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HALK GAZETESi 

Mahrukat Olisi 
ise Basladı r. .. ~~!~ ... ~5!.:~~ ... ı Fevkalade Hallerde Mal 

1 :;~~::~7;~~··::=:::::::.·.~:::~~'. ı. lktı·sab Eden Memurlar j tlkımetl nl ~ıaQıdakl hırltadı ok• 

- _ ı·lk f c Olarak lst•ıranca . ıarıa göaterıımtştır. A•y•d• ,ım-
- S 1 diye kadar Japon lıgııt ıltını gl· 

ren blSlgeler bu hırltadı tarımı 

Ormanlarından Cehre 20,000 ııe •yrırmıı buıunmaktıdır. Ke· 
~ za, Blrmanyadan Çfne doğru ya• 

Ç k• Od G t• t•ı• r.. i pılın Japon taırruzunun hangi 1 Liyiha Görüşülecek e 1 un . e ır 1 ıyor ... 1 istikamette lnklfaf ettiği de oklı il/ * göaterllmlıtlr, * 
Mahrukat ofisi kadrosu Vekil- -

le: Heyetinden çıkmış ve şehri.. 
mize tel:.liğ edilmiştir. Ofis, diin
den itibaren faaliyete geçmiş bu
Junmaktadır. Vali, Ofis rnüdür 
muavinliğine belediye levazım ve 
ıt-<>mizlik işleri müdürü tzzet Gü
ney ·i tayin etmiştir. 

o.1 

.... 2~5=o===;50~0------no~ m . Jl.~o~lz:ı,,,ı 
Çm Tesrruz1.1 YENi HüKUMLER ..7.9. on "' 

Dtln sabah viliyette Valinin ri· 
yasetinde yapılan bir toplantıda 
mahrukat ofisinin çalışma tarzı. 
na ait esaslar üzerinde bir görüş
me yapılmıştır. Bir kısım top
tancı tacirlerin de hazır bulun. 
duğu bu içtimada. ofisin tacirler
le rekabete girişmiyeceği ve on
ların istihsal yaptıkları bölgeleri 
tahdide uğratmıyacağı noktası 
üzerinde durulmuştur. 

ç ' N 

Yaşayışları Mütenasip 
Servetleri Hakkında 

Gelirleri ile 
Olmıyanlardan 

Bir Beyanname 1 c;fenilecek 

ı Ofis, ilk iş olarak Istır.anca or. 
• manlarında hazır bu1unan 20 bin 

çeki odunun şehrimize getirilme
si için faaliyete geçmiştir. Ayrı

.. Dünkü toplantıya riyaset ed~n ca, şehire odun getirterek bunları 
Vali Lfitfi Kırdar ofise satmak istevenler bulunursa 

Bu israfların 
• • •• Onune 
Geçemez miyiz? 

l
bunlann teşebbÜslerinden de isti
fade edilecektir. Kömür için de 

1 
Bulgaristana sipariş verilmek ü
zeredir. 
Diğer taraftan, Kadıköy, Üskü. 

dar, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Yeni 
kapıda birer depo açılacağı anla
'>ılmakta~Tr. Diğer depoların yer
leri de ihtiyaca göre tesbit olu
tıı:ı<'aktır. 

Mademki ııeker istihlakini azalt- , ........... _..,._. __ ..... --.. , 

mak istiyoruz, o halde lüks ııekeı- 1 
yap~~asını ~ _me~e~meliyiz. Son- Ru syaya 
ra luks peyrur ımalıru yasak etmek • 
ııuretiyle katığı peynirden ibaret 1 i 
olan fakir halkın bu ,~dadan malı_- Malzeme 1 rum k::ılmamasını temıne çalışabı- : 
liriz. Hayvanlarımızı açlrktan ve : 
ölümden kurtarmak için, eier icap s k • + 1 
ediyorsa, biradan kolaylıkla 9az... ev 1 ya 1 
geçmek mümkündür. Fakir halkın 
&ıdasını te§kil edebilecek olan bir 
kısım maddelerin pasta imalinde 
kullanılarak israf edilmesine de 
cevaz vermemek lanmdır. 

i 
1 

1 Büvük 
Yerine 

Bir Kafile 
Vardı M. Zekeriya SERTEL l 

, H arp dolayısiyle iktısadi ha- ~-
- yatımzda. h~~uıe .. ~elen iYalnız Bir Kruvazör 

darlıgı karşılamak ıçın hükumet. ı 
çe alnan ve alın.makta olan ted- ile 3 Şilebin 
birler arasında bazılan vardır ki. ı ..., 
ya görülen maksada uymayan 1 BattHJI Anlaşıhyor 
1ıeticeler vermekte, ya teferrüata 
ait bir nokta ihmal edildiği için 1 
lüzumsuz darlıklara sebep olmak 
tadır. ı 

Bunlardan birkaç misal ver - İ 
Almanlar Atlntikte 
22 Gemi Batırdı inek istiyorum. ı 

Mesela şeker fiyatlan yüksel. L~n~ra .. 8 (A.A.) -· Amiralhk 

Vichy, Hala 
Bir Karar 
Veremedi 

Paris Gazeteleri Seri 
Harekete 

İstiyor 
Şekilde 
Geçilmesini -·-

Donanma Toulan'da 
Emir Bekliyormuş! lilirken ortaya sürülen sebepler- teblığı: Ş1mol buz demzt:ııie dOn 

den biri de istihlaki azaltmak zamanlard~ yapılan hareketler 
ihtiyacı idi. Çünkü memleketin se hakk1;11da~şımdi bazı malumat ver Londra, 7 (A.A.) - Afi bild i
nede harcadığı şeker miktarı 120 mek imka~ı .b~lunmuştur . . :8u h~ riyor: Daily Express gazetesi, 
bin tondur. Halbuki fabrikaları- reketler. bırısı Rusyaya onemli Fransız kabine~inin dünkü toplan 
ınızm istihsali 80 ... 90 bin ton a- h_arp pıalzemesi nakleden d~ğeri tısından bahsederken bu toplan -
rasındadır. Arada.ki açığı dışarı. şımall Rusyaya mal nakletmış ~- tıda mühim kararların verildıgi -
dan getirtilecek şekerle de kapat lup avde~_etrnekte. bulun~n ~cmı- ni yazıyor. Bilindiği veçhile kuv
nıa.k mümkfn değildir. Bu sebep l~r~en murekkep iki kafılenm ge vetçe dördüncülüğü muhafaza e
le şeker ihtiyacını karşılamak çışı esnasında yapılmıştır. den Fransız filosuna Darlan tara. 
için istihlaki azaltacak tedbir al- . Dil~~· ~-ünlerce m~ddet .ha. fından verilen talimat Vichy'nin 
1nıya liizum görüldü ve şeker fi- fıf denız ~su kuvvetlen, den!zal kat'i kararının ilk işareti otacak
yatı 115 kuruşa çıkarıldı. Hallbu.. tr g~milen ~e tayyarelerle ş~d · tır. Bu talimat yak,ında anl.aşı•.a
ki şekercilerde lüks şeker yapıl- detlı teşebbusl~r yapmı~tır. 14 a • caktır. Tulon'daki filo denıze a. 
ınasına müsaade edildi. Şekerci kat ~usyaya gıdecek ol~ m3:.l~e: çrlmağ'a hazır bir vaziyettedir. 
dükanlar:ının bir senede kaç ton menm hemen tamanu gıdecegı 1ı Paris gazeteleri Juırekete 
ek arf ttikl · d · lim. mana varmış, yalnız avdet etmek 

ş er s e enne aır e ız- t la .. . k bed·ı . ı· geçümesini istiyor 
de bir rakam yoktur. Fa.kat mü. e 0 • n uç. gem.ı ay L mış ır. 
him kütlenin şekerden mahrum Kafıleyi hımaye etmekte ~lan gemi- Ankara, '1 (Radyo gazetesi)-::-
k lm k bil k ·1 rd terden Ed!mburg kruvazörü 13 NI- \ Pariste çıkan ve Alman kontrohJ a asına mu a şe ercı e e (f:J_fr Devamı: Sa. 2. Sü. 7 .. 
bol bol her nevi şeker bulunması -- l:lif" Devamı: Sa. 2, Su. 3 
garip ve biraz da hazin bir man
zaradır. Mademki şekerin istihla
kini azaltmak istiyoruz, o halde 
halkın mahrumiyetine karşı bir 
nevi acı bir istihza teşkil eden 
bu israfa neden müsaade ediyo -
ruz? 

* * ' p iyasada peynir bulunmama. 
· ması, günün meselesi ol -
tnuştur. Bunuıi sebebini dün mu
harririmiz Lutfi Arif okuyucula. 
rtıntZa anlatmıştır. Çünkil süt az.. 
dır ve pahalıdır. Sütiln 30 kuruşa 
satıldığı bir · zamanda dört kilo 
sütten bir kilo peynir çıkaran 
peynirciler mallarını fiyat müra
kabe komisyonunun tayin ettiği 
'70.80 kuruşa satamıyacaklanm 
söylemektedir. Bu sP.beple de pey 
mir yapılmamaktadır. Halbuki 
di~er taraftan lüks peynirlerin 

Devamı: Sa. 2, SU. 4 .. 
\ 

#l,. . - ... • .. • • '}. 1 

Fransız. Başvekili 1\1. L aval bir müşavere esnasıiida 

Madagaskar harekatı etraf1nda 
beyanatta bulunan Mr. ChurchiJI 

Mada9askarda 
Harp Bitti 

• 

-*-

lngilizler 
Vaziyete 
Hakimdir 

-*-

Franzıs Kuvvetleri 
l eslim Oldu, Deni% 
'i c;~ii lsaal Edildi 
Londra, 7 (A.A ) - Resmen bil 

d ıriJıyor: Diego • SuarP.z'de her 

Ankara, 7 (TAN) - Memur-ı 
1arla askeri mensuplardan fevka
lade hallerde mal iktisap eden. 
ler hakkındaki kanun layihası 
yarın Mecliste görüşülecektir. 

Layihanın <?sbabı mucibesinde 
ezcümle şö} le denilmektedir: 

"Son zaManlarda dünya harbı
nin doğurduğu fevkalade hal -
lerden bilistifade şahsi menfaat. 
lerini temin maksadiyle bazı ah· 
lak düşkünlertnin devlet ve mil
.et aleyhine olarak bir takım sui. 
istimaller yapmıya başladıkları 
ve bu suretle gayri meşru ikti -
saplara kalkıştıkları işitilmekte 
ve görülmektedir. Bu gibi halle
re kalkışanlardan yakalananlar 
hakkında kanuni takibata teves. 
c;ül ofuumuş ve ')aztları m3l-.kiım 
edilmiştir. Fakat bu gibi hallerin 
tevali ettiği ve ati için önüne 
geçilmez bir fenalık mahiyetini 
alacağı yapılan ihbarların çoklu
ğundan anlaşılmaktadır. 

Vakıa ihbarlardan bir kısmı. 
nm hakikate uygun bulunmadığı 
görülmekte ve bu vaziyetin bazı 
şahısların idare mekanizmasın
da bulunanlardan bir kısmının 
suihal ile meluf oldukları hıssi
ni uyandırmak ve meslek mane· 
viyatını kırmak maksadiyle me. 

Almanya için sulbü karanmıy.:> 
çalıştığı c;öylenen Mare~Al 

Brauchitsch 

Almany a 
1942 de Harbi 

Birmanya 
Harbi Son 
Safhada 

t<><!_ik bir.se~Hd~ calısmalannd.m Kaybederse 
dogması ıhtımalı bulunmaktadır 
Bununla beraber memurlar ara-
sında akidesi bozuk olanların ken -*-
di menf~atinı m~mıeket ve mn!e~ BazıAlman Generalleri 
menfaatıne tercih ederek bu gıbı 
çirkin sucıan işledikleri de gö- Nazilerden Ayrı Sulh 
rülmektedir. • 

Bu kanun maddelerine göre, fstiyec ekle rmiş ! 
-*-

. Şimaldeki Müttefik 
'<u·'vetler Müskül Bir 

Duruma Düştü 
-*-

tngiHz Kıtalarından 
Haber Alınamıyor 

maaşlı veya ücretli. daimi veya 
l:2Jj"' Devamı: Sa. 2, Sü. 1 

Almanya, Fas'ta 
Yeni Üsler Elde 
Etmek istiyor ! 

Moıkov, 7 (A.A.) - Reuter bildi
riyor: Benr'den Sovyet ajansma gelen 
bir habere göre, Alman genel kurma-

. • yına mensup sub<ıylardan mürcıı:kep 
Çun~m-~, .. 7 .~A.A_.) :- . Çın as . ." bir heyet uçak meydanlan ve tcls z 

kerı sozcusunun bıldırdıgıne go- istasyonları kurmak maksadiyle Fas 
re, Birmanya yolunda Japonlar kıydannda ve bava üslerinde tetklk
Yunnan eyaleti hududunun be:-1 ~rde bulunmu$tur. 
tarafında takriben kırk kilometre İyi haber alan mahfillere göre, Fa, 
lik bir mesafede bulunan Şefanga umumi valisi General Noınıes Franr;ız 
kadar ilerlemişlerdir. Şindvin Fa~ın~ Al~_an krtalan gclmesın.e mn
nehrinin sahilinde bulunan ve halıftır. Dıger tarafta'! Başvekıl Vı

Monywa yolu i1e Jehu'ya kadar val'in Almanların ~a~tan fay~a~a~mak 
·ı 1 · 1 J nl M d hususundkl lsteklerının kabulu ıcın ts. 
ı er emış o an apo ar an a - t • • . 1 

Ankara, 7 (Radyo Gazetesi) -
Boston radyosuna göre, Alman 
Generallerinden bir grup, Ma
reşal Brauchitsch başta oldu
ğu halde toplanmışlar ve Al
manya 1942 de harbi kaybederse 
sulbü kazanmak için bir t'lkım 
tedbirler düşünmüşlerdir füırp 

ttaybedilırse generaller her şey -
den Nazilerin mesul olduğunu 
.;;öyliyerek Nazilerden temizlen • 
miş bir Almanya hesabına müt -
tefiklere sulh teklif edecekler -
dir. 

Ayni radyonun ilave ettiitine 
göre, Nazilerle hiçbir şekilde sulh 
yapılmıyacağı gibi, Nazile'l'ın kuk 
lalan ile de bir sulh mevzuu b3h 
~olamaz. 

Baston radyosunun bu haberi. 
ni, büyük bir ihtiyat kaydı ile ka 
l·rnl ı>tmı>k l~71md1r 

l b .. 1 . d ç· lil . h rar e hvı ~anr 1vor ay o gesın e ın erı mu asara 
etmek için şarka doğru dönmü'i- ========================== 
!erdir Bu bölgede Çinliler Japon E be dı"' .,~ eften ların Mandalay'dan şffnt\1e doğru 
ilerlemelerine karşı koymakta -
dırlar. · 

bir haber alınamıyor ı· ı"' efe /ngiliz kuvvetlrinden hiç M 
11 

ş 

Londra. 7 (A.A.) - Salahiyet. 
tar mahfillerde şöyle denilmekte 
dir : Birmanyadaki İngiliz kuvvet 
!erinin Chindwin vadisi uzunlu -
ğunca kendilerine bir yol açmak 

1 

için çarpıstTklan şimdiye kadar 
hiçbir haber alınamamasından 
anlaşılmaktadır. Bu kuvvetlerin 
siddetli hücumlara maruz kalıp 
kalmadıklan henüz malum değil
riir. Hindistanın hava naklivat 

Koşusunun1 

ikincisi 19 Mayıs Spor ve 
Gençlik Bayramında Y apllacak 

Gençlik Ba.yrak 

türlü mukavemet sona ermiştir. ~ 0 Pvamr Sa ?, Sii fi Ankara, 7 (A.A.) - Kurtuluş 
savaşının başında Ebedi Şef Ata
türkün Anadoluya ilk dafa ayak 
bastıkları günün yıldönümüne 
rastlayan 19 mayıs spor ve genç
lik bayramında Ankarada bitmek 
üzere "Gençlik bayrak koşusu .. 
nun ikincisi yapılacaktır. Hazır . 
!anan proffraına nazaran, koşu A 
tatürkün o tarihte Ankaraya ge -
lişleri istikametinde, Samsun ve 
Erzurumdan başlıyacaktır. tk.i is. 

tikametten gelen ve Sivasta bir· 
eşecek olan atletler yollarına de 
vamla 19 mayısta saat 12 de An. 
{araya vara<'aklardrr. 

Halen t eslim şartları hazırlan - , .... __;..,---·= ww-lllllııı.. 
maktadır. Küçük Diego şehri dün , .. ' 
akşam_ kı!al~runız tarafından iş - 1 Pİ'Janaoda 
"?al edılmıştır. İ iJJ 

M. Churchill'in izahatı 1 __.._ 
Londra. 'l ~A.A.) - Avam Ka. I '6936 No. lu Bilei 

marasında ~ bugün MaC:la~aı;;kar 5 • 
hakkında beyanatta bulunan ! ~o,ooo Lıra Kazandı 
Churchill demiştir !u: i Liste İkinci sayfamızdadır 

1'Mükmtin olduğu l<adar kan \. J 
t...nr Devamı: Sa. 2. Sü. 6 ı - 00

• • 

Her bölge kendi vilayet budu 
an içinde bölgesi atletlerini koş. 
turacak. yol üzerinde bulunan kt 
za, nahiye ve köy gençlerine Ebe
ii Şeften Milli Şefe ulaşacak ar. 
"nağam taşımak fırsatı verilecek 
tir. 

· ·azr Devamı: sa. 2, Sü. 2 



--LU 

- Aman beyeFendi, nasıl olur! ÇOt" 
acı, duymasın 1 
- Nelen? 
- Aylığ mızı ahyonıs. 

Yakla3tım, lirayı avucuna koydu."11, 
rmaklannı kapadım. Elimle omıa

ıunu okşadım: 

BETERi 
Yazan: MAHMUT YESARl 

Gözleri ışıldadı: 
- Çok güzel söylüyorsunuz, efen-

dim. 

SPOR: 

Rapid Yarın 
Galatasarayle
Karşılaşıyor 

-*--
Sesimi, yine yumuşatmıftım: 
- Simdi, ricamı tekrar edeceğim. R a p i d p a z a r a d a 
Eksiklendi: 

TAN 
' 

1 

yarın Halka Pirinç Bu~ün Ekmek 
~ V F I ~ istıhkakının e GSU ye YarısıVerilecek 

Tevzi Edilecek -- HerGünTa'.nverifmesi 
İçin Çalışılıyor 

8. 5. M2-----

r- DIKKAT;m ..... , 

Ekmek Karnesil 
Alamıyan Bir Şoför 

1 
Nlşantapnda Kodaman cadde· 

sinde 66 numaralı evde oturan 
Ahmet Obur geçen ayın yirmi se· 
klzlncl gUnUndenberl oburluöa 
veda etmek zorunda kalmıştır. 

- Bu, ne bahşiş, ne hediye! 
~özlerini açmış bakıyordu: 
- Peki, nedir? 

- Estafurullah efendim, emredi- Muhtelitle Oynıyacak 
nizK. 

1 
d 1 Şehrimizde iki maç yapmış olan 

0 un an tutmuştum: Bi.ikreşin Rapid takımı üçüncü ma-
Haftaya da Beyaz Peynir Dağıhlacak 

G~ici bir müddet için alınan ted
birler neticesi olarak bugün herkes 

1 ekmek istihkakının yarısını alacaktır 
Halka gıda maddesi tevzii için ya- j-lebilecektir. Tevziat, kurulmuş olan Yani ağır işçiler 375, büyükler HiO 

prlan hazirlıklar bugün sona erecek- mahalle birlikleri vasıtasiyle yapılfl- ı:ocuklar 75 gram ekmek alacaklar
tir. Yarın bakkallara pirine ve fasul- cağından. her türlü suiistimalin önil- dfr. 

Sebep de henUr ekmek karnesi 
alamamış olmasıdir. Ahmet O· 
bura, hem oburluğundan, hem de 
9ofijrlUk yaptı~ından ımıro aöır 

işçi karnesi verillrmlt. Evvelce 
Kaaımpaşada oturduğu için, kar· 
nesini oradan alırmış. Fakat ge· 
çen ay Nfşanta~na nakfetmrı. Bu 
yUzden Kasımpaşadan karne a· 1 
famamış, Nlşa,,tzşına müracaat 
etmiş. "Kasımpasaya git,, demlf· 
ler Gide gele bir hal olmuş, fa· i 
kat değll ağır tşci, çocuk karnesi • 
bile elde edememiş. Nihayet mat· İ 
basya geldi. Rica ediyor: "Hiç l 
olmazsa soyadrrna merhamet et· 
sinler, karnemi l:ılr an evvel ver• 
ılnler,. diyor. 

Sesimi yumuşııtmrştnn: 
- Göz hakkı! 
Yuzunun çizgileri karışıverdi, geri
dı: 
- Bcnlm görüm kalmaz. 
Bir kahkaha attım: 
- Hayır .• Goz hakkı scvaptrr. Bu 
alacaksrnı:ı:. Ayni zamanıb ..,'<e kü 

bir ricam da Vlll". ~ 
Büsbütün afallamışt?: o; 

- Emrediniz, beyefendi. 
- Açrk kontışalım. Şurada ... 
Gayri ihtiyari gülüyordum: 
- Gurbette sayıhn:ı:. 
Onun da içi dolgundu, acı acı giil

u: 
- Garibftldiyanz, beyefendi. 
- Öyle ise, önce. §U "beyefendi., 

abıri resmisini kaldır. Bana, sade.::e 
Celil bey,, dl. 
- Peki Celil beyi 
Omuzlarından tuttum: • 
- Bakın, ne güzel anlaşıyoruz. Si

c. iyi arkadaşlık edeceğızl 
Kit p içini çekerek boynunu bıiktiı: 
- İnşallah! 
~olarım yanıma ~mtiştii.:: 

- Neden? 
Sesi, acı ile dolu idiI 
- Beni. mtıvakkaten aldı. Eski ka

gelirse, tabü, bana yol verecek. 
İçimden kopmll.§tu; onu temin et

~t 

- Ben, burada oıaUJtça, sen de •Jıı. 
dasın. 
Kızardı, sarardı, atıldı, ellerimi öp 

m k ıstcdi. Kaçtım~ 
- Hayır_ İşte, ba olmadı. 
Gozleri değil. ..- yaşarmıştı: 
- Bana, öz babalrlı: edıyorsumn: 
Beni ınde gozlerlm dolu dolu o~ 

- Gurbet adcadıtJ1311Z, Nafiz e&:n
. Bunu unutmayınız. 
- Doğru cfeudim. 
Yuzu, birden çoaık QOCUk gu,dü: 
Ben, karakterden yana, Manolaki 

Çelebiden üstün deill, sekiz on göm
k aşağı fdtm İtd glhı içinde, onan 

b lerini kapm~ lpck gömleği. 
n kollukların ?Okşu70rdum; &e'Simi. 
un gibi yavqlairmştım: 
- Gördümiz mil, ne çabuk anleşı, 
'."UZf 

lnaımuştı Y&ı:tin&, 8evildiğine im. 
n ınaanlarm parlaklığı vardı: 
- Sizıa!e anlaşmamak kabıl mi? 
Yine Manolaki ciendmin "eski Ya

f loz fn,. tnnm tak:mınıştmY. 
- İnsanlar. hirlrlrJe:ri~e anlaşırlar; 

, ıasan 6htrtaıf!a ... 

- Arkadaşız, değil mi? 
Utanıyor• gibıydi: çmı yarın Şeref st<ıdmda Galatasa-
- Evet. raya karşı yapacaktır. Rapid oyun-
Bu genç, eğer sırtmda temiz bir culan yorgunluklarmı iyice giderdik-

es leri gibi, sahalarımıza alışacak ka
vap olsaydı, benimle arkadaşlıktan u 
tanmazdı. - dar da idman ve maç yapmışlardrr. 

Ona, esvaplarımı gosterim: Rapid'in hakiki kıymeti yarın Gala-
- Bunlardan birinden birini tasaray karşısında görülecektir. 

Amma, hangisini ıster~en?. seç,· ~luhtelit takım kadrosu 
Gözüm gıbi 'titred'ğim el dikişi ku

pon kostümler vardı. Fakat, "~unu 
al!,. demiş olsaydım, bir uşafa çırak 
etmişe benziyecektim. 

Katip, buna, hiç, hiç inanmadı. $a
şıramadı da. Güldü: 

- Ne ... münasebet .. olur mu efen
dlın? 

Koluna girmiştim, sarsıyordum: 
- Hepsi temizdir, eh, biraz da ye

nicedir .. Çekinme ..• 
Bunu, hakaret sayarak kolumdan 

sıyrıldı: 

- Böyle söylerseniz gücerıirim. 
Esvapları gösterdim: 
- Öyle ise, gonliınüzun çektigini 

seçiniz. 
Karar veremiyordu: 
- Nasıl olur? 
Alaya vurmuştum: 

I!! 

- Vücııtlannuz bır değilse de, her 
şeyin kolayı bulunur. Benden Jaııa 
baba nasihatı; her şey clur biter, :~o
senin sakalı bitmez. 

Koluna girerek esvaplara yaklaşhr
'lllŞtım. Korka korka b kıyordu. İş
te, ben bu bakıştan bilmiyordum. Ter
zilerim, kendiliklerinden gönderirlerdi. 
Beğenmediklerimı geri gönderirdim; 
seslerini çıkarmazlardı. Çunkti ısmar_ 
lamacıların da "hazır., müşterileri 
11arclı. 

(Arkası var) 

D:tt•tl·I 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,3Q Program 
7,33 Muzlk (Pi.) 
7 ,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl.) 
8,15 Evin saati. 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 

12,45 Haberler 
13,00 Fasıl heyeti 
18,00 Program 
18.03 Fasıl heyeti 
18,40 Dans müziği 
19 00 Konuşma 

l!l,15 MUzik (Pl.) 
19,30 Haberler 
ı !l,45 Klasik Mü

zik 
20,1:; Radyo gaze-

tesi 
20,45 Saz e~erleri 
2J,OO Ziraat Tak. 
21,10 Temsıl 
22,00 Mü7lk 
22,30 Haberler 
22:45 Kapanış 

10 Mayısta Biıkreş muhtelitine 
karşı çıkacak olan F'enerbahçe, Gala
tasaray, Beşiktaş muhtelitini teşkil 
edecek oyuncuları seçmek üzere her 
üç klilp kaptanları Galatasaray klü
bünde toplanmlşlardır. Şimdilik yir
mi kişilik bir kadro tesbit edilmiş 
ve keyfiyet tertip heyetine bildiril
miştir. Tertip heyetinin bu husustaki 
tebliğini neşrediyoruz: 

10.5.942 Pazar gi.ıni.i BUkreş mulı

telitine karsı oynıyllcak olan Galata
saray, Fenerbahçe, Be~iktaş muhtelit! 
takmıı kadrosunu tC'Skil eden aşağı
da isimleri yıızılı oyuncuların mezkur 
gün ~aat 16 da Fener stadında hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

Cihat, Osman, Mehmet Ali, Faruk, 
Salim. Murat; İbrahim, Eşfak, E.~at. 
Ömer (Fenerbahçe). Mustafa; Caı;i, 
Hüseyin, Fikret, Arif Şeref, Melih. 
Hakkı; Gündüz Şükrü. 

Tekirdağll Hüseyine 
meydan okunuyor 

Dün yağlı gUreııin ilerı gelen peh
livanlarından Sınd•rgılı Şerif ile Ka
racabeyli Hayati matbaamtza gelmiş
ler ve Türkiye baş pehlivanı Tekir
dağlı Htiseylne meydan okuduklarmı 
bildirmişlerdir. 

Şeri!, Bandırmaya bozuk bir vazi
yette gittiğini ve bir para meselesin
den çıkan ihtilaftan sonra Hüseylnle 
bir saat bir çeyrek güreşip ycnişe
mediklerinı ve baş pehlıvanhk ünva
nını taşıyan HUseyınle nerede arzu 
ederse güreşeceğini ve muhakkak su
rette cevap bekledığini, yağlı güreşin 
ihyaııı elzem olduğu lt;in, yağlı gi1 -
reşte karşılaşmalc i~tediğini, Hayati 
de, Selc;ukta serbestte berabere kal
dığını ve Alaşehirde Hüseyinin gü -
reşmek lstemedli'tin;, }>unu blr neti -
ceye bağlamak ldzım geldig! için 
Hiiseylnden cevap beklediğini söyle
mişlerdir. 

Altın Fiyattan 
Dün bir altın 35 liradan ve bir gram 

külçe 482 kuruştan satılmıştır. 

ye dağıtılacaktır. H~rkes ekmek kar- ne ıı:eı:mek çok dalııı kolaylaşmakta- Halk, yarm istihkaklarını tam ola-
nesini göstererek tevzi edilen madde- dtr. rak alacaklardır. Hüktlmetln bu hu-
lerden yarmışar kilo alacaktır. Hak- Bugünkü toplantı susta Pazartesi veya Salı gilnil yeni 
k:mı kullananlann karnelerinin "Ma- bir karar vereceği umulmaktadir. Bu 
yıs,. yazılı kısmı kesilecektir, Gele - Bu sabah Vi~yette. Valinin riya- c1rada yakm bir zamaT!da herkes yine 
cek hafta da resmi mUcsseselerln ih- ~etinde bir kaymakemlar toplantısı tam olarak ekmeklerini alabilecektir 
tiyacmı karşılıyacalı: kadar beyaz vapılacaktır. Toplantrda. kurulmakta Bu husustaki hazırlıklar tamamlan
peynir dağıtılacaktır. Ayrıca bakkal- olan halk dağıtma birlikleri Ozerinıir mak üzeredir. 
tara. hal~ veril:'Tlek üzere de beyaz "Örtismeler yaptlnl'akhr Mahal!<' bir
peynir verilecektir. Yalnız gerek be- liklerine c;eçilecek kimsf'lerde arann-

~ak vasıf'lr etr~fmılı ı,,.,.,,,"'ulacaktır 
yazpeynirin, gerek<ıe tazE' kaşar pey- J 
nirinin bu seneki maliyet fiyatları a.,edeki içtima 
gözönünde tutulacaktir. Maliyet fiyat- Dün İaşe Mü:fürii Miimtnz R('k'in 

-~~~-*:-------

a i r 1 i k 1 e r Esnafa 
~anifatura Veriyor 

Rlc::ıstnı derhal yerine getirmek 
liizımtiır. Bir vatandaşın, bir 
semtten taŞtnma11 bir suç de~H · 
dir ki, ekmeğini keserek ona rl· 
v;ızet haoııl cezası eektlrellm. 

farı tesbit edilince, muayyen bir kar reisllğinde iaşe şef \•e şube şefleri 
haddiyle peynirlere a:zami satış fiyatı hir toplantı yapmışlardır. Toplantıya 
verilecektir. Fiyat verildikten sonra. t4 kaza ve 44 nahiyenin ia,:;P. şefleri 
halk bu esas dafresinde bakkallardan qelmiştir. Mevcut insE' teskfüitı veni 
l1eynir satın alacaktır. kararname ile kaldırtlarak Rölıır 

lthalfit birlikler! tal'afından buglin
rlen itibaren Mayısın on beşine ka
nar manifatura tevziatı yaprlııcııktrr. 1942 senesinden evve! teessiis etmiş •., _____ , ________ _ 

terzilere. hazır elbherilere. gömlekçi Pahalılıg.,. a 
Vilayet, Vekalete müracaat ederek tase Müdürlüğünün yeni kadrosu ve 

halka yapılmakta olı!n tevziatın her teskil:'ıtivle yenid~n kurulması ic~p 
ay ayn cins gıda maddeşine inhisar ettiğinden. toplantıda bu işler hak· 
ettirllmesmi istemı~tir. Bu suretle kında giirüşmeler yc.pılmıştır A vrıctı 
vatandaşlar her türlü gıda maddesi- her semtin i~ı;e durumu üzerinde dt' 
ni resmi tevıdat 'Va!'ıta!'iyle temin P- ıiıınılmu!'tur 

Piyan90 Dün Milli 
Ankarada Çekildi 

Milli irını?onun 10 uncu teı·tip 1 
inci çekilişi dün Ankarı~ Sergievinde 
saat 15 de çekilmiş ve çekilişi kala
balık bir halk kütlesi takip etmiştir. 
ikramiye kazanan numı;raları aşağı
ya yazıyoruz: 

20.000 Lira Kazanan~ 016936 
10.000 Lira Kazananlar: 

084233 325711 
5,000 Lira kazananlar. 

019084 032030 082852 
2,000 Lira kazananlar 

031371 045732 050179 
084858 092078 114693 
149771 150094 212502 
251539 272590 282570 
334747 347512 351153 

1,000 Lira kazananlar: 
006283 011294 03!)633 
046769 062765 064286 
088026 122049 142754 
146302 203377 217277 
224108 232098 238724 
261111 262233 263572 
276593 311107 311582 
319545 324175 328963 

23569 

059456 
147906 
234679 
294171 
391526 

043593 
082396 
146099 
217984 
257152 
273222 
315698 
350192 

361830 371396 380185 385238 
386361 390702 

500 Lira kazananlar: 
Son dört raka.rrn (9004), (9831) ile 

nihayet bulan 80 bilet. 
100 Lira kazananlar: 

Son üç rakamı ( 245) ile nihayet 
bulan 400 bilet. 

50 LJra kazananlar: 
Son üç rakamı (953) ile nihayet 

bulan 400 bilet. 
20 Lira kazananlar: 

Son üç rakamı 139, 460, 732, 806, 
972 ile nihayet bulan 2000 bilet. 

10 Lira kazananlar: 
Son iki rakamı (72) ile nihayet bu

lan 4,00 bilet. 
2 Lira kaz&nanlar: 

Son rakamı (4) (9) ile nihayet bu
lan 80,000 bUet. 

Bu çekilişte 20,000 liTaltk büyük 
ikram.iy"eyi kazanan bilet Dörtyolda 
satılmıştır. 

10,000 liralık ikramiye kazanan bi
letler Ankara ve Bandırmada, 5,000 
lira kazanan biletlerden 3 tanesi İs-

ve perakende manifatura satan ma-

liazalara ilk parti tevziat yapılacak- uar~ı Tedb·ır 
tır. Mayısın on besinden sonra da "- :'il 

<iiğer manifaturocılara mal da~ıtıla - ..> --*--
"aktır. Bunlar piyaı::anın lhtlyacmı Hususi Müesseselerde 
1~arşılıyacak bir nisbettedir. 

-~---*•~--~-

Toptan Zevtinyağı 
Satışları 

29/4/1942 tarihi! Villyet tebll~ine 

ektir: 
29/4/1942 tarlhlndE' sattşlan ser

best birakılan zeytinyağlarm miktarı 
ne olursa olsun, toptan satışlarında 
muhakkak surette s;;.tıcı tarafınc'lan 
fatura verilmesi ve bir suretinin Ti
caret ve Sanayi Odaı::ma tevdii mec
buridir. Toptancı satışları haricinde 
5 tenekeden fazla satışların topt::ın 
aayrlıp ayni formaliteye tabi bulun -
duğu tebliğ olunur. 

Bir Arabacı Arabanın 
Altında Kaldı 

Şehremininde Tatlı kuyuda oturan 
arabacI Ahmet Filyostan eşya yükle
miş ve yolda gelirken hayvanlar ürk
miiş ve araba devrilmiştir. Ahmet a
rabanın ve eşyaların altrnda kalarak a. 
iır surette yaralanmıştır. Yaralı 1taş
tahaneye kaldırılmışhr. 

tanbul, 1 adedi Tur~utluda, diğer bü
yük ikramiye kazanan biletler de 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde sa
tılmıştır. 

Çalışanlar İçin Yeni 
Tedbirler Alınıyor 

Husust müesseseler ve şirketlerde 
çalışan gelirleri mahdut mUsta'hdem
lerin hayat pahalılığı ıcarşıstnda müş
kül durumda kalmamaları için btı?.t 
tedbirler düşünülmüştür. İlk olarak 
bu gibi müstahdemlere bir öğiln sı
cak yemek, yahut muayyen ölçüler 
dairesinde paha1ılık zammı yapmak 
hatıra gelmiştir. Bunun için, bu gibi 
müessese ve şirketlerin mümessilleri 
bir toplantı yapacaktır. Toplantıda 
hüki'ımet ve Parti adına mümessiller 
rie bulunacaktir. Verilen malftmııta 
cöre. Parti ve Hük1'.lmet adına Cüm• 
hurivet Halk Partisi idare heyeti fi
ıas~dan Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Hamit Ongursu ıle Cevat Nizam! hn• 
ıır bulunacaktır. Cevat Nizam! Pa• 
zartesine kadar ge'·ııiyecek olursa. 
Ticaret Odasmdan b . zat toplantıya 
lstirak enecektir, 
Toplantı Vali M ıuvini Ahmet Kı

nık'm baskanlığınr , sabahleyin yapı-
lacaktır. -----:!<----

Sinema Locasında Biı-
Cürmümeşhut Tertip Edildi, 

Evvelki gün Be!ıiktaşta Gilrel sıne
masınm locasmda bir cürmü meşhut 
sonunda yak~lanaıı 'l'arık ve Ayla dün 
adliyeye verilmişlerdir. 

IG'-C& G'.L'N H•B~AU.A 1 
!Fevkalade Hallerde Mal 
i tisap Eden Memurlar 

Vichy, 
Karar 

Hata Bor 
Veremedi 

~ Baştaraf' 1 incide 

altında bulunan Fransız gazete -
leri, Madagaskar hadisesi ır;:a~ı -
sında Fransanm derhal harekete 
geçmesmı istiyorlar "Crie de 
peupele,, Fransız donanm:ısının 
ve müstemleke askerlerinın h~ -
nüz dokunulmamış bir halde dur 
duğunu ileri sürerek Madag ıs -
karda akan Fransız kanının inti -
kamını almak üzere derhal hare. 
kete geçilmesi lüzumu üzerinde 
ısrarla durmaktadır. 

Bu lsraflann Önüne 
Geçemez miyiz? 

Jt~ ~»o:T• r t•\rlr 

fiyatları tahdit edilmediği ıçın, 
peynirciler lüks peynir yapmayt 
tercih etmektedir. Netice şu olu
yor, parası olanlar lüks peynir 
alıp ihtiyaçlarını karşılıyabiliyor. 
Fakat gıdası peynirden ibaret o
lan ve peyniri ekmeğine katık ya 
pan fakir sınıf bu gıdadan malı. 
rum kalıyor. 

Birmanya Harbi 
Son Safhada 
~ Başt.aratı ı ıncıde 

servisi yaralıların ve miiltecilerin 
nakli için her fırsatta kullanılmış 
ise de İngiliz kuvvetlerinin hava 
yolu ile tahliye edildiğini düşün. 
mek doğru değildir. 

* 

Madagaskarda 
Harp Bitti 
l:lff"' Baştarafı 1 iııcide 

dökülmesinin önüne geçmek icin 
her sınıftan pek mühl!Y) kuvvet· 
ler kullamhmştır. Su husust~ki 
hazırlıklar üç aycan fazla devam 
etmiştir. Karaya asker ç1karm1 
hareketleri n..uvaffakıyetie b:ışa
rılmış ve salı günü akşamı kıtala 
rımız Fransız kuvvetlerıyle te 
masa geçmişlerdir. 

Rusyaya Malzeme 
.... 

Sevki yatı ,, 
ı::;rr Baştar~fı 1 inciclP. 

sanda bir denizaltı tarafından torp!l
lenmi~. fakat yoluna devam edebil
miı:tir. Daha sonra ayni kruvazör ve 
refakatindeki muhripler frrtrnalı bır 
havada üç Alman muhribinin teca -
vüzüne uğramışlardır. Bir dilşmaa 
muhribi batırılmış, diğeri hasara ug• 
ratılmıştir. Bu sırada yedekte bÜlu
nan Edimburg kruvazörüne bir torpil 
isabet etmiş ve gemi terkedilerek 
kendi \'Csaitimiz tarafından batını -
mıştrr, 

ft7i!" Baştamfı 1 tnclde 

muvakkat memurlarla, hakim ve 
muddeiumumiler ve hakim sını. 
fından sayılanlar ve amme mües. 
seselerindc ücretli veya ücretsiz 
olarak vazüe görenler ,icap etti
ci takdirde bu kanun hükümleri-

• n göre cezaya çarptırılacaklar. 
dır. Bu kabil şahıslardan, gelir
leri ile yaşayış:lan mütenasip gö
rtinmiyenlerden, gayri menkul 
mallariyle para, esham, tahvilat, 
altın, ve mücevher gibi menku1 
mallanna ait birer beyanname 
istenilecektir. Sivil memuriyet
lerde çalıŞl'lnlar için beyanname 
istemek salahiyeti, a.Iakalı Vekile 
veya onun salahiyet vereceği bir 
amire; askeri mensuplar hakkın
da Genelkurmay Baş.kanına ait 
olacak, seferde, Teşkilatı Esasiye 
kanununun 40 mcı madrlesine 
tevfikan harp kuvvetlerinin e. 
mir ve kumandası kendisine tev
di edilmis olan zat dahi Milli 
Müdafaa Vekilinin haiz olacağı 
'bu saliıhiyeti kullanacaktır. 

Aynca, verilecek bu beyanname
! rde 1 Eylfil 939 tarihinden itiba
~ al!lkalrlann dlerinden !,'!kaırdık:
lan manar da kaydedilecekt!r. 

Beyannami!'Ye tftbl tutulanlar, btı 
beyannamede sanılanların bir kısmı
na veya tamamına cc\·ap vermedik -
leri takdirde 3 aydan 1 seneye kadar 
hapis cezasına. mahh.-Qm olacakları 
gı f, muvakkat ofarak memuriyetten 
de çikarılacaklardır. 

Bu kabil memurlar hakkında tah
kiknt yapmrya baılondı-;ı smıda, tah
ldk memunı lüzum görürse nlakalı
bnn mal ve abca.Jdanm h2czettire
b lecektir. Suçlul:ırın haklı olarak ik
t p etti •i sabit olmıyan m:ıllarınrn 

mü adercsine ve müebbet suretle fım
rne hizmetlerinden ve teknUtlük hak
larından mahrumiyet'ne, beyannme
yı haklk tc mugayir do1duranl r 6 
aydım 2 seneye k dar h ı; · cezası
na, haksız olarıık j ti ap ettiği malı 

zliyen veya kactrnnlar 1 ~encden 
5 seneye k:ıd r ır hapis cezasına 

(ım edılcceklcrdir. 
anun 12 Eyl\ll 1939 t rfhinden 

n her ne rnretlc clur a olsun, 
W• f~ v v hiz"'l tlE'r;rıden ayrıl:nış 
f\ !!larl n~rdac kl ra. da te mil e

n ~ r. 

Karnın, fevkalılde hallerin sona er
mesinden itibaren geçecek 5 yıl için
de dahi meriyette kıılucaktrr. 

Ebedi 
Milli 

*•-----
Şef'ten 
Şef'e 

~ Baştanıfı l ~ncldt> 

Her atlet yalnrz gündiizleri olmak 
üzere, iki kilometre kofacaktır. 

Atletlerimiz Erzurum dan ı l Mayıs 
Pazartesi saat 11 de, Samsundan 13 
Mayıs Çarşamba saat 11 de ve Sivas
tan 16 Mayıs Cumartesi saat 6 da ha
reket edeceklerdir. 

Her bölgenin komşu bölgeye viliy~t 
hududunda armağanı teslim gün ve 
saati şu suretle tesbit edilmiştir: 

Erzurum _ Erzincan oolge hududun
da: 12 Mayıs Salı saat 10.30; Erzltı
can - Sıvas bölge hududunda: 14 Ma
yıs Perşembe saat 9: Samsun - Amasya 
bölge hududunda: 14 'Mayıs Perşembe 
saat 8; Amasya _ Tokat bölge hudu
dunda: 14 Mayıs Perşembe saat 15; 
Tokat - Sivas bölge hududunda: 15 
Mayıs Cuma saat 12; S•vas - Kayseri 
bölge hududunda.: 16 Mı;.yıs Cumart!'si 
saat ıs; Kayı; eri _ Kırşehir bölge hu
dudunda: 17 Mayıs Pazar sut 1 ; 
Kırşehir - Ankara bölge hududunda: 
18 Mayıs Pa:ı:arteai saat 11. 
Koıucuların Erzurum ve Samsun

dan Sivasa saat l 7. 30 da ve ayni za
manda, Sivastan Ankaraya da tam 11 
de muvasalatlan temin olunacaktır 

Bu yol üzerinde yalnız gündüzl
0

cri 
koşuTacağına göre, atletlerin Erzurum
Sivas arasında Tercav, Erzincan, Re
fahiye, Zarada, Samsun _ Sivas arasın
da Havza ve Turhalda, Sivas - Ankara 
arasında Kayseri, Kırşf'hir ve Bala'da 
geceyi geçirmek üzere konaklamalan 
uygun görülmüştür. 1 

---~~-~----~~~ .... 
Şark Cephesinde 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman tebliği: 
Doğu cephesinin geniş sahalarında 
siı'~ünet hüküm süımektedir. Yalnız 

şimal kesi '1de mııhnlli fakat şiddet
li mulııırcbelcr ccr(;von etmektedir. 
Düşman bu muharebelerde kanlı ka
yıplara uğramıştır. 

Moskova, 7 (A.A.) - Rus tebliği: 
4 Mayıst 14; 5 l\'r.y!sta 6 Alman 
t yayresi düşürülmü tür. Biz 5 tay· 
yare kayb 'tik. B rcr:tz dC'nizinde ~c
milerımız 5000 ton ıatoluk bir taşıt 
gem· i batırmı~hrdır. 

Fakat, asd ehemmiyetli olan nokta 
bu gazetelC'I'in neşriyatı değil. Vichy
nin vereceği karardır. Kabine toplan
mış ve Madagaskard:ın gelen haberler 
tetkik olunmuştur. Fakat, henüz bi!' 
karar verilmiş değildir. Bununla be· 
raba-, gelen haberlC'I', B<'rlinin Vic'ny
yi sılmıtırdığmı göstermektedir. 

Sıra Dakar'a geldi . 
Nevyork, 7 (A.A.) - Aınira1 Clifrk 

Woodward demiştir kt: 
"Madagaskar mcseleS'i hını> tarihin_ 

de bir dönüm noktası teşkil etmek.t~
dir. Çünkü bu mesele müclafaadan ta
arruza geçmiş olan Birleşik milletle-
rin stratejisinde bir değişikliğe 14aret 
etmektedir. Birleşik milletler başka 
yerlerde stratejik malıiyette işgaller 
yaparak mihverin teşebbüslerinin ö
nüne geçebilirler. D'.lkann mihverin 
eline düşm~lne hiç bir vcçhile müsaa-

de edilmiyecektir.,, ,fl~iW' 

* Nevyork, 7 (A.A.) - New-Yorlı: T:-
mes yazıyor: "Madagaııkann işgalini"l 
insanlığı bir çok harp eylanndan Kuı·
tarması ihtimali vardır. Teşebbüs lr:ı
bitiyeti düşmana pek fazla bir zamıtn 
bırakmıştrr. Sıra simdi bize gelmıtıı
tlr. Cüret şimdi zaafa ve hlyAnete mu
kabele etmelidir. Birleılk millctıcrln 
durmadan artan mnazzam kuvvetleri
nin yalnız müdafaa için toplanması 
doğra defildir. Bu kuvvetler de bazan 
Tokyoda, hazan Rostock'ta, ba:zan 
Madagaskarda ve daha. sonra zikret
mek ist.::mediğimiz bazı yerlerde smi-:
harbl yapabilirler. Ba'!ıis mc· #uu lfo-ı 
Qulsling'lerin, Lavallerin, fterefi değil, 
Fransanın eski şanlı hürriyet, arhlet 
ve kardeşlik bııyr::ığmm serefl, hat~i 
insanlığın şerefidit'.,, 

Hull'ün beyanatı 
Vaşington. 7 (A.A.) - Hariciye n::t

zırı M. Hull, Madagaskarda Fransız 
kuvvetleri tarafından g(;stcrilen m•ıka· 
vemetin bir harp hareketi karşılanıp 
karşılanmıyacağı hakkında şimdiden 
bir şey söylenemiyccegini gau,t~ci

lere bildirmiştir 

Mademki süt azdır, o halde bu 
sütün lüks peynirlere sarfedilme 
sine ve bu suretle fukara katığı 
olan beyaz peynirin ortadan kalk 
rnasma niçin göz yumuyoruz? 

* * Yeni mahsul çıkıncaya kadar 
arpa ihtiyacımızı karşılı -

facak miktardn arpamızın ınev. 
cut olup olmadığını bilmiyoruz. 
Fakat hayvanlanmıza kafi mile -
tarda arpa veremediğimizi kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Halbu 
ki bir taraftan da elimizde zaten 
az miktarda bulunan arpanın biı 
kısmını bira yapmak için kull; 
nıyoruz. Hayvanlarımızı açlıktan 
ve ölümden kurtarmak için, eğer 
icabediyorsa, biradan kolaylıkla 
vazgeçebiliriz. Şu halde arpamr • 
zm, bir kısmının da olsa, bugün 
lüks sayılabilecek bira imalinde 
israfına niçin müsaade ediyoruz? 

* * Un istihlfıkinden tasarruf ya-
pabilmek için hükumet 

pasta yapılmasını yasak etmiştir. 
Fakat pastacılar patates, kestane, 
nohut ve bakla unlarından ve fın 
dıktan pasta yapmıya devam edi 
yorhır. Pasta lükı:;, hatt .. 1. lilzuın
suz bir ihtiyaçtır. Fakir halkın 
gıdasını teşkil edebilecek olan bu 
maddelerin bu şekilde israf rna 
nıçın cevvaz veriyoruz. Bir ta. 
mimle pasta imalini menedemez 
miyiz? 

Tetkik edilirse bu misalleri ço
ğaltan vakalıır bulmak mümkün. 
dür. Azami tasarrufa, ve mevcu. 
dumuzu en rasyonel şekilde kul· 
lanmıya mecbur olduğumuz bir 
devirde, bu lüks ve bu israfa mey 
dan vermemek doğru olur sanı -
rız. 

lnönü Şehitliğinde 
Y aptlacak Merasim 
Bozöyük, 7 (A.A.) - 10 Mayıs Pa

zar günti İnönü şehitliğinde bUyOk 
bir tören yapılacaktır. Bütün hazır
lıklar tamamlanmıştır,,. 

Çungking, 7 (A.A.) - Birmanyada-
ki Çin kuvvetleri komutanı General 
Stilwell yanındaki Çiıı komutaniyle 
birlikte ismi bildirilmiyer bir Blrman
ya üssüne sağ ıı"lim erişmiılerdr. 
F/LIPINLERDE: 

Vaşngton, 7 AA.A.) - Harbiye na
z1rhğmın tebliğinde deniliyor ki: 

Corregidor ile Manitla körfezindclci 
diğer milstabkem adaların Japonlar 
tarafından iıııgall esnasında buralarda 
asker, tayfa, bahriye s!lahendazı ve sı. 
vil halktan olmak üzere 11574 kişi 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu 
'tahmin ıs Nisana kadar alınan rapor
lara dayanmaktdrr. Ve o trihten bl'?ri 
vukua gelmiş olmın muhtemel telefat 
bıı sayıya dııhit delildir. 

* Vaşington. 7 A.A.) - Bahriye ne-
zareti Corregidor'da 3 Mayın tarama 
gemisinin, ve ilri Amerikan topçelı:eri. 
nln kıı.ybolduiunu bildinnf'ktedir. 

Japon resmi tebliği 
Toyko, 7 A.A.) - İmparatorluk a

mıımi karargihı aşağıdak tebliği aeş
retmektedir: S Mayıs saat 23.15 de or. 
du ve bahriyeye mensup Japon kuv· 
vetleri düşmanın şiddetli ateşine rağ
men Corregldor adasına çıkmıılardıc. 

*---
1)~1 KurultaV1 1 O Ağus-
tosta Taplanıyor 

Ankara, 1 (A.A.) - Türk Dll Ku
rumu Genel Sekreterlilinden bildi
rilmiştir: 

Kurum ana tüzütüne gl:ire, Oc yıl
da bir toplanması gereken Türk Dili 
Kurultaytnm 1939 yaamda yaptlmıya
rak geri bırakılmış olan d8rdilnMl 
toplantısı 10 Atustos 1942 Pazarte 1 
<tiinO Ankarada yapılacaktır. 

Antsl.rana mevziine karşr yapılan 
ilk hücum bin kişiden fazla zayıatla 
geri püskürtülmüş ise de adadaki kuv
vetlere kumanda eden General Sturg~s 
ııece tekrar taarruza geçerek Antslra. 
na geçidini zaptetmlştir. Ptansız de· 
niz ve kara kuvvetleri kumandanları 
teslim olmuşlardır. Diego - Suarez 
şehri de zaptedilmiştir, 

Bu sabah erkenden limanın gir 
de Oronjai bataryalarına. karıJı yenıden 
taarruza geçilmiştir. Bu bataryalar da 
şimdi teslim olmuttur. İki tarafın ku
mandanları bu aralık bir protokol 
taru:im etmekle meşgull!lrler. Amlr'l1 
Syfret'in kumandasındaki kuvvetll 
himaye filosunun mayın tarayrcı ge
mileri vazifelerine başlamış oldukları 
için filonun saat 15,30 a doih'u -Grin· 
viç saati- Diego Suarez limanına rir
mesi muhtemeldir. Muhtelif nevi!erde 
tehlikelerle dolu olan bu harekat bü
yük bir gayret ve şiddetle yapılmıştır 
Fransızlar da büyük bir kahram1nlık 
ve disiplin ile çarpışmışlardır. K lben 
mütterck düşmana kar!jı birle;imlş o
lan memleketlerimJzin kıtaları arasın
da kan dökU1mü3 olmanna pek mü
teessiriz.,, 

Harekata 23 /ngiliz gemisi 
iştirak ediyor 

Londra, 7 (A.A.) - Vlchy'den bil· 
diriliyor: Madagaskar umumi vafü:t 
M. Annet Çarşamba akşamı Mad:ı~ag
kardaki durumun "buhranh,, olduğun" 
bir telgrafla bildirmit ve şöyle de
mlvtfr: 

"Simli Cotırier koyunda 23 İn&illı 
ıtemfsi vardır. Bunların S i büyüte, 12 
si orta ve 6 ıır küçüktür. Buradaki kil· 
c;ük Fransız bava kuvveti bütlin lrn..J 
retlyle çarpışmalat'a iştirak edivor 
tnglliz taartuzlan gittikçe ş1ddetlcni 
vor. Fransrz kuvvetleri de şiddetle 

A vdette kafileye mensup gemiler~ 
birkaç hava hücumuna uğramış ve 3 
silep batmıştır. Birkaç düsman tay• 
yaresi dUşilrülmilş, bı;ztlarr da hasa
ra uğT tılmı tır. Bu suretle kafılc 
başkaca du an müdahalesine uğra· 
madan sefe ona erdirmiştir. Rus
yaya alt malzemenin yilzde dokstını 
da yerine varmrıı bulunuyor. 

Edlmburg. 6000 tonlltıtoluk bir kru
vazördür. 193R de denize indlrllml,_ 
tl. 6 pusluk 12 topu vardır, 4 tayya-. 
re tasrvordu. 

Alman hususi tebliği 
Berlln, 7 (A.A.) - Alman or~ 

lan başkumanda:ılığl tarafından ne • 
redllen hususi tebliğ: Atlas Okyanu· 
sunun garp bölgesinde dilsman ge • 
mllerine karşı yapılan milcadele es -
nasında Alman denizaltılan yeni.den 
büyük muvaffakıyetler kazanmtşlar
dır. Denizaltılarımız Şimali Ameri -
kanm ;ıark sahilleri boyunca ve Ka
raip denizinde 138 bin tonluk 22 va
our batırmışlar ve 17 bin tonluk d!
ıter iki gemiyi de hasara u~ratmıs -
tardır. 

Almanyaya hava akınları 
Londra, 7 (A.A.) - Hava Neza -

retinin tebliği: Borr.ba tayyarelerimiz 
l<uvvetli teşkiller halinde dün gece 
renubl Almanya ü1ertnde yeniden 
ııcmuşlardır. Stuttl!art'da ve başkıı 
verlerde endüstri hedeflerine hUcum 
ooilrniştir. Nantes'de doklar" bomba· 
hınmıştrr. « 

Girid'e bir baskın ~ 
F.ome• 7 ( A.A.> - Tebliğ· Giridln 

·cnubunda Kufo adcısma karşı tnıdln: 
·ın~urları tarafından ""noTlmak ıstE>nl
ı,.n hir baskın ~arn1zonumuz tarafm-

~- .,f1c\d\,.+";1..,fl~l'lr 

Kurultay üyelerinden bu toplant!
da bulunmak lstiyenler, 15 TemmU'r 
1 942 akşamına kadar bu isteklerlnf 
Kurum Genel Sekreterliğine yazı ile 
bildirmelidirler. 

mukavemet ediyorlar. Çarıamba günl' ;-~~~~~~~~~::=:=---...- • 
27 İngiliz uçafrndan 5 t lüııürutmu~ * ve bl.r kmm hafif İngiliz tankı {şr 

Dr. Fikri Tüzer ve Memduh varamaz hale ıetırt1mıet1r.,, 
Ş '- t E dal Vazif }erine Vl.chy'de, Pranuz kuvvetlerinin ııa· 
ev~e sen e yrca Ustün tngitız kuvvetlerine k'HŞI 

Başladılar daha azun müddet mukavemet edemı-
Ankat'a, 7 (TAN) - Dahiliye Ve- yeceği sanrhyor. 

killiğine tayin edilen Dr Fikri Tuzer * 
ile yeni Parti Gı:?nel SekrC'terl Mrm- VJchy, 7 (A.A.) - Vichy'de bu çar 
~uh Şevket Esendal bugün vazifele· J ş::ımba akşamı ifşa edildfğlne g!h'f' 
rine baslamışlardır. General Alfred Guitlemot İngiliz hü-

cumunun arlfesindP Mııdagaskara bas 
kumandan tayin edilm.lştl. 

* Vichy, 7 (A.A,) - Vichy haberler 
~ervisi Britanya kuvvetlerinin bugfin 
ö •leden sonra erken cıır.1te Dlego -
Suarcz'e girdiklerini söylemektedir. 
Liman müdafileriyle İngiliz komuta
nı arasında gllrfişmeler başlamıştır. 
l.\jans da}ı:ı cenuota mukavemete de .. 
vam edildiğini füh·e eylemektedir. 
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I :ll{eJIJ~I 
MadagaskarHI işgali 
Tamamlanırken 

Yazan: M. ANTEN 

Mühim askeri hareketlerin cere-
yan etmediği şu günlerde Ma

dagaskar meselesi birinci plim işgal 
ctrnekte devam ediyor. Bu adaya kar
şı yapılan taarruzun 1940 EylOJür.de 
Dakar'a karşı yapılan taarruz gibi 
denız, kara ve bava kuvvetlerinin lş
bırliği iJe vukua geldiği ve bir tayya-

GENERAL MARSHAL 

Londraya azlmetlnden biraz evvel 
General Marshal, Nevyorkta toplanl-ı 
yirmi kadar Cenubi Amerika COm· 
huriyetlerinln zabltlt'r ine Amerikanin 
baflıca askerf gayretlerinin "yakında 

baılıyacak büyük . bir taarruz için 
kuvvetlerini toplamak,. olduğunu 

•öylemlıtır. 

'l!RNEST Bl!VIN 
--HldlMlerln cereyanı bagka bir 9ekll 
almaktadır. Bun>1n ne vakit ve nasıl 
olacağını bllmlyorurıı. Fakat pek ya
kında tedafüi harpten taarruzf harbe 
geçeceğiz. Gelecek ııltı ay kati bir 
devredir. lnglltere ile Almanyanın 
tayyare mlkarına yetl§llk, Gelecek 
bet altı hafta zarfında yalna: Ame
rikanın tayyareleri bütün Almanya. 
İtalya ve Japonya tayyarelerine mu-

adil olacaktır .,ı 

ikinci Cephe 

MAXİM LITVINOFF 
'Eğer blrlqen rn illetler on lan zafere 
götürecek bir ince yol bulmak husu• 
sunda gayretlerini blrleftlrmezleree, 
bu patika onlar muvaffak olmadan 
abloka edilir. Bu birh:şlk gayretlerin 
inkişafı istikbale t-ırakılamamalıdır. 

Eğer hiikl}metlerden birisi harekltta 
başlıca kuvvetlerini yıprattırır ve bir 
diğeri sonsuz bir istikbal için kuvvet· 
!erini emin bir yerde saklarH, bunun 
zaferi geciktireceğine şüphe yoktur,,. 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

YENi BiR ELEMAN: 
ZiY ARETÇI HEMŞiRE 
Her Evin Kapısını Çalan Misafir - Güzelliğin ve 
Cazibenin Kazandığı Saygı - İkram Kabul Etmiyen 

Ziyaretçi Sızınlmış Altın Ayarında Kız 

TAKV' •l)EN 
BiR '\ _,..if AK 

Yatııan Sinirler 
Yazan: ULUNAY 

H avalarm dflzelmesinden olacak; 
sinirlerde birdenbire bir yatıl

ma var: Tiyatro mevsiminin batm
danberi "Bedevi topu" halinde birbi
rine c:lri§en muharrirler, münekkitler, 
tenkide tabammill edemiyen alınııan
lar, muarular, münakqacılar, kendi
lerini tahkir edilmis sa)'anlar, tahkir 
edilmedilrlerlni iddia edenler, "teva
rtlt" e afrayanlar, intihal di7enler, 

_ ( _: _ hem$irelerimizin gör deml7enler, her ikisinden de te'berri 
Hemşire F .. r Yazan: ' mediklerı çocuk. i- edenler, nrıhş tefair edenler, fena 

yi çağırsanıza.. ı 5A1 D K E 5 L E R f f çinde hasta bulundu- tefsir edilenler; velhasıl btlttln bir 
_ F... ziyarete 

1 
ğuna vakıf olmad~- mevsimi öfke buhranları fçlnde ıeci.

- ı b ı dılm renler en "deryadil,. tekke dC'l'VilleriDi 
gitti efendim he- an ev u anma 

1 
imrendirecek bir tevekkül ile bo;rmı 

··z elm~ ' iddia edebilir misiniz? 
nu g . ·t . ba"> 1 - Elbette. .. bir kere her dolum bize kırarak btitftn ba glbi muaraza.lan, 

- NereyP gı .mı~ aca ·:· 1 mutlaka bildirilir. Biz de en çok mut- münakaplan hot görüverdiler. 
- Mektebe gıtmış efendım. laka bir hafta içinde gider yeni doğan Anlapb)'or ki, insana her l4!Yden 
- Himmmm.. ,. çocuğu .ziyaret ederiz. ıma geliyor. Hatta Hamlet'tcn bile •• * * - Miiınanaata maruz kalmaz mısr- Simdi artık bütün bu davalara azak· 

Doktor bana döndü: nız? tan yakından kanpnlann ıılmalannda. 
- Bizde, dedi, en mühim it- - Hemen hemen kalma:ırı.z. Hattl edalarında ruap, hiddet, endite oser-

re gemisinden başka 23 harp gemisi
nin harekata iştirak etmekte olduğu 
telen haberlerden anlaşılmaktadır. 1n
tlız kaynakları, en bilyük harp gemi
lerini barındırabilecek bir vaziyette o
lan Diego - Suarez üssünü oldukça 
huyijk bir mukavemetten sonra işgal 
ett !derini bildirmektedir. Vichy 
lllahafiU, İngiliz kuvvetlerinin sahllclcn 
Uzaklaşıp yüksek yaylalara doğru ı
lerledikçe büyük güçlüklerle karşıla.-
acaklarını teselli makamında söyle

llıekle beraber, Madag3skar halkından 
mukavemet için yardım görecekleriJP 
jen emin değildirler_ 

Avrupa Kıtasında Düşmanın 
Hedefini Değiştirtecek Geniş 

lerden biri de ev Ye mektep ziyaret· hüsnü kabul görürüz. 1941 yılı içinde lerl rörübqi7ecek .. O kızaran çehre
leridir. Mmtakamız dahilindeki vasati 3357 ev ziyaret etmiş bulunuyoruz. ter tabii rencini alacak: alında, plrak-
4410 evden ve 12 mektepten bir t.uıe. Bunlardan yalnız birinde ziyaretimız larda kabaran damarlar yatqacalı:; 111ev 
tini bulamazsınız ki, hemıirelerinılz kabul edilmemiştir. Fakat billhare bu hum bir hasmın görünü delccelmıfı ırl
tarafından ziyaret edilmemit olsun. ev de hatalı hareketni kendiliğinden bi boılukta daireler çizen parmakbr 
Mektepler mutlaka on bet ıünde bir anlamış, bizim tekrar ziyaretimizi bek tabii bir tavirla cebe ılrecek, aipra 
defa ziyaret edilir. HenıPreler, bütün lemedcn kendileri relmişler, hem tar- tutacak veyahat avuçlarda bükülecek •• 
talebeYi gözden ıeçirirler. Hasta o- ziye vermitler, hem de öiüt ve tedavi- Daha bir kaç ciin evvel birbirlerini 

Londra radyosu, Japonyanm Mad'l
taskan i§Ple hazırlandığı fikrini te
)it maksadiyle. bir kaç gün evvel Fin 
radYOsunun Japon ve mihver asıteri 
Planları hakkında verdiiı izahatı na.kL 
ttnıştr. Bunda Fn sözcüsü,• Japonya
llın Avustrlyayı Amerkadan ayırmak 
lçin Yeni Kaledonyayı i~gale, Hindis
tan ve Çini tamamen Sovyet Rusyayı 
"c orta şarkı kısmen müttefiklerin 
)'ardımından mahrum bırakmak ic;in 
de Seylan ile Madagaskarı eline geçir
llıiye mecbur olduğunu söylemiştir. 
İngiliz ve Amerikan mahfilleri İngi
lızlerin bu teşebbüsleriyle Madagas
karın Japoalarla Almanların birl~:ııe 
n ktası olmasına mani c.ldukları ve bu 
ışgalin belki de harbirl b:r dönüm :ı.ok
tası teşkil edecell mütaleasındadır
lar. 

Alman mııııbfillerl 'Pe matbuatı bu 
hadise karşısında ihtiyatlı bir bekler:ıe 
"aziyeti göstermekte ve La.valin m1h
'llcr karşısında ilk imtihanı geçirdiğiui 
llöyliyerek onun bu fırsattan istifade 
ederek Fransayı İngiltere ve Amerl
ltaya karşı harbe sürüklemesini bekler 
&orünmektedirler. 

Tribune de Laaeanne gazetesi stra
tejik bir sürpriz olar:ık tavsif ettiii 
bıı teşebbüs münasebı=tiyle neşrettiği 
bir makalede Fransız donanmaamın 
hala dünyanın dördünc.:ü derecede de
niz kuvveti oldulunu söyledikten son
ra §unlan yazmaktadır: Bu sefer de 
Suriye meselesinde olduğu gibi müc3.
dele mahalli mahiyette mi kalacaktır, 
Yoksa Laval bu fırsattan istifade ed~
re1ı: Fransanm bütün kuvvetlerini mü
cadeleye atacak mıdır? Fransız do
ııanınası İtalyan ve Alman deniz kuv
•etıerlyle 1şblrliği yaptığı takdirde Iu
liltere ve Amerikanın bu birleşmiş 
lruvvetıer~ brsı koymaları pek gfü; 
Olacaktır Fakat Laval'in Amedkaıı 
hükll.met:İne verd!fi notadan, Amerika 
ile miiDMebetlerin kesilmesinden çe
lrindiii .,.. Tldıy'nln bu taarruzu yeni 
bir Sar:i}oe meselesi olarak teTUckiye 
lnütema'41 olduğu hissedilmektedir. 

Diğer Tefsirler 
En soa ... haberlere göre: Chur

tlıiU Avam kamarasında Madagasıı:ar 
harekatmm muvaffakıyetle neticele:ı
difini bildirirken. kalepleri birbirine 
)alan olan fki mnlet arasında kan ak
~ olmamıdan dolayı teessür duyda
tuna. fakat bu teııebbüsün Fransamn 
~lmaema yardım edecek bir h:ı-
1eket olduiumı söylemiştir. 

lttadagulı;arm işgaline büyük bir 
ehenımiyetıe bahis mevzuu eden Ame
tika nga:ıeteleri ııa mütalealarda bu
lııııınaktadrrlar: 

"Vichy, en ufak bir protesto yap-
1'1aksızm Rindiçiniyi Japonlara t~ 
lizıı etmekle müttefiklere Pasifikte en 
biiYiik darbeyi vurmuştur. Bu büyük 
lıınııet ve tenaat Birmanyanm istili
•ına ve Corregidor'un düşmesine se
bep olmuştor. Müttefikler yeni bır 
lııYanete kurban gitmemek içindir iri, 
1-tadagasbn iteale mecbur kalmışlar
dır. Berline apklık eden Vichy adal!L 
lannclan ber ıey beklenebilir. Onlar 
labst menfaatleri icin ana vatanı da 
lata bilirler .. 

Amerikan lcaymk!armdan gelen di
ler haberlere g9re: Madagaskarm ış
tali, General Marshall Londrada bu
l'lltıdufu zaman kararlaııtmlmıt ve bu
ll1Uı tatbiki İngilizlere bırakılmıştır. 
l>iter cihetten, bu işgal münferit tf.r 
hareket değildh", belki müttefiklerin 
larp )'armı küresinde Fransız Usleri
Qc karşı yapacakları geniş mikyastaki 
hareketlerin bir başlangıc:lır. 

Vakti)'le Franaanm döğüşecek kud
Pette olmachiı için mütareke yapIDiya 
l?ıecbur oldaiunu iddia eden Paris ga
~elerl ıimdl, Vichy'yl harekete gec;
llıi7e ve Franaanm, ban ve deniz kav. 
~etleriyle el sfiriilmemlt müstemleke 
aalı:erlerini kDllannuya davet etmekte-
dirler • 
Di~ bfr habere göre de: Afrllradan 

telecek tehlikelerden endiıeye başb
hıı Almanlar Vichyd~n, Futa ve Da
ltarda hava flsleri tesis etmek lçin 
llıiisaade istemiılerdlr. Laval buna ka
bul etmiıtir, fakat Vichy büklbnetf 
henüz bir kartt almaımştır. 

EVLENME - Müteahhit Raif Dinç
kök: ile Güz.in Arca'nın düğünleri dün 
lece Taksim Belediye gazinosu sa
lenıarmda samiml bir hava içinde 
icra edilmi~ 

Bir Hareket Hazırlanıyor 
lanlan evlerine gönderir ve buraya mizdcn istfadeye baılamıılardır. ıördükı;e diılerini ııcmlatanlar timdi 
gelerek tedavi olmalanm temin eder- ... ... caddelerde kolkola girerek ıüllşe ati-

-1-
ler Pis ve bitli talebeYi mektepte ıat- K aracümrilk. bir çok ımntalı:alan. lüte tiyatrodan ve edebiyattan bab9o 

Fransada Bretanya arazisi mütte- - IVAN MAISKY m~lar, ve onun kendi nezaretleri al- mıza nisbetle, söz geliıi, Şişli decekler •• 

au son haftada geçen hadiseler 
fiklerin asker çıkarmalanna gayet ".'., 1942 •eneslnln harbi" d6n0m tında yıkanıp teınizlmmeai ili ile ai- V"eya Taksim, )'ahut da Beyazıt ve A- Bmılann hepal illi 
müsaittir. Sahil, Norveçten d1ha yeri oldujjuna inanılmasını icap etti- raşırlar, Evler, ayda bir defa hemti- leındar nahiyeleri ile mukaycae edi- Fakat mademki bu neticeye erlşmefr 

harbin neticesi hakkındaki a
mumi kanaatleri tadil edecek mahi
yette görünüyor. Harbin başında 
bazı muvaffakıyetsizl!klere yabancı 

olmıyan maniler tamamen ikiııci 
planda kalmıştır. Abloka, içer den 
ı;ökme, sanayi merkezlerinin hava
dan bombardımanları, sahillere yapı_ 
lan tayyare taarruzu artık kıtaya 
yapılacnk geniş taarruzun sevklllceyş 
bakımından lüzumlu ve acele hare
katı gibi telakki ediliyor. 

düz ve yatıktır; kara harekatını ko.. ren çok sebepler vardtr. MOtteflkler reler tarafmdan ziyaret edilir. lince hem konfor, hem de uımımi ha.- vardı. O halde bu kadar sürültil:pe, 
laylaştırır. Hava üsle•i teşkil edile- muzaffer olmak için IUzumlu olan aa- Fakat bu ziyaret evlerde basta, bu- 'pat bilgisi ve seviyesi bakımından ge- patırtıya neden ltlzum görüldü? 
billr. Müttefikler, Bretanyada tutu- ker, tank, tayyare, •llAh gibi birçok talık, ıebe ve dofmn vakaaı olduia ri nabiyı, ve mmtakalarımızdan biri· Bucün bütün muharrirler, miinelı:. 
mırlarsa A~anyayı büyük denizaltı Amlllere mallktlrler. Vurmak için za. ıaman yapdı:r . Hastalar :pilrüyebilecek eldir En ileri nalıi7elerimizde tatbik kitler biliyorlar ki kalem •e sanat 
üssü olan Brest'ten ve sahildeki hava man mUealttlr, Ruı cephesinde Hlt • halde lıeler onlar da en az ayda bir ede~ediiimiz bir usulü, en geri nabi- muhitlnin en bariz şahaiyetleri teaJd. 
üslerinden mahrum ederler. Daha lerden muvaffakıyet lmkAnı alınmıt· defa buraya gelirler. Yani hastayı )'elermizde tatbike kallrıımış olmak de tahammtil edemiyorlar: ba bir 91-
yukarlarda Normandiya'da yapılacak tır. Ruslar bu vaziyeti ellerinden ka· veya süt çaiında bir bebeii ayda iki biru ıilç gibi cörünüyor. nlr zaafıdır. o halde münekkit vuf. 
bir istila müttefiklere Fransanın şi- çarmak istemezler. Fakat bagka cep- ılefa görmüş oluruz. Bir defa hemşire Gördüiüm ziyaretçi Bemıireler, te- fesini yapar, edilecek tarizlere de e
mali garbi kısmının kontrolünü ve helerde muvaffakıyet lmklnı hllA eve gider, bizim göa6rniizle ıöı·ür, miz. güzel, cazibeli gençlerdi. Acaba hemmiyet vermez. 

1943 hattı 1944 senesi için düşii
nülen Avrupa taarruzunun 1942 de 
düşmanm istikametini deiiııtirtmek 
suretiyle kendini ıöıtermesi müm
kündür. Bize bu fikri veren Ame
rika ordusu baş kumandanı General 
"Marshall" in bir yerden diğer bir 
yere gitmesi; Maisky, Harry Hı>p
kins ve Ernest Bevin'in beyanatı ve 
Mösyö Litvinof'un nutkudur. Bu be
yanat ve nutukların müttefikler ara
sında husule getirdiği akisler, mil
letlerde yepyeni, dinamik bir intıbah 
hasıl olduğunu ııösterlr; bu intibahı 
doğuran birinci derecede ehemmi
yetli olan iki mühim imillir: Raııya 
ve Amerika. 

* * 
....... , .. 

Ras:ıranın harbe girmcalnden evvt-1 

Almanyaya karşı bir garp cephesi dUtmandadır. MUtteflkler buna nlha· bir defa da hasta buraya setir. ken- bunların yalnız başlarına Karagü.n-
açılmasım temin eder. yet vermeli ve bu lmklnı elde dini veya çocuğunu bl.ze göaterir. rüiiin kenar sokaklannda dolaımai.an, 

Norveçte ahali müttefiklere tard- etmelidirler." - Mıntaka dahilinde, ıizin ve:pa içinde kim ve ııemene insanlar baıuıı-
tardır. Fakat hava üsleri yapabilm~k _ dulunu bllmedilı:leri evlere sellemebilı 
için arazi müsait deiildir.İltlli Nor_\ a selim girip çrkmalan muhataralı ol-

veçin .şima!inde ~pılır~a ~lmanyanın 1 ~ ~ ~4 ~ ' , ~ ı JA ·r--·~J maz mıydı? Hemıirelerden böyle nıu-
İsv~n bıt"'fafhgını ihW etmeden! A 6 ! L '-1:. li.!J.:.J. • hataralar atlatanlar yok muydu? Çok 
temın edemıyeceii muavin kuvV"et- W ~ , , kereler kale diplerinden geçerken -iri 
lerin vaktiyle gönderilememesi do- - kendimi oldukça cesur sayanlardanım-
layıaiyle yapılacaktır. Halbuki Nor- D E V A M L I U y K U ben bile korku geçirmiıimdlr. Acaba 
veçin cenubuna Almanlar daha ko- • .. • hen;ıtlreler hiç korkmular mı? 
ıaylıkla kuvve• .-o··nderebilirler, Fa- 1 ı b ld ·· Lı -L Doktora sordum: • • Bundan önceki yazıd.:ı anlatmıya ça. graf çekerek stan u a. oteıu ger('C'K- _ Hayır. dedi. korkma.zlar. Hem de 
kat kuvvetli bir hareketle Skagerrak k d d 1 k t ku h t ı v b 'ltmduL-nu bildir-

h~tığım ve e er en ge en uy uyu, en t1Y as a ıgı a 5 " timdiye kadar böyle bir muhata~aya boğazının kapatılması Almanyamn 1 ki d ı d 1 mi ti 
ağır hasta ı ar an ge erı evam ı ny- ş •·· maruz kalmı• değillerdir. En haşan İ1Veçe saldırmasıru icap ettirir. l'ek k l"- dı u ku ha G kte u ku hastalı'" Afrikarıın " 
kudan ayırma ouım r... Y a- erı;e n Y • ., erkek bile, hemtirelerimiııe ıay•ı gi:ıs-mükemnıel surette teçhiz edilen İs- d b · '- ı- k ''-lfmin ınah "e •- • tahiı sözü bir zaman an erı çoaça en sıca ıa e ınuı ve çe·.,, teriyor. Filhakika hemşirelerimiz -te-

veç orduau Almanya ıçın bir fazla ü_ şitildiğinden kederden gelen narkoleP- dında sineklerin getirdikleri bulaşık ıadiifen- •liael kızlardd.'l intihap edU-
züntü daha teokil eder. Norveç sahili b ğ ı · ı b' h t ı k+ • si'yi, uyku astah ı zannetmeme erı:ı ır as a ı ır, mittir. Cazibelidirler. Fakat onların nasıl tahkim edilmiştir? Burasım iyi da d ı H lb k' b. · diJ'mizd uyku has-

okuyuculanm n rlca e er m. a u 1 ızım 1 e bu vasıfları onlara sadece sayıı ve bilmiyoruz. Fakat İngiliz kuvvetleıi t 1 • d d... ı fart 1 t rjik has-
• Narkolapsi, kederden selsin. yahut a 1~ e ıg;m z ans.e .. 1 •. e a , saygın ile kan.,ık bir sevgi temin eder. son seferlerinde taarruz ettlklerı ı - f k b k h b " 
başka bir sebepten gelsin, muvakk.1t ta ıgy. geçen se er 1 uyu ar ın s,,n Sonra bı:ı:im he..,~irel"rimiı sami::ıi noktalarda topçu mevzileri bulmuş- il da d ,..kını zaının .. .., 
bir uykUdur. Vakıa narkolepsi halir.de yı arın mey ana .... ş, 0 olmakla beraber llübali dej'ıllerdi.r. tardır ve sahilin o kıımrnın tahki- b' · ikll •- •- d bul 1 '-" 
bulunan insanı •yandırmak güçtür. O ızım 1 m=e e a,mış 0 an "''8 Kendilerini sevdirmesinı olduğu ka-mine hUriin'ıtnah bir faaliyetle devıım büt" b ka bl h t 1 kt B ha halde bulunan insan uyandırılmak iı- un aş r as a ı ır... u s- dar saydırmasını da bil.der. 

edilmekte olduiu görülmüştür. t l kl 'k" • ı •- d 1t uyu-
tenildiği vakit gözlerini açar bir lrı:ç a 1 arın 1 ısı ı:ıe uı,.am C9am Yılıtmazhır. İkramları kabııl etme:ı-

Almanya, 1940 ta muvaffakıyetinin söz ıılSyler. tekrar uykuya daİır ... B•J- tar, fakat birbirinden ayn hastalı!:- ler. Hediye almazlar. Hatta, ziyaro:t 
en yüksek mertebeıinde iken Nor- nunla beraber narkolapsi halinde bu- lardrr. ettllderi evlerde kalıve ve çay bile ıç-
veçi Ingiltereye taarruz için mtisait lunan insan, az veya çok Utln, bir mezler. Daha ileri giderek ellerini e-
bir saha sibi glSdiyordu. Hatta müddet sonra kendi kendine uyamr. HALK.EVLERİNDE: vin sabunu ile yıkayıp, evin havlusu 
Fjord'ları asker çıkarmak için yapı- Halbuki devamlı uvku günlerce ~- ile kurulamazlar. Kendi çantalarında 
lan talimlere pek miisait görüyordu. rer.,. Sonra da , narkolapsi çok Jefa Betlktaı Halk~lnden: Cumartesf taşıdıkları sabun ve havluyu, kolonya 
Norveçte tayyare kararılhları, ae- birdenbire başlar. Öyl~ olmasa b:t.-, gilnü saat 20 de Hukuk FakUltesi a- ve ispirtoyu kullanırlar, 

.keri yollar yaptırıldı insan uyku ihtiyacına bir müddet da- sistanı Tarık 'J'unay& tarafından - Bu da bir parça ziyaret edilen 

Diler bir piyes hakbnclalı:i barqma 
da da iki tarafın diplomatik bir not 
hazırlar ıibi yu4ıldarı izahtan anlaıclık 
ıı:i. ne muharrir müellife intihal !-* 
etmlt, ne de mtielllf muharrire hakaret 
cylemiı. 

O halde mahkemede De itleri ..._ 
lun• anlı)'amadnn. 

Bu, böyle yapdıp namanh bir taM 
tıetred ileceiine: 

"Bi.% ildmiz: de meslekta,ız. ne oı.. 
salı: yine et tımalr sayılırız. Tenkitte, 
mukabelede ikımia de biraz fazla ait• 
tik; düşündük taşıudık; z:ararm nere
sinden dönüllirse klrchr, dedik: barr,,. 
mıya karar verdik. Simdilik bu görilf 
l>crabere kaldı. ın .. llah gelecek ıe• 
neki tiyatro ntevsiminde yan bllUI , 
münakaşamıza devam eder ve 1Mltlc .. ı 
vi merak edenleri memnun ~lemtye 
çalı91nz!., 

Demiş olsalardı, ne glizel olurdU_ 
Fakat öy1e denmiyor. Tıpkı afak ço.; 
cuklar gibi: 

- Eveleme, Geveleme. Deve kıit9 
kovala~. Çengi çember; miski am~ 
tizi ttlzi, .. Kara kedi mırnav ptal 
D~niliyor. 

Bıanunla sakın bu uzlaşmıya mua
rız olduğum zannedilmesin. Ben u... 
laımanın sebeplerinin daha hoıa side. 
cek bir ,ekilde olmaHnı lıtedifim i

Avrupa kıtaıı üzerinde yapı
lacak hareket imkanının münakaşası 
bir spekülasyon sayılırdı. Müd?..faa 
vaziyetinde kalan bir Almanya kuv
vetli tayyaresi, mlikeınmel orduıu, 
bitmez tükenmez mühimmatı ile 
böyle bir teıebbüıü kolayca akim bı
rakırdı Halbuki bugün öyle de~il
dir Alınanlar tahminlerine raimen 
ort~dan kaldıramadıkları kuvvetli bir 
düşmanla uiraııyorlar. Bir de ııatbi 
Avrupada üç bin kilometrelik bir 
sahili muhafaza etmek onlar için da
imi bir meşguliyet kaynağıdır. İs
tila kabusu onları her gün biraz da
ha tazip ediyor. Yılöırım harbinin 
seri neticelerinde, düşmanlarının ma 
neviyatı bahsinde yanıldıklarını ao
hyorlar. Müttef:ld::rin hazırbuı.z 
bulunmalarından Ye sevkülceyş bata. 
larmdan istifade etmeaini bilmedi
ler. Makinenin bütün sırlan yavaş 
yavaı serbest milleUerin eline geçti. 
Bu belki ağırdır. Fakat emindir de .. 
Bu zaman gelmiştir. 

Fakat 1941 Haziranında ufak bir yanabilse de, uyku gecikmez ... Hal,,n~i "Halit ve Hük(ımet., mevzulu bir ev halkına hakaret gibi olmaz mıl 
deği§iklik oldu. Norveç taarruz sa- devamlı uyku pek yavaş yavaş gelh-.. konferans verilecektir. Bunu Ar ko- - Hayır. Ziyaret edilen ev belki a- "Sulh hakemlerin efendisidir!,, 
hasından çıkanlarak tt'dafilt bir şek- Deva!nlı uykuya tatulan kimse o uy- tunun bir konseri t&ldı:- edttektir. 11n derecede temizdir. Fakat o te- Sörintin kıymetini hepimi% biliras.. 

çin böyle yumı•tım. Yoksa: 

le sokuldu. Ağustoı başlangıcında kuya karşı mukavemet göstermeyi mizlik, tıbbi temizlik dmıek deiildir. 
"tehlike hali,, ilin edildi. Simalde düşünemez. Halbuki nı.ır.kolaps;•ye tu- O L Ü &;I Belki temizlikte kullanılan su, Duh-
Trondhjem'dcn cenuptalri Mandal'a tulan kimse uyumak istemez, uyamaya J.t . ,ık bir sudur ••• 
kadar tahkimat yapıldı. Alman mü- mecbur olur. Haremi ııerif müdürlüğünden mu_ - Ya kahve veya çay? Fokur fokur 
hend.islerinin idaresi altında binler- Devamlı uyku daima ağır bir hastıı- tekait ve Büyük Millet Meclisi Mat- kaynamıyor mui' 
ce Norveçliler "Falkenhorst" adı ve- Irk alametidir. Ona 9e'bep olan hasta- baa Müdür sabıkı. SelAhattin Refik - O da, lliibalni.fi doiurur. Hem-
rilea ba müdafaa alndrini yapmalı: 11- lıklarm en hafif olanı belki ktrracil'!- Sırmalınm enifteııi, İmıail Hilmi Af- tire içJn mahzurludur. 
sere çalrııtınldılar. Danimarka d.ıhi rin )'orııunlaiu haa•ahiJdır. Daha şar ve Ali Memduh Ongerin Kayın. - Hemtiren.in bir muhataraya maruz 
tahkim edllmittlr. JaUand bir mfida- sonra. şeker hastahğmm ağır ve ..o- pelerleri ve Tekirdaj Likör Fabrika- kalmıt olduiunu .Jaaeti nefsini koru
dafaa ımntakası olarak tanınmııtır. na yaklaşan nmanmda, üremi has~a- sı Müdürü Hikmet Barlan ile Fikret maaı bakımından- aö7lemerni1 olm'l-
Holanda müdafaaya alt havai baraj- lıitnda gelir .. Devamh uyku menenjit Atımın da71lan sım, kahve içtiibü, battl yemek y:di-
dan ba§ka bir ııey yoktur. Belçika h l t d be71 d çr1ı: ha.ta tini, hatti daha ilerf gideyim, daha 
aahillerinin ise pek kuvvetli surette lıaksl!~ın~ oal,ur. n e an ur • MAZHAR KASKAN taf.Uitb bir ikramı, farua bir içkili Başlıca Şart: Ha va ve ..... . .,.. 
tahkim edildiflne ııüphe )'oktur. Al- Bunlardan baeka, d~mh uyku lln• Tedavide ~lunduğu Amerikan bas - sofrQJ kabul ettilini ıizden sakh-

Deniz Tefevvuku ftıanlar Fransız sabitlerinin pek ırü- ııefaHt bastahtiyle uyku hastahiının tanesinde dün ııabah rahmeti rahma- ... oJmuı varid delil midiri' 

,------...., 
H ILDE KRAH L 
Bütün genç kızların görmesi 

lazım gelen 

GECE GÜNDÜZ 
BENiMSiN 
Filminde bu haffa dn 

4iARK Sinemasındcı Mantıkla düıünüldüiii zaman fi- zel müdafaa edlldiiini iddia ediyor- başlıca alametidir .. Bizim dilimizde bu na ~avu~uftur. Cenazesi Beyazıt - Ha71r. Biz hemtircnin hangi pn, 
kirde bazı itiraz noktalan lar, hHtahklarm ilriıine de uyku hHtal•ğı camii terifinde Cuma ııamuııu mü- nere:pe ıittiilnf ve sittifi yerde ne 

belirir: Almanya mauaam kuvvet ıı----·---------- denildiği için. bir aralık &nemli bir teakıp ka1dınlarak Edirnekapı .,mit- kadar lralchinn bllrls. Zamuı ve me- v ffakıyet kazanmakts 
ve kudretine raimen İngiliz adaları- 1 karışıklığa sebe polmu,tu. latanbulda li~deld ma1lberei mabsuauna defne- aafe, bise oturclaimnu.z )'erde kontrol a, mu a 
nı işgal edemediği halde müttefik- 1 ASKERLiK iŞLERi anıefalit baıtabiı bulunduiunu ıue- dilecektfr. . imkAmnr 't'el'ir. (Devamı Sa. 4 Sil. 1) ...,. devam ediyor. 
lerin kıtayı nasıl istila edebilecek- • telerden haber alan ve ona uyku bas- RiCA: llıfera1ı11nıe Çelenk ı&'ıderfl-
leri sorulablllr. Bu sualin cevabı ba- Fatih ıubeelnden: P, ön Yzb. M. tahtı denllditinl okuyan yabancı bir memesi rica olunur. 118/1 .. ı.A-
sittir. Almanyanm böyle bir nıace- Rifat oğlu A. Sami, !lemi kaptanı kendi memleketine t~l.. Bütün Dünyanın Hıyran kaldığı SanaWMU 
raya atıbp muvaffak ola.mamaaı İn- •;;=;=:;~İİİİİİİİİİİİİİİ~~~~~~~;;~~~==~=~~İİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİ. -gilterenin muazzam filosu yüzün- 1 

dendir. Almanlar kendilerini arkadan E R ! Yazan : W. Cluı.echUJ, 
Ruslann vurabilmeleri ihtimalini dü z A F ----- (j. i//z llBr!!U'iJ ••• 
§Ünerek bütün kuvvetleri ile İngiliz llJ18. Çeviren: /~ Sqf'a. 
adalarına yüklenemedıler. Buudan 
sonra plinlarını tadil ettiler ve Rus~ 
yaya hücum ettiler, U:ıak prktaki Tefrika No. 26 bil mamaları a~ası fikrinde hiçbir landıl! ana ka4ar Mileler PCU ve 
hareklttan oireni7oruz ki, ıeniı bir Bir .un Vesmtnsteı Dükü beni bir yenilik yokhır. Daha 1903 yılında birçok tecrO.beler ~pddı. 1918 J'llm• 
arazinin isti~isı . den~ ve hava te- yeınele davet ettı. Bu Dllk cephede Mösyö Wells yazdığı bir makalede, da (yani ıon taarruzdan iki yıl 6nce) 
fevvuku t~ın edilm~dikçe muvaffa- sırhb bir otomobil birliğine kuman- bu sahada insan hayalinin bütün tanklarla yapılacak bilJil]c bir taar
b7etle neticelenemez, Muvakkat 4e d tm !deydi y kte b' liği membalarını ileri sürmil§til, Diğer ta- ruzun plAnları haz.ırlandı. Fakat bu 
olsa, bida!ette bu tef~ temill d~ğ:r b~k ~bitl~~~e k:rş~~ışt:. raftan çok daha. eski zamanlarda huırlıklara rafmen baekumandanh- ı 
edilmeseydi, Japonya Fılıpin, Fele· harplerin tarihlerinde kalelerin ve ğın bu yeni llillhtan istifadeyi ölren-
menk Hindistanı cibi ıenit filkeleri Bu ılm~a_kaşalülardatt::ba il zır~~ıla~;o tahkim edilmiş mevz.ilerin aşılması mMI tein daha iki sene geçmt'ltl kap ı 
fethedemezdi. Tefevvaku baıün kay- D8I oau:mm e e ecegı g - için buna ben.zer bir~ok icatlar ıörü- etti. Bu zaman zer!ında da blrçok 
bettiii içindir ki Avustralya sahil- ş(ltdü ve kararla§tırtldı. Bundan son- lür. Birçok yeni usullerle ve telı:em- hatalar yapıldı. Meseli acele tankla- I 
lerin4e )'erinde salıYor. ra deniz .mpatı servfsf §efinin de 13· müllerle ztrhlı safihaların mermile- rımtzdan yirmi t.ınesl düşmana kar-

Bu vukuatı göz önünde tutarak tırak ettitl bir konferans toplandı. re, top ateşlerine mukavemeti temin ııı çıkarıldı ve bunlar henüa kiti , 
Avrapada ikinci bir cephe açılmasım Bu konferansta muadelenin esasları- edildi. tç ihtlrak cihazı mot3r kud - miktarda çıkarılmadan düşmanm gö
tetklk edec:eiiz. Bu bakıından derhal nr hal 1~ çabucak işe ko.Y"llmamızı retini vücude getirdi. Pedrail ve dişli z.ü önünt> konuldu Böylece yenilik 
bir neticeye vanlmaaa da fimdiki tekllt ettim. Fakat bu- ~ekliflerin ka- sistemleri çoktan malılmdu ve dün - ve baskm gibi !k: mühim istifadeden 
vazi:pete cöre maksada pek btb'ilk bulü, telebbüslere girişilmesi mWıim yanın birçok yerlerinde tatbik ııahasl mahrum kaldık. H&lbukl o zaman 
faydası dokanacaima tlpbe 70ktar. meseleler çıkaraattak blllrdilm • (;i1nldlümp'~ı:- buluyordu Böylece tankm lcadmda daha bu tankların hem sayısı pek 

1aJ1n muv o aması m ... ıw- ·n k 1• kt rt k 
1 Fransa mı? Norv~ mi? dil. Eğer tanklar l§e yaramasa ve esas olan ç eş .ı. ço an o aya çt • mahduttu ve be.-n dr. bun srm emt--

-1S Harbiye Nezareti bunlan kabul et_ mrştı ve bunlar eltmizdqdi, \esi, zabitleri, işçileri kArt derc~ede 
ilk sorulacak saal ikinci cephe- dl bfr arlhnento komisyonu Ta.nkm icat edllmlfo olduğu bir za- tecrübe sahibi dl'fildiler. Benim, tıen 

nln nerede açılacatıdrrP Her- mesey ' P . man yoktur ve "şu adam tankın mu• den zi..,ade A"'"Ulth VP Lloyd George beni karşJsıııa alabilir ve mesul '!de· . ~ .... 
kea bu cephenin Fraıuıac!an. bqla)'IJI bilirdi SalAhi tim dahilinde ohnı- cldldir,, denebllecu bir şahsiyet mev un protestolarına ratmen tanklar 
Norveçe kadar uzanan 11abıllerde o- bİr teteb::S tein bu kadar bü- cut olmamışt.ır. Fak.at ilk tıı.~~ları.n vaktinden evvel hıııa edilmiş oldu 
Iasafında müttefikdr. Batka mmta. yan __ ,. .__ h le bi imali için nıha! emrın \"erlldıı:ıı bır 

ZATİ SUNGUR 
YAKIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

~ Sineması ve 
Tiyatrosunda 

Manyatizma, Hipnotizma, fspirtizma lllüziyonizma 
hünerlerine başlıyor. 

<.; E S Sineması ve Tiyatrosu Beyotlunda Şehir Tiyatro.ulur. 
Komedi Kısmına tapı~. 

TELEFON: 49369 
Zaü Sungur temsilleri her gece saat 21 c!edir. Pazar g(lnler 
saat 16 da matine vardır. Gelece'k haftadım itibarP.n Cum.ar 

~----• '"'si günleri de matine olacaktır •••••ı-

E L HAM R A ' da 2 Filim Birden -· K IVIRCIK PAŞ A ka1ar bir takım ıiiçlllldtt çılraracafı ytıbfrk ml~ttaan yapk ....... 11' -.ın: mü~ an olduğuna da şilphe yoktur. Bereket versin ki Almanlar, bu ye-
lçin bu ciheti düşünmek bile lü- sa cuu.:re r ma amm ... .,. nlliğin hakiki kı:ımetini takdir ede- SERMET MUHT AR'm gilzel eserinden, baş rollerde: 
zuınsuzdar. Mösyö Lltvinof'un işa- racaat etmeden israf ettlrmlş - o- Baskın Fırsatını medller ve ancak 1917 de pek az >AYIT- HALİDE_ REFİk KEMAL-TALAT- YAŞ~ 
ret ettiii 3artlara unun olan biri- lacaktım, . . . ı Kaçırıyorduk! miktarda Alman t;.ınkı bizim karşı - SA R A y K O N S E' R l: MARTA EGGEll't iıj ~· 
kinci cephe için en müsait nokta 1 Burada şunu da kaydetmelıyım kı, ıntza çıkabildi. ı 

Avrupanın ıarp aabillcri, Fransa ve top ve asker ta3ıyan ~ir zı:hlı ara- Bu ilk emirden tankların bir taar- J r) '••••••••••••••••••••••••••••L•iııı 
Norveçtir. banm siperleri vey:ı dıger bırçok ta- ruz silahı olarak kaullanılmıya baş- (Arlulli va 



Şehirden Röpor+ai 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

Doktor bir albüm alıyor, içinden 
bir fiş çıkarıyor: 

- Bu albüm hemşire E ... nin albü: 
müdür. Hemşire, bize her günkü me
saisizini bildiren bir rapor verir. Bu 
elimdeki fiş, Nisanın dördüncü Cu
martesi gününe ait bir rapordur. B4-
kın o gün ne yaı:wıış: 

Saat 9 dan 12 ye kadar merkezde, 
yani burada çalışmı:i. Sı;at 12 den 13 
e kadar yemek zamanıdır. Saat 13 te 
•.. inci ilk okula gitmiş. Orada bir sa
at kalmış. 70 talebeyi teker teker mu
ayme etmiş. Dört ha~ta, iki bitli bul
muş, bütün talebeyi umumi şekilde 
gözden geçirmiş, iki sınıfta cemal\ 95 
talebeye iki konferans vermiş. Saat 14 
te Velet karabaş mahallesinde ... so
kağında ... numaralı eve gitmiş. O 
evde iki kişiyi ziyaret etmiş, 15 dJ.
k!ka kalmış, Saat 14,45 te ... mah:ıl
lesinde ... ııokağıı:ıda .. numaralı eve 
gitmiş, kimseyi bulamamış, ayni so
kakta •.. numaralı evde de kimse yck
muş .. , 

- Belki vardı. Niçin hemşirenin 
yalan söylediğini kabul etmiyorsunuz? 

- Bir kere bizim hemşireler yala:ı 
söylemezler. Yalan söylemek içın bir 
sebep de hissetmezler. Sonra yalan 
söyliyemczlcr. Çünkü bu rapor, b-ış
hcmşire tarafından kontrol edilir. Baş 
hemşire, bu hemşireleri daimi bit· kon_ 
trol altında bulundurur. En küçük ha
ta, en büyük eczayı muciptir. Bizcle 
en hafif ceza ilk cezadır, bu da m.ıa
şın en az dörtte birinin kesilmesidir. 

Fakat, şimdiye kadar hic; bir hem
şire kendisine gösterilen itimadı sarsa 
cak en küçük: bir harekette bulun
mamıştır. Hctrulirelerimiz sızdınlnuıı 
halis altın ayarında kızlanmızdtr. 

Tramvaylarda 
lulunan Eşya 
İstanbul Elektrik, 

Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1942 Yılının Nisan Ayında 
Tramvay, Tünl ve Otobüs 
Arabalarında Bulunan Eş
yanın Müfredatlı listesidir 

t..det 

" Muhtelif cins çantalar 33 
" .. Çamaşn·lar 13 

Kadın ve erkek eldivenleri 66 
JJ " ayakkabı vr 

lastlklerı 12 .. " .. şem!Iyeleri 13 
Baston 4 
Ş,apka, kasket ve bereler 13 
Atkılar 5 
Kitap ve evrakla- \4 
olma kalem 3 
Gozlük 2 
Kııdm ve erkek snatları ;J 
rcsblh 2 

TAN 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATizM·A 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

...... ı .................................. r~ 

İN ş AAT 1 LAN 1 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

''KAL,, 
Sabunları 

Müessesesi Müdürlüğünden: Çapa markalı 11KAL» pirina sa-
l - izmitte yc.pılaeak Müessese Müdiriyet binası ilave inşaatr kapalı bunu ucu:ı:luk, randıman ve ka-

zaı·f usu!ıyle ve vahid fiat esasatr dahilinde eksiltmeye konul- lite itibariyle sair pirina sabun-
muştur. . larma faiktir VE BEYAZ SABUN 

2 - İşbu inşııah'1 muhammen keşif bedeli Milessesece verilecek be- VERiNE KULLANILIR Siz de 
tonarme demiri hariç 53301,40 liradır. tecrübe ediniz, memnun kalır-

3 - Eksiltme euakı izmitte Sellüloz Sanayii Müeseı;esinin Muhase· smız. Toptan s;ıtış yeri : İstıın-
be servisinden 2,5 lira mukabilinde almacaktır. bulda Hasrr İskelesinde Frrın 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3997,61 liradır. ,_ sokak No. 24 _, 
5 _ Eksiltme 15/ 5/ 942 tarihine .müsadl! Cuma gilnü saat 15 de İz- 1 

mitte Sel!ülo:t Sanayii Müesc;e!iesİ Müdürlilğündı.. yapılacaktır. t 
DAVET - stanbulda bulunan 318 6 - istekliler tc•klit evrakı meyanında şimdiye kadı;~ yapmış olduk-

Harbiye ne~etli arkadaşların 40 mel lan bu gıbı işlere ait vesikan teklif mektuplarına iliştirecek-
yıldönümlerini kutlamak maksadiyle 

lerdir. bir kır ziyafeti tertip edilmiştir. Zi-7 - Teklif mektuplarım haYi zaraar kapalı olarak ihale gij.nil ı::aat 
14 e kadar makbuz mukabilinde Müessese Muhaberat Şefliğine yafet yerine götürülmek il.zere 10 

Mlilyı:s Pazar sabah 10 da Beşiktaş 
teslim rılunaccıkttr. Yıldız caddesi başında vasıtalar bu - 1 

8 - Po~ta ile ~öndcrilccek teklifler nihavet ihale saatinden bir saıst 
Lunacaktır. Arkado~lrmn teşrifleri ri- i evveline kadar gelmiş ve za;·fın kanıınt şekilde kapatılmış olması 

1:1-ı:rmdrr. Postadp vAki olabilecek gecikmeler nazarı itibara a- 1 ca olunur. 

1 lrnmaz. ı -------------
9 - 'Vtüessese ihaleyi icrada serbesttir. I #Öksürük ve Bron§ifi il .., .. , ................................ ,,, 

BULUNMAZ FIRSAT -
Sarayburnu, .Analar, Boğaza nazır, manzarasının lrnpahhnası imkan

sız, ic;i dışı yağlı boyah bahçeli ev 11/5/942 Pazartesi saat 14 de müza
yede ile Beyoğlu Sulh mahkemesinde satılacaktrr. Adres; Cihangir, Cami 
sırasında Özoğlu sokak No. 11 

- -~~---~--------~-----~ 
lnebolu Beledüyesinden: 

-TURA L 
Komprimeleri derhal keser. 

Her eczanede kutusu 35 kuruştuı 

8 - 5 - 942 ---

. -·· : 
. . .......... . ,___ ._.. . - ·- _........ 

.;.,,..;ıt ... ·-

İLE SAB.AH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırça1ayınız 

Manifatura Perakendecilerine 
lthaliitçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Kiitipliğinden: 
İstanbul VilAyeti hududu içinde manifatura dağıtnnma ba~lanacağmdan, İthalatçt olm.ıyan ve ticaret 

vini 1942 yılından evvel kurmus olan 
Manifatura perakendecilerinin, 
İthal malzemesi kullanan hazrr elbiseci ve gömlekçilerin, 

" ,, " terzilerin, 

dağıtımdan ısti!ade etmek üzere, aşağıda yazılı vesikalar.ı Umumt K3.tipliğimiz :Müracaat Bürosuna ibraz 
tmelerl rica olunur: 

ı - 1941 ~ali yılma ait ruhsat tezkel'esi, . , . , .. 
2 _ 1937, 1938, 1939, 1940 ve 1941 mall yılları zarfında ödenen kazanç vergilerine ait Maliye Tahsıl Şu

besi makbuzları, 
3 _ Mahalll Ticaret Odasının 1942 yıltna ait hüviyet varakası veya sicil kartonu, · 
4 _ Aşağıda yazılı malumatı sıhhatli ve vazıh bir surette ihtiva eden bir beyanname 1 

a - Ticaret evinin Unvanı, mufassal adresi, (varsa telefon numarası), 
b - Daha ziyade hangi manifatura cinsler!nl>ı satışiyle iştigal edildiği, 

c - Manifaturadan başka ne gibi malların .-,ntışiyle iştigal edild.iği, . 
d - 1941 takvim yılı zarfında cem'an kaç liralık ith~ ~anifaturası ~üba:_aa e~l~ığl, j 

İcabnıda tesviki talep edilecek olan bu malfunatın mahremıyetıne riayet edılecegı tab,idır. . 
İzdihama mahal verilmemek üzere, alakadarların ıüracaaUarı. semtlerine göre aşağ1da yazılı tarihlerde 

1-abul edilecektir: 
s E M T 1 M Urııcaat tarihi 

Eminönü, Sirkeci, Sultanhaınam ve civarları 8/5/1942 
Mahmutpaşa, Rızapaşa, Ffocancılar, Çakma.kçıla~ ve civarları 11/5/1942 
Eminönü kllz&sının sair kısımlariyle Fatih, Bakırköy ve Eyüp kazaları 12/5/1942 
Beyoğlu kazası 13/5/1942 

Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy hzalan 14/5/1942 

.... K .. art .. a.l, .. A•d•a•la•r•,•y••ao•l•v•a•,•S•i•li•vr•i•,
11
c•a•t•al•c•a•v

1
e .. Ş•i~le .. k•a•za•l•a•rt .......................... ı.~-ı.5•/•1•94•2 ........ ~ 

~ .............................. im __ 

KIZILAY CEMiYETi İnebolu belediyesi itfaiyesi için 24 - 32 beygir lrnV\·etinde çift silin
dirli ve altında lfü:,tik tekerlekli arabalı bir adet motopomp altnacağm
dan, bu makinayı vermeyi teklif ede1:ek olan .firmalar bu baptaki tediye 
şartlarlyle fenni ev~af ve şeraitini öğrenmek ilzere teklif mektuplarını 
ilanın hitam milGdeti olan 20.5,942 gününe kadar İneıoıu belediyesine 
göndermekle şarlr.nmeyi bedelsiz istiyecekleri mın olunur. ( 5276) ---

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

Emirganda Emirgan caddesinde 54 numaralı yaJ.ıı\L'l hedim ve tahas
sül edecek enkazının satışı açık arttırmaya konulmu~tur. Tahmin bedeli 
1384 lira 53 kuruş ve ilk teminatı 103 lira 84 kurus!ur. Şartname Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale ll/5/942 Pazartesi 
günü saat 14 de Dı:imi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle ihale günü muayyen saatte Daim.l Encümen-

lstanbul Deposu Direktörlüğünaen: 
l stanbulda perakende olarak 

OYUN KAGIDLARI 
Musait yevmiye ile bir kimyager alınacaktır. Taliplerin müracaatla-

r~ (5281) .. 
Satdfk Dekovil Ray ve Vacr.one+Jeri 
700 çift metr~ dflkovll travers ve 2 makas ve iki plfıkturnan ve 28 

deknvil arabaıır 20 gün zarfmcla ,.atrhktır. Ankara Knıacı han No. 24 de 

de bulunmaları. ( 4888) -Cerrahpaşa hasfabanesi için alınacak 76 kalem trbbi eeza ve 8 kalem 
tfbbi levazım, 2490 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına göre 
pazarlıkla satın alınaeaktır. Mecmuunun tahmin bedeli (2352) lira (60) 
kuruş ve ilk teminatı (352) lira (89) kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua
meUıt MüdürlüiLi kaleminde görülebilir. İhale J3/5/ 942 Çarşamba gwrn 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz 
veya mektupları ve 942 yılma ait Ticaret Odası ves1kalariyle ihale gü-
nü muayyen saatte D&imJ Encümende bulunmaları. (5298) 

yalnız 4. ütıcü Vakıfhwıı.nda Milli piyango gişelerinde 

53 lük Oyun K~ğıdının Destesi 230 Kuruşa, 
37 lik ,, , ,, ,, 210 Kuruşa 

satılmaktadu·: .............. , 

Nafia VekCiletinden: 
Kumaş parçası ı 
Sefer tasları 6 , ......................................... . 
Yiyecek maddeler 1 

.Devi.et Oemiryo1!arı ve liMahları iş~aresi llahfarl 
Hırdavat 41 
Bır miktar para 

Tramvay, Otobüs ve Tünel araba
larında bu cin..~ eşyası zayi olanların 
Galatada, Tünel r,rkasmda Tramvay 
Hareket Dairesine müracaatlan. 

(5300) 

-----------------lstınbul Asliye Be~inci Hukuk mah 
kemesinden: 942, 625 - Efdal tara
fından Saime ve Nevin aley~leı-ine a
~ılm~ olan davaııı~ mevzuuna gorc: 
Davacının muı-isı bulunan Emınc 

.Milnıre saglıgında müddeloleyhlerın 
murisi Hakkıya mutas;::rrıL buıundu
gu Galatada Emekyemez - Karamolla 
.50kak eski 17, yenı 17 mükerrer nu
marah gayrimenKuliın nısıf hıssesını 
kcndısine ölı.inct•; e k&dar bakmak 
~artıyle bilfıbedel fçrag ettığini mLi
beyyin noterde bır mukavele ile ik
rar etmiş ve bu da tapoya tescil e
dilmiş ise de, ahiren ve yine noterde 
yapılan ikinci. bır muka\ ele muci
bince mumaileyh H.ıkkı mezbuu E
mıne Münireden evvel vefat ettıği 
takdırde ı1akkın.n \ ori~leri işbu hak
tan mahrum educcekleri te~bıt edıl
mış ve buna binaen Müniı-eden e\ ve! 
ı-·efatı hasebiyle ikmcı mukaveleye 
1Stinaden tapodaki kaydln tashıhi ta
lep ve dava edf'mesı uzerıne usulen 
gönderilen d<1va istidaları zırine vc
.rılen meşruhattan anlaşıldığına gbrc, 
milddeialeyhlerin bulundukları ika
nıetgaru terk ile bir semti meçhule 
gittiklerinden haklarında yapılacak 
tebligatın ilanen ic:rosına karar ve -
'rilmii;i ve ilan .Euretiyle yapılan iıibU 1 

dava istidasının btr ay müddetle ila
nına ve davaya or. g!ln zarfında ce -
ı1:ap vermelerine m:ıhkemecc karar 1 
veı:ilmiş olduğu fü'ın olunur. 

TÜRKiYE iş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 

KA vı P: Mayıs ve Haziran 942 ay- Keşi deler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aj!ustos, 2 lkincfteşrin 
larına alt 84/ 55 numaralı ekmek kar- tarih lel'inde yapılır. 

• nemi kaybettım. Yerusini alacaglm- 1942 ikramiyeleri 
dan eskisinin hlı:{mu yoktur. Kadıköy " _ 

100 llralık-4000.- Llr 

50 • -2500. - • 

Osmanağa mahallesi Ayna!ıfırın ÇIA· 1 adet 2000 llrahk-2000.- Llra , . 40 adet 
hadar sokaOı 32 No. Beciriy~:: 1 3

2 

" 1000 " -3000.- • I 
50 

• 

~ " 750 ,, -1500.- .. 
TAN Gazetesi 1 3 " 500 " -t5oo.- " l 200 • 25 • ~000.-

10 2!'10 -2!'100 - • 200 • 10 .. -2000 -

ilan Fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, " ,, 400 
3 ,, ,, 150 

,~, ............ .,, 

, .................................... __ , 
İHTİRA ILANI 

.................... ~ 
Satllık Tarla 

"Yazı makinelerinin şaryosunu iler- Çankırı vilay:etl Çerkes kaza-
letmiye mahsus tutibat., hakkında a- sınm bayındır nahiyesine bağlı 

1 Kozveran köyünde bir harman lınn11;j olan 29.8 1934 gün i.ı ve 1838 I 
yeri, bir samanlı!<" ve beş parça 

saytlı ihtira beratı bu defa mevkii tarla acele sattlıktır. Taliplerin 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 

1 
bizzat veya mektupla İstanbul 

veya icar edileceğinden, talip olanla-! Tahmis sokak Akfehir han No. 
rın Galala'da İktrsnt bnnmda, Robert ı 6 da İhsan Tütüncü'ye mUraca-

Ferrı') e muraeaatla:-ı ilan olunur. ~ ......... atları . ........ ~ 

Talip zuhur etmemesi yilzünden yeniden eksiltmE>ye konan ve 8750 
lira bedel tahmin edilen 5000 adet kürek mübayaasmm 23.5.942 Cu
martesi günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde Malze
me Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve tefer
rüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdiirlüğünden almab!Jir. 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarmtn muvakkat teminat ve şartnamesin

deki vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar me2kur komisyona 
makbuz mukabilind~ vermeleri !Azımdtr. (3239) (5273) 

1 - Müteahhıt nam ve hesabına olmak üzere şartname ve nümunesi 
mucibince (23,000) adet üzüm küfesi pazarlıkla satın alınacaktır. Müna
kasaya girecekler (5000) adedi için de teklifte bulunabilirler. 

2 - Pazarlık 15/5/942 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta levazım 
~ubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün öğleden sonra adı geçen şubede 
görülebilir. 

4 - İsteklilı;rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat i.izerincien % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezk\l.r komis-
yona müracaat~arı. (5278) 

ANKARA VALILIGINDEN 
ı - Ankara Cihan palas oteli karşısında husus! idareye ait hal ve 

mağaza inşaatının ihalesi 11/5/942 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnü saat 
15 de VilAyet Daimt Encümeninde yapılma küzer kapalı zarf usuliyle ek
~utmeye konuJmu~tur. 

2 - Keşif bedeli (911209) lira (67) kuruş ve muvakkat teminatı 
6160) lira ( 48) kuru:;tur. 

3 - isteklilerin teklif mektuplarını teminat mektup veya makbuz
ariyle Ticaret Odası vesikalarım ve ihale gününden en az (3) gün evvel 
Vi!Ayete istida ile müracaat ederek bu is için alacakları fenni ehliyet 
vesikalarmt hArtıilerı yukarıda adı geçen günde saat 14 dt- kadar Daim! 
ı<.:ncUmen Reisliğine vermeleri. 

4 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafia Müdürlüğünde gö-
rebilecekleri. (2950) (4883) 

Eyüp Bahariyede Askeri Lv. Anbarı Md. den: 
250 kllrlll yevmiye ile iki terzi ustası hizmete almacaktrr, Taliplerin 

.... Jp rılarak Adı ıwçerı nmbar Md. nP mOraı-aatları (3125-5193) 

Muhammen bedeli (1976UJ Lıra o.an muhteııı cb'atta 2500 metre Li
noleom (21.5.942) Peri;iembe günü saat (15,30) on beş buçukta Haydar
paşada Gar binası cahilindek.i komisyon tarafından kapalı zart usuliyle 

• satın alınacaktrr. 
Bu işe girmek fstiyenlerin (1482) lirahk muvakkat teminat, kanu

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflı:ırm! ayni gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzrmdır. 

Bu J~ ait ııartn&meler komisyondan parasn: olarak dağıtzlmaktadrr. 
(5077) -Yeni umum! idare binası kolöri!er radyatörlerinin yerlerine takılma-

st ve boyanması ışi kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat ilzerinden ek
siltmeye konmuştur . 

1 - Bu işin muhammen bedeli 15357 liradır. 
2 - İstekliler bu işe alt ~artname vesair evrakı D. D. yolları Anka

ra veznesinden 77 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 .5.942 tarihinde Çarşamba gUnü sa:ıt 16 da Ankara

da D. D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek n isteklilerin tckllt mektupları ile bir-
likte aşağıda yazılı teminat ve esalki ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine venrıeleri IA.zımdır. 

A - 1151,77 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 savtlı kanunun tayin ettiğı vesikalarla 1'u işe mahsus ol

mak il.zere MünakalAt Vekliletinden alınmış ehliyet vesıkası, ehliyet ve
sikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Mi.\na-
karnt Vekaletine müracaat olunması. (3241 - 5274) 

~ ..................................... .... .. 
· Makine Ressamı Aranıyor 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketinden 
Tecrübeli bir makine ressamı aranmaktadır. 1steklilerln hal ter

cümeleri, bir fotograf ve şımdiye kadar çalıştıkları milesşeselerden al
dtklar1 bonscrvls\eriyle tahriren veya bizzat Eskişehir Şeker fabrika-

, , sma müracaafüın. # 

SATll:.IK ÇAM TOMRUGU 
Devlet Orman İşletmesi Bolu - Selen Revir Amirliğinden 

istif 
No. 

Adet 1918 03 
Beher M3 binin 

Cinai Muhammen bedeli 
Lira Kuruı 

% 7,5 Mu· 
vakkat teminat 

LI. Krı. 

,-----------------------, 1 1422 657 191 Çam 20 00 985 71 

Şapkasını ihmal eden Bayanlarının zerafetleri noksan kalır 
En son moda \'e en şık şapkalan 

ŞEN ŞAPKA 
Mağazasında bulabilirsiniz. 

Zengin çeşitlerde el çantaları, ' eldivenleri ve şapka · 
levazımatı da vardır. 

Sultan Hamam 46 

1 
ı - Revirinıizin Çaydurt deposunda yukarıda lıer birinin blzasm

da miktar, cins, adet, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı 
cam tomruklan açtk arttırma ile satılacaktır, 

2 - Tomnıklarırı aynca ba~ kesme payları mevcut olup hacim ka
buksuz Qrta kutur .üzerinden hesaplanmıştır, 

3 - Satış 14/5/942 tarihine müsadif Perşembe günil saat 15 de 
, başlar, ve her istifin. satışmı mütea.kıp diğer · istiflerin numara sırasiyle 

satı&ma ·geçilir. 
4 - Tomruklara alt satııı şartnamesi Ankara Orman Umum Mil~ 

dUrlüiü ile Bolu, İstanbul, Ankara. İzmir, Orman çevirge müdürlillde
ri ve Adapazan Orman Bölge Şe!llğinde görülebilir. 

5 - isteklilerin 14/5/942 Perşembe günü saat 15 de Boludakl Re-
vir Amirliğine milracaatlan. ( 5041) 

Sahip ve neşriyat nıüdürii! Halil Lutfi Dördüncü1 

Gazetecilik \'e neşriyat T. L. ş. XAN Matbaası 


