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Re/ ik Saydam, Yeni 
Hayat Şartları ve .. ı 
İSTANBUL 1 

Başvekil Refik Saydam; fnönü 
berligi ve tutumunun en candan ı~avra
yış ve semboliği içinde bütün memleket
te imkanın müsaade edebildiği refah ve 
bolluk gayretini titiz bir emekle güder
ken İstanbul halkının sıkınblan üzerin
de de hususi bir alaka göstermiştir. Bu 
hususi alakayı tebarüz ettirmek ve İs
tanbul halkının ıükran ifadesini yerine 
getirmek bir vazifedir ..• 

ETEM iZZET BENiCE 
Htlkftınet, ıı.ıtııın qwdııi;ıı. ' 

Neetık. ~ J 2 k...W cibi 
maddeler başta olmak Usere bü
ttiıı 9*&1ı1arı p!c.nneııia Uııtbôr· 
lıerıni alınaık yolundadır. 

Ticaret ve Zirııort V~ 
~!Qle.t!a»•.,alannı bitirmd< ful&. 

re bulunduklen kadar ber P'S".11 
,;iniiıı t«rübeMndeıı 6e ~ -
lıaddi.ııde fa~ ve 4Nıa 
ıöre todbirlcmnelct edi:rler. Diiu
Y""ın baş d-ö.bdürücü def'.şiş buı 
...., inbodım•l rJ aca~ı.nU.. bir si..ıe- ı 
mi yeni prtla:ra ıriioo ayaT!."ım"k 
oaşnr.ıiınas1 loolay V<' müm1"!in &o 

lan işlerden det>L<liz. Dü.nıyaıım 
her yeri.ııde olduğu ı,<ibl mc.nle
J.eti:mWle de bütün ek.oııomil< ş.:rt
lar ve tecssü.ı.er bird~ubire de~ 
ıınışür. Bu de~lkliği uonna.lk.şti- 1 
rec<'k, düzene IOkacıı1', yeni ier>P- 1 
iare cöre le,IU!aı.laıııduacak va,l,.ı.İ 1 
ve inıkıinl:ırı bOle bulnınk biır d:a.. 1 
üt, emek, özen d".-aııı idi. Buı:ün 
1111.rbi.ıı; ıl>illi, İlın'>adi, ı.irai, wıai 
nurmal fllrllılr iizeriıııde bı.,.ulo 
geürdii;i'i t~yyürlerin ve fevı....-
1.itde hall.,rlu öulcmııesi imkilıı· 
lan bulunduğu gibi ye.ni fa.l':l:lllf'ı 
lın~rı aLaııw>da ileriye giitü.rccek 
tcşokıküller d4' tek.'ruıül ...nınsına 

intikal etm-* üzen'dir. İaşe 1er 
kilatı tevzi leşkiliıtı, toplama te.!
lUliotı ve planlama işloeri ruıı.ru 

dıtlenuıkl.ır. Hiç teşlıiia'lım .,.., 
hiç buırlıbu hlr lll<!ınleJ<ec •9in
dc köyden memleketin her bu.
f;ı.ııdalıi ve her felıriıı.deki mahal
leye bclar bo teşl<ilirtı knnnok, 
faaliye~ l'OÜfınck, randmı.anla 
çalı~ı.rııbihı*< hiç şliphe yclı: ki 
hele tabiatın ceçcn yıl ırilıi çek 
.zalim, çok ha.;. öanaıı.dığı bir 
aamaıııda k<>l&)' değildi, en giiç, 
en yıpra!ıcı, tiınür ı;ö11dürücü Jotr 
faaliyet mevzuu idi. BUDU ancak 
Y ilk>ek lıw.ıü rclı bcr ~iııık J>.ıJı:
te>r Refik &a3-d.wı gjbi ~ 
ıüııdüzüı:ı· lcallruı \"C lıcr türlü (e. 

ragati, h~r türlü uiıın ve ôrod.e 
km·vetini nefsôndc tophyruı bir 
fa!ı.Qyct ve ye>nıhuak bilmez bü
yük çapla l>ir el.imaj: \"C ..,un gil
nnd:iği değerli \C y;ıı..-~k ,__,;.;ı;,. 

Jetli iş ,. , ın.a;'uliyet ıırkıid,ı,lan 
ba,arahil ı-di. 19!1 t'Unhaluıra~da11 
ba,lt . ..an kr•~•o )Jit.M>dıihııcı<kın 
ı; ~·ti~ •ddi:ı cdil.:nıeı.. J'akat 1942 
yaz·ndaa l.aşhy:mık ha"atıuıu. 
n1111>ıer.,nı Refi!.. Savdan:uı ve 
lıi'kiı.ınctiı>in ıl<l ~; ile bu
ı: ınkii diiıı~ n şar:t.ırı vu ülçüleri 
l.rh'.d" hi~s<'dilnıiy~ lıa:ı' yılları 1 
halinde ı:-eı;ecelııtiT. Yıne b.w.:.U 
aıluıı.1.ı di.)e ta:..aV\'Ur ettiğimiz 

Malta Valisi 
İstifa Etti 

---·---
Yerine CebeUltta. 
rık Kumandanı 

tayin edildi 

Çİnde Te BJ~ ~ 
Japıo.ıı ku""etleri 81.şk••• tum 

Gmeral Sogiy-

ı Madagaskar· 
da Fransız 
mukavemeti 
sona ermedi 

• 
ADA VALİSİ 
DEDİ Kİ: 
u .. danın llıt o • / 
den gayri nokta
ları azimle mQ. i 
dalaa edılsceıı ., ı 

• 
İngilizler bütün 
adanın testim oldu
ğunu muhtemel 

görüyorlar 
~· 8 A.A.)- M&'d;gaıılır.r 

ıın·· :wJ vafki Ann..:, Di~ • Su
c.re:.61 p~r . .-c:rıbe saba;Ju ateşe nj,. 
h a\·~·· ..,"rliğ;n,. ait biid'il'lği ııe;

mı~ ~tir, Bıldi~ikıle ı;un1ır yan· 
lııdıı: 
Düşman, ı·sir ~n al>ay Fer. 

ret tara!:ndan müdafaa edilen 
s:.•n ınüstahkcıın mevkileri almı'Ş
tıı·. Aıdanm bütiin diğer nıol<.taları 
ayna a7.i~nlıe m;lıciaf~a Adilecekti'l". 
lı>oora 8 (A.A.)- B.B.C. :Ma

<kgaskar<i'a Dic.go • Suarredeki 
Fra= gaı ;ı:w.mı ve nıuhtenıe.. 
1.-ıı ~d.:ırlaki Fraııısız kuıvvelleri 
sH'üt!ıI&!.·ın:. bırakarak tesl*n ol. 
nııı.şlardu·. Tesbn şarthırı hazıa
Jı:ınmıı;:br. Vi.,<Jye göre; ada v&-

(n..vamı 3 Ül'l<Oli Sııiıifede) 

lngiltereye üç 
kısa hava 

akını yapıldı 
Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Dün 
~ milııtania Ahnruı tzyyareleri 
Iııgi!terenin cenup cıqıusun::ıa 3 
defa hava taan-uzu yapmışlardır. 
BllZl hasarl-erla yaralananl.;;r ve 
öleııJer ohnuştur. 

İngiliz tayyarele:.ı; Manş üıze. 
rm'c im- Akııan tayy'1re8ini dıii.. 
şürmüşlf'rdir. 

--~...---

Şark cephesin· 
de s;ikunet· 

deva ed·yor 
Masmva 8 (A.A.)- Röytcr: 

Gect! yarosı Rus tebliği: 7 mayısta 
cqıiıede miihim hi\: bir şey olma. 
mıştıT. 6 mayısta 7 Ahı'l&ll tay
yareai talıriıp erulnııiştk 

'.Biz beş tayyare kaylıetıtik. 

tkl Alman flsıQ 
bombalandı 

lı>nıfra 8 (A.A.)- BJB.C. fn,. 
giliz hava kuvvetleri ~rııde ve 
Zecıi>ruges JıöJgelM"ine muvaffa
k:i:yetle taarrll!Z elınıi~lentir. Bü 
tün tayy.aTeltt üslerine dkinnriiş 
lerdir. 

bı.r l<.oordinasyon ile tam bİ>r me· 
kani.mut haliod<ı klhl...,D f.u1i3·eıe 
ıe\-mİıj, ......,ı;ea de faaJ.iyclc ırcç
m<>k arifesindeJider. Bül>umet 
küyde en iyi t.eelıil ve tahmini y<&• 

pacıık •otcbaşı.o leşl<llıi.tı.nı bi:r ya11>
d:ın taaliyete ıeçirıniş bulunur. 
ken bir yıındeın dt halık bOrlilı.len 
teşkilatını {aali)'ete ee~ 
köyden miislehliddn eHno lwdar 
bütün mekaai.oıııayı yepyeni ve 
en dü~nli Jıı>r şekilde Jrunruık . 
tedbirlerini wnwni hay~ SIİ<m· 
tı"1zlığı Wmıe """"' içill!de ele 
alnuştır. 

Londra, 8 (A.ı\.) - Müs
t .. m.lelre N&arctinin perşıernr 
be akşımu n~.-t1iği tebliğ: 

F·ı· -;-1<>---d 11, Senenin ilk 
1 ıpın er e 1 Arpa mahsulü 
binden fazla l ı 1 ,4 .. 8 • • zm r .. ornova 

Amerıkalı esır ! tarıaıarıada blçl!dl 

Yeni mel<.&Wıııma >a;esiııcle har· 
b.in öldüriıcii, yılıtt'.I fela.ı..eüeriu.. 

den ına,;ıın Türk yataoclaş> lıar

l>in sakıotılAnOdaıı, uıüşkiillerin
dcn de mümkün. olduğu kad>ır U· . 

zıık kalarak ve mcmlelııetin yotiş- \ 
(irme, y ap;>bilıue iınk8.ıı4rııulan ı 
nıüsavi hak eı;ıaları Wılıii.inde (e.y-

llfalia adası Ye ona batlı 
yerler valisi ,.e ba~a
uı 'l'ii.ını:-cncnıl Sir Williem 
Dohlıie lfrab 5Hıımu "Wer
n1i~tir. 

Knl, Gt'neral Vikte>r C'.ord'u 
İlu ..-aııılfeye ~in et.miJtlr. 

Vaşingtnn 8 (A.A.)- 'B.B.C. 
Jnpmılar Fıl.ipi'llenleki Amerika. 
lılaıa 'e Filipinlilere kayıtısııı: ve 
şar1.Sl':I: silithlarını hıra~ teslıi.m 
o:nıaların, 1alep etmi.şkrıdtr. Ge
neral bu tak1bi ist...•mıye•ek JMı'bul 
e<t.nıi:,""tir. Siv!l ve n.•lcer olınak ili. 
Z<'.r<! <cman ll300 Amerikalı eııiı
d tişırııüşt Ü.f. 

.kımir (Hooooi)- Bornova Zi· 
raat V~ti müesseseleri yılın 
ilk arpa roaJısulünü Yetiştırmi§
tir. Eı.-velk.i gün ziraat mucad.ele 
lstıısıyunu tarlalarmda bi.çiiimeğe 
başlaoıı.ruş ve biçilen arpabırrlan 
birer demeti Ziraat Velııfiletine 
ve İ'mıir ııorsasına g6~ 
üzere hazıxlamnııştıo·. 

cla-lanaeah.1.ır. Bwnı daha açık ifa- ı=-==--....,==="-
dc edt>bilıııck i9'o }il i•.alıı )'üJ>mak 

~~~--====-========================>'=============: 

EKMEK! fa~-dasız değjldic: •Su.beşı ~ 
lalı• ile kô)'cle •e tarlada ne çı. 
kacağını bileceğiz. Kiiyliinün bak· 
lı:ını bırMkuı..1.., sanrııki el Jııona. 
cak ve satın ab.nac&k h~y U.. 
ğeri kar~ılıfııı>dıı umumun hukJr.ı 
o~ad. ve Tnprak l\falısnıteri on. 
sinin mıılı . ayılacaktır. Her mad
de her ~·>olıro ihti.)acııuı giire he· 
•aplaııa<:flk, ona göre yollama teş· 
kilatı fııaliy.,te gcı;irilecds.tir. İaşe 
n· dagıt.ııa lc>şdudill<'OJi l>u unııı
mi laali)ctiu oiızu:ılıwuı , .• başa
rıcı1$ru .>aJ>llrken ha.it; ıl.ağnnıe 
birlikleri ılc miL•t<·blik.wı. ayağın-

•la hükÜm<'tin dağıtımını om""
larrııa alm:~ bulunduğu bcr mad
deyi uuu, kolay, de•amh k'"V1.i 
l'<lt·relotir. Bu takdirde 19~2 yazııı
dan i>;ı~lıyarak harbin dı;,·~mı 

-";!IMf..r \'e ne kadar ~üreı·-se sür .. 
hÜıı her vafanda.ı; Jıükün1etin 1un- i 
va(faki) •ile çalıştırımy& ba~lıya.. I 
~ı,~-ı bu ııı.t..·l[an.izma içinde tevzii 
dnk>ı t'li il<' ,·opılnoak biitiin m~ci- i 
dd>erdeo ıııÜ...l\İ nishet ölçiisil · 
\ı;iıMle ve iev amlı bi.r aıa:il'lte ~- 1 

F aka lık z r rA 
Se ebi Açık ı 

Bunu vatandaşlara izah ediyoruz 
Ekmek ist.ihkakr:ıı.ıı, g;ınaşm 

yart.n olar.tk veriloıne~! tedbl'rinin 
-0:,. :ın e\'vel ııona emıesi içuı, lıü
k\1111c-t:; icı:ıp eden tctk:klCTi yııp
makıtad>r. 

Bu halin, bir CerahlıJı: ok!uğ-.ı 
m~aliQıtasım y~ııjncağuz. 

Bü'too iiTİkanlar l<ullamlnak, 

memlekette mevcut hubııba\ s1ıok
ları:nın y~ni mahııulün idrakine 
kadar x!Nresi giie önünde tutul
maktadu:. Bugünkü tedbirin kı
sa biT z2!11'lan süTecl'ği bilhassa 
.hatırdan çılı:arılmamal:dır. 

Dtinıvanm her tarafı harp ve 
at~ i~ırKl<>dir. 'l'ii:rkiye, bir y~n: . . . 

gmın ortaımi'iıa • alcin oran tek 
mernleketıtır. Bu huızuru, hemen 
iıeınen se.feıiıeT. bir vazıyettc lutu .. , 
lan kahra.nıan oıtlllllıuza borçlu
yuz. İıstiJtlaliımızi pen;inlEtnc~ için 1 
tan.dıWımııı: tek garanti milli kuv· 
vetimiıdir. 

(lH-.'!""J 3 ü.o.cii So.ll'l«l.o) 

• 
Japoaıar yedi 
laarp gemııı 

IEaybetUler 
Vaşıngton 8 (AA.)- B.iB.C. f 

mayıs ~ Salomon adalar> cı· 
varında Japonlarla Ameriluılılar 
ııratıırıda bir deniz muharebesi 
olnıuştlll'. .Amıertkalılar 10 b:n 
tonlU:k blı- J aıpon kruıvaoıörii ile 
~ tmpıoo malım • topçeker, ı 
ı.ıışc ı;emlsi ve az önemil diğer 
lbaz• japon gemili!rini batırmış. 
la~. Amen'kablar aıııc~ 3 tı.y. 
yare Jaı)'betm#erdir. 

lranda yGni bir yol 
l»Ddra 8 (AA.)- Ba3.C. Ür

düıı ne UraMaJı a:rasıada.lri ~ 
m:i.cyn.'u tam~latırnLjtır. 

19 MAYIS 
GENÇLİK 
KOŞUSU 

Samsundan Ankara· 
ya koşacak sporcular 

Arlı:ara 6 ar l•Stı:;i Mutıabirô
mi:zden),_ Ebedi Şef Ataib·kün 
Kı:rıulıı.ş Savaşı b:ı~ı.rııda Anado. 
lu,ya ilk aya!k baslı:ğ1 günfuı dö
nüm y?lı olan 19 Mayıs Spor ve 
Gençlik Bayramııırl:ı Ankarada 
i»tımek ÜZ()re ·G~nçlik Koşuoıı.. 
nıı.ıı. iltinıcis! Yaııılac:ıktır. 

Adaya dair bilinen ve bilin
h akik at le r •.• • 

mıgen 

Yazan: Ali Kemal 
=;;;Sunman=--

Nil nehrılı:ı:b meııbaları .ııı;ı"ede 
wuğu, bu mii'lıa.rek nchr!lıı 8\lyu 
ocrelerdeu geldiği a.sııılarc:a dı.irı
lıer:i m~ etmş. Fakat eck:kien 
N iJ.i.ıı suyu Madagaakardııo ııellı
dlye zaııc:ıedilirdi. V aJııtliae Arap!ıa.. 
nn coğrafya erbabı Madag;ısk:aı
adasıııdan baillıcderlicr, orada bır 
eCebelü lkame: • Ay dağı. oldu· 
ğunu ııöy~lercH. işte o etti 
aruıa göre Nilin menbalaın .ce
beliilk&mer.Cedıiır. Zllüııılen yocan 
mesclelerm lçin<!en çıkmak ~ 
o günkü malümatın ıkMi eelme
diğ'.irıJ göraı.!er rahat edelxiBıınek 
üzere b:ı.ş!ta çarcler bı.ıJ:muşlar, 
inanacııılı: erıı.ı.neıer icat etır~cr-
di. ('Devamı 3 ~ü sahüoclc) 

MadacubT ~ clair be. 
;raııııttta Jııatıman tııırruz BaşvekiJS 

Çörı;ü 

Gayrimeşru ·servet 
yapanlar düşünsün i 
Layiha Meclise geldi, miihim 

esasları ihtiva ediyor 
Ankaıra 8 (Htll!<USi Mutı&lüi.. 

:mnden)- Memurlarla a~kerl 
m<?llStJE'laroan fwkalaıfo zamar.
larda mal sahibi olanlar hakkın
daki l~tıia :1'1:ecfü rUDlameı;;ne 
a lınııııl§ t l!!'. 

H iılruınetin eaba bı '11UCi~in
de .ron zımıanlarıiı dfüıya bar
birun dıoğutt!Uğu fevk alitde hııl
leııdcn '9tifatlc ederek şa.l,ei men
faatıerini temin maksadile bazı> 

aiılM< ~rinin dcıvlet \ e 
rr»Uet alcyfıine olarak hir takını: 
sui,;,.t'rPa»cr yapmağa ba.~ladık>
ları ve bu aure-tle gayri meşru 
iktisaplara kalloşbkları gürül• 
mektedir. 

Bu ı(bi fenalıklara kal< • .;anlar 
tıakkmda kanuni tak;tata teves.. 
efil edı!m;, ve içlerinde mahküm 
edilmiş varsa da bu gibi hallerın 

AUe'11er 11 m:ıyıs pa.uırteısi gü
nü saat 11 ~ Samııuıı.dan, 12 ma.. 
Yl6 salı gürrü saat 10,30 da Erzı.:, 
rumdan hareket eck:<.-cklcrdir. Her 
atlet )'ahuz giındüızkri olmak ü.. 
zere ilıi k\bmetre l:ıışacaktır. 

l!k; el<i,p Sıva9ta birleşce~- B • 
dir. Üzerinde ,EJbedi şeı~ Milli h d 
Şefe. ibar~ Y,:Uı!ı olan bıryrağı ı r ırsızın, m o a ve 
19 mayıs guıııu saat 12 de oon 

:=:~ g~ Ankaxaya yetiştire. süs meraklısı sevgilisi! 
Bu sabah Vila- ,, 
yette miihim 
bir toplantı 

yapıldı 
Vi},}yetıte Val'i. ve Beleıti.ye &. 

iısi Dr. Lutli Kıroarm ıiyllSE!t et. 
ti.ği bir tıqplantı y~ıl:nıııştır. Vali 
muavini ve bl\l.ııe la.şe ıniiıdlüırü 
ile biiıtün k:zymııkııml&r, bir kı
s~ na!ı.iy~ nıüdüderi hazU" bu
hmmuştur. Öğleye kadar devam 
eden içtimada, şehTin muhtelif 
i~e işleri etrafaı<l.a gör~,ıti.Jtiliığıi 
anla.şılımaktadıc. 

Ki SACA 

Berdevam ... 
Şark aephcsind.: siıkuneı ber

det·am .. 
Kar~~l<kh lı~ffa 1'.arhı berd.ernm. 
Jırpoıılar BtMna.nyad.o.n ('iıı i<;•'

ril.erA1ie do~:-ra ilerk11ı.t:ktt: ber. 
de-ca•IL, 

Ma-dııgo.,kım!a Fraoısız:a,. mıı .. 
ka.vcmeıtc herderam., 

Bi:::mı mahtı!, bu del'ıımlı hiid;
s•lerden d<ılıa bi.- ı;oğuııu sa1ıdı, 
döktu. 

Scmm , •ııf.1;.ıı!ı mıiM!> yii~üme 
bakaıtuk crulii•n...,rlt. 

- Rı>y<rt beroernm vesselam, 
dledı., ve ılan• eıtı: 

- A1•1111a navıl bir ltayot?!. 

• • 

Aşk, insanı bazan böyle 
hırsızlığa da sevkedigor,, 

Bir mUddetıtenberi Unkapaııı 
ve havallı;iııdeki bazı U!rzi dlik
Jcanlarnxlan bir hayli kl.J!naş ve 
ha= elbise çalan ibralıim adında 
bJ.r hırsııı: d'ô.in zabıtaca yakalan
ııruştrr. 

İbrahim, marifotleriııi §iiyle 
anlatmıstJr: 

c- Hfilen boşta gcıriymum. Çok 
ı;ıü';,el bior seo.,gilim var, fakat süs 
ve !l'oda meraklısıdır. Onu istedi-

ği gı.bi tıepeden tırnağa k.. . r 
donatmak ll}('(lbur!;;ctınde kal. 
yo>:um. Bu rob&pk bu işleri yap
tım. Ne y<qıayım Bıjk ınsanı b·· 
a.an da ~e böyle hm;ıehğn 'e'. 
kediyw .• 

Sevgi uğrun.da Jıır~ı~lığı ve h~
plsft1anc-yi güze aJaıı İbra~1iın 1 i .. ı 
gar;p !ti:rafını ınüte:ıi-ıp t.. Yliı! 
oltr:l:lnuştux. 

stan ul n kışlık 
a acak ih iyacı 

Mahrukat Of isi faaliyete 
geçti, geni siparişler yaptı 
Ma:hruka• Ofis• khcro.su Vekil. 1 

ler Hcyetiıı:dcn çıkını.ı ve şehri- ı 
miz., taol4( eciılmı:ıL·. Ofis milcliır 
muavin?ııgL.t'le Bcie..1iy€ Levazım 
ve 'l"=r.dlk İ~leri mii<lfü· se-cil
rni~ ir. Dıin vıl:iı;ııette bır toplantı 
yap:l.ı:ıış, b:r kıı;~'Tl optancı tacir
lerin de i.ştjra~ ettlğı bu topian .. 
tl;<la. ofi..,.;n tacirlerle rakabete gi.-

ro:.sre.,,·eıcegı Uıze:rinde durulmu~_ , ı.U'. 

Ofis ilk iş olarak i.•lranca orrror
larında hazır bulanan ~O bıı. çe" 
o..1unun Şt·hri.nıizc grt!ribne.<. ;-,, , 
faaiiyete g~nıiş!!r. Hulgar:;t""" 
dan da 25 bin ton m1nı::al k"ÖmÜJ\j 
ge .. irt.lt.«kt:: S~p:ı.~~ler vPr.~ 

nı~tir. Böyl"h:k;c (>fis fJalyQie 
O:l>jlllll§ buluı.iııa:.t~u.r. 



HALK FiLOZOFU . 1 J. "[4rri' raimii~~p;;~~Aii~iiiRi:t 1 1 Bir "Üniversite 1 

Bayrağı,, yapıldı 1 

SALGI 
REŞAT f'EYZI 

t ... ~~~U!iJI . 
Bayatta teıa4iDe

rla roıı J 1 Ç• f k C tJnıver:;ite re.·to-.i C:eııniJ Bil· ll!:!!~~~~~~~~~~J apon ar ın e arşı enupı sel.in geo;en senekrdE' talbelere 

DogV udan h~_rekete mı· geçtı·ıer?. 1 \•erdiıi;~ ~av z.'.yruetiPri!JJ:ie talci>e- Çin gataeıı .. Zaınan, 'nsanllltl hodbin ya
rıyor. Günlıok hııyııtımı:ı.ı doJ... 
durııu ufıtk, büyük h~hangi blT 
hi.db<,ye lxılunı~. Alı:lwmım 
h rck61.Jeriıı:i7., ııad bir Juzla, 
,ı.alna ke™1i:m;,-~ dü~üıLtı~-e 
doğru kosan, bir lMlWi ruhiye 
iç mrle 111ıduğumu:aoı giislttir. 
TrıtmVaydaki )•>len, yahıa 

kendi rahatını düşünüyor, B1r 
adını ih!ri g4..e, ~Pi ooiinJe 
• .ıc~·P ka lnıış va:L;,y.,rıe olan 
beş on insan. !izaz daluı ferah 
bir hııle girect-k 

t'aka.t. Beriki, !.iç istıif'mi bo
ı.ıır mı?. Çünkil, koodisi rahıııt
tı r. O, ..ıı•ıca k. "1ı şekildeki du
rıt-;ı lc u•anıi ı alu ı edebilir. Her 

l.L'Y uda :::ii·1.ü kapıdadır. A
ca.ha, ye11i ;\'Olcu hiıı.iyor IDlı?. 

TURl"A. 'UA 
D<HlATES 
Turüıuda dr.nıatcs g~\miş.. Bir 

lki işportıı içuıde, kimya n · all, 
biı·hnç adet gordiiın.. 

Doma te ir4 ktrmızı re11 gi, va .. 
lı.ur ve sak.ıı duı-u~u, yaz mevsi
minin gcldi~-ini hatırlatır. 

J'akı>t, domalM fi.atı, bugünkü 
balin.i mııbafaıa ederse, blz'.m e
n, yaz ;clı.ıedcıı, kış ı:i· 
rcerlı.! 

;'!HA ET 
BAi l~TII.AR 

p rn \.>) cs'.JıcL·n sıka.ıı birinci 
dava St>'!n crJı: l'e ·anıi Safa ile 
Ncrip Fıı21l harL5tılı:.r. 

lnsanıa hatırına şiiyle bir mal 
ı;elıyor: 

l\ıuıleıııki bwh:ı;,lt-rile Iıanşıp 

Earılotaklor.lı ııe d ve, günlerce 
nı:ılıkoıno<le çeııe yortluln?, 

Kl.l YU 
YİYfu'l-IEOilt 

Ç:ır-•nıba ı;:iıın Hıdırcllett!i. 
Fa!<at, ll:iıf:ıllıaııeye &idip kuı.u 
ycMce:k hava ~oktu. 

Fakat, uı:nnetıneyinlz 1oi, yalınız 
sıcr.J< Y"ktu •• h•)'lr ... 

Ka apta iyi kuzu yoktu, bizde 
ala<"ak po.ra yoktu ... ilh . ., 

MÜNEKKİD 
ARANUOR 

Bir mıinekkid aranıyormuş: 
0:.ınan Cemal, iıdl>ta, Hıin eder

tt~ıne- h. ğırıyor. l\1eğer, daha ev ... 
vel, aynı ilimı Necip Fazıl yaıp
m1~ .. 

I te, muharrirler böyledir. Mü
n<"kldd., di ·c, bniırırla:r, sonra, 
h'Y gii-ıı kı.rşı!.arına dikildi mı, bir 
kııjolk suda bo);mak j.-,;terla. 

AHMET RAUF 

a~ .o 
ıer .. g y z 

zam fsUyo ıcı 
Ha~ ları'l ısın.nası uzerın& <ıir 

çok ga ne ve ıç: 11 y.rı~ı .n sa-
11 plcrı .ı "kadar! ·ra ın-i1rscaa.t e
d el: YP. 7 1 K t:ırLeler r.m bi• an 
ev\ c1 h;eırlanm:,sını ı.:>tem'şler
d'r. 11•:.nlcr; g<-cen '3'!neki t11rife· 
k r.P n bu •.ı:neki hayat şartları
na ı;vre çcık az clduğunu ve h.ç 
o};;r.:ıe::a vü'Zde c~H z:.m yapılması 
ica-p etti,ğini iddia etmektedirler. 
Vaıziyet ~{!tk:.k olunmaktadır. 

O E'tf.T kıi, lo!mse bimmesin. ıU'a
ba, biç durmadan çekip g•tsin

Amma, ishısyonda bek!.iym 
yolcu, ~geç kalıdığı için, ya
rım saattir kıVTı>nımıı.lı:tadır. 

Berlk.ine ne?. O, rahatta. A· 
yağı yerden loe-ıilmipr, ya.-

Arabaya giren veya gönnelı: 
6çjn ufraşan her yeni ~a 
bir düpnan pi balıııır- yeni 
yolcu, eıııun n.ııı&aruııda, bir mü
nase.b...>C&i-z, bôr 1111yeısızdır. 

Ne diye binmek istiyor!. 
Onu niçin ralıa'9.ız ediyor? 
AhHkımı:Malci bu l:ıodlııinl>k 

sa}gmını, günliik hay ı>tımızl 
dolduran daha birçok Jı""1iıoe
lCT de görebi irsiWz, 

Za111an! ... 

E" i 
rsları 

1 Haziranda açılacak 
yeni kurslara 

2 5 O kişi seç.ilecek 
1 hazıranda yeni eğiıın-.en kurs

ları açılacaktır. Bu yıl b:ı ku.rs
lara 250 namzeıt nlı.nacı;ktır. 

Tal!b, 90k: defa, ıesadü!lerden tbıı
re:ı:ı.r. T•Uıl yiır ola.oı iıt.><Jn, 1,yl ve gü. 
:li"l tesddüfJıerle ka~ı.1 .. ~-mıt ins:&n de.. 
mei<tir. Talılıi TSVer ı,rj'llrufi adam. lııııo'a. 
tm iyt lese.düfl..-lyle l<al:l>laıımııı ve 
iıu tes..ı..tleniea JwLitade ~ile<:«< 
lkaJaır K>elr.iq& aaffi:P Oı<r.uı;luc. 

Fena talÜll; inlaıı ııedlr!. Bö,;<J.e bir 
adam, reaa.l<.Sef, i.e3ftdL.!Jer taralın<lad 

yarctuna 'm2~.Ar omı<llrn::5 kitr..ecdir. 
&ılJ lııaaııJac tallM ınarur, ba:iw inan
maa. inmmıy d.ar, te$adüf'leıri. tte ~ 
lı:1r eden ldmoeler ~~Rll mldlr?. 

H..,,.tta t<>llhi açılı: olan ın .. ınlar gö
rüıilz. GUzel tosıvi(ifler, bu in.anlara 

sık sık yardan etmıi\lerdll'. Bınaena

leı;ı:h., teçadLt:ere ln•rnnıılı: lJun gel.. 

rr.ez nı!?. Tt:~:adl.i!, diye bir ıh:io..:sc >'"'Okı

h.ııt\ iddia ır..Ua bulun"'blllr- mld.:r~:Z? . 

Piyant:on1..:.n bUı.Yük ikraraiY't!:ıı~ çrtı:ar .. 
sa. bu, b!.ı: ı.a~ d~P. bI.r kurı.ı rıu.tla
yı:;, '!:ı:naon•!ey?t bit teSLdilıtilr. Zcnc;n 
blr aile ,(' ~ ®~up bily\l"'b~~lx.. ıteı.. 
sadil!en reraıı lı;lrrl.. yaş;ımın1Z. 

G\hı:~l Ilı.,_ k•<"n& teS3dü! ed<h.lir.ı!.. 

niZ. Tesıdüt kaquııza çirtc;n b• ~ 

da ('ık&Ta.blllr. İJrı b ... apartmı:ını te ... 
.sniüfe"' bu1u. tr.tıız. Bs1_1lll.. ar:1r arar, 
ı-, •. bir tek ev bulanıaatr.ıız. 

•r t..dılren bir kaza geçirir, yru-ala ... 
ııso ~tiz- T<s:ıdti! etıne-ır. yara.lan.. 
m.:;..m~ız:. '"ılı~nt~n:z t~düfler:n ese
ridlr. fy; teladüfier sı..t korur. Fena 
ıleoadüfier haeia «i<>bili. Ta.rifeyl bU.. 
m.iıyQt'S3:nıcz, vr.pura tesadüferı yetişe_ 

bil tnsin.i.'7,.. t lkif Mıı1eme, yet.itemez.. 
aın.:.z.. 

Sıaadet, en cüze! tesadliflerlo blr •· 
ray• tophınmas dır. Ne kadaır taıla g!ı.. 
ı.el ~Oü! bfr aw;;s tot>lanırsa. o de

~~ !er tG•·afın.lan bh· iln;.vel'!'ite 
marşile Ün<versite ı'b~rağınm ya-

( Yazan: ı. s. Eski Bükreş Ateşemiliteri) pı.!ması riı:;a olunRı·ak Rektör taı-
- tıı.fından ıbu ilki d-ileğin ~rine gc· 

Uzak l)oığu ceplt.! lennde: 
Birmanyadıı l\fandaLay ile Alr

yah ara••nda Japon ilerle~işi .. ür
.. ıı., devam etınt"ktediır. Bu hat
.tın şimali1100 ıııiıMeflldeıin ne hal
de bulnn<lukları malUın değılıdılr. 
Herhalde JapoııJ.ara ka.r~ı a<"tı.k 
bir cephe tııt.mıı<bklan ve h<>
zuldırkları anla"lıY""r. Yal.n,ız lnm
lar!n ba.,,ındo bulun-M lngili:r. V11 

Çinli Generalin bir fü,se çe.lollmi
ye muvaffak oldukları bildirldi
ğine gör<:, s;,,,,anyada ıınuttefiS 
clıuumıı ~ok vııbim bir ııafhaya 
ginn;~IİT, lllanıbloy bölgcs.inde 
sıkı~ın·~ kı>lan Çinli kııV\'etleri.n 
akıl>eti karan!.kıll'I', Japon bOol ce
nahının sahil bo_YU'Dca llind hu
du.du istikaı.netiııde nereye lcadar 
ilerlediği de ma!Uın değildir. An
cak Ak:vab limanının J~ali İngı. 
!izleri ~'Ok ferıa vaziyero düsür
miistür. Bıı liıman, Azs:ı.m • Kal
kfü-'I d"""~'Olu üzerinde bukınan 
Çitt~ong'a 300 kilometre mesa
led.-diz. Binnan-yayı Hindietana 
bağlıyan tek mühim yol buradan 
geçmcktedh-. İnigl;tl~ri garptcn 
kuşa·tmak ve Hind hududuna siir
atle nrmak maksadile Ja'(M>tl sıol 
c-1unın ç>ttagong'a doğru ileTi 
harekete devam e~ çoık muh
temeldir. 

Birm any.a • Çin hudut lbölgeı;in.. 
ele de yoni bir Japon bareloeti be
lirmiş~. Japo.u kuvvel:leTİ, zırhlı 
birhklerle tamy.o ed!ilertk Çin 
hududllOu egçmiş ve Laşio • Çıınıı:• 
Ki.ıııı )"llu boyunca i\erlemiye 
başlamııJa.rdu. Bu Jııporı kuvvet
leri Yunnan eyaleti hududunUD 
beri tarafına tabbien 40 k>lomet
re Jm mesafede buhuıaıu Şeianc(a 
kadar ilerhmıişltırdir. 

tirile.oeği vaoolunmu.;.tu, 
Nmayet b>r ik; ay evvel teşek

kül eden , Talebe bi~liği. >Ik işler 
nıeyer.ında bir •Ü nLvcrsite bay
rağı, y.a-pmaıyı kararlaştırm:ş ve 
lıu maksatla iıcra olunan tetk:ik
k>rden sonra yarısı k:rınzn, yarısı 
bey.az bir zemin werine tam 
o..ınsında biT kurt resmi olan 
bir bavrak yaptırılmııştır. Bayra
ğ!'ll ,..:ka tarafında .t~tanıbul ü
niversitesi> lbarPSi yazılııhr. 

Bu .üniıversite lba(Yrağl~ nr ilk 
defa olarak 19 'tlayıs gençlik ve 
spor bayramında Üniıversiteyi 
temsilen A nkaraya ·r,idocek oi:ın 
Ünitversi(c1, sporcu gençler kafi· 
lesi ~·aca \ııtır. 

---<>-

Bu J&Jp011 taarruzu, hiç şüplıe 
yok lr.i ana yol boyunca şimal do
ğu istikametinde Çung-Kiııg'i teh· 
dit etmel;;teılir. Japonlar Sıywu
dan ,-e Birmanyadnn gel<>.n lki yo

htn birle~t.İği Kmıminy'yi hedef 
tuttukları anlaşılmokıtııdır, Bıı J 

arooa l\lareşal Çan-Kay.Şek Bir- ·Bir mu tek"r ttltilnc"" ı 
manyaya hududuna yakın bir 1 hı..-. Jd 
şehre g~lm~,tir. M2rf'lal, Japon 1 ma -.um o D 
ilerleyi 'nden hasıl ol:ıırok fona Çarşıkapıde Kürb;ülı<>r cadde. 
dnTumu anlnmı~ lıulunuyor; her- sinde 32 nuıınar2da tiiltüncülük 
halde doku Çin.de .hıponlara bü- yapan Vido ihtikar suçile adliye-
yük taarruzlar yapazkesı cenup ye veriılmiŞ, 29 lira para ceıı:asôe 
batının tohlikede kalıııasmı '"' dü'k'kıiııııı-nın bir hafta lııap;,ıtılma.. 
büsbütün teeröt edilmesini asla ih- sına k.ara:r vorihııi)tir. 

---<>--
ınal ede.nez. Bu itiharla Mareşa-
lin Yuonan bölge.o.inde Japonları 
durdurmıya çalışma." ve batta bir 
mukabil taarruz yapması çok 
muhtemeldir. 

Tekmil Terkoı ıa:ıt
ıerı kontrol edilecek 

Alınacak o1an namı..etler An. 
kı;radıın 50, Kırşclurden ao, Çan
ku-~j;m 20; &myadan 40; Nığ'de 
den 35; S!vaıstan 40; Tokattan 35; 
}: Ş'mr. Bunlar YıU:lıze.ı, H&san
o.ğlan ve Ivriz k.öy enstıtü!.erinde 
&Çkiacak kurslara ahnocak'lardır. 
B ı;ın<l an ıı.- ık a a vrrca bı r de ev
velce bu k

0

urs!~an mroun ol.. 
m · ve çıı;l hkları sahalarda ba
~arı1arı gooriı.,ın CJ an ı.gıtm<:!n 

!er için de tamamlayıcı kurslar 
açılı>caktn-. 

rece rr~'ı.rt o!ur.-.ı.ınaz. Bu tesadüller I'--=-=-=-=======..,,...,..,,,...=,.. 
l\ladagaskard:ı İngüôıler. adanın 

şi.malındoki Diego-Sıı.arez ve An~ 
si......, şehirlerini işgal etmişler

dir. Buradaki Frausu gaı-niwnu 
teslim 1>lmuştur. Halen tesl,;m 
şartları hazırlanmaktadır, Bun
dan sıonra İngilizler, ada !H!lıHle
rinde dahile doğru .munt<1znm y"<>l
larla ve ~imcodifer hattı ile baıi'!ı 
bulunan dlğeı limanlara ~-e mev
kilere çıkmak suretile adayı ki.
nıilen iı;ıgaLe teşebbiis cderekler

dir. Eğer teslim olan Frallbı:ı gar
ni.:ıoııundan başka kuV\'etleır yuk
sa, bu aafhnnın uzun sürmiycce
ği mubakkııı.t<r. Fakat asıl ıı..def 
elde edilmiştir. lllüttefiklere Die

go..Suarez üssü ve buradaki ter
t>ane ~k V..1unıdı. Ui.n.d OJqr.nu ... 

sumla yeni bir istinat noktasına 
sahip olınuşlaz ve Üm,i,tburnu yo
lun u emuiy ete ahnışlard.ır. 

ElvlleNiclti tc~kos suyıu saat1e. 
ri""""" bir "°~nı.m fazla yazdığı 
a!aka.dırrlam şikayet ed~ktedir. 
hu '<ıZıyetin te<kik edihnıesl ka
raı'laşmıştır. Yakında biır komis
yon bu hususta tetkiklere başlı.. 
yacaktır. 

--<>---
Beden Tert~yesi 
U. Müdürl~Çü 250 

namzet a acak 
Bedt>n terbiyesi wnum müdür. 

liiğü, vilay-et, kau ve m~ese
ler gen·iik kulüp\er:ooe n likel
\efleri çallll}' ı.l'IT.ak li'Lere eill ~ıt
men nıı..'ll(l€().1 alacakıır. Bunlar 
jlımı..st'k ve ail.ti:::rrrlen ac-roli 

1 

imtihana tabi tıutuılacaklaı-dır. 
Tahp olanlar her taralta va.Llere 
kazs:lama kaymakamlara müra.. 
caat ed«t•klerdir. 4 hnzı'.ran ak
şm'ınıdan eonra miiracıı.dt ' alnıl 
ol ı.mmll}' acak t ı.r. 

--~--

Ku§y•mıi ve arpa liatları arttı 

Ha!ka porakeı~ ı.evzı ed'.le<:ek 
ku,;yeınine yakın yerieı· içı.n :ı ,-e 
uzak )erkr çn 4 kuruş; ı;rı:ıaya 
da 1 kı.;ruş 50 santi.ı:n ve 2 kw-uş 
~aır.ımedi-t•nesi k arazi a :ımıışt;r. 

.ta ı 
Okul k1laplaruun t:a• al".acak. Bu-

r. n 1Çt.n bo:ı.z.ı tec ~ırler a• n yv ... Tn.!e
be, okucıuitu ldtıw~ mute""-ıı> J u di
ğer ırrk·cı;d;:prına a.ev e~n. oeniyor. 

İyı, mıüke:rımaL. Zatıcn, n <'k .. plcrde 
b ı. >1lp.h,.or. ili" sırıı!ta, bütün ki-1 
tlµiarını yeuııdeıı alm kaç ı:ttıein ço. 
cuk vardtr?. 

Me.ele Ş<Jr.>.da: Bizde oC<ul ki%plazı 
QC1k. sık dejpş<yor: B<.ıyuna yeniden ba.. 
siı.jyOr. Evvea bu v'4ıyetin OOüne 
geçrnejt lı\zun .. Ci.lddl. bu E"nre'Ue 7a.
pılan .,...a!, OiT kaç cephetid!r. 

BÜRllAN CEVAT 

ruma. s?--adet:n' ç.;; 4 ıe~.r·iktiT, h~ç yok
&l. ttaırnamcn hı.vtıbcl!-t sayılıM!Dtv:. 

Saadetle- b~ htı5ı~ ~n arr.Gmda ı,"Olt u.
'.Gtn bi.: rn't' a'!!e yokr...:r. Bütün frı.r1t, kil.. 

elit Lir tusııdürten :bar~orlr. B'r küçiik 
tesııd une Ç<>k """\ıı ' ey a çok bedbah ı 
bir adam o!abf iı ınfz. 

Tesadü '<'r b;-z ıs•.yert'tc. çellŞ3re.1t 
,ys.r~..ayız Or.ur. içindir ki, karşıı .. J 
nuza her ç ' an g:ilzeı tes.adii.ften der .. , 
(baıı kC!etdc eilll..esini b'kmelb'iz.. 

R. SA8IT j 

Liman İfletmeande yeni bir 
U. Müdür muavinliği .ihdaa 

olundu 
DC".~el limsrrıar ~lot'tnı:;~i U. 

m;ı;cüT.'.U;:ürıdc f n işlcı 'nl idare 
ctm<>k frz!'re yen bir umum ?00-
dür muavini·~, l!ıdas edilmiş ve 

bu vazif ye A*'- Kaptan tayin 
edflın!ştir. Kıyımııtii bir denizcı o
lan .A:tiz Kıı:ptan owelkıi güın va. 
zife<ılne başlaım. ır. 

Yeni bir iyi "" liat tarileıi 
ha:rırfonıyor 

Y;n, •mevs•~ nin yak1aşması 
nrur..a.sebetile t 'diye bardı."i<la 

ve rjşe İ.> ıyi 81.1 "atıışları için ye
nı lı:r t:ırife h&z rlsımakıta.d,r. Fa
kat sucU:ar ge<,~n yılLI tarife<:!eki 
!:atları az g-Ore. k zam ist«lildc 
rinden kC') Li ıcıt tel'kJ< olunm:ık
tad>r. 

Mensucat karne eri 
yarın dağıtılıyor 

Yerli n.allar karneleri, ya:ruı ve 
pazar gJnleri evlere dağ.tı!aca.k

tır. Her kame sahibi lbasma, pa
zen ile pamuklu mensucattan 

yalnn bır c:ı:!.t' mahsw; olmak ü
zere 5 metre mal alaıb'Jlecekıtiır. An

cak, lbu gib1:ler'.-n ş-imdıiye 'kadar 
nüfus ki<ğıdile pazırrlardan par 
tnuklu mPnsucat almamalan şart
tır. Veril!'Ce1< mallar nüfus kağıt
larına kaydedilecektir. 

Yeni Elektrik·, 
ŞEBEKESİ 
Silahdarağada ve Be~ 
yazıtta iki büyük 

merkez yapılacak 
İstaııll:.uı ek:kt.r .k idaresi dek

~:-ik §<-'b.ek<"S~n.n tak\~Y ~i ·:teri .. 
ne başlam~ır. Evwıa 90 hiın lira 
sarfile Silalıtarağ~ fabr;kasıoda 
bır yüksr.ltiıci merkez ik! 65 bin 
lira sarfile Beyazı•ta biir in.Wrici 
merkez ya.pıl <ık ve .J:!tiaata ya. 

rııda nu ak ır. 1'tt rlre'l-
Jer yapı-1dıktan sonra şohirde ce. 
reyan ink.ıaı h~ısc!eri umumi 
surette h!ç bir zaman vul<ıu bul
nıl\Y.acııık, arızalar mew:n kala 
cakl.r. 

Terzilik mal:ıemeıi tevzii 
için emir geldi 

Manifa ura ve trz.ıEk ma:zemesl 
te\rz..:atı için eırJr gelnıiş, l:st.e!ıer 

hil2!rlann~tır. Biriıkten ın:ıl al
mak hakkını hoılız olanl&nn ına
n:.ıatıura itlı..Ut birliğine müra. 
caat etnıdri aliıkaıiarJara tebıi.iğ 

OlUl\Ul ~tur. -----
Yalovaya araba vapuru da 

i§lc!ilecek 
Şir~cli'lıayr ye ;öç mEl\'3:.minin 

ba,laıması dol.yıs:'e yer.i tar' e
siı-.cle ar:ı.ba vapurları l>"fcı'ler:<ni 
n.rtu11T. ıa kau·ar vc-rrnişilr. Bu a
ıada Adalara o.lchıığu g..,i Yalo
nya d:ı araba vapurları 'şlctil
meei kararJruı' ı.ı-tlnıııştır. 

--<>--

Milli Piyangonun 19 mayıs 
ke§idesi 

Milli piyıınıgo idaresi 19 mayıs 
genÇı;k bayramır.~ c:ekitnek ü
zere hıı.>lL5İ bir keşide terı,;p et
miıştll-_ Bunun biletleri bugfrnden 
ilioorın her la..afta sataşa başla. 
nacaktır. 

Müstahkem 
~ evkilerin 
Vazifesi 

iyi tal1k.01 l'<İ :ını:ş bir :ıtı.l"V'ki 
ne dundlıılir?. Hcılhakle bu hat'? 
ı•vve:~e \'erilmiş ve d~ıez gi· 
bi görünen bo.zı hüküıııkri de. 
ğ:ştnın,cğe l<ıi>fi gekn yıeni bir 
t;:-cı<Llbe o]lmı.;ştur. Onun için tah
k:m edilırl"iş, her suret'le ıiaya
nıl:h <ilye söy:cnen yerlerin de 
hakikaten •böyle ol~ olmadıgı 
ıbu harpte ağı.r bir imtihan geı. 

çi rr.ıiış o!du _ 

Dondurmgctlar da 
zam istiyor r 

Dondurmacılar belediyeye mü.. 
racaa t Lderek rut, şeker, vanilya 
ve sair malzome fi,atlarrntı" a:rt
tığıru Heri sürer<C.k drındurma f:. 
atla.rınm da art:trrılması.ıu iSte
mişlerdir. B '-ndi€i gibi geçen 
senıe c)or.dunını. lüks ve birinci 
sı.nıof yerier hariç 10 - 15 kurıış 
arasıaıda satıı!ıır..ııl<ıta idi. Bu eene 
bu fıa'hn ne olabileceği Wtkik e
di imek"Letlil\ Dondu.rtmacıla.r, şi-

şe ve eam fabrikasınm cııoındurrna 
bazdağı imal a1ımEsini. de i.5te
nı<E<kted' .-: ar. 

beti bir gün tehlikeye gireceğn 
AmiTalleri de dii;şünerek Akde. 
niııde Maltaya eş olmak \.iri.ere İs
ken.deriyede b:r derıiız ii.ssü kıur
ma')'ı daha UJ•gun bııamuş!artlı. 
Ll!kin bu ııc:-<fcrki h~rpte belli ol
du ki Lıkend<Crij~nin Alkd,.niaxle 
milluın b;r üS olarak hırzı.rlaıııınası 
Maltayı iliır..al etmek manası<na 
değihııiş. '1'\itek~ Adanın kuvvet 
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l Çıngıra~.~ı.v!':~!!~J 
yl'm. Zavallı &ude neye uğradığını 

bUıncd1'n ağ:ıy•r•k at.ıtaıncwl lı:oıı>wı.. 
o kcmıııı>ınuz oıacak ktııdınl bcğen,ml<§ 
~udiıı..:a Uö bac k .. hka.tıal.ar~ &Ul.3ün!, •• 
Bu hı:r,f ıe ba-şıınl7.a nereden çı.k:tı?. 
Yint- yi.JzUıne bli\.ll.'l. kanımın çlktıgını 
duyuyorıduın. lLZJ. hatır11uı bile geLir-

'Dot;LamiŞ-tı •• Hoppa.la! ••• Btr de &imdi 
u~~l t~m.am olur. Znten bu kıttaiu 
da ı.ek1 bir kadın sayılmaz ki. .. Hem 
hani biz bir:b:rimlzln hi61eıirıl duyan 
bir çift değil m!yıdik? Niç!n bu ~en>em 
suallerle beni büsbütün sa~n bir ha.. 
le get'.riyordu?.. Karım1n yüzUne b~ 
tını. G&!er"nde hafif bir nem vardı. 

Bu me\-zua temas ecl'illnce Mal
tanın da hatLNı ge:memesi kabiil 
değil'd'r. Ona b<-nzer daha başka 
rnüstahkı:m yerler de var ki şlın
diye kadar hep diİl;Iİiriilemez, 

baı;kası t:ıı·afından almamaız diye 
t.e:rıucQ'T'cr;ıtir. Fakat bım1ardan 
Malta heııhaldıe çetin blr .imtihan 
geçimı'ştir, d'3ha da geçirmekte. 
dir. Çi.m.loü Maıta öyle zamanlar 
oruyur ki geceli gündfu!lü hava 
tll8lll'U!1:hırına ıığramakto., bun111-
ra karsı ıf.ı\ldetJle mukavemet gös.. 
termektedir_ Maltanın böylıe bom 

baııdırnan Eldilımesi sorıunda ada
nın mi.hver tarafmın eline ~ş
mesi ihtimalleri var mı?. Muılıak 
kak olan keyf'yet Mal!anın mu
kavemet ettiğid' r. Adanın sonun 
nunda dü,i(p düışmiyeccği bailı
sirııd1! de hatıra gelen su miilıl!ha.. 
za oluyıor: İngiliz artrafı şiandiye 

kada:r Mal'tanın müdafaası pek 1 

de kuvvetli obnl()'acağını etrafa 
nrmettirrock, böyle bir fikix ver
chrelbi1ecek gôbi neşriyatta bulun 
mamıış d<'ği>cfü. Esa::;en Maltanın 
"" d,et'E.'(!e eoheınm1yeti olup ~ 
madıiı keyfi~·eti de bu harpten 
rok evvol bahis meV'ZUU olmuş
tur. 

li hava taarr~ları k~ısıııdaki 

11'ıu.1<avcm1cti Clllaadk! müıdafaa 
va<>talarının yerli ye!irııde ve 
ncl:sansız cilduf~uııu gool<'mı'çiir. 
H3<va taarrwzleııına, iistü'll ha 'a 
klıVYe:ller.nin gecc'1i gü,..dfülü s
kıc}arına davanabllen bir yer t,ıın 
tahkim c.Um'ş sa:yılmaktamr. 
Ilol<i d<N;,r'!.örd<rmlberi müdafaa 
te~l'oatı \'Ü'COO• geı irilirl'eon yük
sek kaLn dLJvarlar, dıl~anın ge
çeb;lm<:Sine mfüıı o'ımak ü<>Cre ka 
u~an ve su il.e dokhırWan yerlıe-r, 
daha OC<"Jra ağır tc,plar ve saire 
ihmal edilımezdi. Bugi>n ise b'1-
mevziin ha'kikaten tahkim eıcın. 
rniş ()lınası oramın havıa taarr~ 
larıın.a mukavemeti ile ölır;üılnıek· 
tedir. Daha doğrusu yalnız mü.. 
dafaa te,.tibatı da kafi görüıbnü.
yar. DüEıınen tayyarel<!rinin akın 
laTı.ne kaı:ışı mukab;! harelkette 
bll'!ınımak üzere hava kuvvetleri· 
niın de yeter olıması 1az>ın g.Pl
rnektedlr. Maltada dmnek ki böy 
le ıiüışman hwa kuvvetlerine kar 

71 çıkı>bileu tayyar{!ler de vardır. 
Gerek geç<m sefer, gerek bu se
feT görüldü ki galibi Avrupanın 
en tahkim cdilmicı yerleri Belçi.. 
kada vardı. Faka.t bu ~fc~i 
barpw haıvadan gelen taarruziar 
la bu miİtitahkem mcvk:leri!!l dıii
~ı:ıüldü.iıü ve paraşütçülerin o· 
ralara in.dikleri görülmüştüır. Mal. 
ta taam.darının, :Malta mü<l:ıfa. 
sınm tngllizkre e'hoınmiyetle dü• 
~il'Kİ'Ül"fıü.ğü asıl keyfiyet şu olu.. 
yor: Ha\-Rda yapılacak çok iıı; var
dıır. Bu dünya ha11binde ıhava teh
likesine 'kar~ı ne yaçmak lazımsa 
yapılacaktır. E~c-r kendini mıiıcla· 
dafaa ede"l bir yer kafi derecede 
hava kır.·vetine malik dı:i;ılse 
düışman akınlar 1a ka ı devamlı 
sur<.tte mürlnfaada bulunamaya
caktır. Malta) a l'<l/kn taanuz
laılla Maltanın kcnıHni mirdafaası 
1>·1 it'barla bir çok şey öğ'retmek. 
tewr. 

daı,,, çok tanımak •.Uyen b!r ıırrarıa ı 
z.a..n rn me.,-ıgul oluyordu. Hem g~liba 

onı.ı b ~a b·r ye~ de örnıiıs ola
aı. . HaLU ı>mi bl~ dilani.ıı ucuna ı 
g1/ı1' g,bf oluyordu. A.iudcnin al.lkalı 
b bak~ ıyla beni kendine ç~ken bu 
ga p liı;~ncecten sljT .... d.ıım. 

- :Ke dÜŞÜ?lll.YOl'Sun T<-vf:ıt? 
- Jlic;' .•• 
- H ıy ır hnyır der:n blr dilfüııceıı 

,varı 

-- Blrl'll ı$.&1Ulın 

- Aou ?I 
K rım bırdeı>bı.rtı ıa;u-aralı: yilzU. 

mC b ktı: 

- Bun mıı dilş(loCı.Y<ırdun? 
Yı.zunı un k. rdııw <1,.,a rak ben de 

f8Ş nı.m: 
Yoo! N ;!n bunu dUitlneyim?! 

Bılll.ülün luzQmuşbm. J>:;.ından dU.. 
v<r g\bi .ı;,<ıediğun bu ~asız ~r 
bmi llak b·,Uak e-tın;qtl. 1'k defa ma. 
suın ve genç ka runın k-l~ısıcda budıL. 
la ve mn "'lP kızarıp ~un;yordum. 

, 
A--ude dem.al yine o e*1 mtne\·azı ve 
u:y1;0l ~b-ümil ne bana müşfik ve 
ha'kiın erkek hUviyeUrrj iadeye calı

<1.l'or<lu: 
- F,ğer bu m:ıaa hoşuııa gilınıediyse 

ga.ruona so,W.,.elim de yarı.ıı d~4iotlr
siıı Tev!>k. 

Gillm!ye ve o budala ııözleri.ml unut.. 
turmıy>. çabaladım: 

- Yok canım ... Mııtlaka demedim.. 
Hem smın boşuna g;t;iği beW ... 

Son ıı&tleriıni garpl bir siteme ben. 
zete"'k yine ~ sustum. Kızar
malcnuılıl!an loor~dum. Asude talıil 
bir !&vırla; 

- Evet, bu masan!ıl yert hoşuma 

ı:ibtı .. F !ut mı !stem=ıen? 
Asudeye lııdeta ;çexler ı:ibl oldum. .. 

1 ınecioo. rahat rahat yeı:neg:nl YiYen, ga
zotetı.Jıl okuyan kabah&.z,, hat.ili na• 
zM bi.r adamdan ne Uıı,yordum? Onu. 
i'"'ıınjen ol.sa da, bu herif falan diye 
ta.hk;r etm:Ye ne hakktnı va:dı? AmL 
ma da aıı~a bir insanmışım ha! ... Bu 
ne hı.rçuıllık bQıy.ı.e'!' Oıelin bir od:ısını 

tuttum d'ye biı:un Yal Klübü bana 
bağışLamıyacaiolardı ya... A.!lkıran, 

B~esen mi kesileceğim burada? E
ger herkes sebp:';iz yere masa komşu

siyle ugraşş.a burası kibar ve yüksek 
bir sıo~etenin sayfiyesi o\:maık.tan çı

kar bir işkence mahalli olurdu. 
- Yine pok düşüniiJ'Ol'6un Tevfi!roL 

ı;•b:n.! ... Bi.r ı;ey<ı canın nu sıkıldı yok>. 
sa? .. 

Ne demek .a.nb? Eğer ben istem=
...ru .. Nerdeyee elimôı*ıi QQteılı atıp Sof.. 
radan fu'1am81ı: i8Llyor<lıım. Ha blr de 
bunu ya~ mükemmel olurdu. 
cloğrusu ... Ben. Y"'I cijnmü& bir züp. 
pe, ~ ile ;rerlıı*1en rıı-J.J,Y&-

Kanın o b11lı ııel'laıti"Yle bana doğru 
eğilrn~ fıstldıyar-k soruy:mlu. Allah 
Alah bu kadıncağız da !uhat! ... Acaba 
3,)aJ' mı eıcLyor benimle? 

Yok EfSldim yok!... Niçin ca .. 
nun sıı.'t.dsLn? ... fe~ ... Etratı

- b:ılom ıyayun mı?. 
Biraz ıcrtçe cevabım . Asud'1'1in pem,.. I 

lıe cludaklarını .. :ne bükÜD kıvımuva 

- Sen c;c benlmle meşgul olacağına 
etrafına bak ta eğlen.5EDe yavrucu
ğum. 

Yu:.konar~k ı:Utmiye ç~lışıyordu: 

- Ha.. ta landın za.•1neııtım de korlı:

tum Te\1ik? 
IIafifçe elini okş.r..dun: 

- Hiç bir ~eylın Y"Olı: ... <"nflle UzU.. 
lüyoreurı?. 

&Jframıza dcmduımalarımızı yerleş_ 

tiren garson çekilip gLltil<ı\erı sonra A
sude mırıldandı: 

- Gal'900a söy~seydin de yerimiz! 
~ğiştirsf')'di. .. 

Blrd<-n dik bakışlarla Asudeyl süz. 
dü.m: 

- Sen bura•ını beğCnd'ltten sonra 
buna l1."'U111 var 11".>? 

_ Benlrn bei!ıend!ğim Jmfi değil ki 
Tevfik ... 

- Yine mi bu bahlsl. Bırakalım bu
nu. Burası monden bir yer .. K:ıd~ 
larıu tXTr.ü ve arzusu l1$ünıdilr. 

- B'z $.."ıt)ma ve sun'l i,nSanlar değL 
llz. ıcı Tc·ırU<ç;ğ;m.-. (Dovamı Var) 

İtııı ':ya • Habeş harbi Aılı:cJ.eniııde 
İı:ıg"Jiz ckmanmasmın vaziyetini 
C:'-' wn derooe nazlkleı;Uro:_ği se· 
nelerde 935-36 da Maltanın iikJ.. 

Ya.zarı: Ali Kemal Sunmaıt 

Bimıaı>yeda ileniiyen japonlar 
kr toa-.ı',an da t<t~1ı t;;tlı sözlerle 
Çinll:ieri k!'n<li t:ıraflorına cek
ırnek i<;in ııeşı;y:Jtt~n geri dWır.ı.
·Y\Jrfar. B:ı tecrift c<'"r mal(ım ol. 
duğ-.. iiılere YC'Pİ ıdt•"'ıldir, Ne va
J.ı'l> yııpR!'ak Çin il<' harı$!Tlnn•n 
yt>ıunu bıı \ır;ak J apo'lolar için kaç 
aydnnbe"l"i pek ch.,,nı.-ıiw•tlı> calı
ş>latı ibir iş dknu,,~.'ır. Jau,,nya 
'böyıle b'ı dünya lı~ r'biııe girı:r,e. 
ıd-?n 91'\'el yalnız Ç'n ile ııgraşır
k»n Japon gazetel<-'rinİ!l yaoo '<-'" 
ıarı t•ep yulm.rıı:km b?karnk Çin 
lilcti kfa;'iik ı;;ö1111'1ek ve h<>r vr«He 
!le Çiniı: ::ı!l<:ibmi ı;c.1< k<' G-'.LJ"Ç 
olaca:;ını, çı;ıııkü Jap:ınv l1'1'1 ko•v 
\•ct;n~ ~~~r~1 '1l1u'kavc-me} er 'f""'li 
yecei;ı"i ~"ylrıtn:< ohl\)'O~ lu B'ı 

n;1 ·bı.r za1n"ln sürdü. 1937 y.:ız n-:Ja 
J:ıpon~r Çi,..._r ta rru?: rtt_kl~ri 

.z.am-a. Jupon mrt'bu l 1 ( 1 :.,,i i,-..}ı. 

~ etmekten h:C- {;eri kaim- a..- 'l
tır. O 2am:ınJar üm: cdi.\!ı ki az 
zwnıa. içinde bii;-ük brr n~tice 
alınocık, Çin tamanıi:!e J2 >C< .ın 
hül<ımü altına girecek, Çinin ser
vet nıenbaları nrtık J~pcmm eli. 
ıce g..,~ .. -. Halbuki ga:lc,,i J.;pa. 
Tflll4-1 'ba.~ın.dan bir tüı-lü k: ;ı~;.ı11a
r. 4-"T. [leş seııed''r Çinııle harp 
d~am "°-?Or. A:tı ayda,,lıcr. dcı 
japıonya Ang}o - Sakı>on tarafı ıle 

mtııharei,edı:dir. 7.aman flLl'Lk -e 
Japonun coo eek.i tarııda tm.Jdit 
ust.tl!leriınde inat ettigi ı:annt:dil· 

meme!;. Bi!31ti.5 J apıon tayyarekri 
Çinin aç>k ı-.eltlrlcrine hanı ~a yağ 
dırıırkrn Japon d,p]i-1matları da 
Milli Çin devk·tinin başmıfa bu.. 
lunan Mal'{'!;al Çıınkayışeki ikna 
etmeğ'e uğraşıynrdu. Aı:tt :· bu 
rrriiıcaôeleye bir nihayet vemı(>ğc 
tatlı dd ve güler ) tızit• c' ~ ve1 d. 
rneğe ça11.şm 1>r. Bi~·nlt'l, n ıst 'lt.:
lli.Ilerini. meınlekc_<t!crinin t"mmn· 
ibığını muhaf<l.za Ptımck i~h' "lu .. 

na kadar uığraşrrıağa 11z<nehniş 

bulunan Ç'nhler için bu kabil 
davetlere dlıeınm:iyet verihrıemiş
tir. 

O zaman japonlar Ç•nlileri !kiye 
ayırmak, milli emetil!'rdeki biı-li 

ği 'bo:zınak için elallınclan ıığra. 
şılınışıır. E~reket \'cr~.n ÇinU:e 
rin asıTlaroanbcri m~luın c,!an 
a'kııl ve dirayeti karşlb;ncia i:ı11 
kı'::il po'Lüka oyunları l:x:""cııcn 
netlCcyi veıun<!ktt"n U.ttlk kn~ıı -ş 

t1T. :Sir iki a.sır e'Vvclını; gPl.n • .,

ye kadar Japonya bt>p Çm'n mc. 
nevi nü[uzu, Çin irl3n \e ı ılı'T'e-
tinin tesiri altı-r'<ia kalnıııı. Cm 
den gelen lıec f kir Nipon ııd· la
rmd• bir ı:pk r. Çmden gE-kn 
bir tar'rin 1!"" rr• ~· bir <ıcn ife1<U 
kırma~m güzel fı Jqponlarda rn ._ 
dayı tesis e<ljo!"du_ Çi,ıin 'ş e 
bL1 kadar der;n tesirleıi va ken 
w r.iin b;r:rıde Japon gözl r ni 
b&;~a tarafa çt"··:i 1,,..,.1 Av u r 
iJ...'lı'"'"'"\11, Amcrikt! 'af'<i n J. -:ıı,.,. J .. 

liı!ılo•ı kul!anın.avı öğren n 
AJrt,k ond~:ı ~r-a d11 Ja~~m·a 

rın :ıa>ar•ncl.'.I Çinin mukar1d utı 
lle? Jn1>0n . .r.a;11n Jıük•P"İi a·,_,1a 
r,iunek11'n iobaret ; almu,~ır. 

Lakin şim<l:kı C bunu ktbul 
etmiyor. Kendisıne Japcı:ıun !ıii

ikim olmasına razı d •il ld r. On t'l 
iç:n Çin - J·apon lıarbimn ı,, Yle 
bir derin manası ,,ardır <;iııin 

hu mukavemeti Japon tarafıın.n 
aıesaıplar.ma tı')"g!In gıJm~miştir. 
Başlang;çta pek nikbın ünıitlcı-e 

kapıJdılklan '8nla5ılan Japon ge
ıneı-alleri çabucak Çinıda'<i iş:n 

biıtccegini beklam i'}lerdi. Halbuki 
böyle mmadt, o:'1'ıadı.ğı anlaGt!

dı.ktanberi ifıe Japon d;pl~ıatları 
Çin ile barıı;,I'anın çaresinı Hı

yorlar. Hele Çin>n A:ıglo - Sı.k3on. 
tr.ra{ı il<! bernber oln.ast üzcr:ııe 
.bu cr.-Gişe daha artmı tır. Çini 
Aımerik:ılılardan, ingilizlerden a· 
yınrnak için Japonlar e\'VClııi. tdı
d,.;e T!"Üracaat ettiler. Bunun 
faydasını göremey,nce ~birl;g.n· 
den bahsettiler. Asy;;lıl;1rın n ii• 
terek davası ·.ığrurda Ç:n ile Ja
ponun elele veren-L; calıı;;ma~ı la· 
z.ıım gelirken Çinin b:Jalı:is İn·{i· 
lderle ye Aır.er;kaJ,\arla b ra· 
bcr "imasını u:ı görmediler . .Fa· 
kat Çinli bunl;;ra karsı 'lıi.c ,ru
kUnıunu bo:anacl.ın hat·C"1t.ati!e, 
y~ni ha!-p sahu.~·Pn··a ce:vap yer· 
mektc'<lir. 

fümci J~lar B:rıı aıı;a ·~ i· 
lerlc-O·k: , ıni gö:>tercr~k Mı1 •• Cin 
11i1kfıornet: ;ç,n mı:ka ·cınt..~ rr. 1-
balarırıu\ tUkcııJ ı.i de ılcri ü
rüyorlar \'f: bununla Çin· a·t k 
Japon ·a i~c bar:ı.'ll·nın "ia çarın· \nr
lar. Fabt bu bir dahıı an'a' ·"<•T 

ki r;r: a ıes··ıı 11rt .. nı.la:1 ~l aK 
Japo:ı ;ç;n cıı :;U,,.,ü;,; bir ''ş•c!J 



(Bu y.~.ıının mM.in'.!erl Anado:u 
Ajr.r<ı:1 hfiltc-nıcr'rıd~ &.lırmı tı.t) 

Alman ı.-rallai m!h tek
lif edeceklermiş? - Maıda
gask.ar harek&h n Çörçil'ia 
beyanatı - FlllUSIZ donan
ması b:Jdr;ında miihiın ka
rarlnr - Sıra ~ız F~ 
ıoa ıın geldi? - Alın.anılar 
35 bin Framız * tayyare-

Tellıia eden: A . SEKJB 
Rad-J'l Gazele•ianen:- B< .slxın 
radyO'ounurı 'V<:ro';ğl bir habere 
gijre; Alman generalleri başta 
Mare'jnl Urı. •rı.üı oldu:;ıt haMe 
bir 1oplantı yapmıışlar ve Alna'l't" 
ya J 912 de haıihi kaybedıerse sul
hu 'kazanmak icin bır takım ted
lb:r dü~ıir.mibtC';.,ı'.r. Harp ka. '* 
d'.Hrse, generaller ·herşeyden oo
'Zilerin m<!S'ul oldtı!;Un« oö;ılıye

rek ıı:>zilerden temizlerınıiş bir 
Ab' ar.ya adma mü~tef•klere sulh 
tek: f ooeceklc-rdir. RaJyunun ila 
ve crliğ.ııe gfüe ııazi!erıe hiç ·bir 
şeı< ki.- Em lh yapılmı1 · cag; gi'bi 
nazi!rriıı kukfalarile de bir sul!h 
h:.J. ls ıncı.w.tıu 1J!a1naz. Baston 
rad') .... R;Unun vcr •. ı.ğı bu "aberi ih
tıyat ı<ayıd e k, bul c:.mek Jıazım 
ı;c1lığ.ııi aöykm~ge bile liliman 
yolotur. 

~=~ ı::ıt=ıfi Norveç, Kızılhaç 
- Doğu cepheNııde yeni ' k a"" t )• b 1• 
.ınulıarelıelcr - Libyada -

:.eriy!:~~ DoP· tevkif edildi 

MADAGASKAR HAREKATI VE 
ÇÖiı<;iijN IlEYA.\ATl 

Iıe.. ı·adan bı rıliy<>r: Çön;il 
Ava Kamarasındaki beyana
tında CZCUJl'lle şunları süykmiş
tir: ~!limlcl:n o'duğu kadar kan 
cl?k'ü!nıl'llOC"l' ;~.n her s;10:~an 

:pek müllılm kuvvetler ku11anıl
mı tn-. Bu ht~Lt... 1 a hazırlıklar 3 
aı ' '1 fada sumıÜtılü'r Fransız 
dt'llıZ ve kara k i\ '(·t:eri ktnnarı
d> •!arı t.cslım c.'"1t."'Şlar Antsira
na ve Diego - St.arez mevkiloeri 
ıu>ptEıd iını[lıtır Hareket ıb-ü·ı'U.k 
bir ıgayt'et ve ş' P_tle yapılml!j!tır. 
F-.ınısızlar da ':ı )'!Ük bir kahra
m~nlbk ve dt;,ı:I ~e çaııpı§m:şlar
d>r K~lbeıı r ı.. tnek di)..onıana 
karşı bir~ ş 1) :ırı ımcmleketle
T'11fZ n krl' ' •, ra rda kan 
c.. · ··u.\n~\ o.m ına pek ~Dt<>es
s, iz. 

FR :\NSIZ f)(Y.'{A N~JAST HAX
KT.NDA Mt:HIM KARARLAR 
ur 1radaı bı •;rıl'yor: Dcyli 

T· ~"pres f!aı .. esıı l4"ran.: ıız kab'r,-e
s _n tuplorı•.,ırda rr .:hlm ka
rarlar veTi d ~inı yam l1tı.-. Fran 
.s•z dlt.ınai'.ua ı-na veri en tal -:nat, 
V ,n;n kat'i karırrırm i'k ;şareti 
ol,caktıT. Tu'vrdakl fi'o denize 
a.:ı:ımağa hazı.r 1:, r vaziyc-ttedir. 

1:>"1H.A FRANSIZ FAS1NA MI 
GELDİ? 

M'lfkovadan b'l<linilyw: Al
mnrı ~nelkıwrnayına mensu'!l su
l:ıaylaı~lan rrürckkep b'T hevet 
~·ak Jl1l:)~anları \'e tclsiız istas
)oPlıl'rı ku1'Jl".,k maksadJe !<'as 
k1-y,1 ;rı·r.ıia ve 1hava ü:1ı~rinde 

!'M'k'.kleT<le buhmmw;tur. Fas 
.'l'.llumi valsi Ge~ ·al N<>,g~cs 

F·.ıN"11t Fa•· na A'n an kıt'alar,.. 
nm ı;e!ı-,,e ne mu3ıal"ft r. 

AL&lANI. n eti Bİı FRAı'ISIZ 
J::SlR TP. '\Ii.E CJYİ 

Slcl E• 'T :::;I:::t'\.KAC.'.. ... '<LAR 

!Prdra<l~rı b ld"r. "Ol" Devli 
E 1>r g: ,ı 1 n n L1 ~ n rnu-
1 • n y <' na gör<- A 'me.n 
v 11 ı F " ı leırlt'"tl p· \Jt, 
... "' ·

1
1 tU. EK neft:.:--4 ve ıı .. ki-

ni • J5 - 55 t.n tnyy,ıree), 1 ha-

ıı:iranda seıfueııt bırakacaklardır. 
Ahnanlar ;ou ha.reketlerilıe Lava
le bir yardımda bulunmak isti
yorlar. Esas gaye; bu 1ayyareci
'reri ·İr.ıg:li;ıı hava hiicumlarnıa 
k~ı Fra~.fla topraklarını müda
faada kulla rmıaktı.-. 

DE."<İZALTl HAR'Bİ 
ş.iıDDETLENDİ 

Berl.nı:len bildir hyor: Atlas 
04<yanusu1'rla &ı.ıı;ıman gemileri
ne karşı yapı'.an mücadelede Al
man denizaltıları 131! bin tonluk 
22 gemı batmmı.şiar ve 17 bin ton 
luk d iter iki gorniyi de hasara 
uğra im ı!lardı.r. 
LondT~ya göre: Rıısyaya e'f}Ya 

gö:ıüren ve Buz deniz:ııde Alman 
taarruzuna uğr•yan kafilelerden 
biri zayiatsı.z yerine va11mış; 13 
niısanda E· lnııburg kru,·aı:örü ya
ralanını1 ve terked'1erek batıınl. 
mıştı1r. 13u muharebede bir Alman 
mU!ıribı baLmzştır. Başka bir ka
fileye ya.pılan taarruzda da 3 İn
giliz nakliye gc:mibi batu-ılmı-ştı.-. 

OOGU CEPHf~iNDE Y&'tl 
~.IUiHAUEB:ELEiR 

Alımanlara göre: Cepıhroe ba
diseler;n en önsonH.si ş'mal kesi.. 
m:riie bir Aimaırı ih~üıM! tekrar 
n'UVasa]a !t::nıin edilın'o; OJrrUl/31. 

d· . A~·rııca cephe gerilerinde ıbir 
~·ok bo'. eovlk çetelt>ri yok eıdi!<rıı'ş 
t'r. Lihi dolaylarının Savy.etlerin 
233 iıd piyack alayı Fin kıt'aları 
tnrafından i~a edilmiştir. 
Rıwlara ı:,<ıiiroe, enpocde kayda 

di'iıer bir ueoği~ikLk olmımııştı.r. 

LlBYADA ASKERI DURUlM 
Kı:m fırtınaları oolayısile ö

nerrı!i hiç bi:r macii~e olmaın1ışt ... 

Ul':AK DOCUDA YENİ 
HAfillKETLER 

Japoolara göre: Bııma11Yııda 
A.kyab !imar.mm işgalı ln·giliz 
h kİdTliyetine son venn.işlir. Bu
rası Sttaya~g limanına 300 kilo. 
mdre mr-safaled;r. Eln Önf!'l'Tlli 
ve tei< yol buradan geçmekıtedir. 

Bu limanı.ıı chismes~ İıııgiliz im 
paral.'Or]J;(~una kal'Şl yapılacak 

taarrtızun baılangııcı olabilir. 
l\fü\tefiklere göre: Japonlar 

'Bimıan.ya yolu hoyu.r•Jıfa şi:mal 

ve D:ığu ititikan.et:mle vlerliy..,.. 
rek Yuııran eva!eti htidt:JJuna 40 
kilometre me.cafede bulunan Şe
fany'ye var:nı.şlardır. Mareşal 

ÇarL1ta• (1< 13'ı'ITl"'""a hooudunda 
yal<ın " r Ç°" ·hr're ge'm'ştir 
Diğer tar.ı: :ııı B rmanyaöki 

Cin km'\·e•'eri kurnaıcdnnı Ge
;eral St lvel ile yanıOOııki Çn 
kuur, ... r anı i. ... bı1(.!ir~!nıiyen 

b:r n rnı nva ü.<niine s~ğ sal.mı 
er.şr. şlerdir. 

Beye u iu Be~rnci Noterliğine 
B 21' .. c,•.:.ı.dr Em!rgetr,dc. ·rc-me_k Bı..ırnu nnm ıı.•\;kıcıe e5kı (JVTt<Str Hidlvi İs.

rnn P.ı.şa yalısı n:trr:!yIC' rr.a· ur k"'ru halinde araz;U ve içir.".!c müttutldit ebı ye_ 
eri vt ~ksa.ı bu:.u1ıa..1 g. Yıi r.ı.E:!lkul, Şeh!r İm;:ı.r plO.nmda koru halinde bını.

kV.n.;..., ~Jnckn bu sur.::fe ~uhnfaza ve idamesi için 3'iJ-O No. lu Belediyeler 
İ.:ı nJ 'k: K.~nun '.'Tla te\rf~kan lstım.<akine kar11r verümiı ve wulü daire.:;"ınde k&
nuni mı.ıa-ın-el.A-tı ilı: 'l).."ll edil-.li'tir. 

Bu y~r:n 'fı;.<purlsn alınan t.ahrlit ve ikaz haritasına ve kayrt stKetifle ~öte 

C/Z No. lu kısıııUnın Emı!D:lr><la Emir gdn nıahallr•lnle eolri Baglar Hilftll ye. 
ıu HW< m Ata sok.ağın<lt. o-eki 14 14 yerıi 8, 10, 8, 10 mtlkerrro •n yeni 6,8 kapı 

No. su t•hti. 0 ve 19Z287,00 nıc!.re mu:abbaı terb1~nde ahırlı köşk olarak ve 

tamam• S•lvet Lilltl uhdeı.inde mfu;eoce-1 olduğu anl~ılmış ve mcz!:fir istimllllı: 
k.anu.nunu. trvf'.k.an ntül-eşekktl t:lkdlri kıymet k<'lmlsyonunca mebhUB yerin is... 
t: ,,1.,ke :ı:.:,ı tulunn hey'cli um""';yeoine (8051X>) lira k>ymet tokdir edilmiş 
ve yr:pılen tahkikat'~a muLısarrıf·nın ayni yerde n1uklm ol1uğu ao1aşılarak is

Uır 'ök kc)-f'.yell , .. bcdeiinln tebliğ'ni oolık tamim eo;len3373/8 docya No. lu 
ve 6 N :;.an 942 tarihli ıhbanıame mutasarrıfı Satvet LU~t/ye tebliğ edllm-ck üze

re Nvtcrl 1gin ıe gonderllmış ve NoterLğinizin 4%2 No. suna kcydcdilm'.ş ise de 
30 Nh n 942 t.ırthli t~u ihbarname muhatabı Satvet Lıltfı'n n halen ?\facaris
\anda ı>e t.eöe buıunduiu karl.hL Zeynep t;ırafından ifade ed!lerek teblU.."tlen i,m:. 

Una edılm.13 ve Peştedeki adresi t vazzuh edemem!şti.r. ı.tuhatap Satvt Lıitfl d~ 

b, ü: e kadar ,,vd t etr:>ed' c'hetle ihbar varııkast bilô tebllğ iade edilir> m•ıı
ru a•Iyle tarte cdilro.s ve ııh;_en yine !\~~Kı' ğ'niztn 30.4.,....,2 tari,ii ve 5637 
h.o. siy\t- tebUğ ed ıen satvet Lütfi karı~ı Ze>nCP Tuzan irr.zalı ihbarname ile de 

nıumatlt>)iıln P~tt"fk oX!uğu b:~dirilerek Peşte Se!areti vnsıtaslyle tebligio ifası 

l-itl'nırr~ lse de ylne Peşt.ee.eJti adresi sarih suretle gosteriımedi.l!:nden bu sUT"ct'Le 
rnll'hal~bın h:ıll ha:r.ır ikamet adresi meçhul buhınmuş oln!akla Hukuk Usulü 

Muhaltemelcrı Kanu.nı.1 Fara001.i daires~nd-e ve 3710 No. lu k'lnunun 10 ve 11 inci 

tı~d'1 ... ı ınu"'-'lbınce bu ılaıı tarJ11'1den ilib~ren kanunun 12 iıı.ci m.:ıddes!nde mu
sa h kanunl nUct .. ~t zart'ında rı.zaen takrir veı-ilır:ediği veye mahkemeye mü ... 

ra t olurıın dıı-t t.aı..."dırde ist.Imıaic Kanur.unurı 18 foci.. maddesinin tatbik olu
nar ğlfl mulı 'J'Y.61 bu ilin v!Jr:J:kb:nın t:?lJligat '1Gkan~na ka.m o1mak mere 
~ Vh ıı fi ,.le fıe ;ıa.n.ınt.. ve uanı mWtevi aazeteterdcn iklfer nü&b.asmın 
""- e 1 mos ,,. rıca edenm. (o~i.12) 

Ll. Vali ve B. Reial N. M. 
imza 

Loııdra, 8 (A.A.) - B.IB.C.: 
Sl<ılı:holmılen bildiı:üdiğine göre, 
Norveç Kızılhaç umumi klrtibi M. 
ıt-roold tevkif edilmiş ..., bir 
teımerlciiz k:ı~ına gönderilmiştir. 
KıDIJıaç hususunda Guisling hü
kfunctini.n projeleine muhalif bu
lunuyordu. Bu lııı:her, No:ı-vcçte 

büyük bir infi~l uyıuıdı.rınıştır. 

Madagaskarın 
esrarı 

( ı inci Salıl!~ Devam) 
Nilm sulan Habcş.<ıtarııd.an ge

lir Ol1'Url için l\Iı:;ırın bal ve istik
bali iUcr.nae mü~•w oJ;ıibıii.me
mn an~ak Hıı.bcşstam elde oulun• 
dumıilık1~ mümkün olın- ditye 935-6 
İı.alya ve HabeşJJtan haı1tnndeııı
heri çok ba1ısedilmış bx ımevzu 
va.ı:dır. E:ıl<u ı<ımr.nlaı.tla ise Haıbeş 
momlt'keti ş!ııxıWki Jtadar ~iJ:ıııım>
yarrlu. Onun iıçin oraya da~ ya
bancı memleketlendc bir hayJ.i ef
sa.::der söy lewn:'Ş, N'l!.in iSlmıı §im
di 1-fa.beşstar., da hatıra getimne
den olmuyor. Bunun glo.i <ılıı" va
k.iller de Madagm<Jkaı.ua1ti Pısy dağı 
dewlL'fl yi.iksek yer hatı.rlarıınadanı 
Mls.rın Nili dii)Ünü.ıeıniyaıımuş. 

O dagdan akan sular oosıl esra. 
reng :z bır surette gidİyor, Mısırı 
baydan boya sulayab.ıi;omnuş? .. 

O malü.rmıt bugün deg:şmııştr; 
f.ivhe yuk. Fakat eğer es'<'i coğ
rıı.fyadan, tarihten bugün için de 
bı.rwkım işaretler bulımak mutia
ıka merak edileceok o!LU'Sa Cebelül
ka.nıerin Nil sularile dL.g.,~ fa'ka.t 
Mada.ga,.ka.r;n Cenubi Afn1ka ile 
oiau ı'rt\ba,tı hl'n1t:n gıözön'ilne ge
lır. Bu iı•Ubat şunc:li kurulmuş de
ğildi.r. Ç<>k eV".tıldeıı yelkenle, kü
rekle oradan oraya ~an geuı.i
ciıer tarafından anlaçıimıştll". Za· 
ıman geçıı,kçe ve ~ vasıtaları 
arıtıkça oo{:da:ra He ta.rihln e~ 
den k.oydugu bazı ha.k..Jo.alle""1 de 
kıymeti büyüyor. Cenoubi Afrika 
ile Madaga.ıkarın araı;ında talıı.i 

lb.r u·t.b.,t vard>r. Bugün Mada
g:ıskardan balısedeı:ıken Cenubi 
Afrıkayı <lüşlorııın<.mck olım~dığı 

gibı ger"k Hiıı.ı:l dt·n.lıı.'f!e hi.ki:ın 
oıınak ısliyenler.n mutlaka Mada
gııaksrdan eın.Ln o1ma'k iatNı.JK!e
ri de muhakkak görü;aıe.~ted:iır. 
Bııgünkü vekayle ·bak.ılınca aııla
şJ.yor: İngltere ile Fransa ıln1ı:ıiır
k!ı:ı.ıe hem duo:;!, hem müttefik 
iKen Hi.ıtd <leıııı:..cuun Japon teı-.clJdi 
allın:.ı cll~n;ı:~i ha~~s..ncta Ma.da
gL.;..aı· ~.ne l•'ııtnsızfarda J;;.lah.ı

lı.-cı. F:ti"'t §inı Li ll., .ırtar: ı1 ?r.ü
oafaası rliJ,~wulıir ve liın<l den.;ı.i 
ObuyuK har< dta sahne o:!acak di
ye 1-ı:p e<lıl.,•ktm Ang ı - Sak
son tarafı :i'tlacı.agı:~~karı ı.,,.ır an ev
ycJ eı~ıde bulııı:.auı·ıııcyı mırvairk 
görmibtür. ;>.1adagaskarın qgalıi 
Aıner'..kalılarca da elzom sayıl
mıştır. 

Adanın Japoıılarea i,~al edil
.n1ei:;.ı dii~iint.ildügu mı..i.ı. ... ııa..;ası da 
hr.tıra Afr1ka)a kaı'>}I Japonların 
lı.ıkart Jnım~dılvl:ı.rı kryf~y~·lfui 
getiı·n1ektedir. Afri.k.a kıt'a.sLil'ln 

cenubu Lundan i<ırk sene evvel 
lrıgiuzlerle nı"h.:ırebe elıır.u;tıi. On
dan sorı .-a İI>g;itcıe ile Cenubi 
ALr ikamn m<>n!aa ti eri biıı"Je§Jti 

Ccnl.Oi Afrika kendi işlerini ıken
di göcen lıi'r DominyQn l:ıaJiruie 

İııgitız lırı,parnlorluk caımasıınrla 
mevki <1lmış lbu.lunuyor. Geçen 
harpte bgiltereye sadakat gös
terdi. Bu sefer de a)"lıi sadaka \i 
göstereceğinden §tlphe edenler 
yanıhnış o;,Jular. Çü.ni<ü bugün 
cenll'::.i /\ılrika h:.z!!'laıımakta, ça-
1.ıp:dHadı•;j Orayı İng:ltereden 
ayıccnak nrlhv<?r hesabına karlı 

olacaktı. fötek!rıı Avlhtralyanm 
da ayrLım.a.61 için bir kaç ay ev. 
ve! J apolan .. tarafmdan az cı.l dö. 
külmun~ti. Halbıtki Avuı;tralya

lıJ:ar bu davetleri bekleme.krlense 
ken<iı.l<eriııi miıdofaa için hazı.r

laıı,mayı dbğru buhrnışlardır. 

ispanyada 
iaşe vaziyeti 

iyi değil .. 
Madrit, 8 ( A.A..) - Madrit şe1ı. 

rinio patates ve seb:oe ihtiyaçları
nı öırlemek ~ ""'1r mec
lisine, ba.odı:a Avrupa merkezlerin.· J 
de yapıldıjıı gibi, ~ boş tıop.. 

raklarının işletilmeııine aıit bir 
tclı.lf n.rılıniştir. 

--<>--
-<>----

EKP .. EK 
(! ine! Salılteden Dev&m) 

Harp içinde de;ğiliz. takat, al
dığımız mili! müdafaa tedbirleri, 
harp içinde imışiz giıbi bir takım 
mali, iktıs"'ti biiyük fedakiıriık.. 
ları iıcap ettirmektcd'ir. Katlandı~ 
ğımı.z bu fedakarlıklar cJ.olayısile
<l:r ki, bugün, d<iinya yaıı;.ıınının 
ortasuırla dmıdik ııyaMa durn1bi
liyomz. 

Türk n1illetı, aziıı vatanı.nın ınu
kadXles nemfaaıtıerı ve istikia! 
tLj'runa, biHiı<ı tarih boıyunca sa. 
yıı;ıı;, fodalo:irlıklar göstıenmesini 

bilm~ti:r. BUıgüııiin geçici sıkmtı
Jarıına da vakar ve siikı1netle gö
ğü; ge~m.csini bilecektir. 

Ba.~ka yap>!acak iş yoktur: H'ih'. 
riyet ve istiklalinden vazgCQJ'lli
yeıı mlllPtlcr, bu fedakarlıklara 
katlanacaktı.r. 

Bu mr;ııasehE>tle şunu da kay
d<rlel!m ki, en doğru ve miihala. 
gası.z trt1k·: kler1 veni mahsulümü

»iın geı:eu sell('k!ll'den !,'Ok daha 
fö;tün o&luığur,u gootenni:Jtlr. Zi
raat mıııtar.<alarıııa şu günler<le 
çok faydalı yağmurlar da dü>mf'. 
ğe başlanııştn. Kısa bir müddet 
az ekımek yiyece-ğiz, b:raz sıkıntı 
çekcc~iz. Fakat, vafattdll§lar 
şundan emin bulunmalıdırlar ki, 
a; kalm;yacag>2. 

Gayrimeşru servet 
ya nlsr d .. şünsün 1 

cı iııcl ~eden Devam) 

t~ali efüği ve önüne geçihnee 

bir fenalık mııJıiyeti ala1:ağını ya. 
pılan ihbarlar göstermektedir. 

Bu kanım royihası bunun ön<lb. 

ne geçi;mC'k için tekl•f cd.:ıtn.i~tir• 
d.en:hı-. .,kıtOOir. 

Bu nri.ıhim llii.yihaııın csaslarınıı. 
göre, bütün resmi ve ya11 resmi 
daiT'e ve müessese memur ve 
mütı'ah<'emleri bu kanun hükımü
ne tiııb:rlirltt. Bu ş~hıslaman du. 
rumları ge:irler;!e rnu!ena<;p gö
rü.ı:n:;.•cnlerden bu kı:nun hiik.. 
mı(irıe gijre ıbir beyıuını<ınc iste
r.eceklir. 

Esir olan Ame
rikan 

Generalleri 
Tokyo 8 (A.A.)- 0orteg;dor 

adasmm Japon km'Vctleri ·tara.. 
frndan tama:ınen ~alinden :ıo1ra 
ı>darlak:i .Aımerikan ve Filipin 
kuvvetleııinin başkvmutanı Ge 
rıenıl Wain Wıight ile kuT1tlay 
!arının del'hal esir edileceklerini 
Docmci ajans; teyit eylemektedir. 

--<>---

Madagaskarda 
(1 inci Sahifede<ı Devam) 

!isi Aım-eliıı Diego - Suarezin tes
lim olduğunu bild:mı.:~1ir, Fakat 
başka yerk-rde Frar:ısız mukave.. 
meti devanı ad<'CıJktir. Bu arada 
İngiliz <!eniz filosu Diego • Sua
rez limanıma g.nrn:~tiT, 

ASKERLiK l~~l: 

Yoklamıya davet 
Eminönü Yerli As. Ş. dC'll: 
P. Tğm. Vedat oğlu İ. Hakkıı 

Eü:k>ğlu 330 (51289). 

P. T~m. Em.n oğlu Kenan k
tanbul 322 (51444). 

P. Tğım. O. Nuri oğlu İbStın 322 
(44379), 

P. Tğm. Safiet oğlu İlhami 335 
(51186). 

P. Tğm. M. Kemal oğlu M&ıit
tin ~:;:; ('51.WJ ı . 

P. Tğm. M. Reşat oğlu M. Mü.. 
nir 320 (52184). 

P. T<mı. Asım oğlu Abdurrall 
man (52367). 

L\·. Tğm. Ma!'met H;fmi oğlu 
Hilnu ŞıJ.e 318 130381) 

S. 8. Hs. Me. Mustafa oğlu Yu
suf K~leısteci 302 (20275). 

Bu stibavlann hüviyet cüzdan 
larile birli.İtte acel~ şubeye gel
meleri ilim olunırr, .,. 

Elmi.ııönü Yerli As. Ş. den: 

'15 Şubat 942 tarib>nden başlı.. 

yan ve 15 mart 942 de nihayet bu 

lan ve şubede kayıtlı Sllh~ ve 
a:ık.eri memurlardan yoklanııya 

gelmioyenleriıı 1076 sayılı kanunun 
10 uncu mad<lesi m ucibinee yok
lamalar~ yapılmak üzere acele şu
beye gdmeleri i!an olunur. 

1"d. Nk. Tğm. Sabit oğlu Sami 
316 (l!X\88). 
Jandaıma Brıb. Süleyman oğ

lu Rauf 310 (288'1). 

Bu subayların hüviyet ciizdan
larue bi.ıhkte şııbcye ı;c!melcri 
i · n olunur. 

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

[1..,._:.S~.-:::,E:.,:H~l..:;~~D-E:;:,.~.;;.f.'!..,_ •• v;.;e;....._':.1.....,t:_ ... ,~ ... !-L__,E ___ K_E __ .. T,_T_E_N_) 

AN l{Altıu>Al'ı ve 
l\lli . .YJLWilll'i'U : 

+ Yer..~ ı:·~ru Sric:releri Menıduh 
Şevket NX!a.1 yeın D ... Uye VekiU... 
mız lJo~oı r·uı TtlZer d;,..,n va fc~e .. 
r!cıe ba.;ı'· mış • .aruır. Yeni Part! Gt'ncl 
Sü.la'eteNnız dwı ~!e iılerı Mu>ıi Şe. 
L:rru:ı tara.il.odan ;yeı.neğe al.ııkouulcmJo... 

tur. * Üç yÜtill f).ir lopl•ııma.ı icap <>
den 'Iüı•k. Dili l{uru)t.ayrnın 939 yılı~ 
da yap1'amıyan Dörduncii lıoplantısını 
10 AjU<!tos 943 de Aııkarııda yapı.la-

caktır. . * 10 Mayıola Jnönü Şehitliğinde 
yapıiaca>lc mcrasinıe An.karadan bir 
hey'ct gidecC",çtit'. 

+ Bugü:ıden itiıbc.rcn Aınkarada bil' 
gün tam ve hir gün 1ar.wn iatHıkok ek ... 
n1ek verilecektir. 

'l'İCARET ve SANAYi: 

* Y>pılan ye:>; bir tei>•! e göre, 
topt .. n zeytn,yııgcılar mulı~t.kak !alu

r3 \'er~ekler ve b~r nü.sttas~. da T:ca- ı 
ret ve Sanayi Qd::ı.;ma. 'andPreceic,.. 
!erdir. 

AY AKKAulClLAI{ 

* !luıldan OOllfa balıko'a'1 \"e DOi" 
nc"·ı .. et ılıler Bı.rlikıeı:- tars!ı.r...J:..n. it
hal edütreô<tlr. 

+ ·"~ıı diın 35UO kucuştmı satıl. 
nı.ştı-r . * Kü~ük ba~ hay""'' derileri bun
dan ronra Zahire Bors~ıoda muamele 
göı:ec~tir. 

MÜTEi'ERRİK: 

* Pazartesi ıünil hu9'JSI miiısese 
müdüı·~eri umumi bir toplan:tı yapacatt 
men1urlarına palınltbk zamma yapmak 
hususwıda görüşecel<le;dir. * Hüse!Ln Yalcın isınl.ode birinin. 
karısı olan Aıöten B~~ı. Gürol al
nema•ııı.ıla Tank iıınılııde bı< ıençle 
locada münase!Jet.!U vaz.iyctte yaka .. 
lanmış ve s119lula< Cilrmiuooııhut Mah
ıkemt.sine veriiınlşlcrdi.T. 

* Şehr.mi2'Cle bulur.an Romanya 
Şampjyon:ı Rapit t:ı:kımL ya.rwı Galata.
s;ıray'a Pazar a:ünli de Feneı· Stadında 
ile klüp muhtel1ti !le karşıl31acotktır. * 10 :lıayı.,ıa İıı<>nünde yop•lacal< 
mera.s:me 6 kiı;ıliit bir Onıve,.,.ııe h
eti de l;;tfrak edect'ktir, 

CEMiYETİNDEN : 
Çivi a>mııyanlano ('kavaflar haıriç) il. 5. 94~ den 18. 5. 942 ıcl<'şa

mına kadar hergün saat 13 den 16 ya kadar um·aıı teııkercsi ve po
Ls de 1tı' le cruruyctc müracaatları ila:ı O·'JnU.r, 

---------- -
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Refik Saydam, ~eni Hayat 
Şar tl a rı v e~ . Is t a n bul 

(Buınnkaledeo de,·am) ı 
kriz her H.tanılıı~ın lıüı~ vo 
takdir ctm<>si laz.ımdır ıld, diğer 
Olıtü.n m~ml.ekeller iç.in •ta&a·vvur 
ve tahayJÜl edilel>ilen, sıı&d..ttır. 

Biitün Avrupa yuk.oulluj;'lln değil, 
açlığın pençesi içiır.le inim •n
ınlcıııektOOir. Ha.ika ooğ•lılan ve
sikalar ceplerin altııı.ila tela ıı;,.. 
moti gfümektıen haşka bir şeye 
yaramıyorlar. Amenka J,ile daJıa 
harbe ginhğinnı h<")İnci ayında 

çeşitl.i kısıntılara başvurmu.<;rtm. 

Suriyede bir kı.lo yağ 18 nlun, bir 
kilo riııınek 1 altındır ve bıJım
muyor. Biz 1939 ;941 fasdası 

içinde nıenı.leket ı!i»lde diiuyayı 
kavuran h<ırp ve açlık at.eşıwlen 
habersiz ya~adık \'e MH:ak 194.1 
'>Ollbııharında t.abia tın rubnil yü
>.ii.ıulcn ekmeğe ve,iluı koyduk ve 
mooıkketin hiçbir ııol:.t<ıSmcla nç 
ve ek.ıocb.-,,iz tek bir vatıır..laş k.a
labilnıesi.ıe imkan vermedik: Ö
nümiizdeki tedbirler J>..rıı.-iz ve 
i'ıfetsiz ıut,mleket•mi7.de her va
taondaşa y>y«ek alınalı. nıiJ.."'1.ıu'ıoı 

çoğallını.k fırsat= vereceği ka
dar köy deu mahalleye uzanacak 
teşk.'tiit da her vatanda.'."' hüku
met eli ile verilmMi lüzu.mlu gö-
rfüeco.k. ber çeşıt bayat ve gıda 
ınadde•inin tam düzenle ve la.m 
karşılıklı ol.'\ıak dağrtılmıısıru ra
hallı.kla mümkün luln.:aktır. Ge
riye kalacak rahatsızlıklar, malı.
run4)·eıler, yok.suHuklar tak.dir 
edilmek ıa.-n gelir ki izalesi lılç 

lıiınseoin ve h.i~i.r iktiderııı elin
de bulunınıyan ve ıuıcııJı: harbin 
doğurou.;u :ZWW'eller ve mahru
.ıniyetl;ır<luı ibaret olacaktır. Bu 
nevi za1 uret ,.e ınalırumiyetlere 
katlanmJk i'e her Turk için hiç 
şüphe,iz her~)ın bn-.nda vatan 
so"·erliği.u, ,·utanın selamet ''e u .. 
muınj saadetini feTa;;atlc •lıişün

nıenin ifadcsı c.lm;,k va.Jını ka
z wıı.aı: ak t; r. 

Bu ııNıda muhterem Do.J-tor Re
fik Saydamın, İoönii relıberL.ği ve 

tutuınunıın en candan kavrayı? 
n seınbe>llüğii içiIJde bütita mem
lekette ;mkanın miiı>aade edebıL
diği refah ve bolluk &:ıyretini ti.. 
tiz bil emelde giiderken btanbul 

halkının şükzan i!adesini yerİlle 
getirnıf>lı; bir v-Uedir. 

İstanbul, geçirdiğimiz kı~ ger 
çd•t~n bir yok.kcak sıkınlı'1 ge
çinniştir. blanbul :lleb'ıc;u Baş· 
vekil Refik Sn}tlau1, L.ta.,:ıullu
nun çckliği bu ..ıkrn lı~ a karşılıklı 
bir sıkınlı duym<ıı.ı..o şalısaıı kt>n
di.":Jıini alık{))~u..m.aı11~ş ve ôıı\irııüz

deki kış balkın bu çe,it bir hl• 

luııtıya nıarw: kalnıaması bakı.. 
ırundan derhal yarını 1nil)oıı lirn· 
sermavdi bir bı.ıııı;bul :ualın•kat 
Ofisi ·ı.urulmııııını ru'<iın nltına 
nldtğı gibi yine bu yolda 1,500,000 
liralık bir kredi de talı,.is etm~ 
tir. Ofi, ~lmdideıı İst::nbulun o
cluo, m:ını,"al lrönıürü ihtiy~cınıın 

:varısını depolarına koyacak ve 
~un, kömür ticarl'li ile mrşgul 
olanlar da narh kaydından iwıde 
lmlarak yapabildiklerıi oi. ooUe id
hıM'da bulunacııklardır. Onun \'O 

kömür sıkıntJSını bu şrkil~c frd
birlerle öoli) to sayın Başvekili
miz ayrıca şchiT halkına dag:tılao 

gıda maddclerin:n de :'11ayısfan 

öl.i.haren daha çok mikllırd:ı \·eril. 
mes.i.ni imkan alıma sok,ııuş!.a: 

\'e dağıtma birLkleıinin tam ,...,_ 

rimle çalı.~abilmelerine kadar nıa
halü idarenin t.it:z bir ı;dyT<>lle 

bu iş üzerinde ~alı~ ıru ibt~ 
Jni_<Jerdir. Horlıal<le ve muhakkak 
ki, t..tanoul ludkı k<'niileri hal.· 
kında gö•terilen bu lıusıı'i alaka· 

ya karşı. ayni lıusUJ>ilikle kalble
rinde şükran yf'r \ f' rayı ay1rrr11 
bulunuyor. 

Görüliiyor ki, '1ktntılar geçi:!. 
dir, bükü.net br~l·ri taka.t ve Un.. 
kiııllll'ını sarfederek ber till!ü tS. 
biri orga o i:ze et.mek hızı iç.in.de 
bulunuy<>r ve mamlekclinı.lu harp 

.. ı.,,in:n felrıkctlcriııdeıı ınas= 
tutmak yolunda dn :\lilll Şet lııü

nü dı..!ıa ıuııı yük,ek rl"hh-rliı;-.o. 
den , .• Türk biitiinlüğiinün ~a,...ıl
maz \·ıarlıI;ındnn 'l" bLrl;ğ'nrlt'fl en 

büyiik illııuo rn lruncti alnı;~ bıı
hmarak çalışıyor. Hor Türk için 

dıiny:u:ın bu felaketli, kı~anı ili 
ıııı!JU"uııla Allaha lıamdetıııek, el
den gelebbldiği kaiar hükümde 
n biikfunet tedl.irlerioe yardım 
etme.k en baş!& gelen valan, Türk
lük ve iıısant..'ı. borcu ve vezi.fe
aidiJo. 

ETEM lZZETı BENiCE 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Bo§u'.9.nde Elm!rg;;ndQ 'l'okmal< B"nııı nam mew.ı<1e eoıı.ı (lllısır H'iivl is. 

ınail P~a yalıısı n.aırn.!ylc n.aru.t koru hn!~ndıe s.raa.l1! ve ıçınde n-ri.iıtecı.ddit. ebo yea 
ıeri vt: k--eımtt.ı bulu.nan gayr.ı: menk:lt.1. Şetı;r 1~r PMııH.nda kotu h:ılindc btraı. 
lu.bnı, old· tundru:ı bu suretle muhafaza ve ld•ıneol içın 3710 No. lu Beled.ye!er 
İst';u:.'}k Kanıınutıa tevt: 1tan istirrr\5kioe karar veriln.4 ve uaU-.:Q daire;;;.i.nde ka.. 
nuni muaıme~ı l«Jrnat edıl'T!iştJT 

Bu yeı~ Tapudan alm:tn t&hdiıt ve ffraı haritasına ve ka)·ıt. &IJI'Ctlne gore 
C-1 lşıııetli lrnmunın Eın rg-.lnd' EmiEı:;,, mahaJ,c.;nJe esı . D-g Jr H..1-l I ye. 
ni HMt. m Aıa soka&ınala 6, 8/1 yeni kapı No. ~u taa')tında ve t :ı mı 9533,00 met 
re m\ıraöoaı ttrbLnde arsndnn ıbaret olup Saıvet Li'.Hti uhte::: ~e müsC'cce1 bu
lunduğu anlıt.,ürruş ve bu yertlf:n fr-62.00 mewe nıur~b'baı ma~ı .i f ttn k. hu.
dudu !ç!ndc t:: l:nış v~ J71U ıı.·o. lu Belediyell'"r t._tim'"'-k Kanun :.ma tev!lcan :-nü
lcşckC< l T>ıkd1rl k·,yı ıet loom:S) oounca maı:hllr !tanuı>un O uncu maW:loolnc teı·

fJtan bıı yt ov ı...ı.m rık olwı:ı.n m<!lıhus 0033,00 metn murabbaı mt!lha.Wı> 
l2ı239) ı,ra :ı5 Kr. ıst..nılik bedeıtı ve , .• ı.Wıitı; uht...4ı" k lan bak.ye 32"<6,00 
.ı~i:re ınttr tıb .. ı n"h l:e Uf! :.a..'lU.: un 2l İlle• nıa ,.__.ne te\rf ~ .. n. (z.t.5 .. J ll: 2.S 
K.r. şerer~ .. takdlı ed;m Jştir. 

Yapı.lan tahk.'oA :..& ıni.>l.ı am!ın1ır1 btı gı.yri n>c aı-le mu.t.. a ve ~Ir'S.Z ha..rL 
t~lrki.a C- 2 ış.. ~ı e gJs4..cr.len yerde ikamet et'i&ı ;,.ın1 .. ,, :... ı::ıt. nJ k keıyt1 .. 
yeti ve bedelıa l.(.b.ı...8 ;n.J. 1)8.tık ianean 00! en J373/" ı~a No . .ı >J'e ) .ıı 9!2 
ı.,,ı·ll,.E ~ ... ,,~rne rr._t .;ı.r ıfı Şatvet L(lt.,fye teb ğ edı fk ere l\t1f o. 

n1:r.e gCndcr 'il-'Ş ve Noter~~ izin 4481 •·o ... una k. y • et! n de "'O !-1.·:ıD 
942 t::ı..r~ c.İ$b• ''dl n,.arıc Prutıata.bı Saıt\'e I utfnifl halen M.t.t'&r ~a 
Peş!('tde bultırdutu k r ı Zeyn(J> tı:raf?n·lJCı ifc.de caUerek l.C!ıl"t:Jen t ı.ina. 

edilmiş ve PcştedtJd ndre.d de tavazzuh ed.ememi~tır. 

Mulıata;> Sotvet L(lltl bugüne kadar Peşı.eden .,,Jet el.~.eiliılı c.M e ihlıar 
varakası bi.a ttt:ıll!it iade edilir• ı~tiyle iade cdjlmio \C ah.1.ret, r.~.c . o .. 
terliğ!M:in 30/1/9~2 tarUıli ve 51l37 No. sile teb.iğ tıiilen s.ı,·et LUt!i karısı • 
Zeynep Tuzan Lraa.lı iıb.b.am&me ile df! mu:na[fey'.ı.in Pc.ştedt o· h.-ıf..ı bndiri:leret 
Peşle Sefareti vasıtas~le tetı~ğln itası lırW>llli$ i.O de 7kıe Pcqted<ttl adı esl sa
riıh bur.ette gösterilmecl~'ind<'!l tJu eurl!tle muhatllbm bati h:ııır Lkan""tet adresi 
~ul buh.nmıı.t olmakla Hutki..:".t ·UsulO: Afuhsıkerr.eJıeri Ksr.-;ınıı eara.hrıtl daire .. 

sinde 3710 No, lu lronunun 10 ve 11 ine! rr-"dd<>lerı mucibince bu ilôıı torilıinden 
itibaren kanunun 12 inci maddesinde musarrah kanıınl nl'\.iJOet ıart1ndtl rızf!eo. 
t&k:rir veriım..,.!iği veya Matık meye müracaat ounn...adığı tı:ık<l ı-de İ<rlimltılc Ka. 
nununun 18 inci maddesinin tııt1ı!Jı; olunaca.!ını m!lbeyyin bu !Un varnka ının 
teO!igat makamma ıkairn oiın.ak üzere iki yet.,-,! gazete ile llirıılllı ,.e !l~m 
muhlevi gaz~te'erden ::le:. ş:er ınü.shaıııırun gön.deritn1e.~jni rica edtrim. (5303) 

İsi. Vail n B. neisl N M. 
imza 

İsbu i*"'->e talep ve~hile illn eiilmd< ü:ı.ı>« Son T•lgraf CW'ei"Slne t•b-

llğ olunur 
Btty<tthı Beşinci ıwteri 

Resrn! :ı.tuhürıl 
Ct>IZA) --

l·-ıs_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D_İY_E_si"""ı-LA-A N_L_A __ "'i~' ""',' 1 

ı-------------------------------1 Roımo~:.ör satın. et'.nacak: 
Şehic çopk:r:nt t&ş\Ya.n ın.:\vnalan HııyL'SlıUda .ıçil:!la.rM"la gotü.rl'CEk 

retle bir romork.&r- ıra.tın aı.ınacaKtlc. 
' 

!stanbul Def terdar~ig:;ndan: 
Do<)·a No: Nev'i 

Tatiplcnn !On.t•rıs/94~ t3r".iııc. kıdıtr meklurla Belediye TMl1ıl 
Tf'mlııı&t MU cr.ıı'l üı,'il'°" b i'kl. :m<>l•ri. 517 3 

51217-tlı4/429 Mezx!iy,..i\;"'n<le 12 pa[•a 67 ada 9 panıel 7620 572 Flo.,...da memu•in bin ı~ın tıımirl a~lk ek::'.lhıeye konu\mıı,.br. Ke • >e-
No.lu (5080) n:~t:re murebbaı a.rs1:1nın tamamı. deli 357~ l!ra. 21 kı,ıruş ,.e ilk teminutı 268 Ura 6 k~~aı. Ke~'f ve şnrtncı .ıo 

'""" ıJ.iıınamt talr1) veçı>lle ıı&ı ~lme!ı: llzero Son. ~ Gazeıtes;ne &llııı
tl,, ..dı. 

Beoyoolllu Beşinci Noteri 
Resmi Mübiml 

(DUA) 

Japon h~la Avustralya üzerine 
yürüım.&niş, oırayı alamamJStır. 

Mada ;asıka.1':fon cenubi Afrıkaya 

ka.rşı mfu>ss'r 01'r.1ak riü.~ürcesi 

de Japonlan muş~ul el:mşi ola. 
bilir. Ş:m.li A~l.o - Saksım tarafı 
adayı Jaıponlar<lan daıha evvel 
el€ g<..):irnu:j olu;,,or. 

Ytbrıda r\l'S"fı ya1)h g~yr-iır'J"e,-UCul 11/5/942 pazartesi saat 15 de Mi1~t Fın... z, ı.ı ve 'MuarneUt l\tildr'..::'üğü kalem.inde .;örülrl' l'ı. İhale ll/5/91"l p za tf'~ 
l'1lc Mü<lürlüği;nıl• mill<' c;~<ll komJsıyonca kapalı zar! usul.le ihale<! y1pllacaıo.. gilnu o.ut 14 de Dıt.l,,-J Encür.1ende yapt!ac>l<'.ır Tal~plerln ilk t~"' r.•t ın.::kh ız 

kadu Komlsyoo. veya II>Ol<(.uıııarı., lhıı.'1' tarih noden beş glln evvel Belediye Fen Iş er M ~ıı :.. 

1 

tır i t.cH erin. tok1!! m~kltıp:arıcı. me:1<ıir gfmde soat ikiye 
Rei ğ:rıe •cvdı e-tınıelerJ rnlkfO'?td1r . 

ı-·~z!G. ,z...ııat icı..n ın.c&.Cr Müdürlüğe miı.r&ei..ı~ •. (i3i8) liune mür .. ca.ataıa alııcaklan fP.1\TJ,1 ettEyeı ve 942 yıhf'a aH T1c t~ Odası ve .!t~ 
lo.dte ih31e- Gfiııü m ıs.v:yen sa.Aite O:ıhnt Encfır.--""<le bulunn1· 1.uı. ( 4921) 
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"'\ ı': h:~~.-:-::;,'"fı· .·-~ ·-~.~_,.-.--0_: · · ı ı· 1 ı_o~_ni_z L-..ııu.-ım_s_atuuıl_m_a, Y"'- ~11: ~ . Komiayonu llcinları 

L-=======:=====-J! ı - Brtı..,- l<..lll;ıruna teldll edilen ıse 

FILiPİN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
---------------·-"o. ~9 -..1 

'l'Urkçt'ye Çt'v'.ren: ISKENDEU F. sEK·r.ıı:ı..ı.ı 

Mahkeme kararile forması sökülüp ordudan 
tardedilecek olan Bek, çok heyecanlı ıidı ..• 
- V.ılllh1 çok :ı,i;'· - t!-.n.. ben ~-e .. 

rı:X. l.c~u~.r' ltJ~enı Dl~ rete:. 
Gc ... , ı:ıe yap:ı(•M:l,>ın·!. l 

- l.luoyada he~e.; ~5kt'r o.!.oı rak .rt· ı 

f •Y'-'r ya~! Bcor\ de -.·::. ~::.ra!t bay tı- 1 
nu ka :ı.. ıurırn. 

fl".ı.r.ıi.Ll t.::ıbnnk D-~·Minde nusin? 
- llt:nu=-: ka ! blr !Ju .... -n ycJ.. att!!lı~. 

to) bir yer<len dr c<l>i boş olarak 
l':c vo~a OOr>mr·k lsltm<>ın. 

1 "'""""' üç gJndii• kitop ok-ı-
rnr t\a vak.t c;eçu~n Bt."'k. o gı..in sJ::ıt 

iki\ n • ..ıiıkC'rr ... ')·e &ötürü:! .... ~c-t. tL To.na 
sord·ı: 

- - ';:.~ de bulUD&c;:;k nu-ın rr..ahkC .. 1 
mede?. 

-- Evet. İmlhatı left,\n il,;in emir aı.. 
drm. 

Kalabı?* ebaaJını mı l&DlJ"O:-.. 

l\O!?, 

- Hiç 5üplıcelıı:. Çünkü ooka;;cl;u. 
~~ .k ""illen ~'nCJerl. oll.uyanlar ı 
bö;; ~ n:ıera'<.lı bil' .an.-b:.kemer;_Slı na~ıl 
seçe .ıiııl &ö""'1< ve wııl"'1:.ek ;.<ter- 1 
kr. 

T"'1l ve Bt'lr, Rar!man111 da ayr.; 
n>eralcla m31;'\?t~meye a:e!eceğ!ni b~!J.n1.. 
;rorlordı. 

Tom b:.piaı:ınede ç.ılı: dı.:nr.adı. 
AyrıldıJ&.r. 

..... 

Y...1-i!Z oyn:ı.'"'l!lıaış oıo\l"i':...kll, !ı.tül..!zim Dek 
nef&İ:ı'e itlIL .... dı vl.Jll bh.· a. , ~rdl. ı 

O, !.1 D- ··~ ı 141 :......ı;..· berı. .P-""lHt
fı!ııc!cı cı;."1'latR•1 .. \1:;-... .. , cc.ı..susu· Iialnc.n j 
a.iı~ın esl·~r :-ıı kC~et -.ek ~;1\)r:.h1. I 
~- b 's:ta m1ıva.J°'lt olı! b: ı ime. c za
D'lfll• rnera~ctine kd....'lfl deruhte ettı~i 1 
etı mi.lliim blr vuJ!eyl y;;ıpın-:.; ·<>l&-
cae<tı. • i 

* Saat btr but:.ık. 
Jl ... .l)ish.ane ırr..lba!.ı.ı>, n.öbe~Jerc e-- ı 

uu :- \·e-ııii: 
- M W5•lm Deo,'l h ~c:-e<J.ııdrn çıka-

~mıı. 

IJ,:az soor:ı. .:.ı:il.liz;m Dca b-ıı aha. 
ne ı.ıı. ı.; iılrılarak stir..glUü Amerikan 
~e ... lcr !!.in nru:ı:ır~ı alt.mda Di.va
"' lloroe ll<l'_...i:ldc. 

Iiar'bM mwıw yolilil ~en 
da.y n"tr.adı •• 

lL.i' ~!e sordu: 
- Az.izim Bek! H:ç mi.\'°"'"'lr ~ 

mal.. s~ çalı.P. .. n b;r adamsın .. lidya... 
iuıı oerede o)l.;a ko.ı.anı.r~I Fakat, an
lıyaırııedılun b.~ ı.uk~ V;i.r; Senin bir 
Ym:ı<li \.'<ICUiu oltiu~:na blr türlü iniı... 
nam~rum. Cesaretiıı..l(". aiılcan.!1ğ1n .. 
18, her türlü yar...-lJ<.ar::ıa Filiplooe 
keuxl\l>i beris.ece \anıttın.. D<l lale ,..,,,. 
lıah..k olrne.sın? ! 

- Hayır. B&.ı hiilı.iımct:mln ,-.,p(ığı 
taıhıtlk•IA.tın eml<ıhıı. ıı~:;.Uınetım tıu 

18 Otı 

18.():l 
16.40 
19 il() 
10.15 
19 .. jiJ 

19 45 

20.15 
20 45 

8 tr.ayıs 1942 
J)r.ng: unı ve ?\>Jeın.uf!t."1 b.uı.t.. &. 

.}"tif 

Mlırlk. t·,...,ı Jley·eu, 
Mürıi1t: Dan-; 1'-1 üzil.'1 c·pt, -
) .. onuş ı<a {h;tJSCI..~ s:ısl.1) 
~\l\.l.i.Jı<c: Operıet J 'aı-çahw'ı (P;,) 
~; ,Jı.it ... o:. .SC.ıl .\ş.ın ve .Ajaııa 
HaıJcr l.crı 

Afüe~: KJ-5:--k TUrk. i.ilıı;ği , 
]'t(lı;. . ·nmı. (Ş"-f· }·{e 'vt Ce:r.1;1). 1 

Rarlı'yô Cifıt,.•.est. J 
JJi.ı.ı..'t;.• S.:tz E-;crl-e;~ 

2! hO ZırKI~ ~ T ·n İ"'aL 
21.10 Tt.'irı&l. 
ııvıo .MJZ>k: Rnitro so '<>:ı. Oı1ı:o$aın 1 

(V:v!on.ı.<t Noei4.ı A<l<rıı). 

r.ı 30 Mcmld-.eb Saat Ayarı, .-\jono 
Htber!erlı ve Borsalar. 

ll2.4~/22.!;(l Yarıilki Pı-oıınım ve r.ıı--

uanış. 

Devredilece!. llıtira .B«wtı 

•Kadın ve eı'kekl<>re mahsus 
banyo, pL'.ıj vlya.hut jimn;ıatlk d
b~~elert. hakkındaki ilhtiıra icin 
lktısat Vekaletinden ietiru;al edJl
miş olan 8 l\fayıs 1940 tari!h ,.e 
2941 No.lı ihtin beratır.ın mtiva 
ettiği hukuk bu kere baş.kasma 
devir vey alı ut icadı TUM:iyedc 
mevlcil fıile k.oYl!'ak için salihi'yd 
dahl verl!ebileceği teklıf ediMıc~
te olmakla bu hususa fırala malfı
mat edinmek iırtiyenlerin Galata
da, Arslan Han :1 inCi kat l - 3 No . 
lara miiı'3ıcaat eylemeleri 11iıcı olu-
nur. Mü~ 6dt •\'Ol< h~yecanlı;ydı. Ger_ 

çl rrrahlı•:emenı.n tterıdi bakkında VeTC
eel:ı hilkmu onc-.ı blLywctu: rorrna. / 
!1 sOk\ileer.S ve askeri r~'besı retedı

ıcce k . . D .o:.. "'ı:;ıı,. u ordudan ta r<le
c:,. r ccıali. 

işe inwımanıış u-l:sa, bıdr.n kıomu1ana. 

&-stl1i teM:erc 1aar r..11?. ı---------------·' 

B;ı ooun !çk> pdc n·.ııüo d•ğild ı. 

Askeri Fabrikalar Satın- ' 
abna Komi.yonu 

!lG.<tları 

lı.urıış f!o\ ıa ~en 10 lulı arnp 
~ur;.·ınur 11. 5. M2 po.ı:&neei gttnü 

saM 15 de Kr.ııımpıı§•da ~an De. 

niz Leovıa.:ım Sa·tınalma &~:ı. 
pa-rorlıt> yap~ . 

2 - i!llı: tmııl.nıı:Lı 103:1 )!ra olup, şart. 

°""""" h<>ı-.(.1'> il! 88'>1i dahilinde -... 
kUr "'oınıeyu:ı.iaD bede \;:iz alımobllir, 

3 - iııretoılerin M90 oayı.lı tanunı.ın 
Jıs!;cd.g. •; esalklo bi?ıl:~to belll ıün ve 
saatte ad1 ec.çcn lsıc~-:,,-o..-ı..-ı mürae:ıa:t.. 

:ları 1>266 

ISTANBUL 
Sn·cı No. 

tL·E SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her ye:melı.ten 50nTa &iinde a defa ınunfaıtaman dlşle:inhl façalııyuıız. 

DEFTERDAR LI~ 1 N DAN: 
Kapı No. Kauı:.ç JlubrllQ Zam c. Sen 

--- - -...-------
1 H;ı.mdi T~iı'li M. T!y&toro llI. lia7tl :13/l 12-0~ 211 18.71 6.16 "1! 
2 Ali Yemişçi > Ge<t~ lf olS.- ıG 8.60 Q.75 > 
3 M•lıın~t ş.,. 111an«V > > 111/~l ;HO- 25 6.40 0.85 • 
.ı Sbg<n Bak>rcı 1'. Taş• Dı.rplı:me 16 45- 30 ti.91 0.05 > 
5 isok Ao'dı.. Kundura T. :ı.ı. Kemal Ordu C. G6 w- :ıo 2.95 G.39 ' 
O Nahı'C Kı11:0z .ıı;be M,...hpaJ<.l Salt J::!. 3 :f50- 25 64.64 8.46 > 
7 O:mı:ı.n O. Kahraman Hallaç Cuoı'Jı.uı·ıaran Alclı•yılı. O~ to- 35 llUO 6.80 PH• 
& UiL«'yhı O. llü•nil Dorber :M. ~·eoarl BJ!eyidler ?3 18- S5 1.30 12.ztl > 
9 Dimitri Amiral;• lillndolyacı > .ııa.i Mi Pata med. 12 110. ıo 16- Uid > 

JO Ali Geçkin Alemdar Ticare!bruıe f3 1.46 > 
ıı Şılkni Kü.'.lccl > Babıali 18 '12- 25 10.61 uo • 
12 z~Uta Tornacı Çad>"Cı Il;ll Pa~a 60 116.50 30 ıo.47 3.23 > 
13 Nub..r :ıtuywııeu Malnn:ıll>aıa Çuh.,cı Han l6/43 64.- f5 17.89 2.7& > 
a > Kalaycı > Kılıççılar ~8 49.50 80 7.62 1.22 > 
ı 5 > > > 1Ulı1:1:ılor 28 ~.50 l!O 8.46 1.09 > 
16 Musltf• O. Mehm~t Fıruıcı Alem<!ar D;.;anyol~ 86 100.- 40 H2.77 28.M !r~ 
17 Mustaıa. Şenel J!;alxvehano ıı. B. D.rek At m<oyd•m 30/32 860.- ll5 45.lH 11.ı& > 
16 Salim O. H•••n Terl.i<çi M. F<narl Yoo!çerüoT 88/19 48.- 30 8.H 1.69 > 
19 .ACOP PüSlrul KVJ1un«0u Mahn»ıtpo03 Çuhacı Han 112/23 60- 46 6.80 1.36 , 
20 !A<an Caıttar Kunıl. tamir. > V<.>,;ir H3ll 71 ~~- 20 1.54 0.31 1 

21 .M<ıl•n O. Oaman Sebzeci . M. Fer»rl > 35 108.- 25 8.63 1.73 • 
22 ZUUiye Ka<ap B. B. Dire;e Klod Farcr 25 42- 25 6.76 J.95 ' 
23 Vııa>liı.ki Raptopol09 tlstübücü M. Fenari Vezir Han 53 67.50 80 1.82 0.36 • 
24 Bayram O. Hüseyin Mcylıanecl M. Hayr; Boll Pa 0 :> 14 100.- 85 15.95 ll.19 2.87 • 
25 Numan O. Ktıır.!l Kunduracı B. B. Direk mva.ııyoh.ı 61 80- !O 3.65 0.73 O 66 > 
26 Ali K~ya Ter!Ucçl M. Fenar! Ycnı,;rrHcr ~2/8 '1{1,- 80 0.76 0.1! 0.14 > 
27 Mlbraıı Kunduracı > B!lcyicllor 18/l 67 .- 80 3.0~ 0.60 > 
za Jfa.ırı(li Akın > i\f. Fen=ı. ! ie:niçeri~er 38/4 20.- 30 1.20 1.08 1 

29 .Abdu!.galur Manav 1d;ıhm1..o+paraı Vcz:r Han 55 108.- 25 '°.25 3.04 ~ 
Na ' oloa mcml<'.<et!ne gldio>ce ıkrtı.ıl 
rutbCS'i la.de &llle..-cicind.,,,. hatt.d bu. 1 
to<t ..k!i-rl.ığı yll:zün.den bliytik mill<ôfat 1 
cuıtttlııtren de emindi. Onı.:z, bir en. 
di<ıesl vardı· Ya fi•rlııı:ın bu bo1d!seye j 
.inanma:ma.? J .... 

137ot 
~-• ...,

1
.t, l'"""" __._. · 

1 

30 J,lım<lt Şeom ıtahveilü11• B. <::ı vuş Kadırga Jl5 115.- 115 24 oı 5.20 > 
nJ.,-n:.aı. •u-• .--v v.-uw «VÇW 31 A.bdu.D.ıh :ıicr..ı:v B. B. Direk Divan)""Ohı 14'7 180.- 2.'3 4.5.- 9.-- > 

- Ne Y"P•ı"''"' lııtıyonruo? Hük\ı. baslık alın:ıcak 32 öme.ı· o. ::ll&lınıet Sucu :M. F"enarl Yenlçeri!er lT 120- 20 10.72 2.14 > 

- Va:llıahl ıen bu mc:eied-e cesaret 
ve ıw .. ı 31lhli>• oldu,'Wlu gi:islerotıı. 
Bec- enin darneırlarında Yahudi ka.nı 1 
kanı$Lc oklugı;na hiç in:ıruNyorum. 

Forınaı:?l .U...:u.lt'<.'tk blı· u'!OO.n böyle lto-

rnete, kıoınut.aı-ıa. küfilr nıU edeyim? nen ne olurooru o1•y~n. ınuıtaddcra- i<ıt>J.tı<?rin behcr ede<ııne 000 ft B:ıe-1 Aılcnxl<>t M&!i>~ Ş~lı«l mükellet'erfoMn yı.ıt.arıö •d~ ı~i. tlco.ro~Jah 2dre.i r.a.ııı ş&hıdM ~ ~retle yeni adr-..ıleml bı:ıcı.irmeırdı; re tel>clloi';a sal·~'ı • 
t.ı.ın A.m.f'C""'«.iya batl;.dır • .Aıınem, kar.. 1*1.&rı.ıı beher a<!Ed.ine de 300 kuru:> ,.eıtii bir ki.tJ?".e göıat-e.rmcmi;ı ve yapılan ar;ı~.tınruıda da bu1una.ınar.:ıi.Ş olduklar..ndan hu.a-Jarınd.a gü:ttcrJ1C'1l y•Jlara ait kazanç. buhran vergileri \'"e uıml<>.rır; 

(D<l'\·amı varı. bed<.I llıhmln ed·len yııkaıda .)'OWl ı ıo...ctJerioe td>li&i münlkiln olamamıştll". SG92 sosıh k:ır.unun ıo. 11 inci maddelerine tevti&an ~ yenne ı;ecn-.ek üzere >l:lD olunur. (52G7) 
!ot<> o ı.am:.n blllün lıu rol.:er m<i<,. 1 

Menkul 
-------------·· I ;;:'rı~~~:·u= ~ü~~~~~ ı·---- . --- -- -

Satış ilanı -~'"'" ııatın a.ıcna ıııon.....onunça, Malatya Defterdarllğından ' Gayri 
Beyoğlu Sulh Mahkeme! eri Batkiltıpliğinden: 942/10 

Ölü Hi™'y•n kızı Salfilıa Sallinaz ile Hacı Mcamet Ali vfuisler'.aı.in 
ı;:ayian ve mü,<1.c:-eken •mutasarrıfı bulundtildan ~angirde Pü-rrelaş 
n-aı·a]lrn:!'rle Ö-.lo>ğlu sokağında Ci!ı>'.ll'g;r Ca'!.ii w·a•ınla k<iın 
11 numara ile cıürakkam ıd:ı şap "·e ~em';ın 9 oda, b:r sa)oın, iki 
t.ı.,<ılık, üç iıeli, iki mu'.!a;k, hl!- ala turka kurr.-ıı.lı hamam, <;; ç:ı.tı ara 
sı, bir tar .ısa "-.? ·kıi~-ük ·bahçeyi ve e1e:<.trlk ve ı.erkoo suyu ve hav.agazi 1 

t<-~.irat.n:ı havi <>lu.p k~ olan bod urum katından maada üç J..atllı ;._,;i 
dı.şı yağlıbcr;alı w fki s.<r.ııçlı, tamaıırı 150 metr3 murl'li.Jı ıne;ı;;.hai 
sat1 ııyesindc der.ire ııazır &r:ıy'lıu nıundıuı Boğw:· ne :..adar önü.-ıde 
hıı;l,cr hath o}ırr,yı;n fe>•kaliıdc Jr.'3.D zaralı 8000 sekiz b;a li'ra l;o)ıme\ı 
o ulıaım, .. ·u....,tn.de b.ir ob~p b.alıe ile &yo{;lun<l:ı Kahıncukulluğu 

ma h.:Jleslr.<le Tekıü: ve K~iıın'ii"cÜ Z eyad flll.1<~kform ın kÖ§<.>siıııd<ı lkaif:ı 
g Nv, ile müraıkk.'ıro lkargir dört k.ailı cem'ıı.n üç oda, Q;..r taşlı-k, 
bır ~ıc'a, bi:r mu.t!fağı ve bodrumu re clclctnk ve te•'kos suyu te<lm· 
t:ııı h ~ v1 12 buçııık metre mural:ı ba ı saha ü 2.t:rine ~ ecii.lıınt'ş 2000 
lı<• bin lira kaı~ mu'harnmenc !Jiırde cJ.'i€er bir bap hane şu.yuu
nun irzalr..si ::;m.n.ı.nda ~çık ar.ttımıa y:ı loonul.mu~tur, Satış ~arı 
9/4/fJ42 T. ve \i/1824 No. lu S<>n Tıı lgraf ga.ııeteslııde yazıhdı.r. Aynca 
d>vaııhancy<> de asıl!rrışt.ı.r. B:ıtir.ci aı;.k arttırması 11/ii/942 taıı:ltii:ıe 
treadüf erten pazartesi günü saat H den 16 ya kadar ,.c o ziin nıu
hanLTYJen k.ıyrr.ctiıı yüzde yetrr:iş be ş?ni bulmadığı takd~rde müzayede 
on giin teı:xtit edilerek 21/5/942 pe rşombe günü ayni saatler zarlın
da yapıkıo.ütır. Faz.la malÜımat al m.:ık :let•ye<ı erin 942/10 No, ile 
mahkeım ~kt.laıi.Le ıınür.acaat et ~leri nan oluı;ur, 

ıı1sııs42 .l'el!iembe ıuml .a.o.ı rn ıe Görünücıte Ufak, Açllınca Büyük 
p:ı.za.r~ lhelc edlleceit'tir. Şa.rtname ıtL.ht.a h\lkônıet binası esa&lı tarrJratı nl\ıh<:ımnl"t.*'") keşif br-Jeh 28482 lira 68 T 
"6i5J. ~h..:r, xatıı ıem:.n~ c:l3e90'> kurus olup p.ı~arlı1: suretiıyle eksiltımeye ıronııl:muştur.. İh&Je:ı bJr ay zarfında. 
ıtııı.dır. <4872> paza·rıG<la );ı)ml::ıyomm ı9lima edece&i 17.4.942, 24.4.9!2, 4.5.942, 11.ö.012 t.a.ritıe. 

+ ' m>ııe t>oplan."ı<:nkı el...,,i.llm<ı komisyonunda yapı1acak.t:r. 
Mtwaıkk-1ı tf'mMnat 213<J 'lira 20 kuruştur. İsteklill!:.- ihaleden 3 gü ncvvel nıt:... 

r&CBnrtla ,.apıl.s.'"Cla en zo 1-0 b!n liralık iş y~phkıa:11..J. dair v~~alsrmı:-ı ibr..ıziy ... 
le Maln.tyaı Niı!'.aı"!;ında.n o.ı:1a-cakları vesika ve T:.Carzt Oda..ı;ı belgelerini te·~·ninat 
Jndrlı.ibU ye 'lri'Si,k.alarm.l muayyen gü.nılerJe kore:~Hli.3 ''€Mle~eii llı.2.ın·,J.r, 

Zc~ziburnu s,ı.ın ı..n~ ara
rı::ri dahi.l.in<IC buiunan yaş W&r biçil... 
,.;:.,...ek'l:.r. Ş•r'..::!hr.esl berırün lromi.::
;ronda ~.-Ok-blhr. 

Tol!n oJ;ın?erın 12 M~ 942 8"1ı 
~ ı . 1-'t t'I • 1ı P a Aıae..:

rl F.OMalar y>tillıım"">:>dalci satm al
ma kıo:nis,-oııoo:t mürataail.arı. c4916• 

9 TAKVil\.! O 
r' ın-ı ı J58 
!IİSAN 

H:crl 1S61 
R.AHm 

HIZIH 

3 ı~....:.2~~-.!..,---r-'-......;2~2~-ı 
YıJ 942 Ay 5 Va.sat! Ez~ 

S D Vakll S D 

M A Y \ S ı--5-50+-G-üne-ı-, -9 3-18 

8 
13 10 Öğ:e 4 58 
17 05 ıı.~,G) 8 521 
20 13 Alı:tam 12 Ov 

C U 
il A 21 59 Y•t.>• 1 47 • 
lfl 3 5 ı , İmsak l 38 

H:.ı ls" att kff!.f evrakı. ve ıa.T1ın:.rın.elel" ht:rg\..n D tte:"1aı-~k N.3!l~ ~tüdü.rlii-
IU W )Uı}J.\!1, ~ıı,.me.~ ~ ~ur. ,.401:,--. 

• 

İŞÇİ ARANIYOR 
Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul Elektrik 
işletmeleri 

İşlelı:r.eier:m\ı· Şiş;U ta.."1\İı\ıanesl için 6 bo~ucı, 3 iakurııcı, 3 haınal, 3 s.-..ra_ç, 
12 tesviyeci, 3 b0b1nör. 3 frezPc\, 12 silici, 6 bur: .tcJ. O elc:.s:tl-J.ıl;.çi ve 6 elektr:k 

tıefn·1!10CİSİTI<' ibıtiyClCl!'DlZ vs.r<lll'. 
Hamıal ve sil~~i~er baric o~n;:uk üz.~re 1.ı1l.t.ha.>1i ı gO:.:k ·eC"·ck1e-rt en.jyet'! göre 

aa'.ıte 35 Kı:r~.ı ko.ıdar UcrC't veı-iltc&:ir. 
i\ .. ;.erlikJe aJ!,l'";ısı olmıyan ıstc:kiile .. in n".J(....s ht:.\.'3Ct c:üzda,nı hilim.;.ıhal lcl

lidı, 4 adet vtt. ;;" to!.cığrafı V\: l:)ln·ıd:;yc &:u ··r ça..lışııJ.Ş o~•Jr.ooltıırJ nıı.ı~.tscsc::crtlş:_..a 

aıın.nı..., lyi h~rur;t vc.;:kaıJ.atı. l!~ birl~h.: ... va 11/5/942 ıa.rih:ne kad:tr s:ıat 14 den 

17 ye k<kl.2 .. !d3:~-uı.ı!n Metro-Han zcınin l:.cd.ı.nrla.k .. Zttt İşlerıi. ve S!ci1 Müdürılit 
tüne ır.üra;acı.~e.rt ıuzumu blldiril.k. f"52:>!)• 

~tn &lıyan.J.a..r111, ı.W n &ördü&u ... 
n)Ü2 teveccüh ve roJl,lete ık.wı.·~ ... 

0Uk:tan blJrcuı:rıu2ı.ı. odeınek i:;lu 
bu defa Amerll<o.l.:ın &etı~:g'. 
mtı .., bi'ylok meık>o.elt'r sa.yes'n. 
de F E M i L ' l sı!>.1<-tı.rıcı 11ili•>
diı'led4 ırrm lcullanıŞı, ..,,_,_ 
n~ L..r ııcid1'k• yeni ıımi>e;.. 

i pç8ıWWW)M. \"ıkuUl lml't.J. 

~13•g-Ja~:ı ~ie .. iı. FE?-.!İL 
L~yD01ıa.n Ji1"ÇOk rahln1 hlıB~i. ... 
lanıdoao kr>ru.yıırı ve 11?.tı111i!lü 
w;!flt'dıen '1ırt.')ran en bjrincl 
~-..ı: hezıddT' 

HER J;(;ZMT: VE rnUYAT ılAGAZALAnlNDA 

Femil ve Bağı arayınız. 

izmit Deniz ~atınalma Komisyonundan: 

Cin..I -
Tahmln Fi.ti 

Kuruıı 

Tem!ııı:u 
Lira --

Koytm t::I 65.000 1~2 4605 
Sı"ır > &5.000 92 378Q 

l - Yul<R.rda ciruJ ve ~ ,.-..ıılı lltl kalem et 27'1 lltl ~:namede • y 
a,'J'l ta.!lpll're jbale olunıOOık suTCtiy1e ,,,~e kap.ilı ı,;u1. U&Ulilc 6a:iltn:elerl 20 ): 
yIB 1942 Çııq:!.l'"ba tıUııil saat ıe da ~'.c Ten.ano kapırı:><lııô<.i komlı;yonrln -ı
pılacaı.tu. 

Cumhuriyet er kez ·ankası (HALK SÜTUNU) 
2 - Şa.-rtınıı...,,,.~ 33<i ve 2113 k~ruş ımıl<,ıbi!'ıAe k.onı.!ızyouda.-:ı •lıııcbff•. 
3 - İstektıl-e-ri..n bu it;lerle l:l(!il-: oldukla.rınaı dair Tic:u·ot VC':,,.ka~arırı '\: 

2«1-0 sayılı kıanUDU:Tl ia:rttatı vedlile tam:m ed<!celderi tc-kiU n~ ~upıkırını lı.\,. 
larıııd.-1 göst.e.rj.l.cn tunı11:ı.t.larlyıle bir~:kte ibe1 1i g'Jn ve saabtcn tô.n1 b!r sn.at C\ . ' 

AKTiF 
l{ı,;ı; 

.A,itın: So.!1 KIJocraın 12.ııoe.213 

I Jnknot .................................. . 
1 !aklık ........................... ., ........ .. 

l alıildeki Muhabi.rler: 

tilrlıı:: IJnıı • , . ..• .. . ... . .. . .• . , • .. . ... ... . •• 

llnri~teki l'tfubalıirler: 

Altın: Safi Kiloer•m 22.785.·173 
,'\!tını tahvili ka'ttı ıerbeıat dövizl& ....•...• 
Diior dövizler w Borclu klir!ni ba~eleri ... 

llazine Tahvilini: 

Deruhte edi"'n evr•l<l ndk<bJ~ klll"!f,;,,ıı •••••• 

Kan unun 1 - 8 iDcı mıddeleriı:Je ıevtık&ll 
~1jne lo.ra!ınoJıuı vfu tedi7al ......... ••• ·•• 

Sencdat Ci'• hnı: 

T.lc.1 r1 sen~u rr .................... . ... ... ... 
f:sham ve ~ıhviliıt Cüzdanı: 

(DerPht.e edilen evrakı nakd!ycr.ıin 
A _ ckar-;1!jlı esh:ı.m ve tobvilAt (ll!barl 

kıyrr~tl"') • • • ...................... . 
B - sert~st l.ot>hnm ve t.t:hvlllt .............. . 

lhRndr.r 

/:.~Un ve dovı:ı U:.e.r~ne avan• .............. . 
T.:ıtıyijjt Uz.erine avans .................... . 
Jiaz1nt1e lu ::ı v:ıdeh avaruı ................. . 
JI:ıı.ıllt:fe Je.5U tJö. lu Kanuna ıöre aı:t.lan. 
aıuu Kıl"lı.hk1ı avans ................... ••• ... 

fij~sebrla.r: .......... •. ••• . • · •• • ·· • · • • • •• 
J.lu.htıalü: ........ & ........................ . 

• 

30 
LiRA 

ıoz.ı:ıu.~.&4 

e 7~J <no.;o 
264 .t''~ .(V-) 

2<~ı fıll3.60 

32.0i9.589.91 

-
117.860 ı;gı.49 

158.H8 S63.-

22.644.628.-

34U22.344.04 

4~.19ı.2Gl.9J 

~l_7.628W_ 

. .. ı2ı.22 
7.230 8')(l.I 5 

• 
193 .SIJi\ O{)(> ~ 

Y~kCuı 

Nisan 1942 Vaziyeii 
-

LİRA 

ıo:ı.l~.100.03 

l00.003-'l'I . 

1 

' 
' 

!)'l.916.281 40 1 

1 

1 
I:M!.203.ooô~ . 

3 ·~.122.314.04 

! 
1 
1 

: 
~5.819.8'19~9 'ı 

1 

; 
1 

2(i().734 017 .:rı 1 

4.500.[J(-0_ 1 

11.583.769.:ı.!- 1 

9~?.03'7.41ft.7': 

PASİF 
Serınaye: . , .............. . .. ... . ...... . 
ihtiyat Akçea;i: 

Adi ve fevkal&de .................. ••• ... •• .. . 
Husuil .•• ••• ...... ••• ••• ua ...... ••• ••• ... •u 

Teda\üldeki Banknotlar: 

Deruhtt- edilen evrakı nakdiye ......... ••• .. . 
Kanunun 8 - 8 ın!'l maddelerine tevtik.a:D Ju ... 
z:lne tarafından vA.k.i tediyat ............ •·• ··• 

Derııhtfl Pdilen evr2kı nakdfye bakiyesı ...... 
Karşthg> tamamen altın ohvak tl~~vcten tedı-
vtilc vazedile!\ ............................. . 
Reeskont. n1uk1JblJ1 ilaveten te<la.ville vu.e--
dllen ...................................... 
H::ı7.ineye yap1l;ıu altın .ı<arsılıklı avans mu
kabi:i 3902 NI'). b kanun mucibiııcc illveten 
tcdavü1e vı.ıedilc.."'n ..................... ·- ••• 

l\lndnat: 

TUrk Lirası ... ••• ................ -· 0
• ••• 

Altın'. S.ıfi kHogram. 877.-t:r.? 

3850 "10 lıı k nuna giire hazineyP t:tılan 
!l\" :ıs rnck ıb;J; te·•<li ohınan ııltınlar: 

Sari ki1ogTam 

Dih·İz Tanhbüd~tı: 

5~.54U30 

A;~ır.a ~O::..h""..ili ı~abil dOvit.'er .... h ........... . 

Dliıer dih·:z\er ve alacaklı ld!rlnı b&Jıireltrl 

Muhtelif: ... ... ... ... ... ... ... ... . ...... . 

LİRA 

9 .412.135.73 
6.000 ooo.-

158.748.563.-

~.5446211-=. 

13(1.203.935.-

w.000.000.-

283.500.000-

126.000.000.-

92 100.7?1 24 

~34.lff4:!!_~ 

~: .. !.1.4-.2 ~ 

_, .... -
:ı:ı .!l97.4ô-4 .4 1 

Yt>kOn 

1 T~ıamıı& 1!138 taribirıJ<n itibaren: l»ıonoo bıddi % 4 Altuı lluı-in~ Avans % 3 

URA 

15.000.000-

16.•12.136 73 

1 

1 

:;90.703.!<&5- 1 

1 

1 

93.334.953.W 

1 

7P..J24.!67.!H 
: 

' 

23.~7 4!\Ml 

J4li . :t.i.t.7(;'l.44' 

1 

1 

962.031.420.71 1 

mu süturu:ba iş arıyan işçi is
ti)·<>nl<>rin il-.lnlan para.>rz neşı-u· 
lunıu·. lş <ıraıma mektupları sııra 
ile o:ı kuç dda telu'3r odilir.) 

Genç bir bayan İş arıyor 

Gü~:el san'a·Uar akade:ıni.3inc 

d"vam ediyorum. Tatilde ç~h..
mak üiZerc lu.ı~usi nı'Ü<'f.ci(.'tSelc.·dc 
yahu~ müJı0ndi.s veya mimar ya
nında i9 arı.ıyo.ı.·uın. 

Arw e<lenlerin Son Telg-.af 
halk sütunun.da (H. Buket) r-.ını
xuna müfacaallaruıı nca Ede; .m. 

/ş aTıyor 
Askerlik miiıkleıimi hitirf'Wk 

tel'hls oldınn. Çok iyi daktib;ı bil
dif,'inı "';bi hE'r türlü ımuamele<l'l'n 
anlarını. Ük m<'k1ep mem.ıııu o
lup istihdam ı'"C!ildiğim bı.iroiaı dan 
'OOnservislcr;m y<'<limde mev.,ut. 
tur. İş ar:~·orum. Talip olanların 
!Utfen Son Telgraf gaM:-l•·öi halk 
sütumuıda C. Ç ye ) &1.nıa;arını 
ric' PÔt-r:ırı . 

İşçi anyanlar 
rr ... 1,1a:...u:<..\Cb Şf••yi d .... ,;-utj iı.>kn

ğında Şeı-:ıclı'vud hrıni11ıd'd :l ":.u
nıarnı. B~1lhar·;ıt :care1:lı.'.111cs;n0 
puL·'.;, ... c b.ıharat dolduıımak ü. 
7Pr<: b' .. kı la hir <lak il-O aran+ 

line kadal' kor.liıSf(Cna vrr<tn-E1erl. c5122.> 

Devlet Uemiryolları ve Limanları İşletme U. l~aresi İlanları 
Muhrunmen betleh (11745) lira ok.ıı.1dare mu!ibaasııım bir •cncWc lbtiy< 

bulur.an dokuz i<aleın n • ..ııtelıi! leh~ (15.5.19-!ı) cuma günü sa•t (15,30) 
bel buçukt.o H•:vdaııı's.ş,ırla Gar bi-ııMı <Lıh"ll:>del<J :ı.cm· ".l"<>n Uır:rlı ı.dan k•r 
ztı'i uı-ruJ.i;yle sa.tın ılı:n&ra~crtır. 

Bıı iııe girm-4< i61iyenlerin (880) l;ra (86) k:ıa-nşl<Jk muvakkat teminat, t 
1 nun1.1ıı tayin e~b~ vestka~aı:rla tekli~jtri mubte'\.1 z.a.rflBTlını 3nii gJın saa.t (14. 
1 on dö:t buçuğa )rarla: Komi...yon Reisliii.ne vetTnoC.leri. l-hı.mrl1r 
1 Bu işe ai~ şaMIJıaGnelcr kQmisyund~~parof12. olarnık _da{(ıtıhr..ı..lct.adır. 4..t9~ 

BULUNMAZ FIRSAT 
Sarayl.ıtıırnu , Adalaı·, ~aza nazır, manzara-sının kapatı1ması :n 

ki•r.,ı.ı. >çi d1';'ı yalılılboyalı ıbOOçeli ev 11/5/942 pazartesi saat 14 d 
n.ıu«ye<lc ile Beyoğlu Sulh Mahkemesinde satılacaktır. 

Adres: Ciha:ııgir, Cami sı:rasın.de Öroğhı sokak No. 11 

~~~i211~~~~.~~~~~~~~!8l!:l.":il.2lilKS~~l2:~S23Zl!!'llllılllr.illl~ 

ı; Kaçırılmaz Büyük Fırsat : 
~ 

~~ h' b:.r nıe\•k:d~ ıkain bi'r tuğla hamı<ını için 5000 1"ra sermaye!. 1 

• b· ,_,..ı..,.'; .. rnnnuu<l&dı·r. Talıpler.-, G~'atada Büyük Millet Han~ 
~ k.:ı-~ısınua Arşın 911kak. No. 16 LaırıbonJn .JuJıvc~;nde .aoah saaı 
~ 9 - 12 ve:>' ~<m saat 3 - 6 kadar tuğlac:ı Kiryak<>Y-O müracuatları. 

nı:lkt.~·iır "J': l~ıp ('tl ı.,ılarrn ;:ırf';~ ..... l 
rnPz'cı'r t'>·arrllıal'C'}'el müracaat- Askeri Fabrikalar Umum Müdür üğünderı 
leri !rap Pfn1<'ıktcıd.ir. .A.skt FWı"k ıar iç.n otomobil ve k.ar-~n ... tı5r \'e ka~"i Ut lÜr ve 

=============== 1 

tajcı işe;; \e \l':t.cu;::ıa. )'ittiya.,: ,-ardır. İstekI:1erln A.ik:ınıda Siltth Fubr.lk.~ı. ı 

ZAYi - 5/f•/942 ~~Jı gii'l1-iı A
yazµ: ... .,W~ ·bir a~::ıya ni ... t.<ıntt ,..,.ı .. 
ra!cını k::ıy'..\rti'\nı> bulup <l:' gpt•
fl'flC ~:ıf;Ş \·,•ri1

t N•k1~ı .'\.eh r~~ 

Bc--ıkt..:.~ A" .. ~· ı. ... ~J. 1 r '- 6 No. ~·;ıL -

ht.nc. 

: tanb:ılria Zeytinlbı "l-lU s:~h ~m.lı·haneei ve İ.zmirrl(' Halkap~na.r Silüh Fabrik 

' ı1ud'1.irh..ik.~erirıe- n . .Gl\5 tC".llke:·c·terly!e ve va~ bonse::,·~eriJe m.üra!'.":.at et .. 
' cl)0.3?l> 

S.ut.İP Vh BAŞMt;llAI;Rl.Ri ETMI İ:7.ZET Bt;Nicr. 
N}o.ŞRİl'A'l l)İJ,EKTiİRU: cn·m:-r KABAJIM~ 

SON TFLGR -~F Jllı\ TBAA5'1 


