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İranda İç 
Durum 

Karışıyor 

iktisat Vekili Parti 

Yeni Ticaret 
Mübadeleler 

Muahedesine Göre, 
Hususi Takas Suretile 

Serbest Dövizle Yapllacaktır 

i . 
ı Başvekil Mecliste 

Mebuslara 

Grupunda Dün Sanayi 
işlerimizi izah Etti 

--o-

Ve 

PASifiK HARBi 
____ ", ___ _ 

İktisat Vekili Sım Day 

-ıı:-

Bir Trenin Taarruza 
Uğraması Üzerine 30 

Kişi idam Edildi 
-:r.-

Failler Bulunmazsa 80 
Kişi Daha idam Edilecek 

16 nisanda Alınan askerleri· 

Cerek Amerika genel kurmay baş
kanının sözlerinden ve gerek Ti
mes'in yaztlanndan, milttefikleriııı 
bu yıl artık müdafaa siyasetine 
bir nlhayet vererek taarruza g~~ 
~liye karar verdikleri anla§dn-.Av-
1"1.lpa harbine müdafaa için yalnız 
Sovyetlere silah ve mühilnmat 
göndermekle kalmmıyarak müt.. 
tetiklerin garp cephesinde teşebbü
~ ele almtya çalışacaklarını gös
teren bir çok diğer emareler de 
~ok değildir. Yalnız bu müdahale. 
ilin §ekli hakkında alındiden bir 
le:Y söylenemez, Laval kabine!rinde hariciye de\"let 

sekreteri olım de Brinon 

A •k ni taşıyan bir tıene karşı yapılan 

Ç 11 
merı anın suikast sebebile bugünden itiba. 

·, n ·, e r ren büyük say!d'l sivil halkm 
ı~ı Ş.ark cephe~inılP..n. rcsimler: Jleniiz ~iddetll soğuklat biijdim Protestosu bütün Alman askeri trenleri ile 

sürdil!ü bölgelerde Alm.rın keşif kollarının faaliyeti seyyahati bu emirle mecburi tu 
-z- -x-

BiRMANYADA lt1:J~F4~;1ı~ lf.~ .. -
0
.-: .... -:: .. ··-::-d-· .. k·-~·~ Fransa Bazı Gemi_lerini tu~;:~.:raftansuikastla bir kar 'M. Zekeriya SERTEL 

Londrada on iki gün süre.o 
!bir harp konferansı top • ' 

'1ınd1. Bu konferansa Amerikan 
Cenelkurmay başkanı general 
~shall ile Mister Roosevelt'in 
hUsusi mümessili Hopkins de işti. 
tak ettiler. Bu toplantının husu. 
Biyeti ve ehemmiyeti şunda idi: 

A. Darlan 
Komutayı 
Ele Aldı 

. --·-·-·__:a ____ . ..;J,a .: numuz e ı :. Japonyaya Verıyor şılık oımak üzere, saat 19,so dan 

B R ŞEHRi 
sabah saat 6 ya gadar Kalv.sdos 

1 . Orta Kesımde '-. .... _ Aylarda ...... ./ Vaşigton,_ 21.(A. A.~ - Harici çevresi içinde halk Ve arabalarm 

i 
ye Nczaretı, bn· takım Fransız dolaşması yasak ediJmiştir. Umu' GER ALDI -o- --z- g~milerıinin Japonlara .. devrjne mi müesseseler, sinemalar kapa· 

S 1 B 
• aıt olarak yapıhn muzakereler tılmıştır. Büti.in spor toplantıları 

. Avrupada harp en şiddetli dev 
tine girmek üzeredir. Almanlar 
büyük bir taarruza hazırlandık • 
larını söylüyorlar. Müttefiklerin 
bu bııJıar ve yaz esnasında takip 
i!decekleri plan ne olmalıdır? 

-·- arı an ır Avrupaya li.zerine Vichv hükümetfoe sert lağvedilmiştir. 
-x- B H k"" + 5 d Usan la yazılmış bir protesto nota Bundan rt.ıaada 30 komünist, 

Laval, lngiltereye u are a onun a Rus Grupu ·ıhrar:. ·ış·ı sı i;i~~~~~~itır~ahfillerde, M.. ~:~~~;i~~::ı~~rlarımn idamla 
Mahsur lngiliz ~ Laval'in son daltıkada bir blöf Üç gün zarfında suikast faille 

Ağır Çatıyor Kıtalara Kurtarıldı Yok Ed·ııd·ı ş. . yaparak barışı müzakece için ara ri bulunmadığı takdirde bu bıldi _,._ . Ü p he l ı cılık teşebhtislirıde bulunması ih riğin neşrinden sonra geçecek üç 
"H• b• T hd• • Çunking, 21 (A.A.) -Bırman. timali gözden uzak tutu!mamak günü müteakip seksen kişınin i· 

iÇ ır e ıt, Bent, yadaki Çin kuvvetleri umumi ka --o- tadır. Vaşington'da hiç kimse damları ve 1000 komünist, yahu-Sonra bütün müttefik menıle • 
ketlerde taarruz fikri hfilrim ol • 
bUya başlamıştır. Diplomat. as • 
iter, gazeteci herkes artık müda
faa sisteminden vaz geçip taar -
tu:za geçmek lazımgeldiğini iddfa 
etnıektedir. Fakat ilkbaharda 
tnüttefiklerin taarruz edebileceği 
)'er neresidir ve buna imkan var 

B I• I A I k rargiıhının tebliği: Çin kı.rvvetle- Norver..'te Mareşal -o-- böyle bir kurnazlığa aldanmıya- di ve taraftarlarının doğuya sü-
er ın e n aşma tan ri iki gun süren şiddetıı bir savaş "S Fakat Batı Kıyırarına caktır. ruıme1erine emir verilecektir. 

bUdır? 
İşte müttefik erkanıharbiye he 

}retleri demokrat milletleri işgal 
eden bu sualler karşısında Lon • 
drada toplanmış oldukları için, 
her tarafta büyük alaka uyandır. 
ıh. 

Al k kt tan sonra Yenang-Yung şehrini L" t'" K d d 
ı oyamıyaca ır .. düşmandan geri almı~ ve üstün ıs in uman asm a Devamlı Baskınlar ve 

Vichy, 21 (A.A.) - Darlan ta. düşman kuvvetleri tarafından Manevralar Başlıyor 
rafından kara deniz ve hava or- çevrilmiş olan binlerce Britanya Af manyaya Ag" ır Hava 
d.u. larına hitaben neşredilen gün- a~kerin] çenberden kurta~.~ışlnr Berlin, 21 (A.A.) - Alman teb 
lük emrin metni: dır. Japonlar 500den fazla olu ver liği: Şark cephesinin merkez ke. Hücumları Yapılacak 

"Beni doğrudan doğruya emri ~i~l~rdir. Çinlilerin kayıbı ıoo siminde çenber içine alınan orta 
altında olarak askeri kuvvetlerin kışıdır. ehemmiyette düşman kuvvetle -
başkumandanlıglma tayin etmek Japon hava akınları rinden mürekkep bir grup yok 

edilmiştir. Cephenin şimal ke • 
le bana büyük bir şeref yeren. M:ı Tokyo, 21 (A.A.} ·- Japon u. siminde yapılan Alman taarruz _ 
~şal u~un ~ylardanberı benı sı. çakları. Birmanya dag ve geçit - lan esnasında birkaç mahal alın 
zınle. bı~le.ştıren bağlan .. k_:ıvve~- lerinde düşmana şiddetfo taar - mış, düşman istihkamları tahrip 
lendırmıştır. Bundan b~~u~ bır ruz etmektedir. Bugün bütün .Ja edilmiş ve birçok silahlar iğtinam 
gurur duymaktayım. Dısıplın ve pon uçakları salimen üsle:ine dön olunmuştur. Ciiretli taarruzlarda 

l.:Jfj"" Devamı Sa. 2 Sü. 5 mtişlerdir. Devamı Sa. 2 Sü. 2 bulunan pike tayyareleri rlüşma
nın iaşesi bakımından mühim o-r·-- -· - ...... , lan birkaç köprüyü tahrip etmiş. 

Bu konuşmalar on iki gün sür 
hıüş, ve Amerikan murahhasları 
~evyorka dönmüşlerdir. Bu top
~tıda ne konuşulduğu hakkında ========================= 
hıçbir ~şaatta bulunulmamıştır. 
Yalnız Ingiliz matbuatı, toplantı 
tnünasebetityle yaptıkları neşri -
~atta, müttefik genelkurmay şef. 
lerinin Avrupa harbi sahalatın.a 
daha yakın bir merkezde toplan. 
tnıya ehemmiyet verdiklerini kay 

r lerdir. 

CQCUK HAfTASI Bo:.,-:~'-=,;:
2

;~: 
tletınişlerdir. 
Toplantı bittikten sonra da ge

neraı Marshall gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Maarif Vekili, Bugün Ankara 
Radyosunda Söyliyeceği Bir 

Nutukla Bayramı Açacak 

Mitingde 
-:ıı:-

HiNTLiLER, JAPON 
BAŞVEKİ Li N i N 

RESMiNİ YIRTTILAR 

Amerikaya gittiği haber verilen 
İngiltere bahriyesi genel kurmay 

reisi amiral Dudle~ Pound 

Vaşıngton, 21 (AA.) -- Askeri 
mütehassıslara göre, Londradan 
dönen general Marshall, İngiliz 
umumi karargahiyle miişterek 
olarak tasavvur edilen harrkat 
içın gereken malzemenin ıstihsa

Kalkü ta, 21 (A. A.} __ H·nt 1i !ini hızlaşnnnağa ~alışacaktır. 
Yurdun Her T arafmda Törenl~r Hazırlandı derleri, .Japonlar:ı mukavemete Bizzat Marshall'm bu harekatın 

. . azmetmiş olduJdannı yeniden te mahıyetini şu suretle tasrih ettı-

"Londrada Mister Churcbill ve ln- • 
Cİliz ıenel kurmay başkanları ile yap
t~iım görüşmeleri mühim neticeler ta
kip edecektir. lngilterenin her tafa· 
hnda mühim bava kuvvetleıi bulun!l.
cak, Amerikan kıtaları müşterek müt 
tcfik kuvvetlerin baskınlarına iştirak 
cd~ceklerdir. Buırün müşterek kuvvet
lc_rın Yaptığı şekilde harekat için tam 
b~r Amerikan ordusu talim görmekte
dir, İnıiltereyc miltemadi surette ha
~dan dalgalar halinde binlerce ve 

nlerce Amerikan askeri nakledile-
cektir.,, ' . 

A:ık~ra, 21 (A,. A.) - Bu. yıl 1 Ankaradakı ıı.~e ve .mes.lek okul- vit etmişle•:dir. Kongı·.:ı lidP.ri ğı hatırlatılıyor: 1 
21 ıncı çoc~ .. bayramı 22 nısan ları t~le?e n;ıumessıllerıle Anka- Nehru ğôyle d·~.niştir: · ':Esas olarak Avrupa kıyıları. 
çarşamba ~unu a~ş.a1711 saat 19.4~~ radakı lis~, ılk okulların son sı- "Hindıs~anrn parola<;ı "Eğilm~ na baskınlar ve düşmanın sana· 
geçe Maarif Vekilin~n verec~gı nıf talebesı Ulus meydanında top mek ve •es!im olmamak., hr tn- yi merkezlerine gittik:;e şiddetle 
ve Ankara. radyosu ıle neşredıle !anacak ve ~stiklal m~rşı ve ço- gilterr· tle iş l>irligi yapmamak nen hava bombardımanları.,, 
cek olan bır nutukla açılacak ve cuk marşı soylenecektır. Bundan mesei~sme temas rrl.ilmemıstır. Askeri mahfiller. müttefikle • 
tören 23 ni~an sabahı saat 9.~~ sonra ~faar~ V'a~ılhği adına ~?- Çtinkü i.ş bbi~i yapmıı.mak, Ja • rin batı cephesinde ônümüzdeki 
da çocuk esırgcme kurumu mu- cuk mumessıllerı tarafından soy ponları tföıdist.2.r.a <hwet etmek aylarda büyük ölçüde bir taarruz 
messillerile Ankaradaki çocukla- l~vler veril~cek ve and içilecek demektir.,, za girişmelerini pekaz muhtemel 
rın mümessilleri tarafından ebedi tır. Bunu 'l'urk çocuklarının yapa Dün Bom':>ayda em bin i~ç!n;lı görüyorlar. Bu mahfillerin fikrin 
Şefimiz Atatürk'ün muvakkat c~ğ ıbir geçit resmi taki~ edecek" iştirakile yapılan bir mitingde ce, Birleşik Amerika böyle bir 

Londrada çıkan Tiınes gazetesi 
de ~u görüşmeler münasebetiyle 
şu ızah~·vermektedir: 

.''Mister C~rchi!L Vaşingtondaki ln
rıl!z afokeri ~etleri ile lkincikanun
:a gör~~j~<lenberi bi-ı;. çok şey-
er ay '1$tı\l;" Müttefikler tara-.. .. 

. Devamı Sa. 2 Sü 3 
kabrine yapılacak saygı ziyareti-! tır. Hintliler Toic•'nun re!'imini yll't - hareket için hazır değildir. 
le başlıyacaktır. Saat 10,30 daı ~Devamı Sa. 2 Sü. 6 mış1ardır. '1fi'" Devamı Sa. 2 Sü. 7 

1 
lstiktaı Çınarının Altında ' 

REF IK 
HALiD 
KARAY 

Diınya yüzünde yiyecek ve giyecek azaldı; 
gittikçe de azalıyor, azalacaktır. Halit dar~ 

dadır, sıkınt.< ve kısıntı içindedir. Fakat 1942 yı
lında azlığı duyulan şey yalnız böyle maddi ihti
yaçlar mıdır? Azalan, daralan, kısılan, dayanıl • 
maz hale ~okulan bir şey daha var ki, o da istiklal 
ve milli hakimiyettir. Hele Avrupa kıtası, tıpkı 

besin maddelerind~ olduğu gıbi bu manevi gıdanın, ruh besleyı
ci hav~nın da kıtlığına uğramıştır. Kaç devlet ve millet istiklal.
sizlikten kavruldu, kadit halini aldı! Ke~ki işittiğimiz feryat yal. 
nız '.açız! Çıplağız! Üşüyoı:ız ve Ftrılıycruz!,, dan ibaret kalsa ... 
O feryatların üstiınde nıuthış bir uğultu, bir inleme daha dün
ya kubbesine çarpıyor: "Hfü d~ğiliz! İstiklfilimiz elimizden gitti! 
Milli hakimiyetimizi kaybettik!,, garpten şarka doğru, adlarını 
ayrı ayrı sayması uzun sürecek bir millet ve devlet hevengi, şim
di hürriyet yoksuJudur. istiklal hasreti çekmektedir. 

Evet, yiyim ve giyim bakımından darlığa düşmenin güçlü.· 
ğunü anlıyoruz; ~tediğini buhımamak ve bulduğu değersiz nes
nelere avuç dolusu para vermek hoş bir durum sayılamaz. Key
fince doyamamak, zcvkınce giyinememek, çalıştığı nisbette ka. 
zanamamak, lıakkettiğı rahat& kav~amamak medeni ıı:ısan ıçjn 
hem eziyettir, hem de bezdirici bir vazıyettir. Bunun biraı daha 
kotüsü o şartlar içinde ayrıt'a harbetmek, harp felaketi.erme de 
katlanmaktır Fakat daha fen~sı, en fenası şudur: Harp edip is
tilaya uğramak, elindckım kaptırmak, aç kalmak, bütün bımlar 
yetmıyormuş gibi ayrıca yabancı boyunduruğu altına girmek! 
Avrupanın, bugün gözumüzün önüne serdiği sürek avı tab!osun. 
da bu acıklı orneklerin hepsinden vardır, zağarlara ve kopoyla
ra kadar! Bizim derdimiz ıs(' yalnız maddi ihtiyaçlarla ilişıği olan 
bir yarı darlıktan başka t)edir? 

İşte anlattJğım sebeplerden dolayıdır ki, yarınki bayraırumı. 
zın, milli hakimiyet ve istiklal şenliğimizin paha biçilmez değe
rim bir an unutmamalı, dünyadaki birçok yerlerden ve otittin 
Avrupadan dı:ıha rah&1, d:ıha ~erefli olan yurdumuzun maddl vE: 
manevi nimetlerini öpüp l>aşmuza koymalıyız. Yeni filiz sürmüş. 
lerinden başlıyarak asırlar götmüş en saltanatlılarına kadar bul
duğunu tırpanlayan bir harp kasırgası ortasında, sağlam kalmış 
kendi gürbüz çmarımızm gölgesine sığınarak bu bayramı kutlu. 
lamak ne bahtiyarlık! 
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.... _....... - - aobk aobk dol- """'· Suçlu bu sucton da üç •Y hap. "' odun taş!yooak deni• nokil va ola· odun ,..,,..,.,- den, n loye va tan •• bulandaldan ,..n,....._ doti- .,....,.,. ,.,.. • .,..,.,....., ak· lııaml ...... Pu-.. 10k. baa.a kaldı- .Mektep çocaldan da, ellerinde M1'- se 50 Ura para cezama mahkfun e- lanna müsait :fıy&tlar bırakılacaktır. sttalanna mecburl mukellefıyet yuk- yacı h~ncmdeki mallan utm almal mekle, buaDnkO ekmek •,_.ncla ıwm. alcblm bin lira. bir w ._ raldarla 90kaldara döldllmtitlerdi Ya- dllmı,tir. Bu sureUe hem nııkll vasıtası fiyat- letecektir. Mecburi mükellef yete tabi ve tehirler araanıdaki rekabete hu ~:k faıık vu. Ba .... .. 
ctnııle tmsıeıle bet bin Ura .-...... IUIDI YapJ'orduk... • UçQDc:tl IUÇUl Zeliha isminde bir ka larf belli ol1ıcatmdmı odun Ye kömür tutmak mecburiyeti h ıt olunca mu- vermek vaziyet nelen çıkarılacaklar- ı-
._. ollllqtua P Bana ürl --. S. Bizim "sayrt Türk"", "anaaırı mub- dma kendisini eevdlğlnden bahis ile fıyatlan tesblt ed.ilirden g(lçlük çelçıt- ayyen mikdard sef~ yapıp y kacak dir. - 8ebeM -.it, .,,..,..._ ......_ 
...... sectlll lcia Wli7onm. Bla lira. telife,. ııraplan dururlar mı yap Hep. 60 Uraaınt alm861dır. suçlu bu ;yQz- miyecek, hem de armatörler odun ve maddesi getirmiyen nakil vasıtaları- y ~ r atlar ........ ver41H blfo oavalcla9 .... 
.... lıill tiri. oı .. .-i,m. Tefeci. elill- si milli kıyaletlerilli sı)'inerek, diıle- den de altı ay haı-e mahkllm edil. k~mOr taıımadan arar ~remiyecek- nin yabancı limanl .. rı. gltmes ne mü- apagı 11/ 

1 t11ltınlıgor llYY9ft mlkd•rcla ekmek Pil_,. 
.... ...ıe, ddae bstirdliü maim rine kadar aıliblı, ortaya çıkıYerdiW'. mlştir. teri içın tehrimizin kömür ve odun aaade edilmiyecektir. Ankra, 21 (TAN) - Hüktlmet, ye- mecburdurlar. Bu 8'9D halla bul-
_... olar. Jtartaruauma. Bmn p. Aklrelli Arapllll'; ne. ktll&hlı ces>kea.. DCSrdllneO auoa, Ariln iwmlnde biri- stoklan kolayldda temin ed.lleblleeek- ni mabaal yapq fiJatlamu arttmnata day unu verRdill .. 111mndald 11. lıw JOhl 1Dc1ıar: Bt7llanm. ..,,.1ıg1n4 it Amavatlar: baımda kal.,.k, elinde ne TOrkiye dahilinde seyaha.t müsa- tir. Ankarada bulunmakta olan Vali Bu smetle de şehr:h: yakacak ihtl- karar vermittir. Geçen aene hükimet 9DnDn aynidir. O vakit bir çuval· , 
...._ deiwlelble llllanm. ......... kamçı, ıöfstinde fitekllk cepleri. beli adali lbnaJı: bahanesi ile 850 kuru.- ve beledi7e retıi bu mevzu üzerinde 1acnım temJni nakli vasıtalar! yilzQn tarafından. ltonaa fiyatı.r bir mllaUh- dan farauı 100 ekmek yıapwlı 
de .... ldıınin. Yoa.. ..-O'..,_ stln- buzmeli entanaiJ'(e Çerkeeler; koca- şunu almasıdır. Suçlu bundan da bir de Veklletle terusa bqlaml§tD'. • den herhangi btr şekildt: gecikmi7ecek sili tatmin etmemıtti. MeseleJi yeni- kabul edllen fırlncının timdi d• 

man keçe küllhlan. aiır, kaim aba ay hapse 83 lJ!'a para eesuma mah- . ve &nOmüsdeki mev imlerde fehrlml- den tetkik eden biikimet fiyatlann ayni mlkdar ekenejl ver111 ... ...._ 1 
Dallm l&ylbof ... ..,,. ,.trdakj ceketleri, talYarlan ile Kürtler Ye di- kQm edilmiştir Verilen haberlere 16re mot.6r ve se bol uıikdarda 72kacak m ddesi ge- 1übeltilmeaf tilnmuna kani olmqtar •. H•lbukl 1111911' unu dalı• gok 

.. ,....... sattım. a-, flf78DID itin- fer "tebeU aadilra'", boy ıöateri1'Qr- Bundan ~ hAklm bıa Mrt ceza- mavnalar clvanmhdalrl ,.abancı 11- ttrtflecektlr. V.ıt Jtırdar Ankaradan Şimdi, mtlatabaiH tatmin edecek fiya- .., ~er. Ekmek clah• ala' ol•. - "* 11111,.dal H.7ırl B"-1 ao- lanh. ,, fçiima eıttlrmll ,,. auçlll)'U IO 
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manlara lfdip plmek için pek tula döner dönmes belediyenin kuracağı tm mDıtan hennde cahlllmalrtacbr. •• .-yede f'lrWMll oavaı batsNı 
1, ·------- Heool do""1B...,._l latan""1 ha-lllln .---___ .......... , ....... --1çı.. ...... blr B• - -- ............. -- .. -·--· 
••· a

1
•n. dlkklnlant. nlen, _._ IObkbm. kamavalin aon baftuma etmiştir w llıkelelertmlse lkltP ldhntlr ..,. o- toplantı yap1lacaktU'. lir. Unu kHdlel ~..... • .... 

....... celdi. DelWlar bildikleri sibi döndü. Beftzınci11l :U.1"--n s--~ HAlrfb:nM. .... *. ,.. tbatlar ..... r ..... flmla lcoyM' .. IHI •ıwlrda. Bm. emllk aatqmden Gayri Tlrkler, hemen kollan ana UM6un:' .,,,.. K "'1 d Ü y .ı1n edilmeden elindMi 8llllı •tma - euretle faYlll .,...... yl""I eıtua 
....... ordum. Yan delerine kapau- mıtlardl. Yel' rer, bisipler, fırkaıar-: teıJldf edUdl 0Ca11R1 \ıl r 8 R UrtJURCUIUk masım ta'fti7e etmektedir.. ekmek kmllll". Bir tlıraftMI fada 

,. ...... Ben, bam. mallar •tıbp bit- cemb'etl•. sraplar; kllplft' beliriYer- EvveDd san strkectde benzinci m.. K ...._ M h k • Yapanlar ~~ •.:::-. d~~~ .. 
1 

-- el elde, ... baeta. oa param di: Anıavatlama Baelmn kliibfi, Kllrt- f•tm cttıkklnmda çmlqan Muh GUIDIR u a emesı c hlr Meclsi• - ----- - .-na•-
..... ölrendim. Babra71 da, para- lerin Terakki,,. te.,,tin cemi;rett; Bai- ile hamal Sami Silivri otobüal= Jtocuı Panp1tlda tomt.r mwavi- Bölce iate müdiirlüli ~ ~ ~· aftall be7as una da .. oa....ec ld-~~-~en eoara 6ireai:ror- datlı, Suılr. Halepli, Jlekkü Arapla- J'C)lcu blletlertnt~ atılchjı --- ·- nl Tallt Uçkunu yaral17ara1ı: 6ldQ.rdtı- t.eU:f semtlerinde kutulmakta olan....._ Du··nka- Toplan&-· ~ ,"!!.._ lalrupn llllfterl .... 
- ~bulana kendine söre po.. rlll am klüplft'i. rurlarken: Saınlnln elintf kl~ IO ldd1aa De mahkf'llle)'e verilen Ne- ...- Tlal •wrvw • .,,... anl•r ftnncla lat,..... 
litiblmn ftl'. Jılabn, .,._ •uktm, biç Hepai de Arap harflerl1le kendi nm tladfluu ve M e - dhne Uçkumm duruşmama dtın de Sili' yerlerinde ~ aat.t,lan km- DüllkA Şallir' ıa.lW top.lıw O t nldila ....... pek fw ..__ Jll. 
.. ' -lor, ,'"1 -lu. ıra.. dOluble ......... _......, çdm-- lana:. llldtllOnG ..::=-"' _.. devam -· """1dl .......... ı.ol -;,. bafbmulbr. DDn .,,._, mO ,.._ .............. ..__.... ..... ..... _, .. idi. ~~~---071111Ular .la<elllderi. """' -ddar. Hl< aaalmam. "l<lrt Kah- ...... ..;.ı..m - - - ve bD m-nda; Tal&tm - - Sah pmrmı teıtlt bir madde lllve edl- - 8a ....... dlalodl._ - -nm -.- - • Çiinlta ..- temvtia '"' terakki mecmaaaı,. bat ma- dan metresi, Maa1Ji ~ etm1şler ve Dd vurguncu bakkmda Teklif edilen m.adde1l! gılSre bQton ~ detl lıDkOmetlıt it• 8pk " ..... 
.. ele oalardan oldıım. binine t&71e bq)amııtı: Kelabral IU8U ~ bktnc:I sulh lluaDi t&J'e demffUr. "TaW hapa sabit tutmuf}ardı. Bunlardan Menim rmlarda otomatik eleklerin JrnUıwwL ...,...... kat'll ilk~ lmlchl'-
bt • atıp anma, d&t aeae drcliL Mem.baı Demek ol•cü:. Her ...a- :S-..:::n.-::::...':"'•llllJll:ıı•. Su.- ..U olmadflnu •llm1ttl vaa ıeee- adlı bir kad!n pirinçi. 85 lmnlftan, fa- m.ası isteom~. BaDdMı bapıa ._ ....... __ 1ctat1 __ •_

11

_d .. ı•_hıl __ ... _ ... _-. __ ,. 
W.... dQaDclı, demektir. Şurada burada, let, kendi dili:,le konaıu:rorda. ,, ~ il 1ine bana pldj Poker ınaauı ~ 38 kuruftaıJ w Ba1ll adlı bir bıkılAp müseal ıcm bir talimatname llrtalı aralar, dlklrtnlar ela Ben. be,.ade7im :n. blftnldl• a. ıri1nil açGm ru .. ben m • 1111 ı&- kurduk l*aber ~ bq1..,•k O aatJcı da pirlncl 82 den kırmuJ mer- projesi yapılnuıa hükmda ftJd ta- KırtasfTe ~ 
,,... Altık oaı.ı. ben. kendim at- radılar baldular. Batkım cemi~ • __.. pkancaktmı. Bu ID'lda kap calmdı K8"1 IClftl k. d Wtalt encOm vale edil-

Bir mldılet de bö)'le seclndlm. ılrdim. Nankör lnynlardı. Hic lıiri- ~ bir taban&?a llb'düm. ı:llme al- rb ıeim1ftlr dedi. ltapıJJ açmadan clmeli 4G lmnlllaD .-.ıanen Y8ka- n:r e • ene ha Fiyatlanna 
ç.., -· - ................. _ ..... ..... --b. • ..... .... -.:::::;"' - ... .......,, ............ N~ ..... - ·~ -· = :::"': .:-...::::: Verilecek KAi 

Netmle, MDl1 benli koaatmaia dünyama be bacak oldaiuna öfrea- ~ tet.fkte '-~ celıih ~ om lirdi TaWI .ı.nk ıttt1 Btru KALAY vuttGUNOU8tJ - Kara- mazbmta kabul edilmt,elr. -.~-- ...---- 1ıa...1 
htJ .. ıar. Kamarba.zlar da kredi 8'- m!ftlm. GWer Jf1z ıa.tert:rorduın. Zi- ......, banca patladı '" acıma~ bir .--1 ... ~·-·- ,.,. köyde 17 aunıaral1 handa kalay tlca- -'---~ _... ...___ mlftMatta .. madllu. yafetler, davetler eflentller E1fınf ce- kurşun ona ı..bet etti. Bea1m 8'ltwD _._, __ ___..__ .::::..~ ---. ,...... Mecll.a Cuma llOaO toı--. tfıılarmılm bac:*'11at* 1* W-. 

Çel ım•k, ._.,,_.... lbllDdı Bm. bime aolmıadaa ~ C bi ~!}'Ordum :>"Oktur, c:leaUltk-. :Mabk--~ ==-.:::...~a _. bdm lı:o-~ =~~~!mile t!! hd Otomobil Y dı bit edflmltör. ıtırtlııdıw tthalltca ta.. 
• il tutabllirdimP Çocakl~clan- (Ark .. var) • :!!.... .tmJt, dolr.Yll7I llllr - mi& ..._. _... .: ..._ • -u- ka1qı 6040 Uran aatarak vurıuncu· 88 

cJlteriae 7tbde ;rtrmi bel. qq.,....._ ~';:!~bir~!::: -· ,,,., - ......, ... alda yara1am&. luk -· soo;lclw ..,ru konuım• DBa - - ıt.15 te -- '".-~ ... ....- -- --- -·ır- -- dmı d ahbmeatne ibnift1- da Mitin prajıda bir 1IDllll ~ de otm .....- bullkd:ıwktadlr. ADCllll ~ ~~datumA~ .~ tdar Polse Hakaret ..,,,;; ...:::.=;. ~:- m .., -dlr. ., &! - _,,.. - - - - traa1 -
- ., ... ~ '" ... ~..at be1' lıl6tııt0a VURGUfıiCU.U - J1ııai bft de....._ yan&Jııt;M - •atrıe rDmemeal kararlapmwtlr. Bne1ce b9 

deai lü•der .. anutulnmtta. Eden Su~lular Milli Şefia Valdel--'le münkabe mıemurlan dün Ayyama- tarafmdan a8nıclblballtll. v• wer- lfbl mallara yOzıde altmlla bdar ... 
BimD Aranat IJ'llPllDI 1Nıt 9'U'llıCÜ BVO(JNgO PllOGllAll ~1 

rayda kZ!ımüriD Jı:ı1omnu on bef m. le olmqtS: rilmekte olan kir'-~ 
..... Acık acık yan çisdiler Hatt& '" Pracr.- il.il ~ Bir be ıtın 9"e1 Be7azrtta polla Oğla Ankara- Gittiler ....... btru da tahkiri mdınr • • noktaamda DGbette bulunan polia HG- ,,_ ruflaD -'1ıiJ ,nralm topludede ao- ..ı..:Ganldan _::-~-'-~ _,._.._~ iki Şlpbell Ölla 

tekilde. ölit- : :: H:::._ ::·:: ~-:::r:r aeyini dDTm n hakuet eden: MDıa1, MUD ~ T'8ldeler:I ile otuDan Ö- k•lmdaı k&ntb'ctl Nf7al Demkaıdll -™ ---. .-., -- -- _. :-...- ~ı:=~- our~- ....._ __ .. .,._ ... --•---el'-'"____ ..... ----.. -- ------
L-.1 ' Jr ti il ho .. , lt.SO PrOCfUI ıo.rJ ~ tweell inde 1 9aıhaf erkekle .__ lmllln• mltlerdir. rmdan aifoala bensia celmMie baf- tlnmda J&tip kaJkm Jlmnl'm Jllb. 
- 111clındıldL Bana lmftltlt ...... llH Tlrlleter 2045 ~ atrenı:ro de bir 'lcadlll ınabk----.. 11-~ ___ ...... ____ BERAAT SDBN BUIZINci - Slr- lamı11tır. Bu mada alpraclan bemfll met, Jtmnpapda Olt _.,,tmı• ~ 7eai .,,eal öireabonlaa U.45 H•llerler ıı 00 it nu,..a __ ,,_ YÇ& .... ...- AJh- p:-f:Jan keclde.ld dükkAnmda 170 teneke ben- ler tututmal Ye dd otomobili cle ta 14 numank lraJllbede 7at:lp kalba 
~ .... olmq

1
, U.00 ~ aı IS W-:Jo lerdl. ~ altmcı ~ mahkemesiD .,... y.. sin baluad$ iPn ..aıJıemeJ9 '991'1- _. yaknw... Tabli.m )'aamda '10 Jat!Dda ](.....,_. clDn ~, 

lıllrae J'Cdller, ne kadar~ ~~: ~-=-..... =~·== tberı. ele deftm eden dmupne dOil bftmt,.. Dlln altm otaz bet Jırıi ,trmf ka- len Şevketin bu benzinler ç n bey n- durmôta onm •e Xm!a71aft291 aa• ,.eiim!e Mtl baloM11aotem!Pı. W.. tllf 
rfne etrafta kredileri otu,or. Ba- ı1.41 Zilut 2ı.u Kapaaı tir. :AJt.t aaeta da Gçer at bapee ~ ruttan bir ıram taJce ta Jmraetan name '9Wdill anlqıaldıimdan beraat maralı hasta olıomoblllain ele üst lmnu eeeet de filpheli ~ _.. 

kaaa edOerelı te.kif ~. .ıaım..-. etmlptr. J"8ftlll•ttır. P kaldmlmıfl:a'. 

~ARK CEPHESi IGK' G'L'M 1 Lonch-adakl Toplan- Türkiye • lsvlv8 Çocuk Haftası OnihniizcleldAylarcla 
l~--;.;;....;:;.;=::::.:.;;:.:H::+~B:E:A=:l:E:D:J hela Neler Kararl11efl nr Baftaralı ı tnclde nr Baştarafı ı •ncide e- Ba§tarafı 1 

incide ar Bqtantı ı mcide _ -s maı ne Meames1 tabıs olmaJı:la ben-
34 

.. v· ad t· eni Ayni s0n ~ IOm'I AnkanDbı Blrletlk Amerlkl lc'fn tlllrtt o1ar1t 
~ Baştarafı 1 incid~ ber İsviçre p1Y8118sm!n hususiyetleri wacu ıyana pıy e um en ~lflam çoeuklan arumdan se- en cabuk :rapdacak P1T bna madaba-

Nahas Paıanm 
Beyanatı --

Malfaya Yeni fında 1942 ydınm harbin en mil- nazan itibara akT'erak. aırf bir k.ola7- birkaç hafta dev~ eden çetm çllmiı 250 kilWk bir grup bD;Jükle-. leddlr. Btb'ftk bcımba ~At
bün ve en nuik yılı oldutuna kabulde bk olmak üzere .. ı bedellerinbı _... m~berde ustün duşman kuv rimizl z17aret edecek ve •nıJarmıızı laotlk Gs..tnden acank ftl'lllalllrl. 

Taarruzlar 
teredcllt edea kimtıe lralmanuttır. 811 best dövtsle .,..ıMn Menmest temin vetlenne muvaffakıyetle muka - sunacakttr. bava ma1wnelıl a.ea alll'IM ~ı.,.. 
Frl Alman Ye Japoalarm ileri atılarak edilmiştir. Bu mu bede ne tsviçreye vemet et:mit ve Bolfevikled in • 23 Nisan gQal Ankara oocuk1ar. tmnattadır • 

.. 
ı.~ netlcerl ahnaia çmllf8CAldarına olan maU borvla."'IDlımı ödemnal ı- san ve malzemece ağır kayıplara mümessilleri ~ P'UP evleri dola öte tlr'lftm, ~ ıılııl 

... - 10ktar, _._ a mn- 100 ~ ı...ı- __ ........ u~.............. ..,.. kate .... 

A_ı_ Uz•• • d Btr" ~ ....-~ ..... ··~· M•~ &~l""AMAT.... prak kuruma 07e 1ta7dedecelda"Cllr. laaml aJdDlutJlıl ~ J'811111Cak 
ua enn e ·.uıtteftkler en styade banci ıurp maı lhrae etmemtst 1ııaba1 etmif ba- Sovget resmi tebliği çocuk haftasının bqlanaııcı ;yuıdur ıı.,,. taunaı.r ,. e.t ..,._,. _,.. 

Ç 
k H .... mda ıo --- ....., ........... eu -- ı -- ... ... ıar.- ........... ........,. • .......-. • 

O AVA dükleri saman s&zleri &rilnde lov1~ ::ıkfranlık ırupunu fmd*. ceviz ve ı' ~~~~1 <ASo.A.)et-teböl.~e kutlanae ktır. 1 - I>Qpnm, ~ wa *lala 
l ~ h b I Ô oepbeei, Hint Okıaaaaa Ye Akdeniı ; 425 bin :franklık grupunu tl- ~ -.wen vy 16 1: * dola cepbeshıdea tQa aaı.r oe+ ile 
IVIU are e eri luyor aahalan eanfamr. Amen"lra Ye tncıl- lilm, incır, yemlf çekirdeği; 600 bin 2~ nisan gecesi cephede mühim Anlran, 2t (TAJll) - Anlraca * ıonmda bll'akmak, 

•=elen ~-A2_.., - -. Valotta, ıı (Aft.) _ ....., .. bildi- me de """ bu ..ı.ı.nı. madefaada ~· .......,. muhtelif tiltllnler; bır ,ey olm•mlfbr. ...ıan, ...... ...,..,.. ı.n..,... p 2 - Alman - --
- ""'~u Aft llalllr rftlyor: Puarieıııi sabahı ilk. saatlerden lralmanm )'etmeditinıa Jnınuha11t.. n franklık grpumı halt. barsak. Norvefte llUlfllfDralar ait yawdlmda IMlhı• ı kackrlM. • ı - Alm~ "moJ--.. !* Pllı n• twldfl MlrlrmAa ....-. .._ bert, Maıtaya ka~ yapdan tumllllar - ~lı. likör, IAlnpr, kemik dl)kiln- p:yede baynm ..... 1000 fakir goeu Jdmum ~ .-1 ..._. ..... 

._ ........ IRialata ..._tnutm * * * tOleri ve tıbbi nebatlar tetkil edecek- Stokbolln, 
11 

(A.A.) - Norwe'ekl ta acak ,...k ıeıtlee*k. ilk olai da aır. 

Mt•r Baıveki&. Son 
T avüf H&disesine 
Dair izahat Verdi 

...... Pap iMi teclmi w..;tiımdi ......,.. ,..tt c!Otman 1IOell tallıtp G ek Ur. Yalnız mail borQ&MJ11W ödemek tik manevralar Pereembe ve CUma talebesi 4e yaptıkluı el itlerini tara 4 Da.mm mrr Is* ı t t 
muıtl,etl altmda..,. cle9ledn emntnti ~~ve ;yed de haaara utratıl- er Amerikan genelkur- ıçin tıvt reye ,..paatımtz ihracat 1 g(lnleri .ımaıdetn dalbk çevrel~ ma hediye etmitlerdlr. Bmlu .aı.· t8llr ı..t elmllr.. 
lcfB alclPtmr. ide bir ya1-la dnl9tla ... -. ~ ,..,kegmm " gerek aene sartmda ı ıntyon 060 bin lavtçre 'yıpılwldır. Bura1an halktan botal- rak pua~le faldr çoculdMa ,.._ 
- lolr -lat-- ..,._ * . TlmWin o6dıırinden, mutte!ik - - - Yapdan lhn- - ...... _,, __ .,.. ıM 1- da bal-· Anbra -- C • • ,,,,.,. ...,.,, 
.... 'H clendttfr ki: Blda. it (A.A.) - "'l'ebQ,,. A• lerin bu ::rıl artık müdafaa siya.. catın % 50 aı rnalt bÔrçlardan dütil- dare edeceldfr, lan, çocuk bayramımn 5 stmtincle aa- Vqılqtcıa. il ~) _ M. Oııldlm 

Ye muharebe tayyarele!'inden mürek- aetme bir nihayet vererek, taar- lecek. % 50 si için de 88r'best döviz bah •at 10 dan l7 :re lcaclar çoc:uklua Bull a cllmmOı~ 
•alll• ....mır ......,. ._. 1rıep mlbbn .. kklller Malta adan- ruza &9Çmiye bnr ftl'dilderi ahnacaktır Yani. lsviçre bOkam u A Darlan terbiye.! filmler öatermeli kar 1q. • ~ .... Ue 1olr be defa ..... _ - - - ...... _,_ lofıhr. Avrupa lıarblm aıO.W: blr<umuad;,. '° - - .:.. - -· ı " ~ ~....::.: 
.... rt1bte teki1ft'els iki &7 orada dan1ume Ul'll miltevali dalolar ha- le için walmz 11--•1-- -n.u ... - 100 kul'111hık maıltmm sahil almak k.!1r Bqtarafı 1 

incide lst--J..--•.ı.u ---8-
...... ..-.__ --- - _.,. taUTUelanna ... _ mıib~ ~~ ~-~ _"""'"'..,, vaSıuı ain@da enelce yüklendi- - _,,_... ,.....,._ Da ILlıt ·-
.._ ll,.ı.cliaı.. llab1r Pqa bauı etmlfJerdh' •-- -.ı.uı • M---'- · .a-'--- lim vazifeler artık uzerimden 23 ~ilan Coc:uk B&7™Dl maıaue. bir cabukhlkllı dam ,....,.... _.,...,..clea ~ nclet. Malta ve flmaJI Afrika ~ mıyarak, müttefilderin 1arp cep ~la m~n:: kalkmq oldutu için biıtün vakti· betiyle b• kazada 7apıluak Ba)'l'llD dQpnanm allmeıdniD mutllık ..,. ..., 
tlll llalcle lılr kaç defa lakendert"7't Ahnan nedan alh tnım• tayyareci besinde tefebbil8ü ele almıya ça. Ankan, ıı (TAN) - Tlh'k • M•- mi kadaflarıma tahs ed töreni esularuıa 16re yap;lmakta o- hakkak olduluma •lemlftlr • 0-. 
llOlllollr· Ali llaldr ..,. ......,. •--.,. d er bef ...,._. bşııcoldonm ---~ dl- car ,...._,,,. tolblkatnu .....,_ siz ar ta e- lan hamhklar dün ..._ """' ... deD Hull ...,. - ......,_ 
....._ tttebMste balandam. hkat 1ercle t.ıırtp etmlf1ıtrdlr. jer emareler de JOk deiiJdlr. mek O.ere ,ehrhnfztı gelen Macar bi~i iim.al' •-daMareplin ~dak oto miJtir. Kazalarda ...necek aDylevler- itibaren Dert. lı.t , .... llllD ,.. 
... YJle Wr Tllclde bahmmaf oı- Hafif Alman muharebe tayyarelert h~ komqmalar devam etmekte t - ·~ namus yo un JU de Çocuk Eairıeme Kurumunun bir nm beld~lb ... 
..,_ tnlılr etti..,. ı.t.dlll libl ..._ dün tt11l1tftenln cenup ahillndeld Yalmz be müMJvtle karaya u dfr ÖIJ'eftdtJlmtn aere. bu beJet1e rümek ve lmparatorlujC11 nıuda - yılık çahpnul tebarO& eWrilecettir. 
,.. .......,. -. - .. -~ - 1ıam1ıa11ır " .,. lıer lbncı oureUJle mi Jllpd...ıt ....... _ - - ınuaı... faa etmok hus~ sizin bana Verilon mahlmata .... Çoouıc - llel/U _...,.,. ,.,,_. 
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Yeni Nesil. Eski Harf 
Yazan: ULUNAY 

Diinkii yazımı okuyan genç nesB
dcn bir okuyucumla matbaanın 

kapısında karşılaştık. 
- Sjzi gönncğc gelmiştim. 
- 'Bir 11?'%\lnuz mu var? 
- Bugünkü yazınız hakkında görü-

vaJ'in Nutku r .......................... . •••••• --:ıı--

&ecektim; daha doğrusu sizden bir na
sihat lstiyeccktim, 

- Buyurun. 
Yazan: •. A!NTEN 

(en Vıd?y 1:Mneei ~ et
kten '9C ilk tçtimamı yaptık-

o Laval""'m radyoda söylediği 

Bunun Tek Sırrı, Japonların Mücadeleye Giriştikleri Milletlerin Anayurtlannm Harp 
Sahasına Olan Baş Döndürücü Uzaklığında ve Bu Milletlerin Kendi Anayurtları 
Etrafını Çeviren Yakın Cephelerdeki Hay an Meşguliytled Yüzünden Bu Uzak 

Mısır Başvekili, İç ve Dış 
Politikada Nasıl Bir Yol 
Takip Etmiye Hazırlanıyor? 

--:ı<--

Merdivenleri beraber çıktık, Genç 
okuyucum sorucu vaziyetimin karşı-
11nda sözüne ııöyle başladı: 

Utuk m ksatlan hakkında yeni oir 
ıey oğrctmemekle bcnıber gayesine 
mı k içın kuTianmak istedif1 taktilıd 

Y~ınlatması bakımmdan 13Yam dik
tattır 

Cepheye Fazla Kuvvet Ayıramamalarındadır. 

'---------------- •••••• Mısır Başvekili Nahas Paşanın 

radyoda söylediği son nutuk 

- Bugünkü yazınızda Profesör Ha
lide Edıöin konferansında gençlerin 
istidatlarmı ve vekaylnamelcr okuya
rak işlek bir hale getimıelerini söylü
yor; bunun için de en ınühim vekayi
name olarak "Evliya Çelebi Sey'.l
hatnamesi" ilen sürülüyor. Siz de 
mevzuunuzda bu konferanstan ve Ev
liya Çelebi seyahatnamesinden bah
settiniz. Mükemmel bir eser olduğunu 
anladığım bu kitabın temas ettiği bazı 
noktalan mümkün olduğu kadar sütu
nunuza sığdırdınız; bundan çok he
veslendim. Hemen tanınmI:ii bir kitap
ç:ya baıvuraralı: bu eseri edinmek is
tedim; mümkün olamadL. Zira kitap. 
çılarda mevcut olan Evliya Çelebi Se
yahatnamesinin ancak son cildi Tu k 
harfleriyle basılmıştır. Diğerleri Arap 
harfleriyle olduğu için benim okumal:
lığıma imkan yoktur. 

Lav 1 Framemn ~ babmm -
n k r d ştığı gftçlüklerln harbin ic

tnap edilmez btr netk:csi olduğunu d
l :ı etmekle memleket içindeki ~c 
Dııhranından Almanlıtr.m mesul o\ma-

ını anlatmak tstcmişt!r. Fransız 
•ıftçılerini daha ~k çalışmağa ve da
' z yadc mahsal ırlmağa davet eden 

v 1 tabıatiyle ba mahsullerin mii
tıın bir kısmınm Almanyaya gitti@ 
tıese1estne temas 1ile etnıernişti:r. 

Framnnnı mıudac ba!deki harici 
Yasetini uıenuubahs eden Lavq.1 

kendisinin daima A!man - Fransız 
ili $masmm AwoJ>ft(ln su!hlin tek 

ı;n-n olduğu kımeatin1 beslediğ1ni ve 
F ansanm bfitftn ecnebS mftdahaleler
df'tt ktırtulmt11 mttstakfl bTr harici s!
hset takip etm tanıftar olduğu
nu fakat ·de ol&ıltı gibi bug-jn 
de ecnebi, yftm !ngmz t.crirlyle ha
r ket eden baz:ı mısıırlarm Almanya 
1 c samimi i birliği styasefiı::ıi bormak 
ın çal tıklarım .:iylemıatir. 

~...!.ıp Almanyanm ga!tbiyetmi ır:ıi
I titnat etmediğini ve Fransaya yeni 
/\'\>tııpada mazisine Iftyik bir mevki 
\>erdiğini idd a eden Lava! Monto!re
de, Fran anın şeref ve bayati menfa-
•ıerinin fe<b edilmediği yeni bir si

y etin prcnsiplerin!n tcııbit edildiğini 
&oylcmiş ve g Ubiyetine bakim olan hlt 
ınuzaffer millet karşısında Fransarun 

mağlQbiyetinc h kim olmııSinı yani 
ikçası bu moğl{ib"yeti olduğu gibi 

k bul etmesi i ve bunlann neticelerine 
k ti nmasım tavsiye etm şttr. 

Halbuki General de Gaulle '9C b6tibl 
fi r Fransızlar bu meselede ta.mamiy
e ha ka türlii dUşünmektc, Fransanm 
Y'llnız bir harbi kııybettiğini, fakat 

clup olm dığı ve hfila mab"'k oldn
lı:uvvrllerle '9'e müttefUı:leriylc ~ 
er Alm nyayı m ğlup edeceği, hüT"-

Yct ve ıs ik b kaaaa-
bc lcmektedirla. 

Yeni İşb · r.ği 
LavaMn D!Itımm:h en~ mk'lart! çc-

cn kısım, fontoirc"denberl harbin 
şlcdıği ~ yed! blr dna aldığı 

kiondakl ~eridir. Lavala göre 
Altnanyamn bolşe'f'iı:me kat'ŞJ yaptığı 
llluazuım mücadele bu harbin mamısı
llı '9C mııh1yetill! ~r. 

~ ~ ~ tefaikes1, 
11'ransayc A~.ile ~blrliii yapma-

lı tnccbur eden ~ btr sebeptir. 

1°lşevizmin İnglltercııin muvafakati 
e !talip gelerek Pransa,.a kendi re-

> ~lnı zorla bbaI ettimJCS1ne mfüıi 
~ltııak içhı FnınsaYmı Al1113ll,.amn u_ 
Ct' kınaı d'OOfilll.'I ]llaJldmı dmeıııl Ji. 
Zıntdır, 

GaYet 8, li'rarısanm A1nr.t0-
l>aya böyle bir ;yardımda bulnnab 1 • 
~~i, bfitün iktisadi ve askeri ku~ 
~rınf Almanlnrm hizmetine koyması 
ıı: l'inl Fransanm Almanyanın yanm-

harbe gtrm~ ile kabildir. Bu. 
F ltiiçl]k btr ekaffiyet mtistesna - blltün 
a l'aıısrz mılletini Lavnla karşı cephe 
htıata sevkedecdc bir end e nokta

l?ldır. Lırva:ı bumı bndiği içjndir ki, 
?'ansız mfiletinin bu husustnki encU

ıeıctini teskin etmek maksadiyle şu. 
0 zlcrj söylemiştir: "Böyle bir siyase. 
~1~rans1z millctinin pek ı;ok fedakar 

1 ""illa ve alçalmalara katlanmasını 
::P ettireceği b:ıkkındaki kötü pro-

hndalara inanmayınız ... 
h ~ mmde ofc!uğu gıöi ştmdi de 
rrııç bir ecnebi miidahaleyl pbul ~ 
f ~et:cğini ft Fransamn ytiksek men
l?ilattcrine uygun bulduğu Alınan -
dj:~ınz f~birlil<i dyasetini, hiç bir tch 
ıı.::= ~ehemmiyet vermeksizin, takip e
~ıni soyledılcten sonra İngıltereye 
~ hücumlarda bulunmastur: "Fran 

tltı:ı eski bir müttefiki onu harbe 
~edikten, mücadele içinde terket-

cn sonra. donanmasını tahribe te
~bbiiıı etmiştir, bebrlyelilerinl öldür
l.a Üş 'll'e sivfl halkı aç bırakmıştır ,, 
~l'in FmnSIZ milletini lng lizlere 
lıa 1 tahrik etmek ve fiili bir surette 
<li~elı:etc geçirmek maks diyle söyle
~ bu sozlerc karşı Hür Fransızlar: 
l:o~s:ınm açhğmdan lngiltcrcdcn 
L'll fazla Alınanyamn mesut oldu-
tıı nu, ç\tnkü Frnnsamn esaslı yiyecek 

1 ~~deleri bakımıd.an kendi kendine 
1ıı 1 gelen bir memleket olduğunu, 

g liz tayyarelerinin de Fransayı c
i ~ret altmda tutmak istiyen Almanya 
b-.ın harp vasrtalan yapan fabrikaları 
,,. 
0tnbardıman ettiklerini söyliycrek ce t Vermektedirler, 

lıab 0 ndra kaynaklarmm verdikleri bir 
n ere gorc: On gün kadar evvel 
ta~on Vichy'ye gelerek Mareşal Pe
l ~c l.aval' geniş sal5.biyetlerle ilı:-
1 taı mevkilne getirmediği takdirde 
flus:ı.t~n Savoie virnyetini ve Tu
Pa ~ gaI edeceğini ve Almanların 
ra~~te Yeni bir Fransız hükfimeü 1ru
lı k klarını bıld"rmişti. Bu projeden 
lı: ~n 1Vr r 1 Almanyanın teklifini 
L l ctm' • • Bu haber doğru ·.,c 
bul al n h"ç bir ecnebi müdahaleyi k -
~ detrn :1 fi ve etm'yeceğı hakkınd1-
di ~·d ının kıymet ve m hiyetı ke:ı-

6 nden meydana çıkar: 

uzak Doğu harbı başlıyah dort 
buçuk ay oldu. Bu miıddet 

zarfında Japon harp makinesin n 
gösterdiğj yuksek kifayet ve Japon 
kı:ıra, deniz ve hava kuvvetlerinin 
mubtelıf istikametlerde ve çok uzun 
mesafelerin nihayctlerindeki muha
rebe cephelerinde kaydettikleri su -
ratli başnrılar butun dünyada şa:s
kınlıkla karışık bir end şe uyandırdı. 
Bir çok mılletlerin yazıcıları sarı u
fak insanların önlerindeki her engeli 
deviren CO§kun bir sel gibi her ci
hete doğru taıııp yayılan enerjileri -
nin scyruıi başka baııka noktalardan 
incelemeğe çalıştılar. Bu mesele et
rafında Türkiye basınında da bir çok 
yaztlar neşrcd!ldı. 

(·--·-Yazan: ---, 

!__~~~~!.'. ... ~~mut _\ 
le, her türlü yardımdan mahrum, 
hava ve deniz muzahereti olmaktı
zın be§ mislı ustun Japon kuvveUe
rine tam dört ay ne yüksek bir kah
ramanlıkla karljı koyduklarını gc)r
dıik. Ancak coirafi durumun doğur
duğu çaresizlik yuzünden Japonlara 
esir dü~en bu kahramanlar, hem Us
tun kuvvet ve üstün malzeme kar:ıı
smda şuurun gösterdiği fedakarlığın 
bir örneği, hem de prensip mücade-

Biz, bu yazılardan bazılarının gö- lesinde ileri prensip zaferinin ilk 
rüş şekli ve tahlil tarzını bizim gı- Öncüleridir. 

hi mazınin kuflü ve sakat zıhniyc- * * * 
tiyle bütün bağlarını keserek ycp- 9utün Asyada hakimiyeti temin 
yeni ve t§ıkh bir hayata doğru yü- etmek için harp eden bir ordu, 

taki mütaleamızı ve Japon muvaffa-

madığı gibi kerek kendi mille • 
tinin gerek Asyadaki milletle -
rin hüriyeti, saadeti ve refahı 
gıbi yilksek mefhumlardan da almı
yok. Onun muvaffakıyetinin büyük 
sırn sadece, mücndeleye glri9dfi 
milletlerin ana yurtlarmın harp sa.
hasına olan baş döndürücü uzaklığı 
ve bu milletlerin kendi ana yurtlan 
etrafını çeviren yakm cepheler.d~ki 
hayati me~guliyetleri dolayisiyle bu 
uzak cepheye fazla kuvvet ayırama. 
malan ve ayırabilmı~ oldukları kuv
vetlerin de bu uzak cephenin geniş
liği içinde bir çok noktalara parça 
parça taksim edilerek ve parça par
ça kalnrak bütün bütün zayıflamış 
bulunmasından ileri geliyor 

Bir gün, bu kuvvetler birleşmiş. 
çoğalmış ve matHlp yerlerde topla.,
mıs olarak yıkmak için değil tedip 
için harekete geçtikleri raman, 7a
tağından fırlayarak şaşkın seller ci
bi her tarafa yayılan sulann mec
raları değişecek ve mukabil prenııip 
tekru kendi yatağına girece}ı:tir. 

Mrsrr Başvekillerinin şimdivt' k:~dar 
söyledikleri nutukların en mühimle -
rindt'n biridir Nahıu Pasa beşinci de
fa olarak iktidar mıovkiine gt'tiriliy'>r 
ve her sefer olduğu gıbi bu defa da 
bu geliş Pt'k miıhim sebepler dolayiııi
lt'dir. N;ıhııs Paşa: 

- Vlcdanrmın, hllktlmdarırnın, emirlerine 
ve vatanmun yUkı,ek menfaatine itaat ;(in ... 
diyor. 
Fakat bu sefer vaziyet çok naziktir; 

mesele sadece evin içini tan:zim, ,,;_ 
yaa uğr yanı tazmin etmf ktcn ıb~
ret değildir; her tarafından tehli<eli 
bir manzara arzeden vaziyete hakim 
olmaktır 

Mısırın siyaseti dahl'i olsun, harici 
olsun harp zaviyesinden görüluyor. 
Nahas Paşa: 

"Biz harbin maddi manevi $İddetini 
doğrudan doğruya yahut dolayisiyie 
hisctmektevlr,,, Diyor 

M1S1r Başvekili Naha~ Paşa 
'Eter ı:ün~ btlrrıycı ve ablllun nhn 

Dıuine doğmaırsa yarm dQnya ııur ile aydın 
lanmıı olmıyataktrr . ., 

Demıştir, 
Mıaır Başvekilı şöyle izah ediyor: 

"Biz futlerln oldufu kadar ııııllctlerın 
de dfıru te~kll edtı:ı bir takım ııaçına dil· 
ıüncclerden tccerrilt ctmeliviz I:n blly(lk 
hatanın hakıkatc karıı hıle etmek, esası 
bırakıp ttferr!lat ile afraımat. oldutuftll 
bilmemiz llı:ımırelir 

i çtinıai politika: 

Nahas Paşa bu vadide şöyle söy
lemiştir: 

"Sııcr rcalıte bakkmda bu fıkır cdinil· 
mcı. ve ayci umanda bu realite bir ideal 
den dogmaısa onu faydalı bır ICY ~ıbl tc• 
llkkl etmek doğru olamaz .. - .. -

Bu haklı fikre sükilt ile mukabele 
etmek bir m!ina ifade etmezdi. Karşım 
da duran genç şahsa alt ferdi bir lS

tekle hareket etmiyordu. Sanki butün 
yeni neslin mantıki arzusunu temııil 
etmiı oluyordu. 

Sükutumu görünce devam etti: 
rüyen bir mllletın vaknlarm mana- ruh kuvvetini ve muvaffakıyetin:.O 
aını kavrayışı üstünde muzir tesirler seyrini basit hayat felsefesinden al
bıral:abileceği eniişesiyle bu husus-,-

=~::. ~;;r~:~:ı:n~c~~:~em~~ •ın~·-~~ .. ,:r4r~rıpr:ı. ,r~"J'l"g'.•,~ 
Harpte msanlarm gösterdtği feda-

Mısır, ister istemez milletlerin •s
tikbale doğru yilrüyüşlerine iştirak et
miştir. Harptt'nberi iktid:ır mevkilne 
gcten devlet adamları bunu anlama
dılar, yahut lizım "eldiği kadar ehem. 
,,miyetle anlamadılar Bu anlamamazlık 
memleketi müskul vaziyetler karşısın
da bırakacak vanlıslıklara sebep ol
du. 

Nahas Paşa bunu anlamış ve anla
dıfmı herkese tam cesur bir devlet 
adamına yakışacak ıurette anlatmıştır. 
Yeni mesuliyetini harp çerçCYesi için
de görüyor ve bunu saklamıyor. O: 
düz çizgili müııbet bir politikanın ga
rip oyunlarmdan haklı olarak eekini
yor, 

"Bu bir hareket noktaıııdrr. Ve bu 
hareket noktasının hıç kimse tarafın
dan ihmal edilmesini doğru bulmuyo
rum, muhtelif teşebbüsat ve sınaat şef. 
1eri tatbikatta icap eden lüzumlu nok
taları daima göz önünde bulundurma
lıdır. Bunun ıçin kanundan yardım 
beklemeğe mecbur olmamalıyız. Ka
nunlar alınan tedbırlerın tatbikini kuv 
veUendirlr ve adlita giren içtimai bir 
meselede milsamahakirlığı temin eder 
se o zaman faydalı olur Zlar kanunlar 
daima miımkün olduğu kadar müsa
mahakar olmalıdırlar ve onlar adetle
rin misamahaları gorünen hır ayna 
gibi saf ve mucella olmalıdırlar ... 

- Bizde bir adamın memlekete ait 
kultüninü fazlala:ıtıracak kitaplardan, 
istifade edebılmesi için ancak sizin je
nerasyonunuzdan olması lli2:1m. Zira 
biz bundan mahrumuz; ne yapalım? 
Muhatabıma: 

- Arap hurufatı öğrenin! 
Diyemezdim. Çunku bu harflerin e-

karlık ya manevi yuksek hasletler- NÖRASTENI 
den ft ıuurdan yahııt ruhi gaflet- ve PSiKASTENi ... 

linden hem bız: çekt k hem de, m-:m
lekct çolı: çekti. Bugiınkü Tiırk harf
lerin.in kolaylığı inkir edilemez. Bu 
itibarla bütün varlığımla taraftar ol
duğum hurufata rakip olabilecek harf. 
leri tavsiyeye dilim varamazdL 

lerden ve idraksizlikten kuvvet alır. 
İmparatorlarının yahut krallarının 
uğruna, kendi hayatının deferin.i niç 
bılmeden körü körüne ölümün ku· 
cağına atılan insanların fedakarlığı 

ikinci kısma dahildır. Fakat bu fe
d.ıkarlık 11ldınm gibi tehlikeli~. 
Gurlcr, yakar ve yıkar. Fakat bazı 
paratoneri ahvalde bütün yakıcı has
sa.&Im kaybeder. z 

*** yarattığı medenıyetin kendisine 
bahşettiği yuksck, ve geniş u

fuklu hayatın hiç bir teferniatmdan 
mahrum kalmamak, gerek kendısinin 
ve gerek milletinin inanmış olduğu 
hayat •e hüriyet prensiplerinden hiç 
bir fedakirlık yapmamk için icabın
da olmeğe hazır olan insanların gös
tercliği fedakarlık birinci sınıfa c!a
hildir, Bu fedakirlık, ferde kıymet, 
bürrıyet, saadet, konfor ve refah ve
ren, •enneğe çalışım cemiyet ev
latlarının gôsterdıkleri asil fedakar
lıktır. Fert mlllet için, millet de 
fert içindir. Kutlenin değeri, hürri
yeti ve sadeti b r tek ferdin bun
lardan sahip olduğu miktarın dere
cesiyle olçiılür. 

1941 - 1942 yıllarmm pt"ensip mü
cadelesinin zaferi, bayatın g"eniş u
fuklu ve kh )"Ola ü.stücı }"Üniycn, 
hayatm bin Ç'Cşit ibtiyactnı Te ge
ni§ konfonmıı en tab ı yaşayış ııart
lnrı olarak tanıyn:ıı ?C bilen ve bu 
şartlan elinden kapbnnamalı: için 
kan fcdakirbiına ve öHiı:ne ratJ1 o
lan her kütleye mubdder olacaktır. 
Bir :r.ızıamam bdirtıneie çal lıltliı 
miitaleanm aks~, zafer çelengi. loş 
kamarasında battaniyesjoe 63rılarak 
kıvrılan makineleşmiş subayın süs
süz ve konforsm- kamarasına ~ıl 
hayatm kıymetini ölçmüş, onım gu. 
zelllğinc 1'ClJ{ giizellilder katım, me
deni mbaym ~ii TC ide kamarası-

Saym dinleyicilerimizden, Çarşıka· 
pı mahallesinde A, N. imzaslyle ga
zeteye bir mektup göndermiş olan zat, 
gazeteden cevaplarını istediği bir .kaç 
sual arasında, bir de, bu yazının baş
lığında gördüğünüz, hekimlik terimleri 
arasmdaki farkı soruyor_ 

Nörasteni, geçen on dokuEuncu a
srrda en meşhur terimlerden biri, onun 
ifade ebnck istediği sinir hastalığı dıı 
o asırda pek ziyade moda olmuştu, 
Hastalığa bu adı Amerikalı bir heltim, 
galiba, 1839 yılında takmış ve terim 
oradan dünyanın her tarafına yayıl
mıştı. Amerikalı hekim, kendilerine bı.ı 
adı taktığı hastalarım gezdirir. dünva
yı dolafbrbr. fakat zavallı Amerikalı. 
!ar yola çıktıklanndan daha yor~gım 
bir halde yurtlarına dönerlerdi, 

Dlinyarun her tarafında olduSıı gibi 
nörasteı:ü hastalığı bizde de meşhur 
olmuştu. Ona kimisi nevrasteni der, 
kimisi de za'fiyeti asabiye dıyerck tt'
rimi zamanın Türkçesine çevirirdi. 

ııinirlerlnde uzvi bir bozukluk olma
dan, sinirlerin zayıf olablleceilni id
da ederlerdi ... Halbuki nörastenik de
nilen hastalardan bir çoğunun sinlrl:r. 
den başka uzuvlarda bozukluk neticesi 
olarak sinir bo:zgunluğuna tutulmuş 

olduklarmı, kimisinin de başka türlü 
bir sinir hastalrğmdan rahatsız olduk
larını zaman gösterdi ... Bundan dolayı 
nörasteni hadalannın sayıııı gittıkçe 

azaldı" 
Bir taraftan da, bu yirmınci asrın 

i1k yrllarında, bu sefer Avrupalı bir 
hekim, Jane, psikasteni, yani nıh yor
gunluğu teriminı çıkardı, Zaten nö
rastenik denilen hastalarda ruh yor
gunlnğu da bulunduğu bilinirdi. Fa
kat Jane ruh yorgunluğunu pek :nı:e 
elediği iç-i11 peikaateni terimi ötekin
den daha meşhur oldu .•. Bunun üzeri
ne bazıları iki tıerimi birden alarak 
pslko - nörasteni demek istediler. Fa. 
kat ikisini da ayrı ayrı kullananlar 
daha çoğunluk oldu ... 

"Biz milhun ve müıteına zamanlar ya• 
ııyoruı. Umumi ve huıuıl hayat ••rtlan· 
nın mOhim defltikllklcre marur taldıfını 
bilmiyor delilim. Bu defitilılilı:ltr derin 
bir tclı:lmUla bailıdır. Ne yapılırH yapıl· 
aın ve ne aöylcnirııc söylensin yann diln· 
yanın tekli tanıdıfırnızctan bQsblitUn ayrı 
oakaktır. htıraplar, hayal kırırın.lılı:ları 
harpten alınan 1eraler, yakın maziyi aydın· 
!atmık için yapılan faali~t yeni bır medc· 
niyetin llı:lımini tayin ediy0r, HlllıOmct için 
bu iıtkamcte dofnı teYeccUh eden içtımal 
iyilikleri Mısıra ve Mıırrlılara tctınıl et• 
mc:k en mukadd~ı bir ... arlfe.diT ... 

"Dahili ve haricı ılyuetln namuıklr ve 
ahenkh bir birlılı: t•ıkil ederek lst.:Chalde 
Mısırın oa1iıine hali haıırda da memlekc· 
tin kurtulmasına hizmet eylemesini İ•tiyo
ruz . ., 

Bu varıfeııın btt deYlet adaııu lı'i• bu 
derece afır olabllecefinl rannctmiyordum. 
'Fakat ben memlelı:et!n muhtac oldui!u ıslı· 
hıtı yapabilirsem vaıifem bana cok hafif 
aörllnecekt!r." 

Fakat, kadın modalan gibi, moda 
olan hastalık adlarrnm da ömrü uzun 
olmaz. Onun için nörasteni hastalığı 
da şohreUnl yavaş yavaş kaybetti. Bu 
hastalığa şöhret verenler, onu ba~lı 
basma bir hastalık sanırlardı. insanın 

Y enı hükil.mctin tuttuiu yol hak
kında bundan cüze! fikir verilemezdi. 
Muhakkak olan bir şey vardır ki o da 
bu zamanda boyle mutedil fakat kat'i 
bir lisan ile hayati meseleler hakkın

Şimdiki halde maddi ıabrapları daha da ondan başka söz sbyliyecek &ali.
çok. olan sinir haıotalarına nörastenik. hiyetli kımse yoktur. 
ru~ı ıstır~pları daha fazıa otan1ara da Harici siyaset: 
psıkastcnık demek &det olmuştur. O-
kuyucularıma, ikisini de ayn ayn an
latmıya çalışacağım. .• 

................................. , 
BUGÜN~ill da 

Dünyanın en büyük süksesi: 

AL 1 C E FAY 'in Yarı llaheleştiği 

HELLO! BRODWAY! •••• 
Matinelerden İtibaren Başladı 

Bu Senenin Bu En :Muhteşem Filmi Şerefine 

yeni hiıkumetln bıitün siyasetine 
hakim nlan harptir. Nahas PaşR 

tam mAnasiyle hali harpte bulunan 
devlet olmadığını bılıyor, Bununla he. 
rabcr harp kapılarına dayanmıştır. Bu 
halde Mısırın harbi bitmemeııine im
kin J'C)ktur. Zaten ıimdlkl harbin bır 
dünya ihtilali olduğunu söyliycn de 

1 Nahaa Paşanın lıı:endiaidir Bu halde 
1

1 

Mısırın vaziyeti tamamiyle ma!Qmdur: 
Mısır hiır ve müstakil olAralıı: yasa

mak istiyor. Fakat bu hürriyet ve i -
tiklill MısIT lı:endi kendine temin ed:-

1 
ıniyecektir. 

Bu itibarla Nahas Pasa İn"ilızlerle 
• imzaladıi'ı bir muahede ne vaziyetini 
beynelmilel tahkim eylemek istiyor. 
Yıne kendi beyanatına göre şöyle 

soylüyor: 

İstanbul Asliye dordüncti ticaret 
mahkemesinden. 42/282 - Rızkullah 
Hayat taraftndan Hnsım Tann,·erdi 
aleyhine açtığı Mıll! Piyangoya vaki 
kefaletinden dolayı alac-ağı olan 440 
liranın odemesıru davıı.lı tnahhtit ve 
kabul etmiş olduğu halde ödememiş 
olduğundan mezkur mc-bl!iğın 3 8,5 
:t:a.u:lyle bırlıkte t hsllı hnkklndaki da. 
vamn icra kılır.an muhakemesi sıra
sında: Milddeialcyhe gonderılen yeni
leme arzuhalinin hali hazır lkamet
gtıhı bılınE"memesi sebebiyle bilfı teb
liğ iade olunduğundan bu baptaki ye
nileme nrzuhıılinin yirmi giın mUd
detle ilfınen tebllginıı karar verilmiş 
ve muhakemeslnin 15-5-942 tarihinde 
saat 14 t~ icrası tensip kılmmıştır. 
Gösterilen gun Ye saatte bil asa.le 
veya bilvck:'He mnhl•emede hazır bu
lunrnadığım:z tnkldrdl• davaya gıyaben 
bakılacağı u ulun 142 mel maddesine 
tevfıkan tebliğ m. ksmtna kaim ol
mak ut.ere ilan C\lwıur. ,_ ' 

23 - 30 NİSAN 
ÇOCUK HAFATSJNDA 

Yavnılnnmızm seve seve oku
yacaklar! v.. ahlaki bırer ders 
alacn.klan: 

Sarmanın Masalları 

Hayvan hikayeleri serisi 
Nunıllah Ataç 

tarafından Frnr..sızcadan tercü
me edilen bu çok cazip ve se
vimli hayvnn hikayeleri serisi 
şu hikAyeıerı lhtıva eylemekte-. 
dir. 

Fakat tahlil ve tetkık meraklısı o
lan bu gence verilecek cevabı da b 1· 
miyordum. 

O, devam ediyordu: 
- Mesela, ben Türk tarihini bütun 

tafsilatı ile incelemek istesem bc:ıı 
tenvir edecek kitapların hiç birisin 
seçebilmekliğime lmkiin yok. 

Genç dostumun diışilnceleri haklı .
di, Bu eserlcnn Arap harflerinin m h
dut ve yorucu çerçevelerınden çıka
rılmalan ve yeni Tiırk harfleriyle b;ı. 
sıtmalan elzemdir. Şehrimizin en ta
nınmış kitapçılarından bırinin bu oıi
yuk ve hayırlı işe teşebbüs ettiğini y.ı. 
kinen biliyorum; hatta ayrı ayrı her 
cilt için memleketimizin birer ressa
mına da yaptırdığı resimli k pt ı 
gôrdıim. Bu teşebbüsün kuvveden :iı le 
çıkmasıruı büyük bir mani yoktur a
nırım. 

Burada bir sual vardır. Acaba yen 
nesil Evliya Çelebinın lisanını anla -
makta güçlük çeker mı? Belki çeke ... 
Fakat bu da çare bulun mıyacak ka
dar miışkıil bir mesele def-ildir. 

(Nedim) dıvanını en son bastıran
lar, esedn nihayetine bir "lügatç .. ,, 
11.11.ve ederek divanda mevcut bütün A
rap ve Farisi kelimelerinin türkçelerini 
de koymuşlardı. (Evliya ÇeleM Seya. 
hatnamesi) gibi eserlerde ayni tek 1 
ve usule müracaat edilebilir 

Mesele yeni neslin bu ~ibi tarihı 
vesikaları okumaktan m:ıhrum cı'l lme
mesidir. 

An karadaki 
Maçlar --19 

na daha çok ~ akr ,_ oraıra 1 
konacaktır. 

Bataan yarım adaıım&\. mı"Detinln 1 
şeref 1'e idealine bafh bir kuman
dan ik bir nas A.merDcak aakerın 
aşıladıkları yirmi bin Filipln çocuğiy 

Ayrıca: ROBERT TA YLOR'un 
Kalp'ler Tit1·eten harikas1: 

"'lmnlaıuın bu muaMde rnmt ht11ı:U1inıl· 
ai koTumak için yapılnır,ur • 

Böyle bir beyanatın kendine core 
kıymet "'C mlnım vardır. Hattl ken
diıi: 

1 - KURT. 2 - ÖKÜZLER. 
3 - BODUR KARA HOROZ. 
4 - KÖPEK, 5 - ÖRDEK iLE 
PARS. 6 - FiL. 7 - KÜÇÜK 
KAZ. 8 - KOÇ İt..E DOQAN. 
BQl renkli r~imlerle ozenerek 
basılmış ola11 bu hikayelerin ta
nesi 25 kuruş, 8 kitaptan ibaret 
serısı 200 kuru~. 

Mayıs Şenlikleri 
için Hazırf.k 

Joucbul ınubtcliti oı:ı yedi futbokO ve &U 
idareci .•e bir aı:ıtrccördcn mOrcklıcp l>lr lı:a
f ıle halında cuıı:ıa sabahı ckaprcslc Ankara7a 
ha rlcet ~~ • ci.tn 

Tefrika No. 16 

İşin doğnısu Alman mtnetı gıöl 
kahraman. fak'lt öç senelik bir harp
le yorgun ve bıtkin bir hale gelmiş 
bir milleti, yepyeni, taptaze ve bir 
kere ayağa knlktı mı. yenilmek ne
dir bilmez bir millette karşt karşıya 
koymnk bir zulfundilr. 

Geçen harpte Amerikanın mütte
fikler davasma ynptığ'ı madcH yar -
dıınlan mübalfiğa etmek faydnsız.dır. 

Amerlkn geçen harpte de muktedir 
olduğu, in.san, mühimmat, gemi ve 
kredi yardlmmı mümkiln olduğu ka
dar çabuk ve geni~ bir surette ,.ap
mıştı. Fakat geçen harp Birleş.Ik A-
merika maddi kudretinin katı bir tı
mll, yahut esaslı bir tımil olarak ken
dini hissettirmesınden evvel neticesi
ni bclirtmiııti. 

İki milyona yekm Amt!rlkıı. askerı 
Avnıpaya taşmmı tı. Daha mllhlm 
miktarda Amerıka orduları 1919 se -
nesi için hazırlar ryor ve ordunun 

1920 de 5 mily na çıkması esasT ku
rulmu bulmıuyCJrdu, Bu kadar mü
him bildi ler l·a.. ında me em "Pn
ris,. in clımızdcn çıkmı:ısmın ne e-

BEN i HATIRLA 
Kanaat Kitapevi İstanbul " , - ~ .................................... ,~ 

! Yazan: lV. Cluuxhü.L 
------ (/?;;ı;z BBjveAıli) --Çeviren: ll.Juınu, Sqfa 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinema dünyasının en parlak 
Yıldızı HOLlVUT'un cm güzel 

Artisti 

Ankarada cumarte 1 ve pazar ııll41cri An
kara, Iotanbul ve Jrm muhtelttle:I .. atın· 
da turnuva ıelı:lınde karplatmalar yapdacalı: 
ur. Galataaara7 klUbil, her futbolcOyc, otel 
ve Ycmclı: murafalnru karııla alı: dıere ve 
rılccek olan dört lırayı, eon umanları!" An 
karadaki otel buhranı ile pahalılığı ileri &!ite 
rck çok u buldufunu bildirmi11tlr. S!!ylc bir 
orcanizaa70n yapan futbol fedcr:ııyenıunı:ın 
lnıill• maçlanna giden futbolcill<r• vıı<acak 
yer bulamadıfını ve o vakit yahu• ia~ ıçln 
Uç lira a:nrmıı oldufunu hatırlamaııı horhaldc 
lhımdı. 

hemmiycti olabilirdi? Almanynnm 
bütün funitlerlnl boğladığı 200 dcnl
znltıya gelince, bunların karstsmda 
da, gayet yuksek bir harp filosu hi
mayesinde 3000 silfıblı İngiliz gemi
si denizlerde sefer etmekteydi. 

Fakat şu da vnr ki, Amerikanm 
harbe girişi, Almanyı:ınm yıktlısmdo 
son derece kati ve mı:ıddi bir lımil ol-

madıysa bile, Amerika müdahalesi
nin mnnevr tesiri hcrp üzerinde katı 
ve nihai olınu:tur. 

1914 harbi baı;langsemdanberl, te
reddüt içinde bulunall Amerika, o
nun Cümhurrelsl Vilson, dört başka 
ba:ka dava k'arstsır.dn bulunuyordu: 

Birleşik Amerlkanm bitaraflığını 
nasıl muhafaza etmeli? 

1916 seç!m.lnde tekrar Cümhurrels
lltinc nasıl seçil.meli! 

Miltte!lklerln harbi kazanması için 
onlara nasıl yardnn etmeli? 

Bir kere harp bitince dünyayı na
sıl tanzim etmeli? 

Avrupa harbinde hangi tarafın 
haklı olduğunu snrih bir surette ta
yin edince Amerlko Cumhurreisinin 
yükü bir hayl! h fiflcml olaraktı. 
Belçik.ınm islilfıst ~ cya bir Amerika 

gemisinin torpille"mesi gibi hadiseler 
dostlar içın olduğu gibi dilşmanlar i
çin de kuvvetli delıller idi. Her ıki 
taraf da bu hadiselerin, Almanların 1 
zaferi kazanmak içın hudutsuz bir su-1 
rette her vasıtaya mGracaat edecek
lerinin bir delili olarnk ileri sürüyor
lardı, F'akat bu gibi hadiselerin go
rünüşO Birleşik Amerikanın menfa
atini ve nihayet huzurunu ihlfıl edi
yordu. 

SİNEMASINDA 

HEDDY LAMARR 
ve 

JAMES STEWARD 
tarafından illht biT ~urettc yarahlan Nefis bir şaheser 

FENERBAHCE • GALATASARAY GUN· 
LERl - Fcncrbahçc ve G21atasaray klQplr 
nnlıı Url spor bayramı tertip ctm«ı d fi!n 1 
melı:tedu, Buıılardan bırı Fener dlferl ~c Ga 
latuaray ırQnQ olacaktır Şimdilik 1>•oıe luı 
llnde bulunac bu bayramların a ve on ID&..Vll 
ta ırapılmuı mııbıcmeldlr Proırramın atletlnrı 
ve futbol maçları ile tclı:atltlcr ve ııcnç tıılı:r 
lar karıılatmoım ıçlnde butundaracatı ıı6y· 
lenmektedir. 

ll> MAYIS ŞENLiKLERi - ll> may11 ııpoı 
Ye ecnç1lk bayramı lçiıı haıırlıldara baıta:nrı 
bulunan komisyon diln •lllyette vali r.:ıunın 
Ahmet Kınık'ın baıkaı:ıhtı altında toplaıı ı~ 
tır. Yapılan procrama clıre aabahleyın Fener 

L D ·• z 1 nııdındalı:l meraalm ve hareketlerden baılı:a 
Alınanyanm zate:l ve Fransa ile 'rlıt mııhtellıl ile :Melı:tepliler muhtelit! araan A $ K Y 1 öılledcn ııonra blr hentbol mOaabalı:ası. latan 

da bir (ııtbol lı:arırtaımaıı ve Kadılı:liy Halkc 
İngiliz imparatorluğunun bllyük birer vlnin tertip cdeccii bayrak yan§lın yapıla· 
devlet olmaktan çıkmalar! maltım ol- uktıT, Sabahleyin Şeref aıadında da merasim 

ve horekctlu yaı>ıbcakur. 
mıyan bir müddet sonunda sulbçQ ve Go"zlertn;.n kama.+ıracak... Gönüllerinizi teshir edecektir YARINKJ MACLAR - Tehir maçatnrun 

~ """lw Ukl olan Pcnerbabçe • Altıntuf ve Be,•ktat 
sl15.hsız Amerikayı cebir ve §iddet si- DİK.KAT· Numaralı koltµklar bugünden satılmaktadır Beyofluıpor maçlan bir kere daha cerı b ıa 
yasetinln ve zorba kuvvetin mahku- I lı:ılmıc;tt. Bu nıaçlar yann Fencrbahçc aıad n 

•---------··••••••••••• .. ••••••" da ,.apılıcalıtıT Bu mactardın ıor.ra llğ mac mu edecekti. CP.rmen imparatorluklıl- , ıarı bitmiş otacalı:tır. 
rı. zaterlermden sonraki senelerd• 1 E L H A M R A ı da ••••••• soıoE r RVETI - Futbol mtııaı>aıra , .. tıliıwatoamcdnln 21 lnd maddesi mucıbiı:ı e 
kara ve deniz kuvvetlerini Birleşik ~ •cilmcsl lhıma:cleıı hlltac heyeti, beden ter 
A 'k k d · ku tl ı Y-·- ··"'- ~At 9 da >eli nılld r!inllıı 116ıterdil altı narnz•t aru merı a ara ve enu: vve eri Us- .... _, ~ • dan ıecilmlıtir. ltirazlan c:vvcll i..ıç ki ide 
time çıkarncaklardı. Hele bu vaziyet.. A r. E v ş A R K 1 s t ı 11t!relı:kcp olan bu heyet tetkik edecektir. He 
te onlarln cenup Amerikast üzer;h_ ' ~ vcte futbol ajanı rlyuet edecek vcı liri de in 

u• t c.lunacaktrr. Bu Aralıklara on darı reyle e 
deki ihtiraslannm Önüne geçmek mO~ - ~ futbu: ')anı fvtıkat Abdultah 4 t!otaı 
k{ 1 1 kt ıh t B. 1 'k A • ı reyle yine ulı:f aJan Huan Klmtı se.:llmıttlr 
. , o aca ı ve n aye ır esı m,.. ALEKSANDR GRA y _ BERENIS KLER ve 

rıka teslıhatını son derece arttınnavo • . • 
ve ergeç. tamnmiyle tecrit edilmis ~1- Nt>vyork .Metropoliten operas~nın en meşhur artıstlen fe\·kala 1\ KAYIP - 934 - 935 tc tıp fakül· 
duğu halde bir harbe tutuşmıya mec. de merak1 hır a~k mncc>rrsı teslnden 812 numorn ile aldı~m hil • -

bur kalacaktı, j '\rı•••••••••••••••••••••••••••aıl l yet varııkamı kııybctt m. Hukmü yok-
{Arkası var) tur. Şerif KUrk~iloölu 
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I T R İYAT MA6AZA vr DrPOLARI 

~ ~. - - ~ = •EM LA K-X Ş • ;;;;;;;;;; '.·· 
~~ Galatasaray Köş~ apartıman/ Tel: 49910 --\lt0"'1.: . . 

J:::mllı.kçilik san'atini İstanbulumuzda .:ısrıleştiren yegi\ne ve şü
:nullü milesse!esidir. Bazı teşekkü1ler, milessesemızin kurduğu si~temi 
taklit etmektedir, Buna rağmen müessesemiz.ln ciddi mesaisi, sayın 
musterilenni11 itımadmı gtinden güne arttırmaktadır. 
M LA Ki Ş Bu hatta, yeni bınalar satışına başlamıştır. Bu meya~dı 

..._ 1 konforlu \'illAlar, apartrmanlar, kıymetli arsalar, kulları• 

~- HER SINIF' AİLE ZEVKiNE UYGUN EVLER DE YARDIR • • ., 

ME MUR - ARANIYOR 
Anadoluda i(şisi faz:la bir inşaat mahallinde kantini idare edebılf 

re-k telrübeli ve teminat verebilecek blr memura .ihtiyaç vardır. Talip 
lerın e\rakı mu~pitelerile birlikte her gün saat 17 den sonra Galatad 
BuyU~ Tunel han 6 numaraya müracat. -

VEZNEDAR ARANIYOR 
Anadoluda b!r lnıaat :ılrketinde vcmedarlık yopabilecek tecrübe' 

ve bu i~lerde çalışmış kefalet verebilecek bir veznedara ihtiyaç vardı 
Tahplerin evraki mü~pitelerile birlikte her gün saat 17 den aonra Gnhı 
tadl Buyuk Tünel han 6 numaraya muracaat. 

·~~-~~ ........... ~------------ ' 
Deniz Levazım Satınahıla Komisyonu İJanlan - · 

l - Taahhüdü.nü ita ~erruyen bır mt.ıteahh..ıt na.ııı Vt! nesaoın<:t ol
mak üzere bir adet (Autbort) motörünün 23.4.942 Perşembe günü saat 
14 ~ Kasımpa'j1da bulunan Deniz Levazun SatmHlma komisyonunda 
pa;arlıgt yapılacaktD". 

2 - Şartnamesi her &iln is saati dahilinde mezkOr komisyondan 
bedelsıt alınabilir. İsteklileri 24.90 sayılı kanunun isıed;ği vesikalarla ve 
teklif edecekleri tiy<.tın yüzde on beş nisbetindeki katt teminetariyle 
birlt: te belli gün ve saatte adı aeçen komisyona müracaatları i1A., olu-
nur, (4709) -1 Ade~ Tam Dizelmotörü 

1 Dört zamanlı benzin motörü 
1 '' Tam Dizel gurubu 

ı - TaahhUdilnU ifa edemiyen müteahhitler nam ve hesabına ol
mak ilzere 23/4/942 Perşembe günü saaııt 15.30 da Kasnnpaşada bulunan 
Dcruz Levazım s~tır.alma komisyonunda yukartda yazlı. 3 kelem motör 
ve gurubun pa1.arlığı yapılacaktrr. 

~ - Şartnamesi her gün i!I saati dahilinde mezkU.ı komisyondan 
bedelsiz alınabilir. İşbu gurup ve motörler ayrı ayrı taJıplere de ihale 
edıleceğioe göre, isteklilerin teklif edecekleri fiyatların yilzde 15 nfsbe
tindekı kati temir.~tlariyle ve 2490 sayılı kanunun lstedilf vesikalarla 
belli gti.n ve saatte ad.I geçen komisyona müracaatları ilAr olunur. (4710) -1 - Tahmi"ı. o,unan mecmuu bedeli "40.920" lira elan 60.000 kilo 
kuru üzümün 25 Ni~an. 942 Cumartesi gilnil !aat 11 de pazarlıkla eksilt.. 
lnesı yapllacaktır. 

2 - !Ik teminatı "3069" lira olup ıartnamesl her gün kombıyondan 
:!05 kuruş mukabilinde alınabilir, 

3 - İsteklilerın belli ıün ve saatte Kasnnpaşada 
)Onda hazır bulunmc;lan. 

Bursa Nafia Müdürlüğünden : 

bulunan komls
( 4700) 

1 - Bursa <ı:anat okulunda yeniden yapılacak 68060 lira 18 kuruş 
keşif bedelli bağ1ııntı inşaatı kapalı zıırf usuliyle eksiltmeye konulmus
tur. 

2 - Eksiltme 29/4/942 Çarşamba günü saat 16 da Bursa Nafia MU
dOrlüğU binastnda toplanacak Nafia eksiltme komisyonunda yapılacaktO" 

3 - İstekliler, proje, ke$lf, eksiltme ve baymdırhk ltlerl genel, yapı 
!şlerl umum! ve fennı şartnameleriyle husus! ve fennt $Brtname ve tl 
ynt bordrosu ve mukavele projesinden ibaret bu işin fenni evrakmı Na
fıa dairesinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek !stlyen tallpl.erln 4553 Ura muvakkat teminat 
vermeleri, Ticaret Odıuıına kayıtlı olduğuna dair vesika göstennelerJ ve 
bu işi başarabilecek E"hHyet ve iktidarda bulunduğuna dair ihale gilnün· 
den üç giin evvel vilAyet makamm3 ı,tıda ile mOracaat ederek yapttklan 
hı1ere' dair vesikalar göstererek ehltyet VHikası almalar-ı ve üçüncfi mad
dede yazılı evhakı ok.uyup kabul ettildttine dalr imza eylemeleri velha
sıl 2490 ~ayıh kanunun hilk:Omleri daf.ttsınde haz:ırlıyacakları zarfları 
29/4/942 ÇarşttMba ,ıünU saat on be5e kadar Nafia dair~inde ekslltme 
komf~yonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeler) l~zfmdO" 

Posta1'l vukubularak "ecikmelet kabul edilmez. (4242) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 - Toprak l\.fıııhsulleri Ofisine 140 dan 300 e kAdar ücretlt tki mU

tettiş veya müfettiş namzedi ile Ofisin muhtelif yerlerd•ki şubeleri için 
170 den 300 e kedar ücretli üç kontrolör almacakhr, 

2 - 3659 No. lu kanunla m~murtn kanununun araôılt vasıflarla bir
likte yüksek blr mE-ktebi bitirmiş ve askerliğini de yapmış olmak lAztm
dır, 

3 - İstekliler Nisanm sonuncu llilnil akşamm.ı kadar Ankarada 
Toprak 1'.1ahsulleri Ofisi Umuın 1'-1üdlırlüğil perıwnel i~ltr: müdürlüğüne 

yazr i]e ha~ vurub•lirlt'r. (2i94 - 4683) 

:.abıp ve oe rıyal müdtırU l:tatu Lullı Uordılo c il. 

Gazetecilik ve nflŞ!'iyat T. L. S. T A.N matbaam 

TA N - 22. 4. 9l2 

BAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırı kl ı k 

·· Levcım 

Gözlerine 
İnanamıyor!"., 

Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

Z f'\'Cl ın "bu cid· 
de" btr tııarl 

ktldct. dıJ')r. An-

6.tlun ı ı naaıt 

mu \'affa ~ 

oıdum1' 

ı&k ıkı ., kaıeıar -vveı alnımda "• 
ıouenmıe qtz.curı euarmda cı.zaı· 

let "'• bun.JŞUJcluklarun vartb. Ha· 
1Ulc.o1tef' 'Y1ı1şlı, O)l"UbUJ'Orttı.ml 

Sugur lR. bUtun b1.1 .;UC'llerim kaY· 
oold1.1 "• .rJtıııdaJlı,ırılh bu ceo.; 
ıttun ı:Ud• tC];bı parlak octfllm ve 
'l'UmU.U'lı olan ·ıldııne taaa:lıJ naza· 
rtle bak.Q"Utlaı H.eı Jc:taın yatmaı.
daıı f'V'Vf') .:ılo cı.daa. alan pembe 
reruı:teltl Tox.aıocı ucınuU ıcullant-
.,orun. Terki.btnat- ViJ'a,na Unı.ver-
ıutesı ~fesdrlerın<len biri tata!m· • 
:1aJ -.eşredUen ,ençliii.ıı .luymetll 
ıe :azıp cevhen olan .. Blocel., var
iu Gtıruıuı!en .. c11dı tJe7Ulabp 
;vnuşatan. •i,yab naıctaları giderel:ı 
.ıe açık meu.melen aıklast-aıın bfo. 
yu reo.Jtt.ekl Tokalon kremini kulla . .,.,,,,.... 

OSMA1' Ll B~Nh.ASJ 

I LAN 

Osmanlı Banknsuun Galata Merkezi 
ile, Yenicami ve Beyoğlu Şubeleri 

HSkimiyeti h-fiU.Jye Bayramı milnase
betile, 22 Nis,;.n çar~amba (öğleden 
sonra) ve 23 Nisan Perşembe gilnleri 
kapall bulunacaktır 

, SATILIK MUTBAH il\ 

1 Otel ve lokantalara elverişi i 1 
hiç ltullantlmamı~ Senking maı 
lta bir adet mutfak satılıktır 

" Müracaat 60618, - # 

İstanbul Asliye ikinci ticaret mah
kemesinden: 942/105 - Perapalas o-
teli sahip ve mutasarrdlart Ferit Ke
mal ve ~Iisbah ~Iuhayyeş tarafından 
Hamalbaşı eski İngiliz sefarethanesi 
bınasinda mukin1 Ingilterenin sabık 
Sofya elçisi B. M. Rendeli ve yine 
mezkllr mahalde muk.lrn eski So!ya 
konsolosu B. Brenan ve Tokathyan o
telinde mukim <"Ski Sofya vis kon
solosu Stanley Heri!;On ve Beyoğlun

da Alp otelind"! mukim eski Sotya 
hava ataşesi Enıbrt:y Stanley Arthur 
Patrik ile Beyoglu Pera.palAs oteliade 
mukim Türkiye sefareti şifre men1u
ru Avit De Bette! aleyhlehine 11·12-
3-941 tarihinde Per&palb otelinde 
tuttuktan odalarda yerle:;tikleri es· 
nada, otelde vukubulan in!iJAk dola
yısiyle otel bin.ast ile içindeki eJYa 
kısmen harap olmuş ve polisçe yapı· 
lan' tahkikat rıeticesinde., bu infi18k 
Sofya elçilik ve konsoloshane me
murlarından Perapalfı~ oteline yerle
şen milddeaaleyhlerden Davıt De Bet_ 
telin otele getirdigı çantalardan birin· 
deki bombönın patlamasiyle vaki ol
duR:unda"l bahi~le z&rctr ve ziyanları 
olan (442,542) lira (74) kuruşun, faiz 
masarifi muhakeme vt- ticrcti vek~
letle birlikte tahsiline- mütedair ikame 
olunan da\.'ada: h-Iüddeaaleyhlerden 
B. Brenan, B. 1\1, Rendeli, Stanley 
Herison ve Davit De Bettel namlarına 
eönderilen dava arzuhal sureUeri mu_ 
maileyhlerin bulundukları mahalleri 
terk ile gitmii ve balen nerede olduk
arı malO.m olmad ığından bahisle .bi\A 
teblil iade edilmiş oldujundan dava
cılar vekilinin talebiyle ilAnen tebligat 
icrasına mahkememizce karar veril
miş ve dava arzuhal suretleri de mah 
keme divanhaneslne talik edilmis ol
duğundan tarihi ilftndan itibaren müd 
deti kanunlyesi zarfında cevap verll
nıek ve keyfiyet tebliğ makamına kı
iın olmı:ık üzer~ ilAn olunur. 

ve Bütün Ağrıların ızı Derhal Keser 
3 Kaşe Alınabilir. ·-İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 41/2715 

Ahmet Sakir Sarıcanın, Emine Nesteren Kalr.mııcıdan ıldı(ı (10.000) liradan mütebaki 
(1.500) lir;anın 8denmesinden dolayı lleyoflu Tapu ıicil muhafıı:lrfının 16/9/39 tarihli blr 
kna ipotek ıenedina müsteniden ve rehnin parııya çıvrilmell yolu ile yapılan ~al:ip ft,,la· 
hatındada meılr.Gr borcun tediye edilm~meaine mebni 2004 N. lr.ınun hükmQne tevfikan 
borca lr.arıılılı; 9 parça ar~ııya vaıiyed ve kıymet takdir edilmiı, ve, Bey'lflunda rerikö· 
yünde, Siıli Abideihı.lrriyet, H•cıMan,ur. llanımoflu ve lılr.enderoıtlu ıolıaklarınd1.kl 9 
parçadan ibaret aatııa çıkanlan nıaıf hi'\se:lermecmuu (112.193) buçulı: lira tutıır:ndalı:i 
araalıırın parııya çevrilmesine kırar verılmı· tir. 

Analıırın timdiki yııı:iyet hudut meıııhı ve kıymetleri 
1) Eski 29 yeni 281 N. araa: Bey.,ı:ıdr"veli Kaarmpata cibayeti vakfından, bir tarafı 

Eks.ercioflu ıokafı, diieri Marya ıokafı, diftri Dereboyu ile Yorıancı Halil aıta "ereıe,i 
arıısı, dOrdilncO tarafı tarilı:ilm ile mahılut, (6205) ı:ira tutarı bulunan (3561) buı;ulr. 
metre murabbaı, kıyemtl: (10683) liradır. 

2) Eıki 27 yeni 281 N. ayni "akıftın araa: bir tarafı Ekaerd aokafı diierl Clhece
vl:s1er aokafı, dii:eri Zprile ve ıairenin arıau_, dördüncü tarah tarikilmla mahdut (2387) 
zira nıtan (1370) mure murabbaı, 1't)T:ıetı(4010) lira. 

J) Eıki 1515 yeni 263 N. ayni "ıkıftan ıırsa: bir tarafı Dere, diitri Racıppaıa tarta
.,, dlferl Zarifi u.rlııı, dördOnı;:D rar;ab Kli;ıthııne c:addeaiı (9126) Z. tutarı (5640) ı:neıre 
mvr.ı.bb• lı.ıynıe~: (33.140) liradır • 

") ~"'"-i 6l; yeni 303 N. araa: Bir ıaı•fı Maryon&a arıaıu dlferl Hanımofla aekatı 
diferl Zoiçe araaaı, dördüncü tınıh Jiıc:ımınsur ıokajı, (1340) ı;ira tutarı (71)) metre 
murabbaı, kıymeti (3155) liradır. 

5) Eıkl 64, 66, 61, 69, yeni 115 N arta: bir taraft Ekaercloflu S. diferi Hanımoilu 
ıok. ~iı1cr· Efl ve Maryamkulu arıııı, dördıJncD tarafı . Haeımanıur aok. (5745) ı:ira tU· 
tarı (3297) buçuk metre murııbbaı, luymttl ( 13119) !ıra. 

6) Eıki 69. 71, 73, 75, 77, 191, l!ıl.J, )'ttıi 101, 261 N. araa, aırnl vakıftan: bir tarafı 
Hıcımıınıur aok. diferi :Ekıercioflu ,ok. diferi Dereboyu, dördüncü tarafı Klfıthane c:ad· 
deıi; (1637) ıira tutarı (939) buçuk metre nıurabb&J, kıymeti: (7042 buı;uk lir.tdır. 

7) Eski 67, 61, ıreni 71, 73, 75, 77, 267, 287 N. ayni vakıftan ana; bir tarafı Hanı· 
moflu ıolr.. diieri Ekıerciojlu sok. diferl Dereboyu dördünı;:iJ tarafı tarikiim (ı4900) zira 
tutan (1552) buçuk metre murabbaı, kıyrneti(34201) lira. 

8) Eıki 1517, yeni 265 N ayni .,.ı.:ıflan arıa; bir tarafı Oımanbey tarlası, dlleri yeni 
açılan aokıı\; dijeri Raııppa,a tarlıısı, dordünı;:U tar.ı.fı Kiiıthane c:ad. (1100) d.ra tutarı 
(63 l) buçuk metre murabbaı, kıymeti (3736) lira. 

9) Ealr.i 59, ıeni 104 N. arıa; bir tarafı Zoica arıaıı, dlieri Hınımotlu ıok•fı, dlte· 
Q Beaıris arıau. dördQncü tarafı Hacım•nıuraokııfl; (950) zira tutarı (54.S) metre rnu· 
f'&bbaı, kıymeti (2110) lir.dır 

Evıarı: Mezlı:Qr ıayriınenlr.uller AbıdeihUrrlyete ırlden ıs(altın ıol tarırında arka hu· 
duf!an meyilli ve mahallrn tevbid edilmic; birvııı:iyetıe. kır teklinde analardan lb.tr~ttir. 
Itbu arıalıırdan, tapu kaydına naLaran. yrnilOl "e 261 N. ve hilen S07 tuı N. 939 bu· 
ıoulı metre terbiindelr.i arıa içinde klrcir teklıatlı bir casino, bir bostan lıu,uau, ıu bendi 
ve bir miktar c;ım ve meyveli mey..,eın bir hayli afaç mevı;:uuur. lıbu mahal ayda 2.S L. 
lr.lrı ıetirmektedir. Bu ıayrimt-nlı.uhln Sı1li tarııFındakl 301 tıj N. asfalt O.terindeki 11r•11 
içinde bir baralı:a me"cut iude bu baraka ••tıta dahil deiildir. Diler arsalar boıtt!.lr, T•ru 
kaydında &öıterilen sokaklar hl len açılmıı defildlr. 

lıılükellefiyetleri: MezkQr borçluya ait, nısıf hiaıeleri blrim:l derecede (62000) lira 
için E.ııniyet Sandıfına, ve (25000) lira len de ikinci dereeede Ba7 Daim Se.,eıı.'a ipotek· 
lidlr. tııerlerinde baılı:aca hıciı ve ıli~ik yoktur . 

ltbu ıayrimenkulterin arttırma ıarınameıi 5 S.942 tarihinden itlbar~n .fl,'2715 N. 
ile lıtanbul Be~inci icra dairesinin muııyyen nuamrasında herkesin ıbrebılmeal ıçln açılı:· 
tır. Ulnda )'azılı olanlardan faıı:la malı1mal elmık istlyenler ljbu ıırtnameye ve 41/2715 
do17a N, aı ile memuryetimize müracaat etmelidir, 

2 - Arttırmaya lttirak itin yukarıda yaTılı arıal•r mecmuu kıymeti olan 112193 
buçuk liranın ez. 7,5 n.kbetinde pey ılr.c;e~ı veya milll bir bınlc:anın teminat mektubu tevdi 
edilmelidir (Madde ı24) . 

3 - ipotek sahibi ıalcıldılarla di.itr ıl.tcaklılarırı Ye i•tlfak haklın ..,~ı~'er·nın bu 
eııyrimenlr:ul Oıerndeki haklarını. huıuı.ivle faiz ve mıırafa dair olan iddialarını, işbu ilin 
tarihinden itibaren 15 &Dn içinde e"ra!u mGıbitelerile birlikte memuriyetimlle bildirme· 
teri icap eder. Ak•d hıld~ urıu 15iı;:llli ile "'ahit olmadıkça, satıt hede.linin ,,aylaımııaından 
... ~ı .. ••h.-1~ .. 

edeı P lil 
•umlu ma"!Omıtı almıı ve bunlan t•m11m,.n kp'1tJJ etmfı ad ve ltJbar olunurlar. 

5 - Qayrimenkul 20 mayrı 942 cırtambı a11nG ııat 14:16 ya kadar lstanbul 5 incj 
lcra memı.ırlufunda üç defa baitı,.1Mu.t•n sonra, en çok arturana İh•lt- edilir. Şu kadar ld 
arttırma bedeli sıyrimenkul için tahmin edlmit olan 112193 buçuk lrı kıymetin en a:r 
ı:ı, 7l ini bulmak "e aatıı iıtiırenln ılacafına rilchanı olan diler alacaklılar o ıı:ayrimenku· 
JIC teP'I•, er .. mı~ ııe bı.ı suretle rH;hl•ır clar ılıcaklıırın mecmuundan farl• olmak 'l' I 
bundan baıka paraya çevirme •e oıylaıtınna masrafla r ııı.ı tecavOs etmek ıartt.rr. ~ayet 
böyle bir bedel teklif edilmea&e; en çolı ırttıraıun taahhQdU bald kalmak üzere arttırma 10 

ıt.tı ,e,uıc:: l<.era nemurı\ltun •· •rıtırma bc:cıeli ıau, ıatiyenın alacııtını rıu,;han 
olan alacaJdınn mrcmuundan fazla olmalı: ve bundan başk.tı paraya çe.,ırme ve pa,.lı~tır· 
ma ma,rafl•rını tec:ı.,ar: etmek 1&rtiyle, en çok arttıran• ihale edilir. Böyle fıı:la bir be· 
delle •lıcı çılr:maııa ihale Y•Pılmaz ve 'atı1 talebi dilter. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya "erUen mQhlet lcinde pa
ravı "r~nı"'""• ihale karın feıholu'"la~.alr lıeruHılnden e"vel en yilkıek t eklifte b ulunan lırl m 
i~e arzetmh oldulu bedelle almafa r•n oluna ona, raat olmaz "eya bulunmazıı hemen 7 
ıiln müddetle arttırr:ıava çıkarılıp en cok arttırana ihııle olunur. iki ihale ara91n;lald 
fark "e ıeçen ıUnler için C'1,, 5 ten heıap olunacalı fıls ve di1"er ıırırlar, avrıc• hllkme 
ha('et kılmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 ,&he artıırma bedeli .,arıdn1e olı rak yalnız tapu (erai harcını, 20 aenelilr. valr.ıt 
taYİı: bedelini "e ıhale karıır pullı.rnu vennele mecburdur. 

~~q.,. ··i'ın verıdler, tenvirat ıc u, ·~H.ır V! delıalı\·'! reıminı1en mOtevelllt beltt1.;rt 1il• 

aumu "e mDterakim •ak:f icaresi alı..:ıva ait olmayıp arttırma bedelinden t.fndl olunur. 
ltbu ıayrimenkullln nr•ıf hia~e~i. yukarıda ıöıterilen t•rihte. Istanbul Be,ind icra 

Memurlufu odasında, i1bu Uln ve ıöst'!rilen arttırma c:artnamesi daireıinde, ııattlacatı 
iltn olunur. 

Radyofar Mütehassısı Aranıyor 
Devlet Limanları lıtetme Umum Müdürlüğünden 

Radyofar te'!tisatmda ihtisas sahibi bir teknisyene thtlyaç vardfr. Ta
lip olanların ehliyetlerini gösterir vesaikle işletmemiz Kıyı Emniyeti ~~ 
beslne müracaatlsn (4642) 

Nafio Vekôletinden: 
Eksiltmeye koT1ulan is : ~ 
1 - Aydm Şu İşim dördüncil Şube mOdOrlilitil mmtakast dahlllndı 

Hornınlu - Nazilll VE' Pirlibey kanalları Ue Bilyük Menderes nehrl ara
smda kalan takriben (25000) yirmi beş bin hektar genişliğindeki arazi• 
nfn Niren~ sebeke~ine müstenit tesviye münhanUt haritası ile bu ovaya 
akan derelerden fdar~ct- lilzum gör01en1erin şerlt vart harftatannm alnı
ma•! lsf muhammen kes!1 bedeli vahidi fiyat esası üıerlnden (75000) 
Hradır. 

2 - Eksiltme 28/4/942 tarihine rastlıyan Salı günO ıaat 15 de An· 
arada Su fslerl ReisHfJ binası fcfDde toplanan su eksiltme komiqonu 
'ıiasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 

3 - İsteklltor eksiltme sarlname,ı, m~kavele projesi, baymdırlilı: Is• 
eri genel şartnamesi, umum! su lslert fenn1 şartname~fyle hususf vw 

renn! şartnameleri ve projeler! (3) lıra (75) kuruş mukabilinde su işle• 
ri relsli~inden ala)>llirler, 

4 - Eksiltmeye girebllmek için !steklllerln (5000) llralik rnnvakkaı 
teminat vermesi ve ekslltmen!n yapıtacalft günden en az Qç ıron evvel 
ellPrinde bulunan ve en az ( 5000) hektarldf btr arazinin takeometrlk 
barlta!lm muvaf!akwyetle yapm,. oldutuna dair vesika De birlikte bir dl· 
lekçe ile Nafia VekAletlne müracaat ederek bu işe mahsus olmak Ozere 
vesika almaları ve bu veslkay! ibraz ~eteri şarttrr. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmwyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - fsteklilerin tek11! mektunlarm1 ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lhımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4183) (2352) 

BANKA KOMERÇiYALE İTALYANA'NIN 
İstanbul Şube Merkezi, İstanbul ve Beyoğlu Büroları ve İzmir Şubesi 

31 ILKKANUN 1941 TARiHiNDE BiLANÇOSUDUR 
AK Tİ~ 

KASA VE !\U ;RKEZ BANKASI 

KAJl.'UNI KARŞILIKLAR JCl\SASI (Bankalar kanunu 
mucibince) 

IJANKALAR 

SENI::DAT Ct'•ZDANI 

ESHAM VE TAHVİLAT Ct°7DANI 

BORÇLU Cı\Rl IIESAJ'l.AR 

l\lUHTELİF BORÇLULAR 

SABİT KIYMETLER 

Menkuller (100.000 lira üzerinden sigortalıdır) 

SAİR AKTİFLER 

ZARAR 

Eski senelerden müdevver raraı 

lEKtl'N 

NA.ZIM HESAPLAR 

. 
Lira Krş. 1 

3.847.062,82 TÜRKfYE'YE TAHSİS EDİLMİŞ SERMAYE 

494.606.86 İRT1YATLAit 

G5.722,03 İlerde vukuu m uhtemel zarar karşılıit 

-15.675,- KARŞU .JKLAR 

·143.4~ :1 ,s2 T AAHHlJTLERİMlZ 

1.22'l.432,31 MEVDUAT VE CARI HESAPLAR 

204. 77!!.ll 'J'&ııarruf mevduatı 1.095.384,41 

Diğer mevduat 2.250.003,56 

96.000,-
TEDİYE EMİRLERİ 

• 
857.282,68 MUHTELİF ALACAKLILAR 

SAİR PASİFLER 

31.407,44 KAR 

7.315.385,10 YEKtl'N 

3.8!4.086,48 NAZIM HESAPLAR 

Kefaletlerimiz 23 9.453 ,6.ı. 

Sair nazım hesnplar 3.604.632,87 

P,ı\.Stf 
Lira Krş. 

l.500.000,-

19.606,86 

15.033,53 

796.041,60 

3.3(5.387.97 

15.200,fii 

438.787,04 

1.172.633,58 

12.693,85 

7.315.385,10 

'l.RH 086,48 

BANKA KOMERÇIYALE İTALYANA'NIN 
İstanbul Şube Merkezi, 1 tanbul ve Beyoğlu Büroları ve İzmir Şubesi 

31 ILKKANUN 
ZİMMET 

Personel masrafları 

\T ergi ve harçlar 

Sair masraflar 

Verilen faiz ve komisyonlar 

l\fuhtelif zararlar 

Kir 

1941 TARiHiNDE 

Yekun 

247.204,53 

11,280,51 

38.046,86 

60 .564,50 

23,97 

lZ.693,85 

369.814.25 

KAR VE ZARAR 

Alınan fait ve ve komisyonlaı 

Esham ve tahvilat cüzdanı ı:elirleri 

Ütrı;t ve komisyonlaı 

ıc ambiyo l.iin 

Muhtelif karlar 

HESABiDiR 
MATL'OP 

85.164,47 

33.134,ts 

111.733,97 

2 601 .85 

131.179,4~ 

Yek6n 369.814,25 


