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Salı4ı ve B_,uharriri. ETEl\1 İZZET BENİCE EN SON TIL&RAFLARI VE BABERLEBI VEREN AKŞAM GAZETESİ Guete~·e gönderilen enalt iade edilme:<. 

NE DERECE
YE KADAR?. 

Vişi-Amerika -
ALMANYA 

Lavalin Fransa.da ik-
tidar mevkiine ~eçmeai 
elbette ki Amerika ve 
ln!l!İltere tarafından ho• 
karaılanmıyacaktı. An· 
cak. hul!'ünkü va:ıivet 
karşısında Auıılo . Sak· 
sonlarla Vi~i arasında 
bir mürellah ihtilaf çık
ması bekleneme:ı . 

ETEM iZZET BENiCE 

Anharadan: 

Harbin en 
muazzam 

hava hücumu 
fngiHzler A 1 manya
nın Avsburg şehrini 
şiddetle bombaladılar 

Tayyareler bu ta
arruza g ldip gel· 
me 1600 kilomet-

re katettiler 
L<>ndrcı , ıs (AA.)- B.B.C.: 

Brit;ıoy .. hava kuvvetleri dün 
g«e Cenulbl Ahııa1eyadalö 

A vsl>urg şohrindeki t.ısisat 
ve makineleri şidde1k ib<Jm, 

A;:ır basaıı Alman tazyi\ıi kar- balam,ışlanlır. Tayyanleria. 
11sıwla Mareıa.I Pcleıı 'in fazla gidip gelme 1600 kilomettt ı 
ınukav~-met gösterem~ bir ıneı;aie katettikk:ri bu hava 
yandan Abnanyayı memnun cdıcr- akını haııbm en muazzam hü· 
ken bir yandaıt da Amerikayı ı nrm.unu 1eşkil e!ım~. 
küplere bindadi. llcnüz ı\mcr~a Neticeler hakkında henüz taf. 
V;şi Fraııusı hakkın.da nasıl bır J si!at neşrolunmamışbr. 
ı...uıhareket i.aıkip ed~eğini ilan '--------·----·I 
etmcm~r. Ancak, bu har.ket 
hattının ne olacağı vaziyetin ge
lişimhıden belli olmalrtadır. İlk 
onuya çıkacak durum galip bir 
ıiıbtimal il<ı Vişi • Anglo-Saksonlar 
siya-si müna~ebetinin kesilmesi o· 
lat:akt!f. Bunu fiili ve müsellah 
bir ihtila:Cın takip edip ctm<ll!lesi 
he~yin ba~ında Lava! bhin.,,.i· 
nin tcşk.il edeceği şahsiyetlere ve 
re'<mi beyannamesine, .bir de ve 
belki herı;eyin üstünde Sovyet 
cephesinde Almanların elde ede· 
cekleri neticeye bağlıdır. 

MiitteCiklerin Vişi Fransasın

dan istedikleri, 

FILIPINLEBDE 

Panoyda kan
lı çarpışmalar 

oluyor 
Borregldor kalesl 
bAIA mukavemet 

edlyorl 

.. 
R AN S 

lngilis '"' Alman ta.yyarelerinlıı mütelurbilen lıom haJadıılı:ları 
yerleri gijs terir harWı 

Kursuna 
Dizilenler 
Fransada otuz beş 
rehine daha idam 

edildi 
Londra 18 (A,A)- B.B.C. Fran 

sııdan bildirildiğ"1e göre daha 35 
rehine Alma,nlar tarafından kur
§Una dizi:lmi.şti.r. 

Bunlardan 15 i dl:'.rniryollanT'
daki sabotaj hareke!lcıinden, mü. 
tob:rkisi de Lanj §chri y:ıkınııı. 

daki maden civanmia askerlere ·ı 
hücumdan dolayı i<lam olunmuş. 
!ardır. ı 

Müttefik 
Taarruzu 
Amerika Harbiye 
Vekili Stimson 

ne diyor? 
Lond·ra 18 (AA.)- iB.B.C. A· 

"lM!rika li<ıi'bi<ye N az.ın Mister 

Stimson dün gazeteciler toplan

tısında söylediğı bir nutllicta: 

•- Ne katlar güç olursa olsun 

bi7 111~ .. Lı:.ı~.t< taarruzu sa:fhasma 

ço.lc yakla~maktayı:z, İşler yoluna 
gir.mektooir. demiştir 

Şimali Fransa 
mütemadi 

bombalanıyor 
• 

Dün geceki taarruz· 
lara beş yüz tayyare 

iştirak etti 

Fasllasız 6ıncı gün 
hücumunu tetkil 
eden akında çok 

zarar yapı:dj 
Londra, ıs (A.A)- B.B.C.: 

İngiliz lı~va kuvvetle.ıiııin it
gal al!tındaki Fr:ınsaya 1aar
nul..ırı artan bir hızla d<>vam 
etıııektcdir. Dün birbirini mii· 
teakip 6 n~ı gün olarak Şimali 
Fl'a.osaya hi.icu1n edihniş ve 
büyük mi.kyaı;ta harekattı 
bulıınulrnıı~lur. Neşrolunan 
bir tclıliğ hu barcı.ata 500 tay
;yarcnin iştiı'ak ct~iğini ,.e u~ 

(Denmı 3 üıocü Sahifcd•) 

Şark ce,nesl~de 

Rus taarruzi 
hareketi 

devam ediyor 
&I m a a ıar_Hıtra~e .. 
nlzdekl Rus lfmaBİ-
ıannı bombaladı 

Müdafaa 
işleri 

Alroanyada 2 milyon 
kişi seferber edilmiş 

Londra 18 (A.A.) - B.B.C. Al· 
manyada nıüıdaiaa ~lerin<k- ın.ıı. 

)anılan ask<:r ve Siviilerlrı nlikta
rı halen 1 milyon 500 bin, azami 
iki milyon kişiye baliğ olmuştur. 

Bımların yarı.ını hava taarruz.. 
!arına ·lııa~~ı tayyare d.:üi topla· 
rmda, ışıldakiarda' aJı.ı:an asker
~r teşkil ctmel<t«iir 

G<>ri kalan )-.a'l'lBl da yangın 

söooliriıd.ıll't, y.ıkıc;lar, e11kaz 
kaldmcılar " .p Jlf miimılaada 
çc.·i1§anlan.iır. 

---~--

12-15 yaş ara
sındaki Alman 

çocukları 

Yeni bir emirname 
mucibince yangın 
söndürme işlerinde 

çalışacaklar 
Londra, 18 (A.A.) - BAC.: 

ı\lm:ınyaya yaptlaıı mütcrruıdi ha· 
va hiicumlarım.n tc•iri dün Ber· 
linde Ahnan Dahiliye Nazın ta.
rafından nc~olunar•k gece Af. 
ınan radyoları tarafından okun&ll 
~ir eminıarucden de anlaşılmak-

IDcv&Jl'ı ~ ~.! l;a!ıl."1ç) 

r 

Darı .an 
Kabinesi ____ , __ _ 

Bugün Vişide ilk top• 
lantısını yapıyor 

Loı><>ra 18 (A.A.)- B.B.C, A
bugü'll ilk t<Jlplantısını yapacaktır. 
ımrial Darlanın kurduğu kabne 
DarUrıın bıııgün J:ıEı.vanatta bulıın 
ması beldenmekt,•d:r. 

Ve!s'in beyanatı 
Lvn<lra 18 (:A.A l'- B.13.C. Vı.. 

Ş:uekı Aır••rikan sel"ııi A:m; al 
Lea!ıynin ı,-eri çağınh:ığı remn ·n 
lf€:ıo;;ıit !'UniJitir. Amerilı:a harb 
ye mfu:rt~~rı Vel!c-s bu haberi ga. 
zıetecilere verirken bunun y~ni 
Viş; hükünııctinin taımamcı. La. 
valin nüfuz v<: tüiir: altınıcia b<;_ 

lunacağma dair m<.ı.liı..-n:ıt alınm~•
smdan ilerı ~ldığinı söylemiş ve 
Qeın;ştir ki: 

- Yeni Fransı·ı kabineı;ic.~ a ı t 
resmi 1i's'e n~:-ndi!rlikt~n 90nra 
A:m .. t'ikanm ~litikıcsı ilıak~kınJa 
bir demeç beklenebilır. 

DEN iZ. 
Kayıpları 

Müttefiklerin zayiatı 
20 milyon tonilatoyu 

buldu! 
:a.,.rlin 18 (AA)- Alman rac'

yasuna göre, Alman, İtalyan \'C 

(Devınlı 3 üncü Sah:tf'de) 

a - Ahuanyaya karşı vaziye· 
tini old11ğıı ı:ibi muhafaza etme· 
si, 

b - ~irliğinden içtiuap eyle· 
mcsi, 

c - Hergün biraz daha l\iih-

Borçlu Ce iye ler ı ı\~=r~B~~~· ' 
20 Es n aJf Teşekkülü; Esnaf I 

1 H astll:hanesine olan taalıhüt

İs!anbulun Odun K Ö m Ü r Derdi 

_Kat'i Bir tedbirle Hallediliyor 

B L DiYEYE i i 
milyon 1 i ra ·verildi verden nzaklaşıwısı, · 

idi. Peten kayıtsız ve şartsız Mih· 
vere kea.clisini ve mukaclderaonı t 
teslim etmemiş bulunmakla lıera· j 
ber demokrasileri de bu •tutumu 

1 
ije tatmin edememiştir. Fa.kat, 
bunda daha ziyade l\fareşal Pe· 
ten Fransasınm herhangi 'bir rüç
han hareketinden :tiyade Vişi a· 
foyhine ağır basan Alın.an tutu
nıunu.n te6iri amil olmuştur. Bu· 
na rağmen Vi§i mümkün olııluğu 
kadar kendisini yine iki tarafı ida
re etmdıı ister bir halde tutmıya 
çahşmt§, yakasmı tımıa.milo Al· 
manyaya ve Alman talepleriııe 

kaptırmamıştır, Belki, sadeıce va
kit kazanmak istemiş, Sovyet • 
Alıp.an nihai mücadelesinin liOllU• 

nu almak karar1ı111 vermiş, Milı• 

vere tesliminefıs etm~ir. Bu 
iml<iııı daha :tiyade ıbelki Laval 
arayacaktır. 

Japom tayyare dAü 
..Utraly&. erleri 

Vaşıngtıon 18 (A.A.)- Harbi~ 
Na2ırlığırun bir tebliğinde bildi. 
rildiığine nauran Jıaponların ye
ni 'bir ihraç hareket! yaptıkları 
Filipnlerdeki Panay adasında şid
detli ve kanh 93JPlŞlllalar olmak.. 
tadır. OOl'regidoc kalesindeki A. 
:ınerikan müdalileri el'an Japon
lara karşı mukavıemet etmekte 
ve teslim olmamaktadırlaı-. 

Sanfiransis ko
da ilk alarm! 

Amerikan tayyarele
ri Japon uçağı zan
nedilerek halk sığı -

naklara girdi 
Berl:n 18 (AA.)- Öğrenild:ği

ne göre, San Fransiskoda ilk teh. 
like işareti verilmiş ve halk sığı. 
naklara girm'ştir. Bir çeyrek sıa.

at soruJ ~krar emniyet işareti> 
biklirilınıştrr. Amerikan taY,Yare

lerinin Ja:pon tıa.yyareleri ~nıl. 
d'ııOl anlaşılm.ıştır. 

Bir gün önce de izah ~imir 
gibi, Ahnanyanm Vişi'den ni.lıai 
isteği kayıtsı:ı; ve Şıırtsu:: Teslimi.
yet, idi. Peten ·bu teslimjyet ye
rine ölçülü bir mutaveati şirndfük 
ikame etmd< meharetini göste;:' 
miştir. JJu da i.lıtiyar Mareşal ihe
oabına olduğu kadar Fransanın 
dünya haıtiselerinin gelişimine 
göre inkişafı balnmından büyük 
bir kazan~ uyılmak liiız.ımdır. 
Fransauın, müttefil<lerio duru
m11nu ve İ6tilııhalde oynı.yacağı 
rolü hiç nazara almakswn l\lih
ver safında şimdiden :ıoer ahnası, 
donanması, hava kuıt\•etleri, kara 
onlusu ile birlikte müttefikler 
karşısında yer tul:ın2sr Anglo • 
Saksonfor için pek de müsait bir 
netice hasıl etmezdi, Fransa bü
lüo iktidarsrz:lı.ğ'ına, bezime& ve 
takatsiı:liğine rağmen hllla bu
gün ordusu ile, doııanıruısı ile, 

Alrik:uı•ki Ü•~eri ile müttefikler , Birmanya 'da 
aleylıiııe, Surıye, Mıs.ır ve Kanal j • • • 
a~eyhin~, ~eni-z ~m.n;ycti. aley· . I N G 1 L iZ LE R 
hıne mWıım roller ıfa cdebılecek 
tıir mevkidedir. 

Fransız dooanması İtalyan do
.ııanması ile bir arada Mihverin 
Mısır ve Kaual üıocrine vukubu
la.bileceık bir taarruzunu fevkala
de teshil edebilereği kadar Fas, 
Ceza İT ve Tunm üsleri, insan kay· 
oakları ve muvao;ala yollan iJ.e de 
Lıı:iıtere aleylıindc pek müessir 
1'ir rol ifa edebilirdi, 

geri çekiliyor 
Yeni Delhi 18 (A.A.ı- Birman 

yada Çinliler, Salouen ırmağı bo. 
yunca ilerlemek istiy-en J a.ponln.ı1l 
a,ğır kay>plar verdirmektedirler. 
Japonlar Siyam hudut bölgesin
de Harenki vilayetini istila etmi§'
J.er ve bu vilayetin merkezine 2'l 

(Devamı 3 ünCü Sahl.lede) 

\ !erini 4 ,qıldır hala ödememiş/ 

1 Deniz Küçük Nakliyecilerinin 1178, Berber
lerin 547, Marangozların 657, Bahçıvanların 
750, Yapı yapıcıların 556, Sütçülerin 190 
Liradan ibaret olan borçlarile diğer cemiyet-

lerin taahhütlerinin ödenmesi istendi ! 
Şıelhriımmdeki ba2 ı esıluıf eemi

'YetI.erinin esnaf Ce<r!liyetleri has
tanesine olan yard1.ın taalıhüdü 
oorçLa~mı hala ödemedi.itleri gö.. 
rülerek 'bunların nuarı dikkati 
oelbolunmuştur. 

Bu suretle 1941 yıl, lıtır~rın. 
dan ceman 23(13 lira. 75 kuruş ibu 
YJla <Wvııolımmuştur. 
Geçmiş Yl llar borc ll 'llan 5001 

lir.a. 17 kuruşa hat7! ise 1941 Y''
hnda toputopu 397 lira 50 kuruş 
taıhsil oltınabilrc.l~t.r. 

Bu meyanda cm9.f hcst:am~ll'.! 
ber'berler cemiyetinin 1938 YJhn
dan 212,00 lira, 1941 yılından 335 

Bakkallara gıda 
maddesi tevz;atı 
Toprak Mahsulleri Ofisi dün 

mutemet bakkallara (100) tıon 

p'rinç, (300) ton fasulye ve (15-0) 
ton bulgurun \evziine b~lanuııtıır. 

Allah•m; 

\la"8llarda, çocuğu ohneyao. 
sır-. lamı yaptığı gibi, hanci 
ulsunlı ehuanın yarısını Türk 
edibi ve öbür yarıı;ını Türk ~ 
kuyucusn yi,yecekı;e yese de, 
hakiki Türk mündııkidi d<ıin ... 

Ve kurtulsak. .. 

• 
:Allehım; 

(FuzulO)yi, (Siııan)ı, (Ycsa
ri)y~ (ltri)yi d<>b'Turan Türk ce· 
miyeti, altı yüz yıldır bcldedi
tlmiz Türk mütelekkiriııi :ıoe

tİljtirse de, §U iall> ,.e fHk 

lira ki ooman 5-47,5 lira, >kapıcılar 
cemi)~tinin 1938 den 52,50, 1941 
dt'n 260 lira ki oomıa., 312,3() lira, 

<D~ı 3 üne il Sahif..ıe \ 

Zeytinyağ, 
Sabun şehri
mizde kaça 
ratılacak? 

Koordincsyon heyetinin tesbıt 
ettiği toptan :zeytinyağ ve sabun 
fiatları gözöniındc tutttlarak d'iin 
Mıntaka Ticare Müdürlüğünde 
yapıNın bir topl:ı•ıtıda Şt'hrinıiz
d<e yeni zeytinya~, sabun fiatlaı~ 
tesbit olunmuştur. 

Toplantıd.-ı. Ticorct Vekeletince 
'kabul edilen mahalli fiı:!lara İs

CDevarnı 3 ünc\ı Sahi!e<le\ 

~ 
DUA 

ıı.ı.esele<>irun. tatn brr 
'besi gWülse.~ 

Ve kuttnlsak ... 

• 
AllaJuın; 

muhaıse-' 

İstaıılıulun fothindıenberi yo
lunu dört gözle beklediğim):& 

ınüsbet bilgi kalıramanlarmıız 
bölük bölük zulıur etse de, yi<'.· 
nı.inc i asır iı le ileri ö:ı e !:imi de 
vapıl.sa \e Anupalın111 eliJJde 

Şark cephmnde: Alman 
ııı.akliye efradı 

Londl'a 18 (A.A.)- Moslı:ova
dan alınan en son '1aberler şa.:·k 
cephesinde Rus taarruzi bareket
Jerinin devam ve inkişaf ettiği 

ni bildirmektedir. 
Berllıı 18 (A.A.)- :qerlin rad. 

yosunun bildrroiğiııe göre Abnan 
~areleni Kıaradenizdeki So-l
yet lirnanJ.anna hücum ederek 
bombardıman etmi§ler ..., büyük 
yangınlar çrkarm~lardır. 

VİYANADAN 
bir Futbol 

takımı geliyor 
Romanyadan da bir 
taınm davet edildi 
Fenerbahçc ve Galatasar.ay ku.

lüpleri verHen müsaade ü:z.crine 
IDevamı 3 üncü Sahifede) 

Necip Fazıl KISAKÜREK] 

yalnız 'Vahşileri hayran edici 
bir sihirbotz değneği ol:ma&tan 
çıksa •• 

Vo ku_rtuluk. .• 

• 
Allahım; 

Dünyada ahL'.tk teJ.alıkisi oı.. ı 
ıruyan tek dünya görüşü vo 1m' 
dünya görüşiinc da.yanmryan 
tek ahliik teliıkkisi ol:ııuulığı, 
yegane ı.lıliık kaynağının da 
içtimai inanlar olduğu .!ahlara 
dank cı.c de, yoğunhı/;"llmuz 

genç adaın örıtcklcrine ver~ 
ı·cğimiz ~ekil tam gelişse ... 

Ve kıırtulsak.~ 

Bu para ile 15 Ağustosa kadar 
inffyacın nısfını 

stok yaparak depolar açacak 

Tlccarlar gene serlaeıt ıatış yapaca 
Öğrencli.ğimize gött İstan bulun önümüzdeki kış odun, kö· 

mür sıkınbsı çekmemesi için Jı.at'i tedbir alınması kararlaştı

nlarak hemen faaliyete geçilmiştir: Bu maksaUa Belediye em
rine Z milyon liralık lıir sermaye verilmiştir. Bu scrm:ıye E
lelııtrik İdaresinin !bankada bulunan parasııııdan alınacaktır. 
Belediye ı.u P,ara ile Ağustosun ıs ine kadar şehrimizin odun, 
kıii(nür ibtiyacınııı Dıııfın:ı belı61Dehal temin ederek stoklar )a· 
pual!br. Belediye bu stcıklan Beyoğlu, lmnbul, Ü~küdar gibi 
yerlenle aeac:aiı depolarda •a khyacaktır. (Devamı 3 üncüde) 

""-----------------------------~-' 
''PARA,, DAVA 
Necip Fazılın Peyami Stıfa 
aleyhine açlığı muhakemeye 

bu sabah devam edildi 
Şehir tiyatrosunda t..msil edi

len .Para, piyasi hı: kkında Tas. 
viri Efkar gaz.etesin<ie Peyami 
Safa taralın<ian yazık.n h>r ten.. 
kit yazısın<lan dolayı .Para. mü
ellifi ,p.r ve muharrir Neciıp Fa
zıl Kısalcii:rek taralmdan Peyami 

Safa ve Tasvirı Efkôr gazete;i 
sahihi ;Je neşriya_! müdti'rıü ıaJ.ey. 
hine açılan hakaret davasına bu 
sabaıh ıasliye 2 inci c<:zada de\·am 
olunmuştur. 

(Dev ıımı 3 ür><'\i Sah» ede) 

Macar Genel Kur
may BaşKanı 

Romadan ayrıldı 
Roma 18 (A.A.)- MaOôf.· Ge· 

nelkurmya ba•kanı General 
SrombatJ;elyi Ve:ıcd:ğc gitmek 
üzere o:.in ""'""m Rornadan ıaıy
nlmı~tır 

Belediyenin oto
mobilini çaimıya 
kalkan adaın ! 
Ga!nt&<t:ı Karam.;rod • Koc:ıe ı 

ot.-Hnd" ~-.alıp kalkaıı Niyazi .:.. 
ı minde biri evvelki gece Tü: b<>riı· 

duran liJ numaralı beeldiye e>to
mQbilinin içine girmiş ve nıa k -
ııeyı hlil"(>ket.e getrer<>k o>to.;ııv" 
kaçınl'ak ı:<teml.şt:r. Fakat uc;·r .. 
ye polisler ta":ı.fmdan görüler'<"' 
yakalanmıştır. 

-''----o---

Maltaya atkfn ! 
l\lalta, 18 (A.A.) - Ne .• rcdilea 

bir tebliğ şöyle demektc11ir: 
Cuma giinü a% ~.oı~ ul:ı dt:~111.ın 

u~akları Mal!a~a yolda}JtUol)lnr
dır. llunlaruı hiçbiri luyl)' ı aş&· 

manWofUr. 



- s o~! TEL G R A_~=-- 18 N ıs AN uu~=-------------------------------------------------------~ 

l-I AL K FİLOZOFU 

İÇYÜZÜ OLMASA ARTIK 
REŞAT FEYZi Mantar pabıç·ır 

J&Sak etııme •• dır Afrlka barüAb .. 
Yuaa: Ali K .. al SUNMAM Otinlni ga7~tdnden birimle 

fU h:ı.bcrl okudum: 
•Şehir Ti>·•trosu ~..ıi kı• 

mının hakn ~al etnıek:l& ol
duğu Fr;1 n~ız 'l'iJ atru~tnu.n te
sisat b:ıkınun«bn noksan oldu
jin gônl!orci> Belediye ti.ya~ 
yu saı1:biue bırakacaktır. Ko. 
medi tasnn yeni -UDa lı"'J" 
ka bina • ba~lıyacaktır .• 

kat bu tiyatro nakli işinin ne· 
den b•hle tevilli bir ifade ile 
luıl.luı ı.aber verilınesine za. 
ruret hisseılilmi,fü, bu.aa hay

ret c~iyorum. Han.uki ortada 
Ml..lıy .. cak hiçbir kınur ve 
ayıp yoktur. Nerede kaldı kl, 
vatanda.~lara kusur ve ayıpla
rıııını dahi &lduğu gibi söyle· 
mn·e ariık kendintİ2'.i alıştır• 
malıyız. Bu alı kanlık kuvvet 
tfade eder. 

h.auı.nhırın adet.a gönül verd:lk.. 
leri altı mantar a;yalıık.abı mesele
si., bizce artıJı: bir tanlez:i w 1.ittıfe 
mevzuu rumakila n çı.kımış, caddt 
ve mühim bir lktısadi mesele ha.
lini abn "l'iır. 

Yazan: 1. S. Eski Bükrcş Ateşemiliteri Davacı, üç 9QCttlWWD bakım ve ter. 
bzyeaıtl~ oldultça 7ulıısek aa7ı.-ıc oır 
Uıcn::-ue bu mW't.Oo')'eye tevd.L etm.., 
L.r. J.\ı.u.ı:k.;,ıve..e,er.ı.ne &vre, kaıOJJl, bu ço
cwo..ara bait.J.ca, ok-uyu.p yar.an&ları,na. 
Lerbiyeıeı-i.ne d~ı ~ nezaret ea.e
ceıt, onlara Fratlı511'Ca ve lılı&Wzce °'
retecektlr. 

Şimali Afrilra saıhasında ~ 
den ha.rekata ıgeçilecek ~er 
yeni birşey keşf.etm'ş olmuywlar. 
Fakat bunu söyleııkıen vekJ:ıtyilin 
bu t~nleri kuvvetle'OdirditiıU 
de görirJorlar. Vlşi Fransasında 
gızye .Almanya ile işbirlııği. yap. 
mak isü)~rin iıŞb~ına gelmiş 
ohnası boş değildir. Kaç ay var k\ 
bunun için uğraşıbyor. 

Yul:ar:ı!a dnııluğunuz bu hn· 
l>N' yalac•1ır. liih aki Şehir Ti· 
yatro6u kn:ıedi losmı. iı;gal 
etınelıa!e bulund:ığu FraDSIZ Ti .. 
ya~rc:m ~':ıesındaıı ç>lmıalda· 
.ıır. Fc:,;:t bu çıkı.'.!"' s~beOi yu. 
karııbki h.,:,erdo kaydeıUidiği 
g' i, b'ıuı içindl'iQ tesisatın. 
noksan ol maııınd:ın değilıHr. 
Şunu hcweu L,ret e<leyim ki 
im h~'ıorin içindeki yanlışlığı 
yapAn gazeteci değil, bu ba.i>eri 
gazelo•c ureıı zaitır. Bu u-tın 
kim o!:lı=ğunu bilmiyorum. Fa· 

Ş\mdi gelelim komedi tiyat
rosunun neden tnşındı~a: 
Frnmın Tiyatrosu kiracısı 

Şehir Tiyı.trosn değil, bir tıat
ka vatandaştır. Bugüne kadar 
bu vatandaş binayı habr veya 
bir hbımet için yersiz kalan 
loomedi tiyatrosunun ic>aline 
terketmiş buJunuyordıL Şimdi. 
bina adam.ağıza lazım olmllf, 
tiyatroyu oradan çıkarıyor. 

!MUALLİMLE.1t 
j ARASINDA 

DARBİN -
Df:VAMI 

Diinya harbinin ~n ın: dtıha iiç 
sena silrecegini Ruzveıt'in son 
n"U.undan a:ıhyorwı. Bll§l.ıralı da 
üç yıl <*lu~uu• göre, yeldin fl'll" 
d>den altı "·nedir. 

Bu bnb' n <>• yıl ıüreceiinl id
dia edenlere hnk varmemek içiıa 
gcr:ye ne kalıyor:' 

iM.YAT 

KELbIBSt 

A.<ım Us dil bahsine dair yaıo
d:ıf:'ı bir ınakalode şöyle diyor: 

'• (Vol1>11tc) karşılığı (inde) alı· 
1 -'·-- l"lf~ .. \ •- .. -···••~ ıt...,.u.,.t\, J --- ' ... , --~ ,~-,-
D;(in (dirim) diye tucüıae edi;yo-
ruz?· 

Cannn, sonunda öHbn yalı; ,._ 

N•hayot, (dirim) nr i§te" 

BALKIN 

~~OTU 
Kuzıı etleri bir nıiktu ncmla

dı. Sayın muharrir llakln Süha 

CezgUı'c ııe?nten bn ucınlama
nm sebebi, balkın uun :aamaı>
ııia ıı.beri fiırtı yük.sek bulunan et
lere lnırşı boykot iliin etm.iş ol. 
m:1 ıdır. 

Fakat diirt liraya çıkan tereya· 
,G-·na da uzun zanuındır boykvt et· 
nıl~ bulunuyoru~ amma nede1"e 
iıatı bir türlü düşmüyor. 

KilM.BARA 

sl(;INAK 

Arkadaşımız Hikmet 1'Iilnir pa• 
rıı hıri:ktırmİ)e yarıyaı> kllDlbara· 
yı _sığııuoıia benzetiyor. 

iyi, güzel J..uınbaraya ğına· 
lmı amma, para bize sığııı.mıyGr 

ıL.i.. ne i§e yarar? 
AHMET RAUf 

Seker boyalarının listesi 
Sıhhat Ve ıiletintı 1Tönderilıli 

Sı.Hhat Ve.loa'etinin J~kereilır 
oonıryet"1-0en halen kullanmakta 

oLd.ultlan boyakınn bir lislıesini 

ist~:!lğini yazmıştık. Bu liste ~ 

ha211rlanarak Anl<;araya ~llıo.n. 

m .-tır. 

Fı:4t~t Leyli bu karara b:r türlü ~
,.ş .ry•ch'du. Bu mt'k:.tu:bu SU.ıviye gôıJ... 
~ıeo;"'r"OıC'k, bt!' Kcdeti ~ bu mub
t.t '"'" ........ ç ,,ii.amı na:\;)(.."nl.ar 
etmek fu·m doğ'! mJ lı4! 

Maarif Vekaleti 22 
sualli bir anket açtı 

Maaril Ve!<ileti resm.t, hususi, 
l:?cnebi \'il ekalliyet oktllalrmda 
çJışan muı>ll:.ırılerin evsalı hak· 
lcında bir &nket aç:mı9tır. Fiş~eri 
dün mekteple<>e tevzı olunan bu 
anketin Vekalet muallank!rden 
22 sual ,;ormaktadır. 

Mııall.ımlerin k•"dl elleTil<' dol 
duraca:klan bu fişleri okul idare
leri ayın yirmisinde maarif mü. 
dürqüne iacle edeceklerdir 

Seker ıirketi imtihanla 
memur alıyor 

Türk.iye şeker !abrikahın a.no
ni.m mketine orta mek!'..ep ve 
li<ıe ....-ı.ınlarıl~ ;yül<.<;ek mektep 

me'unian arasından lllEn\uri.ıır 
alırmı.;,k ii»e~ bir imtihan açıl· 
nıu;tır. İmt:han bu ayın 27 inci 
pazartesi günü şchrimz'de ve 
Ankara.da yapılacaktır. 

Mür...,.,.at müc!de:ti bu ll'Y'n 25 
ine' cumartesi gününe kadardtt. 

Hu hak F akültui •on amJ 
talebeleri morgda 

Huımk Fakültesi son »mf ta~ 
beleri evvelki gün ad1' ttı en.«ti
tüsüııün morg kısmında biT o•op. 
si amellyatındı> buh.:narak tatlıi. 
kat dersi yapnıışlan:lır. Derste 
parası1 tlmerliye giLmek içın bir 
lkrın;,:<>!\r ~'1lhl"ak dilqün o1en > • 
korı_;cunur. ta<nnın catlaması 
tıakkınd:ı ProfesÖr Dr. Hik>net Ya. 
lın tarafından izahat veri\m~ir. 

LAia le re air 
Gazetelerin haber verdiğine gö

re M;sırçarşısı kubbelerindeki ha· 
ça bneziyen lale müsvedrielerinin 
Tüıık motiflerine uygunluğu ileri 
sürulerek deği.ştirilmelerine lü· 
Z\llT1 görühr..üyormuş. Bu lamaati 
besliyen Eski Eserleri Koruma 
Cemiye~idir. Filvaki bu ·lrir ihtı
sas işidir amma, insan kendi ken
d'.ne şu suali sormaktan geri kal
mıyor: 

- Göızüomfrze mı inanalım, yok
sa bu zevatın kanaatine mi? 

BORHAN CEVAT 

ralıpdan ba,yle bir mell"IUl>un pteıi!-
• !nOi t.o., b.r .ıKt.;i .veu: he.M.p ~rrn , 

daha kı;.vvet....i bir yenl garanti. -:.teme 
&nL.f.W olarak m.ı kar§tlardı? 

Genç k :·.t.ın kcfasında bu muam.n.a
Jarın hi<: ;,.,., ==.ıt dqrJd .. Ve bu 
uıcçıilWer ona bi.Q'i.ilc Wr iç acısı ver.iJ.. 
yordu. 

Leyl;Uun k:ııl,.,ır..da kat'! şcJciller;ni 
aJı'l":s int::ib.a b:ı.tıirlaı l ş~nlaı\l;: 

N""in mülb~ b~ krJı: .. ~lık kf.~ 
jç r. ' buna!.,l'u ..y,, Ve S~i:J.\-<ye kn~ 

Bii'Yük magazalıı.ırla manbl'r 
pabuçlar.:n f:atı a5 liradan başla. 
m&kıtadı.- ve 40 • 45 !ıray.a satı:Jan-
1.ar da vardır. Hemen her kadının 
anusu bu po~uçlardıan bir taoe 
edtımlEl<ıtir. tta1baki bu şı3< şe)i.er 

o kıl.dar çürW<tür Jd devamlı gi
yilirse bir ay sonra, formu değ.!, 

ortada pal'\l'16ı bile ka}mamakıla. 
dır. 

Bu pabuçlar neden acıd>a 35-41> 
!i.radır . .Bu mevzu üzerinde dur-

muyoru:ı:. 

Kaı13""tinnrace bu matalann bu 
değerde olmadığını k.aydedlıp ge. 

ç~=-
Mantar pabuç bugiin aile eko

nomisi ba.kıımında.n bir baş tıetası 
ohnuştu:r. Bi2ıce ~ pabuç 

imali bir kaı:emame ile ~· 
yasak edi.lrne-lidir. Bi.lhıısS4l bu 

mantıeır pabuç modasının harp 
yıllanna tesadüf etıroesi, memle. 
ket iktl6adiya.tına eyrcta 21a..arlı 
bir dat1ıe ohnaktaıdır. Bu pabuç
laırtn aile içinde doğurduğu hu
=suzlıııkla.r dnl.ayıslle, l'çtimai 
w ehli.iti mahzurları da pek çad<
tur. 
BıtiÜn Tilnk1yede bir ~k sa.. 

nay\ şubeleri man bar tedarikinde 
müşı.ülAta uğrama.kıtadır. Bu ha.. 
lin baş sebepli>rinden biıri mantar 
pabuç modwchr. Eğer mantar 
pabııçiar yasak edilirse kıyamet 
kopmaz. Bayanl.ınn ııarı.rfeti.ne 
de hiç bir nam ceım~. B>Ji'Jkis 
ııayısı:ı ~a)'daları wırdır ve man
ta~:m pabuç imallnl ~neıtınek 
için de asla uzun tr.ıoylu tetk mta, 
ıniltetıassıslann fikri.ni ~ağa, 

Ga~bi Avrı.pada hava haı:bi ve 
ikinci ce,;he: 

lılgıliz hava kuvvetleri, Amlan 
işgalı altmdw Franısada ve Gaıibi 
Aımany .ıda bulıman. &Bkeri sana· 
Ji menkezlerine, hava meydan·la
rına ve deniz üslerine karşı bU.. 
yiık banıbard.man akınları yap
mak"taıdu. lki gün önce çıkan bir 
ya=xrm'.la iışaret etuğimız v~ 
le, İııgiltece gaDpte Almanyaya 
karşı hava haııbi açmıştır. Bu ha
va ha.nbi, 300 • 400 tayyareden mü
rekkep avcı ve bomba filo\arile ve 
gunauz saatlerı.nde yapılıma.:tuiır. 
1ngilizle:ın elde etmek istecülderi 
neı.ce şu >iti noktada hukisa ı:a.ıle
bilir: 

1) Şi:mali Fran.sada ve Gaıtıi 
Almanyada çalışan Alınan harp 
sanyıini felce uğraı.mak ve Ahnan 
ıı:ülletin;.n maneviyatını y>prat

znak; 
2) AL-nan hava ftruvvetlerini 

mümkün olduğu kııdar !azla mık
tarda garbe çekmek ve <k>gu ~ 
hesin<:le Rus hava kuvvetleruıo 
üstünlük ıı:n.ı..a.nı bz~ımıa.'t. 

İlk nOI<tada, ingUb: hava lı:uv· 
vetleriniıl muvaffakiye.tll tahrip
ler yaptığına şüphe ed1lemez. Tah.
rlp de.nemesile Seıı Nazer'deki 
gııllti havuzunu ve denizaltı üs
sünü büyü'k ölçüde hasara uğra· 
tan l:ngiliıxler, §imdi billhassa Şl
cn•ll Frarsa kıyılar.ııdaki ,\lıınan 
iı$leriııi !:ıava bombaroımanlarıle 
tahribe çalışıyorlar. Bu, ileride 
yapıhnasına ihhmal verilen ve 
Almanlarca da ~ görülen 
bir ıhn~ hareketi D!Wmııııdan 
dııcl<ate ~ayandır. 

İngiliz hava kUYVetlerl, gece 
değil, gündüz l:ııombırdAJJlanları 
yapı)":>Tl'lr. Hava tablyrsi:ııde esas 
turrı.n: gündüz •boırfuardımam
;ı..~ Rıı. blr hQva .kuvvetinin ke-
.... ~i. ,... ~-ı • · ı 
ııniyet ve keyfiyetçe ko\NVetıemi ... 
ğinl gösteren M doğru b>r ölçü-

dür, Şu hakle, İ.ngilız hava kuv- ı 
vellerinin, gcrpte açtıkları 4:ıu ye- 1 
ni hava cephesinde şimdilik ü.s- ı 
tün o!duklar;na hilkırnedilebilir. 
Fakat bu·ndan şu netice çıkar: İn
gili.zler, Alman hava ituvvetleri· 
ni büyük ölçüde lklye ay.mnya 
ve gariıe çekmye heııü::z muvaffak ı 
ol:mıamı.şlardır. Alman tıava bir· 
liklerinin garbe nakledildiğine 
dair bugıüırıe kadar bir haıber çık
madıgı oılbi, tııgiliz, Alman hava 
filoları arasında büyiı&çe hava 
mıiharebeleri de olmamıştır. Ya
ni İngilizler ikinci malıısada he
nüz er~eıncmişlerdir. 

ttimanlar, asıı ,mna mııharebe. 
terini Ruslara karyı yap:>e&kların· 
dan, hava kuvvetlerinin bclrki de 
yüzde doksanını şark cep'hesinde 
kullanmak ist<'r~r. Ftkat bu is. 
teklerinde artık • g~n S<>neki 
b'!har v" yaz devres'nde olduğu 
kadar • serbest değlldırler. Fraıı.. 
n ktyıların~ liman vııı fulerin 
sağlam kalması elemek, Ati.antik 
deniz baııbinın ayni tempo ile yü
rütülmeı;i demektir. ~'ransa ve 
garbi Almanyıı.daki fıı.bn"k.aların 
ça\ışm&Bt demek, şark cephesiıı
dcki Alıman ordulan11J hareket 
lbalinch tutm>ıık demektir. Yani 
Abnarzya, ~:r.ptaki hava, <levı.iz 
ve kara müdafaa t~!itını artık 
ayni kuvvette ve §ekilde bu• ka
mıwz. ihler ve fabrikaları y•lnız 
hava ·karşı koyma sit.ahlari\e ko.. 
runamazj bundan ön~ muhak
kak hav.a blrlik\erinin ıı:mlundu
rulmasına l!num vardır. 

Lıo\'oC..llln iddiasına göre. m:ü.rellbi. 
ye, on yaşl.lldakl kı.ıı ite sem y&§J.Q. .. 
aakı og.wwn !Jtrl ıerbzye .. r.nd• Wt 
bır fark: gOrülmedı&i g1bı, Uç )'actUıd.a
k çocuğunun da harstalanmuma sebep 

olmuşlur. 
Davact diyor kl: 
- l\1ada.mın yalın& &.pl k'alao&--li • 

Jmnı,_ışurken neler sôyledl, neler· . 
cÇocukannız, sa.nld hıç 8lElll \lOC....,._ 
rIDJZ değı..;.DT~ te, CCol.b! çocuklal'1)'lnlf 
g.bi olacak ... Konuş-.ırlarken Fran.su;.. 
ca, tngpuce sOyıyeceklcr, dU:sünürlı.LO 

Fransızca, İna:idrt.<Ce dü~ü.nece'-er. ıı.e
le sıbhatı.eri, g-Oreee~iniz. u zama..1da 
basıl oı.acak?. li.eps. gürbüz., topuz gt .. 
bi olacaklar. Spor yt.pacalclar... K~ 
şup aılı.ıy«.caJGloı· ... • ı .. an Qedı. .Spoc 
dıye, sck'.z yaşındaki yavnanun bı.. 
leğ.u çJJ<ardı... Çchm•d'11.cn.e kal.. 
mad1. HerJiın, çocı.ıklw'm tıepo., ya,... 
!ar ber~ler içinde puı;i.ıj> kıUrnıaktan. 

Onu da geçelım... \;oculclu frı.11. 
&ızca, İ.ngtliz.ce öğrc.nn,ed.Udlerl giıb~ 
~.dJderi ,.arnn yamalak Türkçeyi de 
unuttu.iv. Nerdeyıse, pandımnima 07_ 

nar 111>~ 1'aret.e konutııcık.'lar. cEIJ;.. 
nıek, ~ dtm<11ıJ11 bUe becereml,._ 
cek.ler ••• 
B~u~ ~rtara.f oo~ml Blelm 

lniçılk \lOCu.k, bergüıı oo.!lıı.k a.lıyur ... 
Hcıogün al<ısmyor, tı•rııun ök.s~ 
yw •.. Ho.ııın h.,.tıo.. .. Niıh~ot ıatür. 
reeye yeıkuanıd.a; az kaktı y11vruaw 
karı>edi7orduın. Al''1lt d•1'1l•ıwnıı
dun: ' 

- Madan1! Bu nedir! Dedim. 
- Ben c;<>eukİM'ın ped;ıııoı ık ba!ü-

mın1 deruhte ett m. POerı k·· ltür ıize 
aitt.kr. domesln mi! Kan bf"yn.uıe ilÇ• 

radı. Kuıd~lne yol veNtln1. Ş• . .ıdl, 
dokuz aydır okiığı paralra.ı1a ay-ıca 

tazminat ta :alep ediyorum. İ.•l.dam.. 
da yazılı oldu,tu ve;ıhJle .. , 

Mürebb i7e de 1<er><1 ni müdafa.a e
diyor: 

Yeni bir 
a ri a 

amillerini d~nle.meg.e, ve aıi;;;j~ 
lüzum yoktur. Mantar P'ıbuç ya

pılm...ıı. satı'""8iıı ve q:yilıınes\ ya.. 
sak edillT; ijte o kadaT.. 1--------------

Ga"Pt.a Almanlar ne tnııittcre. 
ye büyük ö!.çüdıe gündüz bon:,_,a,,.. 
dımın\0 crı yapabıliyıarlar, vtı ne 
de İngil!z hava kuvv tleriı:in 
300.'\-00 tayyared~n mürek<~ fi 
lolarla uzun akınlarına mani ola.. 
biliyw13·r. İngili~ av tııyYarrlcri
nhı :.,..~!;;~ S!a!an çoğalmlljtır. 
Bunlar geçen sene olduğu gibi 
bombard>man tayyarelerini yal
nız dönüşte değil, ba he.defe kadıaır 
h:ılTl'ay<' et.ınektedirler. 

- Bm, rrrarul bı<' ç<>euk \erblyecl
ıriyiım. Koedüluıqon O.SIJll. nıWıfcri.t 
terbı:re s~mi o\&un, h&p.;inde ayn 
ayrı tecrtıi>eic:!..T"' ÇCSTalill~tn var, 
Ben mösyönun çocv.k.:8rın.ı.n yalnıc 
pedagojik teı<b>ye&inl wtUrnj 3 Jdun. 
En 7"ııi \eroiye metodlar.yle, V•J&o 
ma.nın pedııgoJil< teor.lslnden Mıbtade 
ederek t.eıtı\ıyeye: bqladım. Fakat., oo
cuklar. daha evvel cahil eUen!e ta\. 
IIU4f. Tero17e oor oieyol'llu. Tam ter
biyeyi hazmedebilecek bale getirjp 
;şe b&elı7acağım zaman da mllsyö ha. 
ııa kızılı. Aramnıda üç ııenclllt hırıtı
nt o1dui':U h&.lde, doku.ı Jl!7da 701 ver
di. Yinnl J<!di ırylık daba para isle
rim kendisloden. 

Alikadarlar:n bu teklifimiz ü
>ıerinde c:.ldi ı;ekilde dur~a'.cl<ı. 
nnı, memloket menfa.ı.t\eri bakı· 
mından, kuvvetle Unıit l!IÜJOTl'Z. 

R. SABiT 

• • " v 

lZMlTKAGIT 
FABRİKASI 
Sapanca Gö1ünden 
su getirrr.e t esi satı 
yahında bi•iri iycr 

Bir ehli vukuf ;,eveti nott.san 
insaat davası etralında 

fabrikada tetl-ikler yaptı 

lır.ıut kağLl fabrikasında blcn 
inşaatı "" Sapanca gölünden g~. 
tir:•~ek suya ait tesisı:.tı ya.pan 
nrüt~aHlıldin ani bir surette öl· 
mesi neticc;ınıc' ~ 'ş yanın kahnış 
ve bunun Ü'Z~rıne su.meııbank ta· 
rafından 120 bin linalı.k bir .nok
san inşaat davası. a.çılrrqtı. 

Bu <lavaya bakan m.'ılremenin 
seçtiği bir ~inli ehli vukuf be. 
)'1!ti evvelki gün İznüt kiığ'ıt falı. 
r!kasnıa giderek ~tklklerde bu.. 
!unmuştur. Ehli vuku! beydi S:>
p:ı.ncada. da tetk;kat yapacak ve 

11u nefre'lle Jdğıt .ııı>etine attı Boşıo
nı sal!ı.iı, dudak. kıvırdı.. omuz &Ik.ti.. 
O kadın ıu anda ~eoç kızııı göder flirı 
önünde uzıı.k ve kücük b!r boya! n<>L 

~· kadar etıemmzyetı!l:z ld.!. 
Kuvvet haklı olanliırın idi. Leyla 

k"'1~ıtl ı:gk haklı ıuı-ılyordu. O 
k.ad&r ·:d Nevnro. blr müca-deleyi g:ö

ı.t alae~k kadar dahi. cesaret bul•mı
yacatına inanmıştı. 

~ ~n mera:Slnıiınc bh· ~ gu!l. var ... .. 
Le71-<i hummalı bir hazırlık .çimle .. . 

* Bic eün ö~eden ~nra Perman. Sü
beyLı, Aysel Ley~ı evir.de ziyarete 

eelmişl~rd·. Leyla o &im kadar h!.ç bir 
ark.adaşına, S.ıav1 de olan ınünJ.'!'tbe't

lerine dair tciı: ıcelb:e ııô7lemernio ol.. 
~sına ratmn. genç kmn a.şk h!ilclye

si me1'rur olmuş, .Ulerde doiaş:nıyor, 

ft~' t ku~akt?.n ~tu'.;.!a tısıl fısıl anlatı .. 
lly..ıl"du. Yerbl' )':ula ı ''a.r, c:ied.iktler..ne 
artık Le-yiO. da inanıyordu. 

Karabül 'te 432 bin 
l'ra sarf le bir ~a:not 
fabrika. ı ya.n:acak 
Karabı.ikte büyük bir ş.1mKıt 

!nbr;;:,a.>ı inşa olunmas; kararlaş. 

tırılnıı~tır. 
Bu ;nş:ıata .43'1 b '. n liTa sodo. 

lunacak v-e önü~tiz.de.ki ay zar .. 
tında baş\,rnacaktır. 

biliffiare raporunu ma!hkemey~ 

verece kti.r. 
Diğer taraftan çok k bir za· 

manda geni• bir ölçüde büyüyen 
famit kağıt fabrikBsı Sap-.ınıca 
gölünden su gelil'n>e tesisatını 
da yakında bitirmek mecbur<ye
tmde bulunmaktadır. 

Filbaki.ka İıımit kıaf,;t fabrıkası 
memleketle kurulan taıbr>kala. 
r>mızın en büyük mikyasta ran. 
dunan \•erenidir. Onun durma. 
dan ça\s'<>nası ise ~aşınd.a. bulu
nan kıyıınetli arkadaşların kabi· 
l:yetleri ölcüsüdür ve biz her t<>
sls edilen fabrikamı:zd<ln ~.ni ölçü 
i.çinde mesal bek]iyorıırL. 

Perihan dudaltlannda mAn&lı bir 
rcııurroe,-iele hftd;ı;eye ima 7olu ile da· 
hl ol!ıa, ilk evvel tem.., elmek ~e.. 
tini ı:<merd1: 

- Bravo. LeyloA dedi, n•ler oluyor? 
Lcylil tı"f;f kı:lıJUmlllL. Gillilınsemi

ye çall<flrak: 
- Ne va.r, ne oluyor, dedi 
P<>rihan başını saııwar~k 

verdl: 

cevap 

- Daha ne olııun, lıaı.ım... Don· 
şans. 

Süheyı.a :söze kanŞtı: 

- Aşkol!un ı.ana Lf7la ... valJahl 
darıldın ... Ş<ıftım doj,ru..<;u. Ne k.ıdar 

soğuk !<Anlı imlıııoin .. Senin kadar his· 
Jer JU bu derece n:uvaffaklyetle giz,.. 
l~ebi~n irn>an göremedim doğrusu ..• 
Be:ı o:sa~n. pa.~'.a rdım vallahi... H·iç. 
bcb...c'tmt>den n-l da dur&Oilldlıı!. 

Ay..;el şöyle U/lve el1i: 
- Ne kapalı !<uludur ... 

İngilrzler bu hava hari>ini şid. 
detleııdirirlcrse, Ahna n\ar 1pr.ba \ 
daha çok h..wa kuvvetleri ayıııma.. 
ğa ımecbur kalacaklardır. Denile
bilir ki İngill:z\er Alınan bava 
kuvvetlerinin bir kısmmı gaıil'a 
çekmek kudret ve irokfuunı da 
kazamn;şlardır. Artık bu işte 
muvaffak olmaları ihtimal dahi
lindt>dir. 

Neticecle muhııke:>e pblC ~e 
l<aldı. 

EdebiRoman~~2.::1 

lKOV~~:~~a~~:11~~~~~ 
Sö7ledlk :ra, o zaman pxmi ya~ında \ 

ıdinı. bvn mek\eb.!.m<icn orta bı.r dere.. 
ce Le ;reni çıkmı,;Lım. Serde tam md· 
u-.yJ.e &t.çn..a.., wr...uı ına.n~y..e deli- 1 
kan..uı.k varoı. Baıba.mla a.nntmi0 beni 
cv~udırme\t ~eri!nl k..crulcrıne 
açmış oldugwn arkado,şlarundan beı.L
ıarı bana c;uo.ırctın mJ ıten, ou y.a<;La 
evlenmek demek kendi eı.lnle kend> 
ellnl, aya&uıı bagU>mak. h~l'ttn bıc 
Q<>k key~len,ne, ütıY~r..ne k.a.q.ı ı~ 

dıden ornca ~ demck.tıt. Vu 
ıe; •bUl'.><Wı <L<yorle.rdı. He.e otuzu 8i 
b.:.r kere.. ondan sonra beik.i evtcaıne,i 
düşüneb;.lırs?ıı!. .• 

]9e ba~dan bır &J' kadar son
ra, bab:ım bu evlen.-ne Jl;l ~ 'bet.den 
kaı·ı ce"·ap k.~ ... )"Oı·au. Arkadaş:laruı da 
ıc~v&l ile .b;obama verdııilm bt'I ce
vap şu oldu: 

- Ben daha pek ıetıclm baba, ;ılm
dlblı: benı bu ~ten o.illet .. Hele bıraz. 
çaiı,>ıyım, il;, &UÇ ogreoeylm, biraz 
H•nya7ı Konyayı talUf&)'llll. sonra bir 
cart:sıne bak.Ara! 

A.ııı:>em..ll de biraz fıı.:ılıx:a benim 
!.ı.k.ı-un.ı. Luı.maısı UJJet\ıılle ıoc.wJanı. ürı.ık. 

bu ev..ı.aım~ ı.cx....ıı"1d.en vazgeçer &ı.bi 
o.ı.au. O ou leiU..J.ı.t..~ vııı-l'ıl.!ec ~ u
lunca da biz a.e bır vurpai.N.tıın, t~ 
oyna;.ındıx b•ş..adı. Artık,, a..is.ıta~..,.· 

ı6,.ıt.O çıK.ınca OiıW ark.adaf;J.arl.a şu.ra
ıbt senin, burası bı.:ıl"ı.;.n, gu·.ı1p ı..ıkır"""dı.
iunı:ı. )'Cr ka.mıyor, ht.te ta.ıım ,-wıı.eri 
pa..dır ku .. J.ur a..:ı.ınMidıgı.mı.z. yer oıriılkr 

mıyo:-duk. 
Uz.ı:tmıya1ım, evet uzabnJIY<ılım! Çüo... 

kU bun~~rı UZi.!tU~ oı.,,.uy .. n:ar, sonra 
nra~a. ci•>·a.n.anı~l.4lr. Oııun i~ l.Si kı
sa ke.setim, bLC Jil once rnbe~in a..sıl 
ruhuna, iAStl can a.ıa.c•k. yerler.ne 1:e

lelim. 

kan 1Çinde ... Onda Us1baş parça ıı-.•· 

ça ... .Bencie lu.hk kıyafcL r•4m 7el4-
1:ı ... Ha7di lı<.unız de apaJ. -11o. Ga. 
Iat;:ırurayına .... Urr.dan da ,.·..ne taa~ 
hüt.Ul! olarak Müdüriyete ve ertesi gi. 
MU<lurıyetten mmo.gaıta. kefalete ... 
Dclha 50nra da m&hkemeye. •• ·: lkıl. 
mahkemede b!tuJ:>ı.:-.iuuzQen davamıL 

olnıadt~tılı söy cyertJc ark.ad....,_ ba
rrştlk.sa da umuml btr yerde a:Urul-tü 
patırdı ederek herkesi ratıatsıı ettı.ğı .. 
ın.lz i.Qia. hani biraz. da ceza ~.:mı.edik 
değ'!... İşle haya."ota benim ı,;in bu. tııı. 
r;.nal aendeJeyııı ... 

Bu mesele, her ne kadar çalıi'ı&un 
mü.sssesede beıU yerinıden oynatınad.ı 

ise de oraaalti eski ıtlbarunı blr tıay.I;. 
saAlllllŞU. Bır 7ıl llOllra, "IYni mW!Se
seye saba!Me,.,.. başım döoerck ken. 
dtm salianara.t ve aıi;ıı.m lef ıııiıı rakı. 
ıarap kobral< ııltLotım lıııın bir de 
baktım. bı:re: 

- Ha7dı .en bugün eve ıit te b!raz 
D.5:brabat et, batta yarın, öbür gün de 
ge.ı.me! 

Denildi ve o gece b<ob:ım ilk defa o
t.arak bana: 

- Senın ""'1un iyi olmac oğlum, 
senin sonun lcciciir. 
Demiı ve tam bir ba!ta •vtle be

nimle kor.uşm.,,ını§tı . 

Yukarıda uza\ınıy-alım demitt.Jı: ya. 
y.ine uı.uunJyil.Ciıl~ &te, yaıe ifin en 
.hat.;rı s;.yı.u.n. en ~ dokunan tu·at .. 
larınt anl<11taCEtğım: 

O müessmeden çıkılandıktan scnra 
ı..m aıtı ay k84ar boı1'1 &~. aıı
ncm:.n aö:zde bld>amcUı.n g.zıU yardunla ... 
r~yle yine &ül gbi şurada burada yu .. 
variarunıs, gilm~ ve yedinci ayda u
fak bjr memuriyete başırru sokabihniş
tim. Soka.bilmlştian amma tı.t?nç yaşım. 
da arlık adamakıllı bir ak,amcı da oı.. 
muıtum. Hem de bu akşamcılığı ne .. 
rede yapıyordum b!ljyOT musuı:ı? Her 
akşam ciarreden çıktıktln oonra Be· 
yoğlunda ... 

Avrupadaki Fransanın seliıane. 
tini galıpttar.aıf ile anlaşarak onun 
dediğini yapmakta görenler var. 
dır. Galip taraf il~ clıı.n münase
betleri y.alnız mütareke atık5.rnl 
içinde tutmak ist'Y"'nleT vardır. 
Bu ikinci zümre yerini değilse 
bile kU"VVet w nüfuzunu birinci
lere bırakıyor görünüyor. Eğer 
bullıClan evvelkiler'C birleştirile
rek biı· nellce çıkarılmak i~ !.enir. 
Se yeni hiıdisckre bövle bi:r ıru1. 

' na verilecek. O hakie v;,.:de eski 
başvekil Lavalin yenide;; işb:'Ş'
na getirilmiş olması ilcr:si ;,çin 
Anglo - Sakson tarafının hatınna 
lli•lü mliliıha""'lar gcti;ımekted'r. 

Şimali Afrika.da yen:den m..h· 
ver kun·e~lerile İng'lizler arasın 
da muharebelere başlanacak, o
raya kuvvet yet[J!tirebihmek lçln 
mihver tarafı v;ş: Frans ... ının 
hiç olmazsa mü:ı:.!l davraıı:masın.. 
dan istifade edecek. 

Aonglo • Sak!on taratı bu bıı. 
bah'sle pek has,as g~nm<>kte
dir. Zaten f.malt Afr~l<a harekat 
sah.•.sında bundan evvetkl sat1:ıa
larda Almanların yardımcı kuv• 
vıetler getirtmeğe muvattak ol.. 
maşını An;:lo • Sakson tarııfı Vişl 
Fransasının göstçrd ği m[i:zaatle. 
kiırhjiu \'('rrnqtl. Ondan sorıra 
Va~ing'.on ıle Vi i uasında su
aller cevaplar b..•~ 1 arıı1ş, açılan 
muhabere kapısın ııı uzun uzadı· 
y.a notalar alın:p vcr:lm~t!. V"ıi 
Fransası Amerok,lıları ııuC{'n l'r
ımek1~n ~kinmkPı&J:r. Araılr ki 
dostluğu h('r vakit taze\cmı>('k i"'

~r. Amerikahlar da arııdaki ger. 
ginlikler başgllstermlş o1ma•ın.a 
raf'men Vişi ile roünaseootk~ ni 
kesm<>mişlerdir. Hu!asa her ·ki 
tarar,n da menfaatleri siyas: rril ... 
mse'bP.tlerin dev:ııınında goruı

m ii><'Ür 
Şiırdiye kadarki sam.atar b<:lki 

.böyle hlliiısa ediit<hJir. Llkin bun. 
dan sonra ne olaeağı bıııhsinde Şi
mali Airlkıa harekatı ile Vişi Fran· 
sas.nın vaziyeti yine birıbiriıııe pek 
bağlı sa;-ılacaıkhr. 

İngiliz tarafı Şimali Airikada 
Mihvec tarafının yeniden miın'm 
harekata geçeceğini muhah-ıkak 
görmektedir. Bımun !çın dt &MX·ı>
ler yci<: değildir; diyorlar. Al
man tarafı günü gelince Ru~-ya 
üzerine tekrar taanıı.ıza geçe k
tir. Lakin Afrika tarafım ı.haml 
edecek değildir. Afrikada yeni 
muvaffalnyetler kazanılm;a .'\I. 
manyada e!k.a.Tlar da harp l"hıne 
tazelenmiş olacak. Muttef]tlNe 
karşı bundan sonra hanbe devam 
et.ıne!k uzere isti.klbal için ümitlere 
kuvvet gelecekir. İşte İngiliz a~ 
-keri müleha!i...;ısla··· r"""rr' ~ ~ 

dar münasebet geldikçe )'ü:riiıt
tükleri mütalealar arasında bunu 
böyle yazıyorlardı. A!rılca sah,.. 
smda Almanların tı:krar faaliyete 
geçmeyi bir ta.rafa brrrlk:a.-akları
n.a ihtimal verilmemelatedir. Af· 
rlkaıda muvaffakivet elde e1ıme1a 
daha kıolay görümnüş olaea.ktır. 

Demek ki siyaset voe harp ale
minin birbirine y:Xift r lan mero
leleri arasında şu giir.lerde en 
d\ldkate değer olın lan Avrupa• 
dak:i Fransanın Almanya ile Şi. 
mo1i A frik<ıda A ,.,,.,.nlann !nın;ı:-z 
brvvetieri arasmıda taı.elenece~· 

mı.rhareıbeonin ne olacağı ve Al
manların 'hakikaten şark cc;Xıe
sinde taa.rn.ız etmiye tıazırlan:r
ken <:·omali /> f·'·k• har"kiı'ı·' 
ne derece ehemmiyet verecekle
ridir. Bu ıbhikaç belllbaşlı mef'e\B 
da.ha bfr<:d\< su a il ere yo 1 llÇl1' ak-
tadır. Hııliısa dün.ya hariılnin het 
meselesi biıibi.rine bağlı. 

HastalaTa fl'loten ekmeği 
veriliyor 

Ankara 18 (Telefonla)- GIO" 
ten ekımeğine iht;yacı olan has
talara günll;k ek~~<leri kuıpıın• 
!arı karşılığı olar~k J ';O şer graııı 
gloten ek-mci(i \"Crilımesi bele<W 
yeml:ııoe kararlaştınlrnıştıT. 

Leyla bu du.ıınanaı r..a.ı..treU.c:rinG 

son venil "'-=el.JU bir ı;.u-ıü llıbu1 et... l 
rn..')llOf'du. Dti~ aı.ı.Iı idi. Korkınak 

1ii1.ınıdl. y..,.,,. dona Ooırru bir !fadc ile 
çe!dnmelt ıc&P ederdi. Onda bcnl'Z 
.örunemİt klni<r, alınmamış hını:. ı..t-

01.n eıd •• rr-Om f la~~et~ .mteri bu

ltınııbi.l.iıdi. O kadın. ıl,,oy1e mUJıem&di
yerı Ley:.111 v! h:ıt'd suavfıyi. rah,a.\.u:i 

e.mek ~.-ınlyec5 mi icll? Nıhayct,, 
işı daha z'.7ade azıtıp, d;ıtıa buyuk ;,,.. 
k#fldailar yapmayı~ mı. idi 

Leyli, N.,.,;,,~ ber f"Y bei<Jemek 
liı.ım geld.ı:ine kani idi. 

Su&ııi. t>öyle bır meıctu;>lan h<ıber
d r o:unc:ı ne derdı"! Bunu na&:• ~ 
ılıokkl ederdi'. K=r. aı;;ıl>jyetc kaı>ı.
lır. bu b3:ek""~ mtdı~eıı!n; y;rp-
1UllC<l ııu ullulırdı? Yoı...a, LeT'iı ıa--

hindP ~er.üz ~n~;ş b.ı.r k!n ateşlı 
va:ru .. Blı ı~-nin hararet., bu tıa,S'kt. ruh
lıı, tl'.erik .e akandıt.n z17ade !melle, 
haroltet eden çılgın kadını nereye Jaı... 
dar silıi.i.kl!yeb.ürd.l? Bunun hududu:.. 
nu d~ilnUrken.. Leytanın ~ bir \lı' .. 
penne ceJn#<L 

* Bı< ikr •ün 1011Xa Le:rlAnın M:ıl&n 
cllnıniı;, tml<rl ,.-tıŞmJ11lı. Keııd>!in~ 
Sü;.v!yi. ;;cven b·r ıenç kız ola..rak. QOk 
ıu..vvetil bWıııro.ıxlıı. Ntylniıı JD<lı;:tubu• 

Oç ı:enç kn: salorıA glnp kapıyı ar
ıc.mı1aıı tr[ce ka.padık\an ı;oıı.ra. b.r 
an """el balhee g!rmel< iÇ'in sabım7lı.. 
nı10rlardı . Ll'ylôda hlosedlııW b 'r he-
7ecan, yeşil göı.ler\niıı i<:lnde m""'u1:· 
bır parliiı voırd.1. Nefes atı1';.en. göğsü 
bııla kalkıyor. 81JDr.t. ~ 7'"'"86 ~ 1 

7ordıı. 

Ley~. arkada,1a·nnın yanında, gitı.. 
blı:~e dama mili;kill v~ düı;üyor. 
du. Per:hao genç kıza M:ımışlı. Onu 
lrurtarmııl< için: 

- canım. dedi, BiZ de biraz in ... 
,..11ı olım.. Jcıwc9tızın ne buhranlı 
günle< geçirdihı! d~e .. 

s "ıbey lA :>J;>ycı b:r eda ile oaze kıı>

Balın baba d06\unun mü"""""-'Sinde 
iş aldıgıroı.n seoe»inde mi idi. ne id4ı. 
yine bi.z.ını arb<lo;.:iar va.sı.ta.s!ıyl-c ta
nımış olduğum b.ir Btyog.lu yosmasına 
ben abı:ryı yaknuyayım mı? Aman, a
nan 7ahşi, bıı.bo.n yah,/i derken bir de 
bak.Um. günün b"-.r.Dıde biaim yo~-ma 
bana madik ederek a.rkadaşlarıian biri 
;ı., ...-..,ı,ga başlamasın mı! Haydi 
biz., a.rkadaşla. br nvv:ı. ... Hem de ne 
sunturlu blır 1ı:aVKa... Onda yüz, gii% 
,,_,..,r ~ ;,çil>de, beı:ıd.e e-. kulaiı: 

Memuriyete ı\rd.il!mden bir mtlddet 
90lll'& ytne arkad~iaruı va11ntastyle ve 
,.me Beyoğlunda, bize iJı:incl bil' hasııa 
\ebelleı oldu ve tAkra.r tepemade aşk 
alei~ dumanları tütm'.,e başladı. 

(Devamı Var) 

Bu kabil hastalar bu ayın 21 
inci günü a~amına kadar ta.o/ 
dikli raporlarile belediye iktıs.11 
1rrü dür '.ii.ğ ii ne rr, ıl,.,, c.;at c.Jeu ~ 
isimluilli k~t\.JIAcoıid 

nŞ!J: 
(Devamı Var) 

' 
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·İÇİ fi DEKİ 
HADiSELER 

(tnl TUUUll. OIE'lilD.-n ~
A,j&mı billlml«im!ID aJm=il&r) 

Telhis ed.n: A. SEKlB 
Vişiden büd.iriliyor: Lıaıval, Ma. 

reşal Peteııe yıeni hWWmette ken 
disile şbtrliği yapınalannı istedi. 
tı zatların liııtesrnl vermlştlr. 

V aşingtondan gelen tı.aberloere 
g61'1!, Vişi ile münasebetlerin ke.. 
sılmesinden kaçıı:ımak için pek az 
ümit okluğu Vaşt:ııgton resınıi 
mahfillerinde belirtil.ml!kted.r. 
LaV'lllin h.'iklmiyetl altında bulu
nan bir rejnrun açıkça Alman ta
raftarı bir reji.iTi olmaktan b~ 
bir rnaolııyet uz.etmesi ihtimali 
yoktur. 

ÇÖRÇİL, BEYANATINI GERİ 
BIRAKTI 

Londradan b:ldirili.yor: Harici.. 
ye Nazırı E<kn Avam Kamara-
91nda ezcümle şöyle demiştir: 

l.a'nll'iıa yeni blıİlıesi ve & 
.-ika - Çörçll lıeymaı
cerl bınlı:tı - Muış'da n 
ŞimaU Fransada hava haı1ıi 
lı:ı:zışb - Hindiet•11 Kral na

ibi dekişi.yor mu? - Doğu 
cephesinde yeni mulwd>eler 
- Libya.da askeri dunım -

tru!vzil mUhiım taarruzlar da mu
vaffak olamamlflır. 

Ruslara göre - Meıtte'llde Smo
lensl< cephesinin bir keeiminde 
Sovyet siivarllerl iki köyü geri 
al.mışlardır. Vitebek çevresinde 
milstlıa.kem bir mevzi zaptedilmlş 
bir Alman garnizonu imha edil
mi§tir. 

LİBYADA ASKERi DURUM 

Li.byada ka)'<la değer bir değl
şHc!ik olmamıştır. lngnrzlerlıı Gi
rit cenubunda kıi.içi>k adalardan 
b!rlne yapt.kları bir baskın ak.im 
kalmıştır. 

İn;gillz Kı·alı Jorj Malta adası
na, hava hücumlarına karşı gÖll
terilen kalın.manca mukavemet
ten dolayı Jorj nlışanın:n haç rüt
besini tevcih etmiştir. 

Askere Davet: 

İngil tereye 
Alman hava 

taarruzu 
Lonılrs, 18 (A.A.) - Hava Ne

zareti &ebliil: 
Dlln öğleden sonra düşman u

çalda.rı inciliere ttnup batı kıyı
IJJllll iki noktasına lı<ımbalar at
mışlardır. Bu )'üzdcn binkaç kişi 
yaralanmıf ve biraz hasar olm~ 
tur. Bir dilşmıın bomba uçajp sa· 
ho.h devriyesi yapan avcılarımız 
tarafında.o tahrip edilmiştir. 

--....·---
imha edilen Rus 

kuvvetleri 
Berlln, 18 (A.A.) - D. N. B. Alman 

Bav!rumandanltt• tarafından bildiri!.. 
dlğ ne göre merkez cqıhesinde dağınık 
sw-ette ıbu.lunan düşman ordu!'\! teş

l<iilerinin hnhasına devam edilmekte.. 
<lir. 
~ olan nw kuvvHıerınln 

çemberden kurtulma teşebbüsleri a· 
kim bıra!<tırı.lını.,"11r. 

E SON 
DAKiKA 
Tokyo şehri 
bombalandı ! 
Şehire bir çok is· 
tikametlerden ge
len tayyarelerin 

üçü düşürüldü 
Lor>dra 18 (A.A.)- Tok;yo bil. 

dJ.riyoc: J~ya doğu kısmı mü
dafaası wnuani karargil!hı, 'i\1kyo 
çevrcsnln mıılıarebe .başındıırı&:ıerl 
Hk defa olarak cumartesi günü öğ
leden so:ıra h&vadan taarruza uğ
rad-'ıru bildirmdlııtedir. Karar
gah tebliği ~imdiye kadar arkın<:ı
lardaıı üçünün düşi:rfildüğiirıün 
ve uçaklarının şehre •blr çdk Uıt~ 
kametlerden geldlklerlnn lblJ.hııU. 

<Basm..ıtaloden Devam) 
Peten, Sovyet - Alman müca

delesinin 90DUJIU görmek istediği 
için bu yola sapmamış, Laval'i de 
saptırmamalı: için ordu ve donıı.ı>
ma71 Darlan'ın idaresine emanet 
etmiftir. O halde, Mare~l Peien 
alır basan Alman ve İtalyan ta•· 
yiki. karşMında kendi tarafsıtlı
ğma gUvenil~bilk oldııfunu La
val'in tefliği alımda bir kontrol 
tesis eylemek suretik Alnıanyaya 
i&bat dmek istemittir. Buna kar
şılık, Anglo - Saksonlann mü eı... 
ıaJı bir ihtilif ile Framtt Afrikn-
5ma ve Akdeniz kıyısı Fransasına 
flındiden el koymaları beklene
mez. Böyle bir vazi~·ctin talıad
düsil ancak Almanyanın Sovyet 
Rusya karşı ıı•da zayıflaması ve 
miiUefiklerin bir ihracı tısnvvur 
eylemeleri ilo mümkün olabilir 
ki, esasen Fransamn da IHl:vle bir 
durum karşısında müttefiklerle 
beraberlik lliln elmi:v>e"elinin or
tada hiçbir delili yoktur. 

ETEM İZZET BENİCE cMarş,.ı i'.e Hopkins, Başveki. 
hm ve harp kabineı;inin diğer Ü· 

yeieri ile çok <-hemın1yıetli m'Ü2a
k.!relerde bulunuyorlar. Aımeri. 
kan murahhasları Londrada kısa 
bir zaman kalacak!::: r!:ı.dan Çörçi. 
lin harp duru.mu hakkındaki be
yanatını evvelce bildi1''1en günde 

3 3 o _ 3 3 1 M/ p ' • ğini ilave etm:ıaedir. • 

• eten 1 n Amerıka teyıt 
( 1 inci Saı!ılfede,, Devam\ 

Bu dava bu) 1>1< bır a.aıuı uy an
dırdığından adliyeye da.ha erken 
den kalabalık hir kütle tqplan
mıştı. Polis dış ve iç kapıda ter-y aı:wbilec<:>ğ:ni teırun edemem. 

Bu beyanatın hangi gün yapıla
cağı kesin olarak önümüızdeki 

toplantıda b>ld:rilooektir.. ı 
MANŞ'DA VE ŞiMAL? FRAJN.

1 

doğumlu ihti- verdiği teminat etm · ı 
t l . Vaşington, 18 (A.A.\ - Reuter: ıyor . t•ba ı alınıştı. 

ya er ere. Mll.fCP.l Pet.en'ln bundan bir Ol/ ka'<lac 
evvel, Laval'ln ha~ ildrn:ı drrccede 
bir vazl!e !le oloa blle Vtşl kab:nesln
de h:ç biır mevkl ahnnsını kat'iJr'yen 
kabtJI etrniyecejj! Jıı.ııusunda Birleşik 

Aım<!ı·iJca hü.kUmetlne 1eın1n .. ı .-ermlo 
ohluğu ,ımdl ı.ı.a edlleblllır. 

Haber Japonlar tara· 
fından giLli mak~at· 
larla mı çıkarılmış? 

Celse açılır açılma-ı er.Nacı Ne. 
cip Fazılla vekili İhsan Mu1dbil, 
suçlu mevkimde bulunan Peyamı 
Safa, Cih:ı.t Baban ve Ziyad E
blizziya kalabalığı yararak gttç-

SADA HA VA HARBİ 
KIZIŞTI / 

lbııdradan olıildirlliycr - Dün 
Fransa üzerine ya.pılan hava ta- 1 
arruıruna 400 den fazla tl!Y'Yare 
iştirak etmi,t.r. Beı Alman tay
yaresi dÜ'jurüılmfi4, birçol<ları ha
sara uğratılmıştrr. Hıtvr elektrik 
santralı ve doklar bambala11m:ş

tır. 

lllNDISTAN KRAL NAİBi 
DEClŞİYOR MU? 

Stokı.'ı.olm'den bildiriliyo.r - Af
.onU!.-..C• ' ,,.uzeteN:nin LoOOn;. mu. 
halıir~ Londrada General Wa
\ ell'in l.ord Lintith.goreen'in ye
ruıc H>n.distar. Kral naipliğine ta
y:ni \btimalnden bahsedildiğini 
"bildiımıelııtedir. 

OOG u C'l"PHF.Sll\'nE YENİ 
MtnIAREBELER 

Almanlara göre - Mevkez ke-
:riminin bir n!lktas nda Ruslar o~ 

d uk.ça m iih ian kuvvetlerle taar
ruza .geçm.şlerdir. Bu taarruıı: ge
ri pü,ı:<ürtülmüştür. Cepheıılıı 
merkez ve ç!.ınal kesimlerinde 
Ruslar tarafından yapılan diğer 

Selimııyıe Askerlik Da~en: 
1s:mleri ıışağıda yazıh mernle

keUer ~ndan olup da halen 
İsta.ribuJda bulunan 330 ve 3:Jl 
ooğumlu ihtiyr..\ erle-r (askeroen 
941 yılı terh'.s ed:lrn 'şH!rle sakat
lar harıç) 24 Ni. an 942 cuma gii. 
nü sevloedılmek üztıTe İitanbu!da 
mınta~ ında bulundukluı şu. 
belere müracaatları liıi.n olunur. 

Mardin, Midyat, Siirt, Bitlis, 
Mus, Van, c·z,.,., Savur, Ç>tak, 
Gevaş. Beylü,.....OOap, Bingöl (Kar. 

lıova), Karıan, Ahlat, Erciş, Kı.. 
.zıltepe, Der<>k, Qe!'('!iş, Nusaylbin, 
Kars, Rlıı<>, Pa<ıinl<>r, L'!p'ir, Tor_ 
tum, Artvin, Ardolıan, San'k:11Ilış, 
Iğ'dır, Karaloö:;P, Oltu, Şavşat, 

ltopa, Paz?•r, Arpaçay, Hınıs, Ka

ğtıııı:ıan, Beyazıt (Doğu), Yu.;uf
eli, Boçka, Posinhof, Çıldır, Köle, 
Tuzluca, Alc-şk;rt, Tutak, Diyadin, 
E.4ıruım, Erzincan, !B'(}l:ıurt, 

Trabzon, Sürm<>™', Terc:n, Gö. 
rele, Vakfıkeb.r, T>rebolu, Akça. 
abat, Şebinkarahisar, Rcfah:•yıe, 
Kelkit, Gümüşhane, Alucra, Ku. 
ruçay (İliç), Kema:h, Pilümer, 
Şiran, Torul, Maçka. 

(,_S_E_H_l_R_D_E_N_v_e_M EM L EKE T TEN ) 

ANKARADAN ve 
l\IL.i\1Lhl{J;1'T~: 

* İaşe Mu.k;ıarlığ'.ıın meı1<.eı. ve 
ta-ı,ı.i:f lCş.i.•..JlJlHt Wı.t haz.ar'lAdar 60D8 

ernı.ştir. l\ .. erk.:z teı;ııkiJ'.-T..ında bir mtiS
t.eşa.r, ve muav-ni He ~ıca tedı;".rik. v& 
cblnıtm.a, fi.c.t ve mucadeQe, k:it.;b;.ik ve 
llıt 3 uQ.ilfl dagıLma ıınm.;yle dö:t U
nı. .... n l\iwtu.r ~k ıhıdas ediıml§tii", 

lanmıştır. T<>plant..7a hesap ~!eri mil
dürtüğünürı. e!lker aileleri için müloeL 
~flerin yardım z.ammırun yüzde "5 ten 
yüııde 10 a çıkarılması teklif ve miL 
zakere edilerek Da rnt Encümene t.~V
ked:iL"?rJ:şt:r BcJ.ed'yenin a:ıker a lele-ti
ne yardım f~ına olan ihtiyacı 1 
2.147 734 llradır 

TİCAr.ET ve SANAYİ: 

+ YemUA!«. yag mase.eoi. coaslı bir * Vl~him«e boğlı ıı kazada. 
!'<':cilde lıa.llı.oı..u<k U.Zere lııız.>!'lan.a.ıı. Bölge İaşe M®"rlüg~ bağ'lt olmalı: 
blr kara·rfULlne ı1e birl.iıkte rrıcaıcet 
Ve!ı:fJletme arzedilmiştlr. il.ıere b:ttr foşe Mürlürlüğil kurulması 

lraı.r'"'a,,~aış l:•r ı l m a~tl.r. * İvı~e ve BLL.garitanla yapılan 
C.::ari a..n...a.e.ııaıaır ıa ~ASandaıı it.ıtlaren + Dün öğleden sonra şehrimizdeki 
me:-' yue g.: .uişUr. Ticaret Veki>.iii mutemet ba<kıka.llara bulgur, fasulye 
l;ırıılından ~u bUSUlita ha<ırianm ve pirinç 1ıevz;iahııa bııışl<ınmıııtır. 
~e.er Vilaycllere teııJ,;i edil. * Fiat Mürakabe Momuııluğuna çe-
m;,ıt;r. !dıri 10 liraya oc!tın ve klloou 16 kuru.. * C. H. P. tarafından her 7ıl bir P kömür satı'.d:ğı ihbar e<U}mişllr. A-
•· ~·at veya edı.-b ;rat sahasında mtı- Wcadarüır tett şlere ba.şlamlŞ!ardl(. 
' !!*17et ıt.zanııcı eser sı.hlplerlrıe + Süın.... S.nk Kar.ıblilde ıı.teş tut
'•'rllmeoi karuiaf=ılao. müt4tat öniI.. luı. ocalcları kurulmak i&..,. 500 biıı 
D Wxlelı:.i yıl K~len tevzi edi.. lira tahsisat venni:ıtlr. 
. cclcıJ.r. Blruıcll ii kaarııuı """" o&. + Şehrimiz Toprak O!!o[ Müdürü 
ı. bine 2,500 Lra verilecek:tk. Adnan Na.z lJ Fabr'Jr.aeı Müdı.ırlüğün.e * Seyhan Meô'usu Sinan TekelL tız:yin ed:llırUştlr. 
oğ U. nülwu 5 b.nden az Ol~n yerlerde + Dün a!t:n 35 liradan ve 1 gram 
Y'Y•ce!c. içecek ve yakac~ maddeleri külçe aıtm da 475 lruruştıı.n s"!ıln.JŞ· 
e · e, &tt':ıta ve baş!arında b$ıyıaıı köy. tır, 

lü'.erden kazanc vergisi cM-ırunamasına ı-------------
dolr B. M. M ne bir ~kllf yapmıııtır. 
T~.la .• f r.ııc: .s ruznam~ine aJ.ınmı.ştı.r. * Turk.ye Almanya arasında ekte.. 
d~cn t!ear! ani aya göre iki txaf 
Jç n tesb t M.'llT' !<be ol.an eşy<ı fücıt<ri 
etca!ında«l çalışma!<ır sona ermlştir. 

\"İl,AYET ve BELEDİYE: 

* Şctılr Meclsı dii.n sa..t 15 te top. 

iRTiHAL 
Molnr.et RaJf B<"yin ailesi Ni

hal Hamm;n valide-ıi ve gaı.ıetc
mjz muharrü·'.<ır;n<l,en Selfuni İZ
zet Sedesin kayı nv-.. H<fosi bugün 
vefat etm'.şt'r. Cenazesi yann 
kaldırılacaktır. 

~-~~ııımm----Eiml--------=---, LUciEN BARROUX - PİERRE LARQUİER 
ve GENEVİEVE CALLİX 

gi.bi Fraııı:s:z a.rli:ıtleri tarafından harikulade bi.r tarzda yaratılan 

MU LEN RUJ 
nülktel~ neş'eli ve sevimli Fraooız ~1.mini zevkle göıımek ve· 

candan alkışlamak üzere 

BUGÜN SÜMER SİNEMASINDA 

Va.,lng!on reeml mahfilleri, Mureşa
lin D1;ıkça Birleş·Jc Amerlka hüküm~ 

tini aldatm11 ve Franaa - B;.r ,ik A· 
mtrlka dJ.plıonıa.t!ic: münoeebet.lerinin 

kes!lobilmeıl lhti:nılinc pek az kiymet 
veımlş e>'.d""une hl!A iııAMıam.ctş... 

dır. 

A'"atürk Heykelinin 
t.oruları çalındı r 

Nevyork: 18 (AA) - Birl.eşik 
."ı:ınerrka Hutıhiye ve Bahriye Ne
ıarelerinde Tokyıcmun boımbardı
manuu teyit eden hiç bir haber 
ydlı:tur. CoLombia Brood CasLng 
Sy~emin N evyork bürosunda ja
pon cıııporu.ııu.n ihtiyat.la teliılkıkiısi 

lamn geldğl ve bolııt<i:-d!:!!!:!!ll;n 
g!i:ı:ıdüz 8aatlerinde yapıla.bilıınesi
ni.n ender bir olay sayılması icap 
ettiğine dİlilkat ına.zarı çeldlme.k
tedir. 

. lük1e yerlerini alabildiler. 
Bu duruşmada Peyamı Safa, 

vesikalan okuyM:ak ve noktai 
nazarını müdafaa edecekti. İlk 
olarak o söz aldı: 

•- Ves:kaları hoo"'d'rn etmeden 
evvel bir iki söz söylememe mü
saade ed:n:z. Zlra geçen ceıı.ede
ki sözler1m, gazotelere ve zapta 
yanlış geçrıı~~!:. Bıı Wbarla ;~ de 
ve mi1dafaalarımı mıihk.,.,-ney& 
yazılı olarak b:kd'm edeceğim. • 

Diyerek yazılı icldiasıru okumı
ya ba'Şladı: 

•- Ben davac>ya intihai w 
ve tevarütten bahsetmedim, ben.. 
zeylşlerden bahsettim. Makııadım 
bu benzeyişleri saıhi.fe, sa.'ııle sa-

Glilhane parkındaki Atatürk 

lıeykelin:n etrafındaki piri~ bo 
rular evvelki gece sökülerek ça
lınmıştır. Bir gece soruı;ı, da Sa

rayburnundaki büvük ruwuzun 

ampullerile projektör ayanları da 

çalınmıstır. Beled·yc b:lhçcler 
müdürlüğünün poLse .mürac.:ıati 

fi-zerine ta:t\..kata ba~la.n.m:ş ve 

park beloçile ·lnclen bazUfuıı şüphe 
ile yakalanm~lardır. 

Oolambia Brood Casting '::.ır~ 
tem memurları, bombcrdıırnıın hak 
kındaki japon raporunun gizli 
m~ksatlarla neşrcd!lmiş buluınıma 

s: ihtimalini de ilave etmekıtedir
ler. t tır, s"tır, hatta kel'me, keli.ıne is

bat etmekti~ ve bu ıahmeti lıt~ 
yar ed'ışi:ın de orada hemangi cü.. 
ri>m k.a:;tin:n mavcut olmadığını 
teba..Uz ett'.rm<ıktır 

Birmanyada 
( 1 lnci SP.h~eıdr-n Devam) 

kllcım~tre mesafeye g>l'lm.şler; 
ta<kat Çinliler birbiri ardınca ve 
kuvvetli mukabil tnarrıularla Ja. 
ponlan geri püskü rtmü.,-<leııdir. DİÖER HIRSIZLIKLAR! 

Sııltanahmettc.-ki Üçüncü A'lmıet 
çeşmesinin ıç kısmındaki su mus
lukılar da me91Iul hırsızlar tara
fı.ndan çalımr.ıştıır. 

* Valtit garzetesi muılıarrirlerin
den Ha.Jdkı Sillıa Gezıginin Beşik- / 
taşta Şair Nedim caddesinde llQ 

numaralı evine gece ha·ı;ız gire
rek 500 lira kıymetinde clh'8e ve 
çamaş r çalarak. kaçmış1;ır. 

--·.;---
12-15 yaş arasında 

(1 in<"' Sa'ıifeden DP.varr) 
tadır: Bu emirnameye göre 12-
15 yaş arasntdaki kız ve erkek 
çoruklar yangın söndürme işle
riude çalıfacaklardn-. Bunlar nor
mal hallerde gündüz vazlfe göre
cekler, fe\/kalitde zamanlarda gı>
ce de ça.lı§acaklard.ır. 

Deniz kayıpları 
il ine: Sah!foden De-ıımı 

Japon den~ ktıv1'·et..'leri tarafın. 
d'Jl Anglo - Sakson deni2 t:rore 
tine V'CNi;;rilen ka')'tpların tutarı 

halen 2Q milıyon lxınilatoyıı ;-:eç· 
mektedir. Bu mıktar muhas~ıoa .. 
tm başlamasından en~! Angh _ 

Sa.!ı:so.n deov!ı<ıUe4:n.in elın~ bu 
lun:ın d<?niz ti-caret lxın'JJmııı ya· 
rısındr.n fazladır. 

Odun kömür derdi 
hallolunuyor 

(l ine· Sahlfcden DeV<lm) 

Fakat Belediye bu depolarda 
bemcn satışa bıışlıyacak değildir. 
Odun ve kömür tüccarları yine 
serbest olarak satış yapacaklar 
ve bunlar istedilderi kadar kö

mür, odun getirerek narh 1nuci

biuce satabileceklerd:r. Eğer bun• 
lar mahrukat getirmez, müşkiililt 
çıkarır, narhtan fazlaya satı§ yap
rruya teşebbüs ederlerse o zaman 
Belediye hemen sat~ bnşlıyarak 
piyasada na7.llll va.Ufesi.ııi ifa ede
cektir. 

2 feci örüm 
Samatyada oturan Arşak ve To

mas isimlerinde iki k~i dün geu 
odalannda yatarken uyanınışlar 

ve su yerine yanltşlıkla hızruhu 

içerek ölmüşlerdir!.. Cesetleri 
morga kaldırılmıştır. 

lht'~am... Debdebe. . Aza.mett..;;, .. ..;!T!ar~ih:::, .. ·~·~mm:ımı:ıeııı::ıı..s a.. .... ..._.. - ==' ~ 
Gala Filim: 

En büyük cihall&'irleriu önünde secde ettiği kadın: 

(TÜRKÇE) 
CLAUDETTE COLBERT'in 
harikalar güzelliği ve yaratıcısı dehisile 

f ALEM[> AR 1 ve 1 MİLLi 1 
sinemalarını rnahş er kalabalığına boğdu. 

Filun yalnız 4 ı;iin gö•teril.,.,ektir. 
Tam seans saatleriıı de gelinmesi rica oluııu:r. 

Burası Ceza mahkmncs'dir. A
kademi değildir. BuTada daha zi
yade kanuni noktalar !kabili mü· 
nakaşadır. Hallıırki bu iş kalE'll!le 
hallolunma<k ltızmıdı. Böyle mah
keme, mahkeme dolaşarak değil 
Davacı kendi<ini gazetesinde mü
dafaa eder, hatta kendisine men
sup olduğum Tam·iri Efkarda da 
sahifeler tahsis oluna.bilil'di. O
nun gayesi 'b~ni cezaları~ınnlik 

ve 10000 lira lroparmaktır .• 
Peyami Safa bu es.nada mahke

meye italyarı muharririnin Oro
piro eserini ve Yaşar Çemenin 
brtakım dedikoduları mucip o
lan terci' ~,,,;ni ibraz etmiş ve: 

•- Muhterem hakim, gerçi 
tercüme Arap harflerile yaz·Iı

dır. Fakat biı veı;ika mahivetinde 
olduğmıdan bu tarzda ~nulma
smda kanuni bir mahırur gömııü.. 
yoru·m .• demiı:;tir. 

Maznun bundan sonra her iki 
eser ara:ıırıda Tlll"V'Cudiyetini ka
bul ettiği 16 benzeyişi !birer. bi
rer tafsil etmiş, bu arada Müdde\
urnumi Şe'kip: 
•- İzahlarını yazılı olarak ve

receklerine göre, bu cihetler !bi
lahare mahkemece tedkik mev
zuu ola-oilirdi... demiş, Peyami 
Safa da: 

•- Ha tt.'i bu işi davacı vekili 
İhsan Vukfbillıen de lUtuf yapa
bilirlerdi ... cevabıru vermiştir. 
Davacı Ntdp Fazıl1a1 avukatı: 
•- Bu şekli izahı kabul ettiğ~ 

miz takdirde dava akşama kadar 
deYam eder. mukabelesinde bu
lunmu-ştur. 

Tekrar söz a\;n P.ovarr.i Safa· 
•- İzaha mecburu;,, .. kend~ 

müdafaa ed:yorum• dem;şt<r. 

Bu su-oda salonda hr.ıfi.:f b'r gü.. 
lüşne olmuş, hilüm Ro.~it: 

•- LCıtfen ciddiyeti muhafaza 
edol'ım:. ihtar~ buluıı.mağa 
mecbur kı~bnıştır. 
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Zey ~inyağ, Sabun 
(1 .u. .... 1 Saıhi:teden De-v:.rrn) 

tanbulda. toytan satı~ .çin _ kilo
da 13,5 kurut zammedilme.si Jr.a. 
bul edilmıştir. Bu "uretle 1,5 a
sitli ekstna ekstra a-yt111yağları 

(114,5), 2,5 asitU ekstra yağlar 
(110,5), 3.5 asitli birinci ve 4.5 a. 
sitli ikinci nevi iyi kokulu :ııeytin.. 
yağlar (106.5) ve (102,5) kuruş

tan. azami yüzde yısrım ecnebi 
maddeli Lampo m11lı (100,5). bej 
asitli ve yüı:de bir ecnebi madde
li sıra malı (98.j), yüzde 8 asıtli 
sc:bunluk yağlar (96), Rafine yağ
lar (113.5), Prina yağı da (78,5) 
kurll;j toptan f;atla ve kilo ile İL 
tanbulda satılaooktır. Bakkallar 
bu yağı kilv ıle alıp Ü\rt' ile sata

cakları iç'n yüzde 10 k!rlannı bu 
fürkıan alaeaklaroır. Yaru bu fi. 
atlar aynen bakkalların litre ile 
yap:<eağı peraknnde satışlar için 

Borçlu cemiyetler 
(1 lnci Satıifeden Devamı 

ıınadeni eş~ san'atkarlanrun ce.. 
man 389,62 hra, musiki san'atkar
ları cemiyetinin 478,50 llr.a., elonek 
yapıcıların 435, otdciH!r ve han. 
cılann 100 lira, garsonlar ~ 
yetmır. 1938 yılından kalma 25 
lira, müskirat imillerinin 90 lira, 
leblebiciier cem.\Yetinin 76 Ura, 
bahçıvanlar cetn;y.ı-tlrı.~ 7 

çiçekçilerin 52,50 lira, şolörler ce
miyetinin 3:!5 Ura, sıvacılar cemi
yetinin 201,25 lira, yoı'!lancı1M 
cemiyetinin 155 lira, kömürciiler 
ve oduncular cemryetinin 290 lira, 
saraçlann l>n lira 5 kımış boi'9' 
lan olduğu tEiıb't olunmuştur. 

Bunlardan başka ayni hesaptan 
hastaneye en falla borcu olan ce. 
ınıjyet; 1178 lira ile deniız küçıük 
nakl'ye e.mafı cemiıyeti geMııek. 
teclir. 

Sonra.; bahçıv.ıınbr cemı:yeti.. 
nin 657 füa, marangoz\aır cemiye
tinin 657,50 lira, yapı ya'P'.cılar 
cemiy>etinin 556 lira borçJ.a,n var
dır. 

trpanya ve ı,gaı aı
hııdakl memleket
ıerdeturntye çıkıyor 

Berlin 18 (A.A.)- Berlin rad. 
yosunun bildirdiğine ğöre Bcrlin 

filiırmonik orke.strası bir kaç gü
ne kadar İspanya, Portekie ve 

A\man işga-li altında olan, ohm .. 
yan memleketlerde bir turneye 
çıkarak konserler verecektir. 

1 
de kabul edl'tnlştlr, Ayrım b&k
kallara zayiat farkı olarak tenekıt 
bedeli kabul edJm:ftlr. Zeytin
yağcılar ayrıca 3 kuruş filtre yj,. 
yişi !.arkı da '-"temiışlcrse de Tica
ret Vekalehle yapılan temas ne.. 
ticesinde bu fark kabul edilme.. 
miştir. 

Zeytinyağı sati:jLn ev-.·eJce 
menl!dilm\!J -0ldugundan bu v.ızi· 
yette bu fıatlaruı konuhnasile bir 
değış1klik olrnıyacaktır. Yalı»Z 
p:yas;;nın ihtiyacı nisbetinde yağ 
çıkarılacaktır. 

Sabunlara toptan flat ıçin m;o
halli Hatlara tam kıokulu mal!Ar. 
da kiloda 6.5 kurus zammedile.. 
cektir. Bu r-kllde çİplak sabunun 
kilosu toptan olarak İstanbukb 
74,5 kuruştur. Pen:;·lrendeci bak
kallara iıtede'>beri mal{lm olan 
tire farkile beraber yı.i-zde 10 kar 
haddi verilmekted:r. 

Ş;m.eet Fransa 
( ı hıcı San.[lden Dt\'a:n, 

mıımyetl~ d~aıı avcı t.ayya
relerinin mu.k.avemet.nin •~ 
olduğunu !>ıhi.irnıfi;teıi r 

Bu taarruzlarda Saınt.-Omıır, 
Calais, Rouen, Clıerbourg'a da hii· 
cunılarda bulunulmuştur. İng lı:ı: 
tayyaıeleriue Amcrı.kan B<>rton 
tana.re! ri refakat e.liyordu. AJ. 
man tayyarelerı r.ayıf bir mulın
beb göstermitleıdlr. İki Almıııı 
tayyaresi dü~ürülmütdür. Gündü
zün bu ~ehirlerdoki elektrik ve 
gaz fabrikalerı, geı;.i t~larc, 
demiryolları ve havuzlar bomJıa. 
laD.ll11§ ve mühim zararlar yap~ 
nııştır. 

Viyanadan s:utpol 
takrmı gc; li)'ot 

cı inci Salı!fedeı:ı Deva.mı 
Viyanarun meşhur Adanira fut.
bol tökımını şehrimi'l>(! davet et. 
mişlerdir. Acl:mira futbolcuları bu 
daveti kabl etmışler ve mayı.. 
sın son hıftasında İstar.buldı:. bu. 
• '-' ı: •• ..ı.J~--.. ~• .... A~ 
ıuniiuıı:·Aıtu. iHı oııuııuı'-9 .................. ·-"!"' 
mira ile burada 3 maç yapılacak 

müteakrben Viyanalı fut'l>olcu'iat 
Ankaraya gi<krek orada da mü.
sabak.a.Jar yapacaklardır. 

Diğer taraftan Bu sene de ş~ 
piyonluğu garanti eden Beşin<taş 
takımı, yapacağı Balkan turnesi.
ne hazır olmaık üzere, Ranaııya
n:n en kllV7etli takımla.nııden o
lan Rapit'i İstanbula davet e1ıınit_ 
tir. Bu nus~..a bir anlaşımıya va

rıld.ığı gilbi takınun gelmesi içı.n 
lüzumlu mii>;aade de alınm'1şt:r. 
R:ı.p't •akımı mayısta şehr.ım.ze 
gelecektir. 

r İstisn.ası:z herkes tarafından takdiF edilen ııenen;n en güzel I ' muvaifakiyeti 

]ENNY LİND 
İLSE 

(İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 
WERNER 'in en son canlandırdığı kalb ve gör>ülleri nağ

ıneleriLe me:.teden müzikal bir san'at ibidesi 

ŞARK Sinemasında 
görülımemiş ra~ etlerle devaım ediyor. 

•••••m;;;Bııgün saat 1 de ten:zilatlı matine..•••••lli'i ,! ______________________ _ 

T A K s i M SİNEMASINDA 
2 haftadan.beri lstanhullln her semtinden sel ve alruı halinde 

Koşan 1 O O O O O Kişinin 
&'Örülmemiş bir alaka ile can ve giiııiiükıı alkışladığı 

LEYLA 
40 Kişiı;k Kcıro 

36 Kişilik Su Bey'eti 

60 KİŞİLİK MEHTER TAKllfi 

nın iştirakile 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞABKILJ 

Senenin en büyük Filminin 

3 üncü ZAFER lıakas:ı denm ediyw. 

have olaralc YURTTA YAZ VE KIŞ SPORLARI 
o'l'ürlc.çe l\la tbuı>t .Jurn.alı. 

Ehemmiyetle nazarı dikikatc: T~e Cumhuriyeti hudutlan 
dah'.Jinde LEYLA fılminin gösterme nalcluna sahip ÖZEN F1-
LİM, bu sene 1stan4>ulrla ve l.st:d>ulun Jıi4ıir sem;ünıde bu 
filmi gösterrıl'İyeceğinden, muhterem halk==n bu fırsatı ka
çırmamalannı ve yer bu.Jmaık için lutfen seı.ııs saatlerinde te~ 
riflerin1 tavsiye ederiz. 

L Bugün seanslar: 1. 2,30 - 4. 5,30 - 7 - 9ıem•m~ 

Gidiniz. Eğleııceli hareıketli, şık ve giizel kadınlar la dolu ilki · ı Aynca: DİCK FORAN 'ın bütün seyredenleri titreten 

MüteakLben Peyami Safa ..00.. 
!erine devamla: Dava m"'-"ZUU o
lan Tasvi!'deki yazı\a'1'ını, her iki 
eser aranndaki be~yiıı farkla.. 
rile birlikte i.Zaha çalışmış. Oropi.. 
ro ile cI\8ra. pıyesinden bazı.par
çalar alarak mukayeseler yap
m ıştır. Gazetemizi makineye ver
diğimi<ı: sırada muha.kcme devam 
ediyordu. 

-- --- --- ------- ---
saatlik şarkı ve kahkaha filmi. 

liılm•mms.Bııgüu saat l da tenı;ilıitlı natine.·••u•••I 
CANiLER ŞEHRi ÖKSÜRENLERE KATR.\ rı HA KK\ EKRr J 
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FILiPiN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
.... ·----------------1'0. 44 --~1 

Tiırkçeye çev'1"en : ISKENDER F. SERTELLi 

Bek: " - Japonlardan birini yakalamış 
o • .sa_y dık her şey mey o ana çıkacaktı,, 

diye söyleniyordu İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
- l-l.:.:>·1r, Lötn•n' 1'.n ıfa-k bıı iz b!lt ı 

~buJan •• uUk. 

1JT1ah:·e:r o~al·:.k Öbl"eı' .f'tek 8:i~oru.z. 
hfaT<:.::.ıgo:.t düşünınecJcn Cl"V•P ~di. 
- Bugünlerde 1ant te.mam dört, be$ 

gUn içinde on veyahut. oo b.i.r tabut 
YiıPl~. 

Her Jeı:Mlk'- -. rüıMe 1 •eta ıo.uırt• ıı•n tlltlerbıW fırçıılll1Jlla. 
• ; .- •• ~· .... • ' • • "' • ~ 1 ' '" ,._ • • ~ 

- KanaılMup 11çn·adılaT ya bu :ı.-

- 1J.c.11a:dc ı.;nıı.;l o..eat<U" gertil, .. 
Motor yarını saaL 8NU'a şıt.ilre ;y.ı.k

ı.,..nıştı. 

Mülaz.im Bek kıunandana ne ce-vı+p 
ttrccegınt biLmlyordu. 

- Ömrümde ilk <lf'!a O..,ırna böyle 
b:r jŞ "eldı. Kokaıel Vcld hEpı.m.;;d be
cer~~e kıhatn ~cek 

Tom (tvap verd.t.: 

- Buni....rı ..luı.:c~· J.Smati&dı? 

- Bir.si kbriltalan!a talJşon bİl" İıı.-
giliz amelesinin ailesi tara.f.mıd;a ı:> 

marlanmıştı. 

Mü!M.hr. buna hatırl~·dı· 
- Evet. Bir si!Ah tamiTCIQ id>. Öl.. 

di..ı;;.'lir.J. 00.tırlıyorum. 

- 0..._ltil<!rin Mlpı;ınt ia~ara :r.ıtı
lıl<. - Yarın, bi.Ze inllnmaua. JJOOtorlo 

Kolonri} de kam..., tarla5Jna ka.dar gö
ıtürüı'Uı. Or.:.~rdalU giLU yolJ.: rı ve 
"arpışlJ.iımu. japonlıırın yık.ık ev!ni. 
dinaru~Uerin y:ııptıl• ıanrootı gôzüylc 
cürür Ve ııanil1anm. tetı.ıikeli bir 
TTl<!mlelı:et olduğunu anlar. Oııa göre 
~·nehi <.kınına ırdnfı f'

1 r.ak mı gerek .. 
Yoksa şiddetli ~clbirl<!re baş vumı&k 
mı? Ne mümıkünee yapmıya karar ve
~ir. Bundan ba$<a yapılacak bir ~ 
,,,ıttur. 

J\.till"iaını- Bek arit.ıda.şının yüzüne 
h;eyret.le boktı: 

- füıgiiıılerde adada iaııonlırdıın 
ölen bJr k.i.mse var mı?. 

- H~r-. Lötnan! Kim olun:a olsun~ 
örlüğli zamafl, ıher yıl'"rdeı. önce hı~ 
mandalığın hliberl olm<:sı lazJmdu·. 
Kwnomd&nlık muoaade etmeden hiç 
b:r yabancı ölü gömü:emez. 

KAŞELERi 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

- O>k garip ı;ey bu! Bir deö ... i.ıO 
değil. .• On tabut yaptırıruoJ.ıır. 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
S.ıllye VeUktinin rohstııu haizdir. t~ıoda cönie 3 ~ alınabilir. 

- Evet. Doğru roylüyor.sun. Tom! 
Dundan ba•a yapılacak bir ~ey yok. 
jap<>nlardan bir Jtlşloyi oLiUn ı..,lus e
edebil•ey<llk. memleketi altüst eder. 
n:cyrtana çrk;ırmıya çalışırdtk. 

Motör sahi ( e yan aşlı , 
A~k"trt polisl<'r k..ıraya atladılar. 
Mtil~.dm Beok, arkadaşı Ton1'<r: 
- Biz biraz geriden g:dc!!m, dedi. 
Aıskerltt k ... r-~rg;'.ıha. doğru yÜri.ıdi.i-

Sonra marangoza döndü: 
- Bu ta.butları ı.smarhyanJarı tan~ 

3">r musun? 
- j3'p()llloTın hepsi bir boyda<. Ve 

Nafia Vekaletinden • • • 

b;,.•ib:~ine o kadar bem:ltyorlar Jd... ~ k<>nulan iş: 
Anoak görürsem tanınnı. scvgiU M\i.- ı ·- Mala.1ıya Su İ61eri Beşinci Şme Müdürcüliü mın-.u..ı. d~linde Slma-
U.Z:m! len Tolım:> ta:rı, Şaı1can Ordoıııo deresi, Cenuben Deone lııanalı , Gari>en Be3'ler 

- Tlakkın var. Oıı.ları ben bile ayırt dereG> uasında. ka!An ta.k:riben 25000 hektar genJ,ıı.Ail>dekl arazlnjn nirenl(i i"'• 
cdenr.yorum. Beyaz panlalon, bey-az ~ıesine mü*nit tesviye münhanili barll.atiı ile bu ovaora akan derelerUen idare .. 
<ak~t "'' h•.ır :ıpkal;ır gjyiyorlar... ee lüıum göıi!).en.leri.nlrı !i'!rıtvari Jıaritaların:n :ılınma;ı işi mubaınmen )reşit 

ier. 
rdu: 

Br.yl•rı. rer.klerl. kor.u:ım>lm·ı bir'.bi- bedeli vahıdi rlat ...... , Uı.crinden 80000 liradır. 
To~ r:.n<' çok benzjyı>r 2 - 1'lı-.sılt1r~e 4.5.942 1Brlhine ıast.ııı van Pazar-~cs.i ıunü sa.at 15 de Ankıara. 
_ N<> v•p • •· r'krlnd•.,;,ız Löt-_ Torr aordu da Sıı İ L•ıı Reisliııt binası içinde toplanan Şu El<Eit.lme Komis;yoou odasında 

Dan? - T o.but.ıarı ısmarlıyJn .;..ynı adam ka~h mrı usuli\Yl-e yapılaca:klı.r. 
Şrırada büyiık b: m,: "'"goı. dük- rruydı? 3 - istt"Jı:liler E~ltnıe şartnamesi, Cl'lJca\'C":e p1'Q.)Csj, B&ymdırhk t;len Ge-

k~ l var Orcıy b'f kere uğrıyalınıo ve - ır-.:ırımda ;.ı'dığına göre üı: ta- nel ._artnarr.€~1. umumi sn iş1ert :fel'.Sli şart!J:ı~me!.:Yje busu.si ve fenni aartnan-,c-
bı:günl~ k.ımler ıçı.n tabut ytptığmı nes·nı ayni aram ısrr.ar!amıstı. Öt.eki.- lerl ve projekd. 4 li.!'a nıukabilinde Su İşler; ReisJ!ğbı.<len alabilirler 
ooralım. lt• bııŞ!ta ~ka adamlardı. 4 - E!:si~-e gircl:ıilm<k ;çin lstcklileri.i •5ı50> liralık mııva.Jtk•t temi-

- Fena olmaz. Bu mallı.m.&:.tı c.utlık- CDcvanıı Var) cıat ver:n..?6 ve ek9;.ltmenin yapılacağı günden CI• 02 uç gün evvel eller~!! ~:.:.. 
'Li:dl 90nra ı-~o!one c gfdC".:.· \-"C kal'Şl. sa- /--------------- Ju.nan \''! er. :ı.:ı 5000 hektarlık _2j__!' .:.;;;!.-Tin T."'1tc4'ntetrelik hari~ını muvatfa-
t de olup b !<r. c t l<cıdtine anla- _J \anbul Vil;b~it Ku\(lk.pa'8.r Nüius ki-yetle 1~< OT<luğuna dair """ika. ile 11irlil<!e blc dil~k\'C ile Nafia V<ıkll.l<!Une 
~,.--- 1 ~· .... ::-:.;::::!:::: 1 ·~rO<""ili e<rerrık bu işe maMus olmak üte re v{'sika. alıtıaları ve bu veGikayı .ib-

;az cL11 I• l ıartur. Bu nıiıddet. kinde vfü!ka i.cl~-eb:Mc bulunmcyanlar eJc:;ilt
mf"ye ı~1.rli.:.. cdeıır:.('zlcr 

Bn, öt1C'C '\!~1*- f.it'n.et ronra ria.. 
i\0t>'l@ Y•1'iıiıı tl>butu kaçının jıtp<>nla

·ı- .d e y:.ınl" rr"ut!ak ~ e!e ge
t~ ~iz kanaat.indeyim. 

* TARl'T niKAYE:Sİ 

?; ' -!:OZ dÖ":~ !l "J.ıl gırdik •to!'t -ı.r..- 1 
"01 ~..ıra be, nltı lşr:1 ~al~ıY"'··- j 
mı D\ikldın ı;aıhl» Port•ki:z:ll bır Hı
r,.1'..ytmdı... Jlcmen hemen yitrnı y ~a.ıı•-

ri bw-aya yerlcşm!'5 ve ~ıtaca du
t, na.mu..-;.;.u t.:nlllilUŞ bir a~.<l. 

:M.u .. :a..ı.11 Ik.: lıu. adamda ı dvğru 
nı .. u.m:ı.: a· ~~ını u.n.:uy - ..ı. içcr!ye 
g ... cr girıl'.C:Z. 

- Kc~· gelsin. ımıt' Ded. Senden 
t> :if ~ öğrC'rınıek l<ı'tiyonr.ı. B1ze doğ

r..: ve kaç~..:ız bi-r cev~~ \'f"recclc olur
san son d~rrce memnun ola.cai:t'l'-

. Ben y:M.3.n söyle-mem., sıe'Vlti:li mü
~im! Bildiğ!ım bir ~yl de sıakJıyilcak 
kadtlr entr1kıacı b.T adanı degilim Em
redlnjz .. 
_ ;:\lül.lıJu Bek ıeçı.Mere duyurmadan 
a.n.Jatı:ruya ba:ş!ad.ı: 

- Mühim blr ..-ıenin tahldldne 
lnl7!1Qndan beni memur et:tf. Sizden, 
bugünlerde Jdme '1ıibut To>Ptığmlzı 

Hacı Kadın l\ıl. KWhan sokak 1·1 No. 
lu lwıede oturaır> 1312 de Çorkcş!.c ö
lt.ı. fla\r:ı ve i>'u Ai.>d lah1an oln1a Nu
ri.ye Fl=!t-rbı.J: bu kerre i~t. 5 inci 
Hukuk lllııi>ken'es ıırl<n aldıgı 15.2.942 
tac..tı ve 9411 il esas ve 912/115 k;ıra~ 
sayılı ı ıı!ylc ya.şı 1315 doğuın yer 
ı~a· kCısir, on:ı • Fotrn:ı. Zehra babaaı 
1" p ve ker.:11 a.dı d N;,ırlyc F'ik.1.:ye 
o'l;ı to.~ ettir i Du tash?h 
k•·' r~ ln ga,cten .e ıhlnını hW-
metlleıimle r..ca ede•im 

• TAKViM • 
ı. ı JJ~B Kasım Hıc:-ı l::Of:l 

~İSAN 
162 

R. AHIR 

5 2 

Yıl 042 }ey 4 1l&s:"t( Ez: 

N i SAH 
s D Vakit 

~ D 

6 17 Gün es 10 25 

18 
,314 ÖJ!e 5 23 
16 59 İkind: ~ 091 
9 52 Akşam 12 °" 

Cumartes i 21 28 Yal-3~ 1 ~ 8 
4 28 im&ak 837 

5 - i~teklil.(rin teklif mek:tup1:ırını ikint:i' ~ı<ldede yazılı saatt.en bir saat 
evvelınc k. <.Jfır Su İşlt'rı Re.isliğ;oe makbuz muk..1bHl.ndc verme?crı 1tızımdır. 

J>v ı ... J:.ı olaıı gec.Jur.elcr ık.abu! t..<l!.ıroez. t2351> •4182> 

Is tan bul Defterdarhğından: 
Dolma.baht·~ &ırayı müştem!lılıtından m& u evrak a~arı tt(, • olun:ın A

ğ~·la'!' da.. J.:- ya.ptrrıt...-.c- k (648.36) lira k it l~Uıl Blcktrik tee;s:ı.t.ıı 4./5/942 
Paza:"!~i gunu s:ııı.t 15 de Milli Emlfıl< Mü<lw·lui:\]ı>de mu kkll Ku .is,yonda 
~ı!< e!niltn:c i!e !hale edJ!<cektir. lllııval<k~: tomin•t.ı (64) liradır 

Keş!J-. ı;<>rtn:>me vcroir mi:inak""" ev rakı mekOr mudilrlüld<: gö;~i,;;... İs
t.ck'ii.lerin en az. bir tlahhUV..c (500) ltı:atık bu işe bcnzC'r .ıo yaptı:kbrına dclr 
idarc'crinden a~.nmış vC'ttikalara if;'tiııOOen İstanbul V~lüye1.hıe müracacıt1a eks:ilt
nıe tarJhinden tatn günleri hariç (3) gün CVV<"l aluunış d\!iıyc-t ve 912 yı1.Jna alt 1 
Tiçarct Oda.ıı::ı vesıkalannı ibmrı etmeleri rr.!uktaz:dir FezJn tz th.1t iı;:n ml'ü:Ur 
Mii<liıdü:ıe müracaat. (4685) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi ilanları 
Devlet Dcm;r-,.olliırında '"""8hat edecek ocnebi memlekeC.er ırubaylarına. 

~"lS'US tarlfe. 20/4/1942 tari!ı..ndcn i~a rer. 'P.lilli MiJd<.ı.f.aa. Vıek:ffletı işl.er:nde 
çı>l,,.malt şartioyle erlerine cı... teşmil edilmiştir Fazla 1:ı:l.sl'lM iÇin iot8"yOnl.aTa 
müracaat cdJmclidir. •466G> 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 
Kasa: 

Al.tın : Satl Kilocram "i2.800.Z13 
Baııknot ........ ...................... , .. 
Ufalı:lılı: ..•.•.....• •·· ••••••.•. ••• .•• ••• •·· ... 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası .. .............................. 
llariç!eki Muhabirler-

.Alim ; Salı Kilogram 22.78l>.~73 
;ı.Uına tahvill k.abiı serbest dOvizler . 
~ ... er dövWer ve Borçlu klirlne bak.iyeleri ..• 

Hazine Tahvilleri: 

DL'ruhte ed!Itn evra-'tl naıtdiyc ka.rşıı.gı ...... 

Ktnunun 6 .. 8 inci ınaddelerine 
h&.i;ne tarıı!ından vAki. 1ediyat ...... 

Senedat Cüzdanı: 

tev!llrıuı 

Tıcarl Senetler .. , ...... .................... 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyeniı~ 
J\ _ (karıılığı esham ve tahviliit (itibari 

kıymetle) ........... . .. ............... . 
B - serbe~t e5ham ve tahvilAt .............. . 

Avanslar: 

AJtJn ve döviz. üzerine avans ...... ... ..... . 
TalıvüAt üzerine avans .................... . 
JJaz1neye kısa vadeli avans •... ....•.•••.•..• 
Jlazineye 3850 No. lu Kanuna güre açılan 
altın ICar,ılıklı avans .•. ·-· ...... ...... -· ... 

His<edarlar: . .. ... ... .. . .......•...•.. 
Mubtclil• ..........•.... , . ..: ·· ........ . 

11 Nisan 

LiRA ÜRA 

102.126.-445.84 
5.917343-
252.~26.GS 108.297.376 53 

194.~83.52 194.283 52 

32.049.589.91 
- .-

1942 Vaziyeti 

PASİF 1 

1 Sermaye: ................................ . 

İhtiyat Akçesi: 

Adi \•e fevlı:alMe .... .• ..•..•••••••••••••••••.• 
Hususl .. . ........ .... ... ... .... ......... ..... . 

Tedavüldeki Banknotlar· 

Deruhte edilen evrakı nakdiye .............. . 
Kanunun 6 - 8 incı nuıddelerine tevfikan ha
zine t.araftnl!an vaki lcillyat .....•.....••.•••. 

66.917.239 30 ~d.9\1_6 829.21 \ 

158.748 563.-

Dcruht~ edilen cvrf:kı nakd ye bak1ycst ...... 
K<i.r~ı:ı~ı 1"'marı1Pn alh:ı olarak ilave.ten teda-
vüle vrzedilen ............................. . 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle vaze-
dilen ........... ~ .............. ... ..... ... . . 

22.454.653.- 136.293.910-

347.758 635.12 ı 3~7.758635.12 

45 _ı 92 261.93 
I0.4?6.565 71 55.618 .827.64 

3.121.221 
7.803.72~.- 1 
l.2l2 000.-

167.500.000.- 176.623.843.22 

\"ekün 

4-,C0.000.-
11.6<6.597 .81 

939.869.303.05 

1 Hrrzincye yapılan altın A:arşılıkh avans mu
kabili 2902 No. h kanun mucibince il.5.veten 
tet!avüle vaz.E'dflf'n ...... . , ................... . 

Türk Lirası ... . ........ ,., ............. ••• 
Altın : sarı kilogram 877 422 

3850 No. lu kc.ınuna gGre rıaz.ineye at:ılan 
avans mukabili te'ıJı. olunan altınlar: 

san kilogram 

Döviz Tanhhlidatı: 

55.541.930 

Altına tahvili kabil dövizler ................. . 
Diğer dövizler ve alacakh klirlnı bakiyeleri 

Muhtelif· ....... .......... .......... . .. . 

LiRA 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

_32.45'653--
136.293.910.-

35.5üO.OOO~ 

288.500 000-

115.000 000 -

84 4{33.95~ ı>4 
1.234. !B4 05 

7P 124 167 90 

-.-
2!J O~Oj)04.98 -

"°eıum 

1 Temmuz 11138 tarihinden itibarc.rı: İskonto haddi % i Aliıa üzerine Avans % :1 

~ 

1 LİRA 

l 5.000.000-

13.822.019.15 

1 

• 

575.293910-

' 

85.698.I 19 59 

78.124.167.90 

1 

28 080 6-04 98 

143.8~1 431.43 1 

939.860.303.05 

lıan ve beyan ederim ki : 
CILD GIDASI OLAN 

au BİOCEL CİDDEN 
~ ŞAVANI HAYRETTİR 

Cı1ıfitı ıemek iUir/arınr/a 

o/ıfuğunu ıspal eıfiıor. 

ı 

Do torum. bu 
hususi clld gı

dasında mevcut. 
olan Blocel'ln bü
yük bir ıuna ile 
seçilmiş genç hay. 
vanlardan lstlh- u....ı_....:,..,.L....r......J 
sal edlldlğlnl söyledi. Bloeel cil
din derlnllklerlne nüfuz ve genç. 
taze ve açık olmak lçln kendlSlne 
IA.zım olan gıdayı temin eder. 
Meşhur blr Viyana üniversitesi 
profesörü tarafından keşfedllen 
bu BIOCEL lp•nbe renkteki) To
lı:alon Kremi terkibinde tam clld 
ensacını beslemek lçln icap eden 
miktarda mevcuttur. Akfamlan 
7atma.zdan evvel bu kreml ve sa-- ı 

bahlan da <beyaz renkteki) To· 
lı:alon Kremini kull:ınınız . Üç gün 
zarfında tcnlnizln gayri saf mad~. 
delerinden, yüzunuzun zayıflamış 

~c gevşemış ~daJelerinden kur-, 
tulmağa başladığını görecell.sinlz. 
Viyana İJniversitesı hastaneleri
nin birinde Prol . Dr. SteJskal ta- 1 

rafından 55 ııe 72 yaşlanndııklj 
kadınlar üzerinde yapılan tecrü
beler neticesinde yüz burnşukluk.
larının altı hatta zarfında llaybol·ı 
duğu sabit olmuştur 
_,;;,,...~~~~~~~--~ 

Zühreviy~ ve Clldiyc Mülel~assısı 

nr. Hayri Ömer 
Ög'cdcn rnnro Deyoğlu A~a Ca
mi! ka~ı 11 1 ll:ısan Ap._-.rt. No. 133 . 

.. ___ Tel: A:.586 ---il 
18 Nisan 194'.l 

18.00 Proeram ve M.cınlc-k:et Saat A .. 
v:ı :-ı. 

Hl.03 Raô yo Çocuk K1 ubü. 
18.45 Z ·~aı Takvin11. 
18.55 :-.ı..,ık. Ilad~o Dans Oıfi<eslT•

s-ın n 1Je :- 1~,,.\iC'!'! P;na:.aını. 

19.30 ~1cırı,e1tel S~at Ay:ırı ·.-e .o\jans 
l-lc.bc.rlt"rı. 

19.45 Sert.<"m Hı D«kıka. 
19.55 MuıJ.k Fa,-=-ıl l'.'~rkı:ar-ı. 

20.15 RJ.<iyo Uoe.ze~~J. 

20.45l\-Iü1ik. I: l:.ru ŞJrktları . 

21.00 KOOliŞntJ (Bılyü.k Ad~Jö.r), 

21.lo ,rn.:k: ni->Jfy><-i iskkk'ri. 
21.46 Kon~ <Güriin M~e-lel.er~) . 

22.00 Muzık: Ha.dy-ı Salon Orket>tra-
at. (VJolon.Jsı l\ı.;c..ı> A.:):ın). 

22 30 Meı"nleti. ... t Sao~ Ayı:..rı, Ajans 
Tl iJcr:c.i ... e Eor.-a~ar. 

'l?.4:'i/2".!.ı0 )'nrır.ki Progrcım ,-e Ka. 
pan~. 

Tarihi Tefrika: 73 ----

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

Türkün harimine girmek; ancak onu 
öldürüp yok etmekle o'ur ••• 

Tür'klülü yenmediıiııçe ve 
onun mevcudiyetini yalrurı siya
seten değil, ırlran dahi yn1ı: elıru!
dilııçe Kudüııe sahip almanma im• 
kıin ,.nıatur. Binaenaleyh, mi}yxıo
lıJlı: bir ordu ile Anadolıryu geçe
rek ta licırasana gitmek ve Tüdı:
Jii:ğiin merl<EZ!ni ~erek her
feyi. yok eylemek gerektir. 

Ve, bu brar iiterine Aıvr,.ıa 
.hıristiyanlıın !birleşti. Yalnıı< ilı:i 
y.üz bin Alıntn, Fran&Z ve :iital
yan ilh ... olmall ü:zere altı yüz 
bin kişilik bir ordu ile A~hır,>a 
dU:trlar. Anadolu Tiiricü.ııü eıfıarp 
Y'* ederellı: H-0rasana gidecekıler
di Bu !haçlı ıriirü9Ü önüne geleJI' 
Tiiılk köylerini ve kasabalannı 

yakıyor, çolıJk çıocuık, 'kadıın ne 
llıulursa bi!Amerhamet k~rdu. 
H~ kazana lroyup kayna tııyor
du. Bu hali kendi nılNetTlıreri 

~ i.1iraf edre ler .. 
EOllisalıp, Kudüsc tıMmn olmek 

için yetmiş beş, sdksen mi~onluk 
bir Tii1'k dünyasını kesrrrlye karar 
ve~. Bu da gösteriyor ki, A
nadoluya sahip olmalk için; Bü
yiiık Asya Tlirlciinü yalnız siyase
ten değıil, ynk ederek ve yerini 
kendi ı:dkilc doldurarak ancak 
naili emel olun~ilinir. 

Fakat clhlisalip ordularına mer
kezlerini kaybetml5 olan Kılıç 
Arslanın perakende kuıvvetleri 

kafi gclır~i. Kast.amanu dağları
na ~ru uız~nan haçlı ordularını 
on he§ bin, yi:rmi bin kişilik müf
rezelerle bozmak ve pcrışan edip 
kaç!~m.ak Türkler çin kfıfi geleli. 
H<ırasana gitmok üızere yıola Ç!

kan ehlisaliıp ordularının kaçak 
döküntüleri ~ncak ve ancak An
talyaya ve civarına kaçarak fok
tüık canlarını .h."W'tarnbi idiler. İm
parator Komnenin idaresinde bu
lunan Bizan' yard!mcı Rum or
dusu da da(:ılıp luıçtı. istanbula 

can attı. TüıTltler, .lzni.Joten sonra 
muıııta.2llllıı çete m~relıelerile 
ve Jwvvetli bulunlarla yanm 
müyoodan fazla hıdstiyan ordu
BllllU baştan niıhayete J"Ck etmiş
lerdi. 

Bütün bu .kavga ne cluyon:lu? 
.Biz Türklerin Kud.Lai şeri( ile 
alıil<aları var mıydı? 

Evet, Türkler evvela Miilllü.
man i:liler, bu sebeple Kudüsü şe
rli ile alfııkadar id:iler. Müslüman
lann da bu diyarda mukadkles 
.saydıloları ın~aller ~riı. Biona
enale)1h, ilglmiıı manevi ve aşia<iır 
idi. 

Bir de a•li sebep vardı-. O da: 
Tiialk diyan geçit yolu değildt. 

Bir Türk, ülkesini geçit yapamaz
dı. Tiiıik, harlıninden yol ver
mez ... Türkün hartmill<! girmek 
onu öldürüp yok etmekle olur . 
'lıarime giren el, Türkün çoluğıl'
nun, ~un, avretinin anca); 
ölüsünü bufabilir_ Bu sebepledir 
ki, Türi<, yurdunu yol etmemiş
tiT. Ve ettirmez. Biınaenaleylı. 
KudiiSe gitmek üzere Anadıolui)'u 
geçit yapmak isti.yen h:ristı.yan 
alemi inat ile tam iki yüz sen• 
bu geçidi açm>ya ve :ı;ıol etmiyc 
savaşmakla hi\1bir şey becereml'
di. Türk yolu mezar olclu onla
ra ... 

Fakat ne kadar acip ..,.c garipti" 
Jci, Türk yolunu açamıyan hıri<
tiyanlar nihayet Ara:bistan v.ılile 

Kud'l<>e girıniye karar vcrdller .. 
Araplar. ~hliFalibc ki-rşı knvr.ıa
dılar. yol veroilcr. Tunk. dinı va·
lığını. milli varlr.ğı gtbi müdafaa 
edip çoluk Çl"CUğile hıristiyanl -
ra k<ıroı koyarken Araplar, uı nv
tiyanlar:ı k<.pılarır, açıyorlardı. 
V c, açtılar. 

Araplar:'n hıristiyanlara ne<.İen 
y19l açtıkla_rını burncL münaka<a 
edecclk değiliz .. yalnız şunu sö.t·

(Devamı -oarı 

Dahiliye Vekaleti Emniyeti U mWLiye müdürlüğü Birinci 
Şubesinin 13/3/942 tarih ve 1! sayılı ilmühaberile tesçil 

edilen 

MÜTEAHHİTLER BİRi.İGİ 
Nizamnamesi hulasası aşağıda gösterildiği vechile il arı olunur. 

İSİM VE ME&KEZ 
Madde 1 ~ Cemiyetin iıSmi: Milleabtı.itler i>;rliği'> dir. 
Madde 2 - Cemiye!in merkezi: İ.st.o.nbul 1 Voyvoda Cadd. Ankor..- Jlan No. 5 

MEVZU VE GAYE 
Madde 3 - Bırllli:n maksat ve gayesi Türkiyede taa.h'hüt işlerlnın m-emlekC't 

menfaatleriııe en uygun bir nizama varmaısma çalış111ak ve a.za.ı.;• ... 
ıun hukuk.Wlu koruyucu teşebbüslerde bulunmak ve müteahhitle .. 
rl.n mesleki iŞlcrihde hamiı>i ve yardımcısı olmaktır, 

f\-iad'df' 4 - Cemiyetln müe'iBis azaları şwılardır: 
Bay Cemal Ku:raş Bay Şerit Dogu 
> .l\ıl.I Nuri ve Şeriki > Salih Keçtti 
> Fuat Boban > K!ızım Nuri Çön.l$ 
> Sait Ömer Do,,,_ ve > AH Uzun Köprü 

Sait A!rnıcı 
> Akif Yazıcı 
> Faik Lü!t.ü Soyay 
> }!ilmi Sarvan 
> Ziyaeddin Saırt Erim 
> ibr<ıhim Ziya 
• Keriınzade İsmail Halr.kı 

> Ha.at Salih Teker 
> :A1ıfı1 is Erden er 
> A. Noki Eren)"OI 
> Müh. Ferruh At.av 
> Miihen.dls Nuri DemiTağ 
> Minıilrdarı..adc Nuri \"e MU. h. 

Adi Ba..'<i ve Ş.sı. 

> Nw·! Aziz Beler ve O. > A. Naci Demiı·ai: 
> Ha.run Saffet Güt'BOO > :f\.iahmut Baler 
• Raıııı <hıdcmJ.roğlu • Nuri Da..,;;.,Ielen 
> Mehmet Caleı- Onat > Halit Teclm 

Yuk.arda JSimlert yaıılı müess'.c.lerin ~ümle~i Till"'k.iye CüniliıJrjye-ti t.ab ~ 
,..yetiruledil"ler. 

CEMİYET iN AzASI 
Ma.dde 5 - Cem".Y"tJı: a) Daimi ft:ıa, b) Hami ôuı, e) Fahri iu . .ı. 

oJmak üzere iı(' nevi azası vardır. 
~!adde 6 - Medeni haklara sahip \'e onsekiz yaşını bitirını.ş olup T:caret \ e 

ılanna müteahhit ~~Jı-a.k kayıtlı bulurwn heı· Türk~ id:ı~ 
un.in kJ.ra.rile, daimi ilza kaydolunur. 

J.la.d:<le 7 - Bırügc senede yüz. Türk U 'Q.Sı faz~ tebcrrüdc buh.ın-...1 daimi uzo .. 
ya 'hasni ftza unvaru verilir 

Madde 8 - Tür'k.:yecıe ihale ve taahhüt *!er.n:n tek.iı.mülünc. ı,utcc4iırtl~i.n 
maddi ve manevi ~yelerlnin ~lmt..~i.n<: hi.zınct etnıi~ veya 
etme~ vadyet.l:nde bulunan şa.hsiyet~cr, İdare heyet.i.rıin karari'.l·, 
Birllğlın Iuhri. ..i.'r'JSı addolunurlar. 

Madde 9 - Birliogi.n daürıl azalan; U;indc bulunolan ııene:ıılu Jı:L&nıindcın en ~.ı 
U\'. a.y eV\l<'l IlU-lilden c;cktımEk lstcd.ikler.lııi İdare heyet ine bil
drrmPk Ş'artı Ue az...ı.lıkt:ı.n istifa ede-bilirler. İf'~is veya ö:i\m ll.:-
linde, hQ.ySiyct dtva.nın i.6f'd kararı Uc u~lık. Eiı1'atl kendme zr.~1 
olur. Ancak tahsil edilm11j oı.ın seneWc aiıd:ı.t iade cdilmiycc.-ek! 
g;bi o senenin aida.t1 tamamen ödenmem.iış ise Bir1i~in bunu iEtc
m..ek hakkı baki kalır Sene OOşlangıcını takip eden üç ay zar. 
fında o .:enenin aidatını vermeyen ta:a ifiti.ra etm~ &.ıyıh.r. 

ŞUBELER: 

Madde 10 - Umumi hey'~ kararı l !e Türkiye1lıı ınünaıJp gö:·ülccck yer .. 
lerin<le şubeler açıla.blıd.r. 
Bu şubeler İddre hey·etınce tayin edilecek 2 VE-ya 3 e7.;J. tarafın 

d;:ıTI idaTe ediLr.• Şubeler u"l1.umi heyet 'lara{ınd:ın ta. "Ü> ve hhkti. 
nıetin tasdikine arzcdilecek: talima1:nan1<e)'C göTe t.atı.ı.irn ve idare 
fld.ll i r. 

UJ\fUMI HEY'El' 
M.adııMı 11 - Umumi he'yııet dai.mt kanın KAffes;n.den i~ek..kül eder, Unıun.I 

hey'ct tıopl:ıniılarlna uza b!:ı2at iştiroJ< eder. IC\·ktl ooiz deği!dk. 
Fahri Uz~, ~'J\.~rt rey ile, tımımıi heyet t.opl.Jntı~ın iştirak cde

bl.liT. 

SAHİP VE BAŞMUHARRİRl 
NE!IRİYAT DİREKTÖlltJ: 

( Son·1 y11rın) 

ETE!li İZZET BENiCR 
CEVDET KARAJIİLGİN 

SON Tl!LGRAF H&a'BAA_SI 


