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En l{uvvetli 
İHTİMAL 

---•ı---

Orta Şark 
Hareketidir .. 

• - ··~ 
az wwacs 

Mihverin 1942 planı 
ve '1mumi durumu göz 
i:inüne getirilir~c veni bir 
teşebbüs bakımından e<ı 
kuvvetli ihtimal! •imd'ı
ki halde Sovvet Ruıya 
ile !:ıir arada Orta Sarka 
taarruz edilmesi te,,dJ,. 
hüsünde toplanır. Akde
nizin tamamını kaı:at' 
mak mihver icin bir ıta· 
yedir, fakat bazı tart
lara bağlıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

An karadan: 
Günün merak mevzuu, 
- Alıwrny.ı ve ltalya Rus,-a. 

dıın gayri ncrryc laarruz edebi· 
lir?. 
S<J!"llsu :berinde devam eıtınıekte
d'r. Bilt\ln dün:ı;a taraflı taraf:sız, 
ınuharap ga)'J'İruu4ıarip bu 'bahis 
üzerinde ubmln ve tefsir yürilt
meklc ııı~ldilr. AJımı:ın·yanrn 
ınüttcCiklerhıdc.ı gürebil-reeğl yar
dmım tımıaımını ela ele alank 
Sovyd lfO>"Y"Y" ln"'5' kal'i ııeü
ccyi almak \iı.ere !:.arruz edece· 
ği ,.e bugünün )akla~trğı haki
kati bir tar.ıra ayırdık.ta"' oonTıı 
;reni lıı!T laoırruz h~si bakı.mm· 

elan ilıti<nalleri tedlcik -cdel>1'1irirL: 
a - Ceb.-lüıtanı. 'a ta .. n-uz, 
b - Cebeliittank'a ~e Siive-yşe 

ayn i zam•n.d.;, taarruz \'C .Mtdıeni. 
zi kapamak tef"hlıüsü, 

e - Suriy• ve Mısırdaoıı taaT
rı11a g ercl< Yalım ·e Orta Şaıık 
İng'1ıiı. İmpua,tıııınolğunu }'ıiımal<, 
.lııponya De eJ.,Je \ cı-mek t~ 
büsii, 

d - Sadeco Mı!<lra kar:ı taar
ruza gcç'llek ve SılHY şi bpaclık· 
tan sonra Orta Şa.-la d<ı(\'n1 J'a
yılnnıJr, 

e - CenıNıo Flri Anıı,p~sıııJa 
Kafka.-.yaye doi:rn yeni bi.- hare
ilet şekli tasarl.amıık .e fiil sallıa
ama sııi<ınak. 

Bütiiııı. bu .ihtinıalkr barp )'eni 
tekli üe ba~111y111 ~ Rkıe. haline ge· 
lincİJ'e bdnr üzerinde dilduıtle 
4lurulacak olan ilitimalerdir. Ve .. 
biitiln bu ihtimalleri sıra ile te
şehbfüı alamna s<>k.nı.ıık ve bo~<'
mak 1\Iibvcı"n gayesi otduı:•u ka
dar 1542 lıaTp pl:lnının da csa•;ı
du. J\Iİhver, ingifü \'C An1"riikan 
harp haıulıkJarının dev adımla· 
n i.lc ilerlediğini, sanayi nııııbma
JIJllin ba döndürücü bir hız aldı.
j!ıru gördiik<;e tll!bia•!ilc §11 lıedefo 
ıiüiyor: 1942 yılı içinde Soı'}·et 
Rusya oı·dusur.u imha eyl:ımek, 
As}a harbini b.itirmek, Orta Şarl<, 
Y aLn Şark, Ableııiz İngi!':ı fm,. 
paratorlııı';unu yıkıınak ve bütii'l 
bu sahaların hava, kara, dooizfo
rine \O Jı.., türlii hayat 'e ma,. 

ckn kaynakl:uına salıiı.ı olmtl,'ı bu
lwıaraJ< Larbi Okyanuslara sür
mek, Anglo • Swon macaıddesi
ırc gö.ğüs germek. 

llu hedefe .-ar;ı,bihuc:o>i için de 
:son tcŞ<>lrhiis nıtis3adesi antak hu 
ilkbahar -.e y~z içinde vardı.r. ile
ci.efe var;uıı.amış ve Avrupa, As
ya, Yakın \'C Orta Şa!'k üzcrln-rıe 
lıt'i hakimiyet eldo edoınctn' ~ 
Mihver ropluluğu için 1943 e bu 
ıartlııl' nlhnd:ı intihal e!ıınclı çok 
tebl;ı.e~i. pO!k mii§kiil, hatta Ç<ık 
korkunç iıkıb.,t lhtimallerile d<>
ludur. 

Bu fikri kış devre,;iadeııberi 
muhtelif veı;ilc:lerle bizi olrıunak 
xalı.ınctine katlananlara i:zalı ettl
ğlınıiz ~in Dkuyucula.rım.ız mcv·z·u4l 
phaneı değiLle:rd.'r. lliıı.ıco.alcyh, 

hedefe rnrabilmek ümidi ile Mrh
Hrin bu illiıb:ıha1' • ooııbahar {a
sılası ;çinde topydnin bir taarruı 

-gayretine kapılması mulıakk:ı.kıtır. 
Ar..cuk, budu.dunu riıııliğiınlı. he
dd üzerinde birden-harekete geç
mek kol.ly değildi:r. Bütün tcşeb
bilslcre birden ba.5lıyahihııek içıiu: 

a - Fransa ve lspaııyanın l\1ilı
verlc birl>k ohwıııı n bazckctc 
geçmcı; ;, 

b - tıalyoın1<11 bütün kuvvctlc
'~aıııı 3 ÜJJCÜ Sahlfecle) , 

l Madagaskar 
1 adası busabab 
İNGİLİZLER 
tarafından 
işgal edildi 

• 
Hareket Ameri· 

kanın 
tasvibile yapıldı 
Adanın işgali 

V i ş.I hükümeti· 
ne bildirildi 

~enup hııhi Rıııs ordtllan Baş
lcwnand.ıru Manpl ~n.ko 

15 günlük bir 
durgunluktan 
sonra Ruslar 
yeniden taar-
ruzlara başladJ 
Rus tebliğinde vazi
yetin iyileştiği 

bildiriliyor 
Londra 5 (A.A.) -B.B.C, Rus 

cephesinde devam eden nisbi 
du~ınluk ıti.hayetc eı·miş ve 
Smryet kITT..,'Ctkri teltrar taarruz· 
larl'lla başlamıı;laroır. 

Fransanın her Amerika Harici
hangi bir hare- ye Nazırı dedi ki: 

Mı.-ısk<>vMa g~cyanısıneş,.-o
Junan tebliğ; on beş !(iinderııberi 
ilk defa olarak dün tnarruzi mu· 
bırcbelerden bahsetmekttdir. 
Ruclar vaXi'Jietlcrini iyi!cştirrn<'k
{edi1'. M'ookova tt4:ı1'ğlerl on beş 
kür.ıcfenlıe-i !)'&Inlltl •milh.m bir 
şey ~-oko demekle iktifa Mm>şti. 

Bir Alman Ge-keti, müttefik· ,, c·dd" tt 
ı ı sure e 

lerekarşıtaar· t dk•k d v nerali dedi ki: 
1 1 ... k k . e ı e eger 

ruzd"le ak 1 bir barış teşeb- "Müthiş kıştan 
e .,..,1 ece büsünden ha- Alman asker-

Mltteıııııerın iddia- berı·m yok ) • k .. ,, erı anca mu-
sıaa göre, Aday 1 Va~ingtr.ın 5 (A.,'\,)- Dün ba-

Ja Onlar lfgale lıa• sm roplantısında Kor.del lh:le cize kabilinden 
eon güıılerdc dolaşan barı,5 riva. 

Zlf)81ilj rfiU yeDeri dolaye5ile Birleşik Am<'- sag"' kalmıştır,, 
rika filya.>etindc bir değJşik:Jjk o-

LoOOra, 5 (A.A.) - B.B.C.: l l dı 1 K _, J 
:ımıd~go,J;a,. ada sının müttefik up o nıa ğı "oru m~tur. orne LDndra 5 (A,A,)- BJ3.C. Bcr-
de\l<'tlet" namına Britan)a cktiliı 1 '.Hul şu cevaln \'ermiştir: !inde bir rsd,~ konuşması yapan 
ve ı.ara lruvHtleri tnrniınıd3lı bu Birl<'ışik Aımm-ikanııı durumu Alınan GenC1'ali Dietma.h şark 
salı.ah i »il etiilıiiji . - ilıuiştir. 1Jak1'tr.t'~ R~velt .bir çok defa eeophcsinde Rus aı;kerlerinin ı;ıs· 

B d b:ahat ~m;~,ıü·. Esasen ciddi su. ter<lii\i n""iskrinı' hi,.e s.ay.ma ka. 
u a Afr,lumın • "n" !>lllıi· - ev '" ~ 

rd, mcelenı•)e •i{e 'r ba "i yıf.:;u ~'lUl, ,kendıl&lııe tdııv-
liııde bulunmakta ,,, Jliad oı.~-... ~--~ (J-"=n..n11 3 tı:ncO • h;tf'ıd<el \-Uk temin ettiğini bey.an eNnif:-
nw.un:ı glri. Y11hılJ:;l bir ırn{IJıtar tir, Generale ııöre .Alman ask<?r. 
nzıi!e'li gotm<-ktcıdir. H l d d b • o an a a 1 r !eri miithi~ k~tan ancak muC:?.e 

Bu bu usla ne-ş.rolunan re.:mi I kabilinden sağ kal'ınışlan:lır. 
teblij;de ınültt'fık devletlerin; Ja- k f o---
pon4ırrn. acıoı:askıır deniz üssü- aynaşma Var. Uzak Dog"uda: 
De karşı bir harckeLj unlemek Ü· 

:ııcre bu sahalı şıı!akfa bera~ a· 
da)ı işg:.l ettikleri tı.ilılirilınc.k.tc- 72 Holandalı işgal Çinliler Bir
dh-. l\faılaı;-u9kar arazisin.de ,Jo'ran- kuvvetleri tarafından 

(!Jcvıımı 3 Un<ü SMif .. ~> manyada mu 
"orv6ç'e takviye 
kıtaıarı gt:ldl 

L<ındra 5 (AA)-:- B.JlC, 'ar. 
wç Te't,rrai aj;ı.nsı.; Almanlarm 
No<'\Cıı·tc Tmmoe ve batı sahillc
ri!oc diğer ~e.hirlere tıüyük mik
t.&rüa 1'1hiye kuvvetleri gön.der. 
diklerini bildirmel<tc<lfr. 

Yeni Büyük 
• 

kurşuna dizildi -
Lım.ıra, s <A.A.> - an,c.: kabil taarruz-

ı.on.:~:ıruıloi Felemenk Ba.,_,"Ckili 
D<>ktor Gehandıi Hoıand.ada 12 lar yapıyorlar 
kişin,in lulJ'ı'lına dizilmesi nıüna-
sebetHe ıaptığı bir deıw>çtc de- Yeni Th:l1ıi 5 (A.A,)- RB.C, 
~tir ki: Bilmanyad:ı İıı.gilizl<!r şimale 
•- Bıml:mn katlolillllnast Af- doğru ilcrl~k istiycn Japonla. 

manları:n biclri'.m!OyetlerJııi anıcak ra karyı mukavemet etmektedir, 
<Devrunı 3 Uocü S.lııfede) Mandalayın 80 kilometre gaılım-

Anketimiz: 
da muharebeler olmaktadır. Çin
filer Çin hııdudundan 40 kil<>met. 

· re =a!edc Japonlara mukabil 
ta.a.."<utı yapınsktadırlar. Ameri

Esnaf cemiyetler·nin 
~alkınması için 

neler yapılmalıdır? 

, (Devamı 3 ün<'il SahiCede) 
o---

Ekmek karnesi 
çalan bir odacı 

daha yakalandı 

•(Anketi Yapa : Bülent Hamdi Erim ) 
İklı.sat miitehassıslar,nda.n Mu. 

zaffer Akii.n anketim' e şu cevabı 
verdl: 
·- Esr.af croruyctlerinin b'.I. :· 

yelcrinin s01ğl:ım olabilmc"Si ;,;;n ' 
!hakikaten o mesl~in tefcrrüa
tından t-.iy.rkile anlar ve biılkıassa 
iyi karoktcrli kimEelerin heyeti 
iaıdrclere faal .ı,za vc reis seçil. 
mesl esastır. 

. 
1 

Bunlardan başka ticaret ve ik
hsa<liyattan anbr teşkila'tçı faal 
'blr zatın da müşavir 'buhınması 
ve f:kriJııden istifade edilmesi ve • f!.Si-?'•~f.r 
bu i.'in rnüTak:>besni de lıiziat 
deru~ılfo d!ll'--si ikt12a eder. Ce
m;yct he'yeti iadrcleri tarafından 
he' c~na!ın muntao:ımı ve mufas. 
sal ~dr"5i, ticarete başladığı ta:;'hı 
seımayesi deposu; ardiyesi va~a 
~lyöSi alı,ıveri:ı .ıtt'ği sa<lıa; ne 
suıre'tle malı tc-min et:igi; alı~a ve 
satışta ne g:ıbi müşküliıtla karşı· 
J.a.ştığı ye fikrmce bunların ön.. 
lcnme çareleri ve iş istihaleleri 
ni pterir !Ç!erin tanziminden 

(t>ev=ıı s ı.ı,cu s·.ıii!l'd~ ı 

Anketimize cevap veren iıktıaı.t : 

müt'!h~nndan B. ~luzQfftt ' 
.ı\kilD ~ 

Niyazi Şişli laş.e 
Bürosuna ana tar 

uydurmuş 1 
Şişli iaşe biirosundan ağır ~ ·i 

elwr.d< 'karnelerini çalı:p satan 
.bir odacı zabıtaca cürmiim~ut 
halinde yakalanarak adli:,eye tes. 
liro edıl.mıi.<tı r. 

( De-vamı 3 Ü?'aCÜ S hift'de) 

l't!SACA 

Çı!r, işi içinden!· 
Biitiin dünya, Şark ct?phesi'1-

de, ilkbahıtr Alman taat-ru.oıııııı 
beklerken; Moskot'a kaynakl<'n, 
.Rus kıt'alanııın ~aıırnı:~ -nıalıi

yette lım·d.:eı le re ba§lamış oldu.. 
gu.Jıµ Lil_dıriuor, 

Ne bekleııiyo,., neler oluyor? 
Bu 1ııeı;::'ııu bızim mahntla konu
şuyo,.dult da şöyle dedi: 

- Artık, gel de dünya harp 
vaayeti hakkında, askeri mu· 
lıanirlerin tahminlerini oku, te. 
ne'!•'ÜT et, iııan i:e $Üel durumu 
öğren!, 

jDün,qa Harbi ve Petroll 

-..,., 

.......... --. ı ... t. ô/ ,Jt,[Jo 
.,,,.._ .,. _ • Ti"',. \• 4; 4 ~ 

ıt.$ark» petrol kaynaklarının yii:de yetmiş beşinden /az.lası Kalka•, lran, Irak ve Bahreyn 
ıulalarında kiindir. Bu harita bu kavnakların nerelerde olduğunu ~österiyor. 

Mühim Bir Tetkik: 

z 
tra ınd 

' 

A 
• 
1 

K etroll ri 
arbin Manası 

Yazan: NÜZHET BABA 
t.azam ve birbirinden o kadar u-
7Atk .}.:!rlc-r-c takshu olun \U!-"lur 
l<j, bir!,"<>k ınilletlcrin bu lıSJl\ mad
deden mı.lınını edilnıelcri ilıtL 
mali h<!r zaman İ\'n mevcuUıu. 

1914 - 1918 lıarbirıdett sonra 
petrol birinci dn~c-de 111üh:m 
harp malzemeleri ara-.ua gizdi, 
Bu lıarpte ise bu ehemmiyet bir-

kaç yüz misli aııttı d~k millıo· 
liıı;a sayılmamahdır. Çünkü bu 

yeni harp nıı>l:.ı.cmooi, bir bom 
madde .>larnk o kadar g:ayrimwı-

Miithiş Bir Cinayet: 

-Karısını, kaynanasını 
ve kayın babasını 

öldüren azılı ka il 1 

Birle~ Ar.ıu~a Devletleri 'e 
Sovyet Ru ;:ı :ı ha"iç biiyiik de' lcı
lcrden hiçbitİnİ,ıı budu tlazı dkl i
linde miihhn }KtTOI kayr;<11.Lırı 

yoktur, Ve nıe«olıi bu me ·ar.ı:-ı 
şu ınülıiln me~"'·le gözden uz k 
tntulmamoJ;: PCI<'.lır: BUtiın ı'h
rupa lut'aınnın b' seneU petrol 
>st'lısnli; t.eneli!ı. dünya j,, !ısa! 
3uk(ııııı olun (303) mil~on ı.-n ıın 

a<1uk yii..:c ilJ buçuğunu Lula
bilmeMedir. Petrol ) alnız kırııı., 
olan de\ Jetlerin şiddetle ınır!J<aç 
oMukları bir hanı nı:ıd.de d '<il, 
bii~ ük küçiik sanayii ol on her 
memleketin bu sanayii devam et
tireb!Jm..k için kA!'i bir n.: .• cı -

(D am1 3 üncü &~ !«l< ı 

Katilin kendisi de, sonda bir kör 
kurşuna kurban gitti 

Milli Müdafaa 
için30mi yonrra 

tahsisat verildi f:oıl.."'t, 5 (Illı:;usi) - J{vn<lıro.ıd3 !.!: ı 
ı:i bir ctn.ayet i,sknro.:ş!jr: Ağnçl.'k ·
)" ~e oturan 28 yasında Ha._an. ·çok 

Ji!Ü.l'C'l o\an kz,.rıs. llaYVanın başk:ıl. • 
il.E- mün e-beı.t" bulı;nJugunu sanır~ 7 

\.'C kı~:i.!ı~I!kla .,;:knrd·ğı b:.r kavg.:.da 

t:;b:-.. :t:ı le zava!lı kedırı.ı OldJrmüs
tilr. 'T"1hnnca s~er~e b>ıtian ksyn:ı.n:ı.
u \'f' J::a.y "' r1 ll~ı tutrnak fsl~ ... 
m~lc-r1 f;.k.ıt .kPt:ı talıaticasını bıın..l:.ı.-

.Mekteplerin_ 
imtihan günleri· 

' • 
nı yazıyQruz 

:Ankaı a 5 ı(Husu.;i Muiı:ıbi:ı:~ 

mizdcıı)- Maarif Vcka:e-ti, mc~· 

teylcrdc hazir:ın d<:'n~i in:ıtih:ın 
]arının ba,_ılıyw:ağı günleri tesbıt 
etmiştir, 

Orta mekteplerle liselerde ·ma. 
yıtıın 27 sinde d-ersler kesilecek; 
1 haziranda be bitirme imti.han· 

\Devamı 3 ~ü snb:ıo.ıeı 

rm !lzcrilıe tcvİJ'<,r•i< ik inl d.ı delik 
deş.\. e-~niştir. . • 

Bu ~'<: zavallı de:iwl c ~ ve~;,. Ankara 5 (Hııımsi Mu. :ı.b r -
HJSnn us!ııat.? i•'edigi bu cıııayet:e:doo mi-zdcn)- J)Unkli Ml'Clıs top.an· 
ve elra:fitan h:td.i. c yerınr. ooG"ru· 6Clfi -
l<r!ıı hn) ;. 1nşl:ı·r ~rl>n Ş"fıtı;WJ ve oce- tısında; Milli MüdaJaa föti~" • 
le ile kaı;mak isterken nyağı eşığ• ta- lar için 30 rnı, n lu-a' k )~ ı. 
k.l:ıp du.5'nl'liştür. Bu sırı.da cfulrle bu.. ia'P.sisat veril'n:csi hakkınd;ı.k: !.4· 
Jwıan tı:banca ate7 eJ.-nı$ ve çı:tarı. kur. y~ha kabul olumnu§tLr, 
ıuıı ,akalına iı;;.bt• ederd; li.l'31lı d3 :-----------
ö!dürnrtlştCr. 

Kızılay İskambil I 
. Kağıdı 
satışına başladı 

Kl.7.lla ve Milli Piyango gişcle. 

rinde bu sabaı.'ıtan itibaren is
kaır.ibil kaltıdı satışına başlanm11j· 

tır, Halka iki dootedcn fazla ol. 

xnamak ilıZere .sa!~ yapılınaktadu. 

52 lik oyun Jo&ğMiımn destesi 
230 kuruşa, 36 lık deste ise 21 O 
kuruşa satıimaktadır, 

r . "' Y enı Roma,,ımız 

!!Çıngırak 11,
1

1 

l,jY 1 LAN 
Yazan: 

NEZİHE IV'uhiddin 
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HALK FİLOZOFU 

BİZİM ÜSLUBUMUZLA!~ 
mıf Barem~e 

RESAT FEYZi Bııa boyla lla· 
IUD!ara dair .. 

v • • TADiLAT 
Almanlar Dogu cepbesındekı 

25 ve 35 liralık maaş
lar kaldırılacak mı ? 

Veıı: e~ilerde, bı.r yangının 
tül ettiği Fı-n F'akültcsi arsası 
~ rrinr, ,-Wndn, ye-p) eni bir 
b. na yi>kscldiı'fn! görtt<!ğiz. 

Jlıikiımet, bu işle ç"k ya'kımlan 
alirka•br olınu~ nıadıdi hiçbir 
feı'21.irlıktan çekiıwnem~lir. 

Şu dııkikııcb, projeler fu.erin
clc kafa yorduklarını tahmin 
ettlği-nı bıı iki kıymetli Tiil'k 
un'atkfınndaıı öğrenmek ihti
acını cln;rduğımı bir mıida 

'ar: 

Çolı: Wld<ıtll vo ,.,.,ı.ı;ı., tena•üp, gil. 
:.ellik batı.! ·leri c-ı.rnf:nda t>: .. g!.!;. o!an 
;J;:ir arkadayım. gc.ç~nlerde: Leu,, zly~ı"e .. 
tc gc~~t;. lioı Le-J e~tiık. Me,·lu. n.'.! ... ıl 
olG~:. bilrr..iyorU!ll, kada:~r.aı yi•Jtsek 
tabanlı ll)'3kka.bi!Arıc.a in.Wcn.l ctıt!. E,· .. 
\"Clce, yU~'Xic ök;;cler ... - :ruı. ~m.t!i 
y~ek ta.lnı._d3r \.1lr. 

taarruzdan vazgeçebilirler mi? 

Ga:uteler, yapılacak fakü1'te 
binalaıının projelerini hazırla
nıak tizc.~te, iki mirnar1n ta\ rif 
edil::l<gi.ni hnber 'erd'l~r. Pro. 
j1>leri11 çok silr'ıttlc vüuıde ge. 
tiri!meM şarl1ır. ( üıı.kü, Üni· 
"~rsiotemi:rin ôl<i faJ.i;lt,.,.i, ünü· 
uıü~deki ders yılı başında, bu 
yeni binada faaliyete gete<:f."k
lerdir. 

TiYATROYA 
~E.lt ı:..AzIM 

Dizim Şehir Ti~'alrOfltı g:ızde

lere bir >lan venn::ı, teıru il edil
:ı:nck iizcre e-;er İı!IU) or: 

- Pir~• yazanlar getirsin, eli
yor. 

Şebiy 'Ii~"UtrO!lunda hu.anın pi.. 
~esi oynondı mı, aı kadan, bir sü
rü mahk.-me 4i ç:l.ıyo• H•r'<...., 
ralıalını nt diye, buzı;ı n?,. 

TAIL'Hl:i 

YAZl.L!\Rl 

Yapılacak ltina111r bir kültür 
möe~-.~~i olacaktır. Bo miie& 
seseler de Türktiir • . Binaena
leyh, pro:lelerde ldibik mimarl
ı.in hatları elbette yoktur ve 
bunun ~erine, Türle ~ 
~'ürk rnhu, Türk Jıfütiirii •ur
dır. 

Gi>ıılüm, dilediği e;,eri karp
lanı2k ht"yeeaııile sabın;ızlanı· 
yor. 

TENZİLATLI 
yolcu biletleri 
Bunlann kaldırdrrumnın iz
mir laı:ırının inkisalına r.ıani 

a:acağı bildirildi 

Şlilırlm'z t.ca~t odası nt'l;)l·iyat 
~c:fi Talb Servet 12 inci be-ynel
mild İaır.ir fuannda yap:lacak 
olan c!ôcare-t od.alan pavyonu· 
hakkında tC'ınas ye ~!ki.itlerde 
hulumnak üııere ıiı:mire gitmi'ş. 
tır. 

Diğer taraftan 1 mayıı:;tan iti
baren Münakaiat Vek:Jetin'.n de
mir ve denrz yollarında teıızllaUı 
ynlcu biletlerini kaldırması üze.. 

Ank.Jda-wırr...1.11 çek r..ıyaw. <!.~ot.at bu1-
duğıı:n .nüktelrriuı lıuraya yazı.yorum; 

1 
diyor kı; 

- Kadıolar, zanr.cdlyorl.ar ki, yük
sek tabanlı pabuç g!yince, boyları ,._ 
ı.anıaktada. Zalea, otılann, altları bir 
karıe yt;lı;<ek olan ppuçlarc rağlbct 

~rmelerinlr.. 36Ü bCb~i de budur. 
Çilnkü, bizim ~mlcke!'t.e. hakikati ne ... 
dCn eeklarnalı. h:.adınlar..mızın boyıı 
ek:sa-i7etle orta. hatt;.1i, l>nzan kısadır. 
Uz.un bo,.ıu ıkad.ı.n ,,,.k ~zıchr. 

Fakat, Lt.d ılar:.ın1Z, Yiıl, b!r 1:oktayı 
bilmiyorlıır, veya unut .ıyorlıır. Gützt!L 
t:k'ı.e rea:;, u~itlr. GUıellitf. ahengi 
lemin eden çl:.:;ıiltr, hatlar, ölçüler, bir 
nui.ıet iı;;',.ıdc yanyans gelrrıclldir. Ya-
n , ortada, ahenkli bir tcnnsüp kuruL 
malıdır. Şln~di, k~a bc'ıylu t.ir kadın, 

t6'banı bir karl4 olan ~ lıuç ııiydl mi, 
boyu ınarnıyor. b~:.t.. .. ?s, boyunun ne 

k~dar kısa (l!.ck.ğU rr.-fydana çıkıyor. 

Cünltti. bu pabtıÇ •· y!': <le. bu p•bu- ı 
cun ct.ızlc ;m:ze verd~gl ölçü ile, o ka
dJlın, E.J ak blleğ!,nıd\:n, diz k;'..J)t:.ğma 

k8.dar ol;ın me-sateıuu ve diz k<ıpağı.n... 
dan kak;asuıa kadar ol;ın kısm!n ne 
kadar ktsa olU.ıJ!unu bl:.\Un açıklığı ,.e 
\•!izuhu ile görüyoruz. Çilnkü, ortaya 
büyük bir llİSbe>t5 lllCı:. ~'< tı. 
k13'°'1'. 

Bunu anla:nak iç'.n. sc.kakta, tab3nı 
yüb~ pabuç ııw.n;ş orta veya kısa 

boylu kadınlara uzak.tan. k~llıd•n ge
lirken d.!~atı:ce b~ız. 

Bu pnbuç!arın bir kısım kadınları 

ne &ca!p b'1- hale soktuklarını d€ı'hal 

tarir.e<1ers:niz. R. SABiT 1 

rxc İzmir belediya;i Başvekale
te ve Müna.ko.Jat Vekaletine mil

racaat ederek meuıJeket da:ıilin. 
den İzmir fuarına gelııock olan
lara rok kol~yhklar bal~"n bu 

;\Ittharrir Peyami Safa, aiyasl 1 

\e askeri hadiseler e•rafmda )·a. 
pılan talun'nlere ~e l•<>yle lahınin
lcrc dayanan 3 a;ı;ılata l,vk sinirle
ııi, ·or. K ç dr!adır, bıı halı<>e dair 
fıkr:ı yazıyur. 

1

. tenzil.i.th tarife.'1.m fuar zamanın
da tekrar J:das.m rica e1mLstir. 

İzmir b<>lodi~esi; aksi ta'kdiı:tfo 
fuarın bu yıl ~kkııımekte olan 

h i a mına, füıt.wl, yuılma>ında 
anuhzur " mıyan tahı.tiııdcn baş
ka ı!e katdı?. 

iLJ{fü\HAR 

'lAARRUZU 

büyiLlc !hareketi tl'.\nin edem.ye. 
ceğini ili'.•ı:e ey l~tir. 

Keyf'yct tetkik olun.maktadır. 
-o--

Leblebi unundan! 
pasta imali 

MEMNU MU? 
n:,·m O ,nı.•n Ce111al Ka}gtlı, 

günlerdır lıN<lcncıı llhlıahar şack 
t:ıarru:ıu içiıı: 

- I>a•1.ının l"uyruüu ne zam&n 
J..opacr.k, diyor •. 

Jo'akal, kopss, ne iıliı! .. K<>pma:ı 
tfa, dalıa birlrnç ilkbahar e:.l'i°.ıt• 

sek, o fena! 

ll(), lBA 

YAC:\lt:RU 

l(arştlıklı lıa va harplcrlnde, 
ş:ınıdi de, at1lan l•onııbu!. rın ağır· 
lığı t.csap ed:Jmİ)'e b;,5Jandh Bir
birlc:fo•!, tonlarla çelik yağdırı
yorlar, 

İ} i arwna. scnra da, hvrupada 
deıuir \e çelik aıi.ğından yine 
lcr..dileri ş:.l<a) rt e m:)odar l!ll?. 

AIIME1" RAUF __ , 
lskendFrun li T?an:nda çallftın 

eski mnıuriann ı•azi,.eti 

D"' ',-ı l;.r J"''ı-ı U. l\füıl''r!ü. 
{;un h&jilı ola -ak çal11; n .Len-
<. E·~'Un 1 n1,~ı, uır~ım "i:dıı..r~üığe 

""-..k 'oir ~.,...,hlıxi~ o m~-ı d1>:;.1y?Gilc 
b n 'tld.d ı evvel D= ~yolları 
u n n:.idı.rr!ıZ'u i~a '-rusuna 
b·-' .ı ıışt Arcın, t '..nıd.,nı-
n te~-zr a~ ilta a !..-vur-·.ı:a. 

c, cın evvel •bı.. .. ada ça' ;aP roki 
mcmur1ar n vaz(yct~ i te:1k,K, o-
l ,.;ıx 'rta<lır. Bu n.c:murla!' "nÜ-

t..hd ckr- :m o'.arak çaı.,,t ı<laı:ı ı 
iça vaıife!erinoo tr ':a olunacak.. 
!arı ta!ıroı.n olun"' ~-adı:r. 

Mevsimin ilk domates ve 
patlıcanı 

Ege rruntakuın<laki me\"Sirnin 
ilk OOına\cs ve bibf'Mnin bir 
[\B.ftaya kadar ljl'!hTiınmı (!el.lri· 

I~eoği tahmin olururıaktadıor. 

Ccnttp viMyet'.(.>ıin~ de bir 
ka.ç güne kadar turfanda. patl.u:an 
gelır.esi bC'kll'nmek!tedir. --Prıl •atanlara uerilecek 

iicreiler 
Bundan sonra şeftıirlerdc posta 

pulu satışı yırpaıılardan ayda altı 
bin 'kuruştan fazla pul satanlara 
600 kut'U§, :ıyda beş bin kuruşluk 
~atış yapan1ara 500 kur~ üç bin 
beş yüz kunı11luk sat"i Yııf~nl.ara 
da 54-0 ikurus verilecektir, 

Yeni t,i.p oir yen1.c}t ya~ı fonnillü bu... J 

Iundu.ğı.ı ve bu ,ek'i~de yağ ııuı.I olooa
ca •ı h:ıb .. r \ erLAi. D.i.Z, bu. l~i chcmmi
y<.-tle ka şılıyoruz. 

f .i.nkf~ r. ·ıl olsa. ı;iy .. cd.> saf ve 
li. :;:ı&.1111 ya • bLı. lmak mümkJıı ol
muyor. \.e rr.ıevcuUa:ı n-.. ıL şart:a.r al
tında ya,ö.' ~ını ibı:mlyoruz, &yle, 
kararı ~ ınlıın b r for'rHlı.Je yağ imal 

ot '-"' elbelt.e ki <Lı:U. sı.>ılıl ve lidısa
clidir. 

Dir an evvel, yenl tJp yağ rın pi
;rasaya çılamasını temenni ederız. 

BÜRllAN CEVAT 

r- EDEBI TEFRiKA: 2 

l Çınpıra~.~~ ... :!~~ 
Dİ. :; ÇIKA., KISID!'i lffLASASI 

l T ·r k. b, (h&ttte rm.;!.a!Cbc
c.ct . O 1'.C ,:ı, b., senell!t \'>lışma
ı. n ..u~ .. L oı .. l'~1'. kcr..d~ine beı 
yı.:. ... !·-~ ve. orl.ar. A .şaırr,.. ~ 

n .. ı eve geliyor. IIeoti:z üç aylık 
ev .d r Çtri< m ,/\:tı\ur. ı.:an~! A.. 
ı.uu ... ta.al•L b r k~ ~Jncır. Teı. ti.~ .• 
b~ı J.! a L:, karısına b..r hediye 
.. _ _. • arzus •1u ıı:wtcı::yar. Asude 1 

..:ıca~.ı.ıl eA> se yaptırn\;ık is.. 
ı.ıj o • n v;.:::1101 ı:ıx:ı~ıJ k:p eet .... 
OıZ.) 

C> 
- B&wyı s ... yMnCnıi? 
ı. ı \ ı ı g02!eri ı:ık1ac.arak 

ba.. b>i<ll) u 
- L. -1 .at •• N. -'l olnıa!J.n?. \'e .. 

y 
j\ 

:ıyfrJC •• 
~ı .. c bcıJ".luma ıarıiar.Jc 

b ,, ;p! • 
B da n• !Jc :rr. , b.r f4':ır .. &. 

ve< b fıye .. ~· se'A ~<-nroyünde 
k \' _ k • D1ha •• ü vt b ki:ı,ok 

- rl yır, h yır t. ıcıJ?ı , Du .P• 

rayı tı:sarrufa mecbur deflliz, . Eren.. 
köy1.·nde tutacafl,mi:; tenha ve münze .. 
vl k~te hiç bir konfor bulunmaz .• 
\"ot"J.ln:ııyn, didimn!ye: mecbur olursun. 
O uımail o bir cyt;ye değ!l. bir iş.'.ten.. 
ce olur ... Y:ı.rdımcın. da ~ ı 

ru.•derJ. .. de süı:lcrlme al<!ı yal\ı!ı 

1 

be .ydı: 

- O halde ne yapal:m? 
Eı:er.tti muhaüıel\o avıJCuma aı.. 

dı:n: 

_ Biı- otele gideriz Asude... Hem 
tlc nereye biUyor musun? Büyüıkadacla 
Yıt K.ıibün oteline. • 

- t'•kat bu çok pahalı olmaz mı? 
- \arsın oksun!. Bu mes'ut hayatı ... 

??;ızm ik b .. yramı olacak... EUmmit 
h ... v:ıdan beş yüz Lra var... Bank.ada 
da b.n llrıı lht.ya~ pJ.ram.ı.z var. Ondan 
ıı.ı b<ş yllz çelterız. 

- Yoo: nu olmaı ifte! 
- Nı.ç'n. oln~'!. l!:ı.ralt ~utl'(.ociğim .. 

!ç!mde.-ı grl!yor.. Mclnıi olma bana .. 
Pı"Ogt"Sını ben çızeyin. &( mczsen 
son a 1 ;:ıUarıru ~ul C<!Crlzı, Önce . 

İzmir 5 (Te!cfunla)- B<-'· .dıye 
reisl ~ k'Y.nl.l!nasıyon heyı;ti tara
{ll'daıı JJ<~sta imallııin mmedilmiş 

elmas! '!ı~kkmdaki karara i.stina
dcn; ·b~ay un:ınılıın b.:ışka un. 
larla a pasta tına! eden eri maitı
kı>meye vermektedir. Bu cliınle
deıı olarak lo'>lebi unundan pasta 
imal eden Met.met Acarcan, İlyas 
karısı Remziye; Necip oğlu Arif; 
Necip Gü!e,. Sükym_an Çalışkan 
ve İsmail Oruncak isimlerinde 6 
pastacıyı adliyeye ~'crmişlh-. 

fünılar ydruı: 'buğday unile 
pasta imalinin mcnedilm., oldu. 
[;unu idd.a etmişler ve 1~!€!ıi, 
f:>9'.ı1ye; palııtes; pirlnç unlann
dan 'I>' !a yapı2masının m<'ınnu 
bulunınad~nı ooyelmi.şlerdi r. 

Bir Jiki~ ve toplu iiııe 
f abı-ikaJı J.urıııuvOT 

Boıü \illıj.::t 'le !'iı.bi Mudul'nu 
kaza.smo.a 1ıilyük ve modern bir 
t.uplı.l i!İlıc v<: <likiş i~ esi U.abri
'ka~ı kurr:.lınnsı lç!n !tlt1sa4- \'"l(a
lelinc€ lel,;tikler yapılınaktJdcr. 
~udumu ka-ası e:;kidenberi 

iğnecılığı ile m~hur bulıınmak. 
tadır. 

---<.>--

Tasviri Efkarın vddcniimü 
'l'JS\·iri Erk r refik nı:'Z; yr:n~ 

ı11t ~a" lıaydt111.n ilı:ir.ci yılıo..:.J~u

trilnü idrak c':rr. ~tir. Arkada§ı.. 
mı.zı <ttbrik edm- v~ da.ha uzun 
yıllar ımuvaffak'yetler dilE!riz. 

~a bir "taç tuv::ı.ıct ve sporı:ı.t", deniz ı 
eA>iseleri JCUIHtrlt.rJ.z .. Denize girmcsi.o.1 

seversin de~ mi yavruc~um? 1 
- Çc.;k severhıı .. , 
- ıI-...rı! g-.. -çen gUn bir mağazanın 

ı.itr:n'.nd·-.. \A<'ivert. Q(~D.Z b:r deniz kos
tümü ııörmü'ı \'e beğc'D!n.!ıo\ik.. Onun 
bir eş1 &enin güı.el vOCudü.ae ne kadar 
yNuşacak &ude!. .. 
~nç bın:nın luldınlıl< ze-vki, kadırı. 

Ult gururu mil~vtız.ı kis\·esinden c;ıka
r&k yava~ yavaş :ah:laruyo..'Clu. Onun 
, clcudünde Cö!1düğüm ı;evl>n:i ve cazip 
h:ıreket.ler lıo~ gidiyordu. Ta.t.lı 
U..Ut d.c'\;-aı:n ct";Jm: 

- İ1t! tane <le gr-ce tuıvı.letL .. Bir15i
nl ipekı~i org;,r,-).~ ıtdcıı yapın.anı tav.ı;i-ye 

dcr:..'Tl kut.le.. Genç, ince endarrJ.c.ra 
ç...k. güz.el yal<ışıyor ... 

A.su<ie<ıln ışıı.Jı g~ll:;k:riyle gözl~ 
ri blrer siyah elma.; l:ilıi pınJıdı,yor

du: 
- Ah seni çaı:&ın 3h? .. Kadın i:ıle

rinl ne gtkel biliyorsun. 
- Bu sorıin ho:;wıa gi"""' ml?. 
- Tıııb.i ııder.. ~= eıl.."<kler 

hiç ıy I d !ıl ... 
- D~ ... ıkar:ır veri~ı.:.r.! 

Asude rnC:trvJ:Zı boyDU1'u bi!ktü.: 
- 1'.I"dcm ki sen idyon-urı? 
_ Sen is1.t:me.tSC'.n va~eçeri.ı.., 

_ t-tayu- h~ır aen .. n Ü>tect.ı:ilı'.i ben 
de ifrtcr::m-

Yazan: I. S. Eski Bükreş Ateşenıiliteri 
U:r.ak Doğu cepheı;i: 
Japo,ular Pilipinl•.me yelli ııır 

muvalfaki~et dıtba bzan..~lar

dır. Miudannu ııda»twla iUacaja. 

lar ve İl.igan .kuylanna ııWr ~
karmışlar ve adada bulunan müt· 

tefik 30 hin kişil:ilı: kuvveti ~
berlemiıy1: muvaffak olm~ıırdrr. 

Bir.manyada JapımJar biri La. 
ahi& ııelıriııin 100 kiloonetre ~<\ma. 
linde Çin hududuna Hl diğeri de 
lravooi ııcbrl ooyunca ll'111tt:Way 

batısına doi,"ru iki istil.amette iler
leıniye dc,·am ediyorlar. Fakat 
asıl kunelleı in lll.aııılıılay batı· 

sında harrıl<etc ı;:t"ÇtiUerin~ şlip
he c<iifomt'Z. Böylel:ikle Japonlar 
b\r taraftan Çin hududunl\ yana
şırken diğer taraftan d;ı İngtliz 

kuvvetleri önüt:Jle Hind bucudu
na d<ığru iJ('demlye gayı-ct oo&

c~klerdir. Artlk nsıl mıılıar.,be, 
Mandıılay b:ı!ısına iıı.ffkal ctnıiş

tir. 
Jaııoıı.l:ır l~~fu.lerin çekilirken 

el:tupıar 895 lla· 
l'UŞlllk poıt J 

pul na ta i o acak 
Posta tclgril.f ve teleion ücret. 

leriııe Y"I' ,;acağlI'.,ı yıw:lı~ 

z:ınrlar Oıakkın<la ı:t'1rünizdeki a
Ll.kadarlııra ınalumııl gelmiştir. 

!Buna göre on bı.'ş nı<ıyıstan itiba
ren roeiktl;l,,>lar 7,5 l:ıcı.ruı1 px;ta 
pulll ve bir kuruş da mrl ıi müda. 
faa puluna tabi o:a .. aktıT 

Gazeteln'in boher elli gra.T11ı 
için on pa·ra, 11.evkut ""iGale!er i
çm 10 para; bt:nı~"e lclğıUarı ve 
td:>rik l:arllan için bir Jn.çuk .kı.ı
ru.~fok; i<ı5rler mah:,us kabırl.ma 
olarak yapı:m~ kiığılların bin 
gramı ve kesin ~in 30 ,para, ma
arif Vek.alctı tarafından •neklep
lerÇ.ç okutulan lrlte.p1.unn ~ 

.gram Yeya kesiri için on paralııt 
pul kullanılacaktır. Pootrestant 
rnektupl-ıırdan her biri nynca 7,5 
kur~luk JX>Sf.a ve obir kuruŞluk 
milli ımürlafaa puluna tiıbi ola· 
caktu-, 

iHAV.A•J.Eil.ER 

Posta ve tclıgı:af havalt"lerintlen 
her hav~!e başına n:aktu2n beş 
kuruş ve havale olunan ht-r Lra. 
dan 20 ıpara YC ~:n:a d:ı telgral 
ücreli ıWnacaktır. 

TELGRAFLAR 

Dahili te!graflar:n ba'ıer keli
mffii ı.ç:n (iç kuru ı ahnac:ıktır. 
G:.zetcc1lcrin telgrd.f i.i::ı:eti yine 
eskisi gfo: kalacaktır. 

--<>-

Turlar.da cilcık 250 Auruş! 
bk tuıı.'aıı<la çilalt şclır!rnize 

ge'irileı• k ,;;..ışa ba:şlannu,şt,.·. 

Perakende 'cil<OCu t!IJO kuruştur. 
Ma:ta er;gin:n kilıo.:;u ise pcr<ı.ken
de 50 kur~ d~· müştür. ---
.Sellüloz ıanayii r.ıii.esaese•inde 

SGn ı:-r".o~ .ıkın j !J1'l.lt senüloo sn
mvti mi1~;CS('SiJ>d" yeni b>r 
crr:•faiyc1 b:ııı~sı in<a olunması 
.kar:ırlız~tınlnııştı.r. Bu i~aata ll3 
l>m 301 lıTa sarfolw1ac:ıktrr. 

- Demıe<c kanır? .. 
- Evet t'ocacıgun. 
Yine büyiiok bir şc<Ak ve 61ade1!.e bi.. 

ribir!mi.ze :tarıl:a·r;:\ uzoo uzun l.püş.. 
tük ... Yapacağımız !azla masrafta."\ do.. 
layı biraz mdiıe duyan sevg:}! Asu.. 
declği,mi bi>obi>liln mili<terllı etmek ıs.. 

lil'Ordum: 
- &kın !c!;l:)a ıoasraf yapacağız di

ye .kl"der).eıırne k.arıCli.t.n: Daha çok 
gc-aczt AllarU !evi~eo. kuilar11na yan
dlmCJıdı.r. B:r scueye ka.lrtıık.Z banlt.ada 
1kl misli pı.:ıramız o!::ıcak .• Çüı.ii.ü ma_ 
a:mu artt.ı.rdılar!. İşte bu da ıkinci 
süıpır.ı! ..• 

&u-dc c:ddcn mes'ut blr aenr; kn.dın 
huz..aru t:c gül~o.ı.du~ 

- A.ruk ru.üs~.ıeri.tt!m Tevl!kcijim.. 
- ?.1ü.:~t.erili ol karıcıj:ım.. Sg,f ve 

güzel yüztin ckııl.ıına gübün •. ScnAale bu 
yaz haşhaşa p'ıır .. c.!ıt o:r nı.evsiın YJIJJ3a ... 
caiu. 

- l-l'Cr 1Al:D'Ul.11... Her :z:ıman T~ 
lik ... 

- Tııhil her zaman ... Hayata ı:t>ve
nt,yorum Mude •. hElk.l ü~ tii.).;.ıt &ene 
.,.;nra kUçt:.lt bır de a;:ıartımanımız o. 
lur. 
Asudenın ı:~el '\'ÜZil yine pembe 

tüllere bilrilrulü; dcvnm etlıim: 
- O z"'1llin Genden bir !ıed!ye Jsil-

ycccL'1m Asude: 
(Devamı Var). 

ııehidi ;:az kollıındıklanıu ve au
ları zehirlediklerini 1ddia edzyor
larsa da buna iMiımal verilemez. 
Yalnız Japonların her ı:Wik:leri 
yenle h9 llı:a öğle uykusu yapmı>,,yı 
mene-tmcktcdirler. Stakları aıı.a
laıı veya kalınaııuş olan Japo.nyır, 
elde ett~ yeııoi ka) nK!a.Fdau iit
zami istifade etmek :rıımındadır; 
Japonya harp güçlölderini yen· 
mek ve harp i:ktıııadiyatmı dü
zeltmek i~in yuli ahalinin asırlık 
itiyatlarını kaklırmıdı; cür'etiıı.d.e 
buluıuıyor. J&ponya, Anilıo - Sıık
ıso.nların Pasifik'de ve Doğu As
yaılaki ~erlerden muvaolı:kat telıil
diıkleri fikrini muhafaza etmttkte
dir. Bu maksatla Japonşa, y"rli 
ahaliyi ilenle muhitım<'l Anglo
Sııksonlsrın hiicumlanııa karşı 
hazırlamı5 a da çalışacaktır. Maa
mafilı Japım.ı'a da kııpitnl:St - eın

peryamt söm ıirg,•c;lü. siya..'"Ctini 
şimdiden talhb b:ışlırmışıtır. A
tlım deği~tıttrek Dai N.ppıııı, yii
ni Biiyiik Niponya i:smiaıi 1'1kııı· 
ınıştır. Bıınıfon ilerde oııun dıı 
zararlı >ıkaco{:ına şüpbo edile
mez. 
lkğu cepht>i: 
Doğu ceph<>sindc A1ıu.ıoıı tsarru

ıı:unıın 124J yıl.ır.a hırııkıldığma 

dair luıherkre kıym<:t \'ermek 
ıüığru dcğ;ldir. Alınanlar bu rep
hede lııır beıınok rorunılaıhr 4ı r; 
bütün ;..,ş tbarrıız için hazırlan· 
ını.:ılar'1ır. 

Yalıuz tııarrU2un biraz geciJo. 
me>i .. arid oı., hiliı-; hu da aylara 
değil, giiıılc-rc bağlıdır. Zir.!, lıare
Jcita clver:~'i l>ale gelen Do.ncç 
h~vza3ın.dnki nchıir!cr taşnuş ve 
g<:ni§ aranJ ı !U & tında bırak

ını~lnrdu. RiiJ le n~·h '.rJerio zırhlı 
bir!.ı1.lt're !·.arşı r.asıl durdurucu 
mıını o)d~·kları rnalfür.dur. Bu 
gü~lii!< liarşısıncla Alınanların bi
raz ıio..'ıa beklemeleri hatıra ge
lebilir. Fabl t:uırru:al:m bih.bü
tün vazg""ilrıı~ olması, Alınımla
rın lehin~ b r hnrcl.et sayılıını.a:ı.. 

Artık .ilk:Luha.r t.aarru.,-.ı d ... §Ja~ 

ya:ı taanuzu bcklenıııeHrlir. Al
manlar turruz etnıezlen;e, Rus
ların duraca'kları zanncdikncıme
lidir. J\luluıkkak taarru.uı onla.r 
geçccekkırdir. 

illtıı _ l!e b!r s- r..ı.· 

at r ............ akaşa-J. •• 
İngilterHle harµ faal:yeti olar.en 

hararetJe dcvr.m ederken bir de 
sıııh.nc ev san'at tarafı d::Şünül
ımüyor cleğ;lı:lir. İngi.l:z ımr.touatı 
e;!Js., k2chr bu ımcvzulara sütun· 
lar ayır,,.rn.ı.·yoı; doğru. Çü;t~r.i ~a
ihi.feler tlc.ralm:şltr. Bunu:ı'a !be
raber ~u.vucW..a.rı dinleıı..d11ıınek 
.qı de vardır. Matbuat •buna da 
ayrı biır cluımm.."yet veri'.}'Qr. Har
b.n harıci.ıde kafan mevzuları 

lbilsbiıtiln unutmôlk mümk,··n de
ğil. Onıın iç.uı rdeb'yat "" %ın
daki fauHyct ,,e ne;.dys~ göırlcn 
geç:r::J:dif[ı kadar ıtnmıca ve tiyat
ro saha,uıda da az çok tı.ı.r :ıeyler 

söylemnektedir. Fakat <bu 'bahis
lere ne :karlar <lalı.Lanak i.>tense 
!harbiın ı.capldiı hatutlan çlkar ~ 
ibi dcğildlr. Onım için saıhne ve 
san'at mevzuları da mutlaıka har
•bm şartlarına tcm:ıs etmeden o~a
!llllyor. Zaten lba;;ka türl:ü5ü de 
nasıl ola.:alk?. Ba:hse can verebil
mek ~ ııııevzuun ,bugün ile ala
kasını g&-üp göstemıek Uızım. 
Buna d'k'kat EOOn I.ondralı bir 
münel<ık"1 ol'laya tıir mesele çı

kar.mış oldu: İn<;iliz salınesmm 
bilhassa ~,, son senelerde • ıharp 
çtkalrbcri lk'i buçuk seııed.ır - pek 
yalnız, k;imsc~iz ve cans:z lkaldı
ğuu söy)1yenler vardır. Eğer bu 
iddia sadece yeni müırıek.kailer ta
rafından ileri sürülın~, gazete
lf' ... ~l tt~nk;d dOOikodu~an arasın.

da 'kalmış olsaydı belkıı harareti 
gelir, ge;;er deneccktl Fakat bu 
iddi~yı !!eri süren tarafın dayan
dığı esaslar çLirWı: görünmüyor. 
Çünkü ~dl'lhte.ıı misaller getire
rek büyük harpler ceçirnıôş eS.1ti 
me<lenıyct di~ urların.da san' at ve 
e<kb'vatm krvnıetten diiı>üp d'li.ş. 
medil:ine bakarak misaller göste
r~yorlaL Bunlara göre bugün halll 
Jıı:.iinıde bulunan ımcmleketlerde 

Ankara 5 (Telefunla:)- ÜC:l'etli 
meınurlanr, maa§a goçiıiJn,asl Ye 
ücmli kadroların !i.ğvı yolunda
ki tEitkik!er sona ertrX'k fr1.~·r<0dir. 
Diğer taraftan s&y!endıgrne gö

re 'barem.ek ki 25 ve 35 lir.J:.k ma. 
6*lıırın kaklırılınas! da düı,ünül
mcktedir. Blı takdirde mf1111; de
receleri 20 lira asli m:ıııştan iti.. 
b~a'l!n 100 liraya kadar onar onar 

yükı.eleoeck, ondan sonra 125; 150 
lıra asli maaışlar t;-elec~1ir. 

İ thala tçıla r ı n 
bir kurnazlığı 
Fazla fiat)a mal sat
mak icin müşterilerini 
nan! atlatıyorlarmış? 

Son günleroe piya,<da bazı it
}_ıalat tacirll'rinin Jı~r:çt.cn getir. 

d.kleri mall~n geli:ş"~=I •attık. 
ları görüfilıcktodir. it !tal cd.ilmiş 
malların fi..tı mfrrakabc l.:omis

yon u turaiınd«n henüz casdık e
dilmeden hatta fatura verilerek 
sat~ yapıl-Jı ~ı halde bazı kimse
lere de fiat c:ıkmamıı; olduğu ileri 
sfrrülerek mal n·ri.'.mE'OT$3ktedir. 
Yapılan şikayetJere ıı;öre; fiat 
çıı,madan fatura mukabili vapı
lan bu sat1ıSlann fazla fiatla ol
duğu; fakat· faturalarının nonnal 
fatla hazırlanıh 'iı ve iRerine de 
.:f:at çıkınca taııhili cdi!e<:€'ktir• 
diye bir kayıt kenuldui',"ll rrörüL 
mektedir. 

Komisyorı.Llun fıat çıktıj,'lo gün 
bu firn•!!l•r malkrının hqr.ıini 

satı.klarını ooyliyerek mü teıile
rin; dah3 k·1layca sa\.-~naktuclır1ar. 
N~: ce itil.oriie bu itlı:tlatçıJar 
ı a ~J ıpara ırcrenlere daha Jf:at 
ç,kllıaaan del'hal mal vernı.,kte; 
fakat normal fiatla mal sa1ımağa 
moct.ur olawkları kimSel&i at
latmak! uırlar. 

Ayni zamaooa da:..ıı~a tanıdık. 
laıı ile iş yapan bu gıbi il:hal.1t
çılar hakkında alakııdarlann bu 
yo'da tahkikat yapmaları isten
mektedir. 

eğer san'atta büyill<: lbir canltlık 
görü:lmüyo.r.sa bundan harbi mes
ul tutrr.ak c•iz değil.dlr. Bwtların 
dedıği ş<;yJe hulasa edilebilir: 

- Vaktile eıMi Yunanıı.ta.nda 
san'at:n m~rkrzı olan Atina d~ 
ırtanlar t4l.raf.ıı.d~n mtrhasara e
cliirrıiş. §ll)irc!<• veba çıki.T.Iit açlık 
olanca Ş:c!dt·t':<' imküm sürerıken 
Gan'at höç :.nk •aftan ı;eri kalına
mışt~r. Tcıncşa san'ai.ı Yllı .ani6-
tanda en ac.;. ıamarılr.ıxla ı'biıle i;ler
lemi~tir En k;J metli escorier o za
mmım m.:h3;,füdlir. llalbukıi lngıl
ternnin p:ıyit.Jttı olan Lon<lı·anın 
s~hnesincic bı.gü.n öyle bellibaşlı 
b;r c:er görül-nemektf.'dir. Hem 
de harbn ş'ıdcktli Ö)le duyulma
dığı ha ide. 

Eunu.Iı cevo.bı da varılır. Her
halde hu mli n:ık~amn talk;ibi 
Anglo - Sa boıı fılern niıı :ınlasıl
ması itil:ıaıtk faydasL: 01.T.yecak. 
Cevap vere:ılenn dediğine göre 
İngiltere demek yahı.ız L<>ndra 
değild:i:r, Lomlra sahnesınde bu
gün dah;ı ziyade gellci geçici, yal

ını.z güld iirüıp hOii v &itil. geÇirtmek-
• ten başka !bir şeye yaramıyan pi

yesler tmıısil edilmesi lhütüın iJ:ı.iır 
memleket san'&tı için iböyle kıııt'i 
hükümler vcrrrcye lkı5ii değilr:!ir. 
Bir memleket:n tiıyatm merakına 
yalnız bir kısım haitkı.n O:>ir ilki 
saat ıgiilmekten baŞka bir şey dü,. 
şüıımediğine lıııkarak bükıınet
melidir. 

- Geçen Uıııwni Harp senele
rinde Londra saıhn-esi zeng!ndıi. 
Bu sefer öyle değil. 

Bu . müııa.k&şanm hulasası şu 
oluyor ki !her iki taraf da bugün 
Londra Rıtlınesine fk.onm~.k üzere 
yazıların eserleııin azlığında bir. 
l~ektec!iır. Şlkf,yet de yen; pi
yeslerin azlığında, ~ tngiliız 
edebi,yat ve sahneıli:ııin hiç unu
tulmıyan eserleri da1ma temsi.1 e
dilmektedir. Yürütülen ımu3<ayese 
r~ " .ı·•.,, ıl" bıı hail) r.ra.' nu~ 
salıne itibarile de ıgörülen fark 
üzerin.dedir. 
Münakaşadan ·bir netıice daha 

göze çarpıyor: lckiialar haikll'.I b'.r 
iki sa.at kendinıi güldürecek tem· 
sili er ar aması.· 

Altı ayda.nber~ •• 
Yazan; Ali Ker.ııal SUNMAI't 

A!tı ay{!ııııbtm Biiyi!k Okya
nusta rn kuwuli deniz de\'let· 
leri arasında büyük bir harp ,·ar. 
En kuvvetli İugil!c:rc, .Amerık:ı 
ve Jı.ponya de.>ızlC'rin :'8kirni. 
y"etir.i ellLrinrie tıı ml!lk \'C de 
geçirmek için sonuna !<adP.r ttg
raşaeaklar görünüyor. Çili.ki\ in· 
~'ilizle'.rin t.;a1!a.t.ı.tinoe ~·nccl~ tic,. 
nizlere sahip olmak sw,etifodir ki 
harp kazanılır. Bu har:p ne kadar 
uzun olursa olsun; .Amerikalılar 
da 'Büyük Okyanu.;a ta:mamHe 
ha.kim oh,:.:.chkça yeni .ya icin 
tehlikenin svna er.mi:; olınıyı<cnğı 
fikrindufüler. Bu husus Ameri
kalılar aras;ııJu billıas~a soıı uy· 
!arda diişün~ta görülen birUcı 
dikkate değer. 

Ancak g<'Ç"ll 1<ltı av zaıfında 
ise hiç bir taraf d'~erinin <-- ;z 
kuvv~tinc l::ıt'i 1b!r darbe ı!ıdrt .. 
meırıiştir, Bu itibarla altı ay g'bi 
b'r zaman zaten p0.k kıR:ı gc;ı Q,. 

m<ıktedir. Büyük Oky:.nııs lıa. Ji 
bfrtün muh~r;p amlrall·r{' 90k 
şey!er düşündü.rE: .::ek, vaka.' ;den 
orı\ar çok şey ögrc>ıınd.ş c.l..cJk
lar'<hr. Büyiik Ol<yautıs 1- ~ btr 
vakit böyle h<ı- harbe sa'rn·~~·lma. 
mı~tı. Bu ft'\. kaii d<!ilge bakır.ca 

k11VVetli deniz dt~·Jc::erı ar, '!.Il• 

d:Mi .Ou lıaobin daha uz.,,yacağı 

düşünülebilir. 

Haftalar, aylnr g<.-çt:kçe vaka· 
•yiin ink'rafı (,r3smda ıAr,rlo • 
Sgkı;on t:ırafının Japonlara ne 
sı..'"\.~le kaıçı J;ıo_1 o> ağa ç;.i t 1 ~~ 
ise daha iyi farko!unmaktadır. 

Şimdi İngilizlerin, Amerikalıların 
dediklerin: ~u hir iki n< 'dada W'P" 
faın&}'t tccr'J!bc ctmelr <le bc'y· 
imde olınıyaıoak: 

1- Deniı, hı;,·a \ e kata kuv. 
vetlerin;n bir!~~erek çalı.şııı:.sını 

temin etmek ~zıın. Bu da acl' z, 
kara ve !hava kuv\ctleri"t11n da:ı°'ıiil. 
arHırı>m~sı ile alacak; 2-- Hav.;. 
muha!'Obe!eri saföastnda bundan 
sonra Anghı - S:.ksoo tarafının 
girişeceği 'haı.,ketlcrin arka>rn<la 
ta.yyare imalatı vardır. Ne kooar 
çok tayyare yapılabilirse o kadar 
iyi olacak diyorlar. Onun için gel· 
miş, gelecek harekat hep ha•·a 
kıwvetlerinin arttırılmas, ile öl. 
çülmektedir; 3- Hil'distan .bahsi 
bira-z uzun sürmii1itür, Belki de 
Japonların ümide düşt.üıklcri asıl 
cihet Hindistanın ım iiıdafaası pek 
zayı.f okluğu noktasıdır. Halbuki 
son hafü,Jarda ınco;ela Sey'lan a
dasma yapılan J •J>On taarruzları 
manalı mukaven1€tlerle kar§ılan
mıştır; 4- Aıneı :kar.ın ta'J')'Rre 
:.maliıtı arttıkça artmakt&dır, in. 
gilız im!Jaıatorluğunun m> 'ıtelif 
merkezlerindeki tr;stsat saycsir.rle 
lncibzlerin tayyare imalatı da 
gitı.kçe ıııü·yt>k yekunlara var
maktadır. Da ınıalatta ise Hind!s· 
tanın da büyük bir hissesi oidu. 
ğu w)'kniyor. 5- Bir zuınan ge
lecek ki dii,"l!'1an ü::.erine huva 
kmrvetleri gonderilirken hıç .bir 
tereddüc g<>'>~erilmıyccck; he nen 
isteDen yere iste~dğ:.ntlen fazla 
tayyare y<>llanabilr,cekt;r, 6- Eıı

no daha vakit var. Fakat yapı:ı~L 
sür'ati mukavemeli iti.barile ta~·· 
yare ima'5t1<1da c~afı yükselt
mek için İrıgllizler, Amerikalılar 
şimdiye kadar ıız uğraşrnnm!Jilar· 
dır. B:Mıass:ı hava kuvvetinin e.. 
ht.'tnmiyclini Ang\o • Sakoon ta· 
rafına gootcrı:n JapDnlar da kav. 
gıııya kar~Lıktan sonra İngilizler 
le AmerJı.alılar için düstur ~u ol
muştur: Evs::.f itibarile yükı;ck 
olan tayyarelHi s:ıyı ıhbarile ço· 
j!altmak, 

MahkQm olan 
muhtekirler 

Ha.ika tevzi edılmck ü:zıerc ve
ri!C'll gıda matldc!crini pahalı fi
atla sa!an Küçükpa:ıarda bakk~l 
Fatma Mah'de üc ay hapse ve 
115 lira tpara cezası &Jomeğe 
mahkı'.ırn edilmiştir. D1ikkfın, <la 
'bir ay yirmi gün kapatılacaktır. 

Diğt:r taraftan a~·ıkgöz bir bak. 
kal da mHli korunma mci'k.,mç
S:ne verilmiştir. ktikfa~ < 1 ıJd,,_ 
sinde bakkallık y~;xın D-nı'tri; 
polise ..,,füa<eaat oo,rek <lE1n:r 
pamıakı:·kların kırı'::.rak r'Ükkii. 
nından 10 teneke zeytinyağı ve 
annesinin mücevherlerin n c-"1ın
~ğını b:IL!:rm'ş. ~,arı'a.n tahk. 
katta i.ıe; Dirnitr~nin y-.ıij1ar iç ı 
~·anname vermcdğintl~n b · ,,i. 
~evi uwurouğu anl~ılm\tır. 

• 
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Nt:ısı bli.itcnler•<>den ah=ı.ıştı.ı; 

1'clhis edt?n: A. SEKlB 
Ml-r<l<Tıvadan bilctirilıyor: ita!. 

•·:.da \:ıa:11 faqi.,t ,p•rlısı \iyeleri 
ı.o•,kl~ ooıbnt;;tr. Dun;ann şark 
ceph~!ne İtalya.'! kıt'alan gön
d~ilnıesini protesto ettikleri ve 
İta1yan•n denhal hnrbc son ver
mek h;tediklorl ~anılnıakl.1<l.r. 

R\:ımarlan blldirihyor: 50->yet. 
)erin vendiği bu lıabcr o tadar 
nıı;l,ıasıe ve gliliiıx;tür ki tekzibe 
lı:le df>i;moz. D<>l:ııc.,tikliğc laıqı 
yap;laı:ı haıp İta\yada )ıe'kın en 
z:yad•' ""veorck benlın..ed'ği bir 
h •'l>t:r. 

ı\.L:r.l!MlYAIDA SİL.AH SANAYiİ 
ı-:uvvmLENDiR:!.Ll:CE:K 

J3crlintlMı bLJ.dirıliyor: Afm.oıı 

tei:kilatları ~cfi doktor Le:• Füh
rere lıir t~lgı·af gönd(;r~rı:k Al
mrn si!Mı sanayiinin biitün lıızt 

Lt' çal~ıınakta drvam alect'ğ'ni 
ve AL ~:ı!l aşkerlN'n'n daima lü. 
zt>mu kadar ve lüız:ırnundan da 
f<!.7.la rn\ktarda en iyi silA'ılara 
'll<.lık oL'Tla.51 için har şcy;n ya
pi~:~cağrnt bi)d:rın~1r. 

FRAJ'1SADA 10 REIIiNE DAHA 
KllrtŞ.UNA DİZİLD!İ 

L!llec<ın bi!diriliıyor: 20 nisan 
bkı}a:mı Lil mc:ydnııında obir Al
man askeri ıbir ~ivil tarafır.daıı ta. 
ban..::a ile öldürühnıi':tür. 30 ni
.>unı;İa 10 rt"hinc kl<rşuna diz:lır.iş 
ve 5<J k~i :Jti.ı·r,ün OOıhn . .ı.ş-tir. 10 
gün iç.ade sLçlu lıul ... nma<lığı 
takti rd'.! A!ınan mevkıi kuın;;n
dan, do>:ıa 001kn tedt.irlern de 
taul>.\ C'Llt1Cc-ğ'>1 b:ldirn-.i<tir. 

KUTU'B DF.NiZlNDE BİR 
'.l UJIAF.Eıi3E 

Bcrun<lf'n b:.kliri;.yw: Kutub 
dcniz~nde ş!dıdet:i fı;tına!ar i<_s·:n. 
de uça\c.larla 'birl.kte c\ı]~~,an ka· 
ıie'erJıe- hl.M:·um eci"~rn:.Şlır. 10 

bir tonluk bır kurvaırirle 6 şilE"p 
\ı t nlre..;:tır. 

i~VRUI'A :BATISLIDE HAVA 
IiAftBİ 

Lontlrııdan ı:.ilcl,rıh) ır. ı glliz 
t~.·•a ~ .,, - .. ""!C..a Sen 
, z r \'C Almanya.da lla~0:.ırg 

l"'Uı .. ı a.1ı ılll., J;ıvu.ı. """'J \ c .l''ransa· 
dakı hava nlau'.arını "oa:nbala.. 
rnıı;kın:lı.ı. 

DOG·U CEPID.'SİNDE YEJ 'İ 
MU! !ı\HıEIB.EIL.EIR 

A bıanlaıa ~.Jre: Orta kesimde 
yap>'art rr.('\.OZ:ı bir l-:ücıun mtı- , 
vaffoki}cl\e başaıılmıştıı. Larıon· 
y~da ve MuPmansk CL'['.'"ıe-:inde 
<l:·1 marın ·en! 1 i :ı:um1 an püs
kurtıllmiı~lü.r. Kerç yar,ımadasın 
da·l<i hooellere hava bcıtooardh. 

ltalyada kartsıklık Yar 
mı? - Almanyada ailah 
sanayii kuYvetlenivor
Fransada on rehine da· 
ha kur4una dizildi -
Kutub denizinde bir 
muharebe Avrupa 
batı.aında hava harbi -
Doğu ce.,heainde veni 
muhareheler - Libyar 
da askeri durum - U
zalt Doğuda yeni hare
ketler. 

ımanlan yap~tlr. 
Ruslara göre: Cııpıhude önemli 

bir O.eğiıiiklik olmamıştır. Merke?; 
cePJıafr<kı tAaıTllita g<>~eıı bir 
Alman tabuını geri pi>skiirtül
m\i~tiir. 
Rı.d'yı:ı gaute;i şu !ı&beô wrıııif· 
lır: İli.. defa o.larak itaLyan kı\'::ı.. 
lur1 Ru?11anya üıerinden şark 
c<·pbcı.,:ne sevked;!raktedir. Al
n1aıı taa1·rıı:zunuc ınıayi.S ayının 

oonwıa bırakıllhğı tah:m;n edili
yor. Yaboııcı J;ııynal·for<lan ge. 
len tıaberkre göre; Almanlar ce
nttp cep'hesine büyük kuvvetler 
yı;;maktadırlar. A>l'oGkova cephe
sini de ihıral E'lmiymiar. Rej"'"• 
Viyazoma ve Brivansk e\'an Al. 
m~rıl:ırın elind<.'dir ve bu M.:>slw
vanın her an t<'ilı\ılu,.;!e olduğunu 

göı.1erir. 

LIBYNDA ASKER! DURUM 

Lihyada kayda dcığer bir deği
ş'.klik obnamıştır . Londradan 
lıild.rilidiğine ıııöre; Nc•'ıiny 'lre 
Bi.>.ınarck isminde iki yeni Alman 
Generalinin L>byaya ge'ldiltlcri 
teyit edilmektedir. 

UZAK DOGUDA Y'.ENİ 
liAREKEITLER 

Japonlara göre: Mirıdanw a.. 
da-<>ındaki müttefik kuvv<ıtlerin 
çe1L~erlcnm...,;i Makajalar ve İli
go.n kll:ıfezleriı'e yapılan çıkar
malarla ir..'1~amlan.mışıır. Sarılan 
l·.üv.vet:erin miktarı :ıo bin k:ıdar 
([ıhnin edilmektedir 

Avcı,stı'alya şinıal'rıdeki Horn 
&.Llas:rıa ha\'U ~.ücunıu yapılmıştır. 

Çinde Ş~.nstung evalE"linin batı 
böl •eı;:nde ve HC4><'/ "J.&l<>tin;n 
ce'!up botı kcsim\·rinc'.e ba.ş1'yan 
rrnis htrü~ it net5'<<n<le 6 · bin 
ıo.,·lik Çı;'log.X:nr ve kı..-.mu'1:;t 

k Ll.V'\·cti ç~m'ber "ltı r.n alıı1ıd astır. 
Ç!n a->kcri arı n !ılir.~mJar kcr

,sı~'Ulda ta.i.J' f olnıaktı:.dm B r
ınanyada İı:ıg:l:ı; • Çin kun"tleri 
çekilirken ·w:ıirll gaz kullanm"l" 
!ar, su d .. ruları; kuyuları ve ne
hirl€ri z"hirlrnntjleı-dir. 

MütbLklrre :;öre: Çin kuvveL 
\eri İr&vudi, İngiliz kuvvetleri de 
ŞiıN!oon.s üzerine ağır a~ru· cckil
mc-ktt'Clirler. Japonlar La.~nun 
100 kilometre ş':.nalinde biı· nck
tada Çin hu.ci1'duna doğru taarru. 
za dc~·am ctımf'ktedi.rler. 

f 
-.-s:.::.· .:;;C;.;H~i-:R:.:.:;D;,...:;E..;f'i.;.' ..;..ve;__f;_f _E_r._,ı_L_E_.:._~~-~--T_T_E_N--') 

AN K.:UtAIJ N ve 
• 11:..~ lLill\..Ll''r~"': 

-t... t T!ti~nı MiıfLtt.(J ve Va ilerin şdı-
ri.~ yapt~k~:ı.rı p!antlla.r b!r iki 
uu-e IWl.il r bı..ccckı\.ir. * S 1 om:ı f .1-r.lerieden. n:uı.ıı.ı:ı.&1.a 
olıu g l:ı r 1c res ::':tkı"M.n yii::Je yft

nı 1 ~ ,n l r f'S hak.oını...!ı..lt lay ha 
hlt::ı.: ve iltı'.J$ır 

• 1 * Tw'lı: - llacn ı.<..rtı ~vr . '"'- 1 
1 b ,, • yeıu k;;_ nJ .. U e.erı lal- 1 
ıırlaıunıqttr. 

+ .B .. ıı klCLCk-rn ha.ri<~e o!.o'ıoobil 
gi .:ıd.[ r ler guru uOş:tur l:h... m-.:ne
dilt:Ctk r. 

* YU.olü ıro=t;<t yapım f.>b•l'n.. 
la:cııır. bazılaranın nlOşterıltr;ne mal 
,..,ım<;dilUcrl gi>rülmüşlür. Dıuıların 

n:tıl~rına el ko:ıu:.aca&J\ır. 

TlCARET ve SANAYi: 

+ YE\j: !~br k~ıla.rında yeni im.:ı~Cı.t 

t.ecrübelcrlnd'C bu.un.malc üzere Aı:b
roı.dao \Jir oey'et gelm!ştjr, i:ııt. oı.arak: 
4 n)İ!J\)n &llo h:ılık t.!pi ya;: hazır!ana
c~ıktı.r. 

+ İaşe kad-?"O..~una almae:ık ~nıur
la:- için \'ur.._c.k h!cktep raezunları a
r~ır.da bu 11a'ta bir ln1tiiı=-n ,:;,\;ıla.
c:..kt\r. 

* Aıt,n et.in 3530 kuruşto.n sal~ 
l'\ıtŞtı:. 

i·~tısRt \ek8'l'ti Sanayi Tt\.lcik I-fey. 
e)i H~ Reeli Ta,ul şch:-lmfLt: gciımi~ 
tir 

MÜTDT.&.'ıiK: 

* s~ı gün4-e.rde faz.la b~~ık tutul... 
muş, 6 ld;.-o.u1c, b.:.r torik ::la ku"~;a dı.iş
mu}tl~r * l it: üanda r~at:.yete g ... -ç~k ü
Zt:EC ı;eh ·i:'Tı U:"' f;O() H;ı.k. BiıLlğ! k~ıru.

hı· ,.,·~r. llun.d~:n evvel lı.r de Bak..1ı:aL 
lar l~~r ..li tc:ı. ı <'dJlCı,_L'kirlr. * \. .ve,. t{-1' ., :l s:r.cn1als.""a 25 
kuruş! g rrn 1...q :.ti :-:.rW:-<1.ıu~tır. "* S. h~c- ':ı~r ve'."ı-llln.me t!e Eyi.ipte 
N::ızırj r .n.t e JJ·r.s.,; ... .'u e\·LıU s:..taın 

A...1-:..1ct, üı; ı.,y hap:,c rı~lUtılın o'.muş

tur. 
+ iı:!t •ıb;.rl Şn•11r>! .... -onu Bt-ş:Ktaş 

Klüt>il lU Mayıs1 B Y·r&a'r'. t~b:t et:-n·:f
tü·, O güa Bel: diye Ciaz!nosuncla bU
yüit bir z!yafe-t ver'.lecck:l!r. 

.t;kteplerin imti· 
han günleri 

(! inci Sahifeden Devamı 
hanları ba.şlı.yacaktı.r. Bitirme im
tihanlara girecekleT 30 ma;yısta 
Han edilecektir. Birinci \'C ikinci 
sınıf1arın karneleri 1 haziran.d.a. 
verilecektir. 

Orta okul son sı.nıiırun eleıme 
mııtihanlan 2 haziranda başlıya. 
cak; 10 haziranda sözlü ;m tihan
lar yapıl~caktlr. Lise son sımfla· 
nnı~ bitirır.e imt!hanl<mndan san· 
ra 23 haz'rnnda devlet olgunluk 
i.rr.tihaıılan ba§lısacaktır. 

Güzel ve ıuuvafiiliycill konıcd:is~ t.ıı1'ıılim edecektlı. 
Baş Rollerde: 

FRANK MORGA.~ ve BİLLİE BURl{E 

İngilterede bir 
şehire hava 

taarruzu oldu 
Londra 5 (AA)- B.B.C. Al

mıın tayyaı-eltü dün öğleden sı:ın.. 
ıa İı>gilterenin d~ğu cenup sahi
linde bir şohre hü.cum etmi~ler· 
dir. 1.2 kiş; ölıniiş; bazı kim."<:ler 
}·a,.alaır.m~ ve h~'arlar olmu~tur. 
5 Alman baınba tayyaresi İııgil
tc·ı·c il'lerinde ve 2 tanesi de Fran
sadaki ü.«leri üzerinde di~<i.irül. 

nıüşt.ür. 

44 kişiden haber 
yokf 

Rio de Jatıciro, 5 (A.A.) - Res
mi listolere g<ire Brezil~ :ııı.uı Par
naiba gemisinde 67 kişi bulunu
yordu. BuıWarın « ün.den ba-ber 
yoktur. 

En Kuvvetli 
İHTİMAL 

(Başmakalooen devam) 
riui Orta rn Ya.kıu Şaı:kta hare
kete g~irebtilmesi, 

c - Japonyanın bir yand.au Hin
distana taarruz ederken d~er 
yandan da Sovyet Ru.~yaya taar
ruz eyleJnesi. 

d - Bi!tüıı Mllwer ortaklorınıa 
her cephede kendilerine ve.rile
cek hiımı.eti son takaUc.ı:i ile sar
fetımc); göze alın.ası, 

e - Her türhi hareket, ualill, 
muvasala vasıla!.itt:ın bH&.ün bu 
tr.şebbüslcri L~~anıı<1ık baJnının
dan son.;uz ve ı.ıebrııl o}nıası .• 
gibi ~artlanu da bir araJa bulun
m~sı ı:er!'ktir. Bütlin bu ş.vtlan 
b1r ara·~·a gotiı·m<"!~, tr;.py,kün ha
rck1'te !;cç:ımck şi.nii!ti hald~ 
miişkül ı";~il.aü,}'i4' ı.:c gcrçok,!cn 
de mü,kiilılür. O lınLJc horckı:t

lerdc h.ir ta!>n!I 'e 5ı1ra gerektir. 
Bunun i~in de lıerşeyiu başında 

günün l\hhvc• kar~ı~ıuda •·c Av
rup& k.ıl'~sıooa t'll kuvvetli hasım 
kuv,;etini b:~dwil t:ıtc-d Sovyet us· 
yayı bert.ıraf ed.cl>ilmcl< 1"2.ı.ııııdır. 

Diğer bü tiiu ihtima!.kr taha·kıkıık 
halınde bu hareket.iıı vıı bu he
defin ba~rılma'>la.ıı bağlt<İır. O 
halde, Mıhverin 1912 hMp plft!ıı.ı 

Tc umumi dıirumu giYı~ini.iue ge
t:rilir ve O'J'in)'a kv~·ı.tuğumıtz ih
funuller g~zı!en geçiril:rse )·eni 
bir te~Pbh1Ls bıduıuıu,fan en .kuy. 
nlli ihtimal şimıl'.lııi halde S<vv· 
yet Rıc;.rn il~ bir atadı: Yakın Vt' 

Orta Ş~r:ı..a taarruz edilmesi te 
şel>bü,;iic.d~ bel:rir. 

- Bu:ıu nasıl yapabilirler?. 
su.rusuaa gelince, bu ~'U:.tl.i. cevap. 
hndırmak aı.cak lllill\'cri:ıı Lib. 
y~da, Ege P.dalaunda, Oa:.:.ıi ad ... 
larda, Yuuan:stıan kı)'ılarınrla ve 
Giıittc t~·p.Ja.d'S·ı uvvcilerin s:\yl
srua \:e .luruıntıııa Lağ~ı..cl'..r. F,.ğ<..'l', 

Lobyada ;yi b:r lıaztrlık .• apılm1}' 
s:t I~-0ı..'1ı.~ncl urrlıusu. L::\'!.Uan W.ar
ruıa geç'!hilctC'J.;i glbi ayui zaaıan · 
da Su.!'İ)'C)'C d? u:r baS:ktn ;apJa. 
lılHr v~ Lu htırl·kctlcr ıııu~-:t.Lf .. k 
eı!dıığu •a l;diı dt- ma1dcu ltaf.kns
yaya innıe-k tt.:şebhUsüc.Oe buiu
r..r...:~ .:Uıumı orc!usuna lrak'a 
'arnıak ve hurntl.au ş·ıı!ali .taz.)'ik 
elm<:k, hı.;ı:lu • Amerikan )nr
dLmLırını 1.es.ınck; Uiıı.l Oky••nu
sunda Ja.ponya ile lıulc~ek ba
kımın.dan büyük ınuvaikıkiyetler 
ve fayda!..,. temiu edilebilir. Mih
ver, bu kşeWıiise atıbrhcn hiç 
şiiphe yok k, bir yacodan da Arap 
filcaı.inin L;übliıs ve isUklil arzu. 
sunu güden cere) anları kendi 
lclıln.de i•ti>mer eılelıilmeyi wna
cakt.ır. Ancak, b()yle bir leşebbiis 
ilı 1 iıuuıli karş1'ıı1'İa İng!lt"ere ve 
AnıoriJ. oııın ı!a lfızHn geldiği öl
çiiılu hıuırlanmq \e mahalli hü
kum:et •c ı ... ıkı se.mpı:.ti:Lc elıniş 

olınıı.ları herhalde lfmıı.dır. 
.f. ınt!rikan CıLn ıurreisin'..n son 

uu!lnında: 

- ilkd~ı:ı.iz Iı.YJi;el"rini çok ya
kw.ıl.iın •·e dikluılle laklp ediyo
ruz.. 
demc•İ ;·c Alulcni.ı:e bir Amer>l<an 
filao;,uıun, l\1ı,ıra ve Yakın Ş:ı!rka 
Aml'ri.lt&n kıfalarınm gelmesl de 
herhalıle bu ilrtiınali derpiş eden 
bir rnüliılıazaya dayaıımı.~ olsa 
gerektir: 

Bununla beraber, ç<>i;u gitti azı 
kaldı, dcıil.i'ği ı:iJıi; yeni harp 
saflıasıııın ncı elerde, ne ş~kiUcr
do lıa.~lıyc1.ca::rını ~öreccğiın.iz gün
lori idrak etııJ~ ede pek ı:.z zaıti:ı:ıı 
kaldı. Eıı doğru hilkwü viı.kı<ılar 

verccc.ktJ. 

-SON TELGRAF- 5 
-'-" 

Dünya harbivepetrol 
(l hlci Salı~feden De•a.rn) 

dır. Peh·ul mü~bıkk11tından "'1an 
akar yakıtlar ve ) ağlar olnwı•a 
srınR)'İ durur. 

tupu top.ı (l,lOti,Ollll) ton petrole 
el koymıtı: durıımdo<1ır. 

Bir Portekiz' Alman harp 
gemilerine 

bir hücum 

Dünya petrol i'<tih•nlirr.011 ~·inde 
altınış ıkisini AınerOkıt çok.ıtrtlığı
na göre Avrupa btih.saliııi de bu
na ilave cdtrs .. , bakiye yü11dc 
otuz .lıcş ı,clrvl k~} .... ı.ıarmı.o. ne
N lere tak•iın ohmduğunu kısaca 
göz<lcn ııcı;lımek !aydalı olur. 
Ş:u-k ve U7.ak 'ark petrol kayruık
ları; miitalcası kolay olsun diye 
Süvey~ten Çin deniz kıyıl&una 
''e Şimal Buz denixlerindcn Hind 
n Pasifik ()l<yanwJarnıa kailar 
uzaıınn ve bu \asi toprakları ve 
denizleri ihti•K eden manada alın• 
mıştır, Bu •ıİsi saha İçıİNf<ı bile 
yiıne petrol kaynaklRrı bh'bı:rle
r:.Oden çı.k uzak me.'8frlerdl' ki .. 
indirler. Zengin pt'lrol sı>f>.aları o
lan Kıı&.a,Jı:.r, irnn, Fc):ınıenk 
Hiııdistaw, imi<~ Bı:.hreyn ı:.dalarJ, 
Suu<Ü AtJl>i5'tau, E<ırueo, Birıman
yo, Sakalin, JaJ><>nya ve Ri:nılis
tan di.kk.ıt edilecek olursa ibu vi
ı<i ülkcn;ı. lı~p kenar "" kıô.,'Oesine 
düşen )·erler~ sılu<;nıış ve ortalar 
pek boş kabnışhr. MaamıtUı Si
birya _.. 'l'ürJ;.;,,tont!:ı da h&dd"n 
aşaı zenr;:'!n petrol kaynaklnrınu:ı 

me\cudiy;•li bh- hakiht C.e de 
bunlar her.üz i~cr bir hale ifrağ 
olıuınııış de ".'!lcrd;r. Orta Asya 
ibir gün bu yar.dan belki de t>mul
madık der«cde biiyük b1!r kay
Lak ofocn.ktır. Jo'al,nt bugün için 

No.mıal ~artlu~fa. petrol illtiya
cınıu yüzde )'l'"'1nı-'i' 1,E ini Anıe- ... 
rikadan tedarik Nlfon h;><ınya, 
.bü~·ük J>"-'trol f.t011ıJ~u·ı \ ıtrlHic ge. 
fomiş ıılclvğu rnı:lıııkk;•'..tır. F !,at 
iiç be~ tl'1ılıtdt• birt! ·o fıup idıı 
lıu , 1.okk.rın llC kail ar l.dlllkl• ,;;. 

receğ;i ..-c ele ı:e\'irdiği ka,uı•kları 
ınr luodar zaman W".lra i..<111!..·h;lt· 
reği de '.-orub~ ~eridir. 

• • gem ısı 
taarruza uğradı 

Lizboıı 5 (AA)- Röytcr Ce
r.ul:ıi ?..•rtckirue F~rodan gelen 
haberle.re göre; I'Qrtcltiz bandı· 
ralı Vale:cmıoza gemisi Cencwa. 
dan h~reketinden sonra mr-çhul 
obir denizaltı gemisi tarafınd<>ıt 
taarrllza uğram:.şhı: .Gemi hıısara 
uğramasına rağrrıen Cebelüttarı

ka vnrmı,tn-. 10 kişiden ibaret 
mürettebatı sağ ~ salimdir. 

Uzak Doğuda 
(1 •ı><:i S:.h!fcdcn Devam) 

kan t•yyaı·eicri b!iyük bir faaliyet 
giiı;t<'rmektcriir. 
Vaşingtv 5 (A.A.)- iJ3,B.C. 

Jaronlar Fıl:pinlt-rce Mindanao 
ada,ına takviy~ kuvvet:e•·ı ç:kar
m1şlardıt. Diın Jaıpon!ar Corre. 
g;dor kalCl3ini ve :Manilla kbrfe
zindeki ad31avı 5 soat topçu ate
şir.e tutmuşlar ve r.ava kuvvetle. 
rile lx;ırihalamışlar,·Jır. 

Amerikan Mindanao tc. ~ckeri 
Corregiıbr va!<ınında Japon tay
yuelt-ri tarafından b&\ırılm~kr. 
Mürettc•batı kurtarılm>ştır. 

R ıand da ka naıma 
Cl i"'l"f S. h'.tedtıl1 !>tıvrm) 

tedhiş sııretile, elde «lehildlkJ... 
rine bir delildir. 

Ahnanlar ._,;r c:lilnılş lıalloa ha. 
kim olahllirleı. F:ıkat FeJeın.enJı:. 
lilcre tahakküm edemiye.:r.kler
dir. 

Bu katliamı yapırnJ.vın cevap 
yemıiye mcıcbuı· edileecl;ıl.eri gün 
elbette gelecektir.• 

Lımdra, 5 (A-A.) - B.B.C.: 
Holanöa-la ahalinin k'ııiıoe :karşı 
şiddetli tcdbirl"r ıılm;u:ı-kta.dır. 
Fakı>! Lfilıeyden \·eıifoıı ~ıı h.al>cr 
faallyotin durmıx!:tına lt:r ddil
dir: 

G•cc yııns~ ilt-ri gelen bir Al· . 
man taraftarının eviri~n. öuüııde 

bİ:r otmnol>il durmuş ve i~intl-en 
çıkan birkaç kişi e\'C girerek lıu 
za.tı silrük.liyere-k ookağıı tıkM
mışlar orada ö!.<lürdül..-.fcn """1U 

firar etmişlerdir. 
·--U--

E.kmek karnesi 
(! inci S•tıifedcu Devamı 

Niyazi ismindeki bu aıdam ş;şli 
Halkcv inde oda<'ılı.k ya?makta 
ve karısile birl:kte orada yatmak
tadıT, 

Niyazi; Hril1:evi biııa~ııı:n bir 
katında bulunan ia~e bü'l':ıısuna 

gecc!eri karn·a arı3htar l~~'\iu;_ 
ırak sureUe ~:ı·erek mffiı:m mik
tarda ağır İF< i ekn1ek karnesi çal
ın~ ve bunları S;ri:cci scmt:r<le 
satn1 ... :;~1r. Polis;n fiÜ'phPsi ürz.cr'ne 
Ni,yetzi ;,.·alı..ılannı1;o "'e ilk ifa.de. 
slnde üzer:nrlc bulunJ.n rı-~aları 

m:lli ip!yaıı.gcd:ın kann1ııtını 
OOy1o.rr.·i~ ,.e hi15harc de kar r.e 

1hı?Gız.1ııJu11 ~~ll i· ~c rrı.(\n\1 tr!arın
daı1 brızılannıu u~er~ne atnklk ls
t.::ıı\Ş"" d~ talık· at c.er.nlcş: ri. 
linet ... c~~münü it raf etmiş ve ad
liyeye ycdmiştir. 
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ZAYİ - sıaıı·bi bulundııilum ha:de 
~!ü HJCJ Nub of\ı M.ehınet W?t!:iesi 
nıeya..crna e:rcn ,·e ~e Stk.izW.ci 
liukak l\l~•hkcme!rln.den &.:.:!n~ 01.du
ğum ilr.m ile Wı:rar teso!ıup etm~ 
oldu~v.:r. İstanbul Ha!ı Güm ~uı:ıwıde 
en altı adet muhtelit cins \'Q ö~Udeki 
Kayseri d.Pkuma.sı sc-cc-ade ve halıiann 
ord:rıosu k-, yıbo!up yen!BLni a!~cağ~ 
d::ın e~isln'.n bilkınü ol~ıadığı ua.n o
lunur. 

N:.ıru<r...m.Jntyc AlibRba Türbe SO. 
kağı Numa.ra 18 İ Hazım Evrengil 

KELEPİR 
KrJrnn (Hl"l1!nint') derisinden 

orta boyda lüks '" gi:...::l blr kop 
(pc!er<n) satı.tıktJr. ~!eratc:ılaır için 
nıü~teana b:r !ırsat. Kurtu~~ 

'!'epe Allı S<-ymen sokağınd• 67/l 
No. cıa ,a.at 11 ia 14. arasında 

ır.ürnr'cmt. 

wndra 5 (A.A.)- B.B.C. İn
giiiz hava kuvvetleri Holanda a· 
çıklarında düşman gemiierinc l:ii. 
cum ctm:Şlı:rclir. 2 İııgiliz ta)'ya
resi ka~•holmu~lur. 
Framıul;ı Ila\'r t:.manı ve ciY ar 

bö1gl?f;i bamlbalaıı.ını_,-ıır. Bura.da 
5 Alınan bonıba ~1yyare~i ile 
2 Alman av tayyaresi taJııjp c.. 
dilmi~tir. İr.giliz hava kuv\'etleri 
3 a.v taY'yareı>i ka ,~,,,·tml.;-:tir 

---<>-

Bir Amerikan 
torçE.keri ta h 
Vaş·~ron, 5 (A.A.) - B:ılıriye 

Nazulığuııo r•zartesi t"hl>ği: 
l\lindanao isinıl:i Anıeriksn foj>- , 

çekeri Ci>rregidor ~ P. 1.mında Ja
poıı l>nı<>'.1a tayyarelc·ri tarafı.ı1 dan 
batu·ıhnışltr. 

1 

1 

111 ht\cnr:u1 
Çungk;ng, 5 (1\.A.) - R<Oruten 

b;ldiriEyor: 
Çin lnt'aları Yangçe nehri Ü· 

>1erinde llankett'dan nıknnda hir 
Iİ:nıan olan İşııuga lüt<um oderek 
Japoul.ıırın elin<!., bulunan b.ıçok 
stratejik Miktaları a!mı.,~. 

A 
- -- c.·---

eri~(a Hariciye 
Nı:z2rn 

( J inci S: :.ı!!~ .. • D~ aın) 
tl Ll ... f.:ai'SU'r.ticn ııaber·nı voı ltır. 
Bund~n sonra Ha:·:r y~ Nazı

r;na H!nd kanııres:n':ı ı"li'.iı l< ·ı· 
lik€'5! kal'fn.~ d:ı alcl.pı karşı k ... y· .. 
ıı~mak dut'uınu hakkında tcJu:r
ı.: ... bulunttJ:r bulur,anııyacn~, so
l u~muş ve .şu cc•·,.·~p olını!'n!Q:tır: 
H:nıh'.anın Jıu rr.-,elc'..:r hak.. 

k1nctt ınevcut RÖi'l.~~c"'·n fa2.1a 
lX?.y:sı 'bu 1.UGusta h.r deme<;teo 
tou!uı:mağa yet CK k.ad3r me

s-cle::vi in-ce!cmemc nr.k.an verme ... 
rniş~ir. 

Har!ciye Na~ırı ~Jn 9Öz olarak 
Br!tan~•a bilı«ük clçisl Lord Halı. 
faks ile plliZaı te>i güııll yoptı.ğl 

güıih'.t>enin ar.cak caı·i i~lerl' alt 
ocdt:;;unu söylf•m:~tir . --lr c: l!ı'll le:zzı!.p 

f çe;rek öldtl 
Tozkoparanda Çad:k ıi;parlırna

nında 3 numaralı dc.~reG:.> oturan 
Avram kızı R'fka adında ihtiyar 
v~ hasta lıir kadın dün gt'Ce i'aç 
içi)'Ol'll1n diye vani~hkla kflzzap 
içı:n ~; kaldmlch~ı Boyo;:1u bas
tanGinde bir müdılet ooıır.a öl. 
mü~~ür. 

l1_f1{anın ceseciıni muayc e e
d:·n ndl:yc ta.bibi Enver Koran 
gön1üln:-esine iz:n ver:nıJ:.t ". 

böyle dcğ'.td1r. 
Şuı,kıu ş' mdillk en zengin k.ay

n:ı!.:l•rı Kafka~ya, lran ve Iralııta 
Ye Bahrryn .. dal&rındadu. 

Rusyaıun senelik i.stiolısıd Y"kil

Amr-rika •e Mf.kı;ika p<'h'lll 
ka)lllakl&n har:ciıı.Je Şıu ktaki 
petrol kııy.nakbırı rtrnfınd.a ttl'1:· 

yan eden harp bir tarıı.ftıuı Al. 
nıanyıının Kafkas plOU'ı>lk:r;ne 

doğ.u yolu zorl•nıa<ı, dif:N tarııf. 
tan .U J:ıponyunın bu kaynak
lardan ke••cfi tııra{uıa i""bet eden 
kL'<IlllDa fiilen el kormuş bulun
:nıası şokhnde hulasa ohıua!J'iJ;r. 
Biı·talum i:ktıı.atçılar _.e mü•alıit
ler tilııtnı feth •e dünya.~a hıiki
rniyct pmpaı:•mdalıırı hnr·~·T>,le 

lıu harhi ikt1':.di J.iı hwp tol·>k!<i 
e!.ın..J;tediıleı. Cihan i1.t•sadi~alt
nın lemd direği n:esabe~n:l•• o
lı:.n p<:lro) l;,ölü loı:aku,una rağ.ıı.~n 

'9te böyle ~aba L~·l,ıııt>~ mola 
h:ılioe g~lmi§tir. 

Jl.fodern h&rptc en bi·~ !iK rolü 
oyıııy:ın petrol ve vndan i•:i'J.sal 
olu.rıan 5:ıir mnddeler \·e b.Jhıssa 
o.kar ya!utlar nu harbi dı>&um
y<>r, yoksıi h:ırp bunlara ~ı l,,;y. 
mak ~iu ııui Jap.ıhyor? Ilur~au 
karile.re bırakı,·urnz. Fnkı!l hıı 
harbin tarihi ) azıldıgı "'1man pet
role a)'·rılachk bö~üm h.erha?t!-c 
diğer mew.ulardan prk daha uzun 
ve entorcsau ola<aMır. 

NÜZUET BABA 
uu olan (16) milyon t<>n pe!.mlün 1-------------
(::0) m ly<>ıı t"11u Bıı.klı ınerkcı: 

olın·l!t.. iiı. ~re KaU..rts)·ada, ger· .k:ı. 
laıı 16 1>1ilyun l<rnu da başka yer
lerde i-;.• ~~ı o!unur. 

l.'za - Şarkta Fclenı"ııık ffinı'.l.s
tanı SClklle (8) n.il)OU tll>ı İSÜİı• 
s.:ıl elıııvkl!ı idL Diinşada s~kr.el:ıı 

ri tlerccede olan bu ist.h.sa!in çoğu 

Yeni ZoJ;;11da ve Avustralynya 
sc\'::.e~ilıuekt2 idi. B~nıco sen-ede 

(900,00&) l<>n. Knnaıı,n bir orul
ynıı t.;,-ı, ıı.~<list.un (~00,000) ton 

arasında istilısal yapar. Gürülü
yot ki Y:ıkın ,.e Orta Şack f.;.tm. 

sali, Uzak Şark ist.hsaline n:ım
r:ııı kat ı..at fazladır. 1-'akıı.t Uzak 
Şarkla lmnli. mukabil isillıliık az,. 

dır ' 'e sen«le ( •2) nıil,,von tonu 
geÇIJl'C'Z, .LJ İn-gı:lterc adala.ruıda da 
lıu m · far iıslJılak olunur, Uzak 
Şarkla eıı biitiik nıü>tclıliık Ja. 
poıııyadır, fakftt buna nmluıbi! an· 
cak ( 1UO.f•UO) ton istihsal edobil
mekteıLr. Sakal;n adalarm<iııki 
hi:;sesine mırkobil (30n,ooo) t-OG, 
lllançu;cyı:<l:ın da (lS0,000) tıon a
larak seaoede öz kaynaklarından 
ancak (830,(){)0) ton p!'lroı!" salıip 

çıkllbi\ııı~1.ıeılir. Japooııyadn kö

n1ü.r<len ve swı'i ol~ra-k petrol is. 
t:J""l:'..fı dı:. çok az bir m 1ktarda 
kalııuştır. Bunu (150,llOO) ton t-ılı
miu <>diyarlar. Buna (lSO,llOO) ton 
kadar alkol ve benzol i6pir unu 
da il:ln ...C.ersclı. Japoııya ı.encıle 

fi. ac· sgaskar 
• a.., r "'\ } 

sız statü('ünc miid:ıh:ıle olnnn1ıya .. 
ca~ı \'e o!'a<laki i<!o.1 l·eıı.!u. Prar ız 

İntp-iiratorh.1ğunuu b.r rar~:ı ... ı tc
Jf,1:..1ti edU{'ccği ııa, c oluıt ~ktı· 
dır. 

AMERlKALU.,U; 'l'AS\'Il' 
EDi\:OR 

Lflntlra, 5 (;\.A) - P..11.C.: 
llu ç;~balı Va~ın~tonr'an hıı:ber \e 
rilrl~r.1e göre s'\.ıner~ l!r-r:c:.)C 
Nnzırı, ICt.2\ t-:ıe ~ ladug;ı:._• arr~ 
işgul olunduğunu hHdirnı ~l r I1u; 
hareh.-tin Anıerıka bra:ıı.Jrn 
tasvip edilmiş bt>!unıluj;uwı delil
dir. 

l\fada-g~skar adasına<> ,ıiJıvcr 
k.ttv\.·etJf"ı·i ve bilh&.S'"ıt Jupcr.:.·a 
tarafmdan ~gal cdılip ),nllanıl. 
ması miittefiılı. kuvntlere k:ıt'i 
bir telıl'ke teşk:J ederdi. Bı. j·.c, 
ınüttcf:,klel'İn ınUcadclc. "nıle ciJ.
di bir mahat3r;.dır. B.rleşik 1b11> 
rik:ı da harpledir. Ve wer Aıııe· 
rlka.n ı.arp genuleri ve lutaatı İl 'n 
?tladr~a:.karın kullaııılenn~~ı oı.ı~zu 
ediliroe Ame~i.lıa bunu 3 aı111ıa.l;t3 
bir saniJe tereddüt etmiycct"kt:r. 

Yeni lliiyük Atıkelimiz: 

Amerika ..,. İ 'Jtere l;ü!<üm. t
lcri M.ndagaskarııı kend.ılc.hıo 
faydab olmal."fan ç1l:tığı bır anıla 
Fran..-.aya tcrlolunac.o.:!ındt ı::.nta
bıktırlar. D-urrsı Ftnn_.;a hcs 'ı~l[... 

elde tutula<0:ı.khr. 1-'raıL• tarnfııı
dan yapıaaık herhangi bir ~ l<crl 
harekete biitüo miitı.,rn.. ılcv'ı>t
lcre Iıii~um n.ezaril~ 1akıLıca1..tır. 

Vi§i'deki ı\mer'J:an ma.;folıa·l· 
giizar•o.a bunların La\·al hü·kiı nc
tlııc hi!diıiln;csi tcbli.i: cı!. h11i<tir. 

(l iı:C\ $;..ıı."ftct n l.)Cvamı 
sonra ay!-:ı~< toplant•'ar )apılıp fi
k:r:l:r alır..ır ve n~akltl olan!ar not 
ed:·:erc'.:. tı..ıtbi~.atı ıı get_·.ln1L'Si .çm 
miiz~l:<:>IIC:cr ya,pıJ;ıp tir ııet.ce 

verilir. 
Esna! iı;Jı 1.l2ım olacak malze

me Ye ticaret e;;:1asmın d;ııha is. 
tifaceli o!ab;ln.e.;i iç;n ener azal· 
tılarak herkes!n talebin ~re is
tihsal yer:erınde fa.brika!ardan, 
imal.lthaııelerdcn ve sairc<lcn ce.. 
miyet namına toptan s';.arişatta 

!ıu'.unup alışta b:;yük faydalar 
tttni>:ı ediılmekle ibt'ralıer bu şekil 
de bütün remiyetler:n tarzı ha· 
reketile hem harici ticaretimizde 
beklediğ'ım:.,; inl<")afa kı.vuşınuş 
oh.,-, hom de iışi öz co;,-nafla~mızm 
eline vemıiş ve teknik çabşmalar 
yolu tutulmuş olur. 
Yardım kıısmma verilecek ai

datla iler:<le hastalık ölüm, ev. 
lenme ve yahut iflıils anlarında 
yardıma kcı;ulur ve bülün bım
lara ait Jıcsuplar s..k sık toplantı
lınıl:ı açı kra i.o.tııh edilir ve liste 
halinde azal.ara dağıtl\Jıp itirazlar 
d.nlenir. Bu suretle suiistimal 
oldu ve olrnak gibi sinsi fikir ve 
şür,Aıelcr de kafaları tırrnalan::az 
ve silinir. 

Tııcari durumlılT hakkında sık 
sık tethlat y:ı.pıln-; yolsuıı: ha.. 
?'E"ketler cezalandınlır; üç ayıda 
b:r ti<-aret ve '· istatistiği yapılıp 
M"şred!liır. IBu suretle iiihalıit ve 
Jıracat \'e buna müırnasil i~ler te
ba~b: ettirilerek hüktımetin işini 
tan-zrııine yardım ernlmiş olur. 

Gelecek tehlke \'e yahut fayıda 

d~.ha evverliE'n se1.ilerek tertibat 
a!ınli". Cun yet, k''ikU eıık11 faal 
Ye:: ·ra)"'if...:.a LUtün azalaıının hu
susı y:y~ .... ek. .Çf'..:!Ck, f.,iJ·ccC'k ~_.·.:n 
rr.Uırem .tıtlıyac;-lannın toptan o.. 
!arak ;..,:ill'..s3l yerkrind.zn tl'lILni 
,•e ma3rof haddi yarı yarıya in
dirik!r"ic ayni zrunal1{1;ı !her.;eyin 
iy,:s, trmizi ve matluba muvafık 
o!anı e~e. edilmiş olur. Bu şcl<ılcle 
ı:.Iı.,wer<ı işlerinde t&biatile eller 
hisseditc-cek citreccde azalacaktır. 
Mesela 5 bin ki§ilik bir cemiyeti 
3-5 kişi tem5il edecek-tir. 

Esasen halkımızın ek.:ıeriyetini 
teşkil eden ticaret ve sanayi er. 
ba.bı e-.ı.mf',arıımızın roylodi:ı;,'İmiz 
şekildi! lroıriıiı:e edilmesi memle

kette kurulan i"§e teşkiliıl.ına d.a 
büyük yardımı olacak gen;,ş kad
r<~ara ihliyaoc; kalımyacak ve hatta 
yalnız Iront.rol "e anürako.be için 
bu te;ekkül1cr1e ka1111aşa-cak bir 
büro vaziyete hul.Lm olacaktır. 

Bu bii.ro tarn.:ımile teknik bir 
büro oi:ı.caktır. Ve camiye! mü.. 
nıo."6illerile icap eden;e görili,--üp 
k"<>nuşacak; şayet herhangi bır 
esnafan • y1suzluiJu duyulur ve 
ı·astlaıursa bliro meseleyi cemi(yet 
reis V{: m~illerlne bir rapor
la bildirecektir. Böylece .,.;nar iıh· 
tiyaçkrı bakımından da bi~birine 
lmlaylıkla bağlanacak Ye mlite. 
kabil alışverişlerle umurrü işbir· 
!iği kendiliğinden ve iyi çalı.şan 
bir makine şeklinde trbanıız etti
rilecekt!r. Aksi halde esnaf cemi.. 
yetlerinin Iıaliha:z.ır çalışmalarr• 
hW; bir za.man bu gayelere er;ı: 
lemiyecektir.• 

Ja:><>nya llbdııgaskarı a:ı-lurd.J'1-
herl ele geçirn 'ye ~alı,:~13 .. f1aL 
B'l.hassa ş'.ınaldeki D:;,, wrn
resıle•e yapı!a.cak b!.r hp'.>tı ~::al 
lıarck.eli Uınithurnunu, A\· !ral
yayı ,-e Hincfu'lan l ollarrnı tchll
keye düşür..bilir, Ç' e, Ru>;, a;, a 
levaıı:ım yolları da tclıdiıt &!tına 
ırirebiJ.irdi. 

Burası Afrika), i~ı;al · ·in bir 
sıçrama tahlll6ı olanok da lmllanı
lab:Jirdi. KezaHk adaya yerl.-şe
cek uzun DK"ııxilli Jaı10:- l>oıııhar
dmıan tayyareler: l\laduga<l<ul'o 
dan Afrika şeb ideri.1' pek ili lxnı> 
balıyabilirlerdi. 

.adagaskara 
ait tebl"ğ 

Loıııira 5 (A.A.)- A:nirail:k 
dair('.Sile Harb:ye Na:urh :ııı•n 

, • .ı-.ı sabahı n~·rdt!ği b• r 
tcbl:gde deniliyor ki: -

Müttef:k milletler Madagask _r

daki DiE"go • Suareı: Fran.'lZ <iL
niz üssüne karşı bir ja:xn t ~re
keti yapıhnasını önlemi~ ~a sr 

verdik:eriooen bu s:ı.b;:Jı ~· ~M

ğına blr deniz ve kara k vn ti 
gclm~tir. Müttefik m!\1°t.e• r; 

Fransa statiioiüne mudil.hale e J. 

ve n!,1etleri olır.arl .. ğı ve :ırazınin - . 
Fransıız olarak, Fra"s z ın'r:.r:ı· 

tor!uguna d·hi: kak-- • 1' 
gask:ır Fransız mak'.amlarına ~ '. 
dirilml.ştir. 
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FİLIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\.--------------------~~--------~o.57 .....-. 

Ti:rkç,.ye ç•\•:.--en : lsKENDEK F, SERTEUJ 

Kolonel; Miilazım Bek'i Mari ile evlendirip 
f-:artman ailesinin içyüzünü öğrenmek istedi 

- N.çiZJ? Y..af1 bi: !flc.rin.i.l. yok mu? 
- V4! aıu:n.o .• Şir.d.ı. bir ~Y atiy~Ja. 

Y''1ı.ycreğHn. 
&ı atl.ad~-' JJartn1anı:ı n:.cs.Aı;:'.ffiJn

:i.11 '{'. _tn.:~ra.k t.k'tJ.:.ır \C Kom"''.m.lık 
J>n:rr" ne di:ığrtı. yıir.:.du~r. 

c~ İl..ıJ'n. nc:.t WJ:'..1 dL'Ş-:J.nii.;o.'Cu: 

· - .Bu k:ac.:ln raıl ~1ı.t:JAi..'1:L:n oh.it\ 1 
.:.a.:z 'll l E.;t r o:run eıı.;"J'.esi Jla?"' ... nan 
• ln:;o.ç'.Y'}J, •/!;<r bu l<adın ı. filiplıJ:!c-
1'.t r~.::z!.!i ~~ k'fftlz: bııJ~;i.ydı, ba 
... :..; dCl'Xlr i•;m<lck1 d!n ve k cfet t.a
.tı-:ıll'I ı.'!tiınc bfn de ir.•anaıc.tk~Y."!" ... 

Şw[:tıe-sfz, bu u~• r.ı .. ra ..... -..'"}]·ı,1.r..; 
QJC..:Jkl:.&t olur. S..'!ıce li.1.L-4..:ma_~ bm:ada 
~!c:.:. bir ca::ııt: meıkJ.Cıbl kunm.ıi5tJr; ~-e 
.ıu .mclcle.bin Uk mırı.ı:ıı!oAc o:...ıonı.'= t~!c .. 
~c-r, Fr:ıv!ay ;n lta1-;d1:. 

* K.OLONEL VELS'bı MtlB:fM 
Bİ:ıt n:KI.İFİ 

H.r:ımanın mağauı,,ında g;irdiJ!cleri 
sohneyl, Komutanlık Dair...ıne geli:r 
gcnae:z Ko::ıot:ııe-l Vel.i'e anl'ett~r. 

Ko!ono1: 

- Bu ge~ .r..ız .td.ıda J5inır~ trl6el 
pln ryJ b~ı. ı-~akat y~ptıe:ı f~re da
lr or.oda en uf,.f:ı: b;r iz bile bLc-..;,;,,,a
ürğ- .a :öct", tok at S'f\~ ve iıl~re cd~ 
~ d"1ne'ktir. 

- YuJnı.ı büy:e olôa ehemmlyeti 
,.v:r. Beu bu klllln '"ı.:..mdan da Jwr. 
ku:vurum, K6lonel! 
nı.mu ~-U~n lfü.liıııtm Bek i<U. 
'.Ko'or...el bu sı:-.::ıda ~)k mtıhln1 b~r 

nak.ta :lızeıindc dırıuu. Torr.a: 
- Sen dı.:rı.r va çık. 

D.ai, Ve Mli!U?.lm B<'it !le y&mız k:ıı
:;nca: 

- Svca bf.- teidif~e bul\JtHo:ca~ı.'Jl,, 
Bc.tli;! B~!m~In k; kabul eder mt..1in?. 

:ı.lw.n'.min Kolooeie b•ğ\!lığ1 riya. 
sWJJı. Ba t.ekX! kaıvu.ınıda Jeı-+. .• J~ 

- Ne emreder-eniz yapm:ya hazı
r.m, dedi. 

Koıo.o.ı gUJilmsml: 
- Se-:J!n, bu Juzla evl~mı~i ist.U-o-

rum. 

- Har.ı ~a? ... 
- H:ıı~tı:ı1an.:-r .. baldı:ı :ı. e. 
:.ru''"-·'11 Uek ~Jş.ı v; • 

- l!nz-tmü.n b;o.rıa b"')({.;.z.uıı t•cıj .. n:i, 
Kolorr:l. OD ...... btrı, n ı~c bağlı oJdu
ğuı~u g-.,,r ycır . .ır, \'c bı:n nıhaytt bir 
A!nrı·'.kan :.:.ai.>. t;yı111... Dlltıa. .lmık.\Jl 

var m.ı.! 

.Ko!on~ı !'ik in._ 1z. ı e:ıli: 
- lleı:t.:c b:..1 :nU.n;~Jndl.ır, A.Jd.ın:Q 

tös~e bıı ç.ı::-e ,ctd.; Bir suç ,S~ 

sin gibi, seni D1v;nı Jiarbe vcririnı. 
.Asker1lk rU.tb .. n! rrfı."<.i,.rlcr. Komutan.. 
lık ..ı. L.ı.ç b:: alakan ka~ •. z. Dl§aıda 
bir pa.~iyo1 ~ ı;tkill:"S.n: Ve b'ıe atıo 
u1tnnya b.&.ı'::rsJl. İ)tc o wman Fıa; .. 
1.ay'.n M•ri ile trım.d:o:~ g\r.~ir ve ona 
ta.up o1crstiie! 

- O zan!:n IIartm~n baldızını bana 
!,Cr1r n·ıi dersi.:ı.;!?. 

- Şiıphe y<k iti '~rir. Çiinkü o da 
b."zinı İ(Ji lı.z.tlınü.ı.U ö;;ı enruc:ic lııter. Du 
yoıu ilntak 6C.n:n sı.·t.~dan bulabüecc
l::~e KJnl olur. BJ su:·eı't o ailenin iti... 
ne g;rfr \'t" or.:ara .)"3!11:,- zr.ai.ikmat ven.. 
mı:ltlc beraber, on~arın ic:1ü2i,;n.t ogre-_ 
:rıt:rf'k, vazi.>·~i el •t' .ı (.];10 b: •. c bildi-

Mil~~m Bet; d~.o·.ııeCı. 

- Bu i§i ysp&!?i!:r n1iy~m :ıcaba?! 
- !Jız:cu af)(!ı.k ıc:ı< 3·11r~billr.s.i.n, 

B l'k! \'e b~ !l'r.in ftln ı.J;r feds.k;irhk 
m-csP.le-:-i Ol!1Ktk·u. bl'raber. bu hizmetin 
l'r.Emlt>ket ve ntd.le•.in iC. :~ ı;o3: kıymet.
ti olur. 

- Şeıcfi.n:? ..• F"'m~n·; .. , Aı:. ... ıt..erlik 
c:b•ırm ,.e •,·! .'r n:l;·c;l·ctlnı? ... 
Dun!.:r 1.ı.e cı;u.ı:c&.?. 

-- CvnJar; .. ., he,1•i r. rh.:\ı'-!. ı.-alac~k. 

G 1Jc(lr. birin<l<? Arn..-r-J:aya dönerken.. 
bcı1shıe birlJ.i"tc tekr ı:- s:.hip olursun! 
11.urun Jı;'n rıll..i~şe-;·e Hizt.::n var ını?. 

~ıu:aı·m Bı·k. l\.>lon•:':n rl1.:aiklerjnl 
k:.bul ett.1: 

- Jvfem:e-ket'.m::ı se1.~rnc·U nam.ına. 
bt"r c-mı•i!n!~ kobal t<lıl·)"Orum,. Kolo
n-el! Şereof::m. h.ıtyt:-lyet:ın ve iBtoiJd>allm 
!Jı:n e.lııJzcled;r, 

/Devamı yann) 

f Hediye K-az-a-na-nlar ,-i 
Müktıfatlı bilmec;;mjzi dbğru 

'haU"'1enlc:r arasında çekilen kur
ad~ hediye kannanları.n listesini 
b~ neı<re b~lı)'>Oru;ı;, 

1 incilıği kazanan: (5 lira n:ık. 
den) Malmıutıp~a<.la Letafet ha
nında 11 11unıarab ·81<1han<"de 
kom<GJ">ncu Avni Selen kiıttbi 

Babadır Ola:han. 
2 iociliğı kazanan: (3 Hra nak

den) Be~lu 27 inci ilk okul bP. 
-şiuci sı.ııı.ı: ta.!l<belerinden Refik 
ö~"Çay. 

3 üncülilı{;'il kazar.an; (Beyoğ

lunda bir sinemanın aylık mec
cani diihuliye karlı) Buro;ada Sd 
Bnş:nda 88 numaralı ):.anecc Bur. 
sa kız san"at en;titüsü talebelerin 
den Bayan Belıiyc, 

4 üncü!W.'ü ka.zs >ı~n: (1 kilo in 
1ıi:mr ko!onyası) Parnıakkapıda 
Dündar a,partın~arıı, 4 üncü dai
retle BaJan AJl€'elikl. 

5 inci. (Bir aylık Son Telgraf 
ıibooesi) Beşiktaş Ortıııbahçeıda 
H:;.şkaıkm rokak 2 numalı e11de 
Sc-:l-.t Mtrrı;:an. 
BİRE RROMAN KAZA .. ..._ANLAR 
Kadıköyünde Moda cad~i Al

hnay sokak 51 numarada Petro; 

Acele bir llavagazl ~~ 1
1 

hrıaı aranıyor ! ! 
y e:ıi ... eya az kullanılmış, rJ ) 

kullanışb; ocaklı veya ocak- ~ 
sız l:!lr hııvagazi f;nnı sabnaık 
istıycnler acele gazetemız ida· 
resinde B. Vahıdettiııc mü_ ~ 
r:ıcaatleri. ~· 

-·~ 
'" -· 

Üsküd2r Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

l\façbda Arda a.partımaıun~a ölü 

1 
Kabataş erkek li.sesi 2 inci sın;{ 
talcbclerJJıden Ferdi Say, Beyoğ_ 

lu akşam kız ~an'at okulu talebc
ıcr:n<lcn Dayan N:.J:uc S<:-zrr; lz
mfrrle Gİİ7tcpcdc 18 ı:ııımaralı 
'lıanu:le R~ır!, Te:;"Vik'.ye cadd.,si 
Er<lal apartıı:nanı l inci katta 
Fcvz~ Çel<k) ürek; btanbul orla 
ticaret mektebi bir;nci sını! ta. ' 
lebc!crindcn BaFn Şiik.-iyc; Üs
küdar 1 >nci orta okulu 2 ir.ci sı. 
nıf okurlarından Şukrü Sarp, 
Rumclihisan B. Afif kö•;~ündc 
Reo.fia SamuT; i~tan bul 2 ine ;Iik 
okul 4 üreii sınıf öğreticilerin . 
den Rilat K•ıray; Üskiidarda 11ı;1-
:ct Ct<1<l<'Sind~ 117 numaralı ha. 
nede Bayan Hazan. 

BlıIBR IL\TIRA DElF"I1ERİ 
KAZA 'ANLA 

Erenküyündc Sahray:ccdit 5 
numaralı C'J'll<:?kli p..""lf:ta miidü.rlc
rinden Hiisey :n Tuna l:ıöşkünde 
B. Hüseyin kızı Fertlane Tuna; 
Üsküuar 10 unou ilk m<>kkp ü
çüncü sınıf ta:cbcle::nden HC.mi; 
Davut;pa;a or~a oku!u !kinci s'lnııf 
birinci şube t•'~'l:ıe!erınden İbra
hinı Güngör. 

(Devamı yann) 

r BULANA 1 
50 lira mükafat ı 

Hrybeliaı!ada Htiscyin Rah
mi Bey pa t;ıka&ında bir El
mas p!fı.k diL5iirüLm~tür. Bu
lanın aşııl•ıdaki adre,ianc ge
tirdiği takdiTde kcndbi elli 
lira :uükafatla taltif edilecek
tir. 

A<lre>: 
TaJtlr Scııı:u Ç""'ııa1cç1lar 
)MU~ll • u. 61 giiınle:kçi. 

Dar · .ı.!•ko Mezunları cemıyet,,.. 

ltft"Jun~t - ıaani Jıcınşiresi ölii Darüşşa!<ık:..nın 69 unc.-a yıl dönümü 
.Enı;ııe :l'a<:İJC viriE>! İbrah:me 10/5/1942 Pazar günü ~uat 10 da n-.ek.,.. 

den; 

Ila.·:"k:l M:u.sta1;) 1'1cs~ ;.~ ~ğer hl> tep<te kutlanacak~:r. 
.....ıa~: .. rra blrL~te ea;rlan ve nWl;ler•- .Adresi b"fam;yen veya değişın.'ş 0-

. !l r::ı.ılt ..ı.rrıf o~uğu-ruız Ü5lcC:d;ıron lan bütUn. meZ\:.n arkadaşlara dave:..lye 
Kı=.:~ nileı Raşıtp.l§a L'<'k.lı.ğı.nda a-- ~deremed i:'n.ızuen bu ilk.nm dave-
t'.":c 6 m J:k~rrer cffl.!\. ı 1'\o. Ju 26 dö. t..iycı yerine ıayıbna~ı ve o günkü öhle 
n• n ı.ula ~c y n~ Kt 't:ıb Ea~latbo" yemeği için, ek·. rk j:arnolerln;ın bera.. 
'' ~nd:ı at~ 1 u:u·terı-cr cedıL 5 btr~:i~ gct r.hne~ rica olun:.ır. 
No . .. J tamtt-.ı on b"; r"üntLı:ı 231 ziı·n !=============~-"' 1 

ıı :rında b~tıçc ıle _kiqk ve mil§tc_ 
m taıı-c:n d t.ııu dava:sının carı 
rr~!.lhaAC'Illef>i sonl.l..ld.:ı mczk~ ... g.-ı.yri
n. _i:c ık.,clJıli ta un oWa.Jığ~ ve 
Z6 döfıCbn larl .. n;.n .sek~ bın Jır:ı ve 

l;ahç'-\ kıi~'t ve mJşte.nı!laL.nln yl::-n1f 
be'1 bhl 2."ı-OCO llıa :~:j mc-tJerlndc bu
lunduğıı m~allen Jl{lılan k<?>;i! nel!
ct'S:ir>rle e4ilivı.:lru..t tara!ından verilen 
raıxır mOnd~rctat:.OCzn an1aş!hnış oı.. 
d"!ı-t•xfEın m.Pı.i<.İır J!:ı\""Ti TTııtnk.1.>llerin 
K,ı.nunu Mwenını.. 628 lnoi. maddeoi 

mut::.;!>~ncc act.l\: &ırttır.:rıa ıu-et:yle s~tı_ 

Lar<ık şuyuun 1ıalesi."'l~ ve bedellerinin 
h...~OO'arlar arasında h.&;e:.eri nlsbefn
de ta~;:n ve tevzii.ne ve rrı.a.~ritl mu
haken~en:n nlsbet. da!r~~nde t:ı.rtltlara 
aidiyeUne tem')'lzi k.ın;ı ~lmak ilıere 
15/4/942 la•ihlnde gıy:ı.!.ıen knar ve
ri!mlş olmak!a ta:Wli ilandan il.ibaren 
se.kı!ız gün z.ır!ır..da temyiz) dava e~ 
d ği.olz t..kdirde mt"Lkür karar ka'l'iyel 
Jı:ed>edectiı ild~•n j/:.J>ar ve lebli,2 o.. 
lwı ~r. ~2/:12a 

. ~ .. . ... - ~ . . - ' . ; . -- . . .. . . . . ~ . ',.. . . ·. 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa 14untazamaa dişlerinizi hrçalı:),nU. 

. ~ ._ . . -. ' .... . ·.. ·. ' ... 
_; • • • ·..ıı. ,. . • -

1 
KAŞ E L E R 1 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Ve bütün ajrll•rı derhal 

Sıllhi:re Vdıüttmla ruh!!tıııı haiailr, teabın.ıa güa<le 

keser 
3 ka~ alınabilir, 

---------------------- ------- -- -------··--1 c58.eoo--· 
Lira Kıymetinde 

Km,a mOOd1eri imal eden fal>. 
ı·iltt. ııatılılııtır. Klınzyevl iolllhı<enı.t.. 
!Arıcı ll:ımıfülnl ve ımlarm 1&1bi
k;>4.ını i>jçetmdt .. ,..,cyoJoe satılır. 
Saat 3 - 7 arasında Beyoğlu BU.
yı.Uc Bayram Sok.ak N<>. H L . Ko
·-nı.""Jc.!evjc'e nvüraca.t.. 

18.03 

18.~ 

19.00 
19.30 

19.4S 
19.35 

5 b.ayıs 1~4..l 

ya1·1. 
Müzik: ~ Salon Orkeslro
sı. (Vlclonıs\ Necip Aı;t<ı.ıı). 
:ı.ıuz l<: S•z Eaer.lerl ve otun 
Ha'\'ula.rı. 

K<>DU.,:Jli: F;wl Hcy..tl 
Mtmlı.'kt:t Saa-t ~rı ve AiaM 
ll.~r\ \, 

Ser be.o b 10 Dnk;Jm. 
Jllılzik: Fau! I'rcramının ikin-
ci KlfUD1. 

20.15 :Ra<l.Y'> Gaıele;j, 
2:0.40 .Muıı,k: . Ta.nınır>,1 

!arı. (P'\. 
Fi.Sr. Ş~'.·ı.ı.. l 

21.00 Zir•at TOl<:Vtml. 
21.10 .M!iılk: senfonik 

~erler! (Pl.) 

Oık.eotra E.. • 
1 

21.30 KOn\J('ma (Kita!l6Cvenkr sa .. 
•ti). 

21.15 Mü"Jl<: Kl.~•'k TUıit .Mü>iği 
Programı, (Şd; Mesud CemU). 

22.30 Mem!dtet Saat Ayarı, .Ajans 
lJaberlcrJ. ve !kırsalar. 

:ıı.~5/22 50 Ynrınki Pı'Ol!r>m ve Kı>-
panıı;. 

Devredilecek llıtirn Bera'ı 
.Kadın ve erk~klcrc :m::hsus 

baeyo, plaj vcY'ahut jiımnast'<k d
bi.>eleri. hakkınd•ki ihtira j<;in 
lktısa t Vekalct:n.den lsbhsal edil
miş olnn 8 May;s 1940 tarilh ve 
2911 No.!ı ihtira bcratıİ:ın fulıiva 
cttiği hukuk bu kcre•ba~.lrnsına 
devir vı>yahut icadı Türkiıyede 
mcvlcii fı.ile koymak için saliıılıi:ı•et 
dahi veı-Ucbileccği tekli ecli1mek
te olmakla bu hususa :.ız.1a malü
mat edinmek istiycnlcrin Galata
da, Anhn Han 5 inci k3t l - J No. 
lara müncaat eylemeleri ilar. olu
nur. 

ZAYİ - İst•n!>ul ÜuJversıii.e;i Hu
~uk F::ı.kühcsirul<·n aldıığtnlt 8"164 No. lu 
şc!Je~emi z~yi elıt!.Jn.a Ycın:.sini alac:ı.. 

~ımd:;n csk!iı!::in!n btiJ:ımO Yt:ık'tltC. 
Ilul(ısi ÖZBEK 

Sı h.ir.1 l'C B~nuh~rr~r1 Eten İı.zet 
&..,.-:!~e - Neş":yat Dlrt-k~öril 

n,·det KAnAHİI.G!~ 
SON TEJ.r.lt.\if' ~ı.Aırn.t. 'QT 

1Sfzl Saadefe GôfDreı 

PUDRANIZIN 
RENGi 

H_a ngisid i r~ 

• 
TEt:.RiJİJE 
EDiLECEK 
EN 8011 
RENKLER 

10 kadında 9 zu ı.1111 

renkte bir pudra 
kııUerıırliır. 

Fena nnıııe bir pudra, t'e 
)'1lz!lnilze <)l;Jı:yaJlıt ·~ h] .;. : i 
çtrkin bir msnıan ttrtr ..... ,.. .... °" • 
"" &iz.! daha ~ı g~- ~ .:~ ı 
rtr. En ı.ıygun rengi buJ .. 
tnanın 7cg{1ne çaresi , yü- · 
Zü:nüzün bir tarahna bU ~ 
r enk '\'\? dl(:er tarafına 
başb. renk pudra tf"trlibe •..,. 
~tmektlr. Du tecrübeyi 
hemen b~&ün aızc pt.re.
aız ol3rak gö::ırterllc_celt 

TokP.lon pucirasanın yenl 
Yt- ca..-.tp renkler. '-: yapı· 

ruz. Bu yeni renkler. ga- "-''""" 
J'et modern ve ideta ei.tl
i"ilmlz 'bir göz mesabesin
de olan •Cromoscope• 

t.ı.r. Bu maldua, renkleri • · eo . 
makinııı::Ue karııt1tılmış- .,,.~· 

ıtusuri.ız •e tam olarak •"' , ı 
ıeçer. Artık c:Maieyajh• 
bir yilze tcs.a.du.t euJ.lm.1 .. 
J<cekt.ır Clld ile ımtızaç eden•• tabU 
g1b1 c<5ri.\nen mu~emmel bir pactra .. 
dır. Tolr.nlon pudr .. ı. okreına l::ilpil· 
tü• Ue beratlı •• hu..u.il bir usul 
dairesinde lı:an.şbrtlmı.;tır. Bu sa• 
fede rüzgi;h ve ya.ğmurlu blr ha.· 
rada bile bütün gün sabit kalır. 
Bemen buıı;ün Tok.alon ,pudrasını 
tecrube edınız TC «run!.zc ne de. 
rece b•< g"2ellıt temin C<le<e!!ıı1 
törunüı;. 

Yarlığa Gideceklere: 

HASffiKOLTUK 
ve MOBİLYANIZI 
her yerden ucuz 

!.stanbu1da Ri7.apaşa yoku
şunda 66 No. AID.lli"'T 

FEVZİ 'n1n 

AS'PI MO ~iLYA 
~ M.ıığazasınılaıı alınız. J 

f. 

Askeri Fabrikalar Satın· ı 
alma Komisyonu 

ilanları 
·~~~_;:..;.c ·~~~~~-

Dosyasuı.a bağlı lisfodc ya:uh n 
kalem malııkap almaca k 

· ı H<>y'etı uımrrreyi!<ilııl b;.ı'1lcn vem?Ck 
mümkün o-!modığı ta.J.ıc!irdc bultr.nabi
:lıenierin ey .rı ayn do te;J:m şarıtl.ari~e 
alınabilli. 

Betıcr m.iJ,;,rıeoltcsine ?4 kuruş bedel 
tabırrin edi le.ıı '""1Y••ma bni";lı ,,..ı._..ıe 
,..,,,ıı ı2 l<a!IJlı mGtk:p h!rerl Fahri
knl3r U.nvın l~ıldı•,ıh;ğü mer~:C"J. sa.tın 

ı•ln>a Jron:ıiey<ı1'U.o :o 15/5/942 Cu""' 
cüni..i. .a.M. 14. d J-.-W:lık .ılbtt!e ed~l'll!:-

Cf-Ot\ir Şarln~ <llS'> l<ııru..«tur. XaVi 
temin ... t S85l\.8-0 J'radır, cSl~~> ..,. 

T:ı>ımin t..ı.:ıen h•dcll <104ıl0> 11,.,.. Q

Ia.n 26ll0 ~Üp· okıslJ('tı <Joklu.rtı!ımc..J! Sa
lıpaı.arı:xtı:ı A:.lkerl F.c:bı-.ka.Ir~r y0Jan1a-

1>ınıl:.:ki s·ılJn alma 1'Joını,ıı)·onJnc:a 12 
Ivla.y .s 942 S\l h gUn ..i. ::;ao..t 14 ıe Pozan. 
lıkıa :·hale cdılcı:ektir Muknv'c:lcnam"c 
y:ı.pLat.><1.kltr. Şr.r'..n:ınt<si h<'r gün k.o
n1'i.':01'<>!'ltlii görüıeLıbr. İ.stlki'tl-ec.'fl. 1&00 
lire;ıık nHn·.ıkk•t tem;r.at makbuzi.! i.ıo 

o &ün ve ~a.ıı.1.e kom:.flYQndJ. bulunrn::ı-
ları. <50&1 > ..,. 

Ta.hu1in tdi1ern b~li «2483> lira o_ 
lan aşağıda ciwi y~1Jı altı külan !!Vja .. 
at nlab.en1csi 12 l\.f<1y•..s 9-42 Salı günü 
saoıt 14,S ta Snhpaz..ırında. Askeri F~ 
rikcılar yol~ın.ıJ!-ındakı ~:ıtın u.An.a m
n1 ~ıyo.n:.ı tar~tından pazarlıkla sa.tr.ı a.
l:ına<"Rk.tır. İtılekli,k:riıı 3740 liı·atk k,at'i 
~nıl.nat m.:ıklıuı.u ile o gün ve saatte 
k..o.llrn .:;yon..dJ buhıılılTIA4ıtı. 

12.a M3 .k•droıi o.zoxo. :ox~. 
80 a<kl 

1.131 MJ Kad.'"On o.2nxo. 20;<7.00 
28 odd 

40 Kg. L3rnQ de-mir! 12 J;J!' 
!!75 Kg. Yuvarlak dC1rrir cıvatah.k l/2 
421) hg. •U> demiri ~ !ile 
40 Kg Deııılr saç 5 m/:n. 

..,. 
Tolı:ıoin edilen bedeli 35923,63 l:ir:ı 

olan 9Ui!l kilo 9 nanıara ve 1 t968 kilo 
10 nunıJr ı ~Wko levha 8 ırayıs 942 
Cı.ıma gUnü scı;at 14 te Salıpazannrla 

.A.&.eı-i Fabrikalar yo11a.nıasıntlcıki .!:a

tın alnı.a k0f11W~ronun$!3 p. z.arlık)a s.2-
tın alır.acoık.tır. Şiı1rb~3JuC's.i loom.h..:yu!lı

do. göri.~~biJir. 
i<ld<!l'l.,,-in kari l<>tnill'-lı olon 5338,56 
Iinllık ını:ıl scn<iıi;.ı n-wkbuzu i:<ı o gü..'l 

\'C s.aa.;te kocı ~td.ıı buluı:ıım::ı.~::ı"rı. 
•4&50• 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Mulıamınen K.-ymct.i Muvuı.ıtat Temlnal 
L. K. L. K. 

349 

213 

97~ 

(-00 

45 

25 

20 

~o 

00 

30 

26 

16 

73 
30 

3ô 

45 

Semti J.!ahaCc:d Sokağı 

Kodıküy 0.:nnana~~ 

• Düz 

Üo~üdar Ttnbcl H3<1 
Mehm<.t 

S<:Jan~ıa 

• •• 
Allunl Z:.ı:do Nl:iücuyusll 

Hacı Hı:eıa r.alun Servilik 

No. ~;..1 

Th. Ye. 

25 20 Ada 33 p'1.!"'ocl 5 No. lu ve 94 
n1tere murabbaı ars;.nın ta-

ıa 40 
n11.ım1. 

Ada 20!i parsel 13 nunı:ıralı 

v-e 67 M, DlUıl';.;.bbnı arsanın 

tarr.anu. 
70 K"ı;i.r ,.e bahç<li -0da 

2 
48 66 B'hçenin i<:mam.L 
88 104 Döıot odalı ahş; !J "" b&lıçe_ 

lJ e\ln ta.marr.ı. 

Yukarc.la ch\bi ve n~evkileri yazılJ gavri n)Cn.kullerin nılilklyct~ peşin para ile ı-atıhr:tAk ilı~re arlhıırr.aya çıkarılm:r 
tıl". İıha'k!~ri 17.5.942 P<.özarte-::J ıünil ıaat 14 Qedjr. ~lalilel'io. 1eminatl~rı .De hiüdüı·~ük A&arr...t ve Mahlôlılt ka.~-e-mine 
mlir~caat1arı. 46'>tl8>' 

Tarihi Tefrika: 84 

l Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel _.) 

Bursayı zapteden Türk ordusunun 
akınını önlemek uzere, imparator iz
nikteki askerlerine hareket emri verdi 

Türk Emirleri boş <lıınm.ucym·

lardı, Biııbi:rlcrine h.a:kiın d!mak 
iiııcrc ça!"pl'J"itkları halde müştc-
rck d•ana .klll'Şı kabında der
hal birleş;yorfanh, Hasan nooun
da bir Tiirlt Emiri ~rnı<ı bir. k.ilj
lik bir ordu çı.karıı.rak Ruırn ordu
sunu ön leır.ek ıizere Alaşclıire 
yakl:ı.~tı. Surllnıda a<'J1ıer ~ıııno
diği için Ş('lıi:ıı:lc muha!az..~ Rum 
Jru,·vet!erı bulunmadığına ih ··mal 
verdi. Birtakım mü.frezeler nyı
rarak l=i're, Bergruınay~ ye;ail' 

t.araflara göıırl<:rdi, Bu, Enur<'ll 
hatası idi. Kuvvcıtlerini daif.t?ıış
tı. Bu sebeple zayıf düşnıü:ştü. 

F.il.okah.•s, EnUnn d.".;mık la.."11'
vetlerin.den ıEtid:ade etti. Ti1ı'k 

milfreeıekrinln ~e ihücu..'ll e
derek mağlup otti. 

Fakat ba.,"lka bir Türle millre· 
U>si Rumların lxıf;kınındar. lku.r
tuldu. 

Rumlar, Anadolurla Tlırhlere 
faik bir hale gelııni(ye başl=ı?

lardı. B unu 5C7"'ll }:}mirler, İrar.ı 
Sclçu1<i Hi.iikünıdarına haberler 
gönderdiler. iran Tii~k Su.ıtıı.ııı 
Anadoou:ru kendi ail<:S'n<le mull.'.l· 
faza e~mek, Ar..a<kıfu uç Türlderi>
ni mulıafaza kaydıyla Elmi:ı· Meıı
duk'u Anaılolı:ya gönderdi. (Ilic
ri 507) 

Kılıç Arı;!anın vcfatındaon ve 
ehlisuliiP a.kınlaTııun fasıla.ya uğr.:ı
ınasınd~.1 istiiacle eden Rum İn1r 
paratorlogu Anadoluyu ele ge
çirmek ıst>yordu. Ve, Rum 1.nıpa. 
ratıorluğu bu maoksatla bii)'".il'" bir 
ordu tertip eduek Fıld'.cales eın
riııJe Anadıolu içine d:oğru yürii
yordıı. 
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j · İran Tür·k Bü,•ük Sl'l\'tJ·k llı
f kı~darı ·ku1ntı ı~dn.nt 1fen\i 1·~ 

Rumlara hızla hare.ket e<lcı~·;ı 
Rumlara ait bulwıan Sit .. m:di 
şclır.ini z:ıpt ve ya$,cna etti. Dfr
~·v.k. hııW.i'yan hacııarını esir ~·e 
tele! eyledi. Bu h:ı.;;,t..i:).· nlar JL
dtke hacı ohııriJ.;: üzer-e yula c; ... ').
mışlardı. Hır!.'t~~·aı.lar boz, ı •. 
Yedi ıl>in d<İ.:;> Kıbrı" adasıı''' ... ı
çar~k canlsrırıı kurt.araıbilu., 

}\J3şonir vtili~i Ko:>:.,.tantin Ga;.r 
r:ı.s, 'fürkler:n bu yeni L1ü-cı""~.n •. J

d.1n ha:bl·r<t~. ·O}tJnca a;.ıkctJı ., rııı 

t<>}>ladı, Türkler ihl'!İrte ) iiı •ı · li. 
Fa.kat Tüı,klcr, ~arha mu,.ııroo,

lerile mıJvl:..ikrhı! n"Ukhnfazıı et~~

lcr. 
Arad.an çok SC\":llcden lr~uhn. 

Horasa-.:<lan elh •bin ltif•:iı< b:r 
Tü.r.k ord:.ısu Anado!uya gird! •:ı: 

yilıü!dli. Onüııc gelen Rum şe-h:i
r.i zaptc:.m>ye ibaşlaclı. 

Tü.ıık on:!usu, lırı:la yürii:;·c·rr1> 
ta, İı.ni.k etraflarına •kadar g,..!
dılcr. PrllS (Buısa)yı ve c·\·";ıııı 
yağma ettiler. Rum •kum;ı.d .• n· 
ları askcrleriJ~ lrn<;m•§lar<lı. 

Rumlar, lwik kalesine .ka1J••'· 
mışlardı. Tür}Jer, Marmnr; ,.,_ 
lıillcr iıı.e kadar ınnt"ıler<li. Ruo» 
Lnpar:tlvru l<nlk:c /bulunan 3.c'

keı ler>nin Tıir.klcr üz.erine bir ·
kın yapmasa.ı L':tırM.ti . hn:ıtır 
Rum kumanıknı Kamiç idi. 
Kami~, İzniJ;lcn ç>kar ç ı.c.;a7-

Tüı•kı1ere ra!t.ıJelrli. Türkler, fü::n 
oıdusı:nda lmrarator var za::L< :
tHcr. Fırsatı kaçınr.am3k İ\ ! 1:

lanca ktzvvt•1.J~ı·ilc hıri!*t~J ::ın or
dusuna yükluıdiJ.:r., bu, ımü t~.:. 
biır gece barıkını o:.ınu.~tu. Tih1:t 
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