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Halk Tipi Sadeyağ· 
imaline Başlandı 
Fabrikatörler, 
4,000 Ton Yağ 

ilk Parti Olarak 
Yetiştirecekler -, 3ark 

·cephesindeki 
'.Büyük İstifham 

YENi TIP YAGLAR 
Yüzde 25 Sütyağı. Yüzde 25 Pirinçyağı, 

tfark cephesindeki bayuk istittıa- Yüzde 5 Susamyağı ve Yüzde 45 
bun düğümü heı)ÜZ çözülmemi~r. i 
Bu 'düğümü, Rltlerle Mussolini a- Zeytinyağından maı Edilecek 
l'asmda vukubulduğu bildirilen 
ınillAkatın çözmesi ihtimali çok 1--------- İaşe müsteşarlrğ'ında yağcılarla 
!kuvvetlidir. Mil.werciler ne olur-ı yapılan görüşmeler sonunda yağ 
n olsun teşebbüsil düşmanlarına fabrikatörleriyle bir mukavele 
vermek istemiyeceklerdir. Teşeb- imza edilmiştir. Dokuz yaj:! fab-
'büsü düşmana bu-akmak mağlü- rikatörü, bu mukavele hüküm-
hiyeti kabul etmek gibi bir ~ey- lerine ııöre. bir ay içinde derhal 
dir. Sark cephesinde büyük taar- bütün faaliyetlerini sarfederek 
ll'Uzlln ba:ılayrp başlamıyacağı bu halk ve devlet müesseseleri için 
rnüla.kattan sonra ve pek kısa bir lazım olacak sade vai!'lannı imal 
%aman içinde anlaşılacaktll". etmeyi taahhüt etmislerdir. B·J 

M. Zekt;riga SERT_EL 
taahhüt ilk parti olarak dört bin 
ton olacaktır. Yapılacak olan 
vağlara lazım olacak ham mad-

Mayıs ·ayına, yani tam mana deyi Ticaret Vekilliui temin ede-
siyle bahar mevsim.ine cektir. Mamulatın malivet fiyat-

girm.iş bulunuyoruz. Halbuki h a- !arını da Vekillik tesbit edeceık 
la şark cephesindeki büyük istü- ve :vağların azami fiyatlarını ka-
ha.ıiı çözülmüş değildir. İlkbahar rarlastıracalttır. 
taarruzu diye bütün kış dillerden Yapılacak bu halk tipi ya,ğların 
düşmeyen büyük harp başlamıya formülü tesbit ve kabul olunmuş 
~ak mıdır? Avrupa harbinin mu- tur. Formüle nazaran, ya~ların 
kadderatını tayin edeceği sanı • vüzde yirmi beş süt yaif, yüzde 
lan bu taarruz olacaksa ne vakit yirmi bes iç yağ. yüzde beş su-
~e nasıl başlıyacaktır? Zihinleri sam yağı ve yüzde kırk bes zev-
~oran bu suallerin hala cevabını tin yağından mamul olması kabul 
\>'ermek mümkün değildir. İki ta- Londraya dönen Amerika sefiri edilmiştir. Bu yağlara hic bir 
2'af da cepheye ait tebliğle~r~_.::;in::.;d~e:....ı .,.,.,..-.~.,,,....,......_,,.,.,~ S".ıretle su katılmıyacaktır. İma· 
lnüıillii bırctegışntlllt ounadı latı kolay}astırmak kin yüzde 
söylemekle iktüa ediyor ve haki A 2 - 3 nisbetinde suya ihtivac 
katte bütün cephe boyunca mev vru p a hasıl olursa kevfivetten Vekillik 
zii küçük muharebelerden başka haberdar edileeektir. Yağcılar bu 
bir şey görülmüyor. Sularında formüle göre hazırlıklara başla-

Hitıerin birkaç gün evvelki nut mıslardır. 
ku bu istifhamı bir dereceye ka • ----x:----
dar aydınlatmış jfibidir. Führer, H k "' t Milli Şefin Balıkesiri 
:ilkbahar taarruzundan, hatta yaz a re a v 

harbinden bahsetmemiştir. Bu ba Şereflendirdiai Gün 
tıar veya yaz içinde şark cephe- -ı1c- r·· ı K ti d 
Sinde kat'i bir netice alacağını oren e U an 1 

M. Stalin 

Stalin'in 
Günlük 

Bir Emri 

i 

"Parolamız Bu 
Yll Faşistleri 
Yenmektir .. -·-

Sovyet Başvekili, Arazi 
Fethi İçin Değil , Müs
tevliyi Atmak İçin 
Harbediyoruz, Diyor 

Moskova, 1 (A.A.) - Stalin, 
dün gece 1 Mayıs bayramı mü
nasebetiyle, Rus millPtine ve or
duya hitaben neşrettiği bir 2ün
lük emirde, Rus milletini müte
cavize karşı mukavemete davet 
~ttikten sonra Rus işçilerinin as
kere daha fazla malzeme vetistir
mek icin bu sene 1 Mayıs bayra
mı tatillerinden fera~at ettikle
rini söylemiş, Sovyetlerin $in
den güne artmakta olan kuvveti-
~ Devamı: Sa. 2, Sü. 3 
----x,----

İtalya Nis'ten 
Vazgeçmiyor 

ElÖylememiş, milletine kati bir za- Amiral Stark Amerikan Baltkesir, 1 (A.A.) - Milli Şefi-
fer vaadetmemiştir. Bilakis ilkba mizin Cümhurreisi sıfatiyle şehrimizi ou··n Gene Fransanın 
har taarruzunu şüpheye düşüren Deniz Kuvvetlerinin ilk şereflendirdikleri günün birinci 
bazı noktalar üzerinde d•.ırmuş- yıldönümü tezahürlerle katlanmıştır. 
tur. Führere göre, Alınan ordusu Kumandasını Ele Aldı Bu münasebetle Halkevinde bir top- Bir Sıra Hiyanetleri 

lantı yapılarak Milli Şefimizin yüks~k lll:eçen kış içinde şark cephesinde S f D ·· k··ıd·· 
140 senedenberi misli görülme - Londra. 1 <A.A) - Birlesik A- şahsiyeti belirtilmiş, gece bir müsa- ay11p O U U 

mere verilmi~tir. tniş bir soğuğun tesiri altında hay mer ika elcisi :~\'T. Winant. refaka- x:---- Sassari, ı (A.A.) _ Nis ıriinü, 
Ji hırpalanmıştır. Tanklar bozul - tmde ~m~ral Stark bu.lu~duğu Bulgar Kralı Sof yaya Döndii dün burada büyük bir h#lk k ' t
hluş, toplar işlememiş, malzeme halde Ingıltereve gelmıstır. A- lesinin iştirakiyle kutlanmıstır. 
kullanılamıyacak hale gelmiş, de- miral Stark, Avrupa s·..ılarmda Lo_nd:~· 1 (A.A.) - Roma :adyo- Sövlenen nutuklarda, 30 Nisan 
rn· 11 tl şt B b le il.. kA B' 1 'k d 1 tl m bildırıyor: Sofyadan gelen bır me- . ıryo an ça amı ır. u se ep u<ire at yap'an ır ı:>sı ev e e_,r saja göre, Kral Boris, işgal altmdaki 1849 tarihin1n ehemmiveti belir-
Alınan ordusu kıştan büyük ka - don:ınn;ıa~ın~.n bııs _kumandanl1gı Trakyaya yaptığı seyahatten Sofyaya tilıniş ve Fransanm İtalvava kar-
~IJ>larla çıkmıştır. vazüesını ı?orecektır. dönmüş ve derhal Ba&vekil M. Filofu şr yaptığı bir sıra hiyanetler ha-

İlkbahara girerken garpte de l1fr Devamı: Sa. 2, Sü. 2 kabul etmiştir. tırlatrlmıştır. ~n~bkrhnab~uzlarmabq _____________________________ ~ 
larnışlardır. Ayni zamanda İngil
t ere ve Amerikada A vrupaya as
ker çıkarılması etrafında birçok 
haberler dolaşmaktadır. Bu vazi
~et karşısında Almanya, geçen 

• \;ene şark cephesinde taarruza 
geçtiği zaman tamamen boş bırak 
tı~ garp cephesinde bu defa mü
hıın miktarda hava ve kara kuv
"'etleri bulundurmak zorunda kal 
Jllıştır. 

. Libya cephesinin de henüz tas 
fıye edilmemiş olduğunu unutma 
tnak lazımdır. Alınanlar, aylar -
danberi bu cepheye de külliyetli 
ku'\l"Vetler sevketmektedirler. Ay
l'lca Sicilyada da bir hava filosu 
bulundurmaktadırlar. 

Yani sözün kısası, Almanya bu 
~~arda yalnız şark cephesini de
~ıl, üç cepheyi birden düşünmiye 
\re bu üç cephede birden har • 
betrniye mecbur bulunmktadır. 

Geçen baharda hiç yorulmamış 
terütaze kuvvetlerinin hepsini 

bşark cephesine yığabildiği halde, 
u sene ordunun bir kısmı yor • 

gun bir haldedir, mühim bir kıs
nıı da diğer cephelere dağıhnak 
20rundadır. 
. . Bu sene Almanya müttefikle ~ 
tınden de fazla yardım göreme
llliştir. Bütün tazyiklere rağmen 
~acaristanın elli binden fazla as
ker vermediği, Romanyanın ge -
Çen seneki kuvvetlere yeni kuv -
\retler ilavesine razı olmadığı, 
Bulgaristanın Sovyetlere karşı as 
k er vermiye yanaşmacliğı, İtal • 
~·anın da Libyada meşgul.IC .şark 

l2fj' Devamı: Sa. . 

Rapid ilk Maçı K.azandı 
Fenerbahçe 1-O Yenilmesine Rağmen 
Dü~ Çok Güzel Bir Oyun Çıkardı 

•.. uıı •• 

OünkU maçtan bir g!SrUnUı: 

' Orta m uh.;-clm Melih, Rapld 

kalesi önilnde 

~ ~~~-=-;...-

(Dünkü macm tafsilatını dördüncıi sayfamızda bulacaksrnız.J 

Hitler İle 
Mussolini 
Arasında 

-*-

Salezbur9'taki 
Son Mülakat 2 

Gün Sürdü 

Resmi Tebliğe Göre 
-*-

"Siyasi ve Askeri 
Planlarda Görüş 
Birliğine Varıldı .. 

-*-

y akmda Bir Mihver 
Hitler ve Mussollni arasında bundan önce yapılmış olan nüil:i· 

katlardan birinde iki şef el slkışırlarken 

Taarruzu Bekleniyor 1 
6 

G 
Salzbr.ırg, 1 (A.A.) - Te?lii!::I Macaristan Son ece 

Führer ve Duce 29 ve 30 Nısan-
da Salzburg'ta bulusmuslard1r. El z f d k• 
İki hükumet sef~in görüsmeleri. Harpten ar ın a ı 
iki milletle seflerı arasında mev-
cut samimi dostluk ve cözülmez • Ak 1 d 
sila~ .a:kadashğı ruhunuı:ı ~erçe- Çekmıyor ın ar a 
vesı ıcınde cereyan etmıstır. 

Görüsmelerden, iiclü pakt dev - *- - *-
letlerinin parlak zaferleriyle do· • 1 
i!an durum bakımından ve ilci Rusyaya Karşı Harbi Armanlar lngi tereye 
milletin siyasi ve askeri planları • ., · ı· 1 d 
hakkında tam bir ~örüş birliği Durdurmasmı lstıyen 225 Ton, ngı ız er e 
neticesi çıkmıştır. Almanya İ· • 1 300 T 
taıya ve müttefiklerinin. son za- Amerıkan Notasına Armanyaya · on 
feri ellerindeki bütün vasıtalar- · f" C V ·ıd· Bomba Yag" dırdılar 
la teminat aıtına almak hususu~- Men ı evap erı ı 
daki azimleri bu münasebetle bır 
kere daha bı:>lirmistir. 

Alman hariciye nazm M. Von 
~Devamı: Sa. 2. Sü. 4 r------......-. ... -, 
Tarafsız 
Türkiye 

Mucizesi 
! 
: 
~ 

l lsviçrede Ç.kan Biri 
1 Gaze~~o~ ki: ı 
IAlmanya, Bu Yıl Harbif 
Kazanırsa, Türkiye 

.. 

Londra. 1 (A.A.) - Son altı 
~ece icinde Exeterı Bath, Nor
wich ve York sehirlerine yapılan 
hüc~lara 150 Alman u~ğı is· 
tirak etmiş ve 225 ton bomba at .. 
mıştır. Almanlar, bu hücumlar
da 17 ucak kaybetmi~lerdfr. Av
ni altı ı:ı:ece içinde · lngilh h~va 
kuvvetleri de Almanya fherıne 
1300 ton bomba atmıstrr. 

Düıı geceki hücumlar 
Londra, 1 (A.A.) - Hava na~ 

zırlı~ı tebliği: Dünkü Perşembe 
~ecesi Büyük Britanya üzerinde~ 
ki faaliyetin belli başlı kısmı; 
fngilterenin doğu şimal sahiline 
yapılmıştır. Bu böl.f,!enin bir ço1' 
kısımlarına ve İn_gilterenin şar
kında bir kaç noktaya bombalar 
atılmıstır. Yaralı ve az mikdarda 
ölü vardır. Hasarlar, hiç bir tn
rafta fazla değildir. Tahrip edi
len Alman tayyareleri doku?. ta
nedir. 

İşinin Kendiliğinden Budapeşte. ı (A.A.) - Macar Berliri, ı (A.AJ - Teblif: Gnndü~ 
Alman 1·esmi tebliği. 

°Faal askerl!k hizmetine başladığı 
bildirilen Macaristan Naip Muavini 

M. Etlenne de Horty 

il U hükumeti, Birleşik Amerikanın ve gece Maıtııdakı deniz uçak lltnan-
Ha ini muyor Hırvatistandaki İsviçre orta elci- ları muvaffakıyetle bombalanmıştır. 

İs liği vasıtasiyle J!Önderdiği notaya Dün gece sav&s uçakları. İngiltere 
Berne. 1 (A.A.) - viçrenin menfi cevap vermiştir. doğu kı~tsı üzerindek! deniz tezgah-

N ational Zeitung gazetesi Tür- Am ik t Ma rist lariyle ııman tesıslerme başan!r tn-
kiyenin tarafsızlığını mucize ola- er a no ası, ca an arruzlar yapmışlardır. 

b. tt ı Sovyet Rusyaya karşı muhare- .. 
rak vasıflandıran ır a yan ga- ~ Devamı: Sa. 2, Sü. ı 12.lr Devamı: Sa. 2, Su. 5 
zetesinin yazısını mevzuu bahse- '===~======================= derek diyor ki: 

"Türkiyenin kendisine komsu 
olan diğer bütün devletlerin ak
sine olarak tarafsızltğını muhafa
za edebilmiş olmasının başlıca 
amili hürriyet ve istiklalini her 
türlü taarruz ve tecavüzden ko
I"".ımak hususundaki azminde :zer
re kadar şüpheye yer vermemis 
olmasrndandır. Esasen devamlı 
askeri hazırlıkları da mütecavi
zin cesaretim kırmıştır. 
~ Devamı · Sa 2. Sü. 7 ____ ,. 
BELÇİKADA 
MÜTHİŞ 

BİR İNFİLAK 
Bir Kimya Fabrikası 
Berhava Oldu, 250 
Ölü, 1000 Yaralı Var 

"OBRI, OBRU, OBRUK" 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

B•.ı kelimeler "Veni, vidi, vici,, cinsinden la-
tince meşhur bir söz değildir. Türkçedir ve 

üçü de "Kuyu., manasına gelir. Şimdi işin hika
yesini anlatalım: Değerli meslektaş Va-Nti, Kon
ya boz larlan ortasında kocaman ve yusyuvarlak 
bir kuyuya rastlamış; kuyunun genişliği en aşağı 
yüz metre kadarmış; bir volkan ağzına benzlyor

m uş fakat içi yemyeşil bir su ve balık dolu imiş; ı;{örülec~k şeymiş. 
Köylülerin kendi aralarıri.da "Tepesi delik,, adını verdikleri bu, 
yaz k?ş tükenmez tabii su haznesine Türkce "obruk, denirmiş 
amma kelime sözde farisi "abriz,, den alınma imiş ... 

Muharrir o ihtimale inanmıyor; haklıdır. Zira uzun incele -
melere lüzum kalmadan bizim (Tarama Dergisi) ni açınca görü
rüz kı; "obruk .. Türkçedir ve "kuyu. çukur, mağara, içi bos,, 
manalarına gelir; "obn,, ve "obru,, ise doğrudan doğruya "ku -
yu,, anlamınadır. Mesele bununla da bitmiyor: Oz türkçede 
"obrulama toprak kayması, yürümesi, yani "heyelan,, karşılı
ğıdır; "Ob~a,, jeoloji bakımından yer yarılıp .. bir kısmı bat -
mak, çökmek ve gök bilgisi terimi olarak .. da guneş ~tu~ası 

Brüksel, 1 <A.A.) - Belci'ka manalarında kullanılır. Daha tahafı var: Obur,, kelımesı de, 
dahiliye nazırlığı, Tessender

1
•>0 şüph~siz, 0 asıldandır; çukur, kuyu, mağar~ gibi bir mid~y: iş~

felaketi hakkında asağıdaki tebli- rettir. Bütün lY.ınları ve fariside kuyu, magara. yeraltı çokuntu
l?'i neşretmiştir: Dün sabah s;:at süne "cah,. denildi~ini bildikten sonra İran dilindı_; küçük bir su 
11.30 da Tessenderloo kimya mild kabı, ibrik ve nihayet belki de olsa olsa kova mana.s~na gelen 
deleri fabrikasın1 yıkan muazzam ••abriz i ele alarak koca "Obruk,, un anası saymak dılımize kar
bir patlama olmr..ıştur. Bu fahri - şı işle-~en suçlardan bir büyüğünü teşkil eder. 
ka yalnız Belcika milli sarıavU Öz türkçe kelimelerini ne yaprp ne edip ille acemce ve araı?
için yağ rnaddelerivle sabun tozu ça bir asla bağlamak merakı Osmanlı lugatçiliğinde bir illet, hır 
vapmaktaydı. Patlamanın husu le delilik derecesine götürülmüştü. Bu sapıkların kırdıklan ceviz 
'!elt.irdi~i tahhribat vülzlercte m~t- bini a~m.ıştır Kendi malını başkasına mal etmek için g6sterUen 
re ık bır sa ava vavı mıs ır . 3 - ~ • d'l d tığı arar karsrsm-
nayi atölyelerinden ·uzakta olmr- akı~ ermez sa~.:!.1~1~tonudil~ i tut~~t~~zç~k~füctenzgönfi bulanı-

. b. t k ik ekt bi kısmen da ınsanm şaş~.l.LU.LA an . •. . 
yan ır e nı m e ş· d' b" her sevi yerli yerine koymak, pırıncın taşını a-y kılmıştır r yor. ım 1 ıze s 'J k d" .. 1 1 

~~· ôevrunı: Sa: 2. Sii. 7 . yıklamak, en doğrusu Sezarın hakkını Sezara verme uşuyor. 



m. 

il r Mmıka
Halıs Havanadır. 

Manolaki efendi, 

Mumya ıarısı ellerini uzatr, eJlm
ıktı: 

- Siz, yı g~çsiniz, Celal bey, .. 
zamanda ıy renç ... 

Koltuia yorıun yaslandı: 
- Zaman, fena 1 İyi insan kalmadı. 
Ko luklarrnı duzeltJyordu: 
- Sımdı söylıyecelderıme bic sü

ye e iniz. 
- Ben, ze eiicenmem, Maaoh1d 
e di 
- Onu da b 1 yorum CeliJ bey. 
- Ben, s z.ı, hakikaten ıeviyorwn 
- Onu da biliyorum, Celil ~ 
Artık syan ctmi m: 
- 1 te, bunu bılemez niL 
Ayaıa katkmı tv eo~leriniq i'1 gü-
o du: ( 

- Bruyorum. 
- Amma, nasıl? 

- Doiru sizınle, uzan boyla dost-
camuz yok. Y z geceleri, bahçede 
raçad ahbaplık ettii'rniz oldu. Bun 

bJr eydi • Am~ bc,a, llJ%.i.. j"i 
ı:rorum. 

- Amma, nud? 
Oturmatbt: 
- t imde aft' Minfl? Bucttn. lhi 

uyordu~ Kalktm.ız, ccldiııb. 
ip, kalbe ~aıdır. 

Laval. Dün Bir 1 

D meç Verdi 

Yazan· MAHMUT YESAR1 

- Tqekkur ederim, Manolaki efen-
di, 

lıılanolıki efencr, artılı: 1illmii1orcbı: 
- Sizinle, meıırul oldum, Celil bey. 
- Ne mU~sebetlel 
Şaşırarak dofrulmu,tum: 
O önüne bakıyordu: 
- Tipiniz hoıuma ııtınlJtl. Otel

cilik boı sanat deflldlr Celil bey, O
telciler, lnıanlan ıöre ıöre, biraz soa. 
yoloğ, biraz pıilı:olol oluyor,- Inaan
ları anlamak güç, Amma tanımak aa
natinl bfrenlnce de çok kolay., lin, 
b'ru evvel, iyi ıenç, lJi lnaanam11:, 
demlıtim. S z, a~ala lnaıuıanıu. 
Siz, borçtan korlnıyornmaa. 

Yerimden açramııtım: 

- Ba, doira 1 Naaıl bnl7orsanud 
Bıyık alımdan stllfiyordu: 
- Geçen yaz ıelmiıtinls. Bir kaç 

ıfln kalacatınızı söylemlıtlnllı, Tesa-. 
dilf 1 Bir kaç arlraclaı ıelcli. Dedim, 
eliniz açık. Ertesi sün, onlarla be
raber kalkıp ılttlnb:. Heaabı ıörllt• 
ken de düıUncell idlnls. 

Hatırlar clbi olmaıtmn: 
- Evet, diyebildim. 
- Borçtan korkan lnaan, namuala 

fn-.ıdrr, haysiyetini koruyarı insan
dır. Amma, hayat, insan kıımını, b:r 
ıe1e mecbur eder. Buna, ldnuıe bir 101 
di:remu. Gel ıelelim ıebepsfs boıa 
ılrmek, ahllk11zlıktır. sı..,, 

Bırdenbire darda, nlvanr etbi 
baktı: 

- Gfkenmiyecekslniz.-
- Size gticerunem Manolald efendi. 
- Teşeklrilr ederim Celil bey. Sizin 

le mcnul oldum. Siz, her ıeye rai. 
men, namuıla kaldıma. Frenkler 
"kumar borcu, namuı borcudur., der
ler. BJzim memlekette, maatteeuüf, 
böyle defildir. Kumar borca, öden
mez. Siz, bütün borçlarınızı ödedinız. 

Kelimelerin üzerine baıarak ıöy
lüyord1l: 

- Efer, kumar borçlanm, öbüded 
ıibi, herkesler ıibl, ödem~it oluy
dıruz, busifn, iflb haline ıelmezdiaiz. 

Oturduium fı:oltufa ıömtıUi kal -
mışum. O ıemtteld ıılı: temiz koırtiime 
suvenerelı:, ayak ayak Uıtiine atmıt. 
kurularak konuıuyordum. Kılıiım. 
ıefaletiaıl ortü7or aam7ordam. 

(A~ var) 

TAN 

Fazla Pamuk 
Ekildi Bahar Bayramı 

Neşeli Geçti 
1 Üniver.şitede 
imtihanlar · 
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Bu Yıl Ekim Yüzde 40 
Nisbetinde Fazladır 
Seyhan bölıeslnden ıelen haberle

re ıöre, Mart içlnd11 üç defa teker
rür etmiş olan donlarm tesiriyle ilk 
turfanda meyva ve sebzeler zarar 
görm~erdir. Fakat milatahlll ikinci 
defa sebze ekmiş olduğundan, zarar
larını az çok karlJ}ıyacaktır. Martın 
sonundan itibaren havalar çok mü
sait gittiğinden, bu sene yapılan pa
muk ekimi geçen seneye nazaran 
yüzde kU'k nisbetlnde fazladır. Mah
sulün idrakine .kudar tabll bir Arıza 
olmadığı ty:dirde pamuk müstahsil
lerinin istifadeleri artacaktır. Bu se
neki pamuklar daha alır prtlar i
çinde yetiştirilegeld ftJ için, pamuk 
fıyaUannın da daha yüksek bir nis
bette tesbit edilmesi ihtimali vardır. 

Bir Kadınan Ölüsü 
Mezardan Çıkarlldı 
Beyollunda Tarlabllflnda Desplna 

admda 18 yaşında bfr ka, gayri meş
ru bir surette hAmı~ kalmış, çocuk 
uç aylık olunca da Anesti isminde 
bir ebeye müracaat ederek çocuiu
nu düşürmek istediğini söylemiştir, 

Halk Kırlara Giderek Baharı T esit Etti 

Diin bütün ~nii kır da gecircn bir grup 
Dün bahar bayramı idi, Resml dai

re, müessese, okul Vf! ban.kalarm ka
palı olması ve havanın da müsait bu-
kımnası. balkın sayfıye ve kırlara 
gıtınesine unkfm vermJQür. Mccidi
yekoy, Hurriyet Abides' cıvarı ve İs
tanbul surları harkınde, Boğaz, A -
dalar ve ,elıir Phillerindekı gazino
lar büyük bır rağbet görmüştur. Bazı 

buyükler bu eğlencelerden faydalan
mışlardır. 

Anesti önce Desplna7a bazı ılAçlar 
vermiş, sonra da kürtaj tarzında bir 
ameliyat yapm11tır. Deapfna bu yüz
den hastalanmış ve derhal Ha eki 

Yemeklerini ahp kırlara çıkan ve 
bütun bir kıatan sonra baharın ıel
me ınden buyük bir sevinç hısseden 
h lk, ye ıl çımerıler üzerinde ö le 
yemeklerıni yemışler, gülüp eglen
mışlerdir. Bugün ve yarm da tatn 
gününe rastladığından, hava mü alt 
olduğu takdirde halkın ayni ekılde 
eğlence yerlerine ralbet gösterecejl 
anlaşılmaktadtr, 

hastanesine kaldırılm~ fakat orada 
1 
yerlerde salıncaklar, atlı karıncalar 

ölmüştür, Ölüm hAdiseai nfilddeiu- da hazırlanmış, çocuklar ve hattıi 
mumllije haber verilmeden Despina ----------------------
gömülmuı, kızın akrabaları bAdiseyt 
ihbar etmişlerdir. Bunun üzedne ce
set mezardan çıkarılarak morga kal
dtrılmıe ve ölüme ebenl.d' müdahale
sinin sebep oldulu anlaplmqtU', 

Müddeiumumllik. Anesti hakkında 
çocuk düf{irmek ve ölüme aebebb'et 
iddiaaiyle dava açmıfbr. 

Valinin Bugtln Şehrimize 
Gelmesi Bekleniyor 

General Guhr Bugün 
Tayyare ile Gidiyor 
Osmanlı ordusu Müşiri müteveffa 

Van der Golç Pa:JDnm hatırasmın 

anılması münasebetiyle Ankarada Al
man ıefa.reUıanesbıde yapılan törene 
iJtfrak etmek fh:ere memleketimize 
gelen Alınan ffi!nerali Guhr, dün 
şehrimize dönmilltiir. General Guhr'e 
General Rabde ve maiyeti refakat 
etmektedir. Misafi" General garda 
Alman Konsolosluk erktıru tarafından 
karşılanmıştır. 

Nüfus 
Terfi 

Memurları 
Edilecek 

Dahiliye VekAleti, nüfus memurla
rının terfih! ve vazifelerinin mahi
yeti hakkında incelemeler yapmış ve 
bu hwıWta bir lAyiha haı.ırlam11ttr. 
Bu lAyihada nüfusu kalabalık nahl
yelerdekl nüfus memurlarmın maa11-
larmı cm liradan on beş liraya çıka
rılması ve bazı nüfus memurlannm 
ilnvanını "nüfus katibi,, ne çevril
mesi liizumu ileri sürülmektedir. 

_,._ 
Bu Sene Haziran 

Sonunda Bitirilecek 
Üniversite Rektörlüğü, Fakültelerin 

~zlü, yaztlı ve eleme imtihanlarının 
tarihlerini dün katı olarak tesblt et
miştir, İktısat Fakültesinin cl mele
rl 26 ve 30 Mayısta, birinci ve ıkın
cl sınıfın yazılı imtihanlan 15 Hazi
randa, Qçilncil ·ıe dordiln<:ü ımfl rm 
imtlh nları 10 Haziranda yap lac -
tır. Elemelerde kaı:ananlarm ö Hl 
imtihanl rı iae bırlnci sınıfın 20, ı
kinci tnıfm 18, üçUncu ve do dunc 
smıflarm 16 Haziranda olacaktır Hu
kuk Fakaiteslni:ı elc't'l1ekrl 27 ~e 29 
Mayısta, birinci ve üçuncu ınrfl rm 
s zlü imtihanları 17, ıklnci ımfm 20 
dordunciı sınrfm 15 Haziranda b h
yacaktır. fm• hanlar Haziran onund 
bıUnlecektır. ____ ,,, ___ _ 
Pencereden Düşen 
Bir Kız Çocuk Öldü 
Galatada Arapr.amiinde Hoca Ka

sım sokağında oturan Asiye i mtnde 
7 ya~da bir kız çocufu dün cvının 
ilçUncO katından dü mil titr. 

Şı li çocuk ha t nes ne kaldırı
lan Asiye ölmü tür Ceset tabıbi adli 
tar nndan muayene edilerek defnet
tl.rllml tir. . 

lstanbulda Ziraat 
Seferberliği İlerliyor 

İ tanbul vilAyetine bağlı kaza ve 
köylerde yazlık ekim faaliyetıne ge
niş ölçüde devam olunmaktadır. Şim
diye kadar hiç ekilmemiş birçok sa
halar ekime müsait bir hale getirll
mektcdir. Bu iş için birçok ziraat 
mütehassısları çalJŞ?nektadır, 

" Trakya Umumi Müfettiş 
Vekili Ankaraya Gitti 

Edime, l (TAN1 - Trak7a umu
rnl müfettiş vekili Sabri öney, Da
hiliye Vekili Faik ÖrlTak ile, Müfet
tlşlığe alt i11ler bakkmda temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya gitm şt r. 

" Safranboluda 2 Yeni Köprt 

r DiKKAT; ·· · '= 
Kayıtsızlığımızm i 

! ir Nümunesi ; 
1 
1 
1 

1 

EıklfOhlrde bir okuyucu u:ı ı 
bize bir resimle bir mektup g!Sn· 
derdi, Realm, bir binanın fotog 
rafıdır. Fotograftakl binanın ka· 
pıaı U:ıerlnde gotik tıarflerle ıu 
yazı okunmaktadır: 

"Deutsches Hauı,, 
Okuyucumuz mektubunda hD· 

lba olarak diyor ki: 
"Bu binanın bir mOze _. ol-

duöunu sordum, 
- Hayır, dediler. Bura11 mD· 

ze de§ll, Devlet Demlryolları ma
klnlıtlerlnln yat2khane:ıldlr, 

- Peki Devlet DemlryoHa"· 
nın maklnlııtlerl Alman mıWT 

- Hayır, TOrktür, 
Cevapla, blnaın Ozerlndekl ya· 

zıları bir türlü tefi• edemedim, 
Kayıtsızı öımızın ıaheserlnl gll:ı-

1 teren ıu binanın ve üzerindeki f yazının resmini aldırarak elze 
gönderdim ve kollekıılyonunuzda 
bulunmasını faydalı giSrdum,,. 

Okuyucumuzun 8CI bir latlhza 
ile yazdr!iı fU mektup ve bizde 
mııhfuz olan resim bize, yalnıa 
kayıtaızlıöımızı deöil, biraz da 
lhmallmlzl gösteriyor, BadanUı 

ve aıvaı,rı bozulmuı olan bu bi
naya hmrlci bir tamir yapsaydık, 
Ozerlne aUreceOlmlz bir badana, 
22 - 25 aene evvel yazrlmıt o-

l 
lan bu cDmle)d de kapamlf ola· 
caktı • 

····--·-------------· 
Asker Ailelerine 
Yardım Tahsisat. 

A ker ailelerine yapılacak yardım! 
k rşıl m k için Şehıı Meclis nin ka
bul etU~l si r altık darlara bildi
rilmiştir, B lediye be ap i leri mü -
dürlüğü ubelere verdıği bir emirde 
tah ilAta hız u lınesini istenıiştır. 

Y pılan hesapl rıı göre; Şehir Mec
li inin kabul ettiği ilk zamlardan son
ra geçen yedi bu k ikinci bir mQ
kellefıyetin tatb den sonra geçen 
dört bu uk ylı m ddet iç nde an
c k J,726 112 lıra topl n bilmlştlr. 
Mall yıl s nuna kad r ödenecek yar
dnn p ra ı ı e 2 147,734 1 radır. Ara
d lı:i 421,622 liralık yeni zamlarla 
karşılanac tır. 

Ankarada bulunft Vali Kırdarm 
bugün ,ehrimize gelmesi beklenmek
tedir, Vali Ankarada kömür w odun 
işleri hakkındaki 80ll kararlar etra

-=ıı::::ı!!!!!!==ı-.--=-=-==---= fmda alAkadarlarla &OrOflllüşt{lr, Ye

General ve maiyeti bugQn tayyare 
ile Yeşllkliy hava i!Uısyonundan Al
manyaya hareket edecektir. 

Maaşları on liradan on beıı liraya 
çıkarılacak nahiye nüfus memurları 
vilayetimiz içindeki nahiyelerde ça
llşan memurlardır. Kaza nQfuı me -
murlanndan mühürleme sal4hiyetini 
haiz olınıyanlar da "nüfus kfıtlbi., 
Unvanını alacaklardır. Layiha yakm
da Meclise sevkedilecektir. 

KarabQk, 1 (TAN) - Satranboluda 
Ulus nahiyeelyie Abdi pap köyü a
rasında yapılmakta olan Od köprü -
nün lnJUtı bltmt, ft merubnle a
çılmJltır. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
BUGVN'Ktl PROGRAM 

7.so Prorram 
7.33 Milıık (PL) 
7.45 Haberler 
ı.oo MO•lk (Pi.) 

13 30 Proarua 
13 U P'aed 
U.45 Haberler 
14 00 Baado 
14 30 Jtoı•llll' 
14 40110.Uı 
15.30 Orkeura 
ll 00 Proaram 

• 

1 
t l.01 e.cw1ı lıllllııll 
u.u Ziraat 
11 H Da• mOziii 
ı.t.ao Haberler 
1t 41 .. ,., 
11.u trıuıu 
ıo.u dro nıeceal 
ıı.oo ltoa• .. • 
21.11 ıuekler 
21.U X....-21• Orlıeetn 
22 10 Haberler 
22 SO Jı:epamı 

Birmanyada 
Son Durum 

• 

ni kurulacak tevzi ofisi etrafında di
rektif almıı ve tehrlml.zin hususiyet.
k!rinl blldlrmişt!r. 

Bir Hırsız ()' ç Sene 
Hapae Mahkdm Oldu 

Geceleyin anahtar' uydurarak. Ka
ngünuilkte Dersiam 80kağınla Ek
rem adında b1r1niD evine giren ve 
bir hayli ..,.a plan !'lkrt aclllye,,e 
vw.ibnl,tl, AaJ1ya altmel cem mah
kemesi hırsızı ilç aoe bçııte mah
kQm etm4tJ.r. 

Sta&n,n Günlük 

Bir Emri 
126" Baştarafı ı incide 

" Hukuk Fakültesi Dekaatı 
Berline Gidiyor 

Hukuk Fakültesi Dekanı profesör 
Ali Fuat Başgil Berlinde toplanacak 
olan idari ilimler kongresinde mem
leketimizi temsil edecektir, Profesör 
bugün tayyare De Almanya;ya hare
ket edecektir. --------

Altın Fiyatlan 
Dün bir altm HIH> kuruştan ve bir 

sram kmçe 4'18 kunı,tan satıhnıstu'. 

Hitler ile Musso6ni 
l:lfr Baftaraf ı 1 incide 

Ribbentrop ve ttaı:van haricive 
nazın Kon Ciano siyasi görüsme
lere iıtirak etmiş ve b'.ı s1ıretle 
dış siyasetin bugünkü mPselele
rini müzakere fırsatını bulmuş
lardır. 

İskambil Kağıdı Dağıtılacak 
Bazı esnaf ve l>Ayilerle kahveha

neler fskambJl kAğıdJ bulamadılda
rtndan şikayet etmekteydıler. Kızı
lay, kAtl deıreoede lakunbll kAPh 
temin ettiği için Salı günü genış ol
çüde '8ıvLiat yapacaktır. 

---~------
Sığın aklan n Muhafuası 
Sıhhat ve- İçtima! Muavenet Vekil

liği sığmak olarak yapılan hendek 
ve ı;ukurların son derece dikakUe 
kontrol edilerek ~ahıalara alt olanla
rın bunlar tarafından ve mnwna 
mahsua bulunanlarm da belediyeler
ce daibl surette temiz bulundurulma
sına itina edilmes:fni Valiliklere bil
dirmişti~ 

Son 6 Gece Zarfında Şark Cephesindeki 
~ Başta.rafı 1 tncıde 

Berlin, 1 (A.A.) - Stefani: İngi
lizlerin Rostock Oserlne yaptıklan 
hava hücumları esnasında 29 u Fran
sız eski o ak lizer.ı 163 ki§i ölmüş
tilr. 

Büyük istifham 
l2Jr Baştarafı ı mcide 

cephesine yeniden ıkuvvet gönder 
miyeceği haber verilmektedir. Şu 
halde Almanya Sovyet cephesi -
nin bütün yükünü kendi üzerine 
almak mecburiyetindedir. 

+ MUHENDIS TALEBESi - Tllkae&: 
KOTıendlı okulu son sınıf talebnltldu bil; 
arup Anlcara:va ırtımlıtir. 

+ SANA YI TE"rKIK REtSLIOt - llrtıut 
VelCAJetl ea 1 unay umum mUd rtı •cal Tw 
rul Hna:vl ıetkık he:vıti reiıliıne tQiJI edll
ml tir 

+ HARlClYE UlılUJII Jı:AT'IBJ - Rad
clye umumi lı:lılbl NumLll llenemewılaı\t• .. 
rlmı e aclrnl tir. 

"* ltALORJFERLI APARTKAllLAR -
l•lih mı lainin Mb dall papılacd toplana 
ı dıı kal r r ı apart• anlar h U191!a r. ıılt
tellt encOmHın ha rr adıft mubate ,. ta hnııt 
namo m ıakero edilecek lr • 

TarafslZ Türkiye 
~ Baştarafı 1 incide 

fngilterenın Türkiyeye taarnız et.
mest için hiçbir sebep yoktur. B 1"" 
lds Türkiyenin tarafsız kalmuı İn • 
gilterenin Akdeııizde ve Orta Şarkta 
tamamlyle lehindedir, 

Baıvekil, Fransayı 
Kurtarmak için 

Çaltştığını Söylüyor 

Britanya Kuvvetlerinin 
1 Çevlrilmiı Olduğu 

Doğru Değil 

ne mukabil Almanyanm zayıfla
makta ve sarsılmakta bulunct.ı
tllndan bahsetmiştir. M.. Stalin, 
devamla,• demiştir kt: 

•- Alman halla, majldbl)'etin ıno
kadder olduiunu daha fazla ldrAk 
etmektedir. Sovyetl•, harpten evvel
ki zamana nisbetl~ daha kuvvetlidir. 
Yalnız' dostlan detfl. Sovyetlerin düş
manlan da itiraf ederler ki. Rus mil
leti, hükfunetlnin adtuındadır. 

Askeri gerüşmelere gerınce, bu g6-
r0şmelere Almanyıı için ordu ba ko
mutanı Mareşal Keltel, İtalya için de 
Genel Kunnay başkanı General Kont 
Cavallero istirak etml lerdir. 
Almanyanın Romnd~ki Btiyilk El

çisi M. Von Marken erı ile ital1anm 
Bertin BQyük Elçisi M. Dlno Alflre i 
de iörüşmelerde h zır bulunmu laı-
dU', 

Vichy, 1 (A.A.) - Paris b \' gesi
nln İnıiliz hava kuvvetleri tarafın
dan bombardımanı neticesindeki in
şan kayıplarma a!t son rakamlar 
şunlardır: 

Seine et Oise'da 34 lifti, 40 yaralı, 
Seine'de 18 lflQ, 50 Y11rah vardır. 

Malta ve I skenderiyede 

. ,,. . 
Bu basit hakikatleri gö!linün 

de bulunduranlar rtıtıerın 
bu baharda şark cephesinde, ge -
çen sene olduğu gibı, bır yıldırım 
taarruzuna başlıyabileceğinden 
§iıpheye düşüyorlar. V etı böy 
le gorenlere gore Hıt rın şark 
cephesinde taarruzi bır mtidafaa 
harbiyle iktüa etmesi mi.ıınkun 
dur. Ylizde yi.ız muvaffakıyet v 
adetmiyen bu şartlar içinde p 

Türkiyenln tarafsız kalabilmiş oJ .. 
maaı mucizesinin diğer bir sebebi. 
Abnanyantn Turk meselesini ortaya 
koymak için ne sebep. ne Uman, ne 
de fırsat bulmamış olınasıdır, 

Almanya öyle umuyor ki, bu se
neki muharebeler Alman nfer yle 
neticelenince Türkiy~ mesele9f ken
dflitlnden. hallolacaktır. Fakat bu za
ferler elde edılmezııe, Türk tarafsız
lık mucizesinin harbın 90?1un& kadar 
sürüp ı fhtlmali vardır ... 

t!Jr Baştarafı ı bıdde 
e ı ir kını durdurmazsa, Bir

Amerıkanın Macaristana 
ı h rbe ~irmek zorunda ka

l ca mı bıld rmekteydl 

* Bud pe e, 1 (A.A.) - D N.B. 
ac r an N aıb m•.ıavini M. E-
enn de Horty, 1 Mayıstan iti
aren v pilotları kıtasında faal 

erllk hizmetine ba~lamrştır 
Şark cephesindeki harekat 

(A 'A ) - Alm n t bliğ · 
y ız m hal 

"ilK,UUIUii.titJrm!ya 
b lar yle 

i t arruz-

Londra, 1 (A. A.) - Londradakl 
salAhiyetll kaynaklardan blldlrlldlli
rıe göre, her nek dıır Japonlar şimdi 
Lavyo'yu işgal ediyorlarsa da, Blr
manyedaki Britanya kuvvetlerinin 
cevribnlı olduğunu zannetmek için 
sebep yoktur. Fakat Japonlar fbnal 
batıdan H&ipav iıt k11metlnde veya -
hut Pakokku etrı:ıfmdıı cenuptan hil
cum edere kbu kı:vveUeri çevinniye 
muvaffak oldukları takdirde Britan
:r.a kuvvetleri zor bir durumda kala
caklardır. 

ÇiM bafka yoldan 
yardım etlileeek 

Va lngton, 1 (A A.) - -Gazete
cnerin bugünkü toplant1&1nda M. 
Roosevelt Blnnanyada Laaho'mm dilf 
nıesi üzerine Çıne b ıka yollardan 
hıtrp malzemesi gönderihnesl tedbir· 
lerlnln memnunıyet verlcl bir tanda 
devam ettiğini söylemi,ut, 

Refslcümhur, bu meselenin bir as
kerl 11r oldulunu !~aret ederek, te
ferrliatma giri11Y1E'mljtir. 

-~~~-~~--

Avrupa Sularında 
1:1fP Bastaraf1 2 fncide 

"Amiral Stark aö11lü11or 
Londra, 1 (A.A.) - A~a su

lanndaki Amerikan deniı kuv
vetleri kumandanı Amiral Stark 
Londrada bir hava meydanına 
ind'li zaman 'Devli Sketch gaze
te inin mumessiline şunlan söy
lemi ır: 

"Son m:.ıharebede Avruoava 
babr'ye subayı sıfatiyle ~eldi'll 
ve sonuna kadar harbettim Şim
di bir kere daha Avrupavo jlel
miş bulunuyorum. Ve vine nihai 
zafere kadar burada kalacaltm1 
ümit ediyorum. Fakat bu sefer 
lll".ızafferiyetin tam olacat?na e
minim. Bunun icindir ki bu ku
mandanlığa tavin .. df'mlş olc!tJ
itumdan dolayı bilhassa bahttva
rım. VRzıfemc ~n kısa bir zaman
da başhyacalım." 

Sovyetlerin beynebnfiel milnasebet
leri, misli görillmt'Dllş derecede tnki
pf etmiştir. Hftrrfyet Aşılı milletler, 
Alman emperyalizmine karşı koymak 
tadır, Bu mllletlerl!o. bqmda Büyük 
Brltanya ile Birleş& Amerika bulu
nuyorlar. Bu mntetler, Sovyet Rua
yaya ittifak ve doı!'tlulıc bajlartyle 
batlı bulundukları ıl>J. bize de 791-
dan edlyorlar. 

Sovyet ordulartmn muvakkat bir 
muvattaıo,etalzllktaı eonra faal bir 
müdafaadan taarrua ıeçmeleri bir 
tesadüf eseri delildir. Almanlar, kıllD 
dinlenmek istiyorlardı, Buna imkAn 
vermedik ve Almtnlan ilkbahar için 
saldadddan yedelt kınvetleri kullan
m17a icbar ettik ... 

MQteakıben M. stalhı, Sovyet Rus
yanm harp gayelerine temas ederek, 
demift,tr ki: 

•- Biz baıkalarmm arazisin] al -
mak ve fethetmek 1a7esinl güttnilyo
ruz. Biz Sov,et tnpraklannı Alman
lardan t.-nlzlemek istiyoruz,,. 

Sovnt Baıveklll. Rus ukerle!'lne 
de silAhlarmı kulluımakta meleke 
sahibi olmaları lhım geldlllni söy
ledikten aonra kendilerine IU paro
la)'! vermiştir: 

"1942 yılını faşist AlUHln OT· 
d ulan i~in bir hezimet yılı ve 
Sovyet topraklarmın Hitler mllt
robundan kurtulufU yılı yapmıya 

I tdlyadaki tefsirler 
Londra, 1 (A.A.) - B.B.C. : lıılue

solinin sözcüsü olan Gayda, Hltler -
Mussollni millAkatında gorüşülecek 
meselelerden bahsederek diyor kı: 

"İki devlet gefı. yapacaklan yeni 
mülAkatta muhtelif cepheleri bir 
cephe haline koymfya karar vere
cektir, BUyuk vakalar arifesindeyiz, 
Harp, yeni bir safhaya girecektir, İ
talya şarka daha fı z1a asker gönde
recek, Almanya da Akdenizde ayni 
feyl yapacaktır." 

Çok ıümullü kararlar 
Roma. 1 (A,A.) - Hitler _ Mn

eollnl mOlAkatmdan bahseden -Olor
nale d'Italla., f(tyle diyor: 

"Bu buluşmada ehemmiyetli -.e ~
nit tiimullü lııararlar verllmiıtr. Ve 
düıman, samam reldill vak t bunls
n hayretle öğrenecektir. Mihverin 'ki 
ııefi, aıkerf ıeflerle beraber fUnu mli
phede etmlılerdlr ki, en ıenlı ve cm 
mütenevvi iıler haıuıunda hemen kul
lanabilecekleri muharip kuvvetler ba
dutıuzdur. Ve ba kuvvetleri zafere 
kadar dayannuJa umetmit olan mil
letlerin dahili n ruhi kuvvetleri de 
'mütesanit olarak dcırteklemektedir. 
Kıt boıuna ıeçmemlıtlr. Çünkü mih
ver endüıtrlleri bir yandan muuzam 
mıkdarda lfllh. mlhimmat n v11ıta
lar yaparken, Yeni aıker lriitleleri 
kadroya almmıı, muhtelif cepheler ve 
muhtelif harp illeri için yetlıtlrilmlı
tir.., 

• C i r r i e r a della Sera,, 
muvaffak ohnuz.,, gueteat ise, A ı m a n y a ile 

Stalin, çete 2r'Ul>lanna da hitap İtalya arasında ııkı ukerl ltbir-
ederek şöyle demiştir. litl saruretlne lıaret etmekte, aon 

"Dfişnan hatlannm ıerisinde 
~ete faaliyetine devam ediniz. 
Düşmanın münakale vaaıtalanru 
ve nakliyatını tahrip ediniz. Kur
may ve teçhizat merkezlerini yı
kınız. Memleketimizi istila e
denlere karsı kurşunlannızı e
sir2emeyiniz. Bftyük Lenin'in ve
nilmez bayr11ir altrnch zafere ka
dar ileri yürüyeceliz." 

müllkat dilayıılyle bu itblrlillnln ba
zı ıahalrd yeni •• beklenmedik deti
ıılkllkler ıöıterebileclfni yazmaktadır. 
Bu gaz.ete, "Naııl Almanya Akdeniz 
cephulnde temılJ edil17orn, İtalya da 
dolu cephealnde ayni IUl'etle temıll e
dilmek ıerelrtir • ., dıyor. 

Sulh lakırdıları etrafında 
Ankara, 1 (Radyo pzeteei) - lllt

lerle Muııııollnl ar.ı mda S 1 burgd 
yapılan son mülAkat, bir müdd tten-

Malta, l (~.A.) - Dün akşam res
men bficllrlldiğfne ı<ıre. Carıamba 
günü Maltaya y ptlaıı hava taarruzu 
esnasında alh düsmar ta:yyarcsi ha
sara ugrarnıııtır. 

Kahire, 1 ( A,A.) - Dahiliye Na-
2ırlığmdan bildirilmiştir: Perşembe 
gecesi yapılan akında Silveyş kanalı 
ve Dimyat çevre1ertnr. bombalar dOş
müştür, Hasar hafiftir. Kanal çevre
sinde altı kişi yanılanmıştır. Delta
nm b.,ıat ldsunlannıda tehll~ ip
Ntt 'V'el'flm ı,tir. 

Dr. Göbbels'in Yeni 
Bir Makalesi 

AnJnn-a. 1 (Radyo gazetesi) - Al
man Propaganda Nazırı Goebbels 
neşrettiği bir make1ede, Rusyada re
jimin nrslldığmı yazmakta ve Krem 
linin dahili vaziyetine hAkim olablle
ceiinl Qmlt etmedillnl söylemekte -
dir. 

ta kat'i bir harbe gırip de Sovyet 
ordularını imha edemeden ikinci 
kışa girmelc, Alınan ordusu için 
tamiri giıç bir felaket olabilir. 
Çünkü Sovyet orduları sarsılıp 
biraz çekilmiye mecbur olsa bile, 
Alman ordusu da bir miktar daha 
yıpranıp zayıflayacak ve belki bir 
daha da belini doğrultamıyacak 
hale düşecektir. Bu v yette har 
bin mukadderatı uzermde bu ka
dar kati bir tesif icra edecek olan 
ilkbahar taarruzuna karar ver -
mek hayli güçtür ve belki d Hıt
lerin ilkbahar taarruzundan bah
setmemiş olmasının sım budur. 

Halbuki Almanya öte taraf ta 
Avrupayı istili için hazırlanan 
İngiliz ve Amerikan kuvvetlerin• 
de hesaba katmıya mecburdur. 
Bu yaz şark cephesinde taarruzı 

Belçika da 
~ Baştarafı 1 tneftle 

end telefoı nt ah da bu 
kullanılmıya e gelmletfr. 

ler yıkı a ciddi ha-
sara u amıstır. ama fabrikal 
nn tam verimiyle çal ve ta 
benin mektepte olduğu aite vıt-
kubulduğun an, 25Q kişi ö1mtlf 1000 
kişi yarat n ıştır, 

Fabn7cada ne yaoıJ.l1Jordu1 
Londra, 1 (A.A.) - Müstakil Bel
ka ajansı b ldiriyor: :8Qyük b r 

filAka sahne olan Tessanderloo f b
rlkası, patlayıc! maddeln gaz t
tnallnde kullandm asli ıülfrlk a
monyak sentetik ve asit n trık stih
eall için en iyi Alet ve akinelerly
le mücehhez 'bulunuyor6u. 

Belcik nm f tllA edllm lnd n ,,,.,. 
vel bu d ~ı yuk n 1000 .k1 i 
ç 1 rdı F kat J. bnan allndenb ı 
1 ı y ı ve 1 tlhsal önemli bir su• 

Goebbels lldncl cephe açılmam lşl
nln de suya düştüğünü izahtan son
ra, Stallnin taarruz emri vermesini 
değil, ne zamana kadtt mt\dafaade 
kalabilmek kararmı verebllece 

_ bir mudafaa harbi ile düşmanı 
yorarak kendi kuvvetlerini garp 
t n gelmesi muhtemel tehlikeye 
kal'fl z nde ve hazır bulundur 
mak bu bakımdan belki daha da 

dilşiınmek daha doğ olur d 
tedir, 

beri ortada dolaean sulh r v y 
ne kar,ı fliU bir tekzip m 
dedir, Yine bu görOıme, 

art ıştU'. 

100 Belvika komünisti 
doğuga sürülüyor 

1, 1 (A. A) - D N.B R -
mi k y n e Ud' ne ~re. 100 
Bel a k m n tJ bugün d fuya (i

rülecektlr Bu tedbir, kO!nOnilt 11'\JP 
tarmın önemli fabrikalarda ırevlere 
teşvik, baltalamıı teıebbüslert. mO
nakale yollarma kal'I' suikast ve bat
ka tethl11 hareketleri gibi kanuna ay
kırl faallyeUerl üzerine almmıftır. 
Bu ııbi sulkastlat tekerrür ettitı ta 
dirde, y~nl aürOlmelıere ba,vunıla -
caktır. 

yakmda yeni bir taarruza ,..,...,. .. ,_ 
ne delll addedilebilir. 

Daha evvel çıkarılan rivayetler, 
İtalyanın Almanyadan ayrı bir aulh 
ı.tedili ve aılya Almanyantn da İn
ıtıtere ve Amerlkaya aulh tekllfle
rfnde bulundutu ıeldlnde iki kısma 
ayrılıyordu, Gdya, Türkiye, bvlçre 
ve İsveç vasrtaılyle yapılan bu tek
liflerde ileri ıQrülen ıartlar 1Unlar
dr: 

1 - KQttemder, Ahnınyanın Av
nıpada QıtQnlülilnQ tanıyacak, 

2 - İşgal altındaki toprakl r Al
m nyaya bırakılacak, 

3 - Pransa, Holand ve Belçlk -
y aft olan slhntlrgelerln bOyük bir 
kısmına Almanya sahıp olacak. 

akla yakın goninebilir. 
Onun ıçin p.rk cephesındeki 

buyük istifhamın dillümü henuz 
çozülmemiftir. Bu dülümu. bit
lerle Muasolini arasında vukubul 
duju bildirilen millAkatın çozme 
si ihtimali çok ktıVVetlldir. Mıh -
verciler ne olursa olsun tetebbü
ıü düpnanlarına vermek istemi • 
yeceklerdir. Tetebbüsü düpnana 
bırakmak majlQbiyeti kabul et -
mek gibi bir teYdir. İki devlet rei ~!!!!!!!!!!!!!!~"'!""'!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!::::::cs!!!!""""""'l 
isinin her görüşmesinden Ronra edebiliriz. 
buyuk ve mühim hidiııelere ş~hıt Şark cephesinde büyitk t 
olduğumuz gibı, bu defa da bu zun başlayıp ba 1 mıy c 
mulikatın büyük hidiselere hır mulikattR nra ve pek k 
başlangıç teşkil edeceğini tahmin zaman ıçınde aıala ılacakJ;ır 
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RAP o, ; k Hac· 
K zandı 

Bır kaç haftadanbcr ded kodusu 
eclilen Bukretin Rapld takımı dun ,Jk 
maçını Fenerbahçeye kartı Şeref .ıt:ı
dıada 18:'tı. Gunlerden Pa:ıa olm -
anauna raimen stat tamamen den le
cek ıekılde dolmuştu. 

Misafırler n ancak dun sabah " -
itenden ıehrıml:ıe varmıt olmaları ve 

yledllrlerıne baleti rs , toprak sahua 
alqık bulunmayıılan, aleyhlerıne kay_ 
ded lecek artlardandı. Bununla ber.ı· 
ber Romanya ıampiyonu dun hıç de 
J'orpn bir takım hissim vermedı ve 
Fenerbahçen n oyunun befte do du 
qı ddetınce devam eden aiır baskısrna 
olclukça ııtaYretli bıı· ıekılde kaflı 
kordu. 

ll' lhak b, maçın netıces aleyhırıe 
ebnakla beraber Fenerbahçe dun ço'c
t berı costeremldiiı cu:ıel bır oyun 
o,namııtır. Bılhassa bu oyunun cok 
cabuk bır tempoya dayanması, sarı -
ile vert takımı olduiu kadar ıeyırd
le de coıturmaş ve maç cidden he
JeCUlı ceçmlıtir. 

Bana raimen, ıon zamanlarda b
rakter stlk b r hal alan kısırhir Fe
ntırbahçe mabacimler ciderememişlt:r 
1re Rumenlerin ceza çlzcısı içıne ur:t 
1iate ıırd kleri halde fut atmamıtlaı·-
4ır. 

Rap d takımında en çolı: nnarı dılr
b çeken oyuncu sal açılı: Sipos idi. 
Onun 1ayesindedir lrl mısafir taktm 
colı: .e:rrek yaptıiı akınlardan blnn
.. sıkı b r ıutle yeıine ıolunU at•ı 
w ın nerek sahadan ayrıldı. Son mil
cla aa milsellesı mustesna, Rumen ı:.
lrunmda hucumlan önlıyecelı: b r kuJ
et yoktu. Haf bekler Fener mub.ı

tlmlerı tarafmdan kolayca ceçıldıler; 
bana mukab 1 Fenerbahçe haflan o-"*"° ıeri bir ıek 1 almasında iıml 
olclalar. 

Peııerbahçenin her ikı beki de ıü
nl oynadı. Bilhassa en tehlıkeli a
lanel)'I tutnuya memur sol bek Mar3t 
., fesini yapmaktan batka takınmıa 
-'• aldıran ve biı)'Uk b r ıayret ve
,_ uzun vuruşlarla oyuna açtı. Ka
lede çoırtanberi ıonnedıiımız Ciha
tbll kend sine fa:ıla it düşmemekle be
raber, beklerle anlaıması ıuzeldi. 

Rumenler Fenerlılere bir bıilıet, onlu 
da misafırlere bir bayrak hedıye et
t ler ve oyun buyuk bır sıiratle bat
ladı. İlk anlarda Rap ô hucum ha•tJ 
oldukça afır bastı. B )hassa sai açı
ıın topu suratle surerken sot ıle çek
tıil enfes tut dıpnya çıkmakla bera
ber ilk tehi ke ııtaretı oldu. 
Hikımıyetln Rumen takımında kala

cası zannedilirken bırden Fenerbahçe 
ırka arkaya hücumlar yapıruya ba -
tadı. Kuçuk F kret ile Melıhın biı
yük birer tehlike olduiunu hemen an
lıyan profe1yoneller favullü bir oy11n 
tutturdular. Sık ık kalecinin üıtu:ıe 
ı den Melıhe, bu arada, kaleci arkaya 
dofru bir tektne vurdu Hakem oynun 
sertletmemesl !çın cezayı zamanında 
vermekle beraber hafıflettl Ve ceza 
cl:ııis çinde ol n bu hareketine mu
kabil, fırılı:ık attırdı. Halbuki k;leci
nın çi:ııi dıtında deıajman yapmasına 
ımlrin olmadııı ııbl, bir kaç adım ı
çerden topu attıın da bariz bir ıtelrll
de ıorulmüıtıi. Bundan sonra Fen"r 
bahçe mıitemadiyen ralı: p kale önıinde 
oynadı ve on iki dakika kala sakat
lanan tbrahimin yerine Mujdad ıeçti. 

lluncl devrede Fenerbabçe yıne ra
lr p ceza çizıısine ıirlverdi. Muk ıbtl 
akınları Murat ve Muammer yerinrle 
mlidabalelerle durduruyorlardı. Haf 
bek hattı da, Eıattan mahrum bul11n
ma11na raimen hücum üıtıine hilcuaı 
tazeliyordu. 

Butiın bunlara raimcn Fenerbahçe
nln her an beklenen ıolu bır türlü 
çıktnadı ve Melıhın bir türlü kendine 
ıore pas alamamasına mukat,ıl, ıc:I 
açıirn çektiii bir ıütiln kale önunde:ı 
uzaklaıtınlması esnasında, topu ka
pan sai açık methur Sipos oyunun 
yeslne ıolunu otu bqinei dalı:ık.ıöa 
yaptı. 

ikinci maç yarın 
Rapid ikinci maçım Pazar ıünü Be

tilrtat taktmı ile yapacaktır. Fener
bahçeninkinden daha müessir bir ~U
cum hattına malik olan Betilrtaıın a
lacalı netice hakikaten meraka dcı
melrtedir. Fenerbahçe takımı dun ~
ottan mahrum olarak ıu ıelrilde ıdi: 

C hat, Muammer, Murat, ömer, A
li Rıza, Aydın, Fikret, Naim, Mel h, 
İbrahım, Halit. 

Diğer Maçlar 
Dün büyuk maçtan evvel, Galata

saray ve Beşlkta• B taktmları lrarıµ
latmıılardır. O:run mlisavl denecf!k 
bir tek ide cneyan etmiı •e Beılkt3tt 
3 - 2 ıallp ıelmittir. 

$eri batta Kilçuk Fikret fazla drip
Hq yaptı. İkı iç İbrah mle Naim çok 
cahttılar. Naun her zamanlı:ı oyunla
ımdalr nden daha iyi bır formda idi 
8anıqıla beraber ıalıbiyetin bçmuı
aa batlıca sebep, içlerin ldlsık bir o
"'11l tutturmalan olmuıtur. Dün rakip 
Jlatidafaa tarafından, d ier oyancular
Jdlll fazla tutulmamıı olan Melıhe ve
lilecek bir kaç ileri pas Fenerbahçeyl 

be ıollii bir ıahbiyete ıötüre
di. 

Bol atılı: Halit Fenerbahçe taknnm
•ın boılaiu dolduracak eleman ol
dutanu ıostenniıtlr. Daha milsaıt paı
-lar alabilır, böylece daha faydalı o.a
Mlirdı. Rapid takımında lı:ollektıf o r 
plrilde denilecek kadar ıoze batan t:> r 
Uraet, mu,kul va:ıyetlere faul yaP
malı:tan çekinmemelerldir. Bilhassa 
... rcatalıklardan Fenerlı oyunculann 
oraı.rını buralarını tutarak çıkmala

Şeref stadında ilk maçı Milnalrallt 
Velı:lleti tarafmdan kanılan Liman 
ve Demlrıpor lrlliplerl yapnn,Jar ,,. 
L '" " talrnnı 2 - 1 pli• ..... ,tir. 

n ı k sık ıonilmekteydi. 
Saat 17 ,30 da Adnan Akının idare-

8Ulde oynamak iı:ıere evveli Rapıd, 
80ID"ll da Fenerb hçe alkı,lar arasın

' TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
Er. 

Baflık maktu olarak 750 
1 inci MJl/f a aantiml 600 
2 ,, ,, ,, '()() 

da ı han çıktılar, Rumen takımı ef- ' 
lltan forma, beyaz kulot ııyiyordıı . .. -••••••••••••ır 
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TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Planı 

Kqldeler 2 Şubat, 4 May 3 Atu toı, 2 İklncllefl'ln 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
/l adet 2000 lfrııhk-2000.- IJra 
3 .. 1000 -3000.- " 
2 " 750 " -1500.- .. 
3 " 500 .. -1500.- .. 

10 .. 250 .. 2 00 " 1
40 adet 100 llrabk-4000.- Lira 
50 .. 50 " -2500.- " 

200 .. 25 .. -5000,- ,. 

200 " 10 " -2000.- .. ,._ ........ ________ ....... 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntaıaman dişleriniıi Fırçalayınız 

• 

KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

Sıhhiye V ekiletinin Ruhsatım Haizdir. icabında Günde 8 Kqe Alıaabilir. 

Asık Art+.nna ile Fevkalade Büyük Sahı'lı1 Beyotlanda _, 
(Amatörlere :regAne fırsat 1942 Mayısının 3 üncü Pazar günü sa- SPLENDID LA' & 

bah saat 10 d:ı Şişlide. Bt1yUkdere caddesinde, Şişli Tramva:r aon • ~ 
duratında 8 numaralt Armanlı Apartımanm 3 No. b dalreainde Ce
lll Pap Zade Bay Kemal Ayral'a ail biblınum kıymetll stil ve epok 
et:ralar ve nadide birçok Beykoz, Salaıon.ya vesalr bıblolar ve vazo
lar açık arttınna suretiyle satılacaktır. FevkalAde ıüzel İncili& usu
lil 9 parçadan ibaret komple ve asri :remek oda takmıı, Aart divan 
ve .koltuklar; A"·nıpa mamıllAtı muif cevb ajacmdan o;ymah 1 kapı
lı dolabı ile yatak oda takımı; Hakiki İngiliz mamıllAtf nadide bir 
şitfonlerll emsalsiz ecza dolabı; GUl atacmdan mamı'\l ve bronz işle
meli hakiki Paris mam'lllAtr ampir st)'llnde bir kadın yazıhanesi; 
Avrupa derili ve kumaş kaplı yepyeni birçok koltuklar; 118 parça 
yepyeni fantazl işlemeli ve çok ı.arlf laistode çatal. 'bıçak takımı; 2 
tane bronz masif büyük işlemeli pmdan; El iti kakma milcefer ku
tuları; na•d~ bir tualet takunı; İngiliz gümilfü \'e kutu derununda 
İnglllz Walker imzalı gümüı tabaklar; kristal bakara kadeh takımı 
ve vazolar. :S.ykoz - Sakaon:ra - Viena - Kapo dl Mont!, Saçuma, 
Kanton, P'amfy roz, birçok kıymetli vazolar ve bfblolalar tanınmq 
ressamlann inuastnı havi kıymetli yatlı boya resimler, masif brom 
avize, birçok maden çay takanları, tepsi ve sema\'er, tül perdeler, 
velhasıl :razılmıw gayri mümkün birçok: kı;ymetll enalar, C. J. 
Quandt, Berli'l Alman markalı milkemmel bır koruıer pianosu, çapraz 
telli, 39 model yenı halde bir buz dolabı Kelvinatör, Koruan, Şiraz, 
Sine, Tebriz, Kirman. Sanıg kıymetli halı ve seccadeler, 

~nzacıebaşmcı Lt.t;ı1ct a.,arL ın nı k8rj18mda Be iye ve Hllmll 1-
dare:re ait olup imar pllnında Univeraite mhaalleü olarak &7n1aa ma
halde bulunan 10872,80 metre murabbaı sahalı arsa üzerine prtlaitna 
ıöre talebe ,.urdu bınuı lnp edilmek üzere kapalı zart usullyle satdı
ia çıkanlmlŞtU'. Mec:muunun tahmin bedeli 130471 Ura 20 kurut ve ilk 
teminatı 7773 Ura 34 kuruştur. Bu ı .. alt prlneme, proje vesair evrak 
8 Ura 53 kunıı mukabilinde Belediye imar MildQrffl#ünden almeeak
tır. İhale 18/5/942 Pazarlesi ıüıui saat 15 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. 

Taliplerin ilk t.mlnat makbıu vn-a mektuplan ve kanunen ibrazı 
IAztm ıelen veıılkalr.riyle 2490 numaralı kanunun t:ırifatı (evresinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale ıilnü saat 14 e kadar Daimi 
Encümene vermeleri llznndU', (4985) 

# Kaçınlmaz Büyük Bir Fırsat----~ 

YALI ARSASI 
Bilyilkdere Beyaz Park karıısmda Dede YutUf nunfyle maruf yab 
ile ittJsalindekı Yalının arsalan tevhlden İstanbul dördüncü icra dai
resi tarafından acık arttırma ile 4 Maym 1942 Pa.ıarteıl ıünü nat 
!4 den 18 ya kadar satdacağt illn olunur. Doqa No. 942/129, Meu-

hası : 2310,50 Metredir, 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Bueld butanest tedavi pavlyonunda :rapt,ınlacü 1017,CO Un kepfll 

tamirat 11,5.842 Pararteıd l(lnll sut 15 de Relıtt6rlükte açılı: ekaDtme 
ile ihale eclllecelrtlr. 

İstekliler pnname, ketlf -ve mukavele proJelerinl Rekt6rlükte ıGre-
billrler. (481M) 

PRES SATIN ALINACAK-· 
.Elinde yeni veya tullanılmıı tdrolik Yal presi bulunup 

ta satmak isteyenlerin İstanbul Tütün Gümrüğu Kemerli -.n 
kağı No. 21 de Nazif özarca'ya müracaatı. Telefon: 241P7 

Üniversite A. E. P. Kom!ıyonuncla• 
Tıp fakUlteal klinikleri için kunuıp Unlverafteden verilmek Ozere be

her adedi 150 kuJııttan 577 adet buta abuı dlktlrllmetJ 14-V-1942 Per
tembe ıünil ... t 1& te Rektörlükte açık eksiltme ile fhAh edilecektir. t.
tekWer prtnaıne,l rektörlükte 16rebillrler, (5021) 

·#' pı HllKllC 

HELENA 
vıena ltODHr'latuarmdan Bayan 

MAROÇKA'nın MACAR 

ORXESTRASJmn lftlrakl.yle 

:reni repertuaınna batladı. 

~------~ 
Bayanlar! 

Saçınızın ipek ıtbt aarlamumı 
ve J'Wft\lf&k talmaamı uzu 

edeneniz bqmızı 

ÇAPA MARKALI 

K A L 
PiRiNA •bunlyle ,rıke)'ttUs, 

Perakende, bOJtlk bakkalf;re 
matualannda VP toptan t.\an
bulda HMlr iskelesi, l'ınn IO-

kak 24 No d•poda satılır. ... _____ _ 
,•Yazlıia Gidenlere ~ 

BASiR KOLTUK VE 
MOıslLYALAJUNIZl 

Der ,.erd• aen 
lstanbulda Rızapap yoku

tunda 88 No. 
AHMET FEVZl'nba 

ASRI MOBiL YA 
Mafanl!Ddan aluuz. -~ 

,_ ANAPIYO.tlN ~ 
Dr, lh~AN 8AMI 

İatreptokok, lataftlokok. pn6-
mokok. Jı:ob, ~ftftdertn 
yapblJ çıban, :rara alı:mtı ve cilt 
butalıklarma lr&ı'll QOk tesirli 

~--· tue Qldr. --1~ 
K1111111 An yorum 
Babuı AyTacık müftüsü Ol -

men Tot'un yanında iken bir ay 
evvel (İstaıibWda anneme gidiyo
rum) diyerek ayrılan Jmun on 
bet yqlarında uzun boylu, buJ -
day rengindeki YegAneden, Ban
dırmadan gönderdiii bir mektup 
tan bqka hiçbir haber elamadnn. 
KendWnl tanıyanlann nya nere 
de bulunduiuJıu bilenleria tnuni 
yet namına adresime ltıtfen bil
dirmelerini rica ederim. Osldtw 
Toptafl cMtlesi No. 111 ü Anne
ıi Naciye. 

.. nyw T•ıtu ••otı Muhilfmlll•n· 
datt: Bolariçlade Btl7Qkd_. Deıe-
lçl IOkalmda 9lld M ,..ı ao Ho. ıu 
bir bap hane Kostantia. imi J'anl uh
desinde iken 141 RDeeinde vetat.tyle 
kocuı ltOIU ile Jm1arı BvdoU17a ve 
İreb'a..,.. terk n KOitantln MI da 
vefatf7le Jmlan J;vdobf7a .U. lret-
18'11 terlıtQ"Jedili ve v.-...den !rlt
yanm ıırart oJmuı ıa.eb17Je bluenhı 

2 - s - 942 

SATILIK ÇAM TOMRUGU 
Devlet Orman lıletmesi Bolu - Selen Revir Amirliğ~den 

lllff Adet MI Dl 
Bıhor M3 binin 

Clnel M uhammın b•dıll 
% 7,5 Mu· 

vakkat temlnet 
LI, Krt. No. Lira Kuruı 

1 HU H7 191 Cam 20 00 985 71 
1 - Revlrtmiain Ca:rdurt deposunda )'Ukanda her 

ela miktar, clm, adet, muhammen bedel ve muvakkat 
;em toınruklan a~ arttırma ile satılacaktD". 

birinin hizum
temlnatı yaaıll 

2 - Tomnıkların aynca baş kesme paylan mevcut olup hacim ka
buksuz orta kutur üzerinden hesaplanm11tır. 

ı - Sat11 H/5/942 tarihine mUsadif Perşembe günü saat 15 de 
batlar ve her ı.tlfın satışmı mUteakıp diler istiflerin numarı sıraalyle 
satıpıa ıeçlllr, 

4 - Tomruklara alt sabi şartnamesi Ankara Orman Umum Mil
dilrliltll ile Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Orman çevirge müdürlükle
ri ve Adapazarı Orman Böl.ıe Seflilinde görülebilir, 

5 - isteklilerin 14/5/942 Perıembe ıünu saat 15 de Boludald Be-
vlr Amlrlitlne mOnK'aatlan. (5041) 

30 Yasınôo ihl{yor 
40Yoşındo genç! 

~ -------~~··~ 
~)~ 

' • ~-._..\ J ,,.._..) 

30 YAŞINDA ............. " ... 
lıt .,..,... .... ••tew•d oızt1 •• •• 
fUf•lıhılıı.r, ur•fl•m•ı ... ıoıol\ 

OUd llik:efrelerlnden latlhsal 
ecwea ba lu71DeW •e JCnJ cnber. 
baU ub.h&Ue bir pnç tıun cU
dmdoltl tabU anaurlarana ıuiita· 

(~ 

40 Y'Şf NOA Bu lıorlıulu ra 
A dı clldlnl lıırmot9 

ft •• tabii una11rtarlı IJuleren bdlft 
için hıc bir endlfı mutHnvır dofll 

Mıfhur bir mil\lhHıısın ketti • 
lup •O ru•rıdo ooııc kllmok lcl• eli 
nHıl beslımelı ıaıımgeldıii Mlıkı 

lıl lıoh•tını olıııru111.1 ı 

blbUr. vııana t1nl•er11tesı Pro- da çlıruer •e bunıtuldukl 
fet6ı1erblct.n Dr. K S&eJıkal tara- nrdı. Hemen bemea elli yqun 
fından lttff " cBİOCEL• tabir e- .Yakl84mıta benziyordum. Bur 
dllen ba °"ber, dld ııdası olan bütün arkad84lanm blr pnç kı 
pembe nntteltl Tokalon kremin- nnkl gibi açık ve taze tenlme 11 
de mnea&tur. Ona ber otşam ta nazariyle bakıyorler. Ben d 
)'atmud&n enel kullanınız Sla hepsine benlm yaptıtım glbl b 
•~ten, elldilda, bu luymetll en- liri Tokalon kttmlenal tullanm.., 
bert ınauecMtr. Her Sabah uyan- ..Jarını soyledim • 
dJlumd• ctldlllla daha taze, daha Bu basit ıünlüt tedatl -~ 
beJu. daha JUmuşak n DAHA st.nde, her kadın blr çok ~ 
OBHÇ oldutunu ıörününlil O!in-

1 
ıençleşebllir ve her pnç tıs 

dtalerl ~ beJU ıenk&ekl fyat- motteh!r olacalt şayanı bı 
•> 'hllalon knınlnl kullr.~ıma Blr blr .. ._. malik olabilir. BıqllDclelll 
kaç ıün ıarfında en sert ve en do~ ıtıbaren cıld rıdaları olan her Jtl 
aut bir clldl yumu.utıp beJaılatır Tokalon kremlertndea birer • 

Ba)'an M. D. nln fU mektubu- HY• bırer tup alınıa. (Yataıa 
nu olEUJUnua: cZe•Clm 16zlerlne beyazı ıunduz için ve penbesl 
inanamıyor •• ba ldeta bir mu- Jçlndlr "foltalon kremlnden müı-t 
elıedlr, d1Jordu. Yuzümde, alnım- ~lr neticeler garanUlldlr. Altd.1 
da •t ıö&lerimle atzımın etrafın- takdirde paranız iade olunur. 

PARMIZ OÖzm..ıJK Ktrro817 - Derunwıda lbeyaı •e pembe) 
l'IDklerdekl Tokalon kremleri ile muhtellf renklerde Totalon pud
ruanm nOmanelerlnl havidir. AmballJ ve aevt masrafı olarak 
:an '" -.ıut bir pulu ... tıdakl adrese ıröndertnız. Toltalon Senlll 

ı . il Poeta tutuau 822, lstanbul. 

EKZAMIN 
lbıemanm Uieıdır. 

Vara n ~lbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 Krş. 

Nafia Vekiletinden 
ElralltmQ'e konulan ti : 
1 - SU İşleri Altmcr Sube MOdOrlülD mmtakan dah nde s.,tıan 

Al sahil aqJama ve def&11 şebekesl:rle smal bnalltı ve işletm blnalad 
lntutı muhammm kePf bedeU vahidi fiyat esası üze den (5,318,040) 
liradır. 

2 - Ebtltme 15.5.942 tarlhfne rutlıyan Cuma ıono aat 15 de An
karada SU İtleri Relallli blnuı içinde toplanan Su Ek-'lltme komlSJO
ma oclamnda kaı-h zarf usullyle :rapılacaktır • 

1 - tsteklUer eksiltme prtnamesl, mukavele projnl, ba)'md!rhk 
fıl..t amel prtnamat, umum! su illeri fenni şartn:ımffi)'le bumsl ve 
fenni prtnamelerf "• projeleri (50) Ura mukabılinıte Su t,leri Relalilfn· 
den alablllrler, 

4 - Dalltmeye lfrebDmek için lsteklflerfn (173 2ctt > Un 20 kurat
hık muvakkat tenunat vermesi ve eksiltmenin yapılacatr S(lndo en u 
Gc ıGn ....t ellertnde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe fte Nllfta 
Vet.llellM mtırUut ederek. bu ile mahsus olmak üzere vesika alma
larr " bu ...tkaYJ ibraz etmeleri •u1tD". 

Bu mClddet letnde Yelfka talebinde bulunmı;yanlar eksiltmeye fltlrak 
edem.ı... 

ı - t.&eklllerh\ teklif mektuplarım tktncl maddede yum saatten bir 
sut enellne kadar SU t.ıen Reilllltne malı:buz mukabtlmde vermeleri 

••zımttır. 
PfMt•~ 1?41\R\ (4235) 

~ ............................ , .... .. • 
Sermayeli 

Kantin lclaNclsl Aranıyor 
bulne:re intikal edip maada ım.e.t- Anaclohıcla IOO dl '100 lfcf9l - w bir Ud tene devam ,deblleeek 
nln diler varis z.dobl:ra mmma in- ....,,.. 

C'NKO. 
LEVHA 

~
,, ., 
UHUR 

~ SELfR 

tikaJeD Wclll talep ec$i1m1f ile de, bir lnlut mahallinde kendi b.,bnll 61le:rln ve alqam :remeldai"" 
maaı.m matOrun Tapuda b7dJ ol- rebJ1eeet " bir kantin karablleeelr ll!l'llla1'ell ldJlllelere acele lb~ 
ınadıpııclaa .-etals tuamafat bO - ftl'dlr. Talfıürln bw 1Dp 17 deD eonn Galat.da Bbilk Tanel lla· 
ldbnlerl ~ U1Ulen tnabaDln- 1Hnd11 ı num•.,.... mOnellatlen 

d9 1 ~ Ml ~·· m~ Cu· ••ıı..-İll------------------· martall ıonı uat ıs de taıaldbt ,.. ... 
pılH119aclaa biı P1rl meıılu1 a. ... 
nı.de 1dr hak iddia edeallr vana 
~kat lb.tl muanen mtta ma
balllnde bul&ailacak tapu memuruna 
v,oabut claM ""'91 8ultanabmet Sa• 
1'11• .Tapu.. Şlcil IDUbıınw..ı mü
racutlan lOsum,u 11h olunur, 

Devlet U•••lan lıletme U••• MidlrllğlllCleı 
llftCUt 1IDl bu1m bAm 1C1D mubtellı .vat " eb'ıtta Valf ..tin 

aJmeeektlr. 
SDertDde ıautr mab memıt o1anlann " fazla izahat almak latıeJ'en

ı.rln e.1.ea tarlblM kadar Umum mOdOrltlk Levazım tubellne mOncaat 
.tmeım din oıunar. (SOM) 


