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Anl<arada Mühim Bir Toplantı 

Yurdun iç Emniyeti için 
Tedbirler Görüşülüyor. 

' Dahiliye Vekilinin Riyasetinde 3 Umumi Müfettiş 
v .Ye 25 Valinin· lştirakile Yapdan Bu Toplantdar 

Sonunda Başvekile Bir Proie Verilecek 

·~oprantıya rlsayet eden Dahiliye 
Veklllmh: Faik Öztrak 

STALIN'IN 
NUTKU 

Sovyet Rusyada bulunan Ameri
kan muhabirlerine göre, Sovyet 
ordusu ve halkı ilk mnğl\ıbiyeUn 
:ıcrscmliğindcn kurlulınu§tur. İ§-

.gal edilen yerlerdeki harp sana
:Viinin mühim kısmı cephe gerl
&nde yeniden faaliyete geı;iril· 
mJştir. Muazzam yeni ordular ye
tiştirllmlstir. Cephe yeni tecrübe
lere göre kuvvcUcndlr.ilmiştir. 

M. Zekeriya SERT.EL 

• 

Ankara, 2 (TAN) - Birkaç gündenberi miilki 
1aksimata göre resen vazife kabul etmiş olan üç 
umumi müfettişle birlikte alakadar valilerimizden 
mürekkep bir komisyon, Dahiliye Vekilinin reis
liği altında içtimalarına devam etmektedir. 

Tatil günlerinde dahi çalışan komisyon, bu hu
sustaki kanuna istinaden yurdun emniyetini ala
kadar eden meseleleri görüşmekte, alınan ve alın
makta olan tedbirleri incelemektedir. 

Bu ''Yükı;ek emniyet komisyonu,, nun mesaisi 
1 süratle neticelendirilecek ve dahili siyaset bakı -
nıından alınması lüzumlu tedbirler varsa hazır
lanacak projell·r Faşvekalete takdim edilecektir. 

Ankarada yirmi beş vali toplandı 
fstanbulun iaşe ve yakacak işleri hakkında ala-

lrolılarla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya 
gitmiş olan Vali Liıtfi Kırdann buglin veya yarın 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. Vali evvelki 
giin Dahiliye Vekaletinde meşgul olmuş ve valiler 
toplııntısmda dn l·ulunmuştur. Bu toplantı Dahili
ye Vekili Fuik Oztrak'ın başkanlığ•nda yapı1mış
ve Ankarada bulunan yirmi beş vali iştirak etmiş
tir. Toplantıda bilhassa vilaxetlerin iaşe iı,jleı·i gö· 
rüşiilmüştür. 

Vali J,utli l\'.ırdar. Ticaret Vekili Mümtaz Ok
mcn ve İaşe Mi.iste~n Şükrü Sökmensüer ife de 
görüşmü tür. Lutfi Kırdar İstanbula geldikten 
sonra mahrukat ofisiyle mahallelerde teşkil <'dile 
cek halk istih1ak birliklerinin kurulması için der
hal faaliyete geçilecektir. 

U:ı:ak Doğuda karaya ç•karılan Japon kuv vetlerl 

Japonlar 
Mandalay'ı 
Zaptetti 

Bir Kısım Japon Kıtaat. 
Hindistan Hududuna 
50 Km. Yaklaştılar 
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No. 26 
Ben m, birden çöküşiim, M;nohki 

efendin n huznune dokwmuştu: 
- Muteeseir olmayınız. Dünya b·ı,. 

Her şey olur... lnsan kısmının, her 
ey başına gelir İflas haline geldi

nız, dedim Bunu, bir hakare saymı
yacaksınız. 

- Size gücenmiyorum. dedim 
- Teşekkür ederım, Celil bey. Bir 

ok yaldızlı, fakat kirli işler için ô
nunıize dıi enler oldu. Son paraları
rıızla yaşıyordunuz. Tenezzül edi~, 

aşınızı çevırmedınlz bile 1 Bu, bir 
eydir. 
Ayağa kalktı. kolluklarını "kemali 

czaketle, diızeltiyordu: 

- Politika entrikalarına da sizi ka-
ırmak istediler. Kaçtınız 1 

Bu da bir şeydir 1 
Yorulmuş g bi yerine oturdu: 
- Fazla konuşmıyayım. Ben, çok 
amandır sizi bekliyord•1m. Bunııı. i
anmanızı rıca edeceğim. Siz, fiana 
azımsınız. 

Dalgın dalgın yuzume baktı: 
- Ben, ihtiyarladım, Yanm yaşı-

yorum zaten... Beni, elimden tut:ı-
aksınız. 

- Emredersiniz, Manolaki efendi. 
- Reddetmiyeceğinize de emindim. 
Yüzu gülüyordu: 

Yazan: MAHMUT YESAR1 

- Hayır! Katiyyen ... Siz, beni pra-
;ı:ante edeceksiniz. E, müsaaden:zle, 
bendeniz de, namuslu bir insanrm. 

Kuvvetle: 
- O, muhakkak, dedim, o, muhak

kak! 
Başını onüne eğdi; kolluklarını, el. 

leriyle okşaya okşaya düzeltti: 
- Mutabıkız. 
Güldüm: 
- Bu da muhakkak! 
Elini uzattr, elimi sıktı: 
- Çok çabuk anlaşacağımıza em1n-

\ 

dim. Fazla konuşmıyalım. -- k kk ı--
du~Ö•~:~ :.'·::~.;:::::· okşuyo•- Misafir Alman 1 Sıra Gözetme 1 Ha a Devlet Operası 

Keyiflenmişti: G ı· k D k G r nizde,R~::~e~i~ec;at~:~ !:Cc~i~~.s~;: enera 1 Riayet Etme eme tir e ıyo~_ 
şemde oturacağım. -ııc- Q Ş h • • d 
Anıatıyordu: Dün Tayyare İle · pera e rımız e 
- Otel; hırsız, yankesici, randevu •• t• 1 - M d n v . ı·m 20 T ·ı v k 

otellerden değildir. Buraya, ancak, Berline Gitti n ~zamsız ıga ey a ermıye 1 emsı erece 
misafirler gelir, temiz misafirler... M' f. Al G .... 

11 
G h d.. Ankara Belediyesı halkın. nrın ve d;:ıha evvel bilet almak istiyen ve Emminönü Halkevi Sosyal Yardım 

Hep oturup konuşuruz. Eh, dünyamız- ısa ır man eı·,..ra u r, ıın b kk 11 d k k · ı herkesi sinirlendiren arıkgözler, tı'am kolu Devlet OpfCrm:ımn İstanbulda 
b h t 8 30 d Y 

·ık·· d k 1 a a ar an e ·me • ve yıyece t ve ~ 
den geçmedik yal Ama, bendenı'z, sa- sa a saa a eşı oy en a - 't· · b' ·ı t · ı k · · ı ·d 1··1 · ık t ı·ıı · t · f nd~ tem~sla k b' t · .

1 
Al h ıyatro, sınema gı ı eg ence yer erın- vaya g rme ıçın çerı e,..ı erın ç - ems er vermesı e 'a ı " ~ -

yenizde, arada bir köşeme çekiliveri- a; t 1~ ?Y!are ı e ;rıanraya Sa- den bilet alırken, bir de umumi yer- ınasrnı bile bekleıneden hiicum eden rına devam etmektedir. Opera heyeti 
rim. Kusuruma bakmazsınız. re e e mıştır. Geııenı · Aman e- lere girip çıkarken ve nakil vasıtaları aceleciler çoktur. Yukarıdaki resim- İstanbuldıı 20 konser verecek, Fidel

Neşesi çok sürmedi, aiır aiır ye- fare~, ve. K.onsolosluk _erkanı ve Ata- beklenirken sırayıı girmesi hakkında !erden biri, Emi:'lönünde boşalmakta yo, :\tadam ö;ıtterflay, Otelci Kadtn 
rine oturdu, başı göğsüne dıiştü; sesi, ş:mı~ıterı ıle ga;:c·tecıler tarafından bir karar vermişti. Bu karar, bir olan bir tramv·ı~ a her tarııfmdıın gibi Ankarııda bilyi.ık muvaffakıyetle 
derinden geliyordu: ugur anmıştır. haftadanberl muvaffakıyetle tntbik binmek istiyenlerl, dıgeri de turnike oynanan ve genış takdirler tnplıyan 

- Bu otel, bu evlm'6ir. Ticaret bek_ h S"' 1 · tem il edecektir 

~- DiKKAT:-···-, 
İ Pul Spekülasyonuna i 
Meydan Verilmemelii 

Çocuk Esirgeme Kururnu 23 
Nisan bayramı dclayıslyle yeni 
bir pul serisi çıkarmış, Fakat la
tanbula bunun yalnız rtvayetl 
geldi. Pullardan hiç, amma hiç 
gelmedi, Pul kolleksiyonu yapan 
meraklılar posta gi§elerl !SnUnde 
memurlarla becel!eştiler, Çocuk 
Esirgeme Kun;munun lstınbul· • 
dakl şubelerine ve merkezine 
müracaat ettiler, fakat aldıktan 
cevap: 
"- Bize gönderilmedi efendim,, 

den ibaret kaldı. Öğrenildi ki, bu 
pullar yalnız merkezi umumT ta· 
ratinda n ve ü; beş, kollekalyon • 
cuya satılmış, lstanbuldakl pro• 
fesyonel pul kolleksiyonculal"lnda 
da iki aç lira fiyatla satılmak· : 
tayml§. 

Bu şeki1de bir pul spekOlbyo• 
nuna yol ac;;ılmı~ olmasını dofıru 

bulmuyoruz, Yi!lnız istanbulda 
binlerce amatör pul meraklısı 
vardır. Eğer, pullar az basılmı§ 
ise, bunlar posta merkezlerine 
veya Çocuk Esirgeme Kurumla
rına verlldii!I zaman, "her müş· 
teriye bir ıerlden fazla satılamaz,, 
diye bil" de emir verilir, bu ıu· 
retle pulların tuelden kapatılma· 
sının önüne geçileblllrdl, Bir pul 
serisinin sade Arkarada ve mUn· - Neden? Niçin? Diye bile sorma

dınız. Bilıyorum, sormazsımz. Siz~. 
lis haline gelmıştiniz, demişken. 01a

ıl oluyor, ne münasebetle sizden yar_ 
ım ist yorum. 

General Guhr hareketinden evvel edilmektectir. Denebilir ki halk, he- bulunm;:ısından dolayı mecburen sı- şa e .._r erı s • 
!emiyorum. Ama. kazanmıyor muyum? O 60 k' 1 1 t a h"'y"'t· ol • şu beyanatta bulunmu§tur: men hemen bu muzır itiyattan kur- raya riayet eden turıel yolcularının pera, -ı" 01 ,e5 r ~ " 1 

-

lıasıran bu işin ticaretini yapan 
pul kollekılyorıcularına satılma• 
sını doğru bulml:yoruz. Bu pul· 
lardan bUtün Türkiye postahane
lerlne veyahut Çocuk Eılrgeme 

Kurumunun Türklyedekl bütün 
şubelerlne gönder llmesl IAzımdı 
ve eğer pulların hepsi satılma• 
dıysa bu yapılmalıdır. 

Fazlasiyle ... Hem çok fazlasiyle.. k ·· •o- k' ·ı·k er ı· k d o iy tulmuş ::ibidir. Radyoda da bunun intizammt göstermektedir. ma uzere · ;:ı :ı;ı ı .,en ş a r s -
Bana doiru eğildi: "- Golç Paşanın hnttrasmı taziz le şehr'ım'ıze nelecektir Temsillerin 

diğer büyük şehlrlE:rimizde tatbikı Bu da gösteriyor kl, bu karar şeh- · "' · 
Sesi, ufaldı, titredi: - Esnafın ağlamalarına 

nız. Kazanmıyanı yoktur, 
kazanır. Allaha şükiır çok 
Artık: •• 

inanmayı

Su satan, 
kazandım. 

için yapılan merııı.:lm dolayısiyle es- · Eminönü Halkevı binasının geniş sa-
lehinde bir cereyan uyandırmak içın rimizde de pekftlft kola;:lıkla tatbik lonun-',~ v_ ~ptlması d[i"Üniilmekte ise - Benim otelimin kibar ve namus-

u bır otel oldusunu biliyorsunuz 
- Elbette! • 

ki siliil1 nrkaıil\,-"lanmır> arasında dai- neşriyat yapılmakta, halk kendill- edilebilir. Yalnız bunu tünelde oldu- de, b~~'.~sın"ın ancak 5~0 kişi alahlle-
ma hatırlıyacağım d~kikalar geçir- ginden bunu yapmıya ve ba$kalarmtn ğu gibi, her yerde itiyat edınmek lfi- cek genişlikte bulunması ve locaları 
mek fırsatını elci" ettim, Burada a- hakkına rı'ayete davet olunmaktadır zımdır. Esasen :<ır;ıyı: girmek ba.,tra-

- Burası, benım, ayni zamanda e- Omuzlan düşnıüştıi: , · ,,,. olnınnıası ctolayısiyle, temsillerin Fran 
nanevt misa!irpe:verliğinizin biitün Buna rağmen İstanbulcla hfıh\ sine- larının hakkına l'iaye! el•nek demck-mdir. Uygunsuz muşterileri bir ge-

e1en fazla tutmam. 
- Bendeniz, miisaadenizle. 

yoruldum ... 
Biraz tezahürlerine şahit oldum. . .1 1 " . k d' k sız tiyntrosu bina~ındıı verilmesi daha malara girmelt içın bı et a ırken sıra tir. Bize yakışan ı.;U şıarı en ı en- muvafık görülmektedir. Bu terclha 

Buna şa5mıştım: Milli Şef İsmet İnônil, beni öğle gözetliyenlerln üzerir.den ııbamırnk dimize tatbike başlamalıyız. sebep, bu binanın btılkonlyle beraber 
- Faraııiyle değil mi? Nasıl olur? 
Cah'Jliğime güldü: 

Yorgun yorgun gülüyordu: 
- İhtiyarlık.,, Artık bakam1yorum. 
Birdenbire gözlerini açtı: 

yemeğine alıkoymak suretiyle eski ~ 600 kişilik yeri \•e fc.zla olarak loca-
silah arkadaşlarına karşı olan derin RapSd Takımı Bugün Caddeler Günde _, ıarı bultınmasıdtr. 

- Kurt garsonlar vardır. Bir gece
de kaçırırlar. Bir otelde, her cins, her 
eşit ga son bulunmalıdır. 
- Anlıyorum. 

- Dikkat buyuruldu mu? Uğraşa
mıyorum, demiyorum. Bakamıyorum, 

diyorum. Eh, bu iki kelime arasında 
bir fark vardır elbette ... 

alakasını izhar ettiler. Filistinde ve f k Opera heyetinin şt>hrimizde kala-
Kafkasya cephesınde beraber bulun- Beşiktaşla Oynuyor De a Sulanaca cağı müddet içinde yol. ikamet ve

sair masraflarının 25 bin lirayı bu-
duğumuz günler gö~-ümde canlandı. Evvelki gün Fenerbahçeye 1 - O Belediye temizl!.k: rnüdürlüıo:ü sula-ı; lacağı anlaşılmaktadır. 
O zaman yüksek m~iyetlerini ya- ı?alip gelen Romanya f'ampiyonu pro- ma otomobili ve arabalarını ı;ehrin ,., ____ _ - Sonra sonra anhyacaksımz. 

Hukum veren bir hakim ribi ciddi- ktndan tanımış clduğum l\Iilli Şefi- fesyonel Rapid tnkımı ikinci maçını ~emtlerine göre vazifelendirmiştlr. 

- Açık konuşacağız CeHl.l beyciğim. 
Ben, haddim olmıyarak size, bu ote-

n nazırlıgını teklif ediyorum. 
Donup kn1m15tım: 
- Yaptığım ış değil ki ... 
Acıyarak güldü: 

(Ark•., varl 

nizin buJCün her sahRdıı yarattığı e
serler kar~ı~ında ha:vranltk duymak
tayım. Türkiye geçer umumi harp
tenberi vakit kayt-etmeden çalışmııı 

ve bugün herkeslr. basını kaldırarak 
baktığı mevkie yük~elmiştir,,, 

bugün Şeref stadında Beşiktaşl:ı kar- Ana caddelerin, asfalt yolların ve 
ştlaşacaktır. Lig şampiyonu olan Be- halkın toplanacal!ı saha ve mmtaka
şiktaşın bugiin çıkııracakları oyun ü- Iarm daim! surette yıkanması ve su
mitle merak edilmektedir. Bununla lanması lçin temi:r.lik kolbaşları vü
beraber dinlendikleri anlaşılan Ru- cude getirilmiştir. 
menlerin ne 'şekilde oynıyacakları a
laka toplıyan bir mevzudur. Geri 
hatlarını emniyette bulundurmak ıar
tiyle Beşiktaşrn bugünkü maçtan mu
vaffakıyetle çıkacağı umumi bir tah
min ifadesidir. 

- Müd!irü umur ... Siz, etiketi kur-
acaksınız. Biliyorsunuz, buraya ge

len misafirlerin çoiıı ccnebidir. On
arr idare etmek llzımdır. Siz cen-

• 'lmenliginizle, onlara arkadaşlık e
ersıni~. 
Dinliyordum; hiç bir şey düşünme

! n d:nliyordum. O, benim, uzun u
un duşündüğümü sanmıştı, telaş etti: 
- Size "jeran,, olacaksınız, demi

yo um. Hayır! 
Ellerini sallarken kollukla.Tı titri

yordu: 

Akdenize Gelecek 
Amerikan Filosu 

Bern. 2 (A.A.) - İsviçre gazete
run Daily Telegraph'dan alıp neş

ttıkleri bir habere göre Va~ington 
North Carollna ismindeki Ameri-

n zırhltları ile birkaç kruvazör At
tık fılosundan almarak Akdenize 
Hınt Okyanusuna gonderilmişler
. Bu gemiler hu denizlerde uzun 

f rlerden ve rnıkı•delelerden yoru1-
uş olan İngılız biı ilklerinin yerini 

• tacakardır. 
Orta şarkta Amerikan 

kuvveleri var 
Kahire, 1 (A.A.) - Birleşik Ame
k nm Şimali /,frika askeri heyeti 
eri General Rus.,e1 Maxwell Birle
k Amerika hizrııetınde bulunan kı-

talarm Orta Şarkbı olduklarını mat
uat toplantısında bugün ifşa etmiş-

r. 

''Hitler Bana Dedi ki,, 
l\lüellifi Amerikan 
Tabiiyeti,ne Girdi 

Nevyork, 2 (A.A.) - United Press: 

BUGÜNKO PROGRA-:\ıl 
8.30 Program 18.40 Fuıl heyeti 
8.33 Müıik l 9JO lhberlcr 
8.45 Hıberler 19.45 At koşuları 
9.00 Marolar (Pi) ı9 .s~ Müzik (Pl.) 
!I 15 Evin ıuti 20 1$ Konu 

12.30 Prnı.um · Ş şmı 
12.33 Oyun havaları ZO.SO arkılar 
12 45 Haberler 2ı 00 Ko"utma 
13.00 Tıtrk!ller 2ı.ıo Temıril 
13.30 Orkestra aı.30 l>•nı mUziğı 
18.00 Prosrım '2. şo laberler 
18.03 Danı orkestrası ;2,4s Kıııınıı 

H+BE.ALER 1 
Alman • Japon 
Münasebetleri 

Münlh, 2 (A.A.) - Alman - Ja
pon cemiyetinin Mur.ich §Ubesinin 
açılması mUnaııeuetiyle burada bulu
nan Japonyanm Berlin BüyUk Elçisi 
General Oshlma g:ı1etecilerle yaptığı 

bir konuşmada cemıyetin Almanya 
ile Japonya arasındaki münaseb!!Ue
ri daha :Cazla derinle~tlrmlye hizmet 
edeceğini söylemiş ve şunları ilave 
etmi§tir: 

"Bu anda dUnyanın manzarasını 

deği~tirmekte ola:ı tarihi mücadele 
Almanya 'le Japonya için <;ok elve
rişli bir safhaya girmiıtir. Führer 
tarafından idare eclilen Alman ordu
larının muvarratıyetlerinl günden 
güne arttırdıkları ve demir gibi ira
de ve muharebe kııbiliyetleriyle sar
sılmaz bir vaziyet vürude getirmiş ol
dukları açık: bir olaydır. 

Almanya ile Japcrıyıı kendilerini 
ayıran uzak mesafeY<' rağmen, ayni 
bUyilk gaye için en sıkı bir birlikle 
müşterek bir mUcı.c'!el<ı yapıyorlar. 
Her iki mcmleltet teşklldtlandırdık -
ları bu iki sahada ayn\ veçhile ve en 
memnuniyet verırl bir !lekilde bir
birlerini tamamlıyarak i!ibirliği ya
pacaklardır.,, 

İktısat Vekili Ankaradan 
Geldi 

İktısat Vekili Sırrı Day, dün sa
bahki ekspresle Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Vekilin şehrimizde ka
lacağı kısa bir n üddet içinde İstan
buldaki fabrikaların çalı§Tlla şekille

.ı:ini gözden geçireceği ve İktısat Ve
kaletine bağlı mueı:seıselerde tetkikler 
yapacağı sanılmaktadır. 

Cenubi 
Japon 

Afrika Bir 

Tehdidüne 

Karşı Hazırlanıyor 
Johannesbourg, 2 (A.A.) - Ce

nup Afrika birliği başvekili Ma
reşal Smuts dün burada söylediği 
bir nutukta müdafaa gayretleri
nin arttırılması lüzumundan bah
setmiş ve bilhassa §Öyle demiştir: 

J aponyaıun muhtemel bir teh
didine kar~ı ınem1eket bugün ha
zırlanmış bu.lunuyor. Eğer düş
mana karada kar!ı koyabilecek 
kadar h.azu·landı ısek daha ileri 
gıderek deniıde de onunla buy 
ölçüşecek dere·ef.ye geleceıttmıze 
eminim. Müdafaa tedbirleı. ımizi 

cenup Afrikayı mu.btemel her ta
arruza karşı kon1yabıkcı•k bjr 
raddeye ,;1Karm2k zamanı gelmiş
tır. 

Finlanda Amerikaya Olan 
Borçlarını Ödedi 

Vaşington, 2 (A. A.) United 
Press bildiriyor: 

Finlandanm Va5lngton Elçiliği, A
merikan ithalat ve ihracat bankası
nın Finlanda lehine 1939 İlkkl\nu-Eskı Dantzıg ban reisi ve "Hitler 

na dedi ki" kitabının müellifi Her
man Rauschning, Amerika tebaahğına 
kabul edılmiştir. 

--~-~-:s·~~-~-
nunda açtığı kredılere ait faizlerin 

Amerika, De Gaull'e Karşı Finlandaca ödenmiş olduğunu bildir-

Siyasetini Tesbit Etti miştir. --------Bu mıinasebetle Rauschning gazete
c lere demiştir ki~ 

"Almanyanrn bugünkü durumu 1918 Vaşinıton, 2 (A,A,) - Birle,ik A-
merika hükUmeti Hür Fransızlara 

Martındaki gibidir. Bina çatırdamıya 
karşı siyasetini tesbit etmiştir. Ame-

başlamı._ş_tı_r_ ... ___ ,x rika Fransız askeri mukavemetinin bir 

1 t~'l. lyada Harp Kazanc.ları timsalini te,kil ettiği icin General De 
"!- Gaulle !le onun mılli komitesine yar. 

Bloke Ediliyor dııİıa devam edecek ve Vaşington hü-
Roma, 2 (A.A.) _ M. Mussollnl- kumeti serbest Fı·ansızların kendileri

nin reisliği nltmda toplanan Naıırlar ne iltihak edecek olan bütiln toprak
M u · bl k • j ı i ta 1 t lar üzerinde kontrollerim tanıyacak-

cc sı r anun pro es n sv P e - tır Fakat Birleıik Amerika Frans ı-
mlştır. Bu projeye göre, bütün harp • b" . ti · k d • .. h"'-"· 

nın urrıye ıu azan ıgı ııun UAu-

b 1 nde devlete aıt hususi tahviller a-

Bir Holanda Gemisi 
Torpillendi 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bir Holan
da gemisi Atlantik sahili açıklannclıı 
torpi11enmiştir. Bu gemi Amerikan n
hilleri açıklarında ve Caraibea deni-
ıinde harekAt yapan mihver denizaltı
ları tarafından torpillenen 157 inci 
gemidir. 

~----~:s·~----

Danimarka Başvekili 
Ağır Hasta 

Atletlerimiz Filisti.ne 
çağırıldı 

İstanbul atletizm takımına Filis-
tinden bir davet vaki olmuştur. Bir 
anlaşmaya varıldıih takdirde. ı;oklfın
beri ecnebi tema~t yapmamış olan 
atletlerimiz Filistifte hareket edecek
lerdir. 

JAPONLAR 
12fr Baştaral. l incide 

kısaltmakta ve Çunking içın yeni 
ve büyük bir tehlike teşki.L etmek 
tedir. Yeni Japon zaferinin Hin
distanda akislcr husule getirece -
ğıne> şuphe V'•ktur . 

Japonlar Hindistana 50 
kilometre yaklaştılar 

Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) - Ja
ponlar bazı noktalarda Hindlstana 50 
kilometre kadar yaklaşmışlardır. 

Çinliler, Japonlara ağır 
kayıplar ve,.dirdiler 

Çungking, 2 (A.A.) - Cuma gün
kü Çin tebliğinde deniliyor ki: Per
şembe - Cuma geceııi Lashio şimalin
de demiryolu köprüsüne varan Japon 
kuvvetleri ıılmale doeru Hsenuvi iı~i
kametinde i1erlemiye devam etmiş
lerdir. Birmıınyadaki Çin seferi kuv .. 
vetleri bunlara inatla mukavemet et
mektedir. 

Cuma sabahına kadar bu bölgede 
hala savaşlara devam ediliyordu . Bu 
arada Japonların arkasında kalan ç·n 
kuvvetleri şimdi büyük bir faaliyet 
ııöatermekte ve ııeriden Japon mevzi
lerine şiddetle hücum etmektedirler. 

Çin birlikleri bu hareketler esna
sında Tounagyi ile Loilem arasıntla 
pek önemli bir muvaffakıyet kazan
mışlar ve düşmana aiıı· kayıplar ver
dirmişlerdir. 

Şimale doğru Mandalay - Rangoon 
demiryolu boyunca i1erliyen Jar>on 
kuvvetleri Çarşamba günü Mandalayın 
30 kilometre kadar cenubunda Kyuk
se'ye taarruz etmişlerdir. Bu bölgede 
lıa13. çarpışmalar devam etmektedir. 

Siuyang'ın doiu şimalinde Yangho 
da Japon kuvvet1eri Siaowangticn'e 
doiru ilerlemiııler, ıonra Salı sabahı 
Tuku istikametinde ileri h'reketlerine 
devam etmişlerdir. 

Çin kuvvetleri Pinhotien civarında 
bunların yolunu kesmiştir. Bu bölgede 
şiddetli carpışmalara devam ediliyor. 

1000 Japon öldürüldü 
kazançları harbin sonuna kadar blo- metini blızat seçmesini istiyecektir. 
<e ~dileccktlr. Bu kazançlar muka-ı 

lın cak ve bunların bedelleri ancak A vrupada Pek Heyecanlı 
h rp nıh y tinde lldcnecektır. Zafer- Bir Hadise Olacakmış! 
d n onra bu mcblftğ.lnrm tediyesi 
h kkındn husust bir liekıl tesbit e
dilecektir, 

Mdrlt, 2 (A.A.) - İyi malilmat a
lan mahfillere ıöre, pek yakında çok 
he;yeca:rıh bir hadiıe olacaktır. 

Berlin, 2 (A. A.) - Danimarka 
Başvekili Stauning kendinı bilmez bir 
halde yatmaktadır Ailesi efradı baş 
ucunda bulunmaktc;dır. 

Çungkin, 2 (A.A.) - Honan eyale
tinden blldlrlldiilne göre, 6000 Japon 
batı ıimal istikametinde elerlemlye te
şebbüs ettikler! sırada Sinyang'ın ?O 
mil şimalinde, demiryolu istasyonu o
lan Nungkong yakınında kuşatılmış
lardır. 1000 Japon ölmüş, geri kalan
lar hareket mevzilerine intizamsız bit" 
şekilde cekl1mlşlerdir, 

Karadeniz Ham!ii 
Sürülerile Doldu 

Ayni mahfillerde tasrih edildiğine 
göre, bahlı mevzuu olan hadise doiu 
cepheılyle llılU def ildir. 

J aponyada Yeni Seçim Birmanya tebliği 
Yeni Delhi, 2 (A.A.) - Blrmanya 

tebliği: İrrawaddy cephesinde durum 
değişmemistir. Monywo'da ve civa
nnrla savaşlar cereyan etmektedir. 

Ana caddelerle aı;falt yollar biri 
sabRha karşı olmak üzere günde üç 
defa sulanacaktrr. Asfaltları yıka
mak için kıl fırçlllar alınmıştır, 

Haydarpaşa LiBesinin Bpor 
bayramı 

Haydarpaşa liscııınin spor bayramı 
diln Fenerbahçe stadında dört bin 
kadar tahmin edilen miimtaz bir se
yirci kalabalığı önünde ve muvaffa
kıyetle yapılmıştır. 

Rusyaya Müttefik 
Yardımı Genlş Bir 
Şekilde Artacak 
Vaşington, 2 (A. A.) - Unikd 

Press bildiriyor: Siyıısf mııh!illerde 

bildirildiğine göre, Büyük Britanya 
ve Birleşik Devletler gelecek aylar 
içinde Sovyetler Birliğine yardtmla
rını bilhassa Arkı:r.gelsk yolunun a
çılması dolayısiyle, geniş ölçlide art
tıracaklardır. Arlcangelsk limanı ge
rek liman tesisatı, gerek~e deıniryol

ları bakmımdan l\lurmensko göre 
çok daha elverişli şartlara lfıyıktır. 

x 
• Amerika, İran ve İrak'a 

da Borç Verecek 
Vaşington, 2 (ı\.A.) - İl-ak ve İ

ranm Birleşik Ame:rikantn mı.idafaası 
için hayati bir ehemmiyeti olduğu 

dikkate alındığından, Roosevelt ödünç 
ve kira kanununur: bu memleketler 
hakkında tatbik edileceğini söylemiş-
tir. 

Amiral Leahy Vichy'den 
Ayrıldı 

Vicby, 2 (A.A.) - Amerikan büyük 
elçisi Amiral Leahy dün akşam saat 
22 de Vichy'den ayrılmıştır. 

süniln tabliyesini ve köprüyü havaya 
uçurduk, Meşhur Ava köprüsünün iki 
kemeri de tesirli surette tahrip edil
miştir. Şan eyaletleri cephesindeki 
Çinlilerden hiç bir haber alınamamış. 
tır. Ve durum halen karanlıktır. 'Bu
nunla beraber Japonların Laşyo'y;ı 
girdikleri haber verilmektedir. 

Son günlerde Japonlar orta Bırman
ya şehirlerini, ayırt etmeyen sistem
li bir bombardımana tutmuşlardır 
Her şehrin bombardımanında a kerl 
bakımdan pek az hasar olmuş, bun 
mukabil bu hücumlar netfces de yan
gınlar yüzünden sivil halkın k yıbı 
önemli bir nisbeti bulmuştur. 

FiLIPlNLERDE: 

Saygon, 2 (A. A.) - Filiplnlerde 
General Wainwri&ht kıtaları Panay 
adasında ve Mindunac'da mevzilerini 
güçlUkle tutabilmektedirler. Japonlar 
karaya takviye c;-ıkumaktadrrlar. Pa
ranı ve Katabato'yu ve Malabang'ı 
almı§lardrr, 

* Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansı-

Sinop, 2 (A.A.) - İkl ıündenbrri 
S nop l manında ljİmdiye kadar görül
memış mcbzullyette hamsi avlanmak
tadır. Deniz hamsı sürüleri ile dolu
dur Tacırleri ıyi f.iyatla la mübayaa 
y.ıp~ıya başlamı tardır. llk parti s::v
ltiy t n bu hafta başlanacaktır. 

Şimali Afrikada Harekat 
Tatil Edildi 

Vichy, 2 (A.A.) - Şımalt Afrıka
da hareketler çöl rllzgdrları yüzün
den tatil edilmiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Perşembe iÜnti 
yapılan seçimlerin ıimdiye kadar ö~
renilen neticelerine göre. milli işbir
liği tarafından tavsiye edilen namzet
ler ezici bir muvaffakıyet kazanmış
lardır. En fazla rey alan namzet Rus
.Japon harbine i~tlrak etmiş emeklı 
General Shlbaden'dir. 

Mandalay cephesinde bütün Britan
yah kıtalar !rrawaddy şimalindekl 
mevzilere çekilmişlerdir. Myintnt>e 
ırmağı üzerindeki ıiemiryolu köpni-

nın bildirdiğine göre, J:ıpon kuv\·et
leri Minnano adasmın cenup batı sa
hilinde Polloksur y:ıkınında muvaf
fakıyetle karaya çıkmtşlnrdır. Bu 
kuvvetler Kotapato'nun 16 kilometre 
cenubunda Awang'ı diin ele geçirmiş
lerdir. 

Büyük Şehirlerde 
Konserler Verilecek 

Konservatuar müdürlüğüni.in tarih1 
Türk musikisi konserlerinin bilyiik 
vilayetlerimizde tekrarı için hazırla
yrp Belediyeye verdiği rapor lnca
lenıniş ve kabul edilmiştir. Konser
ler hasılatının memnuniyet verici ol
ması ve bütçeye yük olmadan yapıl
mtş bulunması, bu konserlerin İzmir, 
Bursa, Ankara ve iı.dana ile Konya
da da tekrar edilebileceğini göster
miştir. Mülhak bütç:eler hazırlanırken 
Belediye bu nokt:ıyı da gözönünde 
bul und urm uştur. 

Daimi EncOmemn hazırladığı bü çe 
önümüzdeki hafta Şehir Meclisinde 
görlişillecek ve bu hususta da bir ka
rar verilecektir 

Mareşal Petain 
ıttfj" Baştarafl 1 ıncıde 

vaz geçmeli, işçiler de sınıf mü
cadelcsi zihniyetinin devamına 
meydan vermemelidir. Herkes 
hakiki iç camiaları kurmıya çı.ılış 
malı, içtimai başarılar vücude ge· 
tirmeli, sıhhat ve içtimai yardım 
işlerinde başarılar elde etmek 
yolunda herkesin birli~te çalış
ması için gençlere mahsus çalış
ma teskilatı kurmalıdır. Mareşal 
bundaiı sonra küçük sanatların 
Fransanın canlı kuvvetlerinden 
biri olduğunu söylemis ve I<'ran
sanın istikbalde iktısadi sahadaki 
müsabakada mallarının evsafı ıti· 
bariyle eski mevkiini tekrnr bu
lacağım ilave etmiştir . 

Mareşal sözünü bitirirken 
kesi hariçte sulhün avdednı ve 
hürriyet içinde refahı temin et
mek yolunda çalışmıya d:ivct ey
lemiştir. 

Yeni Bir Alman Tayyaresi 
Bern, 2 (A.A. - İsviçre matbu

atının Berlin muhabU'leri Dornier 217 
bomba tayyaresi hakkında tafsilftt 
vermektedirler 

Bu tayyarenin uçuş vasıfları en ı

yi düşman nv tayyarelerinin ıf -
lariyle mukayese eôilebilir. Bu tay
yare pike hücumlım yapabildığl gi
bi, en bılyük çapt:ı bombalar ve tor· 
piller de taşryabiliı Silahları mıtral

yözlerle şimdiye kııôaı malüm olan 
en ağır çapta mermiler atan toplardan 
iborettir. Pilot mevkıinin arkasındıı 
bulunan zırhlı kubbesi her istika
mette ateş etmek imkanını vermek • 
tedlr Dornier 217 daha şlmcllrl ı 

uhiellf cephelerdf! kullanılmıştır 

Amerikada Müthiş Bir 
Tayyare Kazası 

Salt Lake City, 2 (A.A.) - "Bide
şlk Amerika,.: Bir Amerikan sivil nak
liye tayyaresi bir daiıı çarpmış ve .ı

teş almışur. Kaza neticesinde ıs < q 

ölmüştür. 

Lord Beaverbrook'un 
Oğlunun Tayyaresi Düştü 
Londra, 2 (A. A.) - Resmen bil

dirildiğine göre, evvelki ak5am İngil
tere üzerinde yapılan hav;ı muhare
belerine iştirak etmls olıın Lord Bea
\"erbrook'un oğlu filo kumandanla -
rınctan Max Aitkerı'in idare ettiği u· 
çak en son model Alman bomba u
çaklarından bir Dornler tarafınd n 
dii"iiriilmüştür. 

Yaz Tarifelerinin 
Tezyidi İsteniyor 
Havalarm düzelmesl üzerine, şeh• 

rin bütiin yazlık gazino. kahve ve 
lokantaları açılmıya başlamıştır. }lu 
yerleri işletenlerden çoğu geçen yıl 
Belediyeye tasdik ettirdikleri tari!c• 
!erini değiştirmek için kaymakamUk
lara müracaat etmi§lerdir. Bir kısmı 
ise buna ınzum götmeden tarifele
rinde istedikleri gibi oynamı~lar ve 
bugünkü hayat şartlarını gözOnünde 
tutarak fiyatları yükseltmiye kalk
mışlardır. 

Belediye, bu vaziyeti incelemili ve 
kontrolörlarini teftişe çıkarmııtır. İki 
giındür hem havanın gilzel ve hem de 
tatil gUnil olması yüziinden halkrn 
roğbetinl gören baz! açık han kah
veleri müşterilerden fazla pal'1l al
mak istemişlerdir. Belediye, gerek tn
ri!elerlni değiştiren, gerek fHla para 
istlyen ve gerek kendllerine müra
caat ederek bir ~'\tkarı sınıfa gaçe -
ceğini bildiren kahve, gazino ve lo• 
kantalar hakkında tetkikata ba§la
mıştır. •- ılc'\lılr .. 

Salzburg Mülcikatı 
~ Baştaraf1 1 incide 

Sovyet cephesine İtalyanlar tara .. 
Undan yapılacak d:s.ha büyük bir 
yardım, Laval'in garpta isblrllii yap
ması, İtalyanın Fral'sadan bası top .. 
raklar i&temesi, mihver hava kuv .. 
vetlcrinin Libya ve Sicilyada kulhı· 
nılınıısı ve muhtelif hayatt önemde 
harp malzemelerınin İtalyadan Al -
manyaya daha ço~ miktarlarda göo ... 
derllmesi. 

i sviçre gazetelerinin 
yazdıklal'ı 

Berne, 2 (A,A.) - İsviçre gazete
leri, Hitler - Mııcsolini bulu~asını 
uzun uz d a bahis mevzuu ediyor
lar. 
Trıbune Lmısanne diyor ki: 
"H t1 r - ol ni konuşmaları 

h içinde çeçmiştir. 
Çünkü glltetenln L!byadn yenUme· 
ı.;I, Sovyet kı tar•ruzunun akim kal
ın sı VE'! Japonların Doğu Asyadakl 
bi.ıyUk zaferlerinin ertesi gi.infi ol• 
muştur. 

Salzbourg tebllğindr belirtilen Al• 
man - İtalyan dayanı~aııını h rp 
meydanlarındaki olaylar da ştiphe iz 
teyit eyliyecektir 

-----x-~---
S a in t-N aza i re Çıkan İngiliz 
Kumandanı Esir Dü§tÜ 

Llzbon, 2 (A.A.) - Stefani: Lon
dra radyosunun bildirdiğine gore, 
Saint - Nazaire'e çıkarılmış olan İn
glllz kuvvetlerinin Kumandanı Al -
nıanlar tarafından eslı edilmiştir. ____ ,. 
Bulgaristanda 1 Mayıs ilk 

Defa Kutlandı 
Sofya, 2 (A.A.) - 1 Mayıs Bulra-

ııuında ilk defa olarak Sofyada \'e 
biltün memlekette kutlanmıştır. En
dii tri bölgelerinde umumi toplantıl:ır 
olmuş ve bu toplantılarda mebuslar 
soz alarak hükumetin siyasetini hal
ka izah etmişlerdir. 

------~s-----
B re z iJ ya Cümhurreisi Bir 
Otomobil Kazası Geçirdi 
Rlo-de-Janeıro 2 ( A.A.> - Cüm

hurrelsliğl sarayınd;ı nesredilen blr 
tebliğe göre, Reis Vargas işçi bay
ramında bulunmak üıere geldl~i Pet
ropolis'den dönerken blr otomobıl 
kazasına uğramış ve hafifçe yara~ 

lanmıştır. 
~~~--s•~~---

Feridun Paşa 50 Bin 
Lira Bağışladı 

Ev"·elce de mi.lhlm teberr•ıl rd<ı 
bulunmuş olan Pn:nces Nevcıv rıın 
zevci Feridun P:ı~n. yeniden haytr 

ne 50 bin lira l::.1ğışlamı tır.Bıı n -
rıı Kırıkkalede yapılmakta ol n h -
t nPY<' ar!edll0cektir 
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lıtitler • Mussolllni 

Mülakatı 
Yazan: M. ANTEN 

Günün en mühim hadisesi, Hitler 
ile Mussolini arasında Salz

burg•ta yapılan görüşmedir. Bu mıila
kat hakkında neşredilen bir tebliğde, 
~ki hükUmct reisinin 29, 30 Nisan gün_ 
erı iki memleketi alakadar eden bü-
tiın askeri ve iktisadi meseleleri gö
?ı.ıştükleri, samimiyet ve kardeşlik ha
"ası içinde yapılan bn görüşmede her 
hoktada tam bir anlaşmıya vartldıfı 
zıkredilmektedir 
. Seriinin yarı 

0

resmi siyasi mahfille
~tı!n mütalealarına göre: Mareş ıl 

eıtel ve General Cavallero'nun bu 
l:tirüşmelerde hazrr bulunmaları bu 
~ulakatın askeri ehemmiyetini teba
rtiz ettirmektedir. Salıburg tebliği, 
lı.lırıanyanın sulh taarruzunda bulun
duğu ve İtalyanın ayrı sulh yapac1ğı 
~kkında mi.ıttefikler tarafından çıka
tılan şayiaları tekzip etmektedir. 
Diğer cihetten bu mülakatta mih

"erin esaslı ortaklarından biri olan 
laponyanın temsil edilmemiş olması 
ltıanalı görülmekte ve bu keyfiyet, 
laponyanın beklenmedik bir süratle 
1erlemesinin yalnı:r. müttefikleri de-
~ıl Almanyayı da endişelendirdiği hak-
1ndakl şayialara kuvvet vermektedi ... 
İki hükUmet reisi arasında görü:ı

!'1elcr devam ederken 30 Nisanda 1-
'lllyada, mağlUp Franııadan Nice, Sa
~oie, Korsika ve Tunusun alınmasını 
lsteyen bLiyük nümayişlerin yapılmış 
cilllası da ayrıca dikkati çekmektedir. 

arlbaldi 30 Nisan 1849 da Fransızları 
:ağlup ettiği için 30 Nisan bir müd
b ettenberi İtalyanlar tarafından milli 
ır zafer güniı olarak kutlulanmakta 

"e İtalyanın Fransadan isteklerini nü. 
llıayişli bir §ekilde tekrarlanmaktadı::. 

liıç şüphesiz Laval"in mevkiini z:ı-
f1Hatacak mahiyette olan bu tezahür
ı:Jerı~ _Romanya ile Macaristan arasın-
akı ihtilafları aksettiren tezahürlerde 

\'e neşriyatta olduğu gibi- Almanyanrn 
ıııuvafakati ile mi yoksa onun izni ol
~aksızın mı yapildığrm bilmlyorz. 
tı akat iki şekille de, Almanyanm bu 
~ayişlerden Vichy hükfı.metini ta
t iyle kendi himaye ve nüfuzu al
~tıa sokmak için istifade etmek iste-

eıi muhtemeldir. 

1 İki hükGmet reisinin bir çok defar: Yaptıkları mülakatları büyük taar
lıu ların takip etmiş olmasına bakarak 

11 
ıtıiılakattan sonra da büyiik ölçütle 

t Skeri hareketlerin vukua geleceğini 
a arınedenler vardır. Hitlerin şark ta
}ruzıı için İtalyanın geniş ölçüde yar_ 
11'1ltnı iııtemiş olması muhtemel gö

~Ul.rııektedir. Diğer bir ihtimal de Hit
~rın, şark cephesinde geniş harekata 
~ Usait mevsim gelinceye kadar ltal
k an .ordusunu, bu iş için ayıracağı 
l Ctıdı kuvvetleri Jle beraber, Mısırı, 
,~akı, Iranı ve Kafkasyayı istihdaf 

1 
en geniş bir taarruza sevketmr.k 

Sleıniş olmasıdır 

i~alya n Z~yiah : 
1lJ liiç şüphesiz İtalya bu harpte Al
llı~nYaya nazaran pek az • 'İat ver
ı ıştir. Buna karşılık da bi.ıtiın Habe-
'~taııı kaybetmiı ve Fransa üzerind~ki 

.... eklerinden hiç birini henüz elde et
"•cın· c . ıştır. 1942 nln kat'i bir sene ola-
oa~ı iki taraf da kabul ediyor ve 
na .. h ııı . gore azırlanıyor. Alman harp 

h ~kınesı taarruz kudretini henüz mu
\' dl a~e. etmekle beraber bir sene ev
.,. e kı ezici hlikimiyetinJ kaybetmiştir 
~ bu yüzden şark taarruzuna başla
t ~kta tereddüt göstermektedir. Diğer 
~ etten harbin uzayıp gitmesi Alman.. 
I> ar Ve ondan fazla İtaly&yY iktısaden 
de Çok yıpratmaktadır. Hitlerin ken
g ne diktatörlıik salihiyetleri vcrllme-
ıyıc 

,
0 

neticelenen meghur nutkundan 
le nra Mussolini kendini kanunun fev
lt ne çıkarmıya cesaret edememiş, fa
Bi "~.~alileri tophyarak onlara disiplin
Ç,ı'l. ıge ve ihtikara karşı mücadele i
ta~ geniş salihiyetler vermiştir. Roma 
)' Yosu, ekmek gibi vesikaya tabi yi
tı~Cck maddelerinin daha ziyade azal
~1 ırıası luzumu üzerinde durmuştur. 
bıı~'l.at Mussolin! İtalyanın kömür ve 
tir i:daydan ııtkmtr çektiiini söylemiş
c~ Bu şartlar içinde harbin bir an 
lcuı~l kazamlması için İtalyanın henüz 
ask a~ı:ınamış olan bir kaç milyonluk 
llıa crını terazinin mihver kefesine koy 
~1 llz.ım gelmektedir. 

ıtıuhitlenn Mussolinlden bunu istediği 
&oı· ~lrkak sayılmaktadır. Fakat Mus
lti~nıdc.~ neler temin edebildiği ma
"a d degıldir. Çünkü 1talyada bir kral 
ct~· ır, Mussolini'nin siyasetini tasvip 
hal~~en .~adoglio .. gibi ordunun ve 
i:crı n hurmet ve ıtımadrnı kazanmış 
dır eraI!er .ve onların taraftarları var
rıı · Çunkıi Alman,Canın bütün Av
rııPa"l'a hakim olmasına ve bütün Av
tırl>a ınilletlerini kendi hesab1na çah~
l!a~asın.a mukabil İtalyan kuvvetleri 
l?ıck~n~arda jandarmalık vazifesi gör
l'rıik dırler. Çünkü İtalyanın geniş 
ııadiY~ta Yeni bir aakeri haınlesi i~ı
ti.ııılc ayatını büsbütün bozacaktır. 
tala u Arnavutluk seferinin acı hatı
lliharı henüz unutulmamıştrr. Ve en 
ıtuV:et ~u. yeni teşebbüste İtalyan 
bu· . etlerının yeni bir mağ!Ubiyetleri 

Yuk b" • talya ır felaket olacaktır. Bugiın 1-
d e ~ tehdıt edecek ve ona her iste
Olırı nı Yaptıracak askeri bir durumda 
ba ~ n Almanyanın ona Fransadan 
.... a )'erlerıie de topraklar vaadet-

ınuhteme ldir. 

r·· ................................. - ........... ··--··-·-····· ............ ' ~··-------------------•ı•n•••• 

l. ..... ~~-~.!.~ .. ~~-~-~-~~•~•Ş.•~•••••.J ! Neşe ... Zevk.;' Eğlence ve Nefis Bir l\Ievzu: '\ 

ÇAPKIN KIZ "K~yu Menekşeye 
Çalan Gözlerin ... 

ANN SOTHERN LEW A YRES 

'' 
MAUREEN O'SULLIVAN 

Pek Yakında MELEK Sinemasinda 
Mısraındaki (Çalmak) Kelümesi de Göster iyor ki Bu Kelimeyi 
İşittiğimiz Zaman Hırsızhk Etmek ve Çalgı Çalmak .. 
M 

"'I d B k M "' ........ _ 111 ıstanbulda böyle bir zafer görül medi! 
ana arın an ac a anaları da Dücünmemiz La"'zımdır • ~ :f 1 Mevsimin en büyük proğramı: 

Türkçemizde O Kelime Sanlldığı Gibi Dar Değüldir ı Dünyanın En Büyük 2 F ilmi... 
Rıza Tevfikten şiirler oku- mal ederken: Köyden kasaba)a Dün~ anın E n Güzel İki Kadını 

yordum. Sıra (Gnzle - r Yazan: ' giden bir adama cocuklar dü -
rin ... ) başlıklı divanına geldi. • dük ısmariamışla~: iclerinden A L İ C E DOROTHY 
Ne sade, ne tatlı sözler ... Hele f Refik Halid KARAY f yalnız bir tanesi ise meteliğı u-
ne güzel türkçc! İşte, doğrudan ! i zatmıs. "bana bir düdük ge - F A Y LAM O UR 
doğruya gözlerden bahseden al- • - .. ....,. .... -... tir!,, clemis. Dönıi$lC ııel" gele 1 
tl d k

. t hl t k :ı - ~ - lahe güzelligv i ile parladıi!ı 
mısraı, manzume e ı ar a- pış ırıverme gibi. .. Hrsız c;alar yalnız bir düdük gelip de cocuk " in son abidesi 

rından koparıp vazoya katmerli yankesici çarpar, garson hesap~ bunu öttürmiye başiayınea a - H E L L o ~ ş A R K 
çiçeklerden bir demet koyar gi- tan, terzi kumaştan çırpar! dam öbür çocuklara 0 sozü söyle 
bi yan yana getiriyorum: "Göz- "Çalmak,, la "çırpmak,, mas • rniş. "Di.ıd1iğü çalmak,, tabiri 
!erime bakıp dalan gözlerin,, ' tarları, "çalıp çırpmak,, şeklınde ise meramına ermek ve bekleme BRODWAY ·' Bu·. LB u·. Lu·. 
"J?eni hülyalara salan gözle!'ın,., birleştirilince yalnız ihtilas et - diği halde bir nimete konmak 1 
"!çimde yer edip kalan ~özle- mek \'e kendisine emanet edile- fırsatı yakalamak ıminasıw~dır. J • 
rint,, "Sabr-ü-Kararımı alan ni zimmetine geçirmek Iiillcrini ''Pala çalmak,, , intiz!lmsızlık k111ci haf ta cihanşümul bir harlk 
gözlerin,, • "Koyu menekşeye anlatır. Bu yerde "çırpmak,, sa- içinde uğraşmak, didişml·k de- İzdiham dolayısıvle seans ~aatlerine dikkat 
çalan gözlerin,, ve "aşka inan- zt.i, filli kuctiltmek ıçın degil. mektir. ''.;\fordarlık içint:le pala '-----· M A R M A R A ' da 1 
mayan yalan gözlerin,,... çalmanın yavaş yavaş, az ez mık çalıyor,, sözü aşırı derecede kır-

Zihnim, birdenbire, şiir bakı- tarlarda, belli etmiyerek yapıl- Ji ve düzensız bir hayat geçir - ,-•••••••••••••••••••- ••••-~ 
mından değil de llıgat dolayısiy dığını göstermiye yaramaktadır. miye işarettir. R U G Ü N Nefis bir a.'jk, 
le "koyu menekşeye çalan g(iz- "Çalmak,, da zor manası vardır; ''Dili çalmak,, sözünü anlat - -
lerin,, cümlesindeki "çalmak,, "Çalıp çırpmak,, da hile ve bıte- mak için bir örnek verelım: "Di M E L E K Güzellik ı-e 
mastarına tc;kıldı, kaldı. Bu ke- viyelik manası sezilir: Çalıp çır- 1i rumcaya çalıyor,, işte burada j ncelik Filmi 
limenin dilimizde "andırmak, pan, sandığı veya kasayı kırma- da "menekşeye çalan gözlerin., SİNEMhSINDA 
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En Büyük Eseri.-
Yazan: ULUNAY 

yazdığı kıymetli tarihinden ötili'ij 
en çok "tarihçi,. lifiyle anılan 

Cevdet paşa, sayılr Türk allamelerin
dendir. Ciltlerle yazdığı eserleri hcr
kt's için güdükler halledici ilim kay
naklarıdır. Daha mektep sıralarında i
ken tarih hocamız Abdurrahman Şt'
ref. Cevdet paşanın "Krsas., srnı tls
hip bakımından .. Sehl -i_ Mümteni', e 
yani "&üç sadeliğe,. örnek olarak gos
terirdl. 

Geçen gün Sahaflar çarşısmda tozlu 
kitap yığınlarını eşelerken elime ufa
cık bir risale geçti. On. on be-ş ya!)
raktan ibaret olan risale Cevdet paşa 
tarafından ufak çocuklar için l'!Uılmı§ 
hır kavait kitabı idi. · 

Risaleyi dikkatle tekrar tekrar o· 
kudum. Ve bugün inanıyorum ki. cilt
lerle kitaplar deviren büyük alimin en 
kıymetli eseri bu on beş yapraklık 
"sübyan mektepleri için., yazdığı g1·a
n:1er hülasasıdır. 

Cevdet Paşa, asıl ''Sehl -L Mumte
ni'., sanatını burada göııteriyor. Ker
menin isim, sıfat, zamir gibi çcşitle
rıni, dil kaidelerini o kadar sağlam bır 
ilslüp ile anlatıyor ki. okuyanların an-
1amak için tarifler üzerinde durmal:l 
rına hiç ihtiyaç görülmüyor. Cevdet 
Paşada gordüğiım hususiyet dilimize 
hakiki benliğini vermi~ olmasıdır. 
Gramerin adı "Türkçe kavait., tir. 
Cevdet paşa, Tanzimatın Türkleri res 
men Osmanlı yaptığı bir devirde mem 
leketın irf.!!?. içtimaiyat ve siyasiyat 
hayatını yaşamış bir adamdı; boyle 
olduğu halde ilmin verdiği medt'nİ ce
saretle Tiırkü diline sahip etmek ıs-

benzemek,, manasına da geldiği mıştır; fakat paralan, hesaba hi cümlesindeki gibi "benzemek, 
ni ne kadar az hatırlarız! "Çal- le karıştırarak sinsice aşırmış - andırmak,, mansmı buluyoruz. 
mak,, sözü her şeyden önce ve tır: hatırda kalsın, "Çaldırgat,, "Bakrr çalmak,, sözü ise "t.:.'sir 
hepimizde "başkasının malını öz türkçede "rüşvet,, demektir. ve işleme,ı yi anlatıyo:-. YILDl~I ı 

temesi kayda değer bir noktadır 

Zaten C'licre girmeden evvel )'azdığı 
başlangıçta eöyle söyler 

almak, hırsızlık etmek,, fıkrini Eskiden kadınalrın saçlarına "Etekleri zil çalıyor,, , pek 
doğurur. Sonra da ona bir mu - boya olarak koydukları ' 'zerde hoş ve canlı bir: tabirdir, fazla 
siki aleti kullanmak ve kapıya çal,, daki "çal,, türkçe değildır; memnunluğu ne güzel belirti -
vurmak manasını veririz. ötesi kelimenin aslı "zerdeçav,, dır. yor! Bir Mevlevi dervişi farzedi
ni pek bilmeyiz, düşünmeyiz. Peki, "Çalı çırpı,, ya ne di- niz ki. "tennure,, sinin etekleri-

Halbuki asıl llıgatte "r;alm:ık,, yeceğiz? ne mini mini bir süru çıngıı·ak 
sözü "acele etmek; çarpmak, ye "Çalı, ağaçtan küçük, ottan takılmış. döndükçe çınkıraklı 

Baş Rollerde: 

HEDDY LAMAR • 
STEWART JEMES 

Ayrıca: RENKLİ 1\11K1 1UAVS re vurmak, atmak; üflıyerek, büyük dikenli bir nebattır; "çır- bir neşe Iırtldağına benzıyor ... 
vurarak, döverek seslendirmek; pı., ağaçların ıkırpıntısı, yere "Çalmadan oynar,, sözü bit" işe 
andırmak, benzemek; hırsızlık düşmüş küçük ve kuru parçala- karışmak için sebep ve bahar,e Bugün saat 1 ı de tenzilatl ı matine 
etmek; sürmek, tesir etm~k,, rıdır. Acaba, asıl türkçede olmaksızın can atan, içten he - '"'-•••••••••••••••••••••••••-' 
gibi birçok manalara gelir; ay- "Çal,, , yüksek dağ tepesi mana vesli insanlar hakkında kuBanı-
nca, bugün dilimizde, hele A- sina geldiği ve oralarda yalnız lır. "Kelın merhemi olsa kendi 
nadolu ağzında yaşıyan birçok böyle dikenli otlar yetiştiği için başına çalar,, sözündeki ''çal -
kelimelerin de anasıdır. mi bu ad verilmiştir? Hükmede mak,, , "sürmek,, manasınadır. 

Daha önemli bir nokta da şu miycceğim. "Çırpı,, ya bir kulp "Çalım,, dahi "çalın.ık,, tan 
dur: "Çalışmak., kelimesinin ö- takabiliriz. Yerlerden toplandı- çıkmadır; kılıcın vurmakla, ~al 
zü de yine onun içinden çıkmış ğı, bedel karşılığx olmadan şura makta kullanılan keskin tarafı 
trr. "Çalkalamak,, ı da lJnutma- dan, buradan çırpıldığı için o ıs- demektı. Biz ona, bumdan ala -
yınız. mi almış olabilir. Ayrıca bu kc- rak kibir, kurum, azametli ve 

Demek ki "Çal,, sözühde ilk lime dilimizde "çizgi,, manasına gösterişli tavur manasını vermı 
ciikkate çarpan mana, "Hare - dır, incelik gösterir; hatta az a- şiz. Bir de "çalımına getirtlll'k,, 
ket,, ve "tesir,, dir. Hırsızlık kan mınltılı suya "çır,, denilen tabiri vardır ki, biçimine sok -
ederken, musiki aletiyle oynar - yerler vardır. Bizim Sarıyerde - mak, fırsat düşürı.ip en uygun 
ken, bir işle uğraşırken, bir şi- ki "Çırçır,, da bu manayı anlat- şekilde bir J.şi bitirm~k demesi
şeyi sallarken yapılanlar hep çe sa gerek ... Zaten ''Çırım,, da "Kı ne gelir. Kılıcı vururken tam ça 
vikliğe, ustalığa, kuvvete, gay- vılcım,, manasına gelir. Artık lımına getirdiğiniz zaman nasil 
rete ihtiyaç gösteren fiillerdir. elimizde şu "çırım,, ve kuru a· karşınızdakini yere scrers~niz 
Hatta "Çala kırbaç, çala kiı - ğaç praçale.rı demesine gelen bu da öyledir, o hareketten do -
rek, çala kaşık, çala kalem,, gi- "çırpı,, varken "çıra,, yı "Çıı-ag,, layı dilde yer edip kalmıştır. 
bi sözlerde bu "çala,, önekile dan bozma farisi bir kelime ::;ay "Her telden çabı:ık,, tabirini 
anlattığımız harekete bir de a- mak günahtxr. Öz türkçedc •·çı - unutmıyalım. Birçok şeyi bil -
cele ve biteviyelik manas;. veri- rakma,, da "meşale,, demektir. mek manasına gelirse de, dikkat 
riz. "Çal çene,. , çenesi durma- (Söz derleme dergisi) nde okudu ediniz, o sözde alay, küçük gar
dan söyliyen insan demektir. ğu.ma göre İstanbuldaki Beykoz me ve güvensizlik manası da var 
''Çal yaka,, tabirinde "şiddetle köyler inde ocağa "çırabana., bi- dır. Bu sebepledir ki, derın bil -
hareket,, anlamı vardır. le denirmiş; içinde çıra yandı - gilere muhtaç olan dil bah:.inc 

* * 
jından, ışık vermiye de yaradı - karışınca benim yaptıg1m da 
ğından ötürü... her telden çalmıya benzemek -

"Çırak,, kelimesi de lügatleri tedir. 
mizin yazdığı gibi "çırağ,, dan Fakat Galip dedenin bir türlu 
alınmamıştır, sanıyorum. manasını kavrıyamadığımız "çal 

Bununla beraber siz şu sayıp dımsa da miri mah caldım,, sözü 
döktüğüm d erme çatma fikirle- gibi ben de avunma"", hatta ogun 
re sakın fazla değer vermeymiz; me yolu bulabilirim. Çalclığ1m. 
pek merak ediyorsanız dilginle- her telden çalmak olsun! 
rimize sorunuz. Benimki sadece 
- arasına belki biraz da yeni bu-ı 
luşlar karışan - amatör işi bir 
konuşmadır. 

* * 

l ·ASKERLIK iŞLERi 1 
Fatih §ubeıinden: Deniı Makine U'treğm. 

327 doğumlu İstanbullu Emin ot. :am"il Seç· 
kln. P. Teim Muhittin oğ. Hayrettin Giray 
Adre•i: Burıı;az Ayanikola cad. No. 53 

"" ....................................... , 
Bugün S Ü M E R Sinemasında 

Mevsimin En Güzel ve En Ateşli Filmi 

ELİ GE Çli 
İlkbaharın bütün güzelliğiyle süslenmis aşk ve güzel kadınlar 

filmidir. Baş Rollerde: 

JOEL MACCREA ve ANDREA LEEDS 
ilaveten: MALEK ŞAPKACI 

İki Kısımlık Kahkahalı Komedi 

Hngün saa• 11 rte tf'nzilat l ı mat ine 

'1$2k& Li1Uii2C ............ ml .................... ~ 
~ ....................................... ...... 

Butün sınema sezonunda en guzel filmlerı gösteren. dı.inyamn 
en buyuk yıldızlarını size getiren 

LALE SINEMASI 
BUGÜN 

GEORGES BREN'l' \'<.' BEYERLEY ROBERTS'in 
yarattığı renklen azamet ... Aşktan kudret.. Hareketten heye

can alan b:ıstan başa renkli 

KADIN HAKİMİYETİ 
Şaheserleriyle bu devamlı zaferlP.rine bir yenisini daha ilüw 
ediyor. Bu eşsiz filmi görınege koşunuz. Dikkat: Programa ila

ve olarak: 

Osmanlı lügatçilerinin fari
si diye aldıkları "çalak,, 

ve "çalaki,, , bu itibarla ve bü
yük bir ihtimalle türkçe asıldan 
dır. Şemseddin Sam i, "çalak,,i 
türkçe "çalan,. dan farisiye geç 
miş olması ihtimalini ileri sur -
mekte ise de doğı usu o değil -
dir; dilimizde "çalak ,, sözü sapa 
sağlam yaşamaktadır. Mesela 
Keşanda "hırsız,, a bu ism i ve
rirler. Birçok yerlerde "çalak,, 
ve "çaluk,, aceleci, delişmen 
manalarında kullanılır. Su ben
di, gür akançeşme, suyun kuv
vetle boşanması da yine "çalak,, 
kelimesiyle anlatılır. 

r imdi "çalmak,, kelimesmi 
;I içine katarak kullandığı

mı .. ""':abirlere gelelim: 
1 - Tiirkce en hüvült mufl•nat Jurnali 

Eminönü Hal1<e111r.den: Perşembe · 
günü (17,30) da Evimiz salonunda, 2 - VALT DİSNEY'in r ııkli Mİl<İSİ. 

"Ağzına bir parmak bal çal
mak,, tatlı sözlerle aldatmak de 
mesine gelir. "Parayı veren dü
düğü çalar,, sözünü bir fıkraya 

Şehir tiyatrosu sanatkdrlnnndan i. '~111•••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matinf> , 

Size Anadolu ağzından "Çal,. 
başlı birkaç kelime daha vere -
ceğim: Çalkar= Müshil - Ça
lık .... Eğri, meczup, serseri -ı 

Galip Arcan tarafından (Tiyatro Sa-
nati) mevzulu bir konferans verile- ,ıll•••••-•••••••••••••••••••- ._ 
cektir. \ ' 

Bugün SARAY Sinemasında 

Çalın -= Çakmak taşı - Ça.~ - ı-• E L H A l\f R A ' da 2 Büyük Film 4-, 
çap .... Hırsız - Çal~an - yu!t 
sekten düsen s_u - Çalkazan -- A L E V Ş A R K 1 S 1 1 
Geveze, boşbogaz - Çaltaklı = 
Kavgacı, Şirret - Çaltanaz - Türkçe sözlü Nefis, meraklı hissi film 
Hamarat. Yirmi, otuz tane daha A y G Ü L 
sayılabilir; hepsinden de h are· Fevkaıa·de hey"'c~nı·. b' · , ., . ır macera Bugün saat 11 de tl!!nzılith matine 
ket anlamı çıkar. \. 1 

Öz türkçede "Çalış., kelimesi --
muharebe ve gayret demesine - "••••••••••••••••••••--- 't. 
dir; "Çalışçı,, cevval adamm bir BUGÜN 

°KAR10KA,. ği Yaratan l\Ieşhur Rejisör Alexsandeı

Korda'nin tık Büyük l\lusikili Filmi 

VARYETE KIZLARI 
Mevzu ve mizanseninin güıelliği itibariyle göz kamaştırıcı 

bir filmdir. Baş Rolle~i., · 

PATRİCİA ELLlS ve J ACQUES HULBERT 
B ugün 8aat 11 de tenzilatlı m atine 

1 "Dilimizin aslr Türkçe olup sonra
dan Fan ve Arap Hlgatlariyle karı§
mıı:ıtır.,. 

Bu suretle Osmanlıcanın "mahlut., 
bir dil olduğunu perçinledikten sonra 
bütün bir bahsi telaffuza hasrediyor. 
Arap harflerinin imkansızlıkları ile 
uğraştıktan sonra kaidelerini tarife 
ba3lıyor. Bunlardan nümunc olarak 
bir kaçını alıyorum: 

"Kelime, ağızdan çıkıp bir mana 
anlatan sözdür.,. 
"İsim, insan, hayvan ve eşyadan 
birini bildiren kelimedir . ., 
"Sıfat, ismin halini, keyfiyetini 
bildirmek için yanına ıetirilcn 
kelimedir.,, İlih ..• 

Bu suretle büyük mücl11f dokuz çe
şide ayırdığı kelimelerin h~ faslm:ı en 
lüzumlu kaideleri sığdırıarelr Tiırk 

dilinin esaslı hatlarını b ir aJlimeye 
yakışacak vuzuh ile te:;bit etmi§tlr. 

O kadar ki, bunu okuduktan sonra 
tufeyli yabancı lisan kaideleriJ'le kar
makarışık bir kisveye büründüriıleıı 
Türk dilini gene; drmağlara sade ve 
sağlam bir usul ile anlatmak ga,.et ko
lay oluyor. 

Cevdet paşa, ana dilimizin güçlüğU
ne jnanmıyan bir adam olduğunu bu 
eseriyle isbat etmiş ve Türk grameri
nin ensh ka delerini on beı yaprağ 
sığdırmak suretiyle de onu lüzı.ımım 
surette saran, kavrıyan bir çok tefeı 
rüattan kurtarmak imkanını daha o 
zamandan ortaya atmıştır. 

Öz Türkçemlzin ııramerin!n bn kuv
vet ve kudretle yazıldığım görecegi 
miz gilnü bekliyoruz. 

MEVLtDi NEBEVi 
Aziz ölünıfiz Hac: İbrahim z de 

SITKI GÜCEL'in 
olumünun kırKıncı günü olan onU
mıizdekl 5 Mnyıs Sa!ı gilnl\ öğle na
mazını ınuteakıp Be:yazıt camii şerı

fiııde ruhuna iltı"n! edilmek uzc 
mevlit okunacağından, arzu buyu
ranların hazır. bulunmaları rica olu
nur. Ailesi nnnıına Karde lcr 

Ziya lif! Sami GDcel 

- Yüzlerce halk 
_, 

' ,,,, .1 .l''-1'-""' .# ~ .1 .1 .1 

~ MİLLİ ~ 
,., .1 l'-1" ""'" ~-

;A Li M iARl 
' """ """'"'""',,,. ,,... -

S inemala rınd a 
Junyanın ~n sehhar erkeg. 

fYRONE 
P OWE R 1 • 

ın 
ın mucizesini seyre koşuyor 

sıfatıdır; "Calış eylemek., , mü
katele manasına gelir. Sözün kı 
sası türkçede "Çal., ile bajlayan 
kelimeler, kelimelerin en çok ha 
reket gösterenleri, ses çıkaran -
ları ve tesir yapanlarıdır. 

i p E K 
Büyük bir a§k 
Arkadaşlık ve 

Kahramanlık şaheseri 
~--------------' 

ZORo·nun 
İŞARETİ 

* * "r almak,, tan birer derece 
~ küçük hareketi "Çarp -

m ak", "çırpmak" ve "Çırpıştır -
mak" la anlatırız. "Çırpmak" , 

Sinemasında 

AGIR ITTiHAM 
Baş Rollerde : 

ROBERT TAYLOR • RUTH 
HUSSEY - \YALTER 

,••••••• "Arabacının Kızı,, Şaheseı·inin 41•••••111ıııt. 
ı>arlak ve 
St"hhar ~·ıldızı 

H i L D E K R A H L 1 İn En son 
Yarattın 

Gece Gündüz Benimsin 
2 isimli ... 2 hüviyetli .. 2 şahsi.yetli 

Kadının aşk ve sevgi maceralan 

ARK Sinemasında 

nefes nefese coşkun heye -
canlarla alkışlanıyor 

Ayrıca: Asrın olmcz eserı 

ÖLMEYEN 
AŞK 

yaratanlar yavaşça vurmak, kenarından bi- PIDGEON Ş 
raz kesmek, suyu oynatmak, silk 
mek, azar azar çalmak, aşır - Ayrıca : Matbuat U. l\1. l\lcmleket J urnah Seyredenlerin gönüllerini ateşliyor, kalblerini büyülüyor, sor B ET T J D AV 1 S 
ınak,, manalarına gelir; "cırpı~ - 5U7. alkışlarla herkesi 1eshir ediyor. 
tırmak., masdarmda ise acele ve B ugii11 Raat11 de tenzilatlı mntina HENRY FONDA savsaklık vardır: Mektup çırpiŞ- ' Bugün saat 11 de tenzilath matine I 
brmak, çama~rı suya sokııp ~rl --·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '•~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~ '~~~~~~~~~·~' 



Stalin'in Nutku 
12fr Baştaraf.ı. l ıncıde 

23 şubatta Kızılorduya hıtaben 
neşrettigı mesajda da şunlan 
soylcmişti: 

"Kızııordunun vazifesı Sovyet 
topraklarını Alman mustevfücr -
den; şehirler ve köylerımudC'ki 
halkı Alman zulmi.lnden kurtar -
maktır. Her Sovyet erı memleke
tinın istıklal \'e hürrıycu ıçm 
haklı bir harp yaptığından do -
layı gurur duyabilir.,, 

BAŞ, 

Nevralii, 

T AN 

DİŞ, NEZLEa GRiP, ROMATiZMA 
Kırıklık ve Bütün Ağrılarmızı Derhal Keser 

Trah1nda Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

S talinm bu nokta uzer inde du 
ruşu, Sovyet Rusyaya emperya -
list emeller atfedenlere, ve harp
ten sonra Sovyetlerin Avrupayı 
istila edeceklerini iddia edenıere 
cevap v.ermek ıhtıyacınaa.1 dog- ı 

maktadır. Staline gore Sovyet ,••••••••••••••••••••••
Rusya bu harbe kcndı rızasıyle 

Beyoğlunda _, 

\ c tecavüz emeliyle gırmemiş, fa 
kat mecbur edılmiştır. Bu sebep
le yaptıgı harp bir mi.ıctataa har
bidir, bir ıstılfı. harbi deglldır. 

Dikkat cdilir:.e gorulu.:- ki, Sov 
yet Rusya harbe gırdığı ~ıınden
beri Stalin hiçbir nu~kundı.ı dı.m 1 
ya isçilcrinden bahsetnıeını~. ya
bancı memleketlerdeki prolet;-ır -
yayı tahrık edic.i bir söz sayleme
miştir. Bilakis Ingiltere ve Ame
rikanın Sovyetlerl~ ittiiakıru da
ima memnuniyetle ve övünerek 
anmıştır. Bu defaki nutkunda da 
h urriyet için harp eden memle -
ketlerin Sovyetlerle ayni safta 
harbettiklerini ve Ru5yaya yar - ' 
dımdan geri kalmadıklarını söyle 
miştir. 

k * 
St alini harbin mukadderatı 

!hakkında bu kadar nikbın 
ve iımitli yapan nedlr~ 

Sovyet R usyada bulunan , ora
daki faaliyeti yakından gören, \ 'C 

hazırlıklara sahit olan Amerikan 
muhabirleri bize bu sua lin cevabı 
nı veriyorlar . Onların verd ikleri 
haberlere gör e So\'yet ordusu ve 
halkı ilk mağll.ıbıyctlıı sersemli
ğinden silkinip kurtulmuştur. İş
galedilen yerlerdeki harp sana
yiinin mühim kısm~ cephe ark_a -
sında yeniden faalıyete geçırıl -
mıştir. l\luazzam yeni or?ular ye
th;tirilmistir. Cephe yenı tecrube 
ı~re göre kuvvetıeı;ctirilmiştir .. 
Şark cephesi harbr:ule t~iieb~us 

artık 'ebediyen Sovyetlcrın elıne 
TÜRKİYE iş BANKASI 

SPLENDİD-LALA 
Restoranmda 

Sevimli mug:ınniye Bayan 

HELENA 
Viena Konservatuarmdan Bayan 

MARUÇKA'nın MACAR 

ORKESTRASJnm istiraklyle 

yeni repertuarına başladı. 

'~------·---' Üsküdar Asliye ikinci H ukuk Hfı· 
klmliijl nden: 942/ 5:!0 - Üsküdarda 
Karacaahtnet Ahçıbaş· mahallesinde 
Cami sokağmda 13 No. lu hanede 
sakln Bahire tarafından kocası Ah
met aleyhine açılan boşanma dava
smdan dolayı müddeialeyhe gönderi
len dava istidası sureti ve davetiye 
varakası mumııileyhin ikametgtıhı 
malüm olmadı~ından bila tebliğ iade 
!'dilmiş ve mahkemf'Ct' de ilanen teb-

1 

ligat icrasına ve tahkikatın 21/5/94Z 
Perşembe saat 14 de talikine karar 
\•erilmiş ve bu bapt:- yaztlan davet!
ve He dava istidası sureti divanha-

lncye talik edilmiş 0lduğundan müd
deialeyhin yevmi mezkürda mahke
meye gelmesi ve müddeti içinde de 
dava istidasma cevap vermesi, aksi 
halde gıyabında fohkikata devam ve 
icap eden karar ittihaz olunacağı tf'b-

j liğ makamma kaim olmak üzere illin 
olunur. 

1LAN1 

s 

v aktiyle sihirbazların insanlan g~ri.p ha~

vanlara tahvil etmek kudretını haız 

oldukları, prensesleri kurbağaya, in-

sanlann canavara çevirdikleri zannolunuıdu. 

Değişme daıma iyiden fenaya gittiği için in

ların sihir kuvvetinden, bihakkin korkuluyor

du . Bu günün sihirbazı kimyagerdir . Fakat 

onun yaptığı işi herkes beğenir, çünkü daima 

fenayı iyiye çevirir. Hiç tezgah tan çıkan bir 

bez parçasını gördünüz mü? Renksiz ve 

pejmürde b ir hali vardır. F akat, temizlenip 

yuınuşatıhlıktan, aprelendik tcn, buruşukları 

düzeltildikten ve parlatıldıktan sonra bakınız, 

ne fark. .. Btr değişme doğrudan doğru) a İngi

liz boya sanayiinin imal ettiği ve ya:-dımcı 

maddeler ciiye tanınmış olan mensucat müs-

H 

3 - 5 - 942 

i R 

iyileştirmek için yapamıyacak1arı şeyler pek 

azdır. Pamuğu cam gibi şeffaf hale getiren, 

kuğu kuşunun tüyü kadar yumuş,1tan veya 

kolalı bir yaka derccesindesertleştiren yar· 

dımcı mnddeler mevcuttur. Bu kimyagerler 

pamuğu ipeğe benzetebilirler veya sun'i ıpe

ğ1n parlaklığını izale edebilirler. Bundan 

başka, bir bezin boyasını alan vcy:! meı;.,ucatı 

daha emici bir hale getiren kimycv! madde

leri huldukları gibi, en yumuşak bezi, kendi 

evsafını kat'jyyen kaybetmeden su ge;:frmcz 

bir hale getiren bir madde dahi bulmuşıa.-cır. 

Bu uzvi yardımcı maddeler sayes!nde kimya

gerin modern bezi bizzat yaratmış o~duğunu 

söylemC'k bir mübalaga olmaz. Bu kumaş ,.e 

geçHği kanaati vardır. t Jman - Küçiik Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 
lar 11.kbaharda talilerini denese - Ke:ıideler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin "Nakil vasıtalarına ve bilhassa mo-
ler b ile m uvaffak olaııııyacaklar- tarihlerinde yapılır. ı töria nakil vasrtal&rına mahsus arka tahzaratr sayesinde vukubulmuştur. ln 

iplikleri bıçimsiz bir şekil<lc::ı, mağazalardan 

satın clcl!ğnnız gayet cazip, mükemme l 

mamulat haline getiren yine kimyager-
dır. F akat Sovyetler sonbaharria 1942 İkramiyeleri tenviratı,. hakkmd<' alınmı~ olan 
~pacakları son taarruzl.ı Alman 
lara kat 'i Clarbeyi vuracaklarına - - - - 17.5.1940 günlü ve 2880 sayılı ihtira 

1 adet 2000 llralık-2000.- Lira ıı 40 adet 100 liralık-4000.- L ira beratı bu defa mevki; fiile konmak 
inanmışlardır. • . • 3 " 1000 " -3000 - " 

b t l kk t St r • 50 .. 50 .. - 2500.- " üzere ahere devriifern<: veya icar e-Bu inanc ve u en 1 a a.- 2 " 750 " -1500- " "' 
linc kada; bütün Sovyet Rus - 3 ., 500 ., _ 1500·_ • 200 ·• 25 ,. --5000.- ,. dileceğinden, t alip olanların Galat a'-

yad a hüküm sürmekte~ir. ;Stalini 10 .. 250 •• -2500:- ,, IJl 200 " ıo " -2000.- " da, İtkısat hanmd~ . Robert Ferri 'ye 

giliz kimyagerlerinin mensucat evsafın• ® !erdir. 

11npefia1- Cfıenı1cal ·lndustries Lı11ıııed_ ı:o ·o~ s \\ \j) 

de b u defa ümitli ve nıkbın ya - '••••••••••••••••••••••--' müracaatları füin olurıur. 
pan amil kısmen budur. . ----------------------~--------:----------------------

Stalinin ümitli ve uı1<bın ol - Öksürenlere VATRAN HAKKI FKRfl l makta ne dereceye k::ıdar haklı ol {\ fV ' 
duğunu ise önümüzdeki haftölar ea u a 
içinde vukuu beklen':!n. mühim h'.'ı , .. •••••••••••••••••••--•••T., 

d ,, t ' d iseler tayin e eceı-. ır. ı 

1 
•Yazlığa Gidenlere 9' Sermayeli 
HASİR KOLTUK VE 
MOBİLYALARI~IZI 

Her yerden ucuz 
1stanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. 
A H M E T F E V Z l'nin 

ASRi MOBiL YA 
\... Mağazasından alınız. • 1 

İHTİRA iLANI 
"Madenleri ve mümasillcrini t ah- ı 

vıl için usul "e cihazh hakkında a 

lınmış olan 17.5.]940 günlu ve 28841 
sayılı ihtira ber tl bu defa mevkıi 
fj le konmak üzere aherc devrli!crağ 
veya icar cdilece ·nacn. talip olanla
n n Galııta'da ltkıs~t hanında, Robert 

Ferrı'ye milracaatlnrı ilan olunur. 

iHTiRA iLANi ı 
"Ziraat nebııtatmm azami istihsa- 1 

Uni temin maksadiyle muayyen bir ı 
toprağa verllecek mevaddı mugaddi
ye nevileri ve mc\'addı mugaddlye 
miktarlarını tayin etmek için usul,, 
hakkında alınmış olc;r, 13.4.1940 tarih 
ve 2835 sayılı ihUrn beratı bu defa 
mevkii fule konm<ık \l:ı:crc ahere dev- I 
rurera~ veya icar cdlleceğ!nden talip j 
olanların Galata'c!a, İktısat hıınmda, 
Robert Ferri'ye mfirc.caatları ilAn o- ı 
l unur. 

KAVI P: İstanbul liman idaresin
Cl n nlmıs olduğum 1813 No. l u eh- I 
lıy t ve 1818 sicil numaralı sandal
cılık clıliyctimi kaybettim. Yenisini 
al cağımdan hükmO yoktur. Mustafa 
ofilu R ecep Yılm ;u! . 

,-------------~ Dr. Hafız Cemal 
( DAH i LiYE MÜTEHASSISll 

iç hııstatık ınrı mlitetıaıı111 

İstanbul, D'varı,·olu No. 104 
'!'el : 22398 

~ .............. .. 

'(antin idarecisi Aranıyor 
Anadoluda M O ilA 700 tscfsl olan ve bir iki sene devam edebilecek 

bir insaat m aholhnde kendi hesabına öğleyin ve ııkı;am yemekleri ve
rebilecek ve blr kıınt !n kurabilecek sermayell kimselere acele thtiyac 
vardır. T aliplerin her gün 17 den sonra Galatada Büyük Tünel Ha-

nmda 6 numarııya müracaatları 

~---------------------------1 " ... ~ 
OSMANLI BANKASI 1 

TORK ANONtM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelencı 

mes1 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarüıU kanunla tasdik 
P.dilmiştir. (24/ 6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resm1 Gazetf> 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PAR1S. MARSll.YA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISm, KIBRIS. YUNANiSTAN, ffiAN , ffiAK. F!LlSTtN 
ve MAVERA Y1 ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN. SURTY~ 
LUBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı e&TI ve mevduat hesaplan küşadL 
l'icari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebt memlekctlez üzerine ke5ide ııenedaı 
ısltontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat aJtm ve emtaa Ozerine avans. 
~enedat tahsilatı ve -ıni~. -Enyüksek emnıyet şartlarını balı kiralık 

Kasalar Servisı vardır. 

Piuasanuı en müsait şartlariyle (Kumba.ralı 
Kumharasız) laıtarruf hesapları açılır. 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil LOtfi Dördüncü 

Gazetecilik ve nc~yat T. L. Ş. TAN matbaası 

·- 40 LİRA AYLIKLA--... 
Geceleri tashih islerinde çalışmak üzere eski ve yent türk

ceye, cC'ğraf iyaya ve 'umumi malümata sa~ip, ~efil g?st~~ir 
dikkatli ve süratH bir musah hih aranıyor. Lısan bılen be~enılır. 

MAAŞI 40 LİRADIR 
Kısa lıal ter<' iimesi ile İ"tanlıul posta kutusu 406 ya yazılması ........................................ -ı 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 
4,5.942 

saatlerinde 
tarihinden itibaren Ha,·a seferlerinin Eli\zı~ hattı 
aGağfda gösterilen değişiklik yapılmıştır: 

hareket 

' 

ANKARA 
Sah, Perşembe 

Ankara şehirden (otobüs) 
Ankara MPydı:ndıın (Tayyare) 
Elazığ Meydıon& (Tayyare) 
ElAzığ şehire (otobüs) 

ELAZIG 
Cumartesi 

Saa t 

14 
14 
17 
18 

Dakika 

00 
25 
40 
25 

ELAZIG ANKARA 
'Pazartesi, Çarşanba, Cuma 

Saat Daklka 

El~zığ Şehirde?' (Otobüs) 
Elazrğ meyrlandan (Tayyare) 
Ankara l\TPydana (Tayyare) 
Ankara şehire (Otobüs) 

6 
7 

10 
11 

30 
30 
45 
00 

(3067) (5074) 

HOLANTSE BANK - UNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI: MEVDANCIK. ALALEMCI H.AN ... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 

KASA ICARI 

MERKEZi ı KÜRASAO 
ŞVBELER1 • •MSTEROAM - ROTTEAOAM - IWEllfOS AfRES 

CAl\AC.AS,- MAAACAIBO - HA.iFA - WILLEMSTAO - ORAWE;S~AO 
Ql.O nı; IA.NC:JDn - C!All•TJ'\C'. - ..... ,,. ..... -

l 
i 
1 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Ser~ayesi: 100,000,000 Türk. Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat BankH1nda kumbaralı ve l lıb• rı:ız taaıırruf hesaplarında en ar 50 
lı lıseal bulunan la ra s enede 4 defa çekilecek kur'a ile aıa!lrdı:kl pllna gö• 

re ikramiye dağıtrlacaktır: 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Ura 
4 •• 500 " 2,000 .. 
4 .. 250 " 1,000 " 

40 .. 100 •• "000 • 
100 " 50 .. s 000 .. 
120 "' 40 " 4,SOO ., 
1110 " 20 .. 8,200 • 

o l KKAT: Heeaplarindal<l paralar b ir seıı e içinde 50 lira dan aşağı dDıml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalyle verlleccktlr. K ur'a lar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclkl n un, 11 Mart ve 11 Haılran 

tarih lerinde çek ilece ktir. -.-.41111•---m•Kaçırılnlaz Büyük Bir Fırsat• ___ , 

YALI ARSASI 
Büyük dere Beyaz Park karşısında Dede Yusuf namlyle maruf yalı 
ile ittisalindeki Yalının arsaları tevhiden fstanbul dördüncü icra dai
resi tarafından acık arttırma ile 4 Mayıs 1942 Pazartesi günü saat 
!4 den 16 ya kaöar satılacağı ilAn olunur . Dosya No. 942/629. Mesa-

i hası : 2310.50 Metredir. 

'\i - , 


