık ü:creUe bir de da. 
biliye mütebaseıısı db~ ara.. 
ıınaktad'ır. 

Mineler Müdürlüğünün Mı•İr 
Carfıaına lıonulan aleml.,. 

hakkındaki kararı 

Mısıırçıa.:rşısı kubbelerı merinde 
bulunan alemlerin şekilleri hak. 
kı.n<la •Belediyeden Müzeler MiİI. 
dlirlüğüne gön.derilen resım ve 
rotc@raf M\irZe Encümenine ha. 
vale olunarak tetlki.k edilmiştir. 

lelsiııde bakkal Tarir oğlu Ra. 
.nıoe, Beşikta4a Dik.ilitaşta Bo.<. rr,=;; __ ;.;;_~-~---.~-._-ı-,ı,--,-.-. -.--:·_·'"·:::;;;.·' 
tanaTası 3 nU'1Jlarada Bayan Re. 

1 j-·-:--.~-·::· r-ı.·y--.· ... ·I ·,,! 
bia, Tophane dikimeVi terzılc- 9 U. . . 
~inden Bayan tcı.aı Kal, Fınd '·l:.. Q 

Küçilk yaşta babasını ka:ylbe
dip annesilc kardeşlerinin iaşesi
ni temin etmek üzere ilkıme'lotebi 
bitiremeden iş sahasma atıbnııık 
lstfycn bir genç .k z fol:xrika ve 
müessc~elcrde kans:ı.tkiır bir üc
retle i ara!""aktadı 'T" 'lr sever 
iş sahipleriı:ıın Sen Telgraf halk 
sütunu vasıtasile (S) I'iimuııuna 
bildirmeleri rica olunur. 

Neticede yapılan yeni alemle. 
rin eskiden mevcut alemlerin ay. 
nen l<q:ıyesından ?baret oldu•ğu 

fakat zaanan ve tesiralı hava•ye_ 
den dclayı as)I şeklini kaybetmiş 
mevcut nüınunenin ta,/hih oluna.. 

rak ötederııberi tanının~ ve İstan. 
bul ınebanisinden bir <;0ğunun ve 
'hatta Yenicami şa<lı.l'llan avlusu 
kı.ılbbelerinin Ül/.erinde bulunan en 
orijinal TiWk motifi bulunan bu 
resmin Mısırçe~:ıs, kul:lbeleriııde 
tatbiki kararlaştmhnl§'tır . 

SWlıç ve Başmuhırrin Eteır. İzzet 
Ber"ce - Nes .y.,t Direktörü 

C'",·dc-t Kl\R A.RİLGit1 
da Merd:venli ;'Ok\lş 57 numaralı •--===·=··=~J;!. :;:~:·=~ =··==:...J',; 
han&Je gü:zel san'atlar akademisi ~ 
rc(ım şılbesı talebclcrir.den Ke- 4 Nisan 1g42 . 
mal Gür, Kurtulu.şLa Dereboyun. 
da Saralım apart1manı 6 nurna. 
ralı dairede Viçras, TicarM mek. 
~ehi yill<sek kısım 1 inci sınıf ta
lebelerinden Fikri Nakkaş. 

Birer yazı kcıtemı ka.::aııanlar 
Beyoğfa Musevi lisesi 2 inci sı .. 

11ıır talebelerinden !laıi:>ut, Ü.9kü. 

ıdar kı;ı san'at melatebi 1 ınci sınıf 
1alebelerinden Be.yan Macide 
Kökçe&, Seııpolişeri lisesi 3 üneü 
sın!lf taılcıbelerinıden Bayan An. 
ıgeHki, Sirkedde SııHhat kıkanta. 
ımıda garson Arir Pınar. Zongul. 
d~k Ü'Ziihnez ocağ. kati.bi Şakir 
'Tiiı1kala, Bey<Jiilun.dn Ba}'Tam «'

kııığmda 2 numarada Bayan Fifi1 
Galata maliye ~besı memurla. 
rıııdan Ke;·im Boçtar, Taksimde 

18.00 Program ve Memleket Sa&t A· 

18.03 
18.45 
1s.5; 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20 45 
21.00 

yarı. 

Radyo ÇocUti< Klılbü. 
Z'raat Takvimi. 

Miizılt : Ra.Qyo Dans Orl<estra
,sının Her Telden Programı. 
MemlE.ket SaaL Ayarı ve Ajans 
Haberlerı. 

Serbm 10 Dakik~. 
Müzik: Fıııı•l Hey'etl, 
J\adyo Ga.zete ·I. 
:ıti\t:ik: Sl.?"kılar \'e Türkiler. 
K<ınuşma (Bily()k Adamlar). 

21.15 Muzik: Dinleyici İs1ek1eri, 
21.43 Konuşma (Güniin rne.seleleri). 
22.~0 Mlia.ik: Radyo Salon Orl<<Mra. 

ın. (Vloionlsl Nacip ~ın). 
22.30 Meml<"kot Saat Ayarı. Ajans 

H.:rber;eri ve Borsalar. 
22.4!5/2~.!.ıO Yaı-ınk..ı. Pr~a:ram. ve Ka.. 

pan>i. 

SON TELGRAF MATBAASI 

NEZLE DiYİP GEÇMEYiNİZ ... ---m!l~Q 
Verem, B.-on~it, Zatü rrie, Grip, Nezlede Gelir. 

GOME TAL 
Nezleden :korur ve nezleyi ıkökıünden keser. 
Ecz~nc!erden ısrarlo GO!\IENTAL arayınız. 

ÖKSÜRENLE~ Kl TRAN HAKKI EKREM 

BELSAMiTOL-
İdrar y<>lları liiihabı yeni ve eski BELSOGUKLUGU. İdrar zorluğu, 
M"'ane ve Prostat lltihabı. 516tit ve Koll Sistltlere. Bebrek rahaU.ızlık. 
larına karşı en müken1mel bir ıl~ BELSAMİTOL'dilr. BELSAMİ· 
Tl)L kullananlar yu'karıda yaztlı ha&t.ahkl'.\rdan ca.buk kul'tulurlar. Bti. 
lıi 11 Eczanelert.I.<.· bulunur. Sat~ deposu: S"rni Aksu Bahçekapı İş Ban. ••a:••• k>sı arkasında Rolrvancılar so' .. ak No. ~-••••I 

Bana inanınız,, 

Bu Süt Kreması
·usulü sayesinde'. 
50 yaşında~i barçok 
kadınlar ancak 3Q' 
yaşlarında görüne ... 
' - . 

cekler'dir. 

bklarla işaret edilen 
yerlere .,tatbik ediniz. 
Sonra .da bütün yüz 

.ve poynunuza 
sürünüz. _ 

B "irruıanUŞ. solmu1 ve gev$emış bıt 
_ cildi, taz.eleyıp gençteıtirmtk •cm 
~ size bos>l bir usul ! 

önce Pankttaun Ue cıazm ettu1J• 
~mı$ ıt>lf. m.Jkdaı : süı krernaııle • e.ynj 
mıkdar haım ettınlmı~ ı.eytınyaiiJe 
koırsştıraıız vf. buna ıkı mısU taı~ 
·ıut krcmasJ iüve ecUnlz Bu \~rtJp 
'cildlnııt besler ve ona idetıiı ınanll .. 
~mıyaC)k derecede_bır gen~_ve_bttı 
ı!azclik verir J..._ 

Bır meşhut iltt.ıst"gen~ıııc-mar•8": 
•raatnı muhaJat.a' ve idame- lı;tn bU 
basıt uıulU t.aıbık wnı~ ve 10 1a~m .. • 
da olmasaıa ragmen genç k.adm roJ1 

1
leruu oynam&:jta &:ıJcınız da bu ha· 
IU.ayı sn.e ihıar. edebihr ' Anca~ 

1muhlevıyah az mık.darda• olmo:kla 
bora.bel' pahahya mal olur (Ya:slZ) 
beyaz renkteki Tok3lon • kreminin 
terkıbınde cildıruzi beslemek tçln 
bazın eW.rJlmiş ıeytınyalt tl4: süt 
kreması mevcuttur. Bu tttttıp "'cU .. 
din ihtiyaç hi.ssetlığı ııdanuı ta ken ... • 
disid.ir. Hertııalde mcmnunlye1. bah~ 
~ıemerest . garantilJdJr Akır.i naldc 
._P~!anrz. iki m.t;ıU iade cdiltc~~lir.ı. 

. PARAB1Z. OİJZELLİK KUTUBU, 
l:ıerunundıı' (beyaz ye pembel renk. 
!erdeki Tokalan kremleri ile "muh
~telif. renklerde Tokalon pudra..ının 
~niımunelerlni hovldir. Ambalaj v6 
aevk masrafı olarak 20 kur~luk bir 
lpulu, aşaAıdakl adrese gönderiniz. 
~ Tokalon servisi 5. lJ · ,.,... 

'ta Kutusu 622, iotanbulı 

Bu sabah tramvaydan 
atlıyan 100 kişi 

cezalandırıldı 
Emniyet 6 ıncı Şube 'M.üdUı1Uğü 

tram,·aylardan atlı.yanlarla ıı~ı bir 
müca<ileyo ııırişmiştir Bu sabah >'"ı.. 
nız, B~ aııt, En1inön\J mıntaka6mda 
trdln''ayds.n atlıyan. ytirü.yen tram .. 
va.yl:ı.ra l•!rmelı. iırtlecn yüı k>li ce
zalandı:-llmıştır. 

Kamyon ve otıomabiller d<ı drı b4r 
'kontorla ;1ınmlflard.ır. 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu aıkışaın saat 2J. de 
DELİDOLU 

OPERET 

TÜRK ANASI KAÇ ÇOCUGUN 
VARSA O KADAR SAYGI 

DEÔERSİN. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

GerıJl J\.f erkezı 

e TAKYlM 8 
HunJ 1358 

MART 

22 

Kasım Hlerl 1~1 

148 
R.EVVEL 

17 
Yıl 942 Jry 4 vıı.s.ıı Vakit Kz.•nt 

Nl.SAN s D s D 
6 39 Güneş 11 02 

4 
13 17 öaıe S •U 
16 S4 iıtlndi 9 18 
l 9 37 Akl•nı 12 00 

Cumartesi 2! ;~ :.:.: ; i: 

Tarihi Tefrika: 62 ~ 

Ehlisalibe Karşı Kilıç Arslan · 1 
Yazan: M. Sami Kara yel --' 

Kurnazca yaptığı ric'ati sezemiyen 
düşman ordusu, Arslanın ordusunu 

budalaca takip ediyordu ••• 
iki ay nııiW\:k'l;Je İznik ıizcrfae yıiı
riiınıeden kal<lılar ve civar karele· 
rin.ı ve haval~ılll ~·ağma el.t.hl.eı. 
Haoçlıla:r Ksen~rd 'kalesinı zap
tetmiışleı-dı. Barr.<iı. yerleym!k gc- ı 
r>dcn gelon hıri:stiyan ~rdularını 

1 
bek.l!ıymılaı'dı. 1 

Artı.k harakat başlamıştı. Aırs

lan ()]] beş bın Ti.irk ccngaverile J 

hıri&iyanla.rm bir paSkalya yor
tusu gecesi kaleye tllfarı gibi biı /I 
hücum yaptı. Hıristiyanların pu· 
sızya yatııunış aklııklat• bın'lerc, 
askeri k.ııeçt•m gcç.ırcrok h~i 
'..r.alcye kapattı. şiddetl.i bıır muata 
sara beşladı. Ve kı.leye ı;itleıı su 
yollarını kestı. Sekiz gün, sdki.ı 
gece mU!ıasarada Jı.ala.ıı haç<l.ılar 
susuııluıkıtan perUjan old'lllar, i:ııe,)·. 
gir ve eşdk kanı içtiler. 

Bu hırist;;yan ordUıSunun reisi 
Alman RaıY no idi. Rayno, Tüı<ıde· 
rin cengaverliğıne hayr'1ıll o1m~ 
tu. Kendlsı yüz bin ki§illk bır 

orduya malik oklıığıµ halde o.ıı 

beş bin k.iıjı gibi bır loll'lrvet omı 
zaptettı. Kaleye bil kaz süırusü 
gibı kapam>ş, a.k:la &eınte< facia
lara se-Wp olmuştu. Maıyeti:ndeiu 
asker susuz! uktan kı.nlm~ baş· 
lanuştı. NiJıayc! bi.r gün bü'IÜfl 
maiycti!e kaleden çı!kıma haceke
ti y. p}ı Aro;lan b>r ;k ı ilt•ri mutıa. 
rebesa yapti.:.tan SODTa lıoızuiıruış 
gibi darmaclagm kaçtı ve öyle us
talıkla kaçtı ve dağıldı ki, y;n 
bin kişfük luristiyan ordUISU ak
şama kadar onunla ve onıu tak;p
le uğraştı. 

.Atl"slan böylelikle OOçlıJarı btı. 
ıned\kleri dağlık ve karıışık lbl'r a
raziıye çe&tı. Gece basar basnaz 
bir yay gibi askerini topladı. Ve 
hırisliyan '>rdıısımun r.neı1kezine 

bi.r taun g>bi incl'i Tüvkleru db~l
mış zannederek o"khikları yerler
de yatan ve uyuyaıı Jıaçlrlar nP 
oklıiklannı şa!}D'ar~ ıkaçışmı!)la 
,başladılar. 

Bin müşkülatla tcikrar zap.t .. t. 
tikleri !kaleye gircbil<lıll'r. Elit bı!l 
malt :ul venn' ·Jcrdı Te!k:rar mu
hasara iı~aımııtı. Rayoo sırootıısı 
te.1{.rar askerlerini bir ç~ış 'hare
ketine se"'keottı ve kaleden çık;tı
lar. Lakin Rayno maiıyetin<le oo 
lunanları bırakarak kaçtı ve 
Tfuıklere teıınm oldu Üste de İs
lam dinini kab'Ul ederek miislü
man oldu. 'I'ürklcr, khnanlann 
bıı ordusunu bir kişi i<a:lmJıyaca
sına taınizlediler. Papaz ve tadm
ları esir ederek izniğe gönıdenti
Jcr. Arslaıııaı bu muzafferiyeti Ü· 
zerine her yerde şenlikler ya,pıl-

.Al-31.an demiyc başla:ırJştı. Hal:i
katen .lahçtı. 

xxıx 

1''RANSIZ H.<\.ÇLILARI DA 
BOZULUYOR 

İzmit yakasında bulunan Fran
S>Z o:roıı.su Alnıarı orduGunun bu 
feci mağlll'b>yc•ıni halx'r alır.ca 
hep birden kudurım>§a diir.dLler. 
Frans!:l k'lıarı<tıı<lanları ııy:lklonrlı 
İntikam! lnt>kam c!iye ıbaJlııl}•H
du. Muihakkth·: Tijt!iJC'r ürzcrine 
atılı.p irıtlkam almak isti)orlurJ•. 

Haçlıların rücsasırı..bn Yc'<c'<:l 
Goty« isminde bın Fransııları 
teskine çaltjiı. Lôkiıı bu ad1mı 
kıol'!<a.khk ile ithron etti!Pr. Bu 
adam şunları söyfüyordl.ı: 

Ben Tüı1klcri biliıinı. Onların 
nıudıarcbelerim Bizans oni<ısile 
beraber ·bıuhın<luğum ·zaman gör
düırn .. BöylE ~lli bın kı'ıi i"le on
ların ·karşısına gidilmez. Ba!<, .\J. 
man Rayno'ımn ordusu yu~ hın 
kişiydi. 
Fransızlar brz Fran~,~lll. d,.-e 

bağırıyorlardı. -
Niılıayct elli bin kişiLk bh or

du ile Almanlar gilıi •bir orn;an 
içinden İznik üzerine yoiirüdüler. 
Haçhlar daha üç kilometre )·ürü. 
ınemişlerdi ki, K.lıç A<Glan 1 
kay ktın"Vetler'Je bir :;cc~ içiı.-k 
~i;rleşerak bunların üzerine sı:l

dırdı. 
Fransl21ar çok cesınanc çarpış

tılar .. La.kin çok gcgrre<lcn Türi< 
ordusu önünde perisan ol'!Jl kıç' ı
lar. Çiinkıü, meydan an:ıiharcbc
sının kumandanları ·bu1unnıı 

Godfrua, Renol.d d5 Bretoy ımak· 
tul diişmiişlcrdi. 

H;ıçlılar, öyle peri.j;an olmuşlar
dı ki, bütün 'bir ordu ahbikJir.1ı:e 
başsız ve kınnandasız İı:ımr ;:Zc 
rlne kaçıyordu. Kılı.ç Arıdan, di!;: 
manın p~ıni bırakmadı. Hatta 
ciôit'lm2ndan evv.:l hmit h}ristiyan 
kiargMı.oıa ge}m'.,;lerdi. 

Bir tek kişi kaIDıadan Franscz 
haçlılar ord11su da İznik yollarına 
eki!.m-işti. 

(Devamı !var)· 

HALKEVLER!NDE: 

Konferans 
Üskü.dar Halke'-"nden. Evimiz 

sa!Onunda 5/4/42 paı.ar günü sa
at 15,30 da felsefe di:.çcnti Ma;-. 
hat Şe'\·ket İl:ışi'I' tarafından (Av 
rupa kültıik tarihinde PJ\n ·•ar;; 
ve neticeleri) ha.ldkınıla bir Joon • 
ierans verilecelııtir. Giri seııbest. 

ti.r. 

~ T. iŞ BANKASI 
K0Ç0K TASARRUF HESAPLARI 

Ittl İXRAM İYE l'LANl 
UŞIDELEK: 2 Şubat, t Mayıs, 3 Atustos, 2 İkiuciteırln tarih· 

terinde 7apılır. 

1942 lllBAMIYELE·RI ---1 adet 2000 lir•lılı.==2090.-llra 

1 

40 > 100 > =tliOO.- Llra 

a • 1000 > ==3000~ • 50 > 50 > =2500.- > 
2 • 750 > =1500.- > 

200 25 =5000.- > 
3 500 ==1500.- > > • > > 

10 > 250 > =2500.- > 200 > 10 > =2000.- > '--- .... ICll .. , ıım• rtil~...,~·' 


