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HALK Fİ1 OZOFU 

DOGRU 
Cazetelcrde makale , .e fıkra 

yazan mu1·arrirlcr mc\-zularını 
ekserİ}'a yine gazetelerin ha
ber sütun larınila arar ve bulur· 
!ar. Km olarak ellerine aldık
ları hatl' •~. 0kudııkları gazete
n:n haber &.iltununa yanlış ve· 
)'a elc+ik olarak aksetmiş ise, 
tabiatile fıkra veya makale 
muharrLri de hüküm ve u1üta .. 

lc>larında, bilnıiyerek yanlı~
ğa düşer. 

l\taal ef Türk gazetelerinin 
i<tlhhar te kilatı - hele üç se
ncdenberi - hem keyfiyet, hem 
kemiyet bakı.mından çok uıyıf
tır. 

Size alelade, basit bir haber 
üzerin.de, taze bir mimi vere
yim: Dün ~ıkan gazetelerin 
hemen hepsi üç b"'i satırla, ka-

KÖ~tÜRCÜLERE 

DAİR KEŞİFLER 

Gazetelerin yazdığına göre, kö
mürcülerin yeni bir hilesi daha 
k< ~·dilmiş.. Biitüıı ~ kömürcü
lerin hilesini ke~fotmekle meşgul 
olduk. Mef:er bu adamlar ne de
rin bir zeka ve fikir adamları 
imis. Hata akıt 
bir\'Ok meçhul 

erdiremediğimiz 

tarafları var. 

B.-UJAR 

GELDİ DİYE 

İlkbahar geldiği için şehre yi
ne az odun getiriliyor. Ve bu yüz
den bomamcılar odun hulamzyor 
ve hamamlarını kapatmak mec
buriyetinde kalıyorlarmış. 

Biraız sonra yaz gelecek, o za
man daha az odun getirilecek. 

Eğer bu a.kılla devam edersek ö
nü.ınii:ı.deki kış da seyredin ııU 

gwnbürtiiyii" 

YANLIŞLIK 

OLi'llA.SIN 

Ajansların biidirdiğine göre 

llindi.>tanda bulunan Kriı>S'e mü
zakereler için, Jngiliz bükiımeti 
tarafından tam seııbestlik veril

miş. 

Ualbı.ıki bu tam seı'beslliği 

Krip> de;:il, Hindliler istemi.yor 
mu"! Hinıdistana gelen 
bc~llik•in adresınd'b 

~ anlL~hk olma:>.ın-

l 'ROFESÖRÜN 

cm CÜMLESİ 

•Tam ser
sakm !tir 

llir hukuk ıu-ofesörü bir ankete 
Hrdi;;i ceva.pta şöyle diyor: •Ben
ce bir memlekette faz.la roman 
düııJ<ün.lüğü hem ruhi, hem de 
içlu • ..ai bir lıa•talıklır ki ifadesini 
hak.İJ<ali hayale feda temayülün
de t.Jur .• 

Profesörlerimiz bu telakkide o
lursa artık bizde edebi romanla

rın ı:ı.eden 2 - 3 bin basıldığuı.ı, 

neden edcıbiya.tunwıı gelişmedi

ğini pekili anlıyabilirsiniz? 

AHMET RAUF 

HABER 
REŞAT FEYZi 

saplar şirıketinin yıllık kongre
sini yaptığını haber verdiler. 
Bir gazete adı geçen şirketin 
son bir seae içinde bir milyon 
lira, diğer bir gazete de 500 bin 
lira kBr temin ettiğini yazı
yordu. 

Aradaki nisbet ı:ördüğünüz 
gibi yüzde ellidir. Kasaplar 
şir.ketinin bir Y.ıllık klir mikta
rının şu veya bu kadar oluşu, 
bİ2i zerre kadar aliıkadar et
mez. Ancak, doğru haber öğ
renmek ihtiyacında olan bir o
kııyucu, bu iki gazeteden Jıan
gisioin rivayetine inansın? 

Küçük, büyük her nevi ha
berleri verirken daha ciddi ol
mamız, mesleğimizin ve mes
lekdaşlanmızın menfaati ikti
zasındandır. 

Beyanname 
verilmiyen 
ŞEKERLER 

Bir kahveci ve bir 
bakkal rr.ahkum edildi 

Çemberlitaşta Piyerlotl -adde.. 
sinde kahveci Bohur oükkiınında 
beyannamesirz 6J kılo tr.:; şeker ve 
30 kilo da kesme şoker sakladl. 
ğınıdlan adliyeye t.cv<li olun:mw;.. 
tur. Neticede Bohurun 25 liıra pa.. 
ra cezası ödemesine "" bulunan 
şekerlerin de müsadere oh.nma.. 
sına karar vcri~ir. 

Kartal Malte.JCsmde G '1suyu 
caddesinde 4-0 numarada bakkal 
Halil oğlu Osman bir sandık ı:e.. 
ker için beyanname vcrmed;ğin. 
den lisk!ü.dar asliye 2 inci ceza 
maıhkleımesinıce 25 !'Ta para ce. 
zasınıa ve mezkur ol? san<.iı.k se
J<erin müsadere olunmasına malı.. 
kı'.M eriilmiş ve bu cezap kesbi 
kat'iyet etmiştir. 

Pul yapıı<tırılmıyacah 
müdalaanameler 

Memuırlar taraftı.ndan irızıi:ıa.\ 
kumisyonlanna verılen müdafa
-anaınelere pul yan ,:ı rılrrıasının 
mecburi olmadığı, bunların dam. 
ı;a resmm:!en muaf bulundukları 
alakadarlara tebliğ oluıırnuştur. 

ilk ve orta m#'ktepler ne vakit 
tatil edilecek? 

Şıfurimi.7.dok i ilk tedrisat mü.. 
fettişleri ynr>tıklar. avlık '·,lima. 
da tstarıbuldaki ilk melcteplerde 
bu yıl 31() mayısta cie· slerin kesil.. 
mes;nt ve 5 inci sınıflarda i.mti ... 
hanlara bir haziranda bz.7\anılıp 
on ıki haziranda n'hayet veriL 
meg'ni kararlaştırmıs'n-dır. Bu 
karara göre lj;vle d~·kı rlk mek. 
4eoplerde dersler o rt'avısta k<'si.. 
leccktir. Müfcltisleı·!n bu teklifi 
v>\iyet .lk tedrisat meclisine ve. 
rılccektir. 

n·ğer taralitan lisı:>lerdc ve orta 
m<?ldepler<le dtrslerın 22 mayısta 
kesileceği tııhmin o:unmaktadı;r. 

--<>----

Kırmızı Yumurta paıkalyası 
Kınınızı yumurta paskalyası 

diınkü pazar günü ba§lam~lıır. 
Bu yıl kalolik ve ortocfök.sların 

pa;kalyala.rı ayni zamana t.esadii:l 
cıttiğınden Rum ve Eıımeni va. 
taooaışlar aynı günde bayram 
ya.pınışlaroıt-. 

r Edebi Roman: 84 ' Seni Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi .J 

:ı' T.t tcr.-J!yerelt y1n1ndan urtakl.aşı.p 
g.d r , ıni idi?. O CÜl!kil cesaret ve 
'k1.ı.\.·vr1c ır.ı...k.abıl. b'JGÜn lc;ini kaplı
y,..11 korku s.uucund:ı ıhtıil.f1ç!ar ya.pı

Y'<I· ·ı. 

G .. ı: k•ı. kenıdi k-cndis;ne a.cıdı. O 
artı:t bw: ıovaUı mıyd1?. 

Kı tk~ı..'tu şeyden kaçan 1r. anlar 
g oı, Lt-yi:ı dJ Süavkien kacmı:.k., u
z kl.:JiJ!.!ılİt iıst.i)"'Ordı.ı. 1''akat bunu ya
pa.bdrrıc'c iç..n yüreg.nı yokluyor, ora
da en :,J,yfık bı r irade kuvveti bula_ 
m·~·o:du. 

Suavi. bir .gö:ı,ge halı.nde genç kızın 
ı .. c:ıy3'1rı:1 :,ırnufli.. Lcyl:i onu her gör
dtt4u :ınd.a nere i dara.b.r g bi ürperme 
.,. ıYı'.>r, lle)'"tCJ.n-din 'katın duracak 
g o J uy:ntlu. Ce::ıc adam. ona ne!er 
eOy :n.ıy .trciu? Butıın bu sözler doğru 
nlu ıd.1. l~oo hlanmak bir Q1I'5.za inan
rn. ... }t Oı )l ... Z. mı .idıf. 

B;r ı~o L~y:ı..i FoıkQ.:t.enin çzyında 

Sc. .... vi ilt k.J~ı kia.t"Şcya geld.ği zaman; 
~1.:.ıc k.7 d~LiP btyı.iacak ı::bi ofmus-

tu. İt"nden bağırm=ık, haykırma:ic bü
tün u..:n:y~yı ıında.da çağırmak .ı.ht ya_ 
cını h~~·txd 1yo:du. 

Silavi o &ün i&lC kıza Cansetmek. 
tc-k!:ı.rıı y phgı zaman, Ley.ı.0, c.ı&.yır> 
d•yey,ıt:Jı. G~nc c.u Yeş~l Gözlerin> 
t.angns:..ı. .Je dvı:ı.vorı~rdı. Genç adam, 
Lcy4ln: .. "1 .au ..... ğınuı d!blı:d..! h:~ dur-
1na-d.aa, !ı ·• fısıl Btl'~oı.tı.yu n:u. Genç 
kız Sl.13.\ .yi dinlerk~n çok ~ı t bir iç

kı ç.y r ,.uş gib;. idi. Salonun dekoru 
gö.ılerl-1P daha insicamlı, ışıklar daha 
aıydın.ır.:, ç•ı.giler dahu nl~ıtazaın gö. 
riınUyordu. Zarın-ediyordu ki bir ruya 
memle:<.cl"nde Süavı ile bJ.~başa ve 
y .. paya.nı;.d1r. Orada, bü1iln o kalaba
lık, bülün o in a.nlar hakikat.en var 
mıydı?. 

Fakat ıe-nc; k12ın k&lbinden o mü.t. 
h.ş lroı·ku cıkmı.Y<>rdu. Genç adamla 
gözgö~e geld.Jiı zaman yUreğini.n bu 
korkusu, diltnnana tesl.m olan blr mü
cadel·J"Ci r.Vlund.akl O.c;:Jya benz:yordu. 

Suavi o 2\ln 1.lt d-era genç kıza, onun 

mmıın ·& 
. Ull~I ~ mı • \lll!aU 

bir takım ) aniış 
llkll'it.1' 

cGençl'!r her rom..;.nı okumalı mı. 
dır?> :nc\".ı.U~u b~r an.ıtttc ce .... ap vcse:n 
b:r Lu!..;;,ık. AJm. Vt; profe::.örümüz. 
maaıescr Ulr takım tı.a.talara, gar-oıı..'bet
lere düwyor. Bu hatalar ve a:arabet.ler 
bır :.ıimlı, ~!erinden hiç meıgul ol
n1ad.,g1 <.'11« .. Ş'l.•an U.ı- ı. ... n'oıt şubc.s~ne d&
ir Jronu~mak arıLSŞ-undan doğuyor. 

Sayı11 Him aamı:nın ankete verdiği 
cevap arasından yanlış olan cümleleri 
birer b.rer işlret edelım. Meoelii pro
feror 3t>zlitle ıöyle ba~lıyor: 

cRom::ı!lın ahi.Ak ve sevb'e tizerinr 
deki. te<!rl hoıldkuxl~ söZ söyleıpeğe 
.k.En.dinıi !ı9UltııyeUi görmemekle bera
ber hiç :t:ıkrim .}'Vk. ta diyemem.> 

Bu ciın>le bir .Um adamı tarafından 
söylenem~z ve söylenmemelidir. İliın 
adanu bö:tle konu.,qnaı.:. 

:Profeso:ün bir başka cümlesi: cBe. 
nim de ;'erli ve yabancı roma~arda.n 
oıkuduğu;ıı old LL> 

Bu clı.mle cıe lilzurıwwdur. Bir mü
nevv~r ~J~ha33a bir alimin bir kaç ta
ne değil kalbur üstünde kalan bU.tün 
romarı_ı:ırı ok~ olduğu kabul edi
lır. Ve b..ı zaruridir. 

Pro!N6ı-den -bir başka etimle: 
c:Ro:n-.ncıbk. edob .. yatın bır şube

sidir. Ve ıuman, cdeu.yo.L manzumesi 
ıçinde, yi.Lk: ek .e.,x;re \'e anıiik dtişı.i.n

celerl..1i t:ı:ılka k.ldar yaymak içtn kuıv
vetli b!r vct.ı1ıtadır.> 

Evveıfı, romancılık edebiyatın bir 
~besi değıldır Roman edob.Lyatın bir 
nev'idiı:-. BeWd sayı0 prviıesör böyle 
söylemek lslemieilel'dir. Ve bundan 
ba.şlu roman yll'ksek felsefe "" ahl!ılı: 
dti§üncelerinl halka kadar yaıymak 
için bir \·asıta di!ğildir Hakiki ronla
run ne oldı.ığwıu anlatmak ise bu dar 
sütunrla n~üıl"Mkün deM,ildlr. J..Jse ede.. 
biyat kitaplarına müracaat oluna. 

Protesôriln bir başka cümlesi· 
cEsaı;;er, her ll'fkllde edebiyat, halk. 

laştırılmı.ş felsefe denıck.tir.> 
Bôyte l·ır tarif ve r:;cre dünyanın 

hl<; bi-r .1oktasında, h'ç bir edebiyat 
ki'tabmda rastlanmaz Çünkü edeb yat 
bu t.arJ!~ anlatılan şey değildir. Bu 
tari.f vanhştır. 

Say1'l JJrO(('ISÖrün t.a..<Ch.ihe muhtaç 
daha bir _çok cümleleri v.ardır Fakat 
ne y&o·ıy.ım ki yerim mUsatt değil. Bu 
haıtala!"t.1 nereden lleri geldiğini yazı

mın haşırıJa, kayıdc-tım!ştim. 

R. SARIT 

Vazife s atinde kı:b
vede oyun oynayan 

2 gece bekç1ıl 
Şcihza.deba ınrl.ıki t:u-:i:1. Zey. 

neO:ıanı.m kona~ı yangını 'tllıh,~ 

katı bitmiştir. Ateşin ilk -çıkt~ı 
1nlarda Üniversite Fen fa.l,;lltesi 
l(~e bekçHerinden Mustafarıın 

ve Sallhin ka.h'vedc oyun oyna.. 
makla mr.ş~ul o!dukları tesbit e. 
rnm· ;:·r. lioldr.•umumilik tara.. 
fından bu iki bekci 11e,1. ine cted.. 
ı.,:rq:ql ,k, d 1ıkatsizllk. davası a. 
rı'mıştu İderr mrmıır~ar:n<lan 
bxı:ıları h3k!kında ~a takibat icra 
rılıınn:ı0.ktadır 

Fatura saLfamıwm bir mani
fatur,.cı m r;,h 1·üm oldu 

Perah P.sınfm ·top'ı.ncı-

lardan a\d;kiarı faturaları sakla. 
maları ve her taleo vu'<uun<ll~ 
giY,,terır.eleri II'e;buri olduğu haL 

~ İkiıçeşmeliktc Uzunyolrla 10 
numaralı evde o~uran ve Hırda.. 
vatçılarda 19/23 numaralı m.ğa.. 
zada ma11'ı!ature 0ılrk yaıpan Ha. 

san oğlu Kam;! Özserdar bwıları 

saklamıyarak milli korunma ka. 
nununa muhalıf harekette bulun 
duğundan biTinci asliye ceza mah 
kıemesine vorJm:,Ş Ye nto'ticede 

yüz seksen lır.a ağır para cezasL 
le dükkanın 7 gün müddetle ka.. 
patılmasına .maff. t.im edilınişti:r. 

oöyledijl bir cllmleyı hatırlatmıştı. 
LeyL1, l'cı iJ:ıanln n.şan aeces! genç &

dama ş1>:--tL demiştı . tBiraı da düşün
meğe vag_rinlz o~sa 1dı s±2.i, bütün ha,.. 
yatmr,;ı y; kından ıantdtığı,mı pek al.A 
ha tı:--Lya CJ •. rd..nız.> 

Sü:ıv•, Lc,yidya şöyle dcdı. 
- "F :.ızıa vakt:m o:l'l)ndığına inanı. 

Il1'2. Sôy .ecliğın!z. dağrudu·r Çül)kti bü
tün \·akit'erim :az1 dU,i.ı.nmekl-e ge
ç.ıyor. B~ş&a bir şey dü~cğe elb~t
~ rr.)t:ı ~ yok. 

Fa4ıt. l·min ohm ki beni ve hayatı
rru y:.1.kınJı.n ta.n1dı ır.•zı. zannet"!:ğı

niııden •;Jk daha uzı..n uzun dü~un_ 

dl..:n. !Yatırı ıvs :na "'1 h .ç b:r şey 
yc:Ktur. S:..zıdin sa:k.:ı oimasını lı>t.edi

ğ.n1 hi; bir ~ey bl!.ı.i-"ln)3a1ğ:1 i('in hat.ı

r.alz:rınıdı yanıkn3k 31'".t.u1c.ciıiım b;r 
ta'ın;;.: degtld r. !nanın"' ki her ıeyı b•-
11,yorum \·e zır, . e utıu ,;.r.u.ı ô- 1 

ğuk h..a~Llrkla dli.iilntiyorum. Çünkü 
1 

ş:mdi y.ınınız<la bulunuı•ken kat'! ka .. 
rar s:ıh•biylm. Bir macera aramıyo

rum, gfin.ı..:.mü cğlendirmcık istemi)"o
rum lıtkat gene biliyoruın ki sizl bı.m
l:::!rB ncınd•rmt"k ne tor. Mümkün olsa. 
da yürei. -nln çarpıntılarına kulağınızı 
koy:;a'" ız 'e gene roüm'kun olsa da iı;i
m;n h.•!e- nl olduğu glbl görebilse. 
n1z. E•n'.n olun kl, Ley:A Hanım, o za
JTIQ.n ban:ı in::ınıreınız. .-'ylar var ki 
hayatınızın bir a.ölgesi ıibb'im. Siti 

mı ı 
Uzak Doğu'da Hindistan'ın 

müdafaası ve 
Japon taarruzunun inkişafı 

(Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Uzak Do~ cephesi: 
Cenubı Pasüık" de Japonların 

Avustralya doğw.undaki takını a
dalara karşı yapbkları .islila ha
rel..eti, bir le\ aklı.uf devresi ge
çirmektedir. Bu adalarda müda
faa tedbirleri almak için, Japon
ların bu tevakkufu Avustralya
Warıu çok işlerine yarıyabilir. 
General l\tac Arthur'iin bıı hrsatı 
kaçıracağına ihtimal verilemez. 

Yeni Gine ada~ında Japonların 
kara ve hava faaliyeti durmuştur. 
Yağmurlar kesilmedikçe, ortalık 
düzelmedikçe Japonların citldl 
hareketlere gırışmesi beklene· 
mez. Bununla beraber Japon de
nız kuvvelleri de eskisi gibi tak· 
dire değer teşebbüsler ve mu.vaf. 
fakıyetler gosterıneınelotedir. Ak· 
sine olarak miitıefik hava ve de
niz kuv\ i>tleri küçük olmakla be· 
rabcr, ilerisi için müttefikler le
hinde büyiık ihtimallere bahis 
mevzuu olacak harekellerde bu· 
lwuıyorlar. Bu cümleden olarak 
Anıerikan denizaltıları Cava de
niz.inde Kristmas adası yııJunında 
2 Japon kruvazörünü batırmışlar 
ve Japon deniı tayyarelerine lc
va:ı.ını taşıyan 4 gemiye torpil isa
bet etıirerek hasara uğratmışlar
dır. Pasifik harbi başındaıılberi 
Amerikalılar 21 Japon harp ge
misi ve 132 na.kliye gemisi batır· 
dıklarını iddia ediyorlar. 

Filipinlerde Japon taarrıızunun 
muvaffak olmadığı anlaşılıyor. 

Amerikalıların mukavemeti sar
sılmamı~tır; AmerikalıJar bura .. 
daki kuvvetleri hava birliklerile 
valwtinc!e takviye edebildiler. Bu 
yiiz!den Japonlar takviye kuvvet· 
!eri çıkarmakıta bile çok güçlük 
çekiyorlar. 

ıbir an evvel Hindistan hududun
da görünmiye çalışQ:orlar. Yola 
çıktığı bir balta önce haber veri· 
len İngiliz fiJOISU Hind denizinde 
henüz barokete geçemediği için 
Japonlar denizden de ilerlemek· 
ten geri kalmıyorlar. 

Bu yüzden General Wavell, 
mukabil taarruz yerine herhalde 
müdafaa kaygısına düşmüş olana
hdır. Müzakerelere karı.şması, bu 
hususta da epeyce endişe duydu· 
ğunu göstermektedir. Hakikatte, 
Birmanyada ve Hind denizınde 
yaklaşan Japon tehlikesinı asker 
gözile gören ve doğuracağı fena 
ii;kıbteleri takidr edecek iki bü· 
yük kumandan Mareşal Çang
Kay-Şek ile General Wavell'dir. 
Fakat ne çare ki, askerler siyasi· 
!erin uzun oenelerdenberı işledik
leri hataları . ellerinde ktt\'vet 
de olsa - ekseriya teliilı edemez
ler. Bu itibarin, Birruanyada İngi
llı - Çin kuvvetleri daha bir müd· 
det oyalama muharebelerile vakit 
kazanmıya çalışacaklar ve arazi 
teııkinı gaze alacaklardır. 

Pr. Dr. Hayrullah 
Diker Fakülte

den ayrıldı 

1JÜBILE YAP11:-IYOR
1 

Üniversite Tıib Fakültesinin kıy 
metli dokitorlanrıdan Hayrullah 
Di.ker }1l§ haıdıclını doldurması se. 
bebile vazifesinden ayrılrnışlır. 

En son vazifesi siniT hastalık

ları kliruği profesörü ok.1 ve 
memlekete yüzlerce talelbe yetiş

tirmiş bulunan bu Juymetli ilim a.. 
damı için bu ayın 13 üııı.cu pazar. 
lesi gümi sa.at 14 de tl'niversıte 
lhu.kuk fakıiıltes• dCTS~anesinrie 

bir cjü.blle. tert~ olunmuştur. 

Bu cjiThile• yi Rektör Cemil 
Bilse! açacaktı.r 

Müteakiben T>b Fa.kültesi De. 

kanı ProıfesOr Dr Kemal Atay ve 
ı değerlı sinrr, ruh hastalıkları mu. 

tehas>ısı Prof, Or .fla:hreddın Ke. 

rı;m Gökay birer rutabe u-at ede
ceklerdır 

MAHKEMELERı 

Bak şıı yediği 
nane'ge? 

BLrınde:ı abı.ca.k dava edlyonlu. 
H.em G.e, t-ylesine ki. .. Kılığına kıya
fetine bakarsa, in,..n, bunun on bin 
lira da\•:l e<iccek b.r adam değil, avu
cuna on para J(onacak bir adam old\1"" 
ğuna nük.n~ederdi. Sırtındaki palto-

On biil lirayı ciddt c!ddt dava edi
)Qrdu. K·~r.:;ısındok i adanı da, !lHı.aki
loa burulan ~.ı u.n Ura aldığını fakat, 
bir kısrnuıı ödediğ.ni söylUyıJr, kendi
sinden fuh:.Ş !a1z 1s1cdCln, o hesaba 
göre on t::n lira bo~lu düşürdügünü 
iddia edı.yoPdu. Bazı clbetlerhı t.aıhkL 

ki 1çi0 m"'.Jhakemenin devamı bat*;a 

güne bır~kıldt. M~emeden çıktılar. 
Davacıyı, koridor-da, biAsl karşıladı. 
- Yahu ha:z.reı, dedi. Nedir senın 

bu halirı? Günden gUne süncpC"lcşiyur-. 
ı;:un .. Külüstürleş:yorsun . Haydi, pa
ran, rrıa~. müll<._ül) obnasa, yok yelc.

sul. bir adam olsan neyse ne .. N.eisıo.e 
böyle eza, cefa etınek dojru mu ya? 

- Nem var yahu?. Ne ya.payım ıs· 

tzyoNUn'?. 
- Ne y;ı:paeakısın be liai. gözüm? 

Kendi.ııe olr kırt iyi elbise yaptu .. 8'c 
adamakılh palto yaptır Bir şapka .. bır 
çift ıska!"pın al .. Kendi.ne bir çe1<! dil
ttn ver Şu hallnı. kıyafetın1 beğenJ.. 

yer musu!.1?. 
- Şim<ll, elb ... e. p<llto yaptırmanın. 

şapka, ;ıy:..:kk:abı ahnarun sırası mı.? 

Her:ey ate:- p:-ho.sı . 

- ür.11 tluşuncct'k sen ırn kaldın?. 
Allah vee>in, b,ç d•ğ;tse üç yilz bin 
lırahk .:.tl.amsın Ço!ugun yok. çocUt
ğuıı ) 'Cık! Kınre bıraıkacaAasın bunları? 
Blr:.Jdirenıer kıme b1rakmış Allah ge
c!nd:en versın. bak mıaşaaliah altmışı
nı bu!dun Daha yaşc;san ne kadar y&

sarsın? (Bu söı. adamı epey sart:tı .. 
Hiı; boıuna gitmcdı Yüzüniı buruot.ur
du .. Ötekı devanı ediyordu.} 
cK!smetındir ge.zdıı fn ye' yer seni> 
cGaCiJ cuna aktbet )eı yer seni> 

Birık.hrt>nler kimlere bırakmış ta 
gi1ımış·? Hanı Hatcmlerın hatzmelerı? 

Hanı kra·ıaruı, padişahların tatlan, 
e;maısları. mücevherleri? 

- Canım .. Sen de. bUyiltlükçe bU.. 
yütüyursun. Elimdcltı üç beş kuruşun 

yarısını z:tlen kaı>hrdım .. Ellerde kal
dı. Ka!anını da senın dediğin gltıl 
sarfedeytm de, sonra Mur zamanımda 
d.ileneyin:ı. m.1?. 

- Ah! Seni kirli çı.kın senil Ben se
ni' şin1ı'.h, ~u halinle Uç yilz bin liraya 
alırım. 

- Yok, deve! 
- Artık. deve m~ fil mi, orasını biJ.. 

mem! hen seni sevdiğim için söylüyo_ 

yorum. iki göızürn. Yazık değı.I mi?. 
Yoksa. neme ıaumı 

- Eks!k olma a..-ı., l(>e &apa ge
lir W l!öylemiyor&UD k.i ... 

Bu aralık, bir mtibaşirln sesi :ri*'" 
seldi. Mahkemeden çıkana bu nasi
hatleri veren adam. koşarak. uzakkıt
tı.. Mahkemeye gml ı Öbilrü. kendi 
kendine •~Ykndi ye yürüdü: 

- Elbloe, palto şapka, iskarpin al
malı i~5. Benim para han::ıyaca·k ha· 
tim mı va~·? Iicle bu zamo.nda? Bak 

fil yediği naneye! 
HÜSEYİN BEHÇET 

Birınaııyada Japonlar iki i.stik.a
mctte simale doğru ilerlemişler
dir. Şiitang \'adisindc ilerliyen 
lool Tungu'nun 15 kilometre şi
ıruıline varmıştır. Japon bava kuv
vetleri. 'l\landalay şehrini bmnba· 
Jamışflırdır. Bu istikamette Japon 
lıedefnin Mandalay şelıri olduğu 
anlaşılmaktadır. lravadi vadisin· 
de ilerliyen kolun Prome şehrine 
girmesi bekleniyor; zira İngiliz
ler burasını boşaltarak şehrin şi
malindekı mevzilere çekilm'şler
dir. Bu Ja.pon kolunun da hede
fi, şüphesiz daha şimalde bulu
nan pelrol havzasını istila et
mektir. 

Japonların Birnıanya batı sahi
linde Ak.yab limanına asker çı
kardıkları teeyyiid etmemi<ıtir. 

Ancnk, Bengalc körfezi sularında ' 
bir Japon filosu görülmüştür: A
merik;Jıların uçan kaleleri bu fi
loya bir taarruzda bulunmuş, 1 
krmazörde yangın çıkarmış ve 

r.{OVUK PAL~;;;;;;:J 
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2 uakli)·e gemisini hasara uğrat
mıştır. Herhalde Jpon filo.mnun 
Bengale körfezi kıyılarında bir 

çıkarma tcşebbüsiindob uluıunıısı 
mümkündür. 

İngiliz - Hind müzakerelerinin 
balii tatlıya bağlanamaması Hin
di•tanda seferberliğin ve müda

faa bazırhldarının yapılamama

sına sebep olma.kıtadır. Bu elveriş
li durumu fırsat bilen Japonlar 

n .. ı.1 sevd.ğlmı anlatmak için belki bu 
r-..n :.ç.ıı, .ı..a.binbe kat'i slı..bı.rt deWle
r1Ye g.rero~ceğ•m. Fakat inanınız 1d 
ben zanne~lğın.ız k-ada.r serseri ve abr. 
1Mtsız dı?g.liJ!\. 

Gsııç kız. Süavlyi hiç cevap verme
den aın!ıyordu. Bir erkek bu kadar 
yalancı L·:abilır m.iydi? Genç kız bu 
sua~in Cl \·ahın: bulabJ~e ya, başını 
b'.Men C"nı..>ıl göi:süne-bıratkacD"k, bı;
ktrJ. ı~.ç.k .rt ... ğ.lyacak. yllJl"Jt ta b!r 
anda oııu tokattı.yarak. yanı.ndo:ın u
zaklaş· ı> gıdccektı .. 

I...ex 1 ıi. ıçlndekı o konltu ile. ürpere
rek. so.rı saçlar1nın çerçevelediC, yÜ
zunJ., ı:.{ıı· ağır kalôırara.X, genç ada
rr.1n kC'yu siya;h göz:cr n.in i('ine bak
tı. Enr;ın bır deniz üstilndC:kı güneşe 

bakm ş &'bi gözleri kamo~lı. Gi>z ka
pakları yavaş yavas irrmi~t Şimdi 

genç Jdı..mı.,.. uz...ı.n kirpJcl1, siyah göz
lerini kaf:-sının iç:nde ~yredıyor gi
bi idl . B::şı hM~rçe Süav1nin omuzu .. 
na da.y1'nmış glb! idt. Kulağının di
binde ~t-:;(' adamın kalb çarpınttlarını 

duyuyordu Süavlni.n a.vuçlarının 
J~id-e:ti r:ı;t·ri bir IAva sc*ulmu§ gibl 
yanıy.ll'd:.t. 

Le;· J. rece geç vak.it apartım.ana 

döndilil.i vakit, kapının önünde Süa .. 
viden ~yrılması belkl tam bir saa.t 
silrm"!!sttı. • 

(Devaıru Varı 

1 

maccr&d6n d:ıtıa ~la macera olur mu? 
Bu kad.;;.rı bıze yeter de artar bile, 
kalanı a.ı-tlk ı..:endiler:nl(ı oliunı ... 

o\LTINCl KlSDl 

Hey g!<iı Kovllk Palas hey, ne idı o 
acaip :ı...:rıip ~yler. manzaralar. alem .. 
~er? ş:n:u:tı onları blrınt! anlatacak oL 
sam y.a )'a1an diyecek, ya rüya: .Ne 
tipti o &şılt Di.şQjcn denilen adam., ne 
tıptj o curacı Davut Baba, ne tı.pt.i o 
N~gar der.ilen kadın. ne lıpti o Üzün
tülü Aiıtne:tl~ Toı4ıon Ömcrle:? En so
nunıb N :e~r dcoilen o !<adm bana 
mı.ısa.Hat olmak i.Stedı amma, neyse o

nu Ja. y1nında.kl Selmayı da, Numan 
Bey dcni'•n bertfl ele dehiedim de k=
tııldu.n ~ıındt kıınl>Jir nerededirler 
onlar? llir iki yıl olı.ıyor, ne kendıle.. 
rl:nı gOtdi.ı.m ne de L:itlar,nı duydum. 
Ne .Jlduysa o zavallı şoför Kenaoa ol
du. OAl•ncağlz, pislplsme gilrült!i,ye 
gitlı. 

Ke:ıdj kendime böyle düşünerek 

ToP!c:ı,pı oı~ındaki asfıı.lttan Mevliıne
ka.pı,ya cıoğru yava:; yava~ yürüyor
dum. Buna yürüme denmez, Mayıs 
akşamhırnın yaprak kımıldamıyan sa. 
aılerindc. :Ş olsun diye. rastgele bir 
tarata. doğru ayB"k sürüme denir. Eğer 
yarı yo~tl?., yahut biraz ileride cayııp 
da du!lm~z veya roi.'.l dcğI:-1Lrlp sağa. 

sola kırmn21Sam. sao.tte bir çeyrek ki
lometre g.:.dl~le ŞU.ivrı kapısına kadar 
uzan..ıc.ı.k. orada kapının dı51ndakl 
yt:ınycş!l tıEı.hçeU i.c&ıhvede blr nargile 
ıı;eceğlın. 

lı'akat oraya bdar gldemed.Jm. ~'lev
litnek<ıpı d~uıd <ı.ki bahçeli kahvede 
bir çay Eç!i.nı, b.raı otı.rnum, döndilmı 

ve dönüşte as:falh bırckı:p ortada hen
dekk"Tl kale d"bin<> a ;m.üçümrnll yollu 
takibe bL';~ladım. Yolumu de-ğiştinnek.. 
te mahut Kovuk Palasın da tesiri ol
du. İçitn\!cn şu maıhut, acaıp, -esraren
giz yer ş 1 mdi ne hald~ acaba, şurayı 
YJ1kınd.ın bir <iah:ı gôreylın diyordum. 
Kale ci1bi mewim dolayısLyle çok gü
zeldi. Ot ve çiçek kokuları, lı.deta 1n
sanln Cstüne sinece-k kadar kc6kindl 
Çe;,ıitll bahar kı.wları bu !<€skin koku-

Jatlian nıostor~ışlar. hıç durmadan 
tuli. pesll. k.alı.nh, incelı, karmakarı-

6tk otUyor&rclı 
Yalın ayl>I<., başı kabak iki oğlan 

k.aleoln bır kenarı.na i..Uşmı,, hem 
birer ~eytan uçurlrrı-..sı uıcu.rıtuyor, 

hem <ie; • 
Sürme~i gözlü çapkın Atnem 
Ne de ı:kıır !ık.ı;rda'ksın 

Türk\.ı!'lınu sciylü,yorıaroı. Kav.uk 
Palasa y•k••ttlkça b•lıı1ım. yllreğım 
hafiften t.ıpiaml.)'n ba~la.nıaın mı Çok 
kuvvetli vE.k'alar .. n1nccratar yıllar da 
geçse tesirler.:..ni kaybetmiyorlar. 

Bu giizfllın Mayıs aJıııamında bir 
m<!tre kariar, lrorkımç saPnaklar. ya
man tipi ıer insanın fÖzi.lnıün onune 
ge!'n<'e. ne tuhaf oluıyor. i:ıte Kov'* 
Palasa geldik. şimdi kapıdan b8f1DU 

ı=tır uzalm'1Z içeriden kalın ve 7arı 
koı1kunç bir ses ııeic<:ek: 

- Kimdir o? 
Ben d•: 

- Yabancı y ... I 
Dedikten sonra lçeriye dalınca bil" 

de baka<R.kım lcıi. Aşık Diyojen bir çu

valın üzerine bagda~ k~ ı;aııap 
yııvar;ıyor, NLgih" baiJlt kızal'lıl)'or, 
Neyzen 1cvi)k neyi lle tabim yapışor, 

o_ Karage>.oe benzi>.yen Davut Baba da 
p.crd~n·n arkasından ıbaşı.n.ı uza1tn.ış 
t'l_ana dihı--:i ç&.karıyor. 

O ne ya, Kovuk Palasın tam ltap1-
smın ön:..inde bir leblebici leblebi tar
tıyor, acaba bunu k•me tarl:yor? A
dam, düşiindtiğün ~ye bak, kime tar
tacak, ya orada duran bir çocuğa, ya.. 
but :a mahut Kovul< Palasa y<orltl§mıİO 
olan demire! çmgeneler ... Hah, iŞte 

orada :ki de Çingene :,ıopnrı at otlatı
yorlar. Kovuıı.m önün• geldiğim za
man biraz durakladım ve açık kapı

dan !çec;ye bal<acağ:m yel'de başımı 
'karşı mı:oz.:ırlık ve bostanlara çevirdim,. 
gözlerıml bir müddet o taraflara dik.. 

tim. Sonra kapıyoa döndüm. ikl adım 
attım. baş;mı içeri,ye uzattım ve u• 
ulıınam'.a b.u"lltaı,, icerlden şu ses ı:eı... 
di: 

(Devamı Var) 

Eaır.ıre Plıt .. ıln~n 
cevabı 

Yazan: Ahmet Sükrü ESMER. 
Si:r Stafford Crırps ile Hindis.. 

tan llderleri arasındaki göri~e. 
ler;n inkıtaa ui;'rad1ğı ve hatta bir 
çılııına:za girdl;;l !c:!rlia edileııneıııe 
de herhalde elveı-şlı bir gelişn.e 
safhası çinde bulunmadığı İngı.. 
lizler tarafından da itiraf edicn€k 
tedir. 

Hrnd milli !rongre partisiıı in 
Sir Crlppsin te!<lıflerıne mukabil 
verd'ği cevap, Hindlilerin de an.. 
la!;mıya val'ffiak için sııan.imı hir 
amu gösterdiklerini "nla•ıınsP. a.. 
dır. Esasen başka türlü ol:sayıiı, 

Si:r Stafford Cripps Hindi,.;tanda 
kalmak kararını \'Nmc2ldi. Pa.rti. 
nin cevabı şöyle hulasa edile-bılıır. 

Hind!slan mihverin saldıTganhk 
po:litikasını takfolh eder ve de
mokrasi prensiplerine bağlrlığını 

tekrarla.r. Tecavüze karsı kıoymı
ya hazırdı.r. Fakat kendiler:ne ı

darede mes'uliyet vcrilıır. d' ·kı:;eı, 
memleketin müdafaa vcsrtalarını 
ve kaynaklarını harekete gelır. 

mek noktasında işbirliğ'nden çe. 
kıinecek:tiT. Kongre partisi, ayn 
zamanda bir anlaşmıya varma\ 
için Sir Stafford Criıppıs tarafı • ._ 
dan sarledilen gayretleri takdirle 
anmıştır. 

Görülüyor ki Hindlilerin fa kıl. 

d~kları nokta, bütün meselenln 
haııpteıı sonraya bırakıfrması tek.. 
lifidir. İngilizler, hrap içimle ve 
:.ele düfj1n·anın kapılara dayan. 
dığı ıbir sırada idare mekanizıma.. 
sında şümullü bir d~rim yapıla.. 
mıyacağını iddia ed' yorlar ve bu 
iıdlı:Hanın doğru tanfı olduğuna 

şüıPJıe yokıtur. Diğer taraftan 
Hindliler de harp sonuna kadar 
her şeyin olduğu glbi devamında 
ma.ho:ııır görmektedirlet. Kendi.. 
leri.ndıen müdafaa noktas:nda iŞ.. 
birliği iııtenildiğine göre. bu va.. 
7Jfeyi layı.kile görebilmek t<>ıın 
mes'uliyete de iştirak etıtirilmele. 
rini istemektedirler. Hinıdisıtandan 
gelen haberlere bakılacak olursa, 
ikıilsi orlasu btr foıımül bulunması.. 
na çalışılmaktadır. Öyle ki hlll1> 
devam ettiği zaman da idarenin 
admı adım Hindlilere devri temin 
9Clilecıektir. 
Kmııgre partisınin cevabL, mih.. 

vere karşı takip edilecek politi.. 
karla İngiltere i'le Hinıc!lıs!an ara.. 
sınd'a hemangi biır görüş ayrı'.ığı 
olmadığını bir defa daıha belirt. 
ıııekıted'"l'l". Esasen Kongre pa--ti.si, 
bir kaç vesile ile mihverin politi. 
ka felsefesini ve dış politiB<asını 

takbih ~?n kararlar verımi.?M-. 
Japonyaıya sığınan bir kaç Pindli 
mliSlesna olın.alo <iizere, H;ndu, 
MiülsHianan, Parya ve dini ve ırkı 
her ne olursa olsun, bıüıtıiin Hmd.. 
Iiler bu mücadelede demokrasiler 
taraıfınrla ~r alr.:.ıışiaı.xl:tt. Bu 
bahisle GaOOiııin .Jyledi,,i bir 
söııii unuimamak g<"reklir. Hind liı. 
deri, Fransanın ylluld>gı ve İn. 
giJterenin de 'lJOf duruma diiştüğü 
bir sıra.da demişti ki: 

- İngiliz ve Fransız d"mOkra. 
sisi ytkılırsa, Hinıdistamn 1<.aı:Zana. 
Cağ> hürriyet ve demokrasinin ne 
değeri olabilir?. 

Esasen Hindlilerle İngiltere ara 
sınıfa bir anlaşnıya varılınasın3ı 

yardım eden en öneml: amil de 
Japooyanın şarktan bir tıclhlike 
olan!< bellıımesiıclir. 

Artık ~plıe edilr.lE'IJ!ekt.-'1ir ki 
Jıaporı!Yıa Avus~ra\ya cl1Pbreindıe 
müdafaada kalark bütün kuv. 
vetile Hındistan üzerinr yıü.klen. 
mek kararında.dır. Beş sene Çın.. 
de döğüŞbükıten ve d"ôıt 3.1)" d'a 
,Jrendlsine büyıük kıcyıpl..,-a mal. 
olan sert bir yıı.dırıım ~aıibi y~p. 
tııkıtan sonra J aporzyayı, 300 mil
:ytın nüfuslu bir kıt'anın istil:16ı 
gibi muazzam bir teşebbüse giı iş
miye cesaretlendiren durum Hin. 
distanıclaki Qa..ğınıl: manz:ı.Tad r 
Hmd'isıtan için tehlike büyüktôi. 
ve bu sebepledir ki bu tohlil:enin 
gölgesi altmıd.a y;ıpılmakta ol:ı.n 
İ:ıııgili>z _ Hind görüışmelNinrn 

ıııilisbet brr neticey<> val'ffillsı ü.. 
midi fıenüz kuvvellid;r. 

Çivi iatihsalatı arttırılacak 
Uzun bir zamandanberi azlı~ 

:hiıssed'Hrnekte olan çivi isttlısalini 
ırnentleket ihtyacını karşıhyacJk 
bir hale sol<ıınak için İ'ktısat Ve
killiği yeniden hazırlıklara başla. 
rmıştır. Bu maksatla çivi fabrika· 
ları sahiplerile temaslar yapılacal< 
ve icap eden teclbirlCT ahnacı.k· 
~ır. HükUmC'bçe L:ı.brikatörl!':e 
zım olan her türlü yardıım y· 
'aca~"lrr. 
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Ajansı bült...ıerlnden alınmlitırJ 

Telhis eden: A. SEKlB 
Lon<lradan büdirili)'l'.l!": Mare. 

şal Peten AJrrıanya ile daha sıla 
bir işbirliği hakkında Laıvalin yap 
tığı teklifi r<!ddetmiştiır. Lavalın 
Vişi kaıbines!ne gimnesi ihtimali.. 
nin de artık uzak.l~ olduğu 
·lemin edilıyw. Lava!, Mareşal 
Peten ili! yapt?ğı son buluşmadan 
sonra görü.,<ımenin artık sona er. 
diğini bildirmi']tir. Bu demeç La. 
valin uğradığı muvafiakiyetsizli.. 
ğin bir itira>fı olarak telakki edil
melidir. 

MİHVERİ'N TAARRUZ 
HAZIRLIGI 

Vaşingtondan b,:ru,;J:yO'r: Ordu 
istfübarat servis:nc gelen rapa'~
lar Almanları-n Lütün Sav;d cep 
hesi uzunluğunca Baltı~:!>' Şara. 
denize kS<lar muaıızarn b;r taar. 
ruz ht.,ırladıklarını gösteımekte.. 
dir .Almanlar 4 milyon kişi.lik ıbir 
kU\-vet tadışit etmtşlerd:r. Bunun 
yanS'.I ın<?rloez cephesinde Moskıova 
i5tikametinde tuplanmı.ştır. Va. 
ş!ngtonda ü:mtt edildiğine göre 
Rus orduları eskisi kadar muka. 
vrmet tetl\iği takıdirde yı~mm 

harbi ~niden pahalı brr <bezime.. 
te inkılap edecektir. 

MACAR GENELKURMAY B!AŞ. 
KM'INL!i. ORDUYA DEMECİ 
Bu.dapeı;:teden bildiriliyor: Ma. 

car Genelkurmay başkanı Macar 
rdusunun doi'.,ru cephesinde CTf

Pachğı ve oyn:ıınağa devam ede.. 
çeği rol hak.kında ezcüıınle şun. 
ları söyleıın!ıştir: 

Macar askerleri Avrupay, ve 
dünyayı &\şevik khıdidinıdıen 
kurtarıtp yw'L\arımn istiklalin\ 
temin edecek zaferden kat'iyyen 
l'mindirler. Yakmda Doğu cephe. 
sinde cereyan edecek olan mu:ha. 
rebelerde müttefikleri olan kah
rtıman muharlplerle bir sa.l!ta şan 
ve şeref kazanacaklardır. 

Hİ:NlDİS'TAN MESELESİ 

Yeni Delhiden bildiriliyw: Par. 
li ~flerinden Azad ve Nelıru Ge
neral Vavel ile bir saat kadar gö.. 
ı.U.:.ımiiıı>e!'dir. S.r Krlp; Hind1i 
şeflerle beraber bulunuyordu. Ko 
mite murclı·h:ıslan bu toplantlllın 
netieelerini tetkik etmek ve Gan. 
dinin fiiki!rledne ı.ıyıgun olll4) al. 
madığına dair bir karar vermek 
üzere Delhi<le kalmışlardır. Kong.. 
re reisi verilecek esas kararın sa. 
1ı güıııü nşodilrnesinin muhak.. 
kak bulunduğunu söyleımiş<tir. 

Bomba HAtl•ıeıı 
(1 inci Siıhıre<lm Devamı 

l.p cbmek için gitmiştir. Dernal 
&>vyet sefare~mesini hal<?rdar 
e<J,eli.m ve bu bavulları Niyaziye 
g:'Jıt.lc rec~Ji m ırze '• ;-f ..Lrethaneye 
verelim.• demiştir. Bilahare Sü
Je~·man Ankaraya gitmiştir. 

SÜLEYMAN ANLATIYOR 
Bunüan S<.nıaotnı Sı..le; man da 

.fodc.irrde şuy;., anlatıyor ve ağ. 
z · ııtlan kaçw•yor: 

- Pol'Ollyaıı bır mMıend;s biz.. 
de tıraş clu)"O;•du. Kendiscne: 

- Staline karşı tertip edilen 
bir suikastı h?>her aldım. Bunu se. 
fareo'tııane:ı-e b;l:lırmuk i;;tiyor. 
dum. Lakin gelişigüzel buraya 
gHımem nazarı dikkati celbeder. 
Sizin tanı-d;ğınrz bir memur var 
ını? dedim. 

Reis; 
- Staline karşı suikast tertip 

edildiğini nereden öğr<.ndiniz? 
Süleıyıman ~::şkınhk asarı gös.. 

!eriyor ve te>vile çalışıyur: 
- Böyle b:r :ıey yoldtu. Sefa. 

retlıane ile temasa girmek ıçin bu 
pl'.inı kurdum. 

- B~ka bir yalan söyli~·emez 
miydiniz? 
-! ... 
- Nıçin Staline karşı suikast 

.d~dıniz? 

.N.hayct Sü'e)mıan, tevil ede. 
yim derken. Nııyazin!n, MoskO'Va. 
da herhangi bir suçtan dlola)·ı ha. 
pis .ede o'duğunu ve güya ken. 
disine yardı:ın etmek istiyormuş 
g 'O· l>~rr:. J~e bulunduğunu iti. 
raf ediyor: 

- Ne yaıpay•m, Niyaziyi mut. 
ı~ ~u:ı kuırtanr.ak lazımdı. Bu ev. 
rakı islem'§ti. Oraya göndermek 
iç:n ba'1ka ':asıta ~"Oktu. 

PERİHAN NE DİYOR! 

l\lx..ırnn.aruan Abdurrdımanın 
iğfal ettiği ve llıurlaj yaptırmak 
istcrloc n sonra vazgeçtiği Perihan 
ewelki -gece Ha.ı.eki hastonesin. 
de Abdurrahnu ndan olan bir er. 
kek (;OCuğ.u düntaya getirmiş, bu 

Laval planında muvaf
fak olamadı - Mihverin 
taarruz hazırlığı - Ma
car Genelkurmay batka 
nının orduya demeci -
Hi!!distan meselesi -
Murmansk yolu sevki
yatı artıyor - Doğu 
cephe11inde yeni muhw
rebeler - Libvada as· 
keri durum - Uzak Do
ğuda yeni hareketler-

MU'HMANSK YOLU SEVKİY.A.TI 
ARTIYOR 

Looıdraıdan bildiriliyur:.Buz de.. 
nizindeki Rus li!!ll"Bnlarına yeni 
tank, tayıyare, top ve m<iiftıimınat 
gelmiştir. Sıwyetler Birliğine ge. 
len h""J> :malzemesinin miktan 
ka'"Sısında herlıalde şaşımıış bu. 
lunacaklaroır. 

DOGU CEPHESi'ND:E YEN'! 
MUHAREBELER 

Almanlara göre: Leningrad' ö.. 
nünde ve Kronştadda iki Sovyet 
zııi'nlısı ile iki ağır Sovvet ]oı-uva. 
zörü batırNmııştır. Cenup cephe. 
sinde münfrrit düşman taarruz.. 
!arı püskürtülmüştür. Merkez 
cephesinin gerilerinde yapılan ha 
roketler esnasında 3 bin l<işilik 
bir diİ\:'man grupu imha edilmiş.. 
tir. 47 Sovyet tayyaresi dÜl§ü.rü!. 
m~. 1 Alınan tayyaresi rwk.. 
sandır. 

So>vyetlere göre: Ce?ıede ö. 
nemli bir değişiklik olmamıştır. 

LİBYADA ASKERl DURUM 

Libyad..1 kayda değer bir deği. 
şiklik ycklur. 

UZAK ooG UDA YIENİ 
HArolKın'LER 

:Mi.itte!Cdere göre: Pasifikde 
Yeni G:ne ve Avustralva etrafın. 
da m<>ı"7.ii hava mııharebeleri ol. 
muştur. General Mak Artüor, A
vustra !yanın emniyetini koruma. 
ğa yn clüşmana karşı taarruz va. 
z:yı-ti almağa a.ıırnetıniş bulun. 
maktadrr. 

Birmanyada, İravadi cqılı.esin
deki İDgili.z kuvvetleri evvelce 
lhazırlanımı.ş olan mell'Zilere mu. 
vaffakiyetl<? ç0kilm: ·lerd'ir. DW;. 
man hava faaJ;yeti bü.ı.ün gün şid 
detle de-vam etm'ştir. Düşman t. 
ravadinin garp sahilinde asker ve 
rnot>örlü taşıtlar yığmaktadır. 

Kuvvetli bir düşman hava fHo. 
su, Kolombo şehrine taarruz et. 
miştir. 25 Japon tayyaresi muhak 
kak surette ve 5 tane de muhte. 

mel olarak düşürülmüş ve ~er 
2ö tay-yare de hasara uğratılmış.. 
tır. Ko1omba şehri Hındistan ce. 
mlbtmda Seylan adasının meı'ke. 
1ir!ir. 

Temiz ik i~çiferi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

cTeınizlik ameles'nin ücretle. 
rine mayıs 1942 bidayetinden iti. 
baren zam yapıldığ.ı ve bu ame. 
lenin mayıs 1942 istihkaklarının 

zamlarile birlikte tevziine baş. 

lanmış olduğu Temizlik 1şleri Mü
dürlüğü ne:oı:linde yapılan incele. 
me neticesinde anlaşılmıştJr. Say. 
gıdar.• 

Belediyenin bu alakasına te:ıek-
l<ıür ederiz. i!'l < -".I 

Bir Amerikan 
gem;si batır ldı 
Vqington, 6 (A.A.) - Aıtlen· 

tik'de orta tonajda bir Amerikan 
gemisi düşman tarafından torpil· 
Jenıniştir. 

çocuğa Kenan ismi ver~ir. 
Perihan, Abdurralımanla üç se. 
ne evvel tanşırak evlenmek va. 
dine kandığını ve ba~ına bu feli.. 
.ket geldiğini, A' -.ırraı!>manın 
kendisini sıra ile Y edikule ve J:'a. 
tilhte kiraladığı evlero.e oturttu. 
ğunu, sonra ortad.an kaybolduğu. 
nu söylemiş, müteakiben polisle. 
rin eve g~lerok Abdurr.ahm•n ta. 
rafından b:rakılan bavulları al. 
d · 1 • ~ nı ,arkasından da gazete. 
le ,-oıriba hi>disesini okuyarak 
hayretlere düştüğünü ilfıve et. 
et.mi;;tir. · 

Perihan Abdurrahmanın ken. 
disin. çok se-ver goründüğiinü ve: 
•- Ah bir erkek e'1adım12 ol. 
sa. demğini de söyliyerek: 

•- ömeri bir kaç defa sakakta 
gördüm. Abdurrahman oıııu ba. 
na:.'. İyi arkadaşun diye taJ1J1<tm~ 
tı. Omer aptal bir çocuğa benzi. 
)'lOrdu. Oldu>j !3 tu .af hi'r hali 
vardı.• demiştir. 

NOT: Ankara mıilıa'birirnjzin 

im~~ Uımıeye ve maznu.nlardç.ın 
Kornilofla Pavlofa ait munzam ;.. 
zahatını yarın bildireceğiz. 

AMERİKADA 
Alman hava 
hücumları 

BEKLENİYOR 
Vişi 6 (AA.)- Bostxmdan ha. 

ber ahndı·ğma göre bu ~eıhirde 
tayyare ilıücumlarına kaıışı acele 
müdafaa !C'dbirleri alınımkatadır. 
Bo6ton şehrinin ilkbahatıda hawı 
taarruzuna uğr vaca;:ı muıhtemel 
adcieıdılmektedir. Müte'hassıslar 
Norveç sahillerinden Bootıona tı:a .. 
va akm1an yapılabileceğini söyle. 
me~ir:k!r. 

Bu Sabahki 
Rus Tebliği 
MoSko""• 6 (A.A.) - 5 Nisan 

günü kıt'alarınuz taarruz! hare• 
kata devam etmişlerdir. 4 Nisan• 
da 102 Alınan tayyaresi düşürül· 

müştür. Sovyetlerin ka.yıbı 12 tay• 
yaredir. Şimalde bir limanda bu
lunan gemilere karşı Alman ta-y• 
yareleri nruvaffakiyetsiz bir hü· 

cum teşebbüsünde bulunmuşlar

dır. Bunlardan 2 si düşürülmüş· 
tür. 

--0--

Şima:t Fransaya 
hava akını 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz ha· 
va kuvvetleri işgal altında bulu· 
na-o şimali Fransada askeri be· 
deftere ve bithassa demiryolları· 
na taarruz etmişlerdir. Düşman 

tayyarelerinin çıkıınasile bir bava 

mu·harebesi cereyan etmiştir. 5 

düşman tayyaresi düşürülmüş ve 
diğer birçoğu hasara uğratılmış· 

tır. İngiliz ha\'a kuv\•etle:ri 11 tay· 

yare kaybetın~tir. 
---o·---

Suriyeden Libyaya 
tönderiien a aylar 

Kahire, G (A.A.)- Suriyede ye· 
niden teşkil edilip talim ve ter-
biye gören yeni alaylar 
<ephesine gelmişlerdir. 

- . -
Libya 

Alman işgali al· 
tındaki memle· 
ketlerde balta· 
lama hareketleri 

Londra 6 (AA.)- A}ma~-.ıda 
ve Alman işgali artında bulun.an 
meınleketleroe yapılan •baltalama 
harekeleri hakkında aşaığıd!aki 
tafsilat alırmıışt.ır: 

'Fol'baohda biiyUk elektri.!< fab. 
rikası bir ckaza, neticesinde kul. 
lanılm'a:z bir hale gelmiş, Görin:g 
fabrikaslllın atölyeleri bir infilak 
ve arkasından :;ıkan bir yangın 
neticesinde emdi hasarlara uğra. 
mıştı~. Berlin civarında, içiooe 
bir çe>k ecnehi ameelnin çalıştı:ğı, 
büyük bir cephane fabrikasında 
infilaklar olmuştur. 

Çekoslovakyada bir grev e<;na. 
sında 19 işçi kurşuna di:zilm;,,~ir. 

Bu h'iıdisenin cereyan ettiği Sko. 
da fabrikalarında balt~bma ha. 
reketleri g;tikçe <"Qğalrnaktadır. 
Yunanistan.da Drama ile Saray 

arasııııda asker tasıvan blr t7en 
yoldan çıkarılmı.ş ~~ yüzden fazla 
asker ölmüştür. 
Roınanyada Krayova civarında 

vukubulan 'bir şimen.difer ka?.asın 
da 72 Ahrıan askeri ölmü.,.<toiiT. İ. 
talyada Castelvetrano ile Alcamo 
arasında vuku bulan buna ben. 

zer bir kaza neticesinde 

man askeri öhnüştür. 
-
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Projeleri te1kik eden 
Akademi Min1ari Şu
besi talebeleri şehri-

mıze döndült r 
Güzel San'atar Alkadcmisi ıni

ınari şubesi talebelerinden 40 ki· 
şilik bir grup Anıl - Kabir proje. 
krini tedkik ebnek üzere profo· 
sörleri, yüksek mimar B. Arif 

Hikmetin reisliğinde Ankııraya 

gitmişlerdi. 

Genç mimar natn7.10tlerimiz bu 

sabah şebriınıize d<inmüşlerdir. 

İnkılap Ensti- ı 
ı tüsüne verıle
cek airektıf .•• 

(L ... ~.ı.a.U\.Z..c en L .. \ ... m) 
tine en uygun hizınetinı ila etle· 
bılnıeıl su.rınJ 1 urk. devrıın.leri
nın ortayo koyduğu ideolocyaya 
inawııakıa buluyoruz..• 

Cu.ınlesioi ve teşlıısini de ekli· 
yebılırdi. 

Zamanın ve ilerinin bizi şahsi 
gör~ ve düşünüşüınü-zde haksız 

çıkaracQj-ını zannetmiyoruz. Dün· 
ya milletleri harp gkyr<>tleri ne 
olursa olsun bir dü:n,)'a sosyal ve 
siyasal ıhtıHllinc marwıdurlar. Bu 
ihtilalin neticesi Tıirk devri.ıııci· 
liğinin hukukta, aileJe, siyasette, 
ekonomide, febefede, edebiyatta, 
sos.yolojlde, insan ve beser saadet , 
ve ölçülerınde, milletler idaresin· 
de ortaya koyduğu ve bugün Ü· 

zerinde ısrarla durdıığu ncticelc· 
re gelip dayanacaktır. Ancak, bu 
mu~alıedeyı haklı çıkaracak •Tür· 
kile Cumhurı)·eti Rejiwitııi ince· 
liyc<:ek, ilmıleştırecek, u.ıya üni
versıtelerinc 'e ilim ocak arına 
taşıı·acak ciddı Lir tm:!:ıaidlr. Bu 
nıc>ai ise bugün b<ı; ı.k Milli Şe· 
fin ışareti ile tc~ekkiiluııü konun· 
laşlırdıf:unız •Turk lnkıliıp Tarıhi 
ve Tü,.kiye Cumhuriyeti Rejimi• 
Enst;tüsüuün ınüsbet lıi:ıınıcti ara
sına girmiştir. 

En,ı..tiı hır yandan Türk inkı· 
!ahının mcru,elerini, dünya ihtila
line yaptığı tesirlerin gelişim saf
halarını ve düny·a milletlerinin 
bu ihtilale tetabl!'klaki ınü!'tcrek 

duygularım incelerken bi; yan
dan da şu üç ana preru.ipi tarih
sel ve ""5yal incekmeleri bakı

mından bütün mesaisine ilk di
rektif telakki etmek mecburıye· 

tiodedir: 
1 - Tüı<kiye Cuınhııriyeti asla 

Osmanlı İnıparalorluğunun bir 
istihalesi veya devamı değildir. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti reji. 
mi hiç'bir te~Jcilatı esasiyenin ve 
hiçbir devlet sisteminin ben2eri 
değildir. 1918 den sonraki devrim 
milletlere hakim kılmak i•tediği 
ideolocyanın kaynağwlır. 

3 - Türk rejinıı ve Tiirk ideo
J.ocyası yeryüzü ölçüsü içinde yep· 
yeni bir devrin başlangıcı, yer· 

1 yüzü insanlık ve milletler idaresi 
şuurwıun ilk ibtilikisi ve müj
decisidir. 

Bügükada Cinayeti 

Bu üç nııkta içinde derlene<ek 
•niçin•lcri tedkik etmek ilinıleş
tirmck1 ortaya lroyJnuk ~ n1üesse· 
sc.ııin birinci hizmeti olacak, dün· 
ya milletleri ikincı dünya harbi· 
nin sonunda \•asıl oldukları reji· 
min anasınıo dahi Türkiycde 1919 
dan buyana bakun olduğunu göre· 
ccklerdir. Ancak bunu yapabil. 
mek yine bu Enstitünün ncşriya· 
tı, in.elemesi, ortaya çıkaracağı 
ilmi eserler sayesinde münıkün o
labilecektir. l\1ıııhakkak ki, bir 
yanda tarih, bir yanda s<>50yoloji 
hi:r.metleri hiç biribirinden eksik 
mesaiye tahamıııiil gö<ılermek.'iİ· 
zin İnkılap Enstı tüsünün verimi
ni sabırsızlıkla bekleıneı.tedirler. 

(l lnoi Sı>hı1e<len Devamı 

gelmi:şler, kıocayeınişı ağaçlarlı!lın 
arasıooa bir çimenliğe oturarak 
saatlerce kıonuşınu.şlardır. 

Hava bulutlu olup zaman za. 
man hafı! bir nisan yaiımuru 
s~l'pmekte ve deniız,cilerin 5 nisan 
fırtınası sab;;ıhleyin lodostan baş. 
lı:ı arak öğleye d<>ğru p<>Yraza 
,evirerek oldukça şidldetle es. 
mekt~>d.r. 
Bulundukları yer gayet tenha. 

Yollarda kimse olmadığı g\bi Es.. 
ki<bağın servı ve çamlarının uğul. 
tusundan başka bir ses de duyul. 
·mu,ı:>rdu. 

ı.Şıe, <!inayet burada cluybr .. 
Scbe>bi ise oldukça karanlıktır. 

KATİLİN TESLtM OLUŞU ... 

Cinayetten ewelki vaziyet ay. 
nen bu şekilde geçmiştir. 

Saat iki~·e doğru Büyıü.kada 
merkezine gelen old~a iyi gi. 
yinmiş bir genç kıomserin odasına 
girerek: 

- Çok sevdiğim ımetresim Fat. 
mayı öldürdüm. Tesli,m olmak ii. 
zere geldim. Artık beni sewnedi. 
ğ'ni ve benimle yaşryamıyacağmı 
söyleyince bırsımclan kenıd'ııni 
kaybettim, diyerek Mı.direyi büı. 
~ün teferrüatile anlatmıştır. 

Derhal vak'a yerine gid<!n müd. 
deiumumi ve polı.s memurları, 
yctıd.c cansız yatmakla olan Fat. 
manın ölüsünü bulmuşlardır. 

Cesette ikisi başından, biri ko. 
lundan ve üçü de göğsünden ol. 
mak ürıere tam yedi bı.çak yarası 
tesbit ediJmiı;'tir. Katil, otele olan 
yıüz liraya yakın borcunu öcliye. 
cek vaziyette değildir. 

Y:ıçılan tahki!<abta Sedadın 
l\lersinde Sü.merbank. memur!~ 
rından olduğu ve orada Çukuro. 
va barında artistlik yapan Fatma 
ile tanışarak seviştiği ve vazife. 
sinden istifa ederek beraberce 
bura ·a geldikleri anl~ılıınıştır. 

Parasız kalan Sedat ile Fatma 
arasın.da nihayet goç:m.sizlik baş. 
lamı~ ve genç kıadı.n sevgilisin.. 
df'n ?-..; . j-'üz<ien soğtunağa baş~a. 
mı-ıLu·. l.şte bunu sozcn Sedat da ı 

Fa1ım.ayı elinden kaçıracağını an. 
lııyarak çok sevdiğı kadını öldıür. 
mayı tasarla!Inı.ştır. 

Dün akşa.m geç vakte kadar 
ta.hkkatla meşgul olan müıdtdeiu. 
murni muavinlerınden Edıb Bü. 
yükada emn'Y.et amirliğinde ka. 
ti! s"rguya çekmiştır. 
KATİL ŞUURSUZ BİR HALDE! 

Kat.! şuursıız bır halde bulun. 
makta \'e b:rbırını nakzedcn ifa. 
deler verrnektedır. 

Tahkikata rnüsbet bir isitkame<t 
vere-bılmek iç:n müddeiurntmli 
bu sorguyu kiıfi bulmamıış ve bu 
sabaıh Tarlahaşına giderek mak.. 
tul Fatma ile Sedadın bır müd. 
dettenberi oturmakta olduldan 
Kilıse apartımanındaki koımşula. 
rından malumat alml'jtıır. 

Müddeiumumi muavinı Edilbin 
tetkıkleri gazetemizi ma.kneye 
verdiğimiz şu sıralaroa henüz bit. 
memiş bulunmakta idi. 

Cinayete sebep olan hlııd.isenin 
maıhiyeti bu bakrmrlan tamamile 
anlaşılamamıştır. 
Vak'~ı müteakip polise teslim 

olan Scdadın bu :.qam meşhud 
suçlar kanununa tevfikıın Ağı.r. 

cezaya verilmesi kuwetle mulb. 
temeldir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Seylan adasına 
hava hücumu 

(1 inci S;hi!eden Devnm) 

İngiliz avcı tayyareleri 25 Ja
pon tayyaresi ve karşı lroyma si· 
Lihları da 2 Japon tayyaresi dü
şürmüşler ve diğer birçoğunu bel· 
ki de tayyare gemisine diinemiye
c.ık şekilde hasara 11ğrabnışlar
dır. Bu netice bizim için dikikate 
şayan bir muvaffakıiyeltir; bti 
muvaffakiyet, talih eseri değil, 

haurlı.ldarıınwıı ve müdafaa ted
birlerioıiziı. takviyesi neticesidir. 

Siz Seylinlılar İngilhlerin ken
di adalarını müdafaa ettikleri gi
bi kıorudunll'L. Seyliindır biz onlar· 
dan asla aşağı kalmıyacağız. 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN ) 
ANKARADAN ve 
MEl\ILEKETI'EN: * Tüıık H~llk Kurumu İdare Hey-
eti dün ... ,~rada. İzmir Mebusu İtah
~ Gök<'nin rci5li.ğinde ıoplanmıştır. Bir 
clrukıı.ıı; GunU> toobti için idaıe heye. 
tine 1 az:. 6irek1.ifler vetilnı.l~tir. 

+ Dev1et Dem.!ryolları İşletme U
mum l\tüciUr1üğü kendl t ilflt ser
vis!erindı.? ı;alıışacaık tclcnis:yeı:ıleri ye
tiştirmek :cin Ankarada bir cDemir
yolu :\terkez Okul~ açmıya. karar 
vermi,tır. * Büyük Millet Meoliısine verilen, lı 
proj~1erc ıöre Orman Uırnum Müdür. 
lüğünCn 9ı2 yılı billçesi 158.120 Ura 
fazie."yle 6Ş4 l14 lir.. Devlet Demir-

1 

yolları ünKJm Müdürüğünün bütçesi 
geçen yıla n:ızaran 127.382 lin razla
r:;~yle !0.018.795 lira, Devlet Lim.E.nlan 
İşle"rnc t:mum M<lürlü~niln bilt.ç.,,; 
GGS.000 Jr• !azla•i.Yle 4,91)5.000 liradır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 
+ T;ır;ht kcınser1 e: !n 7 1ncl.9i yarın 

alk.şaın •oat 21 de Fr<insı:z. Ti,yatrooun
da verilecektir, Bu son konser 18 - 19 
uncıı ·ır bestek!\rlarımırzdon Haşim 
&y:n e>erler;nl ilitiva edecektir 
T1CARET n SANAYİ: * Gc k nı>bali ve gc- hayvani 
yı !arın nıevcut stokları göz öcün.de 
ıutulaı•k, l<* tiıı yağ ııaııne getıirile. 
eok:e:rdır. Bunların haile~ satılması 
ınenedlet'e~Ur. 

+ Son zamanlarda &uraıva.t :tiatle
rinde lüzL.~nl6uz ve müh.i.m bir yükrel
me görulındc'tedLr. A~lkadarlar voızi
yeti .!!!,!tik<> başhamışlardır. 

MÜTEFERRİK: 
+ ŞHı:r 1'ıyatrosuntın marnf san'. 

atkaırlr·rınd~n B. H!ıznnin 25 inci san'
at yı ı ır.;.ırıa:ıebetiyle di.in akşam &.. 
m,lnörıtl Iinlkev1nde 1nerO}ı!:i:tı yapılma: 

ve ba.~aıa .>oın'at. b""'t &CÇ.U-.i.4n..vtıic. 
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Dünkü Lig Maçlarında 
Galatasaray Beykozu 2-1, Fener Vefayı 4-1 
5U.Jeymaniye Taks:mi 3-2, l(asımpaşa aa l.e~ 

yoğlusporu 4-1 yendiier 
Tehir edilmiş bulunan lig maç· 

!arına dün ele Fenerbahçe ve Şe
ref stadlar.nda devam ediLm:ı..tı.-. 
Şeref stadında birinei kıw:r.~ııın 

ilk karşılaşmasını genç Kasııın<pa· 
şalılarla BeyoğluısporJuJar hakem 
Şaziniın idar~sınde yapm"ilardır. 
Bu oyunda yavaş yavaş ağIT ba
san Kas~şalılar birinci ve onu 
müteaık~ben ikinci sayılar;nı ya
parak devreyi 2 • O bniıımiışlerilir. 
İkinci devre başlayınca Beyoğlu· 
sporlular daha canlı hamlclerle 
rakiplerini zorlamıya kıoyul>nıuor 

!ardır. Bu arada yapt;k.ları biır sa
yıdan soıını oyun Kasmıpaşa ha
kimiıyeti altına girmiş ve bu dev
rede iki gol daha yapan Kasım
paşalılar oyundan 4 • 1 ayrıılımış
lardır. 

GALATASARAY -BEYKOZ 

İkinci kar~:laşmayı hakem Ad
nan Aktnin iclar{;;:>uıc.i.~ Galatasa· 
rı.y ile Be>'kozlular yapm.~aniır. 
B1ıgün iki tak>m da sahaya şu 
~aodırolarıle çıkmışlardı: 

Galat.asar~y: Osman - Salim 
Famk - E{fa.k, Enver. Kemal~ 
GaL~nkr, Gtındi.ız, Cemil, Arif, 
Hıi<ımet -

Beyd<o2. Safa - Sadettin, Baha· 
dır - Cahıt, Kemal Kfuna·an -
Turhan, Raci Refı~ Mehmet, Fik
ret -

ikinci bir harp 
cephesi 

(1 incı Sabl!e<len De\1U11) 
ırr:eğe bir mfına var mı? Taarruz 
dınıyetının mümkün olduğu ka. 
dar gen~ bır ölçü.de ınkiljaf etti.. 
rJmesı taraftarıyım. Yetlljlırme 
usuller.m 'zde bu noktaya büyiik 
b.r ehemmıyet ver.ınekteyiz. Ya. 
pılan akınlarla mütemadiyen bu. 
nun bır mısalinı vermekteyiz. 
Ancak diışman kara kuV>Vetleri. 
nin yıloılması ile ka-ıanılacak bir 
zaferle harbın neti.oelerıec:eği u. 
nutu!maıınalıdır. Harpte ordu he. 
saba katıb:nadan son sözü söyle.. 
mek mürnkıin değildir. Kıt'aların 
maneviyatı mükemmeldir. Hepsi 
muharelbe gününü sabırsızlı.kla 
bekJi.y dar. Pek tabii olarak bek.. 
lmnc onlarda bir sabı.mızlıik do. 
ğ.u.rLr,y·or. Fakat onlar beklemek 
lazım geldi[:ini pekfila anlııyorlar. 
Büt'ün kuvvetJe,;.rniz gereği gi.bi 
t.eÇhiz ed:lm~ veya edilmektedir. 
Umumi ·hey('ti :tibarile teçhizatı. 
nıız harp ımtiılıanını geçirebileOOk 
kıymetted.r. Yeni ordu1ar, yeni 
terti!bat müteın.aıdi bir dikkatle 
hazırlanmakta.dır. Şimdi elimde 
bu C;i alimlerin daha sıkı lbir şe.. 
ki1d.e cytirakin.i deı:<piış ed'en bir 
proje vardır. 

Maıtaıııarıa cesareti 
(1 iruıl Saıhi:feckm Devam) 

zı hasarlar olmuştur. İngiliz kıt'a· 
!arı ile kale bu kahraınaııca mü
dafaadan dolayı tekrar tebrik e
dilmişlerdir. l\Ialtalıların hayret 
uyandıracak kadar büyük cesa
retleri vardır; mekteplerin açık 
kahnasında ısrar etmişl<ırdir. Bü
tün ada üzerinde günli.ik hayat 
normaldir. 

Timoçenku yeni bir 
taarruz hazırhyor 

(1 inci Sahif<den Devamı 

iki köprü başını ele geçirmiş ol
duklanndan Rusların bu yıiuıağı 
artık faydasuıdı.r. SovyeUer bur• 
da Alınan taarruzunun şiddeti ve 
baskını yüzünden mağ!Ubiyete 

uğramışlardır. 

Keşif tayyareleri, Mareşal Ti· 
moçeııkonun yeni bir taarrun gi

rişmek teşebbüsünde bulunduğu

nu haber vermişlerdir. Geri hat
larda zırhlı birliklerle süvari kıt
alarının toplandığı görülmüştür. 

Oyuna Galatasaraylılar başla
dılar ve derhal Beykoo: kalesine 
indiler. 11.k anlama ha"itmiy1't te
sisine muvaifak olan Sar ..;Jmr.nıızı
lıların bu.gün de rakiplerine ko
lay looller yapacağı tahm ·n edili
yordu. Fakat oyu.o hiç de böyle 
ohnadı. -

Devrenin 26 ncı dak\kasında 
Galatasaray mü,lafaası önünde ve
rilen bir friki:k kale direğ'.nc çar
parak geri geldi, bıına ) • :"'en 
Bcy.lrocz sol açığı "bir kafa vuru
şile tqpu Galatasaray .kalesine 
soktu. Bu hiç bcklenür.niyen g"I 
Galatasarayı hızlarıd..raı. Galata
saraylılar sayı yapmrııazı:cen Bey. 
kazlular bugim fevkalade bi:r rnii
dafaa tabiye;ile rak::plerlne göz 
açtmn:yorlardı. Devre bu sUD'et
le dewım edcı:ıken Galatssaraylı

lar Cemilin şahsi bir bür.:o-.ı:r.< le son 
daklka larda benbeı-. L< s., ~.nı 

yaptılar \·e b:~·ı ci devre 1 - 1 
bitti. 
İkınci devrode Gala\asaraylı lar 

bır ı;vl d.lı.a atarak :Ll gali;; gel
diler. 
Fene~aJıçe sladır.dakı karşı. 

laryrrlllardı da S'i.ıl )"11a'1·yeliler 
Ta\.-s.mlilerı 3-2, Kasımpaşaıı l r 
Beyoğlusporluları 4.1 .'<'ne -ek ga. 
!. ıı gdm ~leroir. 

İzınir at koşuları 
Bahsi mlşterek t38 

Lira ver61 
lzmirden bildirildiğıne göre, iz.. 

mir ü9ünoo at koşuları dün Buca 
yarış yerinde yapıknı.ştıır. B.r.nci 
k'OŞU yapılamamıştır. 

İkinci koşuda Ahmet Ke~birin 
'bir Nısan birınci, Urfa Şalıanı ;_ 
kmci gelmiştir. 1fovasaladaki 
faı'k 2,5 boy, gaızya.n 120 kuruş 
almıştır. 

Üçüncü koşuda, Demet bir'nci, 
Büıket ikinci, Ali Ş:tı üçüncü gel. 
mcylerdir. Muvasaladaki fark 1 
boy, 1 boydu. Müşterek ganyan 26 
lira 90 kuruş, plase 65, 100 ve 245 
kuruş vemtiştir. 

Dörd<iincü koşuda Rama.ns bi. 
rinci, Subutav ikinci gelııniştir. 
Muvasaladaki fark yarım boydu. 
Ganyan 135 kuruş verm~ir. 

Besin<:i lroışuda İl:han birinci. 
Şehname ikinei. Nermin iiriinro 
gelmişlerdir. Muvasaladaki fark 3 
boy, 5 boydu. Müsterek bahis gan 
yan 135 kuruş, rifte balhis 53, iki.. 
li bahis 138 lira veıımiştir. ---
Kirası ucuz bir apar· 
tıman devrediliyor 
Teşvlkiye Kıral!ool karşısı Kalıpçı 

9.Jk;ak Hayrlıye apartunanının 1 numa ... 
ralı daır-esi bO§ odalı etr3fı aı;ık billün 
!kon.toru havi apartıman devredileclk
t:r. Içlndekilere müracaat. ·-
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cMenxıcat ve Kağıt rnamulat:nın 

biatassa muamele ed.lmesine elv<-ri!;.... 
1i sulu cmülsiyonla~ın ihzarı Ai11el ... 
ye6i> hr.kkında.ki ihtra icio iktts:ıt 
Vek:l!et:nden alınmış olan 3 Nisan !9~ 
Uırih ve 2950 N<>. lu ihtıi.ra Beratının 

ihtiva ettJti htıkul< bu kerre baııkaı;>
na d...-vir yıey&hlJ!. icadı T\ır"ttiyL'rlt 
IQevtdi fiUe k<>ymak için saWıi.Yet da
hi verilebile<:eıti kklii edllme;;te ol. 
makla bu hususa faz.!a malümat edin
mek i! :yenlerin Galatada1 As~n H n 
5 inci ka.t 1 - 3 No. lara müracaat cy
lemel•rl Um olunur. 

Zübreviye ve Clldiye l\1ütehassısı 

Dr. Bayrı Omer 
Öğ'eden sonra Beyot:u Ağa Ca· 
mil ka111sı Hasan Apart. No. 133. 

Tel: 4S58ti 

ZAYİ - İıstanbul Vi.lllye\i Bölge 
i- Müdilrlüjiilndtn aldığım, 4170 No. 
lu kamyJnete a'iJ 178 sıra nurr.ara,ı 

Benzin kam.emin Mart ayına ait iç bol 
kal'tını ıa~i ettim, yenisini alacağım
dan eskifıin~ hükmü yold.uır. 

Ali Kl,;TER 

r Yarın Akşam s ÜMER Sinemasında 
BİR KAJ>INI NASIL İNTİHAP ETMELİ?~ 

AŞK lZDİVACl l\ll?~ VASITALI İZDİVAÇ l\U? .. 

'Btnıuın, asri ha<yatın ıbiityUk biır macerasnıı tasvir eden ve 

BOSALlND BUSSELL - VİRGİNİA BRUCE 

ve BRlAN ABERNE tarafından 9(lk güzel 
ibir tarzda yaratılan 

KiRALIK KADI 
zarafetler :filmiDie nasıJ halledildiğini göreccksini:z. 

••••••• şayanı tcma~J oır f 'md•r. "' -:c;::;m••I 
Cidden 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'"-·------------No. 36 _J 

Türkçeye çevıren : J,SKENDE& F, SEBTELLI 

Ton, Meş'um göl civarında Benct'in izini 
aramıya memur edildi 

K.aloııel Vels'aı )'J.ı;t.rJ. tok degerli 
.tıir pohs ın<.tmuru oJan yaJJın<lakl aı

k:td~roa toAiu: 
- 1'om! Sen bu":"':l ıa.r:ı 1(11 to:ınu'6ın, 

drcu mı~. 
- E>ct, Löt.n:uı! Çok l,)"l tanırın~ 

- Mister Ben<:tin bur;ıda biı ka:ıa-
y3 u::.~jd~ı t..ıirmin ed I)' r n.usU'fl? 

- Hayır d>o>c~.n. Z.yıl b.r lhti. 
moJ iıe JJtu.'.ldR. BLicı ar ·tır"""' yapa-

"""" -tıccc bir ka\= :.aat bura<la lrlari ile 
b'.rli:.!e dol~n 1J.iale< Benet biliil:ıare 
Ma.riıre ro?t.a.::-aı etınetni;ii. Mari yo.lnı:z 
dönmi;~. Bu yalnız dönü~Q ben pek 
nr.ina.·ı bu~uyorı.ım. 

- Jyl t.:ınma, Mistl'r Denet tc s-ece 
\'&.ft.ti buralartla Marıye mağlüp ola
~ak k-Adar becerik.siz ve cesaretsiz bir 
.. dama bfruıen~ . .b-ordu. 

M ulat:ım rüldıl: 
- Bir lnsnn. diğerini arka.dmı vur ... 

mua haLr1anmJ§ ise, onu bu k~ra
nnde10 ~!Jrse menedemez .. V'e kaI'flôlD
dil'iti "°""' ne lcaAlar becerikli, ne ka
dar eeısur olursa ol.&u:r:ı. bu kahbecc ha
Z.Jr1aaa11 tll'Zaja dlışeo. K~an gıdt>r. 

- Bu man1~nız pd< cıogrudur. O 
hald<! beu.~ıı. araştınnamıroa başlıya
lım. 

.l\Jotiir "'2lJkların l<enarrna yOk
ıa,tı. 

Mülhim Hhlle aUadı. 
Tom atl:yaca(p sır<lda aaıtlık ke-na.. 

nnıl;ı. bıokllvl c!Jı<ılata anlıalajlan 
görJıl. 

- Bunlar nedir?. 
- Belli ki, burada bir 1"te otw. 

mu:ıar .• Dlııküvi, cıkofata 1emi§ler. 
- E~I. Bunları J<!rlller ;yem= 
Tom sulııldara eğl;di .. 
Burupnuı ~ğıt parçalarını aldı: 

- Tamam. Her şeyin üzerinde ~ 
mer&•n maıkaoı var. Bunları ~" 

Deneten ba~a kirrn.-e atmamlf;'tır. 
Sah'! boyunda dolll§'tılar. Blr kaç 

wl!s mülaume ttfalı.at etti. Motör ID
yıda ka!dı. Göle doğn.ı yavaş ;ravao 
7üruduler 

M.ü15zlm., Tom..ı sordu: 
- Yer:ncrin (Mu"lıaddes Gül) de

d k1cr )·er yakla.ştık :nı? 
Tvn. cliy!c uzakla;ı gösterili: 
- Be,.. dıtkika .onra 'ölün clvaı·ına 

va :"1'.:ığtz. C.lddl araş11rma!arım1ZJ. o 
c)vardu. y~.pmalıyız. 

Gö1e <k.>ğru yürüdüler. 
Tom: 
- Bu 11.eş'un1 gölde ı~ındiye kadar 

b:r ~vk tcnebi Olm.Uiil'hlr. Dedi. Mar.i_ 
lollıter B<neli elbette buraya boi ye. 
re g~tirmemiitlr. 

.A-li.il3zim gölti.r; 'kenarına varınca se
vjncJı: 

- İşte, şurada yaxım ka~ b.iz 
pUro Yar. Yere ntılmlf .•• 

Tom püroyu 1ıe-tkik etti: 
- Ç<ılı: nefis bir püro. Bunut1 tan... 

ei o:ı ıi1rctir. Bend bısıu tamamla
madan yere atmaz. l!emalde burada 
bir lıOO'.-c .Cetmif. 

l.liılazimin ark&smda duran Uç ..._ 
ileri polis memuru da etralı leeesslis 
edi70rdu. 
Mül~rr. Bek pılroyu tdkilı: etti: 
- Manillada bu p(iroyu Benetteo 

ba~ka ldrme içemez. O Ame~an 
yeni geldi .. Gelimten getlrd;Jtl )lilro• 
lan içiyor, llured1>kı yabancılar ~ 
lıi ııaroların 'Y&prnkları daha toyu 
ttnklidir. 
He~si birden etralı aramıy:ı lıX>;yul

dular. 
Polislerden biri ba#ıfaralı: zob!tln 

;yanın' doğru koştu: 

- Burada bir kü~illt cle4rt.ril< leneri 
b\>ldıım. 

(Devıımı Var) 

1 EMNI~! SANDIGI ILANL~ 
Taksitli Emlak Satışı Sekiz Sene

de 0/o 5 Faizle Ödenir 
Seınll 

Ciıısi 
Muhaımnen 

Kı;rmeti 

Ha!i<öyde Keçecıpiri ır.alı<ıl1""lnde Ha. 
~ sokağında .ski 11 yen; 31 soyılı 
Beyoğlund> Bulbül mahallesinde Dere
otu .ole lllda · 57 yeni 22, 24 No. lı 

Beş ta;ta edti Abbasağa yeni Cihan. 
nüma mahalles.nde e&ki Abb:ısağa yeni 
.Akınazçeşme ~aiınd::ı eski 10 yeni 44. 
46, -«1/1 No. lı 

Boğazi;ıı.nde Anatio!uhisa.rında tski 0-
taıctepe ye~l Sak•bayı"' ool<aiı"da eski 
17 yeni 3. 3/1 No. 

61 arsı"l b!r arsanın 'f.ama.nu. 

İki katta bet odalı k;;ıgir bir 
e\·Jn U:tınanJz. 

Evveit~ ık1 ev ve bir ara
balık bıl•n üç ahşap ev. 

Bir buçuk katta dôrt odalı 

maa ahi!' ahşap bir evin 
tamamı. 

1000 

4000 

1600 
l - J\ .. ı1tınn, _,,;,4.1942 tarihine rast1ayan 1'3z.~utesi a;ünU yapı1~ ve 14 

ten 16 ya k~dar devam edecektir. 
. .İhale arttırma &OTi'Unda tn yükficlt bedel vtrcnc yapılır. 

2 - ı\rttır-rr.aya ıtrmek :ç1n mutıamrr-ep kıymetin % 15 §i nisbetinde pey 
akçesi yatırrnak 13zımdır. 

3 - Arttırnla bedetinion dörtte biri peş.'n geri ka1anı sek.!z Eenede sekiz mü
savi taklitte ödenir. TaJo<;rtler "• 5 faize tabld!r. 

4 - T•4mitler ödenındye kadar gay rlmenkul Sandığa birbıcl derecede lpo
t.kli kalır. 

5 - Binabnn lo"1ğra!1&n Sandık da.lıilndekl cııt" salonunda teırur oluı>
maktad1r. :razla tastilit a~.-nak için salona mü~·ac~at edilir 

Emlak almakvesatmak istiyenlere 
İstaııhulıaı. her semtinde her ceıit e mlJlk alır• k ve satmak için en kısa yol 

.saıtıf ra'i.c-numuzu ziyarettir, 
İsten!ldi.@i taWdiı·de satılııga konan e mklk: mukabilinde n~ mik:tar borç ve

rilecefi tayin edilerek al3ıkadarlar:ı bild ir!lfr. BJn·.ın için iki Ura ücret alınır. 
Teşhir ücreti: Blr lirad.ln aşa~ı o1m amak üzere Uç ay içJıı bir llrada on llU 

bııçu!c.tur. Ne satJıCMian ne de alıcıdan ba~a tir ücret alınma.r.. (3923) 

En son modaya muvafık ~-:.ı~~iı:sll'.:sZli~~~ .. 

BÜTÜN MOBILY ALARINIZI 
Çeşiıileri çok Glan, i<tanbulda Rız,ıpo111 yokuşundo 66 No. 

AHMET F E V Z İ' ni n ASRİ MOB İ L YA 

Trakya Yolları inşaat Müfettişliğin den: 
Tf311cy~ yollan l"l"':>t mülett~me aı. 100 ad...t oto !Asu;ı, tamir edilecek-

1Lr. Taliplerin Kumkapıda :h.leryemana kilisesiDde mezkOr n. !t lik anbarm
deki la.tikleri 26. 28. 30 Mart 11-42 ve ı. 3. 6. 8 Nisan 942 günlerinde sabah sa
at 9.30 d:ın 11.30 za kadar gijrüp ona gö.re tcltliflerini An!kara clld<le.inde Kalı

raman.<ade Hanında Tnıleya ;yoll•rı ingaat müfettişliği arttırm:ı. ve eksiltme ıro. 
mieyoııuna bilcilı-melerl ilan oluQur. •3742> -------------

lçel P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - MeI'6inin Yeniköy yanında Tath eu C'a.m ormanındarı kestlerek Mersin 

ıstaııyonuoııa U>s!lrn edılmek şarlile <6> ~elıl< 1330 ade~ 7 metrelilc 545 adet 
ve 8 metrel.ilt 1038 adet ki cem'an 2913 adot çıralı çam telgraf diıreği kap:ıh 
ur! u•ullyle eksiltmeye itOllllllUG"(uır. 

2 - Beher ~ne •10> lira taıınıkıedilen direklerin muval<ll<ıK tem.inalı 
2184 lira 75 k~. 

3 - E<sillme 7.4.942 Salı tıüı>ü aaat 14 de Mers;ndAı P. T. T. Merice-
&inde Müdürlük odasında yapılacaı.tır. 

4 - İsteklileri.ıı Tlcaret Odası v<Eik •Sı ne muv...ıcat """1lnat mlikbuızı.ınu 
da havi kapalı te!tlll mel<ıtuplarını 7 .4.942 giınU saat 13 e kwr sö..'ii geçen 
od.ada Kom~ Rei~li;ine vermeleri lin..ıandrr. 

5 - Bu Jo;e ait şartname Mfrsinde, Ani<aı ada ve İfft:mbulda P.T T. Müdllr-
lükl.erinde 146 llruruş mukabi~L~-e_v_erı_1;_r_. __ ,_s_s3_2_• _________ _ 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 

İthalatçıların Dikkat Nazarına 
İoskendo.nın &iinuiıklewıde malian bulııııan bllılımım ithaUıttıarrn mağdu

~rlno meyden ftrilmemek üııere aeele İet;qı.bul Mll$.ka Ticaret ldüdürlü-
tıi<ıe mll•Jcu.\lan lıilzuıı<u iUııı olunur. ••200• 

istifadeli 

CANLI 
Barometreler 
Nebatılar ve hayvanlar arasında 

bazılarına bakarak havanın iyi' 
'Veye fena ulacağını evvelıden an.. 
lamıı.k ro ünılk.ündür: 

Mesela: Srma.5ık yagmur yaJla 
cağ1 zamanlarda çiçr,klerini ka.. 
par, yapNklarJJJı buruşturur. Ha.. 
va i(yi olacağı vakrtlerde de çiçek 
!eri hep .birden açılırlar. 

Marullar da yağmur ya.ğa.cıağı 
lzamanlartla Q9!.ıcla.r. 

.Bir kedi yavrusu ya.lanıp yala
mp paı.çesinin tersini 1ıUk:üııükli.. 
yerek yüızıiinıü sıvadığı valti1leı1de 
:Yağmurun yağtı:ıası. bcklend:ıilir. 

Yıne yağmur yağacağ~ zaman. 
lardo>. köpekler romınuniyeilerin 
den toprakları eşelerler. Bu; bil. 
hassa kulübelerinin öniiııde ziıı
cirlenmiş ~n l<ıöpeltler .için pek 
<doğrud'Ur. 

Kümes hayvanları ~ ha.. 
va bozacağı :ııa.ınanlarda yelııdıiığe. 
r ile kavga edlerler, 
Kuşlar alışaon üstlerıi ~ 

!erinden evler ine dönerlerken çok 
yüksek.ten uçtular ımı ertesi gün 
bava iyi ve açık olacaktıır. 
Kınbağalar da yağmur yağaca.. 

ğı vaokitlerüe ilıavwıdan, sudan çı.. 
karak kenarda, karada dururlar 
ve: •- Yağmur geliyor!. Yağmur 
;:eliyor!.• der gibi vakvalılarlar. 

--O-

Zavallı lo'bl'clk ı 
Komşunun çocuğu A>yla otur. 

muş bir köşede ağl~rd'u. Küçük 
Cemal bunu görerek soırd'u: 

•- Ne oldu?. Neye ağlııyxı.rsun 
kardeşhn?. 

- Çok sevdiğim köpeğim BOOi 
il<aıylxıldu. Sabahtan/beri kxrtaıda 
yok. Babası gazeteci olan Cemal: 

•- Ü2ıüklügün şeye bak Ayli 
dedi. Gazetelere bir ilAn ver. 
Hemen !:ıulunur!.> 

Bu teselli ve ikazla ağlaması 
lbü9b<ilil'n ~ddetlenen Aty1ii iki 
hıçkırık arasmda derin derin içi
ni çekerek cew.p \'E'rdi: 

•- İyi amma zavallı B«ıbicik o. 
kumak bilmez ki?. 

--0-

KlçQk yaramazlar ı 
Baba - Kedinin kuyruğuna bu 

tenekeyi klın bağladı?. 
Çoculrr- Kü~ kkaııdıeşim !. 
Baba- Hayvıana yazıık değil 

ırni?. Sen niçin menetanedin? 
Çoculrr- O bağlarken ben kaç.. 

masın diye kediyi tutuyordum da 
ondan .. 

ŞiiR 

Yaz gelirken. E. 
Ktııular meHynr. 
Yaz geliyor. 
Tepeler yeşill.mdi, 
'Jablat §i'nlendi. 
Bitırelim der:-teri; 
Geniş nefesl<ırl. 
Almak için kırJ::ırdan. 
O züımrüt bayırlardan 
Kuşlar gibi 2sahm. 
Neş'eler!e taşalım. 

K.ırılangıç~;ı.r gele-C't·k 
Leylekl<ır y<.lk<;eiecek, 
Gökler gül~ek bize. 
D•lahm sevUıcil'ıize ... 

Ziya Vehbi ALTtlRK 

Ata sözleri 
* Damlııya damılya göl qlur. * A:k akçe karagün içlııı:iir. * Mal canın ynngasıdıır. * Para parayı çeker. * Kıymet bilenin kcymetl b'.. 

linir. 
* İyliik dıü.şünen fC'Il.alık yap. 

maz. 

u 

A - Ma.n - Ko - Kıı - Kar - Na-.
Do - Le - Şi -

Yukardald 25 heci:den '*"iııdıdti 1111-
ajlere muvaJık olar.ık 40 kelime bula
c&ksıııJz. 

Anaoolulla z~er yafağı ol•n bir ne. 
b±r, bir Jruş. su tafŞ).,-van klm6clere ve
rilen kim, Türkiye ülkesinin en bU.. 
yük kJt.-nuru teoıkil eden kıt'a l:ı&ta
lık.Ja•a ınAnl olrnak jçin ya.pılan bir ffe'Y, 
g~-e ku§u,, İt.nıirin m<.-şhur bJr semtl, 
erke..\1erin ~oolanna blttJkları şey, 
ılahildeki ev. l.blnir c;varıma bir bel
de, ha·reketj al'Zı yemrk masası, Bu1-
garistanı.n PB\Yitabb, evlerde oda ka ... 
pılarının açıldığı yer, bir §<'Y yandığı 
:tamon tıava,;; doğn; utan kısmı, (of) 

mukab.ıllnde bir kelime. gemilerin ba
rındılQ yer, ibir ne\'l ot, a,y;:ıkla yürü_.. 
;ylişe ~erilen 1s8n, Karad<?lloİz Boğıı.zı 
civarında bir kasai>a, mC!"i<ezl hük-C.. 
metimiz, valide, Ankaranın ma"'1f bir 
ııemtl, ~ Rumelideki bir viUıyeti
mlz, Av.rq>ada ltuvveU! lıükfunetler

deıı biri, TiirJri.Yenin en .cüze! rıelıirle
riDdeclılrl, ;y~ bll;yük t;ıv parçaları, 
vaki'!, :JtNa, Jhtııal, Müslilman, 
geceleri bize Jlık vemı şey, be7&nıı. 
aıks.i, acil, ~ra.teti olın.Ja'an. bat'lon.m 
lı1r .ciinil, belli. aııllıilr, resimJJ mec
"'"1ada hatırat.mı anlatan ttfğ'.!n ı.:m.ı, 
Cenubi Amerikada bir Cilmburiyet, 
!Sen zamirinin meof'ul\inlleyb ı;eklini 
•ldığı ""manki ıeiı:ll. 

Hediyelerimiz 
1Bioimeceımi2:i doğıru halleder.ıler 

aırasında çelk:iiecek ku.r'ada vere. 
ceğiınirı llıedi,yeler şuıılımlır: 

1 iııdliği l<=a:ııa: 10 lira ııııak.. 
den. 

2 nclliği ikazanana: 5 lira nailı:
d4!n veya bu !qymetlerde Baılık,. 
pamrııııda ma:rtıf bir müesseıreden 
gıda maddesi almak !ıa!dkı. 
3 üncillüğü kazanana: Beyıoğlun
da tanınmış bir sinemanın 1 aıylık 
m4!Coaaıl duhuliye ikartı. • 

4 üncü!~ ka2anana: İstanbul 
cihetinde 'bir sitıemanın 15 gün
lük meccani duhunye kartı. 

5, 6 ve 7 nciye: İstanbu~ cihetıin
de bir sinemanın 1 haftalık .mec
cani duhuliye kartı. 

2 kişiye: Birer Milli Piıyoııınısıo !bi
leti. 

5 ~ye: 70 şer lruruşluk fın-

dıklı ç~rua~. , 
10 kişiye: Birer roman: cDü.nya 

edebiyatından şaheserler tercü
mesi. külliıy atından vey aılıut da 
yerli romanlamnıızdan. 

10 kişiye: Üçer aıdct 50 şer yap
raklı san kağıtlı not defteri. 

Büyük adam olmak 

için büyükleri tanı ••• 

MOZART 
Dünyanın her tarafına yayılan 

musiki eserlerilc büyük bir mcv. 
ki ve nam kazanmı.ş olan Mooa.r 
Salsburg tdırmde 1756 tarihinde 
d<>ımuıı-tur. Daha beş yaşıııda i.. 
ken piyıanoya başlamış ve kend<. 
liğinden ha.va terli.p etımeğe kal. 
kışmıştır, 

Kendisi :rlyaziyeyi de p<>k se.. 
veııdi, Babası ve kız kardeşi de 
iyi piyano çalarlardı. B;; aralık 
her üc,ü Almanyanın tekmii bü. 
yüık şetıirlcrini dolaşarak kkxıllier

ler vermişlerdir. 
1765 de kemana da başlı!Y"an 

Mozar 1770 de operalar tertip et. 
miştir. 1791 tarihinde bil' zenginin 
sipariş ettiği •CeıJOze marşı. n:ı 
bestelerken hastalanml§tı.r. Bu 
münasebetıle: 

•- Bu marşı kendi ceJ32.eDI i.. 
ç;n yapı:yıoruın!. dcdıği pek rn4!Ş
iburdur. 

Hastalık döşeğinde son anuıru 
olarak bir operasını dinlemek is
temiş ve bu esnada yatağından 
dkığrularak cenaze ırnarşının no.. 
talarını a:ram:ışbr. 

Bu notayı bulan M<XZar; ölü. 
ımün w.d\ği son yalancı iyileşme 
dakiloalarında piıyanosunun başı.. 

na geçm;ş ve titrek eller:ile o ilı8iı'l 
parçayı çalarken, son kısımlarına 
doğru pek 00\"diği piıyaooı;unun 
iitd'işi, beyaz tuşları üzerinıôe tes. 
limi rııllı etmiştir. 

I< 

BiR NiSAN 
Küçük ka.-deşim Nevi» 
Yanıma geldi tin tin, 
Gayetle ciddi ciddi: 
Evleneceğim• dedi. 

Nasıl olur .a küçük? 
Bunları yapar bii.yiik .. 
Aldına geldi nerden? 
Bunu söyl.edin birden .. 
Dedim güldü. glzlicıe, 
Saçlaı-ından >etıince, 
•Bt.Lgün. nisa.1ı.ın biri 

Denizde balık diri .. • 
Diye bir kahkaha attı. 
Beni böyle aldattı. 

Ziya Velıbi ALTÜRK 

Sııhıç ve Başmuh:trriri EleJl'. izzet 
Ber..ice - Nt-::rJ)'":! Dırektörü 

Cevdet KAR"1!İLGll' 
SON TELGRAF MATBAi\SI 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi İlanları 
Muhammen bedel! 67000 lir:ı olan su getmez bezden mamul 5000 adet p!U'

desıi ile 1000 adat pantalon 16/4/1942 Perşeın!ıe günü saat 16 da kapalı zart 
usulü ıle ~.;...'rada İdare binasında 1oplanan Mui<cz 9 uncu Komisyonca .,_ 
tın alınacaktır. 

Bu lşe girmclt ;stiyenlerin 4600 liralık muvald<at teınlnat !le kanunun ta. 
;y!n ett..lği vesikaları ve teklillerini a~'tıl gün ••at 15 e lı.adar a.dı etten konıjı;
;yon reisliğine vermeler! l.5zımdır. 

• Şortıınmeler 2 lira mulcaiıilinde Ankara ve Ha.ydarpaşa veznelerinden le. 
mln olunur. ( 4022) 

Muhammen bedeli (34.000) !ıra olan. ve 3-0/3/42 laıiıhlnde cJa;i.Jtmesı icra 
edilerek talibi zuhur etmlyen 2 adet Dinıekli p<>•çin makinesi 10/4/1942 Cuma 
günü saat 15ı30 da açlk eks.iltnıe usuLi~le Ank.arad;ı İdare binasinda toplanan 
Mel"kez 9 uncu Komisyonca satın aJınac~ır. 

Bu işe girındc i6tlyenlerin (2.5ıi0) .liralık rnuvaıkkat temin•t ile kanunun 
tayin ettiği vesl<alar.ı. ve teklltlerini hô mHen ek9~ltme gaatine k:-~dar adı geçen 
K.om.i9yon Relslii!ndc? isba-tı vücut etlne leri lat mdoı~ 

Şartnameler Ank.c.rada ınalzeme dal mlnde, HR)darPa&ada tesellüm ve sevk 
şefliğintie görülebili-r. •4110> 

Malatya Defterdarhğından: 
1 - Kahta hükOmct binası esaslı tamiratı IDU!ıammen keşi! b~li 28f82 

lira 8d lruruıı olup kapalı zart l.l6ul;;y!e ek5iltmeyc lroııulmuştur. 
2 - İh:ı.lcsi 10/t/942 tanh ne müsa dif Cnma güırıl saat 15 de Detlcrdar

bkta toplanan ela;illane komisyonunda yapıla.:oklır, 

3 - Muvak:kat tMninat 2136.20 lira dır. 
İstekliler ihaleden üç .ciin evvel mli racııot:a yapılarda en az 10000 lirııhk l§ 

yaptıklar.na dair vcsi.kalannın ibrrutiyle Malatya Nafiasmdan akı.caklan vesika 
ve Ticaret Odası beljıelerin!, teminat me tmiıu tekil! mek.tupleriyle vesilta!ann 
muayyen riinünde ~in açıılma.ında.n biı· - evvele kodar malcbu& 
mukabilinde kom~onumt.1Za ve.rmelerl ıazımdır. 

Po~todıa muhtemel geci.Juneler kabul edilemez. 
4 - Bu işe alt keşif evnıln ve şartnameler her gün Defterdarlık Nafia MiJ>. 

diiTlü~il ve K~lıta Kaymakamlığmda görülebilir. •3800> 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defo ı..:mntazııııı.an dişlerinizi fırçalı:yınız. 

1 ,.,----Tarihi Tefrika: 64 

Ehlisalibe Karşı Kıl ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _.J 

Frank ask erini dağıtan Türk süvaris i 
başlarında Arslanları olduğu 

halde, f<ale kapısına dayandılar 
ne ve İran Tüıık SeLçuık impara
torluğuna haberler göndıcrrli. Haç
lılara karşı müslümanların lxı{l:
lanm.asını riıca etti. Bu hıülküm
darlar önceleıi ald;.r:c~ C'lımediler 
l.lıkin haçblm· Aııadc:,u içerileri- l 
ne ve kendi ifürelerine doğru ya- ! 
yılmzya başladığı .caman harekc.tc ı 
gcçıiiler. 

İznik yavaş yavaş mutıaı;ara al- ı 
tına gimı.işti. Yalnr~ göl tarafı a
çrktı. Kale ile Kılıç Arslan arasın
da irtibat vatifcsini 'bu göl yapı
yordu. Her iki taraf bütün 1"uıv
votılerile çalışıyordu. Da·ha ilki ta
raftan da tek bir kıılıç şalorrdısı 
olmam~tı. Fr&nklar İzııi!k kale<ıi
nııi ceırup kapısını muılıafaza edi
yorlardı. 

Bir karanlık gece, Anılan dağ
laı·dan elli bin k.işiliık lıOr sü.vari 
kı.ı.vvet.Jfo ansızın izniik Uıerine a
tıldı ve süküneti bozdu. 

O gece öyle kanlı bir mulıarıibe 
oldu ki, dag taş kana boyandı. Ars
lan en cesu.r olan Frank aıskerle'l'i. 
üzerine salclıımıştı. Franlk1'ır tam 
yüz elli bİ'!ı Jciljiydiler ve lzııiğin 
cenuıp kıpınında b11olun~laTdı. 
Sabaha kadar devam eden muha
rebe net~cı;inde Tüıılcler Frank
ları dağrttnlar ve kendi "kaleleri o
lan ve yine keooi askerleri tara
fından mullıafaza edilen İmik ka
lesinin cenup kapısına dayandı
lar. 

Gecenin karanlığında bu çetin 
muhart<beyi İznik ahali6i ve iz
rugı muhafazaya memur Türk 
cen.gaverleri kale üzerinden sey
rediyorlardı. 

Sabaha karşı yüz elli bi.n Frank 
askerini dağıtan elli bin Türtk sü
varisi 'başlarında Arslanları oldu
ğu halde kale kapı~ına dayan
mışlardı. 

Yine bir an içinde sabaJııın ala
ca karanlığına dalarak sarılki kü
çii!k bir atmaca küımcsi irnıişller 
gibi, o koca elli bin kiışıililk Tü~k · 

eüvarisi lciiçü'< bir manevra ı,e 
göulen kaybolôular. 

x.xxı 
ARSLAN EN ÖNDE 

ikinci haçlıların bu ikıinci Prur-l: 
askerleri ne oldulclarını §"'iu·
mışlardı. Orada burada kalanla
rı topl~ttılar. K t.ımar.danları bir
birlerinin yÜZÜ..'1C bakıyorl~,·clı. 
İçlerinden Kont de Flander, Ko..,t 
de Bi.;·.,na §Unları fıs1ldııyn'.);J. 

mlşti: 

- Ne dersin» kı.:ımandan? 
- Ne d))'cccğ~ın, ümrüınıde -bX°'. 

çok mu'lıarc-lxlercle bultllldc--. 
Lak.in böylesini göıımemt;ıt:.ı.1. 

- Gördünüz ım;? HLm de ;;1'
çıplak yall!Jl k>l:ç ... 

- Ne diyorsunuz, genernl .. 
Frenhların ı;1.u. karg."1 ve ~el:,_ 
kalkanı önünde bile plmadan hii
Cllm. 

- DoğTusu lx:n Frankları d~ı.
yaııın en cesuı· :ı.ı.kcri bfürim. Ve 
.gôrdünüz mü nasıl cesu'fanc ~3.r
pıştı.lar ve ölrnı>sini bılcl<iler! U,
kin. 

- Evet, bu cesarete fiJUn ~ığilr 
şey değil. .. Doğl'tısu Tiil'kler söy
ledik:lerinden d:ıoha babayiğit \iC 

fe111kalbeşer ct'Sarete s&lıiop iıı,;a:c
lar. 

- Muhakıka·k . Tevc<kJkdi dl
ğil, ilk haçlılar mulharebcsir.C:c 
yarı;m milyt:ınhık bir oıtluyu bq 
on günde temrnleyiı;enm~ler. 

- Kont o b3şta dö,·J~en l:ı'ri<i 
vardı ... Gördün değil m;? 

- Hani şu en önde tek ba51ra 
harbeden? 

- Evot, evet... 
- O kim acaba? Ne cengaı;ct 

adam! Atını sürdüğü yeri. ktlıw ı 
vurduğu k>tııseyi daııma<lağın r· 
diyor ... Çok cesur ve yiğit L~r 
şeydi? Acaba vuruldu mu? 

- Zannetmem . O, hdılıaltle 
Arslan deği-k!ir? 

(DeYamı ~·ar) 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - Mersin Yc1llköy yanında Taıt.lı su çaın or.mıaınındınn kesllerC'k J\.ICı"E;n 

;,stasyonuııda te<;lıiın edilmek şartil,, •6• n>etrelik 1500 adtıt •7• rnetıi'llk •llOIJ> 

.ildei •6> metrelik •14-85• adet ve c.9> m.etı-elik t2.00• ad<"L .kı ccm'<ın t42il5> 
aıck-t çırah çaın te)i'.rar diıreği kapalı zar! usuliylc cksilt.1neye kon,ou~:.u. 

2 - Beher ode<Wıe <10> liro !aııınlnedilc'!l direklerin muvlll<lk&t tcn. ıı; ·a 
•3213> lira •75• lrunıştW'. 

3 Ek.oilıl<ne 8.4.!!42 Çarşamba günü saat 11 de Mer•lndo P. T. T "' r r. 
ı.inde l\Iüdür1ük odasında ynpıli'.1.-ca.ktır. 

4 - İsteklilerin Ticaret Odası vesik ac:ı ile muvaı-kfkat tom!nat rr:~kbt:7'rt ı 
da havi kapalı teklif mektı.ıplarını 8.4.94:! günü saat ıo a kadaı ttü geç~l 
oda.da Komh;ıyon Reisliğine vermeleri l:tzımdır. 

5 - Bu .if;e ait ~artname Men;ln<1e, Anık.arada ve i~t:ırrbukla ~ T T M ·-
lıüklerinde •214> kuru.ş mukabilinde vcrirlr c.3533• 

# ~:~m .... z:§.~~cri.., 

' ÜÇÜNCÜ ÇEKİLİŞ 
cnz:xr=rr~~~~~~ 

7 NİSAN 1942 ; 

~· Mllod(JJ"ı 

L i<'a 

1 30.00t 30.0-0l il ' 10.tot 40.000 
e 5.0ot 30.0()( 1 40 2.IOI 80.000 

120 ı.ooe l:ıt.000 

160 &00 80.000 
1.200 U t 120.000 
l.200 se 64>.000 • 
8.000 ıt 80.000 • 

180.000 • 320.000 • 
n uu tGo.ooe 
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