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M9tteftk ı..n ve ıleaiz km-vet kri!e J.peıı tayyare ve b.,, g«1>i teri. U'l!sında pazartesi c\iıılindftlılı eri cereyan eden ııı.ulıarebenin şiı:ı:..
• bdarlti deniıı \"e Jı.va AM1Şlannın en büyü!fuıti teşkil ettiği hilcl>ril.me-k.tedlr, iki t.a.ı:afın aayiıatı ve muharo~nin neticesi halııkmda bu 

..aılliı ttrllen.,. - ve~ hı>berleri flllruyuculıınm.ız a.,ağld.a bulacaklardır. Resimde bir aakl~e lııafüeo;ini hinı.a:re edeıı ~l< 
tı.va ve ıleııh fjbıu-.. bir dmi P.-il!ik'tl.e IH'Yir lwılind-e görülmek t>edir. 

Niçin ekmek azaltıldı? 1 Pasif ikte.~i 
N d b "'d Fransız mus· e en ug ay satışı 1 temlekeleri 

serbest ırak 1 ı r?. ·nin vaziyeti 
ETEM iZZET BENiCE 

AnlraraJan: 
Ma:J'lıtn ııJkıı.cı güniiııdeRberi 1 cösterir ~e ne de Bilkllmet Reisi. 

lsıanbw ve hmirde, selci:r.iııci gti- miz 'böyle bi1 hale Bnkaıı. bBadıır. 
nundenberi de Anlıarada vatan· Türle miJJelinin takd.lı:ine hakıim 
ıla.şlarııı 'ünlük ekmek hakları Ü· olan bu iilçüler ve bu görü§ üstün· 
uriade yenidea k.ısınb yıııpıldı, !ilkleridir ki, yurdumuzun <biTinci 

306 Cf.Mll cünlük ekmekten iki ıteliimet ııortıııı temin eylemekte 
ıünliik vasatiye r;öre r;üıHle 75 Ye ınilletimiızi l>u dünya Y&ll&1Dl 
CJ'&Dll kısıhıuştır. içinde diğer milletlerden ayırd 

Katıiı bol olanlar lıeld ole lıu etmektedir. 
kısıoıın>n farlı.ında bile değiller- Türk milleti, &endi Şefi, lı.end.i 
m. Fakat, midesinde katığa na· Meclisi, kendi hü.kfuneti ile can. 
r;ann ekme&in daha çok hooçim dan kayna'Jill!Ş buluna.rıı.l< istikha-
tuUııCu valandaşlıtr için: lin geçitleri üzerinde dıuma tap-

- Niçin bu böyle yapıldı?. tau, daima en yülıscl. milli şuur 
ııoru~ yerimded.ir. Aucak, Tütk ve idrak hın ile 98pasağlam di.rel-
vatandaşının ea büyük ve bü•tiin miş ayakta bulunurken \'a.tanıa 
.. ıwyo:ya r;ıpta veren husus>yetle- emnfyet ve selametini mülfilı:ıza 
rinden biri tevftd<üle delil, idrak, eden ted.blıl~r üzerinde de daima 
takdir ve ~uura baelı ohışudu:r. milli feraı;Mın maııa ve §Ufllulünü 
Vatwldaşa, hiçbir i.za.1ı yapı.ln:wısa kavramakta en ileri merhaleye 
dahi ondaki vatan seliımetiııi her· varnıış, en ldiçük bir sn.ılh ve 
ıeyio üslünff tutan talıilir ve mu- kırgınlık duyg-usunıı bile gönül · 
hakeme kabiliyeti her tedbirin ve ıuurunda.n ge.;irmemiftir. Sc-
dee-er ölçüsüıWi bulae9k elırımluk- llın du)gu, va.lanse\ er duygu, 
tadır. yüksek maneviyat, nı.illi vahdet 
Vatıındaş bilir ki, hükilmet lııe• batı, en olgun idrak, en ileri fc .. ı 

: 'Bunların Mihver ta
' , rafından kullanıl-
maması için müza
kerelere başlandı 

Bir Ameri
kan hey' eti 1 

M artinikte .• , 
1 

Londra, 10 (A.A.) - B.B.C.: , 
VaşingtoııWın bildirildiğine 1 
göre bir Amerikan hey'eti Pa
nama kanolı yalo·nında bnlu- ı 

nan Fransız ıniis!emlekcleriu- . 
den llfartiniik adasına g;bnlş- , 
tir. Amiral Huverın reisliğin- 1 

de bulunan hey 'et dün sa·bah 
edaya vamuş \'C OTndalri Pran
sız vulisile Fransız Garbi Hin· 
distarı adnlarınm, Güyanasın, 

Jlfartini;'l'io Mihver tn:ılından 
kolhnılmaması ,.e Amcri.ka
ya tehlike teşkil et:ın"""'5i iA;in 
mfüt2kereye başlamıştır, ı 

'Devamı 3 üncü Sah:fede) 

6 gün süren deniz 

harbine 

dair son haberler 

AMERİKA 
Bahriye Nazırı 

1 diyor ki: 
---•ı---

"Bu çok parlak 
ve büyük 

-bir zaferdir,, 
iki taralı gemi Ye 

tayyare 
zayiatı ne kadar 'I 

Londra 10 (A.A.)- B.B.C. A
Ytıs!ralJan:n şimal doğu•mnda 
Mercan ~nizinde 6 gündür ru· 
rLn den.iz nıul..:..ı-ebcs, sona e-rmşi. 
U.r. 

J apoıılar bu çaı-p>şınada 9 harp 
~ 3 tayy aı'I! 11Eımisi kaşbetmiş

k>rdlr. 
Bu kayıplardan b:ı,şka biı· QClık 

Japon taşıt .ı.remileri de babrı.L. 
mıştır. 

Bahriy<> Nazırı Krıokıı; cBu QOk 
pariak ve biryük bir za.ftrdin de--
1'1"~-ti!r. (D...,amı 3 üncü Sabi!ed.el dl bükılınetidir. Şef millet ~ ragat, en w milli tcriıiye ve ina· ı:...,.....,._.-..~-~------=--...ı 

111dır ve l'tieclis, vatan.daş hak ve ll19 'fürk milletinin daima ıuü- ========================= 
menfaatleri üzednde en ütix, en meyyiz ,.....u oımu~ ve her dert, D u·· N K u·· M A Ç T A 
hıı.sas müesshedir. Yine vata- her gaile, her çPŞil ı1'1.ırap oouu ' 
ılaş bilir ki, eeer tikruok kııahn:ış- bu DJÜmcy:yi;z l'Bfilı Jrnrşısında SÖ· 

aa bu sırf bir zaruretin, sırf hal ı ntıiır·.k, zayıf, cılız , .e sarsak kainıış- R a p ı· d a 1 ata sa ray. 
ve istikbale m:>tıd tedbir nıül;l.- ı 

lıazalanııın. tahii İcıtbıdll'; aksi ı llii.kunıet 'e millet işte bu kar-

lınle ne ei.rafmda tdL ba~ \'e t.,k ı ~ıJık.Jı biribİrfnİ anlayış mülana- ' ı ı • a r 1 1-o m a gV 1 r. p ett •. 
'Vlıeut halinde toplandığı.mu yük- za•ı içindedir ki her 'türlü menfi ~ Y 
ll'k MHii St-f bir an miis.ıade eder. fahrik istid1idının tesirinden liza. 
ne Meclis' bir uni) e tahammül 1 (Devamı 3 Wıcu Sanı!-J 

• • I Oyunu G. Saray oynadi, fa-
Valinin Bu Sabahki Beyanatı . kat maçı Rumenler kazandı 

1 Şcıhri nıhıd~ bu.Junan Rom~ •.. a 1 latasar<ııy la yaptı ı:e Galatasa1'ar 

"Hirbir gün hiçbir vatandaşın 1 ~"mpiyonu Rapid tak>mı dün Şe-1 ym ha!ıı'm çilipnasına ro@nen 
Y re! stadı:ı<la üçüncü ma,ıııı Ga- (De':•mı 3 llı:cil Sııbifedol 

ekmeksiz kalmaması için '-===-=---~--=-~========ı 

edhir alınmıştır,, Darüşşafakada bu 
ah i mer sim 

icap eden 
Un sakhyan, satan fırıncılar tal<ip ediliyor ' 

Ştiınıı ba~ı SPJ"'ntlerı?X!e c ;'1 

uuah saat r~ı_.cıct i. haren bir .:t~

s.ı .1 iı.r.mlaıv:bı Ci , 'l~k bu.! n~;...
d:ı€ı gciru'°'ı.~, Vık")·eı nıal«ırr.. 
'\"e ~e ;.a.-e mü.d'ürL i:'J hL,'l'lc:ı 

bu r rıııl~n t<'fti§e t.1bi tutn ~~ 
tur. 

Öj;r&'lOLdiğ:ne göre; Top! :..k 
M<UıSUJ:e-rı Oiisi, üç gün evvel fı.. 

{Ile--l.cwu 3 ilLı.:u s"!n:.rcc...:; 

.a 
u bfty'1k ii'la. ıntseııoaemiz n 69 nncu 

Jalltön ma tör~nıe utiandı 
• 

(\'o:ını 3 ... "l<:ü S•lı:t<'<ie) 

i N ÖN 0' 
Şehitleri 
Bagln, aziz ili· 
lerımızıa il atı· 
raıarım tAzlml• 
anıyoruz 

Bu sabah şe
hitlikte bü
yük bir tören 
yapıldı 

&zi~yfıfı 10 (Husu~t)- B\i
yii.'k İnöftll kasabası ı:e İnönü 
!jdtit iği l>Ugiin yine tarihi 

(Devamı 3 Ül1CÜ Sahifede) 

BIBMAf.ZTADA 

Çin Kıtaah 
Mandal ay 
şehrini geri 
mi alıyor? 

---•ı---

1Ierliyen Japon 
kuvvetleri 6 kısma 

ayrıldı! 
Çuııı;kir..g 10 (A.A.)- RA!lıınt 

b'r tebliğ; ÇmlJlerin 6 mayısta 
işgal etıi.kl<cri Maynodan Laşioya 
duğru llerJ,,.ıJk;crinl ve dumı<ıdan 
Japon kuvvt-1.lerin.l hırpaladılda· 
rını bi~kıedir. 

Bir .Aımerıkan rmyo haberine 
~. ilıerl>}"en Japon kuvvetıorl · 
a11.ı D;mı; ayrılın.., bulııNX1a.\1a. 

d!r. 
Çungkingden gelen başlr.a bir 

habere göre; ÇinlYer :Mandalay 
şehri yakı.nlarına kadar goehn'.ş
'k!ırdir. Bu kuVVi!tleri biıv.t Gene 
ral Stivel idare e~ktedir. 

Bomhanlımandan dönen bir Japon 
pilotu kumandanına izaha.t TePyor . 

Balkanlarda 
• 

İtalyanlar son bir 
ayda en fazla zayi

at vermiş! 
Lot>dra, 10 (A..A. - B.B.C.; Ro. 

n"1da n.-şı'Q\uıuın b1:c iebli!e göre 
Nısau ayll>da it..Jc,.•n ord~ SL · 
ır.a.\ Atrti;.:Wo \80, Rusyado al~ 
betJ, i6iı"1 k\lındaki Dalkacılıırda 

1194 lıııt. rt:'YI etn !şt.r. Bu .90n ra.. 
kaır·n 71Hl ı tr"P!llencn bir v~p~r
da olınu~tur. Fakaı kaWı mı'kta. 
yine ~r aydakt zayiatın en 

yii1'1;<~ ıin 8'.'l:<r-ılıırcı.,, o!du~ 
ve dlJ.!;;~'e Yu~lav. Yunıın 

aı, " ... bin m O..tov ll c: c k:ıııı mu. 
· . ., · · 'llCtı.J. ~~"'r.ektcdir . _________ _) 

Şark c:epbesiıre ııit reeiml~ 1 lfayıs ciinil cephe) e harclıi 
eden Sovyet ıaııkıerlen.te prete Te çite!. tıı~dimi 

Amerika Cumhur 

Reisinin 

mühim beyannamesi 

Beşeriyet en 
zalim bir harp 

• • 
geçınyor 

• 
Kat'i Zaferi 

almadan 
durmıyacağız ! 
Cihan, kurolalıda • 

llerı bvyıe bir 
ıavaı girmem1ttlr 1 

Loncha 10 IA.A.)- B.B.C. A. 
merika Cumhurre\si Ruzvelt ·A· 
rnerika balkı.na bifa Len bir be
y&Iı<ıame ne§1'e1ırr,i§t ir. Curmİır· 

(Devamı 3 unc~ S.Ci!eckl 

Şark ceplıeılnd 

Ukraynad 
çarpışmala 
şiddetlendi 

• 
Timoçenko ordu! 
Harkof bölgesinde 
gün süren bir ileri 

yiş yaptılar! 
Loncı'ra 10 (A.A.)- B.BC .• 

Sıoliadan alman h .. l:ıtrlcre g 
tnrk ""f'l:ıc.:nde şirndi en sici.ı.l 

(Devamı 3 \lnç11 S..lı:rc.ı ------
Bu sabahki 
Rus tebliği 

Loıı.dra 10 (A.A.J- So'•yct 
!.iği: 9 nl.ıyıs: Ccph<e<ie müJıım 
Şı>y olrr»amıştır. 

8 mayıs: 71 Alman t~ı,yy: 

tahrip ~-:Irni~tır. Diz 26 tayy 
kayiıettik. 

SÜKÜTUN (hoparlör) ü 
NECİP FAZIL 1USAKÜR 

S ükütun (hoparlö':)ünıl en lışkıran bü~ ük sesi dı.ıyıııak 
biliyetiııdo olamı ne ., utlu! .. O, bir ruh, kirlik ve nh 

ııahibid.ir. -
• 

At'dıa dilnyanın bütün patırdı '" ı;ığlık nsıtolJu'ı bir ar 
toplıwısa, Ka{ d:ıi;ının teP,..,İn~,i ~iiktit (lı<>ı>;.r_lvr)ifnd c'n fı~ 
rau kıyamot ujııltusuna eş bb: ses ~ıkart•bilir mi? 

Çıkartmıya çıkartamaz; fakat se i duyana göre... Duynııy 
f..çin mesele yok. Nası) ki uçuruma bakan köriin h~şı döıı~m 
~ clipo;iz hak "e ··•k•hte sarkıuıların il:Ohi baş dönmcs: ... 

(Plıitoo • Eilatuo)a göre görm<'k fiili, Ü\' ~arla brığlul 
Evwla görme vas.ıta+ı , yBnl göz; sonra güriilcctk ~e-y, 3 fıni n1t 

4e; daha sonra gii&terme aleti, yani ışık. .. 
Sükiıtuıı ilooi sesitıt duymak için de bir msanda iiç Ş<'Y ]~7, 

Duygu. düşünce \e iyilik.. •• Bu üç re\·heri vicdan ruefhuıı111n 

birleştircbiliri7. 

Hak ve hakl4.ate zıd biır hnekctin tek korkn,u, il<i ~ a~ınd. 
bir bebeğin !ırıltrsı kadar ulız, madıh \'C ıiıh iri bir ııidnrlır. F: 
zedin ki hareketinizi kineıc görnıc·di; gftrınirct:rk de... ICeı.diı 
ve kendiııi'Lle b1>raber, sızi aşan bir ~ey, Lir kmHt, bir lıiiı i~· 

bir bebei;in nurıl""1 'kadar eıhz,kanııdan ko~"tuk olan o mnnr.: 
sil.küt, Kaf da~Lnda henıen çın lr.ın.:~-.1 h;::~lı.) at· ak ol!in c~h.'.'.:HUf 
(lıoparlör)1i. ili ) ;ı~ınduki bebeğin ı .urıllı~ından rlaha u ı n; iit 
kı.rııç? 

Da.va, her İ:jlc ve her hadisede, bü) ük miıan l•pc ini ~ glı 
J.,ofan ı.iil.ı1tun (hı>p~rlör)üuü diol')cbiL-;ıcl.te ... I: • "'le hcı· i 
ve her hildiseıl , küt!clcriu •iil.lı!tıilu dinliycbilınr'k, u siiki ti. 
anh"·ahilm<'"k nr mü~tesna bir ıluvt!t:! .• 
Vi~ radyonlUXla yalıu:ı: sük\ıtun (hoparliir)Li ç•l~ı-n! .. 



ı-~ON TF.LCRAF-10 MAYIS194J 

1-IALK fİLCZOFU 

KO FE ANS 

Ceçcnlerd•, bir gece, radyl'.>

mun düğıuc•1ni ç~"Vlrdi.ın. Te
sadüfen, kar:ııma bir :kmt(e
raooç ı çıkıtı: 

- Çocnk Hafi.ası geçti, fa
kM." illi'" . .Wyleyl'p dıorıeyw• 

du" 
Çocıık Hafta"' bileli gönder 

olmuştu. Ne ise, dinliyeyiıu, 
0..-dnu. Rııdyudan lwııfera-ns 
dlııhımek pek muta<iım olııwı
dığı hakle, dayandmı, sonuna 
kadar dinled:m. 

Konu~ sal, on, on ~ daki
ka içine sı~alı; ıniktıı.rdaki 

ciimlclerini sıralamış, luıl>ire 

ıl.<uyordu. Nihayet ok~1du, bi
tirdi. 

Ne söyiNniıtti, şöykı hlr dü· 
iındüm. Knfamda te'" iz, triı: 

bıot, l•k gül"" yer t>LmeniştL 

RESAT f'EYZI 

Gaaeteleıde, Çocuk Haftası 
devamınca, neşredilen yazıla· 

rın, •ekretcrler tara.ftndan Jıo. 
ııan serlevhalanndan toplan· 
m b~rcıalem beş on ciiınle.. 
eu az h>r mil)oıı defa duydu.. 
iumU'& basma kalıp fikıirter~ 

Bunun ııe fa)-dıısı "ar!. Be
ırim gibi, taY<>t. •Yni saıı.tte 
:radyosunun diiğm~ini çe\"İ:r· 
mi§ birbç yib "ataniliış var
u, bu loonferans, dinle~· oileri
ııe ne vemı.işıir?, 

Şimdi. bu nevi lronferaMI .. 
:rın ben söze zararll1l söyliye-
1Aıı: 

Dinleyici.ye, radyodaki kon
fera11.>ların dinlemiye d ·ğer 
teYler olmııd.ığı '*rinl ver
me i ... 

Hu, çok fena~ radyoda, J:nu
ferallfiçıyı dııima iyıi seçeli;ın. 

ı i PA i 
j Ocağında 

~n~ıv~AZl=Y:E~=~$~;;~ Bugün müsabakalar, 
BİLMECESi atlı oyunlar yapılıyor 

Bir ı:uıetcde olrn<lum: Orta Bugün s3at 15 de Haıiblyedeki 
ınektcplerin son s>ıııflarına ı>ft bir Sıp&hiocaPı sahasında yalnız u· 
rjyazi.ye kitabında, birkaç taııe çak talebtleri.ne m&h6us rum,.o k 
bilmece varmış ki, ne hoca, no ta- üııere ~rlkur-hi11ik ve ath oyun-
lebe halledemiyomıuş! !ar te-rtip edilm:şt.ir. Müsaıbakalar 

Ml'T•k bu ya. b•r de, o bi~e- ve oyunlar halk tarafından para 
!eri Jmaba k<>yBB zata ııomıalı. mz olarak seyredileıbilecektlr. 
bakalıuı, halt.,.ıeı.ilLL.;.ıı. mı?, 

llAllERSIZ 
EVLENME 

B!r ı;: rip davaya alt gll!releler 
taf:f.lat \'eriyorlar: lilr ka.dtıı, ha
beri cılıııa<lan evlenmiş.. ba.s!t bi:r 
nüfm J.~ğıdı yanlı ·lığı olacak!-

Fa.ka!, aklı La,,uı ·, bJ.e hile 

evlcnei4 ~ J;.i~ı \'.ırJır. Çoı;.,., bir 
huı.>nı:ı ı9i.nde, hir dalgınlık için
de haberi •olruadaıı. evlewr, &'«ter. 

TIT>B!R 
DLiŞÜNMEK 

A) hklara zaın yapmalan için, 
husıı>İ nıiieese.sder hakkında da 
lnr tedbir düşuniılü)<loI'mıı~? 

Hususi müe"--.ese, çalıştı11:lıji:ı 
ın~ıHtır \C ınw ;alı .. cmlerıne :ı.a.ın 

~·apnmk h lde dei;il.>e, tedbior dil
§Ünınek ne fayda ~-erir?. 

Çok tedbir dqııııiıyımı:ı: amma.. 

İ.STANBULUN 
YAZ l\lEV l!\Iİ 

_ _, 

ltlıalatrılar birlikleri davet 
ediliyor 

İtha18tçılaıımr.ıın muhteli1 
mem'eketle.r<len aldı.klan ve ııa
}en ıMınır limanlarında buluııan 

HT.alr.t ~alarımn ını:mleketimi. 
ze gc-:rnesini wmin ıçin Ticaret 
Velklileti tarafıooa.n teşebbüsler 

ya.pı:rnakladır. Yalnız bu mallar 
!ıakk,nda bazı mahlınata lüzum 
o!du"unrlan sahiplerinin pa23.r
tesi günü aksamına kadar ıtha. 
l'ıtc;> ve iil:ıN.catrı birlikleri uımumi 
~tipliğ'ne malUınat vemıelıeri 
ilıl.n <.-<li!mektedir. 

Balgariıtandan 1400 ton 
kömür geliyor 

Bugünlerde Bu]l::aristana 20 
mofür göııderilt'Celctlr. Bu motör
kr, Bıılgans'..andan 1(){)0 ton 
mangal .k-. fuü getirecektir. Ay. 
nca Buılgaristana gitaniış ,,Jan 5 
m<>tör de dhrt yüz l.<>n kömür ge
timıek üzeredir. Bu kömürler, 
mahrukat ofisın.Ondir. 

BöyUi llızıarıa a 
ipe çorapl 

Bundan bir reı.!ddct evvf'l. Em.mOntt 
Ha.lkevl 1U""5upln:!Jld= bir kafl'e, 
ıedk;Jt_'.cr yapm.;:~ ilzıre İstanbu' civa... 
l'l lriJy lerin,.e ı.t.u-ıiş·~i. Bu arada. A.. 
l/bt.y kiJı.'"ile de uiron~.'dı. 

Buraya gldctl a.rk~dr!.şl.ı.. gl.ıt<l .i.kk.ri 
pyanı. hı;.~tt bir m.ı.nu.~~ .. n ba.tlu
dlyor:ar. J.ılege-?", bızlı!r İst.:ao~ a da
hi ş.XA,rtt ('~ ğ..ın!;ı: ı'1i!k ('\)rn 1) _.4ı&.ll., 
~ lr'vy!;;ı:e lındar n;;fıız eı.,,1,. 

Ani ıklanna ı:ll -. b" köyt!e, ır'.in
deli i 50 kuruş ve bir r~a turada 
burCdQ c-Jlışm b3ZI :üy0'1 :0::1.ilı; rı, )Ci 

Uç Ura verip lpd< wrop alınal< sewa.. 
sına <i;,,ışınJşl:r .• ve d~lerindea tırn..-ık
larır.ddr. attHJıkfan pı!ra fle, tt'..Utıak.a 
i1>d< ('Crap atıyorlarmış? 

1Eiy ok ~ehJrlcOC~. daba iyt k~zanç. 
~e-viyeı;ı.nd~ tt~an ai'elcr t~in dz.hf. bu ... 
gü..rı, i~lt corap lılr y!kım h:aHnı ıı:ır.·ş... 
tır. \ı'e artık _ bah~ ~ b(r:;rle fı:-vt~e.·ı.. 
de 2a11.-ıüularda • ipek ('Ot9.p tı=u .,,L 
ma[l!3S1 cın mak ~ ve ma.ut·.k! hare4cet 
olur, diye ciJşnn<:,,.r.,~. 1 

Arrla .lıy-0r ki, ~r-ck.ı ve süs rnt'r&ln, 
b!ı:. n1 ı. noet'+ lir. .r..Jen du •. a. kı. vveW 

bir sal(:ınrlır. Ve bu salgım önle1Twlr, f 
*:"'. ca .. b tlP. '1 m mtc1 de:Fa:l- 1 

d;·. Bir mUlidct e'!V•l, ımtc c-orap l.U. 1 
mot:..ıin menolun<ıc" 'l :-!va:r~r-ri ç~lt
mıetı. D:ı yvMı:kt tc ·lt~er, hı h.Jtre 
ne safl1aya JT?t!k.:ı 1 ~trrt,ştir, bilmıl:vo

ruıt. F·ıtat, m<..ıhakılt-k olon bir ~ 
varsa. :pek etırap, allt bilb:e-1:nl cer. 
oıın c!<-'!11, ırııı.. dol!nı ııötfu'm bil' 

rruınııara ve maıh!yct i.lı:tk8'> etınitlılr. 
Bn """"V7U O.zer nde Ci'Ml w cezri k'3rar 
v~m t>k lilzt·~Lınu bih:ri.'l'(lruz. rteden 
h:sstıniy..,rı.;.z? 

K . .mırı b<tCaklannt gibe!l ve zaril 
.gi'lster~n lp~ oor o. bir b:1kım.dan da, 
bS:ı.im ~sıe.ıı.Wn dW..nl ~te-~r. 

R. SABiT 

ri 
Erkek tc r:ı:ilerinin 
aksine olarak işleri 

artmış 
Geçcn ay iç.inde ıdırimizrlıe ku.. 

ma.ş satıışlan nazarı d,il<J<atı cel
bec\e(:ek dt~-ececte aı'ti~, bir ara 
ı;wide lıir mil:ı·on liralık maniofa 
tura eşyası satı:ı.J.ığı bile lddia c
'"'Snhı"· Son " =d-e k,,,,,,_ 
t.ılj.!ar1 yeni bir sı:ilia arızeo'J:neğe 

ı b~larnıştır. Filhaklka, ş'rndi de 
bilhassa k~dm kırıa~'arm•n ka. 
pışı..hrcasına satı!dıp görülmekte
dir. Erkek terz'lerinin iş'.oerinin 
gittikçe azalmaj\a yii.z tutmaı,.na 

lmUkabU, k2.dın ehsesi ıdiloen 

terzi işlerinin arttı.ğı görülmekte.. 
dir, Kadınların. tayyar reket'~i
nı bii.'hru.;a erkek t~rzilerine uk
tird\k!Eri dJ<kat nazarıoa çarp-

m .. alar ısındı, yaıı gelili .. bunu, 
htaıı.butıın tu2un<IJ.n anlıyoruz. 

Birkaç ı:-Undur, as!alt c:kddi>Mır 
sufaruyor. =======--===========! maktadır. 

}'akal, asıl 10<>, asfalt olmıyaA 
~ 'de ve soka!.l •• rıl. dır. ü~ı ı..
ra!ı sıılaıuııış, bu!a~ kaç pa· 
ra eder?, 

Alll'rJET RAUF 

ahruxat Ofisi 
o .un get.:r ğyor 
Yenı kurulan mo.hrukat o! si 

mıdürlüğü, şımd.den oc!un stok 
etreeı':~ başlaım-;:ır. Ofis, Mam,a 
ra ve Kara<len.ı: sa.hil:Crıııdıe bu 
lunan Mtiın od'unlan toplamak
tacl:ıır. Bunlar depo ed!lecck ve 
i!lıtiyaca güre p'yasaya çı.karıU. 

caktır. Bu oduı . .ar yerind<> satın 
alınaralı: ofis tarafıııdııın şehre 
naıoodıleceıkierdir. 

...,.._=qlEfil.ffilL 1 
fi tL~r ı·rı 1 

ŞLMn ba:u eemıııcr·nd<l:I bol<D1 1 
d~rı ve 8t")")·ar s.a.....cılar. hcıyııt 

pıı..ıı.alıbıi>nı ,!ddet.en<L ~ Meta 
yanı;a çıkmış '11>"->rler. Me b.r 
~ :n mınkı..'<a. :xıa, ~ ık.o.en 

m:ıddelor çok dalı:ı ucuza nt.ızy~r 
BJha!\'ia, h~ftauın mua,nerı e:fln.le

r' .n<!e J>O'"Ol' kurula n oe :ıı tlcrd<', bu u
cuz l ı& ~ çı>.rpınald&Qtr. Faka4,. bil
"- fMJ'lD 7..,J kurulon a.,artıman 

lei.erlnu:n eecco. &fJ.Y')at' 6.;,.tıoıa_ 

rıcı '3'.e<ilkleri flall&r ciodden f.17""1 
ba;rret1ıtr. 

Pına!ı ...,.. Jı:ııqı bollun ildoMa boy. 
lıX>t .,.tmesi, .ım.ma"' :yoWe, rla t!ar da. 
ha normal b;t hile gür lcanaatiııd9" 
ylz. 

BURHAN CEVAT 

r- ~DEBİ TEFRİKA: 7 l 
l Çıngıra~~~,,,.~!!!'!J 
Uc.ıtma çiçeği o pırlak gaçlara öy!e 
ya.ıuıı:n:;ıt.. ki... l\lavl or,::.trtln IU\'•
ıe•ıyte tm'•tulıyıe.z ve unutul:ı.mıyacak 

t&z bir demet ç çeğe benzemişti. Jile. 
{•C c Asude ne gl.ztl bir kadaımı;! ... 
Ş. ıd1 onu bu dv.~'\.l.kn .. z tuvu.. tue go
reıı e I< 1c n heps o .:ııla cl1.n 
rnek ~yecek ldl! IIele m· a troı~. ı 
m: ~! Artıık b 1 d !la e..ıtı m 7et!e 
..,ı.;m ~rdu. l!en!lz bir bç ke!;me 
lo:ı t it alıl..ı>b~mız. oy 

K: ıpte o eyi tanım1-

'1<> 1r ve ro n nc1 Fikri 
N • t Beyden ı: Y 1 , '"-"' yo tu 
bu <la. ı-.. bet bu gece n \ ...mtJ 

e te1c t c .. t Oh h yır •• H yır! 

qo:ı:eı ve t y kıt>dcyl k " ıro -
rt ,., nda g.önr.,!l.)"a ta-. ittnill ede.. 
mozdiı::.· 

- Oh ne gilzelsı.a Ast.det ... 
Tatu, >nUtev 11 • lmsem• gllzl&-

rinde kl>klond.: 
- Sonra bu .OZUne ıılşn'. !n olma 

Te\"'f k? 
- I'iqn,~n mı?! 

- 'labiL. Kinıbillr bu eece ne Sil· 
t:ener öre<.·k:sin~. 

Omuılarınıı silk.trim: 
- Senden güzel mi. Hiç wnmuyo

rutQ!... }tem bana ne oulaıı dan?. 
Asude zar:.t m<e kaşının blrinl bl... 

dırarak yU.-üme baktı: 
- Bilinm.ez ki ... 
- Ne d~lı: istl)'<lmın Aoudecl-

iim?. Betıim göıolu:m scrıden ba§lııa 
'4.ad:.n gôrür mu ı.aıınG..Yorsuıı?. 

- KulakLrın güı.el !tadın ı;csı;ıJ na. 
sıl zcvk:e di.rıii.yeb'Uy<>ın!la. gözlerin de 
gti.Zıel kadınları öyle ~ide se-yrMer. 

fı:;~' tat>! bir gurur ayni zamanda 
ıru:e b r rlldtaU.. AN<leyi kucakladım. 

- Yavrucutum beni aUet.. ll~ u-
outmadın mı?. 

- Şlmdl hatu-ıma geldl. 
- Müt.ecssı.r ml etmif'!lm sen!T 
- Sen detfl .. Fakat benim de ö,~e 

eüzeı bir - m olmadı!ı için kendi 
kendime darılımştmı. 

Saç! "lnı Jrolrtadım .. Çıplalc,, m ... ~ .. ,. 
'collaruıı v:; urn: 

Hamamlara hömiir 
vcrilcmiyecek 

Hamamlar kiırrür iMiıyac•m 

t€'1'l1İn rnr k.<-..dilP Aııkaran ririan 
c(>!M·~·vet rel&! Osrr.an GünEM ın 
Ba•~<nı:ı ığır.daki heyet şehı"ım:Zc 
dormü:ştür. 

Reis knnıd'.sile p,' ~n bior mu· 
barrirmcze dem" .:r ki: 

•- D'1vet üzerne Ankaraya 
~itim. Fv kat hı:ıınamlara sureti 
kat'iyede kömür veriiern>yeceği 

anlaı;ıldı Ha:rramla.rda odun kul
laııırı.amızı tavsiy<0 eUiler. OclU'.OU 

da belo&~·e imkan nisiıetinde te
min edecekm~ .. Eğer isted'iğiroiZ 
ık.ömür ve odt:.n vellrne2Se şe.. 
hirde mevcut 96 b-;ımam mldıu
ren kapanacaktır .• 

- ÔTle muum bir ~ var ıı:i 
Asude ı:ilzel seeler yoarund& sönük k•· 
lır ... 

Boynuma sarıklı: 
- Senl öyle sevl)'<lrum ld Tevfld. 
- &'! de seni... Bu gece kln.,eyle 

dal>S':ı:n--• tııtıammül ed"""'yeceğim. 
Asur.~ dO.şlln···("ll d~ô.nceli &ordu: 
- Ya biris'. -tekl;r ederee? 
- Vakit btrakmayız .. Mll~madiy<n 

bera~r oyns.nz ..• 
Asude ·bana <luda!-Jarını urnttı. 

Karımı koluma alarak., küçük. w se
V'lmli bJr prE116CIS glhi aşağı indird.im. 
Arkamızdan biı.i takip eden batışlar 
~)'<lrdum. Saat henüz ona ~yrdı: 
vardı. İki. m\Jil.21tam c:ız. takımı S..'l.lon
ları Ye büıçeyt şalc'!":ilt b~ hava lle 
ooldunnuştu, Her lı:ö~eden güzel bir 
endamın giiz ahct reıııK:.er ve ipekler 
cı:uh ve muaf;t;M süzlilüşü oleU bir eL 
... ne diyarına çeviri3<»'c1u. }'altat ben 
kolumda mavi ve şeffaf tülier lolnde 
uçan gilzel kadtola <kılu,ydurn .. benim 
kadımmla ... 

Ik;nci sa)ona l<'Çti •imXz zamen kesit 
bir kalabalık bizi de tecessüsle c;ek.U. 
Her ajtııda bir isim dolaşıyordu: 

- Prenses Beyza.. Beyil.a hanıme
t•ndL. DJ~yalar ,üzeli ... 

Omuz b~ımıııda iki genç et1<ek ba.. 
nr:-et.Ie fronuşuyordu: 

- Ne ka<lm!.. Ne i<adın nıuııııer! •• 

MAHK.E.r'f!lEP.: 

Ayağıma Tahir bey 

1 

D~~u cephesinde lKinci Stalin 1 Kas :~rrm::: r d ı ı 
3 Poo~ müv...U Cvıip, ufak.'tefelıt 
hattı ve Alman taarruzu b~ oda<n, Ha.rlf Errunım ~vesile -

nuşu:yor. Camp, til.,.,ardan Ta.lıirden 

( ) 

dıwııcı. Mah~ Olln'ı> ile Taıhirln 
Y«zan. •• S. l:t:k. i Bü' ıeş Ateşemiliteri ve&W :rer aıınış!:ır: 

_ - Ben müvenil.'D. Gece olsun. can. 
Uz.ak Doğu cephelerin<le: 
Avustrnlyauın dcğu ~ıalinde 

111 <rran denizınde re) an tnı~ 
olan büyti.k ha,·a • deniz muiıaı-e. 
bt'.5lıı~n ttetice!-İ.ni anlan1!\k1 birhi· 
rint tam~mile ud tehlil;ler kar
ıısında wüınküu olmuyor. Anc:ak 
müttefikler bu muharebeniıı. 3 
lllayl51a \'e Japonln ise ı l\tnyıs
ta başlatLğuu bildirdiler. fikri
mizce miittcfi.kler ilk taarruza 
ııc~uı~ler ve kara üslenlen uçan 
bomba tayyareleri de kullanmış
l:ırdır. Bu itıöarta b4 müı.tefı1ı.· 
leı·:n bu tleni• mulıarebc~Ciinde Ja
p.ınlara iyi bir darbe indirdikle
rine iht' :ual veriyoruz. Jnpoular 
hır ,_,,fer kaznıısalardı, §iıındi Ye
ni l 3Jedon~ uya asi.er çıkarmak 
teşcbhiisıinde bulunurlardı. :laten 
Anıerıkalılar 10 gün önce büyük 
hurek.iıt yt>pıln<!ağıuı sö)·lemişler ... 
eli. De;'ıck ki, büyük bir hava· 
den~ ın11hartbcsini göze almışlar 
ve ona göre hazırlıklı olarak ta• 
arrn:ıa gcçml~J, :dir. 

Bu n!l'harcb•, Avustralyanın 
ve Birle~;k Aıuerika donanması
nın mu.k~dderatile alilkadanlır. B11 
itibıırla, taarruz f.ıkrile meşbu o
lan °"neral l\Iıık Arthiil'iin bu 
ba\'3 - derıi'z muharebesinin hazır· 
lığında büyiik rolü qldıı&una şüp
he edilemez. 

J;ıpcnlar, k'Cftdi iddialarına gö
re petrol gemisinden bozma kii
çü'.t tıo:ıajda bir tayyare nakliye 
gcınisile 31 tayyare kaybetmişler; 
miitlefikler Japon kayıplarına 
n,sJıetle kendi kayıplarının u ol 
duğunu lıildırrnekle .lktifa ettiler. 
Hakrki net1ce bundan sonra har&
Utın alacağı inki~afla anlaşıla
caktır. Fnkat biz, bol han 1uv
vetler;ıe desteklenen nıütıefi.k do
nanmasının Japonlara karşı üstün ı 
bir ateş kudrı-t:le döviiştüğiiiıe ve 
muvaffak oldıı&una şimdiden ilı,. 
tiınal veriyoruz. 

yPni bir cephe tutnrn~. 
Jaıron :.tıl cen:ıJuna gelince, Ak· 

~ab'dan d .. bn şhnale ilerdiği hak
k,ı.,:la k~fi 1>:r haber y<>lııtur. İ• 
giliı - Hind kıt'aları kuşatılma. 

malı. için şömale do~ çekilmiş
lerdir. Ve artık Japonların bu 
ku\'v.otleri sember içine alması 
imkanı çok azalmıştır. Şimale doi· 
ru arazi gittikçe aarpla~ıyor ve 
)' ollar uıı.lıyor. Miidafaa ıkola:y. 
dır. Ancak Japonların Hind budu-
duna yalnı:ı: kara ,rolilo ilerll\Y6-
celderini dü~linmek hatadır. B>-
1'im fikriıııız., göre Japonlar sahil 
boyıınca hem Hind hududuna doi
ru ileri harekete devam edccel<ler 
ve heru de Çiıtagong limanı cô
varına \'«."ya Ganj nehri nıall61Mlıı

nın kıyılarına asker çıkarmıya t&
şebbüs edeceklerdir. Nıtelmn, Çiıt
taguag limanını şıımdidcıı tayya.
relerle bor.ıbala.ııuya başlamışlar
dır. 
Doğu cephesi; 

Alnııuı teblij;<i, cepheıı.in muhte
lif kesimlerin.de Rus taarrw:lar .. 
nın püskürtüldüğünü bildlriyor; 
mevzii ve mahalli olmakla bera
ber Rusların hıırckel teşebhilsünii 
hiıl<ı bırakmadıklarını anlıyoruz. 

Ruslar 3 milyon işçi çalı§tıra

:rak ikinci bir •Slaliıı hatlt• vücu
de getirın~lerdir. Hu talıJcimaı 
man~umcsi, herlıaldcı Arkanjelsk 
ve r ai .. as yardım yollarını iler
den miıd~faa ~e muhafaza maha

dile yapılmıştır. Ruslar, Almaıı 
taarnxılaruıa kar~ı bu tahkimat 
derinliği ıçınde oynak bir müda- 1 

faa sistemi tatbik erlccı>kler ve 
sonbaharı getiruıiye çalışa.:aldar
dır. Bu talıkimat nıanzlllllcslnin 
gerisinde, iki yardım yolundu 
baı;ka yeniıden tesis n tanzim &

dilmiş oian P.us lutrp sanayii , . ..,... 
dır. Almanların bedefi de bwı
lardır. Bu tahkimat maıızwnesi
nin kuneıti .lıakkında şi.ındiden 
bir şey söylenemez; fa.kat l\foelro
va l>aı.ısu.da Alman ordusunu dur. 
duran tahkirnM kadar kuvvetli 
isc,Almaııların Astira.lcan - Aıi<.ab
jel.sk haltına varması, loolay bi:r 
iş dcğJdir. 

düz o!sun, ııdbetıe çalıı;ır"' blıı. Ge. 
çenlerde bir ge~. Tahir ııey;n b1ı- ~ j 
ııratı ııeldJ. Yıldırlll> bir te!lgraf. k
mı.rden mi c•l:)'<ll'llNll. n.e:ınıla' Nö. 1 
betle ben ,·anlım. Valc;ıt el& al..,am ka
ranlığı. .. Te-lgraf vC!r'"..liler. T.lhir b&
:rin evicıe ııittim. Tabir beyin bir lııil. 

J>Olti vardır: ICamn ... Kastor benJ -
nır. Tanır amma. ııecenin lı:&raııl~ 
da mı tanıyıımadı, b:mçe kapısını. açar 
açmaz, Uzeriır.e .,.ıdırdı. Bacabmdan 
ısırdı. Bacoğım kıonlar l.çicde kaldı. 
Y..-e yıkıldım. Ba~a ba'1a<bm. 
K&;tcterı çı!dılar. İçeriye aklılar. Ora
dan da eczaneye, 90nra da kuduz ba~ 
tanesine :y<>lladılar. Balı:ınız,, bacetım 
.... ıı kaldı? 

c~. pantalonum.ın paçuını ,.uım.

rı:ra dolru çelııtı. sıyll'dı. 

- lblı:ın! dedi. Aır•ğuı> naaı.ı kaldı? 

Bacağındo. dif yerleri bazı bllz1Ut.. 
!Uk!er bırakm]fh. 

Hikim &Ordu: 

- Slrndl, ne ~)'<lrsun? 

- A7•iıım ağrı.yor. Zaman zamaıı 
sızılar l)'&pıyor. 

- Pcıld. c&11mı .• ne istiyor&unT Olıu 
aıöyl-e! Tah:.ri cezalandıralım mı demek 
lsU;rorsun? 

- Hayır efendim .. buncla Tahir be
:rln kaba.hat; ne? A1•1t>mı o ısırmadı 
kl .. Ayağımı ısır..tl Kastor. 

- Peki .. Kael>oru mu bapoedelimT 
- Şey efendim. Bee :rUz Ura lıitl.. 

xorum. 

- Niçin? 

- İşte .. hem te<lavl pa.ruı, hem da 
eyağım sakal kalacak. 
C~n1p yerine ot\Jrdu. Tahiri.n &.VU.. 

lı:atı söz aldı .. dedi ki: 

- B:Zi<n evimizin mevk:il hücnıdır. 

Hırf:r~ v~alre tehlikesi dıalma hatıra 

gelebilir. Bunu.o için. clru bir b~ 

kıopeğiıniz \•ardır- Canip bahçenlirz.e 
dah.l olunca. kendi6fnj uarmıstır. BUD

da bizim tedbirsizlik ve dikltalmz'lilt

mlz yoktur. Binaoooley<h lodçbir v~ 
le teezııre edilem;yecegımiıı gibi ta<JnL 

nat ita~ına mahlk"Ômi.:yetimtıde de 1a6-
bel ol&maz. Berae1ıimi0o ı.t.er!m. 

M:ıhl:eme icabını düşür>dü. Bazı aa.. 
bitlerin ceThine karar wrdi. 

C•·nip, mııhk.-meden çılunm bir la
rud.ığınm euaHne: 

- 500 lirayı alU"li&m ne mi yapa.cL 

ğı.m? Bir düki<An a~ıp rabat rall.at ot\>. 

racaı:ım. Düi<k~n kapsı Hak kapısıdır. 
Ne dir<>nrun SPn Hacı eleneli., 

llCSEYİN BEHÇET 

Binnıınyada, Çin hodndunu g&
çerek Yunnan eyaletine g'ırmıye 
çalı~an Japon zı.rlılı birlikleri; 
çınU er tarafın an tlutdurutmuş 
\~ bozgıma uğratılmıştır. :llareşa.I 
Çıın-Kay-Şek'in bir mnka,bil ta
arru:ııda bulunacağını ,.., bu Japon 
ileri hareketiııt dlU'dııracağını 

tahmin etıniştik. Üslerinden epey· ı 
ce uzaklaşmış olan bu Japon zuhlı 
l•ir Jikleri artık Kumning - Çung
King istikametinde kolayca iler
li) eıııiyt'«l'klerdir. lUarc_::al Ça"'
Ka)-Şek sağ cenahını B'rmau)·a
Çin hududuna doğru uzatmı~ ve 

r:======~=::::11;;İ1 lecckse Japon yine Çinin mıJka.. 
ili ' vemeti ile karşılaşmaktadır. Ja-

Bir sual: 
Ma,ilıi.11an~ath~larının rozeti ! Japonya IDI 

ı,rusZc. san at~\ar.arı cem1ye~11 j ,. 
azanın ta,.')ac~ğı re. et \·il re."~ Al ? 
~a.'Tlrr:m'2 ~r&.;Ul(a b:r mU;,alba- an ya mı•• 
ka n~n:~., kara• ,·,rm .,w.r M.l. Yazan: A!i Kemal Sunman 
haba.x.a uetc~ n c k....z.an · c 1

': ro ... 
7" t k~ul cil~1 ti'ek \'C ClD..'l"t '\"Pt 

merı&uı.Ju san·atkZrlar bu rozet! 
taş:ıye<·ak la :dır. 

--o--
y erli nebattan yerli vermut 

İnJüs;.rlar Vekaleti şmıd.'ye ka
dar hariçten getirtilffi vermut 
imaline ımah1;us nebatın meınle. 
kct:miz dahilinde de yetiştiğini 
~ önünde tutarak yapmağa baş 
ladlğı t.etkiklere deıvam etmekte
dir. Bu nebat; istenilen evsafta 
çıkar;;a İnhisarlar idarESi, tama. 
mıle yerli vermutl•r vao•r•ktır. 

Hayatımdı ilk deb bO:Yle elaotilc bir 
gbeillk görüŞ'Orum .. 

- Tab L düş~e bir kere bir 
Hind Mih:acesin.in kızı .. hem de bar!.. 
k!:ul'ide güzel ·b:r İn~liı kadınından 
doğmuş. Hlndtl ve İngiliz melezi .. 

- M:t ... ace müslilmanml.$ .. 
- Daha iyi ya .. zr.ıten biltiln hayır 

cemLvet1erirnize. yrırdımı bundan 1ler1 
~lly<ır galiba .. Perapala9' ki Kızılay 
balosuna dıa çolı: yardım ~işti. Un..L 
too 1nu? .. 

- İAanbula geleli altı ay olm\J'i ... 
- Benim Jşit.tij::me .CÖ!°t" b:.ırıı!.l'.ını 

pek .,,.miş.. yazı burada ge,ıreeelı:

miıf .. 
- Keşke hiç tıilmesl.· 
- Fa.kat biz..e ne? 
-Nasıl bize ne? Onu 11v.~ klan bile 

J:Öl".rn<4t ha:riklllilde bir saadet! 
- Doğru d<ığru az'zim. O bir ~ 

zel Ken<li kadar sesi gillel.. 

- Kimbllir doha ne g~B;ıcıert 

vardır! .. 
Kalabalı:.: harclı:•t e'lti ... ll•lo tntlp 

hey'etiooffi bk' i grnç erkek güzel 
fı klar!ln öründü. Bunia:-dan biri de 
ro:ılancı F.kirl Nu~ret ~ydi. Alı.enkll 

seslle etrafa My'ct!n bir kararını "111-

cek.. 
Balonun eo eüz•l kadın• seçlle
baylar lütfen hakem sıfa1iJe bir 

,(.De\' amı 'Var) 

Bırma'lyaya J3~"'nlurın ilerle
me;ı ü:ler.:ıe lnı;.ıızlerin bundan 
soma, Japon !<rafının ne yap8" 
cagıı.a d, ır yüıüttükleri taıhm'n
ler wt:'dır. Bıınlara bakıhroa şun 
lara <la ihti.'Tlal veınnek liızıın ge 
hyoı: Kara<lan Hır.distan ürreri. 
ne yürüyCCTkleor, dcnizd(:n Hint 
salıil;erine taarruo: oda:eJder, A
vu.,tralyayı almak için hac..rlrete 
geçecekler. Daha buna benzer 
tahım:nlerden de bıtlıoodilmekte. 
dir. Herhaltle JaPonlarm bir ara
lık durald'ad<kları malı'.ıındur. 
Fakat bu durgunluk dl>ha biraz 
hazırl.k ı:nBnasına geliyordu. 

Ş::mdi ise karadaki harekata 
ibiiyill< bir eh!"lrmiyet vererek 
ban neticeler alımak i!rtediklıeri 
görülü~"Or, Asya lo.t'ası ÜIZ rindeki 
Japon hare!ratı:rım ast! hedefi bel. 
ki de yamız Çjni mağlup etmektir.' 
Çünkü beş seneden.beri Çinl!ler 
sahilrle ve dahilde bir çek ~rleri 
üsl'Ün kıl\-vetler karşırnuia bırak 
mağa medbur kalmakla beraber 
milli mukavemet eludmeımiş, art
In?Şt ıır. Japon elbette Çin gailesin 
den bir an evvel kurtulmak ist.er. 
di. Fakat Çin - Japon llıarbi beş 
sened r devam ediyor. JR1>0n ge.. 
neralleri ıf.mdi bütün kuvvet. 
leri ile ç;n üzerine yürumtk isti
yebılirler. Pek hatıra geliyor ki 
Çin işlerini bitireceklerini ümit 
ooerek ondan sonra da Hindistan 
üzerine doğru hareketi b:ışarma. 
yı düışıinırıiiş olsunlar. 

Yukarula İngili-z.lerin tahmin· 
M>ri ive rayılan ihtimallı?rin he'!' 
biri e~abı~ca ayn ayn clu~ünül. 
mektedir. Eğer harb:n bu safha
sında Pn mühim olarak: görüle.. 
cek iş ç:n hatibini Tli<ticelen.dir 
~ o}dıığuna Jaıponlarca karar 
veril~ de ona göre hareket edi-

ponlann daha ne yapacaklanna 
dair ileri sürülen ihtimallerin bır 
kaçı bfivle olm:ıkla berıı.'ber mu. 
hakka.k görülen keyfiyet şudur iri 
Ja)X'nlar ic'n harp talihini den~
mek imkan;arı cldugu gibi bu. 
nun için fırsatlar da çıkacaktır. 
F3kat Uzak ~aul<'a, Okyanus su· 
lara'.da; Birman.ada >e Hınt hu. 
dutlıırıı:ıda altı aycianbexi devam 
eden ha ··1

1 n bundan wnra da gı 
roceğ. rn.fr.olar ne olursa olsun 
ıbu iıiç bir nman .Avrupa tarafı. 
nı unutturacak, btihassa lngilıe 
renin mevkiir"d<:ki nezaket ve ili> 

susiyetin gfu.den kaçmasına ka· 
dar varacak ~'ıhi dc.ğildir. 

Bir kı.<ım İııgil:.z muharrirlerı. 
nin bu mc;<>leyi tahlil edeııken 
çıkardıktan hülküm şu oltJyOr. 
Uzak Şarktaki muharebenin 9· 

tıemm1yeti ıı.~ikıardır. Fakat müt 
tetikler JaponJan orada yenme.. 
ğe muvaffak olsalar bile bunun 
A'Vrllp3da Almanyayı da hemen 
mağlup etmek neti<:esine varacn· 
ğı söylenemez. Bilakis eğer Aı. 
manya AvrlJilada :mağolüp edil<> 
ıooJc oluma ıbuııun tesirleri Ja
pcmya ii<zerinrlıe çabuk görü.Ie<:<0k
tir. Çünkü Almanya harbe do· 
vam edecek halde knldı:kça :müt 
tefikleri m1'•fful edeceit dernektir 
Bundan J aponla1'!n ıstifade ede.. 
cl'kleri aş>kiırdur. Bu ii'..bada Ja
pon.yanın haııp talihi pek bağb 
surette Alnıanvan.ınki ile a:talı:a. 
dardır. !Ha:buki Japonları yıen· 
mek iç:n l.l'b'Traşılsa, bir çok da 
lnwvet feda edilse ve sonunda 
Japonya mağhlp olsa bundan Al. 
ımanyanın Jıemen yenilivereceği 
net~i çrk'Tl'ııyacaktır. O haW. 
yine l:ıu dünya haroin:n aml ru
hu A vru.parladı'l'. Bu millMıazn ile 
varıltr.a.k is'!enen ise şıı oluyor: 
DWıya harbinin Uzak Şark sal 

hası ne kadar ehemınivetli orur. 
sa o16un müttefikler asıl daha 
mühim olan tarafı unubımyacak• 
laırlır. Ja,,oonbrın Hindistan hu 
dutlaruıdan taarruza hazırlandık 
!arı OO\'lendiei bugiinlcroe bir 
kurnn İngiliz askeTJ münekk'dle 
ti r.ı.n şu mü1i'ıh~lıw d,l.1.\.--ate 
değer olsa gerek. 

Sertıe,en bava barbl 
Yazan: Ahmet Şiilırii Eımcr, 

İlkıbaharla ·beraber ba~an İıl 
gili.z bava taarruzları, gün geç.. 
tikçe sert:kışmektedir. Geçen 
martta Alıınanyanın garp sahille
rini ve Alman işgali altında bu. 
lunıı.n Fransız tq>raklarıru bedel 
alan İııgifiz 'l:ıombanhıruın tayya 
releri nisan ayı i~indc faaliyet 
sahalannı genişleterek Augsburg 
g.lbi enri\istri şeh:rleri ve Ho-Aoek 
ile Lübec:k gibi Baltık lirnıın larl'" 
ru ıl:mnbıılallll§lar ve m~yıs a,Y1 
girince ~[aya kadar varmış. 
!ardır. Malfun olduğu ürıere Gdy
nia, Pokm?ahlar tarafından Dan 
zigin ya111nda kurulan b>iJıyülk bir 
limandır. İngiliz kaynaklan b:r 
kaç gün evvel Brestden kaçıp da 
Almanyaya ®nen Gneisn&u z.ı.m. 
lısınrn bu Polonıya Lmanında bu
hındlJgunu ıbildirmişler:dı. Evvel 
ki gün gelen bir haber, bu linıaı 
mn İngiliz bombardıman tayya· 
releri israfından bambalandığu~ 
billdl.mıiş olduğuna göre, İngiiiz. 
ler bu harp gemis:ni tahrip et. 
meğe çalı§m« olacaklardır. Diğer 
bir haber de cenubi Almanyonın 
en büyük encfüstri merkezler:~ 
den biri olan Stuttgart şffiri~iıı 
de arkası sıra ür; gece beımbalo.o. 
<lığını biJ.dimıe4tted:r. Lübcc\.: 
Roıstock, Stuttgart, G<lynia: Bun· 
lıır biribirinden çok uzak n-.esa. 
fede olan şehirlerdir ve İng;Uı 
bombardıman tayyarelerinin ne 
derece geniş bir saha içimle fa
aliy.-te ~,..,.....,:. oldlukların1 aı !at. 
makıa<lır. İneili2ler Gdıynia l m"' 
nına varabilmek içln bfıtün Al. 
manyavı ııa1'.J''"ıı şarka doğru ka
tıetmişler ve eo;ı<ı ~ar< hudu\lpr;.. 
nı da !!l-<;e.1'k Po1onyaya gir1"ı1.Ş
lerdir. Britanva a<lnlarınt!an Gdy. 
n;anın boınbalanma$:, ingiH:t ha 
va 1m1oard1Manının gf~lecek ilk 
bahar harek<itırda oynıyobi!cce
ği rclün ÖnC\m ni be!irtreekledır. 
Çünkü bu hareketler, İııg!li1lerin 
kendi edalarından uçar<ıl<, Rus. 
ya ile !l"uhar<'hey<' tııtu"acak a
lan Atman orrlulAr;'lın gerilerine 
kadar gele'bileceklerini anlat'llal< 
tadır. 

DiWr taraftan evvelki )Z'iln BcT 
!inden verilen bir habıorde yeni 
bir tayyare i$\ihsa 1 t<'(;f<illiitının 
kurulduf•u b:ıdır:lrnrkted:r. i ık
bahar taarrı.uunıın başlama•ı bir 
gün n1~€l~i iken, Aimanr:yanın 

fıdeta sen saatte tu t..,_kilatı kur 
mak lüzumunu du~vnas~ İnr.:liz 
hava ku'llVet,n'n müdahale.ile 
meydana gelen vaz:vetin tolılike.. 
sini b<olirten bir ola"""'· Alman
lar. şiiınJle<iz. rıuttuklarını kopa.. 
ran te!''<ilatcı il">an!ardır. F .. :,aı 
karşı taraf da ourmuvor. ııe:e 
Aımerika tesk'l\'.t.ç !ıkla Alma'1-
yadar ger' ka\rr dı'·ı g:b; c'::ı. 

d,·k: vo.~ıtala \e imkanlarda rok 
boldur. BJd rı 1 diğıne gfüe bug ;n 

Almanya ayda ik. b'n )edi ~ \z 
(a)"Va•·e ma elır <'kted r. Yem 
kurulacuk teşk:lf.t ile Lu \'Cr m 
yıuc.:le cJlı arttırı'ml'Ş usa b!le 8)' 

da OC'j 'b:ıı t ... yyar« irr.I eden A
ımt .. rikr.n ervliJstTis:n;n verm ne. 
varmak mÜilT.kcn olm~·acakt•r. 

Halbukı İq;il:zler!e Rusların da 
bir ara<la aıy aJ i.:.- bin tayyare 
imal ettikleri söyJend!ğine göre 
ımü1teıfiklerin aybk tı.y'Yare ve.. 
rimlMi sekiıı !>ine çıkmaıktadır. 

Bu tayyarelerin bir kısmı A''lllSt
ra'lyaya ve Hındislırna gönderilse 
bile geri kalan ~mıru ;carşıla. 
ma.k da Almanya için lrolav biT 
iş oirmyacaktır. Halbuki Ameri· 
ita gelecek sene a:ııtia on bin beş 

yüız taıryare imal e'~i şi.ı:ndi<len 
program olarak kabul etmişdr ve 
şimdi bu pro.graın üzerinde ça.. 
hşınaktadır. Mihver devletler;, 
haıiı'.n ilk ;:ki ilk arın.ela ezici 
bir hava ü;tünlü~ü :le teşolbi.ise 
girjşıni:;lerdi. Bıı ü.r.;üııcü ilkba· 
·harda hava kuvvetleri bab.-ımın. 
dan nSbi bir muvaıene hasıl ol· 
muştur. Eğer harp devam ed ,.,-,e 
gelecek ifübahtrda ezki tıı5tJn. 
lüğün kaı\U tarafa gcçeccğ<.:nı DÖY 
leınP.lr kelıa.nct sayılamaz 

Mıınba nılan ilan edilecek 

Sacııl:ır cem;yetl idare heyeti, 
belediyeye ımü.racaat ederek, Jı3.. 
Jen k3'1'ah ve r:ıpa) <'"'Ilwan 
meı;lba sulannm J,alka i'an ı>cll.L
ımesini istemiştir. 

Çü~kıü bundan bir müddet 
e~-vel va-ı:ıldıtı ff'b', bazı. nçıknöz 
ler mc \'e damae<ınaları ter.K«J 
musiuklorından ®'durarak ">k
ta~beri kapah bulunan menba 
su lannın adına izafeten ı;;ı.tıxuır 
tawıar. 



r==============,__.__._. __ .,__..,..,_.,_, __ ı.,ııııı-..--~~-.s~ 
1 Alınan devlet nazırının 

beyanab - İnciliz Da
hiliye Na.zmnm beyana
tı - Doğu cephesinde 
yeni muharebeler - Lib 
yada ukeri dul'U1D -
Uzak Doiuda yeni hare
ketler - Bab Avrupada 

.. . .. . " 

(Bu Y""1Jlla mclinleri .A2>0<1otu 
A.ian11 bwıenler.iodftl a~} 

Telhiıı ed11nı A. SEKlB 
Bernnden bildiril.iyor: Alınan 

;fovlet naıırrı Frick; yem bir ta. 
arzuz harei<'eti!ne }:azırlamldıoğını 
belirttikten 90llra. deıttişUr ki: 
•- Ilkba.lıal'da Alman askerle· 

rin•n taarruz z'i!ıniyeti yeni ve 
miitıhi_, bir kı.ıvvet (llacı.ktır. Bu 
müca<lele, Alman milletinin a~ır 
ve c>ddi fodakiirllklarda bulttn. 
ma.!10.nı icaıp ctt-inyor. Almanya· 
nın ya zaferi kazanmak, yahut 
yık>ılmöktan birini ııeçmesi gerek 
tığmin gözününde tutulması ıa.. 

zıımo.r .. Baribar l:ıo!ŞeV'lkliği yıka· 
ı:af'ı'"". Ingiltere ve Birl-et;:k dev
'.et'.cr~ gelmce, bu deovleİler esa. 
sen l.aııbi k:ıytıetım'şlerdfr. Cii'.:nü 
imparatorluıkla!'ı yıltılnıak üzere 
dir... , 
İNGİLİZ DAHLIYF. NAZIBININ 

BEYANATI 

,Loı· lradan bildiril:vor· Dahitve 
dev;et scl:reteri Mv~rısonun v;r. 
diğ·i nutuk hakkı:..da Avo.m Ka· 
merasında bir m'•"Zakere yapııa. 

caktrr. Yorrioon nulltunda ez· 
:üm!c söy:e den ~•er-
·- Alman millet'nin hakkının 

veril:nıesinl lstiy<>rum. Bu mille.. 
tin ge<:en biiıyük harpten srnra 
çc1ı<;e.k zorunda kaldığı miinas.rz 
ınt ·kan'lıeı fjkı"e mııarız1'lll.• 

DOCU CEPIID.'TNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Aill"anlara gore; Dili.ananın 
tanklarla <füste:Clediğı yeni mev. 
zli tnaırw'arı ai\:·..m ka!n ş~r. 

Dü~maiı '-lrksek ' v p1ar 'f! .. -nı;ş
tir. Liiz::onya \l' ı. ıırra •· cep.. 
h s e I'aftf "° l1 ;. n taarruzLırı 
plH ü tilırQctlİr Sev\ etler 85 
·Jçr~· ka i.lttrrı 1crdr .. Bın1arın 
~4 u A 'l'r:an av t "'ak1arı t;ıraiın

dan dü.;ürümü•t'lr. 
LİBY A·D ASKER? DUR1JM 
l .-r.<1a kavela de-ger bir de5i 

iik)ik oln'&T'"1' t r 
UZAK DOGL'TIA YENİ 

RA'Rill'".ETT ~n 
Je'lönla.ra göre. Mercan c!eni.. 

hava harbi. 

zindıı>ki muharebe hakkmtla İn
giliz ve Amerikan idıilalıarıııa 
karşı Japon saliıhiyetlı mahfille 
ri şunları sÖYIElllliştir: 

•- Bri'tar.ıy a Amiralliği. tara. 
fır.ıdan verilen baştan başa uıy· 
dıul'Jna habeo-ler ancak alay mev 
zuu ohbilir .• 

MüttefikleTe göre: Mercan de
niz ve hava mutıaroebesi.ndıe, Ja· 
ponların 18 gemisi batırılmış ve 
4 tanesi haa:ıra ugralılmıştı.r. Ja 
poıı istila filoounun gcri kalan 
k'smı tam yolla firar halinrledôr. 
Tokyo tarafündan ~Tedilen ve. 
ya neşrp<lilecek olan ı<ldialara hiç 
bir kıymet vı.n1'mıel1dir. 

Japonlar Be~ale körfezinde 
bulunan Çıttayany limanını }Joın 
bala~lar ve mitretlyVı at~i:oo 
tut.muslaı<lır. Bura." Kalkütenin 
350 kilometre oo.,;.,,wııdn bir li.. 
rnenrlır. 

10 bin Jci~il>k J~n kuvvetleri 
orta Çimle \'eni bir i!cri harekete 
b:ı.şlıımışlardır. Çin scy>yar b!r
lil<leri ve im rif kuvveti~ri Japon. 
!arın gerilcr:ndc akınlar yapmak
tadır. 

BATI AV'RUPADA HAVA 
HARBİ 

İngil:.2:' ere göre: 9 mayıs geceBi 
'bcıırJlıa tayyareleri mühim bir 
tayyare fahrik .. s;:e dı~er bazı he. 
defkrin bı•ıu~d•ığu Warnt-rnunde 
ye ş-.:ı.d!et1c !rücum etmişler ve 
kııvı•etli bir müCaf.aa ile karşılaş 
mjŞlardır. • ..... ~ • 

Bemden veden ha.bere göre; 
İngiliz .u-;a lnrı l'ransa ü:zC'rin~ 
para,,..Utle ı:livt?ı~-:n ciolu kafesler 
at!llıışlardır. Bu ~üvcrdnlerin ka· 
naı.~,.,na bon'ıınan kil.~ıotlarda 
Fransızlar<laı1 ALnanların kııv. 
vclleri Jıa.k~.n,Ia ve ask!'ri ınıahi
yelte d~{rer m.a. 1 i'ım(•t rica eıd.il!nck 
te ve V'{·rik>OPk mıall:matın bu 
güvercinloer vasıtas:le gönderil 
mcsi istenilmektedir. 

Mareşal List 
Eükreşte 

Bükreı; 10 (A.A.)- Alman Ma. 
reşali L!st bugün Rumen mi!lt 
bayramı müna.>ebctilc yapılacak 
törende Alman_yayı tıemsil etmek 
üzere B<lkreşe gelmiştir. u--. 

lnönü Şehitleri 
(l inci Sahlf~ Devam) 

günlerinden birini yaşamak· 
tadır. Vatan ıığrur.a canlan. 
m Be'Ye seve feda eaen aziz 
kaıhramaniarım.ıun hatıTala· 
Tım tedıcil için yurduın mnlı.. 
leliıf yerlerin.d'·'° ı:elen he· 
yetler ve binleı'Ce halk J~ha 
sabahın i 1c saat!e'indm iti.. 
•baren ak.ı.n akın şcıhit.liğe git
rnişlerder. 

Ankara, İstanbul, Bursa; 
Küt~ya, Bile<:ik ve Es~olıir vi.. 
royeılennJ~n gelen he~tler ve 
İstanbul Üniversites:ıti temsilen 
Prok~ör Sadi Irmağın reisliğinde 
gel<>n •hN·et; mektepliler, köylü· 
ler bu su-retle saat 10,5 da şehit· 
likte !Qplannı:ı.şlardır. 

Meras:me tam saat 11 de as· 
k.eri bandonun çaldığı ımatem ha. 
vasil<> ba~laıırnı:ş w müteaki.ben 
kazamız C. H. Partisi adına bir 
zat haztr bulunanları aziz şU-ıit
le.rimlZ n hatıralarum teıbcilen üç 
dakika Jıliram sülcutun.a da\•et 
e t.miı; tir, 

Siilcütu müteakip İst?klil marşı 
çalınımış ve Büyük M:net Medı5i, 
Başvıekiılet, Ordu; C. H. P. G;>nel 
merkezinin ve muhtelli vik"ıvet. 
!erin telenkleri Şohitlik abiıd<~ne 
kür.-:;ııı.ıştur. Bu sırada la,yyarele
ı·imiz şehi Llik üzerinde uçuş ya· 
pı~ıo.rlardı. 

Çc ler.k J.erin 'konu imıa.•ını.-lan 
sonra Ordu Ankara ve Ünrvcrsi. 
te ı-rır. 'a nutuklar söylenL-ıı~ ve 
rr.ü1c:ı~{i'be11 blr ihtiram manı:;ası 
tard1'>1:İan havaya a•e-; edllımek 
suretile merasime nrhayet veril· 
mistir. 

6 s r,n 
deniz harbi 

.Amerika C mhur Trakya Umumi Mü-
ei - fe ··rş Veki"i ı i 

{1 Lnci r:- .. h red n ')Pv m) 
Kordel Hul de Me,-ca. ckn,z n. 

de Japonlera ı. r~ e!<k c-li:en 
zafcrın sözle tarı! ed.ıcuı jıt."-.--X-gi

ni söylemiştir. 
11!:.c Arthu.r urrcmi ksrarı:ilıı 

. ] "r< nlıır taraf:ndan ncşr<>d.len 
!l'~ttefikkr remi kav..rların n ha 
k;kate UY!Jun olrradı.J•nı 'b'ldir 
mel .. cdiı·. 

Tc,.<)'O 10 (AA.) - Un c"ler 
""~"."'C11l d~r.:zü .ekı b:ı\ l.;. \ ..-ır.!Z 
ha ~h;!lde kazar 1lan ·""!en te'"ıa. 
r•::z e .'ir .ekte<! rl<r !3u •O\·e~ıa 

SG -i.:ttefik tayya esi dü~urül-
n1 11r. 

londra 10 (AA)- BBC :!.ler 
c· n den -·-nr.e 6 guı-.:: nl r '1 •:,ı~ 

e-Jc' ha\ıa ve der z hal'i> r~ l"ır 
aLn~n en 9'Jn. haberioe ·c gbre Ja. 
pcr. · ı •ın en aş; ğı 9 1 a '"P g.."'flı.:.>i 

batmış. 3 ü hasara uğraml§:ır. 

Buıı'onn ara•ında 2 tayyare ge. 
n-.ıi:,i de dah'idir, 

--<>---

(1 ı.nci Sehıf'eden Dı-vam) 

reh;i bu 'l'.>c\'annan1esinde .o\meri
.kan mılli hayrağ:nın tesısi günu 
olan 14 hazira,..,la Amerikan hal· 
kını bütün müttefik bayraklarını 
sol~m1amağa davl!'t etmelk:le ve 
şöyle demektcdır: 

•- İn;;aniyete Iııi.irri~·eti ve mı!. 
hu ı;ctinme"lc iç.n lf.zım olan kuv
veti sarı.tilm;;-4 itti.Lakımızın bü 
yüklü{:,-Unde bulacağı-z. Dünya 
halkı en meıilı.ametsr.ı: bir harp 
geç;ri)or. 

Dünya 1"'ırulal,.-ar.beri en bü. 
yük, zal m zrücaıJc-!en"ıı içinde 
bu .unuyarıız. Bii'tiin n ev-cıuHye. 
timiZi bu işe sarfodecE-lk, kat'i 
7.ofe-r kazunı\ma lan kat'iy·y·cn duı
ırr ır.·acıığıız. Mü t'.ct.:"ıJ< d'(;vld.l.erin 
kahramıın ha:!ikı ve bütıırı insani.. 
yelleri me hı.:r kuvvetleri!e omll"Z 
oımııza çarpışnı.aktad:ır .• 

lzmir Valini bu 
Darüşşafakeda bu sabah geldi 
Sabahki merasim İzmir valisi Fuat Köksal bu sa. 

bahki e.lcspresle Ankaradan şeb. 
En bfryii'k irfan mü~elcri· rimiz.e gelanişt.ir. Buradan İzmire 

m;,,,Jen b"ri olan Dorü<>afakanın gidecektir, 
bttg''n 63 ii"nt-iı yılkl6nürnildür. Bu l=======sz-=====~ 
ı,1ünasebctle bir merasım y~pıl. 
tr.ı~lır. 

Vali ve Belroiye Re:si Lutfi 
kı. ar ile d ger hır ,'Ok zevatın 
ve ınücssescınin yen:., esk: 300 mo&. 
2unu<ıun bulundu~u bu t.oıplant>ya 
saat 10 da İst"k!al marşile başla.. 
lll'fır.ışhr. MfiltRakil><on R<>fik c<:f'
seyi açmıştır. !'un<lan • ra top. 
lantıya gelemiYen meı.uniarııı ve 
bu arada Ank.ıırada bu'unan Üni. 
versile Rdk1:9rü Cem l Bilse1"n tel· 
gra!ı okuıunıııstur. 
Dar~,afakarın hi:ıme\l belir. 

Ud ~er •a h tcrs'1T anlatıl. 
ın.:; \'e N"<:"" CP1 1 t.ıırafırıWın bir 
k'•: ,rr vcriblı ~t,r. 

Deni:z. Levaz.ım Satınalma 
Komi.yona ltônları 

2000 adet 16 lılc düz e<t>ıre 
500 > 16 l* kuvvetli ~'"' 

25'00 > 13 lU!:.: aUz cebire 
5QOO > l~ lık bıl<ın 

5000 > 13 lük bılon 
ı - Tu!mım olun.an mecmuu bedf'U 

c23.000> llra ol.an :r..:k.arda cioıs ve m*
tan ya7.ıh dekovil mabcmeslnfn, 12 
Mayıs ıw.ı Salı ıı:ünü saat 15 te pazar. 
J..rk!a ek~ .n·,o(_· ı y&pılacııktır. 

2 - Ltekll!~rin be!ll gün ve sa.attıe 
c1725> lral!k ilk t.eınkıalaril~ birlikte 
K<sı~a.'-a bulunan kcnnisyond:a ha.-
zır .bulı.mmnları. c5231' 

Hayatın b: b'!r csrnnl'd:>n yaratılan ... St>yredenl!'l"c ooırr-u:ı bir 
ne~·e dunıran .. C "z' •e lıayret, dudaklara hayranlık d-okluran: 

PAL'LI:."fTE GODDARD - BOB IIOPE'nin son zaferi 

KADIN ve ŞEYTAN 
A 

BUGÜN L A L E SiNEMASINDA 

Ka?bler.ı heyecnnla yerinden oynat:ıca.k, gijniilleci esrarın 
d~tile sacsa.caktı.r. 

DİKKAT: l\l İ K E Y B A Y B. A M 1 
Heyecıı ları usttnm.ıık iç in ilci müstesna MİKİ """1en: 

1 - TECRÜBELi UF.BEK. 2 - DONALD'tn SAATLi BOMBASI 
Bugıhı saat 11 de tenz.ili.ilı matine. m•mllil;aa; 

Trak~·a Umum Mlifettip vekili 
B. Sabrı hu sabl'h Aıı.karadım §"h
rimize gelmiştir. Akşama Edirn&
ye gid«ektiı. 

Vaııinin bu sabah
kı beyanat. 

(l inci Sab.iieden Devam) 
rınlara tam olıı.rak un tevzi etıınış, 
fa.,at muteak.ip bir cın,rJ.c erı.e3ı 
güın.u halka i.st.ı:hkalunın nıafı ve
rilıniştır. Bu suretie farınıaroa 
yarı.ın ısL:hkııklJk un kaldıg.ııd~n 
eovvel'k. gün fı.rınlara y;nc gunl\.ık 
iş:o.ıııe miktarın!ll yarısı 1.e'\.--..Gi 0-

lunnıuşLur. }"akat bazı fır:wuarın 
e'\ '~ııı..:e c.llf'ı·ın<le kalan unu &Qr .. 
fet fıcıeri \eya sattı.kiarı dü.n kiıfi 
miktarda cloın<"k çıl al'lllllı&mala· 

rıle sali.t o.Jnıu.şt~r .ı.ıunlar hak. 
kıooa dcr'Jıal c&ai taJtilb,,.ta fe. 
çilın:şhr. 

V alı ve Be~iye Reisi Dr Lfıtfl 
Km.iar; bu sabah bir muıharrirı
miz-e hal!k.a bugün iç;n elorr,,c·k \'e. 
rihniyeceğine dair çıkar.·hn şayi. 
alarm tamamen asılsız o)dugunu 
söylemiş ve demişt:.r ki: 

c- H;ç bir gün hiç bll" vatan
d'aşın ekmeksiz kabncı.ması için 
tecli>'.r ahnmı.şt.ıT. Herk.es lııer za. 
man için fırınlarda ekıınek bula. 
eaktır.• 

l.:U.lZVA pınvws DH 
Nitei<im bu sabah bütün fırın· 

lar okmek ç>kamıruşlar'<iır. Dün. 
yukarıda an:lalıI-.m vaziyetten dl:>
layı istihkaklarını alamı~·anlar 

bugün saat ct<>kuza ka&.ır dünkü 
karnelerini kullanmı~J.ar<:h:r. F•kat 
bazı fıı-m.cıların dünkü •karneJıe..r, n 
ha.\kı tam oldııt,";u halde bu sabah 
me<~kıir karnelerle yar:nı ist'h. 
kak verdikleri, Beşikta,<;, 13€oy<>ğlu 
ve Fatih gibi bazıı. sE'.fTIUerd<> de 
ka.Ja.balıkta.n istıfacle ile hamur, 
ek<ik ek!mC'k çıkıarıldıi!ı ş;kiı.yet 
t'dlihnistir. Btır. lar hakkında da 
takibat yapıJ.acaktır. 

Bu sabah görü tiiğümü., sala· 
hiyettar ıbtr zat dem.ştir ki: 

c- :F':ı.ruUara un tC\4!ia+..ı norme.l 
olarak yapılacak.ır .-e yapı1ı:ı,ak. 
t.:.ıdır. Binaenaleyfti yalan şayiala. 

..!..'!.. kat'i~-yen aldırı!tmaınalıdır .• 
Y nl t!ea!z H z 
İngiltere teZi:iıhlannda yapılan 

harp gemileriınizden uçun("llsu 
olan Ornçreis deninltı.sı bu sa
bah İ.<ke.ıdcrun Jiman!na gelmiş 
ve merasimle gemiye bayrsk çe-
1.ilııtl,;tir, Oruçreis 690 ton hac
mindedir ve modern teçhiuta 
maiiMir. (A.A.) 9 Antakya. 

/Belçikada ·Hindistanda 
bir suikast Gandi iş başına 

l . ? 
53 Al k . -ı mı ge ıyor . 

man as erı o - Vişl ıo (AA.)- Hint mini kn.. 
dü, 43 Ü de yaralandı mitesi bu hafta içinde bir toplantı 

yapaoaktr. Bu tıoplantıdıa kani· 
tenin başında bulunan Ne.lırunun 
istifa eeck:<!ğı t.ahmin OOihyor. İs
tifaya sebe-p, !:roman e-vvel t>Jp. 
lanarr Alla.lıübal k<>ngı-eıoınde uğ· 
radı-ğtt muva!faltiy>etsizlfni.r. 

:&rn 10 (A.A.)- Belçikada i. 
-z.nil giden Ahn.an askerlerini nak 

led'etl bir tren b-ir suikastla dev-

ri1m ;~ ve neticede 53 Alman :ıs.. 

keri ölnı'U,1, 43 ü de yaralıınmı.ştır. 
Buna baltaı.aına. hareketi sclıep 
olm uştıır. 

Kongrı.nin başı.na Garrlinin /:('Ç
mesi ihtımalı vardır. Nehru, Ja
poıılaıra karşı şiddetli mukavemet 
gôsterilrnesi, icah.ıııı.da her Ş<>yin 
t::.mamen tahrip edilmesi tarafta. 
rıdrr Gandı iSe pasif nmkavrmet 
gösterilrnesi, yani se;~rci kalır
m3Sl taraftarıdır. 

Pasifikteki Fransız! 
müstemlekelerinin 

v ziye i 
(1 inci Sa!Ufedaı Devam) 

:Miirakcrelerin tanıamen dosta
ne bi.r bava içeri.ünde devam et
tiği ve Fl-a=,.nut Kazaıpler de

nizindeki hiiıkimiyetin->n aınen de
vamının ve Fra1KU. Tali&İınin yime 

vali oarak tanınm:ısın.m Amerika 
hiiktımetinco arzu edildiği öğre
nilmiştir. 

Vaşüıgtou resmi mahfitleri l\f. 

Laval'in Mihverle işl>irliğindcn 

dolayı bu m~reye ve anlaş
maya varılnuya liiznm görüldü
ğünü bild:rnıe!..tecfüler. 

Amerikada ,ay, 
kahve tEhdidi 

l.ond:ra 10 (A.A.)- B.B.C. Va 
şlr>gl>:.ndan b;klınkiiğine göre A-
11ıerikaJa k:ıhve ve ç:ıy satı.şiarı 
tahd:t ohıııma;tur. 

Şark cephesinde 
(1 inci Soh>rcden Devam) 

ça11>1§IIIS!ar U".craynada cereyan 
etmektedir. Maı...,şal T;moçenko
nun ordulan (i(; gün süten bir 
ilerleyi~ yapmışlar ve neılicrde 
Harkof ile Kursk ara.sıııdakı ikı 

müılıım münakale hattı11ıı lres~ ş.. 
lerd'r. 

r~~çin ekmek azaltıldı? 
Neden buğday 

satışı serbest bırakılmıyor?. 
(Başmakaleden Dev•m) 

de '"" elele ~"i olarak ve hiç 
bir şıkayet ve&ılc.ıJııe yer bırak.
llllŞ olmaksııuı hadi~clcrin, ınüş-

1.ülierhı, za.rurellerin cilvesfne 
k:ır,ı .k.oyarak yurüy<>rla.r. Günlük 
ekmek tayininin 300 gramdan 225 
grama indirilmiş buhwnıası da 
~le bu l.adi!elernı., mü~::.ülleri n, 
zaruretlerin cilv~ındcu bjri 'o 
aşııi zaoıanda da yüksek ve mi:li 
bir ihti) at tt>db,ri.nin de tabii ne
ticeshLr. Sırf, bu dururuu ı;örüş
mek üere fevkalaıle bir roplantı 
yapan Cumhuriyet Halk l'urtisi 
JHeclis Grupu Umuıııı Hc;(cu 
Reisliğinin dünkü teblıp de bu 
zmuretı ve ihuyat:i tedbiri açıkça 
vatandaşlanu gözü iinıine koya.
cıı.k kadar mufas..al ve belii;...ıir. 

Her: 
- Niçin?. 

soru.sunu kendi difoıde ve cüma
ğmda bula-lıı!tcek vatan~ı ay. 
dmlatacak ve uırurt:"tc-, tı..-ôl>•r~ 
inandıracak olaıı bu tebli:;ıt '.l'ka
ret Vekilinin hey""1atını lıul" a 
etlen şu satırları ne b<la.r vaLılı
tır: 

• ... Ye-nd mahsule yakla,"IT.,;Jrtıı 
:bulun<luğl.Jllluz şu güınl~rcie her 
ihi~nale kail:jı gerek ordu ve ge
rcl< hal-k fatlLyacı ııt;.in .ılht.1yatlı ·ou
lunmayı Ji.izumlu gördüklerini ve 
böyle bir ,"t<ık teaUoıo müın»oü.n 
kılmak üzere ı;üı>hik ekıme6t zrulk,. 

tarının bir gün 300 ve onu taolcip 
eden günde de 150 gram ürzer>n
den verihne<mıe karar vent.k!e-
riıı.i. ···• 

Göriiliiyor iti, hükUmetiıı kararı 
ve vatandaşa ta!ı.ıuil eUi&i, yeni 
m"1ı8ule Ea\'Uj&C&jiımı.:r. şu ı;ün
ler iç.indeki, kısıntı yalnı.:r. geçeıı 
mahsul yılını.n verimsiz olına...ın
dan dogan bir zaruret deGildİJ'. 
Bu zaruret kadar cfüııya yangını
nın ilkbahar rüzı:an önündeld 
savruıılularıııı da her türlü ihti
mal ile derpiş edebilen bir ilıliya. 
tın esaslı ve liizuınlu tedb>ridil'. 
Doktor Rdik Saydam biiyUk bir 
devlet adamıdır, fakftt, bir ın 
değildir. Rüyet ufkuınuuı hal.im 
olan siyasi sem.. ga~et berrak ve 
açık ulruJıkla l:H-raber bu hal ıncs
uhyet deruhte eden hükümetl ve 
Ilükiı.met Reisini ihtiyatsız bu-

BUGÜN 16 da 

BU GECE 21 de 

ZATi 

lunınıya sevi<l'deme-ı:. lliikumct 
her aıı berteyi olac~ gıbi ha
zırlıklı buluomıya \'e ıızu!l mfül
det ij;in ordusun ıın ve halkının 
eluıı.eğini ve yiyeceğini eli.niıı al
tııwl.a buJuruiumuya ve ye.; mah
sulü anbadarına looyuru!ıya kadar 
takdir ettiği ve liızunıhı bulduğu 
mi.ldardak.i st.okuna el sürmenıi
ye ıueclıurdur. Eğer, hiıtm gun,. 
liik nafaka111Uda11 75 gnwı ".kmelı: 
kesilm~ ~le eıı başta yine va
laıı.ın selamet ve emniyetini ı;iız 
önünde tutan bu i.htiyat endi§<-~ 
nin hikimi)·eti ile kı-silıni§tir • 
Jl.1 üs ta.kil ~ e h iır v :>taıu.ı= > aa
d eti içlnM her vakit, bol bol ve 
rahat rahat yiyel>ılmek ıçı·n dün
ya ınilleı.lerinin bi:rıbirler:nln ka
ruru yc.-dtklcri bu s.ırada yenı mah
sul ı!c.-r""'1ıe >'"k.taıztığınuz şu 
günlerde 1S grlllli e.l<s:i< ekmek 
aınu.k Tür!. millewan lıatt" mil
li fe:agat lıi:»ıne ve kararma mıi
racaate b;Je d<imi:vecck ve "'1de
c:e ferdi idı-ak.ın unıwu.i taM·ibiAi 
derbol çekecek çapta bir ihtiyıtt 
tedbiri ve zaruret ifatlc>,d1r, 

İslik!:..! hamurunu a.<li ka.nilo 
yo-ğuıc.u \'C l.u•gLinkJ \arlıi:"lnı bu
lan Türk uıill~u için bu dünya ce
hcıuıcuil içinde ı.sti:kliıl ,.e bütün
lüğünü kuvveüe> saadette, emni
yetle ımıha!a?.a edebiLmek oıüla
h=sı ve titnlii'i uıwıaılıJuık J.i 
her türlü izahın ve feragat talc>
bin.in üstünde cevherli b-ir varı.k 
te§lci.l ediyor. 

Gerekirse ılıer tiirlil zahmeti, 
' her türlü k.atlantlyı, her türlü fe

dakarlık "" fe.raptini bt kat 
ilerı mezlıalelerine götüre!ıilcc:ek 

hüviyette ve milli birlikte bir 
vıı.l.a:JH.n. ve idikW duypııııuııun 

çocuklıınyız. Ve_ yine muhakkak 
ici, dünya .ınillotleri ııazaruıda da 

en dok !111 uhn az bir millet ol"'°" 
muzun hususiyetini bu üst®lü

ğiiın~ bu giicıle, bu kudrette l>i.r 
millet olnşuo:.112 teşkil ediyor. An
cak, şunu ve ,,. luularuıı da işa
ret etmolı. lizıın geliyor ki, feda. 
kiırlık günleri artık ı:eride ı.aı .. 
yor ve gen.İ} ölçüde yeni ..,adet, 

bolluk ı:ün-leri bizi kDcak.lamıya 
haurlanıyor, 

ETEM iZZET BENiCE 

Sinema ve 

Tiya tro..unda 

GUR'u 
Mutlaka gidip görünüı. lllü:ı.i~"Oilİzma prof(!Siirünfuı esradı hü
nerleri bu mevsimin en ı:ü ıcl eğlencesidir. 

Biletleır bergün 13,.30 ift· haren Tiyatro gŞelerinde satılır. 

1111E1sı;;.zıı::=cıtcWiillı::ııl Telefon: •19369 Cl:IDIEıı!:Cl::maz:;ıımıffl 

3 -SON TEıLGRAF- 10 MAYt~ eıİt 

R id Galatasara 
lıları 1-0 mağlQp e ti 

(1 UJCI :Sah:!eJ.en fk.,,.am) 
sıd şüt atamadı.klarındc'1 rwp
leriıün öııünde gıol çıkaıınuya mu
vaffak olamarl"ılar ve çok ~ •kışık 
oyı.ıın:larına mukabil ilind devre
nın :ıonlanr.:da Farı.ııgun s~ha. an 
ayrılması ııık.abiındc bi'ı- gol ytye
rek sabadan 1 • O mag>C•p ayrıldı
Ja.r. 

TAKIMLAR VE OYUN 

Saat 17,30 da sahaya çıkaa ta
kımlar mutat senmııııırıideon eonr& 
yerlerini alıdılar. R~ liler tıun
dan. evvelki maçlarda çı kardı!klan 
takımlarından yalııtız ltaptı:r!arı 
Bogdan M<k.;an oı, '< ~·c-r aldı
lar. Buna mukahll Golalaıiaraylı.
lar Enver ve Gazanfc-rden maıh
rum olarak şu şe.Jcikie dJzilmişler
dı: 

Osman - Faruk, Sallan - Muır 
tafa, Gal\p, Eşfak - Hikmet, A
rif, Cemil, Glillduz, Me-hıuct Al; -

Oyuna Galata.saraylılaı· 1Tıer

ke1Jdeıı açılan bır hucımıla başla
dı. Hk dn:ıdkalar Galata.-;aravın 
üstü.~tc ralup kall')i "ı:Ic;;;tır.mıa;ıe 
geçtı. Bu hücumlar Rumen rcüda
fılerııni fazla ç~tınnıya mcobur 
eu)yor ve Run1rn kalesını tehdit 
edıyorıdu. Fakat bütun mesai bu- r 
ı:ün çok dağını.k pa•laşan Galata
saray muhacirnlerinin ayakların
da ronüp gidıyondu. RapıdJ!i<ler 
ilk t.ehluceyi suıd;uı llil'..met.n a
yaı:le düşen brr iırs&tla t:ı.t.lıla.r, 

fakat Hikzmet ıbU11u hüsnü illare 
edemedi ve top avut oldu. Ovun 
15 inıcı 0'1kikadan itfoaren ·Ru
menlerin c~nlı ç~lışınasile mıiie
vaı.in hır ıbale g'.rdi. F a.1.-a.t :.er 
iki takım gelişıgiizel \'ın"u.şlarla 

iideta v~ dolrluTuyorlardı. Oyun 
dakika!3'1 iler!ed:k_., ı1::.ı tııraI da 
bir sürü gol fırsat. c!•n bir Wr
lü i>üiode edenwdi. Dc\Tell:..J nı
hayetleri yaklaştığı ZMn3l! bi.ı ltm 

gayretlerıle Rapı<l kalc.,,ine çul
lanan Galata.saraylılar hir türlıi. 

sayı yapmıya muvaffaık <>laım.ya,. 

ra.k birinci de\·reyi sıfır sıf:ra ·ıı;.. 
tirdiler. 

İkinci devreye Ruma.'}leı"11 EDJ.. 
dan inıki!:af eden bi.r akını ile iı~ 
landı. G;latasaray müdafa11S111da 

kesilen bu hücınn deriıal orta<lallt 
mıı~le gördü. Ve Galatasaray
lılar ilk anlarda Cemilin ılıecerifo. 
slzli.ği yüzünden ilk gol fımatını 
kaçırdı. Oyun ilerled>Kçe ~ ta. 
kırnın da b.'.~Jl('i h·a:i"tavuma naza 
ran daJıa düzgün ve sli.~'atli oyna-

•• 

1 dığı görulüyo.- ve maç da o:.e-.1tli 
ve heyecanlı bir hal almış bul~ 
nuyordu. 15 .ıncı dı.k.ikadan i..ti.ba.o 
ren Galata.sarnyın da.ha çok hü
cum ettığı görülüyor. Fakat tc-1ı: 
bl'r şüt atmak zahmetini hile göı>. 
terıruyen Galı:.tasııraylılar ~" 
na gayret sarfed.ıyorlar, Yalnız 

ool açık Mehmet Alı çok ga.yret1i 
oynamasına ragmen ikı gol fırsa
tından y"re dt.ştüğü içın istifade 
edamod~ 20 nca dakli<.adan Ulba.. 
ren oy unu cenahlara mı.kal etti
ren Galata5araylılar Rapıd kale
siııi ad:wnabllı sardılar. Bu ~ 
yık sırasın.da E;ıı.akın bit' şu itimi 
Rapid kale diır~ kurtardı. Bura.. 
dan kurtulan fır.~at Hikmete gel. 
di. Onun şütüuü soğuıkkan'1ı Ru
men .kalecisi ~Y'I bkıke eu.. Ru. 
menlerin ara.sıra yaptııkları hü.
cumlara mukabil Gaı.atasaray 

mWıac.ımlerı hep Rap.d müdafaası 
önunde uğraşıyorlar, fakat beş 
oyoocunun b.rbı.rizıe girmca şüt 
at..'llak tecrübcs.mden uzcl< .kal
ması ve işi ola-sr) a bırakma lan 
bir tlirlü gol ya:pm3Jarına :imkan 
bırakzmyur ve S..n-k.ıwı.:"'1ı •.• -
h-t..ıcim!er kötti oy:na.maık.ta m .. t c· 
d.ıyorlardı. DalıuOıaJar ıler 1 ~e 

Galatasaraya l1ll" durı;unlı>k arız 
olmıya başladı, bu esnada Faruk 
s•;.bat!a.n çıktı ve yenme Mvt.:Iıut 
gtrdL 

OYUNUN BIRtOK GOLÜ 

Tam l>u sırada ve O) wıuı1 4 
üncü dakikasında l\1a!ı.rr.u, b 
Rapid hucumunu tevloıf edeme< 
ıska.>-mdan k" ı ulan tıop sağ c 
.na.ı:1ıtan ~nı~re ç1kL. Hwrıen f' 

açığlJLll c:u.1< güzel crtaiadığı 

hi,·kaç ~'""' G,,1 ta.>aray J 
daı~as.oda dol~\ ktan ıooı:ra 

açığın ka~lıkta çektiğı bı1" 
ile S<M"ı-kııım -zılı mudafıe ç2.. 
ral( kalede1 iÇt'ri !fT<li ve l!;u 
retle Ru:nvnl<'r galıbıyctc ka 
tul;:;r. ı3u gol Galatasazayı 
canlandırdı, fakat O} un nlÜc• 

bittıği için ~em-ere vcrmed.i "'il. 
suretle maç da l - O Rapııdnb~ _ ~ 
lebesile nlha.yetlondi. .... • 

RAPİOİN SON MAÇI 

Rumenler bugün Bükreş mutı

telit:iru temsilen FeneııbaJıçe sta.
dında Galatasaray, Fener ve Be
§ikt~ mıııhtelıti ile son mıaçlarını 
ya.paca.k.lardo.r. S«at li ~ başlııya 
cak ol;:,n bu oyı.ınu halcmn Şad 
idare ecJ~c>'<tir. 

BU SAU AKŞA:\fi s u M E R SİNEM.ASI 
Bu sene ibiz tayy'"1"e kazasına kwban olarak ölen 

CAROLE LOMBARD'ın 
BRY.-".N AHERiNE ile berabet' ç~ ve 

.Anıenkadan yeni gelen eo liDll filmı 

GECE NÖBETÇ. Sİ 
Şahika (Otadell ') ve Karanfilli kMlnı ı .. nunıl.uuun mulıarrire:;i 

A. J. Kro••.in .,.in C'OIÜ T1llmaU 
İht'r..slı, hissi vc !kuvvetli şaı_.r.ını tal<dim edecekti.-: 

Sımeuiu en büyük a.ş1: ve macera şaheseri 

as alı ifri ler 
fibni göst~-or. Mutlaka ı:idiP girünüz. 

Baş Rolleııle: 

KAY FRANCIS 
BOUDOLF SCOrl' ve GEORGES BANCROPT 

aııııııı~~~-::S' Bıııı:ü. S&kt 11 ti• tenzilii<lı malb.e. 

BUGÖN s A R A y sOOtMAsINDA 

Tamamen yeııi bi.r mevzu da cayet eğ'leıı.,eli ve M~'eli 

cü:zel komedisini muti a görünüz. Boş vakit &eçireeela;iniz. 
Baş Ro1lerde: 

Frank Morgan ve Billie Burke 
..--~-- Bngiin saat 11 de -..iliıtb matine. 

" ' 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Evvelee Ça\unaltçlla..-da va•;~ llanı,,da 10 Num2.rada olurup metkılr mahalll 

k.aııunl ı.~ gö<.teıııı..;, ~ halen i.i;uuo;tphı meçhul bulw:ıa.n Mclımd 
R.İ.7.a'ya ilen yoluyla son teb!!f. 

5G3/lt60U lles&Q numa'"""1rlo Sand1ğ'.1111ıodan aldıCmııı: bin beıı :ril% u,_ 
~ Bey-oii)ımcle n ..... ,.ın aja mMallıeotnın Bayram aülnığmda eı,i<i ıo y<nô ıo, 

13 n-.ınıara.lı diı.k.ttt.ru ol.ın }Qg!r evi birioci derecede i.poıe.i: e1Jn!ş idinlZ. 
Vadesinde bof"<:u ödemediğlniW<c 9/8/!HO tanbiı>d>e bon; ınllıııen (2009) 

- 41 ıruru. ... """- ve ıı.ı ~e w 32V2 nwı.:ıniı bcıun bükuml•rl l'IMJ("l
binoe ~ takip ve açık art'<rma ~nele ~ 6('.:;Yl"İm<rlUl dört bin 
ilca bedel ınW.abôlinde u~e muYa.~ lbai• ed"i!!llş::r. 

hbu il!.n toJ1hinden itil>.,._., b[r ay tçlnde 940ll997 Do..y.ı Nınnaııısik Ss.rı
d:fmıız.a -....ıtıa bomın b&lit oldutu mll<tan Memed~ ~e kat1 
!'hale k•ran \'erilruek iuere doVômn İcra ~ \evoi obıı;ıca,tı son ih.-
bamamıe rnek&m'n• mim okrna.k Uz.ere tlio. olunur. <5361> 
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CASUSLAR DOELLOSU 
'-·--------------------------- No.60 ---.J 

Tar~ye ~vil"tn : lsK.ENDBB F. BERTELIJ 

Divanıharp huzurunda Yahudil iği müdafaa 
edercesine konuıan mülazım Bek, 

Yahudilerin aevgi ve şefkatini kazanmııtı BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRiP, HOMATiZMA 
c!~lerim, aile ;r-Jnm... Her ,e;rlm 
N...,...,r.ı.tıadır. Mıo t..1mı,ı>e baslu
.. m h~ luılaAına lider dl:Y" 

- Il..,.., kendimi ınüd&!•.. eılrudt 
balıO<!nı verdlı:i i<;!o, bey'Oll ~e 
tfıtdck'Ür ederi1n. Maam~ltı lXUO tıoy ... 
ıu sd<ı -.,.:ı;yeeeıı: dec;l;,,ı., İlk sil.< ola. 
rak ıuou aınoodeyj;oJ kiı bf.a daır-ar}aı.. 
rın:ada YaltLJd · kanı tı;ı;ııdığı.ım bilrnıi

ıord1ı1n. N: iuın o.-duuıoa "'°'1ül< 
ı.lımıetlerim vardır, ~ ı.atun bu 
lılııneo1*rimln unlJil!lArak, rll!lıeınlD 
n:f'l dl>e\JJ>e gidllmesit>den fÜ!Jb!İ;< kıl 
QOı4t mütıe...,.!rim. Hilkilınet.in kararına 
kanıl ~ dJınektıerı b~~a- bir çare 
c;inınirorum.. ~r J>P,y'd!<li1'in aa.Jıi. 
hbeli varsa, bOI>L müdıdctiın ~a 
lı:ıı.dar l'Jjjpiıı..'erde !1<nerikaa o..ıu.ıun.. 
do Jııtiibdam "'1iıt2. Hlç 01- ı...-ıan 
eoma ...ı..,atım mo..,ıarı b~i.rer<C< 

ık.mime ıı.tikbea ;çln blx -ye "'ı>
bn"4< bıBalını b..ıa,.ım. 

Ne vralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
iCABINDA GtlNDI: 1 ltASJ!; ALINABIL1a. 

Keser 

llıı<>rli u.}"'rum. 
- Demek lı:.i, lı.ortıwun u eı.ı.ı. 

tunu billyoreun?! 
- Şiiplıesiız. Dün.yad& U;!Uru;f:ın 

fıDıs!liD V"1' modır?, 

- Eiler bana Jimdl loorlrudllll b•b.. 
_,,..eydin, dliD:T- lı!;: bir t<'Y<lm 
ki>ri<mı,Jan 1ı:lmdir diye 80..tukla.n ~ 
men -ı ıüolerd>ilitdlınl 

'fum'ıın «l..nti l!lıi, ~ ıa'°
ıau v..ıı:tlııdeı:ı ii<ıce dolmuP>. 

Sol!:alıılar& 1"PIG\l.-ılan iMDl.ar'da M!!.
v.:ı>m llel!:''i.ıı muhai.emet.iııin ııleoı! 0-

""ağı, ma.l*eme Jı;apllarlD!l,D berk..,e 
çık oldueu bildJrllmiorti, 
Mı>nillada llıı.llt.ı llcili,.ea eııkT .. ıın 
>hakemclerln halka ~~ berkeo. 

Div111ı Harıp Rei.ııi: 

- Bu aaıt.ılİ!l'e'l<l malik .ıetııız, de. 
di, - lıııö.ıoda 8ÖZ ~ ~ 
ıı.zdır. 

- o llalde bir oıılıılamn .,.ıınwıl. 
mıuıru ~: Bana madem ki 

ınaJt)mdu. 
cYııbuıdil:ik d.&mgası> nı vuru;yorsu.. 

·•~illerden,, ,-,aooırr&rotil kadın, 
•k bir ço!ı: lUmeeler D>11lılıeme """"" 8i7.d% IOr\JO'Ortım: Ben Yabll<il 

nu doldurmuştu, 
.... o~ııı&, :illaoolı!klan OCY rıJ.ıyw ~urn? 

>t tam jj;i Mill8:zim Bel!: bu eözü, .ll'lllı>lndel< 
.. Jro ·&;nıa ziller a>l Yahudileri "''"rrnıın e1.ını<1< ve onla.nn 
.....,., un'.:'._ R isi C ~-~-- • aUltll<oırn çelcmek için •li!Ylelll'l(ftl. Hey. 
IJııll.l • ..._.., " • oın.m a -.;~ eti lıılık:inııe de bunun faırkında idi. Fa.. 

Oealar y<rlerin• ıe('tller. ta<!, diıoleylc;ler arasında ~ ltl:ıru;e 
ielumuml . makamında • olur<ın bu dolabın nasıl ve il.için ~'il. 
':ukult müşav'..rı, loomulanlıtın tünün r.riunda ~ğidl. 
·ini okudu. Dlnleyki.ler ara&lli!a MüJlızlm .Bek'e 
~· Amerilradr.n relen m>iıl'~ merhametli ba.1<ıı;larla sempa<li ııöst ... 
\O ~ ~ tu:ı.uı~~ fı... rooler .bit HJıda ~ğal11.:~rmdşti. 
~ bır dilaka41le dinl:iyoc- Zira dinleyicilerin büyük bir kJa::ıu.. 

erlkan ordu<unda ~ bir 
e IÖre- Yatı.udi ıablt ısth
''8.kıttr.. Di,e sil<ze bAfllııdı. 

·llı:rinl ~ ""' Müddei.. :::-•reyi okuduktan OOIU'a., llÖC< 
''lfi~ B<k'e gelı:rı.litl. 

<'teon:ıu: 
e' ..,_'-~zlm Bek! Keudinl2! rr.üd'tıtaa 

. ''l!:' lç!lo> 91lırıı,eceg llilEüOOz nr 
Dll?. 

Balolıu doldursn ~ ıı~ 
.. n ;ç!ııde ~ bııi<ııtrten, 
Mül~'!lm Bdt -1 bir tavırta ıüe 00.,. 
l&dı: 

nı Freııl< k~eti al.\ın<!a ylljl:yan Ya. 
lıudl!or teşkil edzyoorıhı. 

&kect bir Divanı lJ.arp huzuıımd&ı 

Yahudlliltl mi.idalaa edereoolııe kıont>
fan MüilıızM> ll€k ldl?ta m.iDl bir kal>
raman gibi bCitiln Yaiu.ııdiıı.erJn m.erha.. 
met, '"Vl!i ve eefk•<inl ~e!omi~tl. 

Reis, Mülazlm Bek'e su ~> ,..,_ 
&.: 

- Mabkemenln böyk içtimai bir me
.. 1eıy1 teUtik se.J\lhiyeti )'<llıitur. Şahol 
lııanaatime ııelloce, ben bir Amerikalı 
1ıııı .. EcdA<!ı.mı Amerikada beı1ı"" t.e. 
nır Y:t ecdadımın mefla.hiriyle her z.a .. 
man ~. Kendi mlııet.i.ınl 

CD;evamı Var) 

iNŞAAT i·LA 1NI 
Slmer Baall Selll lez l aaayU 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
ı - t.m.ı4ıte 1111>ı1- ı.rn ... cee Miidürlir<'I bin.ısı ilivo iıışaaıtı ıı:a. 

palı - uoul:\1le .,. ~ r.l<ıt •-il dalıil!lııde ~ye llmnu.!nıu,tur. 
2 - İtl>u Uıpatın muhammen keşif bedeli Mil""""6eoe ver'.ıe.,.ı. be

ton.._ öomirl bul<; 53301,40 liradır. 

• - !bilime evrakı tzm i1ıte Sellü1o2 ~ıı Jıı:ii--.ıinin ?.hıba:
ıoetıe &ert1ıoıııdon 2,5 lira mulı.ılbllinde •lınacolııtu'. 

4 - M- -.ın..ı mıiılı;ları 3997,61 liradır. 

a - Hıslllm• l~/5/942 tarihine mıü.ıadit Cum<1 l'(ln'il saat 13 te iz. 
~ Sell!Uoo Sanayii MU-esesi Mildür.lilğürıde yapiliı"8ktı.r. 

e - iısıdıtUer ıekii1 evrakı ıneyanınıl& fimcll:yc kadar ya.pmıı oL 
du!ııloın bu ıJb1 ~ ait vesiltal.a rı tekllt mek'tuplarına !Uştı!recekleıı:lir. 

1 - Teicld melı!tuPl&nnı haıvi zaıila~ .._ıı olar&I< !ha.le gün il .. ._ı 
14 e - malıbuz multabıilmde Mii<&iese 14-enıt Şe~iiıine le8lim> 
olı-.tır. 

8 - Poatı. ıııe ll(indertıecek 1.eklit1"1' ni!la.yet l>ale IMlallnden bir ııaaıl 
-- lcadar ıımıt.o ve mrfın kanuni ııeldlde bıpa>tılnı.ış olması ~ 
dır. :Pı:ıı9tada v.Md olıalbilecek ceclkml'ler naı:zan it.ibare &lmınaz. 

t - .ı.ro-.e ~ lcmla seıtıeslltir. 

BULUNMAZ FIRSAT 
SarayLurnu, Jl.(}alar, .Bo@aza na·• ır, manzarasının kapatı1m.ası mı.

kansız, içi dı§I y.ağltboy.alı ibıahçeli ev 11/5/942 pazartesi saat 14 de 
müzayede ile Beyoğlu Su.Ilı :Mahke mes;nde satılacaktır. 

Adres: Crl>M:ıgi.ı-, Cami sıra.SındlO Öroğlu sokak Nıo. 11 
-- - -- -- -----

İstanbu l Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 

Linl 
1 ...... loO.OOO 
ı IO.Ht ıııo.ooo 

1 11.ttO ıe.ooo 

' LHe '6,000 

ıe ..... ıııo.ooo 

4e 1Mt 40.000 

"' ... -Ml.000 
400 He 48.000 
800 at 49JIOQ 

4,000 40.000 
IG.000 '*'·~ 

Tam bilet 2, yanm bilet 1 Liradır. 
8acş haulaeam % M ı Wıım ty.e elarak ten6 eılilcceı.tir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kubıımmen 

Bedel ~t __ ........ ~ 
NI0-0/5407 Sıı~e ~la ıoolıallesinin eslı:l ~ 

hane Yeni Döltümbaaıe ookaiJnd& e<ki it oayı... 
lı ar-..a.. 

ID301/i460 Fa1:il:ıte Sofular mahalleııin.in Bina En\iol 00-

kağında 1054! ada 8 p<UQel No. lu e8lıi ve ~ 
w. 19 kapı lllliJ'ıl:ı. "" 19 No. tajlı 100 melce 
murabbaı arsanın 1/2 tiliınesi. 

J.JG/llı324 Sa~er Ycniroehallede oslı:i Cedidlye :r<nl 
Torik o<>kaıtın® ""1ti 8 Yeni 8 No, lu •nı&nlD 
tzmıımı. 

U301/~ Büyük Ç~ıda. Ter2iba§ı IK>k:ağımla t132 ada 
2 parsel eoki "" 1'U>i 2 No. lu t:ı.ıılr dill<.IWun 
l /2 lı.iaııeOİ. 

ı-11111 Eyüpte AJi P8t8irı cedit mah.aUelinıin Kuru.. 
ltav~lt ookağında esk.i ve :1"11111 82/1 No. lu 
ııodikteıı nıilnl<ıı.J:ip 5 meqe murabbaı a:rsa.
ııın 1/2 hi6se:;i, 

1Di!Ol/W2 Beyoğlunda Bülbfil m3'1ıalıe&nin Denotu "°" 
kagında 565 ada 24 parsel e>il<i :ıo ye,.; 59, al 
53.yılı 19,25 Meı&ıre muı·.:ıbbaı arsanın 4ım.amı. 

1-14114 M8hmu1paşada Dayehatun m:ı.hal~in;,, Ta
rakçılar sokağında 630 ada 246 parsel ell<l 
106 Yeni &4 No. lu lrfıgir dllk.kanın 8/18 !hi<;

... i. 
~"6 Sarıyer, Yen1mııhall"<ie etıltj Cedidiye yeni To... 

rik ookağında eski 16 yeni 3 No. hı amanın 

tamamı. 

2-2080 Ü'1kü<larda Kısıldı Tepebası caddeejnde -
ki ve yeni 4. No. lu 2(}() me:tı·e murabbaı arsa ... 
run 4/ 18 hi3',,.,i, 

ISl00/24.62 Beyoğlunda Bülbül malıallesin.in Fındık ..,._ 
lta-ğıada eski 6 yeni 20 kapı SS9 ada s pe.reel 
No. lu 46 metre murabbaı aroc.ının t:a.m.ıımı. 

52301/1)88 Kadıkiiy Cafenıjta ma.baU.s:nin HalJs Eteadl 
sok~ğıuda ıe1 ııda 26 parııe1 No. lu oekl 83 
mük-errer yeni 4 No. lu 6.50 1netre murab
baı dükkan arsasının tamaınaı. 

~9 B<!yoğlınıda Kocatepe 'mahalleslnin Kil.Çillc 
Şişh3Jle ookağında 544 ada 11 p&mel eski f7 
yeni 35 kapı No. 'lu lclgir evi,.., tamamı. 

Gl3.'15-1 Dolmaba.!ı<;e Sarayı lc•r!i!Sında Bayıldım Bah
t.Si namJyle 111Qruf bı.hçedekd dut ve otlaruı 
bir me'Vsintlik icarı. 

' 
'6Q ra 

3 

80 il 

1600 113 

18 

MO 

il 

67 

:120 17 

Yukarıda ya;zılı gayırimenkuiler '.!17 /5/rwl. Caıoamba ciJnü saat 15 de Milil Em.. 
liıı!ı: Müdiiiltiğün<le müteş<ıkld.1 · Koml9yonda ayrı ayrı ve ~ık arltırnna ile oatılııı
c&k ve kitraya vcJileC'l"ktir. İsteklllıeri.n mezkar gün ve saatte nUius bU"VWet cii7-

da11lan ve tem.inat 111.a.k:buz.lari.lc birlt'!!Cte Komisyona ve fazla izahat için me:ıktlr 
MüdiiilüJ!<> müracaat. <6382> 
------ --· 

A ske ri f abrikalar Umum Müdürlüğünden : 
l!&va Jllrliklcri ihtıyacı !çjn c251Kn çi!t er fotiııı pazarlıkla satın &lw.acak.. 

tu'. İatekli1er kat'l teminat -t~tarı ola.n ~;4.f06> lir~y~ Bakırköy Mal.müdürlüğüne 
yatJ:r:ı,rak malclluzla~ı iie biı·liJ<te 14/5/942 Perşembe gü.nü saat 15 de Yenipo..tıı-

k*.e..'1 Fabrikalar iç'n otomobil w kaJnyun motö:r ve t.aroeen tamir ve men.
takı işçi ve ugta.sana ihtiyaç vaıd.ır. İsleklilerin Abt:erada Silllb Fabrikası. ~ 
tıınl:ıu!da Zeytlr!bcımıı SilMı tamiıtıaneei ve İ2ımirde Halk•pma.r Si.14!ı Fabrikası 

bane karşısında BüyWı:: Kmacıyan'Han ildm: k~t No. 9/lO Hava ~tın Ahna Ko... Müdürli.1lcler1n.e nüfus tezkereleriyle ve varsa bo-n.;;ervisler)l.e müraooaıt Nmeleri. 
~y0n1m<ia bulunıma1arı. t5180> 

~~~~ı::ııı~«llS!~i!S'!..ı:z~ıoıııı~::sı:ı~-~~~~lli:ii'Zloııı:JIEl!I 

1 Kaçırılmaz Büyük ı-·ırsat 
~ lyıi bi.r mevkide ıkain bi!r tuğla lıarnıanı i<;"'Jı 5000 lira sermay~li : 
~ bir orı.:.k aranmaktadır. T:tlipler'..;n Galat.ada Büyük Millet Han ·l 
ka~da Arşın sokak. No. 16 Lambonun k&hv..,siıı.de sabah saat ~ 

- 12 ve ı.kşam saat 3 - 6 kadar tuğkcı Kiıryakoya müracaaıtları. , 

:.ı.C'!: 2 www o z ac ı:a; : ;e a~ 
).ıniP VE BAŞMUHAnRtııl ET.Df IZ:ılET BE- tc11 
NEŞRİYAT l>iREKTÖRtl': CEVDF.'I' · KARABl.ı.GfN 

p Yazlığa Gidecekleie: Rll'l~ı 
HASIR KOLTUK ~ 
ve MOBİLYANIZI ~ f 
hcı: )'erden ucuz fJ 

İstanbulcfa Ri'z:ıcpa•:ı yoku- f:1 
~unda 66 No, AHMET 5 

FEVZt 'r.in ~~ı 

l!SFI M0:3i!.YA ~: 

~033> 

Sultaııahmcl 5 inci Sulh Hulmk 
Haklmliğiudeıı: 9il/248 

Halen Çar~tkapııda Okul scılka
ğında 7 No. da ik>ımıet eden akıl 
hastalığına müptela olduğu taıbıi,p 
raporile ııınll~A""' Ômt'r Llı'!.fı kı
zı NeV',·nrenl>ıı ha.erile keıııd:iısine 

ayni edTeste Ji'ka.met eden dayısı 
NCC"dotbl vesi tayiaüııc karııa· ve
ı" l<liai i.lf.n olunun 5/5 1142 

10 Mayıs 1942 
11.80 Pnısr- .,,. ıum'k*et Sa"' ı... 

~.erı. 

18.0S M!Wk: lla.<\Jo Dans 04'.eolr..,ı.. 
11.40 Milı.I~: J'wıl H<!T<ıti. 
19.30 Memlei<et Saoot Ao>an n Ajana 

'Haberleri. 
11.tıô ~ ~ At~ ... 

D1D Neücelerl. 
11.&ı> IMllııilo: Ciıopıo'irı Pl'1llO 1Jııer. 

lerl (Pi.) 

I0.13 ıı:onuııma (TutuID ve Bakım}._ 
I0.30 Müz!iı:: ~ık GaJ1o w Tür. 

killer. -11.00 x.,.,,_ (Zinat Saati), 
11.10 Temsil - Klmgil A.i.l<ai. 
11.30 M\17ıi!r: ıtarıeılr. l'lrogrıım (Pl). 
22.30 111emleltet Saat Ayan, Ajaruı 

Haberler! ve Borsalar. 
r.IMS/22.50 YarIDıtl P-ranı ve ıı:a-. 

pı.nış, 

Çacak Lirızeme Kıırumu 

Çocuk Esirgeme Kuruamı vfö .. 
)'et kmıgresi dön bütün kaza del· 
geleıinıilı iştiral<ile Jruruımun mer 
kez binası.nırla yap~ıştıa:. 

Sultırıı..m-t 5 iııci Sulb Hrılmk 
HAkimliğinden: HZ/252 
Şebzadebaşı Balabanağa mwl

lesi Ca1ır.ağa SClkaık: 36 No; da i!ka.
met edeu Rulıl kızı F!rdevm a'kıl 
hastalığına müpte~ olııoosına fbi.. 
namı ha..."Iile kıeıııd:isiıne kattleşi 
Raobianın vll!l.i tayin ...ııkMii ilan 
Olun'UI', 7/'J/942 

• 

BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERi 
nasıl "SiLMELİ " 

* 

Bıı y e nı wı 
tayam hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESİNİ 
tecrübe ediniz. 

C!l<l hlleey
nlertndeu 

lltihraç edL 
len Ye ııenç 
Te sağlam 

bir c!ldln 
unsurlarına müşabih olan ye
ni ve kıymetli bir büli.sa. Bü
tün dünyada tanınmış bir clld 
nıütelııusm t.ar:.iınd:m kef·, 
!edilerek keme.li itina Be se
~lleıı hayvanlardan istihraç 
edUeıı ve c!l!ocel> tabir e<li- · 
len bir cevher, ~dl eııd 
gıda"' olan pembe renkteltl 
Tol<alon k:remının terkibinde 
mevcuttur. Bunu her aq8m 
yaLma•dan evvel kullanın~. 
Si< uyurken clldinl• bu kıy
rneUl unusurlıın masseller. 
Her •abah 1110.ndı!lı=da 
cUdlnlzln ôalıa taze., daha 
genç ve da f.a ymn~e.k oldu
ıtun~ görürsünfü'. Güudilz
lcri { Y ıığsıı; - Beyaz) Toka.
lan krc:ıılnl kullanınız. Bu 
baı:Jt . tarzı tedavi sa~eslnde 
her kadm 10 ya.5 gençleşebl· 
Ur te her eenç lı.ı.zın gıpta 

nazar!le baktığı şayanı M.y
rct bir tene nıalll< olabll!r. 
Tokaloa kremlııln mümılr 

nntıre!eri. garantilidir. Abl 
takdirde para.ruz iade· edllir. . 
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Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Sultan, imparatorun yanında iken, 
isyan terti p edildiği haberi geldi 

ııefirlerim hüııııü ııüielıle ilrn.001 
etı'ilcr. fo;poraııor .Aıv~ 
araımıdıı bnpaı-alıor ar ası.ıırla. gö
rilqmeler oldu. 

Suttan w Eınirledın cesaret. ve 
oüı"et.leri RIJl'ıdan yııklıııı:nışlı. 
SulJı &lı::f.irıd<>ıı baŞka çare hll'la
ma.mışlardı. 

1 

lkeııcti.ı1t>e mii'z.Uıir olu:1orclır. 
Mes'ut, tııtıta çıkmak i<:in Şahin.. 
ııaln öldürmek istiy<ııl'<l u, Alekı!l. 
.Kmımen; aıdamları vasıta.sile <1a
~-et wııı.1m . .nı .olan ba tcrtipi~n 
<h:ı.bcı'<iar okla. Sfu;de Şahiıışahll 
tyarari;ı, gij6term~k içi!'l isyMı. 
t~tuoatııu kendi6ine bildi1rli. 

Su~an ve EmiNer, İım<paxamı·uu 
margabma w!h iç>in .loonuşınıya 
davet olundukları zaman terocı.. 
diit etmedeıo at.lıırma i>iıılıp ı;oeldı' ... 
ler. 

.lmpara torun kar&rgilhına gelen 
Sultan ve Eınh-ler lkeınalıi tıerlbee

tlle attarından indirer. İ.nıparatX>r 
Kan>.neııı, Suttan ve Emirleııi. kıır
flıaıııı ı ştı. İın;pamtoır, Su~t.ırun e
lini sıktı. Ve, Suh.ı.nı gayet güzel 
bir atı ~erek asJl oldı.ılli.lıın 
yere .\ıerıııber getlrdı. 

İmparator Kom.nen, 'l'ikkJere 
fazl.,.ındıırıı ziya<le ifüfat gög\Pri>
yondu. Ve, Sull.'l'IU.l §U'llİııırı söy
ledi: 

- Rum lmpıırarorluğlie hali 
ıulıhta yaşarsanl'Z si?ıe b~ seı:-
vet viiıdedel'>m. 

Tüıtkler, tmpıırot>ol' Ko.mıırn'in, 
lııorhı bel&ı işi w yola dokiüığü
nü bil:iyorlardL Ve, <b>!e ıbile ha
reket ediöıml:ı.rdı. 

B1ııeenale"}'1h., Tünklor ciiclUen 
BUl!lıu arzu ı:dly~rmmı gilbi ,g6ri.iın
düler. Sonra kendilerini su.reti 
ma.lısusruiıı ha.zırlilnmış 9adH·lara 
götlbroül~r. Ertesi gün Sul.Uı.n Şa
hin.şah ile İmparator ar3filllda 
ıru lih iıınzalacd.ı. 

Su.han, lnıpoca.!ıorun yanın.la 
bulunduğu sıra<Uı sarayda !bir ~ 
yan tertip ~ haberi geldi. 
Bu lluıt>er gayet maıhremdi. Ve, 
ancıı.k Sultan i!.e maiyet< biıJ.i!yıor

du • 
isyanı tertip edlen Su1tanm bira· 
d eri M'e!ı'uttu. Bir çok ümera da 

Kartal Tapu Sicil 
muhafızlığından: 

Soj8Dlık1ıa .B&hltlı eywna mev
lııindc kam ohııı> ıaratl&rı (~ 
ı.ı.r...;, ldus>da ve J"Ol) ile m<!Jı4ıa ~ 
.danüm 11ulr.t.a1"'--.daltl tarcla Şubat 2113 
4ııritı V'O 1-06 Sır& No. lu tapıı kaydı ıı. 
llı'Y it, Eeret. Hü.oııü Ye H~sanııı üııeı'- \ 
.ler>ııde llteıı Hiliınünün vefatile Seyit,. 
~ ve Hatiana ve H"""'11.n <la Gl:ır.e
ıdyle ve1118CIUJ.'«l Eşre! ve ~yide ve 
Seyidlın a., 'V'Ciatlyle ver:ı;;c::inJn karım 
1!1ııı<iruı ;.ı., lu2ı Fa"""'y a milımaı;ıra bu. 
luoduğu ve bunlardan !başka va•·iRlerl 
olnmdığı W.... edikrıcl<.te oldu<&un.d"'D 
~n aatışı !alep edilen bu ıalfrl.. 
aıenk:ul ~ tarihi atilcle tasar
ruf edilmekte oldutun<ıan 151G ~ılı 
lıa.nun alıkilıın.ma ıöre mu•ıru!le yapı. 
}&cağı o.dQn bt:l'balJCi bir rnret.le oJ:Ul'Baı 

elısuıı bu yer ii1eriııde l1"it ve ~k& 
lddi..,ında tıuluıııanla.r VU6a on tıeş gün 
sarfında ta:ıarru!u vetlka.l.:riyJe tıı.ı-. 

ilkle bizzıı i veya lcuıı;.ni mümessille
ri V<l•ılaaiyle cle.iremi:oe vey:ıtrut OD 

boeillc; ıüıı!l taütllcat yapmak üzere 
mahalline eideeelı: memura müracaat. 
.lılrı il& nolwur. 

Fukat -.s -ıı51 mııı.'ı~!1.kaktı l:i, 
ilriiıarator Meı'uttan kor.kuıyordu. 
Şa9ıiıı.~a!ıı n.asıl olsa idare edebi· 
leceı,(ine kani idi. Bu sebcıpleC:ir 
ki, Mee'udun Selruk tahtına ge<'
Jn6Sini W:temiyortl'U. Şahinşahı 

İıllE>r elinde iken himaye et>D:ıelr 
ve tutmak arzusıı:ııdayrlı, 

incp:ıratDr Şahiılf",aha !iU tek
lifto bultırıu"u: 

- Tertip ve iııyan te-vk.i;f edi· 
lincr.17e kadar yanımda kalmam.. 
z1 tavııiye ederim, 

Türk Sultam hiç lmparatorun 
himayeııine gJrer va:ziyet alır mı 
idi?, Deııhal ı;u mukabelede bu
lunilu: 

- Ben, .bizzat isyanı tevkif e-
d.€'rim. Sil< ımüsterih olunuz. Tüırk 
!er i~foriıı.ın blll§lruia ollmak ge.. 
~tir. 

Bunun üzerin~ ir.,paretıor şu 

teklifi ileri sürdü: 
- .Size bir muiıat:.z kuıvvet ve· 

reıyim 

- TeşekkU? e<leriım. Bizler ktı-
fiy:z... · 

St<hin~ah harektte gCi;li. Mes. 
utfa n hoocrdar olmak için adam
lar gVnCer.di. Bu• 2dı:rmlar, Mes'u
da orıfoı;umm ~ô• 'ında olduğtl 

ha~.lP r~~tıgc"ıı l!l ~r "" Ş:Jıinşahm 
bu adamları ıforlı•I Mcs'uda bl:;t 
eWkr. Kurnaz Mes'ut, Şahinşo.. 
hm aıdamı"a.r11111 e!dc etm~ti ve 
onlara M• emri verıdi: 

- H&j"dl Rimdi gidiniz .. Şahin-
91' lıa hiç bir tertip oJnıarlığıtıl 
söyleyiniz. 

Bu aıta.ml.ar, Şa.lıinşaha gelerek.' 
(Dev&ml Var) 

(HALK SÜTutilJ) 
(Bu S'üiuıııda ~ arıya:n Ş;i i.>

t.iy<ll'!lerln ila.n1an psrasıız ne,,ro
!ıınur. İş u3!111a mektupları "1n> 

ile bir kaç d~a tekror edfüır.) 

BiR ŞOFÖR ls ARIYOR 

Taşralı askerlikle aJa!ka.sı bu.. 
lunıım:yan yinni yaşlarında bir 
Tii.rk genci • elin.deıki İstanbul 
to[ör vesikas1 ile • kentlisi hususi 
doktor veya kaıml}'Oneilerde lım 
hangi bir işte olıın;a olsun sa; bir 
ıınaaşla -ça!ışmaikı istemektediı-. 

Ta~ili orta üçtür. Tasdiknamesi 
vaııdıır. 
,ıSultanallınıed Alayıköşkıü, cadide 
si No. 15-17 de şoför Nuri Yiğite 
lnEArt11p ile müracaatlt"r'. 

lıçi arıyanlar 

Taılıt.ak.a\.edıe Şe'yhuaV\lld soka· 
ğında Şey1lıde<vııd haııın.d.:ı 3 nu
nıarah Baharat tkaret'han<>;ine 

+ paketlere baharnt doldmıınak Ü
zere bir klllla bi<- daktilo aT8nıl-

Soğanl:irla Slwak clvarmda :roJ, Mdıı. 
met ve Kiıtt<>r ile maılıdut ild dönüm maktadlı.r, Taliş> 01.anlaı·ın acele 
ırıJktanndak.i zı; TemmU;< 2118 tarWi mezkur t.i'carethaneycl müracaat
ır<>klı:ın"' muvak!l«t senedjyle Seyln, !eri ôoap etı;:e.ktedir, 

Eorct, Hiisııü ve Ha.sanın &ev.iYO'en uhde------------
lıerirule bulunan \arlanın mıılikleri.n
den Hiisnünürı ve!a>ile ver•setinin &:.. 
)'it, ~ V<ı Hıısana ve · H=nı.n da 
ölmesjyl<ı Wl'<IS<>tinln Ecıı et ve Seyide 
ve Seyiilin C.. ve!&tiyle vensetinln t.a.. 
rlM!. Em.ine ve ~ Fatmayıı ınünha~n'& 
bulunduğu lddia ed.lı.ljği.'lden intik&
~ satışı talep eCilen 'Ve tarihi elrltJe 
tasarruf edilmekte burun...ı bu gayrl: 
ırıen.1.u.ı il2'er'.ı>de ~!ısı 6'1.llsi aJalı.adllr 

eder ta&acruıf ldıdiuınd:ı bulunanla!· 
,...,.... lli!S se.yılı ı.:anunwı illlllulüno 
ıll'en adl satı.,ı talep edilen jı;bu ~r 
ha.ıdtn1da herhan.&i b ir suret.le olursa 
oı..u.ı &Wta idd.lası.nıia bulur.anlar ol.. 
ctuğu talı:dircle tarih; ilandan itibaren 
16 ıün ıartıuda. lasarru! vesiluı!an ile 
l:ılr1.i1ı:le bizzat veya kanU'11 ıııümesoiJ. 
lıeri v.as.ı~Je dairemize veyahut ıa 
inci (iinU tabi<itat yapm-.k U:.ere ın&
ball.irie ıid<cek memura ınfiraoaa~ı 
lı1aıı. olunur, 

+ 

A<falar Sulh Ma!hkem<ısiruleıı.: 
Şifli Halaskıar caddesi bıtanbul. ... 

ıı><ı<lnnıının<le sakin iken ikaıru>tg.ıl> 
me~hnl Ka·la Şın'Orjk İııceyan ile Aro:Y 
11ak Gw..ıiko'ana: 

Ta.vit AraJcya.n. Aranı Han-cıoğhı vı 
Ojeni ile ~ayian ve niüşlereken n·ut<•
&arrı! bulunduğunuz Kınalıadad:ı ZeS
tinliit sokağıırıda ~ 10 yellıi 5 nu!11..ı-

ral1 gayri rneııkuJü..rı. kaıbiliyeti ta!ks· .. 
miyeei ohnadı.ğı.ndan açık arttırına i~e 
sa;tı.larak fUYUı.ınun i;ı.alesi hakkında 

dı ıeçen Tavil Aralcy•nın ateyh'n''e 
açtıı<ı dıı>vBJıın duruşma günü olMl 
6/5/942 tarlıbine' müsa<ii.f ÇarŞamba gc> 
nü Sdat 14 tc Malık:erneye gelme · 
~ çıkanlan da.vetjyenlln arkasına 'J 
rilen şerhe na~ran ikametgA:h.uz me9 
bul bıılu:ıduğu anlııı;ıL'lıllı okl.ıığun<lo 

dava.cı.nın talebi V<9hlle ilan ne.,rirJll 
ertesi gününden muteber olmak üze 
bir >J müddetli> ~oen tetıligat icras>< 
nıı ve dııruşmı:.nı:n 17/6/942 todılnt 
müsa<lif Çailfl?Ma J(lnü saat 14 de o· 
Hıulma&ına nrıır verlli;ı~. ö g'l 
ve .... ııe b'-L2<1t m-m<>l"' gelnıeLI 
v.eya bir \.-.kil &Undl?rm.eniz lüzu~Tl 

td>liğ yerine olmak ü:ııorc Jl!in olunaf 
• 942/49 

So~=lık1ıa Babldı A,.a..ma mev1<ı,:.,_ 
<le bi.r;, l'O~ d.V ve Hü.sa(l Cavuıı ile 
mahdut ilı:ıl dönüm diğeri de yol. dail ve 
M-t l~ çevri.il f diınüm mıkionıı.. 
dak.I i.D parça tarla.dian biııinci.ıi S.... 
~ oğlu Beülıı iizcrl:ı<!e i.k<>n ve!atıi.Y
lıe ""ra.,.tin>f.n Li~ karındaşı Sa. 1 =============""'I 
ll!l oğlu İsıuaile k«Za ikinc'8lıı;,:ı cıe •a. 

' tııbl lıuluruın Salih Qğlu İf:'mMll.., dalı! 
Cılm<.>Sle veraootUıln oğu.llıı.rı Şevki ve 
Mehmet ÇAlvuŞa Şevkinin de vefat'yle 
wrasetin!n oğulları A 1j Erdoğan ile 
Hasan Çetine ve Mch."ll/t Ça,"Uşun da 1 
vefat.ile v-er.weti k"n..::ı l\~ecllure ve o... · 
iulları Mıılun·Jt ve H~in ve kızı 
M:Bhmu.reye mUnlıasıra bı.ı.ltınduğu id<Da:I 
edi.lmeldc \'<! Sa.t~ talebinde bulunul.. l 
m;ıktta,. old1.:-.... rr:ö..ın tarihi at; t&.satruf 

edild® nazara alına.ak 1515 sayılı ıı: 
· nuı:ı- gereI!inc€- rnuam-cıe yapıl.acağınciş 

bu yer üz.er.inde herhng"l blr suret!e 0 

hırsa olsun hak ve ah!ka id:.ti~sın<l 
bu lwlar..lar oJciuğu tak.ı..ii:·de tari!',' il;• 
dau itibaT.en on be-ş gtin znrfında t> 
sarruf v~Ü.;.a..larivlt? • blrlikte biı.z11-
ve-ya kanun! mu·rr:~lleri vcısıtusi] 
dairomi2e veya}lut On beşinci g01l 
talıklkıit için maMllıne gid•cek ıı> 
nn1r;;ı rr.üru ... '8..:Jtlar! iloi.Q o!u.nur. 


