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H ARI• bo~ladığı zaman vaziyet 
euydu: Ham maddeden ma'lL 

rum mib,;er deı.1etlerl Atı:uıtikde oL 
awı, P~"tc olsun abluka altınday
dılar. Onlanu ablııkn hattıını yıı.rma.. 

lan anCBk yıldırım Jıarbl Uc mUmldiD 

oJabl.llr. 
Almıınya ve İtalya, 1nglllz donan

maamm koyduğu kordon altındadır -
lar. Japonya aynı oe~de Amerl.kaıı 
abluka hattı lçindedlr. Harp lnklpf 
etUkçe, bu düııUnccleri değiştirmek 
zarureti bal!ll oldu. ~'ilnk\1 abluka bat. 

tı daha harp ~lamadan çatlamıııtı. 
Yahut da .Japonyunıo yaptığt gibi 
bir banıle Uc l'wıifik U:ı.ak§:ı.rk meın. 
baları eıe geçml:tttr, llarp bati.adılı 
uman abluka hattının ı;;atlamıt oldu. 
ğunu klmae a.nla.mıyordu. Bo ııuur za

manla J>t'Yda oldu, 
Ablulınnın 1914.1918 harbinde oldu.. 

ğu gibi tesır ynpaıııama&ının seöcblı:ri 
1ıaı:p geU.tl çc ıuılll§ılma_ya ba§ladı: 

ı - Harpten en el Atmanyada ve 
ltalyada alınan tedbirler, 
ı - Uarbkı llllyatta Yllcnde getir. 

dlği neticeler. 
Harpten evvel Atmanyada ve İtal

ya.da ablukayı yenmek I~ alman tecL. 
birler: 

A) Otal'IL 
B) Ticaret muabedelerl, 
C) Teknik değlfmelcr oldu. 
Almanya bUyUk lıarbln mağl~bl • 

• yetlnl kendlalnio blt "otal"li,. :kurma.. 
mq olmasında bulmu~tu. Bliy\lk barp 
sonrası faaliyeti Atmaııyayı, ve llOllra 

ona lltllıak eden bam maddeler mem
lekeUerl bu esası ı>renslp olarak ka
bul ettller. Bu memleketler keadl ken. 
dHerlııe yeter bir hale gelmek lçlıı en.. 
düstrl ~·e 7.1.raa.t eatıaaında bUtUn im· 
k&nlan ge~klefllrruefe çalıftılar. 

Tııblatln ve coğrafyanın yclilmeıılııe 
lmkAıl vermedlft maddeler ııentet.lk 

UllUllerle b&Urlıwıdı. Bu 9Ul'etle AL 
manyanm kendi kendine yeı.me.t tçln 

yaaJ ablukanın oıafıcıp ecııın-ı lçlaı 
lAzım ol&ıı eeaalar baUrıa:nclı. Harp 
IMMU'UI Almanyaamm bWıaaea 1985 

den llOllrakl A1maa ticaret poUt.lk.Uı 
otarflnln ekslk buaktığı nol.ıalan ıa. 
mamlıfaD bir uuur oldu. Bu ucaret 
polltlkaııı aölukayı harpten evvel yen· 
mek ıtln oldukça mUhlm bir allAb ba.. 

lliı1 almıştı. 

AAkerllk teknJl'DdeJd yen1lllde.r Lle 
ablı.ıka hattını 19H .. 1918 barblncleldn
den bafka prtlara tabi tuttu. 

'Vat.ı,et bu feldlde lnklia! ederken 
tllU harp bUtUn Avrupayı Almaııyaıım 
nUtuzo anına soktu. Bunun maııaaı, 

bMUn Avrupa at.oklarının Almaaya 
beaabma tıttsman demekti. 

Dtjeı' tarıtftAD makflU'k ve Pul· 
flk llar'eketl bafladıtı zamandaa Hl. 
bartıa l8e hponya ham madcle, gıda 

maddeler.l bakımınclalı mUhlm kazan~. 
lal' elde etti. 1ngtlterenln ve Amerika. 
nın mtıJılnı ham madde- kaynakları 

mUtteflklerlıı elinden çıktı. 
lngUtue harp baıladığı zaman bu 

dünyuım dörtte birine ııanlptL Bugün 
ancak yedide blrlno ııahlpttir, Kaybe
dllea araz.ide harbi ldnme :lçln IAz.ım 
olan blr çok maddeler vardı. Meaell 
bugibl pot.anı yüzde 90 nı, kauçuğwı 
Jtt&4e 70 1 bakutln yüzde 65 1 ~IU 
pakt devletl,..-tnln nUfuzu.na geçmiştir, 
bulldaa ba~ kroflh karbon, petrol de 
ltWllyetU miktarda mUttellkler cepbe. 
alndea kal"lı tarafa lntlkal etmlttlr. 

V&laa bentız bu maddeleri mihver 
de.-ıeııert arasmcla harp py-1 )Çin, 

lllllaa.-t blr IAlrette taluılm etmek fm. 
kanı baaıl olmamııttır. Bu ıote em klr. 
lı olaıı .Japonyadır. 

lfarbln bıışlAdığt zamanla yapıla

cak bir muka,) ll6eDin verecell Uk Qe. 

Sinklerin beyanatı 
--<>---

Müttef ıkler 
Teşebbüsü 

ele ahyor 
--<>--

Hitlerin 
Son darbe 

olarak lng tereyi 
ıs na teşebbuıo 
ibtımall dalma 

varciır 
.Blrmlngbam, 9 (A.A.) - Dün ak

§&m burada söz aöyllyen hava nazırı 

Sinkler göyle demf&IUr: 
Tcgcbbüa Almanyadan bfrle§lk mlL 

leUero geçiyor. Gelecekte İngiliz • A
merikan hıı.va bombardımanı hamle ve 
kudrctintn henUz ilk merhalesi olan 
geni§ ll:SçUde karfI koymak aaatl gel
m{a bulunuyor. Bundan aonra ıauı"'. 

Avrupa kıt&.sı JaUlAsı gelecektir, BU. 
yük Brltanyanm zafer plA.nı Alınan 

~ Devamı % Dd •yf&da 

"V,, ordusu 
Ne vakit harekete geçecek? 

Lcn.dra, 9 ( A.AJ - lşgal aı· 
tındaki memleketler halkına hi
taben, cuma akşamı radyoda bir 
nutuk söyleyen "V'' ordusu lide· 
ri albay Britton şöyle demİ§tir: 

Bir sencdenberi her hafta siz.. 
fore hitap ediyonım. Takip edil· 
mest li.zım olan yolu göstenne
nm zamanı gelinceye kadar sizler
le konuşmıyacağrm. Takip edile. 
cek yolun ne olacağını sizlere 
söyliyemem. Bu an gelinceye ka· 
dar. meslekdaş ve müşahidle

rimle projeleri hazırlamakla meş· 
guI olaca~. 

Hava· set erlerine 
rağbet arttı 

----<>
Ankarada tayyarelerin dalla 
geç lıaldınlmuı düfiinülüyor 

Ankara • Blbık 
ıelerıerlnde yeni 

tarııe balJladı 
_.- Yauaı ! Del •yfada 

6 gündenberi 
devam eden 

BOyük 
cleniz mu. 
harebesi 

--0-

Jaoonlar 
18 gemi. 

kaqbettıler 
Loudra, 9 (A.A,) - B.B.0. 
Avuatralyada general Mak ArUlrl1n 

umumi karargAlundan blr saat evvel 
alman resmt raporda A vu.stralyanın 
§lmalt ıarklalnde mUtteflkJerln rıtoau 
Ue Japon donanması arası:ıda cereyan 
etmekte olan deniz muharebesinin 
muvakkaten durmUf olduğU beyan 
edilmektedir. 

Bu gtlnkli harpte gerek hava kuvvetleri ve gerek doğrudan doğruya zırhlr1ar araemda vuJrua &'elea oarpqımıt
lar hup ~lncle bohman devletlere ü19tls0z zararlar vermlftlr. Bııgünldl •Jans haberlerine bakdıra, Hereaa 
adalanndakt deniz harbi tlmdlye kadar gö.rmedltımlz harplerill en bOytığtldllr. Borada blr denb harbini cma.. 
la.ndınua tuvlrf reeimler &'llr1tyonu nuz. 

Tebliğde göyle denlllyor: 

Ekmek işinde 
Hükiimetin tkararı 

~ 

•'Japonlar tecavüzlerini cenup " 
cenubu prklye doğru tevsi etmek 11· 
Uyorlardı. Müttefik kuvvetler, '1fZ&m. 
1ı bir hUcum lc;iıı tedbir aımıol&rdı. 

Müttefikin deniz kuvvetleri dll§man 
filosunun yolunu keamek 1Çln derhal 
harekete geçml§ ve bUyOk bir dirayet 
ve inatla barbederek dll§man tuo.u 
tardedllmlştir. MUtte.tlkin flloeunun 
taarruzu devam edecektir, 

Birman ada 
Japon motörlü 

kuvvetleri bozguna 
uüratıldı An~ s (A.A) - c. H. P. mec-

- llı gurupu umum! heyeU bug1bı 8.15. 
bu.Su HU.mı Uran'm re18Utlnde leT • 
kalade olarak topıanmqbr, 

.... DeTamı ı ad •yfada Çankl.ng, 9 (A.A.) - Çin tebliği, 1942 ıaaat 17 de reis vekili Seyhan me 
Birmanya yolu boyunca, Yunııan- ce. 

Oelae a.çıldıkt&n ve seçen toplaD • 
tıya alt •bit okunduktan sonra, ~ 
kOm~tıge b&1ka "9rilmekte olaıı gU.nlOk 
ekm&k mJkd&n a.erinde dllndeııbeft 

a.l.mai\ lıı:arann mue\p Mbeplerl !MaL 
landa prup amuml beyetlni blllr6mr 
tm teDTir etmek istedlS'l ve bug1lDlıdl 
fwk.a!Ade topl.&ntmm mnwu ba cıL 

dutu rt,...ı t&ratmd&n he~ bQdL 

rlldt. 

Malta ya 
Alman tayyareleri 

nubunu lıılllllya teşebbU• eden Japon 
motörl11 kolunun Çin hududu yakınm. 
da Çin1Uer tarafından tam~ boz • 
guna ugratıldığmı bildirmektedir • 

General Stllvllin karJılık taarruza 
hazırlandığı ıKlylenmektedlr, . 

gündüz Uç akın Alman denizaltıları 
yaptı 12 bin tonluk iki İngiliz 

Hatta 9 (A.A.) - T~ı gemiıini eıir etti 
!lllıTer uçakları dUn bir çok gtlD • BerUn, 9 (A.A.) - .Alman radyosu 

lerdenbert göat.ermedlkleırl ıaaııyey nun deniz tefaircial, denlzaltııann la. 
göatennişlerdlr. GUndllz üç akm ya , allyetl haklan.da yaptığı teknlk IZ&h. 
pılmlftrr. tııc alan eımasmda &T uçak- lardan sonra, Alman deıılzaltııannm 

larmuz dlltmamn blr av uçafmı tah. 1 1942 aonkbun ayında, her biri 12.000 
rlp etmı,ıer llç mihver bomba ve dört tonlıAtodan fazla tutarda olan ve 1n. 
av uçapu haa.ra uğratmıılardır. O- gtltere heaabma llnenıll miktarda ma. 
çilnctı alanda iki mihver bomba uçağı dent ağır yağ ta§ıyan Pelagua ve Vanl 
tahrip edllmlt, bir bomba ve bir av u.. r1n Norveç gemllerlJı.e el koyduklannı 
çatı da hava kar§ıkoyma at.C§lle ha - aöylemiştir, Denizaltılar hiç tedlrgin 
sara uğratılmıotır. SJvU halk a.raam • edllmekslz!n, yakaladıklan ge.mllerle 
da 61enler olmUf, sivil blDalar zararı beraber bir Alman limanına ulafmata 
gGrmnıuır. muvaffak Olmuııardır. 

Bükreşte 

NDmayiş 
..Talebele.-r. )'abtı:ncı hakimiye-
ti tiltmtla 1GflYGn Romenlc • 

rin birle,maini pteJilcr 

Blikref, 9 (A. A.) - Oft: 
Son günerde Budaı>ettede geç. 

t'ği aaıı.ılan Rumen aleyhtarı bir 
h!diııeyi protesto etmek tlsere, 
bilha..4ıea Tranailvanya Universite • 
~ Devamı 1 ... •)'fada 

8öa .-rü ~ ..... ÜllM 
veklll Ktımtaz Ökmen, lHl ....... 
hububat mahauJUnQn elwrt§ll olma • 
1DU1 Hbebiyle hUkametçe daha O'ltll 
aymdt. ekmeğtıı kame n. ftl11meli 
tedbi üıln almdıpu " pçlrdJltudıl 
fidde'Cli kıl aylan lçtııde de late llL 
Dbl ıielrteye uframamuma dikkat r 
~ :oe.a- ı Det _,,... 

Gezme ve eğlence yerleri 
tanzim ediı 

Yu JMmmlnln yakmlaımuı 11ze.. de edebil~ .-ı "":..- ,ekle kO)'Jll&ka lıa
rlne belecllye felır1n mubteut •mUe. rar verml§ffr • 
rindeki gezme yerıertnı halkın S.Wa- Bir ko:.rara g6re, Çubukludald BldL 

Gıda maddeleri öniimüz
deki pazartesi günü 

dağıtılmıga başlanıyor 

l 'ftn kru'U.SU da bu yıl halka açıJacaktlr. 
'-----------·· - - -

Deniz 
Savd~t 

mamlle öğrenilememiltir." dlJar. 
Yalnız Sldney'dea ge'en ga)'li l'M· 
mi \'f iaanıJmap liy:lk oım.,... 
haberlere göre 1apoııarm iki tay. 
yare geml91 ve '1 torpi•lo muhrtlııl 
batmlm11 .Japon filosunun nalı: -
Jaştılı, fakat atet 'kesiminin ma· 
\'8kkat olduğu da blkllriliyor, 

Halka dağıblm•ınna karar ftrileıı 

ia§e maddelerinin verilmeatne llnDmUz 
deki pazartesi aabahmdan ltlbaren ıı., 
ıanacaktır. 

iaşe maddelerine 
el koyma şekli 

Tıcaret vekAletı yeni bir 
formUI hazırııyor 

tqe mUstep.rlığı, umumiyet 
itibariyle her nevi maddelere el 
koyma vaziyetini değiştirecek bir 
takım usulleri tetkik etmektedir, 
Bu usulün başında milli banka. 
alrımızm tacirlerle i§birliğ yap· 
ması esası araşbnlmaktadır. 
Tüccar, eskiden olduğu gibi köy
lünün elinde bulunan malı değer 
fiyatını vererek satın alacak, fa· 
kat bunları bir bqka şahsa dev_ 
rctmek yerine, tayin edileoek 

bankalara sat.a.C'.akt'r. 

tloe, barbl idame edecek bam ........ 
ıertn naaıl kalıp del'f ıtlrmlt olcluğwıu 
göatermektecllr. Katı aetkıeler lıaklml. 
da şüpheetz bu rakamlara llllat ~ 
garip olur. Bldm maksadmın: da ke
banette bulunmak clel'll, buıtınktl mu 

:ır.arayı ano&mekUr. ./ 

Tevziat tılle me,gul olmak nzcre ' yenlden birçok aemUerdel bakkallar 
ayrılan bakkalların mlktan az oldu • tevzi l§IJHI aynlmıflardır, 

tu görUlerek daha tazla genlfleUlmfı Dağıtmada adam ba§m& 300 rnun 
tur yağı da verllecekUr. 

Deniz vasıtalarına konacak 
mükelıef ıyet ıçin 

Bugün vilayette bir toplanll yapıldı 
Vali Ye belediye reisl doktor Ut.fi 

Kırdarm bafkanlıfı altında bugUn vl. 
llyelte bir toplantı yapılml§tır. Top. 
ıantıda denJzyollan umum mQdllrU de 
hazır bulunmuı. motörlll de.n1z veaaı. 
Une mahrukat nakli lçtn konulacak 
aakll mUkellefl.yeU etrafmda görll§ • 

mll§lerdlr. Yakuıda mükellefiyet lfl 
eaaılı aurctte halledllml§ olacaktır. 

Şehrin odun ihtiyacı lçln Belgrad 
'ormanlannda.n tıtllade edllmeai için 
valinin emri ile tetkikler yapılmakta • 
dır. Ormandan ne suretle latllade edi
leceği yakında teSblt edUccekUr, 

Şehrin nakil vasıtaları arasında 
birlik temin ediliyor 

Yasaa:sıR MUHARRiR 

B U deniz harbbdn munkJ&a.. 
ten llOD& erdiği bildiriliyor. 

Fakat netice kamla kanıık oldu
ğu için taraflardan biri lehlne ke
ıe.la bir hiüme \"armak mümkün 
deifl. tik partide mUtteflklcr iki 
.Japon kruvuörile birkaç muhrip 
,.e topçeker batırdı1dam11 bildirdi
ler; peJlnden claponJa.r Flll()elfiya 
sıiiıfmdıuı bir Amerik&n hattı harp 
gemlıd iki bttylik tayyare gemj~l 
bııf:ırdıklanm, bir fnglliz zırhhsilo 
bir kruvazöre ihasara Ub'Tllttı'k'an. 
m ll!n ettiler. 1ngtllz Amtralliğl 
bir lnglllz zırhlısı bat trıldığı iddi
asmı yalanladı; fakat .Japonlar, 
re-mi tebllğlerlnde, bu ı.ırh'yı ba
tır'1ıklannı değil;hasara uğrattık. 
lannı haber \'enn'5Jcrdir. 

Son gelen hal>ETJerde, Amerikan 
Bahriye Nezareti .. zannedlldlğine 
göre" kaydile Japonlann bir tay. 
yare Jteni.isi, bir allr kruvazör, bir 
hafif. ild torpido muhrip ,.e dört 

Şehir dahilinde i§llyeıı naldı vaaıta· 
lannm tarifelerini tanzim etmek ve 
1*lblrlerile lrtlbat tem.in etmek Uzere 
belediye ten ~lerl mll§avtrlerlnden mn 
rekkep bir komisyon tetkiklere ba§la
mııtır. Kom13yon çalı§tllastnl mayıam 
Jlrml.ıne kadar ikmal edecektir. Yen! 

hazırlanan tarifeler de bazlre.nd&n IU.. topçeker kaybettJklerlnl, diğer ba· 
baren tatblk edUmeğe ba§lanacaktır. zı gemilerin hasara ağradıka'nm 

• 

Bu tarıteıerde vapurların kaıkq •- bflttlriyor. Şimdilik ba lapoe b
atıerı arasuıda kısa !asıla bulunacak· yıptan Amerfkablann bir tahmi
tır. Nakil vasıtası değlıtırmek mecba- nhuftn ibaret. Buna ıcukabU Ame· 
rlyeUnde olan vatandaJl&r' umıı mtld- rikan Raluiye teblllf "Jmvvetleri. 
det beklcın.lyeccklerdlt. i mbia g.m llaJdıa .. buulıul ta. 

Ba danıına göre mtitteliklerla 
resmt kaynak'armdan gelen haber
ler mUphemdlr. Amerlkalılar da, 
ingilfzler de henüz kendi kayıpla. 
mu blldlnnedikJeri gibi .Japon ı... 
yıplannı da tahminlere isnat ettt • 
rjyorlar. Bana mokabll .Japon hn. 
parator'uk amamf karargahı mlt
tefiklerln malfim kayrparını t.red
ılüs bir lisanla blldinnektedjr, 
• Jnpon donanması neden uzak -

ıa,mıştırT Kaçnııı mı, yoksa itini 
bitirmiş mi? K~ mlltt411ik 
kaynakları harbin neden "muvaJt. 
kat" bir furlaya ağradıA"mı bildi
rh·orhlr? DU!mlADm bir bUytı.k zrrh. 
h~mı. iki tatyue gemlı.ini batır
dığını ,.e bir zırhll5l'e bir de kra. 
yuiirUnU ha6ara uğrattığmı td• 
eden laponlarm kaçması için hiç 
bir ııe~ yoktur; bu ld<Ua yalaıı8a 
d.-rJtal neden ~kzip edtlmemlı -
ttr! 

Mlittı>flklerin ba haıpt~ "9111-
yetlerini tayin edea raporlan Jae. 
nHz tamamile almamıl olahmrler. 
iki tarafm tta !'!On Y~ ı....t Ml'D· 
c;ol&n netı~diUncey.e kadM .... *'
nlz harblnm ~ ~~ • 
fikir, he\e bir hl'tcht ~ ti • ....................... 
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ıngı ız a a 
Ye i O · iliye Vekilimiz Fi rı Son derece kıriz 

T zerin tercümei hali devresi olaca c 
...-r11-~---r:EY· 

Galatasara son dakikada 
yedigı ı goHa mağlup oldu 

azırı diyor ki : 
Edimburg, 9 ( A.A.) - Curr"ı 

akşamı Edimburgda bir rutu·~ 
söyliyen hariciye nazın Ed·-n. 
Madagaskar adasında lngil.z ka. 
yıplarmm takriben 500 c bul g 
olduğunu söylemiştir. 

Dr •11..~t Fikri rre.--r, 19">A doluya ......J-.ıa+-:... Dr. Fikri Tü· ~ .ı uı.c ~ 6 ......... 9-.u Nevyork, 9 (A.A.) - Cuma ak§n· 
y:dmda Şumnu !kasaba-:::ı·da J:>ğ .. zer, Sihlıı:ı.t Vekaletinin istemesi mı millete hitaben radyoda sByledlğ\ 
muştur. 1301 yılında Fn.tih as.. fu:erine Milli Milda.faadan bu ve- bir nutukta. relsicwnbur muıı.vinl, 
keri rüştiyesine ve 1312 de Çen· kafote geçmi§ ve sicil ve memu.. vaııes, baltalama ve propaganda cep 
ge1k.öy askeri trbbiye idadisine rin §uıbesi mUdürlUğü, Oı:ta A- he.sinde önUmllzdekl aylarda mlhver 
geçmiş bulunan Dr. Fikri Tüzer, ~dolu, 1st~l v~ Trakya sı~- taarruzunun en yüksek dereceye 
1321. de trbbiycyi yüzbaşı olcı... ak 'hıy~ müfettişlıklerı, vek.~ct ~ç;ı- va.racıı.ğmı blld1rml3Ur • 

Bu yaz Alman hava kuvvet .. 
lerine u..a/11zca hücum 

edilecektir 

Londra, 9 (A. A.) - Hava na• 
zın Senkl<ır dtin gece beyanatta 
bulunmuş, taarruz kn.blliyetinin 
Almanlardan mUtteflk milletlere 
geçtiğini söyliyert-.k demiştir ki: 

biti~mir;ı ve ayiu yıl t:ıj jç:.r. Gül maı rnlavenet. umum ~üduı:Icğü va11as şByle demtaUr: 
hane !.asta.nesine dt• ~ma b~cılı:ı- ve veklUet müste.sarlıgı vazifele.. MUttc!ik mllletıerln bUtUn asker. 

Geçen hafta şehrimize gelen 
Viyananm Rapit takımı, Fencr
bahçeyi yenip, Be.şikta.şln bera. 
bere :kaldıktan sonra üçüncü mıı
çını bugün Şeref stadında kala· 
balık bir halle kütlesi önünde Ga
latasarayla yapmıştır. 

Alman hava kuvveti isfn bu yaz 
çok mlithiş olacak, gece ve glin • 
clilz garbi Ahnanyadaki hava kuv
vetlerine insafsızca hUmun edile. 
cektir. Bugün Almanlardan daha 
iyi tnyyarc~erlmiz, pilotlarnnız 
\'ardır. 940 senesinde Almanln.nn• 
ki kndar iyi tayyarele'l"!miz yok 
değildl fnka.t çok değildi. Brit.an· 

Eden, Londradan ilk tahmin o· 
lnn 1000 kişilik kayıbm ilave o
Jnrnk alınan haberlerin sayPs:r, 
dernştirilebileceğini anlatan · bir 

haber aldığını söylemiştir. 

mıştır rini büyük muvaffakıyetle ba.5M- ıerı tam ceı.nreUerinl toplamıılıdır -
323 ·de terfian kolağası olarak mı§t.:rr. I&r 1942 yaz ve aonbnlınrmm b!.zl.m 

Ga.lata.sa.rn.y şu ikadro ile Saha.. 
ya çıkını~:· 

Vişi, 9 (A.A.) - Diego Suare 
zin düşmesine rağmen Madagas_ 
karda cete harbine müsait dağlık 
bölgele;de muharebe devam ed1-
yor. 

Bağdat meI'kez hastanesine git.. Türkiye Büyük Millet Meclisi· ıçm ııon derece kriz devresi olacnğl. 
miş ve o lb01gede muhtelif askeri nin üçüncü devre se~iminde Er. na kanllm. Hltıer, Nakavt edllece· 
h.arekata katılmıştır. zurum mebusluğuna seçilmesi ü.. ğinl anı.ayıp elinde kıılan bütün kuv. 

327 ytlmda, açılan müsahaka.- zıerine müstcşarlı'lrtan ayrılan B. veUert. son ve Umlt.e!.z bir darbe için 
yrtna:ma rnk Kuleli a&keri lise • Fikri Tüzer, müteakip devrelt..r .. toplayan boksör gibldlr. Son ve umu. 
s1nde ~ta:biiye muallimliği. de de teşrii vazifesine devam et• mı taarruzu h!\zrrlarken bu adamm 
ne tayin ohm.muş, ıttalya ve ~al· miştir. Dr. Fikri 'rozer, 931 yr-ı kalbinde korku ve hnlkmın içinde 
lmn harplerinde ve ınnumi h~ lında C. H. P. Umumi idare He.. durmadan bl\yUyen b~r memnuniyet. 
n, mu!ıtclif cephelerde rnuvaffa.. yeti ~rğma seçilmiş ve 939 sizlik vıı.r. 

Osman. Faruk, Salim .. MUE
ta.fa, Galip, F.ş.fak. Hikmet, Arif, 
Cemil, Gilndüz, Mehmet Ali. 

Oyun baştan sona kadar Ga
lata.sarayın hakimiyeti altında 
cereyan etımi.cı, fakat maçın bit• 
mesine bir dakika kala, Ra.pitli
lcr bariz bir favul yaptıktan 
sonra galibiyet go!ünü atmışlar .. 
dll', Ve maç 1--0 Rapidin gale· 
besiyle sona erdi. 

İngilizlerin adanın stratejik şı 
mal bölgesini işgal etmclde mi 
iktifa edecekleri, yolca harcka+o. 
devam mı edecekleri bellı d .. ğıt· 
dir. 

. . . 
ya muhrırebesi ikı ay devanı ctu. 
Fakat Almanya bu yaz mUdd~tln 
ce mücadelede k:ılııcaktır. 

kJiet.1e lhizmet gör.müştllr yrlmda da Parti Genel Sekreter. Amerika ıatruıma. kar3ı yapılacnk 
-'!stiklftl lharbi t>µşlaymea Ana- liğine intihap edilmiştir. bir taarruza. kar§l tetikte durmayı 

Almo.n ha\•a. kuvvetlerinin gll .. 
neşi batmak üz~redir, Almanlara 
bir an bile rahat vermemeli, on • 
tarı merhametsizce vunnalıyu:. Bu 
nun ne zaman o]acağmı s6yljye -
mem. Fa.kat bu ezici dıı.rbclerimi% 
boşlaıiığı z..unan, Avrupanın ln '" 
gilh kuvvetleri tarafından istill • 
sına brı~Ianaca.ktır. 

Adada bulunan 7 bin kifı'lik 
Fransız kuvvetinden üçte bir 
şimal bölgesindeki muharebelere 
iştirak etmiştir. Binaenaleyh da
ha ~bin asker vardır. 

taniye edc:ı Vallıı.s sBzlerlne şöyle 

Ayakka fiyatları .. ku- devam ettt : 
Beklemniyen darbeyi vurmak lçln 

HlUer Ue Japonyanm beraberce ha· 
reket edeceklerinden euıın olııbillrlz. 

ava 
ra 

Li9 
et 

er e 
hyor 

Diego Suarez üsslinde top1nn· 
mış olan eski tipte Frans1z U<~"'ı· _ 
ln.nnrn hepsi tahrip ed'lmi~t•r. 

metçe tetkik edilecek Bu belk1 dr, Alman taaıt tayyareleri l)(Jvlet hava yollan lstnn.bul, 
Dakarda.n AtlnnUkte mekik doku • Ankara, lzmir ve Adana arasın· 

~--~--o~~---
iş 

~ fiatı:ınnm son zaman
~ pdt y.ritahi1 şelkildc yük. 

• olması llrtmnt Vekalefüıi 
ha p mu...'1.tm :meeele llurin.de 
(tunnağa ısev'tetmiş11?'. Tioa.ret Ve 
klleti tanı.fmdan evvclce ya:pdan 
tetlı:f:t1cr, fi:Ltı C!l ~k arıtan ~ 
demn aynldmbt 01l\uğun·1 göster • 

~-
lktrsııt Vcti.1cU soruı,yi tetldk 

heyeti a.yn3dmbı fi:ı.Ulı:rm\ şu nok .. 
te.leııd~n ele almlŞtrr: \. 
ı - Deri ithnlat fiatl r,ı. ve 

ya'rdımcı maddeler. ~ 
2 - Deri ve kösele fabriktı.l.ı.n

nm ttcnret ~ekli '-e fint hareket • 
leri. 

.. sa-• z 
meb • 

1 SIJ 

japonJ a ile 
rnünferit 
sulh mü 
z tedi? 

Londra n (A.A.) - J'apon)J& ne 
mUn!erld bir ıbıınl} yaplhna.mnx Uı. ırfJ.ye 
t-lmeklc Çörçll tarafından itham edl 
ı n ._.e l:ısmt seçimde Putncyden mlls
takil mebus çıkan Acovorth, ~vekl. 
lın rakip namzede gtsnderdlgl mek. 
tubun bir yalan olduğunu ,16ylemlş 

ve bunu, 1942 yılında 1,,."Çl \~ldlmeUnl 
devirmeğe ııclx'p olan Zlno: ftv'ln mek. 
tubuna beıı.ı:-•tml~tlr. , 

Accvorth, rıaıma en bU)'\!.}t enerji ile 
Japo:ıynya k!ırgı harp ed~ tav
:ıiyosinde bulunduğunu DAvc ve Çörçf. 
ım. Birmanya. yolunu kapamak sure. 
ttyle Japonlan susturmnk tcşebbüstı.. 
ntl protesto etmlııUr. 

DJger tarnftnn lıOkfunet ııamzedi 
Llnstend'da başveltllln meseleyi şa.hs1 
btT §ilkle koymaamm, ndetA Putney 
intıha.p do.lrcslncl<ın iUmnt reyi isteme. 
ğ'O muadU olduğunu B6yleml§tir. 

General Gorl 
Atı.al.tada 

ta, 9 (A. .) - Yeni vali 
1 hava alaru:ım. indikten ~onra h e .. 

men yemin ('lt,mf.stir. Adanın s:ı;bah 
gnzcteJerinde bildiıilt>n tayin de -
ri:n !bir memnun'yet uyn.rulırnn.,ur. 
Bu Y~ şah~vetin bulunu~u 
İngi' terenJ.."l bu rulalnra verniği c.• 
hemmiy,eti ve h:>J.lmı.:ı ltnrşı htir -
melim ;österlr. 

Gort, bir lmvn taan-uzu esna .. 
smda gelmiştir, 

Malta üzerinde 

. ı:ııtn, 9 (A. A.) - Cum:ı giln
kil :Malta tebı:ği: 

3 _ Top•---cı d--' tacirlerinin duldan n lAttn Amcrikıısmdıl bir ---" l . . . b. 
~ c::u dak1 lh&va ı::ıoc.ı.er ennın yenı ır BaıJtanıtı ı nci ~ 

kiir hadleri ve rolclri. Almnn kalkmma.sm& blr iBUkamet -'··ı tan . . . . tkiklcr 
nnştnnıtı ı ııcl savfıuııı 

]erine mensup talebeler dlin s:ı· 
bah sokakınrdıı, yabancı hakimi • 
yeti altmda ya'ıyan Rumen'erm 
bir\e§mcstni • fstiyen b~ gösteri 
yapm?sln:"dır. Talf'lbeler, yurt şar
krlarını !Öy·iycrek ve, ''Transih ı 
yayı iıterh:. Viyana hnkem kararı 
batsın., sesleriyle bağırarak §eh• 
rin başlıca caddelerinden geçmiş
lcrdil'. Hlçh;r hadise çıkma.mqJUr. 

4 - Hazır ve ısmarlama ayak• 
kahı imalcilorlne Qivi, mukavva, 
astar. mantar, iplik so.ta.nlann ro
lü. 

._.e destek verdlkieri mrada Japonla. ~ı de zımı ıçın te" dlldlğlnl ve bugüne lmdıır 300 gıra.m 
nn Ala.skayn ve §imnl batı kıyımıza yapmaktadrr. Bilhassa Ankara. 11zcrlnden halka ekmek verildiğini L 
taarruzu olabilir, dan !stanbula. tayyarclcrhl daha ,..ah ettikten sonra yenl mahaukı yıık 

Va.llaıı, en berbatıarmdan biri o • p;~ hareket etmesi ve bu suretle l~makta. bUlunduğumuz DU günlerde 
lalı LA.un Auıert.ka.smdald be,.'llnct !stanbu!dan sabah tayyarcsiyle her ihtimale karfl gerek ordu ve ge.. 
kola kar§ı hazır olmaları icap et • Anka.raya gidip akşam dönmek rck halk ihtiyacı için ibtlyaUı bulun
tlğlni h&tırlatm.I1tır. istiyenl~re Anknradakl. işlerini mayı ıuzumlu gBrdUklerinl ve böyle 

takip için daha. genişoo bir 7.a_ bir atok teminini mümkün kılmak U.. 

5 - Hnzrrc1 ve ısmarlamaetla • 
rın çaltştrrdlk18l"I elC'nlan ve kal
Iala.rm ücretleri, açıktan v~ıleın 

paralar. 
6 - Ha.zt~ ve ısm:ı.rlamacı1arm 

karlan. 

Senkler" e an~...., manbDTakılmIŞ olması dü.2Un.ül" zııre yevmiye ekmek mikdarınm bir 
glll mektedir. gün SOO Te onu takip eden gUnde de 

7 - Moda zaruretleri. 
Çok yakında bu çok mühim me. 

seleye fiilen müd:ı.hnle cdilıniş ola" 
caklır. 

Avrupada 
ikinci cephe 

Çekoslovak hariciye 
nazırı diyor ki : 

Bundan bahsetmek 
zamanı gelmemiştir 

ı~y<YrkJ 9 ( A • .A.) - Hür 
dünya beynelmilel oomiyetinin 
ikinci kongresinde söz alan Çe
koslovak hariciye nazın Masa_ 
rik, §U n.nda A vrupada bir 
ikinci cephenin 1mnı1masından 
bahsetmenin }>ek erken oldu· 
ğunu söylern:§tir. 

Masarik şun.1.;.n iH\ve etmiş. 
tir: 

İkinci cephenin kolayca kuru. 
la.bileceği hakkında hayallere 
kapılmamalıyız, !kinci cephe· 
nin akamete uğraması demok
rnt!arm emeli için ağlr bir dnr. 
be olur. Binaeoo.leyh, Uigal n.i 
tındaki memleketler halkına 
mümkün' olmıyan bir şev hnk
kında cesaret verm~meJ.iyiz. 

ingiliz tayyareleri
nin hücum!arı 

Londra, 9 (A. A.) - B. B, C: 
lngffiz tayyıırelerl, Ho1La.nda sa. 

hillerlnde iki kafile halinde sey .. 
reden 12 Aman levazım gelmesi • 
ne hllcum ederek bunlardan haz.ı • 
larms tam jmbetler .kaydotnılşler
clir. 2 tn.yye.rcniz knytptlr. 

Tayyıır2!erim!z Fra.ru;ada • Diep 
§ehrindeki hedeflere taarruz et -
ml~lerdir. Bütün tayyarelerimiz 
!'nllmen dönmllilcrdir. 

iman tayyareleri
nin bombardımanı 

.,,,.-~ ı ncl ~yfada Diğer taraftan, An~ - Ela· ı~ gıram tızerlnden verilmesine k&· 
1 b 1 hava ıruvvetıerln1, baş kaldımmıyacak zrğ tnyyare posta.larmda mevsi. rar verdiklerini ve bu hUkQmet kara.. 

kadar ezmek ve bundan aonm Avru· min ilerlemiş ol~cn do1ayısiyle rmda.n gurup umumt heyetini haber- ~fı 1 cc:ı snyfoda 
pa ımra.smı ıstUA etmektir. yeni tarifenin tatlbilône başlan. dar etmeyi lüzumlu tell\kkl ettikle • Sldney, 0 (A.A.) _ n.n.o. 

Alman hııva kuvwtlerlne mUtlıiD blr mı:ştır. iBu tarif-e ile salı perşen· rlnl blldlrml§tir. Japon donanması mUtte.!ıkiıı filosu 
yaz mevslml geçirmeyi va.o.deden Slıık cuma günleri tayyareler Elazrk· ı Ticaret veklllnden sonra s!lz alan t.nratmdan ezilerek firara icbar edll. 
ler btıgUD.ldl durumla bUytlk Brltıınya Arorn.radan tayyareler 14,25 de blr çok hatipler hU~metin, yenl mah ml§tlr. Bu deniz mubnrebeslnde l6 
muııarebeslnln tezat teşkil ettlğlni kalkacak Elftzı~a 17,40 da vara· ııulün ldrt.k edileceği §il günlerde bay Japon 'gemlal ya batırılmı: veya baaa • 
h&b:rlamış ve ~yte demi§Ur: caktır. Pazartesi, <;arşamba •-e J le bir ihtiyat tedblrl alınmumı suro· ra uğratılm~tır. 

Bu hupden aae çıktı~ takdir • c~nı.ı. günleri tayyareler E'ezıık- tl mutlakada Wıvip etm~lerdlr, 2 Japon tayyare ı;emıstıe bir knı • 
de hava Jrudretimt.zın muhakkn.k su - tan sabah 7,30 da hareket ede_ Bu arada bszı hatipler önUmtlzdekl vazörlln n 6 _ 7 muhribin tahribi zı;u. 
rette nrtacatım billyorduk. Alman ook ve Ankaraya saat 10,45 de hububat mah:ıulUnUn bU~met.çe halk. hakkakt.xr. 
lıavacılJl'ı ~dl kendi. kudretlnin e.r.ııı. varacaktır. Bu şekilde <terek t.nn ne auretıe .satm almac:ığmm !.za.. Al\IERt.KA BAHRtvE 
makta olduğunu btllyor. Blzlm .Bira -. Arikaradan Elazrğa gerekse Eta: hrnx i3temlşler ve ordu ne bir kaç bU NEZARE'l'İ?lı1N 'rEBLIGt 
mıs geldi. Ona kntlycn rahat v.erml • ğıktan Anka.raya gidecekler i1r ,yük şehir halkmm il\§eaını temin. ede- Vnf!lngt.on. 9 (A.A.) _ .Bo.hrlye ne. 
yeceğiz. Onu oek11sJz 'kalıncaya ka.dar lerjni görerek ertesi günii tayya- cek mikdarda hububat satın aldıktan zarctinln tebliği. 
~ mecburUZ. Bu, ne z&man re ile dönmek ıimlrnmnz bulabi~· ~ miMıtahSil yedinde- kalacak mah Cenup doğu Pa.sıtUc: 
olabllooekUr! Bunun tçin ne kadar :zıı. ce?derdir. aulUn memlekette serbest bırakılması 1 _ KuTI"etlerimiz ne Japon kuv • 
maıı lA.zımdır? Bunu "1md1 ~yllye - Hava seferlerine rağ.bct bu muvafık olacağı yolunda mlltnlealar veUeri arasında 3 mnyıa pn.zartcsl 
mem. Fakat tabnkkuk ottlgi gün ıs. sene ~n senelere ıruıznran çok scr\ietmlşlerdlr. gününden bert Koray denizinde nıa . 
UlA gillll gelm~ bulunacaktır. ln.gU - fazladır. Bunun icin icabettikçe Hatiplerin beyanatmd9.D &:>nra mark takını ada.lan cenup ocvrcsinde 
terenin isWOsmdım bahsetmiyorum, ldanbul - Ankara seferlerinin kürsliye gelen Ba§vekil Dr. Refik cereyan etmekte olan deniz muhare _ 
muerın omıtsız son darbosi olabil - ik.i~qer tayyare ile yapılması mu· Saydam, yeni hububat mahsulü- besi eıa.n devam etmektedir. Ate§ ke. 
mek bnlummdan tı6y\e bir tehdidin ka.rrerdir. nün milbayaası hakkrnda icap e- Bildiğine dair de §1.aıdlyc kadar hiç 
her zaman mUmkOn ol.mllBI lhUmııllle den tekmil karar'..arm hUk~metçe bir maıınnat alID&ınamıvtır. 
daima mUteya.kklz bulunmak mecbu- 10 OQO 1 • ·ı•k a!mdığmı ve sa.tm ıılma teşlrl Atl- zannedlldlğin• gar. Japon uyıp. 
nyeum1.z1 kabul ctmekre beraber, isU. J C(IŞ 1 n:n yer yer ynpıtmaktn olduğunu ıan ıunıardı:r: 
JA derken, bunu 1ngUl.z kuvveUerlnln ~iyled.kt.en sonra, mUstahsilin Batanıar: Blr tayyare gemım, blr 

Avrupa karasmı !.stil! etmesi ı'.lemek Japon kuvvetı• kenili.s:ne ve tekmil ailesi efrn,.. ağır kruvazör, bir hatif kruvazör, iki 
istiyorum. diyle hayvanlarına bir sene için torpido muhribi. fı topçeker Ye iki 

tnguiz han kuvvetleri. havalarda yeter miktarua hasılatı ve bu mc- taşıt gemlal nya fi.lep, 
şimdiden kurduğu bu lldnel cephe Uze. Merkezi Çinde yeni bir ileri yanda tohumlu~ bırn.kıl<lıktan llıuıara uğrıy&llla.rı 
rln~ çalışacak çok §eyl nrdır. Hava harekete ba§ladı sonra Ust tarafnıın hilkumetçe sa- Bir tayy~e gemisi. bir ağır kruva. 
kuvvetJerlmlz, Rusları Hitıerle yalnız tın alnıac:ı.ğnıı ve hububat mUs- z5r, bir hnfit krunzör, deni% tayyare 
başına çarpışmnğa bırakmryacaktır. Çtrnking, 9 (A.A.) - Cuma tnbsili olıruy:ınh:rJa istihsali ken- aruı. gcmlal ve iki t&§ıt geml.al •eya 
Gltt;ı.kçe ağırlığı artan dubeler in.. akşam ki Çin tebliği: jisine kBfi gelmiyeccği nnla§Ila- ıUcp. 
dlrm~c devam edecekUr, 10.000 kişilik Japon kuvvetleri cn.k olanları tesadüfe b1~mrya. 2 _ Kuvvetıertm.ızın gemi kayıbı 

En 6nemu olay ~bbUsUn Almtuı· merkezi Çinde yeni bir ileri ha· rak hilkümetin iase edeceğini, ye- ve baaarta.n tamımlle öğrenlmem~ .. 
yadan Birleşik milletlere geçml.§ ol • reketine ibaslamışlnrdır. Han- ni mı:ılısuliln meçhul ohn vcrim!ni tir. Faka.t Tokyo tara.tından neşredl • 
masıdır. Bu sene, ilk defa. olo.rnk Hit. kov'un cenup batısında Ynn..~tse v<" memleket mlid:ı.ft!.!lllının ıPmdi- ıeıı veya ne§t'edilecek oıan iddialara 
ıcr, bizzat kendinin ııcçmcdlğl şartlar nehrinin cenup kıyısında bulunan den bi!Jnmiyecek füüynçlarmı göz hlçblr kıymet verilmemektedir • 
içinde muharebe etmlye mecbur ola • Meinyang'da skldetli <;arpıcımalar önünde bulundurmak mecburiye. ~r bölgelerde kayda değe?' biç • 
caktır. Ağır kaıııılıklnr yapmıığa ba§· olmaktadır. Çin sen·ar birlik. tinde olan bükfımctin müstahsile blr gey olmaml§tır. 
ladığımız zaman geldi. Alman hava. leri ve hafif lnıvvetl~ri Suiyuan ihtiyacı fevklnde bırakılacak mah- tJU JAPON TAYYARE GEMiSi 
cııığı tçln görllnUnrde mOthlıı blr yaz ve Shansi eyaletforinde t:ı.arruz· suı Uzermdcn memlekette serbest NASIL BATllULDIT 
mevsl.mi va.r. Gündüz, gooe, il!:ıvada lar yapmışlardır. Lin!end cenu· ticaret yaptınlmasmı doğru bul- SlclDey, 9 (A.A.) _ tıerı müttefik 
yerde ve nerede bulunurlarsa bulun • bunda asker ve gıda maddeleri rnıı.dığıru ve grup umumt heyeti- Uslerlnden gelen haberlere göre. lld 
.sunlar batı Avrupadakl Alman hava yüklü bir Japon treni dinamitle n!n, bu hükumet hareketi hıı.kkm- gündür, Pasifikte cereyan eden dcıUı 
filoları merhametsiz taarnızlara mn. • atılmrştır. <h noktai nazarmm bildirilmesin.l muharebelerinde Japonların kayıplan 
ruz kalacaklardır. i:.-tem'ştil'. çok ağırdır. Amerikan bomba tayya. 

M&daga.skar hakkında. şunlan aöy· onat Ba§velci!in bu talebi rlyasetçe releri dU,man gemilerinden mUrekkep 
leml§tlr: ' heyetin reyine :ırzedilır.iş ve hU- blr topluıuğa pike taArrUZ yapmı~. ezı 

Framnzlara Jmraı elde ettlğlmlz mu. kiımetin hareket ve satm nlma ted aaağı ild bUyük tayyare gcmlal, blr 
vaff&klyeUerden memnun olmuyoruz. .Moskooo, 9 ( A.A.) - Gece ya· birlerini ımıuml heyetin tasvip et- kruvıı.zör 7 torpido mohrlbl tıatınııı~-
Fransrzıar bfzlnı dootıarnnız w tabU rısı Rus tebliği: tlği lllllaşılmıştır. ııır ve birçol~ ba,kn gemileri de tıaaa. 
mnttetıklerlmlz4lr. 8 mayıs: Cephroe mühim hiç Rmmamede b:!.şlm madde ohna- ra uğratmışlardır. E:ımb:ı. tnyyareıert.. 

bir şey olmamıştır. drğmdıuı saat 20.20 de toplantıya niıı dalgalu halinde ynpılıuı pike ta. 
Bir çocuk otomobil altında 7 mayıs: 36 Alman tayyaresi son verllmr...ı.: •• 

uı....., arnızlanndan sonra bir tayyare gemi. 
can verdi tahrip edilmiQtir.·Biz 16 tayyare::::::::::;:~= ~ si lllabora olmuş ve hemen ba.~tır. 

Mişel ndmda bir şoförün ida. kaybettik. nomb:ı. vı torpillerin tı:abet. et.tlğl dl.. 

resindeki 2333 numaralı otomobil Moskova, 9 ( A,A.) - Röytel': Ref ı·k Ahmet ğer bir tayyare gemisi boylu boyunca 
dün akşam Bomonti jstasyonun· Gece yansı neşredilen Rus t eb.. atC§ almıı ve muteakıben b&tmıotır. 
dan geçerken, Ahmet kızı Fah- liği ekind~ merkez cephesinde b ir 7 JAPON Hmuıtnt BATIRII.JJI 
riye adında 10 yaşında bir çocu· Alman taarruzunun Rus topçus~ Sevengı·ı'· ldney, t (A.,A.) - Sldneyden ge-
ğa çarpmıştır. Birkaç metre öte. ve havan toplan ateşiyle gerı " in , ıen ve Pasi!Lk <reniz muharebesine aıt 
ye fırlayan çcx:ukceğ·z k:ı!tlml· püs!türtüldüğü bildirilmektedir. R 1 olan bir haber, Japon kayıplarına 7 

Lomıra, 9 (A.A.) - İngiltere hnav dıgvı hastahanede de çok 'l'asa- Düşman muharebe sahasında oman arı .; • torpldomuhrlbl daha katmaktadır. 
nezareti tebliği: mamıc, o"Jmuş" tür, ·uüzleroo ölü b-rakmır;tır. 

s1 ~ " "' Bunlar muhnrebenln ikinci sııthııamdo DOnkU cuma • cumartesi gece Şoför Mişel yaknlnnmıstır. Ek. Lenin,.,.ro.d c-,ephesinin ba7..ı 
dU~man Eııst Angl!a tızcrlnde biraz kesimlerinde mevzii hareketler_ Mevcutları Tükenmek vukua gcl.ml.§tlr. 
f b 

r-____ ,__,,,,..._.,,.mll! __ I U Muharebenin ilk s:ıfhası:nı anlatan 
anllyet g1lstcrmlolk'. Arılnn oma. ı 

1 
den. Kalinin bölıresinde ""te fa· zeredir 

bal b h la •·"- Y l "' nı0dcceklere • "" bahriye nezaretının perşembe al.şı.mkl nrm :ızı aıınr r yap ... ,.. ve az az ıga eo • I n.livetindn bahsetmektedir. 
s:ıyıd:ı ı.;ıu ve )'C.rnlı verdlrmeğc sebep ı' tebliğinde lk:t Japon torpido mubribl-
olduğu bildirilmektedir. Blr dU.,man as r ve 1 N" Çıplaklar '(100 Kuruı)' n1n battığı blldir11.miıtl. Bu iki sn!lıo. 
av uç.:ı.ğı Fclemcnkteki tlEsUne yakın ışan Açlık (50 Kuruş) pazartesi gOnkU aa.Qıadır. 

BugUn Malta ndnsı iW!rinde 
iki bomba. ve dört av tayyaresi 
düşUrfilm~Uir. s dll3man oomba 
ve 3 e.'· ts.yyaz~i ab'll' sur ıtte lıa• 
&ırn n~t1ı~ ve muhtemel olı • 
rak ilsl~..ıne dÖ!l.ml.el:nicılerdir. lki 
bomba ve iW av dUşman tayyare
si haı;a.nı u8;ra.tmwşb:r. ' 

b'r yerde av uça.klo.rımızdruı biri tara·' m. ~ Muğla emniyet mfulüril Bay Köyün Yolu (30 Kur.ış) JAl'Ol\"LAR 18 GEM! 
fmdnn tahrip cdttmıııtlr. . ~rem Sanvar'm kızı Bayan Perdenin Arkası (35 l<urui) KAYBETrtLEB 

Londrn, 9 (A.A.) - DUnkU cuma her yerd<'n ucuz Sahire Sanvnr ile güzide gençle· snney, f1 (A.A.) - MUttetlk flerl 
cumartesi gecesi İngiliz hnva kuvvet: htanhTilda Rlznp:ısa ~·okuı;unda rimizden Bay Refiid Akif Ata.. lliılerfntn birinden gelen bnsm haber-
lerinin AJma.nya. üzerinde uçtukları G6 No . AHMET FEVZl'nin soy'un nişan töreni bu akşam To· Vakıt, Halit ve Sühulet ıcrinc göre, Japonların 18 gemısı ton. 
Londrnda ö&.oenllm!ıtır, Bundan ...... _ A ,. b•I kntlıyan snlonlarındn tcsit edile. Kitaber:.ılerinde tmlmqı ve 4 U h:usnra u(ı'ratılı:ııştı:-. 

o· ~ Srl mo 1 ye A t ki\ dUn gece tnıtltere üzerinde bir 

1 

cektir, vwı ralya §imal doğusunda top•e. 
düşman bomba uçoğ'ı U!:hrlp edllmiT l Mağam!Jmdan alnın:. Bay Ekrem Sanvar'ı kutlar, ni·J::=====~=====: nnn J-:1pon ıauın. filMUnun geri kn.":.l 
ur. ,._ ___________ .,. şanhlara saadet duooz. ,,,.-- ~ ~ Y.O:tı.a kaçak haldedir. 

• 
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Va/Ufuı 1laş4a şa 
., 

G 
ağmur ya.., n1asını dört gözle beklemiş, 

a . ., nca da bendteri yıkmış ... 

- ------~ ~ ~ -

ağlfıbiye 
-3-

Mağltiıbiyet korku~unun e~iri olmamaya yoktur. 
çcr.lı§ımz. Aksi takdirde gülün~ olursunuz. Fakat aiz1 bu gülünç hükmünüzden uta. 
Birço!llan, iılerini kaybettikten sonra ye. nıyor ve bunu ba~kalc.rına ıez.dirmemeye 
iae cliiserler ve yeni biri§ aramaktan, yeni çalışıyorsanız. sizin için muvaffakiJet ka-
bfr hamle yapmaktan cekinirler ve bunu pıları daha kapanmıg cleğildiT. Bu utan-

n..nı.cı Cb D!llmun da paçaları f.'8 • bu suretle kendisine soo Uıa ,..arar açıktan açığa ıröylerler. Korktuklarını mayı duymaya başlamanız kurtulma Y0 • 

~lara bultınıl,, toz topruk içindeydi venııı-ını sabit gördü ve: ıröyliyenler ve bunu •Öylerken küçük bir /una ayak attığınıza delildir. Çiinkü bu, 
· lktsınln de derllorı bol ı;-ünet al. " 1 8 giın tı:uw, 6 tim ua para • l l k hareketinizin manasızlı~ını kendinizin de 

eenclcnıe Yllll~ kavruımua, ~·e cez:ı.sma mahkOm oolyonıın. ı•a.ııayot, utanma duymıyanlar emın o sun ar i on. 5 

btr renk bağlıyo.rak knlıntıı, • dedi. nu en az oowdır. :Fakat bfr da. lar ~~in artık muvallakiyet denen bir ıey anladığınıza iıarettir. 

~~~~~r~~·~~~ ~~~ı~r~~~n~~~ !:============================================= ı olnmştu. · Pl\nayot acele ~le: 
Davacı ıarmıu lrupğı, Serlrl'JOI - Allah üınürler \0crsı.ı! di,~ mah 

::::::::·:::::re 

Terazi bahsi 
r ı.u.aapla bir komUroü 

ı ~tıkt1r 1ruçundan m'\lıkemeye 
• ~1 r! Yanı UçU de tQr&Xf lle 

ı.ı .. ıınh cc...n ftan ! Gram llz.erlDde 
;. :ı.ptı!dnrı oı ç.,bul.luğn )etml)onnuş 
gibi Ustchk bir de fı)ııtn blndlrnılş. 
lcr! 

\ .ıkt•Io bir ba k lın ıerıız.I ve dlr. 

lıemlerlııl ç:ılmı l:ı.r! Adam can sıkm 
tı"I.ııdaıı dil- ın:.lp üururıııulj. O am.. 
w, b.r ıu teri 1:elnılş, b:ılckalm lıA.. 

linl gurnıUş: 
- YnhJ, dcmllj, pis ı>l , ne dlı:ttlnl1 

·yorsun böj le? 
llnl' •Dl ttıra:ı.i 

çalın ı 111 8<>)le.)lıı 

dırhemlerlnln 

- Vwı \'llb, d~nıı , ncıdım doğnı
u ! demek ki snnn çalıM'Ak hiçbir 
eJ. bırulruınıru IJlr ! 

~ASHET'J1N 

tl(atı .-e lnooll kalınlı oklz on sıra ltmneden !;lkıı.rl•en, Şnb:ın oğn büyük 

Clrden mll~eltkll gUmUıJ köstekli 1 bir tecs-;Urlc: 
ta ile ve bllhana ~trefil rJlve!ltlC - Ya benim paralarım! diye bajır· J~ sıl kur u 
r edilemez dctt.eede Amu•ıruttn. dL 1 

.._ Hnçan yağmur yağını tır, reh: - Sen do bal<kını ıılmak ti~ere hu. 
• işte o zamıı.o • bu lrnllıne;)I bUttin 
detııe yUkııek seste ı;öylcml ti . Be. 

bııtıçe dôndU bir boııtnn ku) uııu· 

lruk nınhkemo11lnr müracau.tte 8Crbe!ft. 1 1ng1Uz resmi tebliğlerinde hemen 
sin. ' herglln rnst gcldığ'lmiz . bir cümhı 

Şnba ntımın yUzUııe gen~ .,ski neft". var: '" ..• tayyııremız UsleriDe dön • 

lec yerine yenılerınt koymak o kadar 
mU;ıkül değil, fakıı.l yetişmiş, meale . 
ğinde lbtısas ka.zanmıı bir tayyareci · 
nln ö umu kolay kolay telA.tı edilemez. 
Hunwı lçlndic ki denize dUııeıı Jahtl 
ı.Joğruııu puruşUtlle inen ta.) y:ı.rt-c iı ı.n 

kurtulması ıçın harbin oaı;ındanbcri 

alınan tedbirler bugün oldukc;a mu • 
cemmcl b.r hale gelmiştir . 

clr ? • 
recileri aramak n bulmak 11.zere hu 
susl bL; teşkılfıt vardır.Bu te;ıkllo.t ara 
raa tııyyarclerlle hususile surette yapıl 
mış tabUslye gcınilennden mUte§ek • 
it ld r. •rayy:ırc uğrağı otan denlzler· 
de ve iıavııln,.lln bu tayyareler ve ge. 
nuler daimn dolıışırlar, tay.)areler çok 
a.ıçaktnn uçar ve mUtemıı.diyen can 
kurttirma sand:ılı arar, bu sandallar 
kolny kolay gö::e çarpsın diye parlak 
urı renkte bÔynlıdır. 'rayyarecllerin 

I;~ ŞUNDAN ı: r.~BUNDAN:~ 
. " 

nıore. •• 
.._ Nasıl bostan kuyusuna T 

- lla!ı l:ııtc bu lı\fı, ıwracakıımız 
bo Rdama .. 

.._ Ha;) ır ben etındl size soruyorum. 
"81 gellllce onp da sornc:ıf:ım elbet. 

. ~n ağn gflya bll)ilk bir tew•kkW 
t..ınyormuş gibi başını garlb:ıne 
Uııe eğerek: 
...._ l\laJflm, malflm be pnşa<'.ığım de. 
!Una suçlu ,kı:ı.ba.hotll odur be ca-
bnçıın onun iç.in dem~loıdlr, bu· 

.. ama \'e UUrln siz n ti 1.6tenıenlz
lfa nf'.rede kalı)ordlm... tnmnm.. 
tnliııtu. bizim bahçe bot>tnn kuyu. 
a. .. 

.._ l\lorl Ha"!ln, Haınazıın, ŞIU<ril._ 

) etlş den~ğe kıılm.ıdı \'1lllnh1 su. 
rıe vakit sçl ıık r, nııh l:ıw ÖJle 
ırt11 bab~~) ı.. ne sebze kaldı, ne 
tllyh 

.._ Şub&n ağa, 11611 Wı evirip çe\1. 
hl'lıun, uıJ m~le) e gel buluılnn. 
.._ Uaaa, işte ben de oraya geUyo • 

T oğlum, ama, iş bıitliıı butu.ı gö. 
Üzün önüne getlrttlrtyorlm ela. •• 

.._ Ne 19e ın.ıı tına. .. 

.._ Bwıun Uz.erine bir tnklbat - tah 
t oı.ao.k - yaphl•. lııte o 7.aıoıın, 

llalet ndıı.mın ocağımızı kül ettiğini 
>'dana çıkardık •• 

~ ağa - meydana çıkardık -
ile beraber ellnl de rJlddetle nuı.. 

~ YUrınu3ıu. Bir mUddut durup, 
rlnl zeki F.ekl lctltUIUrek: 

'Yağmur yağm:ıp bqladı 8llbah. 
ya - dl) e tekrar anlatmap gl· 

- İtte o :ıamıı.n arklan, bt-nc!IC'rl 
• IUlar da bf'dm bahçeye yllrü. 

O.) •. -~. 
.._ Peki neden yapmq bunu acııba T 
' Kediye aeden çaldın ciğeri, denir 
t Nankörlükten.. nankörlükten .• 

....., Ne g'lbl aankörlUkten t 
' ÇuDJd ben yaptnn lytllk keııdlsf. 
lballarına buldum mU,t.c.rl.. Hem 

11t mlişıert. Trlng aaydı paralaZL. 
Ye IAlda bb adam taıınettt 'ht!n 
m~terlden komisyon da kan· 

kendlslol.. Ondan oldu bana 

clllpnaa., Sonra da yaptı bu fena. 

-Peki ne diye dan. ediyorsun bu. 

'1mdl .• 
...._ Ne diye dava etmlyeytm be ot • 

Bıılıçem mahvoldu. 800 Ura :ı.a· 
girdim. Hem veni.o bu paraları 

bem de g'inln hapıııc •• 

~ bundan sonra ''iraal baaar,. 
: dan mauıun olan suçluya dön. 

~ ata tekrar yerinden kalktı: 
'- 81UAJıJ kalmadı bir marul bab. 

' ' &. timdi otur Şaban ap, ıhndl 
t\ l>anayottadır .. 
~ kalçalanna kadar konç. 

lıtt potur gtıÇlnnlt olan, kır bıyıklı, 
Yot: ..... 
YaJaıı ııöyfemla bu size bll'e ot • 
ıte vakit Allah baba yağdtrmis 
~k yağmur, bunda beni ne kaba. 
\'ılrt 

' .\aıa. bGbpede keşli yapılmış. Bu 
, "-1n yaptığın anla.şılmı,_ 

l'aıan bire yalan, bu Şaban ağa 
• ~vrac.ıdır, atzma no geline eöy 
oı~ ttln kabahat .kendlalnln komıu. 
-...ındadır. lDç, hiç ama biç blr 

'-"t\lıau Pe geçlucmez. Her· zaman 
\' eder. 
~hıur pok )'Dğdı, bahçeleri ba&tı, 
\ ~atı de benim tizcrlmdc at. 

' >..~ seınln lıencUerı ~"lktığm, he. 
ı flllu ur :rağar ynğınaz yılrtıgm tetı-

~lkllı-
~ Yot ı;ene bUtün etddetlle &ııkAr 
t~ :~t m:ıhkeme, dinlediği pblt. 

' ..:. !>anayotun Şaban ata De dar. 

\~~ıtı fıuto yağmur fazla nıfktanlıa 
' 2'.arn:ın da beocllerl 84)arak 

lııı &ular nltmda buaktıfmı, 

! yıldırım b11lle ;)ll;)"lldı ve yerden memlşt1r. Fnkııt '·mürettebatı •&'· 
tcmNınalar ntar:ık mahkemeden çıktı. dır.,. Çetin bava muharebclerlndcn 

ADLlYE MUllAlltJtt ı sonra, bu mulıarebe!cr bılhıuıııa kıyı 
hırda veya d,..nız Uzerı.nde olduğ'u va 

Birkaç gün ka.1dı 
Şıılr Salih Zeki Aklayın ''Eşsiz \~ 

numune, §nheser bir roman .. diye tav· 
sif ettiği ve diğer bUtUn mUnckkld • 
lcrm övdUk!erf "bir Kafkas rorunnı .. 
Tlirklycdc Kn!kasynyn nlt neı;rcdılm!ş 

1 kit lıu t.a3~ıırec.ıerin sağ kaımaı:ıı na 
sıl ml.in4"Un ol-.ıyıır, ou adamları en&W 
dcni .. lNın l.'lDIZ sularında kim kurtu 
nyor, den!zo dUşen tayyıır~llt~r na.sıl 

batmıyor ve b ğulmryor. Bu haklko. • 
ten merak ed Jecek bir ııcyd1r 

llk numune romandır. Baştan ba.:ın 

nı;k ve lınrlkulı\de heyecanlı mnccra!ar 
ıa dolu olan bu eserle 100 sene evvelki 
lstanbulun aşklnnnı ve maceralarını 

Tayyaresi p:ırc;alan&n veya bozulan 
tayyarcc!nln ılk kurtulma v113ıl&aı 

tabii pııraşUtüdür. Tayyareci tayyare 
den atlar atlaınıu: paraşütü açılıyor 

Hu sııreUe dUı;üp de p&rçaıannıaktan 
canlandıran "Ka!es nrka.ı:ı., En Son kurtuluyor. Toprak Uzerine düşerse 

Dakika okuyucularlllll görtllmemlş bir mescıe yok, fakat ya denıze J~ecek 
tenzill\tla veriliyor. Flye.tıarı 70 ku • olursa! ... 
ruş olan bu ık! romanı vakit geçirme. Her iki taraf iç!ıı de tayyarecinm 
den Vakit kitabevinden :ıo kuru:a al· hayatı tayyareden Jaha kıymetl d r 
mak l.IUyorsanız, bu llA.n.la mürı;.caat litt tnra!ın da ııanat kab!l.yctl yUkaek. 
ediniz. J tir. Düşen veya par~lana.ıı tayyare • 

3üNüN iSiMLERi 

J poaları 
sevkalceyşc ·sı 
Japonya, harbe glrelldenbert, bU. 

yUk cenup deni.zinde, muva.ttaklyetler 
l<aydettı. Bu muvatfakryeUerin dayan 
dığı, osaa. tabtaUie, aevkulceyt plA.nı.. 
nm tanzımlndekl maharetti. Bu pttnı, 
kim tanzim etmtf, bu mahareU kim 
göstermı,u? 

Bugünkü ba§vekll general Tojo mu, 
hayır ••• 

Bu plAnı tanztın eden, harp ldaresln 
de bu mahareti gösteren adam, seutz 
eadam: çalı§an, kont Hise~ Terefldlr. 
Bu 64 yaşındaki, ııeykulceyr;ln\n ha· 
yatı, ibretle okunacak blr tarlb yap. 
rağıdır. 

Gençllt'lnde askerliğe kaf1ı hiçbir 
sevgi duymıyan Tero~i, baba zonıyta 
aakerl mektebe glrmi§, anc&k seneler 
geçtikten sonra yeni bir şahsiyet ık. 
tıısap etml§tlr. 
Ter~I. çocukluğunda, zevk ve heves 

meyilleri belirdiği günlerde bir ree . 
sam, bilhassa bir portrect olmak ı.tı. 
yordu. Rua • Japon harbinin ce~yan 
etUğl sıralarda aJıe araaında, kendi. 
sine iyi bir istikbal temlnl mtlzakwe 
edilirken, o, kararını aöyleyince, ba _ 
baaı çileden çıktı. Oflu, hiçbir zaman, 
bir reuaın. blr portreci ola.mudi. o 
da, kendisi glbl, uker olacaktı • 

Baba.at,, eski bir uil aileye mensup 
olan mareşal Baron Tel'Ofldlr. 190t'> 
Ru.1 • Japon harltlnde harbiye nazırı 
ve imparator Mutlu Hitoııun mti§avi. 
rtydl. 

• • • 
lılaretaı ,oflunu, pek ııkı bir dlslp· 

Un &ltmda terblye etmlştL Ona., son 
kararını bildirdikten sonra, ba tapar. 
ta UIUlU terbiyeyi birkat daha sıkıl&§. 
tırdL Blr gün: 

- Bir askerin bizmetc;lye ihtiyacı 

oıamazı 

Diyerek onu, hizmetçi yardllllmdan 
da malınım ettl. Çocuk, her l§in1 ken. 
dlsl yapıyordu; fakat bu arada, baba. 

aınm koyduğu bUtün memnuJyete rağ. 
men, bir fırsat buldukça :resimle de 
uğrqyordu, lıılare§al, bir çok defalar, 
onu, re.ıılm yaparken yakalamıt. fır • 

çalarmr, boy&larlle k&fıdlarmı parça. 
lamqtı. 

Terofinln aııur lSlmUftO. Onunla bO 
yük ana111 ufrqryordu. O da, mar~al 
kadar sıkı terbiyeye tarattardı: 

- Bir Sam&r&lnln babçeetnde çlçe. 
te değil, ancak meyvaya yer vardır. 

Diyor, torununa çiçek kokusunu bile 
bar&m ediyordu. 

Hleqt Te?Ofl · btr mMdet &eker oL 

Mukaddes Uçurum 
• 28 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

- :tyt ama, bet parmak lılr olur 
mu, a .b&AJmefeıadl t O, 110rap IOIUL 
tunnadan evlenmlf. OellnJın foJMI 
çabuk meyilaııa çılulul. Ya Ms kmJ1u. 
r:ı evlmdlrlrkm, ~ damat 
b.akkmda yapmadık tallkl!ırM blrak • 
madık da, kırk ~ bUe etınııe.t.ı da. 
madm kokulu meydana çıktı. Bunlar 
biraz da taU itidir. Eter mimar Şa, 
habm evJenmemeıllın4eld eebep'8r yal,. 
DJ7. bundan ibaret.&, me&eleyı ba11et_ 
mek kolaylaşır. Bu, nihayet Uma et... 
mek meııeı;sacıır. Ona IDCMlt alJe.lerl 
de timek olarak glS9UırmelL 

Adada ahbap otclup haııımdeacU _ 

yl kandıran Şablkan.. annMI, birkaç 
ı;lln sonra Göztepeye bu hanımla be. 
raber gidecekti. Bu hanımefendi, -. 
raylı bamnıaı 

- Öyleywe IM!ll bu tıl bana buak. 
Ben mJ.ıoar Şababl Oma •tmefe fi& • 
l.rfMıalml. B~e lılr kere tNlelameie 
karar verııln. Onclaa lteıı.l kola7dır, 

demJtU. 

110 sta eoa.ra lıtr .a.ıa.. ...,. Sedat 

büçede f/&7 ~ suete oka1or • 
du. 

Gköae f87Je lıtr llJfUl DAau lllfU: 
"G6st.epede Kerim Çeltik P8f&DD1 
kllçtlk kızı B&yan lıılu&llA ile Al. 
manyad& ikmali tahsil et.mif genç 
ve değerli mUhendialerlmizden Bay 
Vedat Mnme%1n ~ meruiml 
dUn Göztcpede Kerim P&§anm kö~ 
kllnde btrçok daveUUer huzurunda 
yaptlnll§tır. Ta.rateyne saadetler 
dileriz." 
Bay Sedat boğuk blr seele bağır. 

mata ba§bdı: 
- Hanım .. baDDD •• nerede6ln T Ha. 

nlya ber 14'Y bitti, geri kaldı cllyor • 
dun!! Bak, gazeteler ne yauyor. 
Şalılkanm fUUle8l koe&rak baboe-ye 

ineli: 
- Ne yazıyor, beycılftmt Ne bafl. 

rt70ırma lyle a.u avaaP .. 
- Ayol, nıerde:J'llC &imdi aklum oy. 

.....,... llaa.J• ... bouaatta.f 

Bugün ıenız üzerinde uçırn \•eye de. 
nız aşan her t.ayyarede bıJ' \.le lbltk 

cnnkurtıımıa salı vardır B u l va 
purlarda gordugünıUz can kurt.araı\ 
s m tıerine çok benzer fakat çok bU 
ytıkyUktur. Ortasında kauçuk ~cmın 

üzerinde ycdı k.şi yan yanıı cıturabi 

lir. Bu can kurtaran sımidı cıenlzm 

yüzüne dcğıneden evvel otoınn Uk ola 
rl\k şışer. lçerlırlnde herhangi bLr arı 
zada kullanı'mak Uzere bır pomp.~M 

l!Uıt!ğln delinmesi lht\maltne karşı ta 
rnlr teı Ubntı, lmdad isteme boruıru 

b~~lıklan da san renktedir. 
Can kurtaran sandallarını elu!erlyet 

le arayıcı tayyareler görür ve telsiz • 
ı san.lalın yertnı tahlis.ye gemisine 

ldlrfr. Gemi derhıı.1 can kurtaran 
:ı.ndalmm tr.ılunJuğu yere gider tay. 

)11.recl.ler gemiyi sor\h görmez kürek 
)&rdıınıic gem ye yana~ır, artık bu ın. 
ıanların :-em.ye ıı.lınmaııı baslt bir i§. 

tir. 
Tayyarecileri alan gemi son sUraUe 

ufak bir dem r, bır küreği \'C lhtlya• l s1lne doğru yol almag"a başlar. Bu 
dusı da mevcuttur. sUrntıl ı;eml'erc s'yyar hn~tanc demek 
Denizde bu sureUe sallanan tayya. çolt yerınd" olur ?.ITU m.;ynre ler ek. 

serlyeUe yaralıdır. Ve ilk tc avlnlD 
derhal yaptlmaın 111.zımdı.r •. 

mamakta ıarar ettiyse de ba.b&smm Bunlardıı.n deniz ilzerınde düşen tay 
etinden kurtulamıyacağmı anlayınca yarecilerin muvakkat bir zamnn kala. 
aak!?r1 mektebe girmlye muvafakat bilmesi için yüzen sığınaklar da yapıl. 

k JIU§Ur, Bu Sığınaklar, kuru elblaeler, 
ettı1 Muallimlerine, onun, dik atalı 

askerlikten ho~lanmıyan bir çocuk ol- sabun, havlular, batt.A df3 !ı.rçaııı bile 
duğu, ona göre muamele etmelerine bulunur. Konserve halinde bir bayii l 
lüzum bulunduğu blldirtlmlşti; fakat gıda maddeleri, bunları ısıtmak \n 
mektep muallimleri, ilk aylardan ltL i>lr gaz ocaAı da vardır. Buraya crga· 

ba.ren, çocukta ı;ördUkteri dikkat ve ra Ye kitap koymak da unutulmaz. 1 
~kanlığa hayra.o olmaktan başka I<ezallk t&yyarecinln U.SSUııe veya tah. ı 
bir rs'ey yapamadılar. Çocuk, yeni mu. 11.aiye gemilerine Slğmnkt& bulunma .• 
hlUI!e çabucak uımmıa, ruhundaki Sa. 1 smı haber verebllmesl leln bir telsıs 
murl'.l tcihumları birdenbire, mızıen. makinesi do vardır,. Tayyareci bura· 
ml§tL da kendiBiD.l aramıığa gelenlert Jıetira. 

Edebiyat mualllml, bir g11n, dende haUe bekllyeblllr. 
kendi yazdığı şUrlerl okuyor, onlan tıte İngUlz teb1lğterlnde ktaae& 'fa. 

tahlil dl Hı 1 d 
kat tayyarecileri ıağdır,. dedtgi tn • 

e yonnUJ. ret , ırırum an 
tırlamııı, mualllmlnin elinden kAğıUan eanlar bu yolda kurtulmU{I bahtiyar. 

k 
. !ardır. 

apmış ve: 
- Fikrlmlzi. böyle bot ,eylerle 

yumuşatmanıza kııtl:ınamam, 

Demiştir. 

:Mllatakbel sevkulceyp;i bu andan 
itibaren ,aakerllk benliğini göaterme· 
ye b:ışlamııtrr. 

:ı. • • 
~raı Heroot 1939 11CDealnde, bir 

heyetin başında Almatıyaya gitti; 
Nurenberc nasyonal • aoayallst kon. 
b'TC.siiıde Japonyayı temsıı ediyordu. 
Tam o günlerde, bugflnkll umumt harp 
batla.dl. Japon generall, de Lelı1stan 

bıırbinl ynkmdnn takibe fırsat buldu. 
O, bu tetklklerinıren çok IBt.l!ade etti 1 
ve bugünkü 1evkuıcen pllnml d& bu 1 
yeni telakkilerine ısunat ettlrdL Şlm.. 
dl kendia1ni tebrik edenlere, yalım fU 
kısa cevapla muka'b9ıe etmektedir: 

- Babamnı ruhu UmJ.t ederim ki, 
memnundur. 

.,..._.,., Vedada )laalJlnm dUııt Ok . 
tepede alpnlan olmuf... 

- Ne dlyol"lllll"'US T EYlealTOrtar 
mıf 

Saraylı baDml pır.MeJt al4I ... -. 
yecaala olcuclu. 

- D buna bayiflmnı timdi dotra.. 
sa. Herif d&ba birini btl'akmMlr , 1ı1r 
befka kız.la naaıl olur da ene.mı 

- Buaa ....set elerler, .......... Be.. 

zale$1 Bo memlekette kaamı Tok - ' 
Mahkeme yok mat 7.abna 7oll - f 
Dualar elbette ba ite e1 urek1e•. 

- l)'l ama, pefU.111 ........ bana 
ilk .-ermftU. Acaba Kerim Pata7J Jk 
-~mır 

- Fakat, btr baba biSyle ık~ 
göre lu:uııı naaıı k<'Gdl eliyle at.ete a. 
tar, a canım! Kerim Pata ak.ıllı lıir 

adamdır. Benim bu işte dönen ~ 
tara aklno ermedi. Yokaa orada gör. 
dllğlln fotoğrafı bizim Vedada mı ben 
zcttln ! 

- BAyu •• hııyır .. ta keııclislycll. :&n 
:retmek falan yok. Mcsleğt de, Alman 
~·adan g~I de, )'lllJJ da benzeme& )'A! 

- lyt ama, bu ''Söıımes" llOyacJı 
da Derderı çıldı f 

- Ortalığı oa§ırtmak ~ yeal ay 
dımna&tur. 

Ba tlllaCla, bt1töD lııa U.nı 'en 

ballı:oadlm dlnlemtf olaa ~ika blr 
ka.hkaha aıtıı ı 

- .t.maeclflm, Mil ft!IOlme! Onlar 
bactm ....... laaaalar bDe, ,._ Veda. 
cba IOJMJ meyd&aa ~•kar 1 lşıe •ize 

&'bel bir ..aka. Bu p&eteyt •kla • 
ym ve mahkemede göeterla • 

Sedat •kfa bir tavırla batını salladı 
- Şalılkanm ftJul tma değtL Bunu 

bemen avukahmıa söDClereytm. Da 
ft ctlaft -,eti bAJd.meye ıa.teıııın. 
Ve laeab eYIJ otan blr adamm, bir 
batb imla aud evı-mete cll.ret et. 
tlAinl mahkemeden eol"IUD. 

Şa.hlkanr• .mirleri oynamqtı •• 
Talhılz. lazcallZ: 
- Bo bir komedyadır. 
Diyerek mUtemadlym gtllllyor, g11. 

ıtıyordu. 

Şahikanın annesl de lnadma uabl • 
leşml&tl. Kqlannı tatarıık: 

-Yallahl tekrar Göztepcye gtdooc. 
ğlm ,.e Kerim paşaya bizzat kendim 
ıınlataea~. 

Diyordu. Şahikanın lglne ufak bir 
ıtıpbe gtrmlştt: 

- Ne de oha, fototra.tı görea boo 
delfllm, Ulllelll ıGrmOt- 8oya4J ,...., 

CI oldn'1ma ıtlre, bant111 Vedadm bir 
bmUll'I olmMı da malltemeldlr. 

Dl:Ja*, o ....... edl70I' " ba 

495y1 hap·s 
Biz&-, çucukl'lnnı öldtıresı analar, 

• uıunbrunı:ım çizdiği tıudutlnr l!)ln.. 

de ooıııyıı çarptırılıyorbr. ŞUp!ıe yok 

ki, bu, diğer dC\ 1 U rde de bö.> le. Fa. 
knt çocuklannı üldurdfiğil tein cezaya 
Çllr(ıtırıtnn nıınlnrdruı, ı;lmdl.) e kadar 
ea çok h~ls e<.-zıı.&ıııa çarptırııınıı bu. 
tunıuıı "Uphe l olt kJ !Uckslknd:ıld Ele
na Kıırtlsdlr. Elcna liurtt.s doluız ço. 
cuğunu birden öldi.lrınllt ve bu clna.. 
yeti çoculdımnn rol ıınıadığı lchı ~le. 
dlj;1nl SÖ.) lıı.ınlıJti. l\lııhkerue El~ Kur 
tisin 49S sene hap~ yatmaasm karar 
Vt'ırlll ııı t L 

at; 
,, 
e ayanıara 

üjde 
Hu t.a"arnı( devrinde eskidi, bo.. 
va31 "'ol<ln, 1·en~ln modası g~tJ 

diye krymetlJ 
F.1. ÇANTALAfüNJZI 

bir M:ıeye atıp terketmcyiuJz. 
Atelyem z istcdığiniz renkte elbi. 
se1erlnl.ıe uyı;un olarak esıt: 
ÇANTALARlNIZl frnn'i suretle ...... -~ boyar ve yepyeni yapar. Aynca 
h~r tUrlü tnmir ve ısmarlama 

çan ta yapar 

Tnvalctfnlzin ren~ine oyar en ala 
sabit trmak cilMannm ar:cak 
ntelyemlr.de temin edebillrslnlz. 

Karnköl Mumhane eaddcai 
Hasanrnp han No. 2, S 

MODA BOYA EVİ 

r 

llıttnudln de gGdJnllıode tutulmMmı 
.CSyltıyordu. 

Şimdi saraylı bıuumm tb ıotne bi 
ııliphe gt~ 

Kerim pıışu!nrın onlan ulşnııa da- • 

vet etnıc) işlerine de ba.kılırsa, V ecb. 
Sönmc:Wı b3şk.a blr ldmı;e olduğu lınk 
kmdakl rıUpbeler biraz dıı!ıa kun·c, 
buluyordu. 

- Eğer böyle lıre, Kerim peplar 
Şahlkanuı anuel!51 alo.} hinde klmblllı 
ne kAdar atıp tutmUJfar: "- Kıamı. 

r.m &aadctinl kısknndı..,, 

Diy~rek, kadıncağrım a,rkaımJda . 
ldmblllr daha neler söylenıliderd.L 

BUtun bunları b katan ftl dr 
rln derin d~ünen bay Sedat da kan· 
ımın ıtö:Llcrfndcn ıuııhe etmeğe ~ 

D113t.ı. 
Bu t,ln bir çıkar )'Oln vardı: Tahkf. 

katı c!crlnlcştımıek • 

Ilunıı Ekrcnulen başka k1m9e bile.. 
wczdl. 
~oeın. Ekrcınln bir iki gün 80IU'a 

daya gclooeb'1nl SÖ.}lemlştl. 
Mesele) 1 Ekremden ötruıoblleaek -

terini umuyorlardı. 
Şaldka rawteyt ei'-9 .ıır .._. 

Secllya kaoto: 

- Necl& ! kardeeim, 1ıek d1ba7ada 
ileler ola;rcır.. (Dewıımı .u) 
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l!Aickaç tarihi şahsi
veıe dair fıkralar 

EN SON DAKiKA 
Küçük Iliıılar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek sönderUeceJı 

~ arama ve lş verme UAnlan En Son 
Dakikada parasız oe&redllecektir. Ev
leınme teklifi gönderen okuyucnlarm 
mJıfUz kalmak Ut.ere sartb adrelllerl. 
ııJ. bildirmeleri lAzım.) H. Hayne'nin vasiyeti - Saşa -Gitri'nin 

soğukkanhhğı - Poganini'nin kemanı -
L.apatti ile; Edison - Fena müdafaa -

Jorj San'ın küçük kitabı 

Evl.:nme teklilleri: 
• Boy 1,6:5, l•llo 68, yaş 80, 120 Ura 

maaşlı kimsesiz, tercUına.n bir bay; 
25 yaşla.rında, ev kadını bir bayanla 
evlenmek 1.stemektedir. (TercUma.n) 
remzine müracaat _ 818 

• 39 ya.şlarmda, oldukça gösterişli 
ve srhhatll, bir çocuğu ve bu çocuktan 
bir m!ktar maaşı olan bir bayan; 39-
42 yaşlarında, içki kullanmıyan neşe. 
li, ciddi bir bayla evlenmek 1..stemek. 
tedir. (Tezelden) remzine müraca

at • 314 

,.1.. BAYNE'NİN VAsttETI 

Ha.nri Hayne, · me§hur bir AlmaD 

şairidir. Şiiri, hazin vi liriktir. Eserle. 
rinl hem almanca, hem de fransızca 

yazmIŞtır. 

1797 ile 18156 seneleri arasmda yaşa 
w~ olan bu şair, aile baya.tında mesut 
oımamı:şt.tr. Bu iğbirar ve bedbıı.hUık 
sevkile, ölllmUnde, hem karısından in
tikam almak, hem de Ç(!ktiklerinl an
latmak iç!n şöyle blr vasiyetname bı. 
rakıruştır: 

"Ben va.slyet.ameml yazdun.BUtUn 
..-vetim1 zevceme .terkedlyonmı; yaL 
nız bir şartta: Derhal evlenmelidir. 
Bu sayede hiç olmazsa tek bir adamm 

. öltımQ.mden müteessir olaeağmdan e. 
m1n bulunmuş olurum ... 

Hayne'nln kansı kocasmm, vasiyet 
ettııt glıbl evlendi; fa.kat bu lklnci ko
~ da, çok geçmeden vefat etti. 
ŞAŞA • GlTRl'NIN SOGUKKANLIGI 

Sa§& • GJtrt, Faransa.nm Molyer gi. 
bl, hem aktör, bem de piyes mUlıar. 
rtrlerlndendir. Gene me§hur blr aktıSr 
olan bab&sı GltrfDln Rusyada bulun
dQfu lıli' arrada, 1885 senesinde şimdi 
Lmıiııgrad diye tao1an Sen • Peters. 
bu:rgda doğmu:tur. 

Saşa., bir gün aahDeye gıı:kmak için, 

nıakya.jmı yaparken. belki yirmi defa.· 
Jaındlıdnl yemeğe davet etmiş olan bir 
g&rterl§ budala.smm geldiA1ni gör • 
ma.,. Onu .eöyletmeden atSatmak için 

bemen: 
- PekA.lA. az1z dostum, yarın, ~e 

zaıo.ımı Tavern Pwıe'deyl.n. 
Adam memnun olmtl§ ve locadan 

~ 
Sqa. • GJtrf, ada.mm çıl..'tI#mJ ve ım.. 

pmııı: kapandığını görtınc.-e, kaUbiPıl 

dömnUş! 

- Ya.mı, ~bu ~$ telefon eder, 
mtuıım bir .film çıktığı için gelemlye_ 
cettmı .,. mazur görmesini bildirsin, 
demJo. 

Başa, bunlan söylerken. kapı açıl· 
m:ış Te davet sahibi görUnmtış, unut • 
tuğa butonUD,!.l almaya geliyormuş. 

AkUlril.n a!Jylediği sözler! ifittiği için 
sapeuı kesllınl§, 

Sa§&, onun gtrdiğınl görünce aöztt
ne gıöyle devam etm.f§: 

- Evet.. bu a.bıiıağa anlatacaksın· 
ki. btı yemeğe gelmeme lmka.n yok, 
çllnkQ yamı • karguımda duran adamı 
g!SMererek • bu efendi ile öğle yeme
Aini yiyeceğim. 

••• 
S&.ı açumı§k:en, ı,'elle Sap . Git. 

riden bahsedelim. 
A.kU5r. muharririn bU temmJde çok 

a.lkqlandığı bir gece, locasında topla. 
ı:wııar kend.lsiııt tebrik ediyorl.arml§. 
İçlerinden biri: 

- Evet.. Komedyacllann anu,a 
Uıt2,Jaçlarr vardır; çünkü onlart cesa• 
retlendirlrler. 

Dem!§, Sa§&, mubatabmı zartfaue 
bozmak iç!n: 

- Yalnız o kadar mı efendim! Al.. 
kı§la.ra, biz, dQ.ştındflğllnUzden faz.la 
muhtacız; çllnktl alkışlar devam eder
ken, yorgunluğumuzu gidermek için 
nefes alabiliyoruz. 

Diyerek cevap verıni§tir. 

PAGANlNtNtN KEMANt 

178i den 18~0 aenul.ne kadar ya. 
p.mış olan İtalyan sanatkA.n Paga_ 
nlnl bir keman dA.lılsf oJdugu kadar 
tKShretll bir beatekA.rdı da. Bu luyme
tl dolayuıue, kemanı. bugün doğduğu 
yer olan Ceneve belediye dairemde 
malıtuzdur. 

Paganlnl kumara da dll§kün imi§. 

Daha şöhret kazanmadığı bir sıra.da, 
oynadığı blr oyunda., parası kalmayın. 
ca. oyuna kemanını ııürmUş ve kay • 

betmiş. 

Mwrtlti.şinas, keman.sız kalınca, çok 
cam sıkılmı§. Böyle Umltsiz!lğe dil§ • 
tüğü bir sırada, Livron lı!mlnde bir 
ll'ransız ta.cirlle tanışmııı. Taclrde 
Gua.meryüs marka pek kıymetli bir 
keman varmış. Pa.ganinl, o kema.nia 
bir kaç parça çalmıg. Tacir, zevk al. 
mxş ve kemanı Ariyeten kendisine ver. 
mi§. 

Ara.dan çok geçmeden, sanatkar şöh 
ret kazanmaya başlayınca, Fransız 
tacir, onun bu kemanı çalmaya. en e. 
hil adam olduğunu takdir ederek, her 
ne sebeble olursa olsun ellnden çıkar 
mıyacağına yemin ettirdikten sonra, 
bağışlamış. 

Şeytan buya.. Pagaııini tekrar ku
mara stırUklenmiş. Nesi var, nesi yok 
sa. kaybetmiş; fakat bu defa kemanı.. 
nı stırmeml!f.. Ceneveden yalnız kema. 
Dile kaçmış. Payitahttan payitahta 
atlamış, konserler vermiş ve verdiği 
konserlerle, her yerde unutulmaz ha
tıralar blra.kmtş ki, şöhreti., bütün 
dUnya.p yayıhnış. 

Paga.nin1, şöhretini, kemanına. med. 
yun olduğunu bildiği için. onu canı 

gibi muhafaza ediyormuş; fakat bir 
glln, meşhur aktrislerden Antonyo 
Biyonki, btr kıskançlık mUnaka.şaımı. 
da, ııana.tk.Arm hayatı olan o kıymeU1 
kemanı: }'apmca kafasına indirmiş. 

Bereket versin, Paganlnlıılıı uzun ve 
gUr ısaçlan kemanm kmlması: felA • 
ketln1 ~emq. 

ı.APAT'l't tLE EDlSON 
KiymetJı muganniyeıerden IApattt, 

Nevyork opera8lllda. muvaffaklyetler 
g&rterdiğl. arra.la.rda., o zamanki cum. 
hurrreisl Teodor Ruzvelt ta.ra!mdan, 
V&.fbıgtona, beyaz aa.raya davet edil
miş. Bu davette, cumburreislnin eald 
dostu olan Edlson da bazır bulunuyor. 
mu§, ama mllsa.merelert sevmediği 

için mrt dostunun hatırını kırmamak 
arzusile davete icabet etml§. 

Ruzvelt, Edisoııa şöhretli muganni. 
yeyl takdim edince, bir cemile bulmak 

~ blra.z kıvranmrıı ve sonra: 
- Ben, ömrllm oldukça, bu mllsa.. 

mereyt ve sizin kUçücük kara gözle. 
rinlzi unutmryacağmı ,demi§. 

LA.pattı. dA.lıl mucldln bu iltifatı kar 
ımmda kaşla.mu çatmış ve h1ç bir 
cevap vermeden arkasını dönüp uzak-
la§ml§. 

Cwnhurrel.sl, bu ha.ı karpn:nda. gU. 

le gtlle kaWmıı: 
- Am dostum, demiş, g6rtlyorııun 

ya. bir kadına, hususile bir artiste hiç 
bir zaman, kUçücük gözleri olduğu 1!1Ör 
lenemez. 

Edi.son. sinirlenmiş ve doğruca, ar
tistin bulunduğu salona giderek ona: 

- Sizden af dilemeye geldim. Ben, 
gözlerinizden bahsetmekle nezakete mu 
gaytr harekette bulundum. DüşUnilnce 
gözUnüztln ktıçUk olınadıRmı anladım. 
GöZlerlnlz bUyüktür. sl.z!.n her şeyiniz. 
LsminiZ aesl.niz, ağzmtz. elleriniz hat. 
tA ayaklarmız bUyUktUr. 

Diyerek artı.ati, bir iyl.oo hırpala.

uuş. 

FENA Mll'DAFAA. 

Fransız romancılarından Barbey 
d'Grevillt, gene muharrir olan BulA.zla 
blr mün!\ka§a neticesinde mahkemeye 
düştU. Avukatı, meşhur Ga.mbeta idi 

Gambeta, öyle aykırı bir ş~kllde. 

müdafaa yaptı ki, söylediği ıııözlerde 

maznunun lehinde tefsir edileblleoek 

Karı P.T.T. Müdürlüğünden: 
9'1 yılt ihtiyacı için ebdat ve evsafı aşağıda yazılı (4940) adet çıralı 

çam direği aatm alınacaktır. · 
MezkQr direklere teklif edilen bedel lA.yıkı had görUlmediğtnden 8.§11.. 

ğıda.kl yazılı şartlar dal.reainde yeniden ka.paıı zarf usullle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Direkler 6, 7, 8, 9 metrelik olup maktaı Oltunun Ağalık ormanmda.dır. 
Altı metrelikten 2230, 7 metrelikten 1620, 8 metreliktM 870, 9 metre

likten 200 adet direk ki ceman 4940 direk Sarıltamı~ta depo ve teslim 
edilecektir. 

Beher direğin muhammen bedeli (6) Ura (20) kuruştur. Muvakkat te. 
nı~natı (1832) lira (10) kurui!tur. ı 

Direkler 30.4.9•2 tarihinden itibaren on be§ gün müddetle ve kapalı 
zarf usullle eksiltmeye konuımuştur. Ihaıesl 14.5.942 tarihine ~Usadl! per _ 
şembe günü saat 13 te Kars P.T.T. 'binaaında müdUrlük odruımda mu"e~ek· 
kU komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Peye, l§tlrak edebilmek için taliplerin teminat mektuplarını tayio edi
len gUn ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermiş veya gönder. 
mlo bı;:lımmalan me~.ıttul'. 

Bu santten !:onra tevdi edilecelt teminatlar kabul edllmiyecektlr. 
Şartnameleri Ankara P.T.T. U, Md. levazım ve İstanbul P.'.l'.T. mUdUr. 

li',;~lnden almabflt.~ llAn oıunur. '(5072) 

biç bir taraf yoktu. HattA, bir coşkun. 

tuğu strasmda, faydasız olduktan baş 
ka hakikate de taa.bn ta.bana. zrt olarak 
Barbey d'Grevilliyl 16 mcı u.srm kıy. 
meta~ şairlerinden Vuatüre benzetti 

M.aharrir, da.vayı kaybetti, Mahke. 
me salonundan çıkarken, Gambetaya: 

- Aziz avukatım, benim liyakati. 
mln VuatürUnki ile bir karabeti olabi
lir ama., siz de bir yük arabası gibi 
mUda.faa ettiniz. 

Muharririn sözlerinde telmih vardır: 
Vua.tUr, bir isim olmakla. beraber, tran 
sızca.da binek 'ara.bası demektir. 

JO&J SAN'IN KtJ'Ç'OK KİTABI 

Meşhur Fransız mubarrtresı Jorj 
San, Pariste pek genç bir Alman bes. 

tekArı ile tanıştı. Bestekll.r bestelemek 
için ondan bir küçük kitap yazmasını 
rica ettl 

Muharrire, Aımıın gencinin Jstediği
ul yerine getirdi. 

Aradan bfrkaç ay geçti, best.ekAr, 
eserin bestelendiğinJ Kolonya tiyatro. 
ıarmdan btrtnde temsU edilmek lb:ere 
bulwıduğunu bildirerek kendisini, l1k 
temsilde bulunmaya davet etti. 

Jorj San, bu ricayı da kabul etti ve 
Almanyaya giderek ilk temsilde bu. 
lundu, ama. gördüğü, işittiği şeylerden 
deli oluyordu. Locasında. sinirleri bo
§andı, çılgmcasma gtıldll; çünkü genç 
Alman, fra.nııızcımaı. inceliklerini biL 
mediği için, eseri, pek garip bir §ekil
de bestelemişti. 

1'1. RASiM ÖZGEN 
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30 YA~INDA Cildin kıymetli 
'J un&Ul'l•rının ga• 

ip oım,ıından mlltavellld çizgi ve bu · 
ru,uklukl•I', zayıfl•mıt adaJeıel\ 

Cild h üceyrelerinden istihsal 
edJlen bu kıymetli ve ll~ cevber. 
hall sıhhatte bir genç kızın cll· 
dindeki tabll unsurlarına ro.,ii.şa

• Yaş 33, boy 1,62, kilo 62, buğday 
renkli, kara g-özlU, kara kaşır, sigara, 
kumar, içki nedir bllmiyen, p.eşell, 
ha.yatını ekseri aporla geçiren, 62 lira 
maaşlı, Beyoğlunda ayda 27 lira getl. 
ren bir evi bulunan kim.sesiz bir bay~ 
20 ya§.larmda, orta.boylu, balık etinde, 
kumral saçlı, ınavt gözlU. ilk tahsllli 
bir kızla evlenmek istemektedir. (301 
Demir Gözet) remzine mUracaat _315 

iş cırıyanlar 
• Universitell, aynı zamanda tee· 

rUbell bir öğretmen ltse ortaokul tale
beleri ve matematik, fi.zlk ve fransı.z. 
ca derslerini az bir ücretle vermekte. 
dir. (Meslek) rerr..t:lne müracaat. 

• Ortamekt/ mezunu bir kız; res.. 
mt ve b•.....,..,i dairelerde ta.hstlile mu. 
tenmı!p bir ı., aramRktadır. Daktilo 
bilir. Kefalet verebWr. (HHŞŞ) rem· 
zine müracaat. 

• Hastallk dolayıslle tştnı terk,.dec 
bir mak1nist otomobll tamiratı ı.şlerln.. 
de çalışmak ı.stemelt_tedlr. Mar!lngoz. 
luğu da vardır. (Benz Mersedes) rem. 
zlne mUracaa.t. 

• Ll.senin birinci smıfma devam e· 
den, rtya7..iyest kuvvetli bir genç; a.ı. 

levt vaziyetinin bozukluğu yüzünden 
öğleden sonra.lan çalışmak istemek . 
tedir. Tatilde bUtün gUn çaltşablllr 

(Çığğrm) remzine müracaat. 

(O' 

40 YA~JNDA Bu korkulu Y••· Y da cildini kıJmlt• 
il vtı bıbil unsurlnla besleren kadınlar 
için hiç bir ıncllfe mutauvver değildir 

Me~hıır bir miltehuıııın ke•li O• 
lup 40 ya,ınde genç kalmak için cildi 
nasıl beslemek IJtımgeldiğl halı.kınd•· 
ki ııahallnl okuyunı.ı : 

blhtlr. Viyana Universıt.esl Pro- da çizgiler ve buruşukluklarım 
fesörlerinden Dr. K . SteJskal tara- vardı. Hemen .hemen elli yaşıma 
tından keşt ve cBİOCEL> tabir e- yaklaşmışa benziyordum. Bugün 
dilen bu cevher. clld gıdası olan bütün arkadaşlanm bir genç kı-
pcmbe renkteki Tokalon kremln- zmk1 gibi açık: ve taze tenime gıp
de mevcuttur. ônu her akşa.m t.a nazariyle bakıyorlar. B en de 
yatmazdan evvel kullarunız. sız hepsine benim yaptığlm gibi heı: 
uyurken, clldlniZ, bu kıymetli cev• lkl Tokalon kremlerini kullanma· 
heri masseder. Her Sabah uyan- Iaruiı söyledım.a 
dığmızda clldlniZ daha taze, daha Bu basit günlük tedavi saye
beyaz, daha yumuşak ve DAHA sinde, her kadın blr çok sene 
GENÇ olduğunu görürsünuz. Gün- gençleşebilir ve her genç kızın 
düzleri için beyaz ,renktckı <yağ- müftehir olacağı şayanı hayret. 
sız) Tokalon krem.lzıi kull~nıruz. Bir bir tene malik olabUlr. Bugünden 
kaç gün zarfında en sert ve en do- itibaren cild ı:ıdaları olan her Jk.1. 
nuk bir cildi yumuııatıp beyazlatır. Tokalon kremlerinden birer vazo 

Bnyan M. D. n!n şu mektubu- veya birer tüp .alınız. (Yağsı:> 
nu okuyunuz: cZevcim gözlerine beyazı gündüz için ve penbesl gece 
inanamıyor Ve bu adeta bir mu- içindir. '17okalon kreminden müs
cizedlr, diyordu Yüzümde, alnım- n:ir neticeler garantilldlr. Aksi 
da ve gözlerimle ağzımın etrafın- takdirde paranız iade olunur. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU - Derununda <beyaz ve pemoo) 
renklerdeki Tokalon kremleri ile muhtelif rf'nklerde Tokalon pud· . 
rasının nümunelerlni havidir. Ambalaj ve sevk masrafı olarak 
20 kurmıluk bir pulu ıı.şa.!;ıdaki adrese gönderiniz: Tokalon Servisi 
28 R Posta kutus u 622, İstanbul. · 

Petro~ Ofisi Un1um Müdürlüğünden: 
t stanl>ul dabll!ndc bulunan ve haaşrcıt öldürmekte kuılanılan müstah

zarlar yaı;::rn nıilcs~esel'!rln ıhtiyaçları b'..11:..ı:':tn petro!Un tevziinde h!secle
rlnlr. tesoitl lçlı:. !:lıl!'l'!mle rr.Evcut mamul mCstıı.l<7~ı::-·tu· ile bu müstJhz.ar. 
!arın yapılmıısmda kullnmlan hnm mu::l'.:le!crin n evi ve nılktarlarııe tıunı.ı. 

rın ithal~tım ve 1940 ve 1941 imalat ve sat:~larını mUsblt veslkalarıa. 15.5. 
942 tarihine ka.dar müracaatlar lüzumu bilıllıilir. 

Baf, Dif, ITezle~ Grip, Bom&timna 
Nerralji. Kınklık "" Biltiln Ağrılanmm Derhal_ E.e3er 

tc:.bludıı IClede S De11 ılıoabl11r. T.lE.ttrtERtNCDI SACrNINtZ. ~ 
~ NP YERDE PUU.U KUT[lt.ARI ISlrAm.A· •ISTEYINlZ 

• 

• 1B yaşında., ortamektebin iktncı 

sınıfına. kadar okumuş temiz bir aile 
kIZI resmi veya busus1 bir mUesse. 
sede iş aramaktadır. BUro ve yazı i§. 

ıert tercih edlllr. Şehrin her semtinde 
çahşabilir. (N.B.) remzine müracaat. 

• Tanmmı§ bı..i hastanede ide.re ve 
yazı işlerinde ücretle çıı.lışan. daktilo 
eski ve yenı tUrkc;:eyi bilen orta tah.sU 
U bir bay, mtl1'>rem aile lhttyaçlan do. 
ıayısile akşamlan sa.a.t 18 den 24,30 a 
kadar herne iş olursa oısu.n yapmak 
istemektedir. ( A. Tepedelen) remzi.ne 
müracaat. 

* Evinde daktilo bulunan eski tUrk. 
çe ve fransızcayı iyi bilen bir bayan 
muharrir, mütercim ve kitap yazanla. 
rm müsveddelerini ehven fıyatıa te. 
mlze çekmek istemektedir. (T.H.R.Z.) 
remzine müracaat.. 

* 17 yaşında, ıı.senln birinci smıfm 
dan çıkmış genç bir kız, iş aramak 
tadır. Daktilo bilmez. Telefondan ba~ 
ka her işte çalışır. {N.C. K) remz~ 

müracaat. 
• 16 yaşında bir genç; kibar ve te 

mlz blr berber yanında berberllk öğ 
rerunek istemektedir. (Berber) remzı 
ne mllracaa.t. 

* TUrkçe, aımanca (teno • daktilo) 
bilen bir bayan iş a.rama.ktadır. 

(M.ann) remzine mUracıı.t. 
* 18 yaşında, orta.oltul mezunu, dal< 

tno kullanan. riyaziyesi kuvvetli bir 
genç; ailevt meziyetinin bozukluğu 

yüzilnden resmi veya busu31 dalrel•>r 
de çalışmak 1.stemekt~r. (Net 761 
remzine müracaat. 

* Liseniı:ı onuncu 81Dlfmdan allev1 
vaztyetlnln bozukluğu yüzünden ayrıl 
mış, be~ sene maUyede ücretli memur 
luk yapmış, askerl!gin! lkmal etmiş 

daktilo, dosya ve muhaberat işlerin 

dı>n anlayan bir genç; lş aratl"aktadır 
(Sebatlı M.S) remzine müraacat, 

• 'l'Jp fakUltesınde okuyan blr genı; 
hiç Wınsesl olmadığı için çok fena bir 
va.?

0 yette bulunduğundan resmt veys 
husus! mUesesclerde, otellerde. sabah 
tan ak§a.ma kadar çaıışmak istemek -
tedlr. Kendisinin (pek iyi) derece11 
daktilo kurs şahadetnamesi v~ndır. 

• Bir bayan eıbi.reci, iyi btr çırah 
veya yardımCl bir bay aranmaktadır 
Beşiktaş tramvay caddesinde 84 nu 
marada Terzi Febmi Özkannya müra 
caat. 

* 17 yaşında bir ıı-enç kız, aUev1 
vaziyetinin bozul(Juğu yUzUnden lise· 
nln ikinci dmıfından çıkarak tıayauı 

atılmak mecburiyetinde kalmı"tır. 

Resm!. husust müesseselerde. ticaret
hanelerde çalışablllr. (Ş.U) remzine· 
müracaat. 

• 18 yaşında. bu sene ortamektep 
mezunu olacak bir genç; mektepler 
tattı olUDcaya kadar öğleden sonr:ı 

tattlde bütUn gUn çalışmak tızere tş 

aramaktadır. (Ünaldı) remzine müra.. 
ca.at. 

* Sanata merakı olan, k~nd!sine ev. 
lAt glbi bakacak, tyi ahlaktı B- 15 y~ 
larmda klmsesiz bir çocuk a.ranınak 
tadır. Beşiktaş Hasfırm caddeııl 59 
numarada Saatçi Sadıka müracaat. 

* Ketll gösterebUen, emin, iş evra 
kı tamam bir genç; matbaa, gazete ve 
benzeri idarebaneıerdr odacılık ve a . 
yak işçiliği ara.maktadır. (Sipahi) 
remzine müracaat. 

* Ortamekte talebesine geometri, 
aritm.etik, fizik, kimya, biyoloji, ne. 

'batat, fraıısızca, resim, ilse taletıeıı. 
rine fizik, kimya, geometri. arıtm.etf) 
derslerini çok az bır Ucretıe veret>Ul1· 
Gedlkpaşa. Balipaşa yokuşuımda saıı 
dalcı thsa.ıı sokak No. 23 de ~ı 
Kına müracaat. 

• Güzel sanatlar akadem.1ırt. yükSCJ 
Mlma.r'i şut>estnde okuyan blr taıetıe 
tıergün sabahtan a~ma kadar, şaıı 
tiyede. müteahhit, mühendis ve ln§a.'1 

bürolarında, Çalı§mak tstemektedif 
EUnde boııservısı vardır. lD~aatW 
anlar ı Mim. Ar) remzine müraeaa t. 

• Orta yaşlı ldmsestz bir ı:ıayao ti 

partıman kapıcilığt, eski tUrkçe Y~ 
işleri ve ambalft.j l§lerınde çaı~rııll 

istemektedir. ( Yardnn) remzine JXlU 

racaa.t. 
• AUevt vaziyetinin ozukluğu y1l 

zUnden lisenin ikinci smıfmda tabııU· 
n1 terkeden bir gen~ kız, resmi veY' 
bususı bir mü~sesede 1Ş aramakta 

dır. 

• çocuksuz bir kankoca b.erhaııi' 
blT müessese veya apartnnanda m11 
nasip bir t.ş aramaktadxrl,,r Erıce 

ıı.san~ör kullımmasmı bUir. Ileyazıttl 
Koskada 1 '!5 numaralı tıruıaa Ablılti 

de mUracs.at. 

Aldırınız: 
A.tağıda remlzlert vazıh olan °' 

kuyucuıanmrzın ıııunlarma ~el' 
mektuplan ıcıaretıaııemlzden (~' 
ıan bartç) hergtt.n aabahtan ISjtJeyr 

kadar ve saat 17 den sonra aldı:nlıll 
ıan. 

l H.H.Ş.Ş.) (Pembe gtll) 
rE. Urall (K.N. Mehtap) 
(Devlet kuşu) (2, 2, 44) (KUtUphane 
ıH.K.) (C.M) !A.L) (B-Y. Kayı 

tOran) (N. 25. T) (A.Ô) (Emekli 
ı Uıiaşallm) (Cldd1) <l Şenıtaıı 
'Sezen 26) (Nadide 791 (Tunal1 

!El ı CB. Mete) (E,0) (S.U) (Ş .tJ 
(Rr U) (Muvaffak) (R.R.G.) (27~ 
tLlma.n 2) (N.C.K) (N.B,) '(S.o:t{ 
(Yedek Denizci) (Tekcan) {Ff:1°· 

(A.M.) (302) (Bana ne mutlu)~ 

-• ııs,uu .t'rogram, meı.uıLket ,,1 
at ayan 18,03 Radyo dana orkestr~ 
nm dtvamı l!U15 Radyo çocuk kul 
bU 19.30 saat ayan, ajans 19,415 s 
beat,10 dakika 19,511 !:ısıl heyeti 20.1· 
Radyo gazetesi 20,45 Hllzz.o.m mııl' 
mmdan şarkıl:ı.r 21,00 konu~ma 21,ı· 
Dinleylcl istekleri 21,415 konuşma 
radyo salon orkestrası 22,SQ as.at aY 
rr, ajans ve borsalar 22,45-22,150 Y 
rmkl program ve kapa.mf. 

ESKl 
SAGLAM _ BOZUK 

RADYOLARI Tel: •01!6 
A.LIB 

PARÇASI BULUNMIYAN 
TAMİRİ iMKANSIZ RADYOLAııJ 

GA.RA.NTlLt OLARAK YAPAB 

PUli, Pilsiz RADYOLARI 
DİNLET!P SATAR 

ISMARLAMA HE~ ÇEŞİT RAJ>fO 
YAPAR 

Blltti.o radyo l§Jertııe: Çok ~ 
tuelrtopla sorunuz cevap verir. 

Aşağı Yükaekkalclmm No. ISO:J' 
1 z. ŞENLEJ'~ 

1-~~~~~~~~~::m:!-----· 
Permanant Yaptıracak Bayanların Nazan Dikkatifle 

HüS ü SUGLE 
Beşlktq Köy içinde senelerdenberl çalıştığı dttkkAndan a~ 

alAkasmı kesmiştir. Yeniden oçtığı dükklUıda. çalıfma.kt:ı oldutoı'O 
sayın bayanlara an.eder. 

8eşiktaş Orta Bahçe caddesi Büyi\k Bakkal Aile kflert bltl§ıttnctt 

l*M*** No. 45 

Kars P.T.T. Müdürlüğünden: ~ 
942 yılt telefon ha.tlan ihtiyacı için ebat ve evsatı aşağıda yazılı s• tJ 

adet çrralr çam direğine teklif edilen bedel ıa.yıkı had görUlmedlğltl~ 
a~ağıdaki şartlar dairesinde yeniden kapalı z.a.rf uırullle eksiltmeye 

nutmuştur .ııl' 
Direkler 8 zer metrelik olup makta oltunun avundur devlet orıı>Y. 

dır. Dlrelt:erın depo ve tesİinı mahalll Sankatniştır ve her dlreğln rnubııP 
men bedeli (i) Ura, muvııkimt teminat c1:;86) lira (23) kuru~tur. ~ 

Direkler 30.4.942 tarihinden itibaren onbe§ gUn müddeUe kapal! 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. !halesi 14.3.942 t.D.r1hlne mUSadif pertet; 
be günU saat 15 te Kars P.T.T. müdUrlüğü blnasmda ve müdUrlUk oda.f1ıı 
müteşekkil komisyon huzurunda yaprlacaktır. e"' 

MUnaknsaya. l~tirak edebilmek için tallplerin teminat ve teklif 1Jl ıı' 
tupıarmı tııyin edilen gUn ve l!lantten bir saat eV\•eline kadar koın!s1° 
vermiş veya göndermiş bulunma.lan meşruttur. o 

mudurı · Şartnameleri Ankara P.T.T. U. , Md. levazım ve tat. P.T.T, 
!ünden aı.nabiloccği ua.n olunur (5073); 


