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Sabıp ve Bafı1.ooarriri· ETEM İZZET BENİCE iN SON TILIBAFLABI VE 8ABEBLEBI VBBEN AKŞAM GAZETESi Gazeteye gönderilen eHak iaık ~. --
KIŞ DEVRİ 
Çamur devri 

Taarruz devri 
ALMANLAR 
darbeyi nere
de vurmak is
tige c ekler? 

Haydarpaşadaki feci 
tramvay kazası 
Hadise esnasında bir de hırsızlık oldu: 

Bomba Hidisesinin Bu 
Sabahki Muhakemesi 

Kıı devri ııeçti. Şimdi 
Doğuda çıımur devri var. 
Bundan öteye taarruz 
devri baılıvacaktır. Al
man taarruzu iki nokta
yı göstermek zorundadır. 

Devrilen 
bir 

liralık 

tramvayın içindeki 
kadının üç güz 
bilezikleri çalındı 

._, 
• 

Vatman ne diyor? 
Dün 'fi~, ü·darıa IlaJ,'(ia!lJ0.§3 aruıı ı

da bir i<l•inln ö!U 18 l!qnn de agır ve 
hat;f olarLl< 1aralanm;ı!"'1Yle netı.le
Den !eci t>lr tramvay kazası o1dJCunu 
r.ı=.,Y.ık. 

Rus Maznunlar Davanın Başka. 

Bir Güne T dlik Edilmesini istedi 

ETEM iZZET BENiCE 

Bir mı:i>arririmiıı.iıı va·k'a yerinde 
edindi~ nrütemmim ma1ümata naza
ran faci:uıı,.. tal'!siJMı ve sureti cere
,-anı şudı~r: 

Bağlarbaşı ile Kad•'lWy axa.snıda if. 
]iyen v:ı.tman Kema-1. Avconın idaresin-

Anharadan: dek'j ı m.-ın:>ralı tramvay arabası dün 
sabah ••aı dıokuzu yirmi geçe içinde 

Doğu cephesiade kış devresi bit- 15 yoleu o1dui;u halde Bağla.rtıaşmdan 
ti. Şimdi eriyen kar ve buzların eliz barek:ıt e1mif, hiç bır iııWi\Ya uğrama. 
boyu çam'Ul'unun kuruması devri· dan Lise ve hıkerl dunft mahalline 

Pavlof- '' Abdürrahmanın kim o!duğunu 
ifşa edeceğim. Benim deve olduğumu 
isbata kalkışıyorlar,, dedi ve kendisine 
Türk Hukuk Müşaviri verilmesini istedi 

ııe glrllmiş buluııuYor. Çamur kadar tab;f aeyri:Jle celındştir. 
kalkmadan motörlü Alman biı:lik- Bundan kalkarak y<>hma devam et-

lerinin geniş ijlçüde harekAta geç· mekt• olon tramvay tııtm İn-1BniY" 
HasUıhantslnln önünd<i<; yokuşu iner_ 

Usulsüz verilen üç itiraz istidası - Reisin bir sözüne karşı 
hakkında bir talep Pavlof un tahassüsü - Şahit listesi melerinc imkan yok1ur. 941 son- ilten birdenbire sür"U.tni arttırımı;, 

lıaharı ve yağmur mevsimi Al- H;cydarpafa ıırokU!iımun başındaki me-
man ordusuna çamurda Rus top- yilli vkaia doiru hırla lnml.Ye baola-
raklarında harbetmeuiıı ne im- mıflır. Ankara 8 (Teleronla) - Ata.. 
kilnsız şey ohhığwıu öğretmiştir. Bu gayıl U.bil süra>.tte tetıhkc sezen tıü:ıit bulvarında Alınan Büyük El-
Hemalde, müdafaalardan sOllla vatman K•mal Avcan deı'hal tı~nlere ç!Sl Vcırı Papen'e lka!'Şl yapılan 
hafif taarrurLları ve pülikürtmele- el atmLı j.•e ele arııbaımıın hızını k<!s· bomba sulkasti hadi&esiırin mu-

~ ımrvaffd< olamamış. k;te bu ıru-
ri takip edecek olan ıın büyük &taniye hastanesinin cıuvanna J>etle araba ~ HaısWlesi d1>.. bakemesi:ne b~ Ağırcerıada 
Alman tanrruı.ı\ ra-hat ra.lıat baş- çuparılk devrilen 4 numa-ralı :rajına beı metre mesa!ede bulunan saat 9.30 da:n itiıbaren devam O• 

hyabilmek için belJ<i <l.e Mayıs111 tramvay arabasının içi virajda :ı<>ldan çlknrak b!Jtün hız111la. lımdu: 
1Jk haftasını görutliyecekt.ir. hurdahaş olmuş bir dl1Vara t•rpım« r, Sadme ~ şidde1ıll .A.~ sa.rayının &ıü daha er-

Bu defa.ki taarruz.da A.Lman tak- VHiyette... (Devamı 3 tincü Stılıifedel kenden ·mauıunları görımck Jçin 
tiği ne olacak?, Yeni Alman si- l""==========================I bIDııken haMola dolmuştu. 

!ahlan var mı?. Bwı.ları taarruz Sepancagölü Kurumak Tehlikesine MAZNUNLAR GELİYOR! 
başladıktan sonra gijrü.p öğrcne-
ceği:z. Fakat, muhakkak olan bir A R U z M U B U L U N U y O R ? Mahkeme salonunda ise saat 
ıey varsa o da Almanların b..u 9 da hiçbir yer J<almaml§tı. Bu es-

defa iki hedefi seçecekleridir. Bu Go··ı sularının ı·zmı•t Fabrı·ka- ııada hapishane otoınobili adlfye hedefler. binasının önünde dlll"du. Evvela 
a _ Sovyet •dosıma 1uıt'i dar- Otomob1lden Rııs marımunlaroan 

beyi vnnnak, larına ,akıtılması için 22 Komilof indi. Onu Pavlof takip 
b _ Ba91a körfezine çıkmak. etti. Pavlaf ayağı a,iFıı:lığmdaıı ya. 

Her iki bedele v3.;ri olabllıne- kilometreye boru d Ö şendi ! ııımlakilerin yardmıtle ağ>r ağır 
nin imkanı veya imlmaswığı yürü~rdu. AI1k.asuıdan Sil'leyman 
lıerşeyin başında Sovyet miida- r ve A!bdurraılmıan mdiıler. Saat 
faasına bağlıdır. Alınanlar şimdi- Bazı kimseler bu suretle saatte 1 milyon tam 9 u beş geçe maznunlar mah-
ki halde SovyeUerin madde ve ikamede .kendilerine ait olan yere 
ıırfına i'lilıarile çok sa-rsılmış oldu- 800 bin litre su temin edecek olan fab· geçen haitaiki giibi atw-muşlardı. 
ğunu tebarüz dtirmiye çalışıyor- rikaların g Ö 1 Ü bir sünger kağıdı gibi Yani A'lıdurra.hman ve Sü.leyıman 
lar. Bu Jıükrne kapılmak cfuğru bir sırada yanyana bulunuyor, dl-
ııleğildir. Abııanılara elbette ki emeceğini tahmin ediyorlar; fakat... ğer bir suada iki Rus mazoıun 
böyfo söylemek düşer. Dıtimal yer almış lbuhınuyordu. Pavlof 
Ruslar kış harbi ve sürekli taar- geçen celsede de eliilden düşiir-
zuzlarla yıpranı1ı1ar, i.btimaı bu Resmi hesaplara göre 124 yll sonra medi.ği meşhur roebiyat 'kitabını 
ıuıwvetıer dışında Alman taarru- Sapancanın ~rtifaı 10 santim arçalacak ç-ı1tardı. Kitabın yaprakları a.-a-
zunu önliyecek ve karşı taarruza .sınıda tercüııne notlar gözüicütyW-

k k 1 d ""'· İzmit kag' - ıı, klor ve sellüloe 1 d ..,. a .... • •~"' d b" ,_, 
&eçece taze 1>vvte er e yı,;~- 15 kuruşa kar- u . .n..Ql'Duuı.ım ewııue e ı:r .U-
lar. Ancak, Almanya yukarıdJı fabrikalarının su lhtiyaçlarının 
işaret ettiğimiz çerçeve içinde bü- S"i'anc.a gölünden temin olunıına-
tün imktınlarını hıuandırouya ~ı için yapılan çalışmalar çıok i... nesı·z ekmek 
mecburdur. Sovyet ordusunu lerlemiştir. Sapanca gölünden İz.. 
1942 sonbahu ııonıma kadar ye- mit demicyoluna kadar olan kıs.. b • f 
ııııeme:r.se kendi hesabına çok müş- m,a boruların dlöşenme faahyeti satan ır ırın 
lı.iil bir duruma girer, hatta harbi bitmiştir, 
1943 yıı:ı.ında ka)'betınek tehlike- Her biri 80 santim k'Utrunda ve 

(Devamı 4 ilncil S•hifede) 
sine bile düşer. Bu itibarla Sov-
yPt ordu.sunu i.ınlıa eylemek mec
tıuriyetindedir. Sadece So-vyet 
ordl16uııu yenmekle de harıp bit
mez. Ameri.Jı.a ve İngiltereyi yen
mek gerektir. Amerika ve İn(lil
tere ise harbe 194.3 yazınıdan iti
baren hazır olacalıılardır. Alman
ya, Kafkas petrolleri.ni ııae geçi
remez, Basra körfez.ine inemez 
ve Japonya ile Hind denizinde el 
birliği edcnıez, ınuhtaç olduğu ha
yati ve madeni maddeleri bu yol
dan alamazsa Amerika ve İngiJ
tereye karşı 1943 de harbetmesi 
ele müşkiildür. Görülüyor ki, bü
tün bu müşküliıtı yenmek hem 
kolay değrlıılir, hem de yaln:z AJ. 
manyanın şansın.a bağlanmış bu· 
lunmaınalctadır. Almanyanın do
ğu cepbesiıı.de muvaUıık olması 
kadar JllPOJlyanın da Hindistan( 
söküp Basra körfezinin sağ sahil
lerini tutması gerektir. Buna kar
tı koyacak olan ise herşeyin ba
§ın<la Sovyet ordusunun çok yıp
ratıcı ve o nisbette de çok Oll'nak 
ve mahir ıbir .manevra ile a.yakta 
kalması; İııgilterenin Japonyayı 
Birmanyadan bu yana ayak attır
mamasıdır. 

Her bakımdan dünıya harbi, , 
1942 ilk'lıahar - yaz - soD!ıahar 
devresi ile neticenin aydınlanma
ııına yardım edecek olan en kat'i, 

' en kanlı, en mücadeleli harp yılı 
,\Devamı 3 ~il Salı•fede) 

Korkunç bir 
deniz faciası 
Kuşadası cıvarın

da içinde 236 Yu
naniı bulunan bir 

mutör battı 

207 çocak, kadıcı 
ve erke bojalda 

İ:z.mir, 8 (Hususl) - Evvel
ki gece KuşaJasile Seferihi
sar sahilleri açıklarında Kan
lıadada müthiş bir deni& faci
ası olıınuştur: 

Yuna• tabiiyetinde ilc:ııdın 

(Deva.mı 3 üncü Sahifede) 

Tokyo bom
balanacak! 
vaş:~on, 8 (A.A.) - Meb'"""" 

Mecli•inin Hariciye Encumenı Relıli 
.oöyled§• br nutukta: 

- •Ameriloan borrlbala.nmn, T<ıiqyo 
üzerine dilşec>eğj zaman uızak , deği>cti.r 
ve bu bir «!nelih<!m ate,iJ>d.,,} ı..tıosııı: j 
ıılac:rlttır.> demi,t.ir. -

Fatihde DaI'ii.şşafaka caddesin. 
de 99 nwnaTalı fırında karnesiz 
olarak ve tanesi o n beş kuruştan 
elmnek satıldJğ1 haber alın~, a.. 
lınan tertibatla cürmü meşlıud 
yapılmışhr. Beş tane ekmeğin bu 

suıetle satıldığına dair za•bJt hı .. 
tulmu,..tur. Bunun iiıZerine bu ek.. 
meklerle fırında mevcut 000 ek.. 1 

ı Devamı 3 üncü Sahifede) 

(ÇERÇEVE 

- Herife bir yumruk patlal
tun; kırk sek.iz dişi birden dö
küldü! 

Hiç böyle laf olur mu? Heri
fin gerçekten bütün dişleri dö
külınüş oba bile, dökülen diş· 
ler nihayet 32 tanedir. 

MWıalıiğa hassası, şaıka, ibil
haS6a İranlılara mahsus ıbir ık
ka :ı.ab..ı edilir. 

Fakat Avrupalılar, şarlnn bu 
nefis dehasını çokıtan bastırdı
lar. Ç<*itan dediğim, 1939 dau
beri ... 

Şimdi, 1942 ilkbaharı arife
sinde, Alınan ve Sovyet !kayıp
ları hakkında yeniden gelıniye 
lıaşlıyan haberlere ıbakınız: 

J\lütehass.ıslarn, evet, lıenı de 
mütehassıslara göre, şimdiye 
kadar Sovyetler 20 milyon as
ker, 24 in tank ve 20 bin tay
;yare ka.vJıetmıİ§.-

l'avlol 

D 
M'GBALAÖA 
VE BAKI AT 

Aman Yar bbl! 
Dünya111n ea :zengin iııısan 

bynağma malik olmasına rai
men Sıovyetlerin çııkarabileceii 
askıer yekUnu, hem de hepsini 
taHm, teriıiye ve tcçhiı. etmiş 
olması asla müıırkün kabul e
dilıııemek şartile sadece 15 - 16 
m.il)ıondur. İçinde yetmiş iki 
lbuçuk ıric ve millet bulunan 
ve asli bir araya gelmesine 
imkan olımıyan bu ordu kü.tlesi, 
muhal tasa-vvuT olarak bir ara
da bulunsa ve .Jıaştaııbaşa imha 
edilmiş olsa, kayıp yine 20 mil
yon etmez.. 
Adamın kırk seki:ı dişi yok 

ki.~ 

Bombanın infilakile parçalanan Ômerin 
saçları, et ve kemik parçaları da bu sa
bahki celsede bir kavanoz içinde 

mahkemeye getirilmişti 

taqı vardı. 1ık:iııl de biraz soora 
m alıruya başlaııhlarl~ 

KAVANOZ İÇİNDEKi 
PARÇALAR 

Heyeti Mkim<? kürsüsünün ü
zerınde bir kavıııo;.: bulunuyor .. 
du. Bunun içinde; elindeki bom.. 
lıarun mfil1ikile paı>çalanan Üs. 
kıüıplü Ömer Tokadın siyah saçla .. 
rı, et ve ke.ın.ik parçaları var .. ö .. 
merin lrüviyetinin tesbitine yarı.. 
yan iki kaşının arasmda.Joi ben d<ı 
kavanozda gözükmcktedi:r. öme .. 
rin parçalanmış olan iki ay.a.ğılllian 
evvelıce ameliyat geçirıni§ olıclu.. 
ğu anlaşrlmaktadır. 

K.'ORNİLOF TÜRKÇE GAZETE 
OKUYOR! 

Saat 9 u 15 geçiyor. Kı>rnilaf 
celbinden bugünk>ü c Ulus. gaze
tesmi çıkararak okuımağa başladı . 

G6zlerinin üızeri.nde durduğu 

sütun; İngilız ve İtalyan esirleri
nin bugün İzınirdc mübadele o. 
;...nacağını. bildiren haberdir. Bu. 
nu dikkatle oku,y'Or. Abdurrah
man düşiinceliydir. Süleıyman i6e 
hep etrafına bakınıyor. 

i>K!İNCİ BİR TERCÜ1MAN 
Geçen celsedeki tercüman Ab.. 

dfü'Velı~tan başka bugürı mah
kemeye ikinci bir tercüman daha 
ıgelm~i. Bu, Ankara belediyesi 
memurlarından Eşref Demircan. 
dır. 

HA.ıdMLER GELİYOR 
Tam saat 9,30 da heyeti h;ikl .. 

me salona girerek yerlerini aldl. 
Heyeti hiıkime geçen ~c~dekl 
gibi teşekkül etmişti. Evvela yeni 
tercümanın hiiviyeti teSbit edil.. 

, Necip Faul KISAKÜREK 1 
24 bin tank, 20 bin tayyare 

de ne demek? Ka)1lıol&n bu luy
nıetleri mcv.:udun dörtte biri 
farzctsek, dem<ık S<>vyetlerin 
100 bin taıı:k ve 80 bin Cayya
resj \tardı, öyle mi? 

A!k.ıllara sarar!.. Hele Ftaa
sızlar111, hame sadece 'birkaç 
yü:ı tank ve tayyareyle girişti
ğini düşiinecek olursak ... 

BeMe hakikat, .Almanların 

şark cephesinde bu.güne kadar 
2 milyon, Sovyetlerin de 3 mil
yon sularııı.da kayıp verdiği

dir. Sovyeıt ordularının aşın• 

ma payını Alman orduların

dan çok iaı.la kaıbın etıneme 

rağmen, şimdilik, Alruan~ara 

ıbu .kadar büyük bir nıiilıal;iga 
11e1'esi vere<:M kadar kabul 
~denıcııı , 

Kornil61: 

di. M'übeakiben Naib HayıriinnJ. 
sanın tezkeresi okundu. 

Bunda Komibr ve Pavlofa 
dooyaların tercümelerinin ya.. 
pıldığı , ancak; iki Rus maznun 
geçen haftaki ifadelerin kelime 
lkelime tercü.mesini istediklerin.. 
d<>n bunlann 19 uncu sahüeye 
kadar tercüme ~dilerek tamam
landığı bildiriliyordu. 

Reis Abdurrahmanın geçen ha.f 
taki ifadesme karşı ne di!Yeceğini 
Pavlbfa sordu. 

Rus maznun elindıekıi JllO'tlara 
bakarak yavaş yavaş rusca anlaL 
rnağa başladı. TerciJman ifadesi.. 
ni not ediyordu. 

Süleyman ise dinliyordu . Bun.. 
dan; rusca bilen Süleymanın söy. 

' lenenleri kavradığı anlaşılıyordu. 

PAVLOFUN TEHASS'İ.iSÜ 
Pavlof dün bir i.Stida ile müd.. 

deiumumiliğe müracaat Erlerek 
müılı.let istediğini tercümelere ayın 
19 unda başlandığından tamam. 
!anması için mahkemenin taliki.. 
ni talep ettiğini beyan etti ve ev .. 
vdce verdiği bir istidanın da redi. 
dedildiğini ilh·e etti. Ve sonra 
SÖllÜlle devamla: 

•- Allıdurra.Jımanın i{ad,esine 
karsı evvelce sorulan suale ken
disini tannnadığı,m• ve kendisi... 
nin tahrik edilmi-ş oldu,ğunu söy .. 
lemşt•m. Ma,hkeme tahrikıçilerin 

kimler olduğunu sormuştu. Şimdi 
ona cevap verece{ıim. 

H'Qkim bana bütün sö,"ledikle.. 
rimin zapta geçeceğinden bahset 
ti. Bundan ~k mütC'hassis oldum. 
Şunu ar.zu ediyorum ki benim 

ifadelerim tamamen zapta geçsin. 
Reis - teroüıman vası~asile - !ke

lime kelime SÖY'lediklerinin zapta 
gcçmesiııııi.rı müıınikün olmad.r,,"mı, 
fakat zapta ya.1.n" geçtiğini ooyle
cl, !fad.eler'n'n tn<ıh:lı olun=ca
ğını beyan ederıik lbun'ların rıder
den iıbaret olduğunu mrdu. Ve 
ilttveten Pavlofun fiJihakil<a dün 
bi.r istida verdiğini fa'Juıt ıbı.muıı 

us.uısrı:r. olarak zabıt lkMitıine ve-

rilmiş olması dolayısile reddedil
miş !bulunduğunu si>yı!Lyerek; 

•- Bizian l<anunumuıırla !~." 
}arın işlerini Jrolaylaştımiak için 
çclk uo;ullcr vardzr. İtiraz istida
ları ınutlak lazun değıilrlir. M~z-

. nurıılar dileklerim mahlkemede de 
aö>yI.iyı!bilirler. Ayrıca !stirla da 
ver~ilecelı'lelli g>bi ooti1rı dik•k
lerlni mahkemede her zaman sö;ı:
liyebilirler .. dedi. Tercüman bun 
ları tercüme etti. 

Müteadıoiiben PavloJ: şahitler ·• 
te&ine de temas ederek: 
•- Buıolar diııl.enmeden e\""cr 

hüviyet ve adreslerhıin ıbana ~eb· 
lii:ini rica ederim, dedi. 

Reis sordu: •- Ş:ıhit l.ist l 
kend$lııe tebl ohıınım8.'1l\1Ş rr.ı-
dır?. 

- Hayrr. Telliliğlnl isterim. 
BİR DEVE BAHSİ! • 

Pavlof sözlerine: 
•- Benim deve oldı>ğu.mu ıs. 

bata .kalkışıyorlar. Hal11;uıki benim 
deve olmadığımı iısbata lünım 

yoılıitur •• 
Diye devam etti ve bu rJJ .. '-' 

gül.üşmelere yol açtı. 

Reis bu dc\·eye ait bahsite \;ıı;. 

bih yapnuya lüzum ıbuiuD!' .aoığı• 
ru çünkü koodisinin deve olrna ı. 
ğmın meydanda olduğu:nu Pa ·
l<ııfa söyledikten sonra: 
•- Bu noktaların davada eherr, 

miyeti yokıtuc. Ehemmiyetli oı.ol<
talar frzerinde durmal.sı:ı.ız .• dedı . 

Pavlıoıf devam ederek ken<l . 
sinin Kornilofu tanıdığı noktas l' 
tasrih edeceğini beyan etti ve: 

•- A!Yni şehirde, ayni binana 
çalıştığımız için tabiatile biıbi1, ı . 

mizi tanıyoruz. Halbuki zabıtt.ı 

o:ı. tam tercüme edilmemi<liı. 

Belki başka mfına,ya gelebilir. <k 
di. 

Kmnilaf )ine ayağa kalk2rak 
Pavlofun sualiı~en e, vel kendi
sinin bir diyeceği clduğur.u tek
rar etti ve teroüm~na not etti -
mek suret.ile muhakemenin ..ı 
'İi>Ç sebeıpten talik olunmasını . -
tedk 

1- Düın akşama kadar Abdu' 
rahmanın üadesinin terciin12ı::i 

devam etıniştir. Bu ifadelere ib
raz ve Aibdurrahmr na soracal\.
mıe sualler çin düşünmcğe vakit 
,bulamadık. 

2--- Süleymanın ifadelerini •se 
henüz bilmiyoruz. Bildikten S'lı'
ra sual sorabıLri2. 

3- Cezaevi miıdüıii vasıta;ilc 
miikldeiıınıumi muavinine türkçe 
bir istida vererek Türk kanunl•
rmı V<' ceza kanununu bilm~d.
ğim için kendime bir hukuk mü
şaviri yerlmcsini istcı,...1iştim. B~

güne kadar bir ceva clamadım. 

Sovyet sefaretine miiracaat ~dc
rek bu hususun tem·n olunmaı;: 

nı isted;m. Ben kendi vatanda;;
latımdan bir avukat arzu ederim. 
Fakat buna imHn ol"1adığmd~11 
ibir Türk müşaviri isi ''Orum. A
vukat i.stem .• urum. :Müşav:, ,.,_ 
tiyornm• dedi. Şimdi s.at t . .. 
dir celse ılevam etmekleü:r 

ADİL AK~ 

--



2-SON'fE 

HALK FiLOZOFU 

SERVETİFÜNUN 

Türkiyeuln en es1<i geHte ve 
edebi mecmuası olan •SeA·eti· 
filııun. Uyanıp, bu hafta çıkan 
2380 aayılı nüııhası ile, nevi· 
yat hayatının 52 nci yılına bas• 
llıııtır. 52 yıl çlkan bir hat•a• 
lık gazete ve edobi~·at mec· 
lllU3$L •• 

Bu hfı.diserun eheınmiyeHni, 
Tiirlciyede yakından veya U• 

2aklau neşriyat hayatı ile ala· 
kalı buhlnanlar bllha a tekd~ 
ederler. Bu m<>ınloketıe, 52 yıl 
bir meomııayı yaşatmak, hb· 
lıııı öliime çare bulması gibi, 
ınüf.lılş bir ınuva ffakiyettir. 

Bugiln Tilrkiyedo ·Serveti· 
fünun • L'yanış• dan daha eski 
biı· gazete veya mccn1ııa yok· 
tur. Servetifünunun en güzel 
talihi, yurdun bu en eski mec· 

PİLAVCI 

IIJRSIZ 

Geçenlerde, Eyüpte Ömer adın· 
da biriıtin evine meçbul blr hır. 
sız girerek, yalnız pilav çalmakla 
iklı{a etmiş, mutfalııta buldoğu 
ııiliıvları y;yerek çıkıp gitmişti. 

llcrk"'s y&inız pilav yiyen bu 
gal'İp hırsıza şaş>p kalıy<>r .• fakat 
ne yapsın? Şınıdi evlerde zerde 
nerede? 

FİAT 

l:.""l' İKETLERİ 

Fiat l\füraknhe Komisyonu ver• 
diği bir iliınila vitrinlerde teşhir 
edılen eşyalar iizerine taliki mee• 
buri olan fiat etiketlerinin oku· 
naklı ve görünür bİ'r şek.ilde kon· 
masını hilıdiriyor. 

Fakat bu takdirde mal sahiple· 
ri, müşteriyi dUkkBndan içeri 
çokınekt.. hayli müfküU 
ruz kalmazlar mı? 

HİNDİSTAN 

PAZARLl~I 

ln-giliz tııklifleri Hindlile-r tara• 
fmdan "ıddedüdikten sonra, bazı 
gazeteler şöyle yuıyorlar: •Şimdi 
Sir Krips Hind şefleriyle pazar· 
lığa girişecektir .• 

Acaba, Hindıstanda pazarlıksız 
satış kanunu yok mu? 

B1R YILLIK 

F.\ALİYET 

Gazetelerin haber verdiğine 

göre. İstanbul kasaplar şi~keti ev· 
\'elki gün senelik kongresini yap· 
ınış, .e şirıkelı.n bir yıl içinde bir 
ınilyM ı;ra kar temin etliği an· 
la~ ılmış. 

Bir çoğumuz, eSkisi ıı:;b; et ala
onaı olduk. Buna rağmen şirketin 
faaliyetine doğrusu diyecek yok! 

AHMET RAUF 

Demiryolu mastahdemlerine 
tulum ve elbise veriliyor 

H "da temasta bulunan demir. 
rnlu memurlarına yılda bir veri.. 
len e!bise ve kunduralar fazla ça. 
lı.;rnak yüızünden eskidıği için 

bunlara yeniden birer kat elbise 
ile i kişer çift kundura verilecek. 
tir. Ameleye de yeni tulumlar 
tevızi olutııIIIBaı kararlaştıırılımı.ştır. 

RESAT FEYZi 

111uaa1lllll bütün hayatı boyun· 
ca, daima en yeni ve en eenç 
fikirlere ooşik olmasıdır. Ser
\•ctifünunu kuran ve bugüne 
kadar yaşatan Ahruet İhsan 
T~özün Türık İikir ve san'at, 
Tlirk basın tarihine yaptığı biz. 
meller, bir ba~a meınlelrette, 
herhalde bizde olduğu gibi de· 
rin bir sükUt ve lakaydi ile 
karşılaoaınaz. 

Bu mecmuanın tarihinde ve 
ciltlerinin uçsuz bucaksız salıi· 
leleri arasında, biilün bir ını>m
leketiıı san'at ve fikir kalkın· 
mas• tarihini bulabilirsiıılı. 

25 yıl bakkallık eden vatan
daşa mensup olduğu esnaf ce• 
miyeti jübile lcrHp c.diyor. 
Servetifünuıia ve Al met tlrsan 
Tolrgöıe kim jübile yapacak? 

Fakir çocuklar 
için yazlık bir 
kamp kurulacak 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu Eminünü Şubesi 
bu maksatla faaliye· 

te geçti 
Beyazıt, Kumkapı, Kilçükpazar 

ve Alemdar nahiyeleri Çocuk E. 
sir.geme Kurumlarının birlikte yar 

dımla.rile bu yaz mevsiminde biı' 

•Çocuk kampı.. açılması kararlaş.. 
tırılmıştır. 

Bu kampa fakir ailelerin • ta. 

lehe olsun veya olmasın • çocuk. 
lıırı meccanen alınacaktır. 

Çocukların sıılihi bakımları ve. 

kwunmaları, Eminönü Çocuk E.. 
siı\<;eme Kurumunun Ça"§ıkap~ 

dispanserinde çalışan memleketi. 

mmn tanınmış, değerli ve lbayır. 
.sever dokl:Xıorlaıı.ı b.rafından te. 
min olunacaktır, 

Boığaziçinde veya Bostamıcı, Kı.. 
zıltoprak semtlerinde açılacak o.. 
lan kampın masrafına ya.rdım ol. 
mak maksadile bu nahiyeler ta. 

rafıll'daıı zeng;n programlı 4 mü.. 
samere verilecektir, 

Eminönü Çocuk Esirgeme Ku. 
rumunun fakir çocukları di.işiiı. 

nerek giriştiği bu güZel teşebbüsü 
tal<Uirle karşılar ve dı>ğer kaza.. 
lar için bir nümune ohnasını te. 
menni ederiıl, 

Cemıset ne demiş? 
Mısırçarşısı loubbesine lale ni. 

yetile konan alemlerin. haça ben. 
zed:iği kabul edlldi ve nihayet de. 
ğiştirilmesi kararlaştırıldı. Görü.. 
nen köye kılavuz ister mi?. Bun. 
lar Jaleye benzemi;oordu. Fakat 
bizim şaştığıırmz nokta, eski eser. 
!eri J..-uruma cemiyetinin, bunları 
evvelce görüp tetkik ettiği halde, 

nasıl laledir diye hüküm vermiş 
obnastdır. Şimdi cemiyet, ister 
misiniz bu acaip alemi.erin deği~ 
tirilmesine mimi olmıya çalışsın. 

BURHAN CEVAT 

t Edebi Roman: 86 

1 Seni Unutmadım 
'- REŞAT FEYZi .J 

- Nerel-erdesln.iız Beyefendi? Aylar .. 
dır crtalıırd.3 gül'üwnü,yoraunuz.. Bü
tu.n c~..ki do:1Uar1 terlkettın.itz. Bugünkü. 
1bu tesar.W-e hayret .çindeyln1, Ve son ı 
derece n1enmun oldu.ğumıu spylem-el.._ 
yinı. Bilnıf.m siz de ayni h.ici altında 

r;t.s.ınz.?. 
Nı..:ı.iıı, scınra Leyl!Mya döndü: 
- Nası!sınız Hanım.efendi? Mes'ut 

masıınuz? Haftalardır artık göri.lfernez 
oldu<. 

Genç kadın bı.r.nları söyle-ık-en duı
d.•,.;:la rı. , .. ,;,,ınall ve m ·Kıhzi tebes

si.un <kıiaş.yor, güz.leınıni garLp bır tarz.
da aç;p ka>ı:;,tı}"Oodu. Lqyla harap oL 
ml'1lu. Eıi..yor, bilzülüyor, boğ;;;.:.cına 

kıkılan lıir düğümü Wkilp atn-~k iç.in 
hayk~.·m.-ık, b:ı.Lrmak ve şinl:dı ne!ret
Je b ktığı bu k3.dından ka.çıp uıak .. 
la.., mü.k iı,,-tJyordu. 

Süa.ı:i yan gözle Nevine b~tı. Yü .. 
reg.n<le derin bir buı'kuu:ıa. hL&seıt.ti. 

Ge:tr; adam scvtt1Es:ni h·c bi: zaınan 
bu anda.kıi ka.da.r himııyeye mulh-

tac:; g6rmemi-Şl:i, Onu on1U2larmdan 
tutup t.ağrına basmak. yefll gözlerin
Çen, temiz alnında öpmek Lstegi ile 
kıvr:ınıyordu. "\re gene bir anda Ne ... 
vin':n U1er~ne saJdır&c.G.k, onr boğa.z.ın
dan tu~l~P sık>rnak~ ve sonra b:r pa
çaıvra g:.bl kalıchrımın üzerine fırlatııp 
atmak iöt~ordu. Balı:1rtTN1.ma.k için kıen: 

dini 1.;:t; tutuyor. mor&rrruş duıdak.la

rtnı ıslt:yordu. 

B'rdcn konuşlu; 
- s:zleri sok:ulk!.a daıha fazla bek-

1ek1ırn ;ye.1rm efendim, müsaadenizle .. 
No\··~ıle gözgöz.e ge.Ltr4lcrdl. Bir

b!rlerine oir kaplan avcısı ile yaralan
mış ';i.k:tr:i. g:bi ıbak.zyorlardı. 

ELLe::ıni sltktılar ve cıyrıldılar. 

Le-.r<A codıdeye ç>k.tığı zaman geceyi. 
bu ka<Ltr karanlık ve bu yolu bu de
rece güri.ıltülü lıic bir zaman görme
môştl. 

XVI 

Bir 2.lln Süavl ile Leyl:I uzwı. 11/l.UU 

@~~TIJ 
· ~ill8Wf~U 

Anı.t. Kabir lç1n 
ne iatt~ oruz ? 

Ank.lrada, Rosat Tepede Büyük A· 
tatUrıı::: lçiıı yaptır .• -;.cak. An•t -· K&b~ 
rın, a;..ı.an UJ..U6.ı.ar~rası bir ınl"~aka. 
ile a.van prolesi meydana geldi. Mü
ıNllbaka.ya !şt.ırl.llk. ede:ı projelerden jüri 
hey 1eLi t~ra.tınd.an beğenilenler teşhir 
edllmek'.edir. Bugüne ka.daı· Anıt -
Ka.bır pr.oıelerjnden mükrJıfaıta !Ayık 
göruu.::ı ~H;. osec h2:!tkıı:aa soylenen ve 
ya:ı.ı~a.nıa ", bu üç eser h•!tınnda jüri 
hey ('1.nir. te-r.Jt;t ve nıilta!cs.laı·ını, ka
naal.i111:zc-e .!)öyJe hu~il -a edilebilir. 

l\1Wabak.a çok itina ile htı7.ırlanmış 
ve beync.n1ilel kıyıncLte 1.>: .. r ço.k: büyük 
san·atkAr:~r bu iş !çin çalı.şmı.şlardır. 

jüri bl:y'C!ti de çcılı::: ıyi tc;ı:dl edllıniş ve 
eserirr ti.zerinde çuk t:t.iı blr inceleme 
yaıpılm..ı,fır. Mlik!.&fata lil:ylk görülen 
üç proje çok kiYmeuı san'aıt eserleri... 
dir. fili eseı·lerden birinin sa.biblnin 
Tüt'k o!rr...-ısı b:ze ayrıca bil.y'UJı::: blr 
gurur VP.ın1ektedir. Bu vesile ile Ttirk 
san'aLk,l,·.iarııun beynelınilel bir sau'
at ve fi.it .ı; mUsabakasında, yabancı 

m-esıekt:1~ariyl e omuz omu.ıs. yUril. 
duklE-~ı <ıniaşıhnl7hr. 

A'lC3.k ı\.tatilrk k•ıas.r büyük blr in
san, o kr.ci.a r ;.cuaz.z~m bir es~r ve mü
essırdh' k~. Aw. :.ını;; o kıyınette ulus
lararası bıı· vaı .ıırı.ır kı, onun içht i:ı:ı.. 

şa elLr;ı.cc:e..\c. b_r Anıt - K<ilbir çok 
daha ı.ıuo.ı..n.~1n.. rnAnalı bir şey alınası 
.arzu tci.lır.r:k~'C-dir. l'üı·tı::: milleti, mtii
kfı.fata !~ı.>':ık giJ.ri..:.le:ı bLI üç büyü'k ve 
kıyme'..~ı projeo.en daha ta.zla bir şey
ler bek.t.me-kledJr. işte rutılarımız.m. is
t:yak d\;ydu{{u bu bı.tyttk ve mua.zzam 
eseri r.usıl vücude getinn.eli? Bütün 
me.icl~ ·bu noktada topıanıyor, 

jü~·ı hey'etinin rapa. unda işaret e
dildıği Uze-re, nıült:il.fathındırılan üç e.. 
serin h~r üçünde de bir ta•kı.m ek.
ş;kiikler, daha güzel ol:nl'alSl l.b:tnn ge
len nokt ılar va1·dır. Yont, tftbir caiz 
ise ilç eser:n de ıslz.hı icap etmektedir. 
ÇUnk-ü gönlün1ilzün i.StcdLlti ı;ey «Mil. 
kerr..n11'> C'~r. 

A-til"k'Un Anıt - Kab;rinln mü. 
kemmel , ... JanfbSını isıterıııtikte elbette 
hakıc:ınıız van;iır. Ve bu i3 muıtla.ka 

mükemıncl bir şekilde vücuda getiri-
lecek.tir. 

R. SA.BiT 

Yerli mantarlar 
GUmrük ve İnhisarlar VekUetL 

ziraat şubesi ınütehassı6larından 

M~hımet Hazar mantara elverişli 
meıe kabukları bulmak üzere 
Mğıılaya göııderihniştir. Marma. 
ris mıntak.ıısi\e Antalya • Fethiye 
arasında ki meşe ormanlarında 
mantara elverişli meşe kabuğu 
bulunduğu anlaşılın~tır. 

Mantar yil2'ünden yürz binlerce 
liramın hari<:e akmakta ve· çık
makta idi. Bundan sonra bu pa. 
ralar da keodimjze kalacaktır. 

Şrınrli mantarlar ba;yan iskarpin. 
!erine de kullanümakta okluğun. 
dan bu maddelerin istihlak saba. 
sı da genişlemi:ı olacaktır, --Açık iş ve memuriyetler 

Har:c\ye Vekaletine en a~ağı 
lise mezunlarından memur alın. 

nıak üzere biT imt?han açılmıştır. 
Orman U. Müdürlüğü Hukuk 

mezunlarından 2 tetkik memuru 
ile bir merkez muhasebe şefi a. 
ramaktadır. 

'.!lürkiye ~ker fabrikaları Tfrrl
anoniın şirketlne crta mektep ve 
lise mezunlarından imtihanla rr.e. 

mur alınacaktır. Müracaat müıd.. 
deti bu ayın 25 inci günü.ne ka. 
dardır. 

Anıt • Kabir mahalleıi 
Ankara 8 (Hususi)- Gazi çift. 

liği civarındaki evlerin bulundu. 
ğu mahalleye cAnıt • Kal:ıir. ma.. 
hallesi ismi verilmesi dünkü be. 
lcdiye meclisi içtimaında karar. 
laştırılmış-tır. 

konuşm::.k ve i;;lere kat'l bir ~ekil ver· 
mok karar'-llda idıler. Gün.ı.erce yagan 
ıkard.an -sonra güneşıv. yüzünü göster
~ !lık blr cumar'..est günü sabahı 
Köprcıen l L.· Boğaziçi. vacpurllJ'la bin.. 
d:.ler ve b.tn.ar.aı_un tenhıı bir ıköşcsi.n 
d-e saoti<:rce b%fbasa foonuştular. Gıd~ıp 

g-elme i.u: aöı'i. sa.art; süren bu uz:un va
pur y.olculuğu onların meseleleri ,için 
ne klda.c kısa gelml.şti. Dönüşte ~ÖP: 
tüye tık 1 ıkları vakit henüz h'ı;: loonUŞ

ma.&a lı<t~ ... mamııt g~1ydi.ler. 

Lcyl;ı o gün iLk deta SUavinln iri 
s:ynh gözlerı.nin iç-ine baika~ genç 
arla.'111 ~:lgı.nca sevtiiğini, bütün sa~cl
·hlye~il·.\ jl~raf etmiş v·e bir iki defa 
gözyaşl <.t'1tmü:ştti. Leyla, elleri Süa
vinin avuçtannd.a ı:öyle ct:yorctu: 

- A~kı sende tanıdııın, SüavL .. Se
ni s1::vlbiln.ck için bü1.ün genç kız:iık 
imeti. ı.tr.;imi !eda eltim \'e hayaıtı

mın ilk he"karetini, bu tevgi yüzün
den, Ntvtn c-Lbi. bir kadından gördüm. 
Şi.ınJ ~ .ı..endim·e acıyoru•m. ·Çünkü iç!n_ 
de .se;r n st. vginden bo.§k.a hiç bir kuv
'\{;t k'-llırıaiı. Falcat aradtğı.m sı·cail<.lığı 

bu kLI'\ vette bulabiliyorum. Yaşama
nın t..1ci;nı yüreğimdeki bu sevgiden 
~allı,)"oruın. Yokısa. bay.film bende kaL 
mış hlç L:r zevki, lezze~i o1sbllir mıl? 
Sonra bağlanrr.sk. ·nan1T.2k ihtiya
cnıd"y:rn. Bir gün bu hislerimin be
ni alc!.a1t:~ını görğrsem ne büyük I~ 

[ı:a;ıQDUO'l•lı 
Sovyet orduları harp kudre
tini tamamile kaybettiler mi? 
(Yazan: 1. E. cs1.i lükrcş Ale~emiliteri) 
Doğu cephesi: 1 
Almanlara göre Sovy.ıtlerin ika. 

yıpları toparlak hesap şunlardır: 
20 milyon insan, 
2:; bin tayyare, 
25 bin tanlc; 
35 bin top. 
Bundan ·b~ka Almanlar Sov

yet nrdularında taarruz kud.reli· 
niıı, keliınenill fam ma11asile yı· 

kılmış ve ölmüş olduğuma da işa· 
ret ediyorlar. 

Buna mukab>I Almaııların bu 
sefol' taarruz hazır.lrklannı çok 
gen iş ölçüdo tuttukları ve işgal 
alımda bulunan memleketlerdeki 
sanayi merkezlerini sefeı-ber hale 
koyarak malzeme üstünlilğü le· 
ıninine çalıştıkları da malümdıır. 
H a·tt:l R<Jnıanya, Macaristan ve 

Bulgaristan gibi nıiitıe i:klerlııden 
sayı iistüolüğü için asker istediği 
de kuvvetle iddia olunmaktadır. 

Bu itiba~la, zannıma göre yu· 
karıda Sovyet kayıbı olarak gös· 
terilen büyük rakan1ları il:ııtiyalla 
kal'şılaınak dt>ğru olur. Zaten Sov· 
yetlcrin ş'ındiye kadar 20 milyon 
kayıp \'ermeleri için bu miktar· 
dan çok fazla askerle haı<betmiş 
olmaları icap eder Ici, b11oa ihti
mal verilemez, 

Cephedeki duruma ve cereyau 
eden muharebelere bakılırsa Rus· 

MOTÖRLERDE 
perakende 
kömür satışı 

menedilmelidir ! 
Kiimüroühlkle hiç bir alakası 

olmıyan bazı aç.kgözlerin toptan. 
cı k:ömü.rcülerden aldıktan man.. 
gal kömüTlerini amahalle arala. 
rında lhaika kilosu Hi • 18 kuruşa 

kadar sattıklarını yazmış ve bu 
halden hem perakendeci kömür. 
cülerin hem de halkın mutazar. 
nT olxiuğıınu kayıdcdcrck alaka. 
darların nazarı dilci<atini celbet. 
miştik. 

Biihassa beşiktaş, Beyoğlu gibi 
yerlerde dailıa fazla görülen bu 
vaziyetin Yenikapı, Aksaray ve 

Fatiıh gibi semtlerde de mevcut 
olduğu yapılan şikayetlerıden an. 
laşılmektadır. Ezcümle Yenika.pı. 
da Sandıkl:ıurnımda 19 nU!rtıarada 
ımukirn emekli binıba~ılarchn Ba. 
haedldin Bayriden dün şu mek. 
tı.ı:bu a!d1k: 

.1/4/1942 tarih ve 1816 sayılı 
gazetenizde kömür narhının kal 
dınlması hakkında yazdıhnız ya. 
zı çok doğı-ıı ve hakikatt"r. Kö. 
m~rcii olma!nr da zamanc?.cın 1:e 
vaziyetten istifade etmek istiyen 
bazı şahsiyetlerden kilo.•u 18 ku. 
rıt§a kömifr almaktayım. Motöı·. 

!erde kömür satıjt ihtikdra yol 
açmıştır. Bu hal menedilir ve 
narh da kaldıı-ılacak olursa Jıalk 
kendi muhitindeki kömür•'Ü dük. 
kanlaı~nc!an ihtiyaçıarı temin e. 
dildiği gibi ihtikarın da önüne ge. 
,ııebileceğini saygılarımla arzey. 
!erim .• 

SON TELGRAF- Bu vesile ile 
al&lrndarlann tekrar nM:arı dik
katini celbederiz. 

cia!. O z;ıman bil kl, Süavi, 1hayat be
nim içın m bi<YW< işkence o.a<:ıııl<tır. 
O vaklt )'aşama« arzusunu duym~a
cağı~ ve Nevin gibi yapaınııyacağu:n. 

Senr.en bütün isuediğ;.ı:rı şu k. ıbcni ve 
ad..ıını kai.bınin hatıralar yayılnıış 1.·e / 
silinll".;,s b ır köşesjne değil, yüreğinin 
benın1 gö;ılilıne benziyen aydınlığı i.. ' 
çine sak:a ... 

Süa.vı, genç kıızın sulara aksetmiş 

ay ı~ıt{ın J benziyen sarı sa91ar:nın 
üze~·hıde gözlerini dolaştırırken en-
gin bir denizin diJbini seyrediyor g:
biydl. 

Bo{f<iızın tenha Anadolu saıhilıl.eri 
Leylanın ar.laVtı..ğı a~ eCısa.ncs'.nl d'.n.. 
ler g~bi ses.s~z. idi. Genç kız sözlerlni 
biti~!ğı zeıman derin bir ne!es aldı. 

SUavi Ley1~tn gi.lz~ri.n aradı : 
- Hft~A içinde bana inanmıyan bir 

küçük nokta var "mı?. Gözlerime b.o.k. .. 
Eğer bu p:ınltılard ::. bir süphe ç~si 
göril!'!'en yerıyüzünün en kalleş in.sa ... 

nı ola:-ak kendi a1nnıa namUS!"U2 darn;.. 1 
gaogun kendim vuTn1ağa ha.zırım~ Ley
la, seui ıkendi hayatım içine almoğa. 

karar \.E:ri~<'~ !bu ihtiyarı 11 nereden 
belirdiğini sana anlatmahy1m. Çün
kü an'Uldım ki benim iç1n yaş!imilk, 

ancak SPr·İn nefesini. senin kokunu te
nefti\s Etmekle kabildir. Ben ~imıcti 
bir ruh 'bu1hranı geçiriyoru.11. Çürtkil 

'.Devamı Var) 

larıu hu kadar biiyük ıkayıp ver
miş olmalarına da inanılamaz. 
Zira Ruslar, balıarın ikinci ayı or· 
tası· geldiği halde tayyarelerle, 
tanklarla • Jnev~ii de olsa • taar· 
ruzlara devam ediyorlar. Denile· 
bilir lü, Sovyet orduları se,>tlı;ul· 
ceyşi taarzuz Yl:il211lamakla bera· 
bcr, müdafaa \'e oyalama muha· 
reooleri yo.p1ııak hususımda ev· 
velce göstermiş olduğu kudret ve 
kabiliyeti henüz ımuhafaza etmek· 
tedir. Taarruz kudretini kaylbet· 
tlğiııe gelinı:e, buna da inanmak 
güçtür; zira büyük biruiklcri1> ba· 
şına getirilen genç Rus general· 
leri a.ksiue olnrak taarruzdan hoş· 
!anıyorlar. Bütün kış devresince 
Rus ordularını taarruza sevkeden 
bu yeni lrnınandaıılar olmuştur. 

HuJasa, Rus ordularının lıarıbin 
başuıdanbcri bu kadar !büyük ka· 
yıplar verdiğine ye muharı>be 
ku.dretillJi tamaınile kay/beltiğine 
şimdiJik ihtimal verilemez. Diğer 
taraftan Rus hazırlığı ha;ldkında 
şimdiye kadar öğrenilen tek şey, 
cenupta Doııeç havzası!'da 90 tü
menin t-oplaı>m1'j olmasıdır; di
ğer hazırlıklara dair hiçbir haber 
51zmaımşhr. Bunları büyük Al· 
man taarru2u başladrktan sonra 
haıliselcriıı inkişalile öğreııehile· 
ceğiz. 

Zabıt Katipleri 
Sayıl arı arttırılarak 
bir ihtisas işi haline 

getirileck 
~ Millet Meclisince kabul 

edilmiş olan Adliye Vekill1ği ye. 
ni teşkilat kanunu haziranda tat. 
'bik edileceğinıden ha2ıııhklara 
'başlanmı.ştır. Mahkemelerin bir 
cü.zü olması itibarile hakimlerin 
kazai vazifelerine istirak eden za 
bıt katpliği ihtisasİandırıJmış ve 
bunlara daha uygun bir vaziyet 
tem.in edilmiştir 
Diğer taraftan iş milotarına gö. 

re zabıt katiplerinin arletleri de 
arttırılınaktadtT. Zabıt katipliği 
vazli!esi böylece bir tht:sas ;•i te. 
lak:ki edilerek adliyede dereceler 
üeer'.ne kuru1muş husu'jl ·b r sı
nıf haline gelint:e, mı>hkernclerin 
de daha iyi işliyeceği muhakkak 
;ıörflmektc-dir. 

Zaibıt kWpliğinin üstündeki de 
rıocede bı,\L ,ıan başkati;pleriıı va. 
ziyeti de ayrıca gözönfüıde bu. 
lundurulmaktadır. 

- Nasıl Yo.'k. canım. ibir ölü nasıl 
d!rli!r?. 

Bu Ee!{".· a;ık Diyojene döndü: 
- Bak. dedi, babahk., sana öLü di

yen i"ll beyi tz.nl:dın mı? 

A4ık i)·~roje-n beni yakından ve diık
katle s!lzerek: 

- D•min®aber! dedi, sesi pek ya.
bancı geln..,iyoıı:lu,. Şimdi ise adama
kıllı tanıc!:m .. .Bu:n<lon w, üç yıl ön
ce buı·cı.tla yaman bir Gt~ gecesi geçi.. 
ren oeUkanlı! 

Bu ne ?gtl, .ne akıl, sır ermez bir 
hokk~bazlrk, ne içinden çıkılmaz bir 
mes~lc ıd!. kl, ile yıJ. önce, y~ne bu ko
vuğun !ç;l!de bize Beyoğltı.n<lan muh
teJıf ınanzoraiar gö6'temıiş ve bizi. tA 
eski Yunana kadar götüımüş olan bu 

adam yma pek yaman bir sfhirba.z 
mı ıdi? Zııten o vaıkit ken.diıöinin Hin
dkstarı..\ir. H lntli fa.kirlerden bir 'takJm 
şeyler ü~rt:nml.ş olduğunu söyliıyen bu 
acaip !nsaJl, .şiımdi de öJıd.Ukıterı sonra 
tcltrar .J;yıdiri olarak kanşıma çıJayor
du. ı:nnin: aHat: bulla·k bir halde, ne 
söyliytte-Jimi, ne konı.ısaca.ğ:unı şaşır .. 
mı.ş, öylece duru;yorC:urn. 

Nlgiır: 

- Yzzık dedi, slz ook vefa~ız bir 
insan ınış-sını.z. Sizi o kadar çağırdı
ğımız, s zc -o k~dar yal!vanp yakar
d1ğı:ı11-ı: h;ılde tenezzül edipte yanLnU
za uVr::ı.madınız! 

B:n dereden su getirerek lMı Nu ... 
man Beyle Sehnaya getirdim, -on:.a

rın şimd~ r.erede ve ne halde oldıık
hı.rını seı!'dum. Gillümsı)yer6k: 

- Hangi Numıan Bey? 
Deoi. 
_ Hangi Numan Bey olac~? Sel .. 

mantn kccası Numan Bey! 
Yine gU!ümsiyerek ~ık Diyojene 

i!öndü: 
- Bak. b!.zim misafir, Numan Beyıi. 

eoruycır 

A~•k Diyojen lJl'\nalı 
baka<ak: 

rnAnalı banıı. 

MAHKEMELERı 

Bizim çocuk bina 
okur .• döner döner 

yine okur! ... 
Asliye ,l;l.Ul<llk Ma..'lkemesinin ilnün

de lkı ahbt. p karşıla§'tılar. Bir. 
<ı.- <.>ooo! Recep Bey ... Hayır ola? 

Dedi. Beı ikl. a[rtında«i iki sıra altın 
dişi güs~fı·en amız bir gülüşle güldü.. 

- Ne c!r.<:"1t ~blıap? Dedi. Bızim ço· 
ctıl< .•. 

- Ey? Ne oldu sl:z:in çocuğa? 
- Ne ~ lacak?. Bir §e.l' olduğu yok ... 

Biz.im çı~cuk, on senedir Fra!!l.Sızca o.. 
ikR.zyıor .. "'Jir türlü, bir şey öğrenemedi. 
Her sent: ba.şla.r. Arnk ·ben bile öğı·en
dim. 

Verb .,ter. veab avar. hlndigati.f pa• 
ra'Zan .. 

Ba§lar başlar, bwılardan ba~lar
A.rikası :ro:k ..• 

- Onıı, iJ<ı gözüm ®i,ıim çocı* bi.. 
na dk.ur, döner döner yine o~ur• der
ler, Hep a.yn1 terane ... 

- Hay ağzını öpeyim ..• Çak yaşa. 
ya<>ın. İyi itı.tld un doğrusu ... 

- Ben bulmadım... Bulan bulmuş. 
Söy~erler 11'.ani. .. 

- !ler ueyse... Biı;~m çocuk döne 
döne cıku;·or ya Fransız.cayı. Bir şey 
öğren1iı,: i yok. Tutıtuın. ıbırisi iliın et
m:ş, .:ıltı ::ıyda. Fransızca öğretirim dl.
ye. Onu buldum; pezarlığını yapıt.ık. 

Ha.itada ! lı.i ders, ayda otl!'l Liraya ..• 
Sözde cı:h a;yıda Fran~~ öğretecek. 

değil mi O da hinditatif parazarı'dan 
baş...ariı. Or:un da b.r ~ey ya.pamıyaca
ğını aklım kesti ya ... lia\ydi neyse de. 
dı.m. Alıı ay doldu. B1'iın çocuğu bir 
~a• tık. Fransızcadan, yine sıfıra sı,.. 

fır elde var sııır ... Altı ayda yüz sekr
sen lır1 \tJ'!Cl.m. ParB!Sında değıLm be 
kardeş .. Yi.ı.z .seksen daha vereyım de. 
tek çocult Frans11Zcayı öğren.sin .. . GLt
tim herife bunu stıyıediın de, ne dese: 
beğen irs.; ıı?. 

- Se·n:n oğlun aptal ben ne yapa_ 
yım? Deaııcz mi yüzüme .karşı ... Hım
landım. Bır dava açtım. liem ven:lı&im 
parayı gıt::: :isti.~n.ını. Hem çocuğumu 
aıtı 1:1 oyaladığı lçın bin lire. t&"Zmınat 
i.stiyorL:m ... İyi değil mi.?. 

- AllJ.h akıl.ar versin! Zenginlik: 
başa bet~dır, derler. İnsan zengin o
lup oaı asını lharcıyacak yer bulamaz
sa, bO.vie icatlar çıkarır j_şte ••• 

Bu ~araca. mü.ba~;r seslendi. Dava
cı, g-Obe-ğini sallayııp seğirt.erek maıhke

mey·e glrdi. Maıb!kemede de ayni şeyle.. 
rl 'iÖ'JlttcU, Vcrıdıği paranın alınarak: 

iadesine v~ bin lira taızminata karar 
verilm't!~·ni lStedl. -

- Efendim, dedi, Ben, en gabi ço
cUklnra bile altı aY'!la !;san öğre!İ!Y'O. 
rıum. )'alı:::u~ bu.nun çocuğu. anormal .• 
Kafası., zc..kfi.sı hiç işlemiyor, Ben ne 
yapayım?. İşte, •bakın .. Kendisi bura
ds. ... Ş .ı fizyonomi.ye 1baı...1<ın! Eğer nor .. 
mal bir adam çe.l)resi varsa, ben. her 
§e'Ye razıvım. 

Mah~ı:::erne, bazı cihetlıerin taHklclııe 

karar verdi ve mutıakem.eyi ba·şk:a gü.
ne bırak_4·t. 

Mahkemeden çıkınca, davacı, mah. 
kemeTo gir;>eden a©nll;ltuğu adama 
sordu: 

-Kuzum ... Anormal, dedl. O ne de
mek.ti?. 

- Vallahi bilmem ki... Heıtıalcle 
Türkçe di:>~ıl. 

Bir türlü Fransıu:aıyı <5!renemdlren 
oğlu söze karı.ştı: 

- Aptnl demek baba, aptal de
mek ... 

- Vay edepsiz vay ... Yilz.Ume ıkar
sı. mahk!mede de söyledl ha? Ben O
na iitö~er:rim. 

Ve. sCylene söylene yürildil 
HÜSEYİN BEHÇET 

l - Haı:gi Numan Beyi soruyo.rısu
nuz?. 

- S1z tanıma-mınızJ 
• - H~lki tanırım canıım, sen han&i 
Numan Bey olduğuınu söyle baka,yım! 

- Selır.41nın kocası! 
- l-I<ıni :i\J.. geçen yaz Büyülkderede 

bulu~u.p ti.nıştığını.z Numan Bey mJ? 
Ne olur, ne olma,; diye lske.ınleıııL 

biraz d:.ıha Jcapının dışına doğru çek
tim ve; 

- Siz dedim anla.jıhna,; bir mu.ıırru. 
tnasınız. Yalnız siz değiıl, bu yanınuz,.. 

dakl lkf;dın da öyle! Ben artık si:zAen 
Uı1kmiye başladım. 

- Ne var üıQcecek be evladım, biz 
d_e s.?nkı gibj bit insanız v-e hiç te rrru,.. 

amn1aJık tnrafımız yok! 

- En muamma tar.afmız. ölO,p te 
dirilmcu.i.1dtr. 

N;g.irlfl bll'liik.te biı·er ıkaJıkalıA sa-
vurara't: 

- Öeln kim, diri!en kiıtri yahu? 
Aya,.<{a kahk:tım: 

- Ne ;se, sonra yine görüşürüz 
şimdilik n&na müsaade! ' 

- Müsaade sizin amma, aceleniz ın.e 
sa.nki? Bir acı kaıh:ven1ıizl lÇJ'neden ~ 
mck oiu;: ~nu ya? Siz bilirsiniz. an1:rtıa 
gi!tıneısl!n:!z d~ha iyi, çüınkü., bu aıkışam' 
bl.l!faıdtl pek enfes bir alemimiz ola
e<tk. ... Şimdi nerede ise perdenin arka
sın.da Davut Babanın saız takırnı bae:
lar, Nisrır da sofra,yı haızırla.r. Sonra 
efendlc~izime söyliyey!m. Neyzen 
Tevfik le gelecek.. Hem bu akşnm 

Neyz~n gt:lirken mıeşhur Udt Wna Hl-
rantı da birlikte getirecek... Daha 
sonra bizim Selma Hanım da gayet 
1ıYi okuyan bir kadınla birlklle gele. 
cak ... Yanlı: değll mi ki sen, böyle her 
zaman bulunmaı:z .bir 8.lemden mah
rum k:al<ı~ln! 

Tam bu aralık Nig-Ar, elinde bir fin
can kabıvc ile karvımno dikildi: 

(Devamı Var), 

BlDdıstan veFaklıta 

Yazan: Ahmet Siilırii ESMER 
İngiliz kabinesi üıyesi ve müh. 

rühas Lordu Sir Stafford Cripps 
ıin Lındradan getirdiği teklifi' 
l«>ngre partisi ceva.bını veıımiştir. 
Bu cevaıp red ma:hiyetinde olmak 
la beraber müızakere ka.pılarını 

da ka.pamamışt•r. Bir taraftan 
şimdi m<Ü'zakereler cereyan eder. 
ken müslıfrmalanr birliği reisi Ci. 
na şayanı dikkat bir demeçte ibu. 
lunmuştur. Müslümanl'ar birliği 
reisi gazetecilere yaptığı bu de. 
meçle demi~ir ki: 

•- İstediğimiz şey, Hindistanın 
Hindli ve Müslüman devletlere 
t"kslrrıinden ibarettir, Müslüman 
!ar birliği bugün yliz binlerce de. 
ğil, fakat milyonlarca insanı si. 
ne.sinde toplıyan büyük bir teşki. 
laihr. Pakistan prensipi bizim ;. 
çin bir ıhayat, memat meselesidır, 
Bu sebeple bu prensipin gayet 
sarih bir surette tanınması için 
gayret sarfediymuz. Kendi kcn. 
dimizi idare hakkı hiç bir teredl. 
düıde mahal bırakıhnıyacak şekil 
de tammnadıkı;a ve y>Ürürlüğe 

konmadıkça Müs!ümanlar birliği 
tatmin (!dilınis olmıyacaktır, Ya. 
hancı bir tecavüı'liln teşkil edece. 
ği teıhlikenin ehemmiyetini idrak 
etmekle beraber, bugünü kurlaT. 
mak için istikbalimiz hakkın'1a 

pazarlığa giri1;emeyn. Hindistanı 
müdafaa ve lhaı:ıbe devam husu. 
sundaki hararet.li arzumuııa rağ. 
nıen, bunu yapamay.z. 

Çiııanın bu ı>'izleri, M<üslüımaıı. 

:ar birli.ğinin eski görüırilşte ısrar 
ettiğini anlatmaktachr. Bu gö.. 
rüş şöyle hulasa edilebilir: Hin. 
d istan bir bütün olarak alınacak 
oluı,,;a, üç yüız doksan milyıon nü. 
fus içinde müıslümanların seksen 
mil)"Odl bir azınhk teşkil ettiği 

dı::ığrudur. Fakat bu nüfus her ta. 
rafa bir azınlık halinde serpilmiş 
deığilıdiri. Müslümanların çoğun. 
luk teşkil ettiği bölgeler vardır, 
Şu halde bu bötgeler, Hindu olao 
bölgelerden ~rılarak. ken<li mu. 
ka&leratına 'hakim müstakil dev. 
Jetler halinde görlilebilirler. O 
zaman, biri Hindistan, diğeri de 
Pakistan adları altında iki dornin 

yon teşkil edilecektir ki Hirııd's. 
tandaki çoğunluk Hindu ve Pa.. 
kistaııdaki ÇQğunluklar da mil&. 
lüıman olacaktır. Bu iki dlcımin. 

:;ıon içindeki a-zınlıkların m'Ü/ba. 
dclesini de Müslümanlar Birlrği 
kabul etmektedir. 
Hindular:ımemleketi ikiye aın

racak olan böyle bir projeyi ka. 
bul etmemekte ve büyük Hind;s. 
lan çerçevesi içinde Müslümanla.. 
ı ın azınlık haklarını ta111ya>eak. 
!arını ·bildirmektedirler. Hindis. 
tan kongresinin istediği gibi, b:r 
Hirrdistan mı olacak? Yoksa Müı;.. 
Hiımanlar Birliğinin istediği g'bi, 
iki Hindistan mı olacak? İngiliz.. 
!erin hallinde en - ... k zorluğa ma.. 
ruz kalacakları mesele budur. İn. 
gili:zler şimdiye kadar bu mese. 
leyi Hindularla Müslümanlar ara. 
sında bir aıılaşmJızlık teliikki e. 
derek, bunun hallini iki unsura 

bırakm1Ş!ardı. Fakat anlaşılma. 
dıkça Hiııdlstaııa bir anayasa ve. 

remiyeceklerini de söylediklerin. 
den dolayısile, Müs~Uımanlan tut. 
makta irliler. Hindular, İnıgiltere 
tarafın-dan takip edilen ·bu poli. 
tikayı, Hindistana anayasa ,·er. 
mekten kaçınmak için bir ma. 

nevra tehlkki etmişlerdi. Londı:a
da tqp!anan yuvarlak masa kon. 
feralllSlarının neticesiz kalmasın. 
daki amillerin en müıh.inımi de 
buC:ur. Fakat kıol'lgl"e tara~ından 
~ripps teklifine verilen cevap, 
Ingilterenin iyi niyetlerind-en 
Hindu liderlerinin ş.iiıptıelemnedik 
!erini anlatmaktadır. Esasen böy. 
le -0lsaydı, meselelerıden biri, bu 
mesele.yi halletmek için gönderi· 
len ingiliıllerden kaçınırken, sır 
Stafford Cripps ile ciddi surette 
müzakereye girişmezlerdi. F-kat 
İngiltere iyi niyetlerini i5'ba t et. 

ıniq c;lmakla beraber, Cinanın 

evıvel.ki günl<ü demeci de gösteı' 
yıor ki Hindistan • Pakistan arı· 

laşmazlığı1 eski halinde devanı 
etmektedir. Bu anlaşmazlığın na. 
sıl halledileceği kısaca cHindiS
tan ımeselesi. adı verilen kar~ık 
meseleler meselesinin en 2J0r sııf.. 
basın> teşkil ooecektir. 



t..Dı... ,azının metın.o.~l'1 .l'WUtıQ.ı.1;& 

Ajıı.nsı billlonlerinden alınm,,şıırı 

Telhis eden: A. SEKlB 
Yeni Delh;den bildiriliyor: Zan 

edildiğine göre İngiliz harp ka'bi.. 
nesinin klongrerıin mu!lıtırasınıı. 

cevabı kongre reisi Azad ve Neh.. 
mya tl!'Vd'i edilmiştir. Bunlar şim.. 
di Sir Krips ile görüşmektedirler. 
HİNDtsTANIN MÜDAFAASI 
Londleadan bilıdiriliyor: Japon. 

ların Kalonfuo ve Mad'ras sahili. 
ne yaıptıklan yeni hücumlar Hiıı
ristan müdafaasına ait meselele.. 
rin etraflı mooburiyetler tevlit et. 
tiği·ni göstermektedir. Hinditan 
müdafaasının Seylan, Birınanıya, 
Jlatba Orta Şark müdafaasından 
al'ı'ırt edil.miqeceği şimdi ıherkes 
için aşilııiiır •bir !ıakikat !haline geL 
miştir. 

J\NKARADA!Kİ MUHAKıElMEYE 
DAİR BERLİNİ'.N NOTU 

Berlinden bildiriliYQr: Fon Pa. 
pene yaıpılan suikastın Türkiye.. 
nin komşularile arasını bozmak 
ıçın Almanya tarafından tertip 
e-diidiğine dair Tas ajansının id. 
dialarmı ele alan Alman ma bbua. 
tı böyle iddiaların Soy;yetlere maıh 
sus usullerden olduğunu ve An. 
kat'ada yapılan muhakeme gidi.. 
~in'n daha ~imd:den SOl\'yet id. 
tlialarının bt-'Oltlğunu ishal ettiği.. 
ni yazıyur ve Sovyetlerin zıorbaca 
lıaroketlerile Ti.\:rk.\yeyi ve İsve.. 
çi mütemadiyen taıhrik etmek is. 
ted;k\erini belirtiY'Ol'. 

SLA VLAIR KONFERANSINDA 
BULGAR MÜMESSİLİNİN 

DEMECİ 
.l\fa;k;oıvadan bldiriliyor: 4 ni.. 

~anda Moslrovada Slavlar k>ong. 
resi tıqplanınıştır. Bulgar mümes.. 
sili Madam Pekla Blad:ov demiş. 
<lir ki: Bulgarlann Alman <ırdu. 
sunda hizmet etmeleri affedilir 
şey deığHdir. Evlıitlanmı:ı:ı Bulgar 
milletinin d•iişnıanlar. emrine ve. 
renıeyirı:, Onları aıskerlikten kur. 
tarınırz ve Bulgar milletinin düş. 
nıanlarına deği~ kendi milletleri. 
ne iıizmet için yemin etmiş olduk 
larını !hatırlatınız. 194~ yılı Slav 
za!erinin ve Alınan mağliıhiyeti.. 
ııi'n yılı olsun. 

DOGU CEPHESİNDE YlENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara göre: Alman hücum. 
ları yeni mu1Vaffak.iıYetler kazan. 
mıstır. Cephenin bir çok kesimin. 

Hind muhtırasına İngilb ka· 
binesinln cevabı - Hindis
tanın .müdafaası - Ankara· 
daki muhıılketM haJı!kında 

Berlinin notu - Doğu cep
lıesinde yeni muharebeler -
Uzak Doğuda yeni hareket. 
ter - Slavlar kıonferansın· 
da Bulgar miimes.siliniıı de· 
meci. 

de d'iişmanın ma•halli hücumları 
iPÜ<lkürtülmüştür. Orelin şimal 
batısında biten cephede Rus kıt. 
aları mewilerinden çı k2rılmış ve 
bir şehre kadar kıovalanml§lı1'. 

Düşman çok ağır kayıplara uğra. 
mışltr. Leningradda topçu bom
bardımanı devam etmketedir. 

Ruslara göre: Cephc-'de mühim 
bir değişiklik olmaml§tır. 119 AL 
man tayyaresi düşürülınüştür. 17 
Sovyet tayyaresi kayıptır 

UZAK DOGUDA 
Müttefiklere göre: Hava kuv. 

vetleri dün Rabaul ve Gasınata. 
ya şiddetle taarrtlZ etmişlerdlr. 

Bir çıok büyük vapurlara isabet. 
ler kaydedilmiş, Japon hava mey. 
danları hasara uğratılını.ştır. 

Filipinlerdc Bataan yarımada.. 
sında muharebeler şidd..,tle de. 
vam etmiştir. Amerikalılar Jaıpon 
ların mükerrer taarruzlanna i.. 
natla mukavemet etmektedirler. 
Ba.zı kazançlar temim eden Japon.. 
lar bunları ağır kayıplarla öde. 
ıniılerdir. 

Çin cephesinde, son iki hafta 
içinde Çin çeteleri tarafından ko
nulan bomıbalarla Han Keu civa. 
rında iki Jeron iaşe treni tahrip 
edilmiı;tir. Ölü ve yaralı miktarı 
çoktur. Mülhim miktarda yiyecek 
ve malzeme yok edilmiştir. 

GÖNÜLLÜ 
ZENCİLER 

Amerikan ordu ve do
nanmasına alınacak 1 
Vaşington 8 (A.A.)- Gönüllü 

zencilerin Amerikan ord'Usu ve 
donanmasına alınmasına karar 
vıeril'miştir. Bunlar kiiıçliıkı zabit 
ııii'tıbesine kadar yükselebilecek.. 
)erdir. ,_ _____ .. 
z;;:~ii~;;ıei~~';' 1 
Öğ'eden sODra Beyoğlu Ata ca
'llil karşısı Hasan Apart. Na. 133. , 

Tel: 43586 

NEHRU 
Diyor ki: 

Japonların Hindista
na bizi kurtarmak 
için geldikleri iddiası 

asılsızdır 
Loııdra 8 (A.A.)- B.B.C. Hinıcl! 

kongresi lideri Nehru dün gece 
ıgaızetecilere ıyaptı.ğı ıbeyanatta 

ozci.mle demiştir ki: 
c- Japonların Hindistana bizi 

kurtat'lllak için geldıklerini iddia 
e!meleri asılsıız bir şeyıdir. Çinde 
ve diğer yerlerdeki hareketleri 
lbu iddianın aksini göstermiştir. 

Ben Hind.istanı müdafaa etmeyi 
bir vazife teliikki eıylerim .. 

MÜSLÜMAıNLAR BİRLİGİ 
REİSİNİN BEYAıN!l\TI 

Diğer taraftan müshlmanların 
reisi Ciııa dıün General Vavel ile 
görüşmüştiiır. Cina gazetecilere 
beynnatında bu görüşmede harp 
kabinesinin alacağı tedbirler hak. 
kınca General Vavelin izahat ver 
diğıni ve .görü~melerini bu«ün ko. 
nüte) e bild'reccğini söylemiştir. 

-0---

Amerika bu yıl 
8 milyon tonluk 
gemi yapacak 
Londra 8 (A.A.) - füB.C. A. 

meri.kaTicaret Nazırı Nelson 1942 
yılında 8 milyıon tonluk yeni ge. 
milerinin inşa edilmesi gayesine 
yakında erişileceğini söylemis ve 
şimdi Amerikada yılda 700 ·bin 
ooooan fazla sun'i lastik yapıldı.. 
ğını beyan etm i<;lil'. 

Mıınıaileyıh ıa~.t:ik ist 'l!ısalatını 
<,'Oğaltmak ~ere cenubi Am.erika 
de~·letlerile mliznkereyc girişildi.. 
ğini de bildirmi~tir. 

--<>----

DENiZALTI 
Hücumları 

Amerika suların
da azarmı' ı 

c ŞEHiRDEN ~ MEMLEKETTEN 

Vaşington 8 (A.A.)- Bahriye 
Nazırı albay Knok:s geçen hafta 
Amerika sularırıd.a ta>htelbahir 
<ıücumlarının hissedilir dereoeede 
azalmış olduğunu söyliyerek: 

M"K.A.RADAN ve 
111EMLEK.E'fTEN: 
+ Daği~ma <Jtısı Umum Müdürlü ... 

gune Kuau.o tı..on.so..ot:ıumuz CeJ.i! Tev. 
1'Jk tayın taı1m .. şlır. iaşe Müstesa.rJ.ı

gında ~h:.t ... '.? cuııt:n ıkı umum müdiJ.r .. 
luoe de n:~vJ.J.«ı.erat:n Hıbrev ve: Ze
kı Zf)•lıtNL.og•u tayın eaılmışı.erdir. 

+ Be:rlıc liu,yu:k :h.lçimiz. Hüsrev 
GereJe vaııftsı ba.şına g.tınek üzere 
bugı.in Af1k.at·a.aa.n şemrim:ıze gelmiş.. 
lir. 
+ .M.ccj!-s büt.çe encümeni 15 Nisan· 

da yeni bi!tçe müa.aıkerelertne b~hya.. 
Co;ktı.r, ı\ıuzc..ııtt:ı·e.t:ı1ie ~laijye \o'eııdll 

b;r ntr'~t!lk ~ıJ.Yl•lYeCalt ve devlet bil~ 
lcrind~n i.ıcret atan memurların maaşa 
ta.nvilleri kıı.bil o!IJ.I) olmadığı tetıı:ık 

edi lecektiı:. 
+ Vilayet ve kaza me"kezlerinde 

ça·lışan bma, aNlılZi ve. dığer komisyon 
azalar:yte ehli vukuf üc-retler!n~ bir 
m••ktc1.r ~m ycı:puacaktır. 
+ Nafıa Vekıit .eli Ankara lkana·I.!· 

zasycın t-eşklı)8tı Uz.erinde yeniden tet.. 
'kiklere başlamııtır. 

+ Yiyecdc maddelerine ait fiı>tlerin 
~lnıe!li dolayııs>yle leyli melttep
lerde talebelerin ücretlerine Ha-ziran_ 
dan itibarm yfuwje 2:, zam yapılacak. 
tır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 
+ Şehir Meclisi dün Valinin Reis

llğln1e l>Jplanmış, Üsküdar - Kadı. 
köy bt1.1& tramvayları şirketinin tasfi
yesi.., Beı;ıiK.ta~a Barbarosu0 bir hey
ıtc.elinln dikilmesi te:cHfleri ve 1942 ma
li T•lt ı.oıçelerl tetkiılc olunduktan 
oonra aliıl<o:dar enetim.enlere sevıkedit. 
m:ştir. 

•- Bu na sebep Amerikan bah. + V•li ve Beli!diye Reisi Doktor 
Uilfi Kırıl-. dün Beden Tenbly .. i U· riyesının son zamanlarda teka. 
mum Muciilr Mua'1ini ile blriıkte Ka.. mü! ettirdiği tedbirlerdir. Maa. 
ragümıukl<>ki stad tn§aalını tell<Lk et. mafih bunun mukannen azalışlar 
m!ıltir. olması da muhtemeldir.• demiş. + İtf,ıiy., Mildüril İhsan Veiı:Alet- t' 

ır. 

l<ırle t•m,.larda buluıunak üzere An. Aıbay Knoks ticaret gemileri.. 
kara) a sitrnıştir. 
+ Son bır hatta içerisinde 439 kişi nin emniyetinin Amerikan harp 

tramvaydan atlamış 170 kışi para ce. gemileri tarafın.dan kontrole a. 
zmı Odt.·n1Ed:.ğlndt:;n mahkemeye verıl- lınn1asının muhtemel olduğunu 
mi§ r.ottsan ~nli 600 ekn1ek müsc.._ da sö·yJemiştir. 

dere ndilmiş ve mü~teri almıyan 5-0 ı --------------
otoınobil Belediyece cezalaııdırılınıı;
tır. 

TİCARET ve SANAYİ: 

+ ŞebrimI.z için a.yrılan gıda mad
delerinin taıkkallara tevzilne bu sa_ 
bahmn ilıbaren ba11anını~lu·. Toprak 
Mahsulıcri Ofisi bu.gün 150 tıon pirine, 
:ıoo ton !•sulye HlO ton bulgur, 600 
teneke sadeyağ ve :200 teneke beyaz 
peyniri vı.;,yet.çe itimat edilen bıılt
kıalla.ra vermektedir. 

+ Dün ilç va.purla li:maııınuza de
mir, CD'~. kimyevi ve ttl:ibl ecza, muh
telif cins k~gtt, çivi, tel ve boya gel

_miştlr. 

+ Un çuvallonna. yapıl.on 7 kutıl§· 
luk zam üzerine ekıınek fiatlerine de 
10 para kadar bir zam yapılacatdıx. 

Fia.t MUr~k•be Komisyonu yarınki 
lıoı>luntısında l;ıu hu.su.su lelıklk ede. 
<:ektir. 

+ Şehrim!ııde Ştıbat ayı içerisinde 
809 bın Mart ayı lçersinde 802,881 
tttmek karnesi tevzı olunmuşbur. * Sndc yağın karn e lle ıtevzı o1una
cağı haıkkındaki şayi&lar doğru de
ğildlr. 

Esnaf Cemi
yetleri Danış

ma bürosu 
Şeıhıriıniz •esnaf cemiyetleri 

danışma büro.su. nun ıslah edile.. 
rek E6nafa da.ha faydalı biır hale 
konulması kararlaştırılmıştı ... 

Filtıaki;ka bu büronun iyi ran.. 
d:ıman veremediği bazı azalar a. 
rasında söylenmi.ş ve !lıatte bazı 
cemiyetlerin loo~lerinde bile 
ımew:uu bahsedilmiştir. 

El:IJcümle •esnaf cemôyetleri 

B Gö'°'~K(f"KıZLAR~ 
Gençlik, Aşk ve Sadakat filminde ~ı 

müışterek yaJ1d.ı-m teşkila tı.. nın 

kıoııgresinde otelciler cemiyetinin 
!heyeti idaresi •danışma bürosu•. 
nun J.ü~umsuzlu.ğundan bahsede. 
rek lağvolunırnasını teklif etmiş. 
tir. Ba-zı azalar ve bu meyanda 
dıokumacılar cemiyeti ve lrooıpe. 
rati!i reisi YQhya Yılmaz ÖZtürk 
ahvali hazıra d-Olayısile yeni ni. 
-zamnameler ve esnafı aliı5<ad'ar 
eden kararnameler çıkarıldığı şu 
sıralarda bÜ'roya eskisinden da. 
ha fazla ihtiıyaç olduğunu ileri 
sürerek kalmasını, fakat bu bü. 
ı.ıonun şefi olan avukat hzetin; 
ayni zamanda sucular cemiyeti. 
ni·n <le reisi bulunması hasebile, 
eks<>r cemiyet reislerinin yaptığı 
gib bu iş de parası·z yapmasını te. 
menn etm;slerdir. 

bh°çC>k rağ·bet ve muv affakiyet kazanan filmlerin 
~! 

:;.::"~ ;~1dr~~MAGDA Schneider ~1 
I~~ Yarınki Perşembe Ş' ARK' J prestişkarlarıoı gaşy '~ 

günü akşamı M Ull ve teshir edecek "- . --

İ7ızet; h~yeti umumiyenin al. 
kışlarla tasvip ettiği bu temenni. 
ye uymuş ve yıllığı 960 liraya ba. 
hğ <ılan riyaset i.icretini esnaf 
ılıastanesine terk ve teberrü et. 
miştir. 
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J KIŞ DEV~i Haydarpaşa ki feci 
Çamurdevrı. tramvay kaza 

Pasifik Harp 
KONSEYİ 

Dün yapllan t o,,.. 
lantıya işUrak 

edenEer ne oiyor? 
Londra, 8 (A.A.) - B.B.C.: Pa· 

sifik harp konseyi dün Vaşi.ııgtıcm• 1 

da Amerika Reisicumhuru M. 
B1111JVelt'in rei.diğinde toplanmış· 
tır. Bu tıoplantıda İ.Dgilio: Biiyük 
Elçisi Lord Hali~aks'la ,Kanada, 
Avustralya ve Yeni Zelanda mil· 
messilleri hazır bulun'll)'ordu. 

T<ıplantıdan soııra Lo.rd Hali· 
fakıs kendisile görüşen gawieci· 
lere: 
•- Rll2lvelt tarnfından çizilen 

resim gayet cesaret vericidir.• de· 
miştir. 

Yeni Zeliinda m~ssili de: 
•- Herşey rolunda gilımelııte· 

dir.• demiştir. 
Konsey bir hafta sonra toplana· 

caktır. Bu t<>plantıya Kanada Baş· 
vekili Makenıi de iştirak edecek· 
tir. 

--0-

Çin Denizinde 
Amerikan denizaltı

ları ib.i Japon gemi
batırdılar • • 

~ını 

Vll§ington 8 (AA.)- Çin deni.. 
zinôe harekatta .bulunan bir ~ 
r.rerikan de.niızaltısı devriye va. 
zifesi görürken bu~ 10 bin tonluk 
diğeri 5 bin tıoııluk iki J a·pon tica.. 
ret gemi.si bat11 ........... +ır. 

--ır--

106 Mihver gemi
si batrrlldı 

Vaşington 8 ı A..A.)- Gazeteci.. 
!er toplantıs:nda beyanatta bulu. 
nan Birleşik Aıınerika Bahri~ 
N a:ıırı Knoks 7 i!kkanunda Ame. 
rikanın baııbe girdiği tarihtenbe. 
ri Atlantik sahili açığında 100 ti.. 
caret vapurunun batırıldığını if. 
şa etmiştir. Bunların 59 u Birle.. 
şik Amerika açığında, 23 ü Kana.. 
ia açığında, 30 u Kara ib denizin. 
de ve 4 ü cenubi Amel'ika sahil. 
!eri açı.ğında batınlm~tı,r, 

Kmoks şunları ilave etm.iştir: 

Hükumet •bilhassa uzun sefer. · 
ler bakımından Amerikanın de.. 
ni-z ticareti meselesini dikkatle 
retkik edivor. Gemilere roiirette. 
bat lbulma.kta biraz güçlü<k çelkdl
miş ve bu meselenın nasıl halle. 
dH0bileceğ:ne dair henüz bir ka.. 
rar verilınem;:şı ir. 

Katı iHsevk balon
lardan istifade 

edi"ecek 
Vll§inıgton 8 (A.A.) - Albay 

Knoks, kabilisevk balOft'lların kıyı 
müdafaası için mükemmel biı·et 
;ilfııh olduğunu ve bunlardan çok 
ın>ktarda yapılması içın hazırla. 

nan projenin tat·bikine b~land:ı.. 
ğını. beyan etmiştir. 

-o---

Bir haftada düşü
rür en tayyareler 
Berlin 8 (AA.) - Bir Alınan 

resmi tebliğinde bildirildiğine gö.. 
re martın 29 .undan nisa!Dm 4 üıne 
Jta<iar bir hafta ;çerısinıde 3<>1 Rus, 

69 İnıgiliz tmaresi ı:Mişürülm~ 
tür. 

• 
intikam Maçı 
Bir fut~ol takımımız 
geçenlerde şehrimize 
gelen lngi:iz takımile 
maç yapmak Üzere 

Wısıra gidecek 

Taarruz devrı 
(Basmakıleden Devam) 

olacak ve herhalde Buz deni2in
den Hasra körfezine kadar ve yi· 
ne Birmanya kapılarından Bah· 
rcyn adalarına kadar bütün bu 
salıalar 1942 harıbiain cereyan ve 
ceveliın alanları olacıı'k1tır. Ayrı· 

ca, Alman taarruzu karşı.suııda 

Sovyet R~awn iktisap edeceği 
duruma güre de Uzak Şark Soy. 
yet • Japon vaziyetleri de hiç 
şüphe yok ki bahis me\1%Uu ola
caktır. 

Bn vaziyetler ve ihtimaller 'kar. 
şısında Alınanyanın kat'i dariıeyl 
gözetliyen yolunu çizebiliriz: 

1 - Kafkasya • İran • Irak isti• 
k.amt!li, 

2 - Moskova ve Ural etelderi1 
3 - Süveyşi :rorlanıB'k t"§eb· 

büsii. 
Buna karşı Sovyet ve mütte. 

filder müdafaasını da işaret ede
biliriz: 

1 - l\fosk<ıvayı ver.nıemck, 

2 - Hasmı Kafkasyaya ve Mı· 
sıra sokmamak. 

3 - Japonyayı Hind kapıların· 
da ve llus <>r<lusııuu elde tutmak. 

İki tarafın gayreti bu '"°'kıtalar 
üzerind<ı toplanacaktır. Fakat, 
kim sökiilürse herhalde hlr daha 
belini lnmıldırtamıyacak şartlarla 
sökülecek ve muhakıkak ki Mih· 
ver ••eya miittefi.kler leh veya 
aleyhinde bu sökUIUş AV1'upa • 
Asya kıt'"ları üzerinde harbi hl· 
tirmiş olacaktır. 

ETEM iZZET BETVICE 

YENi TASARRUF 
BOtJOLARI 

Dün satışa çıkarıldı 
Maliye Vekili B. Fuat Ağralı 

beyanatta bulunarak ilçüncü defa 
olarak 25 milr<>n liralık tasarruf 
b<>11<ısu çıkarılması hakkındaki 
4195 numaralı kanunun dünkü 
salı güniinden itibaren yürürlüğe 
girmiş olduğunu ve bonoların 
memleketin her tarafında satışa 
çıkarılmış bulunduğunu söylemiş
tir. 
Halkımızın evvelkiler gibi bu 

tasarruf bonolarını da tehalükle 
karşılıyacağı şüphesİ2dir. 

BUGÜN~ 
Matinelerden itwaren 

ŞEHZADEBAŞI 

TURA 
SİNEMASINDA __ -:;:;;.: 

Sayın halkmı>un haftalar
da.ıııberi belvledığı mevısimiıı 
iki büyüık f ilm' b r arada .• Se- • 

en bıssi. içtiımai büyük ~ 
filmi TiiIDk dU'biiıj ve mil:Ji • 
ımusikiın:ıWzin lmyu!k zaferi. ~ . . ~ 
ı - ZEHI LIL 
ÇİÇEK ~:' 

T'ÜRKÇE SÖZL'Ü 
ŞARK MUSİKİLi 

ve'-

(Türkçe ve Arapça Şarkılı) 

Baş Rolde . Eşs>Z d.ill:ıer 
Mısır Y ı.Mn,ı 

EMiNE ŞEKİP 
~ 

Barların içk; ve sefahat ailem- ~ 

lerının lrorkwıç iıhwaslarına J.~ 
ıkıı.ı;ban gıden. temız ve na- J.,. 

mu'Slu b:r ailenin yetiş1iıııdiği ~~ 
yavrularının feci aıkıbetı. Bi1- ~ı 
tiıın !kadın ve eı1ke'kıleri hıç- ! 
kırıkta•n ağlatacak ve gençle- ~ 
re ibret verecek llıh.$i ve içti- J. 
mai ıbüyü'k bayat faciası. Sı- J. 

' nema te,Jmiğfo:ı.in en ibü~llk, en ~ 
mü!kemmıe1 zaferi bütıiin se- ~~ 
yiıreileri merak ve lıeye<:an- l 
dan titretecek nefis bir film. ~~ 

~ 2 - Görünme- ~ 
,.~ yen Kadın 

~ 

~) VİRGİNIA BRUCE - "~ 
J JOHN BARRYMORE ~~ 
~ Heyecan - Delıışot - Aşil< ve 

J.hfü as fümi. 
11 den itibaren devamlı 

matineler. 

TllRAN 
~~ SİNEMASINDA ~ 

Londra, 8 (A.A.) - B.B.C.: Ge· 
çenlerde Türkiyeye giderek bir· 
kaç maç yapmış <>lan Mısırdaki 
İngiliz futbol takımile., intikam 
maçları yapmak üzere bir Türk 
futb<>I takımının Mısıra gehucsi 
hakkında temaslarda bulunul<du· 
ğu öğrenilmiştir. Britanya balkı 

böyle bir samimi spor karşılaş

masını menııııuniyetle karşılıya. 

cak ve Britanya sporcırlarına Tiir
kiyede gösterilen misafirperver· j 
liğe mukabele etmek fmatını ka-
çırmı~ acak12rdır. ' 

ZAYİ - Kadıköy Kııymııkaınlığm
cl<in ald 1ğ1rnız 95/72 numaralı 3 büyük 
e~.ok karnelerimizi zayi ettik. Yeni_ 
ler:ni al.:ı'<'~ğımdan eskilerinin hüaanü 
:v-0ktur. 

Fethi DtiZGÖRE.'I Ailesl 

(1 lncl Sahifeden Devam) 
olmuş, tramv-.y içtndeıki yolcuiarın 
caınh.Lr,1ş feryatları arasında ve bir de
mir TJğillt halinde baı; acııııiıYa eel
mlştir. 

İşte bu sırada durak mahalllnde 
tramvıı.y beklemllltt<> olaıı ve KadıköJ' 
saıkinlerinden emekh deniz bın'b&şLSı 
Aıhmet Cevat M.rıı arılde üzerine dev. 
rilen tramva~.111 altuıda kalarak feci 
bir ~ekllde ölmüştür. 

Devrıler tramvayın iç:i.nde kdan 
yolcuların fe.rya.~arına kosan civar 
hast&banrle.r milstaıhdenılerı. kazaze. 
dele:! blrer iık.ışer arabadan çıkarrru,
lar, tedıtvilerine tevessı:.ıı etmişlerdJr, 

Faciadan haıberdar edtlen Üsküdar 
Müddeıumumi Muavinlerintlen Fuat 
Gedı:k be;-~ıberinde Adli.Ye meınurların.. 
dan Şeri! Ataç olduğu halde vak'a y~
rine gelmi$. deı1h"1 adli taı-ik.)<~ta baf· 
lamıştır. 

İlic tetkikler neticesinde yaralılar.ın 
14 ldşid..., ibaret <>ldu&u v.e diiler dört 
·k~şnin bf-relerle kurtuldLığu anlaşıL 
mıştır. 

Ağır yaralı Ney·ir adındlllki o.ıt hariç a
Yaık. tetl..wnerini m{~~a:ki,p evlerine ve 
işl~rlne dfnen kazazedeler sunlardır: 

lıstl'ft>t '-~tiler, Behıce, U21bio Sakarya, 
Soboy, M;~o:: oğlu Cilok, Behı.a.t. A
r<:.m, Niy.ı:zi,. Ahmet. kiıiror ve Siı?on, 
Ha'San oğlu Ibrahim ve Vatman Ke_ 
mal. 

BİR AÇIKGÖZLÜK! 

Müddeiuımuınıhk ilk teda'Vlileri 
yapı1ma·k.ta olan ka'Za2edelerlıı 
malüma ti arına müraca;ı<t etmiş, 

kazanın suretı cereyanı etrafın
da çen..,sinden hafif yaralı hulu. 
nan vatıman Kemali dinlemiştir. 

Bu esnada kazazedelerden RA· 
bia Sakarya ad.ndaki ıkadm Müd
deıumumiye devrilen tramvayın 
içınde bulunduğu sırada •imdat. 
diye pencerelerden birinden ko.. 
!unu dışanya uzattığı bır Sl.'l'ada 
me.çhul bir hırsızın k-0lundaki 300 
lira kıymetindeki altın bılezikle.. 
rinı aşınnl§ ()lduğunu söylemiş.. 

tir. 
Böyle bir felaketli anda hırsız. 

lığa kalkışan bu cür'etkiirın SÜT. 

atle meydana çıkarılrnaını miid. 
de<lumumi, ai3kadarlara •bildir. 
miştir. 

15 kuruşa ekmek 
satan f1rrıncı 

(1 lnet Sahifeden Devamı 
me!< normal fiatla ve noomal şe. 
kılde ahaliye satılmış ve bedeli 
Ziraat Bankasına yatırılmıştır. 

Aynı za;manda fırıncı Rusel Ni. 
l::odıooviç. teııgahtar Silves.ter 
D=ııyanoviç, tablakıar Kasım Sa. 
rıbakır 2 sayılı milli konımna 
mahkemesine gönderilmh;lerdir. 

Bunlar sorguya çekildikten son. 
~a. bazı şahitler dinlenilmiştir. 
Mıııhakemenin devamı, bir kıw; 
şaıh ·din daha çağınlması için in. 
rakılmıştır. 
Diğer taraftan, Balatta Riza is.. 

minde bir fınncının fırınına mü. 
racaa t eden Tan"§ adlı bir adam, 
sahte ekmek karnelerile ekmek 
alma sırasında ,fırıncının ilılbarı 
üzerine yakalammştı. Tahkikat 
dosyası, dün İstaDbul milli korun 
ma mi1ddeiumumiliğine verilmiş. 
tir. İddiaya giire, Balatta oturan 
Mııra:d adlı biri, misaf'rlere mah.. 
sus -0Ian muvakkat karnPlerden, 
a·ğır işçilere verilenler! taklide 
kalkışmıştır. Bunlardan bir örne.. 
ğe /bakarak, damgalı karne ku. 

1 
VATMAıN ;:-ı-E DİYOR? 

Bu.ıı.dan sonra nııüıddeiumum 
beraberinde ibuluı:ıan beletliya 

makine müıhendislcrile mahallen 
k:ec;lifierde lbuluımruş, vatnıan 
Kemali diğer bir tramvay araba. 
sına bindirerek kaza yerinde a.ra. 
ba ida·re ett;rın;~ı:r. Vatman Ke. 
mal kendısile görüşen Son TeL 
graf muharririne kazayı şu suret. 
le anlatmaktadır: 

•- 9 aydanberi Üsküdar tram.. 
vay şi:rketlııde vatımanlılk yapı

yorum. Arkadaşlarıım iyi bir vat. 
man olduğumu söylerler. Son 

haftalar, Bağlarbaşile • Kad• J.:öy 
arasında servis yapıyordum. Dün 
de saat 9,2{) de Bağla·r'başında n 
hareket ettim. Lise durağına ka. 
dar, gii>zerg3lhtaki bütün ini~ ve 
virajlarda f!'enlerim pekiilii vazi. 
fesini gördü. Fakat son duraktan 
!hareket ettikten sonra siiır'a tini 
srttıran arabayı, bütün çarelere 
bawurduğu..., klde bir rurlü tw 
k.if edemed;m, Vasıllar lboızı.ı!kıtu. 
Yoloeuları telii~a d~ürmeınek i.. 
çin herşeyi "P.Jptım. Fakat ne ya. 
zık ki hastane virajında bütün 
tedlbirlerin faydasız <ılduğunu gör 
dilm. Tramt,ay virajı dönerken 
adeta olduğu yerde z~lıyurdu. 
Bir kaç saniye sonra da facia ol. 
d'U, bütün hızile duvara tosladı.• 

Tahkikat evrakını bu ~uretle 
inkişaı ettiren miiıd:delumumi, dev 
tilen tramvayın esaslı bir surette 
muayenesi için atölyeye kaldırıl. 
masına lüzum görmüştiiır. 

Belediye mühendisleri dim geç 
vakıt atölyede arabanın frenleri.. 
ni ve diğer tesisatı gözden geçir. 
mi<ler, kazanın sebeplerini araş.. 
tırm!§lardır. 

Hadiseye frer.lerin seb~ olckı. 
ğunu söyliyen \atmanın bu idtli.. 
ası, mülıendislerin verecekleri 
mufassal rapordan son. t anJa.şı.. 
lacaktır. Tahkikata bu.güır:ı de de. 
vam edilmektedir. 

Korka1'ç bir deniz 
lacfası 

(! lnoi S8'hl1eden Devsm\ 
erkek, çoluk çocukla dolu Endcı
rani m<>törü fırlınaya tutulmuş ve 
fenersiz de olduğu i.çin karanlık· 
ta uzun bir mücndeleden sonra 
kayalara çal'lJarak p:ırçalanıuış
tır. 236 kişilik yolcu ve tayfo kıl· 

milen denize dökülmüştür. Res
mi makamlardan öğreııdifime gö· 
re biri kız, ikisi erkek olmak üze. 
re üç çocuk, 7 kadın, 19 erkek sa
hillere çık:mıya muvaffak olımuş
tlll'. Diğerlerinin fıkrbeti bi~lnme
mekteılir. Daha bazılarının da 
lrurtuhnuş olması Hıtİ>nıali vanl•r. 
Kurtulan kauzedeler için İzmir 
Kızılayı tarafırulan derhel bazı 
yardımlar gönderilmiştir. 

ponları basmış veya batııtımıı<tır 
Te bu kuponlarıfan bir kı,m•m 
Tanaş adlı biri vas>tasile fırına 
ı:;önıderip ekmek aldırırken , i<'n 
içyüzü meydan~ çıkmıştır. Her 
ikisi hakkında da tahkikat devam 
etmektedir. Sahte karne kur-on.. 
ları vukuır ehli tarafından tetkik 
oJ U!llllakta d14'. 

Akın! .• Hücum! .• Ve fzdih~m!.. Paftası! .. 
Haftalardanbe~ı sa!:ııırsıızlıkla beklediğdıniz en lbüıyülk program 

~ İstaırbulun en büyük, en vasi --,.,-,.,.,,.,-,.,-,.,-,.,-,.,-~~~-

~ Ç E N B E R ·L~i.Ti·ş·r 
~ SiNEMASINDA ~ 
c~~~ MATİNELER~EN ~ti~=::~ 
Büyük, küçük, talebe, ge~ltk ve ebeveyinin itina ve içten gelen 
bir dikkat ve tıılodirlcrlo seyredecekleri cemiyetin içtimai ve 
ahlaki yaralarıııı nlşterliyen, kalb ve gönilllerl ateşliyeu klBsik 
Türk ve Arap sazının en ateşli, en ruhuüvu par>çaları sine• 
sinde 4ıı1ıPlryan: 

t - ZEHİ. Lİ ÇİÇEK 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TüRKÇE VE ARAPÇA ŞARKILI 

Bütün kadınları luçkırtara k ağlatacak, erıkekleri en 
kuvvetli lıeyccana silrük!iyecek, bütün gençlere ibret 

dersi verecek öbnez bir ·hayat faciası 
~,~ .................................... --..................... 1 

BAŞ ROLDE: Mısırın eşsi!z 

dil:ber san' a tkfu'ı Emine Şekip 
Ba•ların, içkinin, kumar ve sefahat - alemlerinin baş 
döndürü.cü ibtirasları.ıııa kurban giden gençlerin feci 

akıbetleri. 

2-GANGSTERLER AVCISI 
Tüyler iirpertici maceralar, lrorlrunç ve helecanlı sahnelerle 

dolu senenin en heyecanlı ve korkunç sergüzeştler dramı 
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Türkçer• çevi:ren : IS:ıuıımı:a r. u:RTELLI 

iki polisle mülazım Bek silahların atıldığı 
ormana doğru koşmıya başladılar 

Mü.l'Az.im elekıt.r.ik fenerini eTu:ıe aiını. ı 
<a şüpheleri bfut>iiliin 1"'!ıal<!<ı.ık el
n-ıio'e ba~J~dı: 

- Herhaıde bu {ener! de Mister Be
net dll~ürmüı; olacak. Zaten bW'aya. 
g:c:tmıJye geldik.lCrJ. za.n:r:ın gece idi. 
Mdler BeıM>t tıer tfühi ibtiYata l'İa\\l"I 
etn;~ .. Gelhken yamn.a bir de ele!<trilt 
1ene-t.:., aln1~1 1llınal etmemiş. 

- Btn bu e1ds!tt'iık ieneriJli sahilde 
8\JYUn J<enarında bulıdum. İçine ON 
(i~ .. Pa..lanmış. 

- lıclll kJ Mister Berıe'I burada bir 
110r ıörınüş, püııooımu, eltktri< feneri
r.ı elirıd~11 ~s. 

Böylece lronU§>.rak gölün etraı!lnı 

dol;;Q;ıyorlardı. 
Epeyce ır.ıaicta orn1an ı:ı benzi.yen a

ğaçlık btr ~ırlın k<-narlarında küçük 
küçiik k:ı.-ruş kulübeler görünüyordu. 

Tom bu }..--ulübelere do;tru ilerıt. 
:rordu. 

llİll SiLAD SESİ 

Mü\a2im Bek: 
- Zavallı Mister Beoot tin-...ııların 

karnında ~an eriyip gitn\4-tir. Bu
ralarda b--.~ yere dol~ıyoruz. 

BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ne vralj i, Kırıklık 

İCAlilN DA 

Hatay yağları 

ve Bütün 
G'ÖNDE 3 

Ağrıları Derhal 
ALfNA BlLiR. 

Keser 

Demirci, Elektrik ve Oksijen 
· kaynakçısı aranıyor 

Türk. Anonim Şirketi 

"H. A. Y. A. T,, 
- IBsSEDARLARA İLAN -

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden : 

f Tarih1 Tefrika : 65 '"\ 

Ehlisıilibey .~~ş!. ~~~ K~~~!~n_J 
G~n_l_erce Arslanı gör miyen Sür.bül, 
koyune k açmak için çareler arıyordu 

1 -Tabii en önı:le işi ne? Hem de 1 

1 bu derece açııkıça ... He~~"in yeri I 
İ var. 

i
l Halbuıld o .A.-slaru:h ... Tııka\'ln 

ve diğer l>ir kımıandnnın "rupla- ' 
rile kuvvetleıüni Mrlc<*i'ri.n en . 
~ ~- ~ I 
«>ne geçerek lııüıcwn elıınişti. 

1

. 
Aı-slamn hüıcumu ç-Olk iıyi ol

n:neytu ... Bir kere İ.zn:lk kaleWı.de 
m:ın~ur kalan ıW:ıalıiye cesarct ver-/ 
miştı. Hele kaleyi müdafaarta 
memuır '.l'üı.1k askerlerini çılt!ırt. i 
mıştı. Demek Arslan i<.Aedlği za- ' 
man düşmanını kırar ve krucThin 1 
kapı.sına dayanaıbilirdi. 

deriler.inden ruperlı bir kole yaJ>
tı. Bmı1larJa kalede buJunan Til'l'!Jı,, 
ler tek ıbir haçlı askeri kale dt"' 
Yaı·ların3 yanaştı.r,,~·cdardı. 

Oik atıyorlar, yıığılı ve kizgl 
su:lar la Jı>iiıcuan edenleri mail vedi 
yorlaxıdı. Nilhayet l>i.n mii.şldil.'..tla 
karadan sii.rü«<li\}·erclk kayı!k.Ia r 
gefürliler ve göl tarafını da mu. 
hasara aUı.na aldılar. Artılk kale 
ile Arslanın iı1.ib:>tı kesilımd§ti. 

XXXlI 

SÜNıBÜL KAÇIYOR 

- O Jıaide kendisini göle attıkları 
anloa§ıllyor. C<ıoedinl gülde aramalı:ı'lz. 

Bu •ırada suıyı.ırı Jç!ıııde hı§ırtılar 
dı.ıyuldoı. 

Mlıl.lzım eüldü: 
- Ti=ahlar av p<şinde 1ros1>y.ır .. 

.Böyle aç maiJlf.ıtların yll§adıi; g_öldı! 

boya.z insan ce....edi btılwıur mu?. 

D;ye •öylenlıken. birden karpU 
sı.J"Ctan bir silah sesi dt.,.ulCu. 

Pollolerden blrl: 
- .'\.caba yerlUer Tom.ıu silahla n-..ıı 

ka'l'şıltıdılar? 

Diyere>< b<»'"WlÔ'ln d1lrbüntiıı!l çı
kardı .. 

Uzaklara baktı: 

Ticaret Kanununun 361 ;,ı.cı ve Oir
ket ninmnamE6i!lin 45 inci mııd!ı!eleri_ 

Qe tevfil<•n şiri<eti'mlz hissedarları adi 
lıq'eti umunıi\ye halınde içlima etmek 
ü:ıere 31/3/&l2 l:ırlbi için davet edil
miı;leroi. 

:iıdaremiz Slııli lam>Manes! için ımtl,tıanda gijs~en e1ı1iQret., g6re 6'1aite 
35 ~urusa kaıci<r ücret. verihne!< suretl!Y'le 6 demire!, 3 elekıtrik ~al!lçısı ile 3 
-ıcrı kaynıılkçmna jh\jyaç vardır. Aıı.erljhle aU\kası oh~an ;.steklllerin pillwı 
Sıüvli)'et cpn~ hüsnü lıal ldiğııdı ve şimdiye :katlar çalışmış buluııdu!ı:ları 
m!lesseoolel'den alınmış iıı>l hizmet veslkaları "e dört adet ve'"'1ta 1ioltıoğra!laro/le 
birlikte 10.4.942 günü saa<t 14 de idarenin Metro Hanı zemin lkaıtındııi<ıt Zat ~ 

Kale içinde bulunan kuıvıveıtıle
r~.n }arıım mrıyıon1llk haçlılar SÜ· 
1'usu kaı"Ş-'\Sında rııhları bir par. 
ça sarsılmıştı. N aıııJ sarsıı!masın
dı, kendileri anıca!< on 'bin ~ 
bulunuyorlan:!ı. Llkin Arslanın 
böyle kapılara kadar dayanıp düş
manı taıümar etımooi ve düşma
nın en büıyıiik lrumaındanlarınd'an 
biri&nin kale !kıapısı önü:ıııde ınaıJı:. 
tul dıüışmesi İznik kalesi mullıafııZ
larına can ve hayat vermi~. 

Yen.işeC>ir karal'g'filıına €i)tiix>ii
len Sü.nbiH aylarda.ı>beri Arsla
nın yüız·ilnii gören1em1işıti. Hergtb1 
kumandanlara müracaat ediıvcr 
ve köyüne gitmek, haıtıta ikıa~a .. 
için çarel€r arıyordu. 

- Zavallı Beıı.eli:n <timsahlar tara. 
tında.'l pilçalarup ~ı?lcl IJlıi talı.. 
miD edlyorsun\G? 

- ŞUplıffiirz .. 

- Göldeki timsahl«rı ı:orilnce üml.. 
dimz !tırıldı sanıyorum. Halbuki be
nim içimde kın-vetli bir ümit var: O
nu buraJarda bulacağımrızı \lDltJYOr:u.m. 

Müblzhn Bek fiildü: 

- İnsan, gözünün önün~ ölen anaı. 
s1nın, babasının bile günün birinde 
döıı!Q) ge'«ıeğiJıı ünri'I eder. 1.tmit ol
ırıasıcyodı, \ll6anlar n""ıl ~vunurdu?. 

Bunl.ar lronuı;wk<m. polis memuru 
Toın gölii.n fimaliııe doğru epeyce u
=ırnışlı. ~l ~i çok a.rl<ada kial
ımotı. 

Tom nereye ~rdu?. 
MU.Uzı.m Bıtc onu uzaktan g<;rdn: 

- Tom galiba. ;rine cü.ıel.-bir l<u• 
fllll JJ!'tir.rlen Jroşuıyor.. O zaten bu 1a.. 
raaf geld~ zaman va-zi1~ini ve üze
rine aldığı ~ U11utur, k~ peşinden lııo
ıar durur. 

Folbl~l'den biri hlımw-dandı: 
- O bu sefer kuş peşinden ıitrnıı,or 

sanının. 

- Hay<i:i oeıı.ım. ben onı.ın kili me
rakım bitirim. 

Ve dürbünü zalbite u:z:ıtarak: 
- To111. ağaçların Qritas:ı.na ı;aldam. 

mııı ... Kulübelerden lf.rinne ıw.~a
lar yal", 

Dedi. Zabit dürl>Unil aldı: 
- O ne?! Kulilbeııiıı önünde beş al.. 

<ı kişi vör ... Hem de .ANru,palı ;yani 
yabancı kıya!eıtgıe ... 

Sil::.h sesleri arlrnıya baı;ladı. 
Müllı.iın Bek: 
- Yeni bir hadise karşısuıi!ayıı< .. 

Koşalım ve Tumu lruı'taraJ.ııp. 
Dly., b1'ğmlı. ikı polisle beraber 

Mülfizlm Bek oımana d<>iru imşn)l!Ya 
başladıla:, 

Binz soora. Torna y.aklaşlılar. 
'l'om b~~ı aritay" çevirdi ... 
Ve arkadaşlarına baiırdı: 

- Giz~i bir iı,ıllma ~ k~e-tt!m. 
Kulübenin önüml.e görünenlerin !ıepol 
japondur. Boylarından da blllllu anla
m~k kolay<i:ır. Şimdi ne yapacağız? 

MülaztmBek: 
- Tub3! aey! Dedi. Ne ararl<en, ııe 

J>u?duk! 
Sonra l>i:de,, c1dıll blr tavırla başım 

salladı: 

.. - Şimdi ne mi y~cağırz? ~a. 
hucum ..• 

(Devamı l\l'ar) 

Yevmi mddirda nlsabi lçlima baBıl 
olmad$udan jçtima 27 /Ni6an/042 ta... 

riıbine m lltadi.f pau.artesı eünü ... t on 
bire talik edilmiştir. 

Mev""1d1 me.küreye tevfi:kan Jı,tıu 
9tlnci itUımıda hazır bulUDacak hisse

darların termil edecekleri aerır.aye mıik 
torı ne clu.rsa oı.wı birinci iı;tiınada 
infrukç-re ohmmQk üz.ere iUin edilen 

aşağıdaki rımıame müııolı:.ere ve lı.ara
ra lıağlanaca&ıtır. 

RUZNıAIME 

1 - Me<!lişi idare ve mlira!ılp fflPO'I'-
1.irmın olrunmaeı; 

2 - q4J senesi bilan.çosu ile mr w 
r.arar ıh~plarının tetk~ ve tasdiki 

3 - Meclisi idare a<Zai3Tile mlirakl
b.in ibrazı; 

4 - MP.clisi idare a.uılaTile müraltip 
1.Wretık."'Ij.o~n tesbiti: 
liias<>daxhroan j§bu Jı:timoda, hazır bu
lunmağı aızu edeıiler duhuliye varaka
larını alı.bilıınek için tıoplanU günün
den laakal' bir hafta evvel hamll ol
dı.ık.ları ıbü·se senetJ.erıni veyahut bun
ların tevdi <>dilmi~ olduğunu mübe:y.. 
Yin Banka veoilııaoını 'tevdi eylemeleri 
iktiza eder. Mecl:!& İdare 

!eri ve Sicil Müdürlüğüne müracaa.tlan lüz1J1JUJ b!ldiııilir, <4188> 

Devlet Demiryolları ve limanları f şletme U. İdaresi ilanları 
Muhammen bedeli 67000 lira olan su geçmez bezden mamul 5000 adet par

desU He 100-0 adot ~nta!on 16/4/1942 Perşembe gliıı!U saa.ı 16 da k30alı zarf 
usulü ııe .Ank;ır.ıda ldare binasında iı>ıı !anan Meritez 9 uncu Komisyonca sa
tın alına.caktır. 

Bu loe giıınek ~enlerin ~00 liralık muvakkat teminat ôle kanunun ta.. 
yln e;tlği veslkalan ve ld<.llflerini aıynıl gün "'at lö e ~r adı geçen komis
yon reisllkine vermeleri la.zımdır. 

. Şartnameler 2 lira lll'llkablJinde Anlj:ara v.e Haı.rda~ veııelerdnden te. 
mın olunur. (®2) 

Esnaf Cemiyetleri Kongre-
1 erinde Olup Bi t enler 

Yazan: BÜLEND HAMDI ERİM 

' " Dr. İbrahim Denkerı 
Balık!ı H:ıslanesi Dahiliye Müte-

1 
nassısı. Her gün saat 15 den sıoıı.ra 

B<>.ıto~lu - Ağa.camil, Salc2ai:a<:t 
cad.deol Çöplüı!ııçeşme rol<alt No. 13 
Teleilm: 02468. 

!Bir a.;ydallberi s~ gelen es. 
nai cemiyetlerinin ve cemi(Yet ko
qperati.flerinin yıllık kıonıgreleri 
geçenlerde 'bii(yük hir ,pasta ziya. 
fetile Emiııiinü Halkevinıde sema 
erdi. 

IBilımeın 'hiç dikkat ettiniz mi; 
bu CfJl!liyet kıongrelerinden her 
bi'rlsi diğerleri<nden göze çat'P'll' 
farklarla ayrılır: İlk olarak zaman 
ve mekan farkı göıül'iiz. Bir ce
miyetin lrongresi öğleden avvel
se ıdiğeıilıinki muhakkak ya öğ. 
leden sonra veya ertesi günüdür. 
Sıonra birisi teklınil cemiyetlerin 
miilşterejk lbiiııosu olan Cağalo.ğı. 
lun<!ak.i merkl'!llde ise diğerleri 

ya Sütlücede, ya Kapalıçarşıda, 
ıe ya'lıut Sirkeci yıolcu saloou ci.. 
varında veya F atiiJdedir, 
Eğer si2ler de benim gilbi bu 34 

cemiyet ve k<ıqperatilln !hepsinde 
bir garleteci olarak hazır ,bulun.. 
s~ydınıız; bu farkların daha çe
§itlile:rini g6rurofuıüız. Şimdi bu 
orijinal ayrılıkları ~ıep birlikte 
kıongre salonunda seyredelim: 

İ'Şte bir cemiyet ki ta kurulu. 
şundan.beri daima biı'birine hem 
ızıt ve muhalii iki partisi var: Bi
ri 'Beyoğlu tarafındakileı-, diğeri 
İstaDbuJ ci§ıetindekiler.. Bir de 
bunların arasında yeralan ibir ka
ia{IOri var ki görünüşte bitaraf
tır. Fakat hakikatte intihapta ka.. 
zanıınak istiyenlere yaroun eden, 
arzu edilen tarafın inlilhabı ka.. 
zan:ması için isteyenler hesabına 
otoıııol>illerle dükkanlardan adam 
taşı!)'anlandır. 

Sa:lmeyi değişth-eliım: Meşguli
yctlerıi hiJ:ibirleriııe ya yapıtilklları 
işler veya doullarultlclan malız.'ellle 
itiibarHe beırziyen veya yalkın olanı 
biırkaç ziimremn i.ştiır·aJalle lkuırul
muş bir cwniyet .•• 

Böyle cemiyetılerdle el<EEriya 
sÖll ve iş !ıailokı; yaptikları ıişin 
mahiyet.; itiıbarile gijze çaıqıan ve 
parası çok olan zümırededir: ikı.a
re ılıey'eti, cemiyet rei5i ekıserİ(ya 
lbu züımedeıı seçilir. 'Diğer ziiım

reler ibu emniyetten ayırıla.-alk ay
rı ıbir ccınılİO'et ve ·Jııooperatiıf /kur
mayı tasarlaım.ışlar, lkaırarlaşıtır
mışlardır. 

Fakat her§eyden evvel ibu cemi
yetten yakayı sıyırmaJk gerek ... 
lfte ookleıillen gün gelı.ip çatımış: 
!tirazla.r yaıpıbyor, bittıta,k;ım se
bepler gösteriliyor, ıııfuayet ·izye-

Jer !QplııJuğıı Jııongre lhey'eıtiınin 
:reylerine başvıımyor ve mesela 
dı:&wnııcıılar cemiyeti.ıııin mngre
sinde olduğu glbi trilkotajcıilar, 
çorapçılar 2JÜJmreısi esas teşeldlriil
den ayırılaraık aıyrı birer cemrlıyet 
ilruıımalk içln rey ekseriıyetıilni ·'ka
zanıyor! ... 

für ibaşka delııor, ibir lba~ sah
ne ... 

Azalar çiıııneler ve lkumdurala
rile yorgun aııgm salona giriıyor
lar. Daha bir gün evvel ~ajlı 
yüzlii, mmilciirlü t.Jl"J:ıaJklı lbaıyaın
ları.ıı. dıokluır<:luğu, şellırm büıtün 
kadı:n,, erıkek mıısikişiırı aslaınmn 
1oplıamhğı bu oda şiımdi iş el!ftıi
seM, sakallı, hahçwaıı, manaıv ve 
sebzevatçılarla dolu ... 5:fıaralann 
biri yanıyw, diğeri stW:hlıı-illü
yor ... Köşelerde, sclban.ın lbıaşıııı.da 
şekerlemeler, kestmneler lbi!le 
'başlıl)l'Or. Toplaıııtının açl'lımasını 
herkes sabırs>Zl:ıkla bekllerken ni
hayet nin:ll>i gibi gelen biır sm sü
kutu yırtıym-: 

•- Nisabı ekseriyet ııoowuıt ... 
Celseyi küşat edzycmım!.. El<seri
si yaşlı olan balıçwaaılar, rnaırııav
lar tek kel.i.nıesi tütrluçe ola~ buı 
altı kelımeliJc hltaba: 

-Ne dedi? .. 
- Nece söyledi? .. 
Der gi.l:ıi iba.:lo1§11Yorlar ve sooııra, 

Arabi, Farisi :lrelimelerle dloiLu 
' 

onıara ağdalı bir tecvl\ gılbi gelen 
idare ılıey'etinin faaliyet rapoıru• 
nu hayran, hayran dıınıliıyorlar ... 
•••••• •• • O O •• H• •• • ••• O O> O O O 0 +o .... O 0 O 0 ••• 

Bi;r gazeteci :için; iını>anın ımad
di, manevi ,l:ıiliiin gG,ılülk iıhtijyaç
darım giıcleren ibu mulE& ve san

Hatay gağlarl 
Tür k Anonim Şirketi 

"H. A. Y. A. T,, 
- BisSEDARLAıRA lı..AN -
Ticaret Kantm.unlID. 361 inci ve Şir .. 

ket !li.zanm.ames.inin 45 inci maddeleri.
ne tevfikan Şirket h~sedarları fevk;ald
de heyc.:ti umumi.ye bs.li:nıde içtima et_ 

m<lk üzere Sl/3/942 tarihi için davet 
edilml~lorrll. 

• Yevmi meZldlrde nisain lçtlma hasıl 
olmadığından içtima. 27 /Nisan/942 ta

rihine miisadif pazartesi günü saat on 
bir buçuıja talile edilmlştir. 

Me-ıaddl ınezkı'.ıreye t.evfil<an ifbu 
ikinci ıçtima.da ha.ur buılunacak ıhiaıe
darlarm t<omsil edecekleri sermaye mile 
tarı ne Q~Uma olsun blrinci içtimada 
tn.ilza~erc oluınmak üzere ll3.n edilen 
aşa.ğ).:Ja'.<:i ruzname mriizakere ve karara 
bağ!al'lllCaktır .. 

RUZNAME 

1 - 173.Soo lira<!an ib:ıret bulunan 
f,il"ket ser:rıayesinin 320.00-0 liraya ib

lailı sureti.le teııyidi halıkı.n<la MEcl.isi 
İdare rapcırunun tetklki ve bu hususta 
bir k.arar ittihazı. 

2 - Tıcaret Vekfiletln<e Şlr!ret n.1-
tamınamesine ila:ve edilmesi matlup se. 
itiz '!laclde haklcın<la karar ittihazı. 

Hi..e1arlardan iııi>u içlimada hazır bu 
lunmajı c. rzu ed.en.lE:r duhuLyc vara
kalarını e: ı.a.bilmeleri ,i.ç.in toplantı gü.. 

nünden !aakal bir hatta evvel hamil 
ol<lukları t.1sse senetlerini veyaJ.ıut bun 
tarm tev-<li edilmiş oldu.ğunu milbey .. 
)"İn .Dar:ka vesikasını 'fıeı\[di eylemeleri 
ınctlza eder. McclisL İdare 

at sahiplerinin toplanıtıılaruıtla ı--------------
bulı.malk hem tatlı, hem acı bir 'Üsküdar Sulh Hukuk BMıiımli-
şey oluıyoır: Faydalı ş~yler öğreniı ğinıden: 
liyor. Amma acı da dJJyUJu~r. Ü'lküd1ı:da Solak Sinan mıı"1a.U<Si 
Ortaya devtler dökıülüıYor, devası Gümüş arayıcı sokak 23 N<ı. hanede 
istcn;yor.. isteklerin çoğu cemi- ikamet etm<i<>te iken halen Ba!mköy 
yetlerin azalarına daha nafi oJ. Emrazı A.kJ.1.ye ve Asabiye Hastabaııe-
ırnaları, daha esaslı faaiiyet göı;te- sinde t.ıhtı ted:wide bulunan Hüseyin 
rebilmeleri merkezir.ldc tq>lanı- oğlu Abdülkadirin vosiye muhtaç oL 
yor. Hemen hemen her yıllki kıcm- dıığu m~>kür hastahaneden gelen ra-
grelercle duyulan, işi~i len vaıtller, porda bildirilmiş olduğundan muma·i-
sfuıler yine aynım gıöNil!üyw ve l<>J'h Abdi>lkadirin hacri ile ayni lıa-

şlmdi art:il< göıııüıl :ister 'ki 19413 yulı nede mukim ~mşireı;ı Binnaz D.-mlr-
Jrongreleriııde i-dare hey'etleri yi- işlelen:n vasi nasp ve tawinine mahlke. 
ne vatlerle, sözlerle değil, lbıüitiin mj>Ce 2/4/942 •tarlıhin<!e loarar veıi!miş 
arııuları tahaıiıilııı:ık ettVrm"ı, dile«- olduğımdan bu hususta ıtirazı oL.ınla-

rın on giin içinde yukarıda yazılı dos
lerı yerine geti.rnüş, olguını ve dol-

ya numarası ile birlikıte malbkememize 
gun bior raınıchmanla hey'em umu- müra.:aatlJrı ilfrncn tebl1ğ vlunur. 
miyelerin önüne çık.>wr.. &34./84 

~~"' IZ.'l~" T. iŞ BANKASI •,.zs"'IRIR~Hl 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

1 941 iKıt A M iYB PLANI 
UŞİDELEll: 2 Şubat, 4 Ma11S, 3 Aiual<>s. 2 ikin~J.ıı tarııa .. 

ler!Dde yapıl.Jr. 

1942 iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 llralık=200o~ııro 40 • 100 • =fıOOO~ Lira 
3 • 1000 • =3000~. 60 • so = 2SGO.- > 

=1500.- • • ı • ?50 > 
1 • 500 • =ı500.- • 200 • 25 • = 5000.- • 

10 • 250 • =2500.-. 200 • 10 • =2000.- • 
~ 

"' ,.;"' 

lstanbul Telefo n Müdürlüğünden: 
Acık •ın.;ıtme suretiyle idare iw!leri için 122 çl!t vidala !Bk,arpi]:ı yap;l:ırr

~. Mı.hammen bedeli 2(}74 ilk 'f.eminQ;lı lô6 ::.ıtad>r. Şartnamesi her gUıı 
Levazım D"'1reslııde giırUlebilir. İsteıkılile rin miıvaki<ıaıl ıem;,ıat ve kmunl -
ilıile 13/4/942 Pazaıtlesi günü saat 15 de Müdiirlükı binasııı<lahl iromisyona m~-
!'~aatları. «3948, 

ÖKSÜRENLERE ------imi- KATRA H HAKKI EKRE M 
(---r-- \ ~ 

Jçi}\pfo1 ı 
8 Nisan 1942 

18.00 Program ve Memleket Saat A-
yan. 

18.03 Müzik: Radyo D;ıns Orkestt88L 

18.45 z,raat Takvim!. 

BAYANLARIN NAZARI 
DİKKATİNE 

lkıyoğlunun maru! kadın beııberle
rinden ve sac boya mütelhaıssısı Ah
met Kob>lt Xadıl<Qy Pıı,zar,yolu Dl... 
..ekli apa'1ım&n a)lmda Yeni Manıel
dedir. 

Saç1ilrınızın krepe olmaması ve DG.

tıırel olmosı ~çin YAGLI P ERMANA. 

TillDZI sa:ııın bayanlara tavsiye ede
r.l.z. N1l. 77 

18.55 Konuşma (Dış Politika Hf.dl- !======== ===== = 
seleri). 

19.10 Milı.111: Eviç makamından Boo

19.30 

19.45 
19.50 
20.15 
Z-0.45 

tc ve Şaıttılar. 

Memleket Saat Ayarı ye Ajans 
Haberleri. 
Seıiıeort 5 Daicika. 
Mü2ik: Tzksim v_e Şa·rkılar. 

lla<lY'l Gazetesi. 
ll!Oz!!t: Bir Maıı; Öğrenl~<>ruE-

He.itanın Marşı. 

21.00 Konıışına (Güzel Tüıi<çemiz). 

21.15 
2'1.45 

Müzik: Fasıl Hey1e'ti. 
M!l<ıilk: Rioyasd;ctimhur Bando
su. ($et: İ!hsan K\inçer). 

22.30 Memleket Saat Ayarı. .Ajans 
Ii::ı.l>erleri ve Borsalar. 

21!. 4.li/:ııl.50 Yarınki Program ve Ka
panııı. 

Arslan akını yaptJkıtan sıoora 
ordufilje tekrar dağlara çe~i, 
Düşman tc:l<J: ar kale i.irıerine 

saldmmışıtı, Kalenin göl taraf» a
çJk ol'Ciıı,ğıuından ve d'üşınwıın da 
gemHeııi ve kayılııları da ll:ml'UıJldıu. 
ğunxlan kale ile Arslan lbıu göl 
yıoJile mUtemad)yen ~asta bu• 
lwıuyoı:du. 

Düşman aylarca lznik ble.si ö
n-0.nde çal'!PllŞtı. Binlerce man.ıtu~ 
verıd!iğıi. halde 'biır tüırlıü !kaleyi 
zaptedemiıyorıdu. 

HaçUarıın ıuüıyiiık kıı.unaruı:an. 
lan toplandı. İznik lralesilrıi bir kı
sım llouıvvetlerle muhasara altında 
bıralkarak zaptından va2Jl(eçip Ku
düsıe dbğru yüııUmelerine lı!arar 
verdi. 

İçlerinden 'bk-iısi İzniği zaa:ıteıt
meden ileri hareiket etımesinin 

çdk fena olacağını ileri sürıcfü. Ni
hayeot Bizaııstan büyill<: key:ıplar 
gooterer<ik göl taırafını da muha
sara aJ:tına alımnaııına kaıı:ar ver
diler. Ayni zamand.a kaleyıi zaıpt 
için bU,yıi.ilk ve siperli lb'lr ilet ya
pı]ımas:ına IJtarar veriltcli. F.ransııı:ı 

müheııdislerinıden biri<;i ananda 

Hal;buk:i za vaDı Arsla:ııın bu İ>· 
te ne kal>aıhati vardı?... Meın•l;
kıet at€Ş i'çlıııde yamyeır, mi1!)'on · 
Q.arla düşman askeritle gece gün. 
ıhlz ç:>ııpışıyord'u, Siiınlblüılün aı:
kını düşünecek vaziyette <teğif.'d~. 

Sünbül, bübün bumıları b±ıx:liği 
Jıalde aşkını ycneıniıYJOr, günden 
güne zayıf!ıy{)nlu. Hatta hah!f ha
tif öksü;rü.kler başlamı:,;ıtı, tever. 
:ııüıın etmek alametleri :belirım:iısti. 

Köyünden kaJılqp da hııııiğe • gP
len •bu Türlk :.ızı ııylardanıberi bir 
gün gö111nemi'ş, daima ı;ztıırapla. 
yaşallll§tı. 

Şi'mıdi Yenişelımie daillıa harp 
içinde 'builunan bir seyyar anlu
mın 'k:a.rargiilıınıda lmıru:lıu lbir ça
<lırın içinde du;rımadan g~·aşı 
<lölkii(yıordu. Sün!W.liiın için. için sız
lanııp ağlayl§ın:a !uz kard'eşi ta
i:ıamıı:ııül edemez olımııştu. 

Bmbir hulya ile bqyiillk bır ncş· e 
ve sevinç içinde dllğ' ıu:ı ~ ı~
niğe ~an güırıbüz SüııJbiüll ıb.ı,. 

ıgü.ıı ölümle k:>rşı karşzya gellmi~ 
'bı.ıl~OJ•hı. 

Orduıgiiıh 'kamnalkıarışıl<tı. Bir 
gece filiiıı dağda, ölıfu- gün filanı 
orımanıda, daha öbik gece ibüyük 
bir kaçış ... Hiç dw:marlan har.ık et 
eden bu binlerce Türk ceıııgiiveı.• 
hergii.n bir şekle giriyor. Bugün
ikfiler yarmkilere benzemİ\Y!Ordu. 

(Devamı Var) • 

Sapanca gölünün kurumak tehlikesi 
(1 inci Sabileden Devamı 

8 _ 10 metre uzunluğunda olan bu 
borular Sa!Panea göl ünrlen fahri.. . 
kalara saniyede 65() litre su ge. 
tirellıilecektiı" ve gölden faOO-ika~ 
!ara kadar 24 k.i1C>ınetre uzunlu.. 
ğunda boru döşenecekti~ ki bu.. 
nun şimdiye kadar 22 kilometresi 
<löşenmiıŞ, geriyıe 2 kikımetresi 

kal:mıştN'. O da önıümiirı:deki ay 
zarfında döşenmiş ve faaliyet bit. 
:ıniş olacaktır. 
Diğer tara.ftan tesbit olunduğu. 

na göre İ2ıınitteki 1 i.nCi kağıt fab.. 
riikası saniyede 125 litre su sar
fetmektedir. Montajı bitmiş bm. 
lunan ve Saıpan:ca gölünden su 
getirme faaliyeti ikmal edilir e
dilmez çalışmağa 'ba:şlıyacak olan 
2 inci kağıt fabrikamıız ise sani.. 
yede yıiiıı elli litre su sarıfedecek.. 
tir. IBunl.aroan başka liızmittekı 
sellıü}oız fabı·ikası saniyede iki yüz 
elli - üç yüz, kror :Caıbriikası 60-70 
litre su sa1lfetınektedirler. IBu 
suretle meı.kfır dört fabrika için 
ceman saniyede 500 litre, daki.. 
kada :ıo .bin litre ve bir sa.a-tte 1 
ımilyon 800 yü:z bin litre sU(Ya ih.. 
tiyaç olduğu anJaşıhnışır. 

1 inci kağıt fabrikasının SteyU 

civardaki Kiraz deresinden temin 
edilme!iıredir. Gerı;i bu derenin 
verim ka.bilı;·eti yüksekse de İzmlti 
şehrinin ve oradaki diığer tfa.bri.. 
kalıarla !Devlet '.Demir:yollarınm 
su iilıtiyaçları nazarı dikkate alı
narak yalnız bu dereye bel bağ. 
IJanmaın d~ .gıöı\ülınemi:şı, bu.. 
nun için Sap11J1.Ca gölünden i&ti.. 
foade oluıuna.sı muvafık bulun. 
muştur. Şimdi bazı kimııeler Sa. 
ıpanc,1 gölünün sularının fabrika.. 
!ara akıtılması ile memleketimi. 
zi.n en maruf güzell&lerinıden bi
ri ıolan bu gölün sularını :fıabrika
ların süıııger ıgilbi emerek yavaş 
yav.aş kuruyacağım, n.ib.ayet bir 
ova llıalini alacağını tahmin ede
rek endişeye düşmüşlerdir. 

Fakat aı.akad.arlar bu hususta 
esaslı tetkikler ve hesaplar yap. 
~!ar.dır. 

Bu tıesaplara göre kağı·t imala.. 
tı için su en Hizumlu biT şeydir ve 

ibir kik> kağıt elıcle etmek m;;.:.>a
dile 260 litre su sarfı i.cap etmek~, 
tedir 

63 ".kiföcı~tre murabbaı genlşH~ 
ğinde olan Sapanca. göm bir ço -
derele.: vasüasile ciıvar dağlarm 
sularını mütemadiyen emer, du
rur ve ayrııca altıildan için için 
kııynar sularını Sakarya nehrine 
döker. Şimdi; gölü bes1iyen yağ. 
murlar, dereler ve dipten fışkı
ran kaynaklara istinaden buradan 
fabrilkalara akıtılacak suyun an
cak 124 yıl sonra Sapanca gölünün 
irtifamı on santim dii!Ş'ürebilecegr 
tesbit olunmuşlıur. Eğer fevkala
de bir fJ'!JY çıkar da dereler ~11: -
rını tebdil ederler, yağımurlar a. 
ızalır ve kaynaklar kurursa o va. 
kit; - m'Ütemadiyen gölden saatt~ 
ibir milyon sekiz yW: bin litre su 
ialbrikalara alınmasına rağmen -
Sapanca gölünün ancak 100 yılda 
yani bir ;ısıı-da kuruyarak 'bir Ol\'8 

halini aW>ilec(lği hesap olurunu~
tur, 

1 - Sarıyer N-4<ıiunı Şahsiye Hi<-. 
kiınliğindeıı: 942/14 Ten.ke 

Terekesine m&Jıkemece el konw~ 
Tarabyada Ta,rabya c:t.eli mıüstec:rı A~ 
g<>ba •iı ır.c.ık-Or otel daıbdliııdekl e.;
yaları" 16/4/042 taTihinde Paza1tCl'ı 

günü saat 10 da s..ııtılrnasına karal' ve
rildiğinden alıcılıırıc mezJk.Uı· gün \:8.' 

'"'a~te mahallinde haıı.ır bulumnAJ!arı. 
rtıeıın)iı,ye müstecire aittir. 

e TAKVİM 
ııuırJ 1358 

MART 

26 

Kasım Hıc<I 1361 
I-:.. 1::\1 \TEL 

21 152 
Yıl 942. /ey ol Va.s2t~ 

Vakii 
Ezan! 

NİSAN 
s D S D 

6 33 Gün~ 10 52 

8 
1316 Öile 5 36 
16 56 İkindi ~ 16 
19 41 Aksam t~ Ol' 

Çarşamba 21 15 Yel!.ı 1 35_ 
4 ~ 8 imsak 9 07 1 

Sahip ve Başmuharriri Eteın izzet 
Benice - Neşr., ot Direklöril 

Cevdet KAR'U3İLGİ?J 
SON TELGJl.AF MATBAASI 


