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EN SON TILGRAf LABI VE BABBBLEBI VER EN AKŞAM GAZBTBSI 

1 Hava Şehitleri 
. ·li ihtifali programı 
J Cuma günü Fati/ı. 

te tören yapılacak 
1 

D 
- Niıçiıa ekmelı: tişi:ıli -ıııı... ı ııluiu hallilwııdıı bir teY lliİ'Jlene- ı 

m?. memNi, 1 

Bu sorwıun cıe'fabını dünkü Y•· ı 2 - Hariçten hubL>tıo.t g-etirile- ,. 
lllllltzda verdik. Hul"5a edcbilira: nırunm karşıwı<la nıemlcketiı> 
Bükiınıet, hu illıba.har kıyameti. 

1 
k~ndi mahsulü ile kendisini ge- j 

aııı kopması ıüııleriuda uflruımı- ı çind irmcsi ,·e h<'r (ilrlü ihtimale · 
• IMiolı.im oı..ı aemawn parlaklı- kıırŞt kafi siob sahip lnıhıııınıaıa, 

tına rağ:rıen, ber arı herteY ola- 3 - K;oç.akçı.!Jtw önü.ne ~-:il· "ariı. ce-"'-inde Alma-· •---·-

ı· 
~ Yunnan e ya-
1 let i merkezi 
1 şiddetle bom-

b alandı c:akııııı fibi her türlü ihtimali göz mesi mecburiyeti, ":un iıJ:hedefüıl te~ll :;:;-
inünde tutar• hazırhk.lı olmak 4 - FiJtlarm muayyen bir ııe· olan Moskıova ve civanıu Bi 
'fe ,..un müddet ~in ordwm.nua yiyede tululına&ı ve ılıallruı en e- ~rir Jıari(a rmanya hükü· 
,,., hallwıın ekmqhıi ve yiy.,.. ıaslı gıda ihtiyacının bir fıat mu- met m e r k e z i 
tini elinin. altında bllluıukınnak vazenesizliği!H' ve şunrsuzhığııııa 
•e yeni mahsulü anbarlarına k<>o terkedilıncme.i V81tİfesi, ç 6 .. ç 1 l'l D R. tk a Hindiatana nak-
,ruııcıya bdar takdir ettiği ve lü- 5 - Hlikfımetçe h•7.J.rlı.Mıx bu- 1 e d j 1 d 

1
• 

sumlu buldu,ıtı m.ibardaki ıılı&- huımü: yÜZÜUÔ<!ll, m.ıı~ü keı>- ı 
kuna el sürmek lıstemeruiştir .. işte disini geçindittırıiyecek ılıalde bu· AMER KAD A V"ışi, 11 (A.A.) - O&. Jı- ı 
lıumın iç.İn güıılük sarliyıııttJln 75 luııacak ~elıirfore, yardım edem&- po.nlar, Çuıııc<R~ • Bi~ 
ft'I' gram lmırıu YllflIDayl karar mek <luraınunda Jıalınaınak, sevı•nçle ya yolmıu kes~ IOl!Za ' 
altına abrıı§tu. 6 - Vıugu...,uluğll halkın ek.- §imdi Rin<lisWıda Asam vi-

Bll cevap ve mit an.tak vatMı· meğ!.ııe musallat l.ılmama.k t~ KARŞJLANDI liyetine ka.rp ~erini lll't- · 
dıı.§lara, biri, tınyM'lar. 

1 , 

I~ 
'~ 
1 ~-
. ı 
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Ş..,.Jı: repiıetdnde brlat' ~ 
~ bir Alman nderi 

Manalı Tecrübeler 

STOKHOLM 
Bir istilaya mı 
uğrıyacak? 

• - Bar vurop har!D!ın ııavurıııa- 7 - Milli u;üdafaamın ve meırı- 1 Japon taurmu, ıfİmıli bu 
iıtı ve asarni dil<ka! ve ihtiyatı leket emniıdinin İ<."3p etfüdiği ' Nutak ceıaret 98· hedef .isôkametiııde iııklşal . ParaşCHçCUer · tara. 
ıo7ooünde hıttıı;;ıı i~im.. her ttırlü st.ok.a H.klinde ve ye- ediy ... ve General Alexandnn I' b d 1 

Hükümet kararı üzerinde tas- rinde sahip olmak lii:ı:uınu. rlcl o 1 arak taYlll l kuınudasınıW:i İııııil.i& asker- D 8D me ,., lıtl-
... 1' •e takdir eetirir. Bunun dı- Göriiliiyor ki, •n;çin serbest hı- .ıı ili II>eovamı 3 ün.cU Sahı!edel . 1AJ& ll8rfl tedbirler 
pnda ikind bir soru veya bir du- rakıwyoruz? .. sualine ka.rşı ·ni· e u. 'o r '""' ..... ~-----==--=-=--.-..J 
rumuıı karşılıklı ntÜ<labp ve ~ lıükümet elin<!e tutmak isHyo.. Vaşingl'<>D 11 (A.A.)- Çörçihıı ş k h • alı D., o r 
muhakemesi vardır. b k k k ı ar cep esın· s nızo «va ının ço "" .pe ço dfüı gece~ i mrtiku., nfiJttere Baş. tolılholm, 11 (A..A.) - SIGk-

l - Niçin bu&day ııı41J1Dı hll- haklı ı;ebe11lui \e lıatl:d ıneclrnri- vekilinin şimdr;e kadar harp sa- d 2 5 A J lıolm tehrirılıı penşiltçülcr tara-
kUnıet rm.riı..de ve elinde tı>tuyo- ti · B' b -'- e m 8 0 7e en var. ı1, u s .... ep ve mec- hafarmın ta:l>}(j.sunu ç:zen en ce- fıD<laıı mefrm iatiliımrıa karp Jı:.oy. 
MI%?. bUriyetlerin yalnız birkaç taneı;i. Hi'et verici bir nutuk omak ç<>l< mak maksadile bir mildaiaa tec:-

2 - Niç1o buiday a.ıtıpııı ııer- ai ı:~ni.ı.ne •ı.ka-·· buluumo- · · k ı1 t B''"- H" tayyaresı• du•• · rühr.ai 11·-·1---. Burıa benzer best buakrıuyoru:ı?. , • ....._, ~ ryı arş aı11ı.ıış ır. =ıUl!a <..... ...~..,.-

c. H. Par,,_, M-I'• Gruwn Reı'•- ruz, !ere hft~n; ~ehir}:. gaz kullı>nıl-

1 
bafka -Vl'• ,.., t«riiheler bir 

....,. ~ - ...... ~ Sumede bu&-cla..-- kih.n mu- dirde il'-- şu•• r u•• d !1• ..... cila evvel Göet~ liırıııı-1.iiiinin tıeblifıinde de ba ıııııakta vu.- I .. , ....., ,_ d~ı tak · tahrip!llir mıa· "'"''' ~ ~ 
auhla ifade ffilmiştir. blıili altınla ödenmek fUtile ı.ı,.. b.ır,,kct 01-iJe ~ı:n rımda ela muvdlaki3'otle yapılmı§ 

1 
(De<>amı 3 .tm..'il Satıitede) (~m 3 llocil BaMP>Oe) HoslroTa., ll (A.A.) - Röyter: buhı.nuyordu. 

Tebliğ, b~i liO?a Sel'Ç<ıVeııl -====================-==-.,,..,= Sovyet ıece yana tehi.iği: * :w:a.ırıı. ıı <A.A.l - ıı il~ 
l.çinde hulisa ed.ile.ıı eettJ8m §U • • G • lO Mape: Cc~ önemli lıjç- lllban!ın, ~a fAııtırıka ve ~ 
tekilde ifadelrndirmiştir: M Aç 1 N K 1R1 T 1 1 . lımDda ~ 02.ere ~1 .,_ mr ~ olmam.,tıl'. ıe "" '-''-'-..._ toplanıl.maııma b,..ıa.. 
•- Bu aroda bazı hatipler ö. ı Mayıs: zs Alman açaiJ taiırip .,.,....._.. 

niLmüzık?ki h-u!nıbat mahs-u.!üniin ediJmiwtiı'. BU 18 DÇak bTlıeiölı:. ._dA<ııık __ tır_. -------
hwdl.m.eı~1e hdkto,., ne ımreıle R • d b f 
mtın almacağının bı.lıını >ist~- apı u se er ne 
mişlcr t•e ordu ile bir ka-; ibiiylik • 
ıehiT halkın~n ôa§esini temin o.le-

cek miktarda hububat antuı nl· d V ı A ı d ? 
dıktım sonrtı ... wı-ahsil 11edi>ıd<' 1 en m ag un o u • 
k.alactık mah.ruıim memLch>tte il""' 
..,,.besı bırakılma.<\ muvjaık ola.. 
oıığı yolunda mütalealar .teT<lıet· 
wıi~erdir.• Bizim Muhtelit takım hakimi

yetini nasıl temin etti ?. 
Jlesi önünııi.e Bcşlkfiaş; Feneıt:ıah. 
çe ve Gaıntasaray futbolcularm
dan teşkil edilen i.lçler mubteliti 
ile yaptı. Dünkü maçta Rımııen. 
ler kalecilerini değiışti.rm.iş)er ve 

'f'~ *1ııada tfJlıİ' tliifea blw-aıuaıt •yyarcıcilerimi
ııi. umıarllO 4eM>l içlııı. 15 Mayıı. cuma &ilnil, :nırdıımuzuu 
Jaer 4aıtalıııııla oMujru Pli teiJ rimi.ık ie Mt ibdial ;rapılacalı:ur. 
Fatih parlı:mdaki Tayyar~ iiıb ide--i meydumda tertip e-clilen bu 

ilıtilale • P. ...- 14 4le lılatlaaılaeııkbr, (Devamı 3 lirıdide) 

1 

Genç kadın çocu 
düşürürken öldü 
Bir ebe yakalanarak hak

kında takibata başlandı 
~·k=a bağlı Aliba!ıadıır kö.. I ken bı. s,.b:ıh ö?:wü.ı;tür. 

yünde oturan SaE!:ı kan:sı :ı4 Yil! Kadmı bu feci akıbete <fi4'ür-
lıarmda Zeltha, doğum v:ı:ıiyetine d1üğü santlan bir eix' yakalanarak 
celen çocuğunu düşü.ıımek llıter- 1.ahkı:kata başlaııııuştır. 

Erzak Tevziine Bu 
Sabah Başlandı 
Halk bütün bakkallardan bu 

maddeleri alabilecek 
İ• Mildtı.rlüjtü bu ...ııatılMı ttiôa

lC<l bekkallara lk.iııci p:ır'J eıd:; rr•d
ı'eleriııi tewie b ... ı.nı .~tır Bu ~·iLİ 

iievz.i.at plrisıç ve \oryağ 1l2f'riuden J'&
pt.'malrta -.-e biltün ba~h.·',.,ro ııı."1 ve... 
dlmektedir. Her n~ıl•.yl!ıJe mevcut 1 
l»tl.kkalar n::rrr•:n:ı lı~'.'" n1tit?l~il o nah~ ı 
~in i11ılya~ına yeıectk kadar m:ıı ~ 
~k ve eonra bunlar oradnlq bakkal-

ııar • rasında taıııslm oJınıa<'!Lktır. 
G<-<;en dda bir lmnn baitkallar ~._ 

oıta&ry~ ~ılan tevLaı biiylolik'.e b11 
cı.fr, blitıln baklı:anar vasıt:ı•lylc ya. 
PJlıı»kt:ıdlr. 

Halk, tıô< !l;:i ıünc kadıı.r her bsJı:.. 
ks.ldan ıek~k karnesi mukttbi11ı.d• 
nüfus ba11U1a ;,urun kilo plr;nç ile !Ot 
""""1 Y•ıt aJacalttır. 

Dört kişi oldü, üç 
kişi ağır yaralı .. 
Trenle çarpışan Kamyon yüz 
metre sürüklendi ve parçalandı 

{Yar.w 3 ımca Sahi!cde) 

Grupıın clıpıda lıöyle dlifilncn
ler nnlır. TebliC, Grupun içinde 
<le bazı lı..tiplerin böyle düşündü· 
tünü belirtmekle beraber hiiJdi. 
.nıetin ele ne düiÜJ>düğiinll vo ne 
karar aldıtmı efkirı umumiyeye 
t&bilib ıle izah etmiştir. Bükü
ınetirı dÜfÜDCderine ve lı:ararına 
ceç:mederı öıııce diter fikir üııerin
d e dUJ'ahırı. İlk balaıta ileriye tıii
rülerı miltaleıı eaıızlptir, Gcrçdıı
ten, bilkl\metin ordu ve buı bii· 
:rük müstehlik tehirler iıtiyuını 
-...ı.rı ebneyi ttır.erine aldılian 
9001'• ıeriye luıJ.an hırbubatın sa
tışını aeri>est bıra)oxw;ı kendi yü
künü ve kendi mes'uliyetini ha
fifletmesi bıılı:ımmdMt en uygun 
hareket tuıu detil midir?. Ne di-
7e hülı:iiıneıt ibu kadar lı:illfet ~ta
..._ giriyor, ne diye sadece ordu 
'fC biııbç felıir iıhtiyacı yerine bü
ttin bir meırılebti dÜfÜDliyw? 
Zaten Aııadolo -..e Trakya (.ittç.İ 
4ejıil midil'?. Kendi eler, kendi 
~Çt>r, badi 9ehi:rlerin.i kendi bel.

Ş!-> ~n mısa!iri bulunan 
lloınıanya şımıpiyo:ı u Rapid t~ 
luam t>Her~ki salahiyelt> bina· 
en B(ikreş mt>bk>ltti"l tıemsiloen 
dün son mRÇlarını Fene~ahçe 
.tadının dört:bir tara!ı.ııı ÇCI\'<l'VC. 

leyen kalabalık .lir seyırei küt-
saııtrıforları Barotıkiye de ye· 1 -.-.=---=-="'"""""'"""'="""=--=-==~ıc..-=-.... ""====== 

(1-ı 1 

Ondl Sdı!We) S? FY ~ '~ A !Odasında ölü
1

-p.=-0-~:c~-i~--=-=-~---l§!-_-.,,7-@-~--.;~E-· -~-:~--.. : E-~--·~-
y eni Büyük A nk etimiz : şıddetlı hır olarak bulundu F- · - · ~~gş .. ~.. · - . . . - . .. 

ki' halde deiil midir?. 

Anealr. bH~ &<;rdiiğil, ~ • 
riibesi, memlekel bıılkınııı calıu· 
aı • ı..ı. tutarak cereğini yerine 
c etlrmesi bUsiU bil&k.io. mes'uli
~erı kııçrmın cleğil. :mes'uliyet 
almayı kendisine emretırıededir 
lııi, yu.lı:ıırıdaki filı.lr ve talebin 
tath t.ıth ve pilrüzsib. alı:ıpnı ön
lüyor, 

- Niçin hfikihnet böyle dtlşü
nüyor ve böyle yıı.pm.ak j,,tiyor?. 
llen1'UJ11J <twıqılandırm.ayı ortaya 
çıkarıyor. I>eruff; lı:i, yalun O<'du
nun te biri<aç büyük şeiım değiJ, 
Ilı mı I eık etin mıı mni ihıtiy a.cmıııı 

~i ..,~iyede teminini limımlo 
9e şart ıı:ılan .elıepler var. 

Bıı prlllllP başında ecılen se- ı 
lıepler pııJardır. 

1 - Yeni mdıRlü arılıarlara 1 
elmrlrn n-.1 cılaeajı ""' llUll el-

yangın çıktı 

Hasar çok mühimdir 
Esnaf cemiyetlerinin 

kalkınması için 
nefer ya Pi f mal ld l f ? Sarn~ç!1tl9::~nıar 

Zab ıta öl ü mün 
esrarını 

çözmiye çahfıyor 
Miiddehmı ımıiillı: \'e ı.abna bu 

~ah şüpheli bir ö}üm vak'asırun 
tahlcillt.atrna ba<jl<mıl§'tı.r. Be-yoğ_ 
!unda. Tarlai.ı~L'1da He.va ııoka
ğında Tokat aprtıınnımn 1 nu. 
maralı dair~inde ouran e-ınekll
lıerden .Arshın adnıdo bir ut bu ', 

Berbe.-l~r Cenıiyeü eski nis1 
M~'IW'aıı 

Esnaf ceırniycl!.eri nasıl ıslah Sofyıı, 1l (A.A.) - Soiyl!ya ya... 
<!dilmebi, ~'lltÜU arik,e-tmıize kın ayırma pnıul.a eanuçlı \'il• 

1>~ de; e.<Jki berberler cemi. (I>oovamı ı llncil Sahı!caeı 
, yeti reisi Mustat;o. Turuı ceı;ap ı------------

veriy<>r. Diy•or ki: 
•- Mevcut 34 OO.'ll!Q'et ellerin 

de etmafı ta1ıın.in ~i.yoecek ma
i tıiyette bulooan birer tatmn.ama.. 
; me ile çalışnak-tadttlar. Herşey

den evvel bu talimatname ooğ+ 
tiri·l'melidir. 
Eımaf manevi yardıımrlian evvel 

m<ı.<kli yardmıa muhtaçtır. t~ ve 
merrfaatlerine mü~eallik her hu

' sust:ı kendilerine kolaylıGı: göı;te
:rilinesiııi ve bunun i\in de mııh. 
sus te,ıltilat ist>.ı'\lr. Yardım san
dı.klan, sigprta ve kooperatif g;. 
bi esnafın h~ ŞCJ·den önce mlli't 
t~ olduğu teı;eklküller ın<";} dana 
getirilmeli. Böyle olursa elinaf ce 
miyetlere hevetiİe koı;up kayıdb 

'"'· Böylel'ikle hem kanunun ken 
cü!Erine yıii·kledi.ği va.zi!eleri üa 

KISAC.ı\ 
(Drvamı 3 iln<ll Sabl!edel 

BaJar bekle ı MENSUCA T 
111g;fi:: Ba.şvekili Çörçil, dün t • • • • h • 

söylediği m.utukta, aıchirli ırazd.en ev Zll lÇln ır 
balısc'ltH. Ruslo:r; ilkbahar 1ıatl'n'lt.. 1 [ 
Ztında. A!mııııılıa,nngaz ldıLllanıriak top anlı 
ihtı:rı.ali olduğunu sezmişler, bu-
1111. ingilizWı<c hab<'T wrm.i ~l-er. 1 

Çörı;u ıtıe: Halka bir beyanna-
- Ah~r böıı1'! bir 1e4 ya.. me · nev.redilecek 

pıusa. biitıı.n CeMıumyayı go.zla- T 
n:. diyor .• 

Bızi nı m.almt; gazeted."1ı lııı. 
haberleri <Jkurkefı, .ıct at-ı yii.zünii 
b1ı. ,.ıı.şturdtı: 

- 1-.ıoıa:rılık bi-r &>gaz :felCk.etmi 
görürse, d.ed.i, ıartık; harp ;sonrası 
diiııya.rnıdan ha~ beı-T.e •.. 

• 

Ycr:i Mallar Pa.zarlanndan 
.J1;,l'ka pamuklu rr..ensucat tew.ii 
balı!kmd:ı , bt11,,-ün öğieden sonra 
vıı.ı.yette bir tıcplan•ı y<ıpılacak.. 
tır. Bu i.,'lle meşgul olmak üzere 
Ycr:i ~.lal'Jar Pa2t.:11'.:m Umum 
..m·ü<lür muavini A"nkaradan şeh-

(Dcvan7.0 3 Oı:C'(l S::th 'tec!o) 

Denizlerde ... 
NEci.P f'AZJI, FJSAKtlREK 

Mercan clciıizinde ne ohtu, .. 
t.itti? 

Japonlara sororııanız, mütte.filıı 

filoları ma-hvoldu: Batan büyük 
deniz birlikJ.,ri, lıavaya uçan tay
yare gemileri, filfuı, falım. .. ~i
lizlere v.e Amerikalılara "°"arsa· 
rıız, Jaıponlar ilk defa ola7ak de.
nilıde çelmeyi yemiıı ve yere yığıl... 
m.ıştır: Suların diobini lıoylıy11'n 
ııub!ılar, çil yn.rusu gibi daj:ılan 
tek.neler ~e ııonra tabana kuvvet!. 

Hangisi doğru? 
Mercan denizrıı.te olup biten

ler, e..<rar dolu bir mettan puça
ımın içi gi;bi karanlık. •• 

Yeni dünya harbiııiırı. hu ilk bü
yük deniz s.ııva~ı, misli &örülıne
m4 bir (Solo) hal!nde süren Ja
pon ıuı;.,affakiydlcrine bir ltnd 
çekmek v-e döıı üıu 11.:.ktıısını be- • 
li.rtıııek bakıru.ından fel·kal:itie 
mühlliı ... 

Öyleyse ne oldu? 
Bu harpte, olacal<.lan d..ğil, o

lanları bile kestirmek bir mese
le; me5eJc ki, mesele ..• 

Mercau den;:ı:iıı<le olup biteııl~ 
re dair, ;ı..ı~ll hob<-rlcr<le:n 5Ü2~bi-

Jecqhui% hakikat özii bence §U· 

i11l': 
l\lüttd& Üloları, sahiplerinin 

iş ve hıwıle mizacı bakımından, 
anak e.n hikim p.rtlar içinde bir 
JaaVA§ kabul edebileceğine, bu sa
vaşt da kııbul ettiğine ve ~l.tnn
lıeri Ja,panlnra karşı Jıir zafer kay
detmek isin fırsat kollad1ğını1 gö
re, netkeyi demok:raı>yaLıra daha 
güier yüı.lü tahmin e-clelim! 

Netice hakkında her iki taraf 
ela doğruyu söylememekle bera· 
bcr, İn:ilislerle Amerikalılar, bu 
hnsusta da Japonlar kadar CL'SUJ' 

elamıız. 
Tahminimce J .. poolar, ilk de!a 

olarak i'wlercan denizinde, artık 
canını di~iııe takııbileıı doı:ıckra · 
7a kuvntlerine yeoil<li. 

Deınolı.rasya kuvve-tlcriı..iı bo 
hamlesi, •rbk her tarafta pi~mi~ e 
ve kabarmıya ba lı)'.an bliyiik '"' 
ııihai da ·.rranı.51n, 1\lercnn dcni:1 iıı.· 
de: ilk 'ıqllnlısı ol~hilir. Zill bu
giine ~ .. ıı.-iar deıııokrn,yaların ı:.ınlı · 
faç olCiuilu tı<:y, uc filet, ne ı.:.•.s-ur, 
ne tcl,n i.ka, ne de herll:ın~l bir 
.ltemiyetı;, faJ..at sı:dcce bir t.yfi
yet, ,a, .. ışıı.bilmc l.c)·!iydi... Ca· 
»mı di'ıine taahilme1. di·) c i:,a· 
ret ettiğuruz•bu kcı;fi0 c~, doı.ıok
r~s)alarda yerini bulur bu'.ııaz 
da\ a ha!ledilıni~ denıcb tir. 
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HALK FİLOZOFU 

HESAP! 

Devkt, rııeıııurlorındaıı bi:r 
ocyanna:ıııe ı.,tcnı'.ye karar ver
mj~itr, Beyanname iste.ınc sa
)i,lıiycti, blr kanun halhıde şu 
günlerde Mecl'..!.tcn çıkıyor. 
Fe\'kalirde ıı.•manların geni~ 
fıtaliycl haocmi içiııdc mal, miilk 
al >bl olmuş, aerv..t yııp~ 

ki.ımeler varsa, hu g;t,;Jcr, hu 
ik.ti plarııwn hesabını devlete, 
dolayısile, mlllet vicdanına ver• 
miye davet edif;yorlar. 

Bı>b..sı ölmüş, mhu mı kal· 
mL~tır?. 

Piyanı,'Odan bil)'iik ikramiye 
mi çıkm"fhr!. 

Ne olmustvT!, 
Bir ben~tiın eJbelıte ~ -

baı, bir illeti vardır. 
Bu kanunun em'81su fayda

sı, lamız insan alınları üuriode 

.. 
utt:ıt.:-< -- --- - --..,. ., ·•· L-.. ;1_-

. . 
t;; .. iı 

HİKAYF. 
Bİ'L\UŞ'fiK 

c • 
~ 1;11 '::ıı [ 

- ~-
-ı• . 

• . '"' ' 
c-!: i'.•1: 

l\Iadaga~kar adasında, mukave-
ınetin tavsadığını nasıl an.Jadım, 

hily'.or nnı>unuL?. Aı~nslar, <ıVyle 
lrnberler vcrmiye başladılar: 

RESAT FEYZi 

tlola~lınbnak isten-en lel<eleri 
b>r anda yok etmesi olacaktır. 

En fena §•Y, zan altında bl· 
ml>khr, 

F:ğcr ursa, gayrimeşru b· 
:ıanç temin etmiş ola.ıı..lar • ee
:ı:alarını ii)receklerdif. 

Türk lirasının ;,tiıra bbi:li• 
yeti maluın. Mesel8, bir :.at ta
nıyo1"unuZ. Ayda elme eeçea 
para yekunu 150 lirad.ır. Fakat, 
bir de yaşadığı bayata bala· 
yor. unuz. AklııtıU şu sual ge
liyor: 

- Aea<lıe, onun etindeki Türk 
lirasının iştira lr..abüiyet.i bGşika 
mıdır?. 

Çiinkü, onun bd r ve hatta 
daJıa fazla olan luıo!encınıa, b&
ri.kinin gördüğü işlerden hiçbi
rini göremıyor. 

iK 
tı 

Gelecek tevz!at nasıl 
yapılacak? 

Sevimli do•tum Sel!m. lı.zet Sede._ 
evvell<l Cim, .İlcd•nı<la çıkan blr fılc
rasında, çok mühun bk nı.e\'Zu.& temas 
ediyordu. 

•Bor<ı iadre amirl<>rl \·ar. l\lutlab. 
taa.,.et ve icraotmın övülmesiui Jısti .. 
yorlar. Eğer, kendileriııl övecek olur. 
sak. ba.J Ci.s!ünde yerım1z var; bızoı:z ol
suıı tenı.11 ekik mi. yanm yil.ı çeviri
yorlar.> 

Se1imi hıoet Sed.., bil ~ınden 
"""'"· bu ha.leli ruh;J'e7l izah ediyor 
W bu gibi io<anlara hak veriyor. He. 
pimU lntı.anız.; diyor, hepimiz met.be
dilmek ısterlz. Tiibiat kanunları böy
ledir. Bu kanun değişmez. Kıyamete 

kader. bu, böyle devam edecelttlr. 

l 

Se1"'ni'ııln bahs•ttitl tabiat kanunu 
vardır. 1'"akat, biz., jn~antar, mutlaka, 
her UiP t kuvvetine oldu~ıı gibi ria
yet ~tnı.eyn.. Iluıı. mr-L1,ur da defiliz. La' 
s.nn1ann, daha d ğr u, cemiy<:tlerin 
kültür ve terbly~ sev1yel.crinf' göre, 
tablat kanunJanna zıt il 'J'apttkl.art gö-
rOlür. 

Z•ten, tıaya>t tab:at kanunlan ile 

1 
rnU.ca<leJ.e etmek dl"mek deı:.~I midir?. 

~I tl"ka nıe1bec: • nek islıyen adam. 
ztkfıst kıt, ak.ı. kıt, bıu;tt. g~rgJ..s:Uz a
dam<lır- B~ t p!-er, dnha z..';radc s.marık 
kimoelet-dir lfaddl t''1de bir kırr.et 
değillerdir. Yaptıkları ı$lerde fevk iS

de şeyler değildir, HeMesln Y•ı>oc gı, 
,.yaprr.ssı :ta.zın1 gelen r,;:;erdlr. D:ı:ha. 
dn~"·u~u vazi~r .. 1dir. B,r adam \'n.!e ... 
shıi y:ptıgı fç'.n n.etbedI'meYdir?. Me
t=elA, bir <l re 3rnlrj, güni.in ~leı-:ni 

;ıynJ !{imde J~Clice~:nrı.ıtrsc, ertesı gü. 
ne 1~ bırakmasa, nıethe ~Jyık ınıdır?. 

HttJ" r Bv, Z<ı•cn v221Cc:;ıicl.r, Fakat, 
ak.,Lni yaı-,a. ·, vatifeslni y;;.pm'"rr.ı:s 

1 Aşk yüzünden 
~~~:!:~~~~~~~!!J.t1 işlenen feci 
Hava ve deniz muharebesin· 
de tayyare nakliye gemileri 

Yazan: l. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Ha va - denk 'l:ıaroiode fayıyare 

gemileri: 
Eskiden deniz muhar.ıbelerin

de zırhlılar ve kruvmrler, mu

harebeni:n neti.cesi üıerinde bü
yük rol 0.-ynarlal'dı. Zırhlılar, tı:ııp

çu diiellosunda başlıca ~ teş
kil ederdi. Bu Ub'Ul artık ~ 
ti.r. Hava kuvvetlerinin ve tayya
re gemilerinin icadındao ve lkul
lanıimaswdaıı sonra den.i:z ti.l:ıt!.Ye

sıi. de değişmiştir. Artık tay•yare 
gemileri, topçu ve bomba tayya

reler.i lçi:ıı bt~lıca muharebe he
defi t0şkil r':nektc.'<l:ır. Zira deniz 

dE' .le k 0 ıif "'-' gözetleme yapan 
-ı.-e m~t1ar<me,>rl ilk a;.arnk. hÜCll.'D.a 

geçe.~ l.i)"Y.ıre ootler!nden kal
k<' ve.ı a k) ı'ardt·ki ve ooa'.ar
dc.ı<: L lcr y~ımı 0 1 auğn takd:irde 
bur ;arda.-ı uç:ı.u tayys:rclcd ir. 
Bunun i'J'·nd!r ık'i, aıt.!k de~ , mu
harclıe~i yerir.~ ha-.a - dc:ıiz mu
har.,besi ı:."':Xini ktılla.ncak moda 
ve nruret olmuştux. 

Tayyare go:r.ilııri muhardıe sa
hasında, dü~man gemil,..ıiıtin top
çusuna belki ht'<ie olmaktan kuı:'" 

tulab.:hr. KrU\·a.örlcr ve zıı!iılılar 
ateş hat~ı te~kil ettik!eriııden tay· 

yare gem;leri ger.ide dururlar. 
:Z.atP11 burıl·\r•n atLŞ nıuı!:ıaı·e'O€'si 
yap•c:ak sıldlıl~rı yo1<tıır. Yalnız 
bol .miktarda ılınva karşı koyma 
topları ve ma-kinelitüfekleri var
dır. Ancak, düşman tayyareleri 
muhru-ebe meydacrında knıvaıııö~ 
lerden ve zımtılardan önce ta,-. 
~are gemilerine l:ıücı.ım etmekte
dirler. Çunkü zınlılılann ~ :ııru.. 
vazörleıin amansız düşma.nı ar
hk hüyük ilıaxp gemilerinin 32 b-
1.c>metre mesafe <kateden ağır ve 
mütıh~ mer~erinden ~ade te
peden i:nme lıoırba ve toqıil bı.

rakan ooITTlıa tayyaresi'ıiir. 
Son Mcrea·n hava - deniz mu. 

hartlxsin<lc, iki tar~f tayyareleri 
önoc tav 1 {ite ra"{Ü)tC gomilerine 
hil>cum etmişi r. lki taraf da bir 
b.rinden ik -rr !ay) are gemisi 
br, ır' ğ·m dd .:ı etti. ZiTa iki ta.. 
raf do. tın 1 ~T ş! r ki .:ti:t ·1 bir de
n, 1 filOsu yar ı~a t~Y)'zırc yiTk~ü 
.bır g<?mi r'medılk<;a ne açık d<'. 
rı;Z€ açJiı2bUir ve ne ele rr.1·tıı e· 
be yap•IJJı'lir. Böyle halde y;ı,ka. 

laııımak. bil'.ıi'•k bir fekıkettir. 

bir cinayet! 
J Bir genç 14 yaşında

ki sevgilisini öldürdü. 
Kendisi de öldü! 

Eski..<oebir 10 (HUoSUsi)- Şetıri· 
mi'.<ıde aş.k yüzünrien feci bir ci.. 
nayet işlemn4tir. Ta!sıliıt şudu.r: 
Mdmıed adında te9Viycilik ya. 

pan bir genç; sayılı gWellerrlen 
Makbule isminde bir kıııla bir 
rniiddıettenberi sevişmektedir. Fa 
kat her nedense san günlerde 

MaM>uleııin Me!ınıede karşı olan 
sevgisi sönımekteclır. M""'1ned; 
bir gıiin Ma'kbuleye nişanlanmak 
tl'khlinde bulunmuş, Mak'bule 
gülüp geçmiştir. Nihayet Mclı· 
med, .bir gün ç~ başınrla Malt.. 
buley<e raslnywııca yin.e scV'jlislıı. 

den bahisle tekrar nişanlanma 

tekUinde bu.lunınuş, Makftıule yi
ne gülünce fısık, bLçağını çeke. 
rek 9evgilisini öklüımiiştü:r, 

Mehmed ne yaptığ>nı bilmez 
bir h·akle Maklbulenin ölüsünü 
öpmüş, öpmüş ve vak'a yerin.den 
f'ÜT'atle knca~ken yere düşerek 
'bıçak kalbine s~planm'lli ve o da 
öhniit;tür. Tnhkikata devam olun.. 
maktadır. __ ......,. __ _ 
Şeker Boyası 

Adnda çele ınubareııclerı ba~la
dı, Tccrüiıe etıım, şhnd•·y-e kadar 
işgal edilen bungi ıııemlekcttca 

bu ,clcilıle haberler gclmiye ba~
lanıı':.sa, orada h.ka)" b.tmiştir. 

Bölge ia<;e mUdiirİÜ((ü tma!ın· 
dan yap;lan otomobil lıiısliğ:; l!:'VZİ

atı bitın4tir. Mu.durlük, lıu tı:c. 
rüb€clcn edinilen net ceyi ;;&ö
nüne atarak öniJmü:ztlek! aylarda 
yapılac;.Dı: tevziatı ona gore ren.. 
zını H1eceıctir. Gele<"el< t,.\>Z ııı'ta 
sıra nunıar<Jsı v c g()Z(-~ :mekle 

ceıaber en fazla ıht'y6<:ı olan 
ard'.ıalar terc:tı edıleeck r Al 
tınc ~@e mıldiirfütı:i. Us~iks;.z
lıık ve tenz ı:th fiat tarifdcririn 
cıtoırıobir!NJ teııb:t eci J"ek iaşe 
mtldürlü ··ne bildıre""ktır. 

dmıe'<t!r. Ve ~lbetf.e ki mu2haz;11ye, ı--------------

Hatta bir fik>, hava üsleri ol 
ımıynn ve tayyareleri b~ılur.ıını· 
yan bir d~niz i\ssündi! dıe barına 
mııız; bu da feL~kcltir. PııAfihıde 
cerey.an e!nıiı; olan ha.va • deniz 
m12!~areteleri bu hr.kikati ortaya 
knymlll)iur. İste bunun ıçııı.. 
dir kıi iki taraf da h<·r şe)ıden ön.. 
ce birlıirinin tıyyare gemilerini 
batmr.a&a çalış yod.ar. 

Yeni teklif edilen boyalar 
1ahlil olunacak 

TURŞt:YA 

R.'\(;BET 

Ga.tet .. lcr yaz1yor: Tu~ıt sarfi
yatı, eski yıllara n:waran Ur rui:J.i 
a tmış?. Gariıı dcj:.J ou?, Acaba, 
herkes, ııt>deu i~t.lıa açac"k nıaıl
ddere b;i,ıle fJ•'• rağher cdi3 ı>r? 

'iurşu ~·enıek ıçın, Lol 'Wl da 
Luıu <lo'ması olm.U.. liiı.wı. 

TOPKAPI 
MEKTUPLARI 

lif hmut Yesari bir gazdede 
Topkapı mcl:.tnpları oeşıeı!.yor. 

c:tıden ~üz"l "ıa.a bu) uı ı:s.ııı~ 
bıı.iuı gr.u-ttti ark a:; ardan Bo

ta S.ıit ıle okumuş.. Geçen gün 
lıana ~J le dc.d.i.: 

- hen ·ıO ~ııdır ToP:.apııla otu-
1'111oruın. i\Lahınut Ye.')arınin gor
di"ı;ü Topkapıyı Ş"'11'1.İ)O udar 
görn1rdinı. 

IIJı.. Gİ 
61:-0IF? 

Son F<Y.ta ren .. iınizde I!lcrem 
l\cldıgil h:r makale ude şö~le 
d • or: •l'aroyı soymadan lıarcı
ya:ı bu unıl n<'redeu rıktı? .• 

Ü>tad 3aııılıyor ı:aÜa?. Bİı:zde 
sın:f \'tlr mıdrr?. Sınıfsız, .imtiyaz.. 
sız l.ııyn bır m:llel deı;ıl ıni-

Diğer taraftan Ufn' mi mah:yet 
te ycPı tt>v-ı:'at:ı b la rnıı."-.rı ön.. 

ce bugün! ··ı:de vi!a, et ,mr ne 150 
ot.c..--wbil 12..~tiği ~rilert"ğı haber 
a!_rımıştır. Bu 15.st'kler bclodiye
ye trhs!ıs olunac~kt.Jr. 

OniversiteJe yaban<'ı diller 
imtihanlarr bugün batlıyor 

Ünlvt:rs•te y-a·b~ncı d 'ler rnek
teb:r.de bugün öğleden sonra im.. 

ti!ıalnara b391arubcaktır. Bugün 
teh-m-\1 kur talıı1cPler:nin tl!hrirl 

imtihanları '<·ro oluracaktıır. İm 
tihanbr konferans sa '<ınıwıia ya-
pılacaktır. 

15 ms "1B cu.ma günü im•nana 
girmeleri mec'buıi olan as'<eri 
tıb. yü~.e~ ö ı e ·men ve •.ükiı
roet \'e part. J:.c al>·r. a yurtlaı da 
okuyan diğer bi.W"'l fııJ..iille ta·~. 

belerin !l gi.irz.lü t~ınl~~ ya

pılacaktır. 22 cuıma günu de de. 
vamları ihtiyari oları talebelerin 

yu?. 

i 
..mt.:han!an y~.> lc: .. a tır. 

Al: !ET R,~UF --~-
==;"",a=':"'lo=l"'u"'n=an=rn,...aliy2 ma,:~r: l@i,[:[i[[@ 

... liye Vek<lletı tara!r:ıuan ) e. 
n_ ıaz n .ller •er .. o.u t ·r. 
Eıı l' ~ aı:..ra Is anbul la k .ı.k 
rr. m ru Be<lrNı ın Gt'vE-n İ ı.rn .. 
lıu. vıırid:ıt kontrol memurl<lğu· 
na. ş hr!ı= de'fteııdar;ıgı st h. 
J k şııbesı veznedarı Samı S&ai 
S· g•m Darphane ve damg1' mat· 

'ba. " ıı:ı.-oirl • "~ es, a ve anibar 
memuriuguna, !stanbul tci'ıa':kuk 
şube şefi Sezai Sergin İ.>tr.r.tıul 
varidat kontrol mc.rr.urluğuna 
na'!.k 1 u rur. ~hı rdır. 

.. . 

r 
Resm' tetkikler de f' nJ gö term.'!ş; 

liarb·n b~ naanıben. ırıem·~~tımıWe 

en çok Y• Len madde y kltl!bıdır. 

Bunun, nı:reden !eri ge.d.jl!. m<:dGe 
"' ı!de •ay•l:p dökil!!lyor· 
P~ • t:n •rden b r kl-1mll olsun bc-r

ta f e<!U.rı;e, ayak .ab. f .!eri biraz 
dü.şeeek.lr. L'-unıı k; nasıl tıemın ede
cek? Bi·t.ın dava bur c!adır. Ya:n:z şu 
muhokk:ı.k !d, yülcie~ •<'h•pier :ııden 
bir kısmı anormaldir. 

BÜRllAN CEVAT 

tenkid<> IAyıklır. 
Kendi k•ndlm.'ri >Yi ter • 

biye, ivi lelk nle, yi f•.;r,.n-ekle, oku
makla ye-t"şt!rlJ)('1 ·y . 1'mk·de taham
nıül Pdebıl· .. n z gJr. n ükf nr--el, ut... 
gun insan .r h>line gireceğiz. 

R. S4.,1T 

Daimi Mürakabe 
Komisyonları 

teşkil ediliyor 
Tiear<'t Vekaleti büıyUk şeıhir

lercte birer daİII'"i fiM m;ürakabe 
1rom ·. rvnu kurulması iıc;i>ı> hazır. 
lıklara. b~lasnı;çtı.r R n k.o-

ımitıycr.airın awlaı ı; dit,~r nzi!e 
Ieri l}klı;ğundan ancak ha!tanm 
muayyen iki günü toplanabilmek 
ted.:-rler. Halbuk.i yeni k<xni9yan. 
lar her ı:ıün muı:~ en vazid'e sa
atleri iç:ıııde top1antı hal'nde o.. 
lac:ı<lrlardır. Böylcl'lklc i>;ler daha 
sür'atli ı;övülı:ıcck Ye hak;ki bir 
ımü:rakı:iw io;i başarı.!ac-.ı.ktrr. 

Yeni komisyonlar pek ya.kuıda 
i.;e b<I1j1 ıy.acaklar ve bı;gün ü 
!k.omiısıyonlar deııhal lağvedô!ecek 
!erdir. Da'rni k.umis:onların aza 
!an bu işlıerde IT"frtehassm k'ın· 

selenlt>n rrürek:<qp olacaklar ve 

va.,<Jta yerlerde v.atieleri bulun.. 
mıyacôktır. 

---<>---

Sin m ların y zhk 
fiai tartfeleri 

IIavalaTın sef'.n gitm«ıi yüzün.. 
den Beovoğlu sircm3!annda vaz.. 
lık ye tcrıızil.jt!. fıat tarifoeirinin 

"fıu ~ 1• tu ~yrn r'hayet.ine d'Jğ
ru tatt.ı..< olunacağı öğrtır.lmi~ 
tir, 
Diğer taraftan muhtelif sarnt 

krooki yao:hllt b<lhçelerı:IE yeni
den sinema arvnak üzere heledi
yeye müteaıc:d't müracaatler ya
pl'lmaktadır. 

- Sen de tesir altınd& kaldın Asu
de ... r- EDEBi TEFRiKA: 8 

1 Çıngıra~~~!!!!~. 
- Hayır \eo!r, telkin deılil .. Çok ıiL. 

zel bır kadın! •.• 
- Bana hiç le öyle gelmiyor. Neyse, 

fakat A.::.udeı:ltın &en de bayanların a.
rasuırla yer a1mıya mecbursun! 

- Nasıl olUI' bu Tevfikcliim? •• 
ı .. fa yr: . r .. ıaya~ yan tar• _s·z- ı 

e ı... :ı. m8.$.3, :'da. yerlerm.-zi 
c- ı ızı .ca E'd :roru-ı. . 

F. ·ekler ı!<>ri> ı \onun bir taraflllı ı 

d" <!u.'Clı.. " Cle~ ve gQ:z<l kadıruar 1 
ıs q..ı.tı 'ta\lf'lar.a m :ı ara yerlcşe
rCiC g;.ıli g2zı kilçtlk ayania.rına OOkmı- t 
ya, a~ıe acele ı .. valeUerıni taze!em.i
ye ~ :.a .ır A o.r\ tx.,,J. ~ on d<f!ı-e

ce eıc: ntnk g.y.nm ş b.r b.y . kccıı

ın d \:C tıJvü y !.p::.ı.. irJ eda1 ı. ed3lı 
saı ıy r ;c rrulı r F kr E. ve sokui... 
mı.o: ~u. G ·er..n .lz.er ·, t ':t l ı ıaıç-

m ' etreli tit.rek boğu-
j"kça lıır • le IC ı; 

B reye o r.;;yım acab!l Nus-
ret ıı.>ycf ıdı? 

- S z hanıme!ı:ndl şu lindeki masa.- ı 
ya eret v ıwz. 

- r ~ · W- lfu. m olursa hatırlıyacnk J 
ııııs nıı?. 

~L· e mı \'lr 1 !TI.e!endicL 
g . n'r aman·.!Ar f tan!'-.ılu hay:-an 
6 .. n ~ o n S&tıet li .une!end...nln 

lsLrnleri un.ıtulur mu h.ç" ... 
Ktdınc tız der'.n bir ıç çrk'.,tle tüy

ler.ni t. ·ete titrete tnuha.rr:r Nu!R"tt.ic 
gt;,tcnı.ğ) yere ıreç'p oturdu ... 

Ilerkes y.erh yerlne otarunca b\z. de 
dıuerde e!6Ar,~ c!bi dolGşan Hmt MUı.. 

rac nın kızw.t ~uk .. İ:k bakışta in.. 
ce uzun b.r endamın üstünde tatlı ~ 

mer, fakat ıon derecede pi.ı.rüı.süZ bir 
ten gozlA!re çarpl.1')J'Clu. Uzuıı kirpik.
lerle .-:.uslu bir çltt rengi ·belli olmıyan 

parla:t, ırt çek le gözlA!r n llstılnde si3•h 
uçları kalkık ı.ncedk ltaşLi>r, toparlak 
bir alın nihayet bu esmer çElırcyı çer. 

çeveliYen dil.z0 s!mır yah ps.rlıılı: ve mt'b 
zuı •açıar ... Beyu dlş'erl pırıl pırıl 

p ·lıy..:ak yanındaki erkek!e kon~
yordu. 

Asudeye eğilerek fısıldad>m: 
Alemin çıldırd>ğı güz.el bu mu? 

Ne mLba1'ğa! 
- Müb. laga dei!J Tevf'k!. i= 

bir kere bILlurıt:• göderj,Ij\ alamU"or. 

- Pek. At.1 olur ... İ~t~ ;uraya otur ... 
Herk~ bıze bakıyor. Jlaydı karıcığım 

iaı>Otn aç1'k olsun .. Bana bıraltsal&r se. 
nı :he.."lletı irıtüı.ap ederdüa 

.. '\ıı.udeyı bır mas:ıya oi.urtt\ık:tan son
ra çek •• d. nı. Ben de hakem &nıPuna. 

girmek iç:.n sac tara.fa dc&ru yüri.irkeu 
Pre?lices Beyıa.nın masaeına çok: yakın 
olarak geçtinı ... Bir ap onun şimdıye 

kadar K JTUede görn.edlğlm kaô.ar uzun 
siyah ldrpikler.io1o arat:ıudao sızan gök: 
yakut -bı.r z.;ya ile göı:ler~m doldu. Bey

nim•n içine bir şlln!i"k girın;, gibı seno
cıeted'm. Onun c=! al 1ı gu.tlerinden sü
zulen bu büyü:Cl ış1k beni sarhoş et
m!şti. };:"ım~ bir ~!ıt sıltıştınlılar. Bu 
beyaz W .... ıt parrs.-: 11n üstüne hükmü 
ya.zmel< Lçln bulanık gll-Jerlml l<aldır
d..m. Onun ince beliııe kadar uzanan 
esmer ve pOruı:ıliz delroltesi göderlmı 
tulUf\urdu. Içlmden. 

- Hıç te güzel değıl• F.smer b"° ka.. 
dın! ... Diye mırıldatr.yordum. Asabt 
bir hareketle l<üçl!lt k~>I parç"-""a 

Açık İf ııe memuriyetler 
.Atl'liye Vek:tıleti dairelerin:le 

m..'..ııDıı?l 01 r.ı1 50 \"e 60 ar 1ira üc... 
retli kiitipl~<lere imLhen ile r,1e
l'l.1.ı.rl r ahna.oc!:tır. En sen mü
raca.ıt ve imtıhan gü. ü bu ayın 
18 ırıc ptı:"8rlesi !,'Üoıİi<0ıir. 

Ereğlı JWmür işletmesi Z.:.ı-1: ıl. 
duık .. 1 :tıh<lom olunn..:J.k ü.ı:~re 

a.sLari crtn mektı:-p me11~nlann. 
dan mu caddlt mulıaeebe me· 
6'rurlorı aro:maktad.ır. Tıı:\p olan.. 
la'""' Zonguldal·'aki lm'tm1 mQ. 

dü~lüğ<! bu ayın 30 uncu gün.üne 
karlar ir ;stXla ile mürııcaat et
me'eri ioa-p eylemektedir. Ayni 
~ oo.....k ~,,.ıu ve "-

adet de iııt;..:ıat fen mC'!Iluru ara. 
nı im • .eı. Uwlır. 

Çc<:uk Esİ!'l'eme Kurumu u. 
mu.mi mcrk.,ı;;l'e yük<sek tahsili 
ofoı,lar arıısında. bir ruoşriyat 

şoocsi müdürü aranılmaktadır, 
---<>--

Avrupı:ulan get<rtilccelt bir 
mütehauu 

Aıvruj'4l"dan bi.r tele!lc>TI müte· 
\ıa,gmı gctirt1\mef;i ka1'11r' şt14'ıl.. 

ml'Stı~. Bu m*5atla 1942 ~tçe. 
'ine pa;ta, te:IM-af ve te'.eron u
ımu.m m.:ıdürl-"ü tarafııulan ıcap 

ed<cn tahs:::!ıat konulım~tur. 

Bir k zca "'ız yana
ra öldü 

Kı.µd..~sı, 10 (HUS11SI) - Kn~· 
dasına blğh J'.lıncılar ·n.,h'.y...;.. 

nin Şirin;c lci.~ii alt ndaki drğir

mende ·lel';irmenci Halil Siingü
ııün üç J n:ımlakı hızı :Zehra, ocak 
başuıda otururken ÜA:erine ıstçrı

yaA bir kJ\'ılmndan entarisi 1u
tuşnı uş ,.e vücudu yanmı)'1l baş
lamtJtır, O sırada yanında kimse 
bulun·madığuıdao uvallı kızcağız 
aeı feryatlar savurarak muhtelif 
yerlerUıden yaWllllJ ye ölmi4fur. 

bir veyler taralsdım.. Sonra bulanılı: 
bakı~larımla ya7'iığım iki kelimeye 
baktım: Pre,_ Beyzlll Bir kahkaha 
ıftacattım. Kendimi tıoplamıo-a çaıı., 
tun. H;JJA içimden: 

- Hiç re &ılzel değil.. hıce esmer bir 
iradın! ... • 

Diye mırıldanıyordum. Niçi., onu 
c-rr .. : • :)h! B r oyun .. Bir şa,... 

ka bu! ... Sah1 cletil ki ... Benim Asu. 
dem güze!. •• Ondan ötesi hiç!. Fıilkat 

herke$ ona gü:ıeı diyor_ İşte bütün !ı
sıttılar onun siyaıh saçlarının etrafın. 

da küme 'ttlme M~eleniyor; ben de on
lara uyarım ... Ne olur sanki?. Dalnıış... 
hm, <.:ırh<X'\um... O ı:ök yakut ııığı 

görmek tsttyordum .• O tuhaf, 1nsa.nı 

b!lyüley..,, <ı'r kudret! ... ~lkl Hindis
tanın zehir~i ve tılsımlı çiçeklerinin 
rengıt. Belki o esrar diyarının meh
tabı böyle gök y:.kut renglııde<l:r. Kim 
bilir b<:Qo; bu esmer pt<'rıseıı gök yakut 

ışıkıar saç"'n bir -htap gecesi, Ganj 
nehrinin ""hillnde bir sarayda doğ

muştUT'!. Onun 1ç!n &özlerinde gök ya
kut ı~ıiı var!. .• 

Uzakıtan geli:J'oıınut gib! bir ... 
i$iltiml 

- Prens.-. Beyza ... Dünyalar güzeli 
Prcrures Beyza!, .• 

(DO'\·amı varı. 

Jar..onla~ >kc AıneTikan t:ıyyare 
gemisini batırdıklarını iili:!ia etti
ler. Bu münasebetle Japon Aı."lli• 
rali Neg:.ımır:ı; Amcrlk~ıı.ın cbn 
de yalmz 3 t<>'~ ~re gemisi kal
<lı'!11nı ve .Amrrik~n:n inşaat prQg 
Ta'IT'.Jnda b•t sene tayyare gemisi 
buluııım~<1ı~ını söyledi. Haıvacılı.. 
ğıın önıeminl acı trcrübeler!e an
larımı olan Amerikabların böyle 
bir i.h!nalde devıı.m t>dec-eklerini 
alkrl ve mııntık kabul edebıl'r mi? 
Hal<'katte ı\anPrikablar l)'lmi l.e2 
gl'ıhla:rma ı rnuiharebe gemisin 
den ba,.&a 100 er tayyare taşıya. 
cak 26 ,ar hin tonluk 11 tayyare 
ıgeın;si troymuşlardır. Aı:nerika
lılar beI!J bunlara iUıvet.en bu 
sene bir ('()k tayyare ııcmıısi da.. 
'.ha tenıit<a kıoyacailtlardır. Jaıpon 
.Nmı\raliııin bu hususta yanıldığı· 
~a ~ vd'<lur. 

Asıl düşman, 
tedbir sizlik •• 
Y a1:an: A i Kemal Sunman \ 
Japonların hal"j)te gösterdikleri 

fedaıltiirlık, kalu amanlık garpliler 
kin venl•!en e=lı tedlıu."tlere rne-v· 
z~ oİmai<tadır Japcmların pak ee-
:tleoo~ri cesur brrer '.lıar.p adamı 

oldukları mRlilrndur. Fıu:at eski 
zaım2nda11bt>r1 maJJk olkkd<ları bu 
harp ruhunu şhndi de mı."1lai.a.za 
ettikleri göriilrr.ektedir. Jaıponla
rın keırdileriııti feda etmıık husu
~da hiç terc-ddüt göstenniyerek 
nıW>arebe ebıneleri karşı tarafın 
tak.dirini kazandırıyor. Bunun 
tek sırrım öğrenmek ve anlatmak 
<için yazılarda bir yenilik vardır. 
Küçük yaştan te.lk:iın edılen fikılr
ler, öğrı:tilen usullerle yeni yetı. 
şen bir Japıonun vücudu sağlam
laştırıldığı gJb1 ruohu da her tür
lü imtihanlarda muk:>vemet gö&
terecek l>ir halde kuvveUendi'I'i1-
mektedi.r. J~ponyayı bilen Avru· 
palılarm, Amerikalıların şlındi:;'e 

kadar buna daoir yarııdıklan çok.
tur. Bilhassa geçen Rus - Jaıpon 
h.aroinde Japonların galebeyıi te
min etmelerinin sebepleıt ar~ı
rılır.ken aile teri>iyesi, gençliğin 
yetiştirilmesi vcsa-M'e gibi ıme-v
zu!arda Jaıponların ne w.'llller ta.. 
Jtip ettikleri hep meradı: edilıınlş, 
yazılm~tı. 13ugil.n onların te<kra
rına lüzum görülmeınt>ktedir. An· 
cak bu yeni ha,ıpte Japonların 
az!ın, sebat ve fedakarlık gibi me

ziyetlerini muharebe sahnelerinde 
tekrar göstermiş olmaları i>ier 
istemez yukarıda işaret ed:ıoo 

mevzulara dönerek kalem yürut
mi ye 1 rıgil."ıl eri, .Aınıe ri'kalı lar ı, 
şimdi de sevketmektedir. 

Evvela Japcın :boş durmayı sw
roez. En 'büyük eğlencesi de 'iii.. 

&ıll-lıiye VeJraleti, şekerciler ce· 
m·yetir.e !bir tl"Zkıere ıgöndererlt 

şker frr..aliıııde kul'lamlan fa!kat, 
lhııfızJGSıMıa nlıamnaıınesinde adl 
chmyan bununla beraber, ~Mıa.. 
le mazarreti d'1kun.madığı iddia 

eıf.len şeker boyalaından l>irer 
nilrouııe iskımi.şlir. 

Bu niimuncler, Vekfı~t labora
tuarında tuhl'l ooilet<>k, suhhate 
,nıuzrr olrna<lı'ğı anlaŞJıhrsa, nizam 
namede ı:Veğiş,kI:k yapılacaktır, 

---<>-

otomobil ve kamyonlm i!;in 
bir yasak 

Ankara 1 1 lellcm )- De1e. 

d:'ye zabı'.ıası talimatnamaıinin 

00, 81 ve 82 ind ınaclıeloeleri mu
ci\ıince ş&.ı rim i.7rlc i;;lerne kte o. 
lan e•~~rhil ve kamyonların geri 

g'itımeleri ve her - suretle ohır 
sa o!Sun ters ishkaırnette seyret· 
meleri belediye reı.süğ'inin !bir 
\kararile y:ı:sak edbnişt?r. 

reş etmek, büyük ~ 
klllkın oklarla ni.~ancılık C'lıınek, 
vücudunu Jruvveth, çevıılı: bir hal
de bulundurmaktır. Japl}nun her 
hareketinde -bir çeviklik görülür. 
Kendini t.oplıyam:>mak, olduğu 
yerde kalm~ k yok. Oll'UI! içıin vü
cuda ağırlık veren kıslllillann 

hantal :>lmasına meydan veril
mez. Vü~udun harekiıtına mani 
ol:maması için karnm irileşmesi
ne n.in ycı,ttur. 

für.manya harıık:atmda görüldü 
la Japon ormaıuar içinde viicudu
nllıll bu kıvraklti}t s:ıyesir.rle en 
gh'ilemıyecek yer ere gırmiş. ken· 
di.ne yol a9mışt:r. F u':cat garpliler 
içın merak edilen asıl keyfityet 
böyle ye~lşt!rilen bir Japonun ı;e. 

nelerce Ubi olduğu iltaıideleroe, 
usullerd~ bi'l"takım esrarlı cl:l>'"t
ler görünür gibi olmasıdır. Bun
ları okurken hayali geniş bazı ~ 

mancıların klş gecelerinin cazt>e.. 
siınıi teşkil eden maceralarına ben· 
zetmek de mümkün. Vücudu sağ· 
lam, çevi'lt ve a,tlk bir halde ıbii
yütmek, rtilıu da daıima mücade
leye hazır bulundurmak.. bu ga
yelere vamnak için Japon kafasını 
~letiır, kollarını i-§letaı-, \karnına 
da.ima küçUk ka1ması içiııı. e2ri1Yet
ler çekt;rir, ayakl.arını da daha 
başka idmanlara uydurur. Bir Ja
pon ıbu tcmrin!erıi günü gününe 
yerine gctirirıken bir yalbancı da 
onun vailt ıbularak burıU.rla uğ
raşmasına bakanken bu ~!erin 
nasıl biır çeşit merasim teŞkil et
tiğ'.ıııi mrrak eder. Faıkat bunlar
daki esası kavramak lazım geJar. 
se şu netice:}'E: varmak kaıbia: Ruh 
ile beden ıı:rasında şiddetlıı bir ir
tibat olduğunu eski J:ııponlar fÜf'-

1'.'<Yrştı. Rı.u~urıu merakla ""'N'dcn 
bir garpli için 'bütün bunlar e&

carlı hir çeşit merasim gfu'idir. 
Halbuki eski Japonlar ruh ile be
den arasındaki miinııseobcte çoıt 
ehe.'IlJciyet \ erm !er: Ruıhıın te
essürleri, infiallerd vücutta görül· 
müyor mu?. O halde vücut fue
r.i.nde hlikbn elarak ruhta da la. 
zım gelen duyguları uyandırmalı. 
İnsm mesela elleriıı.in bu tı-

D6rt yol oı taıındı 
JAPONYA 

Yazarı: Ahmet Şükrü Esmer 
Binnaı >·-ııuıı J iijpVıılar tara.fın

.işgalyU, u~ak Şark lıaı·biıtin ikin. 
ci ;,afha;;ı d.:;. kapaıı.m~ oluyor, 

Şimdi J apoııya 4 yolun eırta...a 
d"' bulunmaktadır: 1- Avustral· 
ya yolu. 2- Siliirya yolu. 3- Hın 
dist.an yolu. 4- Çin yolu. Acaba 
J apor1ya bu yıollardan hanglhini 
teıcih ed-ecekUı·? 

Bu Stuile cevap \·erirken sunıı 
söylemek yerinde olur ki Avru. 
padıı.lti mi!wer ortaklaı:ı; bclıki de 
Japonyarnıı ikinci ve:«• üıçün.cii 
yolu takip etırncsini tercih <:der· 
!er. Çünkü Sbiryaya kar:şı gir;ı,oi.. 
't>eek bir J•pon taarruzu n bln·er 
cilerin ş•rki Avru'Pad~ bru,lı:malı; 
ürzere bulun.duklıın t;;arrı-z .are
ketine yaıdmu olabilir. Ve ı"ene 
Hirvdi.stana doğru yap.lacı.k bir 
Je;10n hamlefıı; İı>gilt .reyi ZJ. bır 
vaziyete dü-rureb;Jir. Şu n ·•ı.yt 

hatı•rda tutmak liız"mdll' ki; .Ta.. 
ponya bu dlirt ı"Olklan birin. ttr
citı oocrken dürt cli.işr.aı>ı arnsırı 
dan birini de taarruzuna hedef 
olarak se~ olaraktır: A n.;t. 
· alya yolu üıerint!e Amerika \ar 
dır. Sibirya volu iJzcrindr, Rusya, 
Hindistan y<ılu ü,zerinde İnı;il'cre 
ve Çin volu iizerin:de Çin.in kr>n
d'5i. Gel"<'i bu dört devlet bi..~b;ri... 
le iŞbirliği halinde hareke'! etmel',ı: 
tedir. Fakat yapılacak l}hın taar
ruzun ağ,..lığma ctaıııa ı;c'< Ve'\ a 
datıa az hedef olmak m~lmi e. 
hemmioyel,;iz c!<0>gilııilr. Jcporya 
cenuba r.ı:<lerse, haırnlenin ağırlı

ğı Amerika iiurine, c:arbe yiirür. 
se hamlenin daha bü)•ük ağ>rlıiiı 
Ingiltere Üzerine; şimale doğru 
yürürse Çin ii'J;erine v-e Si'b.rva 
yolunu tercih ederse. Rıısrn iiıe 
rme yüklenımjş olacaktır. Jaıpcn
yanın bu clört yoldan hang!9ini 
tero:h erl<-of"ği kesin olarak b: ;_ 
nerneız. Fakat bütün emareler Çin 
')'Olunu t<>rciıh edeceğ:ne del$ 1et 
etmektedir. E~er lı&kikaten bu 
yolu tercih edeme, J.ııponya iki 
m ""'er miHtrf'l<inin en az i.sf.e
dlıkleri. ~h.ı bık"" etmiş olacaktır_ 

Fakat Japonıyamn bu ,-olu t~rcih 
etmesi kin k..ndine mııfısus biT 
talum d\isiin.celeri vardır; B~ 
senerlenberi dm.m eden muha.. 
rebede ancak f'inin bazı pa-rcala· 
rını Ja~a L~al etftıiış bu'.ıııı.. 
maktadır. Ve siınıH ise J31X'nlar 
Çine eon miihirrı yerdım yolunu 
da lresmiışlerd'r Başka yaıd:ım 
yollannm açı.lcitğıı ve yahut da 
9.çıJma.k fr>;ere buh.ınd uı(lu sö:: 1 en 
oelcte ise de bu volln ~iıır en 
ÇAnin ihtcyacını karşıhyııcııık ka. 
dıar bol rna}oerne yet 'ştiTiılebile
ceği <:llpıhelidir. Şu halde Japonya 
beş senedenberi mücadele ettığt 

clfü~.an.ı tecrit etmiş oluyor. Hat. 
ta 

0

bununla da kıılımyarak, E'r
manya yolunun >ııga!'yre; Ç ne 
cen~n taarnııı: ;mkanını d• 
elde etmiş oluyor. Bu şartlar al· 
tında J<1p'.lnyanın cenuptan Yun. 
nan eyaletine d<W'ru tnarruıza ge
çerek K.anbon, Hongkıoııg, Arr.oy 
ve Fuço gibi l:rranlann hin-ter
landnnı istil'i etmi.ve ve bu suret· 
l.e bü-tün cenu'bi Çrn üızerindt>k'i 
işgalini sağlanı!aştıırmatra ~a ~ •• 
rnası mantılı:! bır hareket ohıT. 

Eğer bunu ba,...,racak olursa Man
çuryadıa.n Hind.içini ve Biımaıı.. 
yaya kadar deırniryollan ve ş<J6e 
l~r de Japonların ellerine geçe
ceğinden nakliyatın şimdi olduğu 
giıbi yalnı<ı dıenirı yoluylıa ya.pı.1-
maııına da lüzum kalmaz. 

Japonya ancak Çindeki vaziye
tini bu suretle sa.ğlamlaştırd' kla" 
sonradır ki Hindislıana doğrn h r 
teşetıbiisii göoze alaıbilir. Fa!kat o 
zaman d.a bu derece geniş bir te. 
~ giri""°ek fırsatını ka~ırıp 
kaç.rmıamıış ?hlcağ"; Avrupa ye 

Çirıodeki hardlrotın gelişrr.<:>sin., 
bağlı bir me5ekdir. Dört yol ortr 
sın.da bulunan J3'>0nyanı.n knrar 
verirken hesaplwacağı mcsele-
1erdtı.n biri de buldur. 

ınaklarını lbüıkerek öbü-r pannaik; 
larıru da sıkar, böy lrlill<le yum 
ruğunu !>iç nc;madan kuvvetli ıir 
halde bulunıdurursa tc-hllke kaı~ı
sında soğukkanlı! 11''.nt kav'bctrrr.e
miye, kararını şaşırmamıya al şır. 
Tıpkı kıı.rş;sındalınne yumruk at
mıva hazırlanır bir vae\yet al.,.,ıı.
nı~ böyl~ biT faydası gör'ilür Fa• 
kat zannebmemeli ki Japon hef 
tedbir. alına<lan d~man:nın i'ıe
riıne atılır. B;Jiıkis.. çünkü yine 
f'Sh.ı Je!'Ontarın iı r t' 
deler arasında şunu da u~uınııı
vor" n r· I3en'r. di' m kendi 
icd.bm.°uliğimılir; der !er. 



tBu yazının ınetinlerı An.a<touı 

.Ajanın bifücn.lemı.dcn a.lınmış:ır) 

Telhi• edenı A. SEKlB 
L:ır.ıdrad:ın bildiriliyor: Radyo 

ile neşrroıkn nutkunda Çörçil 
Ainanyaya bir ihtarda buluna· 
rak, Hitlcr Ru.s:ı aya karşı zehirli 
g2:. kullandı~ı ı.akrlirde Büyük 
iBritanyanın da gittikçe artan ha 
va iislün!ıüğünü kuJlaoo.ra:k gaz 
m~~arctıa;ını! mümkün oldu.ğu 
kadar gen.iş ö~üde Ahnanyada 
ask<'ri heıdeflere götüreceğini 00y 
!emiş ve şunlar• ilave etmiştir: 

RU6yaya karşı bötyle bir g~ 
ıkuJ!enıkb.ğı takd."<le Almanya bu 
ga'i İngHi'Z adalarına karşı kul. 
laı mış saıy•l~aktır. Bu munzam 
faciayı ha\'a h8 rblııe ilçve et.me
nin rnün:ısip olup olmryacağı HiL 
Jer:n dli§ün.,,,eği bir şeydir. Rus 
hükıiıneli Almanların Wııi!sizlik
le yaptığı hüıcumlar esnasında 

Ru6 ordularına w ha-lkına karşı 
zıihirli gırz kullaıwnası illıtimali 

ollt·~unu İırgiltere bükµmetinıe 
bilıfürn.iştir. 

M.kRTİNtKDE AMF.RIKA • 
VIŞI M'li ZAıKERllSI 

V a.şirıgtond.an bilı:liTiliyl'.lf: Reis 
Rımvelt, Lavalın Almanlarla iş
birliği; siyaseti yi.ııWnden A11<til 
çevresiııde'.lu Fran~ııı. sömürgele 
rinin meydana getırclibri me<;ele. 
}er; Fra.Il6rz yük.<ek kıımiscrile 
muzakere etıır.ek ürıere Alrr'..iral 
IHooveri bir haricıye müın<:~siL 
ile birlikle .Martınk adas;r.a ~ön
deıtl'şllı', .Amt>rika; buradaki 
Fransız hüikıUrrrenlığını tanı~·~. 

eaktır. Fakat buna mukab:I An
til deniz!cr>rxle ve Atlantı:: k,~,. 
l:arı<rda Frı>ııstz makamlarının 
m hvere yııroıım yaprnwacağı 

ha' kır.da teırınat isternekteeir. 

MİHVER KA T'T HAREKETE 
GEÇMEK ÜZERE 

Berlin- .Anad<>lu a.iansı hususi 
muJ.ebirinin bi..\dirdiğ ne eöre; 
m hver ha~!n sonunu t'wln ede
ceok kat'i har<>kete gtvncek için 
sivasi ve askeri h-az1rl1k~arını ta.. 
m·arnlanıak ü1<>redir. Bu bareıket 
yııJınnı sôr'a!.ile b:rdenbire muiı 
tcl"f iotikamctlerde mklş~ ede-
cc' t•r. 

M A.REŞAL GÖRİNG FRA1\'SADA 

Stolkhobn<len bildiriliyor: Is. 
r3rla Ql;)Ja§an bırzı \4lyialara göre 
Giir!ng bu aralık Fransada bulun 
rna ktadtr. Svenska gazel<.">Si i<;g·al 
aJ.ı.ııdaki Fransa vaziyct.inın ilk 
pldı1<ia bir mevki tuttuğunu ve 
Lıwalin pek yakında gerek mih
vere iltidıak etmek, gercltse Fran 
sı.z d<>nanmasın1 mJıver.in cn1rine 
vermek suretUe sarih bir vaziyet 
alacağını yaızmak~adır. 

DENİZALTI HARBİ 

Be-"ınden bikl ril.iyor: Dii.<llıa.. 

nırı ~es nı tenl~ e-:1.en gemilıere 
k-;;rşı :ıçıkın mücadelede Alman 
demaltılan .Amerikan sular.n<la 

Kar1ib deniz"t>de \"e Meks:ka 
b~ ~ez nde ı 18 hin tonluk 2.1 va
pur batınmışlardır. 

TOh.'YO CİVARI 'DA RtıR 
YAN.ARDAG IND FA ETTİ 

Tcı'.<yodan bJdinl.iyor: Tokıo.. 
nun ş:mal batısındaki Asama ya
n-nT.ığı dtm gece saat 21 de fa. 

al vı-le g~ıştir. MüttLş gürül
tü rle baş~an zclııele o kadar 

iş~:let\i ~uştur ki civardaki 
·ha'1c evlerini bırakmış ve geceoyi 

Çörçil'i:a Almanyaya ihtan 
- Martiıı.ik'd.e Amerika • 
Vişi mü:r;akeresi - Mareşal 
Göring Fransada - Denizal· 
tı harbi - Tokyo civannda 
bir yanardağ indifa etti -
Son deniz muharebesinin ne- ' 
ticesi - Doğu cephesinde 
yeni muharebeler - Libya. 
da askeri durum - Uzak 
Doğuda yeni hareketler. 

açıkta geçirmiştir. H 3'Sar derece 
ili henüz malUın degildir. 

SON DENİ ZıMUHAREJBESiNIN 
NETICESI 

Vaşingtondan biıdiriliyor: A,. 
vuslral<yanın şinıal d~t;surırla 

Mercan denizin.de 6 gündür sü
ren den.iz mUhar~ sona er. 
ııniştir. Japonlar bu çarpı~mada 
9 harp ve 3 tayyare gemisi kay
ibetımi.şkrdir. Bunlardan başka 
bir ~k Japon taştl gooıikr: de 
batınlmıştır. Bahriye Naııırhğı; 
Amerikanın tayy""' gemisi ve 
zuiılı olarak hiç bir kay>bı o1'llla 
d!ğını. teshil etımş buluruna.kta. 
dır. 

I>OC;u CEPHESiNDE YTu"İ 
:r. UlllARElBELEıR 

AJınanlara göre: Done.; ha'l-"Za. 
sı~a ve şi.rnal keıılminde dü~..ma 
nı bir ç<tk ma.lıalli taarruzları a
ğır ve karılı k~vııplaT verdir:lcı'€k 
püc~;ürtülmüıştür. FinJaro&yadakl 
dü.,'ltnan tnarruzlaTı da akim kal. 
ırnııştır. Doneç neılırini gcçmcğı

muvaifak olan Ruslar çek;Jnıek 
rıorunda bıtakıimı§tır. Ifaı•kof şi
malinıcie muharebeler olmakta. 
dır. Hava kU'V'Vctleri Savyet mal 
zıeme ve ··•.$(!Sinin tahribi işine 

başarı ile d("Vam etmektedir 
Ruslz"a gfüc: Cephede önemli 

hiç bir değ:şıJdik olmamıştır. 8 
rna~·ıFda 71 A 'lrr..an ta,·yal'<'6i dü 
şürülımüştür. Rus ka)'1bı 26 tay
yared:r. 

LİBYA'DA ASKER! DURWJI 

Lıbvatlo ku mfı tınabrı d>evam 
l"~c~ '«' r. Dii;er tarnf\an sıcak 
lar da ba: 1snıı~tır. Bu so'beple 
kay~a d<.l< • iınaınil bir Jıa•eket 
ve değ§• !ık ohr.nıışltr. 

UZAK DOGlJDA YENİ 
HAREKETLER 

Japon!ua giırt· Japoıı harp 
:hl<lliunun ıJk b:rLk.eri Filipinler 
de 1ı.1anil1a ltmanLna gehniştır. 
Amirau!e takım nd:ıarı ü::eıinde 
l\la.nns adasınıda Lcmunga~yu hiç 
kan dtkrr~cn İ{l!;al elrr~tir. 

Çindc Yunano bÖIKe:;inde ha. 
re'ketlerde bul~nan Japon kıt'a
ları Lungl'~ ~hriııi zaptcttikten 
sonra düşmanı kovalama,ğa de
vamı etmiı;ı"'lır Lu0ny ııınıağı ya
kınlarınd:ın kıı;at lan ;nıotörlü 
Çin kU\<\-.otler•ne a:t 500 den fazla 
kam~·on taluc.p edilrn~tir. 

Müt1ehklere göre: Çin kuvvet. 
!eri, Yunan nevaletmdc ş'ma;e 
doğru ilcı: \ n J npon kuvyetleri
ne mı.vaffak.;c"e t~arrtıız etm:ş. 
tir. B =~ı.:ıa Çin hudutla.., i.. 
çiı:ıl'.le ta·krwen 40 J; lor. ctre me 
safede bulur.an Ş< rı:.ııy şcbn 

tekrar ger al r.mır;tır. 
Bir.n'nıwada M~n<>vu i~al e

d!!l1 Çin kıt"aları Laş:o:ya dn., ıı. 
i1er!err.ektt: \'e uurıJ u.d1.on Japon 
ku-vvetk, m huıpal:ın · ,tadır. l3u 
kuv-vetler Manrlalıey şehri yak·n 
larına kadar gelnUışler..ı c. M:;n
dafav - Laııiv.• tren ha'\tı• ın ış 
galini taırnaırnlaımıya calu;an b;r 
Japon !rolı.rı:oıırı geri ku.v,·eıkıle 
irfbatı koıF riştir. 

Digcr tar~ftan lngiliz kuvvet. 
!eri K~hva şdırine kadar gt>ri çe
kilmişlmlir. 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKE T TEN ) 
ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 
+ İı:mlrde Alsancalr faşe Büro!UJ>.. 

d.P.n 900 ekrnek kameai çalınmıştır. 
ŞOplıe ü2"rine kamyoncu Sallıbat.tln. 

Co5kune·. İaşe tt>vz:t memuru Keınal 
Ünsal, tı..rmcı Rt>Jnıı.i bak.kında ~ 
ka~a başlanmııtı.r. 

+ E\!.ru.enln be-yaz p('ynırini yapan 
mandır!l.lar f;;ı.a ~ete başlamışlardır. 
Yeni mahsul 70 - 80 k~ s>.tıl
makladtr. 
+ Yımanlstandan getirlll'C<!k çocuk

lar, ·renun~da Erzurom vapuru i!e 
İs!anl>ula nakledllec<"kt!r 
+ Türk".,yc ~ıaraton lbır!nci;l.f.n.i 

aı>karadan M ıslata Kaplıın 3 sa.>l 8 
da.klka 27 sanıyrde kaı:nmıştır, * Posta, ıtl&ra! ve te ?fen ücreti.,_ 
rindekı zaml. ıs Mayısla t..tb;k edJ.
lectktlr. 

MÜTEFEIUtlK: 

+ KaragUmriule le- Utıtçıhtı 
yapan Yınut Ç&'"Şamba fınr.ına liO 
•llhte ekmek kilrnesl <llrerkeıı 7aka-. 
lıuıınış. tevkil .-dllmlll'x. 

+ Cemılıpaş:ıda Nurfnln ttnıınıda 

:too roksan voz-nde ekmek bulunarak 
n:,11i3rlere olunnıuştur. 

+ Z..yrekte bir mahzende yatıp 

kall<an Şerif dQn öHl bulunmuş, kalb
ten öldüğü ~it edilerek defnine nı<ı
sat verilmifti:r. . • * ~·m Fakülle61 DoçenUerlnden 
Yüks<k Öğretmen Okulu lltüdiiru Ra.
tiıp Bf'rk~n lsttfa etmj~· y~rine F.d.ebf
yat F'nkültf'!li P1'ıfe.ıı 1~lerinrlaı. Besım 
Darl<al tayin edi4nl{l,r. * Kartalda '""""'"hler yolunda Jrö.
milr toplmakta olan 15 yaQmda Fatma 
bantiyö treni al.tında. kıı.lara.k ö1nıüş
tür. * B<ı;lk~ Klübil $<ını.,iyonlu~ 
şerefine dün ak,ııJam ~lett iye Gazi.,o
sunda bir zjyl(e~ verm.lş, Vali LiHfl 
Kırdar da bulunrmı,-tur. 

Çörçilin nutku 
(l ınci Sa!Ufeden Devam) 

dair olan .htarı bii()iik b:r :;c-o.•inç 
~·arıdımııı>tır. lngüicı haıva kuov. 
vet!etinin mü.-.:er liır.an ve smal 
merkezlerıne kaışı gen:ş ölçüı:le 

akınlar ve tııarruızlar y;ıpaeağıaı 

biltliren kam Ql>k ce< arct verici 

ohuştur. İkinci bir ceJiıeııin ku 
nılınası !şini teııbi.t eden nutuk 

parçaları doğru gör-0,;1-ü ''e fay
dalı olarak te,lıikki edihniş'i:r, 
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Niçin ekmek azaltıldı? 

FİLİPİN 
Cumhurreisi 
Vaşingtonda 
San Fransisko. 11 (A.A.) - Fi

li pin Cumhnrreisi Manuel Qne
zoo aile'iilo birlikte ani olarak 
cumartesi akşamı Vaşing<ıona ha
reket etmiştir. l\f. Quezo.ıı burada 
Reis Ruzveltle görüşecek ve Va
şingtoııda bir l"ilipin hilkfımeti 
kuracaktır. _ __,_ 

Taş J•önıları~ın 
art: da lı:ı!l'lı 

Üsküdarda Solaksinan nıaballe
sinde Çınar caddesi•\!e 111 nı.. 
maralı evde oturan Zeki, bu sa
bah Balı>baıı iskel~•inden ta nak· 
!ederken, birdenblre devrilen taş 
yığınlarının altında kalmış, muh
telif yerlerinden ağır sıırette ya
ralanmıştır. 

Zeki, baygın bir halde Nümu
ne ha.s.tancsine knldınlmı}tır. 

---··---
Büyük 'Anketimiz 

(1 inci Sah:tfdı.!'n Devam) 
cıderl.er ve hem de c€fl'iyellcr ar 
tan aza saylSi!.e kuwvctlerir. Bir 
san'atla uğr~n esnafa san'aUa
rında ilerlnr,eleri için yu.roun 
bü~·ük şehirlerinde iş ve san'at 
eri:ıabına hUkiimet tarafından 
veya nıü, kab""i altında oimak 
ü::.e re :ır. ecbuıi gcee k urskı:n a. 
çılrroalı, sonralar1 fay<l~! görülen 
kc:rsl:ırı mektep Lıl:ııe lwyn,alı; 
esr.a[;n san'atmdaki ilerlcm.es.:ni 
temin ve t,!!Jı:ik ,.c r~evçud\i an
lamıa için ~'1~e lki d{'·fa olsun 
lhü~'ımetin milrokaıbcs.nuc asıl 
csn.:ıft<.ıı. mü..c;şcıı t~J bir iiiri (i ... 

nunde rr:ii6a•,akalar terfiJ' cdil
melL K!l2aııar:ar hükwret VC'· 

y;ı C"<l>i:)'.et tarafır<lan prin le ma 
d.'l!tye \-C sa:r suı-'l'tte tai~if ve 
tt.kdir c J!\."T.c:.'; sonra el'- t. .... sa.n
atk5.r1.,rı açılacak oıan saın'at 

ın.e' ,~._,rüıe '.t')·a kwj,lar:rıa 
bğrcl:m"'n tayin e>meli ve ilk tah.. 
siLn.i bitımıiyoen b..- kimSe hi\ihir 
san'at.:ı alınınaınalı. l\loobuti as
kerLk vaüfc;;iııi yapınımqı kim. 
seJ.ı:r:rı de ciükkan açma hı ına 
mili ~::-de cdibr.('mcli. Bu hususta 
nizaının~orr>E'lRTe J..ayıtlar va2k<1:\
ııne!i ve bir miloJdet de tatbik et
meli. Eöyle olun;a 'an'at ve san
atkar }ı;ma~ edixrgi kadar milli 
servet de Jrorunınt:s olur. 

Ifokfor<'l vey:ı b;ledıye san'at 
veya iş ha.J<Jkında (esnafı aJ:.ka 
dar edecek) tş;ndlcn ıınl<lr esnaf 
ian bir k"1çım çağır:ı.ak 'st §'iri 
ma:h.yeit.e fi&irleriııi alı:ııalı, on. 
dan sorra karar vemel.i<li~;er. 

Böyle olursa rem kararlar isa
be!li olur v.e hemde bence ve. 
r'mli ve esnafa zarar;,ız o!ur k:ı.
na:ıtir .deyim. 
G~e ·ş ]{ursla .. ı Htl'1{.( ,!eri~de 

a.çıladlir. Fa.J al lıer nedc'1.9C bu 
Ev1er"M''Ule tert:p edilen P,!'C<'ler 
1_ :ıv cıddbiJ·at ve 1l'mG ı• rlr. C;.11.;~u .. 
K.,nft'ı'a,,•! "1 da bitü momle. 
!'f.1 l!'ÜncV\·•· lp,.;pe daha açık bir 
ifoue ile sGV i.1?".Ck 13:zırn gelir.>e, 
hC'P ;ı m ad2r 'a•"'la t- tıp etnıek 
tc<lir. Halbuki ha!i'Jn Evi ol.an bu 
m•l.ar:~clN; o halkın bü"lük b:r 
yek(ımınu te<k'l e<lcn esnai, ya
ni san'atkarı alıikaclar eden '-e 
onların anlAaf.'ağı bir dille sa'at 
ve i~kr'nin larmçderiııe ve 
san'aUarına ait bilfl:Jerini a.rtt.ıTa. 
cak mahi'Y"1fte koııferanslar yer
mivıor. Bu m~elerdeo de 
ya;..ıııın olurea esnaf için daha 
faydalı olur kanaatindeyim .• 

---0 

Sof yada 
(t ı~ci SAhlfM<-n D.-.'11m) 

gonlann patl""11asl yüzünden bu 
~rcr şiflllt•tli bir V:l'ngtn çıkmıştır 

Hasar çok mühimdir. 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanya 

ve Bulgaristan arasmda yeni bir 

ticaret anlaiin!nsı imuılan"cıtktır. 

Vişi, 1l (A.A.) - 'M. J,ava\ dtin 
Bulgaristan Orta Elçisi M. Bala

bnnoff ile Finlandiya Orta Elçisi 

dukll•r Harr ~ Lolma'yı kabul et
miştir. 

Sofya, 11 (A.A.) - Bulgarista
nın Kah;re Or!Jı Elçisi M. Janko 

Peefİ'!l Bulgaristanın Tokyo Orta 

Elçiliğine tayin edileceği öğrenil

melofedir. Sonkannn nihayetinde 

topllt'llan Bulgıor Nnı:ırlar Mecli
sinde Toı..·yoda bir Btılgıır Orta 

Elçiliği lesisine karar verildiC"i 
hutırlardadı.r. 

Neden buğday satışı 
. · · · serbest bırakılmıyor? 

General Fransız adaları (Ba.,nakaledl'tl D~vauı) vekküle n &erbest satış deneme-, k ~ ~ • J • bildiğine ve tuttur:.bil~ne gö- sine terkolırnabilir?. 
J lrO tev lj mı mese esi redir. Yann, buğday satışı serbest Bnnun içindir ki, hükılıuet ea 

bırakılırsa cenup vilayetlerinden emin, en sağlam yola gitmiş ve 

edildi ?. nazik safhada mahsulün Suriyeye, Iraka'. hatti Partiden bu yoldaki kararı üze-
- İrana akmıyacağı nasıl teırun olo- rinde tas..;p reyi almıştır. Hüku-

Nevyork, 11 (A.A.) - AlıDll!l 
hususi -nuhabereleri zikreden 
Nevyark Times gazetesi, General 
Henri Giraud'nun Cenevede tev
kif edi!dij;.Win söylendiğini bil
dirmekt<>ılir. General, sahte ev
ralda seyahat etmek suçu ile tev
kif edilmiştir. Elde edilen vesl-1 
ka lar Generalin Li:lıbun' a doğru 
yola çıkması ihtimali olduğunu 
göstenn;ştir. 

--<>-

iki Japon deni· 
zaltısı batırıldı 

l'tlelhourne, 11 (A.A.) - Avus
tralya müttefik umumi kararga
hı tebliği, iki Japon denizaltısının 
A\·ustralya ~iıual tl-0ğı•.;:wıda ınüt .. 
tefik uç.ıkları tarafın<lan batırıl
dığını veya hasara uğrntıldığın 
lıildume.ktcdir. 

}ıind:stana · c'oğru 
( 1 inci Sahlr..ı.on Devam) 

!erinin ıic'atini kosıuiye çahşıyor
Iar. Loudrndan rıc'atı.n int.İz.amla 
yapıldığı bildirilme-ktedir. 

BirmnnJa hiıkfur.eti, •Ür'atli Ja,. 
pon ilerleyişinden <!ola~· ı, merko
ziııi Hin•listaı:a nakletmiştir. 

Çwıg.Kİ.ııg'den b'1dırıldiğine 
~'Öre uıe.:kezi B.i.rn1.:ı.nY~da Taun
gid~ bııh.t:ıau Japon tu~\:elleri, şi
male çek:lıni~!crdir. 

Doınei ajaı.mıa göre İng'liz -
Çin l.uv ıctferi yıkılııwk iiıeredir. 
blraflarınılaki kı. '·n~ gitlikcc sı
kı~lırılnınkt;.;dır. Japon!Ar, Hindis
tan ile !!irınaoya ar .. ~m-d:ıki hii
tüu lol•.1rı işgal ctnı~k s11rc-tile 
dü.~nıM.r.tn geriye sıçra.nası imk.au... 
l.arını kcsnıişlerdir. 

Tokp, 11 (A-A.) - Jnponl:ıl', 

Birmanyada ileri hareoketleriı>e 

devam etmektedirler. Yunnan e
y::ılcti mcrkt.~7İ Japo.n bon ha u-çak
ları tarafından şiddl'tle bomba
lanmıştır. 

Hava şehitleri 
(1 iııci S:hiıt:deı1 J)e-vam) 

Merasime iştimk etlccek; olan 
Tümen ı>luaka.;.ı, pi) adc, Ji<>lİs ta
burları ve Kız l\hıallım :\tP.ktei>i, 
Cwı>lıııriye-t K12 Lısc>i, İsta.nın..ı 
Kız Lise;;i, Darıi;ı;ıalnJ.:ı, İstanbul, 
lfayriyc, İstik.lal, l'ertevniyal ve 
Vefa Erkek Lisesi ıulc-b..leri saat 
13 deu itibaren tören mahallinde 
toplanacaklardır. 

Tam "at 14 de wrilccel< işaret 
üzerine nerk~s şapk»ını çıkara .. 
rak olduğu yerde durup &~lanı va
zi~ eli alacak ,.c aı,2 şelıitl,•rinıi. 

z1n hatıre..;ına hürnH:ten resmi 
daire ve miies,,.,.clerlc liınııuda 
mev<:ut gemi:Hdeki bayraklar 
Jarıya :ndirilirkcn gNtıiler, fab
rikalar :lii:!lll.letıni çalacnklardır. 

Bil• a•e abid" önliıu:l' ordu, }fa.

va Kurumu, hail' ve >-Uksek nıclı:
teııler nAnuna natuJdar sıöylellf>
rek bir geçit rlY..nıi yapıla.caktı:r. 

O gün biitün yurtta ırnat 14 - 15 
arıwrıda bir ıaat hava faaliyeti. 
tatil olunacaktır. 

1 

A•keri Fabrikalar Satuı· 
alma Komi•yonıı 

ilanları 

ıs ton Jmlp İpi almacak 

Vişi il ( A.A:ı- Lav:>!; pırzar nabilir?. YiD<> y"rın herhangi bir metin uran Parti tebliğinde de 
günü Vişideki Aim(,rika i~an menfaat saika.sile vurguncuların lzah edilğ; ı:ibi şudur: 
Ttıckl>e görüşmüşıür, Görüşme se-rb.,.t satıştan istüade ederek ı _ Mıistahsilin kendisine, te~ 
.Aanerikan .Aunirali Hooverle Bir- memleket içindeki hububatı köy- mil aile•i efradına, hayvanlarına 
!eşik Amerika Haıiciye Nazıorlığı lüdeıı toplayı.p m yyen anbar- bir sene içiıı yetecek hububatı ve 
mamurlarınıdan birinin Martini. lara iatif elıni)ccei;i , . ., SODl"a iste>- tohumlugnnu bırakmak, üst tora-
k-e gcbneleri etrafın.da yapUınış- d·iltleri fiatla satını~:• kalkışmıya- fını Jıatta mümküns;ı köyde ve 
tır. Malüm olduğu üzne Ameıi. cakları - bilhassa hükiıınet elinde harmanda değeri muka·biliııde sa-
ka lıeyoti; Antil denizlerindeki nfızım satışını yapa<:nk buğday ol- tın almak, 
Fransız makamlarile miiızakerel.er nıayı.şına göre - nasıl temin eılile- 2 _ Orduaun her türlü ~tokuno 
yapır·&k ü>ere Martinike gitmir 'bilir?. elde tutmak, 
!erdir. Yine ) aı'ln iyi l"C bol mamul 3 - Müstelıl>k şehirlerle müs-

L&val pazar günü ak.j<.:Jtıı Vi'li H'rmeınilj bı.lunan An•ılulu ve tah•il obnıyanların ve ; tihsblİ 
de mfrzakcrelere ait olarrJ< l't'f-. Trakya vila~ et vel a kazalarına kendilerine yetmiycnlerin ia'r"sini 
red;len teblig"i halırlatarr.'k Antil hükumet elinde Lıı~day bu!tw- tesadüfe bırakıruyarak hizz.at de-
den'zirr'ııCeki FranGııı yu .ısek mazsa nastl )erdım edileceği veya ru.hte eyleme«. 
lwrniseri Aırnıral Roeertin; Ami- bu kaza ve vilfı~·etlcriıt Jıubuha- Görülüyor ki, hükumet ı;id·le-
rol Poverin• z yarctini kabul et. tını n~redtn ve ne f"otla bul...,ağı cck başka yol olmadığı iç!n fnka-
tığini \"e Amerl.alı AırJra;lıı hü- ,ııasıl teınin olunabıl.r?. l~de halin deumı içinde •seri •st 
kfüretinden al<l,.:;ıı direkt;ne An 

Yı.ne varınki· m-LsuJ vaz' ti · lıuöday \C hububat satışı \C t'ca-t:l ll(1 J~_flllı·n bu.günkü stt.!ÜsÜnÜ t" an. J~'f' DlD ~ 
tadil·e mntuf bazı ;stek~rde bu. mcmlekct.n umumi ibliJacıru ıe- reti. sisteminin tuzaklarına <i iş. 

---0---

Ankaradaki At 
yarışlarının 

• • 
netıcesı 

Ankaıa, 11 (HusU>I Muhabirimiz
den} - Ankara İutbahar At ya.r~ 
rnıLı !knei haita ko§ula!"ı dun yapıldı, 
Ml •. i Şef .nız rie ipodtomu ~e.-eı:ıeruii

rıtrek k.oşulaıda bızır bulunrr.ııt1a.rdır. 
Nctoı: .er §LU1lord1r: 

lllri.ılôj kaşı.: 1 - lll•ııevi~. 2 - Tk- ı 
)'i.1k., 3 - Jlehlivan, ııu, ı:..J.O, l60. ı 

JkıJ1ci Koşu: 1 - St•n~r. 2 - Sil
V<'J" • • 3 - Seyyare. ı:ıo,ı ıo, 115. 
~Ütiircil Kr'lfiu: l - l'-0ra, 2 - B,ız

ku:-L. 3 - Yıhn z. 2:}1)1 125, 570. 
Xtrduucu Kcşu. ı - Bomb:ı. 2 -

De "ttt, 3 - A şah. 29,:'?0 1 150, 130,. 
HO. 

&-şfnc; Ko<u: ı - B· ket, 2 - Gon
g<:ıd ·n. 3 - (',oban kızı. 250. 

Ilora - BoıOOa ç.!lesine biılet alan. 
lar bir liraya muk.abll 245,:; l1nı ka.. 
ı:ıındıle.r. 

Od 
o!ar 

sında ölü 
k bulundu 

min edip eilemiycceği ıııa.Jısul ta- memck ı c \alanda l· mı iase,;ni 
ır.am-cn nnbarlara girmedcu ve tesadliflere bırnkm::ımak İ\·;n !Ju 
tc.,bit c.lıınınoda.n nasıl bilinebilir en doğru \'e en çıl.~r )uldan ylirii-
\·c ınahsul eksilt ise, kUfi gchniye ... 
cekse l.ir yerin bol yeme•ine, bir 
yeri.,, hiç yi~·emenıesine nasıl göz 
yuıııubhıl!r n lıiikiinıet bü~le bir 
'·aziyette nasıl me•'ııliyet dnuhte 
edı;bilir, adaleti içtimai~·e ve mü- 1 
savat hakları nuıl trıııin edilehi- J 

lir?. 
Yine her Anadolu ,.e Trakya 1 

şehrinin keudi keııdiı>ini geçindi
recek ka<lar mahsul aldığı ne za
m•n görıJmıiştiir ki hu;;<bv ve 
1'ububat ••lıJL serbest bır~İalıi!
•in ve lıiikunıet büyiik şoltirler 
dışuıda miistehlik halkın ekmek 
ihtiyacın! lr.k~yt kalsın?. 

ı\n:Wohı, !Şark, KP.ı adt•niz, J'<e 
vilayetlrrir.in bir~oğ'u hııbubat is
tihs'11jndc geri, diğer i!iotil1sallerde 
ileri olan şehir ,.e kazalar l!.aHn
dedir, Iluj:day istihsal mtrkczle
rin<n bu Yil:i3 et, şttlir ve kaıalara 
karşı fia tları ne mertebeye kadar 
yükseltecekleri ve rhtiya-cı hu.,u
si nıi.ırıakaJe \a~ıtaJarı ile ne dero
ceye kadar teınio edel>i\ecekled 
ne derecC'ye kadar gözü kapalı te-

meyi tt'rcih elmi)ıir. Dile) cJ:ın 
k~ Ma)·ıs ayı i~indc t:ıhiat istedi.
ğinıiz bol ~·ağınnru vrr İP, b~r~ 
kelli ve mükenıınel mahsul alıı,

Iım; harpsiz, feliJ:ets;z, musihot.. 
siz kalmasını i~tediğimız aziz, hür 
ve mü. t.akil vatatumı7da n1u11te

renı Refik Saydam I!iikiımetiııin 
kö~den m:ıhallcJe kadnr kurmak 
awıjnde hulundu~u yeni ıc-.bit 

etme, salın alma. n•kletme, dai::ıt
ma ve ia.-ze etme t killeri "'1Ye

sinde rahat ıalıa "°' t>kml'k yi.
yelım. bol gıd11 alalım. 

Serbt',ı eolu.ıek n-jimiııi ölç
nıeık iıçin yalnı:ı İstil.r.~ul 'c .rı.n. 
kara fır:nlan önUndcki izdihu:nı. 
cknıek alr snaır.~.k ) üziir Jen aç 
kalanları ve yıne 'erhe•t buğday 
sall§l ve rejimi yüzünden dalıa 
geçeıı yıu Aııadolunun ,.e h= 

ark ~hirlerınôn fırınlarındıı ek,. 

mcğin kik>snnun 34 kuruşa kadar 
aatıldığıru hatırlamak kiıfidir ve 
büyük bôt ibret dersidir! 

ETE/11 iZZET BENiCE (1 inci SahUeden D"Vam) 
salııı.h oda.smda ölü oları:ı.'< bttlun. 
muştur. 

!============================= 
Oc-set, belodiye doktoru tara

ünıdan muayene edihniş, ölüm 
şüpheli gôtülerek hiidiscıden müd. 
ooumuınilik haherd.ar edihifitu. 

Bu şüptıeh ölüıın ilibıırı etraim 
da müıdı:it>i ımı umi m uav i.ıı.Jerin
den Ziya Yaqıan me~gul olmak
tadır. 

Muavin bt>raberime adliı-e di:ık
tıonı E!l'l'er Kararı olduğu halde 
bu sabah vak'a Y"rıne gitmiş. 
tal'lkikata başlıımıştır. 

4 ki'!: i öldü, 3 
ağır yereli 

işi 

İskeneerun, il (11\,su.t) - Burada 
dlirt k;:şinin ölUrnü \'t: üç kışiuln de a,.. 

j.'1r ::cralarun· ·y? ııelırek>nen ieci 
bir •rec kızası olmı.ştur; 

Kanal Köpr(ls!l üzerilı<lcltl İ•kerıde. 
run Ln-.an lfletmeh:rl tea.:$.Clt.na t.ı.ş 
nak~c:tmekte olan fOfı.ir SW yman Ça.
kLr~n ıdu..rsJldeki X&znyon. koprlıden 

geterken amele ma.ı ~andWyl~ ça-rpJ.4-
mışltr. Netlcede kamyon l<>komotilln 
önünde yilz meıre •ilrtikleDerek par. 
çala.nmışhr. 

Kamyonda bu~unan amel~lerden Ö
'!ler Abatoğlu. Cemal, Antakyalı Alı.

met ve kamyonun sahibi Abdmgatur 
oğlu Ali feci bir ı;<>kilde ölmfu;lerdir. 
Şoför Süleyman Çakır ile am~lelen!= 
·İzzettin ve ka:rdeşi M..Wa Türkıroe.n 
atıc surelte y&raJ.ıınnuııla.rdır. T•bldlı1L 
ta başlanmış. yaralılar hasW!ane]'e 
k• k!ırılmışlardır. 

Rapid bu sefer neden 
mağlQp oldu? 
(ı inci Sahlte<len DO\·ıun) 

veıımeınişle:ıdi. 
Mıfı'!.ellit tabın ise ş~·le bir 

takıımla saılıaoa yeralmıış bulunu 
J")OOU: 

Mcı.'>ınet Ali - SaLh, F~nı k -
~ak; Haıkkı; E9at - Mef.rnet 
Ali; Şeref; Melih; Şükrü; Fikret. 

Hakem Şaı:inın idaresır~<le o;vu-. 
na Rumenler b:ışladı. Fakat muh 
!elit taJ>:m heırren oyuna hiik:m 
olarak Rapid kalcııi önüne yer 
~ti ,.e üçüncü dakikada ılk teh. 
Pikeyi Rtrmen loaleci'li nıuvafta

kiyetle Ö1'1edi. Üç1.cr m~tditi.nın 
bil'b'rini kovahyan hüctunları 

ka~mda sar.""rdt.>kları şutlar 
ihep Rııınen kalecinin eller:nde 
'1ııuyotrlu. Bu ~n mmtelit 
mutıacimleri bir türlü sayı yap. 
ma~ mt.PVaffak olanuıyorlıırdı. 

Bu hal 20 inci dakikaya kadar 
sürüp gitti. 

geç>rmı.şti. Bu şekilıc'eki U.k~\a 
oyuna mulıt.ehıt b~lsdı. 

Bu dC'vremr t.ı~lannda çolr. 
ağ;r b•r l.e<ııpu i • devam ed~n 
oy .nı 15 incı d;.kikava k:.dar 1,dt 
a,;ır devarr> et4. Bu andan sonra 
y.cn c>E'n canı n n m...lıte!.t r.,ıı

hGc>1nter> Rapıd muctafras n~ a. 
~.~ı.llı ) k' ndiler. Fakat bii
tun gayretlere rağrren bir t ,•lü 
Sav, ) S! rlanuycrdu. Bır r hk 
maç b•r an~reıvrr. .ı m-u. ııOOkıısı 
haliııtl<> CJYNll'~ a ha: ı:ııc;. Bü.. 
tün rr~-ııte!ı.t oyunoct n R";ı d 
yarı sahasına yeri~ ş bir hal
de "ner. 
MUHTELİT!N Ih.h'iC"I GO' Ü 
MuiıteLtin ~· ·., rr...'ıa, et 43 

üncü dakikada sarr><•r ·~ verdi 
ve Şerefin Hak~ıya ı;..,çi i '.<>.. 

pu Hakkı pla..<e bır '"nruşla Ru
men kalesifle atarak ;k.ııcı golü 
yaptı ve oyun da bu suretle 2..0 
!Bülcn!ş muhtelitini.o mağlubiye 
tile 9Ilila erdi. 

ADI\AN HAKKI 

ikinc i küme grup 
maçlar~ Beher Ju.;<ıo;una 160 klWIJ!I bedel tak;. 

dlr edilen yuk&rda yazılı ıs 1ıO<ı kulp 
;pi ASkerl FııOriU.lar Umum MüdüııHL. ı •111•m•;;;ı:ım:zı1:111111ıa:ımıııı:ımı 

MUHTELTIN BIRINCI GOLÜ 

20 inci dakikada. sıoHı.ç>lı: Meh
met A~ !riiriiıp gıetiTdığı topu gü
zel bir pasla Şerefe verdi, o d& 
güzcl bir §ulla takımın birinci 
golünü yaptı. Bu golle beraber 
harekete P""n Rııınenler al<alıQn 
de bir korner kazarud1ama da 
bu.ıDan netice alamadıılar. Tek
rar hücuma ~n muihtebt mu. 
hociımeri •ağdan gü1.el bir iniş 
yaptılar. 21 inci dakikada. Fikre
tin fevkala~ bir şutu direklere 
çarparak bof;ıe. gitti, !Bu esnada 
Rumenler ~akla Salihin öniinde 
i.ş görernıiyen me-;lhu r sağaçıl--Ja. 

rmı sola geçirdiler. Fakat bu se
fer de Faruk Şipoşa göz açlırm:ı. 
yordıı. Oyun dakikaları ilerler
loen 30 uncu dakikadan itibaren 
Rllrn('n\er de aç>Jmağa b~ladı. 
lar, Fak:rt J:ı<r>·ere sarfoo,;Jen gay 
retler netice v-emıedi w birinci 
devre Hl muhtelitin \elline bitti. 

İkinci küme grıı 'arı ::ns•r.da 
yapılan maçl,.ra dün de Fe,..,r. 
balı<;e stad nda ".le e ro ve 
'Ylli)ılan müo;ab 1 .olar l:ı Da\ LXl'
paşa Eyiibü 3-1; H "\ AnE.d<ıl !ıi 
sarı:nı 2·0 ,erım ,ıerd:r. 
GALATASARAY. r ESİKTAŞ 

ğü M-cr:kez S-tınaJma K.om.isyonw.::a 
25.5.942 Pıwırl<d gunü saat IS te pa. 
z:ı.rlıkla ıhale edoil•<-ci<ıt!r. Şartname 
paruızdır. K;>i'I temioai •3600• liradır. 

•S212> 

Doııyasına bağlt ıtJ kıt'a l;:ıt.ede yazılı 
Si kalem e!ckıı-i.k ma"""'esi alınacak 

TaJunln edilen bedeli <Z7 4.58• lira 
olan yukarda yazılı sı kalem elekt.ri.k 
maızemest A...._~ri Fabrikalar Umum 
?ı.1üCürlüğü Merkez Sotınalına komis
yonunca 29.5.94.2 Cuma günü saat 16 
da pazarlıkla ;tıale edilecckUr. Ş:ı.rL 
naıne cl38• kuruştur. Kat'l teminat 
4118 lira 70 Jruruşlnr. <S214> 

+ 
500 metre mikabı çıralı çam ve 

köknar ıwnanı alınocalı; 
Bt'her metre m~bına 60 lira bedel 

takdir e<illen ~ metre ~ı çıra.la 
çam ve köknar a.zmanı Aak:erl Fabri
kalar Umum l'ıtadürlilğil merk"7: salın 
alma kom:iısyotıwıca 29.li.ll42 Cuma. g!l.
n saat ıs de paz.arhkla llı•I<> edilecelc>
tir. Şartnarn~ 150 kuru1'tllr. Kat.'1 temi-
na.t 4SOO liradır. <5213• 

Beşiktaşlı Hafız 
Riza öldü 

Ağıı.eamİi imam ve hati!ıi 
değerli füıtad ~l&t.han Ha
fız Göne! Amerikan hastane
sinde 10 :\1ayıs paur günü ha
yata gö:ılcrini )Ummuştur. 

Bütih> bu m1'1tılekethı irfan 
,.e fazilet al~minde yük<ek. 
afif ve insanlığı ile hlızmet 
elmiş olan J,;ıymetli ü.'tadın 
aramızdan ayrılan mevcudi
yetiyle müteellimiz. 

Yeri dolınıyac&k im kıy
metli varlığın cenazesi U Ma
yıs salı günü öğle namazını 
miilealcip Ağacaıniinden kal
clınlarak Feriköy aile mak1-
resine tevdi edilerektir. 

Allahtan mağfiret niyu 
ederiz. 

İknci de'Vrede Rııırııenlcr santr
furlun Boraikiyl ve asıl kalecile
rini takm.a ahnışlardı. Buna mu. 
kabil muhtelit takım da Mehmet 
Ali ile Mel!llıi çı.kanarak ();mazıı 
kal.e:yoe; EBadJ ortaya; Hü."""ı·ni 
sağa alınış; Hak.kıyı da santrııllora 

B. TAKIMLAR! MAÇI 
Dünkü Rap>d - Üçlar maçından 

eV'l'<>l yapı.lan Galatasaray - Ee 
şikta~ B. takımları maçını ü•liin 
b.:r oyundan scııra 3.0 Ga :ıtaısa· 
rayhlar kazanıını.şlardır. 

------= 
n~u at 

(! bd Snhile.kn D ·amı 

rim+ze ge!ı1'ııştir. 
Viltiyet t.ucün VEY a ycrın hal. 

ka bir tebli[! ncşrN ee< ~ ve ve
rilee<>k !işler J'1l!"Srlardan ne 
ııekillie ve ne r,i}nkri m.U.'·'ı' "atta 
bulunablleee.ğ; b 'd r:l :c ' r 

Fiş tevzia tr.ıa bu h a içlndıe 
başlaruıcaktır. 



HASA ·N 
TIBAIJ BLERO 

FIRÇALARI 

çoı. itin• ve fedakarblıl• 
iıııuı l edilmiştir. 

İstanbul Belediyesi Sıhhat İş
leri Sari Hasta!tklar Mücadele 
:Memı:eıdnin tahlnnooen g<0çmiştir. 

M:Ea-cplardan tamamile İiri ~ 
iııp iıuzur ve oır.niyeile istimal 
tdi.lebili:r. AıOOıli: :Z-00, yarım ble
ro 275, haliıs blero 775 ve l()ı'i() 

~. 

TÜLIP - OLOÖROZ 
KL O VER 

f-l!-1-~-ITel&_.b 

HASAN 
TllUIU. CILALABI 

Çıkmıştır. 
'!' s.i ...-, ea ucllde cill, • 
J>Ulak •• fevkalide renk, ..a.1t 

oieTanılı bir cazibe. 
BASAN DEPOSU ve iUf>elrie 

•bf ;yerlerinde ~ 30, 
büyVk 50 Kr. 

Satılık Çam Tomruğu ve 
Meşe Direği ,. 

Devlet Ormanl~letmesiDüzce Revir Amir
liğinden: 

Dev.lct Ormac ı.~- Diiz~ rt'Oiıi nin Bolu Tat.va dtpOSU11ıle mncut 
• 172'> metreküp ve •721> ~ muadtU •~> adel çam tomnıtu ..e 7" 
metreküp <278> DerınıeLrel<üp muaılill 239 ~ mqe c!irel Z2.5.942 Cı.n& rQ.. 
nü sa.at H de açık arttırma ile sahlaolıkllr. 

Camlar d<-vıil<ler ~ olmıayıo 1<ınl ~len ve her ae?I lı:er.,._ 
le imall<1e •""'~ Ye ~ de ccm' ....-. 7V~r zne-,.cul ohıp çam 
totm"ıklarmın _,,, -;rupılD.iln awilammeıı boclcli <30o lira w -le.ı·Uı 
beh<>r -tre;ctlpil d2> ı;,-actır. 

Şartnameler A<ıltanı Orman U- M<ldilr'!illO İslllnlnıl w Boludoı Orman 
Çev ırge Miıdılrlüldtti, ~n Onnall Bölce Şdliif ı.ı.e Düz<'<> Revir AıııOrllli
miT.Cl• ve mallar ~ ııörilJeblk. 

İstekl'llerin 'lfo 7.4 J1111Y11ldtal - 108 ~ lbim.eleriyle ı.lrlllı:le ltıoale 
C(in ve aaa tinde IJ>eZl<1lr tomıisyona _ müucutlan. ctill60 

.------------- ---
Deılet Den'.zyglları isletme Umum .üdurlüğü İlanları 

11 / 5 / 942 den 17 / 5 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif utlara kalkacak npurlann iıimleri, ka.Dat 

sün •• ... tleri Te kalkacakları nlatımlar. 

hmh h&ttıuı 

Karablp battı..,. 

l.r:mı. ıı.ttı 

NOT 1 

.... 

-

-
-

-

-
-

&alı 4.8' <le K&radeıı!-ı, Cuma UO de 
ı.e Ga.lala rıhnmın<lan. 

:NOT: Cuma Pos!act J'llPılm•>Ulf oldu. 
tundan Kanıdeu!.z. v a.p:.ıru Cuma ye 
Şalı p01Bıalar.ııı >evh«l~n yapacaklır. 

i.t.ı~b•IG..o 2&/f/042 Salı gününden 
~n K.ırada.ı~ı yolunda. y..ı.:t pl'O&' ... 
l'il•nı n:...n 1.aüb:..tl..ne ba~~.:ınn1ı şt.! r. Yolcu
oun Fa.T:irl , P<.:llj("mbe g'.1n?.eti niıho

,..,t •••I 21 .00 e ko.dar ııemi.Ye tılımiv 
l>uluımaıa ·· ı ~r. 

Cı.ımarleo! 18.00 ele T("ban Slztı;<>OI ni>-
1.uıur.d a<ı. 

Per,;< rr.be 8.00 de Kelilliil vapuru Top.. 
hane rıhtımından. 
:NOT: 14 M.,y., w·ıiıinden ıt.:'1aren tuıL 
tada b:r .oeta olıo;lk ili>ere izmtt ..efe.
terine bW:llltt.elıUltır. 

Pazarett;i. Cıı,.'nr~onrcnt. Yı:' l "'ır:ı.a 91ô0 de 
Mara.ırnz, Cuma.-! 14-00 Je Tralc. Pa... 
...,. 9.50 1farüaz Galata rıhtımmdac. 

Pa•rte9i
1 
ç,~:ımt>a '\re L"Uma ıs.w oe 

Trak Galata. n;htırnındfn ay!'~J Cu
fQmb• 20.00 Adalya ve Cumarte.ıo 
ııo.oo ff :ı.ıe...ın Topl1"ne rıbt.muw!=. 
:NOT: ıs Jılayı.s ta.rlhin•len ili>&ren 
carı;amba Bandırma azalık lidi!rlecıoe 
ba§laııacıdtlır. 

S&lı ve Cu:me 19 00 da Barım Tqma.. 
.,. nhtım ı.ıı<lalı. 

Pauır 9.llO da E.emlıl Tophane nbla-
ırıınd.n. 

NOT: 10 MaJ'lll tarihi.r.Mn H'.baren İm
r<Yl 1kl5tasını io;tanbuld:ı.n kalkış g!I.. 
nü esk.iBi ci'bi Pa1ar ı;:ın:inc del'~ 
z1lr.;-iıi r &ıdt"ı:r. a Sa'ı günü vapur 

ırol<tur. 

Car::•mt>« 12.00 de Btır0a, Cumarle&i 
1:2."'-' de Anı..lva . ,$orlteci .rıhlmımdan. 

Pu.ar 18 00 de It:ımr Gala.ta rıtıtımııı

<LW. Du ~ gid\ş ve dönüşte Gelib<J

:ıu ve Canald"1"'3"' UCC•>.c.ıct.ır. ------ -
Vapur ııderlerl halcluııda her türlü ma!Omat oşal.da lelatocı IW• 

'"araları yazılı At.:enteletimbd.'11 ötrenBebJ:ir. 
Baş Acenta; Galat.. f'."11ato rıhlunt, Limanlar Umum 

}.1üdUrlUC\l binan altında. 42362 

Şube Ace.u.tıılığı: 01ılata :_ Galata rıhlmu, Mmtııka Llmiltı R•lı-
lili bin .. ı altında. 40133 

Siı:-ktti Şuu Aceırtalığı - Sirlc "CI, Yolcu Saloou. 22740 
<1384> 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

Odun Safın Alıııacaktır 
Marmara ve Kar<.öeniz s:ıblflerA>de ..,,,;.a odunlan bu.lrnanlann cins ve 

Olik\oılrt .. rlyle $CJl fi,at.lerini bir mektup iJ-e B&b!iLl r;ıdd€"İ 13 n 1nu-c1.B İstanbul 
Beled.iyeoı Teır>Wı1< ~1eri ?>.,acncla M.a hruklıı Of,,, .ıt.llidü•lüğııne bildlnntaL 

- <5:H7> 

ÇOCU -
Meraklı şeyler: 

. 

Milli Hakimiye ve 
FİLİPİNLERDE 
BİR ADET! 

Çocuk Bayramı :Filipi.nlerdelızi ~li halkl;a ~'U
yan bir ,inwnı uorandı.ıımak :urlar 
ibiiyük bir !kabchat olamaz. :lAra 
bunlar \ıı6aıı uşıırken nı'hml mu
valııkaien cesetiun çilop gfqJQ)iıye 
~i1ıtjğ$ iılibdındadll'lar. Bıırlenl»
l'e ;Qyandınlan tıı.r iıı6&nın bede
ıııme ruh çabucak giremez ve öl;ür 
dl{ye lxılktulcl.ıırmdruı uyııyaııları 
kat'iyen cyaındımnaızlar, 

23 Nisan Mill~ Hlikimiıttf "" 
Çocuk Bcıyraım miiııcısriıoeti!.ı aç· 
hğmıl% yaa ııniiMbaka•nım gön· 
cknıeıı ~,. """'"'ndan tefrik 
olmıaı-.ık en beğ;!'ııilenle'l'den bi-
rinciliği ~-.. "~ ;ı ônci ge 
ten ,Jhri ge~ ha.fta ~· 

M ü.salıakcımızd<ı 3 ÜftC'Üliİ4Ü 
laıZCl't!a.rı Oumlmriyet b2 !i.!ai 
3 i.i.neü .nn.ıf B f'Wesi ta~m
-.ı ,Bayıfn Nevm Akk- yozo 
~ Kabataş orl4 ~ i1ciT&ci 
-t talebelemıden Bay H1111Jri· 
ain yazışım dJJ bugü11 ~-
1112': 

23 Ni1&n 1920 w 
Çocuk Haftaeı 

Bu IJl\M<adtles gün bi:ııe Anka 
ıw:ta )'et'\i Türiı: ~;nin 1-
}i olan cH~ mıi.l'lye. Jtin 
lı!uruluışun u anl.Jt>yor. Bunedn 28 

~ .?"-• hıırin pdşahln ,pfleti 
<yii.ı:iiıııden ~ clhan Jııar. 
blnclen kııhramancır ıliıtüııııııele. 

rimtz:e ra@ınen ~ oOarü: 
ç1J<mı.ştıl<. İmnlanan ~ 
mütarekıeslne göı.e cennet yurdu 
muzun en g;irıel perçolen ecnebi 
eller UrafımUn iıj:gal edtl!.ı+-.en 
cl9 Me.yıe 1919. da Samnm ıEıı.k 
lıınnda lıi.r ~ doğdu: Bu gü. 
nerı .. M usta.fa Kenuı.ı. i.di -..e .O• 
Tiirk uluo;unu öliirııkn kurt:ını.. 
aııi<, 'kıoyaca'ğı esaslııırl a )'mi taze 
ibıi.r 'l\irk devleti kımıcalı:ıa. 

.o. nu.n ~ karanla yımi'u
rm.wmı l.iııtüMe biiWn bir şiınşek 
gibi çalkıtı. •Ü• nun sesi NnafIY'3, 
Enurllln ve Sıvııs ~Hııde 
mil11 luıklann ıstmaadt iç:i!ı lbir 
ta~fun oldu. 

Bu esnada OGmtı.Nı impa.r.
torluğunun 8Dll auh&nı ilde ve 
~ içinde kıvraoı:ı~ıııc,r, k
tanb~ uy~u!t n:tı1ar, htolU ma 
-.ıu ~~-ıe 

~ görmeji· savaşı.yorle.ıU. Kısa 

bir önairden ııorı.ra d.tlştral sün. 
!fiil.eri aJt::ıın.da da{:Jlan Mın Os

maıı.1 mil.J.et ıııeclli i ; 8!Ylli zaman 
da miU.i iBtekleri tahııklruk eıti. 
reoek medısin ancak Anıııdhluıda 
toplanabilooeğine inamnıyanların 

piphelı irıı:ınıını dıa ~ta. 

1920 yın..,ın 23 N isım günü bir 
ç.:ıl< ım-luklar be1'laTa! edıüdikten 
ııon::-a- Anık arada tıı>p l a<ııan i llt 
.TüTltiye Bizyük Millet Meclisi> 
ye!l.i bir devletin n· ü,j.d'ecisi ola.. 
rak, bUtün dfuıva müvıo.....,,;ıesıin
&eki şerefli ~k:iıh aldı ve Tüıir 
mitteüni.n en 1Dbii hakiaJıı.m ,.ı;.n 
etW. 

İst>'.kl(i! tar-.hmh.:ın §•nı.h sahi.. 
f.elcrinln ilki olan bn mes'U't ha
dseden ııonra k~mman Tİil'k or
duJarı. liki yıl içirııcle ~ı Sa. 
karya kııv3larıtrıdan Akıd.eniz su... 
larıoo dU<tü ve büyük, nihai za
ferl müteukip .cumhuriyet. kaı. 
b.J edile.-.,k saltanat.m tekrar Gi
rilme hul-y"61 ebedl~en m.çtıge 

gi:imfüdil ~ Cumlbıtri1"etrn ilcle· 
bed dew;ınu Tii.rk ~ a.ııil 
yavruhırına ~ en JmJkadies 
bir ülk>il oımı. 

Bunun lıgiıdr ki 23 niıtıan; mIDt 
hakimiyet.in fMıı•wlJtı giill; aYni 
zarnıııııda cÇa!uk bayramn.. oıa.. 
nık Jııııbul edihlftir. Ve yüe bin
~n:e mübarek ,elıiıdlin kam paiıa-
91n.a kurulan Cuıri>uriy<!t Türk 
yaıvrularJ11a Mı&ne<t ~r ve 
yme ıısil TUrk mi&tinln; öM:nil 
tffP.e alarak oSıxhği mi ili huıd.ut 
ları kıoırumaJt vazi:flesi TiK yav 
nılarınuı l'lCclp vıı:rlJimıı tevdi 
ohıa'.n<ıçttlr. 

Her 'l1iirlt gl:ıl hen de bu büı:yük 
günde; bize bütün bu saadeti ya 
ratan, ~en -.,;:ili Aıta
mıaıı hfümet ve şii!kranla yiııdı en 
mukaddEIS bi.r borç bilışur .0> 
nun }ıGtr.rıısı ön~ ve Diiyük 

Ko1"1l!fUCU Mm! Şefimiz İlımeot 
İnön ünün hulıunııw:l.a aıimııet ve 
'8zimle ~~. 

lmmlml Ct.emhtıriyııt kız 
1iff,; 3 ıü11Cii auuf B. pbesi 
ea!ebelerinden N~ Akkaa 

Çocuk Baynmı 
~ N'88n '"-.cuk baynmı, ~ 

lı:üçUk ~ar için yalmıı: bir 
eğtence giinü diye değil; ayn; 311-

mcında Türk yavrulo.rına ~rliı 
~ ~ini belirteıı bü. 
,.ıilk bir kArarın da smfuolüdiir. 
Millf ~~et bıııyıunile bera
ber kutlul.anı:." oocuk bayıroırın; 
ya.mıtn biiıyitkle\"i ollmağa nam. 
ııet biz çocukların milli hakimi
yeti daha ufacık ,.atilannda be
run-meleri ıdr.t.aınndan da çok 
değerlııdlr, 

BUıj"iilt AtMiirkUmii.zün kttrdı.ı.. 
tu.; • nönü... k.aııhrsnan>ru&'\ ge\İıf;
ti1'diıği Türk inkıllıbuıda çoıcuığıHı 
manQ ve değerini belirten .ÇOcuk 
bayraııııı.. bunun için sadece Türk 
ya-."l'Ularımn değjl, her Türkün 
caOOıan kutla~ en ~'Öl< gün
~n birisidir. 

HAYRİ AR 

~--

Bir saniyede 
neler oluyor? 

Siz ~ ki bir -ıri:.Ye> gibi 
az ibir 'E&lllandıa lıi19bir ff!'i oıl.mu
yacağıru zannedersiniz. Yanili(yoır
ııunuz. Her bir AJl'i:yen:i:n ık:ıymeti 

vardır: l§ı<k bir ~e üç yüz 
bin ik.ilı:ımetre 'lllE8afe tlı:ateder. B!Ja 
insanlar b!r saniyede bi!' aıdmı ıı.

tabili<C. Sümillclülböcelt .ıııcak iti 
ımmrıoetreliık IDE6afe katıedebilir. 

!Beygi.r 1'Gt>ii ~lıe bir sam. 

yede biacieoı> tiç defa ..wıa lmb, 
dörtnala ıııidenıe cl>rt dıliıa fııo:la 
gider. 
Şim<h suya ıbakahrn: GUT.el riiv

earlı m h;wııda yelkenli bir ka,. 

;yık samyede (6) melre ~· 
D~ d&lga.lan bir ııa11~ede 
(13) metre ,,,., rüııgfuo (30) metre 
kateder. Atıl= bir tfrfe'k kurşu
nu bir ıııı:ıı.i;rede (?50) met.Te gider 
ve atılan tüfekten (JJO) metre 
ileriıde bulunan bir adum sadasım 
hır saniye sonra işıtcıbılir. 

Sıcaklık konıe!!"veıı 
Daima yeni !IE'Y !er yaratmıya 

kalkan i.nGanl.arın zek:ilııı., ıwl.ayı, 

~ığı muha1112At "~ harareti .istilı
eal etti{J pi bir gün h•ar~ de 
m.uhlı.!aı.a. edebi..l"W:e.k nU?. şmndl 

blz1kaç i.Jim bununla ımefg'.ıl iııı!iş.
ler. Kııntilir, belki güııı-On bir:iDie 
gr~ pliğı gilbi karşımıza o
tııı1amğımı2 ve çevirEcegimiz bir 
ıplaık.tan .ıad.a yerine hararet çıllı.ıv 
cak. Mı nerede o güınler?. 

MİLLİ KORUNMA Kanunu 
En - tad.meri. awdıp sebep Vryihalan. Jııl.aııirul :Mür_.. 

Kor-AjWU izami Ur b.Midi lisıeler;. Mahkeme içlillıatlan 

Avukat Nazmi Nuri Köksal 
Clhab n Üniversite !dıtaphu:ıeleri ...ıe ııatılır. -:m:aı!I 

İl.E SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her :yenıcldea 90nra ~nde 3 defa ı.>nntazanıan dişlerinizi hrç•l~yın•z. 

E LE R 1 
GRiP, ROMATİZMA 

KAŞ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sıhhiye v..aıttinlA nıhstuı.ı haizdir. İnbıııda Fiııtle a kaıe aJmalıWr. 

--~--- - - ·- _:._=: """'~ "" 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - K.e,11 bedeli 8H06,S5 lira olon S>ltiıta:rda lı&/35 tllovolUuk J'tıl=i>id 
~ loeeıtf bedeli 6:1425,52 liraya balij ofan Bey•ııtte. 33/10 kilowltluk hıdlı-ic; jııj 
'1UI - ınş,., işi kap<ıh z;;.r! ""'ıılü He :ıı<ıle edilecektir. 

2 - Sll6ht6rda j.n~ e<lil~i< merkezin m1>11Mkat tM>inatı 56'.!1l,3l, ~=ıı. 
tıa 1nta «lllecck mer&cı.in 1n\>\"8kka t teminatı da 44ı21,13 liradu-. 

3 - Her !l<i ml!havvıl<? morkt'7:i. ici<ı bir "1'Mla >eı<llf vcrilobilt'Ceiıl &il>i hd' 
bir! içın a(rrı aıyrı W<lı! te veri.\Mİ.lir. 

• - İ.ki muhavvile mtıi<ezi lı;in bir forad o Wı.ı:.t edild • ~l l:kd!Tde mülead-.4.ı. 
teD a.tıgarl 100.-0-00, yalnn Sil81Y1ardaki nıerkez Jç;.n 7().000 ve DcyaZJ ttald m~r ... 

kft. lı;in de 50.000 l>r•lık b'na lrışaS> '§ini yap:nış olduğur.u n· ii.>Q;t b ir vesl.ı..ar.ıa 
da dij;cr b!'lwıt vesaik.le be rclber ibrazı rrıofdluridi:. 

6 - Tekliı '6in Lev.uwıl<ion panm tedarik edilecek f".rt.naTes!nd~J:ı tar i!a
ta tı.nun olarak !J0/5fiK'2 Çan,-a.,-,ba Cilnü sa&\ 15 e ltadar Metro Honm•n 
t ilııcU bluMlaki to~oo lıılitiıpliğlne m.ı)ıbuv. mukabi.l.I .,.rllrıı.lş olması JJI. 
.ıcımıdır. <5171> 

· 11 !'J.ayıs 194:.l 
ıaoo 

11.0S 

Wl.60 

Pn+- ... l>ltmıclEel .... ~ 
,....ı. 

MiWlt: Rac!J'o Daos ~ao.. 

:Milz&: Geçit Pr<ıct ....... 
lD.30 ıı.em:d<et Saat A:;ran ve AlaD9 

Haberleri. 

ıuı; 

lt.66 

20.15 

20.411 

21.00 

ııı.ıe 

lll.30 

11.4.5 

Kon- (Y......ı.-ler ()e. 
ıul:1e1.l Adına). 

Jı(üıtlt: ŞsrialQ.< .... Tlizldllor. 

Radı:fo Gaııele&i. 

MtiZllr.: Bir Hal.!ı: Türlrilri Ö!
reutyoruz - Heftanıc Ttlrküı>ti. 

r.;naı TKvimi. 
ı.tüıik: J'ııQJ Hey'eii. 

lt<ınUID>8 (GW>iln M-1eleri). 

MlW.lr.: Rad;Jo S<nf>on1 Oıll-

traeı. (Şc;(: J'erid .A.Wlır). 

n.JO Memld<et Saat A:;rarı, Alam 
Bıtbtr!erl .,. l'lorslolu. 

&Ul/Zl.W Yarlllkl Prcıcı-aaı n Ka. ... ~. 
ZilhreVi::r• ve l."llCl.J.ye Mülelıuıı11 

Dr. D&Jl"I Ömer 

' 
J 
1 

ötleda> socını Be701lu Ala C•· 
mil kareısı Hann Apart. Mo. 133. IJ·--· Tel: 45588 ----· 

Deni:zı Levcnım Satınalma 
Komiıyonu ilanları 

İld adet be!ıDn mo lörll - DO-." ma 
curu>bu mü\tmı>cii cereyanlı 

D'!ıe.ıool.ar Şmt sargılı, 110 ·,ol tıı 

l.S Kilovat cDaoha. y(i.k~ek ohı-b ı· :> 

Btnııln ınotiffil !~aka! O 5 b•c.YJ:W 
kuvvetinde olacoı. tı;. 

D~na.ır'° ve nıoıör dıri!k: 0 1 ~rc= k. k ~ıı.Je 
echlınlş 01'.<!a.ktır. 

YU>lraJ'da yazılı 0wa!ta iki aJ ı t bt'f>.

,,m moiörü ve Dinanm curı.:bu aJınaı. 

cel<.lır. bleldllel'in en ııeç 15 Mayııı 

194.2 tünü aJcşamına kaıda-r KasJ n'lpe ~ıı· 

da bulunan kom.icyona tf'k.1iftc bu!<ın'"' 

malan. •5362> 

• TAKVıM • 
I';.u..,·! 1358 HIZIR ~Lcrl 1~61 

JdBAN 
6 

R.AHIR 

~8 25 

'ı(ıl 9"2 A;y 5 Vao;ıııt~ 
Vakti 

MAYlS 
s ı; s D 

5 48 Güne:; 9 34 

11 
310 Öll• 4 56 
7 05 hinaı 8511 

20 15 A.Jcsa~ \ \.Jv 

Pazartesi 22 C2 'l''vt 1 4f, 

3 47 İmsak 7 33 

Sııhlp ve Daomuharrlrl Eten, iuet 
Beııice - N~!yat Direkl&ü 

Cevdet KARABİLGIN 
llON TELGllAi' lllA'l'BAA81 

Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Uıııdlc!arda S<Uml::re malıcllcoinde H&ın&m eoltajmda S8 No.lu ha.nede •al<fl' 

iUıı ....e!a1 eden ve kret..ı.ıc mahkememizce VU'IJ'•t edllın~ bulunan ölil 
Fatma.ıı.n ıa::rri nıenıruı terekeoinden olan &ı.ımı,.e Hamam sıkağında 3~ No . 111 
tık bap hantnln aı;>k arttuma ue aatümuına karur vcrilrnişUr. 

1 - la kapı rruroar~ tqıyan hanenin cüı:nle Jtapısından cirlldJkte. Zem:iı-o 
nl kırmızı Çini dıö,eli ufak bir <111tıre ve ooJ brrat'.a ufak bir yemek oda,;ı vO 
merow«ı a1'1nda bir odun.Jul< Ye bu antredıın bir k•pı Ue girildil<le zem 'ni çi· 
meıto d-1; bi.ı: !atlık ve buradan bl:r kap, ile lllrildikle zenuııl kırlk ta0laı-liıl 
d~ell bir mullalt ve bunMlıın blr kapı il• çıluldıktıı !Çin<k oort meyva ağa<• 
bulunan bir oaıııçe.ıl vo i:llı. anıreden 9 ayak merdivenle çlkıldlkta ufak bir sof~ 
ve ~ c>U>< bir ~ ve BOfadan bir kapı !le geçlldiklc keza ufak bir sola v• 
ool ta4'<1ita bir oda Vl' sılt tara!la bir hela (bundan d<>kuz ayak merdiven ıe 
toşlıığa lnilm<"kledir) ~ eo<ııdon H ..,&Jı: mc•diV<"nle yııltarı Jıııta çlkıldıktıı. .,,r 
soia Uzerinde üç oda ve bir hel.)yı muhievl olup lıanede elektrlk ve terkoo tc J. 
•tı """'uı olıı,p le~ yok\ur. Hane ahşap olup My'et.i umum!yesi Ltibar iy'• 
t:ım!re mui:ıt;ı.;tu-. Elycvm wetr1 en lira kiradadır. Yemlııli O?bllMıkuf lar>fınd:ıll 
(1400) Unı lı.ıymeı 1.1.kdir ed.iJmlitlr, 

2 - Sa.l>f bedeli ~. l4ii&a~<'Y'<! iş\IH!ı: e~lt .isüyenler ~eti n 
bam.mcnenln 'll> 7,5 niebetııxle pey ~ vermeleri Jaz.ımdır. RU.-wnu dc~ı• 
ve yirmi sene!!& evkaf tıtv>z bedeli ve lbale pulları mO,teriye ve mütcr::J<.i."' 
\'leq;i ve rüsumu BelPdiye t.erekt:yc aittir. 

3 - Sa\,ş 1/6/942 tarihine nıüs•di! Pa:ı.a~ tıünü eaat H ten 16 ya kadJl' 
Uel<il<ıor Sulh Hukul< Mahlt.,..,.,.iııdc yapilocaktır. O C(in kıymeti mulıamnıene• 
..ıo '%> 75 filll bulmadığ ı takdirdA? en ı,ııık a.rttıra.nın taalııhüdü baki ltalmak şart). 
le ınU...Yede on gün tem<llt olunarak 10/6/942 Çrşamba günü saat a ten 16 Y' 
ı.aJar lkinrl ar\\um._.ı yapılacak ve en ı.ııık arl\ırana lh:ılci ka\'iyc't!I icra 1<1"' 
;nac.aktu'. ihale bedeoliD!n bir hafta zarfında mahkeıme ı.-.c.mesine yat.ırılro ·r ı ~.ırt .. 
'tlr. Ak.si takdirde ihale boz.ulruıık bundan hasıl olacai< uırar \'c z!yan e ı .. ~ 
ve faiz w masra!lar on.dan hll!.lıilldim ı..:ı:min ettirilecektir. 

4 - İalıu gayri menkul tızexlnde tapuca mUıeccel ve gayri milscccel tir ;,.J 
lllbib! olduklarRTl lddJa ede<ıler vac :l&e ilan tariblnden itibaren yirmi ııun uf' 
tında -lltalarlle bi,r'*'e m<>hkemeınlze müracaatları ve ak;;! halde h~arı 13' 
puoa: mUBeocel olnuy3nla:r satı$ parasınw payla.im.asından harir; tutulaca~ardıt 

fi - Daılıa fazla malQmat alınalı: istiyenler mahkemenin 942/73 No. lu ıeı cı• 
dao'amı.& ve balıeyl cörmek iBt.iyenlerln de mez.kCr h.7ıneyc noüracno.t ey;<ın("" 
:ıerı -.e ta.lip olaıılarm o:aıt günü s&a.ti muayyeninde Ü6küdar Sulh Hukuk M•I" 
1ı;eıııeQııde l>a&Jı' bulunrnalaıı lıilıumu l.lôcı olunur. K:!/73 


