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Tokyo baskını 

Amerikanın 
ilk işareti 

Tokyo - Y okohama 
gibi japon dimağ mer
kezlerinin bombardıma
nı japonyaya kar§ı Ame· 
rikanın takip edeceği 
hattı hareketin ne olabi- jl 

leccğinin ilk İşaretidir. 
-~ ----i 

Ba:::~;n J~~:~i :i~:~~~i l 
nazanmızı daha teyid elti, Japon· 1 

y auın harbe girmesindeı>beri bir 
sel gi•bi Uzak Şarikta, Cenup As· 

1 

yasında, Garbi Pasifik'de yayıl· 
nıası karşısında giitti.iğümilz gö· ı 

1 
rii~ şuydu: ' 

- Japonyanın yayılışı .karşısın- 1 

da müttefi.khır oyalama, yıprat
ma, yayma taktiği. takip ediyor· 
Jar. Müttefikler ancak kendileri 
için behemehal lıayati ve elden 
çıkmaması gereken n<>ktalarda da· 
yanacaklar ve Jaıwnyayı kendi 
adalarmda yenmeyi bazırlıyaoak· 
lardır. 

Bu görüşümüzde henüz aldan
mış değüiz. Japonya gerçekıten 
nı.ğdan kopan bir çığ gibi beşind 
Jrollarla bir arad.a Filipinlere, 
Malezyaya, Birını.anyaya, Fele
menk Hindistaruna yayılmıştır. 

Bu yayılış sırasında belki az, bel
ki çok zayiat vermiş, fak.at kuv
vetlerini dağıtnııştır, malzcme
siıı.i harcamıştır, !ıarekete sevke<!· 
tiği kıt'aları yonılmu!jtur ve müt
tefikler a;;ıl can n1>ktaLırında ha· 
zırlal>Dlak için dört aylık bir fır
sat kazantnışlardı.r. Nitekim, Ja .. 
pon istiJii ordusu Avustralya, Sey .. 
lan, Yeni Zelanda önünde dmak· 
lam.ıştır. •rokyo Hindistana taar· 
ruz edilıniyeceğinden bahsetmi· 
Ye ve Hindi.stamn daha :ııiyırde 
içinden yıkılmasını bek!Jemiye 
başl&mıştır. Birnıanyadaki ileri 
harekette de Malezyadaki, Hong· 
Kong'daki, Felemenk Bindista
nmdaki hız yoktur, Japmı ordusu 
ayrıca Çang-Kay-Şek Çinj ile de 
uvaşınak zorundadır. 
Japonyayı bugün çorak toprak

ta asırl.udan bu yana varlığını 

mıdıafaza ederken birdenbire sa· 
iman, en son hnında bir bayat 
dolgnııhığu ile birdenbire biitün 
muhitini dallarına boğan bir ağaç 
köküne benzett1biliriz. Fakat, kii· 
kün bulunduğu saha hala çoralıı· 
tır, o kökün sa!mmasıru, geli~e
sini, tahanımülürıden çok aşın 

dallanıp budaklanmasını ve mey· 
valamnasınl beslemek imkanın· 
dan mahrumdur. 

Japonya birdt1nbire o kadar bil· 
yümiiş, o kadar yayılmış, -0 ka
dar genişlemiştir ki her i!jgal et
tiği adaya bir takını, her el attığı 
şehir ve kasabaya l>irer manga bı
rakmış olsa ordusunun yarısıru 

bu şekilde teobil etnıiye meClıur
du.r, Bütün taşıt vasıtalarının a
ıı.avatanla istila bölgeleri arasın· 
daki muvasalayı tem.in etmesi bi· 
le şüphelidir. Bir yan<hn variyet 
buyken bir yan.dan da kendisinin ı 
tedafüi veya t~caviizi duruında 
lt..rşısmda bulunduğu cepheler \ 
·•ardır. Bu cepheler milli Çin cep- j 
hesi, Binnauya cephesi, Avustral
ya cephesi, Filipinler cepllıesi 1>1- \ 
duğu gibi bir de diklkat ve ihti- ' 
marnla üzerinde d•ırmıya mecbur 
'bulunduğu Uzak Şark Sovyet cep· 
hesi ve anavatam muhafaza cep
hesi vardır. Buna karşılık Hinıdis
tnnda, Avustralyada durmaksızın 
hazırlanan ve anavatanlarmda da 
111'hveri şarkta ve garpte beyin 
merkeuerindeıı vurmak için akıl 
ve hayale sığmaz inıkanJarını se
ferber eden Anglo - Sal<ıronlar 
i.lcmi vardll'. Henüz Anglo - Sak• 
sonlar boşta Amerika olmak iizc 
re harbe en kuvvet ve kudretle
rinin beş yüzde bi,.;ni bile sok. ı 
muş değillerdir. J{ayiıolan her
şey; kırılan, dökülen, yumrulan, 
Yok olan her varlık zati ve nefsi 
varlığa aslıi tesiri olnııyan bağ· 
lantı halindeki ıwziyetlerdir. Ha
kiıki Anglu • Saksonlıık alooıi 
lıarpten Loııdra boın'bardınıanla· 
rı haricinde z~rre kadar müteessil' 
lmlıınmıımış >Olarak sapasağlam 

<Devamı 3 ilncü Salıi.f~) 

Müttefik 
taarruzu 
Başl~dı .r 

• 
Tokyo, Bolle ve 
Yol!obamaeın 
bombalanması 

buna delil "olarak 
gösteriliyor 

Bu sabah da 
Şimali Japon
ya ya taarruz 

edildi 
V•şington, 19 (A.A.)- Kon

gre üyeleri Tolııyo ile Ko.be, 
Yokohonı:.. ve Nago,yanın sa .. 
nayi bölgclermin bomba.rd.ı

nıııuıııı müttefik taarruıxunun 
başladığına delil saymakta
dıilar. 

llfeclisi ıneb'mıan IJ.ı..ri de
miştir ki: 
•- Göriindiiğüne göre müt

tefik devletler taarruza geç· 
miy;ı başlamışlardır. 

Tokyoda 100 
bin kişi akın .. 
/arı seyretti! 
Halk evvela bir tec
rübe sandı? şehre hiç 
bomba atılmamış 1 
~' 19 (A.A.) - D.N.B. 

ajansının .bi1dir.diğine göre, 
Toıky>o şehri üzerine h.İ\'!Jı.ir 
bo111ıba ı;tılma'Ilıış!ır. Tehlike 
işareti en aw bir saat evvel 
verihniş olmasına rağmen 100 
bin insan •-nkıılola bulunıı· 
'Yordu. Ve bunlar akınları bir 
tecrübe :ıannederek seyret
mişlerdir. Uçak savarlar faa
liyete geçincedir 1ci sığınak
lara ginnişlerdfr. 

Japon resmi ..... 
TEBLIGI 

Tolıyo, 18 (A.A.) - Neşro
lunan resmi bir t1>Jııliğde İm
parator a.ilesinhı sağ ve salim 
olduğu bildirilmektedir. 

Tokyo, 18 (A.A) - D.NJI.: 
Daılıiliye Nazırı ikinci defa 
olarak saraya gi>tnıiş ve Mika
doya h~va akını haldkıındald 
raporwıu vcrmi~tir. Görii,,=c 
4 saat siirmiiştür. 

Amerikan tay· 
yareleri nere· 
den hareket 

ettiler? 
Çin'de memnuniyet 

Çıtng-Kiııg, 18 (A.A.) -Ja

pon şelıirleri.ıı;n bonııbard.una

nı haberi Çinde büyük bir 
ınruununiyet u,yandın1uşbr. 

Hücum eden tayyarelerin Çin 
arazisinde bulunan he:rıhangi 
bir yerden hareket etmedik
leri kat'iyetıle ıbildirilmekte· 
dir. Bunların Amcriikan tav
yare gcmilerindcıı hareket ~!
tikleri anlaşılmaktadır. 

AKINLAR 
Japonlar. ı 
Kızdırdı! 

Lond:ra, 19 (A.A.)- B.B.C.: 

Tokyo, Yokoıhama ve diğer 

(Devamı 3 üucil Sahl!ede) 

Toloyıo.ııu.n bombardıman edildiği ayni saatte Amerikan u~an kale
lerinin §id.lletle hücum ettikleri Raıı,gon şelui.ni .ı:österir harita 

Avrupaya 
ihraç 

Hazırlığı 
İngiltereye devam
lı Amerikan kıt'a

ları geliyor l 

1 Amerikan Genel 
Kurmay Reisinin 

lleyanatı 
Lond.-a, 19 (A.A.) - .Aımer.ika Ge. 

nel Kurmay BaŞkaını General Mıı.-eval 
lı!landada Ulster şehrinde ~ mülı.im 
beyana.tl<ı bu'lunmuştur: 

- <M. Çörçil ve Genel Kurmay sıı
ba;ıllarlyle yaplı3'm gör!Şne.lOJ:de 90k 
önemli kaTarla>r verl!miştir. İngilte:re. 
1• devamlı ve en seçme Ameriloın 
k.ıt'aları gönderll<ıe<I<, bwı:ı..,, İngille 
ihraç ~rID"1 Avrupaya yapacak.
Iarı ihraç teı;C!IJbüsler.irıe lşliml< ede

_cel<ileroir. Amrli<a.lıl.arin bu s:ılıada 
kulUamnal< üzere ıı1mcti mü>lremnıel ,bir 
lrolmdınm v<ı-rdcr. Bu locllordu, hem de. 
nizde -ve hem !<.arada - y>Qpabt.. 
lec<ok ııeı<ilie teÇhiz ve ""'5liıtı edil~ 
tir. Bin>erce Amerl!kaın a.9ker'i İngiJle. 
r~ye gelm<!kte devam e<kceıkıtir.> 

Ruzvelti n 
mümesili 

diyorki: 
11 ilı:K iŞ 4RTlll MAL· 
ZEME iMALi DEÖiL 

ı DuVOŞMEilTiR,, 
Lon.d'ra 19 (A.A.)- AıneTikan 

Genelkumıay Baışkaruna refakat 
eden Ruzveltin !I'.ıürnessi'li Hop. 
Jtins şunları söylemiştir: 

•- ilk iş artık harp malııemesi 
yaıpmak değil, döğü.şrnektiı» Da. 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede ı 

Tahta, mukavva ve kağ:ıttııııı 
çatıların b<!Zediği Japoo ana• 
vatanı, birdenlbirc müthiş bir 
hava hücumuu.a uğradı. 
Demnkrasyalurın hiç !beklen• 

ıned.ik bir aııda Japon anava· 
tanı havalarında zuhur edivcr
mtısi, sille ve telıııne yağmuru 

altınıda bıınalımış bir adanuıı 
birdenbire ·basınını belinden 
!kavrayıp havaya kaldıracak 
iınkimı her an mııJıafaza ettiği· 
ne w birdenbire gösterdiğine 
su götiirmez •bir delildir. 
De·nokrasyafarın bugüne ka

dar diioya3;o. gösterdiği yegane 
marifet, sadece daııbelerc ta
hauımül, du<!ıeleri içine sinıli
rebilıne kabiliyeti oldu. Bugü
ne kadar demokrasyaların dar
belere gö~terdiği tahammül ka· 
bil~tindcn hiç'birin.i, lı.içbir 
uzvi1e MihveT giisterrme?.di. 

Ve bu~ine kadar denı(>kra ... 

Fransa da 
Sabotaj 
Arttı' 

Laval kabinesinin 
ilanı üzerine yeni 

hadise:er oldu 

Baurdaeda da bir 
Alman nöbE.tclsi 

lıançerıe öld#lrft?dl 
Loindııaı 19 (A.A.)- B.B.C. Fra.'1 

sada Laval kıtbinesinin teşkil e
dildiğinin ilan olunması oradaki 
Alınan iış'gal kıta•a>tıına yapılan 

yeni ve artan sail:xıtaj ha.rekelle

rile 1et3'btık e~tir. A.""Sasta Al. 
man ~argMı.ı hücuma uğram1ş 

ve Fransız 'borrfualan atılmıştır. 

Cuma günü de Bordo şehrinde 
1:ıiJr Alınan nöbetçi çavuşu h~ 

çerle öldürülınüştüır. Bu hadise
ler üzerine işgal makıamlaıı,, şid. 

detı.i harekct.e geçın~leroir. 

Laval hül(fımet 
merkezini Pari
se naklediyor 

Mareşal .Peten bu 
akşam bir 

nutuk söyeüyecek 
Viışi 19 (A.A.)- Mate§'al Peten 

bu pazar akşam> Grenviç saatile 
18 dıe millete hitaben radyo ile 
'.}'1&ıyılacak bir demeç yapacaktır. 

Resmi gaııete, devlet şefinin hü
klımet şefliği salfilıiyetlerilıi terk 

(Devamı 3 üncü S~c$el 

Beklenmedik an 
yalardan beklediğimiz de, dar• 

belere gösterdiği tahammül. ka
biliyetini, hasmına darbe fili· 

''ale edecek bir taarrnz lrudre· 
tile değiştinııcsiydi. 
Artık hiç şüphe kalnıamıya 

başl.am!.Jjtır ki, demokrasyatar, 
dairenin mulıiti etrafında ka

yıptan kabı)'a siirüklcoirken, 
mcrkeı.de \'e biç bcklclli!lledik 
bir and.a en .büyük darbeyi ha· 

vale etmek iizerc hazırlıkları• 
nı tamıınılatıNlk arifesinde bu
lunlJ.)or. 

Bu hazırlığıu en büyük unsu
ru, hava kuvvetidir. Dairenin 
muhitin>dı· kayıptan kayıba sil· 
rüklenen denrokrasyalann rncr· 

ke~<lc, sessiz ve sadası:7, iİ'Zli-

·.,, 
Bethofen konserinde ·~:~ • 

hazır bulundular Şaıiı: Cep!ı • 
l..euiaıınd 
ininde loarla.T 
ıesmda:ki blr 
oere y&ta<ak 
nanı. tarassut 
ilen maırlneli t 
lek e.rlcrl ... 

• 

Ankara 19 (Telefonla)- Cüm. 
'1ıur Riy4$eti orkestrası ve De1ı!et 
Koııservatu.arı korosu tarafından 
lnıgün Devlet Konseroatwı.nnda 
bir Bethofen k.onııeri vermq, kMı.. 
serde Cür.ıhur Rei~, Blll!tlekil., 
Hariciye, Maarif, İktısat VekiUıe· 
ri bulunmU§lard+r. Cümhur Re.. 
isimiz konserden sonra orkema 
şefini ve san'atk<irl.an aıyrı it!!" 
tebrik etmiştir. ~ ~- ~ 

UZAK.ŞARKTA 

Uçan kaleler 
Rangonu 

Bnmbaladı! 
• 

Avustralya uçaklan 
da Yeni Gineye hü

cum ettiler 
Londra 19 (A.A.)- B.B.C. U. 

çan kale tipinde büyük Aııneri. 
kan bombardıman tayyareleri 
dün yeniden Illmgona hıü<.'um e
dere>< llınanı, dokları ve tesisatı 
şi.cklelle bombalamrşla11Clır. Bu 
akın; Japon şc'1ıirlerinin 'bcıııı.ba.r 

dı.manı sırasııı.daı ya;pılmıştır. 
A'Yni zamanıcla Avustralya u. 

çakları da Yeni Ginede Ra:baule 
ve diğer yerlere aıüeum erl<>rek 
tahrnbat yapmışlardır. 

HİTLER'İN 
Doğum 

Yıldö! ümü 
---111---

Bugün A lmanyada 
merasim yapılıyor 

Bir milyon kız ve 
er~ek gceçllk 

teşkil Atına gır ı yor 
Berlin 19 (AA.)- Bugün Al. 

man Führeri Hit1erin doğum yıl. 
dönümüdür. Bu münasebetle bü
tün Almanyada Hltlerci gen<;lik 
tarafın.dam törenleı· yaptlmakta
dı.r, Bugün, ıroı • 19:32 doğumlu 
bir ıınilyoıı kız ve erkek gençlik 
teş'killitına kaydolunacaktır, 

MADRID'DE 
Pasta imalatı ve kah
valtılarda s Üt veril

mesi yasak r 
Madrid 19 (A.A.)- ıBugünden 

itibaren pasta.hane ve kahveha" 
nelerde unlu pasta satnJıınıyacak 
rve 'Y:qııl!Im)'3caktır. K<ıl!ı'Valtılar 
da .ta süt verilmesi menolunmu'i'" 
tur. 

Necip Fazıl KISAKVREK : ı 
den gizliy<I, hav& kuvvetleri 
bakımından artık .111ibvere üs
tün bir vaziyete ulaştığına 

inanmak lil=n. 
Tahta, nruıkavva w k8:ğıttan 

.;atıların be'.Lediği Japon anava
tanında tepeden inme bu zu
hur, işte bu üstiinl.üğün ilk 
1czahiirdür. 

Sanki l\lcrHı yıldızı kanı.r 

emin Japon anavatanını alll'Ve 
ve dumana b<>ğan fcvkaliı.de A
merikan teş.eMıiisü, arıtık Ame
rikan harp san.ayilnin yıınııiş 

verıııiye başladığma, yemişle
rin d..vşitildiğiııc, ·bcklenanedik 
bir anda da büyük demokras
yaladeşebhüsüniin tepeden iıı.
me zuhur ede<:eğine dair, ne 
ince bir ihtar ... 

Bir sabah beklenen netice· 
nin, beklenmedik bir aııda dll'V
şirihuiye b.a._."1andığını görece· 
ğiz, 

YUGOSLAV · 
•• • • l 

.MUDAFll ı 

General Mihalo~ 
viç; Mareşal Pe
tene bir mesaj 

gönderdi: 

"Hürriyetin bay
rağını açınız!,, 1 

Loııdra, 19 (A.A.)- B.B.C.: 
Yugoslavya dağlarında büyük · 
miktarda Alınan ve İtacyana 1 

karşı dayanan Yugoslav mü- 1 

dafii General Mi·halO>VİÇ Ma- : 
reşal Petcn'e bir mesaj gön
dermiştir. General bu n:ıesaj- 1 

da Mareşal ::ı'cten'c: 

«- Fran~ız lı~ı lkıruu; as.ır- ı 
!arca A\'rupa devletlerinin 
;başı üzerinde dalgalandırdı&" 
hürriyetin •bayrağını tekrar · 
açınız! :t denıektedir. 

•• 
Usküdar ceza 
evinden kaçan 
azılı katil ! 
Lıınir 19 (Huısus.l)- lBu.ı-sıad'.a 

parası~a· tamaan bi:r şoförü öldii. 
ri:p cesedini bır kllı)'u.ya "tmak 
ıre Üskürlar ceza evinden :kaçmak 

{Devamı 3 üncü Sahi!ede ı 

l?OÖU CEPBESiN 

Ruslar ha 
Fin hatları 

yardılar! 

Merkezde Smolen 
de otuz kilomet 

yaklaşıldı 
Londra 19 (A.A.)- B.B C :\ 

lı1uvu:lan alı.nan haberlere g ·· 
Rıı,lar Leningra<lın şimqliı 

Finlerin bazı müdafaa ihatlar 
delmi§lerdir. Sovyet kuvyetl 
merkez k~nde Smolenok ş 
rine de 30 kilo.metre yak! • 
12'1'.'Clrr. 

~1ş~ Von Lai 
tekaüt edild 
Şimaldeki Alma 
kuvvetlerine yeni k 
mandan tayin olund 

Londra 19 1 A.A.)- B.B.C . . &! 
yet Rusyada şimal kısmında b 
lunan Alman kuvvetlerinin k 
mandlaını Gene"a l Fon L<ıepin v 
zJ:eslden <-<r :!$ ~u' yeri.ne da 
genç olan General Fon Küh.ler 
~tirildlği öğreıııl.mişti.r. Fon 
en tecrübeli kuman.danlardan b 
ri idi, 

Kendi kendilerini 
ele veren hırsızlar! 
Samatyada bir evi soyart ikl 
sabıkalı nasıl yakalandı ? 

Evvelki gece SanıatyOOla iki. 
sabıkalı .bir evi soymağa kalk
mıışlll!r ve tel5.ş arasında yere dü. 
şürdükleri bir mektup vasntasile 
de kendi kendilerini ele vermiş. 
]erdir. 

Samatyada Hobyar mahallMi 
.d., Cami sokağın<lıaı 7 numar~ 
birlikte kıTaıcı olal'&k oturan ~.ff 

zeyyen ve Zehra adındak.i ka<lır 
ların evme eV'velki geee .hırrı 

lDevam.ı 3 üncil Sahifede) 

.Yeni Anketimiz: 

Esnaf cemiyetlerini 
kalkınması için 

ne er yapılmalıdır il 

Küçük sanayi erbabı cemiyet 
lerden neler bekliyorlar? B 
teşekk~iller esnafa daha ve 
rimli hale nasıl konulabilir 

Anketi Yapan: Bülent Hamdi Erim 
Kıüçük sanayi ,kadrosunu teşkil 

eden meslek ve saı. ·.ıt eı:il1abım 
çatıısı .altma topley>an esnaf cemi. 
yctlerınin kalkınmaları ve dafrıa 

verimli bir h•Me gethilmeleri için 
neler yapı1ınalıdır me'V'7:Uile aç.. 
t:ğmıl!L ve memleket rl.-tısadiyatı.. 
nı a1iıkadaT eden ankete her es
naf seııbestçe fikrini royliyerek 

.iıştirak edebilir, 
Arkıadaşıınız Bülend Hıınıdi E. 

rinı bu :mevzuda müteadtlit ikil. 
sa1ıçılar, rprofeıo'irl<ır ve Cl"'111(:'et 
resle1Me görü.t-müştür .. 
Bunların neşrine pek ya.kında 

başhyacağız. Arzu edenler f»kir 
ve resimlerini an.kıet mulıb.-riri.. 

miva ıöndenınelid:i:rler. 
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HALK FiLOZOFU 

MESELE MÜHİMDİ.~ 

Gazetelerin haber verd1ğine 
göre, örrii:müzdeki kış n1evs~ 
minin yahca.k ihtıyacıru temin 
etmek ve İs'3nbulu bir defa 
dalıa odun, kömür sıkıntısına 
maruz bıroknuomak için, Bele
diye şimdiden csa lı ıedl>irler 

a!mal<ta ve bu maddelerin satı
şı uzeriııd~ niizuıı rolü yapm11lıı 
üıcre 1 milyon lira tahsis ~ 
mek ii:ı.erc bulunmaktadır, 

Bu 1 mil)•on lira ile şıohria 
yakacak Ütti~·acının bir kısma 

doğrudan doğru~a Belediye ta
ralından temin edilecek ve on 
suretle piyasaya hi>lı:im oluna
rak, ;;oüıniizde-ki kış odun, Jro.. 
mür yolchığuoa, halkın sıkıntı.
sına, fiatlorın müthi şekikle 

yük.s~hn<'!>İne meydan verilmi
yeccktir, 

Bu i~n e>fum•tik, ve sist.em)i 
bir tar?A!a başarılmasını temen· 
nl ederiz. 

Bclı>diye böyle mühim ted
biri ahnıya, bu parasnlık ckv
rinde iki nıilye>n lira nyınnıya 

AŞACILlK 

nmsız 

Muharrir Ba:kkı Süha Gezgiıııin 
evine hırsız girmiş.. arkadaşımı
za büyük geçm~ olsun. 

ı:aıaat bu hıı:sız ""' aşıığ.lık ve 
sef ;ı 1nahlfık inı :ş ki, bir g-azete
cmin evindckı üç lıcş parça eşya
yı dahi mal ~anarak çal.ınalr. hırsı
na kaptL'ltı.,._ •• 

REŞAT FEYZi 

neden lüzum ıörmüştür? De
mek e>luyor ki, çrkardığ...,. 

kış mevsimiıule, şehrin yaka
cak madde ı;ııluntlsı hakilıatea 
faı.Ia e>lnıU§> ve İstanbul Jı.cm. 
,erileri cidden bilyük bir ü.zü,... 
tü içinde kakı>ışl<ırdır. Bu ıı. 
kibıi gueteler dillerinin. dön>
düğU kadar anlamuya saı.
mışlardı.. 

F•kal, " nman1u, '-zı ÜD
aeler h~nin mm edilıdiCııııi, 
meselenin idııilıa edüıliti ılııl 
fazla ehtmmiyetti olmadığuu 
ilui sünnil§ler, odu.., lııiiımlir 
sıkuı tısuını btanbıılun boın 
yerlerine mırhsm mevzii, ind, 
ve muvalııkat bU şey ~ 
söylt'mişlercli. 

Halbuki lst.abul l>UtiiD bf 
odun ve kömilr sıkıntısı çelııti. 
Mesele bal gibi eheımn!yetll 
iôi. AJ.lahııı bildiğini kuldan ne 
diye saklı yalım 1 
Şimdi Belediyeııi11 almakta 

bol unduğu mi1.ycoıhüı: ıbiiyil]ı: 
tedbir de, geçen kış çekilen 11-

kıntırun büyüklliğilnü gösterir. 

Y Ni 12 
TEKNiK 
OKULU 

Şehrimİ7;ae mahtelil me•lek 
mektepleri açılıyor 

Müteaddit viliyeileri:ıruzıde 

l~[ID~I~ 
· u§Jl1J~IUl!Jll 

zik m sabaka· 
arw~ e:a,ır 

Roman m\lltfata1:ındao ooara C. H. P. 
bu yı.ı da San'at Mi.ilo:lfaitı.ıu bir bes... 
t..u.ı ... vemıej, karac~. ı~ 
Jılından bu \ara.ta vücude ııeı.i.r.llm., 

en iyi beııı.. sahlC>i kompozitöre 2-
tica ın.Jddl mW<.aL..t ver~. 

Müı.ı.k Ylü:-.iraı ""' kime ver.i.leceti 
eıt:ne l1a.ı!kevı..erin.n onüıu.ii2xleıkıi aç~ 

7>-döcıtlmünde illin edilrqıd c. Bu -
le ıUı.ıuıan. m~ nıetıoesiııe on as 
va.· deımtktır. 
Ver~en tw<>trleııe g<Xe ~ 

i.'llır..ıt ede<:ei< eoer 1941 1ılı.ııdan -
evvel '""'"°" g&tlı'i:ımş o!e.t>.tır. An· 
caıt bu k<>m.ı><>zJ.oyoo 19~1 yılından a.ı.
oe Allkara ve ı...ıımbulda l1'ç bir ıroı.. 
•~ yer almamı, olma.ı..dır. İ.llt nq... 
red ~lfn müt..:-:baka ş.ar.ıarı h~ın.

qao biZlm Ç:.kaniığlllllZ mana budur. 
• &..-ı<-"l'rn en i<'Ç 15 S.rincııro.nu,, 1>1.2 
ıari.blne kadar C. H. P. Genel Seiıre

terı.ğıne !lQndt'ri.lmlJ olma.-,, lolzımdı.r. 

Mi>.;&b .. ka,ya lştıra!t edecek ~ 
Garp ı.tdtn.gı l;e meyct.ıı.a g«lriimiJ 
bu.unmalıdıc. Y a.n.i eser bWün düey:ı.. 
ıııı:ı kabul et:ıı&ıl beynelmıle( ölçit
lere vurulacelııt.ı.r. Daha açı.it bir ifade 
ile aı.:ılan müsabaka a-latu.r.ıca mus...IQ 
eser.erin> i<;lne ııılmamaıııtadu. MOU
faıa J.A:rıi< ;:öıillecelt J<ıııınpoclay011wı 

Garp ta:nlği ile vücude ıetır>1mit oı. 
masınıı ragmeo, ipt.ıdal mıalzemeolcıl., 

giızelıilc umurlanru, ruıu-., caıııW.ıit 
ve ~ı.ru bu memlekcwn havasından. 
8'lroış olmas111a dıl<k.at c<l;leceğl. mu.. 

b'1.k4calolu. Diğer bir t!Jbı.rie ~·
eseri.il hıer :eyden evvel TWtt damca.. 
ıtıru sıması kh.ımdı.r. 

MO&aba!t- ylllnu Tiil1ı: ....... __ 
!ar iştira< e<ieblleceklir. TUıtc kıorn4»
z .törlerlnln Ga rop tekniği ilıe, ber ..,._ 
den evvel bizim olan bir - -ri vil.. 
cude g&ir-ednl kuvve~ il.
mit edqoruı.. 

Bu m(lnhelnlar be!dedlilnı.;ı Tüitı: 

mllıziğlın.ın d<>iim&sına büyüle hizmet 
edecolotic. Hertı.ıı.lde yaruııı Türk mil.. 
z'ği Gorp tekn!ltl ıle Tar.le motıtlednln 
ustaca. lnsicamından meydana ge-le
celctf.r. Bugünlerin çok uzalı: olmad.J,tı.
m kuvvetle Umlıt e.dlyoruz. 

R. SABiT 

ÇOCUI< 
II,U'TASI 

mesleki tokru1< mck;tep.!eri açıl. 
maosı hakkında hazırlanan yeni 
bir kanun layihası bugiinleroe B. 

M. M. ne verrlecektir. Bu layihaya 
göre dokuz yıl zarfında se kısen bir 
milyon lira sarfile müteaddit 1-==============-

Çocuk BayTaının<la büliin ilk
ID;.!i>otcp talcbe::;i ioj>lu olar#.k s.Jıe
maya götürülecekmiş.. 

Çocuklar yıluı diğer ıbütün 
haftalarında, lıergün sinemadan 
çıknuyorlar, Çocuk haftasında o.r 
)arı sinemaya gölürmelı: detil, 
çok iaıla sine.mı.aya gitmemeleri
ni, isilk.balleri l.ıalummdıın, Len• 
bJı eolıınck lmııı.. 

KASAPJ,AR 

YE NARII 

Bir gazolu lı:uz11 etinin bir mik· 
tar ucuzlamış olmasını, narluıı 

lalrl~rılntL~ c.Jnıasına atfediyor. 
l"alıu knsaplarııı narbla ne ali

kn:-ıı var? Kış geçti, mevsim de 
kıııu me~idir. FiaUa.r ta.Jı.::ıtile 
biraz düşüyoı. 

TAYYARE 
K.\YIPLARI 

Harbin lnşındoın.beri, şark ""'!>' 
he.>ındc Rus ve Alman tayyare 
ka) ıpları 20 bin, 30 •bin, 40 bin gi
bi yckıinlarla ifade ediliyor. 
Artık tayyare say!Sı, bundan 

evvelki harplerde piyade tüfeği 

s:ıyw g;bi bir şey oldu. 

AHMET RAUF' 

O/ise alınacak memurlar 
Topr;;k !1.Uısulleri ()!'isine yük 

se~< mühendis, m:mar, fen mcmu. 
nı, :::1Ür\.eyun ve ıst .. mliık m<ruur. 
hırı l:e l·!O • 300 lira ayhk ücretli 
2 ml:Iettiş ve müfettşi namzedi, 
17Q • 300 \ıra .o•ylık ücretli üç 
kıontrolör aranılmaktadır. 

meslek mektepleri açıbcak1nr. 

Bu meyanda İ.5tanbulda 2 inci 
bir erl«-k san'at mektebi, 2 ind 
bir ticaret lısesi, ~ akşam kız 

sm'at mektebi, 6 akşam erk.ek 
san'at mel<:td:ıi olmak üzere 12 

yeni teknik mektebi a.çılacaktır. 

Bunların inşaatına ve açılmaları.. 
n:ı yeni mali yıl.dan itibaren ~ 
lanılsıcaktır, 

Büyük miisameı-e 

cl9 M.ayı.s Talclıe Cemiyetı. 22 

nisan ça.I':jamba akşamı saıat 21 de 
Şehir Tiyatrosu lromt'di kısmında 

büyük bir müsamere vereoektir. 
Cemiyet reisi Prof. Dr. Kazım 

İsmail Gürkımın bir hitabesini 

müte~ki.p l\Iünir Nurettin bir lron.. 
ser vercl'ek, Şoh:r tiyatrosu da 
Hazım ve Vasfi Rizanın işlı:rak.ile 
bir kamedi ayruyacaktır. 

Eınal cemı,etıerl 
İstanbul Ticaret Müdür Muavini 

Esna r cemıyeı.ı erin:.n ltald ırılaca ;; lııl.

berini tı?kzrp etti. Ei""1 Cemiyelierl 
kaldırılmamalıdır. Bu, doinJ ... Fakai, 
bu cem:yetler daha faydalı bir şdtle 
tıeti1'ilmok i.iıere ısl&h 1a ed.lmemell 
midr ı C!mkıil. bu emniyet -
ıero..ı al~ mUlemadlyen p. 
jclyet etm<iot.edirle<. Hettıa.lde -
cemiyetleri diye, &le a·~a det• 
bir me\~u ~-

BlJRHAN CEVAT 

(' Edel i Roman: 97 1 

l Seni Rı;~Tu!'::.;adım J 
- Hem, t"CUk bi%1 mi <!U,'linecdı:T 1 

Ooun ak..ını ır~ t>a,mdan .. , Hol<
ıu O. va • Belk. de bız, bıç ıı..tınıı.a 
bh· gc:muıı:.+.Diir.. •• 

Leyla, o zamıuı heme,, ntılımstı: 
- \.~O.Whi Oyıe dO.:ı.l. eğı.:r bun

l&rı ciddi sc.ıy:u)"Orsaııu, iız;J.lürüım.. •• 
ı.a.man ve fı.r~ olmadı :ki ... 

Per:rı:.n, ot.uı\ . .ı.ugu ko. taktan Le7-
Uy• doğru uzooaralc, ,...aş ve c:lddl 
b~r 9C8:e ŞÖ)"Je sordu: 

- Bı..n' .... rı bırak. Üzülme yav-
rum ... Nasıl, çok mes'uı musun? 

Ley'..i b~Jlu ı:ö<Lerte I'eı hanın 
7i.ızüne ha.kn:uşt.ı.. B.ir n:ya. hıatıritlml.. 

1a t•·~şa.n İQ.::ııtıınlaruı hoyt..::an. ile eö. 
!'le; ;e-çirdi: 

- Çok mes'udum, Pe~ cl<!<ll 
BaŞ•!ll haf!! e yukarı ka1dırmıa. 

IÖ'l.!eı·:.rıi tö\-=onda.Jti asılı abajurun bir 
o<A<laruıa d.ikmJştıl. Uzun uzun dalch. 

Süh<'Y'!l: 
Çok ııevJ,or mu:sı.n, Ley:A, de-

eli .•• 

Leyl.'l cevap verdi: 
- Çok. sev4;:ron.ız. •• 

, A,...e.I mırı.W.w:r &.bi ııOyledi: 

- Heme:n ev '<n_, ınuounu.z? 
Leyl;i !ısıldadı: 

- Hemen.. 
Ça,y lçiy<>r!ardı., İçeriye Meıml.d>a 

ı:ıroı. Bütün !azlar hep birden ay~ 
pı..-ıct.ıiar, Adeta baıtııranılc ve ellerioi 
çı.ıı>arak: 

- Tebrik ecleri.Z:, hanı.me!endi.. ı... 

lcat, lına.nın ki kfilir kıs buııüııe ı.a.. 
dıı.r bL.e lı°(t>ir ll"Y S(jy~ .. 

Memdu" hanım kutların elini ıııJr,. 
tı, ikram ettiderl ...,,.elı:i kı>ltuP 

oturdu: 

- Leyl1, ded!I. ooo. zammıl:ı.rd>. ooll 
dalırın.. aı:tılc <ımın Jrusuıllannı, su 
karşı olan ~ine l>akı4]ayıu.. 

Süheyl& l\lem<lııha hanıma WÖJ'le 
dedi: 

- Pek!, hanımefendl, nilıııı ne -. 
man? Bnuna yakında., d.iş'c. dııyuyo_ 

ruz, Y<>ima Le;J'll ı:ı.-. 0iı;-'4 da 

MEKTUP ve 
Telgraflar 
Yarından itibaren 10 gün 
müddetle 20 para • 3 kurııf 

ıırcuıpda şefkat pala 
•apıfhrılacalc 

Yıôll'ınki pazartesi gününden iti. 
bareı:. 30 nisan akşamına kadar 
10 gün müddetle mektup vıe tıeL 
graflara cŞefk."t pulu. yapışt.ıı.. 
lacaktır. Bu husustaki kanun mu.. 
cibince mektuplara birer kuruş. 
luk, kartl.a-ra yirmişer paralık ~ 
telgraflara da 3 er kuruşluk şef. 
kat pulu yapıştırılması mecburi
dir. 

/ hracal mallarımızın sallf 
liatları 

İhracat Tr.>"llanmı<ın a:zarni sa. 
tı~ fiatı Ü'iıe'rirde Ticaret Vekilli.. 
ğince yQPı!makta olan çalışmaJ.ar 

;yi 'Xlnuçlar vcrmekted;r, Yün 
paçavral.ıorda olduğu g;bi diğer 

bazı ihracat mailarnnıxın da satış 
f.2tları te;,b;t cd.lmek Ü'Zeredir. 
Yabancı iilkelcrle karşıhltlı ola

rak taföik edilecek olan bu usul, 
taraflar .arasında brr flat mutaba.. 
kati meydana getirmekte ve bu 
suretle daha ocuz fiatla ve ihti.. 

;ıaca yeter miktarda mal değişimi 
Jı.asıl olmaktadır. Fia tlar harpten 
sonr yükseldiği için kaışılıkk o. 
!arak aııaroi satış fiatı tıeeb.it edi. 
!iricen ha?!'tcn önııeld !bat eısaa 
t,utuhnal ... 3d.ır. 

unutacak mı? 
Leyi.\ cevap .....ıı, 

.- Aşkolo;wı Sühe,,U... Yetitlr ar. 
ilk alayın , caıum ... 

Sl.L'>ey.a kıo<ır lnlııtr g~. ~
ı:ı.. annes:ne dbndil: 

- Anne, Sitavl bu akşam mı ba.
bamla konuşıruya ıı:elecek.? 

r.ıeın<luha lı.aınlm d~ünür rlbl yap
tı: 

- Üyle ya ..• Saat 6 ıja ... 
Per:han., hemen kolundaki S88'1e 

IÖZ atmıştı: 

- Ço~ar, saat 5 ... 
&mra, LeylA;ra doodü: 

- Eter bld loowna....., otuTUp 
bek.llyeceg<z.. takat bu a•io soru.. 
~n. ko.lkın g din m.ôI>asmı da. ı;ı.
ka.rm ı yO't" dci!lim .•• 
~LeyU, blru~ kendllıl 1ıoparlam.11 

glbl: 
- A!fet, Per;han,, dedl. durup du

rurken, münasobetısiz ~ lüzu.ırou.z bir 
;;ey söyledim, dalmı'il;m da... Emin 
ol k1 h pbir mab:.ama böyle konuşma.
dım. Dedim ya da.lgınlL\ ve budala.. 
lıkt:ın do~an bir tero'-i21ilit.. 

Memduha hanım dll<lkat.le lrızınıa b,._ 
'IQ'ol'du. Leyllı, a.ın~sile göz göze g.,_ 
lJnce hofit sar.mn)f!h. Sonra Memdu
,ı;a 'hanım mls:ıf!ı<lere dll>ııdn: 

- Demin söyJed:m ya, 1oz.ıro.rı oon 
ı:ÜDles'de bau f.azlaca ~uı.. 

Tokyo'ya hava taarruzu ve 
Japon milli harp sanayiinin 

tehlikeye girmesi 
Y l.zan: !. &. Eskı Bükreş .A.teşemiliteri) 

Uzak Doğu cephesi: 
l!zak Dvğuda, ilki gün önce ih

tiınal verdıği:ıniz ve haııbUı başıır 
da.nbeti yepJelli sayılacak lbir hiı
clise okiu: Dilııkiü say .mıala kısaca 
b.ıı<lırd>ğiınü;. gibi Amerik~ tay
yareleri Japonyan:n anavatan a
daları üzerin.Je uçırı:u.şla.r ve öğ· 
leden sonra güruluz saatlerinde 
rnüıimet merkezi Toh-.yo ile Yo
kolıama, Nagoya ve Kooe gibi şe
hırleri bombalımıışlarcLr. 

Bu akın, Jo.ponya anavatan top
raklarına yapı.lan ilk hava taarru
zudur. Bir iki giiıo önce .Amerl-1 
kan parlamıcntaru, haıilii~·e en.
cümeni rclsi, Amerikan OOmba.la· 
rının ;biraz zaman sonra Tıod<yoya 
atılacağını söylemişti. Biz de, 17 
Nısan günü (Müttefikler Pasifik 
hava üstünlüğünü ka.:&nalıilecek 
mi) başiığı altıma ç·ken yazllll.12'r 
da, bunu mümkün göı:ımiiş ve ~ 
vwıtralya tayyarelel'llllin Filipiıı 
adıılanna y .ıptığı ırz un h" va akını 
münaoo))<-ti!e fil mü taleada bu
tunmuşttdı:: 

cBu hava akını, Pıısi!* bad>I 
baş!adığında~eri ilk uzım hsv• 
akınıdır Amui.lı:alılar buna ben
zer hıw~ akınlanru Jııpoqya ana
vatan adalru-ma yapmak için ha
zırlık göriiy()l'lar, Afaska OO(ır~ 
larınm ve keyıdarmın :OOva - deni-z 
üslerile Vık.viye edilmesi bu malo-

ikramiye tevziatl 
İnhisarlar Umııan Müdürlüğü 

memurlanrta senelik ikramiye 
te>.'Zi eciıJmeytir. Memurların kıs. 
mı .oızamı yarım maaş n.isbetinde 
.ikramiye ahrnşlan:hr. 

Bir kaç memux da birer maaş 
niSbctin.dc taltif edfünUjtir. Haber 
aid;ğım= göre yakında gümrük 
memurlarına da senelik ilcramişe 
verilmeğe baş}an~aktır. 

Kadın yankesiciler 
!zm<r 19 (T.-lef<>nla)- Anafar. 

t!Uar caddurinde 1'atlıcıhk yapan 
Abdülkadirin içinde 1800 lira bu. 
lunan cüzdanı yankesicilik sure. 
retile 22 yaşında Ayşe voe 4Q ya.. 
şında Fatma tarafından aşl!"ll. 
m:mT. Kadmt.rr yakahı.ını~. 

Toprak mahırulleri ofiıinin 
Trabzon şube•İnde bir teltiı 

Trabzon (Hususi)- Ek:m.ıkle
rin çeşnL-inin bozan bozuk çıktı
ğı lıakkında yapılan şikayetler .;ı.. 
zerine Sıhhat 11e içtim<>i MMve. 
net müd.ü.rii. Dr. Şükrü. Göksu, 

belediye reisi Muammer Yarım. 
bıyık ve merkez hükumet tabibi 
Dr. Kdzım Güler tuprak mahsul. 
un depoları1e. 1ıa1"1ı.an 1nalıalle. 
rin~ giderek teftişlerde bulunmuş. 
lardır. Yapılan teftiş 1ıeti.cesinde 
un harmanı yapılan yerin, lıar. 
man şcklinm sıhhi ııartları eksik 
görülmü..•tii.r. Ayrıca mevcut mı= çuvaıza,..,.dıın bazıları mwı.. 
yene edilerek kepekler çıkarılma 
dan öğütüldü.ğü anl<l§•lmıştır. Bu 
hU$tl.Sta ofise tbligat Y"'P'lmıştır. 

U fak haırtaneıi büyültülüyor 
Uşak 18 (Hususi) - Kazamız 

hastanesin.in geni{lletilmıesi için 
yeni paV}'C'lllar inşa olumnası 
'karadlaştır.ı.lmıştır. Bu.n1a.rdau 
birinin teıındi· dün törenle atıl. 
.r:uııtır. 

A,yııel ı:öijsündeltl s&&te bıılrtı: 
_ Müsa..de et..aer de, biz arlıla 

k.alkısü .. 
Genç kı.z bunu söyleı&;eıı oturdufu 

ko11'ukt.an doğnılur gibi y«!Jilı. Birden 
kapı ça:!ındı. Hepsi kulek k .. ltm~ 
!erdi. 
, Süheyla odanın ~tunu bo7'du, 
yavaş blr se:;le: 

- Süa.vi bey geldl, dedi. 
l.eyil hn!!ı hızlı ıı<0fes alıyordu. 

M~hıa. hanım, uzanarak yemde _. 

lommun duvanncb asılı duran saa.le 
bak1ı: 

- Daha ya.rım saa 1ılen faua 
dedl.. 

Sonra gülerek ııave etti: 

var, 

- Dam•dlm çok m;mta:mm in-
sandır ... Randevuların.a tam v:ıktlnde 
sellr .. . 

Salonun kaı>JS1 aç>ldı. İ~riye Sual" 
bey gi.mişti. Genç kızlar •:r:ı4a kalk.
mışlardı. Suat bey kl>labalığı görün.. 
ce: 

- Ol... Moşa.llıı.lı... M(lhim mııza.
kt>re1er var, galiba d-edi. 

Mi<'af.ix1lıeTin eı.ıerin.I S?ktı.ktıın sonra. 
Leyl.'i:ııın yanındokl kolluta oturdu. 
B7 ııkaç ~niye memnun nazArlaria k.L
zırıt :::ii,....dU. 

Su:ıt beyin buci\n ~ -'eli <>1d1>
(Dev:ı.mı VM:) 

satla ka"arlı.ştı rUrruşı:ır. Bu hava 
akınını tertip etmiş olan General 
Ma.k A rtiir, Pasiflk'de Japonlara 
karşı il<! yapılınacıı li>ı:ıın geldiğine 
dair l~üçilk bir örnek vermiştir. 
Bizcl! bu hava akınlill'll, Filipin 
adabrında aldığı neticeler itiba
rile değil, J ı.poııya adalarına kar
şı yapılacak hava taarrurzlan ba
tk..ımından önemi varoır .• 
Akına iştirak eden tayyarelerin 

Japoll!ya suları açığında harokette 
bulunan Amerikan tayyare gemi
lerinden gelcllkleri sanıl.ınai<ı'..adır. 
Amer>hnın bu hare!keti yapabil
mek kabiliyetinde 6 büyük tay
yare gemisi bul:unduğu tahmin 
edilımektedit. Bu ak:n yüzünden 
Tokyoda hı.va tehlike işareti 7 
saat sür>mÜj ve saat 16 da bltrnöş
tir. Jap.:ınlar 9 Amerikan lb<ımba 
tayyaresi düşünmüşler ve tryid 
edihniıy~n bir harebe göre de Ja
ponya doğu kıyısı açıkılarında bir 
Amerikan ı .. yyare gemisi lbatız'
m.ışlardır. 

AmerıJruihlar, düne kadar ibir 
'hayal sanılan bu teşebbi.Eü başar. 
mışlar ve Jaı:ıon aclalarındaici şe. 
hirler üzerin~ uçmk ve boımlıa. 
larnak kudretini gösterm'çl.erdir. 
Bu, üer i<i e rnil1 i .Japon h 8l'p sa ııııı-
yi in in maruz kalabileceği ha.va 
bombardımanlarını düşündür. 
mek itibarile dikkate şayandır. 

Japonlar Amerika ''-e Kanada. 
ya karşı bu şekil hava bam bar. 
dımanları yapamazlar. Pasifik vıe 
cenubi Asya cephelerind'eki mu
hare'beler dolayısile ikiye ayrılan 
.Tapan llıava, dert."z kuvvetleri, 
bun.dıan sonra üç.- ay~ılmıal< ve 
ayrıca Japon adaları havasını ve 
muvasala yollarile harp sanayiini 
loorumak zorunda kalacaıkıtır. 

Nisan ayı, bu dünya harbi için 
:yıcni bir dönüm noktası olmakta.. 
dır. Avrupaıda garpta İngiltere 
hava kuvvetlerile yeni bir cephe 
açmış, Uzak Doğuda Amerika, 
.Tapon hükumet merkezine ilk 
hava taarouzumı yapmış, iki müt
tefik hava üstiJrılügüııü cıe aL 
mak için büyük :;")lret sarfetmş 
olduklarını bu niooı1 ayında o.r. 
tııya kaymll§lardır. 

Amerika senede 100 milV('l' ton 
çelik çıkarıyor. Buna ıımıkabil Ja
ponya azami 10 milyon too çelik el
de edebilınekıtedir. Amerikanın bil 
sanayi kudıeti karşısında Japon.. 
:ı-ızının Uzak Dojiuda hava h:ırlıini 
kazanm:ısı mümkün görünme.. 
mektfdir. Artık Japon milli hal1> 
sanayiinin de Amerikan hava s>a. 
sı ir!nc girdiğ lo:;·bul edilebilir. 

Aijk ateşi, eğer şim<iikıl aiıılnn olsa 
idi, ııı.ç o zamon böyle ;reylere meleı:ılt 
mi verır. bu çeşit da.lgala.rııı beps.llUl 
!ılrden dlPS'lrl. k.tle, boş anbar dey.p ı: .. 
ç.tru.ıın. ı tdu ş...ındıki ge~rin t.ab~ 
le bo(i veru'dıım. ~ .. !tat o zaman 1-
ne kadar olsa ıecnibesız. blılg;ı>12., "'JY 
oJdugu ıçıo aşk =Jk denil!l:ıce .kcad:ı. 
ı:ı.i. oldum ola.sı.1a kapıp k.oyuver..,ar 
dalganın akın~-. . . ~nıçllitle ~ 
adı pek başta , pek. l:ıüyük s•LıPOr U.. 
sıma! Hem bu mooele de ctra.[!an, ııu
rad:ırı. buradan eşlen doo:t.on da iınsa
nı körü!cledlloçe körüklüyor!&<. Solll9 
aSk hllaiyeleri, ar:.: romanları, aşk • 
irlerl de iııııanı ccnçLlcte çlıleden Çl• 

karıyor; yıırıi ~ına loiiriikle gi<Ü
yorlar. Derken b.Lr de. ba.k.l,yon."Ull\1% 

ki avallı genç Aşık, bic ıece ya.rw 
kafa. dumanlı. &ünlü :ı,ita imanlı oı. 
duğu halde Beyo!ılıı caddes!lıde: 

Aı;k a.~ smemde Yine şnle te,andırl 

Diye .na.rayı S&vurarak o duv.ar ~ 
bu dllVar ~ ıı:'"1erk.eıı hiç uınma
dıgı b:.r ycrd.e ra.wa<ia l)iyao;too olu. 
ver:yor. 

Bu ikinci aşktan sonra bi% de öyle 
olduk i,tet Yağışlı ve ıı.>yli soğuk. biJ" 
lı.ış &ece;\ sa°""" iki ile bır an .. ında 
soluJ;u TaJcıjm merkezılld• aldık. Vll· 
kın bu sefer oradan mü<lilriycte, ı:n.ü.
dw'.>-O'etlen !kamotg.th ve kefalete ıı.. 
lii.n sürüklerunedik anuna &eceyi mer
k"2:ln buz r_bi bir od""1nda mlsafir. 
J:lkle ıeçlrdik ve sabableyin er:u::nd.,. 
de: 

- Aman bir daha bu 1rad&r tul& 
ka<:JMP gece yansı yollarda §8ıb 
sö:rl~mi:re i:allan.a de~ geııçlıl.. 
ğ'rı-e yaz~·.r. di.rt- o.r;da.n. çık.!landık. 
O nman tam ylnnl llç yqu:ıda idın. 
ve bu ikiru:i oeV'll!lm de tııııaıem mt 
lı:ıroıem blrl)'dl 

u ... tmıyaaım dcl;ğ'mlız halde !&lor. 
dı,yı yine uz.a,teyQrutll 1aliba.! Ne lae 

MAHKEMELERı 

Koca Karı yı bu g ün 
de kafese kO)\Aı~K 

Kor idord.a blır kanapede °"""" .ıb-
t.JJrac kadına, • 

- -. clcdi. Yine mi bıırada5ın? 
- Ne yapoymı e>'.lit Y-~ .. 

glemm.ş ....... c yapayım?. 
Adam bana dön®: 
- Bır oıııu var... A1- pa.<Çllll.

Bir AteU Ailab. ki,mBe~~ vetm? in 
Onun 1ıu;ücden bu ı:.a-valJ:ı lı;ıldıncaı&• 
ikı üç ~e b!ır lı<!J'le bunJara ııeı;ır ... 
BilrünUr, durur. 

- Ne yapa. ojlu? 
- Ne yapacaıkT Hiç! İş ~ A'.llııll 

getire... Kadını.n birilım'll pa<llOIAI 

yer, durur. 
- Hayır! Onu demec lıflemedlıııa. 

Oğlu ne yapı>r da OD11S1U bıırado 00. 
rtıtı..-. 

- Haaa! Ne yapac•? Ct'IRr ceker' 
k.afayı. .. K;l,lı birıni. <!Ovtt. KAiı m"7-
hanelcrde cam çerçevoe kuv. Cere
meyi buna çeltlirl<. İtte daba bi&lni 
k~ bıUr ..• AAlalDın. Benun bina 
işim var ••• 

İnsan ye.ıJ··n.ıııcı:ıa. aola1matı: me
rakının arttığı ~ Kadmcatuı 
da. bu merakLn sevk. ve tabrik.işie ..... 
zını açtL. Oö2!lerin1 ;yumdu. Ao.lıl lmJ. 
ya başladı: 

- A cğlwn, Ev iM diye insan çete). 

y<>r amma, a.rtıiı: ~WWn 19111ıitı da. 
insanı, satıırtaşı oı;'a çoJı:ıı.tır. Yapmo.
dıtı kalmıyor ki ojp.unı... Yine timdi 
ııellır. Bu cermeye verdiğim para., 
inan ol.sun bir a.parlunan pıı.caaında.ıı 
fut.,.hr. 

Bu aralık, Duğla:s ~ıldı. esıntır. 
yacı züppe, yan lt01haııbe71. t&l<&I, 
ııevim.h yüzlii bir delikanlı blrze dof
ru yürüdü. Ben, kadının del't y:md.ı,tl 
delllta.naııın bu oıx:IUğUııu gelJi"'°"'1 
anladım. Blıraz kenara çakılldim. De
likanu, 

- Aııneeiğlın, ocye yaı;olı kadı.n.n 

yanına sokwdu. DülCln'iocıyı da -. 
eiliın. Ölıekl adamı da ••• Aomıa, el.il.. 
ııer llıra is~orlar. 

Xad.ın s<;ylenınlıye ~ı: 

- D'.l.n,ya.da veremem. Jkis! onıtl<' Jlı,. 
radan Yirnti Lraya rarzı olurlarsa ~ 
Aliı ... Yolma, blr melellk bile vermem. 

- Anmıa, aruıeciğim. Bu set.er taı 

fena... Hani ~va ederlerse, .., aplıı. 
üç lltY ya.t.ar:m ... 

- Yal! Yat ta aklın batıwt &elııin 
katır ... Zaten bir kere ya~n bir da
ha a..'<.luıı ba~ına devşia-irslıı yal... Bır 
mıısıibet bin n:ı~»ı.atten .liYidir. Yat ta 
1:1.kı.i.J.an!. •• Ve.rm.yeceğ!m !$Del ... Deü
k&olı, ağ..amakn bı.r ses..~: 

- Annec.g.m... Demek., UıÇ ~ be
nim hap'6'1e Y•M.ı> ha:l"'lmwı. ı.u.ı.._ 
lim..n maıhvvlm~s.ma razı oluyor'sua? 
Kadının zayıt. tıaratına.. annelik da.. 

marına d.olcunıı.ınuştu. An&Ulı: şelk&tl 

lıarekete geçli: 
- A y•vnun ... SanA kıı.ç lı:9re s6y. 

lediın. Ya-zrlt günah dej>I mi fU -
lara? ... Haydi çagır ru ada.mi.an dıa 
PaTalarını verelim. B i..r dııııba da. bÖJ'lılı 

şeyrlıer yap.na! 'I'ö\"be eı şu huylara ••• 
- Delıkanlı Jooşııp ık! adam g~ 

Kadın, bunlara ellışer lr8i1\ koynun. 
daD çı:k.ar1p ve.mi. Pc>nyı a.ldıkı.an son
ra, ikıal de, davalarıından vazgececa.. 
lerin! temin ett!Uer. K~ kanaped• 
-0lurm"1<1a ıie\·am eJiy<>rdu. 

Biraz <l<ı~maık fçm öbür lmt-ldora 
gi'ltim , KUı·Jıclorun ciönemeclnde, ka. 
dııun oğ''.u ile parayı a<aa iki ~ pa.. 
ral&rı vay laşyoolardı. Z~va.llt k.ıı.dınca. 
tızın o~unun söY:oedlğl "1 söclere ku
lak mis.o.tiri oldum: 

- Koc:ılronyı bugün de kafese la>r
duk.. s:mdi ben onu sava.nm. Nt>T~ 
buhı•;ızyoruz bu gece, lıele onu söyle
yin bakalun! ..• 

ffÜSEYİN BEHÇET 

lruıa keselim dıe i>q Rgrrlmı;ralm;ı. t
k.;..--ıci a~l.lJC!an St.>nra Ok' üçunctasü. 
00cett..ıecıo Usttine •üy d.Qoi ve bu~ 
feıı bmde de t.aKat bı tıi. 

Aşir.urun ııi<ıdeLınd6o. arlık ~ 
vazifeyi de bol bol »61'.iışor, a.ı. ....,.. 
c!lndwılm ~ içi.yor, ve bol'Ç gıı'i&atı;. 
ta. y'1JlJ'Offium. I.:ııe tam bu sıralarda 
bende bir dıe okuma ti,.,...ıdliii.i b,..ıa... 
!JLış, hele ~ fıı.l.ıı daıc Yaa>lm.ııı t>. 

kn bl.lo.'\ue, rom:m. tiya·lro w şnriet-
deıı bir 1ıei: olrumadıgıım. batla ı,..,._ 
!ardan ha.!ız <>lml<l ıtunı. bu.ııltma-
11m. Meterse bu üçünci sevgjl]m ~ 
na:z mı kurnaz. holdtabaz. mı boC&.a
baı, madrabaz. mı nüldreb&.z, kaııı.e. 
mi kalleş biri ~ mi imlf. .. 

Yloe tam bu •ırakı.rda bi;l;lın ıev· 
gili peder efeııdl bu fıı.nl dilıcyldım 
el ni. ei:eğinl ç~:.c,p glimcııin mi? 

Baooının ölümüne ne kııdar yandl.
flrn~ size ne kadar an1'ıtsam oo.-.ı 

.lnamna:zısını.ı. Fakat babamın bu 7an
gµıı, üçüncü aşkımıı:ı aleşı k.&rı;
grtgide devede k.u>Ak gıbi ıoı.:.mı;ra 
br,ı.d1. Da!ııı d<>ğrusu babamın öl&• 
acısı a;kunın lnllı ı.ı.tıı, la\tı 11<:~ ldıb 

hoş, kih maylıo~. k.lli hlit.t, kıilı DiP 
har te<ıelll~ karşımıda iltlnc~ üçW.... 
cil p1~na geçti, yani perde arkasıo& 
ı:ekilttelc peic karışık bir lısmi foliıt 
benz.\yen bu, hem sofalı, hem bd~li ve 
lçin.de<ı çılnlımaz 8*ımın lç!nde bir 
müddet, kenıdlne rmı.hsus bir ç.,,,.U ile 
b;.~-ır v~ :nasır oJıdııktıın SCllJl'a bir eüo 
bal<ı'ım, kaynayıp güme gidiverdi. vı
k"!A, ben h<>bam.ı ta"noın!yı!e unuRnıa

rmştım \ıe h...-.ı!O da unutam:tdım. Fa_ 

kat ne var ki o l\şk. o illüm acısını 
kendi va.rlıiı içinde erit.m!ı. d'ha 
chğrusu o acıyi Jlıı bir ~ hokka~ 
ba,lık, blır ç<>ş't sllilitJa:ıllıı.ıa kendt... 
ne mal e1ım;şt!. 

Bi'llnem. yl>Je iııtemiyen:k !Mı ınatı.. 
yor, tı:raı;a kaçıyor m<ıymn? Eğer l'ıy

(,De>n.mı Y•) 

llALTAN lll 
laombardımaaı .. 

Y-ı Ali K=-1 SUNMAN 

Ma!Wda sakin bir gün ile teh~ 
lreıiz bır geee geçti mi bUAu en 
büy>Ü.k sadet SaY?)'O'l"l&r. ~""' 
şu so.ralım!a ada hep bomoarell-
mao edilmelı:1edır. Maltanın bir. 
birini takip ederek mi.lıverin ha.. 
va kuvvetleri taralıııdan bom. 
loanimıan ~ blllldan çı>k 
evvel, dııha oo banıp başlamadan 
evvel verilmiş ol.an ihtimallerin 
bir gün geleorelı: şimdi nası.1 vuku 
bulduğunu göıstermekted!:r. 

İngiltere Akdeniızıd.. üstün biıı' 
m!!'Vkü olduğunu söylüyor, İtalya 
buna rll'Z.I olına).'Ol', Akdenize 
kencHnin hıi:ltim olduğunu ilen 
ııür.üyordu. 

35 - 36 da Habeş meselesi İn. 
gil~re ile İıalya arasıntlaki L!i.. 
tün şüp'heleri, itimatsızlığı orta.. 
ya koymuş oldu. İtal~·a Al<xle!liZ. 
de kenc!inin hiıki.ı:n olduğunu SÖJ' 

!erken İngiliz Anınalleri de ana. 
vatan filosunu İngiltere sula:ı"" 
dalı alarak, Cebelüttarıktan ge. 
çirmişler, Akdeni-ze sokmuşlar
dır. Bu suretle İtalyanın iddiası.. 
n:a. C!!'Vap va'ilmiş oluyordu. Fa. 
kat İngiliız Amiralleri o za,1•11n 
düşünmüşler, bir :gün M.altamn 
İtalyanlar tarafından bombalan. 
ması ihtimallerini ıgörmüşlerdir. 
Mallımdur ki M.l-lta Alodeni.00. 
millıim bir üstür. İskendeıiyenin 
de ikinci bir mühim üs hlııline ge. 
tirihnEsine karar verildi. Çok gC9-
:meden İngiliz ~endisi Kirk
patrik Mısıra g<inderihniş, Mısır 
nafıa nazın ile görüşerek İsken. 
deriye limanında y.ı:pılacak tRsi

sata girişmiştir. O zarnandanberi 
ise Maltarun ehemmiyeti ..-.auı;ı11 
olmamakla beraber !skenrlerıyc • 
nin ohemmi-y-eti daha artını• o •. 
du. İngiliz Amiralleri 935 • 6 da 

&lbeş meselesinin İngiltere ilie 
İta}yanın da arasmda. bir harp 
açması ihtimallerini ve Malt.:ıının 
havadan lboınbalaııacağını düşün 
melı:le İskendıeriyede müdaf.ae 
tıeslsatına l Ü<nlm görmqşLerd'ir 

Bu suretle Maltanın muvakkat 
bir zaman için ehenmiyeti azalı. 
yar diyımler de vardı. Fakat m u. 
vakkat diye olan bazı şeyler var. 
dır ki çok uzun sürer, Onun içiıa 
Mal Wıın da eski ehemmiyeti İs
kenderiyeni!nlti '.)ilanında ikinci 
d~receyc inmjş o\ması uzun sü. 
receğini tahmin edenler de yok 
dıeğildi. Sonra Yunanistan daı İn.. 
gillereye dt'niz üsleri vermcğ<' 
hazırlanıywdu. Bu da olmuştur. 
Hulasa 935 • 6 devresi şu 939 hBl'
binin arifesindeki senelerde ha. 
kikaten hi'Ç unutulmıy.acak bir 
zamandır. Bu.giin~rde Malta a.. 
dasının üııerine havadan lıomb• 
y.ağdmlırken adanın nasıl ciddt 
bir mukavemet gösterdiği de belll 
oluyor, Fakat İngili-zler için Mal· 
ta mühmi olmakla beraber Ak. 
denizde bir tıek ü.s ohnak tan ar.. 
tık çıkmıştır. 
Diğer ı.a.raftan da Akden;zin 

anııhtarl:ırı Şaıp denbncc oldu. 
ğunu söylerler. Habeş meselesi 
yedi sene oonra tesfiye ed:!miı 

oklu. Yedi sene evvel tskende: i
yede bir deni'Z üssü vü.cudc ge.. 
tirmeğe başlıyan İ~ilterenin kar 
şısına bu •h arp Akdeniz meselesi. 
ni daha başka bir suretle (ıkar.
nnştı.r. G~n senenin ill<fbaıha.. 
nnda Akdenizde Yunan suların. 
da üstünlüğü mihver tanfı alınıt 
oluyordu, Rodos ile On!ki ada za.. 
ten mihverin elindcdır. Bura!ar. 
dan fsken.deriyeyi bombardıman 
etrr-.ıek zor ol.'llıyaoağı ötcdenb<?rl 
hesap edilmi.stri. Nüelı:im r:liyat
ta da bu görüldü. Vaktile İtalya. 
nın devlet adamları. Akden'-;,in 
anıihtarl.;ın Şap denizin.de oklu. 
ğunu söyliyerek o denizin sahi.\. 
lerinde müstemleke sahibi ol.'llı,. 

ya ye oradan da içerilere, Habe. 
şistana doğru girmeyı dı.i.fjünn' Ü"r 

ler. İtalyanın aşağı yu.kan otus 
sene evvelki b:ı.şvek.i:Uum.c.'cn 

Ciyolitinin kendisirrclı?n evvel ı;~ 
len bu di~iiocedek.i: devlet adam
larının politilı:as:le şöyle eğ:eı:dıi.. 

ğini söylerler: 
- Evet, ft.-lya hep Akden;ziıı 

an<iıtarlannı Şap deruz.nde bul. 
mak ümdilc oralar~ gitrrcğe kal. 
kıştı. Fak;2t anahtarları daha ev
v<.1 baş.kalan alm>Ş, .avuşınuş ... 
İsmi geçen bu r!evlt'\ adamı het 

haldı!' bir gün İtalyanın İngill,,re 
ile kavgaya tutusac:ığı.nı dü,,ıilıı. 

mek istell'iyenlerdend;. Fakat za
man -O v91{ ·t ..... rı.. .... ;.; rok oo~:.ş~ 
bu ka"ISa bit gün çıkıverm;ştir. 



\O ... .JaLU.1W Wt;~6 •-"""M& 
Ajaıı.>ı bWl.anlerkıd"" a~ıırı 

Yeni P'rosa bMnıtıR ve A· 
merDııa - Gadıl Avru:pıııda 
hava hı.ı<bi - Cava ve Bir
manya petrolle.ri - T~o 
ve Y olııoh&DMQ'• i.lk hava ı.. 
arru:ru - Japonya ilin.en. 
tanı htiU otml7e<:ckıniş -
Dolu cepı-ıncte yeni nm
hattıbeler Telhi. eden: A. SEKlB 

Vı:jiden bildiriliyor: Yeni Frau
nz kabinesi teşkil edilmiş ve La. 
va! bükümet reis~ hari<:iye, dııhi.. 
!iye ve haberler na= olmuştur. 

Vaşin,grona gö:e, M~•:ııl Pe. 
ten br.r ay önce Lavale kabinede 
ik:in.ci dereoode bir vazife bile ve
rilmiyı;eeğine dair Amerika hü.
kümetine teıninst vermişti. Mare. 
şalin bu yeni haı'l!ketle Amerika 
bükü.metini al.datınıış ve Amerika 
münasl'bcilerln,n l<A?silınesi ihti. 
ma~ pek az kıymeti olıhığuna 
V aşingtcn resmi mahfilleri hala 
inanmamaktadır, 

1-fökUınct reisi, 'hariciye, drıhi
liy., ve haberler nazırı, Pierre 
Lnval 

Hariciye devlet sekreteri; Be. 
noit Me:ıdh.in ve Fernand de Bri
non. 

H.:ı be der dev le t sekreteri: Ma. 
Tion, 

Polis genel sekreteri; Boutejo. 
D_l!1i!i')•c nll7.lr!ığında idare ge. 

n"1 stkretcıti: H>laire. 
Devlet relsi nez.dinde devlet 

sekreteri: Am!.ral Platon. 
Devlet nırzu-ı: M. Romier. 
Harbiye devlet sekreteri; Gele. 

ral Br.idouks. 
B"hriye devlet sekreteri: Aup

tıan. 
Hava de<;lct sekreteri: General 

Jbnnekyn. 
Ztraat: Lorov • Ladurie. 
Leva7.!Jll.: Bonnafous. 
Milli teı<brye: Abel Bonıı.art 
k Hubert ~ardelle. 
Sıl-l\ıat: Dr. Grasset. 
Maliye; O·-<tala. 
Adı.ye: Barthelf'TTlY. 
Müstemleke: Brev,e, 
S'X>r: Albay Pasoot. 
Ticaret: Armand. 

GARBI AVRUPADA HAVA 
HARBİ 

Londradan büclirillyw - Dün 
gece İngiliz borrJba tayyareleri Al
manyada Hambuı-g l'ın:ıanı.ııı, Fra~ 
sada Sen Naz.er denizaltı üssünü 
ve Havr'de co'.;,ları lbomıbalamış

lardır. Bu arı.da düşman karasu
brına mayn dökiiJmü.ıtür. Fransa 
ve Fek.nenk'de t"yyare meydan.. 
!ar.na taarruıı:lar y;,pt!.nı?Ştır. A
ğır b->mba uçakları Almanya ce
"' bıı~oa Aıı"•burı<<la rni'~h·m bir 
harp f:brlkacnı da bomlbalaımış
la rd:r. 9 Bomba tayyaresi üssüne 
dönlll<'miştiı. 

AlmanlarJ göre, dün gündful ve 
gece ! <ril\ı hava kuvvetleri 27 
tayyare kay<be•ll'işlerdir. 

CAVA VF BIRMANYA 
PETROLLERİ 

Radyn Gazetesinden - Biıunan.. 

ya petrollerinin mütıim lbir kJ&.. 
m nın işlt."lll("l h:r hale geürümesi 
Japonları ror 'bir duruma sokabi
lir. Bunların ta.hrip edi\onıiş ol
ması İngiltere ve müttefikleri için 
de önemlidir. Zıra, bugün Japon
ların eline geçen )erlerin yarın 

miittef.iklerin eliııe geçıne6i ihti
mali ydk d<!ğildir. Cwad~ pet.. 
rolleri Japonlar ~e başla
mışlardır. Şimdi Blıman:ıradakı 
petrolleri de işlelmirye çalışacak.
ları ş~"ı.esrzd.ir. 

TOKYO VE YOKOHAMA'YA 
İLK. HA VA TAARRUZU 

Radyo gaz.etesinden: Japoıışa.. 
nın bombaıdıımın ediltliği hak
kında gelen haberler İnogilterede 
memnun;yet, Japoıı..VQ.da heye
can uyandıımıştır. J aponyeda 
evler ahşap olduğu için bombar
dun.anm tahııibat ~.ması 

mJ:mk.ün değildir. Tolııyo ve 
Yokolıama şehirleri ilk defa A
meriksn h<ıva kuV"J'etleri tar.afın. 
dan bombalaruyor. Bombaı:dııma. 
nın Amerika tayyare gemileııın
den 'havaliman bombardblllan tay 
ynrelerile yapılması çok muMe
meldir. Çfuılaü Amer'.kalılamn J a. 
ponyayıa en yakın oüsleti 9 bin ki
lometre u21:.Jktır. Bun.dıan dolayı 
bombardııman ta:yyarelerinin men 
'Zili dışındadır. 

JAPONYA HiNDtSTANI 
tsrtLA E'l'MiYECEKMlş? 

Romadan bildirüıyor: Giornalıe 
d'İtalia :ıızetesinin Tokyo muha
biri diyor iti: Japonyanın Hind.is.. 
tanı isti°ta edeceğini düşünenler 
ald:nryorlar. Japon siyaseti Hin. 
distanı C'lllellerini gerckleştrrmek.. 
te sc~besi bU1:ıillaeaktır. Hindr.ı

tan, Tayland ve Çin milliyetçile. 
ri mümessillerıi Tokyoda 1ıoplan. 
mıştır. Müzakereler gicli ohnuş.. 

tur. 
DOCU CEPHEShmE YEıNİ 

MUHAREBELER 
Ahnanlara göre: Düşmanın bior 
~ rrı:ıhalli hikumu pfu;kürtül
ımiiştür. Merkez ve şimal keıoiın.. 
!erinde Almanların hücı.ı:m hare. 
ketleri arati ııartlarının güçlüğü.. 
ne rağmen rrnıvaf43k.iyetle neti
celenmistcr. Ka-radeni2'Ci'e Alm<ın 

bomba tayyareleri 7000 ronluk 
bi.r düpnan ticaret gemisi batır. 
mıştrr. 

Düşmlıın gruplannın imhaın 
harekatında 33 ünoü Sovyet or. 
dusunun bazı kıs>mları mağlfibi.. 
yete uğrıiıtıl.mı.ş ve Sovyetlerin 
gi:iGterd'ği inatçı mukave~ 

karşı günleroe devam e<l__çn şôd• 
detıi muharebeler esn.zaııı.da 45 
meskıln yer ve 4000 lstihlda:m ele 
geeirilmiJ.ştir. 

Ruzveltin mümessili 
(1 met sahiledeııı devam) 

ha gemiler yıqımarn.i.011 w.zum 
vardır. 1912 senesinde Amerika
da cmııan 8 milyon ve 1943 de 11 
milyon toni1at.o tutarında ~ 
yapılam>ktır. 

Horminan ve Lndreres Gene. 
ral Mal'Şal ve Hopkinse rı-fakat 
etmektedirler. General Amerikan 
kıt'als-rını tıeftiş efımiş ve rnanev. 
ralaTında hazır bulıınmuştur. 

r~----:----------------~::::: \. ŞEHiRDEN ve MEi.JLEKETTEN) 

ANKA.RADAN vo 
MEl\lLEKETTli.ı.'i: 

* Ücretli memurl.acıo - talı· 
•t~.erl iç.J.l ~ıWe~ .. o-.... ı:wr Ao~un 
ıtt. ""-kJeri sorua cm4 uzertıd.ır. proje
:y ~· gıöre O.er V~uı. UcrtWJ.J mıe:tnur 
Q ·: .. dro.Larmı birt:L liaı-«n derecesilıe 

J 're teııb1t edecokı~rr. Möcnur&cın üc. 
~ · ·Lii a:cceo. bhlm.elılerl k.ıde.ıııler~ne e.. 
~ ..ıi i~z edılıect-ıo..lr. * Yruek :;uı,..y O!wlu Nısan dev-
1:esi w;cbcierine ayln ~ ınae <*Ul bi
!ıa!)ında merasim.le d.J..p.uua veriJıecek. 

.. ..!r. * .K.ııve ve Çııy inhisarına a>t k:a
oı..:ı lıd.filı~ı n. ?ı.1. ~~ ı~tı dl.ID:kti ı.op

'l!!...;.:.u~a ruzna.rıH.,yc alınmı;;rtır. Li(yı. 

b<.ya n:ızarm haı• .. .ç"'-"D nın.aı edıJen çay 

ve k~ve ıie daihi.de ye-tişt.rilcn her 
tıtVi çJ.y l)evlcL :n..~-ur.ıına al:nacak
lır. 

+ .Ka.z.ı ve n<>hiY e nur uo mermırlıı.
rın ın ~11~a~arı.nın arUu·ıJıııa.:.uıa d&.1r 
bazıH.auün lı\Y.Jıa i\.leC.:.!ie tev·ai edil
m1,1Ur. 

* Devlet Deınryoll:ın İdareo! İz.mir 
E:~~el"0.3:fyonaı f'u;j,ruı.a g.dcn yolcular 
iç.:n h~ ~ene tc(.lbJt ettjğı LenzLlfl't.1J. ta
r~!~y~ bu ylıl içln ~tiur c!ııu.ı.ye karar 
vern:!şUr. * De,·'et Dt"n.!ryull:;n ve Limanla
rı ıle Hav"yoll.'.uı i,.tılime Umwn Mü
dürHiğU nıom.ur ve nı.ü3tahd-€m1erioden 
vrf3l cdecolc er!u ai.le:erine yardJm 
için ha~r'..anan niı:2.mııam.e 1.atbilt sa.
hôS>Oll. konWın~u. 

* Hllkfımet Kar:ıdenlze seyaha~ .._ 
den bül.l'n gan:!cre sigorta mecbuıri

yetn~ iroJ."711.uT. Gomiıltt ~ milret
!ebo t slj:ortasız olduğu ı:ı.1<ıdlnle seter
ler"1e müsallde cdllmiJo~. 

1 v.tı.AYET vo BELEDİYE: 
-+ Türk~ Turbıc ve Oloouılıil 

Klübü dün - 15 de Beyojjlu Ha.ilce. 
Yine senel!k umuın1 hey'et tıoplanWu
nı yapm.ıştıc. * May111 ve Hazİ""1 aylarına &il 
t!lomek Joamelerl Mılrar&.cl.., Vi.liyete 
eelmiştlı-. Ya!lc.ılıdlı tevıtıata badla<ı&
ca.krt.ır. 

+ B<>ledloTe lıudut:ıu-ı dahli.inde iş!l.. 
yen bHılınwn ~e V&fi'-taları ile ... 
ld<trli<, hava ga:ııi, telefon ve Beledi,JOJ 
resmiı:ıe tfrlııi otel, panslYQO. ütteti!erl
ne mua-yyen ~rde r.amlal" yapıJ... 
nası ıka.rarlru;rt.ırılrnJ ve lla2ıtilruıan 

karam:ıme Dalıitıı:re Vt"dle1ıi tanfıı>
dan De!Cd.iyeye t..-4>l:ji cdiiJ.ıniştir. 

Cerrahpaşa Hastaha
nesinde ha~taların 

istedikleri ş a r k ı 1 ar 
M<>ruf okuyucu Bayan MüzeYo

yen Senar taraiı.ndan Cerrahp~ 
'hastanesinde dün hastakara mec. 
canj bir Jroooer wrılmiştir. 

Mü:zeyyen Senar hastalara kaıı 
ten neş' eli ptııoçalar okumuştur. 

Buna rağmen hastalar 5 dakika.. 
!ık bir i.sUrthat ı.:was, esnasında 

siyah tahtaıya: cDileğimiz; De!-. 
dimi ummana dök:tüm, Bahar bii
t~ Bağrıma taş basaydmı. ci;,. 
yuarakbu~ı1tıl.a.rıdaokumuıı. 

nı riea etmişlerdir. Bayan Müzey. 
yen Seııaır bu dileği is'at etmiş -ve 
okuyarak alkışlaımıııştır. 

JAPON 
Başvekili 
Bombardıman hak
kında Mikadoya iza· 

hat-verdi 
San Flıansisko 19 (A.A.)- San 

Fransisko rıııcty.osu tar8'iııııdan el
de edilen bir Tokyo radyo yıı;yı,. 

mına göre, Başvekil General To.. 
jo ile B;Jhriye Nazırı Amiral Chi. 
ma.da ve Harici-ye Na:n.rı Aımiral 
Togo, Aınerikalıiar taraıfmdan 
yapı.l.o"TI haVoa akıru hakkında dün 
akşam tmparatora izaiıat ve~er 
ve hükümdar"' slh.hatini i.sti6ıar 
eım lPndir. 

BU SABAHKİ ALARM 
Tokyo, 19 (A.A.) - Bu saibeh 

Japony~ en şimal ucunda ve 
Sak.alin'irt cenıhunda buluruın 
Hokiıaido adssının bütün bölgele
rinde hava tehlike işareti veril
miştir. 

----cı---

Belçika sahillerine 
mayn döküldü 

Londra 19 (AA.)- Almanlar 
Belçikada Sambre ve Meuııe a.. 
rasındaki böl.gede ve bilıhassa 
F\eurus ve Vlalcourt arasındaki 
bölge}"e mayn dölanektedlrler. 

Leval kabinesi 
LondTa 19 (A.A.)- Sımday n. 

rr.es garetesi di!yor ki: c- Lava! 
lhükfunelinin Visi Fıoanoosını Al.. 
man!arla ~birliği yapmağa sürük
liyeceğine şüphe yoktur.• 

Vişi 19 (AA.)- Yeni kıı.bine. 
nin ilk toplantısı pazarte&i günü 
yapılacak ve Laval yeni namrlan 
Ma~al Petene tanıtao:ıkbr. 

BULGAR 
rJie busları 

Budapeşteye gidiyor 
iBw:ioapeşte 19 (AA.)- &ıbran 

ya retsinin başllıınlığında bulunan 

bir Bula,gr parlamento he~ pek 
yakında Budapeştede beklenmek.. 
tedir, 

Laval hükumeti 
(! !nd sahifeden devam) 

ettiğiııi ve Fransa iç ve dış si(ya. 
setinin .idaresinin devlet şefi ta. 
rafından tayin edilen ve onun 
1ta.rşısınd:ı• mes'ul bulunan bir 
hükıimet ~i tarafından denıh

de edildi>ği ,hak.k.ndaki kararna
meyi neşredecektir. Hükumet şe. 
fi devlet ~ile anlaşa>rak nazırla. 
rını tayin edecek v~ bunların ha. 
reketlerinden dolayı d""'let şefi
ne karşı mes'ul olacaktır. 

Vaşington 19 (A.A.)- Mareı;ıa~ 

Petenin bu.günkü ıı>azar akşamı 

söyliyeoeği nutuktan sonra Lava] 
hiildlınet.iı!in Parist.e kuru1aıcağı 

ve De Brinon'ın Viş;<le Lavali 

temsile memur crlüeceği V a.şing. 
tonda tahmin olurunaktadrr. 

NEHRU
nun nutku 
"Her çareye la 'i vu

rarak düşmana 
mukavemet lazımdır" 

Kalküta 19 (AA.)- Hint birli
ği kon:gresi şefi Pandit Nehru dün 
bir nutuk vermiı! ve Bitler ile Ja. 
pon kuvvetlerinin Hindistanı e.. 
bedryen esaret altına aJaoa.k ka. 
ranlrk kuvvetler olduğu hak.km. 
da kong.renin tam kanaati bulun. 
duğun u söyledikten sonra imkfuı 
&lhilindeki her çareye başvura. 
rak düşmana mukav€1net lazınt 
geld'ğini, kongrenin gayrimulıaıip 
olmakla beraber taanamile tıaıraıfsıııı 
olmadığını ilave ve kongre ile 
Hint mi!le~nin mütreav;z\erin 
aldat!cı sözlerinden c;ıekinmeleri 
ni tavsiye Vl' ihtıaır eylemiştir. 

1 Möttellll tayyare
sine mukabil 6 Ja· 
pou uçatı daşflrlHdl 

Londra 19 (A.A.)- B.B.C. /\.. 
vustıral:yadak:i nılüttel:ıl< k~ 
danı General B:ret Uzak Şarkta 
düşürülen her mürtefıl< uç.:;ığıne 

mukabil 6 Japon tayyaresinin di>
şür.ül.düğünü söyl~tir. 

Ruzve[t Kanadaya 
gidiyor 

Ottava 19 (A.A.)- Ruı:veltin 
yakında Kanada:ya gelerek pa-r\3.. 
mrnto ~lantı.lann.dan birinde 
s&ı; alacağı ibi.ldrriliyor. 

Futbol maçlr rı 
Londra 19 (AA.)- Dün yapı.. 

lan futbol maçlarının neticeleri 
şunlardır: İskoçya İngiltercyj 5-4 
yenmiştir. Holanad Fransaya ~ 
gaL.p gelmiştir. 

İ.9Jroçya • İngilt>ere ID3çı Glas. 
kovda Kappdenparkda 75 bin se. 
yirci önünde oynan.mış ve Holan.
da • Fransa maç1 Brendlord'da 
yapıhnıştır. 

Kendilerini ele 
veren hırsız•ar 

(! inci .ah.reden df\·am) 
girmiş, b.."'Zı eşyalarla Müzeyyene 
ait 50 hra parayı çalmıştır. 

Dün sabah işin farkına varan 
:ıo,.,cıınlar me:;ele<len z:lbıtayı ha. 
beııdar etmi~ler, evde tetkilwt ya. 
pan memurlar, hırsızla< taraiın
dan d!dik., d Jik edilen odalardloın 
birindt> yel'I? düşmüş hiır mektup 1, 

bulmu§lardır. 
Yaşar adında maruf bir sabd.1l.. 

lının isiım ve ıarll"E"Sini taşıyan bu 
mektup ııaırfı de\5 letile fail ken
diliğinden m<ıydana çıkmış._ ika. 
metga!ıı tesbit edilmiştir. 
Şarbo adında diğer bir sab>lao

lı ile bu tnrsızhğı yapa'll Yaşar 
hakkında ta.k.lbata başlanmıştır. 

---0-

598 ki§İ Türk vatandaşlıima 
kabul olundu 

Yabancı memleketlerden hicret 
ve iltica suretile memlcket:mize 
ırehniş olan 598 kişi T'-irk vatan.. 
'~ığına kabul olunmustur. 

Edebiyat dünyası canlaruyor ... San'at alemi şahlamyor . .. Bi1tıün 
gö:ııler yaş.dolu)'Ool' ... BC!tün ka tbler ibeyeeanla çsnpıyor ... Çüııilcü: 

RUDYARD KiPı..ING 'in ölmi)'tn eseri oJ.aıı 

•• s I Ş IK 
Bugün 

NE N 
LA L E Sinemasında 

gösteriliyor. 

RONALD COLMAN - İDA LUPİNO 'nun 
Büyüik l.."Udretleri.J.e y~attıkl an bu öhniyeıı eser; lıaılcik! bir 
kahramaıı.1.tk destanı, acı hiır hayat romanıdır. P<'ograıın.a 

i!a'lle olarak: 
1 - En son .Matbuat Jurnalı - TÖRKÇE 
2 - Reııkl& 1\1 İ K İ (Gufi Balı:k Avcısı) 

~a;ıam-• Bugü:n saat 11 de tenz>U.Uı matine _____ , 

-ıı.°Zsz:l!IZlY.iZ!jY.;2 21 Nisan 1942 salı akşamı saat 21 ae ~ 

TAN SiNEMASINDA 
ŞİŞU ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 

Dbııaıueri himayesindeki fuir ve basta Ç<>cuklarııı m..nliatiııe 

BÜYÜK MÜSAMERE 
Be müsamereye ımcmileketimizin tanınmış san'atin 

Bayan MÜZEYYEN SEN AR 
ve ayrl'Ca Şehir Tiy a trasu. san' a tkıarl.an 

BAZIM - VASFİ - PERİHAN 
tarailarınd an bi.r KOJMED1 

Bile~ TAN Sincma u gişesinde sa*ıJm.ı.tadır, ma>J/j 

Tokyo baskını 
duruyor ve hıml hanl harbe ha
urlanıy<1r. Bu böyle nlduğu gibi 
Sovyet Rusy.., Çin, Hind, Avu .. 
tralya gibi demokrasyaların da
vasına b•ğl.ı ve üncü kuvvetler de 
hilli haı.ıınları ile nihai salllı.ada 
~tlak ırırtı .. &a ıelmiş değillerdir. 
Belki 1942 ilkbahar • yu ve soır 
baharı bu yığınlar üzerinde Mih
verin netice almasına iml<iıı hıra· 
kacak, belki de bu imkitnlar l!Ml 
yılıtı<1 Mihver hesabına kaybedil
ıniş ümitler halinde intikal ede
cek ve 1943 hazırlığıru görmiif el. 
mokruyalar hamlesine bu kuv
vetleri de kkrar birer kuvvetli 
fayda kaynaiJ halinde katacaJı
tır. Mihverin \~ dcmokrasyalana 
hakiki durumıınu ve harbin ıele
cejie ait gelipruııi daha ziyade 
bu yaz hoğuı;,malarının sonu mey• 
dana çıkaracak olmakla beraber 
muhıııkkB'k ki Tokyo • Yolrohama 
gibi Japon beyiu merkezlerin.in 
ansıztn bombalanması ve 1-nO>a
lanaobi\mesi lmkiını mütt~fikieria 
önümüzdeki harp devreleri ha kı
m1ndan Mihvere karşı bilhass• 
sarı teblii<ı ve sarı istila karŞ>
sında ne düşündüklerinin ilk işa
retidir. 

Bizim irk gündenberi bu sfitmt
larda beHrttiğlmiz şahst kanaati
mi:z şn görüşte toplanıyorda: 

- Amerika. Japonyayı yayılılıfı 
bölgelerden k<nomayı dej?il, biz
zat Japon adalarında mağlup et
meyi düşür>«t'!ktir. Japonya eğeT 
beyninden vurulabilirse her yan
dan kendi kendine çekilecektir. 

Tokyo n Yolrohamanın hnon
bardım8nı dünyaya olduğu bdOT 
Japonyaya da işte bu hazırlan.ışı 
ve bu kararı iCade etınekıtedir. 

Japon ın.eı<kez şehrinin ve ea 
büyük liman ve sanayi nM>rkezi. 
nin nastl h<>ıubalandıC'ı henüz bel
li . değildir. 'l'an a re ı•mileri we 
mı, Alası.a·dan ıw., San Fransıske 
luyılanııdan mı, Aleuten adala· 
rı.nda? nu nereden?. Yine Japo• 
dımaı nıerkezlerıni, endiıstri mer
kezlerini ateş sahası içinde tula· 
bilecek bu buınbardımanlar de
vam edecek ın.i, et.miyecek nu7. 
Bu da hauüz belli değ•ldi.r. Fakat. 
muhakkak ve değişruiye<:ek oba 
tek şey şudu.r ki Japonya şunda 
ve burada uc kadar ileriler, ya. 
yılırsa yayıbm bir gün ka t'i ve 
nihai safha baknnındao Anıerik.a 
ve İngilterı: hava, deniz kuvvet
lerini is<ili elliği bölgelerde de
ğil, birzat kendi 1JA>fsinde kencil 
dimağında, keodi beyninde, ken
di anavataıunda bulacal<tır, ff.,.._ 
halde, Japoııl!mn da buna göre 
hazırlanmaları billıassa bu ilk işa
retten soru a b~ta gelen şartlar
dan biri oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Üsküdar ceza 
c.vinden kaçan 
azg ın katil 

(! inci sa.Iı'f.eden devam) 
suçlarından Jıokk:ında t<>vkııır .kJJ. 
rarı mevcut olan sabıkalı 1stan.. 
bullu Hulılsi gıeçenleroe İzmir 
7.abıtasınca ya.kıaılanmış w Bıırsa

ya sev kedilm:Şti. Öte<ienberi ya. 
kalandıktan sonra ekseriya kaçan 
ıH.ulıis~n İn<>göl<len Bıı=ıya gö. 
turuldugü sı:rada muhafazasına 

m<'mur olaııların ellerinden yeni.. 
den kaçtığı tı.ıber alınmıştır, _..,____ 

Müttefik taar r u zu 
b aşladı 

il inci Sahifeden Devamı 
iki Japo,. şehrine yapılan ha· 
va taarrmları Japonları çolı: 

kııdırmıılır. &ıki bir Jaı
seliri radyoda J aponlara: 

- Eğer ftidalimizi by'be.o 
dersek dıifmanlar biz. gül• 

celde.rdlı. Hava ahnlarııı.m • 
nüıı.e ı;esilenıiyec<>ğini bilmo
ii.yiz.. demiştir. 

St.ilun.- 5 Jncl su-. Hızlruk Hl· 
k•mLlğinden; ~/152 

Ced.ı<;paı;;ı ~ ... ~ 20 No. 
ôa ik!\ınel eden Nfop ~-U Arist.kirı.ı.& 
341 D. olup anı ve babasnn vet.ı 

c~en henüz. i•Yri reşit DJa.ıı kil.. 
c ille ~e ita rdeşl Fı.lo"1JD noı1 
tayin edi:dig! ilin olumır. 

~-..-~2YAQ .. 

"'I Fevkallde Fırsat 
CİHANGİR CAMİi sırasında. 

Özoı,ı!u -iı.n.da No. 11 it\ ve 
dışı Yallı boyailı, dokuz odalı. llw
Maraya \l'e' ~ nazu. te~ 
de ıııanzarah, önü ve yan.lıarı ta.. 
ma'1!e.ıı açilı: ve kap~ ilı~ 

mali olm.;yaıı bir f!V ca.. 
t>lılciıır. Satışı 30/4/114'2 p...,.._ 

~ eünü - H tür. T•lipleda .,., 
! hakkında mutassııA ma.11\ma.t d
~ malı: lrnyanltt'll gautemizln 9/4/ 
~~ 942 n!lM:ısındıı 942/10 No. lu B&-

yoğlu Sulh Mahkomesi lıl.ınına 
bak:malan. rica olunur. 

~-SON !~ ~AF- 18 N İ SAN 194Z 

SPOR 
Lig Maçları Bugün Bitiyor 

-~~~~~~~~~~-

iki eze~t rat<ip olen Fenerbahçe- Ga
latasaray y·ne karşı'aşıyorlar 

Yazan: ADNAN AKIN 
İstaDlııtl lig maçlarına bugün 

de Şeref ve Fener stadlarm:la de
vam e<hlecekıt>e. Fener stadlllll& 
Beşi.lııtaş V eh ile çarpışırıken Şe
ref sadında da Galatasaraylılar 
B011 oyunlar'111 ezeli rakipleri Fe
nero.ıtıçe ile yapacaıklardır. Bu 
tlu karştlaşmacın da çci< çetin ge
çeceği tahmin edilebilir. 

Bu mülhim karşıla:ımalardan r!V• 

ve! Fener stadında Taksim Bey
kozla lig m11Çını oynıyacalııtır. 
Bu maç Beykoz için ehemmiıy.,.u; 
deği.l.se de Taksim için hayati bir 
ehemmiyeti hazidri. Çi1nıkü Tat<
siml i lPT bu ayundan sonra birinci 
l<ıümedeld vaziyetlerini perçinli
yeeek.lerdir. Bu maçtan sonra Be
şiılrtaşlılar Vefa ile 90n lkarşılilf
ma !arını yap•caklardır. Beşikt* 
lılar lig liderllğini rnutı<ıfarı:a et
melerine r&ı'trnen bu maça ııı211n 
gelen ehenrniyetıi veıımekıt«I;.... 
!er, zira Vefalılar bu gibi nazile 
durumlarda 'birçdk: okereler süır-
pı+zler yepn.ışlardır. Beşilctaşlıhlr 
Vefaya ımuıhaılııkak eheuwnıiıyee 
vererek çalışaca.klardır. 

Fener stadwıda bu maçlar ya
pılıı'kıen Şeref stadında ilk 1c:a,.,,. 
!aşmayı Sült'vmanive ile Bev~
luspor yapacaktır. Bu maç Bey.ı.jt
luspor için bi.r:vült bir ehemmi>ved 
haizdir. BeNlusporlular Süie:,. 

92,5 kilo Rakı 
İÇMİŞLER! 
Düğün evinde kanlı 

bir cinayet oldu r 
İ:ı:mir 19 - İzmirin güroel 

nahiyelerinden biri olan Cumao.. 
vasının Oğla,_,a&> köyünde, ~ 
ğiin evin.de kanlı bir kıwga ol
muştur. Evlenen, eski mubtv 
Osman Tokerin oğludur. 

Köy delikanlılarırun toplandıtı 
bu evde sabaıha bdar yanmşar 
kiloluk 185 şişe ra.kı içilmi.şt!.f 
Kavga da rakı bittikten soıı.ra çıJı: 
mıştır. Ayrancı Ahmet ve 10 ar. 
kadaşı ev ı12ıhJ.bi:nden daıha rab 
istem.işler, ~ saMbi yok d.emif. 
lfalil ve Cengiz 'le arkadaşlan 
münakaşa)'& loarıçm.ışlardır. 

Bu :münakaşanın gittikçe~ 

:ın.ası ayrancı Ailrmedin tabanm 
çekerek Halil Ceng.izin aııka.c!af. 
larından M<fumet Yıl'ırialll'l atef 
etmesi gibi kanlı bir netice v-. 
miıjtir. Mehmet Yılmaz b3l}mdaıı 
yaralanıırııştır. Bu ara~ ayrancı 
Ailımedin adkada§la.rından lfJ/& 
Mehmet de bıçağını çekıniııı ,.. 
Halil Cengizin arkad .. Ali Kut. 
luyu belinden yaralaıırtşıır. 

man.iyeyl ıbı.zandıklan ta!G · 
rakiplerile beraber vaziyete giT& 
rek be»<i de küme değ~ronen · 
önüne geçec.klerdir. 

Bu maçtan sarıca lstanbıuJ.ııoorl 
Kası.mpaşa ile ~ıyaca~ır. Bu 
maçın İstanbıılspor lehine tılc;tıir 
fiili faydası mevcut değildir. Yal
nız Kasımpaşanın bugUn!<ü dere
cesini deği(tirccek mahiıy"Cttedlr. 

Giinün ııon maçını Gaktasaray 
Fenerbal.~ ıle yapacakıtır. Geçen 
hafta k~·vvetli ra.kibi Be~ş ö
nünde şampi'.''"'nluğu kayılıeden 
Gıılatasanvlılar buııün de Fener
liler!., ka~ılıı~caklardır Bu m .. 
çııı nf'tices; Galatasaray~, v~ 
tini ~ .. m.,klP bP.raber Ji"
ner!iler ~in f'lıf'IWT"iv<'tlidir. ZA,. 
ra Feonerlill'< lig başındaniıerl bir 
türlü takwnl>rmı tnolavrp tali bir 
randıman wremeırrişler ve bu su. 
retle taraftarlarını da haklı en

dişeve si.irul<l<'ml<rlerdtr. lşt.e bu 
endişeyi b<!rtaraf e~ için bu. 
gün!oü çetin kanşılaıımıYl ~ 
ma.k gaJTf'tlle fedakara.ne oıyru.. 
yaca« olan Fnerliler bu e<zell ra
ltipleri önüı-.1en biMncı devredekt 

gibi çılomak ~i\.eeelt!erı:i.... B• 

yüzden bu maçın da mutat hey&o 
can ve ehemmiyetle cereyan e<ı.. 
~ mu'lııdcka~. 

• 
lzmirdeki 

büyük yangın 
1zınrr 19 ("Telefon!a)- Kunım. 

cular ç~ clün büyük bir ~·:ın
gın tehlilı:esi geçlT'dı . Çarşın~ Y"
kınında bulunsn K:u.o;ooman oğ. 
lu çarş>sında Lıma.i! ve k,a~ 
Aliye aıt 14 mrmaraJı boya ını. 

l§tfıalH!«inde boya kavnatılırken 

a~ çok yalan bll' · yerdıe bulu.. 
nan benzin, neft \'e 91llüıoyon in

fil&k ettı. Alevler bi.rdıenbıre et.. 
l'aıfı suarak biiy1idU ve dükkAn 

~iti insanlar 20rluk-:1 loendl. 
lerin.i kurtarchlar, Yangın, tem 
Elrtıtmin. lcunduraıcı Mehme<tıı. 
diikldnlarma.. Meşruti;yet mat'b> 
uma, Abdunııbmarun dıeposuna, 
Ferah ıu.ı-run arlaı k:ısmuıa 

sirayet etti hfaı)"O! çok çabuk ye. 

~ için yangın mmtakası sa 
çemberi içıoe a.lıımMş ve ateş bu. 
r:ıd. boğu.lınıqtur. 

!Boyaoı Ab ~ İsmaile alt dut.. 
lı:inla lrundur .ıcı Ahmed'in d\\l' 

lcllıı tamameıı ~tır. Haman, 
malbaa w ~ da laıım>en yan.. 
~. y a.rıan d.ükkıllı !arın iç.in.. 
dele! mallar lligoırtaiıdır, T'ahkika.: 
ta başlarım'ftır. 

Ön ümüıı:dclti Sah Nrpmrnf 

SÜMER Sinemasında 
GİNGERS ROGEll9 .... BONALD OOLMJ.N 

nın eınsaki9 tıı. r 1IRl'2llia ~ 

Gönül Oyunları 
ıs., diNMlüztldl eedteııolt .... - ... _ 

borvetH filmi ı..ıo-. 

lstanbul D~fterdarhğından : 
Doe,a No. 

B\Qo(llc;lda Nb.aın matıdl~ Nmm -
l<atınd.a 173 a<3 7 ~ e.ım .. ~ 11 
lııai>• No. lu 7!13 metre m..cııbl>aı -..,. 
5/:.IO bisoooi. 
Beyojlu Bülbül rrah.W.mt nln Tendı:ecS -
lcatında 5119 ada 3~ -""' "'*" lK 1 ...ı ıııe 
(35.!>) -*e mu.rıtbl>al .,._ ıamomı.. 

lleyool!ıJ P:ırıcaltı ~s.nic C'.....,. -
lıaiındıı 8211 ııda 24 ~ -.ı •ı lK T""ll 
138, 140 No. lu 70 - ........ -. ~ 
*3mıırru. 

-
1 

' 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
.................................................................... ~o.45 

wkçeye çeviren : ISKENDB F . SERTELIJ 

KoloneJ Vels tabut hikayesi, meçhul ve 
müseliah Japon casusları işi ile ciddi 

surette meşgul bulunuyordu 
Mül:ldn Bek """'°aıltınd"" ç,Jdıı;ı

Cf.k.tı. 

Mada o gtinlerde h1ç blr japon öl-

""'mi.7U-
j;ıponlar on ~ !Oburu ne için, ıc>. 

aıiın .l<;ln yııp~ı?. 
Bu 'lal>ut hiJ<ı;iyesioln allmdan lıOm.. 

b!Ur ,,.,ıer ç.ıkacai<IJ! Faıta4 şi>rA!ilik 

elde lxiç bir ip ""'1 ;rottu. Miil"..ırjm 

Bek: 
- İyJ ID, ka!ruf tarı..tmıa :ıu boo 

-utu ~:e göniüm. Y<>Ma bu lıl'-

~ı1.ur~arı.md:ın b!~·i h:M:>er vcrdJ. 
1\'!ühb:m .BC:ic gcoış bir n~la:t aklı. • 
Demtt iri j<ıp<'Dlar eski ö!Oloritıi 

nakletmlye haz ırlanıyorlardı. 
M'li!Aoılm .ikJ<, binba<iıya sordu: 
- O tabutl<ı.rdıın bırimn iı;tnde .Milı

~r Beneb1 ya~~ığl.nı gö!'S<'nlE ne ;re~ 
parsmız? 

- Bu bir ht'•.eyandır. " . ~akta uyu
yanl&rın gördügü bir rüyadır derim. 

Tom onaya çıktı: 

ı · 
BAŞ, DiŞ, NE ZLE, GRiP, R0 ~1ATiZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCAl iI~ DA GÜNl't: 3 K ııı::ı:. AL l'.':A BILiR. 

Kesf;r 

Dahiliye Vekaleti Emniyeti Umumiye müdürlüğü Birinci 
Şubesinin 1313/942 tarih ve l! s ay ı lı ihnühaberile teaçil 

edilen 

ÜTEAHHİTLER BİRLİGİ 

Tarihi Tefrika: 74 

Ehli'salibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel _.,) 

Eh!tsalip seferlerinin gayesi; Anadoluda 
yerıe,mek değil, Filistini fethetmekti 
leınek lıimnriır .k.i, Hazreti Mu
lhammedm (S. A) neslinden olan 
Araplar, ahllsahbe karşı vz:cifele
rini y ap.!D<ldılar. Bilik.is 900radan 
Miislüınan olsn ve Arap mlcrndan 
olımyan TÜ!rkler, dini müdafaada 
azami kan d&tii!ler. Ve, Kuıdüsü 
küffara teslim e'1ncdiler. Sala
haddin! Eyyul>i"nio ehlisalJbe kar
şı mııbarebeleri b UDun en IOOıyük 
delilidir. 

Sa13:hıadcliııı Eyyubıi, Tüırikıtür. 

lCı.p edip dağıtırken peşinden bir 
yüz bin lk!iş!Ji.k onlu d aha mey
dana çıkıyordu. Bu, ardı arası 'ke
silmiyen süı ülerle durmadan bo
ğuşınak gereloti. T ürk inadı, Tilı'k 
scba,tı işte b u sürülere tam iki 
yüz sene durmadan !karşı k:oy
muı;ılu . 

İzniği işgale muvaffak olan eh
lisalip ocdulan bir çekirge sürüsü 
gibi ard arda Aınadolı.rya yayıl
mıya çal ışıyorlardı. 

~yeye ben de lzıa.ıuruy<ıealctım. 
Diyerek Tomun bıluna gird.i .. 
D<JJtldlrıdan çJotıla,r .. 

- Ben bugün karş;yo;.ada jıı;ponlar-
15 çarpı,."U'ken, l>•r tabut !ç!ndc M:.ter 
Beneli.n ,aıtığını g&z:Umlc gördüm. 
Du.şmanla çarpJ.§U"Ken nasıl uyuyabJ-
1.lrdlm? Hem ben •yek1a uyuyaeal< 
kadar 9ttSe'ln biır memur TiTU7tUD., M:ı.-
~r'?. 

19 Nisan 1942 
18.00 PJ'O(Ttlm ve Me-m1f"Jcrı Saat A- 1 

Nizamnameı i hulasaeı qağıda gösterildiği vechile ilan olunur. 
- Dii uıkii 611'.l'ldan devıı.oı. -

Hem halis Tün.\tiir. Bu zat ehli
sallbe kal'Şı yalnız Tiil'k}üğii ile 
koydu. Araplar, Mintarafillah se
yirci kaldılar. Arap milletini da
lalete se-Aeden manayı araştıra
mayrz.. neden eh:lisaJ;ilıe karşı 

k<>ymamıış? Neden bu iş ta!Ilfimile 
Türkll"rin boynınıa dolanmış?. 
Tariılı s.çı:kıtır. Türk, harim•l<len 
yol veım«:z klmseye ... Yol al:mak 
lstiyene ~rşı kıor .. öllinciye ka
dar dövüçiir 

F akat İzniği te.-keden Arslan ve 
maiyeti Anadolu dağlarına çeki
lerek yüz bmlercc dü.:ıman ordu
EUlla karşı kıoyınıaktan far>iğ cl
mam~lardı. 

Ve luımaııdanlık ~ do~'l'U yü
tildfiler. 

* K OLONEL VELS BİR MUAMMA. 
Jiı\RŞISINDA 

Mü.lhi:m B~. Kolonele kueı yaka.
da olup b.illen!m uzun ıı:.ııdıya awat.. 
ınıştı. 

'1'Jm da.: 
- M.o;ter Be""9 lob\1! ;çmde yalar

krn göniüm. 
Diyerek, bırtun Cl2]i yollar ve çnr

pışm •. ı.ıar OOkk1nda merak ve ~an 
uyaı:ıdınıcı iız.iibatı verdi. 

K<>lanel Veb dudilğını buıtueı.: 
-· O hald~ bız fU ıuı .. ıooca teşkJıl4tı

nı-1z.ia adada bır avuç j, pOnun oyun
cııgı olmuşuz da haıber!m;-L yok. drol 

Tabur kumar.danı binbaşı Parker~ 
ça. .. 1 1-dı; hAıd.iseyi anlattı: 

- S!211ın bu tıuouoıa hlC 1* malıl
D".a.tınrz )'t)k. mu. M.ayor P~r? d ,-e 
eontu. 
JILl'>lıeşı Parker ŞW>lıw-ı anlattı: 

- s,,., C«;en ~ bir tabut t;kô
ye'i.'!ndcn bail5ctm.l.öôm. O zaman vif:'dı 
~ ) rd nın .. • ~~ fada d.111~ b .. -
le JsleırOyordunuz. Ben de !Mı kesıı.:n 

vo sustum. Faks.t, pmdıl y.ne ıdd.ia •
d !ıil ırlm lcl, yalcınca Japonlar kendi 
nıemIC'kei!erine ölülenni n.aJcl-etmek 
iı:, l sb.ıd~n mUAsade istı,-ecekJeı-d!r. 

Hacıt ölülermi"... Bugüo1erde 
Jo'uiJllkı!erde ölen bir rek japon yoktur. 

- Eski ölü!erini nıı:-zıarlardan çıka
rt'P tnemleketlerin.e ctıtürmege hatır_ 

l.ıfl-O'Orlar. Bunu bana pli st:hba.rat 

(~~~~ ~~~! B~) 1 
GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

ı\ıi~ıuin ~ .E"':'?':ı-n etruek ıçi:n 
o:r!~ıtokteb.n 90ll ~ıü:tda:. ayrılan 

C::&.ktılo da bilen biı· ı;~ç !;.ıı. l't'SrrJ \>"e 

.tıı.ısuı1l müessese)erde ı:ı ~r...rktadır. 

İ; S>hip:erintn Son Tclgrol li•lk Sil
tunu V""1ta.sılt! (Nebal.et) i.mılne bil
•..ırıı-e~t rica ohmur. 

• 
Matbaalarda İf arıyor 

Anadolu maUbalarında tertip 
ve diğer işlerde çalışmış bir genç 
iş aramaktadı r. Son Telgraf Halk 
&ütunuııda Abdi Ziya nanuna btr 
mektupla müracaat edilmetıi ri.. 
ca nlunur. 

• 
Bİll iNGtLizCE HOCASI 

ABA~IYOR 

Aslen İJJgijiz ve biraz türkçe 
b ilen b ir hocaya ihtiyaç vardır. 
Taliplerin ga.zetamizc müracaat
ları, 

+ 
Tabut hikayesi M=l!nda herltes,n 

ağzında dol~u" Kolonel Yeis bu 
~!<' c'.ıcl<li ruretıe meşgul oluyordu. 

TP.but MkUy~.nc i,n~·nmıyan yalnl7J 
bir bJ.Dbaıı Pa.rker vaTdı. O: 

-Ş<"l>ir .içinde japonl.lnn tabut yap
tırdıkları mlJhak:ka:k.tır. Fakat bu ta
butlarla esk.i ölU!erini jap:ı.:ı;yaya nak. 
ltOdecokler" 

Diy<>r ve Mister Bcne\in diri ol.&rak 
ka~ı yaltilda bir t:ıbut.ı kıonulouı:, ol
masını ha.v.salasına :--.[:dı.ramı~rdu. 

).tülcizmı .Be'k ile Mayor Parker ~ 

tında bir gecünsirci.:k tc v.arciı. Koloael 
\'e!sin Mülbım Bek'e fa:ıCaca sahlli
yet vermesl:ıı bin.ba{ı Parker çekeıtU_ 
yordu. Bu JrrLllla.kaşal;ır •r<ıSında P:ır

}<er ; 

- Sen b"r rr.U]jzhı - " Haddlni 
tı.l VC' ona göre kon~! D:yoniu. 

F.ter bhıb~ı P.ar~er ktı.rşı yakada 
ja.ponlarla saatler~ silı-en o mütıl4 
d~elloyu gözuy~ ~örmüş o!saydı, ja.. 

ponları FiliP.n adalarında neler yap
mak isiedil:lıı.i an1'!1r.a!cla gedkmİ)>e
cclrtf. 

Ja.ponlar Fil'phılerde ne1er yap:ı>

cektı?. 

Bo"1U tmmin etmek güç blr iş değil
en; BiR>aııoo. Manilla mü lihi4 bir caBUS 

y..tajı bal.ini a!m'l'lı. Ve japonlar bu
(D<!'Vamı Var) 

• 

yarı. 

18"03 Müıı:ik: Radyo Da..">IJ Oı1teııtrı>s>, 
18.4.'i Ziraat T*"'ıni. 
18.55 Mi.ı:ııtı:: Fasıl Hey'eC.i, 
19.3-0 ıı.1~ınlrl.ct Saao ;\yarı n Ajans 

Haberler;. 
19.45 Se"""1! 10 Dalrık•. 
19.55 Müm.:: Maı>ta ~ert w Rina 

Ketty'nin Pı:tk!arı. 
20.15 Kon-ıa (Kahn"1"'1l'ltit M~

lul>e>er i) • 
20.30 Müz'1<: Ka~ Şarlcı vo Tlir--

küler. 
21.15 Tem.<11, 
ı1 45 İmıir At koşulıırnnn Netı.!elerl , 
21.55 Milz)lc: Kıwı,:;11< Proıı""'1 (Pi}. 
22"30 Memlt'ket Saat Ayarı, Ajano 

Hal>erlt:"ri ve Bor.salar. 
22.45/22.50 Y•rınki Proııram 'ft Ka.. 

pııoış. 

Alacaklı ve Verecekti Te 

Mi~ilik İliinı 
&tlha.'>llhınet 5 irıci Sırlı HtıluJk H~

lilinliğınden: 9-il/9 Terdce. 
İsUı.o:ı bul şe:uı:ıdeba ı Bazxlof;a.nk<>

merri Kovacilar caddesi 120 No. evı.n 
P'r od.lsııxia •akin iken 25/1/942 ~ 
rlhlndc dldflğü blldıri!en Vellyedc a.. 
la.cağı olana:rın ve mumaıileyblya 
bo~u ol.anhırın işbn i~ t...1.ritıinden 

iti:baren bir Ry ve mlracçılann.ın !se 3 
ay ~de n1alııkcn>C"Ir::.Le ın.ü.racaıatta
rı hlı:wnu, aksi ~...rde btın:Lıırdan a
lacaklılar lç:n K.:ı.nu11u Medcnlnin 569 
maddesi hükmü t.atıbik ediü.eceğl me:ı;.. 

kUr kanunun :5131 :.n\ & ıeı.ddıeıs.i.ııe tcv
fikı:ln hlan olunur. 

l'ttira<;ıdık ve Alacaklı ve 
V ~rccekli ilanı : 

Sllit.anıe.tm:ıet 5 1noi Sulıh 11.ukı.ık l-18-
kimllğlnden. 941/130 Tereke. 

Sulta,,ai.nıet Fruzag1 cBınil çıl<lıııa>

z111<la 5 No. luuıeııhı. bir odasındo sa
kln ~en Bokırk-öy lı<ıstahooeslndc öl
diifü. anıa.,ılın Ad\oiıyC namı diğer Nu. 
rlyc m\raSÇ>l:;rınm !ıbu 11.'m tarihin
den ;tibaren 3 ay ve a4:ıcak.lı ve vere
cek!'~ ennı.ı Jt;e l ay içill(Je ma!lıkeme
mize mürııcaatlo.rı lüzumu, bunlanlan 
a:Ja.caklı.lar ıneıtkUr mihldct ~inde mU
raoa.a.t: ~ Jıalclarll:lda kanu
nu Medenlnin 569 uncu maddıeai hük
mu 1.J:~ik. e&ileceği ka.rıunu rne-ıicUnın 
561 ln<'i m-.ddC&Slpc teıvf1kan ilcln o!u
nur. 

(e TAKV rde"l 
':-, , i 1358 Kasım 11.cri t.ltı ı 

NİSAN R.AHIR 
6 163 3 

Yıl 942 Ay 4 ,.a:;~·· Ezar:ı 

H i SA H 
s T V akit s D --------
6 1~ Güne · 10 23 

19 
3 13 Ü~!e 5 2J 
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Söhip ve Bn.şnr.ıharr' i Eten. İzzct 
Be:ıırfl' - Neşr;yot Direktörü 

Cevdet KA!lAllİLGİN 
SON TELGRı\F M ATBAASI 

Madde 12 - Urn'WDI hey'eı sencd<? bir dera, rnec'burl olara!r, "'11<nio Jlk 3 
ıyı zarlı:nda İdo.re Hey'eıı tarafından ya&ı ile beT ezaya yapıla_ 
C3.k da.vet üzer~e veya i&tanhtı 1da çıkan gaz.etel.cnien ikisinrle 
içtima lorihi~d.-o 15 gün evvel yapılacak ila,, üzerine İ.slabuL 
da İdare heyetluin te.o:'. ed~ı<i mahıı.lde tıoplanu: ve davetiye 

veya Hilndu 'ö.>teri:en rl.Wlam<..-'<le yazılı m<:\~rı nüıza.kere e ... 
der ve karara baj?lar. 

Mo<r 13 - İdare hey'etı.1;n veya dclm1 banın ~ az beute blrin'.n gii<>lere. 
ce;.:l lii.zoum il?.ıenn.e umumt hi"yet, müı~u1s1ran daveti icap ettirc.'l. 
JT1eV7..u hakkında griıii$nck üzere, !evka.l.m:le toplantıya. davet olu 
nur. Azanın ~n 8.2 yüzde be$inln müzak-t?'ı'll'S~ni .iet.ıyectj:i. b.t.u;us.. 

la!'ın nıztıilmeye derci mecburidir. 
A{:addt;ı l t - Uınwnt bey1etle.r mukayyet da1ıni hanın en a.ı ,-an"'ırun huzuru 

ile te,ekküı eder. İlk içtimada W<sab o!madı.ıtı t.akc!ıroo azalar 
15 gU:n sonra tekrar tpplanmoj!a davet olunur V<o bu toplantıda 
hazır bulun.an azanın adedi ne olw·.Ea olsuc mw<:udun ekseriye_ 
ti ile ka-ro.ır ittihaz olunur. Reylerde tcsavıJ. olur ise re:s:n bulun
duğu t.a.raiın reyi muteberdir. Her azan:n bir reyi vanlır. 

Mııddı Lıl - Uıou:nl heyeı birllğ;>ı enyülosck merc'Jdir ve .,~iJrulc ..,./ııdak.l 
ko:ı.ra.rlotrı ıtU!"l.a:.ı: ede ~- : 

1) Ana niza=Mn tadiili 
2) Hesapl arın tetk ik! ve bütı;enln teısd'}.i 
3) İdare heyet!n'n int1"1abı 
4) Mürak' lerin intihabı 
5) Şubelerin ktişad \'O scdd> 
6) Duhuliye ve aklatın tesblll 

7) Cemiyet."tn feshi 
8) Cemyetin mev'Cudiyetini , :erJt.1.n.i ve her türlü umun.ı.nu a.1A

kadar eden hususat. 
9) Haysiye-t dlıv.aru hasın1n intibahı: 

Madde 18 - Umumi hey'ct i.<;tlmaı İdare !ıcy'<>li re.isi v<>fa re!a \"Ck;ll tarafın
dan açılır. İçtima nis.'lbı onlaşılmak fu.erP :;ok~amzı. yapıldıkt.'?n 
sonra bil" reis. bir re~ veklJi, lki k.,;tip serilir İı;Urr.a rcics ,-eya 
reis vekili tarafından idıt:-e o1:.ı.nur. 

Za!inUar k5ı't!p.!er tai'afından tutulur. Müzakere z.abı!!.:ırı reis ve_ 
Jtat:O!er tarafından i.mz;.ılanır. 

M<ııdcle 17 - Umumi hey'et hafz olduğu mÜ'"tıkt"be hnkkı.r.ı her sıene içln !.e .. 

çeceği .iki mtirakip maruerıe k.ıllr.nır. 

İDARE HEY'ETİ 
Maoclc ıe - Bırlik.. umı.ıu1i hey'et tarafından, tıoplantıdn baı:zır bu1unanl:ırın 

mutlak eh-sC"rişetı ile seçil-en 7 k~il.ık bir ldare heycti W41/ından 
idare olunur. idare heye11 kendı tiz&ları arasınd-0. bir ~11>. bl.r re-

1.s v~li v~ b<r urnuır.i kl>!ip'"'a mürekkey bir riya8Ct divanı ve 
hesaboıtı tanziın ve miırakebe itin bir muhasip seçer. 

M&ôde 19 - İdare heyeti azola~ıno lruzur haJ<Ju wn heı·h;ın;ıi bi<: ta=:nal 
veya üttct verilmez. 

Ma.Jıdc 20 - İdare heyeti ~alığının müddeti 2 eenedlr. Ancak bir zene ür;il, 
2 inci st:11e 4. il ık:ur'a iJe ÇekUi.r ve yerlerhıe yenileri ınnurnl hc
):'Ot tarafuıdan ~<'çil:r. Çeltilen azanın yet)iden intiht;bı caJzdir. 

M~dde 21 - Jdare heyeti birliğin resml ve hususf :lşJerini görür ve biJ-Ilği 
ha.rice karşı temsil eder. İd:ı.ı-e heyeti 1üzu.'lıu haılintie bu tcmt;.iJ 
sa:Wılye-tini iQindcn bir veya birkaç kiŞiye vereb.Jir. · 
İili:ır~ hcy'eti, her yıl aleldıde oJanı:~ toplanan unnı.m.i hey'('lte 
ıgeçıni.ş t;enen n hesübatını ve bı!fınçoswıu '\'e ge!CCC'k senenin bü1 
çesınl tasdik için aı'2.Pt.Jrıeğe nııccburdur. 

Madde 2.2 - Rci~. id..ıre heyetine riyas~t eder Reisın bulunrnad:ğı ır:aman rej,s 
veklJi reisin vazifcleriııl ifa ede!" 

~f~dde 23 - Uınumi ktıti.p kin.re heyetinin zt:ı.bıt.ıannı tutar, 1dare he) eti ne 
un1uml he~·ct,in içtima mahal gtın ve 68.atinı azaya l.ııildirir Top
lantılar iı;ın Jü.zuw.lu olan bilcümle mu:ımelatı ldaTe ed-er. cemi

yete a1t yc;:J.., ,.;ı:crını ıdare odcr ve ge.rıck karar ve zabıtların ve 
gErf.:k tlı~er bikü.mle e\Takın de :ı.·aı!annı tutar\:.~ rr.uh::ı:!aı.a eder, 

M<ıdde 24 - l\ftıhas•p . b:rliğ·n va-rıdatını tah:;~I ve i<lare heyetinin ıkararlarına 
gvre !'ıarfcoer Bilcümle makıbuı:ıl ve sarf.,y ... tın tam b!r hl"63.bl
ru tlotar \.C bunlar hakkındo umu,nl hf')-e-te, Jdare ht:yetine ve 
n1uı -.kip.erc hesap verir. 

M<ıdde ~ - tJn:;.ın i h-.'yıJt taratı.:ıd:ın btsv!b cdi.!en bütçe t.ı.ı.hsisa't dahllinde 
İdare Jıcy-e!i ii.oretli memUTlar istihdo:ım edebiliır 

Madde 26 - sene .c;ındc inhil!ı.1 t.dece.k Uı.ahğ:T, idare ht>yMi b.J-Jk <ı.ta&J'Qdan 
b!rlni n~uva:klcater. tnt:ha'l ile kcy1:yeti ilk t.c·p)a.nacalc unıumt 
heyetin ta.sdiklne arz e<lı r. 

Aiad.iC 2'1 - İ-da...-oe heyeti en az beş ~zanLn huzuru ile ve h.,z.ır bulunan azanın 
e~r:yeti i!e karar lttlhaz. eder. T~vJ hal:nde reisin bulundu
~ı tarafın reyi terclh etli 'ir. 1 

Mndde 28 - Senelik aid.:ot en a.z elli en çok yüz l!ratlır. Bu hadl<.'T dahilliıd~ 
verc<:'C'ği r:datı her aza bizzat t:?yin ed<'r, İdu~·.c ~yeti rel~liğine 
bikhrlr. 

!.-~adde 2:9 - İ !d~rc he-yetı!li mi.le:;;~}~ h' yeti intHu..p edM" 

IlESAPLARIN TEFT İŞ \"E MÜRAKABESI 

M:.dde 30 - Htwı:plar ve mua.mcltıt umlmıi bcy('t<;c müntfhap mürnki.pler 

Istanbul Fiat Mürakahe Komisyonundan: 
han !\o. 159. 

Ticaret "Vckiı.Jetin.n .15/4n942 tarih V<. 34037/:163 sayılı enıirlen rnucılıır.c0 muht .f t p Z<-ytiny.ığl arılc bıroıci ncvı kıh<ulu Ç:l.Tll'-§lr 

sabununun Istanbul şehri ctalırlınd eki toptan ve perakende azamı satış !iaUarı İtta.n'bul F1at l\forakabc Komisy<muoca ışığıdak.i ~kilde 
tesbit ed.lmı.51U-. Bu fiatlardan faz laya satış yapanlar hakkında MJ!li Komnnıa Kanunun.ı j((ire takıbat yapılacağı ilin -0lunur, 

l - İst.ilı>ıaıl nuntak,alarından: İstihsal 
Teneke ile gelen yemeklik Mınt;ıkalarındaki" 

ZPytinyağlar F'atı (Kilo i·libarile) - -----
.Alzam1 ~- 1.5 asitli !ekstra 

• " 2"5 asitli- ekstra ' 
• ~'o 3.5 Birinci ıı.en."İ 

• './o 4.5 İkinci • 
• ~'cı 5. Sıra ma·lı. 

2 - ıtafine J o.ğları: 

Tenekeli 
Tenelretiiz 

ekstra 

yemeklik 

3 - Varil ile gelen sabunluk ve P rina yağları: 

Sabunluk yağ. 
Prina yağı. 

f - &.bunlar: 

Birinci nevi kokulu camaşır sabunu 
.{Çuvalsız) 

101. 
97 • 
93 . 
89 . 
85. 

100. 
100. 

82.50 
66. 

% 5 toptancı karı iJ;h·esJe 
İ.stı&nbul toptan satı~ 
Fiatı (Kilo itibarile) 

120.50 
116. 
112. 
108 . 
103.51) 

119. 
110. 

91.61 
74.29 

78.2~ 

Perakende 
İstanbul satış 

Fiatı (Lltre ititıarile) 

120.50 
116. 
112. 
108. 
.)03.50 

119. 

86 (Kilosu ) 

Türk mulrnddesabna sad'Jkrtır. 
Ulularına karşı bağlıdır. Manevi 
varhklarına klım tecavüz ederse 
karşı kor. İşte dava bundadır. Bir 
ınkın mümeyyiz sıfatı ne ise onu 
ibraz eder. Tü:rk de mümeyyiz 
şahe;yetıini ortaya ko)mıuştu. 

Dile kolay'." iki yüıı sene ardı 
gelmiyen sürülerle müıtcrnadı rar
pı.şmak. Tarih boyunca diiın!)'aya; 
Lkı:i yüz sene ka Ni' kıoymuş ve, 
halis yurdunu d~anlnrma me
zar etmiş bir millet mevcut n~u
dur? Y-Oıktur efendım .. gelmemiş
tir ve. olamaz da ... 

• . . 
Türkler, ehl:salip crrdulanm te

pelemekle bitiremiyorlardı. Çün
kü, hıristivan orduları sürü ve 
kafile halinde durmadan Aıvrupa
dan Anodnluva akıy<>rdu. Yüz ~in 
ki~il:k, üç yiiı bin ki;>il'k, beş yüz 
bin kışilik haçlı ordularını mağ-

Ehlisalibh maksadı Anad0luda 
yerleşmdk değildi. Filistini fethe 
gidiyordu. Onlar yalnız bir ~cçit 
bulrnruk :mtlsadile Anadoluyu 
t ercih etmişlPrdi. E.e~r Kılı.ç AL"
lan yol vermiş olsavdı ml'ııa~e
belere hlzum blrnazdı. 

İznükten 50nra ta. Ka~1t11" -c nuı 
dağlarına kr.dar muharebekr ~
derck çekilen Kıl.· ArsLa b.r 
yanılan kuvvetler toplamıya ve, 
düşman ÜıZcM1ıe yiiıümiyc ga:vr ·t 
ediymdu. Hu~asarJ dviITu yol aç
m. ;,, istiyen ehlisalibi pcri;2n nt
m!Şt;. Eğer Tünkler e"ılisalibe !:ar
şı koymamış olsalar<!,, Haçlılar 
hiçbir vakit Horasana sefer Hlt>

mıya t<"V!'SSiil etnıezleıtli. Tüı k1'
rln y'Ol vcrrr.cmesi ve, antıd~r.t" 

muharebeleri C'hlisalfoi, Tıiül,
rin gökleri üzerh1e se,•kc mrob·;r 
etrni•ti. Araplar, bu seferler<' 'c
yırci kaldılar. Hatt'ı y<• vcr<'.ler • 

Ehlisalip imik.ten sonra B>t'r.
ya ve Pisidya kıt'aları tarikile 
yollarına devam etti Elh.JisaEro <ıu.
ralarda kendi iıhtiv•tsızlı'kforı \'Ü
:>ıün.den daha büyük tehl"·elrı<' 
maruz kaldılar. 

(Dcvarr.ı \ " ) 

Devlet Demiryolları ve limanları iş letme U. iaare$i İ lan ları 
Muhammen bedeli 9000 llr:ı olan 5000 to.kım p irinç isp:ıny<ılet c;ubuk.,r 

cl:l.rıuı (5~ . 194 2 ) Salı gün ü saat ( 15.3'0) on bcv buçuk:ta H<1.yıdarpaea C .o.L ;o~

"' d~Jhi'inddci kom'8yon tarafınden kapalı zari wul'.lyle satın alınaco krtır. 
Bu ;şe gi.rmtk .btiyeıılcrln (675) liralık muva.k!<al tenılınııı '"e kot nun 

tayın ett'# ves.ikalarla te_kilflerin l muhtevi z::ı:r!hınn.ı ayni güıı saat ( 14.30) on 
dôrt buçu,!!Q lcad•r Komib-yon Relsllı;<irıe vermeleri llıa.ımdır. 

Bu ııııe olt şorlnameler !oo~ndan par1iOtZ olank dağı!ılmııJdadır. (4ölll) 

Muhammen bedeli (I0'.!16) lira (75) Iruruı; olan mıııhi.elıf cins ve eb"l>lt:. 
2805 kilo çelik E!ektrod (28.4.1942) Salı glinil s:ıat ( ll) on biroc Haydarµ şc•ia 

G;;.r binası da.hllindckl koınü;yon t:ırafından paı:ırlıkl::ı satın alınacaktır. 

Bu i$C glrm<'k !.stiyenlerin (1532) lira (52) kuruzluk ka\'i teminat '"' ı.an c•

nun tayin ettiği vesaik.le birlil...-1e pazarlık günü saa1.ine kadar komi:syonil nıUra.
caatlaı-ı li.1.ı.mdır. 

Bu işe c it şa:ıtına.m.eler komisyoudan par;:;.sız <>li:..rak <lağıtılına.ktadır, ıt4-l50> 

ÔKSÜRENLE~ KATRAN HAKKI EKR[r~ 

taı-.Jından da.imi olaTak ldtlş ve mUralrobe 'edilir ve bir <et:e_ 
ilik mu:ımelat ~ heoobat ve biJ:Anço ıhakık.ında.k.ı müşahede vı.:: 1rıu
taleaları bir rapar He unıumi heyete bildirHlr. 

tı.1adtle 31 - 8eçiJcn müraklıplerin müdd~ti bir senedir. 'ft'kı·ar iaıl;ha11!c ı ca. 
Uıcbr .. 

,..radde 32 _ Umumt he~t rnürakip1erden birinin n eız.aN."t.i halinde ifayı \-:ı:.i. 

fe .etm-ek ürore bir yedek mü.rakip seçıer . 
ııaddc 33 - İlk sene için müra.kipleıri ve yedcglni mi.i.~h·ler hey'eii çer 

NİZAMNA.1\1E NiN TADİLİ 

Madde 34 - Nizanmamede deji~;JrJlk yapabilmek için ao<anın en arz 2/3 uıııil\ 
umumi beyot toplantıswda bu!unm:ısı ve reye !şt'.Taki c:a. ·ttır. 
İUc t<>plantıda bu nisı>p hasıl olmadıgı takd1rde 15 gün sonra y•
pılacak ikinci toplantıda hazır bu1wıatt1 azanın a·dedi ne o! ~a 

olsun nlı.amnamen.lın tadli.i müz..:.kcre olunur ve roye konur, \,"e 
en az topla.."lt!da bulunan azt.ın1n 2/3 nün n::uvafık reyi iiı• ı; l?r 
iıtiıhaz o~unur. 

~{adde 3b - B'"llği:ıı kendi kftıdlne felhl için de 34 cı;.ıdde,e göre n.is.p •• _ 
nır. 

Madde 36 - 1',t :ıi veya inli.~hı ha.linde bırljğl.rı bü.tü:ı mcv.:udatı İ:t.anb .• l 
Ti.caTet ve Sanayi odasına 1-r..tiktıl eder. 

HAYSiYET D!:v ANI 

:Ptlaİlıde 37 - B.rlli,ğ;n bir hays\yet d.Wanı \'8.rdır. D~Yi:in yadi azadan n: ırt-k .. 
kepti.r. Çekilen veya birt.op:11.ntıya 1'tlrak ~~n~yen ~a ycnn e 
kaim olınak üzere altı yedek aza bulunur. Azami üçü ve ile y<·
d.ek İ.ıit.anbul ticaret \-e sanayi ockısı :mel'""J:s: t1rn!;ndaıJ1 3 rı...1 ve 
3 y<dek te bir'!~'< umınnl he>ycli !arafında.ıı inthap cd::..r ı:ı. 

dıe\"J·e J<;in 3 8.7..a ve 3 yedeği mü&.ilrl.s!l.er Uı:-f1ndlm r,eçilir. 
Hayslşct divanı relsi i:st.a.nbul T.Jcarct ve Sanayi Od<l5ır.ın rf:i~.dir 
'""e gıy;ıbın:ı Oda medl~ tarafındJn müıt..atı::ıp 3.zadan b;r! re!:;
lik vaz.ifes'.ui görür. 

Madde 38 - Jleysi3'et divam !>er 3 •m•de bl:r yeniden ill\l.h;;.p olunur. ı-:..t.i 
a.zanın tekrar mtllıabı ca.iZdir . 

Madde 39 - Haysiyıct divanı en az 6 azonın lı1tlnk..l i.!~ ioplanlT. Ve erı •·7. 4 
rey ekseriyeti ile ka«"ar itUha2 edıeT. Reylerde tesavi olur be rr.ü 
Uıkere ikinci bir topla.ntıl'a ta.Uk dltir ve bu taplantıda da teF .. vi 
a.ra olur ~~ reisin bu\unduğu taraıfın !!'eyi hakim olur. 

:Madde 40 - Ancak d..1.lml tard karan '\"'Crmdt k;'in 7 fu.;;run bU'Zunı ve m. 
arı 5 rey:n bi.Il?eşme.~i ~rthr. Yedek u alar a.U ... ·be sırasına gü...-e 
ve münaveb e il-c d1van toplanbl~ırına naz.;w-eti olan aza yer .r~• 

ı.,tı.raır ede"''". 
Madde 41 - Ha:rsiyet divan ı şllııh; iiı tar, yan ile iıbtar, nnrvııl<d<at \<.:'l.ı ve 

da.im t t;.rd kararı verebilir. 
Madde 42 - Muvakkat ve d;; lrnt tan! kararı bü.tilrı T"caret ve sanayi oda.L..ı-· .. 

n a ihale işleri ile alfilradar bütün h i.WtUmet dairelerLne resml ve 
yaTı resm t mücsısesele:r>e tamianen b :klir ilir. 

' M;;ı ddt- 49 - M üttahhitlif!t me9leği.nin şeref ve bQ~iyetini ihlal eden i1are 
Jıı:.eıt.ler gerek şik~et üz.ef'!ne, gerok en aı beş azAnın t..·ık.•) · \· e 
teı.b!i frıer!ne hayslyet dİ"\•anınea tet!k i!c t<Jillr ve kal'!lra bat
Ja.ıı ır 

Madd t H - IIaJ>Slyet d 'v3ll..lnm kuuları ka.l'i<Ur. 


