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Dünkü Mecliste 
Bat an Yalı.udi Vapuru 
Meselesi de Görüşüldü 

BASVEKIL DEDi Ki: 
"Bu işte En Ufak 9ir Mesuliyetimiz Yoktur. 

Türkiye Baıkaları Tarafından Arzu 
Edilmeyen insanlar için Vatan Olamaz .. 

M. Laval 
Siyasetini 
Anlattı 

"Almanya, Avrupada 
Mevkii Teklif Etmiştir .. 
Fransaya. Tarihe Layik 

"Yeni Siyasetimize 
Temel Taşı Budur" 
Vichy, 20 (A. A.) - Başvekil 

Laval, hükumetin siyaseti bak -
kında radyoda bir demeçte bu • 
lunmuştur. Lava!, bu demecinde 
bilhassa demiştir ki: 

"Bir taraftan amiral Darlan, 
mareşal namına askeri kuvvetle· 
re kumanda ederken ben pe ma· 
reşalın emri ve yüksek otoritesi 

Ziya Gevher Etili, Anadolu Aiansının f sfah ~~;~d:O:~d~r~~~~;:~~~~ ~ect 
Edilmesi Lüzumu Üzerinde Durdu ~!~am;:ıı~~u~~!~~~ ~:~r;~~~r:; 

_Ankara, ~~ (A.~.) - Büyük ı he7 Etili, esas itibariyle bilumum yaşıyoruz. Memleketimiz bolluk 
. . • Millet ~.eclısı. b':1~n Dr. Mazhar munakelelerin aleyhinde olmaSJ· yerine yokluklarla karşılaşıyor. 

Zıya Gevher Etıli Gennen ın reıslığinde toplanmış na rağmen bugün, bu fası& gelin. Esasen butün milletler de ayni -1 tır. . . ci~e kadar, hiçbirine itiraz etme- haldedir. Bu, harbin kaçınılmaz l!RAN Kahve ve çayın ~nhısar al!ın.a nı.ş olduğuna işaret ethkten son- neticesidir ve çarpışanlar bundan 
ıı- SANIN ~ması hakkındakı. kan~ layı- ra, ajansın milli bir mües-ıese ol. daha çok iztırap içindedir. Hiıku 

asının. ~uvakkat ~ır. encumen - duğunu, bu devletle beı·aher ku- met, acılannızı azaltmak için bü· 
~ nzlYETI de tetkikı kabul edıldıkt~n sonr~ rulmuş bulunduğunu ve memle- tün vazifesini yapacaktır. Güç ta 
lY .K 1941 malı yılı muvazeneı umumı ketin en tem12 unsurlarından te. lihiııizi yenmek ve düzletmek ba 
------------ yesine ~~il bazı daire bütçeleri'1 §ek.kül ettiği halde son zamanlar kımından hiç bir tedbir ihmal e 
~arcpt Pctain'i Alman ulcplcrini ~e değişiklik yapılmaııına dair d& maalesef beynelmilel bir uzuv dilmiyecektir. Biz ancnk kendi. 

abulc mecbur eden bir lı:aç sebep iki kıta kanun layihasının ır.üza· haline gelmiye başladığını ve mize güvenebilirlz Şu saatte 
:~dı1 r.1 Bir defa kendisinin devlet keresine başlanmıştır. arasında garıp garip btr çok şah Fransa irade ve hay. atiyeti~i gös 
cıs o arak kalması Darlanın da · tl t" · ld '> ' 

ntcml k ·· ' Bu münakaleler arasında Ana sıye er urE'mış 0 u~unu ve tenneğe mecburdur. 
b e et mudafaa ~vvctlcrinln d 1 . . - memlekete muzir add~ttiği bu " 
~ıında bulunması, Fransaıun ye- O~ &Jansı~ın Avnıpadakı harp . Laval. mcmlcketı müdafaa için •1-

nı maceralara ablmasma engel halı dolayısıyle yapmıı~s mec • ınsanlann o~ada bulunması caız ni feragat ve gayretle atılranlılr rös
tcıkil eden iki büyük imildir. Son- bur olduğu genit teşki!Atı karşı· olmadığını soy.lemiş ve Anad~lu teren ve topraklarında çahımalr iıte
ı-a Fransa açtır. Bu vaziyet, bir lamak üzere hükumetçe ~eril'tle. Ajansı vasıtasıyl': matbuatta ıI?-- yen köylülere hitap ederek. "•unu ıBy 
lı:rta devleti srfatJyle Fransayı Av- sine lüzum gösterile 50 bi lira tişar etmış olan bır telgraft bahıs lemelı: isterim ld demiştir, iı dünya11 
ruııanın difer lı:ıımılan ile iıbirl\fi. _ ak 

1 
in n ld~ğ. mevzuu ederek demişbr ki: yeni doiacalr rejimden hiç bir saman 

:ne tnecbur etmektedir Uçtincü nın mun a es e sıra ge ı ı va .. 
~iihlın ıcbep de, Alma~ tazyllrln- kit Çanakkale mebusu Ziva Gev· l:!f.r Devamı Sa. 2 Su. 1 l:JiY'° Devamı Sa. 2 Sü. 6 
lıen en ehven ı;artlarla ı;ıkmak için 

..!!randan ba$ka bir yol olmamasıdır. 

Amerikan, 
Harp 

Gemileri 
-s-

Japonyan1n Şark 
_Sahili Ac;ıklarında 

Dol.ı1$•yor --

JaPon adalanua karşı yapılan ilk bombardımandan sonra, Amerikan kuv\'etlerlnln, Pasıfikte Japonların eline 
düşmü: bulumn baslrca Amerikan adatarma karşı umumf bir harekete girişmeleri ihtimali çoğalmıştır. Yuka
rıki resimde bu adnlı.rm en mühimlerinden biri olan Guam.'m baş şehrini görllyonız. Guam üssü, Japon ada
larına yakmlığı dolayısiyle de Pasifik harekltında hususi bir ehemmiyeti haizdir. 

DenizHarbi' iaşe 
Almanlar 21 y d I I 1 •• T • I . 

Ticaret Gemisi ur un aşe ş erı~ı anzım çın 

d Kurulan Yenı Umum 
Daha Batır ı M··d·· ı··kı Q! 1• t G .. _,._ u ur u er u-aa ıye e eçıyor 

Malta'ya Son Hava 
Akını Çok Ağır Oldu 

Çıkan Büyük Yangınlar 
Slcllyadan Görüldi 

Berlin, 20 (A.A.) - Almar. 
o:-.:tuları h~~Jiomutanu~nuı teb -
.ii'lı: Almıın deniıaltık.lı:ı muhte _ 
lıf harp s.ıJ,alannda yerJ \re bu • 
~ iİk m.Jvaftakıyetler kaz&odık .~. 
nnı Cı~dlmıektedirler. 

Şimal, hmerikanm şark sahılı 
~c;ıgında 'e Karaip iemz: nılt: <·~ 
man 150 t ·n tonluk lR cusrn.ın 
gf'!!1ıvı t:::-hn!mıştır. 

Bir m=mzaltımız Kurasao'da 
flu•ıenbv ı;etrol dept>lu"na r.aar. 
nız etmiş \ıt top a~ tlVlc deoo· 
hrd3 yaııfın çıkarmrştı:-. Şını • .J 
huz Of!n,zır.de den":Zııtdarın:Jz 
tayyarele'.Jl'l yardımı ib cem'an 
!.:? bin tonlck iki dü~man vapu!"ı.:o 
ile bir J.ıt trol gemislru batırmış. 
1ardır. Bu ~emiler t.:a .. • ? halın
de gitmelrtc idi. Kafür..,ın hc;eı 

1 
İaşe işlerinin planlı bir şekilde 

DWOQR••~MP"'""t~ yürütülmeti için iaşe müsteşar· 
ılığı teşkilatının genişletilmesine 
lüzum görülmuş ve bu hususta. 
ki koordinasyon heyeti karan ic
ra vekiı\eri heyetince de kabul e .. 
dilerek resm! gazetede ne§I"edil
mişt~. -. 

Bu karara göre, iaşe mustetar
lığı, memleket iaşe işlerinin tan• 

B b 1 d zimi, idaresi ve mürakabesiyle om a an 1 mükellef olmak üzere, ticaret ve
kilinin emrinde bir müsteşar, bır 

-- müsteşar muavini ve merkez ve 

G V L bı· y · taşra teşkilatından ibarettir. • . ee in erane Teşkilatta: laşe işbirliği heyeti, 
-x-

Şimal Orduları Grupu 
Kumandanhğına General 
Yon Küchler Getirildi 

iaşe, teftiş ve mürakabe heyeti, 
daimi müşavere heyeti, tesbit ve 
ihtiyaçlar, tedarik ve dağıtma, fi 
yat ve mücadele işJeri, istihlak 

l:tfj8 Devamı Sa. 2 Sü. 4 

Xız Talebenin 
b<ıyafeti 

-s-
Son Bombardıman 
Büyük Taarruza Bir 
Baılangıç Sayılıyor 

1 gemileri c~ır hasara uğ~t .. mı~ -
tar. Refakat destroyerlerme de Kısa Etekli Elbise ve 

ipek Çarap 
Giyilmesi Menedildi 

m- Devamı Sa. 2 Sü. 1 
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üaküM c . ste 23 Nisan iaşe Teşkilitı dun, Kömür 
eselesi Bayramı 

laf" Baıtarafı l fncide B tce encQment Jam bQtçeslne bu -o-
rt tarlbJl t71m •• et .... samını yaparken M&l ye Ve llnden ç o c u k Esir"' e m e 4:llr Baştarafı 1 incide Aynca vurgun u arı takip etmek de var., Dtin Pro ·ıeyi 

IUıla.t4ın c:eldJdlt! işaretiyle ClbD ajana helaplanmn tetkiJıı: edilmiş olup ~ ve cfaiıı.cz teşkilltlandırma u - bu umum ü rlOtün vadfelerl a-
llama ta altmda Ya- ohrıadflmı da soımu ve Maliye Ve- Kurumunun Programı mum müdürltiıderi ve kararlar nwnda bulun kt ciır. Bu maksatla Ankaraya 6ötürdü 

yaptqı m tem meraalmtn- kili "hesaplar tetkik edllmlt\ir, neti- müdürlülü. önemli itler leva • bu teikllAt ıer k manleket içinde il-
bamedJyor o atlama tapım il· ce aJamaı... lehindedir,, cenblm ,,.._ 23 Hiaan MllU ~ ve ço- ıım ve mubuebe zat ~ arşiv tDıla1 ve bııal olunan, ıerekae ha - Vali ve Balı .. Relıd L6tft Xırdlır 

benim· de hJaenı vardD'. O ıniftlr. Encllmen bumm iberlne mO- cuk ba:namı mClnuebetlle reaml da- üd. lükl O' Bamıı servisi rfçten ithal edilen bOton late ve Dı- df1D aklanı Ankat'Qa hareket etmit -
tapnm lll'ka8lnda 1'a Ttlrk11lk UJmlıeıJt kabul ettiil llbl eminini 1d, inler oarwamba sün llleden IOlll'll m '1! ~ ve ~ maddelertntn fl7atlannı, anıl tir. Veli~* uıta lmdlır im 

1117111:nı1an kopenlmıt memleketle- sizin de kabulflnilz fa)lda verecek- ve 1*'18mbe günO tamamen kapalı ~~. valılilder teşkillb, fı~at kir J;aadlerint \ayi~ ve memleketteki lacak Veklletlerlt vtlA7et ve bel~• 
aweıert durur ıtudQate onlan tir.,. kalacakttr. Resmi ve hum8t bOUln o- m~abe heyetleri ve ofis m.1:1 • maddeler aratıfnda fiyat muvazenesi- 71 allkalandıraQ ._.. *8ftnda tem 

.... m.u~ tefekkilr ede- BGf"'ldl ldiniitle kuDar ı. çaqamba .ana 611eclen 80ll rakiplermden mONkkeptir. Tıca· nJ tem n ve bumm ahenkli IUreUe 1anla bu1"9-.ktlr. 
derıellri Jbım iken teıcnı bu Bunu nadan cuma scıno akpmma kadar ret Vekilllğhıe ballı toprak mah- tşlemesl lmklrıl nnı anttırarak tat- Bu-uda blllaw lleleııbe ~ve 
ıartıar 8l'MJDda vapurda .aren Reılk S.:: =kil~ tatil yapacaktır. aulleri ofisi, ticaret oflsı, petrol bikatmı mtırakabe altmda bulundu - TelbnWlne '8PUacat zam hakldnda 

f1mit11z bJr halde oldulmm 111 ana - ofisi ve ilerde a~ maksatla ku. racakhr buırl:anarı kanun llyDıam flJ.ıerinde 
IW'llııet:le ~ HalbuJd ta .'lıuluMıuttur: Çocuk eslrpme kurumu 23 nJaan- ru1acak diğer'tefekldillerin işle- Um~ mOdürUlk bütan fiyat mü- Dahlli7e Vekili ile fikir teatisi yapa -

it1bdl Arkadqlar
0 

Bakamet ~~ r ajana lllaha dan 2I nllan IOnO akfamma kadar ri lafe musteşarblında görülecek rakabeslne alt mevzularm sair Vekil- cak, yoksul asker aD~ 71ll»d • 
yecHrdf 0 Futa faz1a

00

verc11 fıte lmlhtac • cel'Wnde 111 '919)'8 llC1recelı: bJr baTl'UD prolramı butrla- tir tik ve makamlara bırakılan husu !lar maaı llzlm telen Y rd mı temin için 
• bu tekille bur kwuı1ar bulunabilir. lllllbr. Ba Pl'Olll'8m• llJre JM1191Dbe • .. _._.a..._. wa- .. _ Gcadel ı-• b-.Yannanı9)'9 tabt bzcae 'fltrllal 

bizim klNlt psetelerbnJsde BunJann k:Affesl lllah o1Unur Ben dnO 8l1eden ICll\l'a M blm ..ıonıa Bu teş llAtta ze çarpan en ehem- -·-1 .,.._. AY•t m e lt&e-
ajennnn bir teJırafı olarak ıQnC1n lhtf7aclan için ~ bir nnda bir oocuk ~ vertleeektir: mlJetll nokta, l e teekilltmm bir rln1, h878t pahaldıimm seyrint tak P =~::nn::ı,:~~ ~ir ':f' 

• Blıftan bap nual pldiJe-? para 8zerine Z17 Gevher DW"nin ,. :t• inalda, t·--- --.rll Jı: Jı:ill halinde ele lmma ı ve parçalı işini yapacaktır. e 11 e ec 
kactdar Naatı a.Jav.n ~ a Votl'Lara ... ._ ..-- ece teşkllltlara lmes dl Fiyatı n tesblt f y t derleme ve lislne yapUan telcl t hakkında izahat 

1'thq9t c1ev1et bndl ku dıMa =-=-~ ~ ~. : ~ .. -=~ ~~ır._ o.:: İate i.n Bhllii e~·eti mOrakabe. lhtikı\rla mücadele tube verecektir. 
D8lll Jatfetti nMd belJediT •-- ..--.- -.,- ..-...ql ı ıı _,1 mOdOılOJderl bQ Ulllum mo,10 lQün Dit• taraftan k6mür ve odan nl 

ve ~ ICudfllttn plen ......., O.- cektlr. Bu clıw b~ için buusl ate bl 11. lı!IW lı!Qdafaa, 1ı1 .. - kadrosuna dahil buJ1.1nmaktatl1r ...ıı surette halletmek tein beledi -
tMdlrf efkAn ~ rinde bepnaUa bulundular. Be,retl bir pl'Olram haarlalUDlfbr. ye, SlhbJye, lktısat, MilnakalAt, Güm · yenin YalNacalt lllt hlıklanda ha-

• llaaJar ~ llbt ~ olwmut ollllardl ,en- S.. nabl1e Mndl bDlpsindekl 70k ı1llder ve Ziraat Veklfliklert mQmes- htlhllk Ve Dailhcı TeşldlAtlan- zırlanan proji!7f d~ ValJ Ankaraya 
16 mn1dldlll de 7Qblar ft tMm1ad C9klerd1 ld, ...,.._, tmnamm blalm .u.ra ~ ,,. ~ vencektlr afilerinden ve Tic ret Vekmitinln dama Umam MUdiir1Uifi tOrmOştQr V 

1
et Ba.t 1 Ret k 

Jll'DI PM• .,_ p..te- ..,,......_ ft Jrabul ~ a• Bu .... 81111 nelU)wl bir ton p1.: tensip edecetl daire Amirlerinden lsUblAt ve ctattrtnn teeldlAtlandtr- Saydama ~rze<f~lrtfr 
ftl'dlllr. A,tansla benim kudll ~. Yani kabul ~ ıtnc. ı• Dı*9 bemaa ft 100 kilo mClrekkep olacaktır. Hl")'et en az: ay- ma umum mQdOrlüto köy blrl klerl, 'r ir,..,,. •-: ..... 
........... olarak ....... bal dm ~ etiklmml ı& a ılc1-dt. aabaD dellt.... e..um. ~ da bir defa toplanarak ı..e mevzuu tehir ve kaaabalarda aoka ve mab t- fit ,.,..,...._. 

arbd.,ıw lolncl plba in- Bil telpaf llıoDı.t ~ Wr ı.e a )'Obul oocuıu tllllımıe 117dtre a.rinde lncelemels ~. le blrllklel't, ıtoear ve "perakendeel Fiyat munılrabe amtwonu eVftlce 
• Bil W ~mir Atw ~. BlwnaWı T.lrldfıre a- eektlr. llminAnO IÜlll de il m,ıan T bit V a""'--lar Umma e8l18f btrl0rlm1, daıreter ve ınOesse- ııebnlf olan evı'lkt neel ve bl 

,. .... IPlbttlf~IP 'lllmWrtt bip..., ~ bir propepnda ol8raık p- llllıll 1'0bu1 coealdaN 781dmı • • ~~9!' seter btrlftkırlyle d tıtma ve lstih- bir karu verm r Bir aralık ko-
1'1 il 'I .. Jrull....... lcbı ...... " ~ olı1dp J'&l*llllao O.... ,...:n 70kml il Drliiii tak ifinl dlben~ktir. mi ona gelen odun ve k n ta rle 

wrillr, ..... tarl8 ••--. llıl llCIBllltr. Bu\t ta.rlla ..... it- ct*len ,.;.ı....., z.,..., IClmll:: 'hmlt ,,,. ibtipolar umum lllfklOr• Tsblt olunan mevcutlan adal~ rfnden bir kaeını d r.Jemlft r Bu ta
lcbı .a 1ıin lira flılllıdlr. Bir ki, bbtm ~ dlll1. tal'Mehade ,..ı clalaıt ..-ıara tun.. WIC1 la" mnzuıu. •bmnulna ka- dabtllnde balkın ist hllklne anıet - clrler 7akında Pb' mla bol kamQI' 
bDe ••...... elliz cllllldlr. ~ ,.......... "•"N'dv' dat tataDt ...,..._.,. nr verilen bütün maddelerin miktar, mek ook hemll •e ille bir il olmak w odun ıettrece le IÖ)'lem er
dbwelallııda Jd. ....,. 11i1t- bllDtl lrallaJ .emı,..ı.. bl1I .ı- Bımludmı -.. ~ ....... newi ve chısleri e nmelerde bulu~- itfbaıiyle bu mahsunm ıe.killtlanma dir. 
...... ..._ -. ....... dlldan ~fi' tavrı haftketten lbareU1r kurumu bOtOn kasalardaki eocuklann duklannr, bwılarm mlktarlanndaJd 70llyle önOne ~ecelcUr. 

1ııa MıımJar taaflye edlllr, para -... vapurun betmad ıacıuı tı~ etıemiıeel için m~ etJence1er detillkliklerl- takf»_n icabı halinde Halkm da teşkil&tl nma lfine 16- ll-'-.-:I S HA'r J 
bllr • tebep1e blıll9a ya- llllfne haJı:Gmetin ~tmJş oJdulq mO..bakabm balolaı kır ı.u.rt ;. bu maddelertn m~ erkanlmaaı ntılden yardlnu 18Yetı nde ıa .. 1 nln nDG OrtU UllDft 

o1ıuü w bG7ft bir 9dfeU blb- luılınOnlb Mplnlzln llatrmdacbr Biz tobQa ırauı ' ahatleri tertip ~ arama ltlertni .....,lemek mak· en ıoe 16r(hıen datıtma tarafı da M-LL V !idi 
..,.,wwww. BQve1dJlmfz Amclola bu bUlaıllııl ellınlsden ıeJen ııft" 19Ji -- V&1 M7 wli7le-' kurulmuttur. stıratıe yoluna ıtrecektlr. UDlletll9J• 9"f 

bndl ellerim akla '98 ll1ab J'llPI*. ...., mannl en afak me- • Bu tetldllt • ııMn1anmn taml- Villyet Ve Kua lap Birinci soısa JllJdml Sellhattln t 
Bil IOfOpı da banda ...._ ....,...... 3"Cllttmr. Tlbkbw INıtkala- DJinde ve ~ - tlılk1I Mldtlrltlklerl Ayanoilu. VUifestn.• suJlstinıal ve 

lllbwam.. ., ••• ...... .... ectiJmt)en inan - • lhtllas Davasına edecektil'. V"'711l ve Jm,alaNaki .... •tldOr· kQ'fl -- ,aımaak ... isnat e-••••·• .......,,,.lida mela9 ...._, 'l'Urlıl7eb ..,.....,. Din BafL- dil,·~'!:,::.:~ .:.i tGkleri de ıuıntakalarmclakl ıMVcudu dilerek blrtncl alır cesa mahkeme -tlderi -- .,.,.,._ - 1 W t- _.... ttM1 -.ı.-~ 0• ve lbttyaclan tHblt fll7le ulnPcü. ııme verilmlf ve ötleden IODl'8 durul-111-BWi.. ..._ lırlzmeU tlNtn-. a.lm " _.., m Qnca Wn.Jlkl t.etld)ltlaGdmna, da- muma bqlanmJll!r Davanm mevzuu 
1111 Dili kildi 1111&- tauulumm 1'ıl budur. KlnılOertnt ftnJrat llMüt-!illü mmıw-ların- rekko olan ba tefkiW, baDt ve • 11- ldma. aıaı& ~ ve thtlklrla balen ultye altıMı ceza mahkeme-

._,. enc:ta.mt - bu _..,.... ı.t.nbuJda ah~. ._ ..._, mnbu1g ......_. aıa.tere- n mldafa., "9Dl ._ ..._. _. .. u ....,.,.. lıl1alt de bil mılldflrlfllderln ldnde devam eden ve avukat ır.at 
~ HOmll IClllıpeı l8s Ctk 7-* ld bir ka~a kurben ıft- '* .. lira lbtllla .._.._ ..... ~ ~cm- :.. ~ı- vall1eled ... ..,....... olacaktır Mahmut JCarakart, mQbendle C...t. 

- eUl biD linıun bltoe wtl• tder. SaDu da anede,b ld, ba tıet- tı.ıJı-n _. Muit .._, c..al, - ,.,m• .. 1 ~ - • tüccar t.man Blkkf ve Bayan Betili 
._ • ._... b1ıa1 11 • "119' _. 1nıt bı111m B01da1 1tare1tettaıtz1 ..,._ anav1ıı Itwü, mu~ o.mu. mı- deı.tnı taabit ed:_:!L"* · ,. Yem ......, deoreal ifln baklanda açdan bll' 11na drnanm 

.......... ti: tiren bir mllalılir. Buna t.ıbJh et- tıe1cait kom.._ Jl-ti w IQlt ..,.. IWlalk Ve umsalllia lhımııı ...... a (TAN) _ ı... mtiate- IOIWU mua'!Mlellnde blldm S8Wlat-
11116e JIO)c Jd. 'blJ'le fevb1i.. mek J.....mı ., ltuf bit1mwn lluatafa IC11dnıt 'fe Hac- MHllllltl ,_1111 &ı.I a:ı W mabaal c1ıı1vr- • tinin ~· ı.nJude bir f8)ıldbl 
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Ekmeksiz Geçen Bir 
Pazar Eğlencesi 

21 - 4 - 9'2. 

Halide Edib 
Ve EvUya Çe1eliı 

Yazan: ULUNA'? 
P"'!csör Hali& Edibin., 'Oskiidat-

1 :{IIiJIJ~I 
Fransa Meselesi 

Y:azan: M. ANTEN 
Fransanm -nz:iyeti bütün dünya 

cfkan umumiyesin:i ilgilendir
hleltte V1! Anglo _ Sabon mahfellerini 
endişelendirmekte devam ediyor, Ma
reşal Petain Fransız milletine radyod:ı 
S'aptığı bir hitapta: Amiral Darlanm 
kendi halefi olaralı: kalacainu ve A-
11liral Dadanın Fransanrn ve impara
torluğun müdafaasını temin edeceğini, 
l.a'Vat'in kendi otoritesi altında Fran
tıanın iç ve dış politikasını idare ey
ti.yec:cğini haber verdiktm sonra, Fran 
Bitlln en feUkeUi günlerinde kalkın
masını, temin edecek olan yeni nizamı 
Laval ile beraber kurduğunu ve 1940 
'tetnnnızu kadar buhranlı olan bugün 
~ temellerini beraberce attıkları mil
li eserin ve Avrupa teşkilitmm inkl
Şaftna dcvnın çtmck üzere Lava! ile 
tekrar birleştiğini söylemiş ve bütün 
ınıncti hükiimetiu etTafında toplanmı
h davet etmiştir. 

ilkbahar ve Hava 
Muharebeleri 

En f yi Aletlere ve Tayyarelere Malik Olmak Kafi Değildir. Asıl Mesele, Düşmandan 
Daha Fazla Bir Adetle Harbe Girerek Lazım Gelen Noktada Lazım Gelen Zamanda 

Onları Kulla nabilrnektir. 

'ı Mevsimin İlk Pazarı - Boğazın Anadolu Yakasındaki "'ı 
Bezginlik - Gazinoda Neler Var? - Ekmek Yok, -

Fırınlar İnhisarda - Komiser Zabıt Tutmuyor • 

\._ ......... ·-·-· J 

Ha!kevinde verdiği kon'fcl'an.Si 
mitli edebiyatmuz ve mim escı:lerlml
zi görüı baknnından çok eheırui1tyetli 
bnlduaı. Değerli müellif konferansında 
mahiyeti tetkik edilmeden yoksullal:a 
mahküm edilm edebi ve güzel san:ıtı 
ait varhğmıızı kuvvetli surette tebarüz 
ettiriyor. Bundan dolayı bizim zorla 
kendimizi mahüum etmek i!tediğimiz 
akameti sağlam bir nutuk ve kuvvet
li bir mabakcmc ile kökünden söküp 
atıyor. 

Bu sözlerin hem Fransız milleti 
bcnı de Fransız milletine samimi dost
luk bağlariyle bağlı bulunan Amcri
lca" cfkan umumiyesi üzerinde çok 
ITıenfi bir tesir yapacağı ve itimatsız
lıkla karşılanacağı tahmin edilebilir. 
Çunkü Mareşalin vaktiyle Laval'i -em
ni1et V!! itimadını sui istimal ettiği 
içırı- hükQmetten çıkardığını. tevlı:if 
ettiğini ve Abetz'in yani Alınanyamn 
tazyiki üzerine serbest bırakmıya mcc 
btır kaldığını herkes bllmektediı·. 

Hür Fransızlara Göre 
liür Fransızların mütalealarına gô

te: 1940 Temmuzunun feliketll ıün
lcrinde şaşırmış ve bunalmış bir lıal
dc bulunan Fransız milletinin büyük 
ekseriyeti giin ıeçtikc;e kendini topar
hıınış ve bir taraftan İngilizlerin Al
ıtıanyayı tehdit edecek bir vaziyete 
t:elıncsi, kızıl ordunun mukavemeti ve 
A.ıncrikanm harbe girmesi, diğer sihet 
ten Fransanın yiyecek maddelerinin 
Alınan1ar tarafından alınması dolayı
g1Yle memleketin içinde büyük bir dar
ı cın hüküm sürmesi neticesi olarak 
Ue Gaulle'cü olmuştur; dı&er bir kıs
mı ise Mareşal Petain'e karşı, hükıl
ltıetin idaresini Laval'e teslim etme
dıfi ve Fransayı yeni bir harp fcla
iletınden koruyan bır siyaset takip et
tııt Jçin bir mikdar itimat besliyor
du. Fakat Mareşal, Franı;anın iç ve dış 
llolitikasının flili idaresim Laval'e tes-
1 ın etmesi zaruri olarak ve muhakkak 
Surette Fransayı müttefik devletlerle 
harp haline sokacaktır. Ve bu vaziyet 
Pransız milletini, kendı müttefikleri-
e yabancı gayeler uğrunda bugün

kunden daha büyük mahrumiyetlere ve 
felaketlere sürükliyecektir. Franı;ız 
ltı,Uetinin büyük ekseriyeti, mütteflk-
1ttın zaferinin Fransa için ifade edc
tei) manayı idrak edecek vaziyettedir. 
Churchill 17 Temmuz 194-0 ta yapt:ğı 
beyanatta, Amerikan hükümeti 1 Mart 
tarihli notasmda Fransanm ve İm
l>aratorluiunun toprak bütünlüğünü 
"c istıklilioi resmen garanti etmiıYe:
dir. 

Kendi müstemlekelerine bile lstikHi.l 
\terınck zoruoda kalan İngilt.erenin ve 
ntüstemlekecilik siyaseti ile eskidenbe. 
rı alakası olmıyan ve buna muhtaı; bu-
1ıııunıyan Amerikanın Fransız miis
teınlekelerinde gözü olamıyacağı gün 
5:ibi !i.şıkardır. Buna mukabil mihver
c:i Italya sade Tunusu ;'.!efil Korsika 
ile Nis gibi ana vatan parçalarını dahi 
tcsıncn vt' alenen istemektedir. Hitler 
!lleşbur "Kavgam., ismindeki esc
ri.nde Fransanın ezilmesi ve mahvol
lllaS'I tazım geldiğini yazmışUr. Al
lllaı:ı:r.mm müstemleke talepleri de her 
ltesın maHimudur. 
Fransız m!lletinin Laval"in iktidar 

ın~küne gelmesine karşı aksülameU. 
buYiik mikyasta. Laval'in icraatına ba~ 
1•dır. Pakat daha şimdiden bunun ba· 
~ı küçük tezahürlerine, Renncs şeh
l"ınde Fransrz: faşistlerinden ve en ha
raretli Alman taraftarlarından Dorlot
Ya karşı ikinci defa olarak yapılan sai 
lcaı;t De gahit olmaktayız. 

Arnerikanrn Durumu 

Ne zaman muhasımlardan biri el-
de ettlii zaferden bir ders .ı.h:-

sa yahut mağlup olan taraf mağlübi
yetinl anlatmak isterse evveli cine S\.

rülen sebepler yerine göre ya hava 
tefevvuku, yahut da tayyare yoksuilu
ğııdur. Bu hiç değişmE?z 1 

Halbuki Avrupada, Asyada, Afrikl
da, Atlantikte, Akdenizde, Pasifikte 
1939 danberi cereyan eıien muhtelif 
faalfyetler goz önüne getirılfrse zııfer 
en kuvvetli havıı filosuna malik olan 
tarafa dönüyor. Sirenaik'te cereyan 
eden muharebelerde lkı tarafın vakit 
vakit birbirlerine galebesi bu esasa 
milstcnittir. 

Bu .itibarla malzeme itibariyle erı 
ku'll"Yetli sene olacağı iddia edilen 19-'2. 
en müthiş, en akla gelmez havai mü
cadele senesi olacaiı tahmin edilm~:ı: ., nn. 

Bu binlerce tayyarenir. saatte aş1ğı 
yukarı bin kilometre süratle uçarak 
fe"Zada saytsız muharebeler edeceği 
demek deiil midir? 

* * * Hava muharebelerinin k:anunlan 
mak!ne realiteleri üzerine ku

rulmuştur. Bu realiteler de hayalin aş. 
awyacağı hududu c;i:zmiş olmalıdır. 

Bugiin harp hattında olan yahut ge
lecek aylarda yapılacak olanlar, ; 941 
dekilerden c;ok farkh değildirler. On
lar da ondan evvelki senelerinkine ben 
ziyorlardı. 

Yeni modeller nadirdir, hatta end~
dir. Herkes biUr ki, büyük seri halinde 
yapılan imalit sık sık tip değiştirmi
ye müsait değildir. Bir çok iletlerln 
yeni bir modele göre yerlerini değiş
tirmesi çabucak olmaz. kıymetli vak:t
ler kaybettirir. O halde bir tayyare 
tecrübelerinde muvaffak olursa onun 
sıstemi olduğu gibi muhafaza edilir, 
pek pek bazt tefcrrüab yavaş yavaş 
tashih ve tadil olunur, 

Stuka ismiyle tanılan (87 Yunkers) 
şintdiye kadar bininci tadıUtını yao
mıştır. Bu suretle kendi serisinin en 
kuvvetli bir ileti olmuştur. 

hatti 14,000 mefre yükseklikte dövü
;iÜIÜyor. 

Bunun Uersine hava ı.azyikine daya
nılacak bazı tec;hiı:at ile gidilebilirse 
de bunu 1942 de ümit etmemeliyiz. 

*** silahlanma meselesi bütün mühı:n-
disleri meşgul eden bir nokh· 

<lır. Onlar, harpten önce bununla çok 
meşgul olmuyorlardı, Çok zaman A
merika tayyareciliğln!n daha feyıı:li 

neticeler vermemesinin esb~bı bundan 
ileri geliyordu. tecriıbelerden öğrenil
di ki. tayyault>rirı, topla. mitralyözle 
techizl sürat kadar ehemmiyetli ş~y

dir. 
Tek mevkili son sistem a•cı tay

yaresinde 12 yahut 6 mitralvöz, 2 top 
vevahut bir topla 8 mitralyöz vardır 

Clft motorlü tahrıp tayyareleri .ki 
hakikaten tahripte pek müthiş faaliyet 
l!(Österm'.slerc:IEr- önde 4 top ve vnn 
!ıtanatlıırda mitralyözler k'\libre v1r
dır. Ayni zamanria bu ırilah'arm k:t
libraları da arttınlm1stır En son alet
ler 37 lik obüs atııbllirler. 

Tayyarelerin zırh tec:hlzııb teıılih'lt 
meselesinin en mantıki neticesidir. Bu 
vadide yapılacak çok şey vardır. Zi
ra. işin halledilmesi zannolunduğu ka
dar basit de~!dir. Şimdiye kadar tay
yareleri motörün kudretini dikkate a
larak azami derecede hafifletmek ta
rafı düşünülmüştü. Zırh teıisatınm da 
en evvel hatıra gelen k\Jsunı sıklet 
meselesidir. Bir tayyareyi kuvetli zırh 
ile teçhiz etmek onu süratinden ve ta
şıyacağı yükten eksiltmek demektir. 
Bu itibarla havada uçan bir makineyi 
saffı harp gemisi gibi zırhlandırm·ık 

mümkün olamaz. Pilot köşkü. pervane. 
makineler motöre bir kalkan v:ı?ifesirıi 
görebilir. Benzin depolarını zırhlı 

!<açlarla himaye etmek de mümkiindu' 
Bu suretle toprağa yakın mesafede 
faaliyet gösterecek olan tayyarelerin 
alt kısımlan muhafaza edilmek icıp 

eder. 
Fakııt ne olursa olsun bu luıımlarn 

mukavemeti temin edilse de tehlike 

zannolunduğıı kadar hafiflendirilmit 
değıldir. 

Netice itibariyle ilkbahar ve bu yaz 
esnasında askeri tebliğlerde kendılerin 
den bahsedilecek tayyarelerde zanno
lunduğu kadar büyük değieiklikler ol
mıyacaktır. Onlar bildiğimiz tayyare
lerden pek az farklı olacaktır. Hatti 
mukavemetleri fazla da olsa kalite i
tibariyle seri halinde süratle yapıldıls:
lan için diğerlerinden üstün olacaiı 

zannedilemez. 

*** Denecek ki: 
"0 halde. hava muhare!M-lerinde 

birbirlerine karşı kemiyet itibariyle 
kuvvetli tayyareler carpışmıyacaklar 
mı?,. 

İnk!ir edileme,; ki, aylardanberi Al
man, İtalyan, Japon, İngiliz. Amerikan 
ve Rus fabrikalan boyuna tayyare 
yapıyorlar, Hatta harcettiklerinden f:ız 

la yapıyorlar. 
Her iki tarafın müthle ihtiyat tayya

releri var. Bu, iki bin, üç bin taYY'l
relik uçuşlar kaydedeceğiz, demek d~
ğildir. 

'~vamı 4 OncOdel 

,. Güzel ve Sahhar 

ANNE SOTHERN 
gayet ne:f eli ve cğlencelı 

ÇAM S!lKIZI 
Altın Arıvor 

I 
Filminde 

SARAY 
sineması seyircilerinı eğlen
dirivor. Siz de görünüz ve 

' 10 pw eğlen iniz. 1 
Buna kıyas olarak ayni tipte olan 

tayyareler lmllanılma sahasına girdik- ,,..ııııı .. •••••••-••••••••m•••••••••-
leri zaman tecrübe edenleri hayal ıw. YARIN AKŞAM 
gınlığına uğratmışlardır. 

Geçen sene bu mevsimde Londr.ıda M E L E K 
yeni bir avcı tayyaresinin çıkanld•ğı 

Sinema dünyasının en parlaık 
Yıldızı HOLIVUT'un e:n giizel 

Artisti soyleniyordu. Gecen on iki ay zarfın
da bu aleti hiç bir cephede görmek 
nasip olmadı. Buna mukabil Spitfire 
ve Hurricane'lar daha serı ve daha mü
kemmel silihlarla İngiliz hava filola
rrnr teşkil ettiler ve en güzel iş gör
düler. 

Tek ki,ilik tayyareler iki ııı:ne içinde 
saatte yüzden 130 kilometre sürate 
çıktı. 

SİNEMASINDA 

HEDDY LAMARR 
r.e 

JAMES STEW ARD 
tarafından ilahi bir surette yaratılan :Sefis hiT §aheser 

AŞK YILDIZI 
Gözlerinizi kamaştıracak... Gönüllerinitf teshir edecektir. 

DİK.KAT: Numaralı koltuklar bugünden satılmaktadır. 

O halde Hl42 senesinde nihavet ıfa
ha 50 kilometre ka7anablllrkr. Fazla
smı n,.den ümit etmeli? Bu, esasen bir 
gayedir, Bu takdirde saatte 650 - 670 
kilometre ııüratle uçan avcr tayVare
lerine malik olmnş bulunuyoruz. Bom
bardıman tayyareleri için de öyleriir., 
Orta tonllitolu çift motörlü ve saatte 
SOO lcilometre uçan 2500 kilometre me. I 
ııafede 2500 kilo ağırlık kııldıran bir ~:•••••••H•lll•••••••••••mııııı•••••••' bombardıman tayyaresi mükemmel bir ., 
harp llleti olmak üzere lı:abul edilebi- ..ıııı .. ••••••-••••••••••••••••••11\ 
!'.:~:eı=: ol:n~ı;:~bo;ba~d)ın;~~,, HELLO• BRODWAY• 
bunun fevlrinde adetler kaxanm~ de- • ••• •• 
ifldırler. B~lıca ilerleyişler üç nokta 

üzerinedir: A L ı· c E F A y 1 
Tavanm }'iflcsek?ii'f, feç!rintm lruv- 1 n 

vetlcndirilmesi, .r:trh teşkilatrmn te-
kemmülii. 

Tavan. her şc,.dcn onoc 'bir motÖ'r 
m~lesidir. & sahada yapılan arnma

Cihanın: Gözlerini Kamaştıran Harikası 
~Al"" Al"" I Al"" Al"" Al"" .1"1'"'-"'I 1-

: -~~~·~~~~,~~ !!J da !aT !le!T1eresmi •ermiştir. Harbin bida
yetinde açık havada icra edilen bir 1 
açuşun yüksekliii 6000 ile 8000 metre 
arasmdaydı, Bugün 10,000 metre fe-:-.._ 
rah ferah geeilr?Vştir. 12.000 metr~de ,.1111111111•••••••• BAŞLIYOR! ___ _., 

1'11lerilı:anm da La-ral'in idaresindeki 
bir biiknm.ctc itimat elmiyeceği, Rooı;e 
"cli"in MaTcşal Petain'in nezdlndeki 
~i Amiral Leahy'yi -istişare 
llla.ksadiyle dahi olsa- geri çağırması 
'le S. Wclles'in Vichy hükiimctinin 
Braızaville'e bir Amerikan konsolosu
l'lutı gönderilmesine itiraz eden protcs
tostınıı kabul etmemesi ik tezahür 
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Fakat aradan bir sene daha geçip 
de bir yrpratma harbi gorilnmlye 
başlayfnca Tirpltz yeniden Alman 
BaşvekMetl nezdind<> denizaltı taar
ruzunu ihya için 1STar etti. 1916 Şu
batında V"erdiği raporda Von Tirpitz: 
diyordu ki: 

! Yezım: lV. Cluu:chü.lı 
••••••• (jn_9d/18ışveJ..ifi) --

Çeviren: !Uıami Sqfa 

Daha l\fühim Bir Hadise 
Geçen harpU? Rıısy:.ı kadar kaderin 

ağır darbesine mııruz kalmtş millet 
yoktur. Rus ı~isi liman göründüğü 
zaman batmıştır Ruı;ya, her şey mah 
volduğu zaman fırtmaya mukavemet 
etmişti. Bütün fednkarlıldan yapmış, 
fakat tam eser meydana gelirken ü
mitsizlik ve ihanet onu yıkm~tı. 

Fnkat kara bir el, taliin eli onu ih
tildle sürUkledi. Atkasmdan münfe
rit sulh ... 

Hataların En Büyüğü 
Alman başlrumandımhğmm işlediğı 

hataların en b!iyüi\'U Birlesik Ameri
ka ile harbe girmrktcki ehemmiyeti 
takdir etmemis olmı:sıdır Belki dr 
bu hata yalnız moddi funillere daya
narak takip edilen bir harp siyaseti
nin en müthiş misr.lldir .. 

~tncktediı:. 
~ barici}"e müsteşarı Vicby'ııin 
~ Alman hülı:Umetinin tasvibi 
ile ~ldiği için kabul etmediğini 
~ lSo senedcnberi iki memleketin mü

Mevsımin giınlük 

aüne~lik ilk 
pazan. Tatıli bir sa
hil köyünde ıeçirm~
yi, öğle yemegını. 

r- Yazan:-, 
Kame para~ 

mcz efendim. Ek
mek lizun. Çen
gelköyiinde karneniz 
de olsa ekmek bııla-

ı ·sAID KESLER f 
aylardır hasretini c;e'k mazsınrz. 

tiğimiıo: bir deniz kenarı gazinosunda * * * 
yemeyi düıünduk. Şirket vapuruna Hakikaten öyle oldu. Elimizde 
bindik ve Çengelköye yollandıö. karnemiz ve paranu:ı: diıkkin 

Boiazın Anadolu kryııı, Rumeli .in- dbükkblin ~~~ aradrlı:. Yok. Bib:zimle 
· betl k ihmale uiramıştır. era er ı ... .ruswnat memuru. ır po-

yısma nıa e ço ı ı· bl bl .. 'I bl 
Bu ihmal 0 lı:ıyıya i!il.iyen vapurlarda ıs, r aşçı, r posta muvczn ve r 
da göze çarpıyor. Biletleri ı:onbalayan a~.kedr dde kekmd eki arkıykorı·<hı~ ~r1ı":cndö-

da bile bir bezginlik' var. Va- ~un e e a ın ı er e ı ı., ş a ar 
memur ~ 1 '-ftl msan Tar ftrmcı: 
purttrı sagrnda solanda bazı ev,..., ıır • • 

·· Okuyoruz. Nisanın - Beyhude bcklerne)'t1 • diJoor. ek-goze çarnıyor. · · .. k 
beşinde Üsküdar Halkevinin vereceği meSk -~ d.?r~2 ~~ a~~·k .. bu k 
müsamerenin reklamı. Takvime balo- aat cnuz • · a ıo uç çv 
yonız: Nisanm 19 u. Miısamere veri- (Devamı 4 DncDde) 

lip biteli 14 gün olmuş. fakat ilanlar 
henüz lı:aldırılmamış . çünku kamarot 2 3 3 O N 1 S A N 
da, çımacı da. kaptan da, köy de, de- • 
niz de. vapur da, koru da, rüz:gir da, ÇOCUK HAFATSINDA 
su da, hepsi hepsı bezgin. Hepsınde 
kımıldamak istemıyen bir hal var. Bu 
bczcinlikle o ntnlan kim kaldıracak? 

iskelenin yanındaki gazinoda otu
ruyoruz Yandaki yalının nhtı

mmda balıkc;t Yorgo aflarını tamirle 
ulra!iıyor. yalıdan bir kadın: 

- ince bıılığı kaça veriyorsun? Di
ye "ça1:a" almak iı;in pazarlık yarr
yor ve Feyzi adındaki gazinocu ma
samızı tanzime uğraşıyor: 

Ne var? 
- Çay, kahve 
- Başka? 

- Terkostan ba,b hiç bir şey yok. 
- Bira, rakı. şarap filin? 
- Yok. Daha almadık. Havalar dü-

zelmedi ki.~ 
- Eh... Biz burada ycmt'k yimek 

istiyorduk? .. 
• - Ekmeğinh~. ycmeiinlz Ylilrsa yel'
siniz. 

- Yemefimiz var, ekmek karnele
rimiz de yarumud&. 

Yavrularımızın seve seve okuya. 
caklan ve ahlaki birer ders ala
cakları: 

SARMAN iN 
MASALLARI 

Hayvan hikayeleri aeri3i 
Nurullah Ataç 

tarafından fransızcadan tercüme 
edilen bu çok cazip ve sevimli 
hayvan hikayeleri serisi şu hika.. 
yeleri ihtiva eylemektedir: 
1 - KURT. 2 - ÖKÜZLER. 
3 - BODUR KARA HOROZ. 4 
- KÖPEK. 5 - ÖRDEK İLE 
PARS. 6 - FİL. 7 - KÜÇÜK 
KAZ. 8 - KOÇ İLF. OOGAN. 
Bol renkli resimlerle özenerek 
basılmış olan bu hıkayelerin ta
nesi 25 kuruş, 8 kitaptan ibaret 
serisı 200 kuruştur. 

Kanaat Kitape'i İstanbul 

Birbirinizi Kaybetmemek İçin 
Liıtfen Elele Tutun unuz!. 

Çünkü: Kapısından tramvayların, butun otobusierın ve otomo
billerin bu hafta da güçlükle geçeceği Istanbulun en büyük 

en vasi VC' en çok sevı)en 

sinemasında ÇENBERLITAŞ 
Yarın Matinelerden İtibaren 

Bütün İstanbul sinemaseverleri, biribirleriyle müsabaka eder
cesine sel ve akm halinde yer bulmak icin toplanacaklnrdır. 

Vatan. İstik1al ve l\.lcfk iıre Aşkının Kudretine 
!\!isal olarak vücude gelen emsalsiz bir şaheser 

ALKAZAR 
MUHASARASI 

(TÜRKÇE SÖZLÜ J 
Son senelerde güzeran eden en kuvYetli heyecanlar: en kan.h 
vakalar en müthiş harpler, tefrikaya diisen bir milletin feci 

Halide Echö?n biraz iddiab görünen 
görüş noktasını ben müballi.ğalı bul
madım. Onun "Türkiyedeki güzel sa
nat eserlerini dünyanın hiç bir yerin
de görmemiş olması .. ., bir çoklarını 
ayni fikir etrafında tophyan bir ha
kikattir. Sanatkirm en kuvvetli tart
fı evveli görüşü ve sonra gösteriş.idi=. 
Güzel sanatlann her şubesinde: bu iki 
veçhenin kuvveti vardır. Bu itibarla 
&'iizel sanatların muhtelif şubelerini 
ancak onlann büründükleri bir kisve 
farkı gibi telakki eylediğim için bu 
.. görüş,. ve "gösteriş., meselesine m:
:tl olarak edebi bir eserle bir tab
loyu birbirinden farksız olarak zik:·e
debiliriz. 

Zolanzn realist görüşü eşyayı ese
rine çolı: derin surette aksettirir. Gös
teriJi iee insanların dikkat etmedikle ·i 
bir takım ittceJiklcri gösterir; bu in
celiği gösteriş ne kadar kuvveti ve 
etranı olursa eser o kadar sağlam 

esaslar üzerine kurulmuli demektir. 
Halide Edibin kendinde şaheser yarı?.t
malı: istidadı olanlara vakayinamelerin 
tetkikini tavsiye etmesi de sanatka,.d:ı 
bu hassayı işletmek için ileri sürülmüs 
bir fikirdir, 

Alim lı:adınımızm vakayiname tar
zında yazılmış kitaplardan en çok cfa
yandığı eser, Evliya Çelebi Seyah:ıt
namcsidir. Muhterem Profesörü bu 
fikrinde çok haklı bulu'J"Onız. Evlly:ı 
Çelebi, okuyucularında görüş ve .gös
teriş hassalarını derinleştıren cok 
ktymctli bir eserdir. Evliya Çe1ebl 5e
yahatnamcsini, bazı inanılması muh ıl. 
fıkralarından dolayı bir masal o;"b. 
telikld edenlerin haklı olduklarını k1-
bul edemiyorum. Bütün l>a vakalnr <"

sere lezzet veren salça • azifesini •.o
rür. Evliya Çelebi. seyahatnamesıylc 
bize, Osmanlı devrinin kulis arkaları
nı gösterir. 

Meseli fermanlı olıın bir vezirin 
memlekete niye mal olduğunu anlam ık 
için Evliya Çelebinin Defterdar .ıade 

Mehmet Paşa ile bulunduğu dcml~ri 
lnceliyerek okumak 1kUidir. Melek Ah. 
met Paşaya karşı esnaf kıyamını '"il 

güzel anlatan hiç şüphesiz Evliya C..:
lebi olınuştur. İbşir Mustafa Paşaııın 
vezirleri Usküdarda rehine gib· nl•
koymasına dair olan tafsilata ancak o
rada tesadüf edilir. 

Evliya Çelebide hazin, kanlı, gü
lüoç, vakalar bir tcsbth tanesı g bı 
dizilmiştir; bu itibarla bundan isten -
len mevzuu seçmek güç değildir, 

Seyahatname yalnız görülen şehir
lerin, ülkelerin tabii, coğrafi vaziyctlı:
rini bildiren biraz aıkıcı eserlere ?J:on
zemez. Onun en büyük hususiyeti se
yahatname tarzında bir hatırat mcc
'nua&ı olmasıdır ve aatırlann arasın·:l:ı 
daima biraz şair, btraz münşi, musıl: -

1 
sinas ve şüphesız çok nabızgir ol n 
Çelebinin pek bellı surette kend·n 
göstermesidir. 

Halide Edibin Evlıya Çelebiyi ta\·
dye etmesini tam hocalığa yakışan L • 
irşat gibi teHikki ediyorum. 

Milli Piyan9a 
akibeti. görülmemiş kahramanlık . fedakarlık yiğitlik ve va- M·· ak be H + 
tnnseverlik sahneleri: kanlı miicadeleler. müthiş bo_ğıısmalar ... 1 ur a eye 1 

;--- lln Mazzam ve Emsalsiz Şaheser---; Bilanc;oyu Tasdik Etti 
1 

llünhasiren ı•e yalnız Si11emamızda gösterilecekti il Mim Piyongo Mürakabe t"•yc•ı .l toplanarak mılli piyı:ı:.gonun 1941 t. 
ı, ·,..~ ı.-11 lmıık ;,.;_ 1,;ffnn fpnı c:npnc .,,.~tl.,. .. _hınn t,.. .. ~;ç ,.~;.. .. ~:;n(~:tt~~l~ç~B~u b~l;~~!~İdde~SQM~~~kl~-

' mıştir. Merkez an tası are cc ıs 

S U• • M E R S"ıneması ı reisi Nusret Metyanln reisliği~dc vr Bu Akşam 
Halkımızın pek çok ı-e,·diği iki hiiyiik artist 

GINGERS ROGERS ve 

1 Merkez bankası unıum müdürü Z 

1 
Sünelı Zıraat ba!"lkası umum müdurı 
Nusret Meral, Dıvan: muhasebat li11ı 

1 
cından Yusuf Zı)a A lan ve N zm 

1 Başak ılc Nakit ı lerı umum ~udu 
1 Zekı Sıderınant: 1 tırakile topl naı 

RONALD C O L M A N 1 m(ırn\ be hcy<'l d 1 Ilı Piya'1P.O • 

İlk defa olarak bernher yarattıkları 
dakı ınkişaflar hakkmd iz.ah1 arda bı 

in l c:!arc hı:;yetı ·e, ı Nıh.ıt A ı Üçtiıı 
mılll Piyango çalı.mı..lorı ve varıd tı 

Go•. Nu·· L .QYUNLARI ıunm:.ıstur Topıanıa. Mım Pıyang0-, nun 1941 yılında 2 737 .873 lıralık snl 

ı 
kfır temın cttığı V" saf· karın ev\ el • 
yıla nazaran 117 561 lmılık bir fazla 

\ı1evsimin en parlak ve en fazla nükteli komedisini takdim ediyor 

Lüks ve İhtişam - Hareket ve Zenginlik Timsali 1 

hk gö~terdiği •esbıt edilmiştir, 
Bır yUlık ·at ho.,ılfıtnın et, 60.98 

ikramıyc olarak aaı;ıtılmış, 3 7,82 s 

1 
sah$ komiSYonlaı ını, C" 2.78 i umumi 

Bu akşam için yerlerinizi evvdden aldırınız. idare ma rııflarını, " 28 92 ııı de safi 
ı .r ·~k'I t.tm lir .. •••••m1••·---~--llMI: .. , 23 Nisaıı biletleri kalmadı 

~beUcrlnde bu kadar hayret verici "Derhal ve nH~rhametslzce denizaltı 
~~e raslanma!Jiıru söylemiştir. siUıhına b:ış vunnıık zarureti vıırdır. 
~taraf kaynaklardan gelen haberlere Bu taarruzun geri kalması ve kayıt
e~ Viclıy hü.kiimetl Fransız gaze- sızşartsız denizaltı hücumunda düş
ı,~ Lcahy'nin ıreri çağınldığ•nı mana verilecek bir mühlet deniz ve 
~ 'Vicby ile Amerika arasmdaki mü- ekonomi noktastnda'I düşmana yeni 
~tlerin deiiştiği hakkında habı:'t'- müdafaa tedbirleri almak fırsatını ve-
er ""e miitalcalar yazmamalannı eın- recek; bize nihayet büyük zay;iata 
~· mal olacak; mtıvdfııkıyetin çabuk -
b:U 'hı meftiini. fU nya ba A· tutunu elimizden kaçırtacakttr, De
ha e az ~lı: takviye ettikten ve terti- nizaltı taarrurlma ne kadar çabuk 
~ aldıktaıı sonra, Franunm Al- ba~rsak. zafer o kadar katl olacak, 
ıetın .n harbi ~anması için ,,a.;dım tngilterenin de bizl bil' yıpra~ har
ııa CSi 1tmn ıelcliif hakkındaki ta- bi ne ezmek ilmid.J kaybotacakt!f.,, 
~runu tahakkuk ettirmiye çalt§a

cagı zannedilmektedir Bu suretle La· 
val'in Hür Fransızla~m elinde bulu
ilan Suriye ve hattıistiva Afriknsmı 
teri almak bahanesiyle Fransız donan 
ıtıasını hare.kete gcçirmiye teı;ebbüs 

Alınan Başvekili bu fjkirde değll
di. Fakat deniz makamlarının tazyikJ 
karşısmda boyun eğdi. Şiddetli deni
uıltı harbi 1917 de tekrar başladı. A
merllta o zaman İngiltcrcnin yanında 
harbe girdi 

Tam ricatler kesilmiş. mllhirnmat 
açlığ1nm önü nhrımı.,"11, Silahlar ağzı
na kadar yığılmış. mühimmat bir sel 
halinde Rus hudutlarına akmış, iyi 
talim görmüş Rus efradı cephelerı 
tutmuştu, Hatta Almar. genel kurma
yında Ludendorf 1916 yıh sonunda 
bu hali acı acı göri.iyor ve şöyle ya
ztyordu: 

"Rusya yeni birlikler teşkil etti, 
Yeni fırkalar ortaya çıkardı. Her ba· 
taryanm 7 ve 8 topu var. Bu yeni 
teşkilat şüphe yok ki, onun muha
riplik kudretini ıırttmh ... 

Rus İmparatorluğu şüphe yok ki. 
üç senelik harpten sonra. harbin ha
şındaklnden ço!t dı•ha iyi bir ordu 
ha:zırlamıştı. 1917 başmda ve Mart 
nyında Rus halk! dayanıyor ve cep
henin emniyeti kmin edilmiş bulu
nuyordu, Zafe:- rnuhakakk gibiydi. 

Birleşik Amerika gibi 120 milyon
luk uyan1k bir halkm ilmi ve renn 
teknik hizmetinde nasıl kullanabile
ceğini ve hücuma mrıruz olmryan bir 
kıtanın bütün memb::larmı nasıl ile
ri ııürebileceğinı tııhmin etmek güç 
değildi. Böyle bir helkm ve kıtanm 
lmklnlarmı talimli askerlerinin. su
baylartrım. toplarının. harp gemileri
nin !ayısı ile ol~mek hatadır. Bu 
cin5ten bir menılekeotin kuvveti de
niHltı gibi bir makinf' kuvvetiyle er
ı;ı~ yılnlacal?mı sıınmak tam mtını
siylıo cehalettir Dilr.yanm ıon medeni 
olmasa bile. birinci derecede bir mil
letinin toplıyacn~ı kuvvetlerin harp 
sahasına gelmesi gC'cikeceğine bclbağ
Jnmıık hir nmall'ktır 

, __ _ Ö~rcıı~ •ı:nı " t>''l Mılll Pıy n110. 
nu'l 23 nıs n tı yr. , ıcın h ızırl dlğ 
fevkalade Çl'ltıl s n t letlert büvük blı 
rağbetle karşılan.Tıi k1s::ı bir zııman 
da kapıstl ırcıısın~ ttımı~ ve dOrıdcrı 
ıtıbnren !dıırcnı•ı el ndc bir tek bilet 
lt;ılmamış+.ır. 

• 

Sineması Beyoğluna Taşınıyor l\latbuat Teknisyenlerinin 
Fevkalade l\lüsameresi 

T b d faal• te ba 1 S E S Sinemas lieyon· 26 Nıun paıar akıaını eut 21 de 6el: r epe apn 8 ıye Ş a~•an I '". etreıu ~<'lUCd lcmftmda vcrı,~·•~l\ 'Hh 
lu caddesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmının hinn· ıau Türk. Matbuat Tr'mısycnterını:ı basta v• 

ı:tallll trınc tabsıa <tılen •l::u ml.samtreye it 
sına ta•ınmaktadır. Bu münao;;ebetle Tepebaşındnki fanliyPt• tirak rımeklc, Mil ku ınr"mllu ıım •le '" 

'< vakfeı'cn Maıbuat 1 r ve,. •ıııe verın c 
1atil etmistir. Yakında Be~·oğlundaki bina nıiikemmel, mo bir yardtm yapılmıt oı.cakur. 

Pro:ı•o.m ~'m Tiyu•n~u Uıı le u "•• 
dern, forah ve rahat bir sinema binası şekline konacak ve S E ~ klrlanndan Harrm ve Vasfi Riıanın oır:ıkıv • 

CSAADF.T YUVASI) Kıynmli ?lctıyucu lla 
İstarıbul halkına en güzel filmleri göstermiyc ba~hyacaktır. yan Safiye ve arkaıl•alarm n iıtiral<iylc r•• 

a._ , lak bu Jıonıer, Bundan baılra ayrıca &llrpnz .. ım ___ ...... ______ .... _______ 1

1
~ 

tbneti miım'-·· d"' .un ur. (Arkası var) 
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Şehirden Röportai 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

aaat beklemesi icap ediyor. 
- Bu neden böyle? .. Niçin burada 

ekmek yok. 
- Efendim, bu fırmcr burada ek

mekçıhği inhisar altına almıştır. Hiç 
bir esnafa ekmek vermez. Herkes gi
dip ekmeğini fırından almrya mecbur
dur. Kandillide bir fırın vardı, bu a
dam kıraladı. fırını kapadı, burada b;r 
fırın daha vardı, onu da bu adam satın 
aldı, kapattı. Burası kala kala bir fı
rına kaldı. Şimdi Beyliğe taahhüde de 
eirişmiş. Hem Beyliğin, hem de halkın 
ekmeiını yapıyor. Pek tabii olıırak Y~
tıştıremiyor ve: işte netice böyle olu
yor. .... 
Karakoldayız: 

- Bay komiser, diyorum. Ben 
bu fırıncıdan şikayetı;i)Qm. İki şuhe 
açmıya mecbur olduğu halde açmam:ş, 
Esnafa ekmek vermemiş: 

- Kandillide, Kulelide şubelerim 
var. gidin oradan ekmek alın, dedi, 
gittim, aradım oralarda da ekmek yok. 
Sofram kurula kaldı, ekmek balamı· 
yorum, lütfen bu vazlyeti bir zabıt 
varakası ile tcsbit ediniz. 

Kom·ser: 
- Peki ama, diyor, bir istida ile 

müracaat etmek lazım, istida yaz!2'1az
sanız zabıt tutamam. 

- Bug-ün Pazar. Pulcu dükkanları 

Havacılık Bahisleri 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

Luft Vaft, 1940 sonunda bir gecede 
Taymis nehrinin üzerindeki doklara 
1000 tayyare gönderdiği oldu. Fakat, o 
zaman tiir tek cephe vardı. Manşm Ü· 

zerine 300 tayyare ind:ği günler Afri
kada az dövüş!ilüyordu Ne Rusyada 
ne uzak şarkta harp vardı. Bugün harp. 
bıltün dünyayı sarmıştır. 

Bir çok cephelerde asker ve silah 
bulundurmak lazımdır. Anglo - Sak
~on kavimleri bundan dolayı gayet 
müşkül mevkide bu'unuyorl.iı.r , Çünkü 
pek uzun kıtalarla rabıta batlarmı tı-
min etmeleri icap ed~r Bu hatlar da 
daima tehdit ediliyor. Bundan soma, 
bahri seferlerde gemileri himaye ~t· 
mek de tayyareye düş"'n bir vazifed;r. 

Tayyare filoları m1'kannen ve hi r
birlerine yakm noktalarda temerküz 
ettirilemiyor. Hacimleri büyük de ols-ı, 
faaliyet sahaları jeometrik bir nisbet 
dairesinde cenişlemiııtir. Bundan son
ra da kcmm(yet ve keyfiyet meselesi 
bahis mevzuu olacakbr. 

Ba., çok ehemmiyetli bir sevkülceyş 
meselesidir. En iyi aletlere ve tayya
reler .. malik olmak kafi değildir. 
Asıl mesele, düşmandan daha fazla 

bir adetle harbe cirerek lizım gelen 
noktada ve lazım gelen zamanda on
ları kullanabilmektir. 

kapah, nerede pul bulup istida yaza-1··------- -------
yım. $ahsi müracaat kafidir. 

Komiser, telefon ediyor, birinci 'lı:o
lr'·serle konuşuyor ve: 

- Beylerbeyinde ekmek varmış, gl
~ı., oradan ekmek alabilirsiniz, zabıt 
t •maya mahal yok. Eğer siz lüzum 
l(Jrurseniz biz ayın 19 uncu günü saat 
12 30 da Çengelköyünde, Kulelide ve 
Y•r.dillide karne mukabilinde yarım 
o' 'ta ekmek bulamadığmıza şahiWk 
eC: riz. 

Biz, kurduiumuz sofrayı topluyor, 
ekmeğimizi 1stanbuldan götürmediii· 
r;ze hayıflanarak, aç açma vapura at. 
lr•nr ve karnımızı doyurabilmek için 
1 ~nbula dönüyoruz. 

'YtP: 1923 de U~küdar on 'Jç!lncil ilk 
-ıdan almı' oldufum tiiplomamı Jrıyhet· 
Yenı•inl ç:hrataıtımJan u~i•inin hük· 
oktur. Kmkir Aelmdar carl4~si No. 11 
11n 

HALKEVLERINDE 

Prof. Halide Edib'in 
Konferansı 

. Uskudar ffallre•nden: OnilmU%deld rıazar 
ırünU 15,!0 da Evimiıln Dofancılardaki nlo
nunda Prof. ff•lfde Edip tarafından bir kon· 
feranı vutecelttir. 

KA YlP: htanbul seyrllıefer i>lare•İlıden 
almr1 oldufum 4260 numaralı cilt beyıdrli 
ııraba pl1kasınr kaybettim. Yenisini alacafrm. 
dan eılılslnin hükmü voktur. Perşembe ııara• 
rında a.rabaçı Omer Canalcrymu. 

ZAYi - 1927·19211 der9 ,.,ır UıkQdar 
birinci orta okulundan aldıf'rm diplomamı 
yitirdim nni&ni alacoitımdAn ealliinin hük
mO 701rtur. M. S OztUrk 

KAYJP: 1041 .. u senesinde tıp fakOltesin· 
ı!en alı!ıfım tebekemi kaybettim, bükmil yok· 
tur. 4341 Jak Akopz. ,.._ _____ , ________________ , 

REKLAM DEGIL HAKiKAT ! 
Yurdumuzun 'ıer kö~eşinde dürüstlüğü, ucuzluğu ve bol 

ı;~itlerile tanınmış 

Asri Mobilya Mağazasını 
4111

_, gezmeden ve bir fikir almadan başka yerden mo
bilY•l almamalarını tavsiye ve mutlGka salon1arı
mıu gezmelerini rica ederiz. Bilhassa İngiliz kar. 
yol:ılarl ve Avusturya sandalyaları mevcuttur. is
tan!:ıul, Rıza Pa~a yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi 

Tel. 23407 , ________________________ , 
lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 

21- 4. 942 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi FırCialayımz 

1 

Yeni 

,LAUPUNKT 
RRDYOLAR~ 

~ELMİSTİR 

BAS. DİŞ. 
KAŞELERi 

NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

NİJAD SlRVEN' 
Y.MÜHENDİS 

GALATA 

HARAl<ÖV P.At.AS 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
Sıhhiye Vekiletinin Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

İHTİRA ILANI 
"Kabili nesç kaytanlarm çekme 

makanlzmasmm silindirleri için taz -
yik tertibatı,, hakkmda almmtŞ ilan 
6.6.1933 günlü ve 1565 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevki' fiile konmak 
üezer ahere devril ferağ veya icar 
edileceğinden talip olanların Galata. 
da iktisat hanmd:;ı Roberl Ferriye 
mi.iracaatlart ilfın o!unur. 

~ .......... !im., ............................ , 
SÜME R BANK 

İpl ik ve dokuma fabri kala rı müessesesinden 

2 Adet 4 • 5 Tonluk Kamyon Ahnacak 

SAT 1 Ş 1 LAN I· 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan· 

Safiye tarattndan vakıf paralar idaresinden 24758 ikraz numarasile 
borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor. 

Müessesemizin işler bir halde olmak şartiyle yeni veya kulla. cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamlna yemln-
nılmış 2 adet 4-5 tonluk kamyona ihtiyaçı bulunduğundan sa - 1i üç ehlivukuf tarafından 2500 lira 00 kuruş kıymet takdiı edilmiş olan 
bip bulunanların kamyonun bir fotoğrafisini ilişik olarak kayden UnkaoatıtPda Haraççı Kara Mehmet mahallesinin Hiı;araltı sokağı 
mektupla ANKARA'da Müessesemize müracaat etmeleri. . ve Fener caddesinde eski 28 yeni 51, 51/1, 51/2 kapı ve 1032 ada, 13 par• 

a.. , ~el numaralı <>ağı Ayşe ve İsmail ahntı solu Hacı Mustaf:ı vereseli aht.rt 
"'111( •••• .. -•••••••••••••••••••••• arka tarafı Fener caddesi ön farafı Hisaraltı sokağile çevrili ~ulei zemın 

I• ş ç ı• A R A N ı y o R vakfından bir kttA ıırsa ile altında dükkam olan bir k~ir evin ehlivuh.ilt 
tararmdan tesbit edilen evsaf ve mesııhası aşağtda yazılıidir· 

51 No lu ev· Kaoıdan ııirildikte zemini çimento bir sahanlıktan ah-

i t b 1 El kt .k T r·· 1 $ap merdi~enle blrmci katıı cıkılmaktadlr. Bu katta bir koridor üzerinde s an u e rı ' ramvay ve une camekanla bölünnıü.ı şahnişli bir oda ve zemini karesiman döseli ad! ocak-

lcletmelerı· Umum Mu··du·· .. ıu··a'"" p·· .,do_n h ve içinde helıiı;ı Ye musluj!u bulunan bir mutfak, arkada b':1 mutfa_ktan :r geçilen dijter bir oda ve aynca mutraktan asma ve seyyflr bır merdıven· 
K. 1 k K". k - .. İşletmelerimiz Şi~li tamirhanesi için imtihflnda gö~teı ece~~ llyakate göre le çıktltr. şahnişli odanın üstüne tesadüf eden etrafı duvar korkuluklu 

,..,.. ıra 1 OŞ °' ı saatte 35 kuruşa kadar ücret verilmek suretile 3 ferezecl, 40 soğuk demirci bir tarasadan ibarettir. 
Bebekte deniz kenarında ve ve tesviyeci, 6 tornacı, 3 bobinör, 3 elektrik kaynakçr.<ı, 6 elektrik tesviye 51/1 No. lu malıı:.L 51 No. lu evin zemin kısmmd-ın tahta perde ile bö-
koru yakininde 7 büyı.ik, 2 cisi, 3 tenekeci \'e 10 siliciye ihtiyaç vardır. lünmüş kinde bir musluğu olan cephesi camekanlt istor kepenkli dükkAn· 
küçük oda, telefon, sıcak Askerlikle alfıkas: olmiyan isteklilerin nüfus hilviyd cüzdanı, hüı;nti- dır. . 

1 
. 

su ve kalöriferli, bahı.;eli hal k!'ığtdı, 4 fotogrsfl ve şimdiye kadar çalışmış oldukları müesseselerden 51/2 No. lu mahal: Zemini çimento ve fistil galvanız saç kapat bır 
bir kôşk kiralıktır. İstanbul alnmş iyi hizm:ıt vesikaları ile birlikte 24.4.942 tarihine kadar saat 14 den dükkandır. 

17 ye kadar idarenin Metro hani zemin katındaki zat işkri sicil müdürlü- Binanın fistü al&franga kiremitle örtülüdür. Terkos ve elektrik tesi. 
Anadolu Ajansına miıra. ğüne müracaatları lüzumu bildirilir. (4773) satt mevcuttur. 

llfın No. sı: rno caat. Tel: 23350 Mesahhası: Tamamı 87 metre murabbaı olun bundan 20 metre murab· 
Tıcnret Vekaletince bllümum krrtasiye eşyast ve ı:rıektep levazunatı sa· 'lııııı•••••••••••-1 r••••••ıiıı••ı••••••••••••••••••••• ... , baı iki katlt bi!la, mütebakisi dükklin ıar ve aralıktır. 

lışlarında ihtıya\!ı için % 25, toptancıya % 10, perakendeci için de % 30 M E M U R A R AN I Y O R Yukarıda hudut. evsaf ve mesahalıırı yazllı gayrimenkullerin tamamı 
kar haddi tayin edılmiştı,. OSMANLI Bı:\.ı."lıiKASl ayrı ayrı olarak acık arttırmaya konmu~tur. 

Yukarıda göste:rilen toptancı kAr haddi, yalnıı: ithalat merkezleri dı- A 1 _ İsbu ıtııvrimenkullı>rln <trttrrma sartnamelerl 25/4/942 tarihin· 
şmda kalan yerlerde müesses ve faaliyetleri hakikaten toptancılık olan İ L N Anadoluda içşisi fazla bir inşaat mahallinde kantini idare edebile den itibare~ 937; 4181 No ile tstanb•ıl Dördüncil fcra dalreı:inin muay-
mutavassıtlara verilecektir. Osmanlı Bankasının Galata Merkezi rek telrübeli ve teminat verebilecek bir memura ihtiyaç vardır. Talip yen numarasında herkesin ııörebilmP.c;i için acıkttr. handa yazılı olan-

İstanbulda muesses perakendeciler ithalat eşyasını dc.ıjtrudan doğruya ile, Yenicami ve Beyoğlu Şul:>eleri !erin evrakı miıspitelerile birlikte her gün saat 17 den sonra Galatada lardan faı:la m:ıl<ım:ıt almak tstiyenler, işbu sartnameye ve 937/418i 
jthalatçılardan alacaklarlndan bu şehirde mü;;tehlik satış fiyatlarının besa- Haklıniyeti Millıye Bayramı münase- Büyük Tünel b;-n 6 numaraya müracat. rlosya No. siyle memurlyetimize müracaat etmelidir. . 

btnda ayrıca topbım kan ilave olunmiyacaktr. betHe, 22 Nis;ın çarşamba (öğleden '•••••••• -••••••••••11!1••••••••• 1 2 _ Arttırmayı\ iştirak için yukarıda yazılı kı:vmetlenn % 7,5 nls-
Keyfiyet H.S.942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı llanımtza ek olarak sonra) ve 23 Nisan Perşembe günleri betinde pey akçesi VPya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi-

Jliın ı~~ns~~ııı ıliının neşri tarihi de ilave olunacaktır. "4774 .. , ,kapalt bulunacaktır . -.... Gayri Menkul Satış ilanı lece~ti~ <~:::: s:~h4i~l alacaklılarla diğer al~kadarlıırın v~. irtifak hakk• 

,~~-•••••••••••••••••••••••••••'111- ~ sahiplerinin ızavrimenkul üzerindeki haklarını. hususiyle faı?: ve _masrafa 

1 f h D k 1 dair olan iddialıutnı işbu !Un tarihinden itibaren on beş gun lemde ev: 

Ano~l~•~'~:,~ ~~nde v~•~'~ ~.~~.~.R~"übeı ı ~!.~~.~::~::• ~~~~~~~~~;r, ı ls+H::~U~49~mt~•~e:m~'~:.~~~:ı~•~nd•~=~~Ü=:~:,_ ~~~~::i;:G·~~;~~i:::~'·.::::~::::·::::~::~:. ~:=~ 
"e bu 1·şıerd~ çalıc.mıc kefalet verebilecek bir veznedara ihtiyaç vardır ı A~ Sakrza·'<ıcı caddesı Çöp· 11 · . E · Ef d' k ""~d k b 1 t 
• "' " " 1u0k·~-··m•~a::;•k·~Jr No. 1"3 Telefon· •246 ~ şı Beyoğlunda Teş\'ikiye mnha esının Hacı mın . en ı so as..., a es· sini okumus ve ıuwmk mnlQmatr almış ve bunlan tamamen a u e -Talıplerin evraki müspitclerile birlikte her gün saat !7 den sonra Gala •'• • 0 

1 . . d . d'l . d'l a.. # kağtnda eski 22 yem 42 _ ~uu:ıara l arsa ~e ıizerın ~ ı.nsa e ı mış ve e ı e- mis ad VP itib~.r olunurlar 
tada Buyük Tünel han 6 numaraya müracaat. , ..,. - cek bilcümle binaları bırıncı derecede ıpotek etmışttr. 5 _ Gayrimenkulün 2215/942 tarihinde Cuma gQnU saat 14 den 16 ya '•••••-•••••••••R•••••••••••• Z A y ı Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkur gayrı menkulün "Be- kadar İstanbul Dördüncü fcra memurlufıunda il~ defa bııfrıldtktan sonra 

oe·vıet Oemlryo1ları ·ve Lir~rnan işletme idaresi ·rlahlafJ 
Muhammen bedeli ( 4587) lira l92) ıturuş olan muhtelit eb'atta 17 

kalem Bilyalı yatak (30.4.19-42) Per~embe günü saat (14) or: dör~e Hay
darpaşada Gar bınası dahilinaeki komisyon tarafından açık eksiltme u
suliyle satm alınacaktır. 

Bu ;se girmek Istiyenlerin (344) lira (10) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayir. ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
cfar komisyona müracaatları lA.zımdır. 

Bu iıie ait ~artnameler komisyondan parasız ol.arak dağıttlmaktadır. 
(4497) -Aşağıda mlkt.·m. muhammen bedeli ve teminııtiyle istihsal mahal-

ıeri gösterilmiş olan 21 kalem balast kapalı zarf u~uliyl.e satın almaca~
tır Miln~kasa 4.5.942 Pazartesi güni.i saat 11 de Srkecıde 9 işletme bı
na~ında A. E. komisyonu tara!mdan yapılacaktır. 

isteklUerin temınat ve kanunl vesikalarını mufttevi kapalı zarflarmt 
ayni gun saat 10 a kadar komisyona vermeleri u.zundır. . 

Şartnameler parasız olarak komisyondan venlmPktedır. (4614) 
Muhammen bedel M ı.ıvakkat temlnat 

Ocak matıalll Mll<t ar Llra Lira 

Kilometre 27 -41 6750 M3 21937,50 1645,31 -İzmir Fuarmm aı::ılışı ve 9 Eylül Törenleri münasEbdlyle bazı mmta-
kalardan rnuayyl'n k::tarlarla ·İzmire gidip dönecek yolculara ma~rus. t~n
ı..l~tlı o D./112 Ne. It• !Arife 1.5.942 tarihinden i'ibııren laii;vedılmıştır. 

. 2822 - 4730 

Beykoz Askerlik Şubesinden 
Şubemızde kayıtlı olup lise ve yuksek tah"ı.lleri:ı! ecnebi memleket-

! d ve yurdumuzda ıkmal eden k~~a hizmetlıler aıt clduklan de\'relerde 
erd ek subay okui.una ve hazırlık kıbstna sevkedilecP.klerinden vaziyetleri 

ye e · kl · .. ı k - 11 1 t tk·k edilmek ve hangi tarihte sevkedılece erı soy enme uıere e er n· 
d:k; ve.saikle il~.1 tarihinden itibaren nihayet 28.4.942 gününe kadar şu-
bemize mürac::ıatları ilan olunur. 2977 • 4747 

---=-

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliijinden 
1 _ Hava birlikleri için kapaklı olmak üzere muhtelif büyUkH.ikte 

(60) adet yeme~ kazam pazarltkla ~atın almacaktır. 
2 _ isteklıier 21.4.942 Pazartesi günü saat 15 de Yeni Postahane 

brşısında Buy:ı·ı; Kmacıyan han ikinci kat 9110 !lumar, da Hava Satı-
nslnı..1 J-unıı yonur."rı.ı bıılunmaları. (4643) 

Askerl posta ı 766 kumandanltğma 
sattığım 942 llr;ı 50 kuruş 13 ton 
samana ait mezkı'.l.t birlik levazımm
ca taru:im edilen 58758 No. ayniyat 
tesellüm makbuzu evrakt sarfiy~ile 
birli:Cte zayi E;dllmış olup yenisini a
ca tanzim edile'l 5!i783 No. ayniyat 
makbuzu ile evro.kı sarflyenin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

M üteatıhlt Mehmet Ali Yılmaz 

şoktaşta aynı mah .. lle ve sokakta ayni numaralt 287 metr~ 28 desimetre en çok arttıranıı ihale edilir. Ancak ıırttmna bedeli muhammen kzyme-
murabbamda arsa olup hududunun sağı Rıza Paşanın muhterik arsasJ so- tin % 75 şiru bıılmaz veya satıs venin alacaiima rüchanı olan ~iğer 
ıu Mehmet vereselerinin menzili ve bahçesi arkası Lala Eyüp menzili ve alacakltlar bulunup da bedel bunlarm bu gayrimenkul ile temin edılmi! 
bahçesi önü Hact Emin efendi sokağı ile mahdud olduğu beyan edilmiştir abıcaklarmm mecnıuundan fazlaya cıkmın:ııa en cok artttrr.ntT' tahahOnu 
En yeni numarası 46 dır. baki kalm'ak üzer arttırma (10) gün daha temdid edilerek 1/611_942 taı 

İkraza esas ola11 muhammin raporu mucibince mezkfir gayrı menku- rihinde Pazartesi günü ı;aat 14 den tfi vıı kad;ır İstanbul Dördü.~cü İcra 
lün umum mesahas1 287 metre murabba! olup bunud:ın 187 metre muraba1 Memurlu~ od:ısında arttırma bedeli !;atfş istiyenin a1ac ğma ruçhanı o-
kısmt üzerinde 2,!\ katlı kargir çatısı ahşap apartrman yapılmıştır. lan di~er alacaklılarır bu gayrimenkul ile temin edilmış alacakları mec· 

Mezkür aprtımar.dr. 4 daire mevcut olup her birinde birer antre iiçer muundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin % 7~ ~ini tutma\ 
oda, birer sofa, bire:· mutbak, birer kiler, birer hem. birer banyo ve ça- şartiyle en çok ıırttırana ihale edilir. Böyle bir bedel eldr edılmezse iha· 
maşrrlık ve umum bınada elektrik ve terkos te!"isatı vardır. le yapılmaz ve sı:ıtış 2280 No. 1ı ka-nuna tevfikan geri bırakthr. 

Mezkur apartJm&n halen yukarıdaki müştemilatı havi beş daireden 6 _ Gayrimenkul kf'Tldisine ihale olunan klm~e derhal veya verilen 

İstanbul İkinci İcra 
dan: 941/1931 

hürekkeptir. mühlet içinde P~•rayı vermezse ihale karan ~sholun:rak kendisinden 
memurluğun- vaaesinde borç verilmemesindendolayı yapılan takip ü7.erine 3202 nu- ı>vvel en yüksek teklifte bulunan klmı:ıe arzetmlş oldugu bedelle almtya 

maralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 et maddesine göre satılması razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen ye~i gün müddetle 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesi mukarrer bulunan bir 
adet üç aynalt büyük gardirop ve bir 
adet pembe somyalt k&ryola 27-4-42 
tarihine müsai:llf Paz;.rtesi günü saat 
15-17 de Pangaltı Eşrefefendi soka
glnda 95 No. la satılacaktır. 

Birinci arttırmada takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini teca
vüz etiği takirde ikinci arttrması 4· 
5-942 tarihine mü:::adit Pazartesi günü 
ayni saatte ve mahallinde hazır bu
lunacak memurun:ı müracaatları ilan 
olunur. 

KAYIP: Kadıköy i1.1e memurlufundan Ih· 
ıa.n, Haıan, Ayıe Er•an namlarına aldıi:ı~rnı 
ılç adet B ekmek karnelerini kaybetti,lı Ye· 
nilerıni alacafımrıdan eolcilerinin lıukmü yok 
tur Kadıköy Yo&urtçupark ı 06 Ay,e ErHn 

KAYIP: Rami iaıe memurlufunda.n al<lı · 
t:ım 16093 numaralı bir dır iıçi, 2685 nu· 
maralı bir büyük ve 103 numaralı bir kü· 
çille ekmek karneleri kaybolmuıtur. Yenilerınl 
alacaıımdan hUklımleri yoktur. Rami Cuma 
mahallesi Boına caddeol No. l 9 Şilkrü Ozcn. 

KA YlP: btanbul ~eyrilaeferinden aldıtım 
(IS ı6) ıicil numaralı husu•I otomobil ehli. 
yetnamemi kaybettim. Yenisini al~eafımdan 
eskisinin hukmü yoktur. Sami Baltimof 

KAYIP : Petürke n(jfus da resinden aldıılım 
ve içinde Petürke askerlik ıubuindc uhrlik 
muamelem kayıtlı h;;,iyet cli:cdaaıo:n .kay · 
b•ırim. Yenilerini alacalJmdan hUlrüın.l•ri J'Olı 
ıur. Petlirke~~ HG•cyin o~lu Mehmeı Ylllr•el 
ı 327 ılog.ımlu 

icap eden yukarıdr. evsafı yazılı kMir apartlmanın tamami bir buçuk ay arlhrmaya çıkarılıp en çok arttrrana \hale edillr. İki ihale ar~smdaki 
müddetle açık aıttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına ı::öre yapıl- fark ve geçen günl\'r için yüzde 5 den hesap olunacak falı ve diğer za-
maktadtr Arttn-:nayıı girmek istiyen 1562 tirı=ı pey akçesi verecektir rarlar aynca hültmf hacet kalmaksızın memuriyetımizce alıctdan tahsil 
Milli bankalarrmızdın. birinin teminat mektubu da :rnbul olunur. Birikmiş rılunur (Madde 133) _ 
bütün vergiler, 'belediye resimleri ve tellfıliye ruc;umu borçlu~a. aittir. 7 -_ Alıct arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag bareı-
Arttırma şartnamesi 30/4/ 942 tarihinden itibaren tı>tkik etmek. ı~tıyenlere nı, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullar~t vermiye 
sandık huk•ık işleri servisinde açık bulundurulacakttr. Tcıpu sıcıl kaydı mecburdur :..rüterakim vergiler. tenvirat ve tanzifat ve delUlıye resmin.-
ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasmda vardrr. Arttrr- ıien miltev~llit bele<llye rllsumu ve müterakim vakıf icaresl allcıya aıt 
maya girmiş ola"ar, bunları tetkik ederek satıltğa cıkanlan gayri menkulü olmayıp arttmna bedelinden tenzil olunur. İşbu ~ayrimenkul yukarıda 
hakkmda her ,ıeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur, Birinci arttırma 15/6/942 l?Österil~n tarihte İ~fanbul DördüncU İcra memurluihı o~~şmda işbu llAn 
tarihine tesadiıf eden pazartesi günü Cağaloğlundıı kain Sandığ~~tzda snat \"e gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde !'attlacaitt ıllı.n olunur. (4741) 
10 dan 12 ye k'lclnr yapılacaktır. rı:uvaakkt ihale yapılma ı .. ıçın tek~ıf 
edilecek ))edelin tercihan aHnması ıc;:ıp eden ~ayri menkul mukelleflyetıle 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması sarttir. Aksi h•kdirde son arttıra· 
nin taahhüdü oaki kalmak şartile 117/942 tarihine müsadif ~arşamb::ı ~\1 
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttrması yapılacaktır. Bu artttrmadn 
gayri menkul en çok arttıramn üst.ünde btraktlacak~ır. ~akları tapu sici
l ile sabit olmiyan alakadarlar ve ır lirak hakkı sahıplerınln bu hakların~ 
er hususile faiz ve ınasarife dair iddialarını iliın tarihinde!'\ itibaren yirmı. 
~ içinde evra~t miısbitelerile. beraber dairemi7.e bildiı:n.eler~ ıaz.ıı:ndır. 
Bu suretle haklaı:mr bildirmemış olanlarla hakları tapu sıcıllerıle sabıt ol· 
miyanlar satış bedelinin ynpımasın-dan hariç kalırlar. Daha fazla malö
mat almak istiyenlerin 940/2228 dosya numarasile Sandığımtz Hukuk İs
leri Servisine müracaat etmeleri lürumu nan olunur. 

D ı K K A T 

EMNİYET SANDIGI: Sandıktan alman gayri menkul!l ipotek göster
mek ıstiyenlere muhamminlerimiz!n koymuş olduğu ktymetin % 40 .nı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yar15ma kadar borç vermek suretıle 
kolaylık göstermektedir. 4783 

Sabtp ve neşriyat. müdürü. Halli LOtfi Oördil.Dcfl.. 
Guetecilik ~e ne$riyat T. L.. Ş. TAN m a tb1U18J 

Radyofar Mütehassısı Aranıyor 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 

Radyofar t~lsatmda ihtisas sahibi bir ~knisyene ihtiyaç vaı:dtr .. Ta
lip olanların ehliyetlerini gösterir vesaikle ışletmemlz Y.ıyı Emnıyetı ~-
besine müracaatları (4642) __ __ .,,..,.,. 

Deniz Lc\·azım Satınalma Komisyonu İlanları 

1 _Tahmin edilen gedeli 14272 lira olan 10 ton arap ~abununun 24.4.942 
1942 Cuma gü".lü saat· 15 de Kasnnpaşada bulunan Denız Levazım Satı-
nalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. . _ . . 

2 _ İlk teınmatı (1604) lira olup şartnamesı her gun ış ııaati dahi-
linde mezkür komıı;yondan bedelsiz alınabilir, . . . 

3 _ İsteklilerin 2490 saydt kanunun istediğı vesaıkle birlikte belli 
gün ve saatte adı ieçen komişyona müracaatları il~n olunur. 

(4548) 


