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ANKARA HALKEVİNDE 

lngiliz Kültür 
Sergisi Açıldı. 

Milli Şef, Sergiyi Şereflendirdiler ve 
Halkevinde Yapılan Bir Düğünde 
Yeni Evlilere İltifatta Bulundular 

"-nkara, 6 (TAN) -Bu sabah saat 11 de Ankara 
ltaıkevinde İngiliz üniversiteleri ve okulları ve ln
gilterede hayatın muhtelif cephelerini tasvir eden 
bir fotoğraf sergisi açılmıştır. Maarif Vekilımiz 
liasan Ali Yücel aşağıdaki kısa hitabeden sonra 
lergiyi bizzat açmıştır. Maarif Vekili demiştir ki: 

"Medeniyette ilerlemiş milletlerin, bu ilerleyişe 
kaynak olmuş müesseselerini, bu müesseselerdeki 
hareketleri bilmek ve tanımak biz Atatürk inkı
lipçılan için değişmez bir vaziyet olmuştur. llalke 
~ bunun örneklerini vermekle bizlere en fay
dalı hlzmetlerini görmektedir. Bugün burada lnki. 

liz dostlanmızrn İngiliz üniversiteleri ve kültür 
hayatlarının diğer safhaları hakkındaki nümune -
lerle vücude getirdikleri sergi, bu bakımdan bizim 
için büyük bir değer taşımaktadır. Bunu hazırla
mak zahmetinde bulunan dostlarımıza ve onlara sı
cak kucağını açan Halkevimize çok teşekkür ede-
rim. · 

Serginin açılışında Maarif Vekaleti ileri gelen -
!eriyle İngiliz büyük elçiliği ve British Consil men 
suplan ve davetliler bulunmuşlardır. Açıhştan 
sonra davetliler hep birlikte sergiyi gezmi§ler, ser
gi çok beğenilmiştir. 

12fr Devamı Sa. Z Sü. '1 

:---------------------------------------------------------
İaşe Durumu Hakkında 

Bir lsviçr~li 
Mütehassısın Raporu 

Hilll Jel , 

HALK GAZETESi 

L 

NlKOT1N'in ZARARLARINA KARŞI 

D 1 F 1 Kullanınız. 
D 1 F 1 ne Sigara İçmek 

Hakiki Bir Zevktir. 
Kutusu her yerde 12,50 kurupır. Toptan satış yari: 

Galata Rıhtımhoyu No. 33/% Telefon: 40493 

PASiFiK HARBi --
Büyük Bir 
Deniz Harbi 

Başladı 

Japon Donanmasının 
Çok Ağır Kayıplara 
Uğradığı Bildiriliyor 

Civarında büyük bir deniz n111harebesinin başladığı bildirilen !'lidway adası (Siyah daire i!iııde) 
ve bu adaAUı stratejik ehemmiyetini gösterir harita 

Japon Harp Gemilerinin 
Çekildiği Sanılmaktadır 

Amsterdam, 6 (A.A- - Vaşmg 
tondan alman bir haberde Pasi • . -:-ı ~ fikte Japon ve Amerikan kuv -

YAZ 1 YET 1 vetleri ar~ı~da yeni bır den;z ( ASKERi 

Midvvay 
Muharebesi 

.J muharebesının cereyan etmLktc 
olduğunun Amerikan arnırallık 

D e dairesi tarafından bildirildiği k<?.y eniz dedilmektedir. Vaziyetin hcnuz 
karışık olduğu ve Amerikan fılo 
suna dair haberlerin bir müddet 
sonra gelmeğe başlıyacağı iJitve 
edilmektedir. 

* Vaşington, 6 (A.A.) - Amıral 
Nimitz'in tebliği şöyle demekte • 
dir: 

Ş. d· ı·L St t .. k u·· t•• ı·· v • • A "k Midway adasına taarruz eden 
ım 1 llt, ra eıı s un ugun merı an Japon deniz kuvvetleri, uçak ge-

l O El• d Qld "' A 1 J kt d misi, zırhlı, kruvazör ve taşıt ge onanmasmm ın e ugu n aşı ma a ır m_ileri bakımında!l büy~ hasara 
r- Yazan · Emekli Deniz Subayı -, ugramışlardır. Halen duşınan ge 
i · 1 milerinin geri çekilmekte olduk-

1 N E C A T 1 Y A Ş M U T lan sanılıyor. Japonların uğr3dık 
• ~ De\'8mı Sa. ! Sii. 6 

Biıman7ada, Çinlilerin e liue geçen Japon harp malzr.nM>si 

· ı ÇINDE 

Jap.onlar 
Zehirli Gaz 
Kullanıyor 

Devam Ederlerse 
Amerika da Aynen 

Mukabele Edecek 

AFRıKA <EPHESı . 
INGILIZ KARŞI 

TAARRUZU 
GELiŞiYOR 

Mihver Kuvvetleri 
Etrafında Bir Yarım 

Daire Ç evrildi 
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ASKE i 
ttA t,,.'!i} Baştarnfı l incide mükemmelen istifade etmi~ler ve )a 
8ı:t"in en kısa yol olduğu gibı bu istika Pon hava kuvvelerine agn- zayiat ver 
deetten vaki olacak bir taarruza karşı dirdiklerl gibi birçok Japon harp gemi 

and.\Pon adalan diğer istikametlere naza lerlne de bomba ve torpito hücumları 
.~ en zayıf bir 6Urettc. emniyete nim ynpmışlardır. 
ın<ilşlnrdır, Japonların 'geri çekilmekte oldukları 
eklıMidway ad:ısı ise Amerikan Pasifik hakkında ilk tebliğ haberleri teyit et 
yu?nanmasrmn esas üssü olan Pirh-ır tlği takdirde bu muvaffaldyetsizliği te 
an r limanından iki bin beşyüz: kılomet vil edemezler, Çünkü harekata nakliye 
Ü~ batı ve btrnz şimalde Japon ad;ıları gemilerinin iştirak etmiş bulunması 
mi~ doğru Amerikan üs.,tlniin ileri ve Japonların bu adayı bir baskınla doğ 
ld'uvveUi bir karakol mevkiidir. rudan doğrğuya işgal etmek istedikle 
ıtlj Vaziyetten anlaşıldığına nazaran Ja rlni fakat Amerikan donanmasının mü 

SM~nlar, Amerikalılarm ellerinde bulu· dahalesile bu maksatlanna muvaffak 
rc.>~n Midway ile Alaska arasmdakı bu olarnıyarak çekildiklerine en barlı: bir 
um hlikeli açığı da kapamak içın önce delildir 
be\{ıdway adasmı f1gale haz:rrlanmışlar -·----o---
tııe bunun için de bu sularda dolaşan 
V4merlka donanmasım şimal Pasıfığine 

ar~kmck için Ducb Harbour'a karısı bir 
ostcriş ve şaşırtma taarruzuna giriş 
işlerdir. 
Duch Harbor'u bombardıman eden 

f apon bomba tayyarelerine avcı tayya 

m iye+ Sandığı 

75 Yaşına Bastı 
~ Baştnrafı 1 incide 

ü elcrinin de refakat ~ olduğu btldi · d 
p~ldiğine göre menzilleri krsa olan bu sı.n en muz:ffer çı!tı. !fal~ın em 
ir vcılann tayyare gemilerinden uçmuş nıvet sandıgına ragbetı bılhassa 

lduklan aüphesizdir. Tayyare gemıle 1914-1918 cihan harbinde ilan e 
b nin ise böyle baskınlara ancak harp dilen morntoryoma rağmen tev -

emileri himayesinde teşebbüs edecek diata devam etmiş olmasından 
· ıcrl aşikar olduğuna göre böylece Ja sonra pek çok artmıştır. 

1 onlar Japon donanmasının Duch Har Emniyet snndığmm 75 senelik bi-
f our önlerinde bulunduğunu ve burası lfınçosuna bir -göz attrğmıu. zaman 
du ı işgale teşebbüs edeceğini Amerıka 1870 te l!R bin liradan ibaret olan tev
şıl lara _göstermek istemiş -;te bu suretle diattn 1038 dC' en yüksek nıkamı 

0 rf'menka donanmasını şımale dognı bulduE;'tlnu ,.e o seneki tcvdiatm 

Sigara 
Satışları -Müsf·ehlik Daima 

Çeşit Değiştiriyor 
Sigara ve tütün fiyatlarına yapılan 

zamlardan sonrn bunların saıışlartnda 
aznlmalar kaydedildiği gibi nevllerin 
satışında da mühim de~işiklikler ol
muştur. Al~kalılarm bidirdiğine göre 
son gilnlerde bazı bayilerde bazı çeşit 
ıdgaralarm bulunmayışı bundan ileri 
gelmektedir. Evvelce serkldoryan ve 
yenice, enllla gibi yüksek kalite siga
ra Jçenlerin kısmen birinci nevi si
garalara. birinci nevi içenlerin de 
hrılk sigaralarına rağbet gösterdikleri 
anlaşıhnaktadfr. Tütün ve sigara fi
yatlarına zam yapılalı üç ayı geçtiği 
halde sigara sattşlannda çeşiUere gö
re henüz istiktar hasıl olmamıştır, 

Bundan da mOstehlfkln sigara ce
şiUerini değistirdilderi ve değiştlrmi
re devam ettikleri de nnln$'ılmaktadır. 
Bir müddet sonra her çeşidin hakiki 
istihlak mikdarı belli olacak ve i
malat da buna göre tevzi edilecek
tir. 

TAN 

K r 
yor 

Şimdilik Ekspres 
Ziyade Ticari 

lşletilmiyecet, Hat Daha 
Nakliyata Hasredilece~ 

Yııkmdn başlıyaeak olan demiryo
lu münakalôtiyle alAkalı mevzular hak 
kmda müzakerelerde bulunmak üzere 
mcmeketimize gelen Bulgar heyet" 
Edirne - Knpıkulc yoliyle Sofyayıı: 
dönmüştür. Demiryol nakliyatrnın tek 
nlk işleıi, tarifeler, gümrük ve pasa
port işleri hakktnda görüşmelerde bu
lunmak üzere on beş gün evvel Bul
gnristana giden heyetimiz henüz gel
memiştir. Müzakerelerin bir kaç gil 
daha süreceği onlaşllm:ıktadır. Beş se
ne için muvakkat olıırak yapılan ah
şap Maraş köprüsiyle Uzunk5pril -
Kuleliburgıız araSJndaki demir şimen
difer köprüsünün de inşaatı tamam
lanmıştır. Bugünlerde ray c'!Bşenmf"~ 

Yapak, 
Yiftik 

Pamuk ve 
Satışları 

sine başlanacaktır. Bundan sonra tec
rübe geçişleri yapılacak ve muteaki
ben köprüler Isletmiye açıla<:"ııkltr. 

Heyetimiz müzakerelerini tamam
lamamış olduğundan Avrupa ne mem
leketimiz arası'nda işliyen yolcu katar
larının hareket ve muva.,alat saatleri 
henüz malfun değildir, Şlmdilı"k her 
~n yalnız bir konvansiyonel katan 
işliyecektir, Karşılıklı hattın daha zi
yade ticaret eş}'a$1 naklınde kullanıl
ması zarurl görüldüğünden, bir müd
det için ekspres katarları lşletıtmesi
rıe lUzum görülmemektedir. 

Avrupa ile demiryol nakliyatı en 
geç Haziranın on beşinde başhyacak
tır. 

Beyoğlu Halkevinde 
Sanat Ayı 

Motör ve 
Yelkenlileı 

Yabancı Liman ve 
Sulara İşlemiyecek 
Bir mfiddet evvel verilen bir ka

rarl::ı yabancı sularn ve Umanlara 13-
l~yecek gemilerin tonajı 300 den aşağı 
olarak tahdit edJlmiştf. Evvelki gün
den itibaren tonajı her ne olursa ol
sun TUrk bnndmılı bütüo gemi, motör 
ve yclkenl nin ecnebi sularına işleme
si yasak edılmiştlr. Bu suretıe Bulgar 
limanları ne limanımız: arasında ya
pılmakta olan karşılıklı nakliyat ve 
~'ömfir ithall işi de bir milddct dura
caktn-. İlerde bu memnuiyctin bazı 
knylt ve şartlar altında kaldrrılac<ığı 
sanılmaktadır. 

ı.·man 

ihtisas 
Reisi erinde 
Aranacak 

Ankara, 6 (TAN) - Münaka111t 
Vekiiletl liman reislerinin tayini hnk
kmd:ıki kananda bazı tıdilfıt yapma
yı kararlnştrrmıştır. TadiH'ıta göre 
bundan böyl liman reisliklerine ge
tirilecek olıı.nlardan meslek! ihtisas 
aranacak, bunların ya askerl bahriye 
mektebinden çıkrnalnrİ veya deniz ti
caret mektebinden mezun olmaları 
şart koşulacaktrr. 

Halen bu vazifeleri ifa etmekte o
l:ın ve bu işte ihtisastan bulunmıyan
lar da Mllnakalat Vekaletindeki di
~er hizmeUere getirileceklerdir. 

7 - 6 - 942 

r- DiKKAT: -·, . 1 ~ 
~Lüzumsuz sraflardani 

1 
Kaçmmaf ıyız ! i 

Memlekette hlssedlllr bir kftfjıt 

i ve mukavva sıkıntısı var. Bu sı
! kıntıya rafjmen mühim bit- israf 

1 

da gliz:e çarpıyor. 
lzmlt kAfjrt ve scllüloz fabrl· 

kasının lstlhsall ancak zarurt lh· 
tlyaçlarımJZJ kar layacak radde· 
de olmasına rağmen, bu israfın 

ırllrüp gltmeaf göze batmaktan 
kalmıyor, Bahsettlfjlmlı: mcaele, : 
sigara kutulan fsrafıdTr. Her ku· 
tuyu boıalttıkça ç8p diye aokafja 

J 
fırlatıp atıyoruz. Halbuki başka 
memleketlerde boı;alan kutu ocrl 
götürDlmedlkçe yenisi verllme· 

! mektedlr. 
İ Bizde de buna benzer tedbirler 
i almak mümkDndDr. Faraza halka 

1 

da bir menfaat temini dOşOnOle· 
rek herhangi nevi bir sigaraya 
ait 20 boş paket verlldlfjl takdir· 
de o nevide bir paket bedava al· 
gara verllmesl usulD kabul edl· 

1
: lirse pek mühim bir tasarruf te· 

min edlleblllr, Bu usul de bayi· 
• lere de kDçük bir menfaat temin 

1

: edillnee lnhlsarhırrn kutuluk kA· 
ört ve mukavva lstfhlAkl hem yarı 
yarıya iner, hem de ılgara oz:arfla· 
nnln maliyeti ucuzlamrıı olur. 

1 Bu şekil bir düıüneedlr, al.lika· 

1 'darların daha basit ve daha pra
tik usuller bulmalan ihtimali de 

i• vardır. Bu cihet herhalde dO§U· 
nillmelldlr. . ............................................. 

ektiğini ümit ederek Midway adasına 23 304,000 liraya yükseldiğini görürüz. 
crruz etmiştir. Kez:ı 1870 te 48 bin Ura ikrazat r.ı
Fakat görülüyor ki Antt!rlkan doıun pan bu müessesenin en fazla ikra
ası artık harbin ilk güulcrlndc oldu znt yaptığı yıl d::ı 1986 senesidir. Bu 

u gibi gaflet Jçinclc deilldir. Mercan sene içinde sandık 9,825,000 lira ik
e!ıiz muharebesi bu hususta Japonla razat ynpmışttr. 

m a ilk ders idl. Bu seferki muharebe Şimdiye kadar memleketin hiç bir 

lnhisarlarda yeni tayinler 
Kahve ve çay işinin İnhisnr id'lresl.

ne geçmesi üzerine İnhisarlardn ye
ni tayin ve nakiller yapılmıştır. bu 
arada kahve, çay ticaret şubcst tnii
dürlüğilne, İnhisarlar s:ıtrş ticaret şu
besi mildürü Esat Şib:ıy. kahve ve çay 
stok şubesi müdürlüğline Zongnldak 
İnhisarlar baş mQdQril Naci KIVI1cım, 
İnhisarlar salı$ ticaret şubesi müdür
lüğüne bu şubenin müdür muavini 
Rizn Noman ve Zonguldak baş mü
dilrlüğüne Gaziantep baş müdllrü Os
man Başer tayin edilmiştir. 

Bazı fubrikalarm Ticaret VekJlliği
nin kabul ettiği fiyatlardan daha yük
sek bedel ile yapak topladıklnti gö
rülmQştür. tlznı müesseseler Vekilli
ğe müracaaUa bunun önüne geçilme
sini istemişlerdir. Yapak kırkmıı bit
mek üzeredir. Müstahsil el altından 
fiyaUann yilkscltildiğinl g5rerek mal
larını piynsaya çıkarmamaktadrr. Ya
p:ık birliği meseleyi Ticaret Vekilli
~ne bildirmiştir. 

Beyoğlu Halkevinin tertJp ettiği 
"Sanat aylı,, na dün b:ışlanmtş ve bu 
münasebetle pnrti bimısmda blr de 
resim sergisi açılmıŞttr. Merasime Be
yoğlu Hnlkcvi relsinin bir açış s6yle
v1yle başlanmı~ bunu Bedri Rahmi 
Eyilpoğlunun bir hitabesi takJp et
miştir. Bundl'ln sonra sergi gezilmiş
tir. Sergide 2 heykel, 42 tablo bu
lun'ınaktadtr. Sergi bir hafta açık ka
lacaktır. 

Çorap Maki;ıerini l\fühür- Terfi Eden o r ta 
kmci ders oldu. Bu Japonların henüz yerinde şube açmamış bulunan em

as stedikleri istl,kamette mütearnz va.ıi niyet sandığı ilk şubesini ve yetmiş 
\d etinde olmadıklanna nazaran tertip e besinci kuruluş ytldönümünde Kadı-

o!!~':!!!~daAif~~a~t;:!.ı:!oaııo Öğretim Memurları 
mQhrOnO kollanarak corap ve trikotaj makJ. 
ne1erinl daınıı:alavao iktrsıt müıfürlirğD m,enıor 
bnn<lan R'"at Rr~oy ile hademe SılleymRnrn 
tevkif edildililnl bunlara pını yererek moiırD 
alan çoraııçılhr Jı:ooııeratlfl mOitOrQ Haydar 

e idip tatbikine geçtikleri bu taarruzlar k(jyünde ııçmıştrr. TiFTiK FIVATLARt - Tiftik fi-

lk•I Yen·ı . lt hala"t yatlartnm azam! nlsbetleri tesbit e
lildikten sonra bazı tncirlerln bu fi-

Sirkeci Otellerine Bir 
Hırsız Dadandı 

a da hemen Amerikan donanmasile kar Açılış töreninde malt mUes5esat er-
ılaşmıolar ve kal'§ılaşhklan sahalann kllnt ve halk bulunmuş, sandık mü

nr rasmda altı bin kilometrclik bı.r ma.:;a dürli Reşit Çavdar kısa bir hitabe l
a fe bulunduğu nazan itibara alınırsa rat etmiş ve kurdele Kadıköy kay

ta Amerika donanma baş kurmmdanhgı makamı tarafından kesilmiştir. Bun-

yatlardan daha yiiksek bedt-1 ile tiftik 
Birliği Kuruluyor aldıkları g5rülmüstilr. Tiftik ihracat 

Ankara. 6 (TAN) _ Ticaret Vekil- birliği toplanmış ve vaziyeti inccliye
leti f stanbulda :ild yeni lthal11t bfrliği rek yurdun tiftik bölgelerinde azami 
itıırmayı kararlaştırmıştır. Bu birlik- satı~ fiyatl:ırmı kararlııştrrarak Tica
terd<!t1 bir tanesi cam ve kimYevl mad ret Vekilliğine göndcrnılstir. 

Son günlerde Sirkeci otellerine bir 
hırsız dadanmış, SelSmet, Hüdavendi 
gar ve İstanbul Palas otellerinden pa 
ra ve eşya çalınmıştır. Hırsız son defa 
İstanbul Palas oteline miişteri gibi gel 
miş, bir gece yatnnş ve sabaha karşı 
Saray kazası hük\tmet doktiru Ahmet 
Zeki Atamanın elbise. aaat ve dnlma 
kalem gibi eşyasmr çalıp gitmişir. Bu 
otel hirsrrı Kaslı ömer Çatkayıı adm 
da 19 yaşında bir gençtir. Ayni adam 
bir hafta içinde Hüdavendigar otelin 
de ayni odada yatan müşterilerin 350 
Selamet otelinde 650 lira parnla!'ile 
bir pardesü çalmıştır. Meçhul hırsrz 
aranmaktadır, 

Gençlerin 4e uandığını :razmııtılı:. 
Koopero.tlf IC!are hcyetlnC!en aldıl:ıınrz bir 

mektupta Haydar Genelerin çoraııcıbr lrke· 
tinin mOdGrlı olmayıp idare heyeti başlıanı ol 
duf(ı ve kooperatlf mOC!OrOnlln de Reşat Ok· 
yar olup e\yevm vulfed ba~mC!a buluz:duiu 
bildinlmektcdır. Tevkif ediJen ıııçlubr •crı:u 
lan ırrasıtıda lh:vdar Gençlerden para alarak 
mUhrO verdiklerini ı6ylemlıler ve mahkemerle 
lıu utm lıulundufu :rerden &etirtnmeslne k&

n fevkalade mükemmel bir teşkilat dan sonra davct111er ve halk sandt-
çınde çahıımaia başladığım ve boyle ~m veni ve modern şubesini gezmiş
mı mesafelerin nihayetinde ani ola lerdir. 

deler ithal eden tüccarlar.ı aittir. Ve- PAM.VK RE KOL TESI - Yeni pa
klllet h<ılen bu maddeleri getirmek muk re'koıtcsinin bugüne nazaran da
işiylc uğrasanlan 8 Haziranda fstan- hh yuksek fiyaUa sattlacağmı tahmin 
bulda bir toplantıya ~Airmışttr. eden pamuk taptanc:dan perakende 

ak kıırııılaştığı vaziyetleri karşılayabi İlk olarak sandık mildilril bir mik
ccck surette her sahada tertibatını al dar para yatırmış. bundan sonra halk 

rp.r vermiıtir. 

j" .<öÇöii·-.:.A&eR"tEi .. I mış olduğunu göstcrirki bu da-Amtrıka da tevdiat yaparak yeni şube muame
ahriyesinin harbin ilk giinlerind~ki leye başlamışUr. 

İklnd birlik ise motörlO nakil va- satışlar için plynsaya pamuk vcrme
sıtalan ve yedek parçalan ithal e- mektedir. Perakrndeciler eğer hüklı
denler içindir. otomobfi. kamyon, met bu işe miidahale etmezse piyasa
motosiklet. bisiklet ve bunlarm yedek nm tamamiyle pamuksuz kalacağını 
malzemesini getirenler bu birliğe da- h'ldla etmektedir. İzmir, Balıkesir, lğ-

P ,. Harbur baskınından çok iyi ders Emniyet sandığı, Ş('hrin diğer ban 
aldığına ve ayni zamanda Amerıka semtlerinde, bu arada Beşlktnşta da 

" emi inşaat t~gahlannın ilk günler bir ubc 11çncoıktır. 

* DAGITMA OFISl ISTANliUL SU· 
BESI - Dağıtma ofisinin letanbul ııubc· 
alnin kurulması i,in bu hafta hazırlıklara 
baılanacaktır. 

rı:.aruz: kalman gemi zayiatını tclafı e 
derek Amerika filolanr..m Japonların 
her emri vaki yapmak istedikleri saha 
1 da bu taarnızJarı önliyebilece!c: dere 
ccde lr:uvvetleıımlt bulunduğuna deme~ 
C~!r. .ı BUGtlNK:O PROGRAM 

hil olmak mecbUrly.etindt'dirlcr. ' dtr ve Ad:ına bölgelerinde fazla mik-
--....... ~ " darda p<ımuk stoklan yapılrntştır. Bu 

Bir Avukat Sahtekarlıktan stoklardan plyasnlnnmıza mal göude-

+ BOLGE IAŞE MUnURU - MOmtaz 
Rek dun Ankaradan •chrirnlze dbnmOıt!lr + EGED'E TETKiKLER - Sümerbank 
umum mUdilrlnk mliıaviri Ahmet o~bakl 
E&edeki fabrikılarda tetkikler yapmak için 
Izmire citıniotir. Ahmet Oı:bald hmirden 
Ankaraya cideccktir. 

~Jdway•a karşı yapılan l:ıu tanruz a ıo Pro:rram 18.40 Sukılar 
10 30 Haberler 

Mahkfım Oldu rllmesi _iste_ni~tcdir-· __ _ Bakkallar l'tf erk ez Birliği 
Kuruldu 

+ INGIL1Z hONSOLOSUNUN ZIYA• 
nlft'l - DDn aabah I~llı: eenerııl kon
solosu vı1Ayctc ııelerek vıali L. Kırdan :d· 
;yaret etmiştir. d Japan tayyarelerl yalnrz tav= re ı 33 MO·ik <PL> , , _ a 45 Jlabet'kr iP 45 At koıulan 

19 SS M!izrk 
l\'Iahkeme flAmlarmda sabtekftrlık 

yaptı~ ~ mahkemeye verilen avu
kat Mtıstaf'a Zeki Hakgüdenin ildncl 
ağtr cezn mahkemesinde yapılan du

Meclis Reisi Şehrimizde 
Bily\lk Millet Meclls1 RelS1 Abdtil

halik Renda diln şclırlmize gelıniatfr. 

. + PARTI GEN~L SEKRETERiNiN 
TltTKIKLERI - Parti Genci Sckretcrı g mllcnne istinat ettikleri halde Ame 9 oo Mar~hr (Pl) 

rıka tayyareleri hem tayyare genilerı 9 t5 Evin saati 
1 30 Proıı:r>rn 

20. l S Koauttna 
2 0.3 O ;Fasıl heyeti 
21.00 Xonuıma 
21.10 Tcm.ıl 
21.30 Müzik 

Bakkallar merkez birliği kurulmus
tur. Birliğin ECk:iz asU ve sekiz ye
dek azası bulunacaktır. İdare heyeti 
bütün bakkallara ynpllacak tevziatı 
idare edecektir. Bakkallar cemiyetinin 
ekseri nzass merkez birliğine seçil
miştir. 

Jlemdııh Scvket Eıendal dlln de partide 
a11kalılarla temularda bıılunmuitur. Vali 
vo belediye niai dUn &enci &ekretcri ziya
ret etmittir. 

e hem de Midway havn meyclınları ız.33 Sar:uıar 
"' na istinat ettiltlcrih4en stratej ık hava ı • 4 tiabcrln 

11 O T rt 1er 
ustünliıiü Amerikalıların tarafındJ idı 14 30 Orkestra 

ruşması dün bitmiştir. 
Altın Fiyatları * SUBAŞILAR - K!Sylcrde kurulacak 

aııbaıı teıkiUu etrafın<lakl incelemeler so
;aa ermiştir. Ayda onar lira alacalt ıuba11· 
!arın mühim bir kıımmrn tayinleri yapıl
mıştr1'. 

ve ilk tebliğlerden de anlaşılıyor ki ı 011 Pro&;ram 
A--"-l l bu tc"'k .. t""nl"'kt 118.03 Dana orkestrası 

21 50 Dans mlhiğt 
22.30 Haberler 
22.45 Kapanı .. 

Suçlu avukat 4 sene h1?pSe ve 4 
sene Amme hlz:mctlerlnde kullanılma Diin bir altın 3325 kuruştan ve bir 

gram killr,;c 455 kuruştan satümıştır, ıucur.& ı ar stra J• us u c en 

Nevyorkta Işık 
Karartma 

Tecrübesi Yapı dı 
Ncvyork, 6 (A. A.) - Nevyork şeb 

rinde dün gece ilk defa olarak ışıkları 
karartma tecrübesi yapılmıştır. Pasif 
müdafaa mcmurlannm düdüklci sa&t 
tam 21 de öter ötemez 7 mılyon kİ!ii 
ışıklarını karartmıştır, Sokaklarda, li 
manda ve bava metrosunun i$8t'cl ye .. 
!erinde ışıklar derh:ıl sönmUştür. Yer 
altı şimendüferleri de dahil olm k ü
zere bütün nakliyat durmuş ve yayalar 
sığınaklara girmişlerdir, 

2 dakikadan az bir ~n ;çjnde 
koskoca ıehir:de hayattan csc:r kalma 
mıştır_ il" 

May.ısta 57 Amerikan 
Gemisi Battı 

Vaşington, 6 (A. A.) - Amerikan 
radyosunun tanınmış apikcrlerınd .. n 
R!ıymond gl'tnl kayıbı ve insası hakkın 
da ısn tafsilatı vermekedir: 
Mayıs ayında 57 .Amerikan gemisi 

bahnlmıştrr •. Bunların her birinin va 
sati tonilatosu 6 .000 idi. Gene mayısıa 
56 cemi inşa Cclı1mlştir, Bunlann her 
b rinin vasati tonftatosu 10.000 dir. 

Batznlan gcmflerin tottllSto mecmuu 
352.000 dir Halbuki iııs:ı edilen g(.'mlle 
rın mecmu toni1fttosu fııe 580,000 ôir. 
Batırılan gcmncrin azami Eürati 8 mn 
dI. Yeni inşa edilen gemilerin sürati 

ise 16 mildir. 
Ycırl inşa ettiğimiz gemı1er mihver 

dcnlzaltılanndan daha silratfülır. 
Şimdi her cün bir harp gemisi ~ iki 

ticar~ gemisi ~a edilmektedir,. 

... Birleşik Amerika 
Hava Programı 

Londrn, 6 (A.A.) - ottava'da top
l:ınrnı Birleşik uluslar hnvn konfe
ransı yeni bir anlaşmaya varmıştrr. 

Ba yeni anlaşma mucibince 1943 
te bitecek olan program 1945 e ka
dar uz:attlmiştır, 

Bir Kanada bombardıman grupu da 
klmılııcakttr. Mnckenzie King bu hu
susta kendisine düşen vazüeyi yepa
cağmı bfldinnlştir. 

:Macar Ordusu1 Bir Rumen 
Taarruzuna Karşı Hazır 

Laval, Jandarma 
Komutanlığını 

Darlan'dan Almış 

mıya mahk!km edilmiştir. 

iaşe Durumu Hakkın· Teknik Öğretim ~:::i AfRiKA . <EPHE~i 

d B• 1 • ı• 8ljj' Baştnrafı 1 incide 
G lr SVIÇr e I lanmıştır. Vekillik ayni zamanda {/:Şif' Baştarafı 1 incide 

M··+ehassı ın Raporu şehrimizdeki mühendis okulu teş JJiihver kuvvetıeri etrafında 
U S kilatını da esaslı şekilde gemşle bir yarım daire çevrildi 

l:liı- Baştarafı 1 incide tecek ve Ankarada aynca bir yiik 
neticeleri doğuracagı-na göre, has k üh" d" k 1 Londra, 6 (A.A.) - Libya cephe-

f k se m en ıs o u u vücude gc- sinde Britanyn batlarinm cenubunda 
1 talık bizde de, ufak tefek ar - tircccktir. dördilnc:ü bir mihver taarruzu olmuş-
larla, aynidir. tur. Kahireden bildirildiğine göre, fn-

Mösyö Jenny raporunda hasta. Vekillik sanat okullannı yur gillzler mayın boşluklannda 'bulunan 
Vaşington, 6 (A. A.) - Vişide:ı ah lığa bu suretle teşhis koyduktan dun her köşesinde tesise ~b~_şla .. - mihfor kuvvetleri etrafmda bir ya-

nan bir haber Başvckıl Lavelin Darla d · · d mıc:tır. Yapı u ta k 11 n n sonra te avısi içm e şu reçete- :.- • s O u a 0 umuz t1m daire çizmeye muvaf!ak olmuG-
nın elinden jandarma kumandanlığını yı' yazıyor: deki ders yılında beşe çıkarıla _ lardn-. 
aldığını bildirmiştir. ak :Mal B Ad d 

Laval. eski Paris emniyet mUdürü "Her şeye rağmen arzı talebe c. • atya, ursa ve ana a Mihver kuvvetleri 300 den fazla 
olan Bart'ı lsviçreye sefir tayin et veya tersine olarak talebi arza bırer sanat okulu açılacaktır. tank kaybetmlıılerdir. Yeni taatTUzun 
mlşUr. göre ayarlamak: İşte dava bu - Milli Müdafaa Ve:knleti ile an- yapılacağına dair emareler yoksa da 

Laval Paı·i.se gitti d~r. B'!. da~ın halledilip edil. laşarak planlan hazırlanan mo bu ancak levazım lşin1n gidişine tabi-

Vlchy, 6 (A. A., - Fransız kü~ mıyecegıne. ~ore, ıın:a~ satın al- tör usta okulunun yapısı ilerle - dirE. • le b k l 
met reisi M. Laval dün Parise gitmiş ma kuvvetının en buyük 1?5mını mekte, makinelerinin getirtilme. sır r aç ıra ·ı mıyacak 
Ur. mukhafaza edecek, veya aksıne ola sine çalışılmaktadır. Kahire, 6 (A.A.) - İngiltere 

Frcuısada 1ŞOO fabrika ra büyük ölçüde kıymetten dil • hükumeti, sorgulan bitirilmedik 
şecektir. Görülüyor ki, mesele - m= - ------- çe esirlere yemek ve su verilrne-

kapatıldı nin iki cephesi vardır. İktısadi gayeye uygun tedbirlerle tamam mesi hakkında bir İngiliz günlük 
Vaşington. 6 (A. A.)- Fransadan cephesi, para cephesi, bu sebeple lamak lazımdır..,*" emrinin ele geçtiğine dair olarak 

gelen son haberlere gÖT'c Ba&vekil La I davanın hal sureti de iki cepheli * dünkü Alınan tebliğinde ileri sü.. 
val 1300 fabrıkanın kapatılmasmı cm olmak liızımgelir. . h tta 1 k" rülen isnada İsveç hamı" dev1etı· 

· · Bö 1 ı·kl ...... · ile Al İsv" · au ıza a n an ıyoruz ·ı retmit~.r. ~ e ı e uu ışç r • man 
1

' ıçre milli bankası, pahnlılı Nazmi To uo~lunun bu ~ vasıtasiyle cevap vermiştir. 
yaya gonderllıp oralardaki ıısken fab ğa karşı açılacak tesirli bir muca .. .. • pç g .. . Ort ş k 1 T k tl · 

Pasifik Harbi 
~ Bastarafı 1 incide 

lan hasar Amerikan kuvvetleri -
ninkine nisbetle çok büyüktür. 
Dün gece denizaltılar tarafından 
atılan ve tesirsiz kalan top ateşi 
haricinde, Japonlar şehre karşı 
yaptıklan ilk hava taarruzuna 
devam etmemişlerdir. 

Peyderpey yeni haberler gel -
dikçe düşmana verdirilen hasarın 
çok büyük olduğu, uçak gemisı, 
zırhlı kruvazör ve taşıt gemilerı 
sınıfının her birerlerinden ayrı 
ayn birçok geminin tahribe ug • 
radığı anlaşılmaktadır. Şimd ye 
kadar müdafaanın ağırlığı den z 
ve hava kuvvetlerimiz tarafından 
başarılmıştır. Bunl.ar bugüne ka
dar başardıklan hareketlere yeni 
ve parlak bir sayfa daha ~lave et 
mişlerdir. Dalın evvel bır hava 
taarruzu ile hasara uğratılan bir 
Japon uçak gemisi deniznltıları
mızdan biri tarafmdan at1lan üç 
torpile hedef olmuştur. 

'Japon kayıplan ağır 
rJkalarda çalıştrrılabilecektir. delenin evvelfı iktısadi sahada e. gun~u ik~adı hastalık uzerın • h ? har tebnli~.ız ~vveAlerı 

" . . . . deki teşhısı yanlıştır. O davayı ususı arp gıne gore, - Vasington, 6 (A.A.) - Midway n-
Roosevelt, Bulgaristan, }\fa_ ~erJık b.ır .~areket ~klinde tecel bir kül halinde görmemekte, me- man hükıimetine resmen bildiri.. dıısma 'Yaptıklari hilcumda Japonl r 

caristan ve R-0manyaya li e~sı luzumuna ışaret et~ı:Jt- selenin yalnız bir safhasiyle meş len bu cevapta şöyle denilmekte- a~r kayıplara uğram~lardır. 
ted.ır. Eşya mevcutlarının, h?d~se gul olmaktadır. Harp sartlnnnı dir; Vaşingtonda ne~edilen 1resmt tebliğ, 

Harp Kararını İmzaladı lerın zoru altında, normal istih- "h 
1 

t ekte 'h ti~ d "Böyle bir emrin neşredilmiş taarruzun Perşembe sabahı saat 6.35 
lfı.k )Jıtiyaçlannı ancak pek nakıs 1 ma e m • ,..u şar arın ° · ld ~ b"lm· B '-~- yapıldığtnı söylemektedır. Düşman u-

Vaıington~ 6 (A. A.) - Rclı Ro- b " kild t t . ed b"ld·r.· b. ğurduğu anormal vaziyeti kabul o ugunu ı ıyoruz. u wu~, "nklarmı donanma desteklemch-teydi. 
osevctt B'rleşik Amerikayı Bulgari• - ır şe e n mm e ı ı~ı ır t ekt d" 0 h t harp kaide ve nizamlarımıza ay - " 

d h da gı. ış" ile e mem e ır. nca arp .şar - İki Japon muhribi ve bir uçak gemisi tan, Macaristan ve Romanya ile rcs zaman a, para sa asın r 1 T"· k" d istih 1 kındır. Madun rütbede bir ko • 
'-- ka ı. 1 1 k h ı ·· ı·· +,,..,.,,bb"' ikt d. an ur ıye e ne sa ve ne ağır olarak hasara uğramıştır 

men ..... 11 haline so n ·arar suret er ce er uru ..,...:fW use, ısa ı de - kale uz·· erinde mu··essı·r ol mutanlık tarafından bu kabil bir "''l dway "dasrndnki tesislerde fazln 
n1 imza etmiştir sahadaki bir hareketle birlikte muna · rild"ği takd" d • · • ı• .. -

· t B ""t- b zukluk devlet' emır ve ı ır e ışın ınce. hasar görlllınemlştlr. 

Ç 1 N D E yapılmadıkça tesirsiz kalır. ~uş ur. u u~ ~ . ~ lenmesi ve derhal ıgeri alınmnsı Ada mOdafile'ri pek çok Jnpon u-
"İktısadi hareket çerçevesi için fıyatlan ~nzı~ ıç~. yaptığı mu için gerekli acil tedbirler ittihaz ça mt düşürterek taarruzu akamete 

l:7fif' Bnştarafı ı incide de istihsalin ve ithalatın gelişme- ~a~alele:ın ~e~cesıdır. Devlet e. edilmiştir. Mihver esırlerinin Ce u ratllmıslıırdır. 
mes1 ve mOhltnmat gl>nderllme!i için :~:~~ ~~t~e:~~~ğuak:iubg·~ ~~t ç~~~~ v;e;at~o~~; n:vre mukelavelees!:.b~üktuiıtu.mlmennalne Batırılan Japon denizaltıları 
Eden nezdinde teşebbüslerde bulun- • . . ıs· . eli 1 · · . gore muam ey ı.a ı ... vust 1 mı:ış1ur şartlar dolayısiyle, imkanlar mah ~ecektır: •• ~~ ~a ı~ecının n hususunda icabedenlere kat'i v ngton, 6 (A.A.) - A raya 

Sefir, :Edcn'e İngllterenfn şfmd'ye duddur. Şu halde devlet makam ışaret. ettıgı. gıbı, b~_günkü ~rL e etraflı talimat verilmiştir. Al kıytsı açıklarında iki Japon den~l
kadar Amerikadan dahcı az yardrrn et- lan milli istihsali ve harici müba lnr iç:ınde fıyata mudahale et - v b k ta 1 • b · ttsı daha batırılmıştır. Bir tanesınln 
ttfini söylemiş ve yakında büyük bir yaaları teşvik etmek suretivle memek, paranın alabildigine düş :;1a'?' ba~ş ~muk n ıg:ır u ~sn~: de tahrip edildiği zannedilmektedir. · 
Japon taarruzu beklendiğini ilfıve et- alıuz arz üzerine değil, fakat mesine ve netice olarak cnflasyo ı ıs . .e ecel • ves a arı ev ı B5ylelllde son beş gür içinde Amc-
rm t" y • d '-~ • • - k "" na meydan verir Bu da bir dev- etmesı rıca o unur.,, rlkan kuvveUeri 7 dü~an dcnizoltı-

s ır. J · aynı zaman a J.ldCnunın mum un • d ız· dibini boylatmışlardır 
Büyiik bir ngiliz kafilesi olduğu kadar daraltılması matlüp let için korunulinası Iazımgelen Almanlara göre sınn en ın • • · 

Iliııdistana vardı olan talep üzerinde de müessir en b~yük tehllkedir. Onu!1 ~çjn- Berlin, 6 (A.A.) - Atman tebliği: Dör.t Amerıkan demzaltzsı 
olmak zorundadır. Bu neticeye dir ki, devlet her yerde lStihsal Şimal Afrikada Alınan - ttaıyan kuv- batırıldı 

Londm, 6 (A.A.) - Şimcliye kadar 
tarnamiylc askeri olarak İngilteredcn 
nvnlan en büyük kafile Hlndlstana 
gelmiştir. Binlerce asker ve muazzam 
modem harp malzemesl Hindistana 
çtkarılmıştrr. Bunl:ırm nrnsmda bil
hassa toplar, tanklar ve otomobiller 
vardn-. Deniz ktıfilesl bir z.trhlt ve 
bir muhrip filosu tarafından korun
muştur. Yolculuk sonunda yapılan 

vesika usulü ile vnrılmaktadır. ile istihlak arasındaki müvazene vetlerl oldukça 6nemli İngiliz taarruz- Tokyo, 6 (A.A.) _ Hnber verildl-
"Bu tedbirler münhasıran ik. sizliği tanzim ve arzi talebe ve tarını püskürtınOşler ve karşılık ta- ğine göre, Japon deniz birlikleri Japon 

tısadi mahiyet arzeder. Fakat bu ya talebi arza göre ayarlamık i- arruzuna geçmişlerdir. İngilizler 36 sularında dört dOşman denlzaltL~ına 
günkü para siyasetinin • yani arz çin fiyata müdahaleye ve ene::.-jik hücum arnbası, bir çok ınotörlü taşıt- hücum ederek batmnışlardı:r. 
ve talep kanununun serbestçe ca- iktısadi tedbirler almıya mecbur lar ve yüzlerce esir kaybetmişlerdir. Bu denizaltı gcmtleri, Vnknya eya-
ri olması takdirinde mübadele olmuştur. Yalnız münakaşa edile Hava s:ıvaşlat1nda 14 dilşman uçağı !eti hudutları dahJllnde lonomisaki'-

asıt dahill kı tini - l b tedb" 1 · düşürülmQştür. nln ccnubundaki sulıırdn Tokyo koyu v aSlnin. yme su - cek mese c, u ır erın ne ae- ""'n gece .-...... tl"aklan Tobruk li- bt 
tl d.. .. k ı A ill · t:e k d · d kt" de .uu ....... ,.. ,. açlğmda, ve Kisku'nun cenubu gnr -ra e uşurece o an am erın receye a ar yerın e, va ın manmı bombnlamışlnrdtr. id"l B 

Va ington. 6 (A.A.) - MS<"ar or- tı.>Ct "ştc hiç bir mıker ve biç bir silah 
sirsiz bırakllmasını hedef tutan alındığı ve ne dereceye kadar L•b d idd tl" k indeki sularda dolaşmakta 1 er. u 
siyasetin - esas unsurlarından bi. iyi tatbik edildiğidir. Yoksa harp ı ya a § e ı um gemiler, Mayıs nfhayet! fle Haziran 

~ t b~şhnı?ıcmdn batırılmtştrr. 
rini teşkil etmektedir. Bu tunil • şartlan içinde ne istihsali, ne is- ı ır ınası var 
ler üzerinde müessir olmak lazım tihlfıki., ne de mübadeleyi tama - Vicby, 6 (A.A.) - Libya cephcsln- tedlr. 

Bıı sebenle iktısadi hareketi, men serbest bırakmak mümkün de kum tırtmalan ve dchşMli bir sı- Alfn:ın son haberler hiç bir dcğilill;:-
1 - 11 olmadJiı,ı:ı.ı~dirmcktedir 

«'lu u Ruml"!lkrln Y"P c kları hcrh n · k bulunmamıştır. Bu deniz kafi-
kar-;tkoym~, h tr bu- , ll' ·r· tamamiyfo alabilN:ek bilyük bir 

H" t 1 m:ını Plmadı mdan katileye . ,. -. 

Orta öğretim kadrosuna dahil Ma
arif memurlarından terfi edenlerin 
listesini veriyoruz: 

'.Bebko GLncr Camlıca, Fchı:ıi Borazancı 
Adapazarı, Maruf Varı:Un Kara, Cclll On
un Malatya Halil Gönenli Isparta, Emine 
l<:urt Ankara, Tevfik Camııpreı Edirne, 
Naciye Deıier Ankara, Saadet Diktaı An
kara ikbal YDcel Ankara. Rıza S•rl Nlıı: 
de, Mu.ta.fa Saner Baltkesır, Nihat Oul 
Çankırı. Cemal Auoy. Mırıtlln. Rcpt Asar 
Samsun. Ibrablm Akın llahkcairı Ldtlı:vc 
Binzct Edirnr Ali Ozcr Balıkesir. Yılmu 
Oktay Edırne, Sabit Soner Maraı. Ncc -
mctıln Kara.k~a Gellbol:ı. l3ıhtcr Sönme
~· btanbul, lledıa Boıa!fman lrmir, Hli· 
seyln lıten Adana. Fatma Ozyurt Sıvas 
Ziya Birkan htanbul Raıit 0%dCJ Trab· 
zon. Haıim Anka,n Dursa. Sllkril Ayyıldt:ı: 
Afyo-q Sa!ib Sucr Gazi Oımanpa,a O. O., 
Naune Mutlu lstan!ıul. Arif Tilzun latan• 
bul, lsmail Tanyeri Sivas. Dürhanettin 
Ekenmın lstanbul, Haydar Dcfcrll Adana. 
Rrflı:ı Bakırer Konya. Melı'llct Guvcn 'Edir
ne, l.OtCll Uzun Kilis, t:emal Olk'll ner 
Ada11<1, Zıya Bara.n btanbul, Yahya Artar 
lstanbul. Hikmet Arıkanlı Konya Mustafa 
Çclil\bat Bolu, Arif Atabas Konya, Sııllhat 
tin GUn:vıız lstıınbul. Leman Zcnı:er lzmır, 

Nuri Moraloğlo Kütahya. Ekrem Erdıl ls • 
tanbul Faika Sunııur Konya, Nail Baıö:ı: 
llazillı. Kadriye Tekin htanbul, Fahri Mi 
rnlk htanbul, Galip Ozıı:üner Teltird i. Fik 
rl 'Kılrçaralan Kayseri. Sabahat Evccan 
Ankara, Aııf hen Izmır. Zeki Anoıızcr ıs 
ta.nbol. Rtcı Damacı lstanbul, Norettın 
03enıd htanbul Asaf Güney Ankara. Hll 
mıt Iıın l tanbul, Sanıvo SarE:TU Ankara, 
Talip Karun Dursa. :RO tll Soya! lrmir, 
Talil Yöner h~anbul, Oır.ıan O c Malat· 
;ya llamdi Oneren. Anlcara. Tat • Gölöl: 
aliz Ankara, Ahmet Kunt Ankara. Nuri 
Kanmer htanbul, Abdülkadir Ozmenct 
lzmir. 

Ankara Halkevinde 
Jt1.f? Bn!iötarnft 1 incide 

!fiilli Şef halkevinde 
Ankara, 6 (TAN) - Reisicümhur 

ismet İnönil bugün ögleden sonra 
Halkevlnde Britısh Consıl'in (İngiliz 
kültUr heyeti) İngiliz ünıvcrsitelcrl ~ e 
okullnrinı resimlerlyle tesblt eden 
sergis!ni ziyaret etmişlerdir. RdsicUm
hura Mnarlf Vek'll refakat etmis, 
kendileri geliş ve gidişlerinde Anka
ra Halkevl rrlsi Ferit Celfil Güven ve 
British CoI' l'ın mümessili tarafından 
karşılanmış v u lurlnnmışlardrr. 

Bu zıyarct n ıunda Halkevlnde 
r levazım t nln düğünil yapıl

makta 1dl G Un v gilvey, Azf:ı: Milli 
ş-.fimlzln H 1 evini şercflendlrdikle
rini duvunca rtıtle y nlartnn koş
l'T'U lar 

0

ve saygıL'lrlnt ar erek Cüm
hurre mizin, dfi n'Wrine şeref ver
mek lôtfunda bulunmnlarmı rlc:ı et· 
mlşlerd!r. Sayın Mılli Ş imiz, kc??1 • 
terine mahsus büyOk t<'v zulariyle bu 
iki bahtiyar grndn dn iln merasimle
rine iştirak etmişler ve beraberce fo
toğraf çıkanlmaa;ma mu aade buyur
muşlardır. Bir milddet yeni evlilerin 
ve deveWlerinln arnstnda bulun ıı 

ümhur reisimlz. coslrun tezahilrl<'t 
arasında merasim salonundan nyrll
mışlardır. 

Cümhur reisimiz bundan sonra 
Halkevlnin diğer bir od:ısmda Mna
rit VekJlimiz.In kendilerine takdim et
tiği Mimar Sedat Hakkı Elden llc 
Mımar Emin Onnt'ı kabul buyurmuş
lar ve ikJ mimann bernberce hazrr
!Jdfıdar\. yanan Zeynep hanım kona
ğı yerine yapılactık olan yeni edcbiy:ı1 
ve fen fakültesin•n planını tetkik bu
yurmuşlardn-. Cümhur reislmlı: b\l 
plfm tasvip ederek 1::inanm btr at' 
evvel yapllmns1 için alfıkadarla.ra i
cap eden direktifieri vermişlerdir. 

Şark Cephesinde 
41fr Bnştarnfı 1 incide 

pol ku~atma cephesinde düşman tah· 
kimatı Alman ağır toplartıi şiddetti a
teşlne ve toplu halde hava akmlanni 
maruz kalmıştır. 

Döltu cephesinin cenubunda Almnı 
ve Macar kuvvetleri düşmanm mün· 
ferlt taııarruzlaı1nı pfü:kürtmşler vı 
Sovyet kuvvetlerine kanlı kaytp\ 
verdirm.işlerdlr. 

Cephenin şimal ve orta keslmlcrindı 
gerilerde çevrllmiş bir çok dfil;rl" 1 

gruplan gittikçe daha çok sıkı~rr 1 
makta bulunmuştur. Bu cephede b" 
<;ok mesk\ın mah:ıllcr g<'1"i almmı t • 

pike bombardıman uçıık fılolaı1 Jı 
e1blrli~i edilerek ~?nr carpl'j?tl lard l 

sonra dil~an t:'ı:ırnız! rı a1 im bı· 

raktırılmı tır. Du an , 1
1 z " t· 

uğramı~ ve 22 .av~ orab sı lrnybct· 
mlı;tir. 
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Sulh G"ayeleri 
Yazan: M. ANTEN 

r.ımes gazeteslnln Vasinıton mn-
habiri: Sovyet Rusya, ingmere 

ve Amerika arasıhda, Atıantik beyan
namesi prensipleri 1izerhıc!e _,.si 
müzakerelere başlandığıni blld.irme}t
tedir. Bir ajans telgrafına göre de: 
Amcrlka hariciye müsteşan S. Welles 
de bir beyanatında milttefiklerin sulh 
gayelerine temas ederelı: mttterek 
Zaferinden sonra bütiln milletlerin si
lflhsttlandı:nlacağmı ve milletler ara
si bir polis teşkilatı kuruaclağınr söy
lemiştir. 
Bazı mahfiller Welles'in bu sözle

r'yle İngiliz hariıclye nazınnın plmz• 
mihver devletlerinin silahsızlandtrıla
<'akları ve milletler arasf polislik "8-
Zıfesinin f nglltere, Sovyet R~ :A
tnerikn ve Çin tarafından görilleceii 
hakkmdaki beyanatı arasında bir te
tat bularak İngiltere ile Amerika a
rasında bile tam bir anlaşma olmadı
iü neticesini çıkarmıı.ktadtrlar. Diler 
c:ıhetten ayni mahafil, AUantik be
Yannamesl prensiplerinin delt§tirllirie 
sini Sovyetlerln istediği ve f nglltere 
Ve Amerlknnin da Almanyaya karşı 
tek başma karp kayan ve Aln\an 
harp makinesinin hemen bütün yilkü 
omuzlarmıı yüklenmiş bulunan Sov
Yetlerl elden lttu;ınnamak için bu 
J>rensiplerde Sovyeiler lehine bazı de
ğ' fklikler yaptlmasma ıım oldukları 
ll'lütaleasTnda bulunmaktadırlar. Hat
ta daha ileri giderek, Abnanyanm kl
tılorduyu imha edemiyeceğl.ne kana
at getirerek, Sovyetlerin de milttefik
lerinden kafi derecede yardım cönne
diğini ve sulhUın sonra da büyük ka
Uınçlar temin edemiyecejpni dilşüne
rek bu çok knnlı ve zayiatlı harbe 
&on vermek :maksadiyle, iki taraf a
rasında bir anlaşmaya varttabileceğl 
ihtimali de ileri sürülmekte ve Sovyet 
Alman anlaşması gibi bQtun dUnyayt 
§aşırtan bir sürprizle başlıyan bu 
harpte bu neviden sQrprf!:lere intizar 
edilebileceği söylenmektedir. 

Bu husnstakl şahst g!Srüsterlm!ıd 
Söyle billfısa edebiliriz: S. Welles'e 
l nat edilen beyanatın haklkt metni
ni görmeden ewel bu lıosusta mftta
len yOriltmek dC>ğru değildir. Fakat 
harp sonu d!lnyası hakkında İngiltere 
Ue Amerika arasında bir görüş ayrı
lığı olmadığını Churchlll ve Roose
\'elt nutı.ıklamda tebarüz ettirmişler
dir. Filhakika fld hükümet ve 
devlet reisi de nutuklarında ni
hat zaferin temininden sonra harp
ten mesul olan mihver devletlerinin 
silfıhtan tecrit edilecek1ertnl çok a~rk 
bir surette beyan etmişlerdir. 
Diğer cihetten. kfiçilk ve bOyilk M

tün mnlcUerln topra'k bntünltıkleri, 
!stıkltıl ve hilrriyetleriyle beraber dün 
Yanın bOtün kaynaklartndan 'müştere
ken istifade etmelerin! teminat altı
na alan Atlantik beyannamesinin esas 
t>rensiplerini Sovyet h!lkömeti res
tnen kabul etmiştir. Sovyet murah
haslari mllletler cemiyetinde müşte
rek emniyet prensibinl mOdafaa et
nıtsıerdir. Sovyet hilkümet adamları
nın ffmdi bu prensiplerden vazgeçme
leri için hiç blr makul sebep yoktUr. 

Sovyetlerle Almanlar arasında ,-eni
den bir anlaşma ve uzlapna ihtimali
ne gelince bunu imkAnsız görilyoruz. 
liadiseler ve Stalinln nutukları göa
termfştir kl SovyeUer :Almanlarla 
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"EL,, DEN ''EL,, 
. IJİLDEN DİLE 

'rg-en Bittim, Siz 
Tiirkçe Böyle 

Y orufdunuz, Hala 
Dildir ve Onunla 

"Ef 11 Bahsi 
Öğünmelc 

Tükenmedi. İşte 
Hakkımızdır .. 

l ki hafta evvel ele aldığım 
'~,, hakkındaki dil yazısı r- y az a n : -, 

umdugumdan çok fazla ilgi u. ~ 

1 
yaDd.ıJar, mektuplar geldi, tele. • R f.ıf!k H 1• l("l A~ 
fonla ~an~ım, uğrıyanlar bile 1 en a ıd AR 1 
oldu; ıstenılen şudur: Kısa kes. ,, ___ ..,. ________ _ 
tiğim., eksik bıraktığım, tamam . . . 
!anmasını başkalarına terkctti. sonra bu ellerden bırının boş 
~ o bahıti bitirmek' kalması ne aşka, ne hendeseye 

Hakları var. · s~ğ~ınlamıyacak bir }'ccerik _ 
Zira, birinci yazımda yüzden sızlik~ daha doğrusu bır salak _ 

ziyade kelime ve tabir saydı _ lıkbr. . 
ğım ve Anadolu ağzında yaşı • iL" Karfzantılankı h:_men, ol~uğuğ eLgı 
:yan yüllden <ÇOk ~elime ve "de. 1uı sa e me manasına sa 
yim,, d 'de yer darlıg?ndan bir l~ alıp sol elle v~~ .. ve kcn 
yana bıraktığım halde geride dı yakıı:ılarının bıle elınc b~k _ 
yine yüze yakın pek kıymetli, maktak~, onl~rdan yardwım ıst~
pek manalı, pek canlı söz kal _ ~ekt~~ı acılıgını, ~orlugunu bıl 
'1mŞ. Bunlardan küçük bir kıs _ :rent Al~a~ sa~ ~lı .s~l ;1~;1u~ 
~ını kendim buldum; fakat ço. kJl~n~resın • ., soz erını a ço 
gunu say1n okuyuculanmdan, · ,. .. .. 
hele en yüklüsünii, (Kayseri) de Unutmıyalnn: cI . ustun~e 
bulunan yüksek bi fe kaydırmaca,, sabun bılmcccsı • r n memU- dir 
rundan aldun. Zflten yazımın · 
başlığı neydi? "El elden üstün 
dür, ta arşa vannca!,, * * 

(Türk Dil Kurumu) nun can. 
lı konuşma ve. yazı dilinde ~.a
§U'an ıö%lerle dile yeniden ye. 
niye girmiş veya girmekte olan 
kelimeleri bir (Türk Söılüğü)n. 
de toplam,tya çalıştığı şu sırada 
el bahsinin eksilt kalmaması ba 
na büsbütün lüzumlu göründü. 
Kurum tarafından dikkatle ha 
zırlanan ve yalnız A harfini top 
layan Sözlük taslağına göz atın 
ca bu eserin şimdiye kadar biz 
de yapUanlarla kıyas edilemi _ 
yecek detecede değerli olaca -
ğmı anladım. Eğer Tiirk dili. 
ıün bu Süleyman hazinesine, 
okuyucularımla beraber biz de 
bir kannca bacağJ sunabilirsek 
kudretimize uygun şekilde va -
zifemizi yap,rış ;ıuruz. 

i sterseniz bahse eğlenceli o. 
lan Atalar sözü ve halk ta. 

birleriyle başlıyalım: 
Mesela, birine ödünç para ve 

rip veya parasını kaptınp son. 
ra arkasından koşmayı, zahmet 
çekmeyi, üzülmeyi gösteren 
"elinle ver, ayağınla ara,, sözü 
pek hoş, adeta, eski edebiyat 
kitaplah ağziyle "Sebli mümte 
ni',, değil midir Sonra • vur • 
guncuların kulaklan çınlasın! • 
darlık bilmiyen bir bolluğu pek 
iyi :anlatan "bir eli yağda, bir 
eli balda,, sözü, hele şu sırada 
istüciliğin tam bir resmini çiz.. 
miyor mu? "Elini sıcak sudan 
soğuk suya sokmaz,, tabiri de 
refah ve refahtan gelen tenbel 
lik tasviridir. 

"Bir elim yar koynunda, bir 
elim kaldı boş!,, diye eski bir 
şarkı vardır. Bu sözlerle adam 
cajmn ne istediğini ben anlı. 
yamadım ve o durumda bulu • 
nan bir şahsın öbür elini niçin 
sevgilisinin hiç olmaz!;& beline 
uzatamadığına bir türlü akıl er 
diremec:llm. El altında bir iy,ar 
ve insanda da iki el olduktan 

Hoş manalara gelıniyen ta. 
birler arasında en kötü. 

sil "iki elim yanıma gelecek,, 
sözüdür :ki, insah tabutn ve me 
zara bu şekilde uzatıldığından 
dolayı ölüme işarettir ve söyle. 
diğine, yaptığına inandırmak i. 
çin yemin ve teminat yerinde 
kullanılıi-. "İki elin yanına gel. 
sin,, bir bedduadır; "Elin kuru 
sun,, ıgibi... 

"Elim yakanda olsun!,, bir 
hakkın helal edilmediğini gös -
-teren sözdür; ;bunun başına çok 
kere "yarın ahrette,, ve "ruzi 
kıyamette,, gibi lakırdılar takı. 
lır; haciz memurluğu vazifesi. 
nin - haşa silinme haşa _ Allaha 
bırakıldığı anlatılır. 

"Elinin körü!,,... Nerelerde 
ve ne maksatlarla söylendiğini 
biliriz amma aslını anlatama -
yız. İstanbulda, hele mahalle 
kızlariy le çocuklan arasında 
çok yer tutmuş bir tabirdir. A
nalar'da, fazla soran yavruları. 
na bu tabirle cevap verip on. 
lan sustururlar. Halle erkeği 
ağzında eskiden bir tabir var • 
dı: "el kiri,, ... Bu münasebet
siz söz kendi karısına işaretti; 
yani demek isterdi ki, "bir ika. 
bahatini görünce boşar, kurtu. 
iurum; tıpkı kirlenen elimi ko. 
layca nasıl yıkar, tekrar ak, 
pak edersem öyle!,, daha kuv -
vetlicesi "el karası,, dır. 

"El elde, baş başta,, sözü bir 
işten ne kar, ne zarar, başa baş 
çıkmak demektir. Yine hoş ma 
naya gelmiyen sözlerden talih.. 
sizliği, muvaffakıyetsizliği gös. 
teren "eline altın alsa toprak 
olur,, ve insanı . bir yakaladı mı 
ne yapıp ne edip suyunu çıka
ran, nesi varsa s12:dıran dolan • 
dırıcı ve soyguncular hakkın -
daki "elini kaptıran kolunu kur 
taramaz,, sözlerini listeye geçi. 
relim. 

"Eli kmab,, , ",gelin,, demesi. 
ne gelirse de külhanbeyi tabiri 
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Muhammen bec!ell (12000) Ura olan 1000 RUlo (100000) metre kola

-ms pamuk milcerrit terit (11.1.1942) Perşembe gilnü saat (15,30) on beş 
bUÇ\lkta Ha;dupqada Gtt bbiuı dahilindeki komisyon tarafmdan ka
palı :tmf WıluU34ia aıdm .ımatan:r. 

Bu .ı. ~k ı.ti7enlerln (900) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiJ1 veaikalarla telditlerlni muhtevi zarfların! 8"Q! gftn saat 
(1....,) - .......... -. ı lııt'on Reis"Qline venneleri lbnnds. 

Jlıl 119 llt ~ kmaJQonc1an parası.ı olarak dal!ttlmaktadır. 
(5831) 

olarak küfürdür. "Eli silahlı,, 
ve "eli kanlı,, eşkiyayı ve eşki. 
ya ruhlu olmayı anlatır. "İki 
eli kanda olsa,, pek zor bir va -
ziyettc bulunmanın pek canlı 
bir ifadesidir. "Eli kalem tutar,, 
katip ve muharrir sıfatıdır; ka. 
lemle beraber para da tutsa da 
ha iyi olur! 

Bir pehlivan tabirini ehemmi 
yetle kaydedelim: "El ense et
mek,, ... Pehlivanlıkta bunun ne 
demek olduğunu bazan talihin 
de insanı el ense etmesine ba _ 
karak anlıyorum. ...... "Eli böğründe,, yi geçen se. 

fer yazmıştım. Sonradan 
öğrendiğime göre ıAnadoluda 
yapı ustaları ve kalfalan bu sö. 
zü bir direğin üstündeki başlı
ğa vurulan payandaların umu _ 
mi heyetine terim olarak kulla. 
nırlarmı~. Bu heyet, az çok, eli 
böğüründe bir adama benzediği 
için ... 

Bir antika meraklısı da dedi 
ki: "Elden düşme,, tabirini u. 
nutmuşsun! EVet, doğruı sözlük 
te yer alması lfızımdır; hele es. 
ki eşyaya delicesine hücum e. 
dildiği şu antika zamanda ... 
Başka biri de, argo olan ve 

"parayı peşin ver, avucuma say, 
veresiye kabul etmem,, demesi 
ne kullanılan şu tabıri hatırlat. 
tı: "elden gel!,, ayni manada 
"uçlan!,, ve "Bastır!,, da vardır. 

"El kadar,, , küçüklük üade 
eder: "El kadar kumaştan sana 
elbise çıkar mı?,, "avuç içi,, , 
bunun daha küçüğüdür. "Elden 
ele geçmek,, , "sahip değiştir -
mek,, manasına geldiği gibi hu. 
gün bizi pahalılığa düşüren kö. 
tü bir ticaret sistemini de gös.. 
terir. Elden ele dolaşmak,, ta _ 
biri eşya değil de kadın için 
kullanılırsa el çekmekten başka 
çare kalmaz. Verilecek bir he _ 
diye veya yapılacak bir yardım 
da hasis davranmak fiili "elini 
kıstı,, ve "elini kastı,, sözleriy. 
le anlatılabilir. ' 

"Bu işte acaba kimin eli 
var?,, dediğimiz zaman o işe ki. 
min gizlice karıştığı manasını 
çıkarırırz. "Eli yatkın,, , olduk. 
ça maharetli ve idmanlı; "eli 
terazi,, , eline bir şey alınca tar 
tısını anlıyan manasına gelir. 
"el ile tutulur bir şey yok,, sö.. 
zü suçu meydana koyacak delil 
bulunmadığına işarettir. "Elle 
koymuş gibi bilmek,, hükümde 
kesinliği gösterir. Sonra, şüp -
heye düştüğümüz zaman sora -
rız: "Eliyle mi koymuş?,, bir 
söz daha vardır: "Elline doğ -
du,, ... Bu, gerçekten o çocuğun 
doğarken ele alınması demek de 
ğildir; pek küçük yaştanberi 
yakından tanınması manasına -
dır. Toy aktörler ve salon ha -
yatına giren türediler hakkın -

l:tfj9 Devamı: Sa. 4, Sü. 1 
l 939 Ağustos anlaşmasını bir taraftan 
Chamberlain hOkılmetlnhı ınuka~e 
ti neticesi, diğer cihetten askert ha
ztrlıklarmt tamamlamak 've Alnian 
lar garp cepheshıde meşgdl ot!akla
rı sırada Baltık hudutlarını nlsbl bir 
garanti altma ahnak için 1apmıflar
dır. Sovyet - Alman harbi, Leningra
dı doğrudan doğruya tehdit alımda 
bulunduran meşhur 'Menne!"h~ ls
tDıkAmlarına, Kareliye, ve iç Baltık 
memleketine hlkim olmadan ev.ve! 
başlamış olsaydı ve Alman orduları 
dotrudan dotnı:ra So9"t .. Nllli'I~ 
hUdudondan harekete ıeetn'9 oı.. 
d dar; thtımal ki bugln &nWnit ,. 
MoskovaAlmanlarmellnde~ ______ ... ,...pil!İll!!IP __ ...;,~~~---------------------
d~ • 

Beven. 

Midway' a taarruz 
Avustralya kapllan 6nilnde durak

ftyan ve Blr'manya)'J IŞll1 ~ 
sonra bütün kuvveti tle Çine teftC
cilh ederek Çin meseleslnl bir an ev
\1el halletmek fsted!ll an!aplan "J'tl
ı>onlar Tokyo akmmm 1apon milleti
tıfn maneviyatı tızerlnde '1q)tıtı tsı
rt gidennek maksad171e Mldway ve 
Outch Harbour'daki Amerikan ill"ı-1-
tıe bir kaç hava akm! yapmşlardlr. 
Bu ikinci Amerlka.Ji asstble karsı ba
~a akmınm. 15 av tanareırf ~ 
Binde yedi ııeklı bomba ~ ta
l'afmdan yapddıfl bildlrl1fyor. Tokyo 
Ue Dutch Harbour araamda takriben 
8000 kilometrelik bir mesafe balun
duğuna göre, bu akma lştirak eden 
tayyarelerin tayyare gemilerinden 
tlçmuş olmalan lhımdır. Bu keyfb'et, 
bu akmlarm devaınlı ve mQeşstr .ota
tn~catmı göstermlye kAtfdlr. Fakat 
Amerikanın. Çinin ve Sovyet Ruqa
ntn mOtteflld olması dolayıslyle ıo
llQn birinde Japon adalan 'Ozetlnde 
•'bugün Almanyada oldutu ıfbi- bln
ı.rce müttefik tayyaresinin uçacalt 
llluhakkak sayılmaktadır. 

lclcfresinden 
ı - İdaremize ıttzıl madenden priz, tevkif muslulu ve sair parçalar 

döktorillecektir. _ ,,_ 
2 - Mktilrillecek priz ve tevk.U musluklarl işlemnlş olarak tes..uu 

edilecektir. • 
3 - ~Qmuneter t4arenm Lenzllll da!relhıde ıörillebillr. 
4 - Teklifte 1kl dekl1 fiyat vertlecektir. 
~) KJzı1 hurdası idareden verlllı.; 
~) Kızd burdası mOteahhlt taiafandan tenin ediltrse. 
ı - Bu d61dlın flln! 'Ozerfiıe Mılıak isteyenlerin 12 Mayıs 942 Cutna 

11no •at 12 ye kaclat' bir mektupla !iyatlarinl Taksim Straservllerdekl 
Waıe.-UZlne aöndemıelerl. (6247) 

'Clmiinfep C. M. UmumiDğinden 
ı - Gazlantılp cen evinin l.6.942 tarihinden 31.5.943 tarihine lta

ı!ar 'bir ~lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuştur, 
2 ._ 'l'ihmin edilen ihtiyaç miktar! yilz altmş dört bin ik. yib elli 

kilo .,.. bedeli otuz lkl bin sekiz 'Yüz elli J.iraclK'. 
3 - Muvaklılat fiıtm'fnat 1k1 bin beş yüz liradır. 
4 ı...o İhale 15 HA%lRAK Mı Par.arteııl ıQnl saat 15 C!e Gaziantep 

a&l)'e bMriı !çtnıe C. M. umumllik dairesinde yapılacaktır. 
15 - Teklif 1lleıto;ları 10 HAZİRAN 9U Çarpmba gOnQ saat 1'1 ye 

kadar Cilmhu\i!,.et MOddeiumumtliğtne verilecektir. 
8 - Ek'ıdltmeye talip olaDlar 2490 sa.Yılı kanunun 2 ve 3 en madde

lerinin emrettiği veslkalarİ ibraz edceklerdir. 
7 - Şartname Gaziantep milddelumutnluti7le Cezaevi 

le her ıon çalıpna natlerlnde sörDlel>'lir. 

. 
Neden sokakta ertcekter oo. 

nOp ona bekryortar. Halbuki 

tevkal8de bir gOzet denllemez. 

Fakat kadlf tenı kendısıne 

S1hlrll bir cazibe vermıstır. Sırrı 

ne dır ?- t>mrmısınız '- Gayet 

basit. G 1 B B S Pudrasme kut

lanıyor. 

KA YlP - Malatyama bmetpaşa 
nahiyesi nüfae memurlufundan '\ldı
ğım No. 911507 nllfuı clladannnı ft 
Malatya askerlik tubeainden .aldıiım 
tezkeremi kaybettim. Yenilerini ala.. 
caimıdan lıliküıftletl yoktur. Malatyalı 
1320 doğumlu Mehmet oğlu Mehmet 
Ktıralta!I. 

KAYIP - Eyiip ia~e memarhıiun. 
dan aldığımız 942 Hazlran ayına ait 
17385 numaralı aiır i$çi ve 12573 -
16353 numaralı büyük ekmek karne
lerimizi kaybettik. Yenilerini abcağı. 
mızdan eskilerinin hükümleri yoktur. 
Eyüp Defterdar Yeni mahalle No. 30 
Hallife Sailık. 
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Çocuk! 

L S • • · ZavaDı Bunak! e r g 1 S l ••••••••J Yazan: ULUNAY 
C üphe ;yok ki para güzel şeydir 
~ takat bir gaye, bir hedef, biı 

Hay atan l~ande Y aşıyan, Realiteyi lf ad eye ~=e b::!~ :!11~;:t b1:r1r v::aı:.l' 
Çalışan, Ha1km Muhtelif Tiplerini ve Sosyal a~=·h:n=aanc1::':n~n '!~" 

shıde ellerine geçireceklerini sanırlar; 
Münasebetini Aksettiren Eserler Görüyoruz heıe yoksullar paranm güç ve kuvvc

unin erişemiyeceğl hiç bir şey oım .. -1 nsanlarm bil tün ilgilerini harp 1 tu. Fakat bu sergide. dl~erlerlnden dtiı kanaatindedirler. Bunun için bır 
meydanlarına çevirdikleri bu ayn ve tamamiyle yeni olan şey, sa- çok atalar sözO de vardır; "Zengın a

devrclerde sanat hareketleri ikinci nalın sosyal bir mahiyet aldığmm gö- rabasını dağdan aşırır; zQğllrt ovada 
plfına düşerler. Fakat sanat da cemi- rülmesidir. yolun Psırtt'·"• "Alttn anahtar her 
yet müesseselerinin bütün şubeleriyle Bugilne kadar sergilerde seı,,rettiti- kapıyı açar", "Ştk ~k eden nalçacık, 
beraber içtimai tekftnıaıün safhaların- miz daprenatilr tablolar, ince bacakla- ış bitiren akçeclk.,, Bunlar, ancak 
dan geçtiği ve yaşanan 'devirlerin ve rmt göSteren salon ltadtnr, tıncak ha- üstünkörü söylemek şartlyle hop gt
t'emiyetlerin ifadesi olduğu için, bu yatın bir safhasiyle aUkadar o- den slSzlerdir. Fakat dC'.l"inleştirillrse. 
ikinci plıinda dabi seyrine devam e- lan TOmantik, sembolik eserlerdi. paranın kuvvet ve kudreti hakkmd 
der. Bugün Avrupayı saran ateş, ba- Bu sergide ise cemiyetin, biln- ortaya çok su götürür fikirler çıkar. 
rut ve kan deryası içinde bir sanat yesinde, cemiyetfon ayr!, ancak sa- NeselA paranın, saadet mefhum ı 
hareketi göze çarpmtyorsa, bu dur- natkftrrn nıh ve zevkini ifade .için karşmmda hfç bir mana ifade etnır
gunluk hm"p sonrası dünyaS1nrn doğu- yapılan eserlere değil hayatın iÇinde dili nıuhakkaktlr. Arabasını kuş gll 
racağı yeni sanatın haml devresinde yaşıyan, realiteyi ifadeye çalışan, hal- dağdan aştran zengin hazan da kenoı 
bulunduğunu ifade eder. kın muhtelif tiplerini ve sosyal mü- evinde saadet hududuna eri§Illektcıı 

Bize gelince, harp ateşinden uza- nasebetlerini aksettiren eserler gö- Acizdir; 0 zaman onun belki ovııd·ı 
ğız. Tam bir sulh devresi diyemezsek rüyoruz. Avninln "Meyhane", MUm- P&ıran fakat evinde ağa olan :zUğQr t 
de, sanatı ikincl plfına düşürecek harp taz Yener'in "Paydos", Refia Everen'in lmrenmemeslne ihtimal yoktur; al 
şartları içinde yaşamıyoruz. Güzel s:ı- "Ç:ılıl:ın kadınlar., tabloları sosyal .hıı- anahtaı1n çok defa sıhhat ve Af 
naUnr akademisinde yetişen yeni res- yatı ak!ettiren eserlerdir ki, biz bu- kapısının kilidine uymadığı görülm _ 
samlnrm bir miiddetttenberi basın bir- nu sergilerimizde ilk defa ıgörilyoruz. tür. HattA dünynlarl fetheden imp· 
liginde teşhir edilen eserleri, lftyik Sönmezler imzasını ta:fyan çocuk torlara bile: 
olduğu derecede a11ikarntıı çekmemiş- ~rlsi çocukların sosyolojide tabi ol-
se, bunu memlekette sanat hareket- duklan tasnl!ten geçmiştir: Serseri 
terine karşl henü1.: içtfmnl ve fikrl a- çocuk, gazeteci çocuk, işçi çocuk, sa
lfıka'mızın yükselmediğine atfetmek i- kat çocuk, dilenci çocuk. 
cap eder. Bunlarda olduğu gibi di~r bQttin 

.Evet, yeni ressamlal' basın birli- eserlerde de hayatın ve halkm içine 
ğindc muhtavası ve nıhl manasiyle inildiğini hayııttan alınmış tiplerin bn
yeni bir sergi açtılar Fakat bu ha- tün mahalli hatları ve renkleriyle 
dise, hiç duyulmadan değilse bile, verildiğini görüy:oruı. 

az alfıka uyandırarak geçti, Halbuki * * 
bu sergiye vereceğimiz ehemmiyetin lşte yeni reı;samlarm sergisinde 
yeri var. Bu, s~dece sanat bakımından göze çarpan başlıca hususiyet ve 
değil, serginin sosyal baknndan taşı- Yenilik budur. Türk ink!Ubı siyasi 
dtğt ehemmiyettir. Bu serginin kıy- ve l(timat tekAmülünde nasn halka 
met ve ehemmiyetini şu cilmle ile doğru giden lisanı sadelP.$tirerek bir 
hUl~sa edebiliriz: Türk fr.kılftbınm sa- halk diU yaratm~yl istihd'af eden bir 
natta verdiği ilk mahsul ruh taşıyorsa, yeni ressamlarm sergi-* * si de sanatı halim ~ götOren ,.e-

9u sergiye bu kıymeti veren un- ni bir hususiyet taşıyor. Bunun içln
surlar nelerdir? Neden yeni dir ki bu sergiye "Türk lnkTlfıbınm 

ressamlarm açtığı sergide bir )"!nllik, \'erdill ilk mahrul,, diyoruz. 
Türle inkılAbmm ruhuna uygun bir Sanata ,-eni bir muhtava. yent hlr 
yenilik görüyoruz? vol, yeni bir ruh veren gene smıat-

Bizde şimdiye kadar. teşhir edilen kllrlarm realist bir görflş ve duyuıln 
resimlerde, sanat bakımtnd:ın bunlar- bize bunlıırdan çok d..'lh:l ytıltsek eser
dan kat kat ktymetli eser1er meveı.ıt- • r<"!" vct'ttt"e'lı::t~T'ln~ de ııt\phemi7. yoktur. 

SPOR: 

''Ad . b •• G mıra,, ougun • 
Saray Ue Karş1f aş1yor 

Bugün Galatasarayın Enerjik Olduğu Kadar 
Hesaplı Bir Oyun ÇıkarJllası Lazımdır 

Admira taknnı bugiin Galatasarayla 
karsılaşaraktır. Evvel• Şeref stadında 
yapilması kararlsşt\rtlmış olan bu 
maç, çok 1sabetlf bir kararla Fene-
bahçe stadına ahhmıtı ve bu suretle 
istiap bakımından olduğu kadar. o
yun itibariyle de müsait bir lmkAn 
hazırlanmışttr. 

Admirantn bugfin 79pacağı maç, 
belki en çetin oyunu olaraktır. Çilnkfi 
F,enerbahçeye ve Beşlktaşa karıı ga
y~t gQzel oynamış olan misafirlerimiz 
bir mağhibiyet, bir de galibiyet neti
cesi elde eimiş olduğundan bugQn ga
libiyetlerini ikiye çıkaracak bir sonuç 
teminine büyük ehemmiyet vermekte
dir. 

Diğer taraftan Galatasaray da mi
safirlerin oyun tarzını iyice tetkik et
miş bulunduğundan, bir bakıma avan
tajlı olduğunu ve Fenerbahçenln yen-

mrıtlı sol bek ve orta hafT mütema
diyen topa çıkan oyunculardır. Hal
buki Admlra karsısında muvaffak o
labilmek için bi Y• tutmasını bll
melt, hesaplı oynamak lbtmdtr. Bu 
da Fenerbaheeli oYUnculatda az cok 
mevcuttur. Galatasaray müdafaa hat
tmda muvaffakıyet hazırlryacak ele
manlar daha ziyade Eşfak De !'arak
tur. aliler OJ'\!JlCUlar haldmıda evvel.. 
den fikir yQl'Otmek u Tçok alc!anmlya 
müsaittir. Muhacim hattında da ya
pılacak uzun pasların. yer tutmasını 
bilen misafirleri g~esl tçJn epey 
isabetli olması lazımdır. 

Bütün bunlara ratmen Galataııara
yın .bıı gibi Ufak ek'sllderinl enerjisi 
ile te!Afi edebilecejpnl de dOffinmek 
lAzımdlr. Fakat ayarlanm11 'b!i- ga7-
reUe oynamak iklncl devreyi iyi çı
karabllınek Jçln şarltir. 

diği bir takımı yenmek lrrikAnr mev- 17,30 da bqlıyacak olan bU maçı 
cut olduğunu düşünerek oy:niyaca)ctır. Sazl Tezcan idare edecektir. 

Oyun hakkında bir tahmin. yürilt
mek lAzmı gelirse &()yle dilşilnebillrlz: 

Galatasaray, Fenerbahçeden daha 
çabuk ve daha gayretli bir takundır. 
San - I.Acivertlilerın kısa pas oyu
nuna mukabil uznu vuruşlarla oyunu 
açan bir sistemi vardır. Akıncılan bu 
gQnkil Fenerbahçe muhacimleri ka
dar fırsatçıdır. 

Bununla beraber pyet kuvveW bir 
müdafaaya dayanmasına, oyunu din
lendirici bir şekilde oynamasına mu
kabil, Galatasarayın bugün karşılaşa
cağı bir oyun tarzı vardır ki bunu 

F. T. 
SU SPORLARf ACILKA s'O'ıtZNl -

Sa aporlan mn.inıbı.ln acılma tllreal lıİıf· 
tua •ua, 4ilnO 7aeıltcıı,lnrt· a. nıllııaM
betle \ılııOa a!llP d'eabcUef1 Barllaro9ıuı 
tilrbuinc blttr çalenlı lı:oıracalı1U4ır. 

GUL XUPASJ - Atle\1.rpa nıOsabalı:a • 
J,1,1:1 -. llafUya ıaa,aı: ..-,ıll TııatrMa; 
atadıııda ,.apılacalı:ur. 'ilıa adaalt&katar p 
anlı oldufundıuı, Galatauf'Q ,.. ~ 
çe lı:IQplerinlıı telı:rar çttitıneal hayli he" 
canlı olacalı:tıır. Uç HMclHIMft .17-'ıahce 
tarafından lı:aıanılmalı:ta olan bu kupa)'r al 
81alı: ~ carpıf,calı ba jkl bOrillı: kUllıll· 
aDa it~ at Uıalıde 1 il eı:ek 
blr lıuvvet ,.n:e meltedtrfe\ •• ~ 1ta'tfmın 
lı:Ocillı: lıate~ri mllsaltahlan buc(ln aabab· 
leyin PDUNbce audı114a "-"'lacalıtlr. 

semereslz blrakmak üzere tedbir al- YENi NEORIYATt 

ması icap edecektir. hın ıriifit _ 't"S dAJft Dlıd. Y.t .. n 
Bili- M ...-11 taknnlar!m1Zll edebl mecmuadır, 14 tlnetl ••7111 ren\U bir ,, __ .,... ,,_ lrapalı: lçiDde 16 'bllytl1r aa:rfa halinde dqull 
~' çok m~ffalt' orn San - Kgµ ,._,,,..,,,. S'Cnbaldt netredJ!!lttlr1 • $ 

J Kalblere güzelliğin, dansın, müzik'in neş'esini dolduran, 
göklerde sefaletin hırsmı.. Gqna'Nıa ~abını yaptan iki 

büyük film birden 

Bugün L A L ! Sinemasında 
1 • SINGAPUl 2 • SAFAH'A t 

YOLU KURIANt 
Dor~ Limour .. BING 

Grosby Bop Ho.·un 
Sinema düııyasınm yarattık.. 

lan eşsiz film 

2.20 - 5,10 - 8.15 de 

Bugün saat 11 ve 1 

ömrün en b~ ntırabını 

günahın en derin hicabını 

canlandıran hayat romam 

3.45 - 6.40 - 9.30 da 

de tenzilitlı matineler 

oıma7a devlet cihanda bir nefcı ııbhat ı; 

dedirmlştir. 
Amerikalı ızengin filmci dostu n 

Rex lngram bir gün bana: 
- Si!: birisinin hakkında malQll'. t 

almak isterseniz oııun yal1112 ailes ni 
zekAsmt, bilgisini soruyorsunuz; s ·r
veU hakkında hiç bir şey anl~ah ıs
temiyorsunuı. Bizde her yeti:,;en genç 
bir milyon knzanmak ister; muvaff k 
olur, olmaz o ikinci meseledir; fal t 
gaye budur. Sonra bizde blr ad. m 
hakkında malfunat almak için sarfe
dilen (fonn(i}): "Ne eder?,, cfunles n· 
den ibarettir. Bir şey etmezse artık 
üst tarafı sorulmaz". 
Tanıdıklanrrıdan birinin ldlçilk kı

zı geçenlerde bana zengin filmcinin 
1926 da söylediF\ s8zil hattrlattı. AnL 
bııbası bana bir zel~ modeli ıöster
mek üzere kızt.a.-mı snlona ı;ağırdılar 
On, on iki yaşlnr\nda guzel blr ço
cuk. 

- Hangi mekteptesin yavrum? 
- Sörlerdeyim1 efendim 
- Oh! Oh! NellA. Allah slhin a· 

çıklığı versin. Bitırmene kaç sen• 
var? 

- 'Onun ehemmiyeti yok. CünkC 
mektebi tamaınlamryacağıın, 

- Ne yapacaksın? 
- Evleneceğim. 
Birdenbire afalladım. Fakat tıpk1 

eski mama dadıların, evleneeek çağs 
gelen küçük hanımlıın iskandil ediş
leri gibi bir tekerleme ile işi gakaya 
boğmak istedim: 

- Eli bastonlu mu? Yanı k lıçlı 
m\? 

- Zengin olsun da kim olursa ol-

sun". 
Babası, .kızının ma!dlllğini tasvip e-

den bir göz kırpma ile bana: 
,....1. su zamane çocuklarma bak he

ıeı Dedi. Sanki büyilmilŞler de kü-
çülmüşler... . 

Annesi kat 'kat gerdanmı krrfşthı
yor. ablak simasında iftihar ve tebes
süın uçuştan resmederek clvclVlerin· 
den memnun bir anaç kuluçka guru· 
rtyle hemen hemen gıraklıyacak gibi 
tavtrlar alıyordu. 

Ktzeaitzı çocukluktan Ctkaran ana 
babanın telkininden sinirlendim." "Kl· 
mn sana a&,.lilyorum. Gellnlm ser 
anla!,. kabtllnden hepsine bir den 
vermek istedim: 

- Yavrum! Dedim. Bir kız aflt 
kurmayı dilşilnilrse paradan evve' 
kendisine denk, çalqkan, maltU!latlı 
namuslu bir koca düşilnmelidir; ser
vet sonra gelir. İyi döşenmle kutl 
lfbl bir evin olmalı, gUrbilz: yaTI'ula1 
yetlştinnellstn. Kocana. evine, barkı· 
na bağlaınas\ni bfimelisln. Frenkler 
"'Nete, servetin fE>vkindedir" derler 
Hakikaten hayatı gQzel gören ve gü· 
.rıeı ~ bir adam; neşesiyle ser 
ııret 711pabllir. Fakat servetle neee Y•· 
ratılamaz. Ktışanelerde oturan, araba. 
dan ttuniyen. avuç avuç para ıar!e· 
den ne allele.r tanırım ki bee dakika· 
\ik bir huzura ka\'Uşmak için neleı 
reda etrn~ 
Yalnız paraya tapan ınruetter bet· 

baht olmuslardU'-
S6yledlklsiıri hoşa gltmedt Heps

bana merhametle bakJYO!'lar ılbl gl'l· 
dl çocuk da aıkflcfl; soluk bir tavırlı 
elhnl sıktı; çık&T'ken ikimizin de bir 
btrimlz blikltmda §l)yle da,,nndu&u· 
müze emlnlm: 

- Zavallı C(>cU)ı:t 
- Zavallı bunak! 

1 
'BUGÜN, 

E l'te 

1 · ZORtA KA Tll 
<ŞlKAGO KRALD 

Müthif ve muazzam bir 
macera filml Baf Rolde
ROBEBT MONGOMEBY 
2 - Şöhreti hali unutul. 
mayan 

ARJl~TINl 
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Hafta Konuşması 
{ftfr Baş tarafı 3 üncüde 

da "Elini koyacağı yeri, elini ne ..... - • • - -
r_apacağ~nı bi~emiyor,, diyoruz; 8 • 6 • 942 Tarihinden 

s~er Bank Yerli Mall~r- PazGrları MüesseseSinden :,:.- . 
ltibar;n Yapılacak Tevziatın Kupon Numci~aları ile Mü~~c~~ Günü ve Mahaleleri Asaaım:~asterUmis Ollii: e:ır.a elt ıdaresı gerçekten zor u-

zuv larım1zdandır; sahnede ve 
salonda insanın başına iş açar! 
Maaş sahiplerinin pek iyi bil 

:likleri bir sözde "ele geçcn,,dir; 
.tediye miktarım gösterir, asli 
maaşın pek aşağısındadır; "eli. 
ne ne geçiyor ,, diye biribirle. 
rine sorarlar. Alet kelimesinde 

1.) Numaralan ilin edilmişolan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahalleN müracaatlan.. · 
2.) Ayni soya.dm• taşıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibraztnda kuponlan mukabtlinde istfhkaalarmın 'ftrllel>ileeeii · · 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan nwna.ralar için müteakip ilanlannıızla tev7.i günleri bildirilece~den numaralan ilin edilmiyen kupon him.il.lerinin müraeaat etmeineleri:· 
4.) Bir taraftau mahallelerde kupon tevziatına devam edilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyanlann evlerini ziyarete gfd~ memurJannuza intiur etmeleri • 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kimselere bilah~re tevzi kuponu verileceğinden ' ha daiJtmaya intizar edilmesi, .J".iea ve ilb olaauı:' 

. ' . 
Müracaat Edilecek Günleri· iKiNCi L IS T E 

gösterilmesi lazımgelen bir A. .. 
talar sözü: "alet işler, el öğü • Miiracaat olwıacak mahal Kupon No. Kupon Na:· Kupon No; Kupon No. ,- Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No: · K~~on-No~ , K~poıı-N~ 
ni.ir,, ve ağa kelimesiyle alakalı 8.6.942 9.6.942 10.6.942 11.6.912 12.6.942 ıs.6.IJ4l 16.6.HZ t'l.6.942 ../ 18.6.942 19.6 942 

ve nüfuzlu adamın yapacağı ön S . B. Yerli Mallar Pazirlan Bah. 108301-109800 109801-110061 121252-12~.LlO 125701-126000 135201-136000 252701-253571 268701-270000 270001-271500 271501·272000 332001-333500 
lenemez manasına bir orta ~na. c;ekapı mağazası · 120001-121251 122001-123000 134001-135200 252001-252700 268001-268700 282001-283000 
dolu sözü,, "ağabey eli tutul • ;;._-=----"". --------------- ------------- ------,--~---------'------:---------------
maz.,. "Elde var,, bir aritmetik S. ~B. Yer~ı Mallar P azarlan Be- 9871- 10621 10622- 11372 11372- 12000 16001- 16750 16751· 17401 17402- 17948 104001-104750 104751-105501 105502.106252 106253-107003 

~ terimidir, mesela: "elde \Tar yoglu magazası 
::---'.~=.--::-:--:-:--::----:::---::---::--:-:--:---:-:--:--:--~-------------------------------~----------------------__;,----------~----------------~--

beş!,, deriz. "Eliyle,, , vasıtasiy S. B. Yerli Mallar Pazarlan Ka.. 119001-119500 119501-120000 ll2001-ll2500 112501-113000 113001-113500 113S01-114000 114001-114500 114501·115012 166001-166500 166501-167000 
le manasına kullanılır. dıköy mağazası 
E~ örlgüsü, el aynlası, ebl işle -

1 
=-s.~B::'-. Y::-er~li-:-. :-;M;:-a::ll-ar-:::P:-az-ar~l;;-an---:Ü:;-;:. s---:-:91:-:0:::0:-1_-:-:91::5:::0::-0-· :9::-1-:-50::1:---:9:::2700::0:---:-:92::0:::0:-1--:-:92::5:::0-:-0--:9:::2750::1:-_ -:9:::3:-00::0:---9:-3::0:-:-0:-l---::-93 __ 5._..0-0--9-35_0_1---,.,.-A,.0_0 __ 9_4_0_0_1--9-4_5_00--9-,.5-0-1:-· ~9-50_0_0------------

mesı, e yapmasx, c ara ası, e k''d ~ rtU ' 95001- 95500 95501- 96000 
hakkı gibi mürekkeb isimlere u ar mag,_a_z.a_s-:;ı ;-:--::--:-=-~=---===:-:-:===-::-:-:::::-:-:-:-:-::-:-:---:-:-=:-:--::-.:-:-::-::-'":':'=-:::-:-:-:::::-:--:-:::-:-:--::-=-::-:-:----:--:-:----:---------------------------------
de yine yer verelim. "El ulağı., Biirhan Sunar : İst. Yeni Postaha. 132601-132997 136001-136300 136301-136600 136601-136900 136901-137200 137201-137500 137501-137800 137801-138100 
kelimesini çok kimse bilmez: ne arkası Aşirefendi sok. No. 3/ 8 

138101-138300 138301-138600 

Çobanların koy~n~arı ayakla;ın Mustafa Sami Hamanazalı: Ist. 25401- 26000 26001- 26600 26601- 27200 27201- 27800 27801- 28400 28401· 29000 
dan yakalamak ıçın kullandıit • Yeni Postahane arkası Aşirefendi 

29001· 29600 29601- 30200 30201· 30800 30801- _aaoo 
!arı çatal sopaya denir. "Emin sok No 20 
el,, , eski "yedi emin,, karşılığı ::-:-:".-::-· -:----:---;.:---:--:--. -=------:---:----~---:--------=------------:-------:-:-:-:--:":":-:-:--------------=---~---~---------------.----
yeni bir adliye terimidir. "El • Sadı Kaplanca~ı: Ist. ! em Posta. 3140~- 31900 31901- 32000 57601- 58100 58101: 58600 58601- 59100 59101- 59600 59601- 60100 60101· 60600 60601- 61100 
miyc,, gibi söylenen "elmeğe,, hane arkası Aşırefendı sok . No. 48 57201- 57600 

61101- 61600 ·----· 
iplik sarmağa yarayan çıkrı!{tır. Ahmet Ata Köseoğlu : İst, Malı- 61601- 62000 62001- 62400 62401- 62800 62801- 63200 63201- 63600 63601- 64000 68001- ' 68400 . 68401 • 68800 68801- 69200 69201- 69600 
Ağır bir şey taşıyınca sızla • mutpasa başı No. 195.197 

nınz: "Elim koptu!,, ' .. -.~-:---=--:--:---:---::-:=::-=::-::--:::=::-:--==::---:=-::::--::::::-:---:::::-:-:--:::::-::-:-:---::--:-::':-:-!'1 --:-::-::-:---::-:-:-:-:~~-::-:---=--:-:-:--:._--.., .. ----~--!!l!!l""-------------.....ı..' 
"El ayak kesilince:, ve "el e. Ahmet Guvenç. Ist. Mahmutpa.. 69601- 69700 69701- 69800 69801· 69900 69901- 70000 70001· 70100 70101- 70200 70201- 70300 r 70301- 7o4oo· l '70401- 70500 70501· '10~00 

tek çekilince,, sözleri herkesin şa"-b_a...::.şı_N-=o_. -::--1-::--49_-.-:---::::---::-::-:----:::-:-:::--=:~:---:::-=-::--:--=-:-:-::-:---=-:::-:-:--::-::-:-:----::-:-:-:-:--:::-:-:--::--:----:::-::-::-:-::-=-::-::--::-::-:--:-:--:-------------------:-----..;...:.' _r __________________ _ 
yerli yerine gidip ortalığın ten. Arusyan Balıkçıoğlu: !st. Malı • 70601- 70700 70701· 70800 70801- 70900 70901- 71000 71001- 71100 71101· 71200 71201· 71300 71301- 71400 

1 
71401· 71500 71501- '1160Q 

h a :Kalmasını ve gecenin geç mutpaşa başı No. 130 
vaktini gösterir· "Eli ~pülecek M-:ı-g.!.ır~d!._ıc-:B=-a-:-1:--ta_y_an_:-:1;:-st:-.-::M-:a-:h-m-u-;t-. -:7::1-:60::1;---_-:7::1::70::0:---:-71::7::0:-1.--::-7::18::0::-0--:7::1::80::1;----.-:7::1:::9-:'.00:--::71::9::0:-l ·-:-72::0:::0-:-0---:1:-:2:::8-:-00::1:--1::2::8:-l 0::0:---:1=28::1:::0-:l--:1:-28::2::-0-:-0-l:-:2::-8:-:-20:-l:--·l:-:2:-8-:-300"'.'":---:-l-28..,.3.:...0_1 ·-l-2840:___0_1_2_8_40-1---12-8-5-00--l-28-5-0-1--l-28-6-0:..0 
ad.am.,ı .. şu zamanda bır ad ve paşa baŞı No. 68 ""' .......... ' 
mısal gostererek anlatmak epey ~---:-.. ~-:----:-. --:-:--:---:----::-:-:--::-::-:-:::-:-:-=--:-----==-:-:-:-:-::--::-::--:-:-:::-:-:-:--:-:-:::---:-:-:-::-::-:--=-=-::-:-:--'""".'""--------=---=---:-:--:-~---------------------------------------....:...;:.........ı.. 
ce zordur; bizi şerefle sulh te Kadri Ozyılmaz: Ist. Mahmutpa.. 128601-128750 128751-128900 i t 128901-129050 129051-129200 129201-129350 129351-129500 129501-129650 129651-129800 129801-129950 129951·130100 
tutan devlet eli ayırd edilirse. .. ş=-a_b_a-"ş'-t _N_o_. _9_1 _______ ___________ ---=-=----:-:--:~-:-=-:-:-::-:--:-:-::-=:--:-:::-=:-::--:--:-::-::-:---:---:....--__.:-:----:--=-=:-:-:-:------------------------------------"'-;• 
"- Eller yukarı !,, emriyle Leon Gevelyan: İst. Mahmutpaşa 130101-130250 130251-130400 130401-130550 130551-130700 130701-130850 130851-131000 131001·131150 131151-131300 ! 131301-131450 131451-131600~ 

Allah bizi karşılaştırmasxn. Bu, No. 134 -..... ,,., ... -
h ele işgal altındaki memleket. -------.----------------------- - ----------------:::.-;...._ __ ~-------------------------------------~ 
lerde korkımc bir akibete isaret Mustafa Yılmaz: Ist. Mahmutpa. 130601-131700 131701-131800 131801-131900 131901-132000 132001-132100 . 132101-132200 132201·132300 132301-132400 132401·132500 132501-13260 

tir. ~ ~ ş~a_N_o_._1_2_3 _ _ __ ~---------------~-----------------+--~---------------------------------------~~· -· __ A ___ -_....., __ --__ •_--_,_,~~ 
.. Ya sayı olarak "elli,, nin yine İhsan ve Hüseyin Özer: İst. Mah 138601-138900 138901-139200 139201-139500 139501-139800 139801-140100 140101-140400 140401-140700 140701-140823 142201-142500 142501-142800\ 

"el,, den geldiğini kestirebilir mutpaşa Hacıköçek camii No. 15 142001-142200 ..ı.r .--
miydiniz? Tiirk ona k adar olan S- u-· ı"""cy_m.._a_n_K_a_hy.....;:a_o_ğ_lu-: -:İ:-st-.-M-a-h-.-14_2_8_0_1--l-43_0_0_0_1_4-30_0_1--1-4-32_0_0--14_3_2_0_1--14_3_4_00--1-4-34_0_1_-1_4_36_0_0 __ 14_3_6_00---1-43_8_0_0_1_4_38_0_1--1-4-39_4_5--144_1_01---1-44_3_0_0_1_44-3-'0-l --1-44- 5-0-0--14_4_5_01-.. -14_4_7_00--1-4-47-0-1--1-44-9-0--ı~ 
rak?ml~ra hep parmaklarının mutpaşa Hacıköçek camii No. 10 144001-144100 
~ekıllerıne bakarak ad koymus. 
tur ; "elli,, ise, b ir elde ve iki~fu Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır. ~4901;1_4~~00 145101-145500 145301-145500 145501·145700 145701-145900 145901-146100 146101-146300 146301-146500 146501-146700 146701-14690~' 
de bulunan parmak sayılarının rı: Kapalıçarşı Mahmutpaşa ka.. -·- · ~ - ~ - - - ..... ....,.....-
ioplanmışıdır : Beş kere on! pısı Aynacılar No. 5 vm* 

4 

.B.e~. bittim,, siz .. yoruld~n.uz, Mehmet Faruk: Kapalıçarşı Si • 146901-147000 147001-147100 147101-147200 147201-147300 147301-147400 147401-147500 
h 

147501-147600 147601-147700 :il 147701·!47800 . 147801-147900~ 
!lıala, el bahsı,, tükenmedı. l ş - pahi sokak No. 20 
tc türkçe böyle bir d ildir ve o. ~--w-----------------------------------------------------------------------------------

nunla öğünmek hakkımızdır. Ece Magazası: Sultanhamam cad. 8006- 8400 8401- 8870 9361- 9700 9701- 9870 126001-126400 126401-126800 126801-127200 127201-127600 127601-128000 12001· 1240() 
..... J desi No. 59/ 23 i .. ~~~~!.K_ .. !J!:_ERI M__;,eh_m....:....e....:....t_N....:....u...:..r...:...i -T-op_b_a_şı_: _F_in_c-an_c_ı._1_4-79-0-1--l-48_4_0_0_1_4_84_0_1--l-4-87_1_7_1_5_0_20-l--1-5-07-0-0--15-0-70-1--1-5-l-20-0--15-l-2-01---15-1-70-0--151_7_01---15_2_2_00--l-52_2_0_1--1-52-7-00--l-52_7_0-1--l-53_2_0_0.-~-l-5-32-0-1--1-53-7-0-0-1-5-37-0-l--l-54(ro{) 

Fatih ve Şehremini Aı. ş, Ba~kanhiından : lar Mahmudıye han No. 3/ 4 150001-150200 174001-174200 
1 - 912 senesı deniz ve icara nakı l vuı- H ' v • ' F " 5 5 175451 175700 175701 175950 2 4 192451 192 talann:o sayı iıi 20 ahzirar. 942 cumartni ayrı Dogu ve şeriki: ıncancı- 174201.174450 174451-174700 174701·174950 171951-175200 175201-17 4 O - • · 175951-176000 192 01-192 50 - 700 

ını;ıı.'.'.'.: ~~tif v"::ı~~Fa~~~~ haııei a:unterde ve lar Mahmudiye han No. 1 192001-192200 
ne suretle yazılacağı M. 11• Mukellefiycti ko Z- k-.-Z----=--- w-F-.---1--------------------1-9--1--19_3_3_0_0_1_9_3_3_0_1 _1_93_5_0_0 __ 193501 193700 193701 193900 193901·. 194100 194101194300 m1>yonunca tesbit edilmiJ ve alakadar Nahiye e l eren Ve ortagı : lllCailCI ar 192701-192900 192901-193100 310 • - • - • 194301-194500 194501-194700 

urlu~le~l ile cm:ıiyct amir~ ve ıncrl;ulcrine Yusufyan han No. 8 
bildırllmı ıır. ---"----------------- -·--------------------------------------------------------------
m!a-;;a~ı!.k~a;~r;u~~~:~crJ;ı:: ,'::~~~ı~zı~~~ Şermin mağazası: Sultanhatnam 194701-195000 195001-195300 195301-195600 195601-195900 195901-196200 196201-196500 196501-196800 196801-197100 197101-197400 197401-197700 
sıtaarımın sayım ve yıuımı yapııacaıiının öğ- meydanı No. 2 
renmclcrı ve muayyen &llnlcrdc sa) •• ua hazır_:!......::..::....:.:..........;. ___________________________ __________ ~-----·----------------------
bu~u~a~~~j lıalde mUddetın ıııtamında n sen· Ahmet Hamdi Topbaşı: Sultan " 197701-198300 198301-198900 198901-199900 199501-200100 200101·200700 200701·!).01000 
ra ele ıı:c~eceklcrlc maıcrctıiz sebepler h_ari- hamam Dikranyan han altında 254601.254892 

125201-125700 260101-260700 
260001-260100 

260701-261300 261301-261900 ·-"2 . -

uııdeki rnımıtaatların cezalı ilddolunat~llı ıLln N 
4 7 __ , . . ~ 

olun~r. w. • :..:..:..O·:....:..;_ ________________ ....,. ______ • -.--...;;..... _____ ..;ıı.;;;ı.._ _________________________________ _ 

Fatih Askerlik ntresin~cn: I skenderun. Sakir Şatır: Sarıyer caddesi 172001-172100 172101·172200 172201-172300 172301-172400 172401-172500 258001·258100 258101-258200 258201-258300 258301-258400 258401-258500 
Antal;;ya, Kırılıhan, Reyahnıye ve Vaylaılaf ~ (ordu) asl:erllk şubelerine menıu11 3.21-:ııZ- N:.:.,::0.~1,:..,:/9:__ ___________ ____ _ __________ ____ ___ _ _____________________________________ ----------------
323 324-325 -Z26-3Z7-328-329 dofum
lu biltun ihtiyatları tahm ve terbiye maksa- Bürhanettin Baştunar: Sarıyer 258501-258600 258601-258700 258701-258800 258801-258900 258901-129000 259001-259100 259101-259200 259201-259300 
dıylc celp ve sevkcdıleceklerdir. dd · N 25 

259301-259400 259401-259500 
Toplanma cücü 11 Haziran 942 pcrıcmbe Ortaçeşme ca esı o. 

sa:ı:u 9 ~:ı~:İer halkından oluıı I~tanbulda bulu H=.;ü:..::se2:y~in=:::Ö:..... z:.:s:.:ar:..::a:=:ç:.:: -=B~e:.:şi...:k:..:ta_ş_O_rt_a_. _1_0_0_0_01---1-0-01_0_0 __ 10_0_1_0_1--1-0-0-20_0 __ 1_0_02_0_1_-1_0_0_3_00---l-0_0_3_01---10_0_4_0_0 ___ 100401-100500 100501-100600 
nan miıkclle!lcrin htanbulda kayıtlı bulun · . N 67 duklarr a•kcrlık ~ubelerine derhlll mıin-aaı- çeşme caddesı o. 
!arı? Aksi h~lde kanunt tal<tbat yapılacaktır. C~em-al-og-wl_u_Y-aş_a_r_: _T_o_p-ha_n_e_Bo--_1_2_4_0_0-l--l-24_1_2_0-124121-124240 124241-124360 124361-124480 124481-124600 124601-124720 

100601-100769 108001-108100 108101--108200 108201-108300 

124 721-124840 124841-124960 124961 ·125080 125081-125200 

iıiaam . AGER ~ğa~z~k~es~e~n~N~o.~1~1~2:___. -_------~-------------------....--:--:::--:-:-:--:--:-:-'."'::-:-:"-:-::-:-:-:-::---::-=-:-:-:-::-::::-:::-:-:---:::::-:-:-.:-:-:::-:-::-:--::::-::-:-::--::::--:-::-:~-=-:-=-.:::-::-::-::=-:-:---::-:~-:-:-".:":-"~~ iP ~ .... 

1 
Abdülvehap: Şehremını Arpae. 254001-254060 254061-254120 254121-254180 254181-254240 254241-254300 254301-254360 254361-254420 254421-254480 254481-254540 254541-254600.,. 

İdrar, Kan vcsair tahliller. Fethi Bener: Kasımpaşa Bahrjye 22401- 22750 22751- 23050 23051- 23400 23401- 23700 23701- 24000 24001· 24300 24301- 24600 24601· 24900 24901- 25100 25101- 25400 1 
Hüsamettin mini Baruthane yokuşu No. 23 

Eminönü, Emlak ve Eytam Ban· caddesi No. 66 • 
kası karşıs ! ı : da lz1et Bey han",,, Salahattin İmre: Büyü.katla Çınar 256001-256200 256201-256400 256401-256600 256601-256800 256801-257000 257001-257200 257201-257400 257401-257600 257601-257800 257801-258000 

..... 2 ci kat No. 6 - ~~~d~d~e~si~N::.:.:::o.~1~/~l~O----------------------------:-:-=-:-:-:-:-:~--:-:-:-::--:-:-:-::-:-:-:-:----=-:-:-:-:~=-::-:-:-~-=-:=-:-:::--:-.:-:-::-:--:-:-:-::-::--~-
d _______ , Teke oğlu Haygaz: Mahmutpaşa 261901-262000 264001-264100 264101-264200 264201-264300 264301-264400 264401-264500 264501-264608 264601-264700 

· TAN Gazetesi :ı:h~;
9

Alptekin : Eyüp Kalender 96001- 96100 96101· 96200 96201- 96300 96301- 96400 . 96401- 96500 96501· 96600 96601- 96700 96701- 96800 - 96801- 96900 

264701-264800 264801-264900 

96901- 97000 

ilen Eiyatları h~a~n~e~c~a~d~.~N~o~. ~7~8----~-------~·----:-=-:-:-::------:-:--:~--:-~-:-::::-::--:::"".:-=-:-J__ _________________ ~-----~~----L ~-----------~ 
Hakkı Sagesen: Eyüp Muhlispaşa 97001- 97100 97101- 97200 97201- 97300 97301· 97400 97401- 97500 97501- 97600 97601- 97700 97701· 97800 97801- 97900 97901- 98000 

Kr. ........._._ . . . -
Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa Sllntimi 500 

2 " " " 400 
3 ,, ,, ,, 150 

cad. 52/ 2 
Osman Eren: Eyüp Muhlispaşa 
cad. 65/ l 

98001- 98100 

Mehpare Heper: Eyüp Camiike- 99001- 99100 
bir cad. 60 

98101- 98200 

99101- 99200 

Pandeli İlyadis: Sultanhamam 264901-265100 265101-265300 

98201- 98300 

99201- 99300 

265301-265500 

98301- 98400 98401- 98500 98501- 98600 98601- 98700 98701· 98800 98801- 98900 98901- 99000 

99301- 99400 ~ 1 99401- 99500 99501- 99600 99601- 99700 99701- 99800 99801- 99900 99901-100000 

265501-265 700 265701-265900 265901-266000 324301-324500 324501-324791 

.._llıı.11•-----••-•" Aslan han No. 6 . -- •. ., =:..----~--------~----------~------~----~-----"------:-------------;-----~ı.-7~--:~--:-~~-:-:-...:-~---------
276001-276100 

' . 
276191-~2'6241 324101-324200 
324001-324100 324201·324300 

İstanbul Elektrik, Tramva y ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

ı - Ke~if bedeli: 400 lira olan Aksarayda bir ahşap ev pazarlık u-
sulu ile yıktırılacnktır. ' 

2 - Pazarlık 10- 6-42 Çarşamba gühü, saat 10 da, Metro hanmm 
5 inci katında yapılacaktır. 

3 - l\Iuvakkat teminat: 30 liradır. . 

~-----TESİRi KAT'I 
··TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDlLMlŞ 

iDRiS MÜSHiL 
.<G A Z O ZLU) 'l . 4 _ isteklilerin p&rastZ olarak v erilmekte olan sartnameleri "teva

ztmdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temiatlarl He ilin e-

;;21ıe•n •g~ünlilvl!le•s•aa11tt•e•k•om•i•sy•ond~~;~:::~film (6025~ "L 1 M o NA TA S.1 

.. 
· stanbul Vakıflar Direktörlüijü ilanları 

• 
Semti ve ınahaltMI Cadde veya ao~•Ot No. ~ Ci nıl 

Edİrnekapı. ~tebl 'AvcıbeJ'.~ıkmazı 35 
U%Uftc•rsr Sa.man· . . 
vinhtew~ . ~~ • -.. 
ATvansaray,' Hocu.ll ' . 
Bahcekapı. D5rdi1ncü Vakıf han asma 
katında 9 

Ev 

Saınmviranıevve~ 
camii 

Hocaali cam.il 

Oci .. 

Muhammen 
AylrOr 

Lira Kurı.ıt --
" I _.,/' 

8 
5 

33 
2 511 1 S P L E N D i T P A L A S I Lezzeti Hoş • e içimi Kolay 

Otel ve Lokantası Açıldı. j ı MARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 Korug. 
Kadlrp.. Bostanall · Cami :ranında 29 
Fatih Hocaha1rettin Yedietrıirler Piri11ccl Sinan ca• 

m il yeri 5 

~ıct:" ~·m .. --K• Telefon: 56 - 22 ~-----•• ,.._ ______ , ____ • Sıhhat ve İçtim<ll Muavenet Vekatetin.in ruhsatmrhalıdir •' 

Yüksek Mühendas Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan . 

~ l\Ie1debimize kapah zarf usuliyle 100,000 adet ekmek alınacakttr. Be
her adedinin muhammen bedeli 10,50 kuruştur. tık teminat 788 liradir. 
Eksiltme 24-6-942• saat 15 te mektepte yapllacaktcr. (6245) 

Sahip \ 'C neşriyat miidiirii: Halil Lutfi Dördüncii, 
Gazetecilik 'c nc:sri:rat T. L. Ş. TAN IUatbaa:;ı 

KAYIP - Eyüp iaşe mcmurluiun· 
dan aldıi"ım ailem efradına ait 9643-
9644-9642-4280 numaralı 4 büyük, 
4280 numaralı 1 çocuk ve 5363 numa.. 
ralı bir aiır iıçi Haziran ayı ekmek 
karnelerimizi kaybctik. Yenilerini ala 
cağnnııdan hükümleri yoktur. Eyüp 
Bülbüldeıı:- caddesi No, 33 Mehmet 

:Doruk -

Belediye Sular idaresinden 
1 - Osmanbey - Maçka arasmda Rumeli ve Nişantq caddeleri · imti

dadlnca dö~necek su boruları lçin hendek açllacaktır. 
2 - Bu hususta malO.mat almak isteyenler idarem!% levazmı daire

sine müracaat edebilirler. 
3 - Hafriyat işini üzerine almak fstiyenle.rin 13 Mayıs 942 Cufı1artesi 

günü saat (12) ye kadar bir ttıPktuola fi:vaUa.ruu TaksW Sıtaservilerdeld 
idare ıner~czlne gönderınelcrt (6250) 

Kangümrük,. Kuabaı Melek hOca 49 ö~ Mehmet pa• 
p camii arsası. 

Mabmutpa~. ·Hacı 
köçek ' ., 

Cuşs .. 
' c.atn.l altında 38-8 

. SıraQdala.r hanı 22 
ParçaCıla.r 10 

Dnkklıı 
Dükklıl 

• 

8 

"'11 
5 
l 

Kaz:bçeşıne, Fatnl ı 
Suıtanaıunet· · . Demirhane 83 - • · . 3 - ---:::""' 

Yukarda . yaıılı mahaller M3 serıesi Maym sonuna lfai!ar kiraya tre-
rllmek il.zere i1J.rta konmu~. thalelerl 12 Haziran 941 Cuma f{lnil saat 
on beşte yapttaeakbr. İstekliler Çmı.berlitasta İstanbul Vakıflar Ba~U
diirlüğünde · Vakıf Akarlar kalemine ıeJ.meluL , (8~76) 


