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• Cad. No. 54 

gönderilen cwak iade edilmez. 

Büyük Millet 
Olmak 

MUCİZESİ 
Türkiyenin taJ'ahızlı

ğı gelisigüzel bir tesadü
fün eseri veya beklen
miyen bir mucize değil 
loönü dehasını belirten 
bir tutumun ve aslında ' 
büyük bir büyük millet 
oluşumuzun verimidir. 

ETE/11 iZZET BENİCE 

Ankaradan: 
i 

1942 ilkhah ,,rı in ., nları tekrar / 
taı i lıin ~ini güııucdiğ i bir 'lıoi:az.. ı 
ıa~nıanın safhala-.rına süriiklcr
ke-u biz ıncınlekctiınizde m es'ut, ! 
rahat ve kaygısız bir baldeyi-ı. 1 

)Jay<ıt pahalrlı~ ı, şu ve bu Cer: 
tli sıkıntı umumı hayatımızdnk ı 
rahallıkla il'l çiililnce o kadar azım- 1 

saoabikn şeyler olllyor ki, bıınll 
111,000,000 içinden bir inin çılup 
da al.ı; i iddiaya me,·zu itübaz ede
bilmesine ;mkan butunruadığı 
gö~lc görülür, elle tutulur haki
katler a rasında bulunu)·or. 

Düop m illetlerinin pek a:ı. is
tisnası ile b~~ınd a cchcnnoo1 ler 
)' aıı.ar, hcrgiin bir şehir yıkılır, 
bir ocak vuancleş i rken Tilrldye
nin bu iç ve dış rah atlığını klS· 
kananla r var., dem e,ek bile sık 
sık derin bir tahassiir ifadesi için
de belirtenler çoktur . 

Daha dün okuduğumuz. b ir A\
rupa gaz6tcsinde bu durumumu
ıı.a : 

- Türkiyenin harbe gimıeruesi 

mucizesi .• 
diye uz.un bir yaıı tahsis edjJmişt i. 
Türki~cnin torafsızlığı ınnhakltak 
ki gelişi;;ıizel bir t~sadüfiln eseri 
ve.}·a bcklemtıi,>eıı bir n1uc:i:ı:c de- J. 
iildlr. Tiirki enin bugünkü d11nı - l 
mu Mi ı Şef İııünü dehasını la- \ 
rih "<e istikbal huzurunda belir- \ 
teıı bir tu tunam \'e aslında biiyiik 
bir millet oluşumuzun \ C müsta
kar milli siyaM>tinıizin nıalısulii
dür. Tarih bo)ıınca iistiiste imp•
ratoduklar kurmuş, asırlarca ci.
haogir kııhnış bJr ı&ın çocukla
rından anuk dühi şefler, Öol'nek 
siyaset, idare 'e a..kerlik tutumu 
11eklenebilirdi, Tiirk nilllct i ikinci 
ciho.n harılıinde işte bu ıuillet ol
duğUDu isbat etmi ş tir. Başmdaki 
loö.nii , etra fındaki millet 'toplu
hığu daha h:.-ıı patlak vermeden 
ve pa.tJak verir \ erme:ı. ne yapa 
cağını, ne yapmak lazmı geld iğini 

bratla,tırmı~ ve bu kararı üze
rinde en büyük, en şaşınaz bir 
dür~iikle yiirümüştür, Bu ka 
rar şuydu ve y ine odur: 

- Kayıtsız ve şartsız h i\kinıi 

yet ve istild:ilini herhangi ruü te
r.avi:ı.c karşı silahla korumak ve 
ilendi hudutları dışında hi~"hir 

ihtiras beslemeblzin en halis bir 
tarakı.zlılda harbin gelişim safha
laruıa dikkat ~o teyalı:lm:ı.la seyir
ci kalına I<. 

32 aydır bu siyas..tten şnşrn a 

dılı , 32 aydır kendi tara(sızl ıitı
nuı.ı korınnak için durnı.ık5mu 

sil;lblan<lık, 32 aydır ycryü:ıii mil
letlerine millet bütiinlüğünün • r 
birliğinin örnekliğiııi yapb«. Bi-

. zim İnönii rehberliğinde bu gi<!i
§~ ta rafsıılı~muza en b ti yük 
ve h.ıl is nıesnet olduğu gibi tn
r;ı fs~.t J1ğınıız.ın dev aın ından za
n1<ın z,a nıan ve bu dalı..il.alarda bi
)e ınıı1ıarip tara fl a rı n a ~ rı a yr ı 
!l'l<'nınun okluldaruıdaf! \'C hattiı 

t;:, r" t\ızl ı;';unızı t..-r ketmemek !iği

n;., için eıt hdis dileklerini yük
ıelt tikler inden ~ ii J>lıe e tmcme!<Ji
ğiıniz. 1:5 zuıttUr. 

Tarafsızlığıııuı İngiltere i~in 
Orta ve Yakın Ş<ırkta en bii~iik 
ralıatlıji ı teınin etmiştir \'e et

(Devart~ 3 aı.C'\i Sa;tııiede) ,- -- --- -- ------. 
1 YenİpObtane J.arı,ı.sındaki 

AiTINTOP 1 
KU!lil.)URA l\IAGAZASliNIN 1 

ÇOK ZENGiN 
YENİ ÇEŞiT.ı.Eld:Nt 

GÖRÜNÜZ. 

RUZVELT ! 
vaziyetin iyi l-

ı 
olduğunu. 1 

söyledi . ---
Çine yardım işi 
yine devam ediyor 

Anierikada 
1,5 milyon ka· 
dın harp hiz-

1-Almo.nyaya taa!Tınıan sı!ıılaşan lııglliz. bomlıımlıman ta1yareleri, 
• u<;~ e~vel bomba yilklederken .. 

metine girdi 
Loudra, 2 (A.A.) - B.B.C.: 

Vaşingtoııdaıı bildir~l<liğine 
göre Amerika Cumhurrcisl llt. 
Rıııvelt gazeteciler t<>plan.tı
sında; Birnıanyada Lasılıio'nun 
düş•nc!'S İ ii ·ıerine Çine başka 
yollardan harp · nıalı.eoıesi 

gönderilmesi ı.edhirlerinin şa
y anı men111uniyet bir tanda 
devam ettiğin i söylemiştir. 

Ruzv.elt bu meselenin aske
ri bir sır olduğuna işaret ede
rek fazla tafsil5ta gırışrııc

nıi ş; fakaı , ,·aziyetin yohında 
cereyan cttij:,>inı iline ctmi.<r
tir. (l>e\•a mı 3 ündide) 

Yenj bir nutuk ;ö~ li>•m Anwrika. 
Cımrhırrrdsi Ruz•f>lt 

UZAK DOGUDA 
Harp Vaziyeti_ 

JAPONLAR 
Manda'ayı 
Kuşatıyor 

• 
Taarruz şimal ve ce
nuptan devam ediyor 

i11glli~ler B!nd hu
duduna çekiliyor 
Yeni Dcltıi 2 (A.A.)- B.B .C. 

Birn~.t ·nada La~h:o ~~hrinC aJan 
Jat-'l\1P:~r }.1'" ·c<laja ~·ı :ki at~ J.!'a
s:na alınrık ic;:n cenup i slikaıre-

1ıir.dl' ıaar nı z <"1 'ywlar. Bu ara. 
an b:-ız~ .Ja1ll. n kl+'ai,,r: l-Ic rsrclj)•i 
a'kr!1ak ıçin ~;ma'" o._ .. g:·u ileri ba
rek<t( cie\·am t·ttıH.'.ti'ed.ir. 
D~ş.. ... nan, İng: lı~ · k ı !'a!arinın 

Hirrcl:stan hududuna doğru çe
k:Jmek'.~ <>lQu-.ğuı~u .\'a ,' ıl"!ışt•r. Bu 

(D<>vomı 3 lincli S>hl!ede} 

Pr. Ali Fuat 
Bu sabah 

Berline gitti 
Profesör idari 
i 1im1 er kongresi 
ne iştirak edecek 

B$ı-~inue l-0{)1.d...ü<:ak ola,~ .~ynel
tniJ::l iCH.ı İli:ı:ı:ı.lc: r" kcı:~indc bu
h.• ,.ıli~k: Uıcre H ;..·lt :.. k Fokütt~ı Drka
nı }'ı·att'\.Y;.r Aıl i Fuat Bz.şg> i bu sabah 
ıaa\ 8,30 da hususi tan-aro ile Yeş; J.. 
köyıclıEn Be-r~ haıre.ı<et etmi~r. Üni
..-.ıile Fro!esöıılerl k<odislni Yetillı:ö.r· , 
ele Uıtıd••nl,<@lıı'du. 

lngilizlere Göre: 1 İMHA HARBi: 

Rus cephesin- HeinkelAlman 
de ALMAN tayyare atöl
taarruzu daha yesi harabeye 
gecikecek mi? d Ön d Ü 

Geniş hazırlık- Burada kuvvetli 
lara dair bir bombardıman 

emare yokmuş ! uçağı yapılıyordu 
Londra 2 {A.A.)- B.B.C. Her 

ne kadar maV'JS geln'1fse de Rus 
Cc-pbc~'inde H ıtlerin bahoetıig; 
ilkbahar taarruıu ı<:in geniş mik-

(Dc,, anıı 3 üncü Sdhüede) 
---o---· 

Bitler- Musoli · 
ni mülakatının ı 

Lo1'ılra, 2 (A.A.) - B. B. C.: İngiliz 
tayy;.ırc~erin;n Rıo!ltxık şehr:inddti He
in4<el ta:yy&re atolyelerine yaptıkları 

dön gceelık hilcumlar 
0

büyuk bir mu. 
ı;aJ!ü:kıycte rn.:ll oEnuştur. Bilhassa en l 
blıy~tk n::Jırı..j Mc·lyesine 1k a olunan 
1.;. .~ ..-.J::o r1n eitlcr.n"!:iy~ti alman en son 
1ot~ı-aflar '. a c•;.ı t<Jbat f'd'llmlşı\.İ1'. B 1>
nı.ın; Şıınaıi Aıirr:a!'ıYa<l;:ı yeıgJne mon.-
1.-,j atP~yt-:ı oldı;i;u cia 0,:1'Cflilinişii r. 

akisleri / 
lngilizler, Mülakatı 

es ar p rdesile 

H('i.nkel 'fh:,.";)o-ureıeri Alrrlan hava tL 
lol a r1 nın bt'l ketnlığidir. Blllllar Lon
draya yapı.lan muıeaddit akmla1.ıı. işti
rru< etruiş!erdiJ· 

(Devaıyn 3 ü ncü $.;a,lı i!c-de) 

o 

ört Ü 1 Ü bu 1uyor1 a r ı Sefiri diyor ki: 
&rlin, 2 (A. A.) - Gazeteler , 

Salzburı{da B. Hitler ile Mwc~o- ''A m er ı· ka ta
lini a.rasındak i buluşmalardan 

bahsed;yorlar. •ı f 
Natio;>nal Zei!llnfı gaz·ctcsi di~ or 

1 

mamJ e se er- ~ 
ki: İki dv,~Jc t §Cti arasındkki nıii- ~ 

l akntl ar, da 'm.ı bii y iil. lıa!l isclere her edilmiştir,, 
ba.ılang ı~ olır. ıı ~hH. Mi!t:nf'kJc-
r i ıı , rn fode ııctil•c l cr. ıni ş k ı~ >e- Lundr~ 2 (A.A.)- B.B .C. Vi-
!cri b:fnni l? t:r. ş:nıdı yeni taarru- nar.t yapt)~l <lomc·;-te deıniştir 
zıın ari fı.,i o ılc bulun uyorlar . k : : <- Dlriqil. Amerika tama. 

Londrn, 2 (;l.A.) - R<iytcrin si.. mıle sekı·~r odilm:~ t.r. Bir ta-
n " '"" 3 " "''. S•h•fede) ıaf!an ordular tc~k i l ddirken 

-o· ~ 

Kral Faruk' un 
cülus 

y· ı/dönümü 
Btclın :.-. (:\.~.\.) - Ç;;u-ş ... ın:ba gunü 

?.Iı.!'ır Kr~ıJJ }'o.ri.lk:m t.-.ııht.a cü! \ n :..ı.n 

yı\ctönümüı.ün nlE'rns:n-Lk kı.tthı nacai'.,'l 
Kühiı'fti-cn öğrcn~brJ~ tır. ~,;er taraf
tan I{:-al F . ll k dün Belıç~-a ve Etga_ 
nl!ıt<ın sc :!. ı ... c ini kabul ebmrişt ~r. 

o.tiler tar<Jtan }1 rp fabrikaları 
gi l. t ı k\;e arta-n bir ku.dreti.e çalış-
1nak tacilrlar • 

Vişidekl mffri. aa 
B!çlıt Vn ln~(o:ıı'a 

ll"Teket etti 
Vişi, 2 (A.A.) - B.B.C.: Birle

~ik Anıeri.lcanın Vi.şi n ezdindcki 
Elçisi A.ıniral Leahy dün akşam 
Vaşingtıona ~reket etmiştir. 

manGe e libu 
erli.ne g· ·: 

1 

al1 sa 
General Guhr'un eski hatıra-

1 arına dair beyanatı 
Mart'şal Fon Dergolçun ölümü· 

r.iin 26 ınc ı dıönüm yılı münase. 
bet ~" Ankaraduki Alman elçili
g:ndc yapılan meraı;inıde 'hazır 
bulunan Abnan cnıek~i Generali 
Gu'ı r bu sab3'h saat l:l,30 da hu
susi tayya~ ile Ycşilköydten 
hareket et.mi§'lir. Alır.o n Gene. 
r:ıli harekei iııden e\' \'d gazetcc>
lere şu lıC'yanatta bulunmu.5tur : 

•- Goltz Paşanın lıatııasım 
tazi·z ,;Çin yapılan rncr:-.s(m doia
yısilc eoki silah arkadıişlaMmın 
arasında daima hatırhyacağım 

dakikalar geçirmek fırsatını c>lde 
ettim. Burada an'an+•d misafi r. 
perverliğ· ni.zin bütün te-zahürl€
r ine şah i t oldU'IJl . 

Milli ŞC'.l İsmet İnönü beni öğ· 
le ,· eme ;"tiııe a"",,,;·mak 'suretile 

J o ..........,.! 1· .. . i 

(!JeHmı 3 üncü S.hii ,'<le) 
":-- . 1~- ~ 

\ l 

KISACA 

Ne zaman? 
Salzburg mülakatından 

sonra, günün en meraklı ao· 
rusu yi!!e o, daima o: 

- Ne zaman?. 
Evet, z ihinlc7de bir muam· 

ma olmak haysiyetini bir 
türlü haybetmiyen hep ayni 
•ual ..• 

- Doğu cephesinde büvük 
taarruz ne zaman? 

Bizim mahutla bu mevzuu 
konuşuwrduk J,a kulaiıma 
eğilerek şöyle fısıldadı: 

- Zamanını, belki daha 
Alman ııe,nelkurma.yı dn ta· 
yin etme-'alir. 

ı 

1 Günün Mevzuları 1 ALMANYA
dan kaçan 
FRANSIZ 

Generali ... 
Almanlar hadıseyi 

tahkik ediyor 

Bu h amin 
milletlere nasıl 

y~Jcr yükle
ci iğin ı gösteren 
en yeni nıisal, 

ı\nx·rik:ı Cuın
burrcisi Roo~t·

velt'ir.~ koıı.grc-

Amerika
da mali ve 
iktısadi 
tedbirler 

k Ü lUsyoıı br,_.o

~ ö s t c r m l .?-° 
t ~ r. Bu !;.,n 
ba~n, A .E'r i .. 
kanın dn ~ ı a l 
t·ttiğı bazın ~ ; ~ 

Uı' lcr ,. ~· r ~ 
Jır H~ıp. ıil
hass~ deniz t:
c:arctinın !na~ 

ruz buluııduğ ıı 
t"hli.keler , . ., 
deni:ı ta~ . tb 

rındaki dar!"'• 
Ameıikad:ı oıı 

,;:ıbi maddele
ri,., d e az:ılmo• 
sına sebep ol. · 

. ; ye \;erd:gi m~ li 

1 

ve i.ktısadi ted
b'Jrlcr liıy!hıa sı-

Bu işle alakalı 
30 Fransız su· 
bayı kurşuna 

1 dtr 
Hal"p, günlük 

istıJılak mad
dc1crini hazır

!;) an iS"'.Jhsal 
cihazmın bii 
yitk bir kı><:nı
nı, lırr yerde dizilmiş 

Londra, :! (A.A.) - B.B.C.: 
Stokhohn radyosu; Dre...Ien 
ci\'arında esir bulunduğu yer~ 
den (ırar eden Fran•ız Gene
rali Giro'nun ka~Jnasını tes
h il ettiklerinden ılola) ı Al
nıaul~rın 30 Fransız subayını 

kul"ıuna dizodilolerini bildir
mektedir. Yine bu radyoya 
göre Gestapo Şefi Himler'den 
tanı &alahiyel alan husu&i bir 
komisyon hadise mahalline 
gitmiştir. Harp esirleri kam

pında soğu subay almak lize
re birçdk te\'lııiia t da yapıl 
nııştır, 

J1'manyauıı eAtr nulunduğu kale
den kaçan Fransız Generali GiTo 

Atlantikte muazzam 

Bir hava yolu 

Bir hava üs
leri zinciri 
kuruldu ---··---

bundan sonra tayya 
reler uçarak gidecek 

taglttereye yardım-
yoıa kıs.-.ıdı 

Viı;I, 2 (A A.) - B. B. C. Vaı;ingtoıı.
d<ı.11 bil.dinl.djğ ne göre, A Uantikte blr 
J:ıa.va tislerı zinciri teşkil edilmiştlr. 
Bu .:tnc-r L&bradordan b<lşhyaro.:k, Gro-~ 

enlund, F.ıroe \.C izlandad~n gPç-ıne.k
lc >e lsko.;yada nıh~YE'\ bulm:ıl<tadır. 
Av t.:ı:-')'.:: '"ı."!I C"riıı.in Alhıntiği ı;c:çcrek 
İngilctereye \'arması i~Ln · ınetiate çok 
b ·, yi:ktü , Ou av tayyarelıcrinio ge-ıni

}(>rte nak..leı.mek .lfrz.ın> gei:ycırdu. Fakat 
b ,ı yeni tesis edilen hava Ü$!eri zinciri 
ı::.iJ.ye.;;:nde, bun.dan son.:·a An1e1·jk.aıJ, 

tayyarl'f'rj. An.crt-kadMı uçarak İngiJte- ı 
reyt g M:leroklerdir .. _ _ _ _ 

Fransada bazı karı· 
tıklıklar oldata 

bildiriliyor 
Londra 2 (A.A.)- B.B.C. Fran 

sada karışıklıklar devam cflnek
tedir. Lae m'<le ahali ile Alınanlar 
arasında b:r mü.>adcmc olmuştur. 

o---

iktisat Vekili 
f stanbula geldi 
İ.ktısat Vekili Sırry Dny, bu 

sabahki e'ksprcslc Ankarndau 
şehrimize gelm i ştir. 

Feridun Paşanın 
teberrü ü 

YAZAN: 
BORSAN -- --

~BELGE~ 

oklugu g>bi, A:mel'ikada d a, harp 
istıhs::ıliittının emJ"ir.e verm:il}trr. 
Bu yiwle:o, günlük i~Oh-liik mad
deleri üzerinde, derhal, orada da 
b ir darlı:r, arkasından da bir spe-

muştur. Spc!<.::. 
Jasyon, tabii, bu m addelere <' e 
musallat olmuştur. 

Bu gibi piya:;a h:ırnkctleri bo
şıbııı bırakıldıkları takderde, i'i3-ı:; 

(Devamı a ÜllCÜ Sah i{ede) 

1 HARP V AZIYETI 1 
Askeri Muharririmiz 
Kurmay Söylüyor. 

Doğu cephesindet 
Alman taarruzu, zan~ 
nedildiğinden daha 
erken başlıyacaktır 

(Bu dikkate değer yazıyı 
ikinci sahifemizde okuyunuz) 

Yeni Büyük Anketimiz: 

Esnaf cemiyetle ini 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
Anketi Yapan: Bülent Hamdi Erim 

Üniver:site İktısat, Hukuk vP 

Edebiyat F akülteleri cSo&yoloji• 
Prar~,,;örii Fındıkx>ğlu Ziya FaJı ri 

anketimize şu ccva;ba verdi:-
•- Anketin m e"llllttU pek iy i 

s,;çilmiş. Temenni edilir iri b ir 
gazete sah:fesitlde kalmıyacak ve 
gen iş tetkiklere kavuşacak, cid.:U 
end'i.şelerin mevzuu olan neşrı. 
ka~ısmda kalalım. S ize verecr 
cevap şudur: 

- Kü<;ü k esnafın en rnıüh. 
derdl kredidir. Bunu y a devlet, 
yahut bizzat esnaf temin edecek. 
tir. İkinci yol kanaatimce tercihe 
şayandır. Bunun içi n de esnafın 
::.ydınl•tılması gerektir. 

Küçük esnafa ucuz kıredi veTe. 
cek olan kredi ortaklıkları vücu
de getirmek ön sa:f'ta gelir, Bu 
n evid en kredi müesseseleri, esna· 

(Devamı 3 üıı.cü Sahiiede) 

tim.vem.~r.e Iktu.u., H.\aktik ,.e EdH:>.~7~ıt 
1 Falkilltelen cSosyolnj •.> Profesörü R, 

Z. Ft.hri Fın<l..ko{;lu 

Yeni Edebi Ronıanımız 

Çlngıraklı 
Yazan: NEZİHE MUHİDDiN 

Bu eseri mutlaka çok be iieneeek' ve· scvecck,iniz. Sizi sÜ· 

rültliyeeek, ıııeraklandıracak, düşündili'eeelı: olan bu roıııAn , 

es<aflı ve ateşli bir ıışbıı nefis hilı.ıiyesidlı'. 

Günü Başlıyoruz Pazartesi 
~ 

1 

iı 
B : r ınüşon lirnhk 6erve\ioıi. Ttirit 1 

ordu.:AlJla bı.ra~-" ~emum PrCnıSes j 
Nevcivanı.n ?JeVCJ F~ridwı Paşa . Kırık.: '! 
k :>Jc&, yaptırrlm.>lda olan haotalı6n<' 
irı5'Jtii;{a ' s:ı.r!ocı;!mek' il7ere eİıi ' bin lira , 1. 

~err'Ude bwunmuatur. .-.,,==============================================-' 

• 

• 
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HALK FİLOZOl'"'U 

O PERA TENK İ Dİ 

Eğer, gazetelerin yud1ğı 

doğru ise, Ankara devlet ope· 
ra:-.ı, K 12tlay Cemiyeti meniaa
tine birkaç tem,;il vemıek üzo
re, yakında İstanbııla gelecek
. ~r. TcırtsiJler için en müsait 
)er olarak, Emin-Ouü Halke>İ 
ılıne ve salonu görüı.lüğün

d< n, operanın burada çalışaca
I:ından dahi bahsedillll<!ktedir. 

Bc'1, devlet operasının Anka
radaki temsillerinden hi~ 
görememiş milyonlarca talilı-
5jz vatandaştan biriJİta Bu ta· 
lilısizlerdeu, Istanlmlda oturan 
yüz binlercesi g:ıbi, <>peranın 
buraya geleceği haberİfli son
suz bİT sevinçle knrşıladım. 

Asıl .-öylcmek istediğim bir 
no.kta var: Mü7.ilc:le, san'atJa, 
tenkidle alakalı birçll'k zevat 
Ankaraya gider~k, Opera tem
sillerini gördüler. lstanbul ga
zetelerinde, bu temsillere dair 
bir iki )·azı çıktı. Fakat, şunu 
itiraf el.ıı:ıek J.azımdır ki, bu ya-

JL\KİKI 

BAHAR 

Dündenberı, ııa.Jı::ua baJıaı g!r
nıiş bulunll)or. ~l•yısı bulduk. 
Buldllk anınıu, na.,,ıi bulduk, gelin 
de, bir de bize sorun.. 

~layıs hayırlı girdi. Sırlı sıra, 

üç giin, biitiin ınektcpler, da!re... 
ler tatil .. inşallah, babaz da, ya:ı 
da hayırlı geçer, 

MİLL1 

TİYATRO! 

Bi.r gozete, uyatroyu daır bir 
anket hazırlıyor. .:,J,Jlı tiyatro• 
nasıl kurulut, •llfilli tiyat.ro• biz. 
de leşekkül elmiş miıfu?. gjılıi 
sualler de ,·ar. 
Doğrusunu isterseniz, hirz, milli 

tiyatro liıfından bır şey anlıı.nıa
ciı.k. Çünkü, dünyanın Jıiçuir ye
rbde milli tiyoiro, u;yc, Wr ı;eye 

rastla'.11nuş değ.!dir. lUil piyes 
olur; fakat, ınilll t:) atrn ... Ha) ır-

Sa k111, milli tiJ atr() özü nılen 
kastedilmek istenen ş•y, o.devlet 
tiyatrDSU• olmasın·:_ 

l\1UTE:\1E."T 

BAICKAL 

Gazet.oler yll1!ılı: , fuıemet bak
kuUardaa biri, iht.iluir ı>uç.!e mııh
k~ıııeye \'erilmiş! 

ltiınada liıyW. "" Şayan görüleni 
böyle olursa, kendıler ne itinıat 

edilmiyenJerj arlık >ıZ d~Üı>! 

OFiS 

Kl:.LL)lESİ 

TMviri E&i!.r refikimizın baş

muharriri, J ı...nhulda kurulacak 
•yaka~ak o.["'" mıinasebetile yaz;. 
dıgı bir ya7Jda, .,ofi.» kelimesin
den hiç l'°'J'laıı.nıadığını söylüyor. 

Fa.kat, mutlaka hoşlandığırıwı 
keJ'1neleri kullarun, diye, ldm.se
Yİ :ı:orlıyanıayız ki .. 

Aıı-'.ı..•·aru:ıı: •Yaıkacdı: ofisi> ye.. 
riae, •Tasviri Erkir· kahilinden 
brr ter.kip ku.Uaıımalı.. meseli: 
T~dviıı.i. mabrubt. l.e9bili ihtiya
ca!, lemiıti ..ıı.,.ap, ıedviri lıavayiç 

erin-. 
.4.HMET RAUF 

Elazığ tayyare se
f e r lerind e t adilat 

Devlet Hava yollan U. Müıdür
lilğü 4 mayıs «ünÜ ta lbikine baş
lanmak üzere El<ıZlfi hava sefer. 
lcrinin saatlerinde deg,.şiklik yap 
ın:.ştır. Bul\a göre. salı, perşem

be ve c!lfT'~rtC'5i günleri Ankara
dı>n saat 14.'.5 de hareket edile. 
c~k; 17,40 cl'a Emığa varılnc~k
tır. Pazartesi; çarşamba ve cuma 
günlerı de Eliı.zı.\;dan 7,30 da ha
reket edilrcektir. 

--<>----

Kahve tevziatı 
Kahveci esnafına ,'bt yaçlan nis. 

betınde tevzi edilecek oldn kah
vcnm <lağıtılmasına pazartesı gü 
nı1ndcn ,\ibaren başlanacaktu·. 

--o--
y avlo.larda köy teakiliih 

urulacak 
Be1ed;ye ve k-Oy hudutlan da

hilınuekı vaylalardia «öv teşkilatı 
kurulacaktır. B:r çok yerlerde 
yaz :mevsimıinde yaylalara çılol

chğı için buna lüzum ~örü t.ııü]. 
tür 

REŞAT FEYZi 

zılardan hiçbirinde, Ankara 
devlet operasının ne verdiğini, 
ne kadar verebildiğini bulup 
çıkarmak mümkün değildi. Bi• 

naenaleyh, tam ve kiımil bir 
san'at tenkidinden beklediği· 

mi-ıi, operaya dair yazılan ya
.cların hiçbirinde bulamadık 

Bu hal, san'at hayatımız için 
cidden hazin b ir şeydiır. 

Ben, şimdi, devlet kon.serva
tuarının burada vereceği tem
sillerin, İstanbul matbuat.ında 
nasıl akisler uyandıracağını 
merak ediyorum. Yani, hakiki 
tcııkjd yanları görece« miy&?, 
l\.lüzik ve opera kültürü ohnı
yan münevverler, bu yazılann 
delfiletile temsillerin kıymet ve 
hükümlerine nüfuz edebilecelQ
lcr mi?. 

Bari, bu sefer, bu işten anla
rmyanlar, şakşakçJ!ık yapmak 
için, sÖZÜm ona opera tenkid.i 
yazmıya ka~masınlar .• 

1 Seyahat 
Dövizi 

Yalınız ti ca r i mak· 
salla yurt dışına 

çıkanlara verilecek 
Ticaret Vekfiletinin veroıği bir 

karara göre, seyahat dövizi talep 
edecek olan tÜ<:carlar, nümunesi 
ticaet odalarında bulun•n bir 
talepname imzalıyarak ticaret o
dası reisliğine verecekltırdir. 

Sc-rbest d&viz aniil5aadıesi veri
lebihnesi için seyahat maksadının 
ticari bir zarurete istinat etm~' 
Ll:z:ımdır. Oda idare heyetince tas
d;k edilen ta epler vekalete gön. 
derilecektir. 

Türk. Macar ticaret 
RÖrÜşmeleri 

Ankarad• ~"~le - Macar ticaret 
anlaşması gıörüı•meleri iyi bir )la. 
va içinde dev•m etmektedir 
Kontenjanlaro.:ı bir 'l'-€u şim· 

diden bitmiştir. Kontenjan mik
tar!annın .erttınlıması hakkında 

da :rr.üzakereler yap: !maktadır. 
Görüşmelerin önümüzd-eki hafta 
biteceği tahmin olunmaktadır. 

Fakir halka vardım için .• 
Yardımsevenler cemiyeti ke:ı:;

di için.den ayırdıgı bir komite ıle 
şclııimi2in fakir semtlerini dola
r.cak ve buralardaki }ardııma 
muhtaç kiTI'.seleri lcsbit ederek 
himayeleri icin lazım gelen teo... 
birJ.eri olacaktır. Bu(!iinlerde bu 
yolda faaliyete geçilecekt:r. 

-<>---

Domuz müca 'efesi 
hızlandı 

qürek avlan mew.'mi. j!Pldiği 
için her taraftaki avcılar c"miye. 
ti ve mahalli idareler <lr.muzla 
mücadele işine hı:z vermşiierdir. 

Avcılar ve köylüler arasmda do
muz avları lertio ooilecektır. Bu 
avlar haftada en aız bir defa ya
pılacaktır. -----
Bir çocuk pencere
den dl , erek öldl 
Arapcamiinde Hocakasnn so· 

llrağmda 16 numaralı evde otu. 

ran Alinin 6 yaşlarındaki kızı 
Asiye; dün evlerinin penceresin
den sokağa bakanken düşmüş, 
vücudıü hurdehaş olrnuştur. 

Zavallı yavru kazayı mii'teakip 
kaldırUdığı Şi§li hastanesinde öl
müştür. 

Cesedi mua.Y"One Erlen adliye 
doktnru Enver Karan gömülme. 
sine izin ve~ir. 

1 
ahiye mldlrlerl 

Hazııtlana.n yeni bir kanUiı projesine 
göre, nahiye müdürleri bundan sooca. 

Daruaye V~~l..U tarafından tayin o
lunacak ve nahiye müdUrlıeri.ne birer 
ev tem.ı.n oloo caktır. 

Ş:mklıye kadar nahiye müdüıoloeri 

Valıler tar.fıodan tayin edilmekte idi. 
Bu yeni deği.ş!.kıl.ite lüzl.IDl ve zaruret 
hasıl olmvşfar ki, böyle bir kanun pro.. 
jesi hazırt.-n;yor. 

Bız, k.endi hesabımıza, bu yen.\ Jau&. 
n çok yerinie buhıyorızz İdar1 ma
karn!ar içinde, hab en yak1<1 oı.,_ 

lti;barlle, belci en mühim vaz:ib!ler n,a... 
iıi,y müdür 1 ü !derinde loplaıı.rn ıştır. 

B0RHAN CEVAT'. 

9B!Jlml[t 
UUJL:l11ı ~ 'IUf •l *• 
Sayıı1e1e rabat gidip 

gelmek 
Bu sene, saytcye evleri çolr. eıiı:eıı tu

tuldu. Pahalı, ~e. biz yazıp çiz;,orw: 
amma, heııkeste para ı;olr,. ga.Liba.. He
men hemen, ~ boe; ev kalmadı &ibl 
bir ı;eı-•. 

Bir kısım &>öçler, daha evveı gitu. 
Biır kanı da Mayıs girdi, di:Je. d~ 
den itibaren taşırunıya başlandı. Bazı. 
ları da, Moyıo; 90nuııda giderler. Şu 
beısaba göre, bir "" sonra. s&y!Qre yet\. 
leri yükünü alır. SaıYfjye yerlerine gı.. 
den v•pıı.r. tıramva.y ve otobO.ler do
lıır, dolar, boşalır. 

Her y.ll olduğu gibi, bu sene de, A,.. 

nadolu yaloasına fazla cajbet oldu. o 
civarda tutulm<ı.dılt ev kahnadı. Bu ki.. 
ractlardan bir k"91ııı taşımruş, bir k,.._ 
mı taşınmak üzere .. Nakil vasıtası b~ 
kı.mlndan. bu yırı: da, bıi.Yük yük. Kı>
diköy, Haydaııpaşa vapın'lan ile Klıdl
ioüy" tramvayları üzıerıgdeclir. Ada va
purlarının yükü bir haylidir. 

Bu nakil vasıtaları idareleri. yeni 
mevs:m itin şüphesiz tarlfelerinJ. haı. 
prılamakta, k;Gbirlerlni tamamlamaıc... 

ta.dııılar. Notımal z.am.a:olarda, deniz iı.. 
letırnesin;n vapurları az geli:rd.1. Bugiiıı. 
tabii dahı az gelecek .. Y .ne normal za..,.. 

manlard.3, Kadıkby tramvayları biltün 
yol1.:uların ihtiyacını ka~iliyamazd.ı. 
Şi.mdi, bütün bütün karşıJıyamıyacak. 

O halde, bu mevs m, ne olacak? A
nadolu yakasına sayfiyeye gidenler, 
be.rgün. nakil vasıtaJ:.rınıda sıkıntı ç&. 
kecekılıer ve azap içınde mi kalaca~ 
Iar? ... Sayfiyeye gi W.ikluin-e, gıdecek.

ler:ne pişman mı o4co.4lar?. 
Bu iki idar~ sayfiye mev.siınine 

m~hsus b.r takım tcc.1lJI1er d~iinmc'kı.
te olduk.Ianru üm:.ıt c-deriz. Ancdt bu 
tedbirler, zamanıildıa alınmalı ve rea. 
1'->t hesaplara dayanmalıdır. Her ııeT
den evre! otomatik işbyen bir ta:rl!e 
ve hareket m-Okan.izması kımmaJc.. da... 
kika kayd>eı.n-ıek, intizamla. servis 
yaptırmak gerektir, 

s;lbass.ı.. karşı taraf tranway servi.. 
sinden haitın ~iki-yeti fazlacadır. Yıl. 
larca devı:ım eden tecnü.be, herhalde, 
aksıya.n 1.oraflan ısıo.Jı •imek. makul 
ve pratik tedbittler a~ak iç'n kMid1r. 
Ümit ederıız ki, sayfıye yer:erine haltı 
gıötürün getjren nakil vasıtaları, bu 
yaz bizi. z..iy2de6iyle n1enınun bırakır .. 
!ar. 

R. SABiT 

Çok çocuklu 
AİLELER 

1935 yılında müracaat 
etm"ş olan arın ik ra-
miyeleri şehrimize 

gönder ildi 
Çok cnc:uklu aile'erden olup ik.. 

ramiye verilmesi için 1936 yılın· 
d,a mili-acaat etmiş olanlardan 
42 kişiy>e ve Pa.şa.bffiçoden 1932 yı 
hında mür«caat l'lımiş bulunan 
Du.dugül isrnıi.ndeki bır anaya ait 
para ikramiyeleri sıJıılı at müdür. 

~e «önderilmiştir. Srlı'lıat 

müıdi.iırlü(ı:.ı bunların tevziine 
başlamır'-· 

Tevziat bu ayın 20 sine ktdar 
devam edecektir. J.ıütcak:.p yıl

lar<la ~;;~"caat etmiş olanalrın 

ikr~miye!eri de sıraya kvnularak 
ileride gönd 0 r' 1P<X'ktir. 

M·emur arın 
aile durumu 
Dahil.iye Vekfiletine bağlı da• 

irelerde çalışan bazı menıurlaım 
aile duru:mlanm vaktinde sicil
lerine geçirtmedikleri için ölüm. 

!eri halinde dul ve yetim maaşt 
bağlarunası hakkındaki muamele 

~k uzun siiırmektedlr. Vekillet 
bir tamimle vaziyeti valilere bil
dirmj,ş ve tekımil memurlann si
cillerine aile durumlanm der!:ıal 
geçirtmelerini ihtar etmiştir. -

Dev 1 et d aireleri
n in satın 

a acağı maddel r 
Maliye Vekfıleti, devlet daire. 

lert tarafı;ııdan. satın· alınacak 
madkleler hakkllldıa yeni bir ka
rar vermiş, hükı1metçe elkonulan 
maddeler dışında kalan. ve fiat
lan tesbit edil~ bulunanlar ye.. 
niden fiat tesbiti cihetine giclıi.1-

memesini alakadarlara bildi~ 
tir. Satışı seıi>est olan mallar es.. 
loisi gibi muamele görecektir. 
Devlete sattığı malın veı:ıgısmı, 
parasını alırken veren tü.ocarın 

maktıuzuna da şerh verilecektir. 

Kanavice tevziine ba.lanıyar 
İa..,<;e müldilrlüğü emrinde bulu· 

nan Ttanaviçelerin tevziine vakın 
da başlanacaktır. İhtiyaç ve tev
zJ nisbetleri iaşıe müdürlüğü ta.. 
rafından teSl:>it olunacaktı.t. 

~ - H A R P ,_ V-A Z rl Y· E.T İ · 
\ 

Büy'ik taarruzun Doğu cep
hesinde belirmesi zannedil-

diğinden daha yakındır 
Yazan: !. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

HİTLER • MUSOLtNi GÖRÜŞ.. 
MESI:: 

Alman haberler ajansı.nm bil'
dirdiğine göre; Hitler ile Musalinl 
Salı:burgda buluşarak gör~'iiş
ler; türlü türlü tefsirlere ve ihti.. 
mailere yol açan bu siyasi ve 
askeri görüışmede Alman ve İtal
yan Hariciye N azırlarile Genel

kurmay başkanları da hazır bu.. 
lunmuşlardır. Hatta bu görüşme
ye iki tarafın Berlin ve Roma el• 
çileri de iştirak etnti§lerdir. 

Başlıca ileri sürülen nokta şu. 
dur: Görü.şılıede harbın sevk ve 
idaresi iizerinde yapılmıış ve tam 
bir anlaşmııya varılmıştır. Bun

dan Almanların Doğu caphesinde 
taarruza başladıkları sırada, İtal
yanların da Akdeniz haıvzasında 
Orta Şarl<a doğru ayni zamaooa 
taarru·za geçecekleri ihtimali çı.-

kanlmaktadrr. ' 
B:zıce bu ihtimal çok zayıftl!f. 

Kafi nelice yeri Doğu ceplıesi 

olduğuna göre; Almanların - bu 
cephenin zararına olarak • İta!. 
yanlara yardım maksadile kuvvet 
ayuunaları ve Orta Şarka d$u 
büyük ö\çüde bir harekete geç
meleri varit olamaz. IBırnıınla 

mihverin Orta Şarka dbğru li. , 
kayt ve hareketsiz kalacağını id
dia etıniJ"OrLIZ. Mi'h\'erin, İngiliz· 
!eri meşgul et.mek, İmparatorluk 
yollarını fe!ce uğratmak ve Mı. 
sırdaki İngiliz ordusunu tesbit et
mek maksadile bazı mahdut he
defli hareketlerde bulunması her 
1Jaman mümkündür. Bunun için 
dsha bir a!Ylık vakit vardır. Fa. 
kat bir ay sonra Libyada müthiş 
sııcaklar ·başlıyacağınd~n mihver 
O!'dusunun büyük taarruzlara gi
rL<;t!lesi varit olamaz. Deni:oden 
Orta Şarka dı;}ğru bir harekette 
bulunmak d'a mihverin ş:mdilik 
'başaracağı bir hareket değil.dir. 

kuk:eyşi imkanla telif edilemez. 
Bütün bu hareketler nihayet 

tlli de recede önemlidir . Asıl harp 
Doğu cephesindedir; harbin ce
reyanı orada bugün yarın başlı
yacak yeni meydan mı.ıılıarebele. 
rile yeni bir safhaya girecektir. 
Stalinin son nutkundan anlaşılı· 
yıcır ki, Alm..,va bu ceıfı,ede mu
harebe vemık zorundadır. AL. 
manya taarruza geçmezse, Ruslar 
yüriiımelctıe geç kalmıyacaklardır, 
Almanyanın her yere yetişebile· 
ceği iddiasına gelince buna asker 
gözi!e aklımız ermez. Askerlikte 
, bir iş yapılır; fakat tam yapılmak 
liızım gelir. 

Bu ttibarla, Almanyanın bugün 
yarın müttefiklerile beraber Do
ğu cephesinde büyük taMTUtZa 
başlamasından başka büyük bir 
hareket beklemek yersizdir. Mal. 
ta üzerindeki akınlar bir kaç gün 
denberi hafiilemiş ve bomhardı
ma.na İtalyan tayyareleri iştirak 
etımeğe ıbaşlamıştır. Bız Almanla
rın İtalyadaki üslerden bile F ran 
saya hava kuvvetleri çektiklerine 
ihtimal veriymwz; D<ığu cephe. 
sinden ayıl'!Ilak elbette Alınanla· 
rın zararına olurdu. 

Fransa<ya gelinceı Lırva:I; Al
man zaferine inanıdığmı, Alınan. 
ya ile !Şbirliği yapacağını, Ame
rikanın Vişi elçisine açıkça söy
lcmştir. Şimdiye kadar Peten hü
kumeti açlık dıolayısile Amerika
ya boyun büküyor; fakat fili !ha
rekette l;>ulunmamak ile beraber 
Almanyaya fikren mütemayil gö 
rünüyordu. Lava! ile bu temayü. 
Hin hareket haline gelmesi artık 
ımümkündüT. Hatta Avrupa batı
sındı:Jd müıdafaaya fili iştirakte 
bulunması bile uzak bir ihtimal 
değlldir. 

IHurasa Alman hazırlıığı Doı'tU 
~e9i için "a.pılmıştır. E\d'e az 
;r.aıman var<hr; Alma nya daha 
fazla vakit ka)"bedemez. 

MAHKEMELER: 

"Bedava s irke tat-( 
dan tatlıdır !,, 1 

P<* tı.tkırıldı.m bir tlpti. Anıaı.uto""- ı, 
bir eıkekWn ziyade bir ll<lldın ıı;ıbı, Jtı.. ı· 
rılıp döil<iili;yar, eğilip b!Qıı!ileyoıdu. 

- Efendim, <:\iyor<iu, mesele kemi.. 
1"'<te değil. lreY'l1Y•tıe ••• Ne olacak? iı-
1<1 bı.ıçuık ı:ıre sırl<enııı nihayet nesi o.. 
lur1 Füat, biid>se, mab>7eıi itilıa<i719 
mühim. Bu zat seyy;u- sat<ecl .•• Evaeu 
sirdce a.lııuşku. H'"1JB Wıiim •i.lt<esi di
ye, bero~. sunı blr slrt<.e VOll!DJli. :ı<ıve 
ıeliı>ce b-=; fena siıt<e ••• 

- Bunu nt:rede.o aldınız? Dedim. 
- ~ıdan "'1.a &eçb'<><du. Hec ..._ 

man ıidte akhi:~ adam. Sirkesi de 
ber valtioı :yi idı amma. bıı seter biıa& 
boz'*';a! Dediler. 

Sirkeyi alıp !tlll111!1'Cne dlliın. Bal gl. 
bi, hamızı halle yapıJmıo. :raomış ıe
kerle bo7at1m11. sun1 sll1ı:e ••• Han.l. Q. 

:nüm slıtceoi olmaıfıp '8 talal sıxı.:esı ti.
um olsa, ne)-.e! •.• 

Ertesi gü.o 4lmi gücıünal bırakıp 
evde Siııkec"7i bekledim. G<ıçeıl<e.n 
çağırdım. 

- Sa1'tı.ğuı .,., slıi<esıi7 Diye oordum. 
Utanmadan yemin de eliti: 

- Vallahi, batjs üzüm ;iritceldir ı.a. 
Yim? Dedi. 

- Uıanma.dan.. be.m ya.lan SOyli.iyor, 
han de yemiıı ediyorsun, öyle mi?. 
Declirn. Bir de üatell.lt terbly..,izılliğe. e. 
deıısiz!iğe başla.dl. K<odbini pollse 
t"6lim ettim. 

Tabll olmıyan bir gıda ~ 

ta.bildir diye satılığa çı:kaııdığı için ,.. 
muml hıfzLS6>1lha kanuııwwn 186/2"7 
m..ıdeler.i <i~.fılell)'le 1'ilıık C°"" Ka
nununun 398 inci maddesiJ:ae göre ce-
zalandırılımi< talebiyle mabkeme;re 
verilmış oı.an seyyar siıkecl Ragıp. sa.. 
de ııunlar ı .ey le<lı: 

- Bu sirkeyi ben yapınıyı:>ruım.. B<ı.. 

na, Wü.m cıdk:ee.idlr diye veriyorlar. 
Ben <ie aldığım glbi1 üı;ünı sirlkeısidir 

diye sııt?;TOnım. Ne yaJ>""'ım? Slıtte 
sidım.ak ayı.._'l mı?. 

Muayene edilip hamızı halle .ima.I 
eclilıniş olı:luHu ve yamru~ ı;<l<ı!rle bo
yandığı te:ıbiıt edilen sl:rtcye ait ldnl{f&
hane r•po 'u okundu. Zat&>. Sh«reci de 
iır1l<ıiir atmiyoor CIÖyl]e aldJm, öıY!e sat
tım!> Di:r .. >rdu. 

Ragıbın c1JÇU Tiiı1ı: C.... Kanunu. 
nıın 398 incı maddesine 1JY11U11 göriil.. 
dil. Bu mldc:"Y" göre bir ay hapsine 
ve on Lra para ceza.':tı öd.emesine ka.
rat: venildi. 

Maıhk.Cun1yt:t kararından sonra mah. 
kem.enin kapası ön.üne çtk.an sidteci 
Ragıp. iler,ye doğru yürüyıi<J uzaklaş
ınakıta olan aavacının aT'kasındao.. 

- Sinkeyi pahalı satll)'OmWŞUID dıi

ye krı::m.ı-s! NaıSıl. bedava verseyd.im. 
hoşuna giderdi, değil mi? Ditve söyle.. 
nirık~ s&u..'lClerı zarif bir adam old.ıJ.. 
ğu anlaşılan sıımilerden bi.ri, 

- Oruı ne şü.,;he? Dedi. Bedava sir
ke. baldan taUUiır. Sen atalar sözlerint 
y abana mı a1.ıy.n....,,_?. 

HÜSEYİN BEHÇET Bu. itibarla; biz b u ~Örü eye 

başka noktalardan önem \'eriyo· 
ruz. Bu ooktalar da iaşe buiıranı 
dolayJsi!e bayağı sarsıntı geçi'"eıı 
İtalyanın iç durumu, İtalyanın 
Doğu cephesine yardım r..eselesi 
ve nihayet Lavalin hükumet bo. 
şına geçmesile de düzel!T'emiş o
lan İtalyan - Fransıız münasebet. 
!erine yeni bir veçhe ve=ekle ve 
batı cephesine karşı alınacak ye
ni tedbirlerle alakadardır. Yani, 
mihver Akdeniz havzasında Or. 
ta şarka d'Oğnı bir askeri hare
kıet değil, gaı!be d;oğtu yeni hir si· 
yasi koonbinezon hazıTlamakta. 
.ıır. Artık batı cep-ıesi ilımal e· 
dilmiyecek bir şekil almağa baş
~amıştır. Bu durııım ka~9ında, 
Almanların avnca üçüııeü bir cep 
he olan Akdeniz havzasına daıha 
fazla kuvvet göndermeleri sev. 

-~IPtDl lR~ 

Ambalajsız satılan 
Unlar 

Malive Vekaleti alakadarlara 
yaptığı bir tantimle ambalajsız o. 
!arak satılan unların muamele 
vergisi tptidai madldeler tC'nzilat 
cetvellıı.den istifade eclemiyscek
lerini bildill!J1 ;..,tir. 

Tralıyada mahsul vaziyeti 
çak iyi 

Ge'en haberlere göre, Trakya
da mahsul vaziyeti çok iyidl.r. 

Yağan yağmurlar çiftçinin yüızü.. 
nü güldurmüs. mahsul vaziyeti
ni d'ilir.eltmıştir. Bu yılın bereket 
senesi olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Linyit kömürü vakacak 
l abrikalar 

1ktısat Vekaleti, tasarrufu te
min için bazı fabrikalarda linyit 
kıömürü yakılması için tecrübe
ler yaptırmaktadır. B.u kömürü 
lı:ullanaeak fabrikalann bacaları
nı sık sık tarnizletımeleri icap et
tiği anlaşılmıştır. 

Awakkabıctlara • 
çivi dağıtılıyor 

Ayakkabıcılara çivi t<'vziatına 

d'ünden itibaren cemiyetleri va
s.tasile ~lan.ılmıştı.r. Tevziat cu.. 
ınartesi, pazar günforindeı:ı maa
da her gün saat 13-16 arasında 
yapılacaktır. 

Dünk ü Mühim Maçta 

RAPi Takımı FENiR'i 1- O Yendi 
Rumenler yol yorgunluğundan 

hakiki oyunlarını oynıyaınadılar. 
İstanbul şampiyunu Beşiktaş ku
lôjbü tarafından angaje edilen 
Romanya şampiyonu Rap;d fut
bol takımı dün >a<bah 'iehrimize 
geldi ve akpm üs ü de Şeref 
.;tadır.d:a Fenerle yaptığı maçı 

ancak 1.0 kazandı. Romanya şam 
piyonu dün 3-4 günlük bir tren 
yolculuğunun verd1gi yorgunluk 
yüzünden ve sahanın çok sert ve 
silindirajsız bulunmasından ha
kiki oyununu ve binnetice haki.. 
ki r,andımanını gösteremedi. 
Yalnız .futbol sistemleri (W) 

ve ekseriya havadan oıynamayı 
daha fazla terem etmektedir. Fe. 
nerliler dün QOk canlı oynadılar 
ve kuvvetli rakipleri önünde ezil
meden g,ayretle çal~tılar ve ikin. 
ci devrenin 37 inci dakikasında 
yedikleri tek golie sahadan 1-0 
mağlup aynldılar. Bahar bayramı 
dolayıısile saha luncahınç dlolmuş 
ve halkın bir ecnebi temasına 
hasret çektib'İ dünkü kalabaJıktan 
anl<l§ılıyordu. 

TAKIMLAR VE OYUN 

Saat 17,5 da avveıa Rapiıdliler 
.>ahaya cıktılar ve nazi selamı ile 
halkı selamladılar. Bunu mütea
kip Fenrliler Cihadın da iltihaki.. 
le alkışlar arasında sahada mu
tad sereımoniyi yaptılar; kısa bir 
bayrak .merasiminıden sonra iki 
takım karşı karşıya şu şekilde 

C:izildi: 
Rapid: Sadovski - Gusitsan; 

Marinesko - Kaslea; Angilaki; 
Vetser - Şipoş; Dimitresko; Bo
ratki; Milıaileski; Boğdan. 

Ferıeı1balıçe: Cihad - Muam. 
mer - Muraıd; Ömer; Ali Riza; Ay
dın - Fikret; Nalın, Melih; İbrahim, 
Haırt. 

Hakem Adnanuı idaıcsintlc o-

yuna Fenerin hücumi!e b<l§l.anrlı . 
Oyunun ilk dakikaları Runıen

ler ô•ha hızlı, fakat Fener müda. 
faas;nı denemekle geçiriyorlardı. 
buna mukabil Fenerliler de pek 
,o:da açılmadan kontrollü çalışı
ıorlar, Fıkretin sağdan sürükle
d .ği bir ak nda Naimin güızel bir 
§ııtunu Rumen kalecisi yakaladı. 
Bunu müteakip deplasmanlı çalı.. 
şan Rôpit muhacimleri Fener ka
lesine bir ka.ç tehlikeli hücum 
yaptılar. Bu arada Cihad ııüızel 
bir pkıjonla meşhur sağaçık Şi
paşun kuwetli bir şııtunu kurtar
dı. Şimdi hüıcum sırası Fenerlile
re ge-çmiljti. Melihin merkezden 
süırüklediği bi• kuıvvetli hiix:umu 
Rapid müdafii fedakar bir müda
hale ile önledi. Rumenler tekrar 
ŞiPQŞ cenahından inmeğe uğraşıX
iarken d1'Vre "olsiiız olarak niha
yetlendi. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreve Rapitliler çok 
hı.zlı başladılar. BilhaSS.a havadan 
hücumda daha fazla muvaffak 
<>lan uzun boylu Raıpid muhacim. 
!eri hemen ilk dakikalar<fa Fener 
""lesi önünde bir g<>l fırsat> ya
kaladılar. Solaçığın santrafora yol 
kdığı bir pası Barotki güzel bir 
şutla Fenı>r kalesine yolladı; c;,. 
h.adın yerinde bir wzanış.ı bu gole 
mani te~kil etti. Bu tehlikeden 
sonra Fenerli muhacimler rakip 
kaleye sık sık hücumlar yapmağa 
basladılar. Hele bir seferinde Na. 
imle Melı!ı arasındaki .bir fırsat 

Na:ımin gel ~\güzel blr vur~fjile 
neticesiz kaMı 

Ru.,.,enler bütün Hcumlarmı 
sagaçıkları Şiposdan yapı,,a/;a 

başladılar. Fakat Muradın fevka-
15.<lP gavrPt ve Pnerjiei buna bir 
!iırhl f·~at ,.C'..-rrı:~ rdn f{u ::i"ll· 

da Melihiıı ileri bU pasına yeti. 

Oıımı lltçı ızymall 
Yazan: Ali Kemal SUNM,\Jf 

Ja.ponyanın bu haııbe kar~· 
sı harpte fedalli.lıık mevzuunı 
daha başka b ir eheımm.iyet verdi. 
Çünkü hep işitildi ki taarr1J2& 
geçtikleri zaman J apon ta.yyare
cilerl, deniır.cileri ve kara asker. 
le ri fedakarlı.ğın azamr derecesıııl 
göstererek beklenebilecek kah~a· 
manlığın en yüksek m4'rtri>esıne 
çıktıklarını isbat etmişlerdir. Bu 
llil6Zi.yeUer hiç şüphesiz ctostla rın 
takdirini daha arttırmakta, düş
man !ara da parmak ısırtınaktaduı 
Amerik.alılann, İngilizlerin iPıe. 
rine giden Japonlar karşı!armda· 
ki muıkaıvemet ne kadar şiddetli 

olursa oksun bunu hiçe sayıınışlar
dır. Sonra geçen ilkl<ıinun ayı n. 

danberi Japonlara daır duyulan· 
lar hep bu kahramanlıkltrla, fe
da.kıiir!ıklarla c!<>lmuştur. 

Bunun böyle olması zateı: hı.>'<. 
lemnez ooi'ildi. Çünkü japonların 
otuz yedi sene E!'VV'!:l Rw;larla mu
harebe ederken gıöstemıiş olduk· 
lan tahammül, cesaret ve muka. 
vemet meziyetleri bütün dün;a
ca da'lıa unutulmaııuııtır. BU'lıa 

ilave dilecek başka bir keyfiye• 
dah"a vaııdır ki o da Japonun ken 
di kendine olan itimadının sene. 
!er geçtikçe daha artmış olması
cbr. RLE - Japon harbinin arıfc.. 
sinde herhan;ıı bir japo:ı ile ko
nuşan bir yabancımır işittiği su 
olurdl.l; - Ruslan yenmek mi?. 
Buna ıı;.ç şiiıµlıe etnıeyıniz ... 

Seneler gectikten sonra Ja:ı<>n 
daha başkalarile de boy ölçii.şwe
yi diiljünrnü.ş, o zaman İıı,gilizle, 
Amerikalı ile de erge.; hanbi mu
hakkak gören Japon yine ya.tan
cılara şöyle demekte tereddüt et.. 
memişlir: 

- Onlan yenmek mi?. Buna 
hiç şü.plıe etmemeli. .. 

Japonun bu kanaat ·ıe errrn;
yeti y-alnız kendı maddi silalıla

rına topuna. tüf Pngint. j!emis.nl!' 
ta~ıvaresine ..;;vendiğınden ·oa•ıl 

oirrıwı de{o'n<Hr. Onun asıl ken<li 
kendine güıvendiği gö:iiiüyordu. 
Bu ııüvPnmek te ölüm ü hiçe :noı ..... 

masınd'andır. Hareket ve mu\'af
fakiyet düsturu Japon için yalnı • 
şimdi değil rok r.-.k evveldenbE'ri 
şu omnuştur: Ölümü IJ5ze alan 
herşeyi ele geçirir. 

İşte İngilizlerin, Amerikalıların 
Hlolandalılann ve Çinlilerin kar
Ştiında böyle bir dıüşman çıkmış 
tır. Öli.Jmü bu kadar kolaylıl<ia 

göze alabilen bir dilışman elhette 
~terdiği kaılıramanlıklar karşı.. 

sında bütün dünyayı hayrete dü· 
şürecekti. Bu hayret beklenıynr
du. Çünkü Japon o kadar feda. 
kıardır. 

Buna karşı Anglo - Sakson ı.a 
rafının evveM hayret ~östermesi, 
sonra da takdir duym'1Sı da tabi' 
dir. Şu var ki zaman geçtikçe her 
hfı'tlisc türlü tür!U tahlil edile
biliyor. Mesela Japonların feda
karlığı bahsinde de İngiliz ve 
Aıner;kan tarafı şöyle bir muha· 
keme yürütmekti!dir: Bir tayva. 
recinin ,bir tahtelbahircirun ölü• 
mü göze alması pek bekler,.lecek 
bir haldir. Eğer ölümu hiçe say
mazsa ondan büyiı!t işler bekle.. 
nemez. İngiliz ve Amerikan tay· 
yarecileri. denizıc.Jcrı d~ kencL.le· 
riııden beklenen cesaret ve fe. 
dakıarhğuı azami derecesini gös.. 
temnekten geri ka~anuşlardır. 
Hiç olmazo;a onla r da Jap~nlar 
kad:ar bunu göstermişlerdir. Fa· 
kat şu fark var: Jaıpo.ı, sade ölü
mü göze alırnış olmakla kalmıy~r. 
kendini de ölıdürliycr. 

şen İbrahim tupu acele ile hava· 
!andırdı ve bu suretle bir gol fır
.satını heba etmiş oklu. Dakikalar 
ilerlerken Rapidin daha verimli 
ça1ıştığı da giize çarpııymrlu. 

OYUNUN YEGANE GOLÜ 

'J7 inci dakikada san traforun sağı 
geçirdiği bir pası Şip<ıı< seri bir 
hamle ile v•kaladı ve savurduğu 
ani şuta Cihad plojon yaptı ,fa
kat elinden kaçan bu seri şut Mu
radın dizine çarparak Cifi:ıa<lın 

kontriv•pe kalmasından bilislifade 
Fenerbah<:e kalesine girdi. ve Ra. 
pidliler bu suretle galibiyet sayı. 
farını yaptılar. 

RatJid'n bu S8\,sından sonra o
yun biraz Çaha he,·ecan ve sürat 
kazıındı iki takım bütün ııayret. 
lerinP ralf'JTIPn !'-:avı yapmatta .. nn· 
vıı.lfak olamadan bu mülıinı "•r
cılc"!na rh hıı sı.ıretle J.O Rap.c'tn 
galebc,,le bitti. 



JPn ~4.liı.&t 
< ·:ı/çiNDEkl :· : 
HADİSELER . 

(Bu 7azınısı me\iılleri Anedolu 
Ajansı bWlenlerlııdıın ııJınmı,,t..-ı 

Telhu eden: A. SEKlB 

Hitler - Muaolini görüt
mesi - Peten ile Lava· 
lin demeçleri - Amiral 
Stark son zaferden e
min Almanyaya 6 
günde 1300 ton bomba 
atıldı - Doğu cephesin
de yeni muharebeler -
Libyada askeri durum
Uzak Doğuda yeni ha· 
reketler. 

Salzbupgdan bildiriliyor: Hit
ter ve Musolirı.i 29 ve 30 nisanda 
Sahıburgda bulllljlllluşlardır. İ~ 
hükumet şcfınin görÜ>imeleri, iki 
milletin şefleri arasında mevcut 
samimi dob'tluk ve çözülmez si· 
Uıh arkadaş~ı rı.ı:J:ıunun çerçeve. 
si içinde cereyan et~tir. Görüı,
meleı'Cien, üçlü pakt devle\lerinin 
·parlak zalferlerile doğan durum 
bakımrndan ve iki milletin siyasi 
ve askeri planları hakkında tam 
>bir görüş birliği neticcsı çıkmış
tır. 

bir kere daha Avrııpaya gelmiş· j 
buloouyorum. Ve yine son zafe
re kadar burada kalacağımı ümit 
ediyorum. Fakat bu sefer muzaf
f.enyetin tam olacağına eminim.• 

Radyo gazetesine göre, Hitler 
ve Musolini görüşmes'.nin UllUn 
ve etraflı olıduğu anlaşılıycn-. Bu 
mülakattan sonra artık büyük 
baı;ıar taarruzunun başlamak ü. 
zere oldu.ğu söylenebi~«. 

Londra mahfille:;ı,dc, bu bu
Juı,=ıya sebep o!ara'.< üç ihtima·l 
gösterilmekted'r: 

1- Şimdiye k~tlar gecik<'n ilk
'bahar taarruzunJa işbtclif:i 

2- Dahili rorluk'ar 
3- Akd-enrz rnü1<ikatı. 

PE'DEN İLE LAV .'\.LlN 
DEMEÇLF.Rl 

Parıstt-n bilıdirihyor: Lava! bir 
demeçte iıulumnuş ve ezcümle 
şunlanı söylemi.ştır: 

•- Fransa tarafırdan takibi 
elzem olan ycg-ar'.! .~ivaS<'ti güt. 
a:nek ve mcm..,kclimı hayal su
kutlur1rlK1:an kurt:;rma~ istıyorıun. 
Mareşal ile tıı.m bir hıs ve fikir 
ortak!ı!;ile çal~·)-orum. İkimizin 
de bir !t>l: arzur-.Jz, bir tek hede
fimiz vardır: !1cmlr etınıızi kur 
tarmak. Mütomdd! et>d:şemiz bu. 
dur.. . 

'Ma!·P al Peten Thicrs belediye 
d:ıiresi ba-lkonıından Fransl'Z ve 
imp.lratO.Thık ı~ri;l•r:ne hitaben 
radwıcta bir nu!ı.:k <iiylemiş ve 
bütün ~il<'rın ~lbirl:ği yapmala
nnı istiycrt>k dE'miştir ki: •-Pat 
ronlar ı.şçiyi her türlü istismar 
~<-';.)mlen vazge<,'YT>t'li; i.,<>Çıler sı· 
nıf ınüıbad<!-~e:.a fikrini bıra kına... 

lıdu-lar. He,>Si hakıki i> cema. 
atle··i teşkil etme!~ sosyal eserler 
vücude getimıe l i; gmçler için iş 
l<>§kilıilı lomın etmelı ve herkes 
birlikle yat'd:m ve sclıtıat eser-
1erı meydana getırm('lidir .• 

A.M1R.AL ~"TARK SON 
ZAFERD~N E.'MiN 

Londradan bild·ı·ıliyor: Avru. 
pa sufa.rındak.ı Am,,rikan deniz 
kU\'\'ellcri kıım,.ndanı Amıral 
Stark; Dcylı S<etoıı ı:aretesınin 
mümessiline drmio;tır ki: 

•- Son muha"Cb"1:.e Avrupaya 
deniz subayı olarak geLrl~m ve 
sonuna kadar lıa:ıett!m. Simdi 

AJLll!ANYAYA 6 GÜNDE 
1300 TON BOMlBA ATILD! 
Lonıdradan bild>riliy>Or: Son 6 

gece içinde Ekster, Batlı, Norvicih 
ve Y<ırk şehirlerine yapılan Al. 
man hücınnlanna 150 u.çak işti
rak etmiş ve 225 tıon bomba a.t
mıştır. Almanlar 17 uçak kaybet 
mişlerdir. Ayni 6 gece içinde İn. 
giliz hava kuvvetleri Almanya ü· 
zerine 1300 ton bomba atm~ır. 

Stokılıolme göre; İ~z tayya. 
relerinin Ahnan deniz üsSü Trond 
heime yapakları taarruz o kadar 
şiddetli olmuştur ki halktan on 
binlerce ki!;( ormanlara sı.ğınmış 
t.ır. İsveç hududuna gelen Nor
denizaltı iıssünün tamamen ha· 
rap olduğunu ooylemektedirler, 

DOGU CEPHESiNDE YENİ 
MUHARNBELER 

Almanlara göre: Mahalli Alman 
taarruzları cephe~ sağ'.amlaştır. 
mıya yaramııştır. Tanklarla des
teklenen düşman mallıalli taar· 
ruzlart neticesiz kalmıştır. La.. 
p<ırzya ve Murmansk cephesinde 
ıKişma n taarruzları ağır kay!ıplar 
vPndiTileTek püskürtülmüştür. 

Hava kuvvetleri Lerungrad, Si
vast.oıpol ve Novrosisk limanında· 
ki ııskeri hedefleri bomiıalam.ış.. 

landır. 
Sov~etlere göre: Ceı~ıl2de ö

nemli bir değişiklik o!ıınam~ır. 

LİBYADA ASKER! DURUM 
Libyada kayda değer lir hareket 
ve değişiklik yoktur. 

UZAK OOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Müttefiklere göre: Çin garnizo.. 
nu Lashio şeh.rıni boşaltnıts. ye
ni mevzilere çekilmişt;r. Bu böl· 
gede muharebeler hala devam e
diyor. 

Çin askeri söoıcfüü demiştir iti ~ 
Ne olursa olsun Çın kuvvetleri 

Birmanyadan ·ekı'.lıniyeo<>kler, 

miHbefiklerle i~irliti yaparak 
mukavemete devam edoecekler-

dir. Bundan böyle Çinliler me\l'll 
harbini terketm•.ve rııeclıur ola
caklar ve harek.?t havbine gir;şe. 
ceklerdir. Ruzvclt Lss.Jı:onun düş 
!Jldli ü:zıerine Çıne brrşka }"Olla~ 
dan harp malzemesi gönderılece
ğiııi söylemiş, ,fakat bu meselenin 
askeri hir sır olduğuna işaret e. 
derek teferrüab na girişınem;ştir. 

~================='"'-'=-============= 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKARADAN ''e 1 1 
,M.R)lLEKETTL'I!: 

* Jzmlroe Kulıt Mensucat fabıil<a- ı 
s~ır. liilıı ma.gaza:ı.mda mal ok1uğu ,. 
balde bır n:uş&cr"1e \ er.iantnl'.I(. m....h
kcıue tarat.nd.m d~ın yedi gün 
k.ııiıa t. tma..<;uıa ve para cfJl.a.ısına ~~k

ınt.--di.l::n şt.ır . * Mıli Şefio Rcısicumtıı.or sıfati:r
te Ralıkesiri iA l&rlt.eısiı.rUiti gtinun 
dıonJ.nı yılı meras.mk «uu...aımu~IT •• * Trakya Umwn! Muieı.t4 Vekili 
Slıt>ri Öoey veı..-..eote tem.ao için An
k a ta-,v a gı t:mil$tir. 

VİLAYET ve IlELEDİYE: 

* Dohiliye VeUletL ıratı·yelerdeld 
:ıiifu~ menıw'll.a.nnuı maaş.lar.mın 10 l'
rad"'1 15 lln.Y• çıkarım.asını. bazı nü
tu..s menıurJarırra cntituıs kiitibi> ünvL. 
nı ve~lmesin; kararı.t§lırmı.,<ltır. 

+ Sıtııı.:ıt Ve~leti, s.oğınait hal.ine 
getirUen hendek ve çtlkurlaru:ı dikkat
İ.t!- ınusycnesini bllcilrJnl?tjl'. 

TiCARET ve SANAl/1: 

* ~raııalieleııc!e kunrlacak halk da.. ' 
t•lma b;rUkler; May"' ııoouna kadar 
bil.':.ün ho.zu·l.iJdarını h:Urecck~rdlr. 1 

+ 9 yal; fatıcil<ası, ille parlide 4 biıı. 

D U G ÜN 

iPEK 
Sinemasında 

ton yaj lmal ederek p~~süya çık"raı
caklardır. Bu yJ.j;: ... rda yüzde 25 süt... 
yağı, yiliıde 25 pi,,;nç yağı, yüzde 5 su.. 
sam ya.ğıt yuzde 45 1.eytin ycğı • bula. 
naca kıtır. 

+ ASiın dün 3iil0 Ornru~an satıı. 
mı.ştır. 

MÜ~ 
* SabıkRlılan:iarı Sabahaitin AkB&

rayda bir çayırda otl..yan BürtıaneWn 
iam. ·.ele bl.rinın beı ı:ıı ine atııyarak ita.. 
çcınış, ŞehrCminlc:ıde yaka 1anacağı sı.. 
r8<la tabancasmı çtlreret: etralıııdalc.L. 
leri tehdi.t ile ka91nıya muvaffak ol.. 
lllUjlllıur, zaıbı-ta taraI•odlın aranmakta. 
dır. 

+ KarıııUmriiltte Ekrem isminde 
birini.n. ev.ine gece anahtar uydurarak 
giren "" bir hllJ'h eşya çalan Fıkıi üç 
sene hapse mahklırn edrhnişl..i.r. 

+ K:zı.la7a mülıun miktarda i•kam. 
bil kAjir.dı celmlşt::. 5alı gününden iti.. 
baren kahvecilere ve halka satışa b,._ 
lanacaıt..ur. 

+ Gal•tad.t Aıııpc:ım!lnde Emin ı.. 
mind• yedi yıış111da bir ço"'ık pı:nce. 
reden so!tntıı düşınU., ölmüştiır. · * Yükırek Mühendis talebesinden 
bir ımıp Aı>ka.-aya gıtroiııtlr. 

Büyük blr AŞK 

ARKADAŞLIK ve 

KAHRA..'W&"UJK ŞAlIESQU 

GIR iTTiHAM 
Baş rollerde: 

ROBERT 
fAYLOR 

RUTH 
HUSSEY 

WALTER 
e PİDGEON 

; UJuat U. M. Memleket ınrnalı 
• 

Ayrıca: ll, 

Bugun sant l d<ı tenzilatlı matine. 

• 

Rostok şehri !Dört ayda 67 3 
bombardımanı- lngiliz tayyare· 
nın neticeleri si düşürülmüş 

Ruslar Baltıkta 
168 gemi 

batırmışlar 
Lorıdra 2 (A.A.)- B.B.C. İng\· 

lız hava kuvvetleri şimali Fran. 
sada bilhassa Sait - Omet'deki is· 
tas;-onu ve demiry>'.Jl depolaı1nı 

'bombalamışlardır, All:ıay Brito. 
nun radyoda söylediği bir nutuk· 
ta İngiliz hava kuvvetlerinin 
Fransada Almanya hesabına ça
l~an fabrikaları şiddetle boınbar. 
dıman edeceğini Fransrdara bil· 
dirm''li ve bu fabrikakrdan uz.ık. 
la~ımo1c:rını taYsiye ctmi~tir. 

Rostıock'Cl·aki tahr'batm Almon 
hava kınrvetlerir~ za~·ıflattı<(ına 
dıı'r emareler vardır. 

-<>---

·evycrkta grev 
yaı:an işçiler 

Nevy.,r't, 2 \A.A.) - İ~ ?\• .ı.ıı:nın 
arz•ısu üı.ı..r:.r~e b1n.'.i r<.i.::~cılı:=t rr.1~1 
birliğı r-:~1.~ .. r.ıe:te1:.,,,,,,.. a 100 ı.ı:, .. ~sör ışt;i
slne dc:;aı i~c b<--i~aıuala<."l er.Jrini ,.·er
nll.$tlr. Bırlık, örfi dare ilfııı eden Be .. 
Ic.iy~ rCii !..aguardü;:nııı err.rın~ dinle
ınen·ıek :s.t.e:ni~ti. 1''3kat ,.· .. ~g!.onun 
~mri karşısında ink;yDt gCsterıniıt ve 

ebir hakem kar::ırı Elınr.ıya k.ao.ar statW.. 
konun ırluhaLazE:sını ka.bul el.miştil'. 

Uzak Doğuda 
(t inci Sahifeden Devam) 

dbğru o!ımı:makla ıberaber ihti.. 
mal dahilinıdedir. Bu bölgede 
yollar :ı--oktur. Bundan Japonla
rın da güçlük çekeceklero muhak
kaktır. 

Mandalay şehri cenubunda mü 
dı.fa:;ya devam eden General 
Aleksander, mevzHcrini Mektil. 
den geri çektiğini ve yeni mev
zilerin Mand'alaya 110 k:lornetre 
mesafede olduğunu bildınr.ti.ştir. 

Mandalavın 30 ki!mnetre şima· 
!inde Japonlarla Çinliler a·rasmda 
bir mtiharr'be cereyan etmektedir. 

Toung.Ou ile Loilen arasında 
kü-çirk blr Çin kuvveti muhare
beye d~am ediyur. fakat Japo'l· 
ların bu kuvveti bir ihata ile teh.. 
d'it ettikleri tahmin Niiliyor. Bu 
muharebelerde Japonların mev
cut kuvy~+Jerinin yüzde 20-2fi ni 
kaybettikleri hesap cdibnektc<lir. 

Büyük Millet 
Olmak 

MUCİZESİ 
(Başmakaleden devam) 

moktedir. Yine tarafsızlığımtl A}... 

ınany a ve Rusyaya bir ölüm ka
lım mucadeleıoine tutuştukJan 

hır devrede en hayati rahatlığı 

vermiştir ve vermektediır. 
Taraflar için tarnfsızlığımıızm 

en büyi.ı.it saadet ve huzur kay
nağı tc~kil .-ıtiği böyle bir devir
de M·lli Şefimizin dchiısı, büyük 
millet ol.ı~w»uzun gururu ile ne 
kadar öğüns .. k ve ufaktei.ft< ferdi 
sıkınlıl.ı.ıunıL1 ne kaıdar a>..,,.nısa

sak yerin6edir. Muhakkak l.i, t.ıı

rihin sahıfolerine bir gün şu ha
kiıkat hakkedileeektir: 

- Yeni ve büyük Tür-ki.ve
yi Şef Atatürk ve hiikümet 
reisi lnönii kurdu; ve vine 
onu diinva hercümercinde 
Şef lnönü oe hühümet reisi 
Relik Saydam korudu, bü
yülttü, yaşama aaadetinin en 
yükse~ şahika.ına vükseltti. 

Lstiklwııin gelişimlıeri karşısın
da ve tara.fsızlığııru:ı: yolunda bu
gündem hiçbir şey kesin olarak 
garanti edilemez, fakat büyük 
Türk milletinin İnönü Öııderli
ğiode mev'ııd istilııhali muhakkak 
ki, kadrosunu çerçevelediği.nı.i:ı: 
ı:örünüşıür, 

ETEM iZZET BENiCE 

• TAKViM • 
H~i'li 1:!58 l\ıısmı Hicri l!J~l 
MİS AN 

175 
R.AHIR 

19 16 
Yıl !142 Ay 5 V&Si't1 

Vakii 
Ezar 

MAYIS 
s D S D 

5 58 Güncs 9 53 

2 
13 11 Öğ:e 5 C6 I 

117 02 İk.indı il 57 
20 05 AQam 12 ı 

Cumartesi 21 49 Yal..!>ı 1 44 
4 04 imsak 75 

Bedin 2 (A.A.)- Alman ordu. 
!arı başkumandanlığının bir teb
liğinde bildirildiğine göre; son 
118 günde Atmanya ile Alman iş
gali altını:laki arazid<! hava ve 
deniz kuvvetleri tarafından 673 
İngiliz tayyaresi diişürühnü.ştür. 
Düşürülmüş oldukları kat'i ola. 
rak öğrenilenlerle avdetleri esna
sında Alman kontrolü haricinde 
ki yerl<>re dıü~en tayyareler bu 
yekiından hariçtir ve bu hesaıba 
göre İngilizler her gün 6 tayyare 
k~y'betm'?ler demektir 

---0--

0örlnmez kaza 
bana derler 

Bio de Janeiro, 2 (A.A.)- Cum• 
hurreisi Vargas, iş bayramına i!j>
tirak ehuek iizere gittiği Petıropo
lis'don di>nüşte bir otomobil ka
zası geçirmiş ve Jıa{if yaralan· 
~t.ı.r. 

Diplomatı arın 
mt.badeleıl için 

Jersey City, 2 (A,A.)- Drolıti'!ıg

holm gemisi 12 gün süren hiı- se
ferden diin akşam Jersey City'ye 
gdmi§tir. Gemi Amerikan, Alman, 
İtalyan ve Jap<>n miimı<=illerioiıı 
mübadelesi için lrulbnılacıtkt•r, 

---<>--

Esrr olan umandan 
Lorıdra 2 (A.A.)- Saint Naza

ire karşı yapılan taarrıı:ııda rnüf.. 
reze'ere kuman.da eden Nevroan 
esir edilm;ştir. 

İngi!izlete göre 
( l inci Sah!feden .Devam) 

tarda hazırlıklara darr emare 
yoktur. 

Geoe yaNıı neşrolunan Sovyet 
te'bliğinde de ckayda edığer mü
him bir değişiklik olmamıştır. de
nilmektc<fü. 
ALMAm.AR ACIR ZAYİATA 

UC.RAMIŞLAB 

Londra 2 (A.A.)- B.B.C. Rus 
cKızıl Yıld\z• gaızetesi yazıyor: 
Almanların bir taarruz tasarla

dıklrnına ..i'·""e yoktur. Fakat 
Kızılorou bu nlanı bir masala çe
viıım~tıiT. ~man ~ır zayiata 
uğramakta beı'<l~,·a.mdır. 

--o--

Hitier - Pi usolini 
(1 ine' S: hif"den De,-rı.,,) 

yasi muharriri; Sahıburg mülaka
tı hakkın.da nc~redilcn resmi teb
liğdi> Hitler ile Muı.solininin an
sızın toplanmaları h•1.;.ki sebeple
rine da ir pek az malimıat veril
nı:ış olduğunu yaz.n1aktadır, Gay. 
da Şark ceph-esinc daha fazla İtal
yan a~erinin gönderileceğinden 

bahsediym', Ilalbuki bunu csTa1' 
perdesile örtım;ye hiç de lüzum 
yoktu. 

Resmi tebliğde mtilfı.katta Ja
ponyarun temsil edilmiş olıduğu 
hııkkınd.a bir kayıt yoktur. 

General Os.lıinıa belki bulun
muştur. Bu husus büyük ehem. 
miyet:i haiz bir hadisedir. 

Müzakerelerin esaslan pek gb. 
li tutulmaktadır. Herhalde bu 
milli.katlan sonra İtalyada faşist 
rejiminin daha sıkı bir dics:i:pline 
tabi tutulacağı mırW.kakt.ı.r. _.,,_ 

YENİ NEŞRİYAT: 

Perde ve Sahne 
(Perde ve Sahne) nin mayıs 

sayısı bir ~k kıymetli yazılar ve 
1.engin reı.5imlerle çııkmıştır. Tav. 
::iye ederiz_ 

B U G Ü N 

M LEK 
Sinemasında 

Loııdra, Z (A.A.) - BB.C.: Bas 
Balhk filosu şimdiye kadar 168 
gtımi batırmıştır. Bunların 1 i kru· 
vazör, 1 i zırhlı, 14 sı muhrip, 
18 i deni:rahısı, 18 i t<>rpüıkıllıot, 

118 i de nakliye gemisWr. 

Ankara'da 25 vau 
Dablllye Vekilinin 
BelıUtınde top:andı 

An!kara 2 (Telefonla)- 25 vi.
layetin valileri şehri.mnıe gelerek 
Dahiliye Vckila B. Faık Öztrakın 
resliğinde toplanmışlardır. İki üç 
gün devam edeceği anlaşılan bu 

. tcıplantılaroa vmyetlerin iaşe ve 
diğer lşleıfi görüşülmektedir. 
Toplantıya iştirak eden valiler 

arasında !starı.bu~ Ankara, İzmir; 
Bun;a, Konya, Samsun; Giresun; 
Van; Mardin ve Kars valileri de 
vardır, 

İstanbul Voli ve Belediye Rei· 
si B. Lutfi Kırdarın bu akşam 
avdeti muhtemeldir. 

Mekteplerin bahar 
gezintileri 

lstnnbul ilkokullarının öğre~ 
menleri dün 150 kişilik b>r grup 
halinde Çubukluya gitın.işler, Ba· 
har Bayramını neş'e içinde yiyip 
içerok geçirmişlerdir. 

Boğaziçi Lisesi talebeleri de 
Şirketi Hayriyeden tuttuldan hu
susi lbir vapurla bu sabah Heybo
liad" Çamlin.anına l;itııüşlenlır. 
lltulıtelif eğfonceler içirule bir gün 
geçireceklerdir. 

---o---

Alman. Generali 
(1 inci Sa!lİfe<len O.vamı 

esik silah. arkadaşlarına olan d'e.. 
rin alakasını izıhar et tiler. Filis
tin de ve Kafkasya ceph~sinde 
beraber bulunduğumuz günler 
g1i>Uımde canlandı. O zaman yük· 
sek meziy~tlerini yakından tanı ... 
mış olduğum Milli Şefinizm bu
gün her s<:ilada yarattığ\ı eserler 
karşısıooa hayranlık duymakta
yım. Türkiye, geçen umumi harp. 
!enberi vakit kaybetmeden çalış
mış ve bugün herkesin başını kal
d;rara k· baktığı mevkie yükseL 
m~tir .• 

-<>---

imha harbi 
(1 :ncı Sahifeden Devam l 

Büyı.ik montaj atelyesinin damın• 
en aşağı; ·gayel ağır üç bombLJ:nın di,iş ... 
tüğ a...,l:lşılınıa.latadtr. 

Son ay ~rda IIci..-V..~l atezyof"leri çok. 
geniış: ...... _.. m.411. Bur::: da son s:stcm 4 
nX>tıôl'lü a.ğır bombardınıan tayyareleri 
de y. r~ı.!ıı:y<>ıdu. 1\ltzkür at.elyelerin 
hai:t..ı.'·k =~t:~-al randımaıu 111 Heln.. 
ke: ılJ>lne• 24 ta;r;·•re ld. Ayrıca he< 
haf!a 7 - 8 B•\"Cl, 2 - 4 den.lcz tayyrıre
si de ... ·r"l olunım .... kta idi. 

Ruzveit vr ziyetin 
iyi olduğunu 

söyledi 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Amerika Cumhurrei.si .harp it
lerinde kadınların mecburi olarak 
kullanılmaları tasavvıınııı.daıı 
şimdilik vazgeçildiğini, çünkü 
şimdi.ye kadar k.a.ydolun-an bir 
buçuk mi>yon kadın işçinin Uiza
mıından aşırı bulunduğunu ı;öyt,.. 

miştir. 

Rıızvelt, son nutku luuşısında 
Vi§i'nin yankısının henüz ahıı.
madığını bildinııİ§ ve fakat bu
nun yakında bildirileceği ~ 

ni izhar et>ıniştir. 

Nef'ıs bir aşk, 
Güzellik..,. 

İncelik fibni 

AŞK YILDIZI 
Baş rollerde: 

HEDDY LAMAR 
James STEV ART 

Ayrıca.ı RenkU Mili. M.ıw 

Buı:iiıı sut 1 ile ttııu:ila.Uı matine. ••••'11' 
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Günün Mevzuları 
Amerika
da mali ve 
iktısadi 
tedbirler 

(1 inci Sıınlleden Devam) ı 
ahalısı, sıtbit ücretle geçıinen kim-
seler, yiıni memurlar ve işçiler- 1 
dlr. Kısa bw ımüddet za>l'fında, 

bunların kazancı, lazım olan maıt. I 
deleri satın almıya kafi gelmez. 
Piyasamn -n«nfaati, bu ndkıtaya I 
hiç eılıeırmiyet vermez; çünkü 
saklayıp az sorıra piyasaya daha ,. 
yüksek fıatlarla. yahut cmte ceste 
çıkarıp a:nütemadiyer. ;~len 
fiatlı:.rla •atacağı maddeleri, :zıen.. il 
giıı tabakalar .ı nasıl olsa satrruya 
muvaffak olacaktır. 

Fakat bu, hiçbir kendıni bilen 
hükılmet için olmad>ğı glb.i, A· 
merıka hi>kumeti için de, makbul 
bir görüş değildır. Hüıkimıetlerir. 
vazıfeleri, her yerde, sabit !ka
zançlı halk taha·kalarnu !m.ru
maldır. 

Amerıka işte <bu defa bunu 
yapmakta ve, her hükümetln yap- ı 

tığı gim yapmaktadır: J 

1. Ticaret kazançlarına ibir ta- ı 
1 ·van, 

2. Sabit ücretlere de, alım ka
biliyeti balmr.mdac lbir taban ka
bul edilmeıcteclır. 

Yani, fiat mürak.B'besi, tıicare

tin meşru kazanç ha<ldi ~e müs
tEhliltin meı;ru satına.Lma ika.bili.
yeti arasında cereyan edecektir. 

3. Azlığı hissedilec ma:ddeler, 
vesi>kaya bağlanacaktır. 

4. Hal:t.ın tasarruf yapması te
min edilecek ve devılet ımaJ:iyesi 

• bu tasarruflan kendi masraflan 
için emi!'I bir kaynak, kendi ta
sarruf bor.olı.r'nı da halkın o ta,. 

sarruf hesapları ;çin emin bir 
plasman sahası kılacaktır. 

5. Kazanç vergÜPI'l arttı~ 
caktı.r. • 

Bu sureUe, ağır harp masraf!• 
rmı karşılaırı.ya mecbur olan de.... 
Jel maliyesi. bu paraları, kısmen 
vergiler kısmen de balkır. tasar
ruf hesaplar:ndan yapacağı islik. 
razlarla temin edecektir 

Yine, bu suretle, para dikine 
düşmiyecekfü. (Paranın çünkii 
harbeden bir memlekette hiç düş
memesinin herhangi bic iıınkiını 
yoktur). 

İnsan bu tedbirlere baılrnoca, A
merika harbe girel;' epey zama.o 
olduğuna göre, orada da hemen 
giıniı gününe tedbir all1'am«dı.. 
ğını, iJdnclsi de, tedbirler alının
ca, orada d3 her yerdeki gi.bi alın 
dığır.ı görmektedir. 

Surası anlaşılıyor ki, cseııb<es: 

bırakıld ığ; takdırde, fi.aıt ve para 
esası mı>selesini en mükemmel 
bir ~ekıl:le yine pyasanm halle
dercği. iddiası. İng;lterooen son
ra Amerikad.; da hoş bil' hikayeye 
dör.müştJr. 

Amma denilecek ki, Ame: • 
harbeden ·I: ... memleketti!', ve l z. 
henlız harpte dt>friliz. Bu, d<ı~ru 
bır mantıkt.ı L kat co;,<ru bil· id
d:a değ>ldiır. Çünkü Timki>yenin 

l!e i:ıt.hsal bi.inyt-si Ameri'k;.mııA
kadar il er:, değ.ş;k ve sağlr ıu 

ne de 1.o9tan ve perakende tic
ret ~~r'"lan, Amerikada olduğu 
kı.<:iar •rti:.!tercle k~:.'>tlı•dı.r. 

Bızde, müstehlik halkın istlnliil.: 
kur;ı.kl..:ına .ığramaması ııçm dev 
let mü.dahale~-i baharının, Aımeriı
katlak:.r.ıden b;raz daha erken baş
laması liızınıd ır. 

Yeni Büyük Anketimiz: 
(1 inci S"hl!eden Devamı 

fa çalı._<ıma. :mkanları verecel<tir. 
Yapılacak olan i9 de kıiiçük es· 

anf arasında mamul.ı.tın artıruı

sına yani san'atkiırlar için sürüm 
imkanını temine gayret eylemek
tir. 
Bu iş için ayakkab>ıcılar koopera· 
tiii güızel bir nümune ola.bıl:iJ'. En 
iyisi, şehirlerin mü.sait yerlerinde 
sürünı ve rekkiım mağazaları aç.. 
maktlr. Belediye hu iş ıÇin esnaf 
teşekküllerine yard.ıım ederse, me 

selli daimi bir sergi yeri yaparsa, 
yahut vakit vakit i.ergiler açılma
sına yandım eylerse pek tesirli 
olacaktır zannederim. 

Bir de kürük esnaf içinde malı· 
sul.iit ve mamuliılları .;;odern ha. 

yala uyrmyanların mesaisini de
ğerlcnd:ı.mek meselesi vardır. 
Bir misal: Evvelki sene Üniversite 
heyeti ile Erzuruma gidenler u-

ı zaktan ::Şittikleri ehram denen 
yünlüleri aradılarsa da bulam;.. 

dılar. Vakhle .şeıırin kadınla.-a. 

ça~aflık vazifes görümü. Bugib. 
tlse pekfıl.1 perde, yatak örtüsü .,. 
saire yerine kullanılabilir. Bu ci
hete dı"'kkatsiz.lik ve bakı:m.'.lızhk 
yÜi:IJÜnden Eıızurumdalti Uırarıcı 

san'atlcirların lıiikü kurumaş!. 
YaŞ1yan bôr kaçı da mah:rwniye' 

karşısıt>dadır. Halbud<i bu oorar.1 
cılık ve eın;ali değerlendirilirse 

başlı başına birer san'at halini a. 
lıclar ve bu yü:ııden dıe bir kIBun 
ki.iıçü'k emıaf müref'fch olur. İ§te 
değerlendirme ame~n.6!n 

bunu anlamak lBzıııııdır. Bu ne
vid<!n san'atiar Til.-ltiy.!nin bir 
çok yerlerinde mewuttur. Her
halde kiiıçiik esnafın ve ssn'atkaı. 
!arın kalkınmasında bu noktanın 
da miiıhim bir rolü görülecektir. 

KAY FRANCİS - Georges 
Randolph Scott ve AND~( 

Bancroft 
DIVINE 

gibi en büyük sinema yı ld.ızlllTı tarab.ndao yaratılan 

MASKELi 
iFRiTLER 

Büyük aşk ve macen. filmini görmeİ!'!. baZU'lanıru:z 

Önümüzdeki Sah Akşamından iti:.,arc:n 

" 

s o M E R SIREMASIHDA 1 

Bütün sirıeıına seronunda en güzel filımleri gömeren, 
en büyük yıldızlarını size getiren 

Dünyanın 

LAL E Sineması 
BUGÜN 

GEORGES BRENT ft BEVERLEY ROBERTS 'in 
yamtıgı reı::ld.en aza~ ... Aşktan kudret... Hareketten heyecan 

alan baştanbaşa renkli 
~ . . . 

KADIN HAKiMiYETi 
Şaheaeııiy'le 'bu devamlı zafer !erine i:ıir ycn.İsi'ni daha ilave ediyor . 
Bu ll!i6İZ: füm> göımeğe ıkxıçu nuz. Diıkkat programa ililve olarak 

1 - Türkçe en büyük matbuat jurnah 
Z - WALT DİSNEY 'in Renkli Milrisi 

B~n saat 1 de tıenzililUı matine. mm•mma~ 

,---------------------------BU AKŞAM T U R A N Tiyatrosunda 

BAştT B:izA TSy..ı:r- HALİDE PİŞKİN Birlikle 

O G E C E Dram 3 Perde 
Yaızan: Raşit Riza 

Yerler numaralıdır. Telefoıı: No. 22127 
............ El .......... :mı ....... lllml 



4 -SON TELGRAF- 2 l'IJAl'.IS ııtı 

, 

FILiPIN ADALARINDA 

c·ASUSLAR OOE LLOSU 
\.------~------~----~~--No.5ı 

Tiırkceye ~irnı : '5AENDD F. aı:RTU..l.J 

Reisin emri -üzerıne, süngülü nöbetciler mev
kuf Japonları mahkeme huzuruna getirdiler 

1 
t.n ricat>ıru tdtra:ri.,-anık, öh.W.ıeriilllkin 1 - Yi.r.ıui ı.aoe... 1 
JJ'?'°nyaya. &,otıtirul:n~ı)e müEaöi<lt..'1lLti - Bu.nl;.rı y;ıpiıran!arı t.anı.r mı.s.ın? f 
ıst1.,~.:>ıı..:n1. - japon!~rın heJk: · bi-m,iriııe beu--

- DJ, b r hükf~nııet. ve a6&y~ iş;di.t . 1 ze:-ler. ·rıır.~y..:.bil~o:·gınıi kaıt.'1 o~..:ırall 
llj.t onunla ını.."Şgul olaınayız. Sat.lede SÜJ';.;'>·f'nı<:'m. 
gelf"i!tn; ic:::pııu me.taı·~;.t,.ı.nda. t:n·dlye f - :-;on : apığ;..'1 ;.....uutw..."'l da sah.;binJ. 
kadar gtrrn.liKnUş kaç Ol;} v~r?. hatır. mıyor ~1:11?. 

On .. ııı... j I\W~o~ di.ı-;ün<.t'... ve ba:!1rasır.1 

- · llı~l:lıı ki ınara~z...ı ylr.mi tabul ' )-0:iôlc.dı: 
ytt; ~·:ı: ışs.uuz .. Bu,nll.n seıbebı nedir?, ! 
Wr1 lalıut !•z!a dejr! mi. 1 

- B;.ı !.ız.!a t.c>bullara yat~!.ar1 S>ı> 1 
rakları dot_duracaık_Jardı. . . I 

Ki1o n>a..t!'IW bir la-vır la: 

- Orta bvyl-. . • K. ı· ~lı... ince 
see!i . Ve ı.:;:J bl' !:K>I e~ının irüçük pOl\. I 
mJgının h;J1.·gı ıiuşmü.1 bir japcn,du. 

- J{.:a; :>J~~:ırınıda v~ı"<lı'..' 
- )'~ırıı tah·ı~ın cclrrrfı:ım, Kır SJÇ-

lıydı.. Kırll.ı;: beş. e-)li ya~arında varW.. 
Kiıtıo )anı ba.:swx:~::ı:.-:.. rr~un sar..dc:ıl.. 

YetiİodP o'.ufflr,<t~, mu a.ngoı.u dıJ»iyol"

du. 

- B.re O)·le t;eL:l'Of ki, 1'~1ıli4>in Ada
larulden diri olarak, bazı ıkiırJseie:i bu ı 
boş Uıbul!.ı.ra --Ooyıltıoo.I< sureti;yle
ltt-yup Ad-ıd:an jo:ıponya:r~ kııı.:ırnı..tyı , 
dt.iŞÜDÜ.J"'lı.~Juntu?!. I' 

- :Bıı nasıl olar?. Dc-di. Buna ı;ocuk~ 
Ar bd~ ıuler ..• Diri Jı.ı;anJcırı tabuta 1 - J\.f'f"\•İQ•Jt i-1x>0Jeorı burs~a g~:-

nk! 
kOYU1J go:(ı,~bilrneiı: için, hepınililıı 
çok ~.r.J dev1rl..~rdd;..i e-f5.-.ıneler d~·a- Sı..ıngJlu Lübot.(i!er bi.ra2 ~r~ı beş 
rınCa ya;~n:::G\ııg:mız g•!rcf\. BO\r!e bir l j;:pıı!J :ı.e\"k fı.n u !!? on:ı ı;:etirdLer. 
~ t-..1 ~1 .. l{<""x;ı ni>bt:.t<;i ~b~\t~ ~ · .. ı emırl \'el1di: 1 
u-ç\i..,•'1C ve ~~·{! ao<i)' ş.. DÜi.i{t.>;r.mel 
b '- ~ 1 - B:ı a.d3n.'-3.!'Jn sol r-I'ertnı.n )\:if.r~ 1 - yeı'V<! ı:nu yapnu~ya .-rr.tk.ın .. ·ar -., 
mKUr?. JJf'IJ''"'ı(.k.br:rı n1naycne ertioiz. 

HAS-AN 
TIRAŞ BLEBO 

FIRÇALARI 

Ç• itUıa ve (edakarlılda 
.imal edilmİ!tir. 

İstanbul Beledıyesı Sıhhat İş
lerı Seri Hastalıklar Mücadele 
Menkezinın takimfaden geçmiştir. 

Mıılın::plaroan tamamile iıri o
luııı ıhuzur vı; emniyetle istimal 
oılilcbili:r. Adedi: 200, yarım ble
ro 275, h~lis blero 775 ve 1000 
kuruştur. 

TÜLIP - OLDÖROZ 
KLOVER 

1 - 2 - J - 4 - 5 \:e G numaralı 

HASAN 
TIBNAll CiLALABI 

Çıkmıştır. 
Yeıı; moda, en nadide cila, en 
parlak ve fcvlıalll.de renk, sa!ıit 

devaınlı bir cazibe, 
HASAN DEPOSU ve Ş\Jbelerile 

ı;at><; yerlerinde şişesi 30, 
büyük 50 Kr, 

ne.15 daha se-I't bir ~~ sordu: Zi.>blt hrps !Jill p.ınnı"k:artnı c;iN.d<!n 
gt~r.-tlı 1 -

- ,\omerHrocla1ti ihtlJaı me&e~<'s<ni f _ DuırJ ... rın hf'"p.:. ngı p;.ırnı«k&:ırı 
1
1 

ve tab~ :ş;nJ <'ok 1:·izeı fc\B ettiniz • 
M'~ K' • 1 duz.g __ u_n ve tım~Jat .. nda hi-<: blr g:ı.yr.:... ı· 

Is tan bul Defterdarllgından: 
~er ıto! Ya ~u Ka, >ı •ak.;dalci -~ !'"-, t.v· "" yrk, 

Çll"f'J)şnaya nıe dem.iniz?. Reis t.ekr:ır maraTJl!'(W:--ı döntlü· ! 
C e\·an>ı Var Do"J'a No. - Han:-ı ı;arpı't)n.a"!... 0 ) 1 

- H,anlyn bu boş Wb.ıtılardun b'.rinc · 
.Amerikalı Benetj L"'!'ıJ!ıuP ya.t:rmı,,~1- c-- ) '51',l"' ll 14 314 
ru7 • iş'~ o çarpışn•<lan -b·lı<edi-,yorvm. HALK SUT UNU / - • - -
IQ~ o k.ı-c:ar s:>ğukkanlı biT adJındi - ı 

Li, ~.emen dIJ>;umıoedeıı t-evap v•rd" BİR GE'S Ç iŞ ARIYOR > 
- Benıl.= t.>rua1r. on beş gtnı<lur Lı.sc on ınct. sınıf·na kadar ta'!ı- 1 

11)8.ğaız.nr.d.'.ı.!l bir d~h.i-k:ı. bC-c <>VT1!JLB -, B · s_ilı bulunan bir genç ış arıyur. ı > 
-.tm. ur..u l•eı- zaman ;sb:Jta tıa:z.:rı.;n . 

·~- · •ı -~· ı j Hususi miiesseıoc!c~le. 0 vukat "a----.erı n ~....-ue urr.11Tts ~"Fd"' ka.k- '"'" . u J 1 
ıı: · · • ·- ' nır.da çalışır ve kefalet venni.ye 1 

- M•"ı:ı.ı:.ız-.ın celb:n; ri<:~ ederim. muktedırdir. Talip olaniann Son > 
!Jo<li. Dı,ıar<1a 1><>.ô:)~n mora~u Telgraf hali< sütununda S rü-

aa lona gefüodiler. 
Din~eyiciler ara..'>md.l okıran ra..frj_ 

irim Be& ınerokından ı;:.tll.)ordu .. 
Acaba btı heyecanlı mutıaJı.eme 

raz 001.ıra ue Siihay~ ı::irecckt.l? 

* 

hl• l 
i 

R~-.s. ınar.'."ng>>za rardu: 
- Ne-rehsin? 

1 

1 
bulunu- J 

- S•nc!xıyıl•yım ... 
- Ka.; ,...ııcıır !vl•rıı~~a<la 

:JIOT..>UD?. 
- \1nni J'•krJoD !az~J. 

- ~ .• Söyle bak~hrfı ~ Ş::ı son gün-
lf'rde lca\ tJne tab:ıt yaptJn ja;;vn-
lar::?. j 

muzuna müraeaat. 

Ders veriyor 
Tıb Fakültesine devam ecliyo

ruın. Riyaziye, fiz .<, k:mya ders .. 
]eri ·vpriyorunl. • 

B>lha"'a o. ~a okul \e lise son 
Si.nlf tal€"belcrinı bit!rrnc imti
h .. n1ar:r.a en kı.)a bir z~rrı:ııda 

azami dJ..katle yct..,.Jıneicrir.e J:ğ
raşırım. \'a"it g0ı;i:nı«lcn (R K.) 
runızuıla miirJcaat. 

Gelen mektuplar 
B. Kad?r; L~ !?K:~:tubunu:ı da~ 

ha vıtrdı .• J\c:elc a;.c.lıtmaıuz n1e1·
cudur. 

1 

ı .l.fal'tlıUcz tercddilt!.!a: cO\ aıı ven!.: 
1 

========~~=========----===---====~-==I 
Gayrimenkul Satu; ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden 

1 
1 
1 

1 

> 325 

aıa 

• 326 

52301/2HO 

2-141: 

• 
521~1/!44 

52151-91 

128-5S06 

55100/108 

5'0100/4366 

M. ı.>h3int1~ll 

Bedeli 
L. K. 

l-1< c.i<tiyo:-.Koyl.inde 12 p.A1'1.a &6 ada 5 p~r~ 
SC) N lJ .:l528 l\fEtJ c Jl),lr.-Jbbaı JU"S3run tü-
~Jnl. ıoı ı 20 
1\-lcci:a.i.)C'k.öyutıde 12 paft.:ı. 97 ada 4 p~ 
sel N. 1060 nJef.re n1u:abbaı ;ırsanın u_ 
ın;ın·:. 

J.ie<:idiy~y!.lnde yı1J.z Bfr)·ü'.i<lere caq.. 
de;'nde 12 pafta 9G ada ı paı~1 N.lı 3793 

318 

metre murabbaı a~nın tarnaa11ı 2'ı75 20 
1\!'eC<Lyelmytınde 12 pa·~t.a 97 adıo 6 par-
sel N. lı 1020 metre ın1.1r3bi:Ja1 ar.t.<m.ın t;ı ... 

mamı. 

Fenerde esk.1 ÜskU~i.ı )'eni Harac,;1 Kan 
Mc-hr:nct 1r12haıllesin · n ll" raJtı so:ts
i;tıı.1:d.a 236 püıf.ta. 132 ariU. ve 29 p.ıııel Cfiki 
40 yeni 44 No lı !ııı ınotre nwrabbaı olun 
havi ~rsanın taınaını. 

~i .Ercnköy yeni Su ~d.yc ınah.:ol.aesini-.sl 
eS<.l Köp.rUU"olu yeni sırnmaşı ve ccnni 90-
kai!ında ~i 34 yeru 6 t'3-l'1 (5766) ~1).. 
re 1001-a~ı arsarun ~61 120 hisi~ı. 
Bakı,.k;~yi,.inde . ceviz" k n~öhitHt~ınin İ~-
1.anbul ca<ltle>IJ>de eski •< ycrıo Z N. lJ iıs-

306 

132 

tündc oda~ı o1i)n dükkiın. 2400 
llakırköyürdP Sakıf'".ağacı • n1.ah..11Je-sin.lnı 
Ka.pan:wu.:ı ,ıoı :aı e .ik.i ve yeni N. ı 
bahçoi'.i evin tamJmı. 
Sarıyer, Yenim<haile·Je eski Bakkal yfr1ı 
A.gı:ir top..;u ~kağınıda erki ve yen1 6 N. 3J\.. 

ı;anın ta;namı. 

Ft'llt-r&? Tevki• Cafer mahallesinin effıc:i 
Zanıp3 yeni Usturumc;, ~:0kagı.nda eski 22 
yeni 30 '.kapı 2312 a<!a 17 parse l N. h evi.ı> 
1/3 hİııslısi, 
lfoyijk<lere<lc Dere!<:! sokağ1U1do o..ı.i :r.ı 
34 yeni :ıtl/2 N. Jı 50 metre rnumcboı ..,._ 

1920 

SŞ 

ısv 

ı~eıntna tı 

L. K. 

76 

2t 

l 'il 

•3 

45 

12 

180 

lH 

3 

11 

AJ,~e D.lbe:r Günbak•n He Hafi"m oğl Ali ~ Gi.ırcl,n ş;'.) .:ın ,.t'.' mü~terekeıı 

ı:rutr.wuYJ!ı buJ\Edl.lkJarı Galatada Kernar..t!<~ :naha!l~' ıı~ 1\f· m1ıs.ne c<::.ddcsin
de U.!ğtı"?nea. ;ıt·sal.i.nde f:!.kı 60 :yeni 70 No. He m 'ak.ka.r. k:'Pgi.· S8 metre ınu

ra~.ı me~oüıQi sabtı'y~:nde olup ze-ınlni i·11en"!o borl··u.-,~ ve c~ddcye 3,70 ge .. 
~l!ginıd.<C elan ceph<"S--nde camfklinı ve keJ)ı..,ng~ lıı :ı.i:an tavanı kl"8llioeT1 beton 
ı.cn11n 'atl!Xis \!Jktkan \'e U:.vanı ahşap oir;ı:ci kat;r.<la bir oda ve tavJ.n ve dö
,ecnesi. ahşap ve arka ~rafı !t13mE'n gaJ.vaniz saç ııe ürL.ılu ~dnc k"t.nda da bir 

?~a .ki ccmıao: Hır dukk~n, .ki fe,..1tant depo h •• lJnd .. • klrll<ııuln1z.kta ol~ n od..'.ldan 
::battt elflk1:1.k t..esi9ahnı havi tamamı 9000 dokuz t.ın lira k;yıneti n'·1ı:h.Jn)f11e. 

• ·~·flt1(; o.:r r.ıagaza ~U'ft ı:•r. lr1 izalesi zım 1a:r..iu il~lk arttınn~~ya kooulırnu.,,ttır. Bu 
ga.yrj n1tnk.ıılün vaLiyetJ ve tafsil--&:t voıı ıyed zabrt -rarnka ı He kqı:if raponııı.da 
yazılKl ır: 

1 
J s.-.n ın ta ına.nu. 75 !: 

1 

Yultaı"do 3;vzılı eayri rner..ıtullcr 6/5/9-42 Çaııııo,ll'b.ı güni.ı >aat 15 de Mili! 1 
Eml3'k M.Hilfl'lügünde mi.iter;\ k:.<'.il kom.isyonıdrw ayiı ~yrı ilc_;ik arttıruna ile s.;ıtıla-

I caktıır. Fazla \zoıhat lcin ~ür müdüırl tize njtjraca.at. •4603> 

i ·~ . ---- ------

1 isT ANBUL LELEDIYEsİİZA_N_L..,.A_R_1_I ______ , ________ """" .... ________ ..,....,. _____ ..._ 

T<.ıh. B. Ilk Te. 

''f'!"'~~~--.,..--~~---. 

{i~I!to1 ,I 
2 Mayıs 1942 l 

' 
18.00 P,-Ol[lillll ,. M~ sa .. ı A-

yarı. 

18.00 RaciJ<ı Çocı,;k Jaiıbu . 
18.45 z;.,'lll<\ Taiııvımj. 
18.05 Müzilt: Radyo Daır.s Orlceetı·~eı

nın l!er TeJıclen PıXJ.craoıı. 
19 30 M"1ıl<ke'I Saat ~•n ve Aj"<ı!; 

Hubc.rıJcrı. 

19.46 SOTbe& Hl D•kıko. 
· 19.5-5 Müzik. Karı,ş»t Makcı~ıı.la rda11 l 

Şaırkı.ıar. j 
2<>.15 nwıyo G<ı;,,-.. . 
20.4'5 A1ULik: Şarkı ve TlOı~uler. j 
21.00 Kon~ (Buyi.;'k Ad.:.tnkir). ı 
21.15 ltüzik Dı:n;cyı<"i İstdderı. 
21.46 RLınıı~~ <Gunün :ı.t~eJeleri). 
2'2.00 Mu2'k: Radyo Salon Oıtoestro-

sı (Vıc1oniıı1 Necip A,.Jı:ın ) _ 
22.30 l\levn'l<·kct Soot AyU'1, !l.jans 

HOO>erleri ve Bor""6L.ı.r. 

22.45/22.50 Yarıııoki Progro:n ve Ka.. 
oaınış. 

Ya:dığ GıcıttekJere: 

IIASDl ltOLTUK 
ve MOBİLYA!\IZI 

ı· ~ her yerden ucu:a 
İstanbukla Ri'zıı»3§a ;'Ulm

§wxl'll 66 No, AHMET ' 

ı 
1 
1 

FEVZI 'njn 

ASRI MO~iLYA . 
, _Mai!a:ıasından alnın. J ı 

, 

f 
Denİ;z; Levazım Satınalma 1 

Komiayonu llcinları ı 

- TJ~ olunan nıecmu bedeli 
12714.94 hm oıao, :18000 adet ampu<ün, 1 

5 J\.iayıs 94.! Sah günü ı:aat 15 de paı. 1 
z:ırlıklrı ckilit.ı11wı yapıl<:•:~tır. 

2 - ilk :rnılnat; 953 U:·; 62 kuruş 1 
olup ş:art-=ıameotj he:; gün komd~-yondan 
ı1lın::ıbillr 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
Ali Ratibin Emval Eytam ve &lanet Sancbjmclaıı iıııtllı:ru 

eylediği paraya mukabil ipohlı: yqıtı,tı Öııküdar AJtunbade 
mahallesinde Veysi Pe'8 sokağında eni 6, ıreni 8 No.lu bU ta. 
ra-fı Keramettin Efendiye lfr aJA>n tahsis lrılıaan m.ıı~ ve ha
zan Ferik mütekaidi merh.ıım Nuri Pata hane ve 'babçelli ve bir 
taralı dere ciheti bir tarafı ayan iıZa&nul.an Galip ~y aricaSt. 
tarafı rabii Şirketi Hayriye- Direktörü Ali ile mahdut ve ta
mamına :!061 iloi bin at1Dıış bir lira ln,vu>et t.akrur edilen maa
bahçe bir bap köşkün wnunıi hiikiiınler dairesind,. •ahforak N-
raya Ç"vriluıesine karar veril m.işfü · 

Gayrimenkulün evsah: 
Zemin 1ı: ... t: Halen 12 taj numarasını b.,<;ıyan ahşap ilıi ka· 

n."llı kapıdan girildi.itte ~mini lı:arasiıuen döşeli bir taşlık iize
rınde tavanı bastl< bir odn ve bu odanın ittisalinde zemini kır
nıızı çini döşeli ve alamrila ocaklı bir mutlak 

Birimi kat: . 
~ • Zemin kalın taşlığı.odan on basamaklı merdiven ile ~Idık-
~ ta ufak bir ı;ıofa üzerinde yan yana iki oda bir yii.k ııM\lıalli mev
~ cut olnp bu sofadan 5 baS<lllı aklı uıertlivenlc ~emini karasirnen 
döşeli taşlığa inilir. Bu taşlslı: üzerinde alatıır!{o bi• hela -.~ ..... 
c.ut olup buradan ·bahÇ"?ye aç ıln· kapı vardır. 

lMnci kat: 
~ Birinci lı:aıt •ofasıııdan ikinci kala vlulıu:ak bir nıercııvcn 
'!.~ karşısına lesadiif e<lcn ınşlıa ide bir alaturka belit mevcuttur. 
l lkinci bir merdivenle ikinci kata ~ıkılır. Bu Katta biiyük lıi'I' 
~ sofo üzerinde iki oda bir yiik mahalli l'•nlır. 
~ Selfrmlık: 
~l Bu kısma ikirıci kata çıkan ilünei merdi\ enin l anındaki aı-a 

1
., kaptdan giriLir. Büyiik l>ir sofa iizer-inde bir oda bir hela mev· 

cut olup ahşap bir ıncrdh•en le çalı kalına ~ıkılır. Bu lı:ır.ım 
kat'iyen iıılı.ina eh'erişli değildir. 

~ Umınni ewafı: 
l~bu gayrimenkul tamamen ahşap olup elektJ:ık ve terkos 

~ K"""';,i tesisat 3~uktur, bahçesinde nıey\' &)ı \C n1c~ '; asız ağa<;l · ... rı 
oliluğu gibi bi,r de kuy1ı"-1t vardır 

il ııd ııd il: 
'.l'apu kaydı gıibidfr. 

l\lesahası: 

Tamam, 7726 metre murabbaı oıup bundan 127 metre mu. 
rahbıwı binadır. Miitc-bakisi bahçedir. 

~ 1 - İşbu gayrimcııkuliin a~ttırına )arlııamc.ı 11/5/rn42 ta-
1 rihlnd.en itibaren 93ll/12i0 No. ile Üsküdar lem ıfatresin i n ııııı -
8 ayyetı numarasında herkesin görebilmesi i~in nı:ıkhr. ilanda 

3 - İ!;teXMilerin beklı gt:n ve ~aat.ie 
Ka~ım9a.)<ıda bulun.1n looıri~·QOıC.h..t h<:ı· 

8 yazılı olanlardan fazla .ualıl mal almak ist:iyeııh-r, i~bu şarlna- ~ 
meye ve 938/1210 do..,ya nuınarasile nırunuriyctiın~ze u1üracaat J! 
etmelidir. 1 ~ 

Zlr b;.ılt.ı..'lJn3İZ.!J, •503'6> 

l - TahnHn ohıno:ın ınccrncı bedeli 
8800:) lira olan to4000> adet ~uva·lu1 5 / 

~fJyıs 942 S;.;·h gün\i ~~t 14 de paız.a,r~ 
1 1 .iı::l~l c~l!;il•Ln'<'Sl J<ıpl!al'a~.ı:.·tı.r. ] 

2 - K:.ıt'J tt"ın 'Jlıoltı •1320> lira olup 1 
nu~nunc Vl' Şr.l!•..tıı"..m<f~ı her guı1 koınl~ 
;)'\)nda gOıult'bll'ir. 

3 - ts.1.e~ı!crın bc-Uı g~ın ve s<.ıat.ı.e 1 
Kı:ısıınpaışadi..I bu!ıın<ın "onıb.;yonda ha- / 
zır bulu!lllıa4ır. ~5111> ! .. ' 
bl~c t ı ~-ı.ın ve foont şartıııamesi J 

r .. ucl.bi..-.ec :ı rlfl, den . .- "'"" ı J d0.1'4';- İ 
ni :;aplırılıırakıl1' I'•za.rlııgı .)/5/9421 
Salı günıü ,,.aı 14 te Kasın~ada bu
lw "'!1. Dc-:1!z Lev.:ızuıı ı::ahn alrn:J. ko. 
ıTJ·İdY'Qnll'Wla y aryılacak1.ır. Resim ve 
şaı""tlı:lO'>e!:.-i. i5 ~aati d::;billnde ıneıJrfı.r 
lromi,yondJ göf'iı!eblhr. 

İsteklıl~rın belli gtın \;e saaıt.1e adı 
ge<;e11 ık°"t1isyoıl.'.l mUracaaUarı. c5034> .. 

JJeniz JI~hanesi thtiyacı tçin alı
nacak olan 66 kalen\ ınuhtcllf cins ilô
cı.n. 'l/5/!142 Pazôll'l\?:>i gWıü- saat 1-4 te 

Kasırn~<la buJu11an Deniz Uvazm1 
sı:ıt:n abnJ J.-.ur.ıisyun•Jnda pau:ırlığı ya.. 

pılacak.Lır. T<.lir,ler.in pazarlık günün
den evvel ihk:ların cin.-; \"e ıniktar.iarını 1 
m~-üfır konıisyon<larJ . Ogrencbilirler. ı 

I!'rlckılfJeı"in belli gUn ve ~atte adı 
geçen komıif)•ona n1~racaat.1arı. •-5006> ı 

1 
1 
1 

! 

1 2 - ArUırına)a iştirak için ) ukarıda ,·:ıı.ıl ı kı~ metin yii:ııde , 
• 7,5 nisbetinde pey nya ıuılli bir bankJnın tc:ııiua t mektubu 1 

1 te\'ili ed~leceklir. (M~d~c 124) 
1
1 

3 - lpoteJ.. sahibi alucaklılarla diğer olabdarların \'e irti
~ fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul iizerindeki haklarını hu
~ sus.ile fa.iz \'C n1asre{a dair olan ittdlalarını j~bu il.3n tarihiıt · 
~: den. itlb·"'"" ı,-> ~iin i~~·~e C\'Takı mi~sbitcle;iJe birLiMe nıe
~ nınrıyehınızc bıl:lırmelcrı ıca p eder.Aksı halde hakları tapu sici
~ li ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşııım,mdan hariç ka

~~ lırlar. 
1 - Gfu.'terilen giinde :ırt tırmaya işlir'.lk 

şartn:unosini okuınruı -.e lüzumlu mallımat 
tamıınıen kabul etıııiş nd ve itibar olıınurlar. 

C(lcnler arttırıua >. 

al.ını5 ve bunları 

:S - Gny-..i..,n'kut 29/Ma:yı•IJ.e.4.2 taribindc cu-nı gltntl s:t:ıt 

ı 14 ılen 16 ya kadar Üsküdar İcra nl<!ınıırluğııııda üç defa bağı
~~ rıdltktan sonra en cok arttı rana ilıale edilir. Ancak arttırın :. 
1
1 bedeli muhammen ıkıyımetin yüzde 75 ini bıılmat \ 'eya sa-t.ı~ 

1 
istiyenin a1acaj;'llla rüçfıanı olan diğer alaca-klılıır bıılunup d:; 

1 
bedel bunların bu gayrinıeıı k.ııl ile tcnııin cdilın~ alaral< IMıı•ın 

~ nıe<:nnıuıı.dan fM.l:ı)a ~ılı:rn.azsu en ~-ok arttıranın (anl>biidü baki 
~ kalmak üzere artıtırına 10 giin dalıa temdit eımncl, 8/!la.İTaı;/ 
l l!M2 tariJunde Pazartesi ıı-U.ıü saat 14 den IG ya k:ı.la :· ÜsJ<iidnr 
~ ~cra -"",'.''?urluğu oda~ıı.da arttırıu.a bedeli sıdı;ı ı-tiı •r.iıı alaca 
~ gına ru~nıtııı olan dıger •wcalılıJarıu bu gaı nın• JJl.ııJ ile temin 
l cditnıC, alacakları mecnıuund<ın fa.-d•Y• ç:kım~I< ş~.ıilc en rnk 
~ arthrana ihale edilir, Böyle bir bedel ekic cdifrc~ •bafo l~ 
ı pılınaz. Ve satış talebi düşer. 

S.ırinci ;,cı-k artıl~ı 22/519'4.2 tarihine> t('6adtif eden Cu:-n.:ı günıi ı:;aat 14 
ten ıG ya C;acar Heyog.iu Su!a1 !'Wtahkeme;ıe .. i kalem oda,.ında llJ..~•k:ıt•p r .. zdinde 
yap t:e1.:akt1r. J\t·~l»""tna bC<ieii ınutıamme:~ kı)"mti~ yı..7.(lf> y~b11\~ bt!f:ıni bulmc:d:.. 
ğ1 t<Akd:rdc nn.:zCJYedrt!: on :Un teındk edilertt- iki.nci o.çık ~r11tır•n14lsı l/U/942 t.arı
hcne ruilsad:f l'aı.artesı gi~nrJ saat 14 ıe.o 16 ya kGıdaı. .cr;:ı ed!ırrC'k en çok ar~tı. 
rana k.-.ı.t'I olerllılc ihale <'di.Jeceıktir. 

--
6l!,OO l Asi eri F abrihalar Satın-

l\!e;,~rllkl;.r Mıidüı•lügü için alınacak alma Komisyonu 1 
sabım, 1li, pamuk., Ö<hı/,.:cı, k;lfurn ve. / 1 llan_l_a_r_ı __ _ 
saıre. _ - 1 

!~ 6 - Gayrinıe'1.kul kendisi ne ihale oluna.n lcinıse derh"l ·Je· 
:41 Ja \'crileıı ınühlet içinde pa ra,yı veMııcz.sc ihttle karaı·ı tf"..s!.ıo· 

~ lunarak kendisinden evı.el en Jüksek ıeklifte bıılııııan kiınM' 
~~ arzetını~ olduğu bedelle a.Lıııı ya razı olur.LJ.o ona, rv.ı o0hnaz ,-~y;ı 
'• buluııma:ıısa hemen on bL"Ş ı:ÜJı nıii.ddctl" artlırm.ı~-. çı.lmnl.ıp 
'• en çok arttırana iha~ edilir. iki ihah: arasındaki !aı'1. \'C ll'ec;cıı 
!, giinle'r içiıı yüzde 5 deıı hesap oluna.,..k faiz ve diğer ~··arlar 
>
14 

ayrıca hükını<' hacet kabn.aksızın men1uriyetTı1rl1~c alıcu.l a1 1 

! tahsil olwıur. (J\lad.de 133) 
!' 7 - Al<e1 arthrına bedeli haricinde olarak yaltıız tapu 0:.
~· rae- harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar 
!' pullarını \'eNniye mecburdur. 

i:ı&te gt!lün.e kadar btr:kıocek Be1ed!yc bi 1a \trgUerıyle e\}:cı! ıcares. hh-t.c
darla ra o.;•e 3/4 hissesinin klviz bedeli öd m.~ olup J/4 his-.e-.;in:n 20 9('1")oe}ik tii
'"·ız. l..o.ttJı Jl ıt ih&le pulu, delllll.ye ıiisum·~. tap~ ve kadastro h~1"!arı tnüşter:ye 
aıttır. . 

lııtLLaycJ .. ye iştirak cdeı.--ek k~el Prjn gayr! r· ı:ku'ün rr h .,"Tr'l"n kıymc
t.oııı Jı·u.zrte yedi butııCu nlsbet ... -..dc pey '"l\.t.'~lıı·ı \.e)'J n L.. b . .r b ak.urun bu n~ 
1Y"1..tıe Jlıt'Y J.:.ÇUllll ve.nn~loıır ldır:ndır. A •t.rrr.a be-de!l g :r J ~1:eMu! kendisine 
U11ı11lc u!uoen W.!a.fı.nd .. n ~ha:e .ı.:unundm ,t bi.iren \"\::ilecetc muh~cıt. ~i:ıde mah
kcn_,ı ko...~.;.1· na ödawnt'S; :r)tçb\:t.dir. Öd-e!).T.cd.gi .. !t..."-dir~.lc Jıale fc-;hcdilcrek ken .. 
ri t:l!\l.it"Jl n-vel er. yukı9ok ttidifte bulunaı~ k:rr.5e arzctmiş oldugu bedel He alına
~ ı-a.=; t'"Jr.ra o:: a .ha:M· ·>dilecek \"e o da razı olmaz: \'Cya bi..llt..ın< maz.:;a hen1en 
y~d 'i.in mcd~ a('(k c.M ~ .. ma.Y~ t;ık..i.ln ;rakt:r. i·apı:.1caık l~ ;.ılfrk.a.darlara 

\.NJ!11ıl ~Uıri~~ir. Müı.ayeric sonunda l"'n ı.· y, a."hr<l:ın kat'i ol;... ak ıb.'.lılc ed:
l;-"""1'k " Mor • i h:tlıdc t:A""illCi .~;e edilen ~ . :r.s-c !.! ihnle arJcı:nd;:~;; farktan ve 
ııa· t.N.an (\.• 1ul lulu!-.cakıtn !hale bedc·i teır':<.: vr. gec;en gTin.1er!n yüzde oo~ 
fa•• .ayrı~ bGcn.a.e ba.cıet iı:ıı')mala!ı ızu-r t.ah~l o!ı.::nacaklır. İpotrk seı "bi alacattlıla; 
fW d.i'8r ~ıa.d•rlarsı K31Yri rr..enk:ul tizeri.'l"wlek hak.!., ·ı?u, hutı:ırs y'!c raiz vem~
T•fa ve sair.eye Mir oJan iddia.ların1 evrakı ıı~.i~; ·ekr) e ıliuı ta::+ıir.den ttiba.. 
n'Tl . bf") glin Kinri11 &a.t16 memuru olan ?d rılı.~i.eınc Thl:.o:ıı~at.ibJne btl<frmei.er i IA
,..,.,·d ı'!'" .lı.iı3j tı.k-din.1 ,.. tl'afear. tJ.n11 sicille y!e ı;abit oianay.ınlat· 1->ah~ bedelinin 
J>aı.r~~C1<!•n fıı,cn.ç ka.laı·akk.ırdır. Müz \ve.,:h:.)'C l • ·k l«:c..~~ı.eı •1 b: .:ın siıtış 

şu~' ı:n k.~l t"trııı.s ve ev ~kitn t'ığren ,.;~ve bi'c t.k n .: ~ .eye · 'i:-2k ve 
ı; ... vı :n .~ ;.... t .. Jio bu..l '1.'11" t>!..iukh.ı.n a. i ~ -'fle-rw-k s.,11rada.ı1 tti:· m ... rı J•)'(""..rr:Q 

oıa.mll" 4 .'l:.ICınti<.Jı S;ltt::r ci"inü1~n f'vı.:e1 tA ;p<."T"!n gayri ın-erıkı.:~U ge-z·p ~<>rm.e:le.. 
rı v~ :~? ... rr...,:Urtıat ;:\lma.:... ~<rtiye!1.1'ı>~n 942."24 N"o. Ue ~1.ahkeIDE' BaşYJ.ttibine 

nri.i~t elme~ri i..'Ao olunur. 942/~-l 

-- ------- -- - l 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma ' 

komisyonundan 
1 21:000 kllo ko:Y:m veya sığır •ti kaf'O.ll 1,;,rf uoul'y!e tık'1ltmeJ"<' 

koru11uş,UT. Ewa.1 ve §ilrtırı~n:esi kom1~yo:lda mevcutıur Koyun e~lin beh~r ki.
lo<:ı.ınun mu·nanwnen betteli 120 ve. sıfır etiııin de 70 1; .ı.ruş:tur Koyun eti.n.iın ~ 
tcıT>:IKltı 25N sıcır tılotnin H7o >iradır. 

2 - Ela!ııllıo><ı<t 1.8.~.912 P•zarteıoi !!ilrıü ı .. t 11 ı!<!dlr. Koyuo voya nğı,- e1.\. 
~ be-r ~~ bı.ı tdtJi1 mdetuhlmda ayn •:rrı vtribnesi catz. okluğ'q gibi 

ya1ruz k.""())'ı..n veya ı\Ji,'l.l' e-1ıt ~ de .tiM \'ttı.f€tıü:r. 1·ek;ıf t<IM..--cilllen '(ia.taanı naı..
sara.n koyun veya ıaLr.r etinden ~:u a.lınac&ğlilı Ve~~t tayu.u edn-dttlr. 
L.~ilerin j \;t temına..Ua:rınt vak"J z.wnanı.nda Ma.li:ye o,;·e&a;.e:Jine yatıtlJ) ~ sıa

ak-.C:011 b!1· "'1>; 0\-vdme kadar Leidı! ı::>'S<l'-'f>luını ~on. '-cm-.clerl. 

•29&1 ~ 031!• 

700,00 62,56 lımar h1üdllr1'ügü ic;in alınacak beher Zeyt nbumu Sıiılh ta-n1ı.ı:tıaoc-sı ara- · 
top 20 n1eılrodan on lop res~m n1uşaı~ zi.sl dahilinde buılUllan ya~ at1Clr biçti.- 1 

bası. r'.~eı.:ekt. r . Şartn:ı.·me.:;i bergün lı..""Omis !l l'lfülerakim \'ergiler, tenvirat ve tanıiiat ve dellaliye resııı.iı. 1 
TaTY!ll~D bed<!E.eri ile ilk temVıat mikt-arları yukarda ıyaz.ıh işler ayrı ayı·ı 

açık .,h!lımcye Jçonulmuşlur. Şar!ııarneleri Zabıt ve MuamelM Müdürlüğü ka

l~inıde görulcbilir. İhale 13/5/342 Ça~a.mba gün!.i !aaıt 14 de Daiımt Encümende 
y..:yıJıac..:l-;tır TaN.p!.crin ilk tcm~nat makbuz veya Jllj('k1upl3.rı ve 942 yıl111a ait T~

c~rct Oa.~, vc-sik,1lari)'}ı.: }hale- gtinü ır.u..:.yyen sa"tte D ıınl Encümende bulun.. 1 

ır.~!arı. (4987) 1 

F!ory ... .c1::ı. yuphr:Jacaık rrııe:ızay:k bordür ·katranlı :vol \'C adi kaldırım ir.r::.:aatı 
ôl"Çlk e:~-~u.~ın<yc kı').nulr.u.r,.tur. Keşi! be<le~i 1875 lira 20 ku.rt.ış ve ilk teıtı-loatı 140 
lira 04 KUl'UŞ1.ttr. Keş r \'e ~J.rtn.ame Zab;• ,;e MUC•!l1e.ut Müdürlüğü kcı.ltmiı.<le 

görWcb.Ur. İhale 13/5/9-12 Çar~amba günı~ s.ıa·t 14 de .Daiıni E.'l.Cü.rnCıı-de yapıla_ 
c~~tır. T;ıtip!crın ilk ~1::-ı<ıt ~akbuz veya ıneıkttrp!a.rı, jıhalc tc;;,rih! :den üç gün 

~ıeı .Bt"k>ri~,-e Fen İşl( r i. Mtidi.irlüğüı;c n1jj:r.acad:t'3. r.Jacakl:ırı fcNni ehl:yef ··e 

94~ yr ).4. .:::t Ticaret Odası veısikal:ıri~de .il:al"e günü rnuayyoo saatte Dairn1 F.n.ı. 1 

CU1l',ende b11lUDOIJalan. <4984> 1 

_irta.n..'J"Jl Çapa 31 inci iıllwkul binası:ısn ta:ni.ri :!.çık ~"":tmeye .'konul'lluştur, 
Ke-şd bedcii 798 Jıra 36 kurt.:Ş \'C ilk te..ryı·n.rıtı 5'9 lira 88 kln·u.~tur. Kewıü ve şarL 

ttaıre Z~lı.t ve ~Iıı&met;.ı A1üdüri!üğil ka~crrorıde görüıc.bıLı. İhale 13/5/942 Çar
samba :;::unU saa"t 14 de Da.!m1 :E;n<'tirr.er.dcy>!pılacak~ı:· ·raı:p:e.riın ıJ;;: teorninat mak... 

buz vC\,..a n-.ck.tut11:•i'ı, i:h3le tarihindr.n üt giin evvel \'i1:,yct Naf:a ?ı·JUrl(:ı"lüğil-1 
PC mür.ıc;:.r.tla al<&<"akkır.ı !cmrı.t ehıliYel ve !•42 yılına ait 'f:<·:J.rC"ı Odtı-ı vesikala-

r'.yle :i...'ı. .• e .c-~nti ınu.~y:rçn roatıc Da;rr,t Encü:me-ıd.e b 1 .. .\unımalar:. «49Sô_. ı 

----- ------1 

KAÇIRILMAZ BUYOK FIRSAT J 

YALI ARSASI ı 
Düyi.lk'de!·c Bey'tl4. P .. .f.k' ko~ısında Dede 1'-.-:;uf n.aırril1'ic ma.rlli y.alı 

lle ltli..:::31inrl-ckl '.\·cılırı.ııı ar&ahırı \e\Yh~ İstanb\ll ))Öt'CiÜDC'Ü İeraı Dairesi 
tara!ı~n a~ı& arrtnmllı ile 4 Mayıs 9-12 Paı.ariCll!!i günil 5.1.at 14 ten 16 y<J 
k..a<lnr $rttı1a<"a~ı il{ın olunur Dosya No. ~42/G2'9 Mesahası: ı2310,5-0 

mct.tcffir. · 

~----

6AJIİ1' VE BA!}MUllAJUdıı.l ETF.M İZZET BENİC!l 
lllE$a'İM\T l>İREKTÖl!tl: CEVDET ıLU.ABiLGIN 

,6•).N niı.GJı.AI' lllA.TBAASl 

1 
ı 

yonda göri.ılt-bili,r. 

Talip olanlann 12 Mayıs 942 Salı 

günü saat 14 de Salı Pa.:.zannda A....~e
rı Fa·brikalar yt)}}a.ma!:>ındök.1 satın al
ma Komisvonuna rnüracaail:ırı. •4916> f - - , 
r ihtira ilanı ~·ı 

5..,.,c lerden:l><~r\ hazırlayıp 

p~ocıaya koyduğum lfuıtikli , 
kabartmalı (oıiıiıdc) nam ma- 1 

)'O Vı:!Sairenin tarzı imali hak
kında 3178 n'Uın1aralı ıi!lıtiti'a 
bc-ratı elimdedir. TakMçiler 
ve satıcılar 'kanunen takip e
dil~klerdir. Alii:kadarların 
dik.ı;ati celbolunur. 

K. ŞclıirJiyan 

den müte..ellit belediye riisu mu ve mıerakim vakı.f icaresi alı
cıya ait olnıayi.p :utt.ınna bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayııiıncnkul yllkarı da gösterilen taridıtc Ürltüdar İora 
memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şart- ~ 
namesi dairesinde satı.la.cağı ilan olıınur. 938/1210 J~ 

~~-:ır.~.-.~':!'r-.....~.._..;:or.-.r .......... ~~ ~~ ...... ~-- : 'wıwww~ & -~ 

Devredilecek iıbtira Beratı 

•Kadın ve erkeklere n>3hsus 
banyo, plaj v"yahut jimııastilk el
biseleri. hakkındaki ilhtiıra ;çin 
lktısat Vekaleti1ıdcn istihsal edil
miş olan 8 Mayıs 1940 tarj}ı ve 
294 l N o.1 ı ilıtir a 'her atır.ın iılJ!lıi'va 
ettiği hukuık bu kere b~a.sına 
devôır veyahut jıc-.dı Tünk..iyu!e 

vk:ii fiile kaymak için saıaıhiıyet 
dwhi vel'ilebileceği k'k:l.lf edllırnek-

te ol:makla 'bu hususa • azla nuıiı1' 
mat edinmek i9tıiyen]Ariıı GafaUl' 
da, Arslın Han 5 ınc: kat 1 - 3 .''il< 
lara müricaat eyleme Cl'f llic olıl' 
nur. 

BAŞ, D i Ş, N E ZL E, G R i P, R O M AT il ~~ A 
ve Bütün Ağrıları 

İCılliIN DA GÖNDE 3 KAŞK ALrNA B1ıJR. 

Derhal Nevralji, Kırıklık 

~ •. ~, .. .... _. ·~:._ıır._- __ ·~ ', .. '!. 

Keser 


