
. 

- HNJI . IAYJ: PAZAR' 1 
1820 6 

' 

r..ı. 'hırlı -*""'=" 
BAYiSi J'ol.. JİUSU 

1936 i'\._. 

!'EL~M 5 TBLQllAI' 

-- --
ADU:S: 5 ABONll: -- ---

C&lalollu Senellk: UOO 

ııo.M. ınn NİSAN 1942 
...... .ı 

b>.utE l3SH loa Te~ 
NUl'\loomani:l'e KURUŞ e AJo<•ııc: 760 
cad. No. H 3 Aylıl<: 400 

6ahif ve Bqmuharrlrl: ETEM iZZET BENİCll J EN SON TBLGRAFLABI VE BABIBLEBI VEREN AKŞAM 8.1.ZETISI Gueteye ,ı;ntleril•• enak la.te rililmrz. 

Hind yumurtası 

İngiltere ona 
peşin istiklali· 
ni vermelidir .• 

Bize öyle geliyor ki 
Hindliler lngiliz • Rus • 
Aemirkan hesaplarında
ki hususiyeti na.zara ala
rak tam bir ayak dirr 
mesi ile topye~n bir 
tasfiye zamanının geldi
ğini kavraınıt ve bu yol· 
dan Kripa'in ve lmpara• 
torluğun önüne çıkmıt· 
lardır. 

E.TF.M iZZET BENiCE 

Anlıarcıdan 

Hindistan ıPuarlıb en llPİlll 
af.hasına girmiş bulunlQ'S. i.. 
silizlerin davası tuduı: 

- Hindlilerle beraber m...ıı. 
tllJll ve İmparatorluğun \larp ıı:a• 
ycsini kurtarmak.. 
Japonların da.vaS1 şudur: 
- Hindlilere güvenerek w 

Hindlilerin esmer yanaılıilanDJ 
okşıyarak İmparaotoııluğu Nil ge
rilerine kadar sürmek.. ı 

Hindlilerin 4avası şudur: 
- Hiııdiı;taıu tanı >stildaliııe 

kavu.~tumnak ve bu istiklalin ikur
tulmuş okl~'unu görerek, ona 
inanarak müstevlilere karşı dö
vüşmek. 
Aklı baş.ında bir Hindli i.çiın Ja

pon oywılarma, Japon ~ışla
rma, Japon vidlerine inıııunamn 
imkanı yoktur. Bu, Krips'le cere
yan eden görüşme ve müzakerele
rin seyri içinde de kendisini gös
termiştİJ', O halde, Jap&n - Hind 
birlik ve beraberliğine bir reali· 
te baliıııde yer vermenin Unkfuıı 
yoktur. 

Yine, Hindlilere göre Krips eli 
ve ayağı ile götüriiılen İnqıarator
luk teklifleri tatminJıiar değildir. 
Hindli Ja.Jl<>ll gibi düşünmediği 

bdar İngiliz gibi de düşlinme
mektedir, 
Birman~amn yer yer istila edil

mesine, Japon tehlikesiırln kapıya 
gehrıesine, Pasiliık'in hemen he
men hötün adaları ile işgal altı
na ahnmasına rağmen Hindti son 
dakikanın imkanlarından istifade 
etmek niyetindedi ... 

Bize öyle geliyor ki, Hindliler 
Mecusi müslürruın, Hindn Parya. 
topyekiin İngiliz - Rus • Ameri
kan hesaplarındaki hususi-yeti na
zara aluak ve tam lıir ayak dire
mesi ile ha.kiki bir tasfiye zama
nının geldiğini kavramış buluna
rak bu yoldan Krips'in \'e İ:mpa
ratorhığun önüne çıJıınnş bulun, 
maktadırlar. 

Muhakkak ki, Hindliler ikayı·t
sız \'e şarf<ız peşin istiklal i-sti• 
yorlar. 

Yine muhakkak ki, lfindlil"" bu 
kayıtsız ve şartsız i•tiklali harp
ten sonraya bir vat halinde bırak
mak istemiyorlar ve fakat btitün 
gönül ve güderi ile kendi istik
IAllerini kurtarmak, korumak ve 
bu sayede dem<>kratik mücadele· 
nlıı zaferini temin eylemek kara· 
rında bulunuyorlar. 

İngilizlerle Hindular arasında 
tek iştirak nooklaM Hindistanııı 

müdafaasıdır. Fakat, aykırılık 

bOklası bundan öteye Hindistanın 
İngiltere tarafından mı, yoksa 
kendi müstakil v&rhğı tarafından 
mı istismar edilmekte devam o
lunmasıııdadır. İşte, bu tezaddır 
ki, İngiltere ile Hindistanııı ilk 
planda ve birinı:i müzakerede 
hallcdilivermesini güçleştirmiş
tir. Yeryüzünün en zengLn hayat 
'1c maden maddelerine bazinelik 
eden ve milyarlarca liulık deier
de İngiLiz sermayesinin •tedavülü
ne saba teşİ<il eden llindistanın 
İngilizlerce terkedilivennesi ko
lay şey değildir. Fakat, bugiinkii 
durum karşlSında ramedil:mesi 
de miimkün değildir. İki varlık 
karşı kar ıya biribirlcrinin talep 
'1eya ..af ncktalarını kavramı.şiar 
'1e hakikat ortaya bii.fün ay.dınlığı 
ile ~ıkıruşt.r. ı 

llindistanın son hesabı şudur: 

Rumen Başve

kilinin Nutku 

"Hedefe ula
şıncıya kadar 
harbe devam 
edeceğiz,, 

• 
Mareşal Anto

nesko Şark 
~ephesine gitti 

Rumen Başvekili Mareşal 
Antoneslro 

Berllu. 5 (A.A.) - Bertin rad. 
yosunun bildird.itine gö~ Rumenı 
Daşvekill Mare~aı An1•m
Pa.ıtalye mün....,betile bi:ı' nulul< 
söylem.Is ve bugOı:ıkü saıvasın yal
nız ceJlheleOOe değH ayni zaman
da her kalbde. her köşede ber bu
cakta y_a,:;adığını tebarüz ettinlik
l<n E01'Nl: 

i.Kat•ı zafere inanan Roman~ 
bu muharebeye hedefe ulaşıncıya 
kadar deV•m edecektir.> deml§
ör. 

1 
Mareşal Am1ıon<doo Paskalyada 

't::Jk~rler aTasında bu1unm~k üzere 
Sarı:t cedıesine gitNi.ştır. 

Sovyet Rııs
yaga gönde
rilen Macar 
kıt'a/arı 

Macar Kral Naibi 
bunların cephede 
kallanılmasıaı 

protesto etti 
lıınd\·a 5 (A.A.)- Stolklh<:ılımı. 

d~n Cğ'renildiğLne gö:c, Macar 
K-ral NaibJ, Macar ~.;ıi1aların1n 
Rusıyada ccpJ1e geri.sindeki işgal 
ibölge!er:nde emniyet ve asayişi 
temin hı:mı<:tlerinde kullanılacağı 
kararlaştırıldığı nakle bunlaun 
doğu ce.pılıetıinde muLarebe hat
larında istihoeiam edil!niş olmala
rını Hitler nezdinde protesto et.. 
miştir. 

ASILSIZ 
birhabe ! 
Kasımpaş Nahiyesi 
Müdürü, İaşe ?lemu· 
ru ve Komiser Mua
vini tevkif edilmiş 

değiilerdir 

Bu sabahki gaze· 
teCerin neşriyatı ve ı 
hadisenin Eç yüzü 

Bu sabahlkı İ;lallbul gazeteleri_ 
niıı ikisi müstesna olmak ÜQ'.ere 
hepsi Kasımpaşada cereyan eden 
bir suiistimal hadisesini ha\ıer 

vermi;ılerdir. 
·Bu habere göre Kasımpaşa na

hiye müıdıürü bir k8'hvednin di.ik
(Dev•mı 3 iln~il Salıid'ede) 

UZAK$ARBTA 

Hava hakimi
yeti bütün böl
gede m;ittefik-
1 ere geçti! 

Hind denizinde 7 Ja
pon gemisi batırıldı 

Sidney 5 (A.A.)ı- Japoıııyanın 
Amerikaya taarnızuııdaılberi i>k 
defa t)larak müttefikler ~da üS-
1iiilva hattının büfü.n bOlgelerin.. 
de mevz>i hava hô!k:iıni:yetini el. 
!erine almış bulunu.y<orlar, 
Vaşi~n 5 (A.A.)- Bahriye 

Nezaretinin bildirıdiğine göre, Ca.. 
va denlzinde ve Hint Okyanusun.. 
da cereyan ed€n muharebelerıde 
Am-erikan deniozahıları ikisi kru
'VaaJÖr o.lmak ü<zere yedi Jaııon 
,gemisini batıırmışlar veya hasara , 
uğratımlaşrdır, -------
IOV'l'BT TEBLIGI 

.Almanlar 72 
saatte Lenin· 
gradda 3200 
kişi kaybetti 

• 
Buz denizinde bir Al
man muhribi bahrıldı 

M«sokova 5 (AA.)- So<vtYet ge. 
ce te'blioği: Ce.plıe<lıe kayıda ,değer 
bir değişiklik olnıa~tır. 3 nisan 
günü 23 Mman tayyaresi d'iişüı. 

ııülmilştıü,,, Buz demzinde bir Al
ııııan muhribi balınhnış, bir dl
ğeri hasara uğratı~. 

Leningrad' ):ıö~esinde Ahnanlar 
72 saatte 32<>0 kiiji ka~•betınişler. 
dir. Alınanlar bir 90>\ lresimleııl.e 
şiddetli, fakat neticesiz hücumlar 
y ~nıışlardır. 

Müttefikler 
iki ayda 41 
/zarp gemisi 
kaybetti! 

---ı•---

Ayaı mlddet zar
fında otuz yedi 
harp gemisi de lla· 
sara ağratılmı, 
Berlin 5 (A.A)- Neşrolunan 

bh· tebliğ'de bildirildiğine göre, 
şubat ve mart aylarında İngiliz 

~·e Amerkalılar 41 harp gemisi 

J<a)betmişleı'<lir. Ayni müddet 
zarfında 37 harp ge-misi de hasara 
uığratılmaştır. Bunların çoğu ti.. 

caret ge-mi kafilelerir.i koruyor. 
lard ı . 

Anıt - Kabir ... 
Seçilen eserleri gördük. 
Arut - Kaıbir ..• 
Daha hiçbir şey seçiLıncden 

\'e heniiz hiç kimse ağzını aç
madan bu menudakoi fhlrirl<ıri
ruizi söylcmi~tik, 
Anıt • Ka-bir ... 
Daha lıi~bir şey seçilmeden, 

ıbu mevımda Tiirk mimarından 

daha salahiycUi gıördüğiiımüz 

Tiirk nıUte[ekkirin.i lkonuşmı

ya davet etmiştik. Tiiı'ke, Ata
türküıı ifadesi olarak nasıl l>ir 
eser yaraşacağını Türk ml\tc· 
iekkiri belli edecek ve oııu 

Tiirk ıniınarı ta~a telkin ede,
celoti. 
Aıut - K11Jbir ... 
Bunu mutlaka bir Tilrık ya

pacak ve o 'l!lirkün Yaaıtığı, 
mutlaka Tiir.ke a.it heyecan, 
duygu, dü'§iinec, yani şahı;i.yet 

çizgHeri taşıyacaktı. 

Ankaradaki Bomba Hadisesi 

·eelgrad - lstanbul - Moskova arasın
da muhabere vasıtalığı eden 

iki çanta da mahkemede açılacak 
Ankaradaki Hususi Muhabirimiz suçlular hakkında 9\ 

dikkat ve merak mevzuu olan noktaları aydınlatıyor 
Ortada kalan tek bacak - Bu soğukkanlılık nereden geliyor? - Niçin sokaklarda ve park
larda buluşuyorlardı?-Süleymanın zekası-iki muhabere çantası üzerine teksif edilen dikkat 

• 
fngiltere deki bü
tün kiliseler bu sa
bah barış temen
nisinde bulundular 

Yııhııoı ,,_cta leiiJ, bütün clfuıya da alt.ka ile tllldp edilen Anka:rada lııi muhakemeye ait resıımletıden: 

Londra, 5 (A.A.) - lngilte
redeki bütün kiliseler, tıu sa
bah radyolarla yaptıkları ne -
riyatta paskalya yortusu mü
wısebetilc biiliin hür veya is· 
tilaya uğramış milletler için 
sulh ı <.. !sinde bıılumını~

lar ve dileklerini bildinni~

Jerdir. Ortodokslara yapılan 
mesajda şöyle denilmcldcdir: 

•- Ortod<1ks kilisesi lıarp· 
ten çıok 12Jbrap çekmiştir, Fa

kat yaraları gelecek sulh ile 

sarılacak ve şi.fa bulacaktır .• 

Maznunlar (~akta Abdurraluııa n, arkasında suı_.,, Koaınıilıof ve l'avılof) hey'etl hakime önünded 

Ol'taya çıkruımak muvaffalöyetini 
pteren Türk zabııtasırun bu yol. 
dıııki yüikııek zai-erini Cığeııken sui
kastçıların şahsiyetleri, karakter. 

!eri, ruh 'baletleri ve adalet hu~nı. 
!'unlı:bkli durumları ü~erinde oe 
!bazı merakh noktalan incelemek 
!fiaıydasız değilıdir. 

( Ankaradaki mikaat ha· ı 
Jisuinin muhakeme.ine 
çarşamba sabahı devam 
edilecek. Birinci celseye 
nazaran bu celsede çok 
daha dikkate şayan ve 
meraklı ifşaata raslıya
cağımız muhakkak te
liikki edilebilir. 

Ankaradaki hususi 
mümessilimiz Adil Ak· 
bay, ııuçlaların şahsiye
ti, mahkemedeki haleti 
ruhiyeleri, hiidisenin ha
zırlanış safhaları, halk 
elkô.rında merak mevzuu 
uyandıran faaliyet sah
neleri üzerinde iki tet
kik yazısı hazırlamıştır. 
Bu yazının birincisini 
bugün ne~rediyoruz.) 

••• 
Ankara dan 
5 nisan 1942 

Türki~enin her tar&fın:da oldu. 
ğu kadar bütün d!ünya halk eL 
klarında da m uhakıka.k ki 8 nisan 
büıyıük bi.r merak ve heyecan gü.. 
nü olarak bel<leniyıor, O güill An. 

D 
ANIT· KA IR 
Anıt • KB!bir ... 

Bıı mevzuda ileriye 5ürdüğii
milı, Asya kaynağına ait bir 

kafatası allmda Avrupalı bir 
~urattı; ve Asyayla Avrupa, 
nrnhasebesini İ,'ite hu iladede 
killtlenmiş bulacaktı, Asyalı 

kafatası, kubbeden, eski As.ya 
kubbesinden ba~l,a bir şey ola
n1azdı. 

Anıt - Kabir ... 
Bu me,·zuda uınumi ve orta 

ınalı Avruı>a ın1ınarı reçetelep 
riııdcn çekinmek lüzumnnu 
ha~ıkırnıış1ı.k. Anuı>alı~, !kendi 
kendini t•klitı~n, Tiirkii de kii· 
rü 'körüııc Avrupalıyı jropya 

1 
etmel<ten sakıildrnınak isteiıni5-
ti.k." Demek ki bu işi Avrupalı 
hiç y1Lpamaz, Tiiri< de AoV.-upa-

kara Ağın:eza m<ilikemesiIDn hu. 
zuruna çıık~ak suçlular yeni ye 
ni neler söy liyecekler?. Şahltler 

ne anlatacaklar?. Efkarı u.mu.. 
ıın>ye yeni neler öğrenecek?. 

Ortada kalaın tek bir bacak ve 
lokıma lıo8ııma dağılıınış et ve ke. 
ıınik parçalarınd'an bütün düınya 
>zabıtasına örnek olacak ;bir liya
katle siyasi .bir suikast şe!bekesini 

Bloımlba haıdi:Sesinin maznunla
(Devaım. 3 iin<:ü Sahifede) 

Cam Eşya 
Satışları 

içinden Haşerat 
Çıkan Pastalar! 

Paşabahçe fabrikası 
mamulatı vilayetlere 
sıra ile ve ya1nız mu-
temetler.! satılacak 
Paşabahçe Ş~ ve Cam fabr.

kasında yapılan ziiıcacıye eşy~ l••
rın satışları için yeni bir şekil : -
bik olumnası.na b~anmıştu. b, 
~kil şimdiye kadar sişe s<.tı< -
rında tatbik olunanın aynidir. Et -
na göre tekımil camı eş·y a marr -
latı vilayetle~ müracaatleri sır -
sile s8'tılacak ve satı~lar yaln 
viLlıycUcrdcn gcindnilecek oh. 
muıtemetlere yapılacaktır. 

Bir fırınla iki pastacı dük
kanı Belediyece kapatıldı I 
Gıda maddelerinıde ve bunların 

satıldıgı yerlerde azami temizli. 
ğe riayet ecUlınesl bdcdı)"€Ce kay 
makanılııklar~ tebliğ olunmuş ve 
her semtte sıkı kıontroilere gtıÇiL 
ımişl:it. 

Necip Fazıl KISAKÜREK 1 
lıyı körü körüne taklit ederek 
beceremezdi. 
Anıt - Ka·bir .. , 
Gördük. İstedl:kleriınizden 

hiçbiri yerine gelmedi; yalnız 
Avrupalı hey'etin seçiminde 
ıkorMul,'llmuz başınııza geldi. 

Anıt - Kaıbir ... 
Eserlerden biri, ancak bir İ· 

taly·an gen<ıraline layık, Vene· 
dlldi bir ifadedir; öbürü de 
herhangi bir Avrupalıya UY· 
gun, mümkün olduğu kadar u
mumi ve <;rta malı bir lıa:zır el· 
bise... Daha iJ.bürü, yanıi bior 
Türke ait olanı da, sahibinin 
Türk olmasından baş'ka bhe 
bağlı bir kök ve mensupluk id· 
dia etmiyor. 

Amt - Kabir ... 
Bu mevzuda bize ve Atııfür· 

ke layık mimari terkibini lıu
luncıya kadar köti<Leri recW.et
ıne~· iz. 

İstanbul ciıbetindekı kontroller
de Beyaz,tta Hasanpa~a fırını na. 
mile maruf fırındaki pastafarın 
içinde mU!lır haşarat çıktıj:lı gö.. 
riilımüş~ür. Bunun lizerine me21kür 
fırın belediyece hemen bir hafta 
mlüldtietle kapatılmıştır. 

Beyıoğlu:ııda iki pastacıda iera 
olunan kıontrollcrde de satılan 
pastaların yapıld,ğı ma.dldel r 
meşkuk, sıhhate muzır olduğu 

g-OI".ik=c!' bun!ar da birer hafta 
kapatılmışlardır. 

Yaralı İngiliz, 
İtalyan esirleri 
İzmir''de müba-

dele edilecek 
(Yaı.ısı 3 frncü s~ h!:fe•i(') 

Kötü Bir Sahtekarlık ! 

Piyasaya Limon tuzu yerine 
zehirli bir madde sürmüşler! 
Zabıta ve Sıhhat Müdürlüğü bazı tüccarlar 
hakkında takibata geçerek 1 komisyoncu, 
4 tüccar ve 1 fabrikatörün ifadeleri alındı 
Şehrimizin ve iıımirin ba.zı ta.. 

nınro:ış fi.rmalarının burada ke
ıorisyonculuğunu yapan ve Mar. 
l(J09Çulaı1da Sabııncuham eadlde. 
sinde bir ya2~hanesi bulunan Ce
maledliin Dündar isminde biri 
ımulMeliıf vilıö;y.etleııclen yap>lan 
talq:ı üzerine, buralara mühim 

ıırıiktaııda limont:o>.u gönde~n,iş1 <r. 
Yüeer kilıolu.k büyük fıçılar i

çinde taşraya seVloolunan bu mal 
ların, aradan kısa bir zaman -g<"<;
tikten sC>Dra limon to.zu olmayıp 
sanı>yi işlerinde kullanılan AS>~ 
oksalik okluğu anla.şıbnışiıir. 

(Dev•mJ 3 üocü Sahitecie) 
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HALK FiLOZOFU 

AŞHANELER 
REŞAT FEYZi 

lltcsl~1-.loşım ve kıyın.etli 
do•lum B. Felek dünkü yazı
sında şu teklıfi yapıyordu: 

•Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Iiıırumu, Fukaraperver Cemi· 
l'Ctlcri, Belediye, Hakevleri, 
Sıhhat ve İçtimai ~luavenct 

ıc~kilatı birleşerek İstanbulda 
fakir halk için aşhaneler açıma· 
lıdır. 

Bugünün şartlan içinde, bil· 
lıassa fıtkir v&taodaşların çek
tiği ımaişet darlığını mnvaffa
kiyctli bir şeklide ileri süren 
arkadaşımız, açılacak bu aşha• 
nelerin nasıl işliyeceğine dair 
kı)·metli birtakun teknik tafsi· 
lat da veriyor. 

"' JllEŞHUR 
LALELER 

Sevimli dostmnuz Felek, Mısır
~arşısı kubbelerindeki lalelerden 
lıahsederkcn: ..Bunların altına 
laledir diye yazmak lazım,. di
YG''· Faka.t, böyle aslına hakikisi· 
ne benzemiyen herşeyin altına a
dnu yazmıya kalloşsak, daha bir· 
çok şeylerin altına şerhler, tef· 
sirler ilave etmek lazım gelir. 

ııt·DlSTAN 

VE AMERİKA 

İngiliz Nazırı Krips Hiodistan
dan eli boş olarak dönüyormll§. 
Hind milli kruıgresi nazırın tek· 
liflerini reddetmiş. Bu arada A· 
mer:kan Cumhurreisi RU%Veılt'in 
tavassut edeceğinden bahsedili
yor, 

Zaten Hindistan ile Amerika
nın çok yakın alakası vardır, Kris· 
tof Kolıımb Hind yollarını keşfe· 
derken A.meri.kayı tesa<li" 
ıııadı mı? 

GÜNAHSIZ --------
KADIN 

Bir sinema şu isimde bir filim 
geçiriyor: !Günahsız kadm•. Hal· 
buki senaryolar ekseriya kadın 
günahlarının bir hikayesi değil 

midir? HerhaJ.ıe Günahsız kadın 

filmine mevzu olan hikaye ç.ok 
kısa olacak. 

IIERŞEYİN 

TAKLİDİ 

Bir firma sattığı malın rekla
mını yaparken şöyle diyor: •Rağ
bet gören herşeyin taklidi var
dır .• 

Bu na:ıariyeye göre şimdi bal· 
kın pek rağbetine mazhar olan 
odun, kömürün de takHdi vardır. 
.Ua ri bu taı.Jitlerini bulsak da al
sak. 

AHMET RAUF 

Dişçi mektebi fakülteye 
tahrıil olunmıyacak 

Şehriımiz Üniversitesine meıibut 
o1an dişçi ınektdbinin fakülteye 
1ı:ı .. •il olunacağı hakkında.ki ha. 
•herler Üniversite RektörllWğü ta. 
raitndan kat'iyetle tekziıP olun. 
muştur. 

B. Feleı,"rin teklif ettiği bu aş· 
haneler, onun şart koştuğu ted· 
birlerle, porsiyonu beş kurııııa 
yemek ,·erebilir. Tecrübesine 
vo zekasına itimadun olan ar· 
kadaşımın oııtaya attığı bu 
mi.sbet fikir üzerinde ilgili 
makamların meşgul olacakları· 

nı ünıLt oderim. 
Hayat pahalılığı ve geçim 

zorluğu, cemiyetten böyle bir· 
takını iyi organize harekot ve 
teşobbüslerin doğmasını zaruri 
kılıyor. İstanbul gii>i zengini 
kadar fukarası da çıolk biiıyülı: 
bir şehirde, böyle hayırlı bir 
tcşobbiise girişmek, bem lbir in· 
sanlık, hem de bir memleket 
borcudur. 

Edirnekapı -
Eyüp telef on 

kablosu 
Yeni başlıyan ve daha üç ay 
evvel 40 bin liraya yapılmq 
olan şaseyi bozan bu inşaat 
niçin o vakit yolla beraber 

yapılmadı?. 

Telefon İdaresi tarafından E.. 
dirnekapı ile ~ arasında yeni 
bir telefon .kalıkıısu y•apılmasına 

başlanılmıştır. Fakat o dvarda o
turanların bize söylediklerine gö
re bu inşaat yüzünden parke yo.. 
lun sağ tarafı kkmilen çamurlarla 
kapanmış ~ geçilemez bir hale 
gelo:niştir. 

Halbuki mezkıir yeni paııke yol 
daha 3 ay evvel yapılmış ve inşa. 
atına tamam 4-0 bin lira saııfolun. 
ımuştur. Diğer taraftan o zaman 
tahsisat kafi ohnadığı için bura. 
daki mezarlıklara duvar çeJri.le. 
ımemişti. Şi'md'iki kablo inşaatın. 
da yerler kazılınca mezarlar d·a 
yola ckığru kaymağa başlamıştır. 

4-0 bin lira gibi mühim bir para 
saı1file yeni yapıhnıış olan işlek 
bir yolun böyle ça-murlu, bozuk 
bir halde uzun miiddet bITakılması 
hiç de doğru değildir. Binaena. 
ley'l:ı buradaık:i faaliyetin tecili ile 
beraber mezarlara da d'n'Var çe. 
kihnesi zaruridir. 
Alakadarların ehemmiyetle na.. 

zarı d'llılka tini ceYbederlken bu 
kablo inşaatının d:\ha üıç a;y ev. 
ve\ tamamlanan yeni şosenin ya. 
pılması zamanına niçin 1ıooadiiıf 
ettirilm~rek şlındi yeni hlr ya. 
lu bozacağına o va.Jtit neden ya. 

ıııınnamış a1du.ğımu somr.ıaldan 
kendimio:i alaım}"Oruz. 

lylmde t~sarrnl 
l.laari! \'ckilliği Kız Teknl'k Öğre

tim Ok:.ı.I:ırında talebenin pahalı ku
maflarda;1 olmamak ı:u1!.yle y;.pttn
lac •. k oku önlüğü ııe kaBkellcn b•a 
bir örnf"IC el'bıse yaptırmağa ınecbur 

edrlmentf'!erinl bit t.lmiını.e alik.ada.r_ 
lara bı1Ji~tir. 

Ötedcııbcri bu nıekteplerm talobeye 
pahalı malııeme ile iş öğrettik!eri ı;iJoi. 
yet edilır dururdu. VekUlığin son ka
rarını çok yerinde bulu;Jur ve ta.sar-
rufa az.am1 riayet ediımesi ıftzmı. gelen 
bu zamanda aa.n'a.t mekteplerinin bu 

1 i,ı.e ön ay•k .BöR'H1':°cl;v AT 
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Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- A mna, zayı!laml1'51n Adeta, kı-
- iyıyt:n anne ..• Yiyıorum vallahi ..• ! 

zım .• He-~gin bile uom\J:f ..• Baksana 
ı;öıılorın:n bnünde mor balkalıır peyda. 
oiı:ı<..ıŞ ..• 

Sı.ıat Bcvc dondu: 
- H U . Sen kızına hiç bakma-

n nı. ı•Jt ını... Nedir bu çocuCun 
balı?. 

S;.ıat RtY güldü: 
- Htbck n11 arttı: c:ın!m.,. Sen. ona 

·hA ':!l, on y .:rd~i LC')' ct:Ye, bakı
y,:.r ;.ın C: Onn~ musun, koca kız 
oldu .. &r:rıın boyunu g"çil ... tln!ver_ 
ı')eyc t: C: yer. Yemek l;i.ıım mı.. değil 

mı, ne k d r yemek lazım. buııla.rı, 
lcı?:ı,, ' 1 .!don iıyl ı.kdir eder. 

- C<Jcug ı ü;ııciı.ı.-'1 'Dil yoksa .•• 

- N d ye üzece-ğır:ı, canım ..• 
S .t Bty tı~nı sa aJı: 
- !1c :ot etme, s . den iyi baktı.:"'Tl ..• 
1''.... 1ıa l!Jnırn. baştan oşağt, te .. 

peı:!en ıır,..:ı!a kndJ.r, Ley •. ı süı.ü-

' 

- Kızım. hasta filan mı dldun yokı-
sa? .. 

- Yok anneciğim .. Bir ,,eyim ,ya& •• 
- Bir şeye filin mı Qzüldün7. 
- Hayır ... 

- Pek! ntdir bu sllzülw;ün böJ'le .. 
Adeta kam:ız kalm~ın .. Yoksa, me4t .. 
tep fılfın sf'ni fazla ml yoruyor, Bu ha
valar::ta. 'bjr tara!tan tinivers!tcye, bir 
taraıtan krmervatuara .. Eh... Ilımlar 

ı<·nı yorar klZllll ..• İkı karpuz bll' kol
tuğa '1ğ-nn kL. Val!•hl ilZu!düm._. 

Suat Beye clöftdu: 
- İnanır ım.sın.. Anksrada, mUte

ma-diyCn ıti!l1d.e bir Cztintü vardJ. Bl.r 
boğazıma gelip tıkanıyoıx!u. Ak

lını hep burada evde idı. AC'aba ne 
yapty >rkır, Leyl3 nasıl?. Ya hasta o
lursa. k'Tı bakar?. TUr1ü turli.! şeyler 
d~n~ıy~rdum.. l~arı..Ş!ık rüyalar gO. 
r!lyoı.-du ın .• Cevada hergün sbylerdim.. 
cAnnt> bir ,,ey ;rok'tur.> diye heni tıe

&elll ederdL .. 
SuJt llev dayanamadı, atıldı: 

©~li'.Jr:1~r:ı11l 
~Lll2WiW~ ~· 

1'aD na il 
vasıtaları vazı e i 
İsW.nbu. Tramvay ve Tünel i ,ieL 

melerın:n 1941 yılına ait taalıyetıne 
dair baz;. .mil•lırn,.11.t n~reuiidl. Bu bU' 
sene ~ç-.ndc lsL u'oul tramvaylarının 

ha&ılatı J.310.0llO lıraya balıg oun~ 
tur. (.t ıı~ ıy.ıl Işle1Jm .. nl!l ıdarcsın

cieki o!.otı:slerln b.r yıllık hasılatı 

52.900 Hı>dır. Tünele gellilce, ;,,5 ay
lık bir tatjl yapmasına ragmen bır yı\ 
iç:nde !>·LOGO Lra varıcaı t"ınin ctm~ 
Ur. 'l'ünel araıba .arı gı.inde vasati 15-
20 bin yolcu taşımı$1ıı·. 

Tramvıı.:r ,.. ayni yıl Jçlode 8.516.486 
yo.Lca taş:m Ur. Tramvaylar bir sene 
içinde 5~J insanın kazaya uğramasına 
sebep olruu.ş bu kazal"rdan 495 j ba_ 
M geçmış 3 l ağır o.lınuş, 8 i de öl\UDt' 
le netıcelenrni$ir. Tramvay İdaresi.nin 
otobüsleri lc:;e bir yılda 628.946, Tünel 
arabaları ı.~e 2.291.330 yoku taşımı.ş... 

!ardır. 

Bu bir yıl içinde bu üç çeşit nakil 
va&rtasınd.:ı yolcular 4.428 parça eşya 
unutmuş:arıdrr. An<!ak unı.ıı.uıan bu~ 
7alardan 1914 tanes~nin sıtubi bulu.. 
narak vcT'ilebilmıştir. 
Yapılan hesapıara göre idare tram .. 

vay ve otobüslerden kar temin et
miş i~ de TUnel idareıı;l zarar ebn!r 
tir. Bu raporlanian anlaşılan şudur 

ki İs1anbu'J gibi bü,yük b.r ~ehirde u
mumt n-.:kfl vasıtalarınının .taaliYeti 
azdır. Eğer diğer t~raftan huSUt>l na.. 
ki1 va.,ıt.ilarmın gen~ !aaliyetı rr.ev
cut olsa i'1i. bu yeit(a . ve bilançoların 
ehemi.ye~l pek göze çarpmazdı. İstan· 
bulda l':.areketler aynidir, yahut vatan
da§lar naicil vasıtalarından az mı iSti.. 
fade ediy,,rlar, yahut nakil vasıtaları
nın l'itia.o hacmi mi 'kıMi değildir?. 
Halbu k'. bariz bir şek~ görüldilğü 
üzere Is!arrbı.ılun nülU6u artmaktadır. 
Ancak bu günün iktmadt ve geçim 
~artlarını <ta lhesaıba katmak liz.rmdır. 
'.İhtimal ki vatandaşlar bugün dünden 
daıha az nckil vasıtalarından i!tifade
ye dik..4'.c:ı.t \e gayret sartetmetk.tecUrler. 

Normal zamanların &\'delinde her
halde istanbulun nakil vasıtaJ.art va
ziyeti genış 51.çüde tetkik ve ıslaha 

değer bir J'M'VZU olarak ele alınacak.. 
tır. Mfu."t0:t:bel şehir plAnı ile muvad 
olarak hı!an'bulda umumi na.kil vası
talanan çoğaltıl""8ğı. da:lıa normal 
ve rabat bir ha.le getirileceği elbette 
~kk•klır. Çünkü buna !Qzum var
dır. Bu lüzumu harpten evvelki yıllar
da nasıl :!ddetle h.lssedid.iğlnJ. hatır-

lal"61DlZ. 
R. SABiT 

Tarihi Çeşme 
ve Sebiller 

Etrafları açılarak 

birer parmaklık içine 
alınacaklar 

Şelıriın\ııdıe her biri tarilht <>\.. 
d:ığu k!adar ııyrııoa bir de san'at 
ikıyııneti taşıyan çe.:;ırne ve sebille. 
riroiz var<iı.r ki bakımsrzlı'k yü. 
zünden maalesef zamanla ya büs.. 
bü.tün ortadan kal.l<ıııuşlar, veya 
birer harabe halinde ıbmün hu.. 
susiyetlerini kaybetmiş bil' hale 
gelo:nişlerdir. 

Öğrendiğimi-ze göre Müzeler !. 
daresinin eski eserleri lroruma 
kurumu ile E-ıkaf iıdaresi memur. 
larınd-an müı~ckkH bir llıeyel bu 
eserlerin tarnir ve mulıaf<ıızasını 

deruhde edeceklerdir. 
Bu cümleden olarak tariılıi çeş.. 

me ve sebillerin fotoğrafları çe. 

kilerek bir kataloğ ve bir broşür 
'h=rlanıacalıtır. Bunların hepsi. 
nin ve bu meyandaki Tqpllıane<ie. 
ki tari:lıi çeşme ile Suhanah:ınet 
çeşmesinin etrafları açıla<:ak ve 
etraflarına çekilecek olan birer 
parmaklıikla mulıaiaza altına a. 
lınacaklardır, 

- Pek M1, ne var, hJr şey mı, ol-
mue? .. 

- Bak.~na şu kızın h.a.Hne .•• 
- Ne var krıuı halınde? ••. 
- S;.ı:-2.rıruş 90lmuş, ve eni konu za,. 

yıtlamış . 
LeyL ,,ııınluğu koltıJktan kalkmıştı: 

- Ann• .sen de her~ey! büyulür. 
sUn .. Ne ''ar, şimdı benim halimde? .. 
~[yim dıyorınn İ!ik- Görüyorswı .. 
tlzü.lmiye lüzum var mı? ..• 

- Bövle 91ÔY'leme LeylA ... Biliyor .. 
sun ki ben ~in .. rH, t'ti.z bi.r kadınım.. 

Seni, haline bırakırsam, ııtendine bak

mazsın. . II.5.la., bir çocuk g~bis.indır ..• 
Sağ o~ s:hhatLe o~ çok ya~a. !akat, 
hi<; kend~ı1e bakamaz:şın ..• 

Küı,;ük hizmetçi kız, kahve getir
mişti. ~te.m<ltJha Hanım, kabveslıuden 

bir yudurn. a.idlkıt.c::.n ~-.onra: 
- Bir k.3.ç. gün eVdt! dınlensen. Ley

li, dedi. Bak, zaten havalar da ber. 
bat. . Bir .ki gün gitmeyince ne çtkar?. 
Alem!n c;octlkları. gUnler, haftalarca 
gitlın!yorl:ır. l!erires hereün sinema .. 
larda.. eğlenc~erde... Sen khmelere 
benzemez.'iln kt.. Hergün, sabah karan
llı kıc>5a!"21-0 .. Ne olur, herkesin <;ocuk
l:ırı gibi b:ru t'la sen vurdum duyme.z 
olsaydı., .. İnsana e\f'VelJ t:ıhhat Llzım .. 

Ley!..3, g ı~e sfnlrlenjyordu. Oda .. 
nın it;in<le dolaşmıya baıladı; 

- .1.\n'1"c-:?im. rica ederim, kes ar .. 

MAHKEMELER: 

Atlan tik denizaltı harbi ve 
Şimal deniz yolunun emniyeti 

Yazan: l. 5. Eski BüLıeş Ateşemiliteri) 

Herkese şapur 
şupur •.. 

Yine o_· r me)1h:\ne 1\. . . vgr ın . .n ınu

hake'T!C=>ı idi. Da;,.·acı n.ı.:ıyh;,inC.ci. mu
nını tll;j~alı bır gen~·t!. G~z.no s• h:bı, 

- E!<."llct~n1, dedi, h1ç şE.bep yaNKCn, 
sarh.:>;i·lk.a mcıs~yı devirdı. Vz-eri.ooe
ki k~ıle1·i, ba.ı'daikları, tabaklar! 
kırdı. Ba""ıa da kiı.füı ett a.ıınl<.ı.. sar
lıo,tur . Çek saıho gördügL.ıni.i.L ~in 
ho,ş g?rUr;ız bu· ı~l-erı bı-ı. Yalnız, ş.m

di., tabı\K tc1.n&k JX.ı.-...ı... On iki lira 
zararım.:..z \.ar. Onu od.erse, kendJS.n
den cır:vnc: değllln1. 

Denizaltı harbi: 
Alınanların iJdiasma göre, ~Iart 

ayı içinde Atlantik'dc Alınan ha
va \'C ~eniz kuvvetleri 646,980 

tonilato tutarında 105 müttefik 
ticaret gemisi batırmışlardır. 

llfütlefikler ise 7 İtkkfuıundnn· 
beri yani dört ay zarfında 98 
gemi batırıldığını bilditdiler. -Gö· 
rülüyor ·ki, gomi kayıbında bir 
fark yoktur. Yalnız zaman farkı 
vardır. Alnıanalra göre günde 3 
gemi ve müttefiklere göre günde 
nihayet 1 gemi batmı~ır. Hangi 
iddiayı ele alırsak alalım bu At
lantik mücadelesinin aldığı şekil, 
miittefiklerin tamamile aleyhine· 
dir. ı:ı.ına karşı giinde 3 yeni gemi 
yapmakla da tehlikenin önlene
miycceği anlaşılnıışhr. JUüttcfik
ler fazla gemi yapmaktan başka 
deniz ve hava harp filolarını ve 
denizaltılarını arttırmak 7lOrt1n· 
dadırlar. 

Birk~ gün önce, Amerika do
nanması Başkumandanı Amiral 
King, Ayan meclisinin deniz en
cümeninde • denizaltılara karşı 
ne gibi tedbirler almınış olduğuna 
dair • izahat vermiye davet edil· 
di. Diğer taraftan Amerika doğu 

Vniııer•itede bir spor aahası 
yapıldı 

Tıb Fal<ültıesi talebe ceıırı>yeti 
tarafından meı<kez binasının ar. 
kası.rııdaki sahanın tesviyei tura. 
biyesi yaptırılarak bnr<ıs> bir fut.. 
bol ve voleybol s~ası haline ge. 
tirilmiştir. Bu sahaya kale direk. 
leri dikihniş ve ağlar ger~ir. 
Dünden iUbaren saıhada talebeler 
ek:zersiz yapınağa başlamışlardır. 

Yeni tayinler 
İlctısat Vekilliği tıeft~ heyeti 

reisliğinde açık birinci sınııf mü.. 

fetltişliğe Ticaret Vekilliği i~e 
müfett~erinden Selman Kıaptan 
oğlu tayin edilmiştir. 
Y~at sliihat ve içtimai mua

venet ınıürlÜJ11Ü Dr. Kdzı.ırı Öınü:r 
Eskişehir müdürlüğüne, Kırşehir 
meııkez hü'kimlet tabibi Dr_ Ke. 
mal Gülay Urfa sıhhat mOOüxlü.. 

ğüne ,Adapazarı hiJkfunet tıablbi 
Dr. Abdurrallmıan Sami ürer 
Yıoaıgat sılı!h:tt müdüı<füğfuıe ta. 
yin edihnişlerdir. 

lnh · sarların yeni 
U. Müdür Muavini 

İnlhisarlar tüııün işleri müdiürü 
yük.sek mii.hendiS ömer Refik 
inhisarlar umuım müdür muavin. 
liğine asaleten tayin oluımıuştur. 

Ken<d'sinden açılan tüfün i.şleri 
müdürl.üğüne kİ'!'ll'İn getirileoeği 

heoo, malıim değH.dir. Anlaşıl. 

dlğtna gör ömer Refiık eski va • 
zi!esi olan '\ü.tıii:n işleri müdlirlüğü 
nü de veb· letıen idare roecektir. 

HA t Beş t terli etti 
Uzun müddettenberi SuUanah

met 1 inci Sulh Ceza hakimliğin
de bulunan değerli adliyecileri
mizden Reşit Nomer şehrimiz As· 
liyıe Ceza hitlıimliklerindeıı birine 
terfian tayin ed ilıiıiştir. 

Roşit Nomeri tebrik eder, yeni 
vazifesinde kendisine muvafiaki.. 
yetlıer dileriz. 

tık bu bo.lısl.. B<>I boruna kendin! QzQ... 
yonnın ..• 

* LeyU kotkuyordu. bu korkunun -
bdbinJ bilse belki bira. !erahlıyacaktı. 
Fakat hlt' bi..r zaman, bir ııdbus halin
de yü.rı?ğ.ııe 0(>1cen 1bu k:X>r'kunun se. 
bebıni aı <lştırmaja cesaret ed emed1. 
Ondaki bu kon!uı denize dılşmiış ve 
yüzme bii.rrrC")'en insanlann korkusuna 
bcnzlyordu. Bütün ıradesının kaybol
duğunu hi«""1-)"0r. kendisin! llk dota 
büyak t.r aciz içinde bulu:rordu. 
Dilşiınmekten looıl<:ızyoor. kalb acıta. 

rından korkuyor hatıralardan korii.u
yor, renk:erden. ı,şıık.larıdan korku')'or
du \ ·e lııç bir zaman, bcnlığınde sal. 
tanat kı.;rmuş olan bu korku ile müca

dele edemıyor, ınsvrakt bir telk~n mü.p .. 
heın d• ygularla bu korku menbaına 
teslim oluycrdu. 

Artık, Svavi ile kontaŞurken, cüm1e
Ier1...,,in şuoJr ve irade s~ec:nden geç
m<'"ğe vc.k·t bu!amıyacaJ1 rıı tahmin e .. 
dlyorclu Genç adamın karşısında bü
tün lcuvvctnJ kaybetm1~U. Perihanın 
ni.şa?Hn:ia onunla karşılaftığı sahneyi 
hatırlaa. Ona söylediklerini dilşiindu. 

Bu h~hralara ina!'lmlı,V'Or. kendıs~ni 
bir rüya görmüş far:z.edıyordu. Ona 
h-.klk.:ıtEn o ebzleri söyliyebilmis. genç 

(Dwamı Varı 

kıyıları müdafaa k-uınandanı da, 
denizallır:ın büyük bir tehlike ol
duğunu fakat bunun yakında ön
leneceğini söyledi. 

Son haberlerden ogreniyorıız 

ki, alınan tedbirlerden birisi şu
dur: A!lantik'de denizaltılarla 

mücadele için kabiü sevk balonlar 
kullanılacaktır. Bunlar hedef i.i· 
zerinde durabilir ve bombalarını 
isabetle atabilirler. Ancak bl!llun 
killi gelmiyeceği muhakkaktır. 

Afümtik denizaltı harbinden 
şimdiki balıde en çok zarar gören 
ılıerhaldc Sovyetler Birliğidir. Ge· 
rek lngiltere ve gerekse So\-yetler 
Birliğine harp ınazlemesi ve yi· 
yecek götüren gemi kafileleri şi· 
mal yolunu kullanmaktadırlar. 

Bu sebeple Alman denlzaltılarınm 
çoğu da bu yol üzerinde dolaş· 
makta ve fazla gemi batırmıya 

gayret etmektedirler. 
Amerika ve İngiltere, Atlantik 

şimal yolunu muhakkak muhafa
za etmeleri, gemi kafilelerinin 
mnntazaın seyrilseferiııi cntniyct
te bulundurmaları 15zımdır. Bu 
da ancak çok miktarda hava ve 
denİ2 filoları bulundurmakla ka· 
bil olabilir. 

Yeni Erzincanda modern bir 
tebhirhane yapılıyor 

Erzincan (Hususi)- Yeni Er. 
2incan şehrinin iD§3atı havalar aç 
mış olduğtından hızlandırılnııstır. 

Bu yaz mevsiminde müh;m bazı 
biiyü;k blnalarm inşaatı taınaan. 

lanın~ olacaktır. Belecl')eyc ait 
blnalar d<ı peyderpey bitirilmek. 
tcdlr. Şimdi de 24 bin lioo sarfile 
bir te'bhiıflıane binası inşa oluna. 
calotır. 

l•kender caddesi inşaatı 
Şt;ılıanede YolcllUl<lle İsk~ııder 

caddesinm kısım kısım inşaatına 
bu ay içerisinde başlanılacalctır. 
Evvela 22 bin liralıık bir kısmın 
inşaatı yapılacaktır. 

Da.,·a (\~aen genç ayağa kalktı .. Ken ... 
dini müdafuaya b~ladı: 

- Elendım .. İstediğ:l on ~ki li~ı 
vermel( bir şey değıJ. Yalnız, şunu 

söyle.ne~;. k-terlm ki, ben bu işi .sarhoş.. 
l.ıikla dt~u, a..xıb:Yetie yaptım. Sinir
lendim cic, ond:.n... l\Ialümu ı:ilin;z, 
~imdi :çk! pahalı._. İ\t<!li yerlerde, iç
ki paraı::ı kadar da n1eze parası alı.. 

yorlar. Po:ıra aldıkları bir şey değtl. 
Her.kıe5 o parayl veriyor. Fak.at, her
kıese b:: ıııuan)ele yapmıyorlar. Mese
J,:ı, ben duu ı;ecc bu.-ıls.rın ga.zinosuna 
gitthn. B!ı ~ışc rakı ısmarladun. Ra'kı 

ile ber<ılJer. b.r p:.ıq;a rend.elenm~ turp 
.sai:ı'~31, küçücilk bir t.aba,jçta biraz 
ia6ulye p.:, 1~1': ... i, bi!'c2 kavrulın~ c4,~r. 

azıc,k ta tar· 11ıa getirdi. IIalbuk!, ya
nun::ta bır re asa \ aı; tiç ,lc:Şi oturuyor
lar. O.:ıJara. garwn, l.n:ıhk tçvaları. sı... 

cak sıc~. shaııcia yu1nurtalar, neler 
g.etirıyr,r. Arada bir de, garısona, 

- Yüvrunı Rı..:.ste-mj bize ba.k! di
yorlar. Yt:r. iden, yeşil salatalar, sıcak 
rnez.et~r. c ı.ıtetler geliyor. 

Bir ıki c!ef9. bn de onlar g'.bi «RU.S.. 
tem. hana da b .. k!> ded!m. Alıdı.rış e
den .>ımad , S:ıu~rlCndım~ gar<..onu ça .. 
i;ırıp sôyırdhn. Yıne ehemmiyet ver
medl. Bl?n de hU:detle yürüt1kcn ma
sa.ya çarp'i.;.m . Ma.~a de·ırıldi. 'fabak
lar, hardaklar kırıldı. Benim .kabaha_ 
tim Y.:>ktar. 

Grsoaıa~·dan ve n1~berilerden bir 
ka.ç ş.ıhit din:eı}ıldiktcn sonra n\.aZllun 
RagıJtn en iki lira zarar ve lliy.an, b1r 
lira da s:::.ı:h~luk1an p3r-a cezası öde
mesine knrar verildi. 

Ragıp, nıahk.~me kapl'5ı önünde bir 
&.bb:l.ı:> bt1:du .. Dert yanmıya batılad.ı: 

- llıç böyle iş le ı:önnedhn. Her
kese şaptır şupur. Bize Yarabbi şü

kür . .. 
HÜSEYİN BEHÇET 

Şeker Saklamışlar 
İ:ııroir (Hususi)- Halimağa çar. 

şısında Mustafa Qğlu Mehanct ve 
İsmail oğlu Musıafamn d(Jkıkan. 

larında kesme ve tm şek.er sak. 
lad'rkları için yakalanarak ad1"ye. 
ye veribnişlerdir. 

,.-------- Edebi Roman: 49 

lı<OVUK PALASIN ESRARI 
' \ozan: (,snıan Cemar ti.A YGILI 
ınayı ve Numan Beyi, !ki, üç de!a §8.

h.it olatak gMtttğın1 mtlllk.emede gOr
düın. Keod.il~rı bır çok ısrarlarla beni 
evlerin~ ci.avet ettlik1erı halde gitme. 
dim. K.:r.d~ını oi.ahkt.n.Cde gördiı_s:üm 
Nigiir c.. 'k!~ıne n1":ibeLıe çok z.-:.ylflamış, 
adeta l.ıır Cer., bır kenuk kalmıs gi .. 
biydl. ~onuncu ınahkemeden çtıkart<.cn 

Numan l3ey N.ıı.ırın bu halındtn pek 
acıklı bir ciille b<.ah.setml . lıtni k.~~..ii
sine acındu-mak i.c;:n eUn<lcn gtlfc l.cr 
~eyi ;·;:·.ı;nı;ı.;ıl .. t'aıkat llcnill'l c!hlldcn 
ne g ... 1 ~"di 1 Soyunu, .. opu111. kimin ne .. 
si ldü~ilnlı bılme<Lğım eUn La·l:nına 
karşı ben n.e yapa.b!Lr<Lm? Numan 
Bc.yln sn!att:ğlna gi.>ı-t. Nig5r bir ta_ 
r~ Ot.art \ i.cut.ça., b.r :aro~t.a.."1 d:ı sinirce 
çe:.:fiy,ırmuş- l~ı!t:t~ bu ~;nirc~ rôküş 
art:k yarı deli bir hal<' gcttmd~ .. Bby .. 
le gtderse yı:ıkın'C!3 bi.ıt:b01:ün sapıtmak 

ihtimalı 'armış .. O gece Jlacı C>sn•an 
Topcs~nde. o)-Jmobilin :ç.nde-ki uığra
mli' oi.u;.ıkıii.rı U:ce>v~z. sc nrak ... zurtu 
kavga \'e dövüş, nih:ıyet Ken2nın sel 
ıböğ:-lıncten yecllrb.J'f bır-akla Dh, y:u.drrn! 
djye botırıırak oracllota can vermesi, 
Ni.garı'!l ":..ı.::n z.ayı! c. .. ~n si.ulr~ıini biJ&.. 
bUti.in altü;;t ettiği g~bi, on1,;.n lk! bu
çuk yıldır kaıfasında taştdalı snbit fi"k.ı
rin· de bu va.k'alarclıın oonrJ lbüsbiL 
tü.n suya düşer gi.bı ohrı36ı zavallıyı 

büSblıtü.n ç;Ieden çıkar=r.ış .. 

E\'OI amm1 bütü~ bl'!)lard:ın bana 
ne? Ben d<ık1ıor dcğil!m, hoca doğl. 
lim... Kendi-sın! Kovı."k Palasta gör. 
dilğüm esr&rengız bir kadın şiıml.I hem 
vücutçn, hem ı,ın.ca h:ı~a ve merha.. 
mete rrıı.;btaç bir halde imiş.. Onun 
1çlıı aTo~ıra Nl'ıman Beyi .. evlııt gid.p 
bu bar.ta h.:.tunca,ğızı z:yaret etmeli 
ve onu •e\'indinneli im.işi_m! 

Nı.mıan Bc•y bunları b~na 9Öy'l<'r\cen, 
beni sank Nig5.rın kırk yıl!ık bir ah ... 
babın::ı. bir do61.uıoı:ı., yahut ta en ya
kı.."1 bir akrabasına söy1cr &:·bt eöylü. 
yordu FL1\.at. ben bunların hepsine 
,.boe veriyordum 

Srınu~cu defa, ş<:hit olarak nıa11ke
mede buluştuktan &onra iki &(V kadar 
biribi:-tmizı görınem'ştik. Brın de art!k 
onları tamamiy1c unlftm'cı.J"QIŞS3.m da 
ycn ~d<-.1 ;.klıme getirmek i:;temiYOO'
dum İti: Ko\.vk Palas m:ıceraşının 
üzer;nde 1 iki bı»,-ul< yıl goçmlıkeıı bir 
tür!U c mocr.rayı ve o macera arka .. 
d~\arım! ımııtarnadığım halde bu se
fer Nijtarı. Selmayı. Numan BeyJ ne 
için btyle ç&.buk unutmiik:, kendilerin.l 
bir d.:-t.a g{.jrrnek Lstemlyor<lum. Yılan 
nasıl soğuk şeyse cinayet te bpkı öy. 
le... Cina.vMin de yüzü insana fena 
bir Orkfontü, Uksinti veriyor. VfkıA cL 
nayett sebep, ölen değ:ldi, arabadaki 
kadınları1 da bu iste en ufak bir ku
surla!"ı yoktu. Numan Bey de bu işte 
tam mtın .. s 1yle gtL'l:ıhEl!Zdı. BUtün k.ıı-

bahat Oilni'.erindi. Fa!;at bu ı~ın adı 
cinatret ışte... Ci ayet. adı k.e:ndlnden 
soğun ınsan l.ıu miıbareğıo kendln
den de. odmdan da ürlı:ll,yor_ til<suıı.. 

)"Or. 
Son!"a ortada için için sızn11ya, ha. 

tif hetıt btmiye başlıyan bir sabit t.ı.. 
k1r mcselEs; vn.r Bu saıbrt fiki'I', Nu~ 
man Bryin clnayet geces1 hafı.ften ve 
Iffiİ.,!lalı ıbır eda ile bana çıtlatmış ol.. 
duğu sr..bi1 fikır Yanı Nigtırın iki. 
iki buçuk ayı önce gal.ba, Kovuk Pa· 
lasta b::ıi!amı:} <icdıği acaip bir sabıt 
fi!nr.-

N!gAr. nn1aşılan o vakiıttenber:i bir 
dalga<iır geçiıyorrnuş, Fakat neyin, kı.. 

]\}İn d3lgttıru geçiyor a.c<Lba? 

Parmllkları attm ve pırlanta yüzük. 
lü, a~zı p~~tin dişlı kalan1or Numan 
Bey, istE:u . .,ı ku.Jar kalantor, istcdlğı 
kadar variınkosta olnbllir. Faka1 NL
~r, n:hayel bir l{o\'U'k Pa.Jas yo...<.'lnası· 

dır. C> Krıvıri<. Pala.,, kı fı$ık o:yojcnle... 
rl Dav..ıt Da-baları. OzüntülU Ahrne1ler1 
11.e hoş bir yer o1duğu ha'Lde perde ar• 
kaları ve manzara içinde manz:;.ra, de. 
veran icıı!<le deveran gibı aıemleri ile 
pek le !<o.ay kolay içinden çıkrlacalr.. 
kerıdine .:.mrenile<:Ellt ıbir yer değildi. 

Oradaki çe;illı J91tiler ve renk renk 
tütısüler lçirıde ayl.arc<ı haışrü neşr ol
muş bır ka.dırnm, ş:nd.i ıblr sevda te ... 
zalıürünü andırı:,, bu salbit fikrı de 
berı.I bir hu;ylı <i>ilndiir~rdu. İki bl>
çuk yıl ön<e, b.r gece Kovuk Palasta 
başlamış o)an bu sabit fi.:k.i-r acaba ki
me kar{! iC:i?. R:ınmetll aoför Kena
na karşı olmadığı o gün Bü,yükdere 
dönü~ünd onlaı;ılıJ:ııflı- Şu halde? Şu 

halde bu >ablt 1iılcir, ya ~imdi y(lzünü 
bile Uf]Utı:ıuış olduğum sportmen Ef
dale, ya o getekl bizim aı'k.adll§a, ya.. 
but ta . 

Be:ıı cııfla:-m yanına gitmek.ten ah
kıoyan bir ufak mesele daha vardı. O 
geceki cinayetten sonra, zihnime takı
lan o ufa "~k ·mesele de şudur: O gün 
Büyükder!."de Numan Beyle iU:: tanış.

t~ı-.ruz :.:an'C:.n, onun sol blleiiniıı üs
tUnd~kl yüreğe saplanmış bir hançer 
dövmesi .. Bu rcsln1 g-Osteriyordı.ı ki 
bu a1t:-nısıık 'kalantor adam gençlfğiıı.. 

de hançerli kamalı, belki de tabancalı 
aşk maccr~ larına pek hevesh, belki 
de büyl-: ıınaccralar geçlımiş bir a
damdı. 

iste lbUtün bu duTum ve tahminler 
karsl$!n:Ia 1 hele o pek feci liacı Qs. 

l']'!an cino.yctlnCen t::arıra. siz oltm da 
'kalk:n tti::rar, Numan Beyin evine gL 
din Nıg;'\rı zjya.ret edin! 

Ammn N:gar da llıık Diyojcnin fev
kalade meraklı bir ı-.etıra ve macera 
derter! varmış.. TA Koı·uk Palasta 
lbaş;~yıp Hacı Qşrnan Tepesinde bite& 

(Devamı V:ırl 

bahar gırex-ken 
Yazan: Ahmet Sük.-ü ES ."AER 
Nisım geldiğine göre, arlık k,~ 

arkada kalın~. ıkba:ıar gıı-m s 
demekdr. Bundan ervelki ı:~ı ~ı~ 
b•hardan faklı olarak, liu uçc.ııcll 

ilKtıahaııa, a9keri faaliyetın iıan.. 

gi cephede toplanacağıııı !;ıiler€k 

gmmekteyiz. Gerek 19~0 ve gc. 
rek 1941 senesinin .ıJ.KbahrırJ<.ı.ı·ına 

crııihYer tarafından girişilecek te
şelfuüsler etrafında birıhir çes: t 
talıminlerle girmiştik. 1912 sene
si ilk'bahar harekatı, Almanyanın 
Rusyaya ka~ı aylardaıııberi ha. 
zırlamekta okluğu bıiyük taar. 
ruzla başlıyace-khr. Bugüne ka. 
dör askeri rrıütchassl'3ların fik!·r 
ve kanaatle!'İne dayanan bu ta-lı.. 

min, son günler içinde Alman as. 
keri faaliyeti hakıkıntla gelen ha. 
berlerle de teyit eckınıl:;ıtir. Bu 
hll'berl€rc göre , k ayları zarf'n
da geri çtv.ilcn kuvvetli Aıman 
\kıt'ahırı, cepm,·c dl)ğru yollan
mıya başl:ımı:ştır GP«;i mevs'm 
heıııüıı pek eı,kcndir. Rus~•anı n 

buz çölleri ancak ba.zı töl:;eler:n. 
de c;öziilıneğe ba~hınn15tır. Bu"lar 
çözıüldükten sonra da nakliyatı 

21<>rlaştıran bir çamur me\·s;.rmi gec 
lir. Geniş ölçÜ'dc han:ki•t ancak 
bundan sonra başlıyabilir 

Bu ilkbahar muharebesi, Rusya 
ile Almanya nrcsııııdalli kanlı 
boks maçının üçüncü ravundunu 
teşkil e<iecclınır Birinci ravundu 
1941 senesi haziranından kış ay. 
\arına kadar devann etti. Alman. 
lar, Balkan harekatını tasfiye et. 
tikten sonra. haziranın yirmi iki. 
sinde bü;yük bir hamle yaptılar 
ve Rusları ağır kayıplara uğrala. 
rak genıış topraklar işgal etliler. 
Fakat Ru.syanın mukavemeti kı.. 
rılmadı. Mıiharebe bütün yaz ay. 
lan içinde devam etti. 

Kanunuevvel ile beraber Rus. 
lann karşı taarruzu başladı. Kış 
çok sert, m ıllıarebeler ç<>k şiddet.. 
li oldu. Fakat Leningrad ve Siı. 
vastopol mulhasaradan kurtarıla. 
rrıadığı gibi Alnnanlar yalnırı Ros
taııtan geri ahhnışlar, liılı:in 4-0-5 
'k!ibnetD! anka<la TaganorQgda 
tutunabilmişlerdir. Yani cepl:ıe. 
nin iki ueu kımı\daımamıştır. Kı.. 
şın geçişi ile de Alman. Rus ma. 
çının 2 inci Mvundu sona enmiş 
buluımwıktadır. 

Şiımıdıı üıçıüncü rıwurıd ~hya. 
calrnr. Alman • Rus harbinin g~ 
miş safilıaları lııalli<ııııda yüru:.ü. 
len tahminlerde yanıld1klarını 

gören askeri mütıcıhassıslar, bu 
defa netice hakkında fiıki.r ve mü. 
talea yüniirtımekte ihtiyatlı dav. 
ranmakitadırl~-

Esas~n her iki taraf için elverişli, 
elverişsiz olan dur1Jmları <aymak 
ve olayların geli.şimini beklemek 
daha doğru bir hareket olur. 

1- Evvela teknik ve troh'7 3t 
bakınıından Ahnanların Ru•lara 
nazaran daha iistün ve d:ıha :vi 
hazırlıklı olduklarına şü:pl.e etli. 
lemez 

Z- Almanlar, geçen sene>\~ 

nazaran hedeflerine çok daha ;. a. 
kın bir cephede bulur.maktnC:ır. 

lar_ Geçen yaz taarruza g'rkt:k. 
leri zam'1n. kıendilerinı Knl'kns.. 
!arla Urallardan çok uzun m~,a
fe ayuımakta idi Ş'mrii Kafi- <. 
!arın kapılarına kadar gc~d:ıkl~
rinden bu mesafe çok azahnıştıT. 

3-- Almanlara elverişli olan bu 
iki noktaya karşı, Rusların dıa 
geçen seneye na~aran maneviyat 
bakı.romdan daha kuvvetli olduk. 
!arı söylenebilir. Ruslıar, her gi. 
rişliği teşebhüsü başaran ve her 
tuttuğunu kıoparan bir Almanyn. 
run, keı:ıdilerine kar~ı giriştifli te .. 
şe'lfuüste muva.ffak olaımad;4;ını 
hatırlıı•arak da.ha kuvvetli b;r 
imanla <löğıii:şcceklerdir. SonrJ 
Rus kamu>tanları, aylaıxlanbcri 
Almanfarla giri~tikleri muhaTebe 
de .d.üşmanlarının ttı.ıı;ycsi hz:-.,. 
kında büyük tecriij)e kazann.ıŞ 

lardır. Bir de Al.ınanlar, her ha
rekete başlachkl:ırı zamanki sürp• 
riz unsurundan bu defa fa)dala. 
naıımyacaklardır. 

İşte gelecek bQğıİşınada ,ki ta• 
:rafa ewer~li ve elveri, iz olan 
şartlardan bir kaçı bunlardU'. Da
ha bir ç0k şartların sayılması 
ı;nümkündür. Flakat bunlar sayıJ.. 
dr\jtan sonra da netice üczr!~ 
ımüessir ola'bilecııO: un.;urlar ta• 
ma.-n el!nııyacağı elbi. ncticcn'_? 
ne olabileceği hakkında kesin ııu• 
büm vcıımck de lıiç mL.mkün o
lamaz. 
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Ajansı büll=nlerindcn aluınp~tU') 

Telhis eden: A. SEKlB 
::i"..okhobn'den bildiriliyor: Bü

tün M.ıcar - R ımıen hududu ho
yunca çac.pışrnalar olı.ryt>r. Bir ga
zetenin Bedin mUhıil:M-i oon gün
lerde 64 çaqıışma kaydedildiğini 
bildiriyor. 111.Mluıdun biır iiki noik
tasmrla Rumenler hududu geçe
rek çekilen Macarları kilometre
lerce tak\p etmiştir. Bülkreştedtl 
Macar elçisi protestıoda bulun
muştur. Rumen Hariciye Nazırlı
ğ ı Rumenlerin müdafaa hareket. 
!erinde bulundulnlarını ileri sike
rek protestoyu reddet.miştir. 

VON PAPEN'İN BULGAR 
GAZETELERiNE BEYANATI 

Radyo gazetesinden 'bilıdiriliıyu.r: 
Alman Büyilk Elçi.s: Von P3l1en 
rnmnleoketian12e döneı1ken Sofya
_çla bir müddet durmuş ve Bulgar 
matbuatına bir demeçie bulun
ID U\ tuır. Bulgar gazetelerinde bu
gün neşrodildiği biklirilen bu de
JHccinde Biiıyük Elçi Alınan - Türk 
münascbelcrinin fevıkalide iyi 
old uğll'Il11 söy lomiştir. 

BERLİNDEKİ JAPON ELÇİSİ
NİN BALKAN HüKÜMETLE-

RİNDE SEYAHATİ 

Buda~eden bildiriliyur: Ber
Jind<!ki 1 apoıı Büyük Elçisi Gene
ral Qsh;ma Booapeşteye vaıımış
tır. MlJIJlaiıleyh kısa bir ikametten 
sonra Biikreş ve Sofyaya gideccık,. 
tir. &xfyada Japonyanı:n Ankara 
Elçisilc buluşmak ümidindedir. 

HİNDİSTAN Mtl"SLÜMANLARI 
AYRI BİR !SLAM DEVLETİ 

KURMAK İSTİYORLAR 

Alla1ıabat'tan bildiriliıy(ır: Mıüı;
Jüıman ceT•iyetıi reisi Cinna şöyle 
deml;ıtir: Kat'i kararımız şöyle bir 
k-üJ teşkil eder: Hindistanın Hind 
ve müıliiınan devleti olarak ay
rılmasıdır. 

Diğer taraftan, Reis Rıurz:velt'in 
Hind;,;tanıdaki howttsi mümessili 
Alhay Loms Jolınsıon'nn Rıınvelt 

Macar - Rwnen hududunda 
yeni çarpışmalar - Von p,... 
pen'in Bulgar gawtelerine 
beyanatı - Berlindekl Japon 
Elçisin.in Balkan hükiimet
lcrinde seyahati - Hindb
ian müslüınanları ayrı bir 
islam devleti kurmak isti
yorlar - Doğu cephesine 
yığılan yeni ordular - Dağu 

cephesinde yeni muharebe
ler - Libyada askeri d3-
rum - Uzak Doğuda yeni 
hareketler. 

D<XiU CEPHESTh"DE YENİ 
MUHAREBE! .ER 

Almanlara göre, Doneç bölge
sinde ve doğu cephes>rı.in merkez 
kesiminde SovyeUer münferiıt ba
zı taanı.>Zlar yapınışlarea da hayli 
kS(Yıplarla geri atrlmışlarrux. Al
man taarruzları mtıvaffalciıyetle 

netiıcelenmiştir. Üç :xy za!'fında 
Sovyetler doğu cephesini yerin
den oynatmak için yaptlkıları bü
tün eşcbbüsler esnasında ve Allman 
taarru.zJarı sıonımda insan ve 111al
zem e bak.1tllıında n oldUJcça büıyıülk 

kayıplara uğramışlımlır. İnsan 
kay•bından başka Ruslar 1 Scın
kiinundan 31 Maııt 1942 arasındaki 
devrede fıoro'eklın 104,128 esi1' 
venmiş, 2619 1ıop ve 2617 zı.ıiılı a
raba bıraloını:ştır 1755 Rus tayya
resi tahril> edilmiştir. 

Sovyetlere göre cephelerde 
kayda değer bir değişfkük olıına
mı.ştrr. 

LlBYADA ASKERt DURUIM 

Libyada kayda değer bir deği
şilliık yolotur. 

UZAK OOCUDA YENİ 
MUHAREBELER 

Bi.rnıanyada Japon fayyarelerl 
Mandalay şehri?Di baıııbalanı .şlar
dır. İngiliz kuvvetleri aşağı 1ra
vadi'de Proıne'ye çekilımişlerdir. 

Aıicyab limanında Japonlar kara
ya ç:ıkırmş d~illerdir. Llrnan hii
ıa mıü.ttefllcler tarafından loulla
nı.hna.ktadır. Bununla beraber Ja
pon deniz kuvvetleri Ben,gale 'kıör
fezi aç>klarmda bulwıuyor ve bu 
kuvvetlerin bu bölgede bir çılka r
ma hareketıine teşebbüs etmeleri 
daima rnimlkündür. 

taraiından biır Hindli şefe hnaıben ı============== 
yazılmış mesaj taşıdığı Bı;raz Sa
raydan bildirilmekıtedir. Mesaj 
mutrtıeviy atı ifşa edihnemiştir. 

DüÔU CEPHESİNt YIGILAıN 
YENİ ORDULAR 

Rad:yıo gazetesi lbildiriyıor: Al- ı 
ırnanya ve diğer ortaloları dkığıı 
cephesi.ne akın akın aSker taşı

ma.k.tadırlar. Bu araıda italyanın 
hlssesine dü:şen 10 piyad1! !>iiıneni 
4 dağ tümeni S.rbistan ve Roman
ya üzeriaden cqpheye nakledil
mektedir. Amıan orduları Maca
ristan ve Polonya topraıklarından 
geçerek trenl<:>rle cephcdeıkiı yı
ğınak bölgelerine gönderiliyor. 
Avnııpada yolcu trenleri a:;gari 
hadde ind ir;Jmiştir. 
ümtımi kanaat, Abnan taarru

zumın ancak Mayıs ayınıaı or!a
ıarma doğru yapılacağı merkezin
dedir. Diğer taraftan S<Yvyetler 
de k;ş ayları zarfında hazıraadıık
lan bü'.)'üık kuvvetleri 2ıugünler

de cepheye sWl<:etınelkıtedirler. 

Sovyetlerin Harkof - Taganrog 
arasınıdakıi 400 kikmıe!rellk bir ke
sirOOe 90 tiiıneıılik bir kuvvet 
tqpJ· ı.,..r-; oldıikları 'hılber veriıl

mekıtedir. 

Şark cephesinde 
hastabakıcı:ık 

yapan b•r Düşes 
Floransa, 5 (AA.) - Yeni Dos

ta Dükünün refikası Düşes İrene 
Rus cephesinden hareket eden ya
ralılar trenile Flıoransaya gehniş
tir. Düşes şark cephesinde hasta
bakıcı sıfatile hizmet etmektedir. 

----<>-

Birmanyada 
Yeni Dclhi, 5 (A.A.) -Birman

yada müttefiklerin ric'at hareke· 
ti intizamla yapılınıstır. Japonlar 
şimdi yeni müdafaa hatlarına ta
arruz etmektedirler. Hava faali· 
yeti şiddetlidir. 

-o---

lng:ltereye h va 
akını 

Londra, 5 (A.A.) - Birkaç düş
man ta~")·aresi İngilterenin garp 
kısınma bombalar atmışlardır. 

Birkaç ölü ve yaralı vardır. Bir 

miktar mad<li hasar kaydedilmiş
tir. 

r 
\. ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

* Sade ;)'ağlarının tip!rştirllmesl 

etra(ında.!d çalışmalanL devam edil
me-kledır. Dağı1ıua O!isl vasılasiyle 

dağltılacrut. gıda ma.dde~ri meyanında 

68<le yağl•r da taılwıacalotır. 

* U•mıi ve hususi in,\>aat l.;lerinde 
İ$ ~h.iplcrlne mab.ıeme temın ve tevzi 

<hı ık tize<• Na.lia Vekili' ğince bir 
•In;aat Utsi> ~ll edilmekted ir. 

* İngillercdeın 5 lolromolif n 2Q2 
vagon ıuı. n ı.~ tık:("tiınıze gelmif tir. 

MÜTEFERRİK: 

+ Oem ..-yoll rı va ridatı yıl sonuna. 
kadar t z: lım:i,, olunan rak:ımdan 14 
l.ı uçı.ık n lyon Ura bir fazl alık gCiı::."ler

n>ı k ted x. 

-+ t ·zurllroprO. Sivılingrlld kısmın
dak\ .!emı.ryollan bina ve t~tınıo 

t a.\\ . .. ve l k ımı ıçln 1 ını l;yon 28{) bin 
l ı ra &l riı..:J ilır.ıs ;!\ed.ir, 

* Yaraımseven ler Cem.yeti tara
f ı ;y rı 25 nde Ankara.d;ı IIa!.ke

' · ı. e bir •balo verllcC'CkUr. 

* 11 r m k'f::ı olan yeni adliıye 

1.t. · ı. I ~ nunı;.na g ·re zabıt k t'p~~

r; n ınna~l;ı rına m 1ıa.yyen bjr zam 
j•· ıLi L' .:U. ve b l14llar-.'1 adedi ~:ttırıla
t -il". 

VİLAYET ve BELWİYE: 

* Bır müddet evvel Ankaraya «i
den Belediye Makine Sıibesi Müdüril 
Ertuı>-r~l dün şebriml;oe dörunü~tür. 

* Şehrim.i>Jddııi havagazl iiri<•tle
rinin Natıa Vekillğ:nce satın alınması 
için al.Jkadarlaroa tetık~l.erde bulu .. 
nı.ılın;..k .adır. 

* Şeh:r Meclisinin Nisan ayı top.. 
lantı°l:-ı 15 Mzyısta sona erecekUr. Yarı 
ic:eri .;lıde Şehir Mec\tsine yeni D.za in
t : ha.':>ı ~:Apılacaıkıtır. 

+ Bozı.;k havag:ızi sa~lcrinden a
lınmh. s ı k,ı ra rlaşlıTılan yüzde 5 ücret
ler a:ı.kkıı1<lJ. 1bir nizamname hazırlan
maltt'1 d ı r. 

TİCARET ve SANAYİ: 

* Tiroıet V•IJı'etl İstanbul Malı.. 
ruknl ı · ~ ı ğinin faJ. t:yete gcçımesi iı;i.n 

b ir r'z<>rnname haı: ır:arr.aıktadır. B'.r
lıkte "V<."ka .etill b ir mümessili byluna.. 
cakl,Lr. 

+ K2tuplar Şirk.etinin yılhk Kon
gr duıı yapılm.ıştır. Şi•kc-t bir yılda. 
b:r m ly n lira YD rldat temin etm~lr. * İ : Uısal bölgeler:nden elde edilen 
rna lüt.13.'!1 naz.atan zeyt:nyağı rdrol
t ~ve bu yıl çok ~'lk~aflar Omit e
d. ln1eKt.ec'..ır. Ta.hınln1cre göre re'kolte 
55 m '~JO:ı kiloyu tecavüz edecektir. 

+Dun b:r .;ıltı.n 35,5 24 ay.:ır bir eram 
ku : ı:;: •ltın da 3~4 kuru;tan satılllJJ,Vlır, 

Nehru - Vavel 
•• •• • 

goruşmesı 

Tetkik edilen muka
bil teklifler bu sabah 
kongreye verilecek 
Yeni Delhi 5 (A.A.)- Arzad ve 

N ehru ek.in öğleden sonra Gene-
ral Vavel ile bir saat kadar gö.. 
rüşmüşlerdir. Krips Hind'li şefle
re refakat etmekte idi. 

Zannedildiğine göre, bu müla.. 
kat esnasında tetkik edilen bazı 
mukabil teklifler bu sabah kıong
renin icra kKXınitesine tevdi ed:i
lecektir. Ganıdinin Vardbaya ya.. 
ıpacağı seyahate hiçbir mıiına ve. 
rilmemesi lazım gelıdiği söylen. 
mektcdir. Maha1ıma kıo~renin 
icra kumitesine fikirlerini kıa:fi 

derecede belirtmiştir. Kamrte mu. 
ralfuasları, bir kişi müstesna ol. 
mak iiılere, Vavel, Azad ve Neb.. 
ru arasında yapılan toplantının 

neticelerini tetkik etıın<ık ve bu 
neticeİerin Gandinin fikirlerinle 
uygun olup ohnad>ğına dair bir 
karar veıımek i)zere Delhide kal. 
mışlarthr. 

Allahabaddan alınan bir telgraf 
haberine göre, Hi.nd müıslüman. 
!ar• birliğinin icra komitesi Krip. 
sin tekliflerini tetkik etıınck ürze. 
re Jirınahın riyasetnde tqılamış.. 
tır. 

Çine levazım 
tayyarelerle 
gönderilecek 
Vişl, 5 (A.A.) - Çine harp Ievazı

rru ~önd~rilen Birmany~ yolu kapan
mıştır. Şırndi levıwm büyük AmerL 
!<an nakliye <!oıyyarelertyle taşına

caktır. 

Afrikadaki 
Hür Fransız 
Hakimigeti 

Amerika tarafın
dan tanındı 

Loııctra 5 (A.A.) - Ameraa 
'hfürumeti, Hrttı iis1ıiiva Afrikasın. 
dakl Hü:ı: Fransız hakimiyetini ta.. 
nımağa karar vemniştir. Burası. 
nın merkezi Brazavile bir general 
konsolos gönderecektir. Amerika 
Hattı üst.üva Afrika.sının müt<tıe

fr~rin harp gayretinde miihim 
rolü olacağındaı:t, bu kararı ver. 
rniştir. 

--<>--

Sahtt.kar.hk 
(l incı Sahifeden Devam) 

Sılhhate muzır, hatta z"hirleyi. 
ci, ucıız bir madde olan Asit ok
saI:ği ı:montozu ci!ye yollıyan ko
.mi.!ıyl'.ıncu Cemaled.cfin Dündar, 
derhal alakadar makamlara ş:l<lı .. 
) et edilıni;. bu suretle h.'.idise is.. 
tanl:ıul zabıtasına ve Sıhlıat Mü. 
Cıürlü.'.!üne intikal ebmiştir. 

Zabıtaca sorguya çekilen Ce. 
maleddin Dündar, sevkettiği bu 
ma.dicieyi limontıozu d ı Abud.. 
efeıııdi hanında 4 nuımaralı yaı.ı. 

hanede ticaretle meşgul olan Ah. 
met ve Mehmet fü1zku.rt kardeş.. 
!erden aldığını söylE"miştir. 

Emniyet Mi.ldürfü>.lüne çağırı. 
lan tüccar kardeşler de ifadelerin 
de ayni malları Galata da Necati.. 
bey caddesinde 161 numaralı şe. 
kerli'me fabrikası sahibi İııak Be. 
!hardan satın akl>klarını ifade et. 
rceslerd;r. 

Musevi fabrikatör de ifadesin. 
de bu Asit oksaik.leri İzmlıden 
getirttiğini ve ora tıüccarlarmdan 
Licto ve Salvatıordan satın aldı.. 
ğını beyan etmiştir. 
Kc:yfiyıet İ2ımir za~ıtasına ya.. 

zılarak oradaki iki tüccarın bu 
ijıu:su slaki ifadelerinin alıınınası 

b ibdidrniştir. Cevap gelince bu 
'lüd:senln tahkikatı ikmal oluna.. 
cak ve limcmtıozu yer:ne sıhhate 
muzır bir maddC'yi f)iya~aya ki .. 
nün siiroi.iğü anlaşılarak adliyeye 
t vdi olunacaktır. 

Almanlar 4 mil
yonluk bir ordu 
tahşit etmişler ! 
Baltık tan Karadenize 
kadar bütün cejihede 
taarruza geçecekler 
Vaşington 5 (A.A.)- Muhtelif 

meınlelretlerden 901l günlerd<! Va 
şingtQllda oI'du ;stilibarat servisi. 
ne gelen bii'IJÜD raporlar Alman. 
lann büo\ıün Sovyet cephesi uzun. 
luğunca Balhktan Karadcniz.e 
kadar mua:ıı:ıam bir taarı·uz ha.. 
zırladıklarını göstemnektedir. Al
man yıüksek kumandıı heyeti 4 
milyon kişilik bir kuvvet tahşit 
etmiştir. Bu kuvvetin yarısı mer
kez cepWıesinde Mıosko\•a istika. 
metinde taplanmııştır. Almanların 
Sovyet ordularını ezımek t:ısav. 

vurunda bulundukları aşik~rdır. 

Amerikada yılda 
60 bin tayyare 

yapılacak 
Vaışingıton 5 (AA)- Amiral 

Veloon demistir ki: Fabrikalar, 
sorıkıiınw:ı, şubat ve mart ayla.. 
rında ç<ıaı: hıızlı çalışarak bol mik.. 
tarda tayıyare çıkaıırnışlardır. Bu 
istihsal, Ruıwe!tin senede 60 bin 
taY1Yare yapıhnası hususunda is.. 
t>eııen sür'ate takıbül etmektedir. 

15 günde Maltada 
139 M:hver tayya-
resi düşürüldü r 
Malta 5 (A.A.)- M1hıver tay. 

:yareleri Maltaya tı.ücımı etmiş. 

!erdir. 6 tayyare düşü.ruhnüş ve 
diğer 6 tayyare hasara uğramış. 
tır. 15 gün Ear!ıncia düşürülen 
veya hasara ugrattlan düşman 

tayyareleri 139 dur. 
-<>--

Ası!sız bir haber 
(1 lnoi Sahi1ederı Devamı 

Jc!i>nın.ı açmasına müsaade edil. 
mek için kendisinden 250 lira 
rüşvet istemiş ve bu parayı iaşe 
memuruna ve11!Ilesini söylemiştir. 
Kahveci de haıdiseyi İstanbul vi.. 
!:ayetine ihbar etımiş ve iaşe me. 
muru bir kahvede numarası maz. 
but 100 lirayı kahveciden alırken 
cürııWmeşhuıd halinde yakalan.. 
anıştır. 

Bu aralık nahiye müıd.üriinıü.n 
beheri 250 kuruştan 2500 .k.mek 
karnıesi sattığı ve mangal kemürü 
tevıziinde iıma parası (!) olarak 
bir mikıtar para alıp Iumıiscr mu. 
avin:le paylaştığı iddia ve ilıbar 

oluıııınu,,~ur. 
Bunun üzerine na,>ıiye mücl ürıü, 

iaşe memuru, kar.1is-er muavini 
Galata Sulh mahkemesine verile
rek tevlkif edilmişlrrdir. 

Bu neşriyat ÜZ<:rine bu sabah 
alfr ·adarlar nezdinde tahl<' kat 
yaptık ve ha.diS<'nin izam edilmiş 
olduığunu öğrendik. TC'Vkü c<liL 
dikleri bildirilenlerden n~hl>)-c 
müdürü Riişiü Çelik bu sabah da 
vazifesi başında idi. Bize gazete. 
!erin neşriyatını oku.duğunu ve 
teessüTle kal'ljılacUğını ~-!iyerek: 

c- Görüyorsunuz ki tevkif e. 
d:ilırniş değilim. Böyle bir suiisti. 
mal dıe yapılmı.ş olmadığı gibi 
ha.kkıır.ıda ne vilayete, ne de ad. 
liyeye intika 1 etmiş bir mesele 
'vardlır. Mezkı'.ır gıtzetel~ri dava 
ederek şerefimin vikayesini isti.. 
yeceğirn..• 

Bu sabah aldığımız izahata gö.. 
re h~disenin şundan galat olması 
ımullıtemddir: Bir müddet evvel 
bir kahveci Kasımpaşa iaşe me. 
muru Şevket hakkında bir idldia. 
da bulunmuş ve iddiasını rnahke. 
mrde i!ibat e1Jınesi ister.mi<-tir. 
Ş:mdi Şevket ile kahvecinin mu. 
hakemesi devaım etmektedir. Fa.. 
kat iaşe memuru m~vkuf değiL 
d1r. Kcımiser muaYini de te\'kıf 

edinnem'•tir. İdari bir llizuım ü. 
zerine BakırlOOyünıe nakled imiş.. 
tir. Orada çalışmaktadır. 

Asri hayatı sinemada gösteren ve tamamen yeni 
bir tarz da çevrilen 

iRALI KADI 
Çok güzel fil nıindc buluştular. 

Hind yumurtası 
(Bas'."l~ a.kaleden Deva m) 

- Esaretin çeşidi yoktur, hepsi 
birdır, bell<ı ıug.ıtcre ile uy~a· 
ına) ız. l• ıu<at, tol< damla kamınızı 
ua onun u.gruna nkılma)· ız. lielki 
Jaııon csuı.~ı daha iyi veya lcna 
oıaıw.lır, 1&1.h..Ul, Japon niuuzu al· 
tında bir Hınru,;ıan da bahts mev
zuu olabılır. Ancak, llınaı.:anda 
tutunam:ı.nıak logiltere içın biltün 
Asyada t:wtunamaıuak, Orta Şark
ta tutunamamak olur. Bıınun için
dir kı, fngıl17.ler nıhai zaferleri 
nanı ve h~'Sabına bize peş.in istik· 
l~ vermek yoluna gircbiliz
ler. 

ingiltercnin son hesabının şöy
le olması gerektir: 

- Ne koparabilirsem karımdu!. 
Ancak, dava ve karşılıklı pa

zarlık safhası son haddine gelmlş
tir. Hindistan yumurtasının yeşil 
ve kırmızı masalar üzerfode sağa 
sola kaydırılmasına arlık imkan 
ve fırsat kalmamıştır. 

En doğru hareket: l\1illi benlik, 
şuur, uyanış inkişafları , .• ikinci 
dünya harbinin milletlere gdir
diği tam yaşama intibahı ile na
sıl olsa elden ç.ı.lı.ıuası mukadder 
Hiııdlstanı bir müdafaa şeriki ola· 
rak peşin azadı mukabilinde nihai 
zafer yolunda kazanmaktır. 

Herhalde, İngiltNcnin gidecei;-i. 
yol da bu olacaktır. Çünkü, llin
distan Lııgünkü idraki ile haklan 
tanınarak da, tanınnnyarak da 
İngiltere kafesinden uçacak 
çağa gelmiştir. En iyisi yine onu 
kucakta uçurmak ve yabancı kar
tallara yem olmaktan korumaktır. 

. ETEM 1.Z.ZJ:.T BLıvıCE 

Yarah lngiliz, 
ltalyan esir:eri 

Londra 5 (AA.)- İngiltere ile 
İtalya Orta Şarktaki yaralı ve 
malo.J esirlerin mübadelesine ka. 

rar vermişlerdir. Bu mühadele i.. 
çin hastane gemileri yakııııda İz. 
mire gidecehleO'dir. Müba<', le bu. 
rada yapılacaktır. Bu iş esas iti.. 

barile b;r rr.übadele deği~ durum 
!arının ağır okluğu teshit edilen. 
!erin, mmetıerarası 'hükWrılere 

dayanaraik değiştirilmesidir. Sa. 
yı bakurundan müısavat aranmL. 
yacaktır. 

-0--

32 Japon harp 
gPmisi b3 ırlldı 
Vaşington, 5 (A.A.) - Ameri-

kan deniza!hları iki Japon muh

ribi batırmııılardır. Böylelikle har
bin başındanberi bahrılan Japcın 
harp gemileri ye.kfuıu 32 dir. 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar İcra Me

murluğundan: 
Mahcuz olup pa·~ya çevrilme. 

sine karar verilen ccvi2ıden ma.. 
mu! yaıuhane, ruw.amel koltuk, 
24 çekmeyi havi ecza dolabı, bü • 

fe, elbise dolabı , dm·1r saati ve 
altı çclınıeyi havi banko 10 nisan 

942 cuı:ra gü-r.ü saat 14 de b~şla
mak suretile Kadıköy Rııhtım 

ca<!desinde Kadıköy eczanesi ö.. 
nünde bırirıci açık arttırması ya.. 
pıfacak, muıhammen kı~ıınetin 

% 75 ini buhnadığı takıdlrde ikin. 
ci arttnımaya oırakılarak 13 ni.. 

san 942 pazartesi günü ayni ~r
de ve ayni saallıe başlarulmak U... 
zere ikinci arttınn11sının yapı:lıı.. 

cağı illin olunur. 42/184 

,_ __ Satılı'k İne.göl --.. 

SANDALYASI 
ve taılıta 

MAS LABI 
Beyoğlu, Asmahmesclt Lel:ıon 
karşıs.ndaki ookak.ta No. 3/5 

- TUNA PASTANESİ 

.S -SON TELCRAr- 5 

Ankaradaki Bomba Hadise 
(1 inci Sohl!eden Devamı 

nnın sorguya çekildiği Ankara 
Ağın: e-za salı.mu ıadl.iye tarihi. 
mizıde en mühim davalarm bakıl. 
dığ ı b ir mıJıkcrne salonudur. Ya.. 
vuz • Havuz işini Divanıiili bura. 
da sona erdirmiştir. Ali Saib, Hay 
dar Rifat davaları h ep burada ıbir 
·k arara bağlanm~tır. Bamlba hA. 
d :sesinin maznunları da bu sa.. 
]onda adaletin tecellisini görecek.. 
!erdir. 

Maznunlardan Abdurrahman 
Sayman bu genç yaşında h3dise. 
nin kahramanlarından biridir. 
T>!ılbiyenin dördıünoü sını!ınıda bir 
tale'benin yapaımyacağı, hatta 
aklın.dan 'geçiremiycceği bir çok 
işleri nasıl başardığını anlatırken 

çok dikkatli, çok düşünceli bek.. 
leniimiyen bir cesaret ve meha.. 
retle yaptıklannın hepsini itiraf 
etmektedir. 

ABDURRAHMAN SAYMAN 

Altı yedi saat süren macera do. 
lu hayatını anlatırken terec!düıt 
ettiği tek bir nokta ohnaıınıştır. 
Geçmiş zamanlara ait hatırala.. 

rın ı ve tarihler tesbit etmekteki 
'lıafrııası da sfııniin arasında dik. 
kati çe1'ımiştir. • 

Albıdurrahırnanın ifa<ksine na.. 
zaran ömeri bu işe seV'keden Pav. 
lof ve Korniloftur. Kentlisinin su. 
çunun ağırlığını müıdri.JOCir. Bu. 
günkü itirafına sebep çok sevdiği 
arkadaşı Ömerin aldatılm1$ olına.. 
sı ve kendisinin fikirlerinde bir 
t; havvül vukua gelmesidir. 

NİÇİN İDAMINI İSTiYORDU? 

Albdurralıman yine kendi ife
desine nazaran ilk yakalandığı 
sıralarda yaptıklarını inkıar yolu. 
na sapınıyara.1ı: verdiği ifacı,,nin 

üstıüne kendi idam hükmünü ya.. 
zarak altına imzasını rahatça loo. 
) abilınesi çıclk şayanı dikkattir. 

Abdurrahman bütün yaptıkla. 
rını itiraf etmekte, l;ıü.t.ün hare
ketlerini etraflıca da anlatmakta, 
fakat h iç bir net~ sörzlerini 
bağlarnamakıtadır. Kendisi çok 
"<>ğukkanlıdır. Konuşmasındaki 

yavaşlı', sözlerini ne kadar tarttı. 
ğını çok iyi göstermc-ktcdir. Kısa 
den "'"k bir zamanda öğrendiği 
söylediği türkçesi çc.k en.der z-a.. 
manlar<la ı:ksamakıtadır. 

Hareketlerinde bir heyecan serı. 
mek kabil değiidir. 

Bir ka(' gün evvel tafsil.iitı neş. 
rod'ikn ifadesinden de anla§ılaca.. 
ğı üaere yaptıklarını teferriiatile 
anlatrna1:tan hiç çekin.mmılştir • 

Kornilof ve Pavlafa verdiği ran 
d~\0 lllara muntazaman giimiş ve 
aralarındaki rabıtayı gevşebım!.. 
mı ir. Maznınılann umumi müş.. 
ter<'k vası.t1:ı.rından biri olan ga. 
yct iyi tıraş olmayı da unutma.. 
m ıştır. Halinde bir düşloünlillt 
ycktur. 

KvyaJ:eti nomnalden aşağı de.. 
ğildir. Konuşmad,ğı zamanlar 
m ütemadiyen dudaklarını ısır. 

makta. ekseriya önüne bakmak.. 
t l dır, Etrafa mütecessis nazarlan 
;1-o..1<tur. EtrJfına bakarken gözle. 
rinden bir mıiina anlamak müım.. 
kün d.?ğikiir. 

Süz söylerken dayandığı demir 
parmaklıktan hemen, hemen ay_ 
rılnı~mış ve hareketlerinde bir 
siniı·lilik ve çeviklik )~tur. 

PARKLARDAKİ 
BULUŞMALAR? 

Abdurrahrnanın üadelerinden 
genç yaşta bulunanlann ye'\işme
lerinde ailenin ne kadar dikkatli 
ve kıskanç ohnaları lazım geldrği 
çok iyi anlaşıhnaktadır. Albdur. 
ralıman bugün yaptıklarından 
nadimdir. Belki bu ~la sapma. 
saydı, !rem kendi ve hem meıı. 
su,ı olduğu cemi,yet kendisinden 
faydalanacaktı. 

Bu zeka miEbet sırha.da bir çok 
işler başarabilindi. İfadesinde §&. 

yanı dikkat iki nckta dırha var_ 
dır. 

Pavloıf ve K.ornHofla bütün bu. 
luşmalar daiıma paıtklarda ve cad. 
de ontalarında yapı lımaktadır. 

Bundan maksat gayet açı 
çok kurnaııca yapılaı. b 
kimsenin nazarı dilokatini 
ıınektedir. 

İkinci nokta kendisine v 
para miktarları bii\"Ülk bir 
tutmamaktadır. Alıdurrah 
Pavlof ve K.OTnilıofla te 
Focı Papen'e yapılan suik 
evvel başlamıştır. Alıdurr 

son zamanlara kadar böyl 
suikast teşebbüsün.den I;ıitıa!j 
Fa.kat meçhul bir maksat iç 
zır1anmakta ve Öınerin 
'birinde kendisinden ayrılar 
ha faal bir rol aklıığını söyl 
tedir. 

Davada illmi geçen Niıy 
Fahri ismini kendilerine ve 
ki adam suikasttan ço'k 
Moskova ve Yugoslavya ara 
iki merkez vazüesini (l"Öım 

dir. Sıovyet Rusya ve Yugos 
arasında resmi münasebet.1 
PSSÜS e1medıiği için bu iki k 
1stanbulda buldukları beıt>e 
leyırnan kanalile muhabere 
mm etnıclcte ve Süleyman 
muhabereye beş altı defa al 
duğunu itiraf eylemektedir. 

Beı'ber Süleymana geliııoeı 
!imsiz, ufaktefek, cahil o 
söylemesine ve yalnız imrzas 
tahildiği iddiasına rağmen · 
OOihniyecek bir ,,ek.ası vardı 
tah'kikat sırasında verdiği ifa 
bı12ı !ruıttnlarını tashilb ede 
çok ince bir dÜŞÜ ııce ile bun 
belki uiak bir yanlış anlama 
hatadan ibaret olduğunu ka 
ımeyi faydalı görnniiı<oru r . 

SÜLEYMANA GELİN 

Slileyıın.an da soğukkanl 
bir telaş, ne bir heyecan 
göstermektedir. Sorulan sua 
cevap verirken müşkül.1t çe 
~r. Memleketine has bir 
vardır. 

Süle:yunan Albdurrahmanın 
delerini tasdik etmek;te, yapt 
rını tamamen itiraf eylem 
fakat bu hare~erinde me 
bir gayeye hiımet edildiği 

düşüııemediği, hatta vesika! 
bir kısmını ScNyet sefaretine 
Lü.rdi4;ü zaman bile bunun b' 
ce iş olduğunu dü§ünmcdi 
söylemekıtecliT. 

Ömeri ilk defa .Anlaıradan 
tanbula giderken t~ esnas 
is1aeyonıda kenMic::;np Fon Pa 
yaıpılacak suikasttan bahse 
zaman bükUmete haber ve 
füzuıın görmemiştir. Siiley 
bunun sebebini Öınerin böyle 
şey yapacağını asla düşiIDem 
ğini ve ancalı: bombanın patla 
sı üzerine aklının başına geldi 
söylemeıkıtedir. 

D:ıınba patlayınca Sı:iley 

çok 'kıorlomuştur. Hemen o 
bütün dişleri ağrımağa ba<l, 
ve bir dişçiye gid2rek tedav· 
lu.rmıak mecburiyetinJıe ,, aı 

tır. 
NİÇİN YER DF.lCİŞTİ

BİYORDU? 

Süleyman daha iyi bir iş 

muş oisa:Ytlı i.stanbulda çahı 
ımeyi de dü;ünmuştfu f' ,. 
<hkkat ncık:talardan biri &il 
:ınanın Marselde on altı ay · 
fasıla çalışmasıdır. Cün.loü Sü 
man çalıştığı salonlan sık sık 
ğiş!iımektedir. 

Sü.Ie;ıman kendisine havale 
dilen işlerde büyük bir titi 
göstermektedir. Bir arkad~ 
tın için Adaıpazarına kadar ;~i 

rek emanet valizi alaraık İstanh 
getiıımiştir. 
B~ mahkemenin elinde 

lunan iki valiz henüz açtlma 
tır. Valizlerin muhabereyi te 
etmek bakınnnıdan önemli iş g 
dükleri anla.şılıyor. Bunlar hu 
bir itina ilıe seçilmiş olup yük 
krymette ve nazan dikkati 
~emela'riııe bilhassa d·· 
eclilınŞtir. 

Mahkemeye ait diğer mazn 
Pavlof ve Karni\Ofa ve hadısel 
yarın devam edeceğim. 

Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine: 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı piyasaya çılı.armıya devam edilemiycn: 

FO FOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, 
SiKATRiN, MAZON MEYVA TUZU, 

G STROSODiN TOZ 
:\lü•lahzarlan yeniden ihzara başlandtğını ve piyasaya lüzumu miktarda verilmekte olduğunu arz ve 
öteden beri bu müstahzarlara karşı gösterilen büyük güven 'l:e ilgiye devamları rica olunur. l,muıni 

dep<15u: MAZOJlf ve BOTTON ECZA Deposu: Aşir efendi cad .• 'o. 31. istanbu1 

._ ....... _._a:;: ..... 1a1:mm:mıı:ı .. "3mlm1 .. =ıaıııımmll!l:ıı:sa!l!am:s:11 .... _mmı 
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FILIP I N ADALARINDA 

CASUSLAR OOELLOS-U 
'- - l'\o. 35 - J 

Türkçeye çe•·:..e::ı: ısırr..-.;nu F. SERn:uJ 

Cuma namazına Sultanın da icabet etmesi, 
cemaati heyecana düşürmüştü 

Ab:iul>olı ka:bile i<'1 lWıe ıtarı<ien 

1
. 

balwederken: 
- Bu lı.•<hn Mıl>lfrm;.ıılı!ı \etkile 

~,ror. Egcr !kendisi M~lüman ol!Ji"
E-a, Filıpin<if:ki bı.i.ttin HırJSti.ranl«tm 
MLıs1U~n:ı.n ob:r.acr.ı ınu.btemeıd:r. 

Diyordı. 1"'1at1ye bu suretle kab!le 
i('mde seı·be6tçc dolaşabilmek hakkını 
U:ıni.n etmjş oluy4.lrdu. 

Mari ero••i s.;lJah katı:tt . .Abdu:.l.dı
~n t,ey .. z bJ- borow: Isted.i. Yerliler 
n ·bede g:derl<e".ı beyaz bQr"uza bur~
oü.r J.e:'di. 

Alıdul"ah terr.iz bl; bo:-nuz getırdl. 
Mari bc..•rnuta büründli, b~~ını ö.rl.11.İ. 
Scyt:ın aşUte bu Juyafet;yıc ne krdar 
eevimti.. ne k.adar cazibeh gOri.iınü31or

du. Mariııln M.~.!;ıi dilini ôgrez:miş o!
ma.sı da burada k.en'"tisıne bir yaban ... 
Cllı:!c hisictmlyur, h~'TkCS;t.: kul}fUN<>r, 
lı•ı·k.,,in derdııU dlnliycblliqordu. 

.Etraf'ta.'l yani üç, dört saatlik yer .. 
le~n o gün, cuma namazında bu.. 
ll.lllln.:ı-. ti.ıere .k.at>Jie me.rkezlnc gelC'D
ler sokUn etru•ye baş .... nılijt.ı. 

Sufün )tilslimıin de o ıun nıı.rr.a.ı.da 
ınA-:b~ geiecef[ s6y~rn:J"Or'd;.ı. 
za~ Me~i Sultonının her Cuma. 

11amozııvla hazır bulımduiiu muhalıı

t.akU. M:lri bu muazzam töreni yakın
dan göreceji içın .pet: sevin9'-0r ve ara 
aıra Maııll~da Mler dOndügünü d.\i.
Jüıımekıen ~ ı:.•ri durmıvordu. 

J.Ubede gıtJlli.7e bir ıa&t v•rw. 
Abdullah: 
- Yava.; 73Vaş gitsek !ena olmar, 

dodi, sonra yer bıV!ımış•caiaııruz .. Pek 
C"ride k1\ll<:Q!c;ınıııt 

- Kalaoalık o k.adaı- ı;ok mu? 
- Ne cıl)"Or&uo. Sit\i? ~ ıı:n ldşi.. 

den fazi• M>id gekl.i. DUn ıeceden""ri 
lıepsi m~bet önünde yat.ıı,,orı.r. 

- Bir ınôlıet önünde be4 bı.J Jd:;!
ııin 1opıa,,maoı ciciden ı:örwecdı: bir 
ııeydir. Bu Jtıılaoalık cemaatin hep 
J>lrdeıı ibadet eltiıitlnl görmek illerim. 
Marı z:ılen hazırlanm~tı. Abdulla. 

ll!ll peş;ne <!~relı: evden çılttı. 
Burada kapı kap&ma1< AdeU ,.-oktu. 

Qr\alık c kadar eminllldi ki.. Kim<e 
klmsı>niu eviııe gir:ır;ez, ..., t<nd.i&ine 
aıt oln;ıy.ı.n bir 5c:yJ ahnazdı. 

lif 1rl ,rolda c~e artını blabah&ı 
CJL'dilıc.;e ıüyleri ürperlyordu. 

.Mani.lhtd& bir suç lııliY«ı kısanın bu 
Cuma içarı:e&ine kanş!ıiı takdirde ele 
ceçlrılmesine in:to.\n yoklu. Zırlen A.. 
~nkalıların nil.fuEı.ı sahile mOilıha
gırdı: ormanlara ve k.abllelere tfti
:rl yok!u. lilipiıılerln içeri JtıAımlanna 

• 

Melciiler h..ut.n dl. ?.Iel:!i SultaL.ı ne 
derse. ne ~tene o o!urôu. 

Ö~!c z.ar.:a:::a y~l~.yv~'Ciu. 
l\iari i.)ıl yer bul~b~lm~k. itin ptk. 

ıuc!:.U; ~c:kl!. Aıbdulli.hı.n yard.wıiyle 
blr kt>na~ oLuracak yer bulabi.ldi •• 
\·-e yer~i k. .. dınli.H-ın yanuıa çO.tlü. Ab. 
Ou1lah blt:'•Z gcri.cs:inC.t:: otur\,l.Yordu. 

Mıirı bır halının ü&i.unde o1uran 
hlelfti S·ı~·anını b...ı a ada &:ördü. 

Cun1a n~nna.:zına Suit.JnJn da ie:abet 
e1rrıe.i, ctmaôlti heyecana duşürmU.'bti. 

!\1<.ılı!!<ı .ıı Oı. ündt.~ be-il b;nden ~ 
iaı!.l- Ac..!d " rdı. B1.1nlai" d~r müte
k:C..:nU İ$'f..n1 iJJke.E~ ·1\Ôı.:uti ].1i.ıslı.ı .. 
rrıan.ırd~n çok t .. It.~! ol.a.r.'\k. ..b..:det ya
pıyo.:"~.ırd .. ?t.1e"3He .. çok tplido:ıt h.ax::ı.t 

ya:ı7an insan.ardı. Fdipln Adaların
da bq rnUyoI><i.n !azı" Müslüman 
~ardı. F'1lr•t bunlarıa hepsi de Uzak 
Şarl.:t•~i d..z nıilo·vn Mel.U M(l&lü. 
rr..a ... arı ,:::b cok · ~licii!.l hay:ıt fartları 
ltlnd~ :r•ıordı. 

Ii:..:ıtLst2nd;ı, M;,e-ırda ,.~ sair ialam 
4lemlnGekJ camilere karlıalarla cı-kek..
lerjn b4" a1ada giLİ.ıesi k:ı.bil olınadığ) 
halde. bW"adak Utlbccün önü.ode bin
lerce ktı.d.ın ve erkcA, Abid toplan. 
mıştı.. 

t.farı b~:ada All&hJ sccdA! edenler 
ar.asında bulwa:oJ•ordJ. O da Allaha 
iÖYle 1aıvarDUf\ı: 

c- Ben. yurdundaıı yedi yıldır u .. 
za:k y~yan ,&cnç b.i..r ~;ııu:ıı. Bu-rada e .. 
ul~temln •';y;ısi entrikoları.na ilet ola
T'dk ~J.lh.aı bunun c .. nını yakın.aktan 
baŞka bir ışiır. yok, .!\'laııillaya ıcldi
ğ:im gündenberi, ruhum o kadar v aıı_ 
~ilef'~ı k~ .. Eğer vatanım o!.:ın Alman-
71ya ddn-erEem, b:r n1üddet oradaki 
Jıa.yah yadug..,yaca"ur.ı sanı.yon.mı. Ne 
clur, Allahım Sen benl şu eniştemin 
t<makkümü.ndcn. kuırtz.r ve beni yur_ 

•lııma &önder! Onun yüzünden l,jledı
İtnl rinaıet.ıerl sen aI!et! Mister Be. 
ııeUe beraber nıipınde öldürdtiğüm 

insanların u:rısı befi buldu. Bana her 
ke.ı (me~'ınn kadm) deırJ,ye bailadı. 

Art!k: berı de vicdanıma xareı hes:ıp 
\""eremı>ecck:.. kendi .k!r.d'.~deo. u~
c•k bir ha le gekbm.> . ........ ~ ............................ . ...................................... 

GizLi iBİR KLÜP! 

Mart, Mel4i mabedinde dır.ı eder_ 
kcn. Amt:rikan polls~E'ri b1r motörle. 
Marulla koyundaki il.arşı eahlle git. 
mi,ıer v~ orada Bell(ti.n ız:nı aramı.. 
ya. Jooyulm\lf1'ırdı. 

(Devamı Var) 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 
31 Mart 1912 tarihinde An!tarada Türk'ye fı B·ııkasnıda alel~de topla

nan Hl..,edarlar UmUlI'J Hey'eli,ıde Şirk i!tlmiZ hisse leJle\lerlnin be.beri için 6 
nuınaralı kuPon mu'kabitinde bilOmum vergile:in temnanc1en sonra safi (9) 

Do1<Uz lruruıı \emottü tevz'ine karar verilm'ş old"lunde.n 15 N:san 1942 tarihin
.dP.1 i'!j!.>CflC:'1 Tü.rk1ye İj Bankası ile Tilrlt Ticaret Bankas:nın. ~ıerkez ve :htan ... 
bu ~·~bt·~er!nde 1~ta ba.e~anacağı sayın bif~eda .. Iarıı. i!c'lı o!unur. 

l istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
?.-luhar.-..::nen Kı.yn1et1 Pe..,. Akçesi 

ı .. ~ra 
35~ 

Lira 
27 • • Cıha. d·, Vapur Lı:televi. ...wı .. lnde kadro har!cl Hasan Zade Meseıdl ile 

altınd.ıki 7, S ... ·o !u dUkk.\nlaruı ttmel taşla:ı h•riç ohnak §artLyle etdcazı 
9/4.~2 Pc~embe l\Jnti .. at on ~ paza<!ık!a <atılacatnıdan 1allplerin pey 
a.'kı('t'ler{yl~ beraber muayyen. &tin ve saatten evvel Cemberl.'iaşta İetaubul Va-
bflar naşmucıurlügU Mahl · ı i<W.-.ıc m~raooalları ilan olımur <42-01> 

TETKiKLER 

irmanya Halkı 
ve Hayatları 

1 

18 ()() 

18.03 
ıs.45 

ı8.55 

ı 19.30 

5 Nısan 1942 
P ·ogı nrr ve Y.enılck'e't s.at A
yı:ırı. 

Mt::t:ıt lıadyo D;ın Orkf'S'l.t8&J, 
Z:ıaat Takvimi. 
:ı.ıüzlk: Kar14>k Makaml.ırdan 
Şotkılar, 

Memleic~ Saat Aye.rı ve Aja11S 
l i<ı ber !eri. 

Tarihi Tefrika: 63 

1 Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan ı: 
Yazan: M. Sami Karayel _J 

' iki yüz elli bin kişilik Haçlılar ordusu 
1 T ürk kıh cile yere serirmişti ' 

Tüııkler, kadmlara, genç kJO<llara rn'4k i<;İn İznik üzeune Piycr Der. 
v-e_ rahnıbelere rlişmed\ler. Bunları mit ile :1-'Ü'riiycn Bizans ortlusu· Bugün Birmanya mazisini ana

rak hasret çekmektedir. Bu zen
gin ve güzel ülke şimdiye kadar 
taarruzdan nasıl masuıı kalmıştı 

ı 
19.45 JCor.u.,ma: (Çocuk E..<urgem• 

1 
Kurumu ad:tna). 

19.55 Miızik: KreiıSler ve Heffi>llz'in 

1 
JllfH;Jarı. 

csır ederek Izniğe gönderdileor. Ni- da daha İzmitt.,n ayrdmadan Türk 
•Jıawı papaz Piyer Derroitlc gelen kılıcına çarptı V< ılarmadağın .. !~· 
diğer Fransl'l. ordu.su bakayası da rak kaçtı. 
kaçal1ken eski bir ik&leye kll!>an- Bu suretle Kılıç Arslan y•ı..·.m 
dıl~r. ~alenin eSki kapılarını rnilyonlııık ·bır orduyu peri:şan et-

Birmanya saraylarının ihtişamı ~Göz
leri kamaştıran altın lar - geçi 1 m e z 
nehirler - balta girmemiş orman ar 

arasında yaşıyan ·insanlar 

1 20.15 Kom~ın<L (Kot.romanl>k Mcn-
ktb<leri). 

20 30 llüzikc Fasıl Hey'<ıl. 
21,15 T'-'mo&il. 
21.45 İı7tir Aıt: Koşularır.ın NeUce

ıerl. 
21.55 Müzii<:: Karışık Program (Pl). 
22.30 l\teınlt..·~et Sa.ıt Ayarı. Ajans 

lt.ılıerlerl ve Don:.a1ar. 
22.45/2'! !·O Yar.ırk. P.rogranı ve Ka

p<?ruş, 

taşarla orterek sakı.'andılar. Fa- miş ve haçlıları de~il Kudüso git-
' .kat Tüır.k:ler bi.ı: ytldınm sür'atile mok Manmaı·anın sabfilerinde n• 

orya da yehştiler. Kalenin etra- re s~ronişti. · 
fını ~attılar. XXX 

Kalede kapalı kalan Fransızlar YARIM lloULYONLUK BİR 
'.lıayaıtlarını palııılıya salımaık isti- HAÇLI ORDUSU DAHA 
yorlardı. Tür.J<ler ise acale du.var- Aradan çok geç.meden ikinc. btr. 
larına bile ç.ıloımya tenczzm etme- yarl!JJl r;ıiLyonlı.ık h~ı ordusu d • 
diler. Ha,·a.ya ok ataraık adeta ha Avrupadan koparaık isıanbııfa 
yag'mu·r giıbi kale i\ıne ok yağdır- geldi ve İzııjk, ~rine saklmmo.k 
dılar. Bu sebeple kale içiıııde txı.p- mere karşıya geçti. 

Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 
Damazedi bu dünyada yapıla. 

cOık ıyıhk.K!ri böyle anlatı) ordu. 
Onun halık arasında Pe,;uda sözü 
ıdinlC'llix, duası alınırdı. Nihayet 
bır gıın ~üyoor ki hüfkıüııırların 
ltw Şi~av.bu ona verilmiş o 
vakte kadar manast1r hayatı ge. 
çiren Damazed: saraya damat ol.. 
mııç.lur. Bös)elikle 1385 den 1432 
c;enesine kadar süren bu dcvlrde 
Pegunun en rahat edebildiği bir 
zaıman sayılmaH~d:r. 

1
(HALK SÜTUNU ) 1 

! /ı arıyor 1 

!anan FrallıSızların birçoğu yaxa- Piyer Deıımit de ilk haçlılaı Of• 

landı, öldü. dusuruian yanında kalan l:ıeıj on 
Nihayet kaleden bir Rmn ka• loi:şi ile ikinci haçlılar ordıushle İz;. Uzak Şarktaki hanbin CEl'eya.. 

nma dair alınan ha.herler ..-asın. 
da Birmanya vukuatına dair ge. 
!enler daha ziyade merakla tak;p 
edilnrektedir. Bunun bir sebebi 
de Japonların ergeç Hi.ndistam 
1ehıdit edecekleri ve artık İngiliz.. 
!erin Hindi6tandan ÇJkarılacağı· 
etrafında çok şeyler .söylenmiş 
olnıa-sıdır. Fakat BUımanyarun e
hemmiyeti böyle yalnız askeri ve 
siY,asi ceplıesmden ibaret kalmasa 
gerek. 

Japonların' ha.ııtı tebliğlerinde 
isimleri geçen yerlerin he? birin
<ie tarihi bir hususiyet var.dır. 
Daima neş'eli ve sevimli olan Bir. 
rnanyalı•m hayatı, vukuat> kar
§ıfaylljı nas,ı d\ldkate değer bir 
felsefenin neticesi, çok uzaklar. 
<lan ı;elen ecdadın bırakıtığı bir 
mizaç mirası .-Tduğu d'iŞünülün. 
ce Bimıanyaltların bu ha.il> Jçin 
ne dediklerini öğrenmek de ay. 
rıca tn<!rak uyan.d'11!llaktadıi. 

Litltin bahsi bu haı'bin .mevzu. 
undan uzakla.,-otmmak, çdk yuka.. 
ıılara çııkarmak Birrnanyalıları 

biraz da geçmiş asırlarda aramak 
meriunda olanlara da biı- haık 
vermeli. Bi•ımaııyanın tarihinde 

~k m"ii<:addeler, birbirlerile dö.. 
ğü~n hükümdarlar var. Uzun 
&\İ<lnıÜ'I) o kag,l§1kbk d virlPri'nin 
yerıni! bir gün siikün ve huzu
run geleblldi:ği de olmam~ değil. 
Mesel.1 Pegunun .Hii.lciimdarların. 
dan en meş!ıuru Razadarit'dir. 
Kan dökm<eyi sm·en, hilek4rlık.. 
tan ayınca ZCll9ı: duy an bir bili. 
J:ıümdar ki onun kad'ar lııeı Şin.. 

şavbu da meşhur olnn~tur. Fa. 
kat asıl mühim sima Damazedi
<lir. lJlzun zaman perhiz ile vakit 
geçirir, halka şunlar, öğre1mek i
çin vaıız ede~!: İyi iş.Jer karşılık. 
sız deği•klir. Oi~ükıten soora İJ'I.. 
san ba#<a bir kalıba girerek yi. 
ne bu d'ünyaya gelecek, şimdi 

yaptığının lkarş:ıllığını o zaman 
mutlcl<a görRektir. Fakirlere, 
mulrtaçlu.ra pirhıç veriniz ki ka
ruılarını doyursunlar. Yabancıla_ 
ra, garipler için pagodalar (barı. 
nacak yErler) yapınız, 

Bi'mıanyalılarla Avrupalıların 
tanıştığı sıonraki zamanlara gel.. 
meı";c !ıi.zum göriihniyebilir. Por
t~en gelen gP~ôciler Binnan. 
ya sahillerine çıkmışlar, oranın 
yedi gi&cllerile evlenerek bir 
daha oradan ayrılmaz ol'ınuşlardı. 
O zamanlar Avrupalılar oralara 
g1ttikleri zaman Binmanya hü. 
kümdarlarının ne parlak bir sal.. 
,tanat sürrli.ilklerini görerek §3Ş.. 
maktan kendilerini alamrzalaı:dı., 

Sarayların ihtisamı anlatıl.ı.r gibi 
değilmiş. Her tarafta gözleri ka. 
ma<tıracak kadar aıtln va!lın.IŞ. 

O asırlar gelip geçtikten sonu 
bugün Birmanya mazisini anarak 
hasret çekmektedir. Geçnı~ asır
ların biriktirdiği medeni.yet eser
lerinin bugün her tarafta azametli 
b irer harabesi gıö>..önündecJ.ir. 

Bİ!l:1lllan;ya ~imdi)"! kadar dışa
!l'Jrlan gelecek ~anlara k31'$ı 
~'bil surette kendini ıııü'<la!ıaa ~
debiliyorou: Deri.ıı, derin nehirler 
'hariçten ~lecck dü~anın Bir
manyada ilerlcıınesin~ birer tabii 
enı;eldi. Soma o hiç balta girme
miş oımıanlan aşmak herhangi 
bir düı,ttnan için lınkfınsız görü
lüyordu. Bir de yağmur mevsimi 
gelmoe Birmanyada ileI'lemek 
düşmanlara müm:k.ün olamıyordu, 
Binmanyalı bu sayede tarihinin 
uzun devirlerinde \hariçten gele. 
bilecek istila oroularınm taarru.. 
zunrlan uzak ya,:ıyıabilmiştir. 

Bir:ınan!)'ah neş'elidir. Bilhassa 
giyinmek ·hususunda ayırı bir 
zevki vardLr. Renkli kumaşlar 
giyttneyi sever, V!Ü2ıÜ daima p 
!erdi Bugünkü harbin onun üze
rindeki tesirleri az olmasa gerek. 

İlk ı:ı.hsılı bwooan genç bir kız aile- I 
vi booçe v&ıı,ycliniııı w•u.lı:lu~u doJa-. 
yısiy!e ia.brlka, :n1.::ıl.o'.ithane ve mü~ 1 
se«elerde lrıınaat1côr bir tıcretle tıır .İli 
nramakt."ldır. 

Talip o:anların Hane süt.ununda Ne
rin)an l'JJDltl.Wla -bir nı-ektupla müraca
atları rica olunur. • Orta hizmetçisi. aranıyor 

B>r ail<nlın o~ hiz.mtllerlne ba
kııbileco:t, ev .iolerinl layıkiyle bilir, 
gcııç ,. faal bir lılam<>l;i aranmıı.kta
dır. G:ızcr-emlı İdaresine müracaat e
dilmec;i rıc-a olunur. 

• 
lı arıyor 

+ C'rta Okulun rorı nnıfındon fak
ru zaruret do1ayı.s.byle blrir.ci kanaat 
noblip·ımı nlara.k ayrılmak. mecburjye
tinde kaldım. Heıbangi bir müt&.Cf.C 
yeya y::ııılıanede vaılle arcyorum. ya_ 
zun, hes"'tım gayet 1yi ve kutvveUid.lr. 
Aylık ilcret 35 ve 40 lira arasında o
lW"Sa müınE-ttar k&lır1m. İş vermek 
l\ı.tf11ndı. bulunacakların Son Teı-,,r:ıf 

Halk SUtunt.mda cS. Altındağ-') a y~ 
malar.ını r~ca. ederim. 

• 
lı arıyor 

yılda ka~ııp İ.~buıla gelebildi ve nitk üzeri.ne geçti, Bütün Avrupa 
Piycr D~rnıite Abnan onhı'SUllUn, tıülı.Um.etıeri 1ıaşl<ırıntla kxmtbn, 
Fransı.z ordusunun, Franık!ların dükleri obduğu halde Anadtıohı;ya 
mahwldukılannı ılıaber vel'dıi. g,.lınişJerdi, 
Pi~r Denınit şaşırımıştı. İnana- Haçlılar hep birden lznik üızc- • 

m•yord'u. Bizarı• &mpara.1xıru Kom- rinc yü~ilier ve İ2niık önürn:Jc. 
nene iltica etti. İmparator hemen oı·dular lııurdular. İzn·ik etraf> dağ-
Ofer Benos kumandasında e1JI larla çevrilmiış bir ova üzerirıde-
bin ki>§ilfilt bir ordu ile d.iiğer haçlı dir. Yarubaşında da İzn!:k gölü. 
ordulorıırdan miiTekkep •bir onııu. ırardD", 
yu Tü~kler Ü'Zerine scv'ketti. Kılıç Arslan ta Tanmsa kadı!'· 

Tüııkılcr o kadar gana·w alanış
'u'dı ki, İzııiğe ta.şınıalııla bllıiıre-
•:..ı.tJCtJJer 

Bir hafta içinde haçlılar oıtlu
sunun iki yüz elli b in kişisi Türk 
kılıcı önünde yen scrllım.işti. Fnın
sızlar haçlılar muılıarebcsiııde 

Türklerden intikam almak için 
•bütün m~uıdiyetlerilc dıuır.ma

dan çalışm>ıj ve Anadolu~a aı1ka&ı 
aı1kasına ordular sevlk<>tmiışlerdi. 
Bu mU!ıarabeler Fransızlara tam 
ib!r mllyon insana malıolııruştu. 

TüııkJ.er hep bunları Anadolluda 
mahvetmişlerdi 

Birinci haçlı seferini kuıııtar-

büy\iik bir ülkeye hii:krnedi.yordu, 
Öyle olıduğu halde İznik gi>bi kü· 
çüik bir şehi.rde oturuyordu. 

İkinci haçlı ord11SU toplu cla
rak geld]k!leri içi:n İmiık etrafına 
·!radar sokuklular. Hatta şeıJır.; ya
vaş yavaş muhasaraya başlad.far. 
Kıltç Arslan ve maiyeti eski plfı :1 

muı::ibinı:e §!>hfr ham:iııde, dağ
larda ve orıııanlaı-d<ı idi. Kaiey1 
ayrııca müdafaa iıçin bir ku!ıMn• ' 
dan vardı. 

Yar:ım milyonk>k ikinci haç!ı 
ordu,mnda ancak Fransll2llar vardı. 

Krlıç Arslan Tokat ve Amasya• 
da bulunan Dani,"'1nen.t Tiirlcleri

(Dev am1 ıvar) 

Oldukça Alın"""3 blırim. 1-ot - l============================::ıı 
makine - gemi ~aal reslmJıerini de
taylariyle. beraber çizer ve h~<ıbını 
yaparıJn. Yağlı, sulu, afiş re&imlenicn 
anl..'l-:- ve yilpanm. H~1 bir mü~e
sedr, m~\lre7'd'8 yanında (alışmak i8t:
yon.ı..n. İır.1.ihana glrerıır.. 

btelı:l'-leriıı •Son Telgraf> Halle Siı.
iunu <L. S.> Enver S~rıdal'a mektup. 
la müracuatlarını rica ederhn. 

e TAKViM • 
I<~n,ı 1358 Kasını Hıcrl 1361 
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149 

R.EVVEL 

23 18 
Yıl 942 ley 4 va ... ıı 
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l:z.a rıl 

N i SAH 
s. D S D 

6 37 Günes 1100 

5 
1' 17 Ölle 5 40 
16 54 İklndi 917 
19 38 Aqam 12 00 

PAZAR 2111 Yat.ı 1 34 
4 33 İm.1ak 916 

Sahıp ve Bapnubarrlri Etem h:zet 
Benice - Neşr>yot Direktörü 

Cevdet KAR.!JlİLGİN 
SON TELGRAF MAmAASJ 

Bugünkü Lig Maçlarında 
Fener Vefa ile Galatasaray Beyk ozla 

karşııa,ıyorlar 
Tehir edilen İııtanbul lik maç. 

!arına bugün de Şeref ve Fener 
starlarmda deı.ıaım edilecektir. 
Şeref stadınıda Beyoğluspor Ka.. 
sıımpaşa ilıe, Galatasaray Beykmla 
Fener slıadmda, Taksiım _ Süley. 
maniye ile Feneıibahçedıe Vefa 
ile k<ırşılaşacaklardın-. Bunlardan 
en mühimmi Fe?l('•bahçe Vefa a
rasınıdıaki mwa,bakadır. Fenerli. 
!er lik maçlarında haki.ki rand:ıı.. 
ımanl:ırını bir türlü gijsterememiş 
olmalarına mukabil Vefalılar da 
san ım~larda dfuıgün oynamağa 
b3§1a:mşlardır . 

niyeliler son maçları müstesr.a 
kuvvetli bir ımanzara arzedepır • 
mişlerdir. Buna mukabil Taks'm• 
liler de Beyoğlusparla birinciliği 

paylaşmak mecburiyetinde ka!. 

mışlard1r. İşte bu zaruret ınıaçın 
ehemıni~etini bir kat daha arttır. 
ırıııştır. Fener stadında bu maçlar 
oynanı .. ken Şeref stadın<la da B~
yoğlusporlular Kasıımpa;.ı ile oy. 
nıyaca:k.!artlı:r. (Bu 1l'3Ç"1ll gen~ 

Kas>ınpR§alılar fohine biter '''i 
şimd:iden tahmin edikınekle ber•. 
iber Beyoğluııporun bütıi.in ga, _ 

retile çalışacağı ve maçı çetin b:r 
safhaya soka-cağı muhakkaktır. 

~- .......... ,,.., ......... ,,., ..... ,. ' . 
• ~ "9'C'~rl'll"'"...,.~--··1"'··" ..... \~ • "· . ··, •. '"· .•. -.. . ~ • .. . . ·. ',, ' • , ~. .: '-~ 1 ._• ~ ... 

Vakıa geçen hafta Galatasaray 
karşısında faızla gıol yemiş iseler 
de bu V ellanın zayıflığına delfilet 
eden bir hadise değHdir. Binaen.. 
ale;1ı Feneı!bah~ Vefa maçı ne
tice;;i loollayca Jilestixildm~ede'k 
bir duruinda bulumm.kl:ı beraber 
cüz'i bir fari'ı<la Sarı • Liiciver!L 
lerin leiıinedır. 

Son mrşıla.,<ınıa Beykoz lle Ga. 
laıtasaray arasındadır. Galatasa. 
rayblar rekiplerine nazaran kU\'

vetli görünüyorlarsa da futbot e 
raklibi Jruçi>k gıöıttn.enin acılarım 

mii1e-adıdit ddalar çcok.misler<.li~. 

Beykoz enerjik ve gayretli oı'll _ 
yan ve son günl~rcre de kuvv<rtli 
:rakLp.lerini yenmeğc mukted bır 
takım olduğunu Galatasarayl,l~r 

asla ılıatır<lan çıknmıamal:dırl:ır. 

BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ne vralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları De rhal Keser 

İCAlllN DA GÖNDE 3 KAŞE ALINABILİR. 

Bu stadda 'l'akslın • SüJ.eyımani.. 
ye karşıl~' Taksimin k.ilme 
sonunculuğu bakımından ehem
miyetle tetkike değer. Süleyma.. 

- - ----- ----·-
TABLDOT 75 KURU$ 

4 kap yemek ve ekın ek, taze bir a, nefis içkilc~ 

TUNA SALONUN D A 
Beyoğlu Asmabme.cit No. 3/5. Lebon kal· ıs odo-" ~ sıoıkak içinde 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 

İstanb"l İcra H:.k.lmliı!lnden: 941/4'85 l 
ŞişliJe A!lt:ıp 90kıığmda 18 No. lu 

hanede slıloin Ce!iıleddin oğlu Ziyaed.-

İst. Fiat Mürakabe Komisyonundan 
İldn No: su 151 

31. Mart 1942 tarihinde Ankarada Tüıi<iye i, Banikasırnla alelade to,.ııa
nan Hı;r~darlar Um'lıml Hey'c--tinde Şh1k etimiz bk.~ sıenetler:;zıin 17 numc..r..J> 

' kupon rruluııbillnde bllümum verallerin tenzillndeıı sonra hl:se başına ( 125) 
Yüz yirmi 1:>ıe§ kuruş ödenmC6i tekarrür etmi11 c:öuğun.dnn 15 Ni an 1942 1·ırı... 

ilinden itibaren TüI'ld~·e İı; BamGıoı Ankara ve İstanbul Şubelerinde tod,y ta 
başlanocağı ilAn oluour. 

dine: ' ' 148 No, 1u 'filıın eıtfüoı 
Onn~k Minasyan tara!ından ~e

me konununa tevfikan İst.:Jnbul Be
r!nd icra dairesinin 934/4968 sayılı d<ııı 
yasiylc (3670) liranın tahsili zımııında 

yap,Ja.n !("kip Uıoerine Merci bM<imll
ilnce vuilen 10/l!/9f! tarihli karar 
Omıık Milıasyan veresesi veıdll tara
fınoon temyiz edihniş ve bu baptaki 
temy;z arzuhali tarafınıza gönderilınıl:ı 
ıoe de ikame\gaJıııµzın meçhuli~ 

h:ıseblyle tebligat yapılamodı(ı teblli! 
vara.ka!ına \""erilen meşrıiıattan anla .. 
ıılmasına. binaen bir ay müddeUe ~
nen teblıgat icrMına karar verilmiş... 
Ur, 1Ju :nüddel içinde 1em;yiz amAıa
line -e.,:ııp ~-..rllmediği ta,kıdln!e kanu
nl muam~leye devam olunacağı Hm 
olunur. 

A - Vıtrinlerde t.Şıir edilen -alar üzeriııe talild me<buı1 olan ;!l.ııt et<
ıcetıerinln olrunaJtlı ve ciirılııilr §d<llde vnolımmaları. 

B - Şapka, ay"1<!<.,bı ve emsali gibi siparıı üttrlııe ıııal mal eden ika • 
retııanclerin vltrinlerlnde ~r edilen mamuller ilttrlne 11atla beraber --
lama kaydı ~!arı !Uzumu ~ olıırı ur. •4210> 

Devlet Demiryolları ve liınanfan işletme U. İdaresi İlanları 
Siı<kecl Yeşlltöy tJsmı lstasyonlanndan yapılacak •Tuz> n'Jk);yatına mahsus lıırf.. 

'!e 10 M;;yıs 1H 2 tarlhinden ıtibaren mer .İ:)'etten ıı:a~aikla', Fazla tarsiJit 
için ısta.yonlara müracaat edilebilir. •~10.U · ı 

Siı'lt•Ci - Yqilköy kısmı !.&ta<!Yonla ruıd•n ,apılaeak •Tırz• nakli1atına 
mahsus tar;re 10 Ma1ıs 942 1arlhiııden ~baren ır.eı 'bet.t.en kaldıırılacalrtır, 
Fazla tafsfl~ ;.ç;., i$W;ı>onla~a müracaat ed.Uebllir. d368 - f!84> 

---·-
lstanbul Polis Mektebi Müdürlüğünden 

Açık Eksiltme İlanı 
9.4.942 tarih Pr§el'.Dbe güııü •o.at 15 de İstanbul Llsele!' Muhasebeciliği Elc-

8illme KomJoıı!'oou odasında •3398,78> Jıira kevli bedelli İS'lonbul Polis Okohı 
tamira.tı açılk ebiV.tımeye lromıhnlJlll\W'. 

Mukaıvele, e!<sl"lbme, Ba,yındırlılt İ.ıle'li geoel, hU.9Usl v• f~ml fartna.rr.c e

ti, proje keııif bulô.sa8f~le burıa müUfen; evruk Polis Mdc1ebo d:>iauinde gör.>

-.trr. 
' lll'.ııva;okat temirnıt "255> lirodır. 

İst"1:liıleııJn en ao. blr taahhütte •2000> lin11'-k bu !~e b<nzer iş Y8>?1ığınc. dı:ıt 
lıfereleriudM alınlo olduğu vesikalara istinaden İ"tanbul Vi!Ayeti!ıe mÜi'lJ<>&ıı.\>" 
.wıiltme t~ tatil günleri hariç 3 gün evvel alının.ş Mllye! ve H2 1>!ı• 
"" ait T'..c11<et Odo6' ves?kcı.la..l!yle aelınel..-i. <3734> 

• 


