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Sah;p ve B=u.!ı•rrtri. ETEM İZZET BENİCE EN SON TELGRAFLARI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM O ZETESi Gazeteye ı:önderilen evrak iade edilmez. 

HİTLER 
MUSOLİNİ 
J)lülakatı 

ihtimaller
d en hangisi? ı _____ _........ __ =I 

Doğu cephesinde kı
yamet günlerinin baı;lı
yacağı anlara takaddüm 
eden bu görüşmelerde 
acaba veni bir cephe 
açılması mevzuu da göz· 
den geçirildi mi?. 

ETEM iZZET BENiCE 

AnlraraJ 1111: 

ID!Ser - Mnw •iui a:r"61nda Salrr 
burg'ıla yapılan ı:örüşme etra.fm
cLı hemen hemen bütün 4lö11•ya 
tefsir, ..ııımn, mütalea yiiridımıekr 
le meşguldür. 
Görü~yi ~ nan r-1 

tebJ<i sadece: 
•- GQrüşmeleroen Üçlü Pakt 

dedetlerinin parla:k za.feııl~ 
dı.f:an durum ba.!mn.mdan ve iki 
milletin ~asi ve askeri p!fuı!an 
ha.kk.ında tam bir ~ 'bo.-J.iğı' ne
ticesi çı.loınıştır. Al.manya, ital~·a 
've mü.ttef1kleri.nln ~ zaferi elk!
rind.eki bütün vasıtalarla temi
nat altına rlmak hUıSusundsA<; a
ıı:imleni l>u münasebetle b.ir kere 
daha behrotiştir .• 

Dem.ektedir. Bu ıesımi sat>rlann 
~ı>dııık.i her türlti l.ahmm ve mii
talea hususi ı:ürüşJ.crdoo ibacet
tir. AıııeaJ< ı:erok l\l>hver m:ıt!bn
at.& olsun, eere.k demokrasiler ba
uaı ff tarafsn; aevletler neşriyat 
byoıııld~rı oh1IJ> iki şef ara-<Jnda· 
ki hu buluşma 'Y<' ;.ıörü~nin .,.. 
hemmiyetini ...-ns:uuı~·oclar. Rilt
ı.a- toplantıda IIarrdye Nazır

larının ve iki taraf a5kcıi lıa.J.ır1-
...._ bulumnuş olm.a.sı da ;örü~ 
meniıı elıommiyctini arttırnn se
bepler arasında ıröriilmdrtedir. 

r •-

Türkiye, 
SURiYE 
Sahilleri 
haricind 
İngilizler Mi h
v er denizaltı 
harekatına kar· 
şı tedbir alıyor 

L<>odra, S (A.A.) - .B.B.C: 

Jtö:rter ıja.ııısımn lskıeı#>eri
)l'edeki bir muhabirinin lbilı:lir

'1ğine göre A.Jmeniuk Tür
kiye ve Suriye sııhlleri hari
eiııde lngiliz Amiralliği tara
fmdaıı; Mibwrin cienimltı 

hare~atıııa lııHş tedlıw ıalJıı.. 

maklM!rr, f>-

Orta Şark 
tayyare/ eri
nin büyük 

akını 
Lo!l<lnı, 3 (A.A.) - B. B. C. ı 

Röyif.er Ajamını.u Ka.hlreden bil

<li."<iii'ne eö~e Oı la Şa11< Kun'illlL 1 
dıenlığ?Ml men.-·.,p ıa.;ı.--yarcıer bu 
:Yılın en büıytiık mümerit har€k.A
tını evve!kl ge::c L:ırosa yapmış... 

laroır. Lal"031.a .• mahluk&·. d<'p<>-

<Devamı 3 Un...:ti S.ıh !ede) 

İstihbarat İaşe 
Bürosu 

uhtekirleri bu 
büro takip edecek 

:.:;:· •• w.·""= 
.# 

ME llAKES • 

Hindistan'da 
Çeteci 

okulu açıldı ! 
Sah r a muharebesi 
usullerini ögretmek 
üzere bir mektep 

tesis edildi 
Lontla 3 (A.A.)- B.B.C. Hin· 

disianın en yıışh tldelcıillrlcn Dl-. 
:!.faizi sahra anııharebesi için la.. 
!im öğreten 'bir çetec mekt.dbi te
sis etnll:jtir. Dığer ta-raitan Hint 
lıler her müecavize k•l'ŞJ mıı.k.a.

bele etmeyi kaTarlaştırmış ıbulun. 
maktaıdır:~r. 

---o---

F 
Lava} tarafından 

kabul edildi 
v~; 3 (A.A.)- Fas ı.ıanurn~ va

'lisi General Nogue;, diiın Lavd 

1 

Deniz Ticaret Fi
lomuzun Tamiri 
Hükumet bu iş için yarım 

milyon liralık 
mütedavil sermaye veriyor 

Malzemenin mO!llm bir ısmı Bara
bikten temin ve tedarik e· llecek 

Devlet Deıı<ı<yolları İşletmesinin elinde buluna.n bütün 
V"'l'orlaıın umwni ve -1ı bir tamrre tabi tutuJıma51 için bh· 
progr:am haurla~tır. Bu progrııan, biitiin t>Mmolerin, maki
ne n kazuı\ttı.n müm!ciin oMu&u kısa bir müddet uırfında 
birib<ri ardmca -..b muayene n ta.mirl~rin•, bi!Jıassn hii~iik 
lılınrire ihtiyaç gOOtereıı bıuı vapurla.-wı tıınıiriaıi ist:hdaf et
mtık.18fir. Bu prograımı.n tat bij,J için ieırp eden nıalzemc, kıs
men Karabülden temin olunacak:, bir hsıru da hariçten getir
tileeel.11th'. Masrafta.r hükıhn eliıl vereceği yanın m'Jywı lira-
1* mütedavil sennaye ile karplan.aca.lrrur. 

Gö:rüşı.ıeıcr.ı.. tam hir mu1ıı!xı
ka t mevcut eldtJıi'u gettk ..,.;mi 
tohlitden, '6<!lı: MUSSO'fıni'.ııin 
Bomııwya dıönütürulen som.ra Hrt
ler' e çekti.ti telgraftan da vwıuh-
1a a.U.şıhyor. 

A.'*-"ayo giden iaşe miidürü, tarrnf'1;dan kaıbul l"CLlrniştir. 
yeni kurulacak ia•c t~ilatı e!- '-------------------·-------------------

MDSl!IOl>ni telçafmda: 
•- Birlil..'te teclkik etıtiğiınıı!z bti

tü:n meseleler lizerinıde tam bir 
ı:ör~ birliği müşahede eı.upni.ı: 
için hilba!ISa mamnıııum.· 
tlemcıkte ve ı:örüşıuclerde nlr.erl 
ff siyasi meseWerin göriiııüJımii' 
oJ.dutnnu hwnıısi ı»r ita ili> be • 
lirUııelotedir. 

rafında Tic<>rct Vı+~leti ile te-
DULSlat-da bulunacaktır. Yeni tc,
kilat 130 kişllik <>lnc:ıktır. Bir de 
iaşe isli.!ıbarat biir<>su ku:nıhnası 
düşünülnıe'ktcıd'ir. Şimdiye kadar 
fiat miirakabc biiro-.;una yapılan 
ilıtikil'r ihbarlannın badema bu 
l>iiroya yapılmaeı ve şehirdeki 

(Devamı 3 Üll<'Ü Satıifede) 
--o--

2 ayda 1018 
Alman uçağı 
düşürüldü 

Ancak, ;.ıörilşü len, tirerinde du- k f ruıaıı ve ıam ..,..,,ma hHıı e.ııı.en Bir Jepcn as er Almanlar şimdiye ka· 
ı.11 aalı.eri V<> ııİytii meseleler ne- hey'eti Vişi'da dar 40 bin tayyareci 
lerdir?. 4te, biitiin dünyaca me-
rak mevmu addedHen nakta bu- Vlşi 3 (AA.)- Dıın tıeyyare ile kaybetmişler 1 
dur. Bwmn 'iç.iıı. de fil tal:ı:miııkr Vişiye biT japon askeri lı<!yeti 
yap.ıa-1.tadır: ge1mişti1·. Bu he-yet Visamiral NI>- I.nıdra 3 (AA.)- B.B.C. Mo&. 

1 _ DoCu ceplıe.inde İtalyan mu:-3, AımiraJ Ahe ve Taka.todan kovaodan biltlirildiğine göre Sov-
erdımmun ıtaha taal .bi:r rol alma- ı...:.m::.ü'r::.' _e_k_ke...:pc...t_:r_. _____________ CD_e_v_1ııııı __ 3 _üı_1<_ü_s_..ıı_,_·ıe_d_e> 
&ıDda mll'tabı.k bld.ılar .. 

2 - A Jrdeıı;..m,, de bir cephe ıı.
Fak Avrupa krt'.ası, Asya ve Or
ta Şark kara, deniz, havalarında 
Mib9er pUmım. bu bahar - 60Dba
har faaılasl i~e bitirmek im
k8oı:ı.larıııı ı:ö:rüştü.ler .. 

3 - Demokruyalanlan gıelettk 
teşebbüslere karşı A vruparu.n ~i
mal, garp, cenup bölgeleriınde alı
oaca.k t~bideri tedın etiller. 

4 - Fransa - İspanya - t.:.-İ<('.rc -
J'ortdı:iz - İsveç meselelerini; Ja
ponyarun &>.-yet Rusya ile dan 
durımıu lU v<. AsyadaJti ilerle)' i
§İnİ, Avrupa yeni niuunm.ı kwıuş
tular" 

(D ... r.unı 3 üncü Satded~) 

Bir al1kiim Kaçtı ! 
Kızı/aydan 45 bin lira ihtilas 
eden ve 14 yıl hapse mahkum 

olan Şemseddin aranıyor 
E'J.:uhafaz~sına memur jandarma dik· 

katsizlık suçu ile tevkif edildi 
Ankara, 3 (T<'leronlıı) - Nii- lı.en arkadaşlarile beraber 45 bin 

munc hastall<!sinde bir firar ha- lira kadar bir parayı 7.İmımeÖcıe 
di.sesi ol:nu,tur: l{ı~yda çalışır- geçiren muhusclıe memurların-

dan Şeınsett:iıı Knramıznk, 14 

Yeni Edebi Romanımız 
yıl ağır ha,pıc malrkUın edi.lımişth. 
Ş-tti.ı> Karamızrak tevkHlha
Ded.e di~lerinden mu:ııtarip oldu
ğnnu ve ııusu.si doOOtıoruo.. gid~ 
ifoi söyliycrek iUıı ahnış. bir iki 
defa da hastaııeyc ı:idip gelmiş

tir. Şemsettin ~ gün evvel ya
nımla BaJıri l\Ierd h.ıni.ııde bir 
jandarma olduğu halde hastane-

Çın raklı Yıla 
~----------------

Yazan : NEZİHE MUHİDDlN 
Bo ueri mutlaka çok beğenecel.. ve seTeceksnıi2. Si:ı:i w: 

ril.kliyccek, meraklandıracak, ılüşündiirecck obn bu l'OIDl..an, 

-.ırlı ve at~ bir aşkın ne lis hika) esidir. 

YARIN BAŞLIYORUZ 

ye gitmiş fakat bir kolayını bula
rak firara muvaffak ohnuşıtur. 

Zabıta firari Şmnsettini fidcfotle 

1 

aramaktadır. İzj bııhınmuştur. 

Bugünlerde yakalanacağı ku'"'et
lc tn..'unin olmınıaktadır. Jaı..ıa~ 
mıı. Bahri Merd te,kif ediluıişfu, 

~ Cf!pheıtlnde tu.mııı aıritesiode Jki 
lılra!ıo d& ~ "'* .....,o!ıUdı.r, 
Mmon Orduları Ezftıı:!ıı:ı.ı Haıi>lye Relai 

1ı1.,...ı Jtel(lin emri~ 215 lDci Alrn<ın 

oııtılı tümon.i de Şadı: ~. ,.,ı... 

laoınlotır. Besimde Ylı;. Ke~ &Drlllü;,or 

ALMANYADAN 

Yükselen Bir Ses! 1 

İTALYANIN' 
'Şark cephe· 1 

sindeki aske· · 
ri kafi değil! 

Lomra, 3 (A.A.) - Stokiıoim
den G'rcn:i~ine &ö:·e Berliudc 
çıkan Folki,er BeobadıteT gazete. 
s' :'!itler - ;Musooli..ı görü.,.-=es'ırıe' 

· da.r ya.2Xl.ığı bir makalede diyor 
iri: 

- cit:IJ<yanın Şark cephesinde · 
anr.ak 3 tü.n1erti, vardu·. Bu kMi 
dt:g!l<Hr; u!c.i.1 n'Cak. Ah:uanlarlıı 

1 

:şbır~ yap:r.o..'t ve II>($terek harp 
etmek sayesinde l<•umJacoğmı "" 

. bundan pyri blr !ik.ir beSlemen;n 
r.ıümkiln ot-n»iıimı İta}yanl3Jl'ın 
aınl::ı.!1..a.El »z.tmdır,., 

Bt M~NYADA 

Mandala yın 
sukutu teyit 
ediimiyor! 

Japonların Çin hudu. 
dundaki nerleyişi 

durduruldu mu ? 
Londra 3 (A.A.)- J:lB.C. Bir

manyaıdan bu s'1bah alınan ha.. 
berleroe Ja~nlarırı eski hüku
met merkezi M~rııda1aıy şehriırıi 
i.şgal ettiği Jıakkındaki idd:aları 

teyit olunanaanLıtır. 
Fakat yüz elli bm kişi bu şe

hirden kaçımış bulunmaktaıdıor. 
Japonların Çiın hudud1ıma doğ. 

ru ilerleyi~lerinin de dunluruldu
ğu bll<Lrilmektcdir. 

Britan,.,, k>u~'Vetletinin 1ravaıdi 
ııelıri.rıin gaTilıırulan geri çekildik
ler~ resmen teyit olunmuştur. J a. 
ponla ... cenı.ııptan ve şimali şarki
den Mandalaya yaklııışma.lrt<.ıdır

lar. 
---o·---

Bu Saba ki 
Rus ebliği 
Mlosloova 3 (A.A.)- Sovyet 

~liğ1: 2 mayıs günü merkez 
cq>!ıesinde dü.,qman tanklarla l>ir 
taaı'ruız teşebbüsünde bulunmuş 
fakat a.ğ1T ka.yıplarla geri püSkür-

(Devamı 3 üncü Sahltede) 

Planör rekoru 
kırıldı! 

Clemıant .. Ferrar.:d 3 (A.A.)
Şef pilot Neı;sler; pLlnörle dur
m;:rlan 22 saaıt 2 dakika 10 saıniye 
uçmak suretile ıPlıinör r<:k.orunıı 
kırınıışhr. 

r 
• . 
\ f c 

------_,.,. 
. , 
lrıpGlı , 
eınounı...' ,,, -, , 
'-' 

J 

, 
1 
I 

Almanya'da 
1 Mayıs 

BAYRAMI , 
• 

Hitler'in emrile dün 
ve bugün "istirahat 
günü 11 olarak kabul 

edildi 
Berfin 3 (.A,A.)- 1 roa<)'l6 bay

r-ı m'iinasabetile Alm.anyada 
ıbilyük m&ya'>ia mutantan bay. 
raınlar yapıbnam.ıııdan ~-

<Dnaıru 3 üncü Sah:fedel 

NORVEÇE 
hava baskını 
Loıııd.ra 3 (.A.A.)- İrııgi.bz hava 

!lwvvct!eri NorvC"Çe taarrnız et
m' ·lerdiT. Bir Alman to"J)ıto muh 
ribine bir l:ıcı.'ll!ba i~abet etırriştiT. 
Hava meydp.nları \xıımbalanmış 

ve bir Alınan tayyaresi ııüşürül
müştÜ•. Bı.ınd'1ıı ba.~ka §i:nali 
Fransadaki ha-va :ır.cydaııları da 
bamb~ lant.'11• ;tır. 

Bir İng;hz tayyareo;i iifut.P,r 
dönmern:Ş"tir. ___ ,,, __ _ 
600 bin Liralık 
bir un fabrilcası 

y aiıdı ! 
Eski.,<:clıir, 3 (llusuoi) - Şehri

mizdeki en biiyük un fabrikala
rından olan Y;i<.in Çakır !ırlırikası, 
brr yangın neticcsınde yaıınuştır. 
Zarar ve ~·aıı GOO bin lira.dır. 
Fabrika kısmen siogortalı idi. Yan
gının sebebi araştınlmnktad:ır. 

Yeni Büyük 

Amerika 
HükQme-ı 
tinin biri 

1 

Kararı 

T-iirkiyenin· 
malzeme müba 
yaasında tercih 

1 

hakkı olacak 
Londra, 3 (A.A.) - RB.C~ 

Vaşfogtondan hildiril.d.i~ne 

göre Amerilıa harp imalatı 

bill'05n §idi M. N.elson, Türltl
'\'e bUlı.Uınetiltia mal~

- mii~aasında lı 1tt
ei:hi .ıan memleke!Jer nıe,ı &

nında JMılundıığunu bildi-
ıniJtir. 

Iran ve Irak 
ödünç verme 

1 Kanunundan 
fayda/anacak 

Londro, 3 (A.A.) - B. B. C.: 
Birleşik Amerikamn müıckı!o.ası 

için kan ve l.rat.ın ha.,yati bi1 e
ıbıennniyeti oJduju nazarı dik;.;.ate 
a.lınat'ak Ruzve>lt Ödünç Venne ve 

Kiril'la1nfl Kanoounun bu ikJ rnem
leket ha.kıkınd.a da talblk olun;;.. 
cağını söylemiı;lir. 

Rol prova 
ederken 

ölen artist! 
Dün Şehir Tiyatro. 
sunda bir vaka oldu! 

Şehir TiyatX>su her ne karlar 
y&z tatiline gi.rmir""' de önümüz
.deki ıre\'SUn için provaları>ı:ı. de
vam ctmeK.~dır. 

Hııber aldığınu:z" göre dün de 
böyle bir prova yapılırken sah. 
nede artistlc-n:JC'n birJ~i ansızın 

yere yı.kıl.rmş ve biraz S-Onra öl
müştur. 

Ya.ptığmıı:ı; uzun ve dokmhrı:;
h ta'hk;kat ııet:<:es;nde ş.,,, ır T'
ya trosunun ka.ybettigi artilitin 
Atıf Koçer t11duğu anlaışılmışır. 

.Ce;;et morga ka!dı:ılfuı,~ır. Atı

lın kalb sektesinden öldüğ'ü talı.. 
min o1unmı:.kta<iır. 

Anketimiz: 

Esnaf c miyetlerinin 
kalkınması için 

eler yapılmalıdır? 
( Anketi Yapan: Bülent Hamdi Erim ) 
Ül'~rı:ite İktısat Fakültesi 

Sooyal Siyaset kün.-üsii doçenti 
Dr, Tunaoğlu Oıtıan esn:ıf cemi
yetleri ti'zcriııde uzun, ilini etı.ıd 
ve aTaştınnalar ).;ıpınıı; bir ikt~. 
satçıırr..ı:zdıT. Kcııdiı,i ank.eL>lnlııe 

şu cev~bı verdi: 
•-İllin ve taLbikat bakımından 

'bir değer taşryan anketini.ze bu
günkü .,.snai cemiyetlerinin men
şei olaı eski loncaların geçi~i 
istlhaleden bahsederek ce'\·ap 
vereecğiıın. 

Geçen asra kadar is!f,m ve ru. 
ristiyan m<"!lllekcUcrinde kİ.İ!c'Ük 
sanayi eı'lıabı lonca adı verilen 
bir teşkil:ata. bai!h idiler. F.a«at 
19 uncu asrın liberal seıoott te
liıkkisi ve buna istinat eden llb~ 
ral mevzuat bu t "il"tı or:.ırlan 

(Del'ann s iln<:il Sahile<»• 

i 

İ.ktısat Fakiiltrsi •Sosyal siya,et 
kün;<isü• Do~~nti Doktor Tuna

oi;lu Orhan 
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HALK F1LOZOFU 

SKUMRULAR 
llae!:.!ınt~ıla 1 

~i!IL:ll~l~Ul!ild 1 

akılarıu uereceıi 
ilıd1r ıemlyor 

Uslruımu dediğimiz eu harcı
alem balık .bile, bu kış, kerul:ini 
naza çeloınişti. Bu, uskumrunun 
isıiğnasından ziyade, bellki de. 
karakışın fada insafsızlığın
dan ık>ğan ibi.r haldi. 

Kaç gündür, Jı:u:k kuruşa ruo
kumrn satılıyor. Kidıosu 1biziın 
seınt kasabında flıi tiran yir
mi knrnş eksik olan 4naıı etiııi 
alamıyan vatandaşlar, balıkçı

ııı.ıı: 

- Kuzu ... 
Diye !U>yikv.ışttı11, bell'<i, ilJı. 

defa, samimi olarak hak veri
yor ve inanmak ihtiyacını du
yuyorlar. 

KALORİFER 

M\)ZAKERESİ 

&iz.im Şehir Meclisi, Mayıs mü
zakerelerin.de dahi, Jıalıi, kalori- 1 
ferli apartınıanların nasıl ısıtııl.a-

cağ:ını görüşüyomıuş! ı 
Gazeteler hayret içinde! Kış 

geçti, eliyorlar, hali. k.a.IOl'iierd<ın 

bahst:ıdilir mi?. 
Pekli a.mma, gelecek inşa ha

zırlıklı çıkac~ ya?~ 

YANLIŞ 

TKRCÜME 

Amerika CumJmrreisi Ruxvelıt 
AJn.,dkan ordusıuıda ı.;T,ba.şı ol
muş. Biz· n Ajans, bu haberi yan
lış t.m:ümc cdCO'ok: ·RuzveWin 
o[;lu Amocikan ordusuna kuman
dan oldu .. demiş .. 

Arlık, bu, ter.:üme değil, i·yi 
ist'khallcr teınenıu eden bir ha
yır dua a•nııı~! 

ÇIRAi'.iAN 

SARAYI 
Bir rivayete göre, .;u·agan Sa

rayı odun, kömür deposu oLı.cak.

nı;~! 

Dir zamanlar, burayı, modern 
b;r otel haline getirmeyi düşwıli
~" ·duk! Bakın, şimdi ne i.şto kul.. 
laııauğu.. 

.Uu harp, ıır.leri, kiımlerl~:ş

tirmedi 1<i-. 
BOZULAN 
KAHVELER 

İst.anbııl gümrüğüne g<0liıp ....Jt>. 
!iyen ve iyi ll!'llhafau edi1miy-en 
kahvelerden bU kısmı 00..ulııruya 
yüz tutmuş! 
Şimdi, bu kahveler temi:ıleni

yormllf! 
Bu kahvclerd<?n birer par.ça da 

bize dağıtsalar da, tcnıae havale 
etsek! 

AHMET RAUF 

ESNAF 
Hastahanesi 
Bir müsamere veri

lerek yatak 
adedi arttırılacak 
Esnaf cemiyclleri hastanesinm 

yı.tak adc4'1.ın ıırttırilinas> ka. 
rarkştırıJmıstır. •Bunun için bir 
ımiif;arr.('re tert'ıp olun!l1'lfiı k.arar-

la~ırılrmştır. Müısımıere bası
l&t:le ·bu ıha~l'I'lı iş bı:ışarılacaktır. 
Bu hL•r.usta lhaızırb.klar yapıhnak

lad.ır. Bütün ses san'atlkaıdarı "" 
moru~ musJkjşinaslar da bu mü
ssonereye lştirak ed'eceklerdfi:r. 

--<>---

Eminönü meydanı 
tEmir edilecek 

Beled.Jye uııun müddettenbeıi 
çoııımekte o!an Eminönü lll<\)ıda. 
n:n;n Ye.'Tii~ tarafındaki saıhil 
k:rmını tam.i~e karar vermiştir. 
Ya.<mda ir.~a.-.ıa başlanacak ve 
gerek ç<"kü-•ii!er ve gerekse ritı 

tım yük.seltıle~-.,kt:r. 
-~---

Muallimlerin de rol aldıkları 
bir tem•:l 

F• '.f.J-ı kaııası ilk okulları Emin,. 
ÖPÜ Hal'h'<:\ ~ il' bir müsamere 

vcrn1~lcrtlir. M'ifcLt'ış Ramazan 
ta n~ırc.an va'lılrru<; olan .Haydi.> 
ı.d bır ese-r tem"il odil:miış, ı;ıc* 
begenJm~tir. J.H amereye 60 
kiş'lik Fatih bölgem talıeı'be kxıro

su daı ştirai< etın:.Şlir. Bu miisa.. 
merede i.J.k defa olarak mua.llim
:ı~r de teıınWrle rol al.ınıısJ.anlır. 

REŞAT FEYZi 

Mübne'klcr, biraz yağsmlır
la.r. 

Fakot, gayet tuedir ve be
yaz eti vardır. Birllaç yıl ev
vel, pazaı'iurın geniş ve sayısız 
lşportalarmda eıı mütev.aı:ı:i e
dalarile sıralanmış duran ..,._ 
kumrular, bugün, şayaw hür
met birer voliıı ~met haliiııde
ıli.rler. 

Çünkü unların, daha •birkaç 
hafta evveline kadar; muaz
zam ve mütek®'bir tavırlarile, 
uzaktan kuruluşlarını seyret. 
mez miydik?. 
Onların da hakkı var, bizim 

de., 

Dinlenme 
URDU 

Musiki san'atkarları
na Taksimde 

bir yurt açılacak 
Mın;iki san'atkarlar ceın:ıiyeti 

kıo::ı€re<k! verilen ı..-.arar üzerine 
san'atJciı.rların 1l::nş zamm1a:nnı 

geçimıeleri :it;ıi.n açılacak dinlen
me yurduna müsait l>ir bina ara. 
mağa baı;loımı!]tır. San'atkdrlan 

kahve köşe-lerinıdm kurtaracak 
olan hu karar irızyan Adalet Gü
ven tara:fından yapılan teklif ü

rerine almmı.ştır. Yurt, Takstın 

ctvanr.da olacak bir de kütüp.ha.. 

nesi· ilıU.:unacaı.tır. 
--o--

Ç roz ticare-ti! 
Kilosu dokuz kuruşa 
alınan 'uskumruların 

tanesi 100 paraya 
sahlıyor 1 

G~ sene 4 - 5 Jrun~ bdaır 
çiroız satılmıştır. Mıllil et iial:ı. 

yirmi paradan. fa2'1a omuyan brr 
çı.ro:zun ~:>tıcıya üç kuruşta.n {..,.. 
la kar temin ettiğini gören lıôr-çalı: 
nıüteşeh.bisli!!', 'bu sene çı.roı tica
retine elıeımnıiyet ven111Şlerdir. 
Evvelk.i gün Haliçte uslrumnın.ISJ 

k>losu toptan 9 kuruşa satıLıınt
tır. Bir kiloda asıgari 18 ""'1kumnı 
ba 1 ığı buhınmal..-tadır !ki ta.....m 
yirmi paraya gelmekıt:"'5r. Bıııı

lar çiroo 00.ıınca yüz paraya satıl
m:>ktad.ır, Bol ııslruınru ıutuıma

sına devam ediıbn<0ktediı'. Balık

çılar, bn vofüıın b:r ay dov:ım e
doceı,ini söylıneektedirlcr. Bir ay 
ev.el kılo;u 70 kunıştan fulaya 

saUau uskuınru-nıın perakende 
fiatı tlün 20 .kuru~lu. Çirozun ta
llA!Si ise liİZ pa.rwya katla.r ı;atı.l

u.a.kt&dır. 

P • jiar açı:'ıyor 

Şu raklla:rın de.receleriıa.in indirile. 
ceğl, kaç defa yazılmış, çiız"1ntiş, söy. 
lelkl.n.işLir. Yenıi. rivaıyeuler çlkıın.lj: Ra
kılax 18 - 2.5 der<-ce3e kadar indirile.. J 

ce1oıJı!,ı... . . / 
Bu rivayel.ler~ lnhisaıbr i.darul • 

<ekz:p cd~y or. 
Baız:ı 8'~~mctlar, dereceıeı:ıi.n ladiıi.L 

me:;i rhrHyetlerl ka~.:tSll'lda Adeta. ü
züı-~..i dtr,yn:uş!au:iı. Fak.aıt. bu sefer. 
öğreniyor:.ız k i, ra.k.Jb..r1n derecelerinin 
lnıdirHmesı müm.Jciın değı.Lcıir, ÇUnki.i, 
esasen, ı·akı imal ederken, 40 derece
den aşa-gı yapm&k bı}!Jil mW:nkün de
ği.tiir. Il"*"ı, 40 derecedeu daha. aşağı 
ru~ırnamak,~adır. 

İriliisarla.r ldaresic:ıin de-eliği gibi., o 
zamö<l, bu iı,ıkıi rakı olma<, başka ;;ey 
olur. 

Drım.ek tennen., rakıyı 40 dereceden. 
daıh a aşağı düşürun.ck müm«ün değiL. 

dir. Rakın.ıaı aleyhirıd-e buh.man çok
tur. liak.:.k<. teın zararlı bir içkidir, Çüa
kü, derece.si yüiosek, sert bL· içkidir. 
Fa.ııla kuL.aııanJoarın böbrek'lerini, ci
ğerler~oi , rr,ide1er;,n1, .:18aıbını, hatta dL 
nıağuıı bozar. 
F~L, ben bwıdan iki üç wr evv..ı, 

mil~ch~ıs bir zatın, daha doğrusu. 
bir t;,.p pn:.fruörünün kon.feranGııu dm... 
lemiştlm. Bu zata göre, rakı sert.. za_ 
ra.rlı bir içtti oianakla beraber. içinde 
fazla ~lorı olan bir içıkidi.r. Fazlası 
çok zararlıdır a1llrt1a, günde 20 gram 
alınınca, hiç zara.rı yok!ur. v~ ha.W., 
fayadı~;ı V81'dır. 

İşte asıl mesele burada başlıyor. 
Günde 20 granı rakı ile ıı.tlfa e1rne!< 
mümkün müdür?. Ve bu 1liYadı ınuı
bafaz.a edebi·mett hcnke~in elinde mi
car?. Bu, daha ziyade, büyük bir irade 
ve alim. ır.eselesid.1r. Benim diyen a .. 
dam bunu yapamaz. Mac.m:ı!ih y:ıpa.n

lar da vard.!lr. 2() gram rakı küçücük 
pir k.Adeh!tir. ~a.mJarı yoemeğe baş

larken böyle küçücük bir kadeh alınA 
iyi ... 

İyi amma, arkası gelmese!. .. Bıi.r ~
I"e af:z.ını bule.§'tıran erba.bt, 20 gırarofa 
kalıycr mu?. Deım €:k kl, rakı71 bu şe... 
k ;XJe ta~iye elım.ek zaı·arı'!<lır. Çünkü, 
iÇm:ye başJıyı:ın adam'.?tl irade ve azim 
derecMl, rakının derecesi ya!lında 
mağ,t1p ol:ıbiliyor. 

Ej;er, işi tadında ve kı'V'8frunıda. bı

rl!~ak k~bil o~ htrkeıse, rakı jçmıek 
tan:i\ye edJ.l-cblJ.ir. 

R. SABiT 

SPOR 

Rapid. Beşiktaş. 
la karşılaşıyor 
~an.ya şam;>iymıu R~!d ta

kııru evvelki gün yorgun olarak 
oynad;ğ> Fener maçını 1-0 kazan. 
dıktan sonra •bu.giin de lk.iJti l<a
şılaşmasıru !Se:şiktıışla Şeref sta. 
dında yı:.pacaktır. 

l\eışi.ktaışlılar buıgün takınıları
ru. Ömeri de alarak oymyacaklar

d>r. Eıına ımukabil Rumenler 
,..,rgunluklarını g:rlermiış bi.r va. 
z;ıyettec!Jınler. Bu bakıımdan ma
çın çok çetin ve zevkh geçeceği 
tah'!T'in ed; •ebilir. Maç saat 17 de 
hakem Şaz'nin i~esiııde baışlı

y aıcı.kt:r. 

HA'YIDA:RP.A-tı.ı\NIN SPOR GÜNÜ 

I-foyıdarpr~a li.sesi di.in Fener. 
ba~ •çede büyük bir ~r günü 
tert'tp atm!oti-r. Kesif bir .kalaba
lığın aM.•ka "e t!bkip ıet\i.ği ıbu güne 
s:ıat 15 de İ.stikl:B.l marşıı ve ge
çit resmi ile başlaııamş, bunu 

ımdhtelitf atletiolm müs:i>ak.alanı 
taqp etm~ir. 

H.-~ı:Ja1'pa.şa.lıiarı bu tsn.tz spor 
hareketlerinden dolayı caııdıın 
tebrik ederiz. 

Yen!den otomobil 
!astiği d ğıtllacak 

Görülen lüınun uzerine iaşe mü
dürlüğü yenilden otıomobil Uıstigi 

tevziatına 11aşlııyacıa~tır. Geçen 
teV'Ziaıtta.n sonra p ek ÇQk araıba.. 

nıa:ı yime taıkazda kaldığı görü1-
!IY1iiştiir. IBunLa.ra yenileri de ialıve 
olıınmakta<lrr. İaşe müsteşaıfuğl 

Florya plajı açılnu§llır. Yavaş 

y'°'·aş dii:er plıljlar da açıluak

tır. Plaj sııhlpleri, bu husu,.taki 
lıazırhklwrı.na devam etmektedir
ı.. r. 15 Mayısa kadar şehrimi:ııda 
açılmadık plaj kalnuyacağ;ı anla. 
şdrruıJııtadır. Beled>ye ilrtı ... t l'tfli
düdl\ğü, bu cibot.i gıözöaünde tu
tarak y&ni bir plaj tarifesi bazır
laımya karar veruı4tir. Bu seıı.e, 

tarifel<Ore, muhtelif fiat art~ları
nı ı.ar,ılamak iizece yüzde 16 · li 

moktarında zam Y'"P•lacağı tah
min edilınıekted ir. Dieer taraJitaıı. 

Belediye, 'bu sene de halk içiıı u
cuz ·plajlar açaoaıktır. Liman Rei&

liğ~ yaz ıınfuıasebetile deıı.iz ka
ularıruı mani vlmak için devriıye 
motl;rleri talısi.s et:w.istir. 

, -.rıııziyeti tetk~k etmiş ve mevcut 

i===:.ı::~:::~::~::=ınJ===~-= .. =ı=- sooklardan istiı!aıde edilerek yeni 

:co toraan şnıayet 
Hasta(ra gitmediğinden bahsedilen 

bir doi<toc hakıkınd:ı., S.ıhhat l\füdü.rlü.

ğün\in ta~J.kata ba~ladııiı haber verL 
liyor, iddJ:ıya gö1·e, vahim. bir hasta.,-a 
sabahın S'.l at dıolmzuııda çağrılan bir 
dpktor: 

- Henüz lı"'VO yapmadun, kalıva:ıtı 
etmedim, gelemem, demiş .. 

Sa.ha.hın dokuzunda henüz baııy~ 
nu almam;~ kahvaltısını etmem~ bir 

.mün&vvf"r insan. biız tasavvur edernL 

""1'\U. Eri<erı k8'lkımak. erlten l~e baş
lamak: modern Jmiıa.nln normal itiyadı 

de!ll m.ldir?. ı 
DV!UIAN_ CEVAT, 

ve ımunzam l>i r liiistik tev.ziab: 

yap•lmasını esaıs ıtibarile karıarlaş

t~tır. Teıferrüat incelemne'k. 
tecfu. 

Menıucat satı ı arttı 
Yerli Mallar Paa;arında ıha>ka 

n.Ufus kfiğıtlarile verilen ·be;ıer 

metrolult pamuklıt1 mensuıcıatın 
bu ayın 15 inden sonra karne ile 
verilinesi kararlaştırılmıştır. 

Son gfrnlerde Yerli Mallar Pa
zarından baısma Ameril<an ve S!J>. 

ire almamış olanların müTaıcaat

leri çofolmı""· Kedık3y, Üsküıdar 
ve t~tenbul ma{'azalarmd.a satış.. 
la.ı: çok artmı.ştı.r. 

Müttefiklerin kullandığı .iki 
askeri yol ve Atlantik'te 

hava üsleri • • • 
zıncırı 

Yazan: İ. S. Eski Bükrcş Ateşemiliteri 

İKİ ASKER! YOL: 
An-glo _ Sakronlann Uzak Do

ğ!lda Mareşal ÇankayŞek Çin.ine 
ve Av~uıpırda da Sovyetler Birli
ğine güıvenerek hanbe devam et
mek istedikleri ve bu ikfi büyük 
destekle oon :zaferi ümit ettikleri 
çoktan'beri mal(tmdur. 
ıBu baıkımdan diinya haritası 

ür.zerind<? ;şaretlenen iki askeri 
yıolun çok bi.i!yük önemi vardır. 
Su yolların birisi kara yolu o'lı.ıp 
Biı:ımanya<l'an geçiyordu. Fakat; 
tahmin ettiığimiz veçhi](, Lashit) 
ışehrinin arkasıııdaoı !Mandalay 
şılhı.1'nin de d·ii=esi bu askeri 
kara yolunun bü..<ilıütün kesildiği. 
ni ortaya koymuştur. Bu; müt
tefikler için bu~·ük bir kayııptll'. 

Aıııg1o - S-akllOnlar Çine yardım 
için Assam -yolunu kullanmağa 
k.<n« vermişleııdir. Fakat bu ker. 
van yolunun oto yolu haline ge
tirilımesi uzun wmana 'bağ!ııdır. 
Bu yol bitinceye ka.tlar Japonla
rın 'halkı müıslüman olan ve ja. 
ponlar.a .mÜ'la•hir o1aocak1arına ;,h
tinıa'l verilen Yunnan eyaletinden 
Çuı:'.~' K'n"e vürümeleri de ~k 
mılhtemeld:lr. 

Rt'L·,ıve1t Çine j"8rdı.nı l\:'in baş. 
ka yol1ar bulm>dwğunu söylemiş 
ve faka>t aöl<~ri bir sır olıduğunu 
ileri sür0 r{'k ?·7&bat ·vC'rmekten çe
k.inm.'f::tlr. B:ız ha1;1nm1'7:a g~11

en 
Ç'i"C'Vi, ya.,,,,.,ayı şimdilik doğru 

lskenderun 
LiMANI 

Bu yıl yeni tesisatla 
techiz edilecek 
İskenderun limanmın ima.r 

vo .i~::ıııft.'nll t.0'.ni.n.. ;çin ic>~;p 
eden tesisleri tan=nlamak 
l.şi bir ec.r.ebi fimıasına veril
mi.şıi. Müteahhit firma, ımev
cut bfrtün im'kanlada l:ilman
daki tesisatı tanıamlamıya ça
l~c.ktarlır. Linıa.nrn IOOıtün 
t<ıŞki.Jiııt ve yeni teçlııiıoaıtmın 
1943 S10nuna dloğru ill<ımal edi
leceği •ku'VVehle tahmin olun-

. 1 makt.adır. 

İnh" sar madde- ı 
lerine yapılan 
zamların tesiri -

Ge<;en ay içinde ;nhisar mad'Cle
lerine zam y;ı.p11ıd~ğ1 ma1turr.<lur. 
Oümri.ik ve İnh!.sark.r Vekııileti 
bu zammın satışlara ne kaıdar te
sir ettiğini, hangi t'ıp sigara ve 
>çkilerin s~t"iının ne miktarlarda 
aız.z,J>p çoğaldığını incele.me!<tooir. 
Ancak bu incelemelerin zamdan 
Jaaka1 iki ay sonra m:iı9bet ve 
kat'i neticeye varacağı söylen
mektedir. Zira; bilin.diğ1 gtbi 'bir 
kısıım ıhalk zaan&a.n evvel bilhassa 
sigaraya fazla rajj'bet göstermiş 

>ve muayyen bir zaman için olan 
i'lıt.'iyacını •temin etmişti. İncele
ım<:!lerin müıSbet 'bir netix:e ver. 
.mesi için hem bu nıev<!u~ların 
tükenerek yenid<?n mUb.a(yaaya 
baışlanma.sı, hem taşra bıoyilerden 

aylık he5apların zammı Mzıımdl'r. 
Diğer taraftan İnhisarlar !da~ 

resi.nıcıe şe!ır>m.i01e yapılan tet

.kiklerde halkın bi'lha.ssa (SenkL 
ıdoryan) ile (Bafı aımaden) siga
r.a~anna fazla ra{jbet gösterdiği 

,anlaışıbnıştır. 

İldare; dün 1ıii tüncülett birer 
kik'!' Serkldoryan slgarası vermiş
tir. D;ğer taraftan Serklooryan 
<Sigarasının piyasadan k.~ldırılaca 

ığı hakkındaki haberler de yalan. 
lan'mıı.ktaıdır. İçkilerde de bilb.ôs
sa şaraq> satışlarının fazla oldu
ğu görül:mektedir. 

.argarin yağı fiat
lar• tesbat edilecek 

Bir müıddet evvel Ankaraya 
gitırmş olan margarin yağcıJarl:a 
diğer malhlıibçular şeıhrimiıze dOn
rnüşlerrur. Margarin yıaığlarının 
fiatlaı:ı hükfunetıce tesbit oluna
!!~~ 

bullmuyorll!l, Bir kaç gün sonra 
zaten giZlemiye i.mkan J<>alknıya

caktır. 

J ~onların bundan sonra sol 
cenahta taarrll2a geçeceklerine 
ve Beng.::le körfezin.de çıkarma 
teıse'hbüslerinde l>utunacağına i:lı.. 

tli'iia1 vemüştik. Birmaıı.ya batı 
sa!hilillıde Akıvaıb limanının bom· 
baI'dl'JJJan edilmeei mani<larıJır. 
Hi.ı:ı.d hududuna 9Eıbuk varı:ııak 
ve İngilrz kl.J\'V'etleriılln yan ve 
gerisini kesmek suretile Ucinci bir 
'2afer daıha kazanmak ve böyle
likle Birmanva harekatına yağ. 
onur JT1€'VS1rrıinden önce ııi.'hayet 

veıımek i'çin J"J>Onların Man<la
fay 'l:ıatıısındaki petrol havzasında 
sür'mle ilerl&meleri ve bir çıkar
ma ra·nma}arı bekleriebHir. 

İkinci )"Ol, Atlar. tik'de Şiana! 
deniz yoludur. Anıerikan lharp 
malzemesi taşıyan gemi kafilele
ri lngiltereye ve Buz denirııiınde 
Sovyet liımanlarına gctme'k iıçin 

hep hu yolu kıillamna>k.tadııi!ar. 

Alınan deıızaltıları da •biiyüik 'kıs
rnile bu yıol iizerinde faal~ete 
devam etmektedir. 

Blrleştk Amer'Jka !bu yolu (Lab
rador, Groenlfuld, İzlanda, Faroe) 
de hava üsltri yaıparak takıviıy.ı 

etımlş ve bir hava ü.sfori zinciri 
meydana getirmiştir. 'Bundan .son~ 
ıra, hareket ~atarının k.:t.:;alıığıı 

dolayısil~ bir uçuşla Atlantik'i ge
çemiıyen a.v tayyareleri de •bu üs
lere uğnıımak şartl:le uçaral.ı. İn
giltereye gelı;ceklerdi.r. Şiırrnd\ye 

kadar av ta}yareleri gemilJede 
naklediliyordu; Bl·rleş'ik Ame-riika 
bu kiilfetten artık kurtulmuş bu
lunuyor. 
Yalnız .bu yolun Btız deniu.iııden 

Sovyetlerin Muronaıruık ve Araan
jelsk lhaııılaıına uzanıan 3tlBlllı o 
kadar emin değildir. Al:man <leni• 
zaltı.!arı ve haflıf deniz kuvvetleri 
'bu denlzdcn gemi kaıfilelerine 

m=llat olma1ktadır. A'llglo - Sak
sonlar. Nort:ec kıyılarındaki Al
man üsleııiııi ele geçiııımedikçe 

Buz den izl.'n<le ve Şimal denizinde 
muvasala emn:yefüııi ıınu'hafaza 
edemezler. İşte bu nıaıksatladır kil, 
lngiliz hava kuvvebleıi Norveç 
kıyılarındaki Alıman üslerine !kar
şı da ooınbardınnanlara 'baıj>lamış 
bulunuyor. 

Almanlar, rnütemadıi hava hU.. 
curr.larile 11/lm:m:msk liıır.anm<la 

nakl'<yata ıbüyiiJ< zararlar vı.l'lii

ler. Zate.'1 ccn11ba uzanan d.,ntir
yofo tchllkede oldc[:rn::<dan ş'ım:li 

Anka1ıjelsk li!manın~n ·ku]lanıla

cağını ve işletıniye açıldı.ğ.nı öğ
reniyorı:z. Bu lima.n daha dcğu
dadır: şüphesiz Ru:ıvaya Uıoaııan 

demiryoıu daha emiındir. Fakat 
l'manda~ azami istifade Buz de
ııc'Zinde ht.kimiyete bağlıdır. 

ııast gele o!mıyan 
b4 iseler .. 

Yaza.n: Ali Kemal SUNMAN 

Eğer Japonlar Sr.igapuru alır
sa buımın sonu İn.gfüere ile Aııne
ri.kaya iY'i olrruQ'acağını söy<liyenı.
ler yanılmadı, fakat ayla.r ~ 

çe göı:ıü.!ii(yıor ki ilk endiı;eler Al;- . 
glo - Saitson tarafının düşınıanla,.. 
rını bsbütüıı sevinıdııreeek gi!ıi. de 

çı.lmıamışt>r. Zamarı ilerlıedilkçe 
de ıbu kx:mkuları önlemek üzere 

çareler aranm~ır. Baıhısed.ilen 
endişeler, k.orkulaır hep geçen ay
larda İngiliz matbuatının yazıla
rında gö:·ülmü~tü. O zaman lbı.ııt>
lara bakarak acele bir hüküm ve
rilinken zaten A.nıglo - Sa:ksı:m ta
raiının da artık ikendi 'kıerul'i6iıl>
den ümidini .kesttği de söylenımi
yor değildi. Çünkü Mih'V'Elr ta.atı 
için Japmı muvaffaJt\yetleri lbu 
haıfuin neş'e:siııi arttıracak glilbi oıl-
muştwr. J apoııJaırın el.de etti.ği 00. 
tünlük artık her sahada lkend.il'ıi 
gösterdi elti.ye 'hasıl olan 'l«ı'naat ise 
altı ayd~nberi dünya maaruatı.n
da tekrar edilmekten gen O<ıa Jma.. 
dı. Bu kana.at Arıglıo • Saıkoon ta
rafının neşriyatı tle de kuvvet 
buhnuş oklu. in.glliz ve Amer.iikıan 
gazeteleri, o gazetelerin salafrili. 

\ ıetli aııkeıi mii.nıik:kid3 eri \"! ~ 

MAFIKEMEl,ER: 

Yarım Doktor 
insanı canden 

edermiş! 
İld tara! ta ~ık. temiz giyiomif, düıo- . 

gün lmnuıja nada·miaroı. Davacı olan. 
davam.aıL ;u:ı:.latıyordu: 

- İ.n6an hali bu efendim. İ-ın 
ba.şınA berşe;r gelir. Bendeniz ~ sör
IA!!nesl ~ z6hl'IW1 bir ltastal.ıia :J'
ltalandım. Bunu, şu) .. u bomıadan_ kiı:D-. 
"" duymad"<ı tedavi ett;ı.nek için ~ 
dip dok!lnru bıtldum. K-.a lıV zamanı. 
da ıteda.vi ıedllip ıbir ee7İm kalmamak 
üzere ;ı.limıf liraya paızarlı4< eililt. PL. 

nn.ın yansını da peşin verdim. Tedaı
vl başladı. Pertıimer vesaire •.. Günden. 
gilru! haslılık salilha 7iiı< tutacağına, 

gürıden gline ar1m}Ya.. seyrini şiddet. 
lendirmıiye başlad1. Söyl<!dim. 

- İlk zamanlaOO.a öyle olur, dedi. 
Tedavi slTasında, paranm kalan k:m.. 

mım doı iki tııık:sltte lidal.lrn. Faka.t., ,.._ 
r~~an üç ay gibi uıu.'l bi·r zaman gıeç.. 

tiği halde, en küçük bir saı!Alh emman
sl ;ıörem•dim. Nihayet, gidip açı!a;a 

loonu-şmıya kara.r verdim; giıbtim.. sıöıs'

letlim ve paoramı ge~1 istedim. Dül'llt'a 
kadar llllıç paraEıı da. yine, ceblmrlen 

gidi,.or<lu. Söylediğim ~er de ı><'< a. 
ğ·r değildi. Fakat. nedense, kloıd1. Ba
na hakaret etli. Keı>disinı:len davacı.. 

yrm. 
Dıwacı söz1erlnI biti.rdnden sonra, 

dava e-rlilf"n ~ aldı: 
- Evve-15 F:uım.ı a."l:ede-yim. ki, ben 

kendisine- h3k:ıret e!ıırH•tlim. Bana te.
davi k;in .nıUracaat rttL Pı:ı7.l'lr11k ettik. 
A'lıbml!!S tir;:ıya m\1tı'1bık !kaldık. Para'flın 

yM""1Sln1 ö!'lce, Y"9l'Jsını da tedavi sıra .. 
sında aldım. Feım'n f'T'I yeni tedavi u
Sli!linü talbi:k ettlm. l>vne olduğu heL 
de, ~~stalıf!m seyr; haf:(]emedi. Çtir'l
kü. perıhizlere hiC" rh:ypt etmiyordu. 
Bu hamtıılık içln mf'l""lvnu olon her şeyi 
yit}"Or. he-r seyi ya·ntwı-rtiı.ı. Biitün sıkı 

t..r>b•lil•ri yantım. F'-.d• Ptmedf. S<ı-
11uooa. oar!'"mı ıı:,.-; i"tMi. Ke-ııdt~:re
hak~ rt el;nıf'r!İlıı. Ytı.lnıl7 j.ht~rda bı~ 

lµn<lıım. O hnrı~ h'.lk~~ .. kanştk söz.
ler ~~lerH. D"':'V<ln:ml'fld•tm~ 

- P.fendl. <'ikı..,ız muaıveneh.ılnem

den! D~im. Rıı da, en t~hl• hakkrm
dı. .. Heıkarcl. z2n ve te~.dd ettiği, bu .. 
dUt' ... 

H3dise olduğu zaman mua,.enehane
d.e buhınan btr kaç hasta ş31hit olarak: 
aiıılenlldi. İlci taratın oôylediği sözleri 
de sayıp dClk:tüler ve bLtn~arda ha'k:a .. 
ttt sayılacak: bfr ş-ev ıöremed.IW.erin.i 
sı>yle<lil<!r. 

GelmiyM ild şahit daha vudı. DL 
wcı, onlarrıı. da çağr~ıııı din~ 
de :ıtta:r etti. Btı şabill't'r!n çağrıılması 
lc;.in, rnU'h<:.keme baŞka güne b1ra'klld1. 

Mahkemeden çııkan da<Yacı, bi.r.acı ile... 
rl~ .ru~ uyen ı·,nrrn .• -nun 11.-mı::eısını:ıan., 

- zaten meşhurdur, dedi. Yarım 

1ılim insanı diııdt'n. yarım clc!<1ıor da 
car.dan edermiş. Kabotıat oııda dei!l, 
bende ... Bu kadar adı çıllmuş doktor
lar varl<<>n. gidil) böyle, kı;yıda köşede 
k~lmış, kl.ınscnJn bi.lm.ediği birine ı...._ 
vurdum. 

- Ben bıı işi becere~im! DlY<>eel< 
değil ya! Elbett., 

_ Yaparl!ffi deyip pwra'Yı k.ıvıTacak. 
..A..h akılc;ı?. kafa~... Hem paralann 

gHıs:'ll .. IlM'ı d" ü·~teılfk bekaret gör ... 
Amma, mlist:.o.h'.'lk1.ır br.naı!. .. 

HtlSEYIN BEHÇET 

oorar;cere yolu 
Ee!e<ii'ye taraJından i"'186ıınaı 

bo~lana::ı Dclapdere yolunun bu 
ay scnuna kadar tannamlaıımaısı 
için amele m'Jttarı arttınhnı:ştıı-. 

Am.erlka'nın harp 
gayretleri 

Yazan: Alım•t .Şükrü ESMElf 
BiırJeşik Aımeri.k.aı Devletler Re.. 

ilsi Mister Ruzvelt; geçen gün bü
tün .Amerika rad!Yola:ril:e neşredl
len bir ııutuk söyllyerek, ha.ıftıin 
umumi gill§ini anla t.ınıış ve A. 
merilııarun baı:p gayretleri hak
kında vaiandaşların.a. malümat 
vermi§tir. Esasen reis Rurzıveılt; 
geçen ıhafta da .bı<ııgreye gtinıde"' 
dıği bir mesajda bu harıp gayret. 
İerile btmlarm idarnesi için çizi
len p~ etraih surette illaolı 
etmişt;, 

ıcımmruTe;.ıi; harrun gelişme
sinden eyimser görünmektedir. 

Ru<ıVelt nutkunda; Amerika. 
nın üç bi>yü.k mu ttefikiııden de 
aıyrı ayrı lba11Setmiş, htt birinin 
mü.;;terek gaye uğrunda sarletti· 
ği ıgaıyretlerin değerlerini teibaıi.iz 

ettinniştir. 

.Aıınerika Cum&rnrreisi bu •ha r
bin Çinlilere viı.dett'ıği par.lak i.s. 
tikh3ıli şu sözlerle belirtmi\;lir: 

c- Gelecekıde de fetholunmaz 
Çinin yalnırz Doğu Asyaıda dcği.l 

ta.kin tekmil citıaııt:la l.ıarı~ı ve 
re!Da•hı muıhaıfa2a için kerıdi<ine 

has rolü aynıyacakt>r .• 
Hatl<ik.a.ten ·bu sözler Çinin ımüS

tak1bel milletlerarooı niflamıı:ıdakl 
muva<ffak.iyeti izah eylemektedir. 
BilMıare lıarp v<ı'2iyetindlen A· 

merikanın iktısad~ durum'1na ge. 
çen Rın:velt, .aı;ıl bu balhiste söy
lediği sözlerdir v; Amerikanın 
'harp gayretlerini belirtm:Ştir. 
Reis btrgün harp masraiları"lın 
günde yüz mlyc~ ' ar olduğunu 
ve bu rıakan1ın sene sonundan f!'V· 

vel iki ylill milyon dolara çıkaca.. 
ğını bil<linmiçtir. Bu naıkamlar, 
.Allh'!rika·n iktısadö g~iicünün 
birer örçüsüıdur. Bir devlet iı;in 

gün.de iki yiirl milyıon dolar bl.ll
ımak kıolay bir .ıne-sele değildir. 

Fakat bulunsa bile bunu Ameri
Joanın tasavvur ettiği gi'bi harpte 

kullanılacak eşy.al)'a ve biııımete 
değilştirı>lıiJmek için Amerika de. 
reccsınae -ooı ıtayna1tıarı ve \.·a-
S}talan olmak ge.rektir. Bir dev
letıin şu .kadar perasarfettiği si'fy. 
lendiği zaman, o parayı temin e
delbi:!mesinden ziyade sarfedebil· 
mesine şıışmak razım geJdiğ; bir 
deıvrnie yaşııyoruz. 
Aımerika bunu nasıl temin ede. 

cek· ve n.21Stl saı-fedecek? Rw-
' velt kongreye gönderdiği yedi 

•macldelik programuııda bunu i'2nh 
etmektedir: şahısların ve şirket
lerin karlarını tahdit e1ımek için 
vergiler lronacak. Pernkende ve 
toptan satışlar ve kiraJ.a.r için bir 
hrırlut teSbit edilecek. ücretlerde 
ziraat rnıihsullerin.in fiıatların<l1 

istikrar temin edilecek. Hanp bo. 
nolarmı·n satın alıııınosı teşvik e
dilecek. lllaızı eşyaJa: ves! .. oya 
tabi tutulacaık. Kredi ve taksitli! 
mal satıhnasının önün~! gr·.;.11~ ... ek 
ve 'borçların ve ipoteklerin öden
mesi teşvik edilecek. 

Bu tcdlbirJerin ANrupR nıiilet. 
Jetine nazaran çok yiiksek oian 
Amerikan Y"'lllima seviyesini in
direceği RIJZV'elt tıarafuıdan tes
fon edamekted>r. Hakr.katte .P• 
pılmak istıenilen ise, insanların 

basit ihti(yaıclarını teşkil eden şe:,~ 
!erden başka her şeyi harp u;?
runda sarfetmektir. Totaıiter harv 
buna derler. Milhver devletierl 
.bunu ıharp çı<kıına:ııdan çok ewel 
yapmışlardı. İngiltere V1! Fransa 
haı:lbe gml'ilcten sonra yav;ı,; ya. 
vaş ve ad'lm adım y.apmıya baş1a
.mıışlard1. Fransa tıunu tam<ı.,.,,la

mııdan evvel ve be'lki de tan'·'m
lryannyacal7ı iıdn vı kl.lm.t;tır. İngl! 
tere o zamandan'beri bu yolda 
.çıo.k ilerl-emi~ ve İn'ıhverci'leri·n hi
zıasına yaklaısmıstır. Ameriknmn 
ha!IP ııayret'lerinde dikkati rcken 
en mühim nokta b•T aı:hmda hi.. 
ı;a\'ı'a gelmesidir. ıBu; dcıır..okrı;s;

lerin de kabında. dirnı.mmn ile 
hareket edroil<'<.'Cklerini anlat.tı
ğı gibi, Amerikanın harbi sonıın' 
kadar götürrne.k a'Zlnini <le isbat 
etmektedir . 

hayet tlaha salah.i~tıta.r devıLet 
adamları Jaıpon tarafınm e1ıde et. 
miş olıcl uğu <tl1 uv.affakıfy-etleri dai
ma aıtlatı.ılar yazd.lar, söyledjj~. 
Anglo - Saıkıson tarafmın muıhac&

be ettiği de yalnız Ja.ponıyaddan 
ibaret değilıdir. Japon i:ıu lhari>e 
gireli dd'a ancak yarı sene olaıbil
di. Hatilmki işte ik!i l:ıuçUk sene
deııberi mihverin diğer devletler. 
le kaıv.ga edıvam eıdfyor. Yine söy 
lemLye lü.zu.m yUk !lal e<'Çen İllk.
kanruı ayındartbetıi bi.'.laıassa har
bin Jll'JX'llla:rla cereya.n 00.en saf
haları kendim.den çok lbalhootti.:-
miş, dünya matbuatını dalha zi>. 
yade melltlul etınişfü. !iki ımühlın 
hadise ayni sıraya rasligelcliğ'i de 
malCıımd ur: Alın a:n orduılan için 
Rı.ısyarla kış meV'Smııİnin jk:aplıan

na göre geri çekilmek kararı ve
rilirken Japon tarafı da Anglıo -
Saksonla.ı: frzerme yürüyardu. Bu 

hadiseler;n "ukııu lb.irlbimıe pek 
yatlun günlerdroiT. Falkat lböyle 
bi:rer teaadiif glbi görünen nice 
keyf;y<etler daha vardır iki llıilç 

rastgele deği.kl.iı'. Oının içiın ne 
Rusya.da ki AJ.manlarm geri çeık'i\. 
me51, ne de j,.pcmların Uzak Şarig. ı------------
ta ve Okyanus sularında taarıru
za geçııneSi ibiı' tesadüf glbi saytl-

. mamakt.:ıdl!'. BiJıl.kiı.s lbu lbir lhesap 
işidir. Uzun zaman diiışüınü'~miiş. 
taşınrhn.ıştı. J aponları.n ilk ha.f!ta• 

la.rda biı'biıriıı:ri taıkip etmiş oılıın 
taşal:il:ıüsleri Mmver 1ıarafınm 
kAn demekti. Bu lbilyük ikan lbo 

mine muvaffkk olan Ja:ıxmun ne 
yaptığı, daıha .-.eler y:qıacatı pek 
;merak eıd.llmektedlr. 

Adliye binasında vapılaca!r 
tomirrrt 

İstanbul ad'liyesi·nin bulundııoğu 
büYiik postane 'birasının ba"I kıı
sı;ınlarının tamiri lü7umlu görül
ırrl'üıştür. Bi'rtı:ıssa snlh v.e C.fi

1 ,·e 
ce<Za mahkemelerinin bulund,.ğu 

kısmıda· yllıJlıla<:-;,!t t!'llnlrat iŞin'rı 
!P05ta ve tel~rııf umum miid:ürlü. 
ğü taraiır'1a'tl yaptırılmaı>ı Jr.a:rat" 
laştınlmışbr. 
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Bitler Musolini( 
Mülakah 
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· ~ /Çİlf DEK/ , ' ~· 
. HADiSELER - .. 

(Bu yaz.ıuın m"'-.ın.ı.ec• ru.-.ı.v.u 

Ajanst bülten.lerioden ~ır) 

Telhis eden: A. SEKJB 
R~-o gazetesinden: Mııdritten 

gelen bir telgrafla Doğu cephesi 
ile ilgili olan çok lıey«anlı bir , 
hadise olacağı ~lli. Tef.. 
sir<le bulunıibihnek için zaman 

<:pek erkenıse de bahar taart'U:ZU 
ile -Fiii zamanda Cebelü ttarıka 
brşı muhtaınel bir miln er ta
arruzunda İspanyanın mihverle 
tam bir iı;ıbiı'liği ilan etmesi ile 
ali'ıkasıe ohnzyabilir. 

İspanyada pek yakında 
heyecanlı bir hi.diae ola
cak - İkinci cephe me
selesi - Hitler • Muaoli
ni görüşmesinin akisle
ri - Deniz harbi -
Hindistan son kararını 
verdi - Kafkas taarru
zunu General Rornmel 
idare edecek - Doiu 
cephesinde yeni muha
rebeler - Akdenizde ve 
Libyada ukeri durum
Uzak rloiuda yeni mu
harebeler. 

(Başmakaleden devam) 
5 - Alırıuya ve İtalyaa.uı iç 

meselelerini, tarafsa deviettewle 
, olan münasebetlerini, Sovyet da
vasıııwı. halli takıdirinde A....-upa 
kıt'asıııa verebilecekleri sdıreri, 
siyasi ve aSkeo:i ııiif-us bö.lgeler.i 
takısim.iııi incelediler. 

Uçan kale ima
latı iki misline 

çıkarıldı 

Bulgaristanda
ki Museviler 

3200 kişilik bir 
grup Nafia işle
rinde çalaşacak 
Vişi 3 (A.A.)- Sofyadsn alı-

6 - İtalya - Fransa arasında.Jd 
meseleleri görüştüler ..,, Almanya 
ile İtalya om bu noıı..ta üzerinde 
muJ.alMı•katini temin ettiler ... 

Londra, 3 (A..A...) - B.B.C..: 

İKİNCİ CERRE MESELESİ 

siz bir şe~ .ve işbirli~ yaııımak 
suretile olabilir. Zira Britanya hü.. 
ırum...ti milli müdafaanın millet 
tarafından bazırlanmas>na mani 
olmuştur ... 

7 - italye • Alman7a ımısm• 
ki münasebet bağlarının ç&:ülıdü
ğü ve İtalyanın münferit sulha 
talip olıduğu hak!lunda çıkan şa
yialar im ioplantı ile tekzip edil
miş ve bilakis iki deVletin her va.-
kiıtki!Hlen daha fazla bir bağlılık.
la yekıdiğ"rile elele vermiş buhuı
duğu tebar!iz ettirilmiştir. 

B"rp İ.stilı&alatı N 1121n uçan kale 
tipindeki tay7areler i:stihsalitı
mn Japonya harbe cirdi'kten son
ra ş.imdi ilı: misline ç.ılomış oldu
ğunu söylemiştir. Bir tersıtfle 
k~asının müdürü de de
miştir ki:: 

•- Bu p,.di düııyıuım en lııil
yük tersanesini i.nşa et:ırııdkteyU. 

İ,Kil<>ri:miz bütün cayelerin.i bu 
işe hurediyorlar •• 

nan ~i.r .lıa'bere göre 20 ile 45 Ylll 
lan arasında 3200 Yahudi demir. 
yl'.>l'ian insaatında çaiışmak üılA>
re nmıa hmnetine alınacaktır. 

Kolombiya'da Vaşnglx>ndan bild!ri~r: Av
rı.ç>aıda ikinci cep1ıe açmo.k mak.. 
Mdile yapılacak lngilız - Arnerı
kan taGrruııu uzak değild!r. Bu. 
nun1a beraber bu taarruzun tarı
;hi Sovyetlerin Ahnan taarruzu
na göster<.'Cekleri mukavemete 
ı aıJtl;.tlır. Rus cephesi yarıldığı 
takdirde taanııız bemen yaıııLa.. 
c:ak. eğer Sovyeller ş•mdiki mev-
2.lcrinl ~utabilir~ree sonraya bı
r.ıkılacak'trr. MütteLklerın tered.. 
C: .rlü başlıca deniz vasıta!.<n ki· 
faycsiızli,ğinden ileri gelmekte;dr. 

HITLER - MUSSOLİNI GÖRÜŞ-
MESİNİN AK.iSLERl 

KAJ1KAS TAA!RRUZUNU 
GENElRAL ROMMEL İUARE 

EDECEK 

Lorııdradan b>ldi'filiyor: General 
Ronınıel KadKas istikametinde Al 
man taarrurzunu idare etmek Ü· 

zere Libyadan ayrı1nııştrr. Bu 
lrararm H;tler • Muoolini gıörüş· 
rnesi <'<lna&mda verildiği söylen
mekted:r. 

DOGU CEPHESİNDE 

Almanlara göre: 'Bazı yerlerde 
yapılan Alman taarrmc'an esna· 
sında d'Ü'{mnrııckın bir QOk esir ve 

8 - Bu taplaotı ile A.nıclanya ve 
İt.alyaıwn i<: durnmluında hiçbir 
sıkıntı, sarsıntı ve ruhi buhran ol
madığı lsl>a·t edilmek istenmiştir. 

Uzak Doğuda 
Tokyo 3 (A.A.)- Çu:ııdeki ja

pon üssiir.ıden habur ver.Lıdğine 
göre j40on tayyareleri Siyan ve 
Sa.ıı Yuaııdaki <itiı,mat1 mevzile. 
r'rd ciiört gün arka arkıı.y,. bom
bıclam ~1ardır. Dü.,><man av tanıa· 
releri jaıpon t:ıyyarelerini u-zak
l~ıştıramamıçla rd.ı r. 
SiLnın cenı;,!:ıwıda ve dloğ:ısun

d'aki hava alanlarında büyük 
yangınlar Ç'>ka-rılmıştır. Bu taar· 
ruzla.-~ iştiraık eden bütün japon 
tayyareleri üslerine diineıbilıniş.° 
JeııcfiT. 

Yarın C u nı hu r re isi 
intihap edilecek 

Bog.ota 3 A.A.)- Kobrıbiyala 
yarm 68 inci Cuınhurr<'iı;i seçJıni 
olacaıktır. Mevt:ut iki !lamızetten 
biri eski Cuımhurre:Si A!'fomıo I..p
p"21d'ir. Kcndiısi 56 yaşrııdcrur. ö. 
teki namzet Nev Deal ~ kacıu• 
nu hazırhyaıı Dr. Carla. Arango 
dur ve 52 y-ıışnı>da::!:ı.r. N amwtlerin 
lı.ır ikisıi de liberal partidendir. 

LQndradan bildhilyior - Röy
ter ajansının diplomatiok muha
biri yazıyor: 
Şark cep!ıes>ııde yıopılaca:k yeni 

taarruz ile Yakın Şark.ta kuvvetli 
bi.r şaşır1ıma hareketine geçilmesi 
.ıtrJt~:lnı bu görüşmelcrın ımevzuu
nu teşk!tl e1ımiş olıduğu tahmin e
dilebilir. Maltanın devamlı mu
kavemeti, Amerikanın Aıkdeniz.e 
·,:ıJ.dcru1ci tak\uyeler ve haı·.ı.»n 
bu sahasında müttef k kara lkuv
vetlennin geniş ölçude art<ı:.ısı 
oö, le b!r ş14xuma l'ianınuı tat
bik ne b;iyük bir engel te~kil ede
bilirse de Mihver bclkı H ..ııd Ok
.)'anusıııda, bellu de Ba;ıa 'kÖ.rfo
zhde J 3ıpor.laroan mu.ıı.ım bır 
Y ardını beldemek tcci..r. 

- 31 top alımmştır. Mükadclit düş. 
man taaTruılan püskiil'tiilmfu;
tür. Cenevreder.. bilrli:rildıiğ'hı.e 
ı:;öre Alınan 25 inci Panzer tüme
ni şark cephesinde görü~müljllür. 

AKDE:-lİZDE VE Li.BYADA 
ASKERf DURUM 

Görüliiyor ki, ta!ı.miııler anlı 
arkuı kesihniye-eek kadar çnk
tur ve hepsi de nıuhali<nıe \·e 
nı.antığa sığabilen Lah.nı:nJerft;cr. 

Bu tadıminler arasında Berlin ve 
Roma ınatlmatının iler:ye sünlü
ğii lelsir ve miitaleabr da nıii.n
d.,miçfir. Ancak, ha~bin haşlama .. 
S>ndanbeti Hiıler - Mııssolini ara
sın.da cereyan eden 7 mülakat a
kabinde de bu ınülıikatların öo: ve 
sırrını Berline nazaran bi!'ll'Z da.
ha belirtili bir surette sızdıran 
daima Roma matbuatı olmoştıg. 
Bu defııki miiJiııkalın sırrı hak.. 
kında da italyan gazeielerİ:nııl1>1> 
ınali'ımat edinmek ve o malUmti• 
göre fikir ve muhak.eıne silsilesi 
kurak belki doğru bir hattı.bar&
kel olacaktır. 

Orta şark 
terinin 

tayyare
akını 

Avustralyaya 
taarruz 

başlıyor mu? 

DENiZ HARBİ 

Beıılindeın bildirılıyoor - 1ng\ı
tcıe ve Ameri.kanuı NJ.San ~; n
ıioki gemi Jcayıpları !'>w um tıom
ı~ an fazladır. 76 gcırıu dc•::ıız~ ]. 
tıları ve 6 g~m; de hava kuvvel
kq tarafından •batırılmıştır. 

HiNDİST.AjN SON KARARINI 
YEIIDİ 

Allahabıddan bı:tiırılıyor. !! ot 
''<lnıgresi lroınilesinın ıstıkl.11 ı5te· 
U hak:kındaki karar proJesmde 
,iiyk deniliyor: 

•- istila vuku bulacak olursa 
buna mukavEllllet e"'7lek gerek.. 
Lir. Bu mukırvemet uııcak cebu--

c SEHlROEıY 
Al 'KARADAN ve 
,,J ..=.. .. ILliKl!."l"l EJlıı:: 

ve 

* Ve\ r ner K.onJ1reııl .YWUı Z:raat 
\.erklı.nin bir n u .,e Aır.~.. ..ıd "Y-

. ;-.c~hr. Kı.:nır-e M~·ı..ı:t.n 9 ı..ı.ııc1 k..a
l<.4 «-"·aın edecekti.r. 

,ı,. Uı Baıc .wnıO r ~ ştıb<si :ı.... 
11.r..bu.l MüdW'ü Z~ttlya A'"Jk;.ırcı.dadı.r. 
l >vlet müemeoelerinlıı Eı; .Banktan a

~!.:ırı körn;,.i..ıılcri,n t.ed.iyc e;arLJ.aruıı 

~' -~nel<ı!.edtr. * Maariıt Velıııiletf. iic t.."flııil ç<ıg~ 
deı. bulunan bi.ıttaı çocuılt..aruı Okı..cy..,... 
L . .nesi ,çu. ıen• bir i<a ..ıwın.. p~ 
'u buna bllilt bi.r kanwı ~ıa....ı b&... 
.rl~ır. 

-b- 25 Vı~\lıı Valiler; Dah l:Ye V<>

kil!ı·•n Relsll,fııde toıNtımJ.i•.r. Ko-1 
nıış, alarm n<>ii<:eııl Bıı~ anıdı
lı.: l ·tır. 

', Ankara Devlet 0:>el"ft6ı İsıaobuia 
g ,.ek ylrm1 temsil ver"""-'ct;r. 
\ İLAYET ve BELEDfı'E: 

,;. M~e Ttı'fti4 H"""tl. İ"1<ınbuJda 
t unan yüz kııdar fırllluı l ~.ıplann.a 
. ~ynı~1ur. 1'ohk.'ka-\ llHl senesi 1 
1e daha evvelki ylıllara liı Un satış?a_ 
tna taa..UQk: etmektedir O zamanlar. 
·11 alım sa.tınunda ~ın zararına 

Mih.~re göre: ~1lhver hal\'a 
km·,·etleri ~.lr."rrıa Porls3>d hma 
nını ve Malta ad'asını oombala.. 
rr~ılardır. Alman'ar Dornier 217 
t;p'nde yeni bir brunw tayyaresi 
kulla ıım akıtadı r Jar. 

L~Nda kaıyW, cleğer ha~ka 
ıb!r hareket ve deği~Cklik ou-;,a. 
ımştır. 

UZAK ])()/': ffiA YENİ 
HA!R.EKETLER 

Japonlara göre: Dirman\•ada 
!Man.dalay Ş'Cllri ~.gal <.'dilmiış ve 
civardaki öncrı!i <.Skcri noktalar 
da tutu:muıstur. Japonların kar
şzıında İngılizlerdcn bBJŞka 5, 6 
ve 16 ıııcı Çin ordularına bağlı 

60 bln ka<dar Çin a•krri va.rdır. 
Artı.k. ÇungJ{•nqe bu \-Oldan harp 
malzemesi göndermek illıkiını 
kalmamıştır. 

Milite'.fiklere gıöN>: La•hiıonun 

dü'iffiesi üzerine ~.1andala;-ıııı mü 
dafaı:sının f<(Ydasız olacağı söy
leırmektod'ir. :Maı>mdi.h bu mu· 
harabelerde J •. ponların kU\'Vt'I. 
lerinin vüzde 20-25 lni kaybettik· 
lerı ooylen:mektcdir. 

MEMLEKETTEN J 
mi.ihim hRrekeı.i.er bulımduğu zaunc
;l!.irnL•\i~ed.!r • 

+ \"al• ve Bele-cLye Rei:,i Doktor 
Lui.!i I~ıı'C!3r, ..ıİJ· .tı..J.<, gu.n J.ha Anık:a
raaa k:ıl&caktır. 

+ Ya""..ı. ~ kJh\·e ve loku.ot.a.i.arın cLa
ha Simdidt:n lüzWt.:iUZ yere fi.atJ.erl 
artt.u""dd_wi.•rı aoril..tnü,.stur. Belediye, 
todb.rkr akmıştu. 

+ l'aıcihJ 1 W'.k; mıı; K!si kDnoı;e.·lerl 
b~tmWt-ir. K~eı ... -tıtuar )Iüdürlüğü, 
bu lroll•erleri, d!ıler b!ııyiilı: Vi.Jlı,yeUere 
de teşmil ed<!cekılir. * Çok ~llklu ai~lerln ikramiye. 
!eri Sıbhat llludürlligw>e gönderilmi~ 
tu-. Tevziat bu "'7lll 20 sine kadıar cl&
vam edecektir. 
+ Bahar B:11yram1 mii0

• ebe tile üç 
rtlruienbe::i kaıpalı bulunan resm! dl.
lreler yarın acılacakiır. 

TİCARET ve SANAYİ: 
* Bölge İll§e Bi-rlliji taralından ya.

pilacak bu ayın kat'! tevziat ş<idi su
dur: 300 1on pirinç, 600 ton fasuıJıye, 
•ooo t-.ıce tlU'J'ıı.jl. * Fiat Murakabe ı.<ombJ.ı>anu. yarın 
lıoplanarak peynir nil<'hı işln.i lo:muı;a... 
caictır. 

~ı:ı:ıım: ... mmııımcı=.:~ımıı:ııııcmmm-.._~~

1 11 in ER Sinemasında 
M"~n'n en ı:ii zel ve en atı.şli filmi 

De en elik 
' İlk.b"lhnruı bütün gü>rll"ği!e süslenıni~ aŞk vo ıüaol kadınlar 

f.lrniıdi.r. Baş Rrulet-d.e: 

JOEL M C A ve 
ANDREA LEEDS 

mvetaıc flf ... t\LEK ŞAPKACI 
İki klsnnlık kahkahalı '.kxımedt. 

ıBugun saat 11 de tenzilatlı. matine 

•Gionıale D'İtalia• ye naar ... 
bu müli\~atfR: 

•- M ihverln iki şefi, a.*ert 
şeflerle bcr;ı,lıre, *ı;ı~u müç.;ın'2de 
etnı.işlcl"'iir k~ en geniş ve en mü
tenevvi i,şler hususunda iheımen 
kullano.bleoo!d<'ri muharip lmw
vetler hudutsu~dur. Ve /bu ılruv
vetleri ıafere ka<l<'r dayaaımıya 
amıetımiş ol"'1! m.illetler!n danın 
ve ruhi kııvve~leri ele miiıtesaııit 
olarak de:ıteklenımekıtedJr .• 
Corriere Della Sera'ya göre de 
nıiiJitkatın sırrı !"du,r: 
•- Billıas,.;a coğıafi :z.al"Jır...tler 

bakımından Ahnaıeya ile İtalya 
ara-suı a yüzd yüz o. ri bir iş
birliği zarureti yardır. Harbin -... 
ruretıeri ve ilerW iç'11 iki şef a
rasında Kararlaştırılan teşeblıüs
ler dola~·ıs;ıe bu a<:keri i<J.ıirliği 
bazı sahalarda yeni ve beklemne
dik değişikli~ler göslNebiJe.:ek
tir. N"sıl Almanya Akıden•,,de 
temsi) ediHyor,a, İtalya da ıfoihı 
ceı>hesinıle Sol'y.,J!ere karşı ınü
cadelode aYnı suretle teıııısil edil
ınek gerektir. 

Doğudaki Rus cepn~si ile c&
nuı1taki Inıı-iliz cephesi lıil-iobiırine 
sıkı s:kı_ra bağlıdır_, 

Resmi U-hl.ğin neşr'ni tıo.\i!ben 
bu iki İtal~ an gazcle.:.inde çı..'<aıı 
mütaleaları ha . i...:eJeriıı Uıerinıtl.., 
az ı::ak s.altın bir görii.' ınuhafaze • 
edrbıle.ııler d'kk:ı~le inc.lerlerse 
gerçeği olduk~a kavran>lya nw
vailak olabilirler. 

Alman mntbu:ıtındaki ..,fsirlor 
gCriişıne mevzunu İt:ılJan gazete
lerine n,azaran dalıa çok saklama~ 
ya muva(fuk ulmakla beraber me
sela •National Zeitunı:-.un neşri
yatından ve yarı resmi kaynakla. 
rı;n tefsirlerinden de bu delia Tuh 
d.:tvayı bira:ııcık da olsa Juwra_ 

mak miinıkün oluyor. 
Bizim şahsi görüşiimii.ze göre, 

n•ııer - lllusı.olini mülakatı ŞÜJ>
he ~·ok l.i hususi b;,, elıenıırniyeti 
haizdir, fakat, asl:i ınııııziıdeltil.er 
gibi ve o mKhiyettc yepyeni bir 
teşei>biis ve beklenmedik bi.r ha· 
reket hazı.rlığı, karlll"ı ve ı:-örüş
nıesi değildir. 

Bize göre Bitler ve JU-wısofüı.i 
herşı-yiın ba'!ıoda iki devlet ara
sındaki birliği diin)"ya ve hasım
ları na7.al'ı.uıda bir kere daha s:ığ
lanı.ak, şark cephesinde daha ge
niş ölçüıle işbh•lıği ~ aı>ınak, şark
ta ıneşgull< •ıı içorileı-e ve gerilere 
ait tedbirleri etrafı ile ı:-öı'üşııııek 
için bul~ınu~ar ve bu çerçel'e 
içindeki esıı.ılarda ve tedbirlerde 
ıııut:ıba"a.t hasıl etınişlerdır. 

Herhalde vt nıuhnLkak ki, bu 
görü~ınede İtalya doğu cephesine 
daha fazla miktarda asker, vasıta 
göıı.ılernl":yi kabul etmiş; Cenup 
Avrupasıııda herhangi bi-r mütte
fik tcşebbüsiine karşı tertipli hu
lwunayı ve şarkta sa\'aşacak Al
manyaya iç rahatlığı vermeyi de>

ruhte eylemiş; Alıııan~·anın do- ı 
ğuda elde ed<>ceği gel' strnlere ve 
neticelere güre Ahik~tla vazi,·et 
almayı ve belki de Yakın Şnkta 
h<>ı·hanı;i bir t,·~ebbiise ı:-irişnıe)i , 

(1 inci S.::ıht.feden Devam~ 
!arı ve denizaltı .ı •ıooıtlan. bom
balanmış arov. Sığ:n:ıkta deni:ı>. 
akı ıemilerine karş;. nıüew!r bu
.&:.ııısl bombalac a.t-ıimışt.~. 

Bu bon.ibaı!ar pat:ad.td!an zaman 
il.im:ın.d'aki "1ıb.telbahlrterin kapla.. 
malarını ya. yırtar ve-ya bilker. 

Almı:tnlfada 1 Mayıs 
Bayramr 

cı inal S.niff"rlen tı.vamı 
ımıiŞ"tir. Jfü1erin aınrile diin ve 
i:m;JÜn milletin en çalışkan taba
ka'lan içln .istirahat günii~ ilan 
,.Jdı l'm.iş tir. 

1 fNO'.S bayr.amının cumartesi 
ve pazaırıgünü tes"it edHnıe;inden 
maksat tatil günü olan pazardan 
da )Stifade ile iki gün arka s.r!ı:a. 

ya di.nlcr.me imkanını yermektir. 
Almarıya<lı>JU ecnc,':ıi işı;iler de 

.ba:yrarnı Atmaı: iş~ileri gibi isti· 
rıiha t C'derek tes'it etmekte ve 
,hepsi yevım'ıyelerini alınaktadı.r 

lsveç'te rejime 
düşrnan oSanJar 
Stok.ho!m 3 (A.A.) - Rejilme 

dfupnan vataın.d<U]!..,-ı iktısadi ha
ya•tan uı; akl&ljtırmak üzere da.. 
hiLye r:.ızırına t<m salMıiyet ve
ren yenl bir knnur>.ın baqvekil ta· 
rafından vürur:üğe konulduğu 
Osıo an bikii.ri~or. 

taahhüt cdiımı;~ttt. 
lllııhııllak ki, bu dakikalarda 

Almanya ve İtalyayı şiddetle il
gileııdireıı ş>ınalde, garpte, cenup
ta, şu ve.va bu noktada he~i 
bir yeni teş..bbüse atılmak değil; 
bilakis biitün bu nol<ıtn\arda en 
hassas ve en müteyaliı2 bir mü
dafnayı tertip!iyuek en önce cın 
210r dersten imtihan verebilm<>niın 
heyecanını taşıyan bir talebe gi
bi Rus kapııunda zaferi elde et
mektir. Gerek Alma11')"11, g<ıre,k 1-
taly<ı Salzlıurı:: mülakatında her. 
halde bu ana esas Ü2erinde mü
şahede beraberliğine varmışlar; 

ölüm kalımları !kadar zafer veya 
mağlıibiyetlerin.in de herşeyin ba
şında Rus ceplı esin<kılıi imtiha m 
kazamnıya bai/;lı olduğuna karar 
Vt)rmişlerdir. 

Lor>dra 3 (.\.A.)- Jaıpoııı tay. 
yareieri .ıh ustralyanm en şirn<a>
linde York burnu üzerınden ge
çerek adnnı"1 1100 kilorn<>tre ıçe. 
r'lsinde Tovnsville'e kadar bir 
uçuş yapnırslardır. Bu AvustraJ.. 
y~nın i~erisine en derin g.tr!ştir. 

A-mecfKan ve Avus:raly:ı tay
yareleri japon ;. .. gı;ıı ahıııdaki a.. 
dalara bir çok akınlar yv~:şlar
dn-. Pe•~e ge<.'E:Si L3eye ya· 
pılan akında yeırle 30 ta.yya.re 
tatı.Tip edilmiştir. 

DANİMARKA 
Üzerinde 

uçan tayyareler 
Srolh>!nı 3 (A.A.)- Klopen.. 

haj;dan bild'!rikliğine ~öre. bu ge-
ce Dan\rrı-arka araz!si üz.ertr.de 
İngilz t~yyarnler uçım~'tur. Ko· 
perfoagd>a hava tehlikesi işareti 
veri''rniştir. Uçaksavar toplan 
faa.liy<>te l:"çtıı""5e d" bcırr.lbardl... 
nıan olrna.m~!ır. Akş::ım Daıi
marka :le t~-. E"Ç araz'<i arasında 
telefon mul-.abercleri ke.hş-tir. 

tı 2 b~I AkTam z 
San•at e tebl ta 9 .. 
'bes in m s .. mereıl 

İs!an•bu' A~am K;,z San';;~ o
ku.lu ta!dbeleri t'1har bayraımı 
tatrlirden is1:i!:ıde ile cl'Üll Eınin
Ö'1'iı Halke\'ııı ta!c'ııt' veli.leri 
j.ç•n b ı r -üsmneır" tertip etm''}o 
lerJ'r. Müs~rncre bugün de dün 
gelmiyen ta:leıbe \'ti.ilerine tekrar 
edı!~l~·" :.r· Tali'.\Jeicrin ~"G;p'tıkla. 
rı eli*leri de talebe velilerine canlı 
manken halinde ~ter~kıte-
dır. 

Görünmez iki kaza 1 
Beşiklcşta Ihlanur cadldesinıd~ 

39 numarada olıuran Ohanoes oğ
hı Horen Tcıpkapı iç kısmmda bir 
binada çalışırken müvazerıesini 

kayıbederek yere düçnüş, yara
lammıştrr. Yc.ra-lı Cerralıpaşa haa.. 
tanesine kaldınlmıştır. 

Ki)çükpaızarda Hamam sokağın 
da 8 numarada oturan Gülseren 
ıxhnıdc·ki çocuk an!l'esile Emirıö
nii rılh1ırnrnda gezerken ansı<Zın 

denize diişmüş, kurtanlrruştır. 

Almanya bütün imkanları ile, 
İtalya <>ıı. geniş ölçüde ayırabile

ceği yardım kudretleri ile şiuı.d.i 
bu yönün üzerindcdırler ve Salz

burg gliriişınesiııin ruhu a5':er
lik bakıınınd:ın bu esasta ve diğer 
bütün .,olı.talarda miidafaada kul

nıııkt.a; si} asel bakımından hor
halde ın~vcudıı muhafaza ebııek
te ve sağlamakta toplanmıştır. 

2 küçük yaramazın 
marifeti 

Yeni cep}>eler, yeni saldırmılar, 
mü lakbel saf!ıalar anrnk ve an
cak So,·yet Rusyayı süktürel:ıil

miye ve st:klücuıiye bağlı ve mu
allak kalacoktır. Bu arada ve 
belki olsa olsa ltalya şarkta AJ.. 
nıan tmırruzunnn dcva1nı sırasın

da Akdenizde bazı müla!ıazalarla 

daha aktif olnuya ı:-ayret edebi
lir; o ka-lar. Akıl ve muhakeme 
şiıutlfül: bu kadarını kııLul etli-
yor. 

E.TE.U iZZET BENiCE 

Büyükadada otuun ve Heytıell

•da Ortamektebi talebesinde.n o
lan 15 yaşlannda Fikret ve Na
ıruk, a:lclerindcıı gİ7.li olarak Bırr

saya 1.a9u11flardır. Bıı iki yara
rwu; Bur.ada yakalanarak şeb.ıi

mi:ze gönderilmişlerdir, 
-- ~ 

laş9 istthbaratı 
(1 inci S•hlfeden ~vamı 

Milli Kornınna Kanununa a)b:ı 
faaliy~.tlerin burası tarafında:a 

meydana çıkanlması karaTbştı

rıLnı,tır .. Bür.> mevcut elem3Jllar
la da takviye eılilecckti• 
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Yeni Büyük Anketimiz: 
(l lnal Saıb.ifed<rı Devamı 

ka-1dtnnşıtır. Bundan sonra uzun 
rzaman teşlrilfittan malınım kalası 
bu katagori sonradan husllSi ma.. 
hlyette organize edilmişse dıe bu
nunla loncalar ara5ında sıryısı 
çok f.arltlar meyodana ge~ir. 

lı>ııca teşkilatı memleketimiz
de blr hamlede dıeığil de :zamanla 
ve kıs.n kısım kaldırıkruşttt .. 
1330 da yaıpıhnış olan esnaf ceıru.. 
y.,tleri talimatnamesine 1926 da 
bir madde eklenmek sureti!!' yur
dıımuııda yeniden esnaf eeıniyet
Jerinin lw.ru.lmasına müsaade e. 
dilmişti.r. Bu suretle kurulan es
naf cemiyetleri bir taraftan bu 
talimatr>anıeye, dijter taraftan ce
miyetler; ticaret voe sanayi oda.. 
!arı kanunlari.le bu odalar kanu
nunun tatbik olımmasına <lôi.r o
lan nizamnameye istinat etmek. 
tadir. 
Bugün ş&ıriml2ıde 34 esna:f cemi
yeti vanlir. Bu reıniyetlerin ma
hiyetleri ve bünyelerinin esası 
şu noktalanda toplanmaktadır. 

1- Esna;f tabirinin kÜÇ"Ük san.. 
alkar tabirinden &ha gen~ ol
ması itibarile bugünkü bu cemi
yetlerde küıçük sanatkarlar hari.. 
cirade di,;er esnaf da yeralmıştır. 

!'.-- Loncalara giırnc mecburi
yeti varken bu cemiyetlere gir
me için böyle bir mecburiyet yok 
ru:r. 
3- Hala bir cemi.yet kurıruanış 

olan ~a mevcutlardan ~al'\gi 
cemlyete girecekleri kanyıetle 

teyin .e<lihnemiış san'atkarlar var. 
dır. 

4--- Ayrı avn cemiyetler kurul· 
ması ieap eden 'l!UhteLf san'.at 
~u.belerini bir eemzyet ihtiva et
mektedir. 
Yukarıda söylediğim C'Snaf ce. 

ıruyetJeri taümatn=.e•i mevcut 
ccnüyetlere çok ipt ;fai maliliyet· 
tıe pek az vııızıfeler yüklcmıştir. 

esnaf cemiyetlerinin keneli uye: 
leri arasında bır gaye bi.ııliği kur
analanna imki'ın yoktur. 

Çünkü yuk.aında söylediğim gi. 
'bi bir tacirle ·bir işçiıtin; bir gar
.sonla; bir kwx:lunıcı ııstasırun; 
bir ticarethane müstahdemini ile 
bir bakkalın ve ç~rağının am ki 
ve meııfaatlerinl yelod".ğerile telif 
etmek k.:lbil ~ldir. Hfilen esna
fın cem;yei!ere kzydolmalan için 
bir rnerouriıyet yoktur. Cemiyet. 
!erin tekamülünde baş rolü oynı
yan üye sayı ookluğu maalesef 
temin edilememiş: r. 'füe.k:m · 
şehrimiızıde sıayııı. 9Q b:ni bulan 
esnaftan ancak 40 bini cemiyetle 
re kayıtlı bulunmnktadır. Diğer
leri değildir. Halen meYCut es.. 
naf cemfyetlerinin bü!\'.l ve üıcret
ler masn><fı yeltünu pek yüksek
tir. Bunların ~aslı surette azal. 
tıJması lfü•mdır. 
Yapılacak yeni t!!jk!L'it ve bu

na ait me\'-aıatın r.:.-b'n mock-m 
kiiçük sanayi teşk:i"3lmdan ilham 
alınası ı:r.ı,,.,dıT. 

Yeni kıını\,,..ı,. t- ·-·ı.~· fc-·'e 

Y"'Pılmalı ki, bü•<!n J.-vriik sannyi 
eıtııJıının yani esr.afın her iht"
yaı:ına ccvan vemıe'i ve teşki. 

latta ken.d'i kPnrli<ni ;ılare etmesi 
bir za nırelti r 

Tekmil .,..,,,h·et reis ve idare 
heyetleri pM"a"1ız ~ >rırmelidirler. 

İ<l~ re d1cyc>tine i.ııLh~n «dilme ar
zuları bu suı-etle orlı:ıdan kalkar 

ve yerine ·bır '·· "ap:.b!lır.c ar=u 
ile iı~;haıp o'.'Ur.ıma teın:ıyülleri 
qar. 

Eütün t"5naıfın comi'yetJerine 

kaydolı=Jarı hakkında rr.l'dıu
r.yet v:ıızedH'mc!.d.r. 

Bütün sıın'at, meı;1ek ve hJz. 
met olarak cesr(lf, ısmı!-e anılan 

z.ümrc!er ımensu,plarının ehil o
larak yet~eler:r.e rhrr.miyet 
verlmesi Vt' ef!Hyct<>ıılcrin çal~ 

tırılmama.sı lazımdır. 

Bun:arcic·n bir kaçını 3)'nen ta
li:matnameden alarak söylfyeyim: 

&---- Cemiyetler merl.'aatlerinin; 
ter.:ıkk:Sine medar olacak mütale- l==============
atı esr.afa tebliğ etımek. 
~ Acze ve muzayakayl' d~ 

müış veya malul kalrnııı esnaıt.. 

yarııhın etmek. 
O- Esn a:flık işleri'Dden doğ,._ 

cak ilıtilliiflan ~l'lCJ Sl!fatile 
hanetmek. 

Esnal cemiyetleri bu vazilele
r;n aıı.cak ibir kıeınınde haşan 

göstermi:jleıd'iT. O da esnaf ha!>
tanesini kurarak işletmeleri ve 
bir de az miktarda olan mııhtaç 
""nafa rcırıı ve sair :Yardımda bu.. 
lur>mak gl>~... . 

Fakat <Jütün bunlar gayri ki
i:dir. Esnafı yani san'at ve san
atk:i.n dah,,, esaııh bir surette a.. 
lınacak tedb',rlerle llıiımaye etmek 
ve cemiyetleri datıa faal .,... ve· 
r:ırnli ·bir hale geti:rrnek gerektir. 
Bunlardan sonra yeni bir es
n~ teşkiliitın:.n yaıpı!rocs, ve 
bu1J1Jn i(;;n mer'i esnaf cemiıyeL 
!eri talimatnamesinin değ' ini-

.esi lazımdı:r. Çünkü bu talimat 
name yalnırz küı;iik sana-y; ern ... 
bın, ~m Öı>Üne alaraJc yaıpılmış 
'Cleğ•!dir. Bilakis ala!ka ve meı:... 

faat!eri birb rine :zıt bör çok ser. 
best meslek, san'at; ziraat; ~ 
çük t«:~ler; fa:ı:rrrka ve atölye 
·~ileri ayni talimatname ile es.. 
mıf o!arak ceımiyet kurmuşlardır. 

Bu karış>k hale göre bugünkü 

, Türk Sineımacıhk i.lemi•la 

en bü:t ii:k rekorn 

Doğa c eı llt sinde 
Cl inci Satı!!<'derı Devamı 

yet Generali Grenaal 22 marttan 
22 niısana kadar olan b:.r ay zar
iııDda Almanların 1013 tayyaresi... 
nill dü.şürüMüğünü; bun.a muka.
bil 391 Slı'.>vyet ıa"are..i ziyan 
edilhğıni beyan elln.'jtlr. 

Generale j!'Öre yabuz bir cep
hede Ahnalnar R!Jli'Yayı irlt~ 
başladrklaTından.beri 15 bin tay. 
y,,_re ve 40 bin tayyareci kaybet
m.ifterdir. -------

Sovyet Teb r ğl 
cı inci Sahifeden Devam) ~ 

tü\niiştür. 1 mayııı günü 43 Al. 1 

ma.n tayyaresi düşürülmüştür. 

~et kayjb> 13 layyaredir. 30 
n.isall günü: 38 değil 53 düşman 
~aresi clüşüTiikn~. 

Beyofl<ı Dinıdüncil S.., Hııkı* HA-
ldmhğinden: 42/18 

Ctıhaogirde Havyar -*ak S oum&ra
da otunma&...-ia iken ö1en · Ban
kası m9rTluriartndan Nftl'jm Fttarena 
t.,,.S..ın. ~eme<:e el taınulınuJtur. 
i»n ıarihindeıı ba,ı.ma llz..-e &localı: 
verecrk vesı:ir ruretı~ alc1&...~a.rm 

blr ~. m!r:!!l!Cllıırm Ur aoı içinde Be... 
yoğ!u Dördlincil Sııl!l H ık1* Hi*lm.. 
li.iine milracaat f'1mıt:leT. ı!l~a,..aat et..• 
ırriyenter lıalıı!ltırıda Kancnır Modtnlnin 
561. 569 ı..ncu maddf'l~ri bnkilı:nı!Hi 
~ edilecetf Pim olunur. (2292) 

Marmara N.m Stıü~nda: 60 kişilik Mt'hter, 40 lk~lik lkoro 
ve 36 lı:işlillok muhteşem saz hey'etini.n iştirak.ile vücude gcJeı,. 

A e 

KEMANI SADi IŞILA Y'ın 
lbestelediği ve sevi m1i olruyucu!arnruz 

llU LLA 1 IL.&Y ve SUAD Ol ' n 
Tw.k klasik musi'.kiısinin üstadı DEDE EFENDt 'o.in 

Türkçeen ~=:.r:larLlAl terEenni.imy"tt-ikleLri AA 
Türkçe Şarkılı 
Senenin en muhteşem fiılrnird gömlek ve tekrar f!Örıru* iı'.i

yen binlerce lk:işiden aldığımız telefon ve JMk.tuplarla vaki 

müracaatı nazarı dikıkate alan 

TAKSi Sineması 
Müıdürey eti .bu Umi 

Son defa olarak bir hafta daha 
~e muvafakat:" etmişlü. Muhterem h~lkımıza bu . on Ltr· 

satı kaçrnnamalan ve seaM saatlerinde gelmeleri t:rvsiye olu. 

Bugiiıı: Saat 10 - 11,30 - l - 2,:ıo - 4 · 5.30 - 7 - 9 
Bugün saat 10 a kadar toaziLit.ıl matine 
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FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜ ELLO SU 
'-·--- -----------rfo. 55 

t'Urkçeye çeviren : lsKL"IDER F. SER'l'ELIJ 

Ağzı kilitli Japon ile efendisi muhakemeden 
sonra tekrar hapishaneye gönderildiler 

- Bu adaurl;ıroan h.lç birini h.:ı.!~ 1 
:Yi>fI!lYOr ım.:ıiUD? 

t!i ve ı>a=aı b!r:ız ~~ idı. Bl<
tupheli ad•ıını bltlabtımek '9o bu ı.a.. 
daır işaret k..1.f.idir &aru:rım.. 

İLE SABAH~ OGLE v e AKŞAM 
.MıırangoL Jı<.pısinl ıeı.ııen geçirdi. Htt yemekten oonra günde 3 defa 14untauman dişlerinizi fırçalr.yınız. 

. - Şu adambnian biri bellİ'n'J. tari!L 
,,..., yani hatı:z.amd<l le.alan e:ılci'e ı;olr 
uyg-.ırı. Fııi<at, dedlm ya, bunlann hep_ 
111 b:r-bi'ı'iır.e beuter. Eter pamı.ağuıda 
S<lkatlık olsaydı, budur d;:rebrHroim. 

Rei<ı, nObe\çı uolı1tine; 
~ Şc:ıirre ıpemu.rlar gıjrldem:z.. Sol 

e,.<f.ın küçlıl< po.mı<ığı nkat ola.ı Japa_ 
c.u bulup ıctiıısrinıler. dedi. 

.I\f'('\llku1 ~rı -K.a:>'dao maa
ddsmı...- t.a~e et.ti: 

- n.,.n, heı>!oiz ~i:z ... 
K.ıt.o, -i• ile beraber -l«ılları ar

bl.o.nno ba~ak.- hapJ,Sh:aneye 
lf(i<.ıeı iMI. 

Ve ~ iic ıfiın '10CU1lY• Wilı: -Relo: 

- Nuıl ela, - ~rdlti 
lpucımdam, pal'm&iı -a.t ı-mu buL 
duracağım, dedi. O _,,.n her rey 
~ çıtcaedl. 

Dl~!l<r -"* ve ~ecan lçİıl'o 
• e 'b!riıiırieriııe bakışara d:ı~a 
b;ıŞ!ııdılu. .. 

l'.ll.JIAGJ BAK.AT lAJ'()Ntl 

BULACAllLAJl MiT 

»± ; ,. 

- .Elveı kfdl amma .. B..ıat>illrsek. 
Mcı.rane-oz dü~ündtı ve gülerek: 
- On!a.rı bir daha gözden ceçiriniz 

ve ht>r ınu;..yene ettiğ·ruz ad&mln sol 
d.n!n ıtüçilk tı.rnagm:.ı iyice ~ 

- Ne dcır..ek i6tlyon:;un.?. 
- Yani dernek .tst:ycırum, zabıtayı 

aldatmak için sahte bir- tuuo.k yapı:ş.. 

tınnış <>labillr. 
Mili!ızwn Bol< ,..,.,.;nden bDp!adı: 
- Vallahi, bu bu..lusunuza dlyecek 

' 1 

~==::!!=====;_Jf 
3 IV1ayıs 1942 

;J'Ok. Bu ı.Mimali ben duoün-emiş_ 11.00 Program ve Meıııl<:!l>el Sa<ıt Ar 
tim. O b.aldc bugün 161trar .....,tımın yarı. 
:ra11aca.gım. 18.-03 ?düZlk : Ra<b"O Dans Ortr.eetrası. 

Mü.\a'.l.lnı B<k, m.ara.nııoman bu !Lkrl lS.40 M.liıilt: Fasa Hey'&ti. 
ııılrnca, m•iazada. ta:la olu.ramadı.. 1.9.30 Meml<ket Süt Ao-an ve AJeaı 
Kalkrt.ı : Haberleri. 

- Teoekkür eclerim ilraz!l)ııa,. Beh. .... . u: .1..-'-'- i11.j. __ A.,,.. .a" T.-.-.1_.. 
~~ ~· ~--r ~ ~~-

lııi - bir dalla rahlsı< ~ lll:ı.um ıun N~cri. 
blmı;racak. le.56 Milı:!lr : KUllık Procnım (Pl). 

+ :I0.15 Koruıma (Tıttum "'1 B*ım). 
Mülhim Bek -ıda dola~trtr.eo, J0.30 MÜ7i!<: ıtar15ık MIAt•mlıw-dııcı 

lraıı;.,ına binlenbi.ı>e poll<; hali,.es; ŞMtalar. 

Tom çılr.tı. :aı.oo KAınuııma (Ziraat Saati) 
- Ner.,.e ıidiyomınuı, ~7 :ııı.10 Tem;;il _ Kimcil Alleal. 
- 5..nıe iıro<ılıılı bir 1- arııro- '1.30 M~k: ı:ı.. Mıi!Lili (Pl) 

rum. 2ı.30 Menıl<i<et Saat A3'•rı, A.l...., 
- \ok acele de~ke. b"1iııııl< yarım Rııbenlerl. 

•al kadar ı<leb!LI< m!siı>!z? J2.«i/ 22.50 Yorınl<i Proınım ve K11>ı 
- İtim çok mühimdir .. Vllt1lm y<>k. pıııuş. 

..Ml<ed ... 1 e 00- ""' - ı---------------J 
1'11' ~ iıolıuul' __ _ 

· pomılli\ 1-W ı:ro beni mmıar 
e1ti. 

-~ - eılllmirü. ı.ı· Bele o riln ---ı-•-c-oum 

...... i>u - tıos. dit 1 
7.Ş-.ormdalı:! 5*.at ~ japon balı;,, 1 
bıda ma.,..,..,7.ıdıın yffliden mal\iıNt 
lllıyoı<d u. 
Ağzı tr.iJJltl japoo uPtı üo e!endısl 

tnoou K.ıto b•pim•ııeye dıoQerilmit>
tı. ~e eclilm dıier b<v ı-ııon ,eb
re döomti$;il, 

MIDOız.im B<lc maia>llOZ ~ 
l1rd.1li zaman, içeride ,eancı bir 

"1<ns.ı: 10ıı:tu. ııı:ar- .Amerblı 
tnüli.ı<iın.i eör\)me \ltre.;h: 

- Acaba yln<> ne var?! 

Bir rey ..,,.,,.,a vlttlt lııoinlıdan, 

Mii\l'eim Bac. .eıtml -yerdi; 

- Be:ıdlın biç ~ do8ium! 
sabun. si...'t" cdostut!J$ d.Ja'on.ıın. Siz 
tı0k do;.,, sözlü bir adauEırwı. . . YıJ.. 
}ardaonl:>ui b'' adada o:ur.,-aiı: pa.ra tı;a... 
aanını,:ı. ...-nıı-.ı o.tnıuıısunuz. Her Ç4l>.. 
...,, &damın <-in olın.ıı.ic halıikıdı.r. 

Marancoz bJ-.a oe!eıa a.ki ı: 
_ Buyurunuo Ba..r Müıaz:m .. Bir 

1 
aı:Jrin,iz m! va.r? 

Millllzlm Bek bk amıdal'yeye olur-

1 •u: 
-&2.in cıo..lluıjiunuıca ve ~ 

~rek, lcüçUk bir nokta ha.lolc.md& / 
beııl ~1>ıımuıt> rica. ed~ 
HaaT-O'a ıu mahk-e.:menin aradığı par .. 
magı sat.a ı bl.r jııpm ...... ;ra. 

- Evet ... Bui:lumn; onu onu? 
- H.,.ır. Btttün o ~ japooi&rı 

tetıclı: eti*. Pannatı oaitaıt bir adama 
....,...lamadık. Aoıba "id<> aldlı.n- yao
lot llll lı:aMlı . 

- Hayır ... Ha71r Bar,ı- M~ 

_, çok ı,.ı ~rum. Onun ool eilnin 1 
~ paımatıııdıılı:I tıma!l ~ 

- J.luak ' o u.. Onu balmat lç!A 
ben s;ı.e }'...ı- edar'.aı. Kuh&luıme 
,_ • brlı: nıkk ..at - ııaJı;lt 

var 
- }leteye ıölil<•:.ttıuin bd~ 
- ıocı taciri liartıııoom -..._ 

n~a.a .. 
-- So moııhur A>man euusuııun 

ciükkAnına mı?. 
- Evtl.. MiW!aı >a!:ı,,.,ler &öre«]<,. 

slalz oraıoa .. 
- Ne g ıbi? ..• 
- M.tı-tlA. H;i~1i!Jlanııı cüuı baldı-

z. 1 nı. 

M~~lzim Beılt ıw.,reue adtadaiırun 
7iiı.t.ır.e b&tı: 

- Frnv'ayln lllari (M•liı 11.Ube<!l) 
nı.icn cc~\ia .. Ö:,rle rııli 

- ı., t:• ... D\.ll"a"Jo~ş ve Mil3lüman. 01-

mui·· 
Mülizim B<$: k>end!ııi tutıım<ıdl: 

- Ne diyorsun, T<ıın? O f"YUn kı.ı 
&n.ini mi d~tı:inn11?! 

- Lvel.. En~nin .ın.a&az.a.c:ında 
bK' 1-iü.3\Urr.an k.ad ln.ı k.:ı:;;ya.Ie\J.Y1ıc o\u

r.ıyor B•yaz bir l'i1'<:ma bilrünrnilş. 

Uior:ı bu şekliyle Fra~ Mar; o 
ka<lar ıuıt l göı:üniıyor k.i ... 

- Tllhıd teY! ManiUa- ber ,eyi 
duyabillrdJm amma, Fro.v.lay.lı:ı. Mari
n!n Jı.lüısliıman okleağnı dıcymak ve,.a 
fÖl1!Dek altlım9. ıebr.<:ıxli. 

- HaıYd!.. Sakat ve sahte p41nn~kh 
japonu bh'u aonra Oirliıkte araırkl. . Şim
dilik Ho.bmonm mıığa>a•ııv.ı gidelim ve 
orada beya:ı ehramlar içiıode otıuran bu 
:reni MüıO!üman kızını bir kerecik ol.. 
oun ya.kınıkın cörünüz. 

iki adta<laş ça~Jdan yUrüyerelt, 
Hartmamn incJ. mağazasına dotru 
lleriediler. 

(Dewmı. Var) 

Kalam (lismine) dıeriırinden 
oııta ~ ı.. ve ciı.oel ,,,.. itap 
(pelenn) oatı.ıııı;tr. M<rokliar ıçin 
~a b lr ru.t. Kuı1uhışta 

Tope Altı· S~ -.tıncfa 67/l 
No. ~ saat ıı ~ H arasınd.ıı 

mü~t. 

"u• .... ------'* Beyoğlu Döııdündl Stıllı. Bı*ıık ff{i.. 

lı:lmllJlinden: 9U/ 17-0 
P&llllaJtı Sa.lası sokak 15 num<1rada 

olurmalııta Jli:en öleo Faik Tmıelin te
rd<esüıe m-cmeec el lronulmuflur, 
iw.. tarihinden başlama..Oc üzere a·lacak 
verecek vesair rrure't.!e aıakadar·l'llrıo 

bir ;ııy, mlrllliiçı.lart() (lo; 11.y !çiıııde Be
yoğlu Döı>diiocü Sıüı Hukuk H:'.kimll
iine rnüraeaat ftne-lerJ , müddetinde 
müracaat etrniycDler l:lak!kmda Kanu
lkl Mdeni..,in 561, 569 upcu maddeleri 
biBümleri -i lı; edi ltıceı:i ildn oı.,.. 
nur. (2!!1>3) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu /icinları 

:ıooo adet.16 lık düz ceblll 
500 > 16 Jılr. lı;ı;vvetıJ cebire 

2600 > 13 lıA oin cdılre 
6000 > 16 .l.ık bik'ıın tcıva1;aı maa 

eomıın> 

5000 > 13 lüle biolon ccıvat.ı maa 
sorrıun;t 

l - Tahmin olun.en ~uu bede-li 
t23.75<n ljca, olan yu.kar.da ~D6 ve 
.,-;ıktarlan yuczılı dekovil lıa1ılı malze. 
me~:n:.n 5 llol:ıyııs 942 Salı günU sa11..t 
14,30 da paz•rıııda eıı.c.. - yapıla.
cakur. 

2 - ilk teminatı el 781> lira cll5> 
kuruş olup ~.a.ı·t.n::m.cı&i ve nümuneleri 
her gtinı .lı.."'Om.;iyooda görilld>iür. 

3 - ~ler'ın belli &ün ve aaalte 
Kasrınp14ada bulunan 'lromisy<>oda ~ 
zı!' bulunmaiarı. •5110> 

30 Yo$ında ihfiyor 
Yosın o genç. 
~ -..:::::- ---

._........., ı , !""::::' 

~ ı ~ 
(_ ' I ~} 

Olld filice1ftkı1nden llUbaal 
-n bU ıcı,mew •e ııcııı ce•ber, 
bal! nhb&t.ıe bir ıenç tmn oll
cllndckJ tabi! mıaıırlarına müşa

40 YAŞIKO .. ~....,_-
• •• t.bH wnwilı .... barı,_ b dotl•l"..I 
... ı.ıc~ - .. ........... dejildlr 

.... h .. lılr --·- bfll 0-
... olO ,._ .. AÇ ı..ı-• lçlo -
11aıd Mslen1ıelc llıım~diılf kilkkıma.

kl laa"atlf~I elr.wrvft1.ı : 

blhtlr. Viyana Uruveraılesl Pro- da çlqtler ft tnmoıutıutlarım 
fesörles'kıdeo Dr. K Stejskal tara• nrdı. B&aH>n .hemen elli Y&.fırD& 

fındıı.n teşt " <Biocıı:ı.. ta.bir •- Juıa.m,... beı:ı"1pardwn. Buguıı 
tıııen bo cnber, ctld gıdası oıaıı biitiin arkadAşlarım blr genç kı
pembe rentıetl Tok.alon kremin- nnkl gibi açık n 13..:e tenime gıo
de mevcuttur. Onu her aqam ta nazıı.nyle ba.luyorlar. Ben de 
yatmasdan e.m kul!uıınız. sıs hepsine benim ya.putun gtb! heı: 
uyurte.n. clldm.b:, bu k.JymeUi ceY· ltJ Tok.alon .kttmlcrillJ. k.Wlarııııa.
herl maueder. Her Sabah u)'11.n- taruiı söyledim.• 
dığınızda c!ldinla daha ta.Ü, daha Bu baait ıilnl\Ut tedavi ~
beyaz. de.h• 1uın-k " DAHA otode, ber tadm bir çok sena 
GENÇ oldujlunu görün;unöz O~n- ıençleoebt!lr ve her ç-enç kızın 

düzleri için beyaz ,renkteki Cyat- mil!lehir olacal;ı ~yanı ba,,.et. 
ıız J TokaJon krernlnı kull;;n tnıı: Bir bir tene ma.lllc olabillr. Du~den 
k:ıç gün ıarfında en sert ve en do- Jt.ibaren cild cıdala.n olan her JJtl 
n\:k bir clldJ yumu.,atıp be)u1'ltır . Tok.alem kremler1: •...:"'n birer vazo 

Bayan M D. nin tu mektubu- 'eya birer tUp c. ' .• uı.. t.Yağsız) 
nu okuyunuz.· cZevcım (Oı:lerine beyazı gunJuz ıçfn ve penbesl gece 
lnarı:ırr...ı.vor ve bu ~det.a bir mu- içlr.dir. ~o~..ı.lou. lu"e:nlnden müs-
cizcd.lr. cu r u uzumd~. alnı - n;ır netıceJc.r rr ranU!ldır. Aksi 
da Ye rozl"r!rrı.le a~zımın etrafın- taktlrde paranız iade olunur. 

PA.R.A.SIZ GUZEILİK KUTUSU - Deru!!U.'1cla !beyaz ve pcm~) 
rcnkleı:dch:! Tokaion lı:reınleti Ue muhtelif renklerde Toltalon pud
rruıının nümunelerlnl havidir. Aınbaliı.j :!I• scvlı: mMrılb olarak 
J0 ~Uk btr p>Jlu ~ğıdakl adrese CÖDdertniJo. TOl<alon Servi$! 

5 - c. Pootıı. kııtıı111 622, İot.anbııl. 

- KAÇIRILMAZ BÜYÜK FIRSAT .. 

YALI ARSASI 
Bü:ri»cd•re Beyaıı; Pa~ ~ı :11da Ded'e YU5Uf nemiyle .maruf yalı 

ıı.. :tt!oalindeJd yalıoın aıwa!arı tevhlden IslanbUJ .Dö:"<lilDcü icra Daire.si 
tara!mdan açık arıtrrma ile t Mayıs 942 P ozart.esi iiinil saat a tıcn 16 ya 
kadar eıNıla.ı-Bğı !J.An olunur. Dosya No. 942/629 Mesaha.sı: 2310,50 

liım:a••••••llli•lil me1:rcdir. 

lst anbul Nafia Müdürlüğünden : .... 
1 - Ta.h.ınm 1>luna.n mecmu bede-ti 

1271•1.94 l!r:.. ol~- 2SOOO adt-t a.mpuıl.ün, 
5 l\1Jyıs 9_l2 Siı1ı gl.:nü satıt 15 de pa... 
ı.ar!;.kla e~~-c;~ 't~ı • ..-:.: yrı..pı..:vcaıktır. 

7.5.!M.2 Peıyemb• ctınü saat 15 de İsUısılıulda Nafia Müdilrlüğü J<sil'Lme lro
mieyonu odoııında (8977 .31) ıı .... keşi! bedelli Galat..• Glimrük Başm~düi'lil tı;
r• tam.iri açık eiuıili.meye "-"lrnuııtur. 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Z iraat Bankası 
'<ıınıhq Tarihi: 1833 

Sermayesi.: 100,000,000 Tfl.rk Lir.n1 

Şube ..-e Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameıeıeri 

P ra Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankmmılda lnmıharalı " ihbarsız tasarruf hesaphır-.ııda en 
u 5G lirası bal1lWlnlara seaeda C clela çekilecek kU!''& iie qafı,clald 

pllna ıöre ikrami.ye dağıtıl~. 

' aıi•t 1.000 Lin1U 4.CJGO Llnı 

" • 500 • 2:000 • 
" • ı .t50 • ı.ooo • 

40 • ı lM • • 41.000 • 
ıeo • " • 6.000 • 
ll9 • 40 • "-800 • 
ı• • zo • 1.200 • • 
DİKKAT: Heaapları.odalti l'lralar bir ııene içinde eo liradan 

•saltı düşıniyeı:>lere ilrraıniye ç:drtıjtı takd rde % W fazlasile verile
eektir. Kur'alar hn<'de 4 defa: l Eyl(ıl l Birincil<Anun, 1 Mart 
ve l Haz'ran tArihleııinde çekilecektir. 

2 - Ük tn;1in~tı 953 İira 62 lruruf 
olup şat!n:ıme>ı h<T ı:Un kDml«yond.ıın 
alıno.billr. 

3 - fot.cxfüerin bcllı ı:Un ve ııaa.1te 
Kası.mpa.'iad::ı butunan ko.m!sıraıda ha-
zır buh.r1?=1r-ot;;:.rı. c5036• 

.... 
1 - Talun in o!unan meamı bedeli 

•8800> lir<L oları <4000> adet Ç&>valın s 
Mayıa 942 So.lı ı:\lnü sa;.t H ele peL&<"

lıkla -1.lıtmesi yapW.Calı:Ur. 

2 - Kat'! tem:natı cl320> Ura oı..., 
oümune ve ıaırıtınıameei ber ıün kom.16-
,cnda g·rülcbi11r. 

3 - İ.&lel<Jilerin . belli gün ve saatte 
Kasımp;ı,;3da bulunan k~ ha.. 
zır bulunm~lar. <5111> 

~· Yazlığa Gideceklere: 
JIASffi KOLTUK 

ve MOBİLYANIZI 

her yerden ucwı: 
İstanbulda Rl!lapaşa yctlı-

L 
ıunda 66 No. AHMET 

FEVZİ 'nin 

~~1ağ~za~2:!ı~! ~ 
DEVREDİLECEK İIITİRA llEILATI 

<ReDioli Fotoğra.! ~ ıoia. 
bei> ha90kındoki ıhllra için İlııtısat Ve
lııAletiıııde.ı ist:hsal ed;•h?ıiıı; oı.... 21 Ma
yııt 1114<> tarih ve 3100 No. lu iaUra 
Berat:ruı:ı llıtıiva &Uti;i b1*1* bu kerre 
baŞ!ı:.,.,.,... d&vlr nya!ıu.ı icadı Tilıtd

:r<de me•·l:U llile b>yrnalı: İ\'111 sallilıi
J'Ot verılıebilecc:t ıa..ı.t ed!-.e oL 
maııı::a bu hususa mı. mıt!üm&t edin
mek io;tjyenlerln G.>l'1tada. A.sl.ın Han . 
6 inci ltot 1 - 3 Np. lar<L milr;ıcaO>t .,i. j 
l'Cn1e::!oer.ı. lüzwn.u ilhı. "o{unur. • 

MuJca.vele, tıl<ısll1ıme. Bao-uıdJırlık ~er; gen&!, hUSUBI ve fennl ,.,.U,ame!leri, 
proje keş!1 hulA&a!liTle bU!lO mütefem diğer e-,ıınık dairesinde ı:'lrülecei<tir. 

Muvaldtaot te:ınu>O.t (9'73) tira (30) kırruı;tur. 

İiJtcüfleri.n en "" bir taaHıij1te (5000\ · ıiraıl<~ bıı işe !>emer iş yapl14'!ına daıir 
ldoıttler:ioden aımıı:ı dlıluiu .. ...;k&lara istinaden İlotM1>ııll Vitlyeline müracaat.la 
mdlıtme tdı.lndoo ttı.tı.l fünl.er\ hariç c3ı> gün evvel alıı:ııınıı:ı el:i!Jıyet ve 942 yı.. 
ı.ma a.fı '11cam OdaSı vesiloalı>riyie ııelm*ri. (t630) 

• u"' • • .. .. • ... • ... •• 

8 TAKVl M e 
f<un·l 1356 
ıdsAN 

20 

Kil.Hım 

177 
Hıcrl 1361 

R. AHIR 
17 

xıı ~2 A:y 6 vaaati 1'zar 
S D Valdt S D 

M A y 1 s ı-S-S6-t-G-Un-.,-ı-9-4-ıı9 
1311 Öt!• 5 03 

3 17 03 İkiııcıi 8 551 
2007 12 W

., 
Ak3•m 

P A l A R 
2~ ~~ ;;,:~~ ~ ~~ 

( HALK SÜTUNU) 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR 

Li.se onuncu sınıfına kadar t.ah
&il.i bulunan bir genç :iş anym. 
Hususi müesseselerde, avukat ya
nında çalışır ve kefalet venn:iıye 
mukled:irdit. Talip olanların Son 
Telgraf ba?k: ı:ütununda S rü
muzuna müra~aat. 

Den veriyor 
Tıb Fak:ültesi.ııe de ,.am ediy<>

rom. Riy.aziye. fi.zilk, k.ınıö'a ders. 
leri vcriyorwn, 

Bllhassa orta dkul V<! l.i&e son 
ll<lllf <ta.lebelerini bitmne imti
hsnlarma en kısa bir zamar,da 
auımi di!okatle yctışnelecine uğ
raşırım. Vakit geçi'rrnro"n (iR. K.) 
I'lI!ll'Zuna müracaat. 

Fakir bir genç ku İt CITIY<>T 

AilesWıin maişetioe :raıllıın eıtımek 
için Qr>tam€l<ılebİD JOil Ol>lı!ırıda<ı a.y _ 
r>im:ı'k meoburiyatinde lı:ala.n ve dalı:

Ulo da bilen lıir gem; kız i' &ramıı!tla... 
dır. İş sahiplerinin Son TelgTat BAie 
Süt.mu vas.t...<ıiyle (Potilum) lmWıoo 

bi?di.mıelerl rica ohmur. 

&;hip Ve Ba.."'1ıııhsM'1ri Eten, t.et 
Benice - NctjC!yoıt Direk'l6rü 

Cevdet KAHN.lİ!.G İ!' 
SON TELGiıAi" lllATnAASl 

-----.Tarihi Tefrika : 83 

Ehlisalibe Karşı Kı l ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Ar s 1 anın vefatından sonra 
memleket, bir takım 

Emirlerin nüfuzu altın da kaldı 

-
Kdıç 

tün tar a!ta:r larıile burada Kllıç 

Arslana ınilııtk etti. 
Kılıç Anılan şaıüclıla:rın Qd~ti 

mucfüince ona bir Hil'at gi:ydi:rd i. 
Da:hili muharebeler yüzünden d<> 
layı .ınüzeprı:eıı bir IJ:ıalde kalmış 

olan ~ur alarda lSlah at vücude ge
tirdi. 
Kılıç A!"Slaı:ım Mwıul iiızer~ 

yiirümesi ve Musuhı zaptı lran 
Sel.çukileıini G=dııdı. Çünkü bu· 
relaTı İran Büyi.i'k Selçuki impa
ratorluğunun nüfurıu \.ahtıntla idi. 

Kılıç Arslanın Musulu zaytet
mesi ide-ta İran Selçukiler>ine 
brşı Wlyan vaziyetinrl<:! idi. Bu 

memlekette onların yegane eoıeri 
bakıimiyeti olan şeyi, yam tru11:ıe
lerde i6iınlerin.%n dlrumnasını me
netti. 

Hutbede Sultan Mehmedin ye
rine Kılıç Anılan 1cendisıniıı ıis-

mini ok>.ıttu . Kılıç Arslan Mumıl
da tesisi si.ikfuı ettikten SOlli!'a 
Cavliye karşı yürüdii. Halep Me
liki Rıdv.an ile daha sair •lıJrta
kım ümera Cav.li tarafını 'iltızam 
etmiş}erdi. 

K.Wiç A.ıı.11.ın ümera oniı 1 sıın.e 
ı Hari:ı.u.r nehri Jcryılaruıda n.ıtgel
di. Her Al 1enJ' Tüıık oldukla
rından ·müihlş mıtharebeler oklu. 
ik; tarar da sebat edi:ı'onl• ve 
kaçmzyorlard ı. 

Fakat Kılıç Amlanın ma'ryetin
deki asker kaı-şı tarafa geçti Tek 
ba§ına kalan Kılıç Arslan vuruş
tu ve tesli.'ll ohnadı, \kaçmadı. Ni
hayet, atı vuruldu. Ve Haıtbur 
nehrine düştü. Nehre düşüııc.t·e 

kadar kem<ıli şecaatle dÖ'."İi'Şfü. 
Çarpl{IID<• nclrir Jo,yısın<ia oltı!)o'OC
du. Yaralı at ne'l>re düşünce i<en.. 
disi de berılb<>r SlJ'Ya düştü 'Ve IJo.. 
ğuldu. [2] Birk&ç gii.ıı soa:ıra bu 
biiyiilk ve şanlı hükümdarın naşı 
bulunarak Harbtl'r yakınında Şem
saı>iyeye götürüldü. 

Kılıç Arslanın vefatı üzenne 
Cavli, Musula ~i. Kılıç Arela
nın oğlu Melek Şah lran41 Sultan 
MenmeG>n y•:trrna kaç ı. 

• •• 
Kılıç Arslan hakkında Arap ınil.

verrihleııi gayet az maltiına:t 'Yel'

:ınektedirler. Müfilü:ıruınlı,ğa bu de

rece hizmet elm'iş o1axı. blr Türür 
Hükümdarı hakkında Araıpların 

ııiik\ıtu ihtiyar etmelerJınin mfu:ıa
ın a<ıiPtir. 

Kılıç An;lanı bir.e en iyi tanıttı

ran müverrihler Bi:zans ~
rihlerile ebTu;allp müvenihleri
dir. Bunların verc!Jkleııi ırudfuna. 
ta nazaran Kılıç Arslan hırldk!nd~ 
serdedilecek hüküm küıffarca <>
laca.ğmdan tara~iranedir. Bu mü,. 

verrihler, Kılıç Arölanı h-',l'..ı~· va
k.it ki;.,.'iilimemoşl-erse de ()llU t~si} 
mülke haris, servete meyal olctraı.lı: 
tavsif eıtmı;ş bulunuyvlar. Eir,,ıJc 

hıristiyan öldüıduğü ve c.,,..,ali
be Anacbluyu mezar yaptıgı ;ç in 
z.:ılim derler. 

Halbui.i, Türk d ,,·amı. ./t. ıla~·a 
gelen Vt: pek Ç'Ok tahribatta OoıJıı.

nan, 9"hık ~uğu k eu.p ": -';'le 
yakan ehlisulip ordusun,ı .-a,~ı 
Kılıç Arslanın yurdunu c-cııcıo;,Je
~ ka~ı müdafaadan ha,k l:ıix 
ııeY yapmamı~ olıduğu uııu.tul··~'QI!'. 

' .. 
Kılıç Ars!ı;nın vefatından ,,.,,nra 

memlek~ti h..rtakım E:ımlcıc 11 nü
f=u altında kaldı. Çoeukl<>r• pe
derlerinin bü;ıtin hüküm ve niiı!u
zuna t&ris olamooılar, İsim farlı:
ları ve tarihte pek az taf.s'.liita te
sadüf edilme~ çocııklannın 5 '<.ı
beti ne olrluğıınu, yerine li<;•:nlıı 

geçti[~ini 'l; ze lıh ıkile anlat.;; .ıı

yor. Herlı•kic Ş&ı; .1.ŞRh ısm:.ncl• 'kıi: 

bir oğla muahhurcn Iıcır,cımc tc
:fevvuk et.miş ve Sultan u11vaı1 .nı 

~~. Thıoin\alk.i bU; i.lü.künııda.r, 
:Melcl.. Ş.'h!:.r. 'Iur~lcrlc Run.tr 
arasındaki yeni mulıareiı<ıle.."C bu.: 
nıın iqtirıı.k C"-'P etmoo.,;: }· 1

-· 

belli d 'i ld.İT. 

İmpar~tor Aleksi Kon,,.,cn A&
ya şehirlerinı tamir cttirrr:C'k (ı;;n 
filokales' i gönd<'rmh,lıi . Adramit
yom (Edremit) He daha sair bazı. 
şchirleriın ttTuri ıb~tf 6I sıralarda 

•btı kumandan TıL h .eı·n L:ınıp 

civarlarında kar.ıı-g.:..ı n.urmul) ol
duklarını haber ahlı. 

Görülüyor ki, Türk savaşı i>it
ımyor. Kılıç A!'Slan, G.'°ladan yı;ıok 
olmakla Tüuküıı savaşı ıbeıJe
vam<lır. Küffara ka·rşı kılıcını el
den bırakımamı.ştır. Türklerde ~41-
~ııslar degil, bütütnlük 1ı&klm:L!r. 
Mü.cadele clevzm edecektir. 

Her ne hal ise Ru m im:p.arato
runun kumandanı Fllok&Jes'jn 
TI>n<ter uoıerınc gör.ıderdiğ;iı bii· 

müfi'ere Lamp ciı:arında Türk
lerle kapıştı. Fakat muvaffak o
la.madı. Rumlar, ehli!>alip mül\'e.ı, 

rihlerinln yaıxlıldan ve t<?'....:lk et.. 
tilder.i veçihile ıınU-Uh;ş mezıılm 

yaptılar. Tüvk köylerlni y>iik<ltlar .. 
ço1uk çocukfarını ateşte kebap et
tiler. 

Aleksi K«lmnımir. kendisi llille 
Rumlan.ıı, tkiiçük çocukları k.a.
zanlaroa !kaynatacak derecaie 
vahşeti ileı\iye götüıımllij olıd~ 
larını söyiüyor. Bütün Tfulk.ler 
matem tuttular. Şehirden şdıre 

dolaşarak bütün Türkleri iınıt:l:<a
ma taluik ettiler, 

fDeı·am1 ~·ar) 

[2] Hicri sene fıOO Zi:1kade 2n 

tertip Birinci çekiliş plan.ı 

7 AYIS 19142 
ikramiye ilttamiy~ 

iıc-s.m>,.e M.llı:to1'ı Tutarı 
Adedi Lira Llra 

l ıe,ooe 20,000 
~ ıo,eeo 20,000 
4 5,ltl 20,000 

2C ı,oot 40,000 
40 l,OOt 40,000 
80 soo l0,000 

400 ... 40,000 
400 H 20,000 

' 
:ı,ooo IO 40,000 
4 ,000 ıe 40,000 

to,000 ı 160,000 

U,H7 YEKtlN C!Uff 

Tun bilet 2 !in., Yarım blkıt l li"" 
Yiız b~._,..e ~1,74 bilet kıı.u>c 
nacatu. !Iıwılatı.ı % 60 ı 

'k.ramiyedir. 

uııJp tiı lllAŞnHJII ı\fülİJtİ ETDI İZZET BE'.\i<;.!I 
NiR'lİYAT Dtr.FKTÜRU: (TYOET KARABlLGbı 

SON Tl>LGfiM H.4.'.DlAASi 


