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HİTLER'İN 
NUTKUNDA 
ÜÇ NOKTA 

l ç durum-harp 
Zafer ümidi 

x::ımı 

Alman devlet reiai her 
§eyin batında bütün 
memleketin takatlerini 
Almanyanın ölüm ve 
dirim mücadelesine bağ
lamak, her türlü iktidarı 
emri altında loplamıt 
bulunmak yoluna girmiş 
olmak istemiştir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman Devlet Reisi Hi1Jerin bu 
ddaki ..ö~·le'\'i en h3şta üç nolclayı 
belirtmektecfü: 

a - 11.uhin seyri, 
b - İç durum, 
e - Zafer yolu \'C imkanları. 
llitler bu nutlamda açık, saınİ· 

mi ,.e gi'Zli~tmir. Her~e)·i olduğu 
gibi Alman milletine H müttefik
lerine \'e diinynya anlatmaktan 
tekinnıenıiştir. Kışın Alman cep
hesinde )·arattıgı wrhıkları, va· 
sıtalaıda rnf)tlanaıı nokıian·ları, 

luttii yer Jer miiqalıedc edilen \e 
kenclj müdahal...,,ini icap ettiren 
•İtaatsizlıkleri, s<nlrlerin da)·a· 
nık.•ızlığı, \&:tifo \e mes'uliyet 
hısleriuin eksikliği• gibi münferit 
olayları dahi bclixtnu~tir. 

Yine Hitlcrin nutkundan anla· 
flll)Or ki 19.J2 kışı Almanya için 
ceıı·hede çQk tehlikeli anlar yaşa· 
nılmasmı müınkü.ıı Jnlnuş "e fa. 
k.at Rus tazyiki He de beslenen 
bu tehlikder ancak Alman bir
liJderinin oLığanüstü feragat, ı;u. 
ur, iradi'! ku-.,"'CIİ ile ön1cne-~f ... 
miştfr. 

Hitlerin nutkunda, savuşturu· 
lan bu kış tcfıHkelerindcn ötürü 
Allaha ve ordunun ınu.kavenıelİ~ 
ile mi1111~ttarlık ifade eden dul·· 
cu bariı.dir. 
Şimdi kı~ geçmiştir. Alınan or

dusu yeni h•mlesinin arifesinde
dir. A.nc&k, devleti elinde tntan, 
Jılllıassa kı~.ı gid-crken ele alın
mak iktiza eden tedbirler bulun· 
duğwıu mülahaza edcnk orduyu 
da bizzat eline al nıı.• bulunan 
Uitler ymıi hamle<ıiııe • başlama
dan ünce meınleketin kanıınlıum· 
dıı yaşıyan her türlü iktidarı da 
eli ve emri altına almış bulun
maktadır. O halde, 26 Nigın 1942 
saat on •ltı buçuğundan itibaren 
B itler, Alnınnyada lıer Hirlü ikti
darı ~ahsındu "e her türlü kanun 
üsıtii salô.hiyeti iki dudağının ara
llJldıı toplamış tek adamdır. 

HH!er, iste bu ,artlarla ilkba
har ha~bin~ gir>yO'r. Uarbin ıııiis· 
l.akbel seyri ü.zerind~ llitlcr ge· 
çen nutuklar.nda olduğu giiıi he- 1 

defleri ;. Icrrıiatlı bir şekilde işa· 
ıct elmel..tcn kaçuı.ını~tır. Bundan. 
kaçındığı g; bi harbin dc•'2m yıl· 
larını da lıiçbir tahdide t• i tut.. 
nıamıştır. Biliik;.., gelecek kı için 
de lıa.rbin de\'anı edebileecğini 

hbur ..ı~ulc ~u haw·lığını ifade 
etnıi~lir: 

•- Gc!L'C kış Alman tcenleri 
nerroc olur•a olsun va"'ll:eleriııi 

daha iyi yapacakl;,rdll'. Lo1<kıınn
ti.ftcn ıbaıl;yarak tankına, tr'1lk!tö
rune, kamy»nlarına kadar ordu 
gp~lr<liği duruma benzer lbir du
ru.m.ı:n tcıkerri>r c"'1eın~si için 
daha ıyi te<;Mz ~il.mış bultma
ca\lclır.> 

llitlcr, bilve ile har.bin uzun sii· 
1'ebilettğini bu şekilde söyler ve 
Alınan milletini buna baı.ırlarken 
llol~evildiğe kar~ı olduğu gibi İn
gıltercye ku~ı da harbi kaz.ana· 
cagıııd•111 limitli bulunmakta ,.e 
1-.1.at g~cn harp ) ıllarmuı g:di
şinc ı.a.:ar:ııı hu yıl \C ündeki yıl
lar ;.,in Pıiit:,dclc~ i biitiin millet 
i.4:1 :'n! rın:' tc~!l1İ1 etıııc-kt«..-dir. 
l\ut:..un lı;ırp scı ti kL<mından 
soııra i~ duı um bnkınııntlan en 
tan alacnk ııokta~ı budur. 

}fitler •cephe• \'e •cephe geri
si. iirflerini1 t~z3dftırını, u .. c;nllc
l'mi, kanunl.ırmı topı·ekiııı kaldı· 

J'ıyor \'C •cophe• ile flccpbe ge
r i;.irni tnın bir ruh birliği, nı""'u· 

•Tvvıt..ıru 3 ll.!l\.'il Sa.hifcfi4:") 

Ankara Şehir Meclisinin Tarihi Kararı 

Kale önündeki sahaga''/smet 
Paşa Parkı,, ismi verildi 
Ankara Belediyesi bu tarihi kararile baş 

, şehrin şükran borcunu yerine getirmiştir_) 

Ankaranın Hükümet Merk ezi olması 1339 da lnönü
nün Mill_et Meclis in& yaptığı b ir tek lifle kabul edilmişti. 

O zamandanberi geçen hadiseler bu tekliftek i çok 
isabetli görüşü daima isbat ve teyit etmrştir 

Türk dünyasının millı 

idrak ve §uur kaynağı olar. 
Ankara, dün ink ılap tarihi
mize yeni bir ıahife daha 
iUive ederek iki şeref bir
den kazandı: 

Ba11 şehı·imizde dün şe

hir meclisi toplandığı za
man Vali ve Belediye Reisi 
Nevzat Tandoğan Ankaralı
lara büyük bir fieyecanla, 
13 üktcşrin 1339 da Malatya 
meb'usu ismet Paşa Hazret
lerinin Meclise verdiği tak
rirle Ankaranuı hükumet 
merkezi olmak şerefini ka· 
zandığını hatırlatmq ve bu 
tarihi hiiJiseyİ f{Üzel A nkara 
ile beraber ebedilefti rmek 
üzere Kale önündeki ıahaya" 
Sayın ve Aziz Milli Şefimi.. Şanlı adlarire ba~ 
zin o zamanki adlarile ıı.ls- yeni bir şeref kaza.ndıran 

r ilmesini teldi/ etmi~ ve bu 
tek/il cotkun alkıtlar aracın
da kabul olunmuştur. 

Milli $elimizin Ankaranın 
hükumet merkezi olmasın
daki çok İı;abetli görüşünü o 
zamandanberi ll'eçen hadise
ler yüzlerce defa isbat et
miştir. Ankara Belediye 
Mecli&i dünkü kararı bu su
retle, samimi bir şükran bor
cunu yerine getirmekle kal
manw;, Milli Şefimizin etra
fında daima canlı, daima 
uyanık duran milli İmanı ve 
heyecanı bir defa daha alev
lendirmiştir. 

Şanlı «lsmetpaşa» adile 
yeniden ııerelienen mes'ut 
A nkaraldan ve Ankarayı 

hararetle tebrik ediyor ve 
fiikranlarımuı tauliyoruz;. 

metp~ Parku adının ve- • linı Şefimiz İsmet iııönü ıDevamı 3 wıcu Sahi!edel 
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Şark cephesinde A M ER; K A l BIB MAN ADA 

Kırımda hare- Hariciye Na- l Japonlar Çin 
kat birdenbire zırı diyor ki: Hududuna 

k 1Z1Şt1 ! 11 Hitlcr'in zaferini bir yaklaştı ! 
• 

Ruslar Cenubu Gar
bide 15 yeri geri aldı 1 

Londra 28 (A.A.)- B.B.C. Sov· 
yet Rusy•dan alınan haberlere 
göre Kırımda arazi, kara kuvvet 
leri arasında hücuma müsait bir 
derecede kurumuş \-<: harekat kı 
zı-şm~tır. 

Almanlar bu ke:;imde 3 gün 
zarf:nda müteaddit hücumlar 
ppmL~lar ve 200 kişi kaybetmiş· 
lerdir. Cenubu garbirlc de Al
ınanların bir hücumu püskürtül 

müş ve Ruslar tarafından 15 mes· 
kün yer geri a1ımn15tır. 

Molotofun 
Notası: 

işgal altındaki 
Rusyada haik aç 
bırakıhyormuş ! 
Looıclra, 28 (A.A.) - B.B.C.: 

Sovyet Harkiy e Koınlı;eri lif. 
'l\Iolotof, R usya ile diplomaıtik 

münaı;ebeli olan hükUnıetlere hi• 
taben bir nota nesretmistir. Bu . . 
notad~; Alınaıılann elleri'O<k bu· 
lundurdukları <ı.razide ahaliye 
yaptıkları sistematik zulümler ve 
aç bıraktıkları hakkında deliller 
verilmektedir. 

kere daha te'cil et
mesi Almanyada şüp

he uyandırmı~tır ,, 
lıond:ra 28 (A.A.)- B.B.C. Va

.şingt'Oıxlaıı bildirild.igine göre; 
Amerika Hariciye Nazırı Hul; 
Htlerin pazar günü Ray4ı'Ştagda 
söylemiş olduğu nutku tahlil e· 
derck demiştir ki: 
•- Alelacele çağırılan bil' 

Ray'hştagda söylenen bu nutuk 
Almanyada vaıiyetin ne derece
de ·vahim olduğunu giistermekte 
dir. }{itlerin, zaferini bir keı~ 
daha tecil etmesi hohra'.d~ Al
manyada, halkta şüphe uyandır
mı..~tır.ı ----c-----

2 feci iş kazası 
Bcyoğlunda Boğazkesen cad

desinde oturan ve Fı!'l'dıklı<iaki 
Toprakafis deposuntla ça~an ha
m•llardan İsmail dün akşam bir 
der>lıiTe yı·kılan bir çuval is l!in;n 
altında kalarak ağır surette ya· 
ı- ... 1;~r.m1ştır. 

i&ınail ifade vcremıyccck bir 
ilı:ı1de Beyoğlu hastancs:ne nak
le<Llmişlir. 

Emi.ıwJ.nda Reli:<paı;a mahal
ksindc oturan temizlik ameksin 
den Ferhat adında biri de dün 
bu civarda çıktığı bir ağacın dal
larını bu.darken düşmüş, kaburga 
kerlliklıı:'ri kınlnı~ştır Sıhhi va· 
ziyeti tehlikeli bulunan ·tavallı 
temizlik amelesi de Bc~ğlu has 
tanesine kaldır•lmıştır. 

·ı 1 

• 
Vaziyet l\ı1 üttefik1 er 
için çok fenalaşıyor! 

Yeni Dc:llıi 28 (A.A)- Birnııın 
yada durum müttefikler aleyiıi
ne çok fenalıışınaktadır. Japon· 
lar Mandalaya doğru tazyike de· 
vam ediyOT ve Cin hududuna 
:yakl~ışorlar. Mütto~ikl r bu ~-elı
re 120 kilometre mesafeye çekil· 
mişlerdir. Sol ce,nahta ilcrliyen 
Japonlar Birma:ıya yolu üzerin· 
de bulunan Yung - Sanya var
mağa gayret ediyorlar, 

sıttang bôlı;esinde Çinliler mu· 
kavemet etmektedir. 

Erkeğine iha
net eden iki 

çocuklu kadın 
Kocası tarafından üç 
yerinden bıçaklandı. 
Dostu da öldürüldü l 

Eyüpte Gümüş.suyu mahalle
sinde Hüsameddin sokağında 12 
numaralı evde evvelki ~ bir 

~:ımı 3 üncO S.hifede) 

Fon der Golç 
MÜZESİ 

Bugtın mer2s~mıc 

Ankara,~~ :.~u?~i ıııuhab~i- J 

x c 

~i~i Hükume- ipek Film Stüdyosun 
tının Ankara d 35 b. 1. I k 
8 .... k El •1.... a ın ıra ı 

uyu çı ıgı bir hırsızlık yapıldı • 
Eski Hariciye Nazırı 

Bonnet'in tayini 
haberi tekzip ediliyor 

Vi.şi 28 (A.A.)- Eski hariciye 
nazırı B;ınnetin Fransanın Anka 
ra büyük cl<;ilığine tayin edil<liği
nc dair ocnobi memleketlerde do
laşan haberler Vi~inin alakadcr 
mahifillerinde ıey.t edilmemekte
dir. Aynı mahfillere göre halen 
bu hususta Türkiyı- hiı:kümeti ile 
mürnkerck-r cereyan etmemek
tedir. 

Ro stok'a 
5ncihava 
a k ını! 

ingiUz ta yarecllerı 
bo Alman ,ebrine 
8 b in ton bom ba 

a t t ı l ar ı 
Londra :ıs (A.A)- İngiliz ha· 

va kuvvetlen dün de şımali Fraıı 
sada Boulagneden Bclçikada Os· 
ten<le kadar olan bölgeye hücum 

(O~•ıımı 3 üncü Sabifedo) 

Amerikan 
tayyarecileri 
ŞEmali Fransayı 
bombaladıla r 1 

Ll>ndta 28 (A.A.)- BliC~ D ün 
şimali }"ran•a üzerine ~-ııpılan ha 
va alunlarına İngiltered<.'ki ılk 
Amerikan :bava bölüğüne men
sup Aın<'rikan tayyarecileri de iş
tirak c!:ınişlerdir. Bunlar ağır 
bombalar atmışlardır. 

BUZ V B LT'IN 

mllllm bir aatka 

AMERİKA 
harp için her 
gün 100 mil
yon Dolar 
harcıyor! 

• 
Maaşlar tahdit edi
lerek eşyalara narh 
konup yeni iktısadi 
tedbirler alınacak 

iç bir A erikala 
yılda 2 5 bin Do
lar dan fazla ka

zanamayacak z 
V•.şlıııton, 28 (A.A.) - Cum. 

buneisi M. Ruzvelt Atrnerib. Ko~ 
ı:rmioo ,..,rdiği bir mesajda ....,_ 
ne>ma c~enm tcd.X:1i için J1')(jt.. 

bim b:r proje h•=kmdı!:nı bi'l
dlımişUr. Rnz.veh bu müın.a9ebetfe 
süy:~i.ği blr nutukta demJ.ış'J..r kı: 

- •Düşman ge~ ~ d< 1 
bi.daye~'1c mın:a(iakiyet.ler k.azan-
nuştı:. Fakat. derr.ol~rasiler,.in haTP 

(DeWmı J üırü Sahifede) 

Hayat şartları 
kısaltılıyor! 

Kapıya anahtar uydurarak 
kıymetli ışık avize/erini çalıp 

kaçan; bir kadın mı? 
DW gece M~.ıda İpek FJ.r: Stcıe.

J'(>SUIJ,da mühin1 bır h.ır:!ı;clnt vaJr'aaı 
o'lmus. 35 bin lira kıymetinde;.'! BroM 
ışı?« ayJG!elerı ça-lın1nı;tır. 

S~üdyo o:ıhilıl bu salıa.lı. V;.,, Ko
nağı cadd..,..indllki 135 numaralı mü
ess<>Je.mı., gtld'ğı z:ı=n be!ıo'J 1000 
1iro lt!J"ll><>lınde 35 •det Broo< ;şık a. 
v:-zeJ.erJnln rr-eÇhul bir tıJsı.z ta.rafırı
dan lc&pıya anah\ar u;rdurulrr.:ık su
ret y;e ap:ı!nuş olduğunu gürmı.,tur. 

Bu euı-et:e hıruzlık hadisetıindeı 
tıabcrtlor olnn zn'bıta. llirs.-zlığın müıeı;. 
~e adaı.rnl:ırınifan blri taro.fından ye.-

Posta, Telgraf ve 
Telefon ücret leri 

arttırılıyor 
AnKara 28 (Hususı Muhabiri

mizden)~ Poola, telgraf , . ., tele
fon ücı-ellerine bir<:r mii<.lar zam 
yapılnıa:ı• için bir kar8Jll3me 
hazı.rlaıunış ve Vekiller Heyetine 
~kedilm~tir. Yeni Z;<ınlar bir 
hazirandan itibaren ba.ıbyacaktır. 

pı .... _ h.wL\. <<:c~i .uphcc: yie ayn• :-·e.-
de fa.l:şo.n Ayten ie. nOlfiı. b!r .~ .. <l ;-ı. 
y~k ala.!lı ış! 1 

Bı.ı ııtı:ıu.m 111 :.z.J ık OOJGesi eır _ 
fmd:ld tal1't ila~ta de\ an1 e<frlrr ..:-k•.e
dir. ---..----
Münakale Veki
linin beyana t ı 

Yolca nakliy a t ı 2 
mtl J!l~na b4ra? aldı 

Ankar•, 28 (Husu i ınuhahirİ· 

mizdcn) - l\lıiııaklat Vekili rah
ri Engin gazetecilere beyaııatta 

bulunarak demiştir ki: 
•- Denizyı>lları 'e Demir yol

ları ihtiyarlarını t.,.nıln i9İn Al
manyada bnlııııan hcy"etimiz ted
kikleriııe de\anı etmektedir. Bu· 
günkll oakl1)-at programlarımı· 

(!>Pv•mı 3 unctı Sahifede) 

Hamamlara veri
lecek mahrukat 
Ticaret Vekaletinin daveti üze
rine Hamamcılar Cemiyeti Reisi 

dün akşam Ankara'ya gitti 
Şehrimiz llaıııameılar Cemiyeti 

tarafın.dan lwnamlara malınıkat 

temini~ gecen ·Jıafta Ankaraya 

gönderilcD he30'etin şehriınmc 

dönclüğilnü yazın~ T;.caret Ve
k!olcti. bamaıııcılara verilıııesi b
raır 199t.ınınıı, olan kiimiirün nak
liycswe ait bir mesele haldruı.cla 

Yeni Büyük 

giiru~ıııek üzere cemiyet reibini 
tekrar Ankaraya ~ağırmıştır. Bu
nun üzerine re.is B. Osman d iiıı 

akşamki elııspre•le Ankaraya git· 
miştir. 

iatanbul hamamlarına veril•·· 
cek kömürlerin l\l:ı) · ayı içiıııdt 
20 bin tonll ZOllguldaktan ~chri
miu getirilecck1iı·. 

Anketimiz: 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
•• 

Universite Iktısat Fakültesi 
Ordinaryüs Profesörü Dok

tor Kesslerin cevabı 
(Anketi Yapan: Bülent Hamdi Erim ) 

\ 
Ün.~ vt'rsit.e İ..kl..Scit Fa.kiillest llrof t."şıör~ 

1crJ..:.Qe:ı Dok.ter Ordinaryüs Ge.:and 

•- 11k olarak lıcnıcn şunu ,,. .• 
!emek isterim ki bu anket Tür,;; 
ekonon1isinin hen1 nazariyat ve 
hem tatbıkat srhr.larında bü• .. ıt 
al:ika uyandıran ı.1:- gazete ıcık" 
tı olması hascbile takrlire şayan· 
dır Büvük Millet Meclisine lıir 

ka~un. İ;Oyihası scvkcci.ldiği An
'loaTadan b'ldiJ'ilmekte<lır. der -
!<>kel i<tı:;ad;yatında üncınli ~er 
alan kfü;ük oo.nayıi teşkil - • · 
bu c~nnf cenıiyetlen muhakkaK 
l<i bütiın vurtdaslar n dikkat \<' 

aliıxalorını kendi i'>< rleriııe <-<'k· 
mdt;,clırler. Çunku Tur~ ~an..ı' 

mah uhit ve n,are n n bı..iy < 
.::~!" kıs11".1 kuçu.!\: ·uı atk:i?"lar ~a
y•lan esnaf tar• ır an meyd Pa 
ı;clif'Jm~kl('<\i r Çıngıraklı Y lan 

Edebi, H is s i, 
ve M acera 

Büyük Aşk :. 
Roman ı 

nıizden) - Foıuler Golç • Iiiıeı.i ı 
bugün saat 12 ıle Alınan sefare- Ruzvelt'in 7 maddelik 

K"'"'1cr 

Ünvcrsitc İktısat Fakültesi pro 
fesörkri:ndd1 - ccmiye'~r i~k
r:n<le - mütehas.<:S Dr. Ordinar
yüs Ger:ınd Kessler anketim i zı:' 
ŞU N'YCbı yerdı; 

Buna f'n ca"" )· rr ' l istanbu: a 
:iaş1yan esnaf ~at· .nı verebil' 
rim. Da (ôO.OfıO\ ' r faz' d • 
Yine bun~\ muk.-ab·t lıüyü~· .t>r -

dü.<tr:d<' çalı~an fo brıka i~ 11 

tinde merasimle a~ılmı~lır. l\1ii· 
zede Jı'ondcr Golç He Tiirk ordu· 
suuda hizmet gönuüş olan diğer 
general ve subayların fotogıraf
ları teşhir edilmektedir. 

programının esa sları 
Vaşingkın l8 (A.A.)- Reis Ruz· 

ve! t bugün \!).ngreye bir mesaj 
(D<v "'1ll J üne li · edt) (Deva:ı-,ı 3 '' S;:h !"" ı 



2 - SON T E L G RAF - . 28 N 1 SAN tHI 

tIALK FiLOZOFU 

SES SADA YOi{ •• 

Evv~üı Vakit"de Hasan Kum. 
rayı, &ll'U9 Son Tetgraf'•a L 
loalııl, .4aha sonrıı o !W.am'da. 
Sel>rmi İzzet Scd.,.,,, Hc:rlMoli· 
atl.ıda ı.;,. kısım çamların kesi· 

...:le, ~_.ı,.riııe ki<;lder 7apıl• 
dı.ğını yaz.dılor. 

&u .. aıiqlana ~ Be
lediyeala l>• y'llMa Wr tavd;la 
neşcelmc.si lifi. Ha tti Selami &,.. 
ut s..ı.es: .Bu ll~ta ka~ 
Ikıe.M:ııe ııedm s_,.or! ıü~ 
..<mnaktadır. 

Hakikaten, Belediyeye düşen 
vuiie, ·&emen bir tnzih ııet

retınek, lıiul.;c vaki i e h<ıtayı 
itrru etnıek, mi deiilse ~k
aip WııU.ti 

Beleıt.ye bugüıı.e kadar orta• 
ya atılan bu iddiaya karşı biç 
aldırış etmedi. Bu soeuk:kanlı· 
lıj~i cl~e" meraluıver• 

ÇAY VAK 

BARDAK YOK 

Kabve ve çayın paketler içinde 
değil, şifeler ıç:nde satılması ka· 
rnlaştırılnq. Bu hususta liUıoı 
gelen ,İJjc sıparı~ı de Pop.bahçe 
c· "' !ıılırikat>ıoa 11.erilmit. 

Holbukl p., asat!a ne çay bar· 
lağı var, ne <le su bardağı. .. ayni 
fabrihyu bu çaylttrı içnıtk için 
bir ıniktar da baLoak s:pariıo et. 
meyi dli~ilnstk.~ 

ÇOCUK 
'll.l,8{ ESl 

REŞ./•T FEYZi 

ıh. tkdam'da ctJı:;an Selami iz. 
•t Sfti ·w yazısından aalııp
latL • ki, HeY'be\ide 
'llir ktsua ~wtu k•ilwi§, 7N· 
lerine lliııa şapılmışt.ır. Ve bu 
bbıııtu-1 ,-.pc.nnJar ş.ır .C· 
l.isi ll11Sldır. 

Bül6t lı • üniyf'ı;.wı.. Be
~diyeırYa rruı.lıarı · r arkadaşı
mızı yalancı çıkarruasıuı te
_. -ederi&. l'ıı.lı.at bu yala!lel 
ıçııbnş, iki yd en-el, etı.nt. 
J'Cdcrinıle .ı;ece yarıswdan SOD· 

ra, ikinci bir konsWnAsyon üc
nti abıı4ığııa niı elan bR 
ya:ı:unızı, belediye tısa\ MU
düriiaiiA yalaaladı&ı fekilde 
olma malıdır. Çünkü o hiıollse· 
delı:.i tekzip, on binlerce insa
am bi!Aifi lılr 'ıaklkatı yalan
lam.cya kşebbi4 ı:•bi, ci.d.den 
lıazİA bir gayrel şaheseri iıll. 

Manifatura 
ı:iccarları 

lthalatçı!ar yann ak· 
şama kaC:ar bırer t.e
yarınan c veı e~ekler l 

Manifawra itha\fı'.<;:lan b:Z-ü· 
ği; 'hariçten geur<iii<~eri m:mds
tura eşya'.arını münhasu·an .kcn. 
di atölyelerl.nde ha:zır elbise. pal· 
to, göıclek ve l"msali irnalin<le 
kullanan ithalatçılarla, kendi 
mUşterLlcri iç.n hariıçıen kumaş 
getiren ter:ıi!t>r:n ve man\lfatura 
(J'Crak.entlec:liwni b'?Zat veya bil· 
!:il icra eden tekmil ithıı.l!t'l:ıların 
yarınki çal'\'amba akş=a ka. 
dar birer h·,.anname V'l!rmeleri· 

'.'."!leCbtıri lutmuışt,ır. Bu beyan 
n<melerde ,_., l::aslamış oldukları 

tar:lhle imı:ı\i'.h:ınelerınin veya 
ma~ırzalarının vazı.h adresleri 
bildiri!et-ekt'r. 

90[rnl~rnt 
~'uh :J~~ul!lll 

Ev &f )' as111da 
TGrk itııtab11 

GWAi. san·a~ /ıi<adcm:.i Ar De

lllıntlf D«:•n.tt &ru.il ~·· BfoJ'()j· 
h.mda ev JCi E"D'Clları ve te41.ioatına alt 
bır sergi açtı. l3u nevi btr ..:;crıgt ~ 
lei<.eı.rnlzde ilk d91& C<Jt(lkıugü lç.n 
~ıca 4.akatt , .. tıltdite tie~ bir ba
reke:ıt:.r. 

&ı.rı'U:ü:ın bu ..e.._ı ile U..d.c etonck 
-ğ; n flldut: vleııim.mt içi.ol 
ı;pk: icaa .ak.1lıcı. döş..ı.,..al' \•e sü&liJo'O

ruz. Gatı> ~wtl&>ın "• .-..iarMllll 
ltWi bkll*ri evıe..- !ıW.imdir. 
Ha?buki ev t~ ııt11«l&l'•ru&l ve tezyi .. 
n .. tw m:.lllleştiımek, ewor;m<ze l'iid< 

ı:ııtumu ta;ıyan tc&;rin ve -• ~rtını 
~ li.ılıllMitr. .th.tZ~ en zcn,ıln.J.e
ri'fftizin dahi e>tle.rk'ı.o.~ 'I\ttk dMn.gasını. 
ta,wan. T"1rit ha•isını kf'k.:11..tü elııiırea 
hiç b..r eŞYa \'e t«cy" .n.ı:ı.t Y'Ck~ur. 

1\lıiı: •>''<etioın °"'i<-:Ue "e ıezyin hu.. 
s~ri 'e ml"1 ıuıc&ed ııı inci 
a.a kadar <1c<·a.n eım .şL:r. Bllndaıı 

BOW"ll A\·r~ti>-1~ te.ıı-ırı ile evimi.rin. 
içi melcı blr zl:vkoı.n hUıc:tb'n sürdUğll 
garJ'{> b1r yt:.r oar.uşt.ur. Lueün iSI! ev .. 
>e!"im.l:in i~İ A\\ru(lOnın :z<'Vlıı>l• ve k~. 
ba - rll"den blfb bit' Ş<>· d.•;;ild.r. 

i\tte Sill'.C.tkcu· l«na..ll Ü..ıt:.ar aç~ıt1 
Hı ... <le Tü.ı"İ< eviıllie Tü.rke hat \'e 'l'ü.r'k 
ze\.'k ni ta5tyJn eşya \'e teı.y}nde.n b2;s ... 
ka şc-ye yer veri'lmerr.c~ lb.:lım ıı?~ldiği ... 
fli aa'.!aimak.tadır. Serg.de te-Şhir edilen. 
buıutı maıa.r tamamen yerl.ı~Jr. 

llilr çolı: mu..""C edıor• avi..,·ıni dil. 
~yen ve sl.isliYon va•tanj~ar, bir 
Tü.dt cv.aıın nasıl o~nmsı Liz.-n geldi ... 
.ıı;m >ı:>lıım1k için mutal<a bu >•rııiJi 
gô1'111.,...,:d1r. 

E\,ıet·kn!ıin iQlınin ınlllllt>~nırek ih .. 
t.;! wcınd.a okiltj;U f'.krinl 0t•\a.y& atan 
QLı \•ad:<te-ki gayretlere l1"J_,,.. 11 bir ilk. 
M.ıuı t.c,.ıXLl eder. Ve ev l-şy· .:.ı, k.>zyJ ... 
n:at CsyMl Y~P'\n ~r1 i r. ı ka.l:ı.r bu 
fclwrin flbıam etl.j:I n~i'll z. \4(. v& nlıilll 

örnek e~Ji.ıfl' c1rı P~i1l 1.hrl:ır. 
Arl~k evkr 1 n"l:.,~ iç.nl. K;.Jl:u t .. kliL 

ıteıı ku11a.ı'looll,y:z. Bu Ul"""\"lU tl.e ll.li ... 
kalı herkes sah'a1!k!ı.r k n .. il Oyg1rın 
sergis:ndeıı b:t çolt (11,)'dalı fikir kapa_ 
bilir. 

R. SABiT 

/Posta, Telgraf, 
/Telefon U um 

<;oeuk halıas. ;ona erdi. Evvel
kı gun lsıııubul llalkevlerinderı 

bir:ııd.e ~üz k.ş.l.k bir çocuk ha· 
ı~u verı.111 ~· "~bi:uklarınızı fc· 
ı,. terbiye ed.ıoı unu.z.. İsimli 
; eni hır ·kıap çık·•· 

.,ıege.1.· uu hı.t. ... t> "'~ War dcı;ru 
sı>; lüy<>rmı•ıı 

ÇocukCerrahi- rvı Ü d Ü r Ü n Ü n 
si Kliniği beyanatı 

.JlSİKI 

'IJ:...-.Xm!. 

Server Bedi hıfla !ılı: muınıha
bc,imle, 'fıır.- ıu nbuatınila 25 se· 
'"' ~' vd ruusıkı tebl...ui yuım da• 
h• ı,aliıh'.yetli bleınler bnlundu
j;unu söylüyordu. 

~5 •ene cHel .böyle saliıhiyetU 
kal<ınl~r :abil.r. Fakat 25 sen• 
r ,., el de, bugün kalbimi2!in ÜS• 

hintle lrı~· ~ğıuu&. l .. ~ın karlJarı 
'a r mı ı.d.ı.t 

ÇA\:ınLlK 

İll11Y CI 

_ m~ ıı Ce:nn l geçen ~n bir 
fıh.rc;ındı, KUÇıU< ç<><:ukların ça
~ ıra çıkat ı\111:&~1 luzumundaa bah
~rı! •-'urdu. 

Iı i ya, Belr~ ye İstanbullula1' 
için ınütcmaJ yrn yeşıl &aba vü
c.:ndc gclirıııi)oor mu? 

, • ,ET RAUF 

E"'M~ ~(LERE 

kah .. ı. _ "ma nu-
mara o._lllacak 

Etfal HEs ahel':'e
sinden H& cki'ye 

nakledilecek 
Şi,U Ej_a( h~tanetı!ııde bulun

makta olan 'r:b Fa' u1t~s n" cÇo. 
cuk: haata;ılçları cerra-1-'°' kiliniği• 
nin Has9k. ha.•~anes.ne ne.kıolun
ması mııva.fık ı;orülmıi~ür. Buna 
sebep; Tlb Fakültesi talebelerinin 
İstanl>u1 c"ıc •. ıı....tn ;.-}"•}~ kadar 
gitmeJı: müşkü!atın<lan kurl&rıl.. 

ma!andır. 
Etfal •hastarıes'.ndeki cocuk has. 

talıkları cerrah:,; ~J,n:ği ise meo: 
kur hastanen.n hir servisi halin 
de çaJı.şaczk; ta:,at burada tale
beler tarafından tatbikat yapıl· 
mıy.ı..caktır. ---o---
Say/iye yerlerine rağbet bu 

yıl eriten b41ladı 
Say,fiye mevsimi henüz girm~ 

olmasına rağmen bu yıl rağ'bet 
çıok erken başlamıştır. Bu yüzden 
ı."!hrimi"zin Adslar, Boğa-ziçi ve 
Anado!u ya!rn~· gibi sPmt'lerinID>
ki boş sayfiyelik evlerin pek çoğu 
o.aha ş;n1d.d"e11 tutulrnu ·tur Bil
hassa Büyükad , Hey~liada ve 
Büyükdere ile Sanvc·de hiç boş 
ev kalmamı~ P-' 1odir. Fi,tların da 
cok yüksek olduğu anlaşılmakta. 
dır. 

Bc'rcdi) ~ P.<!b~ı, evvelki gün· 
den it1baren An. ~•adaki e~m<ek
ler::c tatb"k ıne şlanılan .Jcıağıt 
yap:ştınnak yer r>e numara koy
ma~ u.c;u .u u ~ ıı; k etzn-ektedir. 1 

1 

Burgazadası ile Kınalıadada isı' 
llu U3UI muvafık görülürse ba· elektrik v<ıkhı"'ıı yüzünden pek 

dt· .. 1a ~el. • e m~~lerin 1 az ev: tutulm~tur. 
a··<a•ırı.a ı ~ t ~ a tırılm,yacak-

tır. Bunun ;.er.nP her flrllla. bir 1 M"ll t r·ftl" •• yofu 
numaıa dam0 H~l vcr,'.ecek ve 'bU f e "J [ 1 
ıı ırnara ekrn ·lcr harr.ur halin· Belediyece Yalovs.daki cMillet 
de ik.•n a•ka'ar.nB vurularak pi· ç;ıı:t1:··ğl. yoluna katran kaplatıla-
~ince ka • tn:a b. r ~·kil.de mey. caktı.r. Bu ise 8000 lira sarfıolu. 
ddna ul< - v-ryılacak .,lan nacak \'e önü:mi.iule-ki ay başia-
korıt,.;llerde bozuk ekırneklerııı nıl~caktır. 
Jı,.""gi fır Ja . ,, Pdul:',ği bu =============== 
numar.a:d:ın an!"ı: 1'3..C3k ve dOf.a ... 1 . mlt-:r -:-:sr:ırlllPJI ::J 
: ı' "d~ d ı a ı, ktısadS olan ~ Bl3ı!~ _, 
b ı ı. u 11, • ı tt~n da tasarruf te· 
min ed;·ı.lTJı:...:z o!acu.~<t?r. 

Mektepr·ı,.. n ırp•ebilecekleri 
!ilimler l"vrdıyor 

s·l'}ı">ffla f 1 -:ı1P:-!nin gcnç1eri~i

zill ru .. i.~, iı cr.nde yaptıklan 

k>:. nazarı d.'.<kate alınarak luz 
ve erkek meıktcpl!l<'rin görebile
C'C' \eri f:lmlerin t€'frik olunması 
M;ı.,ır){ Vellı: 'etinc•n a1akıidarla 

ra bikliriılıniştır. Bu tefrökten son 
ra talebeler her !lrni seyredemi 
)~klerdr. -

Etlatıt o maya lar 
Gaze-te:er ra"htikları malın üzerine e

tik.et kıo1nnyan Q.:Jcıka.nların üç gün 
nli•j e::ıe k .p..-ı.tıl;ıcağını ha-OC>r veri
yoı~ r. Ha)huld eıık~ koyma İ$İ ciddi 
otaro:.k tat ... .< ve tak ·'D edilırse, k:ınga
t!rnixce ih!ik:l:rı ye p:ıhaLt:ıgı kı~len 

olsl.nl ör:r t-.ııek bak~r.ı.ından büyWc fay. 
d.a.sı clakunoıcıktır. B.ııaena.leyh kat'i 
~uriyete ragm"1 ı;liket kcymıyan 
d~ılarm su:myeti a.şiJc&rdır. Bu 
g:b~lere verilen fic &ile. dOl..,..ttAn ko.pan
m:ı reza.sını blz cok az ve teılrsız bu-
1.uyoruz. 

BURHAN CEVAT ı 

J slanbul telefonuna 1200 
numara ilave edilecelt. 
lıtanbul • Aıırupa nıu
haberatını krl~vlaşfır· 
mak irin 1.1 te!elon, tel· 

gral d "l!resi fl:si:ı 
•----olanacak----' 

Posta, ~lgrııi ve tclefon umum 
müdUrli Naki Köst~ te!efon ve 
b:>Wı°"'f mulıcıberatınm son uı· 
ım:nla:rdıı büyük bir inlrl'jaf ve 
lte,:ıfet gösıtoero'<'jni söy:!J>-erek 
şu 'beya nırtta bul urun ırytur: 

S\rnerıs şirketl1e aktedl1m;.ş olan 
b'r muı~1vt<eve göre Aınkara • 
İst&nbul aras,;.da 15 yeni t>elefo.n 
~ kumn portör cil:ııınl•:rile 

ve a9rıca ayrıl şekilde ~ tıelg
ra! devresi mevcuda füivete1ı te· 
si'.s edi'N?cektir. Bu sumle ık.i bü. 
yi!k şetınimrz arasında tıelefon 

muhabere irnkfutları eskisine ıı.a
;ıaran iki misli a.r\Tnıs olacaktır. 

Ayın.i suretle İstanbu.1· • Aıvrupa 
te'.efon '"' telgraf muhaherelerini 
loola•)1:aştırmak içtin on tel.gra!l 
C...Vrcsl)c Uç teleficın devresi tesiJI 
edilece1'P.ılr. Bu tıesisatm altı ay 

gibi k..sa b;r zamaın.da ikm'1'.i mu. 
kavelıe ile taahhüt altıan nlırunış
tır. Bundan başka telefon mWıa 
beresi ,füba1"1.> "'"emmiye-ti haiz 
olan İstaın'bul, Bursa, Ba.!ıl<esiT ve 
İzmiır münasebetleri ve eı.yrıca 
A.n.ke;ra, Kayseri, Adana; Mersin 
ve Ankara; S<vıas mün~ri 
rle takYiıy~ edileeeMir. 

Bunlal'll •aıt olotı1 mukıavekıleT 
d-e '.muı,hm,ılmtş bultınmaktadıT. 

Böylece İstanbul ciheti saıııtra· 
ima yen.iden 1200 numara ilave 
olu11a.bilecek ve a~ca Akısırra~ 
da 2000 nıımarahk yeni bi:ı· sant. 
ral lhd.a.s olwıacaktır. 

Beyoğlu ciı.'ıetınc de bir miktar 
abone Ha,·e oiunac<ktır. 

--<>---

Be;yoğlunda kilosu 45 kuruıa 
satılan patatesler! 

Pııtates fiaıtlarımn geliıŞ"gÜ2el 
yüksc!mesi hakkında fi.at müra. 
kabe kom:SyonW1~aı tetkikl.cr ya
P•~ınakt:ıdır. BeyOğlunda 45 ku· 
ruşa sc.tLlan '(>amt.-slıer İstanbul • 
\'\'.? Üsküdar semtl<ı1"'4lde 36 ku. 
ruşa alınmaktadır. Kilo boşınıı. 

bıövle 10 kuruş fnrk olması doğru 
!)iirinmıedlğinden bunıların nuili
yet fiatları ve nakliye masrafları 
beJ.cdıiye iktı~t müdürlüğü ta,.a· 
fınaa..'1 da tetkik olunmaktadır. 

Birmanyada Mandalay'ın iki· 
beti ve Rusyada kat'i netice 

Yazan: J. S. Eski Bükreş Ateşemıliteı·i) 
U:ıalı. Doğu cephesi:: 
Cenııbi l'asiflk'de Avustrııl711 

•tra!ında Japon bava fu.!Lycli 
yeııidea ıortnut(ır. Avastralywı 

pnıalinden Darviıı \te Y cai Ghıi>- ı 
•e M~ limanı WnibtıJ.,.. 
auştar. 

Avustralya doğusunda Yeni 
ltaledoııya'ıun Amerika kıt'aları 

tar.atından l~ali, bu adıılac ceııu· 
1ıunıbn geçen denlız y-0Jlart11ın 
elnlliyell bakın:ıındıın müttefikler• 
ce önemli bi.r noktadır. 

Filipkıll!!"dc; C&bu, Panay adıı.• 
larında Amcrikıln birliklı.ri mev· 
:ıli ınulı.avcmotle...!c bulu11{Q'9r· 
!ar. Marulla körrezi-ııde C<>rrt>P. 
dor kal&Ji kara bataryaları ve tay- ! 
y&reler tarafından oombıınlınuın 
edilıntılıtedlT. nu mukın•emetle- l 
rln, bir kısun Japon kııvvetle-rlni 
bir uıüddet bıı adalarda tutmalı;. 
tan başka bi;· faydası olmıyacağı 
tahmiu edilebilir. 

Uzak Doğuda asıl önemli muha
rebeler Binııanyada cereyan el· 
mekıtedir. Jap<ınlar Uç koldllit ilet• 
liyOTlar ve hergiiı:ı başlıca hedef· 
lerl e>la11 lUaudalay'a bir parça 
daha ;yaklaşıyorlar. Bu şehir ar· 
tıh d.ı:ldi ve yakın bir tehlike 
karşısındadır. Japonlar bu •hte 
100 kiloınetr~ kadar mesal'cdı. bu• 
!onuyorlar. Bu gidi~le bir haftada 
bu mesafeyi katetmeleri ve !\lan· 
ılıılay'tı varmalan ınünıkii.ndür. 

l'llandalay ~ehri, iittenıll bir sev
kuke~ noklasırdır: Yu.karı Bir· 
ınanyanm merke•idir. Hindistan 
ile aşağı Birmanyadaıı ırclcn şİ· 
mt>ıulifer hatları burada birleş· 
m~tiT. Japonlar burasını alacak 
olurlarosa Çiu J<Olu da tAmıımile 

lı.e'!ilmi.• olacaktır. Mıındalay-
41an ...;p.o•ya kadu daha 150 ki
lomctrıiik bir s~difM hattı 
.,..,Uu. O..W.n ;onra i-.oı. yl&bck 
dağlar uasındaıı geçon ve Çung· 
KW&'e giden şose batlamaktadır. 
Japo11lartıı tanda lıy'ı a14ılııtın 
sonra bu dağhk araziye kadar 
ilerlemek lstiyecekJ.eri tahmin 
olu:ııabillr. Bwı<lan senra da Hiıı
<list.an hududuna dofrıı yllrilme
lerl ınvhtenı ı.ör. Bu .. nretlo bü· 
tün Bitma~ ayı ele ı:eçireı'\lk 
burada k~ndi iıdarelerl larafııııdt.a 
• t&Mi halkı esasen Japonyayıı 
aı.ülenıayil olan • bir ah-manya 
lıükfuneli kuı .. ca.klardır. 

2 - Doğu cephesind.,: 
Doğu replıesinde büyük tQ1'• 

ruı: henü:c bıışlamaııuıkla beraber 
yer yer şfddetli muharebel:cr ol· 
mnktadır. Her iki taraf da ınenii 
taarnız-larda ka<ançlar temin et
tild r!nl bildlrnıektt.-dlrlet; Yfl
ruz cephe boyunca hava faaliyeti 
çok arkıı.ıştır. Alınanlar kışlan• 
beri ilk defo LeıUııgrada büyük 
bir hava t.aHrruzu yapmışlilrdır. 
Bıı, devam ecler..e, ilk fırsatta o
raya taarnı:ı. edıı.:eklcrlne tllııb• ı 
e<lilemez. 

Ilitlu nutkunda ttı>lıelııTiıı SÜ· / 

kUnell.cn çıkacağı U*tin ı:elece· ı 
ğiııi ve kışıu kimin .majlilp ol· 
dugunırn ondan sonra anlıışılaca· 
ğını zö)'leuıiştir. Fakat haz.ı.rlılı:
ların ırelecek kqta daha iyi ya. 
pılacağını sörlcdlğiııe ve Ahnırn 
ordusu ile Alman ınJ.lle!inc ıı:afer 
ve sulh vitdedilmed!eine göre, Al
manlarııı bu sene de ®&uda kat'I 
bir netice alamıyacağı anlaşıl· 
maktadır. 

MAHKEMELER: 

Amcam zengin ol
sun da ben parasız 
mı kıvranacağım? 

Heııhalde. i\iSİZ ııüçsta talnauaıl&n 
ola.ca!K:d. Llı;:•mi ku~a.mı oidU!kça ,ye... 

r.ı.aa.eya.ı • .lı'akat, dav::wıın melfzuu ve 
~u, bunu a.rı .. .Lc:ı.tr.ywdu.. LJa.\'n.c1&ı., 
ojd.w.t.Ça, y~kın civac hıslilılracıooıma 

na.ıo.un ·c t•cırt YusW: C&nıd.aa.'dı. Yu.-. 
a\lf C111ı-lAhl, U&vMuu M"J.e ~ı
:rorctu: 

- F&hri, benim ye,ltnlrui.ıı. ı>ı/luclur. 
Y~ı.ıwn çak 1.fi bu: ac.mm. K~11dı.st.. 
u.i. .cve-ı'<Üln. hact;B., be.ra.bec il ı.e YaıP
~Jtı u olu"'"ıiu. Bir kaç SM'e evvel, ye.. 
ıt:.nını veuu. ettı. Fa.t\rı, kı'ıftltN ka.L 
ıi.ı. <.vve;;ı. >·ıınwııa Uduti. Hem evd 
bwnı e beraber 7"1l4> iÇl10r _ lieııı. de 
maga.zada çıuışıyvro.u. ÇQk gt..çm-edea 
blıncl.a bır ha.w.er belirdi. Geceleri eve 
&eç g•>.ıt>ıyc, baıu aeccıer hı.ç a•urı<mı.. 
7• bdŞ>aCÜ. Her lllk,ıam !ç17ordu. '~'"''" 
g.ın gore, lroık.aın fila.c da çek:ınJ:.re 

b-ış. 
~ınıdi, t.ercürnei hali..ı"Mi bıta.kl.Il dl., 

dli.w iıt:: a."'VH.&6j oa.n c.ı,.hea.ı.~ı·t anJ.Mwı. 

BuJ'l.Mcm U.\"U ıle aiaka..sı yok. 
- Dotayı!•fıe IJllaUYQtwı\ efendiın. 

BllıllUn iız.er.ııle kl!nd.!Slne n&Sıhat.ı.er 
Vt.l'd...ı.m. B·l4.un k&- e.tJne<.\ı. "kantmd.atı 

Qftıt'tH.tn.. baua. ~ ka.Jan pa-cast, e.v-
1 r. !1..a.n v-.ro.ı. OJüarı yeDJ:lY~ başı~ 

dı, B~ ~O.\ 4.Y'IU~&;;Ui: :Z:e\k, .'Wlla yet
len.no.e P'4•<-l·tttııu bttııd-1. ör.dan ao:.
ta. uM .. r-r t..-n• şan~~ıne1k ~ttdı. Ka
bu.ı e.ımedı.ın. ,P;ua ıs~edı. aır kaç kere 
:ıca.rJıP veroım, Du ı~~cw..er.ı.n ttJ.ti.R.Sl 
t:t.).atı.Xiı, .Pura1l kt hm. TeOOıt.tere. 

biif.<:<ıı. 1\baııı~en koıtKı:Lutuıudan de. 
l..i.., uri.ı.nup ıena youara. aapmamuL 
ıc-n J'wıe t.Hc k~ kere paı·a v4!ro.ı.ı:tı.. 

Bunun ~ıneuJo t.tnd:..vte buldu. 'l.'eQ... 
dıdl ruostır ;. U.)'ı.e )'lll>ı.tı<:a para ver.. 
rucyi !ııul<.ıh ık.Uıl ı)·-a, k~·ıu. Uu iefcr. 
hen. yoh!l~w.1 d~o.ına &.4.ıılu,p ü:.cberl 
~·.ll~ıya b~ıcat. -rıa.e ben dı.i.'k'laW.da 
yt~tıten gcl.p OO'k!bnlvo:. Ka.sa.tian .Yli.ı. 

ıy .fmı ıhra z .. ıı.p ııvL§Jı\.~. Aırıfiıt taham
mltıum kaanadı. Da.vaczyını. Cezaslll& 
çoıı:.ııı. 

!< aa.t~ il.er.. dini rnü-:ia(aa edl)ı·or: 
- ~·e.ia.k.;uc:.:r geç ... .ıı:um. l?uierun öl

dü. PaN.tıu .kıt.-twu. h.enddıne mü.ra
oa~ıı..ar ya~.un. vok ha.ı..ı.s ofd.uğu ic-n 
b...r ık.! ae.ı..ı a111t;;ık bt.ticr Ura verdl. 
Otxwı.n .t0nr l aa parayı twnamcn kesı-. 
t .• J.Juşwziı.uu: babamaı amcası bıı ka ... 
dar Z.:14tn cı...;un da ben bö.rie on pa,.. 
ra~.ık. k..ı-1ranıp dur.ı.yun. Duınu blr tür
ıu ha~nl·ci.t.nı.edun. J.1ağaı.aya &:ibtim.. 
Kas. ctco.n yu.t yirıru lıra alı.p çıktım. 

liı..ıı ou PJ.="l>'YI· Ç!lı.tnadın-ı. BU.IJi.ln ora. 

anıda Ue Avro 
daki fra ı •. 

• 

Yaz.an: Ali Kemal SUN .. IAN 

Meı,lıu.r Voher rivayete göre üç 
yera.c ysnrlmış. Hıç lıata etmedi. 
ğinclen d~ğıl, çünkü onun da gaf. 
let ettiği kirnbilir daha ılicc ~r. 
ler vardır. Fakat bu ilç yıınl~ını 
affotml)'en tara.flar :;eni viı e!!Oıl 
düniy&da meşhur o haruıı.ıı:ı hiç 
unutmamışlar. O üç nokta da 
şunlarmış: Volter vaktile Kana· 
dayı hiç bıığ.enmernlş. Orasını yaz 
kış buzlarla örtülü bir yer d1yc 
bel~ıni§ w !'3tikbaldc oranın a. 
la.:a.ğı ehemmiyeti h~ sczmcm'.ş-

. tir. ikinci nokta ~·ine n Volter 
İIJ8IJ;..lerin ŞeJ:3pir:ni hcç beğen. 
memiştir. Onun k"'z.anmış okluğu 
şöhr".'ti adeta kıskanır. Halbuki 
Şekqı!r daha Volterden evvel 
:ıöhtetiue sahip oldırğ\.ı g!,bi e> 
Eanıandan SC'l' :a da v olteı-ln is· 
tlh:zalarına rağmen meşhur ola. 
rak kalmıştır. 

Bir kurnaz~ık ! KARADENİZ 
VAPURLA 1 

ı d~k\Jt"r.:n it.alı Uıııüude, alenen a.kiı.m. 

Üçüncü nokta da a2 mühim de 
ğiL Her iç.ind~ ~ık2madığı me
seleler karşısında Voltt!r kı.sltin 
istrl-aa sL!filıına suılmış. düşman 

!arını orı'UTl!a yenmek iöt"1n'şt.ir. 
Fakat istihza ile her mesele hnl
ledil!r glbj dcw"IJd!r. Fratrnızl8Mn 

o meşhur kakm sahlıbi Volkr Ka 
na.dayı beğenmem~ eğlerun ış. 
Şek:spiri sevll'em.ş, yıne eğl<lnıniş. 
Lirkin g\'!ıgde htl"ll fi.anada bugünü 
par,at<. na1t ge..ıı,·:ıı• t..em de ~cKS
pir her asırda kcndısile meşgul 
olanları bulmuştur. Volterin ya· 
ru!dığı üçüncü nokta da c:zvi t 
cem>retini kurmuş o\an İignas De 
LoyoJa He eğlenmesi ve hem bu 
papası, hem de k.ırduğu cemıye
ti istlhfol e\mes•d:r. Vo'.:'<:!r za.. 
manında cizvltlcr az faal rleğildi. 
Ondan sonra da düh,·anın her t:ı· 
raiında mühi:m roller aynadılar. 
Hu.iısa istihz •.. e .,._ ılaf c nı-e. 

seleyi h&lledci>i:oecek çare'.<'r<J.cn 
dı.-ğiL BiJLassa harp ve siya~t is. 
lcriııde hiç bir tarafın kuvvetini 
hice saymak ca'z ıılrradı • g·bi. 

Bcnı tüccarlar trenlerde 
parasız e~ya nal.letmenin 
yolunu nasıl bulmu1lar? 

Df!'Ylet Detnlryolları müfcil.i't" 
li!!Ci baııı tacirlerin yeni bir kın·
nazlığını meydana çıkarrnı-şlar. 
dır. Bunlar Anadolu şehirlerinden 
veya 1stanbuldan a:.dıklan tica
ret malrzemeııini baıı•ja verecek 
yerde bavullara doldurarak bi<
rrnci me••ki kompartıınıınlara yer 
leştirmekte ve ker.dilerl !içilncü 
mevkide oturmaktadırlar. Kon.. 
doktörl€r, bavı.ıll~rı birinci mev. 
kideki volculara ait diye muaye
neye ıiizum görmemekte ve !bu 
suretle bu eşyalar nakliye parası 
vcrilıncde>ı naklcdiinıekU?dir. İki 
gün evvel İzmir • Bandırma tre.. 
ninde yapılan bir kontrolde, mü. 
'him mikh·~da un, bir bavul için· 
de parçalanmış kuızu ve kü.ı;ük 
tenekelerle kaymak bulmuşlardır. 

Bu arada vagonlardan birinde 
biT kann.pl' alt1nd .. n~rn~·., ~Pva... 

hat eden bir )olcu da yak.alııımMŞ
tır. 

B ~g&ristandan 
şehr imize Tüccar 
grupları g liyor 
Son günlerde Btdgaıistandan 1 

şehrını.iıe milteadıdıit tüccar grup- 1 

ları ge1.ıniye başlamıştır. Bunlar, 
temaslarına devam etıme'lcıec:lt:Jer. 
Yolların tamiri ibi~tikten sonra 
iki memlekıet araEında ticari mü
nasebetlerin artacağı OOy'lenrnek;. 
tedir. 

Acık İf ve memuriyetler 
Ergani bakırları Türk anonim 

şirketi Kızrlay hastab:ı.kıcılık mek 
toebin<len mezun bir hastabakıcı 
~><",ınşirc aramaktadır. Ta'Lıp olan
ların v<"·;bJsr;ıe birlikle istiye
ceklerl ücret nuktannı bildiren 
bir mekt:ıbu Elr.ganiıde meı.kfıT ŞİT· 
><et ırud.ırliı.ı.Luıe göndeın1eleri 
''"'P etm~ktedir. 
Anado!u:hfs~rındaki 'p \~ halat 

iabrik<-sına iiç acı.et demirci us· 
~.ası Cir<.ı.nılrnn~ta-ciır. 

Kavrulmuş Nohut 
S""'t"~' arth ! 

Son giiulerde kavrulmuş ndlıut 
satışı.nın tı-tlığı glirülırnilştür. Bii
yüı.1c kaıh' celi er kavrulmuş ndhw
dun kilosunu 5-0, küçük kahveci
ler de 110 kuruşa alıınaktadırlar. 
Bu fiat kavrulmamış kahve fiatı
nın iki misli olduğu için !<Ar ni&
beti de fazla clmaktaıdır. 

Bugünden ilıbaren 
yaz progı amıoın tat

bikine başlandı 
Bugünden liibaren İstanbul • 

Kara<k!niz hattı vapurl~mda 

•)"iz tarMes;. nin tatbik olunma
sına btşlanılmı.ştır. 

latanıbu.ldan Trl'brıon ciheti.ne 
haftada i.loi posta ye.pı!acakur. rlu 
'~ı;ıı:ıınicı· salı v-e cuma günleri 
sabahları sut dörtte l!mahunt"
dan hareket edecektir. Ydcular 
bunun iıçln azami gece saat 21 e 
katiu ııenu;ı.o gi.rrniıj olacaklardır. 

~kHı..uı.er <ı.nn:nl'-d.r}clen aoma. matı

kt:n:..: 1 ..... nr.ı.ın HUCUıiU ~tb~ götıdi.1:. 

Vı.v~.c:ı do. ıt·.nunun tartif eu~.gt ı1Ck.ı..ıde 

y;ı.kıA a'krRb•dal\ usu.:d<cı o:mıı.dıtı. 

r~rn 6u lşln. (..ı..ı.... Jffi ad~ ... t.-dıimeımesi i~ 
k.ıı..ı UIJ';u1...-..d1ğ'1ıdan l'ıl.lırj (e;iı:\.f 0-
d.1.l.d.ı. 

Davacı Yu-std bu h9P.is ve 1.0Y\kit k~ 
ra.rından epey üzü.ldıl. Koridıol'da Fııh
rln-n Yllnıa• ooılrulup bit müddet 11a. 
sih~tler vereli. Sonra cebüx!en on Ura 
çıkarıp uıutı. 

- Al yavrum, aunu bir klç ıriln lda
re et.. Ben saca uğrarım .. Yine P8"-'• 
~tirlrlm. Atı oğlum! Şu iil ylprl"la.Jl(I 
la giıeellik.e beı>dea para ı~.,-dlıı. 
ve-nne1 m iydim? Doiru dih·IJm 7..:ıının:ı... 
t!ıı ~aJ1,.a)'lın da, güzel ııu.eı ~eçı.,,. 
seydln, oln,tı7. mıydı? Aıh a.h! 

F;;;.hr :, k.orıdord• otaro~ kanape... 
nin üz.eriıvic bhımı önüne e~ip düşü ... 
nüılkcn. Yusuf, i:ömleri ntftilenere'k ya. 
wıııdo.n uukl~ştı. 

UOSEYIN BEHÇET 

Duogütılerık Kanada kendinden 
ç™' baııse:tirme_~e başlad t .,, ü 
AvrW"'2dPk i 'Fransa ti<> Arnr.. "l .. 

dak.i Kanadanın arasındaki s. ·asi 
münasebetlerın kesilip < 
yeceği mevzuu hararetlend .. Ma.. 
lilmdur ki Kanad•d· havli Fran
sız vaxdır. O kadar ki lng il!z Kral 
ve Kraliçesi bu harpten evvel o
rayı ziyaret ettikleri zaman o~:ı. 
nın FransrA'arına frarısızca nU· 
tuklsr söylediler. İngiliz B~e
kili ile bu harbin içinde Ka.nad~. 
ya gittiği zaman o Fransı.z!ara 
hitap ederken kendi dillerile ko
ru0tu. Rebmi di1 orado hem ingi· 
leşmiş o~anlann tx>runlandır. 

HuJisa şimd.ki Kanuua:ı Fran. 
sıı!ar oraya ilk ılefa gitm:ş. yer· 
•l<ı·m~ olar.itınl' lı run"3rıdır. 

.....___ __ 
'I ıızuıı: Os.n.m t;emal KA). GILI 

Voiter'n be"' ,n ·o ·,: Kanc,d• 
bugün Fraıı.sanın elinden çı.JG. 
rr 1 İn~ilizler .... g~mişt.r Ldk;n 
K.nadada Fransıziık yine var 
Bu,,ünkü müitecck davada da c. 
ranın Fransızları Anglo • Sai<s,n 
ftleıni ilıe beraber olsun lstC'n . 'or. 

burada bir çeşit gecıo Jıııaserelui ya. 1 

parak ı.yaxeı.ıcilerden bu suret.lıe dıe 

ç<ipleniJ'<><ua. Hani, burada. hayatıı.,uz. J 
ı>J.n hıç te fikt<ycli.miz )"Ol< g bL.. Ko. 
DUJl;!C•mŞl.UMlltlrz da fena ad.a.ıt'l.ıia.r dıC

ği~... IVT-esedı Oziiı:ıtiiıü Aıbm.et. 1"ont'-l>n. 
i:ırrrer ı..an g.bı ... H•le Üztın:ıWü All
D.\oe't her yErôe <.~1 e kıolııq ko.;;ay bulu... 
nur inı.;an degii! ZavaıJlqı gece y~r.ıaı 

eyku::.wıdan uyandırı·p gLt, bana An.a

d.o u\c;ava~wda.n bir i.e;.~ iıncir getir de. 
ıom, &-der. huın de nereye kad.c ııL 
der biliyor musunuz, Ru.."U'f'lik.avıı.ğı:Ua 

lrndo.·r g.der, ora.da auyun<Jr, denlu a. 
ltlır, ytiıerek karııya g~. oradan bir 
ttl< 1'ıcırl alır, leltr.ıır buraya a;elir. 
Çapkının adı tlzü.ntWii Abmıı>tlli! Am.. 
ma, si:Zdcn iYi olmasın, gay.et şen. i&
kacı, ı.:m bir oğlandır. 

Eğer, gilnün bir.iııde b!ıe buradan 
oıyrL!lna.'< düşer..e en Çdk yan•cağım 

fe1 ÜzUlltUilii Aıhınıe.ıı..n ayr.ıım.Jtıtır. 

Heı.n J<eıdi oöyled\ğ:ne, hem b&§kala:. 
rından duyduğıınıa gOre ÜzUntülti Ah. 
me•le val<IL.y>e galiba bir Pa,uade 
lmif ... Ontı da hU')'Mla tlallıı1i.ilii Ah.. 
met yapan ve keod..ai bural.a.rda t.eue_ 

kod:en "bir ıkulübcy.e sığdıran şer, a._, 
19Jti, kumar fi~~ g~bı iMS.n o}iUı!lW'.l 
önüne bol txıı serllm>.:ı olan t\JzüJor. 
m:i:ji ... 

A o tuzaklar, ah o tLJrl,<ll..'tılar! Ben bu 
tuzak.l.lle"ln k!Jıtlbanıyun, Da.vı.ıt Baba 
on:arın kurban1 1 Üıü.nıı.illll Aıhmet otı... 
larl!t.1 kurbanı., Tonton Örne.r onların 
kur00..'1ıl, :z;ava\lı Nigircı-k onların kur_ 
baru. .. B'.r de, herifçi oft!unun biri 
tutmuş, son güırı.lıerde ortaya şöyl-e bir 
sa.rkı aı~ v-e şimdi klcıötıü musiki pi_ 
y a.!a'9lnda en çok ~len.ip çaluı.a.n şa r. 
kı~ard.n.n biri bu: 

Thriğ e>lınam m-e.~.rebi rılıııdanıeden 
Yliı c-evimnem haJetl mE!ı!lanede.n 
Çııkımam A"1ah etımesiıı m"Y'h~neden 
Yüz çevirmem haloıl mestaneden 
İtyJ amma a iki gözüm.. bu iiin sanÜ 

ya &odurum Palu, ,.. ~rU Aitıdır. 

Beroket kJ Allan bize ac>mış ta bu 
yti.Ş\.aın sonr.e. N.ıgi..rultla b.iri.1kı~e Köı>
ru A.rtın...'l cı.uş.nvını.ş. Kovuk Pal.as de
nu..:..ı.11 jıı:tt;n sur suıa sıtınn\1.ŞJZ. Ya 
K(,prü .ı'-lıc,a d~ !& ş;.mdi çcr.ıton 

k'ıt!ı'daomı~Hk ... Şa.rk>ya dildl<al eltlnirı 

,-a: lieri.I~; oğiu, ıneşrebi r.iınd:ıncıdeo., 

J'ilıi.:-1 kı.yRmoı koµ.i;l OÜJ"ri>·a unruru.mda 
1 

d~gLl 11 ...... ft>.,.OOe-n ayrılamaıı., saMQi
ltill<ı:an yazgeçemez, ölilltl Allalun em
ri meyilantden çtkıı.naznııf ... N" ~ye. 
ıırn, Allah bwıl<ıon sıına -nılt ve 
k .. tıu ..,.~•-'!'. n! F..ıtat bi.z cte ııcnç]Uıılie 
wyni naık.aratJ.~ \llG.k1l g()Qirjyorduk anı
ma şimdi Cör\J.ı"Onıı.atı&< ;,ıe, alan ka. 

lorıfeı\I;; apaı•l•noan·lar ıi<_ık a-lıı.rk""
bi.z bun;da Kov..ıt Pıı4.sla çak çırpı 
ile tıoıik. balığı kızarlın1Jya çakşıy<:>ru.z. 

Hele şanltınıtı ıu m .. raına bakın: 

ç.ırn_.,, Aıl•h etn-ın ~ 

İşte V~i Fransası ile Itanada 
arssındaki siyasi münasebetlerin 
kesilmesi Londra hilkiimeti \ata· 
fından pek ar-,.u edilir b'r şey gi
bi görilldüğü söylenirken Kanada 
hükı'.ımct;nin de daha hu yolda 
kal'i adımı atm~dan çok düıjün
meğe lüıı:um g>Örmesi oradaki 
Fransrzlarm duygularını yokla· 
mak lüzumundan ileri geliyor. 
\Cenubi Aıftik.aı hii.Jı:üme~ Vişi 
Fransası ile münasebetlerini kes. 
ti. İngiliz <Lominyonlnından Ka
nadanın da ~le yapması isteni 
yor. Serboot İr1anda hükfımetin· 
den baohse lüzum yok Çünkü o 
her suretle bu harpte ıbita.. 
ra.f kaldığı ıvzn İngiltereniri 
bu:g.ün hal'p halinde bulunduğu 
devletlıerle de münasebc~lerini 
devam ettirmektedir. Eğer Kana 

çı:ııme,,.on yat urtı<liı be adam, yat_ 
ge-ce sabaha kadar orada fıçıların di.- · 
binde ı:ı-z, n1tr&ık et.mt, et'l~i ıün 02- ı 
leye doııou ıı,,qyh.;ıı.ıcl, ı.eni ya l>lr n:04-

r.aıba au \!$y'.a. silpün;e s11>ı jlıe sıl'l.w'D3.n 
dü,..~ ayıltır ve sor teıorar ı.aalar- da da Vişi Fransası ile siyası mü 
sın iı;n,:Ye ... Sonra tc.ltı•ı· sızar, tetı;. nasebctkrin! keserS'f' h•-p '1.i:n 
rar ~y>lır, böylelllo:e MwJ\lftı, :rUw& rı,. ;.ırhınen bütü'1 t- a· 
belanı bulursun! raııorluğurıı.m aııtı'k t.vn:padakl 
Şimdi bana dly~ lı:I: }'l'ıtıı>:anrn başında bu'ıın n La-
- Yo sım hôld ne için lçi;ronıun bu va! hiikümeti ile d'ıp!omathk :ıe-

•ı!kktmı"! ı killerindc hiç bir irtibatı kalm:ı-
Ben za tan bulmuşum b~nı buta.. olt c ., k 

-"kd B~ ·- ıms •. c- • a ar .. Lh-.ı.Mt SOı1ra. i~lllflm ne ~ - ... 

Hem 1 Oo"z·eıi~tı olac<Ck, içıınemiş m ne olnc.?lc? 

neme fuıın caru~n. b~rı lıııttii buırada 

;\loıro ya;;o.ma de.t'~ı veı>:l<.'<'1< d<>t.ı:ım a ..• 1 SLhhat ve İctlmaf Mua~neC 
Hem kiın d<-mlş höni s'...., tıcrltaıin lı:atı. Vekaleti, şeh.riımiıııde ıbiT gfuliiJ<-
7ası diye? :&; ı:.tcdiğ'ı.i yapar, klmi 1 ,.;;ıüık k-.ırsu açacaktır. Gözlükçü· 
m~l-ıaınede r:kı ·çer, J.,~n1i balczlardan. I ,-
barlı<'d•n kmd'.no yar ••çer, kimi ti- , li.İ.k yapaeaklar, @(izlill< itlhal ede-
m. ·ımıooe ı:arı n biçer. kim; doğar. cek ve ı.atacaklar, ancak ıbu 'kıurs-
Joimi ıılk:er, kimi de n-·ehtalpo\ı yaz ge. tan geç;p ihtısasları Vekfildç" 
c••lnde b•ıını ıeın>l1e oçar! Ya..... tasdik olunduktan sonra çatışa.. 

(De\"amı var) hilecekl•roic. 
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(Blı 1'12ıtlln metinleri Anadolu 
Ajal\sı bti.Leı\!~rl<ıdcn a.lıntıuJlıl'\ 

Müttefikler Hitlcrin nutku
nu ae\·~ek bul.Jt!lar - Af. 
ınlliJ a . İr.giltcre nrasuıda 
hava düellosu - Gandi'nin 
b.r makalesi - Kaylı<ılan 
ruiil:tefik g.,mlleri yc'-!nıu -
4 ayda Maltaya 11 hi.ıı tay
yare hUcıım cUi - A:ıneri
kada pahalıhla karşı mü· 
cadcle - Doğu ceplıesİinde 
yeni muhar~bcler - Liby•· 
da weri durum - Uzak 
Doğuda y*Ai hareketler. 

Yeni Kal edoıı-
• • ya nıçın 

Avrupaya yapı
lacak ihraç! 

l HİTL~R'İN 
NUTKUNDA 
ÜÇ OKTA 

(Başınukeleden devam) 
liyet, \'atife, ıııuvazcnet bcrober
liği lçinılıı tutmak ~ntlnrıru ika
me etruok istiyor. Bütiin bu tcd· 
birler ;:ô~teriyor ki, Almanya 
ruenılekı,tlnin l>er liirhi uıkatini 
derliycrok •ülüın kalını• miica· 
deleı.inJ b~arnıak ıızıııi ile ve bu 
şuuru bütün halka )'M)·nı14 olarak 
yeni hamlesine atılmak çaresiıııi 
ele almak irade ini hJikim lı:ıtınn.k 
tedbiri ~indedir. 

Telhis ed.ın: A. ŞEK.lB 

işgal edilmiş? 
Soygun, 28 (A.A. )- Am'C:k0ı2 r•d>. 

:vosu Ycnı Kaled1.•r,a·n'nWl J\.mor1kanı 

Radyo gazetesinden: Amerik• 
radyosu Hi tleriıı son nutku için 
şunları öy·leıniştir: Hitler dahı 
Rusyannı -bu sene mağlüp ediie
miyeceğln> ltiraf etm~t:r. :Mos
ko\'a radyosu da dem4tir ki: Al 
manya lllibahar toıarruzuna bağ
lanın ~ttr, Liı.kin bu t.artuz Hit
ler larıtından Alman halkına a
çılmıl'ltr. 

:==::::=.:;:::=:::::=;! kuvveıtleri tataiu,d':l-n .-ncu.li hddl=C'lri 
ı hakk!nda tef:oirleı·de bw!unrn~kta ve 

A erıka e sperıe • 
r .. 111 ,öre en 

mcn~ıip )1er n:resı 

Tiınes .gazetesiııin siyasi muha
b'.ri §Uttları yazmı~tır: Hasmını 
yenmeğo muv..::! .. k olamıyan 
H:Uer, gayretlerine daha başka 
bir ohemmiyet verdirmekle zilfı• 
nı teWi elnıe~e çalışıyor. Hitler 
1ııgillz müdafaasını kıracağını, 
fakat biraz zr rnan geçeceğini talı 
m;n L-diy<>r. lng'ltereye yeni hava 
taarruzu vapı 'acağı hakkındaki 
tehditlerle sen ıcrce uğnşıl~rak 
bü) ük b:r den,zallı filosu vücude 
getirileceğ.~e da'r vaJler Ü\'Üncü 
AJııanyııırıın lar:ninde yeni bir 
devre alçılarogına delalet eden 
mler ®ğild:r. 

N{"Vs C hron'cle -gazetesi baş· 

makalesinde ~öyle demistir: Hit· 
!ere verilecek b'r !tık cı.=vap var• 
d,r: tn.ıırnz h. va tnarruzlarının 
d:ıha zi 'Bde ş'ddntlcndirilmcsi. 
BuııGian ba.ş ka bat'd~ A !manyaya 
<lr<ı yapılacak tsar•ttz hazırhk· 
'arına lm: Yermek lazımdır. 
ıDa•lv F'·"!lres royle yazmı~tır : 

'\ r-'ık H'• 10•·irı A'T".'\ı.n 1 ara verecek 
kuvvet i°'.cı kalm'1nı~tır. Hitler 
Alman m 'll ı·nın bü'lin h&klarını 
cHr.Oı:ın alm:• "" m Hete yeni b:r 
k14 harb'"a ~.~r'aıımak gerekti
t ;i:lni an1atn1ı~tır, 

AT fANYa • tl\'GtL'T'l"RE ARA· 
S!NDA HAVA DÜELLOSU 

Tn~raoan b'\d\r'l'ror: G"""" 
k",I\ Alman t•''Y•rele.rl Bnth şeh 
r'ni vıne b•~ 1 ı'<'a hPdef tutnı~lar 
~hr T:ıarru., 1ki saat !"Üm1Uştilr. 
I ı<anca wk kayıp olmasından 
kor'{uluvor. 

r,,.rlllıden b'l:l'r liyor: tııgilit 
lı->r.'ba tav\'arc!eri geceleyin Rııs
toclıa krı ı taırru.ztarına devam 
r mşti r. ı\lıran la\'yareleri de 
B: tlı .şl" r·n~ misllleıı-.e taarruz-
1: y:ı.pır-•t• r. 

G \NDIYiN BtR MAKA~St 
Ahmetaba.cki• n bildiriliyor; 

açığında kaybedilen muttelık ge
milerinin yekunu §lnıdl 152 yi 
bulmuştur. 

4 AYDA M.ALTAYA 11 BİN 
TAYYARE HÜCUM ETTİ 

Kııhireden bildiriliyor; 19 ilk· 
kanundan 19 nisana kadar ıı~n 
dort ay tçlnde 11 bin dUşman tay
yaresi mihvere Afri'ke yolunu ka
pıynn bu adaya hilcurn etmiştir. 
Mübalag:ı elmeksiıin Mı.itanın 

400 bomba uça~ını nıe~gul ettiği 
söylenebilir, Malta olmasaytdı bu 
400 tB}'YaTe Sovyet ccpheslndckl 
kıt'alata her gün 70 ton bomba 
atabllirol. 

MIERİKADA PAHALil..IÔA 
KARŞI MÜCADELE 

Vaşingtondan bildiriliyor: Reis 
Ruı:velt, harp zamanlarına rnah• 
sus mlllt bı! ekonomi takip etmek 
maksadile yedi noktayı muhtevi 
bir mesajı kongreye göndermiştir 

DOCU CEPHESiNDE YENil 
MUHAREBELER 

Almanlara göre: Doğu cephesin 
de ve Laponyada dü.şrranın bir 
~ok taarruzları püskürtülmüş, a· 
ğır ye kanlı kay-plara uğranıştır. 
Bir çok tank tahrip ed bn'~tir. Al 
man tayyareleri Murnıanısk lima 
nında dü~manın 9 av tayyaresini 
tahrip etm~t'r. 

LIBYADA ASKER! DURUM 
Libya ccphcs'nde kayda değer 

bir deği9iklik }"oktur, 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HAREKETLER 

Mllttiıfiklere :;öre: Avustraly>a 
Nrafında yalnız hava akı nları ol
'l\aktadtr, Fôlip:n ı rde Corn.gidor 
kalesi kara bataryıla·ile ve tay
yarelerle bombardıman l!dllmek
tedir. 
Blrnıanyada milttl'llkler plan 

mucibince ger! cekilırekledlr. ja
ponlar Manda!A va dc:>ı.~l'tl ller1ıyor 
lar. Hasıl olan kanaate göre. müt 
t.flk müdafaa cephesinin kısal
ması VP •'""-Hr rnt'vqlminin baş· 
lamssı yalnnda Birmanyada va
zi~..ıtte bir istikrar husule getire 
cektlr. 

G · ndl, ıı ı rijPn ga·wtesinde bir 
ırn':alc ne retrr ''· jaPQnlartlan 
bahsedcroı.. ezcüm!e §'Unları yaz

,, rn~tır: 1-
Mütaarn?.ı~r•n mE'm'e'kct fay

das,na qa' ı•t l:lırın ı tahmin etmek 

r r <kill ik "'''"· ia.,..,,~ 10 -a blr dliş 
manIJtım vokwr. Falrnt Hindls
tana ka ı bes!cıJ·•ıetl dÜ•ÜnC<'le. 
r: ~ndi,ıısız karş· lamıy~ıum. 

n'I'~:.ıanı rn' at bıraksınlar. İyi 
"yeılerll' r 0 'rl'1<'erinl söyl~yor-
~ 

lar. Acaba kend:·~rin i ll"arn< bı-
rakl·kları hu ys' ma ve yıknın si
v~setine n Ü<iah:ı.k olmak içh Ç:n 
l•C' ,Y apmLŞ' .r' 

KAYTOLAN MüTTF.FİK 
GEMİLERİ YEKÜNU 

V.AŞinı:toıı<ia n bildiriliyor: 7 ilk 
Unundaı.bcri Amerika s3hilleri 

ııcıtok'a G lr el ll .. v. 
tk .nı 

(1 ine: Sah.leden Devam l 
etmişlerdir. _Yüzlerce tayyar<! ha
va meydanlarına.saldırmışlardır. 
Alınanyada Ro >tock 5 inci defa 
olara:t yen:den bomba«mnııştır. 
Şehre ceman 8 bin l.on bomba 
atılm~tır. ingil:z tayyarecileri
lerin:n almuı oldukları fot.oğraf
lar, ı,İehirdeki halkın kaçmak için 
lr~nlcre hüoc:um ettiklcr:ni ve ilk 
nkınlaı-da büyük Heınkcl tayya
re fabtikalnr;nda çıkan yangın
ların hıll:l devam 'et t iğini göster
mekteclir. 

~~~--~----................. ~ .......... --............. ____ __ 
EMLEKEı:.._TEN) 
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.ŞEIIIRDEN ve 

r.:-.1\AkAIJ.\N •• . 
. il .)tLJ:.,.L l 'l 1:.1\: ' 

* ı:ı""' At kara<i• la,e Müst•ıer Mu-! 
.. 1. ı.ı •• ıa.n rı;.-.:. •. o.ııot! )";...ı !i:tbtuıt.id.Qrle .. 
ı·· ••• n ıştira.1ıt '.\'~ .. 1> r ııopl.antt yapılmı.ş, 

... t,;;Jrin • ıh>D' ~~nm 111tıt1rı..ınaaı U... 
tı.:ri.ndc go, ı...:;ru.ı.1:0;1ıtıı·, 

+ P•rli Grupu b11gliın lcplomcaıo. 

+ Pooıta ldaresi, 8 .Llrıı,ya kad•r olan 
ı....ı t::' ı-.u '°' .... t. k<.ıaar teoll.1nıni ka .. 

r"'r d..j'. rnı ~-r. 

+ Anknra ™ledlyesl. eltmd<;ere 
ı..."b-L Y'- r ....... u._,.~,:;. daırnıgaianrrı&Sınt 
• .. rı· zı.Y.ır T.1 11', 

+ Aru:tar.t tıe' diye.\ p:to?ır 1trleri.. 
ı· .. ı· ıl'ır. • .>"G :tJ.r&oır \·ernll~t.r. * Pulla \f aı.o.nr~~ memur{arına bir 
ucıcc ll).ıı.ı \Cl'..ı1ı.1.~i hM.ıtınd;.ki ka
n •: y.::ırın !',•CCJ ı~ giJrüşü:lecciDUr, 

+ Temırrı..zden it:bart.n yeni Betedi .. 
Yt l\.Icc~ı-.tr1 ı ç.ıı:nı ba~~ı~racakt.ır. 

\'ILAYJ<.'l' ve ilELEDİYE: 1 

+ Bel< ye, oaun rı-vrterınin yeni
cte-n tc9b~ı. ~-tn 1' .. t 1'\lüra.~~be Kom~s

Yüt:t:na ltk '-•e bu.unn11.Şur. 

+ Durn \' y.,.!te a "~adar!arın i~i
ra1': yle Vc:l,,, o Re..'s!iğ~r.ıde toplantılar 

Y .~ııış, r, thr.a•ı Of0$lnl!ı. teşkili aı
zer ">\!o gbrt >milşlür. * Vali \'r ?• "'!ye Reisi bu akşam 
At:'carayı g'.d c-klir. 

TlCARET ve SANAl'I: 1 

+ Ter;t;lik mıı.lı:eımsın,, levzii içi.n 
Ticaret '\.' t.kA.ıvt.ınden mikııaade isten
mı.şiir • * Mensucat le""ıı kuponıları cu.. 
nıarlte.i Vt Fe&ar aı.ınL-eri evlere dağı
tılacaıktır, 

+ Aılın diln 35 !ıradan satılnlıştır. 
+ İaşe Mu.aarU Mum'"" Jtı;k bu aıt.

.şam At--.ri:araya ,h.a ...... ~ .. \~.ı. 
+ Şciıtinı.ıck uu.unrut Fiat Mü.t~ 

kabe l\Ii.ıd~U l\.1kılL.llUL Seyda il'ııala.t 
ety.aeınw.ı f'Allf tittt..t:-1·1.CJLn çaQUık Wsi>~ 

Ü haidı:ıhda a:.:ııu.darlara rureık1Wer 
verm~~tir 

MUTEFERRIKı 

* f;leNin deniz postaları bu hat
ta. b"il,ya<'U<lır. K•raden!z İlkbahar 
tarifeleri de h:ız:ı~lanmıştır. 

+ Tıı.ht~•ledt T•l•ron ooka&ında 
köınürcü !-!asan ·ra.hs:.n Jnangaı ~ 
rünlm. ıt:ıosLır.u 14 kuruşa aatal'ken ya-' 
kala.ı:1n1ı~tır. 

+ Ü3küdar Tramvaylarının umuznl 
h~y'et toplantısı ekılertyet olmad.~ 
d<ı·n ıcri kabnıştır. 

+ Yarın Ankarada gôrU~ek olan 
su kruıl ınuh•.kt.rn""1 iah.tlerind"tl b1r 
kl»mı dün akşam Ank<.ıraya gilmiflet. 
dlr. D!lerleri de bu ıltfam gidecİ!kler. 
dlr. 

i;ı"°1\l ... l11 Yeni Ka!tdoll()'a'yı tehdit 
e~e~i i.t-ı;crine bu 1 ı ô"All.ııilt mı'Ut."ffi!:b

kesn!n Isgali ~aru.rrii haaıl oldujuuu 
lt!Q'<ialm•ltlodlr .. 

Aıne.tt.kın at1keı:i ınl~~tı.ttln.in 
<1:'1<1i<;.·tni Marohıı.ı od J.rın<la toplat>ln 
japon kuvvetle<! ve ~mil...-,: ~melt
ledir. Bu ır.iii'~h~Uer l.Hl adoJ.ard'n başı. 
lı.yor,k Cenul>o cl<·iru b:r Japon hilcı>
mu 7a1.nldıl1 t!'kd!rde Aa:n.eriık<!.fl dO
nanınl;.•unın ml~ıtltm bJi"' .rol oyınyacağl.
nı .söyJcıncktechıier. 

f'ilp:tıle:rae Cnrt<!ı~r ·~ lP=•l ınG:c. 
1lıiııtd.i.>·~n ,ıtqıC·r, ı.:.n :ı rr1rrin!n toarru1-
latr~ u,ı_r.anı~ıktGdlr Tt•lcyo Cc.!:>'J Ada.
sın00-k1 tcınjzlcoıı~ ha•-fkr·~:t,. ""İr. :ona 
erd!ğinl L'.ktiınwkll .. 

FrensRrun pro
testo su t ugün 

VE' r-iff yor 
Vtıf."ngton, 28 (A.A.) - A1Ju·ik.~1 ;:.İ

yasZ mah.l·ltrindg ba,,.ıl olr.n k<.ın ... ta 
s;}:-c F'rrn~A Sr.f.a·th-'l. Jle-a11y liaye bu
zün:kü Sa~ı gi:r.ü ö~ledtJ1. ROnra M. 
Ctırtre:ı ıı~ı~i'il ;dyJı·ct {:der~k Ameri
kan kıt'tılarırıın Vcnl l<ale4onya'ye. çı
ltartkrnrısMıa dair Fxa.nsa hOOt\lJnct.t ta
ı~.tından h(O.Zı rlenı&.n pı-otc.tıo notasını 
Nzıra tevdi e<.ecektir. 

---0--

RuZ\t'ea\'in mühim 
b•r nut .... u 
Cl inci Sıı.lııteden Devamı 1 

n1ıı.k~nesi J~l~mjye ba.şU.~·ın.ca, &itg:de 
<>zi nlşLu-, bu de!t. da "-Ynt olacaktır. ' 
Harp !&!>o ıkaı~rın:u devam ü.Eere çaJ.ı
şahi:ır . .e ct·i iç.n t;_,y~i · ;Lscdın i :tik ... 
ı&r bulcruı.tııı hı .. ıiıtda-. Çok p-.ra ka.zafb
nı13a ır."nı 1:1 ... • ek lçin vcıv; ... cr art.tırı
!acs.Uı.t. An .... LkJnın ha.:-On günlük 
harp IM'r•I• ıoo m•ll)'Qn G:>lardır. Bu 
yılın eöntıı1a d11t;ru bu m,rı<ıtar ikt miB
line çıbco k't.r. Bunun l<;,Jn, her ne pa. 
haıoı.na olurı~ 01-u.n hayaıt pahall!l.ığı ... 
nın ününe gc('n1"'k (.•Jzeındir. EY ki;.:a.:a
rı, tcpt!\n ve perakende I!ntJcr1 lle üc
retler taıhd2t edbecekLlr. Ilic; b~r Aım.e-. 
.ıı\c.alı Vf'rgilE-rini ödec:UcW!n sonra y~ 
da !'3 bJrı dofarctar. fam:la nara kaı
zana.rr.ıyaruk ta·.• 

lı>adra, 28 (A.A.) - B. B, c. n .... 
\'c!tôn dt\n !;,,ı$"ey vero:ıil proje hok
kında bııgijn r~a bir nuluk .OylL
ye:-d< prvir•lfJl l.t; h eırn...ı beklen.. 
meto·...ıır. Pl'OJ!")'e göre b't c;olt twıra.
ra nar'lı ı.on41.l'tık ve n1D.8f:ill't·ın son 
haddi, ~lftlilt rr.ahsuli!\.,,,,_. nuırnl (!... 

all<>ct leiıbil <d \rroktir BU11un içjn d<> 
yeni kanun.tor yapı.ltı'Cllktır. 

Ha) at şe.rtlar• 
!"'.ısaltı•ı or 

(1 ine! Sahifeden Devom) 
göndererek Amerikada hyat 
şartlarının esaslı SUl't'tt.! kı~ımla
rını va şaiu;i ve umUml karlnn:ı, 
enfltS)'Ona manl olunmak için, 
tn.hdıt L'<iilmeıılni istemiştir. 

Ruzvelt tarafından ilan ~dı\en 
proğram ka,anç vergı;ine. k.ra
lara, ücretlere, tasarruf~ara, kJ.'"t 
usulüne ve t&ksilli satm aimulara 
taalluk etmektedir. 

Ruzvelt bcyan1tında ,e>yle di· 
vor 
· • .:_Hayat s~viy~m!zi önemli bir 
suretLe kısabilecek durumdayız. 
Zaruri ihtiyaç maadelerinin or
talrk f;a~la•ıPa cJayanan hayat 
pahalılığı gecen oonbahardan be
ri aşağı yukarı yüzde 15 n;sbetin 
Je artmıştır, Bu nisbetin bir ilci 
yıl içindi! yülld 80 veye. 90 ,a çık· 
maması lç'n şlm<ll harekete geç
meliyiz. Bunun :çin de mu.tecili 
bir proğram kAfl gelecektir. Baş· 
irca iç hedefler;ınizden biri olarak 
•hayat paıhalılığının ıstiktarını ka 
bul e\meliyi;;, Çünkü bu, bütün 
iktısadi bünyemiz! kuvvetlendir
mek için ~rUır. 

Ruzvelt bund3n sonra 7 mıı:d· 
d ilk bir pragramL anlatmakta· 
dır. Bu 7 maddenin huli\saııı şu 
dur: 
1- Şahısların ve şirketlerin 

karlarını makul b'r hizada tut· 
mak için ağır vergiler lronulması, 

2-- Toptan ve perakende satı~ 
Jarla kiı•alar lçin bir hudut tesbit 
edilmesi, 

3- Ücretlerin istikrar ettiril
mesi, 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ame· 
rikaıı askeri eklipcrleri, Aıo&lo

Sak80n kıtvvetlori tarafından Nor
vefe yapılacak bir !stili teyeb· 
büsünü Fran'9ya, Belçjkaya ve 
Holandaya kurşı ıbiiyiik ö~iide 
yapılacak bir taarrıııdan daha 
muhtemel addetıınektedlrler. Bu 
ek.sperlerln lı:aıNııtlİne göre Maıış 
ve Şimal clecizi salıillerine yapı
lac11k hir !aurtuz için uldıı mevcut 
kHvYctJcr yeni haxcketler;ıı nıu.~ 

' af f:ı 1<i "<'tl~ ne~'~elcndlrilınesine 
kıifi dcjfldlr. Bu ku\\'ell<'rin A· 
ıuerikun ktt'.dnr~lc tak viyc~!ne 
de imk:.ıı ) ol.:tur. Çünkü bu kıt'a• 
ların tı.kviJC•İ nakliyuttu ~ckıilen 
mlı ·külıi t ddayısile b:rk.aç ay 
scnra, İngilıcrrde buulııan Arue· 
rikun kıfnt:r.aıı ;ıı 1ncvcıtdu nıÜ• 

ltim öl~üJc nrHı~ı zaruan müm
kiın olabilecekfü. 
D'ğer rı lıeUeıı Norveç'in ınuva· 

sala hatlaruun uzunluğu <!olayı· 

sile bu memleketin mUdnfnnsı 
Alınanlar içhı Fraıısanın, Bclçi
kaııın ve Hol<ıııdanın müdafaasın
dan daha zor olacaktır. 

--o--
• • 

FAS VALiSi 
Vişiy çağırlldı 
Londra, 28 (A.A.) - 8..B C.: 

Cezair rady00>u ılUn ak~aıtl Fr.,... 
sız F~ıtllll uınıuni vaMinin; da .. 
vet üzerine bugün tayyare ile Vi
ŞLye hareke& edecejtinl haber ver• 
miştir. ---o----
Alman/arım 
mukabelesi 

Londra 28 (A.A.)- Gece; Al· 
m.n taypreleri İl"..giltcreye bom
balar atmışlardır. Hasar ehemmi 
yeıaizdir. İnsanca kayıp >"Oktur. 
Almanların Batlı şclır!nc akın yap 
tıklan m&h'.lmdur. Fakat bu şe 

ihirde askeri tt:Sisler yoktur. Bu 
yüzden Bathda b:r çok kimseler 
ölm~tür. 

--o---

Hitler'in nutku
nun akisleri 

Nevyork, 28 (A.A.) - lleratd 
Tdbuııc gazetesi, B. Hitler'in nut• 
ku hakkmda ya:ı.tlığı nınk.tlcdi! 
di}'<)ır ki: Alııuınyada toplama 
kampları artık kiıii gelmiyor. Nu
tuk büyük bir kayna~ olduğu. 
nu gösternnektedir. 

Santiyago, 28 (A.A.) - Şill ga. 
zeteleri B. Hiller'in nutıkıınu: 
•Hiller bir iç isyanından korku
~·. •Hıtler, İnglHeuniıı. istilası• 
na bu yıl t.cşebbUs eıfontlyeceğini 
ldraf edl)oro ba~lıkları ile ne§>
rediyorlar. 

Roına, 28 (A.A.) - İtalyan ga.. 
zeteleri B. Illtler'ln nutkunu bü
yiik ilgi ile kayt ve tasVip cdi;. 
yarlar. 8olşeviklorle demokrasi
lere ilk harp açan devletin ttaı. 
ya oldugunu kaydetmesi İlalyada 
çok büyiık hisler uyandırmıştır. 

-<>--

Madagaskar' da 
lıondra 28 (A.A.) - Vişiden 

bildirildiğine göre Madagaskar 
adasında sükunet hüküm sürmek 
tedir. Adada Japon kıt'llları bu
lunduğu yalanlannuştı.t . 

Çin Tebliği 

Bunu en tyı anlatan ve !:'eren 
harp yıU,ırı nıukaye eli bııkı.nun
dan yc..ıı.I rartların ıJ..ames!lıi icaıl 
etfüen bebeplerin ne olduğunu 
yine en iyi belirten b.i.ual Hıtlo
rin şu cümleleridir: 

•- Cephe, vatan, taşıt, hülkıl
.nıet ve .ıdJ.i:l e bir tek Ucre ıtaat 
etmelıd.r: Z;.fcr .. 
•- Ayl:ırda.nberi cephede Jcim. 

seyc mezun.y,et nrmedlğim bu 
devrede Jı:ıç kmıo.a heıktan ıbah
sedemcz .. 
•- Hakimler, on blnleı"Ce ce

sur Almanın, mcmleket.n Bolıe
vizm tarafından yok edilmes.ne 
engel c>mak ,ç.n ölmek mrun
da kal.iığı bir anda en alçak ca
niler hakkında anamıal l>ır su
rette merhametli kararlar veri
yorlar. Bundan böyle yaşadığı
m.z dakikaların gereklcı'irü tak· 
dir etınıy<;n hak;ınleri :ı.zk-<lcce
ğ:m .• 

Horhalde görülüyor ki Al:ııı.ıın 
Devlet Rııl!inin 26 Ni3ım 1942 
nutku g~çen nutııklanna nazaran 
daha hususi bir ınAna ve nıalıi}eti 
haioıdir •e Alınan Devlet Şefi bu 
nutku ile ha•hin seyri bakımın
dan mücadekn',n uzun sürccel'inl 
ve bu mücedohıniıı Almanyanı.ıı 
ölüm vo kalımı He mazideki ve
kayie hiç benzemiyen bir ülcü 
içinde ilgili olduğunu tebarüz .;t
tirımı.k tstiyerek hcr~eyin bJışın
da bütün ınenılekefin takalleriııi 
bu mücadclonin yoluna bağlAJnak 
ve y :.ııo her türlü iktidarı millet 
bütilnlüğünü de seferber ederek 
inandığı )'l>kla emrl ve eli altın
da toplaınak imkan ve şarıtlanna 
kavu§illak istemiştir, 

ETEM iZZET BENiCE 
-• 

Erke§ine ıhanet 
eden 2 çocuklu 

kadın 
( 1 !nal Sıdılfeden l>ew.m) 

aile faciası olmuşLur. 
Bu evde oturan ve Gıll!zar a• 

dında bir kedınla da 14 senedir 
evli 'bulunan Cemil isminde bir 
seyyar satı.cı bir sene El'V>'<>l va
zifesi dolayısile taşra viüıyetlerin
den bitine gitmiştir. 
Kocasının bu gaybubeti esna· 

snıd<ı biri 13 diğeri de 9 yaşların
da iki yetl~kin evUdı olmasına 
r~ l'mıen Gülizar baştan çıkmış, 
s:·oze hlılirde motörcülük yapan 
Mt!lınıet adında bir şahısla tanır
nıı~tır. 

Bu suretle kocasınıı. ihanette 
'bulun;ııı kadın, bu .lıareketlle de 
1talmnnıı~. Mahmelle O -şiktaşta 
ve Hö.lıcıo~lunda tutlulıları, bir 
evde karı koca hayatı yaşamağa 
başlamıştır. 

Fakat Cemil, bundan yirnti gün 
~vvel şehrimere gelmiş, karısının 
evde olmadıj:(ını görünce onu a· 
rastırmıığa koyulmuştur. 

Emir<' '~min~e bir kadın ~la· 
letile karısı GUIJzarı Hahcıoğlun
da bulan Cemi~ kendisin! oradan 

ıılrnış Eyüpleki evlerine gctirtniS 
tir. QUllUr bu $V de#;~tlrme me
selesin! kocasına, bir akrabasının 
nczdine iltica şeklinde izah etmiş
tir. 

Fakat, ba2ı ahbaplart Cemile, 
taşrroa bulunduğu sırale' 

rıııının lşl azıttığ.nı, hattA Meh
met adında b'rile münaschet pey
da ettiğini söylemişlerdir, 

Nihayet Cemil taşraya gidiyor
muş gibi yapmış ve evvelkl gece 
saat 22 de evinin civarına sakla· 
narak motörcü Mehmedin eve 

4- Çiftlik mahsulleri fiatlannm 
istikrar etlirilmcsi, 

5-- H.aııp bonoları satın alınma.. 
sımn teşvik edilmesi, 

&- Yeter derecede m{!bzul ol
mıyan bütün esas maddeler hak
kın.da karıw usulünün tatbik !!
dilmesi, 

Saygu.n 28 (A.A.)- Çin teoll· 
ğinden anlaşıldığına göre Bırman 
yada Hopungdan hareket <'den 
üç koldan birincisi şarka doğru 
Kunhing istikametinde, diğeri 

Hunghaypung istıkametinde ve 
üçüncüsü şimal istikaml'tinde i
lıerlemektediı'. Henü~ Tu.n.gyi'yi 
ellerinde bulunduran Çinlller ja· 
pon ileri hareketini gL-ciktir:neğe 
uğraşmaktacl.ı.rlar. 

İrravad eepheisnde cereyan e
den harekat hakkında malumat 
alınamamıştır. 

, geldiği\n görmüştür. Biraz sonra 
bir tekme vurup kapıyı kırarak 
içeri girmif ve Mehmı-di bıçakla 
öldürmüştür. Kadını da üç ye
rinden yaralamış, sonra polise 
teslim olmuştur. ., _______ ,, 

%Oıırevly .. ve Clldl)'e l ıı .oha><lSI 
n 

Dr. I! yrl mer 

3' - ~ O N ·ı' E L G R A F - 2R N t S A N lMı -
Yeni Büyük Anketimiz; 

snaf cemiyetlerinin 
· kalkınması için 

neler yapılmalı ır? 
(l inol s.btıeden Devamı 

nin sayısı ise bu rnkamın pek 
~ok allınd&dır. Scbeb:ne gelince 
garbi Avru.panlll. tfabr:iı.alar ta• 
raıından meydana getirilen kun
duracılık, mutfak levazınu, ku· 
yumculuık san'atları 'l ürkiyede 
hep ayakkabıcı, bakırcı ve kU 
yumcu esnafı denilen san'atkiırlar 
tarafından tOd< tek elle yapılır. 
Organize edllmlş olan Türk 
dokuırııacılığnun, ~·akk.tbıcılığı
nın, şekercilik ve •aiıesinin 100 
sene sonra d'll yaşay >µ yaşayamı • 
yacağını Türk iktısadi politikası 
için bir eiıemmiyeti yoktur. Ma
dem.ki bu srn'atlar bugün çok 
mühim iktısııdi vaz:feler ·ua e
derek yaşamaktadırlar. Bu iti· 
barla bu san'at zümrelerinin 
kuroukları esnıı.f cem'.yetler:n•n 
sağl•m esa~ar içinde ömi;rlerini 
uvaım.,ya mecburuz. Avrupada 
19 uncu asrın liberalizm t~l3.kki
sinin doğurduğu büyük alakasız 
lık bu zümrelerin mahvına se· 
hep olmu~tur. Bugün i.se dünün 
yanfııı olan bu sınai siyaseti ta· 
mamen anla~ı!mıstır. O zamanın 
yani 100 - 150 sN>e evvelki lon 
caların ıslah edilecek taraf'. rı ol· 
makla beraber bir çok ıwk ta!:.ırda 
da mükemmeldi. Fakat ıslah e· 
dilmesi icsp ederken bü•bütUn 
ortadan kaldırıldı. Bu kalkıs hem 
kü.çük sanayi erbabı olan esnafa, 
san'atk5ra ve hem de san'ala 
dolayısile iktısadi hayata büyük 
ve ağtr bir darbe indirdi. B.rçok 
sıın'lıtlarla san'at.ktırlar sosyol<>
jik ve ekonomik bakımlardan yı· 
kıldılar. San'at mamullerinin ka
lite~eri de kötillcştl. İşte bu ba
kımlaroan da küçük suıııyiden 
Sayılan esnafın bir kanunla, bir 
cı~ganiZMyonla ilıimaye edllmesi 
üızımdıo-. Bu bir ;ktısad·i ve içti 
mai zarurettir, Bu himaycn:n te
mel fikri esna! cemi~telr;n in 
kerııdi kendilerini idare edebilecek 
faal bir şekle sokulmasıdır. Bu 
hususta ııunlar1 tavsiye ed&biliri2: 

1- C.,m;y.,tıerın faaUyetlne 
deovlet ya11dım etmeli 

2- Yani baştan bir ç~lışma 
programı yapılmalı. 

3- Ustaların devamlı, verimli 
çah!j!T1'aları lçln bir ı<tat\1 yapıl
nıalı. 

4- Bu cemiyetleı·e da!Jıil olaC"ak 
san'at şubek>ri kan=en tadat 
edilmeli. 

5-- Bütün esnafın cemiyetlere 
girmeleri .mecburi kılınmalı. z;ra 
bununla bütün i,.<>çi ve ustaları 
ayni çatı altında toplama müm
kün olur. Öyle ki ev sana)ii işçisi 
olarak sırf müteşebbisler bü
yük mağazalar h~abına serbest 
çal"lanlar da buralara kayded;l
meli. 

&- Mesleki w ticari bilgiyi ha
iz ustaları )'etiş\irınt>k veyıa mev 
cut ustalara bunları ö/!retll"c-k ü
zere gece ve gündüz kursları aç
mak. 

7- Maakst>f Türkiycde yeri 
\·e vücudü olmıyGn her ne\"ı mes
leki ~riyata bir hız \•ermek. 
Bilhassa yeni alıit \'e edevatın 
kullanma usullerine vnbancı olan 
ustalara bunları neşriyatılıı (!aıd· 
yo, gazet<', mecmua, k:t~ bro
fiir) ~ldir.ınek ve öğrotm~ 

8-- Defler tutma mecburiyeti 
vıı!ledilmeli. 

!)...... Akşanı çt<tak .lctırı;lnr1 aç
malı, çıraklık müddetini gooterir 
nizamnamek-r yapmalı. Btınlara 
bek'<iiye ve vilayetin azamı yar
dım etmesi lıizımdır. 

10- Bir ~k ecnebi dillerde ya· 
zılmı.ş küçük sanayi ustaları için 
faydalı neşriyatı tü~kçeye ~evirt 
mek (İktısat Vekaleti yapabHir). 

11- Küçlik san'atki'ıra, esnafa 
kreclı, iılat ve edevat ve çeşitli 
hı malzemeleri Clmıiyetlerin ku· 

racakları kooperatifler vasıtasile 
temin edilmeli. 

12- Çırakların evvelce yapıla
cak ustalık imtihanlarında mu 
vaffak olan ust:ılar tarafından 

yetiştirilmeleri Jaz;mdır. 

13- Tek t\p çıraklık mukave
lelerinin yapılması ve mfükielle· 
rin belli edilmesi, İmtihan usulü
nün tayini ve mu\'aCfak olanlara 
ehliyet vesikalarının verilmesi 
g<-rektir. 

l l:>-- İ~ şartlan bir esasa bağ
lanmalı. Bütün ustaların yanında 
çalışan kalfa:ar!a mülç~ebbis, la· 
cir ve mağazalar hesabına ev 
sanayiinda çalı<an ustaların ça
lışma şartları bütün e:;naf cemi· 
yetk!rince iııl"i!crin \ş şw-Uarını 
sabit ve umumi mukavelelerle 
(iş müddetleri, muayyen çalışma 
saatleri, ücretleri, hdta tatili) 
g bi 1ıususlar lJnz:m edilmdi. 
(Me.sela: Şin-di fırıncılar ve ek
mek yapı.cı!ar hafta tatilinden is· 
tifade edemiyorlar). Bu.nltr es
naf cemiyetleri hakkında tek tip 
olarak bir nrzamnaıre ile a;ııi şe
kilde tanz:m el '-, ·· 

(De,·amı y~nn) 

=====~ 

f mkara SEhlr :Mec l· • 
s~n 11 tı. rihl ' r rı 

11 ı~,. ı:: "' ')evam) 

Anadolu AjaMınuı bu tarihi 
karar hakkında Ankaraden ver
diği telgraf şudur: 

Ankara, 27 (A.A.) - Ankara 
Belcd •y~ Meclisı b"gliu V&li ~e 
Belediye lteisi l\e,z.ıt Tantloğa· 
nın reislij,:nde yaptığı bir toplan
tıda güzel kararlaoırıılau birin< 
''ermi~. başşehr .n eu hakim ve en 
gıizel sahasını Cuınhurreisi Milit 
Şci Inônünüıı ıar ,h ı adlariyle şe
reflendirm' tir. 

Uzak ve yakın t•• hlerin biıı.Jıir 
menkibesı n Okl ~ o..ıı Ankara ka
lesinin önündeki geniş, güzel, 
yemyeşil saha bugünc!on H'baren 
•İsmet Paşa Parkı . adını aıml.j'tır. 

Nevzat Tündoğaıı, BeledJiye 
Meclisine suLıluğu ve huıün nhu· 
nan teklifrn·de, Ankaranın milli 
mücadele tarılnndeki kalmııııan 

ve ıııu.aıfcr halırasuıı cbodllc'j
tirmck ıçin Büyük Millet Meelisi.
nin ikinci toplantı devresinde l\la.
latya M~b'usu olan İ•met Paşa
nın 13 ilktc~rin 1339 tar1'ıli ka
nım teklifleri üzcr. t o Ankaranın 
müstakil ve ı:enç Tüı kiye Cum. 
buriyetinin ebedi de\ Jet merkezi 
olmak şerefini kaı.andığını ha· 
tırlettıkıan ıoo.ra teZkcresini şa 
ctimlelerie bitiriyordu: 

•Aııknra k•lesın.n önUr>dckl ta
rihi goni'l sah~yı imar kararını 
almış olan l\lcclisinıizln bu İllıar 
sabasıııın, naınıııı ebediyete ka· 
dar yaşa:aca k olan Reis1cumhu
ı·uıııuz, l\lilli Şefimiz An.kara 
i\Ieb'u&cu İsınot İnönü'nün Anu
ra) ı devlet merkezi yaprruıl.. iç ,n 
Büyük Meclise sundukları tar~ 
teki tekl!fler i ıı ;n taşıdığı isimleri
ne izafeten ve o hntırayı tebcilen 
İsmet Pa~a Parkı adı veribııe. 
sureti le ~ereflendirilnıesini aı ı 
ve teklif ederim .• 

• Vali ve Belediye Rf!isinin be 
teklifi bütün Azanın şiddetli ve 
sürekli alkı§larile kar~ılanuuş 
ve Milli Şefin güzel hükfunt>t ınel'
keziıniı..in asil varlı~ına yeııi bir 
şeref kalan ve onu ebodlleşılreo 
adları üzcrindo he) ecanlı teı.a 
hürler yapıl1ru1tır. 
Ankar:ının hUJ,i\met mcrl·cı 

oluşu hakkında Turkiye Bll)·ük 
!lfülct .'.\tı·clis!nin 13 llktc>;rin 1339 
tnrihli tarihi kararını, bu llıe!<'ut 
fırsattan faydalanarak ay•ıen ncş 
rediyoruı: 

•Ankara şdırioin Tiirklye dev· 
letiııin nıakırrı idaresi olnı8SJ 

hakkınd»ki Malatyı Meb'u,u b
ınet Pa,s Hnreil&inlaı 2/188 ııu• 
maralı teklifi kanunisi üzerine 
Kanuuuesaıi En<ünıcnlnce t:uı

zinı olunan 18. 10, 33!1 tarihli mal> 

bata 13. 9. 3:lll tarihli 35 inci i~ti· 

nıaın ik'nci cchesir.de billcırııa 

ayneıı kabul <>diL~ .-e Ankııra 

şehrinin Türk~J c dc\.·!eti.n:n ıua• 

karrı idaresi olması ekser>) e& 
aziıue ile taka .. rür ctmiştiT.• 

ünaka e Yeki i 
(1 ine- S:?~ rr<1r-- r ' mı 

un yolcu nakliyatı ikinci pliına 

+ h perıtWi. mtm~ar• 
Y•yı::ı:t.'k n: .. "'desi te\iZi edecektir. 

+ 1-.ıbul Futbol Muhtel:t; diln 
Ankaroy; 2 - O yromiş, fakat gol ave 
rajı i1e 23 Ni.i.an kupa.:ı;ı.ıu Ankara k~
ZW.&n)l.Şt.ır • 

7- Kredi ile veya taksitle satın 
almalara karşı pıxıpsganda mü
cadelesi yapılması ve borçlann, 
ipotekler:n ve başka vecibelerin 
ödenmesi için teşvi.kte bulunul
ması, 

Bir tr n kazası 
Bre t, 28 (A.A.) - Bir lokomo

tif bir yük trenile.o çat'Pı~ıııışiır. 
4 \ilü, :ı aiu yaralı urtiır. 

mii ku-,ı ı Ha""n Apar~ No. 133. H- Elhliyetıslz hiç bir çırağı i~ 
Öğ cdl"n. sonra Be-yollıı A!a Ca· 1 ı;· 

atılını~ ... e köınür, hububat. mal· 
zeme nakliyaiı iin ı)i:İna alman~ 

tır. 1\l~lzcnlC 'e hn~ubat nakli~ a .. 

tını iyi bir ~ekilde teıı\İtt için )ol
cu nakliyatını a<ui,ıııa k ve bu
nun için ,le tenı ılath '"e fuar ta• 

rifclcrini kaldırmak !Uzumu ha· 

ııl olm~tur, Kö;ıriilcrin t"'' ·ri 
yakınd.a bite<oğindt·n Antqıo ile 
tro.ıı ınünakal."-ltnııı Jtn1.ir an ha
şınd~ başlıyauı:ı ıwüt <-<lı hı.ek· 

lcdir .• .,. ___ ill Tel; tS~te ____ .,. sahiplcrl işe al.mam.aU.. 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'----·--------------- l\:o. 5 2 _ _.._,,.1 

Ttırkçtye ç•vi.ren; lsKENDEK F. SERrELLJ 

Japon Casusu Togo ko11arı arkasında bağlı 
olarak askeri mahkeme huzuruna getirildi 

Jr.İJ.ir .t.CILDL ~·.\KAT / 
Mula.oa.u Et:A. lıap.ıstı.;.;uı....ıtn ayr~;rr

ken., hapistıvne 1uubrı.fızı: 
- ~111 ı.ebrık edc:·im. Bek! Dco • 

!-'in nJUhJ.hdiıık. ki, mt".t'l ... lJO ::. h~f.

yt.'t; (N1 K •. !{"I) in ton.-n :o;s n 1 U;; 
fl(i.ı.mı k:o:c .1 c:r k IJ)\. ·t ,·a.. g'OOU ~rurı

t t.• 9''' ruın trvı;rusu. 

- A c n1nı. [)(.ylc b.;r bl.dahıyJ. sıoy
Je:ın•t.tı. .ı.;.:.ı1 ;-, ~ KaMcrın oorunı.ı OJ~1.z,.. 

) i..u. v.:-· ı". Bu b l ltc.-~ ve 
n !": es!d1r 

- ı ... i i!l!YYW, ~-m ır..a.• ı. b!.nb.:~ı 
b lap ı.an1cytı. Sım roft Jı:o. y 111 -
V9\U A oitlUS? , 

Ne.) Bı nu. 

- Kon ·~-~tı....ı.ır;c;n :ı;in, ,&.un<:e kol... 
larırnı çöı.Jıhi1nlii.. Dun) :'JlJI\ hiç bir 
);l:ıUııd~ ma'1!Uilll~r nı;.ılıJ;;Cnıc huzuru
r:a kolu baglı oı~rar,..;. gl.:tı Hrr.<'z. 

Ded . R~ bu lt"klır. , uJ bu.Ju. 
Nobe;:;i. zc.b-,;...nc b.r kelin.(." te enJr 
\ (. dl. 

- ÇN:Uflt..7 .• 

1\•ıg<>"ı:lln Y.-ol'oırl.ı,i (·o.:ı.Hı:cr. 

Mu}.fa. lı l"N: c~nl<'YıLÜCr ..ırd~Hlılia. 
t.~t •• uyord 1 'fogH n•.•ı k'o arını.n \"O

~!"CS! o;ı ·n lı..;ç teı- fı'" un·\ gitmedi, 
Fcı.ha~ bur ·~ ""m.c ne ~oylıytbil rd ? 

• ce-va.p \ :ııı ye b ~-

• !ar. I a b"1· jaJ> r'I ticaret fir-
n ~1 l h D'ı. o!,.:, .. t K:tQ An.•·-
rı"" ıc..\t t !?. ı ~· B'; gonr.-ek u.ı:re 
.NC''ıifC 't.'· .ti t.ın.tk i.SIC'di, Konıut~ı·

•J .. r:ü .. ca \ e....'1· 111t':. 11:de ctmedııer. 
};I t t;i.n br:r11 ıı;:•KırC Sı.:11 bll işi ya-
p.ııb.j;, ıı, a e .. li t:ı P •1 v<.-nr.ı.n1.~ 

Deı .. ı D...ı t;:uı; iJ. r 1~ c.a:g kl.ı •• 
- GUç t;.,: • o}:r.~:ı,;:.r.ı nereden 

HASAN 
TIRAŞ BLERO 

J.'l R ÇAJ,;.ARI 

Çok itina 'c fedakarlıkla 
tıııal e<lilıniştir. 

İstaıYbı.;l Belediyesi Sıhhat L'j
leri Sari Hastalıklar Mücadele 
Meı.,<ezinin ı:ıkjminden g~çm,litir. 

Mikrcplaroıın tamamile ari o
lup huzur v~ cımniyetlc istimal 
edilcb.ili:r. Arll"di: 200, yarmı Ne
T<> 275, halis b:leiu 775 ve 1()'5() 
kwruş-tur. 

TÜLIP - OLDÖROZ 
K LO V E R 

l - 2 - 3 - .f - S ve 6 numaralı 

HA S A 
TIRNAK CİLAlcARI 

Çıkmıştır. 
Yeni moda, en nadide cila, en 
parlak ve fevkalade renk, sabit 

devanılı bir cazibe, 
-:JAS.~N DEPOSU ve ş~belerile 

"" tış yerlerinde şişesi 30, 
büyük 50 Kr. 

- u:ıun C[;SUS o:O .:ı ko!<J!'l<t 
:.g_..,.~ )'C'...ı. ı. O bı:~ .. de cası;: • .... ıı 

Rnı.an.ı?txı? 

- I>J· port \~ı.l nı nob ... tçl 
~. cr;n 1. n e ve"d in.a rrıeyct·ır.
d C....ırur<l .• Dun ı gor-ı ~ ı ... M)....A.er 
K 'yet: ... ı 1.. k ... Y. pJbJ ı n. Dedinı. 

Belediye Sular idaresi den 
-ı 

lı!r • .ctid.r, ı 
- Ne ol ırsa olsun, Rolonc.' T.,g·> 

o:ıların suç orlağı..ıır. ODu b, ı>ıt b.r 
St."Ç A!e ı olarak ele ::i.llll5d.Jt 111da:n;r1z. 

1 
- Ç"-4'. tr~C; nM" ede , Btit.! lltn. 
en bu .;tc ..... .ıl;l gu ,;er.iyordu • u .. 

n enm boş g1 :r.e • D anı ]fcl p 
Jlcy'eııı hem~n }"3r.n bu ... n n.uh ........ -
! "'t: ba~ı. 4r.. 

* K:)loneı Vels efl).:!r -çe \ ı! erte ! 
gun J\.. .. -ti;("~f Divanı Harp I~ry·eı.ı. to~ 
:ı..n.lı. 

U ı;Uı U..ır Fil!pınl rdc bu kad r 

S) h•t evr k 1ıuz.ı!ad. lilı haft b•> 
• .. g«p :rt::ı. ı ... ı ı ... nnza ı; .cc !K. olan 1 

b r apur:a ı..u. daa Areer~dya ha. 

- id rL Tı·~e .. e.rı ıı ddedtn 67J aıde Jn\l'l:fte.ıf k • <la ·~lillll"Jl~S gibi 
bile--_. ılı•. turülect.•1 ~ ,r 

2 - Sctr1 nı.nu n Jıu. i. J ı<laret.·c vcrji('C'('l!ç :r. 

3 - D " \;.k t lcz:lc. er idJrcn n a.tcbc inde l"' •erıeceı::ır den yalnıı 
i J11 !ıu \' r l ccJ<.t: .. 

4 - n..., e.ıe ı ıllaıc>ıft C"ıoaz d.ı:ıJ. Kle her gi n gCnulcb !ir. 

re e~ ~ccc'ıi':t •• ~! ıı...:-u taktın, e\ruli.ı kJ 
m.ı!u:-.ed .. k•J; auır. kr>;"dum. Çı- ı 
ka.•.ı.. .. ;ı k .t.; ıı rna a "1 ,, dtk k 'aba 
çcı.v,;, k:"t 'i> yere ı.11.JŞ J, bu gUrülti.ıyU '5 -- Bu U )!t 
dtöyanlar ÇPr.)c girerC"k bcrıı y. ku~J.- 12 ye k~ 1; 

ı.: ni u;:r ine :ılır. .. k ~ti)C'n 1 crın 5 ı~1Jyı.s 04!! S~!ı ~unu ~tıat 

ı. L .. tcı·ınt Tak .... 11:11 Sıru.cr. -c ... t..ı'.\ı iı~arc n}(!rkr~.nde 

- ~tlstcr K to J. ... ne .knja b.!r Jl~i ~ı 
çık..~.ak .ı; n GJıCic.~t.·k • nu au u 
mtr'. 

- E ... ·f't, Ikı~'Udu. O Aı ~r . ı ·• -

rın C""lı:i b:r ou,m.Gr. ır. 

Dıı htıJ on!l ken<l• lıW i:-

U.\! m !c .. •497t• --
Devlet Denıiryolları ve Limanları işletme U. idaresi İ!anları 

1 

Jçi;AlJf o' ; 1 

' 
28 Nisan 1942 

18.00 Program '" Memlekel S.a\ A-

18 0'3 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 

19.<5 
19.55 

20.15 
20.45 
21.J5 

21.30 
31.45 

22.JD 

yarı. 

Müz.ı.!c Radyo Salııo1 Orl«S'lr•
sı. (VJolon;M. Nl"Cip .Aokın) 
Konu..,<ın;iıl. (Z;,r::ıat Takvinıi), 

Rat\Yo Çocuk Klillılı. 
.l\ftizH\ • F~ıı JieyeW. 
:P.fe:ın'.cltet Sti.tt .o\J"<l.rl vt' AJa-ll6 
Habct1eri. 
Koııu~ılli\I tKrtt.p ~aut). 
Muak· Fnf~i Poragraını.rıın u..~~ 
Cj ]{ !-f!l~l. 

Raci.)lJ Ga.zcıe~:l. 

J\liu.~<; Viol<m•el Solo.'"" IPl.) 
Ko:nJ ... ,na ('J\.ıTli< Hukuk Kuru
mu l\dına). 
l\:ttiz:t; Oıttesıra E.ierle-;1 (Pl). 
ııu-ı;ık. KJc.lt>.k ·run Mti~.<ı 

P.rogr.:n-a - M;ıst.afa lt.ri'nin 
Jfa'.ırası ic,ım. (Şef: Me:mı ce. 

mil). 
~ferrJr'°et Saet A3ıarı ve AJ:Jrı( 
JJ,; >l!rleri \."t."" Bo:"::Mılaı. 

22.45/2:?.50 Varın.le J,rogı..m \·e Ka-

O[GiRMENCiLi K SEBAT 
'l'iirk Anonim Şirketi 

JJİSSEDARLARINA iLAN 
21 l\.lart !>42 tanJdııJc wplanan 

hey'eli u.mumiycde dahili nızam
narneyc ilav~ ooılecdc ild mad
denin sern1u; ei ~ri<.elin ü:ç rüıou 

hazır bulunmRdıgı cihetle müza
kcrcs.ı.ne .kanunen i1nkiın c.alaı..'"l'la .. 
dı. Bu kere ifbıı iki ma<klenin 
muıakcrcsi ;çın ?-layısın 21 i:nci 
pu~embc g;;.,;; s'1at 11 de ş·~kc- 1 
tin Bcşı!<taştaki meI'k.ezindc fov
kal~de oU e-ltc toplantıya davet 
ederiz. 

RUZ NA ?.I E: 
1 - Şiııkct c•a · mukav-elesine 

ila,·e eclikcek ıki maddenin rnii-
zakcrcsi. 

..._ - -- -

r farıhi Tefrika: tl l 

Ehlisalibe Karşı Kıl ıç Arslan 
Yazan : M. Sami Karayel _ 

Frank ordusunun zayıfladığını anh
yan Kıhç Arslan, o lanc a kuv vetile 
Üzerlerine b ir baskın d aha yaptl 

Sur.ye muharebelerinde iX!eıı I 
ehlisalA>ın ımiliotarı AnadlQoluy a 
g~eı1<en uğr~chkları zayiata nis-

. ' 
·betle peK azdır. ı 

Kılı\' Andan biıyük .ıniJ<tartl 
dü~man. .:ikliirdüktcn \'e Horasa
na dogru yola c;ıkan chl~l:iit>l 
mahv ve pe~n ettikten lıir müd, 
-det !lCJilra Franı;adan, kadırılar 

hct:aba .kat1tmn.n1ak ~artill', <.ıı1 

beş bin ki!ii ile hareket ebmi. olan 
Kont l>oııeverk Ankara) a 'kadar 
geldi. Ve, buııl:ır KLZılırnnc.ğı) 

(llali.ı;) nclırhıi g~erek R.;mfar 
tarafından mc~ıkUn bi ka.c::i:J)c(,-a 
yakla'flllar. Bu kru;aba ahal>bi d-
kı-.ooe ır.~ıı ve s.ı.!ip ilt bu:ılarn 
kaı'iı g.>btikleri halde §ehırıicrin;n 
yflı;nıa cJi..nll.::ii.ıı.c m0.r)l vlaan3<l.ı.. 

Jar. Bu ehbalip .'\:masyı:;:a <i•-,;,-u 
yıirüdu. 

Kılıç Arslan ile İbni Dan>'.Oj.11CCnd 
bunların erzaktan mahrum kal-
1111ya ba~laınll] oJniukJarını aıüber 

al.Lı1ca nskf:rlcrir.·1 üc· kola ynırdı-

1l'. ~;.ıl,;'ci.tn Sf .. 11.:J·i.J .. >"'ıansız ak. 
laı-Ja ıııuıemadi) en hır1>alanıyo 
du. 

Elılısııl~ Ereglidc bır su kC'n' 
nnda ordugah kuıd Kılıç Ar. 
lan d e!-ılisalibin kar;<ıoma ı;eL 
dıJiildi. Kılıç Ars!;rn dagn;:k l<m 
'\retıer 1 topliytı.r;ak chh;-,;;lhbe nıü+~ 
hiş bir baskın ) aptı. Btı öe~kı 
ktıYYt-tlt•11 aı;.-:..2!\. \t c.ı:ıc~ık on bı. 

bin. yirmi bn kad;.rdı. Yüz alt 
m.~ b!n ki.)·ili'n: ehbal:p boogu, · 
u.ğı odı ve ne ol<lu~lrırırıı şaşır1.lı 
!ar. F,r .a ba~li,d 1 .... Oıı binle•r 
Fr ... "u iivel:ı< ı \T n l:.:ı!Cl'c 
ı\lıı.an ı1rhl1 süY ~ıl ... ri dağlat. 

kaçıp d.:ıg•l<J.Lr, fakat Kılıç Anı 
1an, am,411 vcrınP<.!i. lfc.:psinı !kıl.\
lan ge,inH. Z.rıısız Tüı k atlılar 
nıiilhis bir krp kazandılar, 

Kent dö Puvc,lo bir adam.le k 
~ar.\;: Anlaky3) a ilh:a edebili 
dr2C'r l<U!maıv!anl. r h<>p telef oi
dular. 

• 
lnı, i.ızcrh.:rınc ~ah:Lrdılar. O va,; kadar 1 nı Daıı:.:mcnd 
FranklJı Lu hticL.nı:t mu\kave- K ıLç Ar•lanla mtıttef'kaıı .,ırı:« 

met gii:-;'.e1xHuse de nihayet He- , k 
ti!j•a1ıı:ır.:. ·arşı hnı·bcl!11işt.. lir r 

ri iıurekL•tlt. i akr:n1etc n1aiı.'ıkü:n1 lksi de bunları durdu: mak 'e Sıı-
kaldı. E-il:.l-vourıyl ;.:;liarını de- ı•iycyc duhullcrınt ııı~ııı .m3 
ğ~t..r:p Ercf.I·ye ~i.tt!lcr. üzere sarfı gayret r·tmt·kt Jtr• 

} .. ı arık or<J:..ı:;u!1un erzz,Js:sızlıri.- . 
tan ve 3usuzlu.ktan hali yaman 1 kalmamışlardı. 
o.Ju. Çu;.:i:ü Tu: ::.ıeı, kuyu kın ve · _ 
sa. n 1çJar1 kıörlc-!n':i~ler \'C bülün 
erz .u al'P doğlara sığınmısılaıxlı. 1 f'~ ışçı a~ uıyor~ 

bryl""C.ı.n!ı t r nı Jh...itt'.fr.e gt-çme ... ;ıt.ı. 

'l'vgo loo ı a:it" !.nd.. ba,i: ı o'Qra.A. 
nıa.tJrı..CTr.e h zur .., ge-t:r ... .?m"ş'L r--et. ITIJ vcrdj'ı ~ dıa.l1 ~ l>L..deıi ( ı 17 -la} laa o1dn idare m .. tba ... ~ının Lir tenelk f.hti_y "cı 1 

IliS<Cüarlar h' ·;e scnetlcrıni Ti.
caret Kanununun 371 inci mad
de,,011e göre toplantı gününden en 
az bir !lafla ı vvcl Şirkete tevdi 
etmeleri lazımdır. 

J{ J.~· '\rsla.·, fra•k orduounun ı 
anıilıim ;ure:tc z:if kc~bdlığini gö-
1·ünce c•lar:ca kuvvcti!r üzerJcrlnc ı 
bir l•askın yaptı. Bütün gün nııı
haı cıt'e oJ.du F'rank şövalyelni k-0-
küıı.rJen mahv ve per~an ectıldı. 
Anc~k y,x!i yüz kadaı· ehlisalip 
bçabil.Jilcr. 

Ll
Tc•vi.(Ycci'yc ve Bıg<J boyası 
a.cuncu&una 1ht"J.at; vard1r. 
alipl<Jrin Sirkec,dc Sal!kım

oogut 7 numaralı Kaı)..,la fab- , 
"' 1·,··k.clsına mural:uat1arı. ır.: .. ~ 

D.n eyıc 1er y&m.ı a er ıra ı or
dw:un;ı .ır.eı:.ı;;,ıp zc.lJ t ve nt>fe !e:-den 
ib3rt·~·•· 

H'"yır O, hü'kwn-e•c L.ıylc b r na..ı doltt.:. ıe...ı:em muhte f kl..işc (l~ 5.194'.?) C 11 gunll ::a:J~ (15,30) on 
1ı:.•. 1r:c bulcr.<iu. ~A.l.ı.r.k da böyle .. b ıç ~ı..t.a ll~a..,.aş::da Gor binası d;i ·ı:ndcJ.;.i l~ı i'j'On tar ... r·ndo.n kapalı 

bi •• ı'.!....l ç.;.: ... ıır nt. A er:k\l. cl!l yıl 1 z-i,! '\! liyle a•u1 al:n .. 4!•ıl~r. ZAl:İ - İotanlıuı Üoı-ersılesi 

.:\.lahlten)e Jtc·y'e'i Rai::l. ı.ekı bir 
I< 'Dlakamd:. Sa~ında ve solunda bı
rcr b:nb~ı \e ayırıca 11tı kapı~cı .. ar
dı. 

t>c tr Uıognı t;ıraı. Ded:. Ilıı i e ı;irtr.ciı: i•tiyeıı' rn (880) liıa (83) kuıru. k ıll>ııiakk ı te>m n:ıt, ta- jnARE MECLİSİ 1( nt Dooc\·cr ynlnız başına 

kaçnr k g-'ç ıı~ı ile kendieini An
takyaya atabildi ve, orada bulu
nan ehlisalip k.umandanlarıından 
Tan'.kıret'e iltica etti. 

- JOPoa ı _. .. ,..~e1i bı.m.ı ne crvc:p nunun tay;n, e. !'l Ve<f.kal"' ... :la j.ek.Jinc-rini muh1c\.·i zarflarını avni l"Ülll Eaat (14,30) e~tim. Y~i 

hU:-ıııcii yolı:~. \:Crdı". on d.t"ırt buc..,ıta. ka<la'"' K4>ıTiit.;ton Reisli&ıne vcm . .ele.r:i l&tın:dır 

1 
A skeri Fabrikalar Satı- , 

nalma Komisyonu 
ilanları 

_ Or•sını l• ;yurun) Fa-fc.at, A,.. B•ı ·!:e ~.ı santn::ıfT.~h:r kıömlsyor-dun p.:ır~""ız olarak d1.ıt:ıtıl::n1••k'tadır. 4979> A11le ÜSTtlNER 
Rc~s. Tos;a'ya sordu: 
- Konr:..rtCM'.'1dt daires'nr g • .ı:!J..:~ gi

rero4c., p.-..port vize mUh\J u çal:.p, 
cıhte b.r l portan üze-rlnc mıiltıilTle .. 
m:şio.. K çJr.ken cürmu n'\efhut ba .. 
linde ya«:ılar.tnı'}"m! B...ı pasaportu kı
ırne ~türtıı.-e$t.ln 1 

ıı-t::~tkcıya rftn ıye kar;:;r verdiğin(' ba.... 
!){Jıll'!":ro, hukiliretın de bıı !Ck:lifi l«"ı.buL 1 28 5.942 1a<ıhlrıde~ ltibaren· Bu ahlisalilbin hezimetinden se

k.iz gün 'JOnra Kılıç Arslan salta
nat devrıni.ı:ı en .büyük muzafier_.. 
yetini hıristi:yanlar üzerinde iiı,. 

raz etmt';I .bulunuyıorou. 

SÜT u) 

• 

~tt.:.,t.rı .;"'İiıph lXl.! • 

~. o dakik.ay kadar etendlbi K'-
1ıcı':ıt:n ktr:"Şt.-n:ı diz ldig ndro crn.i.!) R6-
ıv:ı~rdu. 

(Dt.:ı.:.:ımı Var) 

T. İŞ BANKAS 
KÜÇÜ K TASARRUF HES APL ARI 

1 8 41 i.o;ıı AH i l'E P L AN ! 
KE8İl>FLEK: ~ Şub•I, 4 Mıyıs, 3 Aiuslo•, 2 lkinci~ln La.rih 

lerınde yapıu.r. 

1C 42 IKBAMIYELE 

l adet 2000 liralık 2000 lirJ 40 
3 > 1000 > _3COO.- > 50 
2 > 7!i0 :t 15CO.- • 

, 
, 

100 

60 

1 

> =:2SOO.- > 

3 t 500 > =1500.- > 200 > 25 > =5CCO • > :4 

~ 10 .,, 250 > -~ _ . .!500. - > 2tı0 > 10 > =..2COO.- > ~ 
~~~:ıı::.:ıı:.i!':!CIQ;:Zl>l~ll!ll~~~·~ast'.~~~~ 

tstcnbu1 Elektrik Tramvay e Tü~el 
işlet .erj mum müdür.üğ"•n en: 

1 bedeE· 2085.80 Hr. tf.l~ T'l.i-c-. nde 11101 :..ı Gt'Z. a.!t.ında inşa 

..ı. n mu.~V\ e 1 c~ eı.ı n ka.._,, penc:e.-e. ktin l ıe nnı:haf"4a katcs~crı 
g,l .. bi;.cu::; .!e rl r ... ks<11t."1ll a;ılı.. e!· 1lc u \ı i!e thrlc e<li!ecrl.:tı • 

2 - Eka tnıe 4ı5/0ı:? Pazarı.esi gıin ı, at 10 ,J !\.iet.ru llaırıuıın S lı.cJ k<ı
Urıda. yap 'ac hr 

l - Sil ıın - Çaı-şah>ba. hatt!f"lda k;.('ı-0-~Ja n~W $ti1. S. S/5. 
2 - '4 n ı.v-ta t.ahatl ve i1:ınl f.icreti.ıı ai1. D. DJ508. 
J - l!oyt. rpa,ı;a - s.ıpanca kımıında .00• yolcu t;ıwa,, nakil v:ısıtalarına 

~;t D. D/25~. 
No. Ju turifel<>r !«;,• lm:f}'..ır, Faı.la taf.!llM OJüracao.t 

tdı lnlC"l!d ir. ., '~'>78-44-:-11:> 

:!8.5.1942 tB<'>hin<len ltibaTfll: 
1 - S:ın'.SUn - Çarşamba hatıtmda kamııı.-onla r...ı.li:Yll!& ait S. Si~ 
2 - J\.fersın Jıııtusyonund'<l tahmil ve iıhraç ilcretinc ait D. D/508. J 
3 - ll•ı..>darp:ı~a - S:ı.panca kısmında e:uda ,oıcu taşıyaı n.aJcoıl vası.ta.J;ırı.n.a 

ait D. D/25S • -... lu t"ri!eler l;\ğved;Jm!ııfü. Fu01a tab>ıl.'1 l~iıl iı;lacyonlara mü- ı 
:rucao~ c<lilmc:.ttır. •2978 - •938> 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1131\/a n.ı-t lıı-leri lçin 15 ko~cm c!d<.trik n~:1r.:.1 paı..a!',ıGdr- ~atın a1ınc.ıcak

. J~:ıtC'klıiledn 5/5/942 Salı günU sa::ıt 15de Yen'.post..Jbttax' karsı.: ı •.. :.t.'.!< BUyfıC-t Kı
nJrıyan lJa.,1 ikiru..;. k •• t 9/10 n1.21ı .... rada H<:ııva Sartın:ı.lma Komlqyonunda bulun-
m· ;arı. t4s.4!> 

T .. ıhı Hl cdtl<cn bedelı 35923,68 ın-a o

lorı 6979 :rilo 9 nwnara ve 1-4968 kilo 
10 nı;.:n:ırJ çlolio levha 8 M:>yıs 942 
CuMn gil"lii saa.t 14 tc Sal.ı.p<izarında. 

A.Jteri F~lırikalar yoDam::sındaKi sa .. 
tın allna kon~nunca pazarlıkaa sa.. 
1ın aı:.oıac· '-tı:. ŞartnJ:fı1'6.Si korrrı~n

la göril.J?brfü. İ.:JtıitlMdn kat.'i temi.-

natı o1an f,'\88,56 lirall'ft nl'al samdJCı 
TQ.a,tıbuzu ıı~ o gün ve saatte komis .. 
yonda bulurunaları. •4850} 

Ki.lyom Kont Döpuato ile Vel
son Dük dö Bavyer, )"ÜZ aM.mış bin 
kişilik bir ordu ile Kılıç Arslanın 
ülıkcsine girdiler. Gürillüyı:ıır Jô, 
ehlisalilbJn ;ırkası kesil,mi()"Ol'du. 
Birini İmha edeı:ıken daha nefes 
almadan ilkinci bir yiIB ·binler or-

"" dusu Anadolu) a giriy<>rdu. 
K. K a lede iıışa cttirire<ck su de- Bu yüz altımış >bin ki~ilik ordu 
poları iç iu bu depoların tağdiye- ilerliyerek Ereğliıyc kadar geWi. 
sine muktazi boru ve ittşiyalı Yolda önüne gelen ne varsa ta.!ı-

i~in ıımumi şera>t rip etti. Hatta 9(lCUkları kazanda 
1 - Yaptu·ılacak su ~rın<la biri kaynattılar. Ve, intikam aldılar. 

adedi 1700 M3 Jık olııp kıiımıilen lıciııı,,. Bu derece Ya.lışiyane hareftııfıta 
amre t,c di,ic.·i 400 t.!3 L!< olup !Wgit v<> karşı Türkler, hiçbir valit aman 

Kayseri Tayyare Fabrikaaı Sab n Al 1 frze"~ be>:ıo;~'~'~;;;,;·~ra ..rı betonarnıc de- dilemediler. Eli silfilı. tutan erkek ma ır.-.ı.cri um-um müxl<ira·><~e mııı'<!n!ılıjde ve 1<adın dağlara iltica ederek 
k o misyo:t undan v«ricce:Ct:J'. beylerın kumandasında çete mu-

1 3 - Fer,t'dılccc•.< 350 m/an ı !< f'lnt harebeleri yaptılar. 
1 28000 bin kilo k.oyuo \·f"j.·a- sıtır ~tı ksıpalı zart usul.iy]e e-k.sıl'tınt:ı;YC: 1 borul.'.h" unı•ırn nıU"dur.liikçe muteahl1ıdc Ehlhialiıbin bu yüz altmış bln 

1':o:nrru.'.)!.ur :: ... T..a.l \:C .:aı"tna.mesl k.aım1~"Qnıda n»C<vcu.:ı.ur Koyun e~.ün Ot:he-r ıci- "'er,lccek ve O.ıgt•r al\ am ve ~ru"liail kişilik ncvzuhur ordusu Kılıç Ars-
w' mıuhmr.rQl bede.ti 120 ve sığır Odni.'l de 70 Y:uruş~ur. Koyun et...u.:!ıı Vk ~ 1e bag.acr.a ~c:~<, \ c 60 ve 125 m/m ] t { nıd d d ki 

ocmına'ı 2ö2'l sı~.r ctJn.in 1470 liradır. ıu, boru!"' m~"!ealılo: to.alır..;lan ten· 1 ~ ara ı an a mı a ım ta P 
2 - ~t.ncsl lS.5.942 P-Jzartesi günU saat 11 Ced.ir. Kryun voya sı.i(ır "t.:.. o1urıacaıtotır. 

lıçi arıyanlar 
Ankara caddesintl Hava Ktı-

1'UffiU karşısındaki •TÜ'ke!. mü
cellıthanesinc temelli ~alı~tırmak 
üzere bir ~ ya iki ~·ırak aranıl
makta.dır. Kendilerine n!Esaileri. 
ne göre ücret veriiP<'ektir. 

e TAKViM • 
H..ır.:I 1~58 Kasım lf!crl ı~cı 
ıdsAN 

172 
R. AHffi 

ı s 12 

Yıl 942 .&., • vasa~ 
Vakit 

f 

NİSAN 
s ı:: s D 

6 v2 Güne, 10 00 

28 
\ 3 12 ötıe 510 
17 02 İltiMl . 0 0 1 
2002 Akşam 12~v 1 

SAL 1 2143 Yal&ı 1 42 
4 19 imsak 8 07 

Sabıp ve .Bae:rnuharrlri Eterr. İ.zze-t 
Benice - Neşr1y-:.t Dırektörü 

Cevdet KARABİLGÜ' 
SON TELGRAF MATBAASI 

· 
1 

n 1 <ılunuyrurlu. Ereğliye ıkadar rahat 

1eı-'. ~.in hcr il<.2-ıııc bir t&.l!! m<iı.tubundn ayrı ayrı verilın,.,i C<Jiz oklu~u g'.bi . 4 - N<tltlly~t hususwı.da Devl....t De- bırakı1m:mnştı. Gece baskıni.ari.. 
y0.1lUZ koyu!l vcyu sığır eıt.i., ı<;in de ıı.ı.t \·erj ... cbilir. 1'eklif c<lcccl<llcri iiatlli.Lra n.a- m:~·:r-oEarı ~ezdın.de nı:u'teahhit lehin-0, - ------------
:r.ar-Jn koyunı \~ya sığır etinden h1."'1ftidn.n ohn.acagın.ı: vekil~t tayin edecektir, dc-!Aı~t·Ae bulunulabıecekı1.ir. 

1 

i •.c f ,~.,.ı~ ıl' teminaılarını vaW u.onnn nı_ı~ Maliye veznesine ya1ırıp ihale sa- 5 - Çim~no\o kin de <ia;remozcc ta.-ı TÜRK J y E CUMHUR f y ET} 
aUııden ~ ıc ... aı e\"\'ehne kadar tckiit m<~tuptarını k,o(nLryona \"el"rneleri. ahhüdtl t;ı'Zarr..mun e"Snemdk. üzere :ılt oJ..I 
«2991 _ 49'39::> duğu moka:n r.~nde 1stırhaana:ı'~ bulu. 

1 nu··c•ktır. zı·r a at Bankası 6 - İş 4\apalı zar! ıı<l>liyle ıha.le cdl-

i ı le<..-ektiı'. 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü lanları 1 - ı.faval<llat kmbıa.t ·~i •41l:ı-t. 

-----·------------------.. 82> liradır. 
Satlhk Enkaz: 

8 - Mukavel<? l;ı:r·l>Wlen iLib"""' 
aza-m! 15 gün. sonra ih:zaratıa ve bjr a.y 
sonra da i.nşaa~a. bafl,al'.lrl'1ltj o~ı nıeş.. 

M wı:nrr...c.aı I{ı:ymef..' 'l'emlna. t r ttur. 
Lira Kuruş lira Ku.n.JJ Yukarda ya.ulı iı~~ Aok.erl F~b:·i .. 
-- - -- --- r..aı.ar U.uwm Mlid" ıfügu merlre:t salın al-
~00 37 50 ıııa Jamılsy-0nımca H/5/ıı.ı Pel'fCınbc gu 

Or":kti}dc B;l.yü'lı!kuyu !l<>koğınd:ı e.•ki 20, 22 No. lu ahş8p honelerin enkazı nü ""-'" 16 da k-lı UII'Jlla ihale edile
"a.h~n _k i.iz~rc .01«ı~aya konulm~tur. İ.balesi 4.5.94? P~ar:e~.1 günü s.nnıt 11 ı~·r. Ş..'l.r~.:ıme «368._ kuruştur. t.fdt't-ııp 
<lMır. I~t4dı.lcrın o gun ve o su:att.e B~oğlp V'Bktllar Mildurlü.ğn Akara1 Moh.h1- larmı ınd.ıtuT gÜJld'<' sei4l.t 15 e kadar kk>-! l .... ı ko~t·m.ne müracaatları ilan olunur. (4700) ıros.yooa veıweH?ri. t4917> 

.. ı-- ~: ~-~ .... ~ ...... ' .. , - --

BAŞ, D iŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Tarihi : 1888 

SermayMi: ıoo,000,000 Tilrk Lira 

Şııbe ve Ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleı i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zinat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t-nur hesıp!.m.nda ea 
u 50 lirası bulunanlara aeaeda 4 defa çekilecek im!"• iio aflliıdaJd 

plana ı:öre iluaııılye da!ıtılacaktır. 

t adot 1.000 Linlı.lı: 

' • iOO • 
.. • Z5t • 

(0 • 1111 • 
100 • .., • 
120 • • • 
160 • H • 

4.000 
Z-080 
LOOO 
4.000 
5.000 
4.800 
S.200 

IJrıı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

3 - t· !C'<"t u:m ... n ;t 156 lira 44 J:urll.Ş't~r. 

4 - Js-:ex11~er.n. lr..arll nt .... -es~ktıları ve mıtl\-a.Kiı:at teminatları ee an 
fÜn \"e sa.l'ı!e ko:nisyonda haz.ır bultırımaları. 

ll .ı. huı;.J::r.,Js:i ~zırtnc..me.lt-r .ıe .... -n.Jll} d ;;;ıirtnıde &ö:-ülebilir. 

edilen 1 

Nevralji, Kırıklık 
tcAurnDA 

ve Bütün Ağrıları 
GtiNDE 3 KAŞ~ ALINABİLİR. 

'• ) '. . ~ '~ , ~ 

Derhal Keset 
DİKKAT: liesaplanndaki ;>6ralar bir sen e lç!ndc ~O liradau 

•s:ıl!ı düSmiyeıUere ikram,iye cüdıi!ı takdirde% 2~ iazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylül 1 BirincikAnun, 1 Mart 
ve 1 H az:ran tatihlemnde çekilecektir. 

~!----------------------·-


