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Gene Bitler 
MU SOL İNİ 
Görüşmesi 

• 
Niçinherşeg 
Doğu harbi:_! 
ne bağlı ?. 1 

-~--.,,,_,,,,.,....,,,,,_! 
Sal:ı:burg mülakatında 

beklenmedik bir cephe 
acılmatına karar verile
mezdi. Cünkü hakikatler 
böyel bir te..,bbüs veya 
kararın tatbik safhasına 
konmasına manidir. 

E.TE/lf iZZET BENiCE 

Ankaradan: 
Bitler • M.--lini araııındaki 

miılakatJarı damuı bir harp iLilıı, 
1eni bir cephe açılması glbi \•iı.kıa
la.r t..ıcip ettiği i~in Salz:burg tO'p

lanlısı.nın ark•smd"n <Uı böyle bir 
vaziyeti güz..Uiyenler çoktur. 

İstikbale ait nıcçhullcri daima 
ma.tldeki malümlarla halledeJı.il-

1 

ı 
i 
l 

Amerikan 
tayyareleri 
Hindistanda 

• 
General Vavel bir 

nutuk söyledi 

Hindistan mlda
fa(tsı için tedblr
ı er ınzıand•rıldı 

L pd, ~ 4 (A.A.)- B.B.C. 
B...: t-? .\tD.f ik1ı orduSUınun 
~un~ ıuna.c.:._ b0tiks GenPr'aJ 
\"ave?- dürı l\•nt ~J 1i rad
)"O.>tında Amerik:J;fara hi· 
taLff konuşarak: c- Hinrlis. 
!al"da Amerıkan t&y;.ı>rcl.e-ri

n:n hulı.mması Amerikanın. 
ıl:j<cr mü.ttdiklecile benber 
d'liıjroanın beli;reoil"<:Cği bcr 
lıaN( bil' yerde Y"nyana bu
lunmak aıııniııi gcistermokt.c 
ve zafc .. i waranti f'ttrııf'kit-dirı 
<l{m!?lır. 

Loı;;.h 4 (A.l\..J- B.B.C. 
llmıcl!Standaki Amerikan fi

tDevamı ~ üncii Sahil~) 

nıek usulü en ba>it in'Bn iccrü- ) UZA g O G U'DA 

-,ıı:-.. - ,.. ___ ........._,,,..T 

Polonyalılara ~n bir ..-aj 
n~n Sir Krips 

K~iPS 
~ÖYLE 
DEDi.: 

• 
"Düşmana dar· 

besi olduğuna göre bu yoldaki gö- ~----------

rüş sahiplerini hakıiız çıkatnı<tk • beyı· ı"ndı"rmek 
kesiu olar'.11< m~tin dcği.ldir. B 1 r m an y a ' d a 
ikıncı ,ıun) a harbı asıkerlıkte, l' J • 1 
devletle; 8TLS1 huk~~.ta, •iya~ct- ı·vazı· yet mu··p- zamanı ge uı. ,,, 
te, batta harp teknıgınde daıına · 

sürpriıııer ve bekJcnmedra tcşeb- 'h •• •• ı •• "Sarptea &Gara in-
lıüs!er hami olmuştur. Alul ve em goru uyor 
nıantııiın 1nıkümlerine vakıalann • S Dların d;ıha iyi )'8 
ekseriyetle; oaması nayemlzd!r -Hayır.. Çinli l e r, Japonlara "t ıı n 
dediği böyle bir dünya luy<ımeti mukavemete devam Londra, 4 (A.A.) - B.B.C.: 
içinde tahmin "c MÜtalealardan A vam Kaımırası lideri Sir Krips 
ır:iyad 11laylora bağlanm•k b iç ediyorlar ınJ.lli günleri mün~betile P<>-
filpb e yok ki en doğru hareket lonyalılara bil&bcn radyoda bir 
tan..ıdır. Anc ea d - u hareket Çunk-King (A..A.)- Çl.n tebli- mesaj n~~elmişfu. 

~nde Mandalavın sukutu haberi 1 tarzı bu oliiıak!a beraber ta tiu Sir KrLps bu nıcsa.tında şöJle 
v e nıütalea yürütebilmek bakı- \"1'rtlercl>; '11lliynr .Jq: Japon ı<U\'- ıleıne t~ir:----

da 
Yet!crı 30 njsanda KvTuk:rf-ye var-

nıın n biz aluıtn diin de y111e •- Metin olunuz. Dıişmana dar-
d.ıJdan sonra Man<lalav ıstiıka.me-

'lıu sütnnlanla unn uzadı~a iııah " beyi iıııdirır..ek umanı gelmi"""~. 
hnde ilerlemcğ<? devam et:misler-n .,...... 

ettiğimiz ıı;ll:ıi Salzburg lıoplan- • İngiltere ile müttefikleri yeni bir 
diT. ÇinlileT hatlarmı Joo...Jtmak 

tısUUJ1 arkas.ından dünya için ye- hürriyetin isbatı ve bu hürriyete 
için bir rnayııs sabanı japon ileri 

• n i bir lı•rp iliııı, yeni bir cephe lru bak kaz.anmak için rarpı•~.,alı.ta-
~tl.eri Mand:a,!aya varm&dan > .--

açılması, beklenmedik herhangi dırlar. 
b~ ,,.,lttada l'<>Aİ bir salclınma kal- evvel ŞEJJui kendi ifi1"'klerile ter 

ketırnhılordir. 
kı.şılın.&81 gühi har.Ut ve teşeb- Şiinale dlcf(rıı Hsenvi istık~-
lıüsler ~kacaiına ihtimal Tenn.İ· tinde ilerliyerı japon kuvvetleri 
7onız. Çinliler tar<ifından püskürtülmii§ 

Filhakika, Alman matbuatının 
at.w>da, İtalyan m1'tbıuıtuıın di- ve bu ccp'heıdt> daha fazla ilerle-

• IID!' kt.en n1<:ncd;Jın;9Jt.>r<li~ 
!inde ba21 müphem cümleler do- Mandalay rtrafntdaki duxurn 
laşmakta.dır. Bilfarz, Corrier Del- şmtdilik müphemdir. 
la' Sera' ı>ın: •Harbin r.aruretleri 
ve ilerisi için iki rcf ara.sın.da ıka
rıırlaştırılan teşebbüsler dolayı

ıile askeri işbirliği baz:ı sahalarda 
yeni ve belcıl.,urnedik değişiklikler 
gösl<lrebil<ı<!ektir ·• cü.n:ı lesi birin
ci Brenncr, ikinci BrenncT, Mü
n ih, Breu.ner, Fl<>ra.nsa müLikat- j 
ları:ııdan ~raki olayları b ahr111-
tan bir cümle gt'bi sayılmakta ve 
-bazı sahalarda yeni ve beklenme
dik değiştkılilder eöslerebil&ektir .• 
ifadesi biır yeni hareketin işareti 
cibi tefsir mevnu ittihaz edil
m ektedir. 

Biz, şah....,, bn kaoıratte ve Salz
burıı; miilRkatında beklenmedik 
hi.r cephe açı lınıısın a kar a.r weril
nıiş olıduğuna hükmedenlerden 
değifu. Çünkü, hakika.tler ve Al
nı<ınya ile 1talyırom dıırwnu böy
le bir teşebbüs veya kararın fat
biJc saOıasına kOlllllasına manidir. 

Alru.a.nya, henüz kozunu payla
ıama.d..ığı ve hesabını tasfiye ede
nıt'llİği bir hasım ile kar~ı kar~ı
yadır. Derlin kuvvetine ve Rus
yayı yıkacağına ne kadar giiveni
yur:a muhakkak ki Rusya da ay
ni kanaat ve inan içindedir. Bu
nu,. en yeni- tezahür vesilelerin-

·---,o,---

MAHRUKAT 
Of isi kadrosu 
hazırlanıyor 

VallalD çar ,ambaya 
d6ameıl be ıeaiyor 

''ali ve Belediy" Reısi Dr. Lutfi 
Kınlar, yarın akşam An karadan 
hareket eıdıerek çaııışanıiba sabahı 

şeıhnmize gelecektir. 
Lıitfı Kırdar ~rin mahrukat 

derdini halliçin lblr mahrukat o
fisi kurttlmm;ı hakkındaki temas-
lanm ikmal etımi.ş w cfi5in ka:d.. 
rosunun h&?.J.rlanrnasına b.ışla

m:,,nıış!ır. Kadro burada isimle-n
diri1ecektir. 

ll'v1aiırukat ofısi ilk olaı'Glk. Bul. 
garistaıı:dan 25 b;n ton manıg:1! 

kömü~ü getirecektir. Bu miktar 
şehr'..ıni>.in yıllı.le mangal kömürü 
ı<i'!:. ı.ru.n;., J'~ elli.ıin.i teşk.11 
etımekted\r. 

den biri Stalin'ın 1 Mayıs giinde- KISACA 
lik enırld<r. Sovyet Şefi bu em
rinde Akıı.aııyanın behemelıal son 
neferine kadar mağlllp edileceği. 
ne inanmış bulunarak ordusuna 
hıtap etmektedir. Bu çe~it hitap
larda he< ne k&Oar mane\'i tesir 
ölçülerinin haki>ın olduğu nuz.ara 
alınsa bile hen.Uz 5-0,·yet Rusya 
ile Almanyanuı ciddi, çetin, kıya
mctengiz lıh ~ekilde boğuşnııya 
muktedir bulunduklarını ..-e an<eak 
ondanı sonra galibiyet ,.e~·a nıağ
lılbiyet 11\Cvkiine geçebilecekleri
ni kabul etmek bir hakihttir. 
O halde, Almanya ve Sovyet Rns-

(Devamı 3 üncü Soi>;fede) 

Bir gar ip haret ! 
Beklenen şark cephesi taarruzu 

bir garip halet iktisap etti, Muh. 
telif kaynakfo.rdaıı, bırbirine zıt 

haberler gdiyor. 
Çok yakın, diyenler ı:ar. 

1943 yıl nıa kaldı, diyenler t'(lf. 

Bizim mahuda: · 
- Sen ne dersin, dedim. 
Kıskıs güldii: 
- Ne yakın diyenler, ne de ge. 

Zecek yıla bırakanlar aldanmıyor
lar. Onların da hakkı var, beriki
lerin de .. 

\ Dt"Vamı 3 tinrü S&hifedP) 

Amerikada 
şeker bugün 

vesika ile •• 
-- --

iAŞE KARTLARI 
tevziine başlandı 

Nevyork 4 (A.A.)- Bu.günden 
itibaren Bırleşik Arnerikada şe
ker vesikaya tabi tutu!ımuş<tur. 

Okullar kart ve kame dağıtmak 
:izere üç gün müıdd~tle i<aşe ser
visi Cınli"ine veril~tir. Adam 
başına verilecek şeker m;.ktan 
çocuklar da dahil oJrıı,.k \;cere 15 
günde bir llbredir. ikı libre şe
lo.erden Laz/a bul1A1tduırmnk ya. 
sakhr. 

ERÇ E VE 

Tiirk edebiyatı bir mü.ae.kkid 
bekliyor! 

Dürüst bir hakim gibi, Juıtır 

ve gönül ttAnLmıyan, mad<lJ. ve 
manevi rü~vet kabul etml3ıen 
bir ıniinekkid; yani muncldtid! .• 

Tiirlı edebiyatının ıböyle bir 
münekkide ihtiyacı oLduğu ka
dar, Yunanlılar buğdaya, Hind
liler istikl:ile, Eskim-Olar birke 
muhtaç değil... 

Tiirk edebiyatı bir ıuüne.kki.d 
bekliyor! 

Mil<roskop altında inceleme
ler yapan bir alim g:bi, ) al.ıuz 
gördügiinii kaydcJen, lıi"ı<!isc

leri canının istediği g~'Li değil, 

oldui;'lı g!bi gören bir miin~k. 
kid; yflni ınünekk.id! 

Türk edebiyatının b-Oyl~ bir 
münekkide ilıtiya<ı o-ldnğu lm
dar, yeni doğ-muş t;ocuk an.ı~·a. 
yatalak ana evlada, ekili bos
tan t;;u;vn nnrhta<' d<.'ğ"il. .• 

Görii~Hınüzit bir infial ve t~ 
e•sür ıniibnlfJp;a,iJe değil, fakat 
biitün bir taru "' ölçü deh~l'
tilc billfırl a~lıı a lını; 

"'\ 
Taarruzdan 

vazını 

geçiliyor? 

Şar k 
1943 

• 
hare katı 

e kalmış l 

Londra Almanla· 
rıa :reni proıeıe. 
rlDdea ballıed1yor 

Loıııcf.ra 4 (A.A.J- !B.B.C. 
s~.... ()ğreni\dliı'Jne 

göre; Alm:ınlar şa-rkta taıı~
ruza gesmek. için mc<vsim ve 
z::.manm hc:tüız c!verişli ol
ırr.OOrğırıı si):1odt'-.mak~e ve ta .. 
arruzun ancak 1943 &.> yapıl
man prt>;~sind€11 kl palı ke
llmelerle bahst-1.ınektedirler. 

lı>n<l'ra 4 (A.A.)- B.B.C. 
Pravda €:Metc5i Rus ordu. 
swmn ilk>lıahar tnırrruzunu 

temadi etfü'6C<"gmi beyan eL 
m:ştir, 

~<:r tarait.n Ber-
lin<lıen g<:;en raporlar ha'Va 

(!Jt...\aır.ı 3 i.m il S:;..hiftde) 

l!AV RABBI 
• • • INGILIZ' le r 
şiddetli bir 
akın yaptı 

1: 

Bi r h af ta d a e ll i 
Alman t a yy a r esi 

düşürüldü 
Loı>dra 4 (A.A.)- B.B.C. Dün 

:n1üsal olnııyan hava ~artlarının 
S€'bcbiyet wro··": ~4 saatl'k bir 
dur n uk~n sonra Britanva ha. 
va ktııvvelliı..ri şfnıaı.; Frans~ UZ<'

rJndc tt.'1uar taan-ua:ları11a başla

m~l ardıı·r. 

Sı::lıah!ey>n Spıtfaycr tG.yyare. 
]eri Ka~ «;varına hücum etmiş
ler ve akına iştirak eden Hür 
:f'ransı·z pilotları 3 Alman tayya
resini düşünnüşlerdir. 

Ö['.le<ien soı.raki hilcı.ıml•rda 
!&s+on t!p';.,ı,Je.ki bombanlıman 
la)")·arelETı A.bvilde bulunan bir 
tol}-yare rrd")'danını< da \ıunbar
dtıman etrn'~ti r. 

Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Son 
hafta zr,.rfın<la gaı'lıi Av.rıppa ü
zerinde 50 Alınan tayyaresi dü
şürü.müş,17 tanesi c!e tahriıp O

lurnnıuştur. 9 aydanberi hiç bir 
haıfta içinde Al.manlarm tayyare 
ıuyiatı bu .-aciar ağır olın::mıştır. 

---·~--

MiLLi ŞE F 
Hipodrumda 

Ankara 4 ITt>lefönla) - Milli 
Şefi.rnız İmıet İnönü dün hipod
ruımu şereflendiı-crek başalnaıı ilk 
bahar nt yarll'llarım seyretmişler. 
dix 

ı 

f BUB OVALABlllDA BUZLA8 çozoıno, FAKAT •• ') 
' 

Rusyad.t so~ geç~ karlar erimiş, kıt'alar yeni mevzilerinl: işgale ~- Şimdi, bütün. 
dünya tarafından Alman. taal'l'UIUnu.n ne saman ~ yacağı aoıııluyor?. 

OSI\1AN REİSin! 5 Kişini ölümü ile.ne. 
cenazesi bugün! • l S k d 

kaldırı ıyor tıce enen aza ol u 
Osman Reis ' in 
ttiUt Mücadelede

k i h izmeUer i 
Milli mikaddede buyük yarar

hk göstel'<"ll Osman Reis Ke.\itar
ya<iaki evinde dün aroı..un vefat 
etınıştir. 

Osman Reıs müt.,...d<lit haıııle. 
re g•.'; .• u oıara . ,1:;; etm ve 
ka?"d•·~i esh·~ hama.l:Iar kr.ilt;•a:sı 

Sahh Reisi<' birlikte milli müca
dele yı1kriJJda bianbuldan Ana-

(De,•amı 3 üncü Sahifed<ı) 

ÜSKÜDAR 
tramvay kazası 

mes'ulleri ! 1 

Bozuk tramvayı se- ! 
fere çık ran d.ört 
memurun muha e-

mesi baş.ıyor 
Bır emeklı baıhriye binbaşımı

ım ölümii ve 16 k:Şin n yaıuian
mıasile net:.c.-elcnen trunl!\'ay ko.· 
zası etrafında.ki tcb:tikıı.t Üskü
klnr ımüdU,,:umwr.il',\;:rıc"' ilrnıal 
edi.ierei< d-usya S\Jrgu h.ik:miiğine 
verümişt!r. 

Ehiivu.kui raporuna wzaran bu 

(Devamı 3 üncü Sa>lı'Iede l 

Mavi ispirto Üzerine şarap içen 
adam da uçurumdan düşi Ü 

Son lH aaa.t :ıııodıııd.l ,.,ı....- beı; 
lı.iş.'nin ôlüm1l ıle netlc:elaıen ~ "9-
:u olmuştur. 

ı - M&9i<Bda Vail Konağ• ca&;.,
sindıe 'i 1 n.Jm.8.i ah H;~m Bey apart. 
man1ı11m J; nutr.e.rlı dairee:hıd~ otunn 

Twıoce!J S..:rbv> B. Mlll•alın oflu İl-
- han dün «~. apart.unanlarıruo pen
ceresi.ndıen sokata bakoı.r.ken 25 me-tn? 

irtifa.dan ba,ıı oo.ıerN: dü.,-rn~ ve kaL 
dın)dığı Ameritan Haııtahanesinde {il. 
m~ü.r. 

2 - Galola ııbtmıına ballı Kadeş 
npunı dün ııhluna toın.nl!< ~altır

~n, büyilık: tomrlJ'ldal"(;bn biri o ~ır.:ı

da çalışan amelelerden Tevfttia uıeri
ne d~qmü~, zavallının tzi)ı(p ölnl't'Sine 
sebep olmuştur. 

3 - "Meci.diycköyilndıe DE:re. sokaıi,ı~ 
da <>turan Ni:Yezi adıl!ll• rur ııenç t4' 

Yeni Büyük 

dü.n ayı» yerde Llrle Gc.zcı .ııSUDUn 

ba~de beyg~ri otl•tırl<rn. gazlr.o 
sahibi tarcı!Jnda.r~ <>v:a.ı"1JTUŞ, asfal'l 
,.oı üı.er;nde k.dça:ic: '11 de ~!ör : .. r ar-

.. ferin !da.resinde 4 l!l!) nurnarah otobll.. 
süa a ındl kaltt:~. öbnti~Ur. 

4 - Tevn: Ha!ıı ı,.m!nde 50 , sia.. 
rında bir adaJn diln oğleden ıonra. Be-y. 
koz tf'pesi.n<k mıı v ... Jpi.r".o içıı ış Wtu.
ne de bir hayli ı;arop iceıek ada:ı.1kıJ. 
lı sarhoş okl1ust ır 

Hasip aktjama doı:ru Be)llkoza dö
nerken tepedrk..i. uç rumdan ayflil ka. 
yarak d'ü.";-i11Ü.).. ne-ti~de beyni pnr«,:oıln,.. 

narak t'tcı bir Şt.4til.de ölmüştür. Tan.
k-~.aia Beykoz ja-ılılia a Ku-ma.udanlıtı 
e-1 koymuştur. 

5 - P~nc::ı.ltıd ~ '\·\Jllu!: Bey ı'>Qkağır .. 
da 50 nuırı.ar;ıd.:ı otuTan 65 ya arJnrla 
Maryam Ball<X>ndon durer<lı: ö' üştOr. 

A nketimiz : 
. 

Esnaf cemi et lerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıd ı r? 
(Anketi Yapan : Bülent Hamdi Erim ) 

00 Neci,, Fazıl KISAKÜREK ıı 
Ünivemite İl<tısat F· ·· ı\esi <Jp

çentlerindl!n İsm<'t Alkan ankıeti• 
m'ze ~ı c<Wabr '-enli: 

•- Bugünkü d\inya durumu, 
be!- ı ktısadi ve ticari t<eşt;kküliin 

vaz:fderinı es;.isine nisbet!e çok 
ar~'., P!'l'l"' ağ'.ırlııştnımış ve 

0

?.0rlaş... 
tınrm:''"'" FiJ:h:ı.ltika esi<"dl!n nor
mal .bir gayret >arfile iıfa91 kabil 
i-:1er bugün btiyük cnnekler saT
il:,-ıı kap ettıımıekt ir. 

vazıyetie ve ayni bııile karşı kar_ 
şıya bulunduklarına şü'J)ihe yok
tur. Bunun iç;n bugün e5nrl cc· 
miyetlerinin, azalaıının ihtiyaçla_ 
Tını tentin etmeleri cemiyc'li.to. ku
rulı.>ş gayesine vasıl olırbilıııoderi 
Jçin JıE-r zamankinden faz.la gay. 
:ret sarfclmeleri <lı.ha mükem
mel çaL:;malan, dS!)ıa etraflı diı
şümndarı günün h~-r türlü icar
krma ve ist.<:rlerine u.'·gı ~ ü l~ 

Münekkid 
Tiirk edclıiyatının, kentl.isi'.ııc 

göre gairi \ ·ar, ron1ancıst var, 
tiyatro muharriri var, fıkracısı 
var, makalecisi \'ar, var oğlu 
var, münekkidi y~!! ! 

Birkaç taııe, lro!tmaz ve bu
ln. maz, donuk mektep kitabı 
çe~\evesi<ıde ve ölü t.ari!ı hü
kiimleıi peı;inde tcdk:.kçi, bek
lediğimiz dinanuzın.alı, t.erazi 
,.c dirhem ~alıib~ e<lcbiya1ın 

önclile!'İ safında yüriiyecek 
münekkidi bize vi<kt:mckten 
pek uuık ... 

Bir ruün.,kk>d bekliyoruz ki, 
onu doğuran şartlar, fikir ve 
san'at dünyamızın arhk taın 

bir zabıta \'C nıiieyyide altına 

alındığının ifadesi olsun... Bir 
ınünelı:kid bekliyoruz ki, l:afa
sın<la (nasıl?) ve (niçin?) hiik- . 
mii; taın bir diinya g-öriişü ör· 
gii ünr b~l:lı bıılıınsun? .. Bir 
miinekkid ~~kliı oruz !ci, diir t 

\ • • 

yol ağızlarmdıdci işaret mımrur- ı 
lan gib~ (geç, dur, bekJe, di>u!) 
erurinı, sahi t ve bili Urdan bir 
niu.nun i<;inden versin; işs.rct 
clcğneğini basi;f duygu ve kara~ 
k~i ke if parınaklarile lml
lanmasm! .. 

Bu rnüneJdciıde biz o lı.adar 
muhtacız ve bu nrii.,...e!tlcid oka
dar yok ki bir aynn parç361 
bnlamanıak yüztin<len, birbiri· 
nin gözbcbeklerine eğilip hn· 
kan şaş.kınlar pi, biz, hepi. 
miz, birbiri.ınize karşı blr giin 
müneıddd, bir giın mevzu teş
kil ctaııel<.ttn ;ooşka çare bula
nııyoruz. Ye bir tattaravalli
dir giJlyor: Bir gün d ğıu, lıir 

giiıİ yanlış; bir gün fikir, lıir 
gün his: l>ir gün d.,.1, bir giirı 

diişrnan; biı güıı tatlı bir gün 
acı ... l'akat daima ruüııekki<!in 
yeri h"'! kalıyor ve hu eksik
li.;i"in yer~ ihtiyacımızın çüriik 
iliş kökü lıalinde •ızlayıp du
ruyor. 

Esnaf cıemiyetlcrilıin dl! ayni (Devamı 3 tlncil Sah' ~le) 

Y eni Edebi Romanım ı z 

Çı gıra 1 
Yazan: NEZİHE MUI~İDDlN 

Bugün Başla 
• 

ık .. 
la oızeı Edebi Tefrikayı u g D 

2. inci alıllada Okuyunuz Ne olıırsa ınüncldı.Ulsizlilı. Jii
:ı: iı nAleıı -oluyor. . \..,~======-=======~ 

.. 
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HALK FU 

AILA 

tftira.. 
&, n. b r' 04 ve tebli'kell 

blleşl~. 
Fakıa, insııN:ıruı brakten. 

ni, ttrbiyaini, nh a et.i&i eir 
anda, emirle dcği:,füdti tir .,. 
.. ? 

ız .• 
Ti.cuetle rMŞglll. çııı'k 

ıiiRiist olank taaıdıi:Ja ~ z» 
..... ~. aalatb: 

- K.ıslanaçlık. PTes. pW 
Jllenf aıı t. ban · ıılan sett!e
re k:ıdar süriıw-i er?. Bile 
yaı>ıyor, ibtikio: YllJ'IY ... , eye. 
ilııbar edin, bi~ m ,_ •e 
-mıu İf .sııılıiplsi vor. Gö;o

yaşı döJ.iiyorla.r ve ~ 
&emize çıkumak için ter d.l>
küyerlar. Bemıi -k·m•ana 

FİKİRJ.rn 

GECİKİYORMUŞ 

1>9slımıuz s~ İzzet Sedes, 
y""""ı:ı bir lıkrad • lı.irçı* ibi, 
fcıuı.i h "at.lerin laize Avrııpa
da.a. çt>k geç ~i ' söylüyor. 
!llesela ~di.k nwEhumu aııcak 
25 yıl evvol gelob.lmi:}! 

Birader, estotik lıef.aneS ~

m:~ foyda \'cımez, cste.ti..ıin l.e.<ı
<llii gelsiıı! 

IJALl.s 
SiRKE 

Gazeteler, piyaoat?a hnli.s • ke 
bulwımadığ>llı yaxr;ıwfar. 

Fakat, n •amaırıta h11r !lhke
ye neden ilıtiy~ ~ini 

hayretle dün.~ünüyorum.. fama 
• t' lıa a~ntnnı.a ••ı:uı Jll.l?. ~..,yi 
ne ynpacağrz?. 

G A.ZETECiL.iK 

HATIRALARI 

l..tikW refikirııade Ul"lo'i O'&"•ç, 
34 ) ı.lhk guetecil..ık hatıralıtrıaı 
)a"llHya başladı, bu ya:clan m 
de uvklc okuyoruı.. 1 
Şunu ılü)in1liik! D<>m<?k ins-

1 

:u ) ı.I gıuetrdLl;, yaı·~ lıaJde yıt
fıya.biliyor?. 

GÜRÜLTÜ İLE 
MÜCh EI..E 

HA.URU 
RE.SAT FEYZi 

yaptıkları 1IZ'llll tahlıika.t so
nunda luıkilro.t meydauıo çıt> 
yar amma, o namuslu vataıı
dıu;ın çeldiği azap yanı:ııa kAr 
lo..ıılıy<>r.~ 

İftiraılıa.a karbt;rwmn. ....... 
makta haklıyım. Kimbiliır, beni 
.kısbıı ~ ~nan, • d
meniıat lleWİş< n kaç ..... 
nnirr? . 

Be at, · e böyle .ı;,... · 
· yan ki, c • yetİ'll 8hıalr 

...., karaktu hamurunu fııt
mak nmesini. ü:&eriae almof 
Wlunaıılar için, üeriDıle du.
rup, mun diişiiıtülea* 
bir meV"ZU_ 

, immı müfteriı&U .-

~aaş cüz • n!anmn 
ibrazile ucu:ı kundu

ra alabilecekler 
Sürı;erbenlt Y ttli Ma llıı.r Pa

zarları ımı~ müdurfügü miite.. 
kail, eytam ve erıtmı.ii.n halen 
maa< alm&kta oldul<l;;ırı di:l'daın

lıı.rnmı lıı azı suretHe ~
ne çoc ~fd.:ınna kııındtll'Q SO!tı:şı 

yrpilinasını karat!·aştırİnı.ştı:r. Bu 
karar:n t.1bbik olurımasma eweL 
ki güınd.en itibaren Anh.nda 
baş:a~ıJmrşt:r. Anb.rada bwurum 
mü~ka:t. eyta.m ~ eram~ h3!Z'i
ran n . a~etlı~ kad:Jr miJı,::ca:rt: 

o''~~](leJ'li;r. Bu u.sıılün tat.
~:.k olı.ımnasııoa şehriır.i:ıııie ~ ya.. 
kınea başl..-uıılaca.kur. 

Açılr İf v. menuıriyetler 
Yocıgat memleket hııstanesine 

yemek, i~ müessesece temin 
olllil1m«k Ü'l:ere 30 ar !in ayıl.ıık 
üc.reüe 2 kadın b.x•ab...ıcıcı ve 

ısyda 50 lira ÜCl'l'tle bir Llhoraırt 
al'IIDılmakı.a<Lır, 

~ani baklrlan mad.esı. şirke-
1i <Lplouıalı b;r hastabakıcı htım
Şire aramaJrterlw. 

Aybl: 40. l:it'a ücretle ~ 
ça1!'ŞOCaık maliımatl!ı bir m..,,.aıb. 
hb ıcranılmnktarlrr. immb~ poe
ta kutusu 400 ya yıızııiınıalııt, 

Sin:. ı; bir <-lı:n)"ttt-n. bir gttelıe
Bey.nname vermeml§ler 

ye ~eaılerwğı fikı'yet m.ektubua. 
da şöyle 4i~r: krni.r (Hascs1)- Birilıci Koç-

dmıtla müski'rat ba,.U Akif Mu
•- G ü rtiltünü.n ör: iiuo geçile-

me• mi?.- h;rlctn üe FeV"llİlpaı;ıa bıılva.rında 
106 yula baklc.;.l Şakır oğlu Hii.. 

llıi.lıi mülouek aclaaL. çok yaşa_ .seyirı Özkaya haklarında düıi<kim
ş·uıdi dünyada u) le nıuazuım ı;-ü-
riillıiler \ar kl •chır r- rültüleı,Je l.arıcııdıa beya-ıvı.a~ haricinde WI"" 
mücadele 80lllaya lrırakı!Aı. t' ktt bu und.ug-u iddiasile ad'liyıece 

t.a1iil!>aıa b<ı.şlannuşttr. 
AH •Er P.AUF I==~~-=~-~"" 

Gf z i şe! er ve 
t<ahv sa la .eş f 

1'1m:r (Hıısu.s>? - Kesnerde ı 
S~i.~n-e!ı so·:ı.::uğıır.· lG s.""yılı .::ıh-
vd1 o.e .ıı-.ustrein ,\ Ketenc;.n.n • 
kalwdıar.esinde stok fl"ll.ı" ve 
bhvc bu!ınııduğu i!hb:!r ~ilmi} 
y:prlan aramada blr bt""' çu
val kmm! ve ayn[ mıktartta to:ı: 
şekro-le on kasa kes.- r-&er bu
forır.ruş, ._tm'.&r nıüsad.6; edL 

. \'?Ali Kete-nci milli Jconıııma 
müddei.umrwn•ıwmıP vetilmiısti..r. 

E~lce blr --u 25 liraya d;keı> 
terziler ş mıdi 50 Ura alıyoıı.ar. 40 lira 
da ~.een~ ~ 
ve!'irsm;z. 'il>Stümü ~a Web.i.eceti
ni'zi hesop ed'n!., 

Stm-..er Banık !abfilta.lar.., t4 tfp eL 
bi>eleT Y11Plı.n;ror. Fllka'\, burılıır dAlıa 
z;yade köylü içlı><l;r. Bir de ;etıirle r<le 
yaşly2ft ...,,......,, r ir;ID l>ir elbi>e t.ipt 

~ -ek. B:lm~ aıaıı:-.._ 

!ar. ne d~~M C.E.:V AT l 
r- EDEBİ TEFRiKA: ı . 

l Ç~ngıra':;!ı .!~~ 
O •ic.şam uırtu, cilzdan11t1ın bir ırCl-1 

% ..... ndc butun nıasrat~rımtza harrod.ı.. 
t'- rt JX-':'adan Iaıı:a ola.rak bir beş yW... 
Ilı< b&nia!Otla •vt C:6nd!J1'1. Se\Y-ılı k~ 
rır, As . .oıleye bir sevi..rıç mevzuu düşiı
~Lıy:.n·oum. k.-ude güzel bir kL:u:ag~z,.. 
de. Orıwıla ıiç ay .--,el evlen.mlş~k. 

DayLSmın yanmda. bUyümito olan milı

tcvazı ruhJtt karım ~nuz çoc;: den:L
Iecok kadar sal ve &t!nçt • Ben bır şir-
1:.c~.n muh3i•beeioıyU;m. A;yla olorü: 
a lıdığn'r. para, Dç odaılı bır apartım~ 
d;ı karuıat!e ya.--:ı.rna~ını b~en kuçük 
tı.r a•.'eyı ge-çındırır>b:lird,ı.. N:ttk.l!Ul 
bız cte pdr. AJ.'ı yqı:yoor, ~oyolım1Zı:ı.o 
memr.un ve mes' rt o~ cyvtdt.Ac. 

O ak$m b'.ıromda.n eve dOn~ l\~ 
<tud sar v-e masL>m yuzünde, her za.. 
"""'*-! mlıınetle karııık sıael ı.elıouiL 
nu ı1e beni k• · · dı. Kapı~ı.ıı önünde 
.:>ı. ıb. ı.•,.nze san-tarak ve temb: 
s.a onumuza g!n::Lk. Kalbrmde hoş ve 
m<S'ırt bir bryecan vaJ'dı., C~'1nl!Jl.,. 

dan bana c!velek c"ve1ek se.llenen bet 
y~ .ik banknot. - llayd. ben.ı çılj;ıı' 

gM.er! D!ye ••'*1 lnprclıyordu. Salo
na ıtr..nce brn beni divanın öaü.D• 
doıiru çekL!; 

- Dti.llltl balr ~ilı:! Burada bir 
yeru.llk gôrfiyor muınm? .•. 

Di.v~ru.n U$hl zaten renk rer&, teflt 
Çff;t gtızel yast.ık!aria bı.r çl(d< bahçe_ 
~ benz!,rorou. Hepoi de .As~dcnin al 
Jo0er1ydi. H.oır.eo Ye Jül.etten tut ta Pel 
E VirjinİJ'O kl<lar bütün kltroik edebi.. 
,-;ılın sevL,\tl ~ıkları hep bızim diva. 
run ,-aslıklar.Dl& y~rtlu. SoCzt'a ak,.. 

lımm eırned l• blr çok s!i~1'r. desenler 
ve nadide ~içek)ıer ... Bua!HlıD araaı.nda 
bir yen.u-k bulmak. iÇ\.ll epe:rce araııt~
m~ • .ızn11d.1.. .. Karun sabı.nı.ilancyor.. 
du: 

- A Tev1ilı:cibmf HA!l bulamadm. 
1111?. 

- Mfet lı:a.ncıt-.m.. Ha buldulıL. 
Buldum B•:tlbal Şu değil mi?. 

- Evet o, ıüz~l mi? ... 
- Sen y_...ın da ıii1.d olaıc mı 

hlçl 
- .Alay ek'nr Tcvfl:C. •• 

JUll.il 

mtizUı pr gr ı 
~n &ün bu oi>!ım\e.ple r-.ıarıa. 

ck:ıeccıerin.:..n indır~.Cine dair 
~ iılcaıarı o.r.ı>yaa clılU ke:ri.! bir 
arkada;; ban& şunlan ııQyledi: 

- Dedıgın clojirudu<. Dettcsl w.. 
ri!ince, bu t<,Gd ..-ı olnıakl.ıu çar ..e 
başka w şey olur. H•lbu ki. biı,, r.ıb
n alışm• msaniaru. ~ içınlyeLm, 
veya, bir -- __ ,. .. ırıbi. ıu... 
ele ancae 20 cı:am lçel!m.. hoi. ııüB 
- alJnu:ııoqr, ı.ıe... Bir kc<e. aı. -·· ~ - lf<>Y'«D<k "'""'1:&im ,.ı_ 
,.. b841<a.. Ec•r, d~.erlllll ynoaan, 
belki. -beş on ehli keyfm ııa,... dua
_, .....,.. Bak, dinle. anı.Kayıaı.. 

llıoo:ı tıl<şanıNıt', manrun baf111a g~ 

~. Ş<iyle bir 1':i ı- a~ dl
yonz., Can •ılmlt:ııu w ,.ılClmi1* iCL 
bı... Bıı>jka ne,,._? .. 

Masa b~ ~ğ"""' .aatl lb'te L. 

~'.:yc.rm ki, t&m. o zaman., bWm. Ao.
ltaı:a ~wıda alahna mil2ik b•t
u,or. ctı, M lolll. •• Oturup bıışi.'C'<>l'UZ 
~.iye ... 

Föluı t, n.vonım aıatwtc,,,... baŞ!s.

mu: ile h1tırnsi Mmaı hemen b~ olu.. 
,.ır. 

Çijdd), all.tıııtaı. müzik ntşr!yat 

-- bllı- son :amıaııiıarda blr 
a<:aip oldu .• z.,.,,,, ltmakl*ıı;a luııalı... 

1Vt". Ce:Pttk aaıt ça-JJ)"Oılll..r, bit:)IOt Ba 
mrudet için~ çaimaıı ve ~enen §IJ>. 

ld! a::cak üç tar.ed:r. 
Şlrndl, ben.im bll' te1'1fı.lirn var: Rad

)l'O:: ·ıı., a!a•u"*-a müz·:k pl'CJ'&I'2DUnı_ 

ye .,, t.ım!m etmellclir. Bi57le Çe:J'. 

~ ısaal!;iı; hsıl çok kısa ~r ve a 
p: •-}"O:.". bu ayrı ,yrı zaımıaılt.:ırd.;;;ki 

u-. ::ik ne31:..~yatın1 b:.r aIC1ya topılam1lı 

ve devarlıh b r re:kı...9üe c;al~...mı t.e.. 
min et.'ll!C'lidır. B.ttabı, bu M~ı sa
zın ne v .. .k..t .. b~:cyı.p, De 1..Cillllar~ bJ.tece.. 
ı:. iyi b=p edilmerl, :J<şan· ın Pn u7-
euıı bir soız:t+r.e te5a.dL'"f ettirl)r.~Edir.• 

Bunla.ı'ı •ijy~'yen ~ ..,,.,.ı.,.,... 

lıı::r.K .,den, da ı blr 9(:k radyo abo
nes! bu rundoğınn taıirnin Pderim. 
TC'k1!'i. hit; b:r fikir ·ıave ~en.. 

•li.A.1•1ılan.ı ı:WRi. ö~iln• ~!"Um. 

R. SABiT 

Pityon - SelAnik 
yolu açılc:h 

Ed::.rnc (Hıısu.si)- Pityon - Se
lanik arasmd&ki kıÖprülerıin tanir 
v-e iıı;:ıaları s()Da ermiı, ve bu hat 
iizerindı! ewa ve yoku na.klıne 
~armuştır. 

9 kumarbaz tutuldu 
İzmir 3 (Husus)- tk;çeşnellk 

cad&. indıe 2.59 sayılı k.atıv<llıaııe.. 
de Sai t eğ' u Zekeriyıımrı yüı:dle 
25 ~ mano a -
tile ın-.mar oynatt;ğı haber a
lınmıış ve mem".ırlar bu kııhvdıa
nede 9 k it<i Vİ 1ruırrııe:ı: oyna.rloeı:ı 
oiimt~•.ıd !ııafüıde tııtrnuslat' 
dır. 46 lira para ile ayu.n kağıt
la.rı w Msı>p pliı kalan ele geç
nıfs sı.ıı.""u adl.m>' l• veııümiştior. 
Ka',whan<' kapatılm.ıı:;t1r. 

Yeni Kaledonya 
Aıneri as\..-erler:nın çı.k.anl-

d!gı Pas..;..:<t.ckı Yeni Kaledıonya
mn yüz t> mıi 7.:llO mil =.rnıb
ba'Xlır. 1936 yıl da yapı&ın bir 
sc.T.ma giire nii!usıı ela 53.000 ki.. 
ş<l'r l<i ~tll1 17.~15 kiş;:si Avru
palı beyaz geri k.r.aıı ~ı d'3. 
yer:;Jrr. 

Adaın."1 mf'!'lt<'7. ş«ıri 11.000 nü-
:fu.slu Nou..-:ncad.ı.r, 

P.rJ•an:n iiTİİ'!lleri şudur: 

Ka<hve (l'ıracat) 1.400 ton 
Kcpra (;a..acat) 2.800 • 
Ni.kel 4.900 > 

Krom 21.300 • 
:Bu ııöm i"'r'enıin ithalat ve ib.. I 

rac:ı::.tı da şöyie gön!rilebilir: 
ttlM'.B.t 59.042.000 frank 
:lhııaca ~ 54.873.000 • 

- lfiçhı alay?. Ba, ~endiilm~ın 
- ~ ç.ıiau'llıgı.ın.ız 
re&ao <ttitl mi?. 

- Evet Tcv.U... Bir hatıadaııiıeri lş
l.lyı>:'dum ... 

- Fakat kancı&ını za.bmelilıe yıwlt 
dlejti.l mf!. 

A>.ıd<> biraz da~ıınca ~çü.t: pemlıe 
duıbklamu lctvudı. O dudalilıır nazik 
bir ıül ~ &J>i docMal lovnlıverdl. 

Kalı:ıha.1iın! a.ıılıyara& tamire çalış

tım.. 
- Güıze\ yavrucı.Jj!um darılınal. •• 

Demek istedhn ki, b'z her zaman se
ntııe bu ctiv&nlJ'I O!ıtllnde seviııiyoruz. 

c..n:m - l;ri detil mi?. 
Asudeciğe sarılar.ık öptilm. Kederi 

dağ ~ı ,.e o saf mes'ut tebessOmü ile 
bana sot:uJdu: 

- B•rııh"< olmadıtmı.a zıımaoiU 
olllar sevl,rinler ... 

- Beni çvlı: sevİ3'0l' mu:nm Asude? 
Bu suali derin blr bazla eordum. 

Bo:rnuma .sanlarak ı!ı.k ne!e.iyle fıBı:l
dadı: 

- Oh çak, J>('k çok sevlJ")rum smi.. 
- ~frs'ut mU5Un bıınıdan? 
- H~ç b!r ktdın evl'1Wnektm. be-

nim kad'ar ~'ut olmırmıştır Tevfik .• 
Omı lrollanm111 ara.•ına alaııık gC>t

stıme ı:tl<\lm. 

- Aı!udecitfm benlm d• ....,. bir 
sü..,-ırız:m \'Rr. 

K:ırımıu tn8.5Lnn gözlerl deriıı bir 

• 

1 MAHKEMELERı 

e:~~~~~~~[!!~~~I !" Altmışındanson 
1 
ra cana, bobstil Avrupa Batısında ikinci cep

he ~e zaman açılacak ? 
Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşcmiliteri 

Batı ceph~ 
Aııo. • fielgerılny Avrupa ~ 

smda ikiııci cephe •9D"Ü< meL.sa. 
dile tasa~ eüıL!eıi taarrıız bi
zim düşündiiiümüMen büSbütüa 
bıqladır, V~dan &elen ibir 
haberde, bu .Dte!!ele lııaklrmıh f11 
satırları ..kudıık: 
~ Avnıpada lcinci. ceploe 9'

mıık maksadile yapıl11<ıtk taarra
zun tumi, SoYyctierin Abwın ta
arrırıuna mukavemet efıınmiııe 

bağlıdır. EğeT Sovyet eepbe.i ya
rılırsa taarnı.z hemen yapılacal;.. 
trr. Eğer Sovyetler Alınan taıır

•~ karşısında Jimdil<t mev"Lile
rini tutabilirse, batıdaki çık:.rnıa 
taunuu sonraya bıralı:ılacaktır. 

iittefıkleriırı terecWü.ılü cemi 
yetersi:&liğ-incl.ea ile.ti gelmdı:tc>

dir.• 
Görülüyor ki, Amerikalılar, Al

manların önce Sovyetler 8'rliğL. 

ne uarru.z edeceklerini tıımamile 
kabul ediy<>rlar. Almanya, yu.

btralınııya mecbur kaldığı Rus::ra. 
scleriilli &eri bırııkı>ıruız. Sovyet
lere karşı l.aaTl'llZa e~ Al
ma:nyaıun &evlw.lceyşi dv;runıu 

k.ı.bıdır. Avrupoda en kuvvetli 
ordular, SovyetJcrdedir. A.hnıı.ıı
Lır, batıda netİ<:emi şiiı>heli bir ta
arruza kalk~acak olursa Sovyet 
ordularının sürekli ve üstün tıı
arrıı.zlarına uğorıya.alrtır. 

Fakat, Avrupa l>at:ısmda yapı

lacak müttefik taarrınunuıı Sov· 
yetlerin ıu nka vemc tine ba;th ol
ması f;kr; b•ze oHıilcça garip gö
rönıl.ü; Lele bu taarruz1U> Seıvyet 
cephesinin ynrıltlıktan S<lnra y1>
pılmaık is*emısesiae veya Sc>vyet. 

ler buhmduklan mevzilerde mu
kavem<>t ettikçe sonraya bıraokı.1-
m.;ı;k diqünte9i11e hiç akJmuz er
modl 

Sovyet cephesi yarılddrla• •• 
Ruslar Uraltı:ıra kadar wtılıdık.taA 
sonra, Angio - Saksoıılann A~ 
pa kıyılarına çıkarma yapaobiın
leri, bııgiinküden daha ç~ gİİ9-
tür ve muvaff.tk ohnal< ihtimali 
d dAlıa azdır. etler muka,.. 
ıııct ettii"i müddetçe, bu batı ta
arruzunun tehir edilmesi de Al-

•• 

mımlarıa işillÔ mla,tattznn·
başb bil' l:aşu vemıa. ~ 
a7Di ııamaııııla Dıi e ; 'ede .......,_ 
-* vui7etinıe ~ 
ehil'. 

811 lelıeplerle,. Mtı ~ . ~ 
mail. ....ıııs.d'ile yapı t..... 
rma ...,. ileri Airiilea O. Anp.. 
s.ıı- ;artlan tilo.iye ft seovbl. 
eeyş <Mçii.le.rü. telif ..!i'ebi'eeet 
fi.kirler ffPcfir. 

Yine o saıtııiaTlla. ~ 
ki, Anglo - Sakııonlana t.ereılııla. 
ıliine sebep, cemi yetersr.ıilii;i .ilDİlf. 
Eğer Avl'tlpll Ioyilamıa yapıI.

cak çıkarına, Bir~ A.uıerila 
doğu kı,yılarmdaıı ka ... n yiis
ler<e gemi kafııleleri ltaliDff ta
MV\."111' e.lİ}iJors&, ioöyle bir hazıır
lılı: yıllara ba!lıd:ır. Fakat bia11-
da, Bri taAya ve İrlaılda adalan. 
da.ki iislere dayanarak •Yalwa bir 
çıkar.- n indl:rnı,,_ şeklinde t&
sarlan-ıyona buntlJI için gemi ye
tersizliği kırv.-etli bir sebep ola
uun:. Zaten yap.ıl--ak çıbnnanıa 
ilk saflı.aı;mda 1 milyon askeri 
karaya atmak müınıkün değ>ldir. 
Bu kademeli olarak yapılacaktır. 
Anglo - Sak&onlar, bugünkü gemi 
mevcutlarına dayanarak M.anf 
denizini g~k Mıretile FranY 
şimal kıyılanna ve No?'Veç'İn ba
zı noktalarına pka...- yapabilir
ler. Rusya ya yardwı maksadiıle 

yapılacak bn pkarmada hedef, 
bir kısım Ahı.an ık:mrvetleriru bah
ya çekmek \ c muharebeye mec
bur etmektir. Almanyayı taarnıa 
ancak bu saflıada ınuva.ffakiyri 
elde edildikten soııra düsünlil• 
bifa. • 

Anglo - Saksmılar v<ı RU!!lar Al
manyaya kar~ı dış hatlarda harbe 
devam el.mek va'.>iyetiıı~ler; 
bıı itibarla oıılcrın, ayn zaman
larda ta ar ruz ta"8 vvur etmeleri 
w birinin öt.,ldni• abbetini belı>
lenıesi Jı.ıtadn. 

. b . ' ettın enı ... ,, 
Pek demine bır ha.il va.ıdı; ~e 

S>r.idoruada ~" Kup!inde, Fe.. 
ıı.erbaiıt;;ede ve oun.l&ra t>eııı:er piye.sa 
7!.-Jerilıd itırıta..-.:k, salınarak pıy&&& 
eden iodınlac ıt>I». lurıtoroıt, ııalınanıC 
yürll,yordu. ~ erlreiı!len zıyde ıı
d.m - bırakı;)'wUu. HUlll, acatıa e;
k<*: kı.vafe!<i<ıe ~ bir eıU!t - lr.& 
(La Garçoıı) mu dqe d.;ldo>IJe tı&:«ım. 

Dqil... 'lam ıerltdııli. •• F~ ddi'a> 
cı1>i, pet kadın haııJ. ~ ıdi. x.... 
r• ı...nıa bır b.a,ırli. yilrudü. El;raiına 

bakındı. NilıtJooet, ara.i!l'1l> tı.-Jiloıı. 
Uzal<lan, tıa!ıt bir ııslJO< ııakla. Soııra, 

- Borıj 1.11' MoalJeyl Dedı.. ÖbUrü dıo 
ODU görmiJştü. 

- Borıjur Mooıbey! Di,Te cevap wr
dl. O da ona bemiyol'du. Tı.mıtlli, ~ 
de bir naili idi. 

Garip g:wolp hareketlerle, pdt ıarip 
bir tarada koouşu;rorlardı. 

Biraz iletilerinde il<i Jı:iıııl duruyordu. 
Blmları d.ikıkaUe süıdüler. Bir tane&, 

- Gördün mü? Dedi; ~ bl.lllar 
BobBtil! 

- Yok canım ... Bunla.. Bob!ıtil de
i!\l... Kı.ıtt yıldı.r bilditlmiz züppe ... 
HaJ>I, bir aralık. bilok!<?rine altın. :r.iı>

ci.r de tal<arlardı. İşı,, bun."1r onlardan. 
- Yok yahu... Dlk.ka4ı!i bal<. İşte 

tam Bohıtil bunlar! KlJ'afetlerinİ. lıaL 
lerini gömıüyor musun' Bunla.nn bir 
ı;i!rlerini dru<hmıdı.ı yahu ... N~ 
Tevfik Qi:Y'e lılı-isi ySJ:m•. Bir mizah 
mecmuuında mU'dı, ne,dl. E>ıberle
dim. Bıllt ne pel: 
cBir tıara~an cileıı aşıtm. bir tarattuı 

neyle mer 
•Köıt<ütiilı:. zi.ızumayı.ın ııl>lı:i fit.11 e1ılin 

beni> 
cS&ıtıoşıım. köıtı:andilim, yandım o 

maY\ &özlereo 
cAllmJ§1ndan ..,..,. cA<na -il e4tlll 

beni> 
- Hakiltaten te.l<a~... o, Ne:r

zen '.!1evt;k d'.i.~ birisi dedltin meşbu< 
Ner-e-n Tevfik f4\e ... O, Ç<:ı4ı; kuTVet.lı 

şairdir de ... Amma, limit temem k· 
onun oltiun! Be.ı.K., or.ı.a aıtien ~ 

!ardır. 
- Her n<re ... Güzel iM, """""l5m. 
- Ev<?t n.mma, buciar bobstil d~ 

Zuppe ... J're~lkliğe öceneı adamlar. 
- FrenJı:ler böyle kadın gibi m1 lı:L. 

~r. İste, b•l gib.i l?<**il -1.ır ... 
!'ki efemlne ndam ağır ıtır, Ağıree

za Mahkemesinin merdivenlerinden ç.._ 
karla.rken, berikUer, Mli cbobsti.lıdlrt> 

cZüppedirl> mü.nak&şasma de-"'"" edi
,.ırlardl. 

HÜSEYİN BEHc;rr 

Universite Yazan: ADNAN KIN 
Mahallesi 
Talebe yurdu inşa
sı şartile ilk arsa 
130 bin liraya sa-

tılığa çıkarıldı 

ŞGhıııııd<ıbaşında Letaiet a. 
part:rna11t ka~ın-0.a beledi. 
ye ve hı.ıısın;i i.dare>c a;t olup 
irr.ur piı<iu.ıı.da • ÜnhıcIBitıe 
m<ıtıall~si. olarak telrilk e>lu
nan mahalde bı.lun<ın 10872,60 
l!'ebre m u.roJ:ııbuı. s::ıh.n1ı arı;a 
obele,d:i·y~e satılığa ç.ıkarıl. 

~tır. 
Belediı:,>e bu :.ırsa'.Y'll 130 bin 

ırra :ıo.,me;1: tıkdi:r e1ımiştir. 

On b';!Ş güne kadaT satış ys
Jl'laoak: miltıeal<;ben de inşa. 
ata geçilecektir. 

' hulyayu daı;:ınc11: Ceb!m<ICn cüzdanı 
çıl<.ruıdım ve bew yUzliiiı: ba*Do<u çe. 
kerelt kendimne U%lltt:m: 

- Beş senel•lt gayretime mlildl.!ıı* 
olarak buiü.ıl baoa bunu ikr&m:!ye o ... 
~ak verdiler .. Sana bir elmas almak 
lstedlm .. Fakat belki bcğeoo:ıeuin &. 
ye intihabı sa.na bıraık.l,.onmı. 

Asudenin boyazıe tem.il 7üıtD. daba 
zl;yade pembele:pıl: 

- Ne ;yi kalbin var Tevtilr. .. Fa!<M 
&lrnadığına 90k ı,.,ı etıın. 

- Bı.r bileı.ı..1< yahut ııilze! b'.r yil21ÜIJ: 
hasıma gitme-z miyd.?. 

- E:maa takmasmı ~nım.. 

Sonra bunu dana lüzumlu ıeylere v ... 
rirlz ... 

- Evot. .. M .. elA sana Plecek 1ı:J1 
için bir kWI<. alm.< .. 

- Hep beni düşünUJ"Qnrun kocacı.

ğun .• Sana yazlık bir ıkıostüm bir iki 
göıu1ek rnzun deiı!J mi? Benim ~ 
iid tane man~m var ... 

- Benim de yazlıt bir spor bir ele 
bej kostı~m fmı v&r .. 

- F· t yeweııi c!ec.L 
- Ne zaı·an vwr? Bina temizletirh. 

Bu iki kostüll>dcn baıC<a bir beyaz bir 
de gri panta. )n ile tene de spor ceket 
var .. Bunlar bana daha lld yaz yetişir •. 
Bu para tamamile sare ait Asude .• İs. 
tersen küçillt br seyahat yaparız? 

(De•;anu Var) 

Roınan,ya fullOOl şamııpi:yoııu Ra.
p.id takımı dün ikiJ1c.i maçını 1s
tartııtl §aan,pıyonu Beşik.taş .i!e 
yaptı. 

Rapid takımını dün, 'bir evvelki 
maça nazarar. çcik fa.rklı. .bulduk. 
Billıasa ><ığ açıklarının egı·ilerden 

emn.yetle sürüJcloo,ği hücumlar 
Beşiktaş müdafaasını epey teh
clıt e~tL Buna mukabil müdafaa
ları da Sıyal:•beyazlıların acar 
mtthac:ımle-Mne kıcla)"Ca göz açtır
maıma.lcta yar~ evtiler ve mu v11f
fak diı. oldula... Buına mukalııiJ. Be
şi.kta.,"1ılar l:ıiı imi devrede çı* 
canlı, atılgan ve ru.J<ı:ıın çal:şına
larına raJmeın ikinci devreyi yoc
gun oynırdıla.r. Ve Rı.ımen takı.
mı kı,rş;sında sah..cıan beraberJ.&. 
le ayrıklılar. 

TAKiMi.AB VE OYUN 
Saat 17,5 da ...ınaya çıkaınık mu

tat merasim ve aeJ?mlaşmayı ya
pan iki tal<mı ~karşıya dizil,. 
eliği zaman şu kadrolıtrıın1 ııraıha.
fa.za ediyorlardı. Rapidliler birinci 
maçtaki ıı,)'!li timleril.e Beşilktaşm 
şu şe.lcilıdeki kadrosu önünde yer 
aldılar: 

Mehmet Al.i.- Feyzi, baıldm -
Hüseyin, Ömer, Çaıeı - Sabri, 
Şilkrü, lialıik.ı, Şeref, Eşrel -

Ha.kem Şazi TezcanU> idares&. 
de oyuna Beşik!tailıl&r çdk serf 
bir hücwnla başladılar. Hakkıda.n 
Sabriye oodm Şillaüye mek6: 
dokuyan top Rumen müdafileri 
tarafında.n güçlükle önlenebtldi. 
Bunu mül.c~ bwbrirıi takjp e
den Beşiktaş hücumlan karşısı~ 
da Rapi;l müdafaası bir hayli eah
met çekiyor ve bir türlü mukabil 
hücuma geçemiyordu. Rumenler 
bugün meşhur sağ açWclarını.nı ce
nalundan .&Ş".kıtaşı &Juştı.rmı.k 
~rlardı fa.kat Çacı.nın enel'o 
jlk, İhrahiıniırı akıllı oyunu !lnef
hw: Şif~ giX< açtırmıyordu. n .. 
,kikala.r bu şekilde ilerleııken :S... 
ş'ık.t~ tazyUı J:>üSbütüıı. arttı. 11 
.inci dakikada Eşrefin sürükled\. 
ği bir hücum.da tıop Ş<ırefe geçtıi. 
O da müsa>t pccisy<lllda ya!kaJa. 
dığı bu fırsatı kaçırmadı ve gü.. 
zel bir şüUe takımının birinci sa-

yıs= y~ptı. Bu gol. Rapid:i daha 
seri c;alı.,<ınııya sevketti ~ de Be
ş.lktaışın irtibatlı çalışan muavin 
ve m uhaciımlerı Rumen kalesi ön
lerinde oi:rbırini .OOvalıyan ve fa
kat bir türlü SPmere vermi'y<o taz. 
yiki <le devam ediyordu, Dalıılta
lar bu suretle Herledikçe Rapx!J)
lerrle sayı yapmak ümidi de aza
lır görünü:yıordu. Fak.at iş böyle 
olanadı n Rumenler yeni, bi:r hü
cınn serisiıne geçtiler. 

42 nci Jakikada meı!ke:oden i.ler
liyen b'1- Ruır,en hiiıcuımw:ıda 1ıop 

ool açığa gitti, anun usta•lık.la ool 
i.nsayde geçirdiği ibir pası Hüse
yin tereıkli. yüzünden çeviremedi 
ve Rapidıinı sol i9i bu :Lrsat> gü-
2:el bir vuruşla ı;o.le çevoirerelı: 
takımının bt'ra:berlik sayısını 

yaptı ve hlNnci devre de bu. ı;we~ 
le 1 - 1 '!ı;tti. 

İKİNdDEVRE 
İkinci devreye Bumenler çıcfl 

ı;ii:r'atle i>aşladıJar ve bu sür'at 
aayeısiıocle de oyunda hiııkimi!!ıet 
tesisi.ne m uv;ıffak ,da oldular. Bil
ha>ısa uz:ın ~!arla ve daha :ııiya
de hava.dan •;alL'.}llUYa gayret g~ 
tenneleri B<oşiktaş müdafa86ı (>. 

nünde bir seri hücum yapm.ala,n.. 
n.ı kolaylaştırdı. 

31 d.ııci dakikada R'lll!nenler sol
dan yeni bir tehlikeli iniş yaptı
lar, Beşlkt~ müdafl.lerıınin örıli
ymrıedi.ği bu müsmi:r hii<:um esna
sında top santrlora geçti o da 
pHise bir vuruşla ta.laın.ı.ıı.ın ~ 
~lünü yaptı. 

Bu gc>lle beraber canlılık ve o
yun ha..'<Wniyeti ~ılara 
geçti ve Siyı..!ı-beyazlıla.r fııdeta 
şahlandılar. 

~ ncı da>kikada sağdan hltiışaf 
eden bir Be~ hücumu esna
sında Rml}en müdailı Wptı ceza 
ı;ahası ~il!Jde t.opu eli)'le çelııti. Ha
kem.iııı verdiği penaltıyı Şükrü 

bomba grbi. 'bir şiltle ıı-:ııe çe'Vire
rek takım~ beraberlik sayısını 
yaptı. 

Takımlar berabere olwıca Olj"'l.tn 

daha fazla siir 'at '.lı:aza:ııdı. Ji'a:kat 
bütün çalt.,'lmalara rağmen oıyun 
2 - 2 beraberllkle niha1ete erdi. 

İD iliz P&itt ~=sıe
mlnde de rıw 

Yazan: Alunet Siilı~ü ESJ11 ER 
Lruıdıradan bi1cllıt.ldığ~e göre, 

aoıı. bir .kaç güiı iç;ıxie y-..pı.!.il!l iki 
seçimde parulerin Il."1Il2.elleri m;ıj 
ll>p oınuşla:r ve bunlarıın )~erine 
müstaklll n.aııuııetlcr kazamn~ lıar
ıı..-. GeL-çi Wti 1,e;.!wa arının 
kuvı.-etli ve ~irli yardmııilnoa 
rağmen arada sırada müısta.k.it 
namzetlerin seçiın!Cl!Cie kaz:ıı.ıd ı.k.. 
lan vakiydi. Fak.at tJZUn<-a blr 
müddıettenberi İngiln are se~.im
ierinde parti namzetlerilıin ka7..an 
malan adeta ilsttsna tqk±I etmek
~ ve ı.ıaıruml kaide olarak müs. 
takil namııet1er lksızıı:ımıaktai'Ll'
lar Bu ciddoen ü.ıeri.nd.e d'Urula
cak biz meseledir w İn.giltcrede 
parti sistem!niın harpten oonra 
biT dev.rim gıeçi:receğine açıJ< bir 
d~r. 

Bilmd·a; glb İngilterenin deV"
Jet rejlmi siyasi part:lere dayan 
maktaıılı.r. 1914 ba~b,nıh-n e,"Veı 
iki siyasi parti; muhafazakarla= 
ve liber2Hl r suıı ile İngiltcreyt 
idare ed<-l"Terdi. Fakat 1914 harıı. 
işçi parti:smin ürüncü bir parti 
olarak lruvvetie belirmesine yol 
açtı. Doğrusn işçi partisi 1914 
haıibrtıden çok '""""! kuru'un~ 
Fakat İngi.lterıerun politika tı:ıya
tmda mühim rol o.ynııyac&k bir 
ktrll'Vet ifade ebmiYl'.lrdu. İşçi par. 
tisi ancak 1914 hruılıiııdıen san:ra 
kıuvvetlerııdi. Şu vaor iri İnıgiltcre
nin parti sistemi üçüncü bir par
tiyj tı~~'T1.Jem llber..l 
parti tıı'!':frve eodrldi. Bur&<l.a iuıhı 
urun süren sebeplerle bir Jı:ı:wn 
Jiberaner de mufıafaz:.""1- part.L 
Sine gectiler w .-mi liberal llel' 
tisinin ~Ü pek z"'-l ııır:a.'
dı. Lll:>e'ral p:rrlisi 1914 lıarıbind'n 
evwllti işci p....ti.sinir. ~tine 
diiştii ve ~a biri m'!]ba, 
faı:a:kar ötı.ki dP iıoci olmak w-. 
~a iki parti kaldo. İp;i plrl1d 
bir kJl<; defa iktidaıı eline alınuya 
mt11Taıftl'ıı k e>lldu. J'wt polti.ka m. 
nevTriar....d'ıı çok dw usta aiaa 
m'1tafwıalniılenn hıvıs•ıda ı.çı
ler ımm 2am&11 iktidan ınWudaza 
ed..med'...... Hiiıki"- ,...,.._,_ 
I<ıaria-r tıanıhndıı:n kurulıttı ve .~ 
h.ayet 1931 boh ranı gel• ç8'it&k

tıın. !!Olln t~teftde •millt bir
lik. h~ kuru)d\ı. 

Bu lıiikGme-t hakikaıtte milK 
birlik adı .. l'trnda nrnlıafaızalı:i!'

lann hü.kirnettydi. NMll ki ha
klımetin bu renı;d yavaş Y.Taf 
ibelirmiye- 'baş!Mtı: · 1~ part:imain 
lideri olup d& milli birl:.k hüitô
m~in ~kili alın M~ IJo. 
nald ölünce· ·~rine koyu rr..ıb
fazakıar Balckin geçti. Otta-va 
kom..nmsı i.i:lerine hber:allıer bir. 
lik hük('ıın.,~ ı;oe.lr.ildil.er. Hö
kiımete gi.rrniyftı. 8;i pwt:ilıi ~t
ti.J<.ç.! kuvvetlendi. İn he~ \eık.. 
rar bir narti sisteın.ir,e ıtığru ııMi.
YfYr ı?'bivıd'i. Ancak hımp; bftfuı 
bu Sİ!ltemıi yıkacak gibi l(Örtlrıırn<>k 
troir. (",........; ha,..., çıkar ç'lkıın-aa 
yeni bir milli birlik hiikürreti ku
nıln:ı~ Çem berl"')'ltin vüw:tı. 
d ü bun.a en ııı-'di. Fa.~ taıın ild 
oor.e ENV'l"l Cöl'Çl1 iş başına l'e<'hoor 
i:ııci partisi hfıkı'.ırnete gin:lıi ve bu 
defa hakiıkl bir mmı birlık ü-kii
meti kuruldu. Fakat hWT!p devam 
e tikçe ara s-'m ne1~lerh1in ~ 
gıösterd;ği gi>i İngilıe-ı.;n pa ~ 
sistemini zayıflatan 3miller be. 
lirdi - bwUar gitt:illçe lruvvetl-.. 
mekiedir. 

E-1i mıiHı birliğra lrurul.ma
llt kenıHl~i:rden c;<>lı: parti ~'~ 
mi'rrin 21lfın• ttin.ftı.r. ı,,,,.,1Der 
1914 lhar>binde nkı..,"lllc:a J>O""':. S:s-
1>omioıdm a""'1ara1< Lavtı Oım.ın 
ıoeiotii\';nde bir milli birlik hü~
meti kuımuıı!:arm 1931 mali buh. 
r&nnda öy.le oldııj!u )?lbi, 19Cll 
ha.fuinde de öy1" olmuştur. 

İngi1terede 9CC.\ umum1 seç'im 
a}ia sene eYVel yçımıştı.r. De
mek ki o ı:amımd.anbeıi yet;ırıı. 
alta SllUf İnfli:lh va tandacııı 3l"Çİl!'A 
iştirak etıınerııiş(ir. ve baro idn.-:e 
yeni seçim y3')ı1maısı. dtw,ünülme.. 
diğ.ne göre de İngili:r. ~İfl 
büyüic b;r kıernJ hiıe ~ime itıt>
nk elııııemitş ola..-alr1u. Parti ter 
kil:itları da ar.ıUar ndaki eski re.. 
kabt.t.leri bıralımıık bir neov; h~ 
met pMÜ!ıi vıl7.i fesini yayımıya 

l:ıa"'1.ıdo);i<ınndııın bih·),o U.k pırlt 
fikri ıf.i'!'~ kıt\.,, ... llerımekt...fuo. 
İ~ ıngi.liz ı:olrti1<a hayatındaki 
mii<'h'ım d<"'l'rim btı<fur. NM'.'Olyrnı. 
mu~ıarebeleri w ~:rh, kiiM;.~ o1-
ciiıde Hll4 !ıaı:ıbi hrnlt<"l"e-'lin po. 
litik-:ı S'ıılmn'ne 'bir d""""1 f'e
tird'i:ği glbi 19:?9 ha.ıbin&-n "".>r ":t 
da fn g"J1iz dcv'ct m~kanimıası e· 
saslı surette değşeccl:tir. 



• 

( Ba 7-- '""*inleri ,,_, 
A.laDll blollf 'ıı;j ............ lı.r) 

Telhia eden: A. ŞEK18. 
V~den fıifdirili}"Or: Am.lral O-

lan Berüı ve Rıomadaki iioçlü pakt 
kı..ııni te)oıi japm he.yeıt.leri baş
lanları Amiral Naınura ile Aı:ni. 
ral l\lbeyi resmen kabul etmiştir •• 
J apan el<; iliği Dde şereflerine bir 
öğ1e. yeurğiı verilmiş, Amio-al 
Darlıw ilıe Lavaı ~ bulWblXl'.Ut" 
Jardır. 

HARP YEN'i BİR SA.nIAYA. 
GİRİYOR 

Rama'Cian bildiriliyor: Gayda. 
~ 'bOr mak•ft!e ıen:iimle 
:;-öyle demiştiır: 
•- Hitler • Murolmi göriişm.eıd. 

İtıı.1)-a ile Ahıaııya arasındaki 
sıkt ış:;.r!i:ğini t~I eım:ştir. Biır 
çok hcleflere t,:C"IT'J.ecek s-> ha
r~kat akkııııda ta..')o!llinlerd'e bu
lurnna.k ~- B-"-'llar askeri 
s:rl:trd'ıor. Fakat mnumi olarak 
durumu -yıe te!ıblt etmek müm.. 
küııtiüır: 

1- MJhver ve Jaıpony.a kat't za 
fere kadar h&ıtıe Qeıvaın armiDde
diırl<!r. 

2-- H.,.,. iki devlet malMıme ,-. 
aııkettt? kuvvethdir. İstedJderi 
ccuibeye. sür'~ kt:vVet yıbııa

ga mukt.edirlertl'ir. 
:l.-- I:ı'lıverin dcb:li ttıphe:si her 

zrcnıam.tan fada kuYVet.l.X!:r. 
4--- İki deviel ar.,.nda.Jti anla.."

ma yaln:ız. askeri sabada. değil si
yasi saha<la da tamdır. 

MİKADO İLE HİTIE:R!İN 
TEBRİK TELGRAFLARI 

&Tlinden li.Mi.riliy<>r: J aıpon 
İ'll'paratoru A!man milli 1>-yramı 
O· masebetile Hıt'.ııre hlr tebrik. 
t<'lgrafı göndermiş ve dmı'Ş.:x :ki: 
cİ lt .:ak:mız ve yeni bir di:ın:ı:ı ni
zamı kurmak yulurc!:>l<i vaz:fe. 
n:.n ger_ 1·leştır~me..,i iç:m tB,..!dJ
ğtm kal'i az:m b'~i giıtikç-e s.kı

la~cn bir i{11J~rli~'ne sevk!Xi0Cek. 
tır .• HitlN de cevabi te!~r•fın<J& 

~.ekkürlerini bil.dirmi.ş ve ezeı.im 
le :;ı(iyle d<nıiştir: 

cM lletlcrimi2in mü;;terok gay
reti sayrsinde y.cni n:··arıa. yani 
'bürr' ·~ t ve tıera kk;.ye godeıı yolun 
ct-nrı-_n\:trrı•• ırn>!'k srrre- ;ı.-. ıııçı· 
laca· ı lıı;Jckmdaki kanaatimi bu 
Vd· le ile Majes:.."'l'ı.ze a..-:!iyo.. 
runı .• 

AllmRİKADA GriMt İNŞAATI 
ARTIYOR 

B:-r':.eşik Al!M'rikadan bildiri}>. 
yor· 15 e-r dak . .ka aıra iJe 4 Ameri
kan ır.ıuı~ıribi d~ni:at' ı.nd!rlin:ştiT. 

Mern,'m B'rl<'Şilt A.,..er'J<anm git 
tilo"e artan drniz kııt.hcl'~:n he.. 
yC"J. nlı bır tezahü..-ünu t.e kil et
nı.ştir. 

RlJZV'ELT J.O!lıORAYA MI 
GİDECEK? 

Stukı.'ıolmden bild:r\!i.'fO": Loo.d 
rada c!Dlaşan ~ ş:ıy l ra gÖl'f! 
R•is Rmwclt )akınca Londraya 
g mr'k niyetind~ir. 

JAI ONYADA YAPILA .. '< SEÇİM 
Tokyodan b.'ldirzliyor: :i"l'Cll 

!B~H.lcilı Tojo bu miiırı.a.s<ı,eUe 

bir nutuk si"ykm' ve ı·zcür.nle 

demiştir ki; cM I1i >mile parola

SL altıncfa Y•ıpılan bu seç:.m.n ne
t:ce!eri j~ parlfum:nt.oou ta.t"1ı.. 
tc ~'E:ni bir dl'vır açacaktır. Çürı
kü bu seç;m sonunda Japon mil· 
k::n;ıı oo seçkin ad:ı:mlanw'tn 

mürekkep ve erı.'lclin h:ıki:k.i az.. 
ır.:n, t.cmsil eden bir parWnıento 
topla.nacaktaır .• 

lki japoa Amirali Fran
ıada - Harp yeni bir 
safhaya ııiri'f....OI' - Mi
kado ile Mitlerin tebrik 
telcrafları - Amerika&. 
gemi iDf&ab artıyor -
Ruzvelt Londrava mı ' 
aidecek? - japonvada 
yapılan seçim - Yunan 
t>a,vekil muavininin be
yanatı - Doiu ceım. 
aind& -.ıi muharebe
ler - A "denizde ve. Lib 
yada durum - Uzak 
Doğuda yeni hareketler. 

YUWAN BAŞVEKiL MUAıvıNl
iNİN BEY.AINATI 

Ka1rlftıdltn ~or: Yunan 
:ea,.-eltil muavini ve Bahriyıe Na
zın Amılı*! Sakellariu Iskend.eri... 
~ 500 bahri:Yıelini:n and>çme 
merasiminde blr nutuk söylemiş 
~ ezcüımle demiştir ki: c Yunan 
hükimıetinin siyaseti, son za.fere 
kadar haııbe elde mev'Cut vas>ta
'.larla devam etmek, drplomasi a
la:nıııııdıa sulh geldiği zaman kra.. 
lımıızm ıdaresi alnında birleşmiş 
bir hal~ milletimizin bütün ü.1-
kü!er' in tahakku.kunu i5t;~,ecek 
dıırumc'ıı buıhmrrcyoa lıpn:rlan

ın.a.ktır .• 
DOOU CEPHESİNDE Ymt 

MUHAREBELER 

Mihvere göre - Muvaffak.i;'etli 
Alınan taarru:ııları ya.pı.lırnıştır. 
Dü.,...manın Murmı<mık cePh .. smde 
ve d~r kes'ımlerde yaptığı ma
halll taarruzları püskürtii!lımüş'~. 
Macar kıt'akn cephe geriünde
lı:i Rııs çetelerinin kışın saklan.
dıkla.rı b;m ormanları temirıl~ 
ye devam etmişlerdir. 

Ruslara göre - Cephede önem
li hlçb»r }"Y o!.m=ııştır. 

Stnldıolm'den gel<ıo lwııberlere 
göre, bu sene karların enın
cli!vresi mu.tada nazaran ç'Oit u
:rÜn süırccek ve büıyıUk !harekat 
yapmıya elverişli zamru1 çak kısa 
ol.acaktır. BurıUın i.çiındir kti, 'Be!'
lindf! h=bin önüanüzdeki ikı;ıtaıı 
evvel bi~rile.'tliyeceğine ilıül:me

dilırnekted;ır. Bıı.nunla beraber Al
maınlar Arkanjelsk - Astr&lka.n 
hattına varacaklarını umuıyor!ar 
bu su:rtele Rusy anın lbiitiin iaşe 
.}'()ilan kesil;ı.ij alaca!k:tır. 

AKDE.'ftzDE VE LİBYADA 

Milw'!:re göre - İıng!m hne 
kuvvetleri Bodıas ve Gera. ad.U.. 
rile Pire çevresine ve Atina etr.
lına bi1' gece aluru yaparak fbom. 
balar abmışlardı.r. Haı;ar hafiftiı. 

Li.byada kayda değer hiÇbir de
Aik!lk c.lıın~. 

UZAK DOGlJDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göıe - Mindanao ş>
mali.ıııde Gaın..tsi şeh11a ışgal ed:U
miştir. Uırwn.i karargah söxiUAı. 
demi~ ki: ·Maııdalay ŞElhrtnın 
dti~mes>ile ~ yolu tama.men :ke-
silm~ ve Çung-.K:.ng tecrıt etlii
ll'Jştü'. }find O:Cyanusunda japoo 
hak.ıniyeti ve Hmdistana doğru 
ilerlemeli. · · haz.r:ığın b,t,,,, -
miş omn1!!l ffınd isı.JIUü ilıarcb
tiıti kl!!IlÇtlam.şttr • 

MutteGk!erc göre - Salaı!ıt?>·-e\h 
miişahrtler, Hav~y adaları cenup 
d'OğUSt;.IJdo.ki odalarda pek yab
da gL•niış ölçüde kara ve d~ni2: 
haruketl~rtı:J.iın görüleeeğ.'ır.ti /balı,. 

m.ln efınıck.todir. 
Bimnanyaıt. Mandalay civarın

da çarpı.şn.ala.r devam ediyor. La
şio cephesinde de>g.ışiıkliık yıoktur. 

Yunııall§ung petrol h<W7ası tah
rip edihmış, bu suretle Japonlara 
1 milyon tıon petrol kayi>ettin6. 

General Jiro 
de Golcülere ilti

hak etmiyecek 
Vışi 4 (A.A.)- 8.B.C. Abet:ı, 

.a.lıııanyadan esaretten ~ ~ 
lan General Giral.!d ile ı:örÜŞ'Jl'İİJ
tür. Görüştükleri y<e<" maltmı ~ 
ğild"ll'. General Girauıd, General 
Dögol taırafüırl.ığı giltmi,yeoeğine 

dair söz wmüş, Alıe~ V~ye 

döııınıliştü:r. Tukrar Parise gide-
ccl<tir. 

Vişi 4 (A.A.)- Alman.)"lldan 
kaçıp İsviçreden g~erek Fransa
ya dönen General Giraı.ıd hakkın 
da dün ak>= hcy:-canlı rivayet
ler dicıla)IILşlAr. Yanl:ş vcrilP.n 
btibe~·ler ü:z.ı:rine :~itilen 1~'"~rlı 
b:r şayiaya göre; Giroutl, J uu. 
linsde Alnı:m a .keri mak ırrlnrı· 
na tcslrı:n edi~i. Resmi b:r 
k:ı.yna.ktan atımın m:lümat bu 
haberi kesin olatak yalanbm:ıkta 
ve General Giraud el'z11 işg1l e
d.ilmcmiıı Fransada bulundu:,'11 tas 
rh edi.lme'k1ıedir. 

llılalta Jine ta~ttuza 
utrad.ı 

Malta 4 (A.A.)- B:B.C. MaL 
ta her zaım.a.nki gibi hava tar
ruzu.rra uğraTTlll.\'ltr. Hasar azciu. 
İnsanca ka:y>.p yoktur. Bir ta~
re <liiışilrü'ırnüış vıe biri ere hasara 
uğratılm~tı:r. 

-<>---

Ta!on tiz rlnde 
meç ı t y1arerer 
v;şı 4 (A.A.)- Dün goce l\~r

~ilJ'~da ye Tı.:.bııda ~ıav·ı \çhlike. 
si "'arel!e.ri verilmi;ı. mlıbyeti 
mu.~ıul bir takun tayYAr~ler bu 
~:er ii:zeri.ıı:den uç:nt>ştu.r. 

Uçaksavar topçusu at.>s 49ffi1'> 
fakat llıiçbir bamba atılmonuşlK.. 

oıo blyada Cum
hurreısı ıntl alaı 

yaıııttı 
BogOt.i 4 (AA.}- Kobrılıi:ı

da dÜi'.l cumtıurreisi seç.m yapıl
m·ştır. Kat\ netice hcnüız ma.lilm 
değildir. Eski ctmılnırreisi .Allanııo 
Lapes.in partisi Bcoı ta 'böjgesin.. 
de rakip .Arr~ya lı:ıal'$ P6Xlıık 
bir o:afer :ka:zaımıış o!mıı:k illrlia
S'ndııdrr. Ba.rangil:'la şeıhri.t>den ha 
ber v«ildiğine göre L~ o,...,.. 
da Arrangonun 4794 r&y alması.
na mukabil 19950 rey alımşUr. Son 
ı;ıelen ha!bedere ııöre hiç bir ta.. 
rafta ciddi b'.r hadise olmaınıştu'. 

~Gponların yani ve 
ş!d.detu ır taarruza 

Lor cira 4 (A.A.)- Çımgking 
rı.~yo.m b:l<:triyor: Japonlar, l.ıas· 
hioaun 100 kilometre ş:.nıaLnıd'f! 
btr nokt:ııda Çın mt:'VZı rine kar
şı ~ddetti bir taaırura go.,miş.. 
le.:.~ ..... ç•nLJ<'r inatla ınukaV\?met 
etrr.:ş:cr.ı·;r. Her iki t; raf .zğı.r ka
::.·!;p:ara t1ğram~4r. 11d'ıardbe, 
aym lwsimde, cumartesi ge.:esi 
durmadan devam e'rni"'l.r. Ayni 
zaman.da jıqıon bitJarı.,,n geri
sir.ıde hareket yapan Çin kuvvet.. 
!eri d:ü..<ınan menile.1ne yaptrk· 
!arı taal"!'uızlara devam et.miş:er ve 
kı:yda değer Jtazan<,i:u elde et
mişletdir. 

ıciştir. I~~~======::~ 
=,=--=-==============-=======jlH .LK SÜTUNU ) 
\ Ş E H J R D E H aıc M E M L E K E. 1· T E N ) J (Bu süttındc:ı iış anyan ~-; i.a-

AN!(AUADAN H 

J\Jh. !Lfilil:.'"l n .. N: 

+ l!tlkü.ınei nwbsul Vbi7elin! ıe... 
b..ıt a'.cueit uı..ere ~utı ... ~ı ~.ı.aııı k ~'.t .. 
ı:uıya ıaraı· \.'\!i.ın..;;.-.... lıu t~~......ıat. her 
kioyu..:n u..: k:ıq.yc: U:}U3Yj'l."D. Ucr<.:t \'t!ri
lcre1'. kul~o.l.. ....ı .ı..L;a... yer.:.a.
deu b .. ~.ı.. ı.U.ıtre n . .ın oı.:re tedl>ır .. 
krı. ue ahn.ı.uJş.u. b..ı ..... ;ı ~u.e zam~run .. 
da yJdQıı her taı·.ı~a.~ J'!W mab
ıı.<..11 lı..ık:!.\.uıcia haber ~.JJlllli§ olacaktır. 

+ \·ı....er.rer Kı... .. e. ~ bugını Anka.. 
:ada tolJ!-al)ma2Clac.a h.otı0• yı Z~raa.t 

'\o'ekili .\iı..rh~ F .... ·Xınu:n aç.lc~.ır. BU
tlln V! ... yı.:Ueın;ı.cn n1ur .. Yh.a..s heyeUerı 

, ...... .gi gJ,;ı stht.m.ı>Jt.1• de Uç kişilik 

bir hey l!'t' Aı ·.raya gltı-ı~LJ. 

VJL!.l"LT ve lll!!LWiı: E: 

+ D. h3r lt ;rı 1:111 mur.ı'.~~t~Je 

kap~ btt m:ıım&.tU.a ~ .. 1.1n b .. ~~ rıt:tml t 
ı:L.t,. e.. ıe ın rp r bu:un a.., ıı~tır. J 
+ ı .. " yıs ~n,. .!iil ,., &>Jr Bay r-.. 

mır.... ~ır k ra oe v ;ı.m ed.. u"1l:
teC' .. '1u. • e ı .mm..l<:·:d nıe,ra.s.:ro,e 

5 bın ıçnç ;;şlirak f'Ö~cck. ·r. Prov;,,la.
ra yar.ı..:.dan ıt..b:ı eu. b .. $1,aruı.cal;.Lıl'. 
TİCA •• ET H $.\SAYI: 

+ S"mer B.mk Umum Müdürü Hul
ki. ~paruı,ya ıulm!.$1..ır. Unuwı AıIJ.dür, 

tiyenlcrın i.liı:nları para&ıo: neşro· 
,n.::roe m~ 71iıı !plili hl>riblL. lunur. İş arama me'ktupl:ırı sın 
ri:ırle &11..ııaıı.ı fıı0c.k'1.SW.1 ve hıı4 ima. ile bir kae de!a te'kırar ediliır.) 
liı~e.ı.erıw geznı •U.r. UımW». MüciUc " 
tekrar Anltara:>"l cionm~ür. lıçi orıyanlar 
l\lÜTEFE&RiK: Taıhtakaledıe Ş.")·thtlavud son-

+ ALI.! Kcç iımıooe bir akiöriln an• ~~::ıı Şt'~=:a~ ~:::::n3es1:~ 
SUW Ö!aLi Ü d.wı, h~ber \ CIUl>.~ 
~l'..l;,.en~onm i.dOık;;Kat neticesincıe AtJl pakeL!er e bnh.a:ret doldu:rımak Ü.. 
K'lçun li.ı.·Üat sa.tuleıo.ıızin tanınmıı ar-. zere bir kRla bi.r daktilo aranıl-
w.:erinden OWi\l ff en son defa Hallı: ;n.'.J<<tad.r. Ta1:ıp olönlarm acele 
Opere:Jr;~ g;ru ği """··iln~tir. 0lü.mıJ 1 mezkür t:ıc:arethaneyel müracaat-
ı;ilphe!ı görıileruk cese<ti IDDl'I• ka.I. !eri icap etmektedir. 
dt.rı!nı~l1' * Ku,·"1.ıı:ı.zarda oturan Gıiloereo BİR GENÇ İŞ ARIYOR 
l.s>mli bir ~wuıc dün Emlııönü rıhtı. Lise onuncu sınıfına kadar tah-
mırxlan denize düşmüş, kurtarıbnlftU". sili bul!lltan bir genç iş arı)'Or. 
+ MoUye ve İkt:.;nt Vclcillerl ~cıı..-.. Husıı.;;i m · ssesdcroe, avukat ya-

ınioden Anıka.r'1ya donmtı::nr. nmda çalışır ve kefalet veı-ınlye * Yil1"'ek l'llulıcnctis Mck\eb! taı.. 
beler! dtin ~k.l Galatasaray Klü.. muktedirdir. Talip olanların Sem 
büıxle QOk ne •cıı _. güzel gc~en bir Telgraf halk sütununda S ri>-
n( n'Z Ba.Jra.;: ;J te~~ e::m~e:dir. muzwıa müracaat. 

-4- İslnnbuı Kl!J! San'a.t M<'kteb! l&-
Jebcler! müsan>el'elerinl dtin Em.ine.nü 
1-l..ı...i.Cvinde .. kTar et:nı!..şl.ı?ıdir. Gene 
kıı:lıltn ıız bu m ... ~a..-nerede çok muvaf
fak G!a.n.lt iı:!detle a.ııa.ıonmıslardı.r. 
+ Şcl; 'r T:)a"..rosuna piy<>; vcroeek. 

\erin c ~ ·:nı·1 1 Ağustosa kadar kabcıl 
olunacak.Ur. 

Z~i7• ve CUdi.J'e Mütehamsı 

nr. &avı mer 
Öi!'C'den sonra Be,.otlu Ata Ca
~il k:"tl"';t ı Hasan Apart. No. 133. 

ır..--- Tel: ts~so mı:ı:ıım:mli 1 

Kızı/ordu 
Askerleri 

gemin etmiş 
Londn 4 (.AA)- B.ıB.C. Moıı

kovıade:n alınan bir habere göre; 
Stalinin 1 mayl8 giiınü Kı;z.slordu.. 
ya \"erdigi giinlü.k cmrmdc bil
diritd.iği \"EÇh.ile ~k.i Kııı:ı.l
ordu as.kerleri 1942 yılım d.ii.şına.. 
nı.n mağ!Up edildiği y;l yaıpmağa 
yemin etr.ı..iışlerdir. 

Krips şöyle dedi 
( 1 inci Sahifeden D·•::ım) 

Bu harp ı.adece nrazi kazanmak 
veya şu •eya bll millet tarafın· 

den ikıtısadi btiiadclcrin elde edil
m<ıSi için yapılını· ma.l.."'iadır. 

Bir h•rp ki; biz yalntı dej;il.iz. 1 
Ve bu harp udece bi~im, Doınin
ye>üların, Biıleşik Ameri.k.ıının, I 
Rusyanın, Pııloıı~·anııı. ç:n>n. esa
ret alt.na alınan milletlerin de
ğil; Nazi lıilimiyctiııe karşı baş 
ı.a\dıran bir beşeriyetin varlık 
dnvasıd1r. Bu harp hal.kın kurfa· 
rıtına'1 için cereyan eden bir hdk 
harbidir. llarpten S<ı ııra insaruye
tin, ıımuınun daha iyi şartlar al.
tında yaşıtması, bu yeni miisa,. 
vatta bizim gayemiz oluaktır.• 

Sir Krips sözlf!rin.i şu ciimleler
le hi1irm4tir: 
"- Biz sınıf veya iman farkla

nnı düşümneden k.ardeŞ\'esiıo& 
döviişüyoruz. Daha mes"ut ~ir 
sulhu bağlan.. elleriınıhiıı arka
daşlık çe:mbeti iS"illlk yaratmalı-
YIZ.• 

Taarruz an vaz 
mı geçiliyor ? 

(l inci Sah.l!ed~ Devam) 
.şartlarmm harekatı;. başlaııımasına 
mani oldu«ıından.şi.kayet <>lınekte 
ve ha-ita 1943 de y a.pıılacak bir 
seferden bıııhsetımek ledir. 

BEYKOZ DA 
40 hektar 

funda yandı 

Yangın dört saat 
sonra söndürüldü 

OOn a'qam Beykooda 4 saat 
devam eden bir yangm olmuştur. 

Bej'llroeda Gi1miişı;uyu mahalle.. 
sinin Kirazbçif\liği mevkii ileri
sinde.ki funda,Jklar bi ' ·nbire 
tutuşmuş ve ateş sür'atle büyü
müştür. Bu vaziye, karşısında 
Üskü:lar itfaiyesi de çağırUınış 
ve yangın s~at 21 de söndürül 
mü.ş!ür. 40 nektar araziyı yakan 
bu )~ngınm sebebi hakkıaı<l:ı Bey
kw jandarma kumandanlığı tah
kikat va.wnakta.dır. 

Hasara uğra
yan Alman 

Harp gemileri 
Iıood."3. 4 (A.A.)- !ng;liz han 

kuvvetkrinln alchğl fotoğraflar. 

dıa Alman Jı arp gımıile.ıindeırı 

G neisenaıı, Şarnlıörst,. Tiıl>i.ç vır 
Prms Öjenin ne deı;eceye kadar 
hasara uğradı.klan tafsilııi,tile an
laşılmakta.dar. 

--~--

Amerikan 
Tayyare.eri 

(1 inci Salılfoden De'-amJ 
lolarıırun kumandanı dlin; Hi.ndis
tanda emri altındaki .A:rneıikan 
!o• "r~1c·'ıı"n b:r tydaoberi fa
a];v~tte ·bulunduklanm if:;a et.. 

~-
. a Y'.Y ıı.re/(,r fürnı an yıı,.,-ı ve 

Hi:ı:i';;tan sj'.uller;ni tehcl~ eden 
ha.np ve nakliye ~ilerine mü
kerı-eren taarnn et.mişlerdi.r. Ku· 
m:rrdan sözlerini: •- Hin<fıstan 
sahilkrini mii.d.af.aa,ya hzıianıı> 
cümk>sile bitirmiştir. 

Üsküdar tramvay 
kezası 

(1 inci Sa!ılhden ~) 
feci kazada \"atman Kemalden 
~a, atö~e reviı;ı,örü Kemal, a. 
tölye sel1!ll<'mUru Fellah; atölye 
mi.b-encEs şefi '\"dıan mes'ul ad
,f '.!füm '(ertl:.r. 
Ha.klaıımda amme daYası açılan 

maznunlar, bir çok tcimik arııza
larr bulunması föh:ttile Sl'yriise
.fe!"f> salilı o'.ınoı~·an 4 ınu:rmra.lı 
lraır.vay ar3basmı se-rvi.Ee çık&r· 

maktan ve b'nn<'t'ee bu TI"iiess:i 
kazaya ~ o]\maktıııı rr~mun
durlar. 

Osman Reis 
( 1 inoi s.hl.f- ı::ıo.aııa l 

doluya sil;Wı ve cephane kaçırmış. 
tı:r. 

Bu iki k3.l'dıeş şdhrimizrleki iş
gal kuvvetlerinin gözüönünde Uç 
yııl i.çinde b~l.ıca s'13.lı. d•rolarmı 
bv~iik bir cür'et ve fe:lakarlud 
ıx.,attaralı: yine işg<ı·l kuvvetleri 
nibetçileriınin mevcud! yetine ra-ğ
mıe'!l mavnalan, VO.'Puriata yük.. 
Jey>p ma1:ll o:rd:u)'1l ~iştiınıiper· 
m. 

Ölüırnü kendisini taruyanlar "e 
lri:mnetlerini bilenler ıarasında 

büyük bir ll4:ı uya.rdm:ııııııı olan 
Omıan ReiSn cen.a?.ail bugün 
ik.i!ndi vakti kaldırılarak Ye;ıilköy 
mezarlığııı& d.l'oolınıacakt1.r. 

Merhuma Allal:ıtım cınağf.ret 

di!er:z. 

ZATI - i,-tanbul :E~ctt L'sesinden 
l!MO - 1941 sene.ı:..ıe alchi[.m ooı.e 
k.5.ğıdımı zayi e•· m. yen:.sir:ıl a.lac.a
Pmbn eEX-~nin hük:nU Yo!dur. 

:>14 No. lu Hüseyin ONULAT 

Yeni Büyük Anketimiz: 
=-=~==~~============= 

(1 lbol Sa.httedcn D<:vamı 
lrorarler vıe tedbirler a1ımalan 
yalnız karaır vıe tecJbir almakla ik
tifa etmeyio bunları çabucak fi
t:vat sahasırıa varetııneleri, takip 
etmeleri ve neticeJ.eri alınwıcıya 
kadar yorulma.dan çal:şmalaırı. lA.. 
Zlln gelmektedir. 

t:"rnt'.ımi olarak söylenr.;e; es
naıf ceıniyet.forinin mevcudiyeti 
esnarlarımtz için çok fay'<'alı ne
ticeler verebiliT ve verınel:ıctir. 
BUma:;ı;a bugünlerde esna!m kı>. 
runacı:k ha.k!an dfll'.Jcatle takip e-
dllecek menfaatle'I'i, sıl\'f!Stz dene 
cek kadar çıoktı>r. Esnn!m bu hak 
>'e menfaatlerini b'.>rll')':ıcak; onu 
vikaye, ona ret,ıwtk crlecek te· 
şelc1':ül her te.;ekkülden evvel biç 
şiiıphesiz esnaf cemiyeti) di:r ve 
<esna CEIJliYeü) ohna.Wır. 

'Elsnaf cemfyetlerinin; a.ialan.. 
nın kanp'laşWdarı rorluk:ları, ~ 
lükleri yen<llüneleri lbugüok:ü. 
mülh:m meseklıeri ve işleri halt
kile 'ba?"abilıneleri zerni.n w 
zıırnruıa, buı,;ünün i:hti>yaçbnrıa 
ı.ııy{;Un teışkilılt yapm.alarına işleri 

sürü·nceıneck bırakımadan, gün 
g<.>çiı:meden sür'atle ve za<nanın 
'cap ettirdiği ıbir Z!ihniyetle ifa et.. 
ıre!erine. yan milli iktısa<hn ~ 
mti '""ı üı>e'!inde yi.iriİllıPlerinıe 
lba~l>dtr. Bundan bafl<a bütün lş
l<?ri. sonuna ka.daı- :nhnadan, ü.. 
zültmed.cn :;6Tarla tak1p "" srrasııı 

da müşterek gaytt'tler sarfederet 
IJğraı;vnak, &1~ ve birlikte çalış
malı: "'-tile faali> tı. bulıınmalı; 

!bir zarurettir. 
Bu me\-rud.a (kooperati1) in de 

büyük ehamm:.yetini tr•.Jariiz .,t
t.irınek yeri:ııde olur. Fillıa.ltiluı 

birhk "~ berı:tıe.'lik kuvvet ya.. 
rabr. Bu itibarla. miktarları. 40 ~ 
'bı>lan esna;f cemiyf!tlerinden her 

birinin bir ~lifi Mrcıhdıır. 
Bazı esnaf cemiyetlerinin koope
ratı!leri bulunduğu ma.Jümdur. 
Kcq:ıeratifi bulıın=yan cem~ 
!.erin kooper.oti.f kurmalaı:ıı fayda. 
tı neticeler verir. Yalnız Jooqıera

tillerıi hakfld koopera lif prensip 
ve usullerin<! ll(Y'gll.n olarak id.ore 
etmeleni kooperatif. düşüncesine 
yüzde yüz yer vermeleri, azaları
nın menfaat ve :htiy1çla:rım göz 
önünde hıtank ça1'şın"'1an aza.. 
lann i<re idareye ~ekleri kim
seleri. her türlü hislerden val'l!llte 
olarak seçmeleri yani €11 iyi w 
en münasiplerini. intihap etınde-
ri lôzmııclır. • 

Ckrek esrı:ı:t ceımiyetlet uııde -
gerek kooperatı.r~ faaliyette 
'bulunacaklarını da fenıgati nelıı 

taa:n bir düırilstlü.Jı: ve vaıif~inu. 
lık h;slcrile dolu olarak ve Yllf>' 
hltl:rruu muıhakkak surette ıı..
şa.mıalı: a:ınile çalışmalan, py. 
ret gıösteıaueleri en doğru vı> f!ll. 

mimasibi dÜ'§Ünüp tr.bilı: etme
leri lZzrmdır. Bu suı:etle iyi n.
tio€ierin a!ınmasuıa her l:ı.a.l.d.e 
iımk:ıin ~~ ve emafm cemi
yetlerinden bekledikler! faydalar 
d:a tcn:ııin olu:narak CE.'!lliyetler klıl 
loımnış ~rdir 
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Gene Bitler 
MU OLİNİ 
Görüşmesi 

(B~lr.aleden devsm) ~ 
ya bu ılllbaWır - ya:ı: - l&IJıbahar 
mevsimleri içinde bütün tırkatleri 
ila ~'?"aklar, •öytelilde mı. 
den hiriniııı sırtı yere gelecektir. 
Diğer taraftan demokrasiler llMı:ı
mmdaıı SoV)et .Bmyaaı.ıı. ~ 
yet veya mağlubiyet yolunda bu 
ırin4dede •l-ğı ıoetice ...-.. 
takbel lradis<!ler ba._,,...an pek 
ziyade hayati ehemmiyeti haia 
bu.luııduğu. kadar Almanya ve 
müttefikleri için bu bayati elaem. 
ııı.iyetia hlria.ç lu.t 1nbw ile b .. 
lıiı! menııu elod •ğlı da ,. ıılıalıi•
tır. Zira, Ahnanya Sovyet g,,._ 
ya karşı><mda tükenir, çekilir, bo
zul..rsa ll-lilıver biitün harbi ve 
herşeyi ka)llbeder. Halbuki. Sov

. yel Rasylllllll mağJW>;ycli ta.ı..ıi-

rinde ıl61D9krasilu için lt.arbe 
Rusyasa v"ya Urallar gerisiae 
çekilmiş bir Jı:ıı§ ordusa ik de 
devam etmek imkanı vardır ve 
esasen müttefikler bu hazırlık 
devresini kaummak peşindedir
ler. Bunu bizim t.alr.tlir ettiği.ma 
kadar Alman ...., İtalyll.ll Şefleri
nin takdir edememesiadtın -ı 
şüphe edilebifü?. Aksi k-.ıtte 
olanlann y..!un.a gidilerek ,Oyle 
düşünülebilir: 

1 - llılıhver, ayni z:ı.manda İn
gilu adalarına faıw:u:ı edebilir, 

Z - Miılov.u, ayni zamanda Mı
sıra taanın .,.ı.,ı,;~;,,, 

3 - l\fmvu, Sovyet ~pheıinde 
müdafaa harbi ile iktifa eder ve 
dahıı önce Japonya iie Basra ve 
Siivcn yolları üzeriıwle nbıta 

tesisi irukaıu.w. kavuşmak istiye
bilir, 

4 - Mih\.'e.r, ayni :ı:ımanda 

Fransa ve L<panyayı da harl>e 
zerlı)·arak Ceb .. liittarık'ı zapte(
mck, l\loltayı düşürme'<, Süveırşi 
almak, Akdeuizi kapa.nıak yoluna 
da gideb'lir •. 

5 - Mihver: S<>vyet etıpılıesin

tiiıı. bu ibtimall<?rin tahakkuk et
me nya tılrntınesini.a asli d<>iw 
ccphesillde.ki layametli '6ğıı~
iTe alakası ohmyaM1lrtrr. BiJıaen• 
h:yh, Sabıburg nıiilitkatuoda hli
tün bu -.ı .. leria görüşükliiğii
aü tahmin n kablll Pl:nıclde h .. 
raber biri1ıei derecede Soovyet oop
IKısiııe karşı )'apılacak yeni hım»
)u.ia ~ lna hamlede it• ly amn 
ge.aiş elçiide yapabileul,ri :;;:ı.r.l ı

mın şekil " mııfıiyet'n iıt giô<'ü
şülııiiiğii.ıı.e ttplı. etnıemek ıa.. 
zundı.r. 

O ltalıle Can-W Della Sera'nıa 
nalıılettijimiııı. eümlesiAi bb Fran.
sa • isp.Jlla. Mia\'el' ..:!<eri an
u.m- ............... ıhiı taıı.ı.mı. 
7m lNr ....,ı.lıöis 1tekımmıı1an t1e
ği I, daha ziyade •harbia zanırei;. 
leri 'H ilerisi için.. kaydı ile tef
s.r eı.m~ cı.e&ru ..tur. Zarwetkri: 
İtalyanın da m...J<iiA elabiieıt 

1nı..,,,etleri ile cfoğv "'~ 
harbe iştiırıı.k ebn..,.i, şark ~ 
ması devam ederken geride mfüc
yakku >e vawcş· nas bir nölı<ıtçi 
halinde .kaım.......; i!triyi dt: D:ığ... 
da galibiyet laWir.ude ynt 
ela saydığıma beş fhtJJnali tahk
kuk ettirmek itin "ıb rlıi;.i ~cF-Jio.. 
de nııit.alea '" la>n..f edob:ı;ri.z.. 

ETEM İZLI:.f B~ 'İCE. 

ı A•keı·i F abrilıalar Satm- ı 
alma K • .un.Ü dU 

lliııılaa ---
13700 adet i<p'I. I09Gll a.d:et 

b~alı=cak 

İsp:t1 or.o booeı- ıt<!,• nı> 600 "" Boş. 
I.dt.3I"".;n behe-r a.dt!"dine de ~00 1'nr~ 
bedel ta'h:mi.ı:ı ed len yuıkarda y:ı:r.rlı 

137'00 adet ·"''t ıı. 11'00()" a.:ı.t b • !ı: 
Ask~ri FOOriıkaiar U;"'ltınl rd'Wi~ujLi 

tn1'nkez .:.<.ı.·tı.o :ı ... -no.ı. kom.. ~unca 
zır.:>119ı2 ~nsemı:ı ı._ın~ı ş:ı ıs i.e 

pezarbk:!a ihal~ ecf'il .. ~ir :ırtr;:ıır.e 
cı>7~> lrun~<ur. K t1 tı:nı IJ'JS!» 
lira<!ır. • 4872> 

K Kale~e ;..~ et.: : ı..:..ı. tt de
polen iç:n bu dr palann ı~ -
sine ınuktazı baru \:e 

İÇ.i.n LWJUUU ~ .. :ı: · 

ıte hütüu yük Alınanyaıun sırtın- ı - Yapt=l"c k su ere; ......,rı • bu 
da bulınıarak fakat it:Uyay ı da adedi l700 ı.ı 3 ilk o UI' Jramiıen ı,~,,.. 

d 1-L) ' k b" t" ._,_,_, anne ~· dı.tm 400 &il . ""'!> k:<g<.r v• es C'1\. ıycre u un Jnl!Aall!lan ,.....,_.. . be- .. 
ıle Yakın Şarkta hır ttphe açmıa- 2 B d 1 
. . ,-rı ..... nar~t.~r. 

- u epo ara a.il betoo.e.rn:.e- rl e 
yı, l\lısrrı • lr•kı zorlamayı Te bu ırt'rl<>ri Ulll/.Un ııwdür . mtı:•· btü<lı 
suretle S<>vyetlere ve hıgilizlere vtıri\.eceıın.. -
karşı topyelıln lıir har'bi dahi dil- 3 _ Feqed,lec<.tt. 350 mim r.ı. 1Dn4 
şünebilir. borı.Wıc umum. mudı.ırıii.i<.çe ~.-de 

Filhatika, b&tüıı lnı !ahim~ verilecclı: ve <iıter aJ<'am "" :1.o'ellllJal> 

yersiz tahminler değildir. Hele ~ b•~- ın>.a"'"'-' ve 60 n 125 ,,.,..,, 
1\-l•drittcn l?"'len t.h- hebere g8re l:fk. borular müıe&:~'t ıc.ratı.oıd.an ~.wt..ıı 
de pek yıakmda heyecanlı bU o!urut•:ı-ır. 
vak'a zulıur3 geleceğinden de n.i- 4 - Nai<Dyaı husuırunda D""~ D&. 

~an ,,,......,... miı:abiı.it -
tekint ba.lıs<>dilmiştir. Ancak, bi- delÔ!""'e J:ulcııınatı.iecelot;r. 
zim ·-'"·i ..nrü<iimme ..n... ı.ütüa ......, .. - ....,. ·- - ~ - Ci:neıı.to 1çlA cı.. dm-.. ta.. 
bunJar Alman· Sovyf!l mücadeI... -iidü t:.zamm.uıı - üen ım 0ı.. 
sinin kat'i safhasına girmesinden. duğu makanı.~ 1s.t.irha.maJ:.1. hulu... 
,,_ra gc~ttlt ~aya gıelııniyecek ... ...ıscaJrtu:. 

lan safhalardır. 6 - İl i<•pa.lı. u.r! lhlıAiyle ;ııa.ıe ed\. 
lıecEl<W'. Bugün, Alnıan)"ll Sovyf!t cepite-

siııde kal'i netıceye varmadan ne 7 - -t ıemtıı.ıt aı.oa. 924. 
İngila adalan• mrhhralrilir, - B2> liradU'. 

8 - Muk:av~l~ t..."'T.J..nden ~~area. 
yemi bir cephe açabüiz, Bf! de iıer- uamt 15 gtin _,,.. ilın,_ ..., b!r ay 
ha.-~i ~·'filli bit teşebbü~ atı1alti- BCTlra da inrı•'.Urta baş!amrrı: • ~ 
lir. Ahnanya ~hı doğuda Ya1';yet ru~. 
tam bir ölüm kalını mücadc~ Yul<'aroa yault ın:,aat A>ık•r' Fı:tırl... 
halin., girm:~tir. S<>vyetlor kendi kalar Umwn Müıdü u&ü m~.rttz sa.,, al.. 
imkanları ile lıer,ıün bi~az daha 11118 k.oml,,-onı.oıca 14./5/912 Pc nbc gij 

kuHetl1'odi.klerini ve nıiittcf J... mi sa.at ıs da k..,.ı.ı z.art!a ;;,,.ı,, edil.,_ 

rinden ıhha çok, daha bol yardım cel<ıt.r. şıı.nwıme c361h kuruftm'. M<':lı.lu• 
gördüklerini 5i;ylerlerl<Jl>n dİi"" lıarmı -ıir güı:ıao saa.t 15 ~kadar ıro-
l'aı:dun ./Umanyanın böyloı bir ı~ vern>ekri. •4917> 
hasmını loeııara bırakarak ve ıı; .. ; ... ------------
risi.nde muanam bir Rus çığı kal-
masına Ji\loayt kalorak bir ba'1<& 
n J'l'pyeni bir cephede ba~uı.a ı.~ 
yeni gaıle açması aasıl be~ 
bilir?. A\ımııı:ra, lın harbi knu. 
ınoık yolun.da bütün ümidini .il.
yayı ma~füp etmiye ve ancak ae,. 

dan sonra ,-eı>i bıtyat ve muı..v.. 

~ Y azlıia Gideceklere: • 

HASlll KOLTl..'K 

ve MOBİLYANIZI • 
Iııer yerdeıı ucus 

İstanbulda Rru14> y..._ 
,wıı.ı. 66 N-0, AHMJlT 

FEVZİ 'nin 

met sahalanııa sahip obntq lmhı- ~ AS'!"I MO lLTA 
narıık; A.9yıı - A vrttp11tb serltt!mt 
kalarak Angkı - Sakısoalara brfo 
ko}'tll.lya bağladığına göre defu 
rephcsinde sür'atle müsbet Vf!ya 
nıenfi neticeyi almıya ll'lf!~. 

Sadece bu arada tek ihtimal be.. 
his mevzuu olabilir. O da: imı.&. 
la. mukayyet bulunmak şartı ile 

yıılr.anda bqiııci ilı tima.l olarak 
S&J-·dıi•mn Rusyaya ve Orta .. Ya .. 
kın Şarkta, Akdeni:ı:dtı İngiltere:re 

karş.ı topyclı:ftn netice almak .. 
nwdar. E&er lıöylf! bir anava 
Laval Fra...., ve İıılılUIJ'& u 
te}riı: edilehilirse 1t:ıiya ..,. 1-
knneUf!r bir arada böyle lııir te
şebbüse ~ler. Yalaız, W.-

e TAKV • 
I<•ıtl 1351.1 K881m 1 H.crı ı:.sı 

x1uN R. A.HIR 

n 178 ıs 

S D 

9 <6 
i 3 11 Öt!~ 5 '.? 
17 ()4 İa:mftl 8 55 
200 Ak.12r. L 
21 53 Y•O 1 4'.> 

3 58 ı.,,...ıc i 5') 

r•·---- Am~rikaeın ee ]IRl'lak iki ,.,ı.. ------·.·~ A L E acı -sııunda dota.-ak, Pek 7•knv'a 

PAULETIE GODDARD - B08 HOPE 

KADIN n ŞEYT A 
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'l'b.rkç•ye ç.viraı : lsKENDER F. 11.EBTELIJ 

Mari Mülazım Bck'c: "Dün katolik idim .. 
Bugün müslüman 

tapıyorum .. ,, 
oldum... Muha mmcde 
Cevabını verdi 

N.tlSLtlMAN OLAN ALMAN 
IOZININ JIİYLESİ 

Tom ;vaıa.n :oöylemmı.loti. O zaten 
her hAdiseyi 9*- ll)'i ıören bir ıabıla 
memuru idi. 

Mtil.;zim B<lk:, Ht.rimmın moğaza

girer gı....-. >".liSad• oturıuı beyaz 
ehramlı kadını gördü .. Şqı.rdı. 

.Ark.oıda.şı.na döndü: 
- Sen Manyi iy, ıanı.nıın. değil mi? 
- Eve\. İşle o .. Ta keodlsi. 
!llağ..,.a.n i<;lııde me:'Can te>tıihler 

Tllr..ninin iınünde duldular. 
Rek mercan ttıtbil:derden biricıi be

~lJ ve ~ide hiızm•I eden t_.ıı.. 
tın' ardan bırine 90rd\ı 

- Şu lesb.hln flıı.tı nedir?. 
- Sekiz dolar ... 
- teeb:.ııi .,Mne .ı.ı.: 
- Çd< ır.neı.. Fıi.bt b;ro.t pd>alı 

değıl ni?. 
H~ır. Lötınan! B~alanna OD 

dolar<ı s:;-t?yoruı: bllllu. Size iki d<>lıır 
tc:=llM yaptım. 

Bu sırada kasada .ottorao Fr;:;.vk(ym 
Marı. tezeM1tt.ra pamıa.g:yııe bir i~IU'e't 
-..,rdı. Te-.ciıtı.loar: 

- Hatmnrz için bir dolar d.tıa iıı.. 
dir<ıbiLrim, dedı. 

Tom bu işa!rell cfuıdü. 
Tm>llıi ,.001 dlolara aı.ı.ıa". Fakat, 

Tom !Ju jJIW'etl raınnden ka<:ırll1Qdı. 
Jd.ü kim Bd<'e ,.V.vJ1GÇa: 

- Son bir dol.ar FnWayin lfarinln 
ıJLJtatmr, cı.,ı;. 

Ve kıu.,.. ım.ı.tı. 
Kasa doı:ru .,. u!iia üoler. 

ckıkı Amerikan ıdaresi bu \:adar ı.ayııt 
ve ... .,,., ~rla ~ &"ôr\l;)'Oroa. ~ 
1n<k. ..• 

Milliızim .Bel<. M...n.d-<n bu ır.>dar 
kuvvetli bir cev&p o.lacağ:ını unwnuyor .. 
du. Tesıblhin pa.Nsını verdi. 

- l\lilı:sS<lım bir latifedir, Fra'"1ıtyin! 
Ve siz de şüphtsiz kı, bu ebretM &z.e

.J>f'reJ.. birrü.nditnıi.z. F«er enişlıe!ılz, 
Hal"tın:m deglı de bir başka.;ı olsaydı, 
MÜ!iiu!nan o)duğunt.ıl.d ben de inanır
dım. }'ilipın Adatarında.kı Anıerikan 

lımirıit:ri de .. 

Maıri fa.ı.!a b1r şty soıy1tımedi. 
z.,~n '"OY cnd ~ bile, Mü:Wrz.Jm 

Bek cı:nliyccııl< v~yetıte cleğildi. Ka
p>ya <loğru yıJru.nıu~. 

Tvm da MıWıılrn Bcok. u.lcip elli .. 
Du;.J;.iaıı:l-n ç~.ı .... 

Bu ~:-et :\.lüt.1.zı.m lkk'e bir haki
t:twt öğ!"ett!; Fr2vloyln Marn~ Q((r

Jendi+(lnden \)Ol< dahıı !ıı.z!a 2lCki , .• an
layı.ş!ı bir kız oi~u. 

Tom yı>'.da gideri<<n .ordu: 
- Na::.ıl b:...filum.a yeni MtisiUman· 

kızını .• 
- Mitt=ımel .• 
- Maslı.ıman olup.ır.a inncdmız mı? 
- Bı.mım cıev.abını şiırmli v-erernem .• 

(DeYamJ y.arın) 

MUllı.::= 1- bir şey bi niJ")rou,e j 
ve Frıwlıryin( hiç tanmııyom..ış ~:b. _J,..-.::::::=:!!::=:====-_J 
da vr arı a ra.k., Y'C"li dll.iy ıe somu : 

- Aid.ı.ğım tesbih sahte mercandan 
clEgüitr, dt:&:il nıı1. 

.Mari a,)'ııl d.J j:., cevap veroi: 
- Emin obb~irsiniz., Bu JJ'l.iıl"3zadaı 

A hiç bir :ey y .. ıchq. 
MuJD1:m Bit< gilldü; 
- Ya siz? ... 
Mari bırdeı:ııbire Üf'JY'rdl: 
- Ben, Mııalurnaııım. 

4 b, ayıs 1~4..t 

18.00 Pro&r= ve Memld<e\ Saat ~ 
yarı. 

18.03 M z k; R-.<t>D Dans Ori<e.trası. 
18.50 Miiu<: Fasıl Hey'etı. 
19.30 M~mld<ot Sa•I !\.yan ve Ajans 

Haberleri. 
19.~ Konu..<m6 (Çocuk :E.ıitgeme Ku

rumu Aduıa). - Dune kadar bir Alman !ı:atol;ği 
Jd:nız ~onım. 19.'5 Mtizik: Şar!chır ve Türküıler, 

Radyo Gazeten. - Bımdan ne çlkaır? Dı.in Kal>:Jllit 
ldlm. Bu.a:ün MÜiltionıan oldum. Ve Müs.. 
l"'1J'lnl.ıınn Pe;ıv.ımoeri l\lulıaınmede ı 
tapryo1un. Manillada atllıl"'8fllar için 
<1ı:ç kimse dinlnı değiqti.-emcz.> diye 

20.15 
W.t5 

bir kayıt ve memnuiyet '"t'Ok.tur, ele_ 21.00 
til m7. 21.10 

- Şiıpbesla .. Haı<ıre:ı i.ı\«l~l dine 1"-
~ılir ..,..,,e .. Bir la><ı•n ~i mm- 21 30 
sat ve mcn:faa~r ~-eirr.em<ic ~ar- ZJ .46 
tiyle. 

- Brlm g\!ıi, ,-ıJlan:la.r..~ri din ~ 22 30 

l\lüzüt; Bir Marş Öğrenlyo-ruz
K(')l?r6erva.tua.r h-farşı. Müz:k: 
Necil Kirzım A.Jyces, U.ivi Cem&l 
Eıt<in. 5~:: O"han Şa~. 
Ziroat Talwiorrrl. 
.MW.ik: Karı:;ı« Şarkı ve TUr-
kü.l T. 

Kon "ııma (Posta Kırtusu). 
Müzi!c: Rad,yo Senfoni Oıtı:es

~ .. ı. (Şd: Ferid Ama.r). 
Meml..ıc..:ı Saı;t Ayarı, Ajans 
H· lıerleri ve Bcmıalar. l<ikleriJ"le ullrafan bir geıııç kıztn böy_ 

le ernllor ve meulanUer pe,i,v.de koş
ma.- -.:.., vıı." rruıhı"l, Eı.:cr bura.. 

22.45/22.5-0 '\~öllınkl Plxı.gram ve K~ 
p;ıms. 

Dev~et 6e:n!ryolları ve limanları bletme U. idaresi ilanları t ----· 
A-Iubammen neae-h (11745) Lrra olan idare mM2>aasmın b;r seneiik ihtiyacı 

bulwıan do.tuz kaJem muh'..<>lif k~ (ı55.1942) Cııma gilniı sa.t (15,30) on 
b<.§ bu>ukta Il•)"daırı>r...oda Gar b:nas: da!ı:ltııdek.l kom'"YQ<l tarafından kapalı 
ı:,@.r! US'Uliylc: salın alınıe ~:;r, 

Bu 1je g.nne-k üıti.}eı.kr:in (880) hra (88) kuru~~iJk muvarlicat temJnat, k&
ııı.mun tayin etbiği ve.<>.k.alaır!a tcltlifk·dni n·!uhtevi za!'Oarını a.vni gt.:;n s.aa.t (14.,30) 
on dört buçulıt. kada':" Ko.mh:yon Reb::ll,Cine veıne!eri lazın.d.r 

Bu ışe ;ı.!ıt şartn.am-e!er kom.eyondan p.a.r~ız. eılar:ı.k datıtılmalaladJl". c4979> 

Ask rl fal!r lkatar ı:z.mır s' aıı ı~f rı aıı ' 
ıatınaıma o lıyonu raısu-ınc.en : 

1 - :ı.!ül<ohhit nam ve he:;ob:ıı.a sa.ın alına<a.k 7500 kilo s,,-m aabunlu kö
.ele a-ç!k e!<..:·i:tm:(•ye konulmu.';ltur. 

2 - Mür.ak.aro 14.5.942 Perşembe gütıu saat 14 ele İzın.irde lI&k.apınarda 
SJP.:h Fairır;~auda mütescldkil kom tı-yon 1 ) .. pılacakhr. 

3 - Şaııtrı.ame~r. ça)L'1l1& gUnıl.erl içJ.:ıde her gün Tophaııede A:Acerl Fabri... 

1 k.a.J,ar Satın· <ı:;J'Jla k.omt~!l;.nd.a gO!'ü.lUr. 

ŞiiR: 
1 Müsabakamızda 

Kuşun Olümü 
Arlık ıus(u §ilhak sesin 
Pak ~ eti:ın faıldı kalesin 
Mahııuıı giinliim soru senit 
Güz.el kuşum, ah neredesin?~ 

Ylne geldl gil:zel bahu 
H er daldıı biT ~ cıvıfıd.ar 
Be3•bucle beklerim hergüa 
Ne haberjn, ne sesin var .• 

t İ. 

ÖLDÜRÜCÜ 1 

KASALAR! 1 
Aııneruada ka~a hırsızlığı.na 

ltarşı 00!1· ı.amanlarda yenı ~ 'l:>ir 
kasa yapı1m.ştır. Bu kasaya ~clıl
binrlen başh birisi elini süııdüğü 
ı.a.ıruı.; bQğucu bi.r gaz çıkıyıor ve 
k.ırşı.sın 1akl hırsızı iki sat1en "'v
vel ayl&mıyocak derecede '}. et.
li bay1lt1;;ornnuş!.. 

Bu gazlerı; hi<)bir maS!re u;Je
mro.r.ğinden hırsızlar zebfrrl! gez 
ma.~k<?Si kullıı11Jmak imıkiimnı da 
bulıımaıın~la;r ve suç ü"tü.nd.e ya
k.alamp .lı.apiehanc ; boylıyac;ıık
larından iare y.ıkaohy an ikapan
lardan kbaye olarak :bu t;asalara · 
·Öld.ii:rücü hı:alar ! . . • osın.ini tak,. 
nuşlar! .. 

"a3 J ııarındakl 
8JD~ll1' I 

Büyük uçurumlu dağ yııalann
da.kl dönemeçlerin tehlikeler'..,; 
nazarı dikkate a.lan Amerikalılar 
tehlikeli dıilııemeçleııcle fevC<aliıde 
lbüyüJ< aynalı:r lrojvnaJt usulünü 

bulmuşlardır. 

En ·kü~iiğü 10 ıınetre mura!blba.. 
ın:da olan bu ıı;ırıalar saye$i.ndc 

yolun bir taroiımıdan gelen oto
mobilleri, arabalerı diğer taraf

tan gelenler görelJ.i!lıınektedlrtler. 

Issız dağ yollarındaki bu emııi.. 
yet tertibatına bUim ~wleri.D 
iııutr~l ri n1Uı'h rtı:r. 

tbrlt 0111.u .. arı 

1 

1 - ilki tamı ve iki yarını 'klt:ırit
le dört kıöşeli öyle bir şdkil vücu- j 
de getir'11iiz ki buna lb:.r lobrit da
ha ilave eitigmiz zaman üç taııe j 
müselles mey-dana gelsin! .. 

Bunu ar1<a.d~Jarınızla lı&lik.te 

tecrü.be edin. Eğlenceli lbir ~un
dırrr. Eğ·~r y&pamazsanız haftaya 
diğer bir oyunla bir liıkıte ırıeş-ede
ceğiım.ioı covabına •bakın ..• 

Mis kedisi 
}'isk ıkedlsi unıumiyetıle sıcak 

yerlerde yaşıyan biır hayvandır. 

Büyiiklüğü bir tilki kada.nlır. Bur
nunun üzerinde ıwun beyıkları 

vardır. 

Kazanan Yazılar: · 

Milli Hakimiyet ve 
Çocuk Bayramı 

cZl niısan ~ ve ımlli haki
m:ıyet bayramııo yazı ınüsal:ıakası
na görı<lerilenler arasında bicirıci
l.iği ve ~il.iği kazananları ya
zı}'Qru.z. üçüneii; döroüncü ve 
bcş.•ıciligı 'kazannan yazılıarı d'a 
yeı-Omirlin dıarhğınıdan haftaya 

ne;...,...d~z. 

MJLLl HAKIMIYET VE 
Ç.OCUK BAYRAMI 

M Hi hakimiyet tiıhiril.c andı;ğı
mız .Ulus -ernenliği• Büyük 
!Mıl!<t Mccl'sj11in kunıiuş gü11ü
c!lİ•c ve bu büyük kuruluşla Türk. 
Jük gns"el'!l1idir ki milletin umu
mi efMin; esaret Zili-etlerine kat
hınan p.oc0i<aha ve onun eırri al
tındai<i ;olurıu şru,ırmı'i hükıime

•tınc dJt>:~il; ancak Ankaraınlll ilıür 
ve ını...nla <t.ohı havasında patlı• 
y"n ulu kurta.r;ccya n:üte~·ecciiı
tir. 

Bu kurtımcı dıaha Saınsllll.a a
yak ba,;t:ı.ğı anda milletin solmuş 
tıeoo:ine kan gclm ı;. Türk 
mıı.lle>lıi o allda canlıl.ıık: kı

nnh:t'amşları ve varlık duyguları 
göstemı~ başlamıştır. 

N C\1yet bu kım>'rlanJl<i!ar ve 
duygulı::ıır yurdun her t.aTafından 
~kı:p gelen gıdalarla kuıvvet bu
larak biııe bu mes'ut güo-ıleri ya
r:ıttı. 

Vatanı kurtaran ve Avnıpa.yı 
ooyük bir hakikat davası önünde 
dlız çö1üil'ren yaratıcı ve kurucu 
Ei:>E"Cli Şefin mınevi hwzunındlı 

eğilnıı!yi damıa bi:r ben; bibnek.. 
te'.)oi'Z. 

Bu haltllı.i <hııva önündıe eğil.en 
Avru,pa; nlıayet Lozanda Türkün 
şartsı.z ve kıı()'LISJ~ tam biı' .istiık-
131 içinde y<iŞllID3.k hakXında bu
gün bizi koruyan o za.marıın kur
tancı lanndlan aziz Milli Şeıf İnö
nünün güT ve muzal!'.er sesi ö
nfüııd" taını&.. 

Bu mes'ut günleri bizlere 'llle

renler ve onu bugün ya.<ıata:nl.ar 
da vaktJ!e birer çocuk .ithler. Bu 
çocuklar dıa her çocuk gibi ana
lar.ın•ın a:d.z kucaıklan2lt00 ve 
mekteplerin !evizli sıralarmrla 
terbcye ve tıa/>ıti;lle:rini ikmal et· 
mi~~crdi. 

Ve tariıh lbu çocuklarda gördü.. 
ğü büyük kabili~etleri kendisi i
çin bet.'1yoroıu. Nihayet kcnıdi:le
riin çok önemli sa!ıifelerine mal 
etti. 

ımıii tfrr!Ci hürriyetin ve 
her nevi vesaitin içinde yaışıyan 
ve ye .n ~tNWmlen bu giıbi 
kurucu ve ikxrruyocu ibiiyükler 
beklemek haJdo.na dayanan bü.. 
yükleriımirı bu Ç(lk şerelL günü 
çocukl.anmt" için bayram olarak 
iırtch-a;p buyurdular. :ıfilleot bü
yük günün saadetler\ni yaşarken 
90"5Ulklar dG bu saad<-tleri neış'e 
saçan "''-..zelerile rlol'rlu:mıakıta

dırrla:r: 

(Ne mutiu TürkÜ'lll dlyeıe) .. 
N., mutlu bugünkü Türa yavru.. 

larrna. 
RECAJ BOŞMAN 

~~~~~~~~, ... ~~~~~-

Faydab Bilg ;ler: 

Güve nedir? 
;nır.: il ktnna>ı:'lan:mı:za, nanııan

m1za musallat olan, güve dcdiğir 
.miz şey, bir kelebeğin siTikn.ı'.di:r. 

Bu kelebek pul kanatlılardandır. 
Gececidir. Karafl!lığı çok sever. 

Güve keldbeğ; denen bu rı:ararh 
hayvan, en çok. Hazlran ve Ey
lıil aylannd.a çıka.r. Yünlü ~aır 
larımıo:a konar, kwnaş.n lk.wrını
larının arasına ve iç ta.raflarına 
.ookularak oraya yumurta bm•kı.r. 
Yumurtalar çatlar, içinden slkkes& 
çık.ar. 

Kum~larınıızı 'bu zararlı hay
vandan kıırtaııma:k iıçm güneşe, 
4ıklı bir yere bırakınız. Çünkü 
bu slı1ce güneş ışığında ölür. 

Ba.zan da, nofilalilrı OOa:u ekem. 
Naftalin zelhirli olıcluğundan bun
ları öldürür. 

Tabiat Tetkikleri: 

Kunnuzlar 
hı cııms ııumauz varoıT. Bıbıt'ya 

ve Kanada kunduzu. MaamafJı 
tek.tüık Avrupada Ren rıelırl sa
hillerinde de kunduı.a, tesadül &

dilmekted.ir. 
Kunduzun 30 santi:m •kadar u

zun olan kuyru,ğu yfuerken c». 
nnen ve karada ften iskemle va
zifc..'i görür. Kunduz ağaç gövde-
1erı '" ' · . ..:k teayyü«; eder. er~in 
ve di:olııin vücudıınun d aıhıi!liıııde 
(Jc:ısu;,.eum) denilen /bir n9\1.i k <>· 

ıı...u vardır :iŞte onu alırlar .. ----
2 3 NiS AN 

Bugün kuruldu evin 
Hakkındır eğlen sevin 
Saltanat denen devin 
Pııgiin başı ezildi 

KELEPiR 
Kı>kım (Hermlne) derisinden 

orta boyda ilk< ve güzel b!T kJ1i> 
(pol..-'n) satılıktıor. Merakldaa- için 
müsteona bir :!ırsa.t, Kurtuluşta 

Tep& Allı 5eym<ıı1 sokağında 67 /l 
No. dA saat 11 ilA 14 ar""ınd.a 
müracaat. 

!ınmece !zln ballı ve 
1 hediye kazananlar 

Tüı·k olana ne mutlu 
Bııyı-amın olsun kutlu 

Bu güzel yurdumuza 
Var ile yoqumuza 

On altı Ma ooııder şişe olar.ak 
'lııırsı.zl.tlı eden çırak oon defa şi

~i du'V'arların dlbine on yedi
şer; ort:alanna d:a 2 şer şişe koy_ 
mak ii!ze're sıralar 

Göz diken dü-<manlarııı 
{ Bugün b<l§ı 1cesildi 

Türk olaua ne mutlu 
Bayramın olsun kutlu 

4 - isı-:stUler % 7,5 nlqbetJnde 2612 lirııhk tıe;nirıc;.tla.nnı emva.1-e yutırarak 1 
alncak.lerı maık:bWJlar'yLe ve bu hu~...ıst.aki ve .. aJ.kle birlikle muayye-n olan ,cün ve 
saatle satın orna Jromlsyonur.a m!lracaaııor •4991> j DEVREDiLECEK DITIRA Br:BATI 
- -- - <Iki kısımdan ibaret ban:J'> veyahut 

Bllıınecamm doğru halledıenlıer 
aırasıııııda çekil-en kur'ada hediye 
kaumanların isimlerini yarın lie§>

:re ~yacağı.z. 

23 Ni&«n bugfın 

Salmıştık dünyaya ün 
Türk genci, Türk çocuğu 
Bugün bmıuıı!a öğün - 1 p1a1 elbiselerine ait sı.ttien> hakkında. 

1 1STA1 BUL BELEDiYESi İLANLARI ~ih,1;:,,~1~ 1~~ı:•~;:1:~~ın !! 
2940 No. lu lbtinı Beratmuı ibtiva ett.1-

-=.--cı---

tkl dilenci ı 
Tiirk olana ne mutıu 
Bayramın olsun kutlu 

Kadıl<X!,y ve Ü<Stüdar kazalar, Beled;ye huduı.len dahılmde ıoı>=an ~
lerin, Üak.Udar çup i.:iKtlt: Jnden mavııa ... a.:a a.lın•rait dt:~1izc :iıı:ilri'1ar.esi i~ Mayıs 

942 gayerine kadar devam e<kct'~ ır.iıdtL:t iç.n açık eıkı. ... ;ııırneye lk:orıulınoşt.ur. 

'l ""= ı>e<;el; beber giln ı ·in 50 Ura ve ı.k temlootı 90 liradır. Şartname Zabıt 

w Muameıc.t Mudurliığu kalenı•nde gôril:ebli.r. İhale 7/5/942 Perşembe günü .... 

rnıe:ktupları ve 94.2 yılına. al.t Ticaret Oda;ı \t..~kalariYle ihale ıünü mua.nren sa-
a;ıe Daimi EoruQ)<llıde bulunmaları. (4&13) 

fiiABek\ Hastan.a~ı mutfak. çaroa.şı.r:1ane ve soguıc nıı.v~ aaırest tesisatının ı 
y ptırıhnası kıapah 4'arf u.••l':y-le ekısl 't't!ye k:onı~mııştur. Keşıf bede-ti 19003 lira 
50 «u.ruş ve i teminatı 14<:.5 tlra 27 k•Jr ş!ur. l\Iı.ik.c-ı·e~. ek..'i-M.n~ Ba')'ındırlık 

t;ler genel; hll6U61 ve lenni tartname~eıri, proje, lre<,,if hulasa :yje booa müte
fcrr d,f;C evra.ıe 9S lt:. m ko.b.-·nde B ... J. diye Fenı tı;·eri MUduT·Uo~nden ve-
r ıecek:tlr İh. le 7/5,0t? Per.rrelbe günü ,33f 15 de D i Eı.cWTK'nde yapılacak

t.: TaJi-rf. f'İdl kii len ·ıuut n'Akhuz Vf"ya . ı.;.p?.arı Uıa!e tarihJı.rlen sekız gün 
e•vcl B ed ye f'en İ C Müd lü~n<! mürac atla ..l•caJdoarı remli etı<iyet, 942 
y ~ s.t T...c-= et Oc! 1 veg r .. ve kan nen ·bre.zı lazı ı.ı. gc1en diğe1' vesaik 

ile 2490 nume a'ı k~nGr.ı.un tar.fatı çev-res tıde haz1rlıyacak1an teıklif mektuplarını 

ihale gll.-,U &:!at ı4 dek dar Daı:nl Eııcii.nene veımel.>d l:lzımd;r. (4788) 

Askeri Falrikalar Umum l\1üdürlüğiindcn : 
ACW..eıi F:ı.brikaJar i<:·n ofx>rr.:ıbil ve kamyon mıotQr ve karoseri tam1r v e mı}~ 

ı.,., !şçı ve usl.a.s;.na • • aç vaı'1ır. İstci<ülerın ArArarada Si.!Qh Fabtiltası, .İ!l
tanbuXla Zeytını.bumu Silah t.a1n!T"han<'S'İ \.ıe İz.mirde lialkapınar Stıiıh Fabrikası 
?ı.f4dürHLU<:rine nJius tczkere-ler-4v;,. \.'e ~'...,..:.& bc.-viıier.q~ mü.ra-Oita.t etmeıe:ri 

..:i033> 

ğl hulktlk bu kerre baı;lı:asına devir ve

yahut icadı Tüı1tiyede mevicii fiile 
lroym•k için sal!Jlı!yet dahi venlebile_ 
cel:i teklif edilm<itte olmalı:la bu husu
sa !azla nuıJ(\mat edinmek lstiy;!rilerln 

Galata.da, Aslan Han 5 inci ka.t 1 - 3 
No. lara müra-caaıt cıykmek::ri ilin olu-
nur. 

Küçük Samiıye (llıtiyac dioo
oiye): - Bu kuruşu bıa:ııgiruıze 
vereyiıın? 

ihtiyar dilenci - Arkadaşıma 
veriniz. Ban art?'k lbu mahalleyi 
terked.iy>-ırımn. B ugün arlrad•şırn1 
evlere t&kdiııne çı!k:tım! •• 

• 

1 şte bu mutlu güııij 
A taiii.rlcle 1 nönü 
Etti sana annağan 
Onu lll'§'1t her zaman 

Türle olcna ne mutlu 
Bayra1'Un oıs.m kutlu 

NDfİKA AYGtlN 

BAŞ , D iŞ, NEZLE, GRiP, RO MATiZ MA 
Nevra] ii, Kırıklık 

İCAllINDA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
G°ONnE 3 KAŞE ALl'NABİLİR. 

Keser 

'•. ~ . • • • . i • ··~ ... :.~,,, - .. , • ,. . • , . 

-

iNŞAAT iLANI 
Slmar Baall Selllloı Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

• 

ı - irmlMıo yapılacak ı.ı:u_ ,,,. Müd\lriıY~ binası ıı:rve lııi<ıatı ltıı
p.h art usuılO<!• ve valıld flat osasa.ıı dahl1'nde .... l'llnw:ye looouJmuatur 

2 - İtblz !ııpaılın .....-., k ecif bedPli Mü """ v~ tı.-
'ion&.ııme domirl bru1ç 53301,t O l:lradı.r. 

3 - Dmiltmıe ewak:ı İznr*ıe se.Eük>ıı. Sarı•iı llilew emnc Muba
~ fle>•~ ll.6 lira mukabilinde~. 

f - Muvaiılı;aıl \t'mi.naıı mılktm 3&97,61 liradır. 

5 - n..ııı.ne 15/5/94.2 torilılııe m.lsodı! Cuma sdn1i ... 16 to iı.. 
nıfte ~ &n.7li Mü~ Mlid!lrlCiğiilıdo ,.ıp•b ••Uır. 

6 - :İlsOM:lller 1elcll! <>Yrııl<ı meyanında Pmdiır• i<aQıc, yapmıe ol_ 
dtı1dran bu cib1 itolere alt v"8i&aları tKllt mektuplarına lll~erdir. 

7 - Toklit meldtuı;llorıı:ıı ~ ~ kap&lı ola.rtC ihale gilnU soat 
14 e - ma.lıbu:ıı mııka>ıl\jııM ,M-e M~nıt Ş.,~ teslim 
o>ımaeıı1ıı1ır. 

8 - FOOta ile ec;.ıdeı11ecelı: 1eldlt>er o..'hoş-et ihale ııutın.ıen bir e:wıt 
........elôot laıdsr eeııımo ve Drfın kamın! ~e lropatı.lml§ olmosı :ıAzını
dJr. ~ v<ld olabllecek cecllı:meler ruman IW>are a.lumıaz. 

il - M'!i- itıaleyi icrada seıt>ee11ti.r. 

---------------------·----·~ 

lstanbuı DeHerdarllğ•ndan: 

Nev'i 

&1217-1114/:.ıır.I M<!<:l<!iycloöl)1lııde U paJıe 84 ada :.ı par-
eeı No. lu (ll:.11) metre mura.bbaı ONa-

m tomamı 500.60 43 
M·edd.yet.-öyünde 12 patt.;ı 87 ada 14, 
pa.nel No. lu (~O) m etre munılıbm ana.. 
n W1 t..maımı. 1&2 10 
Mecıdi(yel<ö.Y\ll>de 12 patta 67 ada 13 
panıel No. lu (800) metre muratıbaı ~ 
nın ta.ııı&mı. uo • 

231 Med~keyünde 12 pll1ta 87 ada 12 
parı;e 1 No. ıu ( 7420) metre murabbaı ar-
sarHn iaınlaımı. 1- lll 
Mecidiy~Dde 12 par·• 67 ada ı par-
»el No. lu (6660) metre rr.ı.•nl>baı ..,..,,.. 
nı..o ta.marnı. 11198 150 
;t.\coldiyelt~ünde 12 p&flo 84 ada 4 P><-
ıoel N<,. lu (8371) met·e ınmabbaı arsa-
nın tamıınu. 2~29.85 220 

iııkarıda ,.azılı «•:tri monkuner 11/5/942 Pızortesi <!at 1~ d<? Milli Em.J,;lı; 
Mü<illrhiğti.nde mü.tc~kkil Komisyonda ayrı a,rı ve 8,.(.'ık ar!lınııa ile sa.iıhı.cakı.-
t.r. Fu.Ja izatıaıt için meı.lı:ür MüdürliJ.ie mür3'0a.>t. (4879) 

Beyoğlu Vakıt"iar D~rektörlüğü İlanları 1 
No. Clılli 

-Defilııtaıı Vip'"'2.ade Spor 3 Et- S& 
Beyoğlu H-üooyine.jl& BekAr 7 Ev 50 
~.at Türali Aeıi<iar 31 Ev 20 

l 
BePdaş 6inanpasa Vapur Jlekele~ı 17 ilti <h*kı6n -:.~l.'nde odCi.. 25 
Qı1takıcly Çayı.r Dereboyu 71 Ev 17 

Yıtıca.mol ,-..zı!ı ga.,rı m<ıı*\tller 31/ /943 eu.-ıU sooona kadar kiraya verua. 
celıılir. :İhalesi ll/5/IX2 eünü ı;oot 10 d• yapılacağından isteıcli:~rln Beyoglu Va;. 
k:ıtl•r MU<iürlü.iü Alt&rat ı..aıemıne ınüı'8eaatl<ırı. <5085• 

,- İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Talnnın Fi.:ıU 'l"e ınlııa tı 

cı,,.,. Kilosu Ku~uş Lüa 

X'o:rım alt 65.000 122 4fı(}5 

Sıiı.r • ~.000 92 "780 

l - Yuıı:aı-da cins ve milda.rı ,.,.Wı "'' kaı.,,, et ayn iki 5ar(ıı&CJ(;de "yn 
6Jıl1 talipLere .,_a1e olunm&ık: l'UT'etiyle ve kQpalı zarf us;.ılile t'"~Pılm<:lcri 20 Maı
,.,.. 11142 Çırşa.mba ııünü """' 16 da İmıı'l .e Te ane kaı;ıısındı>o<ı kom!syond ya.. 
pılacalııtır. 

.ı - şa.rnınameleri 336 ve !&3 k:unış muksbil"ru:le kx>rn!:-o'Ondon alnı-:ıbılır 
8 - lıteklilerbı bu if;!erte ~ili o' 1 'lh:arır.· <:!alr Ticart.'1. Y .t,.;ı arını 't'9 

M90 ~ı Joııınun<m tacifah veçhlle tan•·rn ı<leroklerı t•ld\l reek~up'..r nı rı.za-
1.armrla ı&:i.:..:tecilcn terr..:ni"tlariyle birt:k1.e ·, 11 giın \'{' s a ~r.n t O!r s~ t r ·ve-
ıme ~komisyona. \lenneJ.eri. 5122,. 

MllİP VB BASMUHAR!ttltl 
JIQlıiYAT DİI\EKTÜRU! 

ETn1 İZZET BEslcıı 

SON TELGRAF MA".WA.\ Sl 


