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Rusyaya mı, 
Hindistana mı, 
A vustralyaya mı? 

-
- - - -

REiSiCUMHUR 

MUAViNi: EKMEK MESELESİ 

te:::;-p:::!~ ihtiyatlı bulunma , 
ıarruzu muhte-1 st• k temı·n e m k 
mel gör"ilüyor j.____ • • 

japonya BirmaDJaq. 
daki hedıeHerine \'&sıl 
olduğunu ilin ediyor. 
Btmdan öteye ne yapa· 
cııgı belli olmamakla b& 
raber Asya harbinin de 
Avnıoa -n Afrika c""" 
heleri ile ,.JQlralı olarllk 
Y~"•eni 1-=~ . ,ıa .. n..., nok
tuına •İrdii!i ırffrlll•ivo!'. 

Alır raulmdrb lıllıllriıea fııeRi .al~ Wqqpite af.tdı..-p l'IGıiıııi ı Blylo bir• taarruza 1 JAPONLAR Parti Grupu Hükumetin aldığı 
larııtettktedarma-1 tedbirleri tas viple kar$ ~.la dı. 

FTf:'ıf l77FT 1f-,:'N'f'1r. 

'A,.Aoamdmu 
Tolııyo, BinnanyMlald ı-tetı& 

rin i8tilısal edildiğini ilin edi.,..... 
A vru,pa balımıındaıı doıiu ı:qıhe
~e taattllZtlll nasıl, - 2'UllJIR, 

ne şelolde başlıyacaiı • • yenô bir 
eephenin ~hp a~;ıyaaığı, 

FralllSa ve İspanyan.ııı yeni durum• 
dm val'liyetleri bahis me.w.uıı 

olurken Birmaılyad"" lıattlibn 
hcdeileriııe \iisıl olmuş bulllll>
ma61 da ayni zamanda ırö:ı.leri ~ 
nr Uzak Şarka -ı;c Asya.ya çe
v•ın.l.ş1Jr. 

Ja.pon·ya fi:mdi üç \'«2l0yel ~ 
auıdadıT: 

a - Hinıd'9taııa bücam, 
b - Avnstralya)·a bUcıuıı, 
c - Se>>yet Rıısyaya hücum. 
Bıı üç taarnız hedefinin yanm-

u cla yine fU üç esa!Jı nzjyet 
11ardu: 

ı - Yayıldığı yerlerde yer\e\t: ı 
melı:, mü.d.ılaa leo<bluiııô laımwık, 
İıj lelme ve istfü.•al imk.ôilı.kırı.ııı 

eld<ı e tmek. 
2 - Çaııg-Ka)..Ş"k •.-ıııı 

taıi>ye ile me~ ol.mfi.. 
3 - Anclo - ann taal'-

QIS h:a.ırlıklanna l<•şı lrarad-a, 
havada, drsWıd.c miid.a.faa,ya ha
ıwlnrnak \'C bütün Jostihf;al '\"C imal 
iııııkliııılarl.DI bu yolda .ıwl.e~r "Y
lwıek. 

4 tc llH2 iE<llahann<kın i6lr.ı..eu · 
Japonya etrafında -en vyadc n
rak ııokta&1, bu ..,ıı,ı;r ~ pa'lif lıa.. 
ll'elı.etlerd1'11 b~ tercih cde
uği noktaWır. l'tfuha'lı:kak li Ja
P'"IY• riiyncla bile görii1-ııiıyı> 
cek w hızlılık ~ele ve beş ıy.. 
lık bla bir zaman menlerinde 
yüz binlerce kiloımetrcLl:k toprak 
lınaımı~ Uzak ŞatfE, Cenuıb11 
f&Tki A•yan, Gaibi Puifik bava, 
d.,ır;z n karıamııı.cldı:i bütün Av
rupa ve Amerilm nıenfaoıtlerİl>İ 
taı;tiye eylenıi,ı;,.. Şiımıdi Hiııdis
taııdan AVU5tralyaya, Avustral
y:ııd:m Fll.ipinleırc, J1Ulıpinlcrden 

Vliidi>"Olltoık k:ı)'Jlarına lııııüıır bii
<ün t.ı.- kliina.t eliıı.dedl.r. Btın>lııri 
eklıe tutınM<, mtisınar ehMk Ja,. 
poıııya i.çiıı CllYei iıma.I \'e ılıeyal
clir. Fakrıt, keıııdi!>iııe krdııJsa ve 
lı.cmıliısinde bu eıımiyeti bul5a?. 
Bilyle bir vaziyetıte ~Y• der
fuıl eW•hını .tınma br ve J apa 

mev- • tlDcll lloblı.e.ı.ı 

Madagaskar· 
da lng·lizler 
beş y üz kişi 

kaybetti 
• 

Eden Dil tallmln
ıerın m balatah 
olda§aaa ı6yle&rl 

E<i.'ri>aur&. 1 (A.A.) - C\nn;o 
ak,prııı .Edim:oocrg'd1 bir nut.ıuk: 
ııö_yl!y"11 Har lcl:t'• Nazın M . Edm 
Modac:aüa< ıda.ı...ı.a i.ıctliz ıt.>.
Y!l>larJJın ~ 300 ~ balii: ol.. 
duiıwıu oöyttmi.;llr . 
nı.n, Lor.Gr.0.n ~ talııno'n o

la:ı 1.000 ı.!oilllt !<ayıbın ~ve ole
.. ~ ;ıı.,_ h....,..riet:in ~ndc 
d<'l:i!lllna.bilıll~ini anl:ı.t.ın bir ıı... 
ber aldllını ~· 

" ·======..,J 
R u m en Talebe 

Nümayişler Yaptı: 

"Transilvan 
yayı isteriz.,, 

diye bağırdılar, 
Bükr<'~ 9 (A.A.)- · Ofi: Son 

günlerde 'Bud:ıpeş.te<lc geçtiği 
saml~ ıı Rı.-nwn a ley l ı' lrı bir 
~y; pıvtesto etmek 'ii2ere, 
bJhascıa 'l'raM;}van:y a üm.iveı"6it.e 

leline m~ tale'bcler diÜl1 sa, 
lb;ıeı ookaklarda yıo.bancı Mkimi 
yeti ıı.ltınd.ı yıı.şıyan Rumenlerin 
biirleşınotin i is\iv'eıı li>ir ~ri 
ya;:mn;J.ar<lıı·. Ta!,.,beler, yurt 
tarkıları söybyerok ve •Transil.. 

(Devtıma 3 üncü SabitCde) 

Pas i f i k De ni z 

Harbine Dair İlk 
11 tavı''' ediyor 1 Orta Çin de 
Nevy•'lk 9 (A.A.)- Cınn:ı ak. • b• t 

"""" millet" hi1ah<>n radyoda söy- yenı ır aar· 
Ek....,,. 4stiMıaJu bugün Mim .. _ ..,,...,,_,,,......._ 

Resmi Te bliğ ledi-ği ba ıı utukta Reisicumhur • ı 
:m:ıa'\'inl VaJJace, ~:ıltal:mı.a ve ruza geçti er , 
pn: agarıd:ı ceır>C!'Smde önümü.,.: 
dekı ;,ylaı-da ntilıvcr tarruzuııun 

fırwla.rda '11'.m olaı-ak verilıınclde
dir. Yana yine ;ra.rırıı istiılıb.k 
alıııacaktır. Anadolu Aja11&Dıı> 
bildirdji';iruo ~Ört', Millet Modiı;i 
l'arti Grupu dün bir topla.tıiı yıı
para.k clmıck vari~ eriıı" daİl' ye
ni ahıııaıı tedbirleri görüplıilştür. 

J a p o n donan 
masının kayıp
ları çok ağırdır 

en yiillı:ı;ek d<>cecerc var~cağın . Çok şiddetli muhe· 
bi!ttirıniçt ir. rebeler oluyor 

VaUa:ı ııöYie öcme(ti r: 
Müttefi k rnıillırtler: n bütün a.;.. CunldJ-ııı. 9 (AA.) - Cwxıa alı:-

lceıfcrıi tıı>m c<'f;arcilenru topla- - Çia tebl.ı~ı: 
m"hi>rlaı·. 1942 y a?. ı·e &-:ınb• h•rı ı 0.000 kl~IJZ; j;;pon. kır.vrl:eri. 
nır~ O.z.im iç~ wn dere'-!e k riz tne."k<"Z Cinde ) l't'l i lb~ ilıerl hare_ 

D en 1• z muha· devr!'Ci ol ac~ ~ı n.ı kaniyim. !Iitkr t •ti'nof b&şl~~l•rd ır. Daııkııv'un 
Cnup &~tısındn Yaı~;ı:t ?K'nr-..n..iııı 

nak;ı,vı Cli;J.t"ej;uı, anlayıp eln C<llU-ı> k'.l}'ıolf'.da ı,,; ıunan llfeırı-
e b e S 1• de J..:ıl .n bi>Llin kuvveti"" son ~...,, ,.-·.ıa ~ ç•11lı:ırr.al:ır 0ı. 

Ur11iW12 bıı· rlArbc içiJ1 tA)pjı.,y ..uı mak-tadır. Çin IK"!l"Y8r bır.liklel'.f v~ 

d • ı bokwr ~itıit:l:ı- . S.m ve tıırr. ıı_mi baf~ kı"~"i Su>yuon ve sıwi. a e r l ta~ıruzu ha ;ı.ıri a rk •n b u aı:hn·-n 

1 

Bi eyaktı .... h..ı~ b•mW.ar yap.-
k.all;'n;de korku ve !ı a'.!ı:mın :r·~ - nıı:;ı.t!"dı • J.J" J""d Cmubuııda as.. 

lfer V• Coda m:ttldeJ~ yil)dü b!r Batan lap OD harp 
1-
-- tp,.,,ınu 3 ün.eü Sablff'<lc l 

japon ~i <\:rı:m •tı., a.1ılmıştr. 

gemllerıaın yelınlaa 1 f;:!!~~~~~~~~~~~~ 
ıa den lazıa.. 1 

Japon donan
masının firarı r 

bildiriliyor < J 
I.cndo-a, 9 (A.A,) - B.B.C , .ı l 

Malt Aı1!\;r, Avuotralyo Şlma• rulorı.ı- j 
da.k! den.iz mulwt!'ebet.inın l!!Or.& e~
n: bildiıl>ı>İıf, ". j~ e1SUl"1u b.ıJ- 1 

;resi lli;ar et:ı.W11tır. iapoo.ı:ı=. cerı.an 1 
18 lıaı'P f"'1>İl<l 1mlıa ed>!m!.;'br. Buıı. ı 
1'.n n &ıraGın<lıa 2 ı.:.rtllı, 1 kr\J\'<lztit.· w 
bir 90k 1ıoııı>i<io muhribi \•aı'<ll' . i 

Va~inıı!bln, 9 (A.A.) -- Llalıı·;y~ Ne• I 
'2:Rr€ti tt"bhR°i: I 

Cenll'P Doğı.r Pt\alfik: 
l - ıtuvveticrim l.~ il~ j1ı pon k .. ıv-· 

ve-Cıeri a.resınd-.ı 3 1\1 ;yls Pı..iU .• 1et:i gü... 

nündenberi Koray &an ~r.-..r<ie Eh.~ 

1'1_kım adaları Cenup çıev~ıde cerc-
7lln et:ncl<o!e olan dcoıtı nıulıel' ebe!rl .... İ 
llın d.c•-.m °'t:ınekted;r. ~ ıo..; k!'ğ'r.r 1 

dair de l)bııtl iy,e ı...ı:ır biç bı.r =lümat 1 
lhırnaımştır. 1 

Zıızınedi..\dlıiln<ı IÖ<• l"i><>t> kay~ 1 
vunlardır: ! 

{De\.'a.mı a üncü SabffOO~) ; 

Tfoaret Vekili tar alından iza
hat verihni-ştlr. Mümtaz Öıl;nv11, 
uı lle'-İ bubııbat ıwıhsulüııilıı 

elverişli ollnıııın.a..ı sebelıile hiilui
metçe dahıt Eyliıl ayında ekme
ğin Lı.roe ifo \ierihnb~ te<l!Hriboİn 
alıııd.ığwıı, yeni malı,,ııle y~ 
im1IZ fil günlerde hn ~e 
karşı ıre.rek ot'du '" ı:crel.:se halk • 
Lhtiy-acı iç.in :ihtiyatlı lıııluıımayı 
lüzumlu gijı-düklerlıı i "<e bir etok 
temi:nlni mümkün kı.bnak üzere 
ye'li-ııı\ye eılııo1"'k mikt4iı?lllnl bir 
gün 300 ve bk gün <le 150 gram 
lizeriııden vttil.rııPsiııin lı.ararl~ 
tırudığmJ bild.ir.m iştlr. Söz .. ıa.n. .......... _ 
lw.titıkr, büi..-funetin bo karar= 

(Devamı 3 Onocı Sahlı:e.ı.ı 

Yeni Büyük Anketimiz: 

·Esnaf cemiyetlerinin 
alkınm.ası için 

, neler yapılmalıdar ? 
Üniversite H ukuk ve İkt -. t 

FaloUL'Lclerinı rı !rnl'a ve deni~ t • ~ 
caret huıkııku o,,Oinaryüs pı"lf• .,-;. 
tii iuı: J!JıTst Hirs amretirn '7.~ <n 
cwa.bı veI'<i': -

lliLLI ŞEF'ln 
çay ılyaleU 

Japonfarrn Hind>,,-tan toımıklıı..-ına gin!ikleTi habrrleJ'l geliyor. B11 
barilada Birr.ı:ıuy a Hindistan bu.dudu civarı ~riibne:kteclir. 

f,_==caa==zx===,========-====~=========z.=--=-=-==~============--=I 

•- Evvela; csnaf cemı) ctk •'
.ne kendi ma "Ji \'l' manevi ... ,
uliyeıtleıri alt m da gen iş 'bir L ,_ 
ket setbesliı;i verllinelidir. So~ı ra 
er;naf cemiyetleTJn in vazifesi < Jk 
dar olup l'SKi Jloncaları:n takip e1-
tıkleri g~Nlen :ı:iyade ~ 2 

liflerin m:ık.;adma mii;ı;;.b.- _, ı:
Çü'nkıü eski loncaların g~yc ,, i, 
vazedilen .b;r 4• ifmı ka~ · ! .ı ; ,. 
plyasa alanmöa loıx·aya ctao ı n-
1?.n~ar aras ııııdE.ki ı.:ı k abct ~nüt.a ... 

Aımra. 9 (Hususi MuhabirirrJ:ı:... 
d on) - Rejı;i<,umb.ul'Ulnuııı Mi.l'll ŞC( 
iı:met ilııönü, Alikıo:roya nolrleöcn Goıı. 
bono H..,t..ııan...ı Profesm, B•sa.si&
tan "" a.tıııoınlanna di\n Çani<ay<1d<ılti 
~Nler!nde tı.lr çay ziyafet; vemılv ve 
._eudiler\rle twılıhll~"~ bulum~ 
tur. Mııı4 Şef '8Qt 16 da Bil:filk MU
~t Keclisiat tq?Ut «lerdı: hueusl da. 
~ bir ..-ı.,ı; -1 olm,,.W.. .,,,.. 

Merakla Beklenen Maç İngiliz Hava Nazırı 

•• DİYOR Ki: ~(~~· - ='":'12·:.<'.ei;E:-~-E Galatasa ray bugun t''M·· f·kı ~-~- r=~-~-- ~- -5-=-~--~-=~--"---utte ı er PARA 
Rapid'le karşılaşıyor Avrupayı !stili srr ödenci ~ Dilenciye :c::~:~::::: 

·-----------------' G*n ha:fta ~elnıiın~ze geJı:p ilk edecektir tt kullaıımıı.daıt, balik, ed4ı sile para ist iyeıı bir dilenci ... 
-----·---~-~ - - .,.-- ~. '' gün Y<ll'!,'Uoll olmal<ırtııd aın mü1e- l1'anaştım. Ben daha ııva nrmedeıı dudaklan kıpırdadıt 

' 

J 

· vellit randım.nsız ve rıevk.siz lbir u Mihveri parçalamak - Teşckkfü· ederim! 
oyunJn Fcıncrbahçcyi 1 - O yenen, , • Ban'aıtkar dilenciye h ayran olodum. Ceobiııııden, elim0 25 knm-ı-
eııteai günti de B~i~la. 2 - 2 lÇln taar ruz zamanı 1u1ı m ahcup bir tnadeıı par~aSJ &JCÇti: 
ibernbere kalan Rmna!lly a fulfix>l l • • - Buyanın! 
şampıi,yonu prw<'syonel Rırpid fut- ge mı ştır,, - Neye yarar, dw, bUJlunla ıınmk bir 'Jakct duman alahi-
bolciileri hı:ıgü.n saat 17,5 da Şe- LoMra, 9 (A.A.) - B.B.C.; :&. nnôn.. lirinı, 
ref stadında Galatasaray Ue, ya- gamda M . .sinclıaır bir nutuk >öyleu>iı" Dilenei ıniydi, d:ihi mi? Sordum: 
rı.rr da oo.ıt 17 de F<'nel'b<ı-h\l' sta- ve C.,;n1;"' ki· l'rulwer t10r•kd tt-şro_ - Ne dw.ıanı? Pııke.t irinde duman mı sahyorlar? 
dmda Galata«:aray, BC'ŞIKtalJ ve bü..-umı kry-bdrdışth. ş;nıuı lı~,..,ket - O da yuk ... Elindey~e bir (Scrkldoryan) bul! .. 
Feneı: takımlarından teş!\\il oluna- te; ~\lbüo,u miLtt.~dı.l<w ı:<\mioıtir. Mıb- Bir dehamn \• ergi..;iııi ödem ek l azımdı. Bir lira uzattım: 

1 veri paı1ıı;.alare2k için Laa ıTuz :;ııarr.aru Cak b ;. mulı • ~ı,· ı ta"·-•- ~ m n" - Y:ı bııounla ne ~·apabilir siu·.> · ~ "" "·'-"U<l ~· •-.- ı:ıe:rr ·şc . . llir kara ınuhaıbb<;in; n<?Sı l ' 
(Dwamı 3 ""''" s.ı:ı, r..ı,,ı ) önce ,_ ·ı><;;ı ..;ars.ı g;.- ~!t<!<'ck 1:ı~ •aoruıu - Bir kilo et satın alruak iim!dine dli~crinı, Fakat :ııaı ıı • ~-

K ISACA 

Harpten sonra! •• 
Pasifikde, ı:e ci lıa:n deni:.i adı. 

m ta,,~yan gdn~~ sula.n n o rtamıı. 
da dört beş gün süren bir rlniz 
m1thal'eb.esi oldu. 

Bu sefer, gelen lı a.be·rlcı·deıt, 
Japını ılonanmasmın ağır /.cayıp. 
1'ıra ıı.yradıijı anla._'l'llıyor. 

Bizim 'tlıahuıla btı nıct•::uu gii. 
riifiı.yorduk da, §Öyle ded i: 

- Deniz 'tlt.ulıa.1-ebeleri ıı.etice. 
dnde ikıi trrraj kayıp?a rtnrn ııe 
o!<ruğuııu kat'i olarak öğrenmek 
pek mümkün olmuyor. Artık, bıı. 
nu, ha~tC11 sonraki d.niz yılbk. 
larmd.tın öğreıı<?ceıjiı, , • 

h.s\.J krı.ıvvc-~~cr' h.,;ll·lı:ıac~!...r.Bu mak cağını için hiisbiitiin ızfı!'nbun artar . 
~a mi.:..!e:'~ h.a\il k .vvc• i hJc.ım ... , Artık ı>ara çıkarmadan k•>ı~u ~nwk devri gcln1j::-ti: 
~n·;ı ba"Ş"~l?' l.a"'d .. ~1.iı. ""'T ?.:r .. ·.ı ku '\-:.. - Ya 10 liran o-!s.nydı? · 
''''\leı1 m•flü·: ı- 'r hl ~•t>·ilö~o mr:L - Bu para ile cebime oor1 tane tcıJ<luk 'lie,,ika>1 at~llilı3m 
V>_J :f"r AvT\:ı; .. y r.-ıülıl ed~-c_.kh,;-d- r amma, gilodc döı-t ebllek para~1nı ~· ~kar.in~k için y .ine dilenınt·i.: 
B u ~ıuı) ua.nhini w..,...,t eOe.l:en1. 

-- -- i<ap eder. 

Pazartesi günü 
Yağ ve Pirinç 

dağılıyor 

Herkes E k mek 
Karnesile bu 

maddeleri alacak 
.(Yuu;.ı 3 üııı;,ii 5:ılıi!t®) 

Artık bol k<">ed<'n ilısaıı elnıek Jüzımılı: 
- Farzet ki MiMi 100 lira , ·erdim? 
- Aıııan sus! Birkaç dakika ev-ı;cl, ay<la 100 lira knz:ınaıı hir 

adamın fcl:lkctiııi dinlcdiın. l\I-0 vlam korıı'u' 
Co~ıuuş.tu·!n: 
- Sana 1000 lira \erccegin1! 
- Salou bnnu yapma! Gele c<"k kış bü) iık bir IÜCl' ;\ r ol;n~k 

ümidilc bııcak bııc"k kömür ar anııy:ı çıkıp hiçhir şey bulaınanıam 
ihtimali \ 'at •.• Ha)·di sc.ı baııo hi.j:lıir şey verme de geç. git! l'iıni 
parn bahsjni kapat! 
Düşüne clüşi\ne mınkla~tını: 
Iztırapt:. ıı kurtıılı-1< içiıı (i..-tenıcmek) ,ırnoaao baska çan 

lıııla.ııu)au (Budah a telimı ! .. 
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HALK FiLOZOFU 

OÖRTYÜZ DİRHEM! 

Al'bra Bele<llyesö, yü:bıelı: 
1ald 1 ı.>lcbesi i~in, şehir oto
obıi kr#ııııloe yiiJid" elli teı..ilaa 
:vapmıy~ kw'• venniş... 

Bu, kü~iik bir bıwadis... 
An karııc!&ki mahalli teJııilat. 

gıda =ıddeleriııi, ba».ıt daha 
• al;m bir t-ekiUe te..-.:i edi;vw. 

Bu, kiicük bk havıı<ts... 
.\ıık&rnda wbı:edcn tutun 

her nıwi nak hem daha ucm, 
bom .!ı>ha iyi •!ite<le, lıem ıla
J..n lro!du.r. 

}lu. J..-ü~iı· 1.ir l.avıul.L<." 
Ankarad:a ıhlJl'.ir ~mıa.. 

r ıu.ıı, ;htil<.Sr 5ttçlırlvına, he
men hiç rastlanamaz, Ank..a 
;;n>ctderinde bu mevzuda ha· 
berler ukwna'Zfunu. 

Bu, kütük J.ı.ir havadis_ 

PORTAKAL 
filOfEGl 

Bir gı1'<Yleniıı lıaber veWğine 
giire, Filis!Ade, pur!Jrlwıl unundan 
yapıhru., olomok yenj,yormuş! 

l'ortaJ..al ununtl:ın e:,,,nek, iosa- ı 
nı besler mi, diye soruluyor. 

Ha..talan>, portakal şerbeti ve
rilmez mi?. Portakal ekmeği de 
galiba ~ia mld lere birebir ıı:e- ı 
kcc.k! 

PAl"..A. iN 

UKSı\BI 

Uil. eyin Ce.Jıil Yn'>•n ru ma. 
blesi:ıdc: •llrcke<ı sarfettiğ; pa· 
rau:.rı lı bmı ıcabında ~erebil
rnefül:r.• di~<>r. 

r.:..nt, para ile immıın i.ınıde 
oldugu b:ı "'""'" kı, lı..mc, ..,_,he· 
s.ab1 ~oracak: t~ ?. 

"'ISİYI' VJo: 

J\IADAf;ASKAr. 

Şu giiıılerdt me h•ll' olan l'r n
mzluın llfadaga~ ar B<lası, " ağı 
ile m~•hur bir ytt<iir. 

\'ııp'1aıı · l J.Jere gnr~. dün. 
~·anın en farla ~en:...yf' k•ı' anılaıı 
yeri • Jaılaga;Juır ada:ı İM~! 

REŞAT FEYZi 

Aııl. ..... ·ıula, seyrüııefer işleri 

daha t>lGlll'a tiktir. Şoförler ılah4t 
ilaaıli, bekı1li7e nizı>mları daha 
al:Ol\İterdir. 

Bu, küçük bir illn'11dis ... 
ADka-U, dükkan ve mağa

sa.ların .fiılt eti.ketleri daha 
muntau.ru, al.lfverit farll».n da
lıa sist..,.nlid.ir. 

, Bu, küçül,; bir havaili.! .• 
Bi;yle, daha birçok kiiçiik Jıi. 

diseleri srrahyMilirsiAİE. M
l<ara dalıa temiz, A.nk.ara ~ 
güzel, Ankııre daha rahat... ilh .• 

Falı.at, lif ııu!mM neye ya
rnr?. Buliıs:ı eıkylm: 

Ankarada, tam dört yllz ılir
l:ooı çeken bir me halli idare 
\'ar. Siz, bum.ta adına iı.ttt Vi
layet, i..teı: Be~cliye, deyin.. 

1 
Komisyona müracaat 
etmeden satılabilecek 

B"-Zl i11haliıt t.acirlerrnioı getir· 
dikleri mallara Iııııt lesıı..t el.tir. 
ıı:nek için 1iat muraY.abt? ko:misyo. 
nuna rr:üracaat elllkkeri ve iiat 
çı.kınc>ya kııdu mallarını satma
dı.klan göıiiinıektedir. 

Halbuki fiat lesb'.ıti için looın.i.s. 

)'llna müracaat mecb;ıri')'eti yok. 
tur, Yalnııı bu itihal!iıt.çılarnı mal
laTmı normal kar iJ.aveısile sat. 
maları lazundır. A:yru:.a kurniSyo. 
na müra.'Caa.t et~~kten sonra da bu 
ithalatçılar fı.at ta,drk.ni bekle
me: 'en m~llarmı fa!ura!ara şerh 
vercTek sa1abıli.rler. Fiat tasd:k 

!<il<t~n sonra vaziyet ı~i.i§tc. 
ri.J.n lchimie olLrsa o z!llr'an a.. 
radaki !.ırkı müşter'')'e ö:hye<:ek-
1erdir. 

Yabancı Jil imtihan gü~leri 
Ürıvasite yabnrıcı dil iınt;han. 

!arı 11 mıı.yıs pazartcsı ögl• <len 
so:ıra 1.-:ınfera.ns sal<.,!'Junda yapı 
Ja.:aktır. Mt'd>uri ol.an derslere 
d"' san eden ask'Cıi tae:.J:ıe ı~ yük 
SPk ö:"ıretme:n oku'u t.a100eleri ve 

le hesSbındıN yurtlu tale
he!erm sôılü iımt."anlsrı 15 nıa.. 
yıs cuma günü öğleden scı:ı~a, 
devamlan llıtiyeri olan cıt·er ta
lebelerin siı>'.lü :mtihnnlan <la 22 
maıyıs cuma günü yapılaca.ktrr. 

~ 

.laema localarında 
bazı vaziyetler 

Evvelki &<ID, bir pzel<t, şetulo aloe
n"JAlaımdan bıriın.n kx:a&ı.ndr. yapwn 
bu- cüı:mü. meşlıut blı<llı;esıolrı ta!ıJia

tmı ver .yof'd u. 

Pasifikte deniz muharebesini 
hangi taraf kaybetti ? 

(Yazan: J. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Ben, u\nileri mahfuz ~rak. hA

dı_eyi \ınaca huüa .,dey.im: 
B"· gcııç lra<Lıı v&c • .!Mi.dir. ı;)'kat, 

b.J:' d.e scvgiıisl '::rd.lr. Bu kadın. &OV

(l;gı adamla beraber, sinemaya g:~r, 
bir .ıocaya ~::;-;yor. .Karafl'lıtr basmea, 
kadın ve eıilek. Uzeı:leıı.ode fazla bu.1-
.ıluk!JN"ı elbiaelertlen b•r ~ı çıka.
rlJ'orlar. 

Onlar. b.:>t vat.it g~Ç'irerlunuut~r. rıe 
z.amand.lll', karısını taki,p cdm koca, 
bunların .iZ.!ni buluyor. Yanına ıneımr
lar alıyor. s,nemay~ gıdı.yor. Lcıca,.-ı. 

b~rrlen açtırıyt>r. Ve içer~ e:evdaze ... 
deler çok mimatıebetsi4'. tık vazfyett~ 
yaka..ı.anıuıorlar. 

~andi, ttseit", m1;ı .. ~dir. 
Br-ıru bu lxıd;.se .rr.unD.il.hetiylc il. 

zerir...de durac:.ıi:-n11z oo.iOla, kadınıa 
koca$ına ihanet e~ınesi key1'.yC'tL de
ğıldir. ins.:ın ~uıiaıı i;lıııde böyle sü-
tu bozUıkJar çıt>ktur. 

Ut.ak l"°i(ıı cephekrimle: 
Avustratya ~Jinde dıkkate 

şayan ild deub mubıtr~ cere· 
yan ..t..ı~tir: 

Amerikan bava • deniz lnnvet• 
leri 4 Mıt3 ı'I günil Salomoıı adaı... 
n dlı&rıodl\ bir Japon ftl1ısile mu· 
hıtrelteye tuhıpnuş ve Amerikan. 
tebliğlerine göre 1 Japon hup g.,.. 
misini batırmak ve ancak :ı f.ay. 
yare k.ayb.,lımek smetile bilyü~ 
bir maV'lffıdd;vet ka:oıı111tll§-tır. 

İkinci den•z muharebesi Yeni. 
Gine •ul•rında 6 Ma~"Jstn ı,,.~111. 
n11•tır ve Japonların bildmhgine 
göre hal.1 devam etmekt<ıdir. Bıı 
ınuhaı"elıede, Japooların 1c!.d'G.>ıll<l 
göre miittdiG<lcr '"1ndiden iki tay• 
yare geınl5ile blr Aınnbıı nrh-

Fa.ir.at, sln~na locafarınuı böyle ~ l===============•I 
le-re 8.let c-d! .... )OSr, i.>lı.ce, düha ınüh:m 

ve cam ah~kl bir Jçtamal s:...c;tur. p ra lrend · ı 
Çünkü, sine TI9 uıru .,ı btr yero'r. o. e ,,. ecı e re 
raya, k•dLD, erl<ek, kız, çoeuk, talebe, • f • • 
h!LAsa, hor C!lS --~n ".eliyw. f',jyle ,manı a tura tevza 
slr.E!'rrla ıocaıarınıttiıdci munasebetsi;:. htl-
diseler az <logilrllr. Bereket bunlarır:. 
bf..pıli mut:;ka bır cürmü ~ut!a tea.. 
b:t edilem:,>'Or. Eger, heııısl, ı...oıı .,_ 
dilmi'.ş oııs:ı. İs1,anbu.!:d&, hertıı:ü.a.. bir kaç 
loc.1 basm>k icnp eder. 

.B.azt saygıs:ı.ı..;ar, ve tet:blyesl kıt o.. 
lıınlar, bu mÜn&Gl'betsi< vaziJ'etlerl I 
tekrar edip ciuruyorlar. Ha-.a, fazla 
dikkat ve te:yak:<uza da 1ürum gör. 
müyorlar. 

Sinema mO~~rilfıl"!n<len blr QOiu bu 
g:bi hal.!eri gormfkte vf')·ıı biss<>U:-ıek
tedlr. Bu ha~ ye'Dl l"et1.şcn QO<.:u~arzı.. 
mızın sh~ı balurınıııd..n l<tkike deıt•r 
bir mtse1edir. 

Herhalde, •lrıemalarda, bu g:bl mil
nasebet.siz! iU<lt!re mtJdan vemıiyecek 
tedl>orler alınmalıdır. 

R_ S4.BIT 

Şehir Tiyatrosu 
-

Pazartesi nı~mleket 
turnesine çıkıyor 

Ş;.,1-ir t!Jatı-oounun dram ve 
lııoıroeı:ii kısır:ı.ııa m<>nsup arUsller 
paurtl"si giinü yw-t içinde bir 
rurn e ac rdrr. 

Bu s~bahtan itiba
ren başladı 

Perakende manifatura saiıcı
larıaıa bu sıfhaıhtan it>baren mal 
tew.iine b.ı<ılanmışhr. Bu i'.t&d:ı 
beı-z>ierle hazlıt' elbl>eoı ve göm 
lekçilere de ihti~a<;ları olan mal. 
lar verrlt>eekt.ir. Yalnız bunların 
942 y>lından eV\'el 4e başlamış 
bulunm:tl«n şartt>r. llıbyaç sa
h:pleri itl>al<iı1çı birlikleri ımıumi 
kBlipl:'ğine müx..caat oderekler 
ve oradan maUarım alacaklndu. 

Eminönü. Sirk":'ci, Sultarılha.. 
m"lro civa rmda ki es.nal bıır,ün; 
l\faıbrr,utpaı;a, Riz&pa.~a. Foiııcaru:ı 

la·r, Çakmakçıl.ar ci\•armdakiler 
pa?ar1esi günü; Ernüıör.ü, Fatih, 
Bıılmköy ve Eyüop civarındakiler 
salı günü, Be_voğlundakiler çar
ş;;mba gimii; Be;t.'1<1.aş. SarfY"r, 
Bey~ üskiikl'ar ve KadılOOv ci
vanııdak'1er ~J:ıe giiDi.i; Ka~ 
tal, Aıdalar, Yalova, Silivri; Ça
tab ve Şile civarındakiler de 
9f"\ .. c..-uın ~Wnü 

tı <rl.i!e IrJÜracaat etmeğe davet 
edüınektediırler. 

Hukukçuların çayi 

h,,ı n bir logi& bıırp gC1n'i:;i ka:r· 
ı,..tm;şlerdir. Bu iki mııh4""""'nm 
birbirinin U; mamı olduğuna hiik· 
m"'1ilebilir. Müttefikler, 'bu ka
Yıı>lıınıı cloı':nı olmadığım biWİI'· 
mlşlerdir. H..ıdkati ııacttk clıtha 
IKlnra öğreımı& kabil olacalııtır • 
Artık müttefik dt:m lı:ııvvede

ri, Japonlll'Tla muharebe etmek· 
ien ka.çuu...vm- ve ueoia kuvveUe
rinin tayyarelerle bol mlııtarda 
desteklendiği anlaşılıyor. 

Binnaııyt>lb, Japonlarm B.in
cl"'tan lmk~me;>ni terı.ederek 
Çin~ tevce<.-üh eWkreriue dai:r mii
taler.lar ~ ilriit~lüyocdu. Biız bu· 
nun doğru olmadığım, Japonların 
ayni za.mıu1aa yagmur mevsi:m:ıt
den öace Al<yab iizeriıııden sahil 
lx>yııned ÇiHı.gong Mckamet;n.de 
Hınd hududuna vıınnıya çalışa
cağını ileri sürrnarfiik. Radyo 
Ga:ı.d~,;i, Birmanyada llind tk
nuindeki Al..yab iiıııanı sahil bo
yuıı"a ilerliy~n b•r Japon knlıı· 
Dl!n Hind t<1prSl:ınruı girerek 
Çittng<>ng'a doğru ilerlemiye baş-
1...ıığıJU bJdırmiştir. Şu lıelcie 
Japonlar, ya!,'Dlur mevsim/in.den 
önce Jlin.d hududuna varaltile
ceklerdir. Bundan başka İııgö.li&
Hind kıt'alarrnın Birmaı>yadau 

Hind budu.duna çekilmeleri ve 
Japonlar& n önee Ganj nehri böl
ges;ne eri\;ip Japon ileri hareke
tini durdurımabı:rı çok giiç olar.k
tır. 

Madag.skıu·da, tahmin cttiğl
ntiz veçhile Fransız mukavemeti 
- Autsirabe VL Die;:o-Suareo: mev· 
kiinm düşmes:ne rağmen - henüz 
501"1 erıncıni~tır. \'işi direktlfi:;ıe 
göre hareket edı:ıı l\fadar,:ıskar 

valis~ adanın büliin diğer ,,.,ı..ta

larındn müdafaaya dev• m cdiü>
ccğiıı.i b.tJirıniştir. l\1ütıtefihlcr 

adaya Cenubi Afri a ve Ameı·i. 
kan kıt'aları çıkannışl-ardır. Fa.
kat her türlü y111i, dan mah
rum kalan ve miktau pek az olan 
mah-alli F'ransız mulıafaııa ku,v. 
vett.erinin uzun zaman muka-vo
nıot etan.eleri beklenenıex..; Bunlar 

niJıayet ad.ı.nın dağlık noktaları

na ~ekilerek belki bir müddet çe· 
te harbi yapab;Jirlcr. Fakat ~ 
dagaSlıarm akılteti ilıerinde bun
ların b;r fıtydaaı olmıyacağı şilp
hesiMir. 

-- c-- -- - ~----- . - -· 

M AH KEM ELER ı 

Kedinin yediğini 
Arslan kusturamamışl 

Malık«ned•ı> söylenerek çrlctrlar. İ- . 
kiri. de birıtıirilıe a<q..<:niyordu..: 

- Görbef.l(;..;.o .•• G~ece~ ıcn &ü.. 
nti..n.W 

- Ne göı-ecebnılfrtn? 
- Ne göre<:eiilni, gör!imun ııenl Ba. 

IFlntl ~e i>ir l><'li •çac~ ki. .. 
- Senden gelec<'k belıJ. 3.i'll.l>aı.i;rle 

ge'lıin be! Ate, olsan boyun laıdar 7er 
:yok'"""'- Ne yapacalrıım oııııki? 

- Seni. "**e."" mahlteme ıilr~ 
dilrilp hap:.ılertle ç(ırti\lilreceğim. 

- Sl'rıin Miinle mi beni haplsler. 
de çünllecrirler? 

- Bcrum sörüm değl.I, srnm ;raptılc
larwı .en! hapislerde çüri!ılec<:I<. 

- Ne oldu ki sııoki? Ni! yaptık """" 
dl. bu kadar U&J"~-orııurı t>eniaılc? 
Babanı ı:.ı tıı.lL'nlüm. 

- Daha ııe T"P•ctılr.sın? Yopt!ğrn 
az mı? O yedklenn1 bırcr birer bur:-· 
nuodan ıetircceğmn. .. Hele dur! 

- Kedinin ;ycdlğinl ıı.m1aıı k:usluı. 

ramıımış. IJ.gr'•ş•"""'1 etine ne ı:eçece!ı: 
saok.! Bırak pf..~trnı de. ıben de raha.t 
eocyw ... Sen de! 

- Görün.un soo. rtiha·L.ıJ ••• 
Davaeı o-idu.ğu au~şU..ln ve !Urıi.ra

ne k~W("ar:ı noam.. bu sUzü söyledlklea. 
.llfıoca, ııı.We-:ıu h.OOC.Ui yilrLWneğe bar 
ladı. 

Bh· !Gıç ad mı ölc6 nd•n bktsl, 
- li"3ıl\IA:l .l.iı;y 1 H<rUı Bey! Diye ses. 

lendi. Ne bu tel;lş, ne bu llıddct 7a!ıu? 
- Oo sen msı.o Şe'r1ki b!rak caoııımı! 
- Çok h.TilJetlenmııı;·ı.u ya<ı:u! Ne bu -·· - Naetl Ofkelorıınezsin be birader? 

Sen o.tıs.an. b..dLteunUL'fl poı.\.ır pa. ır pat
lar, ÇMır ÇH·Ur caUanan. Şu herif, l;C
nim ka.ywbirG.<.i-t:r!m.dir. Scık!ız ~i"!tıcd:.Z. 

de yaıwuda ... k:endı..n giı:"Ch.igü iyıl.gi. 
vauatu.ıa:z.n_ b.uat.ı.1.l(trJn1 babtu;ndıaa 
&IQI\!UUl:U.jlı.r. 

İt.4nat edip e ine kasa71 bırukiıık. lllr 
be.tı.a rç.fk.le, kauıınçt...ı.a 5erwoyı.:dı_11, 
beş ~ )lra k. vırm.ı.ş.. Daya.nauıacil.!n 
art.ilk. n'a.tJA(;ffteye \"eı·dim. 

- A.ldır..rn.ı, can.ı.m. Yabancı deiil 
7a! NJıay<."t ka.vıntıırader,n. 

- Kcıy.ıo..b.raot:r.ıt·n 1&.a.fln3, hain. bi. 
redcr, hlıiı.n, !:.\. ıt.ad;rdırı., omısaı .. J\3-
rı.:h. ~~ı. ba.çugu prtra,Y.ı goli.ırup 
ro.n.ı,yn, l>J...olllt:...n .t.1ıt;ye vercyor. Yıne e.. 
ıı..._>e m et..ı< r.ıt. 

Bu ara.ııx., fun ı·ane bir kadın sesi, 
- Haıo.~ı O.ye ses~f'ıxli. Adôllll, ~ 

zü klt-•·· Donl.i.p, 

- Hı..~yur h<o:ıum! Senm burada ne 
~in var·: Dedi, 

!{.ndHl.1 

- Ne i-l m tı1ac.:ıi.i.? Srn Tevfığl dava 
mı c.:...ı~iıı ... liıay J\lL;.h. ue.ıaru ver
sin! (it; cuu h~r..:..:> et:Llr.p lıap..ı.lerd.e nli. 
çürüt,Uır«-ek:,.,;n?. 1-f:ı.yW. dü;ş OOkalım 

ör:ıüme d'-r. ylıril eve bakalım~ .. Den~ 
na ev~ gd.9teruı.m! 

- CJ.nnı"·. hanwn ... Ne hidd«:tlen1.. 
yor9un! Dava e-ttlrmıe, v ı:g~3'l gUç 

değil sa'. 
- füıydl; düş önüme de 7ilril ba. 

kalım ... Ewe ga-teriri.m ben san:.! 
Kayın b Ta~rilıe sert 8el't; çıkısan 

eaiş't~. ka·ruın:ıın ön.Oı:ne düşUp süt dök-. 
müş kedi g;J.ı; '' 11 fT!li!le ba!;ln<lı. 

nt'sEYlN BEHÇET 

adag&ıllar 111ı işgall 
Yaz.an: Ahmet Şükrü E11mer, 
Mad;ıgask11<r a<lası etrafı ııdaki 

ar:fo;;>mazlık, 1904 .oerı~imleki lr.· 
gil.iz • ]'ransız antant lrol'divali
n>n iın:ı:asındım önce .iki d~-vlet 
arasındaki münooe!Jctleri ııatrr
la.tıınaktadlr. İrısilterenin l''ransa 
~le rak.ip Qlıtu:ğu zamanlarda Ma
daga6ka.r iki iınparatıırluk :ıı-a;ı;ın 
da deri.o .bir anlaşnıa>lığın rnev. 
zuunu ~H eımişLi. Mı.dagaskar 
()D dokı.t.ı.Uil(!U asrrn sontın.(:u ~y 
reğine kadar yedi hükümdarlar 
tarafııı<lnn idare od:iliyordu. Bu 
S>ralarQa g.,rek ~!izler ve ge. 
rek Fraıısı.zlar ıo:Syonerleri va
sıtasile adaya ııüfoz E>bneye çalıl.f 
mışlar, fakat ıınuvafiak olmamış 
!ardı. 

Fransa üçiinoü cuınıhın:i)"<!t <lt'V' 
rinrle fool bir itrıpı.ratcJrl\l'k p<J~i.. 
tik::ısı tr.ki,p efııniye b~!:.dı ve !8il3 
senesinde FrarıS!7. !k:cmso!oounun 
miraısınrlan dbğan bir davayı ba. 
hane ederek KralY,'c üçüncü Ra
navakma aleyhi~ harp aı;t. Ma.. 
da:;askarlılar bu mu'lıarcbe<le 
:m.ı;:ı.-ı.p (\)tlul<l'r ve r'ı rsa 189·1 
senes!nde irrızalad , bi' ı.Lı-lıahc. 
de de Mrı.daıtaskan.n harlci rr.ii
ruısebetlcrini -!daı-e etmek salfilıi... 
yetim atdıJı gihi, adanın en mü.. 
tı im ümü olan Dı0;;0 _ Su a rcz 
liır.a-nını da Hhak e1li. İngilizlı,>r 
bu olup bitt"Y>i t:ın:-;adılar. Ma
dagaskar He aralarındıü. i muahe.. 
delerle ~in cd:len haklar ve 
imtiyazlar üzerinde ı;;rarla dur. 
dular. Nibayet FransızlaT 'bu id
ctiaiarı suya cli'•üımek için bir 
lbaılıane 'lıula:ı.ik 1896 ~nesin.de 

adavı ilhak ett'1er. Kra~ iıçu'1-
cü Ranavalona evvela Reunon 
arl.zsına, sonra d2 Cc7.&ire siirıül

dü \'e geçen. ı.mııımi ha"D ıç~·<l.
Cezaıl'de öldu Fıan z· aı n bu 
itiıhkı İrtgJlı.!<:-?"e ianıun<'~'~ı.rı k-o
lav o1nıadt. ing.li7;lrr, ki <le-vlf.t 
ar.asın<lak: bUtün .~·nlc.~Jr, .. ı.I klurı 
.ho.Heden 1904 ~enc-:nd••ki rn~~i-ıur 
anla.;-nıya kadnr MacıJgPskar<I '<i 
csltı hakları ve imt.Jya<.'1rmıla ıs. 
rar ,,~t'lt-r 

Zu\'ollı M>ı<la • kari far, ~ğer, 
bir gün lıur!La ~eudi adabrına 
da eı;lec.cll'.ul lııl,elt ı di, bu şeın• 
siye ycrh.e, çel..k şeı:ı.siy.,ı.,.- ya
l' a rlu ılı. Turıu aarliyalı U..i miali 

artmıf 

İfr; olaraJt Baooırmayıt g:dile
cek, OT~d&n Manisa, lmdr cıva 
ruıa, Aıık.ara yolryle de Sam.sun, 
.z.o.,guk!ağa uğram'dıkan sonra 
bir tern.mıYllia İstanbula di3nüle 
cektir. 

tlru-.rersıte Hukuk Fakü?tıesi 
son sınıf talebeleri hocaları şere
ıfine b« aıyrrlıfit ~YL ve.mıeyi ka.. 
rarlaşt~lardır. Çay; Fakülte 
Dekaru ve es.as teşkılr.t hukuku 
pl'\ıfesörü Ali Fuat Bsşgilin Ber
T.nden d6nımesini müıeak;p veri 
lecekt.ir, 

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

1904 antantrndan oonra İngıl>ı: 
ve Fran;ız lmparatorh:ıkları, lo:ıır· 
şılıklı emniyetlerini bir>birine d:ı.. 
yayarak yımyana gel.;-tiler. I;'nın• 
sanın harpten çckilme-wile hm: iki 
İmparatorluk da yarım a.sı·a y ~kın 
·bi.r zamıın süron bu c~iycıtı·n 
mahrum kalmakıtaıhr. Netioecle 
Japonlar Hındiçıniyi i~gal etm'~r 
ler. Bu i'.;\gal lngilkı-tnı.~ Uzak 
:;;.ıı:ktaki vaziyetini sarsmış. Ve 
"'.gilfore İmparatcılLğU <lağ.1-
mak teh:ikesinde kalm.ştır. V 'İ 
hü.kUıneti J\fadagaskarın · ;gafr1-
don do.layı İngılulerı nıuahazP ~ı,. 
:ınektcdir. İlk ba!<.~ta hı mt<a',a· 
zeyi ·haklı ;;örm<:-n1ck .,n~mkı.ın 
değildir. NihayeL Fa·~<:a barpkn 
çekilmiş'J!r. Harp dışı <la ka'mnk 
16ti.yar, fakat A'1ad:ıgL..:f.,ar.n ı.~ .. "'·1-
Jti .icap ettiıren VaL-y~tin b · .. ., (:a 
Vişinin muvafa:katiiı: fudas ro'i. 
d-i':i r.atı~lı>nac&!< olt;rsa, lng ~· '· 
ı:e de hak vermeme:~ eklcoı ,;•.l
mez. Eğ?r Fr;;ma Hmdlr;iniyi J '1· 

ponla.ra tcrlketınerniş olsaydı, ~!a
lczya, Singaııı.ır ve Bınrr.anya Ja
ponların ellcine <lüşnez \P l\ln
dagaskarın iş!Zaiı.r .. _, de lüzum kal
mazdı. Japonya kor~ s•,da u;.s<>l
Iık gösteren V:.,iuiıı, lr.·giJ.zlcre 
.karşı Madaa.gclt&rı mfü!afaa ct
miye teşebbüs emnesi akıl ve ınan· 
tığa uygun bir hareket olm.z. 
Dı>ğrusu şudur ki İrıg'.liz.ler'n ~fa· 
dagaskarı ijga!lcri, Fransay.ı hr
şı bir hareket obnnlctan z.ty2 le 
Japonyay:ı. kal)ı brr hareketı ·r. 
lngi.ıizler, l!.,ru.nsrz. İmparator' u .. 

ğunda>:ı bir karı~ toprak .istenıe
dikl<"nin• söyk-<Hklrri zamaın, bu 
sözlı:ıııinde sa.rami olduklar.,ıa 

inanmak gerek-ı.ir. İng.;iz ve F.rı.n• 
ilz lmp.araoorlukları 1904 seneoni 
tak.ip eden ~ırk altı sene zarfın:la 
yanyana yaşam>Şiar ve k ı. .:ı 

bir dostluk ve itbnat havas i<;-ın· 
de gelişır.işleıdir. İngiliz:er, kc,,di 
lmparatorluklarımn eınniy<l ııl, 
Fr3116lz imparatorlu.ğuırıun üa 

emn~etinde gördiikler:.Ode-ıı· bu 
İmparatorluğun psrçalanmas: .,ruı, 
ken<li hnpar~torluklannın pM '3-

Ianmama<:ı karlar alirkadnrdı.-l~r. 

AHMEr RAUF 

Müraka Ko-
• • • 

mısyonu ış erı 

Vekalet tarc:fından 
temdit o unaca'· 

T".. et Vt.'kh€ıltt), f. at rnüra .. 
kube ~tt·>)'on .nun ..şt ol mev. 
2u T n tıı)ııdJt eneğe 1 1.rar ver 
nı ıı-. Kon1'J;'unu.n bu;;.mkü iş
t • 1 mev-ıt.ları çdk Q <hı..\.'tırıd.an 
'e ı ~nlıı.rdan başka, 1; • .ı.W.eme
• ·ı·len dair~lerden ve İ>IJbUSİ res
ır d;.gEır miıa5s scleı-"'" bir çok 
oorgu ve suaUcr ,·ar , dmakta bu 
lur..dugun<lan i.stert:len rand:ırıı-
11 ekle etmclt kabil olııma:ın.akta. 
dır. 

Yen.i karera gi're; 1rom;,,-y.,n 
yalnıız belli başlı ihtiyaç rnadı:!e 
lrrine r.ı:.t işler:e uğrıış3caktır. 

Şd>Til'rırroe fsz1a turı:u sarfe
<Hmeğe başlandığmı giirE>n tı,rşu 
culsr şimıf'dcn turşu imaline ha
zırla111naktaıdır!ar. ;Ya1nıız hals 
&!ıike bu_ ıak :ııorluğun<!a ka'r• •
!&rdır. Bu senekl turşu i.:+ih'aki 
dij!er scmeler:in iki m'51rni bul

ıtur. 

Bir rti.;.u;~U.. Ra(.).yoda ~ı._ç,.an.s 

ve.rmenm k.t$p ak~ ol.uoaUıgına 

lş.::.ret ett •• Bazı loouferallf";lilC' var, 
k!tap okur b'~bl bı.c Jıoor~Ct-ram; \ tll'iyor

lar. 
Hıılbu k~ k'Xlıış.uslt (j;,ye ayrı bir 

aa.ıı'at ve bCtu'ı vardır. l{onuşrr.asıru 

1,.1 bilıer..!er ı·a<tyod::a k-0n.ferarıs \'Cime
l-<l:r. Mesele ktt.ap okL1m:ı.ya kalı.rsa, 
Ra<.i.şoda koı:ı!eram. ~~Pmiz y~r .. 
de, o mevzu lle a.liıl<alı o>r kJtap alır 

\'e okuruz. Faka't, ~ kow-1111 
bllıır..ediğiıı.i billc?. 

bVRllAN CEVAT 

Haıaral ilôçlaTı yapanlaTa ' 
petrol tevz.i edilecek 

Peiroloris, tahta.kın-usu, sivriı. 
s'.nrk \'e ci,~cr lııı;;.ara•.ı öldürücü 

, m O<.tleler İl!" al t den müessesele
r~ petrol te'\7İ 1'1ımcğe ka:aT ver. 
aıı .t r Bu müe<~cscler lhtiıyaçla
rını giistcraı rffmi v.,.,,;knlarla 
e>'. !?lİir~aat EilE<-ekler ve pet. 
rol ı>lııc.ııklsrdır. 

Y e~ilay konıeri 
20 mayıs çal"J'l-T.lıa günü akşa· 

.mı saııt 21 cie Ilcyoglun<la Saray 
S:ı.(nıasııırla kıymetli san'at.kii.r 
Mualiıi. Iiılay tarafı.ru:lan ve Fer. 
di Von Sta-t2er • Muhittin Sadak 
ve U.mia Anı:la;vın i§tirakile fev 
kı.ıiade bir kPnser hazrrlanmıştır. 
Bu konsere ayrıca milli şarkı ve 
oyunlar da Qynan.acal<tır. 

DZVEl*yck>r he rgün cemiyetin 
Sirkc-eideki meı:tkev.i,ndenve sine
ma. gişesinden alımbilir. 

- E.DEBI TEFRİKA: 6 ımm~ zavalh., .. Elini yav~a avı> 

cuır.da sıktın': 

Çıngıraklı Yılan l 
Yaun: NJ:ZIHE l\RJHİITiN __,J 

Cev i> ve-.nl'dim. Fakat ;çimde ıoee 
b r lil2l derhı~iŞt.L ~uôeyl! i defa 

k z;ır. tnr .. !.kKlcm rti .)(>n. burü.>Suu seV\. 
c ı m O da beğeıı;n .. mej idi! ... 

&..fradan ka. ak ıçin on\!ft h:J-;eke-

t..ini O(\ y rdlJI:.\. •• KollJGı._111 z b ı.dn. 
c, ı da\ r,jl a·.:k yer ... ı kalktı vo 
nax"k \"e bel r'iz bir n~b"'•:k:a b:Ze 

do :ı • ıı> lon<Wı çılk\ı. Birde .~ı... 
re l.i r ter .. h: c ydı..r Sin r r m y;ı. 
ı" gıln oldu. 

Dıond "'71'0 ban~ «,'''-'k iyi geldi. 
Jiava sıcak L.l .. <t:ye !Lil.!dandllll. 

. e nı y ı.1:1 ı1:ıJ.1: 

- B r:ız le iD var 9Cn.ln Tevfk.. 
Ben y e • o.ı:cı •• 

Tt ~ •• F ' e-nmtv•tU bir Şl!!7 

er.. 1 K l ığım. I .erı;C:t b::.'>rcde b:nı:ı: 
dol r:z-. ş;, ' ~...,31 E· 

:ı,. hk ..• B.'lhçeye ç&.bk • m müd-
det se:13-'..Z ten~ı.aca yet'.erde do ..ık. 
Bol nlz lıa •= ıe.ı :1"'1 yaplL 13:.ışxnı. 
tUı ıkıaon da.marıar n gevşediğini 
h ~yordum. Ya\.'3i ,,-n.•ai OY 

lonunUD OO:ündıelq, taflanların ara.sına 

gelm!ıt:k. Arl<a laraitalti villiıların 

b iıırien, »•Y""" Ue §'u-lu at;)iiyen bır 
kadın csı ı;e..yo"1u. 

- 01ııro.lıım nu A:.-ude?. 
- S.n bllir9ln •. 
- Bu kadır u~ olmaz .. Blıu 

emret kanc-ığun. 
A:~J'{1~ gli...ıQILİ., 

- Yemek ...ıotıc0<1.ad zeagin., aıa.. 
tra.n.ga lıa.va.nJar gibi, mi? •. 

- Tab:l öyle ... 
- Peki Ö)'ltlY"'e .• Ohıralnn Tevfik, ŞU 

tnl.S<tyD 

Kan,,.ın g<leterditi bo1 ışlklı masa. 
,._ oturduk •. Blra"l sol'l'fa garson kahve_ 
,.,.,.,,,z1 get.rdl. NO\mal halimt alıyor. 
dunı.. Corİ.llX'll 7en bir v11'\f.ıdan gelen 

kadın -1 devam e<1'.yordu. ln&anın 
iç.ne ser· l ser akan tallı, pürü.ısÜZ 

J1(": to1lJik .... r sts .• Onu bir mü...ekk.in 
flbl A<;ota ıfeoeit dinliyordum. A!>ude 
de ses.i.z sessiz denize bakıyon:lu. Kim
bH'r ne düşünU,O~'du yayrucak" On;\ 
b .ız er; davrarunıstı.m. Belki de iç-

_ E~er zengin olursam bir gün &a

na burada bir vill4 7aptınrdım Asu· 

<!<'-· 
- Pit- viTIA mı?. 
_ Evet kilçÜI<, şık bir yuvacık .• İşl

ti:Y"Or mwıun. Asude? .. Arkıı taraftan bir 
kadın ....ı gc-lly-or. Ben ömrürrae bu 
kadar içli, bu kadar Ş'i!a veren bir sea 
duyrntdam .. HeıhaJde bu aes ça.m)ıarın 
ara!ima ~ak"'nmııf bir vı"DMan geli
yor .. B~z; 1 n de öyle hi.r yuvamız o}F(cy

dı .• 
- Fakat benim bÖ}"le güzel ve Ş::fa 

veren bir ses:m yd.c. ki. .. Asııdt.'Tiin bu. 
maaum s•teınl bana z<'\k veımi<,t.i. Onu 
bira:ı daha eoştur.n~ iç:n lçin'Jd.e gıa

rip b:r zulüm hC've~d uıyandı. Karımın 
nıhun<la kıSl:ançlık yar..ı.acak ince bir 
nükbe arark.uı karşıdan bir grupun bi
"' yakl.-ışlıgmı g>;!'<!üm. Bunler ile kişi 
l<L: İki güzel, şık zarif bayanla arka-
1 .. rınııJe da. uzun boylu., ince endanıh 

b!~ ııenç erkek... O!. Ycmdt sakın un
da.ki. m~ tromsurnuzL 1\'laısamızın ba-
51111\ y;;ldafl ar. Genç adam Asudenin 
ön.Unde cck s~hn?i bir ı-avı:-l:ı derin 
b'.r reverans yaparak har~t erinden 
daha. sev"ml ve ahenkli b1r sesle, ko
nuftu: 

- Cı.m<>rletıl akı;am ı k lii büm üz.d<! 
verilecek ba.!o için rr.üsıtııde buyurur~ 

Üniversitelilere ~inemalarda 
yapılacak ten:::iliit 

s:ncrr a la!'da Ünh"E"l'riteLlere 
yapıl•cak tenzilllt paz.aı<esi gü. 
nü tathlke başlanacaktır. Tale'be
)pr lü'i<s koltuklara 25 ku;ru.ş ve
receklt!rdir. 

Il!ekteplerde havacılık giinü 
Gelenbe-vi orta okulu tarafın. 

dan dün Fatih Halk.ew salonla
n.rrd:ı b;r havacı!>+: günü t•:rtip 
<'ıdOınlştir. E~la talebeler tara.. 
iıntlan chıwa kahramanları. adlı 
bir piye:; tems..1 e:lilnıış, oonra da 
ayni okulım in.gili~e öğretı. enıi 

Ömer Köprü\ü tarafırı<laıı yurt.da 
ha·va.:ılıgın ehemnıiyc:.i hai<kın
da hır kQnferans verilmiştir. 

sa.ruz. bilet tabl.im ct.::n-ek ıst!Yoruzt 
- Teşekkür ederız Beye!eaı.di. 
Bımu oofıuk ... imle ben IJÖ.Yl<>m;~ 

tim. GGzel Boıoa.nlaröan birinin bana 
uza.'1.ıgı bilt.-ti ayağa !<*arak hürmet. 
le aJdıın.. 

- İlci kiıi14< bilet on lira efmd.im-
- Eml"'<l•l'9inz ııaıumef endi?: 
YLne filudenn önünde hürmetle e ... 

.!!ilereıt ~k'.ldl. Ben <le, bir ha;rır ku
rumu adına bile' sa~k zahnetini 
ka.bul et.n4 olan bu kibar ve gili:.el 
baya1>ları bh- kaç .,.ı m te\!Yl ederek 
scl!imlı.dın1. Ye-rime döndüğüm zaman 
ABU<l<-yi dıl$Ünceli buldum: 

- Bal.o Cwnerle-siye. yani iki giln 
sonra ... Feı.1tal;Jde gı;y!nm<!lli lslerdlm 
Asude ... 

- O kolo7 .. Fakat. 
- Fakat ne?. 
- F.ğ'cr lıöyle devam ed~rnP biA:inı 

bo.,ka<J·ıloi bııldye kalan betı yüz d~ 
rıi.deccl<. 

~ Dii!fOnme artık :vav-rum ... Gônln
I>l1 f•roh tut ... Ne olsa biz bu yoz bu
radayız. 

* - il.ALO GECESİ -
Asuci"err.iıı l&("!Jinnı tamim eden ku

va ru:- odadan çıktıktan ılfıot.-;ı karıma. 

h::yran oldwn. Yurr.ı~l< kumral saç- ! 
ı rı.nın ara.rıo.da b~r demet. n~avi Beni ı 

_(De,·amı 'V:ır) 

AVRUPA :11A1'8İM~· 
iltvl-','MEsel.itERk 

~ - . . · ' . '. '• . 

Kralice hana .. 
.:. 

valona'nın 
memleketi •• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Yı.ıvadak bır hes•·.pla el1i sene

denlt.eri Frara;ızlar Mao:a,gaskan 
.kentli müstcımlekeleri dlı)e sayı. 
yorlar. On~mxlan evvel Porteki-z
lilenn, daha sonra da İngil:.Zlerin 
bu a<lada yer tuttuldarr görül. 
müştü. Fa.kat MadagDs>k:rrı.n bır 
zamanlar L~t2kl.'.ıli varoı, k~nctinin 
~1iikümdaı·ları bulıınu)'C>l'du. BIL. 
ha,..;.a yt.z senelik bir devi:nde en 
ziyade kadm hükilffidrırları.n tah· 
ta çMığı görühnfi!ı'tilr. Bu da Ma.: 
dagaskaırı.ıı yerlileri arasıııda ka· 
dm ve <!I'kok farkı obadığını, 

kadının yilksak bir hak 
sahibi olduğunu g<i6temıek.. 
tod:r. Ada nm yerli h ülciimdarlan 
daha mevcut iken Avrı.çıelıl.ar o
raya sokularak nüfuz salılbi Ql.. 
mayı diit;ü11m~ıi. Fransıız ge
micıileri de böylelJkle gelerei< o. 
rada bir çeşh hi.rn.aye tesis e1me
ğe .koyuhnLJŞlardır. 

Adada İng"li'Zlcr daha evvel 
ımevki mışlardı. Fransııılar ve 
1nı;Urzler arasında bu yiiı1!0cn iı
tili>f ekslk QbnU)"On:lu. Nitıayet 

Lmıdra hükumeti mii~ait bir za. 
ı:rıan bularak P:ır'.s hükılıneti ile 
anlaşmış, AJf,.fkaya ait arğer me. 
seleler mü7'lkere edilerek Ze~i· 
!:ıarda İı>gilizlerin htm3')'rsini 
Fransa hükıimeti tanım:ş. Mada.. 
grıskarda da Frans>z hi.ma,yesini 
Loııdra bilkl>mı-ti ta'dik etmiştir. 
O 73'fllanlar Mada;:askar kraliçesi 
Ranavaloııantn saltanat devri ı.. 
ml.ş. Fakat Fransız hlımaoycsint 
Madagaskar kabul etmrn11dş, bu
nıın üı'erinc mtihf\rebe bD~laroıış
tır. Fransrzlar Madaga!Okarlıların 
nasıl cesur ve rntıhar;p kiımAl'lıer 
o:duklarını m1.1htrli1' tecı{ıbelerle 
öğrenrnişlerd:!r. Bu mü~ade!ede 

.şera :t m-Osa' i cleğtltli. Fran.sıela.. 
rın ve<ıaitine karşı Madagaskarlı
ların mukırvroreti ne kııriar ceün 
olursa olsun n:ı~1ayfft Frans1:zların 
dedıği ola<:aktı. Fransoılar 1895 
sen<"Si evlu 'İİnde M:;dngaskarın 
;pay1ta'htı olan 'fanavarivi i~;gal 
etmişier, artı.k 41dada mütılm de • 
necek bır ınuka\'ernet <le ka!nı.a. 
rnıştır. Arlbk Fı·ansız himayesi 
kat'i surette te916 cdilıırüş dcn;
yıordu. 

Frmuızlar 1:.raliı;e 3 l'l<:Ü Rana.
v~ ..... r.aı.J.n y' 1 t. f..arayııxla otura
rak tacım, tahtım mclıafaza et.. 
rnes'.-ne r:.ı.zı 0Jı11u~!a .rdır. Ancak 
aradan bir ;kl &ene geç-ince "da. 
nın bazı yerJerinde isyan çı.knuş, 
Frrmsızlara karşı gelinmiştir. Bu 
d• yerli aha.!:T'oİn şlkiıyetınden çı· 
kı')'ordu. Bu isyan hem Fransız. 
ların chimaye. idcresi ale')ilıı.rıe, 

lhrun de katol ik papaslanrun yer. 
l:i.1cri b:r an evvel katolik kilise
sine b~ğlı birer hıriEtiyan yapmak 
üzere tü.rlü türlü çalışnalarının 

balkı bıktırmış, usandırmış olm"
smdan ilen geliyordu. 

O zaınarik.i Par.ie hü.k\ımeti de 
hı·1x>fık kiliseııi de bu isyana karşı 
şiddetli daovrnmnırktan b:ıfik~ tür. 
1ü çare ~.em' Jerdit. Ma
dagaskarhlar d~ektr·n kaç.. 

mıynn, ö'ımekten de kıonkın~.an 
Afrik.alıl:m:lıT. On lan hem Frım.. 
snlaştırmnk. hem kai<>lik yapmak 
peşinde koçanlar bu iıil)'anların 
bÜ!)~i karşısında evvda şa
şırdılar. Sonra Genera.1 El!ieni 
.iı.!lınind eki kumandanı oraya vol. 
ladılar. Antik her türl<ii şiddet 
gösteriliyordu. Kraliçe Ranavalo. 
na tahttan ir.d\ri!erek uzakta b'r 
ada-ya sfü.fildü. Ondan ~ra Ce. 

1 ooire gefa' idi. Kraliçe nihavet 
geçen umurrı! hıuop !-C'l'l'e'lerinde 
orada ölmüştür. Madagaskar o 
zaman bu zaman aırt1k 1'stıkl:,line 
veda etrr.iş buhınuyıorchı. Ge~en 
umumi harpt~ Mada~askarm ·e. 
sur ve ınUharip gençleri Frans·z 
ord.ular.Je berMıer her tu•afa 
göı>eler.;lm;,-;. Fransa heo;abma n>z 
met et ,' 'erdi. Fakat Madı..g•ş. 
kann bih;'lk b;T mazisi, bir de 
tar'lıi v:ı;,ııı,_ Eski ist;kk\l gün
leri de hatnıdan çı:km:ı.n gerek, 

Adanın muka\ eıne~;z İn'lil rz ... 
]ere te<.li:ni hah;,, ınenuu Qlamaz. 
Şu da söyler.el:1illr ki bu mukave
met sembolik mahiyette ikah~ 
yıp adadaki klt'Vvctlerin ve vası
t:ılarm bütün imkfınları dı:ıhi:bJe 
ciddi suret\~ dövü,<:\i!ec.,ktir. Fa
kat !bu"1u yapt•ktan sonra V .şi. 
bugünkü şartlar .içinde ur..dcsıne 
düşen vazifE')i de yapmış sa~·ıl
malıdır. Bundan ller'.s!ne de gi 
derek, bu yüzden, V~nin L""' 
mcittefikile ,,, ı'arbe tutı.ı,<ımasllll 
beklemek ı.";:.,,zhk Q!u.ı·, 
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CBu 7.:ı.ıa m ,n:.Ui 1\~:a<10ıu 

Aıao•ı b.u""'1eriı.don a.luı~) 

Tell•İ• edem: A. ŞEK/B 
N~,1~mıtan bilchiliyıor: Teyit 

ediJm[ypn bıızı habPrlere göre Geı. 
ncı·al V l')"'gand; Lava! in iktidara 
~-r,~ueslııi müteak;p der.hal l<'ran 
E~dan ayrılarak Fransı-z fasında 
na·l>ata g iimişı.tr. Gener.al Laval 
A~nanlara askeri bir yaırlaında 
bu!unmıığa tC<.--şl>büs ettiği talt
cr.·rde Fa:;ta mu-str.ı::ı:ı bir rejim 
t,.,..;,, eıJ<.,iıilecek vazıyettedir. 

General Veygand Vitiyo 
darıldı mı? - lngiliz 
Hoıriciye Nazırımn be
yanatı - General Miha 
iloviç kuvvetleri harek& 
te geçti - Martinik ada-
11da ifgal mi edilecek
Uzak Doğuda. yeni ha
reketler - Libyada. a.1-
keri durum -

Yeni Malta 
Valisi 

işe başladı 

''Planlarımızı l 
tamamlamıya 
çalışıyoruz.,, 

Bir Alman 
taarruzu 

püskürtüldü 

IMeraklabe e ı .aa 
(1 .r.ci S: h!r 'en D•v rn) 1 1op hnkw ,.tı d ~- fazı d>r Bu

laı •nı yapacaktır. R ı.n futbol- güu lx•ylc bu ta'-ıın uıı ""'" oy
cüleri g('ÇCT p~zar günü B~- 1 nınıcak olan Galotasa-ıa} takımı 
tas karşıJında bir g ·"' cvvrtkine t da ır,~:- ıc:whn ım kuv\·etli ek-4>-
nazuan olgun ve randımanlı bir ler:udcn O.ri bllh.ıY ıııi,.ra !l';re 
~un oynamak kudıetin-' göstere- m~çın çok çet..ıı. ul.:rc: 6ı ıt.:ha:>t'a 
rek kenilileri hakkındRki menfi Galatasaraym üç oı1ü muhUc'!lci-
dü.şiiııccyl kısmen iz;ıfo edecek nin üzikal kab<l.) "' ·eı cie gözö-
"1!ahiyette merkHi A\Tupa ~te- nünde tutulur'a Rmııeok-r hava.-
min<le lıiı" oyun kdJiJiyl'!i gi"-~er- dan yapacıı(;ı Jıaslıı.şrra\"'" Gela-

İNGİLİZ HATIICIY~ 
NAZlRNIN BEYANATI 

&lirlbuı'gdan bildiriliyıor: Ha.. 
ric.ioye Nnırı i>'r nutuk söylemiş 
ve czcürmlc d ılsLrr ki: 
Harpı.en sonraki dü1•ya daha 

kt:çÜ'k olacaktır. tmrrat için, hot 
ıl>'n siyaset ve feıı.a ~uluk 
iç"n yer kaiınıyacak.1ıT. Brit.anya 
;ç:n artık tecerrüt giyaseti bahis 
mevzuu olamaz. B:rleşen mH!et. 
le r y.> ik<'S("fii erin hı r-sıız 1ı ka lrın a 
mfıni olmak ve ha)"dutça usulk!rle 
kazan.lan mırvaffafiıyetlere miini 
ohnak için lizıın gelen zabrta 
kuV\·c!ine s:ıhip bı.lu'l?nahdırlar. 
Barıı.-ı rnu!ınfaza etm.:k yükü ve 
!harpten son.ra •ktı.;adi ·uzl.aşma 
cnes"uliyeU İngiltereye, Aınerika
ya, Rusyaya ve Çıne teveccüh e. 
'Cic.: ektir. 

GENEP..AL MİITA1LOVİÇ KUV. 
VETLERI HAP..l!KETE GEÇTI 

Zürıhten bild.~Hyor: B<:>\grad
d~·P alman b'r tei;!raf, General 
~.nıııi!ovlç ·kuvve'lcrinin N'~ ~h
r n:n O.ııl!u b;,tıs rıda bir savaşa 
t.rtu:,t~klarını bıl<i.rmc-'.dedlr. Bel 
grari<l'n talcviyc!er göroerilmiş 
ve lnr ÇQk ki"prü!erin tahrip e
d ı; ö(;r lm ·;Jıir. 

MARTiN'"K Au\ <: l DA 1şGAL 
MI EDILECI:;K? 

Londraıl911 bildirit•w>r: Mada. 
gag<ar lng·'·, kontrol~ altma gir
'a.ıi.len soııra., Paııaıma kanalı kar 
şı.sında buhınan ve önomli bir 
stratcH, du.Tumu olan Martmik 
acia;;ı da dikk tı çckme!dC<lilr. Vi.. 

şi, ora.rla saklı bulunan 250 mil
> nı alt.ıı hrayı nakel~mekle meş
guldür, 

UZ/\.K oot;unı\ YENİ 
iHAREKETLER 

Japonlara göre· A\·ustra.lya şi.. 
<mal"r.'.lc Yc<ti Gine su 1 1nnıda fa. 
a1'velte bulunan denız k~\-\"etle
• ;, -6 n1 .. v19da ~1ercan dcn~:nde 
ir~g-nız ye Aım<Cr)k.an b~rbu<lerin.. 
den '!11 ;re<k' c; >uvvelli bir filo 
lbukmdu..,<Tunu kes!etıniş ve 7 ma. 

yrsta taa= OOıni>jtir. Bu muha
rıfuede bir Amer1kan zıııi!ılısı ile 
iki tayyare geımi..o.i. ve bir İngiilz 
krı.,.:a·zöı:U batrıım;~lard'ır. Taar. 
ruz ~vaıın etımcktedir. Loncinı 

'k.tyl!plara ait bu J~n .idı:l'iasım 
yalaııfanıl.,)tır. 

lt.lüt:tefiklere göre; Aıvu>iralya 
ş-:mali ~ankıi bölge.:ndc cereyan 
eden lıa~·a • dt!rılz muharebeleri 
muwakkat!!ll duıımı.~ctur. Japon 
d'onanma~ı caman 18 gemi kay
bct.m+ştlr. Bı.•nların arasında 2 
tayyare gemisi, 1 kr<Jva:ııör ve 6.7 
rnı.furiıp vaııdır. Japon istHa do
nanması eızilinôştiı·. B;ıoki-;esi fi
rar '1aliııdedir. 

A'VUStralya Başvekiti Curtin 
;'(>yle dom';>tir, Avustralya i~in 
tehlikeli hayati ha.dise'crlc clolu 
ve son derece milhıro haftalar 
karşısın.dayız. İstila her saat ha 
kikat olal>ileeek bir tehdittir. 
Biıımanyooa Çin hududun.a gir 

miş olan Japonlar ilerlemektedir. 
Yunnan viliıyetinde şidldletli mu
harebeler onnaktadır. Küçük Ja. 
pon kuvvetleri &iıımanya batı 

sahilinde .Moyaıb liananma gl'.mıiş 
lerdir. 
Diğer taraftan Çankayşek kuv 

vetleri Çinin işgal al\ındıaki kıı;.. 
:mında Jep<>nl.an hıt'palarnağa de
vam etınelktedir. Sôn harekette 
Kantona gil'!Tli•ler ve bir çok bi.. 
nalan havaya uçu1'11lu<lar ve bir 
çok Japon ö:.Oü~miısle:-dir. Hing 
l'o üzerine ya.pt>k'arı taarruzlar
tia hava mey>dan1.arı'1ı, köprü1eri 
V·~ Japon kararg3ıhlar1 nı beı·hava 
ctın~kr ve Hukvovu a'mışlardır. 
Buradal:i deni'7 ii'SSlinci rje haıvava 
uçuıımuşlar V!C" Japrmı9r;n hiızme. 
tiooc çalı,,an Çin kıt'alarımn sı
Llhı:;rını &'m.şlardır 

Radiyıo gazeteıi Bırmaryada 
>~k)ab sahili boyu;·ccı ı!tr!•iyen bır 

J2pon kolunun Hi.1t tcpraklarına 
g.ro•;ğini h~ber ve!"TT'ışt,.. 

Madagaskara cenubi Afrika ve 

Aımerikan kıt'alan da C'ı.karıhr.ış

tır. Madagaskar \.alisi adanın 1>'.i
tüı· d.ğer noktalarının avın azim 

le mUiafaa edilecegıı:.i biLdiırn:ş.. 

LİBYADA ASKERİ DURU:M 

Kum fıırtınaları ctıo!ayısile kay
da değer bir had:s? olanarrııştır. 

Yeni Büyük Anketimiz: 
(1 fııd Sahlleden Devam) 

c;e!eslni gCtniş Vt·~ a Q~r n ..:..,ette 
.. Zd.ı · .. n "'k \'Q) a tcıı r e-' nek 
sı..J:e•i1e ist l-5ai, ~d·h';;. mUIDa
delc ı; ı .ktr adi " ~.ı.a..c lcri 
lE ''· land•ııma.k k"~ f Jet. tq
k et if!.i .aı<lc l'6Ilai eeın.yd!eT:
ıı.ı \az.fes', t•ı;i:ı kı:>op~rati!leroe 
olıiu.ı.ıru ~ibi, ortakl.. rın mes'lek ve 
~arı· ta r..t t:htı\ .,~ Vl rruan1elele
r)n, mtiv·k.ı·b,l n tın\"r'lQt Faye
sir..ıe 'e""lin cylc-mek. hu usile za
Y>f oıa.ı!arı korı..'!lal:tır. 

Gtrçi c.:ınaf ccım~·ictleri tı&ki 
loncal;ır f!ibl esnaf arasırı.daki es
nafük umurundan rnü~evel:it ih· 
ti rıarı muslih erfotile 'nalletme
ğc salahiyet' <lirler. Fakat bu va
zife 'buıgürd:ö va,'yettc koopera
tif vazifesıne nazaran yalnız tali 
bir önemi ha:z o1d-vğurııdan ie~{i
k't•ın şekline lcra elliği tesir lı<.i.

j'Ük <l'0ği!':!ir. 
K<X>?crltifleTJn teşkiliı'.ını tan

z;m eden Türk <mıHuatı esnaf 
ccınivetlerinin lc{.k:l:itına müce
allik • ı il.dlmleı}p mukayese edi

lin;e mU:!üm farklar ~ahNle e
di!ı:ıbil.r. Göze çarpa'l en büyük 

fark, esnııt cemıyetlerinin kendi 
umurunda h;ç bır hareket ser
bestis:ne sahip o:n an1:i.sl'dtr. Dev 
let me1-ci'erinin ıni.ldahalc lmk.Qru 
o kadar gen.işt.!r ki e6naf ce -
miyetlerinin yapt kları işi.er. 
den O.olayı manevi bir mes'ul:yeti 
bile yok.Itır. yezarc mn..s'ul olan, 
i~ılı <ievlct ınıcrci·dir. 

Bu şartlar altında tııütün inis· 
yatif.lt"n mahrum olan esnaf ce
miyetleri feyizli b.r taalıyPti gös
kr:;.mezler. Devlctn konL-o!ü ve 
yardmıı zaruri olnıakla beraber 
cı."!laıf cemiyetlerine kendi maddi 
ve an·anı..vi rrıes'uliyeti attında ~e-
niş bir hareket sı:mestisi lbağı.ş
l<:ııanak .cap t-Oer. Binaenaleyh 
esnaf C'OI!ıiyetlerlnin vazifeleri 

geniş}iye-rek teşkilatı da bir de
receye kada-r tüccar b"rl'klerinin 
tef'ı iliı~ına benzetilecı:k olursa 
san'atk.arlarm terak.kisin.e ve d<ı
layısile Türk ikt~ad.iyatırun in
kişafına hüvü'l: fa;y<ia hm dıoku
nacağına aminim. Nitekim c·k\i
çük san'at!al" kanunu• adlı proje 
- gazetekrden anlaşılacağı veç
hile - bu yolu takip etmekt,.d.ir. 

B U G "Ü N 
!I • 

1 Si •EMASINDA 1 
Görülmemiş l!,.ıı ibl>y ük ve güzel fılm 'birden: 

KA u lAR BEY A~ 
•ı ç 'ı N o E K~çük ~~r/ !!:ik 

IX-hlet ve he}ecan filkmi 
E~ ı"Olde: 

PI>TER LORRE 
~aft<S sa tlerj: 

1,38 - a,so - :;.:ıo - 9. 

(OONİA HENNİE) nin rakibi 

İRENE DARE 

tarafı rıd.a.n zengin ve 
parlclt illın 

Seans saatleri: 
2,30 - 5 - 7,30 - 10 

Malta 9 (A.A.)- Yeni vali Gort 
hava alanıına lndikten hemen 
sonra yemi.n elın> ~ti,·. Act:ının sa. 
.ba'Jı gazetelerinde bildirilen tayin 
derin bir memnuniyet uyand1T
mıştır. Bu yüksek şahsiyetin bu. 
lunıı.şu İngil"tert'nin adalara ver
diği ehemıni·)·eti ve halkın; karşı 
'lıürmttini gci6W!rir. 

Gort o;r hava taaITuzu esna. 
sıooa gelmi~tir. 

--0--

Lor.ı:lra 9 (tı..A.)- B.B.C. A~ 
Britoı: raıd'yvc~u. ŞÖl:le dcır~.tiı'~ 

Tc:ı.t•rı ltzJi?nuzun b~l~ır,as~r.Jan 
ön.cı:- siı.inl~ !<'.>n .fo,fa ironu~uyo. 
rlr.ı.:~ı. P?iıı !:ır11mıı.ı. ta..T.a1n),:ıw :.tl::a 
ça ·~ıy-01 tıı. Tarncin1ile 1t.1!rat bcs 
l12y~ı!;L. Gale.hc çtılnr3~·2. IILm de 
zanru:tt ğ:1ı.i?.den detiha çrbuk. 

* Bir hazirandan it'ibaı cıı ya. 
pağı satı~Iarı scI'best bı-rakılacak
tır. 

Mos.kova 9 (A.A.)- R<:iytı:r; 
Gc'<'e y:ırısı :ıc~r,dilen Rus tcb 

ligi: eKinde rrJcr i:c•z c~pll.C'<lE bir 
Alman trıarruzul'un Rlt.i tq;>çı.su 
Ye ha,·ı:.n topları atcşık g ·r: r"s 
ktimildü:::Cü bildir:irrıekl<.·.h. Düş 
rnc.n C'. u.J1:·robe sa has1nda ytL~·er 
ce öcü birakmı~tır. 

mi§lerdi. Bilhassa sag aı;ıkla.nnın tı.sarayın lıô.kım ı"ı'.ııcağı he- .pla-
fo,·kalade bir elcrnaıı okluğu da nooillr. Bwıa inınrııameıı Gela·ta-
in.kar c-O:Jemez bir ha<Jciıkatt'r. Bu saray ıl~fanşı1'ın 'la akıllı Flış.-
oyum:uyu orta nıWu.c.-im, sag;.; ve rna.sı nıa;·m nel:.Ce'i tı:erın<l'· b.i-r 
sol açlk takip clımektedir l:ıl bu tesir gö,ttreb,hr. Bugıin.ltü .kaı-şı-
oyuncuların ırrüteadd:t beyıncJı:~ la.şmııyı Rumcınlt'r de, Galatı.sa. 
lel maı:lara iştirak ettikleri ıınu- ray! !ar da ktrnn21bilir. Bak.alım 
hakkaktır. Repid' muılıac~'YI lıattı han,gi tarafın g&yret ve <:nE . ..-ıisl 
deriıı pa.slıı-rlıı oyıı.jan ve ~it Kud- ı üstiın çıkacak. Galı.tas:.r&yıu i:ııı.
reüne ma'lı;; bir hııldedir. Mürla- gün sahaya nı<ıtat ve tam ~tro. 
faa hatlarmda yilks!'k şiihreth 1 }'ile çıkma~ı muht "" ri:r. R<>;>''<l• 
el.-man bulımm<ınıasınd ıı<ğımen lilcr yarın çok ar.:u etl kleıi çi. 
bera-berlık cıyu.nu göze ÇHpınQl.1<- men ı;an~rn hvuş:..rak roıı Jl"'aç-

Ek LE"niıı.gr~d ce1,lıcs;nin bazı 
keb~n't'r:r,de nıe-\zii h::ırcketle:-. 
den K.1l;n. n bö!t.;e~inJ{' ~ete fa. 
aliyctirıdcn l>a.l~tmektufa. 

Pasifik deniz harbi=========.-========= 
tad.r. Rapidm bilhassa havadan ı Uınnı oyryıy~cokla~ r 

=o"'-'-''-'-'=====·-=== ~-------~--· -- ==== 
lf.Bazartesi günü yığ! Etırnek m (! inci Sahll..Un Devam) 

Da""1lar: B.r "1,yy.ı.re g~mls~ hlr ıı.. 

ğır kruvazıor, btr hafı.t 'k.ı·üvuör. J.ki. 
to.rp.1ı0 muıtu:.ııbı.. 4. Wpçtke.r ve ıJd ta~ıt 
ıemJ!Sl vey.ı ş.Li(:p. 

lia~ra l r;,y<ınlar: 

:a.r ı..a.yya•re eemısi. ·b!r agır kn.wa
zi)r, bır bat.ı..ı Jcru~zOr, bl!' ~mı tay_ 
yare ana ~ ve ;ır. ta§ıl gemisi ve. 
ya ~Hep. 

2 - Kuvvetlel"irni.ı.ıı.n gemi ka:rı.bı 

ve Jıasa..rınrı. t.ınamiy·le öeı"ezıilmemıiş.. 
tir. }'ta.kat Tok!yo ta.r;;ı:!mdaq QC"~edilen 

veya nqıredil..,.,k olan iddialara biç 
biT kt)"rllet veri.LmeıneL.dir. 

Di-<ıer bilCelenle luıyde cı..i•r bir 
feY olıt.a.mı'.ttır. 

S.}'<iney, 9 (A.A.) - Neri müttefik 
üslerinden gelen haberlere ıröre, iki 
gü.nd ur Pasi.tll<rte ccrcyon edetı deniz 
muha.rıebe'.-erinde jap..:>nlsı.rı.o kayıpları 

çok ağırdır. Amerikan bt.nlba tayyere_ 
ler1 dü~~n gemilerinden mürek..l:;:cp 
bi.r tıop:uluga pike taarruzu yapmı.ş. en 
atağı iki büyük ta,yare gemi.!J, bic 
kruvazör, 7 torp~to tnuhribi batırmış
lar ve bir çok ~a gemileri de hasa... 
ra uğratmışlaııciır. Boı.n'ba tayyareleri
nln da.lgalı>r ·hallrıdc )ap.l'n pike hı
arruztarır"Cl:cın sonra bir tayyı:ıre gemisi 
alabora ohnuş ve hemen batmıştır. 
Bomba ve '1lorpillerin lsı>tıet ettiği dı>. 
[:ıer bir ta:m'are gem.isi boylu boyunca 
ateş almıs ve müteakiben ba·iıoıştır, 

Japon donarwnesı dağılmı1$Lır. 
Sydrıey, 9 (A.A.) - SJıdn<:y'den ge. 

len ve Pasi!ik deniz muh11.rc.-beslne ait 
olan blr haber, japon kayıplarına 7 tnr .. 
pido nnıhribi dı:Jın katTne.ktarlır. Buırv
lar mı..-.ar~ Acinci ıa.&lıa&ında vu
kua gelmiııtir. --Amerika sabil er'ade 

(1 inci Sab.ifl'den Devam) 
<le durrn.::.dan büyüyc•n bir ınem. 
nuniyetsi:?l;k var. 

Amerlka ktt'asıına ka~ yapı 
lac3'k lbir tıuırruza karsı tenkte 
dumnayı tavsiye od~n Vall11.• söz
lerine şöyle devam etti: 

Beklı:ııını•iyen darbey·i vurmak 
için Hitler ile Japonyamn ıbera. 
berce hareket edeceklerinden e
min <JlalbHiri.z. Bu belki de, Alman 
taştt tayıyarcleri Dakardan At
lan.t"lcte mekik dnkudukları ve 
Lltin JIJmerikasında t :r Aınan 
kalkmmasına bir kitikmnet ve 
de!ilck verdikleri sırada, Japon. 
!arın Ala.skaya ve ~mal ıbatı kiı)n.. 
ınıza taarrı.ıızu olal>!lir. 

Va;Jas, en bcrhat.Ja"'n<lan biri 
o}an Latin A!mPı.t<as n~ık~ br. 
şin.ci kola karııı hatı: olma lan icap 
ettiğini hatırlatmı~-.,. 

~ BAHÇE 
~ Merak'ılarına 
ij l\1odern villa ba.bçelerittıiz için 

I• natlid.e çok çeşit süs fiıılanları, 
salon ye<ıillikler1 veı.airey:i Or
ta.köy Ankara bahçesi.rule bıı
la bilirsiniz. V ASİL 

\v..Q11:;ı: 
ZAYİ - Ey(;p Kazasından aldığı. 

mız 4 bilyiit 1 küçük ekmek ka.rnele. 
rıınıi~ zayıi ctt:k., venilcrirı.i alacağurıı.. 
a.:ıı eskll.erinin hükmü yolcıt\ır. 

Faik Cıvan, Sı!kı, HUrmU.. l\1usla.. 
fa. Neriman. 

Numarala.rı: 811} 
• 811 
• 613 
> 812 

.Ki.i<;ük 110 

Rusyaya mı, 
Hindistana mı, 
Avustralya ya mı? 

mış buln'1url<en Japm*·ııdan hiç 
yardım s.tenı.i.yor, 

- Sov~·ct Rı•syıa:vı aucak iki 
ateş arasında bırakırsak bu bü
yük ga.le~·i ortadan kaldırnuya 
ve As~·a)·ı pa)1aşuuya, İn~L."z mü .. 
da!aa.ını yu .. mıya muvaıfak olu
ruz .. 

1 

ve pirinç dağdıyor' 
ik:°"ı parti gıda maddeleri ~enii 1 

paza,,ıcs; güuü bütiin bal;.l.;ı.llara 

yapılacaktır. Pi. saya ~ıkarıla

cak ınallar arasıuda, 4000 teneke 
yağ, 410 ton pİıiliÇ de vardır. 

1 -e.esı 
(1 .nr S t''l Dc\am) 

tllS\"lp "'"'Y.~IPrdir. Bı;ı ian ıooııra 
sayın B.ı~vcktl~niz kiıısii~e ~c-le-
rek, ~·~ı i hı.b•ıJ.at ıııulısıılHnÜll 
mühayaa~ı il"' 11 lıt'.'ırn ge-lf'n l ~ ... 
tün tcdbirlcıin h!iki '' ıı;c ~lın
dığ'ını, ınfistahsile bir Sl!'D~l~k ~ı.. 
da<jı. hp~·, 3nl2rına ~·en\İ ve ro.. 
hwnluğu bırokıld.ktı·ıı wnra geri 
.kalan m·ıı.~uıı<'ri 1ı· kfımcl~e sa.
tın alınacui::11!1 SÖ3' l\.·i1ıişt:r. Ba~-ve
Jrilin talr::lıi üzcr .. n-c l':ırri Liı.ntvnL 

lwy'ctl lıiikümefİJt bu kararlarını 
ittifokla tıı>vip ı.ılm!~tır, 

(Başnuıl:aloden devam) 
biçimi klt'ı! kıvıl çalışmasınn kıı>-
7ulur. Ancak, Japonya bıı güve
ni ve bu eu.ulyelı bulema-dığı, 
Amerika ve İnıg<kltereıtin dev a
dımlarla kendi iizerine çullanmı
ya haurlandıkhırını bildiği için
dir 1" ne yapacağıuı düşurmekte 
ve bu yı.lda hcı•kesi de düı,.üııdür
nıcktedir. Şimdiki halde, yani An· 
glo - Sak"'1nlıık iıleıuıuın tnaı-ruU 
hazırlıklarını bitirmesi.ne kadar 
Japonya gerek anavRtanıns, gerek 
işgal böı:~lerini fuı.ı ve km-vctli 
te<:avüzleruen lwı·u) acak hatlar 
iç.ine gir nı.işfü. A '"'"' trn i) n ve 
Hindistana tttavüzün k<>lny ol-
11ll) a<:ağını da anlanuştır. Avus-. 
tralya ve Yeni ZelCn.daıla A.ıned
k.alılar her türlü müılııJ:aa terti
bini ılerulıte ettikleri gibi buraya 
genış ölçiide asker, hatp vasıta ve 
maluoıe~i, tayyare Je göndcr
mi~l~rdir. Ayrıca kuvvetli hir A· 
merik.:>n filosunun da bu sularda 
buJWKluğu daha evvelki gün Sa. 
lamen adaları ch·arında Japon d<>
nannuı5fllın ıığTildığı he:ıhuetlen 

ve kayıplardan anla§ılı.yor. Hin
distaııda da İag'l~lerin mümkün 
olabüdıı::i kadar hazırlıundıkl..ar&, 

bütün şarkı terketmelerine rağ
men her türlü müJ~fa.a hazırlık
larını Hindistana teksif etıtiklm 
gi>ulen t..!çınıyru-. Hin<listan mü
dafaasını ayrıca Amerika da sağ
lam.a!~ta, buraya 9~ker dab i gön
dermektedir. Hin<llilerhı iııgiliz
ler!e ımlaşamamularnıa mukabil 
bir Ja.pon istilf.sına karŞ'l kPndi
krin i mlldu[ruı edecekleri ve ek
ser.yelin bn fikir ve karar<ln bu
lunduğu da ayrıca görülüyor. 

O halde, ker.d;smc yelcc~k vo 
artacak kadar arazi alan ve Uzak 
Şa.rkta, Cenup Asyc.sında, Gaı·bi 
Pasifik'de ist.r,dığin~en iazla.'.)ına 

kanı~an Japoııyanın Hiııdti~tana 
ve AVU! tralya)·a da tecavüz etme
sinde ne menfaati vardır',>_ Bn 
menüat sadece şmlur: İngiltere 
ve Amerikayı k~ndisine kar§ı ta
arruz üslerinden tn .. 111.anııllc ıınah

ruın bırakmak ve kerıdintl~n on 
binlerce mil Q2ağa a..t.ınak; yfin·i, 
taarruz etlcmez veya çok nıU~ı:tül 
bir şekilde edebilir .. ha.le 50:!Jıııtk 
ve AngJ..o - SakMınltığun Asya ve 
Garbi Pasilik'le Kızıldenizden A
merika kıyılarıııa kadar al&k~uu 
külliyen kesmek. Belki, Japon.ya 
müstak.hel emniyetini tem.in et-
mek için bunu da yapmak isti.ye. 
cektir. Fakat, başında üç dert da. 
ha vardır: 

a - Almanyınıın .talebi ve men
faatleri, 

b - Sm•yet Rusya, 
e - Milli Çin varlığı. 
Acaba, Abnanya Sovyet Rusya 

ile boğuşur ve Japonyaya dört ay 
,j,çinde ıımmadı:tı ınuvaffalüyetle
re kavuşmak fırs:ı.tıru ka:ıandır-

deu.,~or mu?. Yhıe acaba, Japon
ya: Her vatandaş efoıdeıki ckmek 

lrarucsile bal.kallaıa müracaat e
derek 100 gram yağ ve yuım ki
lo pırinç nl~cal;ılır. Bııkkallar kar
nenin ool kli'e,foıleki !\layı~ eli
meleriıU ke>eceklcr \"C ooyleWe 

ikinci defa mal alınınnsı öııle11e
ccl..lir. D;;,,r taraftan elektrik ol
mıJan edere verilecek petrol 
için de bugün fiş tevziitıe başla

naraktır. Her eve iki kilo petrol 
\·erilecektir. 

- Sovyet RU9ya Alınnıı faa.,. 
n.ı.ıunu kırarsa ve Almanya geri
lerse Rıı"~ a bana döner ve Çınle 
de hirfeşir!. 
oomi)·or mu?. 

Göriı!li~·or ki, J•ponya bir :yan
dan Amerikan ve Jngıliz taarruz 
teblı.keı.iııden korunmak ve bu il<i 
varLğı Pa$,f.k \ e As) a:i.Bn tı:ına
m•l• çıkartmak veya çıkartama
m.ak durıunu ile karşı kar~ıya gel
miş buluuurken kaiasının içmtie
d<i diğer ıstıflıaınlar ı!a kendi cın
ni~·eti ve ınüttefıklcri ile olan rlu
runıu bakını nd•ıı ti ·ha az elıem
nı.iyetsiz değildir. 

Her SÖJlenecPk ~ey ihtimal.. ol
maktan aeriye geı·meıııckle bera
ber bütün bu \·uiyetler iç.fül~ Ja
ponyanın şöyle düşünnıe.<;i de 
müınkiinJ(ir: 

- Hindıslan ve AvustraJ.yııda 
nıüdafaa rephcsi tutuı ak, iı;;tlılii ve 
işgal altındaki malıaUcri orgunlze 
etmek, ele geçen sonsuz insan 
ıkaynaklarından Anglo - Sal.:i<>n
lara kar~ı müdara o;-duları ha
zırlamak, her tiıdii iru.kiınJa harp 
istihsal ve <1naliıtını arttırmak, 

kol"uıı.ma tesislerini vücude getir
mek ve Anglo - Sd;sonluk 51c
mine karşı bu müdafaa s'•t<nüni 
ik:ııne ederken en yükın ve en teh· 
ditkfu teca vlız ii•lerine sab.'P bu
lunan s.,,~·et Rusya ·ı nrkadaa 
vurmak, Çini mukavemetten dü
şürmek de istikbalde lngiltere ve 
Ar.ıer.i.ka ile kozumu pay edf'b.1-
nıek bakımından b:r rahatlık 
me\'ZUU tı;ıkil edebilir! .• 

Japoııyanın, bıınn dü~ünebile
ceği gibı, So,·yet Ru~ya;ıın A14 

manya kar ısnıtl~ki \'azi .. :eii nıü
n·ı:sebetile C>ak Şarktaki kımıl
danamamazhğını da hesaba kata ... 
rak llindistan \"C Avıı,,lral)·a da
vasını Uir k:.ı t'i neti,·c.)·e lıağ:lan1a!t 
istemeyi diişüunıE.~:,i de kuvvetli 
ilıli.mal da.lıiLndedır. 

Alnıanyaııııı, Sı.v; et Rus) anın 
iki ate~ araı;ıuda l•almasnıda men
faati olduiiu .kad.ır l:mman ve Kı
zıl denizlerinde JapoDya ile elele 
''erebilm~si ün1idile Jn·ponlarıu 
Hindistana saldırmasından da bek· 
lediği ve umdvğu menfaatler vae
dır. 

--<>---

Rl!m~ n ta leh si 
(J ıncJ Sehl ed•·o Devam) 

vo.n~·ayı is erfl, Vıvana halpE'm 
kararı \e1E: ba 1., ~ 1eri ·1 ba 
ğ ""ll!·.J~, <".( r n baş'- c co:J.tf.eıe ,n 
<L g<" ırr r<lı H"' b r h Kse 
cı 1 ""l"luıst r 

·==-

Mevı;.ırıMı iki büyük filini birden 

1· Ali BABA ve 
KIRK H RA ."L(R 

TüAse S iizlü ve Şarkılı 

2·GANGSTER K1.DIN 
Bü> ük macera - Heyecan de!ıııt-< !ilmi 

İstanbul Eava ~!ıntaka Depo A~irl ğinde~ 
IJ"l.va lli:- ikleri :ıı . .f~-ct Jçfn •lSt -Ad.t Mak mar+:a Y""i k::tl!l')"OI :t.."tCSf ı~ 

zariJl~ 'l satın a!~acatctır. lstk~.':!!r k<:.t'l tcım.:na-t tut.arı o~an 80?8 D)'ı. B.ıkı öy 

ı !\lalı: .. ı.t. .. ·l·~w.e ytlLır .. r .. k ır..aJ;.bU'Zları ile bitlikte 14 .. .'i P'2 Per;~:_ı~,~ ttür.1 at 

ıı Ce Ycıı! t- 'l-{? k.1rşı:-1n11a Büyük Kıf'iaC?yan Hnn tkiııc~ ka 9 '10 c1a JI. va 
Satınahna K > nl.V'Qnunda bulu.nrrıaları.. «5142.t 

BULUNMAZ FIRSA': 
SaraylJu.rnu, Adalar, Boğaza nazır, mnnzaras.nın !:apatı1ma...~ im

•kansız, içi d4'1 yağl.boyalı OOhçeU ev 11/5/942 pazartf'si saat 14 de 
miUaytdc .ıe Beyo3"· u Sulh lvlahke mesınde sat '"' ~ lu. 

Adres: C'"angi.r, Cami sırasında Öııoğlu s.:.kak .l'i-0. 11 

Is tarı bul Hava rv1ıntaka Depo Anıirliğinden: 
lJ1va ı 1K\eorl 1ht'y~cı için 100-0 ç:ft er rotnf p<ıı.7.arlıkla tın hn r .r_ 

tır. İski'.;i.ı..er lo-.: t'I t "'nı:n:ıt tutarı olan 1702 ıır~y .. BakıM'.I J~1'almu ~ .1. ~ l e 
yat~.ar;:k. r:.a. u '"tı ile b -!ilde 16..5!lrı42 Cürrer gQnQ t • de 
Ye-.nipo·t.c.ııra~ ka.r;~ :nda Büyü.it Kmac1ya1" Han _.ncı k ı No. 9/10 da 
Ha\ a Sç4:ına:m.:ı. Kom!n""Onrnd~ b\llunmai"ctrı. c5l07• 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü i!anlar~ı 
Semt! 

BoAaz:içi 
> 
> 

K·dılOOy 

tt.aı:ooar 

Sokatı No. su Clıısi Aylık K:ra 

Çubuklu Deniz kena.n Ç8yır ve kahve 4 50 
AnadolulıJ.arı Küçtiksu. Set matrnl!ı 60 00 &e11 e llğl 
Paşa1>alıçe Köyönü 31 DW<ıkAn 4 00 
Ca!crağa Moda 4() • 8 GO 
Kuzg-.ruculı: Ça.111 69 • 2 00 

Yukarda cinsi ve rrte\tcile?"f. ya:ııh yerler 31.5.943 ı;onl..d')Q kadar nM.kli!etıe ki. 
raya yerilmek ilz<:re ilAna verilm!şlir. İhaleleri 12.5 ~42 Sa4 jJÜJıil saat H t.e<fü. 

İsteklilerin Müdürlük A.ka.rat. kalemi.n.c ınüra.ca"Uan. 45071• 
---

&ıkerı fabrikalar izmır sıraıı labrlkaıı 
ıahDa ma komisyonu reisllftl dçn: 

l - ~fü~•blıli nam ve hesalıuıa salın alınacak 7500 kilo sıyıı.h sabunlu k~ 
ee1e a~rk ek .:tmeye konulno.u;1L;r. 

Görülüyor k~ Asya harbi de 
Birnıanya hedeflerinin :Stihsaliu
dcn sonra Avrupa , .. e Afri·ka cep
heler.i ile alakalı olaTalt yepyeni 
ve bir hayli karışık, düşündürücü 
bir dönüm oolııl.noına g~rmiştir. 
Yeni hedef veya hedefler tevaz-
211h edıincİJle kadar herhııJde dün· 
ya eCkii.rı u'mumiyeler; bu mevzu 
üzerin-de de bir hayli tahmin ve 
miitalea yürütmekten kurtulaını
yacakl:ırd.ır. 

2 - l\!ilcakasa 14.5.942 P<'r,emııe gÜJ'lil oaot 14 de İzmll\le H~npL'13'd.a 
Sil't'ıh F:"tbr:.C~!:ınd:ı mütec;Mcil ıcom:f!'Yonrla yapılacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 
3 - Şa '"!'ııemelt'r, çalışma günleri. iç.inde her ~in •roptı:ınede J.."Oc.ert Fabri

' ltaJ,ı>r Satın olma lıoml"J"'mr...i:ı görlllür. 

Yazlığa Gid~eklere: 

HASm KOLTUK 

ve MOBİLYANIZI 
her yerden ucıız 

İstanbulda Rrr.apaşa yoku
~unda 66 No. AHMET 

;.rflllillıı:ııllil'•••••• Bu ııee;::e:;;~;:a:;t;--2;1;-;;d~e-•••ıııİııllİİm•• .. 

• 1 ~ Es Sinenıa v-e Tiyatrosunda 1 
Bu mevslmin en revlcli, 

en heyecanlı 

OOLENCESİ BAŞLIYOR 

4 - İ.'lt:!lclller % 7,5 nlsfbet.'nde 2672 1.iralık temlr-t.!arını em,ıı.lc Y<l"rJrak 
alacak.lan ma'kbur.lar~yie ve bu husustaki \•e::aikle ?;rUkte munJ:reın olan ;ün ve 
saatte s..ı.tın 2MT'Wl komi9jOnU!ll! müracaatlar. c."\~91> 

----~ 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
H&va Birlikleri. ibt!yacı için 5-000 adet bakır ~·emek tabaf- r o7:r1·k ı tın 

alınacaktır İ~ekliter kat't temlnat tutarı olnn c1125> lirayı D.:ıkırktly Jı.ttılmOdur. 

Jüğüne yatı'"S.rflık ma.~.buzla.n Jle birlikte 15 ~L942 Cum gilrü E- a ı '5.::ıo ' '\" n!
poe\aıtı.one karşısında Bilytilc Kınac:yon HIUl ıkiocl kat 9/10 nuno ••ı!~ Fau FEVZİ 'n.in 

AS 1 p,JO, iLYA 
~ mağazasından alınız. ~ 
~ . 

ZATi SUNGU 
İtk1 kere ildnin 5 e<l;tipı~ bıbaıt eden, ıikiden 4 çıloaran, kıoıca dün

yayı avucunda bily.a .kadar küçülten 

İPNOTIZMA, MANYA TIZi\.fA, İLLÜZYONİZl\fA 
Pıafeı;örü g<ir"ühr()miş esrarlı hünerlerini gii~terecıi: 

S E S Sinem sı ve Tiyatrosu 
Beyoğlunda Şelıir Tiyatı-obunun eski konıed.i kısımndadır. 
Tel: ~369 Riletler hergün 13,30 dan it>bar<ın tiyatronun gişele. 
rinde satılmaktadır. Pazar matineler 16 da başlar. Yerlermw 

evvelden tutumı:z. 1 

satın :ılma ko.nisyonuna müracaatları. t5204> 

• 
Belediye Sular idaresinden: 

Açık Eksiltme ile Ot Satışı ilanı 
İdur<"ılıizin Baltırköyünde Cöreıoı;i Coyırı na..'Tliy'o m;ıru! araz:Si d.b.llL'lde 

rru!'V1."lLt bf~Hmem:Ş otlar açık 11.d:ırma ile ratılacak1ır. 
ı _ Satış ış:aT'tnameai Jdaremlz !~az m dairesinden parasrz o1ara6. a11nab.-r. 

• 2 - Muvalokat teminat 50 liradır. 
3 - .Aç:k adtınn.a 18 ).taya 942 Paz>r~esı günU saat 10 da arazi dahilmde 

y~ır. cöl~ 
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938 

838 

838 

G33 

838 

e:ıa 
933 

42 > 
43 Efimiya 

ıt.unduncı 

• Tem 
> > 68 43/37 

Kalyoncukulluğu M. Şebek sokak 
5 N<>. 

93 43-32 1,87 938 
53 4.).,29 11,94 2,39 2,15 938 

44 İsal< oğlu Yokava 
45 Yorgi Papadopoltı 

SOibacı 
Bıııkkal 

46 > > • 
47 Yıorgi Hırsuriki. Mara.n.goz 

Kalycncukulluk M. Yeniyol 4 
Kalyoncu:ku!luk M. Ömer Hay
::ı am so. 53 

• • • 
Kalyoncukulluğu M. Faldr sıikak 
9 - 11 

47 43-20 15,81 3,16 2,86 938 
47 43-27 33,75 6,75 938 

15-1 ~6 43,25 ll,65 038 

69 • 
70 M<'!ıır.et Ali · 
?1 D~\h.<l oğla Avrıı.ın 

Alkan 
72 AVTa1ll 'll;lu ~ 

13 Osman Sallı 

• 
Kaı;ap 

Tabelacı 

Kundura 
eııkit1İ5i 
Doıktor 

74 Orm<k :Uımuınha.ned 

75 Bohrj Manav 

76 • • 
77 Mtc•ı!U-a c-gıu Memot Kömürcü 
73 Pana;ıil''l Kalivas içkili 

kikil!lta 
79 Yuv~k::m \1ğlu Vasil Berber 

S'J J\ ndir ;nik.o 
:ı 1 Za re Duduy an 

Kunduracı 

Oto boyac:ıı;ı 

83 Apet 

84 İsta vro ve Y arı.i 

86 Ange ıos Rıosııi 
87 • 
88 Varge Va.rşova 

89 Ha.•an kı:zı Faluı 
Bahtiyar 

!l-0 Pamiııaııdos 
Kaflapoioo 

91 Buhaettin Ziya 
ll'ı Madam Maı·y <l 

94 Yani s:anoni<lis 

95 Hıiisnü o.ırı Nıni 
96 Polinas oglu 

Aleksarı<l!X'OS 

Şe"cuci ve 
taUıcı 

Kundura 
taırr>.ircisi 

Yumurtacı 

ve bak.'<al 
Depo 

Depo 
• 

Eldiven 
i.malcösi 
Şapkacı 

Kunduracı 

Doktor 
Yumurtacı 

• 

lflakık.al 

Yorgan{!ı 

Ökoçeci 

97 l>~na Papas oğ. Lol:antacı. 

98 :MJhal Tütün ve kırtas;yeci 

90 Dimltrl Karabani Berber 
oğlu Y-orgi 

100 Le<>nlclo .Nba.forcu 

101 'Musta!n 

lo:l Piyer 
Noa,l.bant 

100 :Mihran 

Doğnıy-01 T2llıc1 
ve malıalll'hici 

Err.Jak ~yoııcusu 

· L. taıın h·cisi 

• • • 
Kocatepe .ma. Topçular oo. 6 • 4 
Hfü,-eyinata m;ı.lıallesi Nevi zade 
sokak 24 
Huseyin<ığa mahaliesi Kalyom:u· 
kulluğu c. 54 
H. ağa ma:hallesi Toprıtk lüle 
so. 1-0 
lllıseyinağa mal • .Ulesi A'banoz 
90. Hl 
HüS<!'.1:110.ğ;l ;m.alıallcsi Piti Me-
met so. l 

• • • 
Çukur m{>lı.;llcsi. Sa-kıızağa.cı C. 81 
Çukur ~~~a.Jıalleci Tarlaba.~ı C. 194 

Çukur m:ıt>oilleSi Kalyoncukul
lu~ C.132 
Bostan mphallesı Fcsliyan s.o. 51 
Hilscyinağa mal:aliesi Mahyacı 
so. 11 
Kamerhatun M. Aynalıçetıme 4 

Kamerhatun mahallesi öroer 
Hayyam adkak 4 
Kruncrhatun M. Ayoolı.çcşme sa. 
34 - 1 
Kocatepe mahalle..i Vakleçeşme 

60, 149 - 151 
Va!d~ııc ookak 149.151 
Valdeçoı,ırne sohak 149..151 
Kamerhatun mahalelsi Kılınç 
Arslan S. 13 No. 
Kamerhatun :ır.ahallesi meşruti· 
yl't c. 13 
Bü?lbül M. Sal:.oz ağacı C. 123 

H. Ağa mahaTiesi Sahne S. 3-1 
II. Ağa m:ıhailesi Hamalbaşı C. 

53 - 1 
H. Aga m.lhalktii Hamalbaı;ı C. 
58. l 
Ka lyoncuıkulluğu mahallesi Kur
dcla s. 68 
Çukur m:ı.M n('!O.· T~~\aba. C. 15~-l 
Çukur ma!ıallcsiKarakurum S. 77 

Kamerhatun mahallesi Kalyol"
cnk un t?ğu c. 7 
Bülbül m:ılınTI~ Scrdtr Ön'.er 
c. 175 
Kon.erlıahın n~ll!lı&l!csi Aynalı
çcşmc Sokak 2 
Şl'ı it Muhtar mahallesi Sevlnç 
&ı. 13 - ti 
JI. Ağa Malıallesı istilditl C. 64 

1! fr<;t y' ıı nğ:ı mahallesi Tarl:ııbı!'iı 
c. l~ 
Hüseyinağa mahallesi istıklaı 
c. 88 - 4 

104 Hatire Umnmhaneci Hillieyin~ğa llı.dhallcsi. .Aıb~no 
So. 9 

105 Cemal Niyau;i 

106 Hafız Be.kir 
1-07 Mustafa Seıa:r 

Kunduı-acı J!üscyinağa mahallesi Kırlz:ın. 
tem gcı,:Ltli 20-6 

Sebzeci Büfoül mahalesıi Karpur So. 14 
Kı:ıbvmane i8'ü1bül mahallesı Serdar Öıner 

c. 112 

108 Kiııkor Kundura eskicisi Büföül m~hallcsi Serdar ömer 
c. S2 

109 Bayram 
110 • 
111 Koça 

\Kömürcü 

• 
l{un.duTa e2kicisı 

112 Yand .AJk>ropolos Marangoz 
113 • • 
114 J.f.::;ak Uın.umi ev 

• 
İçkili Lo. 

115 • 
116 Pan&y-0t Kalivas 

• 117 • 

Çukur M. Ç.ı-lanak So. 2 
Çukur M. ÇalMıak So. 2 
Bülbiiıl mahallesi Se.ııdar ömer 
c. 26 • 1 
Büilbül M. f;cnı:la:römer C. 3 
Bülbül M. Sı,rdariimcr C. 3 
H. Ağa M. Tarlaba~; C. 131 

692-1 46-15 27,00 5,40 4,86 1138 

'i08 45-19 11,24 2,25 2,00 938 

?55-1 45-31 9,43 1,89 938 

762 4-5-34 394,40 78,88 70,99 938 

'i!l!i-1 45-41 11,34 2,67 938 
• 45-42 33,54 6, 71 6,04 938 

43/140 43-'.3 6,00 1,20 938 
61 43..JG 31,76 6,35 938 

o 43.34 61,96 12,39 938 
-!il 43-22 tı,40 1,00 G,48 938 

734 45-39 1,43 0,29 936 
194 45. 4 180,00 36,00 32,40 1138 

112 37.23 11,60 1,92 1,'13 938 

210 '5- 6 0,M 938 

193 42-W 31,43 6,!!!l 938 
193 412-30 4/tOO 9,60 983 
193 4'2-31 1,84 0,37 > 
138 42-39 5,20 1,04 ll 

169 4'2-41 110,56 16,12 ll 

17 ~-7 

397 43..10 
479 43-13 

66 

50 
93 

4 

489 

~12 

43-30 

43-35 
43..39 

43-W 

45-44 

45-1 

+ı..32 

129,37 

13,12 
17,64 

46,00 

1,26 

12,00 
3,15 

5,87 

12,62 
3,53 

il 

ll 

• 
9,20 > 

0,25 0,23. 

2,40 • 
0,63 • 

4,-06 0,81 

0,83 > 

31,50 6,30 .. 
0,88 > 

l 17-40 262,00 62,56 • 

817 4Q-46 33,60 (i,72 6,05• 

10 20..00 6,16 1,23 • 
636 15-70 134,52 26,90 > 

M5 39..37 

563 46-U 
636 4(i.6 

531 4&-5 

37 46-21 
37 ~20 

504 46-1 

456 46,16 
456 46..17 
838 46.12 
838 46-13 

61 46-19 
61 46.18 

525 46..3 

43,20 8,64 7,78> 

3,96 0,79 0,71> 

9,70 1,94 > 

12,60 
7,63 
6,00 

13,26 
17,10 

975,00 
006,31 

2G,7l 
63,(){) 

12,70 

1,30 > 

2,52 2,27• 
1,53 > 
1,20 • 

2,64 2,39· 
3,42 • 

195,00 • 
113,26 101,94 

4,14 3,37· 
12,60 • 
2,54 2,29• 

48 Harilas Ka11açıkas Kundura 
tamm:lııi 

Kamerhatun ma.Jıallesi Hamal· 
başı C. 74 - l 122 42.37 4,83 0,97 938 

118 Bedros -0ğlu 
Armanak Şi.CiJYYan 

Sebzeci 

IJ. Ağa M. T:ı:!ab:ıı;ı C. 131 
Çukur M. Ta~l~başı C. 194 
Çukur M. Tarlaba~ı C, 194 
Büfuiil M. Serdar Ömer C. 70 

Bfilbü\ M. $,'!'dar ömer C. 53 243 45-21 36,59 7,32 6,59> 

49 Hambarsun oğlu Aram Diş 
Davityan dok.tru 

50 Vasil Paıııt)W Esk.lc.i 

K::ı.merlıatun mahallesi Hamal· 
b~ c. 70 
Kooıerhatm1 maha)Jesi Balık 
sı:;kak 6 

51 Fertt Elektrik Kocatc;ıc mahallesi V alde ç~e 
leva_.zımı 

52 Vahan Yaldız oğlu Toka ve 
düğme ima.Jcısi 

53 Neksı oğhı Yorgi Kundura 
Arkıd ıp<ıloo • e<Jk'.cisi 

5·1 Ham1> rsun oğlu Aram Diş 
doktxnu 

55 Sabri Giımüş Bl'!'ber 
5ti Mehmet ,llaznod~r • 

G7 • • • 
53 'Loon Ku;,dura 

taro:.-cisi 
59 Elcni Leonidı:. Ajorcu 

60 Ali Eakı- ,.c Şeı•ik.i Manav 
Atı Kuı.lu 

sı Ali :r:ı::su! Dakblo 

62 Rlitl'" o~lu İZI'·~iya ve E'."rr:ok 
'.Avrıtm ııglu Coı·ci satı~ yı,ri 

Kamerhatun mahallesi, ~acı

başı so. 13 - l 
Çukur n·a. Zerdali sokak 4 

Kamcrhatun mahallesi Hamal. 
b:ı.5 ı c. ~o 
H. Ağa ro ahallesi l\foktep so. 7 
Kamerhatun mırhallcsi Ömer 
HJY)'&m Sil. 1 - 2 

• • • 
B:ilbül mahallesi ~a:kızağacı cad· 
çk-i 82 
K•meı•hatuu mahallesi Tarlabaşı 

c tıJ.:lc •• 209 
Şehıt '.Muhtar m:frallesi Ş. Muh
tar cad. 18 
Jliis~yinağa rr:a. Topçekenler so
ka~ı::: 31 
Komerh~t :n malısllesı Emin ca-
1ıu sori:a,..;. Xo. 2 

117 42-35 ~06 4,41 

57 42-24 
200 

6,02 1,2() 
0,30 0,-06 

938 

938 
938 

79 42-23 13,81 2, 76 938 
117 42-20 2,46 0,45 0,41 938 

117 42-12 22,06 4,41 
357-1 42-11 74,66 14,93 

128-1 U- 9 3,59 0,72 
• 42-10 14,40 2,88 

938 

938 

933 
2,59 938 

64 29- 5 3,62 0,83 0,64 938 

103 42- 8 21,00 4,20 3,78 938 

580 42- 5 3,03 0,62 938 

704 42-17 14,40 2,88 2,58 938 

218 45- 6 9,57 1,91 1,72 008 

119 Ferdi Akalın Kahvehane ve 
berber 

120 Vasil Kavalaris 
121 Salya Ma.v;yan 

12.2 
123 
124 

ihsan 
Hüseyin Şen'kl.llj 
Karakim 
Karakula]Q)'an 

1215 A.goµ Kambyan 

12'7 Yırsllif ve Enver 
1~3 Pandelfs Kostar:s 

Kasap 
Müskirat 

ve tütüncü 
Kunduracı 

Kahveci 
Aktar 

Sobacı ve 
elektrikçi 

Kahveci 

Ahçı 

Siii<:ü ve 
yağcı 

Kömürcü 

Bü!a>Ul M. Serdar ömer c. 44 
H. Ağa M. Tarlaba~ı C. 127 

Kocalepc M. Llıına!'tin C. 37 
IIiiseyinağa M. Tarlabaşı C. 93 
llfuc:yinağa M. Tarlabaşı C. 101 

Hi.ı.seyinai;,a M. Bü:yük.bayn.m 
So. 27/l 
K'>Cal<'lle Mahıılle;:i Rcce,ppaşa 

&>ka'< 2 
Il liwy.nağa M. Aibanoz S. 12 
H,_.. yôno'.(a M. Sahne S. 14 

K()(;ate;pe M. Dere C. 6 

512 46.2 
818 45..48 

472 +5-12 
8-08 46..43 
1112..3 4ö-~ 

721 

551 

760 
148 

118 

43-21 

45..32 
2!).24 

37-39 

0,67 
10,60 

21,42 
36,42 
22,44 

13,17 

0,58 

60,00 
250,00 
13,01 
12,55 

0,13 • 
2,12 • 

4,28 3,78· 
7,28 6,50. 
4,49 4,04> 

2,63 2,37• 

0,09 • 
12,00 10,80· 

50,00 2,34· 
2,60 
2,51 2,26• 

129 Mev!Ud oğlu 
Hasan Cengiz 

130 Bed·;k kı:tt Gülııaz Unıum Şc>lut Muhtar M. 5ak:.:ıağacı C. ~1 3'7..31 265,20 53,04 318,241 

1 !ıııncci 34 • 2 . . . . , 

1 

Tarhı.ba.şı ~taliye Şubesı n.llJ.i.ı.!l.:.E:flerı!'lıl'1'·n y 1J'ka 'd:ı fı~J W .-;.ı ve t!ca!'etg[Jı ;ı.dr&:>i yaı.ıh şalı:.4lv.r t.eıtki t~arttc:.e yeni 
adrl!s1'Crini bildirrnctn.•ş ve tobli'f' sal!lhi;ct'h b;r kin,_.;;,( ~vSt.<m.<'ınl~ ve y;ıp:1an 2r"\ttır:ı1nd~ı buhmcı.nıa.ınış olıdulolarnMltn 
h'.za!ar!t'.d:r gürtertlC'O 3'11a ail ktı.za~. bu!-:.rıın ievkal{ı.re ıJYU \e CC'.la :z.a1111arını l:t!'.'i ~!ıb..:.. na:.nc~erin bizza.1 k.-er.d~1eri..ne 
teb1i~d rniıntktiın o1 a.ıı)D.f:.ı~ır_ 

~!>2 sayılı kanunu11 10 u~cu ve 11 i.1<" ~~.d'clc!cr.r.c 'k\ı:f:.k::ın 1ıcb!lğ yerine :cçrr.ek üı..cre i1iı.o olunur. (S2n) 

l======- A 

Bur•a ı>aliai ıehrimiztle 

'9- .· .I -. o 
' - . 

11.00 

18.05 

18 .• 5 
19.30 

19.45 
19.55 
20.!5 
20.45 

9 Mayıs l~4ı 

P.ıeı<am '\'<' Meuil*et Sıat il.< 
y;m. ~ 
~'liizik.: Raü~·o Dans Ork..ut!';.d. 
D"9 Her T::l.-·tın Pıı·ogıı••lftl. . , 
R..,yo Ç'lı.,ıı. Krbbü. , 
llTeırJ·. "\ ı;....ı A,ran v• AJa.ıııı' 
l'a.beL,Cı'ı, 

Scrbfft 10 ll•kika. 
Müz;k: FaJ:l ıı~l·eu. 
R:~ Ga1."'teci. 
Mil:tik: HW. ·ıam MaJc:QfJ11'l;ra~ 
Ş:ırk'1ar. 

21.00 Kor.uşma. 

2l.15 Jl!Ozik: D,rı!f>~i İstekleri. 
21.4.j Kon~ı~ıo:.:. ,ş:1r ~'~ Ne.>ir ~aC). 
22.00 :Mfu.iO<: Ra•J.yo S.• Jcm OritesU-a.ı 

(Vlolo.'list N•eip MJcı<:), 
2:.30 J.femlı'he"ı.. Fı.ıat ~arı, Ajar_.. 

Haberleri ve Borsalar. ı 
:l!l.45/22.50 Ya.ru:.iı.i P;qrsm n 1l'.8'o 

paıus. 

1 Denu Lcıı;uım Satınalma 
1 Komi.ayana ilanları 

ı - Betler kık>staıa t.ı.llf edikn ı:;a 
kuruş fiat gal, gôrlllcn 10 ton ır•R 
rnbunumın ıı. 5. ~ pa.za.rtesı g>inıi 
saat 15 de K:ı€ıı<q>a;ade bulunan D"'
niz Levaz0:.m S::l.tınalrna KonU..._,-.or. ..ın<ia 
pa.arlığl yap•1acaJ..--4r. 

2 - iı:ııı. tenı.lıub 1035 lira olup, :art.. 
ll.'lıtnesi hC'I'gün if ra.:ıti dnh'tinde m-eı. 
kO.r Komiqytlo1'.rfa.n bedelsiz alın:ıbllir. 1 

3 - :lsteı.<ı!erill 2490 sayılı kanunvn 
letediği vesaiklc blrl:kl<> belli gün , ... 
saatte adı geçen konıF. w ona müraea~ 
!arı. 5266 

• 50 x 50 x 70 •b'aı<lınil• iki ;;<ld 
:ıt:ı.sa pooıarlılol.• ••tın alınacaktır. T;:. 
}iplerin 12.5.942 Sslı günü saat 15 el~ 
Kası~a,:ııda bJlun:ın lromi&yon'-l •i..,':1-

za gelınelen ilin <>lt.'<>ur. <530S> 1 

A•keri Fabrikalar Satın- ı 
alma Komiayoııa _ ; 

Iliinları 

T<>hınln em'f?' bcdoil <10400> lira c.: 
ıa.n 2600 tür. o"5ijcn oolıduruhnası ı;,,_ 
IJpa1arıl'.da Mke:-1 FnbrJkaJar yo!J;11nJ,. 
smdaki s..ıtın ;;ıima kıomısyonunca 13 
Ma.yıs 942 Salı Cünll saat H te Pa'·"'" 
!ılıj3 rhalc edilecektir Mukavelename 
yapılacaktır. s~"irtnaon~tf'l her gün )t.1 .. 

mi95-unda görülebilir. İst.dt.tllerin l!.iCO 
liralık uıuvakk11t teolinnt m~u.zu ne 
o gün ve saatte Jtonıf9Y0nda bulun:n.: ... 
:ıarı. •5081> 

• Tahmin ed. c...n bedeli ~488> L.ra c .. 
lan aşağıd'\ clrei yaı.lı aUı kalMn ln..j:. .. 

at malzemesi ı:ı Jli~y•.s 942 salı glın 1 
saat 14,5 ta SJLpnzaruıda As!:~ri !-"'.,,})... 
r.ik.alar yoli.:ın:.Bs 1ndakı satın a.hm:ı }\(;
misyonu tarafıntiJ.D paz.arlıltla s<ı.tl:-" :ı_ ... 

ımacaltt.ır . .İ.slcklll<:rrn 3740 uralık k>'.J 
tıcm•in;ıt ın.:ıl-.bu:u ile o gün ve fia~ct4.e 
kpn.1.syonda bulı..:nrrnal~rı. 

12.e M3 lt•d.ron o.ıoxo. 2ox4000:i 
80 od.et 

7.84 M3 Kadron Q.ZOX O. 20 X '; .00 
28 adet 

40 Kg. ı..:ıma demir! 12 lik 
Ş75 Kg. Yuvar)ak demir cıva.tahit 1/2 
420 Kg . • u. demiri a ilk 
40 Kg. Demlr aac ~ m/m. 

<5060> 

• 
15 ton lrul.P iaıi alınacak 

Beller !ciloo'-oa 160 J<uıv4 bedel t·lv 
&r ecilleın yult;:aı.iı- yazılı ıs 1:Pll le: ,ıi.ı' 
jpi &:keri Fabrikalar Umum Mii.dürlU .. 
iü Mer'.<e2 S•t.n&lın• Komlsycmoo,:; 
25.5.942 Paza11.e>i günü saat 15 le ı>"• 
zarlıkla: ih.ı~i? c-Oı.Jer.-ekt.irr. Ş9r1 . .J. ,,o
parasızdır. Kc..ıt'l terı1irrat c30o<P l:r::ıd1:" 

c521Zt 

• 
Dosyasıııa bağlı listede yazılı ~ı 

kalem uıııkkıııp alınacak 
Hey'eti ır.r.u.."tl'iye.."1ni bil'd!,.:n ver1r<JI' 

nrüınri..Un olııı"-tdttl tı;ı.k.>dirde blıi'- ·.1ı1 .., 
!enlerin ayrı ~yrı da tesl'.m şa:''la~ ;' ıe 
alınabilir. 

Be-her ·mill ;(iJ'('.:Cn~ 14 kuruş h<' ·el 
t~htı-t;n ctiilen do:ya!ına b~ğlt rıt..cd" 
yazılı 22 k:ılc:Il" rn1!~K.:p A.:."ke!"i ı~ı·w 
k;ılar Uınutf!ı Mııdttrhigli rrerkc ••ıJ 
alma koıı'l~-orrun<'3 15/5/942 Cuı~i.ı
günü saat 14. de p;ızh.Tlıkln ih:ı.~ f'."'~<"' 
cflkti:·, Şartnau.e •129) k.uru,ş1.ı:ı:. g .. tS 
tl·. i:ı·it 3859,BO ı.:radır. c:5l3t.,, 

• Zeytnbıın"lu S.l;°J\ taını.a;..,a.n· ,1' 

Tonıacı, T'-'<ı"Vi;yP('t, Frez<'c;, SogJk (" 
JJ"'il'Ci. Çelik ~ı..ı"."Utll ve gayri s~n·o.ı'• r 
i1;iıei alınacaktıl'. 

Nüfus k.".gıJı ve: J;u~cr'1'Sler!:-,ic b"<' 
Ekle fc..lır .a;.r rr J([l_C':ır,tlnrı. t~J~ ,, 
YENİ NEŞRİYAT: 

Köylu c ml&rı 
l<AZ,\N' İJJSAN BOR.A.-; 

Açık 'it: gü;.1.fl bir u~lüUpkı. y ... z. ı 

re~n11("kct "e n:.ll!~t t.f'vgi:;ini ye;ni ~ 
ler v-e fık~l11t'rlc duyurnn dc~e. " 1 
şıir kil.abtdır. Görnlliş, dilşiinrr'l.., \ 
duymuş l>ir ka.loin v;,ılan a~kı Yl' ' ı.l..:.ı 
s:-ıs blr 3'.alt11 :n !ncc1iğ! hiS~·o: ·,f 

OOc\J". Fiat.ı 25 kurPçtur. Son 'ff' g 
~ktıyt:••ı.ı1Jruı~: tıa 'ta\~yc ederi::; 

Boka 

63 Polis.fos. Şarap 
imakı'-~i 

&1 Oı;tikan Kundura 
ookiciGi 

t~ Kırl<.oo· kızı Mal''lrn Ranckvucu 

Kcm.crhatwn mahallesi Dura~ 
80. 19 
KalyoııcuBtullui,<ı.ı llNl. llıı.m.arn 

sokak _1 • 
Bü~l>ül r,1ah-1lcsi Za.bıta ~ağ'ı 1 

188-1 45- 2 48,00 9,W 57,60 938 

88 37-11 7,05 1,41 938 
209 27-28 40,42 8,00 48,51 938 
209 27-29 17,73 3,;;6 2.1,34 938 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

1 

lJav:ı Birlwr.:~: icin 1000 çlft si:va..l-ı erb;;r; fot;.nt pa~a"lk1a Eatın alına.ca:t.. 
tır İ<itct,·';lcr k.:.ıt'l t~r.!rı.ut tuta.rt olan "''ilO., ıir~yl Bolkn'lkôy ll<~lrn<U<lürliığune 

1 )'atır; Jk. ma.~~b\t~~arı. ne b!rlJWı. 1~/~/~42 \11n1i'.I ~~ir.ü ı:,,;ıt 15 de )•rnlf>1"*'tahar.e 

1 
kaN;ısınd:1 Bi.ıyı.ik Kıno.ıcıyan Jia~ Jkiı•c: k::• Nf". !:/10 Hava S;.ıtın Al!.na Kom.ıı--
y'...)nuncla b;.ı!un.rı~a~;;;ırı. •S18l> . 

Bur.a valisi Fazh Güleç dün 
sab<" Anka auan şc:hrimire gel 
mişıt r. Buradan '.Bursa.ya gide

ce!tlr.r. 

Boksun bütün incdiklerir.c ,·t 
,bok~..örl~nn bilınc'i lazım gı.:ı 
""Ylcrc dair •Boks• isimli bir Je 
r f 
tap çıkrr.ıştır. Fiatı 25 kııru~\ıı 
BoRs ~;..\;.lı.ianna tavsrve c<le 

66 • & > • • ., 


